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مقدمـــة

يعــد االهتمــام بالصناعــة والتصنيــع مــن أولويــات خطــط التنميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث جــاء فــي 
“االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة حتــى عــام 1441هـــ الموافــق 2020م” ان اســتدامة التنميــة فــي المملكــة بحاجــة 
لصناعــة متناميــة وذات تقنيــة عاليــة، وان تنويــع اقتصــاد المملكــة واســتقراره يقــوم علــى صناعــة منافســة، وأن 

الصناعــة هــي الخيــار القــادر علــى زيــادة النمــو واســتدامته.
وجــاءت خطــة التنميــة العاشــرة )2015 - 2019م( لتؤكــد علــى ذات المضاميــن بالتركيــز علــى تعميــق التنويــع 
االقتصــادي بأبعــاده المختلفــة، وخاصــة فــي القطاعــات غيــر النفطيــة مــع التركيــز علــى االنشــطة ذات االنتاجيــة 
العاليــة والميــزات التنافســية الواعــدة، ومــن ذلــك توســيع الطاقــات االنتاجيــة للقطــاع الصناعــي خاصــة فــي 

المجــاالت التــي تضمنتهــا االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة.
وأخيــرًا جــاءت رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 2023 تحمــل ذات االبعــاد بتركيزهــا علــى القطــاع 
الصناعــي مــن خــال تحفيــز القطــاع الخــاص لتصنيــع الســلع وتوفيــر الخدمــات محليــًا وتشــجيع القطاعيــن العــام 

والخــاص لاعتمــاد علــى المنتجــات والخدمــات المحليــة.
وللحــّد مــن مخاطــر االعتمــاد علــى النفــط الخــام كمصــدر رئيــس للدخــل، خاصــة فــي ظــل تدهــور واضطــراب أســعاره 
عالميــًا، أصبــح مــن الضــروري والمهــم النهــوض بالقطــاع الصناعــي وتعزيــز مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

وفــي توفيــر فــرص العمــل للمواطنيــن.
فــي هــذا اإلصــدار تــم اســتعراض المؤشــرات االقتصاديــة للقطــاع الصناعــي عمومــًا ولصناعــة منتجــات المعــادن 
المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات بالمملكــة لعــام 2020م علــى وجــه الخصــوص، بالتركيــز علــى منطقــة 
الريــاض، متــى مــا توفــرت المعلومــات، وباالعتمــاد علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء وبيانــات وزارة الصناعــة 

والثــروة المعدنيــة والمركــز الوطنــي للمعلومــات الصناعيــة.
ويهــدف هــذا المؤشــر بصــورة أساســية الــى بيــان أهميــة القطــاع الصناعــي ودوره فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي 
ــة وحجــم  ــج المحلــي اإلجمالــي والعمال ــان إســهاماته فــي النات ــة الســعودية وذلــك مــن خــال بي للمملكــة العربي

رؤوس األمــوال المســتثمرة وغيرهــا كمــا ســيرد فــي األجــزاء الاحقــة مــن هــذا المؤشــر.
اســتند المؤشــر إلــى أســلوب التحليــل الوصفــي واإلحصائــي مــن خــال بيــان النســب والمعــدالت المئويــة والرســوم 
التوضيحيــة لمجموعــة مــن المحــددات المتعلقــة بالصناعــة عمومــا وصناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء 

اآلالت والمعــدات علــى وجــه الخصــوص.

أواًل: مؤشرات القطاع الصناعي السعودي

ينــدرج تحــت القطــاع الصناعــي كافــة األنشــطة والممارســات االقتصاديــة التــي تتســم بدرجــة مــن التعقيــد فــي 
تحويــل المــواد األوليــة إلــى ســلع وخدمــات نافعــة ومفيــدة للمســتهلك، وتشــمل الصناعــة عــددًا مــن أنــواع 
الصناعــات االســتخراجية والتحويليــة باإلضافــة إلــى الخدمــة المرافقــة المقدمــة للمســتهلك أو للمنتــج الوســيط.
وحســب التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة المنبثــق عــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع 

االنشــطة االقتصاديــة )ISIC4( ينقســم القطــاع الصناعــي فــي المملكــة الــى قســمين: 
القسم االول خاص بالصناعات االستخراجية )صناعة التعدين واستغالل المحاجر(.
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القســم الثانــي خــاص بالصناعــات التحويليــة وهــذه ينــدرج تحتهــا نحــو 24 نشــاطًا صناعيــًا منهــا صناعــة منتجــات 
المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات:

والجــزء التالــي يوضــح المؤشــرات العامــة للقطــاع الصناعــي الســعودي فيمــا يتعلــق بمســاهمته فــي الناتج المحلي 
االجمالــي، وعــدد المنشــآت العاملــة فــي القطــاع وتوزيــع هــذه المنشــآت وعــدد المشــتغلين فيهــا وعــدد المصانع 
)المنتجــة وتحــت االنشــاء( والعمالــة المرخصــة، ورؤوس األمــوال المســتثمرة فيهــا، وذلــك علــى مســتوى المملكــة 

ومنطقــة الرياض.   
1/ المساهمة النسبية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي االجمالي للمملكة 

مثلــت مســاهمة القطــاع الصناعــي الســعودي )الصناعــات التحويليــة زائــدًا التعديــن والتحجيــر( حوالــي ثلــث الناتــج 
المحلــي االجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية باألســعار الجاريــة حيــث بلغــت حوالــي 871,613 مليــون ريــال، أي 

مــا يعــادل نســبة 33 % مــن اجمالــي الناتــج المحلــي لعــام 2020م )جــدول 1 شــكل 1(.

جدول )1(
المساهمة النسبية للنشاط الصناعي في الناتج المحلي االجمالي للمملكة 

باألسعار الجارية بماليين الرياالت )2020(

النسبة من اجمالي المملكة )%(قيمة الناتجالنشاط

33.2 %871,613ناتج النشاط الصناعي

66.8 %1,753,829ناتج االنشطة االقتصادية االخرى
100 %2,625,442الناتج المحلي االجمالي للمملكة

https://www.stats.gov.sa)2020( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات الناتج المحلي

شكل )1( المساهمة النسبية للنشاط الصناعي في الناتج المحلي االجمالي 
للمملكة باالسعار الجارية بماليين الرياالت )2020(

 النشاط الصناعي
% 33

أنشطة اقتصادية ُأخرى
% 67
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2/ المساهمة النسبية لألنشطة الصناعية الفرعية للناتج الصناعي للمملكة

بلغــت مســاهمة األنشــطة الصناعيــة الفرعيــة )الصناعــات التحويليــة زائــدًا التعديــن والتحجيــر( للناتــج الصناعــي 
ــل نســبة 39 % و61 % للصناعــات  ــال تمث ــار ري ــي 340 و531 ملي ــة لعــام 2020م حوال للمملكــة باألســعار الجاري

التحويليــة والصناعــات االســتخراجية )التعديــن والتحجيــر( علــى التوالــي )جــدول 2 شــكل 2(.

3/ المساهمة النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي االجمالي للمملكة

االخــرى(  التحويليــة  الصناعــات   + الزيــت  )تكريــر  التحويليــة  الصناعــات  لمجمــوع  النســبية  المســاهمة  بلغــت 
.)3 3 شــكل  2020م )جــدول  الجاريــة لعــام  الناتــج المحلــي االجمالــي للمملكــة باألســعار  13 % مــن  حوالــي 

جدول )2(
المساهمة النسبية لألنشطة الصناعية الفرعية في الناتج الصناعي للمملكة 

باألسعار الجارية بماليين الرياالت )2020(

النسبة من اجمالي الناتج الصناعي )%(قيمة الناتجالنشاط

 39.1 %340,403ناتج الصناعات التحويلية

60.9 %531,210ناتج التعدين والتحجير

100 %871,613اجمالي الناتج الصناعي

https://www.stats.gov.sa )2020( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات الناتج المحلي

شكل )2( المساهمة النسبية لالنشطة الصناعية الفرعية في الناتج الصناعي للمملكة باالسعار 
الجارية بماليين الرياالت )2020( 

الصناعات التحويلية
% 39

 التعدين والتحجير
% 61
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جدول )3(
المساهمة النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي االجمالي 

للمملكة باألسعار الجارية بماليين الرياالت )2020(

النسبة من اجمالي المملكة )%(قيمة الناتجالنشاط

 13 %340,403ناتج الصناعات التحويلية

87 %2,285,039الناتج المحلي االجمالي )أنشطة أخرى(

100 %2,625,442الناتج المحلي االجمالي للمملكة

 https://www.stats.gov.sa )2020( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات الناتج المحلي

شكل )3( المساهمة النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي االجمالي للمملكة باالسعار 
الجارية بماليين الرياالت )2020م( 

 ناتج الصناعات التحويلية
% 13

الناتج المحلي االجمالي 
 )أنشطة أخرى(

% 87
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4/ مقارنة ناتج الصناعات التحويلية االخرى مع مجموع الصناعات التحويلية 

بما فيها تكرير الزيت

بلغت مساهمة األنشطة الصناعية الفرعية للصنـــــــاعات التحويلية باألسعار الجــــــــارية لعــــــــــــــام 2020م حــــوالي
 81 و259 مليــار ريــال تمثــل نســبة 24 % و76 % لصناعــة تكريــر الزيــت والصناعــات التحويليــة االخــرى علــى التوالــي 

)جدول 4 شــكل 4(. 

جدول )4(
مقارنة ناتج الصناعات التحويلية االخرى مع مجموع الصناعات التحويلية بما فيها تكرير الزيت )2020(

النسبة من اجمالي الصناعات التحويلية )%(قيمة الناتجالنشاط

 23.9 %81,277ناتج تكرير الزيت

76.1 %259,126ناتج الصناعات التحويلية االخرى

100 %340,403اجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية

https://www.stats.gov.sa )2020( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات الناتج المحلي

شكل )2( المساهمة النسبية لالنشطة الصناعية الفرعية في الناتج الصناعي للمملكة باالسعار 
الجارية بماليين الرياالت )2020( 

 ناتج تكرير الزيت
%24

ناتج الصناعات 
التحويلية 

 االخرى
%76 
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5/ نصيب المنشآت الصناعية من اجمالي المنشآت العاملة بالمملكة

بلــغ عــدد المنشــآت الصناعيــة فــي المملكــة لعــام 2018م حوالــي 111.934منشــأة صناعيــة تمثــل نحــو 11 % مــن 
مجمــوع المنشــآت العاملــة فــي المملكــة )جــدول 5 شــكل 5(.

جدول )5(
نصيب المنشآت الصناعية من اجمالي عدد المنشآت العاملة بالمملكة )2018(

 عددالمنشآت
المنشآت

النسبة من اجمالي المنشآت العاملة في 
المملكة )%(

11.1 %111934المنشآت الصناعية في المملكة

88.9 %894732المنشآت االخرى غير الصناعية في المملكة

100 %1,006,666مجموع المنشآت العاملة في المملكة

https://www.stats.gov.sa 2018 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، المسح االقتصادي السنوي للمؤسسات

شكل )5( نصيب المنشآت الصناعية من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة )2018م(

المنشآت الصناعية في 
 المملكة
 المنشآت االخرى 11 %

غير الصناعية  في 
 المملكة
% 89
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6/ نصيب منطقة الرياض من اجمالي عدد المنشآت الصناعية بالمملكة

بلــغ نصيــب منطقــة الريــاض مــن المنشــآت الصناعيــة حوالــي 27289 منشــأة تمثــل نحــو 24 % مــن اجمالــي عــدد 
المنشــآت الصناعيــة بالمملكــة لعــام 2018م )جــدول 6 شــكل 6(.

جدول )6(
نصيب منطقة الرياض من اجمالي عدد المنشآت الصناعية بالمملكة )2018(

النسبة من اجمالي المنشآت الصناعية في عدد المنشآت المنطقة/المنشآت
المملكة )%(

 24.4%27289منطقة الرياض

75.6%84645مناطق المملكة االخرى

100 %111934مجموع المنشآت الصناعية في المملكة

https://www.stats.gov.sa )2018( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح النشاط الصناعي

شكل )6( نصيب منطقة الرياض من اجمالي عدد المنشآت الصناعية بالمملكة )2018م(

 منطقة الرياض
 مناطق اخرى24 %

% 76



11 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

7/ توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة في المملكة

توزعــت المنشــآت الصناعيــة فــي المملكــة، حســب حجــم المنشــأة، لعــام 2018م الــى منشــآت متناهيــة الصغــر، 
منشــآت صغيــرة، منشــآت متوســطة ومنشــآت كبيــرة بنســبة 78 %، 16 %، 5 % وأقــل مــن 1 % علــى الترتيــب 

جدول )7(
توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة في المملكة )2018(

عدد *حجم المنشأة
المنشآت

النسبة من اجمالي المنشآت الصناعية في 
المملكة )%(

78.24%87577متناهية الصغر )1 - 5 مشتغلين(

15.98%17889صغيرة )6 - 49 مشتغلين(

5.21%5833متوسطة )50 - 249 مشتغلين(

0.57%635كبيرة )250 فأكثر(
100 %111934مجموع المنشآت الصناعية في المملكة

https://www.stats.gov.sa )2018( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح النشاط الصناعي
* تم تحديد حجم المنشآت بناًء على عدد المشتغلين في المنشأة.

شكل )7( توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة في المملكة )2018(  

 متناهية الصغر 
% 78

 كبيرة 
% 1

 متوسطة 
5%

 صغيرة 
% 16



12 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

8/ توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة في منطقة الرياض

بتوزعــت المنشــآت الصناعيــة فــي منطقــة الريــاض، حســب حجــم المنشــأة، لعــام 2018م الــى منشــآت متناهيــة 
الصغــر، منشــآت صغيــرة، منشــآت متوســطة ومنشــآت كبيــرة بنســبة 73 %، 20 %، %6 وأقــل مــن 1 % علــى 

الترتيــب )جــدول 8 شــكل 8(.

شكل )8( توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة في منطقة الرياض )2018م(

 متناهية الصغر 
% 73

 كبيرة 
% 1

 صغيرة 
% 20

 متوسطة 
% 6

جدول )8(
توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة في منطقة الرياض )2018(

 عدد*حجم المنشأة
المنشآت

 النسبة من اجمالي المنشآت الصناعية في
(%) الرياض

 73.47%20048متناهية الصغر )1 - 5 مشتغلين(

 20.10%5486صغيرة )6 - 49 مشتغلين(

 5.67%1547متوسطة )50 - 249 مشتغلين(

 0.76%208كبيرة )250 فأكثر(

100 %27289مجموع المنشآت الصناعية في الرياض

https://www.stats.gov.sa )2018( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح النشاط الصناعي
* تم تحديد حجم المنشآت بناًء على عدد المشتغلين في المنشأة.



13 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

9/ أعداد المصانع المنتجة، راس المال، والعمالة حسب المنطقة اإلدارية حتى نهاية الربع 
الرابع من عام 2020

يوضــح الجــدول )9( أعــداد المصانــع، راس المــال، والعمالــة فــي المصانــع المنتجــة حســب المناطــق االداريــة فــي 
المملكــة حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2020م حيــث مثلــت منطقــة الريــاض النســبة الكبــرى فــي إجمالــي 
أعــداد هــذه المصانــع وأعــداد العمالــة بنحــو %39، %36، علــى الترتيــب. وجــاءت المنطقــة الشــرقية فــي المرتبــة 

األولــى مــن حيــث راس المــال المســتثمر فــي هــذه المصانــع وبنســبة %45 )الجــدول 9، االشــكال 9، 10، 11(.

شكل )9( أعداد المصانع المنتجة حسب المنطقة االدارية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020م 

 الرياض
% 39

 القصيم
% 4

 أخرى
 المنطقة الشرقية9 %

% 23

 المدينة المنورة
% 4

 مكة المكرمة
% 21

جدول )9(
 أعداد المصانع المنتجة، رأس المال، والعمالة حسب المنطقة االدارية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020

المنطقة 
المملكةاخرىالشرقيةالمدينةمكةالقصيمالرياضاالدارية

3160318168133418127578062أعداد المصانع

 % الى اجمالي 
المملكة

% 39.20% 3.94% 20.85% 4.14% 22.47% 9.40% 100

 راس المال
بالمليون ريال

139364120361859851135234791111219591051978

 % الى اجمالي 
المملكة

% 13.25% 1.14% 17.68% 10.79% 45.5411.60% 100

351026333472246914538524730663973965728أعداد العمالة
 % الى اجمالي 

المملكة
% 36.35% 3.45% 23.27% 4.70% 25.61% 6.62% 100

  http //: www.niic.gov.saالمصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية



14 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

 المدينة المنورة
% 11

 أخرى
% 12

 المنطقة الشرقية
% 26

 المنطقة الشرقية
% 45

 المدينة المنورة
% 5

 مكة المكرمة
% 23

 مكة المكرمة
% 18

 القصيم
% 3

 القصيم
% 1 

 الرياض
% 36

شكل )10( رأس المال في المصانع المنتجة حسب المنطقة االدارية بالمليون ريال حتى نهاية الربع الرابع من 
عام 2020م

شكل )11( أعداد العمالة في المصانع المنتجة حسب المنطقة االدارية حتى نهاية الربع الرابع من 
عام 2020م

 الرياض
% 13

 أخرى
% 7



15 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

 وطني
% 84

10/ أعداد المصانع المنتجة، راس المال، والعمالة حسب نوع االستثمار حتى نهاية الربع الرابع 
من عام 2020م

بلــغ عــدد المصانــع الوطنيــة المنتجــة فــي المملكــة حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2020 حوالــي 6756 مصنعــًا 
ــل راس المــال الوطنــي فــي هــذه  ــع المنتجــة فــي المملكــة، ومث ــي عــدد المصان ــي 84 % مــن اجمال تمثــل حوال
المصانــع حوالــي 57 % مــن اجمالــي االســتثمارات فــي المصانــع فــي المملكــة بينمــا بلغــت العمالــة فــي المصانــع 
الوطنيــة حوالــي 79 % مــن مجمــوع العمالــة فــي المصانــع المنتجــة فــي المملكــة. وقــد مثلــت المصانــع األجنبيــة 
حوالــي 8 %، 6 %، و7 % مــن اجمالــي عــدد المصانــع، راس المــال والعمالــة فــي المصانــع المنتجــة فــي المملكــة. 
أمــا المصانــع المشــتركة فقــد شــكلت أيضــًا مــا نســبته %8، %37، و%15 مــن اجمالــي عــدد المصانــع، راس المــال 

والعمالــة فــي المصانــع المنتجــة فــي المملكــة )الجــدول 10، األشــكال 12، 13، 14(.

جدول )10(
أعداد المصانع المنتجة، راس المال، والعمالة حسب نوع االستثمار حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020م

المجموعمشتركأجنبيوطنياسم النشاط / نوع االستثمار

67566706368062أعداد المصانع

100 %7.9 %8.3 %83.8 % )%( الى اجمالي المملكة

601885590533910391051978راس المال بالمليون ريال

100 %5.637.2 %57.2 % )%( الى اجمالي المملكة
76016965721139838965728أعداد العمالة

100 %14.5 %6.8 %78.7 % )%( الى اجمالي المملكة
www.niic.gov.sa http:// المصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية

شكل )12( أعداد المصانع المنتجة حسب نوع االستثمار حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020

 مشترك
% 8

 أجنبي
% 8



16 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

 مشترك
% 37

 مشترك
% 14

 وطني
% 57

 وطني
% 79

 أجنبي
% 6

شكل )13(  راس المال في المصانع المنتجة حسب نوع االستثمار بالمليون ريال حتى
 نهاية الربع الرابع من عام 2020

شكل )14( أعداد العمالة في المصانع المنتجة حسب نوع االستثمار حتى نهاية 
الربع الرابع من عام 2020

11/ أعداد المصانع المنتجة، راس المال، والعمالة حسب حجم المنشأة حتى نهاية الربع الرابع 
من عام 2020م

ــع مــن عــام 2020،  ــع الراب ــة الرب ــة حتــى نهاي ــع المنتجــة، راس المــال، والعمال يوضــح الجــدول )11( أعــداد المصان
حســب حجــم المنشــأة. ومــن الجــدول ياحــظ تفــوق المنشــآت المتوســطة مــن حيــث العــدد، وبنســبة 47 % مــن 
اجمالــي عــدد المصانــع تليهــا المنشــآت الصغيــرة بنســبة 43 %، بينمــا تفوقــت المنشــآت الكبيــرة مــن حيــث أعــداد 
العمالــة ورأس المــال المســتثمر فيهــا، حيــث ســاهمت بنســبة 51 %، و78 % مــن اجمالــي العمالــة وراس المــال 

فــي المصانــع المنتجــة )األشــكال: 15، 16، 17(

 أجنبي
% 7



17 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

 صغيرة
% 43

 متوسطة
% 18

 صغيرة
% 4 

 كبيرة
% 78

 كبيرة
% 10

 متوسطة
% 47

شكل )15( أعداد المصانع المنتجة في المملكة حسب حجم المنشأة حتى نهاية 
الربع الرابع من عام 2020

شكل )16( رأس مال المصانع المنتحة في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020

جدول )11(
أعداد المصانع المنتجة، راس المال، والعمالة حسب حجم المنشأة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020م

المجموعكبيرةمتوسطة*صغيرةحجم المنشأة

344738068098062أعداد المصانع

100 %10.0 %47.2 %42.8 % )%( الى اجمالي المملكة
418281892088209411051978راس المال بالمليون ريال

%78.0100 %18.0 %4.0 % )%( الى اجمالي المملكة
105207372268488253965728أعداد العمالة

100 %50.6 %%10.938.5 % )%( الى اجمالي المملكة
* حجم المنشأة: حسب تصنيف هيئة منشآت بناءا على عدد العاملين مع دمج المنشآت متناهية الصغر 

مع الصغيرة
www.niic.gov.sa http:// المصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية



18 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

 كبيرة
% 51

 متوسطة
 صغيرة38 %

% 11

شكل )17( أعداد عمالة المصانع المنتجة في المملكة حسب حجم المنشأة حتى نهاية
 الربع الرابع من عام 2020

12/ أعداد المصانع )تحت االنشاء(، راس المال، والعمالة حسب المنطقة اإلدارية حتى نهاية 
الربع الرابع من عام 2020

يوضــح الجــدول )12( أعــداد المصانــع تحــت االنشــاء، راس المــال، والعمالــة حســب المناطــق االداريــة فــي المملكــة 
حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2020م حيــث مثلــت منطقــة الريــاض النســبة الكبــرى فــي إجمالــي أعــداد هــذه 
المصانــع وأعــداد العمالــة بنحــو 47 %، 46 %، علــى الترتيــب. وجــاءت المنطقــة الشــرقية فــي المرتبــة األولــى 
مــن حيــث راس المــال المســتثمر فــي هــذه المصانــع وبنســبة %33 وفــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد المصانــع 

والعمالــة بنســبة 18 %، و19 % علــى الترتيــب )الجــدول 12، االشــكال 18، 19، 20(.

جدول )12( 
أعداد المصانع )تحت االنشاء(، راس المال والعمالة حسب المنطقة االدارية حتى نهاية الربع الرابع

 من عام 2020م  

المملكةاخرىالشرقيةالمدينةمكةالقصيمالرياضالمنطقة االدارية

 أعداد المصانع تحت
االنشاء

75070153632942781608

100 %17.3 %18.3 %3.9 %9.5 %4.4 %46.6 % % الى اجمالي المملكة
1659182647684069192261348358963راس المال بالمليون ريال
100 %22.9 %32.6 %6.9 %8.1 %1.4 %28.1 % % الى اجمالي المملكة

36498297971215002152721281279684أعداد العمالة
100 %16.1 %19.1 %6.3 %8.9 %3.7 %45.9 %% الى اجمالي المملكة

   http //: www.niic.gov.saالمصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية



19 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

 الرياض
% 47

 الرياض
% 28

 القصيم
% 1   

 مكة المكرمة
% 8

 القصيم
% 4

 المدينة المنورة
% 7

 مكة المكرمة
% 10

 المنطقة الشرقية
% 33

 المدينة المنورة
% 4

 أخرى
% 23

 المنطقة الشرقية
% 18

 أخرى
% 17

شكل )18( أعداد المصانع تحت االنشاء حسب المنطقة اإلدارية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020

شكل )19( رأس المال في المصانع تحت االنشاء حسب المنطقة اإلدارية حتى نهاية
 الربع الرابع من عام 2020



20 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

شكل )20( أعداد العمالة في المصانع تحت االنشاء  حسب المنطقة اإلدارية حتى
 نهاية الربع الرابع من عام 2020 

 الرياض
% 46

 القصيم
% 4

 مكة المكرمة
% 9

 المدينة المنورة
% 6

 المنطقة الشرقية
% 19

 أخرى
% 16

13/ أعداد المصانع تحت االنشاء، راس المال، والعمالة حسب نوع االستثمار حتى نهاية الربع 
الرابع من عام 2020م

2020 حوالــي  عــام  مــن  الرابــع  الربــع  نهايــة  حتــى  المملكــة  فــي  االنشــاء  تحــت  الوطنيــة  المصانــع  عــدد  بلــغ 
ــع تحــت االنشــاء فــي المملكــة، ومثــل راس المــال  ــي 88 % مــن اجمالــي عــدد المصان 1423مصنعــًا تمثــل حوال
الوطنــي فــي هــذه المصانــع حوالــي 63 % مــن اجمالــي االســتثمارات فــي المصانــع تحــت االنشــاء، بينمــا بلغــت 
العمالــة فــي المصانــع الوطنيــة حوالــي 85 % مــن مجمــوع العمالــة فــي المصانــع تحــت االنشــاء فــي المملكــة. 
ــة فــي  ــع، راس المــال والعمال ــة حوالــي 6 %، 2 %، 6 % مــن اجمالــي عــدد المصان ــع األجنبي وقــد مثلــت المصان
المصانــع تحــت االنشــاء فــي المملكــة. أمــا المصانــع المشــتركة فقــد شــكلت أيضــًا مــا نســبته %6، %35، %9 مــن 
اجمالــي عــدد المصانــع، راس المــال والعمالــة فــي المصانــع تحــت االنشــاء فــي المملكــة )الجــدول 13، األشــكال 

جدول )13(21، 22، 23(.
أعداد المصانع تحت االنشاء، راس المال، والعمالة حسب نوع االستثمار حتى نهاية الربع الرابع

 من عام 2020م

المجموعمشتركأجنبيوطنياسم النشاط / نوع االستثمار

142392931608أعداد المصانع

100% 5.8% 5.7% 88.5%  )%( الى اجمالي المملكة
3742112072033458963راس المال بالمليون ريال

100% %2.034.5% 63.5%  )%( الى اجمالي المملكة
680394733691279684أعداد العمالة

100% 8.7% 5.9% 85.4%  )%( الى اجمالي المملكة
www.niic.gov.sa http:// المصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية
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 وطني
% 63

% 6
% 85

 أجنبي
% 6

 مشترك
% 35

 أجنبي
% 2

 وطني
% 88

 مشترك
% 6

% 9

شكل )21( عداد المصانع تحت االنشاء حسب نوع االستثمار حتى نهاية
 الربع ىالرابع من عام 2020

شكل )23( أعداد العمالة في المصانع تحت االنشاء  حسب نوع االستثمار  حتى نهاية
 الربع الرابع من عام 2020

شكل )22( راس المال في المصانع تحت االنشاء حسب نوع االستثمار بالمليون ريال حتى 
نهاية الربع الرابع من عام 2020



22 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

14/ أعداد المصانع تحت االنشاء، راس المال، والعمالة حسب حجم المنشأة حتى نهاية الربع 
الرابع من عام 2020م

يوضــح الجــدول )14( أعــداد المصانــع تحــت االنشــاء، راس المــال، والعمالــة حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 
2020، حســب حجــم المنشــأة. ومــن الجــدول ياحــظ تفــوق المنشــآت الصغيــرة مــن حيــث العــدد ورأس المــال 
المســتثمر فيهــا وبنســبة 69 %، 47 % مــن اجمالــي عــدد المصانــع تحــت االنشــاء علــى الترتيــب، تليهــا المنشــآت 
المتوســطة بنســبة 28 %، 38 % علــى الترتيــب أيضــًا. كذلــك تفوقــت المنشــآت المتوســطة فــي جانــب العمالــة، 
حيــث ســجلت نســبة 46 % مــن اجمالــي العمالــة فــي المصانــع تحــت االنشــاء بينمــا جــاءت المنشــآت الكبيــرة فــي 
المرتبــة الثالثــة واألخيــرة مــن حيــث أعــداد المصانــع، والعمالــة، ورأس المــال المســتثمر فيهــا، حيــث ســاهمت بنســبة 
2 %، 17 %، و15 % علــى الترتيــب  مــن اجمالــي أعــداد المصانــع، والعمالــة وراس المــال فــي المصانــع تحــت 

االنشــاء )األشــكال: 24، 25، 26(

جدول )14(
أعداد المصانع تحت االنشاء، راس المال، والعمالة حسب حجم المنشأة حتى نهاية الربع الرابع

من عام 2020م

المجموعكبيرةمتوسطة*صغيرةحجم المنشأة

1116457351608أعداد المصانع

100 %2.2 %28.4 %69.4 % )%( الى اجمالي المملكة
2775522550865858963راس المال بالمليون ريال

100 %14.7 %38.2 %47.1 % )%( الى اجمالي المملكة
29795365981329179684أعداد العمالة

100 %16.7 %45.9 %37.4 % )%( الى اجمالي المملكة
* حجم المنشأة: حسب تصنيف هيئة منشآت بناءا على عدد العاملين مع دمج المنشآت متناهية الصغر 

مع الصغيرة
www.niic.gov.sa http:// المصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية

 متوسطة
% 29  صغيرة

% 69

 كبيرة
% 2

شكل )24( أعداد المصانع تحت االنشاء  حسب حجم المنشأة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020
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ثانيًا: مؤشرات صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
ينــدرج تحــت صناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات، حســب التصنيــف الوطنــي لألنشــطة 
 ،ISIC4 االقتصاديــة المعتمــد علــى التصنيــف الصناعــي الدولــي لجميــع األنشــطة االقتصاديــة التنقيــح الرابــع

طيــف واســع مــن الصناعــات مــن أهمهــا:
1. صنع المنتجات المعدنية االنشائية، ومنها:

 صناعة المنتجات المعدنية االنشائية وأجزائها. 	 
 صناعة وتركيب هياكل االنشاءات الفوالذية سابقة الصنع لوحدات المصافي والتكرير.	 
 صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة رئيسية من المعدن.	 
 صناعة وتشكيل قضبان وشبكات حديد التسليح.	 
والمســتخدمة 	  ذاتهــا  الوحــدة  فــي  أجــزاء  مــن  المصنوعــة  المعدنيــة  المنتجــات  وتركيــب  صناعــة   

والتشــييد. البنــاء  فــي 

 متوسطة
% 38

 متوسطة
% 46

 صغيرة
% 47

 صغيرة
% 37

 كبيرة
% 15

 كبيرة
% 17

شكل )25( رأس المال في المصانع تحت االنشاء حسب حجم المنشأة بالمليون ريال حتى 
نهاية الربع الرابع من عام 2020

شكل )26( أعداد عمالة المصانع تحت االنشاء حسب حجم المنشأة  حتى نهاية
 الربع الرابع من عام 2020
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 ورش صناعة األلومنيوم.	 
 صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت(.	 

2. صنع الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن، ومنها:
 صناعة الصهاريج والخزانات.	 
 صناعة مراجل راديترات التدفئة المركزية.	 
 صناعة أوعية للغازات المسالة أو المضغوطة يشمل )أسطوانات الغاز(.	 

3. صنع مولدات البخار باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة، ومنها:
 صناعة مراجل لتوليد بخار الماء أو غيره من أنواع األبخرة	 
 صناعة الوحدات الملحقة المستخدمة مع المراجل، يشمل )وحدات مكثفات البخار(.	 

4. صنع األسلحة والذخائر.
5. تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، ومنها:

 صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة.	 
 انتاج أغراض معدنية بشكل مباشر من المساحيق.	 

6. معالجة وطلي المعادن المعالجة باآلالت، ومنها:
 معالجة وطلي المعادن بالصقل والتلميع	 
 معالجة وطلي المعادن بالحفر	 
 معالجة وطلي المعادن بالتلوين والتنظيف، ...، الخ.	 

7. صنع أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة، ومنها:
 صناعة األصناف المعدنية لألغراض المنزلية مثل السكاكين، المقصات، الماعق، الشوك، ...، الخ.	 
 صناعة شفرات الحاقة بأنواعها.	 
 صناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال الزراعة والنجارة والميكانيكا والحفر والبناء.	 
 صناعة المناشير والسكاكين ونصال القطع الازمة للماكينات واألجهزة الميكانيكية.	 
 صناعة أدوات الحدادة والمناجل ومواقد اللحام.	 
 صناعــة االقفــال وعاقــات المابــس والمشــابك والمفاتيــح والخــردوات المعدنيــة للمبانــي واألثــاث 	 

والمركبــات.
 صناعة السيوف والجنبيات وحراب البنادق )السناكي( واألسلحة المماثلة األخرى.	 

8. صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى غير المصنفة في موضع آخر، ومنها:
  صناعة مشابك تثبيت معدنية )مسامير، دبابيس، صواميل، حلقات بأنواعها(.	 
  صناعة كابات وشرائط معدنية.	 
  صناعة أصناف مصنوعة من األساك.	 

فــي هــذا الجــزء تــم تنــاول مؤشــرات كًا مــن المصانــع المنتجة والمصانع الوطنية تحت االنشــاء وجاءت المؤشــرات 
علــى النحــو التالي:

أ - نصيــب المصانــع المنتجــة لمنتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات مــن إجمالــي أعــداد المصانــع 
المنتجــة ورأس المــال والعمالــة حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2020م. 

ب - تطــور أعــداد المصانــع، راس المــال، والعمالــة فــي المصانــع المنتجــة لمنتجــات المعــادن المشــكلة )باســتثناء 
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صناعة منتجات المعادن 
 المشكلة

 صناعات أخرى12 %
% 88

اآلالت والمعــدات( خــال الســنوات )2016 – 2020م(.
ت - توزيــع منشــآت صناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات حســب حجــم المنشــأة فــي 

المملكــة
ث - نصيــب صناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات مــن اجمالــي عــدد المشــتغلين فــي 

المنشــآت الصناعيــة فــي المملكــة
ج - نصيــب المصانــع )تحــت االنشــاء( لمنتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات مــن إجمالــي أعــداد 

المصانــع )تحــت االنشــاء( ورأس المــال والعمالــة فــي المملكــة

15/ نصيب المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات من إجمالي 
أعداد المصانع المنتجة ورأس المال والعمالة في المملكة

بلــغ نصيــب مصانــع منتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 
2020 نحــو 12 %، 2 %، 11 % مــن إجمالــي أعــداد المصانــع المنتجــة ورأس المــال والعمالــة فــي المملكــة علــى 

الترتيــب )الجــدول 15، االشــكال 27، 28، 29(.

جدول )15(
نصيب المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات من إجمالي أعداد المصانع 

المنتجة ورأس المال والعمالة في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020م

عدد العمالةراس المال بالمليون ريالأعداد المصانعاسم النشاط 

 صناعة منتجات المعادن المشكلة
 باستثناء اآلالت والمعدات

98522677102033

10.56 %2.15 %12.22 %النسبة من اجمالي المملكة )%(
80621051978965728المملكة

http//: www.niic.gov.saالمصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية

شكل )27( نصيب المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات من إجمالي 
أعداد المصانع المنتجة بالمملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020م.
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صناعة منتجات المعادن 
 المشكلة

% 11

شكل )28( نصيب المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات من اجمالي 
راس المال في المصانع المنتجة بالمملكة بالمليون ريال حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020م

شكل )29( نصيب المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات من اجمالي 
العمالة في المصانع  المنتجة بالمملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020م

 صناعات أخرى
% 98

 صناعات أخرى
% 89

صناعة منتجات المعادن 
 المشكلة

% 2

16/ تطور أعداد المصانع، راس المال، والعمالة في المصانع المنتجة لمنتجات المعادن 
المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات( خالل الفترة 2016 – 2020م 

انخفضت أعداد المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعدات من نحو 1628مصنعًا 
فــي عــام 2016 الــى نحــو 985 مصنعــًا فــي عــام 2020 بنســبة انخفــاض بيــن العاميــن تقــدر بنحــو 39 %. وتبعــا 
لانخفــاض فــي أعــداد المصانــع انخفضــت االمــوال المســتثمرة فيهــا بنحــو 78 %، كمــا انخفضــت أعــداد العمالــة 

بنســبة 49 % خــال نفــس الفتــرة )الجــدول 16، االشــكال 30، 31، 32(.   
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جدول )16(
تطور أعداد المصانع، راس المال، والعمالة في المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة 

)باستثناء اآلالت والمعدات( )2016 – 2020م(

2020م2019م2018م2017م2016م  السنوات

16281610378940985أعداد المصانع

12.22 %12.33 %4.95 %20.8 %21 %النسبة من اجمالي المملكة )%(
101468103246795082253522677راس المال بالمليون ريال

2.15 %2.25 %7.22 %9.4 %9.3 %النسبة من اجمالي المملكة )%(
19850319956077568102031102033أعداد العمالة

10.56 %10.39 %7.40 %19 %19.1 %النسبة من اجمالي المملكة )%(
 http//: www.mim.gov.sa المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية

شكل )30( تطور أعداد المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات( 
خالل السنوات 2016 - 2020م 

شكل )31( تطور رأس المال في المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت 
والمعدات( خالل السنوات 2016 - 2020م
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شكل )32( تطور أعداد العمالة في المصانع المنتجة لمنتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت 
والمعدات( خالل السنوات 2016 - 2020م

17/ توزيع منشآت صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات حسب حجم 
المنشأة في المملكة

توزعــت منشــآت صناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات فــي المملكــة، حســب حجــم 
المنشــأة، لعــام 2018م الــى منشــآت متناهيــة الصغــر، منشــآت صغيــرة، منشــآت متوســطة ومنشــآت كبيــرة 

بنســبة 71 %، 25 %، 3 %، وأقــل مــن %1 علــى الترتيــب )جــدول 17 شــكل 33(.  

جدول )17(
توزيع منشآت صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات حسب حجم 

المنشأة في المملكة )2018(

عدد حجم المنشأة
المنشآت

النسبة من اجمالي منشآت صناعة 
منتجات المعادن المشكلة باستثناء 

اآلالت والمعدات )%(
71.41 %15104متناهية الصغر )1 - 5 مشتغلين(

25.00 %5289صغيرة )-6 49 مشتغلين(
3.43 %724(متوسطة )-50 249 مشتغلين

0.16 %34كبيرة )250 فأكثر(
 مجموع منشآت صناعة منتجات المعادن المشكلة

باستثناء اآلالت والمعدات في المملكة
21151% 100

https://www.stats.gov.sa  )2018( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح النشاط الصناعي
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18/ نصيب صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات من اجمالي عدد 
المشتغلين في المنشآت الصناعية في المملكة

بلــغ عــدد المشــتغلين فــي المنشــآت الصناعيــة فــي المملكــة فــي عــام 2018 حوالــي 1.14 مليــون مشــتغل 
وكان نصيــب صناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات حوالــي 11 % مــن إجمالــي عــدد 

المشــتغلين فــي المنشــآت الصناعيــة فــي المملكــة )جــدول 18 شــكل 34(.

جدول )18(
نصيب صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات من اجمالي عدد المشتغلين في 

المنشآت الصناعية في المملكة )2018(

عدد نوع الصناعة
المشتغلين

النسبة من اجمالي عدد المشتغلين 
في المملكة )%(

 صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت
والمعدات

122275%10.72

89.28%1018361صناعات أخرى
 إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت الصناعية في

المملكة
1140636%100

https://www.stats.gov.sa )2018( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مسح النشاط الصناعي

 صغيرة 
% 25

شكل )33( توزيع منشآت صناعة منتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات 
حسب حجم المنشأة )2018م( 

 كبيرة 
% 0

متناهية الصغر
% 71 

 متوسطة 
% 4
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شكل )34( نصيب صناعة منتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات من إجمالي عدد 
المشتغلين في المنشآت الصناعية في المملكة )2018( 

صناعة منتجات المعادن 
المشكلة بإستثناء اآلالت 

 والمعدات
% 11

 صناعات أخرى
% 89

19/ نصيب المصانع )تحت االنشاء( لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات من 
إجمالي أعداد المصانع )تحت االنشاء( ورأس المال والعمالة في المملكة

بلــغ نصيــب المصانــع )تحــت اإلنشــاء( لمنتجــات المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات حتــى نهايــة الربــع 
الرابــع مــن عــام 2020 نحــو 11 %، 3 %، 11 % مــن إجمالــي أعــداد المصانــع )تحــت اإلنشــاء( ورأس المــال 

والعمالــة فــي المملكــة علــى الترتيــب )الجــدول 19، االشــكال 35، 36، 37(.

جدول )19(
 نصيب المصانع )تحت االنشاء( لمنتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات من اجمالي أعداد 

المصانع )تحت اإلنشاء( وراس المال والعمالة في المملكة حتى نهاية الربع الرابع 
من عام 2020

أعداد المصانع اسم النشاط 
تحت االنشاء

راس المال بالمليون 
ريال

عدد 
العمالة

 صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء
 اآلالت والمعدات

17618998441

10.59%3.22 %10.95%النسبة من اجمالي المملكة )%(
16085896379684المملكة

http//: www.niic.gov.sa  المصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية



31 إعداد
مرصد قطاع دعم األعمال

المؤشر االقتصادي

شكل )35( نصيب المصانع )تحت االنشاء( لمنتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات من 
إجمالي أعداد المصانع )تحت االنشاء( حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020

شكل )36(نصيب المصانع )تحت االنشاء( لمنتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات من 
اجمالي رأس المال في المصانع )تحت االنشاء( حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020

صناعة منتجات المعادن 
 المشكلة تحت االنشاء

% 11

صناعة منتجات المعادن 
 المشكلة تحت االنشاء

% 3

صناعات أخرى تحت 
 االنشاء
% 89

صناعات أخرى تحت 
 االنشاء
% 97
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شكل )37( نصيب  المصانع )تحت االنشاء( لمنتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات من 
إجمالي أعداد العمالة في المصانع )تحت االنشاء( حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020

صناعة منتجات المعادن 
 المشكلة تحت االنشاء

% 11

صناعات أخرى تحت 
 االنشاء
% 89

التعريفات والتصنيفات المستخدمة:
 المصنع المنتج: المصنع الحاصل على رخصة صناعية وينتج حاليًا	 
 المصنع تحت االنشاء: المصنع الحاصل على رخصة صناعية ولم يبدأ اإلنتاج بعد	 
 عدد العمالة: عدد العاملين في المنشأة الصناعية حسب الترخيص الصناعي	 
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