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 الوصف :  

الكتاب اإلحصائي السنوي هو كتاب يعتمد على جهد تجميعي كبير لنطاق عريض من البيانات  و المعلومات اإلحصائية 

الخاصة بالمملكة، و يتضمن بيانات و معلومات إحصائية شاملة لمختلف أنشطة األجهزة الحكومية و غير الحكومية في 

 مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية.  

  

 الكتاب اإلحصائي على: ويحتوي

 عن المملكة تشمل الموقع والمساحة والمالمح الجغرافية و المناخ والتقسيم اإلداري وغيرها .ة معلومات عام

  هي كالتالي:، وخمسة عشر فصاًل 

   

يتضمن هذا الفصل معلومات عامة عنن األحنواا الجوينة علنى شنكل ملخصنات  :إحصاءات األحوال الطبيعية  -1

للعناصر المناخية يتم الحصوا عليها منن شنبكة محطنات األرصناد الجوينة فني مختلنف أنحناة المملكنة، م نل شهريه 

ويننتم إعننداد  ادننتنادا علننى المعلومننات  الحننرارة والربوبننة واألمطننار واتجننا  الرينناو وبعننض ال ننواهر الجويننة األخننر 

اةات متحصلة من محطات رصد موزعة فني ية البيئة وذلك من خالا قراالمستمدة من الرئادة العامة لألرصاد وحم

 مختلف منابق المملكة بادتخدام أجهزة خاصة . 

 

 يتضمن هذا الفصل جملة منن الجنداوا اإلحصنائية تصنف حجنم السنكال  داخنل المحاف نات :إحصاءات السكان  -2

بات يننتم إعننداد بيانننات هننذا الفصننل عننن بريننق عمننل تقننديرات أوليننة وذلننك بادننتخدام معنندالت النمننو واإلدننقاو

 السكانية مستندة في ذلك على نتائج التعداد العام للسكال والمساكن.

 

يشننتمل هننذا الفصننل علننى جملننة مننن الجننداوا التنني تلقنني الضننوة علننى أنشننطة التعلننيم  : التعليييو والتيي     -3

) التعليم العام ن التعلنيم العنالي ن التندريب التقنني والمهننيي بشنقيه الحكنومي واألهلني  والتدريب في المملكة

يتم إعداد هذا الفصل من خالا التعاول مع  وزارة التعليم والمؤدسة العامة للتندريب التقنني والمهنني ومعهند و

 .الجهات الخاصة  اإلدارة العامة حيث يتم رصد أهم البيانات المسجلة في السجالت اإلدارية لد  هذ 

 

يتضمن هذا الفصل جملة من الجداوا اإلحصائية التي تشتمل على بيانات ومعلومنات إحصنائية عامنة  : الصيييحة -4

تبين  الخدمات الصحية المقدمة بالمملكة من خالا إحصاةات شاملة لجميع مراكز الرعاينة الصنحية  والمستوصنفات 

 اإلضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن .والمستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص، ب

 

هذا الفصل يتضمن جملة من الجداوا اإلحصائية  تتعلق بالخدمات االجتماعية المتم لنة  االجتماعية :الخ مات  -5

ول االجتماعية و ما يتعلنق بهنا منن مراكنز و بنرامج  و جمعينات،  كمنا يتضنمن إحصناةات األندينة ؤفي إحصاةات الش

الرياضية واألدبية  واألعالم  و إحصاةات قطاعات الداخلية ) الدفاع المدني ، إدارة المنرور، الجنوازات،....ي باإلضنافة 
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ينتم إعنداد الفصنل بالتعناول و لهيئة العليا للسياحةول البلدية والقروية ووزارة العدا و اؤإلى أبرز أنشطة وزارة الش

مع عدد من الجهات الردمية والتي تقدم الخندمات فني هنذا المجناا وذلنك منن خنالا المعلومنات المرصنودة فني 

الهيئنة العامنة لصحصناة م نل  السجالت اإلدارية لد  هنذ  الجهنات أو منن خنالا نتنائج مسنوحات ميدانينة تقنوم بهنا 

بجمننع البيانننات  العامننة لصحصنناة داد الحجنناف فنني حننج كننل عننام والننذي يقننوم بننه منسننوبي الهيئننةالحصننر الشننامل ألعنن

  الالزمة في كل مراكز الحج المنتشرة في حدود مدينة مكة المكرمة.

 

يتضننمن هننذا الفصننل جننداوا إحصننائية تم ننل نشننام المؤدسننة العامننة للت مينننات  االجتماعييية :التأمينييات  -6

الحاصل في أعداد المؤدسنات االقتصنادية المشنتركة فني الت ميننات االجتماعينة فني  االجتماعية و تعكس التطور

الفصنل منن خنالا هنذا يتم إعداد و القطاعين الحكومي والخاص باإلضافة إلى بيانات عن أنشطة المنشآت العاملة

اد المؤدسنات وذلنك إليضناو  التطنور فني  أعند االجتماعينةللمؤدسنة العامنة للت ميننات ة إرداا جداوا غينر مبوبن

في القطاع الحكومي والخاص حسنب المننابق والمندل والجنسنية  االجتماعيةاالقتصادية المشتركة في الت مينات 

وتطور أعدادهم بنواا   االجتماعيةوالنشام االقتصادي والكيال القانوني وأعداد العماا المشتركين في الت مينات 

هنذ  ويسنتفيد منن  شنات وتعويضنات فنرع األخطنار المهنينة.الفترة الماضية والتعويضنات التني صنرفن منن المعا

متخذي القرار وبعض الوزارات المعنية بسعودة الوظنائف ورجناا األعمناا والمؤدسنات التجارينة باإلضنافة البيانات 

 .للباح ين 

 

هذا الفصل يشتمل على جملة من الجنداوا اإلحصنائية  تبنين أهنم المؤشنرات  واالتصاالت :إحصاءات النقل  -7

الهيئنة العامنة  قتصادية لنشام االتصاالت من واقع نتائج البحث االقتصادي السننوي للمؤدسنات والنذي تنفنذ اال

لصحصناة ، كمنا يتضننمن إحصنائيات عننن النقنل البننري والبحنري والجنوي واالتصنناالت والبريند ، والتنني تعكنس التطننور 

الفصننل عننن بريننق جمننع وتبويننب البيانننات يننتم إعننداد إحصنناةات هننذا و الحاصننل فنني هننذا القطنناع الحيننوي الهننام

المرصودة في السجالت اإلدارية لوزارة النقل، المؤدسة العامة للموانئ، المؤدسنة العامنة للخطنوم الحديدينة، 

 .مؤدسة الخطوم الجوية العربية السعودية، هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 

الكهربناة المنتجنة والمسنتهلكة وعندد المشنتركين  يشتمل هنذا الفصنل علنى بياننات عنن كمينة : الطاقة والمياه -8

وقدرة التوليد الفعلية، كما يتضمن بيانات عن كمينة المينا  المنتجنة منن محطنات التحلينة وكمينة المينا  المسنتهلكة 

ينتم إعنداد بياناتنه و باإلضافة إلى بيانات عن مبيعات الغاز الطبيعي ومواقع المعادل الصناعية والفلزينة المكتشنفة

عاول مع وزارة الميا  والكهرباة والمؤدسة العامة لتحلية الميا  المالحة وشركة الغاز وهيئة المساحة الجيولوجينة بالت

السعودية وجمع اإلحصاةات التي توضنح قندرة التوليند الفعلينة وعندد المشنتركين والكهربناة المسنتخدمة بالصنناعة 
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إلنى  بياننات الميننا  التني تشنمل عندد المشنتركين وكميننة وكمينة الكهربناة المنتجنة منن محطننات التحلينة . باإلضنافة 

 . الميا  المستهلكة للمدل الرئيسية وكمية الميا  المنتجة من محطات التحلية

 

هننذا الفصننل جملننة مننن الجننداوا اإلحصننائية التنني تشننتمل علننى البيانننات المتعلقننة بعنندد  يضننم : سييوا العمييل -9

شنتغلين والمتقاعندين باإلضنافة إلنى بياننات المنشنآت الخاصنة الوظائف المعتمدة  و قواعد التوظينف وأعنداد الم

يتم إعداد إحصناةات دنوق العمنل بالتعناول منع عندد منن الجهنات و التي تصدر عن مسوحات الهيئة العامة لصحصاة

المعنية بهذا القطاع م ل وزارة الخدمة المدنية والمؤدسة العامنة للتقاعند، حينث ينتم حصنر منا تضنمنته السنجالت 

رية من أعداد العاملين بالدولة و وقوعات التعيين وعدد الوظائف الشاغرة باإلضافة إلى جملنة منن اإلحصناةات اإلدا

 الهيئة العامة لصحصاة.  ذات العالقة، كما يتم إعداد جداوا خاصة ب هم نتائج بحث القو  العاملة  والذي تقوم به

 
 

البيانات التي تنتجها الهيئنة العامنة لصحصناة منن واقنع هذا الفصل يشتمل على  : األسعار واألرقام القياسية -10

نتائج األبحاث الخاصة بقياس متودطات أدعار التجزئة لسلة من السلع والخدمات. باإلضافة إلنى اشنتماا الفصنل 

باالعتمناد علنى البياننات التني تنتجهنا الهيئنة العامنة لصحصناة   يتم إعدادو على األرقام القيادية لتكاليف المعيشة

من واقع نتائج األبحاث الخاصة بقياس متودطات أدعار التجزئة لسلة من السلع والخدمات فني دنتة عشنر مديننة 

بالمملكننة وقنند حنندد لسننلة برنننامج متودننطات األدننعار مواصننفة  ابتننة ودقيقننة لكننل بننند بحيننث تجمننع أدننعار نفننس 

ع مختلفننة مننن المحننالت )بقالننة، السننلعة أو الخدمننة فنني جميننع المنننابق بنننفس المواصننفة ونفننس الفتننرة مننن أنننوا

دنننوبرماركن، خننندمات،...ي.ويتم ادنننتخراف النننرقم القيادننني بادنننتخدام معادلنننة الدنننبير وأوزال التكلفنننة السنننكانية 

 . المشتقة من مسح انفاق ودخل األدرة

 

يتضمن هنذا الفصنل جملنة منن الجنداوا اإلحصنائية التني  : الشؤون المالية والنق ية والحسابات القومية -11

بميزانيننة الدولننة وإحصنناةات النندخل القننومي وأنشننطة صننناديق التنميننة باإلضننافة إلننى اإلحصنناةات النقديننة تعنننى 

وزارة المالينة  عداد على التواصل منع عندة مصنادر :اإلتعتمد آلية و والمصرفية من مؤدسة النقد العربي السعودي

صنندوق  –بننك التسنليف  –العربي السعودي البنك الزراعي  –الهيئة العامة لصحصاة ) إحصاةات الدخل القومي ي –

صننندوق التنميننة الصننناعية  –صننندوق االدننت مارات العامننة  –مؤدسننة النقنند العربنني السننعودي  –التنمينة العقاريننة 

الهيئة العامة لصحصاة حساب  إجماليات الناتج المحلني حسنب ننوع النشنام االقتصنادي بقنيم  يتم في. والسعودي 

رية وال ابتة، واألنصبة االقطاعية إلجمنالي النناتج المحلني، باإلضنافة لحسناب معندالت النمنو المنتجين باألدعار الجا

في إجمالي الناتج المحلي حسنب ننوع النشنام االقتصنادي بقنيم المنتجنين باألدنعار ال ابتنة والجارينة ومعندا النمنو 

الت النمنو فني األنصنبة القطاعينة نفاق على إجمالي الناتج المحلي بقيم المشنترين باألدنعار الجارينة ومعندفي اإل
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أما بقية المصادر فيتم إرداا جداوا لكل جهة من وإلجمالي الناتج المحلي بقيم المنتجين باألدعار الجارية وال ابتة. 

نننات ميزانيننة الدولننة لمعرفننة ابالبيانننات التنني تبننرز نشننابها ومهامهننا، حيننن يننتم إعننداد وتجهيننز بي ةتلننك الجهننات خاصنن

لية حسب أبواب النفقات العامة من قبل وزارة المالية، وكذلك يتم حساب بيانات عن المركنز المنالي االعتمادات الما

للبنوك بالمملكة والموجودات من النقد المتداوا والودائع تحن الطلب في مؤدسة النقد العربني السنعودي، امنا 

ا فيننتم الحصننوا عليهننا مننن بقيننة البيانننات التنني تم ننل دننجالت إداريننة م ننل القننروم الممنوحننة والمسننتفيدين منهنن

المصننادر، ويعتبننر هننذا الفصننل مننن اهننم الفصننوا فنني الكتنناب اإلحصننائي حيننث يعتبننر مرجعننًا هامننًا يوضننح الوضننع 

 .االقتصادي في المملكة ونشرة إحصائية دنوية عن الحركة النقدية والمصرفية في المملكة

 

أنشنطة وزارة التجنارة والصنناعة وبعنض الشنركات يشتمل هذا الفصل علنى جنداوا تحتنوي علنى بياننات  :الصناعة -12

ينتم و الصناعية الكبيرة م ل شركة دابك وشركات اإلدمنن والجبس ونشام صندوق التنمينة الصنناعية السنعودي

 .إعداد بيانات هذا الفصل عن بريق مخاببة هذ  الجهات وبلب البيانات التي تبرز أنشطتها السنوية

 

لفصل مجموعة من الجداوا التي توفر بيانات إجمالية للحينازات الزراعينة وأنواعهنا يتضمن هذا ا : الزراعة والصي  -13

وكمية اإلنتاف النباتي والحيواني وتربية الدواجن باإلضافة إلى نشام صندوق التنمية الزراعية في إقامة المشناريع 

بنوزارة الزراعنة بجمنع هنذ  البياننات تقوم به إدارة الدرادات االقتصادية واإلحصاة و الزراعية ذات الجدو  االقتصادية

ب دلوبين أحدهما يعتمد على ادتخدام العينة وال اني بادتخدام بريقة الحصر الشامل. ومن  م يتم تزويد الهيئة 

العامة لصحصاة بقائمة  من اإلحصاةات التي تتضمن بيانات إحصائية زراعية عن تقديرات المساحة واإلنتناف لمع نم 

وأعداد ال روة الحيوانية ومنتجاتها وقروم صندوق التنمية الزراعينة ومبيعنات المؤدسنة العامنة المحاصيل الزراعية 

 للحبوب. 

 

يشتمل هذا الفصل على إحصاةات  تتعلنق بالتجنارة فني المملكنة متضنمنة قنيم  : التجارة ال اخلية والخارجية -14

ي ، باإلضنافة H.Sالمنسنق الندولي )وكميات وأوزال اهم السنلع المصندرة والمسنتوردة بادنتخدام تصننيف الن نام 

يتضمن هذا الفصل جداوا عن التجارة فني المملكنة ، وإلى بيانات عن الردوم الجمركية المستوفاة على الواردات 

ي. وقيمنة الصنادرات علنى أدناس القيمنة فنوب C.I.Fويتم احتساب قيمة السلع المسنتوردة علنى أدناس القيمنة )

(F.O.B.ي 

 

تنم إضنافة هنذا الفصنل إلنى فصنوا الكتناب اإلحصنائي بنناة علنى  : الخليي  العبيييةمجلس التعياون لي ول  -15

توصية مدراة عامي مراكز اإلحصاة بدوا المجلس ، وقد تم اختيار الجداوا التي تم ل المقارنات بنين دوا المجلنس 
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ي الخليجني باألماننة يتم إعداد بيانات هذا الفصل بالتنسيق منع المركنز اإلحصنائو وتغطيتها لجميع األنشطة الهامة

العامة لمجلس التعاول لدوا الخليج العربية حيث يتم مرادلة المركز للحصوا على البيانات الخاصنة بندوا المجلنس 

 . ومن  م تبويبها  في جداوا إحصائية

 

   المنهجيات المتبعة في الكتاب اإلحصائي السنوي :
 منهجية اإلعداد والتصميم . .1

 البيانات .منهجية جمع ومعالجة  .2

 منهجية المراجعة والتدقيق . .3

 منهجية الطباعة النشر . .4

 

  أواًل: منهجية اإلع اد والتصميو : 
 في مرحلة اإلعداد والتصميم  يتم العمل على آلية معينة هي كالتالي :   

 تصميم وتجهيز جداوا إحصائية لتعبئتها من قبل الجهات المزودة بالبيانات  .  .1

 نادبة على هذ  الجداوا بالتنسيق مع الجهات . إجراة التعديالت الم .2

 إضافة جداوا إحصائية جديدة بالتنسيق مع مصادر البيانات .  .3

 تصميم الردوم واألشكاا البيانية المنادبة .  .4

 

 ثانيًا : منهجية جمع ومعالجة البيانات : 

   تتم عملية جمع بيانات الكتاب اإلحصائي السنوي على مرحلتين رئيسيتين :

 مبحلة طل  البيانات من مصادرها :  -1

 يعتمد إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي على مصدرين رئيسيين لتوفير البيانات : 

والدرادات اإلحصائية في المجاالت  والمسوو نتائج ما تقوم به الهيئة العامة لصحصاة من األبحاثأهم : هو  المصدر األوا

 ا .السكانية واالجتماعية واالقتصادية وغيره

لعدد كبير من الجهات الحكومية والغير حكومية حيث يتم مخاببة هذ  من السجالت اإلدارية وأرقام :  بيانات  المصدر ال اني

 الجهات في وقن محدد. كما يتم بلب تعيين منسق لكل جهة ليكول حلقة تواصل بين الجهة والهيئة . 

 حصائي : وفيما يلي قائمة بالجهات المزودة لبيانات الكتاب اإل
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 نوع الجهة (الهيئة)مصادر ييانات الكتاب اإلحصائي من خا ج  م

 حكومي المؤدسة العامة للتدريب التقني والمهني 1

 حكومي معهد اإلدارة العامة 2

 حكومي وزارة التعليم  3

 حكومي المؤدسة العامة لصوامع الغالا ومطاحن الدقيق 4

 حكومي صندوق التنمية الزراعية 5

 حكومي مصلحة الجمارك 6

 حكومي إدارة التخطيط والتطوير -وزارة التجارة والصناعة  8

 حكومي وزارة الزراعة 9

 حكومي الشركة السعودية للصناعات األدادية )دابكي 10

 حكومي المؤدسة العامة لتحلية الميا  المالحة 11

 خاص شركات اإلدمنن 12

 خاص شركة الجبس األهلية 13

 خاص شركة الغاز والتصنيع األهلية 14

 حكومي هيئة المساحة الجيولوجية 15

 حكومي وكالة الوزارة لل روة المعدنية -وزارة البتروا وال روة المعدنية  16

 حكومي وكالة الوزارة لشؤول الصناعة -وزارة التجارة والصناعة  17

 حكومي الميا وكالة الوزارة لشؤول  –وزارة الميا  والكهرباة  18

 حكومي وكالة الوزارة لشؤول الكهرباة -وزارة الميا  والكهرباة  19

 حكومي المؤدسة العامة للتقاعد 20

 حكومي المؤدسة العامة للموانئ 21

 حكومي مؤدسة البريد السعودي 22

 شبه حكومي مؤدسة الخطوم الجوية العربية السعودية 23

 حكومي المعلوماتهيئة االتصاالت وتقنية  24

 حكومي وزارة البتروا وال روة المعدنية 25
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 حكومي وزارة النقل 26

 حكومي المؤدسة العامة للخطوم الحديدية 27

 حكومي الهيئة العامة للطيرال المدني 28

 حكومي وزارة الخدمة المدنية 29

 حكومي الرئادة العامة لألرصاد وحماية البيئة 30

 حكومي األحمر السعوديهيئة الهالا  31

 حكومي وزارة الصحة 32

 حكومي البنك السعودي للتسليف واالدخار 33

 حكومي المؤدسة العامة للت مينات االجتماعية 34

 حكومي صندوق التنمية العقارية 35

 حكومي صندوق االدت مارات العامة 36

 حكومي صندوق التنمية الصناعية السعودي 37

 حكومي العربي السعوديمؤدسة النقد  38

 حكومي وكالة وزارة المالية لشؤول الحسابات 39

 حكومي وكالة وزارة المالية لشؤول اإليرادات 40

 حكومي إدارة الميزانية والتن يم -وزارة المالية  41

قطاع شؤول  -األمانة العامة لمجلس التعاول لدوا الخليج العربية  42

 المعلومات

 حكومي

 حكومي )ماسي. الهيئة العامة للسياحة واآل ارمركز  43

 حكومي الرئادة العامة لرعاية الشباب 44

 حكومي المديرية العامة للجوازات 45

 حكومي المديرية العامة للدفاع المدني 46

 حكومي ديوال الم الم 47

 حكومي صندوق تنمية الموارد البشرية 48

 حكومي وزارة ال قافة واألعالم 49
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 حكومي اإلدارة العامة للمرور -وزارة الداخلية 50

 حكومي األمن العام -وزارة الداخلية 51

 حكومي وكالة الوزارة لألحواا المدنية -وزارة الداخلية 52

 حكومي وزارة الشؤول االجتماعية 53

 حكومي وزارة الشؤول البلدية والقروية 54

 حكومي وزارة العدا 55

 حكومي مركز المعلومات-وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير -وزارة العمل  56

 حكومي وزارة الشؤول اإلدالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 57

 

 مبحلة جمع البيانات :  -2

 المتابعة والتواصل المستمر مع المنسق الذي تم تعيينه من الجهات المزودة بالبيانات .  -

 زيارة بعض الجهات من قبل موظفي الهيئة لتسهيل مهمة جمع وادتيفاة البيانات .  -

 بعد ادتالم البيانات تتم المراجعة األولية للبيانات والت كد من صحتها .  -

 إدخاا وتبويب البيانات اليكترونيًا .  -

 معالجة البيانات .  -

 

  ثالثًا : منهجية المراجعة والت قيق :  

  عة والتدقيق على خطوات كالتالي :تتم عملية المراج

 عمل مقارنات مع بيانات السنوات السابقة ومناقشة البيانات التي يطرأ عليها تغير ملحوظ مع الجهة  -1

 الت كد من منطقية البيانات .  -2

 االعتماد على برامج الحودبة اإللكترونية لعمل الحسابات الالزمة للبيانات .  -3

 اتباع نقام وقواعد محدد   للمراجعة وتدقيق البيانات.  -4

 

 رابعًا : منهجية الطباعة و النشب : 

 يتم نشر الكتاب اإلحصائي السنوي من خالا الودائل التالية : 

 نسخ ورقية .   -

 ي . CDنسخ الكترونية على أقراص مدمجة ) -

 www.stats.gov.saعلى شبكة اإلنترنن  الهيئة العامة لصحصاةموقع  -

 متابعة تحديث بيانات الكتاب اإلحصائي على الموقع اإللكتروني إذا ما برأ أي تحديث يرد من مصادر الكتاب . -

 

http://www.stats.gov.sa/
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 كيفية االستفادة من الكتاب اإلحصائي : 

يعتبر الكتاب اإلحصائي السنوي مصدرًا رئيسيًا وشاماًل يرصد مختلف األنشطة والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية 

والغير حكومية في الدولة ولما يحتويه الكتاب من بيانات ومعلومات متنوعة في كافة القطاعات فإل مجاالت االدتفادة 

 معينة فم اًل : من هذا المنتج متعددة وليسن مقتصرة على فئة 

 

من أهم البيانات التي يعتمد عليها في إجراة الدرادات والبحوث وعمل المؤشرات الخاصة بالسكال  فصل السكال -1

 .  المحاف ات المدل و والتي من خاللها يمكن تلبية متطلبات التنمية في جميع

الخاص لعمل الخطط الالزمة إلنشاة  تفيد البيانات متخذي القرار بالدولة وكذلك القطاعفصل التعليم والتدريب  -2

المؤدسات التعليمية الالزمة الدتيعاب األعداد المتوقعة، كما يستفيد من هذ  البيانات المخططين والمهتمين 

 .  بتن يم دوق العمل

تهم هذ  البيانات شريحة كبير  من المستفيدين، فهي تفيد الموابن في معرفة فصل الخدمات االجتماعية و -3

لمقدمة وكذلك الباح ين االجتماعيين في عمل األبحاث والدرادات التي تخص القضايا االجتماعية ، كما الخدمات ا

تقدم البيانات الخاصة بحصر الحجاف معلومات قيمة تفيد المسئولين في وزارة الحج وعدد من الجهات األمنية 

 لتستفيد منها في التخطيط ألعماا تن يم الحج.  

يتم إعداد الخطط المنادبة  اضوؤهخرجات هذا الفصل من أهم البيانات التي على وتعد مفصل دوق العمل  -4

لتن يم دوق العمل وإيجاد الحلوا وخلق فرص وظائف منادبة للباح ين عن عمل. كما يمكن االدتفادة منها في 

 عمل األبحاث االقتصادية من قبل االقتصاديين والباح ين المهتمين.

تخدم البيانات المنتجة في هذا الفصل عددا كبيرا من الباح ين و المهتمين ادية وفصل األدعار واألرقام القي -5

بالمجاا االقتصادي في عمل الدرادات التي توضح معدالت التضخم والنمط االدتهالكي لد  السكال وغيرها 

 .  االقتصادية الهامة من المؤشرات

ا مجلس التعاول في وضع  خطط التنمية تساعد بيانات هذا الفصل المخططين في دوفصل مجلس التعاول  -6

 .  لدوا المجلس في عدة مجاالت تربط هذ  الدوا



 

stats.gov.sa 
 

 

 


