
 29,195,895         م                                                 2012إجمالي عدد السكان لعام      

2.9%    م                                                              2012معدل نمو السكان لعام   
19,838,448                                                          م2012عدد السكان السعوديين لعام     

5.13%                                                    م 2012نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام       

6.17%                   م2012نمو الصادرات السلعية والخدمية لعام      

مؤشرات الـتـنوع االقتصادي  مؤشرات الـتـنوع االقتصادي  
57.6%           باألسعار الثابتة2012مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي لعام          

4.9%                        باألسعار الثابتة 2012نسبة نمو القطاع الخاص لعام     

32.7%                         2012نسبة الصادرات غير النفطية الى الواردات     

8.70%                        م2012نمو الواردات السلعية والخدمية لعام     

91,329                                      م 2012نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعام       

2.21%        م                                            2012معدل نمو السكان السعوديين لعام    



المهام الرئيسيه لصلحة االحصاءات العامة والمعلومات        
, وال البالد وأوضاعها االقتصادية واالجتماعية         تباشر المصلحة جمع وتحليل ودراسة ونشر آافة اإلحصاءات المتعلقة بأح              ) 1

آما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية األخرى          ,  وأن يكون ذلك بواسطة موظفيها وغيرهم من موظفي الحكومة والمواطنين                
على أن تنفرد المصلحة وحدها بتحليل ودراسة ونشر             , وتساعدها على جمع وتنسيق المعلومات اإلحصائية التي تقع في اختصاصها                

.  المملكة   نتائج تلك اإلحصاءات باعتبارها الجهاز المرآزي لإلحصاءات العامة في            
,  والمسوحات اإلحصائية     ,  والزراعي  , والصناعي    , واالقتصادي  ,  تصميم وتنفيذ التعداد السكاني          ) 2

بهدف الوصول إلى نظام إحصائي        ,  ألعمال اإلحصائية   وإجراء الدراسات وتقديم االقتراحات لتطوير جميع أنظمة المعلومات وا            
. وطني شامل وموحد في المملكة       

والعمل على تحديثها      ,  مجال المعلومات واإلحصاءات     توحيد األنظمة واألساليب والتصنيفات المختلفة والمعتمدة دوليًا في                 ) 3
وضمان تكامل مصادر البيانات        , وتنمية    , واستخدام األساليب التقنية في جمعها وتبويبها             , وتطويرها آلما دعت الحاجة إلى ذلك      

. محليا بهدف توحيدها وعدم ازدواجيتها       
,  تبط أليًا بجميع األجهزة الحكومية      إيجاد نظام مرآزي للمعلومات بمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ير             ) 4

واستخدام تقنيات المعلومات في جميع أنشطتها وبرامجها                ,  والعمل على تفعيل استخدام شبكات االنترنت في جميع األجهزة الحكومية            
. والمعلومات في توقيتها الزمني المناسب           وربطها بفروعها في أنحاء المملكة بهدف ضمان انسياب وتدفق البيانات                

مستوى الوطني من خالل تأسيس مجموعة من المشاريع            تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات اإلحصائية والمعلومات على ال                ) 5
بهدف توفير بنك وطني      , سواء على مستوى الجهاز نفسه أو على مستوى نقاط محلية                , في مجال أنظمة اإلحصاءات والمعلومات        

 ل قواعد البيانات لجميع المجاالت االقتصادية والسكانية           للمعلومات واإلحصاءات يتولى تلبية الخدمة الفورية لالستعالم من خال             
.وأنظمة المعلومات الجغرافية       ,  والتعليمية والقوى العاملة وجميع المنشآت الحكومية والخاصة                

وآذلك أهمية استخدام التقنية الحديثة في نظم المعلومات اإلدارية               , تطوير الوعي العام حول أهمية المعلومات واألنظمة المرتبطة بها               ) 6
لمعلومات لمراعاة     وتشجيع االستخدام الفعال لها بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتقنية ا              ,  على المستوى الوطني لكل قطاعات الدولة         
مراآز المعلومات وربط المجتمع السعودي بالمجتمع المعلوماتي العالمي من خالل الربط ب             ,  االعتبارات المتعلقة بالتجهيزات والبرمجيات         

.  الخارجية بواسطة وسائل االتصال المختلفة          



النشرات والمطبوعات التي تقوم مصلحة االحصاءات العامة          النشرات والمطبوعات التي تقوم مصلحة االحصاءات العامة          
والمعلومات بإصدارها    والمعلومات بإصدارها    

النشرات التفصيلية لنتائج التعدادات السكانية   )2. نشرات النتائج األولية للتعدادات السكانية            ) 1

. نشرة الخصائص السكانية والسكنية        ) 4. نتائج تعداد المنشآت       ) 3

. نشرة مسح اإلنفاق ودخل األسرة      ) 6نشرة بحث القوى العاملة        ) 5

. نشرات عن حصر بعض القطاعات االقتصادية        ) 8. نشرة البحث االقتصادي السنوي للمؤسسات          ) 7

. نشرة إحصاءات الواردات    ) 10. نشرة إحصاءات الحج      ) 9

. نشرة التبادل التجاري بين المملكة وشرآائها التجاريين            ) 12. نشرة إحصاءات الصادرات     ) 11

تقارير شهرية وربع سنوية عن صادرات المملكة          ) 13
. السلعية غير البترولية و وارداتها        

. نشرة األرقام القياسية للتجارة الخارجية     )  14

. تقرير الحسابات القومية السنوي والربع سنوي               ) 16.  نشرات الحسابات القومية         ) 15

. نشرة األرقام القياسية لتكاليف المعيشة الشهرية           ) 18. نشرة األرقام القياسية ألسعار الجملة الربع سنوية          ) 17

. الكتاب اإلحصائي السنوي والمؤشر اإلحصائي         ) 20دليل الخدمات الحكومية على مستوى المناطق اإلدارية            ) 19

الهيكل التنظيمي    الهيكل التنظيمي    
      الشؤون اإلحصائية   - 1
   اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية واالجتماعية -أ 
. إدارة اإلحصاءات السكانية والحيوية      -
. إدارة اإلحصاءات االجتماعية      -
. إدارة إحصاءات الخدمات الحكومية      -
.  وحدة الخرائط اإلحصائية      -

 اإلدارة العامة لإلحصاءات االقتصادية  -ب  
. إدارة إحصاءات القطاعات اإلنتاجية      -
.  إدارة إحصاءات الدخل القومي      -
.  األسعار واألرقام القياسية  إدارة إحصاءات       -
.  إدارة إحصاءات التجارة الخارجية      -

 اإلدارات والوحدات المساندة     - 2
 المرآز الوطني للحاسب اآللي -أ 

 اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية    -ب  
 اإلدارات والوحدات المساندة األخرى -ج 

. فروع المصلحة ومكاتبها   - 3





ة بالتنمية          اإلتفاقيات والمعاهدات والبروتوآوالت الدولية واإلقليمية المتعلق       
المستدامة التي وقعت أو صادقت عليها المملكة     

اتفاقية  ) 7(  االتفاقيات االقليمية -1   
اتفاقية  )  31(  االتفاقيات العالمية  -2   

وفي الختام 

ال يسعني إال أن أشكرآم على ح
 


