
  المؤشرات الديموغرافية
  
  
  

  ١التوزيع العمري للسكان
  

 التوزيع العمري النسبي للسكان
 الدولة

 ١٨أآثر من  سنة17-12 سنة11-6 سنة5-1 أقل من سنة
 سنة

 ١٨السكان دون   سنة١٥السكان دون سن 

 %45.00 %34.50 %39.10 %43.40 %50.50 %13.90 17 15.4 3.2 السعودية

  
  
  

  
  

  ٥ معدل وفياتو ع عند الميالدالعمر المتوق
  

) سنوات(العمر المتوقع عند الميالد 
 م٢٠٠٢لعام 

احتمال البقاء على قيد 
الحياة عند الوالدة حتى 

 الدولة م٢٠٠٢ لعام ٦٥سن 

 ذآور إناث جملة

متوسط العمر 
المأمول مع التمتع 

) سنوات(بالصحة
 ذآور إناث م٢٠٠٢لعام 

معدل وفيات األطفال 
 ١٠٠٠لكل (الرضع 

لعام ) مولود حي
 م٢٠٠٢

طفال دون سن األ
 ١٠٠٠لكل (الخامسة
م٢٠٠٢لعام) مولود حي

معدل وفيات 
لكل (األمومة

) مولود حي١٠٠٠
 م٢٠٠٢لعام 

 23 %28 %23 %75,7 %81,1 %61,4 %71,3 %73,7 %72,1 السعودية
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  ٢الوفيات
  

 الدولة
ترتيب الدولة بالنسبة 
-للوفيات دون سن الخامسة

٢٠٠٦ 

عدل الوفيات دون م
-سن الخامسة  
٢٠٠٦ 

معدل وفيات 
-الرضع
٢٠٠٦ 

معدل وفيات 
-المواليد
٢٠٠٠ 

مجموع 
-)باآلالف(السكان

٢٠٠٦ 

العدد السنوي 
-)باآلالف(للوالدات

٢٠٠٦ 

العدد السنوي للوفيات دون سن 
 ٢٠٠٦-) باآلالف(الخامسة

  216 24175 12 21 25 97 السعودية
15 

  
  ٦يات معدل النمو السنوي والوف

 الدولة ٢٠٠٦ -)باآلالف(عدد السكان
  سنوات٥دون   سنة١٨دون 

معدل النمو السنوي 
 ٢٠٠٦-(%)للسكان

-معد الوفيات الخام 
 ٢٠٠٦-المعدل اإلجمالي للخصوبة٢٠٠٦-معدل الوالدات الخام ٢٠٠٦

  25 4 2.5 2879 9671 السعودية
3.5 

  
  ٦ الصحة العامة

ان الذين يستخدمون مصادر النسبة المئوية للسك الدولة
 ٢٠٠٤-محسنة لمياه الشرب 

النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون 
 ٢٠٠٤-مرافق مالئمة للصرف الصحي

النسبة المئوية  للقاحات 
برنامج التحصين الموسع 

العادي الممول من الحكومة 
-٢٠٠٦ 

  100 97 السعودية
100 
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  ٦معدل التقدم في نقص الوفيات
  الدولة
  
 

ترتيب الدولة بالنسبة 
-للوفيات دون سن الخامسة

٢٠٠٦ 

معدل وفيات األطفال دون 
 ٢٠٠٦-سن الخامسة

متوسط المعدل السنوي لخفض الوفيات 
متوسط المعدل السنوي  ٢٠٠٦-المعدل اإلجمالي من الخصوبة ٢٠٠٦-(%) 

 ٢٠٠٦-للخفض

  السعودية
 97 25 3.5 3.5 3.3 

  
  

  ٣الرعاية االجتماعية

عدد الملتحقين في   األيتام عدد مؤسسات
عدد الملتحقين في  عدد مؤسسات األحداث  مؤسسات األيتام

 )ذآور(مؤسسات األحداث 
عدد الملتحقين في مؤسسات 

 )إناث(األحداث
عدد الملتحقين في دور 

 الحضانة

36 1800 21 1199 142 969 
  

  ٤الرعاية االجتماعية
  

جملة عدد مراآز تأهيل األطفال  الدولة
 وقين المع

عدد مراآز تأهيل األطفال 
المعوقين حسب نوع 

 )ذهنيه(اإلعاقة

عدد مراآز تأهيل األطفال 
المعوقين حسب نوع 

 )جسدية(اإلعاقة 

عدد السكان المعاقون أقل 
  سنه١٨من 

 0 5 19 24 السعودية
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  ٥م ٢٠٠٢االلتحاق بالتعليم عام 
  
  

لتحاق في نسبة اال نسبة القيد في التعليم االبتدائي
 %التعليم االبتدائي 

نسبة القيد في التعليم 
 اإلعدادي

نسبة االلتحاق 
 الدولة %بالتعليم الثانوي 

صافي  إناث ذآور
 الذآور

صافي 
 إناث جملة اإلناث

األطفال الذين يصلون 
(% إلى الصف الخامس 
 )من الصف األول

عدد التالميذ لكل 
مدرس بالتعليم 

 االبتدائي

جملة من أتموا 
مرحلة التعليم 
 االبتدائي

 إناث جملة جملةإناث ذآور

نسبة القيد 
اإلجمالية 

 %للتعليم

 57 51 53 31 64 71 61 12 94 57 59 56 60 66 69السعودية
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