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تع��د الصناع��ة خيارنا لتحقي��ق التنمية الش��املة، والتي من خالله��ا تتطور كاف��ة القطاعات االقتصادي��ة، كاخلدمات 
والزراع��ة والتج��ارة، التي تتطور بتطور القطاع الصناعي، الذي يعد حمركًا فاعاًل لالقتصاد الوطني  من خالل اس��تقطابه 
لالس��تثمارات احمللي��ة واخلارجية، وحتقيقه القيمة املضاف��ة الناجمة عن توفري فرص العيش الك��رمي للقوى العاملة 
احمللي��ة، وتوف��ري الس��لع الالزمة للحي��اة اليومي��ة للمواطنني، وما يرتت��ب عليهما م��ن نتائج على الصعي��د االجتماعي 

واالقتصادي واألمني.
من هنا أولت حكومتنا الرش��يدة القطاع الصناعي أهمية خاصة، وقدمت كافة أش��كال الدعم للصناعة، س��واء من 
اجلانب املادي حيث القروض امليس��رة، واإليجارات الرمزية لألراضي الصناعية، فضاًل عن تقدمي التسهيالت األخرى التي 
جن��م عنه��ا دخول الصناع��ة مراحل متقدمة، وصارت املنتجات الس��عودية يف ش��تى بقاع العامل، متس��لحة بس��الح 

اجلودة العالية واألسعار املناسبة.
وألن الصناعة خيارنا يف معركة التنمية الصعبة، فإن التوجه احلايل � كما هو يف وقت س��ابق � هو إنش��اء املزيد من 
املصان��ع، وج��ذب املزيد من االس��تثمارات الصناعية، ونقل أح��دث ما توصلت إليه التقنية احلديثة يف ش��تى اجملاالت 
الصناعي��ة )األساس��ية منها والتحويلي��ة( .. وما يختلف عليه الوضع احلايل عن الوضع عن��د بدء أول خطة تنموية هو أن 
الوض��ع احلايل يش��هد إقامة عدد م��ن املدن االقتصادية الضخمة، التي أساس��ها وقوام نش��اطها هو الصناعة، مع 

رفدها بخدمات وبنية أساسية الزمة حلياة اقتصادية أفضل.  
ويف ه��ذا الص��دد تربز املنطقة الش��رقية كعاصم��ة للصناع��ة اخلليجية، واملوقع األكرث اس��تقطابًا لالس��تثمارات 
الصناعي��ة، والت��ي تض��م يف جوانبه��ا أك��رب التجمع��ات الصناعي��ة عل��ى مس��توى الع��امل يف جم��االت النف��ط والغ��از 
والبرتوكيماوي��ات.. ويش��هد األداء الصناعي يف املنطقة تطورات يومية مذهلة، نس��عى لرص��د معامل هذه التطورات 
م��ن خالل الس��طور التالية التي تضمنها ه��ذا التقرير الذي يتحدث عن تطور األداء الصناعي باملنطقة الش��رقية خالل 

الفرتة )1417 ه� -  1427 ه�( .
ويركز التقرير على تطور أداء القطاع الصناعي باملنطقة الشرقية بصفة خاصة،  من خالل اإلشارة إىل أهم ما تنفرد 
ب��ه املنطقة الش��رقية من مقومات املناخ االس��تثماري واالقتص��ادي، التي جعلت منها مقصدًا للكثري من الش��ركات 

واالستثمارات العاملية،  ودراسة وحتليل تطور أعداد املصانع بها وحجم متويلها، وعدد العمالة بها. 
آمل��ني أن يس��هم إلق��اء الض��وء على هذا التط��ور وإيضاح اإلجن��ازات املس��تمرة بالقطاع الصناع��ي باملنطقة يف 

تشجيع املزيد من االستثمار فيها، مبا يخدم التنمية االقتصادية باململكة كلها وتطويرها. 

عدنان بن عبداهلل النعيم
أمني عام غرفة الشرقية
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1. املصان��ع املنتج��ة املرخص��ة مبوج��ب نظامي 
حماية وتش��جيع الصناعات الوطنية واستثمار 

رأس املال األجنبي 
• بلغ ع��دد املصانع املنتجة باململكة العربية الس��عودية 
حت��ى نهاي��ة ع��ام 1427 ه��� 3906 مصنعًا، بإجم��ايل متويل 

قدره   296.5  مليار ريال، ويعمل بها 395609 عاماًل.

• احتل��ت الصناع��ات املعدني��ة املرتبة األوىل م��ن حيث عدد 
املصان��ع باململك��ة، حي��ث بلغ ع��دد املصانع فيه��ا 1081 
مصنع��ًا متث��ل ح��وايل 27.7% م��ن إجم��ايل ع��دد املصانع 
املنتج��ة باململكة، وبلغ إجم��ايل التمويل فيها 39.1 مليار 
ريال، مما ميثل 13.2% من إجمايل متويل املصانع املنتجة 

باململكة، نهاية 1427 ه�.

• تأت��ي الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية يف 
املرتبة الثانية من حيث عدد املصانع املنتجة باململكة، 
حيث بلغ ع��دد املصانع فيها 895 مصنع��ًا، متثل %22.9 
م��ن إجمايل ع��دد املصان��ع املنتج��ة باململك��ة، كما بلغ 
إجم��ايل متويله��ا 175.6 ملي��ار ريال، مما ميث��ل 59.2% من 
إجمايل التمويل، وهي حتتل املرتبة األوىل من حيث إجمايل 
التمويل، وذلك حت��ى نهاية عام 1427 ه�، لوجود جمموعة 

شركات سابك وشركات البرتوكيماويات األخرى بها. 

• احتل��ت منطق��ة الري��اض املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث ع��دد 
املصان��ع الواقع��ة به��ا بنس��بة 37.1% م��ن إجم��ايل عدد 
املصان��ع املنتج��ة باململكة، ثم منطق��ة مكة املكرمة 
بنس��بة 26.2% ، ث��م املنطق��ة الش��رقية بنس��بة %22.5. 
حت��ى نهاي��ة ع��ام 1427 ه��� ، أى أن 85.8% م��ن إجم��ايل 
املصان��ع املنتج��ة باململكة ترتك��ز يف املناط��ق الثالث 

)الرياض ومكة املكرمة والشرقية(، 

• احتلت املنطقة الش��رقية املرتبة األوىل من ناحية إجمايل 
التموي��ل للمصان��ع، حيث اس��تحوذت على نس��بة %47.4 
من إجمايل التمويل للمصانع املنتجة يف كافة املناطق، 
تلته��ا يف املرتبة الثاني��ة املدينة املنورة بنس��بة %17.2، 
لوق��وع مدينة ينبع يف نطاقها، ثم منطقة مكة املكرمة 

يف املرتبة الثالثة بنسبة 16.4% من إجمايل التمويل لكافة 
املناطق. حتى نهاية عام 1427 ه�. 

• أى أن  81% م��ن إجمايل متويل املصانع املنتجة باململكة 
يرتك��ز يف املناط��ق الث��الث )الش��رقية واملدين��ة املنورة 

ومكة املكرمة(.

• احتلت منطقة الرياض املرتبة األوىل من جهة حجم القوى 
العاملة يف املصانع املنتجة باململكة، حيث استحوذت 
على نس��بة 36.6% من إجمايل العمالة، تلتها يف املرتبة 
الثانية منطقة مكة املكرمة بنسبة 27.5%، ثم املنطقة 
الش��رقية يف املرتب��ة الثالث��ة بنس��بة 25.8% من إجمايل 

نظرة عامة
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العمال��ة يف املصان��ع املنتج��ة باململك��ة، نهاي��ة ع��ام 
1427 ه���، أي أن  89.9% م��ن إجم��ايل العمالة يف املصانع 
املنتج��ة باململك��ة يرتك��ز يف املناط��ق الث��الث )الري��اض 

ومكة املكرمة والشرقية(، حتى نهاية عام 1427 ه�. 

2. صادرات اململكة الصناعية 
• بلغ��ت قيم��ة ص��ادرات اململك��ة الصناعي��ة ح��وايل  70717 

مليون ريال، عام 2006. 

واملنتج��ات  الكيماوي��ة  الصناع��ات  ص��ادرات  احتل��ت   •
البالس��تيكية املرتب��ة األوىل يف قائم��ة ص��ادرات اململكة 
الصناعية بقيمة 46016 مليون ريال، حمققة نسبة  %65.1 

من إجمايل قيمة صادرات اململكة الصناعية، عام 2006.

• تأت��ي ص��ادرات صناع��ة املنتج��ات املعدني��ة املصنع��ة 
واملاكين��ات واملع��دات يف املرتب��ة الثاني��ة بقيم��ة 7008 
مالي��ني ري��ال، متث��ل 9.9% م��ن إجم��ايل قيم��ة ص��ادرات 

اململكة الصناعية، عام 2006.

• ث��م تأت��ي ص��ادرات الصناع��ات املعدني��ة األساس��ية يف 
املرتب��ة الثالث��ة بقيم��ة 6091 مليون ريال، متث��ل 8.6% من 

إجمايل قيمة صادرات اململكة الصناعية، عام 2006.

3. املش��اريع الصناعي��ة املنتج��ة مبوج��ب نظام  
استثمار رأس املال األجنبي 

• بلغ عدد املش��اريع الصناعية املنتجة باململكة مبوجب 
نظ��ام اس��تثمار رأس امل��ال األجنب��ي حت��ى نهاي��ة ع��ام 
1427ه��� 520 مصنع��ًا، متث��ل 13.3% م��ن اإلجم��ايل الكلي 
لعدد املصان��ع املنتجة باململكة، وإجم��ايل متويل قدره  
147.7 ملي��ار ري��ال، مما ميث��ل  49.8% من اإلجم��ايل الكلي 
لتموي��ل املصانع املنتجة باململك��ة، ويعمل بها 88780 
عام��اًل، بنس��بة 22.5% م��ن اإلجم��ايل الكل��ي للعمال��ة يف 

املصانع املنتجة باململكة.

حي��ث  م��ن  األوىل  املرتب��ة  املعدني��ة  الصناع��ات  احتل��ت   •
ع��دد املصان��ع بنس��بة قدره��ا 38.6% م��ن إجم��ايل عدد 
املصانع املنتجة باململكة مبوجب نظام استثمار رأس 
امل��ال األجنب��ي، تليه��ا الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتجات 

البالستيكية بنسبة قدرها 27.1%، نهاية 1427 ه�. 

البالس��تيكية  واملنتج��ات  الكيماوي��ة  الصناع��ات  احتل��ت   •
املرتبة األوىل م��ن حيث إجمايل التمويل للمصانع املنتجة 
باململك��ة مبوج��ب نظ��ام اس��تثمار رأس امل��ال األجنبي 
بنس��بة قدرها 83.1% ، وذلك لوجود مصانع سابك، تليها 
صناع��ة م��واد البن��اء والصين��ي واخل��زف والزجاج بنس��بة 
الصناع��ات  أن  أي  ه���،    1427 ع��ام  نهاي��ة   ،%6.5 قدره��ا 
الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية وصناعة م��واد البناء 
والصين��ي واخل��زف والزجاج متث��ل ما نس��بته 38.9% من 
حيث عدد املصانع املنتجة باململكة، ومتثل ما نس��بته 
89.5% من إجمايل التمويل باملش��اريع املش��رتكة. حتى  

عام 1427 ه�.
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4. القروض التمويلية للمشاريع الصناعية اجلديدة 
• بل��غ عدد املش��اريع اجلدي��دة املمولة من قب��ل صندوق 
التنمية الصناعية الس��عودي للعام املايل  2006 م ما يعادل 
57 مش��روعًا، بإجمايل قروض متويل معتمدة بلغت حوايل 

6.3 مليار ريال.

•  كان للمنطق��ة الش��رقية النصي��ب األوفر من املش��اريع 
املمول��ة عن طري��ق الصندوق خالل ع��ام  2006م، حيث بلغ 
عدد املش��اريع اجلديدة املمولة 21 مشروعًا، بقيمة 3.4 
ملي��ار ريال، ث��م منطقة الري��اض بنحو 17 مش��روعًا بقيمة 
إجمالي��ة بلغ��ت ح��وايل 0.9 ملي��ار ري��ال، ث��م منطق��ة مك��ة 
املكرمة بعدد 12 مش��روعًا، بقيمة إجمالية بلغت حوايل 1.0 

مليار ريال. 

5. الرتاخيص الصناعية )مل تبدأ اإلنتاج ومل تلغ( 
• بل��غ ع��دد الرتاخي��ص الصناعي��ة املرخص��ة والت��ي مل تبدأ 
اإلنت��اج ومل تلغ حتى نهاية 1427 ه�  9681 ترخيصًا، وإجمايل 
متويله��ا 558.7 مليار ريال، والعمالة املقدرة للعمل بها 

471198 عاماًل.

• تأت��ي الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية يف 
املرك��ز األول م��ن حيث ع��دد الرتاخيص، حي��ث بلغ عددها 
3050 ترخيص��ًا، متث��ل 31.5% م��ن إجمايل ع��دد الرتاخيص، 
كم��ا بل��غ إجم��ايل متويله��ا 322.7 ملي��ار ريال، مم��ا ميثل 

57.8% من إجمايل التمويل.

للمواصفات  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة   .6
واملقاييس 

• تسهم الهيئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس  
بدع��م الصناع��ة الس��عودية من خ��الل دراس��ة الرتاخيص 
الصناعي��ة التي تصدرها وزارة التج��ارة والصناعة والهيئة 

العامة لالستثمار.

• قام��ت الهيئ��ة خ��الل ع��ام 2006 م بدراس��ة 834 ترخيص��ًا 
إنتاجي��ة  أو تعدي��ل  أو توس��عة  صناعي��ًا، تش��مل إقام��ة 

مصانع خمتلفة باململكة.

• مت تقدمي 354 مشورة فنية منها 125 استشارة جلهات 

حكومية، و 256 استش��ارة ملصانع وطنية ومؤسس��ات 
جتارية.

جدي��دة  س��عودية  قياس��ية  مواصف��ة   1599 اعتم��اد  مت   •
يف خمتل��ف القطاع��ات، وحتدي��ث وتعدي��ل 115 مواصف��ة 
قياس��ية س��عودية، ليصب��ح إجمايل م��ا مت اعتم��اده 4150 

مواصفة قياسية سعودية.
• خ��الل ع��ام 2006 م قام��ت الهيئة مبنح  11 منش��أة تراخيص 
جديدة باس��تعمال عالمة اجلودة ليصبح عدد املنش��آت 
الت��ي مت الرتخيص لها بنهاية عام 2006 م نحو 178 منش��أة 

تقوم بإنتاج حوايل 390 سلعة حتمل عالمة اجلودة. 
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1. املقومات الطبيعية للمنطقة الشرقية  
• املوق��ع اجلغ��رايف: تقع املنطق��ة الش��رقية يف اجلزء 
الش��رقي م��ن اململك��ة العربي��ة الس��عودية، يف موقع 
اس��رتاتيجي ه��ام، حيث أنها تط��ل على اخللي��ج العربي، 
وتربطه��ا حدود مش��رتكة م��ع كل من الكوي��ت والبحرين 
وقط��ر واإلمارات العربي��ة وعمان، وأدى س��هولة االتصال 
به��ذه الدول ع��ن طريق ال��رب أو البحر إىل إمكانية توس��يع 
أس��واقها، وم��ن ث��م دع��م عملي��ة التب��ادل التج��اري ب��ني 

اململكة وغريها من الدول اخلليجية وغري اخلليجية.

• املس��احة والس��كان:  تبلغ املس��احة الكلية للمنطقة 
الش��رقية  778479 كيلوم��رتًا مربع��ًا، مما متث��ل %36.2 
من املساحة اإلجمالية للمملكة والتي تقدر بنحو مليوين 
كيلوم��رت مربع ، وبذلك تعترب املنطقة الش��رقية أوس��ع 
اإلم��ارات مس��احة، ويتوافر بها مس��احات كب��رية صاحلة 
واألحس��اء  الدم��ام  م��ن  كل  يف  الصناع��ي  لالس��تثمار 

واجلبيل.

• يبلغ عدد سكان املنطقة الشرقية 3.36 مليون نسمة، 
حيث يبلغ املواطنون بها 2.56 مليون نسمة ، واملقيمون 
0.80 ملي��ون نس��مة )وفق��ًا لبيان��ات عام 1425ه���(. وبذلك 
تنخف��ض الكثاف��ة الس��كانية باملنطقة الش��رقية، نظرًا 
التس��اع مس��احتها ، وهي بذل��ك أقل املناط��ق ازدحامًا 

بالسكان.

• امل��وارد الطبيعي��ة:  يتواف��ر باملنطقة الش��رقية العديد 
م��ن امل��وارد الطبيعي��ة ذات األهمية البالغة م��ن الناحية 
االقتصادي��ة، مثل امل��واد اخلام الزراعي��ة كالقمح والتمور 
والفواك��ه وبع��ض اخلضروات، وكلها ميكن اس��تخدامها 
كمدخالت ف��ى العديد من الصناع��ات الغذائية، باإلضافة 
لتوافر الرثوة الس��مكية بأنواعه��ا اخملتلفة والتي ميكن 
اس��تخدامها يف العدي��د م��ن الصناع��ات،  وفيم��ا يتعلق 
بامل��وارد املعدني��ة فاملنطق��ة الش��رقية حتت��وي عل��ى 
العدي��د  من الرثوات الطبيعية املعدني��ة خاصة الالفلزية 
ذات األهمي��ة الكبرية لقطاع التش��ييد والبناء مثل احلجر 

الطين��ي واحلج��ر اجلريى وترس��بات مل��ح الطع��ام ورمل 
السيليكا، وكل هذه املواد ميكن استخدامها كمدخالت 
والصناع��ات  والس��رياميك  األس��منت  صناع��ات  يف 
اخلرس��انية وأحجار البن��اء وملح الطع��ام والزجاج واخلزف 

وغريها.

• ه��ذا باإلضاف��ة إىل ما تق��وم بإنتاجه الش��ركة الس��عودية 
للصناعات األساس��ية )س��ابك(، ومنتج��ات مصانع تكرير 
الب��رتول، وجميعه��ا ميك��ن اس��تخدامها يف العديد من 
الصناع��ات التحويلية املعدنية والبالس��تيكية والكيماوية 
واألس��مدة الزراعية واملالبس واجلل��ود الصناعية وغريها 

من الصناعات.

• حج��م الس��وق: أدى املوقع اجلغ��رايف املتميز للمنطقة 
ال��دول  اتصاله��ا بجريانه��ا م��ن  الش��رقية - وس��هولة 
املطل��ة عل��ى اخللي��ج العرب��ي - إىل فتح أس��واق جديدة 

أمام املنتجات السعودية باإلضافة إىل السوق احمللي. 

القسم األول 
املقومات االقتصادية للمنطقة الشرقية 

تنف��رد املنطقة الش��رقية بالعديد من املقوم��ات، والتي جعلت منها  أرضًا خصبة للصناعة املتميزة، وميكن تقس��يم 
هذه املقومات إىل مقومات طبيعية، وأخرى أتاحتها الدولة أو ما يعرف بحوافز تشجيع االستثمار.
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2. املقومات التي أتاحتها الدولة )حوافز تشجيع 
االستثمار يف املنطقة الشرقية( 

أوالً: البنية األساسية:
• الطرق: تتمتع املنطقة الش��رقية بشبكة طرق واسعة، 
تربطه��ا مب��دن اململك��ة و بجريانه��ا من ال��دول األخرى ) 
مثل جس��ر املل��ك فهد وال��ذي يربط اململك��ة مبملكة 
البحري��ن( ، وتس��هم هذه الط��رق فى نقل املس��افرين 
الش��رقية  املنطق��ة  ب��ني  ويس��ر  بس��هولة  والبضائ��ع 
واملناط��ق األخرى، وق��د ُنفذت هذه الط��رق طبقًا ألحدث 
املواصف��ات العاملي��ة، مما جعل املنطق��ة مركزًا مثاليًا 

للتوزيع والتسويق، 

• االتص��االت والنق��ل واملواص��الت: وص��ل ع��دد الهوات��ف 
العامل��ة باملنطق��ة الش��رقية إىل  757.415 أل��ف هاتف، 

حتى عام  2006.   

أما بالنسبة للموانئ البحرية، فيوجد باملنطقة الشرقية   
العدي��د من املوان��ئ البحرية اخملصصة ألغ��راض النقل 
اخملتلفة وتقوم بربط املنطقة مبختلف أس��واق العامل 
خاصة دول آس��يا واحمليط اله��ادي، وأهم هذه املوانئ: 
مين��اء املل��ك عب��د العزي��ز بالدمام وه��و من أك��رب موانئ 
اململك��ة، ومين��اء اجلبي��ل  التج��اري، ومين��اء امللك فهد 
الصناع��ي يف اجلبيل  والذي جاء انش��اؤه منس��جمًا مع 
حرك��ة التطوي��ر الصناعي الكب��رية التي تش��هدها مدينة 

اجلبيل الصناعية.

ويف جمال النقل اجلوي، ترتبط املنطقة الشرقية مبدن   
العامل عن طريق مطار امللك فهد الدويل.

وفيم��ا يخت��ص بخط��وط الس��كك احلديدي��ة، فيتم نقل   
الركاب والبضائع عن طريق خط السكة احلديد الذي يربط 

مدينة الدمام مبدينة الرياض، مرورًا مبدينة األحساء. 

• الكهرب��اء: تت��وىل ش��ركة كهرب��اء الش��رقية إم��داد املدن 
اخملتلفة للمنطقة مبا حتتاجه من طاقة وفقًا لألسعار 
الس��ائدة على مس��توى اململك��ة، وقد بلغ االس��تهالك 
الصناع��ي من الكهرباء  28089.81 ألف ميجاوات. س،  عام 

.2005

•  املي��اه: يوج��د باملنطق��ة الش��رقية حمطت��ان لتحلي��ة 

املي��اة، وهما  حمطة مدينة اجلبيل، وبلغت كمية املياة 
احمل��الة به��ا 364853 أل��ف م3، ع��ام 2005 م . وحمطة 
مدين��ة اخلرب، وبلغت كمي��ة املياة احمل��الة بها 143845 
ألف م3 عام 2005 م. كما بلغت كمية املياه  املستهلكة 

باملنطقة 464737 ألف م3  عام 2005.

ثانيًا: جمموعة من القوانني واألنظمة والتسهيالت 
واخلدمات:

• أتاح املرس��وم امللكي رقم م/50 بتاري��خ 1381/12/23 ه� 
والصادر يف نظ��ام حماية وتش��جيع الصناعات الوطنية، 
العديد م��ن املزايا واحلوافز للصناع��ات القائمة واملزمع 
إقامته��ا، كما ح��دد بيان احلكوم��ة الصادر ع��ام 1394 ه� 

املبادئ األساسية للسياسة الصناعية باململكة.

• باإلضاف��ة إىل ذل��ك هناك العدي��د من املراس��يم الصادرة 
املعمول بها حاليًا، والتي تتيح الكثري من احلوافز للقطاع 
الصناعي بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية باململكة، 
منه��ا ما يخت��ص باإلعف��اءات الضريبية، ومنها م��ا يرتبط 
بتأمني مشرتيات احلكومة من املنتجات الوطنية، ومنها 
ما يتعلق بنظام استثمار رأس املال األجنبي، وغريها من 

املراسيم التي تدعم وتشجع الصناعة باململكة.
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11

1. ع��دد املصان��ع املنتج��ة يف اململك��ة العربي��ة 
السعودية، خالل الفرتة )1417ه� - 1427ه�( 

• بل��غ عدد املصانع املنتج��ة - املرخصة مبوجب نظامي 
حماي��ة وتش��جيع الصناع��ات الوطني��ة واس��تثمار رأس 
الس��عودية، 3906  العربي��ة  باململك��ة  األجنب��ي -  امل��ال 

مصنعًا، وذلك حتى نهاية عام  1427 ه�.

• ُتق��در الزي��ادة يف عدد املصانع املنتج��ة باململكة خالل 
الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�(  بنحو  1308  مصنعًا.

• ارتف��ع معدل النمو الس��نوي لع��دد املصانع املنتجة يف 
اململك��ة بح��وايل 50.3%  نهاي��ة ع��ام 1427 ه��� ، مقارن��ة 

بنهاية عام 1417ه�.

• تأت��ي الصناع��ات املعدني��ة يف املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث 
عدد املصانع املنتجة باململك��ة، وذلك حتى نهاية عام 
1427ه�. ثم الصناعات الكيماوية واملنتجات البالس��تيكية 

يف املرتبة الثانية. 

2. عدد املصانع املنتجة يف املنطقة الشرقية، 
خالل الفرتة )1417ه� - 1427ه�( 

• يقدر عدد املصانع املنتجة - املرخصة مبوجب نظامي 
حماي��ة وتش��جيع الصناع��ات الوطني��ة واس��تثمار رأس 
امل��ال األجنبي - باملنطقة الش��رقية 880 مصنعًا، وذلك 
حت��ى نهاي��ة عام  1427 ه�، مما ميث��ل  22.5%  من إجمايل 

مصانع اململكة نهاية عام 1427 ه� .
• احتل��ت املنطق��ة الش��رقية املركز الثالث على مس��توى 
اململكة من حيث عدد املصانع املوجودة بها، وذلك بعد 

منطقتي الرياض ومكة املكرمة، نهاية عام  1427ه�.
• بلغت الزيادة يف عدد املصانع املنتجة باملنطقة نهاية 

عام  1427 ه�  بنحو  248  مصنعًا، مقارنة بعام 1417 ه�.
• ارتف��ع معدل النمو الس��نوي لع��دد املصانع املنتجة يف 
املنطق��ة بح��وايل  0.5%  نهاي��ة ع��ام 1427 ه��� ، مقارن��ة 
بنهاي��ة ع��ام 1426 ه�. كم��ا ارتف��ع بح��وايل 39.2% مقارنة 

بنهاية عام 1417 ه�.

املصانع املنتجة يف املنطقة الشرقية خالل الفرتة )1417 ه� -1427 ه�( 

املصانع املنتجة يف املنطقة الشرقية 
خالل الفرتة )1417 ه� -1427 ه�(       

املصدر : وزارة التجارة والصناعة

السنة
)البيان تراكمي(

عدد املصانع 
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3. األنشطة الصناعية للمصانع املنتجة باملنطقة 
الشرقية، خالل الفرتة )1417 ه�- 1427 ه�(  

الشرقية،  املنطقة  يف  الصناعية  األنشطة  تتنوع   •
والصناعات  والبالستيكية  الكيماوية  الصناعات  وأهمها 
املعدنية  املنتجات  وصناعة  األس��اس��ي��ة،  املعدنية 
البناء  م��واد  وصناعة  واملعدات،  واملاكينات  املصنعة 
الغذائية  امل��واد  وصناعة  وال��زج��اج،  واخل��زف  والصيني 

واملشروبات، وغريها من الصناعات.  

• ش��غلت الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية 
املرتب��ة األوىل من حيث عدد مصانع املنطقة الش��رقية، 
حي��ث بلغ عددها  229 مصنعًا، نهاية عام 1427 ه� ، بزيادة  

قدرها  73 مصنعًا، مقارنة بنهاية عام 1417 ه�. 

• كم��ا ش��غلت الصناع��ات املعدني��ة األساس��ية املرتب��ة 
الثانية م��ن حيث عدد مصانع املنطقة الش��رقية، حيث 
بلغ عددها  151 مصنعًا، نهاية عام 1427 ه�، بزيادة قدرها 

147 مصنعًا، مقارنة بنهاية عام 1417ه�.

• احتل��ت صناع��ة م��واد البن��اء والصين��ي واخل��زف والزج��اج 
املرتبة الثالثة من حيث عدد مصانع املنطقة الشرقية 
حيث بلغ عددها  134  مصنعًا نهاية عام 1427 ه� ، بزيادة  

قدرها  20 مصنعًا، مقارنة بنهاية عام 1417 ه�. 

4. األهمية النس��بية ملصانع املنطقة الشرقية 
من حيث النشاط الصناعي

خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�( 
• متث��ل مصان��ع املنتج��ات الكيماوي��ة والبالس��تيكية م��ا 
نسبته 26% من إجمايل عدد مصانع املنطقة الشرقية، 
نهاي��ة عام 1427 ه�، ومتثل حوايل  25.6% من إجمايل عدد 
مصان��ع الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية 
على مس��توى اململكة العربية الس��عودية. نهاية العام 

نفسه.

• كم��ا متثل مصانع الصناعات املعدنية األساس��ية %17.2 
م��ن إجم��ايل ع��دد مصان��ع املنطق��ة الش��رقية، نهاي��ة 
1427 ه���، ومتثل  ح��وايل  24.4% من إجم��ايل عدد مصانع 
الصناعات املعدنية األساس��ية على مس��توى اململكة 

العربية السعودية، نهاية العام نفسه.

•  كذلك متثل مصانع مواد البناء والصيني واخلزف والزجاج 

15.2% من إجمايل عدد مصانع املنطقة الشرقية نهاية 
1427 ه�، ومتثل حوايل 21.7% من إجمايل عدد مصانع مواد 
البناء والصين��ي واخلزف والزجاج على مس��توى اململكة 

العربية السعودية، نهاية العام نفسه.

األنشطة الصناعية للمصانع املنتجة يف املنطقة الشرقية
خالل الفرتة )1417 ه� -1427 ه�(

النشاط الصناعي
1417142114251427)البيان تراكمي(

صناعة املواد الغذائية 
8296106106واملشروبات 

صناعة املنسوجات واملالبس 
21322929اجلاهزة واجللود 

صناعة اخلشب واملنتجات 
32424647اخلشبية واألثاث 

صناعة الورق  ومنتجاته والطباعة 
34435051والنشر 

الصناعات الكيماوية  واملنتجات 
156188220229البالستيكية 

صناعة مواد البناء  والصيني 
114128132134واخلزف والزجاج 

4468151الصناعات املعدنية األساسية 

صناعة املنتجات املعدنية 
175232184109املصنعة واملاكينات واملعدات 

9191819صناعات متنوعة أخرى 

5655النقل والتخزين 

632790858880اجملموع
املصدر : وزارة التجارة والصناعة
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5. ع��دد الرتاخي��ص الصناعية الص��ادرة للمنطقة 
الشرقية،  خالل عام 1427 ه�  

• بلغ عدد الرتاخيص الصناعية التي أصدرتها الهيئة العامة 
لالس��تثمار للمنطق��ة الش��رقية خ��الل ع��ام 1427ه� 34 
ترخيصًا، متثل  11.8% من إجمايل الرتاخيص الصناعية التي 
أصدرتها الهيئة خالل عام 1427 ه�، وقد احتلت املنطقة 
الش��رقية املرتب��ة الثالثة م��ن حيث عدد ه��ذه الرتاخيص 
بعد منطقتي الرياض ومكة املكرمة، خالل العام نفسه.   

• وبلغ عدد الرتاخيص الصناعية التي أصدرتها وزارة التجارة 
والصناع��ة للمنطق��ة الش��رقية خالل ع��ام 1427ه� 324 
ترخيص��ًا، متث��ل  21.4 % من إجم��ايل الرتاخي��ص الصناعية 
التي أصدرتها الوزارة خالل عام 1427 ه�، وكانت املنطقة 
الشرقية يف املرتبة الثانية من حيث عدد هذه الرتاخيص 

بعد منطقة الرياض، خالل العام نفسه.

6. ع��دد الرتاخي��ص الصناعي��ة الص��ادرة للمنطقة 
الشرقية، حسب النشاط الصناعي، 

خالل عام 1427 ه�    
• احتل��ت الصناع��ات الكيماوي��ة والبالس��تيكية، والصناعات 
املعدني��ة األساس��ية، وصناع��ة م��واد البن��اء والصين��ي 
واخلزف والزجاج املراتب الثالث األوىل على الرتتيب من حيث 
ع��دد الرتاخي��ص الصناعية التي أصدرته��ا كل من الهيئة 
العام��ة لالس��تثمار ووزارة التج��ارة والصناع��ة للمنطق��ة 

الشرقية، عام 1427 ه�.

•  ج��اءت الصناع��ات الكيماوية واملنتجات البالس��تيكية يف 
املرتب��ة األوىل م��ن حيث ع��دد الرتاخي��ص الصناعي��ة التي 
أصدرتها الهيئة العامة لالس��تثمار للمنطقة الش��رقية 
بنس��بة 41.2% من إجم��ايل عدد الرتاخي��ص التي أصدرتها 
الهيئ��ة للمنطقة، كما  أنها متث��ل 17.9% من إجمايل عدد 
الرتاخي��ص الصناعي��ة الت��ي أصدرته��ا الهيئ��ة للصناعات 
الكيماوية واملنتجات البالستيكية على مستوى اململكة، 

عام 1427 ه�.

واملنتج��ات  الكيماوي��ة  الصناع��ات  أيض��ًا  ج��اءت  كم��ا    •
البالس��تيكية يف املرتب��ة األوىل م��ن حيث ع��دد الرتاخيص 
والصناع��ة   التج��ارة  وزارة  أصدرته��ا  الت��ي  الصناعي��ة 
للمنطق��ة الش��رقية بنس��بة 39.8% م��ن إجم��ايل ع��دد 
الرتاخيص التي أصدرتها الوزارة للمنطقة، كما أنها متثل 

24.4% من إجمايل عدد الرتاخيص الصناعية التي أصدرتها 
الوزارة للصناعات الكيماوية واملنتجات البالستيكية على 

مستوى اململكة،  عام 1427ه�.

الرتاخيص الصناعية الصادرة للمنطقة الشرقية، ُمصنفة حسب
النشاط الصناعي، خالل عام  1427 ه� 

الرتاخيص الصناعية الصادرة للمنطقة الشرقية، خالل عام 1427 ه� 

النشاط الصناعي 

الرتاخيص 
الصناعية التي 

أصدرتها الهيئة 
العامة لالستثمار 
للمنطقة الشرقية

الرتاخيص 
الصناعية التي 
أصدرتها  وزارة 

التجارة والصناعة 
للمنطقة الشرقية 

130صناعة املواد الغذائية واملشروبات 

صناعة املنسوجات واملالبس 
8-اجلاهزة واجللود 

صناعة اخلشب واملنتجات اخلشبية 
11-واألثاث 

صناعة الورق  ومنتجاته والطباعة 
15والنشر 

الصناعات الكيماوية  واملنتجات 
14129البالستيكية 

صناعة مواد البناء والصيني واخلزف 
554والزجاج 

960الصناعات املعدنية األساسية 

صناعة املنتجات املعدنية املصنعة 
425واملاكينات واملعدات 

2-صناعات متنوعة أخرى 

34324اجملموع
املصدر : وزارة التجارة والصناعة
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1. حج��م العمالة يف املصان��ع املنتجة باململكة 
العربية السعودية

خالل الفرتة )1417 ه�- 1427 ه�( 
• بل��غ إجمايل عمال املصان��ع املنتجة - املرخصة مبوجب 
نظام��ي حماية وتش��جيع الصناعات الوطنية واس��تثمار 
الس��عودية  العربي��ة  باململك��ة   - األجنب��ي  امل��ال  رأس 

395609 عاماًل، وذلك حتى نهاية عام  1427 ه�.

• تق��در الزيادة يف عدد عم��ال املصانع املنتجة باململكة 
خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�(  بنحو  156578  عاماًل.

• ارتف��ع مع��دل النم��و الس��نوي حلج��م العمال��ة باملصانع 
املنتجة يف اململكة بحوايل 65.5%  نهاية عام 1427 ه� ، 

مقارنة بنهاية عام 1417ه�.

• تأت��ي الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية يف 
املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث حجم عم��ال املصان��ع املنتجة 
باململك��ة، وذل��ك حت��ى نهاية ع��ام 1427 ه�. ث��م صناعة 

املواد الغذائية واملشروبات يف املرتبة الثانية. 

2. حج��م العمالة يف املصانع املنتجة باملنطقة 
الشرقية، خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�( 

• يقدر إجمايل عمال املصانع املنتجة - املرخصة مبوجب 
نظام��ي حماية وتش��جيع الصناعات الوطنية واس��تثمار 
رأس امل��ال األجنب��ي - باملنطقة الش��رقية 102118 عاماًل ، 
وذلك حتى نهاية عام  1427 ه�، متثل نس��بة  25.8%  من 

حجم العمالة مبصانع اململكة، نهاية العام نفسه. 

• احتل��ت املنطق��ة الش��رقية املركز الثالث على مس��توى 
اململكة م��ن حيث عدد عم��ال املصان��ع املوجودة بها  

وذلك بعد منطقتي الرياض ومكة املكرمة.

• بلغت الزيادة يف عدد عمال املصانع املنتجة باملنطقة 
خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�(  بنحو  34537  عاماًل.

• ارتف��ع مع��دل النم��و الس��نوي حلج��م العمال��ة باملصانع 
املنتجة يف املنطقة الش��رقية بح��وايل 0.12%  نهاية عام 
1427 ه��� ، مقارن��ة بنهاية ع��ام 1426ه�. كم��ا ارتفع بحوايل  

51.1% مقارنة بنهاية عام 1417 ه�.
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حجم العمالة يف املصانع املنتجة باملنطقة الشرقية
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باملنطق��ة  املنتج��ة  املصان��ع  يف  العمال��ة   .3
الشرقية، حسب النشاط الصناعي 

خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�(    
• يختلف حجم العمالة باملنطقة الشرقية حسب األنشطة 
والبالستيكية،  الكيماوية  الصناعات  وأهمها  الصناعية، 
وصناعة  األس��اس��ي��ة،  املعدنية  الصناعات  ومنتجات 
واملعدات،  واملاكينات  املصنعة  املعدنية  املنتجات 
وصناعة  والزجاج،  واخلزف  والصيني  البناء  مواد  وصناعة 

املواد الغذائية واملشروبات، وغريها من الصناعات.  
•  ج��اءت الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتجات البالس��تيكية يف 
املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث ع��دد عم��ال مصان��ع املنطق��ة 
الشرقية، حيث بلغ عددهم  29081 عامالً،  نهاية عام 1427ه�، 

بزيادة  قدرها  7421 عاماًل مقارنة بنهاية عام 1417ه�. 
•  تليه��ا الصناعات املعدنية األساس��ية يف املرتبة الثانية 
من حيث عدد عمال مصانع املنطقة الشرقية حيث بلغ 
عدده��م  20790  عام��اًل نهاية عام 1427 ه��� ، بزيادة  قدرها 
18357 عام��اًل مقارنة بنهاية عام 1417 ه�. واحتلت صناعة 
املنتج��ات املعدني��ة املصنع��ة واملاكين��ات واملع��دات 
املرتب��ة الثالث��ة م��ن حيث ع��دد عمال مصان��ع املنطقة 
الش��رقية، حي��ث بل��غ عدده��م  13934 عام��اًل نهاية عام 
1427 ه��� ، بانخفاض  ق��دره  3349  عام��اًل مقارنة بنهاية 

عام 1417 ه�. 

4. األهمي��ة النس��بية لعم��ال مصان��ع املنطق��ة 
الشرقية من حيث النشاط الصناعي

خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�( 
• ميثل عمال الصناعات الكيماوية واملنتجات البالس��تيكية 
ما نس��بته  28.5% م��ن  إجمايل عم��ال مصانع املنطقة 
الش��رقية، نهاية ع��ام 1427 ه�، ومتثل ح��وايل  31.9% من 
إجم��ايل عمال مصان��ع الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتجات 
البالس��تيكية على مس��توى اململكة العربية السعودية، 

نهاية العام نفسه.
•  كم��ا ميث��ل عمال الصناع��ات املعدنية األساس��ية %20.4 
من  إجمايل عمال مصانع املنطقة الش��رقية، نهاية عام 
1427 ه���، و متثل ح��وايل  34.2% من إجمايل عمال مصانع 
الصناع��ات املعدنية األساس��ية على مس��توى اململكة 

العربية السعودية، نهاية العام نفسه. 
•   كذل��ك ميثل عمال مصان��ع صناعات املنتجات املعدنية 
املصنع��ة واملاكينات واملع��دات 13.6% من إجمايل عمال 

مصانع املنطقة الشرقية، نهاية 1427 ه�، وهم بدورهم 
ميثل��ون  حوايل  27.2% من إجمايل عمال مصانع املنتجات 
املعدنية املصنعة واملاكينات واملعدات على مس��توى 

اململكة العربية السعودية، نهاية عام 1427 ه�. 

عمال مصانع املنطقة الشرقية حسب النشاط الصناعي
خالل الفرتة )1417 ه� -1427 ه�(

النشاط الصناعي
1417142114251427 )البيان تراكمي(

صناعة املواد الغذائية 
795790021100311825 واملشروبات 

صناعة املنسوجات 
1347211920132233واملالبس اجلاهزة واجللود 

صناعة اخلشب واملنتجات 
2784360940894146اخلشبية واألثاث 

صناعة الورق  ومنتجاته 
2780428146185456والطباعة والنشر 

الصناعات الكيماوية  
21660258022767829081واملنتجات البالستيكية 

صناعة مواد البناء والصيني 
10762121451214413467واخلزف والزجاج 

243319801232820790الصناعات املعدنية األساسية 

صناعة املنتجات املعدنية 
17283238071836113934املصنعة واملاكينات واملعدات 

40597510101029صناعات متنوعة أخرى 

170185157157النقل والتخزين

675818390593401102118اجملموع

املصدر : وزارة التجارة والصناعة

األهمية النسبية لعمال مصانع املنطقة الشرقية، من حيث النشاط  
الصناعي  خالل الفرتة )1417 ه� -1427 ه�( 
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الص��ادرة  الصناعي��ة  الرتاخي��ص  يف  العمال��ة   .5
للمنطقة الشرقية،  خالل عام 1427 ه�  

•   بل��غ إجمايل العمال��ة للرتاخيص الصناعي��ة التي أصدرتها 
الهيئ��ة العامة لالس��تثمار للمنطقة الش��رقية خالل عام 
1427 ه���  2455 عام��اًل، ميثل��ون  18 % م��ن إجم��ايل حج��م 
العمال��ة للرتاخيص الصناعية الت��ي أصدرتها الهيئة خالل 
ع��ام  1427 ه���. وبذلك حتت��ل املنطقة الش��رقية املرتبة 
الثالثة من حيث إجمايل حجم العمالة للرتاخيص الصناعية 
الت��ي أصدرته��ا الهيئة، بع��د منطقتي الري��اض واملدينة 

املنورة، خالل العام نفسه.
•   وبل��غ إجمايل العمالة للرتاخي��ص الصناعية التي أصدرتها 
وزارة التج��ارة والصناع��ة للمنطق��ة الش��رقية خ��الل عام 
1427 ه���   23226 عام��اًل، متث��ل  27.6 % م��ن إجم��ايل حجم 
العمال��ة للرتاخيص الصناعية التي أصدرته��ا الوزارة خالل 
عام 1427 ه�. وتكون املنطقة الش��رقية يف املرتبة األوىل 
م��ن حيث إجمايل حجم العمالة للرتاخي��ص الصناعية التي 

أصدرتها الوزارة، خالل العام نفسه.

الص��ادرة  الصناعي��ة  الرتاخي��ص  يف  العمال��ة   .6
للمنطقة الشرقية، حسب النشاط الصناعي،  

خالل عام 1427 ه�  
• احتل��ت الصناع��ات الكيماوي��ة والبالس��تيكية، والصناع��ات 
املعدني��ة األساس��ية،  وصناع��ة م��واد البن��اء والصين��ي 
واخل��زف والزج��اج املرات��ب الث��الث األوىل عل��ى الرتتي��ب من 
حي��ث حج��م العمالة للرتاخي��ص الصناعية الت��ي أصدرتها 
كل من الهيئة العامة لالستثمار ووزارة التجارة والصناعة 

للمنطقة الشرقية، عام 1427 ه�.
•   ج��اءت الصناع��ات الكيماوية واملنتجات البالس��تيكية يف 
املرتبة األوىل من حي��ث حجم العمالة للرتاخيص الصناعية 
للمنطق��ة  لالس��تثمار  العام��ة  الهيئ��ة  أصدرته��ا  الت��ي 
العمال��ة  حج��م  إجم��ايل  م��ن   %56.8 بنس��بة  الش��رقية 
للرتاخيص الصناعية التي أصدرتها الهيئة للمنطقة، وهي 
متثل 24.8% من إجمايل حجم العمالة للرتاخيص الصناعية 
الت��ي أصدرتها الهيئ��ة للصناع��ات الكيماوي��ة واملنتجات 

البالستيكية على مستوى اململكة. عام 1427 ه�.
واملنتج��ات  الكيماوي��ة  الصناع��ات  أيض��ًا  ج��اءت  كم��ا   •
البالس��تيكية يف املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث حج��م العمالة 
التج��ارة  وزارة  أصدرته��ا  الت��ي  الصناعي��ة  للرتاخي��ص 
والصناعة  للمنطقة الش��رقية بنسبة 39.9% من إجمايل 

حجم العمال��ة للرتاخيص الصناعية الت��ي أصدرتها الوزارة 
للمنطقة، كما  أنها متثل 36.6% من إجمايل حجم العمالة 
للرتاخي��ص الصناعي��ة الت��ي أصدرته��ا ال��وزارة للصناع��ات 
الكيماوية واملنتجات البالستيكية على مستوى اململكة. 

عام 1427 ه�.
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العمالة يف الرتاخيص الصناعية الصادرة للمنطقة الشرقية خالل عام 1427ه� 

العمالة يف الرتاخيص الصناعية الصادرة للمنطقة الشرقية مصنفة حسب 
النشاط الصناعي، خالل عام 1427 ه�

النشاط الصناعي 

العمالة للرتاخيص 
الصناعية   التي 
أصدرتها الهيئة 

العامة لالستثمار 
للمنطقة الشرقية

)عامل( 

العمالة للرتاخيص 
الصناعية التي 
أصدرتها  وزارة 

التجارة والصناعة 
للمنطقة الشرقية 

)عامل( 

صناعة املواد الغذائية 
1251216 واملشروبات 

صناعة املنسوجات واملالبس 
255-اجلاهزة واجللود 

صناعة اخلشب واملنتجات 
424-اخلشبية واألثاث 

صناعة الورق  ومنتجاته 
94والطباعة والنشر 

 390

الصناعات الكيماوية  
13959267واملنتجات البالستيكية 

صناعة مواد البناء والصيني 
1314858واخلزف والزجاج 

5955693الصناعات املعدنية األساسية 

صناعة املنتجات املعدنية 
1151058املصنعة واملاكينات واملعدات 

65-صناعات متنوعة أخرى 

245523226اجملموع
املصدر : وزارة التجارة والصناعة
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1. حج��م متوي��ل املصان��ع املنتج��ة يف اململك��ة 
العربية السعودية، 

خالل الفرتة )1417 ه�- 1427 ه�( 
•  بل��غ إجمايل متويل املصانع املنتجة - املرخصة مبوجب 
نظامي حماي��ة وتش��جيع الصناعات الوطنية واس��تثمار 
رأس امل��ال األجنب��ي - باململكة العربية الس��عودية نحو 

296532.22 مليون ريال، وذلك حتى نهاية عام  1427 ه�.
•  تق��در الزيادة يف حجم متويل املصانع املنتجة باململكة 
خ��الل الف��رتة )1417 ه� - 1427 ه�(  بنح��و  105859.5  مليون 

ريال.
•  ارتف��ع مع��دل النم��و الس��نوي حلج��م متوي��ل املصان��ع 
املنتج��ة يف اململكة بحوايل 55.5%  نهاية عام 1427 ه�، 

مقارنة بنهاية عام 1417ه�.
•  تأت��ي الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية يف 
املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث حجم متوي��ل املصان��ع املنتجة 
باململك��ة، وذلك حت��ى نهاية عام 1427 ه���، ثم الصناعات 

املعدنية األساسية يف املرتبة الثانية. 

2. حج��م متوي��ل املصان��ع املنتج��ة يف املنطقة 
الشرقية، خالل الفرتة )1417ه� - 1427 ه�( 

•  يق��در حجم متويل املصانع املنتجة - املرخصة مبوجب 
نظامي حماي��ة وتش��جيع الصناعات الوطنية واس��تثمار 
رأس املال األجنبي - باملنطقة الش��رقية نحو  140639.91 
ملي��ون ري��ال ، وذلك حت��ى نهاية ع��ام  1427 ه���، حمققة 
نس��بة  47.4%  من حجم متويل مصان��ع اململكة، نهاية 

العام نفسه.
•  احتل��ت املنطق��ة الش��رقية املرك��ز األول على مس��توى 
اململكة من حيث حجم التمويل للمصانع املوجودة بها، 

نهاية عام 1427 ه�.
•  تقدر الزيادة يف حجم متويل املصانع املنتجة باملنطقة 
خ��الل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه���(  بنحو  42445.65  مليون 

ريال.
•  ارتف��ع مع��دل النم��و الس��نوي حلج��م متوي��ل املصان��ع 
املنتجة يف املنطقة الش��رقية بح��وايل 0.02%  نهاية عام 

1427 ه��� مقارن��ة بنهاي��ة ع��ام 1426ه���. كما ارتف��ع بحوايل 
43.2% مقارنة بنهاية عام 1417 ه�.

حجم متويل املصانع املنتجة يف املنطقة الشرقية
خالل الفرتة )1417 ه� -1427 ه�( 

السنة
)البيان تراكمي(

إجمايل متويل املصانع  
املنتجة فى اململكة 

العربية السعودية
)مليون ريال( 

إجمايل متويل املصانع 
املنتجة فى املنطقة 

الشرقية 
)مليون ريال( 

1417 190672.7198194.26

1418 207761.42 106370.41

1419 231233.3 112606.3

1420 235028.84 113035.46

1421 240079.41 114255.05

 1422 243599.43 115183.06

 1423 249717.33 118037.73

1424 255986.20 120910.94

1425 265977.81 128001.20

 1426 295874.22 140613.71

 1427 296532.22 140639.91

املصدر : وزارة التجارة والصناعة

حجم متويل املصانع املنتجة يف املنطقة الشرقية
خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�( 
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3. حج��م متوي��ل املصان��ع املنتج��ة باملنطق��ة 
الشرقية، حسب النشاط الصناعي 

خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�(    
•  يختل��ف حج��م التموي��ل للمصان��ع املنتج��ة باملنطق��ة 
الش��رقية حسب األنشطة الصناعية، وأهمها الصناعات 
الكيماوية واملنتجات البالس��تيكية، والصناع��ات املعدنية 
املصنع��ة  املعدني��ة  املنتج��ات  وصناع��ة  األساس��ية، 
واملاكين��ات واملع��دات، وصناع��ة م��واد البن��اء والصين��ي 
واخل��زف والزجاج، وصناع��ة املواد الغذائية واملش��روبات، 

وغريها من الصناعات.  
•  ش��غلت الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية 
املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث حجم متوي��ل مصان��ع املنطقة 
الش��رقية حيث بلغ حجم متويله��ا  107070.34 مليون ريال، 
نهاي��ة عام 1427 ه��� ، بزي��ادة  قدره��ا  28400.4 مليون ريال 

مقارنة بنهاية عام 1417 ه�. 
•  كم��ا ش��غلت الصناع��ات املعدني��ة األساس��ية املرتب��ة 
الثانية من حيث حجم متويل مصانع املنطقة الش��رقية، 
حي��ث بلغ حجم متويله��ا  12962.26 مليون ريال، نهاية عام 
1427 ه��� ، بزيادة  قدرها 9091.1 ملي��ون ريال. مقارنة بنهاية 

عام 1417 ه�.
•  احتل��ت صناع��ة م��واد البن��اء والصين��ي واخل��زف والزج��اج 
املرتب��ة الثالثة من حي��ث حجم متويل مصان��ع املنطقة 
الش��رقية، حيث بل��غ حجم متويله��ا  10964.99 مليون ريال، 
نهاي��ة ع��ام 1427 ه� ، بزي��ادة قدره��ا  3991.7  مليون ريال، 

مقارنة بنهاية عام 1417 ه�. 

4. األهمية النسبية حلجم متويل مصانع املنطقة 
الشرقية من حيث النشاط الصناعي، 

خالل الفرتة )1417 ه� - 1427 ه�(   
• ميثل متويل الصناعات الكيماوية واملنتجات البالس��تيكية 
ما نسبته 76.1% من إجمايل حجم متويل مصانع املنطقة 
الش��رقية نهاية 1427 ه�، و ميثل ح��وايل  61.0% من إجمايل 
حج��م متوي��ل مصان��ع الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات 
البالس��تيكية على مس��توى اململكة العربية الس��عودية، 

نهاية العام نفسه.
•  كما ميثل متويل الصناعات املعدنية األساسية 9.2% من 
إجم��ايل حج��م متويل مصان��ع املنطقة الش��رقية، نهاية 
1427 ه���، وميث��ل  ح��وايل 55.3% من إجم��ايل حجم متويل 
مصان��ع الصناع��ات املعدني��ة األساس��ية على مس��توى 

اململكة العربية السعودية، نهاية العام نفسه.

•  كذل��ك ميث��ل متويل صناعة مواد البن��اء والصيني واخلزف 
والزج��اج  7.8% من إجمايل حج��م متويل مصانع املنطقة 
الش��رقية نهاية 1427 ه�، وميث��ل  حوايل  28.1% من إجمايل 
حجم متوي��ل مصانع صناعة مواد البناء والصيني واخلزف 
والزجاج على مس��توى اململكة العربية السعودية، نهاية 

العام نفسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر : وزارة التجارة والصناعة

حجم متويل مصانع املنطقة الشرقية حسب النشاط الصناعي خالل الفرتة 
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5. إجم��ايل التموي��ل للرتاخيص الصناعي��ة الصادرة 
للمنطقة الشرقية، خالل عام 1427 ه�  

• بل��غ إجم��ايل التمويل للرتاخي��ص الصناعية الت��ي أصدرتها 
الهيئ��ة العامة لالس��تثمار للمنطقة الش��رقية خالل عام 
1427 ه���  ح��وايل 8428.75 ملي��ون ريال، ميث��ل  49.4% من 
إجم��ايل التموي��ل للرتاخي��ص الت��ي أصدرته��ا الهيئ��ة، عام 
1427ه�. وبذلك تكون املنطقة الشرقية يف املرتبة األوىل 
من حيث الرتتيب بالنسبة إلجمايل التمويل للرتاخيص التي 

أصدرتها الهيئة، خالل العام نفسه.   
• وبل��غ إجم��ايل التمويل للرتاخيص الصناعي��ة التي أصدرتها 
وزارة التج��ارة والصناع��ة للمنطق��ة الش��رقية خ��الل عام 
1427ه��� ح��وايل 56513.72 ملي��ون ري��ال، ميث��ل  38.5 % 
من إجم��ايل التمويل للرتاخيص التي أصدرته��ا الوزارة عام 
1427ه�. وبذلك تكون املنطقة الشرقية يف املرتبة األوىل 
من حيث الرتتيب بالنسبة إلجمايل التمويل للرتاخيص التي 

أصدرتها الوزارة، خالل العام نفسه.

6. إجم��ايل التموي��ل للرتاخيص الصناعي��ة الصادرة 
للمنطقة الشرقية، حسب النشاط الصناعي،  

خالل عام 1427 ه�  
• احتل��ت الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتج��ات البالس��تيكية، و 
الصناعات املعدنية األساس��ية، وصناع��ة الورق ومنتجاته 
والطباع��ة والنش��ر، املراتب الث��الث األوىل عل��ى الرتتيب من 
حيث حجم التمويل للرتاخيص التي أصدرتها كل من الهيئة 

العامة لالستثمار  ووزارة التجارة والصناعة.
• ج��اءت الصناع��ات الكيماوي��ة واملنتجات البالس��تيكية يف 
املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث إجم��ايل التمويل للرتاخي��ص التي 
أصدرتها الهيئة العامة لالس��تثمار للمنطقة الش��رقية، 
الت��ى أصدرته��ا  بنس��بة 88.7% م��ن إجم��ايل الرتاخي��ص 
الهيئ��ة للمنطق��ة، كم��ا أنه��ا متث��ل 52.4% م��ن إجم��ايل 
التموي��ل للرتاخي��ص الت��ي أصدرته��ا الهيئ��ة للصناع��ات 
الكيماوية واملنتجات البالستيكية على مستوى اململكة، 

عام 1427 ه�.
• وجاءت الصناع��ات الكيماوية واملنتجات البالس��تيكية يف 
املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث إجم��ايل التمويل للرتاخي��ص التى 
أصدرته��ا وزارة التج��ارة والصناع��ة للمنطق��ة الش��رقية 
الت��ي  للرتاخي��ص  التموي��ل  بنس��بة 53.8% م��ن إجم��ايل 
أصدرته��ا ال��وزارة للمنطقة، كم��ا  أنها متث��ل 46.7% من 
إجمايل التمويل للرتاخيص التى أصدرتها الوزارة للصناعات 

الكيماوية واملنتجات البالستيكية على مستوى اململكة، 
عام 1427 ه�.

النشاط الصناعي

التمويل  للرتاخيص 
الصناعية   التي 
أصدرتها الهيئة 

العامة لالستثمار 
للمنطقة الشرقية

)مليون ريال( 
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املصدر : وزارة التجارة والصناعة
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املدينة الصناعية األوىل بالدمام: 
• تعت��رب املدين��ة الصناعية األوىل بالدمام م��ن أول ثالث مدن 
صناعي��ة أنش��ئت يف اململك��ة العربية الس��عودية، حيث 

أنشئت عام 1390 ه�.
• تبل��غ املس��احة اإلجمالي��ة للمدين��ة ح��وايل 2704 ألف مرت 

مربع، وذلك حتى نهاية عام 1425 ه�.

املدينة الصناعية الثانية بالدمام:                
• تبلغ املس��احة اإلجمالية للمدينة حوايل  24.86 مليون مرت 

مربع، وذلك حتى نهاية عام 1425 ه�.
•  تتن��وع املصان��ع املنتج��ة باملدينت��ني الصناعيت��ني األوىل 
والثانية مثل مصانع: الصناعات الكيماوية والبالس��تيكية،  
وصناع��ات م��واد البن��اء،  والصناعات املعدني��ة، وصناعات 
وصناع��ة  واجللدي��ة،  اجلاه��زة  واملالب��س  املنس��وجات 
ال��ورق والطباعة، والصناع��ات الكهربائي��ة، وصناعة األثاث 
واملنتج��ات اخلش��بية، والصناع��ات الغذائي��ة، وغريها من 

الصناعات.
• مت تزويد املدن الصناعية باملنطقة الشرقية بإدارات تقوم 
بتوفري األساس��يات التي تتطلبها الصناعات القائمة بها، 
حيث تقوم بتوفري اخلدمات األساسية املالئمة الحتياجات 
القط��اع الصناعي من الكهرباء واملياه والهاتف والصرف 
الصح��ي، وغريه��ا من اخلدم��ات ألصح��اب رؤوس األموال 

والراغبني يف دخول احلقل الصناعي. 
باإلضاف��ة إىل  املدينتني الصناعيتني األوىل والثانية بالدمام 
- والتي تش��رف عليهما وزارة التجارة والصناعة - البد من 
إلقاء الض��وء على إحدى أهم امل��دن الصناعية باملنطقة 
الش��رقية - والتي تش��رف عليها الهيئ��ة امللكية للجبيل 

وينبع  -  وهي :

مدينة اجلبيل الصناعية: 
• تقع مدينة اجلبيل الصناعية على ش��اطئ اخلليج العربي 
ويتميز موقعها بقربها من مصادر الطاقة واملواد اخلام 
الالزم��ة، وقربها م��ن املم��رات البحرية الدولي��ة، مما وفر 
للش��ركات العاملة يف املدينة ميزة الوصول املباشر إىل 

األسواق العاملية. 

• تتمي��ز املدين��ة ببنيته��ا التحتي��ة عالي��ة املس��توى، وتوفر 
اخلدمات املساندة إلقامة املشروعات الصناعية بها.

• تتنوع فئات الصناعة باملدينة وهي: الصناعات األساسية 
مثل: تكرير البرتول، والبرتوكيماويات، واألسمدة الكيماوية، 
ومصان��ع احلدي��د، أم��ا الصناع��ات الثانوية: فترتك��ز بصورة 
رئيس��ية يف املواد البرتوكيماوية التحويلية، والبالستيكية 
املصنوع��ة ألغراض خاصة. ه��ذا باإلضاف��ة إىل الصناعات 
املس��اندة واخلفيف��ة: مث��ل تصني��ع وتش��كيل احلدي��د 
واملعادن والصناعات اخلفيفة لتلبية إحتياجات املنطقة 

الصناعية واملنطقة السكنية.  

القسم اخلامس 
املدن الصناعية باملنطقة الشرقية 
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تلع��ب الغرف��ة دورًا كب��رًا يف رعاية مصالح رج��ال األعمال 
واملس��تثمرين واملنتس��بني إليها، حيث تس��عى جاهدة 
للتعبر عن آمالهم وطموحاتهم من خالل عملها كهمزة 
وصل بني األجهزة الرس��مية يف الدولة والقطاع اخلاص. 
وم��ن هذا املنطلق عمل��ت الغرفة على تق��دمي خدماتها 
التجاري��ة  جماالت��ه  يف  اخل��اص  القط��اع  إىل  املتنوع��ة 
والصناعي��ة كاف��ة، ويتض��ح ذل��ك م��ن  خ��الل دور اللجن��ة 

الصناعية بالغرفة، باإلضافة إىل دور بعض اإلدارات األخرى.

1. دور اللجنة الصناعية بالغرفة 
تعترب اللجنة الصناعية بالغرفة من أهم اللجان املتخصصة 
بالغرف��ة، وتتك��ون اللجن��ة من 30 عض��وًا من رج��ال األعمال 
الصناع��ي،  بالقط��اع  العامل��ني  للغرف��ة  املنتس��بني 
واألكادميي��ني واملهتم��ني باجمل��ال الصناع��ي، ويس��تطيع 
منتس��بو الغرف��ة إب��داء أرائه��م وتق��دمي مقرتحاته��م للجنة 
الصناعي��ة م��ن خ��الل االجتماع��ات الدوري��ة واللق��اءات الت��ي 
تعقدها اللجنة مع ذوى االهتمام من املنتس��بني من رجال 
األعم��ال، حيث تقوم بدراس��ة املس��ائل التي ته��م القطاع 
الصناع��ي وحماول��ة إيج��اد احللول للمش��كالت الت��ي تواجه 

القطاع الصناعي.

ومن أهم األهداف واملوضوعات  التي تتناولها اللجنة:

• حت��ث اللجنة على تش��جيع املنتجات الوطني��ة وإعطائها 
املعاملة التفضيلية يف املشرتيات للمشاريع احلكومية، 

وشبه احلكومية.

•  تش��ارك اللجن��ة يف حتديد موضوعات الن��دوات واللقاءات 
واملؤمت��رات ذات الصل��ة بالقط��اع الصناعي الت��ي ُتعقد 

بالغرفة واملشاركة يف إدارة هذه الفعاليات.

• اق��رتاح احلل��ول املناس��بة للمش��كالت الت��ي يصادفه��ا 
القط��اع الصناعي وبذل اجلهود م��ن أجل جتنبها وتالفى 
األثار الس��لبية التي تس��ببها، والس��عي إلزال��ة املعوقات 

التي تعوق تقدم الصناعة الوطنية.

• مناقش��ة املوضوعات واملقرتحات الت��ي تقدم إليها من 
رجال األعمال املنتسبني للغرفة.

• حتديد احتياجات الصناعيني للخدمات اخملتلفة والسعي 
لتوفريها من خالل جهاز الغرفة.

• تقوية العالقة وس��بل االتصال بني  الغرفة ممثلة باللجنة 
وسائر اجلهات التي لها صلة بالتنمية الصناعية.

• مناقش��ة األنظمة والقرارات التي من شأنها أن تؤثر على 
النش��اط الصناع��ي يف البالد وإب��داء ال��رأي إذا ُطلب منها 

ذلك.

• حتوي��ل جمي��ع املوضوع��ات الت��ي له��ا صبغ��ة وطنية إىل 
اللجنة الوطنية الصناعية مبجلس الغرف.

• العم��ل على التوعية ونش��ر الثقاف��ة الصناعية وما يتعلق 
بها مثل التوعية بأهمية األمن الصناعي وغريها.

• احل��ث عل��ى س��عودة الوظائف يف املصان��ع واحلث على 
التدريب املستمر للعمال بها.

القسم السادس 
غرفة الشرقية ودعم القطاع الصناعي باملنطقة 
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2. دور بعض اإلدارات األخرى بالغرفة   

• مركز الدراسات والبحوث: 
       يقوم مركز الدراس��ات والبحوث بالغرفة بعمل الدراس��ات 
الت��ي تهم القط��اع اخلاص ونش��اطاته اخملتلف��ة، وتركز 
ه��ذه الدراس��ات عل��ى دور القط��اع الصناع��ي والتج��اري 
اخل��اص يف دعم االقتصاد الوطن��ي، والصعوبات التي قد 
تواجه��ه، كما أنه يحدد فرص االس��تثمار املتاحة للقطاع 
اخل��اص وكيفية التغلب على املعوقات التس��ويقية التي 
تواج��ه قطاع��ًا إنتاجي��ًا معين��ًا ، ويقوم ه��ذا املرك��ز بإعداد 
الكثري من الدراسات االقتصادية املتكاملة وتزويدها ملن 

يرغب من املنتسبني بدون مقابل.

• مركز املعلومات: 
يق��وم مرك��ز املعلوم��ات بتزوي��د  منتس��بي الغرف��ة مب��ا   
تخ��دم  واقتصادي��ة  جتاري��ة  معلوم��ات  م��ن  يطلبون��ه 
نش��اطهم،  س��واء على املس��توى احملل��ي أو العربي أو 
األجنب��ي، وي��ربز دور املرك��ز يف خدم��ة القط��اع الصناعي 
بتوف��ريه  كم هائ��ل من املعلومات والبيان��ات واإلحصاءات 
املهم��ة لرجال األعمال العامل��ني يف القطاع الصناعي، 
وكذلك إع��داد جمموع��ة متنوعة من التقاري��ر االقتصادية 
الدورية التي تساعد  رجال األعمال والصناعة يف  تسويق 

منتجاتهم،  وفتح أسواق جديدة لها.

• اإلدارة القانونية:
تق��دم الغرف��ة ملنتس��بيها م��ن خ��الل إدارته��ا القانونية   
النص��ح واملش��ورة القانونية، وذلك من أجل نش��ر الوعي 
أنه��ا توض��ح األنظم��ة  ب��ني منتس��بيها،  كم��ا  القان��وين 
تزويده��م  إىل  باإلضاف��ة  املطبق��ة،  والق��رارات  واللوائ��ح 
م  بنماذج املس��تندات والعق��ود املعتمدة، كم��ا أنها تقدِّ
اخلدم��ات القانوني��ة للقط��اع الصناع��ي خصوص��ًا فيم��ا 
يتعلق باألنظمة احلكومية اخملتلفة املرتبطة بالصناعة 
مث��ل نظام احلماي��ة اجلمركي��ة، ونظام حماية وتش��جيع 

الصناعات الوطنية.

• إدارة التدريب: 
       تق��وم الغرف��ة ب��دورات تدريبي��ة متخصص��ة وعامة وذلك 
بالتعاون مع كافة املنظم��ات املتخصصة األخرى، وذلك 
بهدف رفع الكفاءات اإلدارية والفنية يف القطاع الصناعي 

والقطاعات االقتصادية األخرى.

• إدارة املنتسبني:
       متث��ل الغرف��ة القط��اع اخل��اص ل��دى الس��لطات العامة 
وق��د خول��ت لها س��لطة التصديق على معام��الت جميع 
منتسبيها، وإصدار الش��هادات واحملررات واملستندات 

التي تخدم القطاع الصناعي.
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املراجع 

1. مراجع عربية: 

• وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعوام خمتلفة.

•  مؤسسة النقد العربي السعودي، اإلدارة العامة لألبحاث االقتصادية واإلحصاء، التقرير السنوي، أعوام خمتلفة.

• غرفة الشرقية، حقائق وأرقام، 2008 م .

• غرفة الشرقية، املقومات االقتصادية للمنطقة الشرقية، 1997.

• غرفة الشرقية، املرشد الصناعي، 1996.

• غرفة الشرقية، احلوافز الصناعية يف اململكة العربية السعودية، 1995.

• غرفة الشرقية، خدمات الغرفة للقطاع الصناعي.

2. بيانات: 

• وزارة التجارة والصناعة، مؤشرات وتقارير إحصائية، أعوام خمتلفة.

   

• املعلومات الواردة يف هذا التقرير التعرب عن أي موقف للغرفة والنتحمل أية مسؤولية،
    رغم اتباع أقصى درجات الدقة واحلذر أثناء إعداد هذا التقربر
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