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بيئتها االستثمارية
تبــدأ “مــدن” العقــد الثالــث فــي تاريخهــا الصناعــي بتنظيــم جديــد
يســتهدف تعزيــز بيئــة االســتثمار فــي المملكــة ،وتوفيــر جميــع
المحفــزة والدافعــة باتجــاه االرتقــاء بالصناعــة والتقنيــة،
الممكنــات ُ
ُ
وجــذب وتوطيــن االســتثمارات ذات القيمــة المضافــة للســوق
الســعودية.
ويدعــم التنظيــم الجديد الصادر بموافقة مجلس الوزراء اســتراتيجية
“مــدن” نحــو تمكيــن الصناعــة واإلســهام فــي زيــادة المحتــوى
المحلــي ،وذلــك مــن خــال تعزيــز جــودة ممارســة األعمــال ،وتحســين
تجربــة المســتثمر واســتدامتها فــي المــدن الصناعيــة.
@modon_ksa

كلمة العدد

ُ
شركاءنا الصناعيين
مجدديــن الــوالء والوعــد لحكومتنــا الرشــيدة ووالة
أمورنــا أن نكــون فاعليــن ُمخلصيــن ،وأن نشــارك فــي
نهضــة هــذا الوطــن ِ
المعطــاء.
تنطلــق “نشــرة الصناعــة” إيمانــ ًا مــن “مــدن” بأهميــة
تعزيــز تبــادل الــرؤى واألفــكار ،وفتــح مجــاالت المعرفــة
الفريــدة مــن نوعهــا وواســعة النطــاق حــول مدننــا
الصناعيــة ،وتقديــم أفضــل الخدمــات وتلبيــة االحتياجــات
لقرائنــا ،كذلــك ،التقــاط اهتمــام المســتثمرين
المتنوعــة ّ
المحلييــن والعالمييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم للتوعية
بالفــرص االســتثمارية.

يتزامــن هــذا العــدد مــن “نشــرة الصناعــة” ونحــن نحتفــل
بمــرور  20عامــ ًا علــى تأســيس الهيئــة الســعودية
للمــدن الصناعيــة “مــدن” ،وانطــاق مسـ ٍ
ـيرة بــدأت بثــاث
مــدن صناعيــة؛ تســتهدف ترســيخ منظومــة صناعيــة
وطنيــة ،وهــا نحــن اليــوم أصبحنــا إحــدى منــارات الصناعة
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ،وبوابــة العبــور
لالســتثمار الصناعــي فــي  36مدينــة وواحــة صناعيــة
تنتشــر فــي كافــة مناطــق وأرجــاء المملكــة بمعاييــر
متميــزة تضمــن تحقيــق العوائــد وتعــزز مبــدأ التطويــر.
ومــع بدايــة عِ ٍ
قــد جديــد ،تستشــرف “مــدن” مرحلــة
جديــدة ُتقبــل فيهــا بقـ ٍ
ـوة وثقـ ٍ
ـة نحــو المســتقبل بآفــاق
أرحــب ،وفك ـرٍ مختلــف تحــددت أهدافــه وفــق احتياجاتنــا
ومتطلباتنــا لتمكيــن الصناعــة والمســاهمة فــي زيــادة
المحتــوى المحلــي ،األمــر الــذي يتطلــب تضافــر الجهــود
علــى كافــة المســتويات وفــي مختلــف القطاعــات،
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بحلّتهــا الجديــدة ،زدنــا
فــي هــذا العــدد مــن نشــرتنا ُ
مــن مســاحة التبــادل المعرفــي وأعدنــا تبويبهــا لنكــون
أكثــر قربــ ًا مــن شــركائنا ،األمــر الــذي يقــع ضمــن أهــم
أهــداف “مــدن” االســتراتيجية ،إذ نعمــل بــكل طاقاتنــا
لنرفــع مؤشــرات “رضــا شــريك مــدن” وجعــل بيئــة
عملنــا مــن أفضــل بيئــات العمــل الســعودية وأجودهــا
كعمــل مؤسســاتي .وهــو مــا يؤكــد دورنــا االقتصــادي
ومســاهمتنا فــي تحقيــق رؤيــة “الســعودية ،”2030
ـب جميعهــا فــي
إلــى جانــب برامجنــا العديــدة التــي تصـ ّ
خدمــة القطــاع الصناعــي وتوطيــن الصناعــة.
وإننــا نأمــل أن تكــون “نشــرة الصناعــة” جســر ًا بيننــا
وبيــن شــركائنا نطــرح مــن خاللهــا كل مــا يشــغل القطــاع
الصناعــي مــن تحديــات وتطــورات وأخبــار ،وإننــا ندعــو
شــركاءنا وقراءنــا فــي المــدن الصناعيــة والواحــات
والمنشــآت المتصلــة بإرســال مقاالتهــم ومشــاركتنا
أخبارهــم فــي كل وقــت.
والله ولي التوفيق.
م .خالد السالم
الرئيس التنفيذي لـ "مدن"

By MODON

أخبارنا

صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل
تنظيم الهيئة

الرئيس التنفيذي لـ “مدن”
يرفع الشكر لمقام خادم
الحرمين الشريفين
رفـــع الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الســـعودية للمـــدن
الصناعيـــة ومناطـــق التقنية “مدن” المهنـــدس خالد بن
محمد السالم ،شـــكره لمقام خادم الحرمين الشريفين
الملك ســـلمان بـــن عبد العزيز آل ســـعود -حفظـــه الله-
لصـــدور موافقـــة مجلـــس الـــوزراء على تعديـــل تنظيم
الهيئة الســـعودية للمـــدن الصناعية ومناطـــق التقنية،
مؤكـــد ًا أن ذلـــك ســـيضفي المزيـــد مـــن الجاذبيـــة على
بيئـــة االســـتثمار فـــي المملكـــة وخاصـــة فـــي قطاعي
الصناعـــة والتقنيـــات ذات الصلة.
وثمن المهندس الســـالم جهود معالـــي وزير الصناعة

“مدن” تستعرض قدراتها
الصناعية بخدمات ومنتجات
مبتكرة في 2021م
تماشـــي ًا مـــع التزامهـــا الراســـخ بتمكيـــن الصناعـــة
واإلســـهام فـــي زيـــادة المحتـــوى المحلـــي ،وجـــذب
وتوطيـــن االســـتثمارات ذات القيمـــة المضافة للســـوق
الســـعودية ،تقدم “مدن” خدمات ذات تصنيفات رئيســـة
سهل الوصول لــ “المســـتثمرين ،المقاولين ،والمكاتب
ُت ِ
الهندســـية” وتوضـــح كافـــة المتطلبـــات والخطـــوات
الالزمة والشـــروط والمســـتندات وأزمنة إنجاز األعمال،
حيـــث نجحت فـــي تقليل الفتـــرة الزمنية المقـــررة إلنجاز
األعمـــال بهـــدف تطويـــر خدماتهـــا ورقمنتهـــا لرفـــع
مســـتوى رضى الشـــركاء بالقطـــاع الخاص بواقـــع 2,871
ســـاعة عمـــل ،وذلـــك بتقليـــص  224ســـاعة فـــي زمـــن
الخدمـــات المقدمـــة لشـــريك “مـــدن” بصـــورة مباشـــرة،
و 334ســـاعة فـــي زمـــن الخدمـــات المقدمـــة للمقاول
الـــذي يخـــدم شـــريك “مـــدن” 2,313 ،ســـاعة فـــي زمـــن
األنشـــطة المعمـــول بهـــا داخـــل “مدن”.
وتشـــمل خدمات “مدن” خدمات التقديـــم على منتجات
مـــدن” ،وخدمـــات المســـتثمرين الصناعييـــن ،وخدمـــات
المقاولين ،كذلك خدمات المكاتب الهندســـية ،وتنوعت
3

والثـــروة المعدنيـــة األســـتاذ بندر بـــن إبراهيـــم الخريف
وفريـــق العمـــل علـــى جهودهـــم المتواصلـــة لدعـــم
القطـــاع الصناعـــي بالمملكـــة ،والحـــرص علـــى توفيـــر
جميـــع الممكنـــات المحفـــزة نحـــو االرتقـــاء بالصناعـــة
والتقنيـــة الســـعودية ،مبي ًنـــا أن التعديـــات ســـتدعم
اســـتراتيجية “مدن” نحو تمكين الصناعة واإلسهام في
زيـــادة المحتوى المحلي ،وجذب وتوطين االســـتثمارات
ذات القيمـــة المضافة للســـوق الســـعودية ،وذلك من
خـــال تعزيـــز جودة ممارســـة األعمـــال ،وتحســـين تجربة
المســـتثمر واســـتدامتها فـــي المـــدن الصناعية.
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تعديل “عقد شريك”
 10أيام عمل

ٍ
أراض صناعيـــة ُمطـــورة البنيـــة التحتيـــة
المنتجـــات بيـــن
والخدمـــات ،بمســـاحات مختلفـــة فـــي جميـــع مناطـــق
المملكـــة ُتلبـــي احتياجـــات المســـتثمرين الصناعييـــن،
ٍ
مخصصـــة لالســـتثمار.
وأراض خدميـــة
َّ
وتتضمن منتجات “مدن” مصانع جاهزة بمســـاحة تتراوح
بيـــن «700م²و1500م »²للشـــركاء المســـتثمرين أصحاب
المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة ،كمـــا تقـــدم حلـــول
لوجســـتية ،ومنتجـــات أرض وقـــرض صناعـــي ،ومصنـــع
وقـــرض ،كذلـــك منتج ُ
“أســـس”.
By MODON

أخبارنا

 40ألف استفسار وبالغ
تلقاها مركز اتصاالت “مدن”
في عام 2020م
تلقى مركـــز اتصال “مدن” خالل عـــام 2020م وبالتزامن
مـــع أزمة جائحـــة “كورونـــا”  40,015مكالمـــة في صورة
مقارنة
استفســـارات وبالغات من الشركاء المســـتثمرين
ً
بـــــ  37,866مكالمـــة فـــي عـــام 2019م ،وســـجل نظـــام
مقارنة بــ  8,672بالغ ًا لعام 2019م.
التذاكـــر  10,442بالغ ًا
ً
يأتـــي ذلـــك في إطار اهتمـــام “مدن” بتعزيـــز منظومة
الصناعـــة وتلبيـــة متطلبـــات الشـــركاء الصناعييـــن ،حيـــث

مكالمة مستلمة

40,015

93 %

نسبة الرد

تـــم توســـعة شـــبكة مراكـــز االتصـــال التـــي تســـتقبل
استفســـارات الشـــركاء ،وتخصيـــص رقـــم موحـــد لإلجابـــة
علـــى االستفســـارات هـــو “ ،”920000425كمـــا أضافـــت
رقمـــ ًا آخـــر لتلقـــي البالغات هـــو « ،»1920وذلك تيســـير ًا
علـــى الشـــركاء الصناعييـــن والمســـتثمرين المحلييـــن
فارق
والعالمييـــن وتعزيـــز التواصـــل معهـــم ،وإحـــداث
ٍ
حقيقـــي فـــي مفهـــوم العنايـــة بالشـــريك.

متوسط
مدة المكالمة

02:31
دقيقة

متوسط
مدة االنتظار

نسبة أداء خدمة
شريك “مدن”

تذاكر العناية
بالشريك

10,442

669
95 %

2,462
تذاكر شركاء “مدن”
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12

ثانية

بالغ طوارئ

By MODON
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معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية
األستاذ بندر بن إبراهيم الخريف:

“صنع في السعودية”
ُ
مهم
وطني
مشروع
ٌ
ٌ
ٌ
ينطلق من أهداف رؤية
“السعودية ”2030
منتجات سعودية تبعث على الفخر تنافس عالمي ًا
ولها حضور جيد في األسواق المحلية واإلقليمية
رســمت رؤيــة “الســعودية  ”2030التطلعــات
ٍ
ٍ
تنمويــة جديــدة تســتهدف النهــوض
مرحلــة
نحــو
بالمجتمــع الصناعــي ،وتمكيــن الصناعــة الوطنيــة
واإلســهام فــي زيــادة المحتــوى المحلــى عبــر
خطــط واســتراتيجيات واعــدة ،بــدأت منــذ  45عامــ ًا
وحتــى إعــان إنشــاء وزارة الصناعــة والثــروة
المعدنيــة ،وذلــك بحســب تصريحــات معالــي وزيــر
الصناعــة والثــروة المعدنيــة األســتاذ بنــدر بــن
إبراهيــم الخريــف ،موضحـ َا فــي حــوار خــاص لـــ “نشــرة
الصناعــة” مســتهدفات منظومــة الصناعــة فــي
الفتــرة المقبلــة.

تمتلـــك الســـعودية تاريخ ًا عريقـــ ًا من التنميـــة الصناعية
قوامـــه  45عاماً ،واليوم ُيكتب لها تاريخ ًا جديد ًا بإنشـــاء
وزارة مســـتقلة للصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة ،كيـــف
يتكامـــل دور الوزارة الجديـــدة بالتعاون مـــع المنظومة
الصناعية؟
علـــى مـــدى  45عامـــاً ،والمملكـــة تعيش واقعـــ ًا صناعي ًا
ونهضـــة ُبنيـــت علـــى مقومـــات تتغيـــر بتغير مســـتجدات
االقتصـــاد ومتطلباتـــه المحليـــة وتوجهاتـــه العالميـــة،
تبـــرز قواعدها فـــي الثـــروات الطبيعية التـــي حبانا الله
بها ومنتجاتهـــا النفطية والبتروكيماويـــة الناتجة عنها،
وظهـــور شـــركات ُت َعـــد اليـــوم عالميـــة ،مثـــل “ســـابك،
وأرامكـــو” ودورهمـــا الرائـــد فـــي القطـــاع النفطـــي،
ودخـــول “أرامكو” أيض ًا فـــي مجال الصناعـــات التحويلية
المختلفـــة ،ووضع النـــواة األولى للمـــدن الصناعية في
الريـــاض وجـــدة فـــي ســـبعينيات القـــرن الماضي.
خـــال تلك العقـــود األربعة ،أتمت المملكـــة بناء قدراتها
واســـتثمرت جديـــ ًا فـــي بنيتهـــا التحتيـــة فـــي  36مدينـــة
صناعيـــة تشـــرف عليهـــا الهيئـــة الســـعودية للمـــدن
5

الصناعيـــة ومناطـــق التقنيـــة “مـــدن” ،باإلضافـــة إلـــى
مدينتـــي “الجبيـــل وينبـــع” وكذلـــك رأس الخيـــر ،ومدينة
جـــازان للصناعات التحويلية والمـــدن االقتصادية وغيرها،
هـــذا باإلضافـــة إلـــى وصـــول عـــدد المنشـــآت الصناعيـــة
القائمـــة حتـــى نهاية شـــهر مايو الماضي إلـــى 10,070
مصنعـــاً ،بإجمالي حجم اســـتثمارات يتجاوز  1.134تريليون
ُ
نمـــوا الف ًتا في مســـيرة
حيـــث يمثـــل هـــذا الرقـــم
ريـــال،
ًّ
الصناعة الســـعودية.
By MODON
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10,070

مصنع ًا

عدد المنشآت الصناعية القائمة

1,134

تريليون ريال

إجمالي االستثمارات
معالي وزير الصناعة يتفقد المنتجات الطبية بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض

كمـــا اســـتكملت بنـــاء منظومتهـــا المؤسســـية الداعمـــة
انتهـــاءً بإنشـــاء وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة بأمر
ملكـــي فـــي  30أغســـطس 2019م حيـــث ارتـــأت القيـــادة
الرشـــيدة أن ملـــف الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة ملـــف
مهـــم يجـــب أن يســـتقل بذاته ولذلـــك اُتخذ القـــرار بفصل
الوزارة عـــن وزارة “الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”
وإنشاء وزارة جديدة تكون معنية بـ “الصناعة والتعدين”
تكـــون مهمتهـــا إحـــداث نقـــا ٍ
ٍ
نوعيـــة فـــي القطاعيـــن
ت
وفـــي اعتقـــادي أن هـــذه أهـــم المحطات.
اليـــوم مـــن المهـــم اإلشـــارة إلـــى أن الـــوزارة تعمـــل
كممكـــن للقطـــاع الصناعي مـــع مراعاة وجـــود منظومة
كبيـــرة تتكامـــل مع الوزارة فـــي عدة مســـارات كالتمكين
والتشـــريع والتحفيـــز ،فمـــدن والهيئـــة الملكيـــة للجبيل
وينبـــع تقـــوم بـــدور هام وفاعـــل فيمـــا يتعلـــق بالبنية
التحتية ،والصندوق الصناعي وبنك التصدير واالســـتيراد
فـــي التمكيـــن المالـــي ،وكذلـــك هيئـــة المســـاحة
الجيولوجيـــة وهيئـــة تنميـــة الصـــادرات فـــي الجوانـــب
التشـــريعية ،هدفنـــا أن تتناغـــم هـــذه الجهـــات وتتكامل
أدوراهـــا لخدمـــة القطـــاع الصناعـــي ،وللـــه الحمـــد في
كل مســـار مـــن هـــذه المســـارات حققنـــا نتائج ملموســـة
بإطـــاق تشـــريعات جديدة ،أو حـــزم تحفيزيـــة ،أو تطوير
للبنـــى التحتيـــة تكتمل بتبنـــي تقنيـــات الثـــورة الصناعية
الرابعـــة ،وهنـــا أو اإلشـــارة إلـــى برنامج تطويـــر الصناعة
الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية “ندلـــب” الـــذي يقوم
بـــدور مهـــم وفاعـــل فـــي الربـــط بيـــن هـــذه الجهـــات،
وكذلـــك الربـــط مـــع القطاعـــات األخـــرى كالخدمـــات
اللوجســـتية وقطـــاع الطاقـــة ،ممـــا يجعـــل المنظومـــة
عبـــارة عـــن حلقـــة متكاملـــة ُتســـهل حصـــول المســـتثمر
وتســـرع تنميـــة القطـــاع الصناعي في
علـــى الخدمـــات،
ّ
المملكـــة لتحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة ،2030
وتطلعـــات قيادتنـــا الرشـــيدة.
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هذا يقودنا للســـؤال  ...لماذا جاء قرار اســـتقالل الوزارة
بشـــكلها الحالي؟ وماذا ينتظر منها؟
جلية في صـــدور األمر الملكي
اإلجابـــة على ذلك تبـــدو
ً
بإنشـــاء وزارة مســـتقلة للصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة،
والـــذي يحمـــل فـــي حد ذاتـــه الكثيـــر من الـــدالالت على
التوجـــه للصناعـــة وتنميـــة القطـــاع ،ولله الحمـــد أوجدنا
نمـــوذج عمـــل نتطلـــع إلـــى أن تكـــون هـــذه الـــوزارة من
خاللـــه “وزارة المســـتقبل” ،وهـــذا النموذج يقـــوم عليه
مجموعـــة كفـــاءات خالقـــة تتمتـــع بالمرونـــة العاليـــة
والقـــدرة على التفاعـــل والمبادرة وليـــس ردود أفعال،
هـــذا باإلضافـــة إلـــى العديـــد من القـــرارات األخـــرى مثل
إنشـــاء هيئـــة المحتـــوى المحلـــي ،وهيئـــة التجـــارة
الخارجيـــة ،وإطـــاق بنـــك الصـــادرات ،ورفـــع الجمـــارك
بقائمـــة من  575ســـلعة لتوافرها في الســـوق المحلي
بإمكانـــات ممتـــازة ،كذلك إطالق برنامـــج “تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجســـتية “ندلـــب” أحد أهم وأكبر
برامـــج رؤية المملكـــة  2030والذي يقـــود بلدنا للتحول
إلـــى دولـــة صناعية منتجـــة ومركـــز لوجســـتي عالمي.
قبـــل إنشـــاء الـــوزارة كانـــت هنـــاك لقـــاءات للصناعييـــن
مـــع ســـمو ولـــي العهـــد يحفظـــه اللـــه ،وكانـــت تتضمن
دراســـة احتياجات القطاع الصناعي وتقديمها لســـموه،
والـــذي كان داعمـــ ًا لهـــذه االحتياجـــات ،بـــل كان يســـبق
الفريـــق بمراحـــل ،حتـــى أنـــه رأى في اســـتقالل الـــوزارة
بهـــذه الصـــورة حـــاً للوصـــول لمســـتهدفات القطـــاع،
وهـــذا بالتأكيـــد يحملنـــا مســـؤولية كبيـــرة لتحقيـــق
تطلعـــات ســـموه الكريـــم ومســـارعة الخطـــى للوصـــول
مهما
ورافدا
لمســـتهدفات وطننـــا بقطاع صناعي رائـــد،
ً
ً
لالقتصـــاد الوطنـــي.
ماهي المحفـــزات التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة
المعدنية في مســـاعدة ودعم المستثمرين؟
عملنـــا فـــي الـــوزارة علـــى تهيئـــة البيئـــة المناســـبة
By MODON
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للمســـتثمر على كافـــة األصعدة ،من البنيـــة التحتية إلى
ســـهولة اإلجـــراءات التـــي تمكن المســـتثمر مـــن مزاولة
أعمالـــه ،إضافـــة إلـــى وجـــود عـــدة ممكنـــات ومحفـــزات
للقطـــاع الصناعي ،ومن أبرزها في مجـــال التمويل ،مثل
قـــروض الصنـــدوق الصناعي ،حيث تصل إلـــى نحو  75في
المائة من قيمة المشـــروع في بعـــض الحاالت ،أما فيما
يخـــص المـــوارد البشـــرية ،فهنـــاك حـــزم دعـــم التوظيف
والتدريب التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشـــرية،
كمـــا يتـــم توفيـــر أراض صناعيـــة متكاملـــة الخدمـــات
وبأســـعار رمزية فـــي مناطق المملكة كافـــة .وال بد من
اإلشـــارة أيضا إلى الميزة التنافســـية للمملكة في بعض
سالســـل اإلمداد ،وتوفير مدخالت اإلنتاج الجيدة بأســـعار
منافســـة ،خاصة من قطاعـــات البتروكيماويات والتعدين
والطاقـــة ،التي تشـــكل معـــا العمود الفقـــري لعدد من
الصناعـــات الالحقـــة .Downstream
بصفتكم رئيســـ ًا لمجلس إدارة هيئـــة المحتوى المحلي
والمشـــتريات الحكوميـــة ،ماهـــي الخطـــوات التـــي
اتخذتموهـــا فـــي الهيئـــة لتعزيـــز المحتـــوى المحلي؟
الشـــك فيـــه أن األنظمـــة والتشـــريعات التـــي
ممـــا
ّ
ّ
تعمـــل عليهـــا هيئـــة المحتـــوى المحلـــي والمشـــتريات
الحكوميـــة لهـــا دور مهـــم جـــدا فـــي خلـــق فرصـــة
لالســـتثمارات المحلية التي تهـــدف الى تقوية االقتصاد
الســـعودي ،وبقـــاء األمـــوال فـــي عجلـــة االقتصـــاد
المحلـــي ،ســـواءً مـــن خـــال االســـتفادة مـــن المنتجـــات
التـــي تأتـــي من القطـــاع الصناعـــي وقطـــاع الخدمات أو
مـــن اليـــد العاملـــة الســـعودية ،كمـــا أصدرنـــا عـــدد ًا مـــن
القـــرارات المهمـــة منها :نظـــام المشـــتريات الحكومية
والئحة تفضيـــل المحتوى المحلي والمنشـــآت الصغيرة
والمتوســـطة ،أيض ًا تـــم إطالق عدد من المبـــادرات منها
مبـــادرة التفضيـــل الســـعري اإلضافـــي ،لحوالـــي 208
مـــن المنتجـــات الوطنية والتي ســـتمنح بعـــض المنتجات
الوطنية تفضيالً ســـعري ًا يصل إلـــى  30في المئة ،إضافة
إلى مبـــادرات أخرى ،كما أظهرت نتائـــج متابعة متطلبات
المحتوى المحلي خالل العام الماضي ،أن المنافســـات
التـــي تنطبق عليهـــا متطلّبات المحتـــوى المحلي وتتم
متابعتهـــا مـــن قبل الهيئـــة بمختلـــف المراحـــل ،أكثر من
21,000منافســـة ،تتجـــاوز قيمتها اإلجماليـــة أكثر من 22
مليـــار ريال.

21,000
22

ماهـــي قراءتكـــم للقطـــاع الصناعـــي لمرحلـــة مـــا بعـــد
الجائحـــة ،خاصـــة أنكـــم مـــن القطاعـــات األقل تأثـــر ًا بها؟
بالنســـبة لي متفائل دائم ًا بأن القطاع الصناعي سيحقق
نمو الفتة خالل المرحلـــة المقبلة ،خاصة في ظل
أرقـــام
ّ
التشـــريعات واألنظمـــة التي عملنا عليهـــا بهدف تهيئة
بيئـــة صناعيـــة مزدهـــرة ،وكنا قـــد تجاوزنـــا األصعب وهو
أزمـــة كورونـــا بأقل الخســـائر الممكنـــة وربما انعكســـت
األزمـــة ايجابـــ ًا فـــي بعـــض القطاعـــات ،جـــاء هـــذا نتيجة
إلطالقنـــا العديد مـــن المبـــادرات لتجاوز تأثيـــرات الجائحة
علـــى القطاع الصناعي ،ومن ذلـــك الدعم المالي لرأس
المـــال العامـــل للمصانـــع فـــي القطاعـــات ذات العالقـــة
بالجائحـــة ،وتحمل المقابل المالي علـــى جميع المصانع
المحلية ،وغيرها مما ســـرع المصانـــع على العودة إلى
أعلى مســـتويات اإلنتاج وللـــه الحمد.
وكان الفتـــ ًا أن المصانـــع المحليـــة أثبتـــت قدرتهـــا علـــى
النهـــوض باإلنتـــاج إلـــى مســـتويات جديـــدة ،ومـــن ذلـــك
تصنيـــع األدوات الوقائيـــة مثـــل الكمامـــات والمعقمـــات
وغيرهـــا ،وصـــوالً إلى تصنيـــع أول جهاز تنفـــس صناعي
بمواصفـــات عالميـــة يصنـــع فـــي المملكـــة العربيـــة
الســـعودية ،وكذلـــك العمـــل علـــى توفيـــر االحتيـــاج
المحلـــي بشـــكل متكامـــل ،والـــوزارة اليـــوم تعمل على
زيـــادة الوعـــي والثقـــة بالمنتـــج الوطنـــي والمصانـــع
المحليـــة والتأكيـــد علـــى قـــدرة الصناعـــة المحلية على
تلبيـــة االحتيـــاج ،حيـــث إن النهـــوض بالصناعـــة مهمـــة
وطنيـــة تتطلب تكاتـــف الجميع في مختلف المســـتويات.
لـــو تحدثنـــا معاليك عـــن مالمـــح االســـتراتيجية الصناعية
التي تعمـــل عليهـــا وزارتكم؟
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معالي وزير الصناعة يتفقد حركة اإلنتاج في المدينة الصناعية األولى بجدة

االســـتراتيجية الصناعيـــة مبنيـــة علـــى توطيـــن المنتجات
وتجارياً ،كما أنهـــا تدعو إلى
وجعلهـــا مربحـــة اقتصاديـــ ًا
ّ
االســـتفادة مـــن المـــوارد الطبيعيـــة ،والمملكـــة تمتلـــك
مقومـــات وخيـــارات كثيـــرة أمـــام المســـتثمرين وهـــذا
يســـاعد علـــى تنميـــة القطـــاع الصناعي.
By MODON

حوارنا
ونهـــدف إلـــى أن تكـــون المملكـــة مركـــز ًا لعـــدد كبير من
الصناعـــات بمـــا ُيغطـــي احتيـــاج الســـوق الســـعودي
واألســـواق المحيطـــة ،وتمتـــد إلـــى قـــارة أفريقيـــا ،كما
تسعى الســـتغالل موقعها اإلســـتراتيجي في الوصول
إلـــى األســـواق العالميـــة األخرى.
القطـــاع الصناعـــي يتكـــون مـــن جهـــات مختلفـــة تعمـــل
لتكامـــل أدوارهـــا ،ماهـــو الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه
ا لمنظو مـــة ؟
منظومـــة الصناعـــة تعمـــل بشـــكل تكاملـــي مـــن أجـــل
االرتقـــاء بالصناعـــة المحليـــة ،وجعلهـــا الخيـــار األول
للمســـتثمر المحلـــي و األجنبي والعمـــل لتفعيل برنامج
تطويـــر الصناعـــة والخدمـــات اللوجســـتية ،الـــذي يعـــد
أكبـــر برنامـــج مـــن برامج رؤيـــة المملكة  ،2030ويســـعى
لتحويـــل المملكـــة إلـــى قـــوة صناعيـــة رائـــدة ومنصـــة
لوجســـتية دوليـــة ،فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت الواعـــدة
خاصـــة تطبيق تقنيـــات الثـــورة الصناعية الرابعـــة  ،وذلك
علـــى نحـــو يســـهم فـــي توليـــد فـــرص عمـــل وافـــرة
للكـــوادر الســـعودية ،ويعظـــم المحتـــوى المحلي ،من
خالل التركيـــز على أربعة قطاعات رئيســـة هي الصناعة،
والتعديـــن ،والطاقـــة ،والخدمـــات اللوجســـتية.
أمـــا كمنظومة فجهات المنظومة تعمل بشـــكل تكاملي
ومتناغـــم فعلـــى مســـتوى البنيـــة التحتية هنـــاك هيئة
مدن والهيئة الملكيـــة للجبيل وينبع ،والجانب التمويلي
هنـــاك الصنـــدوق الصناعـــي وبنـــك التصدير واالســـتيراد،
باإلضافـــة إلى هيئـــة تنمية الصـــادرات وهيئة المســـاحة
الجيولوجيـــة والـــدور الـــذي يقـــوم بـــه المركـــز الوطني
للتنميـــة الصناعية في الدراســـات واإلحصاءات واشـــرافه
علـــة التجمعـــات الصناعية والفرص فـــي القطاع.
يحتـــل مشـــروع «صنـــع في الســـعودية» مســـاحة كبيرة
مـــن اهتمـــام الصناعييـــن والمواطنين الســـعوديين ،ما
هي معالـــم هذا المشـــروع؟
“صنـــع في الســـعودية” مشـــروع وطني مهـــم ينطلق
ُ
من أهـــداف رؤيـــة الســـعودية  2030لتنميـــة المحتوى

% 40

صادرات صناعة األدوات الكهربائية

% 61

نسبة نمو المصانع الغذائية والمشروبات
منذ انطالق رؤية السعودية 2030

المحلـــي غيـــر النفطـــي ،فلدينا منتجات ســـعودية تبعث
علـــى الفخر فـــي جودتها مقارنة بغيرها مـــن المنتجات،
كمـــا أن هـــذه المنتجـــات تنافـــس عالميـــ ًا ولهـــا حضـــور
جيـــد فـــي األســـواق اإلقليميـــة والعالميـــة ،ممثلـــة
فـــي الصناعـــات التعدينيـــة وصناعـــات الـــدواء ،باإلضافة
إلـــى صناعـــة األدوات الكهربائيـــة التـــي ُيصـــدر 40%
مـــن منتجاتهـــا لألســـواق اإلقليميـــة والدوليـــة و ُتعـــد
جودتهـــا مـــن أفضـــل المنتجـــات محليـــ ًا وعالميـــاً ،ولدينا
آالف النمـــاذج المشـــابهة لذلـــك في الصناعـــة الوطنية،
التـــي نعمل على الحفـــاظ على جودتهـــا وحمايتها من
اإلغـــراق والممارســـات الضـــارة.
كمـــا تتميـــز المملكـــة بصناعاتهـــا الغذائيـــة والدوائيـــة،
حيـــث شـــهدت المـــدن الصناعيـــة خـــال الســـنوات
الخمـــس األخيـــرة زيـــادة فـــي أعـــداد المصانـــع الغذائية
ُ
حيـــث بلـــغ عـــدد مصانـــع األغذيـــة فـــي
والمشـــروبات
الســـعودية حتـــى الربـــع األول مـــن عـــام  2021مـــا يصل
إلـــى  1121مصنعـــاً ،مســـجلة نمو ًا قـــدره  61فـــي المائة،
منـــذ انطالق رؤية الســـعودية  ،2030إضافـــة إلى النمو
الالفـــت فـــي القطاعـــات األخـــرى.
والبرنامج بشـــكل عام يهدف إلـــى تعزيز االرتباط بالمنتج
الســـعودي ســـواء فـــي الداخـــل أو الخـــارج وذلـــك مـــن
خـــال رســـم صـــورة ذهنيـــة إيجابيـــة للمنتج الســـعودي
لدى المســـتهلكين والمتعاملين معه وسيســـاهم من
خـــال هيئـــة تنميـــة الصـــادرات في تســـهيل نفـــاذ هذه
المنتجـــات لألســـواق العالمية ،وهناك آمـــال وطموحات
كبيـــرة لـــدى القيـــادة وتمكيـــن كبيـــر لهـــذا البرنامـــج،
ونتطلـــع إلـــى أن يحقـــق أهدافه الرئيســـية.
تســـتهدف وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة “تمكيـــن
المواطنيـــن” صناعيـــ ًا بتوفيـــر فـــرص وظيفيـــة لهـــم ،ما
هي اســـتراتيجيتكم إلتمام ذلك في القطاع الصناعي؟
تعمـــل الـــوزارة مـــع شـــركائها فـــي القطـــاع الصناعـــي
والجهات الحكومية األخرى على خلق وظائف مناســـبة
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By MODON

حوارنا
للســـعوديين وتمكينهـــم صناعياً ،فمكـــرر الوظائف في
القطـــاع الصناعـــي مرتفـــع جـــداً ،حيـــث توفـــر الوظيفـــة
المباشـــرة بيـــن  5إلـــى 10وظائـــف فـــي قطاعـــات أخرى،
وهنـــا يجب أن نشـــير إلى إيمان الدولـــة بالفرص المتاحة
فـــي القطـــاع الصناعي.
مؤخـــرا أطلقنـــا فـــي وزارة الصناعـــة والثـــروة
وكنـــا
ً
المعدنيـــة وبالشـــراكة مـــع وزارة المـــوارد البشـــرية
والتنمية االجتماعية برنامـــج دعم األجور لتحفيز توطين
وظائـــف القطـــاع الصناعـــي بمختلـــف مناطـــق المملكـــة
خـــال العـــام الجـــاري 2021م ،وذلـــك بالتعـــاون مـــع
صنـــدوق تنمية الموارد البشـــرية “هدف” ،والمؤسســـة
العامـــة للتدريـــب التقنـــي والمهنـــي ،ومجلـــس الغـــرف
الســـعودية ،عبـــر تقديـــم محفـــزات ودعـــم للمصانـــع،
واســـتقطاب الكفـــاءات الوطنيـــة للعمـــل فيهـــا.
وتتولـــى الجهـــات المشـــاركة فـــي هـــذا البرنامـــج
مســـؤوليتها فـــي جوانـــب رفـــع جاذبيـــة الوظائـــف في
المصانـــع للســـعوديين ،وخلـــق البيئـــة المناســـبة لهـــم
لاللتحـــاق بالعمل في القطاع الصناعـــي ،من خالل إيجاد
التشـــريعات والتنظيمات التي تســـاهم في انضمامهم
للعمـــل في القطاع ،إضافة إلـــى تقديم الدعم من قبل
صنـــدوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية “هـــدف” ،والجوانـــب
التدريبيـــة والتأهيليـــة مـــن قبـــل المؤسســـة العامـــة
للتدريـــب التقنـــي والمهنـــي.
ونســـتهدف اليـــوم أن يســـاهم القطـــاع الصناعـــي في
خلـــق فـــرص نوعيـــة للمواطنيـــن ،وسيســـاهم تبنـــي
تقنيـــات الثورة الصناعيـــة الرابعة ،واألتمتـــة في القطاع
مســـاهمة كبيـــرة فـــي خلـــق هـــذا النـــوع مـــن الفـــرص،
يمـــر بها
وبالمناســـبة رغـــم الظـــروف االســـتثنائية التي
ّ
العالـــم جـــراء جائحـــة كورونـــا إال أن القطـــاع الصناعـــي
تمكـــن خـــال العـــام الماضي من خلـــق أكثر مـــن  39ألف
فرصـــة وظيفيـــة بنســـبة توطيـــن تتجـــاوز .36%
أيضـــاً ،هنـــاك اهتمـــام كبيـــر بالتدريـــب فـــي المـــدن
الصناعيـــة التـــي ُتشـــرف عليهـــا “مـــدن” بهـــدف تأهيـــل
الكوادر البشـــرية وخلق فرص وظيفية ،الســـيما وأن أحد
أهم عوامـــل فاعلية القطاع وقدرتـــه على خلق الفرص
الوظيفيـــة النوعيـــة هـــو إتاحة الفـــرص التدريبيـــة ،حيث
يصـــل إجمالـــي مســـاحات المراكـــز التدريبيـــة المتخصصة
في المدن الصناعيـــة إلى 175,924م ،²كما في المدينة
الصناعيـــة الثانيـــة بالريـــاض ،المدينـــة الصناعيـــة األولى
بجـــدة ،المدينـــة الصناعيـــة األولـــى بالدمـــام ،والمدينة
الصناعيـــة الثانيـــة بالدمام.
تشـــهد المـــدن الصناعيـــة جهـــود ًا كبيـــرة لتوفيـــر ُبنـــى
تحتيـــة وتحفيـــز التحـــول الرقمـــي فـــي المصانـــع ،كيف
يســـهم ذلـــك فـــي تعزيـــز الصناعـــة الوطنيـــة وزيـــادة
االســـتثمارات فـــي القطـــاع الخـــاص؟
ودائما
الـــذكاء االصطناعي أســـاس لتحقيـــق رؤيـــة ،2030
ً
9

أكثر من

39

ألف

فرصة وظيفية
تتجاوز

% 36

نسبة توطين

خالل عام  2020رغم جائحة كورونا

تكـــون توجيهات قيادتنا الرشـــيدة في هذا الســـياق ،حيث
أكـــد ســـمو ولـــي العهـــد علـــى ضـــرورة اســـتخدام جميع
الجهات المكلفة بتحقيق الرؤيـــة لجميع األدوات المتاحة،
وبالتأكيـــد القطـــاع الصناعي يعد أحد أكبر هـــذه القطاعات
تبنيـــ ًا للتقنيـــات الحديثـــة ،وهنـــا أشـــير إلى حـــرص المملكة
علـــى أن تكـــون مركـــز ًا لهـــذه التقنيـــات خـــال األعـــوام
القادمـــة ،كمـــا أن لدينـــا خطـــة شـــاملة لالســـتفادة مـــن
تقنيـــات الجيل الرابع ،والتي تشـــمل االعتمـــاد على التقنية
واالســـتفادة منهـــا بشـــكل كبيـــر فـــي مختلـــف األنشـــطة،
وكذلـــك تحفيز الصناعـــة الوطنية على تبنـــي حلول الذكاء
االصطناعـــي لرفـــع الكفـــاءة واإلنتاجيـــة واألتمتة.
وهنـــا يجـــب أن نشـــير إلـــى أننـــا نمتلـــك منظومـــة مـــدن
صناعيـــة تســـعى بقـــوة نحـــو تمكيـــن الثـــورة الصناعيـــة
الرابعـــة والمشـــاركة بحلـــول رقميـــة تدعـــم مجـــاالت
للتحـــول الرقمي
الرقمنـــة وتقنيـــة المعلومـــات الالزمة
ّ
فـــي القطـــاع الصناعـــي ،بمـــا يســـهم فـــي إيجـــاد بيئة
صناعيـــة وتقنيـــة ذكيـــة وجاذبـــة لالســـتثمار وفقـــ ًا
المســـند تنفيذهـــا إلـــى “مدن” ضمـــن برنامج
للمبـــادرات ُ
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســـتية “ندلب”،
ومنهـــا تحديـــث واســـتكمال الخدمات األساســـية بالمدن
الصناعيـــة لمواكبـــة تطلعـــات شـــركائها بالقطـــاع الخاص
فـــي توفير بيئـــة صناعية نموذجية ،وبالتالي اإلســـهام
فـــي تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة .2030
تســـعى المملكة لزيادة حصتها مـــن الصادرات العالمية
بصناعـــات مميـــزة فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت ،مـــا هـــي
خططكـــم المســـتقبلية فـــي هـــذا الجانب؟
علـــى مـــدى  45عامـــ ًا والمملكـــة تواصـــل التطويـــر في
القطـــاع الصناعـــي بهمـــة كبيـــرة ،اليوم نحـــن نتكلم عن
تواجـــد للصادرات الســـعودية فـــي األســـواق اإلقليمية
والعالميـــة ســـواء الصناعـــات الغذائيـــة أو الدوائيـــة أو
األدوات الكهربائيـــة ،وغيرهـــا ..وهدفنـــا البنـــاء علـــى
ذلـــك ،وبالمناســـبة المنتج الســـعودي فـــي العديد من
الصناعـــات يحظى بثقـــة كبيرة في األســـواق اإلقليمية
By MODON

حوارنا
والدوليـــة ،ونهـــدف إلـــى تعزيـــز هـــذه الثقـــة ،والبنـــاء
عليهـــا ،وســـيتم ذلـــك بشـــكل كبيـــر بعـــد إطـــاق برنامج
“صنع فـــي الســـعودية”.
ُ
وكمـــا تـــم العـــام الماضـــي إطـــاق بنـــك التصديـــر
ُ
حيـــث نســـعى إلـــى تعزيـــز
واالســـتيراد الســـعودي،
تنميـــة الصادرات الســـعودية وتنويعها وزيـــادة قدرتها
علـــى التنافـــس فـــي األســـواق العالميـــة فـــي مختلف
القطاعـــات ،وذلك عبـــر توفير خدمات تمويـــل الصادرات،
والضمانـــات ،وتأميـــن ائتمان الصـــادرات بمزايا تنافســـية،
ودخولهـــا ألســـواق جديـــدة ،والحـــد مـــن أخطـــار عـــدم
ســـداد مســـتورديها.
وكذلـــك فـــي الجانـــب اآلخـــر نســـتعد لمرحلـــة االنطـــاق
والتحـــول مـــن مرحلـــة كانـــت تعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى
تصديـــر المـــواد الخـــام إلى مســـتقبل يســـتحضر تعظيم
عائـــدات الصناعـــة فـــي جميـــع القطاعـــات ،فالمرحلـــة
المقبلـــة ســـوف تشـــهد تعزيـــز ًا للقيمـــة المضافـــة في
قطاعـــي الصناعـــة والتعديـــن ،حيـــث تـــم إطـــاق الكثيـــر
مـــن السياســـات والتشـــريعات الداعمـــة لذلـــك كنظـــام
االســـتثمار التعدينـــي وتوســـيع المســـح الجيولوجـــي
ليشـــمل مســـاحات كبيرة مـــن المملكـــة ،وتطويـــر البنية
التحتيـــة في المـــدن الصناعية وغيرهـــا ،ونعمل على أن
تكـــون المملكة مركـــز ًا لعدد كبيـــر من الصناعـــات ُتغطي
احتيـــاج الســـوق الســـعودي واألســـواق المحيطـــة.
هـــل تتبنـــى منظومـــة الصناعـــة إيجـــاد مســـار جـــاذب
لألفـــكار وتحويلهـــا إلـــى مشـــاريع صناعيـــة ،ســـواء عبر
التخطيـــط وعمل دراســـات الجـــدوى أو توفيـــر التمويل
الـــازم ،بهدف تشـــجيع شـــباب وشـــابات الوطـــن لخوض
المجـــال الصناعـــي؟
هنـــاك مســـارات يتـــم العمـــل عليهـــا أولهـــا البنـــاء علـــى
المكتســـبات الموجـــودة ســـابق ًا في عدد مـــن القطاعات،
والعمـــل علـــى تطويرهـــا وتنميتهـــا ،وثانيهـــا تحويـــل
االســـتهالك المحلي من االســـتيراد إلـــى توطين الصناعة،
واســـتغالل الموقع الجغرافـــي المتميز ،والبنيـــة التحتية
المتكاملـــة والقـــوة الشـــرائية العاليـــة الســـتقطاب
اســـتثمارات نوعيـــة ،والثالـــث التطلـــع إلى المســـتقبل بأن
تحتضـــن المملكة الصناعات ذات االحتيـــاج العالمي ،وأخير ًا
مســـار الثـــورة الصناعيـــة الرابعة بالحصول علـــى التقنيات
المتعلقة بها ،والتي تتميز المملكة بمناســـبتها لتركيبتنا
االجتماعيـــة التي يغلب عليها الشـــباب ،وبالمناســـبة هذا
المســـار ســـيكون داعـــم لـــرواد األعمـــال من خـــال تغيير
الفكر الســـائد عـــن أن االســـتثمار الصناعي يحتـــاج رؤوس
أمـــوال كبيـــرة ،إال تبنـــي األفـــكار وتحويلهـــا لمشـــاريع
باالعتمـــاد علـــى هـــذه التقنيـــات سيســـاهم فـــي تمكين
رواد األعمـــال مـــن شـــباب وشـــابات الوطـــن ،وخلف فرص
اســـتثمارية نوعيـــة لهم.
دائما إلى التواصل مع شـــريحة الشـــباب ،سواءً
ونســـعى
ً
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من خـــال اللقاءات العديـــدة التي تجمعنـــي بهم أو من
خالل النـــدوات والفعاليات ،وكنا قد شـــاركنا في فعاليات
أســـبوع الصناعـــة ،الـــذي نظمنـــاه فـــي الـــوزارة بالتعاون
مـــع مركز دعم المنشـــآت التابع للهيئة العامة للمنشـــآت
الصغيـــرة والمتوســـطة “منشـــآت” ،وشـــهد العديـــد مـــن
األنشـــطة والفعاليات واللقاءات مع مسؤولي منظومة
الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة ،وإقامـــة ورش عمـــل
متخصصـــة ،بهـــدف تعريـــف أصحـــاب المنشـــآت الصغيـــرة
والمتوســـطة ورواد األعمـــال على الخطط االســـتراتيجية
والفرص االســـتثمارية فـــي القطـــاع الصناعي.
هـــل كشـــفت أزمـــة جائحـــة “كورونـــا” عـــن الحاجـــة إلى
تجديد خطط واســـتراتيجيات تعظيـــم المحتوى المحلي
بالقطـــاع الصناعـــي؟ ومـــا هـــي مالمـــح هـــذا التجديـــد؟
وأبـــرز الـــدروس المســـتفادة مـــن أزمـــة “الجائحة؟”
أثبتـــت جائحـــة كورونـــا أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية
ومؤسســـاتها االقتصاديـــة والصناعيـــة والصحيـــة تعمـــل
وفـــق اســـتراتيجيات مدروســـة ال ُتربكها الظـــروف الطارئة
مهمـــا كانـــت قســـوتها ،لذا لـــم نشـــعر كمواطنيـــن بآثارها
خصوصـــ ًا فـــي إمـــدادات الغـــذاء والـــدواء والمســـتلزمات
الطبيـــة ،وخلقـــت لدينـــا فرصـــ ًا كبيـــرة واختصـــرت الوقـــت
وســـرعة اتخـــاذ القـــرار فـــي تطويـــر القطـــاع الصناعـــي.
لقـــد أدارت المملكـــة أزمـــة كورونـــا بكفـــاءة واقتـــدار في
ه َّمهـــا األول ،ففي
مختلـــف القطاعـــات وجعلـــت اإلنســـان َ
القطـــاع الصناعـــي قدمـــت المملكـــة مبـــادرات نوعيـــة،
وتشـــكلت لجـــان وفـــرق عمـــل متخصصـــة تتابـــع أي تأثيرات
قـــد تطـــرأ على المشـــاريع ،كما قدمـــت منظومـــة الصناعة
العديد من المبادرات للمشـــاريع والمصانـــع العاملة ،ومن
ذلـــك الدعـــم المالـــي لـــرأس المـــال العامـــل للمصانع في
القطاعـــات ذات العالقـــة بالجائحـــة.
هـــذا باإلضافـــة إلـــى أن المصانـــع الوطنية ســـجلت نجاحات
مؤخـــرا أول
مختلفـــة خـــال جائحـــة “كورونـــا” ،حيـــث دشـــنّا
ً
جهـــاز للتنفـــس الصناعـــي تمـــت صناعتـــه فـــي المملكـــة
بمواصفـــات عالميـــة ،وذلك في ســـياق جهـــود منظومة
الصناعـــة والثروة المعدنية في توطيـــن الصناعات الطبية
وتحقيـــق االكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية األساســـية
واســـتمرارا الســـتجابة القطـــاع
واألمـــن الصحـــي للمملكـــة،
ً
الصناعـــي للطلب على هـــذه األجهزة والحاجـــة إليها في
الفتـــرة الحاليـــة التي ال زلنا نعيش فيها آثـــار هذه الجائحة.
هـــذا يثبـــت أن األزمـــة أســـهمت بشـــكل فاعـــل فـــي جعـــل
خطـــط تطويـــر الصناعـــة تعمل بوتيـــرة متســـارعة في عدد
مـــن القطاعـــات ذات األولويـــة فـــي وقـــت يواجـــه العالم
تحديـــات كبيرة في ظـــل اســـتمرار تداعيات جائحـــة كورونا،
ومـــا تســـببه مـــن تأثيرات علـــى سالســـل اإلمـــداد اليومية،
والمســـتلزمات األساســـية وخاصـــة فـــي مجـــال الرعايـــة
الصحيـــة ،وهـــذا بفضـــل اللـــه ثم بفضـــل الدعـــم الالمحدود
مـــن القيادة الرشـــيدة.
By MODON

حوارنا
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ألف سعودية

يعملن في المدن والواحات الصناعية
الواقعة تحت إشراف “مدن”

تســـتهدف رؤية الســـعودية  2030رفع نســـبة مشـــاركة
المـــرأة فـــي ســـوق العمـــل مـــن  22%إلـــى  ،30%كيـــف
يمكـــن اســـتثمار هـــذا التوجـــه مدعومـــ ًا بطمـــوح المرأة
الســـعودية للمســـاهمة فـــي التنميـــة االقتصاديـــة
لتمكينهـــن بالقطـــاع الصناعـــي؟
تحظى المرأة الســـعودية باهتمام كبيـــر في منظومة
الصناعـــة الوطنيـــة اتســـاق ًا مـــع رؤية الســـعودية 2030
الراميـــة لتعزيـــز دورهـــن فـــي االقتصـــاد الوطنـــي ،حيث
يتـــم توفيـــر الحلـــول التمويليـــة وطـــرح العديـــد مـــن
الخدمـــات والمنتجـــات التـــي تناســـب عملهـــن الســـيما
فـــي المـــدن الصناعيـــة التـــي يعمل بهـــا يقـــارب  17ألف
ســـعودية حتـــى نهايـــة الربـــع األول مـــن .2020
وخـــال زياراتـــي المتتابعـــة للمـــدن الصناعيـــة اطلعـــت
على مشـــاريع رائدات وســـيدات األعمال فـــي الكثير من
المجـــاالت ،فنحـــن من أوائـــل الدول التي خصصـــت للمرأة

بيئـــة تالئم عملها وتوفر لها كافة التســـهيالت بإنشـــاء
واحـــات صناعية تضم المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة
والمصانـــع الجاهـــزة والصناعـــات والحـــرف اليدويـــة،
خاصـــة في ظل تبنـــي تقنيات الثـــورة الصناعيـــة الرابعة،
وأتمتـــة العمـــل التـــي ســـتوفر الكثيـــر من الفـــرص على
مســـتوى رواد األعمـــال ،والشـــابات الشـــغوفات للفرص
االســـتثمارية ،وحتـــى على مســـتوى الفـــرص الوظيفية
النوعيـــة المالئمـــة والمناســـبة لقـــدرات المرأة.
أخيـــراً ،ما هـــي تطلعاتكـــم لمنظومة الصناعـــة والمدن
الصناعيـــة في المملكـــة خالل عـــام -2021 2020م؟
نســـتكمل فـــي عـــام 2021م البنـــاء علـــى اســـتراتيجيتنا
لتمكين الصناعة الوطنيـــة واالرتقاء بالمحتوى المحلي،
وأن يكـــون القطـــاع الصناعـــي الخيـــار األول والجـــاذب
للمســـتثمرين ،وذلـــك مـــن خـــال خليـــط مـــن المحفـــزات
والتشـــريعات فالصناعـــة محـــور أساســـي فـــي رؤيـــة
المملكـــة  2030لتحقيـــق التحول االقتصادي المنشـــود
ومســـتهدفات الرؤيـــة ،ومن الطبيعـــي أن تتجه رؤوس
األمـــوال إلـــى االســـتثمار فـــي الصناعـــات الواعـــدة
واالســـتفادة مـــن المحفـــزات والممكنـــات المقدمة من
الدولـــة ،كمـــا أننا نعمل على ذلك من خالل تحســـين بيئة
االســـتثمار الصناعـــي ،وجـــذب رؤوس األمـــوال للقطـــاع،
والدفـــع بآليـــات النمـــو االقتصـــادي للقطـــاع الصناعي.

المدينة الصناعية بوعد الشمال
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ملفات

“مدن” تحقق أهداف التنمية المستدامة
وفق رؤية السعودية 2030

التحول االقتصادي
ُ
مستدامة
حلول
الدائري..
ٌ
ٌ
إلنقاذ الكوكب
ٍ
واحــد
“عندمــا يحــاول أحدنــا التمســك بعنصــرٍ
مرتبطــا ببقيــة العالــم مــن
فــي الطبيعــة ،يجــده
ً
ُصــور هــذه العبــارة التــي اســتحدثها
حولــه” ،ت ّ
عالــم التاريــخ الطبيعــي األســكتلندي الراحــل
ومتجــددا
مترابطــا
مشــهدا
جــون مويــر
ً
ً
ً
لنمــوذج االقتصــاد الدائــري ،الــذي يهــدف إلــى
االســتفادة القصــوى مــن المنتــج الصناعــي
عبــر تدويــره وإعــادة إخراجــه فــي أشــكال
واســتعماالت جديــدة ،وأيضــ ًا صيــغ متوازنــة
تحفــظ العالقــة بيــن الصناعــة ومــا تبقــى مــن
بيئــة ســليمة.
نشــأ مفهــوم االقتصــاد الدائــري ألول مــرة منــذ مــا يزيــد علــى
ارتفاعــا فــي
عامــا ،حينمــا شــهدت بدايــات الســبعينات
ً
أربعيــن ً
أســعار الطاقــة وزيــادة معــدالت البطالــة ،وذلــك بالتفكيــر فــي
ـل عــن الطاقــة.
إحــال القــوى العاملــة كبديـ ٍ
سلوكيات الحياة  ..تهديد لألرض
منــذ بــدء التحذيــرات األولــى مــن مخاطــر التغيــرات المناخيــة
وممارســة ســكان األرض ســلوكيات تهــدد الحيــاة علــى
ســطحها ،بــدأ الباحثــون فــي مجــال البيئــة فــي دراســة حلــول
بديلــة تضمــن الحفــاظ علــى البيئــة واالقتصــاد فــي آن واحــد
وتحقــق التــوازن فيمــا بينهمــا ،كان مــن بيــن ذلــك سياســة
ـادا يقــدر حجمــه بنحــو  90مليــار
“الدائريــة” التــي أصبحــت اقتصـ ً
جنيــه إســترليني فــي أنحــاء االتحــاد األوروبــي ،ويوظــف 160
ألــف شــخص إضافــي فــي قطــاع اســترداد المــواد وفــق برنامج
تطويــر المــوارد والنفايــات.
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يأتــي ذلــك فــي وقــت تقــدر فيــه أبحـ ٌ
وإحصائيات صــادرة عن
ـاث
ٌ
المنتــدى االقتصــادي العالمــي أن االقتصــاد الدائري يمكن أن
يوفــر عالميـ ًا نحــو تريليــون دوالر بحلــول عــام  ،2025كمــا ُيولــد
ـة جديـ ٍ
 100ألــف وظيفـ ٍ
ـدة خــال خمــس ســنوات ،فيمــا كشــفت
أن مضاعفة االقتصاد الدائري
أوروبية
دول
7
دراســات شــملت
ّ
ـؤدي إلــى خفــض انبعــاث غــازات الدفيئــة بنســبة 70%
ســوف تـ ّ
وتوفيــر  4%مــن إجمالــي كتلــة الوظائــف.
صناعة بدون نفايات
ٍ
ٍ
مباشرة للثورة الصناعية الرابعة
كنتيجة
جاء االقتصاد الدائري
المحــدودة
غيــر
والطاقــة
الخــام
المــواد
التــي دخلــت فيهــا
ُ
كعناصــر رئيســة ،وفــي هــذا الصــدد قامــت عــدد مــن الشــركات
الكبــرى بتتبــع مســار االقتصــاد الدائــري واالســتفادة من نتائجه
اســتثمارياً ،حيــث قامــت شــركة “إنتيــرا فــي فانكوفــر” بكنــدا
بإعــادة تدويــر الطعــام العضــوي غيــر المبــاع إلطعــام يرقــات
الذبــاب التــي َتســتخدمها فــي تغذيــة الماشــية ،وخفّ ضــت
شــركة “رولــز رويــس” البريطانيــة  -وهــي شــركة عموميــة
محــدودة ،تهتــم بمحطــات توليــد الطاقــة لمحــركات المالحــة
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ملفات
الجويــة والفضائيــة -اســتخدام المــواد الخــام والتكاليــف
ســمى
الم َّ
واالنبعاثــات مــن خــال برنامجهــا إلعــادة التدويــرُ ،
كل مــن مفهــوم الطاقــة المســتهلكة
«ريفيــرت» الــذي يعــزز ً
فــي الســاعة ومفهــوم إعــادة التصنيــع.
أيضــاًَ ،بنــت العالمــة التجاريــة “ألفيــس آنــد كريــس” نمــوذج
أعمالهــا علــى اســترداد منتجــات النفايــات الصناعيــة مثــل
خراطيــم الميــاه والفتــات المزاد العلني والمظالت العســكرية
المصنوعــة مــن الحريــر ،التــي لــم تعــد ُتســتخدم وإعــادة
تدويرهــا لألفضــل فــي شــكل ملحقــات فاخــرة مثــل األحزمــة
والحقائــب والمحافــظ.
وتقــوم شــركة “هاينــز” بالبحــث فــي إمكانيــة اســتخدام
جانبــا كأســاس لمــواد تركيــب
قشــرة الطماطــم التــي ُتلقــى ً
جديــدة لقطــع غيــار الســيارات ،فيمــا يختبــر الباحثــون فــي
«فــورد» متانــة أليــاف الطماطــم لمعرفــة مــا إذا كان باإلمــكان
اســتخدامها كبالســتيك حيــوي يمكــن وضعــه فــي أســاك
مســاند المركبــة وحاويــات التخزيــن .ولــك أن تعــرف أن “ايكيــا”
تقــدم منتجــا ٍ
ت مــن واجهــات مطابــخ وصناديــق تخزيــن هــي
بالكامــل مصنوعــة مــن الخشــب وقواريــر البالســتيك المعــاد
تدويرهــا ،وعلــى الــدرب ســارت شــركات تكنولوجيــة عمالقــة
ســعيا وراء دائريــة منتجاتهــا مثــل “ ”Apple”،”Hpو”.”Dell
المملكة والتنمية ..مسارات اإلنجاز
تجــارب محليــة متميــزة فــي مجــال االقتصــاد
تمتلــك المملكــة
َ
الدائــري ،فنجــد تجربــة “ارتقــاء” – وهــي جهـ ٌـة غيـ ُـر ربحيــة تقــوم
بجمــع أجهــزة الكمبيوتر المســتعملة وتجديدهــا وتوزيعها على
القطاعــات التعليميــة واالجتماعيــة بمســاعدة  2060متطوعــاً،
حيــث نجحــت فــي إعــادة تدويــر  23,416جهــازاً ،وإعــادة تأهيــل
 26,110أجهــزة ،وبلــغ عــدد األجهــزة التــي تــم التبــرع بهــا أكثــر مــن
 53,197جهــازاً ،أيضــاً ،تجربــة شــركة إســمنت “المدينــة” الحاصلــة
علــى جائــزة “ ”The Green Eraعــام 2017م -وهــي جائــزة تــم
تأسيســها للتعــرف علــى نمــاذج االســتدامة العالميــة.
وكانــت المملكــة قــد قدمــت مجــدد ًا أمــام مجموعــة الــدول الـــ
( )20طرحــ ًا بعنــوان “االقتصــاد الدائــري المنخفــض الكربــون”،
يقــوم علــى أربــع اســتراتيجيات ،هــي :الخفــض ،إعــادة
االســتخدام ،التدويــر ،والتخلــص ،بمــا يعيــد التــوازن إلــى دورة
الكربــون بالطريقــة نفســها التــي تحــدث فــي الطبيعــة.
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تبنت “مدن” تنظيمات
صارمة في إدارة
النفايات الصناعية وبناء
شراكات فاعلة لدعم
االقتصاد الدائري
“مدن” ..بيئةٌ مواتيةٌ للتحول
اتخــذت “مــدن” العديــد مــن القــرارات المحوريــة لدفــع عجلــة
االقتصــاد الدائــري وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
عبــر محــور “االســتهالك واإلنتــاج المســؤوالن” بجعــل المــدن
الصناعيــة بيئـ ًـة مواتيـ ًـة لتطبيــق التحــول المســتدام والخيــارات
الذكيــة ،وذلــك بتقليــل الهــدر واســتنزاف المــوارد وتوعيــة
المرتاديــن بتشــجيع نشــاطات إعــادة التدويــر.
فــي هــذا الســياق ،وضعــت “مــدن” خارطــة طريــق تســتهدف
العمــل علــى تســجيل مبــادرة جديــدة ضمــن برنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية “ندلــب” وتطبيقهــا
فــي المصانــع والشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،إلــى جانــب
تبنــي تنظيمــات صارمــة فــي إدارة النفايــات الصناعيــة ،وبنــاء
شــراكات فاعلــة مــع الــوزارات والهيئــات الحكوميــة وشــبه
الحكوميــة لدعــم االقتصــاد الدائــري ،وكذلــك مــع الجامعــات
والمراكــز البحثيــة لتطويــر مراكــز ابتــكار تعمــل علــى تصميــم
منتجــات نظيفــة وصديقــة للبيئــة.
تتضمــن خارطــة الطريــق تنفيــذ دراســة ترســم سياســات
وإجــراءات دعــم المصانــع لالنتقــال إلــى نمــوذج اقتصــاد دائــري
وربطــه باســتراتيجية “مــدن” ورؤيــة المملكــة  2030وأهــداف
التنميــة المســتدامة “ ،”SDGوفــي هــذا الجانــب عقــدت
“مــدن” ورش عمــل افتراضيــة مــع مــاك ومــدراء المصانــع
بعنــوان “دعــم شــركاء مــدن للتحــول لالقتصــاد الدائــري”
وتســجيل المهتميــن لتعزيــز التواصــل وتنفيــذ زيــارات بنــاء
شــراكة معهــم.

By MODON

سواعد

“سعودي بايو” إلنتاج اإلنسولين وأدوية
السرطان وأمراض الدم

مصنع وطني
قصة أول
ٍ
ويوطن التقنية
ينقل
ّ
الطبية الحيوية
تبــدأ كل قصــص النجــاح مــن الحلــم ،وتعتمــد فــي
تفاصيلهــا علــى اإلرادة والتصميــم لتختتــم
بالنجــاح والفخــر ...هــذا بالضبــط ينطبــق علــى
قصــة مصنــع “ســعودي بايــو” أول مصنــع فــي
المملكــة ُينتــج هرمــون اإلنســولين لعــاج مــرض
الســكر وأدويــة الســرطان .إنهــا قصــة ملهمــة
مــن القصــص الوطنيــة الطموحــة التــي تشــكل
نموذجـ ًا يحتــذى للقيــادات الشــابة ممــن يفكرون
خــارج الصنــدوق.
بــدأ المؤســس ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ،الدكتــور خالــد
ٍ
بحلــم اعتمــد علــى
الموســى ،هــذا المشــروع الحيــوي
المعطيــات واألرقــام ،واســتند إلــى رؤيــة المملكــة 2030
التــي تحـ ّ
ـث علــى مثــل تلــك األفــكار وتم ّكنهــا ،الموســى الــذي
نظــر حولــه وقــرأ مؤشــرات ارتفــاع نســبة مرضــى الســكري بيــن
ســكان المملكــة ،إلــى جانــب الحاجة الماســة لعالجات الســرطان
وأمــراض الــدم ،ســأل نفســه :لمــاذا ال نعمل علــى نقل وتوطين
صناعــة التكنولوجيــا الطبيــة الحيويــة ،ومــن هنــا قدحــت أول
شــرارة فعليــة ودارت أول ماكينــات الشــركة الســعودية
لصناعــات التكنولوجيــا الطبيــة الحيويــة (ســعودي بايــو) ،هــذا
المصنــع الضخــم الــذي أدار ماكيناتــه إلنتــاج اإلنســولين وأدويــة
الســرطان وأمــراض الــدم ،فتــم توقيــع اتفاقيــة مــع رائــدة
صناعــة اإلنســولين فــي العالــم شــركة “نوفــو نورديســك”
الدنماركيــة عــام  ،2018لتنطلــق شــركة وطنيــة كبــرى تمتلــك
أحــدث التقنيــات المتقدمــة التــي ســاهمت فــي تنفيــذ
اســتراتيجيتها بتوطيــن إنتــاج اإلنســولين.
“ســعودي بايــو” وضعــت أيض ـ ًا برنامج ـ ًا للكفــاءات الســعودية
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توطين صناعة اإلنسولين
لعالج مرضى السكري
حلم يتحقق على أرض
ٌ
الوطن المبارك
بحيــث بلغــت نســبة العامليــن الســعوديين فــي المصنــع التابــع
للشــركة نحــو  53%وبطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى  25,000وحــدة
دوائيــة فــي الســاعة ،أي حوالــي نصــف مليــون وحــدة دوائيــة
فــي اليــوم.
ويعــد توطيــن صناعــة اإلنســولين لعــاج مرضــى الســكري حلمـ ًا
ّ
يتحقــق علــى أرض الوطــن المبــارك ،علــى حــد تعبيــر الدكتــور
حســين الجزائــري ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســعودي بايــو،
الــذي أكــد أن الشــركة أطلقــت خطــة إلنتــاج مليــون ومئتــي ألــف
ـتهدفة الوصــول إلــى ٨
وحــدة إنســولين خــال هــذا العــام مسـ
ً
مليــون وحــدة للعــام .2028
إن هــذا المشــروع يحقــق واحــد ًا مــن أهــم أهداف”رؤيــة
المملكــة  ”2030فــي تعزيــز األمــن الدوائــي وتوطيــن التقنيــة
الطبيــة الحيويــة فــي المملكةالعربية الســعودية وبهذا تكون
الســعودية خامــس دولــة علــى مســتوى العالــم بعــد أمريــكا،
الدنمــارك ،فرنســا ،الصيــن فــي مجــال صناعــة اإلنســولين.
وأخيــراً ،قــام معالــي وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة ،بنــدر بن
إبراهيــم الخريــف بتدشــين المرحلــة األولــى من بــدء تصنيع دواء
“اإلنســولين” فــي المصنــع الواقــع بمدينــة ســدير للصناعــة
واألعمــال فــي منطقــة الريــاض ،ووقــف معاليــه علــى خطــوط
اإلنتاج بالمصنع التابع للشــركة الســعودية لصناعات التكنولوجيا
الطبيــة مصرح ـاً“ :إن توطيــن الصناعــات الدوائيــة ُتمثــل أولويــة
قصــوى لــدى منظومــة الصناعــة وذلــك ألهميتهــا في تحقيق
الصحــة العامــة واألمــن الدوائــي الوطنــي.
إنهــا قصــة مــن قصــص “ســواعد ســعودية” نجدهــا فــي كل
ٍ
ملهــم ومحفّ ــز ألعمالنــا الصناعيــة،
مــكان ونقدمهــا كمثــال
وهــو مــا يتفــق مــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية ،أحــد برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030والــذي
فتــح اآلفــاق باتجاهــات عــدة تهــدف إلــى توطيــن الصناعــات ذات
األولويــة بمــا فيهــا صناعــة األدويــة واللقاحــات ،وهــذا جــزء مــن
اســتراتيجية منظومــة الصناعــة بشــكل عــام ومــدن بشــكل خــاص
التــي تدعــم خطــط التوطيــن والصناعــات الحيويــة.
By MODON

زيارة

بينبع ..
واحة “مدن”
ُ

المدينة الصناعية
النسائية
مــن المــاء جــاءت شــهرة ينبــع ،حيــث ُعرفــت بمهــد
الينابيــع التــي حــوت  3700عيــن مــاء جاريــة ،كمــا
كانــت عالمــة لالقتصــاد ونقطــة تميــز للصناعــة
الســعودية ،منــذ النهضــة الصناعيــة التــي انطلقــت
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي وامتــدت لتصــل
إلــى واحــة “مــدن” المدينــة الصناعيــة النســائية.
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By MODON

زيارة

الطبيعة والتاريخ
تمتلــك “ينبــع” ثــروة طبيعيــة ومخزونــ ًا حضاريــ ًا يضيــف
إلــى تاريخهــا زخمــ ًا وثــراء كبيــراً ،فهــي لؤلــؤة البحــر
األحمــر حيــث كانــت فــي بدايــة نشــأتها ممــر ًا لقوافــل
التجــارة العابــرة مــن اليمــن إلــى مصــر ،حتــى جــاء العهــد
الســعودي فأولتهــا القيــادة الرشــيدة اهتمامــ ًا كبيــر ًا
مســتفيدة مــن موقعهــا الجغرافــي علــى ســاحل البحــر
األحمــر ،وحيــث وقــع عليهــا االختيــار فــي عــام 1975م
لتصبــح واحــدة مــن المــدن الصناعيــة الكبــرى فــي
المملكــة.
واحة “مدن”
يرجــع تاريــخ الواحــة إلى عــام 2014م ،عندما وضع صاحب
الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز
أميــر منطقــة المدينــة المنــورة حجــر أســاس مشــروع
تطويــر واحــة “مــدن” فــي ينبــع بمســاحة إجماليــة تقــدر
بنحــو  500ألــف متــر مربــع ،كمدينة صناعية مهيئة لعمل
المــرأة وتعزيــز دورهــا فــي النهضــة التنمويــة التــي
بــدأت بافتتــاح أول مصنــع للتمــور فــي الواحــة يعمــل بــه
 50فتــاة ســعودية.
تتبــع واحــة “مــدن” ينبــع القطــاع الغربــي ومركــزه
الرئيــس المدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة ،وتســهم
بشــكل كبيــر فــي تمكيــن ودعــم دور المــرأة واســتثمار
قدراتهــا ودمجهــا فــي قطــاع الصناعــة ،كذلــك دعــم
رواد ورائــدات األعمــال بهــدف إيجــاد الفــرص الوظيفيــة
ألبنــاء وبنــات محافظــة ينبــع إلــى جانــب تحفيــز المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة.

تسهم “مدن” بشكل
كبير في تمكين ودعم
دور المرأة واستثمار
قدراتها ودمجها في
قطاع الصناعة

نموذجيــة مدعومــة بالمرافــق المهمــة التــي تتــواءم
مــع طبيعــة وظــروف المــرأة ،حيــث تضــم الواحــة حضانــة
أطفــال ،مراكــز طبيــة ورياضيــة ،باإلضافــة إلــى منطقــة
ترفيــه ،ومســطحات خضــراء.
تســتهدف واحــة “مــدن” بينبــع المشــاريع الرياديــة
الصناعيــة مــن الصناعــات الخفيفــة والصديقــة للبيئــة
الحلــي واإلكسســوارات ومســتحضرات
ومنهــا“ :صناعــات ُ
التجميــل وصناعــة األزيــاء والمنســوجات ،والحــرف
المســندة إلــى
اليدويــة التــي تأتــي فــي إطــار المبــادرات ُ
“مــدن” فــي برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخِ ْدمات
اللوجســتية “ندلــب”.
ويجــري حالي ـ ًا العمــل علــى إنشــاء  20مصنع ـ ًا بمســاحة
 700م ²للمصنــع الواحــد ،إلــى جانــب تنفيــذ العديــد مــن
المشــاريع الخِ ْدميــة والتطويريــة للواحــة أبرزهــا تنفيــذ

مصانع وصناعات

الخــط الناقــل لميــاه الشــرب وتنفيــذ شــبكة الجهــد

تعمــل “مــدن” علــى تطويــر الواحــة كمدينــة صناعيــة

المتوســط ومشــروع إنشــاء البوابــات واألســوار.

واحة “مدن” بينبع
تاريخ اإلنشاء:

المساحة
اإلجمالية:
 500ألف م²

المسافة إلى
أقرب مطار:
 3كم إلى مطار
األمير عبدالمحسن
بن عبدالعزيز
اإلقليمي

المسافة إلى أقرب
ميناء 19 :كم إلى
ميناء ينبع التجاري

الموقع :شمال
وسط مدينة
ينبع ،على
الجهة الشمالية
من مطار ينبع
اإلقليمي

المساحة
المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى
أقرب محطة قطار:
 222كيلو متر
إلى محطة قطار
الحرمين في
المدينة المنورة

الصناعات القائمة
والمستهدفة:

عام 2014م
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(الـحلِي واإلكسسوار،
ُ
األزياء والمنسوجات،
مستحضرات التجميل،
والـحرف اليدوية)
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تمكين

وطن أكثر ازدهار ًا
نحو
ٍ

قــــــــمنة  ..من ُمستقبل
الر
َّ
َ
الصناعة إلى ِصناعة
المستقبل
مــن أجــل بنــاء القــدرات وتحقيــق األهــداف
الطموحــة لرؤيــة المملكــة  ،2030بــادرت
المملكــة العربيــة الســعودية بإطــاق برنامــج
التحــول الرقمــي ُمســتهدفةً الوصــول إلــى
بيئــة اســتثمارية قائمــة علــى الثــورة الصناعيــة
ثــورة تعــزز ُخطــط اإلنتــاج فــي مــدن
الرابعــة.
ٌ
وبنــى تحتيــة تتمتــع بالتقنيــة
ذكيــة ذات خدمــات ُ
العاليــة ،وهــو مــا يتفــق وتطلعــات ولــي العهــد
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان
“حفظــه اللــه” أمــام مؤتمــر “مبــادرة ُمســتقبل
االســتثمار” فــي عــام 2017م بقولــه« :طموحنــا
أن نبنــي وطنـ ًا أكثــر ازدهــاراً ،يجــد فيــه كل مواطــن
مــا يتمنــاه ،فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه معـ ًا لــن
نقبــل إال أن نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم».
ما هو مفهوم الرقمنة؟
ُتعــد “الرقمنــة” واحــدة بيــن مصطلحــات أخــرى مثــل “اإلنترنــت
الصناعــي” و”المصنــع الرقمــي” ،كذلــك “الثــورة الصناعيــة
المصطلــح الــذي يجمــع بيــن التحــول الرقمــي
الرابعــة” ُ
الشــامل لكافــة األصــول الماديــة ،والتكامــل فــي المنظومــة
الرقميــة مــع الشــركاء فــي سلســلة القيمــة المضافــة،
ويأتــي فــي أعقــاب ثــاث ثــورات صناعيــة ســابقة بــدأت أولهــا
فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر.
رؤية وركائز وطنية
تحظــى عمليــة التحــول الرقمــي بأهميــة كبيــرة فــي برامــج
رؤيــة الســعودية  2030وتعــد أحــد الركائــز األساســية فــي
منظومــة تمكيــن الصناعــة وزيــادة المحتــوى المحلــي،
وذلــك بتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة من خالل نشــر شــبكات
الممكنــة للتقنيــات
األليــاف الضوئيــة والشــبكات الالســلكية ُ
الحديثــة فــي المصانــع وداعمــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة.
فالمتأمــل لتوجهــات الحكومــة الرشــيدة ورؤيــة ولــي العهد
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان حفظه الله،
يــدرك حــرص القيــادة وتطلعهــا نحــو تعزيــز البنيــة الرقميــة
القائمــة علــى المعرفــة الشــاملة ،واتســاق االســتثمارات مــع
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تطور كبير تشهده
المدن الصناعية في
بنيتها التحتية الرقمية
لمستقبل صناعي واعد
األولويــات الحكوميــة للوصــول إلــى اقتصــاد مزدهــر ،يتجلــى
ذلــك فيمــا تشــهده المملكــة حاليــ ًا مــن تحقيــق قفــزات
نوعيــة علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي فــي توطين
التقنيــات الحديثــة ،وســعيها الدائــم للتحــول نحــو اقتصــاد
المعرفــة واالبتــكار.
الرقمنة وتمكين الصناعة
علــى مســار تمكيــن الصناعــة واالقتــراب أكثــر مــن مســتقبل
صناعــي رقمــي واعــد ،أطلقــت “مــدن” بالتعــاون مــع وزارة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مبــادرة تحفيــز الحلــول
الرقميــة األساســية فــي المصانــع لتعزيــز التوجــه نحــو تبنــي
تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي  36مدينــة صناعيــة،
وذلــك فــي خطــوة تهــدف إلــى توفيــر المم ّكنــات الرقميــة
المناســبة للمنشــآت الصناعيــة ،وتحفيــز تبني خدمــات وحلول
المصــدر المفتــوح فــي القطــاع الصناعــي ،باإلضافــة إلــى
تمكيــن التحــول الرقمــي وتطويــر القطــاع الصناعــي مــن خالل
منظــور وطنــي رقمــي يعكــس رؤيــة المملكــة الرقميــة.
البنية التحتية الرقمية
خــال خطــة مدتهــا  4ســنوات تبــدأ مــن عــام 2019م وحتــى
عــام 2023م ،تشــهد المــدن الصناعيــة تطويــر البنيــة التحتيــة
الرقميــة ،حيــث تــم خــال المرحلــة األولــى اســتكمال شــبكة
األليــاف الضوئيــة فــي خمــس مــدن صناعيــة هــي “المدينــة
الصناعيــة بالخــرج ،المدينــة الصناعيــة بســدير ،المدينــة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة،
والمدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة” وتــم ربــط  1300مصنــع
بالشــبكة بالتعــاون والمشــاركة مــع القطــاع الخــاص وشــركات
االتصــاالت .
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الثورات الصناعية

(الثورة الثانية)
(الثورة األولى)
اختراع عملية التصنيع
الميكانيكي عن طريق
المياه والبخار

تطبيق عملية التصنيع
الشامل باستخدام
الكهرباء ومحركات
االحتراق لتزويد اآلالت
بالطاقة

1800م

1900م

(الثورة الثالثة)
بداية اإلنترنت ودخول
حقبة جديدة شكلت
فيها اإللكترونيات
وتكنولوجيا
المعلومات والروبوت
بداية عصر المعلومات
الجديد.

(الثورة الرابعة)
اعتماد أنظمة
اإلنتاج اإللكتروني
الملموس في ربط
َعالَمي اإلنتاج المادي
واالفتراضي فيما
يعرف بـ “المصنع
الذكي”.

1970م

2015م

التقنيات المساهمة في عمليات الرقمنة
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منصات إنترنت األشياء

التوثيق وكشف عمليات االحتيال

الحوسبة السحابية

الطباعة ثالثية األبعاد

تكنولوجيا الواقع المعزز

أجهزة االستشعار عن بعد

تكنولوجيا كشف المواقع

تحليل البيانات الكبيرة والخوارزميات المتقدمة

التفاعل المتقدم بين اإلنسان واآللة

أجهزة الهواتف المحمولة
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استثمارات

كيف ُتمول مشروعك
الصناعي عبر ُ
“أسس”؟
ما هو ُ
“أسس”؟
منتــج تمويلــي تــم إطالقــه بالتعــاون بيــن “مــدن” وبنــك
رواد
التنميــة االجتماعيــة لتمكيــن الصناعــة ودعــم ّ
األعمــال لتأســيس مشــاريعهم الصناعيــة.

الهدف االستراتيجي
يتقاطع منتج ُ
“أسس” مع الهدف
المستدامة
التاسع من أهداف التنمية ُ
التابعة لألمم المتحدة ،والذي تعمل
“مدن” على تحقيقه بضمان إقامة
مدن صناعية ُمستدامة وحديثة ،ذات
تخطيط ذكي ومصنف حسب النشاط.

األهداف

تحسين الموقع الريادي للملكة
(مؤشر الريادة)
توطين الصناعات المتطورة
تطوير القطاع الصناعي
تسهيل الحصول على التمويل
لرواد القطاع الصناعي
المساهمة في توفير الفرص
الوظيفية
زيادة الناتج المحلي اإلجمالي
تطوير الموازنة التجارية
زيادة تسهيل ممارسة العمل الحر

الصناعات المستهدفة
مستحضرات التجميل
األطعمة والمشروبات
المعدات الكهربائية
األجهزة والمستلزمات الطبية
المعادن المشكلة
النسيج والملبوسات
اآلالت والمعدات
قطع غيار وسائل النقل

مستهدفات اقتصادية
المميزات

مصانع جاهزة
بدون هامش ربح
فترة سماح  24شهر ًا
منصة إلكترونية مشتركة
أولوية ومسار سريع
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عدد
الفئة
المستهدفة المستفيدين
منتج جديد

المواطنون
والمواطنات

 650مليون ريال
 300مصنع
 84شهر ًا فترة سداد
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أجندة

أجندة المعارض
والمؤتمرات
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“مدن تك أونالين”

هوريكا السعودية 2021

إندكس السعودية 2021

يوليو 2021

سبتمبر 2021

سبتمبر 2021

المكان :منصة مدن تِك أوالين -
فعالية إفتراضية

المــكان :واجهــة الريــاض للمعــارض
والمؤتمــرات – الريــاض

المــكان :مركــز الريــاض الدولــي
للمعــارض والمؤتمــرات – الريــاض

فعاليــة تثقيفيــة تنظمهــا “مــدن”
لرفــع وعــي الطــاب والطالبــات
العمريــة بيــن ( 9و )14
فــي الفئــة ُ
عامــ ًا حــول تقنيــات الثــورة الصناعيــة
الرابعــة ودمــج مفاهيــم التعليــم
بالترفيــه ضمــن برامجهــا للمســؤولية
االجتماعيــة .

منصــة وطنيــة تســتهدف تبــادل
الخبــرات والتجــارب بيــن الشــركات
الكبــرى المحليــة والدوليــة فــي
مجــال صناعــة األغذيــة والمشــروبات
والضيافــة ،كمــا يشــارك فيــه نخبــة
مــن المســتثمرين والصناعييــن علــى
المســتويين المحلــي والدولــي.

حــدث رائــد يربط شــركات توريد وتصنيع
التجهيــزات الداخليــة بأكثــر مــن 6000
المتخصصيــن فــي المجــال،
زائــر مــن
ّ
مصممــي الديكــور
بمــن فيهــم
ّ
الداخلــي والمهندســين المعمارييــن
ومديــري المشــاريع ومســؤولي
المشــتريات فــي هــذا االقتصــاد اآلخــذ
فــي التنــوع بوتيــرة متســارعة.
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