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 ٣

   الديمجرافية المؤشرات: أوال  
  

  ١رافيةالمؤشرات الديموغ) ١(جدول 
  

 المؤشر   

 23678849     عدد السكان التقديري              

 24.9  نسمة   ١٠٠٠المعدل الخام للمواليد لكل 

 2.32  )             ٪( السكانيمعدل النمو

 11.6  سنوات ٥نسبة السكان أقل من 

 32.9   سنة   ١٥نسبة السكان أقل من 

 64.4 سنة           ٦٤-١٥نسبة السكان من 

 2.8 سنةى فأآثر         ٦٥نسبة السكان من 

 3.22               معدل الخصوبة الكلي  

 73.1المأمول عند الوالدة         متوسط العمر 

  للذآور    
72.1 

  لإلناث  
74.1 
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 ٤

  
  )٢(جدول 

  ٢معدل الوفيات والمواليد ومتوسط العمر المأمول 
  

 المعدل اإلحصاءات الحيوية

 25,3  نسمة١٠٠٠المعدل الخام للمواليد لكل 

 3,8  نسمة١٠٠٠المعدل الخام للوفيات لكل 

 متوسط العمر المأمول عند الوالدة بالسنوات           

 72,5 للذآور
 74,7 لإلناث
 73,6 للجميع

                                               
  

  

  )٣(جدول 
   ٢ معدل الخصوبة والوفيات

  

                              

  معدل الخصوبة الكلي
 3,68 معدل الخصوبة الكلي

 18,5 د حي مولو١٠٠معدل وفيات الرضع لكل 
 20,3  مولود حي١٠٠٠معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 

 12 مولود حي١٠٠٠٠٠معدل وفيات األمومة لكل 
  

  

  
  
  
  

                                                 
  هـ ١٤٢٦ وزارة الصحة عام الكتاب االحصائي :المصدر  2
  



 ٥

  
  
  
  

  المؤشرات اإلقتصادية:ثانيا  
  
   )٤(جدول 

  ٣ نصيب الفرد من ميزانية وزارة الصحة 
  

 المؤشر            

 2.57 بالدوالر األمريكي  نصيب الفرد من الميزانية السنوية لوزارة الصحة

 6    نسبة اإلعتمادات المالية لوزارة الصحة من مجمل ميزانية الدولة
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 ٦

  ٤مؤشرات الموراد الصحية: ثالثا  
  ) المرافق الصحية  (الخدمات الصحية في المملكة) ٥(جدول 

  

 العدد   المرافق الصحية 

  المستشفيات بالوزارة  عدد
  218 

 38     عدد المستشفيات الحكومية األخرى

 عدد المستشفيات الخاصة  
 123 

 379 مجمل عدد المستشفيات 

  أسرة المستشفيات بالوزارة  
  30489 

  أسرة المستشفيات الحكومية األخرى
 10156 

  أسرة المستشفيات الخاصة 
  12547 

  مجمل عدد األسرة بالمملكة 
 53192 

 عدد المراآز الصحية بوزارة الصحة  
 1905 

  عدد المستوصفات الخاصة  
 1055 

 عدد العيادات الخاصة 
 407 

 عدد مراآز اإلسعاف 
 238 

 681 عدد سيارات اإلسعاف 
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 ٧

  
                            

  )٦( جدول 
  ٥الكليات الطبية 

  

 العدد آليات الطب والعلوم الطبية

 9 بآليات الط
 4 آليات طب األسنان
 4 آليات الصيدلة

 25 آليات العلوم الصحية

  نسمة١٠،٠٠٠المعدالت لكل 

 20 األطباء
 2,14 أطباء األسنان
 3,5 الصيادلة
 34,6 التمريض

 18 الفئات الطبية المساعدة
  
                                                                                  

   )٧( جدول 
  ٥ وزارة الصحةفئات العاملون في  

  
  

 العدد وزارة الصحة

 8,7 األطباء
 0,7 أطباء األسنان
 5 الصيادلة
 18,4 التمريض

 10 الفئات الطبية المساعدة
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 ٨

  
   )٨( جدول 

   ٦ في القطاع الصحيالقوى العاملة 
 العدد القوى العاملة الصحية

 وزارة الصحة
 20219 األطباء

 1661 طباء األسنانأ
 1123 الصيادلة

 23116 الفئات الطبية المساعدة
  جهات حكومية أخرى

 9343 األطباء
 767 أطباء األسنان
 1253 الصيادلة
 19913 التمريض

 13420 الفئات الطبية المساعدة
  القطاع الخاص

 13786 األطباء
 2414 أطباء األسنان
 5764 الصيادلة
 17453 التمريض

 5773 فئات الطبية المساعدةال
  مجمل القوى العاملة الصحية بالمملكة

 43348 األطباء
 4842 أطباء األسنان
 8140 الصيادلة
 79994 التمريض

 42309 الفئات الطبية المساعدة
  نسبة السعوديين في القطاعات الصحية المختلفة

 18,4 األطباء
 40 التمريض
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 ٩

 ٦٩٫٧ الفئات الطبية المساعدة
 القطاع الخاص

 5 األطباء
 3 التمريض

 12 الفئات الطبية المساعدة
 
  

  
  ٧األنشطة الصحية ) ٩( جدول 

  

 العدد األنشطة الصحية بكافة القطاعات الصحية بالمملكة

 103,6 )بالمليون(مجمل الزيارات للمراآز الصحية والعيادات الخاصة والخارجية بالمستشفيات 
 2,419,389 اتعدد المنومين بالمستشفي
 741,886 عدد العمليات الجراحية

 157,3 )بالمليون (ريةالفحوص المخب
 ١٢,6 )بالمليون(شعاعية الفحوص اإل

 4,5 متوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان في السنة
 10,5  نسمة في السنة١٠٠متوسط عدد حاالت التنويم لكل 
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 ١٠

   المؤشرات الصحية:رابعا 
  ٨مؤشرات المرض ) ١٠( جدول 

  

 المعدل المؤشرات الصحية
 5 نسبة المواليد الذين أهم أقل من الوزن الطبيعي

 ١٠٠٠٠٠معدل اإلصابة لكل 
 0 شلل األطفال
 0,09 كيالسعال الدي
 1,25 الحصبة

 10,3 الدرن الرئوي
 0,04 األعمارالكزاز لكل 

 
  

  أسباب الوفاة األآثر حدوثا  والمبلغة عن مستشفيات وزارة الصحة  مؤشرات الوفيات ) ١١(                                    جدول 
  ٨حسب المجموعات المرضية بالتصنيف الدولي لألمراض                                                               

  

 ةالنسب باألسبا
 0 المجموعات المرضية

 24,7 األعراض والعالمات غير محددة

 20,2 أمراض الجهاز الدوري

 19,2 الحوادث واإلصابات والتسمم واألسباب الخارجية

 10,2 حاالت معينة تنشأ في المدة حول الوالدة
 5,1 األورام

 4,4 أمراض الجهاز التنفسي
 2,8 غية والشذوذات الصبةالتشوهات الوالدي

 2,4 ستقالبأمراض الغدد الصماء والتغذية واإل
 3,5 األمراض المعدية والطفيلية
 2,6 أمراض الجهاز الهضمي
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 ١١

  ٩ألمراضا:خامسا   
  
  )١٢(جدول 

 سب إحصائيات وزارة الصحة حاالت االيدز المكتشفة في المملكة العربية السعودية ح
  

  
   م٢٠٠٦ م إلى ١٩٨٤الحاالت المكتشفة من عام 
 

  غير سعوديين سعوديين
 

٨٨٥٢ ٢٦٥٨  
 

١١٥١٠  
 
  

  )١ ( الشكل
   حاالت االيدز المكتشفة في المملكة العربية السعودية 

  

0
1000
2000
3000
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7000
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9000

سعوديين غير سعوديين
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 ١٢

  ) ١٣(جدول 
  ١٠حاالت العدوى عن طريق الممارسات غير الشرعية

  
  

  ٢٠٠٦ارسات الجنسية غير الشرعية في عام العدوى عن طريق المم
 

 سعوديين
  

  غير سعوديين
 

٤٥ ٢٩٧  
 

٣٤٢  
 

                                                                            

  

  ) ٢(شكل 
  حاالت العدوى عن طريق الممارسات غير الشرعية 

  

87%

13%

سعوديين
غير سعوديين
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 ١٣

  ) ١٤(جدول 
  ٢٠٠٦١١ وعام ٢٠٠٣ مقارنة حاالت اإلصابة  بين عام 

  
  

  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣مقارنه بين 
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ 
  

  سعودي 
 

٣٤٢ ٢٣٨ 

 ١٠٤٨ ٧٨٧ سعوديغير 
  مجمل

 ١٣٩٠ ١٠٢٥  عدد اإلصابات

  

  )  ٣(شكل 
   ٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٣مقارنة حاالت اإلصابة  بين عام 

  

0
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سعوديين
غير سعوديين
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 ١٤

  ) ٤(شكل 
   مقارنة عدد حاالت اإلصابة  بين مدينة جدة والمدن األخرى

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

محافظة جده المدن االخرى

سعوديين
غير سعوديين

 
                                                                                   

  ١٢:مالحظات 
  

٪من غير ٥٤٪ من السعوديين و٤٨٫٢محافظة جده تشكل النسبة األعلى في اآتشاف الحاالت وتسجيلها على مستوى مناطق المملكة بنسبة  •

  . السعوديين

  .٪ ١٠اله أي بنسبة  ح٣٤العدوى عن طريق تعاطي المخدرات بالحقن  •

  .٪ ٣ حالة أي بنسبة ١١العدوى من األم الحامل المصابة إلى الجنين  •

   .١:٥نسبة الرجال المصابين إلى النساء تمثل  •

  . م٢٠٠٦٪من حاالت اإلصابة المكتشفة في عام ٧٧ سنه ما نسبته ٤٩ سنه إلى ١٥ويشكل البالغون  •

  . بين السعوديين٪ من أسباب العدوى٩٥العالقات الجنسية تشكل نحو  •

  .٪ وجود أعراض مشتبهة ١٦٪ عند الفحص لتجديد اإلقامة و ٢٤٪ من غير السعوديين تم اآتشافهم في أثناء فحص نزالء السجون و ٢٠ •
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 ١٥

  

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

محافظة جده المدن االخرى

سعوديين
غير سعوديين

  
  

  ::  ١٣  األمراض الوراثية آمعضلة صحيةاألمراض الوراثية آمعضلة صحية
  :النسب الكبيرة لالعتالالت التي تعزى لالختالالت الوراثية ومنها أظهرت الدراسات في مجال األمراض الوراثية أن هذه األمراض تمثل مشكلة صحية آبرى بالنظر إلى 

 . مولود يعاني من مرض وراثي رئيس١/٥٠ •

 . مولود مصاب أو حامل لمرض وراثي أحادي العامل المعتل١/١٠٠ •

 . مولود يعاني من اختالل صبغي رئيس١/٢٠٠ •

 . من اإلجهاض التلقائي ناتج من إعتالالت صبغية٪٦٠ •

 .دات الميتة ناتجة عن اعتالالت صبغية من الوال٪٧-٦ •

 . اعتالالت صبغية سائدة٦/١٠٠٠ •

 . متنحية جسدية اعتالالت صبغية٢،٥/١٠٠٠ •

  جنسية اعتالالت صبغية ٠٠٥/١٠٠٠ •
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