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انطالقًا من دور الهيئة العامة لإلحصاء بصفتها المرجع اإلحصائي الرسمي الوحيد للبيانات 
   89 الوطني  اليوم  العربية السعودية وبمناسبة ذكرى  المملكة  والمعلومات اإلحصائية في 
تشارك الهيئة العامة لإلحصاء عمالءها الكرام التقرير  الخاص (وطني باألرقام) والمتضمن 
وثقافية  وتعليمية  واقتصادية  سكانية  واحصاءات  التنموية  والبيانات  المؤشرات  بعض 

وترفيهية كتقرير خاص باليوم الوطني.
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 أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في كافة 
األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

هدفي األول

02



نبنَي  أن  الله، طموحنا  بإذن  المملكة، مبشر وواعد،  إن مستقبل 
وطنًا أكثر ازدهارًا، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إال أن 
نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي 
تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحّية 

والسكن والترفيه وغيره.

أطلب من الجميع بأن ال يصدقوني
وأطلب منهم النظر لألرقام
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المنهجية

البيانات السجلية سكان المملكة
السعوديين وغير السعوديين

آخر نتائج مسوح
الهيئة العامة لإلحصاء
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مصادر ال�يانات

يتضمن التق��ر إحصاءات

الحج والعمرةاقتصاديةتعليميةصحيةسكانية

النقل والمواصالترياضيةتطوعيةسياحيةثقافة وترفيه



التعا��ف

هم جميع األفراد المقيمين في المملكة 
من  المسح  إجراء  وقت  اعتيادية  بصفة 

السعوديين وغير السعوديين..
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السكان
مدفوع  غير  مساهمة)  (أو  عمل  أي  هو 
على  اآلخرين،  لخدمة  الفرد  به  قام  األجر 
من  فرد  أي  لخدمة  أو  لصالح  يكون  أال 
ًرا وغير  أفراد األسرة، وأن يكون الفرد مخيَّ
مضطر للقيام به؛ ويشمل ذلك العمل أو 
المساهمة التي قدمت مباشرة ألفراد أو 
لمؤسسات حكومية ( ربحية أو غير ربحية) 

العمل التطوعي

هم السكان ( 15سنة فأكثر( الذين قدموا 
مساعدات تشمل أي عمل (أو مساهمة) 
لخدمة  الفرد  به  قام  األجر  مدفوع  غير 
األقل  على  واحدة  ساعة  لمدة  اآلخرين 
خالل فترات اإلسناد وأن يكون مخيًرا (وال 
أو  لصالح  العمل  يكون  أن  ذلك  يشمل 
لخدمة أي فرد من أفراد األسرة أو يكون 

ا للقيام به). الشخص مضطرًّ

المتطوعون

في  السكان  مشاركة  يقيس  مؤشر  هو 
القوة  فأكثر)في  15(سنة  العمل   سن 
عن  عبارة  وهو  كمشتغلين،   15 العاملة 

نسبة المشتغلين إلى قوة العمل

معدل التشغيل

في  السكان  مشاركة  يقيس  مؤشر  هو 
القوة  في  فأكثر)  (سنة  العمل15  سن 
وهو  متعطلين  أو  كمشتغلين  العاملة 
السكان   إلى  العمل  عبارة عن نسبة قوة 

15 سنة فأكثر 

معدل المشاركة االقتصادية

الجهد  بذلك  الرياضي"  "النشاط  يعرف 
عضالت  تحريك  بغية  المبذول  البدني 
تسريع  في  ويتسّبب  ومرونتها  الجسم 
القلب  نبضات  وتسريع  التنفس  وتيرة 
بشكل واضح من قبيل الركض - المشي 
السريع - قيادة دراجة بسرعة - السباحة - 
القدم  ككرة  التقليدية  الرياضية  األلعاب 

وكرة اليد وكرة السّلة.. وغيره. 

النشاط ال��اضي

النشاط  وتنفيذ  بأداء  يقوم  من  هو 
فأكثر.  15سنة  عمر  من  ابتداًء  الرياضي 
ممارسة  في  قضاؤه  الالزم  الوقت  أما 
يعتمد  األمر  فهذا  الرياضي،  النشاط 
الذي  والهدف  نفسه  الممارس  على 
التي  الرياضة  خالل  من  له  يسعى 
فترة  تحديد  لضرورة  ونظرا  يمارسها. 
زمنية ُيقاس على أساسها ان الفرد قام 
تعيين  تم  الرياضي،  النشاط  بممارسة 
اليوم  في  أدنى  كحد  دقيقة   30 مدة 
الواحد معظم أيام األسبوع (خمسة أيام 

على االقل).

الفرد الممارس للنشاط ال��اضي

الخصوصيات  من  متنوعة  مجموعة 
والعاطفية  والفكرية  والمادية  الدينية 
مجموعة  أو  معينًا  مجتمعًا  تميز  التي 
معينة، ال تشمل الفن واألدب فقط، بل 
المشترك،  العيش  وطرق  الحياة  أنماط 

ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات.

الثقافة

هي األنشطة التي تمارس لالستمتاع أو 
عن  والترفيه  التسلية  غايتها  االسترخاء، 

النفس.

األنشطة الترفيهية



معلومات عامة عن المملكة
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اليوم الوطني للمملكة

 23 الميزان الموافق  اليوم االول من  العربية السعودية بيومها الوطني في  تحتفل المملكة 
سبتمبر (أيلول) من كل عام وذلك تخليدًا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي المغفور له 
جاللة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أعلن قيام المملكة العربية السعودية عام 

1351هـ (1932م).

المساحة

بنحو  تقدر  بمساحة  العرب  جزيرة  شبه  أخماس  أربعة  السعودية  العربية  المملكة  تشغل 
2.000.000 كيلومتر مربع.

الموقع

تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا حيث يحدها غربًا البحر 
االحمر وشرقًا الخليج العربي واالمارات العربية المتحدة وقطر وشماًال الكويت والعراق واألردن 

وجنوبًا اليمن وسلطنة عمان .



المنطقة الشرقية

مـكة المكرمة

تبوك

المدينة المنورة

الجوف الحدود الشمالية

القصيم

حائل

عـسـيـر

جا�ان

نج�ان

الباحة

ال��اض
22 محافظة
497 مركز

16 محافظة
128 مركز

8 محافظة
101 مركز

12 محافظة
154 مركز

11 محافظة
116 مركز

16 محافظة
129 مركز

6 محافظة
86 مركز

8 محافظة
108 مركز

3 محافظة
28 مركز

16 محافظة
39 مركز

6 محافظة
62 مركز

9 محافظة
42 مركز

3 محافظة
33 مركز
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التقسيم اإلداري للمملكة

رقم  الكريم  الملكي  باألمر  الصادر  المناطق  نظام  بموجب 
 (13) إلى  المملكة  تقسيم  تم  27/8/1412هـ،  وتاريخ   (1/92)
المحافظات  من  عدد  إلى  المنطقة  وتنقسم  إدارية،  منطقة 
عدد  إجمالي  بلغ  حيث  أخرى  إلى  منطقة  من  عددها  يختلف 
المحافظة  وتنقسم  (136) محافظة،  إلى  المملكة  محافظات 
إلى مراكز ترتبط إداريًا بالمحافظة أو اإلمارة، وتشتمل اإلمارة 
السكانية  المسميات  من  عدد  على  المركز  أو  المحافظة  أو 

ترتبط بها إداريًا.



المؤش�ات السكانية
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عدد السكان لعام 2019

جملة السكان
الذكور

19,739,056
57.7%

جملة السكان
اإلناث

14,479,113 
42.3%

اإلجمالي

34,218,169

نسبة السكان السعوديين من إجمالي السكان لعام 2019

 %61.7

2.4

المتوسط السنوي لمعدل

النمو السكاني
لعام 2019 

*تقديرات أولية في منتصف العام (2019) مبنية من واقع نتائج المسح الديموغرافي2016م 



المؤش�ات الصحية

09

مؤش�ات مسح صحة االسرة* 

نسبة الوالدات 
التي يشرف عليها 

أخصائيون مهرة

99.4%

نسبة األطفال دون سن 
الخامسة الذين

تم تسجيل والدتهم
لدي سلطة مدنية. لعام 2018م

99.2%

معدل الخصوبة
الكلي لإلناث بالمملكة

1.92
مولود لكل إمرأة

المؤش�ات الصحية لعام 2018**

المستشفيات

494

األطباء البشريون

88,023
أطباء األسنان

16,736

العاملون بالتمريض

184,489
صيادلة

29,151

الفئات الطبية المساعدة

124,300

المراكز الصحية 

2,390

مراكز اسعاف الهالل األحمر

444
األسرة

75,146

*مسح صحة االسرة 2018
**المصدر: وزارة الصحة 2018

***المصدر: هيئة الهالل األحمر

***



المؤش�ات التعليمية
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عدد طالب جميع المراحل الدراسية 
بالتعليم العام 

6,257,784

عدد الطالب في جميع مؤسسات 
التعليم العالي

1,982,722

إجمالي عدد 
الطالب

8,240,506

عدد المعلمون في 
التعليم العام 

502,050

 لعام 2018

أعضاء هيئة التدريس في 
التعليم الحكومي واألهلي 

85,409

عدد مدارس التعليم العام 
لجميع المراحل الدراسية 

36,693

إجمالي عدد الفصول 
بالمدارس 
264,183

عدد الجامعات
والكليات 

66

عدد المبتعثين خارج 
المملكة 
110,834

معدل االمية إلجمالي 
السكان 

3.71

*

المصدر: وزارة التعليم 2018
*المصدر: مسح التعليم والتدريب



مؤش�ات الحج والعمرة

إحصاءات الحج*

أكثر من 98 مليون حاج من الداخل والخارج تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم من عام 
1390ه إلى 1440ه 

حجاج الداخل 
39,648,982

حجاج الخارج
58,693,741

إجمالي الحجاج 
98,342,423

الخدمات المقدمة في موسم الحج لعام 2019

عدد العاملون
في الحج

350,830

عدد الجهات المشاركة في 
الحج
47

جهة حكومية وخاصة

عدد المستشفيات داخل 
مكة المكرمة والمشاعر 

16

عدد الفرق الميدانية 
الطبية واإلسعافية

1,141

المراكز
اإلسعافية

132

عدد نقاط الوصول إلى 
WiFi اإلنترنت
أكثر من 5,400

عدد الخدمات
المقدمة

335

عدد المراكز
الصحية
125

عدد سيارات اإلسعاف 
(الهالل األحمر)

370

عدد أبراج
االتصاالت
13,776

المعتم��ن خالل عام 2018 **

إجمالي المعتمرين 
18,311,111

معتمرو الداخل 
11,545,497

معتمرو الخارج
6,765,614

11
*إحصاءات الحج 2019
**مسح العمرة 2018
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35

المؤش�ات االقتصادية

المؤش�ات (سجالت إدا��ة)*

اجمالي المشتغلون للربع الثاني 2019

12,857,032
المؤش�ات القوى العاملة**

معدل المشاركة االقتصادية للسكان 
(15 سنة فأكثر) الربع الثاني 2019

57.9

معدل التشغيل للسكان 
(15 سنة فأكثر) الربع الثاني 2019

94.4

متوسط ساعات العمل األسبوعية 
إلجمالي المشتغلين

(15 سنة فأكثر) الربع الثاني 2019 
43.5

المؤش�ات االقتصادية ***

معدل إنتاجية المشتغل الشهرية في 
القطاع الخاص خالل الربع األول لعام 2019

43,779 ريال
عدد المنشآت خالل الربع األول لعام 2019

1,004,725

عدد المدن الصناعية****

*المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
وزارة الخدمة المدنية، مركز المعلومات الوطني

**المصدر: مسح القوى العاملة الربع األول 2019
***المصدر: مسح المؤشرات االقتصادي الربع األول 2019

**** المصدر: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
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النا�ج المحلي اإلجمالي باألسعار الجا��ة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
للربع األول لعام 2019م

718,543 مليون ريال
معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 
باألسعار الجارية للربع األول لعام 2019م

2.77

المساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية في الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار الجارية للربع األول لعام 2019م

القطاع النفطي 

30.3%

القطاع الخاص 
الغير نفطي 

46.2%

القطاع الحكومي 

22.9%

النا�ج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
للربع األول لعام 2019م

 660,685 مليون ريال
معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 

باألسعار الثابتة للربع األول لعام 2019م

1.66

الصادرات
249,362 مليون ريـال

الواردات
129,818 مليون ريـال

الميزان التجاري
119,544 مليون ريـال

الربع األول لعام 2019

الصادرات الغير نفطية 
(57,336) مليون ريـال

الصادرات النفطية 
(192,026) مليون ريـال

نسبة الصادرات غير النفطية 
(%11.6) من الناتج المحلي 
اإلجمالي غير النفطي في 

الربع األول 2019

شكلت (%77.0) من إجمالي 
الصادرات

*المصدر: لمؤشرات الحسابات القومية لربع األول 2019



المؤش�ات الثقافية والترفيه 
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 لعام 2018

عدد المتاحف
33

عدد الزوار

عدد الزوارعدد المتاحف

عدد الزوارعدد المتاحف

1,083,099

متاحف اآلثار والتراث والتاريخ

43,308

متاحف طبيعية

195303,162

متاحف خاصة

عدد األماكن
8,499

عدد تصاريح الزوار
178,020

األماكن االثرية والتراثية والتاريخية

المصدر: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 2018  
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الحضور

20,394,910

عدد الفعاليات

547

** المصدر: الهيئة العامة للترفيه

إجمالي عدد الفعاليات لعام 2018م**
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المؤش�ات التطوعية

نسبة المتطوعين
خالل12شهرًا السابقة إلى إجمالي 

السكان  ( 15 سنة فأكثر ) 

%14.7

نسبة المتطوعين
خالل 12شهرًا السابقة إلى إجمالي 

السكان

%11.1

متوسط ساعات العمل التطوعي 
للمتطوعين (15 سنة فأكثر) خالل 12شهرًا 

السابقة 

52.2

المصدر: مسح العمل التطوعي 2018م - الهيئة العامة لإلحصاء



المؤش�ات ال��اضية
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المصدر : الهيئة العامة للرياضة 2018

**المصدر: (مسح ممارسة الرياضة لألسر 2018م) 

عدد األندية الرياضية* 

170
نسبة الممارسين للنشاط الرياضي
(150 دقيقة فأكثر في األسبوع)
 في المملكة من إجمالي السكان 
(15 سنة فأكثر) لعام 2018

17.40%
نسبة األفراد الذين يقومون بممارسة النشاط 
الرياضي (المشي)
من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة 
لعام 2018

56.05%



مؤش�ات النقل والمواصالت

عدد المطارات
28 مطار 

عدد الموانئ
9 ميناء

 *المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني** 18


