
رقم عن السعودية
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 أحببنا أن نهدي هذا العمل لمن سهروا على
رفعته، وعاشوا من أجل أن يروا العلم خفاًقا

في واإلنجازات  األرقام  بآالف  بالدنا   تزخر 
 شتى المجاالت لكننا اخترنا منها 89 رقًما
واألصالة المجد  من  عاًما   89 عن   لتعبر 

دام عز الوطن..



الجغرافيا والديموغرافيا
1     2,149,690 كم مربع مساحة المملكة العربية السعودية.

2     33,413,660 نسمة عدد سكان السعودية.

3      %36.7 نسبة الشباب.

4     74 سنة متوسط العمر المتوقع للسعوديين.

5     134 محافظة في المملكة.

6     245 مدينة في السعودية.

7     7 ملوك في عهد تاريخ الدولة السعودية الثالثة.



12    22 متحًفا إجمالي عدد المتاحف الحكومية في السعودية.

13    173 متحًفا إجمالي عدد المتاحف الخاصة.

14    59 مسرًحا إجمالي عدد المسارح في السعودية.

15    5 مواقع إجمالي عدد المواقع المدرجة في قائمة اليونسكو

         للتراث العالمي.

16   11 موقًعا عدد المواقع السعودية المرشحة للتسجيل في 

        قائمة التراث العالمي.

17     15 محمية إجمالي عدد المحميات الطبيعية في المملكة.

التاريـــــــخ
والحضارة



اقتصاد

19     782.48 مليار دوالر الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية 

         في عام 2018.

20     1.1 تريليون ريال ميزانية السعودية لعام 2019.

21    360 مليار دوالر حجم استثمارات صندوق االستثمارات العامة.

22     1.1 تريليون ريال إجمالي حجم الصادرات لعام 2018.

23     868 مليار ريال حجم الصادرات النفطية لعام 2018.

24   235 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية لعام 2018.



25     36,693 عدد المدارس في المملكة.

26     6,257,784 عدد الطالب والطالبات في السعودية.

27     92,997 مبتعًثا سعودًيا خارج المملكة.

28     42 جامعة عدد الجامعات الحكومية والخاصة.

29     %94 نسبة المتعلمين من السعوديين فوق 15 سنة.

30     192 مليار ريال قيمة اإلنفاق الحكومي على التعليم.

تعليم



31     494 مستشفى إجمالي عدد مستشفيات المملكة العربية 

          السعودية.

32     75,146 سريًرا إجمالي عدد األِسرة بالمستشفيات.

33     2,390 مركًزا صحًيا إجمالي عدد المراكز الصحية. 

34     93,966 عدد األطباء المتخصصين وغير المتخصصين.

35     444 مركًزا إجمالي عدد مراكز اإلسعاف.

36     1454 سيارة إجمالي عدد سيارات اإلسعاف في السعودية.

صحة



37     %17.4 نسبة السكان الممارسين للرياضة.

38   5 مشاركات للمنتخب السعودي في كأس العالم لكرة القدم.

39     8 بطوالت خارجية حصدها المنتخب السعودي.

40    41  بطولة خارجية حققتها األندية السعودية في كرة القدم.

41   4 كؤوس متتالية حققها منتخب ذوي االحتياجات الخاصة في 

كأس العالم لكرة القدم.

42    1211 نادًيا رياضًيا في أنحاء السعودية.

رياضات



تقنية وتكنولوجيا
43     43.80 مليون مستخدم عدد اشتراكات الهاتف الجوال.

44     30.26 مليون مستخدم عدد مستخدمي اإلنترنت.

45     42.34 ميغابت/ ث سرعة اإلنترنت (يوليو 2019).

46     2 مليون منزل موصل باأللياف الضوئية في أنحاء المملكة.

47     16 قمًرا صناعًيا مختلف االستخدامات أطلقتها السعودية.



48   298 مليار برميل احتياطات السعودية من النفط (%17 من 

        احتياطي العالم).

49    9.8 مليون برميل يومًيا متوسط إنتاج السعودية من النفط. 

50     9  عدد مصافي النفط.

51     112  مليار متر مكعب اإلنتاج السنوي من الغاز الطبيعي.

52     54,863 قيقا واط في الساعة إنتاج السعودية من الكهرباء.

53     0.6 قيقا واط/ساعة إنتاج الطاقة الشمسية.

54      5.6 مليون متر مكعب هو اإلنتاج اليومي للمياه المحالة (األعلى 

          عالمًيا).

طاقـــــــة 



صناعة
55     7,630 عدد المصانع في السعودية

56     1.1 مليون إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت الصناعية.

57     1.1  تريليون ريال قيمة رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي

58     159,057 مليون ريال قيمة الصادرات الصناعية للمملكة عام 2018.



59      50,893,036 شجرة إجمالي عدد األشجار الدائمة في السعودية.

60      28,570,804 نخلة إجمالي عدد النخيل في المملكة.

61      10,135,333 شجرة إجمالي عدد أشجار الزيتون في السعودية.

62      8 مليارات ريال حجم مشروعات االستزراع السمكي.

زراعـــة



سوق العمل
63    1,004,725 عدد المنشآت العاملة في السعودية.

64    12,765,241 عدد األشخاص المدرجين في سوق العمل. 

65    %5.7 نسبة البطالة في السعودية.

66    %21 نسبة تمثيل المرأة في سوق العمل.

67    191 عدد مليونيرات السعودية.

68    13 عدد البنوك في السعودية

69    2,474,372 عدد العاملين في قطاع التشييد، أكبر قطاع في المملكة

70    43 ساعة أسبوعية متوسط ساعات العمل في السعودية.



الحج
71     2,489,406 حاج إجمالي عدد الحجاج في عام 2019.

72     634,379 حاج إجمالي عدد حجاج الداخل في 2019.

73     1,855,027 حاج إجمالي عدد حجاج الخارج في 2019.

74     95 مليون حاج إجمالي عدد الحجاج آخر 50 عاًما.

75      3  ماليين و161 ألف حاج أكبر عدد من الحجاج في التاريخ  وذلك 

          عام 2012.

76    750,000 متر مربع إجمالي مساحة الحرم المكي بعد التوسعة 

         الثالثة.



78   17 قناة إجمالي عدد القنوات التلفزيونية الوطنية في المملكة. 

79   11 قناة إجمالي عدد القنوات اإلذاعية الوطنية.

80   521 مجلة محلية في السعودية.

81   673 صحيفة محلية.

اإلعالم



82      5.11 مليون سيارة ركاب في السعودية.

83      363 سفينة تحمل العلم السعودي.

84      102 قاطرة تعمل في النقل عبر السكك الحديدية.

85      145 طائرة تمتلكها الخطوط السعودية.

أساطيل



الجيش
86   256,000 فرد إجمالي تعداد الجيش من العناصر البشرية في 

        السعودية.

87   844 طائرة إجمالي عدد الطائرات الحربية بمختلف أحجامها 

        وتخصصاتها.

88   55 قطعة إجمالي عدد األصول البحرية للمملكة من سفن 

        وغيرها.

89    1142 دبابة إجمالي عدد الدبابات التي يمتلكها الجيش السعودي.



المصادر

Trading economics
الهيئة العامة لإلحصاء.
دارة الملك عبدالعزيز.

األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
االتحاد السعودي لكرة القدم.

اللجنة األولمبية العربية السعودية.
هيئة الغذاء والدواء 

اليونسكو.
وزارة اإلعالم.
وزارة الصحة.

نـــــــاشر  فريق المحتــــــوى اإلبداعــــــي شــــركة 
لالتصال التسويقي وإنتاج المحتوى
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