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  مقدمة  
 

دثة ذات قيمة  انطالًقا من رسالة الهيئة العامة لإلحصاء المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات إحصائية ُمحَّ

والشمولية والمصداقية، وفًقا ألفضل المعايير والممارسات الدولية، والريادة في تطوير مضافة تتميز بالدقة 

القطاع اإلحصائي لدعم اتخاذ القرار، ولتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في أن تكون المرجع اإلحصائي األكثر تميًزا 

دية، فقد طورت الهيئة كافة منتجاتها وابتكاًرا لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية السعو

اإلحصائية  لتنسجم مع إجراءات العمل المعتَمَدة لدى المنظمات الدولية ذات العالقة بتطوير المنتجات 

 اإلحصائية.

ومن هذه المنتجات مسح نشاط التشييد والبناء الذي هو عبارة عن دراسة علمية سنوية منتظمة ومستمرة عن 

التشييد للمباني وأعمال التشييد الخاصة باألعمال الهندسية المدنية وأنشطة خصائص ومكونات أعمال 

 التشييد المتخصصة كجزء من عملية التشييد. 

وتقدم الهيئة العامة لإلحصاء هذه النشرة على أمل أن تكون البيانات الواردة فيها عونًا للباحثين وواضعي 

ر لجميع الشركاء والجهات والمنشآت محل الدراسة التي السياسات، والمستثمرين. كما تتقدم الهيئة بالشك

 تعاونت في توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد واصدار هذه النشرة.

 الموفق ...والله 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء

 اإلدارة العامة إلحصاءات الصناعة واألعمال

 إدارة إحصاءات االعمال 
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 الرئيسة للمسحالمالمح 
 

 أوال: أهداف المسح 

 . معرفة نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي اإلجمالي.1

 . التعرف على متوسط عدد العاملين في القطاع حسب الجنسية.2

 . التعرف على تعويضات العمال )نصيب العامل من األجور النقدية(.3

 اإلجمالي.. معرفة إنتاجية العامل من اإلنتاج 4

 . معرفة معدل نمو قطاع التشييد.5

 د المحلي.. توفير بيانات تساهم في معرفة حجم قطاع التشييد في االقتصا6

 ثانيًا: أوجه االستفادة 

يستفاد من بيانات مسح التشييد والبناء في دعم صناع القرار والمخططين لسوق العمل في المملكة العربية 

المسح في وضع البرامج والخطط التي تهدف إلى توفير فرص عمل والحد السعودية بحيث تساعد مؤشرات 

من البطالة، كما يمكن للجهات والمنظمات اإلقليمية والدولية والباحثين واألكاديميين والمهتمين بسوق العمل 

 االستفادة من مخرجات هذا المسح في مجال نشر تقاريرهم ودراساتهم وأبحاثهم.

 ثالثًا: شمولية المسح 

على مستوى  (,4ISICالمشمولة في تصنيف أنشطة التشييد ) يشمل المسح جميع المنشآت االقتصادية

 .المملكة العربية السعودية والتي تشمل تشييد المباني، والهندسة المدنية وأنشطه التشييد المتخصصة

 رابعًا: وحده المعاينة 

 ها فـي مرحلـة تصميـم عينـة المسح.تم تحديد وحدة المعاينة المنشأة كوحـدة معاينـة يتـم سـحبُ 

 خامسًا: عينة المسح 

م، حيث 2015م، والذي تم تحديثه عام 2010تم اختيار وحدات العينة استنادًا إلى إطار التعداد العام للمنشآت 

 تم تقسيم اإلطار إلى أربع فئات من حيث حجم المنشأة، لغرض اختيار عينات وحدات المسح كما يلي:

 ( عامل.                                1-5منشآت متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها )

 ( عامل.6-49منشآت صغيرة الحجم تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها )

 عامل.( 50-249منشآت متوسطة الحجم تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها )

 ( عامل.250منشآت كبيرة الحجم تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها )أكثر من 

( منشأة تزاول األنشطة 5,800وقد أجري المسح على عينة من المنشآت العاملة بلغ حجمها حوالي )

 .االقتصادية المستهدفة والموزعة على كافة مناطق المملكة العربية السعودية الثالثة عشر
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  سادسًا: تحديد المتغيرات وتعريفها 

 :تم في هذه الخطوة تحديد المتغيرات والمؤشرات المراد استنتاجها عند استخراج نتائج المسح، ومنها

 ًا: جودة البياناتبعسا 

 لضمان جودة البيانات فإنه يتم مراجعة وتدقيق البيانات المتحصل عليها على مرحلتين: 

المرحلة األولى: أثناء جمع البيانات ويتم ذلك بمتابعة سير العمل في كافة مراحله مكتبيًا وميدانيًا والتأكد التام من جمع 

 البيانات بالشكل المطلوب، 

 تطوير وإعداد البرمجيات المختلفة لفحص البيانات والتأكد من صحتها ودقتها.

 زام بالتوقيت المحدد.التأكد من وصول الباحث للموقع المطلوب وااللت

قيام فريق من المختصين في اإلدارة المركزية وفروع ومكاتب الهيئة بإجراء زيارات دورية متكررة لكل مدينة من مدن 

 .البحث وفق برنامج زمني محدد، يتم سحب عينة الجودة آليًا على مستوى المدينة والباحث

بعد نشر البيانات تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بعد نشر البيانات بمراجعة جميع التعليقات والمالحظات  :المرحلة الثانية

 التي ترد من العمالء والمستفيدين وذلك لالستفادة منها في تحسين جودة البيانات مستقباًل. 

واجهتنا في عملية جمع البيانات  بعقد ورش عمل بعد عملية نشر البيانات لمناقشة المشاكل التي الهيئةوكذلك تقوم 

 .واتخاذ االجراءات الالزمة لتفاديها في المسوح القادمة

 

 ًا: التدريبثامن 

تم عقد برنامج تدريبي لجميع العاملين بالمسح، تضمن التعريف بأهداف المسح وأسلوب جمع البيانات وكيفية التعامل 

 مع المنشآت، كما تضمن شرحًا مفصاًل لجميع األسئلة.

 معادلة االحتساب المتغيرات   /   المؤشرات

صافي القيمة الدفترية في 

 نهاية العام:

 هالك السنوي قسط اإل –صافي القيمة الدفترية في بداية العام 

 صول ( التغير الناتج عن اعادة تقييم األ-االستبعادات )+/ –+ االضافات 

 ( التغيرات األخرى.-)+/

 جملة االلتزامات المالية

 :)في بداية ونهاية العام(
 لمالية )في بداية ونهاية العام(.صول اصول غير المالية + جملة األجملة األ

المستخدم من المستلزمات 

 :السلعية والخدمية
 باعالُم  –مخزون آخر المدة  –+ مخزون أول المدة ىالمشتر
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 المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المسح
 المنشأة 

هي وحدة عمل اقتصادية ذات كيان قانوني لها موقع ثابت يزاول فيها نشاط اقتصادي معين يملكها شخص أو 

مجموعة أشخاص أو شـركة أو قطاع شبه حكومي أو مؤسسة، وهي أصغر وحدة اقتصادية يمكن أن تتوفر لديها 

 وتعويضاتهم المالية باإلضافة إلى النفقات واإليرادات والتكوينات الرأسمالية.بيانات عن المشتغلين 

 

 النشاط االقتصادي 

هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا وأحيانًا ال تجني المؤسسة من أعمالها 

 على التبرعـات.مردودًا ماديًا كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد 

 

 المشتغلون 

هم جميع األفراد )السعوديون وغير السعوديين( الذين يؤدون العمل في المؤسسة فعاًل بأجر أو بدون أجر، وأصحاب 

المؤسسة أو ذويهم أو المستخدمين لديهم، سواًء عملوا وقت الدوام كاماًل أو جزءًا منه، وسـواًء كانوا دائمين أو 

أو إناثًا، ويشمل الشركاء ورؤساء مجالس اإلدارات وأعضاءها في الشركات المساهمة كما يشمل مؤقتين ذكورًا كانوا 

 .أيضًا المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة األجـر

 

 عمال التشييد والبناء 

تصنيف  ة. وقد تمأهم جميع العاملين بشكل مباشر في تنفيذ عمليات التشييد والبناء أو األنشطة المتعلقة بالمنش

العمالة إلى عمال دائمون من عمال بدون مهارة بشكل عام، عمال بناء، سباك، النجار، عمال الهياكل الحديدية، عامل 

 .الكهرباء، ومشغل اآلالت والمعدات

 

 تعويضات المشتغلين 

العام من أجور ورواتب تشمل جميع المبالغ المستحقة الدفع بصفة دورية من قبل المؤسسة للمشتغلين لديها خالل 

مقابل ساعات العمل العادية وما يعطى لهم من عالوات ثابتة باإلضافة إلى كل أنواع المزايا والبدالت مثل: المسكن 

 .والتأمينات االجتماعية

 

 الرواتب واألجور 

هي كافة المدفوعات النقدية التي تدفع بصورة دورية من قبل المنشأة للمشتغلين لديها مقابل ساعات العمل 

 العمل.العاديـة وما يعطى له من عالوات ثابتة قبل إجراء أي استقطاعات من قبل صاحب 
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 المزايا والبدالت 

مين والتدريب وغيرها من المزايا أكانت نقدًا أو عينًا كبدل السكن والنقل والت هي المزايا اإلضافية المدفوعة سواءً 

 والبدالت.

 

   النفقات التشغيلية 

ة كانت هذه المستلزمات مشترا تمثل جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة النشاط االقتصادي الذي تقوم به، سواءً 

 سنوات سابقة.في نفس العام أو مسحوبة من مخزون تم شراؤه في 

 

   اإليرادات التشغيلية 

هي كافة اإليرادات النقدية المتحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى، كبيع 

العوائد المقبوضة و، كما تشمل المبيعات من البضائع أو مقابل تقديم خدمات للمستهلكينوتسويق منتجاتها 

هذه اإليرادات قيمة المبيعات من المنتجات المصنعة باإلضافة إلى إيرادات تشغيلية أخرى نظير التشغيل، وتشمل 

ترتبط بأنشطة المؤسسة الثانوية وتشمل إيرادات الخدمات الصناعية وإيرادات بيع مخلفات اإلنتاج وتأجير مباني 

 .وأراضي غير زراعية وكذلك تأجير آالت ومعدات

 

   إنتاجيه المشتغل 

عدد الوحدات التي ينتجها المشتغل خالل فترة معينة، وتعرف أيضًا بأنها مقياس للكفاءة التي تحول هي حجم أو 

 .بها المنشأة المدخالت إلى مخرجات

 

 المهنة 

 .الزمنيوقته خالل فترة اإلسناد  معظمهي نوع العمل الرئيس الذي يمارسه المشتغل ويقضي فيه 

 

 المشروع 

معينة وتنفق من أجله األموال للحصول على منافع متوقعة خالل فترة زمنية هو نشاط تستخدم فيه موارد 

 .معينة

 

 المواد األولية 

هي كافة المواد التي يتم استخدامها في العملية اإلنتاجية مثل عمليات إنشاء وإقامة المباني واالنشاءات 

 .إلخسمنت والخرسانة ... ومنها الحديد واألخشاب واأللمنيوم واإل عام،المختلفة بشكٍل 

 المستلزمات السلعية 
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داخلة في تركيب  هي قيم كافة المستلزمات السلعية المحلية والمستوردة المستخدمة من قبل المنشأة سواءً 

السلع المنتجة )كالمواد األولية( أو الالزمة إلنتاجها وكذلك األدوات المكتبية وقطع الغيار والوقود والزيوت 

 .. الخ.وتكاليف استهالك الكهرباء والماء .

 

 مستلزمات خدمية 

د والهاتف ومصاريف هي قيم كافة المستلزمات الخدمية التي تستخدمها المنشأة في أعمالها من تكاليف البري 

تدريب وانتداب ومصاريف سفر، واستئجار اآلالت والمعدات وإيجار المباني واألراضي غير الزراعية وما تتحمله 

 الخالمنشأة نظير االستشارات القانونية أو خدمات مقدمة من اآلخرين ... 

 

  وااللتزاماتالتغير في األصول 

أو من اإلنتاج  ةوما يحدث عليها من تغيرات في شكل إضافات مشترا الموجودات(القيمة الدفترية لألصول )

 هذه األصول وقيمة اإلهالك السنوي.ا منها المبيعات أو المستبعد من الذاتي مطروحً 

 

 خدمات صناعية من الغير 

ة على شراء خدمات صناعية من الغير مثل الحصول على تركيبات وأعمال أيقصد بها كل ما أنفقته المنش

 .صناعية مقدمة بواسطة الشركات الصناعية لزوم إنجاز التشييد والبناء المطلوب

 خدمات صناعية مقدمة للغير 

يقصد بها كل ما حصلت عليه المنشاة من تقديم خدمات صناعية للغير مثل تقديم تركيبات وأعمال صناعية لزوم 

 إنجاز التشييد والبناء المطلوب للشركات األخرى.

 

  تنفيذه خالل السنةقيمة ما تم 

 هي قيمة العقود الخاصة بأعمال التشييد السارية التي تم إنجازها بواسطة المنشاة خالل سنة.

 تقنيات البناء الحديث 

المستخدمة في البناء وتشمل تقنية )الطاقة الشمسية، طباعه مجسمات ثالثية االبعاد، نموذج التقنيات الحديثة 

 لكترونية المتطورة(.التقنية المستخدمة في تصميم البناء )البرامج اإل بعاد( والبرامجثالثية األ
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 تصميم استمارة المسح
تضمنت استمارة المسح مجموعة من األسئلة مصنفة لعدة أقسام رئيسة، وقد روعي عند تصميم االستمارة األخذ 

بالتوصيات الدولية والمعايير والتعاريف الدولية الصادرة من منظمة األمم المتحدة. وتم مراعاة أن تحتوي االستمارة على 

  جميع البيانات والمعلومات التي تحقق أهداف المسح.

وقد قسمت االستمارة إلى عدة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات الفنية لمرحلة 

العمل الميداني، وتم إعادة صياغة األسئلة بحيث توجه بشكل مباشر للمستجوب من أجل توحيد صيغة توجيه السؤال من 

 يؤدي إلى اتساق اإلجابات. قبل الباحثين مما

 بنود االستمارة ما يلي: ومن أهم

 النشاط االقتصادي الرئيس .1

 بيانات سجليه عن المنشأة .2

 متوسط عدد المشتغلين خالل العام - أ    

 المشتغلين خالل العام مهن - ب    

 ساعات العمل للمشتغلين - ت    

 تعويضات المشتغلين المستحقة الدفع خالل العــام .3

 نسبة المشاركة في ملكية راس المال .4

 المشاريع التي قامت المنشأة بالعمل بها خالل العام .5

 قيمه المستخدم من الخامات والمواد األولية في نشاط التشييد .6

 المستلزمات السلعية .7

 المستلزمات الخدمية .8

 اإليرادات التشغيلية .9

 التغير في األصول وااللتزامات .10

 الرواتب واألجور .11

 المزايا البدالت .12

 

 

 

 

 

 

 



 2017مسح نشاط التشييد والبناء                                                             

9 

2017   

 نتائج المسح
 

 حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأةعدد المشتغلين   

  

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp
  250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 35,714115,99598,354443,145693,20741تشييد المباني41

Civil engineering - 11,93927,04826,811114,388180,18642الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 12,58430,59128,474123,822195,47243أنشطة التشييد المتخصصة43

60,237173,633153,638681,3561,068,865total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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عدد المشتغلين السعوديين حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم 

 المنشأة 

 

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp
 250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 13,83621,87913,86645,81695,39741تشييد المباني41

Civil engineering - 3,4394,6812,97210,60021,69242الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 3,1936,1194,77513,71127,79843أنشطة التشييد المتخصصة43

20,46832,67921,61370,127144,887total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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عدد المشتغلين غير السعوديين حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم 

 المنشأة

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp
 250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 21,87794,11684,488397,329597,81041تشييد المباني41

Civil engineering - 8,50122,36723,839103,788158,49542الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 9,39124,47223,699110,111167,67443أنشطة التشييد المتخصصة43

39,769140,954132,026611,228923,978total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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 معدل إنتاجية المشتغل حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp
 250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 957821717916341تشييد المباني41

Civil engineering - 577817716314542الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 18019643543137943أنشطة التشييد المتخصصة43

10599250222200total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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 متوسط ساعات العمل األسبوعية حسب المجموعات الرئيسة للمهن 

 

 

 

 

 

 

      غير سعودي           سعودي

   Saudi  Non-Saudi

4947Lawmakers, senior officials and managers1المشرعون وكبار المسؤولين والمديرون1

5353Specialists2االختصاصيون2

5557Technicians and Specialist Assistants3الفنيون ومساعدوا االختصاصيون3

5660The Scribes4الكتبة4

5964Occupations of Services5مهن الخدمات5

6066Workers of machinery and assembly workers6عمال تشغيل آالت وعمال التجميع6

6571Primary occupations7المهن األولية7

5660 totalالجملة

Economic activityالمجموعات الرئيسة للمهن
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المشتغلون السعوديون وغير السعوديون حسب المجموعات الرئيسة 

 للمهن

 

 

 

 

          غير سعودي            سعودي

 SaudiNon-Saudi 

2,9127,87110,783Lawmakers, senior officials and managers1المشرعون وكبار المسؤولين والمديرون1

4,37235,27339,645Specialists2االختصاصيون2

17,80459,77877,582Technicians and Specialist Assistants3الفنيون ومساعدوا االختصاصيون3

15,3969,61525,011The Scribes4الكتبة4

50,86134,27885,139Occupations of Services5مهن الخدمات5

51,428332,069383,497Workers of machinery and assembly workers6عمال تشغيل آالت وعمال التجميع6

2,114445,094447,208Primary occupations7المهن األولية7

144,887923,9781,068,865 totalالجملة

المجموعات الرئيسة للمهن
           الجملة          

Total             
Economic activity
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 الرواتب واألجور حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp
 250 emp and 

more
Total

Construction of buildings - 1,136,6014,098,2673,080,6219,142,57117,458,06041تشييد المباني41

Civil engineering - 320,253971,764727,7143,215,9395,235,67042الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 387,5621,002,051707,4133,567,8545,664,88143أنشطة التشييد المتخصصة43

1,844,4176,072,0824,515,74815,926,36428,358,611total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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  المنشأةالمزايا والبدالت حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp
 emp and more 

250
Total

Construction of buildings - 54,138117,458198,0843,315,2483,684,92841تشييد المباني41

Civil engineering - 12,61721,60751,948909,023995,19642الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 14,25040,83651,189968,1891,074,46443أنشطة التشييد المتخصصة43

81,004179,902301,2215,192,4605,754,587total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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 تعويضات المشتغلين حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp
 emp and more 

250
Total

Construction of buildings - 1,190,7394,215,7253,278,70512,457,81921,142,98841تشييد المباني41

Civil engineering - 332,870993,371779,6624,124,9636,230,86542الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 401,8121,042,888758,6024,536,0436,739,34543أنشطة التشييد المتخصصة43

1,925,4216,251,9844,816,96921,118,82434,113,198total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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 النفقات التشغيلية حسب النشاط االقتصادي وفئة حجم المنشأة

 

 

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp
 emp and more 

250
Total

Construction of buildings - 3,106,1017,774,8566,859,58725,868,58043,609,12341تشييد المباني41

Civil engineering - 521,0801,682,8841,322,1509,236,51712,762,63242الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 1,859,3104,685,2193,398,47720,776,04230,719,04843أنشطة التشييد المتخصصة43

5,486,49114,142,95811,580,21455,881,13987,090,803total

Economic activityالنشاط االقتصادي

الجملة
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  حسب النشاط االقتصادي والخدميةالنفقات السلعية 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ية المواد األول
المستلزمات 

السلعية األخرى

المستلزمات 

الخدمية
إجمالي النفقات

Raw materials
 Other commodity

supplies
Service suppliesTotal expenditure

Construction of buildings - 32,426,7095,927,6915,254,72443,609,12341تشييد المباني41

Civil engineering - 8,246,2272,167,5262,348,87912,762,63242الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 21,382,8773,127,8666,208,30530,719,04843أنشطة التشييد المتخصصة43

62,055,81311,223,08313,811,90887,090,803total

Economic activityالنشاط االقتصادي

الجملة
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 وفئة حجم المنشأةاإليرادات التشغيلية حسب النشاط االقتصادي 

 

 

 

 

 

 

 

الجملة250مشتغل فأكثر50-249مشتغل6 -49 مشتغل1- 5 مشتغلين

 (1- 5) emp (6-49) emp (50-249) emp emp and more 25Total

Construction of buildings - 3,402,6249,041,24321,325,43279,467,887113,237,18741تشييد المباني41

Civil engineering - 675,8162,120,1884,753,61118,589,18326,138,79842الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 2,265,2225,984,11312,399,52153,391,58374,040,43843أنشطة التشييد المتخصصة43

6,343,66217,145,54438,478,564151,448,653213,416,423total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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 نسبة المنشآت التي لديها دفاتر محاسبية حسب النشاط االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال   نعم

    yes                 No                

Construction of buildings - 41%12.7%87.3تشييد المباني41

Civil engineering - 42%5.6%94.4الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 43%6.2%93.8أنشطة التشييد المتخصصة43

Economic activityالنشاط االقتصادي
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نسبة المنشآت التي تستخدم أنظمة محاسبية إلكترونية حسب النشاط 

 االقتصادي

  

 

 

 

 

 

 

النعم

Yes             No            

Construction of buildings - 41%17.7%82.3تشييد المباني41

Civil engineering - 42%10.4%89.6الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 43%12.8%87.2أنشطة التشييد المتخصصة43

Economic activityالنشاط االقتصادي
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قيمة المشاريع حسب النشاط االقتصادي والجهة صاحبة  إجمالي

 المشروع

 

 

 

 

 

 

 

أفراد   خاصحكومي

 governmental             Private                Individuals   

Construction of buildings - 158,872,266103,443,63752,115,404314,431,30741تشييد المباني41

Civil engineering - 68,314,46118,800,641499,08587,614,18742الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 156,571,69151,752,22516,421,944224,745,86043أنشطة التشييد المتخصصة43

383,758,418173,996,50369,036,433626,791,354total

Economic activityالنشاط االقتصادي

Project Owner     الجهة صاحبة المشروع        
           الجملة          

Total

الجملة
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حسب النشاط االقتصادي والجهة  2017قيمة المشاريع المنفذة في عام 
 صاحبة المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

          أفراد        خاص حكومي

 governmental      Private            Individuals 

Construction of buildings - 44,896,32633,325,41032,535,557110,757,29241تشييد المباني41

Civil engineering - 19,191,6106,125,040249,70925,566,35842الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 45,927,55319,172,2077,319,19372,418,95343أنشطة التشييد المتخصصة43

110,015,48958,622,65640,104,458208,742,604total

Project Owner     الجهة صاحبة المشروع 

الجملة

Economic activity
           الجملة          

Total
النشاط االقتصادي
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 إجمالي قيمة المشاريع حسب النشاط االقتصادي ونوع التشييد
 

 

 

 

 

 

 

 

 صيانة جارية صيانة رأس مالية إنشاءات جديدة

  New 

Construction 

 Maintenance 

of capital 

 Ongoing 

maintenance 

Construction of buildings - 297,057,67610,609,5636,764,068314,431,30741تشييد المباني41

Civil engineering - 66,116,86111,284,42410,212,90287,614,18742الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 218,904,9534,294,7741,546,132224,745,86043أنشطة التشييد المتخصصة43

582,079,49026,188,76118,523,103626,791,354total

Type of construction     نوع التشييد 

الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
           الجملة          

Total 
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حسب النشاط االقتصادي ونوع  2017قيمة المشاريع المنفذة في عام 

 التشييد

 

 

 

 

 صيانة جارية صيانة رأس مالية إنشاءات جديدة

    New 

Construction 

 Maintenance of 

capital 

 Ongoing 

maintenance 

Construction of buildings - 101,019,2255,536,5214,201,546110,757,29241تشييد المباني41

Civil engineering - 18,400,5833,761,4753,404,30125,566,35842الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 70,141,9841,651,591625,37772,418,95343أنشطة التشييد المتخصصة43

189,561,79210,949,5878,231,224208,742,604total الجملة

Economic activityالنشاط االقتصادي
           الجملة          

Total 

Type of construction     نوع التشييد             
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 النشاط االقتصادي ونوع المشروعإجمالي قيمة المشاريع حسب 
 

 

 

 

 

 

 إنشاءات هندسية مدنية   غير سكني  سكني

 Residential  Non residential 
 Civil  Engineering 

Construction 

Construction of buildings - 132,492,563140,414,15641,524,588314,431,30741تشييد المباني41

Civil engineering - 8,986,00311,193,30267,434,88387,614,18742الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 28,963,15534,625,268161,157,437224,745,86043أنشطة التشييد المتخصصة43

170,441,720186,232,726270,116,908626,791,354total الجملة

           الجملة           

Total
Economic activityالنشاط االقتصادي

Type of construction        نوع المشروع             
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حسب النشاط االقتصادي ونوع  2017قيمة المشاريع المنفذة في عام 
 المشروع

 

 

 

 

 

 

 إنشاءات هندسية مدنية   غير سكني  سكني

 Residential  Non residential 
 Civil  Engineering 

Construction 

Construction of buildings - 46,164,18846,804,71917,788,386110,757,29241تشييد المباني41

Civil engineering - 2,995,3343,731,10118,839,92425,566,35842الهندسة المدنية42

Specialized construction activities - 9,654,38511,541,75651,222,81272,418,95343أنشطة التشييد المتخصصة43

58,813,90762,077,57587,851,122208,742,604total الجملة

Type of construction   نوع المشروع           

           الجملة          

Total
Economic activityالنشاط االقتصادي
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 نسبة المشاركة في ملكية رأس المال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentage  النسبة 

Governmental1%1.1حكومي1

Private2%90.9خاص2

Foreigner3%8.0أجنبي3

100% totalالجملة

Sector Typeنوع القطاع



 

stats.gov.sa 
 

 

 

 

 

 


