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ABSTRACT  
 

Manufacturing industries are one of the main sources of economic development in 

KSA. It is a basic mean to promote the added value of national resources and 

diversification of the economic baseleading to sustainable development.Therefore it  

interested in providing  an encouraging environment to develop this vital sector  by 

providing a basic environment as well as supporting service.Saudi Arabia has 

witnessed a development in manufacturingindustries   as a result of creating the 

necessary investment environment to support  and sustain investment in all sectors. 

Foremost among them is the industrial sector as a major pillar of development.In 

addition to activating the role of the private sector. Saudi Arabia's supported the 

policies and incentives which have helped the industrial sector to develop the 

manufacturing industries. The period (2007-2016) witnessed a significant 

development in the number of industrial establishments   from (4,840) in 2007 to 

(7,742) in 2016, as well as the increase in the number of labor force from (495.481) 

million workers in 2007 to (1.042.449) million workers in 2016.That's why the 

research came to study the reality and indicators of the development of 

manufacturing industries performance in Saudi Arabia and the challenges it faces. 
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 الملخص :
 
تعد الصناعة التحويلية أحد الروافد األساسية للتنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية, وهي وسيلة أساسية لتعزيز  

القيمة املضافة للموارد الوطنية وتنوع القاعدة االقتصادية وصواًل اىل حتقيق التنمية املستدامة , لذلك اهتمت اململكة 
توفري البيئة املشجعة لنمو هذا القطاع احليوي من خالل توفري البيئة األساسية هلا وكذلك اخلدمات العربية السعودية ب

ة األخرى املساندة هلا. وقد شهدت اململكة العربية السعودية تطوراً يف جمال الصناعة التحويلية نتجه لتهيئة البيئة االستثماري
ة , أضف عات ويف مقدمتها القطاع الصناعي لكونه ركيزة رئيسية للتنميالالزمة لدعم االستثمار ومساندته يف مجيع القطا

اىل ذلك تفعيل دور القطاع اخلاص , أذ ساعدت سياسات الدعم واحلوافز اليت حرصت اململكة على تقدميها للقطاع 
آت ( تطورًا كبريًا يف أعداد منش7002-7002الصناعي على تطوير الصناعات التحويلية , إذ شهدت املدة )

, كذلك ازدادت أعداد 7002( مصنعًا عام 2,2,7اىل )7002( مصنعًا عام 8,0,,الصناعات التحويلية من )
. هلذا جاء هدف 7002( مليون عام 4,,,0,0,7إىل ) 7002( مليون عامل عام 8,,,4,القوة العاملة من )

  تواجهها .بية السعودية والتحديات اليتالبحث لدراسة واقع ومؤشرات تطور أداء الصناعات التحويلية يف اململكة العر 
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  المقدمـــــة :

 
تعد الصناعات التحويلية أحد أهم األنشطة اإلنتاجية اليت ترتكز عليها الدولة , وحتتل مركزًا يف اقتصاديات       

سن الوضع حت اجملتمعات احلديثة ، وهي حمرك الغىن عنه يف عملية التقدم االقتصادي والسياسي وما يعكسه ذلك على
املعيشي واالجتماعي . والصناعات التحويلية ضرورية السيما للدول النامية من اجل توسيع قاعدهتا التنموية وتلبية 
حاجاهتا املتزايدة , إذ تربز أمهيتها يف حياة الدول ملواكبة متطلبات العصر وتقدمه من خالل ما توفره من آالت ومكائن 

ثة وغريها مما تقوم او تعتمد عليه األنشطة األخرى , كما اهنا السوق الرئيسة ملنتجات ومعدات النقل واألجهزة احلدي
الصناعة االستخراجية ومنتجات القطاع الزراعي واخلدمات , واملستهلك الرئيس للطاقة فضاًل عن أهنا تؤثر بشكل 

 اقتصادياهتا ناعات واالعتماد عليها يفمباشر يف حركة النقل والتجارة , وهبذا االجتاه تسعى الدول اىل تطوير هذه الص
, وتعد اململكة العربية السعودية واحد من الدول اليت زادت االهتمام بالصناعات التحويلية لتنوع قاعدة االقتصاد ودعم 

 القطاع الصناعي بشقيه العام واخلاص .
 

  :هدف البحث 
 ا االقتصادية .التعرف على مفهوم الصناعات التحويلية وأمهيتها واهم مقوماهت -0
 التعرف على أهم مؤشرات تطور قطاع الصناعة التحويلية يف اململكة العربية السعودية  -7
 التعرف على اهم التحديات اليت تواجه الصناعات التحويلية يف اململكة العربية  السعودية . -3

 
 :فرضية البحث 

اً كبريًا يف اململكة العربية السعودية تشهد تطور  ينطلق البحث من فرضية " مفادها ان الصناعات التحويلية يف       
 مجيع فروعها الصناعية بالرغم من املعوقات واملشاكل  اليت واجهت تطور هذه الصناعة ".

 
 :أهمية البحث

تأيت أمهية البحث من كونه " يعتمد على التحليل من اجل التعرف على الوزن النسيب ملسامهة الصناعات التحويلية       
القيمة املضافة يف السعودية كما تأيت أمهية البحث من كونه يعطي رؤية شامله وتفصيلية جلميع فروع الصناعات  يف

( متضمنًا حساب كمي ملؤشرات الصناعة التحويلية والتطورات اليت طرأت 7002-7002التحويلية خالل املدة )
 عليها ".
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 :مشكلة البحث 
ة واالجنازات املتحققة يف قطاعات الصناعة التحويلية ويف مجيع فروعها الصناعية " بالرغم من التطورات الكبري       

( من إمجايل %,7وازدياد حجم االستثمارات املوجهة هلذا القطاع , لكن ال تزال نسبة العمالة السعودية ال تتجاوز )
ن هيكل القوة بية تشكل اجلزء األكرب مالعمالة يف قطاع الصناعة التحويلية )غري النفطي( وما تزال القوة العاملة األجن

العاملة يف القطاع الصناعي , األمر الذي يؤكد على أمهية تعزيز فرص العمل للقوة العاملة الوطنية من خالل تطوير 
 هيكل الصناعة احمللية وجعلها قادرة على خلق املزيد من فرص العمل اجملزية للمواطنني" .

 
 

 إىل اآليت :مت تقسيم البحث  : خطة البحث
" يتضمن املبحث األول دراسة الصناعات التحويلية من حيث مفهومها وأمهيتها ومقوماهتا , بينما تضمن املبحث       

الثاين فقد تناول دراسة واقع االقتصاد السعودي ، اما املبحث الثالث فقد اختص بدراسة مؤشرات تطور أداء الصناعة 
ناعة سعودية , اما املبحث الرابع فقد اختص بدراسة التحديات اليت واجهة تطور هذه الصالتحويلية يف اململكة العربية ال

." 
 
 

 المبحث األول
 المفهوم , األهمية  , المقومات  -الصناعة التحويلية : 

 
 -: مفهوم الصناعات التحويلية -أواًل:

 
نشطة اإلنتاجية اليت ترتكز ( إحدى أهم األManufacturing  Industryتعد الصناعات التحويلية )      

عليها الدول وحتتل موقعًا مركزيًا يف اقتصاديات الدول احلديثة . وهو حمرك ال غىن عنه يف عملية التقدم االقتصادي 
والسياسي . والصناعات التحويلية ضرورية السيما للدول النامية من اجل توسيع قاعدهتا التنموية وتلبية حاجاهتا املتزايدة 

. 
ويعرف بعض الباحثني الصناعات التحويلية بأهنا )) عملية يتم فيها حتويل مادة من املواد من حالتها األصلية اىل        

حالة او صورة جديدة تصبح معها أكثر نفعاً وإشباعاً حلاجات اإلنسان ورغباته كأن حنول القطن اخلام اىل املنسوجات 
 .(0) حديدية((القطنية وحنول احلديد اخلام إىل مكائن وآالت 
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بينما عرفها صندوق النقد العريب بناها )) الصناعات اليت تقوم بالتحويل اهليكلي او امليكانيكي ملواد عضوية او       
غري عضوية اىل منتجات جديدة سواء مت العمل آلياً او يدوياً يف مصنع او يف بيت سواء مت بيع هذه املنتجات باجلملة 

 .(7)او التجزئة ((
كما عرفها آخرون بأهنا )) الصناعات اليت يتم مبوجبها حتويل مادة او شكل اىل آخر حيث تكون أكثر نفعاً        

 .(3)وتسد متطلبات الميكن تلبيتها قبل ذلك(( 
كما عرفها بعض الباحثني أيضاً بأهنا )) عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على حتويل املواد األولية اىل منتجات        
 .(,) او منتجات وسطية (( هنائية
(.  Industryكما جند ان بعض الدول قد جتمع الصناعات احلرفية والصناعات اآللية حتت عنوان الصناعة )       

( ومصطلح الصناعات Industryكما يالحظ من املصادر االنكليزية ان هناك اختالف بني مصطلح الصناعة )
األول على معىن أوسع من الثاين الذي يقتصر على أنشطة  ( إذ يشملManufacturing Industryالدولية )
 معينة .

تنقسم الصناعة من حيث طبيعتها والعوامل املؤثرة يف توزيعها اجلغرايف اىل ثالث جمموعات رئيسية أحداها الصناعة    
 التحويلية اىل جانب ) الصناعة االستخراجية وصناعة إنتاج الطاقة ( . 

لتحويلية بدورها أشكال خمتلفة ومتنوعة من العمليات اإلنتاجية فهناك العمليات اإلنتاجية وتشمل الصناعات ا      
اخلاصة بتحويل اخلامات او املواد األولية كتخزين القطن اخلام اىل منسوجات وهناك العمليات اإلنتاجية لرتتيب أجزاء 

ية والتلفزيونية كيب أجزاء السيـارات واآلالت الزراعاملصنوعات او السلع اليت يطلق عليها الصناعات الرتكيبية كما يف تر 
.(,) 

وتصنف الصناعات التحويلية بأشكال خمتلفة حبسب نوع الدراسة ومتطلباهتا إال ان االجتاه السائد يتم حسب       
اعية ) ناملواد اليت تعتمدها وطبيعة اإلنتاج وهو التصنيف الذي تعتمده األمم املتحدة من خالل منظمة التنمية الص

( للنشاط االقتصادي أي بعد فرع 3اليونيدو ( حيث تقسم الصناعات التحويلية مبوجبه اىل تسعة فروع تقع حتت رقم )
 (2) -:النشاط )الزراعي والغابات والصيد( ونشاط التعديل والتحجري ويشمل على ما يأيت

 صناعة املواد الغذائية واملشروبات التبغ . -0
 جلاهزة  .صناعة النسيج واملالبس ا -7
 صناعة اخلشب واالثاث . -3
 صناعة الورق والطباعة والنشر . -,
 الصناعات الكيمياوية . -,
 صناعة املواد املعدنية الالفلزية  . -2
 صناعة املعادن االساسية . -2
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 صناعة اآلالت واملعادن . -8
 صناعات حتويلية اخرى . -4

ن الطبيعة واملواد  تعا ج املواد اخلام املستخرجة ممما تقدم نستطيع تعريف الصناعات التحويلية بأهنا )) األنشطة اليت     
 .(2) الزراعية واحليوانية والنباتية وحتويلها اىل شكل آخر قابل لالستفادة منه ((

 -أمهية الصناعات التحويلية : -ثانياً: 
ليه مجيع عتعد الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات االقتصادية إذ ميكن وصفه باملرتكز الذي تستند       

النشاطات االقتصادية األخرى يف حتقيق التطور التقدم ملا يقدمه من وسائل وأساليب حديثة لطرق اإلنتاج وبناء القاعدة 
االقتصادية لزيادة الدخل القومي فضالً عن ذلك أي تقوم بدور رئيس يف توفري فرص العمل اىل جانب مسامهته بنصيب  

ل يامها بتوفري السلع واخلدمات بأسعار يف متناول اليد لشريعة ضخمة من ذوي الدخكبري يف إمجايل القيمة املضافة وق
احملدود . كما تعد وسيلة مفيدة لتوجيه املدخرات الصغرية اىل االستثمار . فضاًل عن ذلك تدعيم التجديد واالبتكار 

موح األعمال لذوي الكفاءة والطوإجراء التجارب اليت تعد أساسية للتغري اهليكلي من خالل ظهور جمموعة من رواد 
النشاط . كما تعد الصناعات التحويلية سالحاً سياسياً متارسه لدول الصناعية للضغط على الدول املنتجة للمواد اخلام 
.ويف تطوير الصناعة كنوع من الطمأنينة السياسية والعسكرية مبا تقدمه من صناعات إسرتاتيجية قد ال متكن الدولة غري 

.عليه ميكن ان نوجز األمهية االقتصادية للصناعات (8) من احلصول عليها وقت احلاجة ويف أثناء األزمات املاليةالصناعية 
  -: (4)التحويلية بالنقاط اآلتية

إن قطاع الصناعة التحويلية ميكن ان يضعف مسامهة قطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل والتشغيل واالستثمار وميزان  -2
ميزانية احلكومة . إذ ما مت رفع مسامهه يف الناتج احمللي اإلمجايل وهو أمر يسمح برفع مستوى عملية التنمية املدفوعات و 

 وحتقيق التغيري اجلذري .
تسهم الصناعات التحويلية يف زيادة الناتج اإلمجايل ومتوسط نصيب الفرد مما يؤدي اىل زيادة الطلب على السلع  -1

 وخلدمات املختلفة .
صناعات التحويلية يف الوقت احلاضر سالحًا اقتصاديا فحسب بل أصبحت سالحًا سياسيًا تضغط الدول مل تعد ال -4

الصناعية من خالله على اجملتمع الدويل لتحقيق أهداف إسرتاتيجية  )سياسية واقتصادية( وحىت ثقافية يف بعض األحيان 
. 

رها وإضافة فرص عمل جديدة مما يؤدي اىل تطوي تعمل الصناعات التحويلية على تشغيل األيدي العاطلة عن العمل -3
 اجتماعياً برفع املستوى املعيشي ومنط احلياة االجتماعية .

ان وجود قطاع صناعة حتويلية ناضج ومتكامل يعمل على تعزيز االستغالل االقتصادي وتقليص معدالت استرياد السلع  -5
 الصنعة أنواعها كافة .
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 (00)خدام املباشر من اجملتمع واليت ال ميكن االستغناء عنها يف حياته اليومية .توفري السلع األساسية ذات االست -6
 تكمن أمهيته أيضاً يف استثمارها العمل املتخصص باملهارة الفنية اجليدة واإلنتاجية العالية . -7
اعات األخرى عن طان قطاع الصناعة التحويلية أكثر القطاعات ديناميكية لكونه ميتلك القابلية على حتريك وحتفيز الق -8

 طريق خلق الرتابطات األمامية واخلليفة .
افة ينفرد هذا القطاع مبيزة القابلية على حتقيق التنويع يف اإلنتاجية لكثرة املراحل والعمليات اإلنتاجية اليت تعين قيماً مض -1

 وأصنافاً جديدة من السلع املصنعة ذات منفعة اكرب .
ملستوى املعيشي فذلك يشكل ركناً أساسياً يف مواجه مشكالت اجتماعية عندما تساعد هذا الصناعات يف رفع ا -20

 (00)خمتلفة , أمهها القضاء على التخلف االجتماعي .
 -مقومات الصناعات التحويلية : -ثالثاً :
 (07)هبدف قيام صناعة ناجحة ومتطورة بشكل عام البد من توفر املقومات اآلتية .      

 قة :المواد الخام ومصادر الطا -2
إن عملية التصنيع تقوم أساساً على حتويل املواد األولية اىل منتجات وهذا يعين ان توفر املواد األولية من الضرورات       

الرئيسية وتشكل احد الركائز األساسية لعملية التصنيع , ولكن ما ينبغي اإلشارة اليه هو ان توفر املواد اخلام والطاقة ال 
حة رغم أن وجودها جيعل الطريق ممكناً للتطور إال إذا توفر للدولة القدرة والعزم على استغالهلا يضمن قيام صناعة ناج

 بشكل املطلوب .
 رأس المال: -1

الدول اليت هتدف اىل بناء صناعة ناجحة ومتطورة جيب ان تضع يف حساباهتا هتيئة رأس املال املطلوب الن توافره       
ألحباث واالستمرار يف إنتاج ادوات اإلنتاج , وميكن ان يتم ذلك او جزءاً منه من خالل ضروري لتحويل االخرتاعات وا

الرتكيز على تكوين املدخرات من رأس املال الوطين , وإال فإن الدولة سوف تضطر اىل االعتماد على املدخرات األجنبية 
 لتفادي العجز يف املوارد املالية سواء يف شكل قروض او مساعدات .

 لقوة العاملة :ا -4
الشك يف ان للعنصر البشري أمهية كبرية يف عملية التصنيع وإذا علمنا أن الصناعة احلديثة تعتمد على العلم       

والتقانة ندرك حينذاك بان توفر األيدي العاملة بالكم وبأجور منخفضة ال يكون عاماًل حسماً لقيام صناعة متطورة ما 
يز كون لديها القدرة على التفهم والسيطرة على األسس املعقدة احلديثة وذلك من خالل الرتكمل يتم ترتيبها وتأهيلها لي

على رفع مستوى التعليم والتدريب للقوى العاملة الوطنية الن االعتماد على اخلارج سوف يضيف أعباء إضافية تتمثل 
 (03) ة اجلديدة .ثمارات يف املشاريع الصناعيجزءاً منها يف ارتفاع كلف املنتجات املصنعة فضاًل عن ارتفاع كلف االست
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 السوق )حجم الطلب( : -3
إن حجم الطلب على املنتجات الصناعية من أهم مستلزمات التطور الصناعي وتظهر هذه األمهية من خالل       

قيصة او  نعالقة حجم املنتجات بسعة السوق , وعند تفحص سعة السوق بالنسبة للمنتجات الصناعية البد ان نفهم 
كفاية الطلب النقدي ال تتحدد سعة السوق الن سعة السوق يتحدد مبستوى اإلنتاجية والكمية املعروضة من رأس املال 
احلقيقي , كما إن حجم السكان ال حيدد لوحده سعة السوق ألهنا تسهم فقط يف توزيع املواد واملنتجات وال حتدد  

 سكان هو الذي حيدد سعة السوق , وال يعين ذلك بان لنمو اإلنتاج احلقيقيكمياهتا وكفاءاهتا بل ان مستوى إنتاجية ال
 هو األساس احلقيقي يف منو السعة احلقيقي للسوق .

  النقل والمواصالت : -5
تعد وسائط النقل من العوامل املهمة أيضًا لنجاح وتطور الصناعات وتقليل نفل اإلنسان ومنتجاته من مراكز       

راكز التسويق , إذ تعمل طرق النقل على ربط مجيع القطاعات االقتصادية بعضها ببعض , أي أنه يعمل اإلنتاج اىل م
 .(,0)قامساً مشرتكاً بني خمتلف النشاطات سواء أكانت زراعية أم صناعية أم حرفية 

 الميــاه : -6
د البخار , كما انه  الغسل ويف تولييعد أيضاً من الشروط األساسية لتوطن الصناعة فهو يستخدم يف التربيد ويف      

 .(,0)يستخدم كمادة أولية يف بعض الصناعات كاملشروبات الغازية واملرطبات واملواد الغذائية األخرى
 

 المبحث الثاني
 1026واقع االقتصاد في المملكة العربية السعودية لعام 

 
 : 1026لمحـة عن واقع االقتصاد السعودي لعام  -
منو اجيابيات بالرغم من التحديات االقتصادية واجليوسياسية اليت شهدها  7002ل االقتصاد السعودي يف عام سج   

هذا العام , من ضمنها تباطؤ منو االقتصاد العاملي عن مستوياته السابقة واخنفاض متوسط أسعار سلة أوبك هلذا العام 
ه اململكة العربية السعودية يف التعامل مع الدورات , لكن خرب  ,700( عن معدهلا يف عام %2,8مبا يزيد عن )

االقتصادية ألسواق النفط ومواصالهتا إجراء العديد من اإلصالحات االقتصادية واهليكلية كانت هلا آثار اجيابية من 
توقع امل . وحسب البيانات الصادرة عن وزارة املالية السعودية فمن(02)حتقيق اثر هذه التحديات على االقتصاد السعودي

( مليار لاير باألسعار الثابتة 80,,7وفقاً لتقديرات اهليئة العامة لإلحصاء ) 7002ان يبلغ الناتج احمللي اإلمجايل لعام 
. ويتوقع ان يشهد القطاع غري النفطي استقرار نسبيًا حيث يتوقع منوه ,700( مقارنتًا بعام % ,,0بارتفاع نسبة )

طة االقتصادية املكونة للناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي , مثل نشاط ملكية ( وحققت بعض األنش%0,73بنسبة )
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نشاط النقل والتخزين واالتصال الذي يتوقع أن حيقق منوه ( و ,3,2املساكن الذي يقدر أن يصل منوه احلقيقي حوايل )
 (. %7,2قدره )

ىل نات الصادرة من اهليئة العامة لإلحصاء اارتفاعًا يف مستويات التضخم . إذ تشري البيا 7002كما شهد عام       
. اما  ,700( عام %7,7( مقارنته بنسبة )%3,2بنسبة    ) 7002ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف املعيشة يف عام 

معامل انكماش الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع غري النفطي , الذي يعد أهم املؤشرات االقتصادية لقياس التضخم على 
مقارنته مبا كان عليه يف  7002( يف عام %0,44قتصاد السعودي ككل, فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة )مستوى اال

وحسب التقديرات ملؤسسة النقد العريب السعودي , اخنفض عجز امليزان التجاري حلساب املدفوعات اىل  ,700عام 
. وقد بلغ قيمة الصادرات  ,700 عام ( مليار لاير707,2مقارنته بعجز مقداره ) 7002( مليار لاير عام 47,3)

( ,,024( مليار لاير , بينما بلغ قيمة الصادرات السلعية غري النفطية حوايل ),,223حنو ) 7002السلعية عام 
 .  ,700( عن عام %00,20مليار لاير باخنفاض نسبة )

( عن %22,,7نسبته )باخنفاض  7002( مليار لاير عام 47,4,أما الواردات السلعية فقد بلغ )      
 .(02),700عام
اما فيما خيص التطورات املالية والنقدية , فقد استمرت السياستان املالية والنقدية باختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان     

توفر مستوى مالئم من السيولة تليب احتياجات االقتصاد الوطين . إذ مكنت التدابري اليت مت اختاذها يف جمال اإلنفاق 
 7002( مليار لاير , فيما يقدر ان يصل حجم الدين العام لعام 742خفض مستوى العجز , إذ أخنفض مبقدار ) من

( من الناتج احمللي اإلمجايل فيما شهد عرض النقد منوًا بلغ %07,3( مليار لاير ميثل ما نسبته ),,302اىل حايل )
 .,700( مقارنه بعام %,4,2)

( لتصل اىل حوايل %00,3بنسبة ) 7002صريف , فقد ارتفع رأس ماهلا واحتياطاهتا عام أما فيما خيص القطاع امل     
( بينما بلغ إمجايل االئتمان من قبل املصارف %0.8( مليار لاير كما ارتفع حجم الودائع املصرفية بنسبة منو )748,4)

 (.%3و بلغ )( مليار لاير وبنسبة من0,00التجارية لألنشطة االقتصادية يف القطاع اخلاص )
( 2700( أي )%3,,ارتفاعاً بنسبة) 7002ومن ناحية أخرى سجل املؤشر العام للسوق املالية السعودي عام      

 . (08)(%30,3) 7002وبلغت القيمة اإلمجالية لألسهم املتداولة عام  ,700( نقطة عام 2407نقطة مقارنه )
 إقرار رؤية تنظيمية اليت هتدف إىل تعزيز هيكل االقتصاد الوطين ، متويف جمال اإلصالحات االقتصادية واهليكلية وال      

م لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي يف اململكة وقد مت اإلعالن  7030االقتصاد السعودي لعام 
توي على أهداف م الذي حي 7070عن عدد من الربامج التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية ، مثل برامج التحول الوطين 

م . كما مت  7070( مليار لاير لتكاليف مبادرات برامج التحول الوطين 782إسرتاتيجية وتنموية وقد خصص مبلغ )
 إطالق برامج حتقيق التوازن املايل الذي يهدف إىل تعزيز اإلدارة املالية وإعادة هيكل الوضع املايل للمملكة .
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 اإليرادات والنفقات واملشاريع املختلفة أضف إىل ذلك تأسيس برامج قياس كما استحدثت آليات خمتلفة ملراجعة      
األداء ) املركز الوطين لقياس أداء األجهزة العامة ( كما مت تأسيس صندوق قابض بأسم ) صندوق الصناديق ( برأس 

امهته يف دة نسبة مس( مليار لاير وقد مت تأسيس هذا الصندوق يف إطار تفعيل دور القطاع اخلاص وزيا,مال قدره )
 .(04)الناتج احمللي اإلمجايل من خالل حتفيز االستثمارات املتعلقة برأس املال اجلزئي وامللكية اخلاصة 

يعد اجيابيًا يف ظل اخنفاض أسعار النفط وما يشهده  7002مما تقدم نستنتج أن أداء االقتصاد السعودي لعام       
. وهذا ما يدل على قوة ومتانة االقتصاد السعودي على جناح اإلصالحات  االقتصاد العاملي من تباطؤ يف النمو

 االقتصادية واهليكلية اليت نفذهتا الدولة لدفع عملية النمو االقتصادي وتنويع مصادر الدخل . 
 

 المبحث الثالث
 مؤشرات تطور أداء قطاع الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية

 
 : ور القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية ونموها في الناتج المحلي اإلجماليمؤشر تط -أوالً :
      
 يقصد بالقيمة املضافة يف قطاع الصناعة التحويلية )) بأهنا القيمة املضافة اإلمجالية مطروحاً منها قسط االندثار((     

. ومتثل القيمة  (70) مات اإلنتاج وقيمة قسط االندثار ((أو أهنا )) قيمة اإلنتاج مطروحاً منها كل من قيمة مستلز  (70)
املضافة املتولدة يف قطاع الصناعات التحويلية أمهية خاصة كوهنا مؤشر تعكس تطور هذا القطاع ودوره يف عملية التنمية 

 من خالل تطور إسهامه يف الناتج احمللي اإلمجايل .
ها النسبية يف يف الصناعات التحويلية يف اململكة العربية السعودية وأمهيت ولو تتبعنا تطور القيمة املضافة املتحققة     

( , فإن البيانات 7000-,700الناتج احمللي اإلمجايل وتوزيعها بني الفروع الصناعية للصناعات التحويلية خالل املدة )
راً كبرياً  السعودية قد شهدت تطو ( تشري اىل أن القيمة املضافة يف الصناعات التحويلية يف0الواردة يف اجلدول رقم )

( 2,2,,,( , إذ كانت القيمة املضافة املتحققة يف قطاع الصناعة التحويلية )7000-7002ملحوظاً خالل املدة )
( مليون 0,224, ايل بزيادة قدرها ) 7000( مليون دوالر عام 32,,20, ارتفعت اىل ) 7000مليون دوالر عام 

أي بزيادة  7007( مليون دوالر عام 47,,20( مث ارتفعت القيمة املضافة اىل )%3,,3دوالر وبنسبة منو بلغ )
( , مث ارتفعت القيمة املضافة اىل %08,3وبنسبة منو بلغ ) 7000( مليون دوالر عن عام 000,2قدرها )

وبنسبة منو بلغ  7007( مليون دوالر عن عام ,,34أي بزيادة قدرها ) 7003( مليون دوالر عام 32,,,2)
( 43,,أي بزيادة قدرها ) ,700( مليون دوالر عام 80,074( وواصلت القيمة املضافة ارتفاعها اىل )%,.,)

 أعلى ما وصلت اليه القيمة املضافة . ,700( , ويعد عام %2,3مليون دوالر ونسبة منو بلغ )
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( مليون دوالر عام 2,2,,,( , فقد ارتفعت من )7000-,700أما تطور القيمة املضافة خالل املدة ككل )     

( مليون دوالر ومبعدل منو مركب بلغ 3,200أي بزيادة قدرها ) ,700( مليون دوالر عام 2,,,24اىل ) 7000
 (.7000-,700( خالل املدة )07,02%)
 

 (0جدول رقم )
        القيمة املضافة لقطاع الصناعات التحويلية وأمهيتها النسبية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف 

 (       ) مليون دوالر(7000-,700اململكة العربية السعودية للمدة )                       
الناتج المحلي  البيانات / السنوات

 باألسعار اإلجمالي

 يةالجار

القيمة المضافة في 

 ةقطاع الصناع

 التحويلية

النسبية للقيمة  األهمية

المضافة % في الناتج 

 اإلجماليالمحلي 

دل النمو السنوي مع

 للقيمة المضافة %

 ــــــــــ 02% 44,767 605,200 0202

0200 556,627 52,635  02,0% 36.3% 

0200 733,335 70,660 02% 18.3% 

0203 744,335 76,635 02,0% 6.6% 

0204 763,230 20,206 02,2% 7.3% 

0206 545,220 76,467 00.3% 0.6- % 

ب معدل النمو السنوي المرك

 *(0205-2020للمدة )

4,0% 00,05%   

 .4,,، 00,, ص 7002صندوق النقد العريب , التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام  -:املصدر
 )*( مت احتساب  معدل النمو من قبل الباحث وفق الصيغة اآلتية :

 000* {0- y1

y0
    1 -n   } R= 

 -أذ ميثل :
R النمو السنوي املركب = 

Y1= قيمة املتغري يف سنة املقارنة 
Y2 قيمة املتغري يف سنة األساس = 

n  عدد السنوات = 
( , وان السبب 7000-,700تعكس هذه الزيادة حقيقة ان القيمة املضافة شهدت تطوراً كبرياً خالل املدة )      

ذ شهدت ت اإلصالح االقتصادي , إالرئيس يف ذلك هو زيادة املوارد املالية املتأتية من ارتفاع أسعار النفط وسياسا
السعودية تطورات مهمة يف جمال صناعة استخراج النفط والغاز وأضيفت طاقات جديدة لإلنتاج , ومت توسيع طاقات 
قائمة والتخطيط ملصانع جديدة ومشاريع صناعية عمالقة يف مدينة اجلبيل وينبع الصناعتني , كمشاريع البرتوكمياوية 

ولية الداخلة يف صناعة األلياف الصناعية وزيادة عدد مصانع املواد الغذائية واملشروبات وكذلك الدور اليت تنتج املواد األ
, مما أدى اىل فعالية القطاع الصناعي عموماً , والذي انعكس بدوره  (77)الكبري الذي لعبه تشغيل مصفاة رأس التنورة 
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العاملية  ألجنبية املباشرة يف هذا القطاع من قبل كربى الشركاتعلى تطور القيمة املضافة , أضف اىل ذلك االستثمارات ا
 .(73)واالنفتاح على اخلارج والقدرة التنافسية للمنتجات السعودية يف األسواق العاملية 

( يف حني بلغ %7,,( حوايل )7000-,700بلغ معدل النمو السنوي املركب للناتج احمللي اإلمجايل للمدة )      
(, وهذا %07,02( )7000-,700سنوي املركب للقيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية للمدة )معدل النمو ال

يعين ان معدل منو القيمة املضافة يف قطاع الصناعة التحويلية كان أعلى من معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل , األمر 
-,700 الناتج احمللي اإلمجايل خالل املدة )الذي انعكس على زيادة األمهية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية يف

7000.) 
 مؤشر تطور مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية : -ثانياً :
للوقوف على التطور احلاصل يف قطاع الصناعات التحويلية يف السعودية فإن األمر يتطلب احتساب األمهية النسبية      

( ان األمهية النسبية خالل 0ة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل , إذ تعكس البيانات يف اجلدول رقم )لقطاع الصناع
 ,700( عام %00.8, مث ارتفعت اىل ) 7000( يف عام %00,0( , وارتفعت اىل )%00كانت )  7000عام 

 . ,700( عام %07,3حىت وصلت اىل )
عدين ة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية يف السعودية بالرغم من هيمنة قطاع التان هذا التطور التدرجيي يف األمهي      

يف تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل يف السعودية , إذ انعكس ومبا ال يقبل الشك مستوى التطور الذي حققه القطاع الصناعي 
 ل اآليت يعكس ما تقدم .التحويلي يف السعودية والدعم الالحمدود الذي حيصل عليه هذا القطاع والشك

 
 
 
 
 
 

 ( 0الشكل رقم )
 مسامهة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل 
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 (7000-,700يف السعودية للمدة )
 

 
 (.0مت إعداد الشكل البياين من قبل الباحثة بيانات جدول رقم)  -: املصدر

 
 عودية :مؤشر تطور أعداد المصانع في الصناعات التحويلية في الس -ثالثاً:

( التطور يف أعداد املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية خالل املدة 7( والشكل رقم )7يوضح اجلدول رقم )   
( 22,7اىل )7002إذ شهدت هذه الفرتة تطوراً ملحوظاً يف أعداد املصانع , إذ ارتفعت يف عام ( ’ 7002-7002)

( , كما ارتفعت عدد %20, مسجاًل بذلك ارتفاعاً نسبته ) 7002م ( مصنعاً عن عا7407مصنعاً بزيادة قدرها )
 .7002( مصنعاً يف عام 4,,أي بزيادة قدرها ) ,700( عن عام %8املصانع بنسبة )

 
 
 
 
 
 
 

 ( 1)  جدول رقم
 موزعة  لية يف اململكة العربية السعوديةيعدد املصانع التحو 
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 (7002-7002حسب القطاعات الرئيسية )
 

الصناعات  تالبيانات/ السنوا

 االستهالكية

الصناعات 

 ةيائييمالك

مواد البناء 

 االسمنتو

الصناعات 

 الهندسية

الصناعات 

 االخرى

 المجموع

7002 1,722 1,888 128 1,614 87 6,860 

7008 1,333 7,074 123 1,620 84 8,178 

7002 1,382 7,181 712 1,828 82 8,687 

7010 1,686 7,382 731 1,421 27 8,872 

7011 1,862 7,468 741 1,886 28 4,602 

7017 1,684 7,248 781 1,822 88 4,642 

7013 1,803 7,268 720 1,884 87 4,217 

7016 1,841 3,168 307 1,282 86 2,081 

7018 1,883 3,333 318 1,274 24 2,123 

7014 1,468 3,824 333 7,103 88 2,267 

معدل النمو المركب للمدة  

(7014-7002) 

3% 2% 2% 6%   

( 7002-7002الصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعية السعودي , تقرير احصائي املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية للمدة ) : المصدر 
 www.sidF.gov.soi      , وعلى املوقع 

 
واد وهي الصناعات االستهالكية والكيمائية واهلندسية وم –املصانع حسب القطاعات الرئيسية  وإذا نظرنا اىل أعداد    

البناء )تتضمن االمسنت( باإلضافة اىل الصناعات األخرى , جند إن هناك ارتفاعاً كبرياً يف عدد مصانع قطاع الصناعات 
( مصنعًا ومبعدل منو سنوي 0240درها )اي بزيادة ق 7002مقارنة بعام  7002( يف عام %40الكيمائية بنسبة )

(. ويعود السبب يف هذا االرتفاع اىل امليزة النسبية هلذا القطاع وتوسيع 7002-7002( خالل املدة )%2مركب بلغ )
شراكات كربى مثل ارامكو وسابك بالدخول يف شراكات مع شركات عاملية مما شجع القطاع اخلاص للدخول يف مثل 

ومبعدل منو  7002مقارنة بعام  7002( عام %82ارتفعت عدد مصانع مواد البناء بنسبة ) هذه االستثمارات كما
( وقد جاءت هذه الزيادة يف أعداد املصانع مواد البناء بسبب 7002-7002( خالل املدة )%2سنوي مركب بلغ )

هالكي بنسبة  اهلندسي واالستالتوسع يف مشاريع البناء واألعمار احلكومية واخلاصة , كما ارتفع عدد املصانع لقطاعني
( %3( و)%,ومبعدل منو سنوي مركب بلغ ) 7002مقارنة بعام  7002( على التوايل عام %74( و )4%,)

( . نستنتج مما تقدم ان نشاط الصناعات الكيميائية يستحوذ على النصيب 7002-7002على التوايل خالل املدة )
( نتيجة لنمو نشاط املنتجات الالفلزية األخرى %2,نسبة ) 7002عام  األكرب من إمجايل عدد املصانع القائمة خالل

( من أنشطة قطاع الصناعات الكيميائية , يليه باملرتبة الثانية نشاط الصناعات اهلندسية %,,, اذ ميثل هذا النشاط )
( ومتثل %,بة )( , مث صناعة مواد البناء واالمسنت بنس%70(, مث الصناعات االستهالكية بنسبة  )%72بنسبة )

 ( من إمجايل عدد املصانع التحويلية يف اململكة .%0باقي األنشطة الصناعية األخرى بنسبة )
 

 (1لشكل رقم )ا

http://www.sidf.gov.soi/
http://www.sidf.gov.soi/
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 (7002-7002أعداد املصانع التحويلية يف اململكة العربية السعودية للمدة )
   

 
 

     
  
  
  
 

 المصدر : الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على جدول رقم )7( .
 

 مؤشر تطور أعداد القوة العاملة في الصناعات التحويلية في السعودية : -رابعاً :
, كم موضح يف  7002يقدر عدد العمالة يف خمتلف القطاعات الصناعية يف اململكة العربية السعودية حىت عام   

( أكثر من مليون عامالً موزعني على مناطق اململكة العربية السعودية مبختلف القطاعات 3( والشكل )3اجلدول رقم )
( تطوراً كبرياً يف حجم القوة العاملة 7002-7002دة )( عامالً لكل مصنع . وقد شهدت امل,03الصناعية ومعدل )

 7002( مليون عاماًل يف عام 0,0,7اىل ) 7002( ألف عاماًل عام ,4,حيث ارتفعت أعداد القوة العاملة من )
وقد جاء هذا االرتفاع  ,700( مقارنة بعام %,( .كما ارتفعت أعدادهم بنسبة )%000, أي بنسبة زيادة قدرها )

( , مما أدى اىل زيادة احلاجة اىل توظيف العمالة 7002-7002ور الصناعي يف اململكة خالل املدة )نتيجة التط
مبختلف أنواعها , اذ وفر القطاع الصناعي جمموعة كبرية ومتنوعة من الفرص الوظيفية يف كل مناطق اململكة سواء كانت 

( أيضاً ان توزيع أعداد القوة 3كما يوضح اجلدول رقم )وظائف إنتاجية  او إدارية او تسويقية او غريها من الوظائف .  
حسب األنشطة الرئيسية , إذ ارتفعت أعداد القوة العاملة يف نشاط  7002العاملة يف القطاع الصناعي للملكة لعام 

 كما ارتفعت أعداد القوة العاملة يف نشاط إن الصناعات  ,700( مقارنة بعام %2مواد الصناعات اهلندسية بنسبة )
, بينما جاءت بقية األنشطة بأقل  ,700( على التوايل مقارنة بعام %3( و)%,الكيميائية واالستهالكية بنسبة )

, كما يوضح اجلدول أيضًا نشاط الصناعات الكيميائية كان له  ,700( مقارنة بعام %7نسبة ارتفاع ال تتجاوز )
( يرتكز معظمها %0,بنسبة ) 7002التحويلية خالل عام النصيب األكرب من أعداد القوة العاملة يف قطاع الصناعات 

( نظرًا لعدد املصانع يف هذا اجملال , يليه نشاط %2,يف نشاط صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى بنسبة )
( مث صناعة مواد البناء واالمسنت %,7( , يليه نشاط الصناعات اهلندسية بنسبة )%78الصناعات االستهالكية بنسبة )

 ( من إمجايل عدد العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية يف اململكة .%0( ومتثل باقي األنشطة بنسبة )%2نسبة )ب
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 (4جدول رقم )
 (0270-0270 للمدة ) مة موزعة حسب القطاعات الرئيسية يف اململكةاأعداد القوة الع

الصناعات  البيانات/ السنوات

 االستهالكية

الصناعات 

 الميكانيكية

البناء مواد 

 االسمنت

الصناعات 

 الهندسية

الصناعات 

 األخرى

 المجموع

7002 67,776 188,778 78,003 130,220 2,082 628,681 

7008 148,446 701,237 31,484 167,321 2,434 881,022 

7002 124,344 718,132 38,830 183,321 10,211 826,138 

7010 126,328 764,268 32,202 142,377 17,340 447,202 

7011 718,888 786,228 64,061 121,178 13,378 286,372 

7017 732,884 316,472 87,862 703,276 16,072 873,118 

7013 766,032 367,146 86,267 712,683 13,148 823,844 

7016 721,243 323,240 47,276 733,182 13,288 288,221 

7018 722,770 328,373 48,484 738,026 13,220 228,23 

7014 782,308 618,878 42,446 787,382 16,723 1,067,662 

-7002الصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعي السعودي , تقرير إحصائي أعداد املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية للمدة ) :المصدر  
 www.sidf.gov.sa             ( , على املوقع  7002

 
 (4الشكل رقم )

 (7002-7002) للمدة اعداد القوة العاملة يف اململكة العربية السعودية
 

 
 (.3الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على جدول رقم ) : المصدر

 
 ة في السعودية :مؤشر تطور رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلي -خامساً:

حسب الرتخيص  -7002بلغ إمجايل قيمة التمويل للمصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية حىت هناية عام       
الصناعي أكثر من ترليون لاير موزعة على خمتلف القطاعات الصناعية الرئيسية , إذ ارتفعت قيمة إمجايل التمويل من 

( %07ومبعدل منو سنوي مركب بلغ ) 7002( ترليون لاير عام 0,0ىل حوايل )ا 7002( مليون لاير عام ,0,)
( مليون لاير لكل مصنع , ويعود السبب يف هذا االرتفاع اىل أن إمجايل 0,3(, ومبعدل )7002-7002خالل املدة )

تيجة لعودة ن ,700واستمر هذا االرتفاع حىت عام  7000التمويل لقطاع الصناعات الكيميائية ارتفع خالل عام 
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الثقة لقطاع الصناعات الكيمائية بعد األزمة املالية العاملية مما أدى اىل ارتفاع إمجايل التمويل يف املصانع التحويلية يف 
( توزيع قيمة التمويل للمصانع القائمة لكل قطاع صناعي ,( والشكل ),السعودية ككل , ويوضح اجلدول رقم)

( %3التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية واهلندسية ومواد البناء بنسبة ) . إذ ارتفعت قيمة 7002متخصص لعام 
( %3, يف حني اخنفضت قيمة التمويل لقطاع الصناعات الكيمائية والصناعات األخرى بنسبة) ,700مقارنة بعام 

ت اخلمسة وبشكل عام فان قيمة إمجايل التمويل لكل قطاع من القطاعا ,700( على التوايل مقارنه بعام %,و)
ارتفع مبعدل خمتلف عن اآلخر لكل سنة , فإمجايل التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية وقطاع الصناعات اهلندسية 

 ( .7002-7002( لكل منها وهذا يعكس منو القطاعني لكل سنة خالل املدة )%00ارتفع مبعدل )
-7002( لكل سنة خالل املدة )%07عدل )اما قطاع الصناعات الكيمائية فقد ارتفع إمجايل التمويل مب      

( لكل سنة خالل نفس املدة , يف حني %33(, كما ارتفع إمجايل التمويل لقطاع الصناعات األخرى مبعدل )7002
( لكل سنة خالل نفس املدة , وبشكل عام %8إن إمجايل التمويل لقطاع مواد البناء جاء بأقل معدل منو مركب بلغ )

( إذ بلغت 7002-7002لكيمائية له النصيب األكرب من إمجايل قيمة التمويل خالل املدة )فان نشاط الصناعات ا
 ( يف الصناعات الكيمائية من إمجايل قيمة التمويل .     %20هذه النسبة )

( من إمجايل قيمة التمويل بينما توزعت باقي %00يف حني بلغ نسبة التمويل لقطاع الصناعات االستهالكية )     
 على قطاع الصناعات اهلندسية وصناعة مواد البناء باإلضافة اىل الصناعات األخرى . النسب

 
 (3جدول رقم )

                                                                                                                            (7002-7002إمجايل التمويل للصناعات التحويلية يف اململكة العربية السعودية )
 مليون لاير

البيانات/ 

 السنوات

الصناعات 

 االستهالكية

الصناعات 

 الميكانيكية

مواد البناء 

 االسمنت

الصناعات 

 الهندسية

الصناعات 

 األخرى

 المجموع

7002 62,323 783,021 34,101 33,168 7,144 606,382 

7008 88,184 316,221 38,187 36,872 12,707 647,160 

7002 40,236 367,874 67,722 32,874 12,742 803,133 

7010 24,081 321,007 62,740 66,073 71,226 840,311 

7011 80,224 647,844 86,703 88,823 71,238 488,824 

7017 20,028 473,474 23,237 21,822 77,380 881,600 

7013 107,444 277,002 47,812 28,722 72,286 228,628 

7016 117,138 232,741 88,887 22,042 30,014 1,014,331 

7018 116,042 836,782 21,432 28,888 72,832 1,178,388 

7014 114,242 818,383 23,288 80,831 78,881 1,113,871 

 www.sidf.gpv.saالصندوق الصناعي ، صندوق التنمية الصناعية السعودي ، على املوقع  :المصدر 
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 (3شكل رقم )
 تطور إمجايل التمويل للصناعات التحويلية

 (7002-7002يف السعودية حسب األنشطة الصناعية ) 

 

 (.,الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على جدول رقم ) : المصدر
 

  دية :و مؤشر تطور الصادرات الصناعية التحويلية ) غير النفطية( الى إجمالي الصادرات في السع -سادساً :
أولت اململكة العربية السعودية اهتماماً كبرياً لتنمية الصادرات الصناعية التحويلية متاشياً مع اسرتاتيجيات التنمية       

االقتصادية الشاملة للدولة يف توسيع القاعدة اإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل , وبالرغم من احلداثة النسبية لتجربة 
يف جمال التصدير , إال أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبرية يف هذا القطاع اخلاص السعودي 

اجملال , إذ كان للصادرات البرتوكيمياوية السعودية الدور الكبري يف الدخول اىل األسواق العاملية , كما سامهت يف إعطاء 
دول التايل يوضح التطور يف قيم الصادرات . واجل(,7)صورة اجيابية عن املنتجات السعودية من حيث اجلودة والسعر

 ( .7000 -7002الصناعية التحويلية السعودية ونسبة مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل للمدة )
 (5جدول رقم )

 تطور الصادرات الصناعية التحويلية 
 (7002 -7000) للمدة يف السعودية يف الناتج احمللي اإلمجايل

قيمة الصادرات الصناعية التحويلية  تالسنوات / البيانا

 )مليون لاير(

 النسبة الى إجمالي الصادرات

% 

النسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي 

 %)غير النفطي(

7010 113,276 17,1% 10,4% 

7011 181,178 11,1% 17,6% 

7017 147,678 11,7% 17% 

7013 121,061 17,1% 11,4% 

7016 188,431 16,8% 11,4 

7018 184,673 70,8% 8,2% 

7014 168,211 71,7% 8,1% 

معدل النمو المركب 

(7010-7014) 

8,02%   

 * احتسب معدل النمو املركب من قبل الباحثة  www.sidf.gov.saالصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعية السعودي على املوقع  :المصدر
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-7002ية التحويلية يف السعودية حققت منواً سريعاً وكبرياً خالل املدة من )من اجلدول يتضح ان الصادرات الصناع     

( خالل املدة %02,,(, حيث منت الصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية مبعدل منو مركب بلغ )7000
( مليون لاير 400,,,0اىل ) 7000( مليون لاير عام ,003,47(, ولرتتفع بذلك قيمتها من )7002-7000)
, وقد جاء هذا االرتقاء الكبري يف قيمة الصادرات الصناعية التحويلية يف السعودية مع بدء سريان تطبيق  7002ام ع

 وانضمام السعودية اىل منظمة التجارة العاملية  7003االحتاد الكمركي اخلليجي املوحد عام 
( نسبة ,) يف السعودية يوضح الشكل رقموبالنظر اىل هيكل الرتكيبة السلعية للصادرات الصناعية التحويلية     

. حيث يالحظ من الشكل  7002الصادرات الصناعية التحويلية حسب النشاط الصناعي اىل إمجايل الصادرات لعام  
(, يليه يف املرتبة الثانية %8,البياين ان نشاط  املنتجات الكيميائية والبالستيكية يتصدر كافة األنشطة الصناعية بنسبة )

( , يليه باملرتبة الثالثة نشاط منتجات اآلالت واملعدات حيث بلغت نسبة %34ملعادن القاعدية بنسبة )نشاط ا
( ومن مث نشاط املنتجات املعادن املشكلة %,0( , يليه نشاط املنتجات الغذائية بنسبة )%74الصادرات اإلمجايل)

( , ويقدر متوسط نسبة الصادرات %,0ت )( يليه نشاط منتجات الورق والطباعة ومنتجات املنسوجا%00بنسبة )
 (.%30اىل إمجايل املبيعات يف قطاع الصناعات التحويلية ) غري النفطي ( )

 
 (5الشكل رقم )

 نسبة الصادرات الصناعية التحويلية اىل إمجايل 
 7002الصادرات حسب النشاط االقتصادي يف السعودية لعام 

                                                                                                                                                

 
 

 املشكلة اتواملعدالغذائية  تاملنسوجا شباخل الورق املعادن املعادن املعادن املعادن اآلالت االثاث ايل الصناعةامج
 واملالبس الكيميائيةالالفلزية القاعدية 
 www.sidf.gov.saالصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعية السعودي على املوقع  المصدر :
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 :7002ململكة العربية السعودية لعام التوزيع اجلغرايف لعدد املصانع التحويلية يف ا -سابعاً :
, اذ يالحظ  7002( توزيع عدد املصانع القائمة يف اململكة العربية السعودية لعام 2يتضح من اجلدول رقم)      

( ألف 382( مصنعًا يعمل فيها حوايل )3,023استحواذ منطقة الرياض على اكرب عدد من املصانع القائمة بواقع )
( مليار لاير وبذلك تكون منطقة الرياض يف املرتبة األوىل بالنسبة لعدد املصانع وكذلك بالنسبة ,07)عامل وبتمويل بلغ 

( من %32( من إمجايل عدد املصانع و) %0,لعدد العمال يف مصانعها التحويلية , إذ متثل مصانع منطقة الرياض )
( ألف عامل ,72( مصنعاً يعمل فيها حوايل )0,224ع )إمجايل العمالة يف املصانع القائمة . يليه املنطقة الشرقية بواق

( مليار لاير , وبذلك حتتل املنطقة الشرقية املرتبة الثانية من حيث عدد املصانع وعدد العمالة يف 242وبتمويل بلغ )
صانع ( من إمجايل العمالة يف امل%,7( من إمجايل عدد املصانع و)%73مصانعها , اذ متثل مصانع املنطقة الشرقية )

( 032( ألف عامل وبتمويل بلغ )7,0( مصنعاً يعمل فيها حوايل )2,,,0القائمة ، مث منطقة مكة املكرمة بواقع )
مليار لاير , وبذلك حتتل منطقة مكة املكرمة املرتبة الثالثة من حيث عدد املصانع وعدد العمالة فيها , اذ متثل مصانع 

( من إمجايل العمالة يف املصانع القائمة , ويرتاوح %,7نع القائمة و)( من إمجايل املصا%70منطقة مكة املكرمة )
 ( مصنعاً .308( مصنعاً اىل)%73عدد املصانع القائمة يف بقية مناطق اململكة ما بني )

عدد العمال الف  النسبة)%( عدد المصانع المناطق

 عامل 

إجمالي التمويل  النسبة)%(

 )مليار لاير 

 004 37 325 42 3256 منطقة الرياض

 565 06 054 03 0776 منطقة الشرقية 

 037 04 062 02 0667 منطقة مكة المكرمة 

 www.sidf.gov.saالصندوق الصناعي , صندوق التنمية الصناعية السعودي على املوقع  :المصدر  

 
 : 7002دور صندوق التنمية الصناعية السعودي يف متويل املشاريع الصناعية حىت عام  -ثامناً :

يلعب صندوق التنمية الصناعية السعودية دوراً بارًز يف تنمية القطاعات يف اململكة العربية السعودية ، اذ بلغ عدد     
( قرضاً بقيمة إمجالية 024,حوايل ) 7002القروض املمنوحة من الصندوق جلميع القطاعات الصناعية حىت هناية عام 

خمتلف القطاعات الصناعية . إذ يتصدر قطاع الصناعات الكيمائية من حيث ( مليار لاير موزعة على ,.032قدرها )
( مليار لاير وهو ما ميثل 3,قيمة القروض الرتاكمية املعتمدة له اذ بلغت قيمتها اإلمجالية منذ تأسيس الصندوق حوايل )

اذ  ندسية يف املرتبة الثانية ,, مث يأيت قطاع الصناعات اهل(,7)( من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها الصندوق 38%)
( من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها الصندوق %70( مليار لاير , أي ما ميثل )74بلغت قيمة القروض املعتمدة له )

( مليار لاير وهو ما ميثل 72, يليه قطاع مواد البناء واالمسنت يف املرتبة الثالثة اذ بلغت قيمة القروض الرتاكمية حوايل )
( من إمجايل القروض اليت اعتمدها الصندوق , مث قطاع الصناعات االستهالكية يف املرتبة الرابعة اذ بلغت قيمة 04%)

( من إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها الصندوق , ويأيت يف %02( مليار لاير أي ما ميثل )73القروض املعتمدة له )
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( من %,( مليار لاير وهو ما ميثل )2ت قيمة القروض املعتمدة له )املرتبة األخرية قطاع الصناعات األخرى , اذ بلغ
 .(72)7002إمجايل قيمة القروض اليت اعتمدها الصندوق حىت هناية عام 

 
 

 المبحث الرابع
 التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية  في السعودية

 
 تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية : -2

االرتقاء بالقدرة التنافسية اىل مستوى العاملية للمنتجات الصناعية السعودية ضرورياً ليس فقط لكسب حصص  يعد    
يف أسواق التصدير العاملية , وإمنا أيضاً للمحافظة على حصص األسواق احمللية وتعزيزها . وتتطلب مواجهة هذا التحدي 

 دالت اإلنتاجية واجلودة اىل املستويات القياسية العاملية .من الوحدات الصناعية يف السعودية العمل على رفع مع
 نقل وتوطين التقنية: -1

حتتل التقنية دوراً هاماً وحامساً يف زيادة اإلنتاجية مما يعكس بصوره مباشرة على القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية       
ململكة الصناعي . وبالرغم من االجنازات اليت حققتها ا ومن هنا فان بناء قاعدة تقنية صلبة يعد أحد ركائز املستقبل

ولكن األهم من  (17) العربية السعودية يف جمال نقل التقنية . فهي حباجة اىل مضاعفة املقدرات التقنية لصناعتها الوطنية
ؤسسات الصناعية او ملذلك متثل يف احملاولة اجلادة لتطوير التقنية اليت مت توطينها وذلك من خالل األحباث سواء داخل ا

 بالتعاون مع اجلامعات واملراكز العلمية املتخصصة  وكذلك جذب االستثمارات األجنبية عالية التقنية .
 التعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية : -4

لتزم هبا مجيع ملنظمة واليت تإذ أن اململكة العربية السعودية عضواً يف املنظمة فان هناك حاجة للتكيف مع قواعد ا     
دول األعضاء . ويبقى اهلدف العام متمثالً يف إتباع اسرتاتيجيات تعمل على االستفادة القصوى من اجيابيات االنضمام 

. وقد يكون من الضروري أيضًا هلذه اإلسرتاتيجية ان تأخذ  (78)للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل اآلثار السلبية
ر ما يستجد من حتديات مستقبلية يف إطار قواعد املنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئة والعمالة بعني االعتبا

 وغريها .
 زيادة توفير الموارد واالستثمارات في القطاع الصناعي : -3

ن إمجايل الناتج م بالرغم من االجنازات الكبرية اليت حققتها الصناعة يف السعودية , إال أن مسامهة القطاع الصناعي      
احمللي تبقى دون املطلوب او دون الطموح . وللقيام بدور أكثر فاعلية لزيادة مسامهات القطاع . فإن هناك حاجة 
لتكثيف توجيه املوارد واالستثمارات خصوصاً يف قطاعات الصناعات التحويلية . وتستلزم مقابلة هذا التحدي تكاتف 
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ة القطاع اخلاص الوطين واألجنيب عرب تطوير بيئة األعمال ومناخ االستثمار بالسعودياجلهود احلكومية بتعاون أوثق مع 
 .(74)من اجل االرتقاء مبعدالت االستثمار يف هذا القطاع

 تنفيذ وتطوير مفهوم التكامل : -5
 تأيت بالفوائد . ال من املعروف يف جتارب اإلدارة الصناعية احلديثة ان بعض التوسعات الرأسية يف صناعة معينة قد      

حيث بتالشي الرتكيز على التخصص يف املنتج األساسي الذي يتميز به املصنع مما يؤدي اىل خفض الفعالية وارتفاع 
التكاليف التشغيلية  ويف بعض األحيان تفقد املشاريع حصصها يف السوق، لذا يتعني على املصانع خصوصًا الكبرية 

, وحبذا لو كانت حملية , يف تامني احتياجاهتا من املنتجات األخرى . وذلك لكي  منها االعتماد على مصانع أخرى ,
 . (40)تتمكن من تركيز تطوير منتجاهتا األصلية والتنافسية سواء حملياً او خارجياً 

 تطوير اإلدارة الصناعية : -6
 هذه على كفاءة ونوعية اإلدارة يفكما هو معلوم , فإن حتسني األداء اإلنتاجية يف املنشآت الصناعية تعتمد        

املنشآت . ويكتسب ذلك أمهية كربى إزاء ما هو متوقع من تزايد املنافسة العاملية وسرعة تطورات األسواق والتقنية .  
كما وان هناك حاجة ملزيد من االهتمام هبذا اجلانب يف الوحدات الصناعية الصغرية واملتوسطة واليت تشكل غالبية 

 ملة يف الصناعة السعودية .الوحدات العا
 مواكبة التطورات في األسواق العالمية : -7

إن التطورات والتغريات يف األسواق العاملية وجماالت التقنية تشهد ارتفاعاً متسارعاً مما يشكل حتدياً كبرياً لقطاعات       
تسم ا التحدي استحداث آليات تاألعمال يف العامل وللقطاعات الصناعية على وجه اخلصوص ، ويتطلب مواجهة هذ

 باملرونة يف اإلدارة والتصميم واإلنتاج والتسويق .
 البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة : -8

من املؤكد إن االهتمام بالبيئة سوف حيظى بزخم متزايد يف املستقبل وعليه فإن احلفاظ على سالمة البيئة الصناعية      
ود وتقنيات الحتواء اآلثار السلبية يعد أحد حتديات املستقبل للقطاعات والوحدات الصناعية ، وما يستلزم ذلك من جه

 .(30)يف السعودية 
 تطور مقدرات القوة العاملة السعودية : -1

ية ستعد مهارات ونوعية القوة العاملة الصناعية من العوامل احلامسة يف إطار تطوير التنمية الصناعية واملقدرة التناف      
للصناعات مستقباًل . ويف سبيل تطوير مقدرات القوة العاملة السعودية بات ضروريًا مراجعة وتكثيف جماالت ونوعية 
التعليم والتدريب الفين واملهين حبيث تتناسب خمرجات هذه املؤسسات مع احتياجات الشركات الصناعية يف خمتلف 

 . (41)التخصصات 
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 االستنتاجات والتوصيات
اك تطوراً صناعي ملموس يف االقتصاد السعودي خالل مدة البحث , وهذا التطور يف الصناعة التحويلية يشتمل هن -0

 على عمق يف العملية اإلنتاجية يؤكده كثافة استخدام رأس املال والتكنولوجيا الصناعية .
ات اخلشبية شاط قطاع الصناعهناك بعض القطاعات تعاين من نقص يف اجلوانب الفنية , وقد كان هذا واضح يف ن -7

 واألثاث , يتطلب األمر دراسة فنية هلذا القطاع والعمل على تشجيع زيادة املكون التكنولوجي فيها .
هناك إمكانية كبرية للنمو الصناعي , فرغم ان هناك منواً كبريًا يف الصناعات التحويلية يف السعودية إال أن هذا  -3

املمكن , ويعود ذلك باألساس اىل اعتماد االقتصاد السعودي على استخراج النفط النمو يقع دون مستويات النمو 
وتصديره دون إجراء عملية حتويلية هامة عليه ترفع القيمة املضافة , ويقرتح هناك االستفادة من النفط يف منو الصناعات 

 التحويلية من خالل تكثيف استخراجه بداًل من تصدير , يف شكل خام او مكرر 
من مواصلة حتقيق منو متواصل يف مؤشرات  WTOاستطاعت اململكة العربية السعودية يف إطار اكتساب عضوية  -,

الصناعة التحويلية بعد انضمامها اىل املنظمة وتطبيق اتفاقياهتا امللزمة , مما يؤكد جناح اإلجراءات والسياسات االقتصادية 
 ناعاهتا الوطنية .اليت اتبعتها هذه الدولة يف جمال دعم وتكييف ص

( كانت هناك زيادة واضحة يف أعداد املنشآت الصناعية إذ ارتفعت من 7002-7002خالل مدة البحث )  -,
كذلك هناك زيادة يف أعداد القوة العاملة من   7002( مصنعًا عام 2,2,7اىل ) 7002( مصنعًا عام 8,0,,)
, كذلك هناك زيادة يف  7002عامل عام ( مليون 4,,,0,0,7اىل ) 7002( مليون عامل عام 80,,,4,)

اىل  7002( مليار لاير عام 3,4,,0,إمجايل االستثمارات يف قطاع الصناعة التحويلية إذ ارتفعت من )
 . 7002( مليار لاير عام 0.078.3,8)
( كانت هناك زيادة واضحة يف إمجايل القيمة املضافة يف قطاع الصناعة 7002-7002خالل مدة البحث ) -2
ومبعدل  ,700( مليون دوالر عام 2,,.24اىل ) 7002( مليون دوالر عام 2,2,,,تحويلية اذ ارتفعت من )ال

( كذلك هناك زيادة واضحة يف نسبة الصادرات الصناعية التحويلية اذ بلغت ) %07.2منو سنوي مركب بلغ ) 
 (.7000-7002( من إمجايل الصادرات خالل املدة )%70.7ارتفعت اىل ) 7000( عام 07.0%

العمل على تنمية القطاعات الغذائية والنسيجية , لكي يتوفر هلا اخلربة واملهارة وبشكل يتفق مع إمكانية احلصول  -2
 على مستخدماهتا احمللية بصورة رئيسية . 

نقطة ارتقاء  ااالهتمام بالتطور التكنولوجي والدخول بقوة اىل ميدان الصناعات االلكرتونية املتطورة واليت ميثل قياسه -8
 القطاع الصناعي .

تطوير اإلنتاج احمللي , وجعله منافسًا لإلنتاج األجنيب , من خالل إقامة مراكز للبحوث املخصصة للصناعات  -4
 املختلفة .
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(, %2,خالل مدة البحث احتل نشاط املنتجات الكيميائية املرتبة األوىل يف إمجايل عدد املصانع القائمة بنسبة ) -00
 ( .%70( مث نشاط الصناعات االستهالكية بنسبة)%72نشاط الصناعات اهلندسية بنسبة )يليه 
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