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  الخصائص السكانية في المملكة العربية  السعودية
  )م ١٩٩٩  من واقع نتائج البحث الديموجرافي( 

  
   السكانيةصالمالمح الرئيسية للخصائ

  
    حجم السكان والخصائص االجتماعية–أوال 

ام           سمة  ) ١٩٫٨٩٥٫٢٣٢( م  ١٩٩٩بلغ جملة سكان المملكة العربية السعودية في ع ن
غ     ، م  ١٩٩٢بر  نسمة في أواخر شهر سبتم        ) ١٦٫٩٤٨٫٣٨٨(مقارنة بـ  ادة بل أي بزي
  %) .١٧٫٤(بتها نسنسمة و) ٢٫٩٤٦٫٨٤٤( امقداره
شك سعوديين وي سكان ال سبة ) ١٤٫٨٧٢٫٨٠٤(ل ال سمة أي ن ة %) ٧٤٫٨(ن ن جمل م

سكان المملكة في حين آانت نسبة السعوديين من واقع نتائج التعداد في نهاية سبتمبر              
وز. %)٧٢٫٦( م١٩٩٢ سبته   ويت ا ن نس بم سكان حسب الج ؤالء ال %) ٥٠٫١(ع ه

سكان     ، لإلناث من جملة السكان السعوديين    %) ٤٩٫٩(ذآور ونسبة    ات ال وتشير بيان
ديموجرافي   ث ال ع البح ن واق سعوديين م د١٩٩٩ال ط مع ى أن متوس و لم إل  النم

سكان والمساآن         ام لل داد الع د م ق ١٩٩٢السنوي للسكان السعوديين مقارنة بنتائج التع
  .%)١٠٠٫٦(بلغت وان نسبة الجنس قد %) ٣٫٠(بلغ 

الي  من   %) ٢٥٫٢(م ما نسبته    ١٩٩٩ عام   آما يشكل السكان غير السعوديين في      إجم
ددهم    غ ع ث بل ة حي ي المملك سكان ف سمة)٥٫٠٢٢٫٤٢٨(ال دارها  ،  ن غ مق ادة بل بزي

دل     ،م١٩٩٢ عن نهاية عام     فقط%) ٨٫٣(ا  بتهنسنسمة و ) ٣٨٤٫٠٩٣( وبمتوسط مع
ويعود االنخفاض في معدل نمو السكان غير السعوديين        %) ١٫٣(سنوي مقداره   نمو  

ة      يم العمال راءات تنظ سعودة وإج ال ال ي مج ة ف ذلها الدول ي تب ود الت ى الجه ر إل غي
  .السعودية في السنوات األخيرة

  
 التوزيع الجغرافي . ١

آثر سكانا م أن المناطق اإلدارية الثالث األ١٩٩٩أظهرت نتائج البحث الديموجرافي   
سبته              ا ن وهي منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية قد استأثرت بم

ة        %) ٦٣٫١( سكان في المملك الي ال ة مك   بحيث شكلت منط    ، من إجم ا   ق ة م ة المكرم
سبته  اض قطومن، %)٢٦٫١(ن شرقية ، %)٢٢٫٥(ة الري ة ال ، %)١٤٫٥(والمنطق

لمنطقة عسير   بالنسبة%) ٧٫٩(طق بين   هذا وقد تراوحت نسب السكان في بقية المنا       
  . بالنسبة لمنطقة الحدود الشمالية%)١٫٢(وهي التي تمثل المنطقة الرابعة وبين 

اطق            سعوديين في المن سكان ال ثالث        أما فيما يتعلق بتوزيع ال د شكلت ال ة فق اإلداري
 في  من إجمالي السكان السعوديين   %) ٥٨٫١(اإلدارية األآثر سكانا ما نسبته       مناطق

ة  ا المملك ة  %) ٢٢٫٧(منه ة المكرم ة مك ة ا%) ٢٠٫٧(و، لمنطق اض و  لمنطق لري
شرقية%) ١٤٫٧( ة ال ة ، للمنطق اطق منطق ذه المن ي ه سبتها تل ي بلغت ن سير والت ع



ين               . %)٩٫٢( ا ب سعوديين فيه سكان ال أما بقية المناطق اإلدارية فقد تراوحت نسب ال
  . للحدود الشمالية%) ١٫٤(ونسبة ، وبالنسبة للمدينة المنورة%) ٦٫٨(

ة والرياض  ة المكرم اطق مك تأثرت من د اس سعوديين فق ر ال سكان غي وبخصوص ال
سبته     ا ن ورة بم ة المن شرقية والمدين ر  %) ٨٤٫٢( وال سكان غي الي ال ن إجم م

سعوديين ح ت نيال ة  بتسث بلغ ة المكرم ة مك ي منطق ة ، %)٣٦٫١(هم ف ي منطق وف
ورة       ، %)١٤٫١(وفي المنطقة الشرقية    %) ٢٨٫٠(الرياض   ة المن ة المدين وفي منطق

ر              %) ٦٫٠( سكان غي وقد آانت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق من حيث عدد ال
سعوديين في      من إجمالي   %) ٠٫٥(السعوديين حيث بلغت نسبتهم فقط       السكان غير ال

  .المملكة
  
   الترآيب العمري .٢

رات الد           م المتغي ى        يعتبر توزيع السكان حسب العمر من أه ا عل ة في داللته يموجرافي
اد              رئيسياً مًالا وتمثل ع  ،اتجاه نمو السكان    في إجراء إسقاطات سكانية يمكن االعتم
رامج   عليها في إعداد ا      سكان في            . لخطط والب الي ال ويوضح الترآيب العمري إلجم

ارهم عن        %) ٨٣٫٥(المملكة أن    ا أ  ، سنة   ) ٤٠(من السكان تقل أعم د     نآم  من تزي
  . %)٣٫١(تصل نسبتهم إلي ) ٦٤(م عن أعماره

ث    ائج البح ع نت ن واق سعوديين م سكان ال ري لل ب العم ات الترآي شير بيان ا ت آم
ة       أن المجتمع السعودي ال زال مجتمعاً      إلىم  ١٩٩٩الديموجرافي لعام     فتيًا من الناحي
ة يمث يالديموجرافي ة العظم سن الغالبي ه صغار ال سريع . ل في د ال ذا يعكس التزاي وه

س اللل ية كان خ ة الماض ود الثالث ا  ، ل العق ظ أن م ث نالح ن %) ٤٦٫٢(سبته نحي م
ل       بل إ ، سنة) ١٥(سعوديين تقل أعمارهم عن     السكان ال  ذين تق ن السكان السعوديين ال

ن  ارهم ع سبته  ) ٤٠(أعم ا ن ون م نة يمثل سكان  %) ٨٣٫٨(س الي ال ن إجم م
  . %)٣٫٩(سنة ال تتجاوز نسبتهم ) ٦٤(وأن من تزيد أعمارهم عن ، السعوديين

ل  ع ال تمث ونهم مجتم ن الطبيعي ولك سعوديين فم ر ال سكان غي ا بخصوص ال هأم   في
ا  األ ي فئ ارهم ف ز أعم ع أن تترآ واة المجتم رة ن ين  س ل أي ب ن العم ) ٦٤-١٥(ت س
ين             ، سنة -١٥(حيث نالحظ أن نسبة السكان غير السعوديين الذي تتراوح أعمارهم ب
سبة        من إجمالي   %) ٧٥(سنة تصل إلى حوالي     ) ٦٤ سعوديين وهي ن ر ال السكان غي

  . تؤآد هذه الحقيقة 
  
  الحالة التعليمية . ٣

أثر     ؤثر وتت ي ت ة الت رات االجتماعي م المتغي دى أه سكان إح ة لل ة التعليمي ل الحال تمث
صادية   ة واالقت رات الديموجرافي ن المتغي ا م ع   . بغيره ن واق ة م ذه الحال ة ه وبدراس

سبته            ا ن ين أن م ديموجرافي تب سك   %) ١٨٫١(البحث ال الي ال سنوات  ١٠(ان من إجم
أآثر  ون) ف م أمي ون%) ٢٠٫٣(وأن ، ه رءون ويكتب ون  . يق ذين يحمل سكان ال ا ال أم

سبة     %) ٤٩٫٨( من الثانوي فما دون فقد بلغت نسبتهم         مؤهًال تعليمياً  في حين بلغت ن
  . %)١١٫٧( مؤهًال أعلى من الثانوي الذين يحملون



%) ٢٠٫٣(أن نسبة األمية بين السكان لسعوديين بلغت         وتشير بيانات الحالة التعليمية     
سعوديين   سكان ال ة ال ن مجموع أآثر ١٠ (م نوات ف سبة  )  س ت ن ين بلغ ي ح ة ف  األمي

ذآور  سعوديين%) ١١٫٧(لل سكان ال الي ال ن إجم ذآورم نوات ١٠ ( لل ا ) أآثر فس أم
سبة ا ت ن د بلغ اث فق يهن ألاإلن ة ف سعوديات %) ٢٨٫٩(مي سكان ال الي ال ن إجم م

أآثر ١٠( نوات ف ون        . )س رءون ويكتب ذين يق سعوديين ال سكان ال سبة ال ت ن د بلغ وق
سبته     ) سنوات فأآثر ١٠(من إجمالي السكان السعوديين     %) ١٨٫٣( ا ن يشكل الذآور م
سب  %) ١٨٫٤( ا ن اث م ون    ، %) ١٨٫٣(ه تواإلن ذين يحمل سعوديين ال سكان ال ا ال أم

سبت    مؤهًال تعليمياً  د بلغت ن سكان    %) ٢٥٫٦(هم  من الثانوي فما دون فق الي ال من إجم
سعوديين  أآثر١٠(ال نوات ف ذآور ) س سبة ال ت ن ث بلغ اث %) ٥٩٫٥(حي واإلن

انوي         %). ٤٥٫٧( ى من الث ا أعل ؤهًال تعليمي ون م ذين يحمل سبة ال %) ٨٫٨(وبلغت ن
سعوديين    سكان ال الي ال ن إجم أآثر  ١٠(م نوات ف ذآور  ) س سبة ال ن %) ١٠٫٥(ن م

الي   %) ٧٫٢(واإلناث  )  سنوات فأآثر  ١٠ (آورإجمالي السكان السعوديين الذ    من إجم
سعوديات  سكان ال أآثر ١٠ (ال نوات ف د   ). س سعوديين فق ر ال سكان غي  وبخصوص ال

سعوديين         إمن   %) ١٢٫٩(بلغت نسبة األمية بينهم      ر ال سكان غي الي ال سنوات  ١٠(جم
أآثر ذآور  ) ف سبة ال ذآور      %) ١٢٫٩(ن سعوديين ال ر ال سكان غي الي ال ن إجم م

نوا١٠( أآثرس اث) ت ف سبة اإلن ا%) ١٣( ون الي اإلن ن إجم سعوديات م ر ال ث غي
ذين     . )سنوات فأآثر ١٠( ا ال رءون أم سبتهم          يق د بلغت ن ون فق شكل  ، %)٢٥( ويكتب وي

ؤهًال ون م ذين يحمل ًاال سبته  تعليمي ا ن ا دون م انوي فم ا ب%). ٤٣٫٣( من الث لغت بين
ؤهًال عل       ون م انوي        ًاي منسبة الذين يحمل ى من الث ونالحظ من خالل       .%)١٨٫٨( أعل

ات                    ة ببيان سعوديين مقارن سكان  ال ين ال ة ب سبة األمي بيانات الحالة التعليمية انخفاض ن
ذاك         ، م١٩٩٢التعداد العام للسكان والمساآن      ة آن سبة األمي من   %)٢٨٫٤(فقد بلغت ن

سبته    ) سنوات فأآثر ١٠( إجمالي السكان السعوديين     من  %) ١٦٫٩( يمثل الذآور ما ن
الي ذآور  إجم سعوديين ال سكان ال أآثر١٠( ال نوات ف اث ) س ن %) ٤٠٫٢(واإلن م

سعوديات   الي ال أآثر ١٠(إجم نوات ف ة      ). س دى فعالي ى م ة عل اض األمي دل انخف وي
   .البرامج والجهود المبذولة في الفضاء على األمية والتقدم الذي أحرز في هذا المجال

  
  الحالة الزواجية . ٤

زواج بلغت         أظهرت نتائج البحث الديموجرا    م ال في أن نسبة السكان الذين لم يسبق له
سكان   إمن  %) ٤٢٫١( الي ال أآثر   ١٢ (جم د          ، )سنة ف ا فق زوجين حالي سكان المت ا ال أم

سبتهم   ت ن ل   %) ٥٤٫١(بلغ ين واألرام سبة المطلق ت ن ا بلغ شير %). ٣٫٨(بينم وت
زواج بلغت                  م ال سبق له بيانات الحالة الزواجية للسكان السعوديين أن نسبة الذين لم ي

سعوديين        %) ٤٥٫٩( سكان ال الي ال أآثر   ١٢(من إجم سبته        ) سنة ف ا ن ذآور م ل ال يمث
اث %)٥٠٫٢( زوجين    ، %)٤١٫٧( واإلن سبة المت ت ن ا بلغ ن %) ٤٩٫٣(بينم م

سعوديين  سكان ال الي ال أآثر١٢(إجم نة ف ذآور ) س شكل ال الي %) ٤٨٫٦(ي من إجم
سعوديات  %) ٥٠(واإلناث ) سنة فأآثر  ١٢(الذآور السعوديين    من إجمالي اإلناث ال

ين       ) سنة فأآثر ١٢( سبة المطلق سكان     %) ١٫٢(وقد بلغت ن الي ال سعوديين   من إجم  ال
سعوديين   %) ٠٫٦(منهم  ) سنة فأآثر ١٢( أآثر  ١٢(من إجمالي الذآور ال ا  ) سنة ف وم



سعوديات        %) ١٫٨(نسبته   اث ال الي اإلن أآثر     ١٢(من إجم د       ،)سنة ف ا األرامل فق  أم
سعوديين        %) ٣٫٥(بلغت نسبتهم    سكان ال الي ال أآثر   ١٢(من إجم سبة    ) سنة ف بلغت ن

بلغت  بينما ،)سنة فأآثر ١٢(لسعوديين الذآور   من إجمالي السكان ا   %) ٠٫٦(الذآور  
  .)سنة فأآثر١٢( اإلناث السعوديات من إجمالي%) ٦٫٤(نسبة اإلناث 

زواج        م ال سبق له م ي ذين ل سبة ال ت ن د بلغ سعوديين فق ر ال سكان غي وبخصوص ال
زوجين ح   ) سنة فأآثر ١٢(من إجمالي السكان غير السعوديين      %) ٣٣٫١( اً اأم المت  لي

  %). ١٫٧(بينما بلغت نسبة المطلقين واألرامل ، %)٦٥٫٢(فبلغت نسبتهم 
ظهر البحث    السعوديين حسب الحالة التعليمية أ    وفيما يتعلق بالحالة الزواجية للسكان      

من مجموع الذين لم يسبق لهم الزواج ونسبة        %) ٣٫٦(أن األميين يشكلون ما نسبته      
اً       %)٣٣٫٧( زوجين حالي سبة    من مجموع المت ين   من م  %) ٧٥٫٥( ون جموع المطلق

م       %)١٢٫٨( ويكتبون   يقرءون بينما بلغت نسبة الذين      واألرامل، ذين ل من مجموع ال
زوجين ح   %) ١١٫٣(يسبق لهم الزواج ونسبة      اً امن مجموع المت سبة  لي %) ٨٫٧( ون

ين واألرامل     من   اً         . مجموع المطلق ؤهًال تعليمي ون م ذين يحمل ا ال ا       أم انوي فم  من الث
سبتهم  د بلغت ن سبة  %) ٧٨٫٢(دون فق زواج ون م ال سبق له م ي ذين ل وع ال ن مجم م

زوجين ح     %) ٤٠٫٩( اً امن مجموع المت سبة    لي ين     %) ١٢٫٤( ون من مجموع المطلق
  .واألرامل

انوي بلغت    أن نسبة الذين يحملون مؤهًال تعليمياً      وتظهر البيانات أيضاً    أعلى من الث
سبة        %) ٥٫٤( زواج ون م ال سبق له م ي ذين ل وع ال ن مجم ن %) ١٤(م وع م مجم

  .من مجموع المطلقين واألرامل%) ٣٫٤( ونسبة ليًااالمتزوجين ح
  

   الخصوبة –ثانيًا 
ا حتى     تعني الخصوبة التراآمية بقياس معدال     م تحقيقه ذ   ت الخصوبة التي ت وقت تنفي

دل     آم، لالتي سبق لهن الزواج   البحث بحيث يغطي ذلك آل من النساء ا        ا أن هذا المع
ضاً  سب أي ة يح ساء آاف دد  و،  للن ط ع ل متوس اء  يمث دوا أحي ذي ول ال ال د . األطف وق

سعوديات                   ساء ال ة للن والدات الحي ديموجرافي أن متوسط ال ات البحث ال أظهرت بيان
غ  ) ٤٩-١٥( الالتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من          ود ) ٤٫٤(سنة قد بل ، مول

سعوديات في نفس الفئ    لكافة النساء%) ٢٫٦(ي حين يبلغ هذا المعدل  ف ة  ال . ة العمري
سعوديات       ساء ال سبة للن دل بالن ذا المع أن ه ة ف صفة عام غوب ة  ) ٥٫٩ ( يبل ي الفئ ف

سنة وهكذا مع نهاية فترة الخصوبة للمرأة تكون المرأة السعودية          ) ٣٩-٣٥(العمرية  
ي    . والدات حية  )٦٫٦(قد حققت معدًال يزيد عن       دل الخصوبة الكل أما بخصوص مع

تم ا     سابه للنساء السعوديات والذي ي ات اإلثني   حت سابقة للبحث      من بيان  عشر شهر ال
رأة إذا تعرضت خالل سنوات            أنويعبر عن عدد المواليد أحياء المتوقع         تنجبهم الم

غ       د بل ة فق صوبة العمري دالت الخ ستويات مع نفس م اب ل و) ٤٫٥(اإلنج ل مول د لك
غ ،  امرأةمولود لكل ألف) ١٢٥(في حين بلغ معدل الخصوبة العام      ، امرأة دل  وبل  مع

  .مولود لكل ألف من السكان) ٢٨(المواليد الخام 
   
  



  
  

    الوفيات–ثالثًا 
ام     ديموجرافي لع ث ال ات البح ر بيان سكان   ١٩٩٩تظه ام لل ات الخ دل الوفي م أن مع

غ   د بل سعوديين ق ي   ) ٤٫١١(ال ات الت دد الوفي دل متوسط ع ذا المع ل ه األلف ويمث ب
  .تحدث خالل سنة لكل ألف من السكان 

أثر  ي    ويت ات ف سبب االختالف سكان ب ري لل ب العم را بالترآي دل آثي ذا المع دل ه مع
سعوديين              ، الوفيات حسب الفئات العمرية    سكان ال الي ال ات إلجم دل الوفي غ مع د بل وق

ن     ارهم ع ل أعم ذين تق نة ) ٦٠(ال نهم     ) ٢٫٣٤(س ذآور م دل ال ل مع األلف  يمث ب
سكان    أما معدل   ،باأللف) ١٫٩٥(باأللف ومعدل اإلناث    ) ٢٫٧٢( الي ال الوفيات إلجم

غ    ) ٦٠(أعمارهم تبلغ    السعوديين الذين  األلف ) ٣٥٫٩٦(سنة فأآثر فقد بل غ   ، ب د بل وق
سعوديين         األلف ) ٢١٫٦(معدل وفيات األطفال الرضع ال ل عدد        ، ب دل يمث ذا المع وه

ام          وفيات األطفال الذين ت    ك الع ود حي في          قل أعمارهم عن سنة في ذل لكل ألف مول
  .نفس العام

  
   الهجرة الداخلية-ابعًار 

ؤثر حر ة ب   ت اطق اإلداري ين المن سكان ب ة ال رآ ي    شكل مباش سكان ف م ال ى حج عل
ة اطق اإلداري ن   ، المن دد م ى ع ديموجرافي عل تمارة البحث ال تملت اس د اش ذلك فق ل

ان                يالد ومك ان الم ة الحالي ومك ان اإلقام األسئلة عن الهجرة بالنسبة للسكان مثل مك
ن  نة م ل س ة قب ثاإلقام اريخ البح ائج البحث أ .  ت رت نت د أظه ن  نوق ة م اك فئ  هن

ى     ،السكان ال يتغير مكان إقامتهم عن مكان ميالدهم  ة أخرى تتجه إل  بينما نجد أن فئ
 ففي آل من منطقة الرياض       ،اإلقامة  في مناطق أخرى غير المناطق التي ولدوا بها         

ا م           سبته    ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والتي يترآز فيه من  %) ٥٨٫١(ا ن
سبته     . عوديينالسكان الس  ا ن اطنين في      %) ١٩٫٢(يوجد م سعوديين الق سكان ال من ال

اطق أخرى             دوا في من د ول اك   ، منطقة الرياض ق ة     %) ١٢٫١(وهن  من سكان منطق
رى    اطق أخ ي من دوا ف د ول سعوديين ق ة ال ة المكرم سبته   مك ا ن ين أن م ي ح ف

  .وديين قد ولدوا خارجهامن سكان المنطقة الشرقية السع%) ١٤٫٩(
ى أ       سبته            ومن الجدير بالذآر اإلشارة إل ا ن وحظ أن م د ل ه ق سكان    %) ١٢٫٥(ن من ال

  .السعوديين قد اختلف مكان إقامتهم الحالي عن مكان ميالدهم
ستنتج أن                       ل سنة ن امتهم قب ان إق سكان ومك ة الحالي لل ان اإلقام وباستقراء مؤشر مك

د بلغت              نسبة السكان الذين اختلف مكان إق      ل سنة ق امتهم قب امتهم الحالي عن مكان إق
ة      %) ٢٫٩( سعوديين            ، من إجمالي السكان في المملك سكان ال سبة ال في حين بلغت ن

امتهم ق ان إق ة عن مك امتهم الحالي ان إق ذين اختلف مك نة بال ن %) ٠٫٨(ل س ط م فق
ة       د           . إجمالي السكان السعوديين في المملك سعوديين فق ر ال سكان غي ا بخصوص ال  أم

ل أ    ة تنق سنة التي سبقت البحث حيث          لوحظ وجود حرآ ة خالل ال ر داخل المملك آب
ل    تصل نسبة غير السعوديين الذين اختلف مكان إقامتهم الحالية عن      امتهم قب ان إق  مك

  . الي السكان غير السعوديينمن إجم%) ٩٫١ (سنة إلى



  
  

    الخصائص السكنية–خامسًا 
وع       يرئيس  تم في هذا البحث دراسة الخصائص ال       ة للمساآن في المملكة  من حيث ن

حيث أظهرت بيانات ، لحيازة باإلضافة إلى مصدر المياه    المسكن ومادة البناء ونوع ا    
ديموجرافي  ي م ١٩٩٩البحث ال يش ف ي تع ر الت سبة األس ت  م أن ن عبية بلغ ازل ش ن

سبة ، %)٣٣٫٦( قق %) ٣٢٫٥(وأن ن ي ش يش ف ر تع ن األس يش ، م ا يع بينم
واع       من األس   %) ٨٫٨(وأن ما نسبته    ، سر في فلل  من األ %) ٢٥٫١( ر تعيش في أن

  . من إجمالي المساآن المشغولة بأسروذلك ، أخرى من المساآن
أما بخصوص مادة البناء فإن نسبة المساآن المشغولة بأسر ومادة البناء لها مسلح قد            

ك أو ا   أما األسر التي تسكن في مساآن مادة       ، %)٦٧٫١(بلغت   اء من البل لطوب  البن
سبة ، %) ٢٩(سبتهم فبلغت ن ساآن %)٣٫٩(في حين أن ن من األسر تعيش في م

  .الخ...........ر والطين والخيام مادة البناء لها غير ما ذآر آالحج
، %)٤٤٫٩(مسكن الذي تقطن فيه بلغت     وأوضح البحث أن نسبة األسر التي تملك ال       

سـتأج         من ا  %) ٤٣٫٣(أن ما نسبته    و %) ١١٫٨(ن  وأ، رةألسر تعيش في مساآن م
دم م           أن يكون المسكن مق دفع إيجار آ ا وال ت ن من األسر تقطن في مساآن ال تملكه

 .الخ..الحكومة أو من صاحب العمل 
 



  الخصائص السكانية في المملكة العربية  السعودية
  )م ١٩٩٩  من واقع نتائج البحث الديموجرافي( 

  
  

  أسلوب البحث الديموجرافي
  

  :أهداف البحث : أوًال 
سعوديين   -١ ر ال سعوديين وغي سكان ال ديموجرافي لل ب ال ات عن الترآي وفير البيان ت

سيمات اإلداري       ستوى التق ى م ة وعل ستوى المملك ى م ن    عل د م تخراج العدي ة واس
  :المؤشرات والمقاييس الديموجرافية مثل 

  .لخصوبة التفصيلية حسب فئات العمرمعدل الخصوبة اإلجمالي ومعدالت ا •
  .وفيات التفصيلية حسب فئات العمر والجنسمعدل الوفيات الخام ومعدالت ال •
  .طفال ومعدل وفيات األطفال الرضعمعدل وفيات األ •
  .السعوديين للسكان معدالت النمو السنوي •
  .الترآيب العمري والنوعي للسكان •
  .حالة الزواجية والتعليمية للسكانالترآيب حسب ال •
  .اب متوسط العمر عند الزواج األولحس •
  .رة الداخلية حسب خصائص المهاجرينالهج •
  .اتجاهات الزواج والطالق •
سكانية ع   -٢ ديرات ال راء التق ة إلج رات الالزم ات والمؤش وفير البيان ستوى  ت ى م ل

ي   سكان ف سكانية لل قاطات ال يم اإلس ة وتقي ة ومراجع سيمات اإلداري ة والتق المملك
  .المملكة 

  .هـ١٤١٣جراء المقارنات مع المؤشرات الديموجرافية المستخرجة من تعداد إ-٣
دمات    -٤ سكن والخ صائص الم سكان وخ ة لل صائص الديموجرافي ين الخ ربط ب ال

  .المتوفرة به 
د               إيجاد قاعدة معلو  -٥ احثين وتزوي ل المخططين والب مات سكانية الستخدامها من قب

  .الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية بالبيانات السكانية 
  

  :عينة البحث : ثانيًا 
ى           ديموجرافي عل ة ال ام ل     طار إاعتمدت عينة البحث عين داد الع سكان والمساآن     التع ل

ام  د أ١٤١٣لع ـ بع ه خالل شهر شوال وذيه م تحديث ام ن ت دة من ع ـ ١٤١٨ القع ه
ا       غ حجمه د بل اطق الع ن من شوائية م ة  ع ار  عين ق اختي ن طري ك ع ) ١١٨٨(وذل

سية األسر في                  ، منطقة عد    ا حسب جن اطق توزيعه وقد روعي عند اختيار تلك المن
سكان والمساآن        عد وعلى ضوء نتائج عملية تحديث إ      آل منطقة    ام لل طار التعداد الع

ع  ة عشوائية توزي م بطريق ة  ت د المحدث اطق الع ة ( من ة األولي ى )وحدات المعاين  إل
ار آل     ، منطقة عد    ) ٢٥٠( مجموعات رئيسية حجم آل منها       أربع بحيث يمكن اعتب



) ١٨٨(  للمملكة مع تخصيص عدد     ممثلةمجموعة من بين تلك المجموعات األربع       
ين   ذلك اختيار ثالث مجموعات بطريقة عشوائية م  تال، إضافيةمنطقة عد آعينة     ن ب

التي ) مناطق العد    ( األوليةح عدد وحدات المعاينة      مجموعات الرئيسية ليصب   ربعاأل
ديموجرافي  ة البحث ال ملتها عين ة  ) ٧٥٠(ش د آمرحل ة ع ىمنطق اأ. أول ة م  المرحل

ة  ة المتعلق ر الثاني ة   ( باألس ة النهائي دات المعاين ة)  وح ث   الواقع ة البح من عين  ض
ديم رت بواقوجال د اختي رة ) ٣٠( ع رافي فق ك أس د وذل ة ع ل منطق ن آ تخدام م  باس

د          ة بع م    أنأسلوب العينة العشوائية المنتظم ة    إعداد  ت سعودية    باألسر  قائم  وأخرى  ال
د باألسر ة ع ي آل منطق سعودية ف ر ال ار  ،  غي سحب واختي رة ال م حساب فت ومن ث

رة  ضمن    السعودية المختا  األسر يتناسب عدد    أنالرقم العشوائي لكل فئة مع مراعاة       
ا  األسر عدد أجماليالعينة لكل منطقة  عد مع نسبة         السعودية في الطبقة التي تقع فيه

د       سرلأل على حده وبالمثل بالنسبة        أداريةمنطقة العد ولكل منطقة      سعودية وق ر ال  غي
غ  اليبل دد أجم ر ع ة   ( األس ة النهائي دات المعاين ث   ) وح ة البح من عين ة ض الداخل
  .أسرة  ) ٢٣،٠٠٠( ى المملكة حوالي جرافي على مستوالديمو

  
 :اإلسناد الزمني للبحث  الديموجرافي : ثالثًا 

ن        رة م الل الفت دانيًا خ ديموجرافي مي ث ال صلحة البح ذت الم ـ ١١/١٠/١٤١٩نف ه
د   ٥/٣/١٩٩٩م وحتى   ٢٨/١/١٩٩٩هـ الموافق للفترة من     ١٧/١١/١٤١٩وحتى   م وق

راد األسرة المقي ع أف ات عن جمي ع البيان م جم ع األسرة وعن ت ادة م ين بصفة معت م
ا بوا         وأسندت، خصائصهم المختلفة    م جمعه احثين ال    طس جميع البيانات التي ت ى ة الب

ت  اريخ اس اء   ت تمارة أثن ات االس ع بيان ع  يفاء وجم رة م ارة األس ارة زي ى اإلش  أن إل
  :  ما يلي إلى إسنادهاالبيانات في استمارة البحث الديموجرافي تنقسم من حيث 

سند  • صهم   ت دهم وخصائ ث ع ن حي رة م راد األس ع أف ية لجمي ات األساس البيان
اريخ  ى الت ة إل ة الزواجي ة والحال ة التعليمي سية والحال العمر والجن ية آ األساس

   )١٩سؤال رقم . تاريخ الزيارة ( الذي يتم فيه استيفاء بيانات االستمارة 
اريخ ا      ةتسند البيانات الحالة العملي    • ناد الزمن   إلى األسبوع السابق لت ي ــــــــ إلس

  ) . تاريخ الزيارة ( 
سابقة   ) ٥٠،٤٩( تسند بيانات المواليد والوفيات في الحقلين     • الى فترة السنة ال

  . لتاريخ الزيارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

237710232974470684462234366389886283933276637560570اقل من سنة
110486110636992168560193869199629393498129873012633282562058ابريل-01

116356111231872286748216099223397439496137966013465842726244سبتمبر-05
9880679618771949944153425157233310658114149211191102260602اآتوبر-١٤
15-198082538167541625007925511003301928819008049170841817888
20-2459837768607212844492563251228593791848547028089311663633
25-29521038552053107309159282318443777726011138617364901850351
30-3443041944217887259761811227274089085210485317149181763449
35-393652243692607344844971631714246685878623875406841403071
40-4428876629027857904432310186659409760611867376937988804
45-4921490321935643425917492143996218917389824263352653176
50-541651891736713388609615927677123836261348201348462696
55-59128037141947269984427421240055142170779154347325126
60-64100984112778213762232081144034648124192124218248410
65-69127517915762190931148479781946213900199554238555
70-7487628550141426424751379185429237958805151184
75-79556543296088614233427275061579883568793675
80-8434405268626126715398662405359442772863672
85+36757229585971594714062353377042436462068
745735074154541487280433477761674652502242810805126909010619895232الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية في المملكة لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

55866502561061221210112595246966796762851130818اقل من سنة
2289672329504619174934553858103203278312286808565120ابريل-01

2453422256074709495640758342114749301749283949585698سبتمبر-05
193655177580371235374993732074819231154214900446054اآتوبر-١٤
15-19151384158043309427218822047942361173266178522351788
20-241342161521962864127031531832102147204531184028388559
25-2912921913049425971316373857105220843292957187599480556
30-341010149553219654618039389832270225281407185364466771
35-39826257470215732715285151336204187235476126038361514
40-446534357100122443966842600312268716202783103245130
45-494467245307899794961413096627109428658403152689
50-5430729299616069028154524733401588833520894091
55-5929706271495685511910307014980416163021971835
60-64153261897034296509923657464204252133541760
65-69220041679138795246913233792244731811442587
70-74150671099226059526471997155931146327056
75-7970545242122962524507027306569212998
80-84483644059241138187325497445929566
85+62133796100091233064296336410210438
1563238151707330803119395004652171404717250273819822904485028الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م في المناطق اإلدارية
الرياض : المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

51084496051006892032819445397737141269050140462اقل من سنة
2455332337004792338820285299173501333735318999652734ابريل-01

24890924905749796692231102951195182341140352008693148سبتمبر-05
2125272224664349937179073014144804284317295480579797اآتوبر-١٤
15-191808251892983701234744655081102527228271244379472650
20-241314151556072870228395557096141051215370212703428073
25-2911512811837423350216003972148232187275167190522465689
30-349890710878220768917078383577254360269690192359462049
35-39863048601317231714078358687199470227087144700371787
40-44708587635614721410344431048134492174302107404281706
45-49470025687210387458857184467730310585975318181177
50-544483642215870513409516337504327893158552137483
55-5930257355576581416957733124288472144288890102
60-6426512283925490413509662320132400213501575036
65-692951820997505156905474111646364232573862161
70-74221471279234939311224005512252591519240451
75-7916357905525412136416202984177211067528396
80-847813795215765102467917038837863117468
85+636448301119466092615867024575612780
16722961707920338021611154846974491812933278778024053695193149الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م في المناطق اإلدارية
مكة المكرمة : المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

143641575330117391329706883182771872337000اقل من سنة
77373667911441641450616907314139187983698175577ابريل-01

72181830881552691778414079318638996597167187132سبتمبر-05
646546496412961890589965190237371274929148641اآتوبر-١٤
15-19563445282210916650096104111136135358926120279
20-24396074766787274118088161199695141555828107243
25-29339043826972173383038822471257220747091119298
30-342714428407555513119416093472875833844500102838
35-39250632379148854271961150838704522593529987558
40-4421252242024545416850469521545381022889766999
45-491741715376327939351152610877267681690243670
50-5498831406723950643418708304163171593732254
55-598154114291958326351252760107891155422343
60-64111947622188161199758195712393838020773
65-6911131503016161645937158211776596717743
70-74428127577038409316725469030737763
75-793071264157124090409348026416121
80-8418519182769377037722289183146
85+30578803937133013331908804070
50192550647410083991972131048363020496991386113101310448الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
المدينة المنورة : المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملة إناث ذآور الجملة إناث ذآور الجملة إناث ذآور

22600 12633 9967 1526 1045 481 21074 11588 9486 اقل من سنة
114519 59738 54781 7297 4290 3007 107222 55448 51774 ابريل-01
118432 54065 64367 9936 3743 6193 108496 50322 58174 سبتمبر-05
102651 52832 49819 6753 2924 3829 95898 49908 45990 اآتوبر-١٤
91945 50110 41835 2135 884 1251 89810 49226 40584 15-19
97644 42781 54863 14200 2828 11372 83444 39953 43491 20-24
89036 32454 56582 35383 5353 30030 53653 27101 26552 25-29
80608 27976 52632 37810 8813 28997 42798 19163 23635 30-34
59248 24734 34514 28714 7320 21394 30534 17414 13120 35-39
40694 18888 21806 14741 3181 11560 25953 15707 10246 40-44
29215 12524 16691 7116 972 6144 22099 11552 10547 45-49
19465 9419 10046 3964 648 3316 15501 8771 6730 50-54
16771 9776 6995 1909 213 1696 14862 9563 5299 55-59
14192 7823 6369 968 324 644 13224 7499 5725 60-64
16270 5260 11010 138 0 138 16132 5260 10872 65-69
8228 2275 5953 0 0 0 8228 2275 5953 70-74
4971 1322 3649 0 0 0 4971 1322 3649 75-79
3517 1224 2293 0 0 0 3517 1224 2293 80-84
3140 1673 1467 174 174 0 2966 1499 1467 85+

933146 427507 505639 172764 42712 130052 760382 384795 375587 الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
المنطقة اإلدارية : القصيم

الجملة غير سعودي Saudi سعودي
فئات العمر



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

378933520373096543339769409433263917982505اقل من سنة
166752152777319529185322188940421185284174666359950ابريل-01

180568170999351567210062165642662201574192655394229سبتمبر-05
149204140072289276152591510430363164463155176319639اآتوبر-١٤
15-191233391077912311307270771314983130609115504246113
20-24841528668817084042445130645550912659799752226349
25-29809488513516608310868523585132270189633108720298353
30-34779187087014878811007741748151825187995112618300613
35-396696261388128350881972393411213115515985322240481
40-445163538721903564554012952584929717551673148848
45-4932930263015923126646631332959595763261492190
50-5419292226584195013477156915046327692422756996
55-59147791433429113469113336024194701566735137
60-648637134872212415858162401102221430324525
65-691279812082248807205001220135181258226100
70-7493765605149811536047579529620915738
75-79619920788277309170479650822488756
80-842662150341650002662 15034165 
85+  4368  1606  5974  0004368  1606  5974  
1130412الجملة  1049298  2179710  510025  196926  706951  1640437  1246224  2886661  

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م

المنطقةاإلدارية:الشرقية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملة إناث ذآور الجملة إناث ذآور الجملة إناث ذآور

43681 23069 20612 1876 1132 744 41805 21937 19868 اقل من سنة
207689 99891 107798 9272 3178 6094 198417 96713 101704 ابريل-01
220505 107333 113172 13182 6726 6456 207323 100607 106716 سبتمبر-05
198037 99714 98323 9210 5838 3372 188827 93876 94951 اآتوبر-١٤
166831 80482 86349 4528 2305 2223 162303 78177 84126 15-19
126387 66820 59567 15382 2364 13018 111005 64456 46549 20-24
116480 48070 68410 36257 5056 31201 80223 43014 37209 25-29
109679 48877 60802 40796 9939 30857 68883 38938 29945 30-34
84263 38240 46023 26537 5712 20825 57726 32528 25198 35-39
63889 24848 39041 19888 1725 18163 44001 23123 20878 40-44
51641 21818 29823 8818 1029 7789 42823 20789 22034 45-49
44524 19477 25047 3228 333 2895 41296 19144 22152 50-54
29795 15572 14223 1497 197 1300 28298 15375 12923 55-59
26587 14096 12491 348 110 238 26239 13986 12253 60-64
25941 10461 15480 94 0 94 25847 10461 15386 65-69
17886 7839 10047 0 0 0 17886 7839 10047 70-74
9870 4099 5771 0 0 0 9870 4099 5771 75-79
9194 4706 4488 0 0 0 9194 4706 4488 80-84
10136 4152 5984 0 0 0 10136 4152 5984 85+

1563015 739564 823451 190913 45644 145269 1372102 693920 678182 الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
عسير : المنطقة اإلدارية

الجملة غير سعودي سعودي
فئات العمر



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

94858261177461011450146110496871119207اقل من سنة
378843534973233205018303880399343717977113ابريل-01

409653633077295270620264732436713835682027سبتمبر-05
295263398363509149918463345310253582966854اآتوبر-١٤
15-1925418278495326760211571759260202900655026
20-24223432270145044319615074703255392420849747
25-292046216457369199233337212605296951982949524
30-3415635132042883913822677020592294571997449431
35-39116889823215119279294812227209671277133738
40-44647571841365969471271821813422845521877
45-495557708212639359459041849151767216823
50-545132492310055189140422957023532712350
55-593904331472187580758466233147976
60-642817230151185688144287323895262
65-692081195840391480148222919584187
70-74213516783813000213516783813
75-791452632208400014526322084
80-841349654200300013496542003
85+76440611700007644061170
245072234089479161567922425981051301864258348560212الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
تبوك : المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

6347547411821337114814856684662213306اقل من سنة
314692851259981211322614374335823077364355ابريل-01

353113429469605195424094363372653670373968سبتمبر-05
314382771559153169420213715331322973662868اآتوبر-١٤
15-1925276279595323510899462035263652890555270
20-24156362051036146477012576027204062176742173
25-2911918178922981010430211912549223482001142359
30-3410464107422120610841195312794213051269534000
35-3984331071519148753716489185159701236328333
40-4471058186152914379667504611484885320337
45-494126668310809223238726196358707013428
50-545137599811135914659796051606312114
55-594030395879884870487451739588475
60-6438563530738666066392235307452
65-69468123006981000468123006981
70-74330312054508000330312054508
75-79178311902973000178311902973
80-8462746410910006274641091
85+1097681177800010976811778
212037218008430045488431688165724260880234889495769الجمله

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م

حائل : المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

346036687128216173389367638417517اقل من سنة
1719816771339699398601799181371763135768ابريل-01

18046168693491597810722050190241794136965سبتمبر-05
1451413179276937558111566152691399029259اآتوبر-١٤
15-191158712850244376863451031122731319525468
20-249951108112076217046792383116551149023145
25-2979916656146472742749349110733740518138
30-3455245382109063034152745618558690915467
35-394378374581232442100034426820474511565
40-4430063424643023757823157538142069587
45-492715340261179942381232370936407349
50-541772264044125610561233326404973
55-5916532108376116426190181721343951
60-6414631106256917039209163311452778
65-69169448921830707016945592253
70-7499312711203403410271271154
75-79707149856000707149856
80-843648945300036489453
85+3933542800039335428
10740910350021090917794837126165125203111871237074الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
الحدود الشمالية : المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملة إناث ذآور الجملة إناث ذآور الجملة إناث ذآور

29491 15914 13577 1113 185 928 28378 15729 12649 اقل من سنة
150675 75841 74834 10754 6061 4693 139921 69780 70141 ابريل-01
168896 85233 83663 11408 5715 5693 157488 79518 77970 سبتمبر-05
159966 75930 84036 9809 4644 5165 150157 71286 78871 اآتوبر-١٤
110965 54707 56258 7082 3516 3566 103883 51191 52692 15-19
76050 40664 35386 5740 2062 3678 70310 38602 31708 20-24
70725 37325 33400 9963 2635 7328 60762 34690 26072 25-29
59981 30105 29876 15784 5710 10074 44197 24395 19802 30-34
62222 29310 32912 14680 3911 10769 47542 25399 22143 35-39
45714 22327 23387 8183 2542 5641 37531 19785 17746 40-44
32288 12708 19580 3308 470 2838 28980 12238 16742 45-49
24755 12765 11990 2121 564 1557 22634 12201 10433 50-54
16140 6779 9361 866 0 866 15274 6779 8495 55-59
16079 8945 7134 687 176 511 15392 8769 6623 60-64
14331 7291 7040 741 407 334 13590 6884 6706 65-69
13714 5037 8677 393 0 393 13321 5037 8284 70-74
8747 3475 5272 360 360 0 8387 3115 5272 75-79
6230 2330 3900 0 0 0 6230 2330 3900 80-84
4509 1623 2886 0 0 0 4509 1623 2886 85+

1071478 528309 543169 102992 38958 64034 968486 489351 479135 الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
المنطقة اإلدارية : جازان

الجملة غير سعودي سعودي
فئات العمر



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

61175124112412481383866365526211627اقل من سنة
281582368251840205313853438302112506755278ابريل-01

251422449949641191125424453270532704154094سبتمبر-05
223651924441609140416193023237692086344632اآتوبر-١٤
15-1915919195453546410318241855169502036937319
20-24127391345326192417311445317169121459731509
25-2914043110102505311368121412582254111222437635
30-3472637860151231124716991294618510955928069
35-39614667691291553251012633711471778119252
40-44422639418167371150742187937444812385
45-49415731797336245535328086612353210144
50-5417142588430210702101280278427985582
55-5922062955516156749616277330045777
60-6414051090249506464140511542559
65-69207816033681000207816033681
70-741965666263100019656662631
75-79780364114401271277804911271
80-841239631187000012396311870
85+119311642357000119311642357
158855149367308222465631288759450205418162254367672الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
:نجران المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

55325274108064322516835964552511489اقل من سنة
24317267925110914498972346257662768953455ابريل-01

311592821259371154012482788326992946062159سبتمبر-05
3116630157613239537901743321193094763066اآتوبر-١٤
15-19247402836953109187566753249272893553862
20-2415792212633705516114802091174032174339146
25-2987031328721990513611176253138391440428243
30-34483611067159036861328310144116971435026047
35-3969521141418366474213536095116941276724461
40-446585825214837297673637129561898818549
45-494483675411237206030823686543706213605
50-54534160771141888827911676229635612585
55-59502170651208628602865307706512372
60-6434734609808203535347346448117
65-6958576280121370005857628012137
70-7427143653636761061277536536428
75-79246526275092000246526275092
80-84219414993693000219414993693
85+244122254666000244122254666
193771224876418647291821134340525222953236219459172الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
الباحة : المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي



الجملةإناثذآورالجملةإناثذآورالجملةإناثذآور

5559510210661511552065610525710867اقل من سنة
2359124434480258869141800244772534849825ابريل-01

23078237854686312408882128243182467348991سبتمبر-05
192061744736653114813372485203541878439138اآتوبر-١٤
15-19160191363429653309410719163281404430372
20-2410778121652294342803854665150581255027608
25-29888996741856314590116215752234791083634315
30-348332783616168993217961172818264963227896
35-39621255591177158231055687812035661418649
40-44341142977708483155053818242484713089
45-4925213821634223472682615486840898957
50-542038242844669071511058294525795524
55-5916102361397142556481203524174452
60-6417001417311713142173183114593290
65-6927111441415231031274214414183
70-74136338817516306314263881814
75-791094446154000010944461276
80-847894871276000789478622
85+5306159131031561614666
13943113678327621447025916956194186456145952332408الجملة

السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية لعام ١٤١٩هـ (١٩٩٩) م
الجوف : المنطقة اإلدارية

فئات العمر
الجملةغير سعوديسعودي




