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ملخص البحث
اجلغرافيني  دور  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

الإ�سهام  ومدى  2030م  ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤية  يف 

مع  اجلغرايف،  املنهج  خالل  من  الروؤيا  تنفيذ  يف  اجلغرايف 

اإبراز مقومات اململكة العربية ال�سعودية الطبيعية والب�سرية، 

مع الرتكيز على الو�سع الراهن لل�سناعة فيها، ولتحقيق ذلك 

املو�سوع،  حول  كتبت  التي  الأدبيات  على  الدرا�سة  اعتمدت 

املعدنية،والتي  والرثوة  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  وبيانات 

متت معاجلتها اإح�سائيًا با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون، 

بني  العالقات  ملعرفة  وغريها  الزمنية،  ال�سال�سل  وحتليل 

املال  وراأ�ض  العاملة  القوى  وحجم  ال�سكان  وعدد  امل�سانع 

امل�ستثمر يف ال�سناعة.

ونوعيًا  مكانيًا  تباينًا  هناك  اأن  على  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 

اأن  يعك�ض  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  امل�سانع  توزيع  يف 

التوطني ال�سناعي يف اململكة مرتبطًا بعدد ال�سكان املعتمدين 

فيها  ال�سناعة  اإن  القول  وميكننا  ال�ستهالكية،  ال�سلع  على 

حتتاج اإىل اإعادة توطن يف املواقع التي حتقق اأهداف التنمية 

القت�سادية من حيث ارتباطها باملقومات التي متلكها والتي 

ميكن من خاللها حتقيق �سناعة ذات جدوى اقت�سادية. كما 

التخطيط  للجغرافيني دور مهم يف  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 

التنموي، ملا ميلكه اجلغرايف من فكر واأدوات متكنه لأن يكون 

من �سمن فرق العمل املخططة واملنفذة لروؤية اململكة 2030م 

لأن التنمية هي ق�سية اجلغرايف الأوىل.

املعرفة  م�سادر  ا�ستغالل  ب�سرورة  الدرا�سة  اأو�ست  وقد 

اجلغرافية لت�سخي�ض وحتليل الأو�ساع الراهنة ذات ال�سبغة 

اتخاذ  جهات  لإ�سناد  منها  وال�ستفادة  املكانية،  اجلغرافية 

2030م وقطاعاتها املختلفة.  القرار يف مفا�سل روؤية اململكة 

العربية  اململكة  يف  ال�سناعة  توطن  مبراجعة  اأو�ست  كما 

ال�سعودية وفق املقومات املتوفرة والداعمة لهذا التوطن.

التنمية  التنمية،  اجلغرافيني،  دور  املفتاحية:  الكلمات 

القت�سادية، ال�سناعة، روؤية 2030.

تمهيد:
2030م  روؤية  ركائز  اأهم  من  القت�سادية  التنمية  تعترب 

للمملكة العربية ال�سعودية، حيث تطرح الروؤية خطط للنهو�ض 

النفط،وتهدف  على  العتماد  من  وحتريره  اململكة  باقت�ساد 

اإىل حت�سني و�سعها لت�سبح �سمن اأف�سل خم�سة ع�سر اقت�ساد 

يف العامل من خالل امل�ساركة بني القطاع احلكومي واخلا�ض 

لتتحول اإىل اقت�ساد متنوع، والذي ت�سكل ال�سناعة فيه حمورًا 

مهمًا،ومعتمدًا على القوى الداخلية، مع القوى اخلارجية ذات 

التاأثري.

اأو  تزيد  قد  التي  العوامل  من  مبجموعة  جمتمع  كل  يتميز 

العوامل  امل�ستدامة ومن هذه  التنمية  تقلل من فر�ض حتقيق 

ال�سعودية  العربية  للمملكة  القت�سادية  امليزة  حتديد  ميكن 

بعدة  تتمتع  حيث  ال�ستثمارات،  وتوليد  جلب  على  وقدرتها 

مقومات ميكن للجغرافيني بحثها للو�سول اإىل نتائج من �ساأنها 

2030م مثل: املوقع اجلغرايف ال�سرتاتيجي  دعم تنفيذ روؤية 

منها،  الدينية  ال�سياحية خا�سة  واملقومات  الب�سرية  والطاقة 

وكرب م�ساحتها وتعدد م�سادر الطاقة وتعدد الرثوات املعدنية.

ونتيجة للدور احليوي لعلم اجلغرافيا يف التنمية ظهر فرع 

جديد من فروع اجلغرافيا وهو جغرافيا التنمية وهو فرع من 

فروع اجلغرافيا الب�سرية يهتم بدرا�سة املوارد املتاحة للك�سف 

املوارد  اإدارة  اأجل  من  ا�ستغاللها  ومعوقات  اإمكانات  عن 

احلياة  جودة  لتحقيق  منا�سبة  بيئة  توفري  بهدف  وتنميتها 

وهي بذلك تكاد تتطابق مع حمتوى وثيقة روؤية اململكة العربية 

احلكمة  من  نوع  اإيجاد  اإىل  ت�سعى  التي  2030م  ال�سعودية 

ورد  والتي  له.  والتخطيط  امل�ستقبل  مع  التعامل  يف  والر�سد 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اهلل  حباّنا  لقد   " مقدمتها  يف 

ودميوغرافية  واجتماعية  وح�سارية  جغرافية  مقومات 

واقت�سادية متكننا من تبوء مكانة رفيعة بني الدول القيادية 

على م�ستوى العامل )روؤية 2030م، 2017م(.
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

Abstract
This study aimed to identify the role of 

geographers in the vision of the Kingdom 
of Saudi Arabia 2030 and the extent of ge-
ographical contribution to the implementa-
tion of the vision through the geographical 
approach،While highlighting Saudi Ara-
bia's natural and human resources، With 
a focus on the current state of industry in 
it، and to achieve this study relied on the 
literature written on the subject، And data 
from the Ministry of Energy، Industry and 
Mineral Resources، which were statisti-
cally treated using the Pearson correlation 
coefficient، and time series analysis، And 
others to know the relations between the 
factories and the population and the size of 
the workforce and capital invested in the 
industry.
The study found that there is a spatial and 

qualitative variation in the distribution of 
factories in Saudi Arabia، reflecting that the 
industrialization in the Kingdom is linked 
to the number of population dependent on 
consumer goods،and we can say that the 
industry needs to be resettled in the sites 
that achieve the objectives of economic de-
velopment in terms of its connection to the 
elements that it owns and through which to 
achieve an economically viable industry. 
The study also found that geographers play 
an important role in developmental plan-
ning because of the geographical thinking 
and tools that enable it to be among the 
working groups that are planned and im-
plemented for the vision of the Kingdom 
of 2030 because development is the first 
geographic issue.
The study recommended the need to ex-

ploit the sources of geographical knowl-
edge to diagnose and analyze the current 

situation of Geo-spatial nature، and to make 
use of them to support the decision-making 
bodies in the perspectives of the vision of 
the Kingdom of 2030 and its various sec-
tors. It also recommended a review of the 
endemic industry in the Kingdom of Saudi 
Arabia، according to the available and sup-
portive of this endemic
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العربية  اململكة  اأن  2030م جند  ال�سعودية  روؤية  ومبراجعة 

)الطاقة  املتجددة  الطاقة  م�سادر  بوفرة  متتاز  ال�سعودية 

الكبرية،  ال�سناعية  الإمكانات  مع  والرياح(،  ال�سم�سية 

عدم  اإىل  القرار  �سناع  يتجه  اأن  يجب  الروؤية  هذه  ولتحقيق 

العتماد على النفط كم�سدر دخل وال�ستفادة منه كم�سدر 

طاقة يف عملية توطني ال�سناعات الثقيلة يف اململكة العربية 

للروؤية  ال�سرتاتيجي  الهدف  الأمر يف  ال�سعودية،ويظهر هذا 

النفط  على  العتماد  وعدم  القت�ساد  تنويع  اإىل  والهادف 

روؤية  اأهداف  الوطني.ولتحقيق  للدخل  اأ�سا�سي  كم�سدر 

القطاعات  كل  من  اجلهود  تت�سافر  اأن  يجب   ،2030 اململكة 

اجلغرافيني  يعترب  والتي  منها،  العلمية  وخا�سة  املختلفة 

امل�ساهمة  ميكنهم  والذين  املهمة،  روافدها  اأحد  واجلغرافيا 

يف  اجلغرافيني  دور  عن  الدرا�سة  هذه  فكانت  بارز،  ب�سكل 

ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤية  وفق  القت�سادية  التنمية 

2030م متخذة من ال�سناعة منوذجًا.

مشكلة الدراسة:
يف  للم�سانع  املكاين  التنظيم  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتمثل 

اململكة العربية ال�سعودية وتفاوتها بني املناطق مما له اأثر كبري 

على التنمية القت�سادية يف منطقة الدرا�سة وبالتايل موافقتها 

مع روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030م وهذا الأمر يتطلب 

ال�سناعي  احلجم  حيث  من  اململكة  يف  امل�سانع  تكون  باأن 

العاملي يف امل�ستوى الأول وعلى الأقل يف امل�ستوى الثاين وهذا 

لن يتحقق اإل با�ستغالل الرثوات الطبيعة املنت�سرة يف جميع 

منطقة الدرا�سة وكذلك الزيادة يف عدد امل�سانع وال�ستثمار 

بها من قبل القطاع احلكومي واخلا�ض، وهذا بدوره يعود اإىل 

ارتفاع  القفزات يف  يواكب  اململكة مل  ال�سناعة يف  توطن  اأن 

ن�سبة الدخل القومي يف ال�سنوات الع�سر الأخرية وال�ستفادة 

منها يف توطن ال�سناعة يف مناطق اململكة املختلفة حيث اأن 

اكت�ساف  من  الرغم  على  املناطق  بع�ض  يف  ترتكز  ال�سناعة 

الكثري من الرثوات يف املناطق الأخرى، ويجب اأن ن�سري اإىل 

جميع  يف  ال�سغرية  ال�سناعية  للمناطق  تو�سع  هناك  اأنها 

العاملي للم�سانع يف  مناطق اململكة ولكن مبقارنتها باحلجم 

التنمية  على  تعود  فائدة  يحقق  اأن  ميكن  ل  املتقدمة  الدول 

ح�سب  الوطني  القت�ساد  رفع  �ساأنها  من  والتي  القت�سادية 

روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030م.

حلول  تقدمي  يف  املبادرة  اإىل  كجغرافيني  يدفعنا  ما  وهذا 

روؤية  يف  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ  عند  بها  الأخذ  ميكن 

2030م،واإ�سراكهم مع فرق العمل املكلفة بالتخطيط للتنمية 

ح�سب روؤية 2030م؛ لأن اجلغرافيون ميلكون اإمكانيات علمية، 

اجلغرافية  التقنيات  ا�ستخدام  خالل  من  املهارة  ولديهم 

بعد،  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات  كنظم  احلديثة 

وربطها  الأر�ض  �سطح  الظواهر على  لدرا�سة  وقدرة ميدانية 

مع بع�سها البع�ض وفق املنهج اجلغرايف.

أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث اإىل:

التنوع  حتقيق  يف  اجلغرافيني  من  ال�ستفادة  مدى   .1

القت�سادي والإ�سهام يف تقدمي احللول التي ميكن الأخذ بها 

عند التخطيط للتنمية.وا�ستغالل م�سادر املعرفة اجلغرافية 

لت�سخي�ض وحتليل الأو�ساع الراهنة ذات ال�سبغة اجلغرافية 

اتخاذ  جهات  لإ�سناد  منها  وال�ستفادة  كال�سناعة،  املكانية 

القرار يف مفا�سل الروؤية وقطاعاتها املختلفة.

املكاين  التوزيع  يف  البيئي  العامل  اأثر  على  التعرف   .2

لل�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية.

لأعداد  امل�ستقبلية  التنبوؤية  القيمة  اإي�ساح  حماولة   .3

امل�سانع يف اململكة العربية ال�سعودية بتحليل مناذج ال�سال�سل 

الزمنية.

يف  لل�سناعة  والنوعي  املكاين  التباين  على  التعرف   .4

م�ساهمة  الإدارية،  املناطق  ح�سب  ال�سعودية  العربية  اململكة 

من اجلغرافيني يف حتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030م.

5.  التعرف على العالقة بني حجم القوة العاملة وراأ�ض املال 

وعدد امل�سانع يف اململكة العربية ال�سعودية.

6. التعرف على حجم امل�سانع يف اململكة العربية ال�سعودية.

أهمية الموضوع العلمية:
توؤديه  الذي  الدور  اأهمية  تو�سيح   الدرا�سة  هذه  حاولت 

العربية  اململكة  يف  للتنمية  2030م  روؤية  يف  اجلغرافيا 

التخطيط  يف  واملتخ�س�سني  املهتمني  وم�ساعدة  ال�سعودية 

اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  خالل  من  القت�سادية  للتنمية 

خا�سة  امل�ستدامة،  للتنمية  التخطيط  يف  ودورها  اجلغرافيا 

به  يتمتع  وملا  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�سناعة  قطاع 

تقنية  من  ميتلكه  وما  متنوع  معلوماتي  ر�سيد  من  اجلغرايف 

للجغرايف  حقل  تعترب  التي  امليدانية  الدرا�سات  مع  وتعامل 
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الطبيعية  العلوم  يف  تطبيقية  درا�سات  من  يقدمه  ما  ومدى 

وتو�سيات  نتائج  من  الدرا�سات  تلك  حتتويه  وما  والب�سرية 

للتنمية لأن اجلغرافيا كعلم  التخطيط  ميكن الأخذ بها عند 

�سمويل يربط بني العلوم املعرفية من خالل املنهج اجلغرايف 

ولي�ض كمادة علمية.

أبعاد الدراسة:
العربية،  اجلزيرة  �سبة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقع 

بني  اأرا�سيها  وتنح�سر  اآ�سيا،  قارة  غربي  جنوب  اأق�سى  يف 

اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

 34 الطول  وخطي  �سماًل،  درجة  و46   32 عر�ض  دائرتي 

وتبلغ  و�سطها،  من  ال�سرطان  مدار  ومير  �سرقًا  درجة  و55 

م�ساحتها بنحو مليوين كيلومرت مربع تقريبًا، تغطي نحو ٪70 

اجليولوجية  امل�ساحة  العربية)هيئة  اجلزيرة  م�ساحة  من 

ال�سعودية، 2012م(، ويتحدد املجال الزمني للدرا�سة لأعداد 

امل�سانع وال�ستثمارات والقوى العاملة للعام 2016م.

�سكل رقم )1( املوقع العام ملنطقة الدرا�سة

 امل�سدر: من عمل الباحثان: ا�ستنادًا على هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية )2017م(.
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مساهمة الجغرافيا في التنمية:
تظهر اأهمية اجلغرافيا باأنها ل تدر�ض املو�سوعات لذاتها بل 

ملنهجها، لذلك جند اأن اجلغرايف ل يدر�ض العن�سر الطبيعي 

اأو الب�سري كاًل على حدة، بل يدر�ض هذه العنا�سر كلها جمتمعة 

ويربط فيما بينها، ولكن هذا ل يعني اأن اجلغرافيا تتخذ من 

العالقات يف حد ذاتها مو�سوعًا لها، فالعالقة جمرد اأ�سلوب 

من اأ�ساليب البحث والدرا�سة يف اجلغرافيا، وهذا ما يقودنا 

اإىل اأن نقول اإنها تعتني بالظاهرات املرتابطة يف املكان ولي�ض 

بحلقات الو�سول بني تلك الظاهرات، ونخل�ض مما �سبق اإىل 

اأن اجلغرافيا تعتمد على نقطتني اأ�سا�سيتني هما:

1ـ ال�شمولية:

اإطار  وهي روؤية اجلغرايف للحقائق والعالقات جمتمعة يف 

بالأر�ض،  الإن�سان  تربط  فهي  اخلا�ض،  قانونها  ولها  املكان 

بغري  والع�سوي  بالالمادي،  واملادي  باملا�سي،  واحلا�سر 

الع�سوي، من خالل وجهة نظر موحدة واأ�سيلة هي الإقليم.

2ـ التكاملية:

والبيئة،  الإن�سان  بني  التكاملية  العالقة  اإىل  النظرة  وهي 

فالعالقة بينهما ي�سعب معها حتليل العوامل املوؤثرة يف طريق 

عالقة  يف  البع�ض  بع�سهما  يف  يوؤثران  اأنهمها  ب�سب  واحد، 

اجلغرافيا  لهوية  تاأكيد  املبداأين  بهاذين  تبادلية.واللتزام 

ومربر لوجودها )خري، 2000م(.

يف  جعلتها  بخ�سائ�ض  املعا�سرة  اجلغرافيا  متتاز  ولذلك 

م�ساف العلوم املهمة التي حتتاجها الدول يف عالج م�سكالتها 

البيئية والتخطيطية املختلفة فهي تهتم بدرا�سة التفاعل بني 

اأماكن  يف  الطبيعية  والظاهرات  الب�سرية  الظواهر  جميع 

معينة، والنظر يف الأمناط التي تنجم عن هذا التفاعل، ثم 

درا�سة ال�سورة التي ياأخذها املكان. ومما �ساعد على رفعتها 

هو التطور يف ر�سم اخلرائط با�ستخدام الكمبيوتر وارتباطه 

كاأداة  معه  اجلغرافيني  وتعامل  اجلغرافية،  املعلومات  بنظم 

جلميع  امل�سببة  العمليات  درا�سة  على  �ساعدتهم  حتليله 

اإن  القول  ميكننا  واأخريًا  امل�ساهدة،  والأمناط  التوزيعات 

اجلغرافيا تتيح اأ�سلوبا مثاليًا للتفكري يف حل امل�سكالت، لذلك 

اجلغرافيون موؤهلون ب�سفه خا�سة لفهم التفاعل بني خمتلف 

العنا�سر املوؤثرة يف املكان )الوليعي، 1432هـ، �ض 15(.ويرى 

موارد  ل�ستغالل  ال�سبل  اأف�سل  تعني  التنمية  اأن  اجلغرافيني 

يختلف  املوارد  هذه  واأن  ل�سكانه،  الرفاهية  لتحقيق  الإقليم 

ا�ستغاللها  طرق  معها  وتختلف  اآخر  اإىل  نطاق  من  توزيعها 

تفاوت  على  ينعك�ض  مما  ذلك،  على  ال�سكان  مقدرة  ح�سب 

م�ستويات نوعيات احلياة. ومن هنا تظهر ق�سية الختالفات 

املكانية يف م�ستويات التنمية وياأتي دور اجلغرافيا لإبراز تلك 

ممتلكات  تعني  جغرافيًا  الب�سرية  فالتنمية  الختالفات،لذا 

الأقاليم املختلفة بق�سد توفري احتياجات ال�سكان، ومن هنا 

ظهرت جغرافية التنمية والتي انبثقت منها التنمية امل�ستدامة 

التي تعني ال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بال�سكل الذي 

ُتعرف  ورمبا  القادمة،  الأجيال  على حقوق  املحافظة  ي�سمن 

بالرتكيز  وذلك  الطبيعية،  للموارد  املثلى  الإدارة  اأنها  على 

ب�سرط  القت�سادية،  التنمية  منافع  من  الأق�سى  احلد  على 

ونوعيتها)الزياد،  الطبيعية  املوارد  خدمات  على  املحافظة 

الجتهاد  اأن  جند  ولذلك   ،)463-  462 �ض  �ض  2013م، 

النحو  على  التطبيقي  اجلانب  اإجناز  اإىل  يتجه  اجلغرايف 

الذي متليه فل�سفة الفكر اجلغرايف املعا�سر من اأجل الو�سول 

اجلغرايف  و�سع  يف  وي�سبح   اجلديد،  اجلغرايف  الهدف  اإىل 

املعا�سر اأن يطوع نتائج البحوث والدرا�سات التي ي�سفر عنها 

العمل اجلغرايف التطبيقي خلدمة عمليات التنمية )ال�سامي، 

1987م، �ض124(.

ومن خالل العر�ض املوجز ال�سابق يت�سح اأن عملية التنمية 

اإيجابية  عالقة  حتقيق  مدى  حول  اأ�سا�سا  تتمحور  الرا�سدة 

ناحية،  من  واإمكاناتها  البيئة  قدرات  بني  ومتناغمة  متوازنة 

نوؤكد  وهنا  اأخرى،  ناحية  من  التنموية  الإن�سان  وطموحات 

بوؤرة  متثل  املتوازنة  العالقة  هذه  مثل  حتقيق  اأن  اأخرى  مرة 

وتوجهاته  اجتهاداته  وحمور  املعا�سر  اجلغرايف  اهتمامات 

ذكرنا  كما  كعلم  املعا�سرة  التطبيقية.فاجلغرافيا  البحثية 

التفاعل  عملية  تتبع  يف  الرئي�سية  وظيفتها  تتمحور  اآنفًا، 

اجلغرايف  ولعل  وبيئته،  الإن�سان  بني  واملتناغم  املتوازن 

املعنيني  املتخ�س�سني  بني  من  والأجدر  الأقرب  املعا�سر 

بالتماهي مع روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030م،ملا يتمتع 

به من مقومات متعددة ومتنوعة  قد ل تتوافر لدى كثري من 

املتخ�س�سني، وهي مقومات تعطيه مرونة القدرة على الربط 

والتحليل والتقومي وال�ست�سراف مبا يجعل اجلغرايف املعا�سر 

عملية  اأي  اإجناح  يف  وتاأثريًا  ارتباطًا  املتخ�س�سني  اأكرث  من 

للمملكة،  م   2030 روؤية  اأهداف  يف  كما  للتنمية  تخطيطية 

ومن هذا املنطلق ميكن القول اأن التنمية هي ق�سية جغرافية 

بالدرجة الأوىل )غنمي، 2007م، �ض13(.

واأخريًا ميكننا القول اإن اجلغرافيا القت�سادية تهتم بدرا�سة 
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

على  املكاين  وتنظيمها  وتوزيعها  القت�سادية  الأن�سطة  مكان 

�سطح الكرة الأر�سية، وتركز على مواقع ال�سناعة، والتجارة، 

املتغرية  والقيمة  واملوا�سالت،  واجلملة،  التجزئة  وجتارة 

للعقار، كما تدر�ض الأن�سطة الزراعية والتجارة العاملية.

 وتعد ال�سناعة معيار اقت�سادي لتقدم ال�سعوب ورقيها يف 

�سلم احل�سارة، لأنها تعك�ض الو�سع الراهن للدولة من الناحية 

ودور  والعمرانية،  وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية 

اجلغرايف يظهر من خالل منهجه الذي يركز على العالقة بني 

الأخذ  �سناعي لبد من  موقع  اختيار  فعند  واملكان  الظاهرة 

املواد اخلام  توفر  ال�سناعة مثل  لقيام  اأ�سا�سية  بعدة عوامل 

وراأ�ض املال وتوفر الطاقة والأيدي العاملة والنقل واملوا�سالت 

وال�سوق وجميع م�ستلزمات الإنتاج ال�سناعي من اأجل اخلروج 

مبوقع يكفل قيام ال�سناعة وا�ستمراريتها مع عدم اإغفال اأن 

اأو  الدولة غري متكافئ  ال�سابقة على م�ستوى  املقومات  توزيع 

مكان  من  تختلف  املقومات  تاأثريية  درجة  اأن  فنجد  متوازن 

ومدى  ال�سناعة  طبيعة  ح�سب  لأخرى  �سناعة  ومن  لآخر 

207-208( ول  2013م، �ض  �ض  توطنها يف الدولة )عبيد، 

تزال العالقة بني توزيع املناطق ال�سناعية جغرافيا وتوطينها 

داخل اأقاليم الدولة من الق�سايا التي يهتم بها القائمني على 

و�سع �سيا�سات الدولة واملهتمني مبو�سوع التنمية نظرًا للدور 

الذي تلعبه ال�سناعة يف القت�ساد الوطني لأي دولة وهو ما 

والدرا�سة  بالبحث  الت�سدي  يف  دور  له  اجلغرايف  اأن  يثبت 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سناعي  التوطن  ملو�سوع 

)القايدي، 1997م، �ض 4(.

الدراسات السابقة:
ال�سناعة  اأن  اجلغرافية  الدرا�سات  من  جمموعة  اأظهرت 

تعترب من اأهم الأن�سطة القت�سادية التي تعتمد عليها الدول 

عدم  خالل  من  �ساملة  تنمية  يحقق  متني  اقت�ساد  بناء  يف 

العتماد على موارد حمدودة من �ساأنها تعرقل اأو تبطئ عملية 

النمو القت�سادي للدولة، ومن هذه الدرا�سات:

- قام الرويثي )1987م( بدرا�سة تطور الوظيفة ال�سناعية 

تطور  مراحل  على  التعرف  بهدف  ال�سعودية،  املدينة  يف 

الوظيفة ال�سناعية يف املدينة ال�سعودية خالل الن�سف الثاين 

اأن الت�ساع الأفقي للوظيفة  اإىل  من القرن الع�سرين،وخل�ض 

ال�سناعية، فلم تعد  ت�سمل عددًا كبريًا من املدن  ال�سناعية 

جدة ومكة واملدينة ت�ستحوذ على الن�ساط ال�سناعي احلريف 

كالريا�ض  اأخرى  اإىل مدن  ينتقل  بداأ  ال�سناعي  الثقل  اأن  بل 

ال�سناعية  املراكز  اإىل  بالإ�سافة  وينبع  اجلبيل  ثم  والدمام 

النامية كالق�سيم وجيزان والهفوف.

منطقة  يف  ال�سناعة  بدرا�سة  )1994م(  ال�سليع  قام   -

ومنطها  ال�سناعة  خ�سائ�ض  على  التعرف  بهدف  الق�سيم 

حتديد  حماولة  اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة  منطقة  يف  وتوزيعها 

واحللول  املنطقة  يف  ال�سناعة  تواجه  التي  امل�سكالت  بع�ض 

منطقة  يف  ال�سناعة  اأن  اإىل  تو�سل  لتطويرها،وقد  املقرتحة 

املياه  تدفق  انتظام  عدم  هما  م�سكلتني  من  تعاين  الدرا�سة 

للم�سانع وكذلك عدم توفر قطع الغيار ل�سيانة الآلت.

على  التعرف  بهدف  )1997م(  بدرا�سة  القايدي  قام   -

التوزيع اجلغرايف للمناطق ال�سناعية يف دولة الإمارات، وكان 

من اأهم نتائجها اأن ن�سبة كبرية من املن�ساآت ال�سناعية ترتكز 

يف ثالث اإمارات هي دبي وال�سارقة وعجمان، حيث بلغت ٪78 

من جملة املن�ساآت ال�سناعية يف منطقة الدرا�سة.

- قام عجوة )2002م( بدرا�سة �سناعة الأ�سمنت يف اململكة 

العربية ال�سعودية بهدف التعرف على ن�ساأة �سناعة الأ�سمنت 

تعاين  الأ�سمنت  �سناعة  اأن  نتائجها  اأكدت  وقد  وتطورها، 

نحو35-30  اإىل  �سنويًا  قطاع احلراريات وحتتاج  ق�سورًا يف 

األف طن طوب حراري.

ال�سناعي  الن�ساط  بدرا�سة  )2007م(  عبدالعال  قام   -

ال�سناعة  توطن  على  التعرف  بهدف  الفيوم،  حمافظ  يف 

باملحافظة واإبراز دور العوامل اجلغرافية يف توزيع ال�سناعات 

اإىل امتالك حمافظة  يف منطقة الدرا�سة،وتو�سلت الدرا�سة 

الفيوم للعديد من املقومات ال�سناعية التي ميكن اأن جتعلها 

الأمثل،  ال�ستغالل  ا�ستغلت  لو  اأف�سل  �سناعة  مكانة  تتبواأ 

حيث اإن توافر عدد كبري من مقومات ال�سناعة اأمر �سروري 

للتوطن ال�سناعي.

- قام عبدالعال )2010م( بدرا�سة �سناعة الورق يف م�سر 

الورق  �سناعة  على  طرا  الذي  التطور  على  التعرف  بهدف 

لهذه  واحلجمي  النوعي  التغري  مدى  على  للوقوف  م�سر  يف 

ال�سناعة واإبراز مكانتها بني ال�سناعات الأخرى،وقد تو�سل 

اإىل اأن �سناعة الورق يف م�سر مرت بفرتات متباينة ومتعاقبة 

من القوة وال�سعف والنتعا�ض والتدهور، ويعد ذلك انعكا�سًا 

لتغريات الظروف القت�سادية وال�سيا�سية �سواء داخل الدولة 

اأو خارجها.

الغذائية  ال�سناعات  بدرا�سة  )2012م(  جيهان  قامت   -
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يف منطقة م�سراته بهدف التعرف على الأهمية التي متثلها 

لها،  املجاورة  وللمناطق  م�سراته  ل�سكان  ال�سناعة  هذه 

ال�سناعة يف حتقيق  م�ساهمة هذه  تو�سيح مدى  اإىل  اإ�سافة 

الأمن الغذائي ل�سكان املنطقة، والإيفاء بحاجاتهم الأ�سا�سية 

الدرا�سة  منطقة  موقع  اإن  اإىل  وم�ستقباًل،وخل�ست  حا�سرًا 

توطن  يف  فعال  بدور  �ساهمت  والب�سرية  الطبيعة  وظروفها 

ال�سناعات الغذائية.

يف  ال�سناعة  عن  )2013م(  احلرة  درا�سة  وتو�سلت   -

اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الغربية  اجلنوبية  املنطقة 

اأن املنطقة اجلنوبية الغربية يتوطن بها ما ن�سبته 4.4٪ من 

اإجمايل عدد امل�سانع يف اململكة وهي ع�سري وجنران وجازان 

عام  من  �سنة   45 املنطقة  يف  ال�سناعة  عمر  ويبلغ  والباحة 

1966م.

يف  ال�سناعة  التنمية  بدرا�سة  )2016م(  ال�سمري  قام   -

التنمية  واقع  على  التعرف  بهدف  العراق  املثنى يف  حمافظة 

م�ستوى  اأف�سل  اإىل  الو�سول  و�سبل  املحافظة  يف  ال�سناعية 

اقت�سادي �سناعي للمنطقة وقد تو�سل اإىل امتالك حمافظة 

املثنى اإمكانيات ومقومات طبيعة وب�سرية واقت�سادية كبرية، 

اأهداف  حتقيق  اإىل  يوؤدي  الذي  بال�سكل  ت�ستثمر  مل  اأنها  اإل 

وجود  اإىل  اأدى  مما  الدرا�سة  منطقة  يف  ال�سناعية  التنمية 

تباينات كبرية بني مناطق املحافظة مما خلق مناطق متخلفة 

اقت�ساديًا واجتماعيًا وح�ساريًا.

لل�سناعة  اجلغرايف  للتوزيع  ال�سابقة  الدرا�سات  تطرقت 

يف  ال�سناعة  درا�سة  خالل  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

املدن اأو من خالل نوع معني لل�سناعة وكذلك الأمر يف الوطن 

معني  نوع  او  لل�سناعة  اجلغرايف  التوزيع  خالل  من  العربي 

دور  تربز  كونها  يف  تختلف  الدرا�سة  وهذه  ال�سناعات  من 

اجلغرافيني يف التنمية القت�سادية اإل اأنها اهتمت بت�سخي�ض 

حجم امل�سانع يف اململكة العربية ال�سعودية بالن�سبة لأحجام 

ال�سناعة يف الدولة املتقدمة وكذلك التنبوؤ يف تطور اأعدادها 

عام  من   
ً
بداأ القادمة  ال�سنوات  اخلم�ض  خالل  امل�ستقبل  يف 

2017م حتى عام 2021م.

منهجية الدارسة وأدواتها:
خالل  من  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  تعتمد 

ا�ستخدام اأ�سلوب التحليل الكمي لتحديد حجم امل�سانع والقوة 

العاملة وال�ستثمارات والقيم التنبوؤية للم�سانع يف امل�ستقبل، 

هي  الح�سائية  الأ�ساليب  من  عدد  على  الدرا�سة  واعتمدت 

كالآتي:

جون  مبعادلة  يعرف  ما  اأو  ال�سناعي  احلجم  معامل  1ـ 

 : Thompson ثمب�سون

اأو  ال�سناعة  تركز  مدى  معرفة  خاللها  من  ميكن  والتي 

تخلخلها داخل اململكة العربية ال�سعودية، )الزوكة، 2000م، 

�ض 289(، والذي ميكن قيا�سه من خالل املعادلت التالية:

اأ-الرقم القيا�سي ملتغري املن�ساآت ال�سناعية)اإجمايل عدد 

امل�سانع/ عدد املناطق الإدارية يف اململكة العربية ال�سعودية(

ب - قيم احلجم لكل متغري من خالل الآتي:

ملتغري  القيا�سي  امل�سانع/الرقم  )اإجمايل عدد  امل�سانع   -

عدد امل�سانع ×100(

العاملة/الرقم  القوى  عدد  )اإجمايل  العاملة  القوى   -

القيا�سي ملتغري عدد القوى العاملة ×100(

القيا�سي  /الرقم  ال�ستثمارات  )اإجمايل  ال�ستثمارات   -

ملتغري ال�ستثمارات × 100(

املعادلة  خالل  من  الإدارية  باملنطقة  ال�سناعة  حجم  ج- 

التالية:

حجم ال�سناعي للمناطق الإدارية )جمموع قيم املتغريات/ 

عدد املتغريات امل�ستخدمة( )الرباوي، 2016م، �ض 116(.

2ـ معامل ارتباط بري�سون:

لتحديد العالقة بني متغريات الدرا�سة.

3ـ حتليل ال�سال�سل الزمنية:

منط  اكت�ساف  هو  الزمنية  ال�سال�سل  درا�سة  من  الهدف 

التطور التاريخي للظاهرة وبالتايل التنبوؤ بالقيم امل�ستقبلية، 

على  يحتوي  اأن  لبد  املدرو�سة  للظواهر  ا�ست�سرايف  تنبوؤ  واأي 

ومركبة  التنبوؤ،  منوذج  يف  الأخطاء  مركبات  من  معني  قدر 

الأخطاء هي املركبة غري النمطية التي تعرب عن العوامل التي 

املنتظمة  اأو  النمطية  التغريات  با�ستخدام  �سرحها  ميكن  ل 

كلما  �سغرية  املركبة  هذه  كانت  وكلما  الزمنية،  ال�سل�سة  يف 

زادت القدرة على التنبوؤ يف قيمها امل�ستقبلية والعك�ض �سحيح، 

وهناك طرق عديدة لقيا�ض حجم الأخطاء اأهمها ما يلي:

MAD اأ ـ متو�سط النحرافات املطلقة ويرمز له بالرمز

MSE ب ـ متو�سط مربعات الأخطاء ويرمز له بالرمز

ج ـ متو�سط الأخطاء الن�سبية املطلقة والذي يرمز له عادة 

 ،)14-11 �ض  �ض  2006م،  )�سعراوي،   MAPE بالرمز 

لل�سل�سلة  العام  الجتاه  تقدير  على  الباحثان  يعتمد  و�سوف 
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الزمنية لأعداد امل�سانع من خالل ثالث مناذج متثل الجتاه 

العام لتطور اأعداد امل�سانع وهي النموذج اخلطي والنموذج 

�سوف  اأخطاء  الأقل  والنموذج  الأ�سي  والنموذج  الرتبيعي 

يعتمد عليه يف حتديد القيم امل�ستقبلية لأعداد امل�سانع خالل 

الفرتة من العام 2017 -2021م.

املقومات  بع�ض  على  الوقوف  من  لبد  كان  ذلك  لكل 

القت�سادية التي تتوفر يف اململكة العربية ال�سعودية.

مقومات المملكة العربية السعودية الطبيعية والبشرية:
يف  �ساملة  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  اأ�سباب  اأهم  من  لعل   

اململكة ال�ستخدام الأمثل للموارد القت�سادية املتاحة، وتنمية 

الإن�سان من خالل قدرته على حتويل خطط التنمية اإىل واقع 

اململكة  يف  القت�سادية  للموارد  الفاعل  الدور  ويربز  عملي، 

العربية ال�سعودية من خالل اأهمية موقعها اجلغرايف حيث اأنها 

تطل من جهتيها ال�سرقية والغربية على م�سطحني مائيني ذوي 

الأو�سط  ال�سرق  بالن�سبة ملنطقة  ا�سرتاتيجية وجتارية  اأهمية 

ومن ثم عموم العامل، وتتجلى الأهمية ال�سرتاتيجية للمملكة 

بقربها من م�سيق هرمز وباب املندب وقناة ال�سوي�ض، واأهمية 

دينية بوجود الأماكن املقد�سة يف مكة واملدينة املنورة والآثار 

)الحيدب،  لها،  ال�سابقة  وللفرتات  الإ�سالمية  التاريخية 

1430هـ، �ض 4(.

وتتمتع اململكة العربية ال�سعودية بقدر من التنوع املناخي بني 

بيئاتها املختلفة، ومما يربز مقومات اململكة العربية ال�سعودية 

2.000.000كم2،  بحوايل  تقدر  التي  م�ساحتها  كرب  هو 

اإقليم  وغربًا يف  العربي  الرف  اإقليم  �سرقًا يف  فاململكة متتد 

اململكة  اأعطى  الجتاه  الثنائي  المتداد  وهذا  العربي،  الدرع 

ميزة تنوع م�سادر الرثوة يف كال اجلانبني، حيث تتميز طبقة 

والف�سة  الذهب  مثل  الفلزية  املعادن  بوجود  العربي  الدرع 

والنحا�ض وغريها من املعادن، وجند اأن الطبقة الر�سوبية يف 

واأهما  الالفلزية  املعادن  خزانات  على  حتتوي  العربي  الرف 

خزانات  اأكرب  وجود  على  عالوًة  الطبيعي،  والغاز  النفط 

�ض  2004م،  )م�سخ�ض،  العربية،  اجلزيرة  �سبه  يف  للمياه 

اإبراز  يف  اجلغرايف  �سخ�سية  تظهر  هنا  1-2(،ومن  �ض 

والب�سرية،من  الطبيعة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مقومات 

والبيئة  الإن�سان  بني  املتبادلة  العالقات  عن  الك�سف  خالل 

املراد  البيئة  به من معلومات متنوعة ومتكاملة عن  يتمتع  ملا 

الر�سيد  هذا  وياأتي  القت�سادية،  التنمية  لتحقيق  تخطيطها 

يرتبطان  اأ�سا�سني  جمالني  خالل  من  للجغرايف  املعلوماتي 

كعلم  اجلغرافيا  وهما:  املعا�سرة  اجلغرافيا  علم  بطبيعة 

اأن اجلغرافيا  ولهذا جند  بيني.  كعلم  ايكولوجي واجلغرافيا 

املتبادلة  بالعالقة  تهتم  اليكولوجية  الناحية  من  املعا�سرة 

اجلغرايف  على  تفر�ض  الروؤية  وهذه  والبيئة  الإن�سان  بني 

الر�سيد  وهما  والب�سرية  الطبيعة  البيئة  مبكونات  الإملام 

ال�سرتاتيجي الداعم لتحقيق روؤية اململكة العربية ال�سعودية 

2030م، واجلغرافيا كعلم بيني تتداخل بقوة مع الكثري  عام 

اجتماعية  اأو  طبيعية  علوم  اأكانت  �سواء  الأخرى  العلوم  من 

اإن�سانية، وهو ما يح�سن اجلغرايف التعامل معه من خالل  اأو 

انتقاء اجلغرايف املنا�سب واملفيد من نتائج هذه العلوم لدعم 

اأن يكون دوره  اإىل  البحثي، وهي ما تقود اجلغرايف  اهتمامه 

الفريق  اأع�ساء  بني  وفاعل  كمن�سق  القت�سادية  التنمية  يف 

املخطط للتنمية يف روؤية 2030م بحكم اأنهم يتحركون داخل 

كهمزة  يتحرك  اجلغرايف  اأن  وجند  الدقيقة  تخ�س�ساتهم 

و�سل بني تلك العلوم ويتعامل معها يف اإطارها ال�سليم الذي 

ي�سون البيئة من ناحية ويحقق التنمية امل�ستدامة من ناحية 

الرا�سد )غنمي،  التنموي  التخطيط  اأداء  اأخرى، وهذا ميثل 

2007م، �ض �ض 15 -16(، وا�ستغالل تلك املوارد يلعب دورًا 

مهمًا يف تطور الن�ساط القت�سادي لأي بلد فهي تعد العمود 

الفقري لأي اقت�ساد من خالل ا�ستغاللها ال�ستغالل الأمثل 

اململكة  اقت�ساد  تطوير  عملية  يف  اأهميتها  تظهر  وبالتايل 

للتنمية  املخطط  لأن  م،   2030 روؤية  وفق  ال�سعودية  العربية 

يح�سر  اأن  يجب  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  القت�سادية 

ومن  امل�ستقبلية  واحتياجاتها  متتلكها  التي  والرثوات  املوارد 

ثم ربطها مب�سكالت ومعوقات التنمية التي تعاين منها الدولة 

والتي  ال�ساملة،  القت�سادية  التنمية  للبحث عن حلول حتقق 

العربية  اململكة  يف  الأ�سا�سية  ركائزها  اأحد  ال�سناعة  تعترب 

الدخل  يف  مهما  دورا  تلعب  اأن  لها  يتوقع  والتي  ال�سعودية، 

مبا�سرة،  مالية  اإيرادات  من  توفره  ما  خالل  من  القومي، 

ما  وكذلك  املحلي،  لل�سوق  خمتلفة  منتجات  من  توفره  ما  اأو 

ت�ستنبطه من فر�ض عمل لل�سكان ميكن اأن حتل جزء كبري من 

م�سكلة البطالة يف اململكة العربية ال�سعودية.

اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م
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الصناعة في المملكة العربية السعودية.
اأكدت ا�سرتاتيجية تنمية القت�ساد الوطني والتي اعتمدتها 

يف  والدخل  الإنتاج  م�سادر  تنوع  اأهمية  على  التنمية  خطط 

العام  امل�ستويني  على  ُكثفت اجلهود  الإطار  اململكة، ويف هذا 

واخلا�ض بهدف اإقامة قاعدة لل�سناعات الوطنية، فقد نفذت 

كما  ال�سخمة،  الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع  من  العديد  الدولة 

الأ�سا�سية،  البرتوكيماوية  ال�سناعات  م�ساريع  تاأ�سي�ض  مت 

لتعظيم  الطريق  التي مهدت  الكبرية  النفط اخلام  وم�سايف 

خالل  من  والغاز،  النفط  من  اململكة  ثروات  من  ال�ستفادة 

زيادة  يف  ت�سهم  �سناعية  واأن�سطة  قطاعات  وتطوير  اإيجاد 

كما  اململكة،  �سادرات  زيادة  ويف  الوطني  والدخل  الإنتاج 

بدعم  املعنية  واملوؤ�س�سات  التمويل  �سناديق  الدولة  اأ�س�ست 

على  وعملت  ورعايتها،  ال�سناعية  اخلا�ض  القطاع  من�ساآت 

واملهني  التقني  التدريب  متطلبات  لتوفري  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 

التوطن  توزيع  اإعادة  يف  ورغبة  العاملة،  القوى  لـتاأهيل 

مدينة   14 نحو  الدولة  اأن�ساأت  لل�سناعات،وكذلك  اجلغرايف 

من  لال�ستفادة  اململكة  مناطق  جميع  يف  تنت�سر  �سناعية 

امليزات الن�سبية التي توفرها كل منطقة، كما اأقامت املدينتني 

رئي�سية  حماور  لت�سكالن  وينبع  اجلبيل  يف  ال�سناعيتني 

القت�ساد  )وزارة  املتقدمة  اخلا�ض  القطاع  �سناعات  لنمو 

التخطيط، 1430هـ، �ض 44(.

العربية  اململكة  يف  جديدة  �سناعية  مواقع  قيام  وعند 

ال�سعودية ينتج عنها ظهور جملة من العالقات بني هذه املواقع 

واملناطق املجاورة لها، وهذه العالقات تربز يف �سور خمتلفة 

وتو�سع  العاملة،  والأيدي  الأولية  املواد  بع�ض  على  كاحل�سول 

وت�سريف  الف�سالت،  طرح  وم�سكالت  املنطقة،  يف  الطرق 

التلوث  وم�سكالت  الت�سنيع،  اأثناء  امل�ستخدمة  التربيد  مياه 

وغريها، وهذه العالقات هي منهج اجلغرايف املعا�سر والذي 

اأدواته بيان تلك العالقات عند التخطيط  ميكنه ومن خالل 

اأن  اأ�سلفنا يجب  2030م،وكما  روؤية  ال�سناعي ح�سب  للتو�سع 

يكون للجغرايف دور وم�ساهمة يف التخطيط للروؤيا لأنه الأجدر 

مواقع  اختيار  على  واملرتتبة  املبا�سرة   الآثار  الك�سف عن  يف 

ال�سناعات باململكة العربية ال�سعودية مثل:

تغيري  على  يعمل  �سوف  جديد  �سناعي  ن�ساط  ظهور  اأن   .1

ظروفًا  ويخلق  ال�سناعات  من  للعديد  الإقليمي  الرتكيب 

م�سجعة لتطورات جديدة يف املنطقة، حيث �سيكون له دور 

بها  يقع  التي  املنطقة  اإىل  �سناعات جديدة  كبري يف جذب 

ذلك  منتجات  من  ت�ستفيد  التي  تلك  وبخا�سة  امل�سنع، 

امل�سنع.

2. �سوف يخلق نوع من الإعمار والرتابط القت�سادي داخل 

من  وذلك  بها،  اجلديد  امل�سنع  توطني  مت  التي  املنطقة 

البناء  الأمامية واخللفية مع قطاع  خالل عالقات الرتابط 

والت�سييد والبنية الأ�سا�سية.

اأو ظهور موقع �سناعي جديد قد  اإن�ساء �سناعة جديدة   .3

يعمل على ن�سر معارف وخربات وتقنيات اإنتاج جديدة رمبا 

مل تعرف �سابقًا يف املنطقة من �ساأنها اإعادة توطني خطوط 

الإنتاجية  ال�سعة  القدمية تزيد من رفع  الإنتاج يف امل�سانع 

للم�سانع وبالتايل يعود نفعها على القت�ساد الوطني.

يف  ودوره  ال�سناعي  التخطيط  اأهمية  على  نوؤكد  هنا  ومن 

التي  اخلطوات  اأهم  من  يعترب  الذي  ال�سناعة  موقع  اختيار 

�سالحية  مدى  عليها  يتوقف  حيث  الإن�ساء  عملية  ت�سبق 

امل�سروع ال�سناعي من عدمه واأن حدوث اأي خطاأ يف اختيار 

املوقع قد يت�سبب يف غالب الأحيان باآثار �سلبية لي�ض للم�سروع 

البيئة  اآثاره على  وكذلك  بل لالقت�ساد ككل  ال�سناعي فقط 

لل�سناعة  الأمثل  املوقع  فاختيار  اأخرى،  ناحية  من  الطبيعية 

من اأهم مقومات جناح ال�سناعة يف اإي اإقليم، وهذا الختيار 

هو من �سميم عمل اجلغرايف لأنه الأقدر والأن�سب على حتديد 

املنطقة اجلغرافية املنا�سبة التي �سيقام عليها امل�سنع داخل 

الإقليم )الأ�سطى، 2016م(.

لتطور  والتطرق  الوقوف  من  لبد  �سبق  ما  على  اعتمادا 

هي  وما  الزمن  عرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سناعة 

عليه الن.

العربية  اململكة  يف  لل�صناعة  الزمني  التطور  اأ- 

ال�شعودية:

اأما  " بداأت ال�سناعة احلديثة يف اململكة منذ عهد قريب 
التقليدية  احلرف  على  ال�سناعة  اقت�سرت  فقد  املا�سي  يف 

املحلية  اخلام  املواد  على  تعتمد  التي  اليدوية  وال�سناعات 

والنوافذ  الأبواب  الذاتي، مثل  الكتفاء  اإىل قدر من  وتهدف 

ولعب الأطفال و�سناعة اجللود وما يرتبط بها مثل، الأحذية، 

ك�سناعة  ال�سوفية،  املن�سوجات  و�سناعة  الزينة،  واأدوات 

الفخارية  الأدوات  و�سناعة  اخليام،وال�سجاد،واملالب�ض، 

من  لفرتة  ال�سناعات  هذه  النحا�سية.ا�ستمرت  والأواين 

هذه  من  كثري  اأخذ  النفط  اكت�سف  ما  اإذا  حتى  الزمن 

بعد  ولكن  بع�سها  ا�ستمر  بينما  تدريجيًا،  ال�سناعات يختفي 
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

ال�سناعة  مرت  الت�سنيع.  يف  امل�ستخدمة  الو�سائل  تطوير 

عام  كانت يف  بدايتها  باأن  القول  املراحل ميكن  من  بالعديد 

1374هـ، بخم�سة م�سانع بلغ راأ�ض املال امل�ستثمر بها نحو 42 

مليون رياًل ، ويف عام 1394هـ، ازدادت اأعدادها حتى بلغت 

الريالت"  من  ماليني  خم�سة  قدره  براأ�سمال  م�سنعًا،   276

اخلطة  تطبيق  خالل  ومن   ، �ض13(  ـ،  2001م  )ال�سليع، 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  القت�سادية  للتنمية  التا�سعة 

للعام )2014-2010م ( ، ازدهرت ال�سناعة تعددت اأنواعها، 

بف�سل �سيا�سات خطط التنمية التي هدفت اإىل تنويع قاعدة 

ال�سناعي  القطاع  وتنمية  عامة،  ب�سورة  الوطني  القت�ساد 

ال�سناع  لقطاع  امل�سافة  القيمة  بلغت  وقد  خا�سة،  ب�سورة 

بنحو 171.7 بليون ريال عام 2013م وت�سكل نحو )13.5 ٪( 

اإدراك دللة هذا التطور  من الناجت املحلي الإجمايل وميكن 

ال�سريع عند مقارنته بالقيمة امل�سافة للقطاع التي بلغت 8.3 

فقط   )٪.5.3( ت�سكل  كانت  والتي  1969م  عام  ريال  بليون 

ناحية  ومن  اآنذاك.  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 

التطور الزمني بلغ جمموع امل�سانع املنتجة عام 2016 حوايل 

عامل،  مليون   1.042.720 حوايل  ت�ستخدم  7742م�سنعًا، 

ريال  مليار   1.113.580.000 بلغت  ا�ستثمارات  باإجمايل 

النمو  معدل  وبلغ  والتخطيط،2014م(،  القت�ساد  )وزارة 

عام  حتى  2007م  عام  منذ  اململكة  يف  للم�سانع  ال�سنوي 

2016م حويل )5.2٪( خالل فرتة الدرا�سة.

ب _ القيم امل�صتقبلية لأعداد امل�صانع يف اململكة 

العربية ال�شعودية:

الزمني  التغري  اأن   )1( رقم  اجلدول  بيانات  من  يت�سح 

لأعداد امل�سانع يختلف من عام لآخر حيث �سهد عام 2011م 

يف  اأنه  ذلك  يف�سر  وما   ٪10 بلغ  للتغري  �سنوي  معدل  اأعلى 

ذلك العام �سهد ارتفاع لأ�سعار البرتول وا�ستقراره يف ا�سعار 

قطاع  دعم  يف  الفائ�ض  من  لال�ستفادة  الدولة  واجتاه  معينة 

قطاع  يف  لال�ستثمار  اخلا�ض  القطاع  اجتاه  وكذلك  ال�سناع 

الأعلى  احلد  �سكل  2011م  عام  اأن  القول  وميكن  ال�سناعة، 

وبعدها  الدرا�سة  فرتة  خالل  امل�سانع  لأعداد  ال�سنوي  للنمو 

�سمر النمو ال�سنوي بني ارتفاع وانخفا�ض بطريقة معاك�سة ملا 

قبل عام 2011م حيث اأن النمو ال�سنوي كان ب�سكل ت�ساعدي 

هو ما يعك�ض الفرتة التي انخف�ض بها عوائد النفط يف اململكة 

العتماد  اأن  القول  اإىل  يدعونا  ما  وهو  ال�سعودية،  العربية 

بالنمو  ي�سر  اأن  �ساأنه  من  قومي  دخل  كم�سدر  النفط  على 

القت�سادي وبالتايل التاأثري على جميع الأن�سطة القت�سادية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  لروؤية  خمالفة  نتائج  وهي  الأخرى 

2030م والتي ل ميكن حتقيها اإل من خالل التنوع القت�سادي 

وقطاع ال�سناعة من اأهمها لأنها هي الأ�سا�ض يف تطور الدول 

املتقدمة بعد اإعادة تخطيط وتوطني ال�سناعات بعد احلرب 

العاملية الثانية.

جدول رقم )1( يو�سح التطور الزمني لأعداد امل�سانع خالل 

الفرتة من عام 2007-2016م

اأعداد امل�سانعال�سنة
موؤ�سر ن�سبة 

الزيادة ال�سنوية

20074843---

20085130٪5

20095454٪6

20105828٪6.8

20116413٪10

20126473٪0.9

20136732٪4

20147071٪5

20157199٪1.8

20167742٪7.5

املعدنية،  والرثوة  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  على  اعتمادًا  الباحثان،  عمل 

2017م، الريا�ض.
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�سكل رقم )2( يو�سح التطور الزمني لأعداد امل�سانع خالل الفرتة من عام 2007-2016م

من عمل الباحثني، اعتمادًا على وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية، 2017م، الريا�ض.

الظاهرة  ي�ستهدف فهم  ل  العلمي  البحث  اأن  البديهي  من 

امل�ستقبلية،  بقيمها  التنبوؤ  يحاول  اأنه  بل  فقط،  وتف�سريها 

وعملية التنبوؤ ت�سمح لالإن�سان باتخاذ القرارات املنا�سبة من 

حدوثها  تكرار  حيث  من  �سبطها  اأو  بالظاهرة  التحكم  اأجل 

والعك�ض �سحيح اإذا كانت الظاهرة �سلبية وت�سكل خطرًا على 

من  والهدف   ،)97 �ض  2008م،  )مقدم،  الدرا�سة  جمتمع 

درا�سة ال�سال�سل الزمنية يف تطور اأعداد امل�سانع يف اململكة 

طراأت  التي  الكمية  التغريات  اإيجاد  هو  ال�سعودية  العربية 

امل�ساهدة  بقيمها غري  التنبوؤ  لأجل  الزمن  امل�سانع عرب  على 

�سوء  يف  امل�ستقبل  يف  القرارات  بناء  وبالتايل  واملر�سودة 

بتحليل  واملق�سود   ،)16 �ض   ،1990 را�سي،  ابو   ( نتائجها 

ال�سال�سل الزمنية باأنها " جمموعة من املعادلت الإح�سائية 

بالر�سد  يتم جتميعها  بيانات متوالية  تتناول حتليل ومنذجة 

موحدة  زمنية  م�سافة  يف�سلها  زمنية  نقاط  عند  القيا�ض  اأو 

على امتداد ُبعد زمني معني" )اجلرا�ض، 2004م، �ض 384( 

ونظرًا لأن توزيع اأعداد امل�سانع يف اململكة العربية ال�سعودية 

اخلطية  العالقة  نهج  2016م   _ 2007م  عام  من  للفرتة 

امل�ستقبلية  القيمة  لتقدير  العام  الجتاه  حتليل  نعتمد  �سوف 

الفرتة  خالل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  امل�سانع  لأعداد 

من العام 2017م اإىل العام 2021م كما يو�سحه ال�سكل رقم 

طبيعية  حتديد  هو  العام  الجتاه  بتحديد  )2(،واملق�سود 

توزيع اأعداد امل�سانع على مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية، من 

اأجل الو�سول اإىل اأن القيم تتزايد اأو تتناق�ض با�ستمرار عرب 

واإذا  اأعداد امل�سانع،  اأن هناك تزايد وتناق�ض يف  اأو  الزمن 

اأنه حدث عرب  كان هناك تناق�ض وتزايد فهل ميكن احلكم 

فرتات زمنية منتظمة )مقدم، 2008م، �ض 12(.

ومن خالل ال�سكل رقم )2( جند اأن الجتاه العام لل�سل�سلة 

ويتميز  اخلطي  العام  الجتاه  يتبع  امل�سانع  لأعداد  الزمنية 

الزمن  عرب  يتزايد  امل�سانع  اأعداد  لن  املنتظمة  بحركته 

وب�سكل مطرد، ومن خالل اختبار اعتدالية التوزيع وا�ستقراره 

وم�ستقر  معتدل  توزيع  ذات  امل�سانع  اأعداد  بيانات  اأن  جند 

Shapiro- اختبار  ح�سب   )0.849( تعادل  معنوية  بدللة 

Wilk،لذا من الأن�سب العتماد على النموذج الرتبيعي والذي 
 Yt = 4442 + 377.6×t( :متثله املعادلة الريا�سية التالية

متو�سط  قيمة  يف  املقايي�ض  اقل  ويعترب   )- 5.99×t^2
مربعات الأخطاء لذلك يعترب اأدق النماذج يف التنبوؤ يف القيم 

ال�ست�سرافية لأعداد امل�سانع يف اململكة العربية ال�سعودية  يف 

امل�ستقبل والتي عر�ست نتائجه بيانات اجلدول رقم )2( 
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

جدول رقم )2( املقارنة بني النماذج الثالث يف مقايي�ض الدقة 

للتنبوؤ باأعداد امل�سانع

النتائج
املقايي�ض

MAPEMADMSE
1.27412465النموذج اخلطي

1.276.810571.9النموذج الرتبيعي

1.7105.220908.6النموذج الأ�سي

من عمل الباحثني، اعتمادًا على وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية، 

2017م، الريا�ض.

ال�سل�سلة  متثيل  مت   )2( رقم  اجلدول  نتائج  على  وبناًء 

الزمنية للقيم ال�ست�سرافية لأعداد امل�سانع يف اململكة العربية 

ال�سعودية يف امل�ستقبل بالعتماد على النموذج الرتبيعي والتي 

كانت ت�سلك نف�ض �سلوك اجتاه ال�سل�سلة الزمنية الأ�سلية كما 

يو�سحها بيانات اجلدول رقم )3( وال�سكل رقم )3(.

جدول رقم )3( يو�سح القيمة امل�ستقبلية لأعداد امل�سانع 

خالل الفرتة 2017-2021م

موؤ�سر ن�سبة الزيادةالقيم ال�ست�سرافيةال�سنة

20177871.12٪1.6

20188110.96٪3

20198338.82٪2.8

20208554.70٪2.5

20218758.61٪2.3

من عمل الباحثني، اعتمادًا على وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية، 

2017م، الريا�ض.

ويت�سح من اجلدول رقم )3( اأن القيمة امل�ستقبلية لأعداد 

خالل  امل�سانع  لأعداد  ال�سنوي  التغري  �سلوك  مياثل  امل�سانع 

بني  معدلتها  متيزت  التي   2011م   عام  بعد  ملا  الفرتة 

ال�سنوي  التغري  اأن  ت�سورًا  يعطي  مما  والرتفاع  النخفا�ض 

للخم�ض �سنوات امل�ستقبلية غري ثابت واأن معدلته بني ارتفاع 

مقارنته  وعند   ،٪2.6 يعادل  �سنوي  منو  مبعدل  وانخفا�ض 

معادل  جند  2011م  لعام  التالية  ال�سنوات  للخم�ض  للفرتة 

النمو ال�سنوي يف تلك الفرتة يعادل 4.4٪ مبا يقارب ال�سعف، 

وبناًء  امل�ستقبل  يف  للم�سانع  التخطيط  اأن  يبني  موؤ�سرًا  وهو 

على القيم ال�ست�سرافية امل�ستقبلية ي�سوبه عدم ال�ستقرار اإذا 

اأي تغريات ميكن  مل يطراأ على الظروف القت�سادية للدولة 

اأن تزيد اأو تنق�ض اأعداد امل�سانع يف اململكة العربية ال�سعودية 

خالل اخلم�ض ال�سنوات القادمة.

�سكل رقم)3( ميثل النموذج الرتبيعي لتحليل الجتاه والقيم التنبوؤية وامل�ستقبلية لأعداد امل�سانع

 من عمل الباحثني، اعتمادًا على وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية، 2017م، الريا�ض. 
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التباين المكاني ألعداد المصانع حسب مناطق 
المملكة اإلدارية:

جدول)4( يو�سح عدد ونوع امل�سانع يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب املناطق للعام 2016م

جيزاناملدينةمكةالق�سيمالريا�ضا�سم الن�ساط
املنطقة 

ال�سرقية
املجموعاجلوفتبوكال�سمالية حائلالباحةع�سريجنران

1210785-25865214316143120215�سنع املنتجات الغذائية

62154712103831538235229�سنع امل�سروبات

93-------22-333285�سنع املن�سوجات

112-----5-562216120�سنع امللبو�سات

33-----1-6-62-18�سنع املنتجات اجللدية

1191-----361182132�سنع اخل�سب 

11250---1-63-999686�سنع الورق ومنتجات الورق

50---121-8--2827الطباعة 

11152--11-31-6113811�سنع فحم الكوك 

1416354730-2748156344258�سنع املواد الكيميائية 

41-1-1---5-172131�سنع املنتجات ال�سيدلنية

475302603621945243821561،034�سنع منتجات املطاط

5249222488552942415213322732401،617�سنع منتجات املعادن الالفلزية 

11333---1-103877122123�سنع الفلزات القاعدية

50933173273263447144611،109�سنع منتجات املعادن امل�سكلة

52-------16--2429�سنع احلوا�سيب

238-----1-57-1146476�سنع املعدات الكهربائية

228-1---1-77-937403�سنع اللت واملعدات 

149-1---4-39--71429�سنع املركبات ذات املحركات

10-------7----3�سنع معدات النقل الخرى

317-411-5229-18413415�سنع الثاث

77-----83214121512ال�سناعات التحويلية الخرى

2-------1----1ا�سالح وتركيب اللت واملعدات

5-------1--2-1تو�سيل الكهرباء والغاز 

1---------1---جتميع املياه ومعاجلتها وتو�سيلها

 3،0693081،557294861،7794130326864182707،742

وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية،2017م، الريا�ض.
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

تتوزع هذه امل�سانع توزيعا جغرافيا مكانيًا على جميع مناطق 

الوقوف  من  لبد  والتي  املختلفة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الإدارية،  املناطق  للم�سانع بني  املكاين  التباين  عليه لإظهار 

اإىل اجلدول رقم )4( بلغ عدد املن�ساآت ال�سناعية  وبالنظر 

لعام  املعدنية  والرثوة  وال�سناعة  الطاقة  بوزارة  امل�سجلة 

يف  مكانيًا  تباينًا  هناك  اأن  ويالحظ  م�سنعًا،   7742 2016م 

توزيع امل�سانع بني املناطق الإدارية للمملكة العربية ال�سعودية 

من  يبداأ  بو�سطها،  مير  غربي  �سرقي  قطاع  يف  يرتكز  حيث 

املنطقة ال�سرقية مرورًا مبنطقة الريا�ض وانتهاًء مبنطقة مكة 

اإذ بلغت ن�سبة عدد امل�سانع يف تلك املناطق الثالث  املكرمة 

العربية  اململكة  يف  امل�سانع  اإجمايل  من   ٪82.6 يعادل  مبا 

ال�سعودية وهو توزيع مرتبط بعدد ال�سكان حيث ي�ستحوذ هذا 

القطاع الأو�سط ما ن�سبته 65.5٪ من عدد ال�سكان يف اململكة 

ال�سكان  ال�سعودية وهي عالقة طردية كلما زاد عدد  العربية 

زادت امل�سانع،وهذا بدوره يعطي �سورة على اأن �سبب انت�سار 

امل�سانع يف هذا ال�سريط الأو�سط من منطقة الدرا�سة مرتبط 

بال�سناعات ال�ستهالكية التي تلبي احتياجات ال�سكان.

العربية  اململكة  لل�سناعات يف  النوعي  التباين  ويت�سح من 

�سناعة  اأن   )4( رقم  اجلدول  بيانات  تظهره  كما  ال�سعودية 

كاأكرث  اململكة  مناطق  جميع  يف  تنت�سر  الالفلزية  املعادن 

ومبا  م�سنعًا   1.617 عددها  يبلغ  حيث  انت�سارًا  ال�سناعات 

يعادل 20.8٪ من جملة اأنواع ال�سناعات يف منطقة الدرا�سة، 

وتليها �سناعة املعادن امل�سكلة حيث يبلغ عددها 1109 م�سنعًا 

يف  وياأتي  ال�سناعات،  اأنواع  جملة  من   ٪14.3 يعادل  ومبا 

جميع  يف  املطاط  �سناعة  النت�سار  حيث  من  الثالث  املركز 

يعادل  ومبا   1034 امل�سانع  عدد  يبلغ  حيث  اململكة  مناطق 

13.3٪ من جملة امل�سانع.

توزيع  يف  كبري  تفاوت  هناك  اأن  �سبق  مما  ن�ستخل�ض 

ال�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية وتت�سم بكونها �سناعات 

روؤية  مع  تتفق  ول  ال�سكان  حاجات  تلبي  �سغرية  ا�ستهالكية 

2030م والتي تهدف اإىل تنوع اقت�سادها، وذلك لن يتم اإل من 

خالل ا�ستغالل املوارد الطبيعية يف اململكة العربية ال�سعودية 

البالد  خارج  اإىل  وت�سدر  عالية  ربحية  ذات  م�سانع  لإن�ساء 

مثل ا�ستغالل املعادن النادرة يف اململكة العربية ال�سعودية اأو 

�سناعة تكرير النفط وعدم ت�سويقه يف الأ�سواق العاملية كمادة 

خام، وحماولة جذب م�سانع ال�سيارات من اأجل توطينها يف 

�سوق  اأكرب  يعترب  �سوقها  اأن  بحكم  ال�سعودية  العربية  اململكة 

جدول قم )5( يو�سح عدد ال�سكان ح�سب مناطق اململكة 

الإدارية للعام 2016م

ال�سكانامل�سانعاملنطقة

3،0696777146منطقة الريا�ض

3081215858منطقة الق�سيم

1،5576915006منطقة مكة املكرمة

2941777933منطقة املدينة املنورة

1،7794105780املنطقة ال�سرقية

861365110منطقة جيزان

41505652منطقة جنران

3031913392منطقة ع�سري

26411888منطقة الباحه

86597144منطقة حائل

82791535منطقة تبوك

41320524منطقة احلدود ال�سمالية

70440009منطقة اجلوف

774227،136،977املجموع

وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية، والهيئة العامة لالإح�ساء، 

2017م، الريا�ض.

النتائج  ت�سري   )5( رقم  جدول  بيانات  حتليل  خالل  ومن 

امل�ستقل  املتغري  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود  اإىل 

ح�سب  امل�سانع(  )عدد  التابع  واملتغري  ال�سكان(  )عدد 

قيمة  بلغت  وقد  ال�سعودية  العربية  للمملكة  الإدارية  املناطق 

ارتباط بري�سون )0.923( عند م�ستوى املعنوية )0.000(، 

ال�سكان وعدد  يثبت وجود عالقة طردية قوية بني عدد  مما 

امل�سانع وال�سبب يعود اإىل اأن اأغلب امل�سانع من فئة امل�سانع 

ال�سكان  لعب  حيث  ال�سكان  حاجات  تلبي  التي  ال�ستهالكية 

الكثافة  ذات  املناطق  يف  ال�سناعة  توطني  يف  مهما  دورًا 

ال�سكانية العالية.

لل�سيارات يف ال�سرق الأو�سط.
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نتائج حتليل بري�سون

Correlations

م�سانع �سكان

م�سانع Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

1

13

0.923**
0.000

13
�سكان Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

0.923**
0.000

13

1

13

�سكل رقم )4( يو�سح التجمع العددي لل�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب املناطق الإداريةلعام 2016م

من عمل الباحثان، ا�ستنادًا على بيانات وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

التباين المكاني للقوى العاملة:
يت�سح من بيانات اجلدول رقم )6( واخلا�ض بتوزيع القوى 

العاملة يف ال�سناعة ح�سب املناطق الإدارية  يف اململكة العربية 

ال�سعودية جند اأن عدد من يعمل يف ن�ساط ال�سناعة باململكة 

يبلغ 1.042.720 عامل،ويالحظ اأن هناك تباينًا مكانيًا يف 

توزيع القوى العاملة يف امل�سانع بني املناطق الإدارية للمملكة 

غربي  �سرقي  قطاع  يف  يتمركزون  حيث  ال�سعودية  العربية 

مير بو�سط اململكة يبداأ من املنطقة ال�سرقية مرورًا مبنطقة 

عدد  ن�سبة  بلغت  اإذ  املكرمة،  مكة  مبنطقة  وانتهاًء  الريا�ض 

اإجمايل  من   ٪86.2 يعادل  ما  املناطق  بتلك  العاملة  القوى 

عددهم  والبالغ  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العاملة  القوى 

899.547 عامل، وجند اأن التباين اجلغرايف ب�سبب اختالف 

حجم �سكان املدن يف اململكة العربية ال�سعودية.

134.6عامل  العاملة  القوى  لعدد  العام  املتو�سط  يرتاوح 

القوى  تق�سيم  ميكن   )6( رقم  اجلدول  وبتحليل  م�سنع  لكل 

العاملة من�سوبة لعدد امل�سانع وفقًا للمتو�سط العام يف منطقة 

الدرا�سة اإىل الفئات التالية:

1ـ مراكز كثافة القوى العاملة التي تزيد على 134.6عامل 

لكل م�سنع: 

جدول رقم )6( يو�سح عدد القوى العاملة بال�سناعة ح�سب مناطق اململكة الإدارية للعام 2016م

عامل/م�سنعالعمالامل�سانع املنطقة

3،069385،785125.7منطقة الريا�ض

30831،496102.2منطقة الق�سيم

1،557250،246160.7منطقة مكة املكرمة

29444،793152.3منطقة املدينة املنورة

1،779263،516148.1املنطقة ال�سرقية

868،11995.3منطقة جيزان

414،564111.3منطقة جنران

30325،08082.7منطقة ع�سري

2696036.9منطقة الباحه

8612،966150.7منطقة حائل

827،03786منطقة تبوك

414،599112.1منطقة احلدود ال�سمالية

703،55951منطقة اجلوف

77421،042،7201415املجموع

وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية، 2017م، الريا�ض.

ت�سم هذه الفئة اأربع مناطق تتمركز بها مبا يعادل ٪43.2 

مكة  )منطقة  وهي  ال�سناعة  قطاع  يف  العاملة  القوى  من 

املنورة  املدينة  ومنطقة  عامل/م�سنع،   160.7 املكرمة 

152.3 عامل/م�سنع، ومنطقة حائل 150.7 عامل/م�سنع، 

واملنطقة ال�سرقية 148.1 عامل/م�سنع(.

من  اأقل  بها  التي  العاملة  القوى  كثافة  مراكز  2ـ 

134.6عامل لكل م�سنع: 

ت�سم هذه الفئة ت�سع مناطق تتمركز بها ما يعادل ٪56.8 

وهي)منطقة  ال�سناعة  قطاع  يف  العاملة  القوى  جملة  من 

ال�سمالية  احلدود  125.7عامل/م�سنع،ومنطقة  الريا�ض 

112.1عامل/م�سنع، ومنطقة جنران111.3عامل/م�سنع، 

جيزان  ومنطقة  102.2عامل/م�سنع،  الق�سيم  ومنطقة 

86عامل/م�سنع،  تبوك  ومنطقة  95.3عامل/م�سنع، 

 51 اجلوف  منطقة  82.7عامل/م�سنع،  ع�سري  ومنطقة 

عامل/م�سنع، ومنطقة الباحة 36.9عامل/م�سنع(.

العاملة  القوى  حجم  بني  العالقة  قوة  قيا�ض  خالل  ومن 

وعدد امل�سانع يف املناطق الإدارية للمملكة العربية ال�سعودية، 

م�ستوى  عند   )0.992( بري�سون  ارتباط  قيمة  بلغت  وقد 

املعنوية )0.000(، مما يثبت وجود عالقة قوية جدًا طردية 
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بني عدد امل�سانع )املتغري التابع( وحجم القوى العاملة )املتغري 

عدد  اإىل  يعود  وهذا  الآخر  يزيد  اأحدهما  بزيادة  امل�ستقل( 

ال�سكان ومدى الطلب على ال�سلع ال�ستهالكية لأن اأغلب امل�سانع 

باململكة العربية ال�سعودية هي عبارة عن �سناعات ا�ستهالكية.

�سكل رقم )5( يو�سح عدد القوى العاملة بال�سناعة ح�سب مناطق اململكة العربية ال�سعودية الإدارية للعام 2016م 

من عمل الباحثان، ا�ستنادًا على بيانات وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية

نتائج حتليل بري�سون

Correlations
م�سانع �سكان

م�سانع Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

1

13

0.992**
0.000

13
القوى العاملة Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

0.992**
0.000

13

1

13
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

التباين المكاني لالستثمارات:
يف ظل ندرة املوارد املحلية توؤدي ال�ستثمارات يف القطاعات 

املبا�سر  الرئي�سي  الدور  واخلدمية  الإنتاجية  القت�سادية 

يف  الفقر  ن�سبة  وتقلي�ض  البطالة،  امت�سا�ض  يف  التاأثري  ذو 

الإنتاج  وزيادة  للمواطن،  املعي�سة  م�ستوى  ورفع  املجتمع، 

املحلي يف ظل �سيا�سة تنوع قاعدة الإنتاج، والتو�سع يف احلجم 

بهدف  الواردات؛  حمل  ال�سادرات  واإحالل  القت�سادي، 

الكلية،  القت�سادية  املوازين  يف  اقت�سادي  فائ�ض  حتقيق 

ومن ثم حتقيق زيادة يف معدل النمو القت�سادي، )الرباوي، 

2016م، �ض 111(.

حجم  بلغ   )7( رقم  اجلدول  بيانات  حتليل  خالل  ومن 

حوايل  اململكة  يف  ال�سناعة  جمال  يف  ال�ستثمارات  اإجمايل 

املواد  ت�سنيع  قطاع  ا�ستحواذ  ويالحظ  ريال،  مليار   1113

املال  راأ�ض  ن�سف  على  الكيميائية  واملنتجات  الكيميائية 

من   ٪49 يعادل  مبا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  امل�ستثمر 

جملة ال�ستثمارات ويقدر بحوايل 544 مليار ريال.

ويالحظ اأن هناك تباينًا مكانيًا يف توزيع حجم راأ�ض املال 

العربية  للمملكة  الإدارية  املناطق  بني  ال�سناعة  يف  امل�ستثمر 

جدول رقم )7( يو�سح حجم ال�ستثمارات بال�سناعة ح�سب مناطق اململكة العربية ال�سعودية الإدارية للعام 2016

راأ�ض املال/عاملراأ�ض املال باملليونعدد العمالاملنطقة

385،785123،869،019،552321،083منطقة الريا�ض

31،49613،908،796،332441،601منطقة الق�سيم

250،246137،187،018،251548،208منطقة مكة املكرمة

44،79399،908،805،8252،230،455منطقة املدينة املنورة

263،516695،869،943،1942،640،712املنطقة ال�سرقية

8،1195،383،055،965663،019منطقة جيزان

4،5643،584،501،474785،385منطقة جنران

25،0804،701،001،602187،440منطقة ع�سري

960131،137،267136،601منطقة الباحه

12،96612،660،217،448967،416منطقة حائل

7،0373،651،010،087518،830منطقة تبوك

4،59911،630،248،0202،528،864منطقة احلدود ال�سمالية

3،5591،095،336،342307،765منطقة اجلوف

1،042،7201113،580،091،35911،969،614املجموع

وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية، 2017م، الريا�ض.

ال�سعودية حيث يتمركزون يف قطاع �سرقي غربي مير بو�سط 

الريا�ض  مبنطقة  مرورًا  ال�سرقية  املنطقة  من  يبداأ  اململكة 

وانتهاًء مبنطقة مكة املكرمة اإذ بلغت ن�سبة حجم راأ�ض املال 

العربية  اململكة  يف  املال  راأ�ض  اإجمايل  من   ٪89 يعادل  مبا 

ال�سناعات  لرتكز  نظرًا  ال�سناعة.  يف  امل�ستثمر  ال�سعودية 

الثقيلة يف تلك املناطق.

 1،067،956 ال�ستثمارات  لعامل  العام  املتو�سط  ويرتاوح 

تق�سيم  ميكن   )7( رقم  اجلدول  وبتحليل  عامل  لكل  مليون 

حجم ال�ستثمارات من�سوبة لعدد العاملني يف ال�سناعة وفقًا 

للمتو�سط العام يف منطقة الدرا�سة اإىل الفئات التالية:

على  لال�ستثمارات  العام  املتو�سط  يزيد  مراكز  1ـ 

1،067،956 مليون ريال لكل عامل: 

ت�سم هذه الفئة ثالث مناطق تتمركز بها ما يعادل٪61.8 

)املنطقة  وهي  ال�سناعة  قطاع  يف  ال�ستثمارات  جملة  من 

احلدود  ومنطقة  ريال/عامل  2،640،712مليون  ال�سرقية 

املدينة  ومنطقة  ريال/عامل  ال�سمالية2،528،864مليون 

املنورة 2،640،712مليون ريال/عامل(.
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2ـ مراكز يقل املتو�سط العام لال�ستثمارات على 1،067،956 

مليون ريال لكل عامل:

ت�سم هذه الفئة ع�سرة مناطق تتمركز بها ما يعادل ٪38.2 

)منطقة  وهي  ال�سناعة  قطاع  يف  ال�ستثمارات  جملة  من 

جنران  ومنطقة  لكل/عامل،  ريال  األف  حائل967،416 

األف  جيزان663،019  ومنطقة  ريال/عامل،  األف   785،385

ريال/ األف   548،208 املكرمة  مكة  ومنطقة  ريال/عامل، 

ومنطقة  ريال/عامل،  األف   518،830 تبوك  ومنطقة  عامل، 

الريا�ض  ريال/عامل،ومنطقة  األف   441،601 الق�سيم 

307،765األف  اجلوف  ريال/عامل،ومنطقة  األف   321،083

ريال/عامل،  األف  ع�سري187،440  ريال/عامل،ومنطقة 

ومنطقة الباحة 136،601 األف ريال/عامل(.

الحجم الصناعي للمصانع في المملكة العربية السعودية:
من اأجل اإبراز اأهمية الن�ساط ال�سناعي يف اململكة العربية 

ال�سعودية، يجب اأن نو�سح معامل ال�سناعة والذي يقوم على 

ال�سناعي  الن�ساط  عليها  يقوم  التي  املتغريات  قيم  قيا�ض 

مثل: عدد املن�ساآت ال�سناعية، وحجم القوى العاملة، وحجم 

ال�ستثمارات عن طريق معامل احلجم ال�سناعي اأو ما يعرف 

مبعادلة جون ثمب�سون Thompsom والتي ميكن من خاللها 

معرفة مدى تركز ال�سناعة اأو تخلخلها داخل اململكة العربية 

ال�سعودية، )الزوكة،2000م، �ض 289(.

�سكل رقم )6( يو�سح حجم ال�ستثمارات بال�سناعة ح�سب مناطق اململكة العربية ال�سعودية الإدارية للعام 2016م

 من عمل الباحثان، ا�ستنادًا على بيانات وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

جدول )8(حجم امل�سانع ح�سب املناطق الإدارية باململكة العربية ال�سعودية للعام 2016م

املنطقة

متو�سط 

حجم املن�ساآت 

ال�سناعية

)�ض(

متو�سط حجم 

القوى العاملة

)�ض(

متو�سط حجم 

ال�ستثمارات

)ع(

احلجم 

ال�سناعي 

�ض+�ض+ع

3

الرتتيب 

حملياً
الرتتيب عامليا

الرابعة5162961453192منطقة الريا�ض

ال�سابعة522416315منطقة الق�سيم

منطقة مكة 

املكرمة
الرابعة2621921602053

منطقة املدينة 

املنورة
ال�ساد�سة4934116664

الثالثة2992028124381املنطقة ال�سرقية

الثامنة1466177منطقة جيزان

العا�سرة73،54512منطقة جنران

ال�سابعة51195256منطقة ع�سري

العا�سرة410،1213منطقة الباحه

الثامنة141014138منطقة حائل

التا�سعة1454810منطقة تبوك

منطقة احلدود 

ال�سمالية
التا�سعة73،51389

العا�سرة1231511منطقة اجلوف

7737891295املجموع الفعلي

59513034085،660،007.027الرقم القيا�سي

من عمل الباحثان، ا�ستنادًا على بيانات وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية

من خالل بيانات اجلدول رقم )8( اأمكن تق�سيم املناطق 

الإدارية يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب حجم امل�سانع اإىل 

ثالث فئات هي كالآتي:

1ـ م�سانع ذات احلجم الكبري اأكرث من )300(:

ال�سرقية  املنطقة  هما  منطقتني  يف  الفئة  هذه  تتمثل   

وتعترب   438 يعادل  ما  ال�سناعي  احلجم  معدل  بلغ  حيث 

العامل،  م�ستوى  على  الثالث  احلجم  م�ستويات  من  املنطقة 

ما  ال�سناعي  احلجم  معدل  بلغ  حيث  الريا�ض  منطقة  ثم 

يعادل 319 وتعترب املنطقة من م�ستويات احلجم الرابع على 

م�ستوى العامل، ويرجع ذلك اإىل ارتفاع عدد امل�سانع والقوى 

العاملة وال�ستثمارات،بالإ�سافة اإىل نوعية ال�سناعة يف تلك 

وال�سناعات  والغاز  النفط  ا�ستخراج  �سناعة  مثل  املنطقة 

البرتوكيماوية و�سناعة الأ�سمنت والأغذية.

2ـ م�سانع ذات احلجم املتو�سط ما بني )150- 300(:

تتمثل هذه الفئة يف منطقة واحدة هي منطقة مكة املكرمة 

وتعترب   205 يعادل  ما  ال�سناعي  احلجم  معدل  بلغ  حيث 

املنطقة من م�ستويات احلجم الرابع على م�ستوى العامل.

3ـ م�سانع ذات احلجم ال�سغري اأقل من )150(:

منطقة  يف  انت�سارًا،وتظهر  الفئات  اأكرث  الفئة  هذه  ومتثل   

املدينة املنورة حيث بلغ معدل احلجم ال�سناعي ما يعادل 66 

م�ستوى  على  ال�ساد�ض  احلجم  م�ستويات  من  املنطقة  وتعترب 

العامل، ثم منطقة الق�سيم حيث بلغ معدل احلجم ال�سناعي 

احلجم  معدل  بلغ  حيث  ع�سري  منطقة  ثم   ،31 يعادل  مبا 

ال�سناعي ما يعادل 25 وتعترب املنطقتان من م�ستويات احلجم 

ال�سابع  على م�ستوى العامل، ثم منطقة جيزان حيث بلغ معدل 

بلغ   حيث  حائل  منطقة  ثم   ،17 يعادل  ما  ال�سناعي  احلجم 

املنطقتان من  وتعترب   13 يعادل  ما  ال�سناعي  معدل احلجم 

م�ستويات احلجم الثامن على م�ستوى العامل،ثم منطقة تبوك 
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منطقة  ثم   ،8 يعادل  ما  ال�سناعي  احلجم  معدل  بلغ  حيث 

احلدود ال�سمالية حيث بلغ  معدل احلجم ال�سناعي ما يعادل 

8 وتعترب املنطقتان من م�ستويات احلجم التا�سع على م�ستوى 

احلجم  معدل  بلغ  حيث  وجنران  اجلوف  منطقة  ثم  العامل، 

بلغ   الباحة حيث  واأخريًا منطقة  يعادل5،  بهما ما  ال�سناعي 

م�ستويات احلجم  2، من  يعادل  ما  ال�سناعي  معدل احلجم 

العا�سر  على م�ستوى العامل.

جدول)9( يو�سح حجم ال�سناعة على م�ستوى العامل

الفئة 
احلجم 

ال�سناعي
الفئة 

احلجم 

ال�سناعي

50 - 99ال�ساد�سة+1600الأوىل

25 - 49ال�سابعة800 - 1599الثانية

12 - 24 الثامنة400 - 799الثالثة

6 - 11التا�سعة200 - 399الرابعة

اأقل من 6العا�سرة100- 199اخلام�سة

امل�سدر،الرباوي، )2016م(، �ض 111.

�سكل رقم )7( يو�سح حجم امل�سانع ح�سب مناطق اململكة العربية ال�سعودية الإدارية للعام 2016م 

من عمل الباحثان، ا�ستنادًا على بيانات وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

النتائج  بع�ض  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  ال�سابق  العر�ض  من 

الهامة واخلا�سة بدور وم�ساهمة اجلغرافيني يف التنمية وروؤية 

وما  اجلغرافية،  الدرا�سات  اأهمية  تعك�ض  2030م،  اململكة 

املختلفة  التنمية  اأن تقدمه من م�ساهمات يف جمالت  ميكن 

واأخذ الحتياطات الالزمة يف �سوء النتائج التي خرجت بها 

هذه الدرا�سة. 

النتائج والتوصيات :
بجمعها  قام  التي  والبيانات  املعلومات  حتليل  بعد 

اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق  الباحثان 

النتائج التالية:-

1ـ  للجغرايف دور كبري يف التنمية ال�ساملة ملا ميلكه من ر�سيد 

التي  امليدانية  الدرا�سات  من  ومتكن  تقنية  وخربة  معلوماتي 

اجتهاداته،والتي جتعل اجلغرايف  بوؤرة  تعترب حقل اجلغرايف 

املعا�سر من اأكرث املتخ�س�سني ارتباطًا وتاأثريًا يف اإجناح اأي 

علمية تخطيطية للتنمية كما يف اأهداف روؤية اململكة 2030 م، 

لأن التنمية هي ق�سية جغرافية بالدرجة الأوىل.

2 ـ متتع اململكة العربية ال�سعودية مبقومات طبيعية وب�سرية 

كالنفط والرثوات املعدنية النادرة املنت�سرة يف اأمكان عديدة 

اإذا  املطلوب  بال�سكل  ال�سناعة  بها  تتوطن  ومل  اململكة  يف 

ح�سن ا�ستغاللها ب�سكل م�ستدام من �ساأنها اأن ت�سكل العمود 
ُ
اأ

الفقري لنجاح روؤية 2030م فيما يخ�ض التنمية القت�سادية 

وخا�سة ال�سناعية منها.

عام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  امل�سانع  عدد  يبلغ  3ـ 

2016م حوايل 7742 م�سنعًا ومبعدل منو �سنوي 5.2٪، وهذا 

اأن  اإذ  اقت�ساد متنوع  الروؤية بخلق  اأهداف  يتفق مع  النمو ل 

ال�سناعة هي املحرك الأ�سا�سي لأي اقت�ساد يف العامل.

4ـ بلغ اأعلى معدل للنمو ال�سنوي لأعداد امل�سانع يف اململكة 

العربية ال�سعودية خالل فرتة الدرا�سة 10٪ يف عام 2011م، 

الأوىل قبل عام  اأن هناك فرتتني متيزت  للنظر  امللفت  ومن 

النمو  كان  والثانية  امل�سانع  لأعداد  مت�ساعد  بنمو  2011م 

فيها ب�سكل متذبذب بني الرتفاع والنخفا�ض وهو ما يعك�ض 

واأثرها على  الفرتة  تلك  النفط يف  اأ�سعار  ا�ستقرار  اأثر عدم 

القت�ساد الوطني وانخفا�ض دعم قطاع ال�سناعة.

اململكة  يف  امل�سانع  لأعداد  ال�سنوي  النمو  مقارنة  عند  5ـ 

بالقيم  املا�سية  �سنوات  الع�سر  خالل  ال�سعودية  العربية 

القادمة  ال�سنوات  اخلم�ض  وخالل  امل�ستقبل  يف  ال�ست�سرافية 

بدءًا من عام 2017م حتى عام 2021م، جند فيه اختالف، 

فان معدل النمو ال�سنوي خالل اخلم�ض ال�سنوات الأوىل من 

عام 2007حتى عام 2011م يعادل 7.2٪ وهو ما يعك�ض منو 

بدًا من  التوزيع  الو�سطى من  الفرتة  الوطني، ويف  القت�ساد 

عام 2012م حتى عام 2016م بلغ معدل النمو ال�سنوي ٪4.4 

، وجند اأن القيمة امل�ستقبلية لأعداد امل�سانع للفرتة املتنباأ بها 

من عام 2017م حتى عام 2021م بلغ النمو ال�سنوي فيها مبا 

يعادل 2.6٪ وهو ما يعك�ض اأن ال�سنوات القادمة �سوف ت�سهد 

القطاع  اأن  للقلق  يدعوا  مما  ال�سناعي  ال�ستثمار  يف  بطء 

الأهم للتنمية القت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية ي�سوبه 

عدم ال�ستقرار وبالتايل التاأثري على الهدف من حتقيق روؤية 

اململكة العربية ال�سعودية2030م.

6ـ هناك تباينًا مكانيًا يف توزيع امل�سانع بني املناطق الإدارية 

للمملكة العربية ال�سعودية حيث يرتكز يف قطاع �سرقي غربي 

مير بو�سط اململكة يبداأ من املنطقة ال�سرقية مرورًا مبنطقة 

عدد  ن�سبة  بلغت  اإذ  املكرمة  مكة  مبنطقة  وانتهاًء  الريا�ض 

امل�سانع بها 82.6٪ من اإجمايل امل�سانع يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

7ـ هناك تباين نوعي يف توزيع ال�سناعات اإذ تاأتي �سناعة 

املعادن الالفلزية الأخرى يف املركز الأول مبا يعادل ٪20.8 

ومبا  امل�سكلة  املعادن  �سناعة  وتليها  ال�سناعات،  جملة  من 

يعادل 14.3٪ من جملة ال�سناعات، ويف املركز الثالث تاأتي 

ال�سناعات يف  13.3٪ من جملة  يعادل  املطاط مبا  �سناعة 

اململكة العربية ال�سعودية.

8ـ اأكرث ال�سناعات توطنًا وانت�سارًا يف جميع مناطق اململكة 

العربية ال�سعودية هي ال�سناعة القائمة على املعادن الالفلزية 

مبا يعادل 1617 م�سنعًا.

ال�سكان،  امل�سانع وعدد  9ـ وجود عالقة طردية بني حجم 

تلبي  التي  مما يعطي �سورة على كرثة امل�سانع ال�ستهالكية 

حاجات ال�سكان.

يف  ال�سناعة  يف  العاملة  القوى  حجم  يف  تباين  هناك  10ـ 

اململكة العربية ال�سعودية حيث يرتكز الأغلبية يف ثالث مناطق 

يعادل  مبا  والريا�ض  ال�سرقية  واملنطقة  املكرمة  مكة  هي: 

86.2٪ من القوى العاملة يف ال�سناعة يف منطقة الدرا�سة.

11ـ ت�ستحوذ ال�سناعات الكيميائية على ن�سف ال�ستثمارات 

يف اململكة مبا يعادل 49٪ من جملة ال�ستثمارات بحوايل 544 

مليار ريال.
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12ـ هناك تباين يف حجم املتو�سط العام لال�ستثمارات يف 

اململكة العربية ال�سعودية حيث يرتكز الأغلبية لال�ستثمارات 

ال�سمالية  واحلدود  ال�سرقية  املنطقة  هي:  مناطق  ثالث  يف 

واملدينة املنورة ومبا يعادل 61،8٪ من جملة ال�ستثمارات يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

العربية  اململكة  اأن  امل�سانع  حجم  معامل  من  يالحظ  13ـ 

ويظهر  العامل  م�سانع  من  الثالث  امل�ستوى  يف  تقع  ال�سعودية 

هذا امل�ستوى يف املنطقة ال�سرقية فقط، وجند اأن الريا�ض تقع 

يف امل�ستوى الرابع.

وبناًء على النتائج ال�صابقة يقدم الباحثان بع�ض 

التو�صيات ومنها:

جامعات  يف  اجلغرافية  اأق�سام  يف  اجلغرافيني  1-على 

تطبيقية  درا�سات  اإجراء  ال�سعودية،ب�سرورة  العربية  اململكة 

للمو�سوعات التي تهم املخططني للتنمية ال�ساملة يف اململكة 

وفق روؤية 2030 م وهذا بدوره يزيد اجلغرافيني خربة من اأجل 

الت�سدي بكفاءة خلطط التنمية يف اململكة العربية ال�سعودية.

2ـ اأن ال�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية حتتاج اإىل اأعادة 

حجم  رفع  اأجل  من  الإنتاج  خطوط  زيادة  خالل  من  توطني 

جدوى  ذات  ت�سبح  حتى  العاملي؛  للحجم  بالن�سبة  امل�سانع 

اقت�سادية وفق روؤية 2030م للمملكة لأن م�ستويات ال�سناعة 

فيها مل ت�سل اإىل امل�ستويات الأوىل ح�سب الت�سنيف العاملي، 

معادن  على  حتتوي  التي  املواقع  بع�ض  يف  توطينها  وكذلك 

نادرة مثل: معدن البوك�سيات يف الق�سيم من اأجل ال�ستفادة 

من عوائده املالية يف دعم القت�ساد ال�سناعي.

3ـ بناء على القيم ال�ست�سرافية لأعداد امل�سانع يف امل�ستقل 

يحقق  ول  متذبذب  ال�سنوي  منوها  اأن  اإىل  النتائج  تو�سلت 

تطلعات روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030م، لذلك تو�سي 

واملخططني  ال�سناعي  التخطيط  يف  القرار  �سناع  الدرا�سة 

يف  امل�سانع  اأعداد  رفع  �ساأنها  من  خطط  اإيجاد  اإىل  للروؤية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  مقومات  مع  يتنا�سب  مبا  امل�ستقبل 

الطبيعية والب�سرية.

قائمة المراجع
)1990م(،مبادئ  العزيز،  عبد  فتحي  را�سي،  اأبو   -

والتوزيع،  للن�سر  املعرفة  دار  الجتماعي،  الح�ساء 

ال�سكندرية.

التنمية  )1430هـ(،  �سليمان،  بن  اإبراهيم  -الحيدب، 

واأثرها على املياه يف اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض.

دور  حتليل  )2016م(،  املهدي،  حممد  ال�سطى،   -

الأن�سب،  ال�سناعي  املوقع  اختيار  يف  ال�سناعي  التخطيط 

املجلة العلمية لكلية الرتبية، جامعة م�سراته، ليبيا.

- الرباوي، �سامي اأبو طالب، )2016م(، الطريق الدويل 

والتنمية ال�سناعية مبراكز �سمايل الدلتا بني فرعي النيل، 

ر�سالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة املن�سورة.

)2004م(،الأ�ساليب  اهلل،  عبد  بن  حممــد  اجلرا�ض،   -

الكمية يف اجلغرافيا، الدار ال�سعودية للن�سر والتوزيع، اململكة 

العربية ال�سعودية.

يف  ال�سناعة  )2013م(،  اإبراهيم،  العزيز  عبد  احلرة،   -

ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الغربية  اجلنوبية  املناطق 

درا�سة يف اجلغرافيا ال�سناعية، �سل�سلة بحوث جغرافية، رقم 

100، اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية، الريا�ض.

الوظيفة  تطور  )1987م(،  اأحمد،  حممـد  الرويثي،   -

جغرافية،  بحوث  �سل�سلة  ال�سعودية،  املدينة  يف  ال�سناعية 

اجلمعية اجلغرافية، عدد:99.

اأ�ساليب  بع�ض  )1982م(،  خمي�ض،  حممد  الزوكة،   -

دار  القت�سادية،  اجلغرافيا  يف  امل�ستخدمة  الكمية  القيا�ض 

املعرفة اجلامعية، م�سر.

اإبراهيم  حممد  رم�سان،  خمي�ض،  حممد  الزوكة،   -

)2000م(، الإح�ساء والأ�ساليب الكمية يف العلوم الإن�سانية، 

دار املعرفة اجلامعية، م�سر. 

الدور اجلغرايف يف حتقيق  الزياد، ح�سني، )2013م(،   -

جامعة  الأ�سا�سية،  الرتبية  كلية  جملة  امل�ستدامة،  التنمية 

بابل، العدد 11 �ض �ض 470-455.

اجلغرافيا  )1987م(،  علي،  الدين  �سالح  ال�سامي،   -

من�ساة  الأزمة،  واحتواء  الهدف  تطور  عن  ما  املعا�سرة 

املعارف، ال�سكندرية.

- ال�سمري، حممود حممـد، )2016م(، التنمية ال�سناعة 

يف حمافظة املثنى يف العراق، درا�سة يف جغرافية ال�سناعية، 

الآداب،  كلية  ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، ق�سم اجلغرافيا، 
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اأ.د عبد الرحمن بن حممـد احل�سن 

اأ. �سلطان بن عياد احلربي

التوزيع المكاني للصناعات في المملكة العربية السعودية والعوامل البيئية المؤثرة فيه وفقًا لرؤية عام 2030م

جامعة القاهرة، م�سر.

- ال�سالح، نا�سر بن عبد اهلل، ال�سرياين، مـحمد حممود، 

العبيكان،  والإح�سائية،  الكمية  اجلغرافيا  )2000م(، 

الريا�ض.

ال�سناعات  )2001م(،  حمد،  بن  اهلل  ال�سليع،عبد   -

جغرافية  بحوث  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�سغرية 

اجلمعية ال�سعودية، عدد: 51.

يف  ال�سناعة  )1994م(،  حمد،  بن  اهلل  عبد  ال�سليع،   -

�سل�سلة  امل�ستقبلية،  واإمكاناتها  الق�سيم خ�سائ�سها  منطقة 

بحوث جغرافية، اجلمعية اجلغرافية الكويتية، عدد:173.

اجلغرايف  التوزيع  )1997م(،  �سامل،  �سيف  القايدي،   -

توطن  يف  ودورها  الإمارات  دولة  يف  ال�سناعية  للمناطق 

اجلغرافية،  اجلمعية  جغرافية،  بحوث  �سل�سلة  ال�سناعة، 

عدد:204.

- الهيئة العامة لالإح�ساء، )2010م(، نتائج التعداد العام 

لل�سكان، وامل�ساكن عام 1431هـ، وزارة القت�ساد والتخطيط، 

اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض. 

اإىل  املدخل  )1432هـ(،  نا�سر،  بن  اهلل  عبد  الوليعي،   -

اجلغرافيا الطبيعة والب�سرية، الريا�ض.

ال�سناعات  )2012م(،  من�سور،  م�سطفى  جيهان،   -

الغذائية يف منطقة م�سراته، درا�سة يف جغرافية ال�سناعية، 

الآداب،  كلية  ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، ق�سم اجلغرافيا، 

جامعة طرابل�ض، ليبيا.

للروابط  جغرايف  حتليل  يو�سف،  حممـد  حاجم،   -

يف  البرتوكيماوية  ال�سناعات  ملجمع  واملكانية  ال�سناعية 

ديايل،  جامعة  الأ�سعمي،  الرتبية  كلية  الب�سرة،  حمافظة 

العراق.

مو�سوعها،  اجلغرافية  )2000م(،  �سفوح  خري،   -

ومناهجها، واأهدافها، دار الفكر املعا�سر، لبنان.

العربية  اململكة  )2017م(،  2030م،  روؤية   -

http://vision2030.gov.sa/ar/node/132،ال�سعودية

يف  )2006م(،مقدمة  م�سطفي،  �سمري  �سعراوي،   -

العلمي،  الن�سر  الزمنية، مركز  التحليل احلديث لل�سال�سل 

جامعة امللك عبد العزيز، جدة.

- عبدالعال، �سيد رم�سان، )2007م(، الن�ساط ال�سناعي 

يف حمافظ الفيوم، درا�سة يف اجلغرافيا القت�سادية، ر�سالة 

املعلومات  ونظم  اجلغرافيا  ق�سم  من�سورة،  غري  ماج�ستري 

اجلغرافية، كلية الآداب، جامعة بني �سويف، م�سر.

الورق يف  �سناعة  �سيد رم�سان، )2010م(،  - عبدالعال، 

م�سر، درا�سة يف اجلغرافيا القت�سادية، ر�سالة دكتوراه غري 

كلية  اجلغرافية،  املعلومات  ونظم  اجلغرافيا  ق�سم  من�سورة، 

الآداب، جامعة بني �سويف، م�سر.

املكاين  )2013م(،التحليل  فا�سل،  عبا�ض  عبيد،   -

جملة  احللة،  ف�ساء  مركز  يف  الغازية  امل�سروبات  ل�سناعة 

 ،161 املجلد  القاد�سية،  جامعة  الإن�سانية،  للعلوم  القاد�سية 

عدد 1، �ض �ض 231-207.

يف  الأ�سمنت  �سناعة  )2002م(،  حممـد،  اأحمد  عجوة،   -

اململكة العربية ال�سعودية، ذكر يف عبد اهلل الوليعي، اإبراهيم 

الحيدب، اإبراهيم الدو�سري، عبد اهلل الرقيبة )حمررين(، 

العربية  اململكة  يف  اجلغرافيا  لأق�سام  ال�سابعة  الندوة 

ال�سعودية، جامعة الإمام حممـد بن �سعود الإ�سالمية، �ض �ض 

.701-605

املعا�سر  اجلغرايف  )2007م(،  الدين،  زين  غنيمي،   -

اجلمعية  جغرافية،  ر�سائل  الغائبة،  احلقيقة  والتنمية 

اجلغرافية الكويتية، جامعة الكويت.

بني  امل�ستدامة  التنمية  )2012م(،  اآ�سيا،  قا�سمي،  ـــ 

وامل�سوؤولية عن حماية  الطبيعية  املوارد  ا�ستغالل  احلق يف 

البيئة مع الإ�سارة اإىل التجربة اجلزائرية، جامعة البويرة، 

اجلزائر.

الب�سرية  اجلغرافيا  )2004م(،  حممد،  م�سخ�ض،   -

املعرفة،  كنوز  دار  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  املعا�سرة 

جدة.

ا�ستخدام  )2008م(،  �سعيد،  عبداحلفيظ  مقدم،   -

ال�سال�سل الزمنية يف حتديد اجتاهات اجلرمية وتطوراتها 

الأمنية  للدرا�سات  العربية  املجلة  العربية،  الدول  يف 

والتدريب، جامعة نايف للعلوم الأمنية، املجلد 23، عدد 45، 

�ض �ض 136-97.

- هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية، )2012م(، اململكة 

العربية ال�سعودية حقائق واأرقام، الريا�ض.

امل�سرية  )1430هـ(،  والتخطيط،  القت�ساد  وزارة   -

التنموية، الريا�ض.

)2016م(،  املعدنية،  والرثوة  وال�سناعة  الطاقة  وزارة   -

الإح�سائيات ال�سناعة، الريا�ض.
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