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 م2016–م2007القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترة املصانع

 

 

 املقدمــــة: -1
 

ساسية أوسيلة  اململكة العربية السعودية وهي الشك أن الصناعة تعد أحد الروافد األساسية للتنمية االقتصادية في

 إلى تحقيق التنمية املستدامة، لذلك لتعزيز القيمة املضافة للموارد الوطنية وتنويع القاعدة االقتصا
ً
دية وصوال

اهتمت اململكة العربية السعودية بتوفير البيئة املشجعة لنمو هذا القطاع من خالل توفير البنية األساسية لها 

 نتيجة  اقتصاد اململكة وكذلك الخدمات األخرى املساندة لها. وشهد
ً
تهيئة البيئة االستثمارية الالزمة لدعم لتقدما

افة إلى الستثمار ومساندته في جميع القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي لكونه ركيزة رئيسية للتنمية، باإلضا

 سياسات الدعم والحوافز التي حرصت الدولة على تقديمها للقطاع الصناعي ت، وساعدتفعيل دور القطاع الخاص

 .على تنمية الصناعة في اململكة

 

يستعرض هذا التقرير تطور القطاع الصناعي في اململكة القطاع الصناعي في اململكة  إللقاء الضوء على مدى تقدم

 م( من خالل ما يلي: 2016 –م 2007خالل الفترة ) 

 

  عدد املصانع القائمة في اململكة تطور. 

 تطور تمويل املصانع القائمة في اململكة.  

 تطور عدد العمالة في املصانع القائمة في اململكة.  

 رافي للمصانع القائمة في اململكةع الجغالتوزي. 

  م.2016دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل املشاريع الصناعية حتى نهاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 

 

 

 

 عدد املصانع القائمة في اململكة:التاريخي لتطور ال -2

 

م( حيث 2016 –م 2007فترة )عدد املصانع القائمة في اململكة خالل الالتطور التاريخي ل( 1رقم ) شكليوضح ال

 
ً
 ملحوظا

ً
 بزيادة )7742م إلى )2016في أعداد املصانع إذ ارتفعت في عام  شهدت هذه الفترة تطورا

ً
( 2902( مصنعا

 نسبته 2007مصنعا عن عام 
ً
 بذلك ارتفاعا

ً
م 2015% عن عام 8%، كما ارتفعت عدد املصانع بنسبة 60م مسجال

 في عام 549أي بزيادة )
ً
 م.2016( مصنعا

 

 

 
 
 

االستهالكية  وهي الصناعات -إذا تعمقنا أكثر ونظرنا للتطور التاريخي للمصانع حسب القطاعات الرئيسية 

 أن هناك ارتفاع نجد - والكيميائية والهندسية و مواد البناء )تتضمن االسمنت( باإلضافة إلى الصناعات األخرى 
ً
  ا

ً
 قويا

( 1691م أي بزيادة )2007عام المقارنة بم 2016في العام % 90بنسبة  في عدد مصانع قطاع الصناعات الكيميائية

ويعزى هذا  ،(1كما يتضح من الجدول املرفق رقم ) % خالل الفترة7ركب بلغ ممعدل نمو سنوي بذلك و مصنعا 

ات شرك بالدخول في شراكات مع توسع شركات كبرى مثل ارامكو وسابكإلى امليزة النسبية لهذا القطاع و االرتفاع 

% 87كما ارتفع عدد مصانع مواد البناء بنسبة  .شجع القطاع الخاص للدخول في مثل هذه االستثمارات مماعاملية 

وسببها التوسع في مشاريع البناء واالعمار  % خالل الفترة7م وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2007مقارنة بعام 

% و 49عين الهندس ي واالستهالكي  قد ارتفع بنسبة ، كما يوضح الجدول أن عدد املصانع للقطاالحكومية والخاصة

 % على التوالي خالل الفترة. 3% و 4م وبمعدل نمو سنوي مركب 2007% على التوالي مقارنة بعام 29
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 م2016 –م 2007( عدد املصانع القائمة خالل الفترة 1شكل رقم )

 املصدر: وزارة التجارة والصناعة والثروة املعدنية



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 

 

 

 

 
 

( أن نشاط الصناعات الكيميائية يستحوذ على النصيب األكبر من إجمالي عدد املصانع 2الشكل رقم )من ضح تي

% 45نتيجة لنمو نشاط املنتجات الالفلزية االخرى، إذ يمثل هذا النشاط % 46م بنسبة 2016م القائمة خالل عا

% ثم الصناعات االستهالكية بنسبة 27الصناعات الهندسية بنسبة  من أنشطة قطاع الصناعات الكيميائية، يليه

% من إجمالي عدد 1نسبة خرى اال % وتمثل باقي االنشطة الصناعية 5% ثم صناعة مواد البناء واالسمنت بنسبة 21

 املصانع القائمة.
 

 تطور التمويل للمصانع القائمة في اململكة: -3

حسب الترخيص  - م2016بلغ اجمالي قيمة التمويل للمصانع القائمة في اململكة العربية السعودية حتى نهاية عام 

ئيسية، حيث ارتفعت قيمة اجمالي أكثر من ترليون ريال موزعة على مختلف القطاعات الصناعية الر  -الصناعي

% 12م بمعدل نمو سنوي مركب 2016( ترليون ريال عام 1.1م إلى حوالي )2007( مليار ريال عام 404التمويل من )

، ويعود هذا االرتفاع إلى أن اجمالي التمويل لقطاع الصناعات مليون ريال لكل مصنع 143وبمعدل  ،خالل الفترة

م نتيجة لعودة الثقة لقطاع 2015م واستمر هذا االرتفاع امللحوظ حتى عام 2010 الكيميائية ارتفع خالل عام

الصناعات الكيميائية بعد األزمة املالية العاملية مما أدى إلى ارتفاع اجمالي التمويل في املصانع القائمة ككل، كما 

م، حيث 2016صص لعام ( توزيع قيمة التمويل للمصانع القائمة لكل قطاع صناعي متخ2يوضح الجدول رقم )

م في حين 2015% مقارنة بعام 3ارتفعت قيمة التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية والهندسية ومواد البناء بنسبة 

% على التوالي مقارنة بعام 4% و 3انخفضت قيمة التمويل لقطاع الصناعات الكيميائية والصناعات األخرى بنسبة 

التمويل لكل قطاع من القطاعات الخمسة ارتفع بمعدل مختلف عن اآلخر م.وبشكل عام فإن قيمة اجمالي 2015

% لكل 10لكل سنة، فإجمالي التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية وقطاع الصناعات الهندسية ارتفع بمعدل 

 .م(2016 –م 2007منهما وهذا يعكس نمو القطاعين لكل سنة خالل الفترة )

الصناعات 

 االستهالكية

21% 

 الصناعات الكيميائية

46% 

 مواد البناء واإلسمنت

5% 

 الصناعات الهندسية 

27% 

 الصناعات االخرى 

1% 

 م2016ة للعام عدد املصانع موزعة حسب القطاعات الرئيسي( 2شكل رقم )

 املصدر: وزارة التجارة والصناعة والثروة املعدنية



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 

 

 

 

 

% لكل سنة خالل الفترة، كما ارتفع اجمالي 12ئية فقد ارتفع اجمالي التمويل بمعدل اما قطاع الصناعات الكيميا

% لكل سنة خالل الفترة في حين أن اجمالي التمويل لقطاع مواد البناء 33التمويل لقطاع الصناعات األخرى بمعدل 

عام فإن نشاط  وبشكل % لكل سنة خالل الفترة.8جاء بأقل معدل نمو سنوي مركب حيث بلغ معدل النمو 

م( إذ بلغت نسبة 2016 –م 2007الصناعات الكيميائية له النصيب األكبر من إجمالي قيمة التمويل خالل الفترة )

% من اجمالي قيمة التمويل خالل الفترة في حين بلغت نسبة التمويل لقطاع 70تمويل الصناعات الكيميائية 

يل، كما توزعت بقية النسبة على قطاع الصناعات الهندسية % من اجمالي قيمة التمو 11الصناعات االستهالكية 

 وصناعة مواد البناء باإلضافة إلى الصناعات األخرى.
 

 تطور القوى العاملة في املصانع القائمة في اململكة:  -4

 - (3م، كما هو موضح في الجدول رقم )2016يقدر عدد العمالة في مختلف القطاعات الصناعية في اململكة حتى عام 

 موزعين على مناطق اململكة بمختلف القطاعات الصناعية –في املرفقات 
ً
عامل  135بمعدل  أكثر من مليون عامال

 في حجم العمالة حيث ارتفعت أعدادهم من 2016 -م 2007، وشهدت الفترة من )لكل مصنع
ً
 ملحوظا

ً
م( تطورا

 في عام 495)
ً
%، كما 110م، أي بنسبة زيادة قدرها 2016( مليون عامل في عام 1.04م إلى )2007( ألف عامال

م، ويعكس هذا االرتفاع نتيجة التطور الصناعي في اململكة خالل 2015% مقارنة بعام 4ارتفعت أعدادهم بنسبة 

، إذ وفر القطاع الصناعي مجموعة كبيرة ف العمالة بمختلف أنواعهاالفترة مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى توظي

لوظيفية في كل مناطق اململكة سواء كانت وظائف انتاجية أو ادارية او تسويقية او غيرها من ومتنوعة من الفرص ا

 توزيع أعداد القوى العاملة في القطاع الصناعي للمملكة لعام 3الوظائف. كما يوضح الجدول رقم )
ً
م 2016( أيضا

%  6ناعات الهندسية بنسبة حسب األنشطة الرئيسية، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة في نشاط مواد الص
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 الصناعات االخرى الصناعات الهندسية  مواد البناء واإلسمنت الصناعات الكيميائية الصناعات االستهالكية

( اجمالي قيمة التمويل للقطاعات الصناعية خالل الفترة 3شكل رقم )

 م2016 –م 2007

 املصدر: وزارة التجارة والصناعة والثروة املعدنية
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% 5م، كما ارتفعت أعداد القوى العاملة في نشاط الصناعات الكيميائية واالستهالكية بنسبة 2015مقارنة بعام 

 م.2015% مقارنة بعام 2م، وجاءت بقية االنشطة بأقل نسبة ارتفاع ال تتجاوز 2015% على التوالي مقارنة بعام 3و

شاط الصناعات الكيميائية له النصيب األكبر من أعداد القوى العاملة في القطاع ( أن ن3كما يوضح الجدول رقم )

، يتركز معظمها في نشاط صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى بنسبة %40م بنسبة 2016الصناعي خالل عام 

 لعدد املصانع في هذا املجال، يليه47
ً
عات الهندسية بنسبة % يليها الصنا28الصناعات االستهالكية بنسبة  % نظرا

% من إجمالي عدد العمالة في القطاع 1% وتمثل باقي األنشطة نسبة 7% ثم صناعة مواد البناء واالسمنت بنسبة 24

 الصناعي في اململكة.

 

 :حسب عدد املصانع التوزيع الجغرافي  1 -5
 

 

 

 

 

 

( توزيع املصانع 4يتضح من الشكل رقم )

م حسب املناطق 2016عام للالقائمة في اململكة 

اإلدارية حيث استحوذت منطقة الرياض على 

( 3.069أكبر عدد من املصانع القائمة بواقع )

 يعمل فيها حوالي )
ً
( ألف عامل 386مصنعا

( مليار ريال، وبذلك 124وبتمويل بلغ حوالي )

تكون منطقة الرياض في املرتبة األولى بالنسبة 

 لعدد املصانع وكذلك األمر بالنسبة لعدد

حيث تمثل مصانع منطقة العمال في مصانعها، 

% 37% من اجمالي عدد املصانع و 40الرياض 

يليه من اجمالي العمالة في املصانع القائمة. 

 1.779املنطقة الشرقية بواقع )
ً
( مصنعا

( ألف عامل وبتمويل 264يعمل فيها حوالي )

( مليار ريال، وبذلك تحتل 696بلغ حوالي )

رتبة الثانية من حيث عدد املنطقة الشرقية امل

حيث  املصانع وعدد العمالة في مصانعها،

من  %23تمثل مصانع املنطقة الشرقية 

% اجمالي العمالة 25اجمالي عدد املصانع و 

ثم منطقة مكة املكرمة  في املصانع القائمة.

 يعمل فيها حوالي 1.557بواقع )
ً
( مصنعا

( 137( ألف عامل وبتمويل بلغ حوالي )250)

( التوزيع الجغرافي لعدد املصانع في اململكة حتى نهاية 4شكل رقم )

 م2016ام عال

 الشرقية

 

 

 

 منطقة الرياض
 

 منطقة الشرقية

 

 منطقة مكة املكرمة

 

ألف عامل 386 مصنعا  3069   

عام للاملصانع  من حيث عددململكة ق امناط علىأ (5شكل رقم )

م2016  

ألف عامل 264 مصنعا  1779   

مصنعا  1557 ألف عامل 250   
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حيث تمثل  ار ريال، وبذلك تحتل منطقة مكة املكرمة املرتبة الثالثة من حيث عدد املصانع وعدد العمالة فيهاملي

، ويتراوح % من اجمالي العمالة في املصانع القائمة24% من اجمالي املصانع القائمة و 20مصانع منطقة مكة املكرمة 

 إلى )23عدد املصانع القائمة في بقية مناطق اململكة ما بين )
ً
.308( مصنعا

ً
 ( مصنعا
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 لنتائج املسح 731.يقدر عدد سكان اململكة بـأكثر من )

ً
( مليون نسمة يتوزعون على ثالثة عشر منطقة ادارية وفقا

علن من قبل الهيئة العامة لإلحصاء، وبالنظر لعالقة عدد املصانع مع
ُ
 توزانالعدد السكان يظهر لنا مدى  السكاني امل

( ألف نسمة في منطقة 100، إذ بلغ عدد املصانع لكل )النسبي للتنمية الصناعية على مختلف مناطق اململكة

% من اجمالي سكان اململكة، يليه املنطقة الشرقية 25( مصنع بينما تمثل نسبة سكان منطقة الرياض 38الرياض )

% من اجمالي السكان، وباملقارنة 15لف نسمة وتمثل نسبة سكان املنطقة الشرقية ( أ100( مصنع لكل )37بواقع )

( ألف نسمة . وكذلك تشير 100( مصنع لكل )22% من اجمالي السكان على عدد )4حازت منطقة القصيم التي تمثل

 من الجوف وحائل اللتان تمثالن 
ً
مصنع لكل  13مصنع و  14% فقط من اجمالي السكان حققتا 2النتائج أن كال

وهذا يدل على قدرة هذه املناطق على جذب مختلف االستثمارات ملا توفره من  ( ألف نسمة على التوالي.100)

ومن ناحية أخرى تذيلت منطقتي جازان والباحة القائمة حيث لم  والعاملين،خدمات وبيئة مناسبة للمستثمرين 

مصانع لكل  9و  7نسمة وتليهما منطقة نجران وتبوك بـ ( ألف 100مصانع لكل ) 6يتجاوز عدد املصانع فيهما عن 

  واعدة كما تعتبر منطقة جازان واملناطق االدارية املجاورة لها مقبلة على تنمية صناعية .( ألف على التوالي100)
ً
وفقا

ي واملشاركة ف ومدن صناعية م في ظل العمل على مبادرة ضخمة مع الصين لتطوير املوانئ2030لرؤية اململكة 

 م2016عام لل عدد املصانع في اململكةل يالنسب ( التوزيع الجغرافي5شكل رقم )
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 الذي مشروع جسر امللك سلمان على البحر األحمر الخدمات اللوجستية في مدينة جيزان االقتصادية، وكذلك 

أن صندوق التنمية  جدير بالذكر و سيخلق الكثير من الصناعات في منطقة تبوك واملناطق االدارية املجاورة لها، 

يقدم حوافز وتسهيالت للمستثمرين في املناطق واملدن الواعدة بهدف رفع مستوى التنمية  الصناعية السعودي

% 75الصناعية في تلك املناطق، ومن أبرز هذه التسهيالت زيادة نسبة التمويل للمشاريع املقامة فيها بما ال يزيد عن 

 من 
ً
 من 20ن %، وزيادة فترة سداد القرض بما ال يزيد ع50من تكلفة املشروع بدال

ً
سنةـ باإلضافة إلى  15سنة بدال

( مليار ريال 1.2رفع الحد األقص ى للقرض الواحد املعتمد للمشاريع الصناعية املقامة في املناطق واملدن الواعدة إلى )

بالنسبة للشركات املساهمة. كما يقوم الصندوق بتمويل مشاريع الخدمات املساندة واللوجستية للقطاع الصناعي في 

ملناطق واملدن الواعدة لتوفير مناطق صناعية متكاملة وبنية تحتية مالئمة لجذب االستثمارات الصناعية هذه ا

 املحلية والخارجية لهذه املناطق واملدن الواعدة.

 

 

 م:2016دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل املشاريع الصناعية حتى نهاية عام  -6

 في تنمية القطاعات الصناعية في اململكة حيث بلغ عدد يلعب صندوق التنمية الصناعي
ً
 بارزا

ً
ة السعودي دورا

 بقيمة إجمالية 4079م )2016القروض املمنوحة من الصندوق لجميع القطاعات الصناعية حتى نهاية عام 
ً
( قرضا

ت الكيميائية من ( مليار ريال موزعة على مختلف القطاعات الصناعية، ويتصدر قطاع الصناعا137.4قدرها حوالي )

( مليار ريال 53حيث قيمة القروض التراكمية املعتمدة له، إذ بلغت قيمتها اإلجمالية منذ تأسيس الصندوق حوالي )

% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، ويأتي قطاع الصناعات الهندسية في املرتبة 38وهو ما يمثل 

% من إجمالي قيمة 21( مليار ريال، أي ما يمثل حوالي 29ة له حوالي )الثانية، إذ بلغت قيمة القروض املعتمد

في املرتبة الثالثة من حيث قيمة  -يتضمن االسمنت  -القروض التي اعتمدها الصندوق، يليه قطاع مواد البناء 

القروض التي  % من إجمالي19( مليار ريال وهو ما يمثل 26القروض التراكمية املعتمدة له، إذ بلغت قيمتها حوالي )

اعتمدها الصندوق، ثم قطاع الصناعات االستهالكية في املرتبة الرابعة إذ بلغت قيمة القروض املعتمدة له حوالي 

% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، ويأتي في املرتبة األخيرة 17( مليار ريال أي ما يمثل حوالي 23)

% من إجمالي 5( مليار ريال وهو ما يمثل 7القروض املعتمدة له حوالي ) قطاع الصناعات األخرى، إذ بلغت قيمة

 قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق حتى نهاية السنة املالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 
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التقارير السنوية للصندوق املصدر:   

 م2016حتى نهاية عام  القيمة التراكمية لقروض الصندوق ( 6شكل رقم )



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 

 

 

  الخالصة: -7
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7742 
م2016عدد املصانع القائمة حتى عام   

 60%  

نسبة ارتفاع عدد املصانع عما كانت عليه 
  م2007عام 

90%  
الكيميائية عما كانت  املصانعنسبة ارتفاع 

  م2007عليه عام 

تريليون ريال( 1.1أكثر من )  

ع القائمة قيمة التمويل اإلجمالي للمصان 

 143وبمعدل  م2016حتى نهاية عام 
  مليون ريال لكل مصنع

  أكثر من مليون عامل

عدد العمالة في املصانع القائمة حتى نهاية 

عامل لكل  135وبمعدل م 2016عام 
 مصنع

110% 
عدد العمالة في املصانع عما  عاارتفنسبة 

 .م2007عام  كان عليه

الكيميائية كافة  تصدر قطاع الصناعات

القطاعات من حيث عدد املصانع واجمالي 
 التمويل و عدد العمالة

استحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد 

من املصانع القائمة وعدد العمالة حتى 

تليها املنطقة الشرقية  م2016نهاية عام 
 ثم مكة املكرمة

4079 

لصندوق عدد القروض املمنوحة من ا

حتى نهاية لجميع القطاعات الصناعية 

م2016عام   

مليار ريال137.4  
قيمة القروض املمنوحة من الصندوق  

لجميع القطاعات الصناعية حتى نهاية 
م2016عام   

تصدرت الرياض بقية املناطق اإلدارية من 

 100لقائمة فيها لكل انع احيث معدل املص
مة، تليها الشرقية ثم القصيمألف نس  

اعات في املناطق الرئيسية تركزت الصن
م تسعى 2030رؤية اململكة  لكن الثالث

املتوازنة وقدمت لتحقيق مزيد من التنمية 
لتشجيع مبادرات ضخمة وحوافز 

في املناطق الواعدة املستثمرين  



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رققاتامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة
الصناعات 

 االستهالكية

الصناعات 

 الكيميائية

مواد البناء 

 واإلسمنت

الصناعات 

 الهندسية 
 املجموع الصناعات االخرى 

2007 1,279 1,885 178 1,416 82 4,840 

2008 1,333 2,026 193 1,490 86 5,128 

2009 1,387 2,181 217 1,578 89 5,452 

2010 1,454 2,359 231 1,691 92 5,827 

2011 1,549 2,645 261 1,854 98 6,407 

2012 1,456 2,768 281 1,877 85 6,467 

2013 1,503 2,948 290 1,889 82 6,712 

2014 1,561 3,148 302 1,956 84 7,051 

2015 1,553 3,323 315 1,926 76 7,193 

2016 1,645 3,576 333 2,103 85 7,742 

 

 
 

 

 السنة
اعات الصن

 االستهالكية

الصناعات 

 الكيميائية

مواد البناء 

 واإلسمنت

الصناعات 

 الهندسية 
 املجموع الصناعات االخرى 

2007 49,373 283,571 36,101 33,148 2,166 404,359 

2008 55,156 314,771 38,182 34,829 19,202 462,140 

2009 60,934 342,826 42,279 37,826 19,267 503,133 

2010 76,051 371,002 47,260 44,023 21,974 560,311 

2011 80,976 462,566 54,203 68,893 21,938 688,576 

2012 90,095 623,626 73,732 71,597 22,350 881,400 

2013 102,666 722,009 62,517 78,299 29,984 995,475 

2014 112,135 739,261 55,852 79,067 30,016 1,016,331 

2015 114,067 834,257 71,639 78,555 29,839 1,128,358 

2016 116,969 813,383 73,758 80,831 28,581 1,113,521 

م2016 –م 2007خالل الفترة موزعة حسب القطاعات الرئيسية في اململكة  ( : عدد املصانع القائمة1جدول رقم )  

وزارة الطاقة والصناعة والثروة املصدر: 

 املعدنية
م  2016 –م 2007الفترة  لاجمالي التمويل للمصانع القائمة في اململكة خال :( 2جدول رقم )  

 املصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

 )بماليين الرياالت(



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 

 

 

 

 

 السنة
الصناعات 

 االستهالكية

الصناعات 

 الكيميائية

مواد البناء 

 واإلسمنت

الصناعات 

 الهندسية 
 املجموع الصناعات االخرى 

2007 142,224 185,228 28,003 130,970 9,056 495,481 

2008 165,664 201,732 31,656 142,391 9,636 551,079 

2009 176,366 218,137 35,530 153,391 10,711 594,135 

2010 194,375 246,945 39,707 169,322 12,360 662,709 

2011 218,858 284,975 46,041 191,128 13,325 754,327 

2012 237,886 314,629 52,847 203,724 14,029 823,115 

2013 244,039 342,164 54,742 219,453 13,168 873,566 

2014 271,963 373,960 62,924 233,189 13,755 955,791 

2015 279,220 398,323 68,686 238,094 13,970 998,293 

2016 287,308 418,825 69,664 252,359 14,293 1,042,449 

 

 

 

 اسم

 املنطقة
 القصيم الرياض

مكة 

 املكرمة

املدينة 

 املنورة
 تبوك حائل الباحة عسير نجران جيزان الشرقية

الحدود 

 الشمالية

منطقة 

 الجوف
 املجموع

2007 1,912 168 1,205 168 1,065 43 22 125 18 33 45 11 27 4,842 

2008 2,042 180 1,254 179 1,126 45 22 142 18 34 47 14 27 5,130 

2009 2,156 192 1,304 195 1,223 51 23 161 18 36 48 17 30 5,454 

2010 2,323 201 1,351 207 1,311 62 24 186 18 40 52 20 34 5,829 

2011 2,627 207 1,428 220 1,427 69 28 211 18 50 58 23 44 6,410 

2012 2,895 214 1,213 239 1,451 52 30 210 14 45 42 21 45 6,471 

2013 2,899 242 1,293 195 1,578 59 31 232 16 51 48 23 48 6,715 

2014 3,014 281 1,360 210 1,612 67 35 255 17 59 63 30 52 7,055 

2015 2,882 296 1,425 261 1,680 73 34 282 19 66 79 35 65 7,197 

2016 3,069 308 1,557 294 1,779 86 41 303 26 86 84 41 72 7,746 

 

 

م2016 –م 2007خالل الفترة  موزعة حسب القطاعات الرئيسية ( : عدد العمالة في املصانع القائمة في اململكة3جدول رقم )  

 املصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

عدنيةاملصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة امل  

م2016 –م 2007خالل الفترة التوزيع الجغرافي لعدد املصانع  ( :4جدول رقم )  



 
 م2016–م2007املصانع القائمة في اململكة العربية السعودية خالل الفترةتقرير إحصائي: 

 

 

 

 عدد السكان عدد املصانع املنطقة
نسبة السكان إلى 

 اإلجمالي
 ألف نسمة 100عدد املصانع لكل 

 38 %25 8,002,100 3,069 الرياض

 37 %15 4,780,619 1,779 الشرقية

 22 %4 1,387,996 308 القصيم

 19 %26 8,325,304 1,557 مكة املكرمة

 14 %2 497,509 72 الجوف

 14 %7 2,080,436 294 املنورة املدينة

 14 %7 2,164,172 303 عسير

 13 %2 684,619 86 حايل

 11 %1 359,235 41 الحدود الشمالية

 9 %3 890,922 84 تبوك

 7 %2 569,332 41 نجران

 6 %5 1,533,680 86 جازان

 6 %1 466,384 26 الباحة

 

 

 

 

م2016انع والسكان موزعين حسب املناطق االدارية للعام عدد املص( :5جدول رقم )  


