
                     حالت إلاستمارة  حالت املؤسست

                      رقم الباحث  رقم املفتش

Record all operating expenditures 

including purchases of goods and 

merchandise

سجل جملت الىفقاث الدشغيليت شاملت 

اث مً الصلؼ والبضائؼ املشتًر

2016الشبؼ الثاوي 2016الشبؼ ألاول 

1st. Quarter 2016

الهاجف ذ إلالكترووي  البًر

 Male 

 Female

Total

Record average No. of workers in 

the est . Including owners 

partners, permants and 

temporary staff Non-Saudi
شػىدي

Saudi
غير شػىدي

Non-Saudi
شػىدي

Saudi
غير شػىدي

1st. Quarter 2016

سجل جملت إلاًشاداث الدشغيليت شاملت 

املبيػاث مً الصلؼ والبضائؼ

Record  all operating revenues  

including sales of goods and 

merchandise

2016الشبؼ ألاول 

Record all compensation paid to 

employees in the organization, 

which includes wages and salaries, 

benefits and allowances

سجـل جميؼ الخػىيضاث املذفىغت 

للمشخغلين في املؤشصت والتي حشخمل غلى 

الشواجب وألاجىس واملزاًا والبذالث

2016الشبؼ الثاوي 

2nd. Quarter 2016

2nd. Quarter 2016

2016الشبؼ الثاوي  2016الشبؼ ألاول 

الجملت

2016الشبؼ الثاوي 2016الشبؼ ألاول 

ركـــىس

غير شػىديشػىديغير شػىدي

SaudiNon-SaudiSaudiNon-Saudi

2nd. Quarter 2016

1st. Quarter 20162nd. Quarter 2016
شػىدي

Industrial Production 

 
ً
First: Economic Activityاليشاط الاقخصادي: أوال

اشخماسة إلاهخاج الصىاعي

( لالشخػمال الششمي فقط )

هـ1379/12/7وجاسيخ  (23)جحفظ هزه املػلىماث ششيت في الهيئت الػامت لإلحصاء ولً حصخخذم إال في ألاغشاض إلاحصائيت فقط بمىجب املششىم امللكي سقم 

    رقم املراقب

الىظيفت اشم مػطي البياهاث 

سجل اليشاط الاقخصادي الشئيض 

الزي جزاوله املؤشصت

1st. Quarter 2016

سجل مخىشط غذد املشخغلين باملؤشصت 

 أصـحابها الػاملـين فيـها واملشخغلين 
ً
شـامال

الذائمين واملؤقخين

Main economic activity

@

Second: The Average Number of  Employees  
َ
مخىشط غذد املشخغلين : ثاهيا

Fourth: Operation Expenditures     ( in thousands of SR )  
ً
( بآالف الشياالث ) الىفقاث الدشغيليت : سابػا

Fifth: Operation Revenues       
ً
( in thousands of SR )( بآالف الشياالث ) إلاًشاداث الدشغيليت     : خامصا

 
ً
( in thousands of SR )( بآالف الشياالث )   Third: Employees Compensationsحػىيضاث املشخغلين     : ثالثا

إهــــاث



مصلصل

**

مصلصل

**

اشخماسة إلاهخاج الصىاعي

Industrial Production 

Seventh: Production by type of product  
ً
إلاهخاج حصب هىع الصلػت: شابػا

2nd. Q.

1st. Q.

Producedاملىخج   

Time period 
UnitCode

4

1st. Q.

2nd. Q.

1st. Q.

1st. Q.

2nd. Q.

2016  الثاني الربع

2016  األول الربع

2016  الثاني الربع

.Record The average unit price in (SR).يتم تسجيل متوسط سعر الوحدة بالريال 

2nd. Q.

No.
الشمزالىحذة

Measuring Unitوحذة القياس Produced Productالصلػت املىخجت        

5

2

3

الشمزالىحذة

1

No.

.يتم تسجيل متوسط سعر الوحدة بالريال 

الشمز

Code Product Name

اشم الصلػت

Usedاملصخخذم   

1st. Q.

2ed. Q.

1st. Q.

2ed. Q.

1st. Q.

2nd. Q.

1st. Q.

2nd. Q.

الفترة  الزمىيت

Time period 
Quantity

*مخىشط الصػش

Avg. Price *

5

الكميت

3

4

1

2

 
ً
Sixth: Raw materialsاملىاد ألاوليت: شادشا

Unit

2016  األول الربع

2016  الثاني الربع

2016  األول الربع

2016  الثاني الربع

2016  األول الربع

2016  الثاني الربع

Code

Measuring Unitوحذة القياس  The raw material usedاملادة ألاوليت املصخخذمت  

ذي  - 3735ب . الشياض ص - إحصاءاث القطاغاث الاهخاجيت - الهيئت الػامت لإلحصاء  ذ إلالكترووي - 11481الشمز البًر Production@stats.gov.saالبًر

2016  األول الربع

2016  الثاني الربع

2016  األول الربع

2016  الثاني الربع

2016  األول الربع

2016  الثاني الربع

2016  األول الربع

2016  األول الربع

2016  األول الربع

2016  الثاني الربع

2016  الثاني الربع

الفترة  الزمىيت

Record The average unit price in (SR).

1st. Q.

2nd. Q.

QuantityAvg. Price *

1st. Q.

*مخىشط الصػشالكميت

2nd. Q.

اشم املادة ألاوليت

Raw material Name

الشمز

Code


