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 مقدمة

 

ـــــــــــــــــــــــ 7/12/1379( في  23أعطى املرســــــــــــو) املل   رقم    الحق في جمع  الهيئة العامة لإلحصــــــــــــا هـ

 على  البيانات االقتصــــــادية واالجتماعية والســــــ انية عر اململفة ونشــــــرها بصــــــفة دورية   و
ً
بنا ا

بإرســا  برامل لألبحاا اصحصــائية  إدف تعى زعزيز قاعدة البيانات  الهيئةهذه الصــيحية قام  

واملعلومات برنامل  الهيئة العامة لإلحصــــــــا ومر هذه البرامل التي اضــــــــطلع   إا االقتصــــــــادية  

االقتصـــــادي للم ســـــســـــات الذي  عد مر أهم  املســـــحاالقتصـــــادية التي ييز  في هليع إا  املســـــوح

  حيـــت تترأز أهـــدافـــر في توفير بيـــانـــات  الهيئـــةتنفيـــذهـــا األبحـــاا االقتصـــــــــــــــاديـــة التي تقو) ب

تحصــــائية عر امل ســــســــات التي تمارس ماتلت األنشــــطة االقتصــــادية   وتتمثل هذه البيانات 

 في عدد املشتغلين وزعويضا إم   النفقات واصيرادات   باصضافة تعى الت وير الرأسماعي   

 لســـلســـلة مر االقتصـــادي للم ســـســـات امتداد املســـحوييز  تنفيذ 
ً
التي تم تنفيذها على  املســـوحا

 لألهر االقتصادية   التعدادات االقتصادية ( امتدت خيل الفترة   
ً
 2016 – 2010فترات وفقا

اقتصـــــادي ســـــنوي يتم تنفيذه على عينة مر امل ســـــســـــات املســـــح ســـــا ع مســـــح (   أما  عتبر هذا 

والذي هو بمثابة تهار مت امل للبحوا  2010سحب  مر تهار زعداد املنشآت الذي أجري عا) 

االقتصــــــــادية املتاصــــــــصــــــــة   وتم مر خيل هذا التعداد حصــــــــر  امل لجميع امل ســــــــســــــــات التي 

    افظا إامح تمارس ماتلت األنشطة االقتصادية في جميع مدن اململفة و

ألت م ســـــــســـــــة تم اختيارها بطريقة علمية لتغط  جميع  33نحو  ســـــــحويبلغ حجم عينة هذا امل

املناهق اصدارية باململفة وقد صــــــــــــنف  هذه امل ســــــــــــســــــــــــات حســــــــــــب الدليل الدوعي لألنشــــــــــــطة 

  االقتصادية  
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لجميع مر ســـاهم أن تتقد) بوافر الشـــفر واالمتنان  الهيئة العامة لإلحصـــا و إذه املناســـبة تود 

لتعاونإم في توفير  ســـــحفي تنجاز هذا املشـــــرو  وفي مقدم إم امل ســـــســـــات الواقعة في عينة هذا امل

في زعزيز قاعدة املعلومات  ســــــــــــحتيمل أن زســــــــــــهم نتائل هذا امل  والن الهيئة البيانات املطلوبة  

   سحاصحصائية االقتصادية فإنإا ترحب بيي مقترحات مر شينإا تطوير هذا امل

 وهللا املوفق     

 

  الهيئة العامة لإلحصا 

 االدارة العامة صحصا ات الصناعة و االعمال 

 3735ص   ب  

 11481الرياض  

production@stats.gov.sa 
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 مسحاألهداف العامة لل

  توفير بيانات تفصيلية عر جميع األنشطة االقتصادية صعداد امل شرات التي زساعد في

 معرفة معدالت النمو ل ل نشاط اقتصادي  

  توفير البيـــانـــات االقتصـــــــــــــــاديـــة على مســــــــــــتو  القطـــاعـــات التنظيميـــة صعـــداد امل شــــــــــــرات

 االقتصادية التي زساعد في معرفة معدالت نمو هذه القطاعات  

   قياس مشارأة  ل نشاط مر األنشطة االقتصادية في عملية التنمية االقتصادية 

   معرفة األهمية النسبية ل ل نشاط وقطا  اقتصادي 

   تحديت سلسلة البيانات االقتصادية عر  ل نشاط اقتصادي 

  دراســـــــــة تنو  مصـــــــــادر الدخل القوم  وتوفير البيانات اليزمة صعداد الحســـــــــابات القومية

 إا  وترأيب

   الحصول على م شرات حول ما  ستوعبر  ل نشاط اقتصادي مر حجم املشتغلين 

  معرفة حجم التغير في التعويضــــــات املدفوعة للمشــــــتغلين حســــــب األنشــــــطة االقتصــــــادية

 املختلفة  

  تقدير حجم التغير في اصضافات الرأسمالية   الت وير الرأسمــــــــــــاعي ( ل ل نشاط اقتصادي

  
ً
 سنويا

 ة املضافة   والعائد على املستثمرير ل ل نشاط اقتصادي  معرفة القيم 

  توفير احتيـــــاجـــــات األجهزة واملصـــــــــــــــــالح الح وميـــــة والبـــــاحثين مر البيـــــانـــــات واملعلومـــــات

 اصحصائية عر جميع األنشطة االقتصادية  

  اســــتادا) هذه البيانات ألغراض املقارنات املحلية واصقليمية والدولية وتجرا  الدراســــات

 يت  والتحلي
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 االقتصادي للمؤسسات سحأسلوب امل

 

 طريقة جمع البيانات :

االقتصادي للم سسات بيسلوب املقابلة الشخصية بواسطة باحثين  سحتم جمع بيانات امل

في  افة مناهق اململفة واملدن التي  الهيئةم هلين ومدربين وتح  تشراف مباشر مر موظف  

   سحغطاها امل

باستادا) هذا األسلوب رغبة منإا بتحديت قاعدة البيانات  العامة لإلحصا الهيئة وقد قام  

االقتصادية للحصول على بيانات ومعلومات تفصيلية دقيقة وحديثة وفق املفاهيم 

 اصحصائية عر امل سسات االقتصادية  

 : املجال والشمول 

الربح   العاملة في جميع م سسات القطا  الخاص والقطا  العا) الهادفة تعى  سح شمل امل

   2015اململفة عا) 

 إطار العينة :

 إهار  2010في عا)  الهيئة العامة لإلحصا تم استادا) بيانات زعداد املنشآت الذي أجرتر 

 لخطة 
ً
 الهيئةلجميع األبحاا امليدانية االقتصادية التي يتم تنفيذها بيسلوب العينة وفقا

 لألبحاا امليدانية  

 افة األنشطة االقتصادية التي تزاول في جميع املناهق  2010نشآت وقد غطى زعداد امل

 ( باململفة   13اصدارية الـ   

 االقتصادي للمؤسسات : سحالهيكل الشامل لعينة امل

بينإا  ســــــــــــحعلى ضــــــــــــو  زعداد املنشــــــــــــآت   تهار العينة ( تم زعريت الوحدة اصحصــــــــــــائية لهذا امل

 امل سسة أو املنشية الفردية أو املرأز الرئيس ي أو الفر  مل سسة لر بيانات مستقلة   بمعنى
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أن تهار العينة ت ّون مر  افة امل سسات الفردية واملراأز الرئيسية وفرو  امل سسات ذات 

 الحساب املاعي املستقل   ويتفق هذا التعريت مع التطبيق الدوعي العا) بالنسبة للبحوا

 امليدانية االقتصادية  

منطقة تدارية ( على مستو  الحد الثان   13وهبقا للنتائل املطلوبة حسب املناهق اصدارية   

املطلوبة    ISIC4الخاص بالتصنيت الصناعي املعياري الدوعي ل افة األنشطة االقتصادية 

 للحسابات القومية ( فإن املناهق اصدارية واألنشطة االقتصادية
ً
على هذا املستو  زعتبر  وفقا

 عوامل ثابتة ورئيسية في التقسيم الطبق  للعينة  

وللحصول على أأبر قدر مر الدقة في التقدير   فقد تم تصنيت امل سسات حسب حجم 

 املشتغلين تعى ثيا فئات هي :

    ل
َ
شغ

ُ
 ( مشتغلين   9ـــ  1امل سسات التي ز

    ل
َ
شغ

ُ
   49ـــ  10امل سسات التي ز

ً
 ( مشتغي

   ل
َ
شغ

ُ
   50امل سسات التي ز

ً
 + ( مشتغي

 ملا يلي : سحوعلى ضو  ذلك تم سحب عينة امل
ً
 وفقا

  50والتي توظت  سحشمول جميع املنشآت العاملة الواقعة في نطاق امل  1
ً
مشتغي

 فيأثر باحتمال م أد   واحد صحيح (  

وب االحتمال املتناسب   حجم استادا) العينة الطبقية املتعددة املراحل وبيسل  2

  حسب النشاط االقتصادي  50املشتغلين للمنشآت التي توظت أقل مر 
ً
مشتغي

 الذي تمارسر الختيار عينة مر هذه املنشآت لتمثيل هذه الفئة  

 النطاق الجغرافي :

في  سحويقصد بر الشمولية في جمع البيانات عر جميع امل سسات العاملة الواقعة في عينة امل

غطى جميع املناهق اصدارية باململفة عر هريق تمثيلها  سح  حيت أن امل سحجميع مدن امل

 بمراأزها اصدارية وعدد مر املدن الرئيسة في املنطقة  
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حيت تم سحب عينة املسح على  في هذا املسح تم اتبا  أسلوب العينة العشوائية الطبقية  

  عد تجهيز القوائم األساسية   2010عدة مراحل مر واقع اصهار العا) لتعداد املنشآت 

 ألهمي إا االقتصادية في اململفة  (13ت  فف  املرحلة األوعى اختير 
ً
مدينة أحاالت م أدة نظرا

 حيت زعد مقار املناهق اصدارية املختلفة  

تم سحب بقية مدن املسح بيسلوب العينة العشوائية على مستو   ل وفي املرحلة الثانية 

مدينة وذلك لتمثيل جميع مسميات اململفة  عد ترتيب امل سسـات  (43  منطقة تدارية وعددها

 وحجم املشتغلين    ISIC4حسب هذه املدن والتصنيت الدوعي لألنشطة االقتصادية 

 استمارة املسح االقتصادي للمؤسسات :

تم تصميم استمارة خاصة بجميع األنشطة املسح االقتصادي للم سسات ألغراض 

تتميز  شمولها ألهم املتغيرات االقتصادية ل افة األنشطة املغطاة على ضو  االقتصادية 

تتباعها  وهبيعة الوحدة اصحصائية  وأن أهداف املسح وفروضر   وهرق التحليل التي سيتم 

لتتناسب اليزمة صعداد الحسابات القومية للمملفة و  ات األساسيةتلبي االحتياجات مر البيان

  مع هبيعة امل سسات العاملة في اململفة 

 وقد روعي أن تف  هذه االستمارة باألهداف التي سبق ذأرها على النحو  التاعي :

  تن البيانات املستوفاة بواسطة االستمارة سوف تنعفس على النشاط االقتصادي الرئيس ي

 للم سسة   

  ميئمة االستمارات لجميع امل سسات املسحوبة مر تهار زعداد املنشآت حسب فئة حجم

املشتغلين املحددة بحيت  ستطيع معط  البيانات اصجابة على جميع بنود االستمارة مهما 

  ان حجم امل سسة   
 

 

 

 

 املفاهيم واملصطلحات
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املسوح التي و  الهيئةهناك مفاهيم ومصطلحات تحصائية عامة زستاد)  ش ل عا) في أعمال 

مثل املنطقة اصدارية واملدينة والحارة والقطا    وهي مفاهيم ومصطلحات وضع  ل    تنفذها

االقتصادية   أما أن  سوحتاد) جميع العمليات اصحصائية   بينما توجد مصطلحات خاصة بامل

   االقتصادية املتاصصة فقط سوحات محددة  إم املهناك مصطلح

 : املؤسسة 

هي وحدة عمل اقتصادية ذات أيان قانون  لها موقع ثاب  يزاول فيإا نشاط اقتصادي معين 

يملفر شخص أو مجموعة أشخاص أو شـرأة أو قطا  شبر ح وم    وامل سسة هي أصغر 

تغلين وزعويضا إم املالية   النفقات وحدة اقتصادية يمفر أن يتوفر لديإا بيانات عر املش

 واصيرادات   الت وينات الرأسمالية    الخ  

 : النشاط االقتصادي 

 عرف النشاط االقتصادي ألي م سسة بينر ما تمارسر أو تقدمر امل سسة مر أعمال أو 

  
ً
 أما هو الحال في  خدمات تحقق لها عائدا

ً
 ماديا

ً
 ال تجني امل سسة مر أعمالها مردودا

ً
وأحيانا

الجمعيات الخيرية التي زعتمد على التبرعـات  ويعتمد تصنيت النشاط االقتصادي 

 (   را عللم سسات على الدليل الدوعي للتصنيت الصناعي   التعديل ال

 : املشتغلون 

 في امل ســـســـة بيجر  هم جميع األفراد   ســـعوديون و غير ســـعوديين
ً
( الذير ي دون العمل فعي

 عملوا وق  
ً
أو بدون أجر منإم أصـــــــــحاب امل ســـــــــســـــــــة أو ذويإم أو املســـــــــتادمين لديإم   ســـــــــوا ا

    غض النظر 
ً
  انوا أو تناثا

ً
  انوا دائمين أو م قتين ذ ورا

ً
ـــــــــــــــو ا  منر   وســـــ

ً
 أو جز ا

ً
الدوا)  امي

  أو أسبوعي أو شهري   ويشمل الشر ا  واألعضا  أسـاس يوم عما تذا   ان  أجورهم تدفع على

 املشـــتغلين الذير 
ً
في الشـــر ات املســـاهمة   ورأســـا  وأعضـــا  مجالس اصدارات أما  شـــمل أيضـــا

 يتمتعون بإجازات مدفوعة األجـر
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 : الرواتب واألجور 

هي مدفوعات نقدية دورية تدفع مر قبل امل سسة للمشتغل مقابل ساعات العمل العاديـة 

 وما  عط  لر مر عيوات ثابتة  

 : املزايا والبدالت 

تمثل املدفوعات النقدية والعينية  للمشتغلين عدا األجور والرواتب   وزشمل هذه املدفوعات 

ة ومدفوعات التعليم للمشتغل أو الذير  عولهم    ل أنوا  العيوات واملزايا مثل املنح الدراسي

أذلك ما يدفع نظير املي ل أو املسفر وما يدفع للتيمينات االجتماعية وبدل النقل وبدل العمل 

 اصضافي  

 : تعويضات املشتغلين 

 هي مجمو  الرواتب و األجور واملزايا والبدالت اصضافية  

 : النفقات األخرى 

 مر السلع والخدمات خيل السنة املالية نتيجة مزاولة نشاهها أهي ما 
ً
نفقتر امل سسة فعي

االقتصادي سوا   ان  هذه املستلزمات مشتراة في نفس العا) أو مسحوبة مر مازون تم 

شراأه في سنوات سابقة   باصضافة تعى املبالغ املستحقة الدفع مر قبل امل سسة خيل العا) 

 املستلزمات السلعية أو الخدمية ولفنإا مرتبطة بالنشاط الجاري   والتي ال تدخل ضمر

 : النفقات 

 هي مجمو  زعويضات املشتغلين والنفقات األخر   
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 : اإليرادات 

أما زشمل العوائد اليومية  هي اصيرادات النقدية املحققة نتيجة ممارسة امل سسة لنشاهها  

املقبوضة نظير التشغيل   باصضافة تعى اصيرادات املستحقة التحصيل عر عائدات االستثمار 

 وخيفر  

 : فائض التشغيل 

 منإا النفقات  
ً
 هو عبارة عر اصيرادات مطروحا

 األصول الثابتة املشتراة خالل العام : 

املوجودات الثابتة التي تقتنيإا امل سسة والتي اشتر إا هي وزعرف بالت وينات الرأسمالية و 

خيل العا) الستادامها في تحقيق أغراضها وليس بقصد بيعها أو تدخالها أمادة أولية في 

واألراض ي   وسائل النقل   املعدات  السفنية وغير السفنية عمليا إا اصنتاجية  املبان 

 واآلالت   األثاا  
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ي :االقتصادية على مستوى الحد الثاندليل األنشطة   

على أساس التصنيت الثنائ  لألنشطة موضح   ISIC4الهي ل العا) للتصنيت الصناعي الدوعي 
 في هذا الجدول :

 فئة النشاط االقتصادي القسم وصت النشاط

 والحراجة الزراعة  01 الزراعة واصنتاج الحيوان  والصيد والخدمات املتصلة )

 وصيد األسماك
 02 الحراجة وقطع األخشاب أ

  03 صيد األسماك وتربية املائيات

 املحاجرالتعدير واستغيل  05 زعدير الفحم والليغني 

     
 ب

 06 استاراج النفط الخا) والغاز الطبيعي

 07 زعدير ر ازات الفلزات

 08 األنشطة األخر  للتعدير واستغيل املحاجر

 09 التعديرأنشطة خدمات دعم 

 الصناعة التحويلية 10 ُصنع املنتجات الغذائية  

 ج

  11 ُصنع املشروبات  

  12 ُصنع منتجات التبغ  

  13 ُصنع املنسوجات  

  14 ُصنع امللبوسات  

  15 ُصنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة  

  16 ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين

  17 ُصنع الورق ومنتجات الورق  

  18 الطباعة واستنساخ وسائط األعي) املسّجلة 

  19 صنع فحم ال وك واملنتجات النفطية املفررة  

  20 ُصنع املواد الفيميائية واملنتجات الفيميائية  

  21 صنع املنتجات الصيدالنية األساسية واملستحضرات الصيدالنية  

  22 صنع منتجات املطاط واللدائر  

  23 صنع منتجات املعادن اليفلزية األخر   

  24 صنع الفلزات القاعدية  

  25 صنع منتجات املعادن املش لة  باستثنا  اآلالت واملعدات  

  26 والبصرية  االلفترونيةصنع الحواسيب واملنتجات  

  27 صنع املعدات الفهربائية  

  28 صناعة اآلالت واملعدات غير املصنفة في موضع أخر  
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 فئة النشاط االقتصادي القسم وصت النشاط

   29 صناعة املرأبات ذات املحر ات واملرأبات    )

   30 صناعة معدات النقل األخر   

   31 صناعة األثاا  

   32 الصناعة التحويلية األخر   

   33 تصيح وصيانة وترأيب اآلالت واملعدات  

 د تمدادات الفهربا  والغاز   35 توصيل الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا   

تمدادات املياه وأنشطة الصرف  36 تجميع املياه ومعالج إا وتوصيلها  

الصحي وتدارة النفايات 

 ومعالج إا 
 ه

 37 الصرف الصحي  

 38 أنشطة جمع النفايات ومعالج إا وتصريفها   واسترجا  املواد  

  39 أنشطة املعالجة وخدمات تدارة النفايات األخر   

 التشييد 41 زشييد املبان   

  42 الهندسة املدنية   و

  43 أنشطة التشييد املتاصصة  

 تجارة الجملة والتجزئة 45 وتصيح املرأبات والدراجات النارية  تجارة الجملة والتجزئة   

وتصيح املرأبات ذات املحر ات 

 والدراجات النارية

 46 تجارة الجملة   باستثنا  املرأبات ذات املحر ات  ز

 47 تجارة التجزئة  باستثنا  املرأبات ذات املحر ات 

 النقل والتازير 49 النقل البري و النقل عبر األنابيب  

 ح

  50 النقل املائ   

  51 النقل الجوي  

  52 التازير وأنشطة الدعم للنقل  

  52 التازير وأنشطة الدعم للنقل  

  53 الطرود بواسطة مندوبين الرسائل و  أنشطة البريد ونقل 

أنشطة خدمات اصقامة  55 اصقامة  

 والطعا)
 ط

 56 نشطة خدمات األهعمة واملشروبات أ 

 املعلومات واالتصاالت 58 أنشطة النشر  

 ي

  59 أنشطة أنتاج األفي) والبرامل التلفزيونية والتسجييت الصوتية  

  60 أنشطة البرمجة واصذاعة  

  61 االتصاالت  

  62 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل  إا  

  63 أنشطة خدمات املعلومات  

 ك األنشطة املالية وأنشطة التيمين 64 أنشطة الخدمات املالية   فيما عدا تمويل التيمين 
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 فئة النشاط االقتصادي القسم وصت النشاط  

 65 تمويل التيمين وتعادة التيمين وصناديق املعاشات التقاعدية  
  

 66 األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التيمين 

 ل األنشطة العقارية 68 األنشطة العقارية  

األنشطة املهنية والعلمية  69 األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة  

 والتقنية

( 

 70 اصدارة  فينشطة االستشارية ألاأنشطة امل اتب الرئيسية   و  

  71 نشطة املعمارية والهندسية   واالختبارات الفنية والتحليل أ 

  72 البحت والتطوير في املجال العلمي  

  73 أبحاا اصعين والسوق  

  74 شطة املهنية والعلمية والتقنية األخر  ناأل 

  75 األنشطة البيطرية  

الخدمات اصدارية وخدمات  77 يجارية األنشطة اص  

 الدعم

 ن

 78 أنشطة االستادا)  

لو الجوالت السياحيةوالحجز أنشطة و االت السفر  
ّ
  79 ومشغ

  80 أنشطة األمر والتحقيق  

  81 أنشطة تقديم الخدمات للمبان  وتجميل املواقع  

  82 األنشطة اصدارية للم اتب   وأنشطة الدعم للم اتب  

   التعليم 85 التعليم  

أنشطة صحة اصنسان والعمل  86 الصحة البشرية   

 87 الرعاية مع اصقامة    ف االجتماعي

  88 العمل االجتماعي بدون اصقامة   

 الفنون والترفير والتسلية 90  األنشطة اصبداعية والفنون وأنشطة الترفير

  91 املفتبات ودور املحفوظات  واملتاحت واألنشطة الثقافية  ص

  93  والترفير التسليةأنشطة الرياضية و األنشطة 

 أنشطة الخدمات األخر   94 ذات العضوية  أنشطة املنظمات

 95 والسلع الشخصية واملنزلية أجهزة الحاسوب تصيح   ق
 

 96 أنشطة الخدمات الشخصية األخر  
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  : 2016 استمارة املسح االقتصادي للمؤسسات
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 جدول )  أ  (

 : حسب النشاط االقتصادي *التوزيع النسبي للمشتغلين

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %4.75 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %1.53 تعدير و استغيل املحاجرال

 %15.51 الصناعة التحويلية

 %1.12 تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا 

 %0.66 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %16.95 التشييد

 %26.23 تجارة الجملة و التجزئة 

 %4.01 النقل والتازير

 %8.06 اصقامة والطعا) 

 %1.69 املعلومات و االتصاالت 

 %1.77 املال والتيمينأنشطة 

 %1.94 األنشطة العقارية

 %1.71 األنشطة املهنية 

 %4.19 اصدارية والدعم الخدمات 

 %2.98 التعليم 

 %2.99 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.48 الفنون والترفير 

 %3.31 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ   %100 الجمـ

               

 .العا) الهادفة للربحاملشتغلون في امل سسات العاملة في القطا  الخاص وامل سسات العاملة في القطا   *                  
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 ( بجدول )  

 : السعوديين حسب النشاط االقتصادي*التوزيع النسبي للمشتغلين   

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %2.93 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %3.76 تعدير و استغيل املحاجرال

 %13.80 الصناعة التحويلية

 %3.33 الهوا تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت 

 %0.59 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %8.30 التشييد

 %23.48 تجارة الجملة و التجزئة 

 %5.08 النقل والتازير

 %5.57 اصقامة والطعا) 

 %4.35 املعلومات و االتصاالت 

 %4.76 املال والتيمينأنشطة 

 %3.95 األنشطة العقارية

 %1.94 األنشطة املهنية 

 %4.94 اصدارية والدعم الخدمات 

 %6.16 التعليم 

 %3.54 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.40 الفنون والترفير 

 %2.85 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ

               

 .القطا  الخاص وامل سسات العاملة في القطا  العا) الهادفة للربحاملشتغلون في امل سسات العاملة في  *                  
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 (  ججدول ) 

 : السعوديين حسب النشاط االقتصاديغير  *التوزيع النسبي للمشتغلين

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %5.42 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %0.71 تعدير و استغيل املحاجرال

 %16.14 الصناعة التحويلية

 %0.32 تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا 

 %0.69 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %20.19 التشييد

 %27.87 تجارة الجملة و التجزئة 

 %3.66 النقل والتازير

 %8.97 اصقامة والطعا) 

 %0.66 املعلومات و االتصاالت 

 %0.68 املال والتيمينأنشطة 

 %1.21 العقاريةاألنشطة 

 %1.63 األنشطة املهنية 

 %3.91 اصدارية والدعم الخدمات 

 %1.82 التعليم 

 %2.79 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.50 الفنون والترفير 

 %3.47 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ

               

 .املشتغلون في امل سسات العاملة في القطا  الخاص وامل سسات العاملة في القطا  العا) الهادفة للربح *                  
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 (  دجدول ) 

 : حسب النشاط االقتصادي* لتعويضات املشتغلين التوزيع النسبي

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %2.14 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %2.32 و استغيل املحاجرتعدير ال

 %18.04 الصناعة التحويلية

 %3.09 تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا 

 %0.49 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %12.60 التشييد

 %16.31 تجارة الجملة و التجزئة 

 %4.73 النقل والتازير

 %4.62 اصقامة والطعا) 

 %4.08 املعلومات و االتصاالت 

 %8.15 املال والتيمينأنشطة 

 %1.40 األنشطة العقارية

 %1.92 األنشطة املهنية 

 %3.01 اصدارية والدعم الخدمات 

 %2.47 التعليم 

 %2.59 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.29 الفنون والترفير 

 %1.65 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ

               

 .املشتغلون في امل سسات العاملة في القطا  الخاص وامل سسات العاملة في القطا  العا) الهادفة للربح *                  
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 ( هجدول ) 

 : االقتصاديحسب النشاط  للرواتب و األجور التوزيع النسبي 

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %2.42 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %10.23 تعدير و استغيل املحاجرال

 %18.82 الصناعة التحويلية

 %2.50 تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا 

 %0.52 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %12.95 التشييد

 %17.19 التجزئة تجارة الجملة و 

 %4.48 النقل والتازير

 %4.90 اصقامة والطعا) 

 %4.50 املعلومات و االتصاالت 

 %7.40 املال والتيمينأنشطة 

 %1.52 األنشطة العقارية

 %1.99 األنشطة املهنية 

 %3.13 اصدارية والدعم الخدمات 

 %2.54 التعليم 

 %2.71 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.33 الفنون والترفير 

 %1.85 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ
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 (  و جدول ) 

 : حسب النشاط االقتصادي للمزايا والبدالتالتوزيع النسبي 

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %0.91 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %21.70 تعدير و استغيل املحاجرال

 %15.03 الصناعة التحويلية

 %5.74 تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا 

 %0.38 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %11 التشييد

 %12.36 تجارة الجملة و التجزئة 

 %5.83 النقل والتازير

 %3.33 اصقامة والطعا) 

 %2.21 املعلومات و االتصاالت 

 %11.52 املال والتيمينأنشطة 

 %0.86 األنشطة العقارية

 %1.63 األنشطة املهنية 

 %2.46 اصدارية والدعم الخدمات 

 %2.14 التعليم 

 %2.04 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.14 الفنون والترفير 

 %0.72 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ

               

                   

.  



 الفئة الفرعية نشراتال 

28 

 (  ز جدول ) 

 : حسب النشاط االقتصادي للنفقاتالتوزيع النسبي 

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %3.14 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %10.24 تعدير و استغيل املحاجرال

 %24.96 الصناعة التحويلية

 %1.84 تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا 

 %0.31 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %6.95 التشييد

 %30.13 تجارة الجملة و التجزئة 

 %3.95 النقل والتازير

 %2.69 اصقامة والطعا) 

 %5.93 املعلومات و االتصاالت 

 %3.55 والتيمين املالأنشطة 

 %0.69 األنشطة العقارية

 %1.18 األنشطة املهنية 

 %2.04 اصدارية والدعم الخدمات 

 %0.60 التعليم 

 %1.03 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.19 الفنون والترفير 

 %0.60 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ

               

                 

.  



 الفئة الفرعية نشراتال 

29 

 ( حجدول ) 

 : التوزيع النسبي لإليرادات حسب النشاط االقتصادي

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %3.21 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %23.19 تعدير و استغيل املحاجرال

 %20.68 الصناعة التحويلية

 %2 الهوا  تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت

 %0.29 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %7.54 التشييد

 %20.91 تجارة الجملة و التجزئة 

 %3.75 النقل والتازير

 %2.22 اصقامة والطعا) 

 %5.09 املعلومات و االتصاالت 

 %4.99 املال والتيمينأنشطة 

 %0.75 األنشطة العقارية

 %0.99 األنشطة املهنية 

 %1.78 اصدارية والدعم الخدمات 

 %0.53 التعليم 

 %1.28 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.24 الفنون والترفير 

 %0.54 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ

               

                   

. 



 الفئة الفرعية نشراتال 

30 

 ( طجدول ) 

 : حسب النشاط االقتصادي التشغيل لفائض التوزيع النسبي 

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %3.48 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %36.56 تعدير و استغيل املحاجرال

 %17.44 الصناعة التحويلية

 %1.94 تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا 

 %0.24 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %7.10 التشييد

 %13.74 تجارة الجملة و التجزئة 

 %3.38 النقل والتازير

 %1.35 اصقامة والطعا) 

 %4.56 املعلومات و االتصاالت 

 %5.66 املال والتيمينأنشطة 

 %0.69 األنشطة العقارية

 %0.64 األنشطة املهنية 

 %1.33 اصدارية والدعم الخدمات 

 %0.10 التعليم 

 %1.25 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.26 الفنون والترفير 

 %0.28 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ

               

                   

. 



 الفئة الفرعية نشراتال 

31 

 (  يجدول )

 : التوزيع النسبي لألصول الثابتة املشتراة حسب النشاط االقتصادي

 

 النسبة النشاط االقتصادي

 %0.77 و صيد السمكالزراعة والحراجة 

 %16.13 تعدير و استغيل املحاجرال

 %20.64 الصناعة التحويلية

 %13.85 تمدادات الفهربا  والغاز والباار وتفييت الهوا 

 %0.04 تمدادات املا  والصرف الصحي 

 %8.21 التشييد

 %8.04 تجارة الجملة و التجزئة 

 %8.76 النقل والتازير

 %1.16 اصقامة والطعا) 

 %13.27 املعلومات و االتصاالت 

 %3.19 املال والتيمينأنشطة 

 %1.30 األنشطة العقارية

 %0.08 األنشطة املهنية 

 %1.53 اصدارية والدعم الخدمات 

 %1.11 التعليم 

 %1.03 الصحة والعمل االجتماعي 

 %0.08 الفنون والترفير 

 %0.75 الخدمات األخر  

ــــلة ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  %100 الجمـ
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