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  :قدمةامل

 االقتصاديةاختالف مقوماتها  على  ي محور اهتمام الباحثين في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم، وبناًء على ذلك تسعى الدول  االقتصادالنمو  يشكل  

هتمامها بالقطاعات التي  احدى الدول التي اشتهرت بإاململكة العربية السعودية    تعد و ،  املعاصرة   والتغيراتلى التركيز على بعض القطاعات بشكل يتماش ى فيه  إ

أثر اقتصادتعود بثروات   النمو والتقدم  ية لها  في  فيه أن    ي، ومن ذلك عوائد القطاع الصناعي.االقتصادها اإليجابي  القطاع الصناعي من املوارد ومما الشك 

 في نمو  تلعبنتاجية التي من القطاعات اإل  باعتبارهاملهمة والفعالة في العديد من دول العالم  االقتصادية
ً
 رياديا

ً
يات كثير من الدول، بما يحققه من اقتصاددورا

في اململكة العربية السعودية،   االقتصادية    النشاط الصناعي من أبرز النشاطات  ويعد   والوطنية.  اإلقليميةعزيز للصناعات  تدفقات مالية وخلق لفرص العمل وت

هيئة مستقلة إلدارتها وتطويرها،   وتأسيس  ها،إنشاء مدن صناعية في مختلف مناطقب  اململكة  قامت  فقد   .ستثمارواال اهتمام متزايد من وزارة التجارة    ه من  يشهد ملا  

  وذلك  
ً
 من ذلكو   .االستثمارات الصناعيةة في توزيع  ، وتحقيق التوازن والعدالاالقتصاديةويع القاعدة  ملا يمكن أن يسهم به هذا القطاع في تندعما

ً
 لوحظ  ،انطالقا

 . الوطني ومصلحة املواطن في شتى مناطق اململكة االقتصادلخدمة  ، وتوطين الصناعةبرامجه ومشاريعه وتطوير ،تنمية هذا القطاع علىن  حرص املسؤولي

 ، فقد حرصت بعض الدراسات على تناول هذا املوضوع  مثليناالقتصادتوطين الصناعة من أهم السياسات التي تعزز النمو والتنمية موضوع  وحيث أن  

 ، (Alkhatib and ALDakhil, 1999)  دراسة
ً
، مما حمل على تحديثها وإضافة بعض (1996-1983لتغطيتها الفترة ) ولكن هذه الدراسة أصبحت قديمة نسبيا

موضوع )تحليل التوطن في القطاع   تتناول  يتوال  ،  ااملشار إليه  وتطوير للدراسة إمتداد وتحديث  بأنها    هذه الدراسة    تتصفومن هنا    الجديدة إليها.  واألبعاداملحاور  

في اململكة بصورة  إ  تخلص  يتالصناعي السعودي(، وال املناطق املختلفة.  أكثر لى ضرورة توزيع االستثمارات الصناعية  بيانات   تحديث  إلىوإضافة    عدالة بين 

كالتحليل العنقودي الصناعي  تحليالت إحصائية عديدة ملؤشرات التوطن  بإدراج  هذه الدراسة عن سابقتها    ، تتميز (2015-2006لتغطي الفترة ) الدراسة السابقة

 ا، مما يعطيها أهمية متز والبعد اإلقليدي
ً
 .إضافيةيدة وأبعادا
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 امللخص: 

ملصانع، حجم العمالة،  : عدد االصناعي السعودي وهيفي القطاع  املتغيرات   ثالثة منتوطن     هدفت هذه الدراسة إلى تتبع التغيرات التي طرأت على

ف وتحليل توزيع الصناعات  يوصبهدف تاالقتصادية "    القاعدةتطبيق نظرية "  وذلك ب(  2015-2006من )الزمنية  خالل الفترة  ،  في مناطق اململكة  ورأس املال

العربية السعودية في اململكة  املناطق املختلفة  الدراسة عدة  و .  بين  التوطن، فائض العرض اإلقليمي،  استخدمت  التوطن وهي: معامل  مؤشرات لقياس 

الدراسة م الترابط، ومعامل االرتباط. كما طبقت  التركز، معامل  الداخلية، مؤشر  التجارة  في  القاعدة االقتصادية، الوزن اإلقليمي  البعد مضاعف  نهج 

العنقودي.   والتحليل  أنه  وقد  اإلقليدي،  الدراسة  نتائج  التوسع  على    بينت  من  فيالرغم  الصناع  امللحوظ  إياألنشطة  وتنوعها،  الصناعة ال  ة  توطن  أن 

   السعودية  
ً
بحوالي ثلث    املنطقة الشرقية  إسهامالدراسة  نتائج  ومكة املكرمة واملنطقة الشرقية. كما أبرزت    الرياضفي ثالث مناطق رئيسة هي  مازال متركزا

 .مناصفة بخمس ي تلك التجارة ة املكرمةمكو الرياض  يومنطقت التجارة الداخلية،

 .؛ مؤشرات التوطن الصناعي؛  اململكة العربية السعوديةالقاعدة االقتصادية نظرية : التوطن الصناعي؛الكلمات املفتاحية
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بين مناطق   ي وتحقيق العدالة والتوازن االقتصادمن الدور الذي أنيط بالقطاع الصناعي السعودي لإلسهام في تعزيز النمو  تأتي أهمية هذه الدراسة  و 

في املناطق املختلفة وذلك الصناعي مؤشرات التوطن تقدير تتبع التغييرات التي حصلت في قطاع الصناعة السعودي من خالل و تم تقييم فقد  اململكة املختلفة. 

 علىاعتم
ً
األنشطة في توزيع  االستثمارات و   التطورات    معرفة ما إذا كانتبهدف  ؛ و وعدد السكان ومقدار الصادرات  عدد املصانع وحجم العمالة وحجم التمويل  ادا

  ،الصناعية
ً
 . في اململكة بين املناطق املختلفة والتوازن  عدالةال في تحقيققد أسهمت عمليا

(  Locational Analysis of Saudi Manufacturing Sector)  املعنونةو (  Alkhatib and ALDakhil, 1999)  هذا البحث إلى تحديث دراسة  يهدف

   بيانات  استخدامب
ً
، والتعرف  السعوديالتي حصلت في قطاع الصناعة    املستجداتمن خالل: تتبع  نتائج  الو تحليل  (  2015-2006تغطي الفترة )  حديثة نسبيا

الدراسة لم تتمكن من تحديث الفترة التي تغطيها، ملا بعد هذه  أن  ف  ومما يذكر   التوزيع،ذلك  العوامل املؤثرة على  أهم  على طبيعة التوزيع املكاني للمصانع مع إبراز 

؛  الصناعة  والسكانية لقطاع االقتصاديةات بعض املتغيرات ف العالقة بين توزيعيوصت  كما تسعى هذه الدراسة إلى . املنشورة ، لعدم توافر البيانات2015عام 

الوصول إلى  هذا التوزيع في  إسهام  إمكانية  التعرف على  ، و خالل فترة محددةاململكة املختلفة  اطق  منتوزيع االستثمارات الصناعية بين  كيفية    تحليلبحيث يتم  

ية بمقارنة الهياكل الصناعالقيام    قليمية، مع محاولة  اإلفوارق  اللى  عتوزيع االستثمارات الصناعية    ومعرفة مدى  انعكاس األمثل للموارد املتاحة،    ستخداماال 

 للمناطق املختلفة في اململكة. 

باعتبار أن الصناعة واحدة من و (،    Alkhatib and ALDakhil, 1999)  ليها دراسةإخلصت  ، بناء على النتائج والتوصيات التي  هذه الدراسة  فترضتو 

األنشطة الصناعية االستثمارات و  في توزيعوعدالة وجود توازن  أن ،ي السعودياالقتصادالنمو  وتحفيز لدفع عجلة التقدم املهمة  واملصادر  األساسية الروافد  

 . ق التنمية املستدامةيحقتسهم في ي سو  ،الكلي االقتصادسينهض بو   ،تنمية القطاع الصناعيإلى  سيؤدي بين املناطق املختلفة في اململكة،

ؤشرات  مالدراسات السابقة، ويتناول القسم الثالث اإلطار النظري و أهم  أقسام، فبعد املقدمة، يستعرض القسم الثاني    ستةتقسم هذه الدراسة إلى  

الصناعي،   الكمي  القسم  ويناقشالتوطن  التحليل  الصناعةلتطور    واإلحصائي  الرابع  الخامس لحساب   االقتصادفي    متغيرات  القسم  السعودي، ويخصص 

   التوصيات املنبثقة منها.و ، أما القسم السادس واألخير فيقدم النتائج النهائية للدراسة وتحليل نتائجها مؤشرات التوطن الصناعي

  :الدراسات السابقة

وسوف نضمن اإلطار النظري العديد من الدراسات التوطن الصناعي ومؤشراته، و   االقتصاديةي نظرية القاعدة من الدراسات والبحوث موضوع الكثير  تتناول

  االقتصاد حالة      منهاعدد أقل  يتناول  و   ،من تلك الدراسات باللغة العربية  محدودعدد    يتوفرولكن  السابقة باللغة اإلنجليزية املفيدة للتوسع في هذين املوضوعين،  

 سات السابقة على النحو التالي: االدر  أهمض اسوف يتم استعر و السعودي. 

القادر )دراسة  تطرقت   • "  بعنوان(  2013عبد  التركز الصناعي في قضاء املدائن  النشاط الصناعي    " قياس   االقتصاديةاآلنشطة    كأحد إلى اعتبار أن 

األ  بناء    ساساملحورية وحجر  في   
ً
مهما  

ً
دورا يلعب  والذي  الدول  عليه  تعتمد  الخدمية،  اقتصادالذي  قطاعاتها  وتطوير  دراسة  و ياتها  أن  الباحثة  أعتبرت 

جتماعية والعمرانية واال   االقتصادية في خلق نتائج إيجابية للتنمية    لإلسهام  املهمة مشكالت التركز الصناعي والتخصص في نشاط صناعي معين من القضايا  

فتراض أهمية املوقع،  اب  اإلداريةونواحيه  بالعراق  لى قياس التركز الصناعي في قضاء املدائن  إهدفت الباحثة من خالل دراستها  و   اإلقليم الذي يتمركز فيه.  في

عتماد على البيانات  ال ا  من خالل  اإلداريةوفي ضوء ذلك استعملت الباحثة قرينة لورنز كمعيار لقياس نسبة التركز الصناعي في قضاء املدائن ونواحيه  

إلى   وميلهالقد اتضح من خالل هذه الدراسة عدم التوازن بين توزيع األنشطة الصناعية  و م.  2003في النشاطات الصناعية لعام    العمالالخاصة بعدد  

وقد   .اعية في النواحي ذات التركز األعلىالباحثة أن أحد أسباب ذلك عائد إلى وجود عدد من املشاريع الصن واعتبرتالتركز في بعض النواحي دون األخرى، 

ستغالل املوارد لخلق صناعات وفرص للعمل وتحقيق توازن عادل امن اإلمكانات املتاحة و  لالستفادةتقديم بعض التوصيات  إلى    هذه الدراسة    خلصت

 في توزيع األنشطة الصناعية. 

فائدة قياس التركز في التعرف على هيكل القطاع الصناعي   "محددات التركز الصناعي في اململكة العربية السعودية"، في بحثه( 1999أوضح الخطيب ) •

كون ذلك قد أصبح    ،باململكة، والتخطيط لقيام تنمية صناعية على أسس سليمة من خالل معرفة املشاكل التي قد تواجه هذا القطاع ومحاولة حلها

ستخدم الباحث في دراسته لقياس التركز الصناعي في اململكة وتحليل العوامل املؤثرة في واوانفتاح األسواق العاملية.  االقتصادة ضرورة ملحة نتيجة لعومل

 على بيانات املسح الصناعي لعام  اهمستو 
ً
  هـ، وذلك على كل من متغيرات 1413، املنهج التطبيقي بتطبيق أحد مؤشرات التركز وهو مؤشر هيرفندال معتمدا

 صمم الباحث نموذجو اإلنتاج ورأس املال والعمال واألجور واملبيعات.  
ً
 قياسي  ا

ً
 مبسط   ا

ً
من وقد خلص الباحث    لتوضيح محددات درجة التركز الصناعي.  ا

الحجم وتركزها صناعات كبيرة  ،األولىتلك الدراسة إلى أن القطاع الصناعي السعودي يتكون حسب درجة التركز من ثالثة أنواع من األنشطة الصناعية: 

كالبتروكيماويات الخزفوالثانية،    ؛مرتفع  متوسط كصناعة  وتركزها  الحجم  متوسطة  عليها.    ، صناعاتوالثالثة  ؛ صناعات  قيود  التركز وال  منخفضة 

إ  وتوصلت   نتائج أخرى  الدراسة  اللى  التركز الصناعي والكثافة الرأسماية،العالقة  من بينها  غياب  بين  توجه   واضحة  لى إاالستثمارات الخارجية    وعدم 

ارتباط   ،املطبق في الدراسة  النموذج القياس ي  أوضح واضحة بين درجة التركز والقدرة على التصدير، كما  العالقة  غياب الو   ،  الصناعات ذات التركز املرتفع

 مع  
ً
 مع هامش    االرتباط بينما كان    ،الطاقة اإلنتاجيةو   املدخالت اإلنتاجيةو العمالة الوافدة  و عدد املصانع  األعداد النسبية لالتركز الصناعي عكسيا

ً
طرديا

 الربح. 

  ذيوال - " Locational Analysis of the Saudi Manufacturing Sector"  املعنونةمن خالل دراستهما  )Dakhil,1999-Alkhatib and AL( قام •

  اهذا البحث  يعد 
ً
 متدادا

ً
والتوطن  االقتصادية نظرية القاعدةفي اململكة من خالل تطبيق "  التحويلية الصناعة، بتسليط الضوء على قطاع - لهاوتحديثا
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ل  الصناعي في محاولة ملعرفة كيفية توزيع الصناعات بين املناطق وما إذا كان ذلك   ، وصف وتحليل توزيع الصناعات بين املناطق السعودية املختلفةت" 

ن على التحليل الكمي يدراسة الباحثوارتكزت    مع مقارنة الصناعات املختلفة من حيث التوزيع املكاني.،  خدام األمثل للموارد املتاحةالستالتوزيع يحقق ا

لى إ 1983ورأس املال خالل الفترة من والعمالة  املصانععدد بيانات   وبخاصة منهاالصناعي  بالقطاع املرتبطة اإلحصائية واملؤشرات املتغيرات من ملجموعة

، ليحلال بذلك مدى توطن بعض الصناعات في بعض املناطق دون األخرى مع  العرض أو الطلب اإلقليمي   فائضمعامل التوطن و   بحسابقاما  و ،  1996

 ان  الباحث  وقدر  .ستيرادالصدارة في التصدير والبعض اآلخر في اال مركز  توضيح مدى استحواذ بعض املناطق على  
ً
بحيثيات    مرتبطةمؤشرات أخرى    أيضا

في  توطن وجود   ،، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثاناالرتباطمعامل و  ،الترابطمعامل و  ،مؤشر التركزو مضاعف القاعدة االقتصادية البحث مثل 

، كما خلصت    من  الشرقية، وكانت املنطقة الشمالية الصناعة السعودية في ثالث مناطق رئيسة هي الرياض ومكة املكرمة واملنطقة  
ً
أقل املناطق توطنا

 ستثمارات الصناعية في اململكة بصورة أكثر عدالة بين املناطق املختلفة. توزيع اال  ضرورةالدراسة إلى 

افية للصناعات التحويلية في دولة الكويت"  املعنونة( 1996العتيبي ) ت دراسةهدف • مجموعة من األسئلة  علىاولة اإلجابة إلى مح "الخصائص الجغر

ترابط جغرافي بين الصناعات ومدى تواجد    ،اإلداريةالتي تتمحور حول درجة توطن الصناعات في املحافظات  عالقة بقطاع الصناعة التحويلية؛  ذات ال

ها خالل ئعلى واقع الصناعة التحويلية وأداوتأثيرها    االقتصاديةعن طريق تحليل التغيرات    ،مدى التركز والتنوع الصناعي في منطقة الدراسةو   ،واملناطق

بيانات حجم العمالة واملصانع  لعلى التحليل الوصفي واإلحصائي    دراستهاعتمد الباحث في  و   (.1993- 1990( والثانية )1974-1989فترتين زمنيتين؛ األولى )

أساليب التحليل الكارتوجرافي و بعض املؤشرات اإلحصائية والوصفية األخرى مثل معامل التوطن الصناعي،    ستخدموا  .في الصناعة التحويلية الكويتية

نمط التوزيع املكاني لتحديد عالقة الجار  كما طبق تلك األ ساليب ملعرفة  التنوع الصناعي،  مؤشر  و   ،ومؤشر الترابط الجغرافي، ومؤشر التركز الصناعي

بين صناعة وأخرى، كما أظهرت توطن بعض الصناعات  ما  دراسة إلى وجود تباين في درجة التركز الجغرافي  الخلصت  قد  و   الكويت.األقرب للصناعات في  

مؤشر    بينبعض املحافظات دون األخرى وقد أرجع الباحث سبب ذلك إلى القرب من األسواق والعمالة أو القرب من مواقع املواد الخام، كذلك فقد    في

 .  ات وأدنى من األهدافالطموح أقل منزالت  ما وتوزيع مصادر الدخل االقتصاديةتنويع القاعدة ب املرتبطةعي أن أهداف التنمية الكويتية التنوع الصنا

الدور املطرد واملؤثر للتركز الصناعي في مسار  "قياس التركز الصناعي في اململكة العربية السعودية"    بعنوان(،  1989دراسة زين و بامخرمة )  وضحت •

في   في اململكة من خالل تأثيره على عدة مؤشرات حيوية  التوظف الصناعي. كما االقتصاد التنمية الصناعية  التقنية الصناعية، وحجم  ، مثل مستوى 

التر  مفهوم  تطور  الباحثان  أجريت  استعرض  التي  الدراسات  تتبع  من خالل  اال   فيكز  لتنامي   
ً
نظرا العالم  دول  بتأثيراته  مختلف  على    االقتصاديةهتمام 

واملرخصةو .  كافة  املستويات املنتجة  السعودية  الصناعات  مختلف  في  التركز  مستويات  قياس  بمحاولة  الباحثان  )  ،قام  الفترة    - هـ  1395وذلك خالل 

  وقدر   بحيث يمكن دراسة التركز لكل صناعة على حدة.  ،جميع الصناعات املتشابهة في نوعية السلع املنتجة تحت رقم واحد هـ( من خالل طريقة ت1407

)هيرفندال(   مقياس  املستخدمة  ك الباحثان  املقاييس  الدراسة  لأهم  نتائج  السعودي. وقد صنفت  الصناعي  التركز  السعوديةقياس   ضمن،  الصناعات 

    أخرى   كثيفة رأس املال، وصناعات و : صناعات عالية التركز  من الصناعات   مجموعتين
ً
لرأس املال؛ وقد توصلت الدراسة    ضعيفةذات كثافة  و أقل تركزا

 . السعودية نخفاض درجة التركز في معظم الصناعاتاإلى 

 : اإلطار النظري ومؤشرات التوطن الصناعي

   (B): األنشطة األساسية  نوعين من األنشطةإلى    من املناطق تقسمنطقة  مأن األنشطة االقتصادية في فكرة مفادها  على    نظرية القاعدة االقتصاديةتتركز  

تأخذ نظرية و .  (Krumm, 1968)  نظرية القاعدة االقتصادية تطبيق  املشاكل العملية التي تواجه    أحد األساسية    األنشطةتحديد    عد يو .  (NB)  وغير األساسية

 The Regional Survey  "حول    تقريرهفي       (Werner Sombart, 1906)جذورها من النموذج البسيط الذي قدمه عالم االجتماع األملاني    االقتصاديةالقاعدة  

of New York and its Environs, 1928"،"  كتاب    في حين يعد(Alfred Weber,1909)    املعنون   "Theory of Idustrial Location "  إلى وال ذي ترجم 

 في مجال التوطن الصناعي   1929اإلنجليزية عام  
ً
والتوطن الصناعي،    االقتصاديةوتتابعت البحوث واالنتقادات عن نظريتي القاعدة    .  (Frederich,1929)  رائدا

 وافيين  عنهما في بحثه املعنون    (Kiirklas, 1992)  حيث قدم
ً
 واستعراضا

ً
   . االقتصاديةمراجعة نظرية القاعدة  "   Review of Economic Base theory"تحليال

 وتضمن مراجع
ً
 و عديدة في االقتصاد اإلقليمي   ا

ً
   شرحا

ً
 ,Hoare)  املراجع في هذا السياق   ومن أهم  .عن نظرية القاعدة االقتصادية والتوطن الصناعي  مستفيضا

1989)     ،(Edwards, 2007) ،(Harrington and Warf, 1995) (Stilvell,1972)   ،(Nijkampe, 1987)    (Duraton, 2015)     ،(Richardson, 1970)  

 ،(Temple,1994)  ،(Malizia, E. and  al, 2020) .  وتحاكي في منهجيتها والتوطن الصناعي االقتصاديةلنظريتي القاعدة تطبيق  بأنها هذه الدراسةوتتصف .

مقتبسة من البحث  املشار ها في هذه الدراسة  استخدامملعادالت التي تم  املؤشرات واملقاييس و ا  معظممن هنا فإن  و .  (Alkhatib and AL-Dakhil, 1999)  بحث

 السعودي.  يالصناعقطاع الف التوطن في يوصتتحليل و لتحديث و  في محاولة، وسيتم تطبيقها إليه

 : (LQ)مقياس معامل التوطن  .1

األنشطة منالتوطن    مفهوميعد   لتصنيف  تستخدم  التي   ويمثل  ،   (Location Coefficient, LQ) األساليب 
ً
   منهجا

ً
األنشطة   مهما توطين  لقياس 

،  (B)األساسيةأن األنشطة الصناعية تشكل األنشطة    اعتباراإلفتراض على    يقوم  مناقشة مقياس معامل التوطن  إطارفي مختلف املناطق. وفي    االقتصادية

 .   (NB)  (Leven, 1956)األساسيةغير  األنشطة ،بقية األنشطةبينما تمثل 
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لتبيان مدى أهمية ذلك القطاع في تلك املواقع  لكل قطاع األساسيةإحصائي وضع كوسيلة لتحديد املواقع  مقياس بأنه مقياس معامل التوطن  ويتصف 

 بمواقع أخرى 
ً
 نفسها  في الصناعةالوطنية  العمالة    إجمالي  لى نسبة. ويعرف بإنه النسبة بين نسبة إجمالي العمالة في منطقة محددة في صناعة محددة إمقارنة

(Davidson and Schelter, 1973)  . توطن الصناعةويمكن صياغة معامل (i)    في املنطقة(r)    ع 
ً
 لى النحو التالي: رياضيا

 )1(
/

/

EnEin

ErEir
Lqir = 

 حيث أن: 

Lqir :معامل توطن الصناعة (i )في املنطقة (r ) 

Eir :العمالة في املنطقة (r )والصناعة (i ) 

Er : املنطقةإجمالي العمالة في (r ) 

Ein :العمالة الوطنية في الصناعة (i ) 

En :إجمالي العمالة الوطنية 

إلى   (i(، في حين يظهر مقام املعادلة حصة العمالة الوطنية في الصناعة )i( في الصناعة )r( حصة عمالة املنطقة )1رقم )في املعادلة  املقياسبسط  ويمثل

 أنه  بحيث ينظر إليه على معامل التوطن  للتعبير عنأخرى  صيغةهناك و  .إجمالي العمالة الوطنية
ً
 النسبة بين نسبة عمالة الصناعة في منطقة معينة مقسوما

 ويمكن صياغة ذلك على النحو التالي: . نفسها ي املنطقةعلى نسبة العمالة الوطنية ف

)2(
/

/

EnEr

EinEir
Lqir = 

 (. r) تتوطن بقوة في املنطقة( i) فهذا داللة على أن الصناعة(، Lqir>1) الصحيح واحد المعامل التوطن أكبر من  كانت قيمةفإذا 

 فتراضات، هي: اأن منهجية معامل التوطن تقوم على أساس أربعة ب التذكيرمن املفيد  و

 (.   r) املنطقةنفس اإلنتاجية في ( i) يجب أن تكون إنتاجية العمل في الصناعة •

    . من اإلنتاج الصناعي لجميع املناطق (r) استهالك املنطقةنسبة  تساوي ( i) الصناعة من إنتاجعامل الاستهالك  نسبة  •

 ( . i) ستيراد نفس منتجات الصناعةان املنطقة ال يمكنها تصدير و أن املنتجات متجانسة مما يعني أ •

 . االقتصاد الوطنين االستهالك يتم بشكل كامل داخل إال يوجد صافي صادرات أو بمعنى آخر  •

 :   (Bir)معامل فائض العرض والطلب اإلقليمي .2

الذي يصدر إلى بقية املناطق  ،  (r)  واملنطقة      (i)في الصناعة   (Bir)قيمة إنتاج عدد من العمال يساوي    (Bir)مي   ن معامل فائض العرض والطلب اإلقلييبي

 ويستنتج هذا املعامل من معامل التوطن، ويرتبط به على النحو التالي: اعة.نمن منتجات هذه الص

)3()(
En

Ein
ErEirBir −= 

  من الصناعة(𝐵𝑖𝑟جه عدد من العمال يساوي ) تتصدير ما ين( يعكس 𝐵𝑖𝑟أن )  حيث
ً
 ، إلى بقية املناطق    (Levin, 1956)  (r)في املنطقة      (i)( عامال

( والتي i(، في حين يظهر الجزء الثاني عمالة املنطقة املقدرة في الصناعة )iعمالة املنطقة في الصناعة ) (3رقم )و يبين الجزء األول من الجانب األيمن في املعادلة 

 ( كالتالي: 𝐵𝑖𝑟( يمكن إعادة كتابة )3الجبر البسيط واملعادلة رقم ) استخدامبتلبي الطلب املحلي. و 

)4( 1/Lqir]Ein  -[1=Bir 

)5(Er Ein/En]  -[Eir/Er=Bir 

𝐵𝑖𝑟 = [
𝐸𝑖𝑟

𝐸𝑖𝑛
−  

𝐸𝑟

𝐸𝑛
] 𝐸𝑖𝑛 … … … … …   … …                                        … … … … (6) 

)  من   رقم  املعادلة  أن  تربط    تعكس(  4الواضح  التي  العالقة  )𝐿𝑞𝑖𝑟)أهمية  و   )𝐵𝑖𝑟)  .  من    قيمة  كون تفعندما أكبر  التوطن   الصحيح  واحد المعامل 

(Lqir>1  ،) فائض الطلب اإلقليمي    يكون  (𝐵𝑖𝑟  ) موجب 
ً
التوطن أقل من    قيمة  كون ت، بينما عندما  تصدر ملناطق أخرى (  i)، وهذا معناه أن الصناعة  ا معامل 

 .األخرى ها من املناطق  ستيرادايتم  (  iسالب، وهذا معناه أن الصناعة )( أما بقيمة صفر أو  𝐵𝑖𝑟)  فائض الطلب اإلقليمي  يكون (،  Lqir<1)الصحيح  واحد  ال

 ( كالتالي: 6املعادلة رقم ) استخدامبيمكن التعبير عن معامل التوطن بمنهجية نظرية سهلة و 
𝐸𝑖𝑟

𝐸𝑖𝑛
 ( )عرض(. i= تقدير حصة املنطقة من إجمالي اإلنتاج الوطني من الصناعة ) 
𝐸𝑟

𝐸𝑛
 =  تقدير حصة املنطقة من إجمالي اإلستهالك الوطني )طلب(.  

 معامل التصدير. 
ً
 ومما يذكر فإن معامل الطلب والعرض اإلقليمي يسمى أحيانا

 :  (Tr)الوزن اإلقليمي في التجارة الداخلية  .3

 لنسبة 
ً
 املعادلة التالية: تستخدمافي إجمالي حجم التجارة الداخلية،  اإلسهاممن أجل تقييم أهمية كل منطقة من مناطق اململكة وفقا
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𝑇𝑟 =
∑ |𝐵𝑖𝑟|𝑖

∑ |𝐵𝑖𝑟|𝑖 ,𝑟

                                                                                           (7)  

على النسبة بين مجموع إجمالي الصادرات والواردات من جميع الصناعات في منطقة معينة إلى مجموع إجمالي الصادرات والواردات    (7رقم )  تدل املعادلة و 

 . االقتصاد الوطني، وهذه تعطي نسبة من حجم التجارة اإلقليمية للنسبة الصناعية من التجارة الداخلية في االقتصاد الوطنيمن جميع الصناعات في 

 (: EBM)  االقتصاديةلقاعدة مضاعف ا .4

ضاعف واحد لكل  محيث يقدر   "    االقتصادية" نظرية القاعدة  من       (Economic Base Multiplier , EBM)  االقتصاديةيشتق مضاعف القاعدة  

ي للنظرية هو  ساس  واإلفتراض األ  نفس آثار املضاعف املحلي. اة لديهن كل العمالة الرئيسأهذه النظرية تفترض  و .   (Davidson and Schelter , 1973) منطقة 

فعلى سبيل  في نفس اإلتجاه وبنفس النسبة.(  NB)  يساس األ غير نفس التغيير الذي يحدثه النشاط ينبغي أن يؤدي  (  B)  ي ساس أن أي تغيير في عمالة النشاط األ 

( EMB)  االقتصاديةا التأثير يصفه مضاعف القاعدة  . وهذ األساسيةغير  إلى انخفاض نسبي في العمالة    األساسيةاملثال، يجب أن يؤدي تراجع فرص العمالة  

 . (B)يساس في النشاط األ  ستخداماال /(T) ستخدام= إجمالي اال  االقتصاديةالقاعدة مضاعف  على النحو التالي:

𝐸𝑀𝐵 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑇)

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐵)
 

=
𝐵 + 𝑁𝐵

𝐵
 

= 1 + 𝑏 

 . عامل( b+1) بمقدارعامل واحد، فإن مجموع النشاط يرتفع بي ساس النشاط األ  زادوهذا يعني أنه إذا  

 : األخرى بعض املقاييس  .5

 . االرتباطهناك العديد من املؤشرات األخرى التي تقيس التوطن الصناعي ومن أهمها: مؤشر التركز، ومعامل الترابط، ومعامل 

 (: CIز )مؤشر الترك 5-1

مع  بين املناطق ، حيث يقوم بمقارنة التوزيع النسبي للسكان في منطقة معينة ز كل صناعةدرجة ترك ( Concentration Index, CI)ز مؤشر الترك  يعكس

 املعادلة التالية: استخدامب املؤشرويمكن حساب هذا  التوزيع النسبي للعمالة الصناعية بين املناطق.

𝐶𝐼 =
1

2
 ∑[

𝑁𝑟

𝑁𝑛
−  

𝐸𝑖𝑟

𝐸𝑖𝑛
] … … … … … … … … … … … … … … … … … (8) 

 حيث أن: 
𝑁𝑟

𝑁𝑛
 . إلى إجمالي عدد السكان في البالد( rنسبة السكان في املنطقة )=    

𝐸𝑖𝑟

𝐸𝑖𝑛
 (.i)إلى إجمالي العمالة الوطنية في نفس الصناعة ( i)في الصناعة ( r)النسبة بين العمالة في املنطقة =  

 ملكاني كبير ز اعندما يكون التركو 
ً
 .تكون عالية، والعكس صحيح( CI)ز الترك مؤشرفإن قيمة  ا

 (: LC) الترابط ملمعا  5-2

على مدى إمكانية تجميع األنشطة الصناعية في مكان واحد أو الترابط املكاني للصناعة الواحدة أو  (  Linkage Coefficient, LC   )  الترابط  معامليدل  

إليهااألخرى للصناعات   الصناعات  معين لجذب  موقع  قدرة  مدى  أي  أخرى ما  إ  ،،  ألسباب  أو  الصناعات  لتلك  املقومات  هذا  لتوافر  ويمكن حساب   املعامل. 

 املعادلة التالية: استخدامب

𝐿𝐶 =
100 − ∑ ± [

𝐸𝑟
𝐸𝑛

−  
𝐸𝑟𝑖
𝐸𝑛𝑖

]

100
… … … … … … … … … … … … … … … … (9) 

 حيث أن:
𝐸𝑟

𝐸𝑛
 .من إجمالي العمالة الصناعية في جميع املناطق (r) نسبة العمالة الصناعية في املنطقة=    

𝐸𝑟𝑖

𝐸𝑛𝑖
 (. i)من العمالة الصناعية في الصناعة ( r)نسبة املنطقة =  

جمالية في نفس املنطقة سواء  بين نسبة العمالة اإل ، يتم أخذ الفرق بين نسبة العمالة في صناعة ما ومنطقة ما و الترابط  يالحظ أنه عند حساب معاملو 

تساوي  عندما  ويجب أن يتساوى املجموع في كل منهما. و  ،الفرق كل على حدااملوجب، بحيث يتم جمع النسب املوجبة والسالبة بعد أخذ  ب م أكان الناتج بالسالب  أ

 ترتبط إرتباط(  i)، فهذا يعني أن الصناعة  الصحيح  الواحد (  LC)  الترابط  معاملقيمة  
ً
 جغرافي   ا

ً
 تام  ا

ً
 ةأن هذه الصناعات مرتبطعلى  ما يدل  م  ،مع بقية الصناعات   ا

 
ً
.  معا

ً
وغيرها من الصناعات، أي إنها مختلفة املكان  (  i)  بين الصناعة   مكاني    طأنه ال يوجد إرتبا  فهذا يعني  تساوي الصفر(  LC)  املعاملقيمة    أما إذ كانت   مكانيا

  ومستقلة عن بعضها البعض
ً
 . جغرافيا
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 (: CC) االرتباط  معامل 5-3

لعمالة  ا  ية  توزيعهذا املقياس بتوضيح كيفيقوم  بين الصفر والواحد بالقيمة املطلقة؛ و (  Correlation Coefficient, CC)  االرتباط   معاملتتراوح قيمة  

، فهذا يعني أن هناك توزيع الصحيح الواحد   املعاملقيمة  تساوي عندما و الصناعية في صناعة معينة بين املناطق بشكل يوازن توزيع السكان بين نفس املناطق، 

   بين املناطق املختلفة.( i) ازن للصناعةمتو 

 : السعودي االقتصادالتحليل الكمي واإلحصائي ملتغيرات التوطن الصناعي في 

 على ذلك، تشمل هذه الشرقية والشمالية والجنوبية، واواسعة، وهي الغربية و   إداريةتقسم اململكة العربية السعودية إلى خمس مناطق  
ً
لوسطى. عالوة

، هي: الرياض والقصيم ومكة املكرمة واملدينة املنورة والشرقية وجازان ونجران وعسير والباحة وحائل إداريةثالث عشرة منطقة    ،  الخمسالجغرافية  املناطق  

، االقتصاديةة عوامل، منها: مستوى التنمية والجغرافية لعد  السكانية و  االقتصادية السماتملناطق في الكثير من تختلف هذه ا  و وتبوك واالشمالية، والجوف.

 بأن الوحدة املكانية املستخدمة في هذه الدراسة هي املنطقة 
ً
   ، والتي سنشير إليها بوصفها املنطقة.اإلداريةحجم السكان، مساحة األرض، وما إلى ذلك. علما

 الصناعة نشاط  وتعدمواد جديدة أخرى صالحة إلشباع إحتياجات الفرد،    نعني بالصناعة هنا تحويل املواد إلى
ً
يميل إلى التوطن والتركز مقارنة باألنشطة    ا

ت  األخرى  العود  العتبارات  التحويلية وتتبع  التي تختلف من منطقة ألخرى، لذلك ستتمحور هذه الدراسة حول واقع الصناعة  العوامل  التي لعدد من  تغيرات 

صنع املنتجات هي:  هذه الصناعات  ، و على مناطقها  ةيتم إنتاجها باململك  من األنشطة الصناعية التين يوعشر   ةوستتضمن تحليل كيفية توزيع ثالثحصلت بها،  

امللبوسات، املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة، الخشب ومنتجات الخشب والفلين، ب من   أصناف؛  األثاثستثناء  إالغذائية، املشروبات، املنسوجات، 

املسجلة، فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة، املواد الكيميائية واملنتجات    عالمالقش ومواد الضفر، الورق ومنتجات الورق، الطباعة واستنساخ وسائط اإل 

الصيدالنية   املنتجات  منتجات  األساسيةالكيميائية،  واللدائن،  املطاط  منتجات  الصيدالنية،  الالفلزية    واملستحضرات  القاعدية، األخرى املعادن  الفلزات   ،

والبصرية، املعدات الكهربائية، اآلالت واملعدات غير املصنفة في موضع   اإللكترونيةستثناء اآلالت واملعدات، الحواسيب واملنتجات  إ منتجات املعادن املشكلة، ب

 الصناعات التحويلية  األثاث،  األخرى ات النقل  خر، املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة، معد آ
ً
وتركيب اآلالت   إصالح و   األخرى ، وأخيرا

 واملعدات. 

 قطاع الصناعات التحويلية في الناتج املحلي اإلجمالي:  إسهام .1

القاعدة  يعد   وتوسيع     االقتصاديةتنويع 
ً
ورأسيا  

ً
ذلك  أفقيا لتحقيق  الجهود  إلى  ،وتكثيف  التحويلية    إضافة  الصناعات  قطاع  على خدمات    من التركيز 

الرئيس التنمية السعودية  األهداف  التنمية السابققبلها من  ما  و (،  2014  –  2010)  التاسعةة لخطة  : أولهما رئيسين  لسببين  ذلك  ويعودفي اململكة،  ة  خطط 

 للمخاطر الكامنة في اال   الناضبة كمصدر رئيس للدخل القومي  النفطية  اتالثرو االعتماد على    تقليص
ً
، وثانيهما  إنتاج النفط وتصديره  عتماد األحادي علىنظرا

والصناعات كثيفة  وعالية التقنية من مزاياها النسبية في الصناعات كثيفة رأس املال لالستفادة  االقتصاديةمن املوارد  ومتنوعةإقامة قاعدة صناعية متقدمة 

قطاع الصناعات    ويتصف  عصري مستقر ومتكامل.  اقتصادبناء  في  قائم على املعرفة و  اقتصادللطاقة، مما يسهم بفاعلية في عملية التحول نحو    ستخداماال 

كل قاعدة التنمية ؛ األول وهو قطاع البتروكيماويات، ويش، ويتكون من ثالثة قطاعاتاالقتصادفي    قطاع إنتاج رئيس  بأنه ة التحويلية في اململكة العربية السعودي

، ويشمل جميع الصناعات التي تتولى الخام  هو تكرير النفط  و   القطاع الثاني و   معظم إنتاج الصناعات البتروكيماوية لشركة سابك.  يتضمنو الصناعية في البالد 

 .األخرى جميع الصناعات التحويلية  فيضمشركة أرامكو السعودية أنشطة تسويقها داخل البالد. أما القطاع الثالث، 

ت خطة التنمية التاسعة  ، من خالل بيانا1999لعام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  إسهام ( 1يبين الجدول رقم )و 

أعلى   إسهامنسبة    األخرى ( وقد احتلت الصناعات التحويلية  2014( عام )%14( إلى نحو )2009( عام )%12.7)  من نحو    إسهامهاحيث ارتفع    (2014  –  2010)

 ب%7.2)من البتروكيماويات و تكرير النفط. كما استهدفت خطة التنمية التاسعة نمو القيمة املضافة بنحو  
ً
 (.%5.9خطة التنمية الثامنة )معدل نموها في  ( مقارنة

 ( 1999قطاع الصناعات التحويلية في الناتج املحلي اإلجمالي ) باألسعار الثابتة  إسهام(: 1جدول )

 االجمالي )%( النسبة من الناتج املحلي  معدل النمو السنوي املتوسط )القيمة املضافة( )%(  القطاع الصناعي ) النشاط ( 

 1.7 9.7 البتروكيماويات 

 2.8 2 تكرير النفط 

 8.2 6.8 األخرى الصناعات التحويلية 

 12.7 5.9 مجموع الصناعات التحويلية

 66، ص(4/2(، جدول رقم )2010-2014التاسعة، )املصدر : خطة التنمية 

  للمتغيرات الصناعيةالتوزيع النسبي  .2
 
 :اإلدارية للمناطق في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

 مصنع  (7011في مختلف املناطق السعودية )م،  2005في عام    لمصانع املنتجة  لالعدد اإلجمالي  بلغ  
ً
   (978720، بينما كان عدد العمال اإلجمالي )ا

ً
،  عامال

 1075952.59)  حوالي  بإجمالي رأس املال املستثمر في هذه املصانع اإلنتاجية    وقدر
ً
،  املصانععدد  ( التوزيع النسبي ملجموع  2يبين الجدول رقم )و   .( مليون رياال

  رأس املال املستثمر أو التمويل، وإجمالي عدد العمالة و 
ً
 م.2015في اململكة حتى نهاية عام  اإلداريةللمناطق  في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

املنطقة    كة املكرمة على التوالي. فقد وصل عدد املصانع فيلشرقية وم: الرياض وامناطققد كانت أعلى ثالث مناطق في عدد املصانع وإجمالي التمويل  و 

 ( مصنع2827األولى إلى )
ً
 مصنع(  1624( من إجمالي عدد املصانع، والثانية حققت )%40.32  تمثل )  ا

ً
 ( مصنع1369(، بينما حصلت الثالثة على )%23.16تمثل )  ا

ً
 ا

   ( مليون 681575.87حيث وصل إلى )ستثمار من إجمالي التمويل  املنطقة الشرقية املركز األول في اال   احتلت( في نفس العام. كما  %19.53تمثل )
ً
يمثل  بما    رياال
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( مليون 130812.65تلت منطقة مكة املكرمة املرتبة الثانية حيث بلغ مبلغ التمويل للمصانع قيمة )( من إجمالي تمويل جميع املصانع املنتجة. وقد اح63.35%)

 
ً
( 119402.21( من إجمالي التمويل. وقد احتلت منطقة الرياض املرتبة الثالثة ألكبر ثالث مناطق تستثمر في اجمالي التمويل بقيمة )%12.16يمثل )بما    رياال

 مليون 
ً
 ( من إجمالي تمويل املصانع. %11.10) تهنسب  ما  نتجة وتمثلللمصانع امل رياال

على التوالي.  ومكة املكرمة  ،  الشرقية و : الرياض،  مناطقمن حيث عدد العمالة في املصانع املنتجة، فقد كانت املناطق الثالثة التي احتلت املراكز األولى،  و 

العمالو  في  كان عدد  )منطقة  ة الصناعية   (  370866الرياض 
ً
)  بما  عامال العمالة الخاصة باإلنتاج، بينما  %37.89يمثل  في املنطقة  بلغت  ( من إجمالي  العمالة 

 246450الشرقية )
ً
 232215املكرمة فكان هناك )  مكةأما    العمالة الخاصة باإلنتاج،من إجمالي    (%25.18يشكلون )  ( عامال

ً
مجموع    ( من%23.73يمثلون )  ( عامال

   م.2015حتى نهاية عام املرخصة  املصانع املنتجةنتاجية في العمالة اإل 

 للمناطق 2جدول )
 
 م 2015حتى عام  اإلدارية(: التوزيع النسبي ملجموع عدد املصانع، رأس املال، وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

 

 للمتغيرات الصناعية التوزيع النسبي  .3
 
 لألنشطة الصناعية:  في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

النسبي ملجموع  لألنشطة الصناعية املختلفة، يبين    عدد  فيما يتعلق بالتوزيع 
ً
في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا العمالة  املصانع، رأس املال، وإجمالي 

 ( مصنع1463حيث كان هناك )  األخرى كانت صنع منتجات املعادن الالفلزية    حيث عدد املصانع املنتجة   ( أن أعلى الصناعات السعودية من3الجدول رقم )
ً
  ا

( نسبة  السعودية،  %20.87تمثل  املصانع  عدد  إجمالي  من  املشكلة    ويليها(  املعادن  منتجات  مصنع966)  وعددهاصنع   ) 
ً
)  ا املصانع  %13.78تمثل  عدد  من   )

 ( مصنع934صنع منتجات املطاط واللدائن املركز الثالث بعدد )ويحتل اإلجمالية، 
ً
 ( من املصانع اإلجمالية. %13.32يمثل نسبة )وبما  ا

مليون ( 537455.13مال بلغ )، فقد احتل صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية املركز األول برأس ر بكمن ناحية أعلى الصناعات ذات التمويل األ و 

 
ً
)  رياال برأس مال بلغ رأ  ي( من إجمال%49.95يمثل نسبة  الثاني  في املركز  النفطية املكررة  في الصناعات، وجاء صنع فحم الكوك واملنتجات  املال املستثمر  س 

(120312.98  ) 
ً
ات، بينما كان املركز الثالث لصنع منتجات املعادن الالفلزية س املال املستثمر في الصناعأر   ي( من إجمال %11.18يمثل نسبة )بما     مليون رياال

 (  97344.01برأس مال بلغ )  األخرى 
ً
أما من حيث املراتب الثالثة األولى التي   س املال املستثمر في الصناعات.أر   ي( من إجمال%9.05يمثل نسبة )بما    مليون رياال

فيها، فقد كان صنع منتجات املعادن الالفلزية   العمالة اإلنتاجية  فيها    ىفي املرتبة األول  األخرى احتلتها الصناعات بناًء على أعداد  العمالة  لى إحيث وصل عدد 

(184071 
ً
الثانية حيث وصل عدد العمالة فيها  %18.81يمثلون نسبة )  ( عامال لى إ( من إجمالي العمالة املنتجة، ثم كانت صناعة املنتجات الغذائية في املرتبة 

(145510 
ً
)  ( عامال الثالثة حيث%14.87يمثلون نسبة  في املرتبة  املنتجة، فتصنيع منتجات املعادن املشكلة  العمالة  فيها    وصل  ( من إجمالي  العمالة  لى إعدد 

(109469 
ً
 ،وتركيب اآلالت واملعدات  إصالحفي املقابل، كانت أدنى الصناعات هي معدات النقل و و  ( من إجمالي العمالة املنتجة.%11.18يمثلون نسبة )  ( عامال

 ( في كل املتغيرات التي نوقشت %1أقل من نسبة ) حيث بلغت حصتها
ً
 . آنفا

  

المناطق االدارية
 

%عدد المصانع المنتجة
 

%عدد العمالة
 

%رأس المال )بالمليون ربال(
282740.3237086637.89119402.2111.10 الرياض

2944.19305763.1213501.221.25 القصيم

136919.5323221523.73130812.6512.16 مكة المكرمة

2613.72411424.2098406.739.15 المدينة المنورة

162423.1624645025.18681575.8763.35المنطقة الشرقية

741.0669460.715196.030.48 جيزان

330.4742040.433525.130.33 نجران

2703.85222412.274449.550.41 عسير

180.267400.0899.050.01 الباحه

630.90115141.1812181.501.13 حائل

771.1057570.592859.300.27 تبوك

340.4828230.292941.400.27 الحدود الشمالية

670.9632460.331001.950.09 الجوف

70111009787201001075952.59100المجموع
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 لألنشطة الصناعية حتى عام (: التوزيع النسبي ملجموع عدد 3جدول )
 
 م 2015املصانع، رأس املال، وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

 

 فملتغيرات الصناعية انمو  تمعدال  .4
 
 :لألنشطة الصناعية ي املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

م. وخالل تلك  2015-2006، وعدد العمالة في األنشطة الصناعية السعودية للفترة  ( معدالت نمو عدد املصانع، وإجمالي رأس املال4يبين الجدول رقم )

( في العمالة الصناعية. لقد حقق %9.24( في تمويل رأس املال، و)%13.44( في عدد املصانع، و )%5.07الوطني )معدل النمو على املستوى  الفترة كان متوسط  

(، في حين كان أدنى %8.48)  األخرى (، يليه صنع منتجات املعادن الالفلزية  %11.59ى معدل نمو في عدد املصانع )صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة أعل

كذلك، فإن أعلى معدل نمو من حيث رأس املال كان للصناعات    (.%7.43-وتركيب اآلالت واملعدات بتراجع بلغ )  إصالحصناعة  معدل نمو في عدد املصانع هو  

صناعة نسب متقاربة ملعدالت نمو    (. في حين كانت هناك%33.92بنسبة )صنفة  غير امل( ومن ثم لصناعة اآلالت واملعدات  %36.46بنسبة )  األخرى التحويلية  

 د العمالة الصناعية.( في عد %12منتجات املعادن الالفلزية والفلزات القاعدية بنسبة تفوق )

  

األنشطة الصناعية
 

%عدد المصانع المنتجة
 

%عدد العمالة
 

%رأس المال )بالمليون ربال(

72710.3714551014.8757539.175.35صنع المنتجات الغذائية

2113.01486194.9731147.332.89 صنع المشروبات

831.18164911.686126.650.57صنع المنسوجات

1011.44142971.461167.590.11صنع الملبوسات

300.4328600.29532.020.05صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

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

771.1064060.651208.660.11

2273.24357413.6512654.261.18صنع الورق ومنتجات الورق

470.6759720.612725.680.25الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

1402.00204342.09120312.9811.18صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

6629.44839718.58537455.1349.95صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

360.51106191.085079.360.47صنع المنتجات الصيدالنية االساسية والمستحضرات الصيدالنية

93413.32899949.2026467.862.46صنع منتجات المطاط واللدائن

146320.8718407118.8197344.019.05صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

3114.44664466.7971621.416.66صنع الفلزات القاعدية

96613.7810946911.1823317.972.17صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء اآلالت والمعدات

510.73102201.042657.450.25صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية

2173.10372203.8014477.381.35صنع المعدات الكهربائية

2082.97310083.1727168.902.53صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر
صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف 

المقطورة
1462.08158781.623283.070.31

100.1416870.17260.660.02صنع معدات النقل االخرى

2874.09244992.502996.060.28صنع االثاث

751.07138401.4129755.992.77الصناعات التحويلية االخرى

20.0334680.35653.000.06اصالح وتركيب اآلالت والمعدات

70111009787201001075952.59100المجموع
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 لألنشطة الصناعية :  ت(: معدال 4جدول )
 
 م 2015 – 2006النمو واألداء النسبي ملجموع عدد املصانع، رأس املال، وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

 
 الحسابي ( إلى قيمة دون املتوسط B( إلى قيمة فوق املتوسط الحسابي، و )A*يشير الحرف ) 

  فيملتغيرات الصناعية انمو  تمعدال  .5
 
 :اإلدارية للمناطقاملصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

م. وخالل تلك  2015-2006قليمية في عدد املصانع، وإجمالي رأس املال، وعدد العمالة للمناطق السعودية للفترة ( معدالت النمو اإل5الجدول رقم ) يبين

( في العمالة الصناعية. لقد حققت %9.24( في تمويل رأس املال، و)%13.44( في عدد املصانع، و )%5.07الوطني )  النمو على املستوى   عدلم الفترة كان متوسط  

كان ألربع مناطق نمو في عدد العمال، و نسبي يفوق متوسط معدل النمو في عدد املصانع، وخمس مناطق ذات آداء نسبي يفوق متوسط معدل الست مناطق أداء  

 أداء نسبي يفوق متوسط معدل النمو في تمويل رأس املال.

(، في حين كان أدنى معدل نمو في عدد املصانع  %10.37)  منطقة الجوف  ا (، يليه%12.41لقد حققت املنطقة الشمالية أعلى معدل نمو في عدد املصانع )

بنسبة   للمنطقة الشمالية ( ومن ثم  %49.01بنسبة ) ملنطقة حائلكذلك، فإن أعلى معدل نمو من حيث رأس املال كان  (.%1.20-بتراجع بلغ ) هي منطقة الباحة

 عدد العمالة الصناعية.( في %27.61بنسبة )منطقة حائل أعلى معدل نمو سجلت (. في حين 43.02%)

  

األداء النسبيمعدل النمو )%(األداء النسبيمعدل النمو )%(األداء النسبيمعدل النمو )%(

B11.08%A11.31%A%2.28صنع المنتجات الغذائية

A10.42%A26.32%A%6.64 صنع المشروبات

B3.38%B4.25%B%0.69صنع المنسوجات

A7.84%A5.54%B%4.01صنع الملبوسات

B-2.39%B-1.37%B%5.24-صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

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

4.50%A5.99%B4.14%B

B7.83%A7.85%B%2.12صنع الورق ومنتجات الورق

B-0.62%B0.27%B%3.10-الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

A6.28%B8.42%B%11.59صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

A8.21%A16.91%A%5.20صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

صنع المنتجات الصيدالنية االساسية والمستحضرات 
الصيدالنية

2.90%A8.61%A4.91%B

A8.41%A11.71%A%6.02صنع منتجات المطاط واللدائن

A12.23%A10.49%A%8.48صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

A12.30%A13.69%A%7.99صنع الفلزات القاعدية

A8.95%A9.21%B%4.99صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء اآلالت والمعدات

B7.08%A1.26%B%0.70-صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية

A7.77%A9.03%B%4.20صنع المعدات الكهربائية

A7.60%A33.92%A%3.04صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 
ونصف المقطورة

4.45%A8.04%A10.31%A

B1.19%B-6.11%B%2.74-صنع معدات النقل االخرى

A5.69%B3.75%B%4.12صنع االثاث

B7.95%A36.46%A%0.25-الصناعات التحويلية االخرى

B8.90%A-0.99%B%7.43-اصالح وتركيب اآلالت والمعدات

%13.44%9.24%5.07المجموع

األنشطة الصناعية

 
 عدد المصانع المنتجة

 
عدد العمال

 
رأس المال
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 للمناطق 5جدول )
 
 م 2015 - 2006: اإلدارية(: معدل النمو واألداء النسبي ملجموع عدد املصانع، رأس املال، وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املتوسط الحسابي ( إلى قيمة دون B( إلى قيمة فوق املتوسط الحسابي، و )Aيشير الحرف ) *

في موقع الصناعات السعودية في مختلف املناطق على مبدأ توزيع الربح. لهذا السبب، فإن املستثمرين الصناعيين لديهم ميل لتحديد مشاريعهم    يعتمد 

إنجازات البنية التحتية والخدمات املتطورة التي تتوافر املناطق املتقدمة ) مثل الرياض، مكة املكرمة، املدينة املنورة، واملنطقة الشرقية(، وذلك لإلستفادة من 

 في املناطق املتقدمة، وكذلك لإلنتفاع من ظروف السوق الجيدة املوجودة فيها. 

ف  بعض املناطق الصناعية عدم توفر مشاريع صناعية فيها، كاملنطقة الشمالية ونجران. بل قد يحصل نزاعات إقليمية بين مختلتواجه  من ناحية أخرى،  

ة خاصة مع التفاوت مناطق البالد نتيجة توزيعات غير عادلة في االستثمارات الصناعية، ما يترتب عليه هجرة داخلية من املناطق الريفية إلى املناطق الحضري

 السعودية. العاملة امللحوظ في مستوى الدخل للقوى 

 وتحليل نتائجه:  والنشاطات الصناعية اإلداريةحساب مؤشرات التوطن الصناعي حسب املناطق 

ففي املرحلة األولى يتم حساب معامل التوطن الصناعي ثم   .هايتضمن هذا القسم من البحث النتائج العددية لحساب مؤشرات التوطن املختلفة وتحليل

 التحليل العنقودي ملؤشرات ليديعايرة والبعد اإلق، ونتائج املاالقتصاديةيتم االنتقال إلى حساب املعامالت واملؤشرات األخرى وهي مضاعف القاعدة  
ً
، وأخيرا

 . وحجم التجارة الخارجية  معامالت التوطن

 وتحليل نتائجه:  والنشاطات الصناعية اإلداريةحساب معامل التوطن الصناعي حسب املناطق  .1

لقد تم ترجمة  نسبة حصة منطقة ما في صناعة معينة إلى العمالة الصناعية.  هذا املعامل    (، ويبين  2املعادلة رقم )استخدمت    لحساب معامل التوطن  

 نشاطن  يوعشر   ةمنطقة من مناطق اململكة و ثالث  ةذلك وتحليله على ثالث عشر 
ً
 صناعي  ا

ً
( 6املعادلة رقم )  متاستخد وقد    (.6وهذا ما يظهره الجدول رقم )،  ا

معامل فائض  (،  Bir)  لحساب  يعطي  و والذي  اإلقليمي  الطلب  الصناعية  منالعرض  واملستوردة(  املنتجات  املصدرة  املناطق   )الصناعات  من  منطقة  لكل 

 (. 7وهذا ما يظهره الجدول رقم ) ،السعودية

 : صنع املنتجات الغذائية •

 في  4.635)إلى تحتل منطقة حائل املركز األول من حيث توطن هذه الصناعة حيث يصل معامل التوطن فيها 
ً
(، كما نالحظ أن هذه الصناعة تتمركز أيضا

؛ (1.356و تبوك )  (1.368)الجوف  (،  1.383(، مكة املكرمة )1.550وهي: القصيم )  الصحيح  أكبر من الواحد قيمة  معامل التوطن  فيها    يسجل  مناطق أخرى  

( Bir)  معامل  يسجلالسابقة الذكر تقوم بتصدير املنتجات الغذائية إلى مناطق أخرى في اململكة، حيث    الستةفي املقابل، فإن تلك املناطق  و    (.1.034الرياض )ف

موجبة النحو  قيمة  املكرمة  :  التالي على  املناطق    (13220.719)مكة  لبقية  املنتجات  هذه  في تصدير  الصدارة  )،  األخرى وتحتل  القصيم (،  6223.170حائل 

معامل قيمة  فكما يظهر أنه ال توطن في منطقة الحدود الشمالية لهذه املنتجات    ؛( 177.405)  والجوف(،  305.085)  تبوك(،  1869.951)الرياض  (،  2501.151)

 تستورد هذه املنتجات، من اململكة األخرى من املناطق  هاإستيرادتقوم بفهي  ،صفرال تساوي  فيهاالتوطن 
ً
 معامل التوطن  يقل حيث ، كذلك فبقية املناطق أيضا

 تسجل قيمة سالبة  (. كما  0.409والباحة )(،  0.475املدينة املنورة )(،  0.496(، عسير )0.509(، املنطقة الشرقية )0.960، وهي: نجران )الصحيح  واحد ال  عن

األداء النسبيمعدل النمو )%(األداء النسبيمعدل النمو )%(األداء النسبيمعدل النمو )%(

A9.46%B9.46%B%6.10 الرياض

A13.04%B13.43%B%6.51 القصيم

B7.39%B5.72%B%1.41 مكة المكرمة

B8.46%B7.24%B%4.00 المدينة المنورة

B9.29%B17.72%A%5.67المنطقة الشرقية

B14.94%A15.26%B%5.93 جيزان

B18.07%A22.57%A%5.72 نجران

A15.78%A6.43%B%9.64 عسير

B3.12%B-3.53%B%1.20- الباحه

A27.61%A49.01%A%7.29 حائل

B5.98%B6.39%B%4.73 تبوك

A24.80%A43.02%A%12.41 الحدود الشمالية

A13.49%A15.38%B%10.37 الجوف

%13.44%9.24%5.07المجموع

المناطق االدارية

 
 عدد المصانع المنتجة

 
عدد العمال

 
رأس المال
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)اآلتي  على النحو(  Bir)معامل  لل ، املنطقة الشرقية  )(65.019-(، والباحة )1666.653-(، عسير )3213.737-(، املدينة املنورة )18106.653-:  - ، و نجران 

25.025) . 

 :صنع املشروبات •

قيمة معامل التوطن في كل من هذه املناطق التسعة    ويسجلمنطقة من مناطق اململكة،  (    332من أصل )  مناطق  تظهر هذه الصناعة متوطنة في تسع

فيها على النحو قيم معامل التوطن    وتبد ، و اململكةفي    األخرى هذا يعني أن هذه املناطق تسهم في تصدير املشروبات للمناطق  و الواحد الصحيح.  ساوي  تأكبر من أو  

(، و  1.187(، مكة املكرمة )1.197(، نجران )1.381(، حائل )1.464(، جيزان )2.195(،  عسير )3.618(، الباحة )3.912(، القصيم )4.217: الجوف )التالي

 للجدول رقم )1.084تبوك )
ً
 (،96.240(، الباحة )4423.103(، القصيم )518.751: الجوف )التالي على النحوفيها بقيم موجبة (  Bir)معامل  يظهر( 7(. و وفقا

( بقية املناطق األربعة  م  وتقو   (.24.015(، وتبوك )2161.463(، مكة املكرمة )41.162(، نجران )218.029(، حائل )159.950(، جيزان )1320.154عسير 

 سالية  ( Bir)عامل  يسجل املاملشروبات ف   إستيرادب
ً
، (529.774-)  (، املدينة املنورة666.179-(، الرياض )7751.677-: املنطقة الشرقية )اآلتي  على النحو  قيما

 (.15.236-والحدود الشمالية )

  :صنع املنسوجات •

مثل هذا النشاط، وإنما يتركز هذا النشاط الصناعي في منطقتين هما: الرياض   امناطق في اململكة ليس لديه(، أن ثمان  6يتبين من خالل قيم الجدول رقم )

التوطن1.232(، ومكة املكرمة )1.375) ع  بقيمة    ( فيظهر معامل  الناتج من هذه الصناعة  تزيد  الواحد الصحيح وتصدران  املناطق. بينما تظهر إن  لى بقية 

 (. 1686.574-) سالب تساوي قيمته(  Bir)معامل بد رئيس لهذه الصناعة املنطقة الشرقية كمستور 

 : صنع امللبوسات •

  مثل هذا النشاط، وإنما يتركز هذا النشاط الصناعي في منطقتين    الديهمناطق في اململكة ليس    ست(، أن  6يتبين من خالل قيم الجدول رقم )
ً
هما:  أيضا

لى بقية املناطق. إأكبر من الواحد الصحيح وتصدران الناتج من هذه الصناعة  فيهما بقيمة  ( فيظهر معامل التوطن   1.171)  واملدينة املنورة(،  1.570الرياض )

 أتظهر املنطقة الشرقية كما 
ً
 (.1539.106-) فيها قيمة سالبة تساوي    (Bir)معامل حيث يأخذ كمستورد رئيس لهذه الصناعة يضا

 : صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة •

:  هي  ثالث مناطقمثل هذا النشاط، وإنما يتركز هذا النشاط الصناعي في    امناطق في اململكة ليس لديه  ثمان، أن    (6يتبين من خالل قيم الجدول رقم )

الناتج من هذه الصناعة  تصدرحيث أكبر من الواحد الصحيح بقيمة  افيه  هر معامل التوطن فيظ (2.308، وعسير )(3.493(، واملدينة املنورة )1.358الرياض )

 . ةسالبقيمة يظهر ب فيها ( Bir)كمستورد لهذه الصناعة فمعامل  األخرى مكة املكرمة واملنطقة الشرقية و بعض املناطق  وتبدو منطقةلى بقية املناطق. إ

 : من القش ومواد الضفر أصناف؛ صنع األثاثستثناء إصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، ب •

صفر، كما  ال بقيمة تساوي   مثل هذا النشاط حيث يظهر معامل التوطن لها الديه(، أن خمس مناطق في اململكة ليس 6يظهر من خالل قيم الجدول رقم )

( حيث يظهر معامل التوطن لها أكبر من  1.166(، وجيزان )1.177(، الجوف )2.021نالحظ أن هذا النشاط الصناعي يتركز في ثالث مناطق: املنطقة الشرقية )

و  إالواحد الصحيح، تقوم الثالث مناطق األخيرة بتصدير هذه الصناعة   الرياض   تظهر 
ً
في التصدير. أيضا لى بقية املناطق وتحتل املنطقة الشرقية الصدارة 

 .ةسالبقيم لها يظهر ب( Bir)كمستورد لهذه الصناعة فمعامل  األخرى املدينة املنورة و بعض املناطق 

 :صنع الورق ومنتجات الورق •

(  1.012( ، )1.402)تساوي الواحد الصحيح بقيم  عن معامل التوطن  يزيد تنتشر هذه الصناعة في منطقتين هما: مكة املكرمة و املنطقة الشرقية حيث 

معامل التوطن    يأخذ بتصدير هذه املنتجات إلى بقية املناطق. بينما يختفي هذا النشاط في خمس مناطق في اململكة بحيث    هاتان املنطقتان  على التوالي وتقوم  

 (. 1072.428-) بقيمة سالبة تساوي ( Bir)معامل حيث يظهر املدينة املنورة منطقة صفر، ونالحظ أن اكبر مستورد لهذه املنتجات هي  القيمةفيها 

 :املسجلة عالمواستنساخ وسائط اإل الطباعة  •

صفر، فتقوم تلك املناطق ال  بقيمة تساوي ( أن ست من مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث يظهر معامل التوطن  7(،)6تبين نتائج الجدولين )

مثل هذه املنتجات. وتبين النتائج أن هناك ثالث مناطق تعمل على  إستيرادالواحد الصحيح بفيها بقيمة تقل عن وبقية املناطق التي يظهر معامل التوطن  ةالست

 (12.845) ( على التوالي والثالثة هي الباحة3.095(، )1.490) فيها ( Bir) معامل  وتساوي قيمة إنتاج هذه الصناعة وتصدرها لبقية املناطق وهي: الرياض وعسير 

ب انخفاض قيمة  هذا املعامل بسب لى نتيجة غير متوقعة في تقديرإك ، يعزى ذلفيهاتوطن  المعامل  رتفاع قيمةمن اعلى الرغم ( 53.485)ذات التصدير املحدود 

 مقام هذه النسبة. 

 : صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة •

  معامل حيث تساوي قيمة  (، وتصدير منتجاته على مستوى عالي  4.510املدينة املنورة الصدارة في العمل على هذا النشاط بمعامل توطن )منطقة  تحتل  

( رغم محدودية  1.812الباحة )، و (1.084(، واملنطقة الشرقية )1.276تعمل ثالث مناطق أخرى على هذا النشاط وهي: مكة املكرمة )و (.  3015.025)  فيها  التوطن

نجد أن خمس من   بسبب انخفاض قيمة مقام هذه النسبة. بينما  لهاالتوطن    تقدير معامل لى نتيجة غير متوقعة في  إيعزى ذلك  و ،  منها  تصدير هذه املنتجات
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 عن معامل التوطن يقل فيها وبقية املناطق التي   ةالخمسمعامل التوطن، فتقوم تلك املناطق  قيمة  تنعدم فيهامناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث 

 .(3609.048-) لهذه املنتجاتالرئيس منطقة الرياض املستورد  وتعد مثل هذه املنتجات،  إستيرادالواحد الصحيح ب

 :صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية •

لها  ؛ رغم أنه كان    فيها  معامل التوطن  ينعدم هذه الدراسة حيث    غطتهايالحظ إنعدام هذا النشاط في منطقة نجران خالل العشر أعوام املنصرمة التي  

الحظ في تلك الدراسة  من املم، وقد كان  1995السابقة التي تمت خالل الفترة التي تسبق    الخطيب والدخيل معامل توطن أكبر من الواحد الصحيح خالل دراسة 

فيها.  ارتفاع قيمة  و   محدودية تصدير هذه املنتجات من نجران رغم توطن هذه الصناعة 
ً
التوطن  من املالحظ أيضا املنورة )منطقة  في  معامل  ( 2.461املدينة 

( مما يعني أن هذه الصناعة تتركز بشكل كبير في هاتين املنطقتين؛ وقد يعزى ذلك إلى وجود مدن صناعية في هاتين املنطقتين: ينبع  2.028واملنطقة الشرقية )

(، 7256.293-مكة املكرمة )  وتعد مناطق(.  21746.390الناتج )أهمية في تصدير هذه املنتجات فهي تصدر من    كثر مازالت املنطقة الشرقية هي األو   والجبيل.

 لهذه املنتجات. أما  إستيراد  كثر ( األ15716.099-) (، والرياض2306.322-القصيم )
ً
 ما  فتعد   األخرى املناطق    صادرات و وارداتا

ً
إذا ما قورنت   محدودة نوعا

 . باملناطق سابقة الذكر

 واملستحضرات الصيدالنية:  األساسية صنع املنتجات الصيدالنية •

  الثمان منه   ( أن معظم مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث يظهر معامل التوطن7(،)6تبين نتائج الجدولين ) 
ً
ويظهر أن هذا    صفرلل  مساويا

 منطقتانوهما  الواحد الصحيح    عنمعامل التوطن    يقل فيهاوبقية املناطق التي    تلك املناطق الثمانيةو النشاط من األنشطة الحديثة التي بدأ تصنيعها في اململكة.  

ومكة املكرمة    القصيموتصدرها لبقية املناطق وهي:  تعمل على إنتاج هذه الصناعة    ثالث مناطقمثل هذه املنتجات. وتبين النتائج أن هناك    إستيرادب  انتقوم

 إلى  حيث يصل في تبوك عاليهذه الصناعة لتوطن المعامل يالحظ أن و (. 968.537، )(749.494(، )1128.254) على التوالي(  Bir) عاملحيث يساوي  امل وتبوك

 أن القصيم تصدر    أكثرتوطن الصناعة في تبوك  أن  رغم  و   توطن أقل.القصيم التي لها معامل  ن  عقل  ي  فيها(  Bir)  عاملاملإال أن    (16.506)
ّ
من هذه    أكثر إال

 الصناعة إلى بقية املناطق. 

 : صنع منتجات املطاط واللدائن  •

 في معظم مناطق اململكة لكن بنسب متفاوتة
ً
الواحد الصحيح في خمس مناطق هي: الرياض   عن  وطن  تمعامل ال  تزيد قيمة، حيث  يتوفر هذا النشاط تقريبا

(1.093( )1.009(، القصيم  )1.273(، مكة املكرمة  الباحة   ،)2.058( املنتجات بمعامل  ويظهر  (.1.130(، وتبوك  لهذه  الرياض أكبر مصدر  يقدر (  Bir)  أن 

حيث تظهر أهمية الصادرات والوارادت فيها بشكل محدود نسب متفاوتة  هذه املنتجات من املناطق املصدرة ب  إستيراد(. أما بقية املناطق فهي تقوم ب3184.608بـ)

 (. 7كما يظهر في الجدول رقم )

 : األخرى صنع منتجات املعادن الالفلزية  •

مكة  منطقة  هذه الصناعة وهي:    إستيرادتوجد ثالث مناطق تعمل على  و   ،التوطنهذه الصناعة في جميع مناطق اململكة مع إختالف مستويات    تنتشر

( على التوالي. أما بقية املناطق  0.884(، )0.778(، )0.764الواحد الصحيح وهي )  فيها عنمعامل التوطن    يقلحائل بحيث  منطقةاملكرمة واملنطقة الشرقية و 

و  جيد  توطن  معامل  املنتجاتنسب  تظهر  فلها  لهذه  مرتفعة    تصديره  منطقةبقيم  رأس  وتندرج  على  بمعامل   عسير  املصدرة  املناطق  يساوي (  Bir)  قائمة 

(5667.064 .) 

 :صنع الفلزات القاعدية •

  
ً
في املنطقة   التوطن  فإن هذه الصناعة  ملعاملوفقا إنتاجها  إنما يتركز  في أربع مناطق باململكة وهي: نجران والباحة وحائل والحدود الشمالية،  ال تنتج 

بقية  تقوم  (. و 18513.333)  يقدر بـ(  Bir)  من حيث تصدير هذه املنتجات بمعامل  املهمةاملنطقة الشرقية هي املنطقة    وتعد الشرقية واملدينة املنورة وجيزان،  

  ها من املناطق التي تتركز بها هذه الصناعة.إستيرادمناطق اململكة ب

 :الت واملعداتستثناء اآلإصنع منتجات املعادن املشكلة، ب •

  (، 1.007الرياض )  منطقة  معامل التوطن الواحد الصحيح، وهي  يفوق فيهاال تقع هذه الصناعة في منطقتي الباحة و الجوف، ويتم تصنيعها في ثالث مناطق  

التي   األخرى قية املناطق أكبر كمية إنتاج من هذه الصناعة من منطقة مكة املكرمة إلى ب تصدركما  (.1.104(، واملنطقة الشرقية )1.130مكة املكرمة )ومنطقة 

 (.3381.950) يقدر بـ( Bir) بمعامل  ال تصنع هذه املنتجات

 :والبصرية اإللكترونيةصنع الحواسيب واملنتجات  •

معامل  ويسجل صفر. المعامل التوطن  لتسع منها  تساوي قيمة  ( أن معظم مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث 7(،)6تبين نتائج الجدولين )

على إنتاج هذه  نمثل هذه املنتجات من منطقتين فقط تعمال  إستيرادالواحد الصحيح تقوم ب قيمة تقل عنتلك املناطق التسعة ومنطقتين أخريتين في  التوطن

 أن الحاجة لهذه املنتجات محدودة في و  على التوالي (1155.162(، )171.339) فيهما ( Bir) عامل يساوي املالصناعة وهما: الرياض ومكة املكرمة ف
ً
يالحظ عموما

 لقلة الكميات املستوردة التي يظهرها 
ً
 (. Bir) عاملاملاملناطق املستوردة نظرا
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 :صنع املعدات الكهربائية •

في اململكة؛ كمية اإلنتاج   األخرى تقع هذه الصناعة في منطقة وحيدة فقط وهي منطقة الرياض التي تنفرد بهذا النشاط و تصدر منتجاته إلى بقية املناطق 

إلى بقية املناطق هي ) الرياض  التي تستوردها بنسب متفاوتة7669.239التي تصدرها  الكمية على املناطق  املناطق لهذه نالحظ أن  و   ( تتوزع هذه  حاجة بعض 

 النشاط منعدم في ست مناطق هي : جيزان، نجران، الباحة، تبوك، الحدود الشماية، والجوف.   ا كما نجد أن هذ   .املنتجات محدودة كما تظهرها نسبة املستورد منها

 : خرآ صنع اآلالت واملعدات غير املصنفة في موضع  •

كمية  وتوزع  في اململكة؛    األخرى إلى املناطق    ا من هذا النشاطمنتجاته  املنطقة الوحيدة املسؤولة عن تصدير   تعدبهذا النشاط و    املنطقة الشرقية  تنفرد

التي تصدرها   املناطق    املنطقة الشرقيةاإلنتاج  )و إلى بقية  التي تستوردها بنسب متفاوتة5768.923هي  املناطق      ،( على بقية 
ً
 أن حاجة بعضالحظ  يوعموما

، الحدود الشماية،  حائلالنشاط في ست مناطق هي: جيزان، نجران، الباحة،  ا  هذ  ينعدماملناطق لهذه املنتجات محدودة كما تظهرها نسبة املستورد منها. كما  

 والجوف.

 : صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة  •

صفر، فتقوم تلك املناطق  فيها القيمة معامل التوطن  يساوي من مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث  سبع ( أن 7(،)6تبين نتائج الجدولين )

مثل هذه املنتجات. وتبين النتائج أن هناك ثالث مناطق تعمل على إنتاج هذه  إستيرادالواحد الصحيح ب عن معامل التوطن  يقل فيهاالسبعة وبقية املناطق التي 

 ( على التوالي. 1.166(، )1.044(، )1.158) فيها التوطنمعامل حيث يساوي الصناعة وتصدرها لبقية املناطق وهي: الرياض و مكة املكرمة واملنطقة الشرقية 

 : األخرى صنع معدات النقل  •

 إنتاجها في كل املناطق  تتركز هذه الصناعة في  
ً
معداتها من منطقة وحيدة تنتجها وهي املنطقة    إستيرادالتي تعمل على    األخرى املنطقة الشرقية فقط، منعدما

 (. 829.199حدودة بـ )املصدرة املنتاج إل كمية إتقدر  الشرقية و 

 : األثاثصنع  •

في تصدير هذه املنتجات    ساسالرياض هي املنطقة األ   وتعد منطقةفي أربع مناطق وهي: الرياض والقصيم و حائل والحدود الشمالية،    األثاثتقع صناعة  

 في (. كما يجدر ذكر أن هذه الصناعة تختفي تم5606.603يقدر بـ)(  Bir)  إلى بقية املناطق ألنها تصدر كمية من اإلنتاج تفوق بقية املناطق بكثير و بمعامل
ً
اما

 املنطقة الشرقية، الباحة والجوف.ثالث مناطق هي: 

 :األخرى الصناعات التحويلية  •

 أن الكمية  12.852( ونجران )1.292في منطقتين فقط، هما: الرياض )  األخرى تقع الصناعات التحويلية  
ّ
(. ومع أن معامل توطن نجران أقل من الرياض إال

أن هذه الصناعة تختفي   همن نجران مما يعني أنها املنطقة األولى في تصدير هذه املنتجات. كما يجدر ذكر   أكثر اإلنتاجية التي تصدرها الرياض إلى باقي املناطق  

 في خمس مناطق هي: الباحة وحائل وتبوك والحدود ال
ً
 شمالية والجوف. تماما

 :وتركيب اآلالت واملعدات إصالح •

معداتها وآالتها من منطقة   إستيرادالتي تعمل على    األخرى هذا النشاط في كل املناطق  بالرياض فقط، ويختفي العمل  منطقة  علىيقتصر إنتاج هذه الصناعة  

 أن نسب اإل 2153.872تصدرها لبقية املناطق بـ )التي  كمية اإلنتاج  تقدر  الرياض و منطقة  وحيدة تتفرد بهذا النشاط وهي  
ً
متفاوتة و بعضها محدود   ستيراد(، علما

 
ً
 جة لها بشكل ماس في بعض املناطق. ذو داللة على عدم الحاو جدا

و مكة املكرمة واملنطقة الشرقية إلى أن الرياض    (؛7( و )6في الجدولين رقم )(  Bir، )  (LQ)  النتائج اإلحصائية لهذه الدراسة حسب معاملي  تشير   بإختصار،و 

و  تصدير  في  الصدارة  الصناعية.  إستيرادتحتل  املنتجات  التالية:    الرياضمنطقة  ف  معظم  الصناعية  للمنتجات  الرئيس  املصدر  امللبوسات هي  املنسوجات، 

وتركيب اآلالت واملعدات.   إصالح، الصناعات التحويلية وكذلك  األثاث ، املعدات الكهربائية، املركبات،  عالمواملنتجات الجلدية، الطباعة واستنساخ وسائط اإل 

القاعدية. الكيميائية والفلزات  النفط املكررة، املواد  الرئيس لتصنيع منتجات الخشب، فحم الكوك ومنتجات  أنها املستورد  فهي    املنطقة الشرقيةوأما    كما 

الرئيس   الخشب املصدر  التالية: منتوجات  اآلالتللصناعات  القاعدية،  الفلزات  الكيميائية،  املواد  غير    ،  النقل  املواملعدات  أنها  األخرى صنفة ومعدات  . كما 

، املنتجات الصيدالنية، املطاط واللدائن، عالماملستورد الرئيس لصناعة املنتجات الغذائية، املشروبات، املنسوجات، امللبوسات، الطباعة واستنساخ وسائط اإل 

هي املصدر الرئيس للمنتجات الغذائية واملشروبات ومنتجات الورق واملطاط   منطقة مكة املكرمةإن  فكذلك،    اآلالت واملعدات.  إصالحالصناعات التحويلية و 

صنفة املغير  املستورد الرئيس للمنتجات الجلدية، ومنتجات املعادن الالفلزية واملعدات الكهربائية و ، كما أنها  اإللكترونيةعادن والحواسيب  املواللدائن ومنتجات  

 . األثاث ةمع معدات النقل وصناع
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 للمناطق  (LQ)معامل التوطن (: 6)جدول 
 
 ( م2015) اإلداريةلألنشطة الصناعية السعودية املنتجة وفقا
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  م(2015املنتجات الصناعية ) من(: فائض الطلب والعرض اإلقليمي 7جدول )

 

  كثر املناطق األ .2
 
 الداخلية: في إجمالي حجم التجارة  إسهاما

املنطقة الشرقية املساهمة اإلقليمية في التجارة الداخلية، ويدل على أن  (   7)  املعتمد على تطبيق املعادلة رقم  (Tr)   قيم املعامل  (،8يبين الجدول رقم )

  منطقة الرياض تسهم  و ،  اخليةحوالي ثلث التجارة الد تسهم ب
ً
وهكذا  ،  منطقة مكة املكرمة بخمس التجارة الداخلية، وتسهم كذلك  خمس التجارة الداخليةبتقريبا

 ية.( من إجمالي التجارة الداخل%70.72)  نسبتهبما تسهم هذه املناطق الثالثة 

  كثر املناطق األ .3
 
 في حجم التجارة  إسهاما

 
 حجم السكان: ب مقارنة

( رقم  الجدول  مقارنة  النسبية  املساهمة(،  8يستعرض  منطقة  كل  سكان  املبعدد    لعدد  النسبة  وتمثل  اململكة.  في  املناطق  الوزن سكان جميع  حسوبة 

دل تحيث    ن كل منطقة في التجارة الداخلية،. ويمكن االستفادة من هذه النسبة في املقارنات، حيث يمكن مقارنتها على سبيل املثال بوز السكاني لكل منطقة

 في املرتبة الثانية بحصة بلغت الرياض  تأتي منطقة  (، ثم  %25.98حصة إجمالي عدد السكان بنسبة )مكة املكرمة املرتبة األولى من    على احتالل منطقةالنتائج  

لكل منطقة من  ( 8) السكان في نفس الجدول رقم إسهامبالتجارة  إسهامبمقارنة و  .من إجمالي عدد السكان (%15.06)سبة نب، تليها املنطقة الشرقية (24.95%)

 ا مبين أن حصة التجارة من أربع مناطق هي أكبر من حصة سكانها؛ وهذه املناطق هي: القصيم، املدينة املنورة، املنطقة الشرقية، وحائل.الحظ يمناطق اململكة، 

 مثل الرياض ومكة املكرمة وعسير.  األخرى العكس هو الصحيح لبعض املناطق 

 الجوف الحدود الشمالية تبوك حائل الباحه عسير نجران جيزانالمنطقة الشرقية المدينة المنورة مكة المكرمة القصيم الرياضاألنشطة الصناعية

419.706177.405-65.0196223.170305.085-1666.653-25.025-800.688-18106.653-3213.737-1869.9512501.15113220.719صنع المنتجات الغذائية

15.236518.751-7751.677159.95041.1621320.15496.240218.02924.015-529.774-666.1794423.1032161.463- صنع المشروبات

54.694-47.566-97.003-194.006-12.469-374.751-70.836-117.037-1686.574-265.225-330.192909.280-2341.072صنع المنسوجات

47.417-41.238-84.097-168.195-10.810-69.893-61.411-68.466-1539.106-731.163103.004-366.650-3085.443صنع الملبوسات

9.485-8.249-16.823-33.646-2.162-12.28585.008-20.297-185.172-395.575299.776-89.349-388.261صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

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

-1060.423-50.129-89.913-157.2861646.9157.536-27.516-145.574-4.844-75.362-28.681-18.4773.754

98.538-103.091-185.235-420.469-27.023-752.199-153.522-253.655-1072.428105.113-420.5783404.948-23.324-صنع الورق ومنتجات الورق

19.807-17.226-35.128-48.257-25.652284.28953.485-42.383-680.800-251.042-199.940-126.570-1109.032الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

57.771-58.939-120.196-240.393-129.35412.550-87.772-145.021-348.3751336.7483015.025432.545-3609.048-صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

183.496-107.204-298.932-947.864-24.490-360.690661.794-363.944-7256.2935157.15021746.390-2306.322-15716.099-صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

صنع المنتجات الصيدالنية االساسية والمستحضرات 
الصيدالنية

-269.8541128.254749.494-446.386-1568.954-75.363-45.613-241.312-8.029-124.926968.537-30.629-35.219

119.472-203.577-756.72068.640-867.07671.956-229.561-574.690-5240.253-1183.036-3184.60824.5155824.666صنع منتجات المطاط واللدائن

250.475807.2631761.069928.514-10278.6403452.6441440.3405667.064157.826-10326.4183678.293-1943.0451019.474صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

182.373-191.655-315.847-781.694-50.239-1359.957-285.413-3694.24282.84018513.333278.431-1499.826-10513.358-صنع الفلزات القاعدية

363.062-205.750-321.916-1170.831-82.768-188.637-340.214-536.904-1301.6982862.777-2040.9003381.950-307.953صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء اآلالت والمعدات

33.895-29.478-60.116-120.232-7.727-232.245-43.899-72.532-245.483-429.613-51.2811155.162-171.339صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية

123.443-107.357-218.934-392.869-28.142-795.809-159.875-264.151-1239.312-479.600-3041.965-817.783-7669.239صنع المعدات الكهربائية

102.840-89.439-112.394-364.789-23.445-654.644-133.192-220.065-1135.4695768.923-2197.081-486.715-248.850-صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف 
المقطورة

949.355-387.041166.723-667.456664.785-112.687-68.202-185.821-12.005-186.794-62.397-45.798-52.661

5.595-4.866-9.923-19.846-1.276-38.336-7.246-11.973-70.916829.199-400.264-52.703-206.254-صنع معدات النقل االخرى

81.253-104.10734.336-18.52359.785-200.729-17.233-173.870-1836.056-929.853-2857.730-5606.603518.632صنع االثاث

45.901-39.920-81.409-162.819-10.464-36.508-20.223688.552-1338.029-56.786-297.733-132.373-1533.614الصناعات التحويلية االخرى

11.502-10.003-20.399-40.799-2.622-78.809-14.896-24.612-873.272-145.783-822.831-108.343-2153.872اصالح وتركيب اآلالت والمعدات
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 (: EMB)  االقتصاديةالقاعدة  مضاعف تحليل نتائج  .4

لكل منطقة في اململكة، وتبين النتائج أن املضاعفات املرتفعة تقع في أقل املناطق   االقتصاديةمضاعف القاعدة  لى احتساب  إ( ،  8يشير الجدول رقم )

 
ً
 وخاصة

ً
الصناعية نشطة األ عدم وجود أي عمالة في معظم بويمكن تبرير املبالغة في هذه القيم (، 100.80( وتبوك )133.95الجوف )( و 635.24الباحة )تقدما

 في تلك املناطق حيث 
ً
 وبصفة   كثر املضاعفات املنخفضة في املناطق األ  تقعفي حين . في تلك املناطقالصناعية نشطة األ عدد العمالة في غالبية ينعدم تقريبا

ً
نموا

( الرياض  في  في غالبية  الحظ  يو   (4.41)  واملنطقة الشرقية(  3.59خاصة  املناطقنشطة  األ توفر عمالة صناعية  في تلك  أن هناك    على    ؛ وهذه داللةالصناعية 

  مبالغة في تقدير
ً
 أكبر مما كان عليه اإلستثمار الصناعي  تأثر وهذا ما يشير إلى أن، املضاعف في املناطق األقل نموا

ً
 ونموا

ً
  كثرفي املناطق األ في املناطق األقل تقدما

. وهذا يعني ضرورة توزيع اإلستثمار الصناعي بين مناطق اململكة على 
ً
. أكثر  أساستقدما

ً
 وإنصافا

ً
 عدال

 م 2015حتى عام  اإلداريةفي املناطق  االقتصادية، حجم السكان، و مضاعف القاعدة (Tr) (: التجارة الداخلية8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعي: التوطنحساب اإلضافية ذات الصلة ب املؤشراتتحليل نتائج بعض  .5

 ذات الصلة بحساب توطن األنشطة الصناعية السعودية. املؤشرات( القيم املحسوبة لبعض 9يبين الجدول رقم )

 (CC) االرتباط(، ومعامل LC(، معامل الترابط )CI: مؤشر التركز )بالتوطن الصناعي (: معامالت ذات عالقة9جدول )

 

معامل االرتباط معامل الترابطمؤشر التركزاألنشطة الصناعية
0.250.830.57صنع المنتجات الغذائية

0.220.820.68 صنع المشروبات
0.300.800.59صنع المنسوجات
0.350.780.63صنع الملبوسات

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات 
ذات الصلة

0.380.760.61

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

0.360.740.47

0.310.900.56صنع الورق ومنتجات الورق
الطباعة واستنساخ وسائط االعالم 

المسجلة
0.320.760.61

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية 
المكررة

0.290.770.38

صنع المواد الكيميائية والمنتجات 
الكيميائية

0.400.670.42

صنع المنتجات الصيدالنية االساسية 
والمستحضرات الصيدالنية

0.310.730.66

0.250.900.6صنع منتجات المطاط واللدائن
صنع منتجات المعادن الالفلزية 

االخرى
0.190.890.66

0.380.720.46صنع الفلزات القاعدية
صنع منتجات المعادن المشكلة، 

باستثناء اآلالت والمعدات
0.270.940.59

صنع الحواسيب والمنتجات 
االلكترونية والبصرية

0.310.870.56

0.400.790.66صنع المعدات الكهربائية
صنع اآلالت والمعدات غير 
المصنفة في موضع اخر

0.410.810.61

صنع المركبات ذات المحركات 
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

0.450.890.61

0.600.510.45صنع معدات النقل االخرى
0.390.750.7صنع االثاث

0.280.840.63الصناعات التحويلية االخرى
0.750.380.59اصالح وتركيب اآلالت والمعدات

0.230.63المجموع

مضاعف القاعدة اإلقتصادية )EBM(تعدد السكان التجارة الداخليةالمناطق االدارية
19.5024.953.59 الرياض
5.804.4122.57 القصيم

19.5025.984.88 مكة المكرمة
7.446.5517.47 المدينة المنورة
31.7215.064.41المنطقة الشرقية

2.354.9644.88 جيزان
1.311.8292.70 نجران
4.846.9624.32 عسير
0.241.50635.24 الباحه
3.922.2024.70 حائل
1.312.87100.80 تبوك

1.081.1587.38 الحدود الشمالية
0.981.58133.95 الجوف
-100.00100.00المجموع
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؛ كما يالحظ    قيمة( وهي  0.23هو )    (Concentration index)لجميع األنشطة أن مؤشر التركز الكلي  من خالل الجدول السابق  يالحظو 
ً
منخفضة نسبيا

(  0.19)يأخذ القيمة لذا فالتركز املكاني لهذه الصناعة عالي، بينما نجد أن أدناه  ،( لنشاط إصالح وتركيب اآلالت واملعدات0.75أن أعلى قيمة ملؤشر التركز هي )

.
ً
   (9الجدول رقم )  ويعرض  لصنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى مما يعني أن تركز هذه الصناعة منخفض إقليميا

ً
 Linkage)معامل الترابط الصناعي  أيضا

coefficient)  ،( في  0,94فنجد أن معامل الترابط مرتفع في صناعة منتجات املعادن املشكلة 
ً
وتركيب اآلالت   نشاط إصالح(؛ في حين نالحظ أنه منخفض جدا

بين توزيع السكان في املناطق والعمالة في تلك املناطق    (Correlation coefficient)   تباط( ، تقدير معامل االر 9جدول رقم )اليتضمن  كما    (.0.38واملعدات )

( 0.70ثاث بتقدير )لكل األنشطة الصناعية. حيث تظهر التقديرات أنه ال يوجد توزيع متوازن بين مناطق اململكة وأن أعلى قيمة ملعامل االرتباط هي لصنع األ

 عني أنها أقل توازنمما ي ،إرتباط أقلمعامل بينما تظهر بعض الصناعات األخرى بتقدير 
ً
في توزيع تلك الصناعات بين املناطق. وعلى كل حال، فإن تقدير معامل  ا

.  تعد ( وهي نسبة 0.63االرتباط اإلجمالي للقطاع الصناعي هو )
ً
 منخفضة نسبيا

 ملؤشرات التوطن والتصدير وحجم التجارة الداخلية: والبعد اإلقليدي تحليل نتائج املعايرة  .6

وقياسه باالعتماد   اإلقليديترتيب املناطق في اململكة حسب أهميتها في توطين الصناعة. وقد تم تطبيق مفهوم البعد  إلىهدف استخدام البعد اإلقليدي ي

املرجح معامل التوطن  إيجاد  وفي املرحلة األولى، تم  التجارة الداخلية، ومعامل التوطن، ومعامل التصدير )معامل القاعدة التصديري(.    حجمعلى ثالثة متغيرات :  

لتصدير لكل  كل قيمة ملعاملي التوطن وا  بترجيح، وذلك  في جميع األنشطة  )رأس املال(  إجمالي التمويل  املرجح بنسبة التمويل في النشاط إلىو معامل التصدير  

وفي املرحلة الثانية تمت معايرة املتغيرات املرجحة بالقسمة على القيمة   ،النسبة املوزونة من إجمالي التمويل لنفس النشاط في منطقة معينة في    نشاط صناعي

. وفي املرحلة الرابعة، تم إعطاء ترتيب لألبعاد جمعت األبعاد اإلقليديةثم  . وفي املرحلة الثالثة  تم حساب البعد اإلقليدي عن الهدف  مرجح  العظمى لكل متغير 

قابل القيمة األصغر للبعد اإلقليدي باعتباره األقرب إلى إلى الهدف )املنطقة الشرقية( والترتيب الثالث عشر ، وكان الترتيب رقم واحد ماإلقليدية حسب قيمتها

 :(1999)الخطيب اإلقليدي حتساب البعد التالية ال  الصيغة استخدامفقد تم  ولهذا الغرض  .للمنطقة األبعد عن الهدف )منطقة الرياض(

𝐷 =  √(𝑋1 − 𝑌1)2 +  (𝑋2 − 𝑌2)2 +  (𝑋3 − 𝑌3)2  
 

لى أن املنطقة الشرقية قد حققت الترتيب األول من بين مناطق اململكة اإلدارية بالنسبة ملؤشرات توطن األنشطة إ،  أدناه(  10تشير نتائج الجدول رقم )

رتبة  املدينة املنورة في املرتبة الثانية حيث حققت األفضيلة ملعامل التصدير. إال أن منطقة الرياض جاءت في املمنطقة  الصناعية وحجم تجارتها، بينما جاءت  

 القيمة السالبة ملعامل التصدير والذي استبعد عند تحديد القيمة العظمى للمعامل. يذ وارداتهاويمكن أن ُيعزى ذلك إلى كبر حجم  األخيرة،

 )املعايرة والبعد اإلقليدي(  اإلداريةمرجح معامل التصدير من إجمالي التمويل في املناطق ة الداخلية، مرجح معامل التوطن و (: التجار 10جدول )

 

 التحليل العنقودي ملؤشرات معاملي التوطن والتصدير وحجم التجارة الداخلية: .7

العنقودي على اعتبار ثالثة مؤشرات للتوطن الصناعي: حجم التجارة الداخلية، ومعامل التوطن، ومعامل القاعدة التصديري ) معامل  يعتمد التحليل 

 بين العناقيد عناقيد  ةق إلى ثالثتم تقسيم املناط بحيث تحليل عنقودي لها إجراءو التصدير(، 
ً
 داخل العنقود، وأعظميا

ً
وقد أظهر  ، ، بحيث يكون التباين أصغريا

 . قيم مؤشراته على ( هو األفضل بناءً 1عنقود رقم )التحليل أن ال

)و  رقم  الجدول  من  واملنطقة  أدناه   (11يظهر  الرياض،  )منطقة  هما  منطقتين  من  يتكون  األول  العنقود  أن  ملؤشرات  ،  األفضل  العنقود  الشرقية( وهو 

 للمناطق األقرب ملركز   ومعامل القاعدة التصديري )معامل التصدير(،  ،التوطن
ً
 للعناقيد ووفقا

ً
وحجم التجارة الداخلية، وتم ترتيب البيانات بالجدول وفقا

)جيزان، نجران، القصيم، الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، الباحة،  ( به عشر مناطق هي2العنقود ثم التي تليها، بينما جاء العنقود الثاني )العنقود رقم

التوطن الثالث، ثم العنقود األخير وهو العنقود الثالث الذي به منطقة  ملؤشراتعسير، مكة املكرمة( وهو العنقود األقل في الكفاءة من العنقود األول بالنسبة 

 مركز العنقود الثالث. تعد واحدة وهي منطقة املدينة املنورة والتي 

التجارة الداخليةالمناطق االدارية
مرجح معامل التوطن 
من إجمالي التمويل

مرجح معامل التصدير 
من إجمالي التمويل

التجارة الداخلية 
)المعايرة(

مرجح معامل التوطن 
من إجمالي التمويل 

)المعايرة(

مرجح معامل التصدير 
من إجمالي التمويل 

)المعايرة(
الترتيبالبعد عن المعايرة

0.841.9913.00-8435.860.610.34-19.500.70 الرياض
0.101.569.00-1009.650.180.26-5.800.54 القصيم

0.371.547.00-3731.830.610.41-19.500.84 مكة المكرمة
7.442.062947.730.231.000.291.042.00 المدينة المنورة
31.721.5310024.451.000.741.000.261.00المنطقة الشرقية

2.350.7254.050.070.350.011.514.00 جيزان
0.011.548.00-81.280.040.34-1.310.71 نجران
4.841.14620.370.150.550.061.343.00 عسير
2.290.010.440.001.525.00-0.240.91 الباحه
0.031.5712.00-306.700.120.20-3.920.40 حائل
0.011.5610.00-106.090.040.29-1.310.60 تبوك

1.080.7147.400.030.350.001.536.00 الحدود الشمالية
20.300.030.310.001.5611.00-0.980.64 الجوف
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 عناقيد ومسافة كل منطقة بمركز العنقود الخاص بها ةوتقسيمها لثالث ملؤشرات التوطنالتحليل العنقودي   :(11جدول )

 

 :النتائج والتوصيات

 :الدراسة نتائجأهم 

تتبع التغيرات التي طرأت على املتغيرات  ( من خالل 1999تحديث والتثبت من نتائج التوطن الصناعي لدراسة الخطيب والدخيل )هدفت هذه الدراسة إلى 

لوصف وتحليل توزيع الصناعات بين   و"نظرية التوطن الصناعي"   " االقتصادية  القاعدة تطبيق نظرية "    عبر الصناعية: عدد املصانع، حجم العمالة، ورأس املال  

السعودية العربية  اململكة  في  املختلفة  هي:    تمواستخد   املناطق  التوطن  لقياس  إحصائية  الصناعي، مضاعف  مقاييس  التوطن  التصديري  )معامل  القاعدة 

( على ثالث عشرة منطقة  االرتباطلترابط، ومعامل  ، مؤشر التركز، معامل ااالقتصادية، مضاعف القاعدة  (، ومعامل التجارة الداخليةالصادرات الصناعية)

 ن يوعشر  ة من مناطق اململكة و ثالث
ً
 صناعيا

ً
 النتائج التالية: إلى أهم الدراسة  وتوصلت، نشاطا

 . السابقة (1999)طيب والدخيل خ مقارنة بدراسة ال ملحوظ في األنشطة الصناعية السعودية وتوسع يوجد تنوع .1

 توطن الصناعة السعودية  ما زال .2
ً
 . املنطقة الشرقيةمكة املكرمة و الرياض و في ثالث مناطق رئيسة هي ملحوظا

 معظم املنتجات الصناعية.  ستيراداالصدارة في تصدير و  املنطقة الشرقية تحتل .3

  املكرمةمكة  والرياض  تيمنطق تسهم كل منحوالي ثلث التجارة الداخلية، و تسهم املنطقة الشرقية ب .4
ً
 .بخمس تلك التجارة تقريبا

 . ملا بعد العام املذكور تحديث لمتاحة ل وغير البيانات توقفت عن الصدور،  معظم، ولكن م2015تجاوز العام يالزمني ل إطارهاسعت الدراسة إلى تحديث  .5

 : التوصيات

 توص ي الدراسة بما يلي:السابقة وبناء على النتائج 

 اكتفاء ذاتي محلي يسهم في خلق وظائف جديدة. إلى للوصول الصناعات املحلية وتنوعها بشكل أكبر  بتحديث توص ي الدراسة   ، 1بناء على النتيجة  .1

 بشكل يلبي احتياجات سكانها وقاطنيها  املختلفةالصناعات السعودية على املناطق    مواقعتوص ي الدراسة بتوزيع  ،  2بناء على النتيجة   .2
ً
 ومنصفا

ً
 عادال

ً
  ، توزيعا

 بين املدن.النقل واالنتقال ويتناسب مع احتياجاتهم بطريقة تقلل من تكاليف 

 العمل على تحقيق التوازن في توزيع األنشطة الصناعية السعودية بين املناطق املختلفة.، توص ي الدراسة ب3بناء على النتيجة  .3

 . بما يتناسب مع مواردها االقتصادية ووزنها السكاني بالتجارة الداخليةكافة توص ي الدراسة بإشراك املناطق السعودية ، 4لنتيجة بناء على ا .4

 املتوازنة. ك املؤشرات في تحقيق التنمية ت التوطن الصناعي، لفائدة تلامؤشر انات الرسمية الالزمة لحساب ي، تحديث ونشر الب5بناء على التوصية  .5

 :بما يلي، االقتصادية ق أهداف خطط التنميةيلتحق كما توص ي هذه الدراسة

 بعدد سكانها.  أكثر السعي نحو خلق ترابط صناعي  .1
ً
 بين مناطق اململكة مقارنة

ً
 عدال

 خلق صناعات تخدم املنطقة.مثل في املناطق لتوفير فرص عمل و استغالل املوارد املتاحة بشكل أ .2

 املستدامة. االقتصاديةالقيام بمزيد من الدراسات والبحوث حول موضوع التوطن الصناعي ألهميته في صياغة وتنفيذ خطط التنمية  .3

 املراجع:

 
 
 : املراجع العربية :أوال

 . 231-203: 12، ع:18، مجاإلدارية(. " أثر التنويع على النمو في القطاع غير النفطي السعودي". املجلة العربية للعلوم 2010)  .الخطيب، ممدوح عوض .1

 . 129 –  97 :15 :االقتصاديةالجمعية العربية للبحوث  ".محددات التركز الصناعي في اململكة العربية السعودية(. "1999) . ممدوحلخطيب ، ا  .2

البعد اإلقليدي، تطبيق على القطاع الصناعي السعودي". مجلة دراسات الخليج والجزيرة    استخدام(. "مؤشرات تقييم األداء ب1999) .الخطيب، ممدوح .3

 . 185-149: 82العربية، العدد

 يات الصناعة". خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة.اقتصاد(. "2001) .بامخرمة، أحمد سعيد  .4

 . 1، العدد6، املجلد س"التوطن الصناعي والتنمية اإلقليمية، دراسة تطبيقية عن اململكة العربية السعودية". املهند  (.1993)  .الشعبي، عمر وآخرون .5

المسافة لمركز العنقودالمناطق اإلداريةرقم العنقود
0.29الرياض

0.29المنطقة الشرقية
0.08جيزان
0.10نجران
0.11القصيم

0.11الحدود الشمالية
0.12تبوك

0.12الجوف
0.15حائل
0.16الباحه
0.20عسير

0.58مكة المكرمة
0.00المدينة المنورة3
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 .73 – 37: 2 :العزيزمجلة جامعة امللك عبد ". قياس التركز الصناعي في اململكة العربية السعودية" (.1989) أحمد سعيد  و بامخرمة  .مجمد صديق، زين .6

 .580 –  564: 98 ع:مجلة العلوم التربوية والنفسية". قياس التركز الصناعي في قضاء املدائن(. "2013) .هدى عبد القادر، .7

   .128 – 67 :25 :مجلة البحوث والدراسات العربية". الخصائص الجغرافية للصناعات التحويلية في دولة الكويت (. "1996.)عبيد سرور، لعتيبي ا .8

 الصناعي بين النظرية والتطبيق". الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع. االسكندرية. االقتصاد(. " 1998) .عطية، عبد القادر محمد عبد القادر .9

 الصناعي"، دار وائل للنشر. عمان. االقتصاد(. "2005) .القريش ي، مدحت .10

 . دار املريخ للنشر، الرياض.الصناعة. تعريب فريد بشير طاهريات اقتصاد(. 1994) .كالرك، روجر .11

  االقتصادية (. "أثر السياسات القطاعية على هيكل الصناعة، دراسة حالة: صناعة األدوية في الجزائر". أطروحة دكتوراه, كلية العلوم  2016)  .مراد، خطاب .12

 والتجارية وعلوم التيسيير، جامعة بسكرة، الجزائر.

 (. 2014 –  2010خطة التنمية التاسعة: ) .والتخطيط االقتصاداململكة العربية السعودية: وزارة  .13

 . 2016اإلحصائية الصناعية للربع األول من عام  .التقارير واإلحصائيات .يعالماملركز اإل  .اململكة العربية السعودية: وزارة التجارة واإلستثمار .14
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Abstract: This study aimed to track changes of some variables related to the industrial location in Saudi Economy such 
as: number of factories, size of employment, and capital during the period (2006-2015). The research applied the 
“Economic Base Theory” to describe and to analyze the distribution of manufacturing industries between different 
regions in the Kingdom of Saudi Arabia. The study applied some indicators to measure the manufacturing sector location 
such as: location coefficent, regional excess supply and demand,  economic base multiplier, regional weight of local trade, 
concentration index, linkage coefficient, coefficient of correlation. The study applied also the methodology of Euclidian 
distance and and the stratification analysis as additional approach to quantify the industrial location. 
This study applied the same methodology of (Alkhatib and AL-Dakhil, 1999) ‘research and updated the studied period. 
Some additional indicators are used to emphasis this methodology to give more reliability to its results. 
The results of the study showed that despite the noticeable expansion and diversification of industrial activities, the 
same results are still localizing Saudi industry in three main regions: Riyadh, Makkah Al-Mukarramah and the Eastern 
Region. The study also highlighted that about a third of the internal trade is contributed by the Eastern Region, 
approximately a fifth of which is contributed by Riyadh and another fifth by Makkah Al-Mukarramah. 

Keywords: Industrial location, Economic Base Theory, Location’s indicators, Kingdom of Saudi Arabia  
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