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مؤشرات القطاعات غير النفطية
فــي الممـلكـة العـربية السعودية

تعــد رؤيــة المملكــة 2030 الخطــة المســتقبلية التــي تهــدف إلــى بنــاء اقتصــاد قــوي، ال يعتمــد علــى 
الواعــدة كالصناعــة والترفيــه والتجــارة  يرتكــز علــى القطاعــات االقتصاديــة  النفــط وإنمــا  عائــدات 
اإللكترونيــة وغيرهــا. وقــد نّصــت بنــود الرؤيــة علــى مــا يؤكــد ذلــك كرفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة 
مــن %16 إلــى %50 علــى األقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي وزيــادة حصــة المملكــة مــن 
اإليــرادات غيــر النفطيــة مــن 163 مليــار ريــال إلــى 1 تريليــون ريــال وال ننــس أن القطــاع الخــاص ســيكون 
لــه دور كبيــر فــي تحقيــق مــا ترمــي إليــه المملكــة مــن رؤيتهــا؛ لــذا فــإن المملكــة تأمــل فــي زيــادة 

مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة مــن %40 إلــى 65%.

زيادة مساهمة 
القطاع الخاص 

في الناتج المحلي 
اإلجمالي للدولة من 

%40 إلى 65%.

زيادة حصة المملكة 
من اإليرادات غير 
النفطية من 163 
مليار ريال إلى 1 

تريليون ريال.

أبرز أهداف رؤية المملكة 2030

رفع نسبة الصادرات 
غير النفطية من 16% 
إلى %50 على األقل. 
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ــن الرئيســي للمســتثمرين ورّواد األعمــال فــي  ونظــًرا ألن شــركة »مشــروعك« لالستشــارات تعتبــر الُممكِّ

الوطــن العربــي فســوف تعــرض عليكــم فيمــا يلــي أهــم القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة بالمملكــة 

رغبــًة منهــا فــي توطيــن المعرفــة وتعزيــز االســتثمارات علــى أرض بــالد الحرميــن الشــريفين:

عــدد المصانــع المنتجــة فــي المملكــة 9,052 مصنًعــا. وقــد بلغــت أعــداد العمالــة المرخصــة بهــا حوالــي 

ر بنحــو 1,259,005 مليــون ريــال ســعودي. 980,694 عامــاًل. أمــا عــن رأس مــال هــذه المصانــع فقــد ُقــدِّ

_ تستحوذ منطقة الرياض على %40,2 من إجمالي عدد المصانع في المملكة.

_ يتم تقســيم المصانع وفًقا لحجم المنشــأة كما يلي: )4181 مصانع صغيرة_ 4062 مصانع متوســطة_ 

809 مصانع كبيرة(.

_ هنــاك 1,623 مصنًعــا تحــت اإلنشــاء. بعــدد عمالــة مرخصــة يصــل إلــى 66,480 عامــاًل. وعــن رأس مــال 

ر بنحــو 66,745 مليــون ريــال ســعودي. هــذه المصانــع فقــد ُقــدِّ

_ نمــت أعــداد المصانــع فــي المملكــة بمتوســط ســنوي بلــغ %3.7 خــالل الفتــرة مــا بيــن )2009: 2021م(. 

وفيمــا يلــي متوســطات النمــو ألهــم األنشــطة الصناعيــة خــالل نفــس الفتــرة:

القطاع الصناعي

متوسط النمو السنويالنشاط الصناعي

%2.8المنتجات الغذائية

%6.4المشروبات

%0.4المنسوجات

%3.5الملبوسات

%5.1منتجات الخشب والفلين
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%3.5الورق ومنتجاته

%3.7فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

%4.3المواد والمنتجات الكيميائية

%5.6المنتجات والمستحضرات الصيدالنية

%5.2المطاط واللدائن

%5منتجات المعادن الالفلزية األخرى

%4.8الفلزات القاعدية

%3.1منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

%1.2الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

%4المعدات الكهربائية

%1.9المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

%3.4األثاث

%5.1الصناعات التحويلية األخرى

 10,675
إجمالي عدد المصانع في السعودية
)تشمل المصانع التي تحت اإلنشاء( 

3.7%
متوسط النمو السنوي 

ألعداد المصانع في السعودية
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القطاع الزراعي

أواًل: الثروة النباتية والحيوانية

تبلغ المساحة المزروعة في المملكة حوالي 710,692 هكتاًرا.

_ يبلغ إنتاج المحاصيل اإلجمالي للمساحة المزروعة بالمملكة 10,144,937 طًنا.

_ يتم تقسيم المساحة الكلية المزروعة وإجمالي إنتاجها من المحاصيل كما يلي:

ــي للحــوم الحمــراء  ــغ نســبة االكتفــاء الذات ــف طــن؛ وتبل ــج الســعودية مــن اللحــوم الحمــراء 178 أل _ تنت

.43%

_ تنتج السعودية من لحوم الدواجن 930 ألف طن؛ وتبلغ نسبة االكتفاء الذاتي للحوم البيضاء 66%.

_ تنتج السعودية من األلبان الطازجة 2.600 مليون طن.

_ تنتج السعودية من بيض المائدة 359,196.26 طن.

اإلنتاج )طن(المساحة )هكتار(نوع المحصول

213,1322,474,110الفاكهة

188,791881,727الحبوب

92,7612,305,375خضروات مكشوفة

5,968613,590خضروات محمية

210,0403,870,135األعالف

710,69210,144,937المجموع الكلي
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فيما يلي بيان بأعداد الضأن والماعز واألبقار واإلبل والدواجن في السعودية:

 الطيور والدواجناإلبلاألبقارالماعزالضأن
التقليدية

17,535,4216,095,789354,2761,390,0915,618,160

ثانًيا: الثروة السمكية

إجمالي المصيد من المصايد البحرية واالستزراع السمكي في السعودية 177,264 طن متري.

_ إجمالي أعداد مراكب صيد األسماك في الخليج العربي والبحر األحمر 10,764 مركًبا.

_ إجمالي أعداد القوى العاملة في صيد األسماك 30,019 عاماًل.

9.5%
متوسط النمو السنوي للمصيد من األسماك في 
السعودية خالل الفترة ما بين )2015م: 2021م( 
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عدد المستشفيات بالمملكة 497 مستشفى، وعدد األسّرة 77,224 سريًرا.

_ إجمالــي عــدد أطبــاء المملكــة العربيــة الســعودية 122,356 طبيًبــا. ويتــم توزيــع أعــداد هــؤالء األطبــاء 

كمــا يلــي: )60,130 فــي وزارة الصحــة_ 20,128 بالجهــات الحكوميــة األخــرى_ 42,098 بالقطــاع الخــاص(. 

ــا لمــا يلــي: )108,004  _ عــدد طاقــم التمريــض بالمملكــة 201,489 ممرًضــا. ويتــم تقســيم هــؤالء وفًق

ــة األخــرى(. ــوزارة الصحــة_ 50,422 بالقطــاع الخــاص_ 40,063 بالجهــات الحكومي ب

_ عدد الفئات الطبية المساعدة بالمملكة 131,003 فرًدا.

_ عــدد الصيادلــة فــي المملكــة 30,840 صيدلًيــا. ويتــم تقســيمهم وفًقــا لمــا يلــي: )4397 بــوزارة الصحــة_ 

2,914 بالجهــات الحكوميــة األخــرى_ 23,529 بالقطــاع الخاص(.

_ مؤشرات الموارد الصحية لكل )10 آالف نسمة من السكان(:

القطاع الصحي

29,2األطباء البشريون

6.7أطباء األسنان

9.0الصيادلة

59.1التمريض )شاماًل القابالت(

38.4الفئات الطبية المساعدة

22.6أسّرة المستشفيات بالمملكة
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ازداد عدد المستشفيات في المملكة بنسبة %14 خالل السنوات العشر األخيرة.

_ %26.5 نسبة النمو في أسّرة مستشفيات المملكة خالل السنوات العشر األخيرة.

_ ازدادت أعداد األطباء في المملكة خالل السنوات العشر األخيرة بنسبة 71%.

_ %98 نسبة الزيادة في عدد الصيادلة بالمملكة خالل السنوات العشر األخيرة.

71%
نسبة النمو في أعداد

األطباء بالسعودية

26.5%
نسبة النمو في أعداد 

األسّرة بالسعودية

14%
نسبة الزيادة في أعداد

المستشفيات بالسعودية

خالل السنوات
 العشر األخيرة
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القطاع السياحي

أواًل: السياحة الوافدة

ثانًيا: السياحة المحلية

3,477 ألف سائحعدد السياح )زوار المبيت(

14,716 مليون ريالإجمالي إنفاق السياح

31,771 )ألف ليلة(ليالي اإلقامة

9.1 ليلةمتوسط مدة اإلقامة

4,232 ريالمتوسط إنفاق السائح على الرحلة

463 ريالمتوسط إنفاق السائح في الليلة

63,845 ألف سائحعدد السياح )زوار المبيت(

80,902 مليون ريالإجمالي إنفاق السياح

384,043 )ألف ليلة(ليالي اإلقامة

6.0 ليلةمتوسط مدة اإلقامة

1,267 ريالمتوسط إنفاق السائح على الرحلة

211 ريالمتوسط إنفاق السائح في الليلة
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ثالًثا: السياحة المغادرة

8,415 ألف سائحعدد السياح )زوار المبيت(

51,545 مليون ريالإجمالي إنفاق السياح

122,875 )ألف ليلة(ليالي اإلقامة

14.6 ليلةمتوسط مدة اإلقامة

6,125 ريالمتوسط إنفاق السائح على الرحلة

419 ريالمتوسط إنفاق السائح في الليلة

السياحة الداخلية

مليون ريال 95,617
إجمالي إنفاق السياح

415,815,000
عدد ليالي اإلقامة

67,323,000
(عدد السياح )زوار المبيت
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التجارة اإللكترونية

36,447 هو إجمالي عدد المتاجر والمنصات اإللكترونية في المملكة العربية السعودية.

_ ســاهمت التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة فــي الحســابات القوميــة بعائــد بلــغ نحــو 10482 مليــون 

دوالر عــام 2020م وفًقــا لقطاعــات التجــارة اإللكترونيــة. وجــاء أعــاله لقطــاع المالبــس واألحذيــة بنحــو 

3209 مليــون دوالر ثــم قطــاع اإللكترونيــات للمســتهلك بنحــو 2998 مليــون دوالر ثــم األثــاث واألجهــزة 

المنزليــة بنحــو 1477 مليــون دوالر. وجــاء أقــل عائــد مــن الغــذاء والــدواء بنحــو 776 مليــون دوالر. 

_ ارتفعــت عائــدات قطــاع المالبــس واألحذيــة فــي التجــارة اإللكترونيــة بمتوســط ســنوي بلــغ 229.3% 

خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة.

_ ازدادت عائــدات قطــاع اإللكترونيــات »لألفــراد« فــي التجــارة اإللكترونيــة بمتوســط ســنوي بلــغ 10.7% 

خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة. 

_ ازدادت عائــدات قطــاع الغــذاء والــدواء فــي التجــارة اإللكترونيــة بمتوســط ســنوي بلــغ %13.7 خــالل 

الســنوات الخمــس األخيــرة.

_ ارتفعــت عائــدات قطــاع األثــاث واألجهــزة المنزليــة بمتوســط ســنوي بلــغ %17.2 خــالل الســنوات 

الخمــس األخيــرة.

_ تطــور العائــد مــن إجمالــي قطاعــات التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة بمتوســط ســنوي بلــغ 16.4% 

خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة.

16.4%
متوسط النمو السنوي لعائدات قطاعات التجارة 

اإللكترونية بالسعودية
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المواد الغذائية

أواًل: الطعام

ثانًيا: المشروبات “غير الكحولية”

ثالًثا: المشروبات الساخنة

في المملكة، تبلغ إيرادات سوق المواد الغذائية “الطعام” 61.52 مليار دوالر أمريكي.

_ تمثــل شــريحة األســماك والمأكــوالت البحريــة أكبــر شــريحة فــي الســوق بحجــم يصــل إلــى 9.70 مليــار 

دوالر أمريكــي.

_ فيما يتعلق بإجمالي عدد السكان، تم تحقيق إيرادات لكل شخص بقيمة 1,693 دوالًرا أمريكًيا.

_ من المتوقع أن يصل حجم سوق المواد الغذائية إلى 18,592 مليون كجم بحلول عام 2027م.

_ نصيب الفرد من سوق المواد الغذائية بالمملكة 463.01 كجم.

_ تبلغ اإليرادات في سوق المشروبات غير الكحولية 10.09 مليار دوالر أمريكي.

_ تمثــل شــريحة المشــروبات الغازيــة أكبــر شــريحة فــي ســوق المشــروبات بواقــع 6.75 مليــار دوالر 

أمريكــي.

_ فيما يتعلق بإجمالي عدد السكان، تم تحقيق إيرادات لكل شخص بقيمة 277.70 دوالًرا أمريكًيا.

_ من المتوقع أن يصل حجم سوق المشروبات إلى 9004.7 مليون لتر بحلول عام 2027م.

_ نصيب الفرد من سوق المشروبات غير الكحولية 229.23 لتًرا.

_ تبلغ اإليرادات في سوق المشروبات الساخنة 3.91 مليار دوالر أمريكي.

_ تمثل القهوة أكبر شريحة في سوق المشروبات الساخنة بواقع 2.42 مليار دوالر أمريكي.

_ فيما يتعلق بإجمالي عدد السكان، تم تحقيق إيرادات قدرها 107.70 دوالًرا للفرد.

_ من المتوقع أن يصل حجم المشروبات الساخنة إلى 120.4 مليون كجم بحلول عام 2025م.

_ نصيب الفرد من سوق المشروبات الساخنة 3.12 كجم.
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النفايات الحجم )طن(

المواد العضوية 12,351,570

ورق الكرتون 2,905,520

البالستيك 2,433,314

المعادن 1,309,113

الزجاج 664,663

المنسوجات 874,735

مخلفات الهدم والبناء 20,738,920

إدارة النفايات وإعادة التدوير

_ حجم النفايات في السعودية يتجاوز 130 مليون طن سنوًيا. 

_ تنتــج الســعودية 15 مليــون طــن ســنوًيا مــن النفايــات الصلبــة البلديــة بمعــدل 1.4 كجــم لــكل شــخص. 

ومــن المتوقــع أن تتضاعــف هــذه الكميــة حتــى تصــل إلــى 30 مليــون طــن بحلــول عــام 2033م؛ مدفوعــة 

بنمــو ســكاني بلغــت نســبته 3.4%. 

_ وفًقــا إلحصائيــات »Statista« فــإن إيــرادات إدارة النفايــات وإعــادة التدويــر ســتصل فــي المملكــة إلــى 

0.44 مليــار دوالر أمريكــي عــام 2023م.

_ مــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو الســنوي إلدارة النفايــات وإعــادة التدويــر إلــى %2.08 خــالل الفتــرة 

مــا بيــن )2023م_ 2025م(.

_ وفيما يلي جدول يوضح أهم مواد النفايات التي تنتجها المملكة سنوًيا وفًقا آلخر إحصاء رسمي:
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قطاع الترفيه

عملــت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ إطــالق رؤيتهــا 2030 علــى نهضــة القطاعــات غيــر النفطيــة 

وكان مــن بيــن أبــرز هــذه القطاعــات: »قطــاع الترفيــه« إذ نصــت الرؤيــة ضمــن أهدافهــا علــى زيــادة إنفــاق 

األســر علــى الثقافــة والترفيــه داخــل المملكــة مــن %2.9 إلــى %6؛ ولذلــك نجــد الدولــة حريصــة علــى 

اســتدامة قطــاع الترفيــه وتوفيــر بنيــة تحتيــة تســاعد علــى تعزيــز أنشــطته وفعالياتــه. 

العربيــة  المملكــة  فــي  والتســلية  الترفيــه  ســوق  فــإن   »Research and Markets« لتقاريــر  وفًقــا 

الســعودية ســيصل إلــى 1170.72 مليــون دوالر أمريكــي بنهايــة عــام 2030 بعدمــا كان حجــم الســوق ال 

يتجــاوز 23.77 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2020م. وبذلــك يكــون القطــاع قــد حقــق معــدل نمــو ســنوي 

مركــب قــدره %47.65 خــالل هــذا العقــد )2020م_ 2030م(.. وال شــك أن معــدل النمــو هــذا يعــد مذهــاًل 

ــا لالســتثمارات. وجاذًب

47.65%
معدل النمو السنوي المركب لقطاع الترفيه

)2020م_ 2030م(

2.08%
معدل النمو السنوي إلدارة النفايات وإعادة التدوير

)2023م _ 2025م(
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التعليم

تنفــق حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية الجــزء األكبــر مــن ميزانيتهــا علــى التعليــم؛ وتبلــغ حصــة 

التعليــم مــن الميزانيــة العامــة حوالــي %19.37؛ وتعــد هــذه النســبة األعلــى بيــن دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي. وال شــك أن مــا ســبق يوضــح كيــف تدعــم الحكومــة هــذا القطــاع الهــام وتســعى جاهــدة 

لتعزيــز االســتثمارات فيــه مــع القطــاع الخــاص باعتبــاره الشــريك األساســي فــي النهضــة. وفيمــا يلــي أهــم 

ــا آلخــر إحصــاء: مؤشــرات التعليــم وفًق

_ إجمالي عدد المدارس في المملكة 43,233 مدرسة.

_ إجمالي عدد الصفوف 280,077 صًفا.

_ إجمالي عدد الطالب 6,315,848 طالًبا.

_ إجمالي عدد المعلمين 490,555 معلًما.

_ إجمالي عدد اإلداريين 110,982 إدارًيا.

19.3%
حصة التعليم من الميزانية العامة للسعودية
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الســعودية؛  العربيــة  بالمملكــة  النفطيــة  غيــر  للقطاعــات  المؤشــرات  أحــدث  هــذه  كانــت 

ــا فــي رحلــة االســتثمار.  ــا هــذا دليــاًل واضًح وســيجد المســتثمرون ورّواد األعمــال فــي تقريرن

بيئــة األعمــال ونهضــة  لهــا ســوى تحســين  إن شــركة مشــروعك لالستشــارات ال هــدف 

القطــاع الخــاص وتعزيــز اإلنتاجيــة؛ لــذا علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار تحــت مظلــة هــذه 

القطاعــات فــإن مشــروعك ســتوفر لــه الدعــم الفنــي الــالزم وســتمده بالبيانــات واإلحصائيــات 

وأبــرز الفــرص االســتثمارية التــي تحقــق األربــاح.

النجــاح ســيكون  تواصلــوا مــع فريــق خدمــة المســتثمرين الخــاص بمشــروعك.. وثقــوا أن 

مضموًنــا معنــا.

خـــتـــاًمـــا
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