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2019م









فهرس المحتويات

الجزء األول: الواقــع العـــام لقطاع الصناعـــة بمنطقة الرياض مقارنـــة بالمملكــة

حجم اقتصــاد المملكــة، ومعدالت نمّوه	. 
مساهمة الصناعة باالقتصاد السعودي	. 
ـة وفقا لحجمها بالمملكــــة	.  المنشــــآت الصناعيـّ
المصانع المنتـجـة في المملكة حسب النشاط االقتصادي للعام 2018مد. 

اوال: المصانع المنتجـــة بالمملكـــة وفقا لر	س المال والعاملين
ثانيا: مقارنة املصانع املنتجـــة بالرياض وفقا لرأس املال والعاملني ونــوع الصناعــة للعام 2018م

ثالثــا: مقارنة املصانع املنتجـــة بالرياض وفقا لعددها ورأساملها والعاملني بها حسب املناطق االدارية للمملكة للعام 2018م

رابعـا: معدالت منـو عدد ورأسامل الصناعة والعاملني بها يف اململكة للعام 2018م

خامسـا: مقارنة املصانع املنتجـــة مبنطقة الرياض وفقا لنوع االستثامر للعام 2018م

سادسـا: مقارنة املصانع تحت االنشاء مبنطقة الرياض للعام 2018م

سابعـا: تطّور املصانع مبنطقة الرياض للفرتة 2008-2018م

الجزء الثانــي: املؤرشات الفنيّــة للصناعة يف مدينة الرياض

	وال: واقع المصانع بمدينة الرياض
عدد المصانع في مدينة الرياض	. 
مواقع المصانع في مدينة الرياض	. 
مواقع المصانع في المدن الصناعية التابعة لهيئة مدن	. 

ثانيا: النشاط الرئيسي للمصانع

ثالثا: ملكية المصانع في مدينة الرياض

رابعا: الكيان القانوني للمصانع في مدينة الرياض

خامسا: توزيع المصانع في مدينة الرياض
حسب صفة المصنع	. 
توفر فروع للمصانع	. 
ملكية المباني المشغولة بالمصنع	. 

سادسا: االستدامة التشغيلية للمصانع )العمر التشغيلي(

سابعا: حجم ر	س المال للمصانع



ثامنا: عدد العاملين بالمنشآت الصناعية
عدد العاملين	. 
جنسية العاملين بالمصانع	. 

تاسعا: مصادر الطاقة للمصانع بمدينة الرياض

عاشرا: قروض الصندوق الصناعي

حادي عشر: جاهزية المصانع للدخول إلى األسواق الخارجية

ثاني عشر: قدرة المصانع على الدخول 	و المشاركة 	و التحول إلى الصناعات العسكرية

ثالث عشر: مستلزمات اإلنتا	 التي تستخدم في عمليات التصنيع

رابع عشر: األسواق التي تغطيها المصانع

خامس عشر: طرق تسويق منتجات المصانع النهائية

)ISO( سادس عشر: حصول إجراءات المصانع على شهادات األيزو

ســابع عشــر: مــدى خضــوع منتجــات المصانــع للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة والمتطلبــات 

األخــرى
الخضوع للمواصفات والمقاييس	. 
مدى التزام المصانع بالمتطلبات األخرى	. 

ثامن عشر: مدى وجود 	نظمة لمعالجة المخلفات )الصلبة/السائلة/الغازية( في المصانع

تاسع عشر: 	هم العقبات الحالية التي تواجهها المصانع

عشرون: الخطط المستقبلية للمصانع

احدى و عشرون:العالقة فيما بين ملكّية المصنع و المباني المشغولة

اثنان و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع و سنوات العمل

ثالثة و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع و ر	س المال

	ربعة و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع والنشاط الرئيسي

خمسة و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع و عدد العاملين

ستة و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع وجنسية العاملين

سبعة و عشرون : العالقة فيما بين جنسية العاملين بالمصنع و عدد سنوات العمل

ثمانية و عشرون : عالقة فيما بين الشكل القانوني للمصنع والنشاط الرئيسي

تسعة و عشرون :العالقة فيما بين عدد سنواتال العمل بالمصنع ونسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية

ثالثون: العالقة فيما بين عدد سنوات العمل بالمصنع وعدد العمال

احدى وثالثون: العالقة فيما بين عدد العمال بالمصنع و نوع النشاط



اثنان وثالثون: العالقة فيما بين ر	س المال بالمصنع ونوع النشاط

ثالثة وثالثون: العالقة فيما بين نوع النشاط ونوع العمالة

	ربعة وثالثون: العالقة فيما بين ملكّية المصنع وجاهزيته للدخول إلى األسواق الخارجية

المشــاركة  	و  الدخــول  علــى  وقدرتــه  المصنــع  ملكّيــة  بيــن  فيمــا  العالقــة  وثالثــون:  خمســة 

العســكرية بالصناعــات 

ستة وثالثون: العالقة فيما بين ملكّية المصنع واألسواق التي يغطيها

ــة وخضوعــه  ــى األســواق الخارجي ــع للدخــول إل ــة المصن ــن جاهزي ــون: العالقــة فيمــا بي ســبعة وثالث

للمواصفــات والمقاييــس

ثمانية وثالثون : العالقة فيما بين نوع النشاط ونسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية

المشــاركة  	و  الدخــول  علــى  وقدرتــه  النشــاط  نــوع  بيــن  فيمــا  العالقــة   : وثالثــون  تســعة 

العســكرية بالصناعــات 

	ربعون: العالقة فيما بين األسواق التي يغطيها المصنع ومستلزمات اإلنتا	 لديه

احــدى و	ربعــون: العالقــة فيمــا بيــن طريقــة بيــع المنتجــات النهائيــة للمصنــع والخطــط المســتقبلية 

للمصنــع
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المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

الفهـــارس
أ/ فهرس الجداول

فهرس الجداول

الجزء األول: الواقــع العـــام لقطاع الصناعـــة بمنطقة الرياض مقارنـــة بالمملكــة

رقم الصفحةعنوان الجداولرقم الجدول

1
الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي باالسعار الجارية 

للسنوات )2017-2011(

2
عدد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة والمنطقة اإلدارية للعام 

2017 م.
المصانع المنتجة في المملكة حسب النشاط االقتصادي للعام 2018 م3

4
المصانع المنتجة في منطقة الرياض حسب النشاط االقتصادي للعام 

2018 م
المصانع المنتجة في المملكة حسب المنطقــــة للعام 2018 م5
معدل نمــو قطاع المصانع المنتجة في منطقة الرياض للعام 2018 م6
توزيع المصانع بمنطقة الرياض وفقا لنوع االستثمار للعام 2018م7
المصانع بمنطقة الرياض تحت االنشــاء للعام 2018م8
مقارنة اصدار التراخيص بمنطقة الرياض لعامي 2017 و 2018م9

تطور مؤشرات المصانع بمنطقة الرياض للفترة 2008-2017م10

الجزء الثانــي: المؤشرات الفنّيــة للصناعة في مدينة الرياض

رقم الصفحةعنوان الجداولرقم الجدول
عدد المصانع المسجلة رسمّيا في مدينة الرياض1
تصنيف مواقع المصانع في مدينة الرياض حسب التبعية لهيئة مدن2
مواقع المصانع في المدن الصناعية التابعة لهيئة مدن3
توزيع المصانع حسب النشاط الرئيسي4
ملكية المصانع في مدينة الرياض5
حصة تملك المرأة السعودية بالمصانع6
توزيع المصانع حسب الكيان القانوني7
توزيع المصانع في مدينة الرياض حسب صفة المصنع8
مدى وجود فروع للمصانع9

ملكية المباني المشغولة بالمصنف10
المباني المشغولة بالمصنع للمصانع التي لها فروع بالمملكة11
عدد سنوات عمل المصنع )أعمار المصانع(12
توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم رأس المال13
توزيع المصانع حسب عدد العمال14
توزيع أعداد ونسب السعوديين العاملين بالمصانع15
توزيع أعداد ونسب العاملين غير السعوديين بالمصانع16
توزيع أعداد ونسب العامالت السعوديات بالمصانع17
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فهرس الجداول

أعداد ونسب الجنسيات غير السعودية العاملة بالمصانع18
توزيع المصانع حسب مصدر الطاقة19
أعداد ونسب المصانع المقترضة من الصندوق الصناعي20
توزيع المصانع حسب جاهزيتها للدخول إلى األسواق الخارجية21
توزيع المصانع حسب قدرتها على الدخول في الصناعات العسكرية22
أعداد ونسب استخدام مستلزمات اإلنتاج )محلية -المستوردة(23
األسواق التي تغطيها المصانع24
طرق تسويق المنتجات النهائية للمصانع25
26ISO حصول المصانع على شهادات األيزو
المصانع التي تطبق المواصفات والمقاييس المعتمدة27
أعداد ونسب ما يوفره المصنع28
مدى توفر أنظمة معالجة المخلفات في المصانع29
العقبات الحالية التي تواجهها المصانع بمدينة الرياض 2018م30
خطط المصانع المستقبلية31
المباني المشغولة بالمصانع32
ملكية المصانع بالرياض33
ملكّيــة المصانع ورأسمالها34
ملكية المصانع ونشاطها الرئيسي35
ملكية المصانع وعدد العمال36
ملكية المصانع وأعداد العاملين37
عدد سنوات العمل بالمصنع واعداد العاملين38
الكيان القانوني للمصنع39
عدد سنوات العمل ونسبة استغالل الطاقة االنتاجية40
عدد سنوات العمل بالمصنع41
عدد العمال بالمصنع42
رأس مال المصنع43
متوسط أعداد السعوديين وغير السعوديين العاملين بالمصانع44
ملكّية المصنع وجاهزيته لألسواق الخارجية45
ملكية المصنع وقرار دخوله للصناعات العسكرية46
ملكية المصانع واألسواق المستقبلية47
المصانع التي لديها الجاهزية للدخول إلى األسواق الخارجية48
نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية للمصانع49
قدرة المصانع على المشاركة أو التحول إلى الصناعات العسكرية50

51
مستلزمات اإلنتاج التي تستخدم في عمليات التصنيع وفقا لألسواق 

التي تغطيها الصناعة
خطط المصانع المستقبلية لبيع منتجاها52
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

ب/ فهــرس األشـــكـال

فهرس األشـــكـال

الجزء األول: الواقــع العـــام لقطاع الصناعـــة بمنطقة الرياض مقارنـــة بالمملكــة

رقم الصفحةعنوان الشكلرقم الشكل
مساهمة القطاعات االقتصادية بالناتج المحلي االجمالي1
 عدد المنشآت الصناعية بمنطقة الرياض حسب حجم المنشأة2
عدد المنشآت الصناعية بمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة حسب حجمها3
المصانع المتتجة وفقا لنوع الصناعة بالمملكة4
عدد المصانع بالمملكة للعام 2018م وفقا للمنطقة5
معدل نمو المصانع بمنطقة الرياض للعام 2018م6
توزيع عدد المصانع وفقا لنوع االستثمار بمنطقة الرياض7
توزيع عدد العمال وفقا لنوع االستثمار بمنطقة الرياض8
توزيع راس المال للمصانع وفقا لالستثماربالرياض9

نسبة الرياض من المملكة للمصانع تحت االنشاء وعمالها ورأس مالها10
مقارنة التراخيص المصدرة للمصانع بمنطقة الرياض للعام 2018 و 2017م11
تطور عدد العمل ورأسمال المصانع بمنطقة الرياض 2008-2018م12

الجزء الثانــي: المؤشرات الفنّيــة للصناعة في مدينة الرياض

رقم الصفحةعنوان الشكلرقم الشكل
نسب المصانع التي تقع في المدن الصناعية التابعة لهيئة مدن1
نسب مواقع المصانع2
نسب النشاط الرئيسي للمصانع3
ملكية المصانع في مدينة الرياض4
نسب تملك المرأة السعودية بالمصانع5
توزيع المصانع حسب الشكل النظامي/ الكيان القانوني6
صفة المصنع7
مدى وجود فروع للمصانع8
ملكية المباني المشغولة بالمصنع9

المباني المشغولة بالمصنع للمصانع التي لها فروع بالمملكة10
عدد سنوات العمل للمصنع11
توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم رأس المال12
توزيع المصانع حسب عدد العمال13
يوضح توزيع نسب السعوديين بالمصانع14
توزيع نسب غير السعوديين بالمصانع15
توزيع نسب العامالت السعوديات بالمصانع16
توزيع المصانع حسب مصدر الطاقة17
نسب المصانع المقترضة من الصندوق الصناعي18
توزيع المصانع حسب جاهزيتها للدخول إلى األسواق الخارجية19
توزيع المصانع حسب قدرتها على الدخول بالصناعة العسكرية20
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فهرس األشـــكـال
توزيع المصانع حسب قدرتها على الدخول بالصناعة العسكرية21
األسواق التي تغطيها المصانع22
طرق تسويق المنتجات النهائية للمصانع23
حصول المصانع على شهادات األيزو24
المصانع التي تطبق المواصفات والمقاييس المعتمدة25
نسب ما يوفره المصنع26
مدى توفر أنظمة لمعالجة المخلفات في المصانع27
العقبات الحالية التي تواجهها المصانع28
الخطط المستقبلية للمصانع29
شكل المباني للمصانع من حيث الملكّيـة30
توزيع ملكية المصانع وعمرها31
توزيع ملكّية المصانع وراسمالها32
توزيع العالقة بين ملكية المصانع وعدد العمال33
توزيع العاملين بالمصانع حسب الملكّية34
العاملون والعامالت حسب مدة العمل35
استغالل الطاقة االنتاجية للمصانع حسب عمرها36
سنوات العمل للمصانع وفقا لعدد العمال37
توزيع ملكّية المصنع وجاهزيته لألسواق الخارجية38
ملكية المصنع وقرار الصناعات العسكرية39
ملكية المصانع واألسواق المستقبلية40
توزيع المصانع التي لديها الجاهزية للدخول إلى األسواق الخارجية41
نسبة اإلنتاج المستخدم بالصناعة وفقا لألسواق التي تغطيها المصانع42
الخطط المستقبلية لبيع منتجات المصانع وفقا لطرق البيع43
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض
الجزء األول:

الواقــع العـــام لقطاع الصناعـــة بمنطقة الرياض مقارنـــة بالمملكــة
1. حجم اقتصــاد المملكــة ومعدالت نمّوه

يصل حجم اقتصاد المملكة الى 2.64 تريلون ريال لنهاية العام 2018م، لينمو بمعدل 2.3%.. 1
يعتبر قطاع الصناعة بما فيه البترول 	كبر قطاع اقتصادي محّرك للنمــو.. 2

2. مساهمة الصناعة باالقتصاد السعودي

المملكــة؛ منهــا %25.4 لصناعــة . 1 اقتصــاد  فــي  بنســبة 38.3%  والتعديــن  الصناعــة  ُيســاهم قطــاع 
التحويليــة. للصناعــات   12.9% ونســبة  والمحاجــر،  التعديــن 

يستحوذ الزيت الخام والغاز الطبيعي على معظم صناعة التعدين والمحاجر ليشكل قرابة 25%.. 2
تشكل الصناعات األخرى النسبة الكبرى من بين الصناعات التحويلية وبنسبة 9.7%.. 3
بلغ معدل نمو صناعات التعدين والمحاجر 22.7.%، فيما بلغ نمو الصناعة التحويلية 6.1%.. 4

الجدول رقم )1(
الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي باالسعار الجارية بالمليون ريال للسنوات

)2017-2011(

* 2011201220132014201520162017القطاع
 %

للقطاع

1
الزراعة ـ 

الغابات ـ 
واالسماك

54,65857,38860,40363,16464,26764,95265,2902.54

2
 التعدين 
والتحجير

1,215,5181,311,4481,232,8231,130,054600,508533,636654,89225.43

 أ( الزيت 
الخام والغاز 

الطبيعي
1,206,7511,302,0811,222,8981,119,489589,295522,507643,12524.97

 ب( نشاطات 
تعدينية 

وتحجيرية 
اخرى

8,7679,3689,92510,56411,21411,12911,7670.46

3
الصناعات 
التحويلية

252,003270,180278,071306,189311,215312,160331,37612.87

 أ( تكرير 
الزيت

64,21668,58361,53671,00462,92365,34081,9573.18

 ب( صناعات 
اخرى

187,787201,597216,535235,185248,292246,821249,4209.69

4
الكهرباء ،الغاز 

والماء
28,28530,07630,62332,47936,06738,39540,6211.58

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء.
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الجدول رقم )1(
الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي باالسعار الجارية بالمليون ريال للسنوات

)2017-2011(

5
التشييد 

والبناء
107,021118,513134,588152,965162,975159,575154,5926.00

6

تجارة الجملة 
والتجزئة 

والمطاعم 
والفنادق

197,926219,144241,586266,649278,030276,086274,97010.68

7
النقل 

والتخزين 
واالتصاالت

115,272124,279134,258144,713155,289160,587165,1736.41

8

خدمات 
المال 

والتأمين 
والعقارات 
وخدمات 

االعمال

195,054232,438269,805292,991310,412324,848338,13313.13

 أ( ملكية 
المساكن

96,715124,391153,460168,943181,538191,454197,2417.66

98,339108,047116,345124,048128,874133,394140,8925.47 ب( أخرى

9

خدمات 
جماعية 

واجتماعية 
وشخصية

41,89245,96949,74053,60755,75957,37158,593 2.28

10
الخدمات 
المصرفية 
المحتسبة

20,07720,67221,21521,64222,07222,48222,8260.89

11
 منتجو 

الخدمات 
الحكومية

312,308349,649368,070391,626475,067487,515491,07719.07

12
رســوم 

االستيراد
17,28521,49421,17423,52025,99525,86223,3780.91

الناتج المحلي 
اإلجمالي

2,517,1462,759,9062,799,9272,836,3142,453,5122,418,5082,575,269100.00

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء.
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

ويوضح الشكل رقم )1( مساهمة القطاعات االقتصادية بالناتج المحلي االجمالي

ـة وفقا لحجمها بالمملكــــة 3. المنشــــآت الصناعيـّ

بلغ مجمل المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة وفقا لمسح النشاط الصناعي 111.785 منشأة.	. 
عــدد المنشــآت بمنطقــة الريــاض 27.495 منشــأة؛ منهــا 20.199 منشــأة متناهيــة الصغــر، و 5.531 	. 

منشــأة صغيــرة، و 1556 منشــأة متوســطة، و 209 منشــآت كبيــرة.
تستحوذ الرياض ما نسبته %24.6 من مجمل عدد المنشآت الصناعية بالمملكة.	. 
بلــغ عــدد المنشــآت الصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة بمنطقــة الريــاض 27.286 منشــأة: شــكلت مــا د. 

نســبته %99.2 مــن مجمــل المنشــآت الصناعيــة بالمنطقــة.

الجدول رقم )2(
عدد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة والمنطقة اإلدارية للعام 2017 م

المنطقة اإلدارية
5 - 1

جملةكبيرةمتوسطةصغيرةمتناهية الصغر

49 - 6249 - 50250+
20,1995,5311,55620927,495الرياض1
20,9145,0431,41415627,527مكة المكرمة2
المدينة 3

المنورة
5,986952802497,789

5,203557227226,009القصيم4
المنطقة 5

الشرقية
14,0434,3811,17115519,750

6,042303128146,487عسير6
2,72524211283,087تبوك7
2,4342048272,727حائل8
الحدود 9

الشمالية
1,088944531,230

3,73030911964,164جازان10
2,1032106442,381نجران11
2,0441026432,213الباحه12
1,7281098541,926الجوف13

88,23918,0375,869640112,785المجموع
المصدر- الهيئة العامه لإلحصاء مسح النشاط الصناعي 2017م.
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الشكل رقم )2( يبين المنشآت بمنطقة الرياض وفقا لحجمها.

والشكل رقم )3( يبين المنشآت بمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة وفقا للحجم.
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

4. المصانع المنتـجـة في المملكة حسب النشاط االقتصادي للعام 2018 م

اوال: المصانع المنتجـــة بالمملكـــة وفقا لر	س المال والعاملين

Ë  بلــغ مجمــل عــدد المصانــع المســّجلة بالمملكــة 7630 مصنعــا، بحجــم رأس مــال يقــدر بمبلــغ 1.1 تريليــون
ريــال.

Ë .تشّغل المصانع العاملة بالمملكة ما يزيد على مليون عامل
Ë  21.6% اســتحوذت صناعــة منتجــات المعــادن الالفلزيــة االخــرى علــى النســبة الكبــرى مــن الصناعــة وبواقــع

مــن مجمــل المصانــع، لتعمــل برأســمال قــدره 104.5 مليــار ات ريــال، وقــد شــغلت 200.700 عامــل.
Ë  جــاء بالمرتبــة الثانيــة للصناعــة، منتجــات المطتــط واللدائــن لتســتحوذ علــى %13.1 مــن الصناعــة، برأســمال

قــدره 30.65 مليــار ريــال، لتشــّغل مــا يزيــد علــى 99.500 عامــل.
Ë  وبالمرتبــة الثالثــة، تأتــي صناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة، باســتثناء االالت والمعــدات لتشــكل نســبة

%12.5 مــن الصناعــة، بواقــع رأســمال 25.8 مليــار ريــال، ولتشــغل مــا يقــارب 105 آالف عامــل.
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الجدول رقم )3(
المصانع المنتجة في المملكة حسب النشاط االقتصادي للعام 2018 م

عدد المصانعالنشـــاط الصناعــــي
النسبة

للصناعة %
عدد العمال

راس المال 
بالمليون ريال

79110.4159,76860,735.2صنع المنتجات الغذائية
1732.343,92322,607.0صنع المشروبات

941.217,0095,785.5صنع المنسوجات
1021.312,9711,100.9صنع الملبوسات

280.42,370538.2صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة
1191.69,1611,760.1صنع الخشب ومنتجاته والفلين، باستثناء االثاث

2663.536,93713,911.1صنع الورق ومنتجات الورق
640.88,6843,339.8الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة
871.113,30476,151.1صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

7259.5101,098577,251.1صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية
صنع المنتجات الصيدالنية االساسية 

والمستحضرات الصيدالنية
450.610,3466,138.1

99713.199,50730,652.5صنع منتجات المطاط واللدائن
165021.6200,702104,571.6صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

3785.077,56879,508.4صنع الفلزات القاعدية
صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء االالت 

والمعدات
95212.5104,94025,779.6

340.44,179967.9صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية
2393.141,92218,658.8صنع المعدات الكهربائية

صنع االالت والمعدات غير المصنفة في موضع 
اخر

2723.640,37620,092.9

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات 
المقطورة ونصف المقطورة

1592.115,1622,966.7

90.15,023834.2صنع معدات النقل االخرى
2993.924,4902,615.3صنع االثاث

1001.315,1092,238.6الصناعات التحويلية االخرى

470.62,90843,323.8أخرى )تشمل انتاج الثلج(
ـــــي 7630100.01,047,4571,101,528.4المجمـــــوع الكلـّ

المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، النشرة االحصائية الصناعية للربع األول من العام 2018م، الموقع 
.Www.meim.gov.sa .االلكتروني
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ثانيا: مقارنة المصانع المنتجـــة بالرياض وفقا لر	س المال والعاملين ونــوع الصناعــة للعام 2018م

بشكل عام، تستحوذ الرياض على ما نسبته %41.1 من مجمل عدد المصانع بالمملكة.	. 
تشّكل مصانع األثــاث بالرياض نسبة %62.9 من عدد المصانع بالمملكة.	. 
يأتــي بالمرتبــة الثانيــة بعــد صناعــة األثــاث، صنــع الحواســيب والمنتجــات االلكترونيــة والبصريــة بالريــاض 	. 

لتشــكل %61.8 مــن مجــل تلــك المصانــع بالمملكــة.
تليهــا بالمرتبــة الثالثــة مصانــع الطباعــة واستنســاخ وســائط االعــالم المســجلة بنســبة %57.8 مــن د. 

المملكــة.
المحــركات ه.  ذات  المركبــات  صنــع  و  الملبوســات،  وصنــع  االخــرى،  التحويليــة  الصناعــات  وتســتحوذ 

والمركبــات المقطــورة ونصــف المقطــورة، وصنــع المعــدات الكهربائيــة، و صنــع المنتجــات الجلديــة 
والمنتجــات ذات الصلــة بمنطقــة الريــاض علــى 	كثــر مــن نصــف عــدد المصانــع بالمملكــة.

الجدول رقم )4(
المصانع المنتجة في منطقة الرياض حسب النشاط االقتصادي للعام 2018 م

النشـــاط الصناعــــي
عدد 

المصانع
عدد 

العمال
راس المال 

بالمليون ريال

مجموع 
عدد 

المصانع 
للنشاط 

بالمملكة

نسبة 
مصانع 

الرياض من 
المملكة 

%
26964,71723,625.579134.0صنع المنتجات الغذائية

4615,7393,121.817326.6صنع المشروبات

449,2671,942.79446.8صنع المنسوجات

557,386745.410253.9صنع الملبوسات

14947214.92850.0صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 
االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر

583,869484.611948.7

10715,4315,431.826640.2صنع الورق ومنتجات الورق

375,2101,718.36457.8الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

363,171897.28741.4صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

28619,2065,545.672539.4صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية
صنع المنتجات الصيدالنية االساسية 

والمستحضرات الصيدالنية
153,6351,152.04533.3

43442,2789,113.899743.5صنع منتجات المطاط واللدائن

54974,74032,393.71,65033.3صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

12719,7357,979.637833.6صنع الفلزات القاعدية

المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، النشرة االخصائية الصناعية للربع األول من العام 2018م، الموقع 
.Www.meim.gov.sa .االلكتروني
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الجدول رقم )4(
المصانع المنتجة في منطقة الرياض حسب النشاط االقتصادي للعام 2018 م

صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء االالت 
والمعدات

44037,7036,019.695246.2

213,780903.43461.8صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية

12322,77912,114.023951.5صنع المعدات الكهربائية
صنع االالت والمعدات غير المصنفة في موضع 

اخر
12816,3533,029.927247.1

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات 
المقطورة ونصف المقطورة

856,809811.015953.5

33,510627.1933.3صنع معدات النقل االخرى

18815,6731,410.929962.9صنع االثاث

548,5251,393.710054.0الصناعات التحويلية االخرى

146758,273.44729.8أخرى )تشمل انتاج الثلج(

ـــــي 3133401,138128,949.97,63041.1المجمـــــوع الكلـّ

المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، النشرة االخصائية الصناعية للربع األول من العام 2018م، الموقع 
.Www.meim.gov.sa .االلكتروني

10.4
2.3

1.2
1.3

0.4
1.6

3.5
0.8

1.1
9.5

0.6
13.1

21.6
5.0

12.5
0.4

3.1
3.6

2.1
0.1

3.9
1.3

0.6

صنع المنتجات الغذائیة
  صنع المشروبات
 صنع المنسوجات
 صنع الملبوسات
  صنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة
 صنع الخشب ومنتجاتھ والفلین، باستثناء االثاث
 صنع الورق ومنتجات الورق
  الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة 
صنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة 
صنع المنتجات الصیدالنیة االساسیة والمستحضرات الصیدالنیة 
صنع منتجات المطاط واللدائن 
صنع منتجات المعادن الالفلزیة االخرى 
صنع الفلزات القاعدیة 
صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء االالت والمعدات 
صنع الحواسیب والمنتجات االلكترونیة والبصریة 
صنع المعدات الكھربائیة 
صنع االالت والمعدات غیر المصنفة في موضع اخر 
صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 
صنع معدات النقل االخرى 
صنع االثاث 
الصناعات التحویلیة االخرى 

)تشمل انتاج الثلج(أخرى 

المصانع المنتجة بالمملكة وفقا لنوع الصناعة  ): ٤(الشكل رقم 

والشكل رقم )4( يوضح المصانع المتتجة حسب نوع الصناعة بالمملكة.
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ثالثــا: مقارنة المصانع المنتجـــة بالرياض وفقا لعددها ور	سمالها والعاملين بها حسب المناطق 
االدارية للمملكة للعام 2018م.

Ë  38.3% تشــكل المصانــع بمنطقــة الريــاض مــا نســبته %41.1 مــن عــدد المصانــع بالمملكــة، ومــا نســبته 
مــن عــدد العامليــن بالمصانــع فــي المملكــة، ومــا نســبته %11.7 مــن مجمــل رأس المــال المســتثمر بتلــك 

المصانــع فــي المملكــة.
Ë  تأتــي المنطقــة الشــرقية ثــم نجــران مــن حيــث اســتحواذهما علــى عــدد المصانــع فــي المملكــة وبنســبة 

%22.6 و %18.9 لهمــا علــى التوالــي.
Ë  أّمــا مــن حيــث عــدد العامليــن بتلــك المصانــع، فتأتــي بعــد الريــاض كل مــن المنطقــة الشــرقية بنســبة 

%24.2 ثــم منطقــة مّكــة المكّرمــة بنســبة %23.5 مــن مجمــل العامليــن بالصناعــة فــي المملكــة.
Ë  59.9% تتصــدر مصانــع المنطقــة الشــرقية أعلــى وأضخــم حجــم اســتثمار بالمصانــع، حيــث تســتحوذ علــى 

مــن مجمــل راس المــال المســتثمر بالصناعــة فــي المملكــة، تليهــا مّكــة المكرمــة، ثــّم الريــاض.

الجدول رقم )5(
المصانع المنتجة في المملكة حسب المنطقــــة للعام 2018 م

المنطقة االداريـــة
عدد 

المصانع 
بالمنطقة

نسبة 
المنطقة 

من العدد 
الى 

المملكة %

عدد العمال

نسبة المنطقة 
من العمال 

الى المملكة 
%

راس المال 
بالمليون ريال

نسبة المنطقة 
من راس المال 
الى المملكة %

313341.1401,13838.3128,950.011.7الريـــاض

270.41,2600.110,896.31.0الباحة

731.03,6040.31,153.30.1الجــوف

3054.047,3284.598,223.58.9المدينة المنورة

2963.925,0982.44,814.00.4عسير

172822.6253,84924.2659,495.859.9المنطقة الشرقية

811.112,7011.26,232.20.6حائـــل

881.28,6440.811,453.01.0جيـــزان

144018.9246,11423.5147,101.713.4مكة المكّرمــة

410.54,6890.43,875.70.4نجـــران

2953.931,7793.014,212.51.3القصيـــم

841.16,7300.63,495.90.3تبــوك

390.54,5230.411,624.61.1الحدود الشمالية

ــي 7630100.01,047,457100.01,101,528.5100.0المجمـوع الكلـّ

المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، النشرة االخصائية الصناعية للربع األول من العام 2018م، الموقع 
.Www.meim.gov.sa .االلكتروني
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والشكل رقم )5( يوضح عدد المصانع بمختلف مناطق المملكة.
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رابعـا: معدالت نمـو عدد ور	سمال الصناعة والعاملين بها في المملكة للعام 2018م.

Ë  ــة بالعــام الســابق بنســبة متواضعــة تقتــرب مــن  نمــا رأس المــال المســتثمر بالصناعــة للعــام 2018 مقارن
%1 فقــط.

Ë  1.9% تراجعــت معــدالت نمــو عــدد المصانــع بنســبة %0.2 تقريبــا، كمــا تراجــع عــدد العامليــن بهــا بنســبة 
للعــام 2018م مقارنــة بالعــام الســابق.

الجدول رقم )6(
معدل نمــو قطاع المصانع المنتجة في منطقة الرياض للعام 2018 م

راس المــــال بالمليون ريالعــــدد العمـالعدد المصانع بالمنطقةالمنطقة االداريـــة

3133401,138128,950.0الربع األول عام 2018

3138408,971127,788.9الربع األول عام 2017

1.920.91-0.16-معدل النمـــو٪

المصدر: تّم احتسابه.

والشكل رقم )6( يوضح معدالت النمو للصناعة للعام 2018م.

خامسـا: مقارنة المصانع المنتجـــة بمنطقة الرياض وفقا لنوع االستثمار للعام 2018م.

Ë  108.9 ــرأس المــال الوطنــي جــّل االســتثمار بالصناعــة فــي منطقــة الريــاض، فوصــل الــى بلــغ االســتثمار ب
ــال، شــكل بذلــك مــا نســبته %84.5 مــن مجمــل االســتثمار بالصناعــة. ــار ري ملي

Ë .13.6% جاء االستثمار المشترك بمبلغ 17.6 مليار ريال ليشكل نسبة
Ë .أما االستثمار األجبني البالغ 2.4 مليار ريال، فشّكل %1.9 من مجمل االستثمار الصناعي بمنطقة الرياض
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الجدول رقم )7(
توزيع المصانع بمنطقة الرياض وفقا لنوع االستثمار للعام 2018م

راس المال باأللف ريالعدد العمال باأللفعدد المصانعالمنطقة االداريـــة

2597327,002108,906استثمار وطنــي

31322,7332,419.1استثمار أجنبي

22351,40317,624.8استثمار مشترك

3133401138.0128949.9المجموع

المصدر: تّم احتسابه.

Ë  مــن حيــث عــدد المصانــع، شــكل االســتثمار الوطنــي الغالبيــة العظنــى وبنســبة %83، تــاله االســتثمار
األجنبــي بنســبة %10 ، ثــم المشــترك بنســبة%7 منــع عــدد المصانــع بمنطقــة الريــاض.

Ë  ومــن حيــث عــدد العمــال بالمصانــع، فقــد بــرز االســتثمار الوطنــي بأكثــر مســاهمة بالتشــغيل ليتجــاوز العــدد
327 ألــف عامــل بمنطقــة الريــاض، تــاله االســتثملر المشــترك ا 51.4 ألــف عامــل، ثــّم االســتثمار األجنبــي لـــ 

22.7 ألــف عامــل.
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 والشكل رقم )9( يوضح توزيع ر	س المال المستثمر بالمصانع لمنطقة الرياض.

سادسـا: مقارنة المصانع تحت االنشاء بمنطقة الرياض للعام 2018م.

Ë .بلغت نسبة المصانع تحت االنشاء بمنطقة الرياض %41.2 من مجمل عددها بالمملكة
Ë .ستشغل المصانع تحت االنشاء بالرياض قرابة %40 من المتوقع تشغيلهم بالمملكة
Ë  ويتوقــع أن تســتحوذ المصانــع تحــت االنشــاء بالريــاض مــا نســبته %27.3 مــن حجــم رأس المــال المســتثمر

بالمصانــع قيــد االنشــاء بالمملكــة.

الجدول رقم )8(
المصانع بمنطقة الرياض تحت االنشــاء للعام 2018م

راس المال باأللف ريالعدد العمال باأللفعدد المصانعالمنطقة
41424,01011,428.8منطقة الرياض

41.239.827.3 الرياض من المملكة %

100660344.041908.3االجمالي للمملكة

المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، النشرة االخصائية الصناعية للربع األول من العام 2018م، الموقع 
.Www.meim.gov.sa .االلكتروني

والشكل رقم )10( يوضح نسبة مساهمة المصانع قيد االنشاء بمنطقة الرياض مقارنة بالمملكة.
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Ë .2018 حازت الرياض على %37.1 من اجمالي التراخيص الجديدة المصدرة بالربع األول من العام

الجدول رقم )9(
مقارنة اصدار التراخيص بمنطقة الرياض لعامي 2017 و 2018م

النمـو أو التغير Q1 2017Q1 2018%الرياض

59.6-11446منطقة الرياض

11.337.1227.4الرياض كنسبة % من المملكة

87.7-1006124.0االجمالي للمملكة

المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، النشرة االخصائية الصناعية للربع األول من العام 2018م، الموقع 
.Www.meim.gov.sa .االلكتروني

والشكل رقم )11( يوضح التراخيص المصدرة للمصانع بمنطقة الرياض لعامي 2017 و 2018م.

سابعـا: تطّور المصانع بمنطقة الرياض للفترة 2008-2018م.

Ë .ارتفع عدد المصانع بمنطقة الر ياض من 1899 مصنعا عام 2008 الى 3.133 مصنعا عام 2018م
Ë .نما عدد العمال بمصانع الرياض من 201.786 عامال عام 2008 الى 401.138 عامال للعام 2018م
Ë  تزايــد رأس المــال المســتثمر بمصانــع الريــاض مــن 62.1 مليــار ريــال عــام 2008 الــى 128.95 مليــار ريــال للعــام

2018م.
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الجدول رقم )10(
تطور مؤشرات المصانع بمنطقة الرياض للفترة 2008-2017م

راس المالعدد العمال باأللفعدد المصانعالسنوات
باأللف ريال

20081,899201,78662,101.8
20092,012215,59466,848.6
20102,176239,36873,738.9
20112,478281,40285,982.5
20122,744323,38796,536.0
20132,781329,817108,080.8
20142,917365,055117,340.7
20152,890374,875119,608.1
20163,116388,315124,282.0
20173,138400,971127,788.9
20183,133401,138128,949.9

المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، النشرة االخصائية الصناعية للربع األول من العام 2018م، الموقع 
.Www.meim.gov.sa .االلكتروني

والشكل رقم )12( يبين تطور عدد العمال ور	س المال للمصانع بمنطقة الرياض للسنوات 2008 وحتى 2018م.
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المؤشر الصناعي لمدينة الرياض
الجزء الثانــي:

المؤشرات الفنّيــة للصناعة في مدينة الرياض
اســتنادا لنتائــج المســح الميدانــي الــذي أجرتــه الغرفــة لجمــع بيانــات قطــاع المصانــع فــي مدينــة الريــاض للعــام 2017م، 

فقــد تبّيــن التالــي:
Ë .عدد المصانع المسجلة بوزارة التجارة واالستثمار تبلغ )3904( مصانع
Ë .المصانع المسجلة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية )2470( مصنعا
Ë .وفقا لهيئة المدن الصناعية، بلغت المصانع المسجلة )856( مصنعا
Ë .ووفقا لغرفة الرياض، فإن السجالت تشير الى وجود )3694( مصنعا

اوال: واقع المصانع بمدينة الرياض

 عدد المصانع في مدينة الرياض:	. 
الجدول رقم )1(

عدد المصانع المسجلة رسمّيا في مدينة الرياض

المصانع الحال
المتجاوبة

مع 
المسح

مصانع 
رفضت 
التعاون

التسجيالت 
المكررة

مسجل 
وال 

يمارس 
النشاط 
الصناعي

مصانع 
خارج 

الرياض

مصانع 
مغلقة

حاليا

مصانع 
لم يتم 

الوصول 
إليها 

ميدانيا

مصانع 
لم يتم 

الوصول 
إليها 

هاتفيا

مصانع 
لم ترد

باي 
اجابة

مصلتع 
خارج 

القائمة

القائمة 
المعتمدة 

3158

14491512176276578124253194249

مواقع المصانع في مدينة الرياض:	. 
Ë  57% المصانــع التــي تقــع فــي مدينــة صناعيــة تابعــة لهيئــة المــدن بلغــت )986( مصنعــًا, شــكلت مــا نســبته 

مــن المصانع.
Ë .43% عدد المصانع التي خارج المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن نحو )730( مصنعا, شكلت ما نسبته 

الجدول رقم )2(
تصنيف مواقع المصانع في مدينة الرياض حسب التبعية لهيئة مدن

مصانع في مدينة الرياض تابعة البيان
لهيئة مدن

المجموعمصانع ال تتبع لهيئة مدن

9687301698عدد المصانع

43100%57%النسبة %
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والشكل رقم )1( يوضح نسب المصانع التي تقع في المدن الصناعية التابعة لهيئة مدن

مواقع المصانع في المدن الصناعية التابعة لهيئة مدن	. 
Ë .8% بلغ عدد مصانع المدينة الصناعية األولى نحو )80( مصنعًا شكلت ما نسبته
Ë .61% وعدد مصانع المدينة الصناعية الثانية )587( مصنعًا شكلت ما نسبته
Ë .31% وبلغ عدد المصانع خارج المدينتين )301( مصنعًا شكلت ما نسبته

الجدول رقم )3(
مواقع المصانع في المدن الصناعية التابعة لهيئة مدن

النسبة %عدد المصانعالبيان
8%80المدينة الصناعية األولى
61%587المدينة الصناعية الثانية

31%301خارج المدن
%968100المجموع

الشكل رقم )2(: نسب مواقع المصانع
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ثانيا: النشاط الرئيسي للمصانع
Ë . 32%الصناعات التحويلية األخرى بلغ عددها )551( مصنعا, فشكلت ما نسبته
Ë .وشكلت مصانع منتجات المطاط واللدائن ما نسبته %11 بعدد بلغ )181( مصنعا
Ë .9% مصانع المنتجات الغذائية بعدد )160( مصنعا, شكلت ما نسبته

الجدول رقم )4(
توزيع المصانع حسب النشاط الرئيسي

رمز النشاطعدد المصانعاسم النشاط
%1609صنع المنتجات الغذائية

%171صنع المشروبات
%342صنع المنسوجات
%221.3صنع الملبوسات

%80.47صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة
%181.1صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين

%543صنع الورق ومنتجات الورق
%231.4الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة
%262صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

%1237صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية
%110.64صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

%18111صنع منتجات المطاط واللدائن
%513صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

%352صنع الفلزات القاعدية
%1298صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء اآلالت والمعدات

%100.58صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية
%624صنع المعدات الكهربائية

%150.88صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر
%302صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

%10.05صنع معدات النقل األخرى
%885صنع األثاث

%55132الصناعات التحويلية األخرى
%70.41إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

%30.17صنع أصناف من القش ومواد الضفر
%392أخرى

%1698100المجموع

والشكل رقم )3( يبين نسب النشاط الرئيسي للمصانع
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ثالثا: ملكية المصانع في مدينة الرياض

Ë .80% مصانع يمتلكها سعوديون )1366( مصنعًا, شكلوا ما نسبته
Ë . 11% المصانع التي تعود ملكيتها لألجانب نحو )191( مصنعًا شكلوا ما نسبته
Ë . 9% والمصانع ذات الملكية المختلطة فقد بلغ عددها )141( مصنعا, شكلت ما نسبته

الملكية المختلطة للمصانع:أ. 
 نسبة تملك السعوديين منها بلغت %48، وتملك األجانب نحو %52 بالمصانع.

الجدول رقم )5(
ملكية المصانع في مدينة الرياض

المجموعملكية المصانعالبيان
مختلطأجنبيسعودي

13661911411698عدد المصانع
100%9%11%80%النسبة %

الشكل رقم )4(: ملكية المصانع في مدينة الرياض

تملــك ب.  الســعودية  المــرأة  للمصانــع(:  الملكيــة  )جندريــة  االنــاث  ملكيــة  حصــة 
بالريــاض. المصانــع  مــن   6% نحــو 

الجدول رقم )6(
 حصة تملك المر	ة السعودية بالمصانع

المجموعحصة المرأة السعودية بالمصنعالبيان
نعمال

15981001698عدد المصانع
100%6%94%النسبة %

الشكل رقم )5(: نسب تملك المر	ة السعودية بالمصانع
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رابعا: الكيان القانوني للمصانع في مدينة الرياض

Ë .53.3% شركات ذات مسئولية محدودة, بلغ عددها )905( مصانع, شكلت نسبة
Ë .39.1% المصانع كمؤسسات فردية )665( مصنعا, شكلت ما نسبة
Ë .3.2% المصانع كشركات مساهمة مقفلة بعدد )54( مصنعا, شكلت ما نسبته

الجدول رقم )7(
توزيع المصانع حسب الكيان القانوني

النسبةعدد المصانع البيان
53.3%905شركة ذات مسئولية محدودة

39.1%665مؤسسة فردية
3.2%54شركة مساهمة مقفلة

2.1%35شركة مساهمة عامة
1.6%27شركة تضامنية

0.5%8فرع لمنشأة أجنبية
0.1%2شركة توصية بسيطة

0.1%2شركة قابضة
100%1698المجموع

 
الشكل رقم )6(: توزيع المصانع حسب الشكل النظامي/ الكيان القانوني
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خامسا: توزيع المصانع في مدينة الرياض

حسب صفة المصنع:أ. 
Ë .70% المصانع التي لها سجالت رئيسية جاءت بالمرتبة األولى بعدد )1193( مصنعًا شكلت ما نسبته
Ë .24%المصانع الفرع لسجل رئيسي بلغت )411( مصنعًا بنسبة
Ë .5% المصنع كسجل تجاري له فروع بعدد )86( مصنع شكلت ما نسبته
Ë .1% المصنع كفرع لمنشأة أجنبية بنسبة

الجدول رقم )8(
 توزيع المصانع في مدينة الرياض حسب صفة المصنع

صفة المصنعالبيان
المجموع سجل رئيسي سجل رئيسي

له فروع
فرع لمنشأة 

أجنبية
فرع سجل 

رئيسي
11938684111698عدد المصانع

100%%24%1%5%70النسبة %

 

والشكل رقم )7( يبين صفة المصنع

حسب توفر فروع للمصانع:ب. 
Ë . 97% يوجد )1646( مصنعًا يملك فروعا داخل المملكة مشكلة ما نسبته
Ë .هناك %2 من المصانع تملك فروعا في المملكة وخارجها
Ë .فقط %1 لها فروع بالخارج 

الجدول رقم )9(
مدى وجود فروع للمصانع

المجموعفروع المصانع البيان
فروع داخل 

المملكة
فروع خارج 

الخارج
فروع داخل 

وخارج
ال يوجد فروع

16461130111698عدد المصانع

100%1%2%1%97%النسبة %
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الشكل رقم )8( يوضح مدى وجود فروع للمصانع

حسب ملكية المباني المشغولة بالمصنع:	. 
Ë . 73% المصانع ذات المباني المستأجرة بالكامل بلغت نحو )1241( مصنعًا, شكلت
Ë .17% المصانع التي تملك بناياتها بالكامل نحو )286( مصنعًا, شكلت نسبة
Ë .10% المصانع المستأجرة جزئيًا فقد بلغت نحو )171( مصنعًا, وشكلت

الجدول رقم )10(
ملكية المباني المشغولة بالمصنع

المجموعصفة مباني المصنع البيان

مستأجرة جزئيامستأجرة بالكاملمملوكة بالكامل
28612411711698عدد المصانع

100%10%73%17%النسبة %

الشكل رقم )9(: ملكية المباني المشغولة بالمصنع

Ë .73% المصانع التي لها فروع مستأجره بالمملكة بالكامل بلغت نسبتها
Ë .17% المصانع المملوكة بالكامل 
Ë .10% المصانع المستأجرة جزئيا
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الجدول رقم )11(
 المباني المشغولة بالمصنع للمصانع التي لها فروع بالمملكة

 البيان
مملوكة بالكامل

المجموعالمباني المشغولة بالمصنع
مستأجرة 

بالكامل
مستأجرة جزئيا

عدد المصانع التي لها فروع 
بالمملكة

22712091651698

100%10%73%17%النسبة%

الشكل رقم )10(: المباني المشغولة بالمصنع للمصانع التي لها فروع بالمملكة

سادسا: االستدامة التشغيلية للمصانع )العمر التشغيلي(:
Ë  ,الغالبيــة العظمــى مــن المصانــع تجــاوزت ســنوات عملهــا 15 ســنة فأكثــر, حيــث بلــغ عددهــا )677( مصنعــًا

شــكلت مــا نســبته 40%.
Ë  ,مصنعــًا  )345( ســنة   15 مــن  أقــل  إلــى   10 مــن  عملهــا  ســنوات  عــدد  التــي  المصانــع  عــدد  بلــغ 

.20% نســبته  مــا  شــكلت 
Ë .18% المصانع التي عدد سنوات عملها من 5 إلى أقل من 10 سنوات فقد بلغت نسبتها
Ë . ومن 3 إلى أقل من 5 سنوات %13، و%9 أقل من 3 سنوات

الجدول رقم )12(
 عدد سنوات عمل المصنع )	عمار المصانع(

عدد سنوات العمل البيان
المجموع أقل من 3 

سنوات
من 3 إلى أقل 
من 5 سنوات

من 5 إلى أقل 
من 10 سنوات

من 10 
إلى أقل 
من 15 

سنة

من 15 
سنة فأكثر

1562222983456771698عدد المصانع
100%40%20%18%13%9%النسبة %
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الشكل رقم )11(: عدد سنوات العمل للمصنع

سابعا: حجم رأس المال للمصانع )بالمليون ريال(:
Ë .37 من المصانع رأس مالها أقل من مليون ريال, وبعدد )625( مصنعًا%
Ë . 30% عدد المصانع التي رأس مالها خمسة مليون فأكثر )516( مصنعا, شكلت نسبة
Ë .17% عدد المصانع التي رأس مالها ما بين )1-2( بلغ )283( مصنعا بنسبة
Ë .9 من المصانع برأس مال ما بين )3-5( ماليين%
Ë .7 رأسمالها ما بين )2-3( ماليين%

جدول رقم )13( البيان
 توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم ر	س المال

المجموع

أقل من 
مليون

من مليون 
إلى اقل 
من اثنين 

مليون

من اثنين 
مليون إلى 

اقل من 
ثالث مليون

من ثالث 
مليون إلى 

أقل من 
خمسة مليون

خمسة مليون 
فأكثر

6252831221525161698عدد المصانع
100%30%9%7%17%37%النسبة %

شكل رقم )12(: توزيع المنشآت الصناعية حسب حجم ر	س المال
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ثامنا: عدد العاملين بالمنشآت الصناعية

 عدد العاملينأ. 
Ë  المنشــآت المتناهيــة الصغــر والتــي عمالهــا مــا بيــن 1 إلــى 5 عمــال بلغــت )46( مصنعــًا وبنســبة %3 مــن

المجمــوع الكلــي للمصانــع .
Ë  الغالبيــة العظمــى مــن المصانــع تنحصــر عمالتهــا بعــدد مــن 6 إلــى 49 عامــال )منشــآت صغيــرة(. شــكلت

)892( مصنعــًا, وبنســبه بلغــت 53%.
Ë  عــدد المصانــع ذات العمالــة مــا بيــن 50 إلــى 100 عامــل )337( مصنعــًا, بنســبة %20 وهــذه تعتبــر منشــآت

صغيرة.
Ë  المصانــع بعــدد عمــال مــا بيــن 101 إلــى 249 عامــال )258( مصنعــًا, شــكلت مــا نســبته %15؛ أي أن

نســبتها حوالــي 35%. بلغــت  الحجــم  الصناعيــة متوســطة  المنشــآت 
Ë  9% وأخيــرا، المصانــع التــي تزيــد عمالتهــا عــن )250( عامــال فقــد بلغــت )165( مصنعــًا, شــكلت مــا نســبته

مــن المجمــوع الكلــي للمصانــع؛ وهــذه تعتبــر )منشــآت كبيــرة(.

جدول رقم )14( البيان
توزيع المصانع حسب عدد العمال

المجموع

من 1 الى 5 
عمال

من 6 إلى 49 
عاماًل

من 50 إلى 
100 عامل

من 101 إلى 
249 عاماًل

من 250 
عاماًل 
فأكثر

468923372581651698عدد المصانع

100%9%15%20%53%3%النسبة%

الشكل رقم )13(: توزيع المصانع حسب عدد العمال

جنسية العاملين بالمصانع:ب. 
Ë .بلغ متوسط أعداد السعوديين بالمصانع )20( شخصًا
Ë .المصانع التي يعمل بها اقل من )10( عمال سعوديين شكلت %62 من مجموع المصانع
Ë .31% شكلت المصانع التي يعمل بها من )11-60( عامال سعوديا
Ë .4% والمصانع التي يعمل بها من )61-110( عمال سعوديين فقد شكلت
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جدول رقم )15(
 توزيع 	عداد ونسب السعوديين العاملين بالمصانع

المجموععدد العمال السعوديين البيان
10 =<60-11110 -61160 -111161++

10605336512281698عدد المصانع

100%2%1%4%31%62%النسبة %

20متوسط أعداد السعوديين بالمصانع

الشكل رقم )14(: يوضح توزيع نسب السعوديين بالمصانع

العاملون غير السعوديين	. 
Ë .بلغ متوسط أعداد غير السعوديين العاملين بالمصانع )84( شخصًا
Ë .شكلت المصانع التي يعمل بها اقل من )50( عامال غير سعودي %63 من المصانع
Ë . 24% شكلت المصانع التي يعمل بها من )51-150( عامال غير سعودي
Ë . 8% وشكلت المصانع التي يعمل بها من )151-250( عامال غير سعودي

جدول رقم )16(البيان
 توزيع 	عداد ونسب العاملين غير السعوديين بالمصانع

المجموع

50 =<150-51250-151350-251351+

107540212739551698عدد المصانع

100%3%2% 8%24%63%النسبة %

84متوسط أعداد العاملين غير السعوديين بالمصانع

الشكل رقم )15(: توزيع نسب غير السعوديين بالمصانع
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العامالت السعوديات بالمصانعد. 
Ë .بلغ متوسط أعداد العامالت السعوديات بالمصانع )3( عامالت
Ë  93.2% بلــغ عــدد المصانــع التــي يعمــل بهــا اقــل مــن )10( عامــالت )1582( مصنعــًا, شــكلت مــا نســبته

مــن المصانــع.
Ë  فــي حيــن بلــغ عــدد المصانــع التــي يعمــل بهــا مــن )-11 60( عاملــة ســعودية نحــو )100( مصنــع, شــكلت

مــا نســبته %5.9 مــن عــدد المصانــع.

جدول رقم )17(البيان
توزيع 	عداد ونسب العامالت السعوديات بالمصانع

المجموع

10 =<60-11110-61111++
15821001421698عدد المصانع

100%0.1%0.8%5.9%93.2%النسبة %
3متوسط أعداد العامالت السعوديات بالمصانع

شكل رقم )16(. توزيع نسب العامالت السعوديات بالمصانع

الجنسيات غير السعودية العاملة بالمصانعه. 
Ë 57.48% أعلى جنسية غير سعودية تعمل بالمصانع هي الجنسية الهندية بنسبة
Ë .9.19% الجنسية الفلبينية بالمرتبة الثانية وبنسبة
Ë .8.07% ثالثا الجنسيتان الباكستانية والبنغالدشية بنسبة

جدول رقم )18(
	عداد ونسب الجنسيات غير السعودية العاملة بالمصانع

النسبة%األعدادالجنسية
%97657.48الهند

%1569.19الفلبين
%1378.07باكستان

%1378.07بنجالديش
%925.42متنوعة
%895.24النيبال

%482.83مصر
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جدول رقم )18(
	عداد ونسب الجنسيات غير السعودية العاملة بالمصانع

%181.06اليمن
%130.77سوريا

%100.59السودان
%60.35األردن

%30.18سريالنكا
%30.18ال يوجد

%30.18تركيا
%20.12إثيوبيا
%20.12لبنان

%10.06الصين
%10.06تونس

%10.06فلسطين
%1698100المجموع

تاسعا: مصادر الطاقة للمصانع بمدينة الرياض

Ë .بلغ متوسط نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية للمصانع بالرياض %79 من القدرة االنتاجية لتلك المصانع
Ë .97.5 من المصانع تستخدم الكهرباء كمصدر للطاقة%
Ë .1.4 من المصانع تستخدم الديزل%
Ë .0.9 منها تستخدم الغاز%

جدول رقم )19(
توزيع المصانع حسب مصدر الطاقة

المجموع

ال يوجدالخشبديزلالغازالكهرباء البيان

16561623211698عدد المصانع
%0.1100%0.1%%0.91.4%%97.5النسبة%

الشكل رقم )17(: توزيع المصانع حسب مصدر الطاقة
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عاشرا: قروض الصندوق الصناعي

Ë .1653( مصنعًا ال يوجد عليها قرض للصندوق الصناعي, شكلت %97 من المصانع(
Ë .3% بلغ عدد المصانع التي يوجد عليها قرض من الصندوق الصناعي )45( مصنعًا,بنسبة

جدول رقم )20( البيان
	عداد ونسب المصانع المقترضة من الصندوق الصناعي

المجموع

اإلجابة بنعماإلجابة بال

1653451698عدد المصانع
100%3%97%النسبة%

الشكل رقم )18(. نسب المصانع المقترضة من الصندوق الصناعي

حادي عشر: جاهزية المصانع للدخول إلى األسواق الخارجية:

Ë  916( مصنعــًا, أي حوالــي %54 مــن( الخارجيــة  إلــى األســواق  للدخــول  الجاهــزة  المصانــع  يصــل عــدد 
المصانــع. لعــدد  الكلــي  المجمــوع 

Ë .46% أما المصانع غير الجاهزة للدخول إلى األسواق الخارجية فعددها )783( مصنعًا, شكلت ما نسبته

جدول رقم )21( البيان
توزيع المصانع حسب جاهزيتها للدخول إلى األسواق الخارجية

المجموع

نعمال

7839161698عدد المصانع
100%54%46%النسبة%

الشكل رقم )19(. توزيع المصانع حسب جاهزيتها للدخول إلى األسواق الخارجية
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ثاني عشر: قدرة المصانع على الدخول أو المشاركة أو التحول إلى الصناعات 
العسكرية

Ë .86 من المصانع غير قادرة على الدخول في الصناعات العسكرية%
Ë .7 من المصانع قادرة على الدخول في الصناعات العسكرية%
Ë .6 قادرة على المشاركة في الصناعات العسكرية%
Ë .و%1 فقط قادر على التحول إلى الصناعات العسكرية 

جدول رقم )22( البيان
توزيع المصانع حسب قدرتها على الدخول في الصناعات 

العسكرية

المجموع

قادر على 
الدخول في 

الصناعات 
العسكرية

قادر على 
المشاركة في 

الصناعات 
العسكرية

قادر على 
التحول إلى 

الصناعات 
العسكرية

غير قادر

1251031214581698عدد المصانع
%86100%1%6%7%النسبة%

شكل رقم )20(: توزيع المصانع حسب قدرتها على الدخول بالصناعة العسكرية
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ثالث عشر: مستلزمات اإلنتا	 التي تستخدم في عمليات التصنيع

Ë  ,عــدد المصانــع التــي تســتخدم مســتلزمات اإلنتــاج المحليــة والمســتوردة معــًا بلغــت نحــو )922( مصنعــًا
شــكلوا مــا نســبته %54 مــن إجمالــي عــدد المصانــع.

Ë .41% بلغ عدد المصانع التي تستخدم مستلزمات اإلنتاج المحلية نحو )696( مصنعًا, وبنسبة
Ë . 5% المصانع التي تستخدم مستلزمات اإلنتاج المستوردة بلغت )80( مصنعًا, بما نسبته

جدول رقم )23(البيان
 	عداد ونسب استخدام مستلزمات اإلنتا	 )محلية -المستوردة(

المجموع

كليهمامحليةمستوردة

806969221698عدد المصانع

100%54%41%5%النسبة %

شكل رقم )20(: توزيع المصانع حسب قدرتها على الدخول بالصناعة العسكرية

رابع عشر: األسواق التي تغطيها المصانع

Ë .933( مصنعا تغطي منتحاتها األسواق داخل المملكة, شكلت ما نسبته %55 من المصانع(
Ë .بلغ عدد المصانع التي تغطي منتجاتها الدول العربية )356( مصنعا, شكلت %21 من المصانع
Ë .والمصانع التي تغطي منتجاتها دول الخليج فقد بلغت )252( مصنعا, وبنسبة %15 من المصانع
Ë .5% والمصانع التي تغطي منتجاتها منطقة الرياض بنسبة
Ë .4% وأخيرا ، المصانع التي تغطي منتجاتها جميع الدول بنسبة 

جدول رقم )24( البيان
األسواق التي تغطيها المصانع

المجموع

داخل منطقة 
الرياض

الدول دول الخليجداخل المملكة
العربية

جميع الدول

84933252356731698عدد المصانع
100%4%21%15%55%5%النسبة%
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شكل رقم )22(. األسواق التي تغطيها المصانع

خامس عشر: طرق تسويق منتجات المصانع النهائية

Ë  بيــع المنتجــات النهائيــة غالبــًا مــا يكــون عــن طريــق البيــع المباشــر, حيــث وجــد أن )1506( مصانــع يتــم بيــع
منتجاتهــا النهائيــة بالبيــع المباشــر, والتــي شــكلت مــا نســبته 89%.

Ë .8% 144( مصنعًا يبيعون منتجاتهم النهائية عن طريق وسيط, شكلوا ما نسبته(
Ë .والبيع لغايات التصدير بنسبة %3 من مجموع المصانع

جدول رقم )25( البيان
طرق تسويق المنتجات النهائية للمصانع

المجموع

التصديرعبر وسيطالبيع المباشر

1506144481698عدد المصانع

100%3%8%89%النسبة %

شكل رقم )23(. طرق تسويق المنتجات النهائية للمصانع
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

)ISO( سادس عشر: حصول إجراءات المصانع على شهادات األيزو

Ë  الغالبيــة العظمــى مــن المصانــع حصلــت علــى شــهادات األيــزو، فبلــغ عددهــا )1237( مصنعــًا, شــكلت مــا
نســبته %73 مــن إجمالــي المصانــع.

Ë .27% بلغ عدد المصانع غير الحاصلة على شهادات األيزو نحو )461( مصنعًا؛ شكلت ما نسبته

جدول رقم )26( البيان
ISO حصول المصانع على شهادات األيزو

المجموع

اإلجابة بنعماإلجابة بال

46112371698عدد المصانع
100%73%27%النسبة%

شكل رقم )24(. حصول المصانع على شهادات األيزو

سابع عشر: مدى خضوع منتجات المصانع للمواصفات والمقاييس المعتمدة 
والمتطلبات األخرى

Ë الخضوع للمواصفات والمقاييس
Ë .88% 1497( مصنعًا تخضع للمواصفات والمقاييس المعتمدة, شكلت ما نسبته(
Ë  12% المصانــع التــي ال تخضــع منتجاتهــا للمواصفــات والمقاييــس نحــو )201( مصنعــًا شــكلت مــا نســبته

مــن مجمــوع المصانــع.

جدول رقم )27( البيان
المصانع التي تطبق المواصفات والمقاييس المعتمدة

المجموع

اإلجابة بالاإلجابة بنعم

14972011698عدد المصانع
100%12%88%النسبة %
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الشكل رقم )25(: المصانع التي تطبق المواصفات والمقاييس المعتمدة

Ë :مدى التزام المصانع بالمتطلبات األخرى
Ë .48% تلتزم المصانع بنظام أمن وسالمة بنسبة
Ë .42% وتلتزم بمراقبة جودة المواد الخام المشتراة بنسبة
Ë . 7% وتلتزم جود المختبرات بنسبة
Ë .3% ولتزامها بجود األنظمة البيئية بنسبة

جدول رقم )28( البيان
	عداد ونسب ما يوفره المصنع

المجموع

يتوفر مراقبة 
جودة المواد الخام 

المشتراة

يتوفر مختبر 
في المصنع

يتوفر نظام أمن 
وسالمة

تتوفر بالمصنع 
أنظمة بيئية

712120809571698عدد المصانع
100%3%48%7%42%النسبة %

الشكل رقم )26(: نسب ما يوفره المصنع

ثامن عشر: مدى وجود أنظمة لمعالجة المخلفات )الصلبة/السائلة/الغازية( 
في المصانع

Ë  61% بلــغ عــدد المصانــع التــي يوجــد لديهــا أنظمــة لمعالجــة المخلفــات )1037( مصنعــًا, شــكلت مــا نســبته
مــن مجمــوع المصانع.

Ë  وبلــغ عــدد المصانــع التــي ال يوجــد لديهــا أنظمــة لمعالجــة المخلفــات )96( مصنعــًا, والتــي شــكلت مــا
نســبته %6 فقــط.

Ë  شــكلت حيــث  المخلفــات,  لمعالجــة  أنظمــة  باســتخدام  لمصانعهــم  حاجــه  ال  مصنعــًا   )565( هنــاك 
 .33% نســبته  مــا 
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

جدول رقم )29(البيان
مدى توفر 	نظمة معالجة المخلفات في المصانع

المجموع

اإلجابة ال حاجةاإلجابة بنعم اإلجابة بال

9610375651698عدد المصانع

100%33%61%6%النسبة %

لشكل رقم )27(: مدى توفر 	نظمة لمعالجة المخلفات في المصانع

تاسع عشر: أهم العقبات الحالية التي تواجهها المصانع

Ë .78% الرسوم على الوافدين والمرافقين جاءت بالمرتبة األولى وبنسبة
Ë .57% ارتفاع كلفة اإلنتاج، بالمرتبة الثانية وبنسبة
Ë .55% المنافسة غير العادل بالمرتبة الثالثة وبنسبة
Ë .54% قلة الطلب من المستهلكين بنسبة
Ë .41% المشكالت الناجمة عن شروط العمل بنسبة
Ë .21% المشكالت المالية بنسبة
Ë .16% المشكالت التسويقية بنسبة
Ë . 14%نقص في العاملين السعوديين بنسبة %15 ، ونقص العمال المهرة بنسبة
Ë . 7% نقص في المواد الخام بنسبة
Ë .7% صعوبات تصدير المنتجات بنسبة
Ë .5% نقص المعدات بنسبة
Ë . 4% مشكالت النقل بنسبة
Ë . 4% صغر الطاقة اإلنتاجية بنسبة
Ë .3% نقص المهارات اإلدارية بنسبة



47

جدول رقم )30(
العقبات الحالية التي تواجهها المصانع بمدينة الرياض 2018م

النسبة %عدد المصانع البيان
78%1329مشكلة الرسوم على الوافدين والمرافقين

%96357ارتفاع كلفة اإلنتاج
%92955منافسة غير عادلة

%91854قلة الطلب من المستهلكين
%68941مشكالت شروط العمل

%35521مشكالت مالية
%26716مشكالت تسويقية

%25015نقص في العاملين السعودية
14%240نقص في عدد العاملين المهرة

7%122نقص في المواد الخام
7%112صعوبات تصدير المنتجات

5%86نقص في المعدات
4%73صغر الطاقة اإلنتاجية
4%69مشكالت في النقل

3%47نقص في المهارة اإلدارية

الشكل رقم )28(: العقبات الحالية التي تواجهها المصانع
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

عشرون: الخطط المستقبلية للمصانع

Ë .57 من المصانع يرون أن خططهم المستقبلية تركز على استخدام تقنية عالية%
Ë .يرى %38 من المصانع أن خططهم المستقبلية تركز على استبدال معدات قديمة
Ë .30 من المصانع تركز في خططها المستقبلية على فتح أسواق جديدة%
Ë .و%25 تركز على تخفيض الطاقة اإلنتاجية للمصنع

جدول رقم )31(
خطط المصانع المستقبلية

النسبة%عدد المصانع البيان
%96757استخدام تقنية عالية

30%503فتح أسواق جديدة
38%640استبدال معدات قديمة

8%129زيادة الطاقة اإلنتاجية
25%432تخفيض الطاقة اإلنتاجية

الشكل رقم )29(: الخطط المستقبلية للمصانع

Ë احدى و عشرون:العالقة فيما بين ملكّية المصنع و المباني المشغولة
Ë .59 من المباني المشغولة بالمصنع والمستأجرة بالكامل ترجع ملكيتها للسعوديين%
Ë .13.3 من المباني المشغولة بالمصنع المملوكة بالكامل للسعوديين%
Ë .9.3 من المباني المشغولة بالمصنع المستأجرة بالكامل ترجع ملكيتها ألجنبي%
Ë .4.8 من المباني المشغولة بالمصنع المستأجرة بالكامل ملكيتها مختلطة%

جدول رقم )32(
المباني المشغولة بالمصانع

المباني المشغولةالبيان
مستأجرة جزئيامستأجرة بالكاملمملوكة بالكامل

النسبة األعدادالنسبة )%(األعدادالنسبة )%(األعداد
)%(

22613.30100259.001388.10سعوديملكية المصنع
221.301589.30120.70أجنبي

382.20824.80211.20مختلط
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الشكل رقم )30(: شكل المباني للمصانع من حيث الملكّيـة

اثنان و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع و سنوات العمل

Ë .31.3 من المصانع التي ملكيتها لسعودي سنوات العمل لها 15 سنه فأكثر%
Ë .15.1 من المصانع التي ملكيتها لسعودي سنوات عملها من 5 إلى أقل من 10 سنوات%
Ë .14.0 من المصانع التي ملكيتها لسعودي سنوات عملها من 5 إلى أقل من 10 سنوات%

جدول رقم )33(
 ملكية المصانع بالرياض

مختلطأجنبيسعوديالبيان
النسبة العددالنسبة )%(العددالنسبة )%(العدد

)%(
عدد 

سنوات 
العمل

1448.5080.5040.20أقل من 3 سنوات
من 3 إلى أقل من 5 

سنوات
19611.50130.80130.80

من 5 إلى أقل من 
10 سنوات

23814.00422.50181.10

من 5 إلى أقل من 
10 سنوات

25715.10573.40311.80

53131.30724.20754.40من 15 سنة فأكثر

الشكل رقم )31(: توزيع ملكية المصانع وعمرها
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

Ë ثالثة و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع و رأس المال
Ë 53.90 من المصانع مختلطة الملكية برأس مال خمسة ماليين فأكثرز%
Ë .43.90 من المصانع سعودية الملكية برأس مال أقل من مليون%
Ë .40.6 من المصانع أجنبية الملكية برأس مال تصل لخمسة ماليين فأكثر%

جدول رقم )34(
ملكّيــة المصانع ورأسمالها

مختلطأجنبيسعوديالبيان
النسبة العدد

)%(
النسبة )%(العددالنسبة )%(العدد

رأس
مال 

المصنع

59943.90189.4096.40أقل من مليون

من 1 إلى اقل من 2 
مليون

18713.706533.903122.00

من 2 مليون إلى اقل 
من 3 مليون

977.10136.80128.50

من 3 مليون إلى أقل 
من 5 مليون

1218.90189.40139.20

536226.507840.607653.90 ماليين فأكثر

الشكل رقم )32(: توزيع ملكّية المصانع وراسمالها
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أربعة و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع والنشاط الرئيسي

Ë . 26.4 من مصانع الصناعات التحويلية ملكيتها للسعوديين%
Ë .8.4 من مصانع المنتجات الغذائية ملكيتها للسعوديين%
Ë .9.0 من مصانع منتجات المطاط واللدائن ملكيتها للسعوديين%
Ë .5.8 من مصانع المواد الكيميائية ملكيتها للسعوديين%

جدول رقم )35(البيان
ملكية المصانع ونشاطها الرئيسي

مختلطأجنبيسعودي
النسبة العدد

)%(
النسبة العدد

)%(
النسبة العدد

)%(
النشاط الرئيسي 

للمصنع
271.6060.4060.40أخرى

إصالح وتركيب اآلالت 
والمعدات

50.3010.1010.10

44926.40653.80372.20الصناعات التحويلية األخرى
الطباعة واستنساخ وسائط 

اإلعالم المسجلة
211.2010.1010.10

10.1020.1000.00صنع أصناف من القش
623.60181.1090.50صنع األثاث

110.6010.1030.20صنع اآلالت والمعدات
80.5010.1010.10صنع الحواسيب والمنتجات

150.9030.2000.00صنع الخشب ومنتجات الخشب
281.6020.1050.30صنع الفلزات القاعدية

251.5030.2020.10صنع المركبات ذات المحركات
160.9000.0010.10صنع المشروبات

442.6090.5090.50صنع المعدات الكهربائية
181.1040.2000.00صنع الملبوسات

60.4010.1010.10صنع المنتجات الجلدية
80.5010.1020.10صنع المنتجات الصيدالنية

1428.4060.40120.70صنع المنتجات الغذائية
251.5050.3040.20صنع المنسوجات

985.80120.70130.80صنع المواد الكيميائية
452.6010.1080.50صنع الورق ومنتجات الورق

201.2040.2020.10صنع فحم الكوك والمنتجات
10.1000.0000.00صنع معدات النقل األخرى

1539.00120.70160.90صنع منتجات المطاط واللدائن
صنع منتجات المعادن 

الالفلزات
392.30110.6010.10

صنع منتجات المعادن 
المشكلة

995.80231.4070.40
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

خمسة و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع و عدد العاملين
Ë .المصانع المملوكة للسعودين تبلغ نسبتها %80.4 من اجمالي عدد المصانع
Ë . 43 من المصانع المملوكة لسعوديين يتراوح عدد عمالها ما بين 6 إلى 49 عاماًل%
Ë . ونسبة %14.8 بعدد عمال من 50 إلى 100 عامل 
Ë .و %12.1 بعدد عمال من 101 إلى 250 عاماًل
Ë .و %8 بعدد عمال 250 عامال فأكثر

جدول رقم )36(
ملكية المصانع وعدد العمال

مختلطأجنبيسعودي

النسبة األعداد
)%(

النسبة األعداد
)%(

النسبة األعداد
)%(

عدد
العمال بالمصنع

422.5020.1020.10من 1 إلى 5 عمال

73143.001197.00432.50من 6 إلى 49 عاماًل

25214.80352.10502.90من 50 إلى 100 عامل

20512.10261.50271.60من 101 إلى 250 عاماًل

1368.00100.60191.10من 250 عاماًل فأكثر

الشكل رقم )33(: توزيع العالقة بين ملكية المصانع وعدد العمال

Ë ستة و عشرون : العالقة فيما بين ملكّية المصنع وجنسية العاملين
Ë .وجد أن متوسط أعداد غير السعوديين 121 عامال في المصانع التي ملكيتها مختلطة
Ë .ومتوسط أعداد غير السعوديين 83 عامال في المصانع التي ملكيتها سعودية
Ë .ومتوسط أعداد غير السعوديين 63 عامال في المصانع التي يملكها أجانب
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جدول رقم )37(البيان
ملكية المصانع و	عداد العاملين

مختلطأجنبيسعودي

متوسط األعدادمتوسط األعدادمتوسط األعداد

201531متوسط أعداد السعوديين
8363121متوسط أعداد غير سعوديين

324متوسط أعداد العامالت السعوديات

الشكل رقم )34(: توزيع العاملين بالمصانع حسب الملكية

سبعة و عشرون : العالقة فيما بين جنسية العاملين بالمصنع و عدد سنوات العمل
Ë  يــزداد عــدد العامليــن مــع زيــادة عمــر المصانــع القائمــة، فكلمــا زاد عمــر المصنــع يرتفــع عــدد العامليــن

الســعوديين. الســعوديين وغيــر 

جدول رقم )38(البيان
عدد سنوات العمل بالمصنع واعداد العاملين

أقل من 3 
سنوات

من 3 إلى 
أقل من 5 

سنوات

من 5 إلى 
أقل من 10 

سنوات

من 10 إلى 
أقل من 15 

سنوات

من 15 سنة 
فأكثر

متوسط 
األعداد

متوسط 
األعداد

متوسط 
األعداد

متوسط 
األعداد

متوسط 
األعداد

78121633متوسط أعداد السعوديين

28395373130متوسط أعداد غير سعوديين

11125متوسط أعداد العامالت السعوديات

الشكل رقم )35(: العاملون والعامالت حسب مدة العمل
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

ثمانية و عشرون : عالقة فيما بين الشكل القانوني للمصنع والنشاط الرئيسي 
جدول رقم )39(البيان

الكيان القانوني للمصنع

مؤسسة
 فردية

شركةشركة تضامنية
توصية
بسيطة

شركة
ذات

مسئولية 
محدودة

شركة
 مساهمة

 عامة

شركة
مساهمة مقفلة

فرع
 لمنشأة
	جنبية

شركة
 قابضة

)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد

النشاط 
الرئيسي 
للمصنع

80.5000.0000.00281.6000.0020.1010.1000.00أخرى

40.2000.0000.0030.2000.0000.0000.0000.00إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

17810.5080.5010.1033219.50140.80150.9020.1010.10الصناعات التحويلية األخرى

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم 
المسجلة

100.6010.1000.00120.7000.0000.0000.0000.00

20.1000.0000.0010.1000.0000.0000.0000.00صنع أصناف من القش

362.1010.1000.00482.8000.0040.2000.0000.00صنع األثاث

20.1010.1000.00110.6000.0010.1000.0000.00صنع اآلالت والمعدات

60.4000.0000.0020.1010.1000.0010.1000.00صنع الحواسيب والمنتجات

100.6000.0000.0080.5000.0000.0000.0000.00صنع الخشب ومنتجات الخشب

120.7000.0000.00211.2010.1010.1000.0000.00صنع الفلزات القاعدية

181.1000.0000.00100.6000.0010.1010.1000.00صنع المركبات ذات المحركات

40.2000.0000.00100.6020.1010.1000.0000.00صنع المشروبات

120.7010.1000.00452.6010.1030.2000.0000.00صنع المعدات الكهربائية

120.7000.0000.0080.5000.0010.1010.1000.00صنع الملبوسات

40.2000.0000.0040.2000.0000.0000.0000.00صنع المنتجات الجلدية

20.1000.0000.0090.5000.0000.0000.0000.00صنع المنتجات الصيدالنية

794.6010.1000.00653.8050.30100.6000.0000.00صنع المنتجات الغذائية

150.9010.1000.00171.0000.0010.1000.0000.00صنع المنسوجات

543.2010.1000.00593.5040.2040.2010.1000.00صنع المواد الكيميائية

211.2030.2010.10261.5020.1010.1000.0000.00صنع الورق ومنتجاته

80.5020.1000.00140.8010.1010.1000.0000.00صنع فحم الكوك والمنتجات

10.1000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00صنع معدات النقل األخرى

885.2010.1000.00885.2010.1030.2000.0000.00صنع منتجات المطاط واللدائن

221.3030.2000.00221.3010.1020.1000.0010.10صنع منتجات المعادن الالفلزات

573.4030.2000.00633.7020.1030.2010.1000.00صنع منتجات المعادن المشكلة
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ثمانية و عشرون : عالقة فيما بين الشكل القانوني للمصنع والنشاط الرئيسي 
جدول رقم )39(البيان

الكيان القانوني للمصنع

مؤسسة
 فردية

شركةشركة تضامنية
توصية
بسيطة

شركة
ذات

مسئولية 
محدودة

شركة
 مساهمة

 عامة

شركة
مساهمة مقفلة

فرع
 لمنشأة
	جنبية

شركة
 قابضة

)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد

النشاط 
الرئيسي 
للمصنع

80.5000.0000.00281.6000.0020.1010.1000.00أخرى

40.2000.0000.0030.2000.0000.0000.0000.00إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

17810.5080.5010.1033219.50140.80150.9020.1010.10الصناعات التحويلية األخرى

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم 
المسجلة

100.6010.1000.00120.7000.0000.0000.0000.00

20.1000.0000.0010.1000.0000.0000.0000.00صنع أصناف من القش

362.1010.1000.00482.8000.0040.2000.0000.00صنع األثاث

20.1010.1000.00110.6000.0010.1000.0000.00صنع اآلالت والمعدات

60.4000.0000.0020.1010.1000.0010.1000.00صنع الحواسيب والمنتجات

100.6000.0000.0080.5000.0000.0000.0000.00صنع الخشب ومنتجات الخشب

120.7000.0000.00211.2010.1010.1000.0000.00صنع الفلزات القاعدية

181.1000.0000.00100.6000.0010.1010.1000.00صنع المركبات ذات المحركات

40.2000.0000.00100.6020.1010.1000.0000.00صنع المشروبات

120.7010.1000.00452.6010.1030.2000.0000.00صنع المعدات الكهربائية

120.7000.0000.0080.5000.0010.1010.1000.00صنع الملبوسات

40.2000.0000.0040.2000.0000.0000.0000.00صنع المنتجات الجلدية

20.1000.0000.0090.5000.0000.0000.0000.00صنع المنتجات الصيدالنية

794.6010.1000.00653.8050.30100.6000.0000.00صنع المنتجات الغذائية

150.9010.1000.00171.0000.0010.1000.0000.00صنع المنسوجات

543.2010.1000.00593.5040.2040.2010.1000.00صنع المواد الكيميائية

211.2030.2010.10261.5020.1010.1000.0000.00صنع الورق ومنتجاته

80.5020.1000.00140.8010.1010.1000.0000.00صنع فحم الكوك والمنتجات

10.1000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00صنع معدات النقل األخرى

885.2010.1000.00885.2010.1030.2000.0000.00صنع منتجات المطاط واللدائن

221.3030.2000.00221.3010.1020.1000.0010.10صنع منتجات المعادن الالفلزات

573.4030.2000.00633.7020.1030.2010.1000.00صنع منتجات المعادن المشكلة



56
القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

تسعة و عشرون : العالقة فيما بين عدد سنوات العمل بالمصنع ونسبة استغالل 
الطاقة اإلنتاجية

Ë .يرتفع استغالل الطاقة االنتاجية للمصنع كلما استمر عمره لفترة أطول
Ë  بلــغ متوســط نســبة اســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع %82 للمصانــع التــي عــدد ســنوات العمــل بهــا

مــن 15 ســنة فأكثــر، بينمــا كانــت %70 للمصانــع التــي عــدد ســنوات العمــل بهــا 3 فأقــل.

جدول رقم )40(البيان
عدد سنوات العمل ونسبة استغالل الطاقة االنتاجية

أقل من 3 
سنوات

من 3 إلى 
أقل من 5 

سنوات

من 5 إلى 
أقل من 10 

سنوات

من 10 إلى 
أقل من 15 

سنوات

من 15 سنة 
فأكثر

متوسط 
النسبة

متوسط 
النسبة

متوسط 
النسبة

متوسط 
النسبة

متوسط 
النسبة

نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية 
للمصنع %

7079778082

الشكل رقم )36(: استغالل الطاقة االنتاجية للمصانع حسب عمرها



57

ثالثون: العالقة فيما بين عدد سنوات العمل بالمصنع وعدد العمال

عدد 
العمال 
بالمصنع

جدول رقم )41(
عدد سنوات العمل بالمصنع

من 3 إلى أقل من 3 سنوات
أقل

من 5 سنوات

من 5 إلى 
أقل

من 10 
سنوات

من 10 إلى 
أقل

من 15 
سنوات

من 15 سنة
 فأكثر

)%(العدد)%(العدد )%(العدد)%(العدد)%(العدد

120.70110.60120.7030.2080.50من 1-5 عمال
من 6 إلى 49 

عاماًل
1176.901619.5018811.1019111.2023613.90

من 50 إلى 100 
عامل

231.40261.50613.60754.401528.90

من 101 إلى 250 
عاماًل

20.10201.20261.50513.001599.40

من 250 عاماًل 
فأكثر

20.1040.20110.60251.501237.20

الشكل رقم )37(: سنوات العمل للمصانع وفقا لعدد العمال
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

احدى وثالثون: العالقة فيما بين عدد العمال بالمصنع و نوع النشاط

النشاط 
الرئيسي 
للمصنع

جدول رقم )42(
عدد العمال بالمصنع

من 1- 5
عمال

من 6 إلى 49 
عاماًل

من 50 إلى
 100 عامل

من 101 إلى
 250 عاماًل

من 250 
عاماًل فأكثر

)%(العدد)%(العدد)%(العدد)%(العدد)%(العدد

إصالح وتركيب اآلالت 
والمعدات

00.0050.3010.1000.0010.10

120.7027516.201116.50945.50593.50الصناعات التحويلية األخرى
الطباعة واستنساخ وسائط 

اإلعالم المسجلة
30.2090.5060.4040.2010.10

00.0020.1000.0010.1000.00صنع أصناف من القش
10.10492.90211.20130.8050.30صنع األثاث

00.0060.4050.3020.1020.10صنع اآلالت والمعدات
20.1050.3020.1000.0010.10صنع الحواسيب والمنتجات

صنع الخشب ومنتجات 
الخشب

00.00130.8040.2010.1000.00

10.10160.9080.5070.4030.20صنع الفلزات القاعدية
صنع المركبات ذات 

المحركات
10.10181.1070.4020.1020.10

00.0040.2050.3030.2050.30صنع المشروبات
20.10301.80171.0080.5050.30صنع المعدات الكهربائية

00.00120.7050.3020.1030.20صنع الملبوسات
00.0050.3010.1020.1000.00صنع المنتجات الجلدية

00.0060.4020.1000.0030.20صنع المنتجات الصيدالنية
60.40784.60342.00241.40181.10صنع المنتجات الغذائية

00.00181.1030.2060.4070.40صنع المنسوجات
30.20744.40241.40181.1040.20صنع المواد الكيميائية

20.10301.8090.5070.4060.40صنع الورق ومنتجات الورق
صنع فحم الكوك 

والمنتجات
10.10171.0050.3000.0030.20

00.0010.1000.0000.0000.00صنع معدات النقل األخرى
صنع منتجات المطاط 

واللدائن
80.50955.60291.70321.90171.00

صنع منتجات المعادن 
الالفلزات

00.00261.5070.40120.7060.40

صنع منتجات المعادن 
المشكلة

20.10744.40271.60160.90100.60

20.10251.5040.2040.2040.20أنشطة أخرى
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اثنان وثالثون: العالقة فيما بين رأس المال بالمصنع ونوع النشاط

Ë  .10.5 مــن المصانــع التــي النشــاط الرئيســي للمصنــع الصناعــات التحويليــة رأس مالهــا أقــل مــن مليــون%
ومــا نســبته %10.7 راســمالها أكثــر مــن خمســة مالييــن. وكذلــك %5.8 راســمالها مــا بيــن 1-2 مليــون.

Ë  رأســمالها واللدائــن  المطــاط  منتجــات  صنــع  للمصنــع  الرئيســي  النشــاط  التــي  المصانــع  مــن   4.8%
مليــون. مــن  أقــل 

Ë .4.6 من المصانع التي النشاط الرئيسي لها صنع المنتجات الغذائية رأسمالها أقل من مليون%
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

جدول رقم )43( ر	س مال المصنع بالمليونالنشاط الرئيسي للمصنع

5 فأكثر3-25-13-2أقل من 1 
)%(العدد)%(العدد)%(العدد)%(العدد)%(العدد

الصناعات التحويلية األخرى
الطباعة واستنساخ وسائط 

اإلعالم المسجلة
صنع أصناف من القش

صنع األثاث
صنع اآلالت والمعدات

صنع الحواسيب والمنتجات
صنع الخشب ومنتجات 

الخشب
صنع الفلزات القاعدية

صنع المركبات ذات المحركات
صنع المشروبات

صنع المعدات الكهربائية
صنع الملبوسات

صنع المنتجات الجلدية
صنع المنتجات الصيدالنية

صنع المنتجات الغذائية
صنع المنسوجات

صنع المواد الكيميائية
صنع الورق ومنتجات الورق

صنع فحم الكوك والمنتجات
صنع معدات النقل األخرى

صنع منتجات المطاط 
واللدائن

صنع منتجات المعادن 
الالفلزات

صنع منتجات المعادن 
المشكلة

إصالح 
وتركيب 
اآلالت 

والمعدات

20.1020.1010.1010.1010.10

17910.50985.80392.30543.2018110.70

100.6030.2040.2030.2030.20

10.1000.0000.0000.0020.10
321.90181.1090.50130.80171.00

10.1070.4010.1000.0060.40
30.2030.2000.0020.1020.10

100.6040.2000.0030.2010.10
80.5070.4030.2030.20140.80

130.8050.3040.2020.1060.40
40.2010.1010.1030.2080.50

231.40110.6040.2050.30191.10
100.6050.3030.2020.1020.10

20.1020.1010.1010.1020.10
30.2020.1010.1000.0050.30

784.60171.0080.5080.50492.90
130.8030.2020.1050.30110.60
442.60241.4070.40110.60372.20
191.1040.2050.3060.40201.20

90.5050.3020.1010.1090.50
10.1000.0000.0000.0000.00

824.80241.40100.60120.70533.10

211.2070.4050.3000.00181.10

462.70261.5080.50150.90342.00

120.7050.3040.2020.10160.90أنشطة أخرى
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ثالثة وثالثون: العالقة فيما بين نوع النشاط ونوع العمالة

Ë .حازت صناعة المشروبات على أكبر عددالعاملين غير السعوديين وبمتوسط 304 عمال
Ë . أما أكثر عدد العمال السعوديين بصناعة المشروبات فقد وصل 97 عامال
Ë  ،بلــغ متوســط أعــداد العامــالت الســعوديات اعــاله للمصانــع ذات النشــاط الرئيســي للمنتجــات الصيدالنيــة

وصناعــة المشــروبات، وصناعــة المنســوجات وبمتوســط 11 عاملــة.
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

جدول رقم )44(
 متوسط 	عداد السعوديين وغير السعوديين العاملين بالمصانع

الصناعــة
العامالت غير السعوديينالسعوديين

السعوديات
متوسط العددمتوسط العددمتوسط العدد

نع
ص

لم
ي ل

س
رئي

 ال
ط

شا
الن

331892أخرى
إصالح وتركيب اآلالت 

والمعدات
9430

20853الصناعات التحويلية األخرى
الطباعة واستنساخ وسائط 

اإلعالم المسجلة
11723

12381صنع أصناف من القش
14691صنع األثاث

28833صنع اآلالت والمعدات
11443صنع الحواسيب والمنتجات

صنع الخشب ومنتجات 
الخشب

7411

15722صنع الفلزات القاعدية
12511صنع المركبات ذات المحركات

9730411صنع المشروبات
17652صنع المعدات الكهربائية

20785صنع الملبوسات
7474صنع المنتجات الجلدية

2812511صنع المنتجات الصيدالنية
251027صنع المنتجات الغذائية

3311210صنع المنسوجات
21702صنع المواد الكيميائية

241102صنع الورق ومنتجات الورق
21891صنع فحم الكوك والمنتجات

10264صنع معدات النقل األخرى
صنع منتجات المطاط 

واللدائن
17663

صنع منتجات المعادن 
الالفلزات

21743

صنع منتجات المعادن 
المشكلة

13611



63

 أربعة وثالثون: العالقة فيما بين ملكّية المصنع وجاهزيته للدخول إلى 
األسواق الخارجية

Ë .وجد أن %42.1 من المصانع السعودية الملكية لديها الجاهزية للدخول إلى األسواق الخارجية
Ë .38.3 من المصانعال سعودية الملكية ليست لديها الجاهزية للدخول إلى األسواق الخارجية%
Ë .6.5 من المصانع أجنبية الملكية لديها الجاهزية للدخول إلى األسواق الخارجية%

البيان

جدول رقم )54(
 ملكّية المصنع وجاهزيته لألسواق الخارجية

مختلطأجنبيسعودي

األعداد
النسبة 

)%(
األعداد

النسبة 
)%(

األعداد
النسبة 

)%(

المصنع لديه 
الجاهزية 

للدخول إلى 
األسواق 

الخارجية

65138.30814.80513.00ال

71542.101116.50905.30نعم

الشكل رقم )38(: توزيع ملكّية المصنع وجاهزيته لألسواق الخارجية
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

خمسة وثالثون: العالقة فيما بين ملكّية المصنع وقدرته على الدخول أو المشاركة 
بالصناعات العسكرية

Ë  69.3 مــن المصانــع الســعودية الملكيــة غيــر قــادرة علــى الدخــول أو المشــاركة أو التحــول إلــى الصناعــات%
العسكرية.

Ë  9.8 مــن المصانــع أجنبيــة الملكيــة غيــر قــادرة علــى الدخــول أو المشــاركة أو التحــول إلــى الصناعــات%
العســكرية.

Ë  6.8 مــن المصانــع مختلطــة الملكيــة غيــر قــادرة علــى الدخــول أو المشــاركة أو التحــول إلــى الصناعــات%
العســكرية.

قدرة المصنع 
على الدخول 
أو المشاركة 

أو التحول 
إلى الصناعات 

العسكرية

جدول رقم )46(
ملكية المصنع وقرار دخوله للصناعات العسكرية

مختلطأجنبيسعودي

النسبة )%(العددالنسبة )%(العددالنسبة )%(العدد

قادر على 
الدخول في 

الصناعات 
العسكرية

965.70130.80160.90

قادر على 
المشاركة في 

الصناعات 
العسكرية

824.80120.7090.50

قادر على 
التحول إلى 

الصناعات 
العسكرية

110.6010.1000.00

117769.301669.801166.80غير قادر

الشكل رقم )39(: ملكية المصنع وقرار الصناعات العسكرية
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ستة وثالثون: العالقة فيما بين ملكّية المصنع واألسواق التي يغطيها

Ë  وجــد أن %44.1 مــن المصانــع الســعودية تغطــي األســواق داخــل المملكــة، وأن %17.5 مــن المصانــع
تغطــي األســواق فــي الــدول العربيــة .

Ë  11.4 مــن المصانــع الســعودية تغطــي أســواق دول الخليــج، وفقــط %3.6 تغكــي اســواق دول اخــرى%
خارجيــة.

األسواق 
التي 

تغطيها 
المصانع

جدول رقم )47(
 ملكية المصانع واألسواق المستقبلية

مختلطأجنبيسعودي

النسبة )%(العددالنسبة )%(العددالنسبة )%(العدد

داخل 
منطقة 

الرياض
643.80110.6090.50

داخل 
المملكة

75044.101136.70714.20

دول 
الخليج

19311.40271.60321.90

الدول 
العربية

29817.50342.00241.40

جميع 
الدول

613.6070.4050.30

الشكل رقم )40(: ملكية المصانع واألسواق المستقبلية
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

سبعة وثالثون: العالقة فيما بين جاهزية المصنع للدخول إلى األسواق الخارجية 
وخضوعه للمواصفات والمقاييس

Ë  44.1 مــن المصانــع التــي ال تخضــع منتجاتهــا للمواصفــات والمقاييــس وليــس لديهــا جاهزيــة لدخــول%
االســواق الخارجيــة.

Ë .44 من المصانع ال تخضع منتجاتها للمواصفات والمقاييس ولديها جاهزية لدخول االسواق الخارجية%

البيان

جدول رقم )48(
المصانع التي لديها الجاهزية للدخول إلى األسواق الخارجية

نعمال
النسبة )%(العددالنسبة )%(العدد

هل تخضع 
منتجات 
المصنع 

للمواصفات 
والمقاييس 

المعتمدة

75044.1074844.00ال

331.901689.90نعم

شكل رقم )41(: توزيع المصانع التي لديها الجاهزية للدخول إلى األسواق الخارجية
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ثمانية وثالثون : العالقة فيما بين نوع النشاط ونسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية

Ë  نســبة اســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة كانــت األعلــى )%83-%82 ( لمصانــع: الطباعــة واستنســاخ وســائط
اإلعــالم المســجل،ة وصنــع اآلالت والمعــدات، وصنــع منتجــات المعــادن المشــكلة، وكذلــك للصناعــات 

التحويليــة، وصنــع الحواســيب.
Ë  نســبة اســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة بالمرتبــة الثانيــة )%81-%80 ( لصناعــات: المنتجــات الغذائيــة، وصنــع

المنســوجات، وصنــع القــش، وصنــع منتجــات المعــادن الالفلــزات، والمعــدات الكهربائيــة، والــورق.

جدول رقم )49(
نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية للمصانع

متوسط النسبة %النشاط الرئيسي للمصنع
70إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

82الصناعات التحويلية األخرى
83الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة

08صنع أصناف من القش 
77صنع األثاث

38صنع اآلالت والمعدات 
28صنع الحواسيب والمنتجات

47صنع الخشب ومنتجات الخشب 
57صنع الفلزات القاعدية

77صنع المركبات ذات المحركات
87صنع المشروبات

08صنع المعدات الكهربائية
97صنع الملبوسات

65صنع المنتجات الجلدية
77صنع المنتجات الصيدالنية

18صنع المنتجات الغذائية
18صنع المنسوجات

07صنع المواد الكيميائية
08صنع الورق ومنتجات الورق

96صنع فحم الكوك والمنتجات 
08صنع معدات النقل األخرى

87صنع منتجات المطاط واللدائن
18صنع منتجات المعادن الالفلزات
38صنع منتجات المعادن المشكلة

67أخرى
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

تسعة وثالثون : العالقة فيما بين نوع النشاط وقدرته على الدخول أو المشاركة 
بالصناعات العسكرية

النشاط 
الرئيسي 
للمصنع

جدول رقم )50(
قدرة المصانع على المشاركة 	و التحول إلى الصناعات العسكرية

قادر على
الدخول في 

الصناعات 
العسكرية

قادر على
المشاركة في 

الصناعات  
العسكرية

قادر على
التحول إلى 

الصناعات 
العسكرية

غير قادر

)%(األعداد%(األعداد)%(األعداد)%(األعداد
إصالح 

وتركيب 
اآلالت 

والمعدات

101.0402.0000.0201.0

الصناعات 
التحويلية 

األخرى
6301.21202.1201.029400.92

الطباعة 
واستنساخ 

وسائط 
اإلعالم 

المسجلة

000.0201.0000.01202.1

صنع 
أصناف من 

القش 
000.0000.0000.0302.0

صنع 
األثاث

604.0704.0101.05704.4

صنع 
اآلالت 

والمعدات 
000.0402.0000.01106.0

صنع 
الحواسيب 
والمنتجات

101.0000.0201.0704.0
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صنع 
الخشب 

ومنتجات 
الخشب 

000.0101.0000.07100.1

صنع 
الفلزات 
القاعدية

805.0604.0000.01202.1

صنع 
المركبات 

ذات 
المحركات

805.0604.0000.06109.0

صنع 
المشروبات

000.0101.0000.06109.0

صنع 
المعدات 
الكهربائية

302.0503.0101.03501.3

صنع 
الملبوسات

402.0302.0000.05109.0

صنع 
المنتجات 

الجلدية
000.0000.0000.0805.0

صنع 
المنتجات 

الصيدالنية
101.0000.0000.00106.0

صنع 
المنتجات 

الغذائية
604.0201.0302.094108.8
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المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

صنع 
المنسوجات

302.0503.0000.06205.1

صنع 
المواد 

الكيميائية
805.0503.0101.090104.6

صنع الورق 
ومنتجات 

الورق
201.0302.0000.09409.2

صنع فحم 
الكوك 

والمنتجات 
101.0201.0000.03204.1

صنع 
معدات 

النقل 
األخرى

000.0101.0000.0000.0

صنع 
منتجات 
المطاط 
واللدائن

6109.03108.0000.025109.8

صنع 
منتجات 
المعادن 
الالفلزات

402.0201.0000.05406.2

صنع 
منتجات 
المعادن 
المشكلة

4108.0805.0101.060102.6

302.0201.0101.03309.1أخرى
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أربعون:   العالقة فيما بين األسواق التي يغطيها المصنع ومستلزمات اإلنتا	 لديه

األسواق 
التي 

يغطيها 
المصنع

جدول رقم )15(
مستلزمات اإلنتا	 التي تستخدم في عمليات التصنيع وفقا لألسواق 

التي تغطيها الصناعة

كليهمامحليةمستوردة

األعداد
النسبة 

)%(
األعداد

النسبة 
)%(

األعداد
النسبة 

)%(

داخل 
منطقة 

الرياض
50.30382.20412.40

داخل 
المملكة

432.5042124.8047027.70

دول 
الخليج

150.90684.001699.90

الدول 
العربية

150.901478.7019411.40

جميع 
الدول

20.10221.30492.90

الشكل رقم )42(: نسبة اإلنتاج المستخدم بالصناعة وفقا لألسواق التي تغطيها المصانع
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القطاع الصناعي في المملكــة 

المؤشر الصناعي لمدينة الرياض

احدى وأربعون: العالقة فيما بين طريقة بيع المنتجات النهائية للمصنع والخطط 
المستقبلية للمصنع

Ë  ،52.6 مــن المصانــع التــي تســتخدم تقنيــة عاليــة تبيــع منتجاتهــا النهائيــة عــن طريــق البيــع المباشــر%
لفتــح اســواق جديــدة. %24.7 منهــا تخطــط 

Ë .32.2 من المصانع تخطط الستبدال معداتها القديمة من تبيع منتجاتها مباشرة%

 خطط
 المصانع

المستقبلية

جدول رقم )25(
خطط المصانع المستقبلية لبيع منتجاها 

التصديرعبر وسيطالبيع المباشر
)%( النسبةاألعداد)%( النسبةاألعداد)%( النسبةاألعداد

 استخدام
تقنية عالية

89452.60472.80261.50

 فتح أسواق
جديدة

41924.70744.40100.60

 استبدال
 معدات
قديمة

54732.20724.20211.20

 زيادة
 الطاقة

اإلنتاجية
1056.20181.1060.40

 تخفيض
 الطاقة

اإلنتاجية
36421.40402.40281.60

الشكل رقم )43(: الخطط المستقبلية لبيع منتجات المصانع وفقا لطرق البيع
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