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لماذا االهتمام بالحاضنات الصناعية؟
متثل امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة اإحدى اأهم ركائز التنمية االقت�صادية ،وقوة دفع ال ميكن
جت ��اوز دورها يف تو�صيع القاع ��دة االإنتاجية وتطوير املن�ص ��ات ال�صناعية وتنويع م�صادر
الدخ ��ل ،والنهو�ص بالتنمي ��ة االقت�صادية ،كما اأنها جت�صد مواق ��ع رائدة الإنتاج فر�ص عمل
تدعم توجهات الدولة يف حماربة البطالة باعتبارها العائق الرئي�ص خلطط التنمية.
اأطلق ��ت الهيئ ��ة ال�صعودية للم ��دن ال�صناعية ومناط ��ق التقنية "م ��دن" يف اإطار براجمها،
م .صالح بن إبراهيم الرشيد
مدير عام مدن

م�صروعه ��ا الطم ��وح للحا�صنات ال�صناعي ��ة ،وهي مبادرة ت�صعى اإىل خل ��ق فر�ص ا�صتثمار
جديدة لرواد االأعمال ،ب�صحذ ت�صوراتهم ودعم اأفكارهم ال�صناعية وحتويلها اإىل تطبيقات
فاعلة مل�صاريع �صناعية �صغرية ومتو�صطة بطريقة متدرجة.
وتنتهج "مدن" يف مبادرتها و�صائل مدرو�صة ومناهج جمربة تت�صمن طيف ًا وا�صع ًا من اأ�صكال
الدعم واخلدم ��ات الفنية واال�صت�صارية ،يخ�صع خاللها امل�ص ��روع لفرتة جتريبية للدرا�صة
والتقييم ثم تتم تهيئته ليتبو أا موقعه عرب م�صروع �صناعي يلبي احتياجات ال�صوق.
اإن القط ��اع الكب ��ري الذي متثل ��ه امل�صاريع ال�صغ ��رية واملتو�صطة يف اقت�ص ��ادات العامل ،مبا
ي ��وازي  % 90من حجم املن�ص� �اآت ،والعناية الوا�صعة التي تتلقاه ��ا ،ون�صبة م�صاهمتها يف
الن ��اجت املحلي االإجمايل التي تتجاوز ن�صبة  ،% 85ودوره ��ا العميق يف اإثراء ال�صناعات
التحويلي ��ة يف الدول املتقدمة ،تدفعنا اإىل التفكري يف رف ��ع قيمة م�صاهمتها عرب التخطيط
الإيج ��اد بيئات حمفزة لهذه امل�صاريع جلني مردودها االقت�صادي واالجتماعي ،واال�صتفادة
م ��ن الطاق ��ات ال�صبابية الكامنة ون ��واجت اأفكارهم ،كما ُيع ُّد تعزيز و�ص ��ع هذه امل�صروعات
توج ًه ��ا ا�صرتاتيج ًيا للدولة حلث ال�صباب وحتفي ��ز طاقاتهم لال�صطالع باأدوارهم ك�صركاء
اأ�صا�صيني يف التنمية.
ت�صري معظم الدرا�صات اإىل اأن املن�صاآت النا�صئة التي ا�صتفادت من دعم احلا�صنات حققت

جناح ��ا ممي ًزا يف �ص ��وق العمل ،وباملقابل فاإن ن�صب ��ة جناح ال�صركات التي مل تتل ��ق دع ًما من حا�صنات
ً
االأعم ��ال مل تتج ��اوز  . % 44ويف هذا االإطار خطت "مدن" نحو تنفي ��ذ برنامج طموح لرفد التجربة
ال�صناعي ��ة داخل مدنها بدمج احلا�صن ��ات يف البيئة ال�صناعية ،باعتباره ��ا التحول الذي �صاعد على
�ان تراوح بني
إاح ��داث قف ��زات �صناعية وا�صح ��ة مرتك ��زة اإىل التجديد واالبتكار ،حي ��ث مت اإن�صاء مب � ٍ
156م 2و204م ،2ف�ص ًال عن اأنها تعاقدت على اإن�صاء  56وحدة داخل احلا�صنة ال�صناعية يف
الدم ��ام الثاني ��ة ،اإ�صاف ��ة اإىل حا�صن ��ات اأخرى خمطط له ��ا يف مناطق خمتلفة ،مب ��ا ي�صل اإىل 126
وحدة يف الريا�ص وجدة يف جملتها.
اإن نظ ��رة فاح�صة لواقع احلا�صنات ال�صناعية يف م�صرية التجارب الدولية �صتقودنا اإىل معرفة حجم
االهتم ��ام الذي توليه دول الن ��ادي ال�صناعي االأكرث تقدما يف العامل مثل الوالي ��ات املتحدة ،وبريطانيا
وفرن�ص ��ا واأملاني ��ا ،واإيطالي ��ا ،بل حتى االقت�ص ��ادات النا�صئة ،به ��ذه االأن�صطة ،ومنها جترب ��ة ال�صناعة
االآ�صيوي ��ة ،حيث اأ�صهم ��ت حا�صنات االأعمال يف �صنغافورة وماليزيا وتاي ��وان يف ترقية االأداء ال�صناعي
وا�صتقطاب وجتريب اأهم االأفكار واملمار�صات والفنون ال�صناعية وحتويلها اإىل تطبيقات واقعية ،واإتاحة
الفر�صة لبلورة املفاهيم اجلديدة لرواد االأعمال ولقطاع ال�صباب عموم ًا.
وحتظى م�صاعدة �صباب االأعمال من اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة باأهمية بالغة لدى خمططي
"م ��دن" ال تق ��ل ع ��ن اهتمامها بالعمل على ا�صتقط ��اب اأهم العالمات ملدنه ��ا ال�صناعية باعتبارها
إاح ��دى دعام ��ات توطني ال�صناعة ،بل ميك ��ن التحقق من وجود حقيبة خي ��ارات منوعة تطرحها الهيئة
ال�صعودي ��ة للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية ترتافق م ��ع احلا�صنات ال�صناعية وفق منظومة متكاملة،
لتعط ��ي جتربة ال�صناعة داخل "مدن" اأقوى املحفزات مث ��ل توفري امل�صانع اجلاهزة ،ومنتدى الفر�ص
ال�صناعية ،وجائزة ا إالب ��داع ال�صناعي ،وهي مبادرات ت�صتحق اأي منها بطاقة تعريف منف�صلة لعر�ص
جدارتها واأدوارها الداعمة .

األخــــــــــــبــار

 % 59من المصانع العاملة في المملكة داخل
المدن الصناعية التي تشرف عليها «مدن»

هيمن���ت حزمة من العناوين المعاصرة على الجلس���ات التخصصية لمنتدى فرص األعمال الس���عودي ��
ً
مؤخرا بمشاركة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس
الفرنسي في دورته الثانية ،الذي عقد في الرياض
ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ،إلى جانب مجموعة من الوزراء وكبار التنفيذيين ،إضافة إلى
رؤساء المؤسسات االقتصادية والشركات الفرنسية ،وشخصيات سياسية وثقافية ..فيما حظي حفل

توقيع االتفاقيات والمبادرات بكلمتين لوزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والفرنسي لوران فابيوس.

وا�صتعر�صت حماور اجلل�ص ��ات املتخ�ص�صة التي �صبقتها جل�صتان
عامت ��ان بعن ��وان «تعزي ��ز النمو االقت�ص ��ادي امل�صت ��دام» ،و«املدن
امل�صتدام ��ة والذكي ��ة» ،ق�صاي ��ا الرعاي ��ة ال�صحي ��ة ،وتكنولوجي ��ا
املعلومات واالت�صاالت ،والزراعة واالأعمال الزراعية ،واال�صتثمار
املايل وامل�صريف ،وتنفيذ ال�صراكة النووية ال�صعودية – الفرن�صية.
وبرامج التوعية لبناء القدرات ال�صناعية والب�صرية.
وقدمت الهيئة ال�صعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"
اأم ��ام امل�صتثمرين يف منتدى االأعمال ال�صعودي � الفرن�صي ،عر�ص ًا
باأه ��م الن�صاط ��ات اال�صتثمارية ال�صناعي ��ة يف  34مدينة �صناعية
منت�صرة يف جميع اأنحاء اململكة.
وك�صف ��ت "مدن" يف ورقتها اأمام املنتدى ع ��ن اأن ن�صبة منو اأعداد
املدن ال�صناعية �صنو ًيا يف اململكة زادت من مدينة �صناعية واحدة
كل �صنتني ون�صف ،اإىل اأن و�صلت يف املتو�صط اإىل  3مدن �صناعية
�صنو ًيا وذلك بعد اأن تولت "مدن" تطوير القطاع ال�صناعي.
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واأ�ص ��ارت الورقة اإىل اأن "مدن" تطور قرابة  20مليون م� 2صنو ًيا،
حت ��ى بلغ جمموع ما مت تطويره حتى نهاية عام 2014م قرابة 178
مليون م 2من االأرا�صي ال�صناعية ،م�صرية اإىل اأن هناك اأكرث من
 500م�صنع يتم اإن�صاوؤها �صنوي ًا ،ويتوقع اأن ي�صل جمموعها بنهاية
العام احلايل اإىل اأكرث من  5900م�صنع.
يذك ��ر اأن "مدن" جنحت يف تخفي�ص م ��دة اإجراءات التخ�صي�ص
يوما ،ليتم ت�صلي ��م املنتج اخلا�ص بالعميل.
يوما اإىل ً 31
م ��ن ً 168
وك�صف ��ت الورق ��ة ع ��ن اأن قراب ��ة  %59م ��ن امل�صان ��ع العامل ��ة يف
اململكة موج ��ودة يف املدن ال�صناعية التي ت�ص ��رف عليها "مدن"،
مب ��ا يف ذلك اأهم العالمات التجارية العاملي ��ة وكربيات ال�صركات
ال�صناعي ��ة يف اململك ��ة ،م�ص ��رية اإىل اأن كل ري ��ال واح ��د ت�صتثمره
"مدن" يف تطوير املدن ال�صناعية ،يعود مبا يعادل  50رياال ،واأن
كل مليار ا�صتثمرته "مدن" يف م�صروعات البنية التحتية خلق معه
اأكرث من  8700وظيفة لل�صعوديني.

برعاية:

العدد (  - ) 40جمادى األولى 1437هـ  -فبراير 2016م
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األخــــــــــــبــار

في حفل جائزة اإلبداع الصناعي الثالثة  ..وبحضور وزير التجارة والصناعة

«مدن» تكافئ ثالثة مشاريع صناعية مبتكرة
بثالثة ماليين ريال

أش���اد معال���ي وزي���ر التجارة والصناع���ة الدكت���ور توفيق الربيع���ة بالروح الجدي���دة التي ب���دأت تتفاعل

بي���ن مبدع���ي الوط���ن وه���م ينخرط���ون ف���ي س���باق األف���كار واالختراع���ات الت���ي تث���ري الس���احة
مش���يرا إل���ى أن���ه توج���ه «يس���تحق اإلش���ادة والحم���اس والدع���م ،ونع���ول أكثر
الصناعي���ة المحلي���ة،
ً
عل���ى ش���ريحة ش���بابنا ُبن���اة المس���تقبل ،ونش���جعهم عل���ى ع���رض عص���ارة أفكاره���م ف���ي مجاالت

الصناع���ة المختلف���ة لخدم���ة توجه���ات الدولة ����� أيدها الله �� ف���ي بناء اس���تراتيجية وطني���ة للصناعة».

وقال معاليه يف حفل توزيع جائزة االبداع ال�صناعي يف ن�صختها
الثالثة ،الذي جرت وقائع ��ه يف فندق ريتز كارلتون بالريا�ص
و�صط ح�صور املهتمني وال�صناعيني ،اإن ال�صناعة باتت تلعب
ملمو�ص ��ا يف "دعم تقدم ال�صع ��وب وتطورها االقت�صادي
دورا
ً
واالجتماع ��ي ،حي ��ث يع ��د القط ��اع القائ ��د لكاف ��ة االأن�صطة
االقت�صادي ��ة ،وه ��و و�صع ب ��ات يتطلب تعدي ��ل تركيبة الهيكل
االقت�ص ��ادي برمته مل�صلحة قطاع ال�صناع ��ة ،ومن هنا ياأتي
دور املبادرات التي ميك ��ن اأن ت�صهم بها عديد من القطاعات
حلث طاقاتنا ال�صبابية على البحث واالبتكار وعر�ص االأفكار
ال�صناعي ��ة التي نع ِّول عليها كث ًريا يف م�صريتنا االقت�صادية".
ودع ��ا مدي ��ر الهيئ ��ة ال�صعودي ��ة للم ��دن ال�صناعي ��ة ومناطق
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التقني ��ة املهند� ��ص �صال ��ح الر�صي ��د ،رجال االأعم ��ال وجهات
التمويل ،للم�صاركة يف احت�صان اأ�صحاب االخرتاعات الفائزة
ورواد االأعم ��ال ،وتق ��دمي ما يلزم من دع ��م واإر�صاد وحتفيز،
حا ًثا جمتمع االإعالميني واملوؤثرين اإىل تداول واإبراز ق�ص�ص
جناحات هوؤالء املبدعني املتحقق ��ة" ،وهي ابتكارات ت�صتحق
االإ�ص ��ادة والدعم جلدواها ال�صناعية ومردودها االقت�صادي
امله ��م ،كم ��ا اأن يف ذل ��ك ح ًث ��ا ل�صبابن ��ا عل ��ى االنخ ��راط يف
م�ص ��ارات االبتكار واالإبداع ،حيث اإنن ��ا يف "مدن" طورنا اآلية
لدعم الفائزين بالتعاون مع اجلهات الراعية".
وت�ص ��درت ثالث ��ة م�صاري ��ع ابتكارية �صب ��اق جائ ��زة االإبداع
ال�صناع ��ي يف نهاية مراحل الفرز التي خا�صها  780مت�صاب ًقا

برعاية:

و�ص ��ط اإقب ��ال وحما� ��ص مميزين ،وف ��از م�ص ��روع حتويل املاء
واله ��واء اإىل نايرتي ��ك اأ�صي ��د الذي تقدم ب ��ه املهند�ص جالل
ال�صيد باملرتبة االأوىل وقيمتها  1.5مليون ريال ،وتقوم فكرته
على اأن النبات يحت ��اج اإىل ثالثة عنا�صر اأ�صا�صية للنمو %60
نيرتوج ��ني %24 ،فو�صف ��ور ،و %16بوتا�صي ��وم .فيم ��ا اله ��واء
يحت ��وي على  %80نيرتوج ��ني و %20اأوك�صجني .وعن امل�صروع
قال املهند� ��ص جالل :الفكرة بب�صاطة ه ��ي كيفية اال�صتفادة
من النيرتوجني يف الهواء وو�صعه يف مركب كيميائي ي�صتطيع
النبات اال�صتفادة منه ،كما طريق ��ة ت�صنيع النايرتيك اأ�صيد
عن طريق الهواء لي�صت جديدة ،لكن اجلديد هو يف ا�صتخدام
مفاع ��الت البالزما ومنتج ��ات االأوزون التي قللت ا�صتهالك
الكهرب ��اء وبالتايل قللت م ��ن تكلفة ت�صني ��ع النايرتك اأ�صيد
املنت ��ج عن طريق الهواء واملاء فقط ،وجعلت طريقة الت�صنيع
جمدية اقت�صاديا.
وح ��از م�ص ��روع املهند� ��ص عبدالرحم ��ن العمري ع ��ن النوفا
بال�ص ��رت على املركز الثاين وقيمة اجلائزة مليون ريال وتقوم
عل ��ى اإنتاج م ��ادة ت�صطيب خارجي مبوا�صف ��ات عاملية خا�صة
ومكون ��ات حملية يت ��م اال�صتغناء به ��ا عن الليا�ص ��ة التقليدية

والده ��ان اأو الربوفايل .وعن االآث ��ار التطبيقية للم�صروع قال
املهند� ��ص العمري :هي تقني ��ة جمربة يف اأوروب ��ا واأمريكا ملا
عاما كما اأنها تنطوي على اخت�صار كبري
يزي ��د على الثالثني ً
للتكلف ��ة والوق ��ت ب�ص ��كل كبري ،وهو م ��ا ي�صعى اإلي ��ه اأ�صحاب
امل�صاريع الكبرية وحتديدا م�صاريع االإ�صكان.
وج ��اء م�صروع املت�صابق �صقري حمد ال�صقري يف املركز الثالث
مببلغ  500األف ري ��ال ،وت�صتند فكرة امل�صروع اإىل االإفادة من
حل ��وم احليوانات املكتمل ��ة النمو يف اإنتاج حل ��وم ذات جودة
عالي ��ة وذلك با�صتخدام تقنية التعتيق  Agingم�ص ًريا اإىل
اأن م�صروع ��ه يع ��د جت�صيدا للقيم ��ة امل�صافة بتحوي ��ل اللحوم
املنخف�صة اجلودة اإىل حلوم عالية اجلودة.
اجلدي ��ر ذك ��ره اأن جائزة ا إالب ��داع ال�صناعي مب ��ادرة �صنوية
تخ�ص�صه ��ا الهيئ ��ة ال�صعودي ��ة للم ��دن ال�صناعي ��ة ومناطق
التقني ��ة "م ��دن" لدع ��م رواد االأعم ��ال واأ�صح ��اب امل�صاري ��ع
ال�صغ ��رية واملبدع ��ني لتنمي ��ة القط ��اع ال�صناع ��ي مب�صاريع
�صناعية مبتكرة وحتويل اإجنازاته ��م العلمية اإىل م�صاريع يف
املدن ال�صناعية .مع الرتكيز على اأن تكون االأفكار يف القطاع
ال�صناعي اأو اللوج�صتي.
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عرض تطورات المدن الصناعية والفرص

االستثمارية أمام المختصين بغرفة القصيم

اس��ت��ع��رض��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��م��دن ال��ص��ن��اع��ي��ة وم��ن��اط��ق ال��ت��ق��ن��ي��ة «م���دن»
ً
م���ؤخ���را ف���ي ل��ق��اء م���ع أع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة ب��غ��رف��ة ال��ق��ص��ي��م ،ت��ط��ورات

ال���م���دن ال��ص��ن��اع��ي��ة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة وال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة ال��م��ت��اح��ة فيها.
وك�صف مدير عام «مدن» املهند�ص �صالح بن اإبراهيم الر�صيد يف لقاء
مفت ��وح باأع�صاء اللجنة ،عن اأن «مدن» بداأت بالتخ�صي�ص يف املدينة
ال�صناعية الثانية بالق�صيم الواقعة على م�صاحة  4.6مليون م ،2على
طري ��ق الريا�ص ال�صريع ،اإذ خ�ص�صت «مدن» حتى االآن  22م�صن ًعا،
يف املج ��االت ال�صناعي ��ة امل�صتهدف ��ة يف املدين ��ة ،وه ��ي ال�صناعات
اخلفيفة والثقيل ��ة واملتو�صطة ،كما اأجنز العم ��ل يف حمطة الكهرباء
بن�صبة  %82ب�صعة  132ك.ف ،فيما اأجنزت حمطة املياه بن�صبة .%98
واأ�ص ��اف الر�صيد اأن «م ��دن» تقوم بالعمل عل ��ى اإ�صافة  16مليون
م 2اإىل امل�صاح ��ة االإجمالي ��ة للمدينة ،مبا ي�صم ��ن ا�صتيعاب النمو
يف اال�صتثم ��ار ال�صناع ��ي باملنطقة ،اإ�صاف ��ة اإىل اإن�صاء واحة مدن
بالق�صيم على م�صاحة  600األف م ،2وهي اإحدى الواحات ال�صناعية
الت ��ي �صممت لتكون مهياأة ملجاالت عمل امل ��راأة ،مبزايا تقوم على
ال�صناع ��ات اخلفيفة وقربه ��ا من النطاق العم ��راين ،اإ�صافة اإىل
تخ�صي�ص املرافق املعينة على ت�صهيل عمل املراأة يف هذه الواحات.
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كم ��ا لفت الر�صي ��د اإىل اأن اأع ��داد امل�صانع يف املدين ��ة ال�صناعية
االأوىل الواقع ��ة عل ��ى م�صاح ��ة  1.5مليون م 2بالق�صي ��م ،بلغ 70
م�صنع� � ًا منتج� � ًا يف جم ��االت ع ��دة �صمل ��ت ال�صناع ��ات الدوائية
والغذائية وال�صناعات الثقيلة واخلفيفة ،م�صي ًفا اأن «مدن» قطعت
 %35من اإجناز م�صروع املركز التجاري الذي �صتحتويه املدينة.
ويف نهاي ��ة اللق ��اء ،ق ��ام وف ��د «م ��دن» با�صطحاب اأع�ص ��اء جلنة
الغرف ��ة التجاري ��ة ال�صناعي ��ة بالق�صي ��م يف جول ��ة ا�صتطالعي ��ة
للمدينة ال�صناعية الثانية بالق�صيم ،واالطالع على �صري امل�صاريع
وجاهزية البنى التحتية باملدينة.
يذكر اأن املدين ��ة ال�صناعية الثانية بالق�صي ��م اأن�صئت بعد اكتفاء
املدين ��ة ال�صناعية االأوىل ،والطلب املتزايد م ��ن قبل ال�صناعيني
يف املنطقة ،وق ��د قامت «مدن» باإن�صاء عدة م�صروعات فيها؛ وهي
حمطة حتويل الكهرباء وكذلك تطوير البنية التحتية واإن�صاء ج�صر
وطريق يربطان بالطريق ال�صريع.

برعاية:

«مدن» تدشن محطة مياه الشرب بالمدينة الصناعية
منتجا
مصنعا
الثانية في جدة لخدمة 250
ً
ً

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» محطة مياه الشرب

/يوميا،حيثتحتويالمحطةعلى
بالمدينةالصناعيةالثانيةبجدةبطاقة 10.000مترمكعب
ً

مصنعا
خزانات مياه من نوع  ،GLSمزودة بست مضخات يتم من خاللها تغذية ما يقارب 250
ً
منتجا بمياه الشرب ،إضافة إلى مبنى إداري ،ورصف الطرق الداخلية للمحطة وزراعتها.
ً

وقال مدير عام "مدن" املهند�ص �صالح بن اإبراهيم الر�صيد
اإن مم ��ا ميي ��ز املدينة ال�صناعي ��ة الثانية بجدة ه ��و موقعها
اال�صرتاتيج ��ي ال ��ذي تكت�صبه من قربه ��ا اإىل البحر االأحمر،
و ُبعده ��ا ع ��ن مراك ��ز االزدح ��ام العم ��راين ،ووقوعه ��ا ب ��ني
طريقني رئي�صي ��ني ،وقربها من ميناء ج ��دة االإ�صالمي الذي
ال تبع ��د عنه �ص ��وى  45كل ��م ،الفت� � ًا اإىل اأن املدين ��ة �صتُ�صهم
يف تعزي ��ز ا�صرتاتيجي ��ة الدول ��ة يف دعم وتوط ��ني ال�صناعة
يف اململك ��ة م ��ن خ ��الل ا�صتقط ��اب ال�صناع ��ات يف خمتلف

االأن�صطة ال�صناعية واخلدمية الت ��ي من اأهمها :ال�صناعات
الكيميائي ��ة ،والبال�صتيكية ،والغذائي ��ة ،واملنتجات املعدنية.
يذك ��ر اأن املدين ��ة ال�صناعية الثانية بجدة تع ��د اإحدى اأ�صرع
امل ��دن ال�صناعي ��ة من� � ًوا ،وق ��د مت اإن�صا ؤوه ��ا ع ��ام 1429ه�/
2009م تلبي ��ة للطل ��ب املتنامي على االأرا�ص ��ي ال�صناعية يف
املنطق ��ة ،وتق ��ع على طريق جدة � � � الليث ال�صري ��ع ،على بعد
 35كل ��م اإىل اجلن ��وب من املدين ��ة ال�صناعي ��ة االأوىل ،وتبلغ
م�صاحتها االإجمالية  8ماليني م .2
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في ختام منتدى الفرص االستثمارية بالمدن الصناعية

مجمعات سكنية وتجارية ومستشفيات وخدمات
لوجستية متاحة للمستثمرين

أكد مدير عام «م��دن» المهندس صالح الرشيد ،أن ما تطرحه
الهيئة السعودية للمدن الصناعية م��ن ف��رص استثمارية
ف��ي ه��ذه ال����دورة ،ت��ض��اف إل��ى جملة ال��ف��رص ال��ت��ي طرحت

س��اب� ً�ق��ا ،وال��ت��ي ت��ه��دف منها «م����دن» إل���ى ال���وص���ول إلى
م��دن صناعية متكاملة الخدمات وال��م��راف��ق ،لتقدم أفضل

الظروف البيئية والمعيشية التي تجعل المدن أمكنة الئقة
ً
مشيرا إلى أن الفرص االستثمارية تتركز
لإلقامة والعمل،

ف��ي ع��دة ق��ط��اع��ات ،وه��ي المجمعات السكنية والتجارية
والمستشفيات والخدمات اللوجستية لجميع المستثمرين.

واأ�ص ��اف الر�صي ��د يف كلمت ��ه ملنت ��دى الفر� ��ص اال�صتثمارية الذي
نظمت ��ه هيئ ��ة املدن ال�صناعية "م ��دن" وعقد موؤخ ��ر ًا ،اأن جتربة
"م ��دن" يف ال�صراكة مع القطاع اخلا� ��ص يف ال�صنوات املا�صية،
وجناح امل�صروعات املتميزة التي حتققت يف املدن ال�صناعية بفعل
هذه ال�صراكة ،قد اأ�ص�ص ل ��دى "مدن" قناعة كبرية باأهمية تعزيز
هذه ال�صراكة وتطويرها نحو اآفاقٍ اأبعد.
واأ�ص ��ار اإىل اأن "م ��دن" تطرح يف هذه ال ��دورة حقائب ا�صتثمارية
منوع ��ة يف جماالت عديدة كاملجمع ��ات ال�صكنية ومراكز التدريب
وجممعات املطاعم واملراك ��ز الريا�صية واملقاهي واملراكز الطبية
وحمطات الوقود واملراكز التجاري ��ة ومراكز خدمات ال�صناعيني
واالأ�صواق التموينية ومراكز خدمات ال�صاحنات.
وقال الر�صي ��د اإن جتربة "مدن" يف ال�صراك ��ة مع القطاع اخلا�ص
يف ال�صن ��وات املا�صي ��ة ،مرتافق� � ًة م ��ع امل�صروع ��ات املتمي ��زة التي
حتقق ��ت يف امل ��دن ال�صناعي ��ة بفع ��ل ه ��ذه ال�صراكة ،ق ��د اأ�ص�صت
لدين ��ا قناع ��ة كب ��رية باأنن ��ا يج ��ب اأن نقوم ب�ص ��كل م�صتم ��ر ببذل
كل م ��ا م ��ن �صاأن ��ه تعزي ��ز ه ��ذه ال�صراك ��ة وتطويره ��ا نح ��و اآفاقٍ
اأبع ��د .ل ��ذا حر�صن ��ا على اأن تك ��ون الفر� ��ص التي نطرحه ��ا اأمام
�صركائن ��ا عرو�ص ��ا ا�صتثماري ��ة مغري ��ة وعالية اجل ��ودة ،وال �صيما
اأن امل ��دن ال�صناعي ��ة التي ت�ص ��رف عليها "مدن" تزخ ��ر بالكثافة
الب�صري ��ة ،والطل ��ب املتنام ��ي واملواق ��ع املتمي ��زة .وه ��ي بال �صك
�صم ��ن مغريات اال�صتثم ��ار املهمة ،ف�صال ع ��ن اأن امل�صتثمر ميكنه
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اأن يخت ��ار موقعه �صمن خيارات وا�صعة يف م ��دن اململكة املختلفة.
واأ�ص ��اف :اإن روؤيتنا يف "م ��دن" هي اأن تكون املدن ال�صناعية بيئة
مميزة وجاذب ��ة لال�صتثمار وال�صكن والعمل عل ��ى م�صتوى العامل.
وه ��ذا ل ��ن يتحقق اإال ع ��رب التعاون املثم ��ر واإيجاد فر� ��ص للنجاح
مع القط ��اع اخلا�ص .ونحن نتفهم تطلع ��ات وحاجات امل�صتثمرين
وم�صتعدون للعمل �صوي ًا خللق فر�ص مميزة.
و أاك ��د اأن الفر�ص املطروحة ذات ج ��دوى اقت�صادية ومردود عال،
واأردف "اأدع ��و اإخ ��واين املهتمني باال�صتثمار يف ه ��ذه الفر�ص اإىل
اال�صتفادةمنالعرو�صاملطروحةو�صراكة�صندوقالتنميةال�صناعية
للم�صاهمة يف كتابة ق�ص�ص جناح جديدة داخل املدن ال�صناعية".
وقدم ��ت "م ��دن" ع ��رب عرو� ٍ��ص مرئي ��ة ت�ص ��و ًرا متكام � ً�ال ع ��ن
وا�صع
الفر� ��ص اال�صتثماري ��ة ال�صناعي ��ة املتاح ��ة ،بح�صور طي � ٍ�ف ٍ
من امل�صتثمري ��ن واملهتمني بهذا القط ��اع وال�صناعيني وامل�صوؤولني
وح�صور �صندوق التنمية ال�صناعية كجهة متويلية ،و�صملت الفر�ص
اال�صتثماري ��ة جماالت املجمعات ال�صكنية املتكاملة مبعايري عاملية،
ومراكز التدريب ،وجممع ��ات املطاعم واملراكز الطبية والتجارية
وحمطات الوقود واملقاهي واالأ�صواق ومراكز خدمات ال�صناعيني
ومراكز الريا�صيني ً
ف�صال عن مراكز خدمات ال�صاحنات.
يذك ��ر اأن "م ��دن" ت�صعى اإىل حتوي ��ل امل ��دن ال�صناعية من خالل
ه ��ذه الفر�ص اال�صتثماري ��ة اإىل مدن �صناعي ��ة متكاملة اخلدمات
واملرافق ،وبيئة مثالية للحياة والعمل واال�صتقرار.

برعاية:
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استعرض حوافز ومجاالت االستثمار األجنبي في دول مجلس التعاون وانعكاساته

مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر
يكرم «مدن»
بالكويت ِّ

ً
مؤخ���را بوفد
ش���اركت الهيئ���ة الس���عودية للم���دن الصناعي���ة ومناط���ق التقني���ة «م���دن»
برئاس���ة معال���ي وزي���ر التج���ارة والصناع���ة الدكت���ور توفي���ق ب���ن ف���وزان الربيع���ة ،يرافقه
مدي���ر عام «م���دن» المهن���دس صالح ب���ن إبراهيم الرش���يد وعدد م���ن منس���وبي الهيئة،

ف���ي مؤتم���ر الصناعيي���ن للصناع���ة ف���ي نس���خته الخامس���ة عش���رة ،بدول���ة الكوي���ت

الش���قيقة تحت ش���عار « االس���تثمار األجنبي المباش���ر وأثره ف���ي الصناع���ات الخليجية».

ويف اإط ��ار هذا التجمع اخلليج ��ي ال�صناعي الذي يحظى باهتمام
�صانعي القرار وامل�صوؤولني الر�صميني وقطاع االأعمال ،بح�صور عدد
من وزراء التجارة وال�صناعة يف اخلليج ،ك َّرم معايل وزير التجارة
وال�صناعةالكويتي�،صعادةمديرعام"مدن"املهند�ص�صالحالر�صيد
ملجمل االإ�صهامات التي قدمتها "مدن" مع نظرياتها من املنظمات
اخلليجية املعنية بالتطور ال�صناعي لتحقيق التنمية االقت�صادية،
والنهو� ��ص به ��ذا القطاع احليوي امله ��م يف دول جمل� ��ص التعاون.
كما �صارك ��ت "مدن" يف املعر�ص امل�صاحب للموؤمتر ،اإذ مت عر�ص
اأن�صطة "م ��دن" وجتربتها يف دع ��م املقوم ��ات ال�صناعية وتعزيز
القدرة التناف�صية للقطاع ال�صناعي باململكة.
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وكانت فعاليات املوؤمتر قد انطلقت حتت رعاية �صمو ال�صيخ �صباح
االأحم ��د اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت ،نهاية نوفمرب املا�صي
يف دول ��ة الكوي ��ت ملناق�صة "اال�صتثم ��ار االأجنبي املبا�ص ��ر واأثره يف
ال�صناعات اخلليجية" ،باإ�صراف عديد من الهيئات املعنية بقطاع
االأعمال يف الكويت ودول اخلليج.
وانطلق ��ت اجلل�صة االأوىل با�صتعرا� ��ص "واقع وتطوير وحوافز جماالت
اال�صتثمار االأجنبي يف دول املجل�ص" ،مت�صمنة حماور اال�صتثمار االأجنبي
املبا�ص ��ر و أاث ��ره يف ال�صناعات اخلليجية ،وواقع ��ه وتطوراته وجماالته،
والتطورات العاملية واالإقليمية لال�صتثمار االأجنبي مقارنة بدول املجل�ص.
وعاجلت حماور جل�ص ��ة "دور اال�صتثمار االأجنبي وانعكا�صاته على

برعاية:

اقت�صاديات دول املجل�ص" ،م�صاهمة اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف
التنمية االقت�صادية لدول املجل�ص ،ودور هذا اال�صتثمار يف التعامل
مع امل�صكالت والتحديات االقت�صادية لدول جمل�ص التعاون.
واختت ��م الي ��وم االأول بور�ص ��ة عمل ح ��ول "الفر� ��ص اال�صتثمارية
امل�صتقبلية ل�صناعة �صكة احلديد بدول جمل�ص التعاون" مب�صاركة
ع ��دد م ��ن ال�ص ��ركات العاملي ��ة املتخ�ص�ص ��ة يف جم ��ال ال�ص ��كك
احلديدية ،وعر�ص فر�ص اال�صتثمار ال�صناعية.
وت�صدر ملف "دور القطاع اخلا�ص واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
يف ا�صتقط ��اب اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر" ،انطالقة اليوم الثاين
مت�صم ًنا دور القطاع اخلا�ص يف حت�صني بيئة اال�صتثمار ال�صناعي
اجلاذب ��ة لال�صتثم ��ار االأجنب ��ي ،ودور ه ��ذا القط ��اع يف تعزي ��ز
اال�صتثم ��ار اخلليج ��ي بني دول املجل� ��ص ،مع ا�صتعرا� ��ص التجارب
العاملي ��ة الناجحة للقطاع اخلا�ص يف الرتويج للفر�ص اال�صتثمارية
ال�صناعية املوجهة جلذب اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر.
ويف جم ��ال حت�ص ��ني بيئ ��ة مزاولة االأعم ��ال وتعزي ��ز اال�صتثمارات
االأجنبي ��ة نح ��و بنية حتتي ��ة مرنة وفاعل ��ة ،واملمار�ص ��ات الف�صلى
لتح�ص ��ني البني ��ة التحتية وبيئة مزاول ��ة االأعم ��ال ،انعقدت جل�صة
"تهيئة وحت�صني البيئة اال�صتثمارية يف دول املجل�ص".
فيمااختتمتاجلل�صاتب�"اال�صتثماراالأجنبييفقطاعال�صناعةودوره
يف تطوير املعرفة ونقل التكنولوجيا" ،با�صتعرا�ص واقع القطاعات
ال�صناعي ��ة اجلاذبة لال�صتثم ��ار االأجنبي املبا�ص ��ر يف دول اخلليج
العربية ،واأهمي ��ة اال�صتثمار االأجنبي يف تطوي ��ر ونقل التكنولوجيا
يف دول اخللي ��ج العربي ��ة ،والتج ��ارب العاملي ��ة الناجح ��ة بج ��ذب
اال�صتثمار االأجنبي يف ال�صناعات التقليدية وال�صناعات املعرفية.
واختتمت فعاليات املوؤمتر بتو�صيات ،اأبرزها:

� � � �ص ��رورة ا�صتقط ��اب اال�صتثم ��ارات االأجنبي ��ة ،وال �صيم ��ا يف
التكنولوجي ��ا احلديثة واالبتكار ذات اخلربة يف الت�صويق ،واالإدارة
احلديثة ،والتدريب لنقل املعرفة واخلربة للكوادر الوطنية.
� اإ�صراك القطاع اخلا�ص يف االإ�صهام يف و�صع �صيا�صات اال�صتثمار
االأجنبي املبا�صر ،وت�صجيعه على ت�صكيل حتالفات مع �صركات حملية.
� � � و�ص ��ع �صيا�ص ��ات ل ��دول املجل� ��ص يتم فيه ��ا حتدي ��د القطاعات
الت ��ي حتف ��ز امل�صتثمري ��ن االأجان ��ب ،وخا�ص ��ة يف اال�صتثم ��ارات
املرتبطة بالقطاعات ال�صناعي ��ة التي تقود ال�صناعات ال�صغرية
واملتو�صط ��ة ،كال�صناعات الدوائية والغذائي ��ة ،والبرتوكيماويات،
و�صناعة الطريان وال�صكك احلديدية.
� � � تاأكي ��د ال�صراكة الفاعل ��ة ب ��ني القطاعني احلكوم ��ي واخلا�ص،
الإن�ص ��اء ومتويل �صندوق تنموي ال�صتدامة قطاع ال�صكك احلديدية
يف دول جمل�ص التعاون.
� تفعيل اآليات ف�ص النزاعات التجارية ،وخا�صة �صوابط التحكيم
املرتبطة بحقوق امللكية الفكرية يف االأن�صطة ال�صناعية.
� � � و�ص ��ع املوؤ�ص ��رات الوطني ��ة واخلليجي ��ة لقيا� ��ص ومراقبة مدى
اال�صتفادة م ��ن اال�صتثمار االأجنبي وف ��ق اال�صرتاتيجيات الوطنية
ومواءمتها مع التوجهات االقت�صادية.
� � � العم ��ل على تفعي ��ل فك ��رة التناف�صي ��ة يف ال�صناع ��ة اخلليجية،
ل�صمان تطور املنتجات وال�صناعات اخلليجية.
ويعد موؤمتر ال�صناعي ��ني اخلليجي الذي تتم ا�صت�صافته بالتناوب
بني الدول االأع�صاء يف "جويك" مرة كل عامني ،اأحد اأهم اإجنازات
املنظمة منذ اإن�صائها يف عام  .1976حيث �صاهمت هذه املوؤمترات
الت ��ي كانت انطالقتها يف ع ��ام  1985يف الدوحة ،يف تطوير م�صار
ال�صناعة يف دول املجل�ص واليم ��ن على امل�صتويني العام واخلا�ص.
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األخــــــــــــبــار

«مدن» تلتقي الصناعيين في المعرض الدولي
للصناعات البالستيكية بإسطنبول

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «م��دن» في معرض
الصناعات البالستيكية « »PLAST EURASIA 2015في مدينة إسطنبول بتركيا.

وتضمن المعرض أحدث الماكينات في عملية حقن وسكب المنتجات البالستيكية ،إضافة
إلى المواد األولية واألصباغ ،وكذلك القوالب البالستيكية وتكنولوجيا إعادة التدوير.

وتعت ��رب م�صارك ��ة "م ��دن" االأوىل يف معر� ��ص ال�صناع ��ات
البال�صتيكي ��ة يف اإ�صطنبول  Plast Eurasia Istanbulالذي ُيعد
اأهم املعار�ص ال�صناعية املتخ�ص�صة يف �صناعة البال�صتيك،
وهو حدث دويل ومن�صة عر�ص مهمة مكنت من زيادة الوعي
باأن�صطة "مدن" وت�صجيع اال�صتثمار داخل املدن ال�صناعية يف
اململك ��ة ،وعر�ص احلوافز ال�صناعي ��ة العديدة التي تطرحها
"مدن" أام ��ام امل�صاركني والعار�ص ��ني املهنيني وال�صناعيني
ً
ف�صال عن الزوار من خمتلف الدول.
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يذك ��ر اأن املعر� ��ص ط ��رح كل ما ه ��و جديد يف ع ��امل التغليف
البال�صتيك ��ي للم ��واد الغذائي ��ة واملنظف ��ات ،وم�صتح�ص ��رات
التجميل ،والكيمياء ،وال�صيارات ،وامل�صتلزمات املنزلية البي�صاء،
وال�صلع املعدني ��ة وكثري من القطاعات التي تندمج مع قطاعات
البال�صتي ��ك حتت �صقف واحد .كم ��ا مت عر�ص اأحدث االأجهزة
واالآالت الت ��ي تدخ ��ل يف �صناعة البال�صتيك ف�ص � ً�ال عن اأحدث
التطبيقات ال�صناعية يف هذا املجال من اأنظمة التحويل واإعادة
التدوي ��ر والتحمي ��ل وال�ص ��ب وكل ما يت�صل بفن ��ون ال�صناعة.

برعاية:

يكرم «مدن» لرعايتها
معرض «منتجون» ِّ
المعرض للسنة الثانية على التوالي

ك������رم م���ع���رض ال���م���س���ت���ث���م���رات م����ن ال���م���ن���زل «م���ن���ت���ج���ون» ف����ي نسخته
َّ
ال��ث��ال��ث��ة ل���ع���ام  ،2015ال��ه��ي��ئ��ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��دن ال��ص��ن��اع��ي��ة ومناطق

ال��ت��ق��ن��ي��ة «م������دن» ل��رع��اي��ت��ه��ا ال���م���ع���رض ل��ل��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وال���ي.

و�ص ّل ��م رئي� ��ص جمل� ��ص اإدارة الغرف ��ة التجاري ��ة ال�صناعي ��ة
بالريا� ��ص الدكت ��ور عبدالرحم ��ن الزام ��ل ،درع التك ��رمي ل � �
"مدن" نياب ًة عن �صاحب ال�صمو امللكي االمري في�صل بن بندر
بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ص.
وك�صف ��ت "م ��دن" ع ��ن اأن رعايته ��ا ملعر�ص "منتج ��ون" اإمنا
ت أات ��ي امتدادًا ملبادرات كثرية تبنته ��ا "مدن" يف دعم االأفكار
واملنتجات املميزة التي يقدمها �صباب و�صابات االأعمال ،الفتًا
اإىل اأن رعاي ��ة هذه املبادرات تقع �صم ��ن توجهات "مدن" يف

امل�صوؤولي ��ة االجتماعي ��ة ،وتعزيز دوره ��ا يف امل�صاهمة بتحويل
االأفكار واملبادرات الريادية اإىل م�صاريع واقعية ناجحة.
يذك ��ر اأن معر� ��ص "منتجون" الذي تنظم ��ه الغرفة التجارية
ال�صناعي ��ة بالريا� ��ص له ��ذا الع ��ام ،ا�صتم ��ل على ع ��دد من
االأن�صط ��ة يف جم ��االت عدة �صملت ال ��رتاث الوطني ،واملو�صة
واالأزي ��اء واجلم ��ال ،واالأكالت ال�صعبي ��ة ،واالأعم ��ال اليدوية،
اإ�صاف ��ة اإىل اأن�صط ��ة جدي ��دة ت�صتهدف تثقي ��ف االأطفال عن
االدخار والتخطيط وو�صع امليزانيات واإجناز امل�صاريع.
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ملف العدد

الرؤية المستقبلية للجودة 2020م ..

هل تكون المملكة بمنتجاتها

معيارا للجودة واإلتقان؟
وخدماتها
ً

تعريفا للجودة
تضمنت المواصفة القياسية الدولية لمصطلحات الجودة «»1994
ً

باعتبارها :مجموعة ال��خ��واص والخصائص الكلية التي يحملها المنتج أو الخدمة

وقابليته لتحقيق االحتياجات وال��رض��اء أو المطابقة للغرض – Fitness For Use
«.والصالحية للغرض  Quality is Fitness for useهو أكثر تعريفات الجودة مالءمة.
وبح�ص ��ب تعري ��ف النظام املعي ��اري العاملي ( آاي ��زو) EN ISO

( 9000:2005لع ��ام  )2005فاإن اجلودة حتدد مدى انطباق
موا�صف ��ات منت ��ج اأو خدمة للموا�صف ��ات املطلوبة .وميكن اأن
تو�صف اجلودة بع ��دة �صفات تعرب عن ت�صنيفها ،مثل :جودة
�صيئة ،اأو جودة جيدة اأو جودة ممتازة .وهي تخت�ص ب�صفات
ال�صيء ذات ��ه وميكن قيا�صها ،مثل الط ��ول والعر�ص ،والوزن،
والن�صب ،وخوا�ص املواد.
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هيئة املوا�صفات واملقايي�س
تع� � ُد الهيئة ال�صعودي ��ة للموا�صفات واملقايي� ��ص واجلودة ،املظلة
الر�صمية جلمي ��ع اأن�صطة مراقبة اجل ��ودة وتطبيق معايريها يف
اململكة �صوا ًء يف القطاعات احلكومية اأو اخلا�صة ،وتعمل الهيئة
عل ��ى التن�صيق مع اجله ��ات ذات العالقة باعتباره ��ا �صري ًكا مع
جميع االأطراف املعنية باجلودة ،وذلك ي�صب يف دعم االقت�صاد
الوطني وخدمة املنتج والتاجر وامل�صتهلك على حد �صواء.

برعاية:

ما املهام التي توؤديها الهيئة
تق ��وم الهيئة بو�صع واعتم ��اد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية
لل�صل ��ع واملنتج ��ات واخلدم ��ات واأجه ��زة القيا� ��ص واملعاي ��رة
وحتدي ��د اأ�صاليب أاخ ��ذ العينات وط ��رق االختب ��ار والتفتي�ص
الفن ��ي واأنظم ��ة اجل ��ودة وحتدي ��د اأ�ص� ��ص و�ص ��روط التنفيذ
الفني ��ة والت�صنيف ��ات والر�صومات الهند�صي ��ة وامل�صطلحات
والتعاري ��ف والرموز وغ ��ري ذلك مما ي�صدر ع ��ن املجل�ص يف
جمال املوا�صف ��ات واملقايي� ��ص واملعايرة واجل ��ودة ،با�صتثناء
املنتجات الغذائية والدوائية.
وتق ��وم كذل ��ك بالتوعية الالزم ��ة للموا�صف ��ات القيا�صية
بالط ��رق التي تراها ،وال تعد ناف ��ذة اإال بعد االإعالن عنها
يف اجلري ��دة الر�صمية .اإىل جانب اإ�صدار لوائح اإجراءات
تق ��ومي املطابق ��ة لل�صل ��ع واملنتج ��ات واخلدم ��ات طبق� � ًا
للموا�صف ��ات القيا�صية الت ��ي تعتمدها ،واإ�ص ��دار وتطبيق
لوائ ��ح إاج ��راءات الرتخي� ��ص لعالمة اجل ��ودة للمنتجات
املحلية وامل�صتوردة املطابقة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية
ومن ��ح ح ��ق ا�صتخدامه ��ا ،وتطبي ��ق لوائح إاج ��راءات منح

�صهادات ت�صجي ��ل اأنظمة اجلودة واأنظمة البيئة وال�صالمة
وغريه ��ا من االأنظمة التي يعتمده ��ا جمل�ص اإدارة الهيئة،
ف�ص � ً�ال عن ن�صر التوعي ��ة الالزمة باملوا�صف ��ات القيا�صية
واجلودة واإج ��راءات تقومي املطابقة والقيا� ��ص واملعايرة،
واإعداد وتطوير وتنفيذ الربامج التدريبية املتعلقة باأعمال
ون�صاط ��ات الهيئ ��ة ،وتن�صيق اأعمال املوا�صف ��ات القيا�صية
واجل ��ودة واإجراءات تقومي املطابقة والقيا�ص واملعايرة يف
اململكة واالعرتاف املتبادل مع اجلهات املناظرة يف الدول
االأخرى وغريها من اأعمال.
اأهم املحطات يف رحلة الهيئة
خ ��الل م�صرية الهيئة ا�صتطاعت حتقيق عديد من االإجنازات
يف خمتل ��ف جم ��االت التقيي�ص واجل ��ودة والقيا� ��ص واملعايرة
وغريها من املجاالت ،ومن اأهمها:
املوا�صفات ال�صعودية تعزز ح�صورها
بل ��غ عدد املوا�صف ��ات القيا�صية ال�صعودي ��ة املعتمدة حتى االآن
( )28708موا�صف�ة قيا�صية .
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tعدد املوا�صفات القيا�صية اخلليجية املعتمدة (،)10599
منها ( )8767متبناة من موا�صفات قيا�صية �صعودية.
tع ��دد املوا�صف ��ات القيا�صية العربية املعتم ��دة (،)9247
منها ( )5426متبناة من املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية.
tعدد م�صاريع املوا�صفات القيا�صية التي �صيتم تبنيها من
املوا�صفات القيا�صية الدولية اأكرث من ( )500م�صروع.
tع ��دد م�صاري ��ع املوا�صفات القيا�صية الت ��ي حتت االإعداد
حوايل ( )300م�صروع.
اجلودة واإدارة اجلودة
م ��ن ال�صروري التمييز ب ��ني املوا�صفة القيا�صي ��ة للمنتج التي
تب ��ني ال�صفات املميزة املختلفة التي يجب اأن تتوافر يف املنتج
ليك ��ون مطاب ًقا للموا�صف ��ة القيا�صية ل ��ه واملوا�صفة القيا�صية
لنظ ��ام اإدارة اجل ��ودة الذي يح ��دد اأ�صل ��وب اإدارة اجلودة يف
ال�صرك ��ة ،والذي ي�صمن مطابق ��ة املنتج مل�صتوى اجلودة الذي
مت حتديده من قبل ال�صركة.
ميك ��ن لل�صركة اأن حتدد م�صتوى اجل ��ودة الذي تريده ملنتجها
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باالعتماد على درا�صة ال�صوق ومتطلبات الزبون .ي�صاعد نظام
اإدارة اجل ��ودة على تخطيط املنتج املطل ��وب واحل�صول عليه
على ال ��دوام مب�صتوى اجلودة نف�صه ال ��ذي مت حتديده .تطبق
اأنظم ��ة اإدارة اجلودة اليوم لدى اأك ��رث من ربع مليون موؤ�ص�صة
�صناعية وخدمية يف العامل.
هل ثمة عائد من احل�صول على عالمة اجلودة؟
تع ��د و�صيلة مهم ��ة الإر�ص ��اد امل�صتهلك نح ��و ال�صل ��ع املطابقة
للموا�صف ��ات القيا�صية ال�صعودي ��ة .وتك�صب العالمة املنتجات
ر�صا وثقة امل�صتهلك .واالإ�صهام يف زيادة املبيعات.
وي�صاع ��د احل�ص ��ول عل ��ى العالمة على بن ��اء اأ�ص� ��ص جتارية
مالئمة لت�صهل عقد اتفاقيات الت�صدير مع الدول اخلارجية،
ف�صال عن اأن املنتج يخ�صع للتطوير والتح�صني امل�صتمر باتباع
االأ�صالي ��ب العلمية احلديث ��ة التي تعمل عل ��ى االرتقاء باملنتج
وحت�صينه وتعزي ��ز قدراته التناف�صية يف االأ�صواق العاملية .كما
تع ��زز �صمعة و�صه ��رة املن�صاآت احلا�صلة عل ��ى العالمة حمل ًيا
واإقليم ًيا ودول ًيا.

برعاية:

خم�س موا�صفات دولية تظلل جميع مراحل ال�صلعة
تتكون املوا�صفات القيا�صي��ة الدولية ” اآيزو»9000
من خم�س موا�صف��ات خا�صة باإدارة وتاأكيد اجلودة،
وهي:
���� املوا�صف��ة الأوىل �� اآي��زو  : 9000ه ��ي املر�صد الذي
يح ��دد جماالت تطبيق كل من آاي ��زو  9001واآيزو  9002واآيزو
.9003
���� املوا�صفة الثانية ���� اآيزو  : 9001تت�صمن ما يجب اأن
يك ��ون عليه نظام اجلودة يف ال�ص ��ركات االإنتاجية اأو اخلدمية
الت ��ي يبد أا عمله ��ا بالت�صمي ��م وينتهي بخدمة م ��ا بعد البيع،
وت�ص ��م  20عن�ص� � ًرا م ��ن عنا�ص ��ر اجل ��ودة ،وت ��ربز يف هذه
املوا�صف ��ة اأهمية الت�صميم الذي اأ�صبح حيو ًيا للزبائن الذين
يتطلعون اإىل منتجات بال اأخطاء.
�� املوا�صف��ة الثالثة �� اآيزو  :9002تتناول نظام اجلودة
يف ال�ص ��ركات االإنتاجية اأو اخلدمي ��ة التي يقت�صر عملها على
االإنت ��اج والرتكي ��ب دون الت�صمي ��م اأو خدم ��ة ما بع ��د البيع،

وت�صم  18عن�ص ًرا من عنا�صر اجلودة .املنتجات واخلدمات
يف هذه املوا�صفة تك ��ون قد �ص َّممت وفح�صت و�ص ِّوقت ،لذلك
تهتم ه ��ذه املوا�صف ��ة باملحافظة على نظام اجل ��ودة القائمة
ً
بدال من تطوير نظم جودة ملنتجات جديدة.
���� املوا�صف��ة الرابعة ���� اآيزو  :9003تخ� ��ص ال�صركات
الت ��ي ال حتتاج اإىل نظم جودة �صاملة الأنها ال تعمل باالإنتاج اأو
تق ��دمي اخلدمة ،واإمنا يقت�صر عملها على الفح�ص والتفتي�ص
واالختيار .مثال ذلك م ��و ِّردو الب�صائع الذين يقت�صر عملهم
على فح�ص واختيار منتجات جاهزة وردت اإليهم من م�صانع
تطبيق نظم اجلودة ال�صاملة.
���� املوا�صفة اخلام�ص��ة ��  :9004حت � ِ�دّد عنا�صر ومكونات
يحدّد كيفية اإدارة اجلودة.
نظام اجلودة ،وتعترب املر�صد الذي ِ
وهي بذلك تختلف جذر ًيا عن املوا�صفات 9001 .9002 .9003
يف اأن ا أالخ ��رية تعاقدية اأو تت�صمن �صيغة الت ��زام من املو ِّرد اأو
امل�ص ِّنع جتاه الزبون ،وال�صفة التعاقدية هنا تفر�ص احل�صول
عل ��ى �صه ��ادة ،اأم ��ا املوا�صف ��ة  9004فه ��ي اإر�صادي ��ة فق ��ط.
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ملف العدد

بطاقة كفاءة الطاقة لالأجهزة الكهربائية
هي بط�اق� ��ة توع�وية مت�ن ��ح امل��صته�لك ط�ر ًق ��ا م�وثوق�ة
للمق�ارنة ب ��ني االأج�ه�زة الكهربائي ��ة ح�صب كفاءتها يف
ا�صته ��الك الطاق ��ة الكهربائية ،ويعرب ع ��ن ذلك بعدد
النج� ��وم املو�صحة على البطاقة بحيث كلما زاد عددها
زادت كفاءة اجل�هاز وق� ّل ا�ص�تهالكه للطاقة الكهربائية،
كما تت�صمن بع�ص البيان ��ات االأ�صا�صية ع�ن املنتج (نوع
اجل�هاز � الطراز والعالم�ة التجارية � ا�صتهالك الطاقة
الكه�ربائية � موا�صفة االختبار).
اجلودة اأحد اأهم املرتكزات التي �صتمكن اململكة
م��ن الو�ص��ول اإىل العاملي��ة مبنتج��ات وخدمات
تعك�س واقع اململكة
وته ��دف الروؤي ��ة امل�صتقبلي ��ة للج ��ودة 2020م اإىل اأن
تك ��ون اململك ��ة مبنتجاته ��ا وخدماته ��ا معي ��ا ًرا عامل ًي ��ا
للج ��ودة واالإتقان واأن ��ه ال �صبيل للمملك ��ة اإىل املناف�صة
وامل�صارك ��ة الفاعل ��ة عامل ًي ��ا اإال عندم ��ا تك ��ون اجل ��ودة
ه ��ي املعي ��ار االأ�صا�ص ��ي يف كل م ��ا تقدم ��ه للع ��امل.
ومن هذا املنطلق يتحتم حتويل اجلودة من جمرد نظرية
اإىل حقيقة قيد التطبيق ،وذلك من خالل جعلها جز ًءا
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من عملي ��ة االإدارة التنفيذية من قم ��ة الهرم التنفيذي
اإىل قاعدت ��ه عرب تطبيق برامج اإدارة اجلودة ال�صاملة،
كما يجب اأن تكون اجلودة يف اأي من�صاأة جز ًءا ال يتجز أا
من اأهدافه ��ا وا�صرتاتيجياتها واهتم ��ام اإدارة املن�صاآت
باجل ��ودة ،واأن تك ��ون داع ًم ��ا لالأه ��داف اال�صرتاتيجية
االأخ ��رى ،كم ��ا يج ��ب اأن ينعك� ��ص ه ��ذا االهتم ��ام يف
الطريق ��ة الت ��ي متار� ��ص بها االأعم ��ال يف املن�ص� �اأة ،مبا
يف ذل ��ك و�ص ��ع اخلط ��ط وامليزاني ��ات التقديرية .ومن
االأهمي ��ة مب ��كان اأن تك ��ون اجل ��ودة هي ر�صال ��ة ومهمة
املن�ص� �اأة وم ��ن �صم ��ن االأه ��داف واال�صرتاتيجي ��ات
الت ��ي ت�صتن ��د اإىل التخطي ��ط يف ه ��ذه املن�ص� �اأة.
وتطم ��ح هذه الروؤي ��ة اإىل اأن ت�صبح اململكة يف م�صاف
ال ��دول ال�صناعية الكربى ،وال بد م ��ن ا�صتكمال البنية
التحتية للجودة واإيجاد منهجية موحدة لها ،والعمل على
الدرا�صات والتطوير واإجراء االأبحاث اخلا�صة باجلودة،
وال�صعي اإىل االرتقاء باخلدمات العامة ،ودرا�صة تعديل
بع�ص االأنظمة واللوائح للجودة ،وو�صع �صوابط ومعايري
للجه ��ات يف جم ��ال منح �صه ��ادات اجل ��ودة ،والبدء يف
تطبيقه ��ا يف جم ��االت التعلي ��م وال�صح ��ة واخلدم ��ات
العام ��ة ،وا�صتح ��داث جوائ ��ز للتمي ��ز يف كل قط ��اع.

برعاية:
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خدمات مدن

تطلع مستمر لتلبية احتياجات
)..)eModon
ٌ
المستثمرين

ً
وانطالقا
تم بناء نظام الخدمات اإللكترونية ( )eModonاستجابة للخطة الوطنية للتعامالت اإللكترونية،

من رؤية الهيئة في توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين ،وتضع العميل في مركز االهتمام،
تحقيقا لمبدأ «العميل ً
ً
أوال» ،وكمحصلة لهذا البرنامج ،فقد تم تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع ذات

األثر الكبير في تعزيز عملية تواصل الهيئة مع عمالئها ،وزيادة األداء ،واالستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم.

الدخول والت�صجيل:
الإن�ص ��اء ح�صاب وت�صجي ��ل الدخول لال�صتف ��ادة من اخلدمات
االإلكرتونية يرجى ا�صتخدام الرابط التايل:
http://e.modon.gov.sa
اأهداف الربنامج:
tتوف ��ري تكلفة التعامالت مع الهيئ ��ة بالن�صبة للعمالء من
م�صتثمرين وغريهم.
tحت�صني العمليات االإجرائية ،ورفع درجة كفاءتها والتقليل
من الهدر امل�صاحب لها.
tحتقي ��ق م�صتوي ��ات عالي ��ة م ��ن اجل ��ودة يف املخرج ��ات،
كاملعلومات والتقارير واالإح�صاءات وغريها.
tحتقيق م�صتويات �صفافية عالية عن طريق اإتاحة الو�صول
اإىل كل ما يه ��م امل�صتثمر من معلوم ��ات وتقارير واإح�صاءات
وغريها.
tالتكام ��ل م ��ع اجله ��ات احلكومي ��ة االأخرى عل ��ى م�صتوى
البيانات واالإجراءات ما اأمكن.
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 .1اخلدمات املقدمة:
tخدمات تخ�صي�ص االأرا�صي :وت�صمل خدمات طلبات التخ�صي�ص
ومتابعته ��ا ،ومراجع ��ة املخطط ��ات ،واإ�ص ��دار رخ� ��ص البن ��اء.
tخدمات العقود :وت�صمل خدمات جتديد العقود والتنازل،
واإ�صدار ك�صوف احل�صاب.
tخدم ��ات تاأهي ��ل املكات ��ب اال�صت�صارية :وت�صم ��ل خدمات
طلب ��ات التاأهي ��ل باأنواعها ،ومتابعة معامل ��ة التاأهيل ،وتقييم
املكاتب اال�صت�صارية املوؤهلة.
tخرائ ��ط م ��دن :وحتت ��وي على حزم ��ة من خدم ��ات البحث
واال�صتع ��الم ع ��ن املدن ال�صناعي ��ة بطرق متع ��ددة ،اإ�صافة اإىل
خدمات اخلرائط االأخرى كالقيا�ص وال�صور الف�صائية وغريها.
tخدم ��ات اال�صتع ��الم والتقارير للم ��دن ال�صناعية :وهي
جمموع ��ة م ��ن اخلدم ��ات البحثي ��ة لتق ��دمي أاك ��رب ق ��در من
املعلوم ��ات للم�صتثمري ��ن عن امل ��دن ال�صناعي ��ة وال�صناعات
املتوافرة ،واملنتجات ،وغريها.
tخدم ��ات �ص� �وؤون العم ��الء :وه ��ي اخلدم ��ات الت ��ي تعنى
ببالغات العمالء واقرتاحاتهم واإدارة ح�صاباتهم.

برعاية:

كيف جسدت التجارة والصناعة مفهوم
(الوزارة الخضراء)؟

ً
مشتركا لجملة من المنطلقات والمفاهيم العصرية الساعية إلى التقليل
قاسما
بات االخضرار
ً
تنظيما في كوكبنا
مرفقا أو خدمة أو جهة أو
من اآلثار السلبية المؤثرة في البيئة ،وال تكاد تجد
ً
ً
بمنأى عن الترويج للثقافة الخضراء وتطبيق فكرة االخضرار بصورة أو بأخرى في مفاصل
مترافقا في ذلك مع موجة كونية لحفز جهود الخضرة وجعلها عنوانً ا لحياتنا المعاصرة.
عمله
ً

� 346صجرة يف عام واحد
مدرو�صا لتعزيز حزمة
اتبعت وزارة التجارة وال�صناعة طري ًقا
ً
م ��ن املعايري احليوية التي توفر لها ً
�صل�صا ملفهوم الوزارة
و�صوال ً
اخل�ص ��راء .اإن هج ��ر االأ�صالي ��ب التقليدية وم ��ن بينها اجلانب
الورقي حتديدًا يف اإجناز االأعمال واملهام واملرا�صالت واخلدمات
وت�صجيع مفهوم احلكومة االإلكرتونية يف دورة معامالت الوزارة
خ ��الل ع ��ام واحد فق ��ط م َّكن ال ��وزارة م ��ن احلف ��اظ على ما
ي ��وازي � 346صجرة ع ��رب الرتكيز على املعام ��الت االإلكرتونية.
مل ي� �وؤد التو�صع يف توظيف احلكوم ��ة االإلكرتونية اإىل حت�صني
اخلدمة ورفع م�صت ��وى االأداء وتعزيز كفاءة االأعمال بالوزارة
فح�ص ��ب ،بل �صاعد على تو�صيع جم ��االت احلفاظ على البيئة
مب�صارك ��ة جمتمعية فاعلة من قبل جمه ��ور امل�صتفيدين حيث
تقل زياراتهم ملقر الوزارة وما كان ي�صمله ذلك من هدر لكثري
م ��ن املوارد مث ��ل (ت�صييع الوق ��ت واجله ��د واالزدحام داخل
املدينة ،والتلوث ،ا�صتنزاف م�صادر الطاقة واملواد اخلام).

�صداقة م�صتمرة مع البيئة
وزارة التج ��ارة وال�صناع ��ة ت�صكل مظلة لالأن�صط ��ة ال�صناعية
وف ��ق منظوم ��ة متكاملة م ��ن املعايري ه ��ي ال�صمان ��ة لاللتزام
باال�صرتاطات ال�صحية والبيئية وغريها ،التي ت�صعها يف االأ�صا�ص
اجله ��ات احلكومي ��ة ذات العالق ��ة ،فال يتم من ��ح الرتاخي�ص
الأي متق ��دم لن�صاط �صناع ��ي اأو جتاري له عالق ��ة بالبيئة ،اإال
بع ��د ا�صتيفائه ال�ص ��روط التي ت�صعها تل ��ك اجلهات املخت�صة.
ومل يك ��ن اعتم ��اد احلكوم ��ة االإلكرتوني ��ة عل ��ى �صعي ��د
التعام ��الت داخ ��ل ال ��وزارة اخلط ��وة االأوىل نحو حتقيق
مفه ��وم ال ��وزارة اخل�ص ��راء ،بل تراف ��ق ذلك م ��ع تاأهيل
وتدري ��ب املوظفني على التطبيق ��ات االإلكرتونية ،واإطالق
م ��ا يلزم من جرعات الوعي باأهمية احلكومة االإلكرتونية
وبراجمه ��ا ال�صديق ��ة للبيئ ��ة ع ��رب بوابته ��ا ون�صراته ��ا
االإلكرتوني ��ة ،وامل�صاركة التفاعلي ��ة مع اجلمهور ،واعتماد
مفهوم املباين الذكية للوزارة ومكاتبها املختلفة.
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بروفايل

مدعومة برعاية فائقة

بيئة «مدن» ..تطبيقات مستدامة تتعقب
التفاصيل المتناهية

��دم���ا ف����ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��خ��ط��ط��ي «م�����دن»
ت��م��ث��ل ال��ب��ي��ئ��ة م���وق���ع���ا م���ت���ق� ً
ل��م��ا ت��ج��س��ده م���ن ق����وة دف����ع م��ه��م��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا وب���رام���ج���ه���ا وخططها

ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ص��ن��اع��ة ال���ف���ارق ال����ذي ي��وف��ر م��ح��ف��زات ال��ت��ن��وع واالب���ت���ك���ار.

عمل ��ت هيئة املدن ال�صعودية على قائمة من اأف�صل املتطلبات
الت ��ي تدع ��م اإب ��راز بيئ ��ة ذات ج ��ودة عالي ��ة تتع ��دى مدنها
ال�صناعي ��ة اإىل املحي ��ط امل ��كاين بكامل ��ه ،ع ��رب �صل�صلة من
املعايري واملوؤ�صرات البيئي ��ة مثل برنامج مراقبة الهواء الذي
ُيعن ��ى بقيا� ��ص تراكي ��ب املركب ��ات ،وحتديد �صرع ��ة واجتاه
الهواء ،وهو قيا�ص مهم لك�صف درجة التلوث.
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اهتماما
وت أاخ ��ذ �صالمة امل�صان ��ع وال�صالمة املهني ��ة للعاملني
ً
م�صاع ًفا يف جترب ��ة املدن ال�صناعية ،حيث جتري هيئة مدن
اختبارات دورية ملداخن املن�صاآت ال�صناعية املختلفة لتحديد
ن�ص ��ب وتراكيز املركبات الناجتة عن عمليات االحرتاق ،وهي
مبادرة خا�صة مبدن تتم الأول مرة ،وال ين�صى خرباء "مدن"لدى
تطبيق برنامج مراقبة مي ��اه ال�صرف ال�صحي جمع العينات

برعاية:

وف ��ق جدولة تغط ��ي جميع نق ��اط ال�صرف لدرا�ص ��ة واختبار
العنا�ص ��ر الكيميائية الناجتة عن مي ��اه ال�صرف ال�صناعي.
وللهيئ ��ة حل ��ول ا�صتباقي ��ة يف مراجع ��ة الطلب ��ات ال�صناعية
اجلدي ��دة بتمرير برنامج االإف�صاح البيئ ��ي الذي يك�صف عن
توقعات حمتملة للتلوث يف كل �صناعة ميكن تفاديه مبك ًرا من
أاج ��ل بيئة �صناعي ��ة خالية من االنبعاثات ال�ص ��ارة وامل�صادر
امللوثة و�صديقة للبيئة.
وت�صتع ��ني "مدن" يف �صب ��ط معايري اجل ��ودة يف الرقابة على
املن�ص� �اآت بخ ��ربات وممار�ص ��ات الرئا�ص ��ة العام ��ة لالأر�صاد
وحماية البيئة والدفاع املدين ،اإىل جانب منظومة من معايري
ا أالم ��ن وال�صالمة تتكامل فيما بينه ��ا لر�صد دائرة وا�صعة من
حمط ��ات العمل بد ًءا من مرحلة تخ�صي�ص االأرا�صي واإن�صاء
امل�صانع وبدء دورة االإنتاج.
لق ��د داأبت "مدن" عل ��ى ترتيب زي ��ارات دوري ��ة للمن�صاآت
الختب ��ار تعهداته ��ا يف االلت ��زام مبعايري االأر�ص ��اد وحماية
البيئ ��ة و�صهد عام 2014م ما يق ��ارب  7500زيارة نظمتها
فرق املتابع ��ة باملدن ال�صناعية ً
ف�صال ع ��ن تعيني عدد من
امل�صوؤولني البيئيني من ذوي الكفاءة واخلربة ،وكان التعاقد

م ��ع �صرك ��ة فوجت�ص ��و اليابانية لتطبي ��ق م�ص ��روع املراقبة
أكيدا اللتزام "مدن" بتطبيق اأعلى معايري اجلودة
البيئية تا ً
يف جم ��ال متابعة برامج البيئ ��ة ،اإىل جانب ت�صيري دوريات
بيئي ��ة وهي مراقبة تغط ��ي امل�صارف ونوعي ��ة املياه ومدى
مالءمتها ملعايري ال�صرف امل�صموحة .كما يعري املخططون
اهتمام ��ا بالغًا بتنظيم دورات وحما�صرات توعوية ب�صراكة
ً
خ ��ربات دولية وبرام ��ج بيئي ��ة كقيا�ص ن�صبة ج ��ودة الهواء
واختب ��ارات املداخ ��ن ال�صناعية ومياه ال�ص ��رف ال�صحي
واعتماد مزيد من خطط الت�صحيح البيئي.
اإن الو�صول لنتيجة غ ��ري ماألوفة ي�صتتبع طر ًقا غري ماألوفة ول�
"م ��دن" جتربة نوعية يف امل ��زج بني عنا�صر البيئة للو�صول
اإىل و�صف ��ة مدينة �صناعي ��ة تتكامل وظيف ًي ��ا وجمال ًيا لتعطي
امل�صتثم ��ر واملوظ ��ف والزائر حمفزات االنحي ��از للمكان ،ويف
ه ��ذا االإطار فقد �صرعت اإدارة مدن يف اإ�صفاء مل�صات جمالية
موؤثرة من اأعمال الت�صجري واإن�صاء امل�صطحات اخل�صراء التي
تدعمه ��ا �صبكات ري اأتوماتيكية ،فيما احتلت االأزهار املنتقاة
التقاطع ��ات واملم ��رات الفا�صل ��ة بني الط ��رق لت�صفي مظه ًرا
جاذ ًبا على بيئة املدينة ال�صناعية.
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التغليف البالستيكي المرن
متقدما في خيارات المصنعين نسبة الستخداماته
موقعا
تحتل الصناعات البالستيكية
ً
ً

المتعددة في حياتنا اليومية وهو أمر انطوى على تطور مستمر في صناعته ساعد
على اكتشاف تصميمات وقوالب مبتكرة في فنون الصناعة .إنه عصر البالستيك
بجدارة وهو ما يعكس حضوره الكبير على مستوى توجهات الصناعيين بالمدن الصناعية.

وي�صطلع �صن ��دوق التنمية ال�صناعية ب ��دور كبري يف دعم البيئة
ال�صناعية ،اإىل جانب متوي ��ل امل�صاريع ال�صناعية للم�صاعدة يف
اإن�صاءاأوتطويراأوتو�صيعامل�صانعوتطويرالكفاءاتعنطريقبرامج
التدريب املكثفة ،كم ��ا ُيعنى ال�صندوق باإعداد درا�صات اجلدوى
لعديد م ��ن االأن�صطة ال�صناعية لت�صهيل االأمر على امل�صتثمرين..
هنا اإحدى درا�ص ��ات ال�صندوق عن التغليف البال�صتيكي ..حيث
ت ��رى الدرا�ص ��ة اأن الفر�ص ��ة م ��ا زالت مهي� �اأة مل�صان ��ع التغليف
البال�ص��تيكي امل ��رن املحلية لزيادة �صادراتها لالأ�ص��واق املجاورة
بف�صل امليزات التف�صيلية املتمثل ��ة يف توافر املواد اخلام حمل ًيا.
املنتج:
التغليف ج ��زء مهم من املنتج النهائ ��ي للمنتجات ال�صناعية
والزراعية ،فهو الذي يوفر احلماية املادية للمنتج وعلى �صطحه
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يتم تدوي ��ن كافة املعلومات اخلا�صة باملنت ��ج خا�صة املكونات
وتاري ��خ ال�صالحية .ويف كثري من املنتج ��ات ال�صناعية ميثل
التغليف قيمة م�صافة للمنتج تلعب دو ًرا مه ًما يف جذب امل�صرتين.
ينق�صم التغليف اإىل ثالثة اأق�صام رئي�صية هي:
 -1تغليف مرن.
 -2تغليف �صبه مرن.
 -3تغليف �صلب.
وتختلف االأق�صام املذكورة اأعاله باختالف املادة اخلام امل�ص ّنعة
منه ��ا اأداة التغلي ��ف .فالتغلي ��ف امل ��رن يتم ت�صنيع ��ه من مواد
مرن ��ة اأهمها الرقائق البال�صتيكي ��ة ورقائق االأملونيوم والكرتون
امل ��زدوج .اأما التغليف �صبه املرن فاأه ��م املواد التي ي�صنع منها
ف ��روخ الكرتون املقوى وبع�ص امل ��واد البال�صتيكية .اأما التغليف

برعاية:

ال�صل ��ب ف أاه ��م امل ��واد الت ��ي ي�صنع منه ��ا الزج ��اج واالأملنيوم.
هذا و�صوف تركز هذه الدرا�ص ��ة على منتجات التغليف املرن
امل�صنع ��ة من امل ��واد البال�صتيكي ��ة نظ ًرا ملا تتمي ��ز به اململكة
العربي ��ة ال�صعودية من ميزات تف�صيلية يف هذا القطاع بحكم
توفر املواد اخلام من م�صادر حملية اأهمها �صركة �صابك.
يت��م اإنتاج منتج��ات التغلي��ف البال�ص��تيكي املرن من
املواد اخلام الآتية :
 -1راتنجات البويل بروبيلني (.)Polypropylene Resin
 -2راتنج ��ات الب ��ويل اإثيل ��ني ع ��ايل ومنخف� ��ص الكثاف ��ة
(.)Polyethylene Resin
 -3راتنجات البي يف �صي (.)PVC Resin
 -4راتنجات البي اإي تي (.)PET Resin
خ�صائ�س وا�ص��تخدامات املنتجات:
البويل بروبيلني – عموم ًا ت�صتخرج االأغ�صية البال�صتيكية االأكرث
�صيوعا من البويل بروبيلني وهو مادة متعددة اال�صتخدام� ،صهد
ً
الطلب عليه من ًوا كب ًريا ب�صبب خ�صائ�صه املميزة كمادة تغليف
مرنة .وت�صمل هذه اخل�صائ� ��ص �صفافيته وقدرته الكبرية على
الع ��زل التام ملنع نفاذ الغازات للمنتج .كذلك يعد ً
و�صيطا جيد ًا
للطباع ��ة الت ��ي تعطي منظ� � ًرا الم ًعا .وعالو ًة عل ��ى ذلك ميكن
ترقي ��ق الب ��ويل بروبيلني م ��ع اأغ�ص�ية بال�صتيكي ��ة اأخرى (بويل
اإيثيل ��ني ،ب ��ي يف �صي ،اأو رقائ ��ق االأملونيوم) الإنت ��اج تغليف مرن
متع ��دد الطبق ��ات .ويف واق ��ع االأمر ،ميك ��ن اإنتاج ��ه يف اأ�صكال
متعددة لينا�صب احتياجات العمالء.
ه��ذا ،وينت��ج بوليمر الب��ويل بروبيل��ني بهيئتني هما
الب��ويل بروبيلني ثنائي ال�ص��د ( )BOPPوالبويل
بروبيلني امل�صبوب (:)CPP
tالب����ويل بروبيل����ني ثنائي ال�صد – تغليف متني واأقوى
م����ن الب����ويل اإيثيل����ني والبي يف �ص����ي والب����ويل �صتايرين.
ولكن����ه ي�صب����ح ً
ه�ص����ا يف درج����ات احل����رارة املنخف�صة،
وتتم معاجلة ه����ذه اله�صا�صة باإ�صافة مزيد من جزيئات
الب����ويل بروبيل����ني االآحادي����ة اأو جزيئ����ات االإيثلني .وهذا
�صيوعا (ميثل
ال�صكل من االأغ�صية البال�صتيكية هو االأكرث ً
اأكرث م����ن  %60من الطلب احل����ايل يف ال�ص��وق املحلي).

والبوليم����رات ثنائية ال�صد يتم �صدها يف اجتاهني ويكون
الناجت اأغ�صية تغليف تتميز باملتانة.
tالبويل بروبيلني امل�صبوب – هذا �صكل جديد من االأغ�صية
البال�صتيكي ��ة ،وهو اأرخ�ص �صع ًرا م ��ن البويل بروبيلني ثنائي
ال�ص ��د ،ولكنه اأ�صد متان ًة م ��ن البويل اإيثيلني والبويل بروبيلني
و�صوحا
ثنائ ��ي ال�صد .من جانب اآخر ،فاإن الطباعة عليه اأقل
ً
من الطباعة على اأغ�صية البويل بروبيلني ثنائي ال�صد.
tي�صتخ ��دم كل م ��ن البويل بروبيل ��ني ثنائي ال�صد والبويل
بروبيل ��ني امل�صب ��وب يف تعبئة وتغليف امل ��واد الغذائية كما يف
اللح ��وم واحللويات والفواك ��ه ومنتجات املخاب ��ز .وميكن اأن
ياأتي البويل بروبيلني ثنائ ��ي ال�صد يف �صكل منب�صط الأغرا�ص
الطباع ��ة علي ��ه اأو يف �صكل لوؤل� �وؤي ملاع (غري �صف ��اف) اأو يف
�صكل ممعدن (عليه طبقة م ��ن رقائق االأملونيوم) .وت�صتخدم
�صناعة االأغذية اخلفيفة االأغ�صي ��ة املمعدنة لتعبئة منتجاتها
الأنه ��ا متن ��ع دخول االأ�صع ��ة ف ��وق البنف�صجية ،كم ��ا اأنها تقلل
االأك�صدة ،مما يطيل �صالحية املنتج.
البويل اإيثيلني  -البويل اإيثيلني غ�صاء بال�صتيكي ي�صتخدم
يف الت�صفي ��ح م ��ع اأغ�صي ��ة بال�صتيكي ��ة اأخرى واأخ� � ٍريا بداأ
ا�صتخدام ��ه للطباعة علي ��ه يف �صناعات منتج ��ات االألبان
وامل�صروب ��ات الغازي ��ة والع�صائ ��ر ،حيث يت ��م ل�صقه على
العبوة ،كما يف القوارير امل�صنوعة من البويل اإيثيلني عايل
الكثاف ��ة /ترافثيالت البويل اإيثيل ��ني – (القوارير �صعة 1
لرت لال�صتهالك املنزيل).
قا�ص
الب ��ويل فيني ��ل كلورايد ( – )PVCه ��و بال�صتيك ٍ
يتم تليين ��ه وجعله مر ًنا باإ�صافة م ��واد ملدنة .وي�صتخدم
يف التغلي ��ف امللفوف حلزون ًيا لل�صم ��وع وال�صكوالتة .وهذا
التغلي ��ف امل ��رن امللف ��وف هو الوحي ��د من نوع ��ه ،ويعترب
اأف�صل م ��ن التغليف باأغ�صية البويل بروبيلني ثنائي ال�صد
والبويل بروبيل ��ني امل�صبوب التي تنكم� ��ص عند تعر�صها
أي�ص ��ا يف الديباج ��ات التعريفي ��ة
للح ��رارة .وي�صتخ ��دم ا ً
ملحتوي ��ات القوارير الزجاجي ��ة ،واأ�صبح هذا اال�صتخدام
اأكرث انت�صا ًرا يف �صناعة امل�صروبات وحل حمل الديباجات
التعريفية التقليدية ( الرطبة ،ذاتية الل�صق ...اإلخ) الأنه
اأرخ�ص من ناحية التكلفة.
ب ��ي اإي ت ��ي  -ه ��و اخت�صار للب ��ويل اإيثيل ��ني تريفثاليت ،وهو
أاح ��د الراتنج ��ات البال�صتيكية و�صكل من اأ�ص ��كال البولي�صرت
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وهو يتكون م ��ن اجلمع بني اثنني م ��ن املونومرات (جاليكول
االإثيلني املعدل وحم�ص الرتيفثاليك النقي).
خ�صائ�س ال�ص��وق:
tتت�صم���ن العمليات التحويلية الإنتاج مواد التغليف
البال�ص�تيك���ي امل���رن م���ن عمليت���ني رئي�صيت���ني هم���ا
الطباع���ة واملعدنة (الت�صفي���ح) الذي يتم عادة بدمج
طبقة م���ن رقائ���ق االأملنيوم .وتق���وم بع����ص ال�صركات
التحويلي���ة املحلي���ة مبعدن���ة منتجاته���ا داخل ًي���ا ً
ب���دال
من احل�ص���ول على امل���ادة اخلام املطلوب���ة (االأغ�صية
البال�صتيكي���ة) ممعدن��� ًة م���ن م�ص���ادر اأخ���رى وذلك
لتقليل تكلفة التغليف.
tيت���م اإنت���اج كاف���ة االأغ�صي���ة البال�صتيكي���ة (املادة
اخل���ام) حملي��� ًا ،حيث يت���م اإنت���اج الب���ويل بروبيلني
ثنائ���ي ال�صد من قب���ل م�ص�نعني حملي���ني .اأما البويل
أي�ص���ا بوا�ص��ط���ة
بروبيل���ني امل�صب���وب فيت���م اإنتاج���ه ا ً
م�ص�نع���ني حملي���ني .اأم���ا االأغ�ص�ي���ة الثانوي���ة االأخرى
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فيت���م اإنتاجها م���ن قبل عديد م���ن امل�صان���ع املحلية.
tتعترب اأغ�صية البويل بروبيلني ثنائي ال�صد والبويل
�صيوعا ويو�ص���ح اجلدول
بروبيل���ني امل�صب���وب االأك���رث
ً
الت���ايل خ�صائ�صهم���ا الرئي�صي���ة :الب���ويل بروبيل���ني
ثنائي ال�ص��د البويل بروبيلني امل�صبوب.
�صمات ميكانيكية جيدة:
 اإمكانية اإحكام ال�ص�د ملنع ت�صرب الغازات للمنتج جيدة مانع جيد الطباعة عليه وا�صحة خ�صائ�ص ميكانيكية �صعيفة اإمكانية اإحكام ال�ص��د ملنع ت�صرب الغازات للمنتج ممتازة مانع �صعيفو�صوحا.
 الطباعة عليه اأقلً
متث ��ل اأغ�صية البويل بروبيل ��ني ثنائي ال�صد م ��ا يقارب  %60من
اال�صته ��الك املحل ��ي يف �صناع ��ة التغلي ��ف امل ��رن ،وت أات ��ي ه ��ذه
االأغ�صية ب�صماكات خمتلفة ح�صب رغبات واحتياجات العمالء.

برعاية:

الإنتاج املحلي:
االإنت ��اج املحلي هو امل�ص ��در الرئي�صي إالم ��داد ال�صوق املحلية
مبنتجات التغليف املرن .وتوجد ت�صعة م�صانع حتويلية موزعة
يف اأنحاء اململكة وتعترب �صتة منها رئي�صية من حيث االإنتاجية.
أام ��ا الثالثة االأخرى املتبقية فهم من �صغار املنتجني .ويو�صح
اجلدول التايل اإجمايل مبيعات امل�صانع املحلية من منتجات
التغليف املرن خالل ال�ص��نوات 2009م – 2011م :
( طن �ص ��نوي ًا )
ال�صنة  2009م 2010م 2011م
االإنتاج 55،716 46،999 42،735
19%+ 10%+
ن�صبة التغري
كم ��ا نالحظ يف اجلدول اأعاله اأن حج ��م املبيعات من االإنتاج
املحلي ق ��د �ص��هد زي ��ادة ملحوظ ��ة خالل العام ��ني املا�صيني
فق ��د زاد حجم املبيع ��ات بن�صب ��ة  %10و %19يف عام 2010م
و2011م عل ��ى التوايل .وترجع هذه الزيادة الكبرية يف حجم
االإنتاج املحلي اإىل زيادة الطلب املحلي على منتجات التغليف
املرن بجانب زي ��ادة ال�صركات التحويلي ��ة الإنتاجها اإىل احلد
االأق�ص ��ى بغر�ص تلبية عمالئها خارج الب ��الد ودخول اأ�صواق
ت�صدير جديدة م�ص�تهدفة.
تبلغ الطاق ��ة االإنتاجية املركبة للم�صانع املحلية  67،401طن
�ص��نوي� � ًا حيث ترتكز يف الغالب يف امل ��دن الرئي�صية (الريا�ص
 ، %36ج� ��دة  %33والدم ��ام  .)%31وبن ��اء عل ��ى اإنتاجه ��ا
الفعل ��ي البال ��غ  55،716طن تكون امل�صان ��ع الوطنية للتغليف
البال�ص��تيك ��ي امل ��رن قد ا�ص��تغل ��ت حوايل  %83م ��ن طاقاتها
االإجمالية املركبة عام 2011م.

ال�صادرات:
تركز معظم ال�ص ��ركات املحلية املنتجة ملواد التعبئة والتغليف
املرنة عل ��ى اأعمال الت�صدير ب�صبب تواف ��ر اأ�صواق كبرية ،وال
�صيم ��ا يف دول جمل�ص التع ��اون لدول اخللي ��ج العربية وبع�ص
ال ��دول العربية ا أالخ ��رى ،حيث يتواف ��ر لل�ص ��ركات التحويلية
املحلية ع ��دد من املزايا الت ��ي متكنها من ا�صته ��داف اأ�صواق
الت�صدير ،وت�صمل هذه املزايا:
tا�صتخ ��دام اأف�ص ��ل ما تو�صل ��ت اإليه التقني ��ة احلديثة يف
جمال جتهيزات الطباعة.
tت أام ��ني املواد اخلام الرئي�صية الالزم ��ة للم�صروع املتمثلة
يف الب ��ويل بروبيل ��ني ثنائي ال�ص ��د (اأف ��الم بال�صتيكية عادية
وممعدن ��ة) والب ��ويل بروبيل ��ني امل�صب ��وب م ��ن موردي ��ن
حمليني.
 tتتمي ��ز امل ��واد اخل ��ام الالزم ��ة للم�ص ��روع (االأف ��الم
البال�صتيكي ��ة) باأ�صعار تناف�صية للغاية مقارن ��ة باأ�صعارها يف
اأ�ص ��واق الت�صدي ��ر امل�صتهدفة حي ��ث يتم تاأمني امل ��واد اخلام
الالزمة لت�صنيع هذه االأفالم وهي راتينجات البويل بروبيلني
(البي بي) وراتينجات الب ��ويل اإثيلني (البي اإي) وراتينجات
تريفث ��ات البويل اإثيلني (ب ��ي اإي تي) حمليا من �صركة �صابك
و�صركة الت�صنيع الوطنية مما يقلل من تكلفتها.
tاعت ��دال اأ�ص��عار بيع منتج ��ات التغليف ال�ص��عودية مقارنة
باالأ�ص��عار يف اأ�ص��واق الت�صدير.
tمتي ��ز املوق ��ع اجلغ ��رايف للمنتج ��ني املحلي ��ني وقربه من
االأ�ص ��واق يف ال ��دول العربي ��ة وال ��دول املج ��اورة واال�صتف ��ادة
ا ً
أي�صا من الر�صوم اجلمركية املنخف�صة.

الواردات:
اأثبتت ال�صركات التحويلية املحلية قدرتها على تلبية معظم
احتياج ��ات ال�ص ��وق املحلي ��ة .ويف واق ��ع االأمر ،يتمت ��ع هوؤالء
املنتج ��ون املحليون بعدة مزايا خلدمة ال�صوق املحلية وت�صمل:
( )1قربه ��م م ��ن امل�صتهلكني االأمر ال ��ذي ي�صاعد يف تق�صري
م ��دة الت�صلي ��م ( )2ي�صتخدم هوؤالء املنتج ��ون اأحدث تقنيات
الطباع ��ة واخلدم ��ات الت ��ي تنعك� ��ص يف تقدميه ��م منتجات
ذات ج ��ودة عالية .ومع ذل ��ك ما زالت �ص��ريح ��ة �صغرية من
احتياج ��ات ال�ص ��وق املحلية تت ��م تلبيتها من خ ��الل منتجات
التغليف املرن امل�صتوردة.

الطلب التاريخي:
تتمت���ع �صناعة م���واد التعبئ���ة والتغليف املرن���ة بقاعدة
وا�صع���ة ومتنوع���ة من العم���الء ،وي�صتخدمه���ا كثري من
ال�صناعي���ني وامل�صتهلكني .ويت���م ا�صتخدام نحو ()%65
م���ن م���واد التعبئ���ة والتغلي���ف املرن���ة يف ال�صناع���ات
الغذائي���ة .ويرتاجع مو�صم ًي���ا الطلب ب�صورة كبرية على
االأغذية اخلفيفة يف �صهر رم�صان وخالل عطلة املدار�ص
من �صهر يونيو حتى اأغ�صط�ص ويزداد يف ف�صل ال�صيف،
فيما يرتفع الطلب ب�صورة كبرية على امل�صروبات الغازية
واملياه املعدنية ومثلجات االآي�صكرمي/احللويات يف ف�صل
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نافذة صناعية

ال�صيف ويرتاجع يف ال�صت���اء .ويتم تقدير حجم الطلب
املحل���ي التاريخ���ي عل���ى م���واد التعبئة والتغلي���ف املرنة
بط���رح اإجمايل ال�ص���ادرات من اإجمايل حج���م االإنتاج
املحلي مع اإ�صافة الواردات.
الطلب امل�صتقبلي:
كم ��ا ذك ��ر �صاب ًق ��ا ،ت�صتهل ��ك ال�ص ��ركات املنتج ��ة للمنتجات
الغذائي ��ة املختلف ��ة ح�صة كبرية م ��ن �صوق منتج ��ات التعبئة
والتغلي ��ف املرنة حيث متثل اأكرث من نحو ( )%65من اإجمايل
املبيع ��ات ،فيم ��ا ت�صتهلك ال�صناع ��ات االأخ ��رى كامل�صروبات
الغازي ��ة واملياه واحلليب واالألبان بقية االإنتاج .ومن املتوقع اأن
تنم ��و هذه ال�صناعات مبعدالت ت ��راوح بني ( )%6اإىل ()%8
�صنويا ،وينمو الطلب العاملي على البويل بروبيلني ثنائي ال�صد
مبعدل ( )%7اإىل (� )%8صنوي� � ًا .وت�صري تقديرات ال�صندوق
اإىل زي ��ادة الطلب يف امل�صتقبل على منتجات التعبئة والتغليف

40

البال�ص��تيكية املرنة مبعدل منو قدره ( )%6يف املتو�صط �صنويا
على النحو التايل:
ال�صنة2012 :م 2013م 2014م 2015م  2016م
الطلب امل�صتقبلي (بالطن) 52،800 49،800 47،000
 59،300 55،900ن�صبة التغري .6%+ 6%+ 6%+ 6%+ -
ويف اخلت ��ام ف� �اإن �صناع ��ة التغليف البال�ص��تيك ��ي املرن يف
جيدا خالل ال�ص��نوات القليلة املا�صية
اململكة �ص��هدت من ًوا ً
ويتوق ��ع اأن ي�ص��تمر هذا النم ��و يف امل�ص��تقبل املنظور بف�صل
زي ��ادة الطل ��ب عل ��ى املنتج ��ات اال�ص��تهالكية الت ��ي تعتمد
علي ��ه كمادة اأ�ص��ا�ص��ية للتغلي ��ف .من ناحية اأخرى ما زالت
الفر�ص ��ة مهياأة مل�صانع التغليف البال�ص��تيكي املرن املحلية
لزي ��ادة �صادراته ��ا لالأ�ص � ��واق املج ��اورة بف�ص ��ل املي ��زات
التف�صيلي ��ة املتمثلة يف توافر املواد اخلام حمل ًيا اإ�صافة اإىل
امليزات التناف�ص��ية املتمثل ��ة يف جودة منتجاتها واأ�ص��عارها
التناف�ص��ية يف اأ�ص��واق الت�صدير.

برعاية:
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مقاالت

صناعة الخدمات اللوجستية
صناعة الخدمات اللوجستية هي من الصناعات المهمة القتصاد
أي بلد وتوظف ما ال يقل عن  25في المائة من الموظفين في

أوروبا ،كما أنها في أستراليا تساهم بنسبة  8.6في المائة في

مليارا ،وفي دبي يتوقع
الناتج المحلي اإلجمالي بمبلغ وقدره 131
ً
أن تبلغ مساهمة القطاع التجاري واللوجستي ما نسبته  ٪50في

عام  ،2025وهذه ال شك نسب كبيرة توضح أهمية هذه الصناعة.

خالد بن عبدالله البواردي

الرئيس التنفيذي تاد للخدمات اللوجستية

ولكن قبل اأن نتحدث عن اأهميتها يف اململكة وال�صعوبات التي
تواجهها ه ��ذه ال�صناعة يجب اإن نع ّرفها يف البداية .فاأول ما
يتب ��ادر للذهن عند احلدي ��ث عن �صناع ��ة اللوج�صتيات عند
معظ ��م النا�ص ه ��ي النقلي ��ات اأو ال�صح ��ن ،واحلقيقة ان هذه
ال�صناع ��ة اأ�صمل من ه ��ذه الت�صور ،فاخلدم ��ات اللوج�صتية
ه ��ي حرك ��ة ومناولة تدف ��ق الب�صائع م ��ن نقطة االإنت ��اج اإىل
نقطة اال�صتهالك ومن املن ِتج اإىل املُ�صتهلك وهذا ي�صمل النقل
واجلرد والتخزي ��ن والتخلي�ص اجلمركي وال�صحن والتغليف.
وحمور هذه العملية ه ��و امل�صتهلك ،حيث اإن االهتمام ين�صب
يف كيفي ��ة و�ص ��ول املنتج بال�صهول ��ة وال�صرع ��ة املطلوبة وباأقل
التكاليف اإىل امل�صتهلك.
تعد ه ��ذه ال�صناعة حديثة لدينا يف اململكة العربية ال�صعودية
ومل يتم االهمام بها يف ال�صابق ،ومل يبد أا االهتمام بها ر�صم ًيا
اإال من ��ذ ف ��رتة ق�ص ��رية عندما قام ��ت هيئة امل ��دن ال�صعودية
بتخ�صي� ��ص مناطق لوج�صتية واال�صتعان ��ة ب�صركات لوج�صتية
متخ�ص�ص ��ة خلدم ��ة املُ�ص ّنعني ،وم ��ن ثم حلقت به ��ا الهيئة
امللكية للجبيل وينبع حي ��ث خ�ص�صت ا ً
أي�صا مناطق لوج�صتية
و�صلمته ��ا اإىل �ص ��ركات لوج�صتي ��ة متخ�ص�ص ��ة .ورغم اأهمية
ه ��ذه املبادرات من قبل الهيئة امللكية و"مدن" حيث اإنها نواة
لتطوي ��ر هذه ال�صناع ��ة اإال اأنها غري كافي ��ة فاأف�صل االأماكن
لبداية هذه ال�صناع ��ة وتطويرها هي املوانئ ،ولكن ولالأ�صف
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فاإنه اإىل اليوم ال جند مناطق لوج�صتية خم�ص�صة يف املوانئ
ال�صعودي ��ة تدار م ��ن قبل �ص ��ركات متخ�ص�صة ،ب ��ل جند اأن
االأرا�صي داخ ��ل املوانئ خم�ص�صة يف الغال ��ب ل�صركات غري
لوج�صتي ��ة ،مما يعني اأن  100اأر�ص ل�صرك ��ة غري لوج�صتية ال
تخدم اإال � 100صركة فقط ،بينما لو مت تخ�صي�ص  100اأر�ص
ملائ ��ة �صركة لوج�صتي ��ة ال�صتطاعت هذه ال�ص ��ركات خدمة 10
اآالف �صرك ��ة اأو اأكرث ،وبالتايل خدم ��ة اقت�صاد البلد وتطوير
ه ��ذه ال�صناعة .كم ��ا اأن هناك فوائد أاخ ��رى من تطوير هذه
ال�صناع ��ة حي ��ث اإنها تق�ص ��ي عل ��ى امل�صتودع ��ات الع�صوائية
واملخاط ��ر امل�صاحب ��ة لها والتلوث الب�ص ��ري الذي يحدث يف
املدن ب�صببها.
هن ��اك �صعوب ��ات كثرية تواج ��ه ه ��ذه ال�صناع ��ة يف اململكة،
ومن هذه العقبات ،ع ��دم توافر مناطق لوج�صتية خم�ص�صة
يف املوان ��ئ ال�صعودي ��ة ،وارتف ��اع اأ�صع ��ار االأرا�ص ��ي املج ��اورة
واملرخ�صة لتكون مناط ��ق لوج�صتية ،و�صعوبة وتاأخر عمليات
التخلي�ص اجلمركي يف اال�صترياد والت�صدير ،وعدم ال�صماح
لل�صركات اللوج�صتية بالتخلي� ��ص اجلمركي لعمالئها ،وعدم
وجود تخ�ص�ص يف اجلامعات لتدري�ص هذه ال�صناعة.
اإذا م ��ا اأردن ��ا اأن نط ��ور ه ��ذه ال�صناع ��ة لتكون اأح ��د روافد
االقت�ص ��اد ولتخلق وظائف لل�صباب ف إان ��ه ينبغي الق�صاء على
ه ��ذه العقب ��ات ،وهذا املقال ما ه ��و اإال ر�صال ��ة للم�صوؤولني يف
الوزارات ذات العالقة لالهتمام بهذه ال�صناعة وتطويرها.

برعاية:
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دراسات

كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟

خطوات مدروسة تجنبك التأثير السلبي
على كلفة االستثمار ومدة التنفيذ

يمثل اختيار المشروع الصناعي وبحث مراحل إنشائه والتخطيط إلطالقه ودراسة
السوق ومقوماته معضلة لصغار المستثمرين ومرجع ذلك نقص الخبرة العملية بحقل

التصنيع وتحدياته .ويطرح صندوق التنمية الصناعية هنا دراسة قيمة عن مراحل المشروع
الصناعي تعزز منطلقات البداية الصحيحة للبدء في تحويل الفكرة إلى تطبيق عملي.

مير امل�ص ��روع ال�صناعي عرب مراحل ع ��دة متتالية ومتداخلة
اأحيا ًن ��ا ،ب ��د ًءا بفك ��رة اال�صتثم ��ار واختيار املج ��ال والفر�صة
م ��ن ب ��ني البدائ ��ل املتاح ��ة ،وم ��رو ًرا ع ��رب جم ��ع املعلوم ��ات
والبيان ��ات االأ�صا�صي ��ة املتعلق ��ة باالقت�صاد عام ��ة وبامل�صروع
خا�صة ،واإجراء االت�ص ��االت باجلهات الر�صمية ذات العالقة
باال�صتثمار ومكاتب اال�صت�صارات االقت�صادية متهيدً ا الإجراء
درا�صة ج ��دوى امل�صروع املالية واالقت�صادي ��ة وكمقدمة للبدء
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يف إاج ��راءات الت�صجيل واحل�صول عل ��ى الرتاخي�ص الالزمة
واخلدم ��ات الالزم ��ة وانته ��ا ًء باملبا�ص ��رة بتنفي ��ذ امل�ص ��روع
واإخراجه اإىل حيز الوجود الفعلي وت�صغيله.
اإن املعرف ��ة والوع ��ي الكامل مبراح ��ل و إاج ��راءات اال�صتثمار
ال�صناع ��ي وما يتطلب ذلك م ��ن وقت وجه ��د اأو مبالغ مالية
مهم ج ��دً ا تفاد ًيا ملا قد يعرقل تلك املراح ��ل ويوؤثر �صل ًبا على
كلفة اال�صتثمار ومدة التنفيذ.

برعاية:

ثالث مراحل اأ�صا�صية لالنخراط يف امل�صروع
الفكرة والتخطيط للم�صروع ال�صناعي:
يختل ��ف اال�صتثم ��ار ال�صناع ��ي عن غ ��ريه م ��ن اال�صتثمارات
ا أالخ ��رى يف القطاع ��ات التجاري ��ة واخلدمي ��ة من حي ��ث اإنه
يتطل ��ب وق ًت ��ا أاط ��ول يف التخطي ��ط والدرا�ص ��ة وينطوي على
خماط ��ر اأعل ��ى لكنه يف املقاب ��ل يعود بعوائ ��د جمزية وفر�ص
منو اأكرب من املجاالت اال�صتثماري ��ة االأخرى ،كما اأن مردوده
التنموي اأ�صمل واأكرب وي�صاه ��م بقيمة م�صافة على االقت�صاد
الوطن ��ي ا ً
أخذا يف االعتبار احلواف ��ز احلكومية املذكورة اآن ًفا.
ل ��ذا يل ��زم التاأكي ��د عل ��ى وج ��ود رغب ��ة حقيقي ��ة للدخول يف
اال�صتثمار ال�صناعي بدافع من حب التجديد واالبتكار والبعد
ع ��ن املح ��اكاة والرغبة يف التطوي ��ر والنمو م ��ن اأجل حتقيق
االأهداف املن�صودة.
كم ��ا اأن التوجه لال�صتثم ��ار ال�صناعي يتطلب ق ��درات مالية
جيدة لدى �صاحب امل�صروع وذلك حلاجة امل�صروع اإىل الدعم
امل ��ادي وخا�صة يف �صن ��وات الت�صغيل االأوىل ل�ص ��د احتياجات
ر أا� ��ص امل ��ال العام ��ل ،وذلك يف ف ��رتات امت�صا� ��ص التكاليف
لراأ�صمال امل�صروع وقبل بدء امل�صروع يف جني اأرباح الت�صغيل.
ويف هذه املرحلة يقوم امل�صتثمر بتنفيذ خطوتني اأ�صا�صيتني:
الدرا�صة االأولية لفر�ص اال�صتثمار املتاحة.
اإن اأهمي ��ة اختيار الفر�ص ��ة اال�صتثمارية يتحق ��ق من خاللها
اال�صتثمار املجدي باإذن اهلل والو�صول اإىل الفكرة اال�صتثمارية
يف ال�صناع ��ة الت ��ي تتنا�صب م ��ع طموح واإمكاني ��ات امل�صتثمر
يتطل ��ب بع�ص اجلهد لتجميع االأف ��كار ال�صناعية ومتحي�صها
وتق ��وم بع�ص اجله ��ات احلكومي ��ة واخلا�صة باإع ��داد قوائم
أالف ��كار اأوليه عن طريق مراكز املعلومات يف الغرف التجارية
ال�صناعي ��ة ومكات ��ب اخلدم ��ات اال�صت�صاري ��ة االقت�صادي ��ة
وال�صناعي ��ة ،اإ�صاف ��ة اإىل مراك ��ز البح ��وث ال�صناعي ��ة يف
قطاع ��ات حكومية وخا�صة ،كما اأن املعار�ص التجارية املقامة
حمل ًي ��ا ودول ًي ��ا ت�صاعد على بل ��ورة أاف ��كار ا�صتثمارية لت�صنيع
منتجات ذات مردود مادي.
بع ��د حتديد فر�ص ��ة اأو اأكرث من ا أالف ��كار البديلة يجب القيام
بدرا�ص ��ة اأولية موجزة لكل فر�صة منه ��ا ال�صتخراج موؤ�صرات
للمقارنة بينها والتعرف على اأكرثها جدوى ومالءمة كفر�صة
ا�صتثم ��ار حقيقي ��ة تتوفر لها عوام ��ل النجاح وتاأكي ��د التوجه
اال�صتثم ��اري ا ً
أخذا يف االعتبار حجم الطل ��ب على �صلع معينة

وو�ص ��ع الت�صني ��ع املحل ��ي واال�صت ��رياد اخلارجي ،عل ًم ��ا باأن
جاذبية الفر�صة ال�صناعية تعتمد على اأربعة عوامل رئي�صية:
tحجم اال�صتثمار والقدرات املالية للم�صتثمر.
tحج ��م وم ��دى املخاط ��رة املتوقعة يف القط ��اع ال�صناعي
امل�صتهدف
tتوف ��ر الطل ��ب ال ��كايف ودرا�صة احلد االأدن ��ى من طاقات
االإنتاج الالزمة لتحقيق العوائد املجزية.
�tصهول ��ة احل�ص ��ول على تقني ��ات االإنتاج وم ��دى احلاجة
لوجود �صريك اأجنبي اأو نقل املعرفة.
tاال�صتع ��داد الذاتي ل ��دى امل�صتثمر ووج ��ود خربة جتارية
�صابقة باملنتجات ليتم ت�صويقها ب�صهولة.
ويف ه ��ذه املرحل ��ة يج ��ب تواف ��ر و�ص ��ف �صام ��ل للمنت ��ج
(املنتجات) املراد اإنتاجها من قبل امل�صروع ،اإ�صافة اإىل �صرح
ا�صتخداماتها وكذلك البدائل املتوافرة.
اإج��راء درا�ص��ة اجل��دوى التف�ص��يلية اخلا�ص��ة
بامل�صروع:
بعد اختيار الفر�صة اال�صتثمارية ح�صب املعطيات االأولية تبداأ
مرحل ��ة الدرا�صة التف�صيلية للم�ص ��روع ال�صناعي املبني على
تل ��ك الفر�صة للو�صول اإىل الق ��رار النهائي يف اال�صتثمار من
عدمه .حيث ت�صمل درا�صة اجلدوى التعريف بامل�صروع وجمع
املعلوم ��ات والبيان ��ات االأ�صا�صية املتعلقة به ب ��د ًءا من اختيار
املوقع وتوفر خدم ��ات البنية التحتية وتوف ��ر التقنيات وطرق
احل�ص ��ول عليها و كذل ��ك درا�صة تكالي ��ف واأ�صعار املدخالت
وامل ��واد االأولي ��ة والو�صيط ��ة وامل�صاع ��دة ،املي ��اه ،الكهرب ��اء،
الطاق ��ة ،أاج ��ور العم ��ال ،م�ص ��ادر التمويل ،تكالي ��ف االأر�ص
واملب ��اين واملع ��دات الالزم ��ة وغريها م ��ن االأ�ص ��ول الثابتة.
وتت�صمن درا�صة اجلدوى ما يلي:
درا�صة ال�صوق:
tتقدي ��رات حج ��م الطلب الكلي (املحل ��ي واالأجنبي) على
منتج ��ات امل�ص ��روع وموا�صفاته والتوقع ��ات امل�صتقبلية للطلب
وم ��ن ث ��م تقدي ��ر حج ��م االإنت ��اج املتوق ��ع وطاقت ��ه االإنتاجية
الت�صميمية بنا ًء على ح�صته من ال�صوقني املحلي واالأجنبي.
بي ��ان الر�ص ��وم وال�صرائب املفرو�صة واملطبق ��ة على منتجات
امل�ص ��روع واحلماي ��ة اجلمركي ��ة املفرو�ص ��ة عل ��ى الب�صائ ��ع
امل�صتوردة املناف�صة املماثلة اأو البديلة.
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tتقدي ��رات حلج ��م العر� ��ص لالأ�ص ��واق امل�صتهدفة ت�صمل
امل�صنعني املحليني ،طاقاتهم املركبة وكذلك حجم مبيعاتهم
التاريخية ل ��كل �صوق اإ�صافة اإىل حج ��م اال�صترياد وم�صادره
من كل �صوق م�صتهدف.
tدرا�ص ��ة وحتلي ��ل هي ��كل االأ�صع ��ار للمنتج املحل ��ي املماثل
وامل�صت ��ورد وم ��ن ثم ت�صعري املنت ��ج اجلديد يف �ص ��وء االأ�صعار
وتكلفة االإنتاج املتوقعة.
tدرا�ص ��ة بدائ ��ل املنت ��ج املناف�صة ل ��ه حال ًي ��ا وتاأثريها يف
ً
م�صتقبال.
ا�صتمرارية االإنتاج وعلى حجم الطلب
tو�ص ��ع خط ��ط االإنتاج والت�صدي ��ر والتوقعات امل�صتقبلية
ملبيعات امل�صروع يف االأ�صواق املحلية واخلارجية.
tدرا�ص ��ة آاث ��ار املناف�صة .املحلية مع حتدي ��د قنوات البيع
والتوزيع وو�صع ا�صرتاتيجية الت�صويق.
الدرا�صة الفنية
وت�صمل الدرا�صة الفنية اإىل جانب التعريف بال�صناعة املعنية،
اقت�صادي ��ات احلج ��م والعوام ��ل الت ��ي توؤثر عليه ��ا وم�صادر
التقنية تتناول اجلوانب التالية:
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tاختي ��ار موق ��ع امل�ص ��روع من بني مدن اململك ��ة بناء على
متغ ��ريات عديدة تتعلق بال�ص ��وق والقرب من م�ص ��ادر املواد
اخل ��ام وعوامل أاخ ��رى بيئية واأخرى تتعل ��ق مبتطلبات البنية
التحتي ��ة :كهرب ��اء ،م ��اء ،ط ��رق ،تخزي ��ن ،نق ��ل وات�صاالت
….اإلخ.
tحتدي ��د م�صاح ��ة االأر� ��ص مب ��ا يف ذلك م�صاح ��ة مرافق
الت�صني ��ع واالإنت ��اج والتخزي ��ن واالإدارة واملم ��رات ومواق ��ف
و�صائ ��ل النقل وغريها م ��ن امل�صاحات املخ�ص�ص ��ة الأغرا�ص
االأن�صطة الرتويحية واالجتماعية والتو�صع امل�صتقبلي.
tحتدي ��د اجل ��ودة واملوا�صف ��ات الفني ��ة للمنتجات ومدى
مطابقته ��ا للموا�صف ��ات املحلي ��ة والعاملية م ��ع تو�صيح طرق
التعبئة والتغليف.
tدرا�ص ��ة تف�صيلية لط ��رق الت�صنيع ومعاجلة املواد االأولية
ودرا�ص ��ة م�ص ��ادر التقنية وم�صت ��وى املعرفة الفني ��ة املطلوبة
للو�صول باملنتج اإىل اجلودة امل�صتهدفة.
tدرا�ص ��ة احلاج ��ة اإىل اتفاقيات فنية م ��ع �صركات عاملية
الإدارة االإنت ��اج ومراقب ��ة اجل ��ودة اأو الرتخي� ��ص ال�صتخ ��دام
معدات التقنية الالزمة.

برعاية:

التجاري ��ة ب أاي ��ة تغ ��ريات حمتمل ��ة يف كمي ��ة اأو قيم ��ة
املدخ ��الت واملخرج ��ات (اأ�صع ��ار البي ��ع ،تكالي ��ف املواد
اخل ��ام ،تكاليف االإنت ��اج ،الطاق ��ة االإنتاجي ��ة ،التكاليف
اال�صتثمارية ،التمويل ...الخ).

tحتدي ��د احتياج ��ات وتكالي ��ف املباين واالأعم ��ال املدنية
واالآالت واملع ��دات الالزم ��ة خلط ��وط االإنتاج وم ��ا يتبع ذلك
م ��ن معدات خدمي ��ة لت�صغيل تلك اخلطوط م ��ع الرتكيز على
اإمكانية توفريها حمليا.
tتقدي ��ر احتياجات وتكاليف امل ��واد االأولية ومواد التعبئة
وغريها من متطلبات الت�صغيل الالزمة (املحلية وامل�صتوردة)
م ��ع بي ��ان كمياته ��ا وم�صادره ��ا واأ�صعاره ��ا والرتكي ��ز عل ��ى
اإمكانية توفريها حمل ًيا
tحتدي ��د احتياج ��ات امل�ص ��روع م ��ن املناف ��ع العام ��ة مثل
الكهرب ��اء وامل ��اء والوق ��ود والزي ��وت وال�ص ��رف ال�صحي مع
بيان مدى توافرها وم�صادرها اأو كيفية توفريها وكلفتها.
tحتدي ��د الق ��وى العامل ��ة من حيث اأعداده ��ا ومهاراتها
وت�صنيفه ��ا :اإداري ��ون ،فني ��ون ،عم ��ال ،اخلدم ��ات والعمالة
املاهرة مع حتديد االأجور واملزايا واحلوافز.
tو�صع جدول زمني لتنفيذ امل�صروع مع حتديد التقدم يف
مراحل التنفيذ واملدة الزمنية الالزمة.

الإجراءات والتفاقيات النظامية (الرتاخي�س)
وه���ذه املرحلة تاأتي بعد قناعة امل�صتثمر ب�صالمة ق�راره
اال�صتثماري وا�صتيفاء كافة ال�صوابط اخلا�صة بدرا�صة
اجلدوى االقت�صادية التف�صيلية والعائد املايل املتوقع
على اال�صتثمار ،حيث تبداأ مرحلة مهمة قبل بدء تنفيذ
امل�صروع ،وذلك بالتن�صي���ق وا�صتيفاء بع�ص االإجراءات
النظامي���ة م���ع قطاع���ات حكومي���ة وخا�ص���ة للح�صول
على الرتاخي�ص واخلدم���ات الالزمة لتنفيذ امل�صروع،
وكذل���ك اإب���رام اتفاقي���ات فني���ة اأو ت�صويقي���ة ،والبدء
مبفاو�ص���ات مع املوردي���ن واملقاولني� ،صمن خطة عمل
وجدول زمني لرتتيب االأولويات.

الدرا�صة املالية والقت�صادية:
وي�صم ��ل ه ��ذا الق�ص ��م تقدي ��ر كاف ��ة التكالي ��ف اال�صتثمارية
والت�صغيلي ��ة وحتليل اجل ��دوى املالية واالقت�صادي ��ة للم�صروع
ويتناول اجلوانب التالية:
tالتكاليف الراأ�صمالية :االأ�صول الثابتة وراأ�ص املال العامل
وم�صاري ��ف م ��ا قبل الت�صغي ��ل (درا�صات ،ا�صت�ص ��ارات� ،صفر
وموا�صالت ،تاأ�صي�ص ال�صركة وجتارب الت�صغيل).
tم�ص ��ادر التموي ��ل املتاح ��ة حمل ًي ��ا وخارج ًي ��ا واق ��رتاح
امل�صادر املنا�صبة.
tحتدي ��د هي ��كل راأ�ص املال (ن�صبة ملكي ��ة راأ�ص املال اإىل
القرو� ��ص) م ��ع تقدي ��ر كلف ��ة التموي ��ل يف �ص ��وء ال�ص ��روط
واملعطيات لبدائل التمويل املتاحة.
tحتديد تكاليف االإنتاج الثابتة واملتغرية.
 tإاع ��داد قوائم مالية للم�صروع والتدفقات النقدية املتوقعة
تبني الدخل االإجمايل والدخل ال�صايف للم�صروع.
tحتلي ��ل موؤ�ص ��رات اجل ��دوى املالية والتجاري ��ة للم�صروع،
التي ت�صمل الربحية التجاري ��ة واملعدل الداخلي للعائد وفرتة
اال�صرتداد.
tاختب ��ارات احل�صا�صية للم�صروع ومدى تاأثر الربحية

وميك��ن تلخي���س الإج��راءات املطلوب��ة يف خط��وات
كالتايل:
tاإنه ��اء اإجراءات ملف امل�ص ��روع للح�صول على الرتخي�ص
ال�صناع ��ي والكيان القان ��وين وحتديد املنتج ��ات والطاقات
االإنتاجي ��ة املرخ�ص ��ة وال�صجل التج ��اري للملكي ��ات الفردية
وعقود التاأ�صي�ص لل�صركات.
tتخ�صي�ص اأر�ص امل�صروع يف املدن ال�صناعية اأو املناطق
ال�صناعي ��ة والتاأكد من تواف ��ر احتياجات امل�صروع من املنافع
واملرافق اخلدمية العامة.
tالتن�صي ��ق املبا�ص ��ر مع �صرك ��ة الكهرباء لتوف ��ري االأحمال
الكهربائي ��ة املطلوبة بوقت كاف لتف ��ادي اأي تاأخري متوقع يف
حالة االأحمال الكبرية.
tاحل�صول على االمتيازات اخلا�صة باملحاجر ومواد البناء
(اإذا لزم االأمر).
tا�صتكمال الت�صامي ��م والر�صومات الهند�صية وخمططات
املب ��اين ومراف ��ق امل�ص ��روع التف�صيلية وج ��داول الكميات من
مكات ��ب هند�صي ��ة معتم ��دة ،وذل ��ك بالتن�صي ��ق م ��ع م ��وردي
املعدات وخطوط االإنتاج.
tاالختي ��ار النهائي مل ��وردي خطوط االإنت ��اج والدخول
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معه ��م يف املفاو�ص ��ات اجلدي ��ة ل�ص ��راء التقني ��ات م ��ن
مكائن واآالت ومعدات.
tالتاأكد من الرتتيبات الالزمة بخ�صو�ص النقل والرتكيب
والفح� ��ص والت�صغي ��ل التجريب ��ي جلمي ��ع خط ��وط االإنت ��اج
وم�صوؤولية املورد يف كل منها.
tالدخ ��ول يف مفاو�ص ��ات لنق ��ل التقني ��ة وتوقيع مذكرات
التفاه ��م الفنية (اإذا لزم االأمر) مع أاك ��رث من جهة للو�صول
اإىل ال�صيغ التعاقدية املالئمة متهيدا لالتفاقية النهائية.
tحتديد املقاولني املحليني املوؤهلني لتنفيذ مباين امل�صروع
ودعوته ��م للعط ��اءات وم ��ن ث ��م اختي ��ار العرو� ��ص املناف�صة
واختيار مقاول امل�صروع الرئي�صي.
 tإاع ��داد الرتتيب ��ات اخلا�صة بتمويل امل�صروع من اجلهات
احلكومي ��ة والتجارية ،وي�صتح�صن الب ��دء بهذه الرتتيبات قبل
الب ��دء الفعلي بخطوات التنفيذ التي يرتت ��ب عليها التزامات
مالية كبرية.
tاحل�ص ��ول عل ��ى ع�صوي ��ة الغرف ��ة التجاري ��ة ال�صناعية
واالن�صمام اإىل اللجان ال�صناعية املتخ�ص�صة.
tاحل�ص ��ول على االإعفاءات والف�ص ��وح اجلمركية املتعلقة
مبتطلب ��ات االإنت ��اج ،والتن�صيق م ��ع م�صلحة اجلم ��ارك بهذا
اخل�صو�ص.
tا�صتكم ��ال متطلب ��ات مكت ��ب العم ��ل لتاأم ��ني احتياجات
امل�صروع من القوى العاملة املاهرة.
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tالتاأكد من متطلبات ال�صالمة وحماية البيئة من اجلهات
احلكومية املخت�صة.
tمراجعة الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات للتاأكد من
املوا�صف ��ات ال�صعودي ��ة ملنتج ��ات امل�صروع اإن وج ��دت ،ومدى
توافق التقنية املزمع ا�صتخدامها مع هذه املوا�صفات.
tاإنه ��اء اإجراءات اإقرار امللف الزكوي يف م�صلحة الزكاة
والدخل.
tاإنه ��اء إاج ��راءات ت�صجي ��ل العمال ��ة يف املوؤ�ص�ص ��ة العامة
للتاأمينات االجتماعية.
والأهمية ه ��ذه االجراءات فقد خ�ص�صن ��ا الف�صل الثاين من
ه ��ذا الدلي ��ل للحديث ع ��ن املتطلب ��ات االإجرائي ��ة وال�صروط
املطلوب ��ة م ��ن اجله ��ات املخت�ص ��ة ،م ��ع حتدي ��د امل�صتندات
والنماذج املطلوبة.
اإدارة ومتابعة تنفيذ امل�صروع:
بع ��د اإنهاء الرتتيب ��ات وا إالج ��راءات النظامية املذك ��ورة اآنفا
يك ��ون امل�صتثمر قد و�صل اإىل املرحل ��ة الفعلية لتنفيذ اخلطط
املو�صوعة على اأر�ص الواقع من خالل ما يلي:
tتكوين فريق الإدارة امل�صروع وتنظيمه حيث يكون هو النواة
االإدارية والفنية االأوىل ،ويتاأل ��ف الفريق بالدرجة االأوىل من
مدي ��ر فني ومدي ��ر م�ص ��روع و�صكرتارية ،حيث يق ��وم الفريق

برعاية:

مبتابعة واالإ�ص ��راف على الن�صاطات اليومية اخلا�صة بتقارير
تقدم عن مراحل تنفيذ امل�صروع ب�صقيه املباين واملعدات.
tتوقي ��ع العق ��ود النهائية الإن�صاء املب ��اين واالأعمال املدنية
للم�ص ��روع ال�صناعي مع املقاول ال ��ذي مت اختياره يف املرحلة
ال�صابق ��ة ،م ��ع احلر�ص عل ��ى املراجع ��ة القانوني ��ة وا�صتيفاء
جميع البنود املتعارف عليها.
tا�صتكم ��ال اأوام ��ر ال�ص ��راء واالعتم ��ادات املالي ��ة لتوريد
وتركي ��ب خط ��وط االإنتاج بالطاق ��ات االإنتاجي ��ة املعتمدة يف
درا�ص ��ة اجل ��دوى ،وتوقيع االتفاقي ��ات الفني ��ة النهائية لنقل
التقني ��ة اأو املعرف ��ة الفني ��ة (اإذا ل ��زم االأم ��ر) ا�صتن ��ادا اإىل
�صواب ��ط درا�ص ��ة اجل ��دوى التف�صيلي ��ة املذك ��ورة يف املرحلة
االأوىل ،وميك ��ن الرج ��وع اإىل أاح ��د مطبوع ��ات ال�صن ��دوق
(اإر�صادات اختيار التقنية ونقلها) ملزيد من التفا�صيل.
tيج ��ب التاأكي ��د هنا عل ��ى اأن يقوم فري ��ق اإدارة امل�صروع
بالتن�صي ��ق اجليد بحيث ت�ص ��ري اخلطوت ��ان ال�صابقتان ب�صكل
متواز ،لتكون مباين امل�صروع وبنيته التحتية جاهزة ال�صتقبال
وتركيب معدات االإنتاج واملكائن واالآالت يف مواقعها ح�صب ما
هو خمطط له يف الت�صميم االأ�صا�صي للم�صروع.
tتاأهي ��ل بع� ��ص الك ��وادر الفني ��ة الوطني ��ة للتعام ��ل م ��ع
مكائ ��ن ومع ��دات االإنت ��اج عن ��د و�صوله ��ا ،حي ��ث تت ��وىل
ال�ص ��ركات امل ��وردة وامل�صنع ��ة ملكائ ��ن االإنت ��اج � � � كجزء من
العق ��د � � � اإيفاد بع� ��ص فنييه ��ا .لرتكي ��ب املع ��دات والت�صغيل

التجريب ��ي وتدري ��ب العامل ��ني عل ��ى ت�صغيله ��ا و�صيانته ��ا.
tتوري ��د امل ��واد االأولي ��ة وامل ��واد الو�صيطة وم ��واد التغليف
وامل�صاع ��دة ومواد الرتكيب من ال�ص ��وق املحلي اأو با�صتريادها
م ��ن اخل ��ارج بكمي ��ات كافي ��ة لت أام ��ني احتياج ��ات الت�صغيل
التجريبي.
tم ��ن ال�ص ��روري اأن يك ��ون التخطيط للعملي ��ة الت�صويقية
بك ��وادر متخ�ص�ص ��ة من�صج ًما من حيث التوقي ��ت مع مراحل
التنفي ��ذ ا أالخ ��رى ليت�صنى التع ��رف الفعل ��ي والتف�صيلي على
االأ�صواق امل�صتهدفة قبل االإنتاج الفعلي.
tبعد اكتمال عمليات تنفيذ امل�صروع ،تاأتي مرحلة الت�صغيل
االأوىل (التجريب ��ي) للتاأكد من �صالم ��ة املنتج وعوامل قيا�ص
اجلودة الالزم ��ة ،والتاأكد من تدرب العاملني وتوافر الطاقم
االإداري الالزم.
tويف املرحل ��ة ا أالخ ��رية يتم التحقق م ��ن جدوى امل�صروع،
ومدى مطابق ��ة النتائج املحقق ��ة للنتائج املتوقع ��ة يف درا�صة
اجل ��دوى ،وذلك بت�صغيله وفق الربنام ��ج االإنتاجي التدريجي
املخط ��ط وبطاقت ��ه االإنتاجي ��ة واحت�ص ��اب تكالي ��ف امل�صروع
واإيراداته.
tاال�صتم ��رار يف عملية تطوير املنتج ��ات ومتابعة التقنيات
والتج ��اوب م ��ع تط ��ورات االأ�ص ��واق والعم ��الء املحتملني ،مع
و�صع ا�صرتاتيجيات خا�ص ��ة للتحكم يف مدخالت وخمرجات
االإنتاج ،وكذلك خطط الرتويج والت�صعري والتوزيع.
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مدن صناعية

منتجا وتحت التأسيس
مصنعا
تضم 64
ً
ً

المدينة الصناعية بتبوك  ..مزايا تنافسية وفرص

اقتصاديا
استثمارية تسهم في دفع مسيرة المملكة
ً

تتهي���أ المدين���ة الصناعي���ة بتب���وك التي ُأنش���ئت عل���ى مس���احة إجمالية تبل���غ أربع���ة ماليين م،2

لإلس���هام ف���ي دف���ع المس���يرة الصناعي���ة ف���ي المملك���ة ولع���ب دورها ف���ي تنمي���ة المنطقة.
وتق���ع المدينة ش���رق مدينة تبوك عل���ى بعد  14كلم من وس���ط البلد ،ويمكن الوص���ول إليها عبر

طري���ق األمير فهد بن س���لطان ب���ن عبدالعزيز ،وطريق المدينة الس���ريع ،وقد ت���م تطوير المرحلة
األول���ى منه���ا بمس���احة  1,4ملي���ون م ،2وتم تطوي���ر المرحلة الثانية بمس���احة ملي���ون متر مربع.

وتتمي ��ز املدين ��ة ال�صناعية بتب ��وك مبوقعها اجلغ ��رايف وحدودها
الربية والبحرية وقربها من احلدود ال�صعودية � االأردنية بنحو 90
كلم من منفذ حال ��ة عمار ،ونحو  296كلم من منفذ الدرة بحقل،
وقربها من ميناء �صباء بحوايل  210كلم.
وك�صفت "مدن" اأن املدينة ال�صناعية بتبوك تتوفر على بنية حتتية
ممت ��ازة تت�صمن �صب ��كات الطرق ،وخدمات الكهرب ��اء ،وخدمات
االأم ��ن ال�صناع ��ي ،والنظافة العام ��ة ،الف ًت ��ا اإىل اأن منطقة تبوك
تتميز بوفرة املواد االأولي ��ة ل�صناعة الزجاج ومدخالت ال�صناعة
التعدينية ،اإىل جانب املوارد الزراعية ،ما يحفز ال�صناعيني على
اال�صتثم ��ار يف ال�صناع ��ات الزجاجي ��ة والغذائي ��ة ،وه ��و ما يخلق
للمنطقة ميزة تناف�صية ،ويجعله ��ا جاذبة لعديد من اال�صتثمارات
ال�صناعية .واأو�صح ��ت اأن املدينة ال�صناعية بتبوك ت�صم نحو 64
منتج ��ا اأو حتت االإن�ص ��اء والتاأ�صي�ص ،وتت�صم ��ن االأن�صطة
م�صن ًع ��ا ً
ال�صناعية امل�صتهدفة داخل املدينة ال�صناعات املعدنية االأ�صا�صية،
واملنتجات اخل�صبية ،واالأثاث ،واملنتجات الكيماوية والبال�صتيكية،
واملنتج ��ات املعدني ��ة امل�صنعة واملاكين ��ات واملعدات وم ��واد البناء
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واخلزف والزجاج ،واملن�صوجات واجللود و�صناعة الورق ومنتجاته
والطباع ��ة والن�ص ��ر ،ف�صال ع ��ن املنتجات الغذائي ��ة وامل�صروبات.
ويربز الت�صنيف ال�صناعي للمدينة ال�صناعية ت�صدُّر مواد البناء
واخلزف والزجاج امل�صهد ال�صناعي ب�  20م�صن ًعا ،تليها املنتجات
املعدني ��ة وهو ما يع ��زز و�صعية ال�صناعات الت ��ي تعتمد على املواد
االأولية من املدخالت ال�صناعية املتوافرة يف املنطقة.
وعملت "م ��دن" على دعم كافة اخلدم ��ات ال�صرورية يف املدن
ال�صناعي ��ة م ��ن البن ��ى التحتية املتكامل ��ة واملنفذة عل ��ى اأعلى
امل�صتوي ��ات ،واخلدم ��ات امل�صاع ��دة ،واحلواف ��ز والت�صهي ��الت
ً
ف�صال ع ��ن االإيجارات الرمزي ��ة التف�صيلية ،حي ��ث تع ُّد اململكة
�صم ��ن االأق ��ل بني عدي ��د من ال ��دول ،اإىل جانب حواف ��ز اأخرى
كاالإعف ��اءات اجلمركية لالآالت واملواد اخل ��ام ،واال�صتفادة من
قرو� ��ص �صندوق التنمية ال�صناعية التي قد ت�صل اإىل  %75من
اإجم ��ايل التمويل ،اإىل جانب اأ�صعار تناف�صية خلدمات الكهرباء
جدا لدفع امل�صتثمرين اإىل
واملياه والوقود ،وهي مزاي ��ا م�صجعة ً
بدء م�صروعاتهم ال�صناعية.

برعاية:
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خطوات قليلة تفصلك عن مشروعك..

هل فكرت في الحصول على قرض صناعي؟

يضع صندوق التنمية الصناعية بين يدي المستثمر الخطوات االسترشادية واإلجراءات التي تكفل
له الحصول على قرض صناعي لبدء مشروعه ،إلى جانب النقاط التفصيلية والمستندات الواجب
إرفاقها الستيفاء طلب القرض وما يتبع ذلك من مراحل كالتقييم والموافقة ومرحلة الصرف
والسداد والمتابعة .إنه دليل متكامل ال غنى ألي مستثمر عن معرفته ووعي مراحله المختلفة..

الإجراءات وامل�صتندات
ا اً
أول :الإجراءات
 -1اإجراءات الت�صجيل والدرا�صة
يت ��م قب ��ول طل ��ب احل�صول عل ��ى القر� ��ص ال�صناع ��ي على
مرحلتني:
tمرحلة الدرا�صة املبدئية
tمرحلة الدرا�صة التف�صيلية
مرحلة الدرا�صة املبدئية:
يتم قبول طلب القر�ص مبدئ ًيا عند توافر ال�صروط التالية:
tترخي�ص �صناعي �صاري املفعول.
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tدرا�صة جدوى اقت�صادية وافية وحديثة.
tا�صتيف ��اء املعلومات يف منوذج طلب احل�صول على قر�ص
ال�صندوق.
tتفا�صي ��ل امل ��الءة املالي ��ة واملمتل ��كات ال�صخ�صي ��ة ل ��كل
�صريك.
tتفا�صيل الكيان القانوين للم�صروع.
tاأن يكون القطاع ال�صناعي ذا جدوى جتارية يف ال�صوق املحلي.
�tصورة هوية املالك  /هويات املالك.
tعقد التاأ�صي�ص (يف حالة ال�صركات).
tن�صخ اإلكرتونية من الوثائق املقدمة.

برعاية:

tتفوي� ��ص ر�صم ��ي م ��ن �صاح ��ب امل�ص ��روع ملمث ��ل امل�صروع
مبراجعة ال�صندوق.
tخطاب ر�صمي موجه اإىل مدير ق�صم خدمات العمالء.
tتوف ��ري احلد االأدنى من امل�صتن ��دات الالزمة لقبول ملف
امل�ص ��روع ح�ص ��ب التف�صي ��ل املذكور الح ًق ��ا ،اإ�صاف ��ة اإىل اأي
�ص ��روط أاخ ��رى متعلق ��ة بحاجة القط ��اع ال�صناع ��ي قد يرى
املخت�صون اأهمية توافرها.
وميك ��ن ملمث ��ل امل�صروع االت�ص ��ال بق�صم خدم ��ات العمالء يف
اإدارة االئتمان قبل التقدمي ليت�صنى للم�صوؤولني تو�صيح و�صرح
متطلبات ال�صندوق.

tتعي ��ني م�صت�صاري ��ن م ��ن اإدارة الدرا�ص ��ات وا�صت�ص ��ارات
امل�صاريع لدرا�صة امل�صروع فنيا وت�صويقيا.
tرف ��ع تقري ��ر تقييمي للم�صروع اإىل اللجن ��ة االإدارية (اإذا
كان القر� ��ص املطلوب ال يتج ��اوز خم�صة ع�ص ��ر مليون ريال)
اأو اإىل جمل� ��ص االإدارة (اإذا كان اأك ��رث م ��ن خم�ص ��ة ع�ص ��ر
مليون ريال).
tيتم اإخطار امل�صتثمر بالقرار النهائي خطيا.
 .و جتدر االإ�ص ��ارة اإىل اأن اإجراءات التقييم تتم ب�صرعة اأكرب
اإذا تع ��اون �صاحب امل�صروع مع خ ��رباء ال�صندوق بتزويدهم
بكافة املعلومات املطلوبة ذات العالقة مب�صروعه.

مرحلة الدرا�صة التف�صيلية:
يف ه ��ذه املرحل ��ة يتم قب ��ول وت�صجي ��ل طلب القر� ��ص ر�صميا
واإعطاوؤه رق ًما عند توافر متطلبات ال�صندوق االأ�صا�صية ،التي
ميك ��ن االطالع عليها بال�صغط على رابط امل�صتندات الالزمة
ال�صتيفاء ملف طلب القر�ص.
بع��د قب��ول الطل��ب وت�ص��جيله يق��وم ال�ص��ندوق
بالتايل:
tحتديد اأحد م�صت�صاري االئتمان لدرا�صة وحتليل امل�صروع.

 -2الإجراءات القانونية
مرحلة التقييم:
يق ��وم ال�صندوق خالل مرحلة التقييم بتحديد تكاليف تقييم
امل�صروع واإعداد اتفاقي ��ة بهذا ال�صاأن يقوم امل�صتثمر بتوقيعها
قبل املوافقة على القر�ص.
مرحلة املوافقة:
عن ��د موافق ��ة ال�صندوق عل ��ى التمويل ،يت ��م اإر�صال خطاب
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الت ��زام اإىل امل�صتثم ��ر ي�صعر من خالله مبق ��دار مبلغ القر�ص
والتفا�صي ��ل وال�ص ��روط املتعلق ��ة ب ��ه .وبع ��د موافق ��ة �صاحب
امل�صروع على م�صمون اخلطاب املذكور بتوقيعه عليه واإعادته
اإىل ال�صندوق يبد أا إاع ��داد اتفاقية القر�ص واتفاقية تكاليف
املتابعة ،وذلك بعد ا�صتيفاء ال�صروط امل�صبقة اإن وجدت.
ويلزم لتوقيع اتفاقية القر�س امل�صتندات التالية:
خمتوما عليها (طبق االأ�صل)
� )1صورة الرتخي�ص ال�صناعي
ً
اأو اإح�صار االأ�صل للمقارنة.
خمتوما عليها (طبق االأ�صل) اأو
� )2ص ��ورة ال�صجل التجاري
ً
اإح�صار االأ�صل للمقارنة.
� )3ص ��ورة من عقد التاأ�صي�ص ،على اأن يكون موث ًقا لدى كتابة
الع ��دل ،م ��ع اإبراز ما يفي ��د ن�صره (لل�ص ��ركات فقط) خمتوم
عليها (طبق االأ�صل) اأو اإح�صار االأ�صل للمقارنة.
� )4صورة من عقد اإيجار االأر�ص اأو اأ�صل �صك امللكية.
 )5تفوي� ��ص �ص ��ادر من اجله ��ة ذات ال�صالحي ��ة يف ال�صركة
لل�صخ� ��ص املفو� ��ص بالتوقيع عل ��ى عقد االأر� ��ص واالتفاقيات
ذات العالقة و�صندات االأمر ،على اأن يكون موث ًقا لدى جهات
االخت�صا� ��ص ،ويف حال ��ة املوؤ�ص�ص ��ات الفردية يق ��وم �صاحب
املوؤ�ص�ص ��ة بالتوقيع على امل�صتندات والوثائ ��ق املطلوبة .ويلزم
توافر �صك وكالة بهذا يف حالة االإنابة.
 )6قائم ��ة مف�صل ��ة باأعي ��ان امل�صنع التي �ص ��وف يتم رهنها،
حتتوي على املباين (م ��ع تو�صيح م�صاحة كل منها) واملعدات
(م ��ع اإعداد بيان مف�صل بالنوع والو�صف والرقم وامل�صدر)،
وكذلك و�صائ ��ل النقل واالأثاث واالأجه ��زة املكتبية واأية اأعيان
اأخرى يتم رهنها.
ويلي توقيع العقد ت�صجيل الرهن ل�صالح ال�صندوق اأو تقدمي
ال�صمانات املطلوبة اأو كليهما ح�صبما يقرره ال�صندوق.
مرحلة ال�صرف:
يتم �صرف القر�ص بعد توقيع اتفاقية القر�ص وت�صجيل الرهن
واحل�صول على ال�صمان ��ات املطلوبة (اإن وجدت) ،وا�صتيفاء
اأي �ص ��روط خا�صة بال�صرف (اإن وجدت) ،بنا ًء على التنفيذ
الفعلي وما مت اإنفاقه فع � ً�ال على امل�صروع .ي�صرف ال�صندوق
التكالي ��ف املوؤهلة للتمويل بعد مراجعة امل�صتندات التي تدعم
ذلك بحد اأق�ص ��ى  .%50ويجب على املقرت�ص القيام مبا يلي
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لت�صهيل عملية ال�صرف واالإ�صراع بها:
 )1فتح ح�صاب م�صريف خا�ص وم�صتقل للم�صروع.
 )2االحتفاظ بدفاتر حما�صبية خا�صة بامل�صروع.
 )3فت ��ح ملف للم�صروع يحتوي عل ��ى جميع امل�صتندات املوؤيدة
لل�صرف ،ومنها على �صبيل املثال (العقود ،الفواتري� ،صندات
القب�ص ،م�صتندات ال�صحن واجلمارك وك�صوف البنك  ...اإلخ).
 )4توظيف حما�ص ��ب موؤهل يتوىل اإعداد الك�صوف والبيانات
املالية املطلوب ��ة .وعند موافقة ال�صندوق على القر�ص ،يجب
ترتي ��ب موعد للمحا�صب للح�ص ��ور اإىل ال�صندوق ملقابلة اأحد
و�صرحا
موظف ��ي ق�صم التدقيق بال�صن ��دوق الإعطائه
منوذجا ً
ً
عن كيفية اإعداد م�صتندات ال�صرف.
 )5جتنب الدفع نقدً ا ال ٍّأي بند من بنود تكاليف امل�صروع.
مالحظ ��ة :يف حالة انخفا�ص التكلفة االإجمالية للم�صروع فاإن
ال�صندوق يقوم بتخفي�ص القر�ص بن�صبة االنخفا�ص احلا�صل
للتكلفة ،واإعداد خطاب اإحلاقي التفاقية القر�ص املوقعة.
مرحلة ال�صداد واملتابعة:
ي�صتح ��ق �ص ��داد القر� ��ص ح�صب اجل ��دول املب ��ني يف اتفاقية
القر�ص ،ويجب على املقرت�ص االلتزام ب�صداد القر�ص ح�صب
االتفاقي ��ة املوقعة معه .و�صيق ��وم ال�صندوقً ،
ممثال مب�صت�صار
االئتم ��ان امل�صوؤول ،مبتابعة اأداء امل�ص ��روع عن طريق البيانات
امل�صتمرة للم�صروع حتى �صداد كامل القر�ص.
ثانيا :امل�صتندات:
يتطلب اإمتام درا�صة امل�صروع توافر امل�صتندات التالية يف ملف
التقدمي:
 )1ن�صخة م�صتوفاة من طلب احل�صول على قر�ص ال�صندوق
(منوذج احل�صول على قر�ص).
 )2تعبئ ��ة منوذج "قائمة املمتل ��كات ال�صخ�صية" ،وذلك لكل
�صريك ،على حدة.
 )3ن�صخة من الرتخي�ص ال�صناعي.
 )4معلومات ال�صجل املدين ملالك امل�صروع.
 )5درا�ص ��ة جدوى حديثة للم�صروع (ال يتعدى تاريخ اإعدادها
�صنة م ��ن تاريخ تقدمي طلب احل�صول عل ��ى القر�ص)� ،صواء
باللغة العربية اأو االإجنليزية (مع تف�صيل اللغة االإجنليزية)،

برعاية:

ويج ��ب الرج ��وع اإىل الق�صم الثاين ملعرف ��ة املعلومات الواجب
توافره ��ا يف الدرا�ص ��ة (الغر�ص االأ�صا�صي م ��ن هذه الدرا�صة
تو�صيح وتف�صي ��ل االأ�صباب التي دع ��ت امل�صتثمر لتوقع جناح
م�صروعه).
 )6ن�صخة من ال�صجل التجاري (اإذا كان امل�صروع غري حا�صل
عل ��ى �صجل جت ��اري ميكن التقدم بن�صخة م ��ن عقد التاأ�صي�ص
كاإجراء موؤقت بالن�صبة لل�صركات).
 )7ن�صخ ��ة م ��ن عقد اإيج ��ار االأر�ص يف املدين ��ة ال�صناعية اأو
�صورة �صك ملكية االأر�ص اإذا كانت خارج املدينة ال�صناعية.
ويف حال ��ة اإقامة امل�صروع على اأر� ��ص خا�صة م�صتاأجرة فيلزم
تق ��دمي ن�صخ ��ة من عق ��د االإيج ��ار ،عل ��ى اأن تك ��ون ال�صروط
واالأحكام الواردة ب ��ه مقبولة لل�صندوق ،مع تزويد ال�صندوق
بن�صخ ��ة من ترخي�ص البلدي ��ة اأو اجلهة التابع ��ة لها املنطقة
التي �صوف يقام عليها.
 )8ثالث ��ة عرو�ص اأ�صعار مف�صلة ل�صراء املكائن واملعدات من
م�صادر خمتلفة تو�ص ��ح املوا�صفات الفنية للمكائن واملعدات
م�صحوبة بكتالوجات لهذه املعدات.
 )9ر�صوم ��ات وخمططات هند�صية متكاملة ملباين امل�صنع مع
تو�صيح خطوط االإنتاج داخل املباين.
 )10ثالث ��ة عرو� ��ص لتنفيذ مبن ��ى امل�صنع واالأعم ��ال املدنية
مدعمة بجداول للكميات.
 )11ثالث ��ة عرو�ص من م�ص ��ادر خمتلفة للمواد اخلام ومواد

التعبئة والتغليف امل�صتعملة يف �صناعة املنتجات.
 )12اإذا كان ��ت هناك اتفاقية مع ط ��رف اآخر الإقامة امل�صنع
وتوري ��د معداته اأو ت�صغيل ��ه واإدارته وتزوي ��ده باخلربة الفنية
الالزم ��ة اأو لت�صوي ��ق منتجات ��ه اأو اأية اتفاقي ��ات اأخرى ب�صان
امل�صنع ،يجب اإرفاق �صورة منها.
 )13بالن�صب ��ة مل�صاريع التو�صع ��ة اأو التحديث اأو التطوير يجب
اإرف ��اق ميزاني ��ات مالي ��ة مدققة للم�ص ��روع لف ��رتة ال�صنوات
الثالث املا�صية.
مالحظة مهمة:
متث ��ل البن ��ود اخلم�صة االأوىل احل ��د االأدنى املطل ��وب لقبول
مل ��ف امل�ص ��روع وال ينظر يف الطل ��ب حال ع ��دم توافرها .اأما
بالن�صب ��ة لبقية البنود بد ًء من البند رق�م ( )6اإىل البند رقم
( ،)13ف إان ��ه يف حالة ع ��دم متكن امل�صتثمر م ��ن ا�صتيفاء اأي
منه ��ا ،يجب اإي�صاح االأ�صباب بالتف�صيل ،مع االآخذ بالعلم اأن
هذه امل�صتندات جزء مهم من درا�صة امل�صروع ،وعدم توافرها
ي�صبب تاأخ ًريا يف تقييم الطلب اأو اإلغائه ب�صكل نهائي.
مالحظة:
يلزم تزويد ال�صندوق بن�صخ اإلكرتونية من امل�صتندات املطلوبة
على قر�ص ممغنط .CD -
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خدمة صناعية

تجديد ترخيص صناعي نهائي

وصف الخدمة:

ت��ت��ي��ح ه���ذه ال��خ��دم��ة للمصانع ت��ق��دي��م ط��ل��ب ال��ت��ج��دي��د ل��ت��راخ��ي��ص��ه��ا الصناعية
خ����الل دق���ائ���ق م����ع����دودة م���ن خ����الل ال���م���وق���ع اإلل���ك���ت���رون���ي ،م���ع متابعة

��ي���ا وإن���ه���اء اإلج�������راءات م���ن دون ال��ح��اج��ة ل��م��راج��ع��ة م��ق��ر ال�����وزارة.
ال��ط��ل��ب آل� ً

وت أات ��ي هذه اخلدمة بع ��د اأن اأطلقت الوزارة خالل الفرتة
املا�صية خدمة اإ�ص ��دار الرتاخي�ص ال�صناعية اإلكرتون ًيا،
الت ��ي اأ�صهمت ب�ص ��كل كب ��ري يف ت�صهيل إاج ��راءات اإ�صدار
الرتاخي�ص ،وكانت وزارة التجارة وال�صناعة قد اعتمدت
ع ��د ًدا من االإجراءات التطويرية للقطاع ال�صناعي خالل
االأع ��وام املا�صية �صع ًيا منها لدعم تو�ص ��ع القطاع ،واإزالة
اأي عوائ ��ق تقف اأمام ��ه ،واال�صتفادة م ��ن توظيف التقنية
خلدم ��ة ودع ��م امل�صتثمري ��ن يف القط ��اع ،وبالتايل خدمة
االقت�ص ��اد املحل ��ي ،واإ�صاف ��ة للرتاخي� ��ص ال�صناعي ��ة
االإلكرتوني ��ة تقدم ال ��وزارة جمموعة خدم ��ات اإلكرتونية
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اأخرى للقطاع ال�صناعي ،اأبرزه ��ا خدمات تاأييد العمالة
وخدم ��ات االإعف ��اء اجلمرك ��ي وحتديث بيان ��ات امل�صانع
وغريها من اخلدمات االإلكرتونية.
والوق ��ت امل�صتغ ��رق إالمت ��ام طل ��ب الرتخي� ��ص ال�صناع ��ي
النهائي هو  3اأيام عمل من بداية تقدمي الطلب ،حيث عند
تقدمي طلب جتديد ترخي�ص �صناعي نهائي �صتو ّفر اخلدمة
للمق ��دم رقم طلب ميكن من خالله متابعة طلبه عن طريق
اأ�صه ��ل واأ�صرع الو�صائل مث ��ل الهاتف اجل ��وال ،اإ�صافة اإىل
بع� ��ص اخلدم ��ات اال�صتعالمية الت ��ي ت�صاعده عل ��ى معرفة
حالة طلبه من دون مراجعة مبنى الوزارة.

برعاية:
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مدن صناعية

بتخطيط مدروس

«حائل الصناعية» تواصل تعزيز حضورها عبر
أفضل المعطيات

تتخذ مدينة حائل الصناعية التي أنشئت عام 2003م بمساحة 2,560,000م 2موقعها الالئق

بين المدن الصناعية عبر سلة متنوعة من الخيارات والمنتجات التي تخدم المخطط التنموي
المحلي ،وتتوزع على مجاالت مختلفة تشكل في مجموعها القوة الدافعة للتميز .وتتأهب
أساسيا في سباق الريادة وهي تستكمل المرحلة الثانية من أعمال األرصفة
العبا
ً
المدينة لتكون ً

واإلنارة والمباني اإلدارية ومحطة الكهرباء المتنقلة وتوزيع اللوحات التوعوية واإلرشادية.

مزايا املدينة
م ��ا يجع ��ل حائ ��ل ال�صناعية بيئ ��ة �صناعية جاذب ��ة ،وجود
حزم ��ة من املواد االأولية الداخلة يف ال�صناعة كال�صناعات
الغذائية وال�صناعات املعدني ��ة االإ�صافية وخا�صة اجلب�ص،
التنج�صتني ،الزنك ،ال�صيلي ��كا ،اأحجار الزينة البوك�صايت،
واملغني�صي ��وم .ف�صال ع ��ن توافر �صبكة ط ��رق �صريعة و�صكة
احلدي ��د التي ترب ��ط املنطق ��ة باملناطق االأخ ��رى ،واأ�صواق
ن�صطة؛ ما ي�صفي مزايا تناف�صية على املدينة.
واقرتح خمططو املدينة ال�صناعية يف اإطار جاهزية املدينة
منظوم ��ة م ��ن ال�صناعات التي ت�صتن ��د اإىل اخلامات االأولية
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الت ��ي تزخر بها املدينة كاملنتج ��ات الغذائية ومنتجات الورق
والطباعة والن�صر ومواد البناء واملنتجات اخل�صبية وامل�صروبات
وال�صناعات الطبية والدوائية وال�صناعات املعدنية االأ�صا�صية
وال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية واملالب�ص واخلزف ،ومل
يغفل املخططون حجز م�صاحة معتربة لل�صناعات الن�صائية.
منتجات مناف�صة
منتج ��ا و27
تنتظ ��م املدين ��ة ال�صناعي ��ة  25م�صن ًع ��ا ً
م�صنع ��ا حتت االإن�ص ��اء؛ من بينه ��ا منتج ��ات اأ�صمنتية
وبال�صتيك و�صناعات اأغذية.

برعاية:

يق ��وم م�صن ��ع �صرك ��ة ال�صعودي ��ة للمنتج ��ات املتخ�ص�ص ��ة
"�صبكي ��م" باإنت ��اج اأف ��الم خ ��الت فينيل االإثيل ��ني ،التي
ت�صتخدم يف �صن ��ع األواح اخلاليا ال�صم�صي ��ة امل�صتخدمة يف
اإنت ��اج الكهرباء من الطاقة ال�صم�صي ��ة ،ويعد امل�صروع االأول
م ��ن نوعه يف منطقة اخلليج ،وياأتي اإن�صاء امل�صنع من�صج ًما
م ��ع اأهداف اململكة التي ت�صعى الأن ت�صبح واحدة من القوى
الدافعة يف جمال الطاقة املتجددة.
ويعك� ��ص م�صنع �صتار ف ��ود داخل املدين ��ة ال�صناعية قدرة
وجاذبي ��ة املدين ��ة ال�صناعي ��ة بحائ ��ل على توف ��ري النجاح
واالنطالق لعدي ��د من التجارب ال�صناعي ��ة التي ن�صاأت يف
االأ�ص ��ل خارج البالد ،وه ��ي نقلة توؤكد الفك ��رة التي قامت
عليه ��ا نظرة املخططني لال�صتفادة م ��ن توافر املواد اخلام
وتكلف ��ة النقل ،وه ��ذه املرة لل�صناع ��ات الغذائية .وحظيت
الفكرة حينها باهتمام داخلي كبري مفاده جاذبية اال�صتثمار
املحلي بخيارات ��ه املتعددة لعديد من التج ��ارب ال�صناعية
التي نه�صت يف اخلارج.
فيم ��ا يعك ��ف ال�صناعيون عل ��ى اإطالق م�صن ��ع �صركة
اأجا لل�صناعات الدوائي ��ة "الكيميائية" وم�صنع �صركة
ال ��رواد الوطني ��ة للبال�صتي ��ك املح ��دودة "الت�صني ��ع"
لالن�صم ��ام اإىل مراف ��ق املدين ��ة ال�صناعي ��ة الن�صط ��ة
ودورتها االإنتاجية اجلادة.
تعرب يف جممله ��ا عن النموذج
املراف ��ق االإنتاجي ��ة ال�صابقة ِّ
التنم ��وي اجلاد واملاأمول الذي يحاول القائمون على املدينة
االنط ��الق م ��ن خالل ��ه لو�ص ��ع حائل عل ��ى خريط ��ة املدن
ال�صناعية ال�صعودية كتجربة تزخر بكثري من االأفكار.
مزيد من اللم�صات
يتوا�ص ��ل عم ��ل مهند�ص ��ي املراف ��ق ال�صناعي ��ة واخلدمية
واللوج�صتي ��ة عل ��ى تعزي ��ز جاهزي ��ة املدين ��ة ال�صناعي ��ة
وحتفيزها جلذب مزيد من اال�صتثمارات ،ومن بني املرافق
الت ��ي ينتظم فيها االأداء ،املجم ��ع التجاري وهو على اأحدث
املوا�صف ��ات الت�صميمية ،وحمطة حتوي ��ل الكهرباء بتمويل
يتج ��اوز  100مليون ريال ،و�صل�صل ��ة امل�صانع اجلاهزة التي
ي�ص ��ل عدده ��ا اإىل  12م�صن ًعا .وم�ص ��روع ا�صتكمال البنية
التحتية باملدينة ال�صناعية بعقد يتجاوز  93مليون ريال ،فيما
مت االنتهاء من ت�صميم املجمع ال�صكني باملدينة ال�صناعية.

�صناعة الأفكار
املدينة ال�صناعية بحائل باتت ترتقب خمرجات منظومة
ال�صراكة املجتمعي ��ة التي تنظمها الفعالي ��ات وامللتقيات
وبرام ��ج التجمع ��ات ال�صناعي ��ة للمن�ص� �اآت ال�صغ ��رية
واملتو�صطة ،ومبادرات ريادة االأعمال واالبتكار ،و�صراكة
رواد االأعم ��ال واملن�صاآت ال�صغ ��رية وحا�صنات االأعمال،
الت ��ي تطلقها جامعة حائ ��ل ،وبرنامج ال�صم ��ال للتنمية،
وه ��ي من�صات �صراك ��ة تفاعلية قوية تدع ��م تطور قطاع
االأعم ��ال باملنطقة ع ��رب برامج حتفيز مبتك ��رة ،كما اأنه
جم ��ال دع ��م متوا�صل من "م ��دن" كما ح ��دث يف ختام
ملتق ��ى ري ��ادة االأعمال وم ��ا اأعقبه من توقي ��ع مزيد من
االتفاقيات الت ��ي تدعم �صراكات عديدة ل�صالح املنطقة
واأعماله ��ا ،يف جترب ��ة جدي ��دة وواعدة �صتح ��ول عرو�ص
ال�صم ��ال اإىل اأك ��رب حا�صنة لرواد االأعم ��ال � كما يراهن
على ذلك االقت�صاديون.
موؤ�صرات حيوية
وكان معايل الدكتور توفيق الربيعة وزير ال�صناعة ،قد
اأ�صار يف احلف����ل اخلتامي مللتقى ريادة االأعمال 2015
بحائ����ل ،اإىل التطور املت�ص����ارع لهذه املنطقة بدعم من
القيادة احلكيمة ،ومبتابعة اأمري منطقة حائل ونائبه.
وق����ال" :زرت اليوم املنطقة و�ص����ررت بالتو�صع الكبري
للمدينة ال�صناعي����ة بحائل" ،وو�صفها باأنها من املدن
ال�صناعية املتميزة على م�صت����وى الوطن .وتابع :زرت
فيه����ا م�ص����روع �صرك����ة الت�صنيع وجممع ال����رواد الذي
تبلغ تكالي����ف اإن�صائه  500مليون ري����ال ،وم�صروع اأجا
لالأدوي����ة بتكلف����ة  230مليون ري����ال ،وم�ص����روع �صركة
�صبكيم بتكلفة  150مليون ريال.
وم�ص����ى د .الربيعة يق����ول :اإن �صركة �صبكيم ابتعثت
� 20صا ًب����ا �صعود ًي����ا للياب����ان ،كم����ا ابتعث����ت �صرك����ة
الت�صني����ع ع����د ًدا اآخر لعدد م����ن ال����دول االأوروبية،
قر�صا �صناع ًي����ا يف منطقة
مبين����ا اأن الدولة تق����دم ً
حائ����ل مبا ي�صمل  % 75م����ن تكاليف امل�صانع بهدف
دع����م املنطقة ودع����م اقت�صاديات الوط����ن ،والعمل
على خلق فر�ص عملية ل�صباب الوطن.
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مالمح السياسة الصناعية في المملكة

الصناعة تتهيأ لحقبة التحوالت االقتصادية

تهدف السياسة االقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية �� كما تقول الدراسة الصادرة عن وزارة التجارة
والصناع���ة �� إل���ى تنويع القاع���دة االقتصادية من خالل تقليل االعتماد األساس���ي الس���ائد اليوم على قطاع
تصدير الزيت الخام ،ولكن يبدو أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتالل المركز األول بالنسبة للموارد

تكون مصدر التمويل الرئيس���ي لمش���اريع التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية.
األخ���رى ،إذ إن عائدات���ه الضخمة ّ

ال�صناعات التحويلية رائدة التغيري
 .1رف ��ع طاقة االقت�صاد الوطني االإنتاجية بحيث يتمكن من
اإنتاج جمموع ��ة متنوعة من ال�صلع ،وبتكالي ��ف ت�صاعده على
املناف�صة يف االأ�صواق املحلية واخلارجية.
 .2اال�صتف ��ادة م ��ن املزاي ��ا الكب ��رية الت ��ي تتيحه ��ا االأ�صعار
املنخف�ص ��ة للطاق ��ة والكمي ��ات الوف ��رية م ��ن امل ��واد اخلام
الناجت ��ة ع ��ن الب ��رتول وم�صتقات ��ه ال�صناعي ��ة وال ��رثوات
الزراعي ��ة واملعدنية وال�صمكية وا�صتغالل هذه املزايا واملوارد
لتنويع القاعدة ال�صناعية.
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 .3تو�صي ��ع وتعمي ��ق �ص ��الت اململك ��ة بالتكنولوجي ��ا العاملية
احلديثة.
 .4ت�صجي ��ع اال�صتفادة من كامل طاق ��ات القطاع اخلا�ص يف
ال�صناعات التحويلية.
 .5حتقيق تنمية �صناعية اإقليمية متوازنة.
 .6رف ��ع اإنتاجية القط ��اع ال�صناعي بت�صجيع قي ��ام امل�صانع
ذات الطاقات االإنتاجية املثلى.
 .7تقلي���ل اعتم���اد ال�صناع���ة عل���ى العم���ال غ���ري
ال�صعوديني ،وذلك من خالل تطوير املهارات الوطنية

برعاية:

بتنمي���ة اإمكاني���ات التعلي���م الفن���ي والع���ام ،واالأخ���ذ
باأ�صلوب التدريب على راأ�ص العمل.
 .8زي���ادة ن�صب���ة التع���اون والتكام���ل ب���ني خمتل���ف
ال�صناعات القائمة.
( أا ) بيان ال�صيا�صة ال�صناعية:
 .1تهدف احلكومة اإىل ت�صجيع وتو�صعة جماالت ال�صناعات
التحويلي ��ة وال�صناع ��ات املعتمدة على الزراع ��ة ،وذلك ملا
�صتحقق ��ه هذه املجاالت م ��ن م�صاهمات يف الدخل القومي،
وما �صتجنيه من فر�ص العمل التي �صتوؤدي اإىل رفع امل�صتوى
املعي�ص ��ي لالأفراد واملجتمع ،وم ��ا �صتجنيه الدولة من فوائد
بف�ص ��ل تنويع القاع ��دة االقت�صادية للب ��الد ،ولهذا ال�صبب
االأخ ��ري فاإن احلكومة �صتتبنى اخلط ��ط التي �صتحقق عددًا
من امليزات ،اإ�صافة اإىل زيادة الدخل القومي ،مثل تخفيف
تاأثري اال�صطرابات االقت�صادية اخلارجية على اقت�صاديات
اململك ��ة ،واإتاح ��ة كثري من فر� ��ص العمل الفن ��ي ال�صتيعاب
الكف ��اءات والق ��درات الفنية املتط ��ورة لل�صع ��ب ال�صعودي.
 .2اإن مب ��د أا التناف� ��ص احل ��ر ال�صائ ��د ب ��ني املوؤ�ص�ص ��ات
ال�صناعي ��ة والتجارية ه ��و اأ�صا�ص الن�ص ��اط االقت�صادي يف
اململك ��ة ،واإدراك احلكوم ��ة له ��ذه احلقيق ��ة يجعله ��ا توؤمن
باأن ��ه لتحقيق اأهداف التنمي ��ة ال�صناعية ،فاإنه ال بد لها يف
النهاي ��ة من اإعطاء هذه املوؤ�ص�ص ��ات اخلا�صة كامل احلرية
لتحمل م�صوؤولية تنفيذ امل�صاريع ال�صناعية ،ويف �صبيل ذلك
�صتق ��دم كل الدع ��م والع ��ون يف كل مراحل تنفي ��ذ امل�صاريع
ال�صناعي ��ة للموؤ�ص�ص ��ات اخلا�صة ولرج ��ال االأعمال الذين
لديهم الرغبة يف حتقيق االأرباح املجزية واال�صتعداد لتقبل
نتائج النجاح والف�صل.
وي�صم ��ل الدع ��م احلكوم ��ي امل�صاع ��دة يف اإن�ص ��اء امل�صاريع
ال�صناعية ومتويلها اأو امل�صاركة يف اإدارتها اإذا كان حجمها
اأو نوعي ��ة التكنولوجيا التي �صت�صتخدمها فوق طاقة القطاع
اخلا�ص وحده.
 .3تعت ��رب احلكوم ��ة اأن املناف�ص ��ة التي ت�صته ��دف م�صلحة
امل�صتهلك ��ني ه ��ي خري �صبي ��ل لدف ��ع املوؤ�ص�ص ��ات ال�صناعية
اخلا�ص ��ة اإىل اختي ��ار امل�صاريع املحققة للرب ��ح وامل�صتوعبة
لطاق ��ة ال�ص ��وق ال�صرائية ،وذل ��ك باختي ��ار امل�صاريع االأكرث

مالءم ��ة الحتياجات االأ�ص ��واق ،التي متت ��از بتكلفة اإنتاجية
منخف�صة ،مما �صيوؤدي اإىل حتديد اأ�صعار املنتجات بحدود
معقولة وعادلة لكل من املنتج وامل�صتهلك.
كم ��ا اأن احلكومة ل ��ن ت�صم ��ح باملناف�صة االأجنبي ��ة ال�صارة
كاملناف�صة االإغراق ّية.
 .4وللت أاك ��د م ��ن اأن رجال االأعمال الراغب ��ني يف امل�صاهمة
يف التنمي ��ة ال�صناعي ��ة للمملك ��ة عل ��ى علم ب ��كل البيانات
واملعلومات الالزمة الختيار وتنفيذ وت�صغيل واإدارة امل�صاريع
ال�صناعي ��ة ذات اجلدوى بنجاح تام ،فاإن احلكومة �صتقوم
ب ��ني وقت و آاخ ��ر بن�ص ��ر املعلوم ��ات اخلا�صة ع ��ن امل�صاريع
املجدية ،التي ميكن اال�صتثم ��ار فيها ،واأي معلومات مفيدة
بهذا اخل�صو�ص ،ويف الوقت نف�صه �صتقوم احلكومة بتقدمي
اخلدمات الفنية واالإدارية للمن�صاآت ال�صناعية القائمة.
 .5رغب ��ة م ��ن احلكوم ��ة يف ت�صجيع رج ��ال االأعم ��ال على
اال�صتثم ��ار يف امل�صاري ��ع التي تع ��ود بالنفع عل ��ى االقت�صاد
الوطن ��ي ،فاإنها على ا�صتعداد لتق ��دمي احلوافز الت�صجيعية
واملالية املختلفة لكل القطاع ��ات ال�صناعية ،بحيث تتمكن
كل امل�صاري ��ع املمتازة يف فكرتها واإدارتها من حتقيق عوائد
واأرباح معقول ��ة الأ�صحابها ،كما �صتقدم احلكومة يف الوقت
نف�ص ��ه هذه احلوافز ل ��كل م�صاريع القط ��اع ال�صناعي وف ًقا
لالأ�ص� ��ص املو�صوعة لذلك ،ويف اأ�ص ��رع وقت ممكن ،وت�صمل
احلوافز ما يلي:
tتقدمي القرو�ص وامل�صاركة الراأ�صمالية ب�صروط �صهلة وم�صجعة.
tم�صاع ��دة رجال االأعمال على تكوين �صركات �صناعية
بينهم ،مع امل�صاعدة يف تنظيمها.
tامل�صاع ��دة عل ��ى اختي ��ار امل�صاري ��ع ال�صناعي ��ة واإعداد
درا�صات اجلدوى االقت�صادية وتقييمها.
tتقدمي العون الفني واملايل الالزم لت�صغيل امل�صانع.
tاإعف ��اء املاكين ��ات واملعدات واملواد اخل ��ام من الر�صوم
اجلمركية.
tاإعف ��اء ح�ص� ��ص ال�ص ��ركاء االأجانب يف روؤو� ��ص اأموال
امل�صاري ��ع م ��ن �صرائب اأرب ��اح ال�ص ��ركات ،كما ن� ّ��ص على
ذلك نظام ا�صتثمار راأ�ص املال االأجنبي.
tاإعط ��اء االأف�صلي ��ة للمنتج ��ات الوطني ��ة يف امل�صرتيات
احلكومية.
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tفر� ��ص �صرائ ��ب جمركي ��ة عل ��ى املنتج ��ات االأجنبي ��ة
املناف�صة ،وذلك حلماية املنتجات املحلية.
tمنح قطع االأرا�صي يف املدن ال�صناعية الإقامة امل�صانع عليها.
tتقدمي الدعم الالزم لتدريب العاملني ال�صعوديني بها.
tامل�صاعدة على ت�صدير املنتجات الوطنية.
 .6ق ��ررت الدول ��ة تطبي ��ق مب ��د أا الرتخي� ��ص ال�صناع ��ي
للم�صاري ��ع التي يتج ��اوز راأ�ص املال امل�صتثم ��ر فيها ،اأو عدد
العامل ��ني بها اأو طاقته ��ا االإنتاجية ح ��دودًا معينة ،على اأال
ترف�ص ال�صلط ��ات املرخ�صة منح ه ��ذه الرتاخي�ص ،اإال يف
احل ��االت التي تت�صل مب�صلحة الب ��الد العليا اأو باالقت�صاد
الوطن ��ي .وقد كانت هناك دوافع لهذا القرار منها :متكني
احلكوم ��ة م ��ن تن�صيق وتنظي ��م اأنواع الدع ��م املختلفة اآلتي
تقدمها للقطاع ال�صناع ��ي ،وجعل هذه امل�صاعدات حمققة
لالأهداف املرجوة منها ب�صكل اأكرث فاعلية واإيجابية ،وكذلك
اإ�صاع ��ة جو م ��ن الطماأنينة واالأمان يف القط ��اع ال�صناعي،
يح�ص في ��ه امل�صتثم ��رون ال�صناعيون ب� �اأن م�صاريعهم التي
ين�صئونه ��ا يف �صوء احتياجات االأ�صواق ملنتجاتها ميكنها اأن
حتقق االأرباح والفوائد املاأمولة.
 .7تهدف �صيا�ص ��ة احلكومة � بالن�صبة للم�صاريع ال�صناعية
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كب ��رية احلجم الت ��ي ال ميكن اأن يقوم به ��ا القطاع اخلا�ص
مبفرده � اأن تتكفل احلكومة باإن�صائها ،على اأن تتيح للقطاع
امل�صاهمة فيه ��ا ح�صب اإمكانياته ،ويف ه ��ذه احلالة وكذلك
يف احلاالت التي �صتقوم احلكومة فيها بتمويل بع�ص روؤو�ص
االأموال الالزمة للم�صاريع ال�صناعية اخلا�صة ،فاإن �صيا�صة
احلكوم ��ة تهدف اإىل بيع اأ�صهمها يف هذه امل�صاريع للجمهور
يف الوق ��ت املنا�ص ��ب ،طامل ��ا كان ذل ��ك حمق ًق ��ا للم�صلحة
العام ��ة ،وت�صتثن ��ى �صيا�ص ��ة احلكومة � من ه ��ذه احلاالت �
امل�صاريع ال�صناعية التي مت�ص االأمن القومي للبالد.
اأما يف احلاالت التي ال ب ��د فيها من ت�صلم احلكومة مقاليد
االإدارة يف أاح ��د امل�صاريع ب�صبب عدم مقدرة رجال االأعمال
عل ��ى اإدارته ،فاإنها �صتعي ��د اإدارة �صوؤونه اإليهم باأ�صرع وقت
ممك ��ن ،ولذلك فاإن االأه ��داف البعي ��دة ل�صيا�صة احلكومة
ال�صناعي ��ة جتعل من احلكومة �صري ًكا للمنتجني يف القطاع
اخلا�ص ولي�صت مناف�صة لهم.
� .8صتب ��ذل احلكومة ق�صارى جهده ��ا لتتجنب اللجوء اإىل
فر� ��ص القي ��ود الكمي ��ة اأو طريقة حتديد االأ�صع ��ار كو�صائل
لتنفي ��ذ �صيا�صتها ال�صناعية ،كما ل ��ن حتاول فر�ص اأي نوع
م ��ن القيود ،اإال يف احلاالت التي يثب ��ت فيها ف�صل االأ�صلوب

برعاية:

التناف�ص ��ي ،وينطب ��ق هذا عل ��ى ال�صلع التي تت�ص ��م طبيعتها امل�صاري ��ع ال�صناعية املرخ�صة باأجر ا�صمي ال يقارن مطل ًقا
باأ�صعار االأرا�صي خارج هذه املدن ،هذا وقد متت تو�صعة كل
بال�صفات االحتكارية.
 .9ويف كل ما ال يتعار�ص مع االأنظمة القائمة ،فاإن احلكومة من امل ��دن ال�صناعية يف الريا�ص وج ��دة والدمام ،بتطوير
تعرتف بحق القطاع اخلا� ��ص العامل يف حقل ال�صناعة يف م�صاحات كبرية.
اختي ��ار وا�صتغالل واإدارة امل ��وارد االقت�صادية ،التي ت�صمل
الق ��وى الب�صرية العاملة يف هذا احلقل ،بهدف رفع م�صتوى اخلدمات:
وت�صم ��ل :الكهرباء  ..وقد دعمته ��ا احلكومة مبا جعل �صعر
الكفاءة االإنتاجية ال�صناعية اإىل اأق�صى حد ممكن.
 .10ترح ��ب احلكومة بدخ ��ول روؤو�ص االأم ��وال واخلربات الكيلوواط�/صاعة  0.05ريال (خم�ص هلالت) لال�صتهالك
االأجنبية اإىل قطاع ال�صناعة يف اململكة ،وتوجه لها الدعوة ال�صناعي .واملاء  ..وتدعمه احلكومة اأي�صا ويبلغ �صعر املرت
(خم�صا وع�صرين هللة) .اأما الغاز
بالتع ��اون مع رج ��ال االأعم ��ال ال�صعوديني الإقام ��ة م�صاريع املكع ��ب منه  0.25ريال
ً
التنمية ال�صناعية ،ولي�ص هذا اإال اعرتا ًفا من احلكومة مبا والوقود  ..فهما اأدنى املواد اأ�صعا ًرا يف اململكة.
�صيحقق ��ه مثل هذا التعاون من فوائ ��د لتنمية ال�صناعة يف
اململك ��ة ،خا�صة يف جم ��االت االإدارة ال�صناعية ،والقدرات � .2صرائب ال�صركات:
الفني ��ة ،واإمكانيات الت�صوي ��ق العاملي الت ��ي ت�صحب روؤو�ص تتمت ��ع كل ال�ص ��ركات ال�صعودي ��ة� ،صناعي ��ة كان ��ت اأو غ ��ري
االأم ��وال االأجنبية امل�صتثم ��رة يف ال�صناعات املحلية ،ولهذا �صناعية ،باإعفاء كامل من كافة �صرائب ال�صركات ،ولكنها
فاإن احلكوم ��ة تود اأن توؤكد حر�صها عل ��ى تفادي فر�ص اأي تخ�صع للزكاة ،وه ��ي �صريبة اإ�صالمية �صغرية حت�صب على
قيود عل ��ى حركة نقل االأموال اإىل اململك ��ة اأو اإىل خارجها ،اأ�صا�ص  %2.5من املوجودات ال�صائلة
كم ��ا اأنها ت ؤوك ��د التزامه ��ا ب�صيا�صته ��ا يف اح ��رتام ملكيات اأما ال�صركات االأجنبية فعليها اأن تدفع �صريبة �صنوية تراوح
ب ��ني  25و %45من اأرباحها ،اأما ال�ص ��ركات ال�صناعية التي
االأفراد النابعة من مبادئ ال�صريعة االإ�صالمية.
� .11صتوف ��ر احلكوم ��ة كل املراف ��ق العام ��ة والتجهي ��زات ي�صاه ��م فيه ��ا راأ�ص مال �صع ��ودي بن�صب ��ة  %25فاأكرث فاإنها
االأ�صا�صية التي ال بد منه ��ا لقيام ال�صناعات ذات اجلدوى تعفى من �صريبة االأرباح ملدة ع�صر �صنوات من بدء الت�صغيل.
االقت�صادي ��ة .ومب ��ا اأن احلكوم ��ة ت ��درك اأهمي ��ة التنمي ��ة
ال�صامل ��ة و�صرورتها لتحقي ��ق التقدم ال�صناع ��ي املُرتقب .3 ،القرو�س ال�صناعية:
فاإنه ��ا �صتب ��ذل كل اإمكانياته ��ا يف تطوي ��ر كاف ��ة قطاع ��ات مين ��ح �صن ��دوق التنمي ��ة ال�صناعي ��ة ال�صع ��ودي ً
قرو�ص ��ا
اململكة االقت�صادية ،بحي ��ث توفر للمنتجني ما يكفيهم من للموؤ�ص�ص ��ات ال�صناعية ت�صل اإىل  %50من اإجمايل تكاليف
املوارد املحلية املالئمة ،وترفع من م�صتوى القدرة ال�صرائية امل�صروع ،ويتم ا�صرتدادها على مدى خم�ص اأو ع�صر �صنوات
لدى امل�صتهلكني .كل ذلك يف اإطار اقت�صاد وطني مزدهر .تبد أا بعد مهلة تراوح بني �صنة و�صنة ون�صف من بدء االإنتاج،
وال يتقا�ص ��ى ال�صن ��دوق اأي اأرباح عن ه ��ذه القرو�ص �صوى
احلواف��ز املتاح��ة للقط��اع اخلا���س العام��ل يف الر�صوم االإدارية التي تبلغ ن�صبتها  %2.5من كل قر�ص.
 .4تف�ص��يل احلكوم��ة املنتج��ات الوطني��ة لتاأم��ني
ال�صناعات التحويلية
م�صرتياتها:
 .1الأرا�ص��ي:
اأن�ص� �اأت الدولة عددًا من املدن ال�صناعية املجهزة مبختلف متنح احلكوم ��ة اأف�صلية للمنتجات الوطني ��ة على مثيالتها
الو�صائ ��ل الالزم ��ة الإقام ��ة امل�صان ��ع فيه ��ا ،وهن ��اك عدد االأجنبي ��ة عن ��د التعاقد لت أام ��ني م�صرتياتها ،وق ��د اأ�صدرت
م ��ن امل ��دن ال�صناعي ��ة اجلديدة يت ��م جتهيزه ��ا يف الوقت احلكومة قرارها باملر�صوم امللكي رقم  14يف 1397/4/7ه�
ن�ص على تف�صيل
احلا�ص ��ر ،ومتن ��ح قط ��ع االأرا�صي يف هذه امل ��دن الأ�صحاب بنظام تاأمني م�صرتيات احلكوم ��ة ،حيث ّ
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دراسة

امل�صنوع ��ات واملنتجات ذات املن�ص أا ال�صع ��ودي على غريها
م ��ن مثيالته ��ا االأجنبية مت ��ى كانت حمقق ��ة للغر�ص الذي
تق ��رر التاأمني م ��ن اأجله ،ولو كانت تق ��ل يف املوا�صفات عن
مثيالته ��ا االأجنبي ��ة ،كم ��ا أاج ��از املر�صوم �ص ��راء املنتجات
الوطنية بالطريق املبا�صر اإذا كانت من اإنتاج م�صنع واحد،
ويف حالة تعدد امل�صانع يتعني اإجراء مناف�صة بينها ،على اأن
حتدد وزارة ال�صناعة يف كلتا احلالتني ال�صعر املنا�صب.
كم ��ا �ص ��در ق ��رار جمل� ��ص ال ��وزراء رق ��م  1977يف
1396/11/17ه� �� ،باإل ��زام االإدارات الفني ��ة يف ال ��وزارات
واملوؤ�ص�ص ��ات العام ��ة وال�ص ��ركات اال�صتثماري ��ة العامل ��ة مع
الدولة ،عن ��د و�صع موا�صفات امل�صاري ��ع احلكومية ،اإعطاء
االأولوي ��ة ملنتج ��ات ال�صناع ��ة الوطني ��ة مت ��ى كانت حتقق
الغر�ص املن�صود الذي من اأجله تقرر التاأمني.
ه ��ذا وقد اأ�صدر جمل�ص ال ��وزراء اأي�صا يف 1398/4/18ه�،
ق ��راره رقم  377ب�صاأن �صرورة الن�ص يف جميع العقود التي
تربمه ��ا الدولة عل ��ى التزام ال�صرك ��ة اأو املوؤ�ص�ص ��ة املتعاقد
معها ب� �اأن ت�صرتي املنتجات الوطنية التي تت�صمنها القوائم
الت ��ي تعدها وزارة ال�صناع ��ة والكهرباء ملنتجات ال�صناعة
املحلي ��ة ال�صاحل ��ة للم�صرتيات احلكومية ،بع ��د التاأكد من
جودتها واعتدال اأ�صعارها وتوافر كمياتها.
ه ��ذا وق ��د اأ�ص ��درت وزارة ال�صناع ��ة والكهرب ��اء اأخ � ً�ريا
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قائم ��ة بامل�صان ��ع الوطنية التي يجب اأن تعط ��ى االأولوية يف
امل�صرتي ��ات احلكومي ��ة ،ومين ��ع املقاولون م ��ن ا�صترياد ما
مياثل منتجاتها ،و�صملت القائمة  3596م�صنع ًا حتى تاريخ
1423/9/30ه� �� ،موزعة على اأحد ع�ص ��ر قطاع ًا �صناع ًيا،
وت�صدر هذه القائمة ب�صفة غري دورية.
 .5اإعانة تدريب العمال ال�صعوديني:
اهتم ��ت اخلطة اخلم�صية الثانية للتنمية مبا ميكن اأن يقوم
به القطاع اخلا�ص جت ��اه النه�صة يف اململكة ،وحتى يتحقق
ذل ��ك كان ال بد م ��ن االعتماد على الق ��وى العاملة الوطنية
ذات امل�صتوى اجليد من املهارة الفنية ،وم�صاهمة من وزارة
العم ��ل وال�صوؤون االجتماعية فقد اأن�صاأت اإدارة تتوىل �صوؤون
التدري ��ب على راأ�ص العم ��ل ،لت�صاعد اأ�صح ��اب االأعمال يف
جهودهم لرفع م�صتوى مهارة اليد العاملة لديهم.
وقد اأ�صدرت الوزارة � بالتعاون مع وزارة ال�صناعة والكهرباء
ووزارة املالي ��ة واالقت�صاد الوطن ��ي � قواعد �صرف اإعانات
التدري ��ب للقط ��اع ال�صناع ��ي� ،صملت اأن ��واع التدريب التي
ت�صمله ��ا االإعانة ،وهي التدريب على راأ�ص العمل ،والتدريب
عن طريق ابتعاث عدد من عمال امل�صانع ،واأخريا الدورات
اجلماعية التي تنظمها االأجهزة احلكومية ذات العالقة مع
ال�صركات ال�صناعية املتخ�ص�صة.

برعاية:

كما ا�صتمل ��ت هذه القواعد على ال�صروط الواجب توافرها ملنح
االإعان ��ة وطريقة �صرفها �ص ��واء كان التدريب داخل ًيا على راأ�ص
العمل اأو يف مراكز التدريب املهني اأو خارجيا عن طريق االبتعاث.
 .6احلماية اجلمركي��ة:
ومن ب ��ني احلواف ��ز التي قررته ��ا الدولة مل�صاع ��دة القطاع
اخلا�ص يف النمو والتطوير ،اإعداد اأ�ص�ص حلماية ال�صناعات
الوطني ��ة من مناف�صة ال�صل ��ع املثيلة لها يف االأ�صواق املحلية،
وتتخل�ص هذه االأ�ص�ص يف االآتي:
 .1اأن يك ��ون اإنت ��اج ال�صناع ��ات املطل ��وب حمايته ��ا كاف ًيا
لتغطي ��ة اجلزء االأكرب من احتياج ��ات ال�صوق املحلية ،حتى
ال تكون زيادة الر�صوم اجلمركية يف ظل عدم كفاية االإنتاج
املحلي جمرد عبء ال مربر له على امل�صتهلك.
 .2اأن يك ��ون االإنتاج املحلي عل ��ى درجة منا�صبة من اجلودة
حتى ال ي�صار امل�صتهلك.
 .3اأن تكون اأ�صعار املنتج املحلي مرتفعة ن�صب ًيا على االأ�صعار
التي تب ��اع بها املنتجات امل�صت ��وردة املناف�صة له يف االأ�صواق
املحلية نتيجة الرتفاع تكاليف االإنتاج يف ال�صناعات الوطنية.
 .4اأن تك ��ون لل�صناعة املطلوب حمايته ��ا اأهمية لالقت�صاد
القومي وتقا�ص هذه االأهمية باملعايري التالية:
( أا ) القيمة امل�صافة اإىل كل من الناجت والدخل القومي.

(ب) فر� ��ص العم ��ل التي تخلقه ��ا ال�صناع ��ة ،وال �صيما يف
جمال تدريب وت�صغيل االأيدي العاملة ال�صعودية.
(ج) حجم روؤو�ص االأموال امل�صتثمرة يف ال�صناعة.
(د) الفر� ��ص التي تخلقها ال�صناعة لقيام �صناعات اأخرى
مكملة يف اململكة.
 .5اأن تكون مدة �صريان التعرفة املقرتحة خم�ص �صنوات تعاد
بعدها التعرفة اإىل ما كانت عليه ،وترى الوزارة اأن هذه املدة
تع ��د كافية حت ��ى توفر ال�صناع ��ة الوطنية احلماي ��ة الذاتية
لنف�صه ��ا عن طري ��ق اال�صتخ ��دام االأمث ��ل لعنا�ص ��ر االإنتاج،
ورف ��ع كفايتها االإنتاجية ،وا�صتغالل كام ��ل طاقتها االإنتاجية
وزيادته ��ا اإىل احلج ��م االقت�ص ��ادي لتتمتع بوف ��رة االإنتاج.
 .6مقابل احلماية التي تكفلها الدولة لل�صناعات الوطنية،
يج ��ب اأن تراع ��ى م�صلح ��ة امل�صتهل ��ك بتوجي ��ه اأ�صح ��اب
امل�صانع املحلي ��ة اإىل ت�صعري منتجاتهم على اأ�صا�ص تكاليف
االإنتاج الفعلية ،مع احت�صاب عائد جمز على روؤو�ص االأموال
امل�صتثم ��رة ،على اأن ت�صعى كل �صناعة اإىل تخفي�ص تكاليف
االإنت ��اج فيها حتى ت�ص ��ل اإىل م�صتوى التكالي ��ف املعيارية،
و�صرتاق ��ب وزارة ال�صناع ��ة والكهرب ��اء االأ�صع ��ار وم�صتوى
جودة االإنت ��اج حتى ال تكون زيادة الر�ص ��وم اجلمركية على
ال�صلع امل�صتوردة عب ًئ ��ا يتحمله امل�صتهلك ،ويحقق من ورائه
اأ�صحاب امل�صانع املحلية اأرباحا غري عادية.
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بروفايل

من مستنقع آسن إلى لوحة تفيض بالجمال

«بحيرة مدن»  ..شغف يالمس أدق المكونات

تع���د بحي���رة صناعي���ة الدم���ام الثاني���ة بمثاب���ة إع���ادة تعري���ف لمعايي���ر الرفاهي���ة بمكوناته���ا

وتفاصيله���ا المترف���ة ،حي���ث عملت «م���دن» على معالجة المس���تنقع عبر سلس���لة م���ن العمليات

التفاعلي���ة وتحويل���ه لقيم���ة مضاف���ة لمالم���ح المدين���ة الصناعي���ة ،األم���ر ال���ذي جعل���ه تح���وال
جدي���را بالثن���اء ،يجس���د مفه���وم البيئ���ة النظيف���ة والمراف���ق الصديق���ة الخض���راء.
وجمالي���ا
بيئي���ا
ً
ً
ً

ج ��اءت فكرة معاجلة الربكة الراك ��دة التي م َّث�لت م�صكلة
بيئي ��ة بح ��د ذاته ��ا وحتويله ��ا اإىل اأكرب بح ��رية �صناعية
يف اململك ��ة ،يف إاط ��ار منظومة م ��ن ا أالف ��كار التخطيطية
الت ��ي طرحتها "م ��دن" لتدوير املي ��اه ومعاجلتها واإعادة
ا�صتخدامه ��ا يف العمليات ال�صناعية يف مدينة ت�صم نحو
 1000م�صن ��ع تتقا�صمه ��ا عديد من العالم ��ات التجارية
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العاملي ��ة مث ��ل اإي�ص ��وزو وج ��ون كري ��ن وج ��رال اإلكرتيك
وغريها من امل�صانع املحلية الرائدة.
ول� "مدن" جتربة خا�صة يف بيع املياه املعاجلة ال�صاحلة
لال�صتخ ��دام ال�صناعي وحتويل مي ��اه ال�صرف ال�صحي
وال�صناع ��ي اإىل مياه معاجلة متج ��ددة وتر�صيح الفائ�ص
اإىل بحرية املدينة ال�صناعية الثانية مبكوناتها االأحيائية

برعاية:

والنباتية ودورة ن�صاطها البيئي يف تناغم مع غطاء نباتي
وا�صع يع ��زز فكرة املدينة اخل�صراء ،جع ��ل املنطقة اأحد
اأهم اخلي ��ارات جاذبية والوجهة املف�صلة الأهايل املنطقة
ال�صرقية واخلليج.
لق ��د م َّث ��ل امل�صتنق ��ع حتد ًي ��ا حقيق ًي ��ا ملخطط ��ي امل�صروع
للو�ص ��ول اإىل مدين ��ة �صناعي ��ة تت�صمن مراف ��ق �صديقة
للبيئة تعك� ��ص عنا�صر التنمية امل�صتدام ��ة التي متزج بني
البيئ ��ة وال�صناع ��ة وخدمة املجتم ��ع ،وهي ا أالف ��كار التي
نه�صت عليها ت�صورات املعنيني بالتخطيط يف هيئة املدن
ال�صناعية ال�صعودية.
مفهوم ��ا جدي ��دً ا للرتوي ��ح
وت�ص ��كل البح ��رية وحميطه ��ا
ً
واال�صتمت ��اع باملكون ��ات واملنتج ��ات احليوي ��ة ،فيما تعزز

فر�صا مواتية ال�صتثمار يرتافق مع اأعمال
مرافق امل�صروع ً
التطوي ��ر اجلارية ،مع تنفيذ ملحقات البحرية من اأعمال
االإ�صاءة واللم�صات االإن�صائية واأعمال الت�صجري والب�صتنة.
حي ��ث يزخ ��ر امل�ص ��روع بعديد م ��ن الفر� ��ص اال�صتثمارية
الواع ��دة يف اخلدم ��ات امل�صان ��دة كاملطاع ��م واالأن�صط ��ة
الرتفيهي ��ة والريا�صات والهواي ��ات كالغو�ص ،والت�صوير،
والتن ��زه .واال�صتف ��ادة م ��ن املراف ��ق املتاح ��ة كاملم ��رات
ال�صحية املخ�ص�صة للزوار اأو خدمة الدراجات الهوائية،
وم�صام ��ري امل�صاة ،واالأر�صفة املنف ��ذة بعناية ،والنوافري.
كم ��ا اأن امل ��كان بات يج�ص ��د حم�ص ًنا بيئ ًي ��ا جاذ ًبا للحياة
الفطرية ،فاأي زائر لن يفوته اال�صتمتاع مب�صهد البط واالأوز
وهي متنح حميط البحرية تواز ًنا حيو ًيا مث ًريا لالهتمام.
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تمويل القطاعات الصناعية الرئيسية

«الكيميائية» تنفرد بصدارة ماراثون
القروض التراكمية

تستعرض دراسة صادرة عن صندوق التنمية الصناعية آلية إقراض األنشطة الصناعية التي
تستحوذ على النصيب األكبر من خريطة التمويالت ،حيث تتصدر الصناعات الكيميائية
قائمة القطاعات الصناعية ،تليها الصناعات الهندسية واالستهالكية ،فاألسمنت.

ويعك�ص امل�صار التمويلي واقع القطاعات ال�صناعية التي تهيمن
و�صناع
على االأن�صطة ،وي�صع عديدًا من املعطيات اأمام امل�صوؤولني ُ
القرارواملهتمنيلدرا�صةاخلياراتواملوجهاتالتيترتبطبالدورة
ال�صناعية ً
ف�صال عن م�صتقبل القطاعات ال�صناعية وتطورها.
ال�صناعات الكيميائية:
ال ي ��زال هذا القطاع يت�صدر جميع القطاعات ال�صناعية من
حي ��ث قيمة القرو�ص الرتاكمية املعتم ��دة له ،اإذ بلغت قيمتها
االإجمالي ��ة منذ تاأ�صي� ��ص ال�صندوق وحتى نهاي ��ة العام املايل
1435/1434ه � � ( )43.928مليون ريال ،اأي ما ميثل حوايل
 %39.2من اإجمايل قيمة القرو�ص التي اعتمدها ال�صندوق.
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امل�������ص���اري���ع امل���ع���ت���م���دة خ�����الل ال�����ع�����ام امل����ايل
1435/1434ه�:
اعتمد ال�صندوق لهذا القطاع خالل العام املايل 1435/1434ه�
(ً )39
قر�ص ��ا متث ��ل ح ��وايل  %27م ��ن اإجمايل ع ��دد القرو�ص
املعتم ��دة خالل العام ،وقد بلغت قيمة هذه القرو�ص ()2.047
مليون ريال ،اأي ما ميثل حوايل  %31من اإجمايل قيمة القرو�ص
املعتم ��دة خالل الع ��ام ،وهو بذل ��ك ياأتي يف املرتب ��ة االأوىل من
حي ��ث قيمة القرو�ص ويف املرتبة الثانية من حيث عدد القرو�ص
املعتم ��دة خالل الع ��ام ،وقد قدمت هذه القرو� ��ص لهذا القطاع
م�صروع ��ا
خ ��الل ع ��ام التقري ��ر للم�صاهم ��ة يف اإقام ��ة ()29
ً
�صناع ًي ��ا جدي� �دًا وتو�صع ��ة ع�ص ��رة م�صاري ��ع �صناعي ��ة قائم ��ة.

برعاية:

القيمة الرتاكمية للقرو�س ال�صناعية التي اعتمدها
ال�صندوق لقطاع ال�صناعات الكيميائية
وم ��ن ب ��ني القرو� ��ص اجلديدة املعتم ��دة يف ه ��ذا القطاع خالل
ع ��ام 1435/1434ه� �� ،قر� ��ص قيمت ��ه ( )1.200ملي ��ون ريال
الإقام ��ة م�صنع يف جازان الإنتاج خام اأك�صيد التيتانيوم املختزل،
واآخر قيمت ��ه ( )86مليون ريال الإقام ��ة م�صنع يف مدينة �صدير
لل�صناع ��ة واالأعم ��ال الإنتاج هرم ��ون االأن�صول ��ني ،وقر�ص قيمته
( )80ملي ��ون ريال الإقامة م�صن ��ع يف اجلبيل الإنتاج ال�صلفوالين
وحام� ��ص الكربيتي ��ك وثنائي وثالث ��ي اأك�صيد الكربي ��ت ال�صائل
وغاز الهيدروجني ،اإ�صافة اإىل قر�ص قيمته حوايل ( )74مليون
ري ��ال الإقامة م�صن ��ع يف خمي�ص م�صي ��ط الإنتاج دهان ��ات مائية
م�صتحلبة ودهانات زيتية ملّاعة ودهانات �صناعية ،وقر�ص قيمته
ح ��وايل ( )65مليون ريال الإقامة م�صن ��ع يف جدة الإنتاج اأنابيب
وو�صالت بي يف �صي غري مرنة واأنابيب بويل اإثيلني عايل الكثافة.
كم ��ا �صملت قرو� ��ص التو�صعة ً
قر�صا قيمته ح ��وايل ( )62مليون
ري ��ال لتو�صعة م�صنع يف الريا�ص يقوم باإنتاج عبوات بال�صتيكية
من ترفثي ��الت البويل اإيثل ��ني ومن البويل اإيثلني ع ��ايل الكثافة
أوان منزلية بال�صتيكيةً ،
وقر�صا
واأغطي ��ة بال�صتيكية للعب ��وات وا ٍ
اآخر قيمته ( )28مليون ريال لتو�صعة م�صنع يف جدة يقوم باإنتاج
م�صغ ��رات بال�صتيكية واأكواب و�صيني ��ات ت�صتخدم مرة واحدة
واأغطية بال�صتيكية ،اإ�صافة اإىل قر�ص قيمته ( )22مليون ريال

لتو�صعة م�صن ��ع يف الدمام يقوم باإنتاج اأغ�صي ��ة �صناعية ،واآخر
قيمت ��ه ح ��وايل ( )16مليون ريال لتو�صعة م�صن ��ع يف جدة يقوم
باإنت ��اج اأكيا�ص ب ��ويل بروبيل ��ني من�صوج ��ة وروالت من�صوجة من
الب ��ويل بروبلني وبطانة حاوي ��ات من�صوجة من البويل بروبيلني.
ال�صناعات الهند�صية:
يحتل هذا القطاع املرتبة الثانية من حيث قيمة القرو�ص الرتاكمية
املعتمدة له منذ تاأ�صي�ص ال�صندوق وحتى نهاية عام 1435/1434ه�،
اإذ بلغت قيمة القرو�ص املعتمدة له ( )22.561مليون ريال ،اأي ما
ميث ��ل  %20من اإجم ��ايل قيمة القرو�ص الت ��ي اعتمدها ال�صندوق.
امل�������ص���اري���ع امل���ع���ت���م���دة خ������الل ال����ع����ام امل����ايل
1435/1434ه�:
اعتمد ال�صندوق لهذا القطاع خالل عام 1435/1434ه� ()28
ً
قر�ص ��ا بلغت قيمته ��ا ( )855مليون ريال اأي م ��ا يربو على %19
من اإجمايل ع ��دد القرو�ص التي اعتمدها ال�صندوق خالل عام
1435/1434ه� �� ،وحوايل  %13من اإجم ��ايل قيمتها ،وهو بذلك
ي أات ��ي يف املرتبة الثالث ��ة م�صرتك من حيث ع ��دد القرو�ص ،ويف
املرتب ��ة اخلام�صة من حيث قيمة القرو� ��ص املعتمدة خالل عام
التقري ��ر ،وقد قدمت هذه القرو� ��ص للم�صاهمة يف اإقامة ()24
م�صروعا �صناع ًيا جديدًا وتو�صعة اأربعة م�صاريع �صناعية قائمة.
ً
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القيمة الرتاكمية للقرو�س ال�صناعية التي اعتمدها
ال�صندوق لقطاع ال�صناعات الهند�صية
ومن بني هذه القرو�ص اجلديدة املعتمدة يف هذا القطاع خالل
ع ��ام التقرير قر�ص قيمته ( )64مليون ريال الإقامة م�صنع يف
مدينة �صدير ال�صناعي ��ة الإنتاج كرات طحن حديدية و�صفائح
ع ��زل وبطانة مطاحن �صناعية وقطع غيار ال�صكك احلديدية،
وقر� ��ص اآخر قيمته حوايل ( )27مليون ريال الإقامة م�صنع يف
الدم ��ام الإنتاج كتل حديدية (بيليت) ،اإ�صافة اإىل قر�ص قيمته
( )26ملي ��ون ري ��ال الإقامة م�صنع يف الدم ��ام الإنتاج قطاعات
اأملني ��وم معاجل ��ة اأو مطلي ��ة بالب ��ودرة اأو معاجل ��ة بالرت�صي ��ب
الكهربائ ��ي ،وقر�ص قيمته ح ��وايل ( )24مليون ري ��ال الإقامة
م�صنع يف حائل الإنتاج �صبك معدين من ق�صبان حديد الت�صليح
و�صي ��اج جملفن ومغطى مب ��ادة بي يف �صي ومنتج ��ات الت�صوير
واالأ�ص ��الك ال�صائكة ،وقر�ص قيمت ��ه ( )22مليون ريال الإقامة
م�صن ��ع يف الدم ��ام الإنتاج �صهاري ��ج ال�صغط واأوعي ��ة التفاعل
ومب ��ادالت حراري ��ة ومكثف ��ات وهي ��اكل واإن�ص ��اءات حديدية.
كم ��ا �صملت قرو�ص التو�صعة ً
قر�صا قيمته ( )284مليون ريال
لتو�صع ��ة م�صنع يف جازان الإنتاج كتل حديدية وق�صبان حديد
الت�صليح ولفات ق�صبان احلديدً ،
وقر�صا قيمته ( )104ماليني
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ري ��ال لتو�صعة م�صن ��ع يف جدة يق ��وم باإنتاج عل ��ب املرطبات
واأغطية العل ��ب ،اإ�صافة اإىل قر�ص قيمت ��ه ( )62مليون ريال
لتو�صعة م�صنع يف الريا�ص يقوم باإنتاج حديد الت�صليح ،واآخر
قيمت ��ه ( )49مليون ريال لتو�صعة م�صنع يف جدة يقوم باإنتاج
اأوعية �صغط متنوعة ومبادالت حرارية.
ال�صناعات ال�صتهالكية:
حجم القرو�س الرتاكمية:
احت ��ل هذا القط ��اع املرتب ��ة الثالثة من حيث قيم ��ة القرو�ص
الرتاكمي ��ة املعتم ��دة ل ��ه ،اإذ بلغ ��ت قيمته ��ا حت ��ى نهاية عام
1435/1434ه � � ( )19.103مليون ريال ،اأي ما ميثل حوايل
 %17من اإجمايل قيمة القرو�ص التي اعتمدها ال�صندوق منذ
تاأ�صي�صه وحتى نهاية الفرتة املذكورة.
امل�������ص���اري���ع امل���ع���ت���م���دة خ������الل ال����ع����ام امل����ايل
1435/1434ه�:
بلغ ��ت اعتم ��ادات ال�صن ��دوق له ��ذا القط ��اع خ ��الل ع ��ام
1435/1434ه � � (ً )40
قر�صا بلغت قيمتها ( )1.330مليون
ري ��ال ،اأي ما ميثل  %28م ��ن عدد القرو�ص ،وحوايل  %20من

برعاية:

قيم ��ة القرو�ص الت ��ي اعتمدها ال�صندوق خ ��الل العام ،وهو
بذل ��ك ياأتي يف املرتب ��ة االأوىل من حيث ع ��دد القرو�ص ،ويف
املرتب ��ة الثانية من حيث قيمة القرو�ص املعتمدة خالل العام،
وقد قدمت القرو�ص املعتمدة لهذا القطاع للم�صاهمة يف اإقامة
م�صروعا �صناع ًيا جديدً ا وتو�صعة اأربعة م�صاريع قائمة.
()36
ً
القيمة الرتاكمية للقرو�س ال�صناعية التي اعتمدها
ال�صندوق لقطاع ال�صناعات ال�صتهالكية
وم ��ن بني ه ��ذه القرو�ص املعتم ��دة اجلديدة يف ه ��ذا القطاع
خ ��الل عام التقرير قر�ص قيمت ��ه ( )300مليون ريال الإقامة
م�صنع يف جدة الإنتاج م�صروبات غازية معباأة يف علب وقوارير
زجاجي ��ة وقواري ��ر من ترفثي ��الت البويل اإيثل ��ني وع�صريات
و�صراب �صعري خال م ��ن الكحول ومركزات م�صروبات غازية،
وقر� ��ص آاخ ��ر قيمت ��ه ( )274ملي ��ون ريال الإقام ��ة م�صنع يف
اخل ��رج الإنتاج بودرة حليب اأطف ��ال ،اإ�صافة اإىل قر�ص قيمته
حوايل ( )77مليون ريال الإقامة م�صنع يف ينبع الإنتاج األياف
ثابت ��ة واأقم�صة جيولوجية غري من�صوجة ،وقر�ص قيمته حوايل
( )72ملي ��ون ري ��ال الإقام ��ة م�صنع الإنتاج بقولي ��ات معلبة يف
ج ��ازان بعد اأن يتم نقل موقع امل�صنع من جدة ،وقر�ص قيمته

( )41ملي ��ون ري ��ال الإقامة م�صن ��ع يف دومة اجلن ��دل الإنتاج
مي ��اه �صرب معباأة يف قوارير وم�صغ ��رات بال�صتيكية واأغطية
بال�صتيكية للقوارير.
قر�ص ��ا قيمته حوايل ()125
كما �صمل ��ت قرو�ص التو�صعة ً
ملي ��ون ري ��ال لتو�صع ��ة م�صن ��ع يف منطقة اخلم ��رة جنوب
مدينة جدة يقوم باإنتاج ورق كرافت وورق متعدد الطبقات
وورق مق ��وى ،اإ�صافة اإىل قر�ص ��ني اآخرين قيمتهما حوايل
( )57ملي ��ون ري ��ال لتو�صع ��ة م�صنع ��ني ب ��وادي الدوا�ص ��ر
اأحدهما يق ��وم باإنتاج الع�صائر املعلبة واالآخر يقوم باإنتاج
مياه �ص ��رب معباأة يف كا�صات م ��ن البولي�صتايرين وقوارير
من ترفثيالت البويل اإيثيلني.
�صناعة الأ�صمنت:
بل ��غ اإجم ��ايل قيم ��ة القرو� ��ص الرتاكمي ��ة الت ��ي اعتمده ��ا
ال�صن ��دوق لقطاع االأ�صمنت من ��ذ تاأ�صي�صه وحتى نهاية عام
1435/1434ه � � ( )11.515ملي ��ون ري ��ال ،اأي م ��ا ميث ��ل
ح ��وايل  %10.3من اإجمايل قيمة القرو� ��ص التي اعتمدها
ال�صن ��دوق ،وهو بذلك ياأتي يف املرتب ��ة اخلام�صة من حيث
قيمة القرو�ص املعتمدة.
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القيمة الرتاكمية للقرو�س ال�صناعية التي اعتمدها
ال�صندوق لقطاع �صناعة الأ�صمنت
امل�������ص���اري���ع امل���ع���ت���م���دة خ�����الل ال�����ع�����ام امل����ايل
1434/1433ه�:
اعتم ��د ال�صن ��دوق له ��ذا القطاع خ ��الل ع ��ام 1435/1434ه�
قر�ص ��ني جديدي ��ن بقيم ��ة ( )1.302ملي ��ون ري ��ال ،اأحدهما
للم�صاهمة يف اإقامة م�صنع يف الليث الإنتاج اأ�صمنت بورتالندي
عادي واأ�صمنت مقاوم لالأم ��الح واأ�صمنت بورتالندي بوزوالنا،
واالآخ ��ر للم�صاهمة يف اإقامة م�صنع يف حمافظة الطائف الإنتاج
اأ�صمنت بورتالندي ع ��ادي واأ�صمنت بورتالندي بوزوالنا .وياأتي
هذا القطاع يف املرتبة ال�صاد�صة من حيث عدد القرو�ص ،غري اأنه
ياأت ��ي يف املرتبة الثالثة من حيث قيمة القرو�ص املمنوحة خالل
عام التقرير ،وذلك ل�صخامة التمويل الالزم مل�صانع االأ�صمنت.
�صناعة مواد البناء الأخرى:
حجم القرو�س الرتاكمية:
بلغاإجمايلقيمةالقرو�صالرتاكميةالتياعتمدهاال�صندوقلقطاع
مواد البناء االأخرى حتى نهاية عام 1435/1434ه� ()12.177
ملي ��ون ريال ،اأي ما ميثل حوايل  %11من اإجمايل قيمة القرو�ص
التي اعتمدها ال�صندوق للم�صاريع ال�صناعية منذ تاأ�صي�صه ،وهو
بذل ��ك ياأتي يف املرتبة الرابعة من حيث قيمة القرو�ص املعتمدة.
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القيمة الرتاكمية للقرو�س ال�صناعية التي اعتمدها
ال�صندوق لقطاع �صناعة مواد البناء الأخرى
امل�������ص���اري���ع امل���ع���ت���م���دة خ������الل ال����ع����ام امل����ايل
1435/1434ه�:
اعتم ��د ال�صندوق خالل عام 1435/1434ه � � (ً )28
قر�صا
له ��ذا القطاع بلغ ��ت قيمتها ( )955مليون ري ��ال ،اأي ما يربو
عل ��ى  %19من عدد القرو�ص ،وحوايل  %14من اإجمايل قيمة
القرو� ��ص املعتمدة خالل الع ��ام ،وهو بذلك ياأت ��ي يف املرتبة
الثالثة م�صرتك من حيث عدد القرو�ص ،واملرتبة الرابعة من
حيث قيمة القرو� ��ص املعتمدة خالل العام ،وقدمت القرو�ص
م�صروع ��ا �صناع ًيا
لهذا القط ��اع للم�صاهم ��ة يف اإقامة ()22
ً
جديدً ا وتو�صعة �صتة م�صاريع �صناعية قائمة.
ومن بني القرو� ��ص اجلديدة املعتمدة يف ه ��ذا القطاع خالل
ع ��ام 1435/1434ه� �� ،قر�ص قيمت ��ه ح ��وايل ( )316مليون
ري ��ال الإقامة م�صنع يف مدينة امللك عب ��داهلل االقت�صادية يف
رابغ الإنتاج بالط �صرياميك وبالط بور�صالن واأدوات �صحية،
وقر�ص آاخ ��ر قيمته حوايل ( )94مليون ري ��ال الإقامة م�صنع
يف ينب ��ع الإنت ��اج ع ��وازل �صوف �صخ ��ري ،اإ�صاف ��ة اإىل قر�ص
قيمت ��ه ( )44مليون ريال الإقامة م�صن ��ع يف رابغ الإنتاج بلوك
خر�صاين خلوي واألواح خر�صانية خلوية عازلة ،وقر�ص قيمته
ح ��وايل ( )42ملي ��ون ريال الإقام ��ة م�صنع يف مدين ��ة �صدير

برعاية:

ال�صناعي ��ة الإنت ��اج أال ��واح اأ�صمنتية و أال ��واح اأ�صمنتية معرجة،
وقر�ص اآخر قيمته ( )32مليون ريال الإقامة م�صنع يف الر�ص
الإنت ��اج الطوب االأحمر .كم ��ا �صملت قرو� ��ص التو�صعة ً
قر�صا
قيمت ��ه حوايل ( )84مليون ريال لتو�صع ��ة م�صنع يف الريا�ص
� طريق اخل ��رج يقوم باإنت ��اج االأدوات ال�صحية من اخلزف،
ً
وقر�صا اآخر قيمته حوايل ( )45مليون ريال الإقامة م�صنع يف
دي ��راب – الريا�ص لتو�صعة م�صن ��ع يقوم باإنتاج األواح وبالط
جرانيت وبالط رخام وحج ��ر الريا�ص وجرانيت مق�صو�ص،
اإ�صافة اإىل قر�ص قيمته ( )14مليون ريال لتو�صعة م�صنع يف
الريا�ص يقوم باإنتاج خر�صانة م�صبقة ال�صنع.
ال�صناعات الأخرى:
بلغ اإجمايل قيمة القرو�ص الرتاكمية التي اعتمدها ال�صندوق
لقط ��اع ال�صناعات االأخرى من ��ذ تاأ�صي�صه وحت ��ى نهاية عام
1435/1434ه� ( )2.811مليون ريال ،اأي ما ميثل  %2.5من
اإجمايل قيمة القرو� ��ص التي اعتمدها ال�صندوق ،وهو بذلك
ي أات ��ي يف املرتبة ال�صاد�صة من حي ��ث قيمة القرو�ص املعتمدة.
امل�������ص���اري���ع امل���ع���ت���م���دة خ������الل ال����ع����ام امل����ايل
1435/1434ه�:
اعتم ��د ال�صندوق له ��ذا القطاع خالل ع ��ام 1435/1434ه�

�صبع ��ة قرو�ص قيمتها ( )191مليون ريال ،اأي ما ميثل حوايل
 %5من اإجمايل عدد القرو�ص و %3من اإجمايل قيمة القرو�ص
املعتمدة خالل العام ،وهو بذلك ياأتي يف املرتبة اخلام�صة من
حيث ع ��دد القرو� ��ص ويف املرتب ��ة ال�صاد�صة م ��ن حيث قيمة
القرو� ��ص املعتم ��دة خالل الع ��ام .وقد قدمت ه ��ذه القرو�ص
للم�صاهمة يف اإقامة �صبعة م�صاريع �صناعية جديدة.
وم ��ن بني القرو�ص اجلديدة املعتم ��دة لهذا القطاع خالل عام
1435/1434ه� ،ويف اإطار دع ��م ال�صندوق مل�صاريع اخلدمات
امل�صان ��دة واللوج�صتية للقطاع ال�صناع ��ي ،خم�صة قرو�ص يبلغ
اإجمايل قيمتها ( )173مليون ريال للم�صاهمة يف اإقامة خم�صة
جممع ��ات �صكني ��ة يف امل ��دن ال�صناعي ��ة يف كل م ��ن الريا� ��ص
وج ��دة والدم ��ام ،تتاألف يف جمموعها م ��ن ( )3.622وحدة/
غرف ��ة �صكني ��ة تت�ص ��ع لع ��دد (� )15.113صاك ًن ��ا ،اإ�صافة اإىل
قر�ص �صاد�ص تبل ��غ قيمته حوايل ( )16مليون ريال للم�صاهمة
يف متوي ��ل مرك ��ز للتدري ��ب باملدين ��ة ال�صناعي ��ة يف الدم ��ام
يق ��وم بتدريب موظفي وعم ��ال امل�صانع .وتعمل ه ��ذه امل�صاريع
اخلدمي ��ة واللوج�صتي ��ة عل ��ى رفع الكف ��اءة املهني ��ة واالإنتاجية
لالأي ��دي العاملة بامل�صان ��ع وتوفر العمالة املاه ��رة للم�صنعني
املحلي ��ني ،كما حت ��د املجمعات ال�صكني ��ة من ظاه ��رة التوزيع
الع�صوائ ��ي للعمال ��ة يف املناطق ال�صكنية وتخف� ��ص من تكاليف
نقله ��م ،كما تعمل على توفري بيئ ��ة منا�صبة للعاملني بامل�صانع.
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النساء داخل المدن الصناعية والواحات
رهان على جدارة نصف المجتمع

حكرا عل���ى الرج���ال وهو
ُيع���د توج���ه الم���رأة الس���عودية لقط���اع ظ���ل لس���نوات عدي���دة ً
المج���ال الصناع���ي ،نقل���ة اجتماعي���ة واقتصادي���ة مؤث���رة في حياته���ا ،ويأت���ي التوجه في
وق���ت بات���ت تمث���ل في���ه ق���وة العم���ل النس���ائية المح���رك األكب���ر لالقتص���اد العالم���ي،
ب���ل أكب���ر ق���وة اقتصادي���ة نامية ف���ي الس���نوات األخي���رة وف���ق تقاري���ر البن���ك الدولي.

على خطوط الإنتاج
اإن وجود امل ��راأة ال�صعودية كقوة عم ��ل �صناعية يجب اأن يعيد
الرتكي ��ز على ح�صوره ��ا املمي ��ز و�صغلها حي� � ًزا مه ًما كطاقة
اإنتاجي ��ة داخل امل ��دن ال�صناعية التي تتبع الهيئ ��ة ال�صعودية
للم ��دن ال�صناعية ومناط ��ق التقنية "م ��دن" ،وم�صاركتها يف
العمليات ال�صناعية وعلى خطوط االإنتاج كعام�الت وم�صرفات
واأخ�ص�ائيات يف ق�صم اجلودة وكاإداريات وم�صوؤوالت يف املوارد
الب�صرية بالق�صم الن�صوي.
وتت ��وزع طاقة عم ��ل ن�صائية تق ��ارب  6000عن�صر يف خمتلف
مراح ��ل االإنت ��اج والتجميع والتعبئة والتغلي ��ف والفح�ص على
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�صبع مدن �صناعية بالريا�ص وجدة والدمام واالأح�صاء ومكة.
وت ؤوك ��د االأرقام الت أاث ��ري الوا�صح للمراأة داخ ��ل امل�صانع كقوة
عم ��ل اأثبت ��ت لي�ص كفاءته ��ا فح�صب ب ��ل ا�صتمراريتها يف اأداء
عمله ��ا بج ��دارة ،ما يتي ��ح لها مزي ��دً ا من اخل ��ربات وفر�ص
التميز الوظيفي.
تاأنيث املدن " الواحات"
وملعاجل ��ة البطال ��ة و�صط الن�ص ��اء واال�صتفادة م ��ن خرباتهن
وتوجيهها نحو ال�صناعة كان جمل�ص الوزراء قد اأ�صدر قرا ًرا
بتخ�صي�ص اأرا�ص ومناطق داخل حدود املدن وتهيئتها الإقامة

برعاية:

م�صاري ��ع �صناعية لتوظيف الن�ص ��اء ،وتكليف الهيئة ال�صعودية
للم ��دن ال�صناعي ��ة ومناط ��ق التقنية "م ��دن" باإن�ص ��اء مدن
�صناعية مهياأة لعمل املراأة يف خمتلف مناطق اململكة.
وتق ��وم ا�صرتاتيجية "م ��دن" على اإن�صاء واح ��ات مبوا�صفات
ومعاي ��ري عاملي ��ة مدعومة ببنية حتتي ��ة متكامل ��ة ،وت�صاميم
خا�صة تراع ��ي خ�صو�صي ��ة امل ��راأة ال�صعودي ��ة واحتياجاتها،
ون�صره ��ا داخل امل ��دن وقريبة م ��ن التجمع ��ات ال�صكانية ،مع
توف ��ري كافة الدعائم التي ت�صهل عمل املراأة مثل :النقل العام
املخ�ص�ص له ��ن وحا�صن ��ات االأطفال داخل امل ��دن ،ومعاهد
فنية ومهنية خم�ص�صة للمراأة بالتن�صيق مع اجلهات املعنية،
وتدري ��ب وتاأهيل العامالت بامل ��دن ال�صناعية لال�صتفادة من
خ ��ربة امل ��راأة ال�صعودية وقدراته ��ا يف جم ��ال ال�صناعة ،بعد
تفوقه ��ا يف عديد من املج ��االت ال�صناعية� ،ص ��واء كعاملة اأو
م�صتثمرة اأو اإدارية.
راع ��ى يف الواح ��ات �ص ��رورة قربه ��ا م ��ن النطاق
حي ��ث ُي َ
العم ��راين وال�صكن ��ي مب ��ا يي�صر حرك ��ة الن�ص ��اء العامالت
واملوظفات من واإىل املدينة بكل ي�صر.

واحة الأح�صاء
وتع ��د واحة م ��دن باالأح�صاء ،اأول مدين ��ة �صناعية خم�ص�صة
بالكام ��ل للن�صاء ،جتربة غ ��ري م�صبوقة على كاف ��ة امل�صتويات
وجت�ص ��د أاه ��داف ا�صرتاتيجية "مدن" يف الو�ص ��ول اإىل مدن
ع�صري ��ة ،نظيف ��ة و�صديقة للبيئة ،ذات قيم ��ة م�صافة حتقق
مي ��زة اقت�صادي ��ة حقيقي ��ة وتخلق فر� ��ص عم ��ل ،وت�صنع يف
الوق ��ت نف�ص ��ه تكام � ً�ال منوذج ًيا م ��ع الن�صاط ��ات ال�صناعية
القائمة وامل�صتقبلية.
وحتت ��ل الواحة م�صاحة تق ��در ب�  500األ ��ف م 2جنوبي مدينة
الهفوف بالق ��رب من املطار وت�صتوعب اأك ��رث من  80م�صن ًعا
مب�صاح ��ات تبداأ من 1600م ، 2وبلغ ��ت تكاليف تطوير البنية
التحتية من ط ��رق و�صبكات ،اإ�صاف ��ة اإىل  20م�صن ًعا جاه ًزا
حوايل  85مليون ريال.
وت�صف ��ي واح ��ة "م ��دن" باالأح�ص ��اء مبناطقه ��ا الث ��الث
ملمح ��ا جاذ ًبا للمدينة
التجاري ��ة وال�صناعي ��ة واخلدمية ً
جديدا يف ت�صميم املدن
وما جاورها ،باعتبارها ابت ��كا ًرا
ً
خ�صي�صا للمراأة.
ال�صناعية املوجهة
ً
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وهن ��اك م�صاريع واح ��ات مدن يف ينب ��ع والق�صيم وحائل،
وه ��ي مدن �صناعي ��ة جديدة حتت الت�صمي ��م والتخطيط.
وتعم ��ل "م ��دن" بالتن��صيق م ��ع اجله ��ات ذات ال�صلة على
تخ�صي� ��ص اأرا� ٍ��ص �صناعي ��ة الإن�ص ��اء مزي ��د م ��ن امل ��دن
ً
و�صوال اإىل  13واحة
الن�صائية يف خمتلف مناط ��ق اململكة،
مهياأة لعمل املراأة بحلول عام 2020م ،وجاهزة ال�صتيعاب
عديد من اال�صتثمارات املحلية والدولية.
منتجات �صديقة
اإن جترب ��ة اإط ��الق بيئ ��ة ن�صائي ��ة �صرف ��ة �صديق ��ة للبيئ ��ة ُتعنى
ب�صناع ��ات نظيف ��ة كاملالب� ��ص والعباي ��ات وامل�صال ��ح واحللويات
والتمور واالأدوية وامل�صتلزمات الطبية والتعبئة والتغليف واالألعاب
والرتاثيات والذهب واملجوهرات� .صتلبي طموحات املراأة وتعك�ص
منوذجا غ ��ري م�صبوق للمدين ��ة ال�صناعية
اهتماماته ��ا وتط ��رح
ً
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الت ��ي تتيح للن�ص ��اء فر�ص تقدمي منتجات عالي ��ة اجلودة يف بيئة
عم ��ل ذات خ�صو�صية متكنها م ��ن توجيه كام ��ل طاقتها للمنتج
النهائ ��ي .كم ��ا اأن اخلي ��ارات ال�صناعية الت ��ي مت التخطيط لها
باالإم ��كان اأن ي�صاف اإىل قائمتها الكثري وف ًق ��ا ملتطلبات ال�صوق.
وي ��رى خرباء �صناعي ��ون اأن التدرج يف ط ��رح واحات "مدن"
م ��ن �صاأن ��ه اأن يعطي املخطط ��ني الوقت ال ��كايف للوقوف على
املوؤ�صرات احليوية الأدائهاً ،
ف�صال عن املتطلبات التي تت�صمن
الرتكيز عل ��ى خمرجات تعليمي ��ة تعتمد الهند�ص ��ة واالأق�صام
التقني ��ة والفني ��ة وتوف ��ري حقائ ��ب تدري ��ب حديث ��ة ومواكبة
ومراك ��ز تطوير ،كم ��ا اأن النجاح ��ات املتحققة م ��ن �صاأنه اأن
يعزز دور املراأة ال على �صعيد القوى العاملة فح�صب ،بل حتى
على م�صت ��وى اال�صتثم ��ارات الن�صائية التي تت�صم ��ن ر�صاميل
كب ��رية ،وه ��ي عوامل �صتع ��زز كث ��ريا امل�صاهم ��ة االقت�صادية
للمراأة ال�صعودية يف التنمية امل�صتدامة.

برعاية:

تجارب صناعية ناجحة من داخل مدن ..

مجموعة العجب الصناعية

لم يكن خالد العجب قد تجاوز السابعة والعشرين حينما اكتشف شغفه بالصناعة حيث كان
يملك إحدى الشركات الصغيرة التي تتعامل معها شركة ارامكو ضمن قلة من الشركات في
المنطقة آنذاك ،وكان يساهم في توفير المواد الصناعية لها ،ولم يلبث ان تعددت نشاطاته
إلى عدة مجاالت تجارية ومقاوالت ،إلى أن رجع بعد سنوات إلى حبه وشغفه األول بالصناعة.

ب ��داأ باإن�ص ��اء اأول م�صن ��ع للجلفنة ع ��ام  1980بع ��د اأن اأدرك
حاج ��ة املنطقة اإىل هذا النوع من الن�ص ��اط مل�صاندة امل�صاريع
البرتولية الكربى ،وكان عدد امل�صانع اآنذاك ال يتجاوز اأ�صابع
اليد ،و�صاركت م�صانع العجب يف عدة مناق�صات ور�صا عليها
كث ��ري منها ملا تتميز به من موا�صفات عالية واأ�صعار مناف�صة،
وتناف�ص ��ت م�صان ��ع العجب عل ��ى م�صاريع ل�ص ��ركات �صناعية
وجه ��ات حكومي ��ة ومتكنت م ��ن احل�ص ��ول عليه ��ا ،وتو�صعت
ال�صركة لتكون جمموعة العجب ال�صناعية.
ويف عام  2002ا�صتقدمت م�صانع العجب �صركة اأملانية قامت
بتجهيز م�صانع بامتيازات غري متوافرة يف املنطقة كاالأحوا�ص
الزنكية مبقا�صات كبرية واأفران جلفنة وت�صخني معدة جللفنة
اأ�صخ ��م امل ��واد احلديدية واملع ��ادن االأخرى الت ��ي ا�صتقطبت
اأكرب امل�صاري ��ع كاأعمدة االإنارة يف الط ��رق ال�صريعة ورافعات
الالئح ��ات بالطرق واالإ�صارات املروري ��ة وال�صالمل احلديدية

مبوا�صف ��ات الدف ��اع امل ��دين امل�صرتطة على املب ��اين الكربى،
ومتكن ��ت املجموعة من احل�صول علي �صهادة االآيزو وتوظيف
الي ��د العاملة املدرب ��ة من ال ��دول العربية واالأجنبي ��ة كاأملانيا
وبريطاني ��ا ،وا�صتفادت م ��ن برامج ال�صع ��ودة بتدريب طاقم
�صعودي هند�صي ،تدرب على اأيدي خرباء من اأملانيا وبريطانيا.
ومل تغف ��ل جمموع ��ة العجب ال�صناعي ��ة عن تفعي ��ل م�صاهمتها يف
امل�صاري ��ع املجتمعية ،حيث اأطلقت برامج تعتن ��ي باأهداف اإن�صانية
كربامج ك�صوة عامل/غداء عامل  /تدفئة عامل ،التي عملت توزيع
الوجبات الغذائية واملالب�ص املنا�صبة التي تتوافر بها �صروط �صالمة
العام ��ل وقام ��ت بتوزيعها علي العمال ��ة يف احلافالت يف املنطقتني
ال�صناعيتني االأوىل والثانية بالدمام واملنطقة ال�صناعية باجلبيل.
يذك ��ر اأن م�صانع العج ��ب جتاوزت مئ ��ات اآالف االأطنان من
ا�صتهالك معدن الزنك جللفنة امل�صاريع املطروحة ،وح�صلت
على �صهادة االآيزو اأكرث من مرة.
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مع تسارع وتيرة المستجدات التقنية والمعلوماتية

هل من تحديات تواجه الصناعة السعودية؟

تش���كل الصناع���ة حج���ر الزاوي���ة ف���ي اهتمام���ات وخط���ط االقتص���ادات الناش���ئة،
نس���بة لمس���اهمتها الكبي���رة ف���ي النات���ج المحل���ي عب���ر األنش���طة التش���غيلية

واإلنتاجي���ة والتغيي���رات الهيكلي���ة الت���ي تتول���د عنه���ا وم���ا توف���ره من اس���تدامة
إنتاجي���ة وف���رص عم���ل مهم���ة تق���ود إل���ى تقلي���ص دور الفق���ر ف���ي المجتمعات.

وبالن�صبة للبلدان النامية الرامية اإىل موا�صلة النمو ويف
الوقت نف�ص���ه حتقيق اال�صتدامة يف اإيجاد فر�ص العمل،
توف���ر ال�صناعة التحويلي���ة الفر�صة لي����ص فقط الإعادة
الت���وازن اإىل االقت�صاد نحو قطاعات ذات قيمة م�صافة
اأعل���ى ،ولكن اأي�ص���ا لتوفري قاعدة عمال���ة وا�صعة ن�صبيا
تت�صم باإنتاجية اأعلى للعمل.
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يف ه ��ذه املرحلة التي تخطو فيها اململك ��ة بجدية نحو بدايات
الق ��رن احل ��ادي والع�صري ��ن ،ت ��رى الدرا�ص ��ة ال�ص ��ادرة عن
�صن ��دوق التنمي ��ة ال�صناعي ��ة ال�صع ��ودي اأن الت�صنيع �صيظل
اخلي ��ار اال�صرتاتيج ��ي االأمث ��ل لالإ�ص ��راع يف حتقي ��ق اأهداف
التنمي ��ة االقت�صادي ��ة .اإال أان ��ه م ��ع ت�ص ��كل من ��اخ اقت�صادي
م�صتقبل ��ي يت�ص ��م باالنفت ��اح و�ص ��دة املناف�صة وازدي ��اد وترية

برعاية:

امل�صتج ��دات االقت�صادي ��ة واملعلوماتية والتقني ��ة وغريها من
�صم ��ات العوملة ،ي ��ربز عدي ��د من التحدي ��ات الت ��ي تواجهها
جمي ��ع االقت�صادات وقطاع ��ات االأعمال يف الع ��امل ،ومن ثم
تت�صكل حتديات كبرية مل�صتقبل القطاع ال�صناعي يف اململكة،
وبالت ��ايل لدور ال�صندوق كجهاز متويل ��ي لهذا القطاع .وتب ًعا
لذل ��ك ومع ت�ص ��ارع تداعي ��ات من ��اخ االنفت ��اح والعوملة ،يربز
عدي ��د من املحاور التي تعد من التحديات املهمة يف م�صتقبل
ال�صناعة ال�صعودية .فما اأبرز مالمح هذه التحديات؟
تطوير القدرات التناف�صية للمنتجات الوطنية:
يع ��د االرتقاء باملقدرة التناف�صية اإىل م�صتوى العاملية ملنتجات
ال�صناع ��ة ال�صعودي ��ة �صرور ًي ��ا لي� ��ص فقط لك�ص ��ب ح�ص�ص
يف اأ�ص ��واق الت�صدي ��ر العاملية ،و إامن ��ا ا ً
أي�ص ��ا للمحافظة على
ح�ص� ��ص االأ�ص ��واق املحلية وتعزيزها .وتتطل ��ب مواجهة هذا
التح ��دي م ��ن الوحدات ال�صناعي ��ة باململكة العم ��ل على رفع
معدالت االإنتاجية واجلودة اإىل امل�صتويات القيا�صية العاملية.

مواكبة التطورات يف الأ�صواق العاملية:
كم ��ا هو م�صاهد االآن ،فاإن التطور والتغري يف االأ�صواق العاملية
إيقاعا مت�صارعا مم ��ا ي�صكل حتد ًيا
وجماالت التقني ��ة ي�صهد ا ً
كب � ً�ريا لقطاعات االأعم ��ال يف العامل وللقطاع ��ات ال�صناعية
عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص .وحتتم مواجه ��ة مثل ه ��ذا التحدي
ا�صتحداث اآليات تت�صم باملرونة يف االإدارة والت�صميم واالإنتاج
والت�صويق وغريها من جماالت العمل ال�صناعي يف اململكة.
الإ�صراع بنقل وتوطني التقنية:
حتت ��ل التقني ��ة دو ًرا حا�ص ًم ��ا يف زي ��ادة االإنتاجي ��ة ،مم ��ا
ينعك� ��ص ب�صورة مبا�ص ��رة على املق ��درة التناف�صية للمنتجات
ال�صناعي ��ة .ومن هنا فاإن بناء قاعدة تقنية �صلبة يعد اإحدى
ركائ ��ز امل�صتقبل ال�صناعي الواع ��د .ويف هذا اخل�صو�ص فاإن
اململك ��ة ،وبالرغ ��م من ا إالجن ��ازات التي مت ��ت يف جمال نقل
التقني ��ة ،بحاجة اإىل م�صاعفة املق ��درات التقنية ل�صناعاتها
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الوطني ��ة .ولكن االأهم من ذلك كله يتمثل يف املحاولة اجلادة
لتطوي ��ر التقنية التي مت توطينها ،وذل ��ك من خالل االأبحاث
�ص ��واء داخل املوؤ�ص�صات ال�صناعي ��ة اأو بالتعاون مع اجلامعات
واملراك ��ز العلمي ��ة املتخ�ص�صة ،وكذلك ج ��ذب اال�صتثمارات
االأجنبية عالية التقنية.
التعامل مع ت�ص��ريعات وم�ص��تجدات منظمة التجارة
العاملية:
حي ��ث اإن اململكة ع�صو يف منظمة التجارة العاملية فاإن هنالك
حاج ��ة للتكيف مع قواعد املنظمة التي تلتزم بها جميع الدول
االأع�صاء .ويبقى الهدف العام ً
متمثال يف اتباع ا�صرتاتيجيات
تعم ��ل على اال�صتفادة الق�صوى م ��ن اإيجابيات االن�صمام اإىل
املنظم ��ة ،مع العمل عل ��ى احتواء وتقليل ا آالث ��ار ال�صلبية .وقد
يك ��ون من ال�صروري ا ً
أي�صا له ��ذه اال�صرتاتيجيات اأن تاأخذ يف
احل�صب ��ان ما ي�صتجد من حتدي ��ات م�صتقبلية يف اإطار قواع�د
املنظمة ودخول مو�صوعات جديدة مثل البيئة والعمالة وغريها.
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البيئة ال�صناعية واإطار التنمية امل�صتدامة:
من املوؤك ��د اأن االهتمام احلايل بالبيئ ��ة �صوف يحظى بزخم
متزاي ��د يف امل�صتقبل .وعليه فاإن احلف ��اظ على �صالمة البيئة
ال�صناعي ��ة ،وم ��ا ي�صتلزم ذل ��ك من جهود وتقني ��ات الحتواء
ا آالث ��ار ال�صلبي ��ة ،يع ��د أاح ��د حتدي ��ات امل�صتقب ��ل للقطاعات
والوحدات ال�صناعية باململكة.
تطوير مقدرات القوى العاملة ال�صعودية:
تع���د مه���ارات ونوعي���ة الق���وى العامل���ة ال�صناعية من
العوام���ل احلا�صم���ة يف اإطار تطور التنمي���ة ال�صناعية
ً
م�صتقب���ال .ويف
واملق���درة التناف�صي���ة لل�صناع���ات
�صبي���ل تطوير مقدرات الق���وى العامل���ة ال�صعودية بات
�صرور ًي���ا مراجع���ة وتكثيف جم���االت ونوعي���ة التعليم
والتدري���ب التقن���ي واملهني بحي���ث تتنا�صب خمرجات
ه���ذه املوؤ�ص�صات مع احتياجات ال�صركات ال�صناعية يف
خمتلف التخ�ص�صات.

برعاية:

تطوير الإدارة ال�صناعية:
كم ��ا هو معلوم ،ف� �اإن حت�ص ��ني االأداء واالإنتاجي ��ة يف املن�صاآت
ال�صناعية يعتمد على كفاءة ونوعية االإدارة يف هذه املن�صاآت.
ويكت�ص ��ب ذل ��ك اأهمية ك ��ربى اإزاء ما ه ��و متوقع م ��ن تزايد
املناف�ص ��ة العاملي ��ة و�صرعة تط ��ورات االأ�ص ��واق والتقنية .كما
اأن هن ��اك حاج ��ة اإىل مزيد م ��ن االهتمام به ��ذا اجلانب يف
الوحدات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�صطة ،التي ت�صكل غالبية
الوحدات العاملة يف ال�صناعة ال�صعودية.
تنفيذ وتطوير مفهوم التكامل:
من املعروف وامل�صاهد يف جتارب االإدارة ال�صناعية احلديثة
اأن بع�ص التو�صع ��ات الراأ�صية يف �صناعات معينة (يف امل�صنع
نف�ص ��ه) قد ال تاأتي بالفوائد املرج ��وة .حيث يتال�صى الرتكيز
عل ��ى التخ�ص�ص يف املنتج االأ�صا�صي ال ��ذي يتميز به امل�صنع،
مما يوؤدي اإىل خف�ص الفاعلي ��ة وارتفاع التكاليف الت�صغيلية،
ويف بع� ��ص االأحيان تفقد امل�صاريع ح�ص�صه ��ا يف ال�صوق .لذا

خ�صو�ص ��ا الكبرية منه ��ا االعتماد على
يتع ��ني عل ��ى امل�صانع
ً
م�صان ��ع اأخرى ،وحبذا لو كانت حملية ،يف تاأمني احتياجاتها
من املنتجات االأخرى ،كي تتمكن من تركيز تطوير منتجاتها
االأ�صلية واملناف�صة �صوا ًء حمل ًيا اأو خارج ًيا.
زي��ادة توف��ري امل��وارد وال�ص��تثمارات يف القط��اع
ال�صناعي:
على الرغم من االإجنازات الكبرية التي حققتها ال�صناعة يف
اململكة ،اإال اأن م�صاهمة القطاع ال�صناعي من اإجمايل الناجت
املحل ��ي تبق ��ى دون الطموح ��ات .وللقي ��ام بدور أاك ��رث فاعلية
لزي ��ادة م�صاهمات القطاع ،فاإن هن ��اك حاجة لتكثيف توجيه
خ�صو�ص ��ا يف قطاع ��ات ال�صناعات
امل ��وارد واال�صتثم ��ارات،
ً
التحويلي ��ة .وت�صتل ��زم مقابل ��ة ه ��ذا التحدي تكات ��ف اجلهود
احلكومية بتعاون اأوثق مع القطاع اخلا�ص الوطني واالأجنبي،
ع ��رب تطوير بيئة االأعمال ومناخ اال�صتثم ��ار باململكة من اأجل
االرتقاء مبعدالت اال�صتثمار يف هذا القطاع.
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ضمن خريطة صناعية تتقاسمها البتروكيماويات والمعادن والبالستيك

ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة الخليجية
في الناتج المحلي اإلجمالي

يشير تقرير التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن دول المجلس تطمح خالل ما
تبقى من العقد الحالي إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي اإلجمالي إلى

متوقعا أن يزيد االستثمار الصناعي
 ٪25بحلول عام  2020مقارنة ب�  ٪10في الوقت الحالي،
ً
الخليجي على تريليون دوالر بحلول عام  ،2020بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن

حاليا ،مقارنة بحوإلي  323مليار دوالر المحققة حتى اليوم.
الصناعية التي يجري العمل فيها ً

وي�صي ��ف التقري ��ر اأنه وف ًق ��ا لتوقعات �صن ��دوق النقد الدويل
ينتظ ��ر اأن ت�صجل دول املجل�ص معدل منو بن�صبة  %4،5يف عام
 ،2015فيما �صيظل النمو يف القطاعات غري النفطية يف حدود
 ،%6ويو�ص ��ح التقرير اأن م�صتويات االإنفاق احلكومي وحت�صن
ظروف القطاع اخلا� ��ص معظم اأ�صهر العام الفائت اأ�صهم يف
من ��و الناجت املحل ��ي االإجمايل غري النفطي ملجل� ��ص التعاون ب�
 %6،1يف  2014مقارنة ب�  %5،7عن عام .2013
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م�صاهم رئي�صي يف القت�صاد
�صاه ��م تكام ��ل املنظومة الت�صريعي ��ة االقت�صادي ��ة اخلليجية
ب�ص ��كل كبري يف رفع م�صت ��وى م�صاهمة القط ��اع ال�صناعي يف
الناجت املحلي االإجمايل يف دول جمل�ص التعاون خالل ال�صنوات
القليل ��ة املا�صية ،وهي تعمل حال ًيا على رفع هذه الن�صبة لبلوغ
امل�صتوي ��ات امل�صتهدفة ،وق ��د ت�صدرت دولة االإم ��ارات قائمة
الدول اخلليجي ��ة امل�صت�صيفة للم�صاري ��ع ال�صناعية امل�صرتكة

برعاية:

براأ�صم ��ال خليج ��ي � � � خليجي بن�صب ��ة  ،%42.7م ��ن اإجمايل
امل�صاري ��ع ال�صناعي ��ة اخلليجي ��ة ،فيم ��ا ت�ص ��درت ال�صعودية
املرتبة االأوىل يف حجم اال�صتثمارات ال�صناعية ،اإذ بلغ حجم
ا�صتثماره ��ا يف ه ��ذا القطاع اأك ��رث مما ت�صخ ��ه دول املنطقة
ا أالخ ��رى جمتمع ��ة ،بن�صبة  %51.3من احلج ��م االإجمايل يف
اخلليج.
وتبل ��غ ن�صب ��ة العاملني يف امل�صانع يف اململك ��ة اأكرث من ن�صف
جمموع العاملني يف م�صانع دول اخلليج جمتمعة ،حيث بلغت
ن�صبته ��م  ،%51.1وهو م ��ا يبني دور ال�صناع ��ة يف اململكة يف
خل ��ق فر�ص وظيفية من خالل اإح ��الل املواطنني يف العمل يف
القطاع ال�صناعي بعد تاأهيلهم وتدريبهم ليتم توطني املعرفة
بالتكامل واال�صتفادة من خ ��ربات وخدمات العمالة االأجنبية
وال�صركات االأجنبية.
وزادت أاع ��داد امل�صان ��ع يف املدن ال�صناعي ��ة ال�صعودية ،التي
ت�صرف عليها الهيئة ،اإىل  5800م�صنع منتج اأو حتت االإن�صاء
والتاأ�صي�ص ،منت�ص ��رة يف جميع املدن ال�صناعية ،با�صتثمارات
تقدر بنحو ترليون ريال ،ويعمل فيها اأكرث من  935األف عامل.
ويقول املهند�ص �صلط ��ان بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد
االإماراتي ،اإن اجلهود اخلليجية امل�صرتكة على �صعيد التعاون

الت�صريع ��ي جعل ��ت م ��ن القط ��اع ال�صناع ��ي أاح ��د الالعبني
الرئي�ص ��ني يف دفع م�ص ��رية النمو يف الن ��اجت املحلي االإجمايل
ل ��دول جمل�ص التعاون ،منوها ب� �اأن التكامل االقت�صادي بينها
انعك� ��ص اإيجا ًبا على القواعد املوح ��دة لت�صجيع قيام امل�صاريع
ال�صناعية اخلليجية امل�صرتكة يف هذه املنطقة.
ويو�ص ��ح اأن إاق ��رار ال�صيغة املعدلة للقواع ��د املوحدة الإعطاء
االأولوي ��ة يف امل�صرتيات احلكومي ��ة للمنتجات الوطنية يف دول
جمل�ص التع ��اون لدول اخلليجي العربية ،كانت اإحدى النتائج
االإيجابي ��ة مل�صرية التع ��اون والتن�صيق بني ف ��رق العمل املعنية
بقطاع ال�صناعة على امل�صتوى االإقليمي.
تريليون دولر يف 2020
ب ّين ��ت درا�ص ��ة حديثة اأعدته ��ا منظمة اخللي ��ج لال�صت�صارات
ال�صناعي ��ة اأن حج ��م اال�صتثم ��ارات الرتاكمي ��ة يف القط ��اع
ال�صناع ��ي اخلليجي جت ��اوز بنهاية الع ��ام املا�صي عتبة 323
ملي ��ار دوالر ،من خالل ت�صغيل ما يزيد عل ��ى  14األف من�صاأة
�صناعية م�صجل ��ة وفرت نحو ملي ��ون و 261األف فر�صة عمل،
وتوقعت "درا�ص ��ة اخلارطة ال�صناعية ل ��دول جمل�ص التعاون
اخلليج ��ي" ،اأن يبل ��غ اال�صتثم ��ار ال�صناع ��ي اخلليجي قرابة
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تقارير

تريلي ��ون دوالر بحلول عام  ،2020بعد انتهاء دول املجل�ص من
جتهيز املدن ال�صناعية التي يجري العمل فيها حال ًيا.
وك�صف ��ت الدرا�ص ��ة اأن حجم اال�صتثم ��ار الرتاكمي يف القطاع
ال�صناع ��ي اخلليج ��ي جت ��اوز  220ملي ��ار دوالر اأمريكي حتى
ع ��ام  ،2010ا�صتثمرت يف اأك ��رث من  12األف من�صاأة �صناعية،
ووف ��رت م ��ا يزيد على ملي ��ون فر�صة عمل متث ��ل نحو  %6من
حج ��م العمال ��ة يف ال�صوق اخلليجي التي تبل ��غ حواإيل  %10يف
القطاع ال�صناعي.
ومن النتائ ��ج التي خل�صت اإليها اخلارطة ا ً
أي�صا اأن ال�صناعة
اخلليجية تتميز بالرتكيز على ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة
التي ت�صكل اأكرث من  %86من جملة املن�صاآت ال�صناعية يف دول
املجل� ��ص ،غري اأن معظ ��م اال�صتثم ��ارات ال�صناعية ترتكز يف
ال�صناعات الكبرية ممثلة بقطاع �صناعات البرتوكيميائيات
االأ�صا�صي ��ة ،حيث متثل اأكرث م ��ن  %78من جملة اال�صتثمارات
الرتاكمية يف القطاع ال�صناعي اخلليجي.
وبح�صب اخلارطة فاإن اأهم القطاع ��ات االإنتاجية ال�صناعية
يف دول جمل�ص التعاون هما قطاعا �صناعات البرتوكيميائيات
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االأ�صا�صي ��ة و�صناعة املع ��ادن االأ�صا�صية الت ��ي ت�صمل �صناعتي
احلديد واالأملونيوم ،كما ي�صكل اإنتاج املواد البال�صتيكية اخلام
واالأ�صم ��دة يف قط ��اع ال�صناعات الكيميائي ��ة العمود الفقري
لالإنتاج ال�صناعي اخلليجي ،حيث تنتج زهاء  10ماليني طن
�صنو ًيا من امل ��واد البال�صتيكية اخلام ت�صدر  90يف املئة منها
لالأ�صواق العاملية ،خا�صة اأ�صواق �صرق اآ�صيا والهند.
أام ��ا يف جمال اإنتاج االأ�صمدة النيرتوجينية كاالأمونيا واليوريا
فاإن دول جمل�ص التعاون تعد من اأهم امل�صدرين ملادة اليوريا
لالأ�ص ��واق العاملية باإنتاجها نح ��و  11مليون طن �صنو ًيا ت�صدر
 90يف املئة منها ،وباملث ��ل احتل قطاع ال�صناعات املعدنية يف
متقدما يف االأ�صواق العاملية حتى اأ�صحت
دول املجل�ص موق ًع ��ا
ً
دول املجل�ص من كبار امل�صدرين لتلك االأ�صواق.
وي�صته ��دف إاط ��الق ه ��ذه اخلارط ��ة دع ��م وتعزي ��ز التن�صيق
والتكام ��ل ال�صناعي بني دول املجل�ص م ��ن خالل طرح عديد
من امل�صاريع ال�صناعية امل�صرتكة التي ترتكز حول ال�صناعات
الغائبة وال�صناعات التي �صتعمل على زيادة حلقات و�صال�صل
االإنتاج فيما بينها.

برعاية:

ال�صتثمار ال�صناعي
�صهدت مدينة الكوي ��ت يف نوفمرب املا�صي موؤمتر ال�صناعيني
اخلليج ��ي ال � �  15الذي �صع ��ى اإىل جذب اال�صتثم ��ار االأجنبي
وحت�صني البيئ ��ة اال�صتثمارية يف دول جمل�ص التعاون ،و�صارك
يف امل ؤومت ��ر وزراء ال�صناعة يف دول اخللي ��ج ومنظمة اخلليج
لال�صت�صارات ال�صناعية.
وحم ��ل املوؤمتر �صعار "اال�صتثم ��ار االأجنبي املبا�ص ��ر واأثره يف
ال�صناعات اخلليجية" ،وهدف اإىل حتديد �صيا�صات وا�صحة
لتطوير اخلطط التنموية يف دول املجل�ص مبنية على جمموعة
متكامل ��ة م ��ن املقومات جل ��ذب امل�صتثم ��ر االأجنب ��ي ،وو�صع
ا�صرتاتيجية طموحة لتطوير القطاع ال�صناعي والنهو�ص به،
اإ�صاف ��ة اإىل �صن ت�صريعات وقوانني وتقدمي ت�صهيالت وحوافز
للم�صتثمر االأجنبي بهدف تاأ�صي�ص بيئة ا�صتثمارية واعدة.
واأو�ص ��ى امل�صارك ��ون يف موؤمت ��ر ال�صناعي ��ني اخلام�ص ع�صر
يف الكوي ��ت ب�صرورة ا�صتقط ��اب اال�صتثم ��ارات االجنبية ،وال
�صيم ��ا يف التكنولوجي ��ا احلديث ��ة واالبت ��كارات ذات اخل ��ربة
يف الت�صوي ��ق ،واإ�ص ��راك القط ��اع اخلا�ص يف و�ص ��ع �صيا�صات

اال�صتثم ��ار ،بينم ��ا توق ��ع وزراء ال�صناع ��ة والتج ��ارة يف دول
جمل�ص التعاون اخلليجي تزايد فر�ص اال�صتثمار وفق اخلطط
التنموية املعرفية وامل�صاريع املطروحة.
ومن ب ��ني التو�صيات � التي خرج بها املوؤمتر � و�صع �صيا�صات
للقطاع ��ات الت ��ي حتف ��ز امل�صتثمري ��ن االأجان ��ب ،خا�ص ��ة يف
اال�صتثم ��ارات املرتبطة بالقطاعات ال�صناعي ��ة التي تقودها
ال�صناع ��ات ال�صغ ��رية واملتو�صط ��ة ،والتاأكيد عل ��ى ال�صراكة
الفاعل ��ة ب ��ني القطاعني احلكوم ��ي واخلا�ص الإن�ص ��اء ومتويل
�صندوقتنمويال�صتدامةقطاعال�صككاحلديديةبدولاملجل�ص.
ودع ��ا امل�صارك ��ون اإىل تفعيل اآليات ف� ��ص النزاعات التجارية
وخا�ص ��ة �صوابط التحكي ��م املرتبطة بحق ��وق امللكية الفكرية
يف االأن�صطة ال�صناعية ،وو�صع املوؤ�صرات الوطنية واخلليجية
لقيا�ص ومراقبة م ��دى اال�صتفادة من اال�صتثمار االأجنبي وفق
اال�صرتاتيجيات الوطنية ومالءمتها للتوجهات االقت�صادية.
ومن االأفكار التي متخ�صت عن جل�صات املوؤمتر اإن�صاء مراكز
اأبحاث متخ�ص�ص ��ة ت�صاعد على االبتكار وتناف�صية ال�صناعة
اخلليجية ل�صمان تطورها
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مقاالت

حان وقت الصناعة
لم يعد يخفى على أي متابع للش���أن التنموي في المملكة
العربي���ة الس���عودية التوج���ه الج���اد م���ن القيادة الرش���يدة

نح���و تنوي���ع مص���ادر الدخل ،بم���ا يعزز م���ن تعظي���م العائد
م���ن الم���وارد المتنوعة والكثي���رة ،التي حبا الل���ه بها بالدنا
المباركة .ولعل أهم توج���ه يمكن التركيز عليه هو الصناعة،

لم���ا لها م���ن تداعي���ات إيجابية كثيرة تع���ود بالنف���ع والعائد
عل���ى تنمي���ة الوط���ن والمجتم���ع والف���رد على حد س���واء.

سامي إبراهيم الحسيني
مدير إدارة التسويق والعالقات العامة بمدن

وحيث اإن الدولة منذ وقت طويل اأخذت ت�صاعف ب�صكل وا�صح
يف تنوي ��ع و�صائ ��ل دعمه ��ا لل�صناع ��ة يف بالدن ��ا ،اإميانا منها
باأهمي ��ة اإيجاد املوارد الدائمة ،فاإنن ��ا ِبتنا نرى اليوم -نتيج ًة
لذل ��ك -منوا كبريا يف هذا القطاع؛ اإذ ت�صاعفت اأعداد املدن
ال�صناعي ��ة ،وال �صيم ��ا يف املناط ��ق الواع ��دة غ ��ري الرئي�صية
ب�ص ��كل غري م�صبوق؛ حت ��ى بلغ  34مدين ��ة �صناعية وت�صاعف
ع ��دد امل�صان ��ع باأكرث من ثالثة اأ�صعاف لي�ص ��ل اإىل اأكرث من
 5800م�صنع خالل العام احلايل.
وعندم ��ا نتح ��دث عن واق ��ع ال�صناع ��ة يف بالدن ��ا ،يجب اأال
تنف�صل قراءتنا له ��ذا الواقع عن الو�صع االقت�صادي الراهن
وال �صيم ��ا يف ظل انخفا� ��ص اأ�صعار النفط الت ��ي نعي�صها هذه
ا أالي ��ام .ولك ��ن حتى فيما ل ��و كان ��ت اأ�صعار النف ��ط يف اأف�صل
اأحوالها كما كان ا أالم ��ر يف العقد املا�صي ،تظل هناك فر�صة
واع ��دة وكبرية لل�صناع ��ة يف اململكة ،وال يج ��ب اأن نتاأخر يف
ا�صتثماره ��ا يف ظل وجود عدد م ��ن احلوافز التي ال تتوافر يف
كث ��ري من الدول ،ومن �ص� �اأن ا�صتغاللها تعزي ��ز مكانة اململكة
عل ��ى خريطة االقت�صاد العاملي ،وحتريرها عن االعتماد على
النفط ب�صكل كبري جدا.
هناك الي ��وم عدد كبري من املحفزات غ ��ري امل�صبوقة تقدمها
احلكوم ��ة لالنخراط يف جمال ال�صناع ��ة ،للدرجة التي بات
بو�ص ��ع اأي مواط ��ن �صعودي ميل ��ك فكرة �صناعي ��ة ،احل�صول
عل ��ى كل مقومات الدعم لتحويلها اإىل واق ��ع ملمو�ص ي�صتفيد
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من ��ه ،ويفيد منه الوطن واأبناء الوط ��ن .واالأهم من هذا كله،
اأن مقوم ��ات الدعم لي�ص ��ت مرتبطة بالت�صهي ��الت احلكومية
فح�صب ،بل اإنها تنطلق من �صميم املوارد الطبيعية والب�صرية
التي تتميز بها اململكة عن غريها.
فف ��ي الوقت ال ��ذي تكاد حتظى في ��ه كل منطقة م ��ن مناطق
اململك ��ة مب ��وارد طبيعي ��ة متيزها ع ��ن غريها ،ياأت ��ي م�صتوى
التعليم والكادر الب�صري كعامل موؤهل للمملكة ،الأن تنخرط يف
جمال ال�صناعة بكل اطمئنان ،وال �صيما بعد برنامج االبتعاث
ال ��ذي قارب عل ��ى ن�صف ملي ��ون مبتعث من �صب ��اب و�صابات
الوطن ،الذين نوعوا جتاربهم التعليمية بني الواليات املتحدة
واأوروبا ودول اآ�صيا كال�صني واليابان وكوريا وغريها.
وت أات ��ي الت�صهي ��الت الت ��ي تقدمه ��ا احلكوم ��ة الي ��وم ،وه ��ي
ت�صهي ��الت تتعاظ ��م وتتط ��ور ،وم ��ن اأهمه ��ا الق�ص ��اء عل ��ى
ا إالج ��راءات البريوقراطي ��ة املعطلة ،فمث ��ال مل يعد ا�صتخراج
ال�صج ��ل التجاري ي�صتغرق اأكرث م ��ن  180ثانية ،بحيث ميكن
اإجنازه اإلكرتونيا يف املنزل .ا َأم ��ا الرتخي�ص ال�صناعي الذي
كان ي�صتغ ��رق كثريا من االأيام للمراجع ��ة واملتابعة ،فقد بات
باالإمكان احل�صول عليه خالل � 24صاعة.
اأما مو�ص ��وع تخ�صي�ص االأر�ص ال�صناعي ��ة ،فقد مت تقلي�صه
حت ��ى بات احل�صول عليه يتم خ ��الل  30يوما فقط ،وباأ�صعار
تبد أا من ريال واحد فقط للمرت املربع.
واإن مما يلفت اأن كثريا من الوفود االأجنبية االقت�صادية التي

برعاية:

ت ��زور اململكة يعربون عن اندها�صهم حول حجم الدعم الذي
تقدم ��ه الدولة اإىل امل�صتثمر ال�صناع ��ي يف اململكة ،اإذ ال اأحد
ي�صدق اأن حكومة يف هذا العامل ميكن اأن تقدم متويال ي�صل
اإىل  75يف املائ ��ة م ��ن اإجم ��ايل التمويل ،لكن ه ��ذا الرقم هو
بالفع ��ل ما يقدمه �صندوق التنمي ��ة ال�صناعية ال�صعودي اأحد
االأجهزة احلكومية املعنية بالتمويل يف اململكة لتمويل امل�صاريع
ال�صناعي ��ة وال �صيما يف املناط ��ق الواعدة .وقد ذهبت الدولة
يف دعمه ��ا لل�صناع ��ة اإىل اأبع ��د م ��ن ذلك من خ ��الل دعمها
ال�ص ��ادرات ال�صعودية عن طريق تخ�صي� ��ص جهاز حكومي،
وهو هيئة تنمية ال�صادرات ال�صعودية لدعم ت�صدير منتجات
ال�صناعات ال�صعودية باأ�صعار رمزية من خالل دعوة امل�صانع
ال�صعودي ��ة اإىل امل�صاركة يف معار�ص �صناعي ��ة دولية للت�صويق
للمنتجات امل�صنوعة يف اململكة.
حت ��ى �صريح ��ة رواد ورائدات االأعم ��ال ،مل يت ��م اإهمالهم يف
الدع ��م احلكومي ،ا�صت�صع ��ارا الأهمية دور ه ��ذه ال�صريحة يف
�صناع ��ة الف ��ارق يف جم ��ال ال�صناع ��ة ،فبتنا ن ��رى خيارات

املنتج ��ات املخ�ص�ص ��ة لدعم ه ��ذه ال�صريحة ع ��رب حا�صنات
�صناعي ��ة وم�صانع جاهزة ،وكذلك االإفادة من خربات املراأة
ال�صعودي ��ة واإدماجه ��ا يف قطاع ال�صناعة ع ��رب مدن �صناعية
مالئمة لعمل املراأة كما يف حال ”الواحات ال�صناعية“.
اإن م�صتقب ��ل ال�صناع ��ة واعد  -بال �صك  -يف بالدنا وال �صيما
يف ظ ��ل ا�صتمرار احلوافز التي تقدمه ��ا الدولة عرب عدد من
اأجهزتها احلكومية ،ومن اأهمها اإمكانية احل�صول على متويل
يغطي ج ��زءا كبريا م ��ن امل�ص ��روع ،واإعف ��اءات جمركية على
أرا�ص �صناعية مطورة ومتكاملة اخلدمات ،اإ�صافة
املعدات ،وا ٍ
اإىل الق�صاء على االإجراءات البريوقراطية الطويلة واملعطلة.
ومع االإدارة احلكيمة واحلازمة بقيادة امللك �صلمان  -حفظه
اهلل -وتوجهات ��ه اجل ��ادة يف التغي ��ري والتحدي ��ث ،نع ��رف اأن
التوج ��ه نحو املراهنة عل ��ى تنويع م�ص ��ادر الدخل من خالل
قطاع كال�صناعة هو حمل اهتمام وعناية كبريين لدى اأجهزة
الدول ��ة ،لذا علين ��ا فقط ا�صتغالل ه ��ذا الفر�صة ،لنجعل من
وطننا بلدا �صناعيا نباهي به بني االأمم وال�صعوب.
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مدن صناعية

مدينتا القصيم األولى والثانية الصناعيتان تعززان
من فرص نمو صناعات تصديرية عالية الجودة

يعكف مخططو «مدن» وفق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص على تعزيز دور منطقة القصيم لتكون

إحدى أهم المناطق الصناعية الفاعلة ضمن منظومة المدن الصناعية التي تديرها الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بالمملكة ،ويدعم هذا التوجه مؤشرات حيوية من بينها موقع
القصيم المتوسط كملتقى طرق ،واألهمية التجارية المتنامية للمنطقة .إلى جانب النجاحات التي
حققتها صناعات نشأت داخل المدن الصناعية بالمنطقة وحولتها إلى منصة تصدير دولية وإقليمية

كانت مصدر راحة لألوساط الصناعية ،ورشحت المنطقة لخيارات تصنيعية أخرى تدعم هذا التوجه.

املدينة ال�صناعية الأوىل
ُتع � ُّد املدين ��ة ال�صناعية االأوىل بالق�صي ��م اإحدى اأقدم املدن
ال�صناعي ��ة الت ��ي تُ�صرف عليه ��ا "مدن" ،حي ��ث اأن�صئت عام
1400ه� 1980 /م ،على م�صاحةاإجمالية تبلغ  1.5مليون م2على
الطريق الرئي�صي الرابط بني مدينة بريدة وحمافظة عنيزة.
وحتت�ص ��ن املدينة التي ت�صتحوذ على قائمة ا�صتثمارات ن�صطة
منتجا يف جماالت
تقارب املليار ريال ما ي�صل اإىل  70م�صن ًعا ً
متنوعة كال�صناعات الغذائية والدوائية وو�صائل اأنظمة الري
وم ��واد البناء و�صناعات ال ��ورق والطباعة واالأعمال اخل�صبية
والزج ��اج والبال�صتي ��ك والو�صائ ��ل الزراعي ��ة ف�ص � ً�ال ع ��ن
ال�صناعات الهند�صية واملعدنية
وتتوفر املدينة ال�صناعية االأوىل التي تقع �صمن نطاق �صكني
كثي ��ف ومقوم ��ات جتاري ��ة واعدة عل ��ى عديد م ��ن املميزات
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امل�صجع ��ة ،حيث تتكام ��ل فيها جميع اخلدم ��ات التي تت�صمن
�صبك ��ة الطرق ،وحمطة الكهرباء بطاقة  33ك .ف ،وخدمات
املياه حيث مت اإكمال م�صروع حمطة حتلية املياه بطاقة انتاجية
قدره ��ا 3000م ،3واالت�ص ��االت ،وحمطة معاجل ��ة ال�صرف
ال�صح ��ي ،والنظافة العامة ،واخلدم ��ات اللوج�صتية واملرافق
اخلدمي ��ة ،اإ�صافة اإىل  16م�صن ًعا جاه ��زًا واملباين االإدارية،
وم�ص ��روع املجم ��ع التج ��اري اجلاري اإن�ص ��اوؤه ،وه ��ي العوامل
الت ��ي دعمت جناحات عديد من التجارب ال�صناعية القائمة
وع ��ززت ح�صورها ،لي�ص على امل�صتوى املحلي فح�صب بل حتى
على �صعيد الت�صدي ��ر اخلارجي ،ما يفتح املجال وا�ص ًعا اأمام
توجهات ت�صنيعية تف�صي اإىل مبادرات ا�صتثمارية ذات قيمة
م�صافة يف جماالت متنوعة.
ويعد م�صنع و�صركة  SPIMACOال�صركة ال�صعودية لل�صناعات

برعاية:

الدوائي ��ة وامل�صتلزمات الطبية) عالم ��ة �صناعية بارزة ونوا ًة
ل�صناع ��ة ال ��دواء يف اململكة العربي ��ة ال�صعودية وف ��قَ اأحدث
املعاي ��ري والتقنيات العلمية وال�صناعي ��ة وموؤ�ص ًرا ملا ميكن اأن
ت�صه ��م به امل ��دن ال�صناعي ��ة يف ال�صعود بامل�صه ��د ال�صناعي
الوطني ك ًما وكي ًفا.
وتعم ��ل �صبيماك ��و يف بي ��ع وتوزي ��ع اخلام ��ات الدوائي ��ة
وامل�صتح�صرات الطبية وال�صيدالنية ذات العالمات التجارية
املعروفة وتغطي خدماتها ال�صوقني املحلية واالإقليمية.
كم ��ا ت�ص ��م ال�صناعية االأوىل جترب ��ة أاخ ��رى ا�صتطاعت اأن
تعط ��ي احلركة الت�صنيعية دفعة م�صتحقة اإىل االأمام و�صكلت
م ��ع ال�صرك ��ة ال�صعودي ��ة لل�صناع ��ات الدوائي ��ة وامل�صتلزمات
الطبية قاعدة اإنتاجية وت�صديرية مهمة ،وهي التطلعات التي
يرتك ��ز عليها التخطي ��ط التنموي يف الو�ص ��ول اإىل مرتكزات
�صناعية ذات قيمة م�صافة.
ويقوم م�صن ��ع �صركة الو�صائل الأنظمة ال ��ري التي ُتعنى باإنتاج
اأنابيب البال�صتيك (بويل اإيثيلني) الأنظمة الري واملياه وال�صرف
ال�صح ��ي والكهرب ��اء والهاتف وملحقات ��ه والفوا�صل املطاطية
مبقا�صات خمتلفة وعلب واأنابيب التو�صيالت الكهربائية بعر�ص
حزمة من احللول ا ً
أي�صا لتطوير الزراعة احلديثة عرب منتجاتها
يف اإطار �صيا�صة الدولة الرامية اإىل تو�صيع القاعدة االقت�صادية
وتنوي ��ع رواف ��د الدخ ��ل الوطن ��ي وت�صجي ��ع القط ��اع اخلا� ��ص
عل ��ى القيام ي ��دور فاعل يف دف ��ع عجلة التنمي ��ة االقت�صادية.
حي ��ث ت�ص ��در ال�صرك ��ة منتجاته ��ا اإىل اأك ��رث م ��ن  40دول ��ة.
املدينة ال�صناعية الثانية
تعك�ص املدين ��ة ال�صناعية الثانية التوجه القوي نحو الت�صنيع
كخي ��ار ا�صرتاتيج ��ي ،حي ��ث دفع اكتف ��اء املدين ��ة ال�صناعية
االأوىل والطل ��ب الكبري من ال�صناعيني يف املنطقة اإىل اإن�صاء
املدينة ال�صناعية الثانية على م�صاحة تقدر ب�  4.6مليون م2
ويج ��ري العمل على اإ�صافة 16مليون م 2تو�صعة لها ،وهي تقع
على طريق الريا�ص ال�صريع ومت تخ�صي�ص حوايل  22م�صن ًعا
جاهزًا و 8م�صانع حتت االإن�صاء.
وتقع املدينة ال�صناعية الثانية يف الق�صيم بالقرب من طريق
الريا�ص � � � الق�صيم ال�صريع ،وت�صهد املدينة التي اأن�صئت عام
1434ه � � 2012 /م ،تنفي ��ذ جمموع ��ة من م�صاري ��ع التطوير
كتطوي ��ر املرحلة االأوىل من املدين ��ة مب�صاحة  1.3مليون م،2

ورب ��ط املدينة ال�صناعية بطريق الريا�ص � الق�صيم ال�صريع،
وبن ��اء ج�صر رابط بالطري ��ق ال�صريع بقيم ��ة  36مليون ريال،
وطريق رابط بقيم ��ة  30مليون ريال مع ربط الطريق بج�صور
وتقاطعات حرة.
ويتواف ��ر يف املدينة ال�صناعية عديد من اخلدمات ال�صرورية
مث ��ل� :صبك ��ة الط ��رق ،حمطة حتوي ��ل الكهرب ��اء بطاقة 132
ك .ف ،وخدم ��ات االت�ص ��االت ،وخدمات ا أالم ��ن ال�صناعي،
وخدم ��ات املياه ومعاجلة ال�صرف ال�صحي ،واملبنى االإداري،
اإ�صافة اإىل 10م�صانع جاهزة وغريها من اخلدمات واملرافق
التجارية .وحتظى املدينة ال�صناعية باإقبال ملحوظ من قبل
امل�صتثمرين ال�صناعيني ،خا�صة بعد تاأجري "الق�صيم االأوىل"
بالكامل وازدي ��اد الطلب على االأرا�ص ��ي ال�صناعية باملنطقة
ملميزاتها العديدة.
وهن ��اك خط ��ط م�صتقبلية الإن�ص ��اء ثالث واح ��ات "مدن" يف
كل م ��ن بريدة وعني ��زة والر�ص تكون خم�ص�ص ��ة لل�صناعات
اخلفيف ��ة واملتو�صط ��ة ومهي� �اأة لعمل املراأة .وم ��ا مييز منطقة
الق�صي ��م كونه ��ا ذات كثافة �صكاني ��ة عالية ونقط ��ة انطالق
وخ�صو�ص ��ا منطق ��ة الريا�ص ،حي ��ث تتميز
جلمي ��ع املناط ��ق
ً
مبوقع يتو�صط اململكة.
اإن النجاح ��ات الت ��ي حتققت لبع�ص املن�ص� �اآت ال�صناعية داخل
املدين ��ة ال�صناعي ��ة وو�صوله ��ا اإىل مرحل ��ة التمي ��ز والت�صدير
�صرتفع من جاذبية وتناف�صية مدينتي الق�صيم االأوىل والثانية،
و�صتزي ��د من تدفق اال�صتثمارات نح ��و ال�صناعات ذات القيمة
امل�صافة ،كم ��ا اأن وجود قطاع �صكاين بحج ��م منطقة الق�صيم
�صيخلق �صو ًقا م�صجعة لعديد من املنتجات التي تلبي احتياجاتها.
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«جويك» 369 :مليار دوالر رأس المال
المستثمر في الصناعة الخليجية

كش���فت منظم���ة الخلي���ج لالستش���ارات الصناعي���ة «جوي���ك» أن القاع���دة الصناعي���ة في

كبي���را خ���الل الس���نوات الخم���س الماضي���ة ،حي���ث ارتفع
توس���عا
دول المجل���س ش���هدت
ً
ً

رأس الم���ال المس���تثمر م���ن حوال���ي  181ملي���ار دوالر أميرك���ي ع���ام  2009إل���ى حوالي
 369ملي���ار دوالر ع���ام  ،2013بمع���دل نم���و تراكم���ي للس���نوات الخم���س بل���غ .٪ 19.5

وب�ص ��ورة موازي ��ة قف ��ز ع ��دد امل�صان ��ع العاملة م ��ن 13002
م�صن ��ع ع ��ام  2009اإىل  15689م�صن ًعا ع ��ام  ،2013مبعدل
منو تراكم ��ي لل�صنوات اخلم� ��ص بلغ  .% 4.8كم ��ا ارتفع عدد
العمال ��ة من حوايل ً 1031825
عامال ع ��ام  2009اإىل حوايل
ً 1379257
عامال عام  ،2013مبعدل منو تراكمي بلغ .% 7.5
واعت ��رب االأ�صت ��اذ عبد العزيز ب ��ن حمد العقي ��ل االأمني العام
للمنظم ��ة اأن "القط ��اع ال�صناعي �صهد تط ��و ًرا ّ
مطردًا حقق
خالله إاجن ��ازات باهرة ،ويرجع ذل ��ك اإىل االهتمام والدعم
ال ��ذي يجده القطاع من دول جمل�ص التعاون اخلليجي ،وذلك
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نظ ًرا للدور ال ��ذي يقوم به يف حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية
واالقت�صادي ��ة لهذه الدول" ،الفتًا اإىل اأن "جهود دول املجل�ص
يف دع ��م التنمية ال�صناعي ��ة ت�صمنت عدة حم ��اور اأ�صا�صية،
كان م ��ن �صمنها توفري البنية التحتي ��ة الالزمة واإن�صاء املدن
ال�صناعي ��ة ،اإىل جان ��ب اإن�صاء �صناديق التنمي ��ة ال�صناعية،
اإ�صافة اإىل تقدمي عدد من احلوافز ال�صناعية االأخرى.
وكان لتج ��اوب وتع ��اون القط ��اع اخلا� ��ص م ��ع اخلط ��ط
واجله ��ود احلكومي ��ة االأثر الفاع ��ل يف حتقي ��ق اإجنازات
التنمية ال�صناعية".

برعاية:

ال�ص��تثمارات الأعل��ى يف املنتج��ات الكيماوي��ة
والبرتوكيماوية
واأو�صح ��ت "جوي ��ك" ا�صتن ��ادًا اإىل قواع ��د بيان ��ات البواب ��ة
التفاعلي ��ة املط� � ّورة ملعلوم ��ات االأ�ص ��واق ال�صناعي ��ة IMI
 ،PLUSاأن هناك عددًا من موؤ�صرات التطور ال�صناعي يف
دول املجل�ص امل�صجلة خالل الفرتة من عام  2009اإىل ،2013
حي ��ث اأول ��ت دول املجل�ص اأهمية ك ��ربى للتنمي ��ة ال�صناعية،
وقدم ��ت لها جميع و�صائ ��ل الدعم والت�صجي ��ع ،ونتيجة لذلك
فق ��د خطت ال�صناعة اخلليجية خط ��وات كبرية ،ومتثل ذلك
ب�ص ��ورة اأ�صا�صية يف التطور الذي �صه ��ده حجم اال�صتثمارات
للم�صان ��ع العامل ��ة ب ��دول املجل� ��ص بنهاية ع ��ام  ،2013فقد
ت�صدر قطاع �صناعة املنتجات الكيماوية والبرتوكيماوية بقية
القطاع ��ات م ��ن حيث حج ��م اال�صتثم ��ارات ،البالغة 220.3
مليار دوالر اأمريكي متث ��ل  % 59.6من اإجمايل اال�صتثمارات
يف امل�صان ��ع العامل ��ة ومبعدل منو خالل � 5صن ��وات بلغ 21.7
 ،%يليه قط ��اع �صناعة املعادن االأ�صا�صية بحوايل  51.6مليار
دوالر متثل  %14من اإجمايل اال�صتثمارات يف امل�صانع العاملة

ومبع ��دل من ��و  ،% 19.6يليه قطاع �صناعة املع ��ادن االإن�صائية
والنقل و�صناعات اأخرى بحوايل  34.6مليار دوالر متثل 9.4
 %م ��ن اإجمايل اال�صتثم ��ارات يف امل�صانع العاملة ومبعدل منو
بل ��غ  .% 23.6تاله قطاع �صناعة م ��واد البناء بحوايل 34.5
مليار دوالر متثل  % 9.3من اإجمايل اال�صتثمارات يف امل�صانع
العامل ��ة ومبعدل من ��و  ،% 13.5يليه قط ��اع �صناعة املنتجات
الغذائي ��ة وامل�صروب ��ات والتب ��غ بح ��وايل  18.1ملي ��ار دوالر
متث ��ل  % 4.9من اإجم ��ايل اال�صتثم ��ارات يف امل�صانع العاملة
ومبع ��دل منو بلغ  ،% 10يلي ��ه قطاع �صناعة ال ��ورق ومنتجاته
والطباعة والن�صخ بح ��وايل  5.4مليار دوالر متثل  % 1.5من
اإجم ��ايل اال�صتثم ��ارات يف امل�صان ��ع العاملة ومبع ��دل منو بلغ
 .% 11ث ��م حل قط ��اع �صناعة املن�صوج ��ات واملالب�ص واجللود
ومنتجاتها بحوايل  2.6مليار دوالر متثل  % 0.7من اإجمايل
اال�صتثمارات يف امل�صانع العاملة ومبعدل منو بلغ  ،% 6.4يليه
قط ��اع �صناعة االأثاث بحوايل  1.7ملي ��ار دوالر متثل % 0.5
من اإجم ��ايل اال�صتثم ��ارات يف امل�صانع العامل ��ة ومبعدل منو
 ،% 9.6يلي ��ه قط ��اع �صناع ��ة اخل�ص ��ب واملنتج ��ات اخل�صبية
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(با�صتثن ��اء االأثاث) بحوايل  0.68ملي ��ار دوالر متثل % 0.2
من اإجمايل اال�صتثمارات يف امل�صانع العاملة ومبعدل منو بلغ
 % 4.8خالل � 5صنوات.
م�صانع املعادن الإن�صائية والنقل يف ال�صدارة
وبالنظ ��ر اإىل هي ��كل الرتكيبة القطاعية لتوزي ��ع حجم اأعداد
امل�صان ��ع العامل ��ة بدول املجل� ��ص بنهاية ع ��ام  ،2013ك�صفت
بيانات "منظمة اخلليج لال�صت�صارات ال�صناعية" عن ت�صدر
قطاع �صناع ��ة منتجات املعادن االإن�صائي ��ة والنقل و�صناعات
أاخ ��رى بقية القطاع ��ات من حيث عدد امل�صان ��ع بعدد 4426
م�صن ًع ��ا متث ��ل  % 28.2م ��ن اإجمايل عدد امل�صان ��ع العاملة،
ومبع ��دل منو خالل � 5صنوات بل ��غ  ،% 5.7يليه قطاع �صناعة
املنتجات الكيماوية والبرتوكيماوية بعدد  3184م�صن ًعا متثل
 % 20.3م ��ن اإجمايل عدد امل�صانع العامل ��ة ومبعدل منو بلغ
 % 4.5خ ��الل ال�صنوات اخلم�ص .ثم ح� � ّل قطاع �صناعة مواد
البناء ب�  2741م�صن ًعا متثل  % 17.5من اإجمايل عدد امل�صانع
العاملة ومبعدل منو بلغ  % 6.6خالل الفرتة نف�صها.
ث ��م جاء قطاع �صناعة املنتجات الغذائي ��ة وامل�صروبات والتبغ
ب � �  1857م�صن ًع ��ا متث ��ل  % 11.8من اإجمايل ع ��دد امل�صانع
العامل ��ة ومبعدل منو بل ��غ  ،% 3.8يليه قط ��اع �صناعة االأثاث

92

م ��ع  1041م�صن ًع ��ا متث ��ل  % 6.6من اإجمايل ع ��دد امل�صانع
العامل ��ة ومبع ��دل منو خ ��الل � 5صن ��وات بن�صب ��ة  ،% 4.2يليه
قط ��اع �صناع ��ة ال ��ورق ومنتجات ��ه والطباعة والن�ص ��خ ب� 938
م�صن ًعا متثل  % 6من اإجم ��ايل عدد امل�صانع العاملة ومبعدل
منو خ ��الل � 5صنوات  ،% 2.6يليه قط ��اع �صناعة املن�صوجات
واملالب� ��ص واجللود ومنتجاته ��ا  758م�صن ًعا متثل  % 4.8من
اإجم ��ايل ع ��دد امل�صانع العاملة ومبعدل من ��و خالل � 5صنوات
بلغ  ،% 0.3ثم ح ّل قطاع �صناعة اخل�صب واملنتجات اخل�صبية
(عدا االأثاث) ب � �  435م�صن ًعا متثل  % 2.8من اإجمايل عدد
امل�صان ��ع العاملة ومبعدل منو بل ��غ  ،% 3.8واأخ ًريا جاء قطاع
�صناعة املعادن االأ�صا�صية ب�  309م�صن ًعا متثل  % 2من اإجمايل
ع ��دد امل�صانع العاملة ومبعدل منو  % 9.4عن الفرتة نف�صها.
توزيع عدد العاملني
أام ��ا يف م ��ا يتعل ��ق بهي ��كل الرتكيب ��ة القطاعي ��ة لتوزيع حجم
العامل ��ني يف امل�صان ��ع العامل ��ة ب ��دول املجل� ��ص بنهاي ��ة عام
 ،2013ك�صف ��ت بيان ��ات "جويك" اأن قط ��اع �صناعة منتجات
املع ��ادن االإن�صائي ��ة والنق ��ل و�صناع ��ات أاخ ��رى ت�ص ��در بقية
القطاعات من حيث حج ��م العمالة ب�  371األف عامل ميثلون
 % 26.9م ��ن العدد االإجمايل للعامل ��ني ومبعدل منو خالل 5

برعاية:

�صن ��وات بلغ  ،% 10.4يليه قط ��اع �صناعة املنتجات الكيماوية
والبرتوكيماوي ��ة ب � �  270.9أال ��ف عامل ميثل ��ون  % 19.6من
اإجم ��ايل العامل ��ني ومبعدل من ��و  ،% 6.7يليه قط ��اع �صناعة
م ��واد البناء ب � �  234.1األف عامل ميثل ��ون  % 17من اإجمايل
ع ��دد العامل ��ني ومبعدل منو خ ��الل � 5صنوات بل ��غ  ،% 10يليه
قطاع �صناعة املنتجات الغذائية وامل�صروبات والتبغ ب� 195.7
األف عامل ميثلون  % 14.2من اإجمايل عدد العاملني ومبعدل
من ��و خالل � 5صنوات بلغ  ،% 7يلي ��ه قطاع �صناعة املن�صوجات
واملالب�ص واجللود ومنتجاتها ب�  92.1األف عامل ميثلون 6.7
 %م ��ن اإجمايل عدد العاملني ومبعدل من ��و منخف�ص خالل 5
�صن ��وات بلغ  ،% 2.7-يلي ��ه قطاع �صناعة املع ��ادن اال�صا�صية
ب � �  68.1األف عامل ميثل ��ون  % 5من اإجمايل ع ��دد العاملني
ومبع ��دل منو خ ��الل � 5صنوات بل ��غ  ،%13يليه قط ��اع �صناعة
الورق ومنتجاته والطباعة والن�صخ ب�  66.2األف عامل ميثلون
 %4.8من اإجمايل عدد العاملني ومبعدل منو خالل � 5صنوات
بلغ  ،% 5يليه قطاع �صناعة االأثاث ب�  56.7األف عامل ميثلون
 % 4.1من اإجمايل عدد العاملني ومبعدل منو خالل � 5صنوات
بل ��غ  ،%5.6يلي ��ه قطاع �صناعة اخل�ص ��ب واملنتجات اخل�صبية
ع ��دا االأثاث ب � �  24.1األف عامل ميثل ��ون  % 1.7من اإجمايل
عدد العاملني ومبعدل منو خالل � 5صنوات بلغ .% 6

ال�صتثمارات ال�صناعية ال�صعودية يف الطليعة
جاءت ال�صعودية باملرتبة االأوىل يف حجم اال�صتثمارات بن�صبة
 ،% 54.2تليه ��ا قطر يف املرتبة الثاني ��ة بن�صبة  ،% 22.2ويف
املرتبة الثالثة االإمارات بن�صبة  ،% 8.8اأما املرتبة الرابعة فكانت
ل ُعمان بن�صبة  ،% 6.5ث ��م يف املرتبة اخلام�صة الكويت بن�صبة
 % 5.5وبعده ��ا البحرين يف املرتبة ال�صاد�صة بن�صبة .% 2.8
ال�صعودية الأوىل بعدد امل�صانع والعمالة
احتل ��ت اململك ��ة العربي ��ة ال�صعودي ��ة املرتب ��ة االأوىل يف ع ��دد
امل�صان ��ع بن�صب ��ة  % 40يف ع ��ام  ،2013بينم ��ا احتل ��ت دول ��ة
ا إالم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة املرتب ��ة الثاني ��ة بن�صب ��ة 35.1
 ،%وج ��اءت �صلطنة عم ��ان يف املرتبة الثالث ��ة بن�صبة ،% 9.9
تلتها دولة الكوي ��ت باملرتبة الرابعة بن�صبة  ،% 5.3ثم مملكة
البحرين يف املرتبة اخلام�صة بن�صبة  ،% 5.1وتليها دولة قطر
باملرتبة ال�صاد�صة بن�صبة .% 4.7
اأحرزت ال�صعودية املرتب ��ة االأوىل يف عدد العاملني بن�صبة 52
 ،%تليه ��ا االم ��ارات باملرتبة الثاني ��ة بن�صب ��ة  ،% 27.1بينما
احتل ��ت املرتبة الثالثة الكويت بن�صبة  ،% 6.2واملرتبة الرابعة
ُعم ��ان بن�صبة  ،% 5.3تليها يف املرتب ��ة اخلام�صة قطر بن�صبة
 ،% 5.0ويف املرتبة ال�صاد�صة البحرين بن�صبة .%4.3
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الصناعة العربية وتضاؤل مساهمتها في
التنمية االقتصادية ..العقبات والحلول

تلعب أس���باب عديدة م���ن بينها غياب التكامل الصناعي وارتفاع األعب���اء الجمركية ،وغياب العالقات
ً
فضال عن ضآلة األداء التكنولوجي وضبابية التشريعات
التشابكية الصناعية ،وضعف المعايير القياسية،
دورا في عدم قدرة قطاع الصناعة العربية على الوفاء بالتزاماتها نحو
المتعلقة باالستثمار ،تلعب ً

التنمية االقتصادية ،إلى جانب ضعف التمويل الالزم للمشاريع الصناعية وارتفاع التكاليف اإلنتاجية
ً
فضال عن معوقات أخ���رى تتصل بغياب مراكز
ون���درة الكفاءات اإلدارية لقيادة المش���اريع الصناعية�

الخدم���ات الصناعية التي تقدم االستش���ارات االقتصادية والفنية والمالية ،وتوس���ع رقعة انتش���ار
ً
فضال عن سيادة الطابع
المنافسة غير المشروعة من جانب مؤسسات صناعية غير مرخص لها .هذا
االس���تخراجي ونقص اإلطارات المؤهلة �� كما تقول الدراسة المنش���ورة بمجلة التقنية والتدريب.

وتعد التنمية ال�صناعية من اأهم ركائز التنمية االقت�صادية
ال�صامل ��ة ،حيث تلع ��ب ال�صناع ��ة دو ًرا مهم ��ا يف االقت�صاد
العرب ��ي كغ ��ريه م ��ن االقت�ص ��ادات االأخ ��رى ،باعتب ��ار اأن
ال�صناع ��ة هي قاطرة التنمية االقت�صادية ،حيث اإن القطاع
ال�صناعي ي�صمن زيادة القيمة امل�صافة وي�صاعد على تاأمني
االكتف ��اء الذات ��ي من الغ ��ذاء والك�ص ��اء ،وحت�ص ��ني املوازين
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االقت�صادية من جت ��اري ومدفوعات وت�صغيل االأيدي العاملة
وتقلي ��ل معدل البطالة احلايل وتاأم ��ني فر�ص عمل لالأجيال
املقبل ��ة .وم ��ن هنا ف� �اإن دعم القط ��اع ال�صناع ��ي واالرتقاء
مب�صت ��وى ال�صناعات املوجودة يج ��ب اأن يكون من االأهداف
االأ�صا�صي ��ة أالي ��ة �صيا�ص ��ة تنموي ��ة �صاملة ،وال �صيم ��ا اأن هذا
القط ��اع ل ��ه وزن ن�صبي كبري ب ��ني القطاع ��ات االقت�صادية،

برعاية:

وح�ص ��ب بيان ��ات التقرير االقت�ص ��ادي املوحد لع ��ام ،2011
فاإجم ��ايل قيم ��ة الن ��اجت املحل ��ي لقط ��اع ال�صناع ��ة ب�صقيه
اال�صتخراج ��ي والتحويل ��ي لع ��ام  2010بلغ ح ��وايل 5 .906
ملي ��ار دوالر مقارن ��ة ب � �  8 .713ملي ��ار دوالر يف عام ،2009
لريتفع بن�صبة  ،%27كما اأن ن�صبة م�صاهمة القطاع ال�صناعي
لل ��دول العربية يف الناجت املحل ��ي االإجمايل لعام  2010تقدر
بح ��وايل  %7 .44وهو ما يو�صح م ��دى اأهمية هذا القطاع يف
التاأث ��ري يف الن ��اجت املحلي االإجمايل لل ��دول العربية ،غري اأن
القيمة امل�صاف ��ة لل�صناعات التحويلية بلغ ��ت  7 .187مليار
بن�صب ��ة م�صاهمة يف الناجت املحلي العربي االإجمايل بلغت .9
 %3وهي تع ��د ن�صبة �صعيفة مقارنة باالحتاد االأوروبي ،حيث
تق ��در هذه الن�صبة بح ��دود  %15وت�صل يف ال�صني اإىل ،%28
وف ��ى كوري ��ا اجلنوبية نح ��و  ،%34كما يالح ��ظ اأن م�صاهمة
قط ��اع ال�صناع ��ة التحويلية يف الناجت املحل ��ي االإجمايل تعد
منخف�صة ،حيث بلغ ��ت  %3 .9يف عام  2010،وهو ما يو�صح
واقع ال�صناعة العربي وما يتطلبه من دعم وتنمية ال�صناعة
التحويلية لل�صعود بامل�صهد ال�صناعي.
وال �صك يف اأن تنمية ال�صناعة التحويلية القائمة على كثافة
عموما اخلط ��وة االأوىل للدخول يف مرحلة
الي ��د العاملة تعد ً

التنمي ��ة ال�صناعي ��ة ،حي ��ث تتزايد احلاج ��ة اإىل الوظائف
وتوف ��ري ا أالم ��ن االقت�ص ��ادي للمواطنني ،وتع ��د ال�صناعات
التحويلي ��ة من الف ��روع االأ�صا�صية املهم ��ة للقطاع ال�صناعي
يف معظ ��م ال ��دول ،وم ��ن ثم ف� �اإن التع ��رف عل ��ى واقع هذه
ال�صناعات واخليارات والبدائل لتح�صني الكفاءة االإنتاجية
يف فروعها املختلفة يعد من التوجهات ال�صناعية املهمة التي
يج ��ب اأن ي�صرت�صد به ��ا متخذو القرار يف و�ص ��ع ال�صيا�صات
العامة التي ت�صتهدف تطوير ه ��ذه ال�صناعة .ويتمثل الدور
االأ�صا�ص ��ي لل�صناعات التحويلي ��ة يف اإمكانية اال�صتفادة من
منتج ��ات ال�صناعات االأ�صا�صية من خ ��الل عمليات ت�صنيع
اإ�صافي ��ة معين ��ة ،وذل ��ك الإنت ��اج الو�صائ ��ط البرتوكيماوية
ومنتجات البال�صتيك واحلديد واملنتجات الكيماوية االأخرى
امل�صتخدم ��ة يف االأغرا�ص الزراعية وغريه ��ا ،وبالنظر اإىل
ال�صناعة العربية جند اأنها تت�صم ب�صعف ت�صابكها مع بع�ص
القطاع ��ات االقت�صادي ��ة يف نطاق االقت�ص ��اد الوطني لكل
قط ��ر عربي� ،صواء كانت �صناعة اإحاللية اأو ت�صديرية؛ الأن
ال�صيا�ص ��ات االقت�صادية ،والقطاعية الت ��ي نفذت يف الدول
العربية طيلة العقود االأربعة املا�صية مل ت�صل بعد اإىل اإقامة
عالق ��ات تبادلية قوية بني ال�صناع ��ات القائمة من ناحية،
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وبينها والقطاعات االقت�صادي ��ة االأخرى من ناحية اأخرى،
مما اأثر �صل ًب ��ا يف الهيكل االإنتاجي لالقت�صاد العربي ،وح ّد
م ��ن قدرته على دفع عجلة التنمية االقت�صادية ،فعلى �صبيل
املث ��ال مل تتمك ��ن ال�صناع ��ة العربي ��ة ،كم ��ا كان يوؤمل ،من
توجي ��ه ن�صبة اأكرب م ��ن املخرجات الزراعي ��ة نحو الت�صنيع
املحل ��ي ،وحتويل بع�صها اإىل منتجات ا�صتهالكية اأو غذائية
يف اإط ��ار ال�صناع ��ات الغذائي ��ة ،حيث يالح ��ظ اأن القطاع
الزراع ��ي العربي ما زال يركز ب�ص ��ورة اأ�صا�صية على اإنتاج
حما�صيل تفي باأغرا�ص الت�صدير اأكرث من تلبيتها حلاجات
ال�صناعة املحلية واال�صتهالك املحل ��ي من ال�صلع الغذائية،
مم ��ا حد من فاعلي ��ة ال�صناعات الغذائي ��ة املحلية القائمة
الت ��ي تتعر�ص اإىل نق� ��ص ال�صلع الغذائي ��ة الالزمة يف كثري
م ��ن املوا�صم ،واجتاهها يف كثري من احل ��االت اإىل ا�صترياد
املواد االأولية الزراعية الالزمة لها من اخلارج .كما يالحظ
اأن املخرج ��ات ال�صناعية امل�صتخدم ��ة يف القطاع الزراعي،
كاالآالت ،واملبي ��دات واالأدوات الزراعي ��ة املختلفة ،وغريها،
ما زالت حمدودة وال تف ��ي بحاجة الزارعة العربية ،واأن ما
ي�صنع م ��ن االآالت واملع ��دات واجلرارات عل ��ى �صبيل املثال
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يت ��م يف �صناعات جتميعية تخت�ص باملرحلة االأخرية لل�صلعة
املجمعة ،بحيث ال حتقق لالقت�صاد املحلي اإال قيمة م�صافة
�صئيلة ،وال ت�صاعد يف الوقت نف�صه على بناء قاعدة �صناعية
حملية متكامل ��ة مع متطلبات القط ��اع الزراعي ،تعمل على
رفده ،وت�صريع منوه.
غياب التكامل ال�صناعي
وكذلك ميكن القول اإن ال�صناعة التحويلية لي�صت يف تكامل
م ��ع بع� ��ص ف ��روع ال�صناع ��ة اال�صتخراجية داخ ��ل القطاع
ال�صناع ��ي ،اإذ ال يدخ ��ل م ��ن خمرجات ه ��ذه ال�صناعة يف
ال�صناع ��ة التحويلي ��ة املحلي ��ة اإال ن�صبة �صئيل ��ة منها ،مثال
ذل ��ك خامات النف ��ط والفو�صف ��ات واحلديد ،الت ��ي ي�صدر
معظمه ��ا للخ ��ارج كم ��واد اأولية ،م ��ن جانب اآخ ��ر ،يالحظ
اأن قط ��اع البن ��اء واالإ�ص ��كان يف كثري م ��ن ال ��دول العربية،
على الرغ ��م من اعتماده على االإنت ��اج ال�صناعي املحلي يف
توفري احتياجاته من احلديد واالأ�صمنت واالأدوات ال�صحية
والزج ��اج وغريها ،اإال اأنه يتج ��ه اإىل اال�صترياد من اخلارج
من هذه ال�صلع نف�صها ومن �صلع اأخرى كثرية ميكن ت�صنيعها

برعاية:

حمل ًيا ،ويفيد كثري من امل�صادر ا ً
أي�صا باأن القطاع ال�صياحي
العرب ��ي ال يعتم ��د بدرجة كبرية عل ��ى ال�صناعات اخل�صبية
واملفرو�صات املحلي ��ة ،واأن معظم الفنادق العربية تعتمد يف
جتهيزاتها على اال�صترياد من اخلارج.
اإن ع ��دم التكام ��ل ما ب ��ني القطاعات االقت�صادي ��ة من �صاأنه
اأال ي�صاع ��د على اال�صتف ��ادة املثلى من منتجاته ��ا ،ويزيد من
اعتماده ��ا عل ��ى الت�صدي ��ر واال�صت ��رياد ،ويرف ��ع م ��ن درجة
انك�ص ��اف ال ��دول العربية على اخل ��ارج ،ولهذا أاث ��ر �صلبي يف
ق ��درة الدول العربية على بناء هيكل اإنتاجي متكامل ،ترتابط
يف اإطاره ال�صناعة مع القطاعات االقت�صادية االأخرى ،وتنمو
مع� � ًا ب�صورة م�صتمرة ت�صاعد على حتقي ��ق تنمية متوازنة .اإن
أاه ��م التحديات الت ��ي تواجه ال�صناع ��ة العربي ��ة ب�صكل عام
يتمثل يف ت ��دين الو�ص ��ع التناف�صي لقط ��اع ال�صناعة العربية
يف مواجه ��ة االإقليميات االأخرى ،فال�صناعة العربية تعد غري
متط ��ورة يف عديد م ��ن قطاعاته ��ا اأو فروعه ��ا اإذا ما قورنت
بال ��دول ال�صناعي ��ة املتقدم ��ة ،ويع ��ود ذل ��ك اإىل عدي ��د من
التحدي ��ات التي تعانيه ��ا ال�صناعة العربية عل ��ى ال�صعيدين
القطري واالإقليمي.

ا اً
أول :على ال�ص��عيد القطري تتمث��ل اأهم التحديات
التي تواجه ال�صناعة العربية فيما يلي:
 .1انته ��اج �صيا�ص ��ة التوج ��ه الداخل ��ي ،فق ��د انتهج ��ت اأغلب
الدول العربية غري النفطي ��ة �صيا�صة االإحالل حمل الواردات
واالإنتاج لل�صوق الداخلي كاأ�صلوب مف�صل للت�صنيع منذ بداية
م�صريته يف تلك البلدان ،م�صتندة يف ذلك اإىل �صيا�صة جتارية
حمائية.
 .2ارتف ��اع االأعب ��اء اجلمركية وغري اجلمركي ��ة ،حيث كانت
ال�صيا�ص ��ة التجارية احلمائية يف اأغلب ال ��دول العربية اإحدى
م�ص ��كالت ال�صناعة العربية ملا يرتتب عليها من ارتفاع تكلفة
االإنت ��اج وانخفا�ص الق ��درة التناف�صية للمنت ��ج العربي حمل ًيا
وعامل ًيا.
� .3صع ��ف العالقات الت�صابكية ال�صناعية ،حيث تعاين اأغلب
ال�صناع ��ات العربي ��ة انخفا�ص درج ��ة الت�صاب ��ك ال�صناعي
(وعل ��ى االأخ� ��ص الت�صاب ��كات اخللفية) ،ما ي� �وؤدي اإىل توجه
الن�ص ��اط ال�صناع ��ي املحل ��ي نحو الت ��زود من اخل ��ارج ،مما
يرتت ��ب علي ��ه حرم ��ان االإنت ��اج ال�صناع ��ي من فر� ��ص للنمو
ال�صناعي والت�صغيل ،ويوؤدي اإىل ا�صتنزاف الرثوات الطبيعية
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تقارير

لل ��دول العربية دون مردود مرتفع على القيمة امل�صافة والنمو
ال�صناعي امل�صتدام.
� .4صع ��ف االلت ��زام مبعاي ��ري ونظ ��م اجل ��ودة واملوا�صف ��ات
القيا�صي ��ة والبيئية لل�صلع واملنتج ��ات ال�صناعية ،االأمر الذي
يرتت ��ب عليه انخفا�ص ق ��درة ال�صناعة العربي ��ة على النفاذ
اإىل اأ�ص ��واق ال ��دول املتقدمة ،وكذلك تراجع ق ��درة ال�صناعة
العربية على ال�صمود اأمام مناف�صة املنتجات االأجنبية.
� .5صع ��ف القدرة التكنولوجية العربي ��ة وعدم ا�صتكمال نظم
التطوي ��ر الداخلي ،حيث اأ�صحت املي ��زة التناف�صية لل�صناعة
يف الوق ��ت الراهن تعتم ��د بالدرجة االأوىل عل ��ى قدرتها على
االبت ��كار واالإبداع على نحو متوا�صل ،اإال اأن اأغلب ال�صناعات
العربي ��ة اعتمدت يف االبتكار عل ��ى حقوق املعرفة املقدمة من
ال�صركات العاملية وم�صروعات ت�صليم املفتاح .ويف الوقت نف�صه
مل تهت ��م اأغلب ال�صناعات العربي ��ة مبراكز البحث والتطوير
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ومراك ��ز الت�صامي ��م ،االأمر ال ��ذي اأدى اإىل عج ��ز ال�صناعة
العربية عن مواكبة التطور التكنولوجي ال�صريع ،وفقدها اأحد
املقومات االأ�صا�صية لبناء القدرة التناف�صية الديناميكية.
� .6صعف مناخ اال�صتثمار ،حي ��ث تدل املوؤ�صرات االقت�صادية
عل ��ى �صاآلة م�صاهمة القطاع اخلا� ��ص يف احلياة االقت�صادية
م ��ن جهة م�صاهمته يف االإنت ��اج واال�صتثمار يف الدول العربية،
وه ��ذا يعود ب�صكل اأ�صا�صي اإىل �صعف جاذبية املنطقة العربية
لال�صتثمار ب�صفة عامة واال�صتثمار ال�صناعي ب�صفة خا�صة،
االأمر الذي حال دون تو�صيع قاعدة ال�صناعة العربية.
ثان اًي��ا :اأم��ا عل��ى ال�ص��عيد الإقليم��ي فتتمث��ل اأه��م
التحديات التي تواجه ال�صناعة العربية يف:
 -1متاث ��ل هي ��اكل االإنت ��اج وال�ص ��ادرات :تعك� ��ص هي ��اكل
ال�صادرات العربي ��ة درجة عالية من الت�صابه مع اتباع معظم

برعاية:

ال ��دول العربية �صيا�ص ��ات التوجه الداخل ��ي و�صيا�صة االأمناط
ال�صناعي ��ة الت ��ي تخدم ال�ص ��وق املحلي يف االأ�صا� ��ص ،اإ�صافة
اإىل انخفا� ��ص درجة التكامل الداخل ��ي واللجوء اإىل ا�صترياد
م�صتلزم ��ات االإنت ��اج من الع ��امل اخلارج ��ي ،فتتماثل اإىل حد
كبري الهي ��اكل االإنتاجية ال�صناعية لل ��دول العربية النفطية،
وكذلك احلال بالن�صبة للدول غري النفطية.
 -2تباي ��ن القواعد االإنتاجية ال�صناعية ب ��ني الدول العربية:
يت�صح م ��ن اأرقام القيم ��ة امل�صاف ��ة بالدول العربي ��ة التباين
الكب ��ري يف حجم القاعدة ال�صناعي ��ة التحويلية ،حيث ترتكز
معظم القيمة امل�صافة ال�صناعية للقطاع التحويلي يف الوطن
العربي يف عدد حمدود من الدول العربية.
 -3تباين القاعدة الت�صريعية املتعلقة باال�صتثمار :ي�صكل تباين
الت�صريع ��ات املتعلقة باال�صتثمار فيم ��ا بني الدول العربية اأحد
املعوق ��ات اأمام جناح حماوالت التعاون والتن�صيق يف املجاالت
االقت�صادي ��ة وخا�صة يف املج ��ال ال�صناعي ،عل ��ى اعتبار اأن
مواءم ��ة تلك الت�صريع ��ات ميثل �صورة من التع ��اون والتن�صيق
ميه ��د بالت ��ايل ملراحل اأعلى م ��ن التكامل واالندم ��اج .وحتى
توؤتي ال�صيا�صة ال�صناعية العربية ثمارها يجب اأن ترتكز اإىل
جمموعة من املبادئ منها ما يلي:
ا اً
أول :تق ��دمي الدع ��م ومتابعة االأداء :يع ��د الدعم احلكومي
ل�ص ��ركات القطاع اخلا� ��ص �صرور ًيا من أاج ��ل توجيه اأن�صطة
اال�صتثم ��ار واالأعم ��ال التجارية اإىل جم ��االت ال�صناعة ذات
االأهمي ��ة احلا�صم ��ة بالن�صب ��ة اإىل النمو االقت�ص ��ادي الطويل
ا أالج ��ل وتوليد فر�ص العمل ،على اأن ه ��ذا الدعم ال ينبغي اأن
يك ��ون بال غاية .وينبغ ��ي التوقف عن تقدمي ه ��ذا الدعم اإذا
مل يتحق ��ق حت�ص ��ن يف االأداء � مث ��ل اإنتاج ال�صل ��ع الت�صديرية
التناف�صية � خالل فرتة زمنية حمددة.
ثان اًي��ا :امل�صاركة يف اتخاذ القرار :يالحظ يف بع�ص االأحيان
اأن الق ��رارات احلكومية املتعلقة بال�صيا�ص ��ة ال�صناعية قد ال
تتواف ��ق مع الظ ��روف العملية التي تعي�صه ��ا ال�صركات املحلية
ومنظم ��و امل�صاريع املحليون .فعلى �صبي ��ل املثال ،قد ال يتوافر
العاملون ذوو امله ��ارات املنا�صبة؛ وقد ال ميكن احل�صول على
امل ��واد اخلام باأ�صع ��ار تناف�صية؛ كم ��ا اأن اخلدمات امل�صرفية
واملوارد املالية والتقنية قد ال تتوافر ب�صورة كافية اأو مالئمة،
وللتع ��رف عل ��ى م ��ا ميكن حتقيق ��ه ،يل ��زم إاج ��راء مزيد من
امل�ص ��اورات م ��ع امل�صنعني اأو امل�صنع ��ني املحتملني ،ومن جهة

أاخ ��رى ،فاإن البح ��وث التي جتريها احلكوم ��ة ب�صاأن املجاالت
املحتملة لتحقيق التنمي ��ة ال�صناعية ميكن اأن توفر معلومات
مفيدة ملنظمي امل�صاريع متكنهم من و�صع اأيديهم على الفر�ص
اجلدي ��دة ،وينبغي لل�صيا�صة ال�صناعية ،اأن تكون موجهة نحو
ت�صجي ��ع عمليات البحث الت ��ي يقوم بها القط ��اع اخلا�ص كي
يتمكن من اكت�صاف ما ميكن اأن ينتجه ب�صورة تناف�صية.
ثال اًثا :اإزالة العقبات التي تعرت�ص �صبيل التنمية ال�صناعية:
م ��ن خالل الت�صاور م ��ع ال�صركات املحلي ��ة ومنظمي امل�صاريع
املحلي ��ني وامل�صتثمري ��ن اخلارجي ��ني ،ميكن على وج ��ه الدقة
حتديد اخلطوات ال�صرورية حلفز التقدم ال�صناعي ،ولرمبا
ي�صبح اإدخال حت�صينات على الهياكل االأ�صا�صية ،مثل الطرق،
وال�ص ��كك احلديدية ،و إام ��دادات الطاق ��ة الكهربائية ،مبثابة
�ص ��روط حيوية م�صبق ��ة لتحقيق النمو يف قطاع ��ات من قبيل
ال�صناعة التحويلية القائمة على كثافة اليد العاملة.
راب اًع��ا :التقييم وامل�صاءلة :ينبغي اأن يخ�صع كل من ال�صيا�صة
ال�صناعي ��ة العام ��ة وامل�صاري ��ع املحددة يف جم ��ال ال�صناعة
للتقيي ��م وامل�صاءل ��ة ب�ص ��كل دوري ،وينبغي تعدي ��ل ال�صيا�صات
وامل�صاري ��ع التي تع ��د قا�ص ��رة االأداء اأو عاطل ��ة ،ا�صتنادًا اإىل
امل�صاورات املكثفة مع ال�صركات املعنية ،اأو وقف العمل بها.
وختا اًم��ا :من املفي ��د التاأكيد على اأن �ص ��رورة تعزيز تنمية
ال�صناع ��ة التحويلية ال ينبغ ��ي اأن يتحقق على ح�صاب القطاع
الزراعي .فالزراعة �صتظل ،كما كانت دائ ًما ،م�صد ًرا رئي�ص ًيا
للدخ ��ل ،والعمالة ،واحل�صول على العمل ��ة ال�صعبة يف االأجل
الق�ص ��ري اإىل املتو�ص ��ط ،ويج ��ب اإيجاد �صالت يع ��زز بع�صها
ً
بع�صا بني اقت�صادات القطاع الزراعي وتلك غري القائمة على
الزراع ��ة ،وهذا ي�صتدعى اتخاذ مزيد من اخلطوات للنهو�ص
باالبت ��كارات العلمي ��ة والتكنولوجية وتنمية ق ��درة احلكومات
عل ��ى تنفيذ ال�صيا�ص ��ات ال�صناعية وات�صاقها م ��ع ال�صيا�صات
االقت�صادي ��ة الكلية االأخرى م ��ن اأجل حتقيق نتائ ��ج اإمنائية
اأف�ص ��ل ،و�ص ��رورة التكام ��ل االقت�صادي العرب ��ي حيث ميكن
لالأ�ص ��واق االإقليمية اأن توف ��ر جتمعات فعال ��ة للعمالء الذين
ي�صرتون ال�صلع امل�صنعة ،وا ً
أي�صا �صرورة اال�صتقرار ال�صيا�صي
حيث اإن تك ��رار التغيري يف اال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات ميكن
اأن يخ ��ل بالنه ��ج الطويل ��ة ا أالج ��ل ذات الق ��درة االأف�صل على
حتقيق التو�صع ال�صناعي.
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بطاقة تعريف

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

أنش���ئت المنظمة العربية للتنمية الصناعي���ة والتعدين Arab Industrial Development

 and Mining Organizationبموج���ب قرار المجلس االقتص���ادي واالجتماعي رقم 1056
نتيج���ة لدمج مهام كل م���ن المنظمة العربية للث���روة المعدنية
الص���ادر بتاري���خ 1988/7/6م
ً
والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والمنظمة العربية للتنمية الصناعية في منظمة
واحدة ،إذ تم تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في الدورة

االستثنائية لمجلس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في بغداد بتاريخ .199/1/17

ويف �صب ��اط (فرباي ��ر)  1992ق ��رر املجل� ��ص االقت�ص ��ادي
واالجتماعي اأن تك ��ون مدينة الرباط باململك ��ة املغربية مق ًرا
دائم ��ا له ��ا ،وبا�ص ��رت اأعماله ��ا يف اآب (اأغ�صط� ��ص) .1992
وت�صم املنظمة جميع الدول االأع�صاء يف جامعة الدول العربية
با�صتثناء جمهورية جزر القمر االحتادية االإ�صالمية.
اأهداف املنظمة واخت�صا�صاتها
تعمل املنظمة يف اإطار ا�صرتاتيجية العمل االقت�صادي العربي
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أ�صا�صا
امل�صرتك التي تقرها موؤمترات القمة العربية ،وتهدف ا ً
اإىل حتقيق ما ياأتي:
 -1التن�صيق والتكامل ال�صناعي العربي.
 -2االإ�صه ��ام يف تنمي ��ة وتطوي ��ر االقت�صاد العرب ��ي وتع�صيد
قدرات ��ه يف جماالت ال�صناعة والطاقة والتعدين واملوا�صفات
واملقايي� ��ص مب ��ا يع ��زز تطوي ��ر االإنت ��اج واالإنتاجي ��ة واجلودة
والقدرة التناف�صية.
 -3التخطي ��ط لدع ��م واإقام ��ة امل�صروع ��ات ال�صناعي ��ة على

برعاية:

امل�صتويات القطرية واالإقليمية والقومية ،والرتويج لال�صتثمار
يف قطاع ال�صناعة والتعدين بالوطن العربي.
 -4العم ��ل على و�ص ��ع املوا�صفات القيا�صي ��ة العربية املوحدة
لت�صهيل التبادل التجاري البيني.
 -5ت�صجيع التعاون الفني والتكنولوجي وال�صناعي بني الدول
العربية وبينها وبني الدول النامية والدول املتقدمة.
ويف �صبيل حتقيق اأهدافها تتوىل املنظمة ما ياأتي:
 -1تهيئة املتطلبات االأ�صا�صي ��ة الالزمة لدفع عجلة الت�صنيع
والتو�صي ��ف والتقيي� ��ص وتنمي ��ة ال ��رثوة املعدني ��ة يف ال ��دول
العربية.
 -2حتقي ��ق تع ��اون عرب ��ي �صامل يرتق ��ي مب�صت ��وى ال�صناعة
والتعدي ��ن والتو�صي ��ف والتقيي� ��ص بالوط ��ن العرب ��ي لي�صاير
التطوراتالتكنولوجيةواالإداريةاملتالحقةعلىامل�صتوىالعاملي.
 -3معاون ��ة ال ��دول العربي ��ة يف تذليل العقب ��ات التي تعرت�ص
طريقه ��ا يف جم ��ال الت�صني ��ع والتعدي ��ن وو�ص ��ع املوا�صفات
واملقايي� ��ص و�صبط اجلودة ورفع الكف ��اءة االإدارية واالإنتاجية
باملوؤ�ص�صات ال�صناعية العربية.

 -4توف ��ري املعلوم ��ات والبيان ��ات يف جم ��االت اخت�صا� ��ص
املنظمة.
اأجهزة املنظمة والدول الأع�صاء:
تتك ��ون االأجه ��زة امل�صوؤولة عن ت�صي ��ري املنظمة م ��ن الهيئات
االآتية:
 -1اجلمعي ��ة العامة (املجل�ص الوزاري) :ه ��ي ال�صلطة العليا
يف املنظم ��ة وتتاألف من جميع ال ��دول العربية االأع�صاء فيها،
والتمثي ��ل فيه ��ا على م�صت ��وى وزراء ال�صناع ��ة اأو من ينوبون
عنهم.
 -2املجل� ��ص التنفيذي :يعمل مبنزل ��ة جمل�ص اإدارة للمنظمة،
ويت أال ��ف م ��ن خم�ص ��ة ع�ص ��ر ع�ص� � ًوا ُينتخبون من ب ��ني الدول
العربي ��ة االأع�صاء ويعاد انتخاب ن�صفه ��م كل �صنتني .ويكون
التمثيل على م�صتوى وكيل وزارة اأو من ميثله.
بقيت هذه املنظمة كمعظم املنظمات العربية املخت�صة جمرد
بيت �صورى عرب ��ي يف ال�صوؤون املوكلة اإليها ،ومل تثبت كغريها
اأنها �صبيل فعال لتحقيق التكامل الوظيفي يف الوطن العربي.
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ماريات تنشئ مصنعا للمياه بالقنفذة ينتج
أكثر من 80مليون قارورة

ً
عقدا لتنفي���ذ وتوري���د وتركيب
وقع���ت ش���ركة ماري���ات للتج���ارة والصناع���ة مؤخ���را

مصن���ع مي���اه متكام���ل بغ���ادة الجن���وب بمحافظ���ة القنف���ذة ومث���ل «ماري���ات»
ف���ي توقي���ع التعاق���د المهن���دس مان���ع الفاي���د المدي���ر التنفي���ذي للش���ركة،

ورئي���س مجل���س إدارة المصن���ع الش���يخ س���عد ب���ن مس���فر الش���مراني  ،وش���هد

التوقي���ع رئي���س مجل���س إدارة «ماري���ات» الش���يخ س���لمان ب���ن ه���ادي العام���ري.

واأو�صح الفايد اأن امل�صنع اجلديد يعد باكورة الأحدث ما
و�صل ��ت اإليه التكنولوجيا االأوروبي ��ة املتطورة واملوا�صفات
العاملي ��ة القيا�صية التي تدخل اأر� ��ص اململكة ،التي ت�صمن
ال�صالمة ،وتتحرى اأق�صى معايري الدقة واجلودة.
واأ�صاف اإن امل�صنع اجلديد الذي تعاقدت "ماريات" على
توريده يعمل بطاقة اإنتاجية تزيد على  80مليون قارورة يف
ال�صنة لتلبية الطلب يف املنطقة وال�صريط ال�صاحلي الغربي.
موؤك ��دا اأن م ��ا تقوم �صرك ��ة ماريات بتوري ��ده من م�صانع
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للم ��واد الغذائي ��ة يخ�صع ملعايري اجل ��ودة العاملية ،بهدف
تقدمي منتج بجودة عالية ،واأ�صعار تناف�صية.
واأ�ص ��ار الفاي ��د اإىل اأن "ماري ��ات" ت ��و ّرد خط ��وط اإنتاج
املي ��اه بكامل ملحقاته ��ا ،مبا يف ذلك حمط ��ات التحلية،
واالأجه ��زة اخلدمي ��ة التابعة للخط ،مع توف ��ري خدمة ما
بعد البيع املتمثلة يف ال�صم ��ان والتدريب والت�صغيل وقطع
الغي ��ار ،اإ�صاف ��ة اإىل توري ��د امل�صان ��ع الغذائي ��ة مبختلف
طاقاتها االإنتاجية.

برعاية:

السعيد :اكتمال مشروع نخيل الوطن
للصناعات التحويلية

أعلن االستاذ عبد الله السعيد رئيس مجلس إدارة مصنع «نخيل الوطن» عن اكتمال المشروع الرائد
ً
مشيرا إلى أن المشروع سيقدم منتجات غير تقليدية من التمور ،يتم
للصناعات التحويلية للتمور،
ً
ً
مبينا أنه لمس
سنويا،
بها غزو األس���واق العالمية ،من خالل المهرجانات التي يش���ارك بها المصنع

عن قرب حاجة األس���واق الغربية للمنتجات الجديدة من التمور التي تناس���ب المس���تهلك الغربي،
خاص���ة فيم���ا يتعلق بالش���كوالتة وعصائر التم���ر ،إضافة إلى حلوي���ات التمور ومربياته���ا والتمريات
والرقائق وأصابع التمر المطحونة بالسمسم أو جوز الهند وخميرة وسكر التمر ،والدبس وخل التمر.

ويف حديث ��ه عن منتج دب�ص التمر ،اأو�صح اأن املنتج يخرج
حت ��ت درجة ح ��رارة أاق ��ل من  40درج ��ة مئوي ��ة ،ثم تتم
عملي ��ات الفل ��رتة على ثالث مراح ��ل ل�صم ��ان الت�صفية
اجلي ��دة ،ويتم التجمي ��ع بخزان ��ات ،اإىل اأن تتم عمليات
التكثيف بنظام التفريغ ،اإ�صافة اإىل عملية تربيد البخار
للحفاظ على اجلودة العالية للمنتج.
واأ�صار ال�صعيد اإىل اأن طاقة خط االإنتاج اأكرث من 3000
ل ��رت يف ال�صاعة ،معرب ًا ع ��ن �صكره ل�صرك ��ة "ماريات"

التي قامت بتوريد وتركيب وعمل الدرا�صات الهند�صية
والفني ��ة وال�صناعي ��ة للم�صنع ،وقدم ��ت خطوط اإنتاج
عالي ��ة اجل ��ودة ،آام� � ًال اأن تتوا�ص ��ل اجله ��ود لتطوي ��ر
منظوم ��ة ت�صنيع التمور ،واإدخ ��ال اأحدث ما و�صل اإليه
العل ��م يف تكنولوجي ��ا ال�صناع ��ات التحويلي ��ة للتم ��ور،
لتغطي ��ة الطلب ��ني املحل ��ي وال ��دويل ،ورغب ��ة االأ�صواق
العاملية يف التعامل مع املنتج الوطني ال�صعودي ل�صمعته
العاملية ،وجودته العالية.
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«ماريات» :توريد  4غرف تبخير لهيئة الري
والصرف باألحساء

أعلن���ت ش���ركة «ماري���ات» للتج���ارة والصناع���ة عن توريد ع���دد  4غرف تبخي���ر للتمور
لهيئة الري والصرف باألحس���اء ،صرح بذلك المهندس مان���ع الفايد المدير التنفيذي

ً
موضحا أن التعاق���د مع هيئة الري يعكس الثقة التي تحظى بها الش���ركة
لماري���ات،

من قب���ل العديد من القطاعات الحكومية ،لما تقدمه ماري���ات من تكنولوجيا حديثة.

ويعد هذا امل�صروع من اأهم امل�صروعات لتعقيم التمور عن
طري ��ق التبخري با�صتخدام غ ��از اإيثيل الفورمات امل�صرح
به من وزارة الزراعة.
واأو�ص ��ح الفاي ��د اأن ال ��دورة الواح ��د للغرف ��ة بطاقة 22
طن� � ًا ،ومبعن ��ى اأو�ص ��ح  88طن� � ًا يف ال ��دورة الواحدة ملدة
اأرب ��ع �صاعات ،حي ��ث تعمل الغرف بنظ ��ام تفريغ الهواء،
م ��ن خالل نظ ��ام ذك ��ي وبطريق ��ة اآلي ��ة ال تتدخ ��ل فيها
الي ��د الب�صرية ،لزي ��ادة جودة التمور الت ��ي يتم معاجلتها
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به ��ذه الطريق ��ة ،م�ص ��ري ًا اإىل اأن الغرف حمكم ��ة الغلق،
وتع ��د منا�صبة حلف ��ظ ومعاجلة جميع اأن ��واع اخل�صروات
والفاكهة.
و أاع ��رب املدي ��ر التنفيذ ل�صرك ��ة "ماريات" ع ��ن تقديره
لهيئة ال ��ري وال�صرف باالأح�صاء عل ��ى الثقة الغالية التي
توليها ملاريات ،وال�صتم ��رار التعاون البناء بني اجلانبني،
اآم � ً�ال اأن يتم تطوير العالق ��ة ملا فيه خدمة قطاع الزراعة
والت�صنيع باململكة.

برعاية:

«ماريات» :توريد غرفة تبريد طبية بجامعة
االميرة نورة

ق ��ام – موؤخر ًا-ق�صم التربيد ب�صركة "ماريات" للتجارة
وال�صناعة بتوريد وتركيب م�صتودع تربيد مل�صت�صفى امللك
عبد اهلل بجامعة االأمرية نورة ،حيث و ّردت ال�صركة ثالجة
طبي ��ة كب ��رية للم�صت�صف ��ى ،ت�صتخ ��دم يف اأغرا�ص حفظ
وتخزي ��ن االأدوية واالأغرا�ص الطبي ��ة املختلفة ،من خالل
املوا�صف ��ات اخلا�ص ��ة التي م ��ن خالله ��ا مت ت�صنيع هذه

الثالج ��ات مبوا�صف ��ات عالية متخ�ص�ص ��ة يف االأغرا�ص
الطبية.
وتق ��دم "ماري ��ات" خال� ��ص ال�صك ��ر والتقدي ��ر الإدارة
امل�صت�صفى عل ��ى الثقة الغالية التي حظيت بها ،من خالل
اأول تع ��اون فعلي بني الطرف ��ني ،ودور هذه الثقة يف تعاون
قادم يف جماالت خمتلفة.
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مع مراعاة أعلى معايير جودة المنتجات والخدمات

التعاونية تطلق أول مبادرة لتعزيز مفهوم إدارة
المخاطر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،
وتطرح  7باقات لقطاعات األعمال

أطلق���ت ش���ركة التعاوني���ة للتأمي���ن مب���ادرة لتعزي���ز مفه���وم إدارة المخاط���ر للمنش���آت

الصغيرة والمتوس���طة ،تعد األول���ى من نوعها في المملكة العربية الس���عودية .جاء ذلك
بع���د أن وقعت الش���ركة مذك���رة تفاهم م���ع برنامج «كفالة» ته���دف إلى تقدي���م الحماية
التأمينية للمنش���آت الصغيرة والمتوس���طة التي يقوم برنامج «كفالة» بضمان مخاطرها.

وتعترب مذكرة التفاهم هذه هي االأوىل اأي�ص ًا يف جمال
ا�صتح���داث اآلي���ات مل�صاركة ،وتبادل وحتلي���ل البيانات
واملعلومات التي من �صاأنها تنمية وتطوير قطاع املن�صاآت
ال�صغ���رية واملتو�صط���ة خا�ص���ة يف املج���ال التاأمين���ي،
ومن ث���م اإمكانية حتلي���ل واإدارة خماط���ر امل�صروعات
ال�صغ���رية واملتو�صطة بكف���اءة عالية؛ وذل���ك نظر ًا ملا
متثل���ه ه���ذه امل�صروع���ات م���ن راف���د مه���م لالقت�صاد
الوطن���ي ،حيث ت�صكل اأكرث م���ن  %90من اإجمايل عدد
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املن�ص���اآت االقت�صادية يف اململك���ة ،وت�صاهم بنحو %28
من الناجت املحلي االإجمايل.
و"كفالة" هو برنامج يقوم بتقدمي ال�صمان للجهات املمولة،
وت�صجيعه ��م على تقدمي التمويل لقط ��اع املن�صاآت ال�صغرية
واملتو�صطة ،اإ�صافة اإىل دوره يف تعزيز التكامل والتعاون مع
اجله ��ات ذات العالق ��ة لدعم اأ�صحاب املن�ص� �اآت ال�صغرية
واملتو�صط ��ة م ��ن خالل م�صاعدته ��م على توف ��ري كل و�صائل
جناح من�صاآته ��م اخلا�صة يف كافة اأنح ��اء اململكة ،وت�صهيل

برعاية:

وتي�ص ��ري االإجراءات ،وتق ��دمي خدمات الدع ��م املعنوي من
اإر�صاد وتدريب ل�صباب و�صابات االأعمال.
ياأتي ذل ��ك يف اإطار الدور الوطني الذي تق ��وم به التعاونية
لدعم امل�صروعات الوطنية ،ونقل خرباتها التاأمينية الكبرية
الأ�صح ��اب املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صط ��ة ،وزيادة قدراتهم
عل ��ى حتديد خماطر امل�صاريع وكيفية اإدارتها بفعالية؛ ومبا
ي�صم ��ن حماية �صامل ��ة لالأن�صط ��ة ،وكفاءة اأعل ��ى للموارد،
واإدارة اأف�صل للمخاطر املتوقعة وال�صيما اأن االتفاقية ت�صمح
بتقدمي الربامج التدريبية والتثقيفية التاأمينية بني الطرفني.
وتن�صج ��م ه ��ذه املب ��ادرة اأي�ص ًا م ��ع دور التعاوني ��ة الريادي
يف دع ��م مكونات التنمية االقت�صادي ��ة ،والذي يعترب قطاع
ريادة االأعمال اأهم مكوناتها ،ويتطلب جناحه دعم ًا تكاملي ًا
م ��ن كافة اجله ��ات االقت�صادية ذات العالق ��ة ،حيث تقوم
التعاوني ��ة يف اإطار هذا الدور بتعزي ��ز ثقافة اإدارة املخاطر
وعالقته ��ا مبجال التاأمني لدى املن�ص� �اآت الكربى من خالل
ما توف ��ره من �ص ��راكات حقيقية وحلول وخدم ��ات وبرامج
تاأمينية متنوعة.
ويف ه ��ذا ا إالط ��ار طرح ��ت التعاوني ��ة ( )7باق ��ات تاأمينية
ت�صته ��دف كافة قطاع ��ات االأعمال ،وتت�صم ��ن اأكرث من 40
منتج ًا تاأميني ًا متخ�ص�ص ًا يف املمتلكات واحلوادث تتنا�صب
مع احتياجات تلك القطاعات ،ومبا ي�صكل �صمان ًا ال�صتمرار
امل�صاريع ،وحتقيق ًا ل�صالمة الدورة االقت�صادية ككل.
وت�صمل باقات االأعمال ال�صبع التي تطرحها التعاونية ،باقة
قط ��اع التج ��ارة والتجزئة ،وباق ��ة قطاع اخلدم ��ات ،وباقة
قطاع امل�صاريع الهند�صية واملقاوالت ،وباقة قطاع الت�صنيع
والطاقة ،وباقة قطاع االت�ص ��االت وتقنية املعلومات ،وباقة
قط ��اع النقل ،وباقة القطاع امل ��ايل واال�صتثمار .وقد طورت
التعاوني ��ة تلك الباق ��ات بروؤية مهنية ت�صم ��ن حتقيق اأعلى
معاي ��ري ج ��ودة التغطي ��ات واخلدم ��ات املرتبط ��ة بعمليات
االكتتاب التاأميني واالإ�ص ��دار والتعوي�ص والتجديد ،ف�ص ًال
عن اإعادة التاأمني.
وتع ��د باقة قطاع الت�صنيع والطاقة واح ��دة من اأهم باقات
االأعم ��ال التي اأطلقتها التعاوني ��ة خ�صي�ص ًا حلماية اأن�صطة
الت�صني ��ع والطاقة ،حي ��ث توفر هذه الباق ��ة تغطية �صاملة
لكاف ��ة املخاطر ،وتدع ��م ثقاف ��ة اإدارة املخاط ��ر بالتوجيه

واالإر�صاد ،كما اأنها ت�صاهم يف توفري الوقت الذي تخ�ص�صه
اإدارات تلك امل�صاري ��ع يف البحث عن حلول تاأمينية متنوعة
لدى �صركات تاأمني خمتلفة.
�صمم ��ت التعاونية ه ��ذه الباقة التاأميني ��ة ل�صمان احلماية
ال�صامل ��ة لوح ��دات قط ��اع الت�صني ��ع والطاق ��ة ،حيث توفر
التاأمني �صد جميع االأخطار واحلريق واالأخطار االإ�صافية،
ف�ص ًال عن ت أام ��ني امل�صوؤولية العامة جت ��اه الغري ،وم�صوؤولية
املنتج ��ات .وعلى هذا االأ�صا� ��ص تتيح باقة قط ��اع الت�صنيع
والطاقة عدة منتجات تاأمينية اأهمها التاأمني البحري الذي
يغطي اخل�ص ��ارة اأو ال�صرر للب�صائع اأثن ��اء النقل البحري،
اأو اجل ��وي ،اأو ال ��ربي داخ ��ل اململكة العربي ��ة ال�صعودية ،اأو
للت�صدير اأو اال�صترياد من واإىل ال�صعودية ،اأو االثنني مع ًا.
وتت�صم ��ن باقة قطاع الت�صنيع والطاق ��ة اأي�ص ًا تاأمني جميع
اأخط ��ار الرتكي ��ب لتغطي ��ة املخاط ��ر املرتبط ��ة بالتخزين
اأو التجمي ��ع اأو الرتكي ��ب ،كم ��ا يغطي فرتة اختب ��ار االآالت
وو�صعه ��ا قي ��د الت�صغيل بامل�صن ��ع .وكذلك تاأم ��ني اإ�صابات
العم ��ل الناجت ��ة عن احل ��وادث املرتبط ��ة بالعم ��ل ،وتاأمني
اأعط ��ال االآالت ،وتاأمني فق ��د االأرباح نتيج ��ة عطل االآالت،
حي ��ث تغطي ه ��ذه الوثيقة فق ��د االأرباح الن ��اجت عن توقف
العمل اأو عدم انتظام ��ه ب�صبب حادث غري متوقع يوؤدي اإىل
عطب االآالت.
وت�صمل الباقة اأي�ص ًا تاأمني النقود اأثناء النقل اأو وجودها يف
االأمكنة العائدة للمو َؤمن له ،وتاأمني املراجل واأوعية ال�صغط
للتعوي� ��ص عن اخل�صارة اأو ال�صرر للمراجل واأوعية ال�صغط
بفعل االنفج ��ار اأو االنهيار يف �صياق العم ��ل العادي ،عالوة
عل ��ى تاأمني �صم ��ان االأمانة ال ��ذي يغطي اخل�صائ ��ر املالية
التي ق ��د يتعر�ص لها املوؤمن له نتيج ��ة الأي عمل من اأعمال
االحتيال ،اأو عدم االأمانة يرتكبة اأي موظف يف �صياق عمله.
ولتاأكي ��د �صمولية التغطي ��ة التاأمينية لباق ��ة قطاع الت�صنيع
والطاقة ،فق ��د مت ت�صميم هذه الباقة بحيث تت�صمن اأي�ص ًا
تاأمني املمتلكات للخ�صارة التبعية الذي يغطي خ�صارة االرباح
ب�صب ��ب التوقف ع ��ن العمل والناجت عن اخل�ص ��ارة املادية اأو
ال�ص ��رر للممتل ��كات نتيجة احلري ��ق اأو االخط ��ار االأخرى.
وكذلك تاأمني امل�صوؤولية املهنية التي قد يتعر�ص لها املهنيون
يف اعم ��ال امل�صانع نتيج ��ة تق�صري اأو اإهم ��ال غري متعمد.
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مقاالت

الصناعة في المملكة كما رأيتها
عاما ..
خالل ً 25

عاما،
أول وظيف���ة ل���ي بع���د تخرجي من الجامع���ة كانت قب���ل ً 27

وبمس���مى باح���ث تس���ويق ف���ي صن���دوق التنمي���ة الصناعي���ة
الس���عودي ،وكان م���ن أه���م مهم���ات تل���ك الوظيف���ة ،جم���ع
المعلوم���ات من خ���الل الزي���ارات الميداني���ة من مص���ادر عديدة؛

ومنه���ا المصانع والتجار والموردين في مختلف مناطق المملكة.

سلطان بن محمد المالك

مستشار التسويق واالتصال المؤسسي

كانت حاجتنا لتلك املعلومات بهدف ا�صتخدامها يف اإجناز
درا�ص ��ات اجل ��دوى االقت�ص ��ادية للم�ص ��اريع اال�ص ��تثمارية
ال�ص ��ناعية الت ��ي نعدها يف ال�ص ��ندوق يف غاي ��ة االأهمية.
يف ذل ��ك الوقت ،مل يكن احل�ص ��ول على املعلوم ��ة هي ًنا ،اإذ
مل يك ��ن حينها اإنرتنت وال مراج ��ع اإلكرتونية لدى اجلهات
املخت�ص ��ة بحيث يلج� � أا اإليه ��ا الباحث ،وبالت ��ايل كان على
الباح ��ث القي ��ام بزي ��ارات ميداني ��ة للمدن ال�ص ��ناعية يف
خمتلف مناطق اململكة.
ال ميكن اأن اأن�صى حجم املعاناة التي كنا نعانيها عند ذهابنا
للمدن ال�صناعية جلمع املعلومات .كان هناك حينها مكاتب
�صغرية حتت م�ص ��مى اإدارة املدينة ال�صناعية ،وكانت هذه
املكاتب بالتن�ص ��يق ب ��ني الغرف التجارية ال�ص ��ناعية يف كل
منطق ��ة ،مع وزارة ال�ص ��ناعة يف حينه .وكانت تلك املكاتب
ه ��ي امل�ص ��در الوحيد للمعلوم ��ة ،بحيث اإننا عن ��د زيارتهم
نح�صل على بع� ��ص املعلومات عن امل�صانع ومواقعها ،ولكن
كان ��ت املعلوم ��ات � يف كث ��ري من االأحي ��ان � � � ناق�صة وغري
مكتمل ��ة ،وال �صيما معلومات االت�ص ��ال بامل�صانع ومواقعها.
وكان ��ت الزي ��ارات تتطلب منا مزي ��دً ا من الوق ��ت واجلهد

112

للح�ص ��ول على م ��ا نريده ،ومع ذلك فقد كن ��ا نعد تقاريرنا
ودرا�صاتن ��ا باجته ��ادات نوفق فيه ��ا اأحيا ًنا ونخف ��ق اأحيا ًنا
اأخرى.
احلديث اأعاله هو و�صف للحال قبل ربع قرن تقري ًبا ،وهي
ح ��ا ٌل تختلف ��حت ًما � � � ع ّما نحن فيه الي ��وم ،اإذ تغري الواقع
متام ��ا حيث مل تعد تلك امل ��دن ال�صناعية كما عهدناها يف
ً
املا�ص ��ي ،اإذ �صه ��د الو�صع تو�ص ًعا ومن� � ًوا كبريين �صواء على
م�صت ��وى عدد املدن ال�صناعية اأو م ��ن حيث اأعداد امل�صانع
الت ��ي �صه ��دت ازدي ��ادًا باأكرث م ��ن ال�صعف خ ��الل االأعوام
الع�صرة االأخرية ،وما زالت اآخذ ًة يف النمو.
وعندم ��ا قم ��ت أاخ � ً�ريا بزي ��ارة لبع� ��ص امل ��دن ال�صناعية،
الحظ ��ت الف ��رق الكب ��ري والتط ��ور اللذين ح�ص ��ال يف �صري
العم ��ل ،وال �صيم ��ا يف تواف ��ر م�ص ��ادر املعلوم ��ات للباحثني
واملهتم ��ني باإجن ��از الدرا�ص ��ات واالأبح ��اث ع ��ن القط ��اع
ال�صناع ��ي يف اململكة .واأ�صري هنا اإىل دور الهيئة ال�صعودية
للم ��دن ال�صناعي ��ة ومناطق التقنية "م ��دن" يف ذلك ،بعد
اأن اأنيط ��ت به ��ا م�صوؤولي ��ة االإدارة واالإ�ص ��راف عل ��ى املدن
ال�صناعي ��ة يف اململكة .وما ميكن التنويه به يف هذا ال�صياق

برعاية:

�ان اإدارية خا�ص ��ة بكل مدينة
ه ��و قيام "م ��دن" باإن�صاء مب � ٍ
�صناعي ��ة يف جميع مناطق اململك ��ة .لكن الالفت واالإيجابي
هو قيام "م ��دن" بت�صمني مكاتبها خدم ��ات اأخرى متعلقة
بجه ��ات اأخرى؛ بحيث يوجد مراك ��ز خدمة متنوعة جتتمع
فيه ��ا خدمات وزارة التجارة وال�صناع ��ة والغرفة التجارية
ال�صناعي ��ة ،وخدمات املي ��اه والكهرباء ،و�صن ��دوق املوارد
الب�صرية ،وعدد من البنوك ،كما راأيته يف املدينة ال�صناعية
الثانية بالريا�ص ،اإ�صافة اإىل وجود بع�ص اجلهات احلكومية
االأخ ��رى تي�ص � ً�ريا عل ��ى امل�صان ��ع وامل�صتثمري ��ن املوجودين
باملدين ��ة الإجناز خدماتهم من داخ ��ل املدينة دون احلاجة
اإىل مغادرة املدينة ال�صناعية.
وتقوم هذه االإدارات بتقدمي خدمات متعددة ومتكاملة لكل
من ي ��زور تلك املدن ،اإ�صافة اإىل اإتاح ��ة املعلومات التي قد
يحت ��اج اإليها امل�صتثم ��رون اأو الباحث ��ون االقت�صاديون على
املوقع االإلكرتوين ل� "مدن" واحل�صول على بع�ص املعلومات
االأولي ��ة ،اأو حتميل تطبيق خرائط م ��دن ،ومعلومات اأخرى
عن امل�صانع والعاملني فيها.
م ��ا زل ��ت اأعتقد كباح ��ث اأن م ��ن اأه ��م عوامل تطوي ��ر اأي
قط ��اع يكمن يف م ��دى وف ��رة املعلومات املتعلق ��ة بن�صاطاته

وبامل�صتثمري ��ن الفاعلني يف حميطه ،ل ��ذا فاإن وجود قاعدة
بيان ��ات متكاملة بامل�صانع الوطني ��ة ون�صاطاتها وعناوينها،
اإ�صاف ��ة اإىل تعزي ��ز نظ ��ام املعلوم ��ات اجلغرافي ��ة اخلا�ص
بامل ��دن ال�صناعي ��ة يف اململك ��ة ،ال ��ذي يحت ��وي عل ��ى كافة
اخلرائ ��ط واملعلوم ��ات امل�صاحي ��ة اخلا�ص ��ة به ��ذه امل ��دن
ال�صناعي ��ة� ،صي�صه ��م ب�صكل فاعل يف �صهول ��ة التعرف على
امل ��دن ال�صناعي ��ة والفر� ��ص اال�صتثماري ��ة املتاح ��ة فيه ��ا،
والتعرف عل ��ى اأنواع ال�صناعات امل�صتهدف ��ة فيها ،ومعرفة
امل�صانع القائم ��ة والتي حتت االإن�ص ��اء ،واملرافق اخلدمية
واخلدم ��ات اللوج�صتي ��ة ومزي ��د م ��ن املعلوم ��ات واالأدوات
امل�صاعدة التي �صت�صاعف من فر�ص االإقبال عليها.
اإن التجربة املتطورة التي حدثت خالل العقدين املا�صيني
إحلاحا
ت�صتحق االإ�صادة والتنويه ،لكن املهمة باتت اأكرث ا ً
مع هذا النمو املطرد يف عدد املدن ال�صناعية وامل�صانع
يف خمتلف مناطق اململكة ،ويتعاظم ذلك يف ظل التوجه
وخ�صو�صا اأن
احلكومي اجلاد يف تنويع م�صادر الدخل،
ً
الره ��ان حاليا يف اململكة هو تعزيز العائد من ال�صناعة
وتوط ��ني التقنية مبا يعزز من مكان ��ة اململكة اقت�صاد ًيا
اأكرث من ذي قبل.
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