
الريــــــــــاض
فـي أرقـــــام

 إعداد
 مركز البحوث
 والمعلومـات
عــــام 2022م



أهم المؤشرات االقتصادية )التنموية( 
واالجتماعية لمنطقة الرياض

النمو السكاني

تعداد سكان مدينة الرياض مقر
إمارة منطقة الرياض

ملــــــيــــــــــــــــــــــــــــــون نسمة8.4

عدد رخص البناء خالل
العام 1443هـ 

14.700+
رخـــــــــــصــــــــــة

المصدر / امانة منطقة الرياض

 المصــــــــدر: تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت( – الربع األول عام 2022م

 نسبة إسهام مدينة الرياض مقر إمارة
 المنطقة في الناتج المحلي اإلجمالي

للمملكة  المصـــدر: تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت(23%
– الربع األول عام 2022م

من إجمالي سكان المملكة 

%25معـدل

01

02

 المكانة االقتصادية للرياض
على مستوى المملكة

03



ألف دوالر أمريكي تقريبا

27 ما يعادل

بنسبة

35.4%

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمـــــالي لمـــــدينــــــة الريــــــــــــاض

 حجم القطاع الخاص )المنشآت الصغيرة
والمتوسطة( في منطـــقــــة الريـــــــاض

عدد رخص المحالت خالل العام 1443هـ

 من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة
بالممـلـــكـــة حتى نهاية شهر يونيو عام 2022م

 متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
اإلجمالي لمدينة الريـــــاض مقر إمارة المنطقة
المصـــــدر: المرصد الحضري لمدينة الرياض – الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض )تقرير المؤشرات الحضرية لعام 2019م(

والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  تقريــر  المصــدر: 
2022م عــام  الثاـنـي  الربــع   – )منشــآت( 

المصدر / امانة منطقة الرياض

ألف ريال سعودي
102

300

+ 26.200
رخـــــــــــصــــــــــــــــة

ألف منشأة



 نسبـة العاملين بالقـطـاع الخاص في منطـقة
 الرياض إعتبارا من الربع الثاني من عام 2022م

من إجمالي القوى العاملة بالمنطقة

نسبــة العاملين بالقـطــــاع
الخـاص في منطقة الرياض

43.4%

احصاءات صناعية
ـي الرخــص التعدينيــة الســارية حتــى نهايــة  اجماـل
يونيــو 2022 ـفـي منطقــة الريــاض )499( رخصــة.  01
عــدد المصانــع التــي بــدأت اإلنتــاج مــن ينايــر وحتــى 

ــع . ــو 2022 )217( مصن يوني 02
عــدد التراخيــص الصناعيــة الجديــدة المصــدرة مــن 
ــو 2022 )203( ترخيــص صناعــي.  ــر وحتــى يوني يناي 03

المـــــصــــــــدر: وزارة الصنـــاعة والثـــــروة المعدنية - النشــــرة الشهرية للصنـــــــاعة والتعــــدين يونيـــو 2022

والمتوســـطة  الصغيــرة  للمنشـــــــآت  العامــة  الهـــيئة  تقـــريــــــر  المــصــــــــــدر: 
عــام2022م الثاـنـي  الربــع  )منشــآت( 



مشــروع حـديقة الملك ســـلمان

 مــؤشــــرات المشــــاريع التنموية
  لمنطقــة ومدينــة الرياض

بلــغ عــدد مشــاريع منطقــة الريــاض )1838( مشــروع حتــى نهايــة 2021م 
بتكلفــة اجماليــة 337,1 مليــار ريــال.

انجز منها %24 وعددها )365( مشروع بتكلفة اجمالية )25,5( مليار ريال.

أطلــق خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود – 
حفظــه هللا- فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 12 رجــب 1440هـــ أربعــة مشــروعات 
ــال  ــار ري ــة 86 ملي ــا اإلجمالي ــغ تكلفته ــاض، تبل ــة الري ــرى فــي مدين ــة كب نوعي
)حديقــة الملــك ســلمان، الريــاض الخضــراء، المســار الرياضــي، الريــاض آرت(

المـــــصــــــــدر : المرصــــد الحضــــــري لمدينة الريــــــاض - الهيئــــة المــلكية لتطــوير مدينـة الريــــاض

يقام المشروع على مساحة 13.4كيلو متر مربع في قلب مدينة الرياض.
يرتبط بستة من طرق الرياض الرئيسية.

يرتبط بمشــــروع المــلك عبـــد العزيز للنـــقل العام عبر خمس محطات
على الخط األخضر و10 من محطات حافالت الرياض.

•
•
•



 مشــــروع
الرياض الخضراء

يأتــي هــذا المشــروع ضمــن أهــم أهــداف برنامــج جــودة الحيــاة لرؤيــة المملكة 
ـى رفــع نصيــب الفــرد مــن المســاحة الخضــراء ـفـي  إـل 2030، حيــث يهــدف 

ــرًا مربعــًا. ــًا، إلــى 28 مت ــع حالي ــر مرب المدينــة مــن 1.7 مت

يهــدف أيضــًا لزيــادة نســبة المســاحات الخضــراء اإلجماليــة فــي المدينــة مــن 
ـى 9 % بمــا يعــادل 541 كيلومتــرًا مربعــًا, وذلــك مــن خــالل  1.5 % حاليــا إـل

ــاض. ــر مــن 7.5 مليــون شــجرة فــي كافــة انحــاء الري زارعــة أكث

ويغطــي برنامــج التشــجير فــي المشــروع معظــم عناصــر ومكونــات المدينــة، 
بمــا يشــمل:

 3330
حديقة في األحياء

43
منتزها عاما.

9000
 مسجد.

6000
 مدرسة.

2000
لمواقــف  موقــع 

الســيارات.

 1670
ومنشــأة  منطقــة 

. ميــة حكو

 390
منشأة صحية.

 64
جامعة وكلية.

16400كيلــو متــر طولي 
مــن الطرق والشــوارع.

طوليــا  متــرًا  كيلــو   272
مــن األوديــة وروافدهــا.

175 ألف قطعة 
أرض فضــاء ضمــن المنطقــة 

المطورة.

1100 كيلو متر طولي
الخضــراء ضمــن  مــن األحزمــة 
خطــوط المرافــق العامــة )أبــراج 

نقــل الكهربــاء، أنابيــب البتــرول(.

•

•



اســتخدام 72 نوعــا مختــارًا مــن األشــجار المحليــة والمالئمــة لمدينــة 
الريــاض . 

تســهم أعمــال التشــجير، ـفـي تحســين جــودة الهــواء عبــر الحــد مــن 
ثاـنـي أوكســيد الكربــون بنســب تتــراوح مــا بيــن 3 و6 % وزيــادة نســبة 
األوكســجين والرطوبــة وتقليــص الغبــار ـفـي الهــواء، وخفــض درجــات 
علــى  الصيــف  خــالل فصــل  2 درجــة مئويــة  ـى  إـل بمقــدار 1.5  الحــرارة 

المدينــة مســتوى 

يّشــجع المشــروع علــى تحســين مؤشــرات جــودة الحيــاة بشــكل عــام 
وذلــك وفــق مســتهدفات برنامــج جــودة الحيــاة لرؤيــة المملكــة 2030

يتوقــع تحقيــق عائــد اقتصــادي علــى الريــاض بنحــو 71 مليــار ريــال عــام 
2030، وذلــك مــن خــالل دوره ـفـي تقليــص نفقــات: الرعايــة الصحيــة، 
اســتهالك الكهربــاء ورفــع قيمــة العقــارات وترشــيد هــدر ميــاه الشــرب 

ــة ــاه المعالج ــبكات للمي ــتبدالها بش ــري، واس فــي ال

يطلــق فيــه فرصــًا اســتثمارية جديــدة أمــام القطــاع الخــاص فــي أعمــال: 
وأعمــال  الحدائــق  وتنســيق  وتصميــم  والتشــجير  والبســتنة  المشــاتل 

ــري. ال

•

•

•

•

•



 مشــــروع
 المســار الرياضي

يتكــون مشــروع المســار الرياضــي، مــن ثمانيــة مكونــات 

رئيســية تتــوزع بيــن أجزائــه المختلفــة

ــرًا, يحتــوي 13 محطــة  ــو مت ــد بطــول 29.5 كيل مســار وادي حنيفــة يمت
علــى طــول امتــداد الــوادي.

منطقة الفنون تمتد شرق طريق الملك خالد بطول 3 كيلو مترات.

ــن  ــويد ب ــارع س ــن ش ــن م ــرى وادي اإليس ــى مج ــع عل ــن تق ــة اإليس منطق
ــر. ــول 3.5 كيلومت ــد بط ــك فه ــق المل ــرب طري ــى غ ــة حت حارث

المنطقــة الترفيهيــة تقــع شــرق طريــق الملــك فهــد حتــى طريــق عثمــان 
ــن  ــال للدراجي ــرًا متص ــم جس ــرات, وتض ــو مت ــة كيل ــول أربع ــان، بط ــن عف ب

المحترفيــن بطــول 40 كيلــو متــرًا.

المنطقــة الرياضيــة تمتــد مــن شــرق طريــق عثمــان بــن عفــان إلــى شــرق 
طريــق المطــار بطــول 5 كيلــو متــرات، وتشــتمل علــى 60 موقعــًا رياضيــًا.

المنطقــة البيئيــة تمتــد مــن شــرق طريــق المطــار حتــى طريــق الجنادريــة 
علــى وادي الســلي بطــول 14 كيلــو متــرًا.

منطقــة وادي الســلي يمتــد المســار علــى وادي الســلي مــن اســتاد الملك 
فهــد الدولــي جنوبــًا حتــى متنــزه بنبــان شــماال بطــول 53 كيلومترًا.

متنــزه الكثبــان الرمليــة يقــام فــي المنطقــة الرمليــة جنــوب شــرق مطــار 
الملــك خالــد الدولــي علــى مســاحة تبلــغ 20 كيلــو متــرًا مربعــًا.

كمــا يرتبــط المســار بثــالث مــن خطــوط شــبكة قطــار الريــاض هــي )الخــط 
األصفــر، والخــط البنفســجي، والخــط األزرق( وبأربــع محطــات لقطــار 

الريــاض

01
02
03

04

05
06
07
08



مشـــروع
 الريــاض آرت

مشــروع معنــي بتحويــل العاصمــة إلــى معــرض فنــي مفتــوح يمزج بيــن األصالة 
والمعاصــرة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ أكثــر مــن 1000 عمــل ومعلــم فنــي مــن 
إبــداع فنانيــن محلييــن وعالمييــن أمــام الجمهــور فــي مختلــف أرجاء الريــــــاض.

01020304

05060708

0910

يتضمن المشروع 10 برامج:

بوابات الرياضجواهر الرياضحدائق المرحساحات الفن

وادي الفنالفن العابرميادين الفن

منتزه الفنون

محطات الفن 

معلم الرياض



مشروع القدية

الترفيهيــة المشــــاريع   أبــــرز 
والســياحية بمنطقــة الريــاض

• أكبــر مدينــة ثقافيــة ورياضيــة وترفيهيــة 

نوعيــة فــي المملكــة.

وســط  مــن  تقريبــا  دقيقــة   40 يبعــد   •
الريــاض. مدينــة 

مربــع  كلــم   334 مســاحة  علــى  يقــام   •
وأنشــطة  ترفيهيــة  خيــارات  ويتضمــن 

وثقافيــة. رياضيــة 
• مســاحة المشــروع تتجــاوز 2.5 ضعــف 
الواليــات  ـفـي  وورلــد  ديزـنـي  مســاحة 

لمتحــدة. ا

يأتــي فــي صــدارة مشــاريع مدينــة الريــــــاض بشــكل عــام؛ مشــروع الملــك عبــد العزيــز للنقــل 
العــام )القطــارات والحافــالت(

ــة  ــة المملك ــى رؤيـــ ــذة عل ــاض ناف ــة الري ــام بمدين ــل الع ــز للنق ــد العزي ــك عب ــروع المل مش
2030

مكونـــــــــــات المـشروع الرئيسية

02. حافالت               01. قطارات                            

مؤشر النقل العام بمدينة الريــــاض )أهم المشاريـــع فـي 
منطقة الرياض(

• يتسع لـ 17 مليون زائر بحلول 2030

• يستقطب 12 مليون رحلة تسوق.

زيــارة لمرافــق  2 مليــون  يســتقطب   •

الضيافــة.

• يوفــر 57 ألــف فرصــة عمــل جديــدة    

للمواطنيــن.
المصــدر: غرفــة الريــاض, دراســة المشــاريع التنمويــة الكبــرى بمنطقــة الريــاض )مركــز 

البحــوث والمعلومــات( عــام2020م



وفــق البيانــات والمعلومــات الصــادرة عــن الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض فيمــا 
يخــص مشــروع الملــك عبــد العزيــز للنقــل العــام بمدينــة الريــاض، يتكــون مشــروع 

قطــار الريــاض مــن:
)85( محطــة بســتة مســارات وبطــول يبلــغ نحــو )176( كيلومتــرا، 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 
ــي  ــة، وه ــي المدين ــة ف ــة العمراني ــين البيئ ــاًل لتحس ــام وعام ــل الع ــروع النق لمش

علــى النحــو التالــي: 

1.محطة مركز الملك عبد هللا المالي. 
2.محطة شركة االتصاالت.

3. محطة قصر الحكم.
4.المحطــة الغربيــة )تمتــاز بوقوعهــا ـفـي مناطــق عاليــة الكثافــة وعنــد تقاطــع 
ـى تقديمهــا خدمــات متنوعــة مســاندة  مســارات القطــار والحافــالت(، إضافــة إـل

لنظــام النقــل العــام.

مشــروع 
القطــارات

المصدر: التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي العدد )56(1441هـ )2020(



مشروع 
الحافــالت

كذلــك يجــري العمــل فــي الوقــت الحالــي علــى إســتكمال تنفيــذ مشــروع حافالت 
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 
ــدة تفــوق )1900(  ــاض التــي تتكــون مــن )24( مســًارا بمســاحة ممت ــة الري مدين

كيلومتــرا لتغطــي كامــل األحيــاء بالعاصمــة. 
المصــدر: غرفــة الريــاض , مؤشــرات تطــور انشــطة قطــاع النقــل العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية 

فــي ظــل رؤيــة 2030 - مركــز البحــوث والمعلومــات عــام2020 م



تفوق مدينة الرياض كمدينة ذكية 
    

أوضــح االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، أن المدينــة الذكيــة المســتدامة هــي 
ــا المعلومــات واالتصــاالت لتحســين  ــة مبتكــرة تســتخدم تكنولوجي مدين
ــى  ــدرة عل ــة، والق ــات الحضري ــات والخدم ــاءة العملي ــاة، وكف ــة الحي نوعي
المنافســة، وعليــه يشــير التقريــر الســنوي الخــاص بعــام )2020م( والصادر 

مــن )IMD( مركــز التنافسيــــة العــــــالـــــــمي 
ـي  الدوـل للمعهــد  التابــع   )  IMD Global Competitiveness Center  (
ـى أن مدينــة الريــاض عاصمــة  للتنميــة اإلداريــة بمدينــة ســنغافورة ، إـل

المملكــة العربيــة الســعودية  حققــت المرتبــة
) 53( عالميــًا مــن بيــن ) 109(مــدن ذكيــة حــول العالــم، بفــارق تحســن 
بـــ )18( مركــزًا ، مصنفــة بذلــك ـفـي  2019م يقــدر  وتفــوق عــن العــام 
المجموعــة الثانيــة )B( بعدمــا كانــت فــي المجموعــة الثالثــة )C( مــن حيــث 

قــوة وشــمولية إســتيفاء المعاييــر والمقاييــس.

إزدهار مدينة الرياض سياحيًا وثقافيًا. 
 

الجــذب  ـفـي عناصــر  37 عالميــا  المرتبــة  الريــاض علــى  حصلــت مدينــة 
الســياحي، والمرتبــة 75 ـفـي اإلزدهــار والرفاهيــة بتقــدم ملحــوظ عــن 
األعــوام الســابقة، وذلــك مــن خــالل المقارنــة مــع أفضــل 100 مدينــة 
Resonance Consul- 263 مدينــة حــول العالــم وفــق تصنيــف وعالميــة 
ــم للعيــش  ــرات عــام 2021م )تصنيــف مــدن العال ــة لتقدي tancy  العالمي

واالســتثمار(.  والعمــل 
المـصــــدر : ) غرفة الرياض، دراســة المكانة االقتصادية العالمية للمملكـــــة العربيـــــة الســعودية  

وعاصمتهــا الريــاض فــي ظــل تطلعــات رؤيــة 2030م - 2021م (



قائمة 
المراجع: 

ــآت( –  ــطة )منش ــرة والمتوس ــآت الصغي ــة للمنش ــة العام ــر الهيئ 1. تقري
ــع الثانــي عــام 2022م الرب

ــآت( –  ــطة )منش ــرة والمتوس ــآت الصغي ــة للمنش ــة العام ــر الهيئ 2. تقري
الربــع األول عــام 2022م

ــر مدينــة  3. المرصــد الحضــري لمدينــة الريــاض – الهيئــة الملكيــة لتطوي
ــة لعــام 2019م( ــر المؤشــرات الحضري ــاض )تقري الري

4. غرفــة الريــاض، دراســة المكانــة اإلقتصاديــة العالميــة للمملكــة العربية 
الســعودية وعاصمتهــا الريــاض فــي ظــل تطلعــات رؤيــة 2030م، )مركــز 

البحــوث والمعلومــات( 2021م 
ــة الكبــرى بمنطقــة الريــاض  5. غرفــة الريــاض، دراســة المشــاريع التنموي

)مركــز البحــوث والمعلومــات( عــام 2020م.
6. غرفــة الريــاض - مؤشــرات تطــور أنشــطة قطــاع النقــل العــام بالمملكــة 
العربيــة الســعودية فــي ظــل رؤيــة 2030 – غرفــة الريــاض )مركــز البحــوث 

والمعلومات( عــام 2020م.
ــي  ــج المحل ــور النات ــر تط ــوان أث ــادي بعن ــر إقتص ــاض - مؤش ــة الري 7. غرف
ـي بالمملكــة علــى تنويــع القاعــدة اإلقتصاديــة )تطلعــات رؤيــة  اإلجماـل

2030( - )مركــز البحــوث والمعلومــات( عــام 2022م.
8. أمانة منطقة الرياض.

للصناعــة  الشــهرية  النشــرة   – المعدنيــة  والثــروة  الصناعــة  وزارة   .9
والتعديــن 
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