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الملخص التنفيذي

العدد  بلغ  بالغرفة  المنتسبين  بيانات  قاعدة  بحسب 
المدينة  بمنطقة  النشطة  التجارية  للسجالت  اإلجمالي 
الربع  المنورة (نطاق عمل غرفة المدينة المنورة) بنهاية 
تجاريًا،  سجًال   51,278 عدد  2022م  عام  من  الثالث 
بانخفاض بلغت نسبته 1.3٪ مقارنة بالربع السابق من 
نفس العام، وبارتفاع بلغت نسبته 1.8٪ مقارنة بنفس 
نمو شهري  معدل  وبمتوسط  2021م،  عام  من  الفترة 

يبلغ ٪0.16.

بهدف  التقرير  هذا  المنــورة  المـدينة  غــرفة  أعدت 
ونسبة  المنورة  المدينة  منطقة  باقتصاد  التعريف 
مساهمة كل قطاع فيه وحجم التوظيف في كل قطاع، 
المنطقة  تحتاجها  التي  األنشطة  أبرز  على  والوقوف 
والمحافظات التابعة لها، وقد اعتمدت الغرفة في إعداد 

هذا التقرير على ما يلي : 
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المدينة  غرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
بحسب  2022م  عام  من  الثالث  الربع  بنهاية  المنورة 

النشاط االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة

     

1  18,635 36.3% 3.0% 

2  8,838 17.2% 15.9% 

3  6,083 11.9% 0.8% 

4  4,591 9.0% 2.5% 

5  3,826 7.5% 3.7% 

6  2,238 4.4% 3.1% 

7  1,343 2.6% 7.8% 

8  1,238 2.4% 0.8% 

9  1,186 2.3% 0.1% 

10  827 1.6% 24.7% 

11  717 1.4% 4.4% 

12  338 0.7% 2.1% 

13  316 0.6% 1.3% 

14  276 0.5% 4.5% 

15  273 0.5% 0.4% 

16  212 0.4% 5.5% 

17  143 0.3% 20.1% 

18  112 0.2% 20.4% 

19  70 0.1% 29.6% 

20  16 0.0% 5.9% 

  51,278 100.0% 1.8% 
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المنورة  المدينة  بمنطقة  النشطة  التجارية  السجالت 
خالل الربع الثالث 2022م بحسب الموقع

منطقة  بمحافظات  النشطة  التجارية  السجالت  تطور 
المدينة المنورة 
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كذلك بدأت األنشطة السياحيــة في التعافــي وقد يرجـــع 
ذلك لعودة رحالت العمرة والزيارة سواء من خارج المملكة 

أو داخلها
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المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  المشتغلين  توزيع 
المنورة خالل الربع الرابع ٢٠٢١م

المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  المشتغلين  تطور 
المنورة (٢٠٢٠-٢٠٢١م)
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الرقم القياسي ألسعار العقارات
أسعار  في  النسبي  التغير  لقياس  إحصائية  أداة  هو 
وهي  السعودية،  العربية  المملكة  بمناطق  العقارات 
العقارية  للمعامالت  بيانات  مجموعة  إلى  تستند 
الرسمي  المرجع  بصفتها  العدل  وزارة  في  المتوفرة 
الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة. 
ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة للعمليات اإللكترونية 
وتشمل  الوزارة.  في  تتم  التي  والتوثيق  التسجيل 
مثل  العقارية  المعامالت  في  المختلفة  المتغيرات 
القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع. وبناء عليه، تحسب 
سنوي  ربع  أساس  عل  المؤشر  إلحصاء  العامة  الهيئة 
العقار  ونوع  زراعي)  تجاري،  (سكني،  القطاع  حسب 
بيت، معرض/محل،  فيال، شقة،  عمارة،  أرض،  (قطعة 
في  اإلدارية  المناطق  لجميع  زراعية)  أرض  تجاري،  مركز 

المملكة. وسنة األساس للمؤشر هي 2014م.

وتشير اإلحصائيات المنشورة بانخفاض الرقم القياسي 
الربع  خالل  المنورة  المدينة  بمنطقة  العقارات  ألسعار 
 ٪0.2 بلغت  طفيفة  بنسبة  2022م  عام  من  الثاني 
بلغت  وبانخفاض  العام،  األول من نفس  بالربع  مقارنة 

نسبته 0.6٪ مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

العقارات-  ألسعار  القياسي  الرقم  إحصائيات  المصدر: 
الهيئة العامة لإلحصاء
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الرقم القياسي ألسعار المستهلك
في  التغيرات   (CPI) المستهلك  أسعار  مؤشر  يعكس 
األسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من 
السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وتم اختيار هذه 
السلة بناء على نتائج مسح اإلنفاق والدخل الذي أِجري 
في عام 2018م (سنة األساس)، والذي على ضوئه تم 
خالل  من  األسعار  تجميع  ويتم  وأوزانها،  البنود  تحديد 
العامة  الهيئة  وتنشر  البيع.  لنقاط  الميدانية  الزيارات 
المملكة  لسكان  شهري  أساس  عل  المؤشر  إلحصاء 
والمدن الرئيسية بها، وينطوي المؤشر على 12 مجموعة 
المجموعات  من  عدد  منها  يتفرع  لإلنفاق  رئيسية 

الفرعية.

وتشير اإلحصائيات المنشورة بانخفاض الرقم القياسي 
شهر  خالل  المنورة  بالمدينة  المستهلك  ألسعار 
 ٪0.1 بلغت  طفيفة  بنسبة  2022م  لعام  أغسطس 
بلغت  وبارتفاع  العام،  نفس  السابق  بالشهر  مقارنة 

نسبته 1.9٪ مقارنة بشهر أغسطس من العام السابق.

المصدر: إحصائيات الرقم القياسي ألسعار المستهلك- 
الهيئة العامة لإلحصاء
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إجمالي عدد السجالت

المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  المركز  مستوى  على 
اإلجمالي  العدد  بلغ  المنتسبين-  بيانات  قاعدة  -بحسب 
الثالث من عام  الربع  بنهاية  النشطة  التجارية  للسجالت 
بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   45,863 عدد  2022م 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   ٪0.9 نسبته 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪2.3 نسبته  بلغت  وبارتفاع 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركز  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت  أعداد 
(سبتمبر  الفترة  خالل  المنورة  المدينة  بغرفة  الرئيسي 
٢٠٢١م- سبتمبر ٢٠٢٢م) بدأها بمرحلة تراجع ثم يبدأ في 
شهر  خالل  ذروتها  لتبلغ   ٢٠٢٢ العام  بداية  مع  النمو 
أغسطس، ليدخل في مرحلة تراجع مرة أخرى خالل الشهر 

الحالي سبتمبر ٢٠٢٢م.

بالمدينة  النشطة  السجالت  إلجمالي  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 
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المدينة  غرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
بحسب  2022م  عام  من  الثالث  الربع  بنهاية  المنورة 

النشاط االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة

 
    

 16549 36.1% 2.3% 

 8175 17.8% 16.6% 

 5452 11.9% 0.9% 

 3980 8.7% 1.9% 

 3367 7.3% 3.6% 

 1808 3.9% 3.6% 

 1255 2.7% 7.5% 

 1183 2.6% 0.9% 

 1134 2.5% 0.9% 

 716 1.6% 20.1% 

 645 1.4% 4.9% 

 329 0.7% 1.9% 

 288 0.6% 1.8% 

 255 0.6% 3.8% 

 225 0.5% 0.4% 

 197 0.4% 2.6% 

 135 0.3% 22.0% 

 98 0.2% 15.3% 

 56 0.1% 21.7% 

 16 0.0% 6.7% 

 45,863 100.0% 2.3% 
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أنشطة تجارة الجملة والتجزئة
وتشمل (البيع بالجملة والتجزئة لجميع السلع)

36.1٪ من  حوالي  والتجزئة  الجملة  تجارة  أنشطة  تمثل 
بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  للغرفة  الرئيسي 
عدد السجالت النشطة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
بنهاية الربع الثالث من عام 2022م عدد 16,549 سجًال 
بالربع  مقارنة   ٪2.2 نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا، 
السابق من نفس العام، وكذلك بانخفاض بلغت نسبته 

2.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)
تمثل أنشطة المقاوالت حوالي 17.8% من إجمالي عدد 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت في 
2022م  الثالث من عام  الربع  أنشطة المقاوالت بنهاية 
 ٪1.3 نسبته  بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   8,175 عدد 
كبير  وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪16.6 نسبته  بلغت 

السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة 
2021م  العام  من  األخير  الربع  بداية  من  تراجع  بمرحلة 
نمو  ليبدأ من جديد مرحلة  2022م  أبريل  لشهر  وصوًال 

متأرجح صعودًا وهبوطًا حتى الشهر الحالي.

التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة 
والتجزئة بالمدينة المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- 

سبتمبر 2022م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  المقاوالت  النشطة ألنشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو 
من بداية النصف الثاني من العام 2021م وصوًال لشهر 

أغسطس 2022م.
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التطور الشهري للسجالت النشطة للمقاوالت بالمدينة 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

من   ٪  11.9 حوالي  واإلعاشة  المطاعم  أنشطة  تمثل 
بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
الرئيسي للغرفة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة المطاعم واإلعاشة بنهاية 
تجاريًا،  5,452 سجًال  2022م عدد  الثالث من عام  الربع 
بانخفاض بلغت نسبته 1.4٪ مقارنة بالربع السابق من 
 ٪0.9 نسبته  بلغت  بانخفاض  وكذلك  العام،  نفس 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  واإلعاشة  المطاعم  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة تراجع 
خالل الربع األخير من العام 2021م وصوًال لنهاية الربع 
النمو  في  جديد  من  يبدأ  ثم  2022م  العام  من  األول 

المتأرجح صعودًا وهبوطًا حتى الربع الحالي.

واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
بالمدينة المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م)
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األنشطة الصناعية
(صناعة،  التحويلية  اإلنتاجية  األنشطة  كل  وتشمل 
تشكيل  واألجهزة،  المعدات  إصالح  صيانة  خياطة، 

المعادن ...)

8.7٪ من إجمالي عدد  تمثل األنشطة الصناعية حوالي 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الصناعية بنهاية الربع الثالث من 
بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  3.980 سجًال  2022م عدد  عام 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   ٪1.5 نسبته 
وبانخفاض بلغت نسبته 1.9٪ مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

إجمالي عدد  من   %7.3 الخدمية حوالي  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الخدمية بنهاية الربع الثالث من 
بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  3,367 سجًال  2022م عدد  عام 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %1.5 نسبته 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %3.6 نسبته  بلغت  وبارتفاع 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة تراجع 
لبداية  2021م وصوًال  العام  الثالث من  الربع  من نهاية 
الربع الثاني من عام 2022م ليدخل من جديد في مرحلة 

نمو.

بالمدينة  الصناعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة تراجع 
لبداية  2021م وصوًال  العام  الثالث من  الربع  من نهاية 
الربع الثاني من عام 2022م ليدخل من جديد في مرحلة 

نمو حتى شهر نوفمبر.
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التقرير االقتصادي
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بالمدينة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

أنشطة ورش صيانة المركبات
وتشمل (ورش كهرباء وميكانيكا وسمكرة المركبات ...)

من   ٪3,9 حوالي  المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  تمثل 
بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
الرئيسي للغرفة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
1,808 سجًال  عدد  2022م  عام  الثالث من  الربع  بنهاية 
بالربع  مقارنة   ٪3.6 نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا، 
 ٪3,6 نسبته  بلغت  وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق 

بنفس الفترة من العام السابق.
تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة 
بمرحلة النمو المتأرجح صعودًا وهبوطًا من بداية العام 

٢٠٢٢م وحتى الربع الحالي.

التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
بالمدينة المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م) 
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الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة السياحية
وتشمل (قطاع اإليواء، وكاالت السفر، تنظيم الرحالت، 

قصور وقاعات األفراح)

تمثل األنشطة السياحية حوالي 2.7% من إجمالي عدد 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة السياحية بنهاية الربع الثالث من 
بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   1,255 عدد  2022م  عام 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %2.3 نسبته 
وكذلك بارتفاع بلغت نسبته 7.5% مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

إجمالي عدد  العقارية حوالي 2,6% من  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
قاعدة  وبحسب  المنورة  بالمدينة  الصناعية  التجارية 
بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد السجالت في األنشطة 
العقارية بنهاية الربع الثالث من عام 2022م عدد 1,183 
بالربع  مقارنة   %1.9 نسبته  بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال 
نسبته  بلغت  بارتفاع  وكذلك  العام،  نفس  من  السابق 

0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  السياحية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الرئيسي للغرفة يمر بمرحلة نمو نسبي من بداية العام 

2022م وحتى نهاية الفترة. 

بالمدينة  السياحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  العقارية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة تراجع خالل 
الربع األخير من العام 2021م وصوًال لبداية الربع الثاني 
من العام 2022م ليدخل من جديد في مرحلة نمو حتى 

نهاية الفترة. 
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بالمدينة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   ٪2.5 حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة المهنية بنهاية الربع الثالث من 
بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   1,134 عدد  2022م  عام 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   ٪0.3 نسبته 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪0.9 نسبته  بلغت  وبارتفاع 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  المهنية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الرئيسي يمر بمرحلة هبوط متأرجح صعودًا وهبوطًا من 
نهاية الربع الثالث من العام 2021م وصوًال لبداية الربع 
الثالث من عام 2022م ليدخل من جديد في مرحلة نمو.

بالمدينة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

التقرير االقتصادي
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 أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

تمثل أنشطة النقل والتخزين حوالي 1.6% من إجمالي 
الرئيسي،  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع الثالث 
بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   716 عدد  2022م  عام  من 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %6.1 نسبته 
بنفس  مقارنة   %20.1 نسبته  بلغت  واضح  وبارتفاع 

الفترة من العام السابق.

أنشطة التأجير
وتشمل (جميع أنشطة استقدام وتأجير العمالة، وتأجير 

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

عدد  إجمالي  من   %1.4 حوالي  التأجير  أنشطة  تمثل 
وبحسب  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
في  السجالت  عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة 
أنشطة التأجير بنهاية الربع الثالث من عام 2022م عدد 
645 سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 2.4% مقارنة 
بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض بلغت نسبته 

4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  والتخزين  النقل  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو 

من بداية الفترة وحتى نهايتها.

والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
بالمدينة المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  التأجير  ألنشطة  السجالت  أعداد 
من  تراجع  بمرحلة  يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي 
نهاية الربع الثالث من العام 2021م وصوًال لبداية العام 
2022م ليدخل من جديد في مرحلة نمو نسبي حتى نهاية 

الفترة.

الربع الثالث من عام 2022م
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التطور الشهري لسجالت أنشطة التأجير بالمدينة المنورة 
خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

األنشطة التعليمية
وتشمل (جميع أنشطة التعليم والتدريب)

تمثل األنشطة التعليمية حوالي 0.7٪ من إجمالي عدد 
لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
المدينة المنورة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
الربع  بنهاية  التعليمية  األنشطة  السجالت في  بلغ عدد 
الثالث من عام 2022م عدد 329 سجًال تجاريًا، بانخفاض 
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   ٪1,8 نسبته  بلغت 
العام، وبارتفاع بلغت نسبته 1.9٪ مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  التعليمية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
النمو  بمرحلة  يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي 
2022م حتى  العام  المتأرجح صعودًا وهبوطًا من بداية 

نهاية الفترة. 

بالمدينة  التعليمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

التقرير االقتصادي
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أنشطة االتصاالت والمعلومات
وخدمات  المعلومات  تقنية  أنشطة  (جميع  وتشمل 
اإللكتروني  والنشر  والفيديو  األفالم  وإنتاج  البرمجة 

واأللعاب اإللكترونية ورسومات الحاسوب....)

تمثل أنشطة االتصاالت والمعلومات حوالي 0.6% من 
بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
الرئيسي للغرفة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة االتصاالت والمعلومات 
سجًال   288 عدد  2022م  عام  من  الثالث  الربع  بنهاية 
تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته 5.9% مقارنة بالربع السابق 
 %1.8 نسبته  بلغت  بارتفاع  وكذلك  العام،  نفس  من 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  0.6% من  حوالي  الصحية  األنشطة  تمثل 
لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
المدينة المنورة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
الربع  بنهاية  الصحية  األنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   255 2022م عدد  عام  الثالث من 
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %0.8 نسبته  بلغت 
بنفس  مقارنة   %3.8 نسبته  بلغت  وبانخفاض  العام، 

الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  ألنشطة  السجالت  أعداد 
يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة 
بمرحلة نمو نسبي من بداية العام 2022م وحتى نهاية 

الفترة. 

االتصاالت  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
(سبتمبر  الفترة  خالل  المنورة  بالمدينة  والمعلومات 

2021م- سبتمبر 2022م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  الصحية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة تراجع نسبي 
الثاني ليدخل  الربع  2022م وحتى نهاية  العام  من بداية 

بعدها في مرحلة نمو. 

الربع الثالث من عام 2022م
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بالمدينة  الصحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك ....)

عدد  إجمالي  من   ٪0.5 حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
المدينة المنورة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
الربع  بنهاية  الزراعية  األنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
الثالث من عام 2022م عدد 225 سجًال تجاريًا، بانخفاض 
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   ٪0,9 نسبته  بلغت 
العام، وبارتفاع بلغت نسبته 0.4٪ مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  الزراعية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
النمو  بمرحلة  يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي 
المتأرجح صعودًا وهبوطًا من بداية العام 2022م وحتى 

نهاية الفترة. 

بالمدينة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

التقرير االقتصادي
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األنشطة الفنية الترفيهية
الرياضية  والصاالت  األندية  أنشطة  (جميع  وتشمل 
الفعاليات  الترفيه والمالهي وتنظيم  والمتاحف ومراكز 

الترفيهية ....)

من   %0.4 حوالي  الترفيهية  الفنية  األنشطة  تمثل 
بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
الرئيسي للغرفة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في األنشطة الفنية الترفيهية بنهاية 
تجاريًا،  سجًال   197 عدد  2022م  عام  من  الثالث  الربع 
وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  الربع  مع  بالتساوي 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %2.6 نسبته  بلغت 

السابق.

األنشطة المالية
والوساطة  والتأمين  البنوك  أنشطة  (جميع  وتشمل 

التجارية والصرافة ....)

عدد  إجمالي  من   %0.3 حوالي  المالية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الثالث من  الربع  بنهاية  المالية  األنشطة  السجالت في 
بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   135 عدد  2022م  عام 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %2.2 نسبته 
مقارنة   %22 نسبته  بلغت  واضح  بانخفاض  وكذلك 

بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الترفيهية  الفنية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو 

نسبي من بداية العام 2022م وحتى الربع الحالي.

الترفيهية  الفنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
بالمدينة المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  المالية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة تراجع نسبي 

من بداية العام 2022م وحتى نهاية الفترة.

الربع الثالث من عام 2022م
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بالمدينة  المالية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م) 

 أنشطة الخدمات االجتماعية
األسري  واإلرشاد  الخيرية  الجمعيات  (جميع  وتشمل 

وضيافة األطفال ....)

من   ٪0.2 حوالي  االجتماعية  الخدمات  أنشطة  تمثل 
بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
الرئيسي للغرفة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
االجتماعية  الخدمات  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
بنهاية الربع الثالث من عام 2022م عدد 98 سجًال تجاريًا، 
بارتفاع بلغت نسبته 1٪ مقارنة بالربع السابق من نفس 
العام، وبارتفاع بلغت نسبته 15.3٪ مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة الخدمات االجتماعية المسجلة 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو 

نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

االجتماعية  الخدمات  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
بالمدينة المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م) .

التقرير االقتصادي
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األنشطة التعدينية
الفلزية  المعادن  خامات  استخراج  (أنشطة  وتشمل 

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

عدد  إجمالي  من   %1 حوالي  التعدينية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة التعدينية بنهاية الربع الثالث من 
عام 2022م 56 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته %3.7 
واضح  وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %21.7 نسبته  بلغت 

السابق.

 

 أنشطة تنظيم قطاع األعمال
وتشمل (جمعيات رجال األعمال والغرف التجارية....)

بحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد السجالت 
في أنشطة تنظيم قطاع األعمال بنهاية الربع الثالث من 
عام 2022م عدد 16 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته 
العام، وكذلك  بالربع السابق من نفس  14.3% مقارنة 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %6.7 نسبته  بلغت  بارتفاع 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  التعدينية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
تنامي  بمرحلة  يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي 

ملحوظ من بداية الفترة وحتى نهايتها.

بالمدينة  التعدينية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة تنظيم قطاع األعمال المسجلة 
بالمجمل  يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  بالمركز 

بمرحلة ثبات نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

الربع الثالث من عام 2022م
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التطور الشهري لسجالت أنشطة تنظيم قطاع األعمال 
بالمدينة المنورة خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م) 

التقرير االقتصادي
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التقريــر االقتصادي
لمحافظة العال

الربع الثالث من عام 2022م
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التقرير االقتصادي

29

إجمالي عدد السجالت

على مستوى فرع غرفة المدينة المنورة بمحافظة العال 
اإلجمالي  العدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
لعام  الثالث  الربع  بنهاية  النشطة  التجارية  للسجالت 
2022م عدد 1,977 سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 
وبارتفاع  العام،   نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   % 3.9
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %0,4 نسبته  بلغت 

السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
إجمالي أعداد السجالت النشطة المشتركة بفرع الغرفة 
بمحافظة العال يمر بمرحلة تراجع خالل الربع الثالث من 
عام 2021م ثم يبدأ من جديد بمرحلة نمو متأرجح هبوطًا 
الربع  نهاية  وحتى  2022م  العام  بداية  مع  وصعودًا 

الحالي.

النشطة  السجالت  عدد  إلجمالي  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  العال  بمحافظة 

2022م)
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الربع الثالث من عام 2022م

30

بمحافظة  الغرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
بحسب  النشاط  2022م  لعام  الثالث  الربع  بنهاية  العال 

االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة

 

    

 754 38.1% 5.6% 

 241 12.2% 0.8% 

 233 11.8% 17.1% 

 195 9.9% 11.8% 

 174 8.8% 6.1% 

 129 6.5% 7.5% 

 55 2.8% 10.0% 

 52 2.6% 52.9% 

 32 1.6% 5.9% 

 22 1.1% 8.3% 

 22 1.1% 18.5% 

 21 1.1% 8.7% 

 13 0.7% 30.0% 

 11 0.6% 83.3% 

 8 0.4% 0.0% 

 6 0.3% 50.0% 

 6 0.3% 0.0% 

 2 0.1% - 

 1 0.1% 0.0% 

 1,977 100.0% 0.4% 
 



أنشطة تجارة الجملة والتجزئة
وتشمل (البيع بالجملة والتجزئة لجميع السلع)

تمثل األنشطة التجارية حوالي 38,1% من إجمالي عدد 
السجالت المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال وبحسب 
قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت النشطة في 
لعام  الثالث  الربع  بنهاية  والتجزئة  الجملة  تجارة  أنشطة 
سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته   754 2022م  عدد 
العام، وبانخفاض  السابق من نفس  بالربع  3% مقارنة 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %5.8 نسبته  بلغت 

السابق.

أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

من   %12.2 حوالي  واإلعاشة  المطاعم  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة العال، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة المطاعم واإلعاشة بنهاية 
تجاريًا،   سجًال   241 عدد  2022م   لعام  الثالث  الربع 

بانخفاض بلغت نسبته 6.6 % مقارنة بالربع السابق من 
نفس العام،  وبارتفاع بلغت نسبته 0.8% مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة تراجع 
2022م وحتى  العام  بداية  متأرجح صعودًا وهبوطًا من 

الربع الحالي.

التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة 
2021م-  الفترة (سبتمبر  العال خالل  والتجزئة بمحافظة 

سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  واإلعاشة  المطاعم  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة النمو المتأرجح 
الربع  وحتى  2022م  العام  بداية  من  وهبوطًا  صعودًا 

الحالي.

التقرير االقتصادي
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واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  العال  بمحافظة 

2022م)

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تمثل أنشطة المقاوالت حوالي 11.8% من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت في 
أنشطة المقاوالت بنهاية الربع الثالث لعام 2022م عدد 
233 سجًال تجاريًا،  بانخفاض بلغت نسبته 2.1 % مقارنة 
نسبته  وبارتفاع  بلغت  العام،   نفس  من  السابق  بالربع 

17.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  المقاوالت  النشطة ألنشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو نسبي من 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

التطور الشهري للسجالت النشطة للمقاوالت بمحافظة 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة الصناعية
(صناعة،  التحويلية  اإلنتاجية  األنشطة  كل  وتشمل 
تشكيل  واألجهزة،  المعدات  وإصالح  صيانة  خياطة، 

المعادن ...)

تمثل األنشطة الصناعية حوالي 9.9% من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الثالث  الربع  بنهاية  الصناعية  األنشطة  في  السجالت 
بلغت  تجاريًا،  بانخفاض   سجًال   195 عدد  2022م   لعام 
العام،    نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   % 5.8 نسبته 
بنفس  مقارنة   %11.8 نسبته  بلغت  بانخفاض  وكذلك 

الفترة من العام السابق. 

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

إجمالي عدد  8.8% من  الخدمية حوالي  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الخدمية بنهاية الربع الثالث لعام 
سجًال تجاريًا،  بانخفاض بلغت نسبته   174 2022م  عدد 
8.9 % مقارنة بالربع السابق من نفس العام،  وبارتفاع  
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %6.1 نسبته  بلغت 

السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة تراجع من بداية 

الفترة وحتى نهايتها.

الصناعية بمحافظة  الشهري لسجالت األنشطة  التطور 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو نسبي من 
2022م،  عام  من  الثاني  الربع  نهاية  وحتى  الفترة  بداية 

ليبدأ مرحلة تراجع واضحة خالل الربع الحالي.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  الخدمية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور   
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

أنشطة ورش صيانة المركبات
وتشمل (ورش كهرباء وميكانيكا وسمكرة المركبات ...)

6.5% من  حوالي  المركبات  أنشطة ورش صيانة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين فقد  بيانات  قاعدة  العال وبحسب  بمحافظة 
المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
بنهاية الربع الثالث لعام 2022م عدد 129 سجًال تجاريًا،  
بانخفاض  بلغت نسبته 3.7 % مقارنة بالربع السابق من 
نفس العام،  وبارتفاع بلغت نسبته 7.5% مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
نمو  بمرحلة  يمر  العال  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 
من بداية الفترة وحتى نهاية الربع األول من عام 2022م 

ليدخل في مرحلة تراجع طفيف حتى نهاية الربع الحالي.

 التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  العال  بمحافظة 

2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة السياحية
وتشمل (قطاع اإليواء، وكاالت السفر، تنظيم الرحالت، 

قصور وقاعات األفراح)

تمثل األنشطة السياحية حوالي 2.8% من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الثالث  الربع  بنهاية  السياحية  األنشطة  في  السجالت 
لعام 2022م  عدد 55 سجًال تجاريًا،  بارتفاع  بلغت نسبته 
العام،   وكذلك  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   % 1,9
بارتفاع  بلغت نسبته 10% مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق. 

أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

تمثل أنشطة النقل والتخزين حوالي 2.6% من إجمالي 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع الثالث 
بلغت  تجاريًا،  بانخفاض  سجًال   52 عدد  2022م   لعام 
العام،   نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   % 5.5 نسبته 
وبارتفاع كبير   بلغت نسبته 52.9% مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  السياحية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو نسبي من بداية 

الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  السياحية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة النقل والتخزين المسجلة بفرع 
الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو نسبي من بداية 

الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  العال  بمحافظة 

2022م)

األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك ....)

عدد  إجمالي  من   %1.6 حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الزراعية بنهاية الربع الثالث لعام 
نسبته  بلغت  تجاريًا،  بارتفاع  سجًال   32 2022م  عدد 
العام،   نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   % 10.3
وبانخفاض   بلغت نسبته 5.9% مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة الزراعية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو نسبي من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

بمحافظة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  التأجير  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بمحافظة العال يمر بمرحلة تراجع من بداية الفترة وحتى 

نهايتها.

التطور الشهري لسجالت أنشطة التأجير بمحافظة العال 
خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة المهنية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة العال يمر بمرحلة تراجع نسبي من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

إجمالي عدد  من   %1.1 العقارية حوالي  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
السجالت في األنشطة العقارية بنهاية الربع الثالث لعام 
نسبته  بلغت  تجاريًا،  بانخفاض   سجًال   21 عدد  2022م 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   % 8.7
بانخفاض  بلغت نسبته 8.7 % مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة العقارية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو متأرجح في بداية الفترة 

لينخفض بعدها بشكل ملحوظ في نهايتها.

بمحافظة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة االتصاالت والمعلومات
والنشر  والفيديو  األفالم  إنتاج  أنشطة  (جميع  وتشمل 
وخدمات  الحاسوب  ورسومات  والعاب  اإللكتروني 

البرمجة ....)

تمثل أنشطة االتصاالت والمعلومات حوالي 0.7% من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة العال، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة االتصاالت والمعلومات 
بنهاية الربع الثالث لعام 2022م  عدد 13 سجًال تجاريًا،  

بانخفاض  بلغت نسبته 13.3 % مقارنة بالربع السابق من 
نفس العام،  وبارتفاع بلغت نسبته 30% مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق. 

األنشطة الفنية الترفيهية
الرياضية  والصاالت  األندية  أنشطة  (جميع  وتشمل 
الفعاليات  الترفيه والمالهي وتنظيم  والمتاحف ومراكز 

الترفيهية ....)

من   %0.6 حوالي  الترفيهية  الفنية  األنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة العال، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في األنشطة الفنية الترفيهية بنهاية 
تجاريًا،  بارتفاع 11سجًال  عدد  2022م  لعام  الثالث  الربع 
السابق من نفس  بالربع  22.2% مقارنة  بلغت نسبته    
العام،  وكذلك بارتفاع كبير   بلغت نسبته 83.3% مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  ألنشطة  السجالت  أعداد 
نمو  بمرحلة  يمر  العال  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 

نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

االتصاالت  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
والمعلومات بمحافظة العال خالل الفترة (سبتمبر 2021

م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة الفنية الترفيهية المسجلة بفرع 
الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو ملحوظ من بداية 

الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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الترفيهية  الفنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  العال  بمحافظة 

2022م)

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  0.4% من  حوالي  الصحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
السجالت في األنشطة الصحية بنهاية الربع الثالث لعام 
للربع  مماثلة  بنسبة  تجارية،  سجالت   8 عدد  2022م 

السابق من نفس العام. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة الصحية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة العال يمر بمرحلة ثبات نسبي من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

بمحافظة  الصحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور   
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة الخدمات االجتماعية
األسري  واإلرشاد  الخيرية  الجمعيات  (جميع  وتشمل 

وضيافة األطفال ....)

من   %0.3 حوالي  االجتماعية  الخدمات  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة العال، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
االجتماعية  الخدمات  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
سجالت   6 عدد  2022م  عام  من  الثالث  الربع  بنهاية 
تجارية، بارتفاع بلغت نسبته 20% مقارنة بالربع السابق 
مقارنة   %50 نسبته  بلغت  وبارتفاع  العام،  نفس  من 

بنفس الفترة من العام السابق.

األنشطة التعليمية
وتشمل (جميع أنشطة التعليم والتدريب)

تمثل األنشطة التعليمية حوالي 0.3% من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
الثالث  الربع  بنهاية  التعليمية  األنشطة  في  السجالت 
بلغت  تجارية،  بانخفاض   سجالت   6 عدد  2022م   لعام 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   % 14.3 نسبته 

وبنسبة مماثلة مع نفس الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة الخدمات االجتماعية المسجلة 
بفرع الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو نسبي من 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

االجتماعية  الخدمات  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  العال  بمحافظة 

2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  التعليمية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو متأرجح صعودًا 

وهبوطًا من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري لسجالت األنشطة التعليمية بمحافظة 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

األنشطة المالية
والوساطة  والتأمين  البنوك  أنشطة  (جميع  وتشمل 

التجارية والصرافة ....)

عدد  إجمالي  من   %0.1 حوالي  المالية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
الثالث من  الربع  بنهاية  المالية  األنشطة  السجالت في 
نسبته  بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   2 عدد  2022م  عام 

100% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة المالية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة العال يمر بمرحلة نمو نسبي من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

بمحافظة  المالية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة التعدينية
الفلزية  المعادن  خامات  استخراج  (أنشطة  وتشمل 

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

عدد  إجمالي  من   %1 حوالي  التعدينية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
السجالت في األنشطة التعدينية بنهاية الربع الثالث من 
عام 2022م 1سجًال تجاريًا، بنسبة مماثلة للربع السابق 

من نفس العام.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  التعدينية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
من  ملحوظ  ثبات  بمرحلة  يمر  العال  بمحافظة  الغرفة 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  التعدينية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
العال خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

التقرير االقتصادي
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التقريــر االقتصادي
لمحافظة الحناكية

الربع الثالث من عام 2022م
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التقرير االقتصادي

45

إجمالي عدد السجالت

بمحافظة  المنورة  المدينة  غرفة  فرع  مستوى  على 
العدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية 
اإلجمالي للسجالت التجارية النشطة بنهاية الربع الثالث 
لعام 2022م عدد 1,164 سجًال تجاريًا، بانخفاض   بلغت 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %4.7 نسبته 
وكذلك بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت التجارية النشطة المشتركة بفرع الغرفة 
الربع  نهاية  من  تراجع  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة 
الثالث للعام 2021م ثم يبدأ من جديد مرحلة نمو متأرجح 
صعودًا وهبوطًا مع بداية العام 2022م نهاية الربع الثاني 

ليتراجع بشكل ملحوظ الربع الحالي.

التطور الشهري إلجمالي عدد السجالت التجارية النشطة 
2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة 

سبتمبر 2022م)
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الربع الثالث من عام 2022م

46

بمحافظة  الغرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
الحناكية بنهاية الربع الثالث لعام 2022م بحسب  النشاط 

االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة

 

    

 452 38.8% 11.5% 

 166 14.3% 6.4% 

 145 12.5% 8.2% 

 110 9.5% 12.0% 

 100 8.6% 3.1% 

 98 8.4% 0.0% 

 19 1.6% 58.3% 

 18 1.5% 5.9% 

 12 1.0% 9.1% 

 9 0.8% 18.2% 

 9 0.8% 12.5% 

 6 0.5% 40.0% 

 5 0.4% 150.0% 

 4 0.3% 33.3% 

 4 0.3% 33.3% 

 3 0.3% 25.0% 

 2 0.2% - 

 1 0.1% 0.0% 

 1 0.1% - 

 1164 100.0% 5.0% 
 



أنشطة تجارة الجملة والتجزئة
وتشمل (البيع بالجملة والتجزئة لجميع السلع)

تمثل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة حوالي 38.8% من 
الغرفة بمحافظة  إجمالي عدد السجالت المسجلة بفرع 
عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية 
والتجزئة  الجملة  تجارة  أنشطة  في  النشطة  السجالت 
بنهاية الربع الثالث لعام 2022م عدد 452 سجًال تجاريًا، 
بانخفاض   بلغت نسبته 7.6% مقارنة بالربع السابق من 
 ٪11.5 نسبته  بلغت  بانخفاض  وكذلك  العام،  نفس 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تمثل أنشطة المقاوالت حوالي 14.3% من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية 
الثالث  الربع  بنهاية  المقاوالت  أنشطة  في  السجالت 
بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   166 2022م  عدد  لعام 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %0.6 نسبته 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %6.4 نسبته  بلغت  وبارتفاع 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 

تراجع من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة 
والتجزئة بمحافظة الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021

م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  المقاوالت  النشطة ألنشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة الحناكية يمر خالل الفترة بمرحلة 

نمو نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة المقاوالت 
2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة 

سبتمبر 2022م)

األنشطة الصناعية
(صناعة،  التحويلية  اإلنتاجية  األنشطة  كل  وتشمل 
تشكيل  واألجهزة،  المعدات  إصالح  صيانة  خياطة، 

المعادن ...)

تمثل األنشطة الصناعية حوالي 12.5% من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
الثالث  الربع  بنهاية  الصناعية  األنشطة  في  السجالت 
بلغت  بانخفاض    تجاريًا،  سجًال   145 عدد  2022م  لعام 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %5.2 نسبته 
بنفس  مقارنة   %8.2 نسبته  بلغت  بانخفاض  وكذلك 

الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
من  تراجع  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

الصناعية بمحافظة  الشهري لسجالت األنشطة  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

من   %9.5 حوالي  واإلعاشة  المطاعم  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية  بمحافظة 
فقد بلغ عدد السجالت في أنشطة المطاعم واإلعاشة 
بنهاية الربع الثالث لعام 2022م  عدد 110 سجًال تجاريًا، 
من  السابق  بالربع  مقارنة   %6 نسبته  بلغت  بانخفاض   
 %12 نسبته  بلغت  بانخفاض  وكذلك  العام،  نفس 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أنشطة ورش صيانة المركبات
وتشمل (ورش كهرباء وميكانيكا وسمكرة المركبات ...)

8.6% من  حوالي  المركبات  أنشطة ورش صيانة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية  بمحافظة 
صيانة  ورش  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ  فقد 
 100 عدد  2022م  لعام  الثالث  الربع  بنهاية  المركبات 
سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 6.5% مقارنة بالربع 
 %3.1 نسبته  بلغت  وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  واإلعاشة  المطاعم  ألنشطة  السجالت  أعداد 
من  تراجع  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة 

سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة الحناكية يمر بمرحلة نمو 

متأرجح صعودًا وهبوطًا من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة 

سبتمبر 2022م)

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

إجمالي عدد  8.4% من  الخدمية حوالي  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة الخدمية بنهاية الربع الثالث لعام 
نسبته  بلغت  بانخفاض    تجاريًا،  سجًال   98 2022م  عدد 

2% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
نسبي  نمو  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع 

من بداية الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م

50

97 98
96 96 97

99 100

97

105
107

102

97

100

90

95

100

105

110

- - - -

- - - - - - -

-

-

98
96 95

86

90
87

91 92

97
100 99

103

98

75

80

85

90

95

100

105

- - - -

- - - - - - -

-

-



أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

تمثل أنشطة النقل والتخزين حوالي 1.6% من إجمالي 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع الثالث 
لعام 2022م  عدد 19 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته 
العام، وكذلك  بالربع السابق من نفس  18.8 % مقارنة 
الفترة  مقارنة بنفس   % 58.3 بارتفاع كبير بلغت نسبته 

من العام السابق.

أنشطة التأجير
وتشمل (جميع أنشطة استقدام وتأجير العمالة، وتأجير 

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

عدد  إجمالي  من   %1.5 حوالي  التأجير  أنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
لعام  الثالث  الربع  بنهاية  التأجير  أنشطة  في  السجالت 
نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   18 عدد  2022م 
18.2 % مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبارتفاع 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %5.9 نسبته  بلغت 

السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة النقل والتخزين المسجلة بفرع 
نمو  بمرحلة  بالمجمل  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة 

نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة 

سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت النشطة ألنشطة التأجير المسجلة بفرع 
الغرفة بمحافظة الحناكية يمر بالمجمل بمرحلة نمو من 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  التأجير  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

األنشطة السياحية
وتشمل (قطاع اإليواء، وكاالت السفر، تنظيم الرحالت، 

قصور وقاعات األفراح)

عدد  إجمالي  من   %1 حوالي  السياحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
الثالث  الربع  بنهاية  السياحية  األنشطة  في  السجالت 
لعام 2022م  عدد 12 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته 

9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  السياحية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
نمو  بمرحلة  بالمجمل  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة 

نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  السياحية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   %0.8 حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة المهنية بنهاية الربع الثالث لعام 
سجالت تجارية، بانخفاض بلغت نسبته   9 2022م  عدد 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   % 10
بانخفاض بلغت نسبته 18.2% مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

إجمالي عدد  0.8% من  العقارية حوالي  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة العقارية بنهاية الربع الثالث لعام 
نسبته  بلغت  بارتفاع  تجارية،  سجالت   9 عدد  2022م 

12.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة المهنية المسجلة بفرع الغرفة 
بداية  من  نسبي  تراجع  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة 

الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة العقارية المسجلة بفرع الغرفة 
بداية  من  نسبي  نمو  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة 

الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

أنشطة االتصاالت والمعلومات
والنشر  والفيديو  األفالم  إنتاج  أنشطة  (جميع  وتشمل 
وخدمات  الحاسوب  ورسومات  والعاب  اإللكتروني 

البرمجة ....)

تمثل أنشطة االتصاالت والمعلومات حوالي 0.5% من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية،  بمحافظة 
االتصاالت  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ  فقد 
6 عدد  2022م  لعام  الثالث  الربع  بنهاية  والمعلومات 
مقارنة   % 25 نسبته  بلغت  بانخفاض    تجارية،  سجالت 
بالربع السابق من نفس العام، وكذلك بانخفاض بلغت 

نسبته 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  أنشطة  السجالت  أعداد 
بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 

تراجع نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

االتصاالت  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
(سبتمبر  الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة  والمعلومات 

2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة التعدينية
الفلزية  المعادن  خامات  استخراج  (أنشطة  وتشمل 

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

تمثل األنشطة التعدينية حوالي 0.4% من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
الثالث  الربع  بنهاية  التعدينية  األنشطة  في  السجالت 
لعام 2022م عدد 5 سجالت تجارية، بارتفاع بلغت نسبته 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %25
الفترة  بنفس  مقارنة   %150 نسبته  بلغت  كبير  بارتفاع 

من العام السابق.

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  0.3% من  حوالي  الصحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة الصحية بنهاية الربع الثالث لعام 
سجالت تجارية، بانخفاض بلغت نسبته   4 2022م عدد 

33.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد سجالت األنشطة التعدينية المسجلة بفرع الغرفة 
بداية  نمو من  بمرحلة  بالمجمل  يمر  الحناكية  بمحافظة 

الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  التعدينية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  الصحية  األنشطة  أعداد سجالت 
بمحافظة الحناكية يمر بمرحلة تراجع نسبي خالل الفترة.

التقرير االقتصادي
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تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  المالية  األنشطة  سجالت  أعداد 
بمحافظة الحناكية يمر بمرحلة ثبات نسبي خالل الفترة.

بمحافظة  المالية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك....)

عدد  إجمالي  من   %0.3 حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة الزراعية بنهاية الربع الثالث لعام 
نسبته  بلغت  بارتفاع    تجارية،  سجالت   3 2022م  عدد 
50 % مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %25 نسبته  بلغت 

السابق.

األنشطة الفنية الترفيهية
الرياضية  والصاالت  األندية  أنشطة  (جميع  وتشمل 
الفعاليات  الترفيه والمالهي وتنظيم  والمتاحف ومراكز 

الترفيهية ....)

من   %0.2 حوالي  الترفيهية  الفنية  األنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية،  بمحافظة 
الترفيهية  الفنية  األنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ  فقد 
تجاريًا،   سجًال   2 عدد  2022م  لعام  الثالث  الربع  بنهاية 

السابق  بالربع  100% مقارنة  بلغت نسبته  كبير  بارتفاع  
من نفس العام.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  الزراعية  األنشطة  أعداد سجالت 
بمحافظة الحناكية يمر بمرحلة تراجع نسبي خالل الفترة. 

بمحافظة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة الفنية الترفيهية المسجلة بفرع 
نمو ملحوظ من  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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الترفيهية  الفنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور   
2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة 

سبتمبر 2022م)

أنشطة الخدمات االجتماعية
األسري  واإلرشاد  الخيرية  الجمعيات  (جميع  وتشمل 

وضيافة األطفال ....)

من   %0.1 حوالي  االجتماعية  الخدمات  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية،  بمحافظة 
فقد بلغ عدد السجالت في أنشطة الخدمات االجتماعية 

بنهاية الربع الثالث من عام 2022م عدد 1 سجًال تجاريًا.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة الخدمات االجتماعية المسجلة 
من  ثبات  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

االجتماعية  الخدمات  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة 

سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة التعليمية
وتشمل (جميع أنشطة التعليم والتدريب)

تمثل األنشطة التعليمية حوالي 0.1٪ من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
الثالث  الربع  بنهاية  التعليمية  األنشطة  في  السجالت 

لعام 2022م  عدد 1 سجًال تجاريًا.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  التعليمية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الغرفة بمحافظة العال يمر بالمجمل بمرحلة ثبات خالل 

الفترة. 

التطور الشهري لسجالت األنشطة التعليمية بمحافظة 
الحناكية خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

التقرير االقتصادي
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التقريــر االقتصادي
لمحافظة المهد

الربع الثالث من عام 2022م
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التقرير االقتصادي

61

إجمالي عدد السجالت

على مستوى فرع غرفة المدينة المنورة بمحافظة المهد 
اإلجمالي  العدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
لعام  الثالث  الربع  بنهاية  النشطة  التجارية  للسجالت 
2022م عدد 1,253 سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %3,8
بانخفاض بلغت نسبته 2.7% مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.

 التطور الشهري إلجمالي عدد السجالت التجارية النشطة 
بمحافظة المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت التجارية النشطة المشتركة بفرع الغرفة 
متأرجح  نمو  بمرحلة  بالمجمل  يمر  المهد  بمحافظة 

صعودًا وهبوطًا من بداية الفترة وصوًال للشهر الحالي.
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الربع الثالث من عام 2022م

62

بمحافظة  الغرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
المهد بنهاية الربع الثالث لعام 2022م بحسب  النشاط 

االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة
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أنشطة تجارة الجملة والتجزئة
وتشمل (البيع بالجملة والتجزئة لجميع السلع)

تمثل األنشطة التجارية حوالي 37.4% من إجمالي عدد 
المهد  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  السجالت 
السجالت  عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الثالث لعام  الربع  بنهاية  التجارية  النشطة في األنشطة 
سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته   469 2022م عدد 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %8,6
بانخفاض بلغت نسبته 12,3% مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.

 أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تمثل أنشطة المقاوالت حوالي 13,3% من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
الثالث  الربع  بنهاية  المقاوالت  أنشطة  في  السجالت 
لعام 2022م عدد 167 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %7.1
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %9.9 نسبته  بلغت  بارتفاع 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة تراجع 

نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة 
والتجزئة بمحافظة المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- 

سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  المقاوالت  النشطة ألنشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة نمو نسبي من 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري للسجالت النشطة للمقاوالت بمحافظة 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

من   %12 حوالي  واإلعاشة  المطاعم  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة المهد وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة المطاعم واإلعاشة بنهاية 
تجاريًا،  سجًال   150 2022م  عدد  لعام  الثالث  الربع 
بانخفاض بلغت نسبته 12.3% مقارنة بالربع السابق من 
مقارنة   %1.3 نسبته  بلغت  وبانخفاض  العام،  نفس 

بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  واإلعاشة  المطاعم  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة نمو نسبي من 
بداية الفترة وحتى مطلع الربع الثالث من العام 2022م 

لينخفض بعدها بشكل ملحوظ حتى نهاية الفترة.

واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة الصناعية
(صناعة،  التحويلية  اإلنتاجية  األنشطة  كل  وتشمل 
تشكيل  واألجهزة،  المعدات  إصالح  صيانة  خياطة، 

المعادن ...)

تمثل األنشطة الصناعية حوالي 11.3% من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
الثالث  الربع  بنهاية  الصناعية  األنشطة  في  السجالت 
لعام 2022م  عدد 141 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %6
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %3.7 نسبته  بلغت  بارتفاع 

العام السابق.

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

إجمالي عدد  8.6% من  الخدمية حوالي  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
السجالت في األنشطة الخدمية بنهاية الربع الثالث لعام 
سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته   108 2022م عدد 
وبنسبة  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %0.9

مماثلة لنسبة الفترة نفسها من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بالمجمل بمرحلة نمو 

متأرجح صعودًا وهبوطًا من بداية الفترة وحتى نهايتها.

الصناعية بمحافظة  الشهري لسجالت األنشطة  التطور 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بالمجمل بمرحلة نمو 

متأرجح صعودًا وهبوطًا من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

أنشطة ورش صيانة المركبات
وتشمل (ورش كهرباء وميكانيكا وسمكرة المركبات ...)

من   %8 حوالي  المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة المهد وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
بنهاية الربع الثالث لعام 2022م  عدد 100 سجًال تجاريًا، 
بانخفاض بلغت نسبته 4.8% مقارنة بالربع السابق من 
مقارنة   %3.8 نسبته  بلغت  وبانخفاض  العام،  نفس 

بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة نمو 
من  الثالث  الربع  مطلع  وحتى  الفترة  بداية  من  نسبي 
العام 2022م لينخفض بعدها بشكل نسبي حتى نهاية 

الفترة.

التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
بمحافظة المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

تمثل أنشطة النقل والتخزين حوالي 1.9% من إجمالي 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع الثالث 
لعام 2022م عدد 24 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته 
وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %4.3
كبير بلغت نسبته 84.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق.

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

إجمالي عدد  1.6% من  العقارية حوالي  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة العقارية بنهاية الربع الثالث لعام 
نسبته  بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  20سجًال  عدد  2022م 
العام، وكذلك  بالربع السابق من نفس  17.6% مقارنة 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %5.3 نسبته  بلغت  بارتفاع 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة النقل والتخزين المسجلة بفرع 
من  نمو  بمرحلة  بالمجمل  يمر  المهد  بمحافظة  الغرفة 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة العقارية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة المهد يمر بمرحلة نمو نسبي من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

أنشطة التأجير
وتشمل (جميع أنشطة استقدام وتأجير العمالة، وتأجير 

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

عدد  إجمالي  من   %1.3 حوالي  التأجير  أنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
لعام  الثالث  الربع  بنهاية  التأجير  أنشطة  في  السجالت 
نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   16 عدد  2022م 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %5.9
بارتفاع مماثل بلغت نسبته 6.7% مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  التأجير  ألنشطة  السجالت  أعداد 
من  نسبي  نمو  بمرحلة  بالمجمل  يمر  المهد  بمحافظة 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

التطور الشهري لسجالت أنشطة التأجير بمحافظة المهد 
خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   %1 حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة المهنية بنهاية الربع الثالث لعام 
نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   13 2022م  عدد 
العام.،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %18,8
بنفس  18,8% مقارنة  بلغت نسبته  وبانخفاض مماثل 

الفترة من العام السابق.

بمحافظة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

األنشطة السياحية
وتشمل (قطاع اإليواء، وكاالت السفر، تنظيم الرحالت، 

قصور وقاعات األفراح)

عدد  إجمالي  من   %1 حوالي  السياحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
الثالث  الربع  بنهاية  السياحية  األنشطة  في  السجالت 
لعام 2022م  عدد 12 سجال تجاريا، بنسبة مماثلة لنسبة 
نسبته  بلغت  وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  الربع 

9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة المهنية المسجلة بفرع الغرفة 
تراجع نسبي من  بالمجمل بمرحلة  المهد يمر  بمحافظة 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  السياحية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الغرفة بمحافظة المهد يمر بالمجمل بمرحلة نمو نسبي 

من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  السياحية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك....)

عدد  إجمالي  من   %0.7 حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
السجالت في األنشطة الزراعية بنهاية الربع الثالث لعام 
نسبته  بلغت  بارتفاع  تجارية،  سجالت   9 عدد  2022م 
وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %50
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %28.6 نسبته  بلغت 

السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت األنشطة الزراعية المسجلة بفرع الغرفة 
الفترة  خالل  نسبي  ثبات  بمرحلة  يمر  المهد  بمحافظة 
ويرتفع بشكل ملحوظ في الشهر األخير من الربع الحالي.

بمحافظة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة التعدينية
الفلزية  المعادن  خامات  استخراج  (أنشطة  وتشمل 

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

تمثل األنشطة التعدينية حوالي 0.6% من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
الثالث  الربع  بنهاية  التعدينية  األنشطة  في  السجالت 
لعام 2022م عدد 8 سجالت تجارية، بارتفاع بلغت نسبته 
العام، وكذلك  بالربع السابق من نفس  14.3% مقارنة 
بارتفاع كبير بلغت نسبته 60% مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  0.5% من  حوالي  الصحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة الصحية بنهاية الربع الثالث لعام 
لنسبة  مماثلة  بنسبة  تجارية،  سجالت   6 عدد  2022م 
الربع السابق من نفس العام، وبانخفاض بلغت نسبته 

14.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  التعدينية  األنشطة  السجالت  أعداد 
الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة نمو نسبي من بداية 

الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  التعدينية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت األنشطة الصحية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة المهد يمر بمرحلة تراجع نسبي من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  الصحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

أنشطة االتصاالت والمعلومات
والنشر  والفيديو  األفالم  إنتاج  أنشطة  (جميع  وتشمل 
وخدمات  الحاسوب  ورسومات  والعاب  اإللكتروني 

البرمجة ....)

تمثل أنشطة االتصاالت والمعلومات حوالي 0.4% من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة االتصاالت والمعلومات 
بنهاية الربع الثالث لعام 2022م  عدد 5 سجالت تجارية،  
بانخفاض  بلغت نسبته 28.6 % مقارنة بالربع السابق من 

نفس العام.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  ألنشطة  السجالت  أعداد 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة تراجع 

نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

االتصاالت  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
والمعلومات بمحافظة المهد خالل الفترة ( سبتمبر ٢٠٢١

م- سبتمبر ٢٠٢٢م) 

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة الخدمات االجتماعية
األسري  واإلرشاد  الخيرية  الجمعيات  (جميع  وتشمل 

وضيافة األطفال ....)

من   %0.3 حوالي  االجتماعية  الخدمات  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
االجتماعية  الخدمات  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
سجالت   4 عدد  2022م  عام  من  الثالث  الربع  بنهاية 
بالربع  مقارنة   %33.3 نسبته  بلغت  بارتفاع  تجارية، 
نسبته  بلغت  كبير  وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق 

300% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة الخدمات االجتماعية المسجلة 
بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة نمو من بداية 

الفترة وحتى نهايتها.

االجتماعية  الخدمات  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة المهد خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 

2022م)

التقرير االقتصادي
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الربع الثالث من عام 2022م

74

التقريــر االقتصادي
لمحافظة خيبر



إجمالي عدد السجالت
على مستوى فرع غرفة المدينة المنورة بمحافظة خيبر 
اإلجمالي  العدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
لعام  الثالث  الربع  بنهاية  النشطة  التجارية  للسجالت 
2022م عدد 1021 سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 
وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %4
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %0.7 نسبته  بلغت 

السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت التجارية النشطة المشتركة بفرع الغرفة 
بمحافظة خيبر يمر بمرحلة نمو متأرجح صعودًا وهبوطًا 

من بداية الفترة وحتى نهايتها.

النشطة  السجالت  عدد  إلجمالي  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  خيبر  بمحافظة 

2022م)

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  الغرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
بحسب  النشاط  2022م  لعام  الثالث  الربع  بنهاية  خيبر 

االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة

الربع الثالث من عام 2022م
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 130 12.7% 13.0% 
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 أنشطة تجارة الجملة والتجزئة
وتشمل (البيع بالجملة والتجزئة لجميع السلع)

تمثل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة حوالي 40.3% من 
الغرفة بمحافظة  إجمالي عدد السجالت المسجلة بفرع 
عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  خيبر 
والتجزئة  الجملة  تجارة  أنشطة  في  النشطة  السجالت 
بنهاية الربع الثالث لعام 2022م عدد 411 سجًال تجاريًا، 
بانخفاض بلغت نسبته 4.6% مقارنة بالربع السابق من 
 %1.7 نسبته  بلغت  بانخفاض  العام،  وكذلك  نفس 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

األنشطة الصناعية
(صناعة،  التحويلية  اإلنتاجية  األنشطة  كل  وتشمل 
تشكيل  واألجهزة،  المعدات  إصالح  صيانة  خياطة، 

المعادن ...)

تمثل األنشطة الصناعية حوالي 12.7% من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الثالث  الربع  بنهاية  الصناعية  األنشطة  في  السجالت 
بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   130 عدد  2022م  لعام 
العام.،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %3 نسبته 
بنفس  مقارنة   %4.4 نسبته  بلغت  بانخفاض  وكذلك 

الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
نمو  بمرحلة  يمر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 
أعلى  ليسجل  الفترة  بداية  من  وهبوطًا  متأرجح صعودًا 
نمو في شهر أغسطس 2022م ويعود بعدها للتراجع مع 

نهاية الفترة. 

التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة 
2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  خيبر  بمحافظة  والتجزئة 

سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
من  نسبي  نمو  بمرحلة  مر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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الصناعية بمحافظة  الشهري لسجالت األنشطة  التطور 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

من   %12.7 حوالي  واإلعاشة  المطاعم  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  خيبر  بمحافظة 
بلغ عدد السجالت في أنشطة المطاعم واإلعاشة بنهاية 
الربع الثالث لعام 2022م عدد 130 سجًال تجاريًا، بارتفاع 
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %0.8 نسبته  بلغت 
العام، وكذلك بارتفاع  بلغت نسبته 13% مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  واإلعاشة  المطاعم  ألنشطة  السجالت  أعداد 
الغرفة بمحافظة خيبر يمر بمرحلة نمو نسبي من  بفرع 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  خيبر  بمحافظة 

2022م)

الربع الثالث من عام 2022م

78

13
6

13
3

12
5

12
3

12
9

13
5 13

7

13
1 13

4

13
4

13
0 13

2

13
0

115

120

125

130

135

140
- - - -

- - - - - - -

-

-

  

11
5

11
6

11
7

11
9 12

6

12
4

12
6

12
1

12
3 12
9

13
3

13
8

13
0

0

50

100

150

- - - -

- - - - - - -

-

-



أنشطة ورش صيانة المركبات
وتشمل (ورش كهرباء وميكانيكا وسمكرة المركبات ...)

9.9% من  حوالي  المركبات  أنشطة ورش صيانة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  خيبر  بمحافظة 
المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
بنهاية الربع الثالث لعام 2022م عدد 101 سجًال تجاريًا، 
بانخفاض بلغت نسبته 2.9% مقارنة بالربع السابق من 
 %1.9 نسبته  بانخفاض  بلغت  وكذلك  العام،  نفس 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تمثل أنشطة المقاوالت حوالي 9.5% من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت في 
أنشطة المقاوالت بنهاية الربع الثالث لعام 2022م عدد 
مقارنة   %11 نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   97
بالربع السابق من نفس العام، وكذلك بانخفاض  بلغت 

نسبته 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بالمجمل  يمر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 

بمرحلة تراجع نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  خيبر  بمحافظة 

2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  المقاوالت  النشطة ألنشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة خيبر يمر بمرحلة تراجع نسبي من 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة المقاوالت 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  خيبر  بمحافظة 

2022م

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

إجمالي عدد  7.7% من  الخدمية حوالي  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الخدمية بنهاية الربع الثالث لعام 
2022م عدد 79 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته %1.3 
بارتفاع   العام، وكذلك  بالربع السابق من نفس  مقارنة 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %12.9 نسبته  بلغت 

السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
نمو  بمرحلة  بالمجمل  يمر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع 

متأرجح صعودًا وهبوطًا من بداية الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة التأجير
وتشمل (جميع أنشطة استقدام وتأجير العمالة، وتأجير 

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

عدد  إجمالي  من   %1.6 حوالي  التأجير  أنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
لعام  الثالث  الربع  بنهاية  التأجير  أنشطة  في  السجالت 
نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   16 عدد  2022م 
وبنسبة  العام.،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %20

مماثلة لنفس الفترة من العام السابق. 

أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

تمثل أنشطة النقل والتخزين حوالي 1.6% من إجمالي 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  خيبر 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع الثالث 
لعام 2022م عدد 16 سجًال تجاريًا، بارتفاع بلغت نسبته 
وبارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %6.7
كبير  بلغت نسبته 100% مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  التأجير  ألنشطة  السجالت  أعداد 
وحتى  الفترة  بداية  من  نمو  بمرحلة  يمر  خيبر  بمحافظة 

نهايتها.

التطور الشهري لسجالت أنشطة التأجير بمحافظة خيبر 
خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة النقل والتخزين المسجلة بفرع 
الفترة  الغرفة بمحافظة خيبر يمر بمرحلة نمو من بداية 

وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  خيبر  بمحافظة 

2022م)

األنشطة السياحية
وتشمل (قطاع اإليواء، وكاالت السفر، تنظيم الرحالت، 

قصور وقاعات األفراح)

تمثل األنشطة السياحية حوالي 0.9% من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الثالث  الربع  بنهاية  السياحية  األنشطة  في  السجالت 
لعام 2022م عدد 9 سجالت تجارية، بارتفاع بلغت نسبته 
العام، وكذلك  بالربع السابق من نفس  12.5% مقارنة 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %28.6 نسبته  بارتفاع  بلغت 

العام السابق.    

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  السياحية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الغرفة بمحافظة خيبر يمر بمرحلة ثبات نسبي من بداية 

الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  السياحية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   %0.8 حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر، 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة المهنية بنهاية الربع الثالث لعام 
سجالت تجارية، بانخفاض بلغت نسبته   8 2022م عدد 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %11.1
الفترة  بنفس  مقارنة   %11.1 نسبته  وبانخفاض  بلغت 

من العام السابق. 

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

إجمالي عدد  0.5% من  العقارية حوالي  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر، 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة العقارية بنهاية الربع الثالث لعام 
للربع  مماثلة  بنسبة  تجارية،  سجالت   5 عدد  2022م 

السابق من نفس العام. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة المهنية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة خيبر يمر بالمجمل بمرحلة نمو من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

بمحافظة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة العقارية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة خيبر يمر بمرحلة ثبات نسبي من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.
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بمحافظة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك....)

عدد  إجمالي  من   %0.4 حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الزراعية بنهاية الربع الثالث لعام 
للربع  مماثلة  بنسبة  تجارية،  سجالت   4 عدد  2022م 
السابق من نفس العام، وبانخفاض  بلغت نسبته %20 

مقارنة بنفس  الفترة من العام السابق.  

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  الزراعية  األنشطة  أعداد سجالت 
من  نسبي  تراجع  بمرحلة  بالمجمل  يمر  خيبر  بمحافظة 

بداية الفترة وحتى نهايتها.

بمحافظة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة االتصاالت والمعلومات
والنشر  والفيديو  األفالم  انتاج  أنشطة  (جميع  وتشمل 
وخدمات  الحاسوب  ورسومات  والعاب  اإللكتروني 

البرمجة ....)

تمثل أنشطة االتصاالت والمعلومات حوالي 0.4% من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين فقد  بيانات  بمحافظة خيبر، وبحسب قاعدة 
بلغ عدد السجالت في أنشطة االتصاالت والمعلومات 
سجالت   4 م  عدد   2022 عام  من  األول  الربع  بنهاية 
نفس  من  السابق  الربع  لنسبة  مماثلة  بنسبة  تجارية، 

العام.

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  0.3% من  حوالي  الصحية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر، 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الصحية بنهاية الربع الثالث لعام 
لنسبة  مماثلة  بنسبة  تجارية،  سجالت   3 عدد  2022م 

الربع السابق من نفس العام.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  ألنشطة  السجالت  أعداد 
ثبات  بمرحلة  يمر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 

نسبي من بداية الفترة وحتى نهايتها.

االتصاالت  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
والمعلومات بمحافظة خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021

م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت األنشطة الصحية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة خيبر يمر بمرحلة ثبات نسبي من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي

85

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5

4

0
1
2
3
4
5
6

- - - -

- - - - - - -

-

-



بمحافظة  الصحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

أنشطة الخدمات االجتماعية
األسري  واإلرشاد  الخيرية  الجمعيات  (جميع  وتشمل 

وضيافة األطفال ....)

من   %0.3 حوالي  االجتماعية  الخدمات  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين فقد  بيانات  بمحافظة خيبر، وبحسب قاعدة 
االجتماعية  الخدمات  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ 
سجالت   3 عدد  2022م  عام  من  الثالث  الربع  بنهاية 
العام،  نفس  من  السابق  للربع  مماثلة  بنسبة  تجارية، 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %50 نسبته  بلغت  وبارتفاع 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة الخدمات االجتماعية المسجلة 
بداية  من  نمو  بمرحلة  يمر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع 

الفترة وحتى نهايتها.

االجتماعية  الخدمات  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  خيبر  بمحافظة 

2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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األنشطة التعليمية
وتشمل (جميع أنشطة التعليم والتدريب)

تمثل األنشطة التعليمية حوالي 0.2% من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر، 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الثالث  الربع  بنهاية  التعليمية  األنشطة  في  السجالت 

لعام 2022م  عدد 2 سجًال تجاريًا.

األنشطة المالية
والوساطة  والتأمين  البنوك  أنشطة  (جميع  وتشمل 

التجارية والصرافة ....)

عدد  إجمالي  من   %0.2 حوالي  المالية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر، 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الثالث من  الربع  بنهاية  المالية  األنشطة  السجالت في 
عام 2022م عدد 2 سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 
العام، وكذلك  بالربع السابق من نفس  33.3% مقارنة 
بانخفاض بلغت نسبته 33.3% مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  التعليمية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الغرفة بمحافظة خيبر يمر بمرحلة ثبات من بداية الفترة 

وحتى نهايتها.

التطور الشهري لسجالت األنشطة التعليمية بمحافظة 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة المالية المسجلة بفرع الغرفة 
الفترة  بداية  نمو نسبي من  بمرحلة  يمر  خيبر  بمحافظة 

وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي

87

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

- - - -

- - - - - - -

-

-



بمحافظة  المالية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (سبتمبر 2021م- سبتمبر 2022م)

األنشطة الفنية الترفيهية
الرياضية  والصاالت  األندية  أنشطة  (جميع  وتشمل 
الفعاليات  الترفيه والمالهي وتنظيم  والمتاحف ومراكز 

الترفيهية ....)

من   %0.1 حوالي  الترفيهية  الفنية  األنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين فقد  بيانات  بمحافظة خيبر، وبحسب قاعدة 
بلغ عدد السجالت في األنشطة الفنية الترفيهية بنهاية 
الربع الثالث لعام 2022م عدد 1 سجًال تجاريًا،  بانخفاض
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %50 نسبته  بلغت    
مقارنة   %50 نسبته  بانخفاض   بلغت  وكذلك  العام،  

بنفس الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة الفنية الترفيهية المسجلة بفرع 
الغرفة بمحافظة خيبر يمر بمرحلة ثبات نسبي من بداية 

الفترة وحتى نهايتها. 

الترفيهية  الفنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور   
سبتمبر  2021م-  (سبتمبر  الفترة  خالل  خيبر  بمحافظة 

2022م)

الربع الثالث من عام 2022م
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التقرير االقتصادي
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واقع التوظيف بالقطاع الخاص

بمنطقة المدينة المنورة



إجمالي المشتغلين بمنطقة المدينة المنورة

العمل  لسوق  السجلية  لإلحصائيات  إصدار  آخر  بحسب 
العامة لإلحصاء  الهيئة  2021م الصادرة عن  الرابع  الربع 
يبلغ عدد المشتغلين بمنطقة المدينة المنورة 274,522 
موظف، 26% منهم يخضعون ألنظمة ولوائح الخدمة 
المدنية، والنسبة األكبر 74% يخضعون ألنظمة ولوائح 
القطاع  منشآت  على  يتوزعون  االجتماعية  التأمينات 

الخاص بمختلف األنشطة االقتصادية.

المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  المشتغلين  إجمالي 
المنورة

بلغ عدد المشتغلين بمنطقة المدينة المنورة الخاضعين 
ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية (العاملون بأنشطة 
2021م عدد  الرابع من عام  الربع  الخاص) خالل  القطاع 
مقارنة   %2.8 نسبتها  بلغت  بزيادة  موظفًا   201.878
الثالث من نفس العام، وبانخفاض بلغت نسبته  بالربع 

4.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م.

الخاص  بالقطاع  السعوديين  الموظفين  أعداد  بلغت 
بمنطقة المدينة المنورة خالل الربع الرابع من عام 2021
 %3.9 نسبته  بلغت  بارتفاع  موظفًا   48,459 عدد  م 
بلغت  وبارتفاع  العام،  نفس  من  الثالث  بالربع  مقارنة 
نسبته حوالي 4.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م.

بلغت أعداد الموظفين غير السعوديين بالقطاع الخاص 
بمنطقة المدينة المنورة خالل الربع الرابع من عام 2021
 %2.5 نسبتها  بلغت  بزيادة  موظفًا   153,419 عدد  م 
مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بلغت 

نسبته حوالي 7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م.

الربع الثالث من عام 2022م

90

%

%

 



جدول (1)
تطور أعداد الموظفين بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة 

المنورة حسب الجنسية

المصدر: مسح سوق العمل – الهيئة العامة لإلحصاء

بيانات  نشر  عن  لإلحصاء  العامة  الهيئة  لتوقف  نظرًا 
مستوى  على  االقتصادية  األنشطة  بحسب  التوظيف 
مناطق المملكة من بداية الربع الرابع من عام 2020م، 
فسيتم االعتماد في الجزء التالي على البيانات المنشورة 
وذلك  2020م،  الثالث  الربع  العمل  سوق  لمسح 

الستعراض أعداد العمالة بحسب النشاط االقتصادي.

التقرير االقتصادي
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توزيع العمالة بمنطقة المدينة المنورة خالل الربع الثالث 
من عام 2020م بحسب النشاط االقتصادي  

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تستوعب أنشطة المقاوالت حوالي 24.7% من إجمالي 
المنورة  المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  العمالة  عدد 
 53,575 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ  حيث 
بانخفاض  2020م،  عام  الثالث من  الربع  موظف خالل 
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %3.4 نسبته  بلغت 
بالربع  مقارنة   %36.7 نسبته  بلغت  وبانخفاض  العام، 

الثالث من عام 2019م.

الربع الثالث من عام 2022م
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تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات 
والدراجات النارية

وورش  السلع  لجميع  والتجزئة  بالجملة  (البيع  وتشمل 
صيانة المركبات)

إجمالي  من   %24.2 حوالي  على  النشاط  هذا  يستحوذ 
المنورة  المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  العمالة  عدد 
 52,376 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ  حيث 
بارتفاع  2020م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل  موظف 
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %1.7 نسبته  بلغت 
بالربع  مقارنة   %22.5 نسبته  بلغت  وبانخفاض  العام، 

الثالث من عام 2019م.

أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
وتشمل (قطاع اإليواء والمطاعم والكافيهات)

إجمالي  من   %11.6 حوالي  على  النشاط  هذا  يستحوذ 
عدد العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، 
 25,066 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ  حيث 
بانخفاض  2020م،  عام  الثالث من  الربع  موظف خالل 
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %1.8 نسبته  بلغت 
بالربع  مقارنة   %18.6 نسبته  بلغت  وبانخفاض  العام، 

الثالث من عام 2019م.
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أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
وتشمل (قطاع اإليواء والمطاعم والكافيهات)

إجمالي  من   %11.2 حوالي  على  النشاط  هذا  يستحوذ 
عدد العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، 
 24,273 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ  حيث 
بانخفاض  2020م،  عام  الثالث من  الربع  موظف خالل 
من  السابق  بالربع  مقارنة   %0.8 نسبته  بلغت  طفيف 
نفس العام، وبانخفاض بلغت نسبته 16% مقارنة بالربع 

الثالث من عام 2019م.

األنشطة الصناعية
(صناعة،  التحويلية  اإلنتاجية  األنشطة  كل  وتشمل 
تشكيل  واألجهزة،  المعدات  إصالح  صيانة  خياطة، 

المعادن ...)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 9.9% من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة حيث 
موظف   21,501 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
طفيف  بانخفاض  2020م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل 
نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %0.4 نسبته  بلغت 
العام، وبانخفاض كبير بلغت نسبته 39% مقارنة بالربع 

الثالث من عام 2019م.

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 1.9% من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
موظف   4,098 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
بلغت  بانخفاض  2020م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %3.4 نسبته 
وبانخفاض كبير بلغت نسبته 42% مقارنة بالربع الثالث 

من عام 2019م.

األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 1.1% من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
موظف   2,438 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
بلغت  بانخفاض  2020م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %2.2 نسبته 
وبانخفاض بلغت نسبته 17% مقارنة بالربع الثالث من 

عام 2019م.

الربع الثالث من عام 2022م

96

  

7,247 7,099 7,066

4,242 4,238 4,242 4,098

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020

 
 

3,024 2,951 2,941
2,551 2,529 2,493 2,438

0

1,000

2,000

3,000

4,000

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020



األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك ....)

إجمالي عدد  1% من  النشاط على حوالي  يستحوذ هذا 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
موظف   2,123 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
بلغت  بانخفاض  2020م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %1 نسبته 
وارتفاع بلغت نسبته 6.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 

2019م.

األنشطة االجتماعية
األسري  واإلرشاد  الخيرية  الجمعيات  (جميع  وتشمل 

وضيافة األطفال ....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 0.7% من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
موظف   1,594 األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
خالل الربع الثالث من عام 2020م، بارتفاع بلغت نسبته 
وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   %7.4
من  الثالث  بالربع  مقارنة   %20 نسبته  بلغت  بانخفاض 

عام 2019م.
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األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 0.5% من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة 1,181موظف خالل 
الربع الثالث من عام 2020م، بارتفاع بلغت نسبته %2.3 
بارتفاع  وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة 
عام  من  الثالث  بالربع  مقارنة   %0.6 نسبته  بلغت 

2019م.

األنشطة الفنية الترفيهية
الرياضية  والصاالت  األندية  أنشطة  (جميع  وتشمل 
الفعاليات  الترفيه والمالهي وتنظيم  والمتاحف ومراكز 

الترفيهية ....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 0.4% من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة 939 موظف خالل 
الربع الثالث من عام 2020م، بارتفاع بلغت نسبته %0.5 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض بلغت 

نسبته 24% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019م.

الربع الثالث من عام 2022م
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أنشطة االتصاالت والمعلومات
والنشر  والفيديو  األفالم  إنتاج  أنشطة  (جميع  وتشمل 
وخدمات  الحاسوب  ورسومات  والعاب  اإللكتروني 

البرمجة ....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 0.4% من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة 886 موظف خالل 
الربع الثالث من عام 2020م، بارتفاع بلغت نسبته %10 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض بلغت 

نسبته 3.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019م.

األنشطة التعدينية
الفلزية  المعادن  خامات  استخراج  (أنشطة  وتشمل 

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 0.1% من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة 313 موظف خالل 
الربع الثالث من عام 2020م، بارتفاع بلغت نسبته %8 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وانخفاض ملحوظ 
(غير مبرر قد يرجع لخطأ في البيانات) بلغت نسبته %87 

مقارنة بالربع الثالث من عام 2019م.
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األنشطة المالية
والوساطة  والتأمين  البنوك  أنشطة  (جميع  وتشمل 

التجارية والصرافة ....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي 0.1% من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة 313 موظف خالل 
الربع الثالث من عام 2020م، بارتفاع بلغت نسبته %24 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وانخفاض بلغت 

نسبته 14% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019م.

الربع الثالث من عام 2022م
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مدينة المعرفة االقتصادية:

1- مشروع بوابة المدينة (تحت اإلنشاء)

تصنيف المشروع: تجاري ترفيهي وفندقي
التعريف بالمشروع: 

بمحطة  يرتبط  تطوير  مشروع  كأول  المشروع  هذا  يعد 
يهدف  والذي  المملكة  مستوى  على  الحرمين  قطار 
لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وبرنامج خدمة 

ضيوف الرحمن لرؤية المملكة 2030م.
األراضي  تطوير  المدينة  بوابة  مشروع  يستهدف 
بالمدينة  السريع  الحرمين  قطار  لمحطة  المالصقة 
من  متنوعة  بقطاعات  مشاريع  لتطوير  وذلك  المنورة 
الضيافة واألسواق ووسائط النقل لخدمة الزوار والحجاج 
يصل  بأن  والمتوقع  المحطة  ومستخدمي  والمعتمرين 
عدد مستخدميها إلى أكقر من 10 مليون مسافر بحلول 

عام 2028م.

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 60,000م2

-78 محل تجاري
-39 مطعم ومقهى

-مواقف السيارات تسع 800 سيارة
-المساحة التأجيرية 23,000م2

-برج فندقي سيتم تشغيله من قبل هيلتون دبل تري
 275 غرفة فندقية

 50 جناح ووحدة سكنية.

2- مشروع مخطط العلياء (تحت اإلنشاء)

تصنيف المشروع: سكني تجاري
التعريف بالمشروع: 

التي  الضخمة  العمرانية  النهضة  عن  المشروع  يعبر 
تعمير  إلى  الحالية  والتوجهات  المنورة  المدينة  تشهدها 
رؤية  لتحقيق  المدن  أنسنة  متسهدفات  وفق  األراضي 

المملكة 2030 التي تطمح لتطوير نمط الحياة.
تقليل  إلى  تهدف  نموذجية  بطريقة  المخطط  صمم 
الحوادث والتشجيع على المشي  البيئي وتقليل  التلوث 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  الكامل  الوصول  وجود  مع 
األرصفة  تطوير  في  التفاصيل  بدقة  االعتناء  تم  كما 

وإنارتها وتشجيرها كل ذلك لتحقيق جودة حياة أفضل.

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 269م2

-عرض ممرات المشاة 3م
-مساحات طرق وحدائق وخدمات 85 ألف م

-قطع سكنية وتجارية 144ألف م2. 

الربع الثالث من عام 2022م
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3- مشروع ملتقى مدينة المعرفة (تحت اإلنشاء)

تصنيف المشروع: تجاري وترفيهي وفندقي
التعريف بالمشروع: 

المتكاملة  المشاريع  أضخم  أحد  المشروع  يعتبر 
الطابع  من  مستوحى  بطابع  تصميمه  تم  بالمنطقة، 
متعدد  حضري  محور  ضمن  المنورة  للمدينة  العمراني 
والسكن  والتسوق  التنزه  بين  يجمع  االستخدامات 
أكثر من  الترفيهية، حيث أخذ في االعتبار أن  والخدمات 
الفئات،  لجميع  للترفيه  مخصص  المشروع  من   %40
الرئيسي  والملتقى  الحضاري  المدينة  ملتقى  ليكون 

لسكان وزوار المدينة المنورة.

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 180 ألف م2

-فندق 5 نجوم يضم 354 غرف وأجنحة فندقية
-110 وحدة سكنية فاخرة 

-مساحة تأجيرية 72 ألف م2
-نادي صحي ومركز طبي بمساحة 34 ألف م2

-مواقف السيارات تسع 2800 سيارة
-136 محل تجاري

-67 مطعم ومقهى
-متحف تفاعلي عن المدينة المنورة
-حديقة عامة بمساحة 45 ألف م2.

4- جادة العالم اإلسالمي (مخطط)

تصنيف المشروع: سياحي وفندقي
التعريف بالمشروع: 

الفائدة  لتعظيم  اإلسالمي  العالم  جادة  مشروع  يهدف 
متكاملة  خدمات  لتقديم  القطار  محطة  مجاورة  من 
المشروع  يراعي  حيث  والزوار،  والمعتمرين  للحجاج 
من  إليها  والرمز  اإلسالمي  للعالم  المتعددة  الثقافات 
خالل المعالجات المعمارية والعمرانية التي تراعي الطابع 

اإلسالمي للمدينة المنورة وتنوع ثقافات الدول.
رؤية  لمواكبة  االستراتيجي  الهدف  المشروع  يخدم 
الزوار  عدد  زيادة  تستهدف  التي   2030 المملكة 
والمعتمرين والحجاج وزائري مدينة الرسول عليه الصالة 
والسالم إلى 30 مليون زائر سنويًا. كما يؤدي دورًا حيويًا 
في تحقيق أهداف البرامج المختلفة في رؤية 2030 مثل 
برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويحقق الهدف األساسي 
اهتمام  إيالء  وهو  المنورة  المدينة  في  السياحة  لوزارة 

أكبر لجميع جوانب قطاع السياحة.

عناصر المشروع: 
-مساحة المرحلة األولى 151 ألف متر مربع

غرفة   1,600 األولى  المرحلة  في  الفندقية  -الغرف 
وتصل إلى 20 ألف غرفة عند انتهاء المشروع.

التقرير االقتصادي
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5- مشروع دار الجوار (تم إنجار المرحلة األولى)

تصنيف المشروع: سكني
التعريف بالمشروع: 

كأول  بالمنطقة  نوعه  من  األول  المشروع  هذا  يعد 
وفقًا  الفلل  من  مجموعة  يضم  مغلق  سكني  مشروع 
للطراز العمراني للمدينة المنورة ويتميز بتوفير مجموعة 

من الخدمات المتكاملة لقاطنيه.

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 16,800 م2

-مساحة البناء 235 م2
-مساحة األراضي 211 م2

-مساحة الحدائق والممرات 1653 م2
-221 وحدة سكنية مباعة بالمرحلة األولى للمشروع
-207 وحدة سكنية متاحة بالمرحلة الثانية للمشروع
-مساجد، قاعات مناسبات، صالة رياضية، مالعب.

6- مشروع مجّمع مدارس النخبة العالمية (تحت اإلنشاء)

تصنيف المشروع: تعليمي
التعريف بالمشروع: 

المملكة  رؤية  مستهدفات  لتحقيق  المشروع  هذا  يأتي 
2030م في تطوير وتعزيز التعليم عبر شتى مراحله بما 
تتمتع  حيث  المستقبلية،  المتطلبات  مع  يتناسب 
عالمية  مسارات  ثالثة  بتطبيق  العالمية  النخبة  مدارس 
لتخريج طالبها وهي: المسار األمريكي (SAAT)، المسار 
البريطاني(CAMBRIDGE)،والمسار األكاديمي العالمي 

.(International Bachelor)

عناصر المشروع: 
وطالبة  طالب   1700 م2،   20,000 اإلجمالية  المساحة 
من مرحلة الروضة إلى الصف 12، 3 مسارات تعليمية. 
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7- ديوان المعرفة (قائم): 

تصنيف المشروع: معرفي
التعريف بالمشروع: 

مشروع معرفي يهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة 
كمقصد للمعرفة، حيث يضم متحف دار المدينة للتراث 
متخصص  متحف  أول  يعد  والذي  والعمراني  الحضاري 
ومعهد  المنورة،  بالمدينة  والحضاري  العمراني  للتاريخ 

مدينة المعرفة للقيادة والريادة والتدريب.

عناصر المشروع: 
-1 قاعة محاضرات

-قاعتين للمعارض واألنشطة المعرفية
-المبنى اإلداري لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

-متحف دار المدينة. 

8- متحف السيرة النبوية (تحت اإلنشاء)

تصنيف المشروع: معرفي
التعريف بالمشروع: 

بالسيرة  للتعريف  الهامة  المعالم  أحد  المشروع  يعد 
أحدث  وفق  اإلسالمية  والحضارة  الشريفة  النبوية 

األساليب والتقنيات.

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 20 ألف م2

مراكز  وبحثية،  علمية  مراكز  على  يحتوي  طوابق،   8-
تدريب وتطوير وترجمة، صاالت عرض، قاعة مؤتمرات 

وندوات علمية. 
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مشاريع شركة رؤى المدينة القابضة

التعريف بالمشروع: 
الشرقية  المنطقة  لتطوير  المدينة  رؤى  مشروع  يهدف 
منظومة  تأسيس  خالل  من  الشريف  النبوي  للمسجد 
تخدم  عصرية  تحتية  بنية  ذات  متكاملة  وتجارية  فندقية 
 23 الى  عددهم  وصول  المتوقع  المنورة  المدينة  زوار 
إثراء  الى  إضافة   ،2030 عام  بحلول  سنويًا  زائر  مليون 
رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية بتطوير وتهيئة المراكز 
خطة  على  المشروع  اعتمد  لذلك  والمتاحف،  الحضارية 
متكاملة مبنية على أسس علمية لتجربة فريدة ال مثيل 
لها للمقيمين والزّوار في نموذج معماري يضمن سالمة 

المشاة واالستدامة البيئية الخضراء.
الناتج  قيمة  رفع  في  المشروع  يسهم  أن  يتوقع  كما 

المحلي للمنطقة بقيمة 7 مليار ريال.

عناصر المشروع: 
-مساحة األرض 1,5 مليون متر مربع

-مساحة البناء الكلية بعد التطوير 4,9 مليون م2
-47 ألف غرفة فندقية

-طاقة استيعابية تصل إلى 149 ألف زائر في الليلة
-إجمالي عدد الوظائف 93 ألف وظيفة.

مشاريع وزارة الشئون البلدية والقروية

1- مشروع ميدان الملك عبدالعزيز (تحت اإلنشاء)

تصنيف المشروع: سياحي
التعريف بالمشروع: 

ُيعد مشروع ميدان الملك عبد العزيز إحياًء لذكرى الموقع 
الذي شهد احتفاء أهالي المدينة المنورة بوصول الملك 
تم إطالق  1345هـ و1346هـ، وقد  عام  العزيز في  عبد 
هذا المشروع بالتزامن مع االحتفال بذكرى اليوم الوطني 

الـ(90) للمملكة. 
يهدف المشروع الذي ُينفذ ضمن مبادرة أنسنة المدينة 
وشركاء  المنطقة  أمانة  قبل  من  اإلنساني  الُبعد  لتعزيز 
بما  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  وتفعيل  التنمية، 
سيحتويه إضافة الستحداث نوافير مائية وإنشاء سارية 

للعلم الوطني وسط الساحة التاريخية.

عناصر المشروع: 
-مساحة المشروع 38 ألف م2

-ساحة لتنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية
-مسارات مخصصة للمشاة

-منافذ تجارية
-مواقع للجلوس

-مسطحات خضراء ونوافير مائية.

الربع الثالث من عام 2022م

106



3- مشروع حديقة القصواء (تحت اإلنشاء): 

تصنيف المشروع: سياحي
التعريف بالمشروع: 

يعد مشروع تطوير حديقة القصواء من أحدث مشروعات 
األمانة  نفذتها  التي  بالمنطقة  والمتنزهات  الحدائق 
الحياة  جودة  لتحسين  اإلستراتيجية  خططها  ضمن 
الحدائق  في  الترفيه  عناصر  وتنشيط  المنورة،  بالمدينة 
والمسطحات  النباتي  الغطاء  في  والتوسع  العامة، 
رياضة  لممارسة  مهيأة  مواقع  إيجاد  وكذلك  الخضراء 

المشي.

عناصر المشروع: 
مساحة  م2،  ألف   110 للحديقة  اإلجمالية  المساحة 
المسطحات الخضراء 21 ألف م2، مسار لرياضة المشي 
بمساحة 1 كلم، 6 مشارب لسقيا الماء، ساحة تفاعلية 
لألطفال بُقطر 49 م، مسار للدراجات الهوائية بمسافة 

870 م، مواقف سيارات تتسع 340 سيارة. 

2- مشروع تطوير حديقة الوادي المبارك (تحت اإلنشاء): 

تصنيف المشروع: سياحي
التعريف بالمشروع: 

المبارك وتوفير  الوادي   مشروع سياحي لتطوير حديقة 
الخدمات والمرافق الترفيهية المتنوعة.

والشابات  الشباب  وتنمية  دعم  إلى  المشروع  ويهدف 
تحقيق  إلى  باإلضافة  المتنقلة،  األطعمة  عربات  مّالك 
توجه األمانة لتهيئة البنية التحتية في الساحات والمواقع 
الجدوى االقتصادية، كما يهدف  المخصصة بما يحقق 
لرفع  الخضراء  المسطحات  مساحة  زيادة  إلى  المشروع 

مستوى جودة الحياة بالمنطقة. 

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 20 ألف كم2
-مواقف سيارات تتسع 80 سيارة

-مسار مخصص للدراجات الهوائية بطول 400 م
-مساحات خضراء بمساحة 1500 م2

-28 لعبة تفاعلية لألطفال
-45 عامود إضاءة بتقنية الـ LED الموفرة للطاقة

-زراعة 196 شجرة.
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4- مشروع واحة العيون (مخطط): 

تصنيف المشروع: سياحي
التعريف بالمشروع: 

الذي  الشامل  التحديث  إطار  في  المشروع  هذا  يأتي 
كبرى  تنموية  مشروعات  عبر  المنورة  المدينة  تشهده 
حيث سيتم نقل قرابة 500 ورشة إلى موقع جديد لتهيئة 

منطقة المشروع.
في  الزراعية  البيئة  على  الحفاظ  إلى  المشروع  ويهدف 
الحضري،  المشهد  وتحسين  العيون،  واحة  منطقة 
الواحة  وجعل  والصغيرة،  المتوسطة  األنشطة  وتحفيز 

متنفسًا للسكان والزوار. 

عناصر المشروع: 
ماليين م2   4 إحياء  11.767.406م2،  المشروع  مساحة 
للطرق  رئيسية  محاور  استحداث  الزراعية،  األراضي  من 
العامة، تحسين محاور األودية، مسارات بانورامية بطول 
17.6 كلم، مسطحات خضرا بعمق 6 م داخل األراضي 
عروض  العيون،  منطاد  سياحية،  منتجعات  الزراعية، 
مراكز  نخيل،  مزارع  عامة،  حدائق  والضوء،  الصوت 
واجهات  واستشفائية،  طبية  سياحة  وتجارية،  ترفيهية 

مائية، مناطق استثمارية، نزل بيئي وحدائق زراعية.  

5- بوليفارد يو ووك (تحت اإلنشاء): 

تصنيف المشروع: تجاري ترفيهي
التعريف بالمشروع: 

بمستوى  ترفيهية  خدمات  تقديم  إلى  المشروع  يهدف 
تتمثل  المفتوحة، حيث  التجارية  بنموذج األسواق  عالي 
في  األولى  الترفيه  وجهة  يصبح  أن  في  المشروع  رؤية 

المنطقة. 

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 152635 م2

-28 محل تجاري
-32 مطعم

-10 قاعات سينما
-2 مواقع ترفيهية

-19 موقع لشبكة الفراغات العامة
-11 موقع للخدمات المساندة

-4 مصليات
-2084 مواقف سيارات

-1500 وظيفة. 
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هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

1- مشروع متحف وبستان الصافية (تحت اإلنشاء):

تصنيف المشروع:سياحي معرفي
التعريف بالمشروع: 

يقع المشروع جنوب المسجد النبوي الشريف ويتضمن 
3 أجزاء رئيسية تشمل الحديقة الثقافية ومنطقة العرض 
للخدمات  المخصصة  المنطقة  إلى  باإلضافة  المتحفي 

التجارية والترفيهية.
المشروع عبارة عن مشروع تجاري معرفي يتضمن حديقة 
ثقافية، معرض متحفي، وخدمات تجارية متميزة. ويعد 
المنورة  المدينة  أنسنة  برنامج  ضمن  المشروع  تنفيذ 
مع  تتجانس  البناء  تصاميم  في  مميزًا  نموذجًا  ليجسد 
هوية المدينة المنورة من حيث تكوينات المبنى ليشكل 

بيئة جاذبة للسكان والزوار.

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 4419م2

-3 أجزاء رئيسية
-الشراكة مع 15 مكتبًا استشاريًا عالميًا

-عروض متحفية رقمية متنوعة
-حدائق وبساتين نخيل

-مطاعم ومقاهي
-محالت تجارية.

2- مركز القبلتين الحضاري (تحت اإلنشاء): 

تصنيف المشروع: سياحي
التعريف بالمشروع: 

في  التاريخية  المساجد  أهم  أحد  القبلتين  مسجد  يعد 
القبلتين  مركز  مشروع  يأتي  لذلك  المنورة،  المدينة 
الحضاري لخلق مركز حضاري يهتم بالبعد التاريخي إلثراء 

تجربة زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
العمرانية  التنمية  تحقيق  في  المشروع  ُيسهم  كما 
واالقتصادية، وإعادة تأهيل المناطق الُمحيطة، ومعالجة 
والمواقع  النسيج  وحماية  البصري،  التشوه  حاالت 
الحضرية، وتنمية األنشطة االجتماعية والثقافية، وتعزيز 
القيمة التاريخية للمنطقة إلى جانب إيجاد عناصر عمرانية 

جاذبة في نطاق المشروع.

عناصر المشروع: 
-المساحة اإلجمالية 12 ألف م2

-الطاقة االستيعابية 3 أالف مصل
-جسر مشاة بمساحة 8100 م2

-4 مصاعد
-18 سلم كهربائي

-4 مجمعات للوضوء
-إعادة هيكلة المداخل والمخارج والممرات

على  لألنشطة  وساحات  وسيارات  حافالت  -مواقف 
-مساحة 3200 م2

-المركز الثقافي بمساحة 600 م2
-مبنى للمعارض
-5 قاعات رئيسية

-35 منفذ بيع. 
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تم بحمد الله



استثمر بالمدينة التي بها كل الفوارق

استثمر بـــــالــــمــــديــــنــــة الــــمــــنــــورة

منصة استثمارات المدينة

الفرص جديد  على  لالطالع  نافذتك 
االستثمارية في منطقة المدينة المنورة



تم إعداد هذا التقرير من قبل مركز البحوث والدراسات في 
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