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رقم سعودي

تقرير خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي 



المقدمة:

في اليوم الوطني الـ 90 نشارككم 90 رقمًا سعوديًا، 
في  وستسهم  حاضرنا  من  جزٌء  هي   (2020-2019)

ل مستقبلنا وبلوغنا للقمم العالية تشكُّ
حافلة  مسيرة  عن  األرقام  هذه  خالل  من  نعبر 
جوانبًا  ونعكس  بالمكتسبات،  ونحتفي  باإلنجازات، 

متعددة للسعودية، متحدثين بلغة األرقام
هذه  تحقيق  في  ساهم  من  لكل  العمل  هذا  ُنهدي 

األرقام أو كان جزءًا منها.
صعب  رقمًا  السعودية  ودامت  عزه،  للوطن  "دام 

التجاوز"



والديموغرافيا
الجغرافيا



2.2
مليـــــون

كيلو متر مربـــــــــع 
مساحة السعودية

134
محافظة

245
مدينـــــة

ترتيب السعوديــــــة 
على قائمة أكثــــــــر 
دول العالــــــم مــن 

حيث السكان

عدد السكان 

34.8
مليـــــــون

545
ألف نسمة 

زيادة عن 2019

41

31.8
سنـــــــــة
متوســط األعمار 



اقتصاد



 792.9
مليـــار دوالر

الناتج المحلي للسعودية في 
2019 (األعلى في تاريخها)

 1.02
تريليــــون ريال
ميزانية السعودية لعام 2020

85
مليـــار دوالر 

استثمارات صندوق 
االستثمارات العامة السعودي 

(حتى أغسطس 2020)

 981.12
مليـــــــــار ريال 

إجمالي قيمة الصادرات 
السلعية السعودية في 2019

 574.3
مليــــــار ريال 
إجمالي قيمة الواردات السلعية 

في 2019

13
إجمالي عدد البنوك في 

السعودية



دعـــــم
كورونا



177
مليار ريال 

دعم الحكومة لرواتب 
السعوديين في القطاع 

الخاص

مستلزمات تأمين 
متطلبات وزارة الصحة

47
مليار ريال 

500
مليون دوالر

دعم السعودية لمنظمة 
الصحة العالمية

إجمالي حزم التحفيز 
االقتصادي من الحكومة 

السعودية

226
مليار ريال 



التكنولوجيا



 30.5
مليــــــــون

مستخدم لالنترنت في 
المملكة

44.5
مليــــــــون
عدد اشتراكات الهاتف 

الجوال

10
ترتيبها عالميًا من حيث 

سرعة اإلنترنت

 66.5
ميجابايت

في الثانية سرعة التحميل في 
(المعدل   2020 أغسطس 
في  ميجابت   34.6 العالمي 

الثانية)

35
محافظة

تتوفر بها شبكة الجيل 
الخامس

16
قمر صناعي
مختلفة االستخدامات 

أطلقتها السعودية



صحة 



494
عدد المستشفيات في السعودية 

حتى نهاية 2019

1454
إجمالي عدد سيارات اإلسعاف 

بالمملكة

94
ألف عدد األطباء في المملكة



التطوع خالل
أزمة كـــورونا



193
ألـــــــــــف
متطــــوع سعـــــــــودي

%16.8
من السعوديين شاركوا 

في األعمال التطوعية

 52.6
متوسط عدد ساعات 
التطوع لدى المتطوع 

السعودي

18.7
مليون ساعة
إجمالي الساعات التطوعية 



الجيش



 803
عنــــــاصر الجيــــش في جميع 

األسلحة

879
بمختلف األحجام والتخصصات

1062 12,825

55
أصول بحرية من سفن وغيرها 

طائرة حربية ألـــــــــــف 

مدرعة دبابة



التعليم
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 139
 

ريال إجمالي اإلنفاق الحكومي 
على التعليم

مدرســـة في الممـلـكــة

جـامـعة حكومية وخاصـة وأهليـة  

 

معدل االنتقال في التعليم الثانوي 
للسعوديين

جائـــزة دوليــة وإقليمـيـة حققهـا ألف طالب مبتعث في الخارج
الطالب السعوديين الموهوبين 

معدل األمية في فئة الشباب 
السعودي من 15 إلى 34 سنة

مليار
 36,693

42%99.8

9347

%0.5



الحج



 2.5
مليــــــــون
إجمالي عدد الحجـــــــاج 

في 2019

10
آالف

حــــــــــــــــــاج كحد أقصى 
في 2020 

0
إصابة بفيروس كورونا 
أثناء موســــــــــــم الحج 

2020

95
مليــــــون

في  الحجاج  عدد  إجمالي  حاج 
آخر 50 عام

 3.2
مليـــــون

حاج أكبـــــر عدد مـــــــــن 
الحجاج في التاريخ عام 

2012

750
ألـــــــــــــــف
متر مربع إجمــــــــــالي 
مساحة الحرم المكي 

بعد التوسعات



اإلعالم



17
قناة تلفزيونية وطنية 

11
إذاعة وطنية

673
صحيفة ورقية ورقمية 

521
مجلة محلية



الزراعة



350
ألــــــف

مساحة  مربع  كلم 
صالحة للزراعة

30
مليــــــــون

 شجرة نخيل 

1.5
طن إجمالي إنتاج التمور 

من مختلف األصناف

18
مليــــــون مليــــــون

إجمالي عدد أشجار الزيتون

646
طـــــــــن

إجمالي إنتاج المملكة 
من القهوة في 2019

40
ألف طن

إجمـــالي حجـم اإلنتـــاج 
من االستزراع السمكي 



أرامكو



1.8
إجمالي القيمة السوقية 

سعودي صافي الدخل في 
النصف األول من 2020

سعودي إجمالي توزيعات األرباح 
على المساهمين

25.6
أكبر اكتتاب في التاريخ وحققته 

أرامكو 

87.1140.6

مليار دوالرتريليون دوالر

مليار ريالمليار ريال





13.6
مليــــــــون

 مشتغل مدرج في في 
سوق العمل

1.5
مليــــــــون
 من الشباب من 15 

إلى 34 عام مشتغلين

1.1
منشأة عاملة 

147
ألـــــــــف مليــــــون

مليونير 

43
ساعة

 أسبوعية متوسط 
العمل في السعودية 



التاريخ
والحضارة



255
متحف حكومي وخاص 

5
موقع مدرج في قائمة 

اليونيسكو للتراث العالمي

15
محمية طبيعية  



الصناعة



7630
مصنع حتى 2019

1.1
تريليون

ريال حجم االستثمارات في قطاع الصناعة

1.1
 عامل في الصناعة 

مليــــــون



الرياضة



16
نادي سعودي في 
دوري المحترفين

ألقاب في كأس الخليج العربي

ميدالية أولمبية حققتها المملكة 
في دورة األلعاب اآلسيوية 

3
ألقاب حققتها السعودية في 

كأس آسيا

6

48



السياحة



72,389
 منشأة سياحية 

555,556
وظيفة مباشرة في قطاع السياحة

69
ترتيب المملكة عالميًا في مؤشر تنافسية 

السفر والسياحة

49.4
 رحلة سياحية وافدة إلى المملكة خالل 3 أعوام

مليون

285
إجمالي إنفاق الرحالت السياحية خالل 3 أعوام 

مليار ريال



180
إجمالي تحديات العالم التي 

رصدتها السعودية

50
مؤتمر دولي تحت تنظيم المملكة

135
اجتماع تحت تغطية اللجنة 

اإلعالمية السعودية



مليار ريال 833

إجمالي اإليرادات

ترليون ريال 1.02

إجمالي النفقات

مليار ريال 346

حجم االحتياطيات الحكومية 

%2.3
نمو الناتج المحلي

موازنة
2020



المصادر
الهيئة العامة لإلحصاء

وزارة الصحة السعودية

وزارة اإلعالم

مؤسسة النقد العربي السعودي

 Global Firepower

وزارة الحج والعمرة

االتحاد السعودي لكرة القدم

World Atlas

Unesco

Internet World Stats

 Trading Economics




