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   م 2021  العام   خالل   األعمال   قطاع   ي تعاف تعافي  

خلفت آثار متفاوتة    الماضية والتيتأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خالل الفترة    األعمال من م إلى تعافي قطاع  2021لعام    ةاألعمال الهيكلي  حصاءاتإشارت نتائج  أ

تعافي كامل    االقتصادية مناألنشطة    بين مختلف   متفاوتةداء األنشطة االقتصادية بوتيرة تعافي  أ  مالمح تحسنبرزت    االقتصادية، حيتبعاد على مختلف األنشطة  األ

كان عليها خالل    ه التيئداأمستويات    ليتقدمساهم في النهوض بقطاع األعمال من جديد    منها، مما  خرفي البعض ال   تعافي جزئي   األنشطة إلى وملحوظ في بعض  

 م.   2020بذلك تحديات عام   متجاوزام 2019عام 

 م 2021عام  فينتائج قطاع األعمال  أبرز

وحسب  ر.س،   مليار 4,081ما قيمته م 2021عام  التشغيلية خالل بلغت اإليرادات 

األنشطة ن  إف  حصاءاتاإلنتائج   الصناعة   أنشطة  هي  لإليراداتتحقيقا    أكثر 

المحاجر، و   التحويلية، التعدين واستغالل  الجملة   أنشطة  تجارة    والتجزئة،   وأنشطة 

حين  يتقدمها    ر.س  مليار  1,744األعمال  لقطاع  التشغيلية    النفقات  بلغت  في 

الصناعة    نفقات يليهنشاط  الجملة    التحويلية،  تجارة  ونشاط   والتجزئة،نشاط 

فقد  أما  .  التشييد المشتغلين  تعويضات  جانب  تعويضات  إبلغ  من  جمالي 

عام    المشتغلين وتقدمتمليار    388.4قيمته  ما  م  2021خالل  أنشطة    ر.س 

األنشطة  عن  التشييد    والتجزئة، وأنشطةتجارة الجملة    التحويلية، وأنشطةالصناعة  

نظرا لضخامة هذه القطاعات في حجم تعويضات المشتغلين االقتصادية األخرى 

 األخرى. عداد مشتغلين مقارنة باألنشطة االقتصادية أوما تحتويه من 

 م 2021عام  فيلقطاع األعمال التشغيلية  يراداتارتفاع اإل

بشكل يرادات التشغيلية لمنشآت قطاع األعمال  اإل  ارتفعت م  2020مقارنة بعام  

العديد من األنشطة االقتصادية    التشغيلية في  بارتفاع اإليرادات مدعومة    واضح

بلغت   نتائج      %. 26االرتفاع    نسبة حيث  اإليرادات   حصاءات اإل وأظهرت  ارتفاع 

األنشطة التشغيلية   بنسبة    في  والتسلية  والترفيهية  كما   %، 36.6الرياضية 

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية  أنشطة  ارتفعت اإليرادات كذلك في كل من  

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية  ونشاط    المكررة،

 % على التوالي.17.2و %  36.2بنسبة 

 م 2021عام  فيلقطاع األعمال النفقات التشغيلية  ارتفاع

األعمال  التشغيلية  نفقاتالارتفعت   قطاع  مقارنة20.9بنسبة    في  بالعام    % 

فمن  نتيجة الرتفاع النفقات التشغيلية في مختلف األنشطة االقتصادية    ،السابق

تبين ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط تشييد المباني   حصاءاتاإلخالل نتائج 

الغذائية  و   %،27.7بنسبة   المنتجات  صنع  ُصنع    %،11.8بنسبة  نشاط  ونشاط 

 %. 49.8 بنسبة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 

وأنشطة   التخزين  من نشاطي  كل  التشغيلية في  النفقات  انخفضت  حين  في 

وأنشطة الدعم   بها    للنقل،  يتصل  وما  االستشارية  والخبرة  الحاسوبية  البرمجة 

   % على التوالي.7.1و % 6.4بنسبة 

 م 2021عام  في التعويضات السنوية لقطاع األعمال ارتفاع

 2020بعام  % مقارنة12م بنسبة  2021عام    المشتغلين خاللتعويضات    ارتفعت 

حيث ظهر من    المختلفة،بارتفاع التعويضات في األنشطة االقتصادية    متأثرة   م،

التالية: المشتغلين في كل من األنشطة    تعويضاتارتفاع    حصاءاتاإل خالل نتائج  

بنسبة   الجملة،تجارة    نشاط  النارية  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات  باستثناء 

بنسبة  و   %،18.9 الجوي  النقل  للتعدين  و   %، 15.9نشاط  األخرى  األنشطة 

 %. 13.9واستغالل المحاجر بنسبة 

الفلزات  و  نشاط  في  المشتغلين  تعويضات  انخفضت  فقد  أخرى  ناحية  من 

 %. 3.2القاعدية بنسبة 

 تعافي األنشطة االقتصادية من تأثيرات جائحة كورونا  

بعام   تحسن 2020مقارنة  التي األنشطة    من العديد    داءأ  م  ثرت  أ ت  االقتصادية 

ها  ئداأمستويات    إلىم  2021خالل عام    والتي عادت  بشكل مباشر بجائحة كورونا

  إلى   حصاءاتاإل نتائج    شارت أ  الجائحة، حيثقبل بداية    التي كانت عليها  الطبيعية

الجوالت السياحية وخدمات الحجز  ي أنشطة وكاالت السفر ومشّغل إيراداتارتفاع 

ونشاط 185.5بنسبة   للتعدين  و %،  102.8بنسبة  اإلقامة    %،  األخرى  األنشطة 

 %. 4.6بنسبة واستغالل المحاجر 

استقرار العديد من األنشطة االقتصادية    حصاءاتاإلمن جهة أخرى أوضحت نتائج  

السنوات  في تحقيق معدالت نمو طبيعية خالل    مستمرةالجائحة  بوعدم تأثرها  

أنشطة   مثل  الماضية  والخبرة  و   االتصاالت،الثالث  الحاسوبية  البرمجة  أنشطة 

 .الخدمات المالية بها، وأنشطة االستشارية وما يتصل 
 
 

 م 2021النشاط االقتصادي عام  اإليرادات التشغيلية حسب :1شكل 
 

 
 

 م 2021النفقات التشغيلية حسب النشاط االقتصادي عام  :2شكل 

 

 
 

 م 2021تعويضات المشتغلين حسب النشاط االقتصادي    :3شكل 
 

 
 
 

 منهجية إحصاءات األعمال الهيكلية 

اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والسكانية عن المملكة  تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بإجراء العديد من   

ونشرها بصفة دورية، وبناًء على هذه الصالحية قامت الهيئة العامة لإلحصاء بإرساء برامج لألبحاث اإلحصائية 

تهدف إلى تعزيز قاعدة البيانات االقتصادية. ومن هذه البرامج، برامج اإلحصاءات االقتصادية، ويأتي في 

األبحاث طليعت أهم  من  يعد  الذي  سابًقا(  للمنشآت  االقتصادي  )المسح  الهيكلية  األعمال  إحصاءات  ها 

االقتصادية التي تقوم بتنفيذها الهيئة، حيث تتركز أهدافه في توفير بيانات إحصائية عن المنشآت التي 

لنفقات التشغيلية   تمارس مختلف األنشطة االقتصادية، وتتمثل هذه البيانات في تعويضات المشتغلين  وا

عام   في  الهيكلية  األعمال  إحصاءات  تنفيذ  .ويأتي  التشغيلية  هذه 2021واإليرادات  لتنفيذ  امتداًدا  م 

م، وإلكمال سلسلة اإلصدارات السنوية لنتائج اإلحصاءات التي توقفت بسبب 2006اإلحصاءات منذ عام  

   (.19-جائحة كورونا )كوفيد
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