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مقدمـــة

تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول الرائــدة فــي تقــدم وتطــور األنشــطة المختلفــة 
لقطــاع النقــل ، وتتنــوع وســائل النقــل والمواصــالت فيهــا مــا بيــن البــري والجــوي والبحــري، حيــث 
أولــت قيــادة وحكومــة هــذه البــالد الرشــيدة إهتمامــًا بالغــًا فــي تطويــر أنشــطة هــذا القطــاع 
وقامــت بتذليــل معظــم المعوقــات التــي تواجهــه ؛ لمــا يلعبــه هــذا القطــاع مــن دور رئيســي  علــى 
المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي ال يمكــن تغافلــه أو التغاضــي عنــه، فالنمــو واالزدهــار اللــذان 
يتحققــان فــي هــذا القطــاع يمتــد تأثيرهمــا ليشــمل جميــع القطاعــات األخــرى، األمــر الــذي يعكــس 
اإلرتبــاط القــوي بيــن النمــو الــذي يحصــل فــي قطاع النقل وبين نمو األنشــطة االقتصادية األخرى 
ــر هــذا كلــه فــي المســاهمة الكبيــرة التــي يقدمهــا هــذا القطــاع فــي نمــو الناتــج المحلــي  ، ويؤث

اإلجمالــي وفــي زيــادة العوائــد الماليــة للدولــة ســواء كان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
ويعتبــر  قطــاع النقــل عامــاًل رئيســيًا فــي ربــط مناطــق اإلنتــاج بمناطــق االســتهالك وفــي تأميــن 
انتقــال األفــراد ونقــل المــواد الخــام والبضائــع مــن مناطــق االســتثمار وإليهــا، كمــا يســاهم القطــاع 
فــي تشــغيل األيــدي العاملــة وتوفيــر فــرص العمــل لشــريحة كبيــرة مــن الســكان ســواء كان ذلــك 
فــي مجــال النقــل ذاتــه أو فــي مجــاالت أخــرى ترتبــط بــه أو تتأثــر بتطــوره؛ هــذا باإلضافــة إلــى أن 
تقــدم وســائل النقــل بأنواعهــا المختلفــة ُيســاهم مســاهمة كبيــرة فــي تزايــد التبــادل الثقافــي بيــن 
الشــعوب ويدعــم بالتالــي تطــور الفكــر البشــري وازدهــار العلــوم وانتشــار مكتســباتها لتعــم جميــع 

بلــدان العالــم.
ــة، نظــرًا لمــا  ــة للدول إن صناعــة النقــل هــي الدعامــة الرئيســية التــي ترتكــز عليهــا البرامــج التنموي
لهــذه الصناعــة مــن دور كبيــر وتأثيــر واضــح فــي تطــور الشــعوب فــي كافــة المجــاالت االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة ســواء كان ذلــك فــي البلــدان المتقدمــة أو الناميــة؛ حيــث ان تقــدم الــدول 

يمكــن قياســه بتقــدم وســائل ونظــم النقــل فيهــا.
ممــا ســبق يســتهدف هــذا اإلصــدار رصــد الوضــع الراهــن لقطــاع النقــل العــام فيمــا يتعلــق بتطــور 
مؤشــرات أنشــطته، وتســليط الضــوء علــى أهــم المشــاريع الكبــرى للقطــاع، وذلــك فــي ســبيل 
تحســين بيئــة المنــاخ اإلســتثماري العــام للمملكــة للمســتثمر المحلــي واألجنبــي علــى حــد ســواء.
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أهم المؤشرات االقتصادية
 لقطاع النقل العام

 بالمملكة العربية السعودية

الفصل األول
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جدول رقم )1(:
 تطور مساهمة أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي )مليون ريال سعودي(

2016201720182019البيان

القيمة)مليون ريال (
)000(

القيمة)مليون 
ريال (

القيمة)مليون ريال (
)000(

النصيب 
المئوي من 

الناتج المحلي  
)%(

معدل النمو
)%(

القيمة 
)مليون ريال (

)000(

النصيب المئوي من 
الناتج المحلي  )%(

معدل النمو
)%(

مساهمة 
أنشطة قطاع 
النقل والتخزين 

واالتصاالت في 
الناتج المحلي 
باألسعار الثابتة 
)100=2010(

148,467151,789154,946% 5.89% 2.08163,618% 6.2% 5.6

مساهمة 
أنشطة قطاع 
النقل والتخزين 

واالتصاالت في 
الناتج المحلي 
باألسعار الجارية

160,587165,173171,662% 5.82% 3.92182,071% 6.1% 6.1

إجمالي الناتج 
المحلي اإلجمالي 
) باألسعار الثابتة (

2,587,7582,568,5692,631,091% 100% 2.432,639,811% 100% 0.33

إجمالي الناتج 
المحلي اإلجمالي  
) باألسعار الجارية(

2,418,5082,582,1982,949,457% 100% 14.22,973,626% 100% 0.82

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي – التقرير السنوي 2020م )56(    بيانات 2019م أولية

أواًل: 

تطور مساهمة قطاع النقل العام في الحسابات القومية بالمملكة العربية السعودية 

تقــدر مســاهمة نشــاط النقــل والتخزيــن واالتصــاالت فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار 
الثابتــة )حســب البيانــات األوليــة( خــالل عــام 2019م معــدل 6.24 % أي بنحــو 163,6 مليــار ريــال 
مقارنــة بنســبة 5.92 % فــي العــام 2018م. فــي حيــن قــدرت مســاهمة نشــاط النقــل والتخزيــن 
واالتصــاالت لنفــس العــام فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة معــدل 6.1 % أي بنحــو 

182,1 مليــار ريــال.
خالصــة تلــك النتائــج تعكــس األهميــة النســبية لقطــاع النقــل حيــث قــدرت معــدل مشــاركته فــي 
االقتصــاد خــالل العــام 2019م مــا يقــارب الـــ 6 % مــن إجمالــي حجــم االقتصــاد الكلــي للمملكــة.
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ثانيًا: 

مخصصات قطاع النقل العام في الميزانية العامة للدولة 

تضمنــت ميزانيــــة العــــام المالــي 2020م اإلنفــاق علــــى عــــدد مــــن البرامــــج والمشــــاريع الحيويــــة 
للمواطنيــــن  األساســية  الخدمــــات  بمســــتوى  واإلرتقــاء  التحتيــــة  البنيــــة  وتحســــين  لتطويــــر 
والمســــتفيدين، حيــث ٌقــدرت النفقــات المخصصــة لقطــاع التجهيــزات األساســية  والنقــل  بحوالــي 
56 مليــار ريــال ســعودي  ، وتشــمل اإلنفــاق علــى برامــج تحقيــق الرؤيــة، ومخصصــات تنفيــذ 
ــذ عــدد مــن المشــاريع االســتثمارية فــي قطاعــات النقــل  ــى تنفي ــرى، باإلضافــة إل المشــاريع الكب

ــة. ــاء والتنميــ ــة الدولــة تنفيــــذ خطــــط البنــ ــار مواصلــ بكافــة أنشــطته ، وذلــك فــــي إطــ
ــا يلــــي عــــرض ألهــم اإلنجــازات علــــى مســــتوى القطاعــــات المختلفــــة لقطــاع التجهيــزات   وفيمــ
األساسية وقطاع النقل العام المحققــة خالل العــام 2019م، باإلضافة إلـى عـرض المخصصـات 
المعتمـــدة فـــي ميزانيـــة العـــام 2020م، وأبــرز البرامــج والمشــاريع المحــددة التــي ســيتم اإلنفــاق 

عليهــا. 

أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
التفاصيل األساسية  ) باألرقام(وصف المنجزالقطاع اإلقتصادي

اإلسكان
تنفيذ 33 مشروعًا لتطوير البنية التحتية

لألراضي لالستفادة منها في المباني
السكنية

تم تطوير نحو 64 مليون متر مربع

مشاريع البنية التحتية لالتصاالتاالتصاالت

1 - تغطية نحو 60 % من المنازل بشبكة األلياف 
البصرية

 2 -  إطالق خدمة الجيل الخامس بشكل تجريبي

افتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدةالطيران
) المطار الجديد(

بمساحة 105 مليون متر مربع بتكاليف قدرت بحوالي 
41 مليار ريال

أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
التفاصيل األساسية  ) باألرقام(وصف المنجزالقطاع اإلقتصادي

اإلسكان 
االستفادة من األراضي المطورة في

توفير المنتجات السكنية لمستحقي الدعم
السكني

الوصول إلى  60 % من نسبة تملك للمواطنين للسكن

تطوير مستوى الرقمنة في تقديم الخدمات االتصاالت 
الحكومية للجمهور

استهداف  76 % في مؤشر نضج الخدمات الحكومية 
اإللكترونية

استكمال توسعة المطارات المحليةالطيران

الطرق
تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعيةواستكمال 

للطرق القائمة والبدء في تنفيذ بعض الطرق 
المحورية

تنفيذ 2000 كم بنسبة زيادة 3 % من إجمالي الطرق 
داخل الخدمة

المصدر: وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية

قطاع التجهيزات األساسية والنقل )مخصص القطاع في ميزانية 2020م 56 مليار ريال سعودي(

المصدر: وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية
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تطور األنشطة الرئيسية لقطاع النقل العام 
في المملكة العربية السعودية

النقل البري، النقل الجوي، النقل البحري

الفصل الثاني
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المركز األول: النقل الجوي

المركز الثاني: النقل البري

المركز الثالث: النقل البحري

القسم األول:

 تطور خدمات النقل العام على مستوى المملكة 

ســجلت حركــة النقــل العــام تشــمل المســافرين بيــن مــدن المملكــة وبيــن المملكــة والــدول األخــرى 
بواســطة النقــل الجــوي، والبــري، والبحــري ارتفاًعــا نســبته 2.9 % فــي عــام 2019م، حيــث بلــغ 
إجمالــي عــدد الــركاب المســافرين نحــو 111 مليــون راكــب مقابــل 107.9 مليــون راكــب فــي العــام 
الســابق 2018م )أنظــر الجــدول رقــم )1( وقــد بلغــت حصــة النقــل الجــوي مــن إجمالــي حركــة 
الــركاب المســافرين مــن وإلــى المملكــة وداخــل أرجائهــا لعــام 2019م مــا يقــارب الـــ 93 %، األمــر 
الــذي يعكــس أهميــة الطيــران المدنــي والنقــل الجــوي فــي تســهيل وتطــور أعــداد المســافرين 

والتنقــل عبــر ربــوع المملكــة وخارجهــا.

األهمية النسبية ألنشطة النقل في تطور حركة المسافرين بالمملكة للعام 2019م 

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، التقرير السنوي )56( 1441هـ )2020م(

% 93 

% 6 

% 1 

جدول رقم )1( تطور حركة المسافرين عبر خدمات النقل العام بالمملكة
معدل النمو ٪2019م2018منوع النقل

عدد المسافرين
) مليون مسافر(

عدد المسافرين
)%() مليون مسافر(

99.8102.93.11النقل  الجوي
النقل البري:

الخطوط الحديدية
النقل بين المدن

6.86.91.47
1.71.85.88 
ـــ5.15.1

ـــ1.31.3النقل البحري
107.91112.87اإلجمالي
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القسم الثاني:

 تطور أنشطة قطاع النقل البري 
1 - تطور الطرق المعبدة والزراعية بالمملكة العربية السعودية 

يستخلص من الجدول رقم )2( أهم النتائج التالية:
بلــغ إجمالــي أطــوال الطــرق المعبــدة )تشــمل الطــرق الرئيســية والفرعيــة والثانويــة( علــى . 1

مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية حتــى نهايــة عــام 2019م مــا يقــارب الـــ 67 ألــف كيلومتــر.
بلــغ إجمالــي أطــوال الطــرق الزراعيــة الترابيــة   علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية حتــى . 2

نهايــة عــام 2019م مــا يقــارب الـــ 145.1 ألــف كيلومتــر.
بلــغ نصيــب الطــرق المعبــدة مــن إجمالــي الطــرق بالمملكــة مقارنــة بالطــرق الزراعيــة والتربيــة . 3

حتــى نهايــة عــام 2019م معــدل 32 %.
بلــغ نصيــب الطــرق الزراعيــة والترابيــة مــن إجمالــي الطــرق بالمملكــة مقارنــة بالطــرق المعبــدة . 4

حتــى نهايــة عــام 2019م معــدل 68 %.

جدول رقم )2(
تطور إنشاء الطرق المعبدة والزراعية 
في المملكة  من عام -1435/1434 

1440/1439هـ )بالكيلو متر(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب السنوي )54()2018م(

*تشمل الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية التي تتم صيانتها من قبل الوزارة  

السنة

Year

الطرق الزراعية الترابية
Rural Roads 

الطرق المعبدة *
Main Paved Roads*

المنتهية خالل السنة 
Completed  During 

the year

المجموع النهائي
Total

المنتهية خالل السنة
Completed  

During the year

المجموع النهائي
Total

 )2014( 1434/14352024140870104061376

)2015( 1435/14361594142464135962735

)2016( 1436/14371688144152167764412

)2017( 1437/1438980145132064412

   )2018(  1438/14390145132155265964

 )2019(1440/14390145132106367027

Development of Paved and Rural Roads in 
the Kingdom
 1434/1435-1439/1440 A.H. )In Kilometers(
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المنطقة
Region

نوع الطريق
 Type

مسفلتة ومشجرة ومنارة
Asphalted & Planted

مسفلتة فقط
Asphalted

عدد أعمدة األنارة
Number Of Lighting Poles

طاقة كهربائية
 Electrical

Power

طاقة شمسية
Solar Energy

الرياض
Al-Riyadh

Existing    7408.825156.73431241984القائمة

تحت التنفيذ
Under Construction562.11011.6129430

Proposed   1968.813270.4330653674.0المقترحة

 المناطق اإلدارية
األخرى بالمملكة

Existing   42850.293920.316363982450القائمة

تحت التنفيذ
Under Construction

5192.99271.492042822

Proposed   8712.218738.631385526412المقترحة

اإلجمالي العام
Total 

Existing    4434 1979522 119077 50259  القائمة

تحت التنفيذ
Under Construction

  5755 10283  104985 822

Proposed   30086  346920  32009  10681المقترحة

 2 - أطوال الطرق داخل المدن في منطقة الرياض
ــواردة فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي )54(  ــات الصــادرة عــن وزارة النقــل وال تشــير أحــدث البيان
إلــى إنجــاز العديــد مــن المشــاريع الهامــة فــي مجــال خدمــات الطــرق لعــام 2018م وذلــك علــى 
مســتوى منطقــة الريــاض ومســتوى المملكــة بشــكل عــام، حيــث بلغــت إجمالــي أطــوال الطــرق 
القائمــة )مســفلتة ومنــارة ومشــجرة( فــي منطقــة الريــاض مــا يقــارب الـــ 7,4 ألــف كيلومتــر لتشــكل 
15 % مــن إجمالــي هــذا النــوع مــن الطــرق بالمملكــة، فــي حيــن بلغــت أطــوال الطــرق تحــت 

ــر.  التنفيــذ علــى مســتوى منطقــة الريــاض 562   كيلومت

3 -عدد لوحات المركبات الجديدة بمختلف أنواعها في منطقة الرياض
كمؤشــر يعكــس بشــكل نســبي نوعــا مــا القــوة الشــرائية والتوجــه نحــو شــراء الســيارات والمركبــات 
الجديــدة بشــتى أنواعهــا خــالل العــام الهجــري 1439هـــ، يمكــن اإلشــارة إلــى أهــم النتائــج التاليــة 

المســتخلصة مــن الجــدول رقــم )4(: 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب السنوي )54( )2018م( +وزارة الشئون البلدية والقروية.  
 

جدول رقم )3( 
أطوال الطرق داخل  المدن حسب  نوع الطريق  حتى نهاية  عام 1439 هــ )2018 م( ) بالكيلومتر(
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1. بلــغ إجمالــي المنصــرف مــن اللوحــات الجديــدة للمركبــات علــى مســتوى منطقــة الريــاض حتــى 
نهايــة 1439هـــ 419.5 ألــف لوحــة شــكلت المركبــات الخصوصيــة منهــا مــا يقــارب الـــ 68 %.

2.  مــن واقــع بيانــات الجــدول يمكــن إســتخالص األهميــة النســبية ألنــواع المركبــات الجديــدة 
وذلــك وفــق ســلوك المســتهلك )شــراء مركبــات جديــدة( فــي منطقــة الريــاض، علــى النحــو التالــي:

 المركبات الخاصة 68 %.	 
 سيارات األجرة    5.2 %	 
 مركبات النقل العام )عام / خاص( 23.4 %	 
 حافالت )عام / خاص( 3 %	 
 دراجات نارية 0.3 %	 
 آليات متنوعة 0.3 %	 

المصدر :  الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب السنوي )54()2018م( +وزارة الداخلية - اإلدارة العامة للمرور  .

جدول رقم )4(
المنصرف من لوحات المركبات حسب نوع المركبة والمنطقة اإلدارية لعام 1439هـ

Car Plates Issued By Type of Vehicle and Region - 1439 A.H

المجموعآلياتدراجة ناريةحافلة  Busنقل   Truckأجرةخصوصيالنـوع

خاص  Privateعام  PrivateTaxiPublicالمنطقة اإلدارية
عام  
Public

خاص  
Private

Motor-CycleVehiclesTotal

285,45721,66233,11064,93292311,2441,0731,132419,533الرياض

412,9424,0795,11749,3701,6712,5681,601508477,856مكة المكرمة

4,5521,4326571,2680763538,032المدينة المنورة

16,3563878,0457,0163012197411832,516القصيم

319,62090310,30728,153250899787172361,091المنطقة الشرقية 

48,66051,13621,06599412928871,323عسير

6,96903411,55000008,860تبوك

7,30981824,30259239111412,124حائل

82805150200201,383الحدود الشمالية

7,7030851,9331015109,873جازان

2,58832871,63166711444,664نجران

679055499001001,243الباحة

4,426231554,1991312314358,988الجوف

1,118,08928,50259,528186,4203,38315,4113,8292,3241,417,486المجموع
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4 -تطور كمية السيارات المستوردة حسب أنواعها على مستوى المملكة
يستخلص من الجدول رقم )5( أهم المعلومات التالية:

1. ســجلت حركــة اإلســتيراد لمختلــف أنــواع الســيارات الموضحــة بالجــدول رقــم )5( تطــورا متباينــًا 
يميــل إلــى اإلنخفــاض بشــكل عــام خــالل الفتــرة )2015م-  2018م(، حيــث إنخفــض إجمالــي كميــة 
عــدد الســيارات المســتوردة  خــالل  عــام 2017م إلــى 614.1 ألــف ســيارة بمعــدل إنخفــاض يقــدر 
بـــ 31.5 % عــن العــام الــذي قبلــه ، فــي حيــن إســتمر هــذا اإلنخفــاض فــي عــام 2018م ليصــل 
إجمالــي عــدد الســيارات المســتوردة إلــى المملكــة بمختلــف أنواعهــا عــدد 480.7 ألــف ســيارة 
بمعــدل إنخفــاض عــن العــام الــذي قبلــه يقــدر بـــ 22 %، وقــد يعــزى هــذا االنخفــاض لعــدة عوامــل 

إقتصاديــة وأيضــا متغيــرات تتعلــق بتفضيــالت المســتهلك.
2. إســتحوذت الســيارات الصغيــرة )Passenger Cars & Jeeps( علــى النصيــب األكبــر فــي حصــة 
الســيارات المســتوردة إلــى المملكــة بعــدد 387.2 ألــف ســيارة ومعــدل 80.5 % مــن إجمالــي 

الســيارات المســتوردة للمملكــة خــالل العــام الميــالدي 2018م.

  جدول رقم )5(   السيارات المستوردة حسب أنواعها من 2015 إلى 2018  ) القيمة مليون ريال(

 النوع
2015201620172018

Type عدد
Number

قيمة
Value

عدد
Number

قيمة
Value

عدد
Number

قيمة
Value

عدد
Number

قيمة
Value

5,7203523,5952551,63013691796Tractorsجرارات ) تراكتورات (

24,4312,53811,8391,66610,5021,6538,1691,609Busesأتوبيس 

سيارات صغيرة بكس 
& Passenger Cars 839,23966,556618,38248,841475,72236,315387,22130,409جيب  

Jeeps

205,55313,175152,4198,30867,2475,03444,4642,979Trucksسيارة نقل 

سيارات الستعماالت 
-3,4331,8762,0861,2541,1106331,068604Special Purpose Veخاصة 

hicles

دراجات ناريه 
194,412203109,38623757,89210038,876101Motorcycles) موتوسيكل (

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب السنوي )54()2018م( 

*بيانات أولية حتى شهر نوفمبر

*القيمة بمليون ريال سعودي 
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5 -تطور حركة نقل الركاب والبضائع على السكة الحديدية بالمملكة 
يوضح الجدول رقم )6( أهم المعلومات التالية:

ــع  ــر جمي ــة عب ــركاب المســتقلين لقطــارات الســكة الحديدي ــي عــدد ال 1. إرتفــع معــدل نمــو إجمال
محطــات المملكــة خــالل عــام 2018م بـــ 6.3 % عــن العــام الــذي قبلــه ليصــل إلــى مــا يقــارب الـــ 

1.6 مليــون راكــب.
2. ســجل معــدل نمــو إجمالــي عــدد األطنــان المنقولــة عبــر جميــع محطــات المملكــة لقطــارات 
الســكة الحديديــة انخفاضــًا متباينــًا خــالل الفتــرة )2016م ـ 2018م( لينخفــض فــي عــام 2018م بـــ 

15 % عــن العــام الــذي قبلــه ويصــل إلــى مــا يقــارب الـــ 314 ألــف طــن. 
وفيمــا يتعلــق بآخــر مســتجدات مشــاريع الخطــوط الحديديــة أشــارت أحــدث البيانــات الصــادرة عــن 
الهيئــة العامــة للنقــل إلــى بدايــة مرحلــة دراســة مشــروع الجســر البــري الــذي يربــط موانــئ المملكــة 
علــى ســاحل الخليــج العربــي بموانئهــا علــى ســاحل البحــر األحمــر. ويجــري العمــل أيًضــا فــي الوقــت 
الراهــن علــى تنفيــذ مشــروع ســكة حديــد مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، حيــث تــم البــدء 
فــي تنفيــذ الخــط الحديــدي الــذي يربــط بيــن مدينــة رأس الخيــر ومدينــة الجبيــل الصناعيــة ومدينــة 

الدمــام البالــغ طولــه 187 كــم.
وفيمــا يخــص مشــروع الخطــوط الجنوبيــة، تقــوم الهيئــة العامــة للنقل في الوقــت الحالي بتحديث 
الخطــة الشــاملة للمشــروع. كذلــك تعمــل الهيئــة العامــة للنقــل، بالتعــاون مــع مركــز التخصيــص، 
لوضــع اإلطــار التنظيمــي وآليــة التنفيــذ لمشــاريع النقــل العــام بإشــراك القطــاع الخــاص كشــريك 
اســتراتيجي فــي تنفيــذ المشــاريع وتقديــم الخدمــات، حيــث تــم خــالل عــام 2019 م تأهيــل 30 

شــركة لتقديــم خدمــة التتبــع وقيــاس الــوزن للشــاحنات.  
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب السنوي )54( )2018م(

جدول رقم )6(
 الركاب والشحن وأجور نقلها على السكة الحديدية لألعوام من 2014 إلى  2018 م

Railway Passengers and Cargo Transport Fees 2014 to 2018 A.D

السنة
Year

الركاب
Passengers

الشحن
Cargo

 عدد الركاب لجميع
المحطات

  )  باأللف  ( 

No. of Passen-
gers for all Sta-

tions )000(

 عدد الركاب /
الكيلو متري
 )بالمليون ( 

No. of Passen-
gers/kilometers 

)Million(

األجور المستوفاة 
لجميع المحطات    

) باأللف  ريال( 

Freight Rev-
enues )S.R 

1,000(

األطنان المنقولة 
لجميع المحطات 

)باأللف( 

 Cargo in tons
)000(

عدد األطنان 
/ الكيلو متري 

)بالمليون( 

Tons/Kilome-
ters )Million(

األجور المستوفاة 
)باأللف  ريال(

Freight Revenues 
)S.R 1,000(

20141,247,729377,533,24267,718,8624552163311895

20151,316,683393,720,55073,528,2864802492392364

20161,373,694412,297,16979,064,8024362249250138

20171,484,635447,168,42785,042,6793692074238535

20181,577,021464,877,05594,349,7223141772103440

الشكل البياني رقم )1( حركة الشحن عبر خطوط السكة الحديدية )2018م(

حركة الشحن عبر خطوط السكة الحديدية 
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المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2018م العدد 54 – الهيئة العامة لإلحصاء.

201554516877326838073119458109576472058152241025862723478614398304042981233952488م

201654817551319152713193682107267492241794230713178462406647377303785006252187320م

201755536753295705242827831120083591566004230799583359618655390125175949257892045م

201854770059317099774094882143987751788735217620883362196682149656478945266994742م

القسم الثالث: تطور حركة تجارة البضائع عبر النقل البحري
يستخلص من الجدول رقم )7( أهم المعلومات التالية:

1. شــهدت حركــة تجــارة البضائــع فــي الموانــئ التجاريــة والموانــئ الصناعيــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية نمــوا بلــغ مقــداره خــالل عــام 2018م 3.5 %.

ــاء جــدة اإلســالمي الموانــئ األخــرى بـــ 54.8 مليــون طــن مــن البضائــع خــالل عــام  2. تصــدر مين
ــز  2018م بمعــدل إنخفــاض عــن العــام الــذي قبلــه يقــدر بـــ 1.2 %، تــاله مينــاء الملــك عبــد العزي

بالدمــام بـــ 31.7 مليــون طــن بمعــدل نمــو عــن العــام الــذي قبلــه يقــدر بـــ 7 %.

القسم الرابع: تطور حركة النقل الجوي بالمملكة 
 1 - حركة الركاب والرحالت الجوية

يستخلص من الجدول رقم )8( أهم النتائج التالية:
1. ســجلت الحركــة الجويــة فــي أجــواء المملكــة العربيــة الســعودية خــالل العــام الميــالدي 2018م 
مــا يقــارب الـــ 742 ألــف رحلــة )داخليــة، وخارجيــة( ٌنقلــت علــى متنهــا مــا يقــارب الـــ 97 مليــون 
مســافر، حيــث إســتحوذت المطــارات الدوليــة الثــالث الرئيســية بمــدن )الريــاض، جــدة، الدمــام( 

علــى مــا نســبته 76 % مــن هــذا العــدد.
2. بلغت حصة مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض من إجمالي حركة الرحالت والمســافرين 
بالمملكــة خــالل العــام الميــالدي 2018م معــدل 31.5 % إلجمالــي الرحــالت الداخليــة والدوليــة، 

ومعــدل 37 % إلجمالــي حركة المســافرين.
3. ســجل مطــار الملــك خالــد الدولــي بمدينــة الريــاض خــالل العــام الميــالدي 2018م عــدد 234 
ألــف رحلــة ٌنقــل علــى متنهــا عــدد 36 مليــون مســافر، وبذلــك يتفــوق مطــار الملــك خالــد بالريــاض 
علــى جميــع المطــارات األخــرى الدوليــة والداخليــة بالمملكــة، وحصولــه علــى النصيــب األوفــر مــن 

إجمالــي حركــة المســافرين والرحــالت المغــادرة والقادمــة مــن وإلــى المملكــة. 

السنة

الموانئ  الصناعيةالموانئ التجارية

المجموع 
الكلي ميناء جدة 

اإلسالمي
ميناء الملك 
عبدالعزيز 

بالدمام

ميناء ينبع 
التجاري

ميناء الجبيل 
ميناء ضباميناء جازانالتجاري

ميناء 
الملك فهد 
الصناعي  

بينبع

ميناء 
الملك فهد  
الصناعي  

بالجبيل

ميناء رأس 
الخير  الصناعي

جدول رقم )7( 
حركة تجارة البضائع  في بعض الموانئ التجارية والصناعية  الرئيسية بالمملكة العربية السعودية  

خالل الفترة ) 2017 ـ 2018( ) بالطن(
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األهميــة النســبية لمطــارات المملكــة الدوليــة الرئيســية فــي تطــور حركــة المســافرين بالمملكــة 
خــالل العــام المالــي 2018م 

المركز أواًل: : 
إجمالــي حركــة  مــن   % 37 مليــون مســافر(   36( الريــاض  بمدينــة  الدولــي  خالــد  الملــك  مطــار 

بالمملكــة. المســافرين 
المركز الثاني: 

مطــار الملــك عبــد العزيــز بمدينــة جــدة )28 مليــون مســافر( 29 % مــن إجمالــي حركــة المســافرين 
بالمملكة.

المركز الثالث:
 مطــار الملــك فهــد الدولــي بمدينــة الدمــام )10 مليــون مســافر( 10 % مــن إجمالــي حركــة 

بالمملكــة. المســافرين 

المطارات
International      دولي Internal   داخليTotal  المجموع

الرحالت
Flight

الركاب
Passengers

الرحالت
Flight

الركاب
Passengers

الرحالت
Flight

الركاب
Passengers

130,58122,717,622103,33113,104,710233,91235,822,332مطار الملك خالد الدولي

83275122601411231031567332920637827,933,470مطار الملك عبدالعزيز الدولي

39,8374,893,91352,8175,540,45592,65410,434,368مطار الملك فهد الدولي 
مطار األمير محمد بن 

39,7346,097,25425,5562,665,33765,2908,762,591عبدالعزيز الدولي 

3,708404,1857,099769,72810,8071,173,913مطار الطائف الدولي

4,389492,91436,5654,005,21640,9544,498,130مطار ابها الدولي

1,806175,22616,2981,077,55918,1041,252,785مطار حائل الدولي

1,668182,10621,5522,442,23923,2202,624,345مطار جازان الدولي
مطار األمير نايف بن عبدالعزيز 

6,631686,7249,672948,38716,3031,635,111الدولي

مطار االمير سلطان بن 
1,599175,38712,8591,413,79614,4581,589,183عبدالعزيز  الدولي

مطار األمير عبدالمحسن بن 
2,831307,3394,670462,0987,501769,437عبدالعزيز الدولي 

1,265112,4534,578481,9005,843594,353مطار الجوف الدولي

35631,2556,113140,0496,469171,304مطار االحساء الدولي

317,68048,536,519424,21348,724,803741,89397,261,322المجموع 

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2018م العدد 54 – الهيئة العامة لإلحصاء.

جدول رقم )8(
الحركة الجوية في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض مقارنة بالمطارات الدولية األخرى بالمملكة

الرحالت- 2018م   
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   2 -  حركة الشحن الجوي الدولي والداخلي
يستخلص من الجدول رقم )9( والجدول رقم )10( أهم النتائج التالية:

1. ســجلت حركــة الشــحن الجــوي الدولــي والداخلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــالل العــام 
الميــالدي 2018م مــا يقــارب الـــ 877 ألــف طــن ، بمعــدل إنخفــاض عــن العــام الــذي قبلــه يقــدر 
ــر بالذكــر أن حصــة الحركــة الدوليــة مــن إجمالــي تلــك الشــحنات بلــغ خــالل العــام  بـــ 7-%، والجدب

نفســه 90 %.
ــاض مــن إجمالــي حركــة الشــحن الجــوي  ــة الري ــد الدولــي بمدين 2. بلغــت حصــة مطــار الملــك خال

الدولــي والداخلــي بالمملكــة خــالل العــام الميــالدي 2018م معــدل 43 %.
3. إنخفضــت إجمالــي حركــة الشــحن الجــوي )الدولــي والداخلــي( بمطــار الملــك خالــد الدولــي 
فــي مدينــة الريــاض خــالل عــام 2018م بمعــدل 12- % عــن العــام الــذي قبلــه، علــى الرغــم مــن 
إســتمرار صــدارة المطــار وحصولــه علــى المركــز األول فــي نصيــب إجمالــي حركــة الشــحن الجــوي 

)الدولــي والداخلــي( علــى مســتوى المملكــة.
األهميــة النســبية لمطــارات المملكــة الدوليــة الرئيســية فــي تطــور حركــة الشــحن الجــوي )الدولــي 

والداخلــي( بالمملكــة للعــام 2018م 
المركز األول:

 مطــار الملــك خالــد الدولــي بمدينــة الريــاض )381 ألــف طــن( 43 % مــن إجمالــي حركــة الشــحن 
الجــوي بالمملكــة.

المركز الثاني:
 مطــار الملــك عبــد العزيــز بمدينــة جــدة )301 ألــف طــن( 34 % مــن إجمالــي حركــة الشــحن الجــوي 

بالمملكة.
المركز الثالث:  

مطــار الملــك فهــد الدولــي بمدينــة الدمــام )165 ألــف طــن( 19 % مــن إجمالــي حركــة الشــحن 
الجــوي بالمملكــة.
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المطارات
International      دولي Internal   داخليTotal  المجموع

201720182017201820172018

394,109349,80238,17231,166432,281380,968مطار الملك خالد الدولي

338,206276,45627,05624,730365,262301,185مطار الملك عبدالعزيز الدولي

110,476150,56913,80114,055124,277164,624مطار الملك فهد الدولي 
مطار األمير محمد بن 

10,5448,2763,1331,26313,6779,540عبدالعزيز الدولي 

0029302930مطار الطائف الدولي

3201,77301,8050مطار ابها الدولي

00311301311301مطار حائل الدولي

001,56201,5620مطار جازان الدولي
مطار األمير نايف بن عبدالعزيز 

02,58762717,41262719,998الدولي

مطار االمير سلطان بن 
06888920892688عبدالعزيز  الدولي

مطار األمير عبدالمحسن بن 
00300300عبدالعزيز الدولي 

0024602460مطار الجوف الدولي

014141155مطار االحساء الدولي

853,367788,39187,89788,968941,263877,358المجموع 

 السنة
معدل التغير2018م2017م

)%(

حصة مطار الملك خالد 
الدولي من مطارات 

المملكة )%(
عام 2018م تصنيف الشحنة

44 %11- %394109349802دولي
35 %18- %3817231166داخلي

43 %12- %432281380968المجموع

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2018م العدد 54 – الهيئة العامة لإلحصاء

المصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي  لعام 2018م  العدد 54 – الهيئة العامة 

جدول رقم )9(

حركة الشحن الجوي الدولي والداخلي في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض مقارنة بالمطارات الدولية 
األخرى بالمملكة - 2018م )وحدة مقياس الشحن: الطن(

جدول رقم )10(

حركة الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض -) بالطن( 2018م مقارنة بعام 2017م
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حركة المسافرين الدولية والداخلية بالمملكة العربية السعودية 
خالل العام الميالدي2018م

الشكل البياني رقم )3( 
حصة مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض من إجمالي حركة الشحن الجوي بمطارات المملكة الدولية 

والداخلية )2018م(

الشكل البياني رقم )2( 
حصة مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض من إجمالي حركة المسافرين بمطارات المملكة الدولية والداخلية 

)2018م(

% 37

مطار الملك خالد الدولي بالرياض

 مطار الملك فهد الدولي  بالمنطقة الشرقية 

 مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 

 باقي مطارات المملكة الدولية والمحلية 

% 28

% 25

% 10

حركة الشحن الجوي الدولي والداخلي بالمملكة العربية السعودية خالل العام 
الميالدي2018م

مطار الملك خالد الدولي بالرياض

 مطار الملك فهد الدولي  بالمنطقة الشرقية 

 مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 

 باقي مطارات المملكة الدولية والمحلية 

%43

%34

%19
%4
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القدرة التنافسية لخدمات
النقل العام بالمملكة العربية السعودية

وفق معايير عالمية 

الفصل الثالث



مؤشرات تطور أنشطة قطاع النقل العام
21مبادرة مرصد قطاع دعم األعمال 2020م

القسم األول: القدرة التنافسية لخدمات النقل بالمملكة العربية السعودية 
تقريــر التنافســية العالمــي)WEF( هــو تقريــر ســنوي يصــدر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي 
منــذ عــام 2005م ،  والتقريــر يصنــف الــدول حســب معاييــر التنافســية العالميــة ، والمســتند فــي 
األســاس إلــى معاييــر أساســية محوريــة عــن إقتصــادات تلــك الــدول، ويعتبــر هــذا التقريــر مــن أهــم 
التقارير العالمية  ذات المرجعية الموثوقة  بالنســبة لمتخذي القرار ، والمخططين االســتراتيجيين 
ــر  ، وكذلــك  المســتثمر  المحلــي واألجنبــي، ويعتبــره خبــراء  االقتصــاد والتنميــة  مــن أهــم التقاري
أيضــًا  فــي مجــال صناعــة  قــرارات  التخطيــط االقتصــادي  وبرامجــه  فــي أي دولــة والتــي تتضمــن 

تصميــم إســتراتيجيات النمــو االقتصــادي ورفــع التنافســية.
ويتضــح مــن الجــدول رقــم )11( ومــن الشــكل البيانــي رقــم )4( حجــم اإلنجــاز المتحقــق للمملكــة 
العربيــة الســعودية والــذي يعكــس مــدى التقــدم الكبيــر فــي مســتوى مؤشــر التنافســية العالمــي، 
حيــث قفــزت المملكــة فــي مؤشــرها العــام لمحــور البنيــة التحتيــة لخدمــات النقــل العــام مــن مركــز 
)40( إلــى المركــز )34( خــالل عــام 2019م، واحتلــت المركــز األول عالمًيــا بجانــب أمريــكا وأســبانيا 
ــا العــام الــذي  ــة عالمًي ــة الثاني فــي مؤشــر ترابــط شــبكة الطــرق لنفــس العــام، كمــا احتلــت المرتب

قبلــه 2018م. 
وقــد تمكنــت المملكــة مــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي محــور كفــاءة خدمــات النقــل الجــوي، حيــث 
تقدمــت )5( مراكــز فــي هــذا المحــور خــالل العــام المالــي 2019م لتصــل إلــى المركــز )34( علــى 
الصعيــد العالمــي بعدمــا كانــت فــي المركــز )39( خــالل العــام 2018م، كمــا حققــت المملكــة 
مكانــة رائــدة فــي عــدة محــاور لمؤشــر التنافســية العالمــي أهمهــا محور مؤشــرات الطــرق )الجودة 
والربــط(، وكفــاءة خدمــات الموانــئ ، وكفــاءة خدمــات القطــارات حيــث شــهد هــذا المحــور القفــزة 
األعلــى بتقدمــه 24 مركــًزا عــن العــام الماضــي ، ويّعــد هــذا التقــدم هــو األعلــى للمملكــة خــالل 

الســنوات الســبعة الماضيــة وفًقــا لتقريــر منتــدى التنافســية العالمــي لعــام 2019م.
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World Economic Forum )2019(. Global Competi- )المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي 
)tiveness Report INDEX 4.0

ICT: Information Communication Technologies Adoption   

n/a:  معلومة غير متوفرة

جدول رقم )11(
 القدرة التنافسية لخدمات النقل العام باالقتصاد السعودي مقارنة بأفضل الممارسات العالمية عام 2019م 

مقارنة بعام 2018م

المملكة العربية السعودية البيان
أفضل أداء عالمي
للعام الميالدي 

2019م
االقتصاد السنغافوري كأفضل 
إقتصاد  تنافسي لعام 2019م

العام 
الميالدي 

2019م
المرتبة من 

إجمالي
)141(

العام 
الميالدي 

2018م
المرتبة 

من 
إجمالي
)140(

مقدار 
التغير 

)المرتبة(
2019م

المرتبةالدولة
)140(

الدرجة
)100 درجة(+ 
إتجاه الدرجة 
مقارنة بعام 

2018م

Road connectivity 
مؤشر ترابط شبكة 

الطرق
121

عدة دول أخرى
)3دول (

n/an/a

 Quality of Road 
infrastructureمؤشر 

جودة الطرق 
190.9سنغافورة26304

مؤشر كفاءة خدمات 
 GCR الموانئ

 EFFICIENCY  OF
SEAPORT
SERVICES

190.8سنغافورة40444

مؤشر كفاءة خدمات 
القطارات 

 EFFICIENCY  OF
TRAIN  SERVICES

580.1اليابان265024

مؤشر كفاءة خدمات 
النقل الجوي 

 EFFICIENCY OF
  AIR TRANSPORT

SERVICES

195.5سنغافورة 34395

الترتيب العام اإلجمالي 
لجميع معايير تنافسية 
البنية التحتية لخدمات 

النقل العام  

185سنغافورة34406
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مستوى  التقدم 1 مرتبة بمعدل تحسن 100 %

مستوى التقدم 5 مرتبات 

مستوى التقدم 24 مرتبة

مستوى التقدم 4 مرتبات

مستوى التقدم 4 مرتبات

تقدم ترتيب المملكة في 
مؤشر ترابط الطرق 

تقدم ترتيب المملكة في 
مؤشر كفاءة النقل الجوي                

تقدم ترتيب المملكة
في مؤشر كفاءة خدمات القطارات 

2019

2019

2019

2019

2019

المرتبة1

المرتبة 34

المرتبة 26

المرتبة26

المرتبة 40

المرتبة2

المرتبة 39 

المرتبة 50

المرتبة 30

المرتبة 44

تقدم ترتيب المملكة في 
مؤشر جودة الطرق 

تقدم ترتيب المملكة في مؤشر 
كفاءة النقل البحري 

الشكل البياني رقم )4(
 القدرة التنافسية لخدمات النقل العام باالقتصاد السعودي 

2018

2018

2018

2018

2018
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القسم الثاني: الوضع الراهن لسالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية بالمملكة 
 ) LPI ( العربية السعودية مقارنة بدول العالم )مؤشر

يتضــح مــن الجــدول رقــم )12( ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية فــي الخدمــات اللوجســتية 
ــر  ــة، وذلــك عب ــة  والعالمي ــة بأفضــل  الممارســات العربي ــم ، ومقارن ــدول العال ــة ب المقدمــة مقارن
تلــك  ، حيــث تســاعد   )  LPI  ( الخدمــات  تلــك  أداء  الدولــي لقيــاس  البنــك  مؤشــرات  ومعاييــر 
المؤشــرات  علــى تحديــد التحديــات والفــرص التــي تواجههــا المملكــة ) مقارنــة بـــ 160بلــد( فــي 

مجــال الخدمــات اللوجســتية التجاريــة ومــا يمكنهــا فعلــه لتحســين أدائهــا.
وقــد حققــت المملكــة عــام 2018م الترتيــب الـــ)55( مــن بيــن 160 دولــة فــي التقييــم العــام 
اإلجمالــي للخدمــات اللوجســتية بتراجــع عــن الترتيــب اإلجمالــي عــام 2016م بمقــدار 3 درجــات، 

وبمعــدل تراكمــي بلــغ 3.01 مــن 5.00، مــا يعــادل نســبته 60 % تقريبــًا.

أهم محددات القطاع اللوجستي بالمملكة

تشــير األرقــام والبيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )12( إلــى أن قطــاع التخليــص الجمركــي والبنيــة 
التحتيــة لقطــاع النقــل البــري )القطــارات، الموانــئ، الطــرق( يقــف أمامهمــا تحديــات كبيــرة أمــام 

تطــور الخدمــات اللوجســتية بالمملكــة، هــذا باإلضافــة إلــى تحديــات إداريــة وتنظيميــة أخــرى. 
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جدول رقم )12(
 ترتيب  المملكة العربية السعودية  للخدمات اللوجستية  مقارنة بدول العالم  2016 - 2018 م

المعيار
المملكة العربية السعودية 

قيمة 
التغير 
في 

المرتبة
   -،+(
مرتبة(

أفضل الدول العربية
2018م

) اإلمارات العربية 
المتحدة (

أفضل الممارسات 
العالمية
2018م
) ألمانيا (

المرتبة2018م2016 م
)160(

المعدل 
التراكمي
)5درجات(

المرتبة
)160(

المعدل 
التراكمي
)5درجات(

البنية التحتية  
403.24433.113104.0214.37للخدمات اللوجستية

الجمارك ) إجراءات 
الجمارك والتخليص 

الجمركي(
682.69662.66-2153.6314.09

أسعار الشحن 
الدولي) الشحنات 
والبضائع والطرود 

الدولية(

483.23562.99853.8543.86

كفاء وجودة 
الخدمات اللوجستية 

543.00572.863133.9214.31

متابعة الشحنات 
لحظيا

493.25463.17-3133.9624.24

الوقت أو الجدول 
الزمني للشحنات 

533.53673.31444.3834.39

الترتيب ) التقييم( 
العام اإلجمالي 

لجميع المعايير        
) الخدمات 
اللوجستية(

523.16553.01-3113.9614.20

 world Bank )2018( LPI RANKING GLOBAL( المصدر: تقارير البنك الدولي
مالحظة: البنك الدولي يحدث بيانات الجدول أعاله كل سنتين حيث يتوقع أن يصدر التقرير القادم 

في نهاية 2020م.

مستوى التراجع )3( مرتبات

مرتبة المملكة في مؤشر الخدمات 
 )LPI( اللوجستية العالمي

2016
المرتبة 52

المرتبة55 

الشكل البياني رقم )5( ترتيب الخدمات اللوجستية بشكل عام للمملكة

2018
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أهم مؤشرات 
خدمات النقل العام
في مدينة الرياض 

الفصل الرابع
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أهم مؤشرات النقل المستدام لمدينة الرياض 
 يعمــل المرصــد الحضــري تحــت مظلــة الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض، بمشــاركة )56( جهــة مــن 
كافــة القطاعــات فــي مدينــة الريــاض مــن ضمنهــا غرفــة الريــاض. ويتولــى قيــاس مســتوى الكفــاءة 
واألمــن لتنقــالت ســكان مدينــة الريــاض كأحــد أهــم أهــداف النقــل المســتدام مــن خــالل رصــد 
وتقييــم إتجاهــات التنميــة فــي مختلــف المجــاالت بشــكل عــام وفــي مجــال النقــل العــام بشــكل 

خــاص وتأثيــر عمليــات النمــو الســريع لمدينــة الريــاض علــى أنشــطة النقــل العــام المختلفــة.
وتهــدف هــذه المؤشــرات الحضريــة إلــى إيجــاد نظــم مراقبــة حضرية مســتدامة لمســاندة التخطيط 
وربــط نتائــج المؤشــرات بالسياســات والمســاندة فــي بنــاء القــدرات المحليــة باإلضافــة إلــى تحفيــز 

وتســهيل بنــاء الشــراكات مــع القطاعــات الحيويــة ذات العالقــة. 
وفيمــا يلــي موجــز ألهــم نتائــج مؤشــرات النقــل المســتدام بمدينــة الريــاض مــع نبــذة تعريفيــة عــن 

العاصمــة خــالل دورات المرصــد الحضــري الثالثــة )1434هـــ، 1438هـــ، 1440هـــ(  

مؤشر البوابة الجوية لمدينة الرياض )مطار الملك خالد الدولي(
يعتبــر هــذا المؤشــر أحــد أهــم مقاييــس أداء المدينــة فــي رفــع مســتوى التنافســية وتعزيــز التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة، حيــث تشــير نتائــج المرصــد الحضري بالهيئــة الملكية لمدينة 
ــركاب المغادريــن والقادميــن مــن مطــار الملــك  الريــاض )الــدورة الثالثــة( إلــى أن نســبة إجمالــي ال
خالــد الدولــي خــالل عــام 1440هـــ إلــى اإلجمالــي لجميــع مطــارات المملكــة )26.5 %(  وهــي أقــل 

ممــا كانــت لعــام 1438هـــ حيــث وصلــت إلــى )28 %(.  

مؤشر ترتيب مدينة الرياض بين مدن العالم األكثر سكان

مؤشر عدد سكان مدينة الرياض )مليون نسمة(

47

6.9

48

6.5

69

5.7

1440هـ

1440هـ

1438هـ

1438هـ

1434هـ

1434هـ
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% 26.5

% 28

1440هـ

% 98 1440هـ

1438هـ

مؤشر معدل استخدام السكان المركبات الخاصة لرحلة العمل من اجمالي رحالت العمل

 يهــدف المخطــط االســتراتيجي الشــامل لمدينــة الريــاض )اســتراتيجية النقــل( إلــى التحول التدريجي 
مــن اإلعتمــاد علــى الســيارات الخاصــة إلــى النقــل العــام بعــد تشــغيل مشــروع الملــك عبــد العزيــز 
للنقــل العــام، حيــث تتوقــع اإلســتراتيجية انخفــاض نســبة إســتخدام الســيارات الخاصــة إلــى )74%( 

بعــد تشــغيل المشــروع بخمــس ســنوات.
ــات والســيارات الخاصــة خــالل  ــاض للمركب ــة الري ويتضــح مــن نتائــج مؤشــر إســتخدام ســكان مدين
العــام 1440هـــ أن )%98( مــن الســكان يســتخدمون الســيارات الخاصــة لغــرض رحــالت العمــل، 
وقــد كانــت تبلــغ هــذه النســبة لعــام 1434هـــ )%92(، فــي حيــن إرتفعــت عــام 1438هـــ لتبلــغ 

)%98( وإســتقرت علــى نفــس هــذا المعــدل عــام 1440هـــ.

معدل إستخدام السكان للسيارات الخاصة لرحالت العمل
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 26.5 

%-5 

1440هـ

1438هـ1440هـ

دقيقة

مؤشر متوسط زمن رحلة العمل لكافة وسائل النقل )دقيقة(
بلــغ متوســط زمــن رحلــة العمــل لكافــة وســائل النقــل فــي مدينــة الريــاض خــالل العــام الهجــري 
1440هـــ )26.5( دقيقــة، وكانــت تبلــغ فــي عــام 1438هـــ )31 دقيقــة(، وفــي ذلــك داللــة واضحــة 
لتطــور نظــم النقــل خــالل الفتــرة المذكــورة، حيــث إنخفــض المعــدل الزمنــي لإلنتقــال علــى الرغــم 

مــن زيــادة عــدد الســكان خــالل نفــس الفتــرة.
ويضع المخطط االستراتيجي الشامل لمدينة الرياض )استراتيجية النقل( ضمن أولوياته األساسية 
تخفيــض متوســط زمــن التنقــل بيــن أرجــاء المدينــة؛ األمــر الــذي يســاعد علــى إنخفــاض تكاليــف 
التنقــل إقتصاديــا ويســاهم فــي تحســين البيئــة المحيطــة ويقلــل مــن مشــاكل اإلزدحــام المروريــة. 

مؤشر عدد المركبات الخاصة لكل 1000 من السكان )ملكية المركبات الخاصة(
خــالل العــام الهجــري 1440هـــ بلــغ عــدد المركبــات )الســيارات( الخاصــة لــكل ألــف مــن ســكان 
مدينــة الريــاض بالمتوســط عــدد )293( مركبــة )ســيارة خاصــة(، وذلــك بمعــدل إنخفــاض عــن العــام 

الهجــري 1438هـــ يقــدر بـــ 5%.

متوسط زمن رحلة العمل لكافة وسائل النقل  

 )293( 
مركبة خاصة 

 )310( 
مركبة خاصة 
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مؤشر نسبة المساحة المخصصة للشوارع إلى اجمالي مساحة المنطقة العمرانية
بلــغ معــدل المســاحة المخصصــة للشــوارع إلــى إجمالــي مســاحة المنطقــة العمرانيــة بمدينــة 
الريــاض خــالل العــام الهجــري 1440هـــ )36.4 %(، فــي حيــن وصــل هــذا المعــدل خــالل العــام 

  )% 37.09( 1438هـــ  الهجــري 

مؤشر عدد الوفيات واإلصابات من جراء الحوادث المرورية خالل عام لكل )100( ألف 
من السكان )حوادث الطرق( 

بلغ إجمالي عدد الوفيات واإلصابات بسبب الحوادث لكل )100( ألف من السكان )15.7( وفاة 
وإصابة خالل العام الهجري 1440هـ بمعدل ارتفاع عن العام الهجري 1438هـ يقدر بـ 45 %.

وقــد يعــزى هــذا اإلرتفــاع إلــى عــدة عوامــل متداخلــة ومتغيــرة يرجــع منهــا ألســباب ديمغرافيــة 
وأســباب أخــرى قــد تتعلــق بأســاليب وســلوكيات القيــادة واإللتــزام بالنظــم والقواعــد المروريــة، 
والجدير بالذكر هنا أن إستراتيجية النقل تهدف وبشكل رئيسي إلى إنخفاض الوفيات واإلصابات 

30 % خــالل العشــر ســنوات القادمــة وتكثيــف الوعــي بأهميــة الســالمة المروريــة.

1438هـ 

1440 هـ

)% 37.09(

)% 36.4(

% +45
1438هـ1440هـ
15.7 

وفاة وإصابة
10.8 

وفاة وإصابة



مؤشرات تطور أنشطة قطاع النقل العام
31مبادرة مرصد قطاع دعم األعمال 2020م

مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض 
نافذة على رؤية المملكة 2030

الفصل الخامس
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مكونات المشروع الرئيسية

مشروع القطارات:

يخــص  فيمــا  الريــاض  لمدينــة  الملكيــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  والمعلومــات  البيانــات  آخــر  وفــق 
مشــروع الملــك عبــد العزيــز للنقــل العــام بمدينــة الريــاض، يتكــون مشــروع قطــار الريــاض مــن)  85 
(محطــة بســتة مســارات وبطــول يبلــغ نحــو)176 ( كيلومتــرا، وجــرى تصميــم كافــة عناصــره وفــق 
مواصفــات تقنيــة وتصميميــة عاليــة، مــن أبرزهــا اســتخدام نظــام القطــارات اآللــي ذاتيــة القيــادة 
وتتــوزع مســارات شــبكة القطــار بيــن ثالثــة مســتويات، مســتوى أنفــاق تحــت األرض بنســبة تبلــغ 
نحــو) 31 %( ، ومســتوى مســارات علــى ســطح األرض بنســبة بلغــت نحــو) 19 % ( ، ومســتوى 
أخيــر علــى الجســور تبلــغ نســبته نحــو )50 %(. وتتضمــن محطــات مشــروع قطــار الريــاض أربــع 
محطــات رئيســة كقيمــة مضافــة  لمشــروع النقــل  العــام وعامــاًل لتحســين البيئــة العمرانيــة  فــي 

المدينــة ، وهــي علــى النحــو التالــي: 
1. محطة مركز الملك عبد الله المالي. 

2. محطة شركة االتصاالت.
3.  محطة قصر الحكم.

4. المحطــة الغربيــة )تمتــاز بوقوعهــا فــي مناطــق عاليــة الكثافــة وعنــد تقاطع مســارات القطار 
والحافــالت(، إضافــة إلــى تقديمهــا خدمــات متنوعــة مســاندة لنظــام النقل العام.

ويشــتمل المشــروع أيضــا علــى )25( موقًعــا لمواقــف الســيارات بســعات مختلفــة تتــراوح مــا 
بيــن 200إلــى 1000 ســيارة، باإلضافــة إلــى )7( مراكــز للمبيــت والصيانــة ومبنــى مركــز التحكــم 

والتشــغيل لنظــام النقــل العــام بمدينــة الريــاض. 

حافالتقطارات
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مشروع الحافالت:

كذلــك يجــري العمــل فــي الوقــت الحالــي علــى تنفيــذ مشــروع حافــالت الريــاض لتحقيــق التكامــل 
األمثــل بيــن شــبكتي الحافــالت والقطــارات وتســهيل اســتخدامهما بــدًل مــن اســتخدام وســائل 
النقــل الخاصــة للتنقــل داخــل المدينــة، ويشــتمل هــذا المشــروع علــى )650( موقًعــا إلنشــاء شــبكة 
نقــل حافــالت داخــل مدينــة الريــاض التــي تتكــون مــن )24( مســًارا بمســاحة ممتــدة تفــوق )1900( 

كيلومتــرا لتغطــي كامــل األحيــاء بالعاصمــة. 
أهمية المشروع

ــة  ــاض  فــي تحقيــق  توجهــات رؤي ــة الري ــز للنقــل العــام  بمدين يســاهم  مشــروع الملــك عبدالعزي
ــة  ، وإطــالق  ــة  للمدين ــة  االقتصادي ــر البني المملكــة 2030 مــن خــالل  دور المشــروع فــي تطوي
إمكاناتهــا  وقدراتهــا التنافســية  وتحســين بيئــة ومنــاخ  اإلســتثمار فيهــا، فضــاًل عــن دور المشــروع  
فــي تحقيــق  أحــد  أهــم عناصــر  الرؤيــة  بتصنيــف  ثــالث مــدن ســعودية  بيــن أفضــل  )100( 
مدينــة  فــي العالــم  بمشــيئة اللــه تعالــى ، علــى إعتبــار  النقــل العــام  أحــد أهــم  متطلبــات  رفــع 
تصنيــف مدينــة الريــاض ، وتنبثــق  عــن مشــروع النقــل العــام  فــرص واعــدة  للتطويــر واإلســتثمار 
أمــام القطــاع الخــاص  الســيما مــا يتعلــق بالقطــاع العقــاري  وتحســين مســتوى  البيئــة العمرانيــة  
للمناطق المحيطة  بالمحطات  وزيادة نســبة الكثافات  فيها ، وإيجاد فرص اســتثمارية وإيرادات 

جديــدة  للمدينــة .
كمــا تشــير البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي تقاريــر متابعــة المشــاريع التابــع للهيئــة الملكيــة 
لمدينــة الريــاض؛ أن إجمالــي عــدد المشــاريع لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة التنمويــة فــي مدينــة 
الريــاض بلــغ عددهــا )667( مشــروعًا بإجمالــي تكلفــة تقــدر بـــحوالي )193,3( مليــار ريــال ســعودي 
وذلــك حتــى نهايــة العــام المالــي )2019م(، يأتــي فــي صــدارة تلــك المشــاريع ؛ مشــروع الملك عبد 

العزيــز للنقــل العــام )القطــار والحافــالت(، بإجمالــي تكلفــة لجميــع مراحــل تنفيــذه  تقــدر بـــحوالي
) 89.5 ( مليــار ريــال ســعودي ؛ شــكلت مــا نســبته %46 مــن إجمالــي التكاليــف الماليــة لجميــع 

مشــاريع مدينــة الريــاض التنمويــة. 
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سير العمل بالمشروع 

ٌقســم مشــروع الملــك عبــد العزيــز للنقــل العــام بمدينــة الريــاض إلــى ثالثــة مجموعــات رئيســية 
بلغــت نســب إنجازهــا حتــى نهايــة العــام علــى التوالــي 84 % و 87 % و93 % بإجمالــي تكلفــة 
للمراحــل الثــالث تقــدر بـــحوالي 89.5 مليــار ريــال ســعودي شــكلت مــا نســبته %46 مــن إجمالــي 

التكاليــف الماليــة لجميــع مشــاريع مدينــة الريــاض التنمويــة.  
وأكتمــل فــي عــام 1440هـــ )2019م( إنجــاز أعمــال األنفــاق العميقــة بنســبة )100 %(،   
وأعمــال المســارات الســطحية بنســبة )93 %(، كمــا تواصلــت  أعمــال  تصنيــع عربــات القطــارات  ، 
حيث تم االنتهاء  من تصنيع )403( عربة من أصل )452( عربة  في المشروع ، وانطلقت أعمال 
االختبــارات التشــغيلية  األوليــة  علــى هــذه العربــات  بعــد أن  تــم إطــالق التيــار الكهربائــي  فيهــا  

الوزن النسبي ألبرز  المشاريع التنموية في مدينة الرياض حتى نهاية عام 2019م

مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام) القطار(
بمدينة الرياض

إنشاء المدينة الظبية الخاصة بوزارة الداخلية

نظام نقل مياه الجبيل الرياض

تنفيذ وإنجاز محطات الركاب والمواقف العامة
من مشروع حافالت الرياض

تطوير الصاالت بمطار الملك خالد الدولي

المصدر: غرفة الرياض، دراسة وصفية مقارنة عن المشاريع التنموية الكبرى بمنطقة الرياض في 
ظل رؤية المملكة 2030م، سبتمبر 2020م

% 42

% 5

% 3

% 2.20 % 1.10
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الرؤية المستقبلية لقطاع النقل العام
بالمملكة العربية السعودية

والدور اللوجستي الواعد

الفصل السادس
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االستراتيجية الوطنية للنقل العام بالمملكة والدور اللوجستي الواعد
اهتمــت رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020 للمملكــة  باالســتثمار  فــي البنــى 
التحتيــة مــن خــالل تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص محليــا ودوليا، وأكدت علــى تفعيل االنظمة 
واللوائــح بمــا يمّكــن مشــغلي منظومــة النقــل مــن اســتثمار امكاناتهــا بصــورة مثلــى، ويحقــق الربــط 
بيــن المراكــز التجاريــة القائمــة، ويفتــح طرقــا جديــده للتجــارة، ويعــزز مكانتهــا كمنصــة لوجســتية 
ــاكل  ــح وهي ــي إعــادة تشــكيل  لوائ ــا( ، وبالتال ــا وأفريقي ــة ) آســيا وأوروب ــن القــارات الثالث ــزة بي ممي
حوكمــة القطــاع اللوجيســتي  وفتــح الطريــق  أمــام تحريــر  الســوق  ومشــاركة  القطــاع الخــاص .

ومــن المتوقــع بحلــول عــام 2030م أن تتبــوأ المملكــة العربيــة الســعودية مكانهــا بيــن أهــم المراكز 
اللوجســتية فــي المنطقــة، حيــث تهــدف مــن خــالل رؤيتهــا الطموحــة تقــدم ترتيبهــا فــي مؤشــر 

أداء الخدمــات اللوجســتية مــن المرتبــة )49( إلــى )25( عالميــا و)1( إقليمًيــا.
ــوزارة النقــل فــي برنامــج التحــول  ــادرات برنامــج التحــول الوطنــي ل أ - االهــداف االســتراتيجية ومب

ــع الــى: الوطنــي 2020 جــاءت لتتطّل
1 - رفع كفاءة البنية التحتية للنقل.

2 - زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المشاريع.
ب ـ اإلستراتيجية الوطنية للنقل / وزارة النقل 

ركزت استراتيجية الوزارة الوطنية للنقل على تحقيق ما يلي: 
 الكفايــة والفعاليــة، وذلــك برفــع مســتوى أداء الجهــات العاملــة فــي تقديــم خدمــات النقــل 	 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وتشــجيع وتســهيل مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تقديــم 
خدمــات النقــل وتطويــر مرافقــه، وترشــيد التســعير واســترداد التكلفــة.

  تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــالل تشــجيع النمــو االقتصــادي فــي مختلــف 	 
المجــاالت، ودعــم التنميــة المتوازنــة فــي جميــع مناطــق المملكــة، وتلبيــة متطلبــات المجتمــع 

بالنســبة لخدمــات النقــل.
  تعزيــز المشــاركة اإلقليميــة والدوليــة وأهمهــا تســهيل إجــراءات العبــور عبــر الحــدود، وتقليــل 	 

حواجــز التبــادل التجــاري، ودعــم عمليــات إعــادة التنظيــم االقتصــادي وتشــجيع المنافســة فــي 
خدمــات النقــل المحلــي واإلقليمــي والدولــي.

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص.	 
  التكامل اإلقليمي والمشاركة في األسواق العالمية.	 
 سالمة النقل وحماية البيئة وتسهيل التجارة العالمية.	 
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ج ـ استراتيجية المملكة العربية السعودية لتصبح مركزا لوجستيا عام2030
ســعت المملكــة العربيــة الســعودية فــي رؤيتهــا مــن أجــل تحقيــق مركــزا لوجســتيا واعــدًا، وذلــك 
عبــر إطــالق برنامــج مــن تســع مبــادرات للنهــوض بقطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية، وهــي 

علــى النحــو التالــي:
1.  تبســيط عمليــة اإلســتيراد / التصديــر: حيــث تهــدف المبــادرة لتقليــل الوقــت والتكلفــة وزيــادة 
االنتظــام فــي عمليــة إســتيراد/تصدير البضائــع مــن خــالل إعــادة هندســة العمليــة واإلعتمــاد 

بشــكل أكبــر علــى المكننــة.
2.  تبنــي األنظمــة اإللكترونيــة: وذلــك بهــدف زيــادة مســتوى األمــن والشــفافية والســيطرة علــى 

عمليــات اإلســتيراد/ التصديــر مــن خــالل التوســع فــي إســتخدام األنظمــة اإللكترونيــة.
3. خطــة رئيســية متكاملــة للبنيــة التحتيــة فــي قطــاع النقــل: وذلــك بهــدف الرفــع مــن مســتوى 
الجــودة والســالمة والكفــاءة فــي البنيــة التحتيــة فــي قطــاع النقــل مــن خــالل التخطيــط المتكامــل 

للبنيــة التحتيــة للنقــل علــى المــدى الطويــل وبالتنســيق مــع كافــة الطــراف المعنيــة.
4.  زيادة السعة المخصصة للشحنات الجوية: وذلك بهدف حل مشكلة محدودية البنية التحتية 

الحالية من خالل التوسع في السعة المخصصة للشحنات الجوية في المطارات الدولية.
5. التحســين التنظيمي للقطاع اللوجيســتي: بهدف زيادة مســتوى المنافســة ومشــاركة القطاع 

الخــاص، مــن خــالل تحديــث اللوائــح الحاليــة بحيــث تتناســب مــع المعاييــر الدوليــة.
6.  إصــالح قطــاع الموانــئ: وذلــك لتعزيــز الكفــاءة وجــودة الخدمــة فــي النقــل البحــري مــن خــالل 

زيــادة التخصــص فــي الموانــئ وإصــالح أطــر الحوكمــة واالمتيــاز.
بالســكك  النقــل  الخدمــة فــي  الكفــاءة وجــودة  لتعزيــز  الحديديــة:  الســكك  إصــالح قطــاع    .7
الحديديــة مــن خــالل إصــالح إطــار الحوكمــة ، وإخضــاع قطــاع النقــل  بالســكك الحديديــة  لعمليــة  

خصخصــة وإعــادة هيكلــة.
ــز الكفــاءة وجــودة الخدمــة فــي خدمــات  ــة: بهــدف تعزي ــر قطــاع خدمــات الشــحن الجوي 8.  تحري

الشــحن الجــوي األرضيــة.
9. تطويــر المناطــق االقتصاديــة الخاصــة: بهــدف زيــادة وتســهيل التجــارة مــن خــالل إنشــاء مناطــق 

إقتصاديــة خاصــة جديــدة.
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تبسيط عملية 
اإلستيراد 

المناطق التصدير
اإلقتصادية 

الخاصة

التحول 
الرقمي وتبني 

األنظمة 
اإللكترونية

النقل والبنية 
التحتية

الموانئ 
البحرية

الشحن
الجوي

القطاع 
الخاص 

اللوائح 
والقوانين

قطاع السكك 
الحديدية

المصدر: وزارة النقل 

شكل بياني رقم )6(
مبادرات المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية
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برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية )رؤية المملكة 2030(
يعــد البرنامــج أحــد أبــرز برامــج تحقيــق  رؤيــة المملكــة  2030  ، ويعمــل علــى دعــم وتطويــر عــدد 
مــن القطاعــات  الصناعيــة  المســتهدفة  مثــل ) صناعــة الســيارات، الصناعــات الكيميائيــة ، صناعــة 
األدويــة والمســتلزمات  الطبيــة ، االســتزراع الســمكي (  باإلضافــة إلــى  التركيــز علــى تطويــر قطــاع  

التعديــن والطاقــة  والخدمــات اللوجســتية. 
ويوضــح تقريــر شــركة جــدوى لإلســتثمار اســتهداف البرنامــج وســعيه نحــو جــذب  إســتثمارات فــي 
المملكــة  تبلــغ قيمتهــا  1.6 تريليــون  ريــال ســعودي  بمــا يعــادل ) 427 مليــار دوالر أمريكــي (  
بحلــول عــام 2030م، حيــث يشــتمل البرنامــج  علــى أكثــر  مــن 300 مبــادرة للقطاعــات الصناعيــة 
 1.2 بـــ  أن  تســهم   يتوقــع   ، اللوجســتية  التعديــن والطاقــة والخدمــات  المســتهدفة وقطــاع 
تريليــون  ريــال  فــي الناتــج  المحلــي اإلجمالــي  بحلــول عــام 2030م، وذلــك مــن خــالل زيــادة حصــة 
ــج  ــن، الطاقــة ،الخدمــات اللوجســتية (  مــن 17 % مــن النات القطاعــات األربعــة ) الصناعــة التعدي
المحلــي اإلجمالــي  إلــى نحــو 33 %  عــام 2030 م، مقارنــة  بـــ 10 % عــام 1990م  ، ويعتبــر 

صنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي الممــول الرئيــس والممكــن الرســمي للبرنامــج.
ويســتهدف البرنامــج أيضــا تحويــل المملكــة إلــى مركــز عالمــي تنافســي للخدمــات اللوجســتية، مــن 
خــالل   تطويــر البنيــة التحتيــة وشــبكات النقــل المطلوبــة، كمــا يســعى البرنامــج إلــى نقــل المملكــة 
لتكــون ضمــن أفضــل )25( دولــة فــي أداء الخدمــات اللوجســتية عالميــًا؛ وفــق مؤشــرات وتقاريــر 

.)LPI( البنــك الدولــي
كمــا تتطلــع برامــج رؤيــة المملكــة 2030 الســيما هــذا البرنامــج إلــى رفــع نســبة الصــادرات غيــر 
النفطيــة  مــن )16 %( إلــى )50 %(  مــن إجمالــي  الناتــج المحلــي  غيــر النفطــي واإلســتفادة فــي 
ذلــك  مــن الموقــع  اإلســتراتيجي  للمملكــة  كونهــا  فــي ملتقــى  أهــم  طــرق التجــارة العالميــة،  
المبــادرات والتخطيــط  لمشــاريع واعــدة  تســاهم فــي تحقيــق   لعــدد مــن  باإلعــداد  وبــادرت 
ــم تدشــينه فــي عــام 2019م تحــت مســمى “  األهــداف المنشــودة ؛ أهــم تلــك المشــاريع مــا ت
مينــاء الملــك عبداللــه” فــي مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة علــى الســاحل الغربــي للمملكــة   
ويمتــد لمســاحة  14 مليــون  متــر مربــع   وتبلــغ مســاحته  الحاليــة 4.3 مالييــن حاويــة  ، حيــث 
يســهم  المينــاء  فــي تحقيــق  التكامــل  بيــن إقتصــاد المملكــة  واإلقتصــاد اإلقليمــي  والعالمــي، 
ــرواد  وإســتيعاب  تزايــد  صــادرات  المملكــة  إلــى األســواق العالميــة وإتاحــة فــرص  إســتثمارية  ل
األعمــال  ويعتبــر المشــروع ضمــن أساســيات تطويــر البنيــة التحيــة  لقطــاع الخدمــات اللوجســتية.
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شكل بياني رقم )7( رؤية المملكة 2030 للدور اللوجستي الواعد

رفع نسبة الصادرات غير النفطية بشكل عام  
من 16 % إلى 50 % على األقل من إجمالي  

الناتج المحلي غير  النفطي.
* 200 مليار ريال سعودي  مساهمة  قطاع 

الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي 
السنوي 

*  وظائف جديدة  للمواطنين والمواطنات 
*  تحسين وتنمية المحتوى المحلي للخدمات  

اللوجستية 
* أن تكون المملكة أفضل 25 دولة  ضمن 

تقارير أداء الخدمات اللوجستية  الذي يعده 
البنك الدولي

60 مبادرة 
بالقطاع

 اللوجستي

تطوير البنى 
التحتية 
 للقطاع 

اللوجستي 

المصدر: رؤية المملكة 2030
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خالصة أهم النتائج لتطور 
حركة مؤشرات النقل العام

بالمملكة العربية السعودية

الفصل السابع
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% 6.1

معدل نمو مشاركة أنشطة قطاع النقل والتخزين واالتصاالت في الناتج المحلي 
اإلجمالي في المملكة العربية السعودية باألسعار الجارية خالل عام 2019م

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي _ التقرير السنوي الخامس والخمسون )56( 2020م  

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي _ التقرير السنوي الخامس والخمسون )56( 2020م  

أوال: مساهمة قطاع النقل العام في الحسابات القومية 

ثانيًا: األهمية النسبية ألنشطة النقل العام  في تطور حركة المسافرين بالمملكة للعام 2019م 

المركز األول: النقل الجوي

المركز الثاني: النقل البري

المركز الثالث: النقل البحري

% 93 

% 6 

% 1 
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ثالثا: األهمية النسبية لمطارات المملكة الدولية الرئيسية في تطور حركة المسافرين 
بالمملكة للعام 2018م 

رابعًا: األهمية النسبية لمطارات المملكة الدولية الرئيسية في تطور حركة الشحن 
الجوي )الدولي والداخلي( بالمملكة للعام 2018م 

المركز األول: 
مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض )36 مليون مسافر( 37 % من إجمالي حركة 

المسافرين بالمملكة.
المركز الثاني:

 مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة )28 مليون مسافر( 29 % من إجمالي حركة المسافرين 
بالمملكة.

المركز الثالث: 
مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام )10 مليون مسافر( %10 من إجمالي حركة 

المسافرين بالمملكة.

المركز األول:
 مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض )381 ألف طن( %43 من إجمالي حركة الشحن 

الجوي بالمملكة.
المركز الثاني: 

مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة )301 ألف طن( %34 من إجمالي حركة الشحن الجوي 
بالمملكة.

المركز الثالث: 
مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام )165 ألف طن( %19 من إجمالي حركة الشحن 

الجوي بالمملكة.
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مستوى التقدم )6( مرتبات 

مستوى التراجع )3( مرتبات

2019
المرتبة 34

المرتبة 40
2018

تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تنافسية البنية التحتية لخدمات النقل العام  

عن عام 2018م مما ساهم رفع مستوى الشفافية وفعالية األداء  

 )LPI( مرتبة المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية العالمي

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي
)World Economic Forum )2019(. Global Competitiveness Report INDEX 4.0 

المصدر: منجزات برنامج التحول الوطني )مسيرة التحول 2020م( رؤية المملكة 2030

world Bank )2018( LPI RANKING GLOBAL( المصدر: تقارير البنك الدولي

خامسًا: القدرة التنافسية لخدمات النقل العام بالمملكة العربية السعودية

سادسًا: ارتفاع معدل تمكين التحول الرقمي في قطاع النقل واالتصاالت 
إلى 81.3 % في عام 2019م بزيادة تقدر بـ 35.5 % 

)LPI( 2030 سابعًا: مؤشر الدور اللوجستي ورؤية

% 81.3

2018

2016
المرتبة 52

المرتبة 55 
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المراجــــــع

اواًل: الدراسات السابقة:
1. غرفــة الريــاض، دراســة وصفيــة مقارنــة عــن المشــاريع التنمويــة الكبــرى بمنطقــة الريــاض فــي 

ظــل رؤيــة المملكــة 2030م، ســبتمبر 2020م
2. تقرير شركة جدوى لإلستثمار عن االقتصاد السعودي، فبراير 2019م.

ثانيا: الوثائق الرسمية:
1. الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد )54( 1439هـ/1440هـ )2018م( 
1440هـــ  1438هـــ/   )53( العــدد  الســنوي،  اإلحصائــي  الكتــاب   – لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة   .2

)2017م(.
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ثالثًا: المصادر اإللكترونية:
https://www.stats.gov.sa/ar 1. الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة العامة لإلحصاء

.vision2030.gov.sa 2030 2. الموقع اإللكتروني الرسمي لرؤية المملكة
/https://www.mot.gov.sa 3. الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة النقل

رابعًا: المراجع األجنبية )تقارير رسمية دورية(:
1. World Economic Forum )2019(. Global Competitiveness Report
2. World Bank )2020(. Doing Business: Saudi Arabia. Edition17th 
3. world Bank )2018( LPI RANKING GLOBAL
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