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 :مقدمة

بتنويع وتنمية مصععععادر الدخق وتقليق االعتماد علن النفط كمصععععدر دخق رئي  للب د  2030اهتمت المملكة العربية السعععععودية ؤي ر ية  
ورسععمت خارطة الطريال الصتصععاد مزدهرخ وأخلت علن عاصتها اسععتدامة التنوص االصتصععادل. من خ ق تحفيز القطاص الخان علن اإلنتا  

 . %65المحلي اإلجمالي إلن  ورؤع مساهمته ؤي الناتج
 الصعادرات تنمية  صعاحبها  إلا السعيما  للدخقخ رئيسعا  مصعدرا  وتعد الب د تنمية  ؤي تسعاهم التي  االصتصعادية  الرواؤد  أهم  أحد الصعناعة  وتمثق

 بعض ترؤع كما  البطالةخ  نسعععب تخفيض  وبالتالي العمالةخ  من الكثير  تشعععغيق  ؤي تسعععاهم  التي  المجاالت من  الصعععناعة تعد كما  الصعععناعيةخ
 رؤع  خ ق  من واالبتكار  التطوير  ؤرن من  أيضعا  الصعناعة  وتعزز والتكنولوجياخ للتقنية  السعتخدامها  نظًرا اإلنتاجية  مسعتو  من  الصعناعات
المنطلال سعععت ومن للك   .جديدة  منتجات  وخلال التصععنيعخ  ؤي  جديدة تقنيات  واسععتحداث اإلنتا خ كفاءة  رؤع  بهدف  والتطوير  البحث  مسععتو 

مخ وهو منتج إحصعائي جديدخ ويعد أوق مسعح 2017الهيئة العامة لإلحصعاء إلط   مسعح نشعاط الصعناعة السعنول اللل تم إجرا ع ؤي عام 
تفصععيلي يخن األنشععطة الصععناعية ؤقطخ حيث يهدف إلن تلبية احتياجات العميق ؤي توؤير بيانات تفصععيلية ودصيقة تلبي احتياجاتهخ وتغطي 

 ات الدولية ؤيما يخن مسح نشاط الصناعة.التوصي 
ت ولغرض إجراء المقارنات الدولية واإلصليميةخ ولتحقيال أهداف التنمية المسععتدامةخ ؤقد تم االسععتناد ؤي إعداد اسععتمارة المسععح إلن التوصععيا

التعاريف والبنود والمنهجياتخ   مخ مع األخل ؤي االعتبار معظم2008الدولية لإلحصعععاءات الصعععناعية الصعععادرة عن األمم المتحدة ؤي عام 
( لتوؤير الدعم الفني وتعزيز التعاون لتحقيال تنمية صعناعية شعاملة UNIDOواالسعتعانة بفريال من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصعناعية  

اسععمي الخطط ومسععتدامةخ والمسععاهمة ؤي اسععتخرا  الم شععرات الصععناعية لغرض تكوين نمول  موحد للمقارنة بين الدوقخ ولمسععاعدة ر
االسععتراتيجية ؤي تقييم برامج التنمية الصععناعية التي تضعععها والتخطيط للتحسععينخ وتمكين القطاص الخان من االسععترشععاد بتلك البيانات ؤي 

 اتخال صراراتهم االستثمارية. 
 ؤي معها تعاونهم علن  الصعناعي  النشعاط بمسعح المعنية  الجهات من  والعم ء  الشعركاء  لكاؤة والتقدير  بالشعكر  لإلحصعاء  العامة الهيئة وتتقدم
 وتأمق المسععحخ اسععتمارة مع  تجاوب من  صدموع ما علن  ؤيها البيانات ومقدمي  المنشعع ت  ألصععحاب الشععكر  بواؤر تتقدم  كما النشععرةخ هلع  إنجاز
( info@stats.gov.sa   اإللكتروني البريد علن  النشععرة  هلع  حوق  والم حظات  بالمقترحات تزويدها الجميع من  لإلحصععاء  العامة الهيئة
 .القادمة النشرات علن التطوير عمليات من المزيد وإضفاء النشرةخ محتو  تحسين للك شأن ؤمن

 .التوؤيال ولي وهللا

  الهيئة العامة لإلحصاء
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 :نشرة مسح النشاط الصناعيمصادر البيانات في  .1
النشاط الصناعيخ وهو مسح ميداني تُجِريه الهيئة العامة لإلحصاء بشكق سنولخ  تعتمد نشرة مسح النشاط الصناعي ؤي بياناتها علن مسح   

ويندر  تحت تصنيف  اإلحصاءات االصتصادية( ويتم ؤيه جمع المعلومات من خ ق زيارة عينة ممثلة من المنش ت الصناعية ؤي كاؤة  
ونية تحتول علن عدٍد من األسئلةخ ومن خ له يتم توؤير تقديرات  المناطال اإلدارية ؤي المملكة العربية السعوديةخ واستيفاء استمارة إلكتر

 .وم شرات تتعلال بمسح النشاط الصناعي

 األهداف: .2
 صيا  المساهمة النسبية لنشاط الصناعة ؤي الناتج المحلي اإلجمالي.  •

 توؤير بيانات تفصيلية عن صطاص الصناعة.  •

 الصناعي. إظهار التغيرات التي تطرأ علن اإلنتا   •

 توؤير إحصاءات عن العاملين ؤي النشاط الصناعي حسب الجن .  •

 توؤير إحصاءات عن حجم التعويضات المستحقة المدؤوعة للعاملين.  •

 توؤير إحصاءات عن النفقات واإليرادات التشغيلية للنشاط الصناعي.  •

 التعرف علن حجم استخدام الطاصة من الكهرباء والماء والوصود.  •

 همة القطاص الصناعي ؤي اإلنفا  علن البحث والتطوير. معرؤة مد  مسا •

 التعرف علن التحديات التي تواجه المنش ت العاملة ؤي الصناعة.  •

مسح النشاط  بنشرةالمصطلحات والمفاهيم المرتبطة  .3

الصناعي:
 . النشاط الصناعي:   3.1

ادات  هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة االصتصادية التي تندر  تحت نشاط التعدين واستغ ق المحاجر ونشاط الصناعة التحويليةخ ونشاط إمد

وإمدادات المياعخ وأنشطة الصرف الصحيخ وإدارة النفايات ومعالجتها ؤي كاؤة مناطال المملكة. ويعتمد  الكهرباء والغاز والبخارخ وتكييف الهواءخ  

مع تعدي ت محدودة لت ئم الم سسات العاملة  ( ISIC, REV.4تصنيف النشعاط االصتصادل للمنش ت علن الدليق الدولي للتصنيف الصنعاعي  

 ؤي المملكة. 

 . المشتغلون:  3.2

هم أو  وبدون أجرخ وأصحاب الم سسة أو لو ؤراد  السعوديين وغير السعوديين( اللين ي دون العمق ؤي الم سسة ؤع ً بأجر أو هم جميع األ

عما إلا كانت    المستخدمون لديهمخ سعواء عملوا وصت الدوام كام ً أو جزءاً منهخ وسعواء كانوا دائمين أو م صتين لكوراً كانوا أو إناثاًخ بغض النظر 

م تدؤع علن أسعا  يومي أو أسبوعي أو شهرلخ ويشمق الشركاء واألعضاء ؤي الشركات المساهمةخ ور ساء مجال  اإلدارات وأعضاءهاخ أجوره

 كما يشمق أيضاً المشتغلين اللين يتمتعون بإجازات مدؤوعة األجعر. 

 . المواد األولية: 3.3

ي إنتا  منتجخ وهلع المواد لم تتم معالجتها بعدخ وصد تكون هلع المواد متجددة أو  تمثق مدخ ت اإلنتا  أو المواد الخام التي يتم استخدامها ؤ

 ناؤلة. 

 . اإلنتا : 3.4

 هو تلك األنشطة المرتبطة بعملية توؤير السلع والخدمات من خ ق تحويق المدخ ت إلن مخرجات.  

ٍ ُمجٍز للم سسة. ويعرف بأنه عملية تحويق المواد الخام إلن مواد استه كية ؤي صورتها النها  ئية ؤي شكق سلع وخدمات بغرض تحقيال عائٍد مادل 

واد  كما تعرف العملية اإلنتاجية بأنها حركة عناصر اإلنتا  التي من خ لها يمكن إشباص رغبات المجتمعخ وتعتمد علن مراحق عملية تحويق الم 

 الخام مروًرا بالتبادقخ ووصوال إلن العملية االسته كية. 

 . السلع: 3.5

كما يوجد تعريف   هي المواد الملموسة التي يقوم المستهلك بشرائها بغرض االسته ك النهائي ويمكن تقسيمها إلن سلع معمرةخ وسلع غير معمرةخ

 آخر بأن  السلعة: "هي مجموعة من المناؤع التي يحصق عليها المستهلك إلشباص احتياجاته". 

 . صفة الم سسة: 3.6

 المنشأة لي  لها ؤروص. ؤردية: تعني أن 

 مركز رئي : تعني أن المنشأة لها ؤرص واحد علن األصق. 

 ؤرص له حسابات مستقلة: تعني أن المنشأة تملك حسابات مستقلة عن المركز الرئي . 

 ؤرص لي  له حسابات مستقلة: تعني أن المنشأة ال تمتلك حسابات مستقلة عن المركز الرئي . 

 مستحقة الدؤع: . تعويضات المشتغلين ال3.7
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ة وما تشمق جميع المبالغ مستحقة الدؤع بصورة دورية من صِبق المنشأة للمشتغلين لديها خ ق العام من أجور ورواتب مقابق ساعات العمق العادي 

أو بدق النقق ... إلخخ   يُعطن لهم من ع وات ثابتة باإلضاؤة إلن كق أنواص المزايا والبدالتخ مثق المسكن أو التأمينات االجتماعية أو التأمين

 ويشمق للك: 

 الرواتب واألجور:  •

ع وات   هي كاؤة المدؤوعات النقدية التي تدؤع بصورة دوريَّة من صِبق المنشأة للمشتغلين لديها مقابق ساعات العمق العاديعةخ وما يُعطن له من 

لمساهمات من العاملين ؤي الضمان االجتماعي وأنظمة التقاعدخ ثابتة صبق إجراء أية استقطاعات من صِبق صاحب العمق ؤيما يتعلال بالضرائبخ وا

 وأصساط التأمين علن الحياةخ والرسوم النقابية وغيرها من االلتزامات للموظفين. 

 المزايا والبدالت:  •

لمدؤوعات كق أنواص الع وات  تمثق المدؤوععات النقدية والعينية المقدمة من صِبق صاحب العمق إلن المشتغلين عدا الرواتب واألجورخ وتشمق هلع ا

خ وبدق  والمزايا مثق المنح الدراسية ومدؤوعات التعليم والع   للمشتغلين ومن يعولونهمخ وكللك ما يُدؤع نظير المأكق أو المسكنخ وبدق النقق

 العمق اإلضاؤي ... إلخ. 

 . النفقات التشغيلية  المستلزمات السلعية والخدمية المستخدمة خ ق العام(: 3.8

ع المستلزمات  هي المستلزمات السلعيَّة الخدميَّة والتي تمث ِق جميع ما تنفقه المنشأة نتيجة مزاولة النشاط االصتصادل اللل تقوم بهخ سواء كانت هل

 مشتراة ؤي نف  العامخ أو مسحوبة من مخزون تم شرا ع ؤي سنوات سابقة وتتكون من: 

 المستلزمات السلعيَّة:  •

المستلزمات السلعيَّة المحليَّة والمستوردة المستخدمة من صِبق المنشأة سواء داخلة ؤي تركيب السلع المنتجة  كاسته ك الكهرباء  هي صيم كاؤة 

ة  لزمات سلعيَّ واسته ك المياع والمواد األوليَّة( أو ال زمة إلنتاجها وكللك األدوات المكتبيَّة وصطع الغيار والوصود والزيوت ... إلخخ وأية مست 

 أخر  مع ضرورة تحديد أنواص تلك المستلزمات السلعيَّة. 

 المستلزمات الخدميَّة  النفقات التشغيليَّة الصناعية وغير الصناعية(:  •

والهاتفخ  هي صيم كاؤة المستلزمات الخدميَّة التي تستخدمها المنشأة ؤي أعمالها من تكاليف أعماق اإلص ح والصيانةخ وأعماق العقود والبريد 

ومصاريف تدريب وانتداب ومصاريف سفرخ وكللك استئجار اآلالت والمعدات وإيجار المباني واألراضي غير الزراعية وما تتحمله المنشأة  

نظير االستشارات القانونية أو خدمات مقدمة من اآلخرين ... إلخخ وأل مستلزمات خدمية أخر  مع ضرورة تحديد أنواص تلك المستلزمات  

 ية. الخدم

 . النفقات التحويلية: 3.9

تبطة  هي كاؤة المبالغ المدؤوعة أو مستحقة الدؤع من صِبق المنشأة خ ق العام والتي ال تدخق ضمن المستلزمات السلعية أو الخدمية ولكنها مر

والرسوم الجمركية ... إلخخ وأل   بالنشاط الحالي للمنشأة. مثق التعويضات والغرامات واألرباح الموزعة وأصساط التأمينخ والزكاة والتبرعات

 نفقات تحويلية أخر  مع ضرورة تحديد أنواص تلك النفقات. 

 . اإليرادات التشغيلية  الصناعية وغير الصناعية(: 3.10

ن أعماق  هي كاؤة اإليرادات النقدية المتحققة نتيجة ممارسة الم سسة لنشاطها الرئي  واإليرادات من أعماق العقود والعمولةخ واإليرادات م

ها بنف   الصيانة واإلص ح والتركيب اللل تم القيام به لآلخرينخ كما تشمق إيرادات األنشطة الثانوية والمبيعات من البضائع المشتراة بغرض بيع

مات األخر   حالتهاخ وإيرادات بيع مخلفات اإلنتا  وخدمات التخزين وتأجير مباٍن وأراٍض غير زراعية وكللك تأجير اآلالت والمعدات والخد

 المقدمة لآلخرين.

 . اإليرادات التحويلية: 3.10

هي كاؤة اإليرادات المحصعلة أو المسعتحقة التحصعيق عن عائدات االسعتثمار وأرباح المشعروعات وخ ؤهخ مثق أرباح األسعهم والمشعاركات 

االصتصععادل الرئي  أو األنشععطة الثانوية والفوائد المحصععلة وأرباح بيع األصععوق الرأسععمالية   إلخخ وليسععت ناتجة عن مزاولة النشععاط  

األخر خ كما تتضعمن اإلعانات الحكومية والتبرعات المقدمة من اآلخرينخ وكللك التعويضعات المحصعلة من التأمين ... إلخخ وأية إيرادات 

 تحويلية أخر  مع ضرورة تحديد أنواص تلك اإليرادات.

 . التغير ؤي األصوق وااللتزامات: 3.12

القيمة الدؤترية لألصوق  الموجودات( وما يحدث عليها من تغيرات ؤي شكق إضاؤات مشتراة أو من اإلنتا  اللاتي مطروحا منها التعرف علن 

 المبيعات أو المستبعد من هلع األصوق وصيمة اإله ك السنولخ وتسجق القيمة الدؤترية ؤي أوق ونهاية العام. 

 أوال: األصوق غير المالية: 

 المالية إلن مجموعات رئيسة ومجموعات ؤرعية: تقسم األصوق غير 

 األصوق الثابتة  األصوق المنتجة(:      •

دة بيعها(خ حيث  هي األصوق التي تقتنيها المنشأة للقيام بعملياتها اإلنتاجية أو علن أداء خدماتهاخ أو تسهيق القيام بعملياتها التجاريةخ  ولي  إلعا

ق العقارات واآلليات. وتشترك هلع األصوق ؤي ميزات أهمها: أنها ال تهلك عادة ؤي سنة مالية واحدةخ كما  يتم االحتفاظ بها طالما بقيت منتجةخ مث 
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أن األسا  المستخدم ؤي تقويمها والغرض منها واحدخ وطبيعة تمويلها واحدةخ إل تموق عادة من أمواق أصحاب المشروصخ أو بقروض طويلة  

 يلي:  األجق نسبيا. وتشمق األصوق الثابتة ما 

 مباني السكنية.ال -

 المباني غير السكنية. -

 اآلالت والمعدات.   -

 . وسائق النقق -

 . األثاث -

 األصوق الثابتة غير المنتجة:  •

 هي األصوق التي ال يمكن إعادة إنتاجهاخ ومنها ما يلي:  
 األراضي.  -
 الدراسات واألبحاث.  -
 عقود اإليجار والتراخين.  -
 . اسم الشهرة التجارية -

 المخزون:   •

من بين أكبر  يتكون المخزون من المنتجات التي تقوم المنشأة ببيعها ؤي حاق التجارة أو المواد الخام التي تقوم باستعمالها ؤي عملية اإلنتا خ وهي  
لتجهيزها   الموجودات ؤي المنش ت التجارية والصناعية. وغالبا ما تكون بضائع المنش ت التجارية جاهزةخ وال تحتا  لكثير من العمق والخدمات 

لوصوق  للبيع. أما بالنسبة للشركات الصناعية ؤالوضع يختلف ألنها تملك أنواعا مختلفة من البضائع طبقا للمرحلة التي وصلت إليها ؤي طريقها ل
ر هلع العناصر  إلن الشكق النهائي كمنتج صابق للبيع. ؤهناك المواد الخامخ والمخزون تحت التصنيعخ ومخزون المنتجات تامة الصنعخ ويتم إظها

ما   الث ثة ؤي الميزانية بشكق مفصق أو ؤي شكق مجموعة تحت بند المخزونخ ويقدر المخزون بسعر التكلفة أو صاؤي القيمة السوصيةخ ويقسم إلن 
 يلي:

 البضائع المشتراة بغرض بيعها بنف  حالتها.  -
 المواد األولية وصطع الغيار ومواد التغليف.  -
 المنتجات تامة الصنع.   -
 نتجات تحت التصنيع.الم -

 ثانيا: األصوق المالية: وتشمق البنود التالية: 
 الودائع ؤي البنوكخ واألرصدة النقدية ؤي الصندو .  -
 . سندات الدَّين -
 القروض  تشمق المدينين(. -
 األسهم والحصن والمشاركات.  -
 . الحسابات األخر  برسم القبض -

 ثالثا: االلتزامات المالية: 
االلتزامات المالية علن المنشأة لآلخرين من موردين ومقرضين ومالكينخ وتشمق تلك االلتزامات واجبة األداء  أورا  الدؤعخ هي عبارة عن 

والدائنين أو الموردين التجاريينخ والمصروؤات المستحقة(خ وتشترك هلع الخصوم ؤي صفة واحدة هي أنها غالبا ما تستخدم لتمويق األصوق  
 الحاق ؤي األصوق الماليةخ ؤإن االلتزامات المالية أيضا تقسم إلن مجموعات رئيسةخ ثم إلن مجموعات ؤرعية مثق:  المتداولةخ وكما هي

 سندات الدَّْين.  -
 . القروض  تشمق الدائنين( -
 . األسهم والحصن  حقو  المساهمين( -
 . الكيان القانوني:3.13

 ة:  يجب أن تتخل الشركة التي ت س  ؤي المملكة أحد األشكاق اآلتي 
 شركة المحاصَّة.  -
 شركة التضامن.  -
 شركة التوصية البسيطة.  -
 . شركة توصية باألسهم -
 شركة المساهمة.  -
 شركة لات مس ولية محدودة.  -
 . المشاركة ؤي ملكية رأ  الماق: 3.14

 هو تحديد نسب القطاعات المشاركة حسب الجنسية ؤي رأ  الماق. 
 القطاعات التنظيمية: األصوق وااللتزامات المالية حسب  3.15

 المشروعات غير المالية: كاؤة المنش ت العاملة ؤي جميع األنشطة االصتصادية عدا الماق والتأمين. -
المشروعات المالية: هي الوحدات العاملة ؤي نشاط خدمات الوساطة المالية والخدمات المتصلة بهاخ وتشمق:  البنوكخ والتأمينخ وخدمات   -

 . خدمات المالية األخر (السمسرةخ والصراؤةخ وال 
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 رابعًا: التغطية: .4
 . التغطية المكانية: 4.1 

( للمملكة العربية السعوديةخ حيث يغطي المسح مناطال:  الرياضخ ومكة المكرمةخ  13يغطي مسح النشاط الصناعي كاؤة المناطال اإلدارية الع  
والحدود الشماليةخ وجازانخ ونجرانخ والباحةخ والجوف( وتم إعطاء أهمية أكبر  والمدينة المنورةخ والقصيمخ والشرصيةخ وعسيرخ وتبوكخ وحائقخ  

%من إجمالي المشتغلين ؤي المملكةخ وللك عن طريال  91% من إجمالي المنش ت بالمملكة وتشغ ق ما يقارب 84للمدن باعتبار أنها تضم نحو 
ثِلة لكاؤة المنش ت االصتصادية ؤي المنطقة.  زيارة عينة من المنش ت االصتصادية لكق منطقة يتم اختيارها بطريقة   علمية لتكون عينة ُمم 

 . التغطية الزمانية: 4.2
نة السابقة  يتم خ ق الفترة الزمنية المحددة لزيارة منش ت عينة المسح المستهدؤة واستيفاء بيانات استمارة المسحخ وتسند بيانات المسح عادةً للس

 لفترة تنفيلع.

 المستخدمة: التصنيفات اإلحصائية .5
 تعتمد بيانات النشرة علن التصانيف التالية:   

د لترميز األنشطة االصتصادية    •  (. ISIC, REV.4دليق التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

 (.CPC2دليق التصنيف المركزل للمنتجات    •
 التصنيف المعيارل الدولي للمهن 

 :تحديد اإلطار والعينة .6
( منشأة تزاوق األنشطة االصتصادية المستهدؤة كعينة مختارة وُممِثلة لمجتمع المسح علن مستو  المملكة وموزعة علن 12.000تم اختيار عينة المسح بتحديد  

 كاؤة مناطال المملكة العربية السعودية الث ث عشرة. 
 

 

  

 وحدات المعاينة في مسح النشاط الصناعي
بينما تعدُّ  المنشأة( ي مناطال العدخ وهعي عبارة عن وحعدات المعاينعة التعي تُسعحب ؤعي المرحلعة األولن معن تصميعم عينعة المسحخ وحدات المعاينة األولية ه

عينعة المسحخ وتعد كق وحعدة معاينعة  هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية ؤي نف  الوصتخ وهعي وحعدات المعاينعة التعي يتعم سعحبُها ؤعي المرحلعة الثانيعة معن تصميعم 
 ثانويعة جعزًءا معن وحعدات المعاينعة األولية.
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 :أدوات جمع البيانات .7
 استمارة جمع البيانات الميدانية: 

والتعاريف  تم إعداد وتصميم استمارة المسح من صِبق مختصي إحصاءات الصناعة ؤي الهيئة العامة لإلحصاءخ وصد روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير
تم عرضها كللك علن خ ق زيارتهم للهيئةخ و( UNIDOالدوليةخ كما تم عرُضها علن المختصين والخبراء من صِبق منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  

 ق من صِبق الباحثين.  الجهات لات الع صة ألخل مرئياتهم وم حظاتهم عليهاخ وصد تم إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه الس ا
 Tabletنظام جمع البيانات المطور باستخدام األجهزة اللوحية  بعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلن استمارة إلكترونية يمكن التعامق معها من خ ق 

devices واللل يتميز بما يلي:(خ 
 استعراض منطقة عمق الباحث الميداني  عينة المسح(. .1
 الوصوق إلن العينة  المنشأة( باستخدام الخريطة ؤي الجهاز اللوحي. .2
 ات والتنقق  الكتشاف أخطاء اإلدخاق والمدخ ت ال منطقية آلياً لحظة استيفاء البيانات(.استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام صواعد تدصيال البيان .3
 التواصق بين الفئات اإلشراؤية من خ ق إرساق واستقباق الم حظات مع الباحث الميداني. .4

 :أسلوب جمع البيانات .8
بزيارة المنش ت لجمع بيانات مسح النشاط الصناعي بناء علن عدة معايير عملية وموضوعية تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الليَن صاموا  •

 تتعلال بطبيعة العمقخ مثق:
 المستو  التعليمي. .1
 الخبرة ؤي األعماق الميدانية. .2
 الصفات الشخصيةخ مثق: ُحسن السيرة والسلوكخ وس َمة الحوا خ واللياصة الطبية والنفسية.  .3
 نامج التدريبي لمسح النشاط الصناعي.اجتياز المرشح للبر .4
 سنة.  20أال يقق عمر المرشح عن  .5

 تم تأهيق وتدريب جميع المرشحين  موظفي الهيئةخ والمتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية( وللك من خ ق برامج تدريبية خاصة. •

خ حيث صام الباحث الميداني بزيارة المنش ت الواصعة ضمن سح وجمع البياناتتم اعتماد أسلوب االتصاق المباشر بالمنشأة ؤي عملية استيفاء استمارة الم •
سمية التي تثبت عينة المسح بعد الوصوق لها باستخدام اإلحداثيات المدونة ؤي الجهاز اللوحي والخرائط اإلرشاديةخ والتعريف بنفسهخ وإبراز الوثائال الر

م نبلة عن المسح وأهداؤهخ واستوؤن االستمارة اإللكترونية مشاؤهةً من مالك المنشأة أو أل مس وق هويته اإلحصائيةخ كما وضَّح هدؤه من الزيارةخ وصد
 ؤي المنشأة ُمِلم ٍ بش ونها. 

ام وأسئلة نقق بين أصساستخدم كاؤة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية الستيفاء بيانات استمارة المسح بناًء علن اإلسناد الزمني المحدد وؤقًا لقواعد الت •
 االستمارة.

المستوؤاة للمنشأة استخدم الباحثون الميدانيون ؤي مختلف مناطال العمق بالمملكة خاصية "التزامن" المتوؤرة علن األجهزة اللوحيَّة لتحميق ونقق البيانات  •
ن بشكق معين   تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها الحقًا. بشكق مباشر إلن صاعدة البيانات المرتبطة بها ؤي المركز الرئي  بالهيئةخ حيث تَُخزَّ

ً لضمان اتسا  ودصة ومنطقية البيانات علن استمارة مسح النشاط الصناعيخ وهي  صواعد إلكترونية تكتشف • تعارض  تطبيال  صواعد التدصيال( إلكترونيا
الباحث الميداني ؤي اكتشاف أل خطأ بشكق مباشر عند  اإلجابات( تم بنا ها من خ ق ربط الع صة المنطقية بين إجابات االستمارة ومتغيراتها لتساعد

معلومة أو  استيفاء بيانات االستمارة مع المس وق عن أعضاء البيانات بحيث ال تسمح هلع القواعد الُمبرمجة بتمرير األخطاء إلا تعارضت اإلجابة مع
 إجابة أخر  ؤي االستمارة. 

 تم تقسيم االستمارة إلى أربعة عشر قسًما حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة
 ات الفنية لمرحلة العمل الميداني، وهي:في تحقيق المواصف 

 عدد المشتغلين خ ق العام النشاط االصتصادل بيانات المنشأة

 النفقات التشغيلية  المستلزمات السلعيَّة والخدميَّة المستخدمة خ ق العام(

 الرياالت(التغير ؤي األصوق وااللتزامات  ب الف  اإليرادات التشغيلية اإلنتا  حسب السلعة

 إجمالي المساحة المشغولة نوص الحيازة إدارة الجودة 

 هق تعمق المنشأة ؤي مجاق البحث والتطوير؟ هق لد  المنشأة أل خطط استثمارية؟ الطاصة اإلنتاجية المستخدمة

 ما أهم المشاكق التي تواجه المنشأة حالياً   حدد أهم ث ث مشاكق (؟

 يمكن االط ص علن االستمارة كاملة وتحميلها من خ ق الموصع الرسمي للهيئة علن اإلنترنت: 
https://www.stats.gov.sa/ar/988 

https://www.stats.gov.sa/ar/988
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عة عن طر يال مراجعة البيانات من خ ق الباحث الميداني نفسعه والمفت  المسع وق عنهخ والمشعرف علن عملية المسعح ؤي  تم التحقُّال من صعحِة البيانات الُمجمَّ

ا بضععبط  منطقة اإلشععرافخ حيث خضعععت جميع مناطال العمق لعملية مراصبة ومراجعة من غرؤة جودة البيانات ؤي المركز الرئي  بالهيئةخ والتي تقوم أيضععً 

 عاملة بالميدان تزامنًا مع وصت تنفيل عملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األوق إلن آخر يوم ؤيها.ومراصبة أداء جميع الفئات ال

 :إعداد وتجهيز النتائج ومراجعتها .9
وتخزينها علن صاعدة بعد أن تمت مراجعة البيانات العُمجمعَّة لمسح النشاط الصناعيخ تم القيام بعمليات االحتساب واستخرا  النتائجخ وتحميق المخرجات 

ألغراض  البياناتخ ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريال المتخصصين ؤي إحصاءات الصناعة باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها
 المراجعة والتدصيال.

 البيانات:نشر  .01
 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

م البيانية للبيانات ؤي هلع المرحلة صامت الهيئة بتحميق نتائج البيانات من صاعدة البيانات لمسح النشاط الصناعيخ ثم تم إعداد وتجهيز جداوق النشر والرسو
 نجليزية. والم شراتخ وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي اآلن ؤي هلع النشرةخ وصد تم إعدادها باللغتين العربية واإل

 ثانياً: إعداد المواد اإلع مية واإلع ن عن صدور النشرة: 

اد اإلع مية الخاصة بعد أن صامت الهيئة مطلع العام المي دل بنشر موعد إصدار النشرة عبر موصعها الرسمي علن اإلنترنتخ تقوم ؤي هلع المرحلة بإعداد المو
اؤة إلن منصاتها المختلفة ؤي مواصع التواصق االجتماعيخ وتعلن عنها ؤي اليوم المحدد للنشرخ وتُنشر ابتداًء لإلع ن عن صدروها عبر كاؤة وسائق اإلع م إض

؛ وللك لضمان انتشارها ووصولها لكاؤة العم ء والمهتمين بنتائج مسح النشاط الصناعيخ Excelؤي الموصع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة 
 تبة اإلحصائية علن الموصع. وإدراجها ؤي المك

 ثالثًا: التواصق مع العم ء وتزويدهم بالنشرة:  

 ء وتزويدهم إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصق مع العم ء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة ؤور صدور نشرة مسح النشاط الصناعي بالتواصق مع العم
حوق النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصالية ليتواصق عم  ها معها لطلب البياناتخ حيث يتمُّ استقباق   بالنشرةخ كما تستقبق أسئلة واستفسارات العم ء

 الطلبات واالستفسارات عن طريال:  

    www.stats.gov.saالموصع اإللكتروني الرسمي للهيئة: •

   info@stats.gov.saئة:البريد اإللكتروني الرسمي للهي •

 Client Support :)cs@stats.gov.saالبريد اإللكتروني الخان بدعم العم ء   •

 الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي ؤي الرياض أو أحد ؤروعها بمناطال المملكة.  •

 ات الرسمية.الخطاب •

 (. 920020081الهاتف اإلحصائي باالتصاق علن رصم  

 إجراءات الجودة المطبقة: .11
 يخضع مسح النشاط الصناعي للعديد من إجراءات الجودة الفنيَّةخ وللك لضمان جودة البيانات الناتجة من هلا المسحخ ومن هلع اإلجراءات: 

 .استخدام تقييمات المسوح السابقة ألغراض رصد عناصر القوة والضعف ؤي تنفيل المسح وتحسين إجراءات جمع البيانات اإلحصائية. 1 •

 بار الباحثين لضمان صدرة الباحث ؤي الحصوق علن البيانات بطريقة مناسبة تتماشن مع أهداف المسح. .تدريب واخت2 •

 .اختبار الوسائق اإللكترونية المستخدمة ؤي جمع البيانات ألغراض التأكد من س مة البيانات وحمايتها ؤي جميع مراحق تنفيل المسح. 3 •

 م الطر  اإلحصائية المناسبة. .التقليق من عبء المستجيب من خ ق استخدا4 •

 .االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقاً.5 •

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
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 ءات التي تقوم بها غرفة جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات الميدانية:هذا باإلضافة إلى عدد من اإلجرا
 

 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:  .12
العربية السعوديةخ  تستفيد من نشرة مسح النشاط الصناعي كاؤة القطاعات المهتمة بمتابعة التغيرات االصتصادية التي تطرأ علن األنشطة الصناعية ؤي المملكة

رة واالستثمارخ وتعد كق من وزارة الصناعة والثروة المعدنيةخ وهيئة المدن االصتصاديةخ وصندو  التنمية الصناعيخ وهيئة المدن الصناعيةخ ووزارة التجا
ثين األكاديميين والمستثمرينخ حيث تفيد نتائج مسح النشاط والهيئة الملكية ؤي الجبيق وينبع أهم المستفيدين منهاخ إضاؤة إلن المنظمات اإلصليمية والدوليةخ والباح

ت التي تطرأ علن الصناعي ؤي صيا  المساهمة النسبية لنشاط الصناعة ؤي الناتج المحلي اإلجمالي وتوؤير بيانات تفصيلية عن صطاص الصناعة وإظهار التغيرا
 اإلنتا  الصناعي.

 

 

 

 غرفة جودة البيانات:
عخ ويقوم ؤيها غرؤة عمليات تعمق بشكق متزامن مع األعماق الميدانية للمسوحخ وهي ُمهيأة بكاؤة وسائق المتابعة اإللكترونية  وشاشات المراصبة والتتب 

ؤي الميدان من خ ق متابعة ما المراصبون وإخصائيو الجودة بمراجععة اتسعا  البيانعات واكتشاف حاالت الخطعأ والقيعم المتطرؤعة أثناء عملية جمع البيانات 
قية وصحة يتم تعبئته من صِبق الباحث الميداني بشكق آلي وؤورلخ وتهدف إلن التحقال من اتباص الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسحخ والتحقال من منط

ة البياناتخ ومراجعة بعض م شرات المسح المهمة البياناتخ والتأكد من تطبيال جدوق الزيارات المقررة لألسرة أو المنشأةخ والتأكد من موثوصية ومنطقي
 للتأكد من دصة البياناتخ وتقوم بعدة مهام من أبرزها: 

عة وإرساق الم حظات إلن ؤَِر  العمق الميدانية علن مختلف مستوياتها عن طريال النظام اآللي المكتبي المرتب • ط باألجهزة مراجعة البيانات الُمجمَّ
 يحملها الباحثون لتصلهم الم حظات بشكق آلي سريع ؤي مواصع عملهم.اللوحيَّة التي 

مات عند االتصاق هاتفيًّا بالمنشأة وطرح بعض األسئلة ؤي االستمارة عليهم للتحقُّال من س مة استيفاء الباحث للبياناتخ ومد  التزامه بالتعلي •
 دخ وتقديم الشكر لمدلي البيانات علن تعاونهم.الزيارةخ والحصوق علن البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بع

 الرد علن االستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانيين أو من ُمدلي البيانات. •

 التحقال من صحة موصع استيفاء االستمارة من خ ق مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة ؤي ملف العينة. •
 

  ط الصناعي من خ ق الموصع الرسمي للهيئة علن اإلنترنت: يمكن االط ص علن تفاصيق منهجية مسح النشا 
  https://www.stats.gov.sa/ar/988    

https://www.stats.gov.sa/ar/988
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عدد المشتغلين

Employees

29Mining of coal and lignite5تعدين الفحم والليغنيت5

64,398Extraction of crude petroleum and natural gas6استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

6,982Mining of metal ores7تعدين ركازات الفلزات7

18,764Other mining and quarrying8األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

88,330Mining support service activities9أنشطة خدمات دعم التعدين9

98,500Manufacture of food products10ُصنع المنتجات الغذائية10

25,730Manufacture of beverages11ُصنع المشروبات11

338Manufacture of tobacco products12ُصنع منتجات التبغ12

19,809Manufacture of textiles13ُصنع المنسوجات13

73,031Manufacture of wearing apparel14ُصنع الملبوسات14

1,917Manufacture of leather and related products15ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

26,118Manufacture of wood and of products of wood and cork16ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

14,927Manufacture of paper and paper products17ُصنع الورق ومنتجات الورق17

17,600Printing and reproduction of recorded media18الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

15,922Manufacture of coke and refined petroleum products19صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

84,465Manufacture of chemicals and chemical products20ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

6,499Manufacture of products and preparations pharmaceutical21صنع المنتجات األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

26,396Manufacture of rubber and plastics products22صنع منتجات المطاط واللدائن22

117,031Manufacture of other non-metallic mineral products23صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

41,415Manufacture of basic metals24صنع الفلزات القاعدية24

122,275Manufacture of fabricated metal products25صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(25

2,959Manufacture of computer, electronic and optical products26صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

20,856Manufacture of electrical equipment27صنع المعدات الكهربائية27

23,569Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

8,025Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers29صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29

2,523Manufacture of other transport equipment30صناعة معدات النقل األخرى30

51,506Manufacture of furniture31صناعة األثاث31

6,755Other manufacturing32الصناعة التحويلية األخرى32

57,461Repair and installation of machinery and equipment33إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

60,443Electricity, gas, steam and air conditioning supply35توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

18,058Water collection, treatment and supply36تجميع المياة ومعالجتها وتوصيلها36

9,017Sewerage37الصرف الصحي37

8,617Waste collection, treatment & disposal activities; materials recovery38أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها 38

371Remediation activities and other waste management services39أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

1,140,636

Source -GOSI 2018المصدر المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2018

Totalالمجموع

تصادي 2018 نشاط االق صناعية حسب ال منشآت ال مشتغلين في ال عدد ال

Number of Industrial Establishments by Economic Activity , 2018

نشاط االقتصادي Economic activityال
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اإلجماليالكهرباء والغاز والمياهالصناعات التحويليةالتعدبن والبترول واستغالل المحاجر

 Mining and quarryingManufacturing
Electricity, gas and  

Water
Total

8,512289,87345,158343,543Riyadh1الرياض1

12,994216,19823,664252,856Makkah2مكة المكرمة2

2,49036,47280239,764Medina3المدينة المنورة3

55528,31425329,122Qassim4القصيم4

149,555211,62318,919380,097Eastren Region5المنطقة الشرقية5

1,66727,9106,44636,023Asir6عسير6

11810,34116610,625Tabuk7تبوك7

39411,09039511,879Hail8حائل8

8923,9521234,967Northern Boarders9الحدود الشمالية9

58913,98329014,862Jazan10جازان10

4676,3521356,954Najran11نجران11

2043,637893,930Baha12الباحة12

665,884646,014Al-Jouf13الجوف13

178,503865,62996,5041,140,636

عامة للتأمينات االجتماعية 2018 المصدر- المؤسسة ال

Number of Employees by administrative area and main groups of economic activities , 2018

ة خالل   2018 تصادي رئيسة لألنشطة االق ات ال مجموع ة و ال منطقة االداري مشتغلين حسب ال عدد ال

Source -GOSI 2018

 Administrative Area

Total

المنطقة االدارية

اإلجمالي
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تعويضات متوسط ال

 Avg. Compensation 

                      2,303تعدين الفحم والليغنيت5

                    44,905استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

                      4,056تعدين ركازات الفلزات7

                      2,744األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

                      2,281أنشطة خدمات دعم التعدين9

                      3,548ُصنع المنتجات الغذائية10

                      3,998ُصنع المشروبات11

                      1,247ُصنع منتجات التبغ12

                      2,385ُصنع المنسوجات13

                      1,584ُصنع الملبوسات14

                      2,425ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

                      1,929ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

                      5,879ُصنع الورق ومنتجات الورق17

                      3,429الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

                    30,134 صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

                    10,907ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

                      5,421صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

                      2,802صنع منتجات المطاط واللدائن22

                      3,690صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

                      7,635صنع الفلزات القاعدية24

                      2,144صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(25

                      2,370صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

                      3,747صنع المعدات الكهربائية27

                      4,158صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

                      2,734 صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات29

                      3,273صناعة معدات النقل األخرى30

                      2,019صناعة األثاث31

                      2,751الصناعة التحويلية األخرى32

                      2,270إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

                    10,592توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

                      2,321تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها36

                      3,569الصرف الصحي37

                      3,769أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد38

                      2,018أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

6,739                      

عامه لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018( هيئة ال المصدر- ال

نشاط االقتصادي ال

جملة ال

تصادي 2018 تعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين حسب النشاط االق متوسط ال

) In Saudi Riyals         سعودي ال ال ري ال ) ب
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) Thousands SR         االت ري آالف ال ) ب

3051135647113536تعدين الفحم والليغنيت5

0107,541,36315,647,70911,212,1854,195,423559,205139,155,885استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

709,362156,304120,85867,520126,2953,9261,184,266تعدين ركازات الفلزات7

660,6001,705,555158,268229,84813,05389,3742,856,699األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

01,464,995180,91223,473123,77354,3261,847,477أنشطة خدمات دعم التعدين9

29,508,6002,226,6125,177,9501,800,8134,133,39431,83242,879,201ُصنع المنتجات الغذائية10

276,0005,055,934748,777501,926814,37739,8847,436,898ُصنع المشروبات11

8,6794,1951,3731,4989793516,759ُصنع منتجات التبغ12

3,771,6002,519,018694,747226,856151,360284,3987,647,980ُصنع المنسوجات13

2,951,3521,576,168429,06347,94892,411305,7985,402,739ُصنع الملبوسات14

150,38933,81622,71414,9203703,510225,721ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

2,347,2001,632,450518,228334,527464,52923,9215,320,855ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

3,955,2002,649,741935,90033,093674,595200,2038,448,732ُصنع الورق ومنتجات الورق17

110,4003,835,255587,145132,658338,87557,8205,062,154الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

9,159,00040,684,8415,455,4681,141,7372,282,9252,409,17761,133,148 صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

21,957,60052,391,3787,870,630958,528893,0734,646,22888,717,438ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

1,528,413316,036151,401157,9347,63167,6752,229,091صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

6,430,510350,3991,209,556782,665783,20032,6269,588,956صنع منتجات المطاط واللدائن22

4,411,80013,723,9921,398,0011,181,0151,027,285715,48822,457,581صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

11,317,5112,661,6952,469,6831,432,494468,41615,63218,365,432صنع الفلزات القاعدية24

8,717,0683,172,868950,8871,224,3731,220,68396,16315,382,043صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(25

191,943110,50140,8013,55310,72513,244370,766صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

9,438,9081,345,6641,192,7361,091,8681,193,32039,53614,302,030صنع المعدات الكهربائية27

4,376,0481,882,097472,006310,779691,930234,8737,967,733صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

1,037,915266,65686,23354,956193,10850,2781,689,147 صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات29

647,313344,81275,66855,37330,82749,7571,203,750صناعة معدات النقل األخرى30

2,855,4003,992,306748,066330,817387,441222,5318,536,561صناعة األثاث31

605,87775,811116,17761,78654,0581,280914,989الصناعة التحويلية األخرى32

03,300,792268,592376,166282,68016,3754,244,605إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

032,870,5713,448,789409,0623,021,0841,536,81341,286,319توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

02,446,424339,10535,9405,345115,4712,942,285تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها36

0729,75775,6912,14297,58632,021937,197الصرف الصحي37

0340,67358,74332,85450,7193,712486,700أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد38

011,3041,6382691,62711214,951أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

127,124,993291,420,09751,653,57424,271,62523,833,10911,953,227530,256,625

نفقات نفقات أخرى  إجمالي ال
محلي المستورد 

المشتريات من الماء 

وقود خدمات غير صناعية خدمات صناعية والكهرباء وال

المصدر- الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018(

جملة ال

نشاط االقتصادي ال

 Raw materials     ية خدمات    Servicesالمواد األول ال

تصادي 2018 نشاط االق صناعية حسب ال تشغيلية للمنشآت ال نفقات ال ال

) Thousands SR         االت ري آالف ال ) ب
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925909376281,940تعدين الفحم والليغنيت5

20,031,91225,794,90610,807,707906,028,827-628,410,368261,047,758استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

1,859,6121,274,585458,376153,68523,9733,770,230تعدين ركازات الفلزات7

325,26011,510,21028,224561,20711,10612,436,008األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

38,238233,1707,5965,850,065-05,647,536أنشطة خدمات دعم التعدين9

9,833,46974,309,64910,913,1493,157,657397,69398,611,617ُصنع المنتجات الغذائية10

455,51912,569,364611,079307,00762,22314,005,191ُصنع المشروبات11

14,73512,46315067562828,651ُصنع منتجات التبغ12

58,018243,102233,26614,209,385-1,091,66412,699,371ُصنع المنسوجات13

318,92111,499,340737,264337,177184,89713,077,599ُصنع الملبوسات14

107,80644,3147,114686,495-277,472465,401ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

266,5599,525,279728,848413,7386,14410,940,569ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

2,224,83817,449,1072,812,056832,92121,85323,340,775ُصنع الورق ومنتجات الورق17

460,093511,8853,55010,651,615-3,57410,592,700الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

73,184,64863,388,2486,846,9964,689,5261,461,520149,570,938 صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

131,337,03039,624,6507,274,3666,368,1562,280,118186,884,319ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

1,347,5162,029,722129,567213,4127,6993,727,917صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

3,461,25517,106,5521,973,553665,935160,11723,367,412صنع منتجات المطاط واللدائن22

2,566,68242,287,4685,535,1691,920,995109,46452,419,778صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

4,538,2231,916,141524,52832,384,998-15,155,94219,326,610صنع الفلزات القاعدية24

5,277,1281,933,563410,50737,950,260-3,243,23937,640,080صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(25

90,78343,5379,553744,722-404,038378,378صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

3,437,31426,937,6154,232,098824,02069,84935,500,895صنع المعدات الكهربائية27

252,564369,849302,76413,988,321-5,933,7077,634,565صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

30,611262,46115,0964,672,762-2,361,2772,064,539 صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات29

1,278,1931,037,13357,443117,53724,7672,515,074صناعة معدات النقل األخرى30

1,385,643334,832342,02219,443,562-264,35619,887,995صناعة األثاث31

861,215548,77124,77096,4956571,531,907الصناعة التحويلية األخرى32

010,351,379659,952209,313167,52211,388,167إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

086,974,9545,018,2752,938,777841,63695,773,643توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

06,433,81041,558178,08094,2846,747,733تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها36

282,874144,60920,1912,931,786-03,049,860الصرف الصحي37

216,97773,11817,4661,643,890-01,770,284أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد38

039,0802531,53336141,228أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

889,919,326817,115,36715,312,27655,893,41118,627,8991,796,868,279

عامه لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018( هيئة ال المصدر- ال

الخدمات   مبيعات السلع المنتجة

محلي تصدير 

التغير في المخزون 
غير الصناعية الصناعية 

اإلجمالي 

الجملة

النشاط االقتصادي

تصادي 2018 نشاط االق صناعية حسب ال تشغيلية للمنشآت ال رادات ال اإلي

) Thousands SR         االت ري آالف ال   ) ب
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000تعدين الفحم والليغنيت5

68,591,42516,800,33651,791,089استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

000تعدين ركازات الفلزات7

2,127,875443,8441,684,031األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

1,019,82354,167965,656أنشطة خدمات دعم التعدين9

3,911,772573,4593,338,313ُصنع المنتجات الغذائية10

822,08299,145722,937ُصنع المشروبات11

1,8675821,285ُصنع منتجات التبغ12

846,13645,299800,837ُصنع المنسوجات13

821,01068,911752,099ُصنع الملبوسات14

182,061933181,128ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

542,46341,884500,579ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

967,214175,121792,093ُصنع الورق ومنتجات الورق17

860,671154,172706,499الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

24,857,937130,92524,727,011صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

30,481,0205,818,19424,662,826ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

205,1121,030204,082صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

499,69337,770461,922صنع منتجات المطاط واللدائن22

11,425,8701,415,24710,010,622صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

892,489173,329719,160صنع الفلزات القاعدية24

753,708135,994617,713صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(25

202,721290202,431صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

1,106,315203,997902,318صنع المعدات الكهربائية27

500,09821,852478,245صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

316,1114,622311,489صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29

546,974190546,784صناعة معدات النقل األخرى30

1,269,940223,5101,046,430صناعة األثاث31

188,5966,882181,713الصناعة التحويلية األخرى32

3,978,9181,886,4222,092,496إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

49,091,1973,220,09045,871,106توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

55,5661,15754,409تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها36

33,94271533,227الصرف الصحي37

37,7088,32029,388أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد38

3,8331273,707أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

207,142,14531,748,519175,393,626

المصدر- الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018(

جملة ال

نشاط االقتصادي صافي األصولاألصول المباعةاألصول المشتراةال

) Thousands SR         )االت ري آالف ال  ) ب

تصادي 2018 رأسمالي حسب النشاط االق التكوين ال
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222,510%1.0تعدين الفحم والليغنيت5

3851,228,093%22.7استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

1186%2.4تعدين ركازات الفلزات7

3511,730%6.0األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

456,943%3.7أنشطة خدمات دعم التعدين9

12546,886%1.3ُصنع المنتجات الغذائية10

265,650%1.1ُصنع المشروبات11

2135%1.2ُصنع منتجات التبغ12

279,119%1.5ُصنع المنسوجات13

46437,327%2.2ُصنع الملبوسات14

222,809%3.2ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

11222,962%1.8ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

6041,048%4.6ُصنع الورق ومنتجات الورق17

11344,266%8.8الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

27100,177%14.2صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

5954,453%13.5ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

7123,234%14.3صنع المنتجات الصيدالنية  والمستحضرات الصيدالنية21

5524,114%3.0صنع منتجات المطاط واللدائن22

23863,823%2.6صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

374136,323%9.2صنع الفلزات القاعدية24

15516,007%1.3صنع منتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات(25

143,467%8.8صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

9275,357%6.0صنع المعدات الكهربائية27

ر المصنفة في موضع أخر28 123,544%0.5صناعة اآلالت والمعدات غي

4518,975%12.2صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29

125,621%0.0صناعة معدات النقل األخرى30

47978,685%3.2صناعة األثاث31

510,520%1.0الصناعة التحويلية األخرى32

ركيب اآلالت والمعدات33 31730,784%8.5إصالح وصيانة وت

400252,702%9.4توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

211,142%2.8تجميع المياة ومعالجتها وتوصيلها36

848,143%4.7الصرف الصحي37

10139%0.4أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها38

112%2.3أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

4.8% 3,9102,366,891

المصدر- الهيئة العامه لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018(

تصادي نشاط االق ال

مالي اإلج

بحث  لى ال نفقات ع ال

ر تطوي وال

مشتغلين في  دد ال ع

ر تطوي بحث وال جال ال م

تي تقوم  منشآت ال نسبة ال

ر تطوي البحث وال ب

تصادي 2018 نشاط االق صناعية حسب ال ر للمنشآت ال تطوي بحث وال نفقات على ال ال

) Thousands SR         االت ري آالف ال ) ب
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تصادي 2018 نشاط االق صناعية حسب ال تمويل للمنشآت ال ز وال حواف  ال

%20.3%9.7%4.3تعدين الفحم والليغنيت5

%19.7%2.4%0.7استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

%8.2%9.3%3.5تعدين ركازات الفلزات7

%6.6%13.0%3.0األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

%1.3%7.3%0.8أنشطة خدمات دعم التعدين9

%6.7%8.6%0.8ُصنع المنتجات الغذائية10

%8.3%7.2%0.5ُصنع المشروبات11

%7.2%0.0%0.0ُصنع منتجات التبغ12

%14.5%5.0%0.3ُصنع المنسوجات13

%8.0%0.8%0.8ُصنع الملبوسات14

%9.8%4.2%1.1ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

%8.7%12.0%3.1ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

%6.5%2.4%4.7ُصنع الورق ومنتجات الورق17

%9.3%7.8%2.4الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

%14.7%5.8%2.2صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

%21.2%9.5%2.5ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

%11.7%9.7%1.7صنع المنتجات الصيدالنية  والمستحضرات الصيدالنية21

%11.0%14.4%3.0صنع منتجات المطاط واللدائن22

%4.5%9.6%3.6صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

%16.7%1.0%3.9صنع الفلزات القاعدية24

%5.5%2.8%5.4صنع منتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات(25

%6.6%3.0%3.5صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

%5.4%13.9%1.4صنع المعدات الكهربائية27

%10.8%9.4%6.5صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

%4.2%11.8%0.2صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29

%16.9%3.2%0.2صناعة معدات النقل األخرى30

%6.3%14.1%2.0صناعة األثاث31

%0.9%8.9%1.8الصناعة التحويلية األخرى32

%3.3%7.3%2.5إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

%7.4%4.5%0.8توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

%14.8%8.7%0.9تجميع المياة ومعالجتها وتوصيلها36

%2.0%2.1%6.5الصرف الصحي37

%19.2%12.9%2.8أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها38

%11.5%5.9%2.6أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

2.7%5.7%9.2%

تي حصلت على حوافز نسبة المنشآت ال

المصدر- الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018(

نشاط االقتصادي ال

اإلجمالي

خاماالعفاء من الرسوم على االالت االعفاء من الرسوم على المواد ال

تي حصلت على تمويل نسبة المنشآت ال
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%32.0%40.5%15.9%23.9تعدين الفحم والليغنيت5

%54.3%28.1%18.2%25.7استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

%56.0%24.9%19.9%16.0تعدين ركازات الفلزات7

%74.2%36.3%3.6%14.2األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

%10.1%36.3%64.0%5.0أنشطة خدمات دعم التعدين9

%16.5%30.5%55.7%1.1ُصنع المنتجات الغذائية10

%25.8%28.0%51.2%7.8ُصنع المشروبات11

%27.6%17.4%64.2%14.7ُصنع منتجات التبغ12

%7.5%31.5%62.9%13.4ُصنع المنسوجات13

%9.1%27.4%62.7%8.0ُصنع الملبوسات14

%61.3%16.0%6.0%5.9ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

%33.1%22.4%39.7%7.3ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

%6.2%1.5%74.5%18.9ُصنع الورق ومنتجات الورق17

%26.4%31.3%30.9%12.2الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

%61.4%27.2%0.0%18.1صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

%47.6%12.2%40.8%17.2ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

%63.1%39.2%8.0%7.3صنع المنتجات الصيدالنية  والمستحضرات الصيدالنية21

%41.7%50.5%0.1%17.9صنع منتجات المطاط واللدائن22

%40.4%23.4%28.5%14.3صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

%12.1%21.4%55.5%14.0صنع الفلزات القاعدية24

%57.8%39.6%8.4%14.4صنع منتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات(25

%29.2%32.2%37.7%5.3صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

%12.0%0.1%90.0%15.4صنع المعدات الكهربائية27

%78.8%8.5%9.6%19.8صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

%67.4%35.2%4.3%7.1صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29

%48.2%34.8%10.1%16.8صناعة معدات النقل األخرى30

%16.1%11.5%62.0%11.7صناعة األثاث31

%19.0%18.1%60.7%21.1الصناعة التحويلية األخرى32

%80.3%2.1%12.0%9.2إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

%19.9%27.9%44.5%5.6توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

%4.9%28.9%75.7%19.4تجميع المياة ومعالجتها وتوصيلها36

%46.2%37.7%11.7%8.2الصرف الصحي37

%8.0%34.0%42.1%19.0أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها38

%32.5%22.1%55.8%11.6أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

11.5%24.4%34.0%48.1%

المصدر- الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018(

نشاط االقتصادي ال

اإلجمالي

نوع الخطط االستثمارية

قديمة طاقة اإلنتاجيةاستبدال المعدات ال تكنولوجيتوسيع ال زيادة االستثمار ال

تي لديها خطط  نسبة المنشآت ال

استثمارية

الخطط االستثمارية للمنشآت الصناعية حسب النشاط االقتصادي 2018
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%90.9%3.5%5.5تعدين الفحم والليغنيت5

%57.8%29.1%13.1استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

%49.7%18.0%32.4تعدين ركازات الفلزات7

%13.4%49.3%37.3األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

%45.1%7.4%47.5أنشطة خدمات دعم التعدين9

%68.1%20.6%11.3ُصنع المنتجات الغذائية10

%18.6%70.2%11.2ُصنع المشروبات11

%55.9%32.5%11.5ُصنع منتجات التبغ12

%66.4%17.9%15.6ُصنع المنسوجات13

%2.1%74.9%23.0ُصنع الملبوسات14

%58.0%7.1%35.0ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

%23.5%39.2%37.3ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

%82.5%5.6%11.8ُصنع الورق ومنتجات الورق17

%46.9%2.1%51.0الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

%40.2%58.3%1.5صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

%6.9%71.5%21.5ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

%5.7%43.5%50.8صنع المنتجات الصيدالنية  والمستحضرات الصيدالنية21

%7.9%51.9%40.2صنع منتجات المطاط واللدائن22

%58.7%21.5%19.8صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

%38.9%46.1%15.0صنع الفلزات القاعدية24

%19.6%53.0%27.4صنع منتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات(25

%22.4%34.8%42.9صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

%8.3%58.5%33.2صنع المعدات الكهربائية27

%0.9%75.1%24.1صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

%26.9%42.2%30.9صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29

%4.4%80.3%15.3صناعة معدات النقل األخرى30

%75.3%21.5%3.3صناعة األثاث31

%48.7%39.0%12.3الصناعة التحويلية األخرى32

%74.4%11.4%14.2إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

%47.3%37.7%15.0توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

%6.9%64.8%28.3تجميع المياة ومعالجتها وتوصيلها36

%5.4%89.5%5.1الصرف الصحي37

%27.6%34.4%37.9أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها38

%8.6%69.7%21.6أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

18.5%47.5%34.1%

المصدر- الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018(

اإلجمالي

جزء منها مستأجرمستأجرة بالكاملمملوكة بالكامل نشاط االقتصادي  ال

تصادي 2018 نشاط االق صناعية حسب ال حيازة للمنشآت ال وع ال ن
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%18.9%4.4%13.2تعدين الفحم والليغنيت5

%7.0%51.9%52.1استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي6

%34.5%38.8%10.1تعدين ركازات الفلزات7

%31.9%2.9%38.9األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

%14.2%38.7%28.2أنشطة خدمات دعم التعدين9

%23.2%13.5%65.3ُصنع المنتجات الغذائية10

%13.3%40.0%56.0ُصنع المشروبات11

%20.8%19.8%0.7ُصنع منتجات التبغ12

%16.7%40.5%25.8ُصنع المنسوجات13

%0.5%16.2%49.8ُصنع الملبوسات14

%5.2%50.5%60.3ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

%2.1%31.5%3.3ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين16

%28.2%53.3%12.2ُصنع الورق ومنتجات الورق17

%12.4%9.8%44.2الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة18

%32.2%44.3%3.5صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

%3.7%28.8%26.6ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

%24.8%37.6%54.9صنع المنتجات الصيدالنية  والمستحضرات الصيدالنية21

%32.6%31.3%55.5صنع منتجات المطاط واللدائن22

%0.3%54.5%35.3صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

%14.8%22.9%36.9صنع الفلزات القاعدية24

%5.0%17.7%20.4صنع منتجات المعادن المشكلة بإستثناء اآلالت والمعدات(25

%2.9%26.1%44.8صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية26

%3.3%28.9%38.0صنع المعدات الكهربائية27

%26.0%55.8%20.4صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

%18.4%11.3%47.4صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29

%11.7%17.8%11.6صناعة معدات النقل األخرى30

%25.3%50.3%12.1صناعة األثاث31

%40.4%31.7%22.4الصناعة التحويلية األخرى32

%20.7%23.3%47.3إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

%1.4%20.8%40.2توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

%7.4%26.0%52.4تجميع المياة ومعالجتها وتوصيلها36

%17.8%34.7%82.4الصرف الصحي37

%4.6%17.0%34.7أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها38

%27.1%26.9%32.4أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى39

37.1%30.0%13.4%

المصدر- الهيئة العامة لإلحصاء ) مسح النشاط الصناعي 2018(

نشاط االقتصادي  ال

اإلجمالي

طلب خامضعف ال نقص المهارات اإلداريةضعف جودة المواد ال

تصادي 2018 نشاط االق نوع و ال صناعية حسب ال منشآت ال ه  ال واج تي ت ات ال تحدي  ال
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