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 ةمقدم

 

 سنويا بتنفيذها لإلحصاء العامة الهيئة تقوم التي المتخصصة االقتصادية المسوح أهم أحد والتأمين المال مسح يعد

 المساعدة واألنشطة التامين وإعادة التأمين وتمويل المالية الخدمات أنشطة تمارس التي المؤسسات يغطي حيث ،

 وفًقا بها القيام للهيئة سبق اقتصادية مسوح لسلسلة امتداًدا والتأمين المال مسح يعد كما المالية، الخدمات ألنشطة

 .الهيئة تنفذها التي االقتصادية المسوح لخطة

 في النشاط هذا مشاركة قياس في تساهم المملكة مستوى على التأمينو المال نشاط عن إحصاءات المسح هذا ويوفر

  .القومية الحسابات وتركيب إلعداد الالزمة األساسية البيانات توفير إلى باإلضافة االقتصادية التنمية عملية

 والتعويضات لينالمشتغ مثل االقتصادية والتأمين المال منشآت بيانات وتحليل لعرض مصدًرا والتأمين المال مسح ويعد

 والتأمين المال مسح تنفيذ ويأتي محتواها، من واالستفادة قراءتها المستفيدين على تسهل بطريقة واإليرادات والنفقات

  .م2010 مسح أول تنفيذ تم حيث ومنتظم دوري بشكل الهيئة تنفذها التي المسوح من لسلسلة امتداًدا

 حيث المسح، استمارة مع تجاوب من قدموه ما على المنشآت ألصحاب الشكر ربواف لإلحصاء العامة الهيئة وتتقدم        

 بالمقترحات تزويدها الجميع من لإلحصاء العامة الهيئة وتأمل النشرة، هذه إصدار في الله توفيق بعد األثر أكبر لتعاونهم كان

 وإضفاء النشرة محتوى تحسين ذلك شأن فمن (sa.gov.stats@info)اإللكتروني البريد على النشرة هذه حول والمالحظات

 .القادمة النشرات على التطوير عمليات من المزيد

 التوفيق ولي والله

 

 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء   

 

 

 

 

mailto:sa.gov.stats@info
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 مصادر البيانات في نشرة المال والتأمين

ميداني الذي تجريه الهيئة العامة لإلحصاء بشكل سنوي، ويندرج تحت يعتمد مسح المال والتأمين في بياناته على المسح ال

تصنيف )اإلحصاءات االقتصادية( ويتم فيه جمع البيانات من خالل زيارة عينة من المنشآت لكافة المناطق اإلدارية في 

ه يتم توفير تقديرات المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من األسئلة، ومن خالل

 ومؤشرات تتعلق بنشاط المال والتأمين في المملكة العربية السعودية. 

 األهداف

 ثة بإحصاءات والمهتمين والباحثين السياسات، وراسمي القرار، متخذي دعم  بالمال تتعلق شمولية وذات محدَّ

 .  .السعودية العربية المملكة في والتأمين

 النمو معدالت معرفة في تساعد التي المؤشرات إلعداد والتأمين مالال أنشطة عن إحصاءات توفير  

 والتأمين المال نشاط عن االقتصادية اإلحصاءات سلسلة تحديث. 

 المشتغلين حجم من والتأمين المال نشاط يستوعبه ما معرفة. 

 المال نشاط في واإليرادات األخرى والنفقات للمشتغلين المدفوعة التعويضات في التغير حجم على التعرف 

 .والتأمين

 والتأمين المال نشاط في الرأسمالية التكوينات حجم على التعرف. 

 والتأمين المال نشاط عن والمؤشرات اإلحصاءات من والباحثين الحكومية والمصالح األجهزة احتياجات توفير. 

 المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة المال والتأمين 

 يتم التي الثابتة األموال عن عبارة والودائع ودائع، صورة في األموال تلقي ليةعم هي : النقدية الوساطة .1

 المركزية. المصارف من عليه الحصول يتم ما مالية، إال غير مصادر ومن يومي أساس على عليها الحصول

 لألصل. االفتراضي العمر اإليجارية المدة فيه تغطي الذي التأجير هو : المالي التأجير .2

هي المبالغ المالية التي تقترض من المؤسسات المالية بضمان ممتلكات منقولة وغير منقولة :  لماليةالقروض ا .3

لفترة زمنية محددة مقابل فائدة سنوية، ويتم تصنيف القروض وفقا لعدة عوامل مثل وقت االستحقاق ونوع 

 الضمان ووضع المدين أو المقترض المالي.

ال، ويقصد بها الممتلكات التي تستثمر األموال بها، وتعد األمالك أو هو عملية توظيف األمو اإلستثمار : .4

األسهم استثمارات إذا كانت تستعمل لمدة طويلة، وكانت تدر دخال منتظما، وقيمتها قابلة لالرتفاع على المدى 

 .البعيد

ئوليتها عن أية هو عبارة عن اشتراك مالي سنوي أو شهري يدفعه المؤمن لشركة التأمين مقابل مس : التأمين .5

 .أضرار تحدث للمؤمن عليه
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وهي التي توفر الخدمات التي تتضمنها الوساطة المالية أو ترتبط بها  : األنشطة المساعدة للوساطة المالية .6

ارتباطا وثيقا وإن كانت هي ذاتها ال تتضمن وساطة مالية، مثل: إدارة األسواق المالية، وأنشطة التعامل في 

 .األنشطة المساعدة األخرىاألوراق المالية، و

 : المؤشرات  .7

 : يلي ما والتأمين المال مسح مؤشرات أهم ومن

 

 التغطية

 : التغطية المكانية .1

( للمملكة العربية 13يغطي مسح المال والتأمين البيانات المتعلقة بالمال والتأمين لكافة المناطق اإلدارية الـ )

السعودية، حيث يغطي المسح مناطق: )الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، 

باحة، والجوف( عن طريق زيارة عينة من المنشآت وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، وال

 لكل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة ُمّمِثلة للمنشآت في المنطقة. 

 : التغطية الزمانية .2

 وتسند المسح، استمارة بيانات واستيفاء المستهدفة المسح عينة منشآت لزيارة المحددة الزمنية الفترة خالل يتم

 . تنفيذه لفترة السابقة للسنة عادةً  المسح بيانات

 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة

 (.ISIC 4التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ) تعتمد بيانات النشرة في تصنيفها على

  اختيار العينة

 كافة على عةوموز المملكة مستوى على المسح لمجتمع وُممِثلة مختارة كعينة منشأة (302) بتحديد المسح عينة اختيار تم

 .  عشر الثالث السعودية العربية المملكة مناطق

 

 وصف المؤشر المؤشر

 .إجمالي عدد المشتغلين السعوديين عدد المشتغلين السعوديين

 .إجمالي عدد المشتغلين غير السعوديين عدد المشتغلين غير السعوديين

 .المالية التي تدفع للمشتغل من رواتب ومزاياإجمالي المستحقات  تعويضات المشتغلين

 .جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة النشاط االقتصادي النفقات التشغيلية

هي كافة اإليرادات المتحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها  اإليرادات التشغيلية

 .الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى
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  وحدات المعاينة في مسح المال والتأمين

وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ُتسـحب فـي المرحلـة األولى مـن 

 وحـدات وهـي الوقت، نفس في والنهائية الثانوية عاينةالم وحدات هي (المنشأة) تعد بينما المسح، عينـة تصميـم

 مـن جـزًءا ثانويـة معاينـة وحـدة كل وتعد المسح، عينـة تصميـم مـن الثانيـة المرحلـة فـي سـحُبها يتـم التـي المعاينـة

 .األولية المعاينـة وحـدات

. 

 أدوات جمع البيانات

 في واالستثمار المال إحصاءات مختصي ِقبل من المسح استمارة وتصميم إعداد تم :الميدانية البيانات جمع استمارة

 المختصين على عرُضها تم كما الدولية، والتعاريف معاييروال التوصيات تصميمها عند روعي وقد لإلحصاء، العامة الهيئة

 مرئياتهم ألخذ العالقة ذات الجهات على كذلك عرضها وتم للهيئة، زيارتهم خالل والتأمن المال مجال في والخبراء

 بلِق  من السؤال توجيه صيغة توحيد بهدف محددة؛ علمية بطريقة األسئلة صياغة إعداد تم وقد عليها، ومالحظاتهم

 .  الباحثين

 

 البيانات جمع نظام خالل من معها التعامل يمكن إلكترونية استمارة إلى تحويلها تم المسح استمارة اعتماد وبعد

 :يلي بما يتميز والذي ، (Tablet devices) اللوحية األجهزة باستخدام المطور

 (.(المسح عينة( الميداني الباحث عمل منطقة استعراض -1

 .اللوحي الجهاز في الخريطة باستخدام (المنشأة) ةالعين إلى الوصول -2

 والمدخالت اإلدخال أخطاء الكتشاف) والتنقل البيانات تدقيق قواعد باستخدام عالية بجودة البيانات استيفاء -3

 (.البيانات استيفاء لحظة آلياً  الالمنطقية

 .الميداني الباحث مع المالحظات واستقبال إرسال خالل من اإلشرافية الفئات بين التواصل -4

وضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات الفنية لمرحلة تم تقسيم االستمارة إلى عشرة أقسام حسب الم

 العمل الميداني

عدد المشتغلين خالل  النشاط االقتصادي

 العام

تعويضات المشتغلين 

 المستحقة الدفع خالل العام

المستلزمات السلعية والخدمية 

 المستخدمة خالل العام

 فوائد الودائع والقروض خالل العام ويليةاإليرادات التشغيلية والتح النفقات التحويلية

نسبة المشاركة في ملكية 

 رأس المال

األصول وااللتزامات المالية حسب القطاعات   التغير في األصول وااللتزامات

 التنظيمية على أساس ِمن َمن؟  وإلى َمن؟

 ى اإلنترنتيمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمي للهيئة عل

0-https://www.stats.gov.sa/ar/488 

https://www.stats.gov.sa/ar/488-0
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 أسلوب جمع البيانات

 عدة على بناءً  لجمع األسر بزيارة الحقا قاموا الذيَن  وهم ميدانيين، كباحثين للعمل المرشحين العاملين اختيارتم 

 . العمل بطبيعة تتعلق وموضوعية عملية معايير

 الحكومية( الجهات بعض منسوبي من والمتعاونين الهيئة، موظفي( المرشحين جميع وتدريب تأهيل تم  

 . خاصة تدريبية برامج خالل من وذلك

 قام حيث البيانات، وجمع المسح استمارة استيفاء عملية في بالمنشأة المباشر االتصال أسلوب اعتماد تم 

 المدونة اإلحداثيات باستخدام لها الوصول بعد المسح عينة ضمن الواقعة المنشآت بزيارة الميداني الباحث

 اإلحصائية، هويته تثبت التي الرسمية الوثائق وإبراز بنفسه، والتعريف اإلرشادية، والخرائط لوحيال الجهاز في

م الزيارة، من هدفه وضح كما  من مشافهة اإللكترونية االستمارة واستوفى وأهدافه، المسح عن نبذة وقدَّ

 .  .بشؤونها ُمِلم   المنشأة في مسؤول أي أو المنشأة مالك

 الزمني اإلسناد على بناءً  المسح استمارة بيانات الستيفاء اللوحية األجهزة الميدانين باحثينال كافة استخدم 

 .  وخصائصها المنشآت لعــدد وفًقا المحدد

 األجهزة على المتوفرة "التزامن " خاصية بالمملكة العمل مناطق مختلف في الميدانيون الباحثون استخدم 

ة  المركز في بها المرتبطة البيانات قاعدة إلى مباشر بشكل للمنشأة مستوفاةال البيانات ونقل لتحميل اللوحيَّ

ن حيث بالهيئة، الرئيس  .  الحًقا ومعالجتها لمراجعتها تمهيًدا معين بشكل ُتَخزَّ

 والتأمين، المال مسح استمارة على البيانات ومنطقية ودقة اتساق لضمان ) إلكترونياً  التدقيق قواعد( تطبيق 

 إجابات بين المنطقية العالقة ربط خالل من بناؤها تم )اإلجابات تعارض تكتشف إلكترونية قواعد( وهي

 بيانات استيفاء عند مباشر بشكل خطأ أي اكتشاف في الميداني الباحث لتساعد ومتغيراتها االستمارة

 إذا األخطاء تمرير من الُمبرمجة القواعد هذه تسمح ال بحيث البيانات إعطاء في المسؤول مع االستمارة

 .  .االستمارة في أخرى إجابة أو معلومة مع اإلجابة تعارضت

 ق تم عة البيانات صحةِ  من التحقُّ  والمفتش نفسه الميداني الباحث خالل من البيانات مراجعة طريق عن الُمجمَّ

 ةلعملي العمل مناطق جميع خضعت حيث اإلشراف، منطقة في المسح عملية على والمشرف عنه، المسؤول

 أداء ومراقبة بضبط أيًضا تقوم والتي بالهيئة، الرئيس المركز في البيانات جودة غرفة من ومراجعة مراقبة

   فيها يوم آخر إلى األول اليوم من بدًءا البيانات جمع عملية تنفيذ وقت مع تزامًنا بالميدان العاملة الفئات جميع
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 إعداد النتائج ومراجعتها

ة البيانات مراجعة تمت أن بعد ـــــــــُمجمعَّ  المرحلة هذه في الهيئة قامت الســـابقة، الخطوات في والتأمين المال لمســـح الـ

 المراجعة عمليات تمت ثمَّ  ومن البيانات، قاعدة على وتخزينها المخرجات وتحميل النتائج، واســـتخراج االحتســـاب بعمليات

 ألغراض تصميمها تم وبرمجية حديثة تقنيات خدامباست واالستثمار المال إحصاءات في المتخصصين طريق عن النهائية

 . والتدقيق المراجعة

 نشر البيانات

 : إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر :أوًل  

 جداول وتجهيز إعداد تم ثم والتأمين، المال لمسح البيانات قاعدة من البيانات نتائج بتحميل الهيئة قامت المرحلة هذه في

 النشرة، هذه في اآلن هي كما والمنهجية الوصفية البيانات لها وأضيفت والمؤشرات، للبيانات نيةالبيا والرسوم النشر

 .  واإلنجليزية العربية باللغتين إعدادها تم وقد

 

 :    إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة  :ثانياً 

 هذه في تقوم اإلنترنت، على الرسمي موقعها عبر شرةالن إصدار موعد بنشر الميالدي العام مطلع الهيئة قامت أن بعد

 في المختلفة منصاتها إلى إضافة اإلعالم وسائل كافة عبر صدروها عن لإلعالن الخاصة اإلعالمية المواد بإعداد المرحلة

 مختلفة بقوالب الرســمي الموقع في ابتداءً  وُتنشــر للنشــر، المحدد اليوم في عنها وتعلن االجتماعي، التواصــل مواقع

 Excel  بصيغة مفتوحة كبيانات

 على اإلحصائية المكتبة في وإدراجها والتأمين، المال بأنشطة والمهتمين العمالء لكافة ووصلها انتشارها لضمان وذلك

  الموقع

 

 :  التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة  :ثالًثا

 والتأمين المال مسح نشرة صدور فور الهيئة تقوم لبياناتا مستخدمي من العمالء مع التواصل بأهمية الهيئة من إيماًنا

 مختلف عبر ونتائجها النشــرة حول العمالء واســتفســارات أســئلة تســتقبل كما بالنشــرة، وتزويدهم العمالء مع بالتواصــل

   :طريق عن واالستفسارات الطلبات استقبال يتمُّ  حيث البيانات لطلب معها عمالؤها ليتواصل االتصالية القنوات

 الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة:  www.stats.gov.sa  

 البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة : info@stats.gov.sa 

 البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء (Clint Support:) cs@stats.gov.sa 

 الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.  

 الخطابات الرسمية. 

  (920020081)الهاتف اإلحصائي باالتصال على رقم. 

 

mailto:info@stats.gov.sa
mailto:info@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
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 إجراءات الجودة المطبقة 

من هذا المس، ومن هذه يخضع مسح المال والتأمين للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة 

 : اإلجراءات 

  استخدام تقييمات المسوح السابقة ألغراض رصد عناصر القوة والضعف في تنفيذ المسح وتحسين إجراءات جمع

  .البيانات اإلحصائية

 تدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتمشى مع أهداف المسح.  

 ر الوسائل اإللكترونية المستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات وحمايتها في جميع مراحل اختبا

  .تنفيذ المسح

 التقليل من عبء المستجيب من خالل البرمجيات والوسائل اإللكترونية لجمع البيانات. 

 مطابقتها لواقع أنشطة المال والتأمين في المملكةمقارنة نتائج المسح باألرقام التاريخية للتأكد من دقة األرقام و.  

  ًااللتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقا.  

 

 هذا باإلضافة إلى عدد من اإلجراءات التي تقوم بها غرفة جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات الميدانية

 

 : غرفة جودة البيانات

المراقبة والتتبع   بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للمسوح ُمهيأة بكافة وسائل المتابعة  اإللكترونية  وشاشغرفة عمليات تعمل  

في  يقوم فيها المراقبون وإخصائيو الجودة بمراجعـة اتسـاق البيانـات واكتشاف حاالت الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء عملية جمع البيانات

ما يتم تعبئته من قبل الباحث الميداني بشكل آني وفوري، وتهدف إلى التحقق من اتباع الباحثين للتعليمات  الميدان من خالل متابعة

مؤشرات المسح المهمة للتأكد من دقة البيانات،  الخاصة بالمسح، والتحقق من منطقية وصحة البيانات وموثوقيتها، ومراجعة بعض

 : وتقوم بعدة مهام أبرزها 

  عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي المكتبي مراجعة البيانات الُمجمَّ

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع في مواقع عملهم  .المرتبط باألجهزة اللوحيَّ

 ا بالمنشآت وطرح بعض األسئلة في االستمارة عل ق من سالمة استيفاء الباحث للبيانات، ومدى التزامه االتصال هاتفيًّ يهم للتحقُّ

 .بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر لمدلي البيانات على تعاونهم

 الرد على االستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانية أو من مدلي البيانات. 

 التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة. 
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  المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة 

 العربية بالمملكة والتأمين المال بمجال العالقة ذات والخاصـة الحكومية القطاعات كافة والتأمين المال نشـرة من تسـتفيد

 المستفيدين أهم التأمين شركات وبعض الصحي، الضمان ومجلس السعودي، العربي النقد مؤسسة وتعد السعودية،

 ُتعدُّ  حيُث  واالســتثمار المال بإحصــاءات المهتمين والمخططين والباحثين واإلقليمية الدولية المنظمات إلى إضــافة منها،

 بهذا الخاصة القرارات اتخاذ دعم في تساهم التي الرئيسة إلحصائيةا الُمنتجات أهم من والتأمين المال ومؤشرات بيانات

 . المجال

 

 يمكن االطالع على تفاصيل منهجية مسح المال والتأمين من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت 

0-https://www.stats.gov.sa/ar/488  

https://www.stats.gov.sa/ar/488-0
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جملةغير سعوديسعودي

EstablishmentsSaudiNon-SaudiTotalComensationExpendeturesRevenues

2,96260,04714,06274,10917,232,00734,400,746135,622,943Activities of monetary intermediationأنواع الوساطة المالية 

485398631,402251,642473,0132,131,026Activities of holding companiesأنشطة الشركات القابضة

2594962,1862,682493,285926,7313,231,540Financial leasingالتأجير المالي

1,4365,2622,0417,3031,068,6772,013,1327,323,337Other credit grantingأشكال منح القروض األخرى

1492,0861,3913,477136,157926,7303,325,870Other financial service activities, except insuranceأنشطة الخدمات المالية األخرى عدا التأمين 

1,22910,2427,53217,7743,503,16610,019,78218,497,120Activities of insuranceالتأمين

455428431,385301,139546,0641,993,625Reinsuranceإعادة التأمين

135025130112,48621,17363,218Administration of financial marketsإدارة األسواق المالية

13654634989536,99152,376168,007Security and commodity contracts brokerageأنشطة الوساطة المتعلقة بعقود األوراق المالية 

2691,5791,0352,614108,334176,493610,643Other activities auxiliary to financial service activitiesاألنشطة األخرى المساعدة ألنشطة الخدمات المالية

21286323187,48511,42745,338Risk and damage evaluationتقييم المخاطر واألضرار

381931293229,23115,87162,464Activities of insurance agents and brokersأنشطة وكالء وسماسرة التأمين

171371633009,10616,82457,725Other activities auxiliary to insuranceأنشطة أخرى مساعدة للتأمين 

3721322543812,08923,17267,849Fund management activitiesأنشطة إدارة األموال

6,65982,21831,102113,32023,181,79549,623,534173,200,705Totalالجملة

Finance and Insurance Survey                                                                                      2018 مسح المال والتأمين

      Financial data in thousands SR                                                                                         البيانات المالية بآالف الرياالت

Economic Activity النشاط االقتصادي

Employees     المشتغلون

اإليرادات التشغلية النفقات التشغلية
تعويضات 

المشتغلين
عدد المنشآت
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