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تقديــم  رئيس المجلس   

العالمية، والعربية،  الساحة  بالمستجدات والتطورات االقتصادية على  الرياض  اهتمام غرفة  في ظّل 
والمحلية، ومن أجل متابعة آثار تلك التطورات على مؤسسات وقطاعات األعمال في بلدنا الحبيب، 
التي  المجاالت  المتخصصة في  العلمية والبحثية  الغرفة على اعداد مجموعة من اإلصدارات  تحرص 
المؤسسات  مع  جنب  الى  جنبا  الوقوف  في  وتساعد  الخاص،  للقطاع  األعمال  مؤسسات  تخدم 
المواطن،  معيشة  مستوى  ورفعة  المملكة،  إلقتصاد  التنموي  المستوى  رفعة  أجل  من  الحكومية 

وبالتالي تحقيق األهداف االستراتيجية الطموحة التي تسعى اليها رؤية المملكة 2030م.
يعـّد كتاب اقتصاد الرياض الثامن والعشرين تجسيدا ألحد أبرز االصدارات لغرفة الرياض، وايمانا بالدور 
يتجاوز  ُمنافس،  تنموي  بمستوى  النهوض  في  األعمال  قطاع  اليه  يصبو  الذي  المأمول  الحيوي 
على  تحافظ  التي  العالية  والطموحات  والتحديات  التغيرات  وُيسابق  نعيش،  التي  للمرحلة  التحديات 

اقتصاد الممكلة كأحد أبرز االقتصادات العالمية األكثر تأثيرا .
يأتي كتاب اقتصاد الرياض في أربعة فصول؛ جاء الفصل األول لُيلقي الضوء على الواقع االقتصادي 
ألهم المتغيرات والمؤشرات لمنطقة الرياض،  والفصل الثاني، اللقاء الضوء على الشباب السعودي 
والجندرة، حيث يظهر دور المرأة السعودية كشريك تنموي. أما الفصل الثالث؛ فقد أوضح الدور الحيوي 
في  المستجدات  ليستعرض  الرابع،  الفصل  وأخيرا،  الممكلة.  اقتصاد  في  والترفيه  الرياضة  لقطاعي 

االقتصاد الرقمي والواقع الحضري لمدينة الرياض.
والله أسال، أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا الغالي في ظّل راعي المسيرة سيدي صاحب الجاللة خادم 

الحرمين الشريفين، وولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما.

عجالن بن عبدالعزيز العجالن
رئيـــس مـجلـس االدارة
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المحتــــــــــــــــــــــــــويــــــــــات

الصفحةالبيــــــــــــــــــــــان

4تقديم: رئيس مجلس اإلدارة

14الفصل األول: الرياض والواقع اإلقتصادي للمملكـــة 

تقديــم

أوال: إطاللــة على اإلقتصـاد الكّلي للمملكة

1.  المصدر الصناعي للناتج المحلي اإلجمالي للمملكة للفترة 2021-2019م

2.  مساهمة القطاع الخاص والقطاعات الرسمّية في القيمة المضافة للناتج 
المحلي اإلجمالي

3. توزيع القيمة المضافة للناتج المحلي اإلجمالي وفقــا لطبيعة اإلنفاق الكّلي

ثانيا: السكان والمساكن والقوى العاملة بالرياض للربع األول 2022 م
التوزيع السكاني وفقــا للجنـدر  .1

المساكن بمنطقة الرياض للربع األول 2022 م  .2
القــوى العاملة المشتغلــة بالرياض لنهاية عام 2021م   .3

العاملون بمنطقة الرياض المشتركون بالتأمينات اإلجتماعية  .4
العاملون المشتركون بالتأمينات اإلجتماعية بمنطقة الرياض مقارنة بمناطق   .5

المملكة  
ثالثا: خالصــة الميزانيـــة العامـــة للدولـــة   للعام 2022 م

تطــّور الميزانيــة العامـــة للمملـكـة  .1
ملكّيــة السوق المالي السعودي للعام 2021م  .2

الفصل الثاني: الشباب السعودي والجنـدرة

تقديــم

الباب األول: الشباب الســعودي

1. مقدمــة

التوزيع السكاني الكّلي  )السعوديون وغير السعوديين( للرياض وللمملكة  .2

التوزيع السكاني للشباب السعوديين وفقا للفئات العمريــة  .3

أسباب ودوافع  الشباب السعوديين لممارسة الرياضة وفقــا للجندر  .4

الشباب السعوديون الذي واجهتهم صعوبات بالدراسة وفقا للجنــدر  .5

56
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الصفحةالبيــــــــــــــــــــــان

االنتقال للتعليـم الثانوي للسعوديين وفقا للجنــدر وانجازاتهم العلميــة  .6

7. مساهمة الشباب في قــّوة العمــل السعودي ونسبة التشغيل والبطالة

8. متوسط الدخل الشهري للشباب وفقـا للجنــدر 

الشباب السعودي الريادي في تأسيس المشاريع الخاصة بهــم  .9

الشباب السعودي والتفاعل مع االنترنت  .10

الشباب السعودي وجائحة كورونـــا   .11

الباب الثاني: المرأة السعودية كشريك تنموي

المشاركة الجندريـة في محاور التنمية السعودية  .1

المشاركة الجندريـــة في مجالس اإلدارة المحلية /المجالس البلديــة  .2

G20 الجندر للسكان في سّن العمل للمملكة ولدول مجموعة العشرين  .3

التوزيع الجنـدري للتعليــم في المملكة   .4

التوزيع الجنـدري في القطاع الصحــي للمملكة  .5

التوزيع الجندري لمشاركة المرأة في اإلقتصاد السعودي  .6

56

الفصل الثالث: الرياضة والترفيــه في المملكة

أوال: الرياضـــة في المملكـــة

االستوديوهــات الرياضيــة الحديثة  .1

المسارات الرياضيــة  .2

السعوديون الممارسون لألنشطة الرياضيــة في الرياض والممكلة   .3

ثانيــا: الترفيــه في المملكـــة

األهداف العامة للهيئــة العــامـة للترفيـــه  .1

2. مهام الهيئة العامة للترفيـه

استراتيجيــة وتطلعــات الهيئــة العامـة للترفيــه  .3

اهتمام الغرف التجارية بقطاع الترفيــه في الرياض  .4

توزيع السجالت التجارية الخاصة بقطاع الترفيه في الرياض مقارنة بالمملكة  .5

6. خطط الحكومة السعودية لقطاع الترفيـــه

تعــزيــز التنمية اإلقليمــة المحلّيــة  .7

تأثيرات نمو قطاع الترفيه على القطاعات التنموية األخرى  .8

إنجازات هيئة الترفيه كقطاع خدماتي واعــد  .9

إنجازات المملكة في مجاالت الثقافـة والترفيه   .10
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الصفحةالبيــــــــــــــــــــــان

الفصل الرابع: االقتصاد الرقمي والواقع الحضري لمدينة الرياض

تقديم

الباب األول:  االقتصاد الرقمي واالقتصاد المبني على المعرفــة

أوال: أدوات االقتصاد الرقمي والمعرفي ومؤشراته

مؤشــر أداء الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي   .1

مؤشــر اإلقتصاد الرقمي الدولي والمجتمعي  .2

ثانيا: آليـــة قياس االقتصاد الرقمي لصندوق النقد الدولي  

ثالثا: مؤشر المعرفة العالمي لبرنامج األمم المتحدة

رابعا: القطاعات ومجموعات المهن الرئيسية المتوقع تطورها في سوق العمل 

المهن المتوقع زيادة الطلب عليها مستقبال أ ( 

ب ( المهن المتوقع نقصان الطلب عليها

ت ( نمط االقتصاد الرقمي أو المبني على المعرفة

الباب الثاني:  الواقع الحضري لمدينة الرياض  

أوال: أبرز المؤشرات التنمية اإلجتماعية لمدينة الرياض

ثانيا: مؤشرات التنمية االقتصادية

ثالثا: أهم مؤشرات النقل

رابعا: مؤشرات البنية التحتية:

سابعا: مؤشرات اإلدارة المحلية والترويح

95
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الفهارس للجداول ولألشكال

فهرس الجداول

البيان للجدولالرقم

الفصل األول

المصدر الصناعي للناتج المحلي اإلجمالي للمملكة للفترة 2021-2019م  باألسعار الجارية1

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية2

تقديرات السكان حسب الجنس وفئات العمر  للعام 2022م3

نسبة الرياض من المساكن المشغولة بأسر سعودية الى مجمل المساكن بالمملكة4

المستفيدون من عقود الدعم السكني حسب نوع الدعم و المنطقــة اإلداريـــة5

اجمالي المشتغلين حسب الجنسية والجندر ونوع القطاع لنهاية عام 2021م6

المشتغلون في سوق العمل بالمملكة وفقا للجندر والجنسية لنهاية عام 2021م7

العاملون المشتركون بالتأمينات االجتماعية وفقا للجنسية والجندر والمنطقة االداريـــــــة8

المشتركون العاملون الخاضعون للتأمينات االجتماعية حسب المنطقة االدارية و المجموعات 9
الرئيسة للمهن

اإليرادات والمصروفات للميزانية العامة للدولة للسنوات 2012 - 2024 م10

الملكية األجنبية في السوق المالي السعودي للعام 2021م11

الفصل الثاني 

تقديرات السكان حسب الجنس وفئات العمر  للعام 2022م1

توزيع الشباب وفقــا للجنــدر مقارنة بالفئات العمرية األخرى2

التوزيع السكاني للشباب السعوديين وفقا لمجموعات الفئات العمريــة3

التوزيع السكاني للشباب السعوديين حسب الحالة الزواجية4

دوافع ممارسة الرياضة للشباب السعودي وفـقـا للجنــدر5

دوافع عدم ممارسة الرياضة للشباب السعودي وفـقـا للجنــدر6

الصعوبات التي واجهت الشباب السعودي بالدراسة وفـقـا للجنــدر7

الطلب على الدراسة وانجازاتها للشباب السعودي وفـقـا للجنــدر8

انجازات الطلبة من الشباب السعودي الموهوبين 2019م9

المشتغلون من الشباب السعودي في قّوة العمل10

البطالــة فيما بين الشباب السعودي في سوق العمل11

توزيع الشباب السعودي ممن لديهم دخال شهريا حسب كفايته لاللتزامات المالية12

النشاط الشبابي السعودي الريايدي في تأسيس المشاريع الخاصة13
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البيان للجدولالرقم

النشاط الشبابي السعودي الريايدي في تأسيس المشاريع الخاصة13

الدعم الذي يحتاجه الشباب السعودي لتطوير مشاريعهم الخاصة14

األنشطة األكثر تـــداوال للشباب السعودي على شبكة االنترنت15

تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على الحياة العملية للشباب السعودي16

تأثــر الشباب السعودي بجائحة كورونــا17

نوع العمل التطوعي الذي قدمه الشباب السعودي في الربع الثاني 2020م لجائحة كورونــا18

مــشاركة المرأة السعوديـــة بمحاور التنمية المختلفــة19

توزيع الطلبة المستجدون والمقيدون والخريجون في التعليم العالي حسب المرحلة التعليمية20

التوزيع الجندري للطلبة المبتعثين للخارج إلكمال التعليم العالي  21

أعضاء هيئة التدريس اإلناث السعوديات نسبة للذكور حسب المؤهل العلمي22

 أهــم المؤشرات الصحية لإلناث في السعودية23

التوزيع النسبي للعاملين السعوديين في المجاالت الصحية حسب المهن الرئيسية والجنس24

توزيع متوسط الدخل الشهري للسعوديين من الوظائف حسب الجنس ومستوى الدخل25

أهــم المؤشرات الثقافية والترفيهية للسعوديين لألعمار 15 سنة فأكثر وفقا للجندر26

الصحف والمجالت والكتب التي يقرأها السعوديون حسب نوع القراءة والجنـدر27

السعوديين المستخدمون لتقنية المعلومات واالتصاالت وفقا للجندر28

السعوديون المسخدمون للحاسوب حسب نوع اإلستخدام والجنــدر29

السعوديون المستخدمون للخدمات الحكومية المنفذة عبر اإلنترنت حسب الجندر ونوع الخدمة30

الفصل الثالث 

ممارسو النشاط الرياضي من السعوديين لمدة تزيد على 150 دقيقة أسبوعيا  لمنطقة الرياض 1
مقارنة بالمملكة وفقا للجندر

ممارسو النشاط الرياضي بالمملكة وفقا للجندر2

السعوديون  الممارسون للنشاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيا  حسب نوع النشاط 3
الرياضي والجندر

السعوديون  ممارسو النشاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيا  حسب نوع النشاط 4
الرياضي والحالة اإلجتماعية

األماكن التي يمارس بها السعوديون أنشطتهم الرياضية حسب الجندر5

السجالت التجارية لقطاع الترفيــه الصادرة من وزارة التجارة حسب المناطق اإلداريــة6
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البيان للجدولالرقم

أبـرز المشاريع الُمعـلنة والمخططة للهيئة الُعـليـــا للترفيــــه7

مقارنة منطقة الرياض لألسر التي لديها مكتبة منزلية بالمناطق اإلداريـــــة8

النسب المئوية لمجاالت الكتب لدى األسر التي لديها مكتبة منزلية على مستوى المملكة9

أهــــــــــــم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد حسب المناطق اإلدارية10

األفراد السعوديون الذين زاروا أماكن ثقافية أو ترفيهية داخل المملكة وخارجها 11
وفي مقّر اقامتهم

السعوديون المسافرون بغرض الثقافة أو الترفيه حسب أكثر المدن زيارة12

الفصل الرابع 

مرتكزات مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي1

الترتيب العالمي لمؤشر التكنولوجيا العالمي لدول مختارة2

الترتيب السعودي لمكونات التكنولجيا العالمي3

متوسط الدخل الشهري لألسر السعودية بمدينة الرياض4
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فهرس األشكال

البيان للشكلالرقم

الفصل األول

المساهمة للقطاعات االقتصادية بالناتج المحلي لعام 2021م1

نسبة القطاع الفرعي من الصناعة التحويلية للعام 2021م2

نسبة القطاع من خدمات المال والتأمين والعقارات للعام 2021م3

مساهمة القطاعات الرسمية في اإلقتصاد للعام 42021

مساهمة القطاعين الخاص والعام في اإلقتصاد للعام 2021م5

توزيع االنفاق االستهالكي العام والخاص للعام 2021م6

مساهمة االستثمار الخاص والعام في الناتج المحلي اإلجمالي للعام 72021

التوزيع السكاني للرياض وفقا للجنـدر بالفئـــة العمريـــة للعام 2012م8

التوزيع السكاني لمنطقة الرياض وفقا للفئـــة العمريـــة9

حصة منطقة الرياض من المساكن في المملكة حسب نوع االستخدام10

العاملون بالمملكة وفقا لقطاع العمل حتى نهاية عام2021م11

توزيع العاملين في المملكة حسب الجنسية للعام 122021

توزيع المشتغلين السعوديين وفقا للجندر لنهاية عام 132021

مساهمة المناطق اإلدارية بالتشغيل للعمالة والمشتركين بالتأمينات اإلجتماعية14

توزيع العاملين بمنطقة الرياض وفقا للمجموعات المهنّيـة15

نسبة العجز أو الفائض بالميزانية العامة الى الناتج المحلي اإلجمالي 16

ملكية السوق المالي السعودي للعام 172021

الفصل الثاني

توزيع السكان وفقا لمجموعات الفئات العمريــة1

التوزيع النسبي للشباب وفقا للجنـدر والفئات العمريـة2

التوزيع السكاني للشباب السعوديين وفقا لفئاتهم العمريــة3

التوزيع للشباب وفقا للحالة الزواجية4

دوافع ممارسة الرياضة للشباب السعودي وفـقـا للجنــدر5

األسباب التي تحول دون ممارسة الرياضة عند الشباب السعودي6

الصعوبات التي واجهت الشباب السعودي بالدراسة وفـقـا للجندر7

الطلب على التعليم بين الشباب السعودي وفقا للجندر8
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البيان للشكلالرقم

المشاركات والجوائز التي حاز عليها الشباب السعودي9

مساهمة الشباب السعودي في قوة العمل وفقا للجنـدر10

تطور معدل البطالة فيما بين الشباب وفقا للجندر 11

درجة كفاية الدخل للشباب السعودي12

دوافع وأسباب تأسيس المشاريع لدى الشباب السعودي13

أنواع الدعـم الذي يحتاجه الشباب لتطوير مشاريعهم14

االستخدامات الشائعة للشباب السعودي على االنترنت15

مجاالت تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على الشباب السعودي 16

نسب حاالت اإلصابات المؤكدة بين الشباب للربع الثاني 2020م17

المساهمة الجندرية باألعمال التطوعية للشباب أثناء جائحة كورونـا18

مشاركة المرأة السعوديــة في محاور التنمية19

نسبة اإلناث 15 - 64 سنة بالنسبة إلجمالي اإلناث في المملكة مقارنة مع دول 20
مجموعة العشرين

توزيع المستجدون بالتعليم وفقا للجنــدر21

التوزيع الجندري للخريجين من التعليم في المملكة22

توزيع الطلبة المقيدون والخريجون في التعليم العالي  حسب المرحلة التعليمية23

التوزيع النسبي للطلبة السعوديون المبتعثون للخارج إلكمال التعليم العالي  24

ـة25 النسب المئويــة ألهــم المؤشرات الصحيـّ

التوزيع الجندري للعاملين السعوديين في المجاالت الصحية الرئيسية26

توزيع متوسط الدخل الشهري للسعوديين ذوي الدخل حسب الجنس ومستوى الدخل27

توزيع الجندر للمشتغلين السعوديين في المنشآت المبتكرة28

الصحف والمجالت والكتب التي يقرأها السعوديين حسب نوع القراءة والجندر29

 المستخدمون لتقنية المعلومات واالتصاالت وفقا للجندر30

السعوديون المستخدمون للحاسوب حسب نوع اإلستخدام والجندر31

السعوديون المستخدمون لشبكات االنترنت الحكومية حسب الجندر ونوع الخدمة32
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البيان للشكلالرقم

الفصل الثالث 

النسب المئوية للشباب السعوديين ممارسي النشاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيا 1
حسب الجندر والمنطقة اإلداريـة

السعوديون الممارسون للنشاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر اسبوعيا حسب الفئات 2
العمرية الجندريـة

السعوديون الممارسون للنشاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيا  حسب الحالة 3
التعليمية والجندر

السعوديون  الممارسون للنشاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيا حسب نوع 4
النشاط والجنــدر

ممارسو النشاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر في األسبوع حسب نوع النشاط الرياضي 5
والحالة االجتماعية 

األماكن المفضلة للسعوديين لممارسة اننشاط الرياضي حسب الجندر6

األســـر التي لديها مكتبة منزلية حسب المناطق اإلدارية في المملكة7

النسب المئوية لمجاالت الكتب لدى األسر التي لديها مكتبة منزلية على مستوى المملكة8

أهـــــم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألعمار 15 سنة فأكثر حسب المناطق اإلداريـــة 9

األماكن التي قصدها السعوديون بالزيارة للثقافة والترفيهة في مقر اإلقامة 10
وداخل المملكة وخارجها

زيارات السعوديون داخل المملكة بغرض الثقافة والترفيه ألكثر المدن زيارة 11
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الرياض
والواقع اإلقتصادي للمملكـــة

الفصل األول
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تقديــم

المملكة، وعلى  المزايــا اإلقتصادية االستراتيجية والحيوية على مستوى  بالعديد من  الرياض  تتمّتع 
تعادل  والتي   2 ألف كم   380 تقدر ب  الرياض على مساحة  العالمي. فتستحوذ منطقة  المستوى 

%19.5 من مساحة المملكة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7.7 ماليين نسمة للعام الحالي. 
تتكون منطقة الرياض من أربع مقاطعات هي: الرياض، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية. وفيها 
ُثالثة عشر إمارة هي: 1( إمارة منطقة الرياض، 2( منطقة مكة المكرمة، 3( منطقة المدينة المنورة، 
4( المنطقة الشرقية، 5( منطقة القصيم، 6( منطقة حائل، 7( منطقة تبوك، 8( منطقة الجوف، 9( 
منطقة الحدود الشمالية، 10( منطقة عسير، 11( منطقة نجران، 12( منطقة الباحة، و 13( منطقة 

جازان.
حريمالء،  الخرج،  الحريق،  ثادق،  تميم،  بني  حوطة  األفالج،  هي:  محافظة   25 الرياض  منطقة  يتبع 
الدرعية، رماح، الدوادمي، السليل، الزلفي، ضرما، شقراء، القويعية، المجمعة، وادي الدواسر، العيينة 

والجبيلة، مرات، الخاصرة، عفيف، الغاط، المزاحمية، الحائر، بنبان، هيت، عرقة.
كما حبا الله الرياض بالعديد من المواقع االستراتيجية؛ التاريخية، والثقافية الطبيعية.
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أوال: إطاللــة على اإلقتصـاد الكّلي للمملكة

الجدول رقم )1( 

تطورت القيمة المضافة لإلقتصاد السعودي للفترة 2021-2019م بشكل واضح، فقد ارتفع حجم 
اإلقتصاد من 3.01  تريليون ريال للعام 2019م باألسعار الجارية، الى ما قيمته 3.13 تريليون للعام 

2021م، بعد تراجعه عام 2020م جّراء أزمة وباء كورونا، كما يبّينه الجدول رقم )1(.
ويعتبر قطاع الصناعة والذي يشمل الصناعة التحويلية والصناعة االستخراجية هو القطاع الحيوي األكبر 

في اقتصاد الممكلة، حيث يشكل ما نسبته %38.7 من القيمة المتوّلدة لإلقتصاد للعام 2021م.
يعّد قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي كصناعة استخراجية أكبر القطاعات االقتصادية مساهمًة في 
القيمة المضافة المتوّلدة لإلقتصاد، فيساهم بما نسبته %25.18 من مجمل المصدر الصناعي للناتج 
المحلي اإلجمالي للمملكة للعام 2021م، يليه قطاع الصناعة التحويلية بمساهمة قدرها 13.06% 

لنفس العام.
حيث  من  الثانية  بالمرتبة  األعمال  وخدمات  والعقارات  والتأمين  المال  خدمات  قطاع  ويأتي 
الى  2021م، حيث وصلت مساهمته  للعام  اإلجمالي  المحلي  للناتج  الصناعي  بالمصدر  المساهمة 
%11.93، ثــّم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ليساهم بما نسبته %9.2 من حجم 

النشاط اإلقتصادي.

1.المصدر الصناعي للناتج المحلي اإلجمالي للمملكة للفترة 2021-2019م

باألسعار  2021-2019م   للفترة  للمملكة  اإلجمالي  المحلي  للناتج  الصناعي  المصدر 
الجارية وبالمليون ريال

% لعام 201920202021القطاع اإلقتصادي
2021

66,20467,04672,2522.31الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

 التعدين والتحجير )الصناعة 
االستخراجية(

855,282535,694802,49125.67

842,079522,226787,08325.18   أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي 

13,20313,46815,4080.49  ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى

363,466319,555408,07613.06الصناعات التحويلية

107,70981,974132,8444.25   أ( تكرير الزيت

  ب( الصناعات التحويلية  عدا تكرير 
الزيت 

255,757237,582275,2328.81

44,16741,48141,6771.33الكهرباء ،الغاز والماء

155,674161,096170,6755.46التشييد والبناء
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، ابريل 2022م.

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 
والفنادق

288,288266,920287,5519.20

175,323162,550171,2695.48النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات 

وخدمات االعمال
359,048363,504372,75511.93

208,380208,277212,8996.81   أ(  األنشطة العقارية

  ب(  خدمات المال والتأمين وخدمات 
األعمال

150,668155,227159,8565.11

58,27850,82746,9441.50خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

24,36626,28228,5760.91الخدمات المصرفية المحتسبة

91,944117,270199,6416.39صافي الضرائب على المنتجات

 GDP 3,013,5612,637,6293,125,780100.00اجمالي الناتج المحلي

والشكل التالي يوّضح مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي.
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ويشّكل قطاع األنشطة العقارية %57.1 من مجمل القيمة المضافة لقطاع خدمات المال والتأمين 
من  يتضح  كما  القطاع،  هذا  من   42.9% نسبته  ما  العقارية  األنشطة  تشّكل  حين  في  والعقارات، 

الشكل رقم )3(. 

ومن الجدير ذكره، أن القطاع النفطي قد ارتفعت مساهمته النسبية في اإلقتصاد الى %29.7 للعام 
2021م، في حين ساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة %63.9 من القيمة المضافة لإلقتصاد، كما 

يتضح من الشكل رقم )4(.

من الجدير اإلشارة الى مساهمة وتوزيع القطاعات الفرعية  داخل القطاع األصل، حيث نجد أن الزيت 
يشّكل  الزيت  تكرير  وأن  والمحاجر،  التعدين  %98.1 من مجمل قطاع  يشّكل  الطبيعي  والغاز  الخام 
%67.5 من قطاع الصناعة التحويلية، في حين تشكل الصناعات التحويلية األخرى عدا الزيت 32.5% 

من مجمل الصناعة التحويلية، كما في الشكل )2(.

المحلي  للناتج  المضافة  القيمة  الرسمّية في  والقطاعات  الخاص  القطاع  2.مساهمة 
اإلجمالي  

 تيزلا ريركت 
32% 

 ادع ةيليوحتلا تاعانصلا 
  تيزلا ريركت

68% 

 )2( مقر لكشلا
 % م2021 ماعلل ةيليوحتلا ةعانصلا نم يعرفلا عاطقلا ةبسن

  تيزلا ريركت ادع ةيليوحتلا تاعانصلا  تيزلا ريركت 

57%43%

 )3( مقر لكشلا
 % م2021 ماعلل تاراقعلاو نيمأتلاو لاملا تامدخ نم عاطقلا ةبسن

 لامعألا تامدخو نيمأتلاو لاملا تامدخ    ةيراقعلا ةطشنألا   
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نسبته  بما  أنشطته  ساهمت  حيث  اإلقتصاد،  في  حيويا  دورا  السعودي  الخاص  القطاع  لعب  لقد 
%42.5 من حجم النشاط اإلقتصادي للمملكة عام 2021م، وهو ما يعادل ضعف مساهمة القطاع  
الحكومي والذي ساهم بنسبة %21.5 من القيمة المضافة للناتج المحلي اإلجمالي لنفس العام، كما 

يوضحه الشكل رقم )5(.

29.7

63.9

 )4( مقر لكشلا
م2021 ماعلل داصتقإلا يف ةيمسرلا تاعاطقلا ةمهاسم

 يطفنلا ريغ عاطقلا يطفنلا عاطقلا

 )5( مقر لكشلا
 م2021 ماعلل داصتقإلا يف ماعلاو صاخلا نيعاطقلا ةمهاسم

 يموكحلا عاطقلا صاخلا عاطقلا

القطاع 
 الحكومي

21.5

 القطاع الخاص
42.5 34%
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يشّكل اإلنفاق االستهالكي اإلجمالي بحدود %65.9 من الناتج المحلي اإلجمالي للعام 2021م، حيث 
  24.4% بنسبة  الحكومي  االستهالكي  باالنفاق  %41.5 مقارنة  الخاص  االستهالكي  اإلنفاق  شكل 

من مجمل حجم الناتج المحلي، كما يبيّنه الجدول رقم )2(.
أما االستثمار الكلي، فقد ساهم بتشكيل ما نسبته %23.6 من حجم اإلقتصاد في المملكة للعام 
2021م، فيما شكل االستثمار الخاص %20.4 من مجمل الحجم االقتصادي مقارنة باالستثمار العام  

بأقل من %3.2 من اإلقتصاد.

%89.5 من  الكّلي حوالي  المحلي  الطلب  واالستثماري، فقد شّكل  االستهالكي  الطلب  وبمجمل 
حجم اإلقتصاد للعام 2021م، حيث شكلت الصادرات للسلع والخدمات ما نسبته %34.8 تقريبا من 

الناتج المحلي اإلجمالي، فيما شكلت المستوردات %24.35 من الناتج الكلي لإلقتصاد.
لإلقتصاد  الكّلي  االنفاق  مجمل  من  والخاص  العام  لإلنفاق  التوزيع  يوضح   )6( رقم  والشكل 

للعام 2021م.

3.توزيع القيمة المضافة للناتج المحلي اإلجمالي وفقــا لطبيعة اإلنفاق الكّلي 

الجدول رقم )2(
اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية وبالمليون ريال

توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب 
% العام 201920202021اإلنفاق

2021

1,884,5371,901,3202,060,91765.93إجمالي االستهالك النهائي 

721,283761,122763,74124.43االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
1,163,2541,140,1981,297,17641.50االنفاق االستهالكي النهائي الخاص

664,690617,582737,65823.60تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

502,458463,707637,98520.41االستثمار الخاص

162,232153,87599,6733.19االستثمار العام 

2,549,2272,518,9032,798,57589.53الطلب المحلي النهائي

213,387111,0981,4410.05التغيير في المخزون

1,071,975690,6081,086,80734.77صادرات السلع والخدمات

821,028682,979761,04424.35واردات السلع والخدمات

3,013,5612,637,6293,125,780100.00اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، حسابات الدخل القومي، ابريل 2022م.



اقتصاد الرياض

21

الناتج المحلي اإلجمالي  التالي رقم )7( يبّين حجم االستثمار الخاص والعام نسبة الى  والشكل 
للعام 2021م.

20.41 
 صاخلا رامثتسالا

  ماعلا رامثتسالا
3.19 

 )7( مقر لكشلا
 ماعلل يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ماعلاو صاخلا رامثتسالا ةمهاسم

 م2021

20.41

3.19
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، ّم التقدير وفقا للبيانات الرسمية وتوزيعاتها، أبريل 2022م.

الجدول رقم )3(
تقديرات السكان حسب الجنس وفئات العمر  للعام 2022م

سكان الرياضالنسبة للفئة سكان المملكةاناث    ذكور    فئات العمر

0 - 41,567,5041,508,2353,075,7390.082802639,753

5 - 91,630,4371,569,6113,200,0480.086148665,610

10 - 141,425,4881,376,3092,801,7970.075427582,773

15 - 191,303,7811,249,2642,553,0450.068731531,033

20 - 241,516,1021,325,0392,841,1410.076486590,957

25 - 291,963,4211,583,4283,546,8500.095485737,744

30 - 342,124,3011,477,9623,602,2630.096976749,270

35 - 392,540,1801,500,3954,040,5750.108776840,439

40 - 442,314,0451,301,9523,615,9970.097346752,127

45 - 491,778,437901,9532,680,3890.072159557,521

50 - 541,282,440583,1791,865,6190.050224388,049

55 - 59856,713429,3471,286,0600.034622267,500

60 - 64530,672315,049845,7210.022768175,910

65 - 69256,298213,765470,0630.01265597,773

70 - 74163,057148,719311,7760.00839364,849

75 - 7999,86787,632187,4990.00504839,000

80 +110,777110,373221,1500.00595445,999

21,463,51915,682,21237,145,7311.007,726,307المجموع

6.التوزيع السكاني وفقــا للجنـدر

ثانيا:  السكان والمساكن والقوى العاملة بالرياض للربع األول 2022 م

بلغ عدد سكان المملكة وفقا لمسوحات الهيئة العامة لإلحصاء 35.013 مليون نسمة لمنتف العام 
2020م، وعليه وحسب التوزيع النسبي للسكان وفقا للفئة العمرية والجندر يقدر عدد سكان المملكة 
ب 37.15 مليون نسمة للعام 2022م. ووفقا لمسوحات الهيئة الهامة لإلحصاء للعام -2019 وهو 
آخر مسح أجرته الهيئة- فقد قدر عدد سكان منطقة الرياض ب 7.07 ماليين نسمة، وعليه سيبلغ 
عدد سكان الرياض 7.73 ماليين للعام 2022م. والجدول رقم )3(، يوضح التوزيع السكاني للمملكة، 

ولمنطقة الرياض وفقا للفئة العمرية والجندر)الجنس(.
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والشكل رقم )8( يوّضح التوزيع السكاني لمنطقة الرياض وفقا للجندر والفئة العمرية.

كما يوّضح الشكل رقم )9( التوزيع السكاني لمنطقة الرياض وفقا للفئة العمرية للسكان.
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%23.5 من اجمالي عدد المساكن  التابعة لها على ما نسبته  الرياض ومناطقها  العاصمة  تستحوذ 
السعودية في المملكة وفقا آلخر مسح للمساكن والسكان، فكما يبّين الجدول رقم )4( المساكن 
السعودية المشغولة في كافة مناطق المملكة اإلدارية، يتضح أن الرياض تستحوذ على %46.35 من 
األدوار في الفلل، ونسبة %36.12 ممن يملكون الفلل في المملكة، وما نسبته %17.9 من مالك 
وسكان الشقق السكنية، ونسبة %7.24 من المنازل الشعبية، وأخيرا ما نسبته %6.02 فقط ممن 

يسكنون دورا في منزل شعبي من مجمل مناطق المملكة.

7.المساكن بمنطقة الرياض للربع األول 2022 م

الجدول رقم )4(
نسبة الرياض من المساكن المشغولة بأسر سعودية الى مجمل المساكن بالمملكة

المنطقة
اإلداريــــــــــــــة

دور في منزل دور في فيالفيالمنزل شعبي
المجموعشقةشعبي 

7.2436.1246.356.0217.9123.50الرياض

27.6510.767.4237.3135.7924.69مكة المكرمة

9.153.410.922.539.416.87المدينة المنورة

3.898.9511.260.070.944.64القصيم

8.6916.0810.7838.9015.7214.35المنطقة الشرقية

8.6210.2611.444.196.958.56عسير

5.720.770.431.044.853.43تبوك

4.793.171.250.290.882.29حائل

0.991.511.657.130.671.10الحدود الشمالية

15.593.094.211.392.024.95جازان

3.371.651.440.021.741.97نجران

2.112.201.850.251.821.97الباحة

2.202.060.980.871.301.66الجوف

100.00100.00100.00100.00100.00100.00المجموع

المصدر: الهيئة الهامة لإلحصاء، احصاءات المساكن والسكان، ابريل 2022م.
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والشكل رقم )10( يوضح حصة منطقة الرياض من المساكن في المملكة حسب نوع االستخدام.

وفي مجال اإلفادة من الدعم السكني، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم 26.012 سعودي 
المملكة؛  في  مستفيدا   79.641 البالغ   المستفيدين  عدد  باجمالي  مقارنة  الرياض  منطقة  من 
استحوذ سكان منطقة الرياض على ما نسبته  %32.7 من الدعم السكني بالمملكة، وهذا ما يقارب 
المستفيدين من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة معــا، واللتان تأتيان بالمرتبتين الثانية والثالثة على 
التوالي. والجدول التالي رقم )5( يبين عدد المستفيدين من عقود الدعم السكني بمنطقة الرياض 

وفقا لنوع الدعم المقدم من الحكومة. 

7%

6%

46%

17.9%

      36%
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الجدول رقم )5(
المستفيدون من عقود الدعم السكني حسب نوع الدعم و المنطقــة اإلداريـــة

نوع الدعم السكني 
/ المنطقة اإلدارية 

بيع على بناء ذاتي
الخارطة

وحدات جاهزة 
المجموع وحدات جاهزة - الوزارة

الكّلي

34562044522190026012الرياض

3101301399955713358مكة المكرمة

1403419429164517المدينة المنورة

1626029536005521القصيم

30798326471055115109المنطقة الشرقية

1268442325243859عسير

505137111422019تبوك

588115522132957حائل

63202378561725الحدود الشمالية

974040911012484جازان

165127303496نجران

15509268432الباحة

3480747301152الجوف

17300138832925766179641اإلجمالي

المصدر: الهيئة الهامة لإلحصاء، احصاءات المساكن والسكان، ابريل 2022م.

2021م، حيث  العام  13.05 مليون عامل حتى نهاية  الكلّية في الممكلة  العاملة  يبلغ عدد القوى 
يعمل في القطاع العام 1.7 مليون شخص؛ شكلوا ما نسـبته %13 من مجمل القوى العاملة، في 
حين يعمل في القطاع الخاص حوالي 8.1 ماليين شخص يشكلون ما نسبته %62 من القوى العاملة 
في المملكة، هذا اضافة الى العمالة المنزلية البالغ عددها 3.25 ماليين ، حيث شكلوا قرابة 25% 

من المشتغلين بسوق العمل؛ والذين يعتبرون عمالة خاصة، كما يتبّين من الجدول رقم )6(. 

8.القــوى العاملة المشتغلــة بالرياض لنهاية عام 2021م 



اقتصاد الرياض

27

الجدول رقم )6(
اجمالي المشتغلين حسب الجنسية والجندر ونوع القطاع لنهاية عام 2021م

والشكل التالي يوضح توزيع العاملين في سوق العمل بالمملكة في القطاعين العام والخاص، 
وممن هم مسجلون بالعمل المنزلي.

النسبة %االجماليغير السعوديينالسعوديوننوع القطاع

1,539,982162,6351,702,61713.05حكومي

1,910,0756,174,1788,084,25361.97خاص 

3,450,0576,336,8139,786,87075.02المجموع 

03,258,3683,258,36824.98العمالة المنزلية 

3,450,0579,595,18113,045,238100.0االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح القوى العاملة للربع الرابع عام 2021م.

يتبين من المعلومات بالجدول رقم )7( أن نسبة المشتغلين في سوق العمل من السعوديين 
تعادل %26.4، والباقي عمالة وافــدة.
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الجدول رقم )7(
المشتغلون في سوق العمل بالمملكة وفقا للجندر والجنسية لنهاية عام 2021م

والشكل رقم )12( يوضح التوزيع النسبي للعمالة في سوق العمل وفقا للجنسية.

النسبة لإلجمالي اإلجمالياناثذكورالتصنيف
%

2,180,3201,269,7373,450,05726.4المشتغلون السعوديون

المشتغلون غير 
السعوديين

8,481,1171,114,0649,595,18173.6

10,661,4372,383,80113,045,238100.0اجمالي المشتغلون

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح القوى العاملة للربع الرابع عام 2021م

أما توزيع المشتغلين السعوديين وفقا للجندر/ النوع، فيتبين أن اإلناث ُيشكلن ما نسبته %37 من 
فرص العمل في السوق السعودي، وهذا معدل عاٍل نسبيا مقارنة بدول المنطقة.
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المملكة  في  مشترك  عامل  ماليين   8.53 اإلجتماعية  بالتأمينات  المشتركين  العاملين  عدد  بلغ 
حتى نهاية العام 2021م، فيما بلغ عددهم بمنطقة الرياض 3.59 ماليين شخص شكلوا ما نسبته 
%42.1 من مجمل القوى العاملة المشتغلة والمشتركة بالتأمينات اإلجتماعية في المملكة، وهذا 
ما يمّيز منطقة الرياض ويشير الى حجم العمل الضخم المتوّلد بمؤسسات األعمال فيها للقطاعين 

الخاص والعام.
من   44.3% نسبته  ما  الرياض  بمنطقة  األعمال  مؤسسات  تشّغل  المساهمة،  تلك  بنفس  وتقريبا 
مجمل القوى العاملة السعودية في سوق العمل، وما نسبته %41.3 من العمالة الوافدة )العمال 
غير السعوديين( تعمل بمؤسسات أعمال منطقة الرياض؛ وهذا ما يدل على ضخامة حجم منشآت 

األعمال بمنطقة الرياض وقدرتها على التشغيل للمواطنين وللوافدين.
الثانية في تشغيل القوى العاملة  وكما يبين الجدول رقم )8(، تأتي منطقة مّكة المكرمة بالمرتبة 
ويليها  اإلجتماعية.  بالتأمينات  المشتركة  العمل  قوة  مجمل  من  تقريبا   21.4% الى  تصل  وبنسبة 
بالمرتبة الثالثة المنطقة الشرقية لتشّغل ما نسبته %19.3 من مجمل فرص التشغيل بسوق العمل 

في المملكة المشتركون بالتأمينات اإلجتماعية.
ووفقا للمعلومات الرسمية لوزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية، فإن المناطق الثالثة: 
الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية تشكالن ما يزيد على %82.6 من قوة العمل المشتغلة والمسجلة 

بالتأمينات اإلجتماعية في المملكة للعام 2021م.

9.العاملون بمنطقة الرياض المشتركون بالتأمينات اإلجتماعية  



اقتصاد الرياض

30

الجدول رقم )8(
العاملون المشتركون بالتأمينات االجتماعية وفقا للجنسية والجندر والمنطقة االداريـــــــة 

المنطقة 
المجموع% المنطقةوافدون% المنطقةسعوديوناإلدارية

النسبة 
اإلجمالية 

%

992,41644.32,601,08341.33,593,49942.12الريـــــــاض

467,47720.91,354,53721.51,822,01421.36مكة المكرمة

المدينة 
المنورة

48,4572.2153,4192.4201,8762.37

56,3242.5279,4594.4335,7833.94القصيم

المنطقة 
الشرقية

484,67821.61,162,48018.51,647,15819.31

62,2832.8219,3463.5281,6293.30عسير

22,0171.072,4961.294,5131.11تبوك

20,4160.984,6691.3105,0851.23حائل

الحدود 
الشمالية

22,1021.091,4211.5113,5231.33

25,9281.2104,0521.7129,9801.52جازان

18,9770.892,7311.5111,7081.31نجران

8,1760.429,0010.537,1770.44الباحة

11,5610.545,8020.757,3630.67الجوف

2,240,812100.06,290,496100.08,531,308100.00االجمالي 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، احصاءات مسح القوى العاملة للربع الرابع عام 2021م.

المشتركة  العاملة  للقوى  التشغيل  في  إدارية  منطقة  كل  مساهمة  التالي  الشكل  ويوضح 
بالتأمينات اإلجتماعية.
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الرياض  بمنطقة  اإلجتماعية  بالتأمينات  المشتركين  العاملين  عدد  بلغ  فقد  اليه،  اإلشارة  تمت  كما 
قرابة 3.6 ماليين مشترك، كان منهم بحدود 112 ألف من المدراء، و 460.6 ألفا من االختصاصيين، 

و391.4 ألف عامل من الفنيين واالختصاصيين المساعدين، كما يتبين من الجدول رقم )9(.
المكتبي،  الدعم  عاملي  من  ألفا   246.6 المتخصصة:  العمالة  من  الرياض   منطقة  شملت  كذلك 
ألفا من   293.6 و  الحرف،  عاملي  ألفا من   339.7 و  والمبيعات،  الخدمات  عاملي  ألفا من   243 و 

عاملي المصانع.

10.العاملون المشتركون بالتأمينات اإلجتماعية بمنطقة الرياض مقارنة بمناطق المملكة

الجدول رقم )9(
العاملون المشتركون بالتأمينات اإلجتماعية بمنطقة الرياض مقارنة بمناطق المملكة

المنطقة 
االختصاصيونالمديروناالدارية

الفنيون  و 
االختصاصيون 
المساعدون 

عاملو 
الدعم 

المكتبي 

عاملو 
الخدمات 

والمبيعات 

العاملون 
المهرة 

في 
الزراعة 

والغابات 
ومزارع 

األسماك 

عاملو 
الحرف 
ومن 
يرتبط 
بهم 

مشغلو 
المصانع 
واالالت 
وعاملو 
التجميع 

المهن 
اآلولية 

مهن 
االجماليأخرى

112.0460.6391.4246.6243.07.6339.7293.61,494.05.03,593.5الرياض

مكة 
المكرمة

60.2207.5237.0116.0147.312.7178.4142.6717.72.41,822.0

المدينة 
المنورة

5.921.920.49.717.81.722.514.187.40.5201.8

6.225.425.013.017.90.843.030.9172.90.6335.8القصيم

المنطقة 
الشرقية

35.7170.6209.494.288.67.3242.5185.1570.742.91,647.2

5.827.725.512.124.47.038.126.5114.00.4281.6عسير
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ويوضح الشكل التالي المجموعات المهنية للقوى العاملة والمشتركون بالتأمينات اإلجتماعية في 
منطقة الرياض.

المصدر: المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح القوى العاملة للربع الرابع عام 2021م.

ثالثا:  خالصة الميزانية العامة للمملكة للعام 2022م 

1.تطــّور الميزانيــة العامـــة للمملـكـة
تشير معلومات وزارة المالية الى التطور الواضح في الميزانية العامة للمملكة للفترة 2022-2015م، 
فبينما كانت نسبة العجز قد وصلت الى %15.2 من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2015م، تراجعت 
بشكل ملحوظ للسنوات ما بعدها، فتراجعت الى %9.2 لعام 2017 والى %5.9 لعام 2018 ونزوال 
%11.2، لكن  2020 جّراء أزمة وباء كورونا لتصل الى  2019، اال أنها ارتفعت للعام  %4.4 عام  الى 

العجز عاد لإلنخفاض الكبير عام 2021 لنسبة %2.7 فقط.
%2.7 من  ليتراجع العجز الى ما نسبته  2022م  الحالي  العامة للعام  الميزانية  ويتوقع تحّسن واقع 
2024-2023م ليصل الى نسبة  النزول لعامي  باتجاه  الناتج المحلي اإلجمالي، كما يتوقع أن يبقى 

بحدود ال %1 من الناتج المحلي اإلجمالي، كما يتبين من الجدول رقم )10(.

2.011.38.54.18.60.913.26.339.70.294.5تبوك

1.911.27.63.87.00.814.612.445.50.2105.1حائل

الحدود 
الشمالية

2.310.29.05.38.50.215.413.578.90.3113.5

2.610.910.44.111.63.613.811.561.30.3130.0جازان

1.87.79.85.66.60.913.314.351.70.2111.7نجران

0.91.83.01.43.70.76.23.115.40.037.2الباحة

1.15.87.82.15.40.28.76.522.60.257.4الجوف

238.2973.6961.8518.0590.344.4949.4760.63,441.453.68,531.3االجمالي  
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العجـز / المصروفاتاإليـراداتالسنوات
الفائض

الديـن 
العـام

العجز/
الناتج 

المحلي 
اإلجمالي  

%

 الدين 
العام 
للناتج 

المحلي 
االجمالي 

%

االحتياطيات 
الحكومية 

لدى البنك  
المركزي

2015596,853969,631-372,778-15.2

20161,038,802903,324135,4785.6

2017692,000930,000-238,000-9.2

2018906,0001,079,000-173,000560,000-5.919.00490,000

2019927,0001,059,000-132,000678,000-4.422.80470,000

2020782,0001,076,000-294,000854,000-11.232.5359,000

2021930,0001,015,000-85,000938,000-2.729.2350,000

*20221,045,000955,000-90,000938,000-2.525.9

*2023968,000941,000-27,000938,000-0.826.9

*2024992,000951,000-42,000938,000-1.125.4

المصدر :  وزارة المالية، بيان الميزانية العامة للدولة لألعوام 2021-2015م ، 2022م. 
           *: تقديرات الميزانية للعام 2022م.

الجــدول رقــم 10 اإليــرادات والمصروفــات للميزانيــة العامــة للدولــة للســنوات 2015 - 2024 م 
)مليــون ريــال(

ومما يجدر ذكره، استقرار نسبة الدين العام الى الناتج المحلي اإلجمالي بحدود %25 تقريبا للفترة 
2024-2022م، كما حافظت الخزينة على احتياطياتها لدى البنك المركزي بواقع 350 مليار ريال للعام 

2021م.
للفترة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الى  نسبة  العامة  بالميزانية  العجز  تطور  يوضح   )16( رقم  والشكل 

2024-2015م.
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2.ملكّيــة السوق المالي السعودي للعام 2021م
تفيد معلومات تداول أن السعوديين ما زالوا يسيطرون على السوق المالي المحلي، فبلغت حصتهم 
من السوق %83.4 للعام 2021م، في حين بلغت حصة الممتلكات من سوق األوراق المالية لألجانب 
%14.5 من السوق المتداول، فيما حاز المستثمرون الخليجيون على حصة %2.2 من حجم السوق 

المتداول.

النسبة من السوقالمالك

%83.36السعوديون

%2.16الخليجيون

%14.50األجانب

المصدر: بيان الميزانية العامة للعام 2022م.

الجدول رقم )12(
الملكية األجنبية في السوق المالي السعودي للعام 2021م
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ــي  ــر الســعوديين فــي الســوق المال ــة لغي ــة الســعودية والملكي والشــكل رقــم )17( يوضــح الملكي
الســعودي للعــام 2021م.
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الشباب السعودي والجنــدرة

الفصل الثاني
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تقديــم

أصدر “ مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار” لدى الهيئة العامة لإلحصاء تقريرا خاصا تحت عنوان “ 
الشباب السعودي باألرقام” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020م يلخص الواقع الشبابي 
القرار تقريرا  التحليل اإلحصائي ودعم  2030م، كما أصدر مركز  في المملكة في ظّل رؤية المملكة 
خاصا حول المرأة السعودية كشريك النجاح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2020م، وذلك بالتعاون 

مع العديد من المؤسسات المحلية واألجنبية والعالمية المشهورة.
وفيما يلي خالصة تحليلية ألبرز المؤشرات الحيوية للشباب وللمرأة السعودية.

الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام  المتحــدة سنويا في  األمــم  احتفال منظمــة  في ظّل 
باليــوم العالمــي للشــباب، تؤكد المنظمة على دعــوة الحكومــات في العالم، والمجتمعـات المدنيـة، 
ورفــع مســتوى  لهم،  الدعم  تقديم  أجل  وأدوارهـم من  الشـباب  أوضـاع  مراجعـة  علـى  والمنظمـات 

مشــاركتهم فــي الحياة اإلجتماعية واالقتصادية في بلدانهم.
وتتفق األمم المتحدة على تعريف الشباب بأنهم السكان في الفئة العمرية )34-15 عاما(، وهذه 
الفئة تشكل ما نسبته %33.8 من مجمل عدد سكان المملكة وفقا للمسح اإلحصائي األخير للهيئة 

العامة لإلحصاء، كما جاء بالجدول رقم )3( في الفصل األول من “ اقتصاد الرياض هذا”.
تؤكد رؤية المملكة 2030 على أهمية تفعيل دور الشباب، واستثمار طاقاتهم، لإلفادة منها ما أمكن 
االهتمام  ذلك  يعزز  وما  للمملكة،  واإلجتماعية  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  مواردهم  استثمار  في 
بالدور الحيوي للشباب هو اهتمام صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان حفظه الله وتصريحه 

الواضح حول الشباب بقوله بأن “شبابنا واٍع وقوي ومثقف ومبدع ولديه قيم عالية”.
المبادرات لدعم الشباب، ولتعزيز  الرؤية العديد من  التنمية االقتصادية، وبرنامج  لقد وجهت خطط 
دورهم في الحياة التنموية للدولة، أطلقت الحكومة العديد من مبادرات الدعم للشركات الصغرى 
وفتحت  العمل،  عن  الباحث  للشباب  والتدريب  التوعية،  برامج  عززت  كما  والمتوسطة،  والصغيرة 
المجاالت الواسعة أمامهم للتعليم الداخلي والخارجي، كما قدمت الرعاية الصحية لهم في مجاالت 
التدريب  أبواب  فتح  على  مركزة  والخاص،  العام  القطاعين  في  التشغيل  أبواب  وفتحت  متعددة، 

والتعليم على التكنولوجيا الحديثة التي يحتاجها سوق العمل والمستقبل.

الباب األول: الشباب الســعودي

1.مقدمــة
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يمكن تقسيم السكان الى مجموعات فئات عمرية هي: فئات الطفولة )14-0 عاما(، والشباب )-15
34 عاما(، ومتوسطي العمر )64-35(، وكبار الّسن )65 عاما فأكثر(، كما بالجدول التالي:

تستحوذ فئة الشباب وفقا لتعريف األمم المتحدة )34-15 عاما( على ما نسبته %33.77 من حجم 
السكان في الرياض والمملكة، أما فئة األطفال فتشكل %24.44 من السكان، في حين أن فئة كبار 
السن )65 عاما فأكثر( فتشكل فقط %3.21 من السكان. ولعل أكبر فئة للسكان هي فئة متوسطو 
العمر )64-35 عاما(، حيث تشكل %38.59 من السكان، وهذه غالبا فئة القوى العاملة الفّعالة في 

سوق العمل عموما، اضافة الى معظم فئة الشباب كفئة قوى عاملة.
الشباب،  فئة  فيها  مبّينا  العمرية  الفئة  لمجموعات  وفقا  السكان  توزيع  يوضح   )1( رقم  والشكل 

والطفولة، وفئة القوى العاملة، وفئة كبار السن.

2. التوزيع السكاني الكّلي  )السعوديون وغير السعوديين( للرياض وللمملكة

سكان الرياضالنسبة للفئة سكان المملكةفئات العمر

0-149,077,58424.44%1,888,136

15-3412,543,29933.77%2,609,004

35-6414,334,36138.59%2,981,546

65+1,190,4883.21%247,621

37,145,7321.007,726,307المجموع

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، والجدول رقم )3( في الفصل األول من هذا اللتقرير.

الجدول رقم )1(
تقديرات السكان حسب الجنس وفئات العمر  للعام 2022م
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أما التوزيع لفئة الشباب حسب الجندر /الجنس وفقا لمجموعات الفئات العمرية للسكان بالرياض فهو 
كما يبينه الجدول رقم )2(.

تتوزع نسبة الجندر/ الجنس عموما لحديثي الوالدة Infants بنسبة تزيد فيها الذكور قليال عن اإلناث 
في كل دول العالم، وهذه حكمة الله وقدره، حيث تبدأ نسبة الذكور بالتناقص منذ مرحلة الطفولة 
وحتى نهاية سن الشباب، فتكون نسبة اإلناث بهذ الفئات العمرية أعلى منها للذكور نتيجة تناقص 
العمل،  بسبب  لها  يتعرضون  التي  المتنوعة  والقضايا  والمشكالت،  الحوادث،  جّراء  الذكور  أعداد 
األوطان،  خارج  للعمل  الهجرات  تأثير  دون  عام  بشكل  هذا  األمراض،  وحتى  والحروب،  والعالقات، 
والتأثيرات السياسية والعسكرية التي تقود غالبا لتوظيف الذكور؛ ما يجعل نسب الذكور تتزايد عنها 

لإلناث، فحركة اإلناث غالبا في استقرار من حيث اإلقامة والموقع.
فعند النظر لمجموعة األعمار في الفئة العمرية األقل من 15 عاما، نجد أن نسبة الذكور الى اإلنات 
تتقارب بنسبة ) 50.9 : 49.1( وهذه لفئة األطفال، فالذكور أعلى قليال من اإلناث، كما يتبين من 

الجدول رقم )2(.
وللفئة العمرية )34-15 عاما( وهي فئة الشباب، نجد أن نسبة الذكور ازدادت بشكل واضح، حيث 
وصلت الى 55.0 % للذكور الى 45.0 % لإلناث بهذه المجموعة العمرية، حيث تزداد فئة الذكور من 
 35-64( العمرية  للفئة  الحال  المملكة. وكذلك  للعمل في  المهاجرة  الوافدة  العمالة  جّراء  السكان 
عاما(، حيث تزداد الفجوة فيما بين الذكور واإلناث لصالح الذكور، فتصل النسبة الجندرية الى 64.9% 

للذكور مقابل %35.1 لإلناث بهذه المجموعة العمرية، وذلك جّراء تركز هذه الفئة في سّن العمل. 
وبعد سّن التقاعد نجد أن الفجوة الجندرية تتناقص بوضوح، فتصل الى %52.9 للذكور، مقابل 47.1% 
لإلناث للفئات العمرية األكثر من 65 عاما، حيث تقل الهجرة للعمل الى داخل السوق السعودي، بل 
ويغادر الكثيرون من العمال للتقاعد في بلدانهم، هذا فضال عن تأثير القوانين العمالية التي تعزز خروج 

العمالة بعد هذا الّسن من العمر.

اناث %ذكور %المجموعاناث    ذكور    فئات العمر

0-144,623,4294,454,1559,077,58450.949.1

15-346,907,6055,638,69312,543,29855.0744.95

35-649,302,4875,031,87514,334,36264.9035.10

65+629,999560,4891,190,48852.9247.08

21,463,51915,682,21237,145,73157.7842.22المجموع

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، التقديرات السكانية 2020م.

الجدول رقم )2(
توزيع الشباب وفقــا للجنــدر مقارنة بالفئات العمرية األخرى
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تتراوح  العمرية األربعة الى حّد كبير، حيث  النسبي للشباب السعودي وفقا لفئاتهم  التوزيع  يتقارب 
نسبتهم الى الفئات العمرية فيما بين الشباب فقط ما بين %23 الى %27.6، كما يتبين من الجدول 

رقم )3(.

اإلنات %الذكور %الفئة العمريــة

15-1923.824.0

20-2427.626.2

25-2925.626.2

30-3423.023.6

0.4 لكل ألف1.5 لكل ألفمعدل الوفيات للشباب

المصدر:  1( الهيئة العامة لإلحصاء، التقديرات السكانية 2020م.
             2( الهيئة العمة لإلحصاء، مسح صحة األسرة 2018م.

الجدول رقم )3(
التوزيع السكاني للشباب السعوديين وفقا لمجموعات الفئات العمريــة

والشكل رقم )2( يوضح التوزيع النسبي للسكان بمجموعات الفئات العمرية وفقا للجندر.

الشكل رقم )2(
التوزيع النسبي للشباب وفقا للجنـدر والفئات العمريــة

3. التوزيع السكاني للشباب السعوديين وفقا للفئات العمريــة
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 ومما يجدر ذكره، أن معدل الوفيات للشباب السعوديين بالفئة العمرية )34-15 عاما( لكل ألف من 
من السكام يبلغ 1.5 باأللف مقارنة بنسبة 0.4 باأللف لإلناث؛ أي معدل الوفيات للذكور تزيد على 
ثالثة أضعاف معدلها لإلناث، وفقا آلخر مسح لصحة األسرة الذي أجرته الهيئة العامة لإلحصاء لعام 
اليه سابقا، حيث للوفيات أسباب متعددة يكون الشباب الذكور أكثر  2018م، وهذا ما تّم اإلشارة 

تعّرضا لها من اإلناث.
العمريــة  الفئات  لمجموعات  وفقا  السعوديين  للشباب  السكاني  التوزيع  يوضح   )3( رقم  والشكل 

األربعة.

أما التوزيع السكاني للشباب السعودي حسب الحالة الزواجية، فيبين الجدول رقم )4( أن حوالي ثلثي 
ا )%1.3 ( فقط. الشباب غير متزوجين، ومنهم نسبة بسيطة في وضع المطلقين أسريـّ

الجدول رقم )4(
التوزيع السكاني للشباب السعوديين حسب الحالة الزواجية

النسبة %الحالة الزواجية

66.2 %لم يتزوج أبدا

  32.5 %متزوج

1.3 %مطّلق

0.05 %أرمل

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.
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تهتم حكومة المملكة بالشباب، فتوفر لهم مجاالت ممارسة الرياضة المختلفة، ووفقا للتقرير الخاص 
النفس،  للترويح عن  الذكور هي  الشباب  لدى  الرياضة  أبرز دوافع ممارسة  السعودي، فإن  للشباب 
ثّم تحسين  الصحة،  تعزيز  أجل  اإلناث فتبرز من  الرياضة لدى  الدوافع لممارسة  أما  البدنيـة.  واللياقة 

المظهر الخارجي، والترويح عن النفس.

والشكل رقم )4( يوضح التوزيع للشباب السعودي وفقا للحالة الزواجية األسرية.

الجدول رقم )5(
دوافع ممارسة الرياضة للشباب السعودي وفـقـا للجنــدر

اناث %ذكور %الدافــع والسبب

59.546.4ترويح عن النفـس

58.533.0اللياقــة البدنيــة

54.769.7تعزيــز الصحــة

25.646.9تحسين المظهر الخارجي

4.93.6محاكــاة المجتمــع

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.

4. أسباب ودوافع  الشباب السعوديين لممارسة الرياضة وفقــا للجندر
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والشكل رقم )5( يوضح الدوافع عند الشباب السعودي لممارسة الرياضة وفـقـا للجنــدر.

الجدول رقم )6(
دوافع عدم ممارسة الرياضة للشباب السعودي وفـقـا للجنــدر

والشكل رقم )6( يوضح األسباب التي تحول دون ممارسة الرياضة عند الشباب السعودي.

التالي  الجدول  من  فتتبين  للجندر،  وفقا  السعودي  الشباب  لدى  الرياضة  ممارسة  عدم  أسباب  أما 
رقم )6(. 

لقد برز أهم سبب لدى الشباب الذكور هو عدم الرغبة بممارسة الرياضة، ثّم عدم توفر الوقت الكافي 
ثّم عدم وجود  لهّن،  الرغبة  أيضا عدم  اإلناث، حيث ظهر  أهم األسباب لدى  الحال  للرياضة. وكذلك 

مرافق رياضية في الحي الذي تسكنه، يليه عدم توفر الوقت الكافي لممارسة الرياضة.

اناث %ذكور %الدافــع والسبب

55.548.3عدم الرغبة

27.622.9عدم توفر الوقت الكافي

10.224.5عدم وجود مرافق في الحي

5.21.9أسباب صحّيـــة

0.82.0ال يجد شريكا للرياضة

0.60.3الكلفــة الماليـــة للممارسة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.
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الشكل رقم )6(
األسباب التي تحول دون ممارسة الرياضة عند الشباب السعودي

مما يجدر ذكره، وعلى الرغم من اختالف ظروف كّل أسرة وشاب، ااّل أن المعلومات الرسمية بالجدول 
طلبهم  عند  صعوبات  أّيـة  يجدوا  لم  واإلناث  الذكور  من  الشباب  ثلثي  من  أكثر  بأن  تفيدنا   )7( رقم 
الدراسة أو الولوج فيها. وقد أجاب فقط ما نسبته %15.1 من الشباب الذكور، و%12.6 من اإلناث بأن 
الصعوبات تكمن في الدراسة ذاتها. وأن قليال منهم أفاد بصعوبة الوصول الى مقـّر الدراسة وبنسبة 

%4.5 للذكور، و%5.9 لإلناث من الشباب.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.

5.  الشباب السعوديين الذين واجهتهم صعوبات بالدراسة وفقا للجنــدر

اناث %ذكور %البيــان

68.168.4لم يجدوا أية صعوبات

15.112.6صعوبة الدراسة ذاتها

4.55.9صعوبة الوصول لمقّر الدراسة

3.63.5الضغط اتجاه مستواي الدراسي

صعوبة الموازنة بين الدراسة وااللتزامات 
اإلجتماعية

2.92.9

2.22.0ارتفاع تكاليف الدراسة

1.61.1أسباب صحيــة حالت بيني والدراسة

1.30.2صعوبة التوفيق بين العمل والدراسة

0.30.4التعّرض للمضايقات

0.30.4عدم وجود أصدقاء يشجعوا على الدراسة

الجدول رقم )7(
الصعوبات التي واجهت الشباب السعودي بالدراسة وفـقـا للجنــدر
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والشكل رقم )7( يوضح الصعوبات التي واجهت الشباب السعودي بالدراسة وفـقـا للجندر.

الجدول رقم )8(
الطلب على الدراسة وانجازاتها للشباب السعودي وفـقـا للجنــدر

تفيد بيانات “مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار” بالهيئة العامة لإلحصاء الى أن معدل االنتقال الى 
التعليم الثانوي للسعوديين وفقا للجندر قد بلغ %100 لإلناث مقارنة بمعدل %99.6 للذكور؛ وقد 

تفوّقت اإلناث في الطلب على التعليم الثانوي على الذكور بشكل واضح.
ينتقلون  الذكور  الطالب  أن  الخارج، فيتبين  للدراسة في  السعوديين  الطلبة  بانتقال  يتعلق  أما فيما 
بمعدل بفوق ضعف معدل اإلناث، حيث ما نسبته %8.3 من الذكور يطلبون العلم في الخارج مقارنة 
العربية عموما على  اإلجتماعية وخوف األسرة  للظروف  اإلناث، وذلك نظرا  للطلبة   4.0% بمعدل 

اإلناث من السفر للخارج.

6. االنتقال للتعليـم الثانوي للسعوديين وفقا للجنــدر وانجازاتهم العلميــة

اناث %ذكور %البيـــان

99.6100معّدل االنتقال للتعليم الثانوي

8.34.0معّدل الدارسين في الخارج

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.
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والشكل رقم )8( يوضح نسبة الطلب على التعليم بين الشباب السعودي وفقا للجندر.

الشكل رقم )8(
الطلب على التعليم بين الشباب السعودي وفقا للجندر %

الجدول رقم )9(
انجازات الطلبة من الشباب السعودي الموهوبين 2019م

من  العديد  في  السعودي  الشباب  أبدع  فقد  الموهوبين،  السعوي  الشباب  انجازات  مجال  وفي 
المجاالت، حيث كانت مشاركاتهم بالتنافس  على العديد من الجوائز متعددة ومتنوعة في المجاالت 
المختلفة، فقد شارك 19 طالبا في مسابقات انتل الدولية للعلوم والهندسة للعام 2019م، حيث 

حاز 8 طالب على الجائزة العالمية هذه.
وكذلك شارك 69 طالبا في مسابقات دولية علمية، فاز منهم 47 طالبا من تلك الجوائز، كما يتبين 

من الجدول رقم )9(.

عدداالنجـــاز
المشاركين

عدد 
الجوائز

198مسابقة انتــل الدولية للعلوم والهندســـة

6947المسابقات الدولية واإلقليمية

84.41827األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي

ترشح منها 102 مشروعتقدموا بعدد 6352 مشروعا
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 

2020م.
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وفي مجال األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي، فقد شارك فيه 84,418 طالبا ، حاز منهم 27 طالبا 
102 مشروع على  6352 طالبا بمشروعات علمية، حصل منها  ابداع علمي، كما تقدم  على جوائز 

ترشيح لجوائز علمية.
والشكل رقم )9( يوضح المشاركات والجوائز التي حاز عليها الشباب السعودي الموهوبين. 

بالهيئة العامة لإلحصاء فإن نسبة مشاركة  القرار”  التحليل اإلحصائي ودعم  وفقا لمعلومات “مركز 
المشاركة  مجمل  من   43.3% بلغت  قد  2019م،  للعام  العاملة  القوى  في  السعودي  الشباب 
اإلقتصادية لباقي الفئات العمرية للسكان، وقد كان توزيعها وفقا للجندر أكبر للذكور منها لإلناث 
%58.3 مقارنة  الذكور الشباب في قوة العمل تصل الى  بفارق يقترب من الضعف، حيث مشاركة 

بمشاركة اإلناث البالغة %27.6 ، وكما يتبين من الجدول رقم )10(.
عام  من  األول  للربع   18.7% نسبة  من  بالمملكة  العاملة  القوى  اإلناث في  ارتفعت مشاركة  لقد 
2017م الى ما نسبته %27.5 للربع الرابع من العام 2019م، ويعود هذا الفضل الى استراتيجية رؤية 

المملكة 2030 التي حّفزت عمل المرأة، وفتحت العديد من المجاالت أمامها.

7. مساهمة الشباب في قــّوة العمــل السعودي ونسبة التشغيل والبطالة

الجدول رقم )10(
المشتغلون من الشباب السعودي في قّوة العمل

اناث %ذكور %الفئات  العمرية للشباب

15-193.82.4

20-2422.716.3

25-2935.537.7

30-3438.943.6

100100المجموع لفئة الشباب

58.327.3المشاركة االقتصادية للشباب ككل 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 

2020م.
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ويوضح الشكل رقم )10( مساهمة الشباب السعودي في قوة العمل وفقا للمساهمة الجندرية.

مقارنة   2020 لعام  السعوديين  الشباب  بين  فيما  البطالة  تناقص معدل  يبين    )11( رقم  والشكل 
بالعام 2019م.

 
أ (  البطالة بين الشباب حسب الجندر

تراجع معدل البطالة بين الشباب الذكور لعام 2020 مقارنة بعام 2019 من %25.7 عام 2019 الى  
%17.3 لعام 2020، كما تراجعت البطالة فيما بين اإلناث من نسبة %72.6 عام 2019 الى 57.8% 

للعام 2020م.

الجدول رقم )11(
البطالــة فيما بين الشباب السعودي في سوق العمل 

إنــاث %ذكور %الفئات  العمرية للشباب

25.772.6معدل البطالة الكّلي للشباب لعام 2019

17.357.8معدل البطالة الكّلي للشباب لعام 2020

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.
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وفقا للتقرير الخاص للهيئة العامة لالحصاء بيوم الشباب العالمي، فقد بلغت حدود متوسط الدخل 
الشهري للشباب السعودي بالحّد األدنى 908 رياالت وبالحّد المتوسط 5223 رياال، وبالحّد المرتفع 

11398 رياال شهريا. ويعتبر الشباب درجة كفاية هذا الدخل على النحو التالي:
%69 من الشباب يعتبرونه كافيا وأكثر،	 
ويعتبر %31 من الشباب أن هذا الدخل غير كاٍف لمتطلبات الحياة والمعيشة المتزايدة كدخل ثابت 	 

لديهم.

والشكل رقم )12( يمثل درجة كفاية الدخل للشباب ممن لديهم دخال شهريا ثابتا.

8. كفايــة الدخل الشهري للشباب وفقـا للجنــدر 

الجدول رقم )12(
توزيع الشباب السعودي ممن لديهم دخال شهريا حسب كفايته لاللتزامات المالية 

درجة الكفاية  %كفاية الدخل للشباب

5.9كاٍف بدرجة كبيرة

63.0كاٍف

31.1غير كاٍف

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.
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أثبت  فقد  المتعددة،  الريادة  مجاالت  في  ومشهودة  متواصلة  خطوات  السعودي  الشباب  خطى 
لواقع  بيان  يلي  وفيما  المختلفة،  التنموية  المجاالت  في  العالمية  التنافسية  الساحة  على  وجوده 

التنمية الريادية في المملكة.
أ ( األسباب والدوافع للريادة في التشغيل

االستقالل  تحقيق  بهدف  والريادية  الخاصة  والمشاريع  المؤسسات  تأسيس  أسباب  أهم  جاءت 
العمل  مجال  في  السابقة  الخبرة  أسباب  باألهمية  وتالها   ،47.5% وبنسبة  للشباب  الوظيفي 
الخاصة  األفكار  تحقيق  وهي:  الثالثة  األسباب  تقريبا  تعادلت  ثم  الشباب،  من   27.1% وبمعدل 
بطموحات الشباب، وتحقيق الذات، ووجود فكرة سابقة حول منتجات وخدمات المشروع بواقع 

%8.5 تقريبا لكل من تلك الدوافع.

والشكل رقم )13( يبين أسباب ودوافع الريادة لدى الشباب السعودي لتأسيس مشاريعهم التنموية 
الخاصة بهم.

9. الشباب السعودي الريادي وتأسيس المشاريع الخاصة بهــم

الجدول رقم )13(
النشاط الشبابي السعودي الريايدي في تأسيس المشاريع الخاصة 

األثـر النسبي أسباب تأسيس المشاريع

%47.5لالستقالل الوظيفـي

%27.1للخبرة السابقة في نفس المجال

%8.5لتحقيق أفكاري الخاصة بطموحاتي

%8.5لتحقيق الذات أكثــر

%8.3لفكرة سابقة حول منتج أو خدمة جديدة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.
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ب ( الدعــم الذي يحتاجه الشباب السعودي لتطوير مشاريعهم
التمويل، حيث  الى  الخاصة  التنموية  وتنمية مشاريعهم  لتطوير  السعودي  الشباب  يحتاج معظم 
يرى حوالي %88 منهم الحاجة الى توفير التمويل الميّسر إلنشاء المشاريع والمؤسسات الصغيرة 
المختصصين  من  الفّني  والدعم  والتوجيه  اإلرشاد  الى  الحاجة  منهم   8.8% ويرى  الصغر.  وبالغة 
وذوي الخبرات للشباب الريادي. في حين ال يحتاج %3.5 فقط منهم الى أي دعم سواء كان دعما 

ا توجيهيا أو ارشاديا. ـّ ماليا، أو دعما فنيـ

الجدول رقم )14(
الدعم الذي يحتاجه الشبابي السعودي لتطوير مشاريعهم الخاصة 

األثـر النسبي نوع الحاجة للدعــم لتطوير المشاريع

%87.7الدعــــــم المـــالــي

%5.0التوجيــــه واإلرشــــــاد

%3.8الدعـــم الفّنــــي

%3.5من هم بال حاجة ألي  دعــم

والشكل رقم )14( يوضح حاجة الشباب ألنواع الدعم من أجل تطوير مشاريعهم الخاصة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول المتفاعلة على الشبكات العنكبوتية بالتواصل االجتماعي، 
التواصل  وسائل  أو  المهنية  أو  اإلجتماعية  الشبكات  أن  لالحصاء  العامة  للهيئة  المسوحات  وتؤكد 
الفئات  وبين  بينهم  فيما  تقريبا   98% وبنسبة  الشباب  بين  العظمى  للغالبية  تداولها  يتّم  اإلجتماعي 

المجتمعية األخرى، كما يستخدم االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت لحوالي %45 من االتصاالت الشبابية.
نسبته  ما  الشباب  فيستخدم  األخرى،  العنكبوتية  الخدمات  من  الشباب  من  متنوعة  فئات  وتستفيد 
%37 االنترنت لتحميل األلعاب، والفيديوهات، واألفالم، والصور، والموسيقى، والمعلومات وغيرها. 
ومن الجدير بالذكر، أن أكثر من %32 من الشباب يهتمون في تحميل البرمجيات والتطبيقات الذكية من 

اإلنترنت، وكما يتبين من الجدول رقم )15(.

10. الشباب السعودي والتفاعل مع االنترنت
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الجدول رقم )15(
األنشطة األكثر تـــداوال للشباب السعودي على شبكة االنترنت

والشكل رقم )15( يوضح أغلب األنشطة التي يمارسها الشباب على االنترنت.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.

الشباب  اجابات  كانت  فقد  الفعلية،  حياتهم  على  اإلجتماعي  التواصل  شبكات  تأثير  مدى  حول  أما 
السعودي كما في الجدول رقم )16( التالي:

 أفاد ما يزيد على %64 من الشباب بأن شبكات التواصل اإلجتماعي لم تؤثر على حياتهم العملية.	 
 وما نسبته %15 أفادوا بالتأثير اإليجابي من حيث زيادة مهارات التواصل مع اآلخرين.	 
على 	  اإلجتماعي  التواصل  شبكات  بتأثير   10% بحدود  أفاد  فقد  السلبي،  التأثير  ناحية  من  وأما   

التقصير بالواجبات األسرية، ونسبة ضئيلة بأثرها السلبي على الواجبات والمهام الوظيفية وبحدود 
%4 فقط. كما أشار ما نسبته %4 تقريبا الى أثرها في فقدان األصدقاء، و%3.5 في أثرها على 

انطوائية الشباب واالنكفاء عن االختالط باآلخرين.

إنــاث  %ذكور %أنشطة االنترنت األكثر تداوال بين الشباب

98.897.6الشبكات اإلجتماعية أو المهنية أو وسائل التواصل اإلجتماعي

46.943.3االتصال الهاتفي عبر االنترنت

38.036.2تحميل العاب أو أفالم وصور وموسيقى أو فيديـو
32.132.3تحميل البرمجيات أو التطبيقات
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الجدول رقم )16(
تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على الحياة العملية للشباب السعودي 

للشباب  العملية  الحياة  على  اإلجتماعي  التواصل  شبكات  تأثير  مدى  يوضح   )16( رقم  والشكل 
السعودي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.

إنــاث  %ذكور %نــوع التأثيـر

63.265.2لم تؤثـــر شبكات التواصل اإلجتماعي مطلقـــا

14.515.0زاد مهارات التواصل مع اآلخرين

9.510.1التقصير بالوجبات األسرية واإلجتماعية
4.73.1التقصير بالواجبات والمهام الوظيفية والدراسية

4.13.5فقدان بعض األصدقـاء

4.03.0اإلنطوائية وعدم االختالط باآلخرين

أ ( تــأثــر الشباب بجاحة كورونــا 
فيما يلي خالصة لتأثر الشباب السعودي بجائحة كورونا:

جاء توزيع السكان السعوديون المصابون مقارنة بين الشباب وبين باقي السكان في المملكة بنسبة 	 
%43.4 للشباب مقارنة بنسبة  %56.5 للسكان بكافة الفئات العمرية عموما.

بلغت حاالت الوفاة بين الشباب المصابين 16 حالة فقط، منهم 9 حاالت للذكور، و 7 حاالت لإلناث.	 
بلغت حاالت اإلصابات المؤكدة بين الشباب للربع الثاني من العام 2020م ما نسبة %58 للذكور، 	 

و %42 لإلناث.

11. الشباب السعودي وجائحة كورونـــا 
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الجدول رقم )17(
تأثــر الشباب السعودي بجائحة كورونــا

والشكل رقم )17( يوضح حاالت اإلصابة المؤكدة بين الشباب وفقا للجنـدر.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.

إنــاث  %ذكور %نــوع التأثيـر

21,41515,494المصابـــون

13,0429,163المتعافــون

97حاالت الوفــاة
%42%58نسب حاالت اإلصابات المؤكدة بين الشباب للربع الثاني 2020م

توزيع السكان السعوديون المصابون مقارنة بين الشباب 
وبين باقي السكان

للسكان للشباب

43.4%56.6%

ب ( فعالية الشباب أثناء جائحة كورونــا
وزارة  بيانات  وبناء على  العامة لإلحصاء  بالهيئة  القرار  اإلحصائي ودعم  التحليل  لمعلومات مركز  وفقا 
الصحة، فقد بلغ عدد المتطوعين من الشباب السعودي خالل الربع الثاني من عام 2020م في منّصة 
 74.7% نسبته  ما  مثلوا  63,507 متطوعين، وهؤالء  حوالي  كورونا  جائحة  لمكافحة  الصحي  التطوع 
من اجمالي عدد المتطوعين في المملكة. وفي الجدول رقم )18( مجاالت تطوع الشباب حسب نوع 

العمل التطوعي والجندر.
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الجدول رقم )18(
نوع العمل التطوعي الذي قدمه الشباب السعودي في الربع الثاني 2020م لجائحة كورونــا

إنــاث  %ذكور %نــوع العمــل التطوعي

62.038.0التطوع لممارسة العمل الصّحي

63.136.9التطوع العــام

وبشكل عام لوحظ أهمية التطوع للعمل الصحي في ظّل الجائحة، حيث الحاجات الملّحة للمصابين 
اإلنات  شاركت  اإلطار،  هذا  وفي  األصعدة.  كافة  على  للمعالجات  السريع  التحرك  تقتضي  كانت 
لإلناث مشاركات  كان  أيضا،  العام  وبالتطوع  المتطوعين،  %38 من مجمل  نسبته  بما  المتطوعات 

كبيرة بلغت نسبتها قرابة %37 من مجمل المتطوعين لألعمال العامة المتنوعة.
والشكل رقم )18( يوضح المساهمة الجندرية بأعمال التطوع أثناء الجائحة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الشباب السعودي باألرقــام، تقرير خاص بمناسبة يوم اليوم العالمي للشباب 
2020م.
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المرأة السعودية كشريك 
تنموي

الباب الثاني: 
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تمثل نسبة السعوديات %49 من إجمالي السكان السعوديين  لفئة األعمار 15 سنة فأكثر، أي نصف 
المجتمع السعودي تقريبا.  ويتضح من معلومات الهيئة العامة لإلحصاء أن نسبة هامة من االناث 
والذكور هم من فئة الشباب، وهذا ما يتوافق مع أن المجتمع السعودي مجتمعا شابا ذكورا وإناثا، 

حيث يمثل الشباب فيه ما نسبته 34%.
وتبّين المعلومات الرسمية مشاركة المرأة السعودية في عدة قطاعات ومحاور، كما يبينه الجدول رقم 
)19(، حيث يمثل الرقم )صفر( فجوة عالية بين الجنسين والرقم )واحد( إغالق الفجوة فيما بين الجنسين.

الباب الثاني: المرأة السعودية كشريك تنموي

1. المشاركة الجندريــة في محاور التنمية السعوديــة

الجدول رقم )19(
مــشاركة المرأة السعوديـــة بمحاور التنمية المختلفــة

0 - 1المحــور / المؤشر

0.62محور التنمية

0.98المحور الصحي

0.92المحور التعليمي

0.65المحور اإلجتماعي

0.42المحور االقتصادي

0.13المحور التنظيمي

ويظهر من هذا المؤشر تحقيق المرأة نجاحات بارزة وإنجازات في المحورين التعليمي والصحي، بينما 
ظهرت المشاركة متوسطة في المحور االجتماعي، وبأقل من النصف في المحور االقتصادي، وأقلها 

مشاركة في المحور التنظيمي.
ويوضح الشكل التالي مشاركة المرأة السعودية بمحاور التنمية المختلفة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، تقرير 
خاص بمناسبة »اليوم العالمي للمرأة 2020» 2021م.
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بلغ عدد األعضاء اإلناث في المجالس البلدية 38 عضوا شاركن في 284 مجلسا بلديا، أي ما نسبته 
%1 فقط من إجمالي األعضاء البالغ عددهم 3156 عضوا.

يالحظ من النسبة السابقة ضعف المشاركة من اإلناث في المجالس البلدية وذلك لضعف اإلقبال 
على الترشيح من اإلناث، حيث بلغت نسبة ترشح اإلناث %14 فقط من مجمل المتنافسين المرشحين 

للمجالس البلدية.

أ ( الطلبة المستجدون والخريجيون
يالحظ تكافؤ الفرص فيما بين الذكور واإلناث الخريجين من التعليم، بل ومع ارتفاع طفيف للخريجات 
النسبي  التوزيع   )22 )21 و  الشكالن رقم  المستجدات. ويوضح  السعوديات وانخفاض طفيف في 
للطالبات السعوديات المستجدات إلى طالب التعليم العالي 18 سنة فأكثر، والطالبات الخريجات من 

التعليم .

من المالحظ أن نسبة اإلناث في سن العمل في المملكة تقع ضمن متوسط دول مجموعة العشرين، 
في  اإلناث  إلجمالي  بالنسبة  سنة   64  -  15 العمرية  بالفئة  اإلناث  نسبة  التالي  الشكل  يبين  حيث 

المملكة مقارنة مع دول مجموعة العشرين.

2. المشاركة الجندريـــة في مجالس اإلدارة المحلية /المجالس البلديــة

4. التوزيع الجنـدري للتعليــم في المملكة

G20 3. الجندر للسكان في سّن العمل للمملكة ولدول مجموعة العشرين
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 )20( مقر لكشلا
 يف ثانإلا يلامجإل ةبسنلاب ةنس 64 - 15 ثانإلا ةبسن 

نيرشعلا ةعومجم لود عم ةنراقم ةكلمملا

54.70%

45.30%

 روكذ

 ثانإ

 )21( مقر لكشلا
ردــنجلل اقفو ميلعتلاب نودجتسملا عيزوت
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يالحظ تكافؤ نسب الخريجات والمستجدات االناث مقارنة بالذكور مع ارتفاع بسيط للخريجات اإلناث 
وتفوق بسيط للمستجدين الذكور، ويوضح الشكل رقم )22( التوزيع الجندري للخريجين من التعليم في 

المملكة.

ب ( الطلبة المستجدون والخريجيون والمقيدون بالتعليم العالي
يتبين من الجدول رقم )20( نسبة الطالبات المستجدات والمقيدات والخريجات بالنسبة للطالب في 

التعليم العالي حسب المرحلة التعليمية.

  روكذ

 ثانإ

46.80%

53.20%

 )22( مقر لكشلا
ةكلمملا يف ميلعتلا نم نيجيرخلل يردنجلا عيزوتلا 

الجدول رقم )20( 
توزيع الطلبة المستجدون والمقيدون والخريجون في التعليم العالي حسب المرحلة التعليمية

مستجداتمقيداتخريجاتالمرحلة التعليمية

%28.10%30.00%28.20دبلوم ما قبل الجامعة
%53.80%52.50%58.10بكالوريوس

%49.90%52.40%48.10الماجستير

%53.00%46.90%23.60الدكتوراه

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.
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ج( الطلبة المبتعثون بالتعليم العالي وفقا للجنــدر
تهتم المملكة بتطوير الكفاءات والقدرات البشرية، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030م، فقد 
لمراحل مختلفة  الخارج  المملكة، والدراسة في  للدراسة في  الطلبة  الحكومة عددا كبيرا من  ابتعثت 

ركزت خاللها على الدراسات العليا.
والجدول رقم )21( يفيدنا بالتوزيع النسبي للطالبات السعوديات المستجدات والمقيدات والخريجات 

المبتعثات للخارج إلكمال التعليم العالي إلى الطالب المبتعثين للخارج.

الجدول رقم )21( 
التوزيع الجندري للطلبة المبتعثين للخارج إلكمال التعليم العالي  

مقيداتخريجاتالمرحلة التعليمية

%70.60%29.40خريجون

%69.40%30.60مقيدون

%56.50%43.50مستجدون

والشكل رقم )23( يوضح التوزيع الجندري للطلبة والخريجين بالتعليم العالي وفقا للمرحلة التعليمية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.»

 هاروتكدلا ريتسجاملا سويرولاكب ةعماجلا لبق ام مولبد

28.20%
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48.10%
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46.90%

28.10%

53.80%
49.90%53.00%

  )23( مقر لكشلا
 يلاعلا ميلعتلا يف نوجيرخلاو نوديقملا ةبلطلا عيزوت

ةيميلعتلا ةلحرملا بسح
 تاجيرخ

 تاديقم

 تادجتسم
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والشكل رقم )24( يوضح التوزيع الجندري للطلبة السعوديين المبتعثين للخارج إلكمال تعليمهم العالي. 

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%

 نوجيرخ

 نوديقم

 نودجتسم

29.40%

30.60%

43.50%

70.60%

69.40%

56.50%

 )24( مقر لكشلا
  يلاعلا ميلعتلا لامكإل جراخلل نوثعتبملا نويدوعسلا ةبلطلل يبسنلا عيزوتلا 

 روكذ ثانإ

هــ( حصة اإلناث من أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي 
مما يجدر ذكره، أن اإلناث تستحوذ على حصة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس، ويظهر ذلك جليا في  
التوزيع  يبين   )22( رقم  والجدول  النصف.  عن  تزيد حصتهّن  حيث  والماجستير،  العالي  الدبلوم  درجتي 

النسبي لعضوات هيئة التدريس السعوديات بالنسبة للذكور السعوديين حسب المؤهل العلمي.
وبصفة عامة تتقارب نسبة أعضاء هيئة التدريس اإلناث والذكور السعوديين بدرحة كبيرة في البكالوريوس 
التدريس السعوديات  الذكور، وترتفع نسبة عضوات هيئة  الدكتوراه لصالح  والماجستير وتنخفض في 

الحاصالت على دبلوم عالي من اإلناث عن نظيرتها في الذكور.

الجدول رقم )22(
أعضاء هيئة التدريس اإلناث السعوديات نسبة للذكور حسب المؤهل العلمي

النسبةالمرحلة التعليمية

%24.4دبلوم ما قبل الجامعة
%48.8بكالوريوس

%62.2دبلوم عالي

%51.8ماجستير

%33.5دكتــوراه

%12.5أخرى

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.



اقتصاد الرياض

62

والشكل رقم )25( يوضح أبرز المؤشرات الصحية لإلناث في المملكة.

الجدول رقم )23(
أهــم المؤشرات الصحية لإلناث في السعودية

النسبةالمــؤشــر

ا )في حين يتلقى البقية العالج بالمجان( %13.90نسبة المؤمنات صحيـّ
%92.30نسبة السعوديات حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية أنها جيدة

%2.30معدل وفيات السعوديات

%99.40نسبة الوالدة التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 

السابق.

أكثر  أهمية  وتولي  المواطنين،  لكافة  الصحية  الخدمات  بتوفير  كبيرا  اهتماما  المملكة  حكومة  تهتم 
لصحة المرأة والطفل لتوازي في خدماتها دول مجموعة العشرين. 

أ ( المؤشرات الصحيـة العامة واألساسية للمرأة
يبين الجدول رقم )23( أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة. حيث تفيدنا المعلومات بما يلي:

في الوقت الذي تتلقى فيه اإلناث السعوديات العالج مجانا، هناك تأمينات صحية اضافية لنسبة 	 
.13.9%

تقّيم اإلناث السعوديات حالتهّن الصحية بأنها جيدة بنسبة تفوق %92 من اإلناث؛ وهذا يدل داللة 	 
واضحة على شمول الخدمات الصحية للجميع، وعلى جودة تلك الخدمات الرعائية والعالجية في 

آن معا.
تقل معدل الوفيات لإلناث السعوديات الى نسبة 2.3%.	 
عمليات 	  نسبة  تزيد  الوالدة،  عمليات  على  المهرة  الصحيين  اإلخصائيين  بإشراف  يتعلق  فيما 

اإلشراف والمتابعة المتخصصة ل %99 من حاالت الوالدة بالمملكة؛ وهذه من أعلى النسب في 
العالم المتقدم.

5. التوزيع الجنـدري في القطاع الصحــي للمملكة



اقتصاد الرياض

63

يتوزع العاملون بالخدمات الصحية في المملكة وفقا للمهن الرئيسية والجنس حسب لمعلومات وزارة 
الصحة، كما هو مبين بالجدول الالحق رقم )24(، وكما يلي:

معظم العاملون بالخدمات الطبية المساعدة هم من الذكور وبنسبة 75.6%.	 
يتضح أكثرية لإلناث العامالت بالقطاع الصيدالني، حيث تصل نسبتهن الى 63%.	 
اإلنات 	  نسبة  حيث  األسنان،  وطب  البشري  الطب  مجاالت  في  لإلناث  واضحة  أكثرية  وكذلك 

الطبيبات %63.6، و 63.7%.
أيضا قطاع التمريض يغلب عليه اإلناث العامالت وبنسبة %61.8 من مجمل العاملين بالتمريض.	 

ب ( التوزيع الجندري للعاملين بالخدمات الصحيـة في المملكة

الجدول رقم )24(
التوزيع النسبي للعاملين السعوديين في المجاالت الصحية حسب المهن الرئيسية والجنس

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.

إناث %ذكور %المجاالت الصحية

75.624.4الفئات الطبية المساعدة

6337الصيادلة

38.261.8الممرضون
63.636.4أطباء األسنان

63.736.3األطباء البشريون

والشكل رقم )26( يوضح التوزيعات النسبية للعاملين السعوديين في مجاالت القطاع الصحي بالمملكة.

 ةيبطلا تائفلا
 ةدعاسملا

 نويرشبلا ءابطألا نانسألا ءابطأ نوضرمملا ةلدايصلا

75.60%
63%

38.20%
63.60%63.70%

24.40%
37%

61.80%

36.40%36.30%

  )26( مقر لكشلا
ةيسيئرلا ةيحصلا تالاجملا يف نييدوعسلا نيلماعلل يردنجلا عيزوتلا

 ثانإ روكذ
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الجدول رقم )25(
 توزيع متوسط الدخل الشهري للسعوديين من الوظائف حسب الجنس ومستوى الدخل 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.

ذكورإناثمستوى الدخــل/ بالريـــال شهريا

1259513956مرتفع

47475221متوسط

958974منخفض

ومن المعلومات بالجدول، فقد بلغ متوسط الدخل المرتفع لإلناث 12.6 ألف ريال مقارنة 13.9 أألف 
ريال للذكور، ويقل هذه الفرق عند الدخل المنخفض، حيث بلغ لإلناث 958 رياال شهريا مقارنة 974 

رياال للذكور. والشكل التالي يوضح مستويات الدخول وفقا للجندر. 

أ( التوزيع الجندري للدخل للمشتغلين السعوديين
بينهم،  فيما  الخبرات  اختالف  نتيجة  جاء  وهذا  باإلناث؛  للذكورمقارنة  الدخل  معدل  يزيد  بالمتوسط 
فالذكور بالمتوسط أكثر خبرة من اإلناث، وكذلك الختالف الشهادات‘ حيث أن الكوادر للرواتب واألجور 
في كافة مؤسسات الحكومة، ومؤسسات الدولة الرسمية ال تمّيز فيما بين الذكور واإلناث، وحتى 
المهارات،  وفي  الخبرة،  سنوات  في  االختالف  بسبب  لديه  بالراتب  اإلختالف  يكمن  الخاص  القطاع 

والشهادات والقدرات التي يحملها الموظف، وبالتالي طبيعة الوظائف التي يشغلونها.

6. التوزيع الجندري لمشاركة المرأة في اإلقتصاد السعودي
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  )27( مقر لكشلا
 سنجلا بسح لخدلا يوذ نييدوعسلل يرهشلا لخدلا طسوتم عيزوت
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 ثانإ روكذ
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يالحظ تفّوق نسبة المشتغالت اإلناث في المنشآت المبتكرة عن الذكور، فبلغت نسبتهن %59، حيث 
عّرف مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار بأن المنشأة المبتكرة هي المنشاة التي تقدم منتجا أو عملية 
إنتاج أو طريقة تنظيم أو تسويق جديدة أو محسنةً  عن المنتجات أو العمليات السابقة للمنشأة، والتي 
تم توفيرها وتختلف اختالف كبيرا للمستخدمين المحتملين أو التي تم استخدامها في عملية اإلنتاج 

السابقة أو المعتادة. والشكل التالي يوضح المشتغلين السعوديين بالمنشآت المبتكرة وفقا للجندر.

تشير المعلومات الى أن اإلناث راغبات أكثر في زيارة األماكن الترفيهية مقارنة بالذكور، اال أن الذكور 
يتفقون بالرغبة في قراءة الصحف والمجالت، وكذلك في قراءة الكتب، وتتقارب الرغبة الجندرية في 

مشاهدة التلفاز. ويبين الجدول رقم )26( أهــم المؤشرات الثقافية والترفيهية وفقا للجندر.

ب( التوزيع الجندري للمشتغلين السعوديين في المنشآت المبتكــرة

ج( التوزيع الجندري ألهـم المؤشرات الثقافية للسعوديين 

41%

59%

 )28( لكشلا
 ةركتبملا تآشنملا يف نييدوعسلا نيلغتشملل ردنجلا عيزوت 

 ثانإ روكذ

الجدول رقم )26(
أهــم المؤشرات الثقافية والترفيهية للسعوديين لألعمار 15 سنة فأكثر وفقا للجندر

إناث %ذكور %المؤشر الثقافي والترفيهي

63.365.1زيارة األماكن الترفيهية في مكان اإلقامة

67.151.5قراءة الصحف والمجالت

6323.8االستماع الى المحطات اإلذاعية
96.197.1مشاهدة التلفاز

61.854.5قراءة الكتب

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.
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التالي نوع القراءة التي يتعاطاه السعوديون حسب الجندر، حيث نجد أن الجنسين  كما ييبن الجدول 
يتقاربون في مطالعة الصحف والمجالت سواء كانت ورقيا أو الكترونيا.

وهذا ما يتضح من الشكل رقم )29( التالي.

تلك  تتفاوت  ولم  النطاق،  واسع  بشكل  واالتصاالت  المعلومات   تقنية  السعوديون  يستخدم 
االستخدامات كثيرا وفقا للجندر، اال أن الذكور تميزوا أكثر باستخدام أجهزة الحاسوب مقارنة باإلناث 

وبنسبة %65.6 للذكور مقارنة بنسبة %43.2 لإلناث. والجدول رقم )28( يبين حال تلك التوزيعات.

د( التوزيع الجندري للسعوديين المستخدمين لتقنية المعلومات

الجدول رقم )27( 
الصحف والمجالت والكتب التي يقرأها السعوديون حسب نوع القراءة والجنـدر

إناث %ذكور %الصحف والمجالت

64.667.4إلكترونية
5.13.2ورقية

30.329.5كالهما معا
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 

السابق.

 اعم امهالك ةيقرو ةينورتكلإ

64.60%
5.10%

30.30%

67.40%
3.20%

29.50%

  )29( مقر لكشلا
 عون بسح نييدوعسلا اهأرقي يتلا بتكلاو تالجملاو فحصلا

ردنجلاو ةءارقلا

 ثانإ روكذ
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إناث %ذكور %التقنية

91.985.1اإلنترنت

65.643.2الحاسوب

9285.2الهاتف المتنقل الذكي

15.513.97الهاتف المتنقل غير الذكي

الجدول رقم )28( 
السعوديين المستخدمون لتقنية المعلومات واالتصاالت وفقا للجندر

الجدول رقم )29( 
السعوديون المسخدمون للحاسوب حسب نوع اإلستخدام والجنــدر

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.

والشكل التالي يوضح مقاربات استخدام تكنولوجيا المعلومات وفقا للجندر.

التعليم،  الحاسوب ألغراض  استخدام  الذكور في  يتفوقن على  اإلناث  بأن   )29( رقم  الجدول  ويفيد 
للذكور،   36.5% بنسبة  مقارنة   52.5% بنسبة  الحاسوب  يستخدمن  حيث  الشخصية،  ولألغراض 
العمل، فتّفوق  أما ألغراض  للذكور.   54.1% %64.4 مقارنة  بنسبة  الشخصية  ويستخدمنه لألغراض 

الذكور في استخدام الحاسوب وبمعدل %49.7 مقارنة باستخدامات اإلناث له بنسبة 23.7%.

 لقنتملا فتاهلا بوساحلا تنرتنإلا
 يكذلا

 لقنتملا فتاهلا
 يكذلا ريغ

91.89%65.58%92%15.53%

85.12%43.23%85.24%13.97%

 )30( مقر لكشلا
 تامولعملا ةينقتل نومدختسملا نويدوعسلا 

 ردنجلل اقفو تالاصتالاو

 ثانإ روكذ
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إناث %ذكور %اإلستخدام

49.723.7لغرض العمل

36.652.5لغرض الدراسة والتعلم

54.164.4لغرض شخصي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.

والشكل التالي يوضح طبيعة االستخدام للحاسوب وفقا للجندر.

ويتقارب استخدام الذكور واإلناث لشبكات التواصل االجتماعي بنسبة تقترب من %98، وكذلك الحال 
لألفالم والموسيقى واأللعاب بنسبة %30.8 بالمتوسط لهما، وتختلف قليال في االستخدام الخاص 
 41.9% %45.2 مقارنة  بواقع  أكثر  نسبيا  للذكور  الجنسين، فتميل  بين  االنترنت  عبر  الهاتفي  لالتصال 

لإلناث.

الحكومية،  الخدمات  لغالبية  االلكترونية  المنصات  بالبرمجيات، وباطالق  اهتماما خاصا  المملكة  ركزت 
وحّفزت السعوديين وغيرهم على استخدام الشبكة العنكبوتية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين 
والمقيمين على حّد سواء. فبناء تلك البرمجيات، والمنّصات، وتسهيل تشغيل الخدمات الحكومية عبر 
شبكة االنترنت جعل من مرتادي الخدمات الحكومية يفضلون التواصل مع الدوائر خالل شبكة االنترنت. 
في  االنترنت  وشبكات  الحاسوب،  أجهزة  استخدام  نطاق  والتساع  العامة،  للخدمات  التطوير  وبهذا   
المملكة، استخدم السعوديون تلك الخدمات على نطاق واسع، ولم تتمايز كثيرا تلك االستخدامات بين 

الذكور واإلناث بشكل عام، وكما يلي:
تقاربت نسب االستخدام للحصول على النماذج الحكومية االلكترونية وتعبأتها بين الجنسين تقريبا.	 
تقاربت الجندرية كذلك في الحصول على المعلومات من األجهزة الحكومية.	 
كان هناك تفاوت جندري من حيث االستفادة من الخدمات الحكومية مثل منّصة أبشر لوزارة الداخلية، 	 

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%

 لمعلا ضرغل

 ملعتلاو ةساردلا ضرغل

 يصخش ضرغل

49.74%

36.65%

54.06%

23.71%

52.53%

64.43%

  )31( مقر لكشلا
ردنجلاو مادختسإلا عون بسح بوساحلل نومدختسملا نويدوعسلا

 ثانإ روكذ

هــ( التوزيع الجندري للسعوديين المستخدمين للخدمات الحكومية عبر االنترنت
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حيث يستخدمها الذكور بشكل أكثر لتصل نسبتهم الى %93.2 مقارنة بنسبة %76.8 لإلناث؛ وهذا 
أمر طبيعي حيث معظم العاملون الوافدون من الذكور وهم المسجلون كمسؤولين أمام األنظمة 

المبرمجة واللوائح الخاصة بذلك عن أسرهم.
تمايزت استخدامات المواقع االلكترونية بين الجنسين فيما يتعلق بتسديد االلتزمات المالية الخاصة 	 

لإلناث؛   39% بنسبة  مقارنة  للذكور   % 55 نسبة  لتصل  الحكومية  لألجهزة  السداد  باجراء عمليات 
وهذه ايضا نتيجة طبيعية، حيث العاملون الذكور هم المعيلون، وهم المطالبون بتسديد االلتزامات 

المالية عن أسرهم كتسديدات المقابل المالي وغيرها.

إناث %ذكور %نوع الخدمة

26.623.2الحصول على النماذج الحكومية اإللكترونية وتعبأتها

18.419.3الحصول على معلومات من األجهزة الحكومية

93.276.8اإلستفادة من الخدمات الحكومية مثل )إبشر(

54.9738.9إجراء عمليات السداد لألجهزة الحكومية

الجدول رقم )30(
السعوديون المستخدمون للخدمات الحكومية المنفذة عبر اإلنترنت حسب الجندر ونوع الخدمة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مركز التحليل اإلحصائي ودعم القرار، المرأة السعودية شريك النجاح، المصدر 
السابق.

والشكل التالي يوضح السعوديون المستخدمون لشبكات االنترنت الحكومية حسب الجندر ونوع الخدمة.
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 )32( مقر لكشلا
ةمدخلا عونو ردنجلا بسح ةيموكحلا تنرتنالا تاكبشل نومدختسملا نويدوعسلا

 ثانإ روكذ
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الرياضــــة والترفيــه 
في المملكـة

الفصل الثالث
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أوال: الرياضـــة في المملكـــة

في ظّل اهتمام المملكة بالصحة العامة للمواطن، وتأكيدها على توفير وسائل الوقاية الصحية قبل 
توفير العالج، تركز الحكومة اهتماما خاصا على صحة الجسد واألبدان ورعايتها، وذلك بتوفير المراكز 
الرياضية والشبابية في مختلف المناطق، وتجهيز الطرق، والُبنى التحتية لتساعد في ممارسة الرياضة 

لكافة فئات المواطنين. 
المناطق  معظم  في  الرياضية  النشاطات  ممارسة  ُسبل  توفير  في  الكبير  الدولة  اهتمام  يخفى  وال 
المملكة  الى تعزيز رؤية  الراغبين في ممارستها بشكل مستمر، والفضل يعود  واألحياء تسهيال على 
2030 لدور الشباب، وتنشيط الحركة الرياضية، وتفعيل ممارسة كافة أنواع الرياضات، وتقديم المملكة 

كمنافس عالمي في العديد من المباريات والتحديات الرياضية الدولية.
فقد  ومواكبة مستجداتها،  العالمية،  التنمية  أطر  على  السعودية  العربية  المملكة  انفتاح  ظّل  وفي 
والسياسية،  واالقتصادية،  االجتماعية،  الحياة:  أنشطة  مختلف  في  للمرأة  بارزا  دورا  الدولة  أعطت 
والثقافية، والرياضية، والتعليمية، وغيرها من األنشطة التنموية اجتماعيا واقتصاديا للعلب دور جّدي 

واضح، وتعزيز مكانتها في المجتمعات المحلية على مستوى الدولة، ودوليا على مستوى العالم.
الرياضية أمام الشباب ذكورا وإناثــا على  التنموية لتفتح المجاالت  البرامج  ومن هذا االهتمام، جاءت 
الّسواء إلظهار طاقاتهم وامكاناتهم، للحفاظ على صحتهم أوال، وللتنافس على النشاطات الرياضية 

محليا وعالميا ثانيا، لتمثيل دور المملكة على المستوى العالمي.
وال شّك أن النساء السعوديات يدركن أهمية اإلعتناء بصحتهن الجسدية، فكان االهتمام الحكومي 
البدنية،  اللياقة  برامج  من  واسعة  مجموعة  توّفر  التي  المتعددة  الرياضية  الصاالت  بتوفير  والخاص 
والمصممة لتعزيز لياقتهن وقدراتهن الجسدية والعقلية، بحيث ُتمّكن النساء في جميع أنحاء المملكة 
من ممارسة التمارين الرياضية في أي وقت، ودمجها في برامج األنشطة اليومية. فهناك الكثير من 

الصاالت المتوفرة بالسعودية.
ولتفعيل وتنشيط دور المرأة الرياضي، فقد أنشأت الحكومة العديد من النوادي الرياضية والشبابية؛ 
التقليدية وغير التقليدية، وأنشأت الصاالت والمدرجات الرياضية واستاداتها، كما أسست العديد من 
الرياضة  المملكة في مجال  أبرز ما قامت به حكومة  البرامج واألنشطة، ودعمتها فنّيـا ومالّيـا، ومن 

النسائية هو انشاء ما يزيد على عشرة نواٍد رياضية حديثة البرامج نوجزها فيما يلي:-

بلس Pulse  هو أحد أفضل االستوديوهات المخّصصة للنساء في المملكة، حيث يقّدم الحصص 
والكارديو  القوة  تمارين  يقدم  إذ  للشخص.  الطاقة  تعّزز  التي  والتمارين  اليوغــا،  مثل:  الرياضية 
المختلفة، وركوب الدراجات والبيالتس. كما يوّفر المركز حصص يوغا مصممة خصيصًا لألطفال 
أثناء  والمرونة  القوة  بناء  على  لمساعدتهم  مختلفة  تحديات  لهم  تقّدم  سنوات،   7 إلى   4 من 

تعليمهم، وإتقان التنسيق والتوازن الجسدي.

1. االستوديوهــات الرياضيــة الحديثة

 	 Pulse استديو بلس
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 Aerial Arts في Aerial Yoga   بـ بهذا األستديــو يمكن ممارسة اليوغا الجوية أو المعروفة 
Studio  في جّدة، السعودية. وتتم ممارسة اليوغا الجوية من خالل أراجيح متدلية من السقف، 
حيث يتّم التعّلق بها، وبالتالي ممارسة بعض حركات اليوغا التقليدية عليها، فهذا النوع من اليوغا 

مفيد للعمود الفقري كما أنه يعزز الثقة بالنفس.

رياضية  صالة  أول  تعتبر  إذ  المنظبطة،  المالكمة  رياضة  عن  عبارة  هو  بوكسينج  الفالج  أستديو 
القتالية.  المالكمة، والرياضات  أنفسهن من خالل  النساء على تمكين  جـــّده تشّجع  بالسعودية/ 
لقد جاءت فكرة تأسيس هذه الصالة من سيدة سعودية، فكان لديها خبرة كمدربة معتمدة من 
األكاديمية الوطنية للطب الرياضي في الواليات المتحدة، حيث استغلت التوجهات في المملكة 

بإعطاء المرأة الكثير من حقوقها. 

تمارين  لمحبي  الرياض  في  افتتاحه  تم  الدراجات،  ركوب  رياضة  لممارسة  داخلي  استوديو  وهو 
الكارديو، حيث يتّم التدريب في غرفة ُمظلمة، مع موسيقى صاخبة لتحفيز الجسم على الحركة. 
وكل دراجة مجّهزة بنظام يقوم بتحليل تقّدم الالعِب، بحيث يّتبع كل تنّفس وخطوة تقوم، جنبًا 

إلى جنب مع السعرات الحرارية التي يتم حرقها من التحّرك على الدراجة. 
سو سايكل يقّدم تجربة جديدة وإستثنائية لهذه  اللعبة الجديدة في عالم الرياضة والتي بدأت 

تنتشر، وأثبتت نتائجها الفعالة في خسارة الوزن وإرتفاع مستوى اللياقة.

االستوديو ببرامج رياضّية فريدة وتحديات مختلفة، حيث تقّدم تلك التمارين على لوح تزّلج على 
المياه تهدف إلنقاص الوزن وتقوية عضالت الجسم بأكمله للراغبات في ممارسة بعض التمارين 

الرياضية غير التقليدية، إذ تنّفذ هذه التمارين في منطقة خاصة مليئة بالرمال.

ر-  الُخبـَ في  للسيدات  حصريًا  سباركل-  مركز  يقّدم  المختلفة  الرياضية  البرامج  من  الكثير  بين  من 
واحدا من أكثر البرامج الرياضية إختالفًا على مستوى المملكة العربية السعودية، وهو تمرين قــفـز 
الكانجو. هذا التمرين بالتحديد يحرق ضعف السعرات الحرارية التي يحرقها الركض ومتخصص في 
مع  اإليجابية  الطاقة  من  اليومية  الجرعة  على  والحصول  التوتر  من  الحّد  على  النساء  مساعدة 

الحفاظ على جسم صحي.

يعتبر من أكبر الصاالت الرياضية بالسعودية التي كانت منذ فترة مقتصرة على الرجال، حيث تم 
مرافق  بأفضل  المملكة  داخل  النسائي  المجتمع  لدعم  للسيدات  فقط  مخصصة  فروع  إفتتاح 
الصحة واللياقة البدنية، وللمساعدة في تثقيف المجتمع حول أهمية أسلوب حياة صحي ونشط. 
بما في ذلك بودي بمب،  رواجًا  األكثر  الصفوف  يقّدم االستوديو  مع مدربات مؤهالت دوليًا، 

زومبا، وبرامج مبتكرة مثل األبعاد الستة للياقة البدنية وماي زون.

 	  Aerial Arts Studio  استديـو اليوغــا الجويــة

 	 Flag Boxing أستديـو

 	 So Cycle أستديو 

 	 Sands استديو 

 	 Sparkle Fitness  استديو

 	 Fitness First استديو
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نجح هذا االستوديو في تحقيق أفضل ساعة تمرين في أميركا، واآلن أصبح في مدينة الرياض، 
إذ يمكن في هذا النادي الرياضي، حرق ما يصل إلى 1000 سعرة حرارية خالل ساعة واحدة. كما 
أن برنامج التمارين بالمركز يساعد على حرق السعرات حتى بعد اإلنتهاء من التمرين بـ 36 ساعة. 

يحرص مركز أرينا على تصميم برامج رياضية لتعزيز اللياقة البدنية لدى المرأة مثل الكروسفت، 
وبوتكامب، وركوب الدّراجات الثابتة، والبيالتس واليوغا. ويشتهر هذا النادي الرياضي بمسابقات 

وتحديات اللياقة البدنية بالمملكة.

 	  Orange Theory استديو

 	 Arena Women استديو

يخدم المسار الرياضي عددا كبيرا من مواطني وسكان المناطق المحاذية للمشروع، أبرزها:

ويقدم المشروع عدة أنواع من المسارات الرياضية مثل: 

2. المسارات الرياضيــة
مشروع المسار الرياضي أحد مشاريع الرياض األربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك 
المملكة  رؤية  أهداف  البرنامج كأحد  ويأتي هذا   ،  2019 الله، في مارس  أيده  بن عبدالعزيز،  سلمان 
2030   بهدف رفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، حيث يشجع السكان على اتباع 

أنماط صحية في التنقل، ويحفزهم على ممارسة الرياضات المختلفة.
تتطلع المملكة من مشروع المسار الرياضي الى االسهام في تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية 
في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي، وركوب الدراجات، وركوب 
الخيول في محيط متكامل من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية، وبما ينسجم مع أهداف 

وتوجهات رؤية المملكة 2030.
ويتمّيز المشروع بامتداده على طول 135 كم، حيث يربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة، ووادي 
السلي في شرقها، ويشتمل على مسارات آمنة ومشجرة للمشاة، وله مسارات مخصصة للدراجات 

الهوائية للمحترفين والهواة، ويتميز بتوفر مسارات للخيول.
كما يشمل المسار على مجموعة من المواقع الرياضية ومن بينها برج رياضي يضم مالعب لمختلف 

الرياضات واأللعاب الداخلية، وإسطبالت ومسارات لركوب الخيل.
ومن الجدير اإلشارة اليه، أن المشروع يوفر 4.2 ماليين م2 من المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة 
بمساحة تزيد عن 3.5 كم2، ومتنزة صحراوي بمساحة 20 كم2، كما يشمل مواقع للفعاليات، وساحات 
للعروض، ومسارح و سينما في الهواء الطلق، ويحوي مناطق استثمارية، إلى جانب مجموعة متكاملة 

من النشاطات الترفيهية والتجارية والمعالم واألعمال الفنية.

1( منطقة وادي اليسن                2( منطقة الفنون                 3( منطقة وادي حنيفة
4( منطقة متنزه الكثبان الرملية     5( منطقة وادي السلي        6( المنطقة البيئية

7( المنطقة الرياضية

  مسار الدراجات بمسافة 220 كم	 
  مسار الخيول لمسافة 134 كم	 
  مسار المشاة بمسافة 135 كم 	 
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أ( السعوديون الممارسون للرياضة بمنطقة الرياض مقارنة بالمناطقة اإلدارية

3. السعوديون الممارسون لألنشطة الرياضيــة في الرياض والمملكة
أم  المجاالت  المملكة على فتح  للتنمية، عملت  اإلنسان كأساس  الحكومة بصحة  ادارة  اهنمام  من 
العديد من األنشطة والبرامج الرياضية، فإزداد النشاط الرياض بشكل ملحوظ خالل السنوات الخمسة 
2019م،  للعام  للرياضة  السعودية  العامة لإلحصاء حول ممارسة األسر  للهيئة  الماضية. ففي مسح 

والذي نشرت نتائجه مع نهاية عام 2021م. وفيما يلي أبرز نتائج المسح:

الرياضي  الرياض يمارسون النشاط  %42 من الشباب السعوديين في منطقة  اتضح أن ما نسبته 
 31.6% الذكور وبنسبة  الممارسة لصالح  تلك  تزيد  150 دقيقة فأكثر في األسبوع، حيث  لمدة 

منهم مقارنة بنسبة %10.7 لإلناث.
ومن الجدير ذكره، أن النشاط الرياضي كان ُيمارس بشكل أكبر في منطقة مكة المكرمة مقارنة 
%51.9 من الشباب، تالها منطقة نجران بنسبة  النسبة تصل الى  بباقي مناطق المملكة، حيث 
%47.8 بالمرتبة الثانية، ثم المنطقة الشرقية بنسبة %46.6 وبالمرتبة الثالثة، ثم بالمرتية الرابعة 
منطقة جازان بنسبة %43، ثم منطقة الحدود الشمالية بنسبة %42.5 بالمرتبة الخامسة. وبهذا 
دقيقة   150 على  تزيد  لمدة  الرياضة  ممارسة  حيث  من  السادسة  بالمرتبة  الرياض  منطقة  تأتي 
على  لهما   41.3% و   42% بنسبة  الجوف  منطقة  ثم  القسيم،  منطقة  الرياض  وتلي  أسبوعيا. 

التوالي، كما يتبين من الجدول رقم )1(.

المجموعأنثىذكرالمنطقة اإلدارية

31.6010.6942.30الرياض

36.5015.3951.90مكة المكرمة

30.049.7939.82المدينة المنورة
31.5310.4742.00القصيم

33.8112.7646.56المنطقة الشرقية

29.238.0437.26عسير
29.8310.3740.20تبوك
28.396.1834.57حائل

30.6611.8742.53الحدود الشمالية

32.3110.6943.00جازان

34.8712.8947.76نجران

30.236.3036.53الباحة

29.9411.3941.33الجوف

الجدول رقم )1( 
ممارســو النشــاط الرياضــي مــن الســعوديين لمــدة تزيــد علــى 150 دقيقــة أســبوعيا  لمنطقــة الريــاض 

مقارنــة بالمملكــة ووفقــا للجندر
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والشكل رقم )1( يوضح ممارسة النشاط الرياض وفقا للجندر والمنطقة اإلدارية لمدة تزيد على 150 
دقيقة في األسبوع.

والشكل التالي رقم )2( يوضح النسبة المئوية للسعوديين الذين يمارسون النشاط الرياضي لمدة 150 
دقيقة فأكثر اسبوعيا حسب الفئات العمرية الجندريـة.

31.60

36.50

30.04
31.53

33.81

29.2329.83
28.39

30.66
32.31

34.87

30.2329.94

10.69

15.39

9.7910.47
12.76

8.04
10.37

6.18

11.87
10.69

12.89

6.30

11.39

 ةكم ضايرلا
 ةمركملا

 ةنيدملا
 ةرونملا

 ةقطنملا ميصقلا
 ةيقرشلا

 دودحلا لئاح كوبت ريسع
 ةيلامشلا

 فوجلا ةحابلا نارجن نازاج

 )1( لكشلا
 بسح ايعوبسأ رثكأف ةقيقد 150 ةدمل يضايرلا طاشنلا يسرامم نييدوعسلا بابشلل ةيوئملا بسنلا 

ةـيرادإلا ةقطنملاو ردنجلا

 ىثنأ ركذ

37.92

39.87

40.28

35.66

32.80

28.22

25.48

26.83

25.69

22.97

12.72

9.18

13.89

14.01

12.62

13.04

11.70

13.35

12.76

10.04

5.81

2.91

0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00

 15-19

 ةنس24-20 نم

 ةنس29-25 نم

 ةنس34-30 نم

 ةنس39-35 نم

 ةنس44-40 نم

 ةنس49-45 نم

 ةنس54-50 نم

 ةنس59-55 نم

 ةنس64-60 نم

 رثكأف ةنس 65 نم

 )2( مقر لكشلا
 بسح ايعوبسا رثكأف ةقيقد 150 ةدمل يضايرلا طاشنلل نوسرامملا نويدوعسلا

ةـيردنجلا ةيرمعلا تائفلا

 ركذ ىثنأ
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ب( السعوديون الممارسون للنشاط الرياضي حسب الجندر والمستوى التعليمي 
نتائج  من  يتبين  حيث  الرياضية،  األنشطة  بممارسة  عموما  الشهادات  وحملة  المتعلمون  يهتم 
األسرية  الرياضة  يمارسون  الماجتسير  %45 من حملة  قرابة  أن   ،)2( رقم  بالجدول  المسح، وكما 
لمدة تزيد على 150 دقيقة أسبوعيا، وما نسبته %39.1 من حملة الدبلوم العالي، ونسبة 29.7% 
بنسبة  يليهم  الجامعية األولى،  الشهادة  %27.6 من حملة  الدكتوراة، ونسبة  من حملة شهادة 
%26.8 من حملة الدبلوم دون الجامعة، وأخيرا يظهر األميون كأقل فئة تمارس النشاط الرياضي 

في المجتع السعودي، حيث نسبتهم ال تتجاوز %5.3 بالمتوسط.
أكثر  الرغبة  حيث  الذكور،  لصالح  يكون  ما  غالبا  الرياضة  لممارسة  الجندري  التوزيع  فإن  وعموما، 

لديهم في تخصيص وقت معين لألنشطة الرياضية.

المتوسطأنثىذكرالحالة التعليمية

6.274.275.3أمي

13.285.009.1   يقرأ ويكتب

21.817.5714.7إبتدائي

32.619.9621.3متوسط

32.5511.9122.2ثانوي أو مايعادله

36.2417.2726.8   دبلوم دون الجامعي

39.0116.2627.6   جامعـــي

53.1325.1239.1دبلوم عالي

44.4345.3444.9ماجستير

33.0226.3029.7  دكتــــــوراه

الجدول رقم )2(
ممارسو النشاط الرياضي بالمملكة ووفقا للجندر

والشكل رقم )3( يوضح السعوديون الممارسون للنشاط الرياضي لمدة تزيد على 150 دقيقة فأكثر 
أسبوعيا حسب الجندر والحالة التعليمية.
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6.27

13.2821.81

32.6132.55
36.24

39.01

53.13
44.43

33.02

4.275.007.57

9.96

11.9117.2716.26

25.12

45.34

26.30

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

 أرقي    يمأ
 بتكيو

 وأ يوناث طسوتم يئادتبإ
 هلداعيام

 مولبد   
 نود
 يعماجلا

 هاروتكد   ريتسجام يلاع مولبد يعماج   

 )3( مقر لكشلا
  ايعوبسأ رثكأف ةقيقد 150 ةدمل يضايرلا طاشنلل نوسرامملا نويدوعسلا

ردنجلاو ةيميلعتلا ةلاحلا بسح

 ىثنأ ركذ

ت( السعوديون الممارسون للنشاط الرياضي وفقا لنوع النشاط والجندر 
تتميز اإلناث السعوديات في ممارسة رياضة المشي، وفي التمارين السويدية عن الذكور وبفوارق 
%35.3 للذكور.  %74.5 مقارنة بنسبة  واضحة، حيث تصل نسبة من يمارسن رياضة المشي الى 
وكذلك، ما يمارسن رياضة التمارين السويدية تصل الى %15.9 مقارنة %7.9 فيما بين الذكور. هذا 
اضافة الى زيادة  ممارسة اإلناث لرياضة ركوب الدراجات أكثر من الذكور بهامش بسيط، حيث بلغت 

نسبتهن %2.5 مقارنة بنسبة %2.1 للذكور، كما يتبين من الجدول رقم )3(.

أنثىذكرنوع النشاط الرياضي

35.3074.45المشي

6.252.42السباحة

2.062.52ركوب الدراجة

4.312.06الجري

30.650.73لعب كرة القدم

11.181.10بناء األجسام

7.9115.93التمارين السويديه

2.340.79  أخرى

الجدول رقم ) 3(
الســعوديون  الممارســون للنشــاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر أســبوعيا  حســب نوع النشــاط 

الرياضــي والجندر

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء، مسح ممارسة األسر للرياضة 2019م، 2021م.
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ث( السعوديون الممارسون للنشاط الرياضي وفقا لنوع النشاط والحالة اإلجتماعية
عموما يظهر المشي كأبرز نشاط رياضي يمارس من قبل األسر السعودية في المملكة، وخاصة فيما 
بين األرامل، والمتزوجين لنسب تصل الى %92.4 و %66.7 لهما على التوالي. ويلي ذلك اإلهتمام 
برياضة األلعاب السويدية، حيث يمارسها %13.3 من المطلقين، ونسبة %10.8 ممن لم يتزوجوا 

بعد، ونسبة %7 من المتزوجين.
كما تأتي رياضة بناء األجسام بالدرجة الثالثة في اإلهتمام الرياضي للشباب السعودي، حيث يمارسها 
%11.3 ممن لم يتزوجوا بعد، ونسبة %7.4 من المطلقين، وقرابة %6.8 من المتزوجين، وكما يشير 

اليه الجدول رقم )4(.  

الجدول رقم )4(
السعوديون  ممارسو النشاط الرياضي لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيا  

حسب نوع النشاط الرياضي والحالة اإلجتماعية

والشكل رقم )4( يوضح توزيع السعوديين الممارسين لألنشطة الرياضية لمدة تزيد على 150 دقيقة 
في األسبوع وفقا لنوع النشاط والجندر.
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 ةرك بعل يرجلا ةجاردلا بوكر ةحابسلا يشملا
 مدقلا

 نيرامتلا ماسجألا ءانب
 هيديوسلا

 ىرخأ  

35.30

6.252.064.31

30.65

11.187.912.34

74.45

2.422.522.060.731.10

15.93

0.79

 )4( مقر لكشلا
  ايعوبسأ رثكأف ةقيقد 150 ةدمل يضايرلا طاشنلل نوسرامملا  نويدوعسلا

ردــنجلاو طاشنلا عون بسح

 ىثنأ ركذ

أرملمطلقمتزوجلم يتزوج نوع النشاط الرياضي

28.2066.7057.8092.40المشي
6.074.815.100.32السباحة

2.482.255.280.19ركوب الدراجة
4.334.244.701.31الجري

36.808.196.500.41لعب كرة القدم
11.316.857.381.75بناء األجسام

10.806.9613.233.62التمارين السويديه
100.00100.0099.99100.00المجموع
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والشكل رقم )5( يوضح السعوديون الممارسون للرياضة وفقا لحالتهم اإلجتماعية.

0.0050.00100.00150.00200.00250.00

 يشملا

 ةحابسلا

 ةجاردلا بوكر

 يرجلا

 مدقلا ةرك بعل

 ماسجألا ءانب

 هيديوسلا نيرامتلا

28.20

6.07

2.48

4.33

36.80

11.31
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  )5( لكشلا
 ةلاحلاو يضايرلا طاشنلا عون بسح عوبسألا يف رثكأف ةقيقد 150 ةدمل يضايرلا طاشنلا وسرامم

 ةيعامتجالا

 لمرأ قلطم جوزتم  جوزتي مل

ج( األماكن التي يمارس السعوديون فيها أنشتطهم الرياضية
عموما، تظهر الرغية في ممارسة األنشطة الرياضية في المرافق العامة، خاصة وأن المملكة توفر 

تلك المرافق بشكل كبير، وتحافظ على نظافتها وتنظيمها.
لقد تبين من المسح للهيئة العامة لإلحصاء، والملخص بالجدول رقم )5(، أن %62.5 من الذكور 
ويلي  اإلناث.  %45.3 من  نسبته  للدولة، وما  العامة  المرافق  الرياضية في  أنشطتهم  يمارسون 
أما  المنازل.  داخل  يمارسنها  منهم   39.4% حيث  المنزل،  في  الرياضة  بممارسة  اإلناث  اهتمام 
ممارسة الرياضة لدى المراكز الرياضية، فيظهر الذكور بنسبة %23.6، ونسبة %17.5 تقريبا لإلناث.

أنثىذكراألماكن التي يمارس فيها الفرد النشاط الرياضي

5.372.06نادي رياضي

62.5245.33مرافق عامة

23.5717.46مركز رياضي
4.2739.38المنزل

8.834.04المدرسة أو الجامعة

5.421.06مرفق تابع لجهة العمل
8.233.23مكان خاص

الجدول رقم )5(
األماكن التي يمارس بها السعوديون أنشطتهم الرياضية حسب الجندر
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المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء، مسح ممارسة األسر للرياضة 2019م، 2021م.
والشكل رقم )6( يوضح األماكن المفّضلة لممارسة األنشطة الرياضية وفقا للجندر.
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 )6( مقر لكشلا
 بسح يضايرلا طاشننا ةسراممل نييدوعسلل ةلضفملا نكامألا 

ردنجلا

 ىثنأ ركذ

ثانيــا: الترفيــه في المملكـــة

  2016 العام   للترفيه في رجب / مايو من  العامة  الهيئة  2030، تأسست  المملكة  رؤية  تماشيًا مع 
لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح 
المجتمع في كل مناطق المملكة، الثراء الحياة ورسم البهجة، وكذلك لتقوم على تحفيز دور القطاع 

الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه. 
وجاء قرار إنشاء الهيئة تماشًيا مع إعالن المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، حيث أدرك ُصناع السياسة 

والقرار أهمية قطاع الترفيه وما يمثله من دور حيوي في تنمية االقتصاد الوطني.
وبتوجيه من صاحب السمو ولي العهد السعودي عند تدشينه لرؤية السعودية 2030 دفع الحكومة 
المستثمرين  الترفيهية، وتشجيع  المراكز  لتأسيس وتطوير  المختلفة  الحكومية  الصناديق  لتفعيل دور 
إلقامة  األراضي  وتخصيص  العالمية،  الترفيه  شركات  مع  الشراكات  لعقد  المملكة  وخارج  داخل  من 

المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها.

1. األهداف العامة للهيئــة العــامـة للترفيـــه
تقوم الهيئة العامة للترفيه على تحقيق األهداف العامــة التالية:

إثـراء التجربة الترفيهية: تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، وتوفير الخيارات والفرص لمختلف 	 
شرائح المجتمع، وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية النشاطات الترفيهية المتنوعة.

توفير فرص ترفيهية بالمملكة:  خلق فرص ترفيهية تتوافق مع المعايير العالمية، وبما يهدف الى 	 
تعزيز الروابط االجتماعية.

لتوليد قيمة مضافة جديدة 	  حيويا  يعّد منطلقا  الترفيهية  البرامج  المحلي:  خلق  االقتصاد  دعم 
لالقتصاد، وبالتالي زيادة الناتج المحلي اإلجمالي والتنمية في المملكة.



اقتصاد الرياض

81

2. مهام الهيئة العامة للترفيـه

 اقتراح مشروعات األنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، والرفع عنها الستكمال 	 
اإلجراءات النظامية.

 وضع االستراتيجيات والخطط والبرامج الالزمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة، والتنسيق عند 	 
الحاجة مع الجهات ذات العالقة في القطاعين العام والخاص.

 إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، واستقطاب الكفاءات، لتطوير قطاع 	 
الترفيه.

 وضع معايير إقامة النشاطات الترفيهية، ومراقبة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.	 
 وضع ضوابط ومعايير قياس األداء في قطاع الترفيه.	 
الستضافة 	  المهيأة  والخاصة  العامة  المرافق  جميع  على  تحتوي  بيانات  قاعدة  إنشاء 

األنشطة الترفيهية.
 إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف األنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها 	 

ألهدافها، وأي معلومات ذات صلة بها.
 الترخيص إلقامة النشاطات الترفيهية، واإلشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.	 
 وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وبما يتفق مع األنظمة ذات 	 

العالقة، وما يتناسب مع الهوية العربية واإلسالمية للمملكة.
وضع اآلليات الالزمة لقياس رضا العمالء في قطاع الترفيه، واتخاذ ما يلزم لرفع معدالته.	 
المتخصصة 	  الخبرة  وبيوت  والدولية،  اإلقليمية  والمنظمات  الهيئات  الخبرات مع  وتبادل  التعاون 

داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
حدود 	  في  وذلك  والدولية،  المحلية  والمنتديات  المعارض  وإقامة  الدولية،  المحافل  استضافة 

اختصاصات الهيئة.
تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل اإلقليمية والدولية ذات العالقة.	 

3. استراتيجيــة وتطلعــات الهيئــة العامـة للترفيــه
واالقتصادي 	  االجتماعي  المستويين  على  التطوير  عجلة  دفع  الى  للترفيه  العامة  الهيئة  تتطّلع 

عن طريق تمكين قطاع ترفيهي عالمي مستدام في المملكة، ساعية ببذل جهودها إلى تطوير 
تنظيمي شفاف وتقديم  اتجاه استراتيجي واضح، وإطار  ترفيهي متميز من خالل  وتمكين قطاع 
خدمات إبداعية متميزة . لقد عملت الهيئة على اعداد استراتيجية لبرامج عملها، وتضمنت هذه 
االستراتيجية خططا تنفيذية وبرامج عمل وأنشطة أبرزها ما يلي )المصدر: الهيئة العامة للترفيه، 

الموقع االلكتروني، 2022م(:
تدشين منّصة “عيشها” الخاصة بالفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية.	 
مبادرات المسابقات مثل: مسابقة تأدية اآلذان، ومسابقة رحلة الهجرة، ومسابقة “جنودنا البواسل” 	 

تستضيفها  التي  الحصن  مسابقات  وكذلك  السعودية.  المسلحة  القوات  لمنسوبي  المخصصة 
13 منطقة في المملكة، ومسابقة إطالق المدفع،  المملكة، ومسابقات البلوت والتركس في 
وركوب الثيران المحترفة، باإلضافة إلى عدد من المبادرات ومنها: استقطاب المعارض العالمية، 
وإنشاء ساحات خاصة للعروض الحية، وإقامة 18 خيمة ترفيهية، وبازارات كبرى، ومطاعم عائمة 

في مدينتي الرياض وجدة.
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وّقع اتحاد الغرف التجارية السعودية / اللجنة الوطنية للترفيه في مارس 2022م مع أحد بيوت الخبرة 
ودعم  الترفيه،  قطاع  جهود  تعزيز  بهدف  بالمملكة،  والتسلية  الترفيه  قطاع  وتحليل  لدراسة  عقدًا 
القرارات االقتصادية ذات الصلة بالقطاع، وبناء قاعدة معلومات عنه )المصدر: أرقام، مارس 2022م(. 
 وتسعى اللجنة الوطنية للترفيه الى تحليل وتقييم واقع القطاع، وحصر التحديات والمعوقات، بهدف 
العمل على تحسين القطاع وتطويره، وتقديم مبادرات وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتحقيق 

المواءمة مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030”. 
لتقديم  الخاص  القطاع  تشجيع  على   2030 المملكة  لرؤية  ووفقا  للترفيه،  الوطنية  اللجنة  وتؤكد   
مساهماته في القطاع، حيث يتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه إلى قرابة %4 من االناتج المحلي 

االجمالي للمملكة، كما سيوفر حواالي 450 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة بهذا القطاع. 
 لقد أشارت معلومات اللجنة إلى أن قطاع الترفيه قد عمل على زيادة الحركة السياحية، واستقطاب 
الكوادر الشابة السعودية للعمل بهذا القطاع، حيث وصل عدد الوظائف الدائمة والمؤقتة العاملة في 

موسم الرياض إلى ما يقارب 50 ألف وظيفة متنوعة. 

4. اهتمام الغرف التجارية بقطاع الترفيــه في الرياض

5. توزيع السجالت التجارية الخاصة بقطاع الترفيه في الرياض مقارنة بالمملكة
مما يجدر ذكره، أن وزارة التجارة قد سّجلت لقطاع الترفيه والفنون في المملكة 2847 سجاًل تجارًيا 
2021. كما أوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي السجالت المصدرة لقطاع  للقطاع خالل العام 
الترفيه والفنون والتسلية بلغ 11.4 ألف سجل تجاري موزعة على مختلف مناطق المملكة. )المصدر: 

وزارة التجارة واالستثمار، وأرقــام، فبراير 2022م(.  
بإجمالي  والفنون  الترفيه  لسجالت  إصدارًا  المناطق  أعلى  تصدرت  قد  الرياض  منطقة  أن  تبّين  لقد   
4127 سجاًل تجاريًا، تلتها منطقة مكة المكرمة 3216 سجاًل تجاريًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 1701 سجل 

تجاري، ومنطقة عسير بـ 501 سجل تجاري.، كما يتبين من الجدول التالي. 

عدد السجالت المنطقــة

4127منطقــة الرياض

3216منطقة مّكة المكّرمــة

1701المنطقــة الشرقيــة

501منطقـة عسيـــر

الجدول رقم )6(
السجالت التجارية لقطاع الترفيــه الصادرة من وزارة التجارة حسب المناطق اإلداريــة

مبادرة إقامة أمسية شعرية لألمير بدر بن عبد المحسن، وتكريم للفنانين.	 
إنتاج برنامج “ذا فويس” بالنسخة السعودية.	 
انشاء بوابة الترفيه؛ وهي منصة رقمية لتسهيل األعمال في قطاع الترفيه، لتكون منصة رقمية 	 

تسهل األعمال للمستثمرين وللشركات العاملة في القطاع وتمكنهم من إصدار التراخيص للفعاليات 
واألنشطة الترفيهية الداعمة، حيث تقدم “البوابة” خدمات إصدار التراخيص والتصاريح وشهادات 

االعتماد، إضافة إلى الشكاوى واالستفسارات ومتابعة الطلبات.  
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المصدر: وزارة التجارة واالستثمار، 2022م.

441منطقة المدينــة المنــّورة

335منطقــة القسيــم
284منطقــة جازان

215منطقــة تبــوك
212منطقــة حائـــل

131منطقــة الجــوف
104منطقــة نجــران

93منطقــة الحدود الشماليــة
64منطقــة الباحـــة

11424المجموع للمملكة

6. خطط الحكومة السعودية لقطاع الترفيـــه
وفقا للهيئة العامة للترفيه، فقدعملت الحكومة السعودية على تعزيز التجربة الترفيهية على مستويين: 
مستوى القطاع العام، إذ أنشأت الهيئة العامة للترفيه باإلضافة إلى ذراع ترفيهي لصندوق االستثمارات 
العامة. والمستوى الثاني بافساح المجال للقطاع الخاص لتقديم مساهماته في هذا القطاع من خالل 

مجموعة من القرارات والقوانين لتسهيل هذه المهمة.
ومركزًا  معرضًا   320 من  أكثر  تطوير  على  عملت  فقد   ،  2016 سنة  للترفيه  العامة  الهيئة  وبتأسيس 
ترفيهيًا عام 2020 موزعة بين مراكز عائلية ومدن مائية ومسارح ودور أوبرا باإلضافة إلى معارض الفنون 

والمتاحف وغيرها )المصدر: الهيئة العامة للترفيه، الموقع االلكتروني 2022م(.
 وتخطط الهيئة الى إطالق مواسم ترفيهية جديدة في مختلف مدن المملكة ، فإلى جانب الهيئة تعمل 
 10 بلغ  أولي  مال  برأس  العامة  االستثمارات  التي أسسها صندوق  للتطوير واالستثمار  الترفيه  شركة 

مليارات ريال سعودي، وتتوقع ادارة الهيئة أن توّفر هذه الشركة نحو ألف وظيفة مباشرة عام 2020.
وضمن نشاطاتها المستهدفة، فقد استقطبت الهيئة عددا من مشاريع الترفيه في المملكة، وحّفزت 
الهيئة أن  استقطاب القطاع الخاص للعمل جنبا الى جنب معه في تطوير هذا القطاع. لذلك تتوقع 
يساهم هذا القطاع بنحو 40 % من حجم التمويالت المطلوبة للقطاع. اضافة الى سعي الحكومة إلى 
إنشاء صندوق استثماري برأس مال 440 مليون ريال يتم تخصيصها لنحو 600 مشروع متوسط وصغير 
العامة  الهيئة  )المصدر:  الترفيه  قطاع  في  السعودي  االستثمار  وتحفيز  دعم  أجل  من  وذلك  الحجم، 

للترفيه، الموقع االلكتروني 2022م(.
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7.  تعــزيــز التنمية اإلقليمــة المحلّيــة
جنبا الى جنب، تعمل الهيئة العامة للترفيه على السعي الجاّد الى تطوير البيئة الترفيهية في مختلف 

المناطق، فقد عملت على ما يلي )المصدر: أبحاث أواًل/ االقتصاد واألعمال، 2022م(. 
إنشاء مراكز ترفيهية لجذب أكبر عدد ممكن من المشاركين باالحتفاالت السنوية في إطار برنامج 	 

جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتّم اإلعالن عنه في أيار/مايو 2018.
ليكون 	   2018 العام  في  العامة  االستثمارات  صندوق  أطلقه  والذي  القدية  بمشروع  االستمرار 

أكبر وجهة ترفيهية في العالم، والذي من المتوقع أن يستقطب 17 مليون زيارة ترفيهية سنويًا 
ـّة في  منها 12 مليون زيارة للتسوق، ومليونا نزيل في الفنادق. ويتوقع أن يساهم مشروع القديـ
ألف   57 سيوفر  إنه  كما  سنويًا،  ريال  مليار   17 بنحو  تقدر  اقتصادية  بقيمة  السعودي  االقتصاد 

وظيفة )المصدر: أبحاث أواًل/ االقتصاد واألعمال، 2022م(. 
اطالق مشاريع الرياض لتحسين بيئة العيش من خالل زيادة المساحة الخضراء 16 ضعفًا، ومشروع 	 

البحر األحمر الهادف إلى   تطوير ساحل البحر األحمر السياحي الذي تبلغ مساحته اإلجمالية نحو 
خاص  نظام  وفق  المشروع  وسيعمل  طبيعية.  جزيرة   50 من  أكثر  ويتضمن  مربع  كلم  ألف   34
يتميز بتسهيل استقطاب السياح وتسهيل إجراءات استقبال السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن 
المتوقع أن يوفر هذا المشروع 70 ألف فرصة عمل، وان يساهم بنحو 22 مليار ريال سعودي في 
الناتج المحلي للمملكة. إذ يتوقع إنجاز المرحلة األولى منه في العام 2022 باستثمارات إجمالية 
التحتية  البنى  إنشاء مطار خاص وتطوير  المرحلة األولى  ريال، وتتضمن أعمال  15 مليار  تزيد على 

ومرافق ترفيهية وتوفير أكثر من ثالثة آالف غرفة فندقية.

8. تأثيرات نمو قطاع الترفيه على القطاعات التنموية األخرى
في  والسياحة  الترفيه  قطاع  خدمات  وتطوير  تنمية  جّراء  ستنشأ  مباشرة  وغير  مباشرة  فوائد  هناك 
التنمية  على  والسياحة  الترفيه  بقطاع  والبرامج  النشاطات  لتلك  الفوائد  أهم  فومن  المملكة، 

االقتصادية ما يلي:
تعزيز نمـواالتصاالت والتكنولوجيا.	 
السكنية، والتجارية، 	  المختلفة؛  العقارية لألغراض  العقار والطلب على االستثمارات  تنمية وتطوير 

والصناعية، والخدمية.  
التنمية ذات العالقة 	  الالزمة والمترافقة مع مشروعات  التحتية  العامة، والبنى  تطوير اإلنشاءات 

بالسياحة والترفيه.
المال في 	  وتنشيط سوق  التمنوعة،  المالية  والتعامالت  المصرفية،  الخدمات  الطلب على  زبادة 

المملكة.
التوسع بأعمال التسويق واإلعالن والدعاية لتنشيط حركة التسويق السياحي والترفيهي، وزيادة 	 

التفاعل المجتمعي معها.
اتساع خدمات الضيافة في المطاعم والفنادق والمناطق السياحية المختلفة.	 
اتساع الطلب على المواصالت الدولية بالمطارات،والمحلية بالقطارات،  والسيارات والباصات، مما 	 

يدعو لتعزيز البنية التحتية المتكاملة لها.
زيادة الطلب على خدمات االجتماعات والمؤتمرات والمعارض  جّراء استضافة المؤتمرات والندوات 	 

والفعاليات الدولية. 
والجدول التالي، يبّين النشاطات المخططة والمنوي تنفيذها.
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الجدول رقم )7(
أبـرز المشاريع الُمعـلنة والمخططة للهيئة الُعـليـــا للترفيــــه 

مشروعات مقترحة التنفيذ
تاريخ 

اإلعالن 
حالة 

المشروع
المشروعالمالكالقطاع

أكبر حدائق المدن في العالم 
بمساحة 13.4 كيلومتر مربع

مارس 
2019

تحت 
التصميم

لجنة المشاريع عام
الكبرى

حديقة الملك سلمان 
في الرياض

مسطحات خضراء بمساحة 3.5 
ماليين م2

مارس 
2019

تحت 
التصميم

لجنة المشاريع عام
الكبرى

المسار الرياضي
 في الرياض

زيادة المساحات الخضراء 
اإلجمالية من 1.5 % 

حاليًا إلى 9 %.

مارس 
2019

تحت 
التصميم

لجنة المشاريع عام
الكبرى

الرياض الخضراء

تحويل المدينة إلى معرض 
فني وتنفيذ نحو 1000 عمل 

ومعلم فني.

مارس 
2019

تحت 
التصميم

لجنة المشاريع عام
الكبرى

الرياض آرت

مدينة ترفيه مائية مغلقة، 
مدينة ألعاب، متحفًا، متنزهات 

الواقع االفتراضي.

فبراير 
2019

تحت 
الدرس

شركة خاص
المشروعات 
السياحية - 

شمس

الخدمات الترفيهية 
في منتجع شاطئ 

النخيل

شراكة مع “ األولى لتطوير 
العقارات” لتشغيل 50 صالة 

سينما.

يناير
2019

تحت 
التطوير

شركة مشاريع مشترك
الترفيه 

السعودية

 AMC 
سينما

تشغيل 350 شاشة عرض 
والعمل على زيادتها إلى 600 

شاشة بإستثمار ملياري ريال.

يناير
2019

Voxماجد الفطيمخاصإفتتاح
سينما

80 ترامبولين متصلة مخصصة 
للسيدات، بمساحة 3500 م2  .

ديسمبر 
2018

شركة باونس خاصإفتتاح
الشرق األوسط

صالة ترامبولين 
للسيدات

أكبر وجهة ترفيهية في العالم 
ويضم المشروع نحو 300 
مرفق بمواصفات عالمية

أبريل 
2018

تحت 
التطوير

صندوق عام
االستثمارات 

العامة

القديــــة

شراكة “فيلد إنترتينمنت” إلنتاج 
فعاليات عالمية في المملكة

أبريل 
2018

تحت 
التطوير

الهيئة العامة عام
للترفيه

معارض ديزني

بناء مدن بتقنيات متطورة، 
بالتعاون مع شركة ناشيونال 

جيوغرافيك

أبريل 
2018

تحت 
التطوير

الهيئة العامة مشترك
للترفيه

مدن ترفيهية تثقيفية

إنشاء أول دار لألوبرا في مدينة 
جدة.

فبراير 
2018

تحت 
التطوير

الهيئة العامة عام
للترفيه

دار أوبرا

حفالت موسيقية وعروض 
مباشرة وغيرها من نشاطات 

الترفيه.

عدة 
مرات 
بالسنة

الهيئة العامة مشتركدائم
للترفيه

المواسم والمهرجانات

المصدر: أبحاث أواًل/ االقتصاد واألعمال، الجهات الرسمية
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في  االقتصادية  للتنمية  محركا  يعّد  اإلقتصادية  القطاعات  من  كغيره  الترفيه  قطاع  بأن  شّك  وال 
المملكة، إذ من المتوقع أن يساهم هذا القطاع بالتالي-:

تطور جوهري في حركة السياحة السعودية لتصبح المملكة مقصدًا للزائرين. 	 
احالل حيوي لإلنفاق الترفيهي للمواطنين داخل الممكلة بدال أن يكون لخارجها.	 
رفع مساهمة القطاع بالتشغيل للباحثين عن العمل، حيث يقدر بأن يوفر نحو 450 ألف فرصة عمل 	 

حتى عام 2030.
زيادة حصة السعودية من اإلنفاق الترفيهي والسياحي العالمي خالل العقد القادم بحدود 1.4%.	 
زيادة مساهمة قطاع الترفيه بالناتج المحلي السعودي لنسبة %4.2 بحلول عام 2025.	 

9.إنجازات هيئة الترفيه كقطاع خدماتي واعــد

استنادا الى التوجهات العامة المستهدفة برؤية 2030، فقد انجزت الهيئة العليا للترفيه مجموعة من 
االنجازات الحيوية كان آخرها وأهمها التالي  )المصدر: رّواد األعمال، 27 ديسمبر 2021(:

أ ( مبادرة صناع السعادة

ب (  إطالق مشروع تمويالت ميسرة

ت (  طرح مشروع نظام الترفيه لتلقي آراء العموم

ث (  إطالق »المركاز« في موسمه الثاني

أطلقت الهيئة مبادرة »صّناع السعادة« في 29 سبتمبر 2021م؛ بهدف تأهيل وتدريب الكوادر 
البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه، وتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية 

في القطاع تماشًيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبرمت الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع بنك التنمية االجتماعية في يوليو 2021م بهدف 
االستثمارية  الفرص  لتمويل  ريال،  مليون   500 إلى  مجموعها  في  تصل  ميسرة  تمويالت  تقديم 
النوعية، للمساهمة الفاعلة في مسيرة نمو واستدامة قطاع الترفيه ورفع نسبة المحتوى المحلي.

التابعة  العموم في منصة »استطالع«  الترفيه الستطالع مرئيات  الهيئة مشروع نظام  طرحت 
للمركز الوطني للتنافسية في أغسطس 2021م، انطالًقا من مبدأ المشاركة والشفافية، يهدف 
المشروع تمكين المهتمين والمختصين في القطاعين العام والخاص من االطالع على مضامين 
النظام ومواده، وإبداء آرائهم ومالحظاتهم واقتراحاتهم عبر االمنصة، اضافة الى تأسيس مفاهيم 

تطويرية حديثة تلبي احتياجات المستفيدين وذلك وفقا للممارسات الدولية.

الثاني من  الموسم  للترفيه  العامة  الهيئة  أطلقت  2022م  الحالي  العام  من  الثاني  الربع  مطلع 
الخيمة الرمضانية »المركاز« في محافظة جدة بتصميم هندسي جديد من حيث الديكور وبجودة 
تطابق المعايير العالمية، حيث يعتبر »المركاز« أحد أهم المشاريع التي ُتطلقها الهيئة لدعم القطاع 

بالوجهات الترفيهية النوعية والخيارات المتعددة التي ُتلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع.

تعزيز منظومة التحول الرقمي عبر »بوابة الترفيه«
في الربع الثاني من العام الحالي 2022م اختارت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي »بوابة الترفيه« 
وهي ضمن حزمة من المشاريع الرقمية الوطنية والتي جاءت من بين أكثر من 800 مشروع رقمي 

بهدف تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية.



اقتصاد الرياض

87

ح (  إطالق برنامج التدريب التعاوني
الجامعات  في  والطالبات  للطالب  التعاوني  التدريب  برنامج  2021م،  مايو  في  الهيئة  أطلقت 
البشرية  الكوادر  لتطوير  الهيئة  جهود  إطار  في  البرنامج  هذا  يأتي  إذ  تخصًصا؛   12 لـ  السعودية 
السعودية عبر تطوير قدراتهم ومهاراتهم في قطاع الترفيه، ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة 
إدارة  البشرية،  الموارد  العامة،  والعالقات  التسويق  الفعاليات،  »إدارة  أبرزها:  التخصصات  من 
الجرافيكي،  التصميم  المعلومات،  تقنية  األعمال،  إدارة  القانون،  الصناعية،  الهندسة  المشاريع، 

الترجمة، إدارة الجودة والمحاسبة.

من  القطاع  العاملة في  وللشركات  للمستثمرين  التسهيالت  كافة  الترفيه«  »بوابة  تقدم  حيث 
أجل الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة لألنشطة والفعاليات الترفيهية، وكذلك شهادات 

االعتماد لألنشطة المتخصصة في قطاع الترفيه.

خ (  تمكين 20 مشروًعا سعودًيا من خالل مبادرة أفكار الترفيه

د (  تدشين صفحة العروض الحية في المطاعم والمقاهي

ذ ( استضافة أكبر حدث عالمي لألمن السيبراني

عملت الهيئة في مايو 2021م على تمكين 20 مشروًعا سعودًيا فائًزا في مبادرة »أفكار الترفيه«؛ 
حيث جاء التنافس بين أكثر من 12 ألف فكرة بعضها قابل للتنقل بين مدن المملكة ومحافظاتها.

في مارس عام 2021م دّشنت الهيئة صفحة العروض الحية في المطاعم والمقاهي على منصة 
»عيشها«؛ وذلك لتسهيل توفير مواعيد العروض الحية القادمة ومواقعها ومؤديها، وآلية الحجز 
والعروض  الغنائية،  والعروض  اآلالت،  على  العزف  وعروض  الموسيقية،  كالعروض  لحضورها، 

الكوميدية االرتجالية.

فعالية   ،2021 الرياض  لموسم  الترفيهية  المناطق  كأحد  الرياض«  »واجهة  الهيئة  احتضنت 
الشرق  منطقة  في  السيبراني  لألمن  عالمي  حدث  كأكبر  2021م؛  نوفمبر   27 »Hack@«في 
األوسط وشمال إفريقيا، وتأتي هذه الفعالية لتكون رافًدا مهًما لتحقيق هدف االتحاد السعودي 
لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والذي يخطط لتأهيل ُمبرمج لكل 100 سعودي بحلول عام 

2030، وتعمل على تحقيق ذلك بتشجيع االبتكار واإلبداع والوصول إلى الريادة العالمية.

ر ( موســـم الرياض   
أطلقت الهيئة العامة موسم الرياض 2021، بحضور جماهيري ضخم وصل إلى أكثر من 750 ألف 
شخص، وتابعه الماليين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات 

اإللكترونية.
ووفًقا للهيئة العامة للترفيه استقبل الموسم أكثر من 4.5 ماليين زائر خالل شهر بينهم مواطنون 
ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها. لقد وفر الموسم أكثر من 122 ألف وظيفة؛ منها: 

37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة.
وهي:  الرياض،  مدينة  أرجاء  في  موزعة  ترفيهية  14منطقة  م   2021 الرياض  موسم  ضّم  وقد 
بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرالند، 

واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السالم، منطقة خّلوها، قرية زمان.
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10. إنجازات المملكة في مجاالت الثقافـة والترفيه 

استنادا الى التوجهات العامة المستهدفة برؤية 2030، فقد انجزت الهيئة العليا للترفيه مجموعة من 
االنجازات الحيوية كان آخرها وأهمها التالي  )المصدر: رّواد األعمال، 27 ديسمبر 2021(:

أ( األسر التي تملك مكتبة منزلية في الرياض والمناطق  
 تمّيزت منطقة الرياض بتوافر المكتبة المنزلية فيها، فحازت على أعلى نسبة في ملكّية المكتبات 
المنزلية وبنسبة %40.6 من المنازل، تالها المنطقة الشرقية بالمرتبة الثانية لتستحوذ على ما نسبته 
%37.7 من منازلها، تبعها منطقة عسير بنسبة %37.6، ثم منطقة جازان بنسبة %35.2، وبعدها 
منطقة مكة المكرمة بنسبة %34.7، وأيرا منطقة الجوف بنسبة %13.8 من المنازل تحتوي على 

مكتبة. والجدول رقم )8( يبين نسب األسر التي تملك مكتبة بمنازلها في مناطق المملكة.

الجدول رقم )8( 
مقارنة منطقة الرياض لألسر التي لديها مكتبة منزلية بالمناطق اإلداريـــــة

%النسبة  المناطق اإلدارية

40.58الرياض

34.72مكة المكرمة

30.39المدينة المنورة

33.57القصيم

37.72المنطقة الشرقية
37.56عسير

27.50تبوك
26.76حائل

وقد احتوى الموسم على أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 
و200 مطعم،  مقهى،   70 من  وأكثر  عالمية،  سيارات  ومزاد  معرض  إلى  إضافة  مسرحًيا،  عرًضا 

وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.
عالمية،  6 مسرحيات  من  وأكثر  عربية،  18 مسرحية  من  أكثر  م   2021 الرياض  قّدم موسم  كما 
و6 حفالت غنائية عالمية، إلى جانب حفالت غنائية عربية يتجاوز عددها 70 حفلة، كما استضاف 

.WWE  مباراتين عالميتين، إلى جانب استضافته مباريات
ومما يجدر ذكره، أن عدد التأشيرات السياحية وصل ألكثر من 40 ألف تأشيرة من نحو 104 دول 
األمريكية  المتحدة  الواليات  ثم  زائر،  آالف   9.2 من  بأكثر  بريطانيا  من:  العالم  أنحاء  مختلف  من 
بـ 2900 زائر، ثم إيطاليا التي قدم منها  بـ 3300 شخص، وكندا  بنحو 9 آالف زائر، تلتهما فرنسا 

نحو 2300 زائر.
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ويوضح الشكل رقم )7( نسب األسر التي تملك مكتبة في المنزل لكافة مناطق المملكة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء/ احصاءات المعرفة، مسح الثقافة والترفيه األسري 2018، 2021م.

15.30الحدود الشمالية
35.16جازان
30.61نجران
23.90الباحة
13.77الجوف
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 )7( مقر لكشلا
ةكلمملا يف ةيرادإلا قطانملا بسح ةيلزنم ةبتكم اهيدل يتلا رـــسألا 

ب( أنواع الكتب المنزلية التي تملكها األسر بمكتباتها
وباستعراض أنواع الكتب في المكتبات المنزلية، فقد تبين أن النصيب األكبر من المكتبات تحتوي 
األكاديمية  الكتب  الثانية  بالمرتبة  تأتي  المكتبات،  تلك  %70.6 من  دينية وبما نسبته  على كتب 
بنسبة %47.9 من المكتبات تتوافر بها هذه الكتب، حيث الدراسة للطلبة في كافة المراحل. وتأـي 
بالمرتبتين الثالثة والرابعة، كتب الشعر واألدب، وكتب التاريخ والسياسة لتستحوذان على ما نسبته 

%35.4 و %30.6 من المكتبات لهما على التوالي.

الجدول رقم )9( نوع الكتب التي تملكها األسر في المكتبة المنزلية

النسبة% مجاالت الكتب

47.86كتب أكاديمية

4.46كتب غموض/ إثارة / رعب

5.88كتب رومانسية

30.64كتب تاريخ/ سياسة

19.70كتب السيرة الذاتية



اقتصاد الرياض

90

والشكل رقم )8( يوضح أنواع الكتب التي في حوزت المكتبات المنزلية في المملكة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء/ احصاءات المعرفة، مسح الثقافة والترفيه األسري 2018، 2021م.
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 بتك
 ةيسنامور

 /خيرات بتك
 ةسايس

 بتك
 ةريسلا
 ةيتاذلا

 بتك ةينيد بتك
 لايخلا
 /يملعلا
 لايخلا

 بتك
 ةيعقاو

 بتك
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 ةقايللا
 ةيندبلا

 /رعش بتك
 بدأ

 بتك
 ايجولونكت

 بتك
 نونفلا

 ىرخأ

 )8( مقر لكشلا
 ةيلزنم ةبتكم اهيدل يتلا رسألا ىدل بتكلا تالاجمل ةيوئملا بسنلا

ةكلمملا ىوتسم ىلع

ت( المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد في الرياض مقارنة بالمناطق اإلدارية للمملكة
ظهرت أعلى نسبة لمشاهدة التلفاز في منطقة الرياض وفي كافة مناطق المملكة كأهم وسيلة 
ثقافية، حيث كانت لمنطقة الرياض بنسبة %88.9، تالها قراءة الصحف والمجالت بنسبة 53.2%، 
ثم زيارة األماكن الثقافية والتفيهية بنسبة %50.7، وأخيرا لقراءة الكتب بمعدل %41.2، فاالستماع 

للمحطات اإلذاعية بنسبة %38.5، كما يبينه الجدول رقم )10(.
مشاهدته  نسبة  فبلغت  المواطنين،  جمهور  يرغبها  ثقافية  وسيلة  أبرز  التلفاز  مشاهدة  وتعّد 
%97.4، ونسبة  تبوك  بالمتوسط، حيث أعالها لمنطقة   92% تزيد على  واالعتماد عليه لنسب 
%96.9 لمنطقة جازان، ونسبة %96.5 لمنطقة الحدود الشمالية، و %96.2 لمنطقة عسير. وأقل 
المناطق اعتمادا على التلفاز بالثقافة هي بمنطقة القصيم وبنسبة %85.2، ثم المدينة المنورة 

والرياض وبحدود 88.9%.

70.61كتب دينية
6.94كتب الخيال العلمي/ الخيال

13.29كتب واقعية
5.93كتب الرياضة/ اللياقة البدنية

35.36كتب شعر/ أدب
9.43كتب تكنولوجيا

6.82كتب الفنون
7.75أخرى
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المناطق اإلدارية
قراءة 

الصحف أو 
المجالت

قراءة 
الكتب

زيارة األماكن 
الثقافية 

والترفيهية 

مشاهدة 
التلفاز

اإلستماع إلى 
المحطات 

اإلذاعية
53.2142.1850.7288.9438.47الرياض

54.5568.1455.8791.9437.71مكة المكرمة
49.0764.1537.8188.8643.46المدينة المنورة

45.6638.1246.8585.1628.02القصيم
62.4055.3260.5195.2151.02المنطقة الشرقية

54.5244.5465.9096.1729.55عسير
56.6448.6763.0397.3738.26تبوك
52.7849.1162.6293.6428.19حائل

49.6536.6960.7396.4933.66الحدود الشمالية
47.8544.9571.3496.9137.66جازان
46.1147.1655.2191.4045.09نجران
46.4147.1968.6794.3743.76الباحة
48.0336.7037.6494.9443.18الجوف

الجدول رقم )10(
أهــــــــــــم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد حسب المناطق اإلدارية 

والشكل رقم )9( يوضح اعتماد مناطق المملكة على وسائل الثقافة المتنوعة. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء/ احصاءات المعرفة، مسح الثقافة والترفيه األسري 2018، 2021م.
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 )9( مقر لكشلا
 ةـــيرادإلا قطانملا بسح رثكأف ةنس 15 رامعألل ةيهيفرتلاو ةيفاقثلا تارشؤملا مـــــهأ

 ةيعاذإلا تاطحملا ىلإ عامتسإلا زافلتلا ةدهاشم ةماقإلا رقم يف ةيهيفرتلاو ةيفاقثلا نكامألا ةرايز بتكلا ةءارق تالجملا وأ فحصلا ةءارق
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والشكل رقم )10( يوضح األماكن التي قصدها السعوديون للترفيه والثقافة في مناطق اقامتهم أو 
مناطق أخرى بالمملكة أو  لمناطق خارج المملكة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء/ احصاءات المعرفة، مسح الثقافة والترفيه األسري 2018، 2021م.

ت( المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد في الرياض مقارنة بالمناطق اإلدارية للمملكة
زاروا مناطق ثقافية وترفيهية في  الرياض قد  %60.2 من السعوديين سكان منطقة  أن  يالحظ 
مقّر اقامتهم، و%43.3 منهم زاروا مناطق داخل المملكة، في حين خرج %14.6 منهم فقط لزيارة 

مناطق ترفيهية وثقافية خارج المملكة.
وبنسبة  المملكة  لخارج  والترفيهية  الثقافية  الزيارات  معدل  بأكثر  الشرقية  منطقة  وظهر سكان 
%31.5، وأكثر السكان الذين زاروا مناطق ترفيهية وثقافية داخل المملكة هم السعوديون بمنطقة 
مكة المكرمة وبنسبة %73 منهم، وكذلك زياراتهم لمناطق حول مقّر اقامتهم بنسبة %72 تقريبا.
وتظهر مناطق تبوك، وعسير، وجازان بأكثر السعوديين زيارة لمناطق ترفيهية وثقافية حول مقّر 

اقامتهم وبنسب تصل الى %72.9، و %71.3 ، و %70.6 على التولي لكل منهم. 

المناطق اإلدارية
مقّر

اإلقامة
داخل 

المملكة
خارج المملكة

60.2543.2814.59الرياض

71.9873.0115.29مكة المكرمة
44.2340.098.80المدينة المنورة

53.9948.6720.44القصيم
62.1455.3131.54المنطقة الشرقية

71.3239.343.95عسير
72.9139.5413.15تبوك
64.5446.2010.06حائل

65.7447.6219.59الحدود الشمالية
70.4243.805.80جازان
67.0746.629.78نجران
70.6030.585.93الباحة
46.5737.7514.34الجوف

الجدول رقم )11(
ــة داخــل المملكــة وخارجهــا وفــي مقــّر  ــة أو ترفيهي ــن زاروا أماكــن ثقافي األفــراد الســعوديون الذي

اقامتهــم
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  )10( لكشلا
اهجراخو ةكلمملا لخادو ةماقإلا رقم يف ةهيفرتلاو ةفاقثلل ةرايزلاب نويدوعسلا اهدصق يتلا نكامألا

 ةماقإلا رقم يف

 ةكلمملا لخاد

 ةكلمملا جراخ

ج( المناطق األكثر زيارة داخل المملكة من قبل السعوديين
مدن:  على  والترفية  الثقافة  بغرض  الداخلية  سياحتهم  ركزت  قد  السعوديين  أن  المالحظ  من 
الطائف  وزار  السعوديين،  من   37.6% نسبته  ما  جّدة  مدينة  زار  فقد  وأبهــا.  والطائف،  جّده، 
%24.6 من السعوديين، وزار أبهـا %22.3 من السعوديين لغاية الترفيه والثقافة، كما يتبين من 

الجدول التالي رقم )12(.

%أكثر المدن زيارة

37.6جدة

24.62الطائف

22.28أبها

الجدول رقم )12(
السعوديون المسافرون بغرض الثقافة أو الترفيه حسب أكثر المدن زيارة

والشكل رقم )11( يوضح معدل الزياراتة للسعوديين ألهم المناطق داخل المملكة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء/ احصاءات المعرفة، مسح الثقافة والترفيه األسري 2018، 2021م.
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45%

29%

26%

 )11( مقر لكشلا
 ةرايز ندملا رثكأل هيفرتلاو ةفاقثلا ضرغب ةكلمملا لخاد نويدوعسلا تارايز

 اهبأ فئاطلا ةدج
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اإلقتصاد الرقمي 
والواقع الحضري للرياض

الفصل الرابع
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تقديم
حيث  المملكة،   مستوى  على  والحيوية  االستراتيجية  اإلقتصادية  المزايــا  من  بالعديد  الرياض  تتمّتع 
التاريخية والسياحية  المواقع  تتوافر فيها  االقتصادي، وحيث  السياسي، وعصبها  المملكة  هي مركز 
المتعددة، وتقام فيها المعارض والمؤتمرات واالجتماعات المحلية والعالمية الحيوية، وتتوافد اليها 
والمستوى  الوطني  المستوى  على  حيوية  تنموية  أهمية  يعطيها  ما  االستراتيجية؛  الدولية  القمم 

العالمي على السواء.
المستوى  على  المعرفة  على  المبنّي  الرقمي  االقتصاد  ومؤشرات  أركان  ألبرز  استعراض  يلي  وفيما 
العالمي، وأبرز المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض كمدينة عصرية لها الكثير من المزايا على الساحتين 

المحلية والعالمية. 

 نشرت شبكة المكتبة الرقمية والكتاب االلكتروني SCRIBD األمريكية  والتي تأسست عام 2007 في 
 World   سان فرانسيسكو  بالواليات المتحدة األمريكية، مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في العالم
Logistics Performance Index LPI, 2018   وقد تّم تجميع هذا المؤشر لدول مجلس التعاون 

 ،)Source: http://www.scribd.com( )1( الخليجي للعام 2018م بالجدول التالي رقم
حيث يتبين ما يلي:

الخدمات 	  العالم في مجال توفير  بين دول  66 من  ال  بالترتيب  السعودية  العربية  المملكة  تأتي   
اللوجستية لمنظومة األعمال وغيرها.

الكويت والبحرين 	  30 عالميا، ثم  بترتيب  تليها دولة قطر  11 عالميا،  بالترتيب رقم  جاءت اإلمارات 
بترتيب 63 و 59 على التوالي.

الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  اللوجستية  الخدمات  أداء  مؤشرات  مرتكزات  يبين   )1( رقم  والجدول 
للعام 2018م.

الباب األول:  االقتصاد الرقمي واالقتصاد المبني على المعرفــة
أوال: أدوات االقتصاد الرقمي والمعرفي ومؤشراته

12. مؤشــر أداء الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي

الجدول رقم )1(
مرتكزات مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018م

األعراف الدولة
والتقاليد

البنية 
التحتية

الشحن 
الدولي

جودة 
اللوجستيات 
وتنافسيتها

التعقب 
والمتابعة

الوقت 
األقل 

لتقديم 
الخدمة

المؤشر 
الكّلي 
LPI

المؤشر 
الكّلي /
العالمة
LPI

1510513134113.96اإلمارات
38279313036303.47قطـــر
443936496629433.20ُعمــان

664356574667553.01السعودية
636855586068592.93البحرين
564598679659632.86الكويت

Source: http:// www.scribd.com/document/424870083/Internation-
al-LPI-from-2007-to- 2018.
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أبعاد رئيسية  الرقمي الدولي والمجتمعي خمسة  اعتمد تقرير المجموعة األوروبية لمؤشر اإلقتصاد 
 EU: International Digital Economy and Society Index,( ذلك  على  داال  مؤشرا   24 تضم 
I-DESI 2018, SMART 2017/0052, Final Report, 2018( ، وهذه األبعاد الخمسة هي كما يلي:

 أوال: االرتباطية  Connectivity وتشتمل على المؤشرات التالي:
تغطية النطاق العريض الثابت	 
متابعة تغطية النطاق العريض الثابت	 
متابعة تغطية النطاق العريض المحمول / الخلوي الثابت	 
 	G 4 تغطي ال
 	NGA تغطية ال
االشتراكات بالنطاق العريض السريع	 
سعر التغطية العريضة الثابتة	 

ثانيا:  رأس المال البشري Human Capital، ويشمل التالي:
مستخدمو االنترنت	 
مستخدمو االنترنت االعتياديون المتواصلون	 
األنشطة المستخدمة في التكنولوجيا المكّثفة	 
الخريجون المتوالون في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات	 

ثالثا: استخدام المواطنين لالنترنت Citizen Internet Use، ويشمل:
األخبار	 
الشبكات اإلجتماعية	 
االستخدامات البنكية	 
المتسوقون عبر االنترنت كنسبة من السكان	 
متوسط عدد األجهزة المستخدمة	 

على  ويشتمل   Business Technology Integration لألعمال   التكنولوجي  التكامل  رابعا: 
المؤشرات التالية:

توفر أحدث التكنولوجيات	 
استيعاب التكنولوجيا على مستوى المنشأة	 
قونات التواصل اإلجتماعي	 
استخدام االنترنت بين األعمال	 
خدمات االنترنت اآلمنة	 

خامسا: الخدمات العامة  Public Services وتشمل المؤشرات التالية:
تطور الحكومة االلكترونية	 
اكتمال الخدمات أون الين	 
البيانات المفتوحة	 

13. مؤشــر اإلقتصاد الرقمي الدولي والمجتمعي
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ثانيا: آليـــة قياس االقتصاد الرقمي لصندوق النقد الدولي  
وفقا لرأي صندوق  النقد الدولي وحسب ما نشره بورقته تحت عنوان “ قياس االقتصاد الرقمي 2018م  
“  فقد أشار الى أن التّحدي  األساسي لكينونة الرقمّية هو: ماذا تشمل ، وكيف تقاس مساهمتىها 
بالناتج القومي، وهذا ما زال  قائما. فالرقمية تضّم تطبيقا واسعا لتكنولوجيا المعلومات في نماذج 
األعمال واالنتاج لمؤسسات الدولة المختلفة، والتي نهاية األمر تؤدي  الى التداخل  والتفاعل  بالتحول 
IMF, IMF, Measuring the Digital Economy, Staff Report, Wash- )االقتصادي  واالجتماعي 

.)ington, D.C., Feb.28th., 2018
لإلقتصاد  عليه  وكاٍف متفق  تعريٍف شامٍل  الى  االفتقار  فإن  اآلن،  الصندوق وحتى  يرى  ما  وحسب 
االنترنت  لمنصات  الصناعي  أو  االنتاجي  التصنيف  الى  االفتقار  وكذلك   ، الرقمي  للقطاع  أو  الرقمي 

والخدمات المرافقة كلها ُتعيق قياس االقتصاد الرقمي.
التي  الرقمية،كالسلع والخدمات  الرقمي يشتمل  عل  جوهر األنشطة  القطاع  في واقع األمر، فإن 
 On line platforms  المباشرة المتواصلة  والمنصات   ICT والمعلوات  االتصاالت  تكنولوجيا  تنتجها 
Shar-  مثل االقتصاد التشاركي Platform enabling activities  واألنشطة المبنية على المنصات

.ing economy
ووفقا للدالئل األولية لصندوق النقد الدولي، فإن القطاع الرقمي ما زال يشكل أقل من نسبة 10% 
بالتشغيل.  أو  بالدخل،  أو  المضافة،  بالقيمة  قياسها  تّم  إذا  االقتصادات  لمعظم  المحلي  الناتج  من 

فقياس أثر الرقمية باالقتصاد يكتنفه العديد من التحديات أبرزها:
الصناعات 	  حتى  الزراعي  القطاع  من  القطاعات  بكافة  استخدامها  وانتشر  دخلت  قد  الرقمية  أن 

المتطورة بأنواعها.
اشكالية قياس أثر تطور القطاع الرقمي أو االقتصاد الرقمي على االنتاجية تعّد جزءا من التحدي 	 

الجديد للقياس والتقدير.
المنتجة 	  أو  المتطوعين،  من   أو   شخصي،  بشكل   المنتجة  الحّرة  الرقمية  والمنتجات  الخدمات 

المحلي  الناتج  جزءا من  تعّد  والبيانات جميعها  تدار من األشخاص واإلعالنات  التي  المنصات  عبر 
االجمالي لالقتصاد، لكنها ال تحسب ويصعب تحديد قيمتها وادراجها بالحسابات القومية.

القضابا الناتجة عن الرقمية كالرفاهية المتحققة للفرد ولمؤسسات األعمال غير المتداولة بالسوق 	 
االنتاجي أو الخدمي لالقتصاد يصعب قياسها وتقديرها، وبالتالي ادراجها في الحسابات القومية.

ومن المؤشرات على التعامالت في االقتصاد الرقمي أو القطاعات الرقمية ما يلي:
حصة التعامالت االقتصادية االلكترونية  E-Money Transactions للمدفوعات غير النقدية في 	 

العالم.
توفر الخدمات النقدية المرنة Mobile Money Services  نسبة الى الحسابات النقدية حول العالم.	 
نسبة الحسابات للشركات وللبنوك المتعامل بها بواسطة الهواتف الخلوية.	 

ونظرا لعدم توفر بيانات حول هذه المؤشرات في المملكة العربية السعودية، فقد ركز صندوق النقد 
الدولي على الدول المتقدمة، وبعض الدول الناشئة، كما أشار فقط الى عدة دول عربية لجزء من  هذه 

المؤشرات مثل : مصر، واألردن، والمغرب.



اقتصاد الرياض

99

ثالثا: مؤشر المعرفة العالمي لبرنامج األمم المتحدة
حدد تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الخاص بمؤشر المعرفة العالمي للعام 2018م سبعة مكونات 
Source: UNDP & Mohammed Bin Rashid AlMaktoum Knowledge Foun- )لهذا المؤشر،  

dation, Global Knowledge Index 2018( حيث جاءت هذه المؤشرات على النحو التالي:
1. التعليم ما قبل الحامعي، ويشمل:

• رأس المال البشري
• بيئة تمكين التعليم

2. التعليم المهني والفني والتدريب، ويشمل:
• التدريب المهني الرسمي

• مالمح سوق العمل
3. التعليم العالي، ويشمل:

• مدخالت التعليم العالي
• مخرجات التعليم العالي وجودته

4. البحث والتطوير واالبتكار، ويشمل: 
• مدخالت البحث والتطوير
• مخرجات البحث والتطوير

• االبتكار باالنتاج
• االختراع اإلجتماعي

5. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتشمل:
• مدخالت تكنولوجيا المعلومات
• مخرجات  تكنولوجيا المعلومات 

6. اإلقتصاد، ويشمل:
• تنافسية المعرفة

• التمويل والقيمة المضافة
• االنفتاح االقتصادي

7. بيئة التمكين العامة في الدولة، وتشمل:
• الواقع السياسي والمؤسسي

• الوضع االجتماعي واالقتصادي
• الصحة والبيئة

وبقراءة الخارطة العالمية لمؤشر المعرفة العالمية، تأتي السعودية بالترتيب ال 66 من بين 134 دولة 
في العالم. وفيما يلي الترتيب العالمي لدول مختارة.

الجدول رقم )2(
الترتيب العالمي لمؤشر التكنولوجيا العالمي لدول مختارة لعام 2018م
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Source: UNDP & Mohammed Bin Rashid AlMaktoum Knowledge Foundation, Global 
Knowledge Index 2018.

UNDP & Mohammed Bin Rashid AlMaktoum Knowledge Foundation, OP .Cit., 2018.

الترتيبالدولةالترتيبالدولــــة

39الصين1سويسرا

43قطـــر2فلنـــدا

44البحرين3السويــد

50الكويت4أمريــكا

62ُعمان8بريطانيا

63البرازيل17فرنسا

66السعودية19االمارات

الترتيبالمكــّون

74التعليم ما قبل الجامعي

117التعليم المهني والفني والتدريب

63التعليم العالـــي

38البحث والتطوير واالبتكار

48تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

47االقــتـــصــاد

87بيئة التمكين العامة في الدولة

66ترتيب المؤشر العام 

ويمكن ايجاز ترتيب المملكة بمكونات مؤشر تكنولوجيا المعلومات العالمي كما بالجدول رقم )3(، حيث 
يظهر مؤشر البحث والتطوير واالبتكار كأفضل مكون، فحازت المملكة على الترتيب 38 من بين دول 
العالم بهذا المؤشر، تالها بالترتيب األفضل لمؤشري االقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
لتنال السعودية الترتيب ال 47 و 48 من بين دول العالم. ويوضح الجدول رقم )3( ترتيب السعودية 

لمكونات مؤشر التكنولوجيا العالمي للعام 2018م.

الحدول رقم )3(  
الترتيب السعودي لمكونات التكنولجيا العالمي للعام 2018م
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سُتلقي التحوالت التي يشهدها العالم حاليا في مجاالت الرقمية والتكنولوجيا بضاللها على منظومة 
االقتصاد العالمي وعلى مؤسسات األعمال فيه، وأن الدول التي ستحضى باآلثار االيجابية القتصاداتها 
هي الدول التي تتسابق نحو التطوير واالبتكار واالختراع بكافة مجاالت الحياة، وبالتالي تسبق غيرها 

بتطوير األعمال، وباالنتاج، وبالتنمية االقتصادية عموما.
وال شّك يأن اطالق الطاقات البشرية المتخصصة، وذات القدرات المالية هو حجر األساس لإلنطالق، 
وهذا يعني ويتطلب توفير البيئة والحاضنة المؤسسية والمجتمعية واالقتصادية المناسبة والمريحة 
ألهل المعرفة ما سيجذبهم للبقاء في الدول الحاضنة، وما يدفعهم على االبتكار والتطوير المتواصل، 

وهذا هو التحدي األكبر أمام دولنا العربية بشكل خاص.
وفي إطار التوقعات المستقبلية ألسواق العمل في دول مجلس التعان الخليجي خصوصا، والعالم 
يقّل عليها  الطلب عليها، وأخرى سوف  يزداد  عموما،فإن هناك وظائف ومجموعات مهنية سوف 

الطلب باستمرا ر في السنوات الُمقبلة.
أ ( المهن المتوقع زيادة الطلب عليها مستقبال

البرمجيات الحاسوبية الدقيقة والمتخصصة	 
متخصصو تكنولوجيا النانـــو	 
متخصصو الربوتوات والتكنولوجيا المرافقة	 
فنيو ومتخصصو االتصاالت وتكنولوجياتها	 
متخصصو وفنيو وسائل التواصل االجتماعي	 
المشرعون المتخصصون بقضايا دولية	 
مديرو األعمال الريادية 	 
االختصاصيون في المجاالت العلمية والفنية المتخصصة	 
الفنيون في المجاالت الفنية المهنية ذات التطبيق العلمي بالصيانة واالنتاج	 
بعض مهن الخدمات المتخصصة وعالية المهارة بالقطاعات النتاج السلع والخدمات	 
المهن الزراعية الكيميائية والصناعات الغذائية المتطورة	 
المهن الهندسية الفنية المساعدة والمهن القائمة على الصيانة الكهربائية والميكانيكية	 
االختصاصات الهندسية الدقيقة وعالية الكفاءة.	 

ب ( المهن المتوقع نقصان الطلب عليها
o المهن الكتابية بأنواعها

o السائقون
o مهن البيع التقليدية

o القانونيون والمشرعون التقليديون
o اختصاصات اإلدارة العامة واإلدارة التربوية

o اختصاصيو العلوم االنسانية واإلجتماعية واآلداب
o المهن الخدمية التقليدية

 ج( نمط االقتصاد الرقمي أو المبني على المعرفة
وفقا لرأي البنك الدولي فإن النمط الذي سيحتاجه االقتصاد المبني على المعرفة مستقبال يجب أن 

تتوفر فيه المميزات التالية:

العمل في  المتوقع تطورها في سوق  الرئيسية  المهن  القطاعات ومجموعات  رابعا: 
ظّل بيئة االقتصاد  
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االقتصاد المبني على االبتكار	 
االقتصاد الديناميكي	 
أن تعزز الدولة بناء المجتمع المعرفي	 
أن تبني الدولة نظم معلومات استراتيجية	 

لذلك يمكن  لالقتصاد الرقمي، إذا أمكن  القتصايات دول  الخليج أن تتكّيف معه وتواكبة، أن يساهم 
في توفير البنية العلمية والتكنولوجية لمواجهة قضايا التوطين الوظيفي في حاالت حيوية عدة، أبرزها 

التركيز على  ما يلي:
االنفتاح على التكنولوجيا الرقمية العالمية ومتابعة تطوراتها ومستجداتها.. 1
التقنية . 2 المستجدات  إحدث  الخليح على  العاملة في سوق دول  البشرية  الكوادر  تدريب وتأهيل 

المستخدمة باالنتاج للسلع والخدمات.
عقد ورش العمل التوعوية والتدريبية المشتركة مع البرامج المتقدمة قيد التطوير والتحديث.. 3
إجراء الدراسات واألبحاث  الخاصة بالتطوير والتنمية المشتركة مع المؤسسات وشركات األعمال . 4

المتخصصة لتطوير الصناعات والمنتجات المماثلة.
عقد االتفاقيات للتشارك في انتاج السلع والخدمات مباشرة مع مؤسسات األعمال والشركات . 5

لنقل الخبرات والمعارف مباشرة.

من الجدير  بالذكر أن الهيئة الٌعليا لتطوير مدينة الرياض تعمل على تطوير آليات وأدوات  توفير البيانات 
والمعلومات الحديثة حول مدينة الرياض، وابراز أهم المؤشرات التنموية المتنوعة ونشرها، وذلك خالل 
المرصد الحضري لتطوير مدينة الرياض؛ والذي تقدم بالعديد من االنجازات في مجال  توفير المعلومات 
الهيئات  مع  وبالتعاون  عام،  بشكل  الوطنية  والمؤسسات  الهيئات  مع  بالتعاون  للمدينة  والبيانات 
الحضرية  المؤشرات  الرياض،  لتطوير مدينة  العليا  الهيئة  )المصدر:  بشكل خاص  الدولية  والمؤسسات 

لمدينة الرياض ، المرصد الحضري، الرياض،  1439 هـ( ، ومن ثمار التعاون الدولي للهيئة التالي :
 	.World Council on City Data  انضمام مدينة الرياض للمجلس العالمي للبيانات
اختيار مدينة الرياض ضمن سبع ُمدن على مستوى العالم لتكون أحد مراكز البيانات المحلية ألهداف 	 

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  التنفيذي  المكتب  بمبادرة من  2030 م وذلك  المستدامة  التنمية 
.UNDP

أوال: أبرز المؤشرات التنمية اإلجتماعية لمدينة الرياض
لقد تقدمت الهيئة بالعديد من االنجازات على المستوى المعلوماتي، والمستوى المعرفي، والمستوى 
وأصدرت  الرياض،  بمدينة  والمتميزة  والكبيرة  العمالقة  المشاريع  تبّني  وخاصة  التنموي  االقتصادي 

العديد من المؤشرات ذات العالقة بتلك االنجازات والنشاطات، ومنها المؤشرات التنموية التالية:
ايجاد منظومة متكاملة لحماية األسرة،  المدينة، بهدف  النساء في  أوال: معلومات ومؤشرات حول 

ومن  مؤشراتها:
أ ( نسبة األسر التي ُتعيلها إمرأة  %2.8 الى اجمال األسر بالمدينة.

ب ( معدل اإلعالة: نسبة المعالين لألعمار أقل من 15 عاما وأعلى من 64 عاما من مجمل السكان 
تصل الى %41. أي أن كل شخص يعمل ٌيعيل بحدود 2.4 شخص بعمر أقل من 15 عاما وعمر 

65 عاما فأكثر.

الباب الثاني:  الواقع الحضري لمدينة الرياض  
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ت ( نسبة األسر الفقيرة الى اجمالي عدد األسر السعودية تبلغ %0.5 فقط؛ وهي األسر  التي  تتلقى 
مساعدات من الضمان االجتماعي  في الرياض.

ث ( نسبة النساء الالتي بلغن 30 عاما ولم يتزوجن، حيث قدرت ينسبة %3.2 من مجمل عدد النساء 
حتى هذا العمر.

وهذا  المتزوجين،  من   42% نسبته  ما  أي  زواج؛  حالة   100 لكل  حالة   42 الطالق   حاالت  عدد  ج ( 
مؤشر خطر.

ثانيا: مؤشرات التنمية االقتصادية، ومن أهمها:
أ ( مؤشر تفاوت الدخل، حيث تهدف الهيئة الى الحّد من تفاوت الدخل بين السكان، إذ قدر معامل 
جيني بمعدل 0.55، وهذا المعامل يقيس مدى التفاوت في توزيع الدخل بين األفراد واألسر في 
المدينة والمملكة . وتعتبر القيمة الٌمثلى له بحدود 0.30 ، وهذا  المعدل المثالي يشير الى أن 
متوسطي الدخل )الطبقة الوسطى( هم أكبر شريحة في المجتمع، إذ أن هناك عالقة قوية بين 
عدم المساواة في الدخل والتنمية الحضرية، فالتفاوت الكبير بين مستويات الدخل للسكان يحد 
بشكل كبير  من التنمية الحضرية ويعطل التنمية االقتصادية ، كما يرتبط مستوى المساواة بالدخل 
بمعدالت الجريمة ومستوى التعليم والصحة والتنمية االجتماعية للسكان )الهيئة العليا لتطوير 

مدينة الرياض، المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض ، المصدر السابق، ص 68( .
ب ( متوسط الدخل الشهري لألسر السعودية بمدينة الرياض ، حيث الشريحة األعلى لمن دخلهم ما 
بين 7 آالف ريال شهريا و 14 ألفا تبلغ %39، تليها شريحة الدخل من 14 ألفا الى 25 ألفا لتبلغ 

%30، كما بالجدول التالي:

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لمدينة الرياض يبلغ 89,145 رياال. وقد بلغ الحّد األدنى  ت ( 
2680 رياال، والحّد األعلى 408 آالف ريال.

ولذلك، تسعى الهيئة الى تنويع  مصادر القيمة المضافة للناتج المحلي بالعمل على تأسيس مناطق 
قطاع  وتطوير  النوعية،  االستثمارات  ودعم  لتعزيز   منطقة  لكل  التنافسية  للمزايا  وفقا  خاصة 
السياحة والترفيه في مناطق المدينة، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، وقطاعات المعدات 

الصناعية تطوير قطاع تقنية المعلومات.

المصدر: المرصد الحضري، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المصدر السابق.

النسبةعدد األسرفئة الدخل بالريال

%78,21311أقل من     7000

 14000 – 7000277,29839%

 25000 – 14000213,30630%

%142,20420أكثر من  25000

الجدول رقم )4(
متوسط الدخل الشهري لألسر السعودية بمدينة الرياض



اقتصاد الرياض

104

ث (  نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق العشوائية  ٠.٢٣%  فقط نسبة إلى اجمالي السكان.
ج (   نسبة العاملين في سّن العمل إلى اجمالي السكان تبلغ %35، حيث توفر مدينة الرياض قرابة 2.2 

مليون فرصة عمل لسكانها.
ح (  السعوديون العاملون في القطاع الخاص يشكلون %28.2 من مجمل العاملين في هذا القطاع.

خ (  عدد مؤسسات وشركات األعمال المسجلة تبلغ 4906 مؤسسات لكل مئة ألف من السكان. 
د (  نسبة القوى العاملة الى مجموع السكان في سّن العمل LFPR تصل الى %49، حيث السكان 

في سّن العمل هم مْن بالفئة العمرية 64-15 عاما. 
ذ (   نسبة اإلناث العامالت في القطاع الحكومي %18 من مجمل العاملين بهذا القطاع.

ر (    البطالة بمدينة الرياض  بين السعودين القادرين والباحثين عن العمل والراغبين به تبلغ 11.8%.
ز (    عدد براءات االختراع 1.2 براءة لكل مئة ألف من السكان.

س ( نسبة مستخدمي شبكة االنترنت الى اجمالي السكان تصل الى %73 بمدينة الرياض.
ش ( اجمالي عدد الرحالت السياحية لمدينة الرياض وصلت الى 8.05 ماليين رحلة للعام 1438 هـ.،   
كما بلغ عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة 247,293 وظيفة  بالرياض، و يصل متوسط  

اشغال الغرف الفندقية وشبه الفندقية الى %65 من مجمل تلك الغرف.

ثالثا: مؤشرات النقل، وأهمها ما يلي:

رابعا: مؤشرات البنية التحتية: وأهم المؤشرات ما يلي:

مطارات  عبر  المسافرين  مجمل  من   28% الدولي  خالد  الملك  مطار  عبر  المسافرين  نسبة  أ (   
المملكة ككل.

ب ( نسبة استخدام السكان للسيارات الخاصة لرحالت العمل داخل مدينة الرياض تصل الى %98، ويبلغ 
متوسط زمن الرحلة 31 دقيقة لكافة وسائل النقل.

نسبة األسر التي تقيم في مساكن مخدومة بشبكة المياه تصل الى %98، والمخدومة بشبكة  أ ( 
الصرف الصحي %84 من مجمل عدد األسر.

لترا    170 المنزلية  لالغراض  المستخدمة  الشرب  مياه  من  اليومي  الفرد  استهالك  متوسط  ب ( 
للفرد / يوم .

بلغت نسبة كمية المياه المفقودة عبر شبكة مياه الشرب )%22( من المياه المضّخة لالستخدام  ت ( 
عبر الشبكة.

تبلغ نسبة األسر التي تقيم في مساكن مخدومة بشبكة الكهرباء %99.9 من مجمل األسر بالمدينة. ث ( 
متوسط االستهالك السنوي للطاقة الكهربائية لكل متر مربع من مساحة المباني 71 كيلو واط/ ج ( 

ساعة
  9032 الرياض  مدينة  في  الكهربائية  الطاقة  استهالك  اجمالي  من  السنوي  الفرد  نصيب  يصل  ح ( 
العالم، وفي  أكبر مستخدم للطاقة على مستوى  السكني  القطاع  للفرد، ويعتبر  كواط/ ساعة 
مدينة الرياض يستهلك حوالي )%52 من اجمالي الطاقة الكهربائية )لالستخدام السكني(، ويصل 
  4783 مقداره  ما  السكني(  )لالستخدام  الكهربائية  الطاقة  استهالك  اجمالي  من  الفرد  نصيب 

كواط/ساعة للفرد .
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خامسا: مؤشرات اإلسكان، وأهمها التالي:

سادسا: مؤشرات البيئة المستدامة، ومن أهم مؤشراتها:

سابعا: مؤشرات اإلدارة المحلية والترويح،  وأهم مؤشراتها التالي:

%52 من الفلل مشغولة باألسر كنمط استخدام بين انواع الوحدات السكنية،  وتأتي )الشقق( في  أ ( 
المرتبة الثانية وبنسبة 42%.

متوسط عدد األفراد لكل غرفة 1.3 فرد/ غرفة، ما يعبر عن قّلة التزاحم السكني داخل المساكن. ب ( 
متوسط نصيب الفرد من مساحة المسكن 41 م2. ت ( 

%56.2 من السعوديين يسكنون بمساكن مملوكة لهم. ث ( 
يحتاج  حيث  مرة،   5.5 بلغ  السعودية  لالسر  السنوي  الدخل  وسيط  إلى  المسكن  سعر  معدل  ج ( 
السعودي الى خمسة أضعاف ونصف دخله السنوي ليحصل على مسكن بمتوسط السعر بين 

المساكن.
%45.9 من شراء المساكن يمول بالمال الشخصي، و %29.7 منها يمول بقروض صندوق التنمية  ح ( 

العقاري، ونسبة %21.2 بمول من قرض مؤسسات خاصة.
وتبلغ قيمة ابجار المسكن معدل %22.4 من وسيط الدخل السنوي لألسرة. في حين أن نسبة  خ ( 

الوحدات السكنية الشاغرة تبلغ %8 فقط من مجمل الوحدات السكنية.

نصيب الفرد من المسطحات الخضراء 11.4 م2. أ ( 
عدد االشجار التي ُتزرع سنويا 307 شجرات لكل ألف من السكان. ب ( 

المعدل السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكبريت 0.019  جزء في المليون، وتركيز ثاني أكسيد النيتروجين  ت ( 
0.034 جزء من المليون.

المعدل السنوي لتركيز الجسيمات العالقة 169 ميكروجرام / م3. ث ( 
متوسط كمية النفايات الصلبة اليومية للفرد 1.15  كغم. وتحظى المساكن بنسبة %100 بخدمات  ج ( 

منتظمة لجمع النفايات الصلبة. ويعاد تدوير ما نسبته %9 من اجمالي النفايات الصلبة.
نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة  %89.7 إلى اجمالي مياه الصرف الصحي. ح ( 

رياالت   3 مكعب؛  متر   100 لكل  ريال   300 المنزلية  لالغراض  المستخدمة  المياه  متوسط سعر  خ ( 
للمتر الواحد.

بلغت نسبة رضا السكان عن جودة الحياة بمدينة الرياض 76%.  أ ( 
نصيب الفرد من األماكن العامة المغلقة 1.7 م2/ فرد. ب ( 

نصيب الفرد من األماكن العامة المفتوحة يبلغ 4.2م2/ فرد. ت ( 
نسبة السكان الذين يقيمون بالقرب من االماكن العامة المفتوحة لمسافة أقل من 300م تصل  ث ( 

الى %21.8 من السكان.

من   12.6% بنسبة  أي  السكان:  من  ألف  مئة  لكل  خطا   12,578 االنترنت  شبكة  خطوط  عدد  خ ( 
السكان يستخدمون خطوط االنترنت.

عدد خطوط الهاتف الجوال 162,909 خطوط  لكل مئة ألف من السكان: أي بنسبة %16.3 من  د ( 
السكان يستخدمون خطوطا للهواتف الخلوية.
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