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لكة ال النقل قطا ة أ

حقائق عامة

النقل قطا ل اف اإلش ل ئ

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

يعتبر قطاع النقـل والمواصـالت مـن القطاعـات     
الهامــة جــدا لالقتصــاد الــوطني لمــا يــوفره مــن  
ــائع علــــى    ــاب والبضــ ــأمين حركــــة نقــــل الركــ تــ
دور من ه يلعب ا وم والدولي حلي ال النطاقين

مسئولية اإلشراف على قطاع النقلأهمية قطاع النقل بالمملكة

ــيم                ــال التنظـــ ــام بأعمـــ تتـــــولى وزارة النقـــــل القيـــ
واإلشــراف علــى قطــاع النقــل بالمملكــة فيمــا عــدا       
النقل الجوي وكذلك التنسـيق بـين وسـائله المختلفـة     

النطاقين المحلي والدولي ، ومـا يلعبـه مـن دور
رائد في دفع حركة االقتصـاد وتقـديم الخـدمات    

.للقطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى

كما يوفر هذا القطـاع فرصـا لالسـتثمار وإيجـاد      
فرصللعمل

بمــا يخــدم االقتصــاد الــوطني وخطــة التنميــة ولهــا       
:سبيل في ذلك

تخطــيط قطــاع النقــل بالمملكــة علــى أســاس انــه       
ــواع النشــاط      وحــدة واحــدة يكمــل كــل نشــاط مــن أن
ط خط اط نش ل ك ة خط التن األخ .فرص للعمل 

وتهــتم المملكــة بهــذا  القطــاع أهتمامــاً كبيــراً    
ــاة،      ــب الحي نظــراً ألرتباطــه المباشــر بكافــة جوان
وألهميته فى دفع عجلة التنمية، ولـذلك تعمـل   

.دائما على رفع كفاءة أجهزته ومؤسساته

األخـــرى والتنســـيق بـــين خطـــة كـــل نشـــاط وخطـــط   
النشـــاط المتصـــلة بـــه كـــالطرق والســـكة الحديـــد       

.والموانىء

إعداد البحوث الفنية واالقتصادية لقطاع النقـل وفـق   
ي جيف ل التكن ي العل التق ه إلي ل ص ا ؤ و ز ج ع ر م

بعض االتفاقيات الموقعة في مجال النقل البري
ــا وصـــل إليـــه التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي فـــي     مـ

.النقل و وسائلة صناعة

إعداد ومراجعـة االتفاقيـات الدوليـة للنقـل واإلشـراف      
على تنفيذها بما يكفل حماية المنشآت الوطنية من 

وغيرها حديد موانئوسكة و طرق شبكة

.في المشرق العربي  اتفاق الطرق الدولية

اتفاقيات النقـل بـالعبور بـين دول جامعـة الـدول      
.شبكة طرق و موانئ وسكة حديد وغيرها

التنسيق بين أنواع نشـاط النقـل المختلفـة ووسـائله     
ــع ازدواج خــدمات النقــل مــع اســتخدام كــل       ــا يمن بم
وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتهـا مـع تحقيـق    

ممكنة إنتاجية .أقصىكفاءة

.العربية

ــى      ــري علـ ــل البـ ــات النقـ ــيم عمليـ ــة لتنظـ اتفاقيـ
الطــرق للركــاب والبضــائع بــين حكومــة المملكــة 
.العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية

.أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة

إعــداد اإلحصــائيات الالزمــة لوســائل النقــل المختلفــة  
.داخل المملكة

اإلشــراف علــى الشــركات الملتزمــة أو المــرخص لهــا   
أ ال ة نا ال ات ا اإل اذ اتخ ل النق ال أ

.االتفاقية االقتصادية بين دول مجلس التعاون

ــى      ــاب والبضــائع والمــواد عل ــة لنقــل الرك اتفاقي
الطـــرق البريـــة بـــين حكومـــة المملكـــة العربيـــة  

.السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية

مركز معلومات غرفة الشرقية٢

ــال أي     بأعمــال النقــل واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة حي
.تقصير يقع منها اتفاقيــة بــين حكــومتي جمهوريــة مصــر العربيــة 

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية بشـــأن تنســـيق 
.وتنظيم عمليات النقل البري بين البلدين



القسم األول
أهم المؤشرات االقتصادية لقطاع النقل بالمملكة

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

تقـــــدر مســـــاهمة نشـــــاط النقـــــل والتخـــــزين 
واالتصــــاالت فـــــى النـــــاتج المحلـــــى االجمـــــالى  

مساهمة نشاط النقل واالتصاالت فى الناتج  
المحلى االجمالى

مساهمة نشاط النقل واالتصاالت فى النـاتج المحلـى   
اإلجمالى

٢البيان ٤٢ ٥٢ ٦@ باألسعار الحقيقية حسب البيانـات األوليـة خـالل    
مليـــون ريـــال بزيـــادة  ٤٥١٦٠م حـــوالى  ٢٠٠٦عـــام 

عــن % ٩.٨مليــون ريــال وبنســبة   ٤٠١٥مقــدارها 
العام السـابق، وبلغـت مسـاهمة نشـاط النقـل      
والتخزين واالتصاالت فى إجمالى الناتج المحلـى  

% ٥.٧م باألســـعار الحقيقيـــة نســـبة  ٢٠٠٦لعـــام 
ال األ ل ال النات ن

@٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦البيان

باألسعار الحقيقية
٣٧٨٦٣٤١١٤٥٤٥١٦٠)مليون ريال(

باألسعار الجارية
ريال( ٣٥٦٦٧٣٨٤٢٩٤١٣٦٧)مليون

.من الناتج المحلى األجمالى
كمــا تقــدر مســاهمة نشــاط النقــل والتخــزين      

واالتصــــاالت فـــــى النـــــاتج المحلـــــى اإلجمـــــالى  
باألســعار الجاريــة حســب البيانــات األوليــة خــالل    

ــادة    ٤١٣٦٧م حــوالى  ٢٠٠٦عــام  ــال بزي ــون ري ملي
عـن  % ٧.٦مليون ريـال وبنسـبة    ٢٩٣٨مقدارها 

والتخطيط االقتصاد وزارة -  والمعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة : المصدر

أولية بيانات )@(

)مليون ريال(

العام السـابق، وبلغـت مسـاهمة نشـاط النقـل      
والتخزين واالتصاالت فى إجمالى الناتج المحلـى  

مـــن إجمـــالى النـــاتج % ٣.٢م نســـبة  ٢٠٠٦لعـــام 
.المحلى 

مخصصات قطاع النقل واالتصاالت فى الميزانيـة  
للدولة العامة التقديرية

المشتغلون فى قطاع النقل والتخزين  
واالتصاالت بالقطاع الخاص

بلغــت مخصصــات قطــاع النقــل واالتصــاالت  
فى الميزانية التقديريـة العامـة للدولـة لعـام     

مليــــون ريــــال، بزيــــادة    ١١٣٢٩حــــوالى  ٢٠٠٧
% ١٥.٦مليون ريال،  وبنسـبة   ١٥٢٥مقدارها 

عــــن العــــام المــــالى الســــابق الــــذى بلغــــت  

التقديرية العامة للدولة

١٢٤.٩٥ ١٢٧.٣٦

٩٠

١٢٠

١٥٠
)ألف عامل(

مليـــــون ريـــــال،  ٩٨٠٤مخصصـــــاته حـــــوالى 
من إجمالى األنفاق البالغ % ٣ومثلت نسبته 

.مليار ريال ٣٨٠

المشــــتغلون فــــى قطــــاع النقــــل والتخــــزين     
واالتصاالت بالقطاع الخاص

٠

٣٠

٦٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٣

بلــغ إجمــالى المشــتغلين فــى قطــاع النقــل 
ــوالى   ــاالت حـ ــزين واالتصـ ألـــف  ١٢٧.٣٦والتخـ

ــادة قـــدرها ٢٠٠٦عامـــل عـــام  ألـــف  ٢.٤١، بزيـ
.٢٠٠٥عامل مقارنة بعام 

مركز معلومات غرفة الشرقية

العمل وزارة : المصدر



القسم الثانى
النقل العام بالمملكة العربية السعودية

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

أطوال الطرق ومستخدمى النقل العام. ١
تطور عدد مستخدمى النقل العام  

)  م  ٢٠٠٦ -م  ٢٠٠٣(خالل الفترة 
إجمـــالى أطـــوال الطـــرق التـــى نفـــذتها بلـــغ  

ة ا ن ت ل النق ة ١٤٢٦/١٤٢٧زا
)مليون مسافر(

إجمالى أطوال الطرق: أوالً

هـــ١٤٢٧/هـــ١٤٢٦وزارة النقــل حتــى نهايــة 
ــر، منهــا    ٥٠.٦حــوالى ) م  ٢٠٠٦( ــو مت ــف كيل أل

ألف كيلـو متـر طـرق رئيسـية تـربط بـين        ١٥.٥
المنــاطق الرئيســية فــى  المملكــة والحــدود  
الدولية، كما تخدم المناطق الحضرية الكبرى 

٧.٣٧.٣٧.٢ ٧.١

٤

٦

٨

التى لها طابع محلى ودولى واضح، وحوالى 
ألف كيلو متر طرق ثانوية تربط بين المدن  ٩.١

ألف كيلـو متـر    ٢٥.٩الكبرى داخل المناطق، و 
ــة    ــرق الثانويـ ــرع مـــن الطـ ــة تتفـ ــرق فرعيـ طـ

٠

٢

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

تطور عدد مستخدمى النقل العام
)م ٢٠٠٦ -م  ٢٠٠٣(خالل الفترة 

النقل وزارة : المصدر.وتخدم القرى والمناطق الزراعية

إجمالى عدد مستخدمى النقل العام: ثانياً

ــغ   ــين    بل عــدد المســتخدمين للنقــل العــام ب
ر) م  ٢٠٠٦) (هـــ ١٤٢٧/ هـــ  ١٤٢٦(المــدن خــالل  )مم(ل

مليــون  ٦.٦مليــون راكــب مقابــل   ٦.٨حــوالى 
راكب فى العـام السـابق، أى بارتفـاع مقـداره     

.مليون راكب ٠.٢

وبلغ عدد المسافرين بواسطة النقل العـام   

النقل بين المدنالسنة
)مليون مسافر(

النقل الدولى
)مليون مسافر(

٢٠٠٣٦.٦٠.٦

ــالل  ـــ  ١٤٢٦(خـ ـــ ١٤٢٧/ هـ ــن )  م  ٢٠٠٦) (هـ مـ
ــوالى    ــاورة حـ ــدول المجـ ــى الـ ــون   ٠.٥وإلـ مليـ

م ،  ٢٠٠٥مليــون راكــب عــام   ٠.٧راكــب مقابــل 
مليون راكب عن العـام   ٠.٢بإنخفاض مقداره  

السابق

٢٠٠٤٦.٥٠.٦

٢٠٠٥٦.٦٠.٧

٢٠٠٦٦.٨٠.٥

مركز معلومات غرفة الشرقية٤

النقل وزارة : المصدر
السابق



السعودية للنقل الجماعي الشـركة. ٢

الشركة السعودية للنقل الجماعى  الهــدف مــن إنشــاء الشــركة الســعودية للنقــل  . أ

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

الشـــركة الســعودية للنقــل الجمــاعي شـــركة  
مساهمة سـعودية تـم تأسيسـها فـي عــــام      

ـــ  ١٣٩٩ ــمالها ) م١٩٧٩(هـ ــار ( رأسـ ــال ) مليـ ريـ
اب الرك ل نق و الرئيسيه وغرضها سعودي

م٢٠٠٧حتى نهاية :الجماعى

القيمةالبيان

مليار راكب٢.٦عدد الركاب ســعودي وغرضــها الرئيســي هــو نقــل الركــاب
بالحــافالت علــى شــبكة الطــرق العامــة داخــل   
ــى      ــا بينهــا ، وتمــت الموافقــة عل المــدن وفيم

مليــار ومائتــان   ( زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 
ريــال ســعودي وذلــك فــي  ) و خمســون مليــون

الجماعى للنقل السعودية الشركة : المصدر

حافلة ٣٠٠٠عدد الحافالت بالشركة

إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الحاديــة 
هــ  ١٤٢٨/٤/١٧عشر التـي إنعقـدت فـي تـاريخ     

.م ٢٠٠٧/٤/٢٤الموافق 

الخدمات الرئيسية للشركة السعودية للنقـل  . ب

) ٣٠٠٠( بلــغ عــدد الحــافالت بالشــركة مــا يقــارب   
حافلة مختلفة السـعات واألحجـام وفقـاً ألحـدث     

حتــى نهايــة عــام  مــا أنتجتــه الشــركات العالميــة 

ــاعى حتـــى   . ج ــعودية للنقـــل الجمـ ــركة السـ الشـ
:م  ٢٠٠٧نهاية عام 

:الجماعى

: تقدم الشركة خدماتها فـي المجـاالت التاليـة    
خــدمات النقــل العــام داخــل المــدن ، خــدمات     
النقـــل بـــين المـــدن ، خـــدمات النقـــل الـــدولي ، 
ي لف النق دمات خ أجير والت ود العق دمات خ

ي ر مج ي
.م٢٠٠٧

تربط شـبكة خطـوط خـدمات النقـل بـين المـدن       
مدينة وقرية فـي مختلـف أنحـاء    ) ٣٨٢(أكثر من 

.المملكة  خــدمات العقــود والتــأجير ، خــدمات النقــل فــي
ــزة     ــة المميـ ــرة ، الخدمـ ــج والعمـ ــم الحـ مواسـ

.وخدمات عقود النقل المدرسي

ــة    ــركة المحليـ ـــدمات الشـ ــي خـ ـــل ( تغطـ داخـ
دن (الم ع) ة)تس بالمملك ية رئيس دن م

بلــغ عــدد الركــاب الــذين نقلــتهم الشــركة حتــى    
مليــارين وســتمائة ( أكثــر مــن م ٢٠٠٧نهايــة عــام 

).مليون راكب 

ا يومي ة التمجدول رح يير بتس ركة الش وم تق ــدن ــع) ( المـ ـــة  ) تسـ ــية بالمملكــ ــدن رئيسـ مـ
مكـــة المكرمــــة ، المدينـــة المنــــورة ،   : ( هـــي  

ــا ،     ــدمام ، أبهــ ــائف ، الــ ــدة ، الطــ ــاض ، جــ الريــ
).و حائل  القصيم

في مجال النقل الدولي تصل رحالت الشـركة

تقــوم الشــركة بتســيير رحــالت مجدولــة يوميــا      
رحلـــة مـــا بـــين المـــدن ورحـــالت ) ٩٠٠-٦٠٠(  تبلـــغ
.دولية

ــدوليين           ــين وال ــغ عــدد وكــالء الشــركة المحلي يبل
يال)١٥٨( ،١٤٣(وك ي لمحل ل١٥وكي وكي

مركز معلومات غرفة الشرقية٥

ر ر ل ي و ل ل ج ي
اإلمــارات العربيــة، : إلــى عشــر دول عربيــة هــي 

البحــرين، قطــر، الكويــت، مصــر، األردن، ســوريا، 
. السودان اليمن و

وكيـــــل           ١٥ وكيـــــل محلـــــي ،١٤٣. ( وكـــــيال) ١٥٨(
). دولي 



حركة النقل والركاب عبر جسر الملك فهد ومملكـة  . ٣
البحرين 

المملكة بين الملكفهد جسر عبر النقل حركة

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

حركة النقل عبر جسر الملك فهد بين المملكة  
)م ٢٠٠٦ - م ٢٠٠٤(والبحرين خالل الفترة 

م عبــر  ٢٠٠٦عــدد الســيارات القادمــة عــام  بلــغ  
ألــــف  ٢٤٥٣١.٣جســــر الملــــك فهــــد حــــوالى 

داره مق اع بأرتف ٢٢١٢٣سيارة فسيارة٢ أل

السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة عبر : أوالً
جسر الملك فهد

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦البيان

١٩٨٩٦٧٧٢٤٠٨١٠٣٢٤٥٣١٣٣٣سيارات قادمة ألـف سـيارة٢٢١٢٣.٢سيارة  بأرتفـاع مقـداره    
.م  ٢٠٠٥مقارنة بعام 

م  ٢٠٠٦عـدد السـيارات المغـادرة عـام     بلـغ  كما  
ألـف   ٣٢٧٢.٥٧عبر جسـر الملـك فهـد حـوالى     

مقــداره بأرتفــاع ألــفســيارة٤٨٨.٩ســيارة

ر ي

٢٣٩٨١٧٥٢٧٨٣٦٢٤٣٢٧٢٥٧١سيارات مغادرة

شاحنات قادمة برسم 
٢١٣٥٣٢٢٨٦١٢٤٥٦٠المملكة

٢١٦شاحنات مغادرة    ٩٢٥٤٩٨٥٤٥٩ ألــف ســيارة٤٨٨.٩ســيارة بأرتفــاع مقــداره    
.م  ٢٠٠٥مقارنة بعام 

عـــدد الشـــاحنات القادمـــة برســـم  بلـــغ كـــذلك 
م عبــر جســر الملــك فهــد    ٢٠٠٦المملكــة عــام  

ألـف١.٧سيارة  بأرتفاع مقداره  ٢٤٥٦٠حوالى
الجمارك مصلحة : المصدر

٢١٦٠٩٢٥٤٩٨٥٤٥٩برسم الترانزيت

٢٢١٤٥٢٤٣٣٢٢٩٩٨٤شاحنات مغادرة فارغة

رو ع ر ب ر ي
.م  ٢٠٠٥شاحنة مقارنة بعام 

عــدد الشــاحنات المغــادرة الفارغــة عــام   بلــغ و
 ٢٩٩٨٤م عبــر جســر الملــك فهــد حــوالى  ٢٠٠٦

ألـــف شـــاحنة  ٥.٧شـــاحنة  بأرتفـــاع مقـــداره   
حركة الركاب عبر جسر الملك فهد بين المملكة  

)م ٢٠٠٦ -م  ٢٠٠٤(والبحرين خالل الفترة 
.م  ٢٠٠٥مقارنة بعام 

ــاً ــر   : ثاني ــادرون عب ــاب القــادمون والمغ الرك
:جسر الملك فهد

ر ل رين ب )مم(و

٣٨٥٩
٣٤٢١٣٢٨٩

٤٨٦٠
٤٣٦٥

٣٨٨٦
٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

)ألف راكب(

م عبـر   ٢٠٠٦إجمالى الركاب المغادرين عـام  بلغ  
أ

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

ألـــف راكـــب ٤٨٦٠جســـر الملـــك فهـــد حـــوالى
ألـف راكـب مقارنـة بعـام      ٤٩٥بأرتفاع مقـداره   

.م  ٢٠٠٥

م  ٢٠٠٦عــدد الركــاب القــادمون عــام  بلــغ بينمــا  
ال ف لك اك٣٤٢١ال ف أل

مركز معلومات غرفة الشرقية٦

الجمارك مصلحة : المصدر

ركاب قادمون  ركاب مغادرون  ألـف راكـب٣٤٢١عبر جسر الملك فهد حـوالى
ألـــف راكـــب مقارنـــة  ٤٣٨بانخفـــاض مقـــداره  

.م  ٢٠٠٥بعام 



السيارات المسجلة بالمملكة العربية السعودية. ٤

إجمالى السيارات المسجلة بالمملكة العربية   إجمالى عدد  السيارات المسـجلة بالمملكـة:أوال

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

)  هـ ١٤٢٦ - هـ  ١٤٢٢(السعودية خالل الفترة 

إجمـــــالى عـــــدد الســـــيارات المســـــجلة بلـــــغ  
بالمملكة العربيـة السـعودية حتـى نهايـة عـام       

ــوالى  ١٤٢٦ ـــ حـ ــادة   ١٣٤٣٨هـ ــيارة بزيـ ألـــف سـ

ممو ب ج م ر ي إجم
العربية السعودية

١٠٣٨٦

١٣٤٣٨

١٤٢٥

١٤٢٦

 ١٤٢٥ألــف ســيارة مقارنــة بعــام   ٣٠٥٢قــدرها 
ألف سـيارة مقارنـة    ٤٤٢٩هــ ، وبزيادة قدرها  

.هـ ١٤٢٢بعام 

ارتفع معدل النمو السنوى إلجمـالى السـيارات   

٩٩٤٧

٩٠٠٩

٩٤٨٥

١٤٢٢

١٤٢٣

١٤٢٤

)ألف سيارة(

المســـــجلة بالمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية  
ــوالى   ــام % ٢٩.٤بحـ ــام    ١٤٢٦عـ ــة بعـ ـــ مقارنـ هـ

مقارنــة % ٤٩.٢هـــ، كمــا ارتفــع بحــوالى     ١٤٢٥
.  هـ ١٤٢٢بعام 

٠ ٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٠٠٠

للمرور العامة اإلدارة -  الداخلية وزارة : المصدر

رخــص القيــادة الممنوحــة بالمملكــة  : ثانيــاً
العربية السعودية

رخص القيادة الممنوحة بالمملكة العربية  
)  هـ ١٤٢٦ - هـ  ١٤٢٢(السعودية خالل الفترة  ــادة الممنوحـــــة  بلـــــغ   إجمـــــالى رخـــــص القيـــ

ـــ  ١٤٢٦بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــام    هـ
والى ٢٥١ح داره٢ اضمق بإنخف ة فرخص أل

٢٦٨.٧

٢٥٤.٩

٢٥١.٢

١٤٢٤

١٤٢٥

١٤٢٦ ألــف رخصــة بإنخفــاض مقــداره  ٢٥١.٢حــوالى
هــــــ ،  ١٤٢٥ألــــف رخصــــة مقارنــــة بعــــام  ١٧.٥

ألـف رخصـة مقارنـة     ١٣.٥وبإنخفاض مقـداره   
.هـ ١٤٢٢بعام 

رخص ال إلجمالى السنوى النمو انخفضمعدل

٢٦٤.٧

٢٨٢.٠

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠

١٤٢٢

١٤٢٣

)ألف رخصة(

للمرورالعامةاإلدارة-الداخليةوزارة:المصدر

انخفض معدل النمو السنوى إلجمالى الـرخص
الممنوحـــــة بالمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية  

 ١٤٢٥هــ مقارنـة بعـام     ١٤٢٦عام % ٦.٥بحوالى 
ــة بعــام  % ٥.١هـــ، كمــا انخفــض بحــوالى     مقارن

.  هـ ١٤٢٢

مركز معلومات غرفة الشرقية٧

للمرور العامة اإلدارة -  الداخلية وزارة:المصدر



المنصرف سنوياً من لوحات المركبات بالمملكة  
ــاً ــات   : ثالثـ ــات المركبـ ــن لوحـ ــنويا مـ ــرف سـ المنصـ

بالمملكة العربية السعودية

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

)  هـ ١٤٢٦ -هـ  ١٤٢٢(العربية السعودية خالل الفترة 
العـــدد االجمـــالى المنصـــرف مـــن لوحـــات بلـــغ  

ـــ ١٤٢٦المركبـــات  عـــام  ألـــف  ٥٤١.٩حـــوالى .  هـ
ألـف  لوحـة مقارنـة      ١٠٢.٤لوحة، بزيادة قـدرها   

.بالعام السابق

١٤٢٢١٤٢٣١٤٢٤١٤٢٥١٤٢٦النوع

٣٢٩٦٧٢٢٩٢٦٧٣٣١١٦٦٨٣٠٨٥٦٧٤٠١٣٥٤خصوصى

١١٥٦٦٩١١٠٧٤٥٦٧٩٧٠٨٨٩٦أجرة .بالعام السابق

كما بلغ عدد المنصـرف مـن لوحـات السـيارات      
هــ، بزيـادة    ١٤٢٦ألـف لوحـة عـام      ٤٠١.٤الخاصة 

ــدرها    ألــــف لوحــــة مقارنــــة بالعــــام      ٩٢.٨قــ
.السابق

١٨٣٤٣١١٥٣١٢٧١٢٢٧١٩١٠٩٢٤٢١١٥٢٨١نقل

١٣١٣٦١٣٦٤٤١٣٠٩٦٨٣٩٤١٠٩٠٩حافلة

٣٧٩٥٦١٦٤٥٦٠٣٣٠٠٠٢٧٥٠دراجة نارية

٥٣٨١أليات ٦٢١١٥٤٢٤١٥٢٧٤٩ بق

كمــا بلــغ عــدد المنصــرف مــن لوحــات ســيارات   
هــــ، بزيـــادة  ١٤٢٦ألـــف لوحـــة عـــام  ٨.٩األجـــرة  
.ألف لوحة مقارنة بالعام السابق  ٠.٩قدرها  

ات يا اتس لوح ن فم نص ال دد ع غ بل ا ك

للمرور العامة اإلدارة -  الداخلية وزارة : المصدر

عدد التراخيص ألنشطة النقل البرى  

٥٣٨١٠٦٢١١٥٤٢٤١٥٢٧٤٩أليات

٥٤٢١٣٨٤٧٥٧٨٠٤٦١٦٩٦٤٣٩٥٨٨٥٤١٩٣٩المجموع

كمــا بلــغ عــدد المنصــرف مــن لوحــات ســيارات
ــام    ١١٥.٣النقــل  ــف لوحــة ع ــادة   ١٤٢٦أل ـــ، بزي ه

.أالف لوحة مقارنة بالعام السابق  ٦.٠قدرها    

كمــا بلــغ عــدد المنصــرف مــن لوحــات الحــافالت 
١٠ عام٩ لوحة قدرها١٤٢٦ألف بزيادة ٢ه ٥

بالمملكة العربية السعودية

عدد التراخيصالبيان

٧٨٤مكاتب ترحيل البضائع والمهمات

١٣٩١مكاتب تأجير السيارات الصغيرة  ٢.٥هـ، بزيادة قدرها   ١٤٢٦ألف لوحة عام ١٠.٩
٦٨٩تراخيص األجرة العامة.ألف لوحة مقارنة بالعام السابق

)  رخصة تشغيل(التشغيل الفردية رخص 
٢٣٥٣٩لسيارات األجرة العامة

١٧٣مكاتب نقل وترحيل الركاب خارج المملكة

المدن بين الركاب ترحيل ٣٠٦مكاتب ٣٠٦مكاتب ترحيل الركاب بين المدن

٣٠٧النقل المدرسى

١٨نقل المعلمات  

عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها بنقل  
٢٦٩٩البضائع والمهمات على الطرق

مركز معلومات غرفة الشرقية٨
النقل وزارة : المصدر

١١٤تراخيص النقل الدولى بالحافالت

٤نقل المعتمرين والزوار من خارج المملكة



القسم الثالث
السكك الحديدية فى المملكة العربية السعودية

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

نشأة السكك الحديدية بالمملكة. ١

ــام     ــة فـــي عـ ــرة الســـكك الحديديـ نشـــأت فكـ
ــام    ١٣٦٦ ـــ الموافـــق عـ ــر ١٩٤٧هـ ــدما أمـ م عنـ

)طيـــب اهللا ثــــراه(جاللـــة الملـــك عبــــدالعزيز

ــر مــن ألفــين عربــة لنقــل     وتمتلــك المؤسســة أكث
الركاب وأنواع البضائع الصلبة والسائلة والسائبة، 
كما قامت المؤسسة بإنشاء محطات حديثة في 
كــل مــن الريــاض والــدمام والهفــوف إضــافة إلــى    
اء وإنش حن الش ات وعرب اب الرك ات ديثعرب تح زيز ب رج ب ي

بإنشـــاء خـــط حديـــدي يـــربط مينـــاء الـــدمام      
بالعاصـــمة الريـــاض لغـــرض نقـــل البضـــائع     
والسلع والمواد الغذائيـة ومسـتلزمات البنـاء    
والتعمير المسـتوردة عـن طريـق الـدمام إلـى      

. مدينة الرياض
ــعة    ــات لتوسـ ــإجراء الدراسـ ــل بـ قامـــت وزارة النقـ
الشــبكة ، وصــدرت موافقــة المجلــس االقتصــادي 
ة ع ت ث ا ذ تنف عل لكة ال ف األعل

ــات الشــحن وإنشــاء      ــاب وعرب ــات الرك تحــديث عرب
مراكز لصيانة القاطرات إضافة إلى إنشاء المينـاء  

. الجاف بمدينة الرياض

تم افتتاح الخط رسمياً من قبل جاللـة الملـك   
 ١٣٧١/١/١٩بتاريخ   ) طيب اهللا ثراه(عبد العزيز 

 ١٤٠٥م، وفـي عـام    ١٩٥١أكتـوبر   ٢٠هـ الموافـق  
م تـم إنشـاء خـط آخـر جديـد       ١٩٨٥هـ الموافق 

سـاعات  )٤(اختصر مسـافة وزمـن السـفر ب   
.كيلو متر ٤٥٠ساعات بطول ) ٧(بدالً من 

األعلى في المملكة علـى تنفيـذها حيـث تـم دعـوة      
ــانونيين    ــين والقــ ــاليين والفنيــ ــارين المــ المستشــ
إلعــداد وثــائق المشــروع وطرحــه فــي منافســة      
دوليــة لالســتثمار فيــه مــن قبــل القطــاع الخــاص    
وتضـــمنت الدراســـات توســـعة الشـــبكة لتنفيـــذ     

والذي يمتد مـن مينـاء جـدة اإلسـالمي علـى البحـر       
األحمــر وحتــى مينــاء الملــك عبــد العزيــز بالــدمام       
ومينـاء الملـك فهـد بالجبيـل بالمنطقـة الشــرقية      

: الخطوط التالية
الغرب/ خط الشرق : أوالً مزايا النقل بالسكك الحديدية. ٢

القدرة على نقل االحجام والكميـات الكبيـرة مـن    
ــعار     ــة بأسـ ــل منظمـ ــرامج نقـ ــق بـ ــائع وفـ البضـ

كيلـو  ) ٩٥٠(على الخليج العربي ويبلـغ طـول الخـط    منافسة
ــزء مــن هــذا        ــاً ج ــائم حالي ــر، ويشــكل الخــط الق مت

وسـتكون المنقـوالت الرئيسـية لهـذا الخـط      . الخط
القادمـة لألسـواق المحليـة إضـافة       هي الحاويـات 

إلى شبه من الحاويات التي تصـل إلـى بعـض دول    
.الخليج العربي

.منافسة
تـوفر للركـاب المتعـة والراحـة     . وسيلة نقل آمنة

.داخل العربات  وحرية أكبر في الحركة
.الحفاظ على البيئة من التلوث 
.التخفيف من االزدحام على الطرق 

تشغيل وإدارة خطوط السكك الحديدية  بالمملكة. ٣

الجنوب/ خط الشمال : ثانياً

ويربط هذا الخـط الريـاض بمنطقـة حـزم الجالميـد      
ــول   ــة بطـ ــمال المملكـ ــا  ) ١٤٠٨(شـ ــر، كمـ ــو متـ كيلـ

ــدمام      ــل بال ــط الجبي ســيتم بمشــيئة اهللا تعــالى رب
كيلو متـر ، وكـذلك ربـط جـدة     ) ١١٥(بخط يبلغ طوله  تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التـي

اقتصادية في التكاليف إذ يخفض تكلفـة النقـل    
.وتكاليف صيانة الطرق

مركز معلومات غرفة الشرقية٩

و غ يب ج)(ب رب و ر و ي
لـربط    وصلة  بمكة المكرمة والمدينة المنورة مع

ــغ   ــر ، وسيســاهم  ) ٥٧٠(ينبــع وبطــول يبل ــو مت كيل
هذا الخـط فـي خدمـة ونقـل ضـيوف الـرحمن فـي        

.مواسم الحج والعمرة والزيارة

ي ي ي و مؤ وم
يــــرأس مجلــــس إدارتهــــا معــــالي وزيــــر النقــــل   
ــوم      ــا تقـ ــوط كمـ ــذه الخطـ ــيانة هـ ــغيل وصـ بتشـ

. بتشغيل عدد من القاطرات الحديثة 



نقل الركاب بالسكك الحديدية. ٤

ة ال كك ال كا تط الحديدية:أوال السكك ركاب :عدد

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

تطور عدد ركاب السكك الحديدية
)هـ ١٤٢٦ -هـ  ١٤١٧(خالل الفترة  ــغ   ــع    بلـ ــة لجميـ ــكك الحديديـ ــاب السـ ــدد ركـ عـ

. هـ ١٤٢٦ألف راكب عام  ١١٦٩المحطات  

ارتفــع عــدد ركــاب الســكك الحديديــة لجميــع      
والى بح ام٦١٠المحطات بع ة فراكبمقارن أل

:عدد ركاب السكك الحديدية:أوال

السنة
عدد الركاب لجميع 

المحطات
)باأللف(

الكيلو مترى/ عدد الركاب 
)بالمليون(

ألــف راكــب مقارنــة بعــام ٦١٠المحطــات بحــوالى 
ألــف راكــب مقارنــة بعــام  ٦٥وبحــوالى . هـــ ١٤١٧
.هـ ١٤٢٥

ارتفــع معــدل النمــو الســنوى لركــاب الســكك      
ام المحطاتفىع ع لجمي ة ه١٤٢٦الحديدي

١٤١٧٥٥٩١٩٢

١٤١٩٦٧٤٢٢٤

١٤٢١٨٢٢٢٨٥

١٤٢٣٧٢٢٣٢ هـــ١٤٢٦الحديديــة لجميــع المحطــات فــى عــام
.هـ ١٤١٧مقارنة بعام % ١٠٩.١بحوالى  

ــاب      ــذلك ارتفــع عــدد الرك ــام   / ك ــرى ع ــو مت كيل
ـــ بحـــوالى   ١٤٢٦ ــون راكـــب  (  ١٨٦هـ كيلـــو / مليـ
بعام)مترى الحديدية للخطوط العامة المؤسسة : المصدر.هـ١٤١٧مقارنة

١٤٢٣٧٢٠٢٣٢

١٤٢٥١١٠٤٣٦٠

١٤٢٦١١٦٩٣٧٨

قيمة األجور المستوفاه لركاب جميع المحطات  
)  هـ ١٤٢٦ -هـ  ١٤١٧(خالل الفترة 

.هـ ١٤١٧مقارنة بعام ) مترى

قيمـــة األجـــور المســـتوفاه لركـــاب الســـكك  : ثانيـــاً
:الحديدية

قيمـة األجـور المسـتوفاة  لركـاب جميـع       تبلغ 
حطات عا٣٨٢١٩ال يال ه١٤٢٦ألف

٢٣ .٩٨

٣٤.٣٧

٣٨.٢٢

١٤٢٣

١٤٢٥

١٤٢٦

.هـ١٤٢٦ألف ريال عام ٣٨٢١٩المحطات

ارتفعت قيمة األجور المستوفاة  لركاب جميـع  
ألـــف ريـــال مقارنـــة  ٢١٥٤٦المحطـــات بحـــوالى 

ألف ريال مقارنـة   ٣٨٤٦وبحوالى . هـ ١٤١٧بعام 
ه١٤٢٥بعام

٢٣ .٤٤

١٦ .٦٧

١٨.٧١

١٤١٧

١٤١٩

١٤٢١

)مليون ريال سعودى(

.هـ١٤٢٥بعام

ــور    ــة األجـ ــنوى لقيمـ ــو السـ ــدل النمـ ارتفـــع معـ
المســــتوفاة  لركــــاب جميــــع المحطــــات عــــام    

.هـ ١٤١٧مقارنة بعام % ١٢٩.٢هـ  بحوالى   ١٤٢٦

مركز معلومات غرفة الشرقية١٠

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

الحديدية للخطوط العامة المؤسسة : المصدر



شحن البضائع بالسكك الحديدية. ٥

شحن البضائع بالسكك الحديدية الحديدية:أوال بالسكك المنقولة البضائع حجم

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

)هـ ١٤٢٦ -هـ  ١٤١٧(خالل الفترة  
حجم األطنان المنقولة بالسكك الحديديـة  بلغ  

ألــــــــف طــــــــن                   ٢٤٥٨لجميــــــــع المحطــــــــات  
. هـ ١٤٢٦عام 

كك بالس ة المنقول ان األطن م حج ع ارتف

حجم البضائع المنقولة بالسكك الحديدية:أوال

السنة
األطنان المنقولة لجميع 

المحطات
)باأللف(

الكيلو مترى/ عدد األطنان 
)بالمليون(

١٤١٧١٥٨٨٧٢٦ ارتفــــع حجــــم األطنــــان المنقولــــة بالســــكك
الــف  ٨٧٠الحديديــة لجميــع المحطــات بحــوالى  

ــام    ــة بعـ ــن مقارنـ ـــ ١٤١٧طـ ــا انخفـــض  . هـ بينمـ
.هـ ١٤٢٥الف طن مقارنة بعام  ٣٨بحوالى  

ان األطن م لحج نوى الس و النم دل مع ع ارتف

١٤١٩١٠١٢٩٣٨

١٤٢١١٥٧٠٨٠٢

١٤٢٣١٦٦٤٧٧٨ ارتفـــع معـــدل النمـــو الســـنوى لحجـــم األطنـــان
المنقولة بالسكك الحديدية لجميـع المحطـات   

مقارنــــــة            % ٥٤.٨هـــــــ بحــــــوالى    ١٤٢٦عــــــام 
.هـ ١٤١٧بعام  

الحديدية للخطوط العامة المؤسسة : المصدر ــاً ــحن  : ثانيـ ــتوفاه لشـ ــور المسـ ــة األجـ قيمـ
الحديدية بالسكك البضائع

١٤٢٥٢٤٩٦١١٤٥

١٤٢٦٢٤٥٨١١٧١

قيمة األجور المستوفاه لشحن البضائع  
المحطات لجميع الحديدية بالسكك

البضائع بالسكك الحديدية

ــ  ــحن    تبلغــ ــتوفاة لشــ ــور المســ ــة األجــ قيمــ
ــع المحطــات    ــال   ١٤٢.١البضــائع لجمي ــون ري ملي

. هـ ١٤٢٦عام 

ن لش فاة ت ال األ ة تق تف بالسكك الحديدية لجميع المحطات  ا
)  هـ ١٤٢٦ -هـ  ١٤١٧(خالل الفترة 

١٤٢.١

١٣٠.٥١٤٢٥

١٤٢٦

ــحن ــتوفاة  لشـ ــور المسـ ــة األجـ ــت قيمـ ارتفعـ
مليـون   ٧٩.٩البضائع لجميع المحطات بحوالى 

مليـون   ١١.٦وبحـوالى  . هــ  ١٤١٧ريال مقارنة بعام 
.هـ ١٤٢٥ريال مقارنة بعام 

األج ة لقي ى ن الس الن دل مع ع تف ا

٧٦ .٠

٦٢.٢

٨٣ .٩

١٠٩ .٧

١٤١٧

١٤١٩

١٤٢١

١٤٢٣

)مليون ريال سعودى(

ــور ــنوى لقيمـــة األجـ ــو السـ ارتفـــع معـــدل النمـ
المســــــتوفاة لشــــــحن البضــــــائع بالســــــكك  

ــام      ــات عـ ــع المحطـ ــة لجميـ ـــ   ١٤٢٦الحديديـ هـ
.هـ ١٤١٧مقارنة بعام % ١٢٨.٥بحوالى  

مركز معلومات غرفة الشرقية١١

٠ ٣٠ ٦٠ ٩٠ ١٢٠ ١٥٠

الحديدية للخطوط العامة المؤسسة : المصدر



الرؤية المستقبلية لقطاع النقل 
ة ال ة ال لكة ال ف

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

:تتمثل الرؤية المستقبلية لقطاع النقل فى المملكة العربية السعودية فى      
توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميـع األنمـاط لمواكبـة احتياجـات المملكـة      

في المملكة العربية السعودية

.المستقبلية
. ويتميز بالسالمة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني

ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية والقدرة التنافسـية للمملكـة   
الدولي المستوى .على المستوى الدولي.على

.كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنه ألفراد المجتمع 

مركز معلومات غرفة الشرقية١٢



: المراجع

السعودية العربية بالمملكة البرى النقل واقع

 السنوى، اإلحصائى الكتاب والمعلومات، العامة اإلحصاءات مصلحة والتخطيط، االقتصاد وزارة

.مختلفة أعوام       

                       السنوى، التقرير واالحصاء، االقتصادية لألبحاث العامة اإلدارة السعودى، العربى النقد مؤسسة 
.مختلفة أعوام

. م ٢٠٠٨ وأرقام، حقائق الشرقية، غرفة 

: بيانات. ٢

.منشورة بيانات النقل، وزارة

.منشورة بيانات الجماعى، للنقل السعودية الشركة

  .منشورة بيانات الحديدية، للخطوط العامة المؤسسة

مركز معلومات غرفة الشرقية١٣

المعلومات الواردة فى هذا التقرير ال تعبر عن أي موقف للغرفة وال نتحمل أية مسئولية،  @  
.رغم اتباع أقصى درجات الدقة والحذر أثناء إعداد هذا التقرير


