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 Chapter IX: 
Industry 

يستعرض هذا الفصل مجموعة من اإلحصاءات 
المعنية بالصناعات التحويلية واالستخراجية في بلدان 

وتتضمن الجداول   .2009–2002خالل الفترة  اإلسكوا
والعاملين والقيمة اإلجمالية المدرجة فيه عدد المنشآت 

لالستثمار فيها، وذلك حسب التصنيف الصناعي الدولي 
أو  2 التعديل –الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

إحصاءات عن قيم  ويتضمن الفصل أيضاً  .3 التعديل
اإلنتاج والقيمة المضافة ورواتب العاملين وأجورهم في 

حسب  أيضاً يكي،رة بالدوالر األمرهذه الصناعات، مقد
التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 

 .3 أو التعديل 2 التعديل –االقتصادية 

  This chapter provides industrial statistics 
on manufacturing, mining and quarrying in 
ESCWA member countries, for the period 2002-
2009.  It contains tables on the numbers of 
establishments, employees and total investments 
in industries, classified in accordance with the 
International Standard Industrial Classification 
(ISIC) Rev.2 or Rev.3.  The chapter also 
presents statistics of output, value added, wages 
and salaries of employees in industrial sectors in 
ESCWA member countries, in US dollars, in 
accordance with ISIC Rev.2 or Rev.3. 
 

وقد جمعت البيانات الواردة في هذا الفصل من 
المصادر الرسمية والوطنية المتاحة، باإلضافة إلى 
قواعد بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وعدد من 
النشرات المتخصصة الصادرة عن منظمات عربية 

 .ودولية

  Data were collected from national and 
official sources, whenever available, and from 
the databases of the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) and the 
Arab Industrial Development and Mining 
Organization (AIDMO).  They were also drawn 
from a number of specialized publications issued 
by Arab and international organizations. 
 

مساهمة  IX-2و IX-1ويتناول الجدوالن 
الصناعة ومستوى اإلنتاج الصناعي في الناتج المحلي 

  .2009-2006خالل الفترة  اإلسكوااإلجمالي في بلدان 
 10، ساهمت الصناعة التحويلية بنسبة 2009وفي عام 

، اإلسكوافي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان 
الصناعات االستخراجية و دينالتع بينما بلغت مساهمة

نصيب  متوسط وتظهر البيانات أن  .في المائة 35,4
الفرد من القيمة المضافة  للصناعات التحويلية في هذه 

، مقابل 2009دوالراً أمريكياً في عام  430بلغ البلدان 
دوالراً أمريكياً للصناعة االستخراجية في العام  1 491
 .2005ام وذلك باألسعار الثابتة لع نفسه

  Tables IX-1 and IX-2 present the share of 
industry and level of industrial output in gross 
domestic product (GDP) in ESCWA member 
countries during the period 2006-2009.  In 2009, 
manufacturing amounted to 10 per cent of GDP, 
against 35.4 per cent for mining and quarrying. 
In addition, the average value added of the 
manufacturing industry in member countries 
amounted to US$430 per capita in 2009, while 
that of mining and quarrying was US$1,491 
per capita over that same reference year in 2005 
constant prices. 

 
متوسط أجر العامل في  IX-3ويظهر الجدول 

وتشير البيانات إلى أن أجور . الصناعات التحويلية
  .العاملين ارتفعت في هذه الصناعات في جميع البلدان

، بلغ أعلى متوسط ألجور العمال نحو 2008وفي عام 
في الكويت؛ ومن ثم في قطر  أمريكياً دوالراً 17 630

 .كياأمري دوالراً 12 013بمعدل 

  Table IX-3 shows the average wage of an 
employee in manufacturing industries. Data 
indicate that wages of employees have increased 
in the manufacturing industry in all ESCWA 
member countries. In 2008, the highest average 
wage amounted to some US$17,630 in Kuwait; 
followed by Qatar US$12,013.  
 

بيانات عن  IX-5و IX-4ويتضمن الجدوالن 
مجموع العاملين والمنشآت والرواتب واألجور وقيم 
اإلنتاج والقيمة المضافة في الصناعات التحويلية 

 .االستخراجية في بلدان اإلسكواالتعدينية وو

  Tables IX-4 and IX-5 provide data on the 
total number of employees and establishments, 
wages and salaries, output of manufacturing, and 
value added for the manufacturing as well as 
mining and quarrying industries in ESCWA 
member countries. 
 



  

 

أعداد المنشآت  IX-7و IX-6الجدوالن ضمن ويت
 اإلسكوافي بلدان الرئيسية  الصناعات التحويليةفي 

، وذلك حسب التصنيف 2009-2002خالل الفترة 
 –الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

 .3أو التعديل  2التعديل 

  Tables IX-6 and IX-7 present the number 
of establishments in the major manufacturing 
industries in ESCWA member countries for the 
period 2002-2009, as classified by ISIC Rev.2 or 
Rev.3. 

   
بيانات عن  IX-9و IX-8ويتضمن الجدوالن 

 اإلسكواعدد العاملين في الصناعات التحويلية في بلدان 
، وذلك حسب التصنيف الصناعي 2009-2002للفترة 

 2التعديل  –االقتصادية  الدولي الموحد لجميع األنشطة
ويالحظ تركز العدد األكبر من  .3 التعديل أو/و

، ت المنتجات التعدينية المصنَّعةالعاملين في قطاعا
 لبسةالنسيج واألمنتجات ، والمواد الغذائية والمشروبات

 .في منطقة اإلسكوا

  Tables IX-8 and IX-9 show the number of 
employees in manufacturing industries in 
ESCWA member countries for the period 2002-
2009, as classified by ISIC Rev.2 and/or Rev.3.  
It is noticed that the most significant sectors in 
terms of employment in the ESCWA region are 
fabricated metal products, food, beverages and 
textile industries. 

   
رواتب العاملين IX-1 و IX-10 الجدوالنبين وي

 اإلسكوافي بلدان وأجورهم  في الصناعات التحويلية
، بالدوالر األمريكي، 2010-2002لفترة خالل ا

وحسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع 
 .3أو التعديل  2التعديل  -األنشطة االقتصادية 

  Tables IX-10 and IX-11 show the wages 
and salaries paid to employees in manufacturing 
industries in ESCWA member countries for the 
period 2002-2010, in US dollars and as 
classified by ISIC Rev.2 or Rev.3. 

   
قيم إنتاج  IX-13وIX-12 ويتضمن الجدوالن 

سب التصنيف الصناعي الدولي الصناعات التحويلية، ح
أو  2التعديل  - الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

-2002خالل الفترة  اإلسكوا، في بلدان 3التعديل 
 2008وتشير بيانات عام   .، بالدوالر األمريكي2010

إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية في اإلمارات العربية 
، السعوديةالمملكة العربية و المتحدة والكويت ومصر

من مجموع إنتاج  في المائة تقريباً 70مجتمعةً، شكّل 
 .اإلسكواالصناعات التحويلية في منطقة 

  Tables IX-12 and IX-13 provide the 
output value of manufacturing industries in 
ESCWA member countries for the period 2002-
2010 in US dollars, as classified by ISIC Rev.2 
or Rev. 3.  Data indicate that the combined total 
output of manufacturing industries in Egypt, 
Kuwait, Saudi Arabia the United Arab Emirates 
accounted in 2008 for 70 per cent of the total 
output of manufacturing industries in the 
ESCWA region. 

   
بيانات عن IX-15 و IX-14يتضمن الجدوالن و 

القيمة المضافة للصناعات التحويلية في بلدان اإلسكوا 
، بالدوالر األمريكي، حسب 2010-2002خالل الفترة 

التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 
تشير و  .3أو التعديل  2التعديل  - االقتصادية 

المنتجات الكيميائية اإلحصاءات إلى هيمنة قطاع 
والبترولية في معظم بلدان منطقة اإلسكوا على إنتاج 
القيمة المضافة، تليها صناعات المواد الغذائية 

 .والمشروبات

  Tables IX-14 and IX-15 include data on 
value added of manufacturing industries in 
ESCWA member countries for the period 2002-
2010, in US dollars and as classified by ISIC 
Rev.2 or Rev.3.  Statistics show that refined 
petroleum and chemical products provide the 
highest value added in the region, followed by 
food and beverages industries. 
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