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ألهذذا  ؤمراذذ  خ  ؤخ ئذذن آ ؤمااذذتخ ي ؤماذذت لٌ   مختئذذ تحلٌذذإ صحئذذ  ً  هذذ  

 على مستيى  ؤمملكن ي ؤما طق  إلد  ٌن ي ؤاا ط  القتئ دي .

  مااأة ، أؤف ( 300)ملٌي  يحي ؤً  1020آلغ عدد  ؤمااتخ فً  ؤمملكن ع ا

م لقن   ك اخ  ؤاسآن  ؤمتآقٌن ؤلمااتخ % ( فٌم 71ك   اسآن  ؤع ملن ماه  ) 

 تحخ  ؤتأسٌس آ إلض فن صؤى  ؤمااتخ  ؤخ ؤٌن .مااتخ يمرقت ً أي اه  ٌ ً 

 

  ًؤقط ع  ؤخ ص ي ؤقط ع  ؤع ا ي ؤقط ع  ؤ ي ال آلغ عدد  ؤمااتخ  ؤع ملن ف 

( أؤف مااأة  806حي ؤً )  1020 ؤمملكن ع ا ٌهدف صؤى  ؤ آح على مستيى 

 . 1002% ( ع  ع ا 16آزٌ دة قد ه  ) 

 

 ع ملن 

 م لقـن مرقتــ 

 م لقـن اه  ــٌ 

 تحخ  ؤتأسٌس
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  مات لٌ  ( م  اسآته  3ــ  2) ؤتً تا إ   ؤئ ٌ ةاكلخ  ؤمااتخ  ؤع ملن

 ، فً حٌ  آلغ اسآن  ؤمااتخ فً  ؤمملكن %( م  صجم ؤً  ؤمااتخ  ؤع ملن84)

ي ؤآ ؤ ن ، أم   ؤاسآن  ؤمتآقٌن ( %13مات إ ( ) 21ــ  4)  ؤتً تا إ متيسطن  ؤ

 مات الً فأكث  ( . 10( فك اخ م  ائٌب  ؤمرسس خ  ؤكآٌ ة )  ؤتً تا إ  3%)

 

  ( 48 سذذتحي  ااذذ ط تجذذ  ة  ؤجملذذن ي ؤتجز ذذن علذذى أكآذذ  اسذذآن مااذذتخ) % 

%( ثذذا ااذذ ط خذذدم خ  إلق مذذن  11)آاسذذآن ااذذ ط  ؤئذذا عن  ؤتحيٌلٌذذن  تذذال 

 %( . 10)آـ ي ؤطع ا 
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  أم  م  حٌث  ؤتيزٌع  ؤج   فً ؤلمااتخ على مستيى  ؤما طق  إلد  ٌذن آ ؤمملكذن

  ماطقذن مكذن % ( ٌلٌهذ 25اذتخ ) ك   ائذٌب ماطقذن  ؤ ٌذ ن مذ  هذ    ؤمافقد 

 % ( . 15)  ثا  ؤماطقن  ؤا قٌن% (  24)   ؤمك من

 

يقذذد ح ف ذذخ هذذ    ؤماذذ طق علذذى ت تٌآهذذ  مذذ  حٌذذث اسذذآن  السذذتحي   فذذً تعذذد د 

 . 1002 ؤمااتخ  ؤس آق ع ا 

 أي ، ( أؤذف مااذأة  688 ؤع ملذن آ ؤمملكذن حذي ؤً ) مفذ دة آلغ صجم ؤً  ؤمااتخ  ؤ

% ( م  صجم ؤً  ؤمااتخ ، تاله   ؤف يع  ؤتً ؤٌس ؤهذ  حسذ آ خ  85) م  ٌع دإ 

% ( ثذا  ؤفذ يع  ؤتذً ؤهذ  حسذ آ خ مسذتقلن ي ؤم  كذز  ؤ  ٌسذن  9مستقلن آاسآن ) 

 % ( على  ؤتي ؤً . 1% ( ي )  4آاسآن ) 
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 عذذدة قط عذذ خ كذذ   ؤلقطذذ ع  ؤخذذ ص  ؤائذذٌب  علذذى تيزعذذخ  ؤمااذذتخ  ؤع ملذذن

( مااذأة  801 ألكآ  م   ؤمااتخ حٌث آلغ عدد  ؤمااتخ  ؤع ملذن فٌذه حذي ؤً ) 

% ( مذذ  صجمذذ ؤً  ؤمااذذتخ ، ٌلٌذذه  ؤقطذذ ع  ؤحكذذيمً آاسذذآن  87آاسذذآن قذذد ه  ) 

ٌهدف صؤذى  ؤذ آح ي ؤقطذ ع  ؤعذ ا ي ؤقطذ ع  ألجاآذً ثا  ؤقط ع  ؤ ي ال ( % 12)

 . % ( 1آاسب ال تتج يز )

 

  ( ًأؤذذف مااذذأة  726آلذذغ عذذدد  ؤمااذذتخ  ؤع ملذذن  ؤتذذً ٌملكهذذ  سذذعيدٌي  حذذي ؤ )

% ( مذ  صجمذ ؤً  ؤمااذتخ ، فذً حذٌ  كذ   عذدد  ؤمااذتخ  99) اكلخ م  اسآته 

عذذذدد  ؤمااذذذتخ  ؤتذذذً ملكٌذذذن ي( مااذذذأة ،  5,195 ؤتذذذً ٌملكهذذذ  وٌذذذ  سذذذعيدٌٌ  ) 

 ( مااأة . 1,815)  أسم ؤه  مات ك آٌ   ؤسعيدٌٌ  يوٌ   ؤسعيدٌٌ  
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عاملة
مغلقـة 

مإقتــا
مغلقة نهائـٌا

تحت 

التؤسٌس
الجملةخالٌة

Operating
Temporarily 

Closed

Permanent 

closed

Under 

foundation
VacantTotal

233,89313,47919,7106,51734,686308,285Riyadh1الرياض1

220,14613,76023,5995,47050,240313,215Makkah2مكة المكرمة2

57,1893,7066,3301,88515,70984,819Madinah3المدينة المنورة3

53,1254,2979,8252,41612,57682,239Qassim4القصيم4

135,1859,74411,5564,51127,678188,674Easte. Prov.5المنطقة الشرقية5

70,4174,3978,8803,08813,866100,648Asir6عسير6

26,0411,9202,4417898,98740,178Tabuk7تبوك7

28,6512,2044,2761,02610,91547,072Hail8حائل8

9,8556391,3711872,86214,914North Bord9الحدود الشمالية9

37,7752,0003,8121,3165,83950,742Jazan10جازان10

15,6147212,7947003,87423,703Najran11نجران11

13,9061,2181,9574294,17621,686Al-Baha12الباحه12

17,2811,2342,4077073,35024,979Al-Jouf13الجوف13

919,07859,31998,95829,041194,7581,301,154

1 - 1جدول 

Totalجــــــملة المملـــكة

2010المنشآت حسب الحالة والمنطقة اإلدارٌة 
Establishments by case & administrative area 2010

Administrative Areaالمنطقة اإلدارٌة

المنشآت حسب الحالة

Establishments by case



حكومًعامخاص
ال ٌهــــدف 

إلى الربح
الجملةأجنبً

PrivatePublicGovrnmentNon-profit ForignTotal

210,1578522,4461,089116233,893Riyadh1الرياض1

200,0942818,6231,32774220,146Makkah2مكة المكرمة2

49,756286,9943961557,189Madinah3المدينة المنورة3

44,557208,281267053,125Qassim4القصيم4

126,8051127,8384282135,185Easte. Prov.5المنطقة الشرقية5

48,1761521,874352070,417Asir6عسير6

22,822143,15055026,041Tabuk7تبوك7

23,627114,829184028,651Hail8حائل8

8,55341,2564209,855North Bord9الحدود الشمالية9

28,391219,108255037,775Jazan10جازان10

14,03251,53245015,614Najran11نجران11

9,24224,530132013,906Al-Baha12الباحه12

15,20962,03432017,281Al-Jouf13الجوف13

801,421351112,4954,604207919,078

2 - 1جدول 

Totalجــــــملة المملـــكة

2010المنشآت العاملة حسب نوع القطاع والمنطقة اإلدارٌة 
Operating establishments by type of sector & administrative area 2010

المنطقة اإلدارٌة

المنشآت العاملة حسب نوع القطاع

Administrative Area

Operating establishments by type of sector



حكومًعامخاص
ال ٌهدف 

إلى الربح
الجملةأجنبً

PrivatePublicGovrnmentNon-profit ForignTotal

أ
الزراعة والحراجة 

وصيد األسماك
80,1884414080,237

Agriculture, forestry 

and fishing
A

42668000494Mining & quarryingBالتعدين والتحجيرب

88,22415308088,277ManufacturingCالصناعة التحويليةج

د
الكهرباء والغاز والبخار 

وتكييف الهواء
58116500602

Electricity, gas, steam 

and air conditioning 

supply

D

هـ
الماء والصرف الصحي 

ومعالجة النفايات
1,853214901302,377

Water supply; 

sewerage, waste 

remediation 

E

26,4688280026,504ConstructionFالتشييدو

ز
تجارة الجملة والتجزئة 

وإصالح المركبات
383,89914212490384,174

Wholesale and retail 

trade; repair of motor 

vehicles

G

12,987921,32561014,465النقل والتخزينح
Transportation & 

storage
H

85,024426212285,304خدمات اإلقامة والطعامط
Accommodation and 

food service activities
I

3,9298161404,102المعلومات واالتصاالتي
Information and 

communication
J

4,5336155304,697Financial & insuranceKالمال والتأمينك

23,8060183023,827Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

م
األنشطة المهنية والعلمية 

والتقنية
9,3267123509,461

Professional, scientific 

and technical activities
M

ن
الخدمات اإلدارية 

وخدمات الدعم
15,186475649015,806

Administrative and 

support service 

activities

N

008,684008,684اإلدارة العامة والدفاعس
Public administration 

and defence
O

4,5751721,2071,996027,795EducationPالتعليمع

ف
صحة اإلنسان والعمل 

االجتماعي
2,95273,4151,00127,377

Human health and 

social work activities
Q

1,80007582502,583الفنون والترفيه والتسليةص
Arts, entertainment 

and recreation
R

55,6631775,0181,4110132,109Other serviceSالخدمات األخرىق

0000203203المنظمات والهيئاتش
Oorganizations & 

bodies
U

801,420351112,4964,604207919,078 Totalالجملة

3 - 1جدول 

2010المنشآت العاملة حسب نوع القطاع والنشاط االقتصادي 
Operating establishments by type of sector & economic activity 2010

النشاط االقتصادي

المنشآت العاملة حسب نوع القطاع

Economic Activity

Operating establishments by tyoe of sector



كبٌرةصغٌرةقطاع مختلط

Mixed SectorSmallLargجملة
Total

168,03735,8047,490211,331Riyadh1الرياض1

170,46525,9884,998201,451Makkah2مكة المكرمة2

43,6585,57494850,180Madinah3المدينة المنورة3

38,5105,41891644,844Qassim4القصيم4

102,98519,7224,637127,344Easte. Prov.5المنطقة الشرقية5

43,3484,53965648,543Asir6عسير6

20,7811,86824222,891Tabuk7تبوك7

21,4732,07827123,822Hail8حائل8

7,706794998,599North Bord9الحدود الشمالية9

26,0522,36624928,667Jazan10جازان10

12,1931,68020914,082Najran11نجران11

8,2111,0351309,376Al-Baha12الباحه12

13,9711,15112515,247Al-Jouf13الجوف13

677,390108,01720,970806,377

ال تشمل المنشآت العاملة فً القطاع الحكومً واألجنبً*

Totalجــــــملة المملـــكة

4 - 1جدول 

2010المنشآت العاملة حسب فئة حجم المشتغلٌن والمنطقة اإلدارٌة 
Operating establishments by size class of employees & administrative area 2010

Administrative Areaالمنطقة اإلدارٌة

1 - 45 - 1920+ 



كبٌرةصغٌرةقطاع مختلط

Mixed SectorSmallLargجملة
Total

أ
الزراعة والحراجة وصيد 

األسماك
75,8394,00535280,196Agriculture, forestry and fishingA

53220221494Mining & quarryingBالتعدين واستغالل المحاجرب

70,43213,8663,94988,247ManufacturingCالصناعة التحويليةج

د
الكهرباء والغاز والبخار 

وتكييف الهواء
331108158597

Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
D

هـ
الماء والصرف الصحي 

ومعالجة النفايات
1,3463671741,887

Water supply; sewerage, 

waste remediation 
E

14,3168,9423,21726,475ConstructionFالتشييدو

ز
تجارة الجملة والتجزئة 

وإصالح المركبات
339,62640,2944,042383,962

Wholesale and retail trade; 

repair of motor vehicles
G

8,1593,8771,10313,139Transportation & storageHالنقل والتخزينح

65,61817,4731,94985,040خدمات اإلقامة والطعامط
Accommodation and food 

service activities
I

2,8178352893,941المعلومات واالتصاالتي
Information and 

communication
J

1,8482,2124824,542Financial and insuranceKالمال والتأمينك

21,8951,64427023,809Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

م
األنشطة المهنية والعلمية 

والتقنية
6,3652,5204539,338

Professional, scientific and 

technical activities
M

ن
الخدمات اإلدارية وخدمات 

الدعم
11,6862,83772015,243

Administrative and support 

service activities
N

1,6562,9591,9736,588EducationPالتعليمع

ف
صحة اإلنسان والعمل 

االجتماعي
9631,7621,2353,960

Human health and social work 

activities
Q

1,1855071331,825الفنون والترفيه والتسليةص
Arts, entertainment and 

recreation
R

53,2553,58925057,094Other service activitiesSأنشطة الخدمات األخرىش

677,390108,01720,970806,377

*

Totalالجملة

ال تشمل المنشآت العاملة فً القطاع الحكومً واألجنبً

5 - 1جدول 

2010المنشآت العاملة حسب فئة حجم المشتغلٌن والنشاط االقتصادي 
Operating establishments by size class of employees & economic activity 2010

Economic Activityالنشاط االقتصادي

1 - 45 - 1920+ 



مركز رئٌسمفردة
فرع له 

حسابات مستقلة

فرع لٌس له 

حسابات مستقلة
الجملة

IndividualHeadquarter

Branch with 

separate 

accounts

Branch without 

separate 

accounts

Total

169,9003,84112,05825,532211,331Riyadh1الرياض1

170,0602,8908,90319,598201,451Makkah2مكة 2

44,6193711,9203,27050,180Madinah3المدينة 3

39,3986441,7043,09844,844Qassim4القصيم4

106,0441,7465,91613,638127,344Easte. Prov.5الشرقية5

44,3182371,8772,11148,543Asir6عسير6

21,21315082170722,891Tabuk7تبوك7

21,9481984331,24323,822Hail8حائل8

8,130191193318,599North Bord9الحدود الشمالية9

26,765527491,10128,667Jazan10جازان10

12,9729329072714,082Najran11نجران11

8,481552485929,376Al-Baha12الباحه12

13,859232281,13715,247Al-Jouf13الجوف13

687,70710,31935,26673,085806,377

*

Totalجملة المملكة

ال تشمل المنشآت العاملة فً القطاع الحكومً واألجنبً

6 - 1جدول 

2010المنشآت العاملة حسب صفة المنشؤة والمنطقة اإلدارٌة 
Operating establishments by status & administrative area 2010

النشاط االقتصادي

المنشآت العاملة حسب الصفة 

Economic Activity

Operating establishments by status



مركز رئٌسمفردة

فرع له 

حسابات 

مستقلة

فرع لٌس له 

حسابات 

مستقلة

الجملة

IndividualHeadquarter

Branch with 

separate 

accounts

Branch 

without 

separate 

accounts

Total

أ
الزراعة والحراجة 

وصيد األسماك
79,1346012088280,196

Agriculture, forestry 

and fishing
A

2382037199494Mining & quarryingBالتعدين والتحجيرب

78,8411,1272,8035,47688,247ManufacturingCالصناعة التحويليةج

د
الكهرباء والغاز والبخار 

وتكييف الهواء
1202036421597

Electricity, gas, steam 

and air conditioning 

supply

D

هـ
الماء والصرف الصحي 

ومعالجة النفايات
1,50248932441,887

Water supply; 

sewerage, waste 

remediation 

E

22,4201,1898871,97926,475ConstructionFالتشييدو

ز
تجارة الجملة والتجزئة 

وإصالح المركبات
321,2444,82620,71537,177383,962

Wholesale and retail 

trade; repair of motor 

vehicles

G

6,0093007866,04413,139النقل والتخزينح
Transportation and 

storage
H

71,5016063,8799,05485,040خدمات اإلقامة والطعامط
Accommodation and 

food service activities
I

2,4541223679983,941المعلومات واالتصاالتي
Information and 

communication
J

1,7341738471,7884,542Financial & insuranceKالمال والتأمينك

22,66226541147123,809Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

م
األنشطة المهنية والعلمية 

والتقنية
7,7503614367919,338

Professional, scientific 

and technical activities
M

ن
الخدمات اإلدارية 

وخدمات الدعم
11,2035131,0992,42815,243

Administrative and 

support service 

activities

N

3,8692036061,9106,588EducationPالتعليمع

ف
صحة اإلنسان والعمل 

االجتماعي
2,3502065418633,960

Human health and 

social work activities
Q

1,46438962271,825الفنون والترفيه والتسليةص
Arts, entertainment 

and recreation
R

53,2132421,5072,13257,094Other serviceSالخدمات األخرىش

687,70810,31935,26673,084806,377

ال تشمل المنشآت العاملة فً القطاع الحكومً واألجنبً*

7 - 1جدول 

Totalالجملة

2010المنشآت العاملة حسب الصفة والنشاط االقتصادي 
Operating establishments by status & economic activity 2010

Economic Activityالنشاط االقتصادي

Operating establishments by status

المنشآت العاملة حسب الصفة 



الجملة1430بعد عام 1430-14201421-14101411قبل عام 

Before 19901991-20002001-2010After 2010Total

22,46639,866113,96835,031211,331Riyadh1الرياض1

21,53231,193113,01035,716201,451Makkah2مكة المكرمة2

7,2118,04726,5238,39950,180Madinah3المدينة المنورة3

8,5557,87922,0126,39844,844Qassim4القصيم4

18,36321,97766,46720,537127,344Easte. Prov.5المنطقة الشرقية5

3,6139,51329,3476,07048,543Asir6عسير6

2,8994,62812,0063,35822,891Tabuk7تبوك7

4,2165,26511,4952,84623,822Hail8حائل8

6911,6854,7141,5098,599North Bord9الحدود الشمالية9

2,0754,74216,7365,11428,667Jazan10جازان10

1,6552,5797,4312,41714,082Najran11نجران11

1,4001,9244,8281,2249,376Al-Baha12الباحه12

2,0173,4467,6402,14415,247Al-Jouf13الجوف13

96,693142,744436,177130,763806,377

ال تشمل المنشآت العاملة فً القطاع الحكومً واألجنبً*

8 - 1جدول 

Totalجــــــملة المملـــكة

2010المنشآت حسب سنة البدء فً مزاولة النشاط والمنطقة اإلدارٌة 
Establishments by year of starting the economic activity & administrative area 2010

المنطقة اإلدارٌة

سنة بدء مزاولة النشاط االقتصادي

Administrative Area
Year of starting the economic activity



الجملة1430بعد عام 1430-14201421-14101411قبل عام 

Before 19901991-20002001-2010After 2010Total

أ
الزراعة والحراجة وصيد 

األسماك
47,05117,34214,3911,41280,196

Agriculture, forestry 

and fishing
A

12611421737494Mining and quarryingBالتعدين واستغالل المحاجرب

6,31417,90551,21112,81788,247ManufacturingCالصناعة التحويليةج

د
الكهرباء والغاز والبخار 

وتكييف الهواء
13426417524597

Electricity, gas, steam 

and air conditioning 

supply

D

هـ
الماء والصرف الصحي 

ومعالجة النفايات
2253971,0382271,887

Water supply; 

sewerage, waste 

remediation 

E

1,8053,65815,4975,51526,475ConstructionFالتشييدو

ز
تجارة الجملة والتجزئة 

وإصالح المركبات
28,94469,197218,85766,964383,962

Wholesale and retail 

trade; repair of motor 

vehicles

G

1,3842,1087,4252,22213,139النقل والتخزينح
Transportation and 

storage
H

4,45513,13650,98816,46185,040خدمات اإلقامة والطعامط
Accommodation and 

food service activities
I

2065362,4157843,941المعلومات واالتصاالتي
Information and 

communication
J

5684312,4741,0694,542المال والتأمينك
Financial and 

insurance
K

8562,44014,3256,18823,809Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

م
األنشطة المهنية والعلمية 

والتقنية
7251,5345,3741,7059,338

Professional, scientific 

and technical activities
M

ن
الخدمات اإلدارية 

وخدمات الدعم
7881,9978,8453,61315,243

Administrative and 

support service 

activities

N

5631,1854,0288126,588EducationPالتعليمع

ف
صحة اإلنسان والعمل 

االجتماعي
5028442,0845303,960

Human health and 

social work activities
Q

921971,1124241,825الفنون والترفيه والتسليةص
Arts, entertainment 

and recreation
R

1,9559,45935,7219,95957,094Other serviceSالخدمات األخرىش

96,693142,744436,177130,763806,377

ال تشمل المنشآت العاملة فً القطاع الحكومً واألجنبً*

9 - 1جدول 

Totalالجملة

2010المنشآت حسب الصفة والنشاط االقتصادي 
Establishments by status & economic activity 2010

النشاط االقتصادي

سنة بدء مزاولة النشاط االقتصادي

Economic Activity
Year of starting the economic activity



جملةمشتركأجنبًسعودي

SaudiForeignJointTotal

183,5921,544663185,799Riyadh1الرياض1

179,8351,560458181,853Makkah2مكة المكرمة2

46,7481105246,910Madinah3المدينة المنورة3

41,670354141,746Qassim4القصيم4

112,876495335113,706Easte. Prov.5المنطقة الشرقية5

46,2012013046,432Asir6عسير6

22,0021305222,184Tabuk7تبوك7

22,495661822,579Hail8حائل8

8,262518,268North Bord9الحدود الشمالية9

26,62482511727,566Jazan10جازان10

13,32528213,355Najran11نجران11

8,777168,784Al-Baha12الباحه12

13,8751954014,110Al-Jouf13الجوف13

726,2825,1951,815733,292

ال تشمل الفروع التً لٌس لها حسابات مستقلة*

10 - 1جدول 

Totalجــــــملة المملـــكة

2010المنشآت العاملة حسب ملكٌة رأس المال والمنطقة اإلدارٌة 
Operating establishments by capital ownership & administrative area 2010

المنطقة اإلدارٌة

المنشآت العاملة حسب ملكٌة رأس المال

Administrative Area
Operating establishments by capital ownership



جملةمشتركأجنبًسعودي

SaudiForeignJointTotal

أ
الزراعة والحراجة وصيد 

األسماك
79,211881579,314

Agriculture, forestry & 

fishing
A

275911295Mining & quarryingBالتعدين والتحجيرب

81,40799936582,771ManufacturingCالصناعة التحويليةج

د
الكهرباء والغاز والبخار 

وتكييف الهواء
16637176

Electricity, gas, steam & 

air conditioning supply
D

هـ
الماء والصرف الصحي 

ومعالجة النفايات
1,62012111,643

Water supply; 

sewerage, waste 

remediation 

E

23,89443217024,496ConstructionFالتشييدو

ز
تجارة الجملة والتجزئة 

وإصالح المركبات
343,9102,316559346,785

Wholesale & retail trade; 

repair of motor vehicles
G

6,98663467,095Transportation & storageHالنقل والتخزينح

75,26155517075,986خدمات اإلقامة والطعامط
Accommodation & food 

service activities
I

2,82366542,943المعلومات واالتصاالتي
Information & 

communication
J

2,597251322,754Financial & insuranceKالمال والتأمينك

23,279312823,338Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

م
األنشطة المهنية والعلمية 

والتقنية
8,39787638,547

Professional, scientific & 

technical activities
M

ن
الخدمات اإلدارية وخدمات 

الدعم
12,707654212,814

Administrative & support 

service activities
N

4,56074444,678EducationPالتعليمع

ف
صحة اإلنسان والعمل 

االجتماعي
3,01565173,097

Human health & social 

work activities
Q

1,585761,598الفنون والترفيه والتسليةص
Arts, entertainment & 

recreation
R

54,5892987554,962Other serviceSالخدمات األخرىش

726,2825,1951,815733,292

ال تشمل الفروع التً لٌس لها حسابات مستقلة*

Totalالجملة

11 - 1جدول 

2010المنشآت العاملة حسب ملكٌة رأس المال والنشاط االقتصادي 
Operating establishments by capital ownershipذ & economic activity 2010

النشاط االقتصادي

المنشآت العاملة حسب ملكٌة رأس المال

Economic Activity
Operating establishments by capital ownership



جملةمشتركأجنبًسعودي

SaudiForeignJointTotal

682,0194,5521,136687,707Individual1مفردة1

9,79225527210,319Headquarter2مركز رئيس2

34,47638340735,266فرع له حسابات مستقلة3
Branch has separate 

financial accounts
3

726,2875,1901,815733,292

ال تشمل الفروع التً لٌس لها حسابات مستقلة*

Totalالجملة

12 - 1جدول 

2010المنشآت العاملة حسب ملكٌة رأس المال وصفة المنشؤة 
Employees by capital ownership & establishment status 2010

صفة المنشؤة

المنشآت العاملة حسب ملكٌة رأس المال

 Establishment Status
Operating establishments by capital ownership
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