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اململكةفـيالصناعةقطاعيشكل
الوطني،االقتصادروافدأحدالسعوديةالعربية

كبيرااهتمام2030اململكةرؤيةأولتولقد
التياألهدافيفجليايظهرالصناعةبقطاع

نسبةرفعالرؤيةاستهدفتفلقدصاغتها،
ىلع٪٥٠إلى٪١٦منالنفطيةغيرالصادرات

النفطي،غيراملحليالناتجإجماليمناألقل
يفالخاصالقطاعبمساهمةالوصولعنفضال

ويشارك،%٦٥إلى%٤٠مناملحليالناتجإجمالي
هذينلتحقيقرئيسيابدوراالصناعيالقطاع

ة،للرؤياألخرىاألهدافتحقيقعنفضالالهدفين،
للمملكة،الصناعةأهميةىلعيؤكدماوهو

املناطقأهمأحدباعتبارهاعسيروملنطقة
.استثمارياالواعدة
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بتاريخ50/مرقمامللكياملرسومظل
تالصناعاوتشجيعحمايةنظامبقانونالصادر1381/12/23

صدورحتىاململكةيفالصناعةقطاعينظمالوطنية
نصالذي1427/04/04بتاريخ20/مرقمامللكيمرسوم

املوحدالصناعيالتنظيمقانونىلعاملوافقةىلع
ة،السعوديالعربيةاململكةيفبهوالعملالخليج،لدول

9994برقمامللكيالديوانعنصادراوزارياقراراوتبعه
الصناعيالتنظيمقانوناعتباريفيد1435/03/17وتاريخ

عوتشجيحمايةلنظامملغياالتعاونمجلسلدولاملوحد
التنظيمقانونأصبحيومهاومنالوطنية،الصناعات
لقطاعاملنظمهوالتعاونمجلسلدولاملوحدالصناعي
تلكوثائقىلعاالطالعويمكنباململكة،الصناعة
قللوثائالوطنيللمركزااللكترونياملوقعىلعاألنظمة

.واملحفوظات
رقمالوزراءمجلسقرارصدر،1438/07/13ويف

وممتلكاتهابوثائقهاالصناعةوكالةنقلوالذي448
واملمتلكات(واملشغولةالشاغرة)والوظائفواملوظفين

ناعةالصبنشاطاملتعلقةاملاليةواملخصصاتوالوثائق
الطاقةوزارةإلى(سابقًا)والصناعةالتجارةوزارةمن

ولةاملسئهياألخيرةلتصبحاملعدنية،والثروةوالصناعة
.السعوديةالعربيةباململكةالصناعةقطاععن
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االطار التشريعي املنظم لقطاع : ثانيا
الصناعة باململكة 6



املنشآت الصناعية يف عسير: ثالثا

الحجمحسببعسيرالصناعيةاملنشآت(أ
الصناعيةاملنشآتعددبلغ،2017الصناعيالنشاطمسحلبياناتطبقا

الصناعيةاملنشآتإجماليمن%5.8نحواملنشآتتلكتمثلمنشأة،6487بعسير
ينبالخامسةاملرتبةالصناعيةاملنشآتمنالعددبهذاعسيروتحتلباململكة،

.اململكةمناطقكافة
يزيدبمااملنشآتتلكعددقدرالصغر،متناهيةاملنشآتمستوىوىلع

املنشآتإجماليمن%6.8نحويمثلنالصغر،متناهيةصناعيةمنشأةآالف6عن
رابعةالاملرتبةعسيربهنوتحتلاململكة،مستوىىلعالصغرمتناهيةالصناعية

.اململكةمناطقمستوىىلعالصغرمتناهيةالصناعيةاملنشآتبين
بهماحتلتمنشأة300عنيزيدبماعددهافقدرالصغيرة،املنشآتأما

إجماليهامن%1.7نحووشكلناململكةمناطقكافةبينالسابعةاملرتبةعسير
.اململكةمستوىىلع

سةالساداملرتبةعسيراحتلتفلقدوالكبيرة،املتوسطةاملنشآتويف
،%2.2بنحوقدرتوالتيذاتهاالنسبةوشكلوااململكة،مناطقبينمنهماكليف

128بنحوعسيريفاملتوسطةاملنشآتقدرتحيثالعدديفاختلفاقدأنهماإال
معيارأنإلىاإلشارةوتجدر.منشأة14الكبيرةاملنشآتعددبلغحينيفمنشأة،
.التاليالجدوليفموضحهوكماالعمالةعددهواملنشأةحجمتحديد

متناهية 
الصغر

•6.8%
الرابعة•

الصغيرة
•1.7%
السابعة•

املتوسطة
•2.2%
السادسة•

الكبيرة
•2.2%
السادسة•

اإلجمالي
•5.8%
الخامسة•

اعية نسب وترتيب املنشآت الصن
بعسير حسب الحجم ىلع 

مستوى اململكة
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,  متناهية الصغر
93.1%

%4.7, صغيرة

%2.0, متوسطة
%0.2, كبيرة

لحجم  ا لصناعية بعسير حسب  ا للمنشآت  لنسبي  ا لتوزيع  2017ا

هرتظعسير،ملنطقةتفصيالأكثروبنظرة
5-1)الصغرمتناهيةاملنشآتاستحواذالبيانات

املنشآتإجماليمن%93منأكثرىلع(عمال
ىلعالباقيةالنسبةوتتوزعبعسير،الصناعية
%4.7بواقعأحجامهاباختالفاألخرىاملنشآت
تتعدىلمحينيفللمتوسطة،%2وللصغيرة،

.%0.2عسيريفالكبيرةالصناعيةاملنشآتنسبة

القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املنشآت الصناعية يف عسير: ثالثا

2017اإلداريةواملنطقةاملنشأةحجمحسبالصناعيةاملنشآت

املنطقة
متناهية الصغر 

(5-1)عمالة 
صغيرة

(49-6)عمالة 
متوسطة

(249-50)عمالة 
كبيرة

جملة+(250)عمالة 
)%(عدد)%(عدد)%(عدد)%(عدد)%(عدد

20,19922.95,53130.71,55626.520932.727,49524.4الرياض
20,91423.75,04328.01,41424.115624.427,52724.4مكة املكرمة

5,9866.89525.380213.7497.77,7896.9املدينة املنورة
5,2035.95573.12273.9223.46,0095.3القصيم

14,04315.94,38124.31,17120.015524.219,75017.5املنطقة الشرقية
6,0426.83031.71282.2142.26,4875.8عسير
2,7253.12421.31121.981.33,0872.7تبوك
2,4342.82041.1821.471.12,7272.4حائل

1,0881.2940.5450.830.51,2301.1الحدود الشمالية
3,7304.23091.71192.060.94,1643.7جازان
2,1032.42101.2641.140.62,3812.1نجران
2,0442.31020.6641.130.52,2132.0الباحة
1,7282.01090.6851.440.61,9261.7الجوف

88,23910018,0371005,869100640100112,785100اإلجمالي
.الصادر عن الهيئة العامة للحصاء2017تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مسح النشاط الصناعي : املصدر

8



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

اطالنشحسببعسيرالصناعيةاملنشآت(ب
املنشآتإجماليمن%28منيقربماتركز

وصلحيثامللبوساتصناعةيفعسيريفالصناعية
وتلتهامنشأة،1800عنيزيدمااملنشآتتلكعدد

املشكلةاملعادنمنتجاتصنعيفالعاملةاملنشآت
يف،%26مناقتربتبنسبة(واملعداتاآلالتباستثناء)

بوتركيوصيانةإصالحيفالعاملةاملنشآتجاءتحين
1000عنيزيدبماالثالثةاملرتبةيفواملعداتاآلالت

.عسيرمنشآتإجماليمن%15.6نحوتمثلمنشأة
منشآتأليةعسيرافتقارإلىاإلشارةوتجدر

الفحمتعدين:هيأنشطةأربعةيفتعملصناعية
جمعأنشطةوالفلزات،ركازاتتعدينو،والليغنيت

املعالجةأنشطةووتصريفها،ومعالجتهاالنفايات
.األخرىالنفاياتإدارةوخدمات

عسيرمنشآتتستحوذأخرى،ناحيةومن
التاآلوتركيبوصيانةإصالحيفالعاملةالصناعية
بالنسبةتمثيلنسبةأىلعىلعواملعدات

عسير،يفاملتاحةاألنشطةكافةبينللمملكة
اململكةمنشآتمن%8عنيزيدمايوجدحيث

،عسيربمنطقةالنشاطهذايفالعاملةالصناعية
ُصنعيفالعاملةالصناعيةاملنشآتوتليها

من%7ىلععسيرتستحوذوالتيالتبغ،منتجات
.اململكةمستوىىلعإجماليها

املنشآت الصناعية يف عسير: ثالثا 9
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عسير للمملكة)%( منشآت اململكةمنشآت عسيرالنشاط )%(عدد
0070.0والليغنيتتعدين الفحم 

10.02721.4استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
00510.0الفلزاتركازاتتعدين 

90.143992.3األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
80.121605.0أنشطة خدمات دعم التعدين

69010.611,8955.8ُصنع املنتجات الغذائية
430.661,0214.2ُصنع املشروبات

60.09867.0ُصنع منتجات التبغ
120.182,3910.5ُصنع املنسوجات
1,80627.832,9605.5ُصنع امللبوسات

70.111484.7ُصنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
2593.994,9985.2ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين

20.033570.6ُصنع الورق ومنتجات الورق
681.051,4334.7الطباعة واستنساخ وسائط األعالم املسّجلة

60.091374.4صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
230.351,5291.5ُصنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

20.03992.0صنع املنتجات األساسية واملستحضرات الصيدالنية
70.117930.9صنع منتجات املطاط واللدائن

2523.884,6865.4صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
110.176091.8صنع الفلزات القاعدية

1,67325.821,2777.9(باستثناء اآلالت واملعدات)صنع منتجات املعادن املشكلة 
10.021520.7والبصريةاإللكترونية صنع الحواسيب واملنتجات 

210.326203.4صنع املعدات الكهربائية
120.183813.1صناعة اآلالت واملعدات غير املصنفة يف موضع أخر

40.063391.2صناعة املركبات ذات املحركات واملركبات 
10.02512.0صناعة معدات النقل األخرى

4206.479,9044.2صناعة األثاث
180.285213.5الصناعة التحويلية األخرى

1,00915.612,4488.1إصالح وصيانة وتركيب اآلالت واملعدات
320.497914.0توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

811.252,0134.0ومعالجتها وتوصيلهااملياةتجميع 
30.051402.1الصرف الصحي

002980.0أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها 
00190.0أنشطة املعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى

6,487100112,7855.8اإلجمالي
.للحصاءالعامةالهيئةعنالصادر2017الصناعيالنشاطمسحبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

2017واململكةعسيريفالنشاطحجمحسبالصناعيةاملنشآت
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الحجمحسببعسيرالصناعيةباملنشآتاملشتغلين(ج
املشتغلينإجماليبلغ،2017الصناعيالنشاطمسحلبياناتطبقا

من%2.8نحويمثلونمشتغل،ألف33.6عنيزيدمابعسيرالصناعيةباملنشآت
ةاملرتببهمعسيروتحتلباململكة،الصناعيةباملنشآتاملشتغلينإجمالي

.اململكةمناطقكافةبينالسادسة
بمابهااملشتغلينعددقدرالصغر،متناهيةاملنشآتمستوىوىلع

املنشآتمشتغليإجماليمن%6.3نحويمثلوامشتغل،ألف10.6منيقترب
ابعةالراملرتبةعسيربهموتحتلاململكة،مستوىىلعالصغرمتناهيةالصناعية

.اململكةمناطقمستوىىلعالصغرمتناهيةالصناعيةاملنشآتبين
ألف3.8عنيزيدبمابهااملشتغلينعددفقدرالصغيرة،املنشآتأما

نحونوشكلاململكةمناطقكافةبينالسادسةاملرتبةعسيربهماحتلتمشتغل
.اململكةمستوىىلعإجماليهامن1.6%

مابعسيرمنطقةيفبهااملشتغلينعددقدراملتوسطة،املنشآتويف
الصنعيةاملنشآتمشتغليإجماليمن%3.1يمثلونمشتغل،ألف12عنيزيد

بينالسادسةاملرتبةيفبهمعسيروتأتياململكة،مستوىىلعاملتوسطة
.اململكةمناطقكافة

نسبةيفأيضاالسادسةاملرتبةعسيراحتلتفلقدالكبيرة،املنشآتوعن
عددوبلغ،%1.7بنحوقدرتوالتياململكة،مناطقبيناملشتغليناستقطاب

.شخصآالف7منيقربماعسيربمنطقةاملنشآتتلكيفاملشتغلين

متناهية 
الصغر

•6.3%
الرابعة•

الصغيرة
•1.6%
السادسة•

املتوسطة
•3.1%
السادسة•

الكبيرة
•1.7%
السادسة•

اإلجمالي
•2.8%
السادسة•

آت نسب وترتيب مشتغلي املنش
الصناعية بعسير حسب الحجم 

ىلع مستوى اململكة

القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املنشآت الصناعية يف عسير: ثالثا 11



هرتظعسير،ملنطقةتفصيالأكثروبنظرة
ثرأكىلعاملتوسطةاملنشآتاستقطابالبيانات

،%36بلغتالصناعيةاملنشآتعمالةمننسبة
األخرىاملنشآتىلعالباقيةالنسبةوتتوزع

الصغر،ملتناهية%32بواقعأحجامهاباختالف
استحواذنسبأقلكانتحينيفللكبيرة،%21و

.%11بحواليالصغيرةاملنشآتيفاملشتغلين

القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املنشآت الصناعية يف عسير: ثالثا

2017اإلداريةواملنطقةاملنشأةحجمحسبالصناعيةباملنشآتاملشتغلين

املنطقة
متناهية الصغر 

(5-1)عمالة 
صغيرة

(49-6)عمالة 
متوسطة

(249-50)عمالة 
كبيرة

جملة+(250)عمالة 
)%(عدد)%(عدد)%(عدد)%(عدد)%(عدد

33,96120.370,76830.0104,71526.2142,21534.7351,65929.0الرياض
44,36026.561,66126.291,79723.0102,38325.0300,20124.8مكة املكرمة

9,9305.911,7065.050,35612.624,6716.096,6638.0املدينة املنورة
9,8855.97,5403.217,2714.311,3632.846,0593.8القصيم

28,76917.263,21226.876,31919.1107,96526.4276,26522.8املنطقة الشرقية
10,5766.33,8391.612,2413.16,9551.733,6112.8عسير
5,4493.33,3641.48,5442.13,2010.820,5581.7تبوك
4,7292.82,3601.06,5021.63,0920.816,6831.4حائل

2,0961.31,3770.63,4130.91,2900.38,1760.7الحدود الشمالية
6,6344.03,8071.611,3502.82,5080.624,2992.0جازان
4,5052.73,0731.35,9371.51,6330.415,1481.2نجران
3,1841.91,3590.64,5691.19050.210,0170.8الباحة
3,5792.11,5090.66,3561.61,1990.312,6431.0الجوف

167,657100235,575100399,370100409,3801001,211,982100اإلجمالي
.الصادر عن الهيئة العامة للحصاء2017تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات مسح النشاط الصناعي : املصدر

,  متناهية الصغر
32%

, صغيرة
11%

%36, متوسطة

%21, كبيرة

لصناعية بعسير حسب  ا لنسبي ملشتغلي املنشآت  ا لتوزيع  ا
لحجم  2017ا

12

تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة : املصدر
.املعدنية



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

نشاطالحسببعسيرالصناعيةباملنشآتاملشتغلين(د
املنشآتمشتغليإجماليمن%19.5منيقربماتركز

ءباستثنا)املشكلةاملعادنمنتجاتصنعيفعسيريفالصناعية
مشتغل،ألف6.5عنيزيدملاعددهموصلحيث(واملعداتاآلالت

األخرىالالفلزيةاملعادنمنتجاتصنعيفالعاملةاملنشآتوتلتها
ُصنعيفالعاملةاملنشآتجاءتحينيف،%17مناقتربتبنسبة

مشتغلألف4.3منيقترببماالثالثةاملرتبةيفالغذائيةاملنتجات
.بعسيرالصناعيةاملنشآتمشتغليإجماليمن%12.7نحويمثلون

عسيرمنشآتتستحوذأخرى،ناحيةومن
ىلعالتبغمنتجاتصنعيفالعاملةالصناعية

يفالعامليناململكةلعمالةتمثيلنسبةأىلع
املتاحةاألخرىباألنشطةمقارنةاملنشآتتلك

مشتغليمن%6منيقتربمايوجدحيثبعسير،
النشاطهذايفالعاملةالصناعيةاململكةمنشآت

لةالعامالصناعيةاملنشآتوتليهاعسير،بمنطقة
يوالتواملعداتاآلالتوتركيبوصيانةإصالحيف

مشتغليهاإجماليمن%5.4ىلععسيرتستحوذ
.اململكةمستوىىلع

املنشآت الصناعية يف عسير: ثالثا 13



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

عسير للمملكة)%( ةمشتغلو منشآت اململكرمشتغلو منشآت عسيالنشاط )%(عدد
00.0160.0والليغنيتتعدين الفحم 

3561.162,1560.6استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
00.03,7930.0الفلزاتركازاتتعدين 

540.210,1950.5األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
2860.920,8261.4أنشطة خدمات دعم التعدين

4,27912.7113,8653.8ُصنع املنتجات الغذائية
5451.629,7441.8ُصنع املشروبات

230.13915.9ُصنع منتجات التبغ
940.322,8990.4ُصنع املنسوجات
3,2349.684,4233.8ُصنع امللبوسات

900.32,2164.1ُصنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
8812.630,1922.9ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين

910.317,2550.5ُصنع الورق ومنتجات الورق
7772.320,3453.8الطباعة واستنساخ وسائط األعالم املسّجلة

2800.818,4061.5صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
7642.397,6400.8ُصنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

730.27,5131.0صنع املنتجات األساسية واملستحضرات الصيدالنية
590.230,5140.2صنع منتجات املطاط واللدائن

5,68016.9135,2874.2صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
3201.047,8750.7صنع الفلزات القاعدية

6,56019.5141,3494.6(داتباستثناء اآلالت واملع)صنع منتجات املعادن املشكلة 
80.03,4210.2والبصريةاإللكترونية صنع الحواسيب واملنتجات 

5451.624,1092.3صنع املعدات الكهربائية
7992.427,2462.9صناعة اآلالت واملعدات غير املصنفة يف موضع أخر

930.39,2771.0صناعة املركبات ذات املحركات واملركبات 
240.12,9170.8صناعة معدات النقل األخرى

9752.959,5401.6صناعة األثاث
2110.67,8092.7الصناعة التحويلية األخرى

3,58010.766,4245.4إصالح وصيانة وتركيب اآلالت واملعدات
1,9515.871,6132.7توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

7572.321,3953.5ومعالجتها وتوصيلهااملياةتجميع 
2220.710,6832.1الصرف الصحي

00.010,2090.0أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها 
00.04390.0أنشطة املعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى

33,6111001,211,9822.8اإلجمالي
.للحصاءالعامةالهيئةعنالصادر2017الصناعيالنشاطمسحبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

2017واململكةعسيريفالنشاطحجمحسبالصناعيةباملنشآتاملشتغلين

املنشآت الصناعية يف عسير: ثالثا 14



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

اناتالبيأحدثىلعنظرةخاللمنعسيربمنطقةللمصانعمفصالتحليالالتقريرمنالجزءهذايتناول
املنتجةاملصانعتحليلخاللمنذلكيتموسوفعنها،املعدنيةوالثروةوالصناعةالطاقةوزارةمناملتاحة

.املصانعلتلكاملالرأسوقيمالعمالةوحجمالعددحيثمناإلنشاءتحتواملصانع

الترتيب)%(معدل النمو املنطقة
53.611الرياض
65.09القصيم

23.714املكرمةمكة 
70.48املنورةاملدينة 

54.010املنطقة الشرقية
93.35جيزان
86.46نجران
109.94عسير
50.013الباحة
141.23حائل
80.47تبوك

178.62الشماليةالحدود 
181.51الجوف

51.212اإلجمالي
ناعةوالصالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر
.املعدنيةوالثروة

يفاملنتجةاملصانععددنمومعدالت
2017و2008عاميبيناململكةمناطق

املصانع املنتجة يف عسير( أ
عسيرتطور املصانع املنتجة بمنطقة ( 1-أ

،2008عاميفمصنع142بـمقارنة298عسيربمنطقة2017يفاملنتجةاملصانععددإجماليبلغ
عدديفالنمومعدلفيهابلغالذياململكةمستوىىلععنهيزيدماوهو،%110قاربنمومعدلبذلكمحققة
7759إلىليصل2008يفمصنع5131منباململكةاملصانععددوارتفع،%51نحوالعشرةالسنواتخاللاملصانع

منالفترةخاللاملصانععددتطورحيثمنالرابعةاملرتبةاملعدلبهذاعسيرحققتولقد.2017يفمصنع
.2017وحتى2008

أنيتضحاملنطقة،ىلعتفصيالأكثروبنظرة
تمقداملنطقةمصانععدديفزيادةمعدلأىلع

انخفضحينيف،%15.5نحووبلغ2010عاميفتسجيله
يفاألولىمرتيناملنطقةيفاملصانععددنمومعدل

بحواليقدرتبنسب2017عاميفوالثانية2012عام
مصنعبعدداالنخفاضوكانالترتيب،ىلع%0.3و0.5%

.الحالتينيفواحد
السنوياملتوسطبلغالعشر،السنواتمداروىلع

%8.7نحوعسيربمنطقةاملصانععدديفالنموملعدل
قدروالذياململكةمستوىىلعمثيلهمنأىلعوهو

.%4.7بحوالي

15



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

بلغالصناعي،املالرأسمستوىوىلع
بمنطقة2017يفاملنتجةاملصانعمالرأسإجمالي

3.4بنحومقارنةريالمليار4.9منيقربماعسير
نمومعدلبذلكمحققة،2008عاميفريالمليار
مستوىىلععنهكثيرايقلماوهو،%54بنحوقدر

مالرأسيفالنمومعدلفيهابلغالذياململكة
ارتفعحيث،%139نحوالعشرةالسنواتخاللاملصانع

يفريالمليار503منباململكةاملصانعمالرأس
يفريالتريليون1.1منيقربماإلىليصل2008
ثةالثالاملرتبةاملعدلبهذاعسيرحققتولقد.2017

الفترةخاللاملصانعمالرأستطورحيثمنعشرة
.2017وحتى2008من

142
161

186
211 210

232
255

279
299 298

13.4

15.5

13.4

-0.5

10.5

9.9 9.4

7.2

-0.3

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

-

50

100
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200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2017-2008تطور عدد مصانع عسير ومعدالت نموها خالل الفترة 

عدد المصانع )%(معدل النمو 

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

أىلعأنإلىالبياناتتشيرأخرى،ناحيةومن
هتسجيلتمقداملنطقةمصانعمالرأسيفزيادةمعدل

معدلأقلكانحينيف،%8.4نحووبلغ2011عاميف
بنسبة2012يفبعسيراملصانعمالرأسيفللنمو
انخفاضاشهدالذياألعوامأحدوهو،%0.05بحواليقدرت

.املصانععدديف

الترتيب)%(معدل النمو املنطقة
9810الرياض
1697القصيم

5512املكرمةمكة 
5811املنورةاملدينة 

1976املنطقة الشرقية
5614جيزان
1309نجران
5413عسير
115451الباحة
16692حائل
5214تبوك

8253الشماليةالحدود 
2585الجوف

1398اإلجمالي
ناعةوالصالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر
.املعدنيةوالثروة

معدالت نمو رأس مال املصانع املنتجة يف
2017و2008مناطق اململكة بين عامي 
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

يالسنواملتوسطبلغالعشر،السنواتمداروىلع
نحوعسيربمنطقةاملصانعمالرأسيفالنموملعدل

زادالذياململكةمستوىىلعمثيلهمنأقلوهو45%
.%95عن

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

3,145.3
3,353.4

3,592.8
3,894.0 3,896.0

4,118.0
4,409.8 4,482.4 4,670.5 4,854.4

6.61
7.14

8.38

0.05

5.70

7.08

1.65

4.20 3.94

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2017-2008تطور رأس مال مصانع عسير ومعدالت نموها خالل الفترة 

رأس المال بالمليون لاير )%(معدل النمو 
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

يفالصناعيةالعمالةعددزادفقدالعمالة،أما
2017يفعاملألف25عمبعسيراملنتجةاملصانع
بذلكمحققة،2008عاميفعاملآالف8بحواليمقارنة
مرةمنبأكثريزيدماوهو،%215نحوبلغنمومعدل
معدلفيهابلغالذياململكةمستوىىلععنهونصف

العشرةالسنواتخاللباملصانعالعمالةعدديفالنمو
مناململكةمصانععمالعددارتفعحيث،%92نحو

مليونعنيزيدماإلى2008يفعاملألف550حوالي
املعدلبهذاعسيرمنطقةحققتولقد.2017يفعامل

الصناعيةالعمالةعددتطورحيثمنالخامسةاملرتبة
.2017وحتى2008منالفترةخالل

الترتيب)%(معدل النمو املنطقة
89.211الرياض
149.08القصيم

75.714املكرمةمكة 
114.09املنورةاملدينة 

81.812املنطقة الشرقية
275.23جيزان
177.56نجران
215.45عسير
153.07الباحة
701.41حائل
75.913تبوك

436.52الشماليةالحدود 
241.74الجوف

91.610اإلجمالي
ناعةوالصالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر
.املعدنيةوالثروة

ة معدالت نمو عدد العمالة باملصانع املنتج
2017و2008يف مناطق اململكة بين عامي 
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

معدلأىلعأنإلىالبياناتتشيرآخر،جانبوىلع
عاميفتسجيلهتمقداملنطقةمصانععمالةيفزيادة
يفللنمومعدلأقلكانحينيف،%36.5نحووبلغ2009
،%1.1بحواليقدرتبنسبة2017يفبعسيراملصانععمالة

.املصانععدديفانخفاضاشهدالذياألعوامأحدوهو
السنوياملتوسطبلغالعشر،السنواتمداروىلع

نحوعسيربمنطقةالصناعيةالعمالةعدديفالنموملعدل
قدرالذياململكةمستوىىلعمثيلهعنيزيدماوهو14.1%

.%7.6بنحو

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

2017املصانع املنتجة بمنطقة عسير ( 2-أ
احتلتمصنع298عسيرمنطقةيف2017عاممنالرابعالربعبنهايةاملنتجةاملصانععددإجماليبلغ

املكرمة،ومكةالشرقية،واملنطقةالرياض،منكلبعد)اململكةمناطقكافةبينالخامسةاملرتبةبهم
اململكةمصانعإجماليمن%3.84بحواليقدرتوبنسبةاملصانععددحيثمن(الترتيبىلعاملنورةواملدينة

.مصنع7759عددهمالبالغ
منالرابعالربعبنهايةعسيرمنطقةيفاملصانعمالرأسإجماليبلغفلقداملال،رأسمستوىوىلع

واملقدرباململكةاملصانعكافةمالرأسإجماليمن%0.44نحويمثلواريال،مليار4.9منيقتربما2017عام
منلكبعد)اململكةمناطقبينالعاشرةاملرتبةعسيرمنطقةاحتلتالنسبة،وبتلك.ريالتريليون1.1بحوالي

والباحة،وجيزان،الشمالية،والحدودوالقصيم،املنورة،واملدينةوالرياض،املكرمة،ومكةالشرقية،املنطقة
.الصناعياملالرأسإجماليحيثومن(وحائل
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

عاممنالرابعالربعبنهايةعاملألف25عنيزيدماعسيرمنطقةمصانعاستوعبتفلقدالتشغيل،أما
ةالنسببتلكعسيرمنطقةاحتلتولقد.باململكةالصناعيةالعمالةإجماليمن%2.4نحونسبتهمبلغت2017

ملعامليونعنيزيدماعددهمالبالغاململكةمناطقمستوىىلعالصناعيةالعمالةعدديفالسادسةاملرتبة
.(والقصيماملنورة،واملدينةالشرقية،واملنطقةاملكرمة،ومكةالرياض،منكلبعد)

املنطقة
عدد العمالة(باملليون ريال)راس املال عدد املصانع

)%( قيمةالترتيبةللمملك)%( عدد
الترتيبةللمملك)%( عددالترتيبللمملكة

3,13540.401127,536.411.603399,31337.971الرياض
2973.83614,232.41.29531,9003.035القصيم

1,55520.043148,659.213.522254,03624.162املكرمةمكة 
3053.93497,220.78.84446,4994.424املنورةاملدينة 

1,73422.352658,348.759.871252,60824.023املنطقة الشرقية
871.12711,461.81.0478,6290.828جيزان
410.53113,875.70.35114,6890.4510نجران
2983.8454,854.40.441025,1572.396عسير
270.351310,896.30.9981,2600.1213الباحة
821.0696,224.60.57912,6861.217حائل
831.0783,489.80.32126,6850.649تبوك

390.501211,624.61.0664,5230.4311الشماليةالحدود 
760.98101,164.80.11133,7010.3512الجوف

ــــ1,051,686100ــــ1,099,589100ــــ7,759100اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

اية املصانع املنتجة باململكة من حيث العدد ورأس املال والعمالة حسب املنطقة اإلدارية بنه
2017الربع الرابع 

وعدداملصانععددحيثمنالصناعيةعسيرمساهماتنسبيفانخفاضوجودالبياناتمنويتضح
راألمبها،املتاحةالصناعيةواملقوماتاملنطقةحجممعيتناسبالماوهوالصناعي،املالرأسوكذلكالعمالة

.اململكةمستوىىلعالصناعيةمساهماتهونسبباملنطقةالصناعيالقطاعيفالنظرإلعادةيحتاجالذي
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

النشاطحسب 2017املصانع املنتجة بمنطقة عسير يف ( 3-أ
الالفلزيةاملعدنصنعنشاطويستحوذنشاط،18ىلععسيرمنطقةمصانعتوزيعإلىالبياناتتشير

باستثناءاملشكلةاملعادنمنتجاتصنعنشاطويليه،(مصنع151)باملنطقةاملصانععددنصفمنأكثرىلع
املطاطمنتجاتصنعنشاطيأتيثم،(مصنع45)بعسيراملصانععددمن%15عنيزيدبماواملعداتاآلالت

%7.4إلىوصلتبنسبةالغذائيةاملنتجاتصنعنشاطالرابعةاملرتبةويف،(مصنع25)%8.4بحواليواللدائن
املوادصنعنشاطثم،(مصنع15)عسيرمصانعإجماليمن%5يمثلبمااملشروباتصنعنشاطويليه،(مصنع22)

.(مصنع14)%4.7بنسبةالكيميائيةواملنتجات

,  صنع المنتجات الغذائية 
7.5%

صنع المشروبات 
 ,5.0%

,صنع الملبوسات 
1.7%

صنع المواد الكيميائية 
,والمنتجات الكيميائية 

4.7%

صنع منتجات المطاط واللدائن 
 ,8.4%

صنع منتجات المعادن 
الالفلزية االخرى 

 ,50.8%

صنع منتجات المعادن 
المشكلة، باستثناء االالت 

%15.1, والمعدات 

صنع االثاث 
 ,2.4%

2017التوزيع النسبي ملصانع عسير ىلع أهم األنشطة االقتصادية 

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

ىلععسيرمنطقةيفاالخرىالالفلزيةاملعادنمنتجاتصنعنشاطمصانعتستحوذآخر،جانبوىلع
صنعأنشطةمصانعاالستحواذيفوتليهااململكة،مستوىىلعالنشاطهذامصانعإجماليمن%9.4نحو

تأتيثم،%4.6حوالينسبتهبماامللبوساتصنعأنشطةمصانعثم،%6.9بحواليتقدربنسبةاملشروبات
يتواجدحينيف،%4عنتزيدبنسبةواملعداتاآلالتباستثناءاملشكلةاملعادنمنتجاتصنعأنشطةمصانع

مثليواحدمصنععسيرفيهتمتلكوالتيالقاعديةالفلزاتصنعنشاطيفعسيرمنطقةملصانعتمثيلأقل
.النشاطهذايفالعاملةاململكةمصانعإجماليمن%0.3نحو

النشاط
مصانع مصانع عسير

اململكة
عسير )%( 

للمملكة )%(عدد
227.47942.77صنع املنتجات الغذائية 

155.02196.85صنع املشروبات 
51.71104.55صنع امللبوسات 

10.3323.13صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 
10.3981.02صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر 

10.32640.38صنع الورق ومنتجات الورق 
10.3422.38الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

10.31480.68صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
144.77511.86صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

258.41,0522.38صنع منتجات املطاط واللدائن 
15150.71,6109.38صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

10.33400.29صنع الفلزات القاعدية 
4515.11,0874.14واملعدات اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 

10.32380.42صنع املعدات الكهربائية 
10.32220.45واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

41.31522.63صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة 
72.33172.21صنع االثاث 

20.7712.82الصناعات التحويلية االخرى 
2981007,547اإلجمالي (#)3.95

.عسيرإليهاتفتقرالتياألنشطةمصانعاستثناءتم(#)
.املعدنيةوالثروةوالصناعةالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

2017املصانع يف عسير واململكة حسب النشاط يف 
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

عسيرافتقارإلىاإلشارةتجدر
يبلغأنشطةسبعةيفمصانعلوجود

مستوىىلعمصانعهاعددإجمالي
.مصنع212اململكة

ا عدد مصانع األنشطة الصناعية التي تفتقر إليه
2017عسير ىلع مستوى اململكة 

العددالنشاط
102صنع املنسوجات 

43واملستحضراتصنع املنتجات الصيدالنية االساسية 
49صنع الحواسيب واملنتجات االلكترونية والبصرية 

8صنع معدات النقل االخرى 
3واملعدات اآلالت اصالح وتركيب 

5توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 
2تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلها 

212اإلجمالي
.نيةاملعدوالثروةوالصناعةالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

%42منأكثرىلعالالفلزيةاملعادنصنعنشاطاستحواذإلىالبياناتتشيراملال،رأسصعيدوىلع

يقترببماالغذائيةاملنتجاتصنعنشاطويليه،(ريالمليار2منأكثر)بعسيرالصناعياملالرأسإجماليمن
مليون355)%7.3بحواليالكيميائيةواملنتجاتاملوادصنعنشاطيأتيثم،(ريالمليار1.36حوالي)%28من

.(ريال
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

,  صنع المنتجات الغذائية 
27.97%

%5.58, صنع المشروبات 

الطباعة واستنساخ وسائط 
%5.31, االعالم المسجلة 

صنع المواد الكيميائية 
, والمنتجات الكيميائية 

صنع منتجات المطاط 7.32%
%3.01, واللدائن 

صنع منتجات المعادن 
%42.13, الالفلزية االخرى 

صنع منتجات المعادن 
المشكلة، باستثناء االالت 

%5.14, والمعدات 

التوزيع النسبي لرأس املال الصناعي بعسير ىلع أهم األنشطة
2017االقتصادية 

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

منطقةيفاملسجلةاالعالموسائطواستنساخالطباعةنشاطمالرأسيستحوذآخر،جانبوىلع
صنعنشاطمالرأسويليهاململكة،مستوىىلعالنشاطهذامالرأسإجماليمن%12نحوىلععسير

املرتبةيفاالخرىالتحويليةالصناعاتنشاطيأتيثم،%5.7بنحوالصلةذاتواملنتجاتالجلديةاملنتجات
يفعسيرمنطقةيفالصناعياملاللرأستمثيلأقليتواجدحينيف.%3مناقتربتتمثيلبنسبةالثالثة
مالرأسإجماليمن%0.002نحوعسيرفيهتمتلكوالتياملكررةالنفطيةواملنتجاتالكوكفحمصنعنشاط

.اململكةمستوىىلعالنشاطهذا
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

النشاط
رأس مال اململكة رأس املال عسير

(مليون ريال)
عسير )%( 

للمملكة )%(مليون ريال
1,357.727.9760,596.12.241صنع املنتجات الغذائية 

271.05.5825,866.51.048صنع املشروبات 
9.20.191,202.50.765صنع امللبوسات 

30.00.62526.85.695صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 
1.50.031,558.60.096صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر 

14.00.2914,065.60.100صنع الورق ومنتجات الورق 
258.05.312,181.411.827الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

2.00.0494,639.60.002صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
355.17.32565,598.30.063صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

146.33.0127,906.80.524صنع منتجات املطاط واللدائن 
2,045.042.13103,246.31.981صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

8.60.1875,036.00.011صنع الفلزات القاعدية 
249.55.1424,271.51.028واملعدات اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 

4.80.1020,610.30.023صنع املعدات الكهربائية 
2.00.0415,334.50.013واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

11.20.232,927.50.384صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة 
32.00.663,101.71.031صنع االثاث 

56.41.161,911.92.950الصناعات التحويلية االخرى 
1,040,581.80.467( #)4,854.4100اإلجمالي

.عسيرإليهاتفتقرالتياألنشطةمالرأساستثناءتم(#)
.املعدنيةوالثروةوالصناعةالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

2017رأس املال الصناعي يف عسير واململكة حسب النشاط يف 

رأس املال باملليونالنشاط
6,522.9صنع املنسوجات 

5,391.0واملستحضراتصنع املنتجات الصيدالنية االساسية 
3,123.9صنع الحواسيب واملنتجات االلكترونية والبصرية 

1,035.7صنع معدات النقل االخرى 
10.8واملعدات اآلالت اصالح وتركيب 

39,803.0توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 
3,120.0تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلها 

59,007.30اإلجمالي
.والصناعةالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

سير رأس مال مصانع األنشطة الصناعية التي تفتقر إليها ع
2017ىلع مستوى اململكة 

رأسبلوغإلىاإلشارةتجدر

تفتقرالتيالسبعةاألنشطةمال
ريالمليار59عنيزيدماعسيرإليها
.2017يف
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

يفالصناعيةالعمالةمعظمالالفلزيةاملعادنصنعنشاطاستقطابإلىالبياناتفتشيرالعمالة،أما
ئيةالكيمياواملنتجاتاملوادصنعنشاطوتالهباملنطقة،الصناعيةالعمالةإجماليمن%42تفوقبنسبةعسير

إجماليمن%11.3حوالي2017يفاستقطبالذيالغذائيةاملوادصنعنشاطجاءثم،%12.5منيقترببما
.بعسيرالصناعيةالعمالة

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

,  صنع المنتجات الغذائية 
11.31%

%9.83, صنع المشروبات 

صنع المواد الكيميائية 
, والمنتجات الكيميائية 

12.48%

, صنع منتجات المطاط واللدائن 
4.85%

ة صنع منتجات المعادن الالفلزي
%42.21, االخرى 

صنع منتجات المعادن المشكلة، 
, باستثناء االالت والمعدات 

10.60%

التوزيع النسبي للعمالة الصناعية بعسير ىلع أهم األنشطة 
2017االقتصادية 

العمالةالنشاط
18,215صنع املنسوجات 

10,321واملستحضراتصنع املنتجات الصيدالنية االساسية 
9,934صنع الحواسيب واملنتجات االلكترونية والبصرية 

4,578صنع معدات النقل االخرى 
141واملعدات اآلالت اصالح وتركيب 

830توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 
645تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلها 

44,664اإلجمالي
.والصناعةالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

ر عمالة مصانع األنشطة الصناعية التي تفتق
2017إليها عسير ىلع مستوى اململكة 

األنشطةأنبالذكروجدير

دقعسيرإليهاتفتقرالتيالسبعة
عاملألف44.6عنيزيدمااستقطبت

.2017يف
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

عمالة اململكة عمالة عسيرالنشاط
(مليون ريال)

عسير )%( 
للمملكة )%(عدد

2,84511.31160,6481.770953صنع املنتجات الغذائية 
2,4729.8349,5064.993334صنع املشروبات 
2701.0714,0411.92294صنع امللبوسات 

1500.602,6075.75374صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 
450.188,5990.523317فر صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الض

600.2436,8800.16269صنع الورق ومنتجات الورق 
4201.675,2298.032129الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

450.1818,5370.242758صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
3,14012.4899,7943.146482صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

1,2214.8598,8111.235692صنع منتجات املطاط واللدائن 
10,61942.21199,5605.321207صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

900.3668,3580.13166صنع الفلزات القاعدية 
2,66710.60115,9162.300804واملعدات اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 

500.2043,4890.114972صنع املعدات الكهربائية 
500.2032,8780.152077واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

2500.9913,8651.803101صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة 
4851.9326,5131.829291صنع االثاث 

2781.1111,7912.35773الصناعات التحويلية االخرى 
1,007,0222.498158( #)25,157100اإلجمالي

.عسيرإليهاتفتقرالتياألنشطةعمالةاستثناءتم(#)
.املعدنيةوالثروةوالصناعةالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

2017العمالة الصناعية يف عسير واململكة حسب النشاط يف 
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

االستثمارحسب نوع 2017املصانع املنتجة بمنطقة عسير يف ( 4-أ
ىلععسيرمنطقةتستحوذباململكةوطنيمصنع6458وجودإلى2017لعامالرابعالربعبياناتتشير

طقةواملنالرياضمنكلبعداململكةمناطقبينالرابعةاملرتبةالنسبةبتلكوتحتل(مصنع291)منها4.5%
.الوطنيةاملصانععددحيثمنالترتيبىلعاملكرمةمكةومنطقةالشرقية

(مشيطخميسمدينةيفكلهم)أجنبيةمصانعأربعةعسيرمنطقةفتمتلكاألجنبية،املصانعأما
وتحتلمصنع،634عددهموالبالغاململكةمستوىىلعاألجنبيةاملصانععددإجماليمن%0.4نحويمثلون

.فيهااملنتجةاألجنبيةاملصانععددحيثمناململكةمناطقبينمنالسابعةاملرتبةاملنطقةبهم

املنطقة
جملة مشتركأجنبيوطني

اململكة
)%( عدد

)%( عددالترتيبللمملكة)%( عددالترتيبللمملكة
الترتيبللمملكة

2,60540.3131449.5121632.423,135الرياض
2874.4591.4510.19297القصيم

1,22318.9316726.3216524.731,555املكرمةمكة 
2503.96253.94304.54305املنورةاملدينة 

1,38621.5210516.6324336.411,734املنطقة الشرقية
0.01287-861.3710.29جيزان
0.01120.3741-390.611نجران
2914.5440.6730.45298عسير
0.01210.11027-260.413الباحة
761.2930.5830.4682حائل
771.2850.8610.11183تبوك

0.01320.3839-370.612الشماليةالحدود 
0.01376-751.21010.210الجوف

7,759ــــ667100ــــ634100ــــ6,458100اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

2017ع املصانع املنتجة باململكة من حيث نوع االستثمار حسب املنطقة اإلدارية بنهاية الربع الراب
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

ةمشترك(مشيطخميسبمدينة)مصانعثالثعسيرمنطقةتمتلكاملشتركة،املصانعجانبوىلع
املرتبةيفتأتياملنطقةيجعلممااململكة،مستوىىلعاملشتركةاملصانعإجماليمن%0.4يمثلون

منكلوبعدحائلمنطقةمعبالتساوياملشتركةاملصانععددحيثمناململكةمستوىىلعالخامسة
.الترتيبىلعاملنورةواملدينةاملكرمةمكةوالرياضالشرقيةاملنطقة

املصانعاستحواذإلى2017عاممنالرابعالربعبياناتتشيرعسير،منطقةىلعتفصيالأكثروبنظرة
واملشتركةاألجنبيةاملصانعتستحوذحينيفباملنطقة،املصانععددإجماليمن%97.7نحوىلعالوطنية

اململكة،مستوىىلعيختلفالذيالتوزيعوهو.الترتيبىلعاملصانععددإجماليمن%1و%1.3حواليىلع
.للمشتركة%8.6ولألجنبية،%8.2مقابل%83.2ىلعفيهاالوطنيةاملصانعتستحوذحيث

وطني
 ,97.7%

أجنبي
 ,1.3%

مشترك
 ,1%

التوزيع النسبي ملصانع عسير 
2017حسب نوع االستثمار 

وطني
 ,83.2%

أجنبي
 ,8.2%

,مشترك
8.6%

التوزيع النسبي ملصانع اململكة
2017حسب نوع االستثمار 

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

باململكةالوطنيالصناعياملالرأسبلوغإلى2017لعامالرابعالربعبياناتتشيراملال،لرأسوبالنسبة
ةالثامناملرتبةالنسبةبتلكوتحتل(ريالمليار4.8)منها%0.74ىلععسيرمنطقةتستحوذريالمليار651.7نحو
.الوطنيةاملصانععددحيثمناململكةمناطقبين

نحويمثلونريالمليون12.3بحوالييقدرأجنبيمالرأسعسيرمنطقةفتمتلكاألجنبية،املصانعأما
وتحتلريال،مليار7.5نحوقيمتهوالبالغاململكةمستوىىلعللمصانعاألجنبياملالرأسإجماليمن0.16%
.املنتجةاألجنبيةاملصانععددحيثمناململكةمناطقبينمنأيضاالثامنةاملرتبةاملنطقةبهم

املنطقة
مشتركأجنبيوطني

جملة قيمة 
باملليون

 )%(
قيمة الترتيبللمملكة

باملليون
 )%(

قيمة الترتيبللمملكة
باملليون

 )%(
الترتيبللمملكة

108,09816.5922,414.132.20217,023.73.874127,536الرياض
14,2102.18521.30.2851.50.001114,232القصيم

85,05513.0532,681.635.77160,922.313.832148,659املكرمةمكة 
56,5158.674303.94.05440,402.19.17397,221املنورةاملدينة 

355,89454.6112,006.826.773300,44768.231658,349املنطقة الشرقية
0.001211,462-11,4571.7665.00.0710جيزان
0.0011795.00.1883,876-3,0810.4710نجران
4,7930.74812.30.16849.40.01104,854عسير
0.001210,762.52.44510,896-1340.0213الباحة
5,0780.78722.70.3061,123.60.2666,225حائل
3,2960.51917.00.237177.00.0493,490تبوك

0.00138,659.51.97611,625-2,9650.4511الشماليةالحدود 
0.00131,165-1,1530.181212.00.169الجوف

1,099,589ـــ440,364100ـــ7,496.7100ـــ651,728100اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

رية رأس املال الصناعي باملصانع املنتجة باململكة من حيث نوع االستثمار حسب املنطقة اإلدا
2017بنهاية الربع الرابع 
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

لتلكصناعيمالراسريالمليون49.4نحوعسيرمنطقةتمتلكاملشتركة،املصانعمالراسوعن
املنطقةيجعلممااململكة،مستوىىلعاملشتركالصناعياملالراسإجماليمن%0.01فقطيمثلوناملصانع

قمناطأقلعسيروتعداملشترك،الصناعياملالراسحيثمناململكةمستوىىلعالعاشرةاملرتبةيفتأتي
اليبحوفيهااملشتركالصناعياملالرأسيقدرالتيالقصيممنطقةقبلاملالرأسمنالنوعهذايفاململكة

.مشتركصناعيمالرأسلوجوداملفتقرتانوالجوفجيزانومنطقتيفقط،ريالمليون1.5
املصانعاستحواذإلى2017عاممنالرابعالربعبياناتتشيرعسير،منطقةىلعتفصيالأكثروبنظرة

األجنبيةاملصانعتستحوذحينيفباملنطقة،الصناعياملالرأسإجماليمن%98.7نحوىلعالوطنية
ىلعيختلفالذيالتوزيعوهو.الترتيبىلعالصناعياملالرأسإجماليمن%1و%0.3حواليىلعواملشتركة

لرأس%0.7مقابل%59.3نسبتهبلغتمالرأسىلعفيهاالوطنيةاملصانعتستحوذحيثاململكة،مستوى
.للمشترك%40واألجنبي،املال

, وطني
98.7%

أجنبي
 ,0.3%

مشترك
 ,1%

التوزيع النسبي لراس مال مصانع 
2017عسير حسب نوع االستثمار 

وطني
 ,59.3%

,أجنبي
0.7%

,  مشترك
40.0%

النسبي لراس مال مصانع التوزيع
2017اململكة حسب نوع االستثمار 

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

ماباململكةالوطنيةاملصانععمالةبلوغإلى2017لعامالرابعالربعبياناتفتشير،الصناعيةالعمالةأما
املرتبةالنسبةبتلكوتحتل(عاملألف24)منها%2.9ىلععسيرمنطقةتستحوذعاملألف829عنيزيد

.الوطنيةاملصانععمالةعددحيثمناململكةمناطقبينالسادسة
%0.5نحويمثلونعامل300منيقربماعسيرمنطقةيفاملصانعتلكوظفتاألجنبية،املصانعويف

بهموتحتلعامل،ألف51منأكثرعدهموالبالغاململكةمستوىىلعاألجنبيةاملصانععمالةإجماليمن
.السابعةاملرتبةاملنطقة

املنطقة
مشتركأجنبيوطني

جملة
)%( عدد

)%( عددالترتيبللمملكة)%( عددالترتيبللمملكة
الترتيبللمملكة

327,13039.45122,89044.69149,29328.792399,313الرياض
31,4843.8053710.726450.031131,900القصيم

193,36523.32215,60430.46245,06726.323254,036املكرمةمكة 
35,6704.3041,5833.0949,2465.40446,499املنورةاملدينة 

180,15821.7339,75719.05362,69336.621252,608املنطقة الشرقية
0.00128,629-8,5491.038800.169جيزان
0.00115380.3194,689-4,1510.5010نجران
23,9552.8962550.5079470.55725,157عسير
0.00122500.15101,260-1,0100.1213الباحة
11,7201.4174110.8055550.32812,686حائل
5,4440.6692100.4181,0310.6066,685تبوك

0.00131,5500.9154,523-2,9730.3612الشماليةالحدود 
0.00133,701-3,6410.4411600.1210الجوف

1,051,686ــــ171,215100ــــ51,221100ــــ829,250100اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

ربع عمالة املصانع املنتجة باململكة من حيث نوع االستثمار حسب املنطقة اإلدارية بنهاية ال
2017الرابع 
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

عامل950منيقتربماعسيرمنطقةيفاملصانعتلكتوظفاملشتركة،املصانعلعمالةوبالنسبة
ةاملرتبيفتأتياملنطقةيجعلممااململكة،مستوىىلعاملشتركةاملصانععمالةإجماليمن%0.55يمثلون

.املشتركةاملصانععمالةعددحيثمناململكةمستوىىلعالسابعة
املصانعاستحواذإلى2017عاممنالرابعالربعبياناتتشيرعسير،منطقةىلعتفصيالأكثروبنظرة

ركةواملشتاألجنبيةاملصانعتستحوذحينيفباملنطقة،الصناعيةالعمالةإجماليمن%95نحوىلعالوطنية
ة،اململكمستوىىلعيختلفالذيالتوزيعوهو.الترتيبىلعالصناعيةالعمالةإجماليمن%4و%1حواليىلع
املصانعلعمالة%5مقابل%79نسبتهابلغتصناعيةعمالةىلعفيهاالوطنيةاملصانعتستحوذحيث

.للمشتركة%16واألجنبية،

وطني
 ,95%

أجنبي
 ,1%

مشترك
 ,4%

التوزيع النسبي لعمالة مصانع 
2017عسير حسب نوع االستثمار 

وطني
 ,79%

أجنبي
 ,5%

,مشترك
16%

التوزيع النسبي لعمالة مصانع 
2017اململكة حسب نوع االستثمار 

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

عسيرتطور املصانع املنتجة بمدن منطقة ( 5-أ
ويتضح.2008عاممنذمدينة26ىلععسيرمنطقةمصانعتوزعإلى2017لعامالرابعالربعبياناتتشير

15إلى2017يفبهااملصانععددوصلالتيمحايلمدينةيفكاناملصانععدديفتطورأكبرأنالبياناتمن
مقابل2017يفمصانع8بعددرفيدةأحدمدينةتلتها.2008عاميففقطواحدمصنعهناككانمابعدمصنع
يفواحدمصنعمقابل2017يفمصانع5مصانعهاعددبلغالتيهشبلابنمدينةثم،2008يفواحدمصنع
2008.

املصانععدديفتغيرأيةتندحةوواديوبللقرنالنماصهيمدنثالثتشهدلماألخر،الجانبوىلع
سجلتحينيف.والثالثةللثانيةوواحدلألولىثالثةاملصانععددبنفساحتفظنحيثالعشرة،السنواتخالل

املصانععدديفانخفاضاتحقيقيعنيبماالعرينومصنعبللسمرمصنعيغلق2012عاميفالبيانات
والفرشةالبركمدينتيشهدتاملقابلويف.2017عامحتىبهماالتصنيعوجوداختفاءإلىأدىباملدينتين

كليفمصنعإنشاءسكينةأبووبحرالجنوبخيبرمدينتيشهدتكماالعشرة،السنواتخاللمصنعينإنشاء
.ذاتهاالفترةخاللمنهما
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

)%( معدل النمو 2008200920102011201220132014201520162017املدينة
2017-2008بين 

متوسط النمو 
)%(السنوي 

1820222423252624262644.44.9ابها
698094111117127134143150151118.813.2خميس مشيط

1123668888700.077.8رفيدةاحد 
667978899716.71.9سراة عبيده

____0000111112الفرشة

111221233320022.2الحرجة
223455577725027.8ظهران الجنوب

11.1-100-1111000000العرين
111222344430033.3طريب

111223455540044.4هشبلابن 
111133344430033.3تثليث
21212222141723252726242.6بيشة

ــــ0000111111خيبر الجنوب
11.1-200-2222000000باللسمر

2222335555150.016.7تنومه
344412233300النماص

111111111100بلقرن
12548991315151400155.6محايل

357768889920022.2املجاردة
222200015515016.7بارق

ــــ0000000111بحر ابو سكينه
111122222210011.1الحبيل

222222345515016.7رجال املع
244434555515016.7العالياسبت 
ــــ0000011122عسير/ البرك 
111111111100تندحةوادي 

142161186211210232255279299298109.912.2اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

2017-2008تطور املصانع املنتجة بمدن عسير 

يفكانالصناعياملالرأسيفتطورمعدلأكبرأنالبياناتمنيتضحاملال،رأسمستوىوىلع

يففقطريالمليون1.2مقابلريالمليون42.8إلى2017يفبهاالصناعياملالراسوصلالتيالحرجةمدينة
أحدمدينةثم،2008يفريالمليون1.7مقابل2017يفريالمليون52.8بنحوتثليثمدينةوتلتها،2008عام

.2008يفريالمليون1.6مقابلريالمليون30لنحو2017يفوصلمالرأسبإجماليرفيدة
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

(مليون ريال)2017-2008تطور رأس مال املصانع املنتجة بمدن عسير 
)%( معدل النمو 2008200920102011201220132014201520162017املدينة

2017-2008بين 
متوسط النمو 

)%(السنوي 
456.7473.9497.5612.7573.5577.0599.2580.5593.6519.913.81.5ابها

1,4401,4941,6521,7681,9052,0422,1462,1442,2442,50674.08.2خميس مشيط
1.61.611.612.625.525.534.026.126.134.12028.5225.4رفيدةاحد 

7.8-70.1-100.0100.0102.5118.827.537.448.653.442.929.9سراة عبيده
ــــ00003.03.03.03.03.05.0الفرشة
1.21.21.22.515.120.031.042.842.842.83465.7385.1الحرجة

6.56.57.58.85.79.99.923.323.323.3258.128.7ظهران الجنوب
11.1-100.0-2.02.02.02.0000000العرين
3.73.73.76.76.76.77.99.59.59.5157.617.5طريب

9.09.09.019.019.037.248.051.451.451.4471.352.4هشبلابن 
1.71.71.71.722.239.039.052.852.852.83003.2333.7تثليث
855861.4876.3887.3814.8799.4857.0879.1888.3882.63.30.4بيشة

ــــ000010.710.710.710.710.710.7خيبر الجنوب
11.1-100.0-3.53.53.53.5000000باللسمر

10.710.710.710.717.017.058.358.358.357.8442.049.1تنومه
10.845.845.845.835.055.055.056.456.456.4420.946.8النماص

2.32.32.312.412.412.412.412.412.412.4438.048.7بلقرن
6.715.230.623.958.460.876.693.099.699.71387.8154.2محايل

15.931.845.445.440.347.947.947.979.879.8403.744.9املجاردة
5.85.85.85.80002.417.517.5202.222.5بارق

ــــ00000008.88.88.8بحر ابو سكينه
3.93.93.93.99.89.89.810.010.010.0156.217.4الحبيل

180.3211.4211.4234234.4234.4237.6239.2242.9242.934.73.9رجال املع
21.461.061.061.053.463.668.568.568.668.6221.124.6العالياسبت 
ــــ000002.12.12.121.021.0عسير/ البرك 
7.07.07.07.07.07.07.07.07.011.868.77.6تندحةوادي 

314633533592389438964118441044834671485554.36اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

العشرةخاللمصانعوجودشهدتالتياألربعةاملدنيفاملالرأسإجماليأنإلىاإلشارةتجدر
.ريالمليون45.5بنحو2017يفقدروالبركسكينة،أبووبحرالجنوب،وخيبرالفرشةوهيسنوات
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

(مليون ريال)2017-2008املصانع املنتجة بمدن عسير عمالة تطور 
)%( معدل النمو 2008200920102011201220132014201520162017املدينة

2017-2008بين 
متوسط النمو 

)%(السنوي 
1,4381,5731,7481,8501,9112,0702,2072,1742,3942,352647ابها

3,8964,4976,4859,36310,09111,06011,87112,93514,39814,78127931خميس مشيط
22221021372953254304113964311859207رفيدةاحد 

2-15-435435510605385436473508510369سراة عبيده
ــــ0000404040404067الفرشة
28282880955011014514514541846الحرجة

65659513519519017529729729735740ظهران الجنوب
11-100-------14141414العرين
1717174242428215515515581290طريب

3030301101101892393503503501067119هشبلابن 
2020202011514514519519519587597تثليث
1,0771,0971,8732,0661,8361,8572,1922,3042,4202,39512214بيشة

ــــ0000606060606060خيبر الجنوب
11-100-70707070000000باللسمر

9090909013513527227227227220222تنومه
681381381387018318322822822823526النماص

45454523023023023023023023041146بلقرن
701102902204705055707558558551121125محايل

11623633133134045045045058058040044املجاردة
606060600003016516517519بارق

ــــ0000000505050بحر ابو سكينه
2727272761618010010010027030الحبيل

28053053055055055057461465465413415رجال املع
7916916916915620625628128128125628العالياسبت 
ــــ000005050508080عسير/ البرك 
3030303030303030306511713تندحةوادي 

7,9779,30312,70216,33717,21718,86420,71922,66424,88525,15721524اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

التيرفيدةأحدمدينةيفكانالعمالةاستقطابيفنمومعدلأىلعأنإلىالبياناتتشيرالعمالة،جانبوىلع
855مصانعهااستقطبتالتيمحايلمدينةوتلتها.2008يففقطعامل22مقابل2017يفعامل431مصانعهااستقطبت

30مقابل2017يفعامل350مصانعهايفوظفتالتيهشبلابنمدينةجاءتثم،2008يف70مقابل2017يفعامل
املصانعلغلقنظراوالعرينبللسمرمدينتييف2012يفعامل84تسريحتمقدأنهإلىاإلشارةوتجدر.2008يفعامل
.العشرةالسنواتخالل%15إلىوصلتبنسبةالعمالةمعدلفيهاانخفضالتيالوحيدةهيعبيدةسراةمدينةوتعد.بهما
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

2017املصانع املنتجة بمدن منطقة عسير ( 6-أ
مشيطخميسمدينةوتستحوذ.مدينة24ىلعموزعين2017عاميفمصنع298عسيرمنطقةضمت

مدينةتأتيثممنهما،لكل%9بنسبةوبيشةأبهامدينتيوتليهاعسير،مصانععددنصفعنيزيدماىلع
.املنطقةمصانعإجماليمن%5بنحومحايل

املالراسنصفعنيزيدماىلعمشيطخميسمدينةاستحواذيستمراملال،رأسمستوىوىلع
الترتيبىلع%5و%11بنسبأملعورجالأبهامدينتيتأتيثم،%18بنحوبيشةمدينةوتليهابعسير،الصناعي

.باملنطقةالصناعياملالرأسإجماليمن

أخرى
20% المجارده

4%

ظهران الجنوب
3%

خميس مشيط
60%

احد رفيده
3% بيشه

10%

التوزيع النسبي لرأس مال مصانع 
2017عسير ىلع أهم مدن املنطقة 

ابها
9%

خميس مشيط
51%

احد رفيده
3%

سراة عبيده
2%

ظهران 
الجنوب

2%

بيشه
9%

محايل
5%

المجارده
3%

أخرى
16%

التوزيع النسبي ملصانع عسير ىلع
2017أهم مدن املنطقة 

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

40



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

مشيطخميسمدينةفتستقطبالعمالة،أما
وتليهابعسير،الصناعيةالعمالةمن%60منيقربما

بحواليأبهامدينةتأتيثم،%10بنحوبيشةمدينة
.باملنطقةالصناعيةالعمالةإجماليمن9%

تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة : املصدر
.الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

ابها
9%

خميس مشيط
59%

بيشه
10%

محايل
3%

المجارده
2%

رجال المع
3% أخرى

14%

التوزيع النسبي لعمالة مصانع 
2017عسير ىلع أهم مدن املنطقة 

41



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

املدينة
عدد العمالة(باملليون ريال)راس املال عدد املصانع

الترتيبلعسير)%( عددالترتيبلعسير)%( قيمةالترتيبلعسير)%( عدد
268.722519.910.7132,3529.353ابها

15150.6712,505.851.62114,78158.761خميس مشيط
82.68634.10.70134311.717احد رفيده

72.35729.90.62143691.478سراة عبيده
20.67185.00.1024670.2721الفرشه
31.011642.80.88121450.5818الحرجه

72.35823.30.48152971.1810ظهران الجنوب
41.34149.50.20221550.6217طريب

51.68951.41.06113501.399ابن هشبل
41.341552.81.09101950.7815تثليث
268.723882.618.1822,3959.522بيشه

10.342110.70.2220600.2423خيبر الجنوب
51.681057.81.1982721.0812تنومه

31.011756.41.1692280.9114النماص
10.342212.40.25182300.9113بلقرن
155.03499.72.0558553.404محايل

93.02579.81.6465802.316املجارده
51.681117.50.36171650.6616بارق

10.34238.80.1823500.2024بحر ابو سكينه
20.671910.00.21211000.4019الحبيل

51.6812242.95.0046542.605رجال املع
51.681368.61.4172811.1211العالياسبت 
20.672021.00.4316800.3220عسير/ البرك 
10.342411.80.2419650.2622تندحةوادي 

ــــ25,157100ــــ4,854.4100ــــ298100اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

ع املصانع املنتجة بعسير من حيث العدد ورأس املال والعمالة حسب املدينة بنهاية الربع الراب
2017
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

املصانع تحت اإلنشاء باململكة من حيث العدد ورأس املال والعمالة حسب املنطقة اإلدارية 
2017بنهاية الربع الرابع 

املصانع الوطنية تحت اإلنشاء يف عسير( ب
2017املصانع الوطنية تحت اإلنشاء يف عسير ومناطق اململكة ( 1-ب

بإجماليمصنع820باململكة2017لعامالرابعالربعبنهايةاإلنشاءتحتالوطنيةاملصانعإجماليبلغ
منطقةوتستحوذ.عملفرصة48.3عنيزيدمااملصانعتلكتخلقأناملنتظرومنريال،مليار25.4عنيزيد

بعدالرابعةاملرتبةلتحتلاململكةمستوىىلع(مصنع47)املصانععددإجماليمن%5.7نحوىلععسير
ريالمليون847حواليبعسيراملصانعتلكمالرأسإجماليويبلغاملكرمة،ومكةالشرقيةواملنطقةالرياض
رتوفأناملنتظرومن،(السادسةاملرتبة)باململكةاإلنشاءتحتاملصانعمالرأسإجماليمن%3.3نحويمثلون
تحتاملصانعتوفرهاسوفالتيالعمالةفرصإجماليمن%5.9حوالييمثلونعملفرصة2864عسيرمصانع
.اململكةمناطقبينالرابعةاملرتبةعسيرلتحتلباململكةاإلنشاء

املنطقة
عدد العمالة(باملليون ريال)راس املال عدد املصانع

الترتيبللمملكة)%( عددالترتيبللمملكة)%( قيمةالترتيبللمملكة)%( عدد
34442.018,894.435.0119,20239.71الرياض
364.46633.12.581,5413.27القصيم

12615.435,523.521.729,77020.22املكرمةمكة 
404.95862.53.452,5485.35املنورةاملدينة 

13216.123,933.315.536,54513.53املنطقة الشرقية
253.073,358.913.241,9714.16جيزان
70.91242.30.2123700.812نجران
475.74846.83.362,8645.94عسير
101.210144.20.6115711.210الباحة
192.38799.63.171,4142.98حائل
91.111195.70.895221.111تبوك

60.71340.70.2132510.513الشماليةالحدود 
192.39163.50.6107421.59الجوف

ــــ48,311100ــــ25,438.4100ــــ820100اإلجمالي
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

املصانع تحت اإلنشاء باململكة وعسير من حيث العدد ورأس املال والعمالة حسب النشاط 
2017بنهاية الربع الرابع 

2017املصانع الوطنية تحت اإلنشاء يف عسير حسب النشاط ( 2-ب
4)%28منأكثرىلعتستحوذسوفعسيرمنطقةيفاألساسصنعنشاطمصانعأنإلىالبياناتتشير

يفعسيرعليهاتستحوذسوفنسبةأكبروهياململكة،مستوىىلعالنشاطهذامصانعإجماليمن(مصانع
نعصنشاطيفيتواجدعسيرمنطقةيفاإلنشاءتحتاملصانعمنعددأكبرأنإال.للمملكةبالنسبةنشاط

اإلنشاءتحتاملصانعمن%38منأكثريمثلونمصنع18بـيقدرمصانعبعدداألخرىالالفلزيةاملعادنمنتجات
.عسيربمنطقة

النشاط
عدد العمالة(باملليون ريال)قيمة راس املال عدد املصانع

)%(اململكةعسير)%(اململكةعسير)%(اململكةعسير
5875.7229.65,346.14.33566,1545.8صنع املنتجات الغذائية 

1442.32.31,143.10.2343,6710.9صنع املشروبات 
1156.73.546.37.6808119.9صنع امللبوسات 

صنع الورق ومنتجات 
3358.612.0757.31.6961,5686.1الورق 

صنع فحم الكوك 
واملنتجات النفطية 

املكررة 
1195.31.5444.70.3408264.8

صنع املواد الكيميائية 
3724.27.53,081.30.21743,2205.4واملنتجات الكيميائية 
صنع منتجات املطاط 

41263.27.81,386.00.61195,3102.2واللدائن 
صنع منتجات املعادن 

1817410.3157.44,078.93.989510,6308.4الالفلزية االخرى 
1195.3365.04,309.58.53502,35514.9صنع الفلزات القاعدية 
صنع منتجات املعادن 

اآلالت املشكلة، باستثناء 
واملعدات 

41263.213.01,778.50.71927,0452.7

2267.711.2920.51.2701,4244.9صنع املعدات الكهربائية 
41428.636.0197.518.24581,16339.4صنع االثاث 

#)7576.2846.823,489.8(#)47اإلجمالي
 )3.62,86444,177(# )6.5

.. تم استثناء مصانع األنشطة التي لن تنشأ بعسير( #)
.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

ليهإجمامننسبةىلعيستحوذبعسيرنشاطكأىلعاألثاثصنعمصانعتستمراملال،رأسجانبوىلع
مالرأسإجماليمن(ريالمليون198)%18منأكثرىلعاألثاثصنعمصانعتستحوذإذاململكة،مستوىىلع

يفيتواجدبعسيراإلنشاءتحتلنشاطمالرأسأكبرأنإالاململكة،مستوىىلعاإلنشاءتحتاألثاثمصانع
املصانعمالراسمن%43منأكثريمثلونريالمليون365بنحويقدرمالبرأسالقاعديةالفلزاتصنعنشاط
.عسيربمنطقةاإلنشاءتحت

ىلعالنشاطداخلصناعيةعمالةيستوعببعسيرنشاطكأىلعاألثاثصنعمصانعتستمرالعمالة،أما
األثاثمصانععمالةإجماليمن(عامل458)%39منأكثربعسيراألثاثصنعمصانعتستقطبإذاململكة،مستوى

مصانعهوعمالةيستقطبسوفبعسيراإلنشاءتحتنشاطأكبرأنإالاململكة،مستوىىلعاإلنشاءتحت
العمالةإجماليمن%31منأكثريمثلونعامل895توظيفلهااملنتظراالخرىالالفلزيةاملعادنمنتجات

.عسيريفتشغيلهااملزمعالصناعية
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

مإليهاملشارالسبعةاألنشطةيفاإلنشاءتحتمصانعلوجودعسيرافتقاراستمرارإلىاإلشارةتجدر
تلكيفاإلنشاءتحتاملصانعأنويذكر.األخرةالتحويليةالصناعاتوهوأخرلنشاطافتقارهاإلىباإلضافةسلفا،

املنتظرومنريالمليار1.9عنيزيدمالرأسبإجماليمصنع63عددهايبلغسوفاململكةمستوىىلعاألنشطة
.عملفرصةآالف4منأكثراملصانعتلكتوفرأن

العمالة(مليون ريال)راس املال العددالنشاط
8112.7845صنع املنسوجات 

13120.8566واملستحضراتصنع املنتجات الصيدالنية االساسية 
131,135.2755صنع الحواسيب واملنتجات االلكترونية والبصرية 

10241643صنع معدات النقل االخرى 
692.2683واملعدات اآلالت اصالح وتركيب 

410.8115توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 
1120تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلها 

8234.9507الصناعات التحويلية األخرى
631,948.64134اإلجمالي

.والصناعةالطاقةلوزارةالصناعيةالبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

2017األنشطة الصناعية التي تفتقر عسير لوجود مصانع تحت اإلنشاء بها 
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع يف عسير: رابعا

ع املصانع تحت اإلنشاء بعسير من حيث العدد ورأس املال والعمالة حسب املدينة بنهاية الرب
2017الرابع 

2017املصانع الوطنية تحت اإلنشاء يف عسير حسب املدينة ( 3-ب
انشاءإلىباإلضافةاإلنشاء،تحتمصانعتشهدبعسيرمدينة11هناكبأن2017لعامالرابعالربعبياناتتشير

يفمرةألولمصنعتشييدإلىباإلضافة،2012يفبهاكانالذياملصنعإفالقتممابعدبللسمريفمصنع
.يعريمدينة

،%49بنسبةعسيريفاإلنشاءتحتاملصانعمناألكبرالنصيبىلعمشيطخميسمدينةتستحوذ
فرتوأناملنتظرومنباملنطقة،اإلنشاءتحتللمصانعالصناعياملالراسإجماليمن%80بنحويقدرمالوبرأس

.بعسيرالصناعيةالعملفرصإجماليمن%65نحو
يرعسبمنطقةاإلنشاءتحتاملصانعىلعاالستحواذحيثمنالثانيةاملرتبةبيشةمدينةتحتلكما

للعمالة%5منألكثروظيفيةفرصعنفضال،%6منيقتربمالوبرأس%10.6بنحوتقدرمصانعبنسبة
.عسيربمنطقةاإلنشاءتحتاملصانعيفالصناعية

املدينة
عدد العمالة(باملليون ريال)راس املال عدد املصانع

الترتيبلعسير)%( عددالترتيبلعسير)%( قيمةالترتيبلعسير)%( عدد
36.4338.94.631244.33ابها

2348.91677.280.011,85164.61خميس مشيط
12.192.60.311501.710رفيدةاحد 

12.1101.50.213250.913طريب
12.1119.31.19421.511يعري
24.3513.01.561204.24هشبلابن 

510.6249.25.821485.22بيشة
12.1129.71.17541.99باللسمر

24.3613.81.641184.15تنومه
24.379.61.181073.76النماص

12.1132.30.312341.212املجاردة
36.4413.11.551033.67بارق

24.386.60.810883.18رجال املع
ــــ2,864100ــــ846.8100ــــ47100اإلجمالي

.تقديرات التقرير اعتمادا ىلع البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

صندوق التنمية الصناعية دور : خامسا
يف عسيرالسعودي 

املشروعات املمولة من صندوق التنمية الصناعية السعودي حسب املناطق

ىلعاملمولةاملشروعاتتوزيعيفكبيرتفاوتوجودإلىالصناعيللصندوقالرسميةالبياناتتشير
منطقةحصلتاململكة،مستوىىلعمشروعا120بتمويلالصندوققام2017عامخاللأنهحيثاملناطق،مستوى

حينيفاململكة،مستوىىلعاملمولةاملشروعاتإجماليمن%3إلىوصلتبنسبةفقطمشاريع4ىلععسير
ىلعاملنورةواملدينةالشرقية،واملنطقةاملكرمة،ومكةالرياض،مناطقيفاملشروعاتتلكمن%89نحوتركز

منةاملمولاملشروعاتإجماليمنعسيرنصيببلغحيثالتراكمي،املستوىىلعكثيرااألمريختلفال.الترتيب
والشرقية،الرياض،مناطقفيهاستحوذتالذيالوقتيف.%2إلىتصللمبنسبةمشروعا59إنشاءهمنذالصندوق

.الصندوقمناملمولةللمشاريعالتراكميالعددإجماليمن%85منيقربماىلعاملكرمةومكة

للمملكة)%( املجموع التراكميللمملكة( )%2017مشاريع املنطقة

42351,11635.91الرياض
11792.54القصيم

282373123.52املكرمةمكة 
16131605.15املنورةاملدينة 

221879025.42املنطقة الشرقية
22411.32جيزان
00270.87نجران
43591.90عسير
00140.45الباحة
22391.25حائل
11140.45تبوك

11130.42الشماليةالحدود 
11250.80الجوف

1201003,108100اإلجمالي
.لصندوق التنمية الصناعية السعودي،2017تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات التقرير السنوي : املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

دور صندوق التنمية الصناعية : خامسا
يف عسيرالسعودي 

القروض الصناعية املعتمدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي حسب املناطق

وجودإلىالصناعيللصندوقالرسميةالبياناتتشيراململكة،مناطقىلعاملشروعاتعددلتوزيعوانعكاسا
الصندوققام2017عامخاللأنهحيثاملناطق،مستوىىلعالتمويلقيمتوزيعيفكبيرةبصورةالتفاوتيفاستمرار

تعدتوبنسبةفقطريالمليون111ىلعمنهمعسيرمنطقةحصلتاململكة،مستوىىلعريالمليار10.5عنيزيدمابضخ
املدينةمناطقيفالتمويلمن%98منيقربماتركزحينيفاململكة،مستوىىلعالتمويلإجماليمنبقليل1%

.الترتيبىلعوالرياضاملكرمة،ومكةالشرقية،واملنطقةاملنورة،
إنشاءهمنذالصندوقمنالتمويلإجماليمنعسيرنصيببلغحيثالتراكمي،املستوىىلعكثيرااألمريختلفوال

املكرمة،ومكةوالرياض،الشرقية،مناطقفيهاستحوذتالذيالوقتيف.%1إلىتصللمبنسبةريالمليار1.3حوالي
.الصندوقمناملمولةللمشاريعالتراكميالعددإجماليمن%90منيقربماىلعاملنورةواملدينة

%(مليون ريال)املجموع التراكمي%(مليون ريال)2017تمويل املنطقة

1,16811.0527,63218.68الرياض
70.071,6471.11القصيم

1,71316.2024,79116.76املكرمةمكة 
4,51942.7520,05913.56املنورةاملدينة 

2,94327.8460,54440.92املنطقة الشرقية
130.124,1602.81جيزان
00.001,2560.85نجران
1111.051,2650.86عسير
00.00600.04الباحة
160.152,3061.56حائل
460.446200.42تبوك

280.263,2502.20الشماليةالحدود 
70.073490.24الجوف

10,571100147,939100اإلجمالي
.لصندوق التنمية الصناعية السعودي،2017تقديرات التقرير اعتمادا ىلع بيانات التقرير السنوي : املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

أهم الفرص االستثمارية املتاحة : سادسا
بالقطاع يف عسير

مناخاعسيرتمتلكحيثالعربي،والخليجاململكةمناطقمنأييفتتوافرالنسبيةبميزةعسيرمنطقةتتميز
ةتنافسيميزةيعطيالذياألمرالصيف،أوقاتيفباردةوأماكنالشتاءأوقاتيفحارةأماكنتوفيريمكنبحيثمتنوعا
.الحرارةمنأوالتبريدمنمعينةدرجاتتحتاجالتياملصانعالسيمافيهامصانعإلنشاء

ةمناخيطبيعةإلىتحتاجالتيالصناعاتأنإالاملنطقة،يفالصناعاتأنواعكافةتوطينإمكانيةىلعفعالوة
اتالصناعبعضتحتاجهالتيالحرارةدرجةيفالتحكمتكلفةخفضيفيساعدمثالياحاللهاعسيرتكونسوفخاصة
.والدوائيةالغذائيةالصناعاتالسيما

عسير،منطقةعنبعيدةومازالتاململكةيفتتواجدالتيالصناعاتمنعددالتقريراستعرضآخر،جانبوىلع
أويرعسمنطقةيفملصانعهمفروعفتحيفرغبواماإذاألصحابهااستثماريةفرصاالصناعاتتلكتكونأنيمكنوالتي

.الجدداملستثمرينمنلغيرهم
املصنعةاملوادأوالبضائعنقليخصفيماسواءاملنطقةيفالصناعةعوائقأهمالنقليعدمعاكسة،وبرؤية

سبيانارتفاعاإلىيؤديالذياألمرالبحر،سطحعنالشديدوارتفاعهاعسيرمنطقةهاتتميزالتيالجغرافيةللطبيعةنظرا
.النقلتكلفةيف

بري،وأخربحريميناءوإنشاءعسيرملنطقةالبحريةالواجهةتطويرىلعحالياالدولةتعملالسياق،هذاويف
روتطويبالنقلالخاصةالتحدياتمواجهةشأنهامناألموروتلكدولي،إلىوتحويلهاإلقليميأبهامطارتطويرعنفضال

.لوجودهاعسيرتفتقروالتياململكةيفالقائمةالصناعاتبأهمتذكيريليوفيما.صناعيااملنطقة

املنسوجاتصنع.
واملستحضراتاالساسيةالصيدالنيةاملنتجاتصنع.
والبصريةااللكترونيةواملنتجاتالحواسيبصنع.
النقلمعداتصنع.
واملعداتاآلالتوتركيباصالح.

الهواءوتكييفوالبخاروالغازالكهرباءتوصيل.
وتوصيلهاومعالجتهااملياهتجميع.
وتصريفهاومعالجتهاالنفاياتجمعأنشطة.
األخرىالنفاياتإدارةوخدماتاملعالجةأنشطة.
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع املنتجة بعسير حسب (: 1)ملحق 
النشاط الصناعي واملدينة

خميس ابهاالنشاط
مشيط

احد 
رفيدة

سراة 
ظهران الحرجةالفرشةعبيده

ابن طريبالجنوب
خيبر بيشةتثليثهشبل

الجنوب

-2---1--1-312صنع املنتجات الغذائية 
----------14صنع املشروبات 
-1--------4-صنع امللبوسات 

----------1-صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 
----------1-االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر 

----------1-صنع الورق ومنتجات الورق 
-----------1الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

----------1-صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
----------113صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

--------31811صنع منتجات املطاط واللدائن 
135454235434191صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

----------1-صنع الفلزات القاعدية 

اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 
-2-1-1--43121واملعدات 

----------1-صنع املعدات الكهربائية 
----------1-واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة 
----------4-ونصف املقطورة 

-2-1------4-صنع االثاث 
------------الصناعات التحويلية االخرى 

2615187237454261اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع املنتجة بعسير حسب (: 1)ملحق 
النشاط الصناعي واملدينة

بارقاملجاردةمحايلبلقرنالنماصتنومةالنشاط
بحر
ابو 

سكينه
رجال الحبيل

املع
سبت 
العاليا

البرك
 /

عسير
وادي 
تندحة

---1----1--1صنع املنتجات الغذائية 
-1----331--2صنع املشروبات 
------------صنع امللبوسات 

------------صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 

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

------------صنع الورق ومنتجات الورق 
------------الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

------------صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
------------صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

--1-----1---صنع منتجات املطاط واللدائن 
221864114311صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

------------صنع الفلزات القاعدية 

اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 
--1-1---1---واملعدات 

------------صنع املعدات الكهربائية 
------------واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة 
------------ونصف املقطورة 

------------صنع االثاث 
--------1-1-الصناعات التحويلية االخرى 

5311595125521اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

راس مال املصانع املنتجة بعسير (: 2)ملحق 
حسب النشاط الصناعي واملدينة( مليون ريال)

خميس ابهاالنشاط
مشيط

احد 
رفيدة

سراة 
ظهران الحرجةالفرشةعبيده

ابن طريبالجنوب
خيبر بيشةتثليثهشبل

الجنوب

-6.1---1.0--4.3-76.21,025.7صنع املنتجات الغذائية 
----------34.0185.8صنع املشروبات 
-1.3--------7.9-صنع امللبوسات 

----------30.0-صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 
----------1.5-االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر 

----------14.0-صنع الورق ومنتجات الورق 
-----------258.0الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

----------2.0-صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
----------1.9353.2صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

--------23.7114.41.02.3صنع منتجات املطاط واللدائن 
116.5517.730.321.35.042.821.19.532.852.8864.010.7صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

----------8.6-صنع الفلزات القاعدية 

اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 
-5.2-17.3-1.3--9.6202.22.82.0واملعدات 

----------4.8-صنع املعدات الكهربائية 
----------2.0-واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة 
----------11.2-ونصف املقطورة 

-5.9-1.3------24.8-صنع االثاث 
------------الصناعات التحويلية االخرى 

519.92,505.834.129.95.042.823.39.551.452.8882.610.7اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

بارقاملجاردةمحايلبلقرنالنماصتنومةالنشاط
بحر
ابو 

سكينه
رجال الحبيل

املع
سبت 
العاليا

البرك
 /

عسير
وادي 
تندحة

---230.0----5.2--9.2صنع املنتجات الغذائية 
-2.1----14.715.95.0--13.5صنع املشروبات 
------------صنع امللبوسات 

------------صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 

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

------------صنع الورق ومنتجات الورق 
------------الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

------------صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
------------صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

--1.8-----3.1---صنع منتجات املطاط واللدائن 
35.136.412.439.263.912.58.84.012.964.718.911.8صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

------------صنع الفلزات القاعدية 

اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 
--2.1-6.0---1.1---واملعدات 

------------صنع املعدات الكهربائية 
------------واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة 
------------ونصف املقطورة 

------------صنع االثاث 
--------36.4-20.0-الصناعات التحويلية االخرى 

57.856.412.499.779.817.58.810.0242.968.621.011.8اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

راس مال املصانع املنتجة بعسير (: 2)ملحق 
حسب النشاط الصناعي واملدينة( مليون ريال) 54



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

عمالة املصانع املنتجة بعسير (: 3)ملحق 
حسب النشاط الصناعي واملدينة

خميس ابهاالنشاط
مشيط

احد 
رفيدة

سراة 
ظهران الحرجةالفرشةعبيده

ابن طريبالجنوب
خيبر بيشةتثليثهشبل

الجنوب

-85---40--55-2811,754صنع املنتجات الغذائية 
----------2401,740صنع املشروبات 
-50--------220-صنع امللبوسات 

----------150-صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 
----------45-االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر 

----------60-صنع الورق ومنتجات الورق 
-----------420الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

----------45-صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
----------303,110صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

--------2407706542صنع منتجات املطاط واللدائن 
8814,043281252671452321552501952,14160صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

----------90-صنع الفلزات القاعدية 

اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 
-36-60-25--2602,0428520واملعدات 

----------50-صنع املعدات الكهربائية 
----------50-واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة 
----------250-ونصف املقطورة 

-83-40------362-صنع االثاث 
------------الصناعات التحويلية االخرى 

2,35214,781431369671452971553501952,39560اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

بارقاملجاردةمحايلبلقرنالنماصتنومةالنشاط
بحر
ابو 

سكينه
رجال الحبيل

املع
سبت 
العاليا

البرك
 /

عسير
وادي 
تندحة

---520----50--60صنع املنتجات الغذائية 
-50----14215525--120صنع املشروبات 
------------صنع امللبوسات 

------------صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 

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

------------صنع الورق ومنتجات الورق 
------------الطباعة واستنساخ وسائط االعالم املسجلة 

------------صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 
------------صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 

--70-----34---صنع منتجات املطاط واللدائن 
9211523043042514050301341763065صنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 

------------صنع الفلزات القاعدية 

اآلالت صنع منتجات املعادن املشكلة، باستثناء 
--35-70---34---واملعدات 

------------صنع املعدات الكهربائية 
------------واملعدات غير املصنفة يف موضع اخر اآلالت صنع 

صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة 
------------ونصف املقطورة 

------------صنع االثاث 
--------165-113-الصناعات التحويلية االخرى 

272228230855580165501006542818065اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر

عمالة املصانع املنتجة بعسير (: 3)ملحق 
حسب النشاط الصناعي واملدينة 56



القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

املصانع تحت اإلنشاء بعسير حسب (: 4)ملحق 
النشاط الصناعي واملدينة

خميس ابهاالنشاط
مشيط

احد 
ابن يعريطريبرفيدة

رجال بارقاملجاردةالنماصتنومةباللسمربيشةهشبل
املع

------1----4-صنع املنتجات الغذائية 
--1----------صنع املشروبات 
-----------1-صنع امللبوسات 

-----------12صنع الورق ومنتجات الورق 
صنع فحم الكوك 

واملنتجات النفطية 
املكررة 

-1-----------

صنع املواد الكيميائية 
-----------3-واملنتجات الكيميائية 
صنع منتجات املطاط 

------11---2-واللدائن 
صنع منتجات املعادن 

32-113112-121الالفلزية االخرى 
-----------1-صنع الفلزات القاعدية 
صنع منتجات املعادن 

اآلالت املشكلة، باستثناء 
واملعدات 

-2-1----1----

-----------2-صنع املعدات الكهربائية 
-----------13صنع االثاث 

32311125122132اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

راس مال املصانع تحت اإلنشاء بعسير (: 5)ملحق 
حسب النشاط الصناعي واملدينة( مليون ريال)

خميس ابهاالنشاط
مشيط

احد 
ابن يعريطريبرفيدة

رجال بارقاملجاردةالنماصتنومةباللسمربيشةهشبل
املع

------1.6----228.0-صنع املنتجات الغذائية 
--2.3----------صنع املشروبات 
-----------3.5-صنع امللبوسات 

-----------7.74.3الورق ومنتجات صنع الورق 
صنع فحم الكوك 

واملنتجات النفطية 
املكررة 

-1.5-----------

صنع املواد الكيميائية 
-----------7.5-واملنتجات الكيميائية 
صنع منتجات املطاط 

------3.01.1---3.7-واللدائن 
صنع منتجات املعادن 

13.16.6-9.310.046.69.712.29.6-26.411.62.6الالفلزية االخرى 
-----------365.0-صنع الفلزات القاعدية 
صنع منتجات املعادن 

اآلالت املشكلة، باستثناء 
واملعدات 

-9.8-1.5----1.7----

-----------11.2-صنع املعدات الكهربائية 
-----------4.931.1صنع االثاث 

38.9677.22.61.59.313.049.29.713.89.62.313.16.6اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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القطاعات االقتصادية بعسير
الصناعة: التقرير الثاني

عمالة املصانع تحت اإلنشاء بعسير (: 6)ملحق 
حسب النشاط الصناعي واملدينة

خميس ابهاالنشاط
مشيط

احد 
ابن يعريطريبرفيدة

رجال بارقاملجاردةالنماصتنومةباللسمربيشةهشبل
املع

------28----328-صنع املنتجات الغذائية 
--34----------صنع املشروبات 
-----------80-صنع امللبوسات 

-----------2967الورق ومنتجات صنع الورق 
صنع فحم الكوك 

واملنتجات النفطية 
املكررة 

-40-----------

صنع املواد الكيميائية 
-----------174-واملنتجات الكيميائية 
صنع منتجات املطاط 

------3020---69-واللدائن 
صنع منتجات املعادن 

10388-42901005481107-6012050الالفلزية االخرى 
-----------350-صنع الفلزات القاعدية 
صنع منتجات املعادن 

اآلالت املشكلة، باستثناء 
واملعدات 

-130-25----37----

-----------70-صنع املعدات الكهربائية 
-----------35423صنع االثاث 

1241,851502542120148541181073410388اإلجمالي
.البيانات الصناعية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية: املصدر
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