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تلقى فئة المسنين اهتمامًا بالغًا لدى المجتمع السعودي، وفق ما أمرت به الش��عة اإلسالمية، 
موقع  في  المسنين  من  تجعل  وتقاليد  وعادات  قيم  من  السعودي  المجتمع  به  يختص  وما 
التقد�ر واالهتمام والرعاية، و بال شك فإن حكومة المملكة العر�ية السعودية قد أولت عناية 
واهتمامًا بهذه الفئة من الناحية التنظيمية والتا��خية ، إذ نص النظام األساسي للحكم على أن 
الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام 
الضمان االجتماعي وتشجع المؤسسات واألف�اد على اإلسهام في األعمال الخي��ة. ومع ذلك 
تعتبر المملكة العر�ية السعودية إحدى الدول التي تسجل نسبة منخفضة من المسنين حيث تبلغ 

نسبة المسنين  ذوي 65 عامًا وأكثر  4.2% من إجمالي عدد السكان لعام 2019م.

وفى هذا التق��ر يتم تسليط الضوء على هذه الفئة الغالية على قلوبنا.. بمناسبة اليوم العالمي 
للمسنين.

 مركز التحليل اإلحصائي ودعم الق�ار

المقدمة:



المنهجية:
تم في هذا التقـ��ر د�اسة التقدي�ات السكانية للمسنين السعود�ين ويتضمن التق��ر إحصاءات  
على  التق��ر  و�رتكز  والصحية)  والتعليمية،  واالقتصادية،  واالجتماعية،  (السكانية،  أهمها  من 
المسنين السعود�ين من الفئة العم��ة (65 سنة وأكثر), وتم استخدام �يانـات التق��ر  بناًء على 

أحدث �تائج مسوح الهيئة العامـة لإلحصاء.

مصدر ال�يانـات:

استخدام تقنية المعلومات
واالتصاالت لألسر واألف�اد  2018 

 تقدي�ات أولية في منتـصف العام
 (2019) مبـنيـة مـن واقـع نـتــائـج

المسح الديموغ�افي 2016
مسح الخصائص السكانية 2017

مسح العمل التطوعي  2018نشرة إحصاءات العمرة 2018

 �يانـات تقدي��ة من مسح الـقوى
العاملة الربـع الثاني 2019

مسح ذوي اإلعاقة 2017مسح التعليم والتد��ب 2017

مسح ممارسة ال��اضة لألسر  2018مسح صحة األسرة 2018

مسح كبار السن 2017



التع��فات:

المتطوعون:
مساعدات  قدموا  الـذ�ن  فأكثر)  (15سنة  السكان  هم 
به  قام  األجر  مدفوع  غير  (أو مساهمة)  عمل  أي  تشمـل 
الفرد لخدمة اآلخ��ن لمدة ساعة واحدة على األقل خالل 
فت�ات اإلسناد وأن يكون مخيـً�ا (وال يشمل ذلك أن يكون 
العمل لصالح أو لخدمة أي فرد من أف�اد األسرة أو يكون 

ا للقيام به).ب.. الشخص مضط�ًّ

العمل التطوعي:
هو أي عمل (أو مساهمة) غير مدفوع األجر قام به الفرد 
لخدمة اآلخ��ن، على أال يكون لصالح أو لخدمة أي فرد من 
ً�ا وغير مضطر للقيام به؛  أف�اد األسرة، وأن يكون الفرد مخيَّ
مباشرة  قدمت  التي  المساهمة  أو  العمل  ذلك  ويشمل 

ألف�اد أو لمؤسسات حكومية (ربحية أو غير ربحية).ب

المتطوعون خالل األسا�يع الـ 4 السابقة:
هم السكان السعود�ين (15سنة فأكثر) الذ�ن قاموا خالل 
األعمال  بأحد  السابقة)  األربعة  (األسا�يع  اإلسناد  فترة 
على  واحدة  ساعة  لمدة  الغير  بمساعدة  قاموا   ) التالية 
األقل بدون مقابل (�ا�ب أو ربح، نقدي أو عيني) في أي 
حيث  ال��اعية).  أو  الصناعية  أو  التجا��ة  األعمال  من  نوع 
أسا�يع  أربعة  آخر  السابقة)  األربعة  (األسا�يع  بـ  يقصد 

كاملة تسبق تا��خ ال��ارة.

الفرد الممارس للنشاط ال��اضي:
هو من يقوم بأداء و�نفيذ النشاط ال��اضي ابتداًء من عمر 
ممارسة  في  قضاؤه  الالزم  الوقت  أما  فأكثر.  15سنة 
ال��اضي، فهذا األمر يعتمد على الممارس نفسه  النشاط 
والهدف الذي يسعى له من خالل ال��اضة التي يمارسها. 
أن  أساسها  على  ُيقاس  زمنية  فترة  تحديد  لض�ورة  ونظ�ا 
 30 مدة  تع�ين  تم  ال��اضي،  النشاط  بممارسة  قام  الفرد 
دقيقة كحد أدنى في اليوم الواحد معظم أيام األسبوع 

(خمسة أيام على األقل).ي.

الها�ف المتنقل الذكي:
الها�ف الذكي هو الها�ف الذي �وفر م�ايا تصفح اإل�ترنت 
األوفيس،  ملفات  وفتح  اإللكت�وني  الب��د  وم�امنة 
ويحتوي على لوحة مفا�يح كاملة QWERTY، ويعرف أيضا 
بأنه الها�ف الذي يعمل على أحد أنظمة التشغيل التالية: 
لينوكس أو مشتقا�ه  ويندوز فون، سيم�يان أو مشتقا�ه، 
وبالك �يري. الحاسوب: يشمل الحاسوب حاسوب مكت�يي 
يشمل  ال  وهو  لوحي،  حاسوب  أو  محمول  حاسوب  أو 
أجهزة  مثل  مدمجة  حاسو�ية  بقد�ات  الم�ودة  المعدات 
كوظيفة  للمها�فة  المعدة  واألجهزة  الذكية،  التلف��ون 

أولية مثل الهوا�ف الذكية.

السكان:
هم جميع األف�اد المقيمين في المملكة بصفة اعتيادية 

وقت إج�اء المسح من السعود�ين وغير السعود�ين.ش

اإلعالة العم��ة:
عبارة عن مؤشر األعباء االقتصادية التي يجب أن يتحملها 
بعض  كان  ولو  حتى  السكان،  من  المنتج  الجزء  ذلك 
األشخاص الذ�ن يعرفون (كمعالين) �باش�ون عمًال إ�تاجًيا.

المعتمر:
هو الشخص المحرم سعودي أو غير سعودي ذك�ًا أو أ�ثى 

الذي قام بتأدية مناسك العمرة خالل سنة المسح (1438هـ).ب

النشاط ال��اضي:
المبذول  البدني  الجهد  بذلك  ال��اضي"  "النشاط  يعرف 
في  ويتسّبب  وم�و�تها  الجسم  عضالت  تح��ك  بغية 
تس��ع وتيرة التنفس وتس��ع نبضات القلب بشكل واضح 
من ق�يل الركض - المشي الس��ع - قيادة د�اجة بسرعة 
القدم  ككرة  التقليدية  ال��اضية  األلعاب   - السباحة   -

وكرة اليد وكرة السّلة.. وغيره.

تقنية المعلومات واالتصاالت:
هو وصف أدوات وط�ق النفاذ لوسائط تقنية المعلومات 
و�نظيمها  وتخ��نها  ال�يانات  استرجاع  بعمليات  والقيام 
عرض  وسائل  وصف  كذلك  ا�تاجها،  معالجة  وأساليب 
اإللكت�ونـيـة  الط�ق  خالل  من  وتبادلها  المعلومات 
واليدويـة، ومن بعض أدوات تقنية المعلومات الحواسيب 
والماسحات الضـوئية والكامـيــ�ات الرقـمـيــة والـهــوا�ـف 
نظام  مثل  والب�امج  المضغوطة  واألق�اص  والفـاكسـات 

قواعد ال�يانات والتط�يقات متعددة الوسائط.

نسبة اإلعالة للمسنين  = نسبة االف�اد المسنين (أكثر من 65 سنة)س 
إلى االف�اد في سن العمل ( 15 -  65 سنة )* 100



اإلحصاءات االجتماعية



اإلحصاءات االجتماعية:

المصدر: �تائج التقدي�ات السكانية 2019

التو��ع النسبي للسعود�ين (65 سنة فأكثر) إلى إجمالي
السعود�ين (65 سنة فأكثر) حسب المناطق اإلدا��ة لعام 2019م:

نسبة إجمالي المسنين السعود�ين (65 سنة فأكثر) ي
من إجمالي السكان السعود�ين لعام 2019

 نسبة الذكور المسنين (65 سنة فأكثر) س
إلى إجمالي الذكور السعود�ين

نسبة اإلناث المسنين (65 سنة فأكثر) ي
إلى إجمالي اإلناث السعوديات 
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اإلحصاءات االجتماعية:

التو��ع النسبي السكان السعود�ين (65 سنة فأكثر) إلى إجمالي السكان
السعود�ين حسب الحالة ال�واجية لعام 2017م

المصدر: مسح الخصائص السكانية 2017م - الهيئة العامة لإلحصاء

%4.2%49.4

%0.9%1.2
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اإلحصاءات االجتماعية:

نسبة المسنين (65 سنة فأكثر) المعتم��ن السعود�ين
من إجمـالي المعتم��ن السعود�ين لعام 2018م.

الذكور المسنين 

%4.5

%3.9

اإلناث المسنات 

%4.2

المصدر: مسح العمرة 2018 - الهيئة العامة لإلحصاء 



التو��ع النسبي للسعود�ين (65سنة فأكثر) حسب نوع المشاركة االجتماعية لعام 2017*
  

اإلحصاءات االجتماعية:

نسبة إجمالي المتطوعين المسنين (65 سنة فأكثر)
خالل األربع األسا�يع السابقة من إج�اء مسح العمل التطوعي

إلى إجمالي السكان السعود�ين لعام 2018

%4.6

%4.3 %4.7
من الذكور المسنين (65 سنة فأكثر) 
متطوعين خالل األربع األسا�يع السابقة

من اإلناث المسنين (65 سنة فأكثر) 
متطوعات خالل األربع األسا�يع السابقة

المصدر: مسح العمل التطوعي 2018  -  *مسح كبار السن 2017 

أخرىالمجال الثقافيالمجال االجتماعيالمجال الديني

50%
37%

8%5%

التو��ع النسبي للسعود�ين المتطوعين (65سنة فأكثر)
إلى إجمالي السكان السعود�ين لعام 2018

  

%4.5
خالل الحج ورمضان 



اإلحصاءات االقتصادية



%14.1

المصدر: �يانات تقدي��ة من مسح القوى العاملة الربع الثاني 2019 - المسنين (65 سنة وأكثر) - �يانات البنك الدولي

اإلحصاءات االقتصادية:

معدل المشاركة االقتصادية للسعود�ين
(65 سنة فأكثر) للربع الثاني لعام 2019

 مقارنة نسب اإلعالة العم��ة للسعود�ين (65 سنة فأكثر) مع دول G 20 وOCED لعام 2018
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اإلحصاءات لذوي اإلعاقة



المصدر: المصدر: مسح ذوي االعاقة 2017   -   * مسح كبار السن 2017

%52.7

اإلحصاءات لذوي اإلعاقة:

نسبة ذوي اإلعاقة من المسنين السعود�ين
(65سنة فأكثر) لعام 2017م

* السكان السعود�ون ذوي اإلعاقة (65 سنوات فأكثر) حسب حصولهم على خدمات
   من و�ارة العمل والتنمية االجتماعية لعام 2017م

%45.5

%54.4

إناث

ذكور

من السكان السعود�ين في سن (65 سنة فأكثر) الذ�ن يعانون من 
صعوبات فـي وظائف الجسم يستفيدون من خدمـات و�ارة العمـل 

والتنمية االجتماعية لعام 2017م.
%78.5

عينية

مادية

رعاية من�لية

رعاية نها��ة

إ�واء

أخرى

%9.3

%83.8

%2.1

%1.0

%0.3

%3.4



اإلحصاءات الصحية



اإلحصاءات الصحية:

األم�اض المزمنة:

التأمين:

دو��ة الفحص الطبي:

نسبة المسنين (65 سنة وأكثر) إلى إجمالي السعود�ين
ممن يعانون من األم�اض المزمنة لعام 2018م. %74.1

نسبة التغطية للسعود�ين (65 سنة فأكثر )
بب�امج التأمين الصحي لعام 2018  %12.2

نسبة المسنين من السعود�ين (65 سنة فأكثر)
الذ�ن يقومون �إج�اء فحص الطبي بشكل دوري لعام 2018 

%63.9

%2.6
%7.6

%19.1

%30.3%32.4

%8.0

أكثر من
سنة

كل 6سنوي
شهور

كل 3
شهور

أسبوعيشهري

نسبة المصا�ين باألم�اض القلب والش�ا�ين من 
المسنين السعود�ين (65 سنة فأكثر).

نسـبـة المصـا�يـن بـداء السكـري مـن المسنـيـن 
السعود�ين (65 سنة فأكثر).

نسبـة المصـابـيـن بمرض السرطـان من المسنين 
السعود�ين  (65 سنة فأكثر).

نسبة المصا�ين بارتفاع ضغط الدم من المسنين 
السعود�ين (65 سنة فأكثر).
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المصدر: *مسح كبار السن 2017 - مسح صحة األسرة 2018

* االحتياجات اليومية للسعود�ين (65 سنة فأكثر) لعام 2017م:

* السكـان السعوديـيـن في سن (65 سنة فأكثر) يستـفـيـدون 
   من الخدمات العالجية التي تقدمها الدولة لعام 2017م

%79.4

%20.6
* يخضعون للعالج على
  نفقتهم الخاصة

   لعام 2017م

اإلحصاءات الصحية:

 % 14

 % 31

 % 30

 25%

التنقل والحركة

العناية الشخصية

احتياج المساعدة في أخذ الدواء

احتياج المساعدة في �ناول الطعام والش�اب



إحصاءات ال��اضة وتقنية
المعلومات واالتصاالت



المصدر: مسح ممارسة ال��اضة لألسر لعام 2018

إحصاءات ال��اضة وتقنية المعلومات واالتصاالت:

النسبة المئوية لألف�اد (65 سنة فأكثر) الممارسين للنشاط ال��اضي (150 دقيقة فأكثر في األسبوع)
من السعود�ين حسب دافع الممارسة على مستوى المملكة

%1.75

النسبة المئوية لألف�اد (65 سنة فأكثر) الممارسين للنشاط ال��اضي
(150 دقيقة فأكثـر في األسبوع) مـن السعـوديـيـن عـلـى مسـتـوى

المملكة

%1.48

%0.27

إناث

ذكور

%87.89

%41.70

%24.66

%8.07
%2.24%1.35

تحسين المظهراللياقة البدنيةت�ويح عن النفستع��ز الصحة
الخارجي

محاكاة المجتمعأخرى



المصدر: مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لألسر واألف�اد لعام 2018

النسبة المئوية للمسنين (65 سنة فأكثر) الذ�ن استخدموا تقنية المعلومات واالتصاالت 
(خالل 3 أشهر األخيرة) على مستوى المملكة لعام 2018م

النسبة المئوية لمجاالت استخدام الها�ف المتنقل الذكي للمسنين (65 سنة فأكثر)
(خالل 3 أشهر األخيرة) على مستوى المملكة لعام 2018م

إحصاءات ال��اضة وتقنية المعلومات واالتصاالت:

%58.90

%33.32%29.05

%5.13

الها�ف المتنقل
غير الذكي

%99.30

%38.76

%15.97
%24.13

%9.89

المكالمات
الها�فية

خدمات
SMS الرسائل

شبكات
التواصل االجتماعي

النفاذ لإل�ترنت
بصفة عامة

التسلية
والترفيه

الها�ف المتنقلاإل�ترنت
الذكي

الحاسوب
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