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مقدمة

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

على ما يلي:
- قاعدة بيانات المنتسبين بالغرفة في نطاق عملها وهو 
الحناكية،  محافظة  العال،  محافظة  المنورة،  (المدينة 

محافظة المهد محافظة خيبر).
- تصنيف األنشطة االقتصادية لمنتسبيها وفق الدليل 

(ISIC4) الوطني لألنشطة االقتصادية
العامة  الهيئة  عن  الصادرة  العمل  سوق  إحصائيات   -

لإلحصاء.

في  قطاع  كل  على مساهمة  للوقوف  الغرفة  وتسعى 
اقتصاد المنطقة ومعرفة حجم الدخل لكل قطاع وذلك 
من خالل البيانات المتوفرة لدى وزارة المالية ممثلة في 
التالية  التقارير  إدراجها في  والدخل، وسيتم  الزكاة  هيئة 

حال توفر هذه البيانات.

الملخص التنفيذي

العدد  بلغ  بالغرفة  المنتسبين  بيانات  قاعدة  بحسب 
المدينة  بمنطقة  النشطة  التجارية  للسجالت  اإلجمالي 
الربع  المنورة (نطاق عمل غرفة المدينة المنورة) بنهاية 
بزيادة  تجاريًا،  ٤٩٫٩٨١ سجًال  عدد  ٢٠٢٢م  عام  من  األول 
بلغت نسبتها ٨٫٢٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١م، 

وبمعدل نمو شهري يبلغ ٠٫٦٧٪.
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المدينة  غرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
المنورة بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م بحسب النشاط 

االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة
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المدينة  بمنطقة  النشطة  التجارية  السجالت  توزيع 
المنورة خالل الربع األول ٢٠٢٢م بحسب الموقع

منطقة  بمحافظات  النشطة  التجارية  السجالت  تطور 
المدينة المنورة 

الحقائق  على  الوقوف  أمكن  التقرير  خالل  من 
والمؤشرات التالية:

- أعلى خمس أنشطة حققت نموًا إيجابيًا هي:
    - األنشطة التعدينية (٨٥٪)

    - أنشطة النقل والتخزين (٢٨٪)
    - أنشطة الخدمات االجتماعية (٢٥٪)

    - األنشطة الفنية الترفيهية (١٨٪)
    - أنشطة المقاوالت (١٦٪)

- بدأت أنشطة المقاوالت في التعافي وقد يرجع ذلك 
المملكة،  تمنحها  التي  القروض  إجراءات  تسهيل  إلى 
تجنبا  الفضاء  السكنية  األراضي  إلعمار  التوجه  وكذلك 

لضريبة األراضي البيضاء.
الربع األول من عام  تراجعت خالل  التي  أبرز األنشطة   -

٢٠٢٢م هي: 
    - أنشطة تنظيم قطاع األعمال.

    - األنشطة المالية.
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بالنسبة للتوظيف بالقطاع الخاص يمكن الوقوف على 
المؤشرات التالية:

بين  السادس  المركز  المنورة  المدينة  منطقة  تحتل   -
يبلغ  حيث  المشتغلين،  عدد  المملكة من حيث  مناطق 
عدد المشتغلين بها ٢٧٤,٥٢٢موظف، بما يعادل ٢٫٨١٪ 
من إجمالي المشتغلين بجميع مناطق المملكة، وذلك 
الرابع  الربع  العمل  آخر إصدار إلحصائيات سوق  بحسب 

٢٠٢١م الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء.
ولوائح  ألنظمة  الخاضعين  المشتغلين  نسبة  تبلغ   -
التأمينات االجتماعية (العاملين بالقطاع الخاص) حوالي 

٧٤٪ من إجمالي المشتغلين بمنطقة المدينة المنورة.
الخاص  بالقطاع  السعوديين  المشتغلين  عدد  يبلغ   -
الربع  خالل  موظف   ٤٨٫٤٥٩ المنورة  المدينة  بمنطقة 

الرابع من عام ٢٠٢١م. 
القطاع  بوظائف  للتوطين  اإلجمالية  النسبة  تبلغ   -
من  الرابع  الربع  خالل  المنورة  المدينة  بمنطقة  الخاص 

عام ٢٠٢١م حوالي ٢٤٪.
ارتفاع أعداد المشتغلين السعوديين وغير السعوديين   -
منشآت  لدخول  إيجابيا  مؤشرًا  يعطي  الخاص  بالقطاع 

جديدة لمزاولة أنشطة القطاع الخاص المختلفة.
المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  المشتغلين  توزيع 

المنورة خالل الربع الرابع ٢٠٢١م

المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  المشتغلين  تطور 
المنورة (٢٠٢٠-٢٠٢١م)
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االتجاه العام

العدد  بلغ  المنورة  المدينة  غرفة  بيانات  قاعدة  بحسب 
المدينة  بمنطقة  النشطة  التجارية  للسجالت  اإلجمالي 
الربع  المنورة (نطاق عمل غرفة المدينة المنورة) بنهاية 
بلغت  بزيادة  تجاريًا،  سجًال   ٤٩٫٩٨١ عدد  ٢٠٢٢م  األول 
نسبتها ١٫١٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وكذلك بزيادة 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٨٫٢ نسبتها  بلغت 

السابق.

بمنطقة  النشطة  التجارية  للسجالت  الشهري  التطور 
المدينة المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م) 

وفيما يلي نتناول بالتفصيل مؤشرات السجالت التجارية 
األنشطة  مستوى  وعلى  المكاني  المستوى  على 

االقتصادية.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت التجارية النشطة المشتركة بفروع غرفة 
المدينة المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢
شهر  خالل  ذروتها  لتبلغ  واضحة  نمو  بمرحلة  بدأها  م) 
شهر  بداية  من  تراجع  مرحلة  في  ليدخل  أغسطس، 
سبتمبر وحتى نهاية العام ٢٠٢١م ليبدأ بمرحلة نمو خالل 

العام الحالي.
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إجمالي عدد السجالت

المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  المركز  مستوى  على 
اإلجمالي  العدد  بلغ  المنتسبين-  بيانات  قاعدة  -بحسب 
للسجالت التجارية النشطة بنهاية الربع األول من ٢٠٢٢م 
عدد ٤٤٫٤٤٢ سجًال تجاريًا، بزيادة طفيفة بلغت نسبتها ١٪ 
مقارنة بالمتوسط السنوي، وكذلك بزيادة بلغت نسبتها 

٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالمدينة  النشطة  السجالت  إلجمالي  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

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

مع بداية العام الجديد.
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المدينة  غرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
المنورة بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م بحسب النشاط 

االقتصادي

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

عدد  إجمالي  من   ٪٣٧ حوالي  التجارية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
السجالت  عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الربع  بنهاية  والتجزئة  الجملة  تجارة  أنشطة  النشطة في 
بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   ١٦,٤٤٨ عدد  ٢٠٢٢م  من  األول 
وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط  بلغت نسبته ٠٫٨٪ مقارنة 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٥٫٣ نسبتها  بلغت 

السابق.

التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة 
 - الفترة (مارس ٢٠٢١م  المنورة خالل  بالمدينة  والتجزئة 

مارس ٢٠٢٢م) 

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

عدد  إجمالي  من   ٪١٧ حوالي  المقاوالت  أنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت في 
عدد  ٢٠٢٢م  من  األول  الربع  بنهاية  المقاوالت  أنشطة 
مقارنة   ٪٧٫٤ نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  سجًال   ٧٫٥٥٠
بلغت نسبتها ١٦٪ مقارنة  وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط 

بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة 
لشهر  وصوًال  ٢٠٢١م  العام  بداية  من  نمو  بمرحلة 
نهاية  حتى  نسبي  تراجع  مرحلة  في  يدخل  ثم  أغسطس 
العام  بداية  مع  نسبي  ثبات  مرحلة  في  ليدخل  العام، 

الجديد.

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 العام ٢٠٢١م وصوًال لشهر مارس ٢٠٢٢م.
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التطور الشهري للسجالت النشطة للمقاوالت بالمدينة 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

تمثل أنشطة المطاعم واإلعاشة حوالي ١٢ ٪ من إجمالي 
عدد السجالت النشطة المسجلة بالمركز الرئيسي للغرفة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الربع  بنهاية  واإلعاشة  المطاعم  أنشطة  في  السجالت 
بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   ٥,٣٢٨ عدد  ٢٠٢٢م  من  األول 
بلغت نسبته ٠٫٥٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وكذلك 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٠٫١ نسبته  بلغت  بانخفاض 

العام السابق.

واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المنورة  بالمدينة 

٢٠٢٢م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  واإلعاشة  المطاعم  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو 
من بداية العام ٢٠٢١م وصوًال لشهر أكتوبر ثم يدخل في 
مرحلة تراجع نسبي حتى نهاية الربع األول من العام ٢٠٢٢

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

المعادن ...)

إجمالي عدد  ٨٫٨٪ من  الصناعية حوالي  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الصناعية بنهاية الربع األول من 
نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  ٣٩٢١ سجًال  عدد  ٢٠٢٢م 
١٫١٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها 

٣٫٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالمدينة  الصناعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

عدد  إجمالي  من   ٪٧٫٢ حوالي  الخدمية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الربع األول من  بنهاية  الخدمية  السجالت في األنشطة 
٢٠٢٢م عدد ٣,١٨١ سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها ٠٫٤٪ 
مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها ٩٫٢٪ 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو 
من بداية العام ٢٠٢١م وصوًال لشهر أغسطس ثم يدخل 
ثبات  مرحلة  ليبدأ  نوفمبر  شهر  حتى  تراجع  مرحلة  في 

نسبي حتى نهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو 
من بداية العام ٢٠٢١م وحتى شهر أغسطس ثم يدخل في 
التنامي خالل  في  ليبدأ  نوفمبر  حتى شهر  تراجع  مرحلة 

الربع األول من العام الجديد.
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بالمدينة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

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

من   ٪٤٫١ 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 
تجاريًا،  ١,٨١٠ سجًال  عدد  ٢٠٢٢م  من  األول  الربع  بنهاية 
السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪٣٫٩ نسبتها  بلغت  بزيادة 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪١٢٫٦ نسبتها  بلغت  وبزيادة 

العام السابق.

التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المنورة  بالمدينة 

٢٠٢٢م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة 
بمرحلة نمو من بداية الفترة وصوًال لشهر أغسطس ثم 
يمر بمرحلة تراجع نسبي حتى نهاية العام ليبدأ مرحلة نمو 

خالل الربع األول من العام الجديد. 



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

قصور وقاعات األفراح)

عدد  إجمالي  من   ٪٢٫٦ حوالي  السياحية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة السياحية بنهاية الربع األول من 
نسبته  بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   ١,١٥٠ عدد  ٢٠٢٢م 
١٫١٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وكذلك بارتفاع بلغت 

نسبته ١٫٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالمدينة  السياحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

عدد  إجمالي  من   ٪٢٫٥ حوالي  العقارية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الربع األول من  بنهاية  العقارية  السجالت في األنشطة 
٢٠٢٢م عدد ١٫١٠١ سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 
٣٫٥٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها 

٢٫١٪ 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 
٢٠٢١م وحتى شهر أغسطس ليبدأ مرحلة تراجع ملحوظ 
وصوًال لنهاية العام، ليبدأ مرحلة نمو ملحوظ خالل الربع 

األول ومن العام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  العقارية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو ملحوظ 
مرحلة  في  ليدخل  أكتوبر  شهر  وحتى  الفترة  بداية  من 

تراجع حتى نهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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بالمدينة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   ٪٢٫٥ حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
األول من  الربع  بنهاية  المهنية  األنشطة  السجالت في 
٢٠٢٢م عدد ١٫١٠٠ سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 
٠٫٧٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها 

٥٫١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالمدينة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  المهنية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
من  بداية  من  نمو  بمرحلة  المجمل  في  يمر  الرئيسي 
مرحلة  في  ليبدأ  ٢٠٢١م   أغسطس  شهر  وحتى  الفترة 

تراجع نسبي حتى نهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

إجمالي  من   ٪١٫٥ حوالي  والتخزين  النقل  أنشطة  تمثل 
الرئيسي،  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع األول 
نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  ٦٥٣ سجًال  عدد  ٢٠٢٢م  من 
بالمتوسط السنوي، وبزيادة واضحة بلغت  ١١٪ مقارنة 

نسبتها ٢٤٫٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق..

والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المنورة  بالمدينة 

٢٠٢٢م) 

أنشطة التأجير
وتشمل (جميع أنشطة استقدام وتأجير العمالة، وتأجير 

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫٥ حوالي  التأجير  أنشطة  تمثل 
وبحسب  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
في  السجالت  عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة 
 ٦٤٠ عدد  ٢٠٢٢م  من  األول  الربع  بنهاية  التأجير  أنشطة 
مقارنة   ٪١٫٥ نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال 
بالمتوسط السنوي، وبارتفاع بلغت نسبته ٢٫٢٪ 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 وذلك نظرًا لتنامي نشاط 

توصيل المشتريات بعد أزمة كورونا.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  التأجير  ألنشطة  السجالت  أعداد 
الرئيسي لغرفة المدينة المنورة بدأ مرحلة نمو من بداية 
عام ٢٠٢١م وحتى شهر أغسطس ثم بدأ في مرحلة تراجع 
حتى نهاية العام ثم يدخل في مرحة نمو مع بداية لعالم 

الجديد.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري لسجالت أنشطة التأجير بالمدينة المنورة 
خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

األنشطة التعليمية
وتشمل (جميع أنشطة التعليم والتدريب)

إجمالي عدد  التعليمية حوالي ٠٫٧٪ من  تمثل األنشطة 
لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
المدينة المنورة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
الربع  بنهاية  التعليمية  األنشطة  السجالت في  بلغ عدد 
األول من ٢٠٢٢م عدد ٣١٩ سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت 
بلغت  وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط  نسبته ٠٫٤٪ مقارنة 

نسبتها ٥٫٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالمدينة  التعليمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  التعليمية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
المنورة يمر بمرحلة نمو نسبي  المدينة  الرئيسي لغرفة 
من بداية عام ٢٠٢١ م وحتى نهاية الربع األول من ٢٠٢٢م.

الربع األول من عام 2022م
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أنشطة االتصاالت والمعلومات
وخدمات  المعلومات  تقنية  أنشطة  (جميع  وتشمل 
اإللكتروني  والنشر  والفيديو  األفالم  وانتاج  البرمجة 

واأللعاب اإللكترونية ورسومات الحاسوب....)

تمثل أنشطة االتصاالت والمعلومات حوالي ٠٫٦٪ من 
بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
الرئيسي للغرفة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة االتصاالت والمعلومات 
تجاريًا،  سجًال   ٢٦٧ عدد  ٢٠٢٢م  من  األول  الربع  بنهاية 
بالمتوسط  مقارنة   ٪٢٫٧ نسبته  بلغت  بانخفاض 
مقارنة   ٪٠٫٧ نسبته  بلغت  بانخفاض  وكذلك  السنوي، 

بنفس الفترة من العام السابق.

االتصاالت  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
والمعلومات بالمدينة المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١

م - مارس ٢٠٢٢م) 

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٦ 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 
األول من ٢٠٢٢م عدد ٢٥٦ سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت 
بلغت  وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط  نسبته ٢٫١٪ مقارنة 

نسبتها ١٫٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  ألنشطة  السجالت  أعداد 
في  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة 
تنامي نسبي مع بداية العام ٢٠٢١م وحتى شهر أغسطس 
ليبدأ مرحلة تراجع حتى نهاية الربع األول من العام ٢٠٢٢

م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  الصحية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
المنورة يمر بمرحلة نمو نسبي  المدينة  الرئيسي لغرفة 
من بداية العام ٢٠٢١م وحتى شهر أكتوبر، ثم يدخل في 

مرحلة تراجع حتى نهاية الربع األول من ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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بالمدينة  الصحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك ....)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٥ 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 
بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   ٢٢٦ عدد  ٢٠٢٢م  من  األول 
نسبته ٣٫٢٪ بالمتوسط السنوي، وكذلك بارتفاع بلغت 

نسبته ١٠٫٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالمدينة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بالمركز  المسجلة  الزراعية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
المنورة يمر بمرحلة نمو نسبي  المدينة  الرئيسي لغرفة 
من بداية العام ٢٠٢١م حتى شهر أكتوبر ليتراجع بعدها ثم 

يعاود الصعود مع بداية العام ٢٠٢٢م.

الربع األول من عام 2022م
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األنشطة الفنية الترفيهية
الرياضية  والصاالت  األندية  أنشطة  (جميع  وتشمل 
الفعاليات  الترفيه والمالهي وتنظيم  والمتاحف ومراكز 

الترفيهية ....)

تمثل األنشطة الفنية الترفيهية حوالي ٠٫٤٪ من إجمالي 
عدد السجالت النشطة المسجلة بالمركز الرئيسي للغرفة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الربع  بنهاية  الترفيهية  الفنية  األنشطة  في  السجالت 
بلغت  بزيادة  تجاريًا،  سجًال   ١٩١ عدد  ٢٠٢٢م  من  األول 
نسبتها ٣٫٤٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت 

نسبتها ١٧٫٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الترفيهية  الفنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المنورة  بالمدينة 

٢٠٢٢م) 

األنشطة المالية
والوساطة  والتأمين  البنوك  أنشطة  (جميع  وتشمل 

التجارية والصرافة ....)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٤ حوالي  المالية  األنشطة  تمثل 
للغرفة  الرئيسي  بالمركز  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
من  األول  الربع  بنهاية  المالية  األنشطة  في  السجالت 
نسبته  بلغت  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   ١٤٣ عدد  ٢٠٢٢م 
بانخفاض  وكذلك  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪١٠٫٩
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪١١٫٧ نسبته  بلغت 

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 ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام 

٢٠٢٢م.

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 ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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بالمدينة  المالية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

أنشطة الخدمات االجتماعية
األسري  واإلرشاد  الخيرية  الجمعيات  (جميع  وتشمل 

وضيافة األطفال ....)

من   ٪٠٫٢ 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 األول من ٢٠٢٢م عدد ٩٤ سجًال تجاريًا، بزيادة 
بلغت  وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط   ٪٧٫٨ نسبتها  بلغت 

نسبتها ٢٢٫١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

االجتماعية  الخدمات  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المنورة  بالمدينة 

٢٠٢٢م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة الخدمات االجتماعية المسجلة 
بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة يمر بمرحلة نمو 
من  األول  للربع  وصوًال  ٢٠٢١م  العام  بداية  من  نسبي 

العام ٢٠٢٢م.

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

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

بحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد السجالت 
في األنشطة التعدينية بنهاية الربع األول من ٢٠٢٢م ٥٠ 
سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها ١٤٪ مقارنة بالمتوسط 
السنوي، وبزيادة بلغت ٥٦٫٣٪ مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.

بالمدينة  التعدينية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المنورة خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

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 األول من 
٢٠٢٢م عدد ١٤ سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته ٤٫٥٪ 

مقارنة بالمتوسط السنوي.

التطور الشهري لسجالت أنشطة تنظيم قطاع األعمال 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المنورة  بالمدينة 

٢٠٢٢م) 

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 العام ٢٠٢١م وحتى نهايته.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة تنظيم قطاع األعمال المسجلة 
بالمجمل  يمر  المنورة  المدينة  لغرفة  الرئيسي  بالمركز 
الربع  العام ٢٠٢١م وحتى  بداية  ثبات نسبي من  بمرحلة 

األول من العام الحالي.

التقرير االقتصادي
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التقريــر االقتصادي
لمحافظة العال

الربع األول من عام 2022م
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التقرير االقتصادي
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إجمالي عدد السجالت

على مستوى فرع غرفة المدينة المنورة بمحافظة العال 
اإلجمالي  العدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
عام  من  األول  الربع  بنهاية  النشطة  التجارية  للسجالت 
نسبته  بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   ١,٩٩٧ عدد  ٢٠٢٢م 
٢٫٢ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،  وكذلك بارتفاع بلغت 

نسبته ٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

النشطة  السجالت  عدد  إلجمالي  الشهري  التطور 
بمحافظة العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
إجمالي أعداد السجالت النشطة المشتركة بفرع الغرفة 
٢٠٢١م  عام  بداية  من  نمو  بمرحلة  يمّر  العال  بمحافظة 
التراجع  في  يبدأ  ثم  أغسطس،  شهر  في  ذروته  ليبلغ 
وصوال لنهاية العام، ثم يواصل مرحلة صعود خالل الربع 

األول من عام ٢٠٢٢م.



الربع األول من عام 2022م
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بمحافظة  الغرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
العال بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م بحسب  النشاط 

االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة



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

عدد  إجمالي  من   ٪٣٩ حوالي  التجارية  األنشطة  تمثل 
السجالت المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال وبحسب 
قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت النشطة في 
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنهاية الربع األول من عام 
بلغت  طفيف  بانخفاض  تجاريًا،  سجًال   ٧٧٧ ٢٠٢٢م  عدد 
بلغت  وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط  نسبته ٠٫٨٪ مقارنة 

نسبتها ٢٫٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة 
 - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  العال  بمحافظة  والتجزئة 

مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

من   ٪١٢٫١ 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 
الربع األول من عام ٢٠٢٢م  عدد ٢٤١ سجًال تجاريًا،  بزيادة
  بلغت نسبتها ٢ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،  وبزيادة  
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪١٢٫١ نسبتها  بلغت 

السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
نمو  بمرحلة  يمر  العال  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 
متأرجح صعودًا وهبوطًا من بداية الفترة وصوًال للشهر 

الحالي.

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

بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تمثل أنشطة المقاوالت حوالي ١٠٫٨٪ من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت في 
٢٠٢٢م   عام  من  األول  الربع  بنهاية  المقاوالت  أنشطة 
عدد ٢١٥ سجًال تجاريًا،  بارتفاع بلغت نسبته ٦٫٤ ٪ مقارنة 
بالمتوسط السنوي،  وكذلك بارتفاع  بلغت نسبته ١٦٫٢٪ 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

التطور الشهري للسجالت النشطة للمقاوالت بمحافظة 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  المقاوالت  النشطة ألنشطة  السجالت  أعداد 
ارتفاعًا  تأرجح  بمرحلة  يمر  العال  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
وهبوطًا من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام 

٢٠٢٢م.

الربع األول 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 ١٠٫٥٪ من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الصناعية بنهاية الربع األول من 
عام ٢٠٢٢م  عدد ٢٠٩ سجًال تجاريًا،  بانخفاض  بلغت نسبته 
بانخفاض  السنوي،   وكذلك  بالمتوسط  مقارنة   ٪ ٣٫٩
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٠٫٩ نسبتها  بلغت 

السابق. 

الصناعية بمحافظة  الشهري لسجالت األنشطة  التطور 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

عدد  إجمالي  من   ٪٩ حوالي  الخدمية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الربع األول من  بنهاية  الخدمية  السجالت في األنشطة 
نسبتها  بلغت  تجاريًا،  بزيادة   ١٨٠ سجًال  ٢٠٢٢م  عدد  عام 
٨٫٨ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،  وبزيادة  بلغت نسبتها 

٢٢٫٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بداية  من  نمو  بمرحلة  مر  العال  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
مرحلة  في  ليدخل  أغسطس  شهر  وحتى  ٢٠٢١م  العام 

تراجع حتى الربع األول من العام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
نمو  بمرحلة  بالمجمل  يمر  العال  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
نسبي من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام 

٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

من   ٪٦٫٩ حوالي  المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  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 األول من عام ٢٠٢٢م عدد ١٣٧ سجًال تجاريًا،  
بارتفاع  بلغت نسبته ١٠٫٤ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،  
وبزيادة  بلغت نسبتها ١٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق. 

التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
بمحافظة العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
نمو  بمرحلة  يمر  العال  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 
نسبي من بداية العام ٢٠٢١ وصوًال للربع األول من عام 

٢٠٢٢م.

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

قصور وقاعات األفراح)

عدد  إجمالي  من   ٪٢٫٦ حوالي  السياحية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة السياحية بنهاية الربع األول من 
نسبته  بلغت  تجاريًا،  بارتفاع   سجًال   ٥٢ ٢٠٢٢م  عدد  عام 
٨٫٣ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،   وكذلك بارتفاع  بلغت 

نسبته ٨٫٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

بمحافظة  السياحية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

إجمالي  من   ٪٢٫٥ حوالي  والتخزين  النقل  أنشطة  تمثل 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع األول 
من عام ٢٠٢٢م  عدد ٥٠ سجًال تجاريًا،  بزيادة  بلغت نسبتها 
بالمتوسط السنوي،  وبزيادة كبيرة   بلغت  ٣٦٫٦ ٪ مقارنة 

نسبتها ٧٨٫٦٪ 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 

العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة النقل والتخزين المسجلة بفرع 
الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة تنامي من بداية العام 
الربع األول من عام ٢٠٢٢م، نظرًا الرتفاع  ٢٠٢١م وحتى 

الطلب على خدمات نشاط توصيل المشتريات.

التقرير االقتصادي
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والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م) 

األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك ....)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫٤ حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
من  األول  الربع  بنهاية  الزراعية  األنشطة  في  السجالت 
عام ٢٠٢٢م  عدد ٢٨ سجًال تجاريًا،  بانخفاض بلغت نسبته 
بانخفاض    وكذلك  السنوي،   بالمتوسط  مقارنة   ٪ ١٥٫٧
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٢٤٫٣ نسبته  بلغت 

السابق. 

بمحافظة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة الزراعية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة العال يمر بمرحلة تراجع من بداية العام ٢٠٢١م 

وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫٢ حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
األول من  الربع  بنهاية  المهنية  األنشطة  السجالت في 
عام ٢٠٢٢م عدد ٢٣ سجًال تجاريًا،  بانخفاض  بلغت نسبته 
بانخفاض    وكذلك  السنوي،   بالمتوسط  مقارنة   ٪ ١٢٫٨
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٢٣٫٣ نسبته  بلغت 

السابق. 

بمحافظة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة التأجير
وتشمل (جميع أنشطة استقدام وتأجير العمالة، وتأجير 

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

السجالت  عدد  إجمالي  من   ٪١٫٢ التأجير  أنشطة  تمثل 
النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال وبحسب 
في  السجالت  عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة 
أنشطة التأجير بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م  عدد ٢٣ 
مقارنة   ٪ ٤٫٢ نسبته  بلغت  تجاريًا،  بانخفاض   سجًال 
بالمتوسط السنوي،  وبزيادة   بلغت نسبتها ٩٫٥٪ مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت لألنشطة المهنية المسجلة بفرع الغرفة 
بمحافظة العال يمر بمرحلة تراجع من العام ٢٠٢١م وحتى 

الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  التأجير  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بمحافظة العال يمر بمرحلة ثبات نسبي من بداية العام 

٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري لسجالت أنشطة التأجير بمحافظة العال 
خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫١ حوالي  العقارية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
الربع األول من  بنهاية  العقارية  السجالت في األنشطة 
عام ٢٠٢٢م عدد ٢١ سجًال تجاريًا،  بانخفاض  بلغت نسبته 

٤٫٢ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي. 

بمحافظة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

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

٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

الربع األول 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 ٠٫٧٪ من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة العال، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة االتصاالت والمعلومات 
بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م  عدد ١٤ سجًال تجاريًا،  
بارتفاع  بلغت نسبته ١٩٫٧ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،  
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٢٧٫٣ نسبتها  وبزيادة    بلغت 

العام السابق. 

االتصاالت  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
والمعلومات بمحافظة العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م 

- مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٤ حوالي  الصحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
األول من  الربع  بنهاية  الصحية  األنشطة  السجالت في 
عام ٢٠٢٢م عدد ٨ سجالت تجارية،  بزيادة  بلغت نسبتها 
١٦٫١ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،  وبزيادة   بلغت نسبتها 

٣٣٫٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  ألنشطة  السجالت  أعداد 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة العال يمر بمرحلة ثبات 
نسبي من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام 

٢٠٢٢م.

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

٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  الصحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م) 

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

الترفيهية ....)

تمثل األنشطة الفنية الترفيهية حوالي ٠٫٤٪ من إجمالي 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
الربع  بنهاية  الترفيهية  الفنية  األنشطة  في  السجالت 
تجارية،  بارتفاع سجالت   ٧ عدد  ٢٠٢٢م  عام  من  األول 
  بلغت نسبته ٧٫١ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،  وكذلك 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪١٦٫٧ نسبته  بارتفاع   بلغت 

العام السابق. 

الترفيهية  الفنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

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

بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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

إجمالي عدد  التعليمية حوالي ٠٫٣٪ من  تمثل األنشطة 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  العال، 
السجالت في األنشطة التعليمية بنهاية الربع األول من 
عام ٢٠٢٢م  عدد ٦ سجالت تجارية،  بزيادة  بلغت نسبته ٤ ٪ 
مقارنة بالمتوسط السنوي، وكذلك بزيادة بلغت نسبتها 

٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

التطور الشهري لسجالت األنشطة التعليمية بمحافظة 
العال خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

العام ٢٠٢١ وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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التقريــر االقتصادي
لمحافظة الحناكية

الربع األول من عام 2022م
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إجمالي عدد السجالت

بمحافظة  المنورة  المدينة  غرفة  فرع  مستوى  على 
العدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية 
الربع األول  التجارية النشطة بنهاية  اإلجمالي للسجالت 
من عام ٢٠٢٢م عدد ١٫١٨٦ سجًال تجاريًا، بانخفاض   بلغت 
بلغت  وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط  نسبته ٠٫٥٪ مقارنة 

نسبتها ٤٫٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

التطور الشهري إلجمالي عدد السجالت التجارية النشطة 
- مارس  (مارس ٢٠٢١م  الفترة  الحناكية خالل  بمحافظة 

٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت التجارية النشطة المشتركة بفرع الغرفة 
بمحافظة الحناكية مر بمرحلة نمو من بداية العام ٢٠٢١م 
وحتى شهر أغسطس ثم دخل في مرحلة تراجع حتى نهاية 

العام.



الربع األول من عام 2022م
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بمحافظة  الغرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
بحسب   ٢٠٢٢م  عام  من  األول  الربع  بنهاية  الحناكية 

النشاط االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة



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

عدد  إجمالي  من   ٪٤٠٫١ حوالي  التجارية  األنشطة  تمثل 
الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  السجالت 
السجالت  عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
والتجزئة  الجملة  تجارة  أنشطة  األنشطة  في  النشطة 
بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م عدد ٤٧٥ سجًال تجاريًا، 
بالمتوسط  مقارنة   ٪٥٫٣ نسبته  بلغت  بانخفاض   
مقارنة   ٪٣٫٣ نسبته  بلغت  بانخفاض  وكذلك  السنوي، 

بنفس الفترة من العام السابق.

أنشطة  لألنشطة  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
الفترة  خالل  الحناكية  بمحافظة  والتجزئة  الجملة  تجارة 

(مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تمثل أنشطة المقاوالت حوالي ١٣٫٧٪ من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية 
السجالت في أنشطة المقاوالت بنهاية الربع األول من 
نسبتها  بلغت  بزيادة    تجاريًا،  ١٦٢ سجًال  ٢٠٢٢م  عدد  عام 
بانخفاض  وكذلك  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪ ٧٫٩
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪١٤٫١ نسبته  بلغت 

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 شهر أغسطس ٢٠٢١م وحتى الربع األول 

من عام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  المقاوالت  النشطة ألنشطة  السجالت  أعداد 
بمرحلة  الفترة  مر خالل  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
نمو نسبي خالل النصف األول من العام ٢٠٢١م ثم تراجع 
العام  بداية  مع  نمو  مرحلة  ليبدأ  الثاني،  النصف  في 

الجديد ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري للسجالت النشطة للمقاوالت بمحافظة 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

المعادن ...)

تمثل األنشطة الصناعية حوالي ١٣٫١٪ من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة الصناعية بنهاية الربع األول من 
عام ٢٠٢٢م عدد ١٥٥ سجًال تجاريًا، بانخفاض   بلغت نسبته 
بانخفاض  وكذلك  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪١٫٩
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪١٫٣ نسبته  بلغت 

السابق.

الصناعية بمحافظة  الشهري لسجالت األنشطة  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
من  تنامي  بمرحلة  مر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
بداية العام ٢٠٢١م وحتى شهر أغسطس ليدخل بعد ذلك 
في مرحلة صعود وهبوط حتى الربع األول من عام ٢٠٢٢

م.

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

والمشروبات)

من   ٪٩٫٩ 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 األول من عام ٢٠٢٢م  عدد ١١٧ سجًال تجاريًا، 
بالمتوسط  مقارنة   ٪٠٫٩ نسبته  بلغت  بانخفاض   
بنفس  مقارنة   ٪٦٫٤ نسبتها  بلغت  وبزيادة  السنوي، 

الفترة من العام السابق.

واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
- مارس  (مارس ٢٠٢١م  الفترة  الحناكية خالل  بمحافظة 

٢٠٢٢م)

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

من   ٪٨٫٤ حوالي  المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  تمثل 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية  بمحافظة 
صيانة  ورش  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ  فقد 
 ١٠٠ عدد  ٢٠٢٢م  عام  من  األول  الربع  بنهاية  المركبات 
مقارنة   ٪٧٫٣ نسبتها  بلغت  بزيادة    تجاريًا،  سجًال 
بالمتوسط السنوي، وبارتفاع بلغت نسبته ٢٨٫٢٪ مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  واإلعاشة  المطاعم  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة الحناكية مر بمرحلة نمو نسبي من 
بداية العام ٢٠٢١م وحتى شهر أغسطس ليدخل بعد ذلك 

في مرحلة تراجع وصوًال للربع األول من عام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة الحناكية يمر بمرحلة نمو 
األول من عام  الربع  بداية عام ٢٠٢١م وحتى  نسبي من 

٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
- مارس  (مارس ٢٠٢١م  الفترة  الحناكية خالل  بمحافظة 

٢٠٢٢م)

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

عدد  إجمالي  من   ٪٧٫٧ حوالي  الخدمية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
الربع األول من  بنهاية  الخدمية  السجالت في األنشطة 
عام ٢٠٢٢م  عدد ٩١ سجًال تجاريًا، بانخفاض   بلغت نسبته 

٢٪ مقارنة بالمتوسط السنوي.

بمحافظة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
من  تنامي  بمرحلة  مر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
بداية العام ٢٠٢١م وحتى شهر أغسطس ليدخل بعد ذلك 

في مرحلة تراجع حتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫٧ حوالي  التأجير  أنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في أنشطة التأجير بنهاية الربع األول من عام 
٢٠٢٢م  عدد ٢٠ سجًال تجاريًا، بزيادة   بلغت نسبتها ١٢٫٦ ٪ 
بلغت نسبتها ٢٥٪  وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بمحافظة  التأجير  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

إجمالي  من   ٪١٫٢ حوالي  والتخزين  النقل  أنشطة  تمثل 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع األول 
من عام ٢٠٢٢م  عدد ١٤ سجًال تجاريًا، بزيادة   بلغت نسبتها 

٦٫٤ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي.

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

بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت ألنشطة النقل والتخزين المسجلة بفرع 
ثبات  بمرحلة  بالمجمل  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة 
نسبي من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام 

٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
- مارس  (مارس ٢٠٢١م  الفترة  الحناكية خالل  بمحافظة 

٢٠٢٢م)

األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٩ حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
األول من  الربع  بنهاية  المهنية  األنشطة  السجالت في 
عام ٢٠٢٢م  عدد ١١ سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها ٢٢٪ 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بمحافظة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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

قصور وقاعات األفراح)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٨ حوالي  السياحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة السياحية بنهاية الربع األول من 
بلغت  بانخفاض    تجارية،  سجالت   ١٠ ٢٠٢٢م  عدد  عام 
بلغت  وبزيادة  السنوي،  بالمتوسط  نسبته ٤٫٤ ٪ مقارنة 

نسبتها ١١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بمحافظة  السياحية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٨ حوالي  العقارية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
الربع األول من  بنهاية  العقارية  السجالت في األنشطة 
عام ٢٠٢٢م عدد ٩ سجالت تجارية، بارتفاع   بلغت نسبته 
٢٫٦ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها 

٢٨٫٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  السياحية  لألنشطة  السجالت  أعداد 
ثبات  بمرحلة  بالمجمل  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة 
نسبي من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام 

٢٠٢٢م.

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

بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

البرمجة ....)

تمثل أنشطة االتصاالت والمعلومات حوالي ٠٫٧٪ من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  الحناكية،  بمحافظة 
االتصاالت  أنشطة  في  السجالت  عدد  بلغ  فقد 
 ٨ عدد  ٢٠٢٢م  عام  من  األول  الربع  بنهاية  والمعلومات 
مقارنة   ٪ ١٫٩ نسبته  بلغت  بانخفاض    تجارية،  سجالت 
 ٪٣٣٫٣ نسبتها  بلغت  وبزيادة  السنوي،    بالمتوسط 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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

٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  أنشطة  السجالت  أعداد 
بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 
تنامي من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام 

٢٠٢٢م.

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

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

عدد  إجمالي  ٠٫٣٪ من  حوالي  التعدينية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة التعدينية بنهاية الربع األول من 
بلغت  كبيرة  بزيادة  تجارية،  سجالت   ٤ عدد  ٢٠٢٢م  عام 

نسبتها ١٣٦٪ مقارنة بالمتوسط السنوي.

بمحافظة  التعدينية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٣ حوالي  الصحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
األول من  الربع  بنهاية  الصحية  األنشطة  السجالت في 
بلغت  بانخفاض    تجارية،  سجالت   ٣ عدد  ٢٠٢٢م  عام 
وكذلك  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪ ٣٧ نسبته 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٤٠ نسبته  بلغت  بانخفاض 

العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
بفرع  المسجلة  التعدينية  األنشطة  السجالت  أعداد 
نمو ملحوظ من  بمرحلة  يمر  الحناكية  بمحافظة  الغرفة 
بداية النصف األول من العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول 

من عام ٢٠٢٢م.

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

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  الصحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة المالية
والوساطة  والتأمين  البنوك  أنشطة  (جميع  وتشمل 

التجارية والصرافة ....)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٣ حوالي  المالية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
من  األول  الربع  بنهاية  المالية  األنشطة  في  السجالت 

عام ٢٠٢٢م عدد ٣ سجالت تجارية.

بمحافظة  المالية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

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

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك....)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٢ حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
الحناكية وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
من  األول  الربع  بنهاية  الزراعية  األنشطة  في  السجالت 
بلغت  بانخفاض    تجارية،  سجالت   ٢ ٢٠٢٢م  عدد  عام 
وكذلك  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪ ٢٧٫٨ نسبته 
بانخفاض بلغت نسبته ٣٣٫٣٪ مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.

بمحافظة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
الحناكية خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت األنشطة الزراعية المسجلة بفرع الغرفة 
خالل  نسبي  تراجع  بمرحلة  مر  قد  الحناكية  بمحافظة 

الفترة.

التقرير االقتصادي

51



التقريــر االقتصادي
لمحافظة المهد

الربع األول من عام 2022م
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التقرير االقتصادي
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إجمالي عدد السجالت

على مستوى فرع غرفة المدينة المنورة بمحافظة المهد 
اإلجمالي  العدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
عام  من  األول  الربع  بنهاية  النشطة  التجارية  للسجالت 
٢٠٢٢م عدد ١٢٨٩ سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها ٥٫٢٪ 
مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها ١٦٫١٪ 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

التطور الشهري إلجمالي عدد السجالت التجارية النشطة 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المهد  بمحافظة 

٢٠٢٢م)

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

الفترة وصوًال للشهر الحالي.
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بمحافظة  الغرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
المهد بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م بحسب  النشاط 

االقتصادي

المصدر: قاعدة بيانات غرفة المدينة المنورة



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

عدد  إجمالي  من   ٪٤٠٫٣ حوالي  التجارية  األنشطة  تمثل 
المهد  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  السجالت 
السجالت  عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
النشطة في األنشطة التجارية بنهاية الربع األول من عام 
٢٠٢٢م عدد ٥١٩ سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها ١٫٢٪ 
مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها ٨٫٨٪ 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

التطور الشهري للسجالت النشطة ألنشطة تجارة الجملة 
 - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  المهد خالل  بمحافظة  والتجزئة 

مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

من   ٪١٣٫٣ 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 
الربع األول من عام ٢٠٢٢م  عدد ١٧١ سجًال تجاريًا، بزيادة 
بلغت نسبتها ١٢٫٦٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٣٩ نسبتها  بلغت 

السابق.

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

من بداية العام ٢٠٢١م وحتى نهايته.

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

الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المهد  بمحافظة 

٢٠٢٢م)

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تمثل أنشطة المقاوالت حوالي ١١٫٩٪ من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
السجالت في أنشطة المقاوالت بنهاية الربع األول من 
نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  ١٥٣ سجًال  ٢٠٢٢م عدد  عام 
٨٫٦٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها 

١٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

التطور الشهري للسجالت النشطة للمقاوالت بمحافظة 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  المقاوالت  النشطة ألنشطة  السجالت  أعداد 
بداية  نمو من  بمرحلة  مر  المهد  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
العام ٢٠٢١م وحتى شهر أكتوبر ليدخل بعدها في مرحلة 

تراجع ثم يعاود الصعود مع بداية العام ٢٠٢٢م.

الربع األول 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 ١٠٫٧٪ من إجمالي عدد 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
السجالت في األنشطة الصناعية بنهاية الربع األول من 
نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  ١٣٨ سجًال  ٢٠٢٢م  عدد  عام 
بلغت  بزيادة  وكذلك  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪٧٫٥

نسبتها ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الصناعية بمحافظة  الشهري لسجالت األنشطة  التطور 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

عدد  إجمالي  من   ٪٨٫٢ حوالي  الخدمية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
الربع األول من  بنهاية  الخدمية  السجالت في األنشطة 
نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  ١٠٦ سجًال  ٢٠٢٢م عدد  عام 
٧٫٢٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها 

٢١٫٨٪ مقارنة بنفس الفترة 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 تنامي 
من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من العام ٢٠٢٢

م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بالمجمل بمرحلة نمو 
من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

من   ٪٧٫٧ 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 األول من عام ٢٠٢٢م  عدد ٩٩ سجًال تجاريًا، 
السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪١٫٢ نسبتها  بلغت  بزيادة 
وكذلك بزيادة بلغت نسبتها ٨٫٨٪ مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.

التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المهد  بمحافظة 

٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة نمو 
من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

إجمالي  من   ٪١٫٤ حوالي  والتخزين  النقل  أنشطة  تمثل 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع األول 
من عام ٢٠٢٢م عدد ١٨ سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها 
٢٩٫٣٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها 

٣٨٫٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
مارس   - ٢٠٢١م  (مارس  الفترة  خالل  المهد  بمحافظة 

٢٠٢٢م)

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫٣ حوالي  العقارية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
الربع األول من  بنهاية  العقارية  السجالت في األنشطة 
عام ٢٠٢٢م عدد ١٧ سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 
بانخفاض  وكذلك  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪٨٫٧
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٥٫٦ نسبته  بلغت 

السابق.

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

من بداية الفترة وحتى نهايتها.

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

وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة التأجير
وتشمل (جميع أنشطة استقدام وتأجير العمالة، وتأجير 

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫٢ حوالي  التأجير  أنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
السجالت في أنشطة التأجير بنهاية الربع األول من عام 
٢٠٢٢م عدد ١٦ سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها ١٤٫٩٪ 
مقارنة بالمتوسط السنوي، وكذلك بزيادة بلغت نسبتها 

١٤٫٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

التطور الشهري لسجالت أنشطة التأجير بمحافظة المهد 
خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

بداية الفترة وحتى نهايتها.

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

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫٢ حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
األول من  الربع  بنهاية  المهنية  األنشطة  السجالت في 
عام ٢٠٢٢م  عدد ١٥ سجًال تجاريًا، بانخفاض بلغت نسبته 

٣٫٥٪ مقارنة بالمتوسط السنوي. 

بمحافظة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

قصور وقاعات األفراح)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٨ حوالي  السياحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
السجالت في األنشطة السياحية بنهاية الربع األول من 
عام ٢٠٢٢م  عدد ١٠ سجالت تجارية، بزيادة بلغت نسبتها 
بلغت  بزيادة  وكذلك  السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪٤٫٨

نسبتها ١١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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

من بداية الفترة وحتى نهايتها.

التقرير االقتصادي
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بمحافظة  السياحية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك....)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٦ حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  المهد 
من  األول  الربع  بنهاية  الزراعية  األنشطة  في  السجالت 
عام ٢٠٢٢م عدد ٨ سجالت تجارية، بزيادة بلغت نسبتها 
١١٫٨٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها 

١٤٫٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بمحافظة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

وحتى نهايتها.

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

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

عدد  إجمالي  ٠٫٦٪ من  حوالي  التعدينية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
السجالت في األنشطة التعدينية بنهاية الربع األول من 
بلغت  كبيرة  بزيادة  تجارية،  سجالت   ٨ عدد  ٢٠٢٢م  عام 
بزيادة  نسبتها ٦٠٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وكذلك 
بـ ٧ أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام  كبيرة تقدر 

السابق.

بمحافظة  التعدينية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٥ حوالي  الصحية  األنشطة  تمثل 
بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت 
المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عدد 
األول من  الربع  بنهاية  الصحية  األنشطة  السجالت في 
بلغت  بانخفاض  تجارية،  سجالت   ٦ عدد  ٢٠٢٢م  عام 

نسبته ٧٫١٪ مقارنة بالمتوسط السنوي.

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

بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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

٢٠٢١ وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.
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بمحافظة  الصحية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
المهد خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

البرمجة ....)

تمثل أنشطة االتصاالت والمعلومات حوالي ٠٫٤٪ من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
بمحافظة المهد، وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد 
بلغ عدد السجالت في أنشطة االتصاالت والمعلومات 
بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م  عدد ٥ سجالت تجارية، 
السنوي،   بالمتوسط  مقارنة   ٪ ٣٠ نسبته  بلغت   بارتفاع  
الفترة  بنفس  بلغت نسبتها ٤٠٠٪ مقارنة  وبزيادة    كبيرة 

من العام السابق. 

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

– مارس ٢٠٢٢م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  ألنشطة  السجالت  أعداد 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة المهد يمر بمرحلة نمو 
من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

الربع األول من عام 2022م
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التقريــر االقتصادي
لمحافظة خيبر



إجمالي عدد السجالت

على مستوى فرع غرفة المدينة المنورة بمحافظة خيبر 
اإلجمالي  العدد  بلغ  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
عام  من  األول  الربع  بنهاية  النشطة  التجارية  للسجالت 
٢٠٢٢م عدد ١٠٦٤ سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها ٥٫٧٪ 
مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة بلغت نسبتها ١٤٫٧٪ 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

النشطة  السجالت  عدد  إلجمالي  الشهري  التطور 
بمحافظة خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
أعداد السجالت التجارية النشطة المشتركة بفرع الغرفة 
٢٠٢١م  العام  بداية  نمو من  بمرحلة  يمر  خيبر  بمحافظة 

وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

الربع األول من عام 2022م
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بمحافظة  الغرفة  لمنتسبي  النشطة  التجارية  السجالت 
خيبر بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢ م بحسب  النشاط 

االقتصادي

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

عدد  إجمالي  من   ٪٤٠٫٥ حوالي  التجارية  األنشطة  تمثل 
السجالت المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر وبحسب 
قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت النشطة في 
األنشطة التجارية بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م عدد 
مقارنة   ٪٤٫٨ نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  سجًال   ٤٣١
بالمتوسط السنوي،  وبزيادة بلغت نسبتها ١٥٫٥٪ مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق.

التجارية  لألنشطة  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

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

المعادن ...)

عدد  إجمالي  من   ٪١٣ حوالي  الصناعية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة الصناعية بنهاية الربع األول من 
نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  ١٣٨ سجًال  ٢٠٢٢م عدد  عام 
٦٫٤٪ مقارنة بالمتوسط السنوي.، وبزيادة بلغت نسبتها 

١٠٫٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  التجارية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
بفرع الغرفة بمحافظة خيبر يمر بمرحلة تنامي من بداية 

العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الصناعية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
من  نسبي  نمو  بمرحلة  مر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
قليال  ليتراجع  أغسطس  شهر  وحتى  ٢٠٢١م  العام  بداية 
عام  من  األول  الربع  خالل  الصعود  في  يبدأ  ثم  بعدها 

٢٠٢٢م.

الربع األول من عام 2022م
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الصناعية بمحافظة  الشهري لسجالت األنشطة  التطور 
خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة المطاعم واإلعاشة
األطعمة  وتقديم  (تجهيز  أنشطة  كل  وتشمل 

والمشروبات)

من   ٪١١٫٨ 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 األول من عام ٢٠٢٢م عدد ١٢٦ سجًال تجاريًا، بزيادة 
بلغت نسبتها ٧٫٩٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة  

العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٢٠ نسبتها  بلغت 
السابق. 

واإلعاشة  للمطاعم  النشطة  للسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

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

العام ٢٠٢٠م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.
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أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

تمثل أنشطة المقاوالت حوالي ١٠٫٤٪ من إجمالي عدد 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين بلغ عدد السجالت في 
أنشطة المقاوالت بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢م عدد 
مقارنة   ٪١٫٦ نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  سجًال   ١٠٩
بالمتوسط السنوي، وبزيادة  بلغت نسبتها ٧٫٩٪ مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق. 

التطور الشهري للسجالت النشطة للمقاوالت بمحافظة 
خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

من   ٪٩٫٨ حوالي  المركبات  صيانة  ورش  أنشطة  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 األول من عام ٢٠٢٢م عدد ١٠٤ سجًال تجاريًا، 
السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪٠٫١ نسبتها  بلغت  بزيادة 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪٧٫٢ نسبتها  وبزيادة  بلغت 

العام السابق. 

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

بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المركبات  صيانة  ورش  ألنشطة  السجالت  أعداد 
بالمجمل  يمر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع  المسجلة 
الربع  وحتى  ٢٠٢١م  العام  بداية  من  نسبي  نمو  بمرحلة 

األول من عام ٢٠٢٢م.

الربع األول من عام 2022م
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التطور الشهري لسجالت أنشطة ورش صيانة المركبات 
بمحافظة خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

األنشطة الخدمية
وصيانة  وإصالح  والصالونات،  (المغاسل،  وتشمل 

األجهزة المنزلية والسلع الشخصية ...)

عدد  إجمالي  من   ٪٧٫٦ حوالي  الخدمية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الربع األول من  بنهاية  الخدمية  السجالت في األنشطة 
نسبتها  بلغت  بزيادة  تجاريًا،  سجًال   ٨١ عدد  ٢٠٢٢م  عام 
١٢٫٥٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة  بلغت نسبتها 

١٩٫١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

بمحافظة  الخدمية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
المسجلة  الخدمية  لألنشطة  النشطة  السجالت  أعداد 
نمو  بمرحلة  بالمجمل  يمر  خيبر  بمحافظة  الغرفة  بفرع 
نسبي من بداية العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام 

٢٠٢٢م.
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أنشطة التأجير
وتشمل (جميع أنشطة استقدام وتأجير العمالة، وتأجير 

السيارات والمعدات ولوازم األفراح والمناسبات)

عدد  إجمالي  من   ٪١٫٨ حوالي  التأجير  أنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في أنشطة التأجير بنهاية الربع األول من عام 
٢٠٢٢م عدد ١٩ سجًال تجاريًا، بزيادة بلغت نسبتها ١١٫٣٪ 

مقارنة بالمتوسط السنوي. 

التطور الشهري لسجالت أنشطة التأجير بمحافظة خيبر 
خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

إجمالي  من   ٪١٫٢ حوالي  والتخزين  النقل  أنشطة  تمثل 
عدد السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب  خيبر 
السجالت في أنشطة النقل والتخزين بنهاية الربع األول 
بلغت  بزيادة  تجارية،  سجالت   ١٣ عدد  ٢٠٢٢م  عام  من 
وبزيادة  بلغت  السنوي،  بالمتوسط  نسبتها ٦٩٪ مقارنة 

نسبتها ٣٣٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

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

عام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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

٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

الربع األول من عام 2022م
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والتخزين  النقل  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
بمحافظة خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢

م)

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

قصور وقاعات األفراح)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٩ حوالي  السياحية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
السجالت في األنشطة السياحية بنهاية الربع األول من 
نسبته  بلغت  بارتفاع  تجاريًا،  سجًال   ١٠ عدد  ٢٠٢٢م  عام 
٨٫٣٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة  بلغت نسبتها 

١١٫١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

بمحافظة  السياحية  األنشطة  الشهري لسجالت  التطور 
خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.
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األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

عدد  إجمالي  من   ٪٨ حوالي  المهنية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر، 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
األول من  الربع  بنهاية  المهنية  األنشطة  السجالت في 
بلغت  بانخفاض  تجارية،  سجالت   ٨ عدد  ٢٠٢٢م  عام 
وبزيادة  بلغت  السنوي،  بالمتوسط  نسبته ٢٫٨٪ مقارنة 

نسبتها ٣٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

بمحافظة  المهنية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك....)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٤ حوالي  الزراعية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
من  األول  الربع  بنهاية  الزراعية  األنشطة  في  السجالت 
بلغت  بانخفاض  تجارية،  سجالت   ٤ عدد  ٢٠٢٢م  عام 
وبانخفاض   السنوي،  بالمتوسط  مقارنة   ٪٨٫٨ نسبته 
بلغت نسبته ٢٠٪ مقارنة بنفس  الفترة من العام السابق.  

 

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

٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.

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 العام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.
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بمحافظة  الزراعية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

عدد  إجمالي  من   ٪٠٫٤ حوالي  العقارية  األنشطة  تمثل 
السجالت النشطة المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر، 
عدد  بلغ  فقد  المنتسبين  بيانات  قاعدة  وبحسب 
الربع األول من  بنهاية  العقارية  السجالت في األنشطة 
عام ٢٠٢٢م عدد ٤ سجالت تجارية، بزيادة بلغت نسبتها 
١٤٫٨٪ مقارنة بالمتوسط السنوي، وبزيادة  بلغت نسبتها 

٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

بمحافظة  العقارية  األنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
خيبر خالل الفترة (مارس ٢٠٢١م - مارس ٢٠٢٢م)

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

٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م.
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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 ٠٫٤٪ من 
الغرفة  بفرع  المسجلة  النشطة  السجالت  عدد  إجمالي 
المنتسبين فقد  بيانات  بمحافظة خيبر، وبحسب قاعدة 
بلغ عدد السجالت في أنشطة االتصاالت والمعلومات 
بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢  عدد ٤ سجالت تجارية،  

بزيادة  بلغت نسبتها ١٨٫٢ ٪ مقارنة بالمتوسط السنوي،  
من  الفترة  بنفس  مقارنة   ٪١٠٠ نسبتها  وبزيادة    بلغت 

العام السابق. 

االتصاالت  أنشطة  لسجالت  الشهري  التطور 
والمعلومات بمحافظة خيبر خالل الفترة  (مارس ٢٠٢١م – 

مارس ٢٠٢٢م) 

تطور  يمثل  الذي  المنحنى  أن  نجد  المرفق  الشكل  من 
والمعلومات  االتصاالت  ألنشطة  السجالت  أعداد 
المسجلة بفرع الغرفة بمحافظة خيبر يمر بمرحلة نمو من 
األول  الربع  وحتى  ٢٠٢١م  عام  من  الثاني  النصف  بداية 

من عام ٢٠٢٢م..
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واقع التوظيف بالقطاع الخاص

بمنطقة المدينة المنورة



إجمالي المشتغلين بمنطقة المدينة المنورة

٢٠٢١م  الرابع  الربع  العمل  سوق  إحصائيات  بحسب 
الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء يبلغ عدد المشتغلين 
منهم   ٪٢٦ موظف،   ٢٧٤,٥٢٢ المنورة  المدينة  بمنطقة 
والنسبة  المدنية،  الخدمة  ولوائح  ألنظمة  يخضعون 
التأمينات  ولوائح  ألنظمة  يخضعون   ٪٧٤ األكبر 
الخاص  القطاع  منشآت  على  يتوزعون  االجتماعية 

بمختلف األنشطة االقتصادية.

المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  المشتغلين  إجمالي 
المنورة

بلغ عدد المشتغلين بمنطقة المدينة المنورة الخاضعين 
ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية (العاملون بأنشطة 
عدد  ٢٠٢١م  عام  من  الرابع  الربع  خالل  الخاص)  القطاع 
٢٠١٫٨٧٨ موظفًا بزيادة بلغت نسبتها ٢٫٨٪ مقارنة بالربع 
 ٪٤٫٤ نسبته  بلغت  وبانخفاض  العام،  الثالث من نفس 

مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠٢٠م.

الخاص  بالقطاع  السعوديين  الموظفين  أعداد  بلغت 
بمنطقة المدينة المنورة خالل الربع الرابع من عام ٢٠٢١
م عدد ٤٨٫٤٥٩ موظفًا بارتفاع بلغت نسبته ٣٫٩٪ مقارنة 
نسبته  بلغت  وبارتفاع  العام،  نفس  من  الثالث  بالربع 

حوالي ٤٫٧٪ مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠٢٠م.

بلغت أعداد الموظفين غير السعوديين بالقطاع الخاص 
بمنطقة المدينة المنورة خالل الربع الرابع من عام ٢٠٢١
م عدد ١٥٣٫٤١٩ موظفًا بزيادة بلغت نسبتها ٢٫٥٪ مقارنة 
الثالث من نفس العام، وبانخفاض بلغت نسبته  بالربع 

حوالي ٧٪ مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠٢٠م.
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جدول (١)
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 
عام ٢٠٢٠م،  الرابع من  الربع  بداية  المملكة من  مناطق 
فسيتم االعتماد في الجزء التالي على البيانات المنشورة 
وذلك  ٢٠٢٠م،  الثالث  الربع  العمل  سوق  لمسح 

الستعراض أعداد العمالة بحسب النشاط االقتصادي.

التقرير االقتصادي

79



توزيع العمالة بمنطقة المدينة المنورة خالل الربع الثالث 
من عام ٢٠٢٠م بحسب النشاط االقتصادي 

أنشطة المقاوالت
والتمديد  والترميم  التشييد  أنشطة  (كل  وتشمل 

والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق)

إجمالي  المقاوالت حوالي ٢٤٫٧٪ من  أنشطة  تستوعب 
المنورة  المدينة  بمنطقة  الخاص  بالقطاع  العمالة  عدد 
 ٥٣٫٥٧٥ األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ  حيث 
بانخفاض  ٢٠٢٠م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل  موظف 
بلغت نسبته ٣٫٤٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام، 
وبانخفاض بلغت نسبته ٣٦٫٧٪ مقارنة بالربع الثالث من 

عام ٢٠١٩م.
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تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات 
والدراجات النارية

وورش  السلع  لجميع  والتجزئة  بالجملة  (البيع  وتشمل 
صيانة المركبات)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٢٤٫٢٪ من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة حيث 
موظف   ٥٢,٣٧٦ األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
خالل الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م، بارتفاع بلغت نسبته 
١٫٧٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض 
بلغت نسبته ٢٢٫٥٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.

أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
وتشمل (قطاع اإليواء والمطاعم والكافيهات)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ١١٫٦٪ من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
موظف   ٢٥,٠٦٦ األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
بلغت  بانخفاض  ٢٠٢٠م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل 
العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة   ٪١٫٨ نسبته 
وبانخفاض بلغت نسبته ١٨٫٦٪ مقارنة بالربع الثالث من 

عام ٢٠١٩م.
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أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
وتشمل (قطاع اإليواء والمطاعم والكافيهات)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ١١٫٢٪ من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
موظف   ٢٤,٢٧٣ األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
طفيف  بانخفاض  ٢٠٢٠م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل 
بلغت نسبته ٠٫٨٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام، 
من  الثالث  بالربع  مقارنة   ٪١٦ نسبته  بلغت  وبانخفاض 

عام ٢٠١٩م.

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

المعادن ...)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٩٫٩٪ من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة حيث 
موظف   ٢١,٥٠١ األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
طفيف  بانخفاض  ٢٠٢٠م،  عام  من  الثالث  الربع  خالل 
بلغت نسبته ٠٫٤٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام، 
الثالث  بالربع  وبانخفاض كبير بلغت نسبته ٣٩٪ مقارنة 

من عام ٢٠١٩م.
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األنشطة الصحية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات الطبية)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٦٫٥٪ من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة، حيث 
موظف   ١٤٫١٦٦ األنشطة  هذه  في  العمالة  عدد  يبلغ 
خالل الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م، بارتفاع بلغت نسبته 
٣٫٣٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض 
عام  من  الثالث  بالربع  مقارنة   ٪٢٥٫٣ نسبته  بلغت  كبير 

٢٠١٩م.

األنشطة التعليمية
وتشمل (جميع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٢,٨٪ من إجمالي عدد 
العمالة بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة حيث 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ٦٫١٢٨ موظف خالل 
 ٪٣ نسبته  بلغت  بارتفاع  م٢٠٢٠،  عام  من  الثالث  الربع 
العام، وبانخفاض كبير  السابق من نفس  بالربع  مقارنة 
بلغت نسبته ٢٨٫٥٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.
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أنشطة النقل والتخزين
والجوي  والبحري  البري  النقل  أنشطة  (جميع  وتشمل 

للركاب والبضائع، والتخزين والشحن ...)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ١٫٩٪ من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ٤,٠٩٨ موظف خالل 
نسبته  بلغت  بانخفاض  ٢٠٢٠م،  عام  من  الثالث  الربع 
٣٫٤٪ مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض 
كبير بلغت نسبته ٤٢٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩

م.. 

األنشطة المهنية
واالقتصادية  الهندسية  االستشارية  (الخدمات  وتشمل 

واإلدارية والمحاسبة والمحاماة والبحوث والتسويق)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ١٫١٪ من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ٢,٤٣٨ موظف خالل 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م،بانخفاض بلغت نسبته ٢٫٢٪ 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض بلغت 

نسبته ١٧٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.
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األنشطة الزراعية
وتشمل (جميع أنشطة الزراعة وتربية الدواجن والمواشي 

والخدمات الزراعية وصيد وتربية األسماك ....)

عدد  إجمالي  من   ٪١ حوالي  على  النشاط  هذا  يستحوذ 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ٢,١٢٣ موظف خالل 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م،بانخفاض بلغت نسبته ١٪ 
بلغت  وارتفاع  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة 

نسبته ٦٫٢٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.

األنشطة االجتماعية
األسري  واإلرشاد  الخيرية  الجمعيات  (جميع  وتشمل 

وضيافة األطفال ....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٠٫٧٪ من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ١,٥٩٤ موظف خالل 
 ٪٧٫٤ نسبته  بلغت  ٢٠٢٠م،بارتفاع  عام  الثالث من  الربع 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وكذلك بانخفاض 

بلغت نسبته ٢٠٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.
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األنشطة العقارية
وتشمل (جميع أنشطة إدارة وتشغيل العقارات وأعمال 

السمسرة في األراضي والعقارات)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٠٫٥٪ من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ١,١٨١موظف خالل 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م، بارتفاع بلغت نسبته ٢٫٣٪ 
بارتفاع  وكذلك  العام،  نفس  من  السابق  بالربع  مقارنة 

بلغت نسبته ٠٫٦٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.

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

الترفيهية ....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٠٫٤٪ من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ٩٣٩ موظف خالل 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م، بارتفاع بلغت نسبته ٠٫٥٪ 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض بلغت 

نسبته ٢٤٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.
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أنشطة االتصاالت والمعلومات
والنشر  والفيديو  األفالم  انتاج  أنشطة  (جميع  وتشمل 
وخدمات  الحاسوب  ورسومات  والعاب  اإللكتروني 

البرمجة ....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٠٫٤٪ من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ٨٨٦ موظف خالل 
بلغت نسبته ١٠٪  بارتفاع  الثالث من عام ٢٠٢٠م،  الربع 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وبانخفاض بلغت 

نسبته ٣٫٣٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.

األنشطة التعدينية
الفلزية  المعادن  خامات  استخراج  (أنشطة  وتشمل 

والالفلزية وتشغيل المحاجر....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٠٫١٪ من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ٣١٣ موظف خالل 
 ٪٨ نسبته  بلغت  بارتفاع  ٢٠٢٠م،  عام  من  الثالث  الربع 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وانخفاض ملحوظ 
(غير مبرر قد يرجع لخطأ في البيانات) بلغت نسبته ٨٧٪ 

مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.
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األنشطة المالية
والوساطة  والتأمين  البنوك  أنشطة  (جميع  وتشمل 

التجارية والصرافة ....)

يستحوذ هذا النشاط على حوالي ٠٫١٪ من إجمالي عدد 
المنورة،حيث  المدينة  الخاص بمنطقة  بالقطاع  العمالة 
يبلغ عدد العمالة في هذه األنشطة ٣١٣ موظف خالل 
بلغت نسبته ٢٤٪  بارتفاع  الثالث من عام ٢٠٢٠م،  الربع 
مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وانخفاض بلغت 

نسبته ١٤٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م.
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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
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