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فهرس الجداول 

الصفحةالبيان للجدولالرقم

الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات باألسعار الثابتــة للسنوات 2013 - 2018 م  (1/1)

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات للسنوات 2013 - 2018 م (1/2)

مساهمة القطاع الرسمي بالناتج المحلي االجمالي للفترة 2018-2013م(1/3)  

الميزان التجاري وحجم التجارة للسنوات 2010-2018  (1/4)

اإليرادات والمصروفات الفعلية للميزانية العامة للدولة للسنوات  2012 - 2016 م(1/5)

مقارنة االيرادات والنفقات الحكومية للربع األول من عامي 2017 و 2018 م(1/6)

الرقم القياسي ألسعار المستهلك للنصف األول  من عام 2018  مقارنة بنفس الفترة عام 2017م  (1/7)

التوزيع النسبي للمساكن المشغولة بأسـر في الرياض مقارنة بمناطق المملكة مطلع عام 2018م(2/1)

األسر بالمملكة حسب المنطقة االداريــة مطلع عام 2018م(2/2)

تطور النمو السكاني بمدينة الرياض منذ عام 1374هـ حتى العام 1438هـ(2/3)

السكان حسب فئات العمر والجنسية ( سعودي / غير سعودي ) والجنس في منطقة الرياض لمنتصف عام 2018م(2/4)

البيانات والمؤشرات الرئيسة لسوق العمل في المملكـــة  للربع األول من عام 2018م(2/5)

توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين حسب الجنس بالرياض لمنتصف عام 2018م(2/6)

توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين حسب القطاع بالرياض لمنتصف عام 2018م(2/7)

 متوسط انفاق األسرة االستهالكي الشهري بالرياض مقارنة بمناطق المملكة لعام 2017 م(2/8)

توزيع المشاريع المخطط تنفيذها بمدينة الرياض حسب القطاع حتى بداية عام 2018 م(3/1)

تقييــم المشاريع المخطط تنفيذها بمدينة الرياض حتى بداية عام 2018 م(3/2)

توزيع المشاريع المخطط تنفيذها بمدينة الرياض حسب الجهة الممولة حتى بداية عام 2018 م(3/3)

أطوال الطرق القائمة وتحت التنفيذ والمقترح تنفيذها نهاية عام 2017 م  (كم)(3/4)

توزيع المطارات بالمملكة وفقا لنوع الخدمة 2018 م(3/5)

المسافرون وعدد رحـــالت الطيران من الرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017 م(3/6)

توزيع مسارات شبكة قطار الرياض وفقا للخطة المقــّررة(3/7)

مشروع قطار الرياض والحافالت المرافقة لــه(3/8)

نسبة استخدام الطاقة الشمسية في المسكن 2018م(3/9)

اجمالي الطلب على المياه في المملكة للعام 2017م  ( مليون م3((3/10)

أهم مؤشرات مصادر الميــــاه في المملكة للعام 2017م  ( مليون م3((3/11)
متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه للمناطق المختلفه في المملكه للعام2017م  (3/12)
الطاقة االنتاجية للمياه وأطوال الشبكات والمشتركين وكميات االستهالك في منطقة الرياض مقارنة بمناطق (3/13)

المملكة للعام 2017م  
التوزيع النسبي الستخدام أنواع االتصاالت الحديثة لمنشآت األعمال بمناطق المملكة (%)(3/14)
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الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لمجموعات الرئيسية بالمملكة لمنتصف عامي 2017 و 2018م(4/1)

الرقم القياسي ألسعار العقارات حسب القطاع بالرياض مقارنة بمناطق المملكة للربع الثاني من عام 2018م(4/2)

السجالت التجارية القائمة حسب المنطقة بالمملكة للعام 2017 م(4/3)
الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي للربع األول 2018 مقارنة ب2017م(4/4)
المالمح العامة لقطاع الصناعة مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م(4/5)
اعداد المصانع المسجلة رسميا بمدينة الرياض وواقع نشاطها للعام 2018م (4/6)
توزيع مواقع المصانع في مدينة الرياض للعام 2018م(4/7)
توزيع  المصانع بمدينة الرياض حسب نوع النشاط الصناعي لها للعام 2018م(4/8)
توزيع المصانع في مدينة الرياض حسب الملكية للعام 2018م(4/9)

عدد سنوات عمل المصناع بمدينة الرياض للعام 2018م(4/10)
توزيع المنشآت الصناعية بمدينة الرياض حسب حجم رأس المال للعام 2018م(4/11)
توزيع المصانع حسب عدد العمال بمدينة الرياض للعام 2018م(4/12)
توزيع الجنسيات غير السعودية العاملة بمصانع مدينة الرياض للعام 2018م(4/13)
أعداد ونسب المصانع المقترضة بمدينة الرياض من الصندوق الصناعي حتى عام 2018م(4/14)
توزيع المصانع القائمة حاليا حسب جاهزيتها للدخول إلى األسواق الخارجية(4/15)
معوقات السعودة بالمصانع العاملة بمدينة الرياض للعام 2018م(4/16)
توزيع نسب استخدام المصانع العاملة بمدينة الرياض لمستلزمات االنتاج المحلية والمستوردة للعام 2018م(4/17)
األسواق التي تغطيها المصانع العاملة بمدينة الرياض 2018م(4/18)

المصانع العاملة بمدينة الرياض التي تطّبق المواصفات والمقاييس  2018م(4/19)
المصانع العاملة بمدينة الرياض التي تلتزم بالمعايير الجودة وأنظمة السالمة   2018م(4/20)
المصانع العاملة بمدينة الرياض التي تخطط لمستقبل االنتاج والصناعة 2018م(4/21)
العالقة بين نوع النشاط ونسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية 2018 م(4/22)
المالمح العامة لقطاع الزراعة والحراج وصيد األسماك مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام (4/23)

2018م
المالمح العامة لقطاع تجارة الجملة والتجزئـة مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م(4/24)
المالمح العامة لقطاع التشييد والبناء مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م(4/25)
صناديق االستثمارات العقارية المدرجة بالسوق المالي للعام 2018م(4/26)
واقع حال األبنية السكنية بمدينة الرياض من حيث الملكّية للعام 2017(4/27)
قيمة انخفاض أسعار بيع واستئجار  األبنية السكنية وغير السكنية بمدينة الرياض للعام 2017م(4/28)
العرض المخطط والمتوقع بناؤه ألبنية المكاتب بالرياض للسنوات 2018-2020(4/29)
المشاريع التي تّم استكمالها من أبنية التجزئة  التجارية في مدينة الرياض لعامي 2017-2016م(4/30)
نشاط قطاع سوق األراضي التجارية والسكنية بالرياض للعام 2017 م(4/31)
المالمح العامة لقطاع الفنون والترفيه بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م(4/32)
حصة الرياض من المملكة بالتعليم لكافة المراحل للعام 2017م(5/1)
عدد المدارس بالرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017م(5/2)
عدد الطلبـــة بالرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017م(5/3)
عدد المعلمون بالرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017م(5/4)

معوقات السعودة بالمصانع العاملة بمدينة الرياض للعام 2018م(4/16)
توزيع نسب استخدام المصانع العاملة بمدينة الرياض لمستلزمات االنتاج المحلية والمستوردة للعام 2018م(4/17)
األسواق التي تغطيها المصانع العاملة بمدينة الرياض 2018م(4/18)
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فهرس الجداول 

الصفحةالبيان للجدولالرقم

خالصة اعداد طلبة التعليم العالي بالمملكة حسب المناطق للعام 2017م)5/5(
خالصة اعداد أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بالمملكة حسب المناطق للعام 2017م)5/6(
أعداد المتدربين  بالمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني حسب المنطقة ونوع التدريب للعام التدريبي 1438هـ)5/7(
الخريجون ضمن برامج التدريب األهلي تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حسب  المناطق 1438 هـ)5/8(
اجمالي المؤشرات الصحّية  الحكومية واألهلية بالمملكة حسب المناطق االدارية للعام 2017م)6/1(
المستشفيات الحكومية بالمملكة حسب المناطق االدارية للعام 2017م)6/2(
المستشفيات األهلية بالمملكة حسب المناطق االدارية للعام 2017م)6/3(

فهرس األشكال

الصفحةالبيان للشكلالرقم 

الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات باألسعار الثابتــة للسنوات -2013 2018 م(1/1)
مساهمة القطاع الرسمي بالناتج المحلي االجمالي للفترة 2018-2013م(1/2)
الميزان التجاري للمملكة للسنوات 2010 - 2017(1/3)
م 2018 و 2017 يماع نم  لوألا عبرلل ةماعلا ةنزاوملا زـجع ةنراقم(1/4)
توزيع األسر بالرياض مقارنة بالمملكة لمنتصف عام 2018(2/1)
توزيع العاملين حسب الجنس والجنسية 2018م(2/2)
توزيع العاملين حسب قطاع العمل والجنسية 2018م(2/3)
توزيع المشاريع المخططة حسب القطاع االقتصادي حتى نهاية عام 2017 م(3/1)
تقييم المشاريع المخطط تنفيذها وفقا لالنجاز  %(3/2)
توزيع المشاريع المخطط تنفيذها حتى نهاية عام 2017(3/3)
حصة الرياض من طرق المملكة %(3/4)
حصة الرياض من أعمدة االنارة بالمملكة %(3/5)
عدد رحالت الطيران الداخلية بمطارات الرياض مقارنة بالمملكة(3/6)
عدد المسافرون برحالت الطيران الداخلية من الرياض مقارنة بالمملكة(3/7)
توزرع نسبة استخدام الطاقة الشمسية في المساكن حسب المناطق في المملكة 2017م(3/8)
الرقم القياسي المقارن لمتوسط استهالك الرياض من المياه مقارنة بمناطق المملكة للعام 2017م(3/9)

الطاقة االنتاجية للمياه بمنطقة الرياض مقارنة بمناطق المملكة للعام 2017م(3/10)
الرقم القياسي ألسعار العقارات بمنطقة الرياض مقارنة بالمتوسط اللجمالي للمملكة بالربع الثاني للعام 2018م(4/1)
عدد المؤسسات والشركات بمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة 2017م(4/2)
مقارنة الرقم القياسي العام لالنتاج الصناعي 2017و 2018م(4/3)
مقارنة الرقم القياسي لمكونات الصناعة لعامي2017 و 2018(4/4)
أبرز مالمح قطاع الصناعة بالمملكة للربع األول عام 2018م(4/5)
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فهرس األشكال

الصفحةالبيان للشكلالرقم 

حصة القطاع الصناعي من االقتصاد للربع األول عام 2018م (%)(4/6)
مواقع المصانع في المدن الصناعية التابعة لهيئة مدن وخارجها للعام 2018م(4/7)
توزيع ملكية المصانع بمدينة الرياض 2018 م(4/8)
توزيع المصانع بالرياض حسب نوع النشاط الصناعي للعام 2018(4/9)

توزيع المصانع بمدينة الرياض وفقا لرأسمالها للعام 2018م(4/10)
توزيع المصانع بمدينة الرياض حسب عدد العاملين للعام 2018م(4/11)
نسبة المصانع التي حازت على قروض صناعية من صندوق التنمية الصناعي حتى عام 2018م(4/12)
توزيع المصانع حسب جاهزيتها للدخول الى األسواق الخارجية 2018م(4/13)
وجود معوقات للسعودة على المصانع العاملة بمدينة الرياض 2018م(4/14)
توزيع نسب استخدام مستلزمات االنتاج للمصانع العاملة بالرياض 2018م(4/15)
األسواق التي تغطيها مصانع مدينة الرياض 2018م(4/16)
المصانع التي تطبق المواصفات والمقاييس المعتمدة 2018م(4/17)
المصانع التي تلتزم بمعايير الجودة وأنظمة السالمة 2018م(4/18)
المصانع بمدينة الرياض التي التي تلتزم بالتخطيط المستقبلي 2018م(4/19)
قيمة محفظة الصناديق المدرجة بالسوق المالي السعودي للعام 2017م بالمليون ريال (4/20)
واقع ملكية األبنية السكنية بمدينة الرياض للعام 2017م(4/21)
حصة الرياض من التعليم ب المملكة للعام 2017 م(5/1)
حصة الرياض من المملكة بمؤشرات التعليم للعام 2017م(5/2)
أعداد المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حسب المنطقة للعام 1438 هـ(5/3)
الخريجون من برامج التدريب المهني والتقني للعام 1438 هـ(5/4)
توزيع المستشفيات بالمملكة للعام 2017م وفقا للمنطقة %(6/1)
توزيع عدد األســّرة بالمملكة للعام 2017 م وفقا للمنطقة %(6/2)

فهرس األشكال

الصفحةالبيان للشكلالرقم 

توزيع عدد األطباء بالمملكة للعام 2017 م وفقا للمنطقة %(6/3)
توزيع أعداد التمريض بالمملكة للعام 2017م وفقا للمنطقة %(6/4)
المستشفيات والكوادر الطبية الحكومية بالرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017م(6/5)
المستشفيات والكوادر الطبية األهلية بالرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017م(6/6)
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الفصل األول
المؤشرات الكلّيــة القتصاد المملكـــة
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الفصل األول
المؤشرات الكلّيــة القتصاد المملكـــة
1/1    معلومات عامة حول المملكة

المــؤشــر / 
الترتيب العالمــيالقيمة/ الرقم/ الوصفالبيــان

13 عالميا واألولى على 2.25 مليون كلم مربع، فتعادل 0.42 % من مساحة العالم البالغة 510 ماليين كم2.المساحة
دول الشرق األوسط.

32.5 مليون نسمة لمنتصف عام 2018 منهم 20.4 مليون سعودي (بنسبة %62.8)، والباقي (12.1 مليون) وافدون.السكان

عموما مناخها قاري حار صيفا بارد شتاء وأمطارها شتوية ويعتدل المناخ على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.المناخ

2.575  تريليون ريال للعام 2017م (= 702.2 مليار دوالر امريكي)، حيث الدوالر يعادل 3.75 ريال. فتعادل حجم االقتصاد
%0.84 من حجم اقتصاد العالم.

20 
على مستوى العالـم

36 عالميـــــانصيب الفرد من الدخل 78953 رياال سنويا (يعادل 21054 دوالرا) بالمتوسط للعام 2017م.مستوى المعيشة

تتألف المملكة من (13) منطقة إدارية تضم كل منها عددا من المحافظات يبلغ عددها 118 محافظة.التنظيم االداري

2 عالميا10.5 مليون برميل يوميا/ فتنتج 13 % من مجمل انتاج العالم.انتاج البترول

2 عالميا266.5 مليار برميل/ فيتوفر بها  %15.4 من مجمل احتياطي العالم.احتياطي البترول

1/2 أهــم مؤشرات االقتصاد الكّلـــي 
أ. المؤشرات الرئيسية للناتج المحلي االجمالي

فيما يلي خالصة ألهم المؤشرات االقتصادية للقطاعات الرسمية ومساهمتها بالناتج المحلي االجمالي كما يشير اليه الجدوالن

 (1/1 و 1/ 2)، والموضحة بالشكلين (1/1 و1/2(:

 شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة  ارتفاعــا بنســبة %7.4 فــي عــام 2017 مقارنــة بمــا كان عليــه الحــال فــي عــام 2016، كمــا 

يبيــن الجــدول رقــم( 1/1 ) ، فقــد ارتفــع  مــن 2,398 مليــون ريــال فــي عــام 2016 إلــى 2,575  مليــون ريــال فــي عــام 2017 م وذلــك جــّراء 

اقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة، وضريبــة المنتجــات الّضــارة والتــي تســببت فــي ارتفــاع التضخــم بنســبة تزيــد علــى   %10 خــالل العــام 2017م .

 لقد تراجع الناتج من القطاع النفطي من 1138.3 مليون ريال عام 2016 الى 1103.2 مليون ريال للعام 2017م.

 أما القطاع غير النفطي، فقد ارتفع الناتج المحلي له من 1428.6 مليون ريال عام 2016 الى 1443.7 مليون للعام 2018م.

 ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص من 1000 مليون للعام 2016 الى 1012.2 مليون للعام 2018م. 

 تتضــح مســاهمة القطــاع الخــاص باالقتصــاد الســعودي مــن غيــر النفــط بمــا يعــادل 2.35 ضعــف مســاهمة القطــاع الخــاص فــي القطــاع 

للعــام 2017م، وبمعــدل 2.23 ضعــف للنصــف األول مــن عــام 2018م. 
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الجدول رقم (1/1(
 الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات باألسعار الثابتــة للسنوات -2013 2018 م   (مليون ريال)

2013 2014 2015 2016 2017 *2018 البيان

 1,022,382  1,043,701  1,098,712  1,138,299  1,103,168 546,560 القطاع  النفطي 

 1,317,127  1,381,172  1,425,400  1,428,629  1,443,666 742,035 القطاع غير النفطــي

 917,163  966,534  999,488  1,000,227  1,012,249 512,543 القطاع الخاص

 399,964  414,638  425,912  428,402  431,417 229,492 القطاع الحكومي

 19,181  19,968  21,125  20,830  18,757 6,922  رسوم االستيراد

2,358,690 2,444,841 2,545,236  2,587,758 2,575,591 1,295,517 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتــة 
)100=2010)

2,799,927 2,836,314 2,444,090 2,398,564 2,575,269 1,376,260 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، 2018م                           *: النصف األول للعام 2018م.
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ب. معدالت النمو الحقيقية للقطاعات الرسمية باقتصاد المملكة
شهدت معدالت النمو تغيرات واضحة خالل الفترة 2017-2013م، فيمكن االستخالص من الجدول رقم (1/2) التالي:

 تفيــد بيانــات الهيئــة العامــة لالحصــاء كمــا فــي الجــدول رقــم( 1/2 ) أن معــدل النمــو االقتصــادي للمملكــة قــد تراجــع خــالل الســنوات 

2017-2016؛ فبينمــا وصــل معــد النمــو الــى 3.6 % و 4.1 % لعامــي 2014 و 2015، اال إنــه تباطــأ نمــوه الــى معــدل 1.7 % عــام 2016، أّمــا 

عــام 2017 فقــد شــهد تراجعــا بمقــدار 0.9 %  جــّراء فــرض الضرائــب والرســوم .

 بلــغ معــد النمــو للقطــاع التقطــي أوجــه عــام 2016 ليصــل الــى 3.6 % فــي حيــن أنــه تراجــع الــى 3.1- % تقريبــا للعــام 2017م، بينمــا نمــا 

القطــاع غيــر النفطــي بمعــدل %1 للعــام 2017م.

 أظهر القطاع الخاص نموا أكبر من نمو الناتج المحلي من القطاع الحكومي، فنما بمعدل %1.2 مقابل نمو للقطاع الحكومي بمعدل

  0.7 % للعام 2017م.

الجدول رقم (1/ 2(
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات للسنوات 2013 - 2018 م (%)

2017 2016 2015 2014 *2013 القطاع التنظيمي

-3.09 3.60 5.27 2.09 -1.63 القطاع النفطي

1.05 0.23 3.20 4.86 6.41 القطاع غير النفطي

1.20 0.07 3.41 5.38 7.00 القطاع الخاص

0.70 0.58 2.72 4.10 5.09 القطاع الحكومي

-9.95 -1.40 5.79 4.10 -1.88 رسوم االستيراد

-0.86 1.67 4.11 3.65 2.70 الناتج المحلي االجمالي

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية 2018م.

ويوضح الشكل رقم )1/1( تطور القطاع النفطي وغير النفطي خالل السنوات 2017-2013 م.
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ج. مساهمة القطاعات الرسمية باقتصاد المملكة

 تتــرواح مســاهمة القطــاع غيــر النفطــي باالقتصــاد الســعودي بحــدود %56، وتتذبــذب مســاهمته غالبــا بســبب تغيــر أســعار النفــط عمومــا، 

كمــا يبينــه الجــدول رقــم (1/ 3(..

 يستحوذ القطاع الخاص على النصيب األكبر من مساهمة القطاع غير النفطي باالقتصاد؛ فبينما شكل القطاع غير النفطي نسبة

 56.3 % مــن الحجــم الكلــي للناتــج المحلــي االجمالــي لعــام 2017م، اســتحوذ القطــاع الخــاص علــى حصــة 39.5 % مــن الناتــج المحلــي 

االجمالــي مقارنــة بنســبة 16. %8 للقطــاع الحكومــي.

 الجدول رقم (1/ 3(
مساهمة القطاع الرسمي بالناتج المحلي االجمالي للفترة 2018-2013م

2018 2017 2016 2015 2014 *2013 القطاع التنظيمي

30.11 43.0 43.99 43.17 42.69 43.35 القطاع النفطي

69.25 56.27 55.21 56 56.49 55.84 القطاع غير النفطي

46.82 39.45 38.65 39.27 39.53 38.88 القطاع الخاص

22.43 16.82 16.55 16.73 16.96 16.96 القطاع الحكومي

0.63 0.73 0.8 0.83 0.82 0.81 رسوم االستيراد

100.00 100 100 100 100 100 الناتج المحلي االجمالي
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والشكل رقم )1/ 2( يوضح مساهمة القطاع النفطي وغير النفطي باقتصاد المملكة للفترة 2013 وحتى 2017م.

د. الميزان التجاري باقتصاد المملكـة

 بلغــت القيمــة اإلجماليــة لصــادرات للمملكــة (831.88) مليــار ريــال خــالل عــام 2017م مقابــل (668.42) مليــار ريــال خــالل العــام الســابق 

ــا الــواردات فقــد انخفضــت فــي عــام 2017 الــى حوالــي (504.45) مليــار ريــال، مقارنــة بمقــدار (525.64)  2016 بارتفــاع نســبته (%24.5)، أمَّ

مليــار ريــال عــام 2016م، وهــذا مؤشــر غايــة فــي االيجابيــة لصالــح اقتصــاد المملكــة، كمــا يبينــه الجــدول رقــم (1/4). 

 وُتشــير البيانــات إلــى أن الميــزان التجــاري قــد حقــق فائضــًا مقــداره (327.4) مليــار ريــال مــع نهايــة عــام 2017م، بزيــادة أكثــر مــن الضعــف عنــه 

للعــام الســابق 2016م، وهــذا أيضــًا مؤشــر ايجابــي واضــح وكبيــر. 

 ويتوقــع زيــادة الفائــض بميــزان التجــارة العالميــة للعــام الحالــي 2018م وبمعــدل كبيــر، حيــث يقــدر الفائــض للنصــف األول مــن العــام 2018م 

بمقــدار 240.5 مليــار ريــال.
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الجدول رقم (1 /4(
الميزان التجاري وحجم التجارة للسنوات 2010 - 2018 (مليون ريال)

حجم التجارة الميزان التجاري الواردات الصادرات السنة

1,342,521 541,050 400,736 941,785 2010

1,861,069 874,171 493,449 1,367,620 2011

2,039,975 873,029 583,473 1,456,502 2012

2,040,106 778,941 630,582 1,409,523 2013

1,935,997 632,246 651,876 1,284,122 2014

1,418,346 108,280 655,033 763,313 2015

1,214,059 162,787 525,636 688,423 2016

1,336,328 327,435 504,447 831,881 2017

734,254 240,598 246,828 487,426 2018 *

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، 2018م.  *: للنصف األول من العام 2018م.

والشكل رقم )1 /3( يوضح حجم الصادرات والوارادات مع العالم الخارجي للسنوات 2010م وحتى 2017م.
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هـ. .الموازنـــــــة العامة للدولة:
تشــير النتائــج الماليــة أن الموازنــة العامــة للحكومــة قــد بــدأت تحقــق عجـــزا فــي ميزانياتهــا لســنوات متباينــة، ففــي عامــي 2014و2015 حققــت عجــزا، 

وتجاوزتــه الــى فائــض فــي العــام 2016م، وعــادت الــى العجــز عامــي 2017 و 2018م، وكمــا يلــي:-

 بلــغ اجمالــي االيــرادات العامــة فــي عــام 2017 م مــا مقــداره 692 مليــار ريــال، وبلغــت النفقــات االجماليــة 890 مليــارا؛ وبذلــك قــد تحقــق 

عجــز مالــي مقــداره 198 مليــارا، مقارنــة بفائــض مقــداره 135.4 مليــار للعــام الســابق 2016م.

 قــدرت الحكومــة أن يســتمر العجــز بميزانيتهــا للعــام الحالــي 2018م بمــا مقــداره 195 مليــار ريــان وفقــا لــوزارة الماليــة، كمــا يبينــه الجــدول 

رقــم (1/5(.

الجدول رقم  (1/ 5(
 اإليرادات والمصروفات الفعلية للميزانية العامة للدولة للسنوات  2012 - 2016 م (مليون ريال)

Year الفائض أو العجزالمصروفاتاإليراداتالسنة

اإلجماليالمصروفات الجاريةالمصروفات الرأسماليةاإلجمالياإليرادات األخرىالضرائباإليرادات النفطية

2012114481801025801247398261679611626873305374093

2013103504601213151156361311967664047976014180347

2014913346013102010443663702457396581109903-65537

20154314390165414596853285527684104969631-372778

2016519401819934374081038802208645694679903324135478

2017480000212000692000174000716000890000-198000

195000-492000291000783000205000773000978000 2018 ةنزاوم

المصدر :  وزارة المالية، 2018م.
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ويتضح األداء المالي للربع األول من العام 2018م مقارنة بذات الفترة للعام 2017 بالجدول رقم (1/6)، فقد شهدت الميزانية اآلتي:

 زيــادة باجمالــي االيــرادات العامــة خــالل الربــع األول مــن العــام الحالــي مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، حيــث ارتفعــت االيــرادات 

مــن 144.1 مليــار ريــال للربــع األول مــن عــام 2017 الــى 166.3 مليــار للربــع األول مــن العــام الحالــي 2018م؛ وكان ذلــك جــّراء زيــادة واضحــة 

في االيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 32.1 مليار الى 52.3 مليار لفترة المقارنة.

 وعلــى الوجــه اآلخــر، ارتفعــت اجمالــي النفقــات العامــة مــن 170.3 مليــار ريــال للربــع األول مــن العــام 2017 الــى 200.6 مليــار لــذات الفتــرة 

مــن العــام 2018م.

 وخالصــة الوضــع المالــي، فقــد ارتفــع العجــز فــي ميزانيــة الحكومــة مــن 26.2 مليــار ريــال للربــع األول مــن العــام 2017 الــى 34.3 مليــار لنفــس 

الفتــرة مــن العــام الحالــي 2018م؛ ممــا يعنــي زيــادة الضغــط علــى خزينــة الحكومــة لتمويــل ذلــك العجــز إمــا باالقتــراض الداخلــي أو الخارجــي، 

أو باصــدار أدوات الديــن، أو بمزيــد مــن فــرض الضرائــب والرســوم لســّد الفجــوة المتزايــدة بالميزانيــة العامــة.

الجدول رقم (1 /6(
مقارنة االيرادات والنفقات الحكومية للربع األول من عامي 2017 و 2018 م

الفعلي للربع األول عام 2018الفعلي للربع األول عام 2017المتحقق الفعلي لميزانية 2017البنـد

435.9112.0114.0االيرادات النفطّية

255.632.152.3االيرادات غير النفطية

691.5144.1166.3اجمالي االيرادات 

174.029.126.0النفقات الرأسمالية

756.0141.2174.6النفقات التشغيلية

930.0170.3200.6اجمالي النفقــات

34.3-26.2-238.5-الفائض )العجــز(



والشكل رقم )1 /4( يوضح حجم االيرادات والنفقات للحكومة للربع األوال من العام 2018م مقارنة بذات الفترة للعام 2017م.

و. المستوى العام لألسعار لمنتصف عام 2018 م:
ــم فــي المملكــة معــدال مقــداره 2.1 % منتصــف عــام 2018 بالمقارنــة مــع مــا كان عليــه لنفــس الفتــرة مــن عــام 2017م، فقــد ارتفــع  ـّ ســجل التضخـ

الرقــم القياســي العــام لتكاليــف المعيشــة مــن 105.2 نقطــة منتصــف عــام 2017 الــى 107.4 نقطــة متصــف عــام 2018م.

وقــد جــاء ذلــك انعكاســا للتطــورات التــي شــهدتها معظــم المجموعــات الرئيســية المكونــة للرقــم القياســي لتكلفــة المعيشــة وخاصــة النقــل، حيــث 

ارتفــع بمعــدل %10.4، يليــه قطــاع التبــغ بمعــدل %9.8، ثــم قطــاع المطاعــم والفنــادق بنســبة %7.1، واألغذيــة والمشــروبات بمعــدل %5.7. فــي 

حيــن شــهد قطــاع المالبــس واألحذيــة تباطــؤا باألســعار بمعــدل %8، خــالل النصــف األول مــن العــام 2018م مقارنــة بــذات الفتــرة للعــام 2017م، 

كمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (1/7). 

الجدول رقم (1/7(
الرقم القياسي ألسعار المستهلك للنصف األول  من عام 2018  مقارنة بنفس الفترة عام 2017م (2013=100(

التضخــم % 2018 يونيو 2017 يونيو أقسام االنفاق على السلع والخدمات

5.7 105.9 100.2 األغذية والمشروبات

9.8 191.9 174.8 التبغ

-8 93.3 101.4 المالبس واالحذية

-1.4 110.8 112.4 السكن والمياه والكهرباء والغاز و أنواع وقود أخرى

0.7 102.8 102.1 تأثيث وتجهيزات المنزل

3.6 110.1 106.2 الصحة

10.4 119.3 108.1 النقل

1.5 100.4 98.9 اإلتصاالت

0.2 96.5 96.4 الترفيه والثقافة

0.5 110 109.5 التعليم

7.1 111.1 103.8 المطاعم والفنادق

0.2 103 102.8 السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

2.1 107.4 105.2 الرقم القياسي العام

20
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الفصل الثانـي
الواقع السكاني والتنموي لمنطقة الرياض



23



24

الفصل الثانــــــــي
الواقع السكاني والتنموي لمنطقة الرياض

2 /1 المالمح التنموية لمدينة ومنطقة الرياض

الموقع والمساحة
تقع مدينة الرياض في قلب المملكة، حيث ترتفع (600) متر  عن مستوى سطح البحر.

تبلغ مساحة مدينة الرياض الكلية 5960  كم2 ، أما المساحة الكلية لمنطقة الرياض فتبلغ 380 ألف 
كم2.

المناخ
تتراوح دراجات الحرارة في مدينة الرياض صيفا ما بين 30 – 46 درجة مئوية، ، وفي فصل الشتاء 

ما بين 1 – 28 درجة مئوية. أما الرطوبة فتتراوح ما بين 40 – 49 %.

المحافظات وحدود النطاق 
العمراني

تبلغ عدد محافظات الرياض 23 محافظة، ويصل حدود النطاق العمراني الى 2435 كم2.

الســــــــكان
عدد سكان مدينة الرياض حوالي (8,22) ماليين نسمة لمنتصف عام 2018م.

المبانـــــــــــــي
عدد المباني بالرياض قرابة (40,000) مبنى، وعدد العمائر السكنية (35.250) عمارة، وعدد الفلل 

حوالي (197.700) فيال.

مساحة األراضي البيضاء 
والمطورة 

تبلغ مساحة األراضي البيضاء حوالي 90 مليون متر مربع حسب مخطط عام 1438هـ..
وتبلغ مساحة االراضي  المطورة حوالي (1121) كم2، ومساحة االراضي غير المطورة  1994 كم2.

المساجد
تضم مدينة الرياض نحو 4300 مسجد.

البلديـــات
تضم مدينة الرياض نحو 11 بلدية  هي بلديات:  بلدية البطحاء، وبلدية الشمال، وبلدية العريجاء، وبلدية 

عرقة، وبلدية العزيزية، و,بلدية الشميسي، وبلدية الشفا، وبلدية الروضة، وبلدية نمار، وبلدية الدرعية 
وبلدية العليـــا.

الشركات
عدد الشركات بمدينة  الرياض حتى نهاية عام 2017م حوالي 4077 شركة.

المصانع

عدد المصانع بمدينة  الرياض حتى نهاية 2017م المسجلة لدى وزارة التجارة واالستثمار 3904 مصانع، 
والمسجلة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية 2470مصنًعا.

أما العدد الفعلي للمصانع المسجل لدى الغرفة والقائم فبلغ فعليا 2168 مصنعا (المصدر: غرفة 
الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م). 

الفنادق  والوحدات المفروشة
تضم منطقة الرياض حوالي 112 فندًقا مصنًفا، ونحو (870) وحدة سكنية مفروشة.

المستشفيات واألطباء واألسرة 
بالمستشفيات

يصل عدد المستشفيات الحكومية بمنطقة الرياض(51) مستشفى، وحوالي (37) مستشفى خاًصا؛ 
أي بمجموع (88) مستشفى. وعدد األطباء في الرياض بالقطاعين العام والخاص يبلغ 14,706 أطباء، 

وعدد األسرة بمستشفيات الرياض 17,310 أسّرة.

الجامعات وهيئة التدريس
يوجد بمدينة الرياض (13) جامعة، منها (8) جامعات حكومية، و (5) جامعات أهلية.

عدد أعضاء الهيئة التدريسية بجامعات الرياض 21,190 عضوا، منهم 20,118 لدى الجامعات الحكومية. 
وعدد الطلبة الجامعيون 337.663 طالبا.

عدد المدارس الحكومية بمنطقة الرياض(4622) مدرسة منها (2201) مدرسة للذكور، ونحو (1342) المدارس
مدرسة أهلية. وعدد الطلبة 971.455 طالبا. وعدد المعلمين 84.551 معلما.

عدد المنتزهــــات بمدينة الرياض (24) متنزًها بمساحة 2537863 م2. وعدد عدد الحدائق بمدينة المنتزهات و الحدائق العامة
الرياض (255) حديقة.

بلغ إجمالي المشتركين بمنطقة الرياض (2.5) مليون مشترك، وإجمالي الطاقة المباعة  اكثر من (78) الطاقة الكهربائية
مليون م. س
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بلغ إجمالي أطوال الطرق المسفلتة والمنارة والمشجرة القائمة بمنطقة الرياض حوالي  152.422 كم.الطرق

حركة الطيران
بلغ عدد المسافرين من مدينة الرياض جوًا (25.2) مليون مسافر, في حين بلغ عدد المسافرين 

بالمملكة 91.8 مليون مسافر.

المكاتب البريدية
إجمالي عدد المكاتب (144) مكتبا بمنطقة الرياض.

السكك الحديدية
عدد مسارات قطار الرياض 6، بطول 176 كم، وعدد العربات 190 عربة، وعدد المحطات والمواقف له 

85 محطة.

خطوط االتصاالت
قرابة 10 ماليين خط بمدينة الرياض، فيما تبلغ اشتراكات النطاق العريض 1.075 مليون اشتراك.

القوى العاملة
بلغ عدد القوى العاملة في القطاع الخاص بمنطقة الرياض 4.3 مليون عامل مع منتصف العام 2018ـ 

تشكل نسبة السعوديين منهم 27 %،  والنسبة المتبقية والمقدرة بــ  و%73  للعمالة غير السعودية.

المصدر:    )1(  الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إصدارات متنوعة،  
                )2( الهيئة العامة لإلحصاء، اصدارات مختلفة.

                )3(  وزارة الشؤون البلدية والقروية، اإلحصائيــــات العامة، تقرير إجمالي مناطق، ـ1436 هـ،   
                )4(  الهيئة العامة للطيران المدني، الكتاب االحصائي السنوي لعام  2016           

                )5(   الرياض في ارقام، 2017.

2/2 النمو العمراني لمدينة الرياض واألراضي المطّورة:
ــة بالمــدن األخــرى فــي المملكــة، حيــث  ــزا، فتتطــور بســرعة ملحوظــة مقارن ــا ممّي ــم تشــهد نمــوا عمراني ــاض كغيرهــا مــن عواصــم العال ــة الري مدين

يشــكل موقعهــا الجغرافــي الــذي يتوســط المملكــة، وكونهــا العاصمــة السياســية مواطــن قــوة اســتراتيجية محفــّزة للنمــو االقتصــادي بهــا، ووجهــة 

مفضلــة لالســتثمارات المحليــة واإلقليميــة. 

ــة  ــاض مقارن ــد المســاكن المشــغولة بأســر فــي منطقــة الري ــا فــي مســاحات األراضــي المطــورة، كمــا تتزاي ــاض توّســعا ملحوًظ ــة الري وتشــهد مدين

بباقــي المناطــق، فتبلــغ نســبة المســاكن المشــغولة بأســر فــي منطقــة الريــاض %24.7 ، حيــث تأتــي بالمرتبــة الثانيــة بعــد منطقــة مكــة المكرمــة 

والتــي تبلــغ نســبة االشــغال فيهــا %27.3 حتــى مطلــع العــام 2018م، كمــا بلــغ عــدد األســر بمدينــة الريــاض 5.175 أســرة، كمــا يبينــه الجــدول رقــم 

.)2/1)
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الجدول رقم (2/ 1(
التوزيع النسبي للمساكن المشغولة بأسـر  في الرياض مقارنة بمناطق المملكة مطلع عام 2018م

التوزيع النسبي للمساكن المشغولــــــة بأســرالمنطقة االداريـــة

%24.7الرياض

%27.3مكة المكّرمة

%6.9المدينة المنّورة

%4.9القصيــم

%13.9الشرقيــة

%7.3عســـير

%3.1تبـــوك

%2.0حــــائـل

%1.0الحدود الشماليـة

%4.0جــــازان

%2.0نجــــران

%1.5الباحـــــة

%1.4الجــــوف

%100المجموع

5.466.596مجموع عدد المساكن بالمملكة

5.175عدد األســر بالرياض

33.350عدد األســــر بالمملكـــة

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء، التقرير السنوي للعام 2017، يونيو  2018م.

تشكل األسر بمنطقة الرياض ما نسبته %15.5 من مجمل عدد األسر بالمملكة، 

وتستحوذ الرياض على %24.7 من المساكن المشغولة بأسر في المملكة.
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والجــدول رقــم (2/2) يبّيــن توزريــع األســر بالريــاض مقارنــة بالمملكــة، حيــث يشــير الــى أن العاصمــة الريــاض تأتــي بالمرتبــة الثالثــة بعــدد األســر فيهــا 

بعــد منطقتــي مكــة المكرمــة وتبــوك اللتــان تشــكالن %18.1 مــن مجمــل األســر بالمملكــة لــكل منهمــا، كذلــك فهــي تتســاوى مــع منطقــة عســير 

بعــدد األســر لتشــكالن نســبة%15.5 مــن مجمــل عــدد األســر بالمملكــة.

الجدول رقم (2/2 ) 
األسر بالمملكة حسب المنطقة االداريــة مطلع عام 2018م

النسبة %عدد األسرالمنطقة االداريـــــة

15.5            5,175 الرياض

18.1            6,050 مكة المكرمة

6.9            2,300 المدينة المنورة

4.9            1,650 القصيم

12.6            4,200 المنطقة الشرقية

15.5            5,175 عسير

18.1            6,050 تبوك

6.9            2,300 حائل

4.9            1,650 الحدود الشمالية

12.6            4,200 جازان

4.8            1,600 نجران

4.5            1,500 الباحة

4.9            1,650 الجوف

100.0          33,350 المجموع

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء، التقرير السنوي للعام 2017، يونيو 2018م.
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ويوضح الشكل رقم )2/1( التوزيع النسبي لألسر بين مناطق المملكة.

2/3 مداخل الرياض والمخطط االستراتيجي للمدينـــة
أقــّرت الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، وبعــد دراســة لتطويــر مداخــل المدينــة، ورصــد  األوضــاع الراهنــة لهــا، وتحديــد الفــرص والمعوقــات وأحجام 

الحركــة المروريــة الحاليــة والمســتقبلية فــي كل مدخــل،  وبعــد االطــالع علــى التجــارب المحلّيــة والعالميــة، فقــد أقــّرت الهيئــة العليــا باجتماعهــا األول 

لعــام ١٤٣٩هـــ بتطويــر عشــرة مداخــل لمدينــة الريــاض، حيــث حــددت الهيئــة بنــاء علــى تلــك الدراســات المخططــات والمواقــع ألربعــة مداخــل علــى 

الطــرق الرئيســية الرابطــة بيــن  مدينــة الريــاض وكل مــن: القصيــم، الدمــام، الخــرج، وجــدة، اضافــة الــى خمســة مداخــل فرعيــة علــى كل مــن طريــق: 

صلبــوخ، الجنادريــة،  خريــص، الحائر-الحوطــة، وديــراب. 
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 وقــد جــاءت تلــك الخطــة تكامــال مــع  توجهــات »المخطــط االســتراتيجي الشــامل لمدينــة الريــاض«، و«المخطــط اإلقليمــي لمنطقــة الريــاض«.  

وســتتولى أمانــة منطقــة الريــاض إدارة وتنفيــذ مواقــع مداخــل مدينــة الريــاض التســعة، فيمــا تتولــى القــوة الخاصــة ألمــن الطــرق  بمنطقــة الريــاض 

مســئولية الجوانــب األمنيــة، وهيئــة النقــل العــام مســئولية مرافــق النقــل ومواقــف الشــاحنات، ومــرور منطقــة  الريــاض مســئولية متابعــة الجوانــب 

المرتبطــة بتنظيــم حركــة المركبــات والشــاحنات القادمــة للمدينــة، فيمــا تضــع الهيئــة العليــا خطــة  اســتثمارية لتحديــد الفــرص االســتثمارية المتاحــة 

ضمــن المداخــل، وآليــات تســويقها علــى القطــاع الخــاص، والحوافــز التشــجيعية  لضمــان تشــغيلها. 

 

المخطط العام لمدخل طريق جدة

 

المخطط العام لمدخل طريق القصيم
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المخطط العام لمدخل طريق الدمام

المخطط العام لمدخل طريق الخرج
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المخطط العام لمدخل طريق خريص

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مجلة تطوير، العدد 78، 2018م. 

ويعــد المخطــط االســتراتيجي الشــامل لمدينــة الريــاض، المرجــع الرئيــس الــذي ينظــم التنميــة المســتقبلية للمدينــة، ويضبــط جميــع العوامــل المؤثــرة 

فــي نموهــا. وقــد خلــص المخطــط إلــى وضــع برنامــج تنفيــذي تتولــى الهيئــة تنفيــذه بالتعــاون مــع بقيــة الجهــات، كل حســب تخصصهــا، وتتضمــن- 

 فــي الوقــت الحاضــر 58 برنامجــًا تنفيذيــًا، تقــوم الهيئــة علــى تنفيــذ بعضهــا خصوصــًا ذات األهميــة االســتراتيجية  علــى مســتوى المدينــة، والتــي 

تتشــعب اختصاصاتهــا، وتســتدعي قــدرات وإمكانــات خاصــة لتنفيذهــا، وتتولــى تنفيــذ أجــزاء مــن هــذه  البرامــج بالتعــاون مــع الجهــات المختلفــة 

المعنيــة األخــرى، وتشــرف علــى تنفيــذ بعضهــا، وتتولــى تنســيق تنفيــذ بعضهــا مــن قبــل  الجهــات المعنيــة، ومتابعتهــا. 

وقــد تجــاوزت المكتســبات التــي حققتهــا مدينــة الريــاض مــن المخطــط ، كونــه خارطــة طريــق لقيــادة التطويــر فــي المدينــة، إلــى  اعتبــاره أداًة لتقيّيــم 

مــا تحقــق علــى أرضهــا، ومــا هــو منتظــر فــي مســتقبلها بمشــيئة اللــه، فهــو بمثابــة أداة لقيــاس المتطلبــات والنواتــج. 
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2/4 مبادرة غرفة الرياض لدراسة استثمار المداخل لمدينة الرياض
ــن  ــم المتقــدم علــى قطاعــات النقــل والتخزي ــر مــن دول العال ــز كثي ــة بغرفــة الريــاض أهميــة تركي ــة التجاري وفــي هــذا االطــار، فقــد اســتلهمت اللجن

والخدمــات اللوجســتية المرافقــة، واالهتمــام الخــاص بمداخــل المــدن لتنشــيط التجــارة والصناعــة والســياحة وغيرهــا، فأسســت تلــك الــدول البنيــة 

التحتيــة الالزمــة لخدمتهــا. ورســمت أقــرب الطــرق وأســهلها لتوفيــر تلــك الخدمــات لتعزيــز تنميــة المناطــق البعيــدة والهامشــية مــن جانــب، ولتقليــل 

الضغــط علــى خدمــات البنيــة التحتيــة للعاصمــة وللمــدن الكبــرى مــن جانــب آخــر.

ويأتــي اهتمــام لجــان الغرفــة عمومــا مــن حاجــة قطاعــات األعمــال الــى الُبنيــــة التحتّيــة الضروريــة الموفــرة للوقــت، وللتكلفــة لالنطــالق بمشــروعات 

التنميــة، خاصــة تنميــة التجــارة الداخليــة، والحفــاظ علــى توفيــر المــواد الغذائيــة الصحيــة بالوقــت المناســب دون تعرضهــا للتلــف أو التقــادم، وكذلــك 

تنميــة التجــارة الدوليــة، بتعزيــز النقــل عبــر البــر والبحــر بالموانــئ البريــة ( الجافــة) والبحريــة، والنقــل بالجــو علــى حــّد ســواء، معــززة بذلــك توســيع اطــار 

التنميــة المحلّيــة، وتوزيــع مكاســبها علــى مختلــف المناطــق. 

ولذلــك، فــإن توفيــر مناطــق للخدمــات اللوجســتية ســوف يزيــد مــن كفــاءة قطــاع النقــل، ويخفــف األعبــاء الماليــة علــى مقدمــي الخدمــات، وكذلــك 

يقلــل مــن الهــدر بالطاقــات والجهــود والوقــت، كمــا يقلــل مــن تعرضهــم لمخاطــر زيــادة التكاليــف، وتعــرض البضائــع للتلــف خاصــة المــواد الغذائيــة. 

هــذا فضــال عــن حــّل اشــكاالت التفريــغ الداخلــي، والتخزيــن، واعــادة التوصيــل للبائــع النهائــي، وكذلــك التأخيــر عنــد الموانــئ، والجمــارك بســبب 

االجــراءات االداريــة المتعــددة. 

وعليــه، فقــد وّجهــت اللجنــة التجاريــة بالغرفــة مــن ادارة الدراســات والتطويــــر بقطــاع دعــم األعمــال اعــداد إطـــــار لدراســات الجــدوى االقتصاديــة مــن 

أجــل إنشــاء مناطــق خدمــات لوجســتية بمدينــة الريــاض، فــي ربيــع اآلخــر للعــام 1439 هـــــ، وذلــك مــن أجــل تقديمــه كمبــادرة لصاحــب الســمو أميــر 

منطقــة الريــاض حيــث شــمل المقتــرح المقــدم الموضوعــات التاليــة : 

 أهــداف انشاء مناطق الخدمات اللوجستية عند أبواب الرياض

 مقترحات فريق العمل بغرفة الرياض للمشروع 

 المّيـزات التنمويــة للمشروع المقترح 

 أهـــداف ومنهجية الدراسة وموضوعاتها

 تقدير كلفـة الدراســـة والمدة الزمنية

 استعراض لمشروعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المقترح تنفيذها ونقلها:

أ/ بالمناطق المستهدفة والخاصة بالخدمات اللوجستية (الخرج، رماح، المزاحمية، ملهم).

ب/ المشاريع المقترح نقلها من قبل الهيئة العليــا من مدينة الرياض .

وتعمــل اللجنــة ومجلــس ادارة الغرفــة علــى متابعــة المشــروع المقتــرح للمســاهمة بتنميــة المشــروعات التــي تتطلبهــا مناطــق الخدمــات اللوجســتية 

المزمع انشــاؤها.

2/5 خريطة رقمية موحّدة ألنظمة البناء واستعماالت األراضي في مدينة الرياض
ــاء واســتعماالت األراضــي، والتــي خططــت لهــا  ــة الموحــّدة ألنظمــة البن ــاض، اصــدار الخريطــة الرقمي ــة الري ــي بمدين ــم العمران ــرز أطــر التنظي مــن أب

وأصدرتهــا الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض؛ وتضــم الخريطــة الرقميــة كافــة أنظمــة البنــاء واســتعماالت األراضــي والتــي تشــمل ١.٢ مليــون 

قطعــة أرض،  و١٧٠٠ مخطــط معتمــد، كمــا توفــر المعلومــات والضوابــط واالشــتراطات واالســتعماالت لتلــك األراضــي. 

ــى رصــد ومتابعــة مخالفــات  ــن وللمســتثمرين، وتعمــل عل ــاء  للمواطني ــي إصــدار تراخيــص البن ــى موقعهــا اإللكترون ــا وعل ــة العلي وقــد طــورت الهيئ

أنظمــة البنــاء، إضافــة إلــى دعــم أعمــال  التخطيــط لــدى الجهــات المعنيــة والمختصيــن.  كمــا طــورت تقديــم تلــك الخدمــات عبــر تطبيقــات األجهــزة 

المحمولــة، ممــا يســاهم فــي تســهيل إصــدار تلــك التراخيــص ودعــم أعمــال  التخطيــط لــدى الجهــات المعنيــة والمختصيــن.  وذلــك كمــا نشــرته الهيئــة 

العليــا بمجلــة تطويــر 

http://www.ada.gov.sa/ADA_A/Tatweer_ADA_A/index.ht-) 2018م  ( المصــدر: الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، مجلــة تطويــر،

.(  m?i=7

ووفقــا لمجلــة تطويــر، فــإن الخريطــة الرقميــة تتكــون مــن عــدة طبقــات تشــتمل علــى معلومــات جغرافيــة كأنظمــة البنــاء واســتعماالت األراضــي 
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 فــي المخططــات الرئيســية لمدينــة الريــاض، إلــى جانــب ضوابــط  أنظمــة البنــاء المقــررة مــن الهيئــة العليــا ومــن أمانــة منطقــة الريــاض، وفــي مرحلــة 

الحقــة، ســيتم إدخــال جميــع المخططــات التنظيميــة الجديــدة ومحاضــر تجزئــة األراضــي ضمــن النظــام، إلــى  جانــب ربطــه مــع كافــة الجهــات المعنيــة 

بالمرافــق والخدمــات العامــة.

2/6 السكان والقوى العاملة بالرياض
ــة الريــاض، فقــد ارتفــع عــدد الســكان مــن (106 آالف) نســمة فــي عــام  ــواردة فــي الجــدول (2/3) إلــى تطــور عــدد ســكان مدين ــات ال وتشــير البيان

1374هـــ إلــى (1.4) مليــون نســمة فــي عــام 1407 هـــ، ثــم الــى 3.1 مالييــن عــام 1417 هـــ، والــى حوالــى ســتة مالييــن عــام 1435 ه، وحاليــا الــى (8.2) 

مالييــن لمنتصــف عــام 2018 م؛ وذلــك وفقــا للهيئــة العامــة لإلحصــاء. ويبلــغ عــدد الســكان الســعوديون 4.65 مالييــن نســمة مــن ســكان الريــاض 

وبمــا نســبته %56.7، كمــا يوضحــه الجــدول رقــم (2/3(.

وعمومــا، تشــكل منطقــة الريــاض مــا نســبته %25.24 مــن عــدد ســكان المملكــة للعــام 2018م، حيــث يبلــغ عــدد ســكان المملكــة وفقــا للهيئــة 

ــون نســمة.  العامــة لالحصــاء 32.55 ملي

وبتحليــل نســبة الجنــس فــي منطقــة الريــاض، نجــد أن نســبة الذكــور مــن الســكان الســعوديين بالريــاض تصــل الــى %51.8، فــي حيــن ســجلت نســبة 

االنــاث الســعوديات مــن ســكان الريــاض مــا نســبته %48.2. وفيمــا يتعلــق بنســبة ســكان الريــاض مــن غيــر الســعوديين فقــد ســجلت نســبة الذكــور غيــر 

الســعوديين %68.8؛ وذلــك جــّراء العمالــة الوافــدة التــي تقيــم بشــكل فــردي دون عالئالتهــم بالمملكــة عمومــا، حيــث يبلــغ عــدد العمالــة الوافــدة 

فــي منطقــة الريــاض 3.56 مالييــن شــخص، فــي حيــن أن اجمالــي عــدد العمالــة الوافــدة فــي المملكــة يصــل الــى 12.14 مليــون شــخص؛ وعليــه، 

تســتحوذ منطقــة الريــاض مــا نســبته %29.3 مــن العمالــة الوافــدة الــى المملكــة. 
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الجدول رقم (2/3(
  تطور النمو السكاني بمدينة الرياض منذ عام 1374هـ حتى العام 1438هـ

المصــــــــدرعدد السكانالسنوات / هـ

مكتب تخطيط المدن1374106,000

مكتب تخطيط المدن بعد أن عدله دوكسيادس1380160,000

مسح شركة دوكسيادس عن عدد العائالت1388300,000

التعداد السكاني للبالد عام 1394هـ / 1974م1394662,000

مسح شركة ست إنترناشيونال1397690,000

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (مسح)14071,389,000

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (مسح)14112,100,000

تعداد (عام 1413هـ /1992م)14132,776,096

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (مسح)14173,100,000

التعداد السكاني لعام 1425هـ (2004م)14254,087,152

الهيئة العامة لإلحصاء14294,748,874

الهيئة العامة لإلحصاء14355,999,434

الهيئة العامة لإلحصاء14398,216,284/ منتصف 2018
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ويتوزع السكان بمنطقة الرياض وفقا للجنسية وللجنس كما بالجدول رقم (2/4) التالي:

الجدول رقم (2/4(
السكان حسب فئات العمر والجنسية ( سعودي / غير سعودي ) والجنس في منطقة الرياض لمنتصف عام 2018م

االجمالي غير سعودي                سعودي                          
فئــات 
المجموع العمـــر

الكّلي اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

662883 318122 344761 161525 79721 81804 501358 238401 262957 0 - 4

701121 344063 357058 201702 98267 103435 499419 245796 253623 5 - 9

624757 310977 313780 163164 78726 84438 461593 232251 229342 10 - 14

538466 261734 276732 129167 60169 68998 409299 201565 207734 15 - 19

600580 265226 335354 145408 57901 87507 455172 207325 247847 20 - 24

817107 347610 469497 355790 127402 228388 461317 220208 241109 25 - 29

818674 321487 497187 419419 131798 287621 399255 189689 209566 30 - 34

933869 340003 593866 592902 172825 420077 340967 167178 173789 35 - 39

841675 296803 544872 563850 160085 403765 277825 136718 141107 40 - 44

623695 201017 422678 376736 81736 295000 246959 119281 127678 45 - 49

439686 132728 306958 226383 27833 198550 213303 104895 108408 50 - 54

264796 77367 187429 127157 15226 111931 137639 62141 75498 55 - 59

150120 48018 102102 61680 8832 52848 88440 39186 49254 60 - 64

198855 86863 111992 33079 8051 25028 165776 78812 86964 65+

8216284 3352018 4864266 3557962 1108572 2449390 4658322 2243446 2414876  المجموع

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء ، مسح الخصائص السكانية 2017 . 

تشكل منطقة الرياض 25.2 % من سكان المملكة،

كما يعمل بها ما نسبة %29.3 من العمال الوافدين الى المملكة.

2/7 أهم مؤشرات القوى العاملة في مدينة الرياض والمملكة
وفقــا لمعلومــات الهيئــة العامــة لالحصــاء للربــع األول مــن العــام 2018م، فقــد بلــغ اجمالــي قــوة العمــل فــي الســوق الســعودي قــد بلغــت 13.9 

مليــون شــخص؛ بلــغ المشــتغلون منهــم بالمملكــة 13.3 مليــون عامــل، ووصــل عــدد الســعوديين العامليــن منهــم 3.1 مالييــن عامــل، كمــا يبينــه 

الجــدول رقــم (2/5(.

فــي حيــن بلــغ اجمالــي المتعطليــن الســعوديين 778.9 ألــف متعطــل عــن العمــل، وعليــه ارتفعــت نســبة البطالــة بيــن الســعوديين الــى %12.9 مــن 

مجمــل قــوة العمــل مقارنــة بنســبة %12.8 للعــام 2017م، ويشــير الجــدول الــى أن معــدل المشــاركة االقتصاديــة للســكان الســعوديين يصــل الــى 

%41.9 مــن لألعمــار 15 ســنة فأكثــر.
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الجدول رقم (2/5(
البيانات والمؤشرات الرئيسة لسوق العمل في المملكـــة  للربع األول من عام 2018م

اإلجمالياناثذكورالمؤشـــرات الرئيسيــــة*

11,299,8452,033,66813,333,513اجمالي المشتغلون(1(

2,067,9761,082,4333,150,409المشتغلون السعوديون(1(

9,231,869951,23510,183,104المشتغلون غير السعوديين(1(

172,849899,3131,072,162السعوديون الباحثون عن عمل(2(

402,204445,276847,480اجمالي المتعطلون (15) سنة +(3(

352,725426,212778,937المتعطلون السعوديون (15) سنة + (3(

49,47919,06468,543المتعطلون غير السعوديين (15) سنة +(3) 

11,784,3582,118,42713,902,785اجمالي قوة العمل للسكان (15) سنة +(3(

63.519.541.9معدل المشاركة االقتصادية للسكان السعوديين (15) سنة +(3(

7.630.912.9معدل البطالة للسكان السعوديين (15) سنة فأكثر(3(

المصدر :   (1) المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ,وزارة الخدمة المدنية , وزارة العمل والتنمية االجتماعية.      
                (2) صندوق تنمية الموارد البشرية(حافز), وزارة الخدمة المدنية (جدارة,ساعد) , مركز المعلومات الوطني .       

                (3) بيانات تقديرية من مسح القوى العاملة  - الهيئة العامة لإلحصاء.                                                                                        
البيانات ال تشمل العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجالت المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.

ويتوزيــع العاملــون الســعوديون وغيــر الســعوديين حســب الجنــس فــي مدينــة الريــاض كمــا بالجــدول رقــم (2/6)، حيــث بلــغ مجمــل العامليــن بالريــاض 

4.1 مالييــن شــخص، شــكل الســعوديون منهــم 1.2 مليــون موظــف وعامــل؛ أي مــا نســبته %29.5 مــن مجمــل العامليــن بمنطقــة الريــاض، شــكلت 

االنــاث منهــم %13.1 مــن مجمــل العامليــن بالريــاض (الســعوديين وغيــر الســعوديين)، اال أن االنــاث قــد شــكّلن مــا نســبته %35.2 مــن الســعوديين 

العامليــن بمنطقــة الريــاض. يســتحوذ الســعوديون علــى مــا نســبته %29.5 مــن اجمالــي العامليــن الســعوديين وغيــر الســعوديين بمنطقــة الريــاض. 

شــكلت نســبة االنــاث العامــالت %35.2 مــن مجمــل الســعوديين العامليــن بمنطقــة الريــاض.
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والجدول رقم (2/6) يبين توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين حسب الجنس في مدينة الرياض.

الجدول رقم (2/6) 
 توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين حسب الجنس في مدينة الرياض لمنتصف عام 2018م

 اجمالي العاملين %االجمالي غير سعوديسعودي القطاع

86.9  3,564,271   2,780,677      783,594 ذكور

13.1     537,687      111,763      425,924 اناث

100  4,101,958   2,892,440   1,209,518 إجمالي العاملين

 29.570.5100 اجمالي العاملين %

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، مسح القوى العاملة،  2018.
 

والشكل رقم )2/2( يوضح توزيع العاملين بالرياض حسب جنسية العامل، والجنس لمنتصف عام 2018م.

وفيمــا يتعلــق بالقــوى العاملــة فــي مدينــة الريــاض بالقطاعيــن الحكومــي والخــاص، فمــا زال القطــاع الخــاص يســتحوذ علــى معظــم تلــك النســبة 

،حيــث اســتأثر علــى مــا نســبته (76.6%) مــن اجمالــي قــوة العمــل الموظفــة، فــي حيــن وظــف القطــاع الحكومــي نســبة (22.8%) مــن اجمالــي قــوة 

العمــل، وبعمــل مــا نســبته (0.6%) لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم (2/7(.



38

الجدول رقم( 2/7(
 توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين حسب القطاع في مدينة الرياض لمنتصف عام 2018م

 اجمالي العاملين %االجمالـــي غير سعوديسعودي القطاع

861,17775,203936,38022.8حكومي

341,0842,799,8823,140,96676.6خاص

7,25717,35524,6120.6منظمات المجتمع المدني

1,209,5182,892,4404,101,958100.0إجمالي العاملين

المصدر: الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، تقدير من الدراسة السكانية لمدينة الرياض،1437هـ.

والشكل رقم )2/3( يوضح توزيع العاملين في منطقة الرياض حسب القطاع، وجنسية العامل لمنتصف عام 2018م.

يلعب القطاع الخاص بمنطقة الرياض الدور األبرز في تشغيل القوى العاملة، حيث يشغل ما يزيد على ثالثة أرباع العاملين بمنطقة الرياض.

2/8 متوسط انفاق األسرة بمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة
تفيــد المعلومــات الرســمية أن متوســط انفــاق األســرة الســعودية بالمملكــة بلــغ 13282 ريــاال، وبلــغ بمنطقــة الريــاض مــا مقــداره 14397 ريــاال، 
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فــي حيــن أن متوســط االنفــاق لألســر غيــر الســعودية يقــل بكثيــر ليصــل الــى 10542 ريــاال بمنطقــة الريــاض؛ أي أن انفــاق األســرة الســعودية بالريــاض 

يعــادل 1.37 ضعــف انفــاق األســر عمومــا (الســعودية وغيــر الســعودية)، كمــا يلخصــه الجــدول رقــم (2/8(.

وتفيــد معلومــات الهيئــة العامــة لالحصــاء أن أعلــى انفــاق لألســر كان بمنطقــة المدينــة المنورة،حيــث وصــل الــى 15475 ريــاال، تالهــا منطقــة 

الشــرقية بانفــاق بلــغ 15357 ريــاال، وتأتــي بالمرتبــة الثالثــة الريــاض، وبعدهــا منطقــة القصيــم بمبلــغ 13469 ريــاال فالباحــة بمبلــغ 13411 ريــاال، ثــّم 

تبــوك فحــال والحــدود الشــمالية بالمراتــب 6، 7 و8 علــى مســتوى المملكــة.

الجدول رقم ( 2/8 )  
متوسط انفاق األسرة االستهالكي الشهري بالرياض مقارنة بمناطق المملكة لعام 2017 م

متوسط انفاق األسرة المنطقة االداريـــة
السعودية بالريال

متوسط انفاق اجمال األسر  
بالريال

نسبة انفاق األسر السعودية الى مجمل األسر 
)بما فيها الوافدة(

14397105421.37الرياض

1147089011.29مكة المكّرمة

15475108581.43المدينة المنّورة

1346990001.50القصيــم

15357117171.31الشرقيــة

13004110201.18عســـير

13258110551.20تبـــوك

1316091781.43حــــائـل

13069111871.17الحدود الشماليـة

1029889501.15جــــازان

840064801.30نجــــران

13411121281.11الباحـــــة

1146389061.29الجــــوف

13282101031.31المجموع

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي 2017م.

تأتــي منطقــة الريــاض بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث مســتوى انفــاق األســر مقارنــة بمناطــق المملكــة، فبالمتوســط بلــغ انفــاق األســرة الســعودية 

بمنطقــة الريــاض 14397 ريــاال للعــام 2017م، وهــذا مــا يعــادل قرابــة 1.37 ضعــف انفــاق اجمالــي األســرة الســعودية وغيــر الســعوديةـ
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الفصل الثالث
مشاريع البنية التحتّية واألساسية لمنطقة الرياض
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3/1 مشاريع البنيــة التحتّيــة لمنطقة الرياض
تتصــدر الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض كأهــم هيئــة مســؤولة عــن التطويــر الشــامل للمدينــة، بأبعــاده العصريــة المتواكبــة مــع المــدن العالميــة 

المشــهورة، بحيــث توّفــر للجهــات العاملــة فــي المدينــة األرضيــة المشــتركة لتنســيق وانطــالق أعمــال الجهــات األخــرى، بمــا يكفــل تحقيــق فاعليــة 

البنــى التحتيــة والخدمــات واألعمــال الحتياجــات المدينــة المتنوعــة.

والهيئــة بحكــم مهامهــا المقــّررة تعتبــر الّســلطة المســؤولة مباشــرة عــن تطويــر النواحــي االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة، والعمرانيــة، والبيئيــة 

بمدينة الريــاض، وهــي المســؤولة عــن رســم السياســات واإلجــراءات الضامنــة لرفــع مســتوى الخدمــات، والمرافــق ذات الصلــة بحيــاة المواطــن. 

 ولضمــان تحقيــق األهــداف، فقــد شــّكلت الهيئــة ســلطة مشــتركة عليــا مــن جميــع القطاعــات الحكوميــة العاملــة، ومــن القطــاع الخــاص، واألهالــي 

لتكــون بمثابــة القيــادة الموحــدة ألعمــال التطويــر بالمدينة،كمــا تتابــع تنفيــذ وتقييــم كافــة المشــروعات المخططــة والمقــّرة مــن قبــل مجلــس 

ادارتهــا. 

 ووفقــا آلخــر تحديــث للمعلومــات الميدانيــة للهيئــة، فقــد بلــغ اجمالــي عــدد المشــاريع ضمــن خطــة العمــل المرســوم تنفيذهــا بمدينــة الريــاض 2946 

مشــروعا، بكلفــة تقــدر بنحــو 342.9 مليــار ريــال حتــى بدايــة عــام 2018 م، وهــذه تشــمل مشــاريع القطــاع العــام، والقطــاع الخــاص، والقطــاع الخيــري. 

أمــا المشــاريع المخططــة والمعتمــدة للتنفيــذ، فقــد بلــغ عددهــا 2775 مشــروعا بكلفــة 285.2 مليــار ريــال. والجــدول رقــم (3/1) يبيــن توزيــع 

المشــاريع المخطــط تنفيذهــا حســب القطاعــات بالمدينــة. 

الجدول رقم ( 3/1 )
توزيع المشاريع المخطط تنفيذها بمدينة الرياض حسب القطاع حتى بداية عام 2018 م

الكلفة بالمليون ريالعدد المشاريعالقطاع االقتصادي

72330,246االسكان والخدمات العامة

714125,858النقل والطرق

74665,239المرافق العامـــة

36816,926الخدمات التعليمية

12918,332الخدمات الصحيـة

9528,631التنمية االقتصادية

2775285,232المجموع

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التقرير السنوي ، االصدار الرابع عشر، يناير 2018م.
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  كما يوضح الشكل رقم )3/1( توزيع عدد المشاريع المخططة حتى بداية عام 2018 م وفقا للقطاع االقتصادي.

ــى أرض الواقــع، ووفقــا آلخــر  ــى متابعــة االنجــاز لهــا عل ــى توجيههــا وتخطيطهــا، فتعمــل عل ــي تقــوم عل ــة األعمــال الت ــة مــن فعالي ولتتأكــد الهيئ

تحديــث لمعلوماتهــا نهايــة العــام 2017م، فقــد تبيــن أن نســبة المشــاريع المنجــزة بمنطقــة الريــاض قــد بلغــت %32 خــالل العــام 2017م، وعددهــا 

المتوقــع لالنجــاز قــد بلــغ 881 مشــروعا بكلفــة 35 مليــار ريــال. أّمــا المشــاريع الجــاري تنفيذهــا فقــد بلــغ عددهــا 1232 مشــروعا، وبنســبة %44، حيــث 

تقــدر كلفتهــا 216.4 مليــار ريــال. فــي حيــن أن المشــاريع المتأخــرة والمتعّثــرة قــد بلغــت نســبتها %24 وعددهــا 662 مشــروعا بكلفــة 33.9 مليــار ريــال، 

وذلــك وفقــا للتقريــر الســنوي للهيئــة، ينايــر 2018م، وكمــا يبّينــه الجــدول رقــم (3/2(.

الجدول رقم ( 3/2(
تقييــم المشاريع المخطط تنفيذها بمدينة الرياض حتى بداية عام 2018 م

الكلفة بالمليار ريالالنسبة %عدد المشاريعحالــة المشاريع

3235.0 %881المشاريـــع المنجــزة

44216.4 %1232المشاريع الجاري تنفيذها

2433.9 %662المشاريع المتأخرة والمتعّثرة

100285.3 %2,772المجموع

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التقرير السنوي ، االصدار الرابع عشر، يناير 2018م.
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والشكل رقم )3/2( يوضح نسبة المشاريع المخطط تنفيذها حتى نهاية العام 2017م.

أّمــا توزيــع المشــاريع حســب جهــة التمويــل، فتســتحوذ الحكومــة علــى النصيــب األكبــر بعــدد وقيمــة المشــاريع الممولــة، حيــث تمــول %69.8 مــن 

مجمــل كلفــة المشــاريع المخططــة. وقــد لعــب القطــاع الخــاص دورا حيويــا بالتمويــل، فقــد مــّول مــا نســبته %16.3 مــن كلفــة تلــك المشــاريع بصفــة 

فرديــة وبقيمــة تقتــرب مــن 66 مليــار ريــال، وســاهم بتمويــل مشــترك مــع القطــاع العــام كذلــك. وذلــك كمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (3/3(.

الجدول رقم ( 3/3 )
توزيع المشاريع المخطط تنفيذها بمدينة الرياض حسب الجهة الممولة حتى بداية عام 2018 م

% النسبة للتمويلالكلفة بالمليون ريالعدد المشاريعالقطاع الممول

2,457239,49769.8التمويل الحكومــي

31845,73513.3التمويل المشترك (حكومي وخاص)

14855,94616.3تمويل القطاع الخاص

231,7080.5التمويل الخيري

2,946342,886100.0المجموع

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التقرير السنوي ، االصدار الرابع عشر، يناير 2018م.

والشكل رقم )3/3( يوضح توزيع المشاريع المخطط تنفيذها حتى نهاية عام 2017م.
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3/2 الطرق والمواصــــالت البريـــة:
ممــا ال شــّك فيــه، أن لمدينــة الريــاض ميــزة خاصــة بشــبكة الطــرق مــن حيــث التصميــم والفــن الهندســي، كمــا أن غالبيــة الشــبكة وخاصــة التــي تربــط 

الريــاض ببعضهــا وبالمناطــق األخــر ى مــن المملكــة منــارة. وتشــمل شــبكة الطــرق تقاطعــات، وجســور غايــة فــي االخــراج الهندســي الرائــع، وفــي 

كفاءتهــا بتقليــل التزاحــم رغــم األعــداد الهائلــة مــن حركــة الســيارات المتواصلــة لمعظــم األوقــات، كمــا تشــمتل الشــبكة علــى طــرق ســريعة ودائريــة 

بمواصفــات عالميــة مــزودة بالجســور واألنفــاق واإلنــارة والتجميــل الــذي يليــق بالريــاض كعاصمــة حيويــة علــى مســتوى المنطقــة.

وتفيــد البيانــات لــوزارة البلديــان أن إجمالــي أطــوال الطــرق المســفلتة والمنــارة والمشــجرة القائمــة بالمملكــة للعــام 2017م تبلــغ 152,422 كــم، 

اســتحوذت الريــاض منهــا علــى 25,357 كــم؛ وهــذا شــكل مــا نســبته %16.6 مــن مجمــل أطــوال الطــرق بالمملكــة علــى امتدادهــا الواســع.

فــي حيــن بلــغ إجمالــي أطــوال الطــرق قيــد التنفيــذ بالريــاض إلــى حوالــي 8122 كــم طولــي، شــكلت نســبة %30.5 مــن مجملهــا للمملكــة. كمــا بلغــت 

أطــوال الطــرق المقتــرح تنفيذهــا حوالــي 6923 كــم طولــي، شــكلت مــا نســبته %12.2 مــن مجمــل الطــرق المقتــح تنفيذهــا بالمملكــة.

وعلــى الوجــه اآلخــر، فقــد بلــغ عــدد أعمــدة اإلنــارة فــي الطــرق القائمــة حوالــي 296,909 أعمــدة؛ وبمــا نســبته %17.3 مــن المملكــة، وقــد وصــل 

ــارة  ــي 37,430 عمــودا؛ شــكلت نســبة %21.8 مــن المملكــة، كمــا خططــت عــدد أعمــدة االن ــى حوال ــذ ال ــد التنفي ــارة للطــرق قي عــدد أعمــدة االن

للطــرق المقتــرح تنفيذهــا لتكــون بحوالــي 75,252 عمــودا؛ وهــذا سيشــكل مــا نســبته %19.8 مــن مجمــل أعمــدة االنــارة للطــرق المخطــط تنفيذهــا، 

وذلــك كمــا يبينــه الجــدول رقــم (3/4(.
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الجدول رقم (3/4 ) 
أطوال الطرق القائمة وتحت التنفيذ والمقترح تنفيذها نهاية عام 2017 م (كم)

السفلته / اإلنارة بيانات الطرق المنطـقـــة
/ التشجير 

السفلتـه
 فـقـط 

مجموع 
أطوال الطرق

حصة الرياض 
من المملكلة

 عدد
 أعمـدة االنــارة

الريـــاض
 
 

6198.219159.225357.416.6296909الطرق القائمة

1444.46677.78122.130.537430الطرق قيد التنفيذ

2055.34867.96923.212.275252الطرق المقترح تنفيذها

مكة المكرمة
 
 

4787.314951.119738.412.9385795الطرق القائمة

377.41124.615025.617816الطرق قيد التنفيذ

3335.216180.719515.934.534549الطرق المقترح تنفيذها

المدينة المنوره
 
 

4094.67836.111930.77.892060الطرق القائمة

1205.22417.53622.713.65104الطرق قيد التنفيذ

10972988.74085.77.27660الطرق المقترح تنفيذها

الشرقية
 
 

544710428.515875.510.4239837الطرق القائمة

241.8224465.81.77629الطرق قيد التنفيذ

364.9401.5766.41.415936الطرق المقترح تنفيذها

القصــيم
 
 

496210984.315946.310.5148592الطرق القائمة

699.21073.31772.56.711672الطرق قيد التنفيذ

1867.32782.64649.98.223866الطرق المقترح تنفيذها

عســـــير
 
 

4015.91494618961.912.4150360الطرق القائمة

804.12231.9303611.434248الطرق قيد التنفيذ

2005.55480.17485.613.259844الطرق المقترح تنفيذها

تبــــوك
 
 

4639.53968.586085.676065الطرق القائمة

1385.718313216.712.17589الطرق قيد التنفيذ

8761723.92599.94.649861الطرق المقترح تنفيذها

حائــــل
 
 

3538.76965.510504.26.967208الطرق القائمة

299.21223.61522.85.75054الطرق قيد التنفيذ

1367.72806.94174.67.421400الطرق المقترح تنفيذها

الحدود الشمالية
 
 

706.91853.62560.51.732271الطرق القائمة

40.9253.5294.41.12864الطرق قيد التنفيذ

45.3158.8204.10.45375الطرق المقترح تنفيذها

جازان
 
 

1675.84081.95757.73.863253الطرق القائمة

621.27381359.25.116010الطرق قيد التنفيذ

1526.52304.23830.76.860409الطرق المقترح تنفيذها

نجـــران
 
 

995163426291.755457الطرق القائمة

2753786532.54571الطرق قيد التنفيذ

3633867491.36663الطرق المقترح تنفيذها
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الباحـــه
 
 

31634917.18080.15.376317الطرق القائمة

199.5539.57392.816991الطرق قيد التنفيذ

326.4890.51216.92.215111الطرق المقترح تنفيذها

الجــــوف
 
 

3026.33446.36472.64.236109الطرق القائمة

176169.4345.41.34895الطرق قيد التنفيذ

136.6250.9387.50.73662الطرق المقترح تنفيذها

إجمالي المملكة

47250.8105171.9152422.7100.01720233الطرق القائمة

7769.418882.226651.6100.0171873الطرق قيد التنفيذ

15366.34122356589.3100.0379588الطرق المقترح تنفيذها

المصدر: وزارة البلديات، البوابة المفتوحـــة ، 2017م.

والشكل رقم )3/4( يوضح نصيب الرياض من أطوال الطرق بالمملكة حتى نهاية عام 2017 م
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والشكل رقم )3/5( يوضح نصيب الرياض من أعمدة االنارة من مجمل المملكة حتىنهاية عام 2017 م 

3/3النقل الدولي والداخلي عبر المطارات:
وهــي التــي ترتبــط مدينــة الريــاض بمحيطهــا الخارجــي محليــا واقليميــا ودوليــا مــن خــالل مطــار الملــك خالــد الدولــي، ويبعــد المطــار حوالــي (43) كــم 

عــن وســــط العاصمــة، حيــث يعتبــر هــذا المنفــذ البوابــة الجويــة الحيويــة لعاصمــة المملكــة. ويحتــل المطــار مســاحة تقــارب 225 كــم2، ولــه ســاحة 

طيــران تضــم مدرجيــن متوازييــن يبلــغ طــول كل منهمــا (4200) متــر إضافــة إلــى الممــرات األرضيــة ومواقــف الطائــرات. 

ويبلــغ عــدد المطــارات العاملــة بالمملكــة 26 مطــارا، منهــا 8 مطــارات دوليــة، و 6 مطــارات اقليميــة، و 12 مطــارا محليــا، كمــا يبينــه الجــدول رقــم 

(3/5). أمــا العاصمــة الريــاض فيوجــد بهــا مطــار الملــك خالــد الدولــي وهــو األكثــر حركــة بالمملكــة.

الجدول رقم (3/5(
 توزيع المطارات بالمملكة وفقا لنوع الخدمة 2018 م

العدد بالرياضالعدد بالمملكةنــوع المطــــار

81المطارات الدولية

60المطارات االقليمية

120المطارات المحلية

261المجموع

المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني، الموقع التفاعلي، سبتمبر 2018م.

وفيما يلي أبرز مؤشــرات حركة النقــل الجوي على مستوى مدينة الرياض لعام 2017م، كما يبينه الجدول رقم (3/6(:

 بلغــت عــدد رحــالت الطيــران بكافــة مطــارات المملكــة 741.3 ألــف رحلــة، حــاز مطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض علــى %28.9 مــن مجمــل 

تلــك الرحــالت.

 كانــت الرحــالت الخارجيــة هــي األكثــر عــددا فبلغــت 593.8 ألــف رحلــة بمطــارات المملكــة، كان لمطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض منهــا 

.15.9%
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 بلغ عدد الرحالت الداخلية 147.4 ألف رحلة بمطارات المملكة، نصيب مطار الملك خالد الدولي منها 80.5%.

 أمــا عــدد المســافرين، فــكان أغلبهــم للرحــالت الخارجيــة ليصــل الــى 78.8 ألــف مســافر مــن أصــل اجمالــي عــدد مســافرين وصــل الــى 91.8 

مليــون مســافر، بلغــت حصــة مطــار الملــك خالــد الدولــي مــن عــدد المســافرين 25.2 مليــون مســافر؛ أي بمــا نســبته %27.5 مــن العــدد الكلــي 

للمســافرين بمختلــف مطــارات المملكــة البالغــــة 26 مطــارًا.

الجدول رقم (3/6) 
المسافرون وعدد رحـــالت الطيران من الرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017 م

% للرياضالرياضالمملكةرحــــالت الطيــران 

147,427118,68380.5عدد الرحالت الداخلية

593,86694,41415.9عدد الرحالت الخارجية

741,293214,09728.9مجموع عدد الرحالت

13,775,00012,061,07587.6عدد المسافرون بالرحالت الداخلية

78,046,00012,167,83815.6عدد المسافرون بالرحالت الخارجية

91,821,00025,218,91427.5مجموع عدد المسافرين

www.Alarabia.net/ar/aswaq/travel )2 .المصدر: 1( الهيئة العامة للطيران المدني، 2018م
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يصــل إجمالــي عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن مــن مطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض وإليــه خــالل عــام 2017م الــى حوالــي 

25.2 مليــون مســافر وذلــك لعمــوم الرحــالت فــي المطــار بمعــدل ارتفــاع قــدره %7.7 عــن إجمالــي عــدد المســافرين عــام 2016م ، 

أمــا عــدد الرحــالت فبلغــت مــا يزيــد علــى 214 ألــف رحلــة للعــام 2017م.

 والشــكالن رقــم )3/6 و 3/7 ( يوضحــان نصيــب مطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض مــن عــدد الرحــالت ومــن عــدد المســافرين مقارنــة بمطــارات 

المملكــة للعــام 2017م.
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3/4 النقل العام بالقطار وبالحافالت:
تأتــي خطــة تطويــر قطــاع النقــل وفقــا لالســتراتيجية الوطنيــة للنقــل التــى أعدتهــا وزارة النقــل بعــد عمليــات تشــاركية مــع كافــة الجهــات المعنيــة 

بالقطــاع. وتطــّور الــوزارة تلــك االســتراتيجية بشــكل يتوافــق والمســتجدات التنمويــة علــى الســاحة المحليــة. 

ــة  ــذ مشــروع النقــل العــام فــي مدين ــوزراء الموقــر تنفي ــاض، فقــد اقــّر مجلــس ال ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي ــي أعدتهــا الهيئ ــا للدراســات الت ووفًق

الريــاض) القطــار والحافــالت (بكامــل مراحلهمــا بمشــاركة الجهــات المختصــة لحــل االختناقــات المروريــة الناجمــة عــن التطــور الســريع للعاصمــة.

كمــا تشــرف الشــركة الســعودية للخطــوط الحديديــة (ســار) علــى تنفيــذ حزمــة مــن مشــاريع الخطــوط الحديديــة التــي تربــط مناطــق المملكــة. وتشــمل 

البنــى التحتيــة التــي نشــرف علــى تنفيذهــا مــا يزيــد عــن 4,500 كــم مــن الخطــوط الحديديــة إلى جانب ســت محطات لنقل الركاب، وتســع أخرى لشــحن 

 البضائع، باإلضافة إلى أنظمة متكاملة لإلشارات واالتصاالت لتمكين فرق التشغيل من التحكم اآلمن، و إدارة حركة القطارات على مسار الشبكة. 

وعمومــا، ســتغطي شــبكة القطــار بالمملكــة 2,400 كــم، بحيــث يربــط حــدود المملكــة الشــمالية بــكل مــن وســطها و ســواحلها الشــرقية. فمــن 

العاصمــة الريــاض ينطلــق المســار باتجــاه الشــمال إلــى القريــات علــى الحــدود األردنيــة مــرورًا بالمجمعــة والقصيــم وحائــل والجــوف. ومــن مناجــم 

الفوســفات بالقــرب مــن عرعــر ينطلــق مســار آخــر باتجــاه الجنــوب ليتصــل بالمســار األصلــي بالقــرب مــن الجــوف، ويواصــل إلــى مــا بيــن منطقتــي حائــل 

والقصيــم، لينحــرف بمســار جديــد باتجــاه الشــرق مــرورًا بمناجــم البوكســايت بالبعيثــة فــي منطقــة القصيــم، وصــواًل إلــى مرافــق المعالجــة والتصديــر 

التابعــة لشــركة »معــادن« فــي (رأس الخيــر علــى الخليــج العربــي )

.https://www.sar.com.sa/Infrastructure.aspx المصدر: الشركة السعودية للخطوط الحديدية، 2018م
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وكمــا هــو معــروف، فــإن هيئــة النقــل العــام تشــرف علــى قطــاع النقــل مــن خــالل المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة، حيــث تقــوم المؤسســة 

بتشــغيل وصيانــة كافــة خطــوط القطــار، كمــا يشــمل قطــاع الخطــوط الحديديــة توســعة الشــبكة مــن خــالل تنفيــذ مجموعــة كبيــرة مــن الخطــوط.

وتبّلــور المشــروع لشــبكة القطــار فــي الريــاض فــي ســتة محــاور رئيســية تظــّم 85 محطــة وتغطــي 176 كــم، لتشــمل المناطــق ذات الكثافــة 

الســكانية، والمنشــآت الحكوميــة، والتجاريــة، والتعليميــة، والصحيــة، بحيــث ترتبــط تلــك المحطــات والخدمــات بمطــار الملــك خالــد الدولــي، ومركــز 

الملــك عبــد اللــه المالــي، والجامعــات الكبــرى، ومركــز النقــل العــام بالمدينــة. وتتــوزع مســارات شــبكة قطــار الريــاض الســتة كمــا بالجــدول رقــم (3/7) 

التالــي، والمبيــن بالمخطــط ادنــاه:
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الجدول رقم (3/7) 
توزيع مسارات شبكة قطار الرياض وفقا للخطة المقــّررة

طول الخطالطريقاسم الخطالمسارات

38 كممحور العليا – البطحاء - الحائر الخط األزرقالمسار األول

25.3 كمالملك عبدالله الخط األحمرالمسار الثاني

40.7 كممحور طريق المدينة المنورة - طريق األمير سعد بن عبدالرحمن األول.الخط البرتقاليالمسار الثالث

29.6 كممحور طريق مطار الملك خالد الدولي الخط األصفرالمسار الرابع

12.9 كممحور طريق الملك عبدالعزيز الخط األخضرالمسار الخامس

30 كممحور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي الخط البنفسجيالمسار السادس

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الموقع الرسمي للهيئة، 2018م.

ــا، ويشــتمل عــل 85  ــة الريــاض؛ القطــار والحافــالت، حيــث القطــار يعمــل آلي ــز للنقــِل العــام بمدين ــِد العزي ــك عب وفيمــا يلــي تفصيــل لممشــروَع الَمِل

ــة،  ــا، محطــة قصــر الحكــم، والمحطــة الغربي ــه المالــي، محطــة العلي ــد الل محطــة للقطــار منهــا 4 محطــات رئيســية وهــي: محطــة مركــز الملــك عب

ــة قطــار .  ويضــم 190 عرب

ولتكامــل عمــل القطــار مــع خدمــات النقــل بالحافــالت، فقــد خطــط النشــاء مواقــف عامــة للســيارات  Ride  &  Park ب ٢٥ موقعــًا، وبعــدد حافــالت 

بالريــاض كشــبكة موازيــة للنقــل بطــول ١٩٠٠ كــم. وتتكــون مســارات الحافــالت مــن ٢٤ مســارًا لتغطــي كامــل مدينــة الريــاض عبــر ١٠٠٠ حافلــة  مختلفــة 

األحجــام والســعات تبلــغ طاقتهــا االســتيعابية اإلجماليــة ٩٠٠ ألــف راكــب يوميــًا، وكمــا يبينــه الجــدول رقــم (3/8(.

الجدول رقم (3/8(
 مشروع قطار الرياض والحافالت المرافقة لــه

الحافـــالتالقطـــــارالموضـــوع

624عدد المسارات

تحت األرض:. %42، على سطح األرض: %11 ، وعلى الجسور %47.توزيع المسارات

1900 كم176 كمالطول

1000 حافلة190عدد العربات

25 موقعا للمواقف العامة85 محطةعدد المحطات (المواقف)

المصدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مجلة تطوير، العدد 78 ، 2018م.
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مواقع المحطات الستة : الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، الجوف، و القريات.

3/5 الخدمات والمنافع العامة
3/5/1 تحسين البيئـــة والغطاء النباتي 

مــن أجــل الحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي  بمنطقــة الريــاض وإعــادة تأهيلــه، ورفــع قيمتــه البيئيــة واالقتصاديــة، فقــد أولــت اللجنــة العليــا لحمايــة البيئــة 

أهميــة كبــرى لتحســين الواقــع البيئــي للمدينــة، واضفــاء مــا أمكــن عليهــا مــن الطابــع النباتــي الحيــوي. وبهــذا الخصــوص فقــد اقــّرت »اســتراتيجية 

إعــادة الغطــاء النباتــي بمنطقــة الريــاض« واعتمــدت برنامجهــا التنفيــذي كمرجــع لتحســين واقــع الغطــاء  النباتــي بالمنطقــة.

 Kings  وكمــا تشــير اليــه الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، فقــد أعــدت تلــك االســتراتيجية بالتعــاون مــع هيئــة الحدائــق النباتيــة فــي غــرب أســتراليا

Botanic Gardens  &  Park، وبمشــاركة الجهــات ذات العالقــة، والخبــراء والمختصيــن المحلييــن فــي علــم النبــات بهــدف توحيــد كافــة الجهــود التــي 

تقــوم بهــا الجهــات الحكوميــة  واألهليــة (الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، (مجلــة تطويــر) ، العــدد 78، للعــام 2018م). 

وقــد تضمنــت االســتراتيجية، مراجعــة ودراســة الوضــع الراهــن للغطــاء النباتــي، ووضــع برنامــج تنفيــذي اشــتمل علــى العديــد مــن المشــروعات علــى 

المدييــن القصيــر والطويــل،  شــملت محــاور: (تقييــم األراضــي والتنــوع البيولوجــي، وحجــز  محميات طبيعية جديــدة، وإدارة المحميــات الطبيعية،وإدارة 

المراعــي الطبيعيــة، وتأهيــل النظــام البيئــي، وتنســيق المواقــع الطبيعيــة فــي أعمــال  التخطيــط الحضــري، والتثقيــف البيئــي، والتواصــل مــن أجــل 

تحســين البيئــة الطبيعيــة، وبنــاء القــدرات للمــوارد البشــرية القائمــة علــى تنفيــذ المشــروعات المســتهدفة). 
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وقــد حــدد  ١٢ مشــروعًا ضمــن قائمــة األولويــة للتنفيــذ، شــملت: بنــك البــذور، والدراســات،و التوعيــة والنشــر، والتشــجير، وزراعــة األوديــة الحضريــة 

بالنباتــات المحليــة، والمشــاركة باألنشــطة ذات العالقــة، وزيــادة  مســاحات محميــة روضــة الخفــس، وزيــادة مســاحات محميــة التنهــات، وزيــادة 

ــادق.  ــران بث ــادرات تشــجير وادي بعيث ــالن) بالخــرج، ومب ــزه وثي ــل واســتثمار وادي وثيــالن (متن ــادرة تأهي ــم ،  ومب ــة روضــة خري مســاحات محمي

3/6 استراتيجية توطين صناعة الكهرباء والخطط المستقبلية والفرص االستثمارية
3/6/1 الخطط المستقبلية للشركة

تســعى الشــركة الســعودية للكهربــاء لتطويــر العديــد مــن الخدمــات الكهربائيــة بالمملكــة، وذلــك لمواكبــة النهضــة العمرانيــة والتنميــة االقتصاديــة 

التــي تخطــط لهــا المملكــة. فمنــذ عــام 2014م اقــّرت الشــركة برنامــج التحــول االســتراتيجي المتســارع (ASTP) ، بهــدف بنــاء أركان النمــو مــن أجــل 

مواكبــة الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء، والوصــول بالشــركة الــى مســتوى عالمــي يواكــب الــرؤى المســتقبلية للمملكــة.

وفــي ضــوء النمــو االقتصــاد المتزايــد اعتمــدت الشــركة الســعودية للكهربــاء خطــة خمســية للفتــرة (2016 - 2020) لتلبيــة االحتياجــات التوســعية 

والتنمويــة، فقــد اســتهدفت الخطــة مــا يلــي:

 إضافة صافي قدرات توليد جديدة لمحطاتها بحوالي (13.166) ميجاوات.

 إضافة قدرات توليد ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص بحوالي (11.593) ميجاوات .

 تعزيز شبكات النقل بخطوط نقل بطول (34.000) كم دائري، و(370) محطة تحويل.

 اســتهداف إيصــال الخدمــة الكهربائيــة لحوالــي (2) مليــون مشـــترك جديــد خــالل ســنوات الخطــة (2016م – 2020م) ليصــل إجمالــي عــدد 

المشــتركين بنهايــة عــام 2020م إلــى أكثــر مــن (10) مالييــن مشــترك.

 استكمال كهربة القرى والتجمعات السكنية ل (643) تجمًعا سكنًيا.

 تعزيز شبكات التوزيع بخطوط توزيع بطول (191) ألف كم، وإضافة حوالي (172) ألف محول لشبكة التوزيع.

3/6/2 استراتيجية لتوطين صناعات الكهرباء
وقــد بلــورت شــركة الكهربــاء اســتراتيجية لتوطيــن صناعــات الكهربــاء فــي المملكــة تضمنــت ثــالث مبــادرات رئيســية تهــدف الــى تشــجيع ودعــم 

التصنيــع المحلــي، وكمــا يلــي :

المبادرة االولى : وضع سياسات وآليات تحفيز للمقاولين 

المبادرة الثانية : وضع سياسات وآليات تحفيز للمصانع المحلية، وعلى مرحلتين: 

االولى : تعطى المنتجات الوطنية اولوية في الشراء على مثيالتها االجنبية بنسبة 10%.

والثانية : تفضيل للمصنعين المحليين حسب المحتوى المحلي لدى المصنع. 

المبادرة الثالثة : تحديد فرص التوطين بصناعات المواد، بحيث يتم ما يلي :

 توزيع الفرص على صناعات المواد وقطع الغيار المطلوبة، والعمل مع المستثمرين الستقطاب الشركات العالمية.

 تعزيــز التنســيق والتواصــل مــع الجهــات الحكوميــة والشــركات الكبــرى فــي المملكــة واللجــان المشــتركة بيــن المملكــة والــدول األخــرى ذات 

العالقــة لتوطيــن الصناعــة.

 عمل شراكة استراتيجية مع المستثمرين الراغبين بفتح مصانع لمواد وقطع الغيار غير المتوفرة محليًا.

 توفير المعلومات والبيانات عن الفرص االستثمارية في صناعة المواد وقطع الغيار .

3/6/3 الفرص االستثمارية بصناعات الكهرباء
أمــا فــي مجــال الفــرص االســتثمارية بصناعــات الكهربــاء، فقــد دأبــت الشــركة علــى إعــداد كتيــب الفــرص االســتثمارية فــي تلــك المجــاالت، حيــث تضمــن 

هــذا الكتيــب أكثــر مــن 100 فرصــة اســتثمارية بقيمــة اجماليــة تقــدر بـــحوالي 14 مليــار ريــال خــالل الخمــس ســنوات القادمــة، وقــد تــم اختيارهــا وفقــًا 

لمعياريــن رئيســين وهمــا : 

 حجم االحتياج المستقبلي لهذه الفرص من حيث الكمية والقيمة.

 انخفاض نسبة التوطين لهذه الفرص.

علما هذه الفرص تتضمن نوعين رئيسين حسب طبيعة االحتياج لهذه الفرص، وهما:
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: (OPEX) 1/الفرص االستثمارية التشغيلية

والتي تعني بالمواد والمعدات وقطع الغيار التي يتم تأمينها لتغطية احتياج الشركة لتنفيذ خططها التشغيلية، وخطط الصيانات المجدولة.

: (CAPEX) 2/الفرص االستثمارية الرأسمالية

وهــي المــواد والمعــدات التــي يتــم تأمينهــا لتنفيــذ مشــاريع الشــركة المختلفــة (التوليــد، والنقــل، والتوزيــع). وقــد تبلــورت جهــود الشــركة فــي 

توطيــن صناعــات الكهربــاء عــن تطويــر عــدد المصنعيــن المحلييــن مــن (61) مصنعــا تتعامــل معهــم الشــركة لتوفيــر احتياجاتهــا مــن المــواد الكهربائيــة 

ــاء، الموقــع الرســمي، 2018م). المتنوعــة فــي عــام 2001م إلــى ( 512 ) مصنعــا بنهايــة عــام 2017م (المصــدر: الشــركة الســعودية للكهرب

3/6/4 تطور استخدام الطاقة الشمسية بمناطق المملكة
تبيــن معلومــات الهيئــة العامــة لالحصــاء فــي تقريرهــا الســنوي، أن المملكــة تتجــه نحــو زيــادة اســتخدام الطاقــة الشمســية كبديــل حيــوي وحديــث 

ــا يتضــح مــن الجــدول رقــم (3/9) أن نســبة اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي المســكن قــد بلــغ بالمتوســط %1.3 فقــط  للطاقــة الكهربائيــة، وكن

للمملكــة مــن مجمــل اســتهالكها للطاقــة مــع بدايــة العــام 2018م، وكانــت منطقــة الريــاض أقــل مــن المســتوى العــام للمملكــة باســتهالك 

المســاكن للطاقــة الشمســية، فــي حيــن كانــت منطقــة حائــل األعلــى اســتخداما للطاقــة الشمســية، تلتهــا منطقــة الشــرقية، فمنطقــة نجــران، أمــا 

أقــل منطقــة باســتخدام الطاقــة الشمســية فهــي الباحــة وبنســبة %0.77 فقــط مــن مجمــل اســتهالكها للطاقــة.

الجدول رقم (3/9) 
نسبة استخدام الطاقة الشمسية في المسكن 2018م

الرقم القياسي المقارن لمتسوط استهالك المملكة*نسبة استخدام الطاقة الشمسية في المسكنالمنطقة

%0.90%1.17الرياض

%0.95%1.23مكة المكرمة

%0.77%1.00المدينة المنورة

%0.68%0.88القصيم

%1.45%1.88الشرقية

%1.09%1.42عسير

%0.61%0.79تبوك

%2.18%2.84حائل

%0.89%1.16الحدود الشمالية

%0.74%0.96جازان

%1.44%1.87نجران

%0.59%0.77الباحة

%0.65%0.85الجوف

%1.00%1.30المتوسط للمملكة

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م، يونيو 2018م. *: تّم احتسابها.
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ويوضح الشكل رقم )3/8( التوزيع النسبي الستخدام الطاقة الشمسية لمناطق المملكة.

تأتي منطقة الرياض كثالث منطقة في مستوى استهالك الطاقة الشمسية من مجمل الطاقة المستخدمة بالمساكن، فقد استهلكت 

ما نسبته %1.17 من طاقتها بالمساكن من الطاقة الشمسية؛ وهذا أقل من المتوسط العام للمملكة والبالغ %1.3 للعام 2017م. 

3/7 ادارة وتشغيل الميــــاه والري والصرف الصحــي
تتمثــل رؤيــة وزارة الميــاه والبيئــة والزراعــة، وضمــن خطتهــا االســتراتيجية، فــي ايجــاد بيئــة ومــوارد طبيعيــة مســتدامة تحقــق األمــن المائــي وتســهم 

فــي األمــن الغذائــي وجــودة الحيــاة فــي المملكــة. وتتولــى المديريــة العامــة للميــاه بمنطقــة الريــاض ادارة خدمــات الميــاه والــري والصــرف الصحــي، 

فتبــذل الجهــود مــن أجــل توفيــر االحتياجــات المتزايــدة لمختلــف قطاعــات التنميــة. وتعتمــد مدينــة الريــاض علــى مصدريــن رئيســين للميــاه: األول 

الميــاه المحــالة مــن المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة بالجبيــل علــى الخليــج العربــي، والثانــي ميــاه اآلبــار المنقــاة بمدينــة الريــاض.

ــاه  ــد الطلــب الســنوي علــى المي ــة، ويتزاي ــة، والزراعي ــاه الشــرب) والصناعي ــة (مي ــة أغــراض رئيســة هــي البلدي ــاه فــي ثالث ويتمثــل الطلــب علــى المي

ــار  لكافــة األغــراض عمومــا جــّراء النمــو الصناعــي والخدماتــي والســكاني. ويتبيــن مــن الجــدول رقــم (3/10) أن المملكــة قــد اســتهلكت 23.3 ملي

م3 مــن الميــاه فــي عــام 2017م، وأن معظــم ذلــك الطلــب يذهــب للزراعــة وبواقــع %82.2 مــن مجمــل كميــات االســتهالك للميــاه بالمملكــة، أمــا 

االســتهالك المنزلــي فبنســبة %13.5 ، وأخيــر الصناعــي بنســبة %4.3 فقــط مــن مجمــل الطلــب.

الجدول رقم (3/10(
 اجمالي الطلب على المياه في المملكة للعام 2017م ( مليون م3(

النسبةكمية الطلب )مليار م3(نوع الطلب/ غرضــــه

%3.1513.5لألغراض البلدية (المنزلية)

%1.04.3لألغراض الصناعية

%82.2 19.2لألغراض الزراعية

23.35100اجمالي الطلب على الميــــاه

المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة، التقرير االحصائي للعام 2017م.

وتهتم وزارة المياه والبيئة والزراعة بانشاء اآلبار الحكومية، وترخيص اآلبار األهلية، وانشاء السدود، والحفاظ على التنقية من أجل توفير المياه 
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الصالحة لألغراض الثالثة المنزلية والزراعية والصناعية. والجدول رقم (3/11) يبّين أهم المؤشرات لقطاع المياه بالمملكة عموما والرياض خاصة.

تبّيــن معلومــات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة أن اجمالــي العــدد المتراكــم لآلبــار الحكوميــة قــد وصــل الــى 8515 بئــرا، ووصلــت اآلبــار األهليــة 

المرخصــة الــى 148.3 ألــف بئــر للعــام 2017م، منهــا 68.720 بئــرا بمنطقــة الرياض،كمــا بلــغ عــدد الســدود 508 ســدود بالمملكــة منهــا 103 

ســدود بمنطقــة الريــاض، وقــد بلغــت طاقاتهــا التخزينيــة 2.25 تريليــون م3 للمملكــة، و106 مليــون م3 لمنطقــة الريــاض، وبلغــت الطاقــة االنتاجيــة 

لمحطــات التنقيــة ال 295 بالمملكــة الــى حوالــى 2.07 مليــون م3 يوميــا ، كان نصيــب منطقــة الريــاض منهــا حوالــى 1.1 مليــون م3 يوميــا، حيــث 

ــة للمملكــة. عــدد المحطــات فيهــا 68 محطــة؛ أي بنســبة 55.5 % مــن مجمــل الطاقــة االنتاجي

الجدول رقم (3/11(
 أهم مؤشرات مصادر الميــــاه في المملكة للعام 2017م ( مليون م3(

الرياضالمملكةالموضــوع

8515العدد المتراكم لآلبار الحكومية
68,720

148,304اجمالي اآلبار األهلية المرخصة

508103اجمالي عدد السدود

106.16 مليون م2.253 تريليون م3اجمالي الطاقة التخزينية للسدود

29568اجمالي محطات التنقية العاملة

1,147,335 مليون م2,068,2543 مليون م3اجمالي الطاقة االنتاجية لمحطات التنقية العاملة (يوميــا)

المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة، التقرير االحصائي للعام 2017م.

انفــوجـــرافيــــــك
 كمية الطلب على المياه في المملكة للعام 2017م  (م3(
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ويبن الجدول رقم (3/12) يبين حصة الفرد من استهالك المياه في منطقة الرياض مقارنة بمناطق المملكة.

الجدول رقم (3/12) 
متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه للمناطق المختلفه في المملكه للعام2017م  

كمية االستهالك من المياه للفرد 2017الرقم القياسي المقارن لمتوسط االستهالك *المنطقة

175.9357الرياض

118.2240مكة المكرمة

127.1258المدينة المنورة

61.1124القصيم

187.7381الشرقية

61.6125عسير

77.8158تبوك

112.3228حائل

110.3224الحدود الشمالية

50.2102جازان

51.7105نجران

93.1189الباحة

73.4149الجوف

100203المتوسط للمملكة

المصدر: :الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م، يونيو 2018م.
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والشــكل رقــم (3/9) يوضــح اســتهالك منطقــة الريــاض مــن الميــاه مقارنــة بباقــي المملكــة، فبلــغ متوســط كميــة االســتهالك مــن الميــاه للفــرد 

بمنطقــة الريــاض 357 م3 ســنويا مقارنــة بمتوســط عــام للمملكــة بلــغ 203 م3 للعــام 2017 م، حيــث جــاءت بالمرتبــة الثانيــة بعــد منطقــة الشــرقية. 

وعليــه يكــون الرقــم القياســي لالســتهالك يعــادل %175.9 مــن المتوســط العــام، فــي حيــن بلــغ لمنطقــة الشــرقية %187.7، وأقلهــا كان لمنطقــة 

نجــران بمعــدل %51.7 مــن المتوســط العــام.

حازت منطقة الرياض على ما نسبته %43.9 من عدد اآلبار الحكومية واألهلية المرخصة للعام 2017م ،كما استحوذت على نسبة %20.3 من 

عدد السدود بالمملكة، ووصلت الطاقة االنتاجية لمحطات التنقية بالرياض الى نسبة 55.5 % من مجمل الطاقة االنتاجية للمملكة.

والســتعراض تفاصيــل االنجــازات فــي مجــال شــبكات الميــاه، وطاقتهــا االنتاجيــة والمشــتركين، فيبيــن الجــدول رقــم (3/13) الطاقــة االنتاجيــة 

لمحطــات الميــاه وأطــوال الشــبكات وعــدد المشــتركين وكميــات االســتهالك فــي منطقــة الريــاض مقارنــة بمناطــق المملكــة. ويتبيــن أن لــدى 

الريــاض 68 محطــة مــن أصــل 295 محطــة بالمملكــة حتــى نهايــة عــام 2017م؛ فهــي أكثــر المناطــق بتوفــر محطــات تنقيــة الميــاه، ويبلــغ عــدد 

المشــتركين 612.656 مشــتركا؛ أي بنســبة %31.5 مــن مجمــل عــدد المشــتركين بالمملكــة، كمــا تبلــغ كميــة االســتهالك بمنطقــة الريــاض مــا 

مقــداره 1070 مليــون م3؛ تشــّكل مــا نســبته %34 تقريبــا مــن اجمالــي االســتهالك بالمملكــة. 
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الجدول رقم (3/13) 
الطاقة االنتاجية للمياه وأطوال الشبكات والمشتركين وكميات االستهالك في منطقة الرياض مقارنة بمناطق المملكة للعام 2017م  

عدد المشتركينكمية االستهالك مليون م3أطوال األنابيب الف مترالطاقة االنتاجية اليومية م3عدد محطات تنقيةالمياهالمنطقة

681,147,33528,7991070612,656الرياض

845,60016,220.0750349,448مكة المكرمة

394,1757,766.020144,506المدينة المنورة

27419,30216,897.165155,892القصيم

4429,32413,716.8682377,796الشرقية

967,3003,787.010144,513عسير

112,0503,314.05271,056تبوك

26154,1733,704.15869,691حائل

3146,0002,957.53029,872الحدود الشمالية

5108,1509,601.15972,981جازان

191,0454,404.02251,599نجران

212,8003,589.03234,998الباحة

631,2001,957.62828,549الجوف

2952,068,454116,713.231501,943,557المجموع للمملكة

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م، يونيو 2018م

والشكل رقم )3/10( يوضح كميات الطاقة االنتاجية للمياه بمنطقة الرياض مقارنة بمناطق المملكة للعام 2017م.
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تأتي منطقة الرياض بالمرتبة الثانية بعد منطقة الشرقية في معدل االستهالك للمياه. وأن منطقة الرياض هي أكثر المناطق بتوفر محطات 

تنقية المياه، فتبلغ نسبة المشتركين بالمياه %31.5 من مجمل عدد المشتركين بالمملكة، كما تشّكل نسبة االستهالك للمياه فيها 34% 

تقريبا من اجمالي االستهالك للمياه بالمملكة للعام 2017م.

3/8 وسائل تقنية المعلومات واالتصاالت وخدماتها المتنوعة
تشــهد خدمــات االتصــاالت بأنواعهــا تطــورا ملموســا فــي مختلــف دول العالــم، وتــزداد الحاجــة الــى وســائل التواصــل فيمــا بيــن مؤسســات األعمــال 

والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة يومــا تلــو اآلخــر نظــرا لحيويــة التســهيالت التــي تقدمهــا تلــك الوســائط، وســرعة انجــاز األعمــال التــي توفــر 

الوقــت والجهــد والتكاليــف علــى أصحــاب األعمــال، وكذلــك علــى األفــراد المتعامليــن معهــا ومــع باقــي المنشــآت فــي الدولــة.

وتتلخــص انجــازات المملكــة مــن حيــث توســيع نطــاق عمــل وســائل تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي تقديــم الخدمــات المتنوعــة لمؤسســات 

األعمــال الخاصــة، وللمؤسســات العامــة، ولألفــراد، والتشــابك العملــي فيمــا بينهــا بالجــدول رقــم ( 3/14). فوفقــا لمســح نفــاذ واســتخدام تقنيــة 

المعلومــات واالتصــاالت للمنشــآت للعــام 2017م الــذي انجزتــة الهيئــة العامــة لالحصــاء، فــإن التوزيــع النســبي الســتخدام التقنيــات الحديثــة 

ــة، وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم تلــك االنجــازات:- المتنوعــة يبّشــر بالتفــاؤل بالتطــور المنشــود بقطــاع األعمــال وبمؤسســات الدول

 هنــاك حوالــي %73 مــن المنشــآت العاملــة بالمملكــة مخصــص لديهــا هواتــف ثابتــة، ونســبة %68.5 هواتــف متنقلــة، مقارنــة %72 و 65% 

للمنشــآت بمنطقــة الريــاض، حيــث تأتــي بالمرتبــة الرابعــة بالهواتــف الثابتــة، والمرتبــة الثامنــة فيمــا يتعلــق بالهواتــف المتنقلــة بيــن مناطــق 

المملكــة.

 مــا نســبته %64.6 مــن المنشــآت بمنطقــة الريــاض تســتخدم اجهــزة حاســوب، مقارنــة بنســبة %64 للمملكــة، حيــث تأتــي بالمرتبــة األولــى 

بيــن مناطــق المملكــة. 

 %68.4 مــن المنشــآت بمنطقــة الريــاض تســتخدم االنترنــت، مقارنــة بنســبة %68.2 للمنشــآت بالمملكــة، حيــث تأتــي بالمرتبــة الثالثــة بيــن 

مناطــق المملكــة.

 يبّيــن المســح أن المنشــآت التــي لديهــا حســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بمنطقــة الريــاض قــد وصلــت لنســبة %28، مقارنــة بنســبة 

%28.6 للمنشــآت بكافــة مناطــق المملكــة، حيــث تأتــي بالمرتبــة الرابعــة بيــن مناطــق المملكــة.

 المنشــآت التــي تقــدم خدماتهــا بالتطبيقــات االلكترونيــة تصــل الــى نســبة %13.6 بمنطقــة الريــاض مقارنــة بنســبة %13.4 لمناطــق 

المملكــة، حيــث تأتــي بالمرتبــة الرابعــة بيــن مناطــق المملكــة.

 تتصــدر المنشــآت بمنطقــة الريــاض المرتبــة األولــى بيــن مناطــق المملكــة باســتحواذها علــى موقــع ويــب علــى شــبكة االنترنــت، فوصلــت 

نســبة المنشــآت بمنطقــة الريــاض الــى %30.2 مقارنــة بنســبة %25.5 للمنشــآت بالمملكــة.

 أمــا المنشــآت التــي اســتخدمت االنترنــت للتعامــل مــع االجهــزة الحكوميــة فقــد وصلــت نســبتها بمنطقــة الريــاض الــى %98 مقارنــة بنســبة 

%99.3 للمنشــآت بالمملكــة، فجــاءت المنشــآت بمنطقــة الريــاض كآخــر منطقــة مقارنــة بباقــي مناطــق المملكــة؛ ويعــزى ذلــك لقــرب األجهــزة 

الحكوميــة وتركزهــا فــي منطقــة الريــاض مقارنــة بالبعــد المكانــي لباقــي المناطــق .

 فــي حيــن أن المنشــآت التــي تلقــت طلبــات شــراء عــن طريــق االنترنــت بمنطقــة الريــاض قــد بلغــت مــا نســبته %21، أمــا المنشــآت التــي 

عملــت طلبــات شــراء باســتخدام االنترنــت وصلــت نســبة %17.9 تقريبــا، مقارنــة بمــا نســبته %19.8 و %17.1 للمنشــآت بمناطــق المملكــة 

ككل. وتأتــي منشــآت منطقــة الريــاض بالمرتبــة الثالثــة بيــن مناطــق المملكــة بتلقــي طلبــات الشــراء عبــر االنترنــت، اال أنهــا تأتــي بالمرتبــة الرابعــة 

بيــن مناطــق المملكــة التــي عملــت طلبــات شــراء باســتخدام االنترنــت.
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الجدول رقم (3/14) 
التوزيع النسبي الستخدام أنواع االتصاالت الحديثة لمنشآت األعمال بمناطق المملكة (%)

المنشآت المنطقة
المخصص 

لها الهاتف 
الثابت %

المنشآت 
المخصص 
لها هاتف 
متنقل %

المنشآت 
التي 

تستخدم 
أجهزة 

حاسوب %

المنشآت 
التي 

تستخدم 
االنترنت %

المنشآت 
التي لديها 

حساب على 
مواقع 

التواصل 
االجتماعي %

المنشآت 
التي تقدم 

خدمات 
بالتطبيقات 

االلكترونية %

المنشآت 
التي لديها 

موقع ويب 
على شبكة 
االنترنت %

المنشآت التي 
استخدمت 

االنترنت 
للتعامل 

مع االجهزة 
الحكومية %

المنشآت 
التي تلقت 

طلبات 
شراء عن 

طريق 
االنترنت %

المنشآت 
التي عملت 

طلبات 
شراء 

باستخدام 
االنترنت %

72.1365.0464.6368.4128.0513.6230.2198.0021.0517.85الرياض

مكة 
69.4365.9662.4865.5132.9615.2428.8199.8321.3618.79المكرمة

المدينة 
66.6764.1656.7660.9529.5211.4426.32100.0019.2214.87المنورة

72.9276.8158.0457.2427.635.8513.11100.0012.6513.58القصيم

86.8976.5476.1581.3627.7614.7425.2799.9622.7818.82الشرقية

62.8676.5158.1769.8022.126.097.69100.007.379.29عسير

65.5677.5943.5762.6615.232.653.31100.001.992.65تبوك

56.8564.3242.3246.4725.8912.508.04100.007.145.36حائل

الحدود 
74.5176.4751.9666.6725.0011.7613.2498.7817.6517.65الشمالية

50.2842.9445.2046.3325.6113.4114.63100.006.107.32جازان

60.2569.0458.1662.3416.1110.746.71100.0011.418.72نجران

67.3363.3764.3653.4724.0712.9612.96100.0014.8124.07الباحة

53.3353.3341.4850.3733.8219.1217.65100.0014.7114.71الجوف

المجموع 
72.8768.5364.0568.2328.6013.3925.4899.3119.7917.10للمملكة

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت للمنشآت 2017م. 

ــة األولــى مــن حيــث اســتخدام اجهــزة الحاســوب، واالســتحواذ علــى موقــع ويــب علــى  تتصــدر المنشــآت بمنطقــة الريــاض المرتب

شــبكة االنترنــت،  مقارنــة بباقــي مناطــق المملكــة. أمــا باقــي المؤشــرات التقنيــة فتتــراوح مرتبــة المنشــآت بمنطقــة الريــاض بيــن 

الثالثــة والرابعــة مقارنــة بباقــي مناطــق المملكــة.
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الفصل الرابع
قطاعات التنمية االقتصادية
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مقدمــــــــة
يتنــاول هــذا الفصــل أداء بعــض القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة لمنطقــة الريــاض، حيــث ســيركز هنــا علــى أحــدث المعلومــات الرســمية المنشــورة 

حــول المتغيــرات االقتصاديــة الكلّيــة، كمــا ســيتم التركيــز علــى المعلومــات الميدانيــة الحديثــة التــي عملــت الغرفــة علــى اســتقصائها والتــي شــكلت 

أساســا حيويــا لبنــاء اســتراتيجيات وخطــط وبرامــج تنفيذيــة للجــان الغرفــة بشــكل خــاص، ولمجلــس ادارة الغرفــة بشــكل عــام.
 

اوال: األرقام القياسية لمستويات المعيشة وألسعار العقارات في المملكة
تدلنــا األرقــام القياســية لتكاليــف المعيشــة علــى مــدى تأثيــر األوضــاع والقــرارات االقتصاديــة عمومــا، وتفاعــالت قــوى الســوق علــى مســتوى الدخــل 

الحقيقــي لالنســان، وعليــه ســيتم المقارنــة خــالل عــام مــن التغيــرات والتــي ســنقارن بهــا البيانــات الرســمية لتكاليــف المعيشــة الصــادرة عــن الهيئــة 

العامــة لالحصــاء لمنتصــف عــام 2018م مقارنــة بمنتصــف عــام 2017م، وكمــا هــو مبيــن بالجــدول رقــم (4/1) والتــي يمكــن تلخيــص نتائجهــا فيمــا 

يلــي:-

ــى 107.4 نقطــة لمنتصــف عــام 2018م؛ أي  ــد البحــث مــن 105.2 نقطــة لمنتصــف عــام 2017م ال  ارتفــع المســتوى العــام لألســعار قي

بمعــدل تضخــم بلــغ %2.1 تقريبــا. وقــد بــرز هــذا االرتفــاع جلّيــا فــي قطــاع التبــغ وبنســبة %9.8، والنقــل %10.4، وقطــاع المطاعــم والفنــادق 

بنســبة %7، ثــم قطــاع األغذيــة والمشــروبات بنســبة 5.7%.

 وتبيــن أن قطــاع المالبــس قــد أظهــر تراجعــا واضحــا، حيــث تراجــع الرقــم القياســي لألســعار فيــه بنســبة %8 تقريبــا، كمــا تراجــع الســكن 

والغــاز والوقــود والكهربــاء والميــاه بنســبة%1.4 بالمجمــل لهــا جميعــا، حيــث الســكن وحــده تراجــع بمعــدل كبيــر، وبالمقابــل ارتفعــت الكهربــاء 

والوقــود بمعــدل أكبــر؛ ممــا أظهــر بالمحصلــة تراجعــا طفيفــا.

الجدول رقم (4/1) 
الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لمجموعات السلع الرئيسية بالمملكة لمنتصف عامي 2017 و 2018م

معدل التضخم % 2018 2017 الرقم القياسي لمجموعة السلع

5.69 105.9 100.2 األغذية والمشروبات

9.78 191.9 174.8 التبـــــغ

-7.99 93.3 101.4 المالبس واالحذية

-1.42 110.8 112.4 السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود األخرى

0.69 102.8 102.1 تأثيث وتجهيزات المنزل

3.67 110.1 106.2 الصحة

10.36 119.3 108.1 النـــقل

1.52 100.4 98.9 اإلتصاالت

0.10 96.5 96.4 الترفيه والثقافة

0.46 110 109.5 التعليــــم

7.03 111.1 103.8 المطاعم والفنادق

0.19 103 102.8 السلع والخدمات الشخصية 

2.09 107.4 105.2 الرقم القياسي العام

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الرقم القياسي ألسعار المستهلك، 2018م.
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وعلــى الوجــه اآلخــر، يمكــن قــراءة الرقــم القياســي ألســعار العقــارات بالريــاض مقارنــة بمناطــق المملكــة للربــع الثانــي عــام 2018م مــن الجــدول التالــي 

رقــم (4/2)، والــذي يبّيــن التالــي:

 إّن الرقــم القياســي لمنطقــة الريــاض قــد أظهــر تراجعــا عامــا فــي مســتوى تكاليــف المعيشــة أكثــر منــه كمتوســط عــام للمملكــة، فشــكل 

79.4 نقطــة مقارنــة ب 83.6 نقطــة للمملكــة؛ وهــذا مقــاس بمعيــار 100.0 نقطــة. لقــد جــاءت منطقــة الريــاض بالمرتبــة الثانيــة بعــد الباحــة 

بهــذا التراجــع.

 يظهــر التراجــع الكبيــر فــي القطــاع التجــاري يليــه القطــاع الســكني بمنطقــة الريــاض، أمــا القطــاع الزراعــي فقــد أبــدى زيــادة فــي الرقــم 

القياســي أي التضخــم بمعــدل 29%. 

 لقــد جــاءت منطقــة الريــاض بالمرتبــة الثانيــة بعــد المدينــة المنــورة حيــث تراجعهــا أقــل مــن الريــاض، حيــث التراجــع كان أكبــر بــكل المناطــق 

للقطــاع الســكني.

 أمــا للقطــاع التجــاري، فقــد تأثــرت منطقــة الريــاض بهــذا التراجــع بشــكل كبيــر جــدا، فجــاءت بالمرتبــة األولــى بيــن مناطــق المملكــة؛ أي أن 

التراجــع كان هــو األكبــر بالقطــاع التجــاري فــي الريــاض مقارنــة بمناطــق المملكــة.



68

الجدول رقم (4/2(
الرقم القياسي ألسعار العقارات حسب القطاع بالرياضمقارنة بمناطق المملكة للربع الثاني من عام 2018م

القطاع الزراعيالقطاع التجاريالقطاع السكنيالرقم القياسي العـــــامالمنطقة

79.489.167.4129.2الريــــاض

80.579.384.979.9القصيـــم

85.884.987.193.3الشرقيــة

85.585.879.997.7حائـــل

85.881.782.8110.5الجــوف

-84.182.793.8الحدود الشمالية

83.179.987.3100.3تبـــوك

84.085.379.896.0مكــة المكّرمة

94.193.198.392.8المدينة المنــّورة

79.075.697.2107.3البـــــاحــــة

86.785.393.691.8عســــير

81.481.281.683.4جــازان

86.983.485.299.6نجران

83.686.776.493.5الرقم العــام للمملكة

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الرقم القياسي ألسعار العقارات، 2018م.
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والشكل رقم )4/1( يوضح الرقم القياسي ألسعار العقارات بمنطقة الرياض مقارنة بباقي مناطق المملكة.

ثانيًا: المنشآت التجاريــة للقطاع الخاص
تقــدر معلومــات البيانــات الحكوميــة المفتوحــة، أن اجمالــي عــدد المؤسســات والشــركات القائمــة والمســجلة بالمملكــة قــد بلــغ 1,339,603 

منشآـــت منهــا 1,144,475 مؤسســة و 195,128 شــركة حتــى نهايــة عــام 2017م. وقــد كانــت حصــة منطقــة الريــاض مــن مجمــل تلــك المنشــآت 

مــا يعــادل %26.2، فقــد وصــل عــدد الشــركات المســجلة والقائمــة بالريــاض الــى 75.247 شــركة و 299.736 مؤسســة؛ أي مــا مجموعــه 351.042 

منشــأة قائمــة ومســجلة رســميا، وكمــا يبيّنــه الجــدول رقــم (4/3(.

الجدول رقم (4/3(
 السجالت التجارية القائمة حسب المنطقة بالمملكة للعام 2017 م

 المجمــوع  % االجمالي للمملكـة للمنطقة % عدد الشركات للمنطقة % عدد المؤسساتالمنطقة

299,73626.1975,24738.56351,04226.2الرياض

113,8949.957,5403.86133,2139.9القصيـــم

161,95514.1537,98319.47189,65514.2الشرقية

36,5523.192,0921.0742,7493.2حائـــل

14,0491.231,5300.7816,4361.2الجــوف

19,6971.722,8411.4623,0511.7الحدود الشمالية

35,1143.072,0761.0641,0693.1تبـــوك

227,07019.8445,77323.46265,84319.8مكــة المكّرمة

67,4425.897,2593.7278,9065.9المدينة المنــّورة

12,6311.14680.2414,7711.1البـــــاحــــة

76,1176.657,1503.6689,0456.6عســــير

45,7123.993,7781.9453,4734.0جيــزان

34,5053.011,3890.7140,3503.0نجران
1,144,475100195,1281001,339,603100.0االجمالـي

http://www.data.gov.sa/ar/dataset المصدر: البوابة االلكترونية للتعامالت الوطنية الحكومية، البيانات الحكومية المفتوحة
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والشكل رقم )4/2( يوضح نصيب منطقة الرياض من عدد المؤسسات والشركات القائمة.
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ثالثًا: الصناعـــة في منطقة الرياض
3/1 واقع القطاع الصناعي بالمملكة

تشــير المعلومــات الرســمية للهيئــة العامــة لالحصــاء الــى أن الرقــم القياســي لالنتــاج الصناعــي العــام قــد ارتفــع للربــع األول مــن العــام 2018 مقارنــة 

بــذات الفتــرة مــن العــام 2017م ، فمــن 127.9 نقطــة ارتفــع الــى 132.35 نقطــة للربــع األول 2018؛ أي بمعــدل زيــادة قــدره %3.9 وهــذا مؤشــر 

متميــز خاصــة فــي ظــّل توقــع معــدل النمــو لالقتصــاد بحــدود %3-2.5 للعــام 2018م، إذ يعّبــر هــذا عــن نمــو حقيقــي فــي االنتــاج الصناعــي للمملكــة، 

كمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/4). 

ويأتــي النمــو بالقطــاع الحقيقــي للصناعــة للربــع األول مــن العــام 2018 مقارنــة بالربــع األول مــن العــام 2017م مــن النمــو بقطــاع التعديــن والمحاجــر 

بنســبة %2، وبنســبة نمــو %8.1 لقطــاع الصناعــة التحويليــة، أمــا انتــاج االمــدادات الكهربائيــة فقــد تراجــع بنســبة %13.8 وذلــك جــّراء ارتفــاع أســعارها، 

ممــا يدفــع المســتهلك الــى ترشــيد اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة.

جدول رقم (4/4) 
الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي للربع األول2018 مقارنة ب2017م

20172018االقسام الرئيسية

الربع 1الربع 1الربع 4

131.58127.95132.35الرقم القياسي العام

123.18119.36121.76التعدين والمحاجر

162.54161.6174.68الصناعة التحويلية

106.1286.574.56امدادات الكهرباء

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، مؤشر االنتاج الصناعي، 2018م.

والشكل رقم )4/3( يوضح التطور العام باالنتاج الصناعي للربع األول من العام 2018م مقارنة بنفس الفترة للعام 2017م.
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كمــا يوضــح الشــكل رقــم )4/4( نمــو االنتــاج الصناعــي لمكونــات الصناعــة الرئيســية للربــع األول مــن العــام 2018م مقارنــة بــذات الفتــرة للعــام 

2017م.

ــن باالقتصــاد فــي  ــة العامــة لالحصــاء فــان قطــاع الصناعــة قــد شــّغل مــا نســبته %17.2 مــن عــدد العاملي ــة للهيئ وكمــا تشــير الحســابات القومي

الربــع األول مــن العــام 2018م، واســتحوذ علــى %10.9 مــن عــدد المنشــآت الرســمية المســجلة، وقــد حــاز علــى حوالــي %36 مــن مجمــل النفقــات 

التشــغيلية لكافــة القطاعــات باالقتصــاد، كمــا وصلــت ايــرادات هــذا القطــاع الــى %47.3 مــن اجمالــي االيــرادات التشــغيلية لكافــة القطاعــات، هــذا 

ووصــل فائــض التشــغيل بــه الــى حوالــي%58.9 مــن مجمــل ذلــك الفائــض باالقتصــاد، وكمــا هــو مبيــن بالجــدول رقــم (4/5). 

وفيمــا يتعلــق يمتوســط تعويضــات العامليــن بالقطــاع الصناعــي علــى مســتوى المملكــة، فقــد فــاق ذلــك المتوســط تســعة أضعــاف المتوســط 

العــام لكافــة القطاعــات االقتصاديــة؛ وهــذا بالطبــع جــّراء االنتــاج الضخــم لقطــاع النفــط وكافــة الصناعــات االســتخراجية والتحويليــة حيــث االيــراد 

الكبيــر جــدا والمتمثــل بايــرادات الدولــة ككل مــن الصناعــة بأنواعهــا المختلفــة ومــا يتــم تعويــض القائميــن عليــه مــن أجــور ورواتــب ومزايــا وظيفيــة 

وتشــغيلية متنوعــة هــي جــزء منــه.

الجدول رقم (4/5) 
 المالمح العامة لقطاع الصناعة مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م

قطاع للتعدين المؤشــــــر
والمحاجر

قطاع الصناعة 
التحويلية

المجموع لقطاع 
الصناعة

االجمالي 
لالقتصاد

نسبة القطاع الصناعي من 
االقتصاد %

10.86 1,007,269  109,409  108,742  667 عدد المنشآت االقتصادية بالقطاع )عدد(

17.17 6,336,031  1,087,989  991,332  96,657 عدد المشتغلون بالقطاع )عدد(

920.94 3,624  33,375  4,181.00  29,194 متوسط تعويضات العاملون للقطاع بالريال

35.96 329.150  118.377  83.013  35.364 النفقات التشغيلية للقطاع مليار ريال

47.34 824.120  390.149  173.057  217.092 االيرادات التشيغلية للقطاع مليار ريال

58.88 426.050  250.872  77.609  173.263 فائض التشغيل بالقطاع مليار ريال

الجدول رقم )4/8( توزيع  المصانع بمدينة الرياض حسب نوع النشاط الصناعي لها للعام 2018م 
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والشكل رقم )4/5( يوضح أبرز مالمح القطاع الصناعي للربع األول من العام 2018م.
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كما يوضح الشكل رقم )4/6( حصة القطاع الصناعي مقارنة باالقتصاد ألبرز المؤشرات خالل الربع األول من العام 2018م.

3/2 واقع القطاع الصناعي بمدينة الرياض
3/2/1 أعداد المصانع المسجلة رسمّيا بمدينة الرياض

نظــرا ألهميــة اجــراء تعــداد للقطــاع الصناعــي، فقــد عمــل مركــز درايــة بغرفــة الريــاض علــى اجــراء مســح ميدانــي شــامل للمصانــع بمدينــة الريــاض 

ــّم العمــل علــى المســح الميدانــي وفقــا لمرحلتيــن: منتصــف عــام 2017م، وقــد ت

األولى: البحث عن القوائم الرسمية للمصانع، حيث كانت المعلومات والقوائم كالتالي:

 1 - وزارة التجارة واالستثمار، وتضمنت (3904) مصانع.

 2 - وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتضمنت (2470) مصنعا.

 3 - هيئة المدن الصناعية، وتضمنت (856) مصنعا.

 4 - غرفة الرياض، وتضمنت (3694) مصنعا.

ــى المســح  ــم العمــل عل ــث ت ــة مســجلة رســميا بالقطــاع، حي ــى (3158) منشــأة صناعي ــم األربعــة، والوصــول إل ــى فــرز القوائ ــم العمــل عل ــه، ت وعلي

الميدانــي علــى هــذا األســاس. 

ــاك فقــط 2167 مصنعــا  ــت نتائجهــا أن هن ــل الغرفــة، وكان ــم التوصــل إليهــا واعتمادهــا مــن قب ــي للقائمــة التــي ت ــة المســح الميدان ــة: مرحل والثاني

موجــودا علــى أرض الواقــع يعمــل بالنشــاط الصناعــي بمدينــة الريــاض، وبعــد اجــراء االتصــال الميدانــي مــع هذه المصانــع لجمع المعلومــات المطلوبة، 

تبيــن أن 151 منهــم رفضــوا التعــاون، و 627 منهــم ال يمارســون النشــاط، و 78 مصنعــا مغلقــا، و 377 مصنعــا لــم يســتطع الفريــق الميدانــي الوصــول 

اليــه ميدانيــا وحتــى هاتفيــا، كمــا لــم يــرد علــى االتصــال ولمــرات عديــدة 194 مصنعــا. وعليــه، فــإن المســح الميدانــي الفعلــي قــد توصــل الــى 1698 

مصنعــا عامــال مــن أصــل قائمــة معتمــدة ب 3158 مصنعــا، وكمــا بالجــدول التالــي: 

الجدول رقم (4/6) 
اعداد المصانع المسجلة رسميا بمدينة الرياض وواقع نشاطها للعام 2018م

رفض متجاوبالبيان
التعاون

سجل 
مكرر

ال يمارس 
النشاط 
الصناعي

لم يتم مغلقخارج الرياض
الوصول 

لها ميدانيا

لم يتم 
الوصول 
لها هاتفيا

خارج لم يرد
القائمة

القائمة 
14491512176276578124253194249المعتمدة 3158

1698المجموع للمصانع التي تجاوبت للمسح والتي كانت خارج القائمة

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م
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وعليــه، نســتخلص أن مــا نســبته %29 مــن المصانــع المســجلة ال تعمــل بنفــس النشــاط؛ أي ليســت صناعيــة رغــم أنهــا مســجلة كصناعــة، وان 3.4% 

مــن المنشــآت المســجلة كمصانــع تــّم اغالقهــا وخروجهــا مــن الســوق.

وقــد بينــت نتائــج الميــدان أن عــدد المصانــع التابعــة لهيئــة مــدن قــد بلغــت (986) مصنعــًا, شــكلت مــا نســبته %57 مــن المصانــع، فــي حيــن بلــغ عــدد 

المصانــع التــي ال تقــع فــي مــدن صناعيــة وغيــر تابعــة لهيئــة مــدن نحــو %43 مــن مجمــوع المصانــع. كمــا يبّينــــه الجــدول رقــم (4/7). 

الجدول رقم (4/7) 
توزيع مواقع المصانع في مدينة الرياض للعام 2018م

المجموعمصانع ال تتبع لهيئة مدنتابعة لهيئة مدنالبيان

9687301698عدد المصانع

43100%%57النسبة %

والشكل )4/7( يوضح مواقع المصانع التابعة لهيئة مدن )%57 والتي خارجها )43%(.
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3/2/2 توزيع المصانع العاملة بمدينة الرياض حسب النشاط
 فيمــا يلــي توزيــع المصانــع وفقــا لألنشــطة التــي تقــوم عليهــا، حيــث تســتحوذ منتجــات المطــاط واللدائــن علــى نســبة %11 مــن المصانــع بالريــاض، 

تليهــا صناعــة المنتجــات الغذائيــة بنســبة%9، ثــم صناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة، باســتثناء اآلالت والمعــدات بنســبة %8، فصناعــة صنــع المــواد 

الكيميائيــة والمنتجــات الكيميائيــة بنســبة %7، وكمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/8(:

الجدول رقم (4/8) 
توزيع  المصانع بمدينة الرياض حسب نوع النشاط الصناعي لها للعام 2018م 

النسبة عدد المصانعاسم النشاط

%1609صنع المنتجات الغذائية 

%171صنع المشروبات 

%342صنع المنسوجات 

%221.3صنع الملبوسات 

%80.47صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 

%181.1صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين

%543صنع الورق ومنتجات الورق 

%231.4الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة 

%262صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 

%1237صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 

%110.64صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية 

%18111صنع منتجات المطاط واللدائن 

%513صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

%352صنع الفلزات القاعدية 

%1298صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء اآلالت والمعدات 

%100.58صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية 

%624صنع المعدات الكهربائية 

%150.88صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 

%302صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 

%10.05صنع معدات النقل األخرى 

%885صنع األثاث 

%55132الصناعات التحويلية األخرى 

%70.41إصالح وتركيب اآلالت والمعدات 

%30.17صنع أصناف من القش ومواد الضفر

%392أخرى

%1698100المجموع

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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3/2/3 توزيع ملكية المصانع العاملة بمدينة الرياض حسب النشاط
يتضــح أن الغالبيــة العظمــى (1366 مصنعــا) مــن المصانــع فــي مدينــة الريــاض يمتلكهــا ســعوديون وبنســبة %80 مــن مجمــوع المصانــع. فــي حيــن 

بلــغ عــدد المصانــع التــي تعــود ملكيتهــا لألجانــب نحــو (191) مصنعــًا شــكلوا مــا نســبته %11 مــن المجمــوع، أمــا المصانــع ذات الملكيــة المختلطــة 

ــع. وممــا يجــدر ذكــره، أن نســبة تملــك المــرأة الســعودية مــن تلــك  ــغ عددهــا (141) مصنعــا, شــكلت مــا نســبته %9 مــن مجمــوع المصان فقــد بل

المصانــع قــد بلغــت %6 ، كمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/9) ويوضحــه الشــكل رقــم (4/8). 

الجدول رقم (4/9(
 توزيع المصانع في مدينة الرياض حسب الملكية للعام 2018م

المجموعملكية المصانعالبيان

مختلطأجنبيسعودي

13661191411698عدد المصانع

100%9%11%80%النسبة %

%1006تملك المرأة السعودية من المصانع

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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والشكل )4/8( يوضح توزيع ملكية المصانع بمدينة الرياض للعام 2018م.
 

3/2/4 عمر المصانع العاملة بمدينة الرياض 
ــع قــد تجــاوز  ــن أن مــا نســبته %91 مــن المصان ــي، فقــد تبي ــع بهــا االقتصــاد الوطن ــة يتمت ــزة ايجابي ــى مي ــة ال ــة الواقعي تشــير المعلومــات الميداني

عمرهــا االنتاجــي ثــالث ســنوات؛ وهــذا يعنــي أن تلــك المصانــع قــد حققــت االســتدامة التشــغيلية، ممــا يشــير الــى اســتقرار حالتهــا الماليــة والفنّيــة 

التشــغيلية، وهــو مــن نأملــه أن يســتمر فــي ظــل التحديــات للضــروف والمســتجدات االقتصاديــة علــى الســاحتين المحليــة والدوليــة.

الجدول رقم (4/10) 
عدد سنوات عمل المصناع بمدينة الرياض للعام 2018م

المجموععدد سنوات العمل البيان

من 3 إلى أقل من 5 أقل من 3 سنوات
سنوات

من 5 إلى أقل من 10 
سنوات

من 10 إلى أقل من 
15 سنة

من 15 سنة فأكثر

1562222983456771698عدد المصانع

100%40%20%18%13%9%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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والشكل )4/9( يوضح توزيع ملكية المصانع بمدينة الرياض للعام 2018م.

3/2/5 حجم رؤوس أموال المصانع العاملة بمدينة الرياض 
تؤكــد الدراســة الميدانيــة للغرفــة أن النســبة األكبــر مــن المصانــع بمدينــة الريــاض كان رأســمالها يقــل عــن مليــون ريــال وبنســبة %37، تليهــا المصانــع 

األكبــر حجمــا، حيــث بلغــت نســبة المصانــع التــي يتجــاوز رأســمالها الخمســة مالييــن ريــال %30 مــن مجمــل تلــك المصانــع، كمــا يتبيــن مــن الجــدول 

رقــم (4/11(.

الجدول رقم (4/11(
 توزيع المنشآت الصناعية بمدينة الرياض حسب حجم رأس المال للعام 2018م

أقل من البيان
مليون ريال

من مليون إلى اقل من 
مليونين

من مليونين إلى اقل 
من ثالثة ماليين

من ثالثة ماليين إلى أقل 
من خمسة ماليين

خمسة ماليين ريال 
فأكثر

المجموع

5622831221525161698عدد المصانع

%30100%9%7%17%37%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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والشكل )4/10( يوضح توزيع المصانع بمدينة الرياض للعام 2018م وفقا لرأسمالها.

3/2/6 عدد العمال بالمصانع القائمة بمدينة الرياض وجنسياتهم
يتبيــن مــن معلومــات المســح للغرفــة أن أغلــب المصانــع القائمــة بمدينــة الريــاض قــد تــراوح عــدد العمــال لديهــا مــن 6 الــى 49 عامــال حيــث شــكلت 

مــا نســبته %53 مــن مجمــل عــدد المصانــع؛ أي تصّنــف تحــت المنشــآت الصغيــرة، هــذا اضافــة الــى المصانــع التــي تشــّغل مــن 50 عامــال الــى 100 

عامــل فهــي تصّنــف كمنشــآت صغيــرة كذلــك وفقــا لــوزارة العمــل. أمــا المنشــآت الصغــرى فهــي تلــك المصانــع التــي تشــّغل أقــل مــن خمســة عمــال، 

حيــث بلغــت نســبتها %3 مــن عــدد المصانــع. 

أم المصانــع أو المنشــآت الكبيــرة فقــد بلغــت نســبتها %15 وهــي التــي تشــّغل مــن 100 عامــل الــى 249 عامــال، فــي حيــن أن المنشــآت العمالقــة 

فتبلــغ نســبتها %9 وهــي التــي تشــغل اكثــر مــن 250 عامــال وذلــك وفقــا لتصنيــف وزارة العمــل.

الجدول رقم (4/12(
 توزيع المصانع حسب عدد العمال بمدينة الرياض للعام 2018م

المجموعمن 250 عاماًل فأكثرمن 101 إلى 249 عاماًلمن 50 إلى 100 عاملمن6 إلى 49 عاماًلمن 1-5 عمالالبيان

468923372581651698عدد المصانع

100%9 %15%20%53%3%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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والشكل )4/11( يوضح توزيع المصانع بمدينة الرياض حسب عدد العمال للعام 2018م.

ويوضح الجدول رقم (4/13) نسب العمالة الوافدة العاملة بمصانع مدينة الرياض للعام 2018م.

ــة تســتحوذ علــى أكثــر مــن نصــف مجمــل العمالــة بالقطــاع الصناعــي بالريــاض، ليشــكلوا نســبة %57.5 مــن اجمالــي  ـّ حيــث يتبّيــن أن العمالــة الهنديـ

العامليــن بالقطــاع الصناعــي، يليهــم العاملــون  مــن الفلبيــن ثــم باكســتان وبنغــالدش.

الجدول رقم (4/13(
 توزيع الجنسيات غير السعودية العاملة بمصانع مدينة الرياض للعام 2018م

النسبة من عدد %عدد المصانعالجنسية

57.48%976الهند

9.19%156الفلبين

8.07%137باكستان

8.07%137بنجالديش

5.42%92متنوعة

5.24%89النيبال

2.83%48مصر

1.06%18اليمن

0.77%13سوريا

0.59%10السودان

0.35%6األردن

0.18%3سريالنكا

0.18%3ال يوجد
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0.18%3تركيا

0.12%2إثيوبيا

0.12%2لبنان

0.06%1الصين

0.06%1تونس

0.06%1فلسطين

%1698100المجموع

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.

3/2/7 المصانع المنتفعة بقروض الصندوق الصناعي 
تشــير نتائــج المســح الــى أن مــا نســبته %3 فقــط مــن المصانــع العاملــة بمدينــة الريــاض تســتفيد حاليــا مــن قــروض الصنــدوق الصناعــي، وكمــا يبينــه 

الجــدول رقــم (4/14(.

الجدول رقم (4/14) 
أعداد ونسب المصانع المقترضة بمدينة الرياض من الصندوق الصناعي حتى عام 2018م

المجموعنعمالالبيان

1653451698عدد المصانع

100%3%97%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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والشكل (4/12) يوضح توزيع المصانع بمدينة الرياض التي تتمتع حاليا بقروض من الصندوق الصناعي.

3/2/8 جاهزية المصانع للدخول إلى األسواق الخارجية
ــع حــول توفــر امكانيتهــا الفنيــة والماليــة، ورغبتهــا فــي الدخــول الــى األســواق الخارجيــة، فقــد أجابــت %54 منهــا بأنهــا  وعنــد ســؤال ادارة المصان

ــاض  ــة، ويدعــم الثقــة بالقطــاع الصناعــي فــي المملكــة عمومــا، وفــي الري ــر والطمأنين ــر بالخي ــى تلــك األســواق؛ وهــذا أمــر يبّش جاهــزة للدخــول ال

خصوصــا.

الجدول رقم (4/15) 
توزيع المصانع القائمة حاليا حسب جاهزيتها للدخول إلى األسواق الخارجية

المجموعنعمالالبيان

7839161698عدد المصانع

100%54%46%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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والشكل )4/13( يوضح مدى جاهزية المصانع بمدينة الرياض للدخول الى األسواق الخارجية.

3/2/9 معوقات السعودة بالقطاع الصناعي بالرياض
يــرى %57.6 مــن أصحــاب المصانــع العاملــة بمدينــة الريــاض بــأن ســعودة العمالــة بالقطــاع الصناعــي تشــكل عائقــا أمــام المصانــع؛ ممــا يدعــو الــى 

اعــادة النظــر بقواعــد الســعودة وشــروطها، كمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/16(.

الجدول رقم (4/16) 
معوقات السعودة بالمصانع العاملة بمدينة الرياض للعام 2018م

ال يوجد معوقاتنعم يوجد معوقات

9787201698عدد المصانع

100%%42.4%57.6النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.

كما أظهرت نتائج المسح الميداني الشامل أن أهم معوقات السعودة كانت كالتالي وعلى الترتيب:

 عدم وجود كوادر سعودية مهنية حرفية.

 ضعف الرواتب المقدمة من المصانع.

 طبيعة العمل بالمصانع.

 طول ساعات العمل بالمصانع.

 عدم التزام الموظفين بساعات العمل الرسمي.



85

والشكل )4/14( يوضح توزيع المصانع بمدينة الرياض التي ترى بمعوقات تطبيق السعودة عليها.

 

3/2/10 مستلزمات اإلنتاج التي تستخدم في عمليات التصنيع
يشــير الجــدول رقــم (4/17) الــى أن مــا نســبته %41 مــن المصانــع تســتخدم مســتلزمات االنتــاج المحليــة فقــط، وأن %5 منهــا فقــط تعتمــد علــى 

المســتلزمات المســتوردة، كمــا تبيــن أن مــا يزيــد علــى نصفهــا %54 مــن المصانــع تعتمــد علــى المســتلزمات المحليــة والمســتورد فــي آن معــا.

الجدول رقم (4/17) 
توزيع نسب استخدام المصانع العاملة بمدينة الرياض لمستلزمات االنتاج المحلية والمستوردة للعام 2018م

المجموعكليهمامحليةمستوردةالبيان

806962921698عدد المصانع

100%54%41%5%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
 



86

ويتضح اعتماد المصانع في مستلزماتها االنتاجية على المدخالت المحلية والمستورة بالشكل رقم )4/15(.

3/2/11 األسواق التي تغطيها المصانع بمنتجاتها: 
ــى المســتهلكين داخــل  ــع مــا نســبته %60 مــن انتاجهــا ال ــي مــن منتجاتهــا، فتبي ــى نصــف حاجــة الســوق المحل ــد عل ــاض مــا يزي ــع الري تغّطــي مصان

المملكــة، منهــم %5 داخــل الريــاض، وأمــا نســبة %40 مــن منتجاتهــا فتصدرهــا الــى خــارج المملكــة؛ منهــا %15 لــدول مجلــس التعــاون، ونســبة 21% 

للــدول العربيــة، وفقــط %4 للــدول األجنبيــة.

الجدول رقم (4/18(
 األسواق التي تغطيها المصانع العاملة بمدينة الرياض 2018م

المجموعجميع الدولالدول العربيةدول الخليجداخل المملكةداخل منطقة الرياضالبيان

84933252356731698عدد المصانع

100%4%21%15%55%5%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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والشكل )4/16( يوضح األسواق التي تسّوق المصانع بمدينة الرياض منتجاتها.

 

3/2/12 مدى خضوع منتجات المصانع للمواصفات والمقاييس المعتمدة
تشــير النتائــج الميدانيــة أن مــا نســبته %88 مــن المصانــع العاملــة بمدينــة الريــاض تلتــزم بتطبيــق المواصفــات والمقاييــس العالميــة والمحليــة فــي 

انتاجهــا؛ وهــذا أمــر محّفــز ومشــجع علــى الثقــة بمنتجاتهــا محليــا وخارجيــا، وكمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (4/19(.

الجدول رقم (4/19) 
المصانع العاملة بمدينة الرياض التي تطّبق المواصفات والمقاييس 2018م

المجموعال تطبق المواصفات والمقاييستطبق المواصفات والمقاييسالبيان

14972011698عدد المصانع

100%12%88%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.



88

والشكل )4/17( يوضح المصانع بمدينة الرياض التي تطبق المواصفات والمقاييس على منتجاتها.

3/2/13 مدى التزام المصانع ببعض المتطلبات
أشــارت نتائــج المســح الــى أن كافــة المصانــع العاملــة بمدينــة الريــاض إمــا أن تلتــزم بمعاييــر الجــودة أو بأنظمــة الســالمة العامــة، أو بتوفيــر المختبــرات 

الخاصــة، فقــد وجــد أن %42 مــن المصانــع يتوفــر لديهــا أنظمــة مراقبــة جــودة المــواد الخــام المشــتراة، وأن مــا نســبته %48 مــن المصانــع يتوفــر فيهــا 

أنظمــة أمــن وســالمة، ونســبة %7 تتوفــر لديهــا مختبــرات خاصــة، ونســبة %3 تتوفــر لديهــا أنظمــة بيئيــة، وكمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (4/20(.

الجدول رقم (4/20) 
المصانع العاملة بمدينة الرياض التي تلتزم بالمعايير الجودة وأنظمة السالمة 2018م

المجموعتتوفر بالمصنع أنظمة بيئيةيتوفر نظام أمن وسالمةيتوفر مختبر في المصنعيتوفر مراقبة جودة المواد الخام المشتراةالبيان

عدد 
271120809571698المصانع

100%3%48%7%42%النسبة %

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.

والشكل )4/18( يوضح المصانع بمدينة الرياض التي التي تلتزم بالمعايير الجودة وأنظمة السالمة العامة. 
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3/2/14 الخطط المستقبلية للمصانع بمدينة الرياض
ممــا يجــدر ذكــره، أن ادارة المصانــع بمدينــة الريــاض تضطلــع بالمســتقبل، وقــد أعــدت جميعهــا خططــا مســتقبلية ألعمالهــا تســعى مــن خاللهــا 

الــى تحديــث التقنيــات لديهــا وبنســبة %57، واســتبدال معداتهــا القديمــة بنســبة %38. أمــا نظرتهــا وخططهــا فــي مجــال فتــح األســواق الجديــدة، 

فتتطلــع %30 منهــا الــى الدخــول الــى أســواق عالميــة جديــدة، ولذلــك يــرى %8 مــن أصحــاب المصانــع الحاجــة الــى زيــادة طاقاتهــم االنتاجيــة. أمــا 

نســبة %25 منهــم فيــرون بضــرورة تخفيــض الطاقــة االنتاجيــة نتيجــة لألوضــاع االقتصاديــة المتباطئــة، وكمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (4/21(.

الجدول رقم (4/21) 
المصانع العاملة بمدينة الرياض التي تخطط لمستقبل االنتاج والصناعة 2018م

النسبة%عدد المصانع البيان

%96757استخدام تقنية عالية

%50330فتح أسواق جديدة

%64038استبدال معدات قديمة

%1298زيادة الطاقة اإلنتاجية

%43225تخفيض الطاقة اإلنتاجية

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.

والشكل )4/19( يوضح المصانع بمدينة الرياض التي تلتزم بالتخطيط لمستقبل االنتاج والصناعة لديها.
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 3/2/15 العالقة بين العالقة بين نوع النشاط ونسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية

وجــد أن المصانــع بمدينــة الريــاض تســتغل طاقاتهــا اإلنتاجيــة بنســب عاليــة تصــل الــى %83 كصناعات الطباعة واستنســاخ وســائط اإلعالم المســجلة، 

وصناعــات االالت والمعــدات، والصناعــات التحويليــة األخــرى، والحواســيب، والمعــدات الكهربائيــة، وأصنــاف القــش، والمعــادن والفلــزات، ومنتجــات 

الــورق، وغيرهــا. ووجــد أن قليــال منهــا تتدنــى الــى %56 كصناعــات المنتجــات الجلديــة ، كمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/22(.

الجدول رقم (4/22) 
العالقة بين نوع النشاط ونسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية

نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية للمصنع بالمتوسط %البيان

النشاط الرئيسي للمصنع

76أخرى

70إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

82الصناعات التحويلية األخرى

83الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة

80صنع أصناف من القش 

77صنع األثاث

83صنع اآلالت والمعدات 

82صنع الحواسيب والمنتجات

74صنع الخشب ومنتجات الخشب 

75صنع الفلزات القاعدية

77صنع المركبات ذات المحركات

78صنع المشروبات

80صنع المعدات الكهربائية

79صنع الملبوسات

56صنع المنتجات الجلدية

77صنع المنتجات الصيدالنية

81صنع المنتجات الغذائية

81صنع المنسوجات

70صنع المواد الكيميائية

80صنع الورق ومنتجات الورق

69صنع فحم الكوك والمنتجات 

80صنع معدات النقل األخرى

78صنع منتجات المطاط واللدائن

81صنع منتجات المعادن الالفلزات

83صنع منتجات المعادن المشكلة

المصدر: غرفة الرياض/ الدراسات واستطالع الرأي، المسح الميداني، مايو 2018م.
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رابعًا: قطاع الزراعـــة 
 وفقــا للحســابات القوميــة الرســمية للهيئــة العامــة لالحصــاء، فــإن عــدد المنشــآت الزراعيــة القائمــة تعــادل مــا نســبته %8.9 مــن مجمــل عــدد 

المنشــآت بالمملكــة، وتســاهم منشــآت القطــاع بنســبة %13.5 مــن مجمــل المشــتغلين بالقطاعــات االقتصاديــة، ويظهــر أن تعويضــات العامليــن 

تقــل عــن نصــف التعويضــات لمتوســط العامليــن بالقطاعــات االقتصاديــة، حيــث تبلــغ فقــط %44.5 منهــا كمتوســط عــام. كمــا تظهــر المعلومــات 

تدنــي حصــة منشــآت القطــاع الزراعــي مــن النفقــات التشــغيلية، وااليــرادات التشــغيلية، وكذلــك فائــض التشــغيل لتتــراوح بحــدود %3 مــن مجملهــا 

للقطاعــات االقتصاديــة، وكمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (4/23(.

الجدول رقم (4/23) 
المالمح العامة لقطاع الزراعة والحراج وصيد األسماك مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م

نسبة القطاع من االقتصاد %االجمالي لالقتصادالعدد أو القيمةالمؤشــــــر

89,7681,007,2698.9عدد المنشآت االقتصادية بالقطاع

3016,336,03113.5 ,856عدد المشتغلون بالقطاع

1,611362444.5متوسط تعويضات العاملون للقطاع بالريال

9.107329.152.8النفقات التشغيلية للقطاع مليار ريال

24.56824.123.0االيرادات التشيغلية للقطاع مليار ريال

13.482426.053.2فائض التشغيل بالقطاع مليار ريال

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، يونيو 2018م.

خامسًا: قطاع التجارة 
يلعــب قطــاع التجــارة دورا كبيــرا فــي االقتصــاد، وتتعــدد المنشــآت العاملــة فيــه وخاصــة المنشــآت بالغــة الصغــر، والصغيــرة. ووفقــا للحســابات 

القوميــة الرســمية فــإن عــدد المنشــآت بقطــاع التجــارة القائمــة تعــادل حوالــي نصــف عــدد المنشــآت العاملــة بكافــة القطاعــات، فشــكلت نســبة 

%45.9 مــن مجمــل عــدد المنشــآت بالمملكــة، وتســاهم منشــآت القطــاع بنســبة %26.2 مــن مجمــل المشــتغلين بالقطاعــات االقتصاديــة، ويظهــر 

أن تعويضــات العامليــن تقتــرب مــن ثلثــي التعويضــات لمتوســط العامليــن بالقطاعــات االقتصاديــة، حيــث تصــل الــى %62.9 منهــا كمتوســط عــام. 

كمــا تظهــر المعلومــات ارتفــاع حصــة منشــآت القطــاع التجــاري مــن النفقــات التشــغيلية لتصــل الــى %26.4، ومــن االيــرادات التشــغيلية لتبلــغ نســبة 

%18، وكذلــك مــن فائــض التشــغيل بنســبة %11.7 مــن مجملهــا للقطاعــات االقتصاديــة، وكمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (4/24(.
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الجدول رقم (4/24) 
المالمح العامة لقطاع تجارة الجملة والتجزئـة مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م

نسبة القطاع  من االقتصاد %االجمالي لالقتصادالعدد أو القيمةالمؤشــــــر

472,5941,007,26946.9عدد المنشآت االقتصادية بالقطاع

1,657,4856,336,03126.2عدد المشتغلون بالقطاع

2,280362462.9متوسط تعويضات العاملون للقطاع بالريال

86.918329.1526.4النفقات التشغيلية للقطاع مليار ريال

148.025824.1218.0االيرادات التشيغلية للقطاع مليار ريال

49.772426.0511.7فائض التشغيل بالقطاع مليار ريال

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، يونيو 2018م.

سادسًا: قطاع العقارات والتشييد والبناء 
6/1 المالمح العامة لقطاع التشييد والبناء

ــر القطاعــات التنمويــة الحيويــة، فبــه يتــم تأســيس البنيــة التحتيــة لكافــة القطاعــات االقتصاديــة  ــاء مــن أكث يعتبــر قطــاع العقــارات والتشــييد والبن

العامــة والخاصــة علــى الســواء، وباالرتــكاز عليــه ينهــض االقتصــاد وينمــو فــي كل دول العالــم. وبمراجعــة أبــرز المؤشــرات لهــذا القطــاع وفقــا للهيئــة 

العامــة لالحصــاء، فــإن هــذا القطــاع قــد ســاهم وحتــى الربــع األول مــن العــام 2018م بمــا يلــي، وكمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (4/25):-

وصل عدد المنشآت العاملة بقطاع التشييد والبناء الى أكثر من 34 الف منشأة وبنسبة %3.4 من مجمل عدد المنشآت في المملكة.

 بلغ عدد المشتغلين رسميا على حساب القطاع ما نسبته %16.9 من مجمل العاملين المسجلين بسوق العمل.

الكليــة  للقطاعــات  العــام  المتوســط  مــن  أقــل  أنهــا  الرســمية  المعلومــات  بالقطــاع، فقدأظهــرت  العامليــن  تعويضــات  أمــا متوســط   

باالقتصــاد، فبلغــت بالمتوســط 2727 ريــاال ســنويا، مقارنــة بمبلــغ 3624 ريــاال لمجمــل القطاعــات بالمتوســط، لتشــكل بذلــك نســبة 75.2% 

مــن المتوســط العــام.

 وبالمجمل فقد حاز قطاع التشييد والبناء على %7 من النفقات التشغيلية لالقتصاد، ونسبة %6.5 من االيرادات التشغيلية له.

 لقــد بلغــت قيمــة األجــور والرواتــب للعامليــن بقطــاع التشــييد والبنــاء 8.75 مليــارات ريــال؛ شــكل هــذا مــا نســبته %12.7 مــن اجمالــي االجــور 

والرواتــب المتولــدة فــي االقتصاد.

ــال، مشــكال بذلــك مــا نســبته %5.1 مــن ذلــك الفائــض لــدى  ــار ري ــاء 21.85 ملي ــغ فائــض التشــغيل لقطــاع التشــييد والبن ــرا، فقــد بل  وأخي

االقتصــاد بالمملكــة.
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الجدول رقم (4/25(
المالمح العامة لقطاع التشييد والبناء مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م

نسبة القطاع من االقتصاد %االجمالي لالقتصادالعدد أو القيمةالمؤشــــــر

34,1171,007,2693.4عدد المنشآت االقتصادية بالقطاع

1,068,9156,336,03116.9عدد المشتغلون بالقطاع

2727362475.2متوسط تعويضات العاملون للقطاع بالريال

22.97329.157.0النفقات التشغيلية للقطاع مليار ريال

53.56824.126.5االيرادات التشيغلية للقطاع مليار ريال

21.85426.055.1فائض التشغيل بالقطاع مليار ريال

8.7568.9212.7األجور والرواتب للقطاع مليار ريال

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، يونيو 2018م.

6/2 صناديق االستثمار العقاري
تهتــم االدارة االقتصاديــة فــي الســوق المالــي الســعودي بايجــاد صناديــق اســتثمارية عقاريــة فاعلــة فــي الســوق. وعليــه، فقــد وافقــت ادارة ســوق 

األســهم بالمملكــة )تــداول ( علــى ادراج ثمانيــة صناديــق اســتثمارية عقاريــة للتــداول )ريــت( كأداة تمكــن المســتثمرين مــن المشــاركة فــي ملكيــة 

العقــارات، وتداولهــا فــي الســوق المالــي وذلــك بهــدف زيــادة قيمــة األصــول المملوكــة، وتحســين قيمــة أســهمها، وبالتالــي زيــادة األربــاح الموزعــة 

علــى المســاهمين، وهــذه الصناديــق كمــا فــي الجــدول رقــم (4/26) التالــي.
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الجدول رقم (4/26(
صناديق االستثمارات العقارية المدرجة بالسوق المالي للعام 2018م

قيمة محفظة الصندوق بالمليون ريالمدير الصندوق المعتــــــمــداسم الصندوق المدرج  بالسوق المالي

500.3الرياض المالية الرياض ريت

118الجزيرة الماليةالجزيرة ريت

701شركة جدوى لالستثمارجدوى ريت الحرمين

285السعودي الفرنسي كابيتالتعليم ريت

613.7شركة اصول وبخيت لالستثمارالمعذر ريت

872.4شركة مشاركة كابيتالمشاركة ريت

600شركة ملكّية لالستثمارملكّية ريت

572.4شركة مسقط الماليةالمشاعر ريت

84262.8 شركاتالمجمــوع للصناديق

المصدر: سنشري 21 السعودية، الرياض: رنظرة عامة على السوق العقاري للعام 2017، يوليو 2018م.

لقــد بلــغ مجمــل األمــوال المســتثمرة بصناديــق االســتثمار الثمانيــة والمدرجــة بالســوق المالــي 4.26 مليــارات ريــال للعــام 2017م، كان أكبرهــا 

صنــدوق مشــاركة ريــت والــذي تديــره شــركة مشــاركة كابيتــل وبرأســمال قــدره 872.4 مليــون ريــال، تــاله صنــدوق جــدوى ريــت الحرميــن برأســمال 

701 مليــون ريــال، ثــم المعــذر ريــت، فصنــدوق ملكّيــة ريــت وبرأســمال قــدره 613.7 و 600 مليــون ريــال، ثــم صنــدوق المشــاعر ريــت برأســمال 572.4 

مليــون ريــال.

أما صندوق الرياض ريت والذي تديره شركة الرياض المالية فقد جاء بالمرتبة السادسة، حيث بلغ حجم رأسماله 500.3 مليون ريال.

والشكل رقم )4/20( يوضح حجم االستثمار بمحافظ صناديق االستثمار بالسوق المالي للمملكة العربية السعودية للعام 2017 م.
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6/3 القطاع السكنــي بالرياض
علــى الرغــم مــن أن وزارة االســكان قــد أعلنــت عــن مشــروع ســكني شــمال مدينــة الريــاض وغــرب مطــار الملــك خالــد بالشــراكة مــع شــركة التحالــف 

العقاريــة، كشــراكة فيمــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وعلــى أرض مملوكــة للقطــاع الخــاص مــن أجــل بنــاء 462 فيــال ديلوكــس ومســتقلة، ااّل أن 

دراســة سنشــري 21 لواقــع الســكن بالريــاض لــم تالحــظ أي زيــادة فــي عــرض المنتجــات الســكنية خــالل العــام، كمــا توقعــت أســتمرار إنخفــاض العــرض 

مــن الوحــدات الســكنية الجديــدة جــّراء بــطء حركــة القطــاع الســكني .

وممــا يجــدر ذكــره، أن الغالبيــة مــن الســكن المتوفــرة بمدينــة الريــاض هــو ســكن مســتأجر؛ وذلــك غالبــا يكــون نتيجــة لعــدد الوافديــن الكبيــر المتركــز 

بالعاصمــة الريــاض، فبلغــت نســبة األبنيــة الســكنية المســتأجرة %58 للعــام 2017م، ونســبة %26 لألبنيــة المملوكــة، وكان مــا نســبته %15 مــن 

األبنيــة الســكنية مخصصــة لســكن أصحــاب العمــل، كمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/27(.

الجدول رقم (4/27) 
واقع حال األبنية السكنية بمدينة الرياض من حيث الملكّية للعام 2017 م

النسبة نوع الخدمة السكتية المتوفرة

58 %البيوت المستأجرة

26 %البيوت المملوكة

15 %سكن أصحاب العمل

1 %غايات أخرى

100المجمـــــــــــــوع الكــّلـــــــــــــي

المصدر: سنشري 21 السعودية، الرياض: نظرة عامة على السوق العقاري للعام 2017، يوليو 2018م.



96

والشكل رقم )4/21( يوضح واقع ملكية األبنية السكنية بمدينة الرياض للعام 2017م.

ونظــرا لظــروف التباطــؤ االقتصــادي، وارتفــاع األســعار جــّراء األعبــاء الضريبيــة الجديــدة، فقــد ســاهم ذلــك وبشــكل واضــح فــي التأثيــر الســلبي علــى 

القطــاع الســكني، فانخضــت قيمــة األصــول مــن األبنيــة الســكنية، كمــا انخفضــت أجــرة تلــك األبنيــة بشــكل ملمــوس. 

الجدول رقم (4/28(
قيمة انخفاض أسعار بيع واستئجار األبنية السكنية وغير السكنية بمدينة الرياض للعام 2017م

نسبة االنخفاض %البيع أو األجرة للسكن 

5-10 أسعار بيع الفلل

5-15 أسعار بيع الشقق

8-12أجرة الشقق

15-20 أجرة المجمعات السكنية والمغلقة

7-10 أجرة األبنية التجارية

10 أجرة أبنية التجزئة لجميع الفئات التجارية

المصدر: سنشري 21 السعودية، الرياض: نظرة عامة على السوق العقاري للعام 2017، يوليو 2018م.

ويالحــظ مــن الجــدول رقــم (4/28)، أن أســعار البيــع لألغــراض الســكنية قــد تراجعــت بمعــدل %5 علــى أقــل تقديــر، وبعضعهــا تراجــع بنســبة %15 مــن 

قيمتهــا للعــام الســابق لعــام 2017م. أمــا األجــرة للســكن، فقــد تراجعــت بمعــدل %8 علــى األقــل، ووصلــت الــى %20، ويتوقــع مزيــدا مــن التراجــع 

للعــام 2018م.
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 6/4 قطاع المكاتب التجاريـــة بالرياض
قــّدرت المســاحات المكتبيــة بالريــاض بحــدود 2 مليــون متــر مربــع خــالل العــام 2017م، فتــّم اســتكمال مشــروع بــرج إليجانــس بمســاحة 24,000 متــر 

مربــع قابلــة للتأجيــر، واقتــرب اســتكمال بنــاء بــرج (ســي إم ســي التجــاري) 10,790 متــر مربــع . وخــالل الفتــرة 2020-2018 فــإن هنــاك برامــج أبنيــة 

وخطــط لبنــاء 15 مشــروعا لمكاتــب تجاريــة، حيــث تصــل مســاحاتها الــى 1.556.968 متــرا مربعــا، وكمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/29(.

لقــد أصبــح قطــاع المكاتــب بعــد تراجــع أجــرة األبنيــة بنســبة تصــل الــى %10 مــن الفئــة (أ) وهــي الفئــة التــي تعــّد غيــر جاذبــة للمســتثمرين والمطوريــن، 

وســوف يتفاقــم الوضــع ويزيــد العــرض بعــد اكتمــال بنــاء مركــز الملــك عبــد اللــه المالــي ومجمــع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وبــرج مجــدول 

ومشــروع واجهــة الريــاض، أمــا الطلــب فإنــه يتركــز علــى المكاتــب مــن الفئــة (ب) / ( ب+).

الجدول رقم (4/29) 
العرض المخطط والمتوقع بناؤه ألبنية المكاتب بالرياض للسنوات 2020-2018م

تاريخ اكتمال المشروع المتوقعالمساحة القابلة للتأجير م2اسم المشروع

2019-800,0002020مركز الملك عبدالله المالي

2018-230,0002019مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت

95,0002018مشرزع األوقاف

70,0002018بــرج مجدول

2019-200,0002020واجهة األعمال

66,0002018االدارة العامة لمصرف الراجحي

10,7902018مركز كيان ميفك

32,0002018القصور المكتبية )العجالن(

15,3902018مركز مدريد بزنس

11,6792018مبنى الكونكورد

4,7002018دانات بزنس بارك

2,1092018فيتورا

3,0002018مركز بنايات

7,3002018رافال سكاي جازان

9,0002018برج ياسمين

2018-1,556,9682020االجمالي لمباني المكاتب المتوقع عرضها

المصدر: سنشري 21 السعودية، الرياض: نظرة عامة على السوق العقاري للعام 2017، يوليو 2018م.
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6/5 قطاع التجزئــة؛ المحالت والمكاتب التجاريـــة بالرياض
ووفقــا لدراســة سنشــري 21، فقــد صــل حجــم العــرض لمســاحات التجزئــة للفتــرة 2017-2016م الــى مــا يزيــد علــى ثالثــة مالييــن م2، وســوف تضيــف 

المشــاريع الجديــدة قيــد االنشــاء والتجهيــز بحــدود 1.1 مليــون م2، وعليــه يتوقــع أن يصــل حجــم العــرض الــى 4.4 مالييــن م2 للعــام 2022م. ففــي 

عامــي 2017-2016م تــّم اســتكمال أبنيــة تجاريــة ألغــراض تأجيــر التجزئــة بحــدود 61.500 م2 بمدينــة الريــاض، كمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/30(.

أمــا بالنســبة ألســعار تأجيــر التجزئــة، فقــد شــهد ســوقها انخفاضــا بمعــدل %10-5 بمدينــة الريــاض، ويتوقــع أن تصــل نســبة األبنيــة الشــاغرة بقطــاع 

التجزئــة الــى %10 بالمتوســط لجميــع فئــات مبانــي التجزئــة.

الجدول رقم (4/30) 
المشاريع التي تّم استكمالها من أبنية التجزئة التجارية  في مدينة الرياض لعامي 2017-2016م

المساحة م2اسم المشروع

 8,700 البديعة بالزا

 12,000 فيـــرنــــدا

 8,559 المغرزات بالزا

 15,600 سكوير 6

 8,131 الروابي بالزا

 8,504 الغدير سكوير

 61,494 المجموع

المصدر: سنشري 21 السعودية، الرياض: نظرة عامة على السوق العقاري للعام 2017، يوليو 2018م.

6/6 قطاع الضيافـــة بالرياض
تأتــي أهميــة ســوق الضيافــة العقــاري مــن حيويــة قطــاع الســياحة الداخليــة والخارجيــة بمنطقــة الريــاض والعاصمــة خصوصــا، وتزخــر العاصمــة الريــاض 

بالعديــد مــن دور الضيافــة والفنــادق والشــقق الفندقيــة واالســتراحات الســياحية، ومــن أكبــر تلــك المشــاريع، مدينــة الترفيــه المشــّيدة علــى مســاحة 

قدرهــا 334 كــم2 بالريــاض، وهنــاك مجموعــة مــن المشــاريع الجديــدة تمــت اضافتهــا مؤخــرا لقطــاع الضيافــة وهــي فنــدق حيــاة ريجنســي، وســنترو 

واحــة، وبســت وســترن، كمــا أن فنــدق الموفمبيــك بعــدد 353 مفتاحــا ،وفنــدق هيلتــون جــاردن بعــدد 370 غرفــة تحــت التجهيــز بعــام 2018م.

ووفقــا لدراســة سنشــري21 فــان نســبة اشــغال الفنــادق تصــل الــى %58، فقــد تراجعــت بنســبة %2 لعــام 2017 مقارنــة بعــام 2016م. وأن معــدل 

اشــغال الشــقق الفندقيــة يصــل الــى %65 للعــام 2017م.

7/6 قطاع سوق األراضـي بالرياض
ســوق األراضــي ينقســم الــى ســوق األراضــي التجاريــة؛ وهــذا يشــمل األراضــي لألغــراض المتعــددة مــن ســياحة وخدمــات وصناعــة وتجــارة وغيرهــا، 

وســوق األراضــي الســكنية، وكذلــك األراضــي الزراعيــة.

تشــير نتائــج دراســة سنشــري 21 أن أســعار األراضــي لألغــراض التجاريــة والســكنية قــد تراجــع خــالل عــام 2017م مقارنــة بالعــام 2016م. فقــد بلغــت 

عــدد الصفقــات لألراضــي التجاريــة 3.587 صفقــة عــام 2017م، حيــث تراجعــت بمعــدل %14، وتراجعــت قيمــة تلــك الصفقــات بمعــدل أكبــر يصــل الــى 

%38 بالمتوســط لمدينــة الريــاض ، حيــث بلغــت 206 مليــارات ريــال للعــام 2017م مقارنــة بالعــام الســابق، كمــا يبينــه الجــدول رقــم (4/31(.

وبلغــت عــدد الصفقــات لألراضــي الســكنية 34.017 صفقــة عــام 2017م، حيــث تراجعــت بمعــدل %16، وتراجعــت قيمــة تلــك الصفقــات بمعــدل أكبــر 

يصــل الــى %20 بالمتوســط لمدينــة الريــاض ، حيــث بلغــت 30.5 مليــار ريــال للعــام 2017م مقارنــة بالعــام الســابق.
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الجدول رقم ( 4/31(
 نشاط قطاع سوق األراضي التجارية والسكنية بالرياض للعام 2017 م

نوع النشاط لألرض
قيمة الصفقات التجارية )البيع والشراء(الصفقات التجارية )البيع والشراء(

معدل النمو قيمة الصفقاتمعدل النمو عدد الصفقات

تراجع %20638 مليار ريالتراجع %3.58714األراضي التجاريـة

تراجع %30.520 مليار ريالتراجع %34.01716األراضي السكنية

المصدر: سنشري 21 السعودية، الرياض: نظرة عامة على السوق العقاري للعام 2017، يوليو 2018م.

سابعًا : قطاع الفنون والترفيه )السياحة(
 يمثــل قطــاع الفنــون والترفيــه احــد ابــرز أوجــه الســياحة الحديثــة، حيــث بــات الترفيــه والســياحة الداخليــة محفــزا هامــًا لخدمــات متنوعــة، وجــزءا حيويــا 

لخدمــات االســتهالك الشــخصي، وللثقافــة وغيرهــا. وبالنســبة لمنطقــة الريــاض فقــد اصبحــت الســياحة مــن بيــن القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة 

التــي تضــم مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن االنشــطة، ســواء تلــك المرتبطــة بالمؤسســات الســياحية، او باألنشــطة الســياحية المختلفــة.

وكمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (4/32)، فإنــه وعلــى الرغــم مــن تدنــي المنشــآت العاملــة، والــذي يصــل الــى 2419 منشــأة، مــن حيــث العــدد، وقلــة 

عــدد المشــتغلين البالــغ 29178 مشــتغال /عامــال بهــذا القطــاع، اال ان متوســط

تعويــض العامليــن بــه مرتفــع نســبيا، حيــث يشــكل %64.3 مــن المتوســط العــام للقطاعــات االقتصاديــة بالمملكــة، كــم أن نفقاتــه التشــغيلية جيــدة 

نســبة لحجمــه، لتصــل الــى نســبة %2.1 مــن اجمالــي نفقــات كافــة القطاعــات االقتصاديــة.

الجدول رقم (4/32) 
المالمح العامة لقطاع الفنون والترفيه بمجمل القطاعات االقتصادية للربع األول من العام 2018م

نسبة القطاع من االقتصاد %االجمالي لالقتصادالعدد أو القيمةالمؤشــــــر

24191,007,2690.2عدد المنشآت االقتصادية بالقطاع

29,1786,336,0310.5عدد المشتغلون بالقطاع

2331362464.3متوسط تعويضات العاملون للقطاع بالريال

  النفقات التشغيلية للقطاع مليار ريال
7.05329.152.1

2.07824.120.3االيرادات التشيغلية للقطاع مليار ريال

1.2426.050.3فائض التشغيل بالقطاع مليار ريال

 المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، يونيو 2018م.
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الفصل الخامس
قطاع التعليم الموارد البشرية: واقع وانجازات
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مقدمة
المــوارد البشــرية هــي اســاس التنميــة وعمودهــا الفقــري؛ فهــي التــي تســتغل الطاقــات الماديــة والماليــة المتوفــرة فــي الدولــة، وتوظفهــا فــي 

خدمــة التنميــة والتطويــر، وبالتالــي التقــدم العلمــي فــي كافــة الجوانــب، والــذي يقــود أخيــرا الــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ولعــل المــورد األســاس لســوق العمــل هــي الطاقــات البشــرية المؤهلــة فنيــا وعلميــا وســلوكيا لخدمــة ولتحقيــق أهــداف التنميــة المنشــودة. 

ولذلــك، فــإن كل دول العالــم المتقدمــة تهــيء األســباب والممكنــات اليجــاد قــوى بشــرية قــادرة علــى تحــدي المســتقبل، وانجــاز مهامهــا بكفــاءة 

وبفعاليــة، مــن هنــا كّرســت تلــك الــدول اهتمامــا خاصــا بالعقــول وبالســبل التــي تصنــع القــدرات البشــرية، وتؤهلهــا مــن كافــة الجوانــب، وكان 

الركــن األســاس فــي هــذا المســعى هــو التركيــز علــى المعلــم واألســتاذ كحجــر األســاس لبنــاء األجيــال المؤهلــة والقــادرة علــى تحقيــق طموحاتهــا 

المســتقبلية.

5/1خالصة اعداد التعليم المدرسي والعالي لمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة
تفيدنــا المعلومــات الرســمية للهيئــة العامــة لالحصــاء للعــام 2017م أن منطقــة الريــاض قــد حــازت علــى %19 مــن عــدد المــدارس بالمملكــة، وعــدد 

الطلبــة قــد وصــل الــى %20.7 مــن مجمــل طلبــة المملكــة، وكذلــك بلــغ عــدد المعلميــن بالريــاض مــا نســبته %20.2 مــن اجمالــي عــدد المعلميــن 

بمــدارس المملكــة، وكمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم (5/1(.

وفيمــا يتعلــق بالتعليــم العالــي الجامعــي، فقــد حــازت الريــاض علــى 13 جامعــة مــن بيــن 39 جامعــة بالمملكــة، أي بنســبة ثلــث عــدد الجامعــات، وبلــغ 

أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــات منطقــة الريــاض مــا نســبته %27.9 مــن اجمالــي أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية، أمــا الطلبــة فــكان 

نســبتهم %23.4 مــن مجمــل طلبــة الجامعــات بالمملكــة.

الجدول رقم (5/1) 
حصة الرياض من المملكة بالتعليم لكافة المراحل للعام 2017م

المملكةالرياضالبيــان

التعليـــم المدرســــي

4,62224,271عدد المدارس

19.0النسبة من المملكة %

971,4554,688,577عدد الطلبة

20.7النسبة من المملكة %

84,551417,576عدد المعلمون

20.2النسبة من المملكة %

التعليـــــم العالــــــــي

1339عدد الجامعات

33.33النسبة من المملكة %

21,19075,991أعضاء هيئة التدريس

27.88النسبة من المملكة %

337,6631,441,000طلبة الجامعات

23.43النسبة من المملكة %

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.
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ويوضح الشكل رقم )5/1( حصة منطقة الرياض من التعليم بالمملكة للعام 2017م.
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والشكل رقم )5/2( كذلك يوضح حصة الرياض النسبية بأهم المؤشرات التعليمية للعام 2017م.

5/2التعليم المدرسي بمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة
وفقــا للمعلومــات الرســمية، فــإن عــدد المــدارس بالمملكــة قــد وصــل الــى 24271 مدرســة منهــا 12296 مدرســة لالنــاث. ولمنطقــة الريــاض، فقــد 

وصــل مجمــل عــدد مــدارس الذكــور واالنــاث الــى 4622 أي بمــا نســبته %19 مــن مجمــل المــدارس بالمملكــة، وكانــت اعــداد مــدارس الذكــور والبالغــة 

2201 مدرســة اقــل منهــا لالنــاث والتــي بلغــت 2421 مدرســة، كمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (5/2(.

الجدول رقم (5/2(
 عدد المدارس بالرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017م

المنطقة 
اإلدارية

المجموع الكليالمجموعالكليالمجموعالكليالثانويالمتوسطاالبتدائي 
)ذ+ث(

نسبة
المنطقة %

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

1205123363369436349422012421462219.0الرياض

1093106363265240247821272193432017.8مكة المكرمة

46144428627415317390089117917.4المدينة المنورة

46050224227013818284095417947.4القصيم

5545903283382232501105117822839.4المنطقة الشرقية

83982844742925126715371524306112.6عسير

218224134138781064304688983.7تبوك

318276158140989657451210864.5حائل

105101695456432301984281.8الحدود الشمالية

517487306269182154100591019157.9جازان
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148152917657612962895852.4نجران

24923411713473814394498883.7الباحة

143147848864742913096002.5الجوف

631062813527355621382459119751229624271100االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.

وقد بلغ مجمل عدد الطلبة بمدارس المملكة 4.688 مليون طالب منهم 2.4 مليون طالب من االناث؛ أي بنسبة %51.2 من مجمل الطلبة 

بالمملكة. ولمنطقة الرياض، فقد وصل مجمل عدد الطلبة الى 971.4 ألف طالب، منهم 515.7 ألف طالبة اناث؛ أي بما نسبته %53.1 من 

مجمل الطلبة بمنطقة الرياض، كما يتبين من الجدول رقم (5/3(.

الجدول رقم (5/3) 
عدد الطلبـــة بالرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017م

المجموع الثانويالمتوسطاالبتدائي المنطقة اإلدارية
الكلي

المجموع 
الكلي

المجموع 
الكلي 
)ذ+ث(

نسبة 
المنطقة 

% اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

2388972660601191611313109764811837945570651574997145520.7الرياض

286402276675136827139679124929139418548158555772110393023.5مكة المكرمة

9327397395463844678640390426651800471868463668937.8المدينة المنورة

6201761679306953090626648288921193601214772408375.1القصيم

1660711805027906483403645347697530966934088065054913.9المنطقة الشرقية

101351102284497074899443698452031947561964813912378.3عسير

42212464042066921671184782306881359911431725023.7تبوك

31575322381596915844157091539963253634811267342.7حائل

184951834478178410765777553396934509684781.5الحدود الشمالية

7772576841358053463138178364401517081479122996206.4جازان

27090282291337512940150651369055530548591103892.4نجران

19020185939237919111449101153970637899776051.7الباحة

25066310691156514012127311390549362589861083482.3الجوف

11891941236313576275597777517114571904228258324059944688577100االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.
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أّمــا المعلمــون بالمــدارس بمنطقــة الريــاض مقارنــة بالمملكــة، فتفيــد المعلومــات الــى أن مجمــل عــدد المعلميــن بالمملكــة للعــام 2017م قــد بلــغ 

417.6 ألــف معلــم ومعلمــة، حــازت مــدارس الريــاض علــى 84.5 ألــف معلــم ومعلمــة؛ أي مــا نســبته %20.2، كان عــدد المعلميــن الذكــور أقــل منــه 

لالنــاث بمنطقــة الريــاض كغيرهــا مــن المناطــق، فبلغــت نســبة المعلمــات حوالــي %58 مــن اجمالــي عــدد المعلميــن بالريــاض؛ وهــذا يعــزى الــى أن 

الصفــوف الدنيــا للطلبــة يتــم تدريســهم مــن قبــل االنــاث للطلبــة الذكــور واالنــاث معــا، كمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (5/4(.

الجدول رقم (5/4) 
عدد المعلمون بالرياض مقارنة بالمملكة للعام 2017م

المجموع  الثانوي المتوسط االبتدائي المنطقة اإلدارية
الكلي

المجموع 
الكلي

المجموع 
الكلي )ذ+ث(

نسبة 
المنطقة 

% اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

181562514598301226575461160935532490198455120.2الرياض

1892821541104141188197551182039097452428433920.2مكة المكرمة

7210827642174517342739511485416744315987.6المدينة المنورة

5854781030753979257836931150715482269896.5القصيم

1208711371662772316054747124768260735084112.2المنطقة الشرقية

1032613046506956544358544119753241414389410.5عسير

32083831171219431430220063507974143243.4تبوك

32973933184420601600198467417977147183.5حائل

176016328298447878823376335867341.6الحدود الشمالية

6216761435543462341732631318714339275266.6جازان

2088289810671166106911564224522094442.3نجران

27723272122315401436147454316286117172.8الباحة

25132971110314921247157548636038109012.6الجوف

9441511334050564580344470456519189683227893417576100االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.

خالصة مؤشرات التعليم المدرسي بمنطقة الرياض 2017م

تأتي منطقة الرياض بالمرتبة األولى بين مناطق المملكة من حيث عدد المدارس، وبالمرتبة الثانية من حيث عدد الطلبة، وتتساوى 
مع منطقة مكة المكرمة من حيث عدد المعلمين.

فاقت نسبة المعلمات بالرياض الذكور لتصل حوالي %58 من اجمالي عدد المعلمين بمنطقة الرياض.

شكلت اعداد الطلبة االناث %53.1 من مجمل الطلبة بمنطقة الرياض.
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5/3التعليم العالـــي الجامعي بمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة
مــن الواضــح االقبــال الكبيــر علــى التعليــم الجامعــي للســعوديين، وخاصــة للســنوات العشــر الماضيــة، فقــد وصــل عــدد طلبــة الجامعــات بالمملكــة 

الــى 1.44 مليــون طالــب للعــام 2017م، كان نســبة االنــاث تفــوق الذكــور لتصــل اعدادهــم الــى 752.3 الــف طالبــة مقابــل 688.6 الــف طالــب؛ أي 

بمــا نســبته 52.2 % لصالــح االنــاث، كمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم (5/5(.

وبمنطقــة الريــاض، كانــت نســبتها مــن الطلبــة الجامعييــن بالمملكــة %23.4، فجــاءت بالمرتبــة الثانيــة بعــد منطقــة مكــة المكرمــة والتــي تحــوز علــى 

ربــع الطلبــة فــي المملكــة. هــذا وقــد بلغــت نســبة االنــاث مــن الطلبــة الجامعييــن بمنطقــة الريــاض %53.4 مــن اجمالــي طلبتهــا، وهــذه أعلــى مــن 

النســبة الكليــة للمملكــة. 

الجدول رقم (5/5) 
خالصة اعداد طلبة التعليم العالي بالمملكة حسب المناطق للعام 2017م

المنطقة 
اإلدارية

المجموع الجامعات األهليةالجامعات الحكومية
الكلي

المجموع 
الكلي

المجموع 
الكلي 
)ذ+ث(

نسبة 
المنطقة 

%
عدد اناثذكور

عدد اناثذكورالجامعات
اناثذكورالجامعات

147465170559898549785515731918034433766323.4الرياض

173480172482465047939217998418042136040525.0مكة المكرمة

4983140815272274825055341563921166.4المدينة المنورة

240214017910002402140179642004.5القصيم

المنطقة 
143474121596438974893114737112648927386019.0الشرقية

299784952020002997849520794985.5عسير

15945203311204653911799120870388612.7تبوك

130092617210001300926172391812.7حائل

8910142451000891014245231551.6الحدودالشمالية

274363423610002743634236616724.3جازان

66359945100066359945165801.2نجران

123051294610001230512946252511.8الباحة

131321542610001313215426285582.0الجوف

665621728452282302323904116886447523561441000100.0االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.

وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي السعودي، فقد بلغ اجمالي عدد أعضاء الهيئة التدريسية بالمملكة 75991 عضوا للعام 

2017م، كان نصيب جامعات منطقة الرياض 21190 عضوا، شكلوا نسبة %27.9 من اجمالي المملكة، وبالنسبة لجنس أعضاء هيئة التدريس، 

فتشير البيانات الى أن نسبة الذكور هي األعلى منها لالناث لمنطقة الرياض خصوصا، وللمملكة عموما. فقد بلغ عدد األساتذة الجامعيون 

الذكور فيها 11537 عضوا، مقارنة ب 9653 لالناث، شكلوا نسبة %54.4، كما يحتسب من الجدول رقم (5/6). 
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الجدول رقم (5/6(
 خالصة اعداد أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بالمملكة حسب المناطق للعام 2017م

المجموع المجموع الكليالمجموع الكليالجامعات األهليةالجامعات الحكوميةالمنطقة اإلدارية
الكلي )ذ+ث(

نسبة 
المنطقة %

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

1100191175365361153796532119027.9الرياض

93417703272266961379691758223.1مكة المكرمة

2785321030232815323360488.0المدينة المنورة

26352139002635213947746.3القصيم

375627161721263928284267708.9المنطقة الشرقية

22911931002291193142225.6عسير

1039110650141089112022092.9تبوك

104694300104694319892.6حائل

6585920065859212501.6الحدود الشمالية

15661012001566101225783.4جازان

31021626003102162647286.2نجران

8415000084150013411.8الباحة

8334770083347713101.7الجوف

40894330721060965419543403775991100.0االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.

خالصة مؤشرات التعليم الجامعي بمنطقة الرياض 2017م

تأتي منطقة الرياض بالمرتبة األولى بين مناطق المملكة فيما يتعلق بعدد أعضاء هيئة التدريس وبنسبة %27.9 من المملكة، 
وبالمرتبة الثانية من حيث عدد الطلبة بالمملكة ونسبة 23.4%.

أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي السعودي يغلب عليهم الذكور فشكلوا نسبة 54.4%.

شكلت االناث من الطلبة الجامعيين بالرياض ما نسبته %52.2 من مجمل الطلبة.
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5/4التعليم المهني والفني واللوجستي المتخصص بمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة
وفقــا ألحــدث البيانــات المتوفــرة مــن المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي للعــام 1438 هـــ، فقــد وصلــت اعــداد المتدربيــن لــدى المعاهــد 

الصناعيــة، والكليــات التقنيــة العالميــة والمحليــة، ومعاهــد الشــراكة االســتراتيجية، واالصالحيــات التــي تشــرف عليهــا المؤسســة الــى مــا يزيــد علــى 

181 ألــف متــدّرب بالمملكــة، حــازت منطقــة الريــاض علــى حوالــي %21 مــن األعــداد المتدربــة علــى األعمــال المهنيــة والتقنيــة لتصــل اعدادهــم الــى 

37,980 متدربــــا، تلتهــا منطقــة الشــرقية لتصــل الــى 34,851 متدربــا شــكلت مــا نســبته %19.2 مــن مجمــل عــدد المتدربيــن بالمملكــة، وبالمرتبــة 

الثالثــة جــاءت منطقــة مكــة المكرمــة لتســتحوذ علــى حصــة %17.5 مــن اجمالــي المتدربيــن وبعــدد 31,826 متدربـــا، كمــا يتبّيــن مــن الجــدول رقــم 

.)5/7)

الجدول رقم (5/7) 
أعداد المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني حسب المنطقة ونوع التدريب للعام التدريبي للعام 1438هـ

 الكليات التقنية  الكليات التقنية  
العالمية 

المعاهد 
الصناعية الثانوية 

معاهد الشراكات 
االستراتيجية 

التدريب المهني 
الصناعي بالسجون 

)االصالحيات( 

 المجموع 
األجمالي 

النسبة للمنطقة
%

247002021918829511.63الباحة

3882510274018248482.67 الجوف

204619120321233129831.64 الحدود الشمالية

23014106742,05317135263798020.93 الرياض

13814115463,43848861,1673485119.21 الشرقية

1120719051,245281496151348.34 القصيم

907534261,39351410143557.91 المدينة المنورة

36241072817011456273.10 تبوك

3415987947137125269723.84 جازان

61130368028067613.73 حائل

104217811,3570423129827.15 عسير

2119566622,2578898233182617.54 مكة المكرمة

3735036407841772.30 نجران

1140113775414,9189,5945,170181447100.0اإلجمالــــي

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 2018م.
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والشــكل رقــم )5/3( يوضــح أعــداد المتدربيــن علــى األعمــال التقنيــة والمهنيــة المتخصصــة لــدى المعاهــد الصناعيــة، والكليــات التقنيــة العالمية 

والمحليــة، والمعاهــد األخرى.

أمــا عــدد خريجــو التدريــب المهنــي والتقنــي بالمملكــة التــي تشــرف عليهــا المؤسســة العامــة للتدريــب المهنــي والتقنــي للعــام 1438 هـــ، فيبينــه 

الجــدول رقــم (5/8) وفقــا للمنطقــة االداريــة، ووفقــا لنــوع البرنامــج.

وحســب معلومــات المؤسســة، فقــد تخــّرج مــن تلــك الــدورات حوالــي 184,583 متدربــا، حــازت منطقــة الريــاض علــى أكبــر حصــة منهــم لتصــل الــى 

59,276 متدربــا وبنســبة %32.1 مــن مجمــل الخريجيــن بالمملكــة. وتأنــي منطقــة مكــة المكرمــة بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث الخريجيــن ليصــل عددهــم 

الــى 47,871 خريجــا، شــكلوا نســبة %25.9 مــن مجمــل الخرجيــن. وبالمرتبــة الثالثــة تأتــي المنطقــة الشــرقية بعــدد الخريجيــن ليصــل الــى 41,301 

خريــج، شــكلوا مــا نســبته %22.4 مــن مجنــل الخرجيــن بالمملكــة.

الجدول رقم (5/8) 
الخريجون ضمن برامج التدريب األهلي تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  حسب المناطق 1438 هـ

النسبة للمنطقة %المجموع الكليالدبلوم التدريبيالبرامج التأهيليةالدورات التأهيليةالدورات التطويريةالمنطقة / نوع التدريب

5431837107970.43الباحة

2939353311413750.74 الجوف

595337168011000.60 الحدود الشمالية

44308140312906475927632.11 الرياض

34434490673412274130122.38 المنطقة الشرقية

708212475032387024.71 القصيم

5332139931950775574.09 المدينة المنورة

103060315921620081.09 تبوك

8828401294919001.03 جازان
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1206577582418651.01 حائل

5326302324025888474.79 عسير

39832676227410034787125.93 مكة المكرمة

12925533510419841.07 نجران

1421553539625604472184583100.0االجمالى

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 2018م.
المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 2018م.

والشكل رقم )5/4( يوضح الخريجون من برامج التعليم المهني والتقني األهلي حسب المنطقة االدارية.



112

الفصل السادس 
ـي واقع وانجازات ـّ القطاع الصحـ
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انجازات القطاع الصحي

6/1 المؤشرات الصحية االجمالية
تركــز الخطــط التنمويــة للدولــة الكثيــر مــن االهتمــام علــى رفــع مســتوى الخدمــات الطبيــة علــى مســتوى المملكــة، ويأتــي هــذا االهتمــام مــن العنايــة 

الكبيــرة بصحــة المواطــن والســعي الحكومــي المتواصــل لبنــاء وتجهيــز أفضــل المستشــفيات والمراكــز الصحيــة، ورفدهــا بأفضــل الكــوادر البشــرية 

المحلّيــة والوافــدة. وتؤشــر المعلومــات واألرقــام علــى أرض الواقــع ذلــك االهتمــام المتمّيــز بالمؤسســات العالجيــة، وقــد حــازت منطقــة الريــاض 

علــى اهتمــام خــاص علــى مســتوى الدولــة ســواء الحكومــي منــه، أو الخــاص مــن خــالل تزايــد عــدد وجــودة المستشــفيات، وعــدد األســّرة، وعــدد 

األطبــاء، والتمريــض.

وللعــام 2017م، فقــد بلــغ مجمــل عــدد المستشــفيات بالمملكــة 469 مستشــفا عامــا وخاصــا، باجمالــي عــدد اســّرة وصــل الــى 69450، يخدمهــم 

52015 مــن األطبــاء، وعــدد 126521 مــن الممرضيــن والممرضــات. وتســتحوذ الريــاض علــى نســب حيويــة مــن المستشــفيات والكــوادر الطبيــة 

العاملــة بالمملكــة. فقــد بلــغ عــدد مستشــفياتها 88 مستشــفا عامــال، وبنســبة %18.8 مــن عــدد مستشــفيات المملكــة، وبلغــت نســبة األطبــاء 

العامليــن بالريــاض %28.3 مــن مجمــل األطبــاء العامليــن بالمملكــة، كمــا بلغــت نســبة الممرضيــن والممرضــات العامليــن بالريــاض %28.4 مــن مجمــل 

العامليــن بالتمريــض فــي المملكــة، وبلغــت نســبة األســّرة القائمــة والعاملــة بالريــاض مــا نســبته %24.9 منــم اجمالــي األســرة المتوفــرة بالمملكــة، 

كمــا ييّبــن ويحتســب مــن الجــدول رقــم (6/1). 

الجدول رقم (6/1) 
اجمالي المؤشرات الصحّية الحكومية واألهلية بالمملكة حسب المناطق االدارية للعام 2017م

اجمالي عدد التمريضاجمالي عدد األطباءاجمالي عدد األسّرةاجمالي عدد المستشفياتالمنطقة اإلدارية

88173101470635968الرياض

95144841201226528مكة المكرمة

35457535137875المدينة المنورة

23314718214725القصيم

7312823909223007المنطقة الشرقية

41497532847782عسير

15181816684511تبوك

1612557232142حائل

1114106792069الحدود الشمالية

26238817693685جازان

20211011323139نجران

1213357631713الباحة

1418208533377الجوف

4696945052015126521االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.
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والشكل رقم )6/1( يبّين نسبة المستشفيات موزعة حسب مناطق بالمملكة للعام 2017م.

والشكل رقم )6/2( يبّين نسبة األســّرة لدى المستشفيات موزعة حسب مناطق بالمملكة للعام 2017م.
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والشكل رقم )6/3( يبّين نسبة األطبــاء موزعة حسب مناطق بالمملكة للعام 2017م.

والشكل رقم )6/4( يبّين نسبة العاملين بالتمريض موزعة حسب مناطق بالمملكة للعام2017.
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ـة ـة واألهليـّ 6/2 المستشفيات والكوادر الطبّية الحكوميـّ
فيما يلي تفصيل للمستشفيات والكوادر الطبية وفقا لمؤسسية عملها الحكومي واألهلي:

1/2/6 المستشفيات والكوادر الطبّية الحكومية

بلــغ عــدد المستشــفيات الحكوميــة فــي المملكــة 322 مستشــفا منهــا بمنطقــة الريــاض 51مستشــفا، تشــّغل أســرة طبّيــة بعــدد 52531 ســريرا منهــا 

بمنطقــة الريــاض 12444ســريرا، يقــوم علــى تقديــم الخدمــات الطبيــة 41741 طبيبــا ، منهــم 11735 طبيبــا يعملــون بمنطقــة الريــاض ، كمــا يخــدم 

المرضــى 104188 ممرضــا وممرضــة، منهــم يعمــل بمنطقــة الريــاض 28691 ممرضــا وممرضــة.

الجدول رقم (6/2(
المستشفيات الحكومية بالمملكة حسب المناطق االدارية للعام 2017م

المستشفيات الحكوميةالمنطقة اإلدارية

عدد التمريضعدد األطبــاءعدد األسّرةعدد المستشفيات

51124441173528691الرياض

5110361916021636مكة المكرمة

23354028746832المدينة المنورة

19280415724195القصيم

458134627215762المنطقة الشرقية

29383828767016عسير

14173216314414تبوك

1411456492004حائل

1114106792069الحدود الشمالية

23213816213448جازان

17193010843061نجران

1112357351683الباحة

1418208533377الجوف

3225253141741104188االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.
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ويوضح الشكل رقم )6 / 5( المستشفيات والكوادر الطبية الحكومية بمنطقة الرياض مقارنة باالجمالي لمناطق المملكة للعام2017.

 
ويوضح الشكل رقم )6/6( المستشفيات والكوادر الطبية األهلية الخاصة بمنطقة الرياض مقارنة باالجمالي لمناطق المملكة للعام2017.
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6/2/ 2 المستشفيات والكوادر الطبّية األهلية 
ــزة فــي المملكــة عمومــا، وفــي  الــى جانــب الخدمــات الطبيــة الحكوميــة، يقــوم القطــاع الخــاص بالمشــاركة فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة المتمّي

منطقــة الريــاض خصوصــا، فقــد بلــغ عــدد المستشــفيات األهليــة فــي المملكــة 147 مستشــفا منهــا بمنطقــة الريــاض 37 مستشــفا، تشــّغل 

المستشــفيات األهليــة أســرة طبّيــة بعــدد 16919 ســريرا منهــا بمنطقــة الريــاض 4866، يقــوم علــى تقديــم الخدمــات الطبيــة لــدى المستشــفيات 

األهليــة 10274 طبيبــا منهــم يعملــون بمنطقــة الريــاض 2971 طبيبــا، كمــا يخــدم المرضــى 22333 ممرضــا وممرضــة، منهــم يعمــل بمنطقــة الريــاض 

7277 ممرضــا وممرضــة، كمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم (6/3(.

الجدول رقم (6/3) 
المستشفيات األهلية بالمملكة حسب المناطق االدارية للعام 2017م

المستشفيات األهليـــةالمنطقة اإلدارية

عدد التمريضعدد األطبــاءعدد األسّرةعدد المستشفيات

37486629717277الرياض

44412328524892مكة المكرمة

1210356391043المدينة المنورة

4343249530القصيم

28468928207245المنطقة الشرقية

121137408766عسير

1863797تبوك

211074138حائل

0000الحدود الشمالية

3250148237جازان

31804878نجران

11002830الباحة

0000الجوف

147169191027422333االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، التقرير السنوي للعام 2017م.

خالصة أهم المؤشرات الصحّية بمنطقة الرياض 2017م

تستحوذ الرياض على نسب %18.8 من المستشفيات القائمة بالمملكة، ونسبة %28.3 من األطباء العاملين بالمملكة، ونسبة 

%28.4 من الممرضين والممرضات العاملين بالتمريض في المملكة، ونسبة %24.9 من األسّرة المتوفرة .

بالمتوسط العام يتوفر في المملكة: مستشفى لكل 68 الف شخص من المواطنين والوافدين، كما يتوفر سريرا لكل 468 شخصا، 
وطبيبا لكل 625 شخصا، وممرضا لكل 257 شخصا. 
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