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عدد الزيارات التفقدية للجهات الحكومية
خالل العام المالي 1436 / 1437هـ

37التقرير السنوي 1437/143٦هـ  2015م

اجلدول رقم )٦( عدد الزيارات التفقدية للجهات احلكومية خالل العام املالي 143٧/143٦هـ.

المنطقة
عدد الزيارات

١٤٣7/١٤٣6هـ

٢٠الرياض
٤٠مكة املكرمة 1

١٧املنطقة الشرقية
١٠٢عسير ٢
٢٥القصيم
٢٢اجلوف 3

٥٨حائل
٧تبوك

٢٩١المجموع

جدول رقم )٧( توزيع الزيارات على اجلهات احلكومية خالل العام املالي 143٦هـ /143٧هـ.

العددالجهات

٧اجلهات العدلية
٧٠جهات تابعه لوزارة الداخلية 4
٧٣مستشفيات ومراكز صحية

٣٣منشآت تعليمية
٧٦مؤسسات رعاية اجتماعية 5

٢١إمارات وأمانات وبلديات ودوائر إنتخابية
١١أخرى 
٢٩١اإلجمالي

1 يغطي منطقة )الباحة(

٢ يغطي منطقتي )جازان، جنران(

3 يغطي منطقة )احلدود الشمالية(

4 )مركز تصحيح أوضاع املقيمني اليمنيني/الشرطة/املرور/مكافحة اخملدرات/السجون/دور االيواء/إدارة التحريات والبحث 
اجلنائي/اجلوازات/إدارة األحوال املدنية(

5 )احلماية االجتماعية/التأهيل الشامل/املالحظة االجتماعية/دار املسنني/الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(
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توزيع الزيارات على الجهات الحكومية
خالل العام المالي 1436هـ / 1437هـ

رسم بياني يبين توزيع الزيارات على الجهات الحكومية

37التقرير السنوي 1437/143٦هـ  2015م

اجلدول رقم )٦( عدد الزيارات التفقدية للجهات احلكومية خالل العام املالي 143٧/143٦هـ.

المنطقة
عدد الزيارات

١٤٣7/١٤٣6هـ

٢٠الرياض
٤٠مكة املكرمة 1

١٧املنطقة الشرقية
١٠٢عسير ٢
٢٥القصيم
٢٢اجلوف 3

٥٨حائل
٧تبوك

٢٩١المجموع

جدول رقم )٧( توزيع الزيارات على اجلهات احلكومية خالل العام املالي 143٦هـ /143٧هـ.

العددالجهات

٧اجلهات العدلية
٧٠جهات تابعه لوزارة الداخلية 4
٧٣مستشفيات ومراكز صحية

٣٣منشآت تعليمية
٧٦مؤسسات رعاية اجتماعية 5

٢١إمارات وأمانات وبلديات ودوائر إنتخابية
١١أخرى 
٢٩١اإلجمالي

1 يغطي منطقة )الباحة(

٢ يغطي منطقتي )جازان، جنران(

3 يغطي منطقة )احلدود الشمالية(

4 )مركز تصحيح أوضاع املقيمني اليمنيني/الشرطة/املرور/مكافحة اخملدرات/السجون/دور االيواء/إدارة التحريات والبحث 
اجلنائي/اجلوازات/إدارة األحوال املدنية(

5 )احلماية االجتماعية/التأهيل الشامل/املالحظة االجتماعية/دار املسنني/الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(

التقرير السنوي 143٦ / 1437هـ       2015م38

رسم بياني رقم )1( توزيع الزيارات على اجلهات احلكومية

ب- الرصد:

والقضايا، سعت من خالل  املالي 143٧/143٦هـ، عدًدا من احلاالت  العام  الهيئة خالل  رصدت 
تنفيذها حسب اختصاصها يف التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، 
والكشف عن التجاوزات، حيث بلغ عدد هذه احلاالت )٢33( حالة يف جميع مناطق اململكة، واتخذت 

حيالها اإلجراءات النظامية الالزمة مبوجب تنظيمها.
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  واجملالت،  الصحف  لتشمل  احلاالت  هذه  رصد  آلية  تنوعت  وقد 
ومقاطع الفيديو على شبكة اإلنترنت. كما مت رصد عدد من اخملالفات أثناء الزيارات واجلوالت التي 
يجريها منسوبو الهيئة. ويبني اجلدول التالي عدد احلاالت التي مت رصدها من قبل الهيئة بفروعها 

اخملتلفة، خالل العامني املاليني 143٦/1435هـ، 143٧/143٦هـ.
اجلدول رقم )8( عدد احلاالت التي رصدتها الهيئة خالل العامني املاليني 143٦/1435هـ، 143٧/143٦هـ

المنطقة
عدد الحاالت

١٤٣7/١٤٣6 هـ١٤٣6/١٤٣٥هـ

٢588الرياض
18٢٢مكة املكرمة

٦1٢املنطقة الشرقية
9٢94عسير

٢5القصيم
58اجلوف
٢4تبوك

15٠233المجموع
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عدد الزيارات التفقدية
خالل العامين الماليين

1436 / 1437 هـ ، 1437 / 1438 هـ

38

 عدد الزيارات التفقدية
املنطقة

1438/1437هـ 1437/1436هـ

٪ ٢٠ ٥.٦ ٪٦.٨٧ ٢٠ الرياض
٪ ٢1.٧٨ ٨٥ ٪1٣.٧٥ ٤٠ مكة املكرمة
٪  ٨.٤ ٣٠ --- ---  املدينة املنورة
٪ ٢ ٥.٨٨1 ٪٨.٥٩ ٢٥ القصيم
٪ ٤.٢ 1٥ ٪٥.٨٤ 1٧ املنطقة الشرقية
٪ ٣٣ ٩.٢٤ ٪٣٥.٠٥ 1٠٢ عسير
٪ ٠.٢٨ 1 ٪٢.٤1 ٧ تبوك
٪ ٣٤.٧٣ 1٢٤ ٪1٩.٩٣ ٥٨ حائل
 ٪ ٣٥ ٩.٨ ٪٧.٥٦ ٢٢ اجلوف
٪1٣٥٧ ٠٠ ٪1٠٠ ٢٩1 اجملموع

1 ال تشمل الزيارات للسجون ودور التوقيف ودور املالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات حيث أفرد لها بند خاص يف صفحة ٥٤.
٢ يغطي منطقة )الباحة(.

٣ يغطي منطقة )جنران(.       
٤ يغطي منطقة )احلدود الشمالية(.

جدول رقم )5( يبني عدد الزيارات التفقدية خالل العامني املاليني 1437/1436هـ،1438/1437هـ

٢

١

٣

٤
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توزيع الزيارات التفقدية على الجهات
خالل العام المالي 1437 / 1438 هـ

رسم بياني يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات

39
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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جهات تابعة لوزارة الجهات العدلية 
 الداخلية* 

مستشفيات ومراكز  
صحية 

مؤسسات رعاية  منشآت تعليمية 
إجتماعية** 

أخرى مكاتب العمل 
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1 ال تشمل زيارات السجون ودور التوقيف ودور املالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات حيث أفرد لها بند خاص يف صفحة ٥٤.
٢ )املرور/اجلوازات/إدارة األحوال املدنية(.

٣ )احلماية االجتماعية/التأهيل الشامل/ دار املسنني/ الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(.

النسبة العدد توزيع الزيارات التفقدية يف اململكة على اجلهات
٪ ٣.٩٢ 1٤ جهات عدلية
٪ ٨ ٢.٢٤ جهات تابعه لوزارة الداخلية
٪ ٣٦.٩٧ 1٣٢ مستشفيات ومراكز صحية
٪ 1٥٣ ٤.٨٥ منشآت تعليمية
٪ ٣٠.٨1 11٠ مؤسسات رعاية اجتماعية
٪ 1.٧ ٩٦ مكاتب العمل
٪ ٣٣ ٩.٢٤   أخرى
٪ 1٠٠ ٣٥٧ اإلجمالي

جدول رقم )6( يبني توزيع الزيارات التفقدية على اجلهات خالل العام املالي 1438/1437هـ

رسم بياني رقم )2( يبني توزيع الزيارات التفقدية على اجلهات 

٢

١

٣

39
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جهات تابعة لوزارة الجهات العدلية 
 الداخلية* 

مستشفيات ومراكز  
صحية 

مؤسسات رعاية  منشآت تعليمية 
إجتماعية** 

أخرى مكاتب العمل 

20
0

40

60

80

100

120

140

1 ال تشمل زيارات السجون ودور التوقيف ودور املالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات حيث أفرد لها بند خاص يف صفحة ٥٤.
٢ )املرور/اجلوازات/إدارة األحوال املدنية(.

٣ )احلماية االجتماعية/التأهيل الشامل/ دار املسنني/ الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(.

النسبة العدد توزيع الزيارات التفقدية يف اململكة على اجلهات
٪ ٣.٩٢ 1٤ جهات عدلية
٪ ٨ ٢.٢٤ جهات تابعه لوزارة الداخلية
٪ ٣٦.٩٧ 1٣٢ مستشفيات ومراكز صحية
٪ 1٥٣ ٤.٨٥ منشآت تعليمية
٪ ٣٠.٨1 11٠ مؤسسات رعاية اجتماعية
٪ 1.٧ ٩٦ مكاتب العمل
٪ ٣٣ ٩.٢٤   أخرى
٪ 1٠٠ ٣٥٧ اإلجمالي

جدول رقم )6( يبني توزيع الزيارات التفقدية على اجلهات خالل العام املالي 1438/1437هـ

رسم بياني رقم )2( يبني توزيع الزيارات التفقدية على اجلهات 

٢

١

٣
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عدد الزيارات التفقدية
خالل العامين الماليين

1437/ 1438هـ ، 1438/ 1439هـ

اختصاصات الهيئة

47التقرير السنوي ١٤٣٨ - ١٤٣٩هـ / ٢٠١٧م

اأ�شندتالفقرةاالأولىمنالمادة)الخام�شة(منتنظيمالهيئةاإلىمجل�سالهيئة�شالحيةالتاأكدمنتنفيذ
لالأنظمة المعنية الحكومية الجهات تنفيذ من التاأكد على ت ن�شَّ حيث واللوائح، لالأنظمة الحكومية الجهات
واللوائحال�شاريةفيمايتعلقبحقوقاالإن�شان،والك�شفعنالتجاوزاتالمخالفةلالأنظمةالمعمولبهافيالمملكة

. التيت�شكلانتهاكًالحقوقاالإن�شان،واتخاذاالجراءاتالنظاميةالالزمةفيهذاال�شاأن
وعليها�شتمرتالهيئةيفاإجراءالزياراتالتفقدية،ور�شداحلاالتالتيقدتت�شمنخمالفةلالأنظمةاملعمولبها
يفاململكة،وقدت�شكلانتهاكًاالأيمنحقوقاالإن�شان،وجاءتبياناتالعاماملايل1439/1438هـعلىالنحواالآتي:

أ - الزيارات التفقدية 1  : 
تنوعتالجهاتالتيتّمتزيارتهابح�شبمجاالتحقوقاالإن�شانالمختلفة،حيثتّمتزيارةعددمنالجهات
ال�شحيةكالم�شت�شفياتومراكزالرعايةاالأولية،كماتّمتزيارةعددمنالموؤ�ش�شاتاالجتماعية،كمراكزالحماية،
ومراكزالح�شانة،والجمعياتالخيرية،ومراكزالتاأهيلال�شامل،ومعاهدذوياالإعاقةوغيرها،اإ�شافةاإلىعدد
منالموؤ�ش�شاتالتعليمية،كالمدار�سوالجامعات.وبلغاجماليالزيارات)245(زيارةفيجميعمناطقالمملكة.

وفيالجدوليناالآتيينتف�شيللماتمبيانه:
الجدول رقم )5( يبين عدد الزيارات التفقدية خالل العامين الماليين ١٤٣٨/١٤٣٧هـ ، ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

عددالزياراتالتفقديةاملنطقة
1439/1438هـ1438/1437هـ

%7.76195.6%20الريا�س
%10.202521.85%78مكةاملكرمة2
%9،80248.4%30املدينةاملنورة
%8،16205.88%21الق�شيم

%0.8224.2%15املنطقةال�شرقية
%6.94179.24%33ع�شري3
%3.2780.28%1تبوك
%35.928834.73%124حائل
%6.5316--جازان
%10.61269.8%35اجلوف4
%100245%100357املجموع

1.الت�شملهذهالزياراتال�شجونودورالتوقيفودوراملالحظةاالجتماعيةوموؤ�ش�شاترعايةالفتياتحيثاأفردلهابندخا�س.
2.يغطيمنطقة)الباحة(.3.يغطيمنطقة)جنران(.4.يغطيمنطقة)احلدودال�شمالية(.
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اختصاصات الهيئة

التقرير السنوي ١٤٣٨ - ١٤٣٩هـ / ٢٠١٧م 48

الجدول رقم )6( يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

الن�شبةالعددتوزيعالزياراتالتفقديةيفاململكةعلىاجلهات

0.82%2جهاتعدلية
7.35%18جهاتتابعةلوزارةالداخلية1

45.71%112جهات�شحية

13.06%32جهاتتعليمية
3.27%8موؤ�ش�شاترعايةاجتماعية2

20.00%49دوراالإيــــــواء

1.63%4مكاتبالعملوهيئاتت�شويةاخلالفاتالعمالية

8.16%20اأخـــــــــرى

100%245االإجمايل

الرسم البياني رقم )٢( يبين توزيع الزيارات التفقدية على مستوى الجهات  

اأخـــــــــرى
8.16% جهاتعدلية

0.82%

جهاتتابعةلوزارةالداخلية
7.35%

جهات�شحية
جهاتتعليمية45.71%

13.06%

موؤ�ش�شاترعايةاجتماعية
3.27%

دوراالإيــــــواء
20.00%

مكاتبالعملوهيئاتت�شوية
اخلالفاتالعمالية

1.63%

1.)املرور/اجلوازات/اإدارةاالأحوالاملدنية(.2.)احلمايةاالجتماعية/التاأهيلال�شامل/دارامل�شنني/ال�شماناالجتماعي/جمعياتخريية(.

توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها
خالل العام المالي 1438/ 1439هـ

رسم بياني يبين توزيع الزيارات التفقدية على مستوى الجهات

اختصاصات الهيئة

التقرير السنوي ١٤٣٨ - ١٤٣٩هـ / ٢٠١٧م 48

الجدول رقم )6( يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

الن�شبةالعددتوزيعالزياراتالتفقديةيفاململكةعلىاجلهات

0.82%2جهاتعدلية
7.35%18جهاتتابعةلوزارةالداخلية1

45.71%112جهات�شحية

13.06%32جهاتتعليمية
3.27%8موؤ�ش�شاترعايةاجتماعية2

20.00%49دوراالإيــــــواء

1.63%4مكاتبالعملوهيئاتت�شويةاخلالفاتالعمالية

8.16%20اأخـــــــــرى

100%245االإجمايل

الرسم البياني رقم )٢( يبين توزيع الزيارات التفقدية على مستوى الجهات  

اأخـــــــــرى
8.16% جهاتعدلية

0.82%

جهاتتابعةلوزارةالداخلية
7.35%

جهات�شحية
جهاتتعليمية45.71%

13.06%

موؤ�ش�شاترعايةاجتماعية
3.27%

دوراالإيــــــواء
20.00%

مكاتبالعملوهيئاتت�شوية
اخلالفاتالعمالية

1.63%

1.)املرور/اجلوازات/اإدارةاالأحوالاملدنية(.2.)احلمايةاالجتماعية/التاأهيلال�شامل/دارامل�شنني/ال�شماناالجتماعي/جمعياتخريية(.
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عدد الزيارات التفقدية
خالل العامين الماليين

1438 / 1439 هـ ، 1439 / 1440 هـ

التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 4647

اختصاصات الهيئة

أســندت الفقــرة األولــى مــن المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم الهيئــة إلــى مجلــس الهيئــة صاحيــة التأكــد مــن 

ــت علــى »التأكــد مــن تنفيــذ الجهات الحكوميــة المعنية  تنفيــذ الجهــات الحكوميــة لألنظمــة واللوائــح، حيــث نصَّ

لألنظمــة واللوائــح الســارية فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، والكشــف عــن التجــاوزات المخالفــة لألنظمــة 

المعمــول بهــا فــي المملكــة التــي تشــكل انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان، واتخــاذ االجــراءات النظاميــة الازمــة فــي 

هــذا الشــأن«. وعليــه اســتمرت الهيئــة فــي إجــراء الزيــارات التفقديــة، ورصــد الحــاالت التــي قــد تتضمــن مخالفــة 

لألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة، وقــد تشــكل انتهــاكًا ألي مــن حقــوق اإلنســان، وجــاءت بيانــات العــام 

المالــي 144٠/1439ه علــى النحــو اآلتــي: 

أ - الزيارات التفقدية )1( :
تنوعــت الجهــات التــي تّمــت زيارتهــا بحســب مجــاالت حقــوق اإلنســان المختلفــة، حيــث تّمــت زيــارة عــدد مــن 

الجهــات الصحيــة كالمستشــفيات ومراكــز الرعايــة األوليــة، كمــا تّمــت زيــارة عــدد مــن المؤسســات االجتماعيــة، 

كمراكــز الحمايــة، ومراكــز الحضانــة، والجمعيــات الخيريــة، ومراكــز التأهيــل الشــامل، ومعاهــد ذوي اإلعاقــة 

وغيرهــا، إضافــة إلــى عــدد مــن المؤسســات التعليميــة، كالمــدارس والجامعــات. وبلــغ اجمالــي الزيــارات )2٧4( 

زيــارة فــي جميــع مناطــق المملكــة. وفــي الجدوليــن اآلتييــن تفصيــل لمــا تــم بيانــه:

جدول )5( عدد الزيارات التفقدية خال العامين الماليين 1439/1438هـ،144٠/1439ه

المنطقة
عدد الزيارات التفقدية 

1440/1439 ه1439/1438ه

1.46%٧.٧64%19الرياض
13.8٧%1٠.2٠38%25مكة المكرمة 2

1٠.95%9.8٠3٠%24المدينة المنورة 

8.٧6%8.1624%2٠القصيم

15.33%٠.8242%2المنطقة الشرقية

12.٠4%6.9433%1٧عسير 3

5.11%3.2٧14%8تبوك

٧.3٠%35.922٠%88حائل

٠%6.53٠%16جازان
25.18%1٠.6169%26الجوف 4

1٠٠ %1٠٠2٧4 %245المجموع

 1. ال تشمل هذه الزيارات السجون ودور التوقيف ودور الماحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات حيث أفرد لها بند خاص.

4. يغطي منطقة )الحدود الشمالية(. 3. يغطي منطقة )نجران(.  2. يغطي منطقة )الباحة(. 
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توزيع الزيارات التفقدية على الجهات
خالل العام المالي 1439 / 1440 هـ

رسم بياني يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات

التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 4849

اختصاصات الهيئة

جدول )6( توزيع الزيارات التفقدية على الجهات خال العام المالي 144٠/1439ه

النسبةالعددتوزيع الزيارات التفقدية في المملكة على الجهات 

4.٠1 %11جهات عدلية

4.٠1 %11جهات تابعة لوزارة الداخلية 1

31.39 %86جهات صحية

8.٧6 %24جهات تعليمية

5.84 %16مؤسسات رعاية اجتماعية 2

4٠.88 %112دور اإليــــــواء

2.19 %6مكاتب العمل وهيئات تسوية الخافات العمالية

2.92 %8أخـــــــــرى

100%274اإلجمالي

رسم بياني )2( يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات

1. )المرور/الجوازات/إدارة األحوال المدنية(. 

3. المطارات والمنافذ البرية. 2. )الحماية االجتماعية/التأهيل الشامل/ دار المسنين/ الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(. 

جهات عدلية
% 4.٠1

جهات تابعة لوزارة الداخلية 1 
% 4.٠1

جهات صحية
% 31.39

جهات تعليمية
مؤسسات رعاية اجتماعية  2  ٧6.8 %

% 5.84

دور اإليواء
% 4٠.88 

مكاتب العمل وهيئات تسوية 
الخافات العمالية

% 2.19

أخرى 3
% 2.92

التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 4849

اختصاصات الهيئة

جدول )6( توزيع الزيارات التفقدية على الجهات خال العام المالي 144٠/1439ه

النسبةالعددتوزيع الزيارات التفقدية في المملكة على الجهات 

4.٠1 %11جهات عدلية

4.٠1 %11جهات تابعة لوزارة الداخلية 1

31.39 %86جهات صحية

8.٧6 %24جهات تعليمية

5.84 %16مؤسسات رعاية اجتماعية 2

4٠.88 %112دور اإليــــــواء

2.19 %6مكاتب العمل وهيئات تسوية الخافات العمالية

2.92 %8أخـــــــــرى

100%274اإلجمالي

رسم بياني )2( يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات

1. )المرور/الجوازات/إدارة األحوال المدنية(. 

3. المطارات والمنافذ البرية. 2. )الحماية االجتماعية/التأهيل الشامل/ دار المسنين/ الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(. 

جهات عدلية
% 4.٠1

جهات تابعة لوزارة الداخلية 1 
% 4.٠1

جهات صحية
% 31.39

جهات تعليمية
مؤسسات رعاية اجتماعية  2  ٧6.8 %

% 5.84

دور اإليواء
% 4٠.88 

مكاتب العمل وهيئات تسوية 
الخافات العمالية

% 2.19

أخرى 3
% 2.92
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مكة المكرمة 1
% 12.08

الجوف
% 18,12 

الحدود الشمالية
% 6,28 

نجران
% 2,42 

الرياض
% 9,66

المدينة المنورة 
% 11.35

القصيم 
% 8.94

المنطقة الشرقية
% 11.35

عسير
% 5.80

تبوك
% 4.11

حائل
% 6.28

جازان
% 3.62

  عدد الزيارات التفقدية خالل العامين الماليين 1440/1439ه و 1441/1440ه  

المنطقة
عدد الزيارات التفقدية

1441/1440ه1440/1439ه

440الرياض
3850مكة المكرمة 1

3047المدينة المنورة 

2437القصيم

4247المنطقة الشرقية

3324عسير 

1417تبوك

2026حائل

015جازان

6975الجوف 

10---نجران 

26---الحدود الشمالية 

274414المجموع

1 )يغطي منطقة الباحة(.

رسم بياني يبين توزيع الزيارات التفقدية حسب الفروع للعام المالي 1441/1440هـ
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توزيع الزيارات التفقدية خالل العامين الماليين 1440/1439ه و 1441/1440ه    

الجهات التي تمت زيارتها
عدد الزيارات التفقدية

1441/1440ه1440/1439ه

118جهات عدلية
114جهات تابعة لوزارة الداخلية 1

86117جهات صحية

2420جهات تعليمية

128259دور اإليواء والمؤسسات االجتماعية

مكاتب العمل وهيئات تسوية الخالفات 
العمالية

65

81أخرى 

274414المجموع

جهات عدلية
% 1.93

جهات تابعة لوزارة الداخلية 1 
% 0.97

جهات صحية
% 28.26

جهات تعليمية
% 4.83

دور اإليواء 
والمؤسسات االجتماعية

% 62.56

مكاتب العمل وهيئات تسوية 
الخالفات العمالية

% 1.21

أخرى 
% 0.24

1 )بخالف السجون ودور التوقيف(.

رسم بياني يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات للعام المالي 1441/1440هـ.
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توزيع الزيارات التفقدية خالل العامين الماليين 1441/1440ه و1442/1441ه 

الجهات التي تمت زيارتها
عدد الزيارات التفقدية

النسبة1442/1441هالنسبة1441/1440ه

1.09 %1.934 %8جهات عدلية

4.64 %0.9717 %4جهات تابعة لوزارة الداخلية 1

28.96 %28.26106 %117جهات صحية

1.64 %4.836 %20جهات تعليمية

58.47 %62.56214 %259دور اإليواء والمؤسسات االجتماعية

1.64 %1.216 %5مكاتب العمل وهيئات تسوية الخالفات العمالية

3.55 %0.2413 %1أخرى 

100 %100366 %414المجموع

رسم بياني يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات للعام المالي 1441/1442هـ

جهات عدلية
% 1.09

جهات تابعة لوزارة الداخلية 1 
% 4.64

جهات صحية
% 28.96

جهات تعليمية
%1.64

دور اإليواء 
والمؤسسات االجتماعية

% 58.47

مكاتب العمل وهيئات تسوية 
الخالفات العمالية

% 1.64

أخرى 
% 3.55

1. )بخالف السجون ودور التوقيف(.



2015 - 2020م


