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ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ "ﻣﺪن"
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
"رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ "2030

اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﻤﺲ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻮاﻗﻊ
إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

أرض وﻗﺮض ﺻﻨﺎﻋﻲ..
ُﻣﻨﺘَﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ

ﻗﺒﺴﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﺎزي اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ
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Dar Al-Handasah is the founder of the
multinational Dar Group of consulting firms, with
a totalworkforce of more than 18,600, where
all members can draw upon the resources and
experience of the entire Group.
With a permanent staff of 9,850 (including
6,750 professionally qualified engineers; architects;
town planners; environmentalists; economists;
finance, marketing and management specialists;
quantity surveyors; and others) and over 4,000
successfully completed projects, Dar Al-Handasah
has in-house expertise and experience to cover a
wide range of engineering fields.
Dar has been constantly ranked among the top
10 International Design Consultant issued by
Engineering News-Record for the last 15 years.

إن شركة دار الهندسة للتصميم واالستشارات الفنية
(شاعر ومشاركوه) مؤسسة استشارية عالمية متعددة
االختصاصات في مجاالت الهندسة والعمارة والتخطيط
 تأسست.والبيئة وإدارة المشاريع واإلنشاء وإدارة المرافق
 وتعمل في المملكة العربية السعودية١٩٥6 الشركة عام
.١٩٥٧ منذ عام
ً  عمي٩٥0 وقدمت الشركة خدمات استشارية ألكثر من
60 ال في
. مشروع4000 دولة حيث عملت في
لقد أسست شركة دار الهندسة مجموعة دار المكونة من
 حيث، موظف١8،600 عدة شركات استشارية تضم اكثر من
تستطيع كل شركة عضو في المجموعة اإلستفادة من موارد
.وخبرات المجموعة
تمتلك دار الهندسة من الخبراء والخبرة ما يؤهلها للقيام
٩8٥0 باألعمال في كثير من المجاالت الهندسية حيث تضم
 من الكوادر المهنية ما بين مهندسين6٧٥0 موظفًا (منهم
، ومخططين ُم ُدنيين، ومعماريين،في عدة اختصاصات
 واختصاصيين في مجاالت، واقتصاديين،وأخصائيي بيئة
 وقد عمل.المال واإلدارة والتسويق وحصر الكميات وغيرها
. مشروعًا تم تنفيذها بنجاح4000 هؤالء على أكثر من
 شركات١0 وقد صنفت دار الهندسة بإستمرار بين أفضل
استشارية عالمية على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية
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Dar has provided consultancy services to more
than 950 clients in 60 countries, and has handled
over 4,000 projects.

dar.com

Dar Al-Handasah Consultants (Shair and
Partners) is an international multidisciplinary
consulting organization in engineering, architecture,
planning, environment, project and construction
management, and economics, founded in 1956
and has been active in Saudi Arabia since 1957.
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مجلة دورية تصدر عن الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية

اإلشراف العام

بندر بن صالح الطعيمي

رئيس التحرير

سعد بن محمد الغامدي
نائب رئيس التحرير

فهد بن أحمد العبد العالي
مدير التحرير
للمراسلة

مجلة الصناعة السعودية
مجلـــة دوريـــة تصدر عـــن الهيئة
السعوديــة للمــــــدن الصناعيــــــة
ومناطــــــــــق التقنيــــــــة «مـــدن»
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محمد فتحي
هيئة التحرير

عبدالله بن محمد الموسى
أبو العال الحاج محمد

ص.ب  84214الريـــــــــــــــــــــاض 11671
امتياز التسويق واإلخراج الفني
سما الجواد للتسويق اإلعالني

لإلعالن من داخل المملكة
حــــــي الـمــــــــلز ـــ شــــــارع جـرير
ص.ب  2689الــريـــــــــــاض 31461
هــاتـف966+ )011( 4720332 :
فـاكـس966+ )011( 4720785 :
info@sama-media.com
www.sama-media.com

نافــذة علــى العالــم :تعتمــد قــوة اليابان
االقتصاديــة علــى الطاقــة واإلبــداع لدى الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة ،حيــث تنتــج الشــركات الصغيــرة
واملتوســطة معظــم املكونــات التــي تدخــل فــي التصنيع
اليابانــي ،حيــث متثــل  70%مــن جميــع وظائف
القطــاع اخلاص- .

34

شــخصية العــدد :أســهم الراحــل د .غازي
القصيبــي ،فــي وضــع أرضيــة راســخة ،ولبنــة متينة
لتطويــر الصناعــة فــي اململكــة ،حيــث وضــع نصب
عينيــه أن معــدالت تقــدم وارتقــاء الــدول تقاس بشــكل
رئيــس مــن خــال مؤشــر التنميــة االقتصادية اخلاص
بهــا ،مــا دفعــه التبــاع أحــدث األســاليب العلمية في
التخطيــط إلرســاء نهضــة صناعيــة علــى أســس علمية
ثابتــة تشــارك فــي إمنــاء االقتصــاد الوطني-
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تقرير :أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية
استراتيجيتها وهويتها اجلديدة ،برعاية
وحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية
املهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ،وبحضور عدد من
كبار املسؤولني والصناعيني واإلعالميني ،وذلك حتت شعار
“رؤية جديدة لتمكني الصناعة”- .
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قصــة نجــاح :بالطمــوح بــدأ ،وباالجتهــاد خط مســار
جناحــه ،وباإلصــرار حقــق إجنازه ،إنــه رائد األعمال
املهنــدس عمــر الشــمالن ،الذي أضاف لشــباب
وشــابات الوطــن مت ّيـزًا جديـ ًد ا ،بتأسيســه مصنع
«الصناعيــون الســعوديون» ( ،)SIFاملتخصــص فــي
إنتــاج املســتهلكات الطبيــة ذات االســتخدام الواحــد،
فــي مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال -

44

تقريــر :دفعــت الرؤيــة املســتقبلية الثاقبــة التــي
تتمتــع بهــا القيــادة ،واملقومــات الطبيعيــة الالمحــدودة
التــي تذخــر بهــا اململكــة ،إلــى التفكيــر فــي االنتقال
بالســعودية مــن دولــة متقدمــة فــي تصديــر النفط ،إلى
دولــة رائــدة فــي مجــال تصديــر الطاقة املســتدامة ،في
ظــل مــا تشــهده اآلن مــن خطــوات غير مســبوقة في
مجــال إنتــاج الطاقــة النظيفــة -
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اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن وجهة نظر الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»

"مدن"

ٍ
عهد جديد يواكب الطموحات
نحو

رؤيتها الجديدة ،لتمكني
يف إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية اململكة  ،2030دشنت
الصناعة ،والتي تضمنتها اسرتاتيجيتها الهادفة إىل تهيئة نوعية للبيئة الصناعية ،لتصبح أكثر جاذبية
بكافة مدننا الصناعية ومناطق التقنية باململكة.

م .خالد بن محمد السالم
مدير عام»مدن»

وقد استندت رؤيتنا يف ذلك عىل تطوير بيئة صناعية وتقنية ذكية جاذبة لالستثمار ،من خالل خطط
طموحة تدفع بمساهمة مدننا الصناعية إىل ذروة املنافسة العاملية ،وذلك باالعتماد عىل عاميل االبتكار
ً
إضافة إىل التكامل مع الجهات الحكومية والرسمية ذات العالقة ،وعقد
للمنتجات وتحسني الخدمات،
الرشاكات املثمرة مع القطاع الخاص ،واالستثمار الفاعل يف رأس املال البرشي وتعزيز بيئة العمل،
لتكون أكثر تحفيزا ً لرشكائنا.
ويف ذلك اعتمدت اسرتاتيجيتنا الجديدة عىل مرتكزات واضحة تساعد يف تحقيق أقىص درجات النجاح،
عطفا ً عىل توفريها مؤرشات قياس تساعد يف تقويم األعمال وتحقيق أهدافنا يف رفع درجة رىض رشكاء
 ،لالستفادة من عملية ترسيع اإلجراءات وأتمتة األعمال ،إضافة إىل رفع كفاءة اإلنفاق واالستفادة
املثىل من املوارد ،إىل جانب تفعيل أعمال إدارة الجودة عىل مختلف املستويات ،لتوفري منصة صناعية
قادرة عىل املنافسة عامليًا ومتوافقة مع متطلبات بيئة العمل.
بكفاءة عالية وفق رؤية ثاقبة لتحقيق أهدافنا ،ما انعكس عىل زيادة عدد املصانع
لقد عملنا يف
واملنشآت التجارية والخدمية وتعزيز مساهمتها يف االقتصاد الوطني ،وجاء كل ذلك متماشيا ً مع
أهدافنا يف تمكني الصناعة ،ومحفزات بناء املشاريع الحيوية ،وتطوير وتنمية املناطق الواعدة.
كما راعت اسرتاتيجيتنا للنهوض بالقطاع الصناعي ،أهمية تطوير املحتوى املحيل ورفع مساهمته
يف االقتصاد الوطني ،من خالل تفعيل الرشاكات الوطنية واستقطاب االستثمارات العاملية بمدننا
الصناعية ،لقيادة التحول الصناعي املستدام ،وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية لرشكائنا من
املستثمرين والصناعيني ورواد ورائدات األعمال.
وسنظل نبذل املزيد لتحقيق النماء والتطور ومواكبة املتغريات التنموية املتسارعة بفضل الدعم
والرعاية الكبرية من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبد العزيز آل سعودـ -أيدّه الله ،-وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبد العزيز آل سعود –حفظه الله -لتحقيق االستدامة ورسم مسارات واضحة للتنمية الشاملة ،تدفع
القطاع الصناعي لتحقيق قيمة مضافة تصب يف صالح نمو االقتصاد الوطني بوصفه أحد أبرز دعائم
ومرتكزات رؤية اململكة .2030
مُجددا ً نؤكد أننا لن ندخر جهدا ً يف سبيل بناء قطاع صناعي مزدهر ،قائم عىل املعرفة واالبتكار
والتنويع ،قادرا ً عىل طرح خدمات ومنتجات نوعية جديدة ذات قيمة مضافة ،بالتكامل مع الجهات
الحكومية والرسمية ذات العالقة وباالعتماد عىل العطاء الكبري والجهود املقدرة ملنسـوبينا ،حتى
نتمكن من إنفاذ اسرتاتيجيتنا الجديدة لتمكني الصناعة ،والتي ستعزز توجهنا لتحقيق طفرة صناعية
ضخمة ،توفر االكتفاء الداخيل وتنعكس إيجابا ً عىل اقتصاد اململكة.

هويتنا تعكس قيمنا وتطلعاتنا المستقبلية
عىل مرحلة جديدة يف مسريتها
استرشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
القاصدة نحو التقدم واالزدهار وتحقيق التكامل الصناعي واالقتصادي باململكة ،وذلك بإطالقها
لهويتها الجديدة ،التي تتطلع من خاللها ترسيخ رؤية جديدة لتمكني الصناعة باململكة واالرتقاء بها،
لتعزيز مساهمتها يف االقتصاد الوطني.

بندر الطعيمي
مدير إدارة التسويق
واالتصال المؤسسي
والمتحدث الرسمي
في “مدن”

واعتمدت الهوية الجديدة شكالً معارصا ً ّ
جسدت من خالله التطور الذي تشهده
عىل كافة
األصعدة ،حيث مثَّل الخط املعتمد يف تصميم الشعار عىل طريقة الشكل العمودي ،إشارة نابهة إىل
مستقبل يحمل يف طياته الكثري من الطموحات ومزيدا ً من النمو ،حيث انطلقت قاعدة الشعار من طرق
تنبض يف مدننا الصناعية ،وترتكز بكل أشكال العطاء واإلبداع واالبتكار ،لتعرب من خالل تقاطعها
عن رمزية شعار مملكتنا الغالية ،ما يمثل يف حد ذاته ،دافعا ً وحافزا ً إضافيا ً لتحقيق أهدافنا وخططنا
االسرتاتيجية التي تتماىش مع رؤية اململكة .2030
وقد عرب الجزء العلوي من الهوية عن املصانع واملباني يف مدننا الصناعية التي تنترش وتتوزع يف كافة
أنحاء ومناطق اململكة ،والتي تكشف من خالل أشكالها الجمالية املعربة عن مدى التطور واالزدهار
الذي حققناه يف خدمة مجتمعنا ووطننا ،عرب مسرية ممتدة من النماء والتطور بدأناها يف العام
2001م ،مثلت قاعدة انطالق ملرحلة جديدة تعكس قيمنا وتطلعاتنا املستقبلية.
وتربز هويتنا الجديدة ،الرتكيز االسرتاتيجي لتحقيق قفزة نوعية بمدننا الصناعية ،وتُسلط الضوء
عىل إمكانياتنا وقدراتنا الفعالة عىل االستجابة لكل التحديات ،بتطويعها والعبور من خاللها لخلق
بيئة جاذبة لرشكائنا من املستثمرين والصناعيني ،وتقديم خدمات عالية الجودة وفق منهجية عمل
احرتافية ،تعرب عن شخصية
وقيمها التي تتبناها ،والقادرة عىل االرتقاء بالقطاع الصناعي
وتعظيم مساهمته يف الناتج املحيل.
ولعل ما تضيفه الهوية الجديدة يمثل بعدا ً الفتا ً ودفعة كربى لـ
نحو بذل مزيد من الجهد
والعطاء والعمل ،بما يتواءم مع االنتشار الواسع لألرايض الصناعية املطورة يف كافة أنحاء ومناطق
اململكة ،وبما يجسده من تكامل الخدمات يف املدن الصناعية والتوجه املتسارع لتحويلها إىل مدن ذكية.
إننا يف “مدن” ،نتطلع بكل فخر لخدمة مجتمعنا الصناعي من خالل تقديم خدمات ومنتجات عالية
الجودة ،تعكس رحلة النجاح االستثنائية التي بدأنا كتابة فصولها قبل أكثر من 15عاماً ،ونأمل
أن تكون الخيارات التي حققناها لهويتنا الجديدة والتي تعكس قيمنا وتطلعاتنا املستقبلية ،دافعا ً
لتمكني الصناعة يف اململكة لتحقيق التنافسية العاملية.
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established in the year 1997 under the license of the ، هـــ1417  لعــامS/1725 بترخيــص مــن وزارة الصناعــة رقــم
Ministry of Industry # 725/s dated 29/1417H and sitحيــث تقــع فــي املنطقــة الصناعيــة بالقــرب مــن طريــق اخلــرج
uated in the Industrial city near Al Kharj road with a
2
M/s. Mohammed Al Ojaimi Industrial Group has been
 متــر106.200
مبســاحة إجماليــة
1997   .
 

total built up area of 106,200 Sq. mtr.
established in the year 1997 under the license of the

 1417 S/1725

:وتشمل اجملموعة على املصانع اآلتية
The Group
includes
the dated
following
factories:
Ministry
of Industry
# 725/s
29/1417H
and situated
    .للمحوالت
 
مصنع
 
• MATCO Transformer Factory.
ماتكو
in the Industrial city near Al Kharj road with a total built
• MATCO Compact (Package/Unit) substation Factory.
مصنع ماتكو
.2 10.للمحطات
6,200
up area
of 106,200
Sq. mtr.
• Al-Ojaimi
Panels
Board. (CT.s - Cable Lugs - Meter
.مصنع العجيمي للوحات
Box - Link Box) Factory.
.املصنع السعودي للموصالت النحاسية واألسالك املعزولة
• SWANCO Copper Bus-bar & Enamelled Wires Factory.
The Group includes the following factories:

•
•
•
•

MATCO Transformer Factory.
MATCO Compact (Package/Unit) substation
Factory.
Al-Ojaimi Panels Board. (CT.s – Cable Lugs –
Meter Box – Link Box) Factory.
SWANCO Copper Bus-bar & Enamelled Wires
Factory.

.  
.  

    


•
•
•
•
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حراك صناعي عرفته المملكة
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يعقد املتابع للحراك االقتصادي باململكة ،حاجب
الدهشة ،وهو يرى الطفرة الصناعية الهائلة
التي حققتها خالل العام الجاري 2018م ،يف
قطاعات صناعة النفط والغاز والبرتوكيميائيات
والتعدين والتكرير والطاقة والصناعات
األخرى الثقيلة والخفيفة ،وصوال ً إىل الصناعات
التحويلية التي مهدت لصناعة السيارات وقطع
الغيار والصناعات البحرية والعسكرية إىل
املنتجات االستهالكية ،يف ظل ما تلقاه من رعاية
ملكية مباركة ،حيث قاد خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز-أيده الله -أضخم
حراك صناعي عرفته اململكة واملنطقة الخليجية
والعربية والعالم أجمع ،يف ظل تالحم عمالقة
النفط والتكرير والبرتوكيميائيات والتعدين يف
العالم رشكات “أرامكو” و”سابك” و”معادن”
التي تحالفت فيما بينها للهيمنة عىل املشهد
ً
ُحققة مرشوعات صناعية
الصناعي العاملي م
اسرتاتيجية جديدة يف اململكة ويف مختلف أنحاء
العالم ،بحجم استثمارات تقدر بنحو  3تريليون
ريال واستحداث عرشات اآلالف من الوظائف.
رؤية ثاقبة
كشفت شبكة “باريس نيوز” يف تقرير لها ،إن
خادم الحرمني الرشيفني قاد وفق رؤيته الحكيمة
وبُعد نظر صاحب السمو امللكي ويل عهده األمني
األمري محمد بن سلمان قائد التحول الوطني
2020م ورؤية اململكة 2030م ،رحلة الرتيليون
الثانية يف االستثمارات الصناعية بالجبيل وينبع،
ورابغ ،ورأس الخري للتعدين ،وجازان للصناعات
األساسية والتحويلية ،ومدينة امللك سلمان
للطاقة ،واملدن االقتصادية األخرى ،لتميض

باستقرار نحو رحلة “تريليونية” ثالثة تعزز
مكانة اململكة الصناعية يف صدارة دول العالم يف
إنتاج البرتوكيميائيات وتكرير النفط واملعادن
حيث ارتفعت الطاقة اإلنتاجية للبرتوكيميائيات
إىل نحو  120مليون طن سنوياً ،وبلغت الطاقة
التكريرية  20ماليني برميل سنوياً ،ارتفاع
الطاقة التكريرية إىل خمسة ماليني برميل سنويا ً
لتنتج أكثر من  1,8مليون برميل يوميا ً من
املنتجات املكررة ،حسب صحيفة (الرياض).
الجبيل وينبع
تنامى حجم صادرات الهيئة امللكية للجبيل
وينبع بأكثر من  70%من إجمايل الصادرات
السعودية ،وبلغ حجم صادراتها  85%من
إجمايل الصادرات غري النفطية يف اململكة،
فيما تواصل مسريتها لرفع عدد املنتجات
الصناعية األساسية والتحويلية ذات القيمة
املضافة من  432منتجا ً إىل  516منتجاً،
وزيادة إجمايل ناتج صناعاتها البالغة 252
مليون طن إىل  309ماليني طن ،ورفع حجم
استثمارات القطاع الخاص باململكة من 681
مليار ريال إىل  1.065تريليون ريال بحلول
2020م ،فضالً عن رفع تنافسية قطاع الطاقة

السعودية تُهيمن على
المشهد الصناعي العالمي
باستثمارات تتجاوز
 3تريليون ريال
رأس الخري للتعدين

باملحافظة عىل حجم الطاقة اإلنتاجية للبرتول
عند  12.5مليون برميل يومياً ،وحجم إنتاج
الغاز الجاف من  12مليار قدم 3قيايس يومياً،
إىل  17.8مليار قدم 3قيايس يومياً.
التحالف األكبر
أنجزت رشكتا “أرامكو” و”سابك” خطوات
متقدمة يف مرشوعهما املشرتك لتحويل النفط
الخام إىل كيميائيات ،واملخطط سيتم إنجازه يف
غضون سبع سنوات ،حيث تم إنجاز  50%من
الدراسات التفصيلية والتصميمية والهندسية
وطرح مناقصات األعمال الهندسية بحجم
استثمارات تقدر بنحو  112.5بليون ريال،
ويُنتظر تشييده يف مدينة ينبع الصناعية ،ليُوفر
حوايل  100ألف فرصة عمل جديدة مبارشة وغري
مبارشة ،ويزيد قيمة صادرات السلع غري النفطية
من  185مليار ريال ،إىل  330مليار ريال ،يف
وقت يتوقع أن يستهلك هذا املجمع حوايل 8
ماليني طن مرتي من الزيت الخام سنويا ً إلنتاج
البرتوكيميائيات واملواد الكيميائية املتخصصة.
إنتاج السيارات
وقد دفعت خطط اململكة ومهدت لتطوير مدينة
لصناعة السيارات وتوفري العديد من املزايا
والتسهيالت للمستثمرين يف هذا القطاع ،حيث
يجري التحضري لدعم املدينة بوفرة املواد األولية
من املنتجات املتخصصة واألملنيوم واملطاط
والبالستيك ،وغريها بأسعار منافسة ،وذلك
بعد أن نجح مثلث التنمية الصناعية باململكة
“أرامكو” و”سابك” و”معادن” يف إنجاز
عدة مرشوعات لتوفري املواد الخام والوسيطة
لتصنيع السيارات وأجزائها وقطع الغيار ،عن
طريق ضخ استثمارات تقدر بنحو  150مليار
ريال ،والتي من املخطط أن تستقطب صناعات
ذات صلة بصناعة السيارات بحجم استثمارات
متوقعة تقدر بنحو  200مليار ريال ،وتوفري
 100ألف وظيفة مؤكدة ،فضالً عن عقد
الصفقات مع كبار مصانع السيارات يف العالم
لتزويدهم باللقيم واملواد املتخصصة لتطوير
صناعة السيارات لديهم.
شريك مستدام
ونجحت اململكة يف رفع قيمة أصول صندوق
االستثمارات العامة إىل أكثر من  300مليار
ليميض قدما ً يف التحالف املرتبط باملرشوعات
الصناعية العمالقة يف اململكة وخارجها،
وكرشيك مستدام يُسهم يف خلق مجتمع حيوي
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مدينة الجبيل الصناعية

واقتصاد متنوع مزدهر يهدف إىل زيادة
اإليرادات غري النفطية إىل  600مليار ريال
بحلول العام 2020م.
قطاع المعادن

14

أنجز قطاع املعادن أهم التطورات يف تاريخه
مُستهدفا ً تحقيق نحو  100مليار ريال سنويا ً
وتوفري  90ألف وظيفة ،حيث بدت النتائجه
مطمئنة ومبرشة جدا ً يف تحسن أداءه ومضاعفة
عوائده وتحقيق أكثر من مليار ريال أرباحا ً يف
النصف األول من 2018م ،ورفع قيمة مبيعاته
ألكثر من  7مليارات ريال ،لينجح القطاع يف
تطوير صناعة التنقيب وإنتاج الذهب ومعادن
األساس ،وفرض أقوى منافسة عاملية برفع
اإلنتاج إىل  18مليون أونصة (تساوي 28,3
جرام) ،وتحقيق أكرب املبيعات بقيمة 12,08
مليار ريال يف 2017م.

البتروكيميائيات السعودية
تتقدم وموارد ضخمة
لتكاملها مع “التحويلية”
سالسل القيمة
نجحت الدولة يف وضع اسرتاتيجية لزيادة مساهمة
سالسل القيمة املعدنية يف الناتج املحيل اإلجمايل
املبارش وغري املبارش واملستحدث من  64مليار
ريال إىل  188مليار ريال بحلول العام 2030م،
نمو يمثل حوايل  124مليار ريال يف
أي بمقدار ٍ
الناتج املحيل اإلجمايل ،وخفض صايف واردات
اململكة من املنتجات املعدنية بأكثر من  19مليار
ريال بحلول العام 2030م ،وزيادة إيرادات الدولة
السنوية من القطاع من  4,5مليارات ريال سنويًا
ألكثر من  15مليار ريال بحلول العام .2030

واقرتبت اململكة من تحقيق أهدافها الصناعية
برفع نسبة الصادرات غري النفطية من 16%
إىل  50%من إجمايل الناتج املحيل غري النفطي،
وتنمية اإليرادات غري النفطية برفع قيمتها بنسبة
 224%لتصل إىل  530مليار ريال يف 2020م،
وزيادة قيمة صادرات السلع غري النفطية من
 185مليار ريال إىل  330مليار ريال.
حوض بحري
وحققت اململكة أعظم حقبة صناعية بتوجهها
للصناعات البحرية وبناء أول وأكرب حوض
بحري بالرشق األوسط يف رأس الخري الصناعية،
بحجم استثمارات تقدر بنحو  15مليار ريال،
ويشمل بناء وتصنيع وهندسة وإصالح السفن
التجارية وصناعة أول ناقلة نفط بحرية عمالقة
سعودية املنشأ ،وإرساء املنصات البحرية
وخدماتها املساندة والتي من املخطط إنجازها
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عام 2021م لتخدم أهداف التحول الوطني
2020م ،بتحويل اململكة من مستوردة للسفن
وقطع غيارها إىل مُصنِع عاملي ومُصدِر لها،
وتوفري  80ألف فرصة عمل للسعوديني.
مدينة للطاقة
خطت اململكة خطوات متقدمة يف أعمال
تهيئــة وتجهيز البنية التحتية للمرحلة األوىل
ملدينة امللك سلمان للطاقة بمساحة 50كلم،2
والتي تُمثل مســتقبالً واعدا ً  ،ومن املخطط أن
تضخ  22.5مليار ريال للناتج اإلجمايل املحيل

بهدف تنويع االقتصاد وتخفيض االعتماد عىل
النفط ،وتعزيز االستثمارات األجنبية املبارشة،
وتطوير مختلف القطاعات.

صــادرات الهيئــة الملكيــة
للجبيــل وينبــع أكثــر مــن70%
مــن إجمالــي الصادرات
وتُمثــل  85%مــن اإلجمالي
غيــر النفطي

مدينة ينبع الصناعية

سنويا ً وإضافة عرشات اآلالف من الوظائف
للمواطنني واملواطنات ،يف منطقة اسرتاتيجية
بني مدينتي الدمام واألحساء باملنطقة الرشقية
بجانب املدينة الصناعية الثالثة بالدمام،
حيــث يُمثل املوقع قلب اقتصاد الطاقة يف
العالم بســبب تكامل سلسلة القيمة والبنية
التحتية والخدمات ذات املستوى العاملي ،إىل
جانب القرب من األســواق العاملية التي تشهد
طلبا ً متناميا ً مستمرا ً للمنتجات املخطط
إنتاجهــا يف املدينة ،والتي من املقرر إنتهاء
األعمال اإلنشائية لكامل مرحلتها األوىل يف
عــام 2021م ،يف حني يتم البناء عىل  3مراحل
من املتوقع إنجازها بحلول عام 2035م ،يف
وقت تستهدف خطط أرامكو جذب نحو 120
مرشوعا ً استثماريا ً صناعيا ً يف املراحل األوىل
من املجمع ،وتســتهدف عند اكتمال بنائه جذب
أكثر من  300استثمار صناعي وغري صناعي

طفرة بجازان
وتحرض مصفاة وفرضة جازان اململوكتان
بالكامل ألرامكو لتوليد أكثر من  450ألف
وظيفة بحلول 2020م ،حيث من املخطط
توفري أكثر من  70ألف فرصة وظيفية جديدة،
مع ترقب إلطالق استثمارات وأعمال يف املنطقة
يصل إجمايل تكلفتها نحو  70مليار ريال،
إضافة إىل املصفاة والفرضة البالغ تكلفتهما
 26مليار ريال ،يف ظل االستعدادات املكثفة
لبدء التشغيل التجريبي ومعالجة  400ألف
برميل يف اليوم من الزيت العربي الثقيل
واملتوسط ،يف وقت تقرر أن تكون مخرجات
املصفاة مُوجهة بشكل رئييس لالستثمار
الداخيل للمنطقتني الغربية والجنوبية وتصدير
الفائض لألسواق العاملية ،إضافة إىل تنفيذ
مرشوع لصناعة السفن واألعمال املرافقة لها
من إصالح وصيانة يف مدينة جازان عىل البحر
األحمر الذي تعربه  20ألف سفينة سنوياً،
ويتضمن إقامة منشآت الحوض الجاف،
ومنشآت التصنيع والخدمات ،التي تُقدر
تكلفتها بثمانية مليارات ريال .ويوفر املرشوع
حوايل  2000وظيفة مبارشة ،إضافة إىل خطط
تنفيذ مرشوع إلنتاج صفائح الحديد التي
تدخل يف صناعة السفن واملعدات املستخدمة
يف صناعة البرتول والبرتوكيميائيات وتحلية
املياه ،ومن املقدر أن تبلغ تكلفة املرشوع أربعة
مليارات ريال ،وأن يُوفر حوايل  1200وظيفة.
مصفاة جازان
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"مدن"  ..رؤية جديدة لتمكين
الصناعة
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أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
اسرتاتيجيتها وهويتها
الجديدة ،موخرا ،برعاية وحضور معايل وزير
الطاقة والصناعة والثروة املعدنية املهندس
خالد بن عبد العزيز الفالح ،وبحضور عدد من
كبار املسؤولني والصناعيني واإلعالميني ،وذلك
تحت شعار “رؤية جديدة لتمكني الصناعة”.
ركيزة لتمكين الصناعة الوطنية
وخــال حفل اإلطالق رحب معايل الوزير،
املهندس خالد
رئيــس مجلس إدارة
الفالح بالحضور ،مؤكدا ً أن تدشــن
الســراتيجيتها وهويتها الجديدة يمثل
مبادرة وخطوة مهمة تعزز من مســؤوليتها
كركيزة لتمكــن الصناعة الوطنية ،بما
يتوافق مع توجيهات ســيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز آل

ســعود -أيّده الله ،-وصاحب السمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن عبد العزيز
آل ســعود ويل العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفــاع -حفظه الله ،-وتواكب
حرصهما عىل ريــادة القطاع الصناعي
وازدهار الصناعة السعودية.

الفالح :تدشين “مدن”
الستراتيجيتها وهويتها
الجديدة مبادرة وخطوة
مهمة تعزز من
مسؤوليتها باعتبارها
إحدى ركائز تمكين الصناعة
الوطنية

إقبال كبير على االستثمار
الصناعي
وأشار ” الفالح ” إىل أن جهود
الكبرية
التي بذلتها مع مختلف الجهات الحكومية
األخرى خالل السنوات األخرية ،أسهمت بشكل
كبري يف اإلقبال امللحوظ الذي تشهده اململكة
اليوم عىل االستثمار الصناعي ،ما أتاح لها
توفري فرص العمل للكوادر الوطنية ،وتقديم
املزيد من الخدمات واملنتجات لرشكائها من
املستثمرين والصناعيني ،وفق رؤية جديدة
تتمتع بحلول مبتكرة وتعامالت أكثر سالسة،
يف
مشريا ً إىل النجاح الكبري الذي شهدته
التسويق وإبراز املزايا والحوافز التي تتميز بها
مدنها الصناعية.
االنطالق نحو مرحلة متقدمة في
خدمة الشركاء
املهندس خالد السالم مدير عام “مدن” ،عرب
عن شكره ملعايل الوزير وأصحاب املعايل
ً
والسعادة لترشيفهم حفل التدشني ،مشريا إىل
أن الهوية الجديدة تمثل كل القيم التي تصبو
لتحقيقها ،مؤكدا ً سعيها الدؤوب
لتقديم الخدمات األفضل واألحدث وتطوير
القائم منها ،بما يدعم االنطالق نحو مرحلة
متقدمة من العمل يف خدمة رشكاء
وتحقيق طموحاتهم.
رسالة ورؤية
التي تضمها
تتمحور رسالة
االسرتاتيجية الجديدة ،حول تطوير وإدارة
مدن صناعية ومناطق تقنية ذات نمو مـستدام
وبيئة اقتصادية جاذبة ،وفق رؤية مواكبة
تهدف إىل خلق بيئة صناعية وتقنية ذكية
جاذبة لالستثمار ومساهمة يف تنمية االقتصاد
الوطني ،عرب تهيئة البيئة الجاذبة الصناعية
والتجارية يف مدنها الصناعية بما يساهم
يف زيادة عدد املصانع واملنشآت التجارية
والخدمية والوظائف النوعية ،ويعزز من
االقتصاد الوطني برفع مشاركة املصانع يف
إجمايل الناتج املحيل وزيارة عدد املوظفني
السعوديني يف املدن الصناعية.
تمكين الصناعة
وتهدف االسرتاتيجية الجديدة ،إىل تحفيز
عىل تمكني الصناعة باململكة ،واملشاركة
يف تلبية متطلبات الدور املحوري الذي يلعبه
القطاع الصناعي يف التنمية ،باعتباره أحد
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أهم القطاعات الداعمة لرؤية اململكة ،2030
وذلك من خالل توجيه
لكافة مواردها
نحو مراميها األساسية ،والسعي الستقطاب
املزيد من الصناعات النوعية ،وزيادة حجم
استثمارات القطاع الخاص ،ورفع عدد املصانع
املنتجة ونسب تنافسية صادراتها ومشاركتها
يف إجمايل الناتج املحيل للصناعات التحويلية
للمنتجات غري النفطية ،وتوليد املزيد من
الفرص الوظيفية ألبناء وبنات الوطن يف مدنها
الصناعية.
أهمية االستراتيجية

( ) Balanced Scorecardالتي تحقق
التوازن بني املراحل األربع املرتبطة بأهداف
االسرتاتيجية ،واملتمثلة يف( :التهيئة-التحليل-
التصميم-واالعتماد).

يف هذا املجال ،فيما ارتكز املحور األخري بشــكل
رئيس عىل تحقيق أقىص درجة لرىض “رشكاء
مدن” ملا لهم من دور محوري يف تعزيز
التنمية الصناعية.

مرتكزات االستراتيجية

مبادرات وبرامج االستراتيجية

وتتبنى
يف اسرتاتيجيتها الجديدة
أربعة محاور رئيسة ،تتمثل يف بناء الرشاكات
الجديدة وتعزيزها ،من خالل إبرام املزيد منها
مع الجهات الحكومية ذات العالقة والقطاع
الخاص ،فيما يتمثل املحور الثاني يف تنمية

اعتمدت اسرتاتيجية “مدن” ،عدة مبادرات
وبرامج طموحة تشمل تطوير الخدمات
مواز ،وتحسني
اإلدارية واللوجستية
ٍ
بشكل ٍ
خدماتها رفعا ً لكفاءة املشاريع التأهيلية،
وتحديث البنية التحتية التكنولوجية ،والعمل

وتكمن أهمية اسرتاتيجية “مدن” ،والتي تأتي
ً
متناغمة مع برنامج التحول الوطني ،وأهداف
رؤية اململكة  ،2030يف كونها تسعى لتحقيق
زيادة قدرتها عىل التنبؤ باملؤرشات املستقبلية
واالستعداد املبكر للتحديات املنظورة واملتوقعة
والتعامل معها بدراية وحنكة ،هذا بجانب ما
تفرضه االسرتاتيجية من أهمية يف تشديد مراقبة
األداء ومتابعة التطورات يف املجال الصناعي
عموماً ،وكل ما يتعلق بتنمية وتطوير مدنها
الصناعية بشكل خاص ،األمر الذي يرفع من
القدرة عىل تاليف التغريات الفجائية التي قد تعوق
دون أداء
لرسالتها وتحقيق أهدافها.
طموح “مدن”
وتطمح
من خالل هذه االسرتاتيجية
أن تكون بيئة صناعية وتقنية ذكية جاذبة
لالستثمار ،من خالل خططها لرفع رىض
رشكائها من املستثمرين والصناعيني ورواد
ورائدات األعمال ،بغية تحقيق نتائج تدفع
بمساهمة مدنها الصناعية إىل ذروة املنافسة
العاملية باالعتماد عىل عدة عوامل منها االبتكار،
التجديد ،وتحسني اإلنتاج والخدمات واملنتجات،
هذا بجانب طموحها أيضا ً إىل التكامل مع
الجهات الحكومية والرسمية ذات العالقة ،وعقد
الرشاكات املثمرة مع القطاع الخاص.
مناقشات مستفيضة
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جاءت اسرتاتيجية
ملبية للتطلعات
ومعربة عن الوضع الراهن للصناعة ،بما
يتماىش مع التوجهات االقتصادية والتقنية يف
اململكة ،ويتجاوب مع الغايات واألهداف املرجوة
منه ،حيث خضعت االسرتاتيجية الجديدة
ملناقشات مستفيضة شملت آراء املستفيدين
واملستخدمني ملنتجات وخدمات “مدن” ،قيست
مؤرشاتها بواسطة بطاقات األداء املتوازن

العبد الكريم“ :نطمح في ظل عىل تنمية االستثمارات الصناعية ،وجذب
االستثمارات الخدمية ،مثل البنوك واملراكز
قيادتنا الحكيمة بأن نحول
التجارية واملطاعم ومراكز التسوق والرتفيه إىل
مدنها الصناعية.
المملكة إلى قوة صناعية

رائدة ومنصة لوجستية

قيم ومعايير أخالقية

وبنا ًء عىل خارطة الطريق التي اختطتها
عالمية في كافة المجاالت
يف تحفيز
االسرتاتيجية  ،استندت
الواعدة
تحقيق هذه االسرتاتيجية عىل تبني قيم
سواء البرشية أو املالية جديدة (مبادرة ،التزام ،تمكني ،عطاء) كقيم
مختلف موارد
تمثل املعايري األخالقية واالتجاهات اإلبداعية
أو األصول من األرايض واملباني أو غريها،
عىل تعزيزها
نحــو العمل ،والتي تعمل
باعتبــار أن تنميتها يدعم نجاحها يف أداء
بني موظفيها لتحقيق رؤيتها ورسالتها
رسالتها وتحقيق رؤيتها ،كما يهدف املحور
مــن خالل نرش وتعميق ثقافة التَّميز( ،وقد
الثالــث إىل خلق مدن صناعية ومناطق تقنية
نصت االسرتاتيجية فيما يخص القيمة
ذكيــة داعمة لتحقيق الرؤية الطموحة يف أن
بيئة صناعية وتقنية ذكية ،وهو األوىل “مبادرة” ،عىل تبني مجموعة من
تكــون
مــا يتطلب العمل عىل تفعيل التقنيات الحديثة الخطوات العلمية والفنية والتجارية واملالية،
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الالزمة لنجاح وتطوير وتسويق وابتكار
منتجات صناعية جديدة أو محسنة ،بهدف
تجديد وتوسيع مجال املنتجات لـ
ورشكائها).
بيئة صناعية متميزة
وفيما يخص القيمة الثانية “التزام “ ،فقد
الجديدة عىل االلتزام
أكدت اسرتاتيجية
بتوفري بيئة صناعية متميزة ،وذلك من خالل

االستراتيجية الجديدة تزيد
قدرة “مدن” على التنبؤ
بالمؤشرات المستقبلية
واالستعداد المبكر
للتحديات المنظورة
والمتوقعة والتعامل
معها بدراية وحِ نكة

الهوية الجديدة
لهويتها الجديدة يف حُ لة
وجاء إطالق
رائعة وشكل عرصي جذاب يعكس طموحها
وتطلعها املستقبيل الهادف إىل مواصلة خطها
التصاعدي للتوسع يف مدنها الصناعية ومناطق
التقنية ،ورضورة التكيف مع متطلبات املرحلة
الجديدة التي تعيشها اململكة يف ظل رؤية
اململكة  ،2030والتي باتت تشكل تحديا ً
جديدا ً يجب مزيدا ً من العمل الدؤوب والجهد
املنظم والفاعلية يف األداء ،هذا بجانب ما تشكله
الهوية الجديدة من دافع قوي لتعزيز مسريتها
الظافرة املفعمة بالثقة واألمل ألكثرمن 15عاماً،
وتأكيد عىل حرصها والتزامها لالستمرار يف دعم
مصالح القطاع الصناعي يف اململكة واالرتقاء
بنشاطاته وقدراته التنافسية ،وتطوير أداءه
وفاعليته ومقدرته.
نحو مرحلة متقدمة لخدمة الشركاء
لهويتها الجديدة،
ويمثل إطالق
مبادرة وخطوة مهمة تتيح لها تقديم املزيد
من الخدمات واملنتجات ،وفق رؤية جديدة
تتمتع بحلول مبتكرة وتعامالت أكثر سالسة
تتواءم مع متطلبات القطاع الصناعي وتحقق
األهداف املرجوة لتطويره ،كما تدعم الهوية
نحو
الجديدة مساعي االنطالق بـ
مرحلة متقدمة من العمل يف خدمة رشكائها من
املستثمرين والصناعيني ،وتحقيق طموحاتهم.

أراض صناعية متكاملة الخدمات،
توفري ٍ
وتطويــر املدن الصناعية القائمة لتكون
ونمو مستدا ٍم
ذات بيئة جاذبة وتنافســية
ٍ
يحقــق خطط وتوجهات الدولة يف هذا الصدد
ويضمــن النجاح ،وواصلت خططها فيما
يخــص القيمة الثالثة “تمكني” حيث حوت
االســراتيجية عىل خطط فاعلة لتمكني موظفي
من العمل كقادة مســاهمني يف تعزيز
دورها إلحداث الطفرة الصناعية املنشودة،
وختمت االســراتيجية جملة قيمها بقيمة
“عطاء” ،مســتند ًة يف ذلك عىل قاعدة رىض
أحد الغايات
الــركاء التي تعتربها
األساســية التي تسعى لتحقيقها عن طريق
مواصلة العطاء الدافع لتعظيم مســاهمتهم
وإرشاكهم يف الرؤى والخطط املستقبلية،
باإلضافــة اىل تلبية احتياجاتهم والتعاون
معهم لتحقيق أهداف االسرتاتيجية.
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"مدن" تعلن عن التشكيل
الجديد لمجلس إدارتها في
دورته السادسة
برئاســة معايل وزير الطاقة والصناعة
والثــروة املعدنية م .خالد الفالح رئيس
مجلــس اإلدارة ،عقد مجلس إدارة الهيئة
الســعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
اجتماعه التاســع واألربعني يف دورته
السادســة ،كأول اجتماع له بعد تعيني
أعضاءه الجدد ،والذي جرى فيه اســتعراض
الجديدة ُ
وسبل تمكني
اســراتيجية
الصناعة يف اململكة.
وكان مجلــس الوزراء املوقر قد وافق عىل
تعيني  6أعضــاء جدد كممثلني للقطاع
وذلك ملدة
الخــاص يف مجلس إدارة
ثالث ســنوات ،هم :املهندس /خالد بن حمد
قنوان الشــمري ،املهندس /محمد بن أحمد
موكيل ،املهندس /خالد بن ســليمان العوهيل،
املهنــدس /محمد بن عويض الجعيد،
املهندس/أســامة بن عبد العزيز الزامل،
واألســتاذ /زياد بن ثامر املرشد ،والذين
حلوا مكان األعضــاء املنتهية فرتة عضويتهم
باملجلــس ،وهم كل من الدكتور /مؤيد
بــن عيىس القرطاس ،املهندس /زياد بن
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"مدن" تستعرض
خدماتها
وشراكاتها
في القطاع
اللوجستي

مكونا ً من
وبهــذا يصبح مجلس إدارة
معــايل املهندس /خالد الفالح؛ وزير الطاقة
والصناعة والثروة املعدنية رئيسـاً ،وعضوية
كل من :املهنــدس /عبد العزيز العبد الكريم
نائب وزير الطاقــة والصناعة والثروة املعدنية
لشــؤون الصناعة ،املهندس /خالد السالم
مدير عام “مدن” ،املستشــار /بدر بن

خزام املهري (وزارة االقتصاد والتخطيط)،
الدكتور /يوســف محمد اليوسف (مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية) ،األســتاذ /عبد
اللــه بن إبراهيم الغمالس (وزارة املالية)،
واألســتاذ/عبد السالم عبد الله املانع (وزارة
التجارة واالســتثمار) كممثلني للقطاع
الحكومــي ،باإلضافة ملمثيل القطاع الخاص
الوارد ذكرهــم ،فيما ُكلف املهندس /خالد
بن صالح الحماد مدير إدارة االســراتيجية
بمنصب أمني رس
والتميز املؤســي يف
املجلس.

محمد الشــيحة ،املهندس رياض بن يوسف
الربيعة ،األســتاذ/اياد بن عبد الرحمن
البنيان ،واألستاذ/ســعيد بن محمد بن زقر.

استعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
 ،تجربتها يف الخدمات
ومناطق التقنية
اللوجستية والحلول املبتكرة واملقدمة لرشكائها،
خالل مشاركتها يف مؤتمر سالسل اإلمداد
والخدمات اللوجستية ،الذي نظمته وزارة النقل
بفندق الفورسيزونز بالرياض .خالل الفرتة
من  15-16أكتوبر 2018م ،تحت رعاية معايل
وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
وتناول املهندس عيل العمري مدير إدارة
 ،من خالل ورقة
تطوير األعمال يف
العمل التي قدمها أمام املؤتمر ،مالمح التطور

املتقدم يف مستوى البنى التحتية والخدمات يف
املدن الصناعية وما تتمتع به من بيئة داعمة
لالستثمار يف قطاع الخدمات اللوجستية،
متطرقا ً إىل خطط وبرامج اسرتاتيجية
الجديدة الهادفة إىل خلق رؤية صناعية شاملة
لتمكني الصناعة ،بما يسهم يف تحقيق رؤية
اململكة الطموحة .2030
وتطرق العمري للرؤية املستقبلية لـ
يف
مجال سالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية،
وما بلغته
من مراحل متقدمة من
الرشاكات املتطورة مع القطاع الخاص ،أسهمت
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يف توفري مناطق لوجستية متعددة الوسائط
تخدم رشكائها من املستثمرين والصناعيني ،من
ٍ
وميزات إضافية وتنافسية،
خالل بيئة مساندة
تسهل عىل املصانع إيصال املواد األولية

واملنتجات النهائية لعمالئها بأفضل الوسائل
وأقل التكاليف.
يف املؤتمر ،عىل أهمية قطاع الحلول
وأكدت،
اللوجستية يف تنمية االقتصاد باململكة عموماً،

واملدن الصناعية التابعة لها خصوصاً ،وأشارت إىل
حرصها ملا له من دور فاعل يف جذب االستثمارات
العاملية واملحلية ،واملساعدة عىل توطني الصناعة
وتوفري الفرص الوظيفية ألبناء وبنات الوطن.
وأكد بندر الطعيمي مدير إدارة التسويق
واالتصال املؤسيس يف
 ،عىل أهمية
قطاع الحلول اللوجستية يف تنمية االقتصاد
باململكــة عموماً ،واملدن الصناعية التابعة لـ
خصوصاً ،مشريا ً إىل حرص
عــى تنمية هذا القطاع وجعله ضمن خططها
ذات األولويــة ،ملا له من دور فاعل يف جذب
االستثمارات العاملية واملحلية ،واملساعدة عىل
توطني الصناعة وتوفري الفرص الوظيفية
ألبناء وبنات الوطن.
قد حققت حتى اآلن تقدما ً
يذكــر أن
كبريا ً يف مجال رشاكاتها مع منشآت القطاع
العام والخاص ،حيث نجحَ ت يف استقطاب
أبرز املســتثمرين وتوقيع أكثر من  170عقدا ً
يف قطاع الخدمات اللوجستية.

"مدن" ُتضيف أكثر
من  2,9مليون م2
ألراضيها الصناعية
المطورة خالل 9
أشهر
كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ارتفاع مقدر
ومناطق التقنية “مدن” ،عن
ٍ
يف مساحة أراضيها الصناعية املطورة يف
كافة مدنها الصناعية الـ  35املنترشة يف
جميع أنحاء ومناطق اململكة ،بما يتسق
مع اسرتاتيجيتها يف تنمية املوارد ،من
خالل تعظيم القيمة املضافة وإتاحة
الـمرافق والخدمات والبنية التحتية ذات
املعايــر العاملية يف مدنها الصناعية ،تحقيقا ً
لتطلعاتها كمم ّكن للصناعة باململكة.

وأوضحت “مدن” ،أن مساحة األرايض
التــي اكتمل تطويرها وتلك التي يف مرحلة
التنفيــذ يف الـ  35مدينة صناعية التابعة لـ
“مدن” ،قد ارتفعت بنهاية شهر أغسطس
من العام الجاري  ،2018إىل أكثر من
ً
مسجلة بذلك زيادة
 196,238,453م2
بلغــت  2,9مليون م 2عما كانت عليه بنهاية
العام املنرصم  ،2017والتي بلغت حينها
 193,253,000م.2
أن الطفرة يف مساحة األرايض
وأكدت

الصناعية املطورة ،يواكب تماما ً تطلعاتها يف
املساهمة يف تحقيق “رؤية اململكة ،2030
وأرجعت الســبب فيها لإلقبال الكبري الذي
شهدته املدن الصناعية التابعة لها من
قِ بل املستثمرين والصناعيني ،لالستفادة
بمــا تتمتع به من منظومة خدمات ومرافق
متكاملة ،وبيئة استثمار جاذبة ،تقوم عىل
ورشكائها
تحالف اسرتاتيجي بني
من القطاعني العام والخاص ،لتحقيق نمو
حقيقي يف املجال الصناعي.

21

أخبار «مدن»

الصناعة السعودية محرم  - 1440أكتوبر 2018

( )6اتفاقيات داعمة للشراكة مع
القطاعين العام والخاص
َّ
وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
مؤخراً ،عددا ً من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض
الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع
الخاص والقطاعات غري الربحية ،شملت
عددا ً من االتفاقيات ومذكرات التفاهم
منها (املراقب الشاملّ ،
يس ،ضوئيات،
أصدقاء البيئة ،املرأة والطفل والعلياء).

بنظام املراسالت الحكومية اإللكرتوني
«مراسالت» ،تهدف إىل تسهيل تقديم
«مدن» لخدماتها إلكرتونياً ،وفقا ً
للمتطلبــات التي يحددها الربنامج ،والذي
سيكون االعتماد فيها إلكرتونياً.
ألياف ضوئية

التوعية البيئية داخل املنشــآت واملصانع
القائمة يف املــدن الصناعية التابعة لـ
بفــرع املنطقة الرشقية ،وذلك عرب «مبادرة
املنطقــة الرشقية لحماية البيئة.
تمكيــن المرأة

المراقب الشــامل

وضمــت الجهات التي ّ
وقعت معها «مدن» كل
من وزارة العمــل ،حيث تم االتفاق بموجبها
تفويض مهام األعمال التفتيشــية ملراقبي
«مدن» ،من خالل برنامج «املراقب الشــامل»،
بهدف إيجاد بيئة عمل ســليمة وصحية
للعاملــن يف املصانع داخل املدن الصناعية
التابعة لـ»مدن» ،ورفع تقارير دورية
باملالحظات الخاصة بالســامة والصحة
املهنيــة وبيئة عمل املرأة وذوي اإلعاقة.
رقمنــة الخدمات
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كمــا ّ
وقعت «مدن» وبرنامج التعامالت
اإللكرتونيــة الحكومية ِّ
«يس» ،اتفاقيتي
تعاون لتزويــد قناة التكامل الحكومية
للمزودين بخدمات «مدن» ،واالرتباط

ويف الســياق وقعت «مدن» ،مذكرة تفاهم
مع رشكــة ضوئيات لالتصاالت «ضوئيات»
التابعة للرشكة الســعودية للكهرباء ،يتم
بموجبها دراســة تأسيس شبكات األلياف
الضوئية يف املــدن الصناعية التابعة لـ
«مدن» ،وربطها بوســائل االتصاالت
الهاتفية واملعلومــات البيانية واالنرتنت،
وتطوير الخدمات املقدمــة ملختلف قطاعات
الصناعة ،باســتخدام خدمات النطاق
العريــض لالتصاالت والرسعات العالية
لإلنرتنت ،وذلك باالســتفادة من خربات
الرشكــة يف مجال توفر خدمات االتصاالت
املتقدمــة وتقنية املعلومات.

ودعمـا ً لجهودها يف تمكني املرأةّ ،
وقعت
“مدن” ،مذكرة تفاهــم مع اللجنة االجتماعية
للمرأة والطفل ،والتي ترأســها األمرية /فهده
العذل ،وذلك بهدف تعزيز التعاون املشــرك
بينهما يف رفع كفاءة ومشــاركة املرأة يف سوق
العمــل ،وتمكينها من فرص العمل الالئقة
واملناســبة يف املدن الصناعية ،وفق بيئة عمل
منتجة ومحفزة.
توطيــن صناعات مختلفة

العنايــة بصحة البيئة

ويف سبيل ســعيها لتعزيز صحة البيئة،
ّ
أيضا ،اتفاقية تعاون مشــرك
وقعت
مع جمعية أصدقــاء البيئة بالدمام ،لتعزيز

كما تــم التوقيع أيضا ً عىل مذكرة تفاهم
مع مؤسســة صندوق العلياء ،وهو برنامج
لتطوير البنية األساســية للتنمية املحلية يف
املناطق ،للعمل عىل تقديم مشــاريع تنموية
تســهم يف خلق الوظائف ،وتوفري دخل مايل
مســتدام ،وتوطني الصناعات املختلفة،
وتقديم منتجــات عالية الجودة بما يتوافق
لإلســهام يف تحقيق رؤية
مع جهود
اململكة .2030
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"مدن" توقع اتفاقية لتدوير مخ َّلفاتها اإللكترونية
والكهربائية لصالح جمعية “إنسان”
يف إطار سعيها للمسؤولية املجتمعية وقعت
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية “مدن” ،اتفاقية رشاكة ثالثية األطراف،
كل من :الجمعية الخريية لرعاية األيتام
مع ٍ
بمنطقة الرياض “إنسان” ،ورشكة تدوير
البيئة األهلية “تدوير” ،وذلك ضمن مبادرة
“بصمتنا” التي تتبناها األخريتني ،والتي تأتي
تحت شعار “اكفل يتيم بجهازك القديم”.
ويتم بموجب هذه االتفاقية التي وقعها كل
من املهندس /خالد السالم مدير عام “مدن”،
واألستاذ /صالح اليوسف مدير عام جمعية
“انسان” ،واألستاذ /نارص الذويب العضو
املنتدب لرشكة “تدوير” ،إعادة تدوير املخلفات
اإللكرتونية والكهربائية الخاصة بـ
ومنسوبيها ،بشكل آمن وفقا ً للمعايري البيئية
املحلية والدولية ،واالنتفاع من مخرجاتها
بتحويلها إىل مواد أولية تدخل يف صناعات
أخرى ،ومن ثم توجيه كامل قيمتها لدعم
أنشطة جمعية “إنسان”.
و تأتي االتفاقية ضمن خطط
لاللتزام
باملعايري الدولية يف املحافظة عىل البيئة
والتخلص اآلمن من املخلفات اإللكرتونية

والكهربائية الضارة يف مدنها الصناعية،
عرب رشاكات اسرتاتيجية مع القطاع الخاص
والقطاعات الغري ربحية ،بما يحقق برامج
للمسؤولية املجتمعية الداعمة ملختلف
املبادرات اإلنسانية واالجتماعية والبيئية،
ويسهم يف إنفاذ اسرتاتيجيتها الهادفة إىل تمكني
الصناعة باململكة ومشاركتها يف تحقيق رؤية
اململكة 2030م.

يف اململكة ،واشارت إىل أنها تتلخص يف أن يقوم
موظفوها يف كافة املدن الصناعية التابعة لها
بكل أنحاء اململكة ،بجمع املخلفات اإللكرتونية
والكهربائية مثل (أجهزة الكومبيوتر،
االتصاالت ،الثالجات ،املكيفات ،األفران،
وغريها) ،لتقوم رشكة “تدوير” بتقديم الحلول
البديلة واآلمنة بيئيا ً وصحيا ً لنقلها والتخلص
منها طبقا ً ملعايري التدوير املتبعة محليا ً ودولياً.

وأوضحت “مدن” ،أن املبادرة تعكس إسهامها
يف مشاريع توطني تقنية إعادة تدوير املخلفات

وأشارت إىل أن االتفاقية تخدم العديد من
الجوانب ،حيث تضمن تخلصا ً آمنا ً ألجهزة
الكمبيوتر التالفة الخاصة بها ،وهو ما يضمن
أمن ورسية املعلومات املخزنة يف األجهزة
املتخلص منها ،فضالً عن دعمها لأليتام،
وتوفريها لفرص عمل للشباب السعوديني،
ً
خاصة أبناء جمعية “إنسان” ،والذين ستتاح
لهم األولوية يف التعيني ،باإلضافة إىل تقديم
الحلول البديلة واآلمنة بيئيا ً وصحيا ً للتخلص
من األجهزة اإللكرتونية التي باتت تُش ِّكل
خطرا ً عىل البيئة واملجتمع ،وتطبيق التقنيات
الجديدة يف إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية
والكهربائية يف اململكة.
وعىل صعيد آخر ،قامت جمعية “انسان” بتكريم
لتميزها يف مبادرة (عطاء موظف)،
التي يتم بموجبها توجيه مبالغ مستقطعة من
رواتب املوظفني لدعم ورعاية األنشطة اإلنسانية
للجمعية إيمانا ً من منسوبي
بأن العطاء
ركيزة أساسية لنمو ورقي املجتمعات.

23

أخبار «مدن»

الصناعة السعودية محرم  - 1440أكتوبر 2018

أمير الجوف يبحث
مع مدير "مدن"
سرعة تنفيذ “واحة
الجوف”
بحث صاحب السمو امللكي األمري بدر بن
سلطان بن عبد العزيز ،أمري منطقة الجوف،
مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
املهندس خالد السالم،
آليات تطوير ودعم الصناعة والصناعيني يف
املنطقة ،وسبل تمكني أبناء وبنات املنطقة من
العمل واالستثمار يف القطاع الصناعي.
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"مدن" تمنح
“أرامكو السعودية”
رخصة تطوير مدينة
الملك سلمان
للطاقة

وتم خالل اللقاء الذي جرى بديوان إمارة
الجوف ،التأكيد عىل رسعة تنفيذ البنية
التحية يف “واحة الجوف” الصناعية ،دعما ً
للمصانع القائمة حالياً ،وجذبا ً للمستثمرين،
مــع مراعاة مالئمة عمل املرأة يف “الواحة” من
خالل توفري الخدمات والبيئة املناسبة لذلك.
ونوَّه األمري بدر بن سلطان ،بدعم حكومة
خادم الحرمني الرشيفني للقطاع الخاص
ودورها يف تطوير قطاع الصناعة ،مؤكدا ً
أهمية املدن الصناعية باملنطقة ودورها يف
تعدد الصناعات وتوفري العديد من فرص
العمل ألبناء وبنات املنطقة ،بما يتوافق مع
رؤية اململكة  ،2030التي تؤكد عىل أن املواطن
أحد أهم العوامل يف بناء تطورها ومستقبلها.
من جهتها عربت “مدن” ،عن شكرها
وتقديرها لسمو أمري منطقة الجوف عىل

س َّلمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية “مدن” ،رشكة أرامكو
السعودية ،رخصة تطوير مدينة امللك سلمان
للطاقة (سبارك  ،)SPARKكأول رخصة
ملدينة طاقة تصدرها “مدن” ،وذلك عىل ضوء
مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخرا ً بني
الجانبني.
وأكدت “مدن” ،لدى تسليمها رخصة التطوير
ملدير البنى التحتية والخدمات املساندة بأرامكو
األستاذ /سيف القحطاني ،حرصها عىل دعم
مرشوع مدينة امللك سلمان للطاقة ،والتعاون

استقباله ،مؤكدة أنها ستعمل عىل توفري
الخدمات الرئيسة واملساندة باملدن الصناعية
بمنطقة الجوف كافة ،وتوفري كل ما من شــأنه
خدمة املنطقة وأهلها.
يُذكر أن “واحة الجوف” أُنشئت عام
1423هـ2003/م ،عىل بعد  40كم من مدينة
سكاكا ،ونحو  11كم عن املطار ،ويبلغ إجمايل
مساحتها  3ماليني م ،2طور منها  970ألف
م ،2وقد أُنشئ يف الواحة  6مصانع جاهزة.
وتتميز “واحة الجوف” بموقعها االسرتاتيجي
وقربها من املناطق الزراعية والحدود
األردنية ،عالوة عىل توفر كافة الخدمات
الرضورية من شبكات الطرق والكهرباء
وغريها ،ما يجعلها منطقة اســتثمارية مالئمة
لتنمية النشاط التجاري والصناعي ،خاصة يف
مجال الصناعات الغذائية.

املثمر وخلق الرشاكات الفعالة مع الجهات
الوطنية ،دعما ً ملسرية التنمية واالقتصاد
الوطني ،وللقيام بدورها يف تمكني الصناعة
باململكة ،وإنفاذ خطة برنامج التحول الوطني
2020م ،وتحقيق رؤية اململكة 2030م.
إىل أن املرشوع من شأنه
وأشارت
تحفيز الرشكات الوطنية عىل تقديم مشاريع
تنموية تسهم يف توطني الصناعة ،وتوفري مئات
الوظائف املبارشة وغري املبارشة للسعوديني
تكامل
والسعوديات ،بجانب ما سيخلقه من
ٍ
متناغم مع املدينة الصناعية الثالثة يف الدمام.
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وبهذه املناسبة؛ قال نائب الرئيس لتطوير
األعمال الجديدة يف أرامكو السعودية؛ أ/محمد
العساف ،إن مرشوع مدينة امللك سلمان للطاقة
يعترب أحد مبادرات التمكني لتحقيق تطلعات

رؤية اململكة  2030بشأن النمو االقتصادي
والصناعي وخلق الوظائف ،انسجامً ا مع أحد
طموحات الرؤية الرامية إىل بناء مدينة لصناعة
الطاقة تكون ركيزة وقطبًا لجذب االستثمارات

املحلية واألجنبية وتمكني التوطني يف هذا
القطاع الحيوي ،والذي عىل إثره صدر قرار
مجلس الوزراء بإنشاء مدينة امللك سلمان
للطاقة ،الذي يتناغم معه برنامج تعزيز
القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع التوريد
(اكتفاء) الذي أطلقته أرامكو السعودية قبل
ثالثة أعوام بهدف مضاعفة املحتوى املحيل
بحلول .2021
وتُسهم مدينة امللك سلمان للطاقة (سبارك
 ،)SPARKيف تمكني سلسلة اإلمدادات
املرتبطة بالصناعات والخدمات املساندة
لقطاع الطاقة يف املنطقة واململكة ،حيث يشــمل
هذا القطاع أعمال التنقيب وإنتاج النفط
الخام وتكريره ،والبرتوكيميائيات ،والطاقة
الكهربائية التقليدية ،وإنتاج ومعالجة املياه.
وســيتم ذلك من خالل توفري بنية تحتية
بمواصفات عاملية وبيئة جاذبة للمستثمرين
العامليني ،باإلضافة إىل تقديم خدمات متكاملة
تساند املستثمرين يف تحقيق استدامة

"مدن" تنضم
لعضوية “بيان”
للمعلومات
االئتمانية
انضمت الهيئة الســعودية للمدن الصناعية
ومناطــق التقنية “مدن” ،لعضوية رشكة
“بيان للمعلومــات االئتمانية” التي وقعت
معهــا اتفاقية لبناء تقرير ائتماني شــامل،
وتحســن إدارتها للمخاطر االئتمانية
والتنبؤ واإلشــعار بها قبل وقوعها ،إنفاذ ا ً
الهادفة إىل توفري كافة
لخطــط
الخدمات واملنتجات التي تســهم يف بناء
بيئة اســتثمارية جاذبة ملدنها الصناعية،
من واقع مســؤولياتها يف تمكني الصناعة
با ململكة .
وتســمح االتفاقية بتبادل املعلومات
االئتمانية بــن الجانبني ،بغرض تقييم
وفق
املالءة االئتمانية لرشكاء
أسس ســليمة وعادلة ومحايدة ،قائمة عىل
تحليل نماذج دقيقة تســهم يف الحد من

التعثــر املايل ،وزيادة كفاءة التحصيل لدى
“مدن” ،بجانــب تقديم الرشكة للتقارير
االئتمانيــة املحلية والدولية ،ومختلف
االستشارات االئتمانية األخرى.
وقالت “مــدن” ،إن نيلها لهذه العضوية
يأتي ضمن مســاعيها لرفع جودة
التعامــات االئتمانية لرشكائها من
الصناعيني واملســتثمرين ،وللتعرف عىل
ســلوكياتهم االئتمانية ،بما يسهم يف بناء
تقرير ائتماني قائم عــى معلومات دقيقة،
يدعمها يف اتخاذ القرارات الســليمة،

والدخــول يف تعامالت ائتمانية ذات
موثوقية عالية ،بمــا يتوافق مع جهودها
لإلســهام يف إنفاذ خطة برنامج التحول
الوطنــي ،وتحقيق رؤية اململكة .2030
وأوضحت؛ أن هذه الخطوة من شأنها رفع
جودة وموثوقية تعامالتها ،يف ظل تبادل
شفاف للمعلومات االئتمانية وفق أطر
واضحة تضمن جودة ورسية املعلومات
املقدمة وآليات تبادلها ،من خالل تحليل
السلوك االئتماني لرشكائها وفق أحكام
وضوابط نظام املعلومات االئتمانية والئحته
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للمرة الثانية..
"مدن" تفوز
بجائزة (إنجاز) في
دورتها الخامسة

حصدت الهيئة الســعودية للمدن الصناعية
ومناطــق التقنية “مدن” ،جائزة اإلنجاز
للتعامــات اإللكرتونية الحكومية (إنجاز)
يف دورتها الخامســة ،املقدمة من برنامج
التعامــات اإللكرتونية الحكومية ِّ
(يس)
للجهات الحكومية التي تثبت اســتخداما ً
أمثل لتقنية املعلومات واالتصاالت يف تحســن
الخدمات واملعامالت اإللكرتونية املقدمة
لقطاع األعمال.
بمرشوع الخدمات املتكاملة
وفازت
لتخصيص األرض الصناعية عن فرع “تعزيز
االقتصاد الوطني” (حكومة-أعمال) ،بما
تطبيق لعمليات
احتوته هذه الخدمة من
ٍ
وإجراءات إلكرتونية دقيقة ومتطورة ،طبقتها

"مدن" تفوز
بجائزة الملك عبد
العزيز للجودة
26

يف تقديم أفضل الخدمات لرشكائها
من الصناعيني واملستثمرين ،ابتدا ًء من
عملية التقديم لألرض ،مرورا ً بعرض الرسم
التخطيطي «ال ُكروكي» بكامل إحداثياته،
فعملية السداد ،وصوال ً إىل عملية تسليم األرض
عن طريق نظام املعلومات الجغرافية (.)GIS

يتماىش مع خططها لإلســهام يف تحقيق رؤية
اململكة .2030

وأرجعت “مدن” ،السبب يف الحصول عىل
هذه الجائزة للمرة الثانية ،بعد حصولها
عليها العام  2013عن مرشوع الخدمات
املتكاملة ملعالجة طلبات األرايض والرتاخيص،
إىل ما اتخذتها من خطط وبرامج متقدمة
لالرتقاء بخدماتها ،وتطبيقها ملنظومة
متكاملة من الحزم والربامج اإللكرتونية
واملعايري واملمارسات العاملية الناجحة ،بما

دورا ً مهما ً يف تمكني الصناعة
وتلعب
باململكة ،بما تقدمه لرشكائها من مزايا
تنافسية ،ضمن جهودها لتعزيز االقتصاد
الوطني وتنميته وتنويع مصادر دخله ،وزيادة
تنافسية القطاعات املختلفة ،يف ظل ما تشهده
من تطور متقدم يف مستوى البنى التحتية
والبيئة الداعمة لالستثمار الصناعي يف مدنها
الصناعية ،فضالً عما توفره من خدمات
وحوافز وتسهيالت تشمل مختلف املجاالت
والفرص الصناعية والخدمات املساندة،
مثل األرايض الصناعية واملصانع الجاهزة،
واملجمعات السكنية ،واملراكز الخدمية.

حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
جائزة امللك عبد
ومناطق التقنية
العزيز للجودة ،يف دورتها الرابعة عن فئة
الهيئات يف املستوى الربونزي.
حيث تســعى الجائزة إىل تعزيز التنافس من
خالل تقديم إطار عام مرجعي لتقييم أداء
املنشآت يف كافة القطاعات العامة والخاصة
وتطويرها ،وفق معايري القيادة اإلدارية،
والتخطيط االسرتاتيجي ،واملوارد البرشية،
وإدارة العمليات والخدمات.
كما تهدف إىل نرش ثقافة الجودة والتميز

املؤسيس ،ورفع مستوى الجودة يف املنتجات
والخدمات ،وتحفيز القطاعات لتبني نموذج
التميز للجائزة واالرتقاء بمستوى القيادات
اإلدارية وتكريم املنشآت املتميزة ،وتوفري
منصة مثالية لنرش وتبادل أفضل املمارسات.
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"مدن" تدعم
منظومتها
اإللكترونية بحزمة
خدمات جديدة

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
مؤخراً ،حزمة
ومناطق التقنية
من الخدمات اإللكرتونية الجديدة ،ضمن
اسرتاتيجيتها لتطوير وتحسني منظومة خدماتها
املقدمة لرشكائها من الصناعيني واملستثمرين يف
مدنها الصناعية ،املعززة ملسئولياتها كواحدة من
آليات تمكني الصناعة يف اململكة ،بما يدعم دورها
وتحقيق رؤية اململكة 2030م.
وأوضح مدير إدارة التسويق واالتصال املؤسيس
بـ “مدن” ،بندر الطعيمي ،أن الخدمات
الجديدة التي تم اطالقها ،تهدف للتكامل
والجهات
والربط االلكرتوني بني
الحكومية األخرى ،بما يسهم يف تسهيل تقديم
ورفع “رشكاء مدن” لطلباتهم بكل سهولة

ويرس عرب (نظام مدن للخدمات اإللكرتونية
 ،)E-Modonمبينا ً أن الخدمات تشمل خدمة
االستعالم عن شهادة زكاة املنشآت املقدمة من
الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وخدمة االستعالم
عن شهادة االنتساب للمنشآت ،املقدمة من
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وخدمة
االستعالم عن الحالة اإلقراضية املقدمة من
صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأشار الطعيمي إىل أن عملية الربط مع

الجهات الحكومية تحقق جملة من الفوائد،
بما يتجاوز تقديم الخدمات إلكرتونيا ً إىل
تطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة وتحقيق
الشفافية ،وتيسري إنجاز املعامالت بدقة
وجودة عالية ،مما ينعكس بشكل إيجابي
عىل مستوى الخدمات التي تقدمها
لرشكائها ،ويحقق خططها لتوفري البيئة
االستثمارية الجاذبة لهم ،بخدمات ومرافق
جديدة تساندهم للتميز واإلبداع.

"مدن" تطرح فرصها االستثمارية لرواد
األعمال في «ملتقى بيبان» بأبها
شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية “مدن” ،يف النسخة الثالثة من “ملتقى
بيبان” ،الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغرية
واملتوسطة “منشآت” ،خالل الفرتة من  27إىل 29
سبتمرب الجاري ،برعاية كريمة من صاحب السمو
امللكي األمري فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمري
منطقة عسري ،تحت شعار (ملتقى بيبان ..للطموح
فكرة ..وللنجاح بيبان) ،وذلك يف مركز أبها الدويل
للمعارض بمدينة أبها.

وأوضحت “مدن” ،أنها درجت عىل املشاركة يف
“معرض بيبان” ،تماشيا ً مع أهداف اسرتاتيجيتها
الهادفة إىل تمكني الصناعة باململكة ،من خالل
تعزيز التواصل وخلق الرشاكة مع القطاعني
ً
خاصة فيما يتعلق بدعم
الحكومي والخاص،
املنشآت الصغرية واملتوسطة وفتح املجال أمام رواد
األعمال لالستثمار يف مدنها الصناعية ،وجذبهم من
خالل ما تقدمه من منتجات صناعية واستثمارية
وخدمات لوجستية تزخر بها مدنها الصناعية،

مواكبة بذلك تطلعاتها باإلسهام يف تحقيق رؤية
اململكة .2030
بأنها قدمت من خالل جناحها يف
وأفادت
ً
املعرض ،تعريفا بالخدمات والحوافز والتسهيالت
بمدنها الصناعية.
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قبسات من حيــاة الراحل
الدكتور غازي القصيبي
ودوره في بناء المدن
الصناعية
28

بورتريه خاص باجمللة

شخصية العدد
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أسهم الراحل د .غازي القصيبي ،يف وضع
أرضية راســخة ،ولبنة متينة لتطوير الصناعة
يف اململكة ،حيث وضع نصب عينيه أن
معدالت تقدم وارتقاء الدول تقاس بشكل
رئيس من خالل مؤرش التنمية االقتصادية
الخاص بها ،ما دفعه التباع أحدث األساليب
العلمية يف التخطيط إلرساء نهضة صناعية
عىل أسس علمية ثابتة تشارك يف إنماء
االقتصاد الوطني ،وتخدم جيله واألجيال
ً
خاصة يف مجال بناء املدن
املستقبلية،
الصناعية ،والتي تحولت بعد ذلك إىل شــواهد
حضارية وطنية ،تحصد نتاج املبادرات
واإلجراءات التطويرية والتحديثية الهادفة
التي طبقها ،إرسا ًء لدعائم الصناعة الوطنية،
وتحفيزا ً للصناعيني.
وتقديرا ً إلسهاماته وجهوده يف تعزيز
رصح الصناعة الوطنية عموماً ،وعكسا ً
لعطاءه الكبري وبصمته الواضحة التي
خ َّلفها يف مجال بناء املدن الصناعية ،تُســلط
مجلة “الصناعة” الضوء يف هذا العدد عىل
مجهودات د .غازي القصيبي ،الراحل جسداً.
الباقي فكرا ً وروحا ً وإلهاماً.
رؤية حكيمة
م َّكنت رؤية القيادة الحكيمة يف مختلف
مراحلها ،بأن يكون االختيار لتويل املناصب
املتقدمة من خرية الكفاءات الوطنية القادرة
عىل بناء رصوح تنموية تصب عصارة
جهدها يف صالح اململكة ،وكان د .غازي
القصيبــي من بني من وقع عليهم االختيار
بحصافــة ملثل هذه املهام ،فالرجل يُعد أحد
أبرز الذين لعبوا دورا ً رياديا ً يف عملية
النهضة والتنمية باململكة ،حيث استطاع
أن يضع ملســاته الساحرة يف كل املواقع التي
شغلها ،وجاءت خططه التطويرية متوافقة
مــع التطلعات التي ظلت اململكة ترمي إليها.
عطاء وتطوير
تمكــن القصيبي يف فرتة وجيزة ،إبان توليه
للمنصب األول يف املؤسسة العامة للسكك
الحديدية ،من أن ينهض بها ويطور
خدماتها ،ثم امتد عطاءه ليشمل وزارة
الصناعة والكهرباء ،والتي كان له قصب
الســبق يف تطويرها ،حيث تمكن من إيصال
خدمة الكهرباء ملختلف مدن ومناطق
ً
إضافة إىل مساهمته يف النهضة
اململكة،
املبكرة والتأسيسية التي شهدتها الوزارة،

قاد النهضة بالمؤسسة
العامة للسكك الحديدية
ووزارة الصناعة
والكهرباء
كما بذل جهدا كبريا ً لدعم الصناعات
الوطنية ،بل استطاع أن يؤسس ألبرز وأهم
النجاحات الصناعية التي أصبحت أكرب
مؤثر يف االقتصاد السعودي ،كما استطاع أن
يؤسس لرؤية صناعية واعية وقوية تنهض
باالقتصاد السعودي.
قيــادة التنمية
استطاع الدكتور غازي خالل فرتة وزارته ،أن
يضع اللبنة األساسية لصناعة البرتوكيماويات
من خالل تأسيس رشكة سابك العمالقة،
والتي تصنَّف اليوم بأنها أحد أكرب الرشكات
العاملية يف مجال صناعة البرتوكيماويات ،كما
استطاع أن يدفع صندوق التنمية الصناعي
بأن يقود التنمية الصناعية سوا ًء للصناعات
األساسية أو الصناعات التحويلية ،فازدهرت
املدن الصناعية وعىل رأسها املدينتني
العمالقتني للصناعات األساسية “الجبيل
الصناعية” و”ينبع الصناعية” ،وكانت وزارة
الصناعة والكهرباء آنذاك تقود شعلة التنمية
الصناعية يف اململكة.
عبارة “تم”
أورد الدكتور غازي القصيبي-رحمه الله-يف
كتابه (حياة يف اإلدارة) ،قصة حصوله عىل

األرض الخاصة باملدينة الصناعية الثانية
بالرياض من صاحب السمو امللكي األمري
سلطان بن عبد العزيز آل سعود -رحمه
الله-عندما كان وزيرا ً للدفاع والطريان،-
وكانت األرض تابعة لوزارته وال يمكن
التخــي عنها ،إال أن القصيبي التف عىل ذلك
بأن طلب لقاء األمري وبادره بالقول( :عندي
طلب خاص) ،فرد عليه األمري سلطان قائال:
(تفضل) ،لكن القصيبي لم يذكر طلبه
إال أن يقول له األمري (تم) ،فقالها ســمو
األمري ،عندها تقدم الوزير بطلبه لألرض،
قائالً لألمري( :أنت خري من يشجع الصناعة
الوطنية ،وأريد أرضا ً إلقامة منطقة صناعية
جديدة) ،فكان رد األمري( :وأين تريدها يا
غازي؟) ،فقال( :يف األرض اململوكة لوزارة
الدفاع والطريان بني الرياض والخرج)،
فابتسم األمري سلطان-رحمه الله-كعادته
ووافق عىل منح تلك األرض لوزارة الصناعة
والكهرباء رغم أهميتها لوزارة الدفاع
والطريان ،فتم إقامة املدينة الصناعية عليها.
قصة مدينة
بعد أربع سنوات من الحادثة األوىل ،كرر
القصيبي ذات املوقف عندما كانت وزارة
أرض إلقامة
الصناعة والكهرباء تبحث عن ٍ
املنطقة الصناعية الجديدة يف الدمام عليها،
وقد تم العثور عىل األرض املالئمة ،والتي
كانت جز ًء من أرض مطار الدمام “مطار
امللــك فهد حالياً” ،وتبني فيما بعد أنها تابعة
أيضا ً لوزارة الدفاع والطريان ،فما كان من
الوزيــر القصيبي إال أن طلبها هي األخرى من
األمري سلطان-رحمه الله-وحصلت وزارة
الصناعة والكهرباء عىل األرض املطلوبة
والتي كانت تقدر قيمتها آنذاك بمئات
املاليني من الرياالت.
أصحاب الفضل
تَ ِبع قيام املدينتني الصناعيتني السابقتني،
قيــام مدينة صناعية يف جدة ،أعقبها قيام
مدينتني جديدتني يف كل من القصيم
واألحساء ،ورسعان ما بدأت املدن الصناعية
تستكمل خدماتها ،وتظهر باملظهر الالئق
من مصانع حديثة ،وخدمات متطورة ،عندها
رأى د .القصيبي تحويل مسماها حتى ال
تختلط باملناطق الصناعية الصغرية التي
تخصصها البلديات للورش يف كل مدينة،
فكان أن أطلق عليها اســم (املدن الصناعية)،
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فكان االسم الجديد أقرب إىل تصوير الواقع
من االسم القديم-بحسب ما قال القصيبي
يف كتابه (حياة يف اإلدارة)-والذي أقر فيه
بأن الفضل األكرب يف إنشــاء هذه املدن ،تنفيذا ً
وتخطيطا ً وإدارة ،يعود إىل زميله أحمد
التويجري ورفاقه يف وكالة الصناعة.
جائــزة الملك
كان القصيبي حريصا ً جدا ً عىل استمرار
املصانع يف تحســن وتجويد إنتاجها ،ما دفعه
ألن يوجه بأن تُ ِ
عطي الوزارات واملشاريع
الحكومية؛ املصانع الوطنية األولوية الكاملة
يف رشاء مطلوباتها ،وللمزيد من تمكينها،
اقرتح إطالق (جائزة امللك للمصنع املثايل)،
والتي تمنح للمصنع الكامل الذي تتوفر
فيه سائر املتطلبات التي ينبغي توافرها
مصنع حديث ،وحصل عىل موافقة امللك
يف
ٍ
خالد ،وهنا كان ميالد الجائزة ،والتي
أعقبتها جائزة أخرى مقدمة من وزارة
الصناعة والكهرباء ،وثالثة من مركز األبحاث
والتنمية الصناعية ،ما أوجد روحا ً من
املنافسة اإليجابية البناءة بني املصانع ،والتي
كان عدد املتقدمني منهم للجوائز يتزايد ســنة
بعد أخرى.
خدمة للوطن
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كتب الدكتور ســعيد أبو عايل مقاال ً يف رثاء
فقيد األمة معايل الدكتور غازي القصيبي،
نــر بصحيفة اليوم ،قال فيه إنه طلب
من القصيبي ذات يوم يف عام 1400هـ،

اقترح مسمى المدن
الصناعية تمييز ًا لها عن
المناطق الصناعية
٠٠٠٠٠
جه بإعطاء المصانع
و َّ
الوطنية األولوية الكاملة
في شراء مطلوباته

مساعدته يف االتصال بمواطن زاره يف مكتبه
يشــتكي ابن عمه الذي أقام مصنعا ً صغريا ً
عىل أرض العائلة ،فنصحه الوزير القصيبي
بــأن يتصالح مع ابن عمه ألن إقامة مصنع
يمثل خطوة يف سبيل خدمة الوطن ،ولكن
املواطن الشاكي بعث برقية مطولة إىل
امللك خالد–رحمه الله–يشكو فيها الوزير
القصيبــي عىل تواطئه مع ابن عمه ،وبالرغم
مــن هذا يقول الكاتب إن القصيبي طلب منه
اقناع ذلك املواطن بأن إقامة مصنع سيعود
عليــه وعىل ابن عمه بالخري ،وأن املرشوع يف
ذاته يمثل خدمة للوطن.

سيرة ذاتية
• غازي عبد الرحمن القصيبي ،شــاعر وأديب وسفري دبلومايس ووزير ،وُلد يف
الهفوف يف الثاني من مارس .1940
• تــوىل ثالث وزارات هي( :الكهرباء والصناعة–الصحة-املياه) قبل أن يتوىل وزارة
العمل منذ عام  2005حتى وفاته عن عمر يناهز الســبعني عامً ا يف 2010م.
• توىل عددا ً من املناصب األخرى ،حيث عمل أســتاذا ً مساعدا ً يف كلية العلوم اإلدارية
بجامعة امللك ســعود يف الرياض ،ومستشارا ً قانونيا ً يف (مكاتب استشارية-وزارة
الدفاع والطريان-وزارة املالية ومعهد اإلدارة العامة).
• عمل ســفريا ً للمملكة لدى البحرين  ،1984ولدى بريطانيا 1992م.
• مُنح وســام امللك عبد العزيز وعددا ً من األوســمة الرفيعة من دول عربية وعاملية.
• لديه اهتمامات اجتماعية مثل عضويته يف جمعية األطفال املعوقني الســعودية ،وهو
عضــو فعال يف مجالس وهيئات حكومية كثرية.
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اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ
الصناعة السعودية محرم  - 1440أكتوبر 2018

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ

ﻣﻜﺮوﻧﺔ وﻓﺮة

ﺑﻄﺎﻃﺲ وﻓﺮة

ﻣﻜﺮوﻧﺔ ﻛﺎﺑﺮﻳﻨﻲ

Head office - Riyadh
Tel . +966 11 402 3456
Fax . +966 11 403 5888
P.O.Box . 131.Riyadh 11383
31
34
Kingdoom of saudi Arabia
www.wafrah.com

@WafrahC

الصناعة السعودية محرم  - 1440أكتوبر 2018

ملــف العــدد

مستقبل القطاع اللوجستي
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سجلت اململكة العربية السعودية تقدما ً
متسارعا ً يف املجال اللوجستي ،لتكون املنصة
األبرز يف منطقة الرشق األوسط ،وتتقدم يف
تصنيفهــا من املرتبة  52اىل املرتبة  25عاملياً،
ومن املرتبة الرابعة إىل األوىل إقليمياً ،نسـ ً
ـبة ملا
يتمتــع به هذا القطاع من أهمية كبرية كونه
يمثل موردا ً أساسيا ً وداعما ً رئيسيا ً لإلقتصاد
الوطني ،فضالً عن دوره املؤثر يف قطاعات
ومجاالت اإلقتصاد العاملي.
ومنذ إطالق رؤية 2030م تميض اململكة
قدما ً لتصبح مركزا ً لوجستيا ً رائدا ً عن
طريق تطوير موارد أخرى غري النفط
لدعم االقتصاد الوطني ،ما قادها لتفعيل
كافة إمكاناتها وتسخري جميع قدراتها
من أجل هذه الغاية ،مســتفيد ًة من موقعها
االسرتاتيجي الذي يربط بني قارات آسيا
وأوروبا وأفريقيا ،وما تحظى به من إمكانات
هائلة ومرشوعات لوجستية ضخمة.
مــا هي الخدمات اللوجســتية؟
تُع َّرف الخدمات اللوجستية ()Logistics
بأنها اإلدارة العامة لكيفية الحصول عىل
املــوارد وتخزينها ونقلها إىل وجهتها النهائية،
وتَعني الحصول عىل كمية جيدة من املوارد
يف الوقت املناسب وإرسالها إىل املوقع
املناســب يف حالة سليمة وتسليمها إىل العميل
الصحيح ،كما تعترب الخدمات اللوجستية
الشبكة التي تربط الرشكات يف كل قطاعات
الصناعة تلبية الحتياجات العمالء ،حتى
أصبــح من الصعب القيام بأية تجار ٍة عامليةٍ

أو محلية سواء كانت استريادا ً أو تصديرا ً
دون دع ٍم لوجستي ،وهذا ما يظهره حجم
صناعة الخدمات اللوجستية العاملية ،الذي
يضم شبكة الخدمات التي تدعم الحركة
املادية للبضائع داخل الحدود وخارجها.
وظل مصطلح ومفهوم “اللوجستيات”
حتى عام  1960حرصا ً عىل االستخدامات
العسكرية ،يشري إىل كيفية حصول
العسكريني عىل املعدات واإلمدادات
وتخزينها ونقلها ،ليتحول بعد ذلك إىل
مصطلح تجاري يستخدم عىل نطاق واسع
يف قطاع األعمال لإلشارة إىل كيفية التعامل
مع املوارد ونقلها عىل امتداد سلسلة اإلمداد.
العمــود الفقري
يصف البنك الدويل القطاع اللوجستي
بأنــه العمود الفقري للتجارة العاملية ،ملا له
مــن تأثري بالغ عىل حركة التجارة املحلية
والدولية وزيادة تنافسية الدول ،التي وصلت
خالل شهر أغسطس من العام الجاري نحو
 4,3تريليــون دوالر ،وملا يلعبه من دور مهم
يف توظيف ما بني  %20-15من القوى
العاملة يف بعض الدول املتقدمة ،ويف ظل
زيادة انتشار سالسل التوريد عىل مستوى

 4.3تريليون دوالر حجم

العالم ،فإن جودة الخدمات اللوجستية يف
بلــد ما تكون هي املؤرش يف تحديد إمكانية
مشــاركته يف االقتصاد العاملي من عدمها ،هذا
بجانــب أن القيام بأي تجارة عاملية يتطلب
ُّ
توفر خدمات لوجستية احرتافية داعمة
لتدفقها ومساندة لنموها ولتيسري أعمالها،
ذلك أن الخدمات اللوجستية باتت الدعامة
األهم يف كل قطاعات ومجاالت االقتصاد
العاملي ،ورافدا ً أساسيا ً لالقتصاد الوطني
خصوصا ً مع تذبذب أسعار النفط العاملية.
اهتمــام حكومي
لقد أولت حكومة خادم الحرمني الرشيفني
القطاع اللوجســتي بما يتضمنه من أنشطة
النقل والتخزين والوساطة والتسليم الرسيع
وعمليات املحطات النهائية وحتى إدارة
البيانات واملعلومات ،أهمية كربى تخطيطا ً
وتشغيالً وصيانة ،حيث أنشأت املوانئ
البحرية والسكك الحديدية وقامت بتنظيم
أنشطة النقل الربي ممثلة يف رشكات نقل
الركاب والبضائع واألجرة العامة وتأجري
السيارات ،بجانب تشجيعها للقطاع الخاص
للدخول يف رشاكات مع الحكومة واالستحواذ
عىل أدوار مؤثرة يف القطاع اللوجستي،
فضالً عن تفعيل خططها وآلياتها لجذب
االستثمارات املحلية والخارجية ،مما شهدت
مسرية القطاع تقدما ً ونموا ً مطردا ً كل عام.

القطاع اللوجستي

امتيــاز الموقع

العالمي خالل شهر

يُعد موقع اململكة املركزي ،والذي يمر عربه
ما يزيد عن  12%من تجارة الحاويات
العاملية سنويًا ،موقعا ً اسرتاتيجيا ً يتيح
لهــا أن تكون الدولة الرائدة يف مجال النقل
والخدمات اللوجستية بمنطقة الرشق
األوسط ،ومركزا ً مثاليا ً للتوزيع اللوجستي
يف منطقة الشام ورشق أفريقيا ،بالنظر إىل
موقع ميناء “جدة اإلسالمي” و”امللك عبد
العزيز بالدمام” اللذَّان يُعدان حلقة الوصل
بني الرشق والغرب ،كما أن اململكة تتمتع
باقتصاديات كبرية ومتنوعة تتيح لها ميزة
نسبية تصبح بموجبها محور لوجستي
إقليمي هام ،األمر الذي دفع القيادة الرشيدة
لتنزيل برنامج طموح لتحسني الخدمات
اللوجستية ،يدعم تبسيط إجراءات عمليات
االسترياد والتصدير ،وتحسني البنية التحتية،
وإصالحات الحوكمة والجوانب التنظيمية،
وتحرير وخصخصة السوق.

أغسطس
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خطة متطورة
وتماشيا ً مع رؤيتها الحكيمة 2030م وضعت
اململكة خطة متطورة تواكب متطلبات العرص،
بإطالقها برنامجا ً من تسع مبادرات داعمة
للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية ،تم
الرتكيز يف املبادرة األوىل عىل مجاالت االسترياد
والتصدير ،بهدف تقليل الوقت والتكلفة
وزيادة االنتظام يف عملية استرياد السلع
والبضائع ،من خالل إعادة هندسة العمليات
واالعتماد بشكل أكرب عىل املكننة.
الدفع الموحد
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ومؤخرا ً أطلقت الهيئة العامة للموانئ
“موانئ” خدمة نافذة الدفع املوحد
للمشاركني يف املنظومة الوطنية لالسترياد
والتصدير “فسح” ،والتي بدورها أحدثت
نقلة نوعية يف الخدمات واخترصت خدمات
جهات حكومية عدة يف نافذة واحدة شاملة،

 9مبادرات تسعى
للنهوض بقطاع
الخدمات اللوجستية
ضمن رؤية 2030
لتقدم  20خدمة جمركية عىل مدار الساعة
وطوال أيام األسبوع ،لتُغني عمالء الجمارك
واملستفيدين عن مراجعتها أو مراجعة
منافذهــا يف كثري من الخدمات املوجهة لهم،
كما حذت العديد من الجهات األخرى حذوها
باتخاذ القرارات الدافعة لعمليات التطوير يف
املجال اللوجستي.
التحــول الرقمي

االسترياد والتصدير ،حيث أصبح بإمكان
املستوردين تتبع شحناتهم ومعرفة موقعها
لحظة بلحظة ،فضالً عن تسلم املخ ِّلصون
الجمركيون إخطارا ً إلكرتونيا ً عىل هواتفهم
الجوالة يوضح لهم حالة شحناتهم ،وكذلك
إخطارا ً إلكرتونيا ً آخرا ً قبل وصول الشحنة،
يتضمن بياناتها عىل البوابة اإللكرتونية،
ليساعدهم بالبدء يف إجراءات البيانات الجمركية.
كما قامت اململكة حديثًا بتدشني نظام
لضمان تبادل املعلومات بني جميع األطراف
املعنية بعملية االسترياد والتصدير بشكل
آمن وفعال ،يشــمل ذلك العمليات التي تتم
عىل متن السفن ،ويف املوانئ ،والدفع الرقمي،
وإدارة الشاحنات ،وغري ذلك.
البنيــة التحتية

تمثلت املبادرة الثانية يف التحول الرقمي ،مستند ًة
املبادرة الثالثة كانت من نصيب قطاع النقل
يف ذلك عىل واقع أهمية التكنولوجيا يف تحسني
مستوى األمن والشفافية املرتبطة بعمليات
والبنية التحتية ،الذي اختصته الحكومة بخطة
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رئيسة جديدة للبنية التحتية تهدف إىل تحسني
مستوى الجودة والسالمة والكفاءة ،تشمل
مرشوع الجرس الربي الذي سريبط بني الساحلني
الرشقي والغربي للمملكة ،ومسارين حديديني
جديدين هما خط السكة الحديدية الذي سريبط
بني دول مجلس التعاون يف الرشق ،وخط
السكة الحديدية (ينبع -عرب ميناء امللك عبد الله
ومدينة امللك عبد الله االقتصادية-وصوال ً إىل
جدة) غرباً ،كما يتوقع أن تشهد الفرتة القادمة
إنشاء محطات لوجستية جديدة متعددة األنماط
لتلبية الطلب املتزايد عىل وسائل الربط بني البحر
والجو ،وبني السكك الحديدية الربية.
الصادر والوارد
حُ ظي قطاع الشحن الجوي باملبادرة الرابعة
الداعمة لنهوض قطاع الخدمات اللوجستية،
من واقع أهميته يف دعم املجال االقتصادي
وتنشيط حركة الصادر والوارد ،ويف ظل
ما يشــهده القطاع من طلب متزايد لدفع
حركة التوسعات يف البنية التحتية ،وجاء
ذلك متزامنا ً مع الجهود الحكومية التي
تبذلها اململكة لتحديث املطارات وتوسيع
مرافق الشحنات الجوية بهدف التغلب عىل
املشاكل الناتجة عن محدودية سعة املنشآت
املخصصة للشحنات الجوية ،لرتتفع سعتها
من  800ألف طن/سنة يف الوقت الحايل ،إىل
 6مليون طن/سنة بحلول عام 2030م.
المعاييــر الدولية
لقيــت اللوائح والقوانــن أيضا ً حظها

القطاع ُيسهم في

توظيف ما يتراوح بين
 20-15 %من القوى
العاملة
من االهتمــام ضمن هذه املبادرات
الهادفة إىل النهــوض بقطاع الخدمات
اللوجســتية ،بالحرص عىل أن تكون
اللوائــح والقوانني منســجمة مع املعايري
الدولية وقــادرة عىل تلبيــة متطلباتها
حتــى تتمكن مــن جذب أكرب قدر من
املنافســة واملشــاركة من جانب القطاع
الخــاص ،ومن املتوقــع أن تصبح مهنة
وســيط الجمارك متاحــة للعاملني يف
قطاعــي التصنيع واللوجســتيات قريبا ً،
وهو مــا يمثل توجهـا ً ايجابيا ً للوصول
إىل مســتوى االحرتافية املطلوب.
الموانــئ البحرية
تشري الدراسات إىل وجود عدة فرص لتحقيق
توسعات يف الطاقة االستيعابية للموانئ
وتحسني جاهزيتها للعمل ،لذا تسعى
الحكومة لبذل جهود كبرية يف مجال املوانئ
البحرية لتحسني كفاءتها وجودة الخدمة
فيها من خالل زيادة مستوى خصخصتها،
وتحقيق اإلصالحات يف عملية الحوكمة،
وتحديث أطر االمتياز ،وذلك عرب رشكة

“موانئ” التي أنشأتها الحكومة ،والتي تقف
بدورها عىل تنقيح أطر االمتياز ومراجعتها
لجعلها أكثر شفافية وعدالة وجاذبية ملشغيل
املحطات الدوليني ،وكذلك للمشغلني املحليني
الذين بات عددهم يتزايد بشكل مستمر.
وقد شهدت حركة مناولة الحاويات يف ميناء
امللــك عبد الله الواقع يف مدينة امللك عبد الله
االقتصادية ،ارتفاعا ً كبريا ً بلغ  1,2مليون
حاوية قياسية خالل النصف األول من العام
ً
مسجلة ارتفاعا ً قياسيا ً
الجاري ،2018
بنسبة  50,5%باملقارنة مع الفرتة نفسها
من العام املايض.
الســكك الحديدية
يشهد قطاع السكك الحديدية الذي جاء يف
املرتبة السابعة ضمن منظومة املبادرات،
إصالحات مشابهة لتلك التي يمر بها قطاع
الشحن الجوي ،حيث قامت الحكومة بفصل
جانبه التنظيمي عن جوانب امللكية ،وتسليمه
إىل قطاع السكك الحديدية بهيئة النقل العام
باعتباره جهة تنظيمية مستقلة ،والتوجه
نحو دمج إدارة جميع عمليات تشغيل السكك
الحديدية ،والتخطيط إلرساء عقود التشغيل
والصيانة الخاصة بخدمات الشحن والركاب،
ملشغلني دوليني يتمتعون بخربات عالية يف
املجال ،عىل أن يتم تمويل البنى التحتية
الجديدة يف قطاع السكك الحديدية مستقبالً من
خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.
منقوالت “سار”
كشفت الرشكة السعودية للسكك الحديدية
“سار” عن حجم منقوالتها عرب الخطوط
الحديدية البالغة أكثر من  12,5مليون
طن خالل العام املايض 2017م ،مؤكد ًة أن
العمل يجري عىل رفع الكفاءة التشغيلية
لجميع الخدمات ،وصوال ً إىل نقل نحو
 20مليون طن بحلول عام 2025م ،وأن
مجموع عمليات نقل املعادن قد وصل
إىل مــا يقارب  7ماليني طن من مختلف
املواد واملنتجات التعدينية ،منذ بداية العام
الجاري حتى شهر أغسطس منه ،بزيادة
 20%عن العام املايض .هذا بجانب تحقيقها
رقما ً قياســيا ً يف نقل الفوسفات بحجم بلغ
 461,9ألف طن خالل أغسطس املايض،
بزيادة نحو  10آالف طن عن الشــهر نفسه
من العام املايض 2017م.
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بعض مشاريع النقل الرئيسية
مشــروع الحرميــن للســكك الحديديــة الســريعة :بتكلفــة  11,1مليــار دوالر،
ويُغطــي خــط ســكة حديــد فائــق الرسعــة بطــول  450كــم ،يربــط بــن مدينتــي
مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ،ويصــل أيضــا ً إىل جــدة ومدينــة امللــك عبــد اللــه
االقتصاديــة يف رابــغ.

متــرو جــدة :بتكلفــة  8,5مليــار دوالر ،وســيتضمن املــروع ثالثــة خطــوط ،الرئيــي
بطــول  67كــم ،مــع  22محطــة تربــط مكــة مــع أبحــر ،والخــط األزرق عــى طريــق
املطــار القديــم ،والــذي يحــوي 17محطــة ،وســيعمل عــى ربــط مطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل الجديــد ،والخــط األخــر عــى طــول طريــق فلســطني ،بطــول 17
كــم ،وســيكون لــه أيضــا خــط فرعــي إىل مطــار جــدة القديــم.
متــرو الريــاض :بتكلفــة  7,8مليــار دوالر ،ويضــم  85محطــة ،وقــد تــم بنــاؤه بهدف
توفــر نظــام نقــل عــام متكامــل ،ملجابهــة النمــو الســكاني ،خاصــة يف ظــل التوقعات
بنمــو عــدد ســكان الريــاض بنســبة  %40بحلــول .2030
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الجســر الســعودي :بتكلفــة  7مليــار دوالر ،وهــو عبــارة عــن خــط ســكة حديــد
يربــط البحــر األحمــر بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وقــد تــم تصميــم خــط
يربــط بــن جــدة والريــاض بطــول  950كلــم ،يُتيــح التنقــل بــن املدينتــن خــال
 18ســاعة فقــط ،وخــط آخــر بطــول 115كلــم ،يربــط بــن الدمــام والجبيــل.
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شــراكة القطاعين
يحظى القطاع الخاص باهتمام كبري من
قبل الدولة ،ويظهر ذلك يف سعيها الجاد
إلرشاكه يف كافة مرشوعاتها ،وقد قامت
مؤخ ًرا بمنح مجموعة شانغي السنغافورية
للمطارات إمتياز إدارة العمليات يف مطار
امللك عبد العزيز الدويل يف جدة ملدة 20
عاماً ،كما منحت رشكة  SATSالتي تعترب
أكرب مشغل للعمليات األرضية يف سنغافورة،
عقدا ً لتطوير وتشــغيل مبنى شحن جديد يف
مطار امللك فهد الدويل يف الدمام ،ويجرى
وضع خطط مشابهة ملطار امللك خالد الدويل
بالرياض لزيادة مشاركة القطاع الخاص يف
عملياته.

“فلو” الذراع اللوجستي لرشكة “إيكيا”،
حلول “مدن”
ورشكة توكيالت الجزيرة ،ورشكة روابي
حرصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
املتحدة لخدمات السالمة املحدودة (رشاكة بني
ومناطق التقنية “مدن” ،عىل تنمية قطاع
روابي القابضة ويونايتد سيفتي إنرتناشونال)،
الحلول اللوجستية وجعله يف صدارة خططها ورشكة سالسل اإلمداد للخدمات اللوجستية
لجــذب الرشكاء ،بغية توفري بيئة عمل مريحة “بلرشف” ،التي تقدِّم الخدمات اللوجستية،
وتقديم خدمات متكاملة ومرافق مساندة
كما قامت أيضا ً بالتعاقد عىل  8مشــاريع
لتوقيع
ملنســوبي مدنها الصناعية ،ما دفعها
لوجستية ،تتوزع ما بني محطات وقود أو
 18عقدا ً العام املنرصم  2017مع عدد من مراكز لوجســتية متكاملة لخدمة الشاحنات يف
عدد من مدنها الصناعية.
الرشكات العاملة يف القطاع ،أبرزها رشكة

المناطــق االقتصادية
ولخفض التكاليف والحد من العوائق التي
تكتنف عملية إقامة األنشطة التجارية وجذب
االستثمارات األجنبية املبارشة ،تقوم الحكومة
بدراسة خطط لتطوير عدد من املناطق
االقتصادية الخاصة التي تتميز بإجراءات
ميرسة إلقامة األنشطة التجارية ،وتتحىل
بسياسات رضيبية جذابة ،مع اشتمالها عىل
مناطق للمخازن الجمركية ،بجانب تميزها
بكفاءة عالية يف الربط بني وسائل النقل.

السعودية في المؤشر العالمي

تراوح ترتيب المملكة وفق ًا لبيانات منشورة على موقع البنك الدولي ،بين المرتبة 43
التحتية للتجارة والنقل ،والمرتبة  67لمؤشر تسليم الشحنات في الوقت المتوقع.
كما تراوح ترتيبها بين  160دولة على النحو التالي:
رقم (66

) في مجال التخليص

الجمركي وإدارة الحدود.

رقم (57

) في كفاءة وجودة

الخدمات اللوجستية.

رقم (43

) في نوعية البنى التحتية

للتجارة والنقل.

رقم (46

) في إمكانية تتبع

الشحنات.

لمؤشر نوعية البنى

رقم (56

) في سهولة ترتيب

الشحنات الدولية وبأسعار تنافسية.

رقم (67

) في تسليم الشحنات

في الوقت المتوقع.
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التخــلص اآلمـن مــن النفــايات
الخطرة في المدن الصناعية

38

تُعرف النفايات الصناعية الخطرة ،بأنها
املواد التي ترض بصحة االنسان والكائنات
الحية ،وتتمثل يف النفايات الصلبة أو الســائلة
أو الغازية التي يمكنها التأثري ســلبا ً عىل
الصحة العامة أو عىل عنارص البيئة وتســبب
األمراض عىل املدى الطويل ،ويعود ذلك
للعديد من األسباب ،منها :عدم إمكانية
تحللها ،أو بســبب ُسميتها وقابليتها للتأكسد،
أو لقدرتها عىل االشتعال أو االنفجار ،أو
التآكل ،أو بسبب خواصها الخطرة بشكلها
املنفصــل ،أو عند اختالطها مع نفايات أخرى.

مدن نموذجية
استنادا ً عىل اسرتاتيجيتها الهادفة إىل خلق
مدن صناعية نموذجية ذات معايري عاملية،
من واقع دورها كركيزة لتمكني الصناعة
يف اململكة ،ودعمها لخطة التحول الوطني
2020م واإلسهام يف تحقيق رؤية اململكة
 ،2030تحرص الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
عىل أن
عال من
قدر ٍ
تكون مدنها الصناعية عىل ٍ
األمان ،واملحافظة عىل صداقة البيئة ،وذلك
من خالل ما تتخذه من إجراءات صارمة

يف هذا املجال ،بالتنســيق التام مع الجهات
ً
خاصة مصلحة األرصاد الجوية
املسؤولة،
وأمانة الرياض ،وغريها من الجهات ،وذلك
ً
حماية للمجتمع واألجيال القادمة من
التلوث ،وضمانا ً لسالمة منسوبيها والعاملني
يف هذه املدن.
التخلص اآلمن
الكثري من اإلجراءات ملراقبة
تتب ُع
عمليــة التخلص اآلمن من النفايات الصناعية
يف مدنهــا املنترشة بكل أنحاء اململكة ،حيث
تعمــل كافة آلياتها لتطبيق أنظمة التحكم يف
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ً
إضافة
البيئة والسالمة املعمول بها عاملياً،
إىل إنشاء إدارة للبيئة داخل كل مدينة
صناعية لإلرشاف عىل وضع أنظمة السالمة
ومتابعة تنفيذها ،عالوة عىل إنشاء قسم
خــاص بالهيئة لحماية البيئة ،وتوفري العديد
من اآلليات الرضورية ،وتعيني مسئولني
للمحافظة عىل البيئة ،وصوال ً إىل تحقيق
املواصفات الدولية يف السالمة البيئية،
وتدعــم كل ذلك بمراقبة لصيقة ألداء الجهات
والرشكات املسئولة عن عملية التخلص من
هذه النفايات.

دليل إرشادي
ويف خطوة عملية تدلل عىل اهتمامها
البالغ بقضية التخلص اآلمن من
النفايات الصناعية الخطرة ،قامت
بإصدار دليل إرشادي ،يهدف إىل تزويد
املنشآت الصناعية باملعرفة الكافية
حول إدارة املخلفات الخطرة واتخاذ
الخطوات الالزمة يف مواجهتها ،واالرتقاء
باألداء البيئي للمنشآت الصناعية عن
طريق معرفة الرشوط العامة املتعلقة

بإدراة النفايات الخطرة داخل املنشآت
الصناعية ،ورشوط النقل املتعلقة بها،
والتنوير برضورة خفض كمية النفايات
الخطرة ،وتوضيح الجوانب القانونية
والبيئية واالقتصادية التي تنتج بسبب
التهاون أو التجاوز يف هذا األمر.
تكامــل الجهود
كما قامت
ضمن إطار عمل اللجنة
العليــا لحماية البيئة بمدينة الرياض التي
تــرف عليها الهيئة العليا لتطوير الرياض،
بتوقيع مذكرة تفاهم مع اإلدارة العامة
للنظافة بأمانة منطقة الرياض ،لتوفري
مردم يف “مرمى الدغم” للتخلص اآلمن من
الحمــأة الصناعية يف املدينة الصناعية الثانية
بالرياض ،كما تُخطط حاليا ً إلنشاء وحدات
معالجة يف كل من :مدينة وعد الشمال،
املدينة الصناعية الثالثة بجدة ،املدينة
الصناعية الثالثة بالدمام ،واملدينة الصناعية
بالخرج ،هذا باإلضافة للتعاون املثمر مع
رشكة “بن زقر يونيليفر” وجامعة امللك
عبد العزيز ،يف مجال التوعية ،حيث تم
عقد عدة ورش عمل لتنفيذ مبادرة “صفر
نفايات” باملدينة الصناعية األوىل بجدة،
أبدت بعده  30رشكة استعدادها لإللتزام
ببنود املبادرة واعتمادها كسياسة ضمن
سياساتها اإلدارية.

اإلدارة السليمة
وحرصا ً منها عىل رضورة تطبيق أساليب
اإلدارة السليمة للنفايات الصناعية الخطرة،
وتأكيدا ً عىل الوفاء التام بالتزاماتها
القانونية ،وتحقيقا ً ألهدافها يف تقليل اآلثار
الضارة عىل الصحة العامة والبيئة داخل
مدنها الصناعية ،واملحافظة عىل االستدامة
البيئية من خالل التحكم األمثل بمعالجة
برضورة
النفايات الخطرة ،تتمسك
ً
تقليل النفايات داخل املصانع أوال ،ثم
تدعم ذلك بمراقبة لعمليات التخلص األمثل
منها ،وتلحق ذلك بربنامج مُكثف لتفعيل
كافة األساليب التوعوية والتثقيفية الداعمة
لخلــق وعي بيئي متقدم لدى رشكائها من
املستثمرين والصناعيني ،واملستفيدين من
خدمات املدن الصناعية.
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«مدن» تجذب االستثمارات
الصينية لمدنها الصناعية
سجل وفد من الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية “مدن” ،بقيادة مديرها العام
املهندس خالد السالم ،زيارة ناجحة لجمهورية
الصني الشعبية ،تفعيالً للرشاكة االسرتاتيجية
املمتدة بني اململكة والصني ،واستقطابا ً
لالستثمارات الصينية إىل املدن الصناعية التابعة
لـ “مدن” ،ورفع مستوى الخدمات املقدمة فيها،
خاصة للرشكات املختصة يف مجال االستثمار
املبارش والتكنولوجيا وحاضنات األعمال
الصناعية وتطوير املدن الذكية وغريها.
ُ
تطور ورقي

40

عدة لقاءات واجتماعات مع
عقد وفد
بعض الرشكات الصينية الضخمة ،وتباحث
معها حول مشاريعها القائمة واملستقبلية يف
اململكة ،وإمكانية توفري حلول مبتكرة وتعامالت
سلسة ،تتواءم مع متطلبات القطاع الصناعي

وتدعم نهضته وتطويره ،من خالل تحويل املدن
إىل مدن صناعية
الصناعية التابعة لـ
ذكية ،بما يتوافق مع اسرتاتيجية
الجديدة ،الهادفة لالنتقال بمدنها الصناعية إىل
مرحلة جديدة من التطور والرقي ،بحيث تُلبي
طموحات رشكائها من املستثمرين والصناعيني،
وتدعم أدائها لرسالتها كمُمكن للصناعة يف
اململكة ،ومُساهم فاعل يف دعم برنامج التحول
الوطني 2020م ،وتحقيق رؤية اململكة .2030

جذب االستثمارات
لرشكة TEDA
جاءت فاتحة زيارات
 Holdingاململوكة للحكومة الصينية ،والرشكات
التابعة لها ،حيث تم االجتماع مع رئيس مجلس
إدارتها بينج جوان ،والتباحث معه حول
آليات تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون
االسرتاتيجي لتطوير وإدارة املدن الصناعية
التابعة لـ “مدن” ،املوقعة مع الرشكة منذ ما
يزيد عن عام ،كما تمت مناقشة سري األعمال
واستعراض نموذج عمل جديد يف مجال جذب
االستثمارات الصينية إىل املدن الصناعية ،ما
قاد إىل توقيع اتفاقية إطارية جديدة للتعاون
يف مجال جذب االستثمارات الصناعية للمدينة
الصناعية الثالثة يف الدمام ،والتي يُتوقع أن

متوقــع أن تصــل اســتثمارات صينيــة بالمدينــة
الصناعيــة الثالثــة بالدمــام بنحــو  4,5مليــار ريــال
وتوقعــات بإضافــة  3000وظيفــة وتحقيــق  1,9مليــار
ريــال كعائــد للناتــج المحلــي
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تحتضن استثمارات صينية بما يقارب  4,5مليار
ريال ،وتسهم يف خلق ما يزيد عن  3000وظيفة،
بجانب ما ستحققه من عائد للناتج املحيل يُقدر
بحوايل  1,9مليار ريال تقريباً.

واالتفاق كذلك عىل تطوير منصة إلكرتونية
صناعية موحدة تعمل عىل ربط
بعمالئها ،لتحسني أنشطة سلسلة التوريد
الخاصة بهم عرب شبكة التجارة اإللكرتونية.

زيارة شركة TEDA Holding

تقنيات متقدمة

خالل الزيارة ،عىل املنطقة
واطلع وفد
املركزية“ “ ”MSDالتابعة لرشكة �TEDA Hold
 ،ingوالتي تعترب من أهم  500رشكة صينية،
وتحتل املركز الثامن يف مدينة تيانجني برأس مال
قدره  5.5مليار ريال سعودي وبإيرادات تشغيلية
بلغت  40مليار ريال سعودي عام 2015م ،ووقف
عىل محطة املياه املعالجة التابعة لها ،كما زار
الوفد رشكة  TIDAللتدوير ووقف عىل عمليات
ومراحل إنتاج الطاقة من املخلفات ،كما زار أيضا ً
كالً من رشكة  TIDAللمياه ،ومصنع  CEFإلنتاج
توربينات الرياح ،واطلع عىل برنامج الرشكة يف
مجال حاضنات األعمال للصناعة والتكنولوجيا
التي تقوم بتنفيذها مع جامعة محلية.

للصني ،رشكة
وشمل برنامج زيارة وفد
 SHOUGANG Groupالتي تمتلك  544رشكة،
و 11رشكة استثمارية يف مجاالت مختلفة ،و20
مرشوعا ً خارج الصني ،وتشمل أعمالها عدة
أنشطة استثمارية مثل صناعة الحديد والتعدين
والتشييد واإلنشاء ،ومجاالت البيئة والتطوير
العقاري ،وقطع غيار السيارات وغريها ،حيث تم
االتفاق عىل تشكيل فريق فني الستقطاب تقنية
البناء املتقدمة ملشاريع املصانع الجاهزة يف املدن
الصناعية ،والتي قالت الرشكة أن فرتة تشييدها
وبناءها ال تتجاوز  3أسابيع للمصنع.

تجمعات متخصصة
وكانت الزيارة الثانية من نصيب رشكة China
 Fortune Land Developmentالرائدة يف
تشغيل املدن الصناعية الحديثة ،والتي تتواجد
يف أكثر من  50مدينة حول العالم ،وتهتم بقطاع
املعدات املتطورة ،واملعلومات اإللكرتونية ،وقطع
غيار الطاقة املتجددة ،والطريان ،وتقنيات
الفضاء ،والطب الحيوي ،واملواد الحديثة ،حيث
تم بحث فرص الرشاكة املتاحة للعمل عىل انتقال
املدن الصناعية التابعة لـ مدن” إىل مدن ذكية،
باالستفادة من خربات الرشكة يف خلق التجمعات
الصناعية املتخصصة وتطوير الرشاكة مع
القطاع الخاص.
السحابة اإللكترونية
أيضا ً زار وفد
رشكة CASI Cloud
الرائدة يف مجال توفري السحابة اإللكرتونية
الصناعية ،والتي تمتلك أول منصة إنرتنت
صناعية صينية ( )INDICSتضم رشكات
التصنيع العاملية ،وتقدم الخدمات السحابية
الصناعية ،وحلول التصنيع الذكي ،وحلول املدن
الصناعية الذكية ،وتطبيقات البيانات الكبرية،
وتطبيقات التجارة اإللكرتونية ،وحلول البناء
 ،IDCوتم خالل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم
لتقييم املصانع القائمة يف املدن الصناعية التابعة
لـ “مدن” ،والعمل عىل تحسني أدائها من خالل
التحول الذكي املواكب للثورة الصناعية الرابعة،

إنترنت األشياء
ويف املحطة التالية للزيارة ،استعرضت رشكة
 ،Trina solarخدمات ذراعها (ترينا إلنرتنت
األشياء) املتخصصة يف الخدمات الذكية املرتبطة

بمجاالت (إنتاج الطاقة ،تخزين الطاقة ،التوزيع،
االشغال ،والخدمات السحابية) ،والتي أطلقتها
مطلع العام الجاري 2018م كرشكة أوىل يف
مجال إنرتنت األشياء لقطاع الطاقة ،ومقدراتها
وإمكانياتها يف رفع كفاءة اإلنتاج وتطبيقات
منتجها يف محطات التوليد والتوزيع ويف املجال
الصناعي ،فيما استعرض فريق
الفرص
املتاحة يف مدنها الصناعية باململكة ،املتعلقة
بتقنيات إنرتنت األشياء ،بُغية رفع كفاءة الطاقة
للمصانع واملنشآت يف اململكة عن طريق التعاون
مع برنامج مركز اإلنتاجية.
منصة تجارة
واختتم الوفد زيارته باالجتماع مع رشكة
 ،Alibaba Couldاملختصة يف مجاالت (خدمات
التجارة اإللكرتونية ،املدفوعات املالية ،الخدمات
اللوجستية ،التسويق وإدارة املعلومات ،الخدمات
السحابية) ،والتي تُعد أكرب رشكة تجارة
إلكرتونية يف العالم ،بمجمل إيرادات تتجاوز
 2تريليون ريال ،حيث تم التفاهم معها حول
تقديم خدماتها السحابية وتطبيقاتها للمدن
الذكية ،وإمكانية تطوير منصة تجارة إلكرتونية
تخدم الصناعيني يف اململكة.
عالقات ممتدة
وكانت
قد وقعت يف أغسطس 2016م،
مذكرة تفاهم مع رشكة  TEDAالقابضة ،والتي
تملك وتدير أكثر من  400مليون م 2من األرايض
الصناعية بالصني ،لتعزيز أفق التصنيع يف مدنها
الصناعية ،وجذب االستثمارات إليها ،كما وقعت
مذكرة تفاهم أخرى مع رشكة  Trinaالخاصة
املحدودة لتطوير الطاقة الشمسية ،لتعزيز بحث
فرص استغالل الطاقة الشمسية وسبل توطينها
يف املدن الصناعية باململكة ،من واقع ما تتمتع به
الرشكة من خربة طويلة يف هذا املجال ،وامتالكها
ملجمع صناعي خاص باأللواح الشمسية يعترب
األضخم يف العالم ،بكمية ألواح مصنعة بلغت
حتى اآلن أكثر من  ١١جيجا فولت.
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المملكة ..في ظل الثورة الصناعية الرابعة
دافوس ومجموعة العشرين تشيدان بجهود
التحول الرقمي

42

أكد تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي
العاملي “دافوس” ،بالتعاون مع رشكة “أيه
تي كريني” الستشارات اإلدارة العاملية،
جاهزية اململكة لالستفادة من التكنولوجيات
الناشئة والتغريات الحاصلة يف مجال اإلنتاج،
مع تمتعها بفرصة اسرتاتيجية للتحسن ،وأن
يكون أداؤها قادرا ً عىل منافسة كربى الدول
العاملية يف مستقبل اإلنتاج ،مستندا ً يف تقييمه
هذا ،عىل مبادرة إطالق اململكة لربنامج التحول
الرقمي ،كأحد الربامج األساسـية لتحقيق
رؤيتها الطموحة 2030م ،والهادف إىل بناء
حكومة رقمية ،واقتصاد معريف لصناعة قائمة
عىل مخرجات الثورة الصناعية الرابعة ،تحقيقا ً
لبيئةٍ مجتمعية عامرة ،واقتصادٍ مزدهر،
ومستقبل أفضل للمملكة.
ٍ

ً
األوائــل تكنولوجيا
التقرير صنف اململكة ضمن الدول األوىل يف
مجاالت التكنولوجيا واالبتكار ورأس املال
البرشي والتجارة ،كما صنفها أيضاً ،إىل جانب
دول أخرى ،عىل أنها “دول ذات إمكانيات
عالية” ،وتتمتع بوضع ممتاز للتفاعل التام
مع نموذج اإلنتاج الناشئ ،واالنخراط بسالسة
يف تحقيق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة،
وتسخري تكنولوجياتها الناشئة برسعة ،مثل
إنرتنت األشياء ،الذكاء االصطناعي ،واألجهزة
القابلة لإلرتداء ،والروبوتات ،والصناعات
التحويلية املضافة ،يف تطوير تقنيات اإلنتاج
ونماذج األعمال وسالسل القيمة الجديدة،
وتذليل التحديات املتعلقة بمستقبلها.

التحــول الرقمي
أشادت دول مجموعة العرشين ( )G20خالل
االجتماعات التحضريية لقمة العرشين املزمع
قيامها باألرجنتني يف نوفمرب املقبل ،بجهود
السعودية وخططها يف التحول الرقمي ،مشريين
يف ذلك إىل الربامج واالسرتاتيجيات التي اتبعتها
اململكة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية
وتمكني األفراد من الجنسني من املشاركة يف
خطط التحول الرقمي ،إضافة إىل اإلشادة بدور
السعودية يف دعم الرياديني يف قيادة األعمال
واألسواق يف االقتصاد الرقمي الجديد.
مــا هي الثــورة الصناعية الرابعة؟
تعرف “الثورة الصناعية الرابعة” قيد االنطالق
حالياً ،وفقا ً للتسمية التي أطلقها املنتدى
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االقتصادي العاملي يف دافوس ،سويرسا ،عام
2016م عىل الحلقة األخرية من سلسلة الثورات
ً
واسعة أمام
الصناعية ،التي تفتح األبواب
احتماالت المحدودة ،من خالل االخرتاقات
الكبرية لتكنولوجيات ناشئة يف مجال الذكاء
االصطناعي ،والروبوتات ،وإنرتنت األشياء،
واملركبات ذاتية القيادة ،والطباعة ثالثية
األبعاد ،وتكنولوجيا النانو ،والتكنولوجيا
الحيوية ،وعلم املواد ،والحوسبة الكمومية،
وسلسلة الكتل ( ،)Block chainوغريها.
قواعد التنافســية
تتطلب مواكبة الثورة الجديدة ،تضافر الجهود
لصياغة اسرتاتيجيات ونماذج عمل وآليات
تنفيذ جديدة ،تحتكم لقواعد التنافسية العاملية
الجديدة ،واملبنية عىل االنتقال من الرتكيز
عىل األصول والخربات ،إىل االعتماد الكيل
عىل البيانات والذكاء االصطناعي ،باالرتكاز
عىل عنارص البنية التحتية ،والبيئة الرقمية
الحاضنة ،والتي يجب أن تُنمِّ ي وتستقطب
العقول واملهارات ،باإلضافة إىل إثراء وتحفيز
الثقافة الرقمية بهدف بناء جيل ريادي.
المملكــة تواكب
تنبهت الجهات الحكومية السعودية باكرا ً
ألهمية مواكبة الطفرة القادمة نتيجة للثورة
الصناعية الرابعة ،بحسب دراسات وأبحاث
بني مجموعة أبحاث سعودية ورشكة “إي تي
كريني” إنها قادرة عىل توفري فرصة إلضافة
تريليون ريال إىل اقتصاد اململكة ،ما دفع مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلطالق “مركز
االبتكار للصناعة الرابعة” الذي يحتوي عىل
نموذج ملصنع املستقبل يف سبتمرب من العام
املايض 2017م ،وهو مصنع ذكي يعتمد عىل
دمج األنظمة اإللكرتونية املادية بالتصنيع.
منصة “رقمي”
عىل ذات املسار ،ولربط اململكة رقمياً ،ورفع
مستوى الخدمات واملنصات اإللكرتونية،
وتطوير املهارات الرقمية ،ورفع مشاركة
القطاع الخاص ورواد األعمال يف تنفيذ
مرشوعات التحول الرقمي ،أطلقت وزارة
االتصاالت وتقنية املعلومات اسرتاتيجيتها
الجديدة لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات،
يف مارس من العام الجاري ،واملتمثلة يف منصة
“رقمي” ،سعيا ً لضمان تحقيق األثر األعىل

إطالق مركز االبتكار الذي
يحتوي على نموذج مصنع
المستقبل
اقتصاديا ً واجتماعيا ً ملرشوعات ومبادرات
التحول الرقمي يف جميع قطاعات اململكة،
عرب رشاكة مع القطاع الخاص والرياديني،
وصوال ً القتصادٍ رقمي يعتمد البيانات والذكاء
ومجتمع رقمي نشط ،وحكومةٍ
االصطناعي،
ٍ
إلكرتونية فعالة ،واقتصادٍ رقمي تنافيس.
المعــدل العالمي
قاد الطموح العايل لوزارة “االتصاالت”،
لتفعيل تطورها الهائل يف مجال تحرير الطيف
الرتددي ،برفع رسعات اإلنرتنت إىل ثالثة
أضعاف ،ما أوصل اململكة إىل فوق املعدل
العاملي بما يقارب  25ميغابايت يف الثانية،
ودفع وزارة “االتصاالت” ألن ترتجم مخرجاتها
إىل واقع ،بإيصال خدمة األلياف الضوئية
ألكثر من  500ألف منزل من أصل  2مليون
منزل تستهدفه الوزارة وفق خطة محكمة يتم
تطبيقها حتى  ،2020بجانب تدريبها ألكثر
من  300ألف طالب و 9آالف معلم ومعلمة
عىل مهارات العالم الرقمي الجديد والربمجيات،
وإطالق منصة “فكرة ،“ Techملعالجة
تحديات القطاع الصحي الرقمية بالتحول
إىل املستشفيات والعيادات الذكية واملتصلة،
والتطبيب عن بعد.
اإلنجــازات الرقمية
اململكة حققت يف مجال الحكومة الرقمية العديد
من اإلنجازات عرب عدد من الربامج واملبادرات
ً
خدمة للمستفيدين ،وذلك وفقا ً ألعىل
الرقمية
درجات األداء واملوثوقية ،ويعد برنامج (مراس)
واحدا ً من بني هذه الربامج ،إذ أسهم يف الوصول
ألكثر من  40خدمة إلكرتونية ،وتقليص وقت
املعاملة من  81يوما ً إىل  24ساعة ،وتسجيل
أكثر من  90ألف عملية حتى اآلن ،إىل جانب
برنامج (اعتماد) الذي يُعد أول منصة مالية

“مراس” و”اعتماد”
و”ابشر” منجزات تقنية ال
تخطئها العين

بهذا الحجم يف العالم للربط اإللكرتوني،
حيث تتيح هذه املنصة للجهات الحكومية
والقطاع الخاص االستفادة الكاملة واملبارشة
من الخدمات اإللكرتونية لوزارة املالية بمزايا
عالية ،ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية،
تشمل خدمات مثل خدمة إدارة املدفوعات،
وخدمة إدارة امليزانية ،وإدارة املنافسات
واملشرتيات ،وإدارة العقود والتعميدات ،وغريها
من الخدمات األخرى ،بجانب برنامج (أبرش)
التابع لوزارة الداخلية ،الذي أسهم يف ربط أكثر
من  130خدمة حكومية يستخدمها املواطن،
وتقليل وقت تجديد جواز السفر من  8أيام إىل
يوم واحد ،وتنفيذ أكثر من  20مليون معاملة
حتى اآلن ،وإيصال الوثائق خالل يوم واحد
وغريها.
اســتقطاب العقول
والستقطاب العقول الرائدة يف مجال الربمجة
البتكار الحلول التقنية املساهمة يف إثراء
وتحسني تجربة الحجاج ،نظمت اململكة
النسخة الثانية من “هاكاثون الحج” ،كأكرب
تح ٍد تقني يف منطقة الرشق األوسط ،جذب إليه
آالف املربمجني من الجنسني ،وأكثر من  18ألف
مهتم ،األمر الذي دفع ألن يتمكن من تحطيم
الرقم القيايس وتسجيله يف موسوعة “جينيس”
كأضخم هاكاثون عىل مستوى العالم ،كما
أثمر طرح “هاكثون الحج” عن فوز عدد من
مرشوعات التطبيقات الذكية التي سيتم اختيار
بعضها لتطويرها وتحويلها إىل مرشوعات
ريادية عىل أرض الواقع بتمويل ودعم من
حاضنات ومرسعات التقنية باململكة.
“مدن” تواكب
من واقع مهامها كهيئة رائدة ومسؤولة عن
تمكني وتطوير وتحديث القطاع الصناعي،
واكبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
مسريتها نحو
التحول الرقمي ،بإطالق العديد من الخدمات
اإللكرتونية التي تُم ِّكن رشكائها من املستثمرين
والصناعيني ،التعامل مع التقنية إلتمام
الخدمات بشكل رسيع وفعال ،و رشعت يف
تحويل عدد من مدنها الصناعية إىل مدن ذكية،
مستفيد ًة يف ذلك من طبيعة “الرقمنة”  ،حيث
عملت عىل تطوير خدماتها البيئية والصحية
وخدمات األمن والسالمة ،وأرشفت عىل تنفيذ
3برامج ،هي:جودة الهواء ،اختبارات املداخن،
ومياه الرصف الصناعي.
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صنفته “فوربس” ضمن رواد األعمال األكثر إبداع ًا في المملكة

المهندس عمر الشمالن :توجت جهودي بتصنيع
منتجات طبية وطنية وفق رؤية عالمية
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بالطموح بدأ ،وباالجتهاد خط مســار نجاحه،
وباإلرصار حقق إنجازه ،إنه رائد األعمال
املهندس عمر الشــمالن ،الذي أضاف لشباب
وشــابات الوطن تميّ ًزا جديدًا ،بتأسيسه
مصنع “الصناعيون السعوديون”(،)SIF
املتخصص يف إنتاج املســتهلكات الطبية ذات
االســتخدام الواحد ،يف مدينة سدير للصناعة
واألعمــال ،وهو أول مصنع متخصص يف
منتجات طب األسنان يف الرشق األوسط،
حيث أصبحت أغلب عيادات األســنان ال تخلو
من منتجاته ذات الجودة العالية والســعر
املالئم.

هــل راودتــك أي مخاوف من العواقب
أو الخسارة؟

لقد كنت مستعدا ً تماما ً قبل اإلقدام عىل هذه
املهمة ،مرتكزا ً يف ذلك عىل خرباتي العملية التي
اكتسبتها من خالل تخصيص األكاديمي والذي
يشمل الهندسة واإلدارة ،بجانب حصيلة خرباتي
من عميل يف مجال االستثمار أثناء فرتة دراستي،
باإلضافة إىل ما قمت به من زيارات ملؤسسات
طبية رائدة يف العالم ،وحصويل عىل دورات
متقدمة يف مجال التصنيع والجودة والسالمة
املهنية والبيئية ،واملواصفات الدولية (آيزو)،
وكذلك الدراية بالجوانب اإلدارية واملالية ،وفهم
كيــف كانــت أولــى خطواتكــم في رحلة السوق بشكل عام ،وكل ما يستلزم الشخص
تأســيس المصنع؟
ليدير أعماله ،أما مسألة الربح والخسارة ،فهي
حفزتني خربتي يف مجال البحوث والدراســات توفيق من الله ،وما عىل اإلنسان إال أن يحزم أمره
َّ
بعد استخارة خالقه ،ويقدم نحو هدفه.
إبان فرتة عمــي كمهندس صناعي يف مدينة
امللك عبد العزيــز للعلوم والتقنية ،إىل فهم
وكيــف حصلــت على مصنعك في
يف
واقع الدراســات الصناعية والتعمق أكثر
مدينــة ســدير للصناعة واألعمال؟
هذا املجال ،فبــدأت بالبحث عن مجال صناعي
بدأت اإلجراءات بشكل سهل وميرس عن طريق
واعد أضــع فيه عصارة تجربتي وجهدي،
إنشاء حساب عىل بوابة
للمستثمرين،
وأحقق مــن خالله طموحي يف بلوغ النجاح،
وبعدها تقدمت بطلب الحصول عىل املصنع،
واإلسهام يف إفادة نفيس ووطني ،فكان
االختيار للمجــال الصحي ،إيمانا ً مني بأن هذا وأعقب ذلك فرتة مراجعة للطلب واملستندات
القطاع بحاجة أكثر من غريه إىل اســتثمارات الرســمية للمرشوع ،ثم انتقلنا بعدها ملرحلة
محلية ،فرشعت يف االستفســار ميدانيا ً عن
احتياجات الســوق من املستلزمات الطبية،
ابتكرنــا قالــب قيــاس
مــن خالل زيارة لوزارة الصحة والعديد
األســنان المصنــوع مــن
من املستشــفيات واملراكز الطبية بحثا ً عن
مبتغاي ،حتــى توجت جهودي بفكرة تصنيع
البالســتيك الطبــي
منتجــات طبية وطنية وفق رؤية عاملية.

العمل عىل مخطط املرشوع ،ومن ثم توقيع
العقد ،وهي إجراءات روتينية مطلوبة ،إال
أن توفر الخدمات املتكاملة يف مدينة ســدير
للصناعة واألعمال اخترص علينا الطريق،
ورسع من خطوات اإلنتاج ،هذا بجانب ما
ّ
القيناه من تشجيع وترحيب من إدارة
مــا كان له األثر الكبري يف تفوقنا ونجاحنا.
مــا تقييمكــم للجهــود التي تبذلها
“مدن” في مجال دعم شــباب
وشابات األعمال؟

بخصوص ما تقدمه الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”,
فهي منذ تأسيســها بتوجيه من حكومتنا
الرشيدة وبتتابع قياداتها وكادر العمل
بها ,تسعى دوما ً لدعم الصناعيني
وتذليل كل العقبات التي تقف أمامهم،
وذلك بتطوير املناطق الصناعية وإتاحة
الخدمات للصناعيني دفعا ً لهم عىل اإلنتاج،
ويظهر ذلك جليا ً يف تكامل الخدمات،
ابتداءا من الحصول عىل األرض الصناعية،
مرورا ً بخدمات الكهرباء واملياه وغريها
مــن خدمات البُنى التحتية ،ما يفتح املجال
واسعا ً أمام املنشآت الصغرية واملتوسطة
ورواد األعمال ،وهنا أشري إىل منتجها
(املصانع الجاهزة) ،واليزال طموحنا
أكرب وأكثر للحصول عىل خدمات أفضل
وبرسوم أكثر تنافسية ،وفتح مجال أوسع
للتعاون ،للخروج بمنظومة اقتصادية
متكاملة تخدم املواطن والوطن.
ولمــاذا وقــع اختيارك على المجال
ً
الصحــي تحديــدا دون غيره؟

من خالل دراستي لواقع السوق ،وكنتاج
لخالصة بحثي الطويل عن مرشوع استثماري
غري مسبوق ،استقر رأيي عىل طرق أبواب
فرص قد
املجــال الصحي ،ملا يتميز به من ٍ
ال تتوفــر يف غريه من املجاالت ،كما أن العمل
يف الحقل الصحي دوما ً ما يالمس شغاف
النفس التَّواقة للعمل يف املجال اإلنساني
وخدمة الناس ،لذا وقع اختياري عليه ،أمالً
مني للمساهمة يف الحفاظ عىل مستويات
عاليــة من النظافة واألمان التي يجب توفرها
لسالمة املرىض ،ومن هنا كانت نقطة
انطالقتي لتأسيس مصنعي املختص يف إنتاج
املستهلكات الطبية ذات االستخدام الواحد يف
منتجات طب األسنان.
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مــا العالمــة الفارقة التي تميز
منتجاتكــم عــن غيرهــا في مجال طب
األسنان؟

دوما ً ما يقودنا طموحنا لتقديم منتجات
صحيــة مبتكرة تكون خالية من العيوب ،إىل
تصنيع منتجات أكثر جودة وذات قابلية
لالنتشار والتوزيع ،بأن تكون أسعارها
معقولــة ويف متناول الجميع ،لذا يظل مصنعنا
يف حراك مســتمر البتكار أو تعديل املنتجات،
وأعتقد أن هذه السياســة هي التي تميزنا
وتصنع الفارق لصالحنا عن اآلخرين.
تعديلكــم فــي بعــض المنتجات ،هل
يعنــي وجود عيــوب تصنيعية؟

ال توجد صناعات كاملة ال تشــوبها العيوب،
لكننا ولحساســية القطاع الذي نعمل يف
إنتاج متطلباته ،نحرص عىل َّأل تشــوب
منتجاتنا شــائبة ولو بنســبة ضئيلة جدًا من
العيوب التصنيعيــة ،واملقصود بالتعديل
هو التحســن والتجويد أكثر ،وهو ما يأتي
كنتاج لدراســتنا للســوق وتتبعنا للكثري من
املنتجــات التي قد ال تكون ضارة يف ذاتها،
لكن طريقة التعامل معها قد تســبب الرضر،
وهذا ما نعنيــه بالتعديل ،إذ يتوجب أن يتم
تحســن املنتجات بصورة أكثر أمانا ً وتؤدي
ذات الغــرض ،وخري مثال عىل ذلك قوالب
قياس األســنان التي الحظنا أن معظم ما
يتوفر منها يف الســوق مصنوعة من مادة
(االستنلس ســتيل) ،وهو ما يتطلب تعقيما ً
بدرجات حرارة معينة عقب كل اســتخدام،
ما يســتهلك الوقت وقد ال يحقق درجة
التعقيــم النتيجة املطلوبــة .لذا فقد ابتكرنا
قوالب قياس أســنان مصنوعة من بالستيك
طبي ،تظل معقمــة ومغلفة ومجهزة
لالستخدام مرة واحدة.
مــا أبــرز الصعوبــات التي قد تصاحب
انطالقــة رواد األعمال والمســتثمرين
الجدد؟
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الصعوبات مع بدايات رواد األعمال كثرية
ومتداخلة ،أبرزها عدم الحصول عىل التمويل
الالزم ،إذ أن عملية إقناع املمولني واملســتثمرين
بتفرد منتجك ليســت بالعملية السهلة ،ويتطلب
ً
خاصة إذا كان املنتج جديدا ً
ذلــك جهدا ً خارقاً،
وغري مجرب ،كما أن البطء يف اإلجراءات
القانونية والخطوات الواجب اتخاذها إلجازة
املــروع قد يرتتب عليها الكثري من املخاطر

املحتملــة مثل تأخر عمليات التنفيذ واإلنتاج
وغريهــا ،وهو ما يمثل عبئا ً يزيد التكاليف،
ويتســبب يف نقص التدفق املايل ،األمر الذي قد
يهدد املرشوع من أساسه ويقوده نحو فشله.
ما هي اإلشــكاالت التي قد تقود إلى
فشــل التجارب الشــبابية الطموحة؟

تتمثل مشــكلة الكثري من الشباب يف أنهم
يملكون األفكار الجديدة واإلبداعية،
ويتدفقون حماسـاً ،لكن يصعب عليهم
تحويــل هذه األفكار ملرشوعات ناجحة عىل
أرض الواقــع ،لذا فإن نصيحتي لهؤالء هي
عدم التــرع والتعجل ،حيث يجب إعطاء
املرشوع حقه من الدراسة والتمحيص
ليدرس مــن كل جوانبه بروية لحني تنفيذه
بشــكل صحيح .أما املشكلة األخرى فتتمثل
يف أن الكثــر من أصحاب األفكار النرية
قــد ال يكونون من ذوي القدرات عىل إدارة
املرشوع ،وهذا ليس بعيب ،إذ ال يســتلزم
كونــك صاحب املرشوع أن تكون مديره ،بل
مــن األفضل لهؤالء أن يرتكوا اإلدارة ملن هم
أقــدر ،ويمكنهم متابعة مرشوعهم من خالل
بوابة مجلس اإلدارة كمؤسسني.

مــن واقــع تجربتــك الثرية ،ما النصائح
التــي تــود الدفع بها لشــباب األعمال؟

أنصح شباب األعمال التسلح بالعزيمة
والصرب ،وأن يضعوا نصب أعينهم املثل الذي
يقول( :من طلب العال ســهر الليايل) ،فعليهم
االعتبار بتجارب من سبقوهم ،واالستفادة من
خرباتهم ،بوضع جدول زمني دقيق للتنفيذ،
تتــم متابعته بصورة لصيقة كل يوم حتى
اكتمال املرشوع ،والتنبه بأن اتخاذ القرارات
التــي تخص العمل يجب أن تكون بعيدة عن
التأثريات العاطفية ،ويف الختام أتمنى أن
تقوم العالقات التي تربط بني شباب األعمال
بعضهم بعضاً ،عىل التعاون واإلخاء ،والرغبة
األكيدة يف إفادة الغري ،لالرتقاء بمشاريع
ريادة األعمال يف السعودية.

الخدمات المتكاملة في
مدينة سدير للصناعة
واألعمال اختصرت علينا
الطريق
سيرة ذاتية
	•حاصل عىل بكالوريوس الهندسة الصناعية.
	•مؤســس ورئيس مجلس إدارة مصنع “الصناعيون السعوديون للمنتجات
البالستيكية.
	•مؤســس ورئيس مجلس إدارة رشكة  Dr. Graphicللدعاية واإلعالن.
	•مؤسس قرار لالستشارات.
	•مؤسس لعدة مصانع محلية.
	•رئيس مجلس تحفيز عىل مستوى اململكة.
	•عضــو لجنة الصناعة والطاقة والثروة املعدنية بغرفة الرياض.
	•عضــو لجنة التجهيزات الطبية بغرفة الرياض.
	•عضو مستشار يف هيئة املهندسني السعوديني.
	•عضو تنفيذي يف مجلس األعمال (السعودي-الرتكي).
	•أحد رواد األعمال األكثر إبداعً ا يف السعودية بحسب تصنيف مجلة “فوربس الرشق األوسط”.
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“هيئة تنمية
الصادرات
السعودية” ُتطور
استراتيجيتها
لمشروع “صنع
في السعودية”

بادرت الهيئة الســعودية لتنمية الصادرات،
بتطوير اســراتيجيتها ملرشوع ُ
“صنع يف
الســعودية” ،بهدف خلق عالمة تجارية قوية
للمنتجات الســعودية ،تقوم بتسويقها يف
األســواق العاملية ،دعما ً للمصدرين املحليني،
ولتحســن الصورة الذهنية للمنتج السعودي
يف الخارج ،والرتويــج للمنتجات الوطنية،
ورفع تنافســية املصدّرين بتوجيد الفرص
التصديريّة لهم ،واختيار األســواق املالئمة
ملنتجاتهم ،وربطهم باملشــرين والرشكاء
املحتملني يف األسواق الدولية.
وتعكــف الهيئة بالتعاون مع عدد من
الجهــات الحكومية ذات العالقة ،عىل تحديد

خطة لرفع الناتج المحلي السعودي بـ
 5قطاعات موجهة للتصدير
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كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة
املعدنية ،عن خطة لتفعيل سياسة التنوع
االقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي
يف الناتج املحيل من خالل برنامج التجمعات
الصناعية.

وتستهدف اململكة إقامة صناعة محلية لتجميع
السيارات وقطع الغيار ،يف ظل ما تتسم به
من كرب حجم السوق ،حيث بلغ حجم واردات
السيارات خالل الـ  7أشهر األوىل من العام
الحايل  ،2018أكثر من  281,6ألف سيارة.

وأشارت الوزارة إىل أن الربنامج يقود 5
قطاعات رسيعة النمو وموجهة للتصدير وهي
قطاعات( :السيارات-املعادن والصناعات
التعدينية والبرتوكيمياويات-الصناعات
الدوائية-الطاقة-وتحلية املياه).

وفيما يتعلق بالصناعات الدوائية ،فقد بلغت
قيمة الواردات العام املايض حوايل  20مليار
ريال ،فيما يعمل يف اململكة  35مصنعً ا،
وتستهدف رؤية  2030رفع نسبة صناعة
الدواء الوطنية إىل  40%بدال ً من  20%حاليًا.

إجراءات الحصول عىل االشرتاطات الالزمة
للعالمة التجارية الســعودية ،واملعايري
الواجــب توفرها ملنح هذه العالمة من حيث
املنشــأ والجودة واملصداقية ،بما يتماىش مع
أهداف “رؤية اململكة  ”2030الرامية إىل
رفع نســبة الصادرات غري النفطية من %16
إىل  50%مــن إجمايل قيمة الناتج املحيل.
وبحســب إحصائيات الهيئة العامة للجمارك
األخــرة ،فقد بلغت صادرات اململكة غري
النفطيــة خالل النصف األول من العام
الجاري ،ما قيمته  98مليار ريال تشــكل 10
صادرات غــر نفطية  84%من القيمة الكلية
للصادرات بقيمة  82,4مليار ريال.

وتعد البرتوكيماويات من الصناعات الرائدة
املحركة لالقتصاد ،وتوفري الوظائف وتوطني
التقنية ،وتخطط اململكة لرفع طاقتها اإلنتاجية
اىل  10%من خالل  14رشكة مدرجة يف سوق
األسهم ،ويبلغ حجم االستثمارات يف الصناعة
حواىل 150مليار دوالر.
وتُعوِّل اململكة عىل قطاع التعدين كركيزة
أساسية يف التحول إىل اقتصاد متعدد األقطاب،
وذلك بعد منح  2000رخصة للتعدين ،بإجمايل
استثمارات تقدر بـ  66مليار دوالر عىل
مساحة  70ألف كم ،2وتشري اإلحصاءات إىل أن
املكتشف من الثروة املعدنية حتى اآلن ال يزيد
عىل  3%فقط ،فيما يتوفر يف الدرع العربي
غربي اململكة ،أكثر من  3000مكمن من
املعادن النفيسة والفلزية ،بجانب توفر فرص
كبرية حاليًا يف أعمال الكشف واالستثمار.
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“االتصاالت”
ُتكمل المرحلة الثانية من
تحدي اآلالت الرقمية
أكملت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
بالتعاون مع رشكة “جنرال إلكرتيك”
و”العبيكان للحلول الرقمية” ،املرحلة الثانية
من برنامج اآلالت الرقمية السعودية ،الهادف
إىل تطوير مهارات أبناء وبنات الوطن وتنمية
قدراتهم وصقل مواهبهم يف مجال الصناعة
الرقمية للمساهمة بفاعلية يف دعم مسرية
التطور والنمو يف اململكة.
وكانت الوزارة قد أكملت املرحلة األوىل من
الربنامج تحت مسمى “هاكاثون اآلالت الرقمية
السعودية” ،الذي يعد أكرب هاكاثون للتقنيات
الصناعية الرقمية يف الرشق األوسط.
واكتسبت املرحلة الثانية التي جرت فعالياتها
خالل الفرتة من  22يوليو حتى  9أغسطس،
تحت مسمى مخيم (التدريب املتقدم عىل منصة
تطبيقات “بريديكس”) ،التي طورتها “جنرال

“التجارة”
نمو في
أعداد الشركات
والمؤسسات خالل
الربع الثالث 2018
كشفت وزارة التجارة واالستثمار يف تقرير لها عن
ارتفاع مضطرد يف أعداد الرشكات واملؤسسات القائمة
خالل الربع الثالث من العام  ،2018مقارنة بالفرتة
ذاتها خالل العامني  2017و  ،2016وذلك تزامنا ً

إلكرتيك” إلنرتنت األشياء الصناعية ،أهمية
خاصة لدورها يف تقديم برامج تدريبية متقدمة،
تتضمن اكتساب املعرفة والخربة ،وتطبيقات
عملية ضمن بيئات تطويرية متكاملة بواسطة
نخبة من الخرباء الدوليني يف الرشكة ،أمالً يف
توظيف مهارات الشباب السعودي يف التقنيات
الحديثة البتكار حلول جديدة ومتطورة
تثري حياة املجتمع ،حيث حصل  60مشرتكا ً
ومشرتكة عىل شهادات احرتاف كمطورين
معتمدين من قبل رشكة “جنرال إلكرتيك”.
ويحقق الربنامج التدريبي يف “برنامج اآلالت
الرقمية السعودية” ،أهداف وزارة االتصاالت
وتقنية املعلومات ورشكائها يف دعم املواهب

مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت
عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية
ذات العالقة.
وسجلت أعداد املؤسسات القائمة خالل الربع الثالث
من العام  ،2018نموا ً بنسبة تجاوزت  35يف املائة،
ليصل عدد املؤسسات القائمة إىل (،)945,660
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام  2017حيث بلغ
عدد املؤسسات ( ،)824,771مقابل ()701,351
مؤسسة يف الربع الثالث من العام .2016
وارتفعت أعداد الرشكات القائمة بنسبة  23يف
املائة خالل الربع الثالث من العام  ،2018لتصل
إىل ( ،)148,809مقارنة بالفرتة ذاتها من العام
 2017والتي بلغ عدد الرشكات ()133.603
رشكة ،فيما بلغت خالل الربع الثالث من  2016مع
( )121.001رشكة .

الوطنية الواعدة ،وتطوير إمكاناتها لتقديم
ابتكارات جديدة هادفة وبناءة تسهم يف نمو
القطاعات املستهدفة مثل املياه ،والرعاية الصحية،
والطاقة املتجددة ،لدعم القطاع الصناعي
السعودي ،وتحقيق رؤية اململكة .2030
يذكر أن “هاكاثون اآلالت الرقمية السعودية”
انطلق يف أبريل  ،2018وبدأت مرحلته األوىل
مشاركة  250شابا ً وشابة ،تم تصفيتهم وفقا ً
ملعرفتهم بالربمجة والحوسبة السحابية ولغات
الربمجة ،حتى تم الوصول إىل  60مشاركا ً
ومشاركة يف املرحلة التدريبية الثانية يف يوليو
من ذات العام.

كما سجلت أعداد الرشكات ذات املسؤولية
املحــدودة ارتفاعا ً بمعدل  25يف املائة خالل الربع
الثالث من العام  ،2018لتصل إىل ()108,439
رشكة ،مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 2017
إذ بلغ عدد الرشكات ذات املسؤولية املحدودة
( )96,754رشكة ،فيما بلغ عدد الرشكات ذات
املســؤولية املحدودة خالل الربع الثالث من العام
 )87,067( ،2016رشكة.
ونمى معدل الرشكات املساهمة املقفلة بنسبة
 15يف املائــة خالل الربع الثالث من العام 2018
ليصل عددها إىل ( )1,408رشكة ،مقارنة بالفرتة
ذاتهــا من العام  ، 2017حيث بلغ عدد الرشكات
املســاهمة ( ،)1,339فيما بلغ عدد الرشكات
املساهمة يف الربع الثالث من العام ،2016
( )1222رشكة.
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“كفالة” و”الجزيرة”

تتفقان على رفع
نسبة إقراض
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
يف مبادرة جديدة تســتهدف تشجيع وتحفيز
جهــات التمويل عىل تمويل رشيحة أكرب
من أصحاب املنشــآت الصغرية واملتوسطة،
وقع برنامج “كفالة” لتمويل املنشــآت
الصغرية واملتوســطة ،اتفاقية مطورة مع
بنك الجزيرة ،تهدف إىل رفع نســبة إقراض
املنشــآت الصغرية واملتوسطة ،عرب زيادة
نســب تغطية الكفاالت وفقا ً لصيغ التمويل

الرشعية ،إيمانـا ً بأهمية القطاع ومدى تأثريه
االقتصادي واالجتماعي.
وبموجب االتفاقية ستضاف عدد من املزايا
الفاعلة يف تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة
لتواكب تطلعات ومتطلبات رؤية  ،2030كرفع
نسبة اإلقراض ،وتوسيع دائرة املستفيدين من
املنشآت الصغرية واملتوسطة ،لتشمل أنشطة
القطاع السياحي واملنشآت الناشئة ،وبميزات

إضافية للمناطق الواعدة وسيدات األعمال.
يذكر أن رؤية برنامج كفالة تحرص عىل تفعيل
التعاون مع البنوك التجارية وقطاع املنشآت
الصغرية واملتوسطة بهدف دعم وتعزيز واستقرار
هذا القطاع من خالل تحقيق معدالت عالية من
التمويل ،يف سبيل تحقيق رفع نسبة مساهمة
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل من
 20%إىل  35%وفق رؤية اململكة .2030

تابعة لجنرال إلكتريك
وتقدم خدمات نفط رقمية

“بيكر هيوز”
تستثمر مليار ريال
في السعودية
أعلنت الهيئة العامة لالستثمار ،أن رشكة
“بيكر هيوز” التابعة لرشكة “جنرال
إلكرتيك” األمريكية ،تستعد لتوسيع
استثماراتها داخل اململكة بأكثر من مليار
ريال يف قطاع النفط والغاز.
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وأفادت الهيئة أن “بيكر هيوز” تعد من
الرشكات الرائدة يف العالم ملنتجات وخدمات
حقول النفط ،والحلول الرقمية املتكاملة ،مبينة

أن الرشكة تعمل باستمرار عىل دعم التوطني
يف اململكة ،عرب توسيع منشآتها وتقديم أحدث
التقنيات والحلول يف القطاع.
وأشارت إىل أن الرشكة ستعمل عرب توسيع
استثماراتها داخل اململكة عىل بناء قدرات
التصنيع املحيل ،ورقمنه القطاع ،ودعم االبتكار
والبحث والتطوير ،واالستثمار يف املواهب
السعودية ،كما أنها تويل اهتماما ً كبريا ً بتطوير

سلسلة إمدادات عاملية يف اململكة.
وتُعد رشكة “بيكر هيوز” رشيكا ً اسرتاتيجيا ً
للمملكة يف مجال النفط والغاز ،إذ بدأت رحلتها
داخل اململكة بحفر برئ الخري يف الدمام 1938م،
حيث مقرها اآلن يف املدينة الصناعية الثانية
بالدمام ،كما تجاوز عدد العاملني يف الرشكة
داخل السعودية حتى اآلن  2650موظفا ً يف أكثر
من  10منشآت مستثمرة باململكة.
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 STCتحصل على جائزة

أفضل مشغل في
الشرق األوسط

حصدت رشكة االتصاالت السعودية  STCممثلة
بقطاع األعمال ،جائزة “أفضل تجارب للعمالء”
بقطاع االتصاالت عىل مستوى الرشق األوسط
وشمال أفريقيا ،وذلك ضمن فعاليات املؤتمر
الدويل لالتصاالت يف الرشق األوسط ،والذي أقيم
مؤخرا ً يف مدينة دبي.
وحصلت  STCأعمال عىل الجائزة للسنة الثانية
عىل التوايل بعد تحقيقها لكافة املعايري والرشوط،

وذلك من خالل املنهجية التي تم تطبيقها لعمالء
قطاع األعمال وسط منافسة مع املشغلني يف
منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
وقال النائب األعىل لقطاع األعمال الدكتور
طارق عناية ،إن الجائزة تعزز التزام الرشكة
بإحدى قيمها الرئيسة وهي قيمة “العميل
أوالً” ،من خالل املتابعة املستمرة مع العميل
وقياس تجربة العميل بدقة ،وربط النتائج

“لوجي بوينت”
مشــغل ومطــور مناطــق
لوجســتية فــي الشــرق
األوســط لعــام 2018

واستلمت تمكني الخدمات اللوجستية “لوجي
يوينت” ،الجائزة من خالل حفل نظمته

وأشار عناية ،إىل حرص الرشكة عىل مواكبة
التطورات والتغريات يف قطاع األعمال ،مشريًا إىل
أن هذا املؤتمر يعد من أهم املؤتمرات الدولية التي
تحتضن صناع القرار وخرباء التقنيات االتصالية،
ً
فضل عن أنه يجمع مشغيل منطقة الرشق
األوسط ومختلف دول العالم بهدف وتبادل
الخربات يف مختلف املجاالت.
تطوير القوى العاملة السعودية القادرة
والقوية ،وتحسني التنوع بني الجنسني يف
صناعــة يهيمن عليها الذكور تقليدياً ،وتعميق
التعاون مع الجمارك وغريها من الهيئات
التنظيمية لتحسني الشفافية.

تفــوز بجائــزة أفضــل

فازت رشكة تمكني الخدمات اللوجستية
“لوجي بوينت” ،بجائزة أفضل م ِّ
ُشغل ومطور
مناطق لوجستية يف منطقة الرشق األوسط
لعام  ،2018وتعرتف الجائزة سنويا ً باألداء
االبتكاري للرشكات ضمن سلسلة التوريد
اللوجستية اإلقليمية.

باألداء السنوي للموظفني.

رشكة “النقل والخدمات اللوجستية يف منطقة
الرشق األوسط” والتي تعترب املنصة املثالية
األبرز لتبادل األفكار ،وعرض االبتكارات
التكنولوجية الحديثة ،وإبراز آفاق األعمال.
وتماشيا ً مع رؤية اململكة  2030بذلت
الرشكة جهودا ً ديناميكية إلدخال املفاهيم
الدولية نحو الكفاءة اللوجستية ،حيث يقع
عىل عاتقها مسؤوليات متعددة ترتاوح بني

الجدير بالذكر أن “لوجي بوينت” تقع
يف ميناء جدة وهي رشكة تابعة للرشكة
السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو”،
كما أنها ملتزمة بتوسيع قاعدتها االستثمارية
الحالية من خالل تطوير مرافق الخدمات
اللوجستية املتكاملة يف أنحاء اململكة ،بجانب
جذب االستثمارات األجنبية ،ولديها سجل
إنجاز من املشاريع الناجحة خالل 19عامً ا
من عملياتها ،وتشتهر الرشكة بتقديمها
مجموعة واسعة من الخدمات لعمالئها
ومساعدتهم يف تحسني الكفاءة التشغيلية،
وزيادة اإليرادات وتحسني الرؤية عرب سالسل
التوريد الخاصة بهم.
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المجدوعي للسيارات – شانجان تدشن
الفئة األعلى من شانجان Royal CS95
الدمام 29،أكتوبر  - 2018أعلنت رشكة
املجدوعي للسيارات ،الوكيل املعتمد لسيارات
شانجان يف اململكة العربية السعودية ،عن
وصول الفئة األعىل من طراز شانجان CS95
املتعدد اإلستخدامات إىل معارضها يف اململكة
العربية السعودية.
طراز CS95 Royalهو الفئة األعىل واألحدث
يف مجموعة سيارات شانجان وهو مبني عىل
قاعدة عجالت يصل طولها اىل  2810ملم وهو
بذلك يتفوق عىل الكثري من الطرازات يف فئتها،
كما أنه يتمتع بأبعاد خارجية هي األكرب يف
فئته ،حيث يبلغ الطول اإلجمايل  4949ملم
والعرض  1930ملم و االرتفاع 1785ملم،
باإلضافة اىل ذلك تم تبني الكثري من املميزات
واالنظمة الحديثة التى ال تتوفر إال يف الفئات
العليا الفاخرة يف السيارات الحديثة.
تم تجهيز طراز  CS95 Royalبالكثري من
األنظمة املساعدة عىل القيادة وأنظمة السالمة
الفعالة و الخاملة ،بما يف ذلك نظام كشف
املنطقة العمياء ،نظام تحذير الخروج من املسار،
نظام تحذير من اإلصطدام األمامي ,مثبت رسعة
متكيف (رادار) ،ذاكرة مقعد السائق مرتبطة مع
املرايا الخارجية ،تهوية املقاعد االمامية ،تربيد
املقاعد االمامية ،خاصية املساج للمقاعد األمامية
و نظام اإلصطفاف اآليل.
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طراز  CS95 Royalمجهز أيضا ً بمحرك
 ، Blue Core 2.0L Turbo GDIنظام حقن
وقود مبارش مع نظام تريبو تشارج وهو افضل
محرك تم صنعه يف الصني ،ويتصل هذا املحرك

املتطور بناقل حركة حديث طراز  Aisinمن
 6رسعات و بأحدث أنظمة الدفع الرباعي
BorgWarner NexTrac intelligent all .wheel drive systemوتتميز هذه السيارة
بمعدل اقتصادي يف استهالك الوقود يصل اىل
 12.2كيلو مرت لكل لرت وهذا معدل منخض
جدا بالنسبة لهذا الطراز املتعدد االستخدامات
وتتميــز  CS95 Royalبالكثري من أنظمة
الســامة التي توفر قيادة آمنة عىل الطريق
بمــا يف ذلك نظام توزيع قوة املكابح
االلكرتوني ،EBDنظام مانع إنغالق املكابح
 ،ABSنظام التحكم باإلحتكاك الناشــئ
عن اإللتصاق ،TCSالتحكم اإللكرتوني
بالثبـ�ا ت  ،ESPاملكابح األوتوماتيكية �AU
 ،TO-HOLDنظام املساعدة عىل صعود
املنحدرات  ،HHCنظام املســاعدة عىل نزول
املنحــدرات  ،HDCمكابح التوقف الكهربائية
 ،EPBنظام مكابح الطوارئ  ،PABكذلك
نظام دفــع رباعي يتفوق بدرجات كبرية عىل
منافسته من نفس الفئة .
محمد بن عــي املجدوعي املدير التنفيذي
لرشكة املجدوعي شــانجان قال بمناسبة
اإلحتفال بوصول هذا الطراز« :تشكل
سياســة التطوير املستمر العمود الفقري
إلســراتيجية رشكة شانجان للسيارات يف
إطار ســعيها اىل الحصول عىل موقع متقدم يف
صناعة الســيارات ،وهي تبذل اقىص جهودها
لتكون ســياراتها الخيار األول للمستهلك من
كافــة النواحي وخاصة من ناحية تطورها
التقني وقدراتهــا العملية وتحملها ملختلف

ظروف التشــغيل .ونحن من جانبا ندعم هذه
الجهود من خالل توفري أعىل مســتويات خدمة
ما بعد البيع وافضل الظروف إلمتالك ســيارة
قوية ومتطورة».

نبذة عن شــركة شــانجان :

تأسست يف العام  1862وبدأت انتاجها
الفعيل للسيارات قبل  35عام وارتفع
مستوى مبيعاتها عاما بعد عام وقد
حرصت عىل تعزيز قدراتها التقنيــة
وصارت طرازاتها تتمتع بمختلف
املواصفات العاملية املطلوبــة بعد ان
قامت بتطويرمصانعها ومراكز االبحاث
لتواكب االسواق العامليـــة  ،من جهتها
تنوي رشكة شانجان لصناعة السيارات
التوسع يف االسواق العاملية بعد نجاحها
الكبري يف االسواق الصينية وارتفاع
مستوى الجودة يف انتاجها  ،ومن اهم
االسواق التي سعت للدخول اليها سوق
اململكة العربية الســعودية بعد اتفاقها مع
واحد من اكرب وكالء السيارات واكثرهم
خربة وهي رشكة املجدوعي للسيارات
الذي يستثمر شبكة فروع تغطي
كافة مدن اململكة باإلضافة اىل مراكز
مختلفــة من خدمات ما بعد البيع
وصيــانة وقطع غيار .

¶Ç¡Sîc
ºƒjQ 82,900

اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻟﻚ
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استثمـار
الشمس
الرؤية
المستقبلية
لواقع إنتاج
الطاقة في
المملكة
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دفعت الرؤية املستقبلية الثاقبة التي تتمتع
بها القيادة ،واملقومات الطبيعية الالمحدودة
التي تزخر بها اململكة ،إىل التفكري يف االنتقال
بالسعودية من دولة متقدمة يف تصدير
النفط ،إىل دولة رائدة يف مجال تصدير الطاقة
املستدامة ،يف ظل ما تشهده اآلن من خطوات
غري مسبوقة يف مجال إنتاج الطاقة النظيفة،
وذلك بإنتاج  200جيجاواط من الطاقة
الشمسية ،وهو ما يعادل  100ضعف أي
مرشوع للطاقة الشمسية حول العالم ،وذلك
بحلول عام  2030م من خالل “خطة الطاقة
الشمسية  ”2030التي وقعها ويل العهد ،رئيس
مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة
يف اململكة ،األمري محمد بن سلمان ،مع إدارة
صندوق رؤية سوفت بنك ،مؤخراً.
مشــروعات عمالقة

يوازي  12مليار دوالر للناتج املحيل اإلجمايل
للســعودية ،وتوفري  40مليار دوالر من تكلفة
الطاقة سنوياً.
سد االحتياجات
ولوضــع صورة مقربة وواضحة عن حجم
االســتفادة املتوقعة من مرشوع “خطة الطاقة
الشمســية  ،”2030يف الطاقة املتجددة ،الذي
ســيوفر ما يكفي من الكهرباء لتشغيل نحو
 20مليــار مصباح يف وقت واحد ،أوضح األمري
الدكتور تركي بن ســعود بن محمد ،رئيس
مدينة امللك عبــد العزيز للعلوم والتقنية؛ يف
ترصيــح صحفي ،أن االحتياجات الحالية
للمملكــة من الطاقة تعادل  75جيجاواط،
فيما ســيم ِّكن املرشوع من تصدير الفائض
منها عرب الشــبكات الكهربائية املرتابطة،
مشــرا ً إىل املساحات الشاسعة من األرايض
التي تملكها اململكة ،والتي يمكن اســتثمارها
لبناء محطات إنتاج طاقة شمســية ضخمة،
يكفي اســتخدام  7,5%من مساحتها ،يف سد
احتياج العالم أجمع.

أهداف وتطلعات
وهناك أيضا ً مرشوعات مماثلة تصب جميعها يف
قالب األهداف والتطلعات املرسومة ،مثل مرشوع
“دومة الجندل” لتوليد الطاقة الكهربائية من
الرياح عىل مساحة  102ألف م 2بمنطقة الجوف،
والذي تم االتفاق عليه من قبل مدينة امللك عبد الله
االقتصادية ممثلة يف الوادي الصناعي ،مع رشكة
“طاقة الرياح العاملية” التابعة لرشكة البابطني
للطاقة واالتصاالت ،ومن املتوقع أن يسهم هذا
املرشوع يف إنتاج  400ميجاواط من الطاقة
الكهربائية سنوياً ،فضالً عما كشفت عنه وزارة
الطاقة والصناعة والثروة املعدنية ،من برنامج
سعودي طموح لتنويع مصادر الطاقة يتضمن
استثمارات ضخمة ،من املتوقع أن تصل قيمتها
إىل ما يرتاوح بني  30و 50مليار دوالر بحلول
عام 2023م ،كما تزخر اململكة بمقومات أساسية
هائلة ،حيث تتوفر فيها كميات كبرية من الرمال
الغنية بمادة السيليكا التي يمكن تحويلها إىل
سيليكون عايل النقاوة ،وهي املادة األساسية التي
تدخل يف إنتاج الخاليا الشمسية.

تعتزم اململكة من خالل هذا املرشوع ،تدشني
حقبة جديدة من املرشوعات العمالقة ،وتأسيس
صناعات صديقة للبيئة ،مستفيدة يف ذلك
من ثرواتها املتعددة ،ومن موقعها الجغرايف
وتعامد الشمس عىل أراضيها ،بما يتوافق مع
توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن تكون الطاقة
الشمسية أكرب مصدر للطاقة يف العالم بحلول
2050م ،وبما يتسق كذلك مع أهداف رؤية
اململكة  2030الرامية إىل تنويع االقتصاد
الوطني ،وتحفيز االستثمارات والصناعات
ً
خاصة يف ظل التوقعات بارتفاع
غري النفطية،
مستوى االستهالك املحيل للطاقة يف اململكة،
إىل ثالثة أضعاف االستهالك الحايل بحلول
عام2030م.

سيدشــن املشــروع مبحطتني شمســيتني بقدرة  3جيجاواط ،و 4,2جيجاواط بحلول العام املقبل 2019

قنوات جديدة

االحتياجــات احلاليــة للمملكــة مــن الطاقة تعادل  75جيجاواط

املرشوع الجديد ،والذي سيبدأ العمل فيه من
خالل محطتني شمسيتني بقدرة  3جيجاواط،
و 4,2جيجاواط بحلول العام املقبل 2019م،
تزامنا ً مع البدء يف تصنيع وتطوير األلواح
الشمســية يف اململكة لتوليد الطاقة الشمسية،
من شأنه فتح قنوات اقتصادية واستثمارية
جديدة ،ولعب دور كبري يف تخفيض تكلفة
إنتاج الطاقة الشمســية املستغلة يف استخدامات
تحلية املياه املالحة ألغراض الزراعة ،والتي
ســيعمل املرشوع عىل سد احتياج اململكة منها
بنحو  20جيجاواط ،بجانب توفريه للكثري
من فرص التوظيف ،والتدريب ،واالستثمار
للقطاع الخاص ،حيث من املرتقب أن يوفر
مــا يقدر بنحو  100ألف وظيفة ،وإضافة ما

يتوقــع أن ينتــج مشــروع «دومــة اجلنــدل» لتوليد الطاقة الكهربائيــة من الرياح  400ميجاواط من
الطاقة الكهربائية ســنوياً

الرؤية المستقبلية لواقع إنتاج الطاقة
في المملكة
وكالــة الطاقــة الدوليــة :الطاقة الشمســية ســتكون أكبر مصدر للطاقــة في العالم بحلول 2050

تهــدف «خطــة الطاقــة الشمســية  »2030للملكــة إلى إنتاج  200جيجاواط من الطاقة الشمســية ،وهو
ما يعادل  100ضعف أي مشــروع للطاقة الشمســية حول العالم.

هنــاك برنامــج ســعودي طمــوح لتنويــع مصــادر الطاقة يتضمن اســتثمارات ضخمة ،من املتوقع أن تصل
إلــى مــا يتــراوح بــن  30و 50مليار دوالر بحلول عام .2023
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ُمنتَج جديد يخدم الصناعة والصناعيين

“أرض وقرض صناعي” ..منصة لتطوير
األداء في القطاع الصناعي
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“أرض وقرض صناعي” هو منتج جديد
يخدم الصناعة والصناعيني ،تقدمه الهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
“مدن” ،بالرشاكة مع صندوق التنمية
الصناعية السعودي ،تعزيزا ً ألوجه التعاون
بني الطرفني يف مجال املتابعة والرقابة
الصناعية ،جذبا ً للمستثمرين وتحفيزا ً لهم
للعمل يف املجاالت الصناعية واللوجســتية ،بما
يحقق تطلعات القطاع الصناعي واملصلحة
العامة ،ويدعم إنفاذ برنامج خطة التحول
الوطني  ،2020ورؤية اململكة .2030

تطوير األداء
وصف وزير الطاقة والصناعة والثروة
املعدنية املهندس خالد الفالح املرشوع ،الذي
يأتــي ضمن منظومة التكامل الصناعي ،باللبنة
املهمة لتطوير وتحسني األداء يف القطاع
الصناعي وتمكينه من أخذ دوره املطلوب

“الفالــح” :المشــروع لبنــة
ومرتكــز
مهمــة للتطويــر
ُ
للتنميــة المســتقبلية

كواح ٍد من أهم مرتكزات التنمية املســتقبلية
للمملكــة ،مؤكدا ً عىل عزم املنظومة ،امليض قدما ً
يف التكامــل وتذليل العقبات التي تواجه القطاع
الصناعي ،ودعم التصنيع ودفعه نحو الجودة
الشاملة ،ورفع معايري ومستوى الخدمات
املقدمة للصناعيني واملستثمرين.
ُ
منتج ومنصة
املنتج عبارة عن منصة إلكرتونية تستهدف
جميع املدن الصناعية التابعة لـ “مدن”،
وتشــمل كافة طرق االستثمار التي يرغب بها
رشكاء
من املستثمرين والصناعيني
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ورواد ورائدات األعمال ،والذين بإمكانهم
اختيار نوع االستثمار الذي يرغبون فيه
من داخل املنصة والتي تحتوي عىل(:أرض
صناعية-مصنع جاهز-نوعية املنتجات التي
ستطرح).
توحيد اإلجراءات
ويهدف منتج (أرض وقرض صناعي) ،إىل
توحيد إجراءات الطلب عىل كل من األرض
الصناعية أو املباني الجاهزة ،أو القرض
الصناعي ،من خالل منصة واحدة ،مما يقلل
من أعباء املستثمر املالية ،مثل رسوم إيجار
وتخصيص األرض الصناعية ،وطريقة فوترة
مطلوباتها ،ويوفر بيئة متكاملة تالئم احتياجه،
فضالً عن الحد من التكاليف واألعباء اإلضافية
الزائدة عن حاجة املرشوع التي قد تؤثر عليه،
ما يتطلب تخصيص مساحات تناسب احتياجه
الفعيل بشكل دقيق.

مستندات المشروع

التقييم والموافقة

يف هذه املرحلة ،بطلب
من جانبها تقوم
مستندات املرشوع املتمثلة يف( :معلومات الطلب
من البيانات الشخصية-وسيلة االتصال-السجل
التجاري والرتخيص الصناعي) كما تطلب التعرف
عىل هدف الصناعة ونوعها وطريقة التصنيع
واملنتجات النهائية ،بجانب التعرف عىل الخربة
الصناعية بالوقوف عىل سرية املستثمر السابقة وإن
كان قد سبق له الدخول يف املجال الصناعي من
عدمه ،وإن كان قد دخل يف اتفاقيات مع مستهلكني،
أو كانت له رشاكات فنية ،كما تطلب أيضا ً التعرف
عىل السوق املستهدف ،واملوارد (حجم االستثمار-
مصادر التمويل-املواد الخام واملعدات) ،بجانب
طلبها لنبذة عن التوظيف (إجمايل القوى العاملة-
عدد الكوادر السعودية) ،ثم تختم طلباتها بمعرفة
احتياجات املوقع ،مثل مخطط املصنع ،واحتياجه
من خدمات الكهرباء واملياه.

يعقب ذلك مرحلة دراســة وتقييم الطلب
الخاص باملرشوع ،والتي يقوم فيها
“الصندوق” بتقييم احتياجات املرشوع
من ناحية التكاليف املالية والتشــغيلية،
واحتياجاته الفعلية من مكائن ومســاحات
لإلنتاج والتخزين ،بجانب تحديده
ملســاحة األرض الكافية للمرشوع ،فيما
تقــوم
باعطاء املوافقة لحصول
املســتثمر عىل املنتج ،بعد استكمال
الدراســة الفنية واملالية للمرشوع من
خالل عــدة معايري يُبنى عليها قرار
التخصيص ،مــن أهمها( :القيمة املضافة
لالقتصاد الوطني-توطني صناعات
ذات تقنيات متقدمة-جذب الصناعات
املســتهدفة-خلق فرص وظيفية ألبناء
الوطن-وتشغيل املدن الصناعية

مراحل التصديق
تمر املشاريع الصناعية أثناء طلب املنتج
بمرحلتني مهمتني ،تختص كل مرحلة
بمتطلبات ومخرجات فنية خاصة بها ،تتمثل
يف مرحلة تقديم الطلب ،ويف هذه املرحلة يقوم
صندوق التنمية الصناعية السعودي بطلب
مستندات املرشوع ،والتي تشمل( :السجل
التجاري-الرتخيص الصناعي-عقد إيجار
أرض من “مدن”-دراسة الجدوى-املخطط
العام للمصنع-عروض أسعار للمباني-
مخطط للمكائن يوضح طريقة توزيع املكائن
ومستودعات املواد الخام واملنتج النهائي-
مخططات إجراءات السالمة).

توحيــد إجــراءات طلــب
األرض والمبانــي
الجاهــزة ،والقــرض فــي
منصــة واحــدة
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المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

مستقبل واعد ونهضة
تنموية مستمرة
58

تشهد املدينة الصناعية الثالثة بالدمام التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية
هذه األيام ،حراكا ً اقتصاديا ً كبريا ً وتدفقا ً من كربى الرشكات الوطنية
والعاملية لالستثمار فيها ،بجانب ما تشهده من توجهٍ واسع النتقال املصانع القائمة
يف إطار النطاق العمراني واألماكن املخصصة كمناطق صناعية تابعة ألمانة املنطقة
الرشقية ،إىل داخل املدينة الصناعية بموجب املعايري واالشرتاطات التي تتبعها “مدن”.
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خدمات مميزة
وقد شهدت املدينة الصناعية الثالثة بالدمام
خالل الفرتة األخرية ،االنتهاء من بناء وإيصال
خط التيار الكهربائي والتشغيل التجريبي
ملصنع رشكة ( )3Mاألمريكية عىل مساحة
 50ألف م ،2والتفاوض للتوسعة املستقبلية
عىل مساحة  30ألف م ،2كما شهدت التعاقد
مع رشكة روابي املتحدة لخدمات السالمة
املحدودة (مشرتكة بني رشكة روابي القابضة
ورشكة يونايتد سيفتي إنرتناشونال) إلنشاء
مركز لتخزين معدات األمن والسالمة الخاصة
باألنشطة البرتولية ،بمساحة  66ألف م ،2هذا
بجانب ما تضمه املدينة من مصانع بلغ عددها
حتى اآلن 160مصنعا ً ما بني منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس.
مســتقبل واعد

موقع اســتراتيجي
ويرجع السبب يف هذا الحراك والتزايد امل َّ
طرد يف
عدد طلبات تخصيص األرايض الصناعية املطورة
موقع اسرتاتيجي جنوبي
باملدينة ،ملا تمتاز به من
ٍ
مدينة الدمام عىل طريق (ال َّ
ظهْ ران-األحساء)،
عىل بُعْ د نحو  45كم عن ميناء امللك عبد العزيز
بالدمام ،بجانب ما تتوافر فيها من خدمات وحوافز
وتسهيالت جاذبة ،وبنية تحتية مطورة تشمل
شبكات الطرق وخدمات الكهرباء واملياه والرصف
الصحِّ ي واألمن الصناعي ،وغريها من الخدمات
التي يجري تطويرها بشكل مستمر ،فضالً عن
ميزة ارتباطها بسكة قطار الدمام ،وقربها من
ً
إضافة إىل تواجدها يف
كربى الرشكات يف املنطقة،
منطقة غنية باملواد األولية ومشتقات النفط.

تضم  160مصنع ًا ما بين
منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

وتسترشف املدينة التي تم تشييدها عام
1433هـ2012/م عىل مساحة تمتد إىل
 48,5مليون م ،2ملقابلة الطلب املتزايد عىل
األرايض الصناعية باملنطقة الرشقية ،مستقبالً
واعدا ً ونهضة تنموية كربى تواكب أهداف
يف التعاون املثمر وخلق
اسرتاتيجية
الرشاكات الفعالة مع الجهات الوطنية ،دعما ً
ملسرية التنمية واالقتصاد الوطني ،والقيام
بدورها يف تمكني الصناعة باململكة ،وتحقيق
رؤية اململكة  ،2030بســبب قربها من مدينة
امللك سلمان للطاقة (سبارك  )SPARKالتي
يتوقع االنتهاء من األعمال اإلنشائية لكامل
مرحلتها األوىل يف  ،2021حيث سيتيح لها
ذلك استقطاب العديد من الصناعات املساندة
والتكميلية للصناعات النفطية وصناعة الغاز
التي تقوم بها أرامكو.
منتجــات متنوعة
وتتوزع الصناعات القائمة واملســتهْ دَفة
يف املدينــة الصناعية الثالثة بالدمَّ ام التي
تضم  160مصنعا ً منتجا ً وتحت اإلنشــاء
والتأســيس ،ما بني( :صناعة املعادن الالفلزية
ومواد البناء ،املــواد الكيميائية ومنتَجاتها،
صناعة املنتَجات املطاطية والبالســتيكية،
صناعة املنتَجات الغذائية واملرشوبات،
صناعة الخشــب واألثاث ،املالبس واملنسوجات
والجلود ،الطباعــة والنرش ،الصناعات الطبية،
صناعة الورق ومنتَجاته).
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منتدى مسك العالمي  2018الرياض
المعرض
السعودي
للنقل والخدمات
اللوجستية

يضم منتدى مسك العاملي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الخريية ،القادة واملبدعني
واملفكرين من جيل الشباب ،تحت سقف واحد مع املبدعني العامليني للبحث يف سبل مواجهة تحدي
ً
التغيري وتجربتها واكتساب الخربات من خاللها ،كما يناقش املنتدى جميع القضايا التي تؤثر إيجابا يف
جيل الشباب ،وتغرس اإللهام لدى جيل املستقبل ليكونوا رواد أعمال يف شتى املجاالت.
الزمان14-15 :نوفمرب 2018
المكان :املكان :فندق فور سيزونز ،الرياض
الهاتف0096612179111 :
البريد اإللكترونيinfo@misk.org.sa :
رابط الفعاليةhttps://misk.org.sa :

يُعد املعرض منصة حيوية مهمة لصانعي القرار
من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ،لإلعالن
عن املبادرات وصياغة االسرتاتيجيات ومناقشة
الدراسات والحاالت وتبادل املعلومات عاملياً.
ويفسح املعرض مجاال ً جيدا ً للرشكات املهتمة
بمعرفة املزيد عن قطاع النقل املتنامي يف اململكة
العربية السعودية ،بما يوفره من فرص قيِّمة
يستعرض فيها الفرص الحالية واملستقبلية
يف مجال وأنظمة وسائل النقل ،الجوي والربي
والبحري ،وغريها.
الزمان 13-11 :نوفمرب2018 ,
المكان :مركز الرياض الدويل للمؤتمرات
واملعارض ،الرياض
الهاتف0096622956041 :
البريد اإللكترونيinfo@recexpo.com :

المؤتمر السعودي للطاقة
المتجددة والطاقة الشمسية 2018

يهدف املؤتمر ،والذي يركز عىل مســتقبل الطاقة املتجددة يف اململكة العربية الســعودية ،إىل معالجة
اســراتيجية الطاقة املتجددة متعددة األوجه عىل املدى الطويل ،لتتوافق مع الربنامج الوطني
للطاقة املتجددة.
الزمان -27 26 :نوفمرب2018 ,
المكان :روش ريحان من روتانا ،الرياض
الهاتف00912248803430 :
البريد اإللكترونيaditi@bricsaconsulting.com :
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مشاري
العودان...قصة
مبدع!!

مشاري العودان شاب مبدع بفن النحت ،له إنتاج
فني غزير ،تتميز أعماله بحرفية عالية تدهش من
يشاهدها ،بدأ حياته الفنية منذ الصغر ،وكانت
لدراسته الجامعية يف تخصص السياحة واألثار،
أثرا ً بالغا ً يف تجربته الفنية ،حيث قام بنحت
مجسمات لكل منطقة أثرية قام بزيارتها.

يدمج فيها بني املايض والحارض عن طريق
تصميم املجسمات الخارجة عن املألوف ،ويربط
العمل الفني بالحراك االجتماعي اليومي الذي
يقول عنه مشاري( :مثالً كانت هنالك بصمات
يف إحدى أعمايل تعكس قضية الغنى والفقر،
ودورة الحياة مع دمج بعض املدارس الفنية
القديمة الرسياني والتجريدي والرومانيس).

احتضنت املدرسة البداية الفنية األوىل ملشاري
العودان ،فكان الطفل ذو الـ “  ”10سنوات
باملرحلة اإلبتدائية آنذاك شغوفا ً بالفن ،وال يكاد
ينتهي العام الدرايس إال وزيّن ممرات مدرسته،
بما خطه من مناظر طبيعية يف ك ّراسته ،وكان
فخرا ً له بأن يرى أعماله ،بل تلك العبث عىل
حد قوله تُزين جدران املدرسة من الداخل ،مما
َّ
حفزه يف تطوير ذاته أكثر واالهتمام بتفاصيل
الرسم ،ليكون منصته نحو عالم فن النحت.
يقول مشــاري“ :لم يكن يشبعني فنيا ً الرسم
يف ورقــة ثنائية األبعاد ،وكان لغز ِّ
محي يل
بأن أرسم داخل الصفحة ،واستطعت أن أفك
الرموز يف املجسمات ثالثية األبعاد ،وكان
أول عمل يل أعالم صغرية ومجسمات ألنشطة
املدرسة املختلفة”.
بدأ العودان حياته الجامعية يف كلية السياحة
واآلثار قسم اإلدارة الفندقية ،لريبط بني الدراسة

َّ
ويبي العودان ،أن أقرب أعماله الفنية لقلبه
عمل استمر ملدة  4شهور يف نحت تفاصيل
بورتريه للملك فيصل طيب الله ثراه ،مع مراعاة
التفاصيل يف دقة رسم ثيابه الرتاثية املعروفة
مثل العقال واملشلح ،مستخدما ً خام السرياميك.

والفن من ناحية اآلثار ألواني (العال ،تيماء،
مدائن صالح) يف فن الحِ َرف اليدوية
القديمة ،حيث ألهمته كيفية صمود تلك اآلثار
ملئات السنني يف البدء عىل دراسة هذه املناطق
من حيث كيفية تصميم تلك املباني القديمة
املبهرة وقياساتها الهندسية.
بدأ بعد ذلك يف عمل مجسمات ثالثية األبعاد،

كما تم َّكن بعد دراسته لألثار عىل اكتشاف
خامات ساعدته يف صنع مجسمات مثل
الصلصال الصناعي ،حجر الرياض والخشب،
ومادة الشوكالته التي ال تذوب يف درجات
الحرارة العادية.
وشارك العودان يف عدد من الفعاليات الفنية
محليا ً وعامليا ً منها معرض بهانز الرياض،
آرت رياض ،ديو فن للديكوفنيني ،القهوة
والشكوالته ،كما شارك يف أعمال تطوعية مثل
مكافحة املخدرات ،وشارك أيضا ً يف فعاليات
شاطئ كايت بيتش يف دبي.
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نافذة على العالم

الصناعة في
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تقع اليابان يف رشق قارة آسيا بني املحيط
الهادئ وبحر اليابان ،وعاصمتها طوكيو،
وهي املدينة األهم ،وتعترب اليابان إحدى أكثر
الدول تقدما ً عىل الصعيد العاملي من الناحية
االقتصادية يف جوانبها املختلفة من صناعة
بناتج
وزراعة وصيد وغريها ،بما يعود عليها
ٍ
قومي مميز ،يخلق انتعاشا ً كبريا ً يف املجتمع
وينعكس عىل حياة األفراد.
وتعتمد قوة اليابان االقتصادية عىل الطاقة
واإلبداع لدى الرشكات الصغرية واملتوسطة،
حيث تنتج الرشكات الصغرية واملتوسطة معظم
املكونات التي تدخل يف التصنيع الياباني ،حيث
تمثل  70%من جميع وظائف القطاع الخاص.
مكانــة عالمية
تعد الصناعة يف اليابان إحدى الركائز الرئيسة
التي أقيم عليها اقتصاد الدولة ،والذي يعد من
أقوى النظم االقتصادية عىل مستوى العالم،
وهي تعد املنافس األول لكربى الدول الرائدة يف
مجال الصناعة ويف مقدمتهم أملانيا والواليات
املتحدة األمريكية.
وقد استمدت اليابان مكانتها العاملية باالعتماد
عىل الصناعة الثقيلة القائمة عىل تحويل املواد
األولية املستوردة ،فهي أول منتج للحديد
القوة االقتصادية
تقع اليابان في شــرق قارة آســيا
بــن احمليــط الهادئ وبحر اليابان،
وعاصمتهــا طوكيــو ،وهي املدينة األهم،
وتعتبــر اليابــان إحدى أكثر الدول
تقدمـاً علــى الصعيــد العاملي من الناحية
االقتصاديــة فــي جوانبها اخملتلفة من
صناعــة وزراعــة وصيد وغيرها ،مبا
ـاجت قومي مميز ،يخلق
يعــود عليها بنـ ٍ
انتعاشـاً كبيــراً فــي اجملتمع وينعكس على
حياة األفراد.
وتعتمد قــوة اليابان االقتصادية
على الطاقة واإلبداع لدى الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة ،حيث تنتج
الشــركات الصغيرة واملتوســطة معظم
املكونــات التــي تدخل في التصنيع
اليابانــي ،حيــث متثل  70%من جميع
وظائــف القطاع اخلاص.

والصلب يف العالم ،وثالث قوة يف تكرير البرتول،
وأول منتج للسيارات ،وتساهم بـ  40%من
اإلنتاج العاملي للسفن.
نشــأة الصناعة
مرت الصناعة اليابانية بعدة تغيريات وتطورات
عىل مر السنوات شأنها يف ذلك شأن باقي الدول
األخرى ،فكانت الصناعات قديما ً فيها بدائية
قائمة عىل مواد خام بسيطة ،مثل صناعات
النسيج واملواد الغذائية العادية والبسيطة ،أمّ ا
يف الوقت الحارض فقد تطورت اآلالت وطرق
استخراج املواد الالزمة للصناعة وتطورت
التقنيات والتكنولوجيا أيضاً ،فتشمل الصناعات
املعقدة والدقيقة.
تطويــع الطبيعة
وقد استفاد اليابانيون من التطور عىل الصعيد
الصناعي ،فاخرتعوا أحدث التقنيات للحد
من اآلثار املدمرة للكوارث الطبيعية مثل
الزالزل التي ترضب املنطقة اليابانية وجزرها
باستمرار ،وصمموا مباني ملقاومة الزالزل
ورصد العواصف قبل حدوثها بدقة.
أقطــاب صناعية
وتتميز الصناعــة اليابانية برتكزها داخل
أقطــاب صناعية كربى ،أهمها :قطب
“كانتو” ،يليــه قطب “كابكني” وقطب
شمال “كيوشــو” ،وتتميز هذه األقطاب
الصناعية الكــرى بتمركزها يف الحوارض
الكربى مُشـ ِّك ًلة رشيط “امليكالوبول”
الياباني ،كما تتميــز بكونها تتضمن
إىل جانب معامــل اإلنتاج ،مراكز للبحث
التكنولوجي مما يســاعدها عىل تطوير
مصنوعاتها ومواجهة املنافســة األجنبية.
صناعــات ثقيلة
وتشتهر اليابان بالصناعات الثقيلة مثل الحديد
والصلب والفوالذ ،وتعمل أيضا ً يف مجال البرتول
فيما يعرف بالصناعات االستخراجية املتمثلة يف
استخراج النفط من باطن األرض ،والصناعات
التحويلية لتحويله إىل بنزين وسوالر وغريهما،
وتع ّد من أوائل املنتجني يف قطاع السيارات
وبناء السفن واإللكرتونيات.
تفرد وتميز
وتشتهر اليابان بصناعة املالبس القطنية
والكتانية والستان ،وبالتفرد يف صناعة
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نافذة على العالم

الصناعة السعودية محرم  - 1440أكتوبر 2018

أول منتــج للحديــد والصلــب
فــي العالــم وأكبــر ُمص ِنــع
للســيارات

اإلكسسوار واملجوهرات والحيل ،وأيضا ً العقاقري
واألدوية املختلفة لعالج غالبية األمراض،
بجانب تفوقها يف صناعة السيارات مثل نيسان
وتويوتا ،التي حازت عىل تصنيف أفضل سيارة
يف العالم ألكثر من مرة ،وصناعة الدراجات
النارية مثل هوندا وسوزوكي وغريها ،بجانب
تفردها يف صناعة األثاث والحديد بأشكاله
املتنوعة وأحجامه املختلفة والذي يستخدم يف
بناء البيوت.
األجهزة والروبوتات
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ولدى اليابان باع طويل يف صناعة األجهزة
الذكية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر
واألجهزة اللوحية وصناعة املسجالت
والراديوهات والتلفزيونات ذات العالمات
العاملية املشهورة واملميزة ،املنترشة بكثافة
عرب العالم مثل :باناسونيك وتوشيبا وسوني،
باإلضافة للعديد من الصناعات الرقمية
اإللكرتونية املتنوعة واملميزة والحديثة،
كما تربع كذلك يف التطوير الدائم واملســتمر
لإلنسان اآليل أو ما يعرف بالروبوتات اآللية،
يف إطار سعي العلماء اليابانيني والتقنيني
إلدماجهــا يف نواحي الحياة املختلفة إىل جانب
اإلنسان العادي.

أسس وركائز
يقــوم تفــوق اليابــان الصناعــي ونهضتهــا االقتصاديــة علــى أســس
مختلفــة ،تتمثــل فــي عــدة ركائــز ،أهمهــا:

البحــث العلمــي الــدؤوب
القــوة التكنولوجيــة والتقنيــة المتفوقــة
العقــول الذكيــة التــي تبقــى فــي حالــة تطويــر واختــراع
مســتمر
تطبيــق نظريــة الجــودة
اســتيراد التقنيــات الصناعيــة واالســتفادة مــن الخبــرات
العمــل المتواصــل علــى تحســين المنتجــات
تنــوع المؤسســات الصناعيــة
التطــور والتعــدد مــع متطلبــات الســوق العالمــي
وتلبــي احتياجاتــه.
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الصين...أرض االبتكارات
عندما يستكشف القائمون عىل أمر الحراك العاملي
التنافيس فيما يخص األداء االبتكاري كل عام ،ال
تفارق الصني حلبة املنافسة ،بل تزاحم دول العالم
يف الظفر بمراتبها األوىل ،فالدولة التي حازت عىل
الـ  17عامليا ً عىل مؤرش االبتكار العاملي هذا العام،
أحرزت الثانية عامليا ً يف مؤرش االستثمار يف البحوث.
مؤرش االبتكار العاملي لعام  2018الذي يقدِّم
مفصلة عن األداء االبتكاري يف  126بلدا ً
مقاييس ّ
حول العالم ،حسب  80مؤرشاً ،رفعت فيه الصني
ترتيبها من املركز الـ  22يف العام املايض إىل املركز
الـ  17لهذا العام ،يف حني سبق أن تقدمت عام
 2016ألول مرة إىل املرتبة الـ  25بدال ً من املرتبة
الـ  29يف عامي  2016و  ،2015بينما جاءت الـ
 35يف العام .2013

GLOBAL
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Energizing the World with Innovation

وكانت هذه القفزة التاريخية يف مقاييس األداء
وتحسن ترتيبها بمقدار  18مركزا ً
ُّ
االبتكاري
خالل  6سنوات ،سببا ً يف أن تكون الصني ضمن
قائمة الـ  20عىل املؤرش ،ألول مرة يف تاريخها
حسب الـمنظمة العاملية للملكية الفكرية “ويبو”،
مع اإلبقاء عىل مكانتها للعام الخامس عىل التوايل
كأفضل اقتصاد متوسط الدخل ،حتى باتت تقرتب
بشكل كبري من االقتصاديات ذات الدخل املرتفع.
وفيما أظهر تقرير العام السابق تصدُّر الصني
عددا ً من التصنيفات الفرعية ،بما يف ذلك
حجم السوق املحيل واملوارد البرشية وبراءات
االخرتاع ،وصادرات التكنولوجيا الفائقة والرسوم
والنماذج الصناعية حسب املنشأ ،أكدت املنظمة
العاملية للملكية الفكرية “الويبو” يف تقريرها
الذي أصدرته بالتعاون مع جامعة “كورنيل”
األمريكية ،أن مؤرشات االستثمار يف البحث
والتطوير يف الصني ثاني أكرب املؤرشات عىل
مستوى العالم ،كما بينت استمرار ارتفاع
مؤرشات اإلنتاج كعدد املنشورات العلمية وعدد
طلبات الرباءات الدولية فيها.
وقال فرانسيس غراي ،املدير العام للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية “ويبو” ،إن نجاح الصني كان
بمثابة اسرتاتيجية تم التخطيط لها بعناية من قبل
القيادة الصينية لوضع االبتكار يف قلب االقتصاد.
وأضاف“ :نرى أن التحول الهيكيل الهائل
الجاري يف االقتصاد الصيني من الصناعات
واملصانع ذات التكلفة املنخفضة إىل الصناعات

ذات الكثافة املعرفية األعىل بكثري ،واالبتكار هو
املفتاح لنجاح هذا التحول”.

األمر الذي جعلها تتصدر دول العالم يف هذا املجال
للعام الـ 16عىل التوايل.

من جانبه قال شني تشانغ يو ،مدير مكتب الدولة
للملكية الفكرية يف مؤتمر صحفي اُقيم مؤخرا ً
بمناسبة يوم امللكية الفكرية العاملي أن الصني
ظلت تتصدر دول العالم يف عدد طلبات براءات
االخرتاع عىل مدى 7أعوام متتالية ،موضحا ً حصول
“الرب الرئيس الصيني” عىل نحو  1,38مليون
طلب براءة اخرتاع حتى نهاية العام  ،2017ما
يشري يف املتوسط إىل  9,8براءة اخرتاع لكل 10
آالف شخص عىل حد قوله ،وحوايل  51ألف طلب
براءة اخرتاع دويل ،لتتبوأ املركز الثاني يف العالم،
و 5.748مليون طلب لتسجيل عالمة تجارية،

ويف الوقت نفسه ،شهدت الصني تحسن فعالية
استخدام حقوق امللكية الفكرية بشكل كبري،
حيث أنشأت  10مراكز لتداول حقوق امللكية
الفكرية عىل مستوى الدولة ،وتجاوز إجمايل مبلغ
الواردات والصادرات من رسوم استخدام امللكية
الفكرية  30مليار دوالر أمريكي ،حسب شبكة
الصني االخبارية.
كما تقدمت الصني  5مراكز يف قائمة االقتصادات
العرشين األكثر إبداعا ً يف العالم ،بحسب تصنيف
مؤرش االبتكار العاملي الذي نرشته املنظمة العاملية
للملكية الفكرية.
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الرئيس التنفيذي لشركة حلواني اخوان المهندس صالح حفني:

نسعى لتعزيز تنافسيتنا بالتوسع في
االسواق المحلية والعالمية.
تعترب رشكة حلواني إخوان إحدى أهم الرصوح
االستثمارية التي تعزز يف ترسيخ تنافسيتها
يوما ً بعد اليوم ،فالرشكة التي تأسست يف العام
 ،1952تميض اليوم برؤى ثاقبة محتضنة
“ ”624عالمة تجارية يف عدد من القطاعات
الصناعية.
“مجلة الصناعة السعودية” التقت الرئيس
التنفيذي لرشكة حلواني اخوان املهندس/
صالح حفني ،للتعرف عن كثب عىل أعمال
الرشكة وجديد خططها املستقبلية.
بداية نود أن تحدثونا عن مجموعة
حلواني إخوان من حيث تاريخها،
ومصانعها ومنتجاتها ومبيعاتها
واألسواق التي تعمل فيها حاليا،
وعدد العاملين فيها ونسبة
السعودة؟

رشكة حلواني إخوان هي رشكة مساهمة
سعودية ،أدرجت يف السوق املالية السعودية
خالل العام 2008م ،وتتمتع رشكة حلواني
إخوان بميزة كونها من أوىل الرشكات السعودية
التي دخلت مجال صناعة املواد الغذائية يف
اململكة العربية السعودية ،فقد تأسست الرشكة
عام 1952م كرشكة توصية بسيطة من أفراد
عائلة حلواني وتطورت منذ تأسيسها ألكثر
من ستون عاما ً يف هيكلها القانوني والتموييل
وحجم عملياتها ،وتنوعت منتجاتها حتى
تحولها إىل رشكة مساهمة يف 4/11/2007م.
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ويرتكز نشاط رشكة حلواني إخوان ورشكتها
التابعة يف جمهورية مرص العربية بتصنيع
وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة يف املنتجات
الغذائية ،وتتمثل منتجاتها الرئيسية يف
الحالوة الطحينية واملعمول واملربيات
والطحينة ومنتجات اللحوم املصنعة واألجبان
إىل جانب العصائر واألطعمة املغلفة ومنتجات
األلبان ومصنعات الدواجن املختلفة ،وذلك
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مــن خالل  16مصنعاً ،يقع  10منها يف اململكة
العربية الســعودية ،و  6منها يف جمهورية
مرص العربية تقوم بتصنيع وإنتاج مختلف
أنواع املواد الغذائية.
وتقوم الرشكة بتسويق منتجاتها تحت ()47
عالمة تجارية مسجلة يف اململكة العربية
السعودية و ( )577عالمة تجارية مسجلة يف
معظم الدول العربية وبعض الدول االفريقية
واالوروبية واالسيوية وامريكا وكندا واسرتاليا.
هذا وقد بلغ عدد موظفي الرشكة خالل العام
 2018عدد ( ) 1100موظف وبنسبة سعودة
تزيد عن  ،30%حيث أن الرشكة كانت من
أوائل املصانع التي استقطبت العنرص النسائي
يف خطوط اإلنتاج ،حيث أصبحت الرشكة لديها
كفاءات وطنية صناعية ،وبكافة اإلدارات
التشغيلية املختلفة.
كم تبلغ الحصص السوقية لمنتجات
حلواني إخوان في الدول التي تتواجد
فيها؟ ومن أبرز منافسيكم في تلك
األسواق؟

الرشكة لديها حصص ونصيب األسد من
املنتجات الرئيسية يف اململكة العربية السعودية
واملتمثلة يف الحالوة ،الطحينة ،اللحوم املربدة،
املربى واملعمول ،وتنافس الرشكة عىل حصصها
العديد من الرشكات التي تقوم بتصنيع
منتجات مشابهة ،كما أن الرشكة لديها نصيب
األسد من سوق اللحوم املربدة واملجمدة يف
جمهورية مرص العربية ولديها العديد من
املنافسني يف هذا املجال.

ماذا عن املشاريع الجديدة يف رشكة حلواني
إخوان داخليا وخارجيا وكم تقدر تكلفتها؟
تواصل إدارة الرشكة التوسع يف اإلنتاج
خصوصا ً يف اللحوم املصنعة والحالوة الطحينية
والطحينة واملربى واملعمول يف دول مجلس
التعاون ،كما تسعى الرشكة بصفة مستمرة
إلدخال منتجات جديدة اىل أسواق اململكة
وجمهورية مرص العربية ،حيث قامت خالل
عام 2014م بتشغيل التوسعة يف مصنع اللحوم
يف جمهورية مرص العربية والتوسع يف إنتاج
مجمدات اللحوم ورفعت حصتها السوقية اىل
نصيب األسد خالل العام ومضاعفة الطاقة
االنتاجية يف مصنعي الطحينة والحالوة.
وقامت الرشكة بتشييد مصنع ملنتجات الدواجن
يف جمهورية مرص العربية والذي بدأ انتاجه
الفعيل يف شهر مارس  2016وبحجم استثمار
وصل إىل مائة مليون جنيه.
ما هي خطط الشركة المستقبلية
لتعزيز مكانتها في المنطقة إنتاجيا
وتسويقيا؟

التوسع االفقي والرأيس يقع ضمن اولويات
الرشكة واسرتاتيجيتها املستقبلية فتسعى الرشكة
لزيادة مبيعاتها وحصتها من السوق بالتوسع
يف األسواق املحلية والعاملية واالستمرار يف تطوير
منتجات جديدة تساهم يف هذا التوسع .وقد أقر
مجلس االدارة خطة تطوير املنتجات للخمسة
سنوات القادمة لتعزيز هذا النمو .كما أن الرشكة
مستمرة يف سياستها التوسعية من خالل التوسع
يف التصدير ،حيث قامت باعتماد خطتها مع
مجلس اإلدارة للخمس أعوام القادمة ،وأيضا ً

إعادة صياغة اسرتاتيجية الرشكة التوسعية يف
كافة املجاالت  ،كما أن الرشكة قامت بدراسة
العديد من فرص االستحواذ خالل األعوام املاضية،
ولم يحالفها الحظ يف االستحواذ عىل أي منها.
استقطبتم العنرص النسائي يف مصانعكم ،كم
يبلغ عدد النساء العامالت يف املجموعة حاليا؟
وما خططكم يف توظيف املزيد منهن؟
لدينا حاليا ً خطوط انتاج بأيدي نسائية
سعودية يف مصانع الرشكة وكذلك يف إدارات
أخرى مثل املوارد البرشية واملالية والتسويق
والجودة ويزيد عدد العامالت عن ()100
سيدة خضعن لدورات وبرامج تدريبية دورية،
ونسعى اىل استقطاب املزيد من القوة العاملة
النسائية املؤهلة لتشاركنا املسرية ضمن
اسرتاتيجيتنا املستقبلية.
هل أنتم متفائلون بوضع االقتصاد
السعودي وقدرته على الصمود في
مواجهة تأثيرات هبوط أسعار النفط؟

يعترب االستقرار السيايس للمملكة من أهم
مكامن القوة القتصادها ،باإلضافة إىل منهج
الحكمة الذي يتبعه قادتنا يف التعامل مع
األحداث املحيطة ،بما يف ذلك القرارات الحاسمة
التي تتخذها اململكة لحماية أمنها وبعدها
االسرتاتيجي يف املنطقة العربية والعالم،
واستمرار اململكة يف خططها التنموية وحرصها
عىل مشاريع البنية التحتية ،فاالقتصاد
السعودي مر بمراحل متعددة صاحبتها طفرة
أسعار الطاقة ،وعلينا أن نكون عىل قناعة
بأن إعادة هيكلة االقتصاد يواجه العديد من
التحديات يف البداية.
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#صدفة_صناعية

א
اﻛﺘﺸﻔﻪ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻓﻠﻴﻤﻨﻎ

ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم  1928ﻧﺴـﻲ ﻓﻠﻴﻤﻨﻎ ﺗﻨﻈﻴـــﻒ اﻟﻄـﺒـــﻖ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻠﻴﺌًﺎ ﺑﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
ﻣﻠﻮﺛًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻔﻦ.
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻛﺎن
ّ
وﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻘﻀﺎء ﻣﺎدة اﻟﻌﻔﻦ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ.

وﺑﺬﻟﻚ اﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻦ اﻟﺬى ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻫﻢ اﻟﻤﻀﺎدات
اﻟﺤﻴـــﻮﻳـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ وأﻗـﺪﻣـﻬﺎ ،وﻳﻜﻤـﻦ دوره ﻓﻲ
إﻳﻘﺎف ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺠﺪار اﻟﺒﻜﺘﻴﺮي.
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#كيف_صنعت

ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎج زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

ﺧﻄﻮات ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺼﺎﺑﻮن

1

ﺗﺬاب اﻟﺪﻫﻮن وﺗﺼﻬﺮ
ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﻠﻂ.

ﺗﺨﻠﻂ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ
ﻣﺤﺪدة
ﻛﻤﻴﺔ
ّ
ّ
اﻟﻤﻨﻘﺎة ﻣﻊ ّ
ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻮﻳﺎت.

اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
)اﻟﺪﻫﻮن  -اﻟﻘﻠﻮﻳﺎت(
ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺪﻫﻮن
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﻟﻰ
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ
واﻟﻐﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ.

2

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺰل
وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺰل ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺰﻳﺘﻮن
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎه.

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻐﺴﻴﻞ
وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻏﺴﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن
ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﺎء.

2

3

4

ﻳﺸﻜّ ﻞ اﻟﺼﺎﺑﻮن
وﺗﻀﺎف ﻣﻮاد ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻌﻄﻮر وﻏﻴﺮﻫﺎ.

اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.

1

3

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺳﻄﻮاﻧﺎت
ﻧﺎﻋﻤﺔ وﻃﺮﻳﺔ ﺛﻢ
ﻳﻘﺺ اﻟﺼﺎﺑﻮن.
ّ

6

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺤﻖ
وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺤﻖ
ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻟﺰﻳﺘﻮن وﻃﺤﻨﻪ
ً
ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﺮوج اﻟﺰﻳﺖ ﻣﻨﻪ.

5

4
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺐ
وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺐ
اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
وﺣﺪة ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻤﻄﺤﻮن
وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﺠﻴﻨﺔ
ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺖ.

5
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ
وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻐﻂ ﻣﻌﺠﻮن
اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻔﺼﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻤﺎء ﻋﻦ زﻳﺖ
اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﻮزن
اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﺒﺎن
3

1

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺨﺎم

ﺣﻠﻴﺐ ﺧﺎم

4

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

اﻟﻔﻠﺘﺮة

5

وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻞ زﻳﺖ
اﻟﺰﻳﺘﻮن إﻟﻰ أوﻋﻴﺔ
ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻪ.

اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ

8
6

اﻟﺼﺐ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻟﺐ

ﺗﺼﻔﻴﺔ
اﻟﺴﻮاﺋﻞ

7

وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮﺑﻠﺔ
زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
واﻟﺸﻮاﺋﺐ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ.

7

2

اﻟﺒﺴﺘﺮة

6
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ

8
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ

اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

9
اﻹﻧﻀﺎج
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مثل كرات الغولف الحديثة وكرات القدم
ومالعب كرة القدم والعشب الصناعي وكرات
السلة ومضارب التنس والزحافات.

منتجات
مصنوعة من
النفط تثير
الدهشة
النفــط أو البتــرول أو الذهــب األســود
والــذي نربــط اســتخدامه دائمــا بوســائل
النقــل كالســيارات والطائــرات وهكــذا ،ال
يقتصــر علــى ذلــك فقــط بــل يدخــل فــي
الكثيــر مــن الصناعــات التــي نســتخدمها
بشــكل يومــي دون أن نشــعر ،وبــدون
أن نعلــم أنهــا مشــتقة مــن البتــرول،
نعــرض بعــض هــذه المنتجــات فــي
المســاحة التاليــة:
ُّ
العلكة (اللبان)

قد يكون من املفاجئ بالنســبة إليك أن تعرف
بــأن العلكة تحتوي عىل النفط ،حيث يرجع
جــزء كبري من ليونة ومطاطية العلكة إىل
النفط ،الشتمال مكوناتها عىل الشمع والنفط
وحمض اإلستياريك والغليسريين والالنولني
ومكونات أخرى.

المعدات الرياضية
70

يدخل النفط جزئيا ً يف الكثري من أساســيات
صناعة املعدات الرياضية بشكل أو بآخر،

العدسات الالصقة

تصنع العدسات الالصقة من البوليمرات
االصطناعية التي تستخرج من البرتول،
وهي التي تجعلها ناعمة قابلة للطي
ومريحة لالرتداء ،كما تسمح هذه البوليمرات
لألكسجني بالتخلل من العدسة ،وهي وظيفة
مهمة الرتداء العدسات الالصقة.

أحمر الشفاه

غالبا ً ما يستخدم شمع البارافني إلكساب
أحمر الشــفاه شكله ويساعد عىل جعله سهل
التطبيق ،وشمع البارافني مادة صلبة ناعمة
بيضاء أو عديمة اللون مشــتقة من البرتول أو
الفحم أو الصخر الزيتي.
كما تدخل يف صناعة أحمر الشــفاه قائمة
طويلة من املنتجات بما يف ذلك الشموع،
والطالء والحلوى والتي تستخدم كلها شمع
البارافني.

العطور والكولونيا

تستخدم الكثري من األشياء الرئيسة التي
يستخدمها الناس للحصول عىل رائحة طيبة
مثل العطور والكولونيا ،ومزيالت العرق
ومضادات التعرق ،مادة الربوبيلني غليكول
القائمة عىل النفط ،ذات القدرة العالية عىل
إضفاء الروائح الدائمة وضبط الرطوبة مع
الرائحة عىل الجلد ،كما يدخل النفط يف صناعة
منتجات مثل الشامبو والطالء التي تستخدم
الربوبيلني غليكول ،وهي وسيلة رخيصة لتليني
املنتجات وجعلها سهلة التطبيق.

األسنان الصناعية

تستخدم أطقم األسنان الحديثة األصباغ
الكربونيــة يف عملية صبغها ،وغالبا ً ما يتم
تصنيع هذه األصباغ باستخدام موارد الفحم
والنفط والخرضوات.
أوتار الجيتار

ُ
طعوم الصيد

تصنــع معظم أوتار الجيتار الحديثة من مادة
النايلون املصنوع بدوره من البرتول ،وقد
تم إنتاج النايلون ألول مرة يف العام 1935
من قبل واالس كاروثرز يف منشأة األبحاث
يف دوبونت ،وكان كاروثرز يبحث عن بديل
حريري بسبب ندرته يف زمن الحرب.

يلعب البرتول دو ًرا مهما ً يف كل جوانب
الصيد تقريبًا ،مثل ال ُّ
طعم ،واألقطاب،
وأغطية النجاة ،وقوارب الصيد ،وصناديق
الثلج للحفاظ عىل برودة األسماك ،وحتى
أن أكيــاس النايلون املرفقة بها ُ
طعم الصيد
مصنوعة هي األخرى من البرتول.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﺘﺸﺎرم اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ رؤﻳﺔ  2030م
25
ً

www.unicharm.com.sa
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تخصصت في مجال تنفيذ املشاريع اإلستراتيجية.
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الشركة السعودية خلدمات األعمال الكهربائية وامليكانيكية
حتتل املرتبة األولى في مجالها

منــذ تاسيســها عــام 1397هـــ املوافــق عــام 1976م متكنــت الشــركة مــن املشــاركة
فــي تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع الكبــرى فــي مجــال الطاقــة وامليــاه مثــال تنقيــة
امليــاه وإنشــاء محطــات الضــخ و خطــوط نقــل امليــاه ومشــاريع التوليــد وخطــوط
نقــل الطاقــة الكهربائيــة وتوزيعهــا ومحطــات التوزيــع وكذلــك تصميــم وتنفيــذ
وصنّفــت بالدرجــة األولــى
وصيانــة وتشــغيل اجملمعــات الســكنية والتجاريــة ُ ،
فــي مجــال األعمــال الكهربائيــة وامليكانيكيــة ،وهــي ال تــزال تواصــل تقــدمي
خدماتهــا للمســاهمة فــي تنفيــذ خطــط حكومتنــا التنمويــة الطموحــة لتحقيــق
التقــدم والرخــاء لبادنــا الغاليــة بــكل جــدارة وإخــاص وذلــك بفضــل مــن اللــه
ومــا تتلقــاه مــن دعــم مــن حكومــة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز آل ســعود وولــي عهــده االمــني.

خدماتنا:

قطاع الطاقة:

تصميم ،توريد ،تركيب وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
تصميــم ،توريــد وتنفيــذ خطــوط نقــل الطاقــة الهوائيــة ذات التوتــر العالــي مــن
 33ك.ف.أ إلــى  380ك.ف.أ
تصميــم ،توريــد وتنفيــذ خطــوط نقــل الطاقــة عبــر الكبــات األرضيــة ذات
التوتــر العالــى مــن  33ك.ف.أ إلــى  380ك.ف.أ
تصميــم ،توريــد وتنفيــذ محطــات حتويــل الطاقــة ذات التوتــر العالــى مــن
 33ك.ف.أ إلــى  380ك.ف.أ
لقــد أجنــزت شــركتنا مجموعــة مشــاريع فــي جميــع أنحــاء اململكــة لصالــح
الشــركة الســعودية للكهربــاء وشــركة الزيــوت العربيــة (أرامكــو) ،والهيئــة
امللكيــة للجبيــل وينبــع ،إضافــة لــوزارة الدفــاع والطيــران وجامعــة امللــك
ســعود وصنــدوق التأمينــات اإلجتماعيــة وطبقـاً لذلــك حصلــت شــركتنا علــى
تصنيــف املرتبــة األولــى فــي هــذه اجملــاالت.
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قطاع املياه:

تصميــم ،توريــد وتنفيــذ محطــات معاجلــة امليــاه فــي عــدة مناطــق مــن اململكــة
شــاملة فتــرة تشــغيل وصيانــة لهــذه املشــاريع.
تصميــم ،توريــد وتنفيــذ محطــات نقــل امليــاه احملــاة مــع جميــع ملحقاتهــا
وأنظمــة التحكــم اخلاصــة بهــا.

قطاع الطاقة املتجددة:

تصميــم ،توريــد وتنفيــذ محطــات إلنتــاج الطاقــة املتجــددة وتوليــد الطاقــة
الكهربائيــة والطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة مبــا فــي ذلــك اخلبــرة احملليــة
الازمــة فــي املواقــف املتعلقــة بــاإلدارة أثنــاء تطويــر املشــروع ،خــال وبعــد
مرحلــة التنفيــذ عنــد بــدأ مرحلــة التشــغيل والصيانــة.

قطاع املشاريع الصناعية والتجارية والسكنية:

تُولــي شــركتنا إهتمامــاً كبيــراً لهــذه املشــاريع حيــث أننــا نقــوم بتصميــم
وتنفيــذ كافــة األعمــال الكهربائيــة وامليكانيكــة ملشــاريع البتروكيماويــات
(النفــط والغــاز) مبــا فــي ذلــك أعمــال املشــاريع الســكنية والتجاريــة ،ونقــوم
بتنفيــذ هــذه األعمــال بشــكل يتطابــق مــع أعلــى معاييــر أنظمــة مراقبــة
اجلــودة ،فضـ ً
ا عــن تزويــد مشــاريعنا بأحــدث أنظمــة إدارة املبانــي والتحكــم
املركــزي واملراقبــة.

قطاع خدمات التشغيل والصيانة:

ومبــا يخــص قســم التشــغيل والصيانــة فــان شــركتنا لديهــا خبــرة طويلــة فــي هــذا
اجملــال مــن خــال تشــغيل العديــد مــن املشــاريع فــي اململكــة منهــا مشــروع تنقيــة
وتعبئــة ميــاه زمــزم فــي مكــة املكرمــة باإلضافــة الــى مشــروع تدعيــم مصــادر امليــاه
فــي الريــاض.

