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درا�سة ا�ستك�ساف الفر�ص اال�ستثمارية
 املتاحة يف القطاع ال�سناعي مبنطقة الق�سيم 

تقدمي
اجلزء االأول: مدخل الدرا�سة

�أواًل: متهيد
ثانيًا: �أهد�ف �لدر��سة
ثالثًا: منهجية �لدر��سة
ر�بعًا: م�سادر �لبيانات

اجلزء الثاين: الدرا�سة التمهيدية
�أواًل: موؤ�سر�ت عامة عن �ململكة �لعربية �ل�سعودية

ثانيًا: �لو�سع �لر�هن ملنطقة �لق�سيم
1/2 �ملوقع �جلغر�يف و�الأهمية �ملكانية:

2/2 �خل�سائ�ص �لطبيعية و�لبيئية:
3/2 �خل�سائ�ص �ل�سكانية و�الجتماعية:

ثالثًا: �أهم �ملدن يف منطقة �لق�سيم
1/3 مدينة بريدة:

2/3 �ل�سكان:
3/3 �أهم �ملعامل:

4/3 �لتعليم:
5/3 �خلدمات �ل�سحية:
6/3 �لطرق و�ملو��سالت:

7/3 �ملياه:
8/3 �ملن�ساآت �لريا�سية:
9/3 �ل�سياحة و�الإعالم:
10/3 �قت�ساد �ملدينة:

اجلزء الثالث: الدرا�سة ال�سوقية
�أواًل: �لقطاع �ل�سناعي مبنطقة �لق�سيم

ثانيًا: معامل �الأهمية لل�سناعات
ثالثًا: �لهيكل �لتنوعي لل�سناعات �ل�سعودية
ر�بعًا: �لتوزيع �ملكاين لل�سناعات �ل�سعودية

خام�س���ًا: �مل�سان���ع �ملنتج���ة يف منطق���ة �لق�سي���م ح�سب 
�الأن�سطة �القت�سادية

5
6
6
6
6
7
8
8
8
8

10
15
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
27
27
28
29
32
34

38
38
39
41

42

44
45
48
48

48

49

49

49
49
50

51
51
51
52
52
52
53

�ساد�سًا: �ملدن �ل�سناعية
1/6 �لو�سع �لر�هن للمدن �ل�سناعية باململكة:

2/6: �ملدن �ل�سناعية بالق�سيم:
�سابعًا: �الأطر و�ملالمح �لعامة لتطوير مناطق �سناعية 

بالق�سيم
و�أ�س����ص �الإ�سرت�تيجي���ة �ل�سناعي���ة  ثامن���ًا: عنا�س���ر 

مبنطقة �لق�سيم
تا�سعًا: �ملو�رد �لطبيعية مبنطقة �لق�سيم

عا�سرً�: �لو�رد�ت باململكة ح�سب �ل�سلع
اجلزء الرابع: الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة

�أواًل: �أ�س����ص �ختي���ار �لفر����ص �ال�ستثماري���ة بالقط���اع 
�ل�سناعي

ثاني���ًا: �العتب���ار�ت و�ال�سرت�ط���ات الختي���ار �لفر����ص 
�ال�ستثمارية �ل�سناعية

ثالث���ًا: �ال�سرت�ط���ات و�العتب���ار�ت �لو�ج���ب تو�فرها 
لل�سناعات �ملختلفة

ر�بع���ًا: قائم���ة باأ�سم���اء �لفر����ص �ل�سناعي���ة �ملقرتح 
�إقامتها

1/4 �ل�سناعات �لتعدينية:
1/4 �ل�سناعات �لهند�سية و�ملعدنية:

2/4 �سناع���ات م���و�د �لبن���اء و�ملنتج���ات �لكيماوي���ة 
و�لبرتوكيماوية:

3/4 �ل�سناعات �لغذ�ئية و�مل�سروبات:
4/4 �سناعات �حلرف �ليدوية:

5/4 �سناعة �ملوبيليا و�الأخ�ساب:
6/4 �سناعات �ملنتجات �لكهربائية:

7/4 �سناعات �لبال�ستيك و�لفيربجال�ص وم�ستقاتها:
8/4 �سناعات �الآالت ومعد�ت �لنقل:

خام�سًا: �ملر�جع

املحتويات
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