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 ..بالصناعة نتهيأ لقيادة حقبة التحوالت

م .صالح بن إبراهيم الرشيد
مدير عام مدن

ج�سدت ر�ؤية ال�سعودية  2030منطلق ًا جديد ًا لترتيب الأوراق وتنظيم ال�صفوف والأدوار التي يجب
َّ
�أن يت�شاركها كل فرد في بالدنا الغالية ،كما دعا �إلى ذلك خادم الحرمين ال�شريفين –حفظه اهلل ،-
توجه من �ش�أنه �إعادة �صياغة جملة من الر�ؤى االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،بما يتناغم مع
في ٍ
تطلعات كل ال�سعوديين لو�ضع المملكة في موقع متقدم في �سباق الكفاءة والريادة والتناف�سية الدولية.
لقد كانت الر�ؤية بمكوناتها ومنتجاتها االقت�صادية واالجتماعية �شامل ًة جامع ًة في التغيير والتطوير
رجال يراهنون هذه
للموارد والإن�سان على ح ّد �سواء ،ولتج�سد بذلك حلم جيل ،وه ّمة قيادة ،وحكمة ٍ
المرة على اال�ستثمار في الإن�سان لقيادة مرحلة التح ّول بما يهيئ الجميع لتد�شين الحدث ،ور�سم
مالمحه ،وا�ضطالع كل فرد بم�س�ؤولياته تجاهه.
جاءت ال�صناعة في ر�ؤي��ة ال�سعودية  2030ك�إحد �أهم الركائز لتلبية متطلبات المرحلة� ،إذ �إن
ال�صناعة مكون �أ�صيل في محددات الر�ؤية ،بل هي فر�س الرهان في م�ضمار ال�سباق الكبير .فالملف
ال�صناعي معني ب�إحداث النقلة الكبرى من خالل توطين ال�صناعات المعرفية وقطاعات الطاقة
المتجددة ،و�إحداث حراك وا�سع ،وتن�شيط مجاالت عديدة ترتبط في �أدائها بدورة الت�صنيع .فالخطة
تهدف �إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من  163مليار ًا �إلى  1تريليون ريال �سنوي ًا ،و�إلى
زيادة ح�صة ال�صادرات غير النفطية من  % 16من الناتج المحلي حالي ًا �إلى . % 50
ولعل �إعادة هيكلة الوزارات والهيئات بهذه ال�سرعة ي�أتي كم�ؤ�شر حقيقي على �إعادة تعريف م�س�ؤوليات
كيانات الدولة �إزاء هذه التحوالت العميقة المرتقبة ،وهي بهذه الكيفية جاءت متناغمة تمام ًا مع
�أهداف الر�ؤية ،بف�صل بع�ض �شراكاتها ،و�إعادة دمج بع�ضها ،وكان ت�سمية وزارة الطاقة وال�صناعة
والثروة المعدنية المظلة التي جمعت ن�صف االقت�صاد ال�سعودي كما و�صف تقرير رويترز الر�ؤية ،فهذا
المثلث القوي جعل كل احتياجات الأ�ضالع المكونة تحت �سقف واحد ،ونحن في الهيئة ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن» نع ِّول كثير ًا على الفوائد المتحققة من هذا التناغم المثالي الذي بات
يربط بين هذه القطاعات الحيوية ،و�ستنعك�س بالتالي لي�س على م�ستوى الأداء ال�صناعي فح�سب  ،بل
في رفع قيمة وتناف�سية هذه ال�صناعة ،وما �ستخلقه من �آالف الفر�ص الوظيفية لتواكب تطلعات �إحدى
�أهم المراحل التخطيطية والتنظيمية في تاريخنا الحديث.
وت�ضمنت الر�ؤية اال�ستغالل الأمثل للموارد واال�ستفادة منها بالوجه المطلوب حيث �أننا في «مدن»
�أوجدنا  35مدينة �صناعية بم�ساحات  182مليون متر مربع جاهزة �ستكون جاهزة للتو�سع ال�صناعي
القادم ب�إذن اهلل تعالى.

األخــــــــــــبــار

بالمدينة الصناعية األولى بالدمام

ً
ً
متخصصـا
مركزا
األمير سعود بن نايف يفتتح
ألمراض السرطان

افتتح صاحب السمو الملكي األمير سعود بن

نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مركز مي
الجبر الخيري للكشف المبكر عن السرطان بالمدينة

الصناعية األولى بالدمام.

ويعد الم�شروع �أول مركز متكامل للك�شف المبكر عن �أمرا�ض
ال�سرطان ،والأول من نوعه بالمنطقة ال�شرقية ،تبرعت به �سيدة
االعمال مي الجبر على �أر�ض م�ساحتها � 6آالف م 2تنازلت عنها
الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية ل�صالح المركز
العالجي .وت�أتي مبادرة مدن �ضمن برامجها للم�س�ؤولية االجتماعية
تجاه المجتمع ،وتج�سد المبادرات طليعة اهتمامات «مدن» ،و�أحد
الأه��داف الرئي�سة التي تحر�ص على تحقيقها ،من خالل تقديم
العديد من البرامج ،مع تحديثها بما ين�سجم واحتياجات المجتمع.
ويقوم المركز العالجي التابع لجمعية ال�سرطان ال�سعودية
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بالمنطقة ال�شرقية بتوفير تجهيزات تقنية عالية واتباع معايير
ك�شف دقيقة في مرحلته الأولى بالك�شف عن �سرطان الثدي وعنق
الرحم والقولون ف�ضال عن �سرطان البرو�ستاتا .الى جانب الدور
التوعوي وتنفيذ الحمالت التثقيفية ال�صحية لتعزيز الوعي بالك�شف
المبكر بما ي�ساعد في الحد من تفاقم الحاالت المر�ضية وتقليل
كلفة العالج .ويعد اختيار المدينة ال�صناعية الأول��ى ليكون مقر ًا
للمركز الت�شخي�صي العالجي دعم ًا لتوجه �إدارة المدن ال�صناعية
لجعل المدن بيئة �صالحة للعمل والإقامة والترفيه �إذ ت�شتمل على
العديد من الخدمات والتجمعات ال�سكنية والمرافق اللوج�ستية.
و ُتعتبر المدينة ال�صناعية الأولى بالدمام �إحدى المدن الثالث التي
م َّثلت النواة الأولى للمدن ال�صناعية،
وبم�ساحة �إجمالية تبلغ  2.5مليون م  ،2وهي من المدن مكتملة
التطوير والخدمات .وتت�ضمن العديد من الم�صانع المنتجة.

سدير للصناعة واألعمال تتصدر لقاء محافظ
المجمعة ووفد المدن الصناعية

اس���ت���ق���ب���ل س����م����و األم����ي����ر

عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل
ال سعود محافظ المجمعة وفدا
من إدارة الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية «مدن»

برئاسة مدير الهيئة المهندس

صالح الرشيد.

وق��د �أط �ل��ع ال��ر��ش�ي��د �سمو محافظ
المجمعة ع�ل��ى �أن���ش�ط��ة هيئة ال�م��دن
ال�سعودية وخططها لمواكبة تطلعات
ال�ق�ي��ادة للو�صول ال��ى م��دن �صناعية
ذات جودة وم�ستويات ت�شغيلية متميزة
ت�سهم في �إح��داث نقلة نوعية في خطط التنمية وتعزيز
النهو�ض االقت�صادي ،ودعم ا�ستراتيجية الدولة في جعل
ال�صناعة الخيار اال�سا�سي و�أ�ضاف الر�شيد �أن «مدن» باتت
تملك في ملفها اليوم  ٣٥مدينة �صناعية ت�أخذ مواقعها
وتتوزع جغرافي ًا على رقعة وا�سعة من م�ساحة البالد لتلبي
ا�ستحقاقات التنمية المحلية والتوازن االقت�صادي الذي
ي�شكل �أحد الموجهات اال�ستراتيجية لخطط الدولة.
وا�ستعر�ض المهند�س الر�شيد في حديثه �إلى �سمو محافظ
المجمعة مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال التي خ�ص�صها
الملك �سلمان ب��ن عبدالعزيز قبل  22عاما باعتبارها
�إحدى المن�صات الواعدة لتحقيق طموحات �صناعة وطنية
ذات قيمة م�ضافة ،م�شيرا الى �أن هيئة المدن ال�صناعية
ا�ستثمرت نحو مليار ريال في تجهيز البنية التحتية بمدينة
�سدير لل�صناعة والأعمال ،فيما ي�صل حجم اال�ستثمار في
الم�شاريع الجاري تنفيذها ما يقارب  6مليارات ريال .يدعم
ذلك بنية تخطيطية منفذة على �أعلى الم�ستويات ،وقواعد
�صناعة وطنية ذات ج��ودة تناف�س الم�ستورد ،وعالمات

تجارية قوية و�صناعات نوعية كالعقاقير الطبية تدعم توجه
«مدن» لجعل المدينة من�صة ت�صدير دولية.
الجدير بالذكر �أن �سدير لل�صناعة والأعمال التي تعد
�أكبر مدينة �صناعية تقوم هيئة المدن ال�صناعية ومناطق
التقنية بتطويرها وحظيت بتخطيط فريد من ِقبل �شركة
�سنغافورية متخ�ص�صة ف��ي ت�صميمات م��دن الم�ستقبل
و�إن�شاء المدن ال�صناعية ذات الخدمات المتكاملة تقع على
بعد  120كم �شمال مدينة الريا�ض على م�ساحة  264مليون
م ٢وبطول  32كم على طريق الريا�ض الق�صيم ،وتحت�ضن
�سكة قطار ال�شمال الجنوب التي تعد خدمة لوج�ستية
يمكن تطويرها لتكون مركز �أبحاث �صناعية وميناء جاف ًا
لخدمة المدينة ،لتقليل تكلفة النقل من و�إلى المدينة� ،إلى
جانب اعتماد طريق يربط المدينة بالجبيل ال�صناعية
والبنية التحتية المتوافرة ،وهو ما جعل المحافظة وجهة
جاذبة وبيئة خ�صبة للكثير من خطط التنمية في المملكة
قيا�س ًا على المقومات ال�سابقة ،و�ستكون مجاالت التوزيع
والنقل والتخزين والخدمات التجارية فر�ص ًا حقيقية �أمام
الم�ستثمرين وقطاع ال�صناعة.
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برعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية..

تبدأ انتاج أول توربينات الغاز

بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام
دشن معالي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة

والصناعة وال��ث��روة المعدنية بالمدينة الصناعية
الثانية بالدمام أول منتج لتوربينات الغاز بالسعودية
بحضور المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

«مدن» والسفير األل��م��ان��ي وال��رئ��ي��س التنفيذي
لشركة سيمنز العالمية ،وع��دد من المسؤولين

الحكوميين والتنفيذيين من القطاع الخاص.

اجتماعنا اليوم
وقال المهند�س الفالح في كلمته :ي�أتي
ُ
بعد �شهر تقري ًبا من �إعالن خادم الحرمين ال�شريفين الملك
�سلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – ر�ؤية المملكة ،2030
التي �أكدت على العمل لتمكين عنا�صر القوة فيما حبا اهلل
به هذه البالد من مقومات جغرافية وح�ضارية واجتماعية
واقت�صادية ،لقد ع ِنيت الر�ؤية بالقطاع ال�صناعي في
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�داف طموح ٍة للتوطين
كل مجاالته ،حيث احتوت على �أه� ٍ
القطاعات الم�ستهدفة بما
وزي��ادة المحتوى المحلي في
ِ
فيها المعدات ال�صناعية والنفط وال �غ��از وال�صناعات
الع�سكرية والطاق ِة المتجددة.
وف���ي �إ�� �ش���ارة ال���ى ال �م �ك��ون��ات ال �ع �ن��ا� �ص��ري��ة ال �ث�لاث��ة
للر�ؤية تحدث معالي وزي��ر الطاقة وال�صناعة وال�ث��روة
المعدنية عن البنية التحتية قائ ًال :و�أ�شير على �سبيل المثال
�إل��ى م��ا تهي�أ لهيئة ال�م��دن ال�صناعية ،ونحن ف��ي �إح��دى
مدنها ال�ي��وم ،من ُبنى تحتية متكاملة م َّكنت ل�صناعات
قائمة ومزدهرة ،كما �أن العن�صر الثالث لنجاح الر�ؤية هو
التكامل حيث يتم الربط بين قطاعات مختلفة من الن�شاط
بع�ضها َ
بع�ضا ،وقد َر َب َطت المملك ُة
االقت�صادي ليعزِّ َز جدوى ِ
�وم وللمرة الأول ��ى بين قطاعات التعدين والت�صنيع
ال �ي� َ
والطاقة وبين الطلب على منتجاتها ،وه��ذا الم�صنع هو
تج�سي ٌد لذلك.

وج��ال معالي الوزير يرافقه المهند�س �صالح الر�شيد
وعدد من من�سوبي «مدن» على من�ش�آت المدينة ال�صناعية
الثانية بالدمام �شملت االطالع على مرافق المدينة وبنيتها
التحتية.
ويحتل الم�صنع الذي �سيقوم بانتاج  9 – 6توربينات غاز
في العام م�ساحة9200  م ،2وبلغ �إجمالي اال�ستثمارات في
ت�شييد الم�صنع  132مليون ريال وكلفة المعدات والرافعات
والآالت الت�صنيعية بحدود  49مليون ًا ،فيما بلغ ا�ستثمار
التكاليف الت�شغيلية الأولية  78مليون ريال.
ويعد الم�صنع الذي تحت�ضنه المدينة ال�صناعية الثانية
متخ�ص�صا في ت�صنيع و�إنتاج التوربينات
بالدمام م�صن ًعا
ً
الغازية ،وهو الأكبر من نوعه في ال�شرق الأو�سط ،ومن �أكبر
مراكز �شركة �سيمنز للطاقة في العالم� ،إ�ضاف ًة جديد ًة
لل�صناعة الوطنية التي ت�سعى المملكة لتعزيز دوره��ا في
دعم االقت�صاد الوطني.

وي�أتي �إقامة م�صنع التوربينات العاملة بالغاز بالمدينة
ال�صناعية الثانية وهي من مجاالت اال�ستخدام الجديدة
مقارنة بالمحطات البخارية والمائية كتوجـــه عــــام
لمقابلة الطلب ال�م�ت��زاي��د على الطاقة الكهربائية مع
ال�سعي �إل��ى اال�ستغالل الأم�ث��ل ل�ل�م��وارد وا�ستثمار كافة
الإمكانيات بغية خف�ض تكلفة �إنتاج الطاقة الكهربائية
وتوفير الطاقة الأ�سا�سية واالحتياطية لكافة المجاالت
والمناطق ومقابلة �ساعات الذروة.
ويعد وج��ود �شركة �سيمنز القوة العالمية ف��ي مجال
االلكترونيات والهند�سة الكهربائية وقطاعات ال�صناعة
والطاقة�  ضمن ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال�ق��وي��ة بالمدينة
ال�صناعية الثانية بالدمام �أح��د الم�ؤ�شرات القوية على
ج��دوى اال�ستثمارات ذات الجودة العالية التي ت�أتي في
مقدمة طموحات «م��دن» للو�صول ال��ى ميزة ن�سبية في
ال�صناعة.
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مدير «مدن» يفتح ملف الفرص الصناعية

أمام منتدى االستثمار السعودي المصري

أل���ق���ى ال��م��ه��ن��دس

صالح الرشيد مدير عام

الهيئة السعودية للمدن
ال��ص��ن��اع��ي��ة وم��ن��اط��ق

التقنية «م���دن» ورق��ة

عمل في منتدى فرص
االس��ت��ث��م��ار السعودي

المصري ال��ذي تنطلق

أعماله بالقاهرة.

وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ال��ورق��ة
الدور الذي تلعبه «مدن» في دعم التوجه ال�صناعي للمملكة والفر�ص
اال�ستثمارية التي تطرحها داخ��ل مدنها ال�صناعية ف��ي مجال
الخدمات ال�سكنية والتجارية واللوج�ستية ،والبنى التحتية و�إن�شاء
وت�شغيل الم�صانع ف�ضال عن حوافز اال�ستثمار ال�صناعي في المملكة
التي تعد نموذج ًا جذاب ًا لكافة القطاعات محليا ودوليا ،حيث وفرت
المملكة الأرا�ضي ال�صناعية ب�إيجارات رمزية ور�سوم التخ�صي�ص
الم�شجعة في المدن الواعدة.
و�سلط م .الر�شيد ال�ضوء عبر تناوله تجربة «مدن» على المزايا
التناف�سية للمملكة والحوافز والت�سهيالت التي تقدمها الدولة
للم�شاريع ال�صناعية ،وخبرة المدن ال�صناعية في توفير البنية
التحتية الجاذبة للم�شاريع التنموية خ�صو�صا ال�صناعية والم�ساندة
لل�صناعة دع ًما للإ�ستراتيجية الوطنية لل�صناعة التي تقدم ر�ؤية
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طموحة للدور المحوري لقطاع ال�صناعة في النمو المتوازن وتر�سيخ
ا�ستدامة الثروات الطبيعية في المملكة.
الجدير بالذكر �أن منتدى فر�ص اال�ستثمار ال�سعودي الم�صري
الذي عقد تحت �شعار « نحو �شراكة ا�ستراتيجية م�ستدامة» بم�شاركة
قطاعي الأعمال في البلدين ا�ستعر�ض �أبرز الم�شاريع اال�ستثمارية
الحالية والم�ستقبلية التي يمكن ان ي�شارك فيها الم�ستثمرون من
القطاع الخا�ص في كال البلدين ،و�أب��رزت الحوافز والمميزات
الت�شجيعية التي تقدمها حكومتا البلدين للم�ستثمرين للدخول في
م�شاريع ا�ستثمارية م�شتركة في القطاعات الزراعية والتجارية
وال�صناعية والطاقة المتجددة ،وهي محاور المنتدى االربعة وما
تمثله هذه البيئة الثنائية كانطالقة ممتازة لتعاون ا�ستراتيجي
م�شترك وم�ستدام في القطاعات االقت�صادية الهامه بين الجانبين
في ع�صر تناف�سية االعمال العالمية.

على منصة منتدى فرص االعمال السعودي التركي

تسوق لمنتجاتها المتنوعة
مدن
ّ

تصدرت ملفات االستثمار في الصناعات والتعدين،

واإلنشاءات ومشاريع اإلسكان والطاقة المتجددة
والخدمات اللوجستية مداوالت منتدى فرص االعمال

السعودي التركي الذي انطلق في اسطنبول تزامنا
مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز يحفظه الله إلى تركيا.

و�شاركت الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية
بورقة عمل �أبرزت الأدوار التي ت�ضطلع بها «مدن» الى جانب
عر�ض الفر�ص اال�ستثمارية العديدة التي تزخر بها مدنها
ال�صناعية في مجاالت المن�ش�آت ال�صناعية وم�شاريع الإ�سكان
والمرافق اللوج�ستية وتوفير االرا�ضي و�إقامة المدن ال�صناعية
المتكاملة والتجمعات ال�صناعية ،م�شيرة ال��ى ال�ظ��روف
المتوفرة لإن�شاء م�صانع م�شتركة على �أ�سا�س المزايا المطلقة
والتناف�سية ،وتبني م�شاريع �صناعية م�شتركة ذات تقنيات
متطورة بهدف التوطين .و�أن الفر�صة مواتية للخيرة التركية
للدخول ف��ي �شراكات مثمرة م��ع قطاع الأع �م��ال ال�سعودي
واال�ستفادة من الحوافز الت�شجيعية المتاحة في المملكة.
وكانت «مدن» �شاركت بجناح في المعر�ض الم�صاحب حيث

تم التعريف بمنتجاتها من المدن ال�صناعية والحا�ضنات
والم�صانع الجاهزة وواح ��ات م��دن وال�م��زاي��ا التخطيطية
والتنظيمية التي باتت معها المدن ال�صناعية اليوم جاذبة
للعديد م��ن ال�ع�لام��ات التجارية ال��دول�ي��ة ال�م��رم��وق��ة ،وما
توفره من المزايا االقت�صادية والحوافز الجاذبة للم�شاريع
ال�صناعية والتقنية والخدمية وال�سكنية والتجارية.
ُيذكر �أن هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية نظمت معر�ضا
م�صاحبا لت�سويق المنتجات ال�سعودية في الأ�سواق التركية،
بما يحقق و�صول �أف�ضل للمنتجات الوطنية خارج المملكة،
وذلك بهدف �إيجاد فر�ص نوعية للمنتجات ال�سعودية وبما
يحقق انفتاح ًا �أ�شمل على الأ�سواق العربية والدولية.
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«مدن» تتهيأ لتنفيذ بنية مواكبة
لتطلعات وعد الشمال

وص���ف م��دي��ر ع���ام الهيئة ال��س��ع��ودي��ة للمدن

الصناعية ومناطق التقنية «مدن» مشروع تطوير

مدينة وعد الشمال التعدينية كأحد أهم التوجهات
االستراتيجية للمملكة في مجال تطوير الثروات

التعدينية والوطنية لتحقيق التنمية المتوازنة
وتنويع مصادر الدخل.

وقال المهند�س �صالح الر�شيد في الحفل الخطابي الذي
اقامته �شركة التعدين العربية ال�سعودية «معادن» بمنا�سبة
زيارة �سمو الأمير الدكتور م�شعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز
بن م�ساعد �أمير منطقة الحدود ال�شمالية لم�شروع مدينة
وع��د ال�شمال وبح�ضور معالي الدكتور علي ب��ن ابراهيم
النعيمي والرئي�س التنفيذي ل�شركة «معادن» المهند�س خالد
المديفر� :إننا في «مدن» نث ّمن كثيرا ثقة القيادة الر�شيدة
بتكليف الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ب��إدارة وت�شغيل
وتنفيذ البنى التحتية للمنطقة ال�صناعية لهذه المدينة،
ون�أمل �أن يوفقنا اهلل لترجمة ثقة القيادة وتحقيق التطلعات
بتنفيذ بنية تحتية حديثة ومواكبة والو�صول الى �إقامة مدينة
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�صناعية مناف�سة تعنى ب�أحدث منتجات ال�صناعة التحويلية
حيث تملك مدن حقيبة خبرات منوعة في تطوير االرا�ضي
ال�صناعية  ،وتنفيذ الم�صانع الجاهزة بموا�صفات نموذجية .
و�أ�ضاف المهند�س الر�شيد قائال� :إن «مدن» �ستقوم بتطوير
المرحلة االولى من م�شروع وعد ال�شمال التي �ست�ضم المنطقة
ال�صناعية الخا�صة بال�صناعات الخفيفة والمتو�سطة وتطوير
البنى التحتية للمدينة بما في ذلك �إن�شاء م�صانع جاهزة.
يذكر �أن م�شروع تطوير وعد ال�شمال يقع �شمال �شرقي
مدينة طريف على م�ساحة  440كم 2يمثل اهمية ا�ستراتيجية
واقت�صادية للمملكة عموما وللمنطقة ال�شمالية ب�صفة خا�صة
لما �ستج�سده من �إ�ضافة تنموية م�ؤثرة ونقلة اقت�صادية
واجتماعية على كافة اال�صعدة باال�ستفادة م��ن ال�م��وارد
الطبيعية الغنية للمنطقة .واختتم المهند�س الر�شيد �أن
الوطن يع ِّول كثير ًا على هذا الم�شروع الكبير بما �سيمثله
من نقلة نوعية عميقة وتنويع م�صادر الدخل ورفع القيمة
التناف�سية القت�صاد المملكة وما �سيوفر من توطين للخبرات
وتوظيف ابناء المنطقة والمناطق االخ��رى وف��ق م�شاريع
�صناعية ذات جدوى ومنتجات ذات قيمة عالية .

الرشيد يشيد بمرافق المدينة الصناعية
بحائل ويلتقي الصناعيين

التقى المهندس صالح الرشيد مدير عام الهيئة

السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»
الصناعيين ورواد األع��م��ال والمنتجين المحليين

بمنطقة حائل لمناقشة الوضع الصناعي وما توفره

م��دن من خ��دم��ات .والتعرف على االن��ج��ازات التي
تحققت في مجال تطوير الخدمات داخ��ل المدينة
الصناعية ،وبحث المعوقات التي ت��واج��ه أصحاب

المشاريع الصناعية وتوقيت إطالق مشاريعهم.

وا�شار المهند�س الر�شيد �إل��ى �أن «م��دن» ما�ضية في
تعزيز كل ما ي�ؤدي الى ممار�سة ال�صناعيين لأن�شطتهم
�ضمن �أف�ضل الظروف االنتاجية من خالل توفير الخدمات
الأ�سا�سية من تطوير للأرا�ضي ودعم للخدمات وعر�ض
الفر�ص للواعدة م�ؤكد ًا �أن «مدن» �أولت م�شاريع الطاقة
الكهربائية والمياه والطرق �أهمية ق�صوى ،وجعلت منها
جزء ًا مكم ًال لمنظومة التخطيط والتطوير� ،إيمان ًا منها
ب�أهميتها كونها �إح��دى �أه��م الخدمات ال�ضرورية التي
يحتاجها الم�ستثمر ال�صناعي بو�صفها الدعامة الأ�سا�سية

لل�صناعة.
وكان المهند�س الر�شيد قد تفقد في جولة على المدينة
ال�صناعية بع�ض الم�شاريع االنتاجية حيث اطلع على
تجربة م�صنع �أجا فارما لل�صناعات الدوائية وم�صنع
�شركة الرواد الوطنية للبال�ستيك المحدودة «الت�صنيع»
وم�صنع �شركة ال�سعودية للمنتجات المتخ�ص�صة
«�سبكيم» لإنتاج �أف�لام خالت فينيل الإثيلين ،م�شير ًا
�إلى �أن المدينة ال�صناعية بحائل باتت �إحدى عالمات
النجاح المرموقة وم��ن المدن الحديثة التي تتكامل
فيها كل عنا�صر الجودة من تخطيط ع�صري وخدمات
وم��راف��ق ف�ضال ع��ن �أن�ه��ا تزخر بالعديد م��ن الفر�ص
ال�صناعية في المجاالت ال�صناعية واللوج�ستية.
يذكر �أن مدينة حائل ال�صناعية التي �أن�شئت عام 2003
بم�ساحة 2,560,000م 2تعد واحدة من المدن ال�صناعية
بالمناطق الواعدة في المملكة ،وتت�أهب لأن تكون العب ًا
�أ�سا�سي ًا في �سباق الريادة وهي ت�ستكمل المرحلة الثانية
من �أعمال الأر�صفة والإن��ارة والمباني الإداري��ة ومحطة
الكهرباء.
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منتجات «مدن» تجتذب العـارضيـن والزوار
في بروجكت قطر 2016

ش��ارك��ت الهيئة ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��م��دن الصناعية

ومناطق التقنية ف��ي النسخة الثالثة عشرة من

المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء،

(بروجكت قطر  )2016في الفترة من  12 - 9مايو

.الذي حفل بمشاركة حشد من الشركات والعارضين

المحليين والدوليين من أكثر من  37دولة .وشهد

توقيع اتفاقيات مشتركة وإطالق منتجات جديدة.

وا��س�ت�ع��ر��ض��ت «م� ��دن» ع�ب��ر ج�ن��اح�ه��ا ب��ال�م�ع��ر���ض �أم ��ام
الم�ستثمرين الخليجيين وال��دول �ي �ي��ن وال� ��زوار تجربتها
التنظيمية والإداري��ة في الإ�شراف على  35مدينة �صناعية
تنت�شر جغرافي ًا وت��زخ��ر بالعديد م��ن ال�م��زاي��ا التحفيزية
والمنتجات التي تلبي تطلعات ال�صناعيين .كما عر�ضت �أمام
الم�ستثمرين �سلة منوعة من الفر�ص في مجال الم�شاريع
وال�م���ص��ان��ع ال �ج��اه��زة وال�ح��ا��ض�ن��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة وال�ح�ل��ول
اللوج�ستية وواح��ات مدن الخا�صة بعمل الن�ساء� ،إلى جانب
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العديد من الم�شروعات الم�ستقبلية التي �ستجعل من المدن
ال�صناعية بيئات مالئمة للعمل وال�سكن كالتجمعات ال�سكنية
ومراكز التدريب ومجمعات المطاعم والمراكز الريا�ضية
والفنادق والمجمعات التعليمية والمقاهي والمراكز الطبية
وم �ح �ط��ات ال��وق��ود وال �م��راك��ز ال�ت�ج��اري��ة وم��راك��ز خ��دم��ات
ال�صناعيين والأ�سواق التموينية ومراكز خدمات ال�شاحنات.
وهي المجاالت التي يمكن ت�سترعي انتباه ال�شركات النا�شطة
في تكنلوجيا البناء وحلول االن�شاءات.
�إلى جانب عن توفير الأرا�ضي ال�صناعية المكتملة الخدمات
والإيجارات الرمزية التف�ضيلية لت�شجيع الم�ستثمرين.
و�سلط (بروجكت قطر  )2016الذي يعد �إحدى �أهم المن�صات
المعنية بمنتجات البناء والتعمير ،وب��ات مرجع ًا في التعريف
ب�أف�ضل المخرجات في المجال ،ال�ضوء على �أح��دث الخدمات
والمنتجات الالزمة لقطاع البناء والتعمير وجذب �آالف الزوار
المتخ�ص�صين والمهتمين بم�ؤ�شرات تطور هذا القطاع الحيوي
على الم�ستويين المحلي والإقليمي.

تجربة «مدن» على طاولة مؤتمر االتحاد
الخليجي للبتروكيماويات

استعرض مدير ع��ام الهيئة السعودية للمدن

الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح

الرشيد م��ن على منصة مؤتمر االت��ح��اد الخليجي

للبتروكيماويات والكيماويات ( )GPCAالذي عقد
بمدينة دبي أبرز الحلول واألفكار التي اعتمدتها مدن

لتعزيز الروابط اإلستراتيجية والتشغيلية والبيئية
فضال عن القوى العاملة.

وت�ن��اول المهند�س الر�شيد في عر�ضه التقديمي تحت
عنوان �أهمية تميز �سال�سل الإمداد لدفع م�ستوى النجاحات
الى الأعلى لمحة عن «مدن» ودورها في �إدارة وت�شغيل المدن
ال�صناعية ومناطق التقنية من خالل �شراكات متعددة مع
القطاع الخا�ص لتلبية متطلبات الم�ستثمرين للم�ساهمة
ف��ي تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة عبر تطبيقات
مجربة ،منوه ًا بالنجاحات التي ا�ستقرت عبر  35مدينة
�صناعية متكاملة الخدمات ،و 2900م�صنع منتج داخلها،
وبا�ستثمارات تبلغ  500بليون ريال و� 528ألف موظف.
وعن المبادرات اال�ستراتيجية لمدن باعتبارها اكبر مطور
للأرا�ضي ال�صناعية بالمملكة �أب��رز المهند�س الر�شيد �أن
مدن نجحت في تحويل مدنها ال�صناعية الى بيئة �صالحة
للعمل والإقامة عبر �إطالق منظومة حديثة من المجمعات
ال�سكنية العائلية والعمالية ب�شراكة مع القطاع الخا�ص وما
ا�ستتبع ذل��ك من �إج ��راءات دقيقة للمحافظة على البيئة،
بالإ�ضافة الى توفير الخدمات اللوج�ستية المعززة ب�شبكة من
الموا�صالت الحديثة ،وت�شجيع قيام ال�صناعات ذات القيمة
الم�ضافة في مجاالت عديدة ،وتعزيز نمو واحات مدن لتكون
من�صة للتكنلوجيا والأعمال وال�صناعات.
يذكر �أن الم�ؤتمر ،الذي يقام هذا العام تحت �شعار «دعم
تطوير ال�صناعات التحويلية من خالل �سل�سلة امداد متكاملة
ومترابطة» ،جمع نخبة من المتحدثين من �شركات �صناعة
البتروكيماويات وال�سكك الحديدية وال�شركات اال�ست�شارية

ال�ستك�شاف �سبل التعاون بين قطاع الكيماويات الخليجي
ومرافق البنية التحتية اللوج�ستية النا�شئة في المنطقة.
وت�ساهم البتروكيماويات بدور هام في قطاعات �أخرى مثل
ال�صناعات التحويلية البال�ستيكية ،وت��دع��م ال�صناعات
المتطورة مثل �إدارة �سال�سل التوريد ،والخدمات اللوج�ستية،
وال�شحن .حيث ت�شكل ا�ستراتيجيات الإدارة الفعالة ل�سال�سل
الإمداد �أهمية حيوية ل�شركات البتروكيماويات والكيماويات
في منطقة الخليج.
واختتم المهند�س الر�شيد ورق�ت��ه بعر�ض ن�سب النمو
المتحققة على م�ستوى ال�م��دن ال�صناعية وم��زاي��اه��ا في
قربها من اال�سواق والممولين والمدن الواعدة ،والت�أثيرات
البيئية ،وعلى المجتمعات المحلية ،والبنية التحتية للخدمات
والم�صانع ،وال�شراكات الدولية والمحلية ،و�سال�سل التوريد
والمبادرات اللوج�ستية ،وعمليات ال�صادر وال��وارد وتقييم
التحديات ،كما ا�ستعر�ض درا�سة مدن عن المنطقة الحرة‘
وا�ستراتيجية مدن لربط المدن ال�صناعية بالأ�سواق والموانئ
 ،والربط بين المدن ب�شبكة القطارات.
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مدينة صناعية في جميع

أنحاء المملكة تعزز أهداف

اإلستراتيجية الوطنية للصناعة

ت��واص��ل الهيئة السعودية للمدن الصناعية

وم��ن��اط��ق التقنية «م����دن» خططها لمواكبة
تطلعات القيادة للوصول الى مدن صناعية ذات

جودة عالية ومستويات تشغيلية متميزة تسهم
في إحداث نقلة نوعية في خطط التنمية وتعزيز

النهوض االقتصادي ،ودع��م استراتيجية الدولة
ف��ي ج��ع��ل ال��ص��ن��اع��ة ال��خ��ي��ار االس��اس��ي لتنويع
مصادر الدخل ،وترجمة محددات رؤي��ة المملكة
 2030وأه��داف االستراتيجية الوطنية للصناعة
التي تسعى إل��ى رف��ع مساهمة الصناعة في

الناتج اإلجمالي المحلي  ٪ 20بحلول 1441هـ.
وباتت الهيئة تملك في ملفها اليوم  35تأخذ
ً
جغرافيا على رقعة واسعة من
مواقعها وتتوزع

مساحة البالد لتلبي استحقاقات التنمية المحلية
والتوازن االقتصادي الذي يشكل أحد الموجهات

االستراتيجية لخطط الدولة.
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والالفت �أن التخطيط المدرو�س للمدينة ال�صناعية
يتجاوز مفهوم المنطقة ال�صناعية ب�صورتها المعهودة،
فالمدينة ال�صناعية بيئة ت�صميمية م�ع��ززة بالمرافق
الحديثة من م�صانع جاهزة ومخططات خ�ضراء ،وواحات
�صناعية مخ�ص�صة للن�ساء �صديقة للبيئة ،وحا�ضنات
علمي متطو ٍر يحث على االختراع
�صناعية لتكوين ٍ
و�سط ٍ
واالبتكار والإب��داع في مجاالت مختلفة بما ي�ضمن تنمية
ال�صناعات المعرفية والخدمية والحيوية وحا�ضنات
الأع�م��ال والتقنية ،وتهيئة البنية الأ�سا�سية والخدمات
ال�ضرورية لتنمية �صناعات ُمتقدِّ مة عالية التقنية كمجمع
وادي الريا�ض للتقنية بالريا�ض .ف�ض ًال عن مرافق �سكنية
متكاملة وبيئة �صناعية تجمع بين العمل واالق��ام��ة وفق
�أف�ضل الظروف والمتطلبات البيئية والحياتية.
ويعتمد تخطيط ال �م��دن ال�صناعية ع�ل��ى متطلبات
جغرافية وت�سويقية تدعمها حزمة من المزايا تجعل المدن
ال�صناعية م�صدر ًا لتطلعات الم�ستثمرين ال�صناعيين؛

منها انت�شارها الجغرافي الذي يغطي جميع مناطق المملكة
 ،و�سهولة الو�صول للأ�سواق وهي �إحدى ا�ستراتيجيات بناء
المدن ،ف�ضال عن �سال�سة الو�صول للموردين ،وتوفر و�سائل
النقل المختلفة ودعم خطوطها ورفع جودتها ،والتركيز على
المدن الواعدة من خالل تعزيز الخدمات ال�ضرورية من
البنى التحتية المتكاملة والمنفذة على �أعلى الم�ستويات،
والخدمات الم�ساعدة ،والحوافز والت�سهيالت ،ف�ضال
عن الإيجارات الرمزية التف�ضيلية لت�شجيع الم�ستثمرين.
عالوة على دعم الرواد من �أ�صحاب الم�شاريع ال�صغيرة
والمتو�سطة ببناء حا�ضنات وم�صانع جاهزة بمعايير
نموذجية وب�إيجارات تُعد الأقل في المنطقة.
ك�شف الأ�ستاذ �سامي الح�سيني مدير �إدارة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي بالهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية
ومناطق التقنية �أن المدن ال�صناعية بلغت بنهاية 2015م
ب�إ�ضافة وع��د ال�شمال  35مدينة ،وم�ساحة الأرا� �ض��ي
المطورة  182مليون م ،2وارتفع عدد الم�صانع العاملة
داخل المدن الى  5800م�صنع.
وقال الح�سيني �إن «مدن» د�أبت منذ ت�أ�سي�سها على �إر�ساء

منظومة متكاملة من الكفاءات الب�شرية والتجهيزات
لتطوير االرا�ضي ال�صناعية والمرافق الخدمية وعنيت
بتجهيز بنية تحتية قوية لتلبية متطلبات قيام م�صانع فاعلة
في جميع مناطق المملكة ،وتعتزم مدن �ضمن ا�ستراتيجية
مدن  2020تطوير المجمعات ال�سكنية والتجارية بالمدن
ال�صناعية م�ستهدفة توفير  11الف وحدة �سكنية ومكتبية
وهي بيئة �صناعية تجمع بين العمل واالقامة وفق �أف�ضل
الظروف والمتطلبات البيئية والحياتية .
و�أ�ضاف� :أن الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية تعمل
على �إع��داد وتحفيز �أبناء الوطن لإدارة هذه المنظومة
ال�صناعية ال�م�م�ي��زة ع�ب��ر ع��دة م �ب��ادرات تعنى بدعم
الم�ؤ�س�سات المتو�سطة وال�صغيرة كبناء الم�صانع الجاهزة
والم�ستودعات والمرافق الم�ساندة ،كما تعمل على بناء
علمي
الحا�ضنات ال�صناعية والتقنية لتكوين و��س� ٍ�ط
ٍ
متطو ٍر يحث على االختراع واالبتكار والإبداع في مجاالت
مختلفة بما ي�ضمن تنمية ال�صناعات المعرفية والخدمية
والحيوية وحا�ضنات الأعمال والتقنية ،وحث الم�ستثمرين
وت�شجيعهم على �إقامة المن�ش�آت ال�صناعية العالية التقنية؛
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كما تعمل «مدن» � ً
أي�ضا على دعوة وا�ستقطاب الجامعات
ومراكز البحث والتطوير العلمي و�أ�صحاب الفكر والإبداع
للم�شاركة في تنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية في
المملكة ،وتهيئة البنية الأ�سا�سية والخدمات ال�ضرورية
لتنمية �صناعات ُمتقدِّ مة عالية التقنية في المملكة .كما
في مجمع تقنية المعلومات واالت�صاالت ،ومجمع وادي
الريا�ض للتقنية بالريا�ض.
ُيذكر �أن الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق
التقنية نجحت في �إيجاد حركة �صناعية ن�شطة في مدنها
ال�صناعية من خالل خلق بيئة ا�ستثمارية جاذبة قادرة على
ا�ستقطاب الآالف من الم�شاريع ال�صناعية المحلية الرائدة
والعالمية المتخ�ص�صة ،وتوفير فر�ص العمل للع�شرات من
الكوادر الوطنية الم�ؤهلة؛ و�ضخ المليارات من الرياالت
لإن�شاء ال�م��دن النموذجية الحديثة بما يعك�س التطور
ال�صناعي في المملكة؛ وتقديم كافة �أ�شكال الدعم لتوفير
الخدمات الم�ساندة ،لتحقيق رغبات ال�صناعيين ودفعهم
للتميز والإبداع؛ مما �أوجد قاعدة �صناعية وطنية ،و�أ�سهم
في تحقيق �أهداف اال�ستراتيجية الوطنية لل�صناعة.
و�أ�شار مدير الت�سويق والعالقات العامة بـ «م��دن» �أن
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ا�ستراتيجية «م��دن» تعتمد في دعم المناخ اال�ستثماري
على ما ُتقدِّ مه الدولة من حوافز وت�سهيالت للم�ستثمرين
ال�صناعيين� ،إ��ض��اف��ة �إل��ى توفير الأرا� �ض��ي ال�صناعية
المكتملة الخدمات وب�إيجارات رمزية ،عالوة على دعم
الرواد من �أ�صحاب الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة ببناء
حا�ضنات وم�صانع جاهزة بمعايير نموذجية وب�إيجارات
تُعد الأقل في المنطقة.
م�ضيف ًا �أن «مدن» حققت نم ًوا مطر ًدا في حجم الم�شاريع
ال�صناعية التي نفذتها ،مدفوعة بالدعم الحكومي الكبير
الذي تحظى به من الدولة  -رعاها اللهّ  -لتنفيذ م�شاريع
ا�ستراتيجية لدعم ال�صناعة وال�صناعيين بتطوير البنية
التحتية للمدن ال�صناعية ،وا�ستكمال جميع الخدمات
ال�ضرورية وتنفيذ م�شاريع تنموية �سواء في المدن القائمة
�أو الجديدة ،وانعك�س تنفيذ هذه الم�شاريع العمالقة التي
حفَّزت الم�ستثمرين ال�صناعيين في القطاع ال�صناعي،
�سجلت معدالت نمو قيا�سية
على �إي ��رادات «م��دن» التي َّ
خالل ال�سنوات القليلة ،حيث قفزت من  93مليون ريال
فقط في عام  2007م �إلى �أكثر من  547مليون ريال في
عام  2015م.
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نوه بتعاون «مدن» وأهمية ضبط مساكن العمال

بافقيه :بدأنا بالتعاقد مع بعض الشركات
لتسكين الموظفين و العمال وتقديم
خدمات اإلسكان المتكاملة لهم
أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ادارة (ش��رك��ة ماسك

للخدمات اللوجستية) األس��ت��اذ إح��س��ان بافقيه ،أن

العمل اللوجستي الذي اتجهت له «ماسك للخدمات
اللوجستية» مؤخرا هو امتداد للنشاط العقاري ولكن

بفكرة نوعية تتمثل في القيام بإنشاء مجمعات سكنية
ذات مواصفات عالمية للمنشآت السكنية المخصصة
للموظفين والعمال من خالل خلق بيئة مريحة ومتكاملة

تجعل انتاجية الموظفين و العمال في ازدي��اد على
العكس من مواقع أخرى تكون في مستوى سيء ربما

ً
أيضا.
ينعكس على انتاجية العامل وربما صحته

وأشار بافقيه إلى أن فلسفتهم تنطلق من توفير

كل احتياجات العمالة في المجمع من مصلى وفروع

بنكية وم��رك��ز طبي ومطبخ م��رك��زي وم��راك��ز تجارية
ووسائل ترفيه مختلفة ،ممتدحا في الوقت نفسه
تعاون «مدن» معهم ،إال أنه أكد على ضرورة أن يكون

هناك حرص واهتمام بإسكان العمالة لما لذلك من

فوائد أمنية وصحية ،وفوائد أخرى تعود على المصانع

وال��ش��رك��ات والمؤسسات التي تستفيد م��ن هذه
المجمعات السكنية ،وغير ذلك من المواضيع التي
تطرق لها في ثنايا هذا الحوار:

ف����ي البداية نود أن تعرفنا عن ش����ركة «ماس����ك» في

فكر مؤسسيها؟

«ما�سك» تعود لعائلة لها باع طويل في التجارة وتمثل ا�سم ًا قوي ًا
في االقت�صاد الوطني ،ولها ا�ستثمارات و�شركات تعود بالخير
للوطن ،ف�شركة ما�سك عائدة لل�شيخ محمد بن �إبراهيم ال�سبيعي
و�أوالده � ،أحد �أعرق التجار ال�سعوديين الذي انطلق من عنيزة �إلى
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مكة المكرمة  ,فقد عمل بداي ًة في ن�شاط ال�صيرفة لخدمة الحجيج
�آنذاك ،وا�ستمرار ًا لذلك وكما هو معروف تحول «م�صرف ال�سبيعي»
�إلى بنك البالد الآن.
ً
ثم بعد ذلك عمل في مجال العقارات �أي�ضا في مكة وهي مكان
انطالقة ال�شيخ الذي تو�سعت �أعماله فيما بعد وو�صلت �إلى كل مناطق
المملكة بل والعالم �أجمع ،ولعل من �أبرز الم�شاريع العقارية في مكة
المكرمة م�شروع �شركة «ذاخر» الذي �سجل �سمعة طيبة قبل �أن يبد�أ
وهو يهدف �إلى تمكين الحجيج من ال�سكن في فئة  3و 4نجوم ،فكما
هو معروف في مكة المكرمة غالب ًا الفئة المتو�سطة والأقل ال ت�ستطيع
الح�صول على �سكن في المناطق المحيطة بالحرم� ،إال �أن «ذاخر» وعبر
 100برج �سيمكن ه�ؤالء من الح�صول على �سكن جيد وب�سعر منا�سب
وفي منطقة قريبة من الحرم.
وم���اذا ع���ن ش���ركة ماس���ك للخدم���ات
اللوجستية؟
�شركة ما�سك للخدمات اللوج�ستية هي �شركة نا�شئة تم ت�أ�س�سيها
من خالل مفهوم تطوير و تقديم المن�ش�آت الم�ساندة في الدعم
اللوج�ستي لل�شركات و الم�صانع وغيرهم لقطاع االعمال .فهي �شركة

ً
وتحديدا للعمالة بعد أمني؟
السكنية

تقوم بتطوير المجمعات ال�سكنية للموظفين و االعمال ,والم�صانع
الجاهزة ,الم�ستودعات و مناطق التخزين بكافة �أنواعها� ,ساحات
في الواقع لهذا التوجه �أبعاد عدة ولعل �أهمها البعد الأمني و�صد
النقل و المواقف ،التطوير في المواني ومناطق االعمال وال�صناعة .الجريمة وبمعنى ر�صدها �إن حدثت ،ف�إذا كان هناك مجمع محكم
ما الدواف����ع لدخولكم قطاع الخدمات اللوجس����تية من المداخل والمخارج و�آم��ن �أمني ًا �سواء من ناحية الكوادر الأمنية
خالل إنشاء «ماسك للخدمات اللوجستية»؟
الب�شرية �أو على م�ستوى الإمكانات الأخ��رى للمراقبة فهذا �أمر
العمل اللوج�ستي هو ام�ت��داد للعقاري ولي�س ببعيد عنه على مهم للغاية .اليوم �أ�صبح وجود الأجهزة الدقيقة �أمني ًا كالكاميرات
الإطالق ولكن �شركة ما�سك للخدمات اللوج�ستية قد �أوجدت فكرة وغيرها �أم��ر ًا ملح ًا و�ضروري ًا حتى �إذا وقعت جرائم ما بالإمكان
نوعية �إلى حد كبير في العمل الذي ذهبت �إليه وذلك من خالل ر�صدها كما �أنه بمقدورك تحجيمها والتقليل منها عبر المراقبة
�إن�شاء مجمعات �سكنية بموا�صفات عالية وخدمات متكاملة للعمالة المتزنة التي ال تخترق خ�صو�صيات الآخرين.
بعيد ًا عن الأحياء المكتظة بال�سكان ،وكانت ال�شركة و�ضعت ن�صب
�أي�ض ًا هناك �أبعاد �أخرى ذات عالقة بتخفيف الزحام� ،إلى جانب
عينيها حين دخولها لهذا المجال �أننا في مملكة الإن�سانية التي تهيئة بيئة مميزة للعامل حتى ي�صبح بالإمكان �أن ينتج وب�صورة جيدة.
كانت �إن�سانيتها بتوجيهات القيادة الر�شيدة منذ الم�ؤ�س�س الملك
كيف رصدتم التعاون مع «مدن»؟
عبد العزيز – طيب اهلل ثراه  -حا�ضرة في كثير من بلدان العالم،
لنا معهم تعاون متميز وبناء ،وهناك ت�شجيع وتحفيز من معالي
�إذ ال يمكن �أن تكون المجمعات ال�سكنية الخا�صة بالعمالة بم�ستوى الوزير ،وكذلك اهتمام من جانب المدير العام للهيئة .وكما هو معروف
ٍ
متدن وال �إن�ساني ما دفع ال�شركة �إلى اختيار �أف�ضل الت�صاميم فالمدينة ال�صناعية بها ما يقارب � 120ألف موظف وهذا رقم لي�س
وتقديم جميع الخدمات في مجمعاتها ال�سكنية التي �أقامتها �سه ًال ومن الأهمية ت�سكينهم بطريقة الئقة ومنظمة وفي مجمعات
والخا�صة بالعمالة في الم�صانع وال�شركات المختلفة الأخرى.
�سكنية قريبة �إلى عملهم .والآن المدن ال�صناعية تغيرت بف�ضل الجهود
هل كان لقراركم هذا باالستثمار في مجال المجمعات التي تبذلها الهيئة �إذ �أ�صبحت منظمة ولي�ست بذات ال�صورة ال�سابقة

المجمع السكني للعمال يحتوي على كافة الخدمات لخلق
بيئة متكاملة للسكن والحياة
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التي عرفت عن مواقع الم�صانع �أماكن منفرة وال تحظى بقبول� ،إذ
هناك الحدائق الآن والتخطيط المميز لل�شوارع وخالفة �إلى جانب �أنها
في �أماكن خا�صة بها بعيد ًا عن الأحياء المكتظة.

ه����ل تطالبون «م����دن» بتش����ريعات مح����ددة تقلل من

عبثية المجمعات السكنية للعمالة؟

في الأول �أود تو�ضيح �أننا نخت�ص بت�سكين العمالة و الموظفين
ونوفر بيئة متكاملة من الخدمات في هذه المجمعات ال�سكنية ،وثاني ًا
«مدن» وكما ذكرت �سابق ًا ومن �أعلى �سلطة فيها �إلى جميع موظفيها
للأمانة لم يق�صروا ب�شيء ويقدموا دعم ًا كبير ًا و�إن كنا لن نكون في
غنى عن �أنظمة ت�ضبط هذا الأمر ،فمن المعلوم �أن الم�صانع بع�ضها
يت�صل بتغذيتنا والبع�ض الآخ��ر متعلق ب�صحتنا وغير ذلك وهو ما
يجعل العامل الذي يعمل بها يحظى بمكان �إقامة نظيف ولي�س بع�ض
ما ن�شاهد الآن من �أماكن ال �إن�سانية وقد تكون م�صدر �أوبئة و�أمرا�ض
وغير ذل��ك ،ولكن في مجمعات ما�سك لوج�ستك ال�سكنية هناك
خدمات نظافه عالية وكذلك يوجد مركز �صحي ومطبخ مركزي يقدم
وجبات التغذية ب�شكل نظيف ومنا�سب و�أماكن ترفيه نظيفة ولي�ست
كما نرى في بع�ض الأحياء للعمالة .كل ذلك يجعل عملنا ب�إذن اهلل
ي�سير في طريقه ال�صحيح ويجعله ي�ستحق الدعم من «مدن» وجهات
�أخرى و�إن كانت الأولى لم تق�صر ولهم دور ن�سعد به كثير ًا.

كما ا�شار الرئي�س التنفيذي ل�شركة ما�سك للخدمات اللوج�ستية
الأ��س�ت��اذ ع�ب��داهلل ب��ن ف��ار���س ال�ف��ار���س ع��ن م��دى اهمية مثل هذه
المجمعات والخدمات التي تقدمها للنزالء ،وذلك من خالل طرحنا
له الت�سا�ؤالت �أدناه:
م����ا ن����وع وطبيعة الخدم����ات الت����ي توفر لس����كان هذه

المجمعات؟

يوجد في هذه المجمعات العديد من الخدمات التي يحتاج لها
النزالء وتوفر لهم الرفاهية الكاملة ومن �أهم هذه الخدمات توفر
الماء والكهرباء وال�صرف ال�صحي ،واالثاث والأجهزة الترفيهية ،كما
تتوفر الحرا�سات الأمنية ،والنظافة العامة للغرف والمباني وال�ساحات
وماذا تقدم ش����ركة ماس����ك للخدمات اللوجس����تية من الداخلية والخارجية� ،إل��ى جانب ال�صيانة ال��دوري��ة واال�ضطرارية
منتجات أخري؟
اليومية ،وكذلك ا�ستخدام الخدمات والمرافق الداخلية والخارجية في
كما �أ�سلفت ما�سك للخدمات اللوج�ستية تقدم منتجات خدمية المجمع والنادي الريا�ضي وغرف الترفيه ،ف�ضال عن توفر انترنت واي
متكاملة لت�سهيل قطاع �أعمال الم�صانع وال�شركات والم�ؤ�س�سات ،فاي وخدمات الهاتف مجانا ،ومكائن غ�سيل مجانا للمالب�س وخالفه.
مبان عدة أم هو مبنى
ه����ل المجمع لديكم يمت����د إلى
وبالإ�ضافة ل�سكن العمالة والموظفين قمنا ب�إن�شاء واح��ة ما�سك
ٍ
للم�صانع الجاهزة وذل��ك في المدينة ال�صناعية الثالثة بالريا�ض واحد كما نشاهد في بعض المشاريع السكنية القديمة؟
مبان مختلفة ولي�س مبنى واح��د ًا ،فهناك مجمع
حيث قمنا ب�إن�شاء م�صانع ب�أحجام متنوعة على �أعلى الموا�صفات نعم لدينا ٍ
والمقايي�س العالمية ومتطلبات ال�سالمة في �إن�شاء الم�صانع وذلك المهند�سين والفنيين وهو من الطبيعي يختلف عن المجمع
لتقديمها للم�ستثمرين ال�صناعيين الراغبين في التو�سع في م�صانعهم العادي للعمالة من حيث الت�صميم� ،أما الخدمة فهي بجودة
�أو المبتدئين الذين يرغبون في العمل مبا�شرة في االنتاج دون ق�ضاء عالية للجميع دون تفرقة حر�ص ًا على تهيئة الجميع.
هل س����يصبح للسعودي فرصة السكن في مجمعكم
جهد كبير في �إن�شاء وترخي�ص م�صنع جديد ،باال�ضافة �إلى �أن تلك
الم�صانع الجاهزة �ستوفر ال�سيولة المالية في اال�ستثمار في االنتاج السكني أم أن هذا األمر خاص بغير السعوديين؟
من خ�لال توفر من�ش�أة �صناعية جاهزة ت�سمح لهم بجلب خطوط المجمع خا�ص بكل العمالة طبع ًا العزاب وب�إمكان الموظف
االن�ت��اج وال�ب��دء بالت�شغيل ف��ورا .وق��د قمنا بالتوا�صل م��ع �صندوق ال�سعودي اال�ستفادة من هذا وتوفير الإيجار الذي قد يدفعه من
التنمية ال�صناعية الذين �أكدوا دعمهم للم�شروع من خالل تمويلهم ح�سابه ال�شخ�صي �إذا �سكن بعيد ًا عن ال�شركة التي يعمل بها،
للم�ستثمرين ال�صناعيين الذين يبد�ؤون باالنتاج وفقا لمتطلباتهم كما وحين يوفر هذه المبالغ فهو ي�ستفيد منها في م�ستقبل حياته،
ولدينا �سيحظى بمكان �إقامة مريح وبه كل الو�سائل المريحة.
في جميع المناطق ال�صناعية التي تحظي بالدعم في المملكة.
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الصناعة تستعد لقطف

ثمار الرؤية المستقبلية

سامي بن إبراهيم الحسيني

مدير إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدن

لقد �أحدثت ر�ؤية ال�سعودية  2030حراك ًا اقت�صادي ًا غير م�سبوق على جميع الم�ستويات ،محلي ًا ودولي ًا� ،إذ
بدت في �أو�ساط طيف وا�سع من الخبراء والمراقبين االقت�صاديين بمثابة م�شروع نه�ضوي جديد قوي الأثر،
تم خالله �إعادة �صياغة م�س�ؤوليات ومهام العديد من الوزارات والهيئات بما ي�ضمن لها ح�ضور ًا فاع ًال،
ويحقق لها ا�ستدام ًة وجود ًة في �أدائها ومنتجاتها.
وفيما وجد م�سمى وزارة (الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية) ارتياح ًا وا�سع ًا لدى قطاع الأعمال
وال�صناعيين والم�ستثمرين ،بدا وا�ضح ًا رغبة القيادة في منح ال�صناعة تحت هذه المظلة دور ًا �أكثر مرونة
و�أقوى فاعلي ًة عبر اال�ستفادة من خ�صائ�ص ومكونات الطاقة والثروة المعدنية من خالل توحيدها تحت
مرجعية واحدة .لكن الأهم في هذه الخطوة بر�أيي هو �أنها ت�أتي في ظل عدة تحديات؛ من �أهمها انخفا�ض
�أ�سعار النفط وتباط�ؤ �أداء االقت�صاد العالمي ،الأمر الذي جعل الحاجة ملح ًة �إلى �إعادة تخطيط الم�سار
ومحرك للعديد من
ومفتاح للفر�ص،
االقت�صادي بكامله ،و�إلى العناية بال�صناعة كخيار ا�ستراتيجي،
ٍ
ٍ
القطاعات� ،إلى جانب االنفتاح على تنويع التوجهات ال�صناعية وتخ�صي�ص �أرا�ض منا�سبة للم�شروعات،
وتوطين ال�صناعات ،وايجاد �أن�شطة �صناعية وخدمات م�ساندة كالمعدات ال�صناعية.
�إن قدرة ال�صناعة على توليد حزمة من الأن�شطة الم�ساندة وخلق المزيد من فر�ص العمل �أكثر من �أي
قطاع �آخر يعد من ثوابت الأ�شياء ،ف�إ�ضافة �أي خط �إنتاج –على �سبيل المثال -ي�ستدعي المزيد من المواد
الخام والإمدادات لينفتح المجال �أمام ا�ستثمارات �أخرى وبالتالي توفير المزيد من فر�ص العمل.
ال �شك �أن دمج قطاعات الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية تحت مظلة واحدة والتي جاءت متناغمة
مع تطلعات ر�ؤية � ،٢٠٣٠ست�ضاعف من ن�صيب مكا�سب ال�صناعة ال�سيما �أن الن�شاط ال�صناعي يعتمد على
الدعم اللوج�ستي من الغاز والكهرباء والديزل ،وبتوحيد مرجعيتها �ستكون ال�صناعة قد ق�ضت على �أحد
�أكبر التحديات التي ظلت ت�ؤثر في نموها في الما�ضي ،حيث كان الح�صول عليها �صعب ًا لتعدد مرجعياتها.
ختام ًا ،يمكن القول �إنه مع هذه التحوالت في �إعادة هيكلة القطاع ال�صناعي ،تت�أهب ال�صناعة �أكثر من
�أي وقت م�ضى لتتحول �إلى العب رئي�سي في م�ضمار التنمية االقت�صادية ،ومهي�أة لقيادة حقبة من التطلعات
القوية بما توفر لها من معطيات عديدة ومرونة في الحركة وقوة في الأداء.
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الصناعات الغذائية ..

تكامل األداء بين القطاعين الزراعي

والصناعي يرفع من جاهزيتها للتصدير
زي���ارة ع��اب��رة للمتاجر واألس����واق الخليجية والعربية

وتعزيز التوجهات الصناعية ومعايير ال��ج��ودة ،وش��روط

باتت تحجزها السلع الغذائية السعودية على أرف��ف

ادارة الملف الصناعي .فضال ع��ن حصول العديد من

ستضعك أم��ام نتيجة مؤداها المساحة الواسعة التي
مزاحمة لكثير من البضائع القادمة من بالد تعد
العرض
ً

السالمة ،والمساهمة في خلق ك��وادر مدربة تتولى
مصانع الغذاء على شهادات الجودة العالمية المعروفة

رائ��دة في إنتاج السلع الغذائية .وهو ما يسجل الثقة

باأليزو ( )ISOإلى جانب حصول عدد منها على شهادة

على المستوى المحلي واإلقليمي.

()H. A. CCP

التي أصبحت تتوفر لهذه المنتجات من قبل المتسوقين
تصدرت مهمة توطين الصناعات الغذائية أولويات خطط

التنمية بالمملكة بالتشجيع المستمر وإتاحة التسهيالت
الالزمة ،ويمكن االنتباه الى أن الدعم الذي وجده قطاع
التصنيع الغذائي أسهم في توطين التقنية الحديثة
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تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة المعروفة بالهاسب

ويمكن مالحظة التطور ال��ذي ط��ر�أ على ال�صناعات الغذائية
الذي يعك�سه تنوع المنتجات التي تملأ من�صات العر�ض وتعكف على
ترويجها العرو�ض التجارية عبر �سوق اعالنية ن�شطة ،وهو توجه

تدعمه م�ؤ�شرات ا�ستيراد ال�سلع الغذائية بما يوازي كما تقول �إحدى
الدرا�سات  % 65من مجموع ما ت�ستورده دول ال�شرق الأو�سط.
وت�ت�ع��دد اال��س�ب��اب لتو�سع اال��س�ت�ه�لاك وت ��أث �ي��ره على تطور
ال�صناعات الغذائية يت�صدرها ارتفاع القدرة ال�شرائية للفرد
جراء االزدهار االقت�صادي ،والتحوالت الطارئة على العادات
الغذائية بما انعك�س على ارتفاع الطلب على ال�سلع  ،ف�ضال عن
الزيادة المطردة في عدد ال�سكان.
سلة متنوعة من المنتجات

تتقا�سم � 12سلعة خارطة ال�صناعات الغذائية بالمملكة على
قائمتها الألبان ومنتجاتها ،وتليها �صناعة الع�صائر والم�شروبات،
وم�صانع تعبئة الفواكه والخ�ضروات وتغليفها ،وحفظ ال�سمك،
و�صناعة الزيوت النباتية والحيوانية والدهون ،وطحن الحبوب
والغالل ،والخبز ومنتجاته ،و�صناعة ال�سكر وتكريره ،و�أعالف
الحيوان والطير ،و�إنتاج لحم الحيوان والطير وتجهيزه ،و�صناعة
الكاكاو وال�شوكوالتة والحلوى وال�سكاكر� ،إ�ضافة �إلى �صناعة �أغذية
ثانوية �أخرى.
محطات عديدة في طريق تطور التصنيع

لقد مر الت�صنيع الغذائي بالمملكة بحقب تطور متعددة ك�أي
ن�شاط  ،حيث �شهد العام  1953البدء بم�صنعين للثلج في المنطقة
الغربية باال�ضافة الى م�صنع للم�شروبات الغازية‘ وقد م َثل توافد
الحجيج الحاجة الى توافر هذه الم�صانع ،الى جانب ما يميز
المنطقة من طق�س ح��ار  .واقتفت بقية المدن نف�س االن�شطة
الت�صنيعية التي قامت عليها التجارب الأولى ،ف�أقيمت م�صانع ثلج
في المدينة المنورة ومكة المكرمة والريا�ض وينبع ،و�أن�شئت �أنواع
�صناعة جديدة مثل الب�سكويت والحلوى التي �أقيم م�صن ٌع لها في
جدة عام 1954م ،والمعكرونة التي �أقيم م�صنعها الأول في مكة
في ال�سنة التالية.
ويقول الدكتور عبدالعزيز بن �إبراهيم الحرة في درا�سة بعنوان
«التباين الإقليمي لتطور ال�صناعات الغذائية في المملكة العربية
ال�سعودية» :لقد تطورت ال�صناعات الغذائية في المملكة العربية
ال�سعودية من بدايات ال�صناعات الغذائية التقليدية – مواكب ًة مع
التطور التنموي – حتى �صارت حديثة ومتطورة ،وتنوعت بنيتها
ال�صناعية حتى و�صل عددها �إلى  400م�صنع ًا غذائي ًا منتج ًا في
عام 1417هـ
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن ال�صناعات الغذائية ب��د�أت في عام

1373ه�ـ بثالثة م�صانع فقط� ،أي قبل حوالي ن�صف قرن ،وقد
�أمكن تق�سيم تلك المدة �إل��ى ثالث فترات زمنية� .أم��ا التطور
الحقيقي لل�صناعات الغذائية في ال�سعودية فقد ب��د�أ في عام
1394ه �ـ� ،أي في الفترة الزمنية الثانية والثالثة (�أث�ن��اء وبعد
الطفرة االقت�صادية) ،حيث �إن ن�سبة الم�صانع المن�ش�أة بعد هذا
التاريخ بلغت  % 90من �إجمالي الم�صانع الغذائية في المملكة،
تتوزع في خم�سة �أقاليم جغرافية ،وتتركز في �إقليمين هما الإقليم
الغربي والإقليم الأو�سط حيث بلغت ن�سبتهما مجتمعين % 72.5
من �إجمالي الم�صانع الغذائية في المملكة.
وي�ضيف :وف��ي  30ع��ام� ًا م��ن ب��داي��ة �صنع ال �غ��ذاء ،قفز عدد
الم�صانع من � 3إلى  43م�صنع ًا� ،إال �أن  10منها توقفت عن الإنتاج
لتكرار �إن�شاء م�صانع منتجات محدودة هي المياه الغازية والألبان
والحلوى ،ف ��أدى الأم��ر �إل��ى اكتفاء ال�سوق بالناتج المحلي منها
وت�شبعها بها .ي�ضاف �إلى ذلك �أن الم�ستثمرين في ذلك الوقت لم
يكونوا حري�صين على درا�سة الجدوى االقت�صادية ،و�أولئك الذين
حر�صوا كانت درا�ستهم بدائية ال تتفق مع و�ضع ال�سوق ،ولذا لم
تجن م�شاريعهم العوائد المالية المرجوة ،فلما فر�ضت وزارة
ِ
ال�صناعة والكهرباء وقتئذ على الم�صانع تحديث تقنياتها لتنا�سب
التطور ،ا�ضطرت هذه الم�صانع �إلى �إغالق �أبوابها لعدم قدرتها
المالية على التحديث.
القدرة الشرائية محفز جديد

ومع التنامي المتدرج لعدد ال�سكان ،وتزايد ن�سبة الحجاج كل
عام ،وا�ستثمار المملكة في �صناعة النفط ،ازدادت قدرة ال�سكان
ال�شرائية ازدي��اد ًا ملحوظ ًا ،وب��د�أ معدل �إن�شاء الم�صانع يزداد
لي�صل �إل��ى  3م�صانع في العام ،لتلبية طلب متزايد لمنتجات
الغذاء ،ولتحل الأغذية المحلية محل الم�ستوردة من الخارج.
وتدارك الم�ستثمرون خط�أهم فتنوع ن�شاط �صناعة الغذاء بعدما
ُح�صر مدة بين �إنتاج الثلج والم�شروبات الغازية والخبز .وبذلك
خفت حدة المناف�سة بين المنتجات المحلية المت�شابهة ،وفي العام
1973م تغيرت ال�صورة تغير ًا مثير ًا ،ب�سبب الطفرة االقت�صادية،
فقد �أدت زيادة كبيرة في �سعر النفط �إلى زيادة الدخل القومي من
ناحية ،فوجهت ن�سبة منه لتنمية قطاع ال�صناعة ب�إن�شاء �صندوق
التنمية ال�صناعية والمناطق ال�صناعية ،وم��ن ناحية �أخ��رى
ت�صاعدت وتيرة الوفود �إلى المملكة للعمل في القطاعين العام
والخا�ص على نحو لم ي�سبق له نظير .فزاد نمو م�صانع الغذاء �إلى
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نحو  15م�صنع ًا في العام ،حتى بلغ مجموع عدد م�صانع الغذاء انتاج ًا وتوزيع ًا.
ال�سعودية في العام 2006م �إلى  605م�صانع.
استثمارات المملكة
ويعد تطوير قطاع ال�صناعات الغذائية في ال��دول العربية
نجاح األنشطة
ويذكر تقرير �أن �صناعة االلبان تطورت �سريعا بف�ضل الدعم �ضرورة ا�ستراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتقليل من ا�ستيراد
الحكومي في ت�أ�سي�س مزارع وم�صانع الألبان حتى بلغ عدد م�صانع المنتجات الغذائية .وباتت هذه ال�صناعات ت�شهد معدالت نمو
الألبان الحديثة  57م�صنع ًا وعدد مزارع �أبقار الحليب  30مزرعة مرتفعة ،وتحدي ًدا في المملكة خا�صة بعد توجه الدولة نحو دعم
حديثة بها حوالي  50,000بقرة بلغ �إنتاجها من الحليب الخام القطاع ال�صناعي وتعزيز �أداء ال�صناعات الوطنية ،وتحقيق
في عام 1985حوالي  120،000طن وهو بذلك يغطي  ٪ 50من قدر كبير من التكامل بين القطاعين الزراعي وال�صناعي ،من
ا�ستهالك الحليب واللبن في المملكة  ،كما يتم ت�صنيع  108000خالل ت�شجيع ر�ؤو�س الأم��وال الوطنية لإن�شاء م�صانع غذائية
طن من الحليب واللبن من الحليب المجفف الم�ستورد� ،أي �أن تعتمد على المواد الخام المنتجة والمزروعة محل ًيا ،وتطوير
 ٪ 94من الحليب واللبن الم�ستهلك بالمملكة ي�صنع محلي ًا وقد الهياكل والقدرات الت�صنيعية للم�صانع القائمة منذ �سنوات،
بلغ �إنتاج المملكة من الروب واللبنة  28350طن ومن االي�سكريم وا�ستطاعت ال�صناعات الغذائية ال�سعودية ت�أمين جزء كبير من
احتياجات المملكة من الألبان وم�شتقاتها والمعجنات والزيوت
 9550طن ومن الجبنة البي�ضاء 1500طن.
ما �ساهم في ت�ضييق الفجوة الغذائية في المملكة ودول الخليج
األلبان والدواجن
متنام لتوفير ه��ذه المنتجات لل�سوق المحلية العربي .واتجهت المملكة م�ؤخرا الى اال�ستثمار في بع�ض الدول
وثمة توجه
ِ
وت�صدير الفائ�ض منها� ،إذ زاد مجموع المبالغ الم�ستثمرة في لال�ستفادة من توفر الأرا�ضي والمياه وهي ا�ستثمارات تقتفي
هذا القطاع �إلى  25بليون ريال ،وعدد العاملين في م�صانعه �إلى �أح��دث الأ�س�س في ط��رق ال��زراع��ة وتوظيف الميكنة الزراعية
� 66ألف عامل ،وكانت النتيجة زي��ادة قيمة ال�صادرات �إلى ما المتقدمة.
تنمية القطاع الزراعي
يتجاوز  5مليارات ريال .ويظهر نجاح �صناعة الغذاء ال�سعودية
�أكثر ما يظهر في تف�صيله .فعلى �سبيل المثال� ،أح��رز عدد وتعتمد خطط التنمية االقت�صادية الخم�س ّية منذ ن�ش�أتها في
من الم�صانع تطور ًا الفت ًا ،وتعد م�صانع الألبان من �أبرزها .بداية �سبعين ّيات القرن الما�ضي �سيا�سة وا�ضحة ترمي �إلى تنمية
فقد بلغت ح�صة �صادراتها  35٪من مجموع �صادرات المملكة قطاع الإنتاج الزراعي و�صناعة الغذاء لبلوغ الهدف الذي تن�شده
الغذائية ،و�أخ��ذت بع�ض �أ�سماء ال�شركات ال�سعودية الكبرى المملكة بتقليل االعتماد على ا�ستخراج النفط الخام وت�صديره
مكانها في منازل ال�سعوديين والعرب ،لت�صبح علم ًا يدل على وتنمية م�صادر الدخل الوطني ،تلبي ًة الرتفاع معدل الطلب المحلي
للمواد الغذائية ،نتيج ًة لنمو ال�سكان وارتفاع م�ستوى المعي�شة.
االنتاج عموم ًا بد ًال من كونها ا�سم ًا لعالمة تجارية.
�صناعة الدواجن قطا ٌع �آخر ي�شهد نمو ًا ملحوظ ًا قيا�س ًا على ور َّكزت هذه ال�سيا�سة على ا�ستقطاب التقنيات الحديثة التي ت�ؤدي
بدايته� ،إذ قفز الإنتاج من �سبعة �آالف طن في ال�سنة عام 1971م� ،إلى خف�ض التكاليف وزيادة الإنتاج .ومما �أنجزته التقنية الحديثة
ليبلغ � 425ألف طن عام 2000م ،ويوا�صل نموه ليبلغ �إنتاج �سنة تخفيف االعتماد على اليد العاملة الماهرة المدربة ،التي تعاني
2006م� 535 ،أل��ف طن .وقد وفر ن�سبة اكتفاء ذات��ي تفوق  60٪المملكة نق�صها ،وو�ضعت على عاتق الآلة والإدارة الجيدة مهمة
�إنتاج �سلع تتميز باالتقان والجودة.
للدجاج الالحم ،وتزيد على  106٪في �إنتاج بي�ض المائدة.
األمن الغذائي

ظل توفير الغذاء وارتفاع الطلب عليه و�سد الفجوة فيه ق�ضية
ت�شغل تخطيط ال��دول والمنظمات وظل التفكير من�صبا لت�أمين
ت��دف��ق المنتجات ال�غ��ذائ�ي��ة وجعلها مي�سرة ،وت�ت��رك الأزم ��ات
االقت�صادية والحروب �آث��ار ًا كارثية على الو�ضع الغذائي برمته
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التغليف والتعبئة

للتغليف والتعبئة عالقة وط�ي��دة بنمو ال�صناعات الغذائية
وتطورها وتتطلب �صناعة الأغ��ذي��ة وج��ود �صناعة ردي�ف��ة ،وقد
ظهرت من�ش�آت متطورة في هذا المجال ا�ستطاعت تلبية الطلب
المتزايد من �أ�شكال تغليف الورق والبال�ستيك ،وال�سيما ل�صناعات

دقيقة كمنتجات الحليب والألبان والخ�ضار و�سواها ،و�ساهم في المعروفة ب��الأي��زو (� )ISOإل��ى جانب الح�صول على �شهادة
ذلك توفر المواد الأولية المنتجة من م�شتقات النفط من خالل تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة المعروفة بالها�سب.
ال�صناعات الكيماوية في �سابك ومن�ش�آتها المتطورة.وي�شير
رهانات المستقبل
تقرير �أ�صدره االتحاد العربي لل�صناعات الغذائية �إلى �أن المملكة ت�سعى المملكة �إل ��ى ب�ن��اء م �خ��زون ا�ستراتيجي م��ن ال�سلع
ت�صدرت قائمة الدول العربية الأكثر تطور ًا في هذا المجال� ،إذ الرئي�سية م��ن خ�لال ال�م�ب��ادرة الوطنية لال�ستثمار ال��زراع��ي
ت�ضاعف عدد م�صانع التغليف والتعبئة والم�صانع المتخ�ص�صة في الخارج للم�ساهمة في بناء ه��ذا المخزون والم�ساهمة في
في �إنتاج المواد الخام الم�ستخدمة فيه بن�سبة تزيد على  80%عما تحقيق الأم��ن الغذائي من خ�لال ت�أمين االحتياجات الغذائية
كانت في ال�سنوات ال�سابقة .و�أ�شار التقرير �إلى �أن هناك عالقة ال�ضرورية في �أ�صعب الظروف ،وبالكميات والأ�سعار المالئمة
تنا�سب بين معدل نمو �صناعة التعبئة والتغليف ،وزيادة ال�صادرات دون الت�أثر بالظروف المحيطة �أو �أي ظ��روف �أخ��رى خارجية،
العربية عموم ًا ،بن�سبة تراوح بين  4%و 5%
وقال خالل اجتماعات الملتقى� :إن ال�صناعات الغذائية تحتل
موق ًعا متقد ًما في اقت�صاد المملكة مع وجود عدد من ال�شركات
الهاسب
ويمثل نظام الها�سب  HACCPوال��ذي جرى تطوير فكرته المتميزة محل ًيا وعالم ًيا في مجال �صناعة الأغذية ،الأمر الذي جعل
منذ ثالثين عام ًا نجاح ًا كبير ًا حيث بات معترف ًا به عالمي ًا كنظام المملكة تتقدم ب�شكل كبير في تطوير �صناعاتها الغذائية� ،إدرا ًكا
معتمد ل�ضمان �سالمة ال�غ��ذاء .وم��ؤخ��ر ًا ك��ان لإهتمام �سلطات منها لأهمية هذه ال�صناعات و�ضرورة توطينها لتوفير �أكبر قدر
و م�ؤ�س�سات ال�صحة العامة المتزايد ب�سالمة و�صحة الغذاء من المنتجات الغذائية بجودة عالية و�أ�سعار مناف�سة لمواطنيها.
وال�صناعات الغذائية و�صحة الم�ستهلكين ح��ول العالم ,ال��دور و�أو�ضح �أن حجم �صناعة الأغذية في المملكة يقدر بحوالي 19
مليار دوالر ،وق��ال �إن ذلك �إ�ضافة �إل��ى العدد المتزايد لل�سكان
الباعث و القوة المحركة لتطبيق نظام الها�سب.
وتحر�ص المملكة على تطبيق �أعلى المعايير والموا�صفات �ساعد في الو�صول �إلى هذا الحجم من اال�ستثمارات ،حيث �شهد
على هذه ال�صناعات نظ ًرا لأهميتها ولح�سا�سيتها المرتبطة القطاع الغذائي نم ًوا م�ستم ًرا في �أحلك الظروف االقت�صادية،
بال�صحة و� �ض��رورة التزامها ال�ت��ام ب��اال��ش�ت��راط��ات ال�صحية ولم يقل ذلك النمو عن  3في المائة في ال�سوق ال�سعودية ،حتى
والبيئية وبما الي��دع مجا ًال لأي تاثير �سلبي .وفي هذا ال�صدد مع ارت�ف��اع م�ؤ�شر الأ�سعار خ�لال ال�سنوات الخم�س الما�ضية.
تطبق �أنظمة الجودة وموا�صفات المنتجات الغذائية ومعاييرها .ال�صناعات الغذائية ال�سعودية ت�ستحوذ على ح�ص�ص وثقة كبيرة
وح�صلت كثير من م�صانع الغذاء على �شهادات الجودة العالمية في الأ�سواق الإقليمية والدولية.
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«جويك» :استثمارات الصناعات الغذائية
بدول الخليج  18.1مليار دوالر

كشفت «منظمة الخليج لالستشارات الصناعية» هذا القطاع عام  2013حوالي  %11.8من �إجمالي م�صانع
(جويك) عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية ال�صناعات التحويلية ،و %4.9من مجموع الأموال الم�ستثمرة،
بدول المجلس من  1606مصانع عام 2010ليصل إلى و %14.2من �إجمالي عدد العاملين في ال�صناعات التحويلية.
ً
وي�شمل قطاع ال�صناعات الغذائية العديد من الأن�شطة
مصنعا عام  ،2014بمعدل نمو سنوي تراكمي
1965
بلغ  ،% 5.2بينما تطور حجم االستثمارات لنفس الفترة ال�صناعية ح�سب الت�صنيف الدولي للأن�شطة ال�صناعية
من  13688مليون دوالر ليصل إل��ى  23757مليون ما يلي :تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها ،تجهيز وحفظ
دوالر ،بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ  14.8الأ��س�م��اك والمنتجات ال�سمكية ،تجهيز وحفظ الفواكه
 ،%بينما تطور عدد العاملين لهذه الفترة من  159613والخ�ضراوات� ،صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية،
ً
ً
عامال ،وبمعدل نمو سنوي �صناعة منتجات الألبان� ،صناعة منتجات مطاحن الحبوب،
عامال ،ليصل إلى 238825
تراكمي بلغ  .% 10.6وج��اء ذل��ك في اإلص��دار الجديد �صناعة الن�شا ومنتجات الن�شا� ،صناعة منتجات المخابز،
للمنظمة الذي حمل عنوان «دليل الصناعات الغذائية �صناعة ال�سكر� ،صناعة الكاكاو وال�شوكوالتة والحلويات
ال�سكرية� ،صناعة المعكرونة و�شرائح المعكرونة ال�شعيرية
في دول مجلس التعاون الخليجي».
واعتبر عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة �أن والمنتجات الن�شوية المماثلة� ،صناعة الوجبات والأطباق
المعدة� ،صناعة المنتجات الغذائية
�صناعة المواد الغذائية في دول الخليج تحظى
الأخ � � ��رى� � ،ص �ن��اع��ة �أع �ل�اف
بالمزيد من االهتمام ،نظر ًا لدورها
حيوانية مح�ضرة� ،صناعة
المهم في تحقيق الأم��ن الغذائي
ال �م �� �ش��روب��ات ال�م��رط�ب��ة
الخليجي ،وق�ط��اع ال�صناعات
وال�م�ي��اه المعدنية ومياه
الغذائية م��ن الأن�شطة المهمة
القوارير الأخ��رى� ،صناعة
في ال�صناعة التحويلية في دول
منتجات التبغ.
مجل�س التعاون الخليجي ،وقد �شكل
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صناعة تجهيز وحفظ اللحوم واألسماك

ووفق ًا للبيانات ال�صادرة عن «البوابة التفاعلية المطورة
لمعلومات الأ���س��واق ال�صناعية»  ،IMI Plusفقد
مثلت ن�سبة هذه ال�صناعة في ال�صناعات الغذائية عام
 2013حوالي  %11من عدد الم�صانع  %8.9من �إجمالي
اال�ستثمارات و %10.3من عدد العاملين .وقد تطور عدد
الم�صانع في هذا الن�شاط من  169م�صنع ًا عام 2009
لي�صل �إلى  204م�صانع عام  2013بمعدل نمو تراكمي بلغ
 ،%4.8بينما تطور حجم اال�ستثمارات لنف�س الفترة من
 1170مليون دوالر لي�صل �إلى  1603مليون دوالر بمعدل العاملين لنف�س الفترة م��ن  15993ع��ام� ً
لا لي�صل �إل��ى
نمو تراكمي للخم�س �سنوات بلغ  ،% 8.2بينما تطور عدد  20182عام ًال وبمعدل نمو تراكمي بلغ .% 6
البيان

2010

2011

2012

2013

2014

عدد المصانع

1,606

1,772

1,905

1,857

1,965

حجم االستثمارات -مليون $

13,688

16,575

17,443

18,066

23,757

عدد العاملين

159,613

188,234

196,765

195,673

238,825

صناعة زيوت الخضراوات

والزيوت الحيوانية والشحوم

عدد الم�صانع في
ال�صناعات الغذائية بدول
مجل�س التعاون الخليجي
ح�سب الن�شاط ال�صناعي

الغذائية حوالي  %7.4من عدد الم�صانع ،و %16.8من �إجمالي
اال�ستثمارات ،و %16م��ن ع��دد العاملين .ول��م يحدث �أي تطور
يذكر في عدد الم�صانع في هذا الن�شاط ولكن بالعك�س انخف�ض
عددها من  153م�صنع ًا عام � 2009إلى  138م�صنع ًا عام 2013
بمعدل انخفا�ض في النمو التراكمي بلغ  ،%2.5-بينما تطور حجم
اال�ستثمارات لنف�س الفترة من  1955مليون دوالر لي�صل �إلى 3038
مليون دوالر بمعدل نمو تراكمي للخم�س �سنوات بلغ  ،% 11.6بينما
تطور عدد العاملين لنف�س الفترة من  24584عام ًال لي�صل �إلى
 31283عام ًال بمعدل نمو تراكمي بلغ .% 6.2

و�أو�ضحت «جويك» �أنه وفق ًا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة
لأ��س��واق المعلومات ال�صناعية� ،شكلت ن�سبة ه��ذه ال�صناعة في
ال�صناعات الغذائية عام  2013حوالي  % 2من عدد الم�صانع،
و % 3.6من �إجمالي اال�ستثمارات ،و % 2.8من عدد العاملين.
وتطور عدد الم�صانع في هذا الن�شاط من  32م�صنع ًا عام 2009
لي�صل �إلى  38م�صنع ًا عام  ،2013بمعدل نمو تراكمي بلغ ،% 4.4
بينما ارتفع حجم اال�ستثمارات لنف�س الفترة من  511مليون دوالر
صناعة منتجات المطاحن والمخابز والمعكرونة
لي�صل �إلى  646مليون دوالر بمعدل نمو تراكمي للخم�س �سنوات بلغ
 ،% 6بينما تطور عدد العاملين لنف�س الفترة من  3198عام ًال لي�صل احتلت هذه ال�صناعة المرتبة الأول��ى من حيث عدد الم�صانع
وحجم اال�ستثمارات ،كما �أ�شارت بيانات «جويك» ومثلت ن�سبتها في
�إلى  5558عام ًال وبمعدل نمو تراكمي بلغ .% 14.8
ال�صناعات الغذائية عام  2013حوالي  %25.5من عدد الم�صانع
صناعة منتجات األلبان
وق��د مثلت ن�سبة ه��ذه ال�صناعة ع��ام  2013ف��ي ال�صناعات و %25.6من �إجمالي اال�ستثمارات و %18.8من عدد العاملين.
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كذلك تطور عدد الم�صانع في هذا الن�شاط
من  373م�صنع ًا عام  2009لي�صل �إل��ى 420
م�صنع ًا ع��ام  2013بمعدل نمو تراكمي بلغ
 ،%2.9بينما تطور حجم اال�ستثمارات لنف�س
الفترة من  3415مليون دوالر لي�صل �إلى 4629
مليون دوالر بمعدل نمو تراكمي للخم�س �سنوات
بلغ  ،%7.9بينما تطور عدد العاملين لنف�س
الفترة من  31873عام ًال لي�صل �إلى 36847
عام ًال بمعدل نمو تراكمي بلغ .3.7

عدد امل�صانع يف ال�صناعات الغذائية بدول جمل�س التعاون اخلليجي ح�سب الن�شاط ال�صناعي
عدد المصانع
تجهيز وحفظ اللحوم

والحلويات السكرية

171

196

208

204

212

% 5.5

% 10.8

175

208

210

204

234

% 7.5

% 11.9

32

36

36

38

35

% 2.3

% 1.8

منتجات األلبان 152

149

145

138

130

% -3.8

% 6.6

376

411

420

418

414

% 2.4

% 21.1

واالسماك ومنتجاتها
تجهيز وحفظ الفواكه
والخضروات
الزيوت والدهون
الحيوانية والنباتية

صناعة السكر والكاكاو والشوكوالتة

2010

2011

2012

2013

2014

معدل
النمو 5
سنوات

النسبة
% 2014

منتجات المطاحن
والمخابز والمعكرونة

�شكلت �صناعة ال�سكر والكاكاو وال�شوكوالتة
والحلويات ال�سكرية ع��ام  2013م��ا ن�سبته
% 7.4
% 8.1
145
133
139
128
106
والشكوالتةوالحلويات
ح ��وال ��ي  % 7.2م ��ن ع� ��دد ال �م �� �ص��ان��ع في
األعالف الحيوانية
% 5.1
% 7.0
101
95
96
84
77
ال�صناعات الغذائية ،و % 5.1من �إجمالي
المحضرة
اال� �س �ت �ث �م��ارات ،و %4.6م��ن �إج �م��ال��ي ع��دد
المشروبات والمياه
% 16.2
% 8.3
318
285
292
258
231
المعدنية ومياه القوارير
العاملين .وت�ط��ور ع��دد الم�صانع ف��ي هذا
منتجات غذائية أخرى
الن�شاط من  103م�صانع عام  2009لي�صل
19.1%
7.1%
376
342
359
302
286
لم تذكر
�إل ��ى  133م���ص�ن�ع� ًا ع ��ام  ،2013وب�م�ع��دل
صناعة المنتجات
ن�م��و ت��راك �م��ي  ،% 6.6ب�ي�ن�م��ا ت �ط��ور حجم
% 100.0
5.2% 1,965 1,857 1,905 1,772 1,606
الغذائية
اال�ستثمارات لنف�س الفترة من  629مليون
دوالر لي�صل �إل��ى  922مليون دوالر بمعدل
�إجمالي عدد العاملين.
نمو تراكمي للخم�س �سنوات بلغ  ،% 10.1بينما تطور عدد تطور عدد الم�صانع في هذا الن�شاط من  79م�صنع ًا عام 2009
العاملين لنف�س الفترة م��ن  6242ع��ام� ًلا لي�صل �إل��ى  9082لي�صل �إلى  95م�صنع ًا عام  ،2013وبمعدل نمو تراكمي ،%4.7
ع��ام� ًلا ب�م�ع��دل ن�م��و ت��راك�م��ي ب�ل��غ  .% 9.8وم�ث�ل��ت ن�سبة ه��ذه بينما تطور حجم اال�ستثمارات لنف�س الفترة من  768مليون دوالر
ال�صناعة في ال�صناعات الغذائية عام  2013حوالي  %5.1من لي�صل �إلى  1160مليون دوالر بمعدل نمو تراكمي للخم�س �سنوات
عدد الم�صانع ،و %6.4من �إجمالي اال�ستثمارات ،و %2.2من بلغ  ،% 10.8بينما تطور عدد العاملين لنف�س الفترة من 3026
السكر والكاكاو
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حجم اال�ستثمارات في ال�صناعات الغذائية بدول مجل�س التعاون الخليجي ح�سب الن�شاط ال�صناعي
2010

2011

2012

2013

2014

معدل النمو
 5سنوات

النسبة
% 2014

1,283

1,424

1,492

1,603

2,218

% 14.7

% 9.3

تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات

728

834

842

828

928

% 6.2

% 3.9

الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية

526

641

641

646

689

% 7.0

% 2.9

منتجات األلبان

1,958

3,033

2,914

3,038

4,491

% 23.1

% 18.9

منتجات المطاحن والمخابز والمعكرونة

4,041

4,518

4,259

4,629

4,715

% 3.9

% 19.8

السكر والكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية

755

749

970

922

1,124

% 10.5

% 4.7

األعالف الحيوانية المحضرة

796

1,050

1,131

1,160

1,852

% 23.5

% 7.8

المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير

2,588

3,174

3,301

3,396

5,844

% 22.6

% 24.6

منتجات غذائية أخرى لم تذكر

1,013

1,154

1,892

1,844

1,895

% 16.9

% 8.0

13,688

16,575

17,443

18,066

23,757

% 14.8

% 100.0

االستثمارات -مليون $
تجهيز وحفظ اللحوم واالسماك ومنتجاتها

صناعة المنتجات الغذائية

عام ًال لي�صل �إلى  4338عام ًال وبمعدل نمو تراكمي بلغ .%9.4
صناعة المشروبات

ومثلت ن�سبة ه��ذه ال�صناعة ف��ي ال�صناعات ال�غ��ذائ�ي��ة عام
 2013حوالي  %15.3من عدد الم�صانع ،و %18.8من �إجمالي
اال�ستثمارات ،و %25.1من �إجمالي عدد العاملين .وقد تطور عدد
الم�صانع في هذا الن�شاط من  228م�صنع ًا عام  ،2009لي�صل �إلى
 285م�صنع ًا عام  ،2013وبمعدل نمو تراكمي  ،%5.7بينما تطور
حجم اال�ستثمارات لنف�س الفترة من  2193مليون دوالر لي�صل �إلى
 3396مليون دوالر بمعدل نمو تراكمي للخم�س �سنوات بلغ ،% 11.6
بينما تطور عدد العاملين لنف�س الفترة من  37641عام ًال ،لي�صل
�إلى  49022عام ًال وبمعدل نمو تراكمي بلغ .% 6.8
صناعات غذائية أخرى

وي�شمل هذا الق�سم القطاعات ال�صناعية الأخرى في ال�صناعات
الغذائية والمكونة من الأن�شطة مثل تحمي�ص البن �أو طحنه �أو
تعبئته و�صناعة بدائل البن� ،صناعة �أغذية الأطفال الر�ضع� ،صناعة
تخزين الثلج ،تكرير وطحن ملح الطعام� ،صناعة الح�ساء بكافة
�أ�شكاله� ،صناعة التوابل ومرق التوابل والخل والخميرة� ،صناعة
الح�ساء بكافة �أ�شكاله� ،صناعة الخل والخميرة ،تعبئة ال�شاي،
�صناعة خال�صات ومك�سبات الطعام للمواد الغذائية والم�شروبات
(ماء ال��ورد ،الفانيليا� ..إل��خ) و�أن�شطة �أخ��رى ل�صناعة المنتجات
الغذائية الأخرى غير م�صنفة في مو�ضع �آخر.

ومثلت ن�سبة ه��ذه ال�صناعة ف��ي ال�صناعات ال�غ��ذائ�ي��ة عام
 2013حوالي  %18.4من عدد الم�صانع ،و %10.2من �إجمالي
اال�ستثمارات و %13.9من عدد العاملين.
تطور عدد الم�صانع في هذا الن�شاط من  291م�صنع ًا عام 2009
لي�صل �إلى  342م�صنع ًا عام  2013بمعدل نمو تراكمي بلغ ،%4.1
بينما تطور حجم اال�ستثمارات لنف�س الفترة من  840مليون دوالر،
لي�صل �إلى  1844مليون دوالر بمعدل نمو تراكمي للخم�س �سنوات بلغ
 ،%21.7بينما تطور عدد العاملين لنف�س الفترة من  15368عام ًال
لي�صل �إلى  27170عام ًال وبمعدل نمو تراكمي بلغ .%15.3
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البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية

تسريع الجهود المبذولة لتنويع مصادر
القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني

����ع����د االس����ت����ف����ادة م��ن
ُي
ُّ

وف����رة ال��م��ع��ادن وال���م���وارد
البتروكيماوية والطاقة في
المملكة إح��دى أه��م الركائز

ف��ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��رن��ام��ج

لتحقيق تنمية ذات أس��س

م��ت��ي��ن��ة .وي���رب���ط ال��م��ج��االت

الخمسة ال��ت��ي ينشط فيها
ً
أوال،
البرنامج سببان جوهريان
أن جميع هذه الصناعات يمكن

أن تستفيد من وفرة الموارد
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال���ط���اق���ة في
المملكة  ،والسبب الثاني
أن لهذه الصناعات إمكانية

محققة للنجاح.

وي�ضيف المهند�س خالد بن محمد ال�سالم رئي�س البرنامج الوطني
لتطوير التجمعات ال�صناعية في لقائنا معه �إن «ر�ؤية المملكة »2030
تج�سدت في مبادرات عديدة ت�صب في ت�سريع جهود تنويع م�صادر
القاعدة الإنتاجية لالقت�صاد الوطني ،وتنمية القطاع ال�صناعي .و�أن
البرنامج يعمل بالتن�سيق مع وزارة الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية
على تو�سيع قاعدة �أن�شطة التعدين لتعزيز القيمة الم�ضافة منها،
ولتطوير �صناعات متقدمة ت�شمل ال�سيارات ،والطائرات ،وال�سفن،
والطاقة ال�شم�سية ،والنفط والغاز والطاقة وتحلية المياه.
كان الع���ام 1428ه���ـ بداي���ة انط�ل�اق البرنام���ج الوطن���ي

للتجمع���ات الصناعية وم���ا تضمن من طموح���ات صناعية في
خمسة قطاعات متنوعة تعمل على إحداث نقلة حقيقية عبر
االس���تراتيجية الوطنية للصناعة  ..نود التعرف على األهداف

العام���ة ..ش���ركاء البرنام���ج  ..فرق العمل  ..ما ال���ذي تم إنجازه
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حتى اآلن؟

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات ال�صناعية هو برنامج م�ستقل
ير�أ�س مجل�س �إدارته معالي وزير الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية
بع�ضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العالقة بال�صناعة� ،إ�ضافة
�إلى عدد من رجال الأعمال.
يعمل البرنامج على ا�ستقطاب العديد من ال�صناعات العالمية،
والتو�صية بذلك لجهات اال�ستثمار .ويهدف من خالل ذلك تحقيق
�أهداف الدولة المتمثلة ب�إيجاد �صناعات �إ�ستراتيجية م�ستدامة لتنويع
م�صادر الدخل لالقت�صاد ال�سعودي ،بحيث تكون مبنية على المعرفة
وتوفر منتجات ذات قيمة م�ضافة ق��ادرة على المناف�سة عالمي ًا،
بالإ�ضافة �إلى ا�ستحداث فر�ص عمل مالئمة للمواطنين ،ما ي�ساهم
في دعم تطلعات مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية الذي يقوم بدور
ملمو�س في ترتيب �أولويات المملكة الإ�ستراتيجية كما تجلى في «ر�ؤية

تعد القطاعات الخمس���ة التي يعم���ل عليها البرنامج وهي

عمليات الت�صدير والعائدات ال�ضريبية .ومما ال �شك فيه �أن هذه
العوامل الرئي�سية تتما�شى مع �أه��داف المملكة العربية ال�سعودية.
وبالنظر �إلى هذه العوامل ،فقد حددت المملكة �صناعة ال�سيارات
ك�إحدى الأولويات الرئي�سية التي �ستتبعها في �سبيل تنويع القاعدة
ال�صناعية لديها .ويمكننا �أن نقول باخت�صار �إن �صناعة ال�سيارات
تتمتع بت�أثير �إيجابي على كافة القطاعات الأخرى؛ وهذا هو ال�سبب
الذي حدا بالمملكة للإ�سراع في عزمها على تنفيذ م�شروع مدينة
ال�سيارات ،والذي �سيتوفر فيه عدد كبير من موردي القطع العالميين
ل�صناعة ال�سيارات.
كما يعمل البرنامج بالتن�سيق مع وزارة الطاقة وال�صناعة والثروة
المعدنية على تو�سيع قاعدة �أن�شطة التعدين و�صناعات المعادن لتعزيز
القيمة الم�ضافة منها ،ولتطوير م�شاريع لمنتجات تدعم توجهات
المملكة في ال�صناعات المتقدمة التي ت�شمل �صناعات ال�سيارات،
والطائرات ،وال�سفن ،والطاقة ال�شم�سية ،والنفط والغاز والطاقة
وتحلية المياه .ومن خالل هذه الجهود� ،ستتمكن �صناعات المعادن
والتعدين  -بم�شيئة اهلل  -من �إحالل واردات المملكة من المنتجات
المعدنية الأ�سا�سية والو�سيطة الم�ستوردة� ،إل��ى جانب ت�صدير
المنتجات المعدنية النهائية الم�صنوعة محلي ًا للمناف�سة عالمي ًا.

البالس���تيك وم���واد التغلي���ف والصناع���ات الدوائي���ة والتقنية

موجهة للتصدير وذات مطامح كبيرة! كيف تديرون هذا الملف

المملكة .»2030
ي�ستمر عمل البرنامج ،بالتن�سيق مع الجهات ذات االخت�صا�ص ،على
تطوير ال�صناعات التالية� :صناعات المعادن والتعدين ،ال�صناعات
البتروكيماوية وال�صناعات الملحقة بها� ،صناعة ال�سيارات و�أجزائها،
�صناعة مكونات �إنتاج الطاقة ال�شم�سية ،وال�صناعات الدوائية والتقنية
الحيوية.
�سعى البرنامج منذ ت�أ�سي�سه لت�شكيل فريق عمل من ذوي الكفاءات
ال�سعودية ،خ�صو�ص ًا �أ�صحاب الخبرات في المجال ال�صناعي� ،إ�ضافة
�إلى كفاءات �إداري��ة واقت�صادية ومالية .وقد �ساهم هذا الفريق في
تحقيق �أه��داف البرنامج بما يتما�شى مع الأه��داف اال�ستراتيجية
للدولة .وق��د �ساهم البرنامج في تي�سير �إقامة م�شاريع نوعية في
ال�صناعات الم�ستهدفة بتعاون وثيق مع وزارة الطاقة وال�صناعة والثروة
المعدنية ،بلغت حتى نهاية العام 2015م ما يزيد على ( )49م�شروع ًا
�صناعي ًا؛ ( )%57منها م�شاريع قائمة �أو قيد الإن�شاء با�ستثمارات تبلغ
حوالي ( )20مليار ريال ،وتوفر ما يقارب ( )7,200وظيفة مبا�شرة ،و
( )43٪م�شاريع قيد التطوير با�ستثمارات �إجمالية تقدر بحوالي ()56
مليار ريال ،وتوفر ما يزيد على ( )28,700وظيفة مبا�شرة.

صناعة السيارات وأجزائها ،صناعة المعادن ،الطاقة الشمسية،
الحيوي���ة من القطاعات س���ريعة النم���و  ..ولك���ن التركيز على

ً
ً
واضح���ا ،لم���اذا أخ���ذت الس���يارات هذا
إعالمي���ا كان
الس���يارات
االهتمام بمعزل عن القطاعات األخرى المستهدفة؟

تحتل �صناعة ال�سيارات المركز الثالث عالمي ًا بين
�أكبر ال�صناعات ،وهي �أي�ض ًا ت�شكل عن�صر ًا م�شترك ًا بين
جميع الدول المتقدمة .وبالنظر �إلى العائدات العالمية في
�صناعة ال�سيارات ،فقد �سجلت هذه ال�صناعة حوالي 2.7
تريليون دوالر �أمريكي عام 2015م .كذلك ،ف�إن �صناعة
ال�سيارات تحتل المركز الثالث عالمي ًا ،عند الحديث عن
اال�ستثمار في مجاالت البحث والتطوير ،حيث ت�أتي بعد
ال�صناعات الدوائية وال�صناعات التكنولوجية� .أ�ضف �إلى
ذلك �أن ا�ستحداث �صناعة ال�سيارات من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إلى تطوير العن�صر الب�شري ،و�إلى �إيجاد فر�ص وظيفية
ذات تقنية عالية ،و�إل��ى ا�ستخدام المواد الخام الأولية
في ال�صناعات الرئي�سية� ،إلى جانب ما يترتب عليها من

المج���االت التي يس���تهدفها البرنامج هي تجمعات صناعية

الكبي���ر ً ..
بدءا من جذب المس���تثمرين المحليي���ن والدوليين ..

وما المهام األخرى غير الدور االستشاري التي تضطلعون بها
لدعم االستثمار؟

توزيع امل�شاريع التي ي�شارك الربنامج بدعمها ح�سب التجمعات ال�صناعية
خالل الفرتة (2015 – 2008م)
عدد

التجمع

المشاريع*

حجم
المشاريع
(مليار ريال)

الوظائف
المباشرة

نسبة مساهمة
التجمع من إجمالي
االستثمارات

صناعة السيارات وأجزائها

6

10,288

17,568

%13

صناعة المنتجات المعدنية

15

27,606

5,634

%36

25

12,188

5,612

%16

الصناعات الدوائية والتقنية

2

900

900

%1

صناعة منتجات الطاقة

1

25,500

6,200

%33

صناعة الكيماويات
والبالستيكيات

الحيوية

الشمسية

اإلجمالي

49

76,482
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يتمثل عمل البرنامج في ثالثة مجاالت رئي�سية هي:
تطوير م�شاريع �صناعية رائدة بعد درا�ستها وا�ستقطاب ال�شركات
العالمية و�إجراء المباحثات معها لإقامة هذه الم�شاريع في المملكة،
�إ�ضافة �إل��ى تي�سير اال�ستثمار في م�شاريع رائ��دة تحقق الم�صالح
الوطنية من خالل تذليل العوائق التي تعتر�ض �إقامتها.
تعزيز القيمة الم�ضافة للموارد الوطنية عبر درا�سة الم�شاريع
من الجوانب اال�ستراتيجية والفنية واالقت�صادية متى ما طلبت
يعمل البرنامج على
الجهات الحكومية ذلك من البرنامج ،وخ�صو�ص ًا تلك التي يتقدم بها
استقطاب العديد من
م�ستثمرون �إلى وزارة الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية لال�ستفادة
الق�صوى من م��وارد المملكة ،وتقديم التو�صيات ح��ول الم�شاريع الصناعات العالمية ،والتوصية
التحويلية.
بذلك لجهات االستثمار.
زي��ادة الحجم والتنويع في اال�ستثمارات ال�صناعية عن طريق
ً
التعريف بالفر�ص المتاحة وعر�ضها على الم�ستثمرين� ،إ�ضافة �إلى  ،»2030و�سوف يقدم البرنامج ،ب�إذن اهلل� ،أخبارا �سارة في الم�ستقبل
العمل مع الجهات الحكومية ذات العالقة القتراح و�إع��ادة هند�سة فيما يتعلق ب�صناعة ال�سيارات.
الإج��راءات لتحفيز و�إقامة �صناعات جديدة ،وت�شجيع ال�صناعات
ه���ل تعتقدون أن نجاح صناعة الس���يارات س���ينعكس على
ً
نظرا لما تملكه
التحويلية ،وتدريب ورف��ع كفاءة المواطن للعمل ال�صناعي ،وبناء القطاع���ات األخرى المكونة للبرنامج الوطني
القدرات االبتكارية.
صناع���ة الس���يارات م���ن ق���درة على تنش���يط قطاع���ات أخرى
أب���رزت الصحف اعت���زام البرنامج على إنتاج س���يارات

مثل المع���ادن والبتروكيماويات والبالس���تيك لصناعة األجزاء

اعتبرها الوزير الربيعة أحد منجزات تنفيذ اإلس���تراتيجية

بالطبع �سي�ؤدي تطور �صناعة ال�سيارات في المملكة ال��ى خلق
�صناعات ع��دي��دة ف��ي �سال�سل الإم ��داد ال�لازم��ة لهذه ال�صناعة،
ومن �أهمها �صناعة المعادن حيث تتوفر حالي ًا في المملكة منتجات
الألمنيوم الأ�سا�سية و�شبه النهائية مما �سيمنحها العديد من الفر�ص
لتطوير م�شاريع الكب�س لأج��زاء هياكل ال�سيارات وال�سبك لأج��زاء
محركات ال�سيارات وغيرها من القطع والأجزاء� .أي�ض ًا �ستوفر �صناعة
ال�سيارات فر�ص ًا لتطوير منتجات الحديد والنحا�س وغيرها .بنظرة
ب�سيطة على مكونات �أي �سيارة تجد �أن جميع المكونات هي عبارة عن
قطع بال�ستيكية ومعدنية م�صنوعة من مواد مختلفة ذات موا�صفات
خا�صة تتنا�سب مع ال�سيارة.
ومما ال �شك فيه �أن �سل�سلة القيمة المت�أتية من مجال ال�سيارات
تعتبر �أو�سع من �أية �سل�سلة في القطاعات الأخرى؛ حيث �إنها تنطوي
على ا�ستخدامات �أخرى �ضمن �صناعاتها الرئي�سية ،ومن ذلك ،على
�سبيل المثال ،المطاط والبال�ستيك والحديد والألمنيوم .كذلك ،تعتبر
ال�صناعات التحويلية والداعمة جزء ًا من �سل�سلة القيمة هذه ،وتعمل
على توازن المعادلة؛ وذلك ي�شمل مراكز التدريب التقنية ،مزودي

ركاب م���ن ش���ركة جاك���وار الندروف���ر البريطاني���ة الت���ي
الوطني���ة باس���تثمارات تقديرية تتج���اوز  4,5مليار ريال،
وه���ي خط���وة جديرة بالتقدي���ر ،كما إنها تس���تند على

خب���رة موازي���ة في المدين���ة الصناعي���ة الثاني���ة بالدمام

حيث تقوم ش���ركة إيس���وزو بصناعة الش���احنات  ..هل
س���يضم المصنع جميع مراحل اإلنتاج ..وإلى أين وصل
المشروع؟

قام البرنامج بتطوير و�إجراء درا�سة جدوى �شاملة لم�شروع �سيارات
ج��اك��وار الن��د روف��ر ،وب��ذل الجهد الكافي في ه��ذه الدرا�سة بحيث
ت�أخذ في اعتبارها تطوير �سل�سلة الإم��داد المحلية ،و�إج��راء درا�سة
لليد العاملة ،و كذلك �إع��داد درا�سة �إ�ستراتيجية لعمليات الت�سعير
والت�سويق� ،إل��ى جانب ا�ستهالك المواد الخام ،وما �إل��ى ذل��ك .وقد
مجد لدرجة كبيرة� ،إال �أن
�أظهرت نتائج تحليل الم�شروع �أن الم�شروع ٍ
الم�شروع و�ضع على قائمة االنتظار نظر ًا للظروف االقت�صادية .ومع
ذلك ،فما زال البرنامج حالي ًا يجري محادثات متعمقة مع عدد من
م�صانع ال�سيارات العالمية .وي�أتي ذلك متزامن ًا مع طرح «ر�ؤية المملكة
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الداخلية والخارجية ..

ال�صناعي .ولعلنا ن�ست�شهد هنا بالأمر الملكي الكريم با�ستحداث
مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية وما يقوم به من دور ملمو�س في
ترتيب �أولويات الوطن الإ�ستراتيجية بهدف زيادة م�ساهمة القطاع
ال�صناعي.

الخدمات اللوج�ستية ،االختبارات ،التوثيق� ،شبكات العمالء و�آليات
التمويل .ومن المالحظ �أن تلك المواد والم�ستلزمات المتوفرة لدى
المملكة ،يتم في الوقت الحالي ت�صديرها �إلى دول �أخ��رى لإ�ضافة
القيمة لديها ،ومن ثم يعاد ا�ستيراد منتجات ال�سيارات النهائية من
تلك البالد �إل��ى المملكة .وتجدر الإ��ش��ارة هنا �إل��ى �أن اال�ستحداث
نتناول التجمعات الصناعي���ة وفي ذهننا الفرص الوظيفية
الحقيقي للوظائف في هذه ال�صناعة يت�أتى من ت�صنيع كل من �أجزاء النوعي���ة الت���ي س���تتاح للمواطني���ن ..ولم���ا كان���ت الصناعات
ال�سيارات وال�سيارات المكتملة الت�صنيع؛ وهو ما يتم عمله حالي ًا خارج المس���تهدفة مبني���ة على المعرف���ة فإننا نتس���اءل عن برامج
المملكة .وغني عن البيان �أن المملكة العربية ال�سعودية هي من �أكبر اإلع���داد والتدريب والتأهيل التي توفرها إدارتكم لالضطالع
الأ�سواق لبيع ال�سيارات؛ بينما ال يتم فيها ت�صنيع �أية �سيارات خفيفة بأعباء هذه التوجهات الصناعية؟
محلي ًا .وبالمقابل ،هناك دول ذات �أ�سواق �أ�صغر بالكثير مما هي لقد �ساهم البرنامج في عملية التطور ال�صناعي من خالل م�شاركته
لدينا؛ ومع ذلك ،فهي تتمتع ب�صناعة محلية لل�سيارات.
مع وزارة الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية في ت�أ�سي�س المعهد
م���ا األدوار التي يمك���ن أن يلعبها البرنامج الوطني لتطوير العالي لل�صناعات البال�ستيكية والمعهد العالي لل�صناعات المطاطية،
التجمعات الصناعية في تحقيق رؤية  2030فضال عن أهداف كما �شارك في التن�سيق مع المعهد العالي ال�سعودي الياباني لل�سيارات
لإيجاد فر�ص عمل لخريجيهم في بع�ض �شركات ال�سيارات المتواجدة
االستراتيجية الوطنية للصناعة ..؟
ُ
إ�ستراتيجيا بالمملكة� ،إلى جانب م�ساهمته بت�أ�سي�س ثالثة مراكز لتطوير المنتجات
في ظل تراجع �أ�سعار البترول� ،أ�ضحت ال�صناعة خيار ًا �
القت�صاد مزدهر وم�صادر دخل متنوعة .تلك هي ر�ؤية حكومة المملكة (مركز �سابك لتطوير التطبيقات البال�ستيكية بجامعة الملك �سعود،
حول �أهمية ال�صناعة وتنميتها كما تجلت في «ر�ؤية المملكة  »2030مركز �شركة الت�صنيع للأبحاث والتطوير بمدينة الجبيل ال�صناعية
التي تهدف زيادة م�ساهمة الناتج ال�صناعي في االقت�صاد الوطني .ومركز �شركة �سبكيم لتطوير تطبيقات المنتجات بجامعة الملك فهد
وقد تج�سدت تلك الر�ؤية في م�سارات ومبادرات عديدة ت�صب في دعم للبترول والمعادن) .وتهدف تلك المراكز لت�شجيع ال�شركات ال�صغيرة
وت�شجيع م�شروعات تنمية اقت�صاد الوطن ،وت�سريع الجهود المبذولة والمتو�سطة على تحويل المواد البتروكيماوية المنتجة محلي ًا �إلى �سلع
لتنويع م�صادر القاعدة الإنتاجية لالقت�صاد الوطني ،وتنمية القطاع ذات قيمة م�ضافة القت�صاد المملكة.

تيسير إقامة مشاريع نوعية في الصناعات المستهدفة

بتعاون وثيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
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في تقرير لمجلة :SAUDI projects

«مدن» تنجح في التغلب على تحديات إنشاء
البنية المتكاملة وتوفير الخدمات

قالت مجلة  SAUDI projectsإن االقتصاد السعودي

حقق العديد م��ن النجاحات  ،على ال��رغ��م م��ن األزم��ة

المالية العالمية التي أثرت على معظم دول العالم.
بفضل االستثمارات االستراتيجية في تكرير النفط
والغاز السائل ،البتروكيماويات والحديد والصلب وصهر
األلمنيوم واإلسمنت وعززت بقوة القدرة التنافسية

القتصادات دول المنطقة بما يجعل المنطقة المحور
االقتصادي األكثر حيوية في العالم.

و�أ�ضافت� :إن الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية
نجحت في تجاوز تحديات عديدة مثل �إن�شاء البنية التحتية المتكاملة
وتوفير الخدمات من �شبكات الكهرباء والمياه واالت�صاالت والمجمعات
ال�سكنية كما ا�ستطاعت «مدن» �أن توفر حلوال وتتغلب على تحديات
�أخرى كحجم الم�شاريع والقدرة لت�سريع االمدادات و�سط تزايد الطلب
في مدنها الكبيرة ما حدا بها لدعوة القطاع الخا�ص الغتنام الفر�ص
المتاحة في مجموعة متنوعة من المجاالت المتخ�ص�صة بما في ذلك
تطوير المدينة وت�صميم البنية التحتية والتمويل وتقديم الخدمات
المتعلقة بعمليات ال�صيانة .
وقالت� :إن الهيئة تعمل جاهدة لتوفير حوافز �إ�ضافية واعتمادات
مالية لتنمية المناطق الأقل نموا ،بعد زيادة القرو�ض ال�صناعية من
� ٪50إلى  ٪75من ر�أ�س المال ،بالإ�ضافة �إلى الأرا�ضي التي تقدمها
الهيئة في �إيجارات تحفيزية تبد�أ من  1ريال للمتر المربع� .أ�ضافت
�أن الهيئة �شرعت في تهيئة بنية بنية تحتية ال�ستيعاب الم�شاريع
ال�صناعية وبح�صيلة  3000م�شروع �صناعي ،وهو ما يمثل  ٪60من
جميع الم�صانع ال�سعودية تزيد ا�ستثماراتها على  250مليار ريال.
وكانت مجلة  SAUDI projectsخ�ص�صت ملفا عن
الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية ا�ستعر�ضت
حزمة من م�شاريعها و�أن�شطتها والمخطط الم�ستقبلي .

بحفر الباطن تحت المجهر باعتبارها تحقق اه��داف الهيئة في
التنمية المتوازنة وتعد نواة لتطوير المحافظة كلها وا�ستقطاب
القطاع الخا�ص لإن�شاء م�شاريع �صناعية وخدمية وتجارية و�سكنية،
و�إيجاد فر�ص وظيفية للمواطنين .ونوهت المجلة بحزمة المزايا
االقت�صادية المهمة ومنها حركة النقل ما يجعل حفر الباطن موقع ًا
منا�سب ًا للخدمات اللوج�ستية مثل النقل والتخزين والتبريد و�صيانة
وتبادل ال�شاحنات ونقطة التقاء زوّار دول الخليج وال�شام حيث يم ُّر
بها عدد من الطرق البرية الدولية ،ف�ضال عن تجارة الموا�شي ،حيث
تع ُّد من �أكبر المناطق على م�ستوى ال�شرق الأو�سط لتواجد �أكثر
من  5ماليين ر�أ�س من الأنعام مما يوفر موردا لعدد من الم�شاريع
ال�صناعية واللوج�ستية ذات العالقة باللحوم والأعالف والن�سيج.
حفر الباطن مدينة الفرص الجديدة
و�أ�ضافت المجلة :ت�ستقر المدينة ال�صناعية على طريق �سريع
وللحديث عن التنمية المتوازنة و�ضعت المجلة المدينة ال�صناعية مرتبط مع ال�شمال ،على م�سار ال�شاحنات الثقيلة ،وهو و�ضع يجعلها
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على مقربة من حدود الدول المجاورة مثل الكويت والعراق والطريق
ال�سريع متجهة �إلى الأردن و�سوريا ،الأمر الذي يجعل موقعها �أكثر
مثالية .و�سيتم تطوير منطقتين ،واحدة ل�صناعات البناء وغيرها
من ال�صناعات الأخرى .
مجتمع معرفي

رك��زت المملكة على �إق��ام��ة توا�صل بين المجتمع ال�صناعي
والم�ؤ�س�سات التعليمية بغية �إجراء البحوث العلمية وال�صناعية من
�أجل �إقامة مجتمع قائم على المعرفة .وهي دعوة ات�سعت لت�شمل
الخليج العربي برمته لتعزيز التعاون بين الجامعات وال�شركات
ال�صناعية في مجال البحث العلمي ،ودع��م البحث العلمي في
ال�صناعة ودعم عمل �شباب دول مجل�س التعاون الخليجي في مجال
البحث العلمي .
ونتيجة لذلك ،قامت الهيئة بكل جهد ممكن لجذب ال�شركات
المتخ�ص�صة عالميا في �إن�شاء م�صانعها في المدن ال�صناعية
حيث �إنها تعزز توطين التقنيات الحديثة ونقل المعرفة لتطوير
ال�صناعات المحلية .وتوجد عدد من الم�شاريع ال�صناعية التي
تقتفي التكنولوجيا المتقدمة .وعلى �صعيد تطوير المرافق والبنية
التحتية ،تم تطوير مرافق االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات في
المدن ال�صناعية لتوفير ات�صاالت عالية ال�سرعة .و�أطلقت الهيئة
م�شروع تحت �شعار «خدمات المدينة الذكية» والعديد من الم�صانع
ا�ستفادت من هذا.
لقد تم ف��ي مجال تكنولوجيا المعلومات ،تحويل المعامالت
الداخلية في الهيئة �إلى النظام الآلي ،من تقديم الطلب من خالل
لموقع الهيئة الى متابعة العقود ،والح�صول على معلومات من خالل
نظام المعلومات الجغرافية ( .)GIS
الخرج تحت المجهر

وتناولت المجلة مدينة الخرج ال�صناعية ( 100مليون متر

مربع) باعتبارها �إح��دى المدن ال�صناعية الحديثة بجاهزية
متكاملة من �شبكات الطرق ،خدمات الكهرباء ،خدمات االت�صاالت
والمياه ومعالجة ال�صرف ال�صحي ،ومجمع �سكني حديث للعمال.
وموقع ا�ستراتيجي ،و�سهولة طبوغرافية ،و�أرا�ض مت�سعة.
 .وي�شير الملف الى �أن المدينة ال�صناعية بالخرج ت�شهد
�إق �ب� اً�ال كبي ًرا م��ن قبل الم�ستثمرين ال�صناعيين لمميزاتها
م�شروعا
العديدة .وم�شاريعها ال�صناعية الرائدة البالغة 444
ً
منتجا �أو تحت الإن�شاء والت�أ�سي�س ،في مختلف المجاالت من
ً
�أبرزها� :صناعة مواد البناء ،ال�صناعات المعدنية ،وال�صناعات
الغذائية.وقوائم االنتظار ما زالت تتزايد با�ستمرار.
وتلفت المجلة ال��ى الت�صميم المميز للمدينة ذات البيئة
المنا�سبة للن�شاط ال�صناعي وم��ا خلقه م��ن فر�ص وظيفية
للمواطنين  ،ف�ضال عن اال�ستثمارات المحلية والدولية كما
�أن الخطة الرئي�سية للمدينة ال�صناعية تتكون من المناطق
المخ�ص�صة للأن�شطة ال�صناعية واال�ستخدامات ال�سكنية
والأن�شطة التجارية والمعار�ض الت�سويقية ومركز الخدمات
والمرافق العامة والطرق والم�ستودعات ،حتى يت�سنى لجميع
رجال الأعمال اال�ستثمار في مختلف الفر�ص المتاحة؛ �سواء في
المجاالت ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو التجارية �أو الخدمية.
وال يغفل الملف العديد من المدن ال�صناعية التي �أثبتت
جدارتها والمزايا الن�سبية التي تحوز عليها في الريا�ض والدمام
وجدة .مختتمة بما حققته الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية وما
ح�صلت عليه من جوائز مرموقة في مجال مبادرات الم�س�ؤولية
االجتماعية ،و�إنجازات بيئة العمل بتحقيقها العديد من الجوائز
ك�أف�ضل بيئة عمل بغية ت�سهيل �أف�ضل الإجراءات وتوفير الوقت
والمال .وتحقيقها المركز الثاني بين � 100شركة من �شركات
القطاع العام.
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آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على
التوطين الصناعي في المملكة
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في إط��ار إث��راء أدب��ي��ات الصناعة الوطنية وحشد

األف��ك��ار وال����رؤى ل��دع��م توجهاتها أص���درت الغرفة
التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية دراس��ة تحت
عنوان «آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على

التوطين الصناعي في المملكة “ بهدف استكشاف
آف��اق التجمعات الصناعية في المملكة بشكل عام

وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص.

ً
ً
ً
وعمليا لألدبيات
علميا
إسهاما
وتشكل الدراسة

التي تناولت موضوعات التنمية الصناعية ،بالنظر

ال��ى انخفاض ع��دد ال��دراس��ات التطبيقية في هذا
الشأن إذ إن أه��داف ال��دراس��ة تتالقى مع أه��داف
ومحاور االستراتيجية الوطنية للصناعة التي أكدت

على التنمية الصناعية من خال إنشاء تجمعات صناعية
في جميع مناطق المملكة بعد رصد خصائصها.

وق��د خل�صت الدرا�سة ال��ى العديد من النتائج من
�أهمها توا�ضع م�ساهمة القطاع ال�صناعي في
االق �ت �� �ص��اد ال �� �س �ع��ودي ب��ال�ن�ظ��ر ل�م��ؤ��ش��رات
الناتج المحلي الإجمالي والعمالة ون�سبة
ال�سعودة ،كما يوجد تركز كبير في القطاع
ال�صناعي في �أن�شطة تكرير النفط و�صناعة
البتروكيماويات حيث ت�ستحوذ على ن�سبة كبرة
م��ن التمويل ال�صناعي واال�ستثمار
الأج�ن�ب��ي وال �� �ص��ادرات ال�صناعية،
كما ك�شفت ع��ن �أه�م�ي��ة المنطقة
ال�شرقية �صناعي ًا بالنظر

الى احت�ضانها ن�سبة  %23من م�صانع المملكة وا�ستيعابها
لن�سبة  %25من العاملين في القطاع ال�صناعي في المملكة،
وقد �أكدت الدرا�سة على �أهمية التجمعات ال�صناعية بالن�سبة
لكل من اقت�صادات ال��دول وللمن�ش�آت المتواجدة بداخلها
ولدورها �أي�ض ًا في تح�سين م�ستوى معي�شة المواطنين ،وما
ي�ؤكد على ذلك �أن هذه التجمعات كانت �سبب ًا رئي�سي ًا في
تنمية ال�صناعات التكنولوجية في وادي ال�سيليكون بالواليات
المتحدة الأمريكية ،كما لعبت دور ًا كبر ًا في تربع �إيطاليا
على عر�ش �صناعة ماكينات التغليف ،و�ساعدت المن�ش�آت
ال�صغرة والمتو�سطة في الهند من �أن تحقق معدالت نمو
مرتفعة ،كما مكنت البرازيل من �أن تكون �ضمن �أهم الدول
المنتجة والم�صدرة للمنتجات الجلدية ،وقدمت النرويج
تجربة عالمية رائدة في ال�صناعات الم�ساندة لقطاع النفط
والغاز من خالل تجمع «نود».
و�أ�شارت الدرا�سة الى وجود اهتمام كبير للمملكة العربية
ال�سعودية بت�أ�سي�س مدن وتجمعات �صناعية جديدة ،ي�صاحب
ه��ذا االه �ت �م��ام ت�ق��دي��م ال�ع��دي��د م��ن م�ح�ف��زات اال�ستثمار
ال�صناعي التي تت�ضمن توفر التمويل والأرا�ضي ال�صناعية
وت�ق��دي��م ت�سهيالت الإع��ف��اء ال�ج�م��رك��ي وب��رام��ج ت�شجيع
ال�صناعة بالإ�ضافة الى االمتيازات المقدمة من �صندوق
تنمية الموارد الب�شرية وغيرها من المحفزات.
وخل�صت الدرا�سة الى وج��ود �آف��اق لت�أ�سي�س  26تجمعا
�صناعيا في المملكة في خم�س مناطق رئي�سية ،وبالن�سبة
للمنطقة ال�شرقية وح��ده��ا فتوجد �آف ��اق لت�أ�سي�س ثالثة
تجمعات �صناعية رئي�سية يتخ�ص�ص الأول في ال�صناعات
المرتبطة بت�شكيل المعادن ويتخ�ص�ص الثاني في ت�صنيع
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ال�م�ن�ت�ج��ات الخ�شبية والأث� ��اث بينما ي��رك��ز ال�ث��ال��ث على
ال�صناعات الم�ساندة لل�شركات اال�ستراتيجية الكبرى في
المملكة وفي دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وقد
قدمت الدرا�سة بهذا ال�ش�أن نموذج ًا تف�صيلي ًا لهذا التجمع.
وقدمت الدرا�سة اثنتي ع�شرة تو�صية رئي�سية لال�ستفادة
من فر�ص ت�أ�سي�س تجمعات �صناعية جديدة بالمملكة كان من
�أهمها تقديم برامج تحفيزية �إ�ضافية للمن�ش�آت ال�صناعية
التي يمكن �أن تتمركز �أن�شطتها في هذه التجمعات ،و�ضرورة
قيام ال�شركات اال�ستراتيجية الكبرى والأج�ه��زة الحكومية
بمنح الأف�ضلية في م�شترياتها لل�صناعات الوطنية ،و�إن�شاء
برنامج لدعم الموردين المحليين ،و�أهمية الربط بين منظومة
التجمعات ال�صناعية ونظم التعليم والتدريب وم�ؤ�س�سات
البحث العلمي ،و�أهمية تعزيز �أطر ال�شراكة بين القطاعين
الحكومي والخا�ص ،واعتماد ال�صناعات ال�صغيرة والمتو�سطة
مكون ًا �أ�سا�سي ًا �ضمن التجمعات ال�صناعية ،واال�ستفادة من
برامج منظمة الأم��م المتحدة للتنمية ال�صناعية في دعم
وتطوير التجمعات ال�صناعية ،و�أهمية قيام البرنامج الوطني
للتجمعات ال�صناعية وهيئة المدن االقت�صادية باال�ستفادة
من التجارب العالمية الرائدة الواردة بالدرا�سة ،وقد �أو�صت
الدرا�سة ب ��أن يتم ت�أ�سي�س تجمع �صناعي مرتبط ب�صناعة
ت�شكيل المعادن في المنطقة ال�شرقية لتوافق
نتائج الدرا�سة مع برنامج �صناعة المعادن
ال ��ذي ي�سعى ال�ب��رن��ام��ج ال��وط�ن��ي للتجمعات
ال�صناعية لت�أ�سي�سه ،كما دعت الدرا�سة الى
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�إن�شاء قاعدة بيانات لتحديد حجم الفجوة االنتاجية في كافة
الأن�شطة ال�صناعية.
وتت�ضمن الدرا�سة التي �سن�ستعر�ض �أهم نتائجها �سبعة
�أق�سام رئي�سية ،قام الق�سم الأول»الم�ؤ�شرات االقت�صادية
الأ�سا�سية للقطاع ال�صناعي ف��ي المملكة» بتحليل مدى
م�ساهمة القطاع ال�صناعي في الناتج المحلي الإجمالي
للمملكة ،والواقع الحالي لعدد الم�صانع وتوزيعها ح�سب
الأن�شطة ال�صناعية المختلفة ،وحجم التمويل الذي ح�صل
عليه كل ن�شاط من هذه الأن�شطة ،ومدى م�ساهمة كل ن�شاط
�صناعي في توفر فر�ص العمل ،و توجه اال�ستثمار الأجنبي
المبا�شر في المملكة نحو القطاع ال�صناعي وتوزيعه ح�سب
الأن�شطة ال�صناعية المختلفة ،ون�سبة م�ساهمة المن�ش�آت
ال�صغيرة وال��م��ت��و���س��ط��ة ف��ي ال��ن�����ش��اط ال�����ص��ن��اع��ي ،وواق���ع
التجارة الخارجية للقطاع ال�صناعي من حيث قيمة وهيكل
ال���ص��ادرات وال���واردات وال�م�ي��زان التجاري،
و�أخير ًا يت�ضمن هذا الق�سم عر�ض ًا
ت �ح �ل �ي �ل �ي � ًا ل �م�لام��ح ال �ق �ط��اع

ال�صناعي في المنطقة ال�شرقية.
وط� ��رح ال�ق���س��م ال �ث��ان��ي “الإطار ال �ن �ظ��ري للتجمعات
ال�صناعية»عر�ض َا نظري ًا لمفهوم التجمعات ال�صناعية ،و�أنواع
ه��ذه التجمعات ،و�أه��م الأط��راف ذات العالقة بنطاق عمل
التجمعات ال�صناعية ،و�أهم المتطلبات ال�ضرورية لنجاحها،
والأهمية االقت�صادية لهذه التجمعات بالن�سبة القت�صادات
الدول وللمن�ش�آت الموجودة داخلها وللمواطنين �أي�ضا
�أم��ا الق�سم الثالث»تجارب دولية في مجال التجمعات
ال���ص�ن��اع�ي��ة» ف�ق��ام ب��درا��س��ة ت �ج��ارب متنوعة للتجمعات
ال�صناعية في بع�ض ال��دول ومنها تجربة وادي ال�سيليكون
في �أمريكا باعتباره �أول تجمع لل�صناعات التكنولوجية فى
العالم ،وتجربة �إيطاليا في التجمعات ال�صناعية والتي من
�أهمها تجمع وادي التغليف المتخ�ص�ص في ت�صنيع ماكينات
ومعدات التغليف ،وتجربة الهند في التجمعات ال�صناعية
وال �ت��ي مكنت ال�ه�ن��د ب�شكل كبير ف��ي تنمية ال�صناعات
ال�صغيرة والمتو�سطة فيها ،وتجربة البرازيل في التجمعات
ال�صناعية والتي من �أهمها تجمع وادي �سينو�س الذي مكن
البرازيل من �أن تكون �ضمن �أهم الدول المنتجة والم�صدرة
لل�صناعات الجلدية في العالم ،كما قام هذا الق�سم بتناول
تجربة النرويج في ت�أ�سي�س تجمع �صناعي متخ�ص�ص في
ت�صنيع م�ستلزمات قطاع النفط والغاز وتعتبر من خالله
النرويج الدولة الرائدة في العالم في ت�أ�سي�س هذا النوع من
التجمعات.
الق�سم ال��راب��ع «واق��ع التجمعات
ال���ص�ن��اع�ي��ة ف��ي ال�م�م�ل�ك��ة» �أل �ق��ى
ال�ضوء على التجارب
المختلفة للمملكة
في �إن�شاء التجمعات

والمدن والتجمعات ال�صناعية بداي ًة من المدينة ال�صناعية
بمدينتي الجبيل وينبع باعتبارهما من �أنجح التجمعات
ال�صناعية المتخ�ص�صة في �صناعة البتروكيماويات في
العالم ،كما تم تناول تجربة هيئة المدن ال�صناعية ومناطق
التقنية في �إن�شاء حزمة من المدن ال�صناعية في المملكة،
وتم ا�ستعرا�ض واقع المدن االقت�صادية في المملكة البالغ
عددها حتى الآن �أرب��ع م��دن ت�شرف على ت�أ�سي�سها هيئة
المدن االقت�صادية ،وتم �أي�ض َا عر�ض المالمح الأ�سا�سية
للبرنامج الوطني للتجمعات ال�صناعية الذي ت�شرف عليه
وزارة التجارة وال�صناعة والذي ي�سعى الى ت�أ�سي�س خم�سة
تجمعات �صناعية في المملكة.
وقدم الق�سم الخام�س “ال�سيا�سات الم�ساندة للتجمعات
ال�صناعية في المملكة» تعريف ًا تحليلي ًا من المحفزات التي
تقدمها الحكومة ال�سعودية لال�ستثمارات ال�صناعية ب�شكل
ع��ام واال�ستثمارات ف��ي ال�م��دن ال�صناعية ب�شكل خا�ص،
والتي من �أهمها التمويل ،وتوفر الأرا�ضي ال�صناعية ب�أ�سعار
تناف�سية ،وتقديم الخدمات داخل المدن ال�صناعية ب�أ�سعار
منخف�ضة ،و�إمكانية الح�صول على �إعفاء جمركي للمواد
والمعدات وقطع الغيار ،و�إمكانية اال�ستفادة من برامج
ت�شجيع ال�صناعة المقدمة من وزارة التجارة وال�صناعة،
والحوافز التنظيمية والمالية المقدمة لال�ستثمار الأجنبي،
و�إمكانية الح�صول على الدعم المالي والفني من �صندوق
تنمية الموارد الب�شرية ،كما قام هذا الق�سم با�ستعرا�ض
بيئة عمل التجمعات ال�صناعية في المملكة من واقع نتائج
تقرير منتدى التناف�سية العالمي.
واختتم الدرا�سة بـ «�آفاق التجمعات ال�صناعية في المملكة»
باالعتماد على م�ؤ�شر «ق��درة الموقع على �إيجاد فر�ص عمل»
وال��ذي ت�ستخدمه منظمة الأم��م المتحدة للتنمية ال�صناعية
بهدف تحديد التجمعات ال�صناعية التي يمكن ت�أ�سي�سها ،وقد
خل�صت نتائج الم�ؤ�شر ال��ى وج��ود �آف��اق
لت�أ�سي�س  26تجمع �صناعي في المملكة في
خم�س مناطق جغرافية ،وقد تم ا�ستعرا�ض
ال �م�لام��ح الرئي�سية لأب� ��رز التجمعات
ال�صناعية التي يمكن ت�أ�سي�سها في كل
منطقة من هذه المناطق.
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هل تغطي األنشطة التمويلية لصندوق
التنمية الصناعية جميع المشاريع؟

ينصح صندوق التنمية الصناعية السعودي المستثمرين

التواصل في مراحل مبكرة من المشروع مع المختصين

إقراض مشاريع خدمات المساندة الصناعية
واللوجستية

في قسم خدمات العمالء لمناقشة أفكارهم االستثمارية
اعتمد مجل�س �إدارة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي تمويل
ومعرفة المتطلبات قبل تقديم طلبات التمويل.
م�شاريع خدمية للقطاع ال�صناعي تهدف �إل��ى م�ساندة القطاع
والم�ستثمرين ال�صناعيين في الح�صول على خدمات م�ساندة
تمويل المشاريع الصناعية في المدن
وخدمات لوج�ستية �ضرورية للقطاع ال�صناعي ،والم�ساهمة في
والمناطق األقل نموا:
توفير مناطق �صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة
اعتمد مجل�س �إدارة ال�صندوق م�ؤخرا �ضوابط تحديد ن�سب م��ن الم�ستثمرين ال�صناعيين لتكوين م�ن��اخ منا�سب لجذب
تمويل ال�صندوق للم�شاريع ال�صناعية في المناطق و المدن الأقل اال�ستثمارات ال�صناعية وتحقيق التناف�سية المطلوبة للم�صنعين
نموا في المملكة.
المحليين وتخدم ال�صناعة والمدن ال�صناعية ب�شكل مبا�شر،
و فيما يلي جدول يو�ضح توزيع ن�سب الإقرا�ض على فئات المناطق وت�شمل الخدمات اللوج�ستية (الإم��داد) ،و�أنظمة تبريد المناطق
الم�ستهدفة:
(*) ،والمباني النموذجية للم�صانع ،ومراكز التدريب ،م�شاريع
الفئة

المدن

الحد األعلى
لمدة التمويل

نسبة
قرض الصندوق

الأولى

ت�شمل املدن الرئي�سية ( الريا�ض ،جدة ،الدمام ،اجلبيل ،مكة املكرمة ،ينبع ،ر�أ�س اخلري)

 15سنة

% 50

الثانية

ت�شمل املدن التي تتوفر فيها بع�ض املزايا االقت�صادية ( الق�صيم ،الأح�ساء ،رابغ ،الطائف،
مدينة اخلرج ال�صناعية ،مدينة �سدير ال�صناعية املدينة املنورة (ما عدا ينبع)

 20سنة

% 60

الثالثة

ت�شمل املناطق و املدن الأقل منوا من الناحية االقت�صادية (حائل ،احلدود ال�شمالية ،اجلوف،
تبوك ،جازان ،جنران ،الباحة ،ع�سري) ،و املدن التي تبعد عن مراكز املدن الرئي�سية م�سافة
ال تقل عن  150كيلو مرت و  70كيلو مرت عن اقرب مدينة �صناعية من الفئة الثانية

 20سنة

% 75
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اال�سكان في المدن ال�صناعية على �أن تقام
جميع هذه الخدمات داخل المدن ال�صناعية
ال�ت��اب�ع��ة لهيئة ال �م��دن ال�صناعية ومناطق
التقنية (مدن) و�أن تكون حا�صلة على ت�صريح
عمل من الهيئة .وتت�ضمن الخدمات اللوج�ستية
الم�ستودعات ومناولة المواد و�أنظمة النقل
داخ��ل المدن ال�صناعية .كما ي�شمل الدعم
تمويل م�شاريع الخدمات ال�صناعية كالتالي :
•م�شاريع توزيع الغاز الطبيعي في المدن
ال�صناعية.
•م�شاريع تحلية المياه ومعالجة ال�صرف ال�صحي التي
تخدم المدن ال�صناعية.
•م�شاريع معالجة النفايات الكيميائية ال�صناعية والطبية.
•م�شاريع تعقيم االغذية واالدوية.
•م�شاريع تحلية مياه البحر المتنقلة (البارجات).
يخ�ضع تمويل م�شاريع خدمات الم�ساندة ال�صناعية واللوج�ستية
لل�شروط المعتادة لتزويد ال�صندوق بدرا�سة ج��دوى اقت�صادية
متكاملة و�أن يكون الم�شروع مجدي ًا من الناحية التجارية ،و�أن تعود
ملكية الم�شروع للقطاع الخا�ص ،و�أن يخ�ضع تمويل هذه الم�شاريع
ل�سيا�سات و�إجراءات ال�صندوق المتبعة في تقييم وتمويل الم�شاريع
ال�صناعية كما ينطبق على الم�شاريع المقامة في المناطق والمدن
الأقل نمو ًا ن�سب التمويل المحددة لهذه المناطق.
(*) �أنظمة تبريد المناطق تخت�ص ب�إنتاج وتوزيع طاقة تبريدية
مركزية ت�ضخ مياه مبردة عبر �أنابيب معزولة تحت الأر�ض مو�صلة
�إلى المكاتب والمباني ال�صناعية لتبريد الهواء داخل هذه المباني،
وهو نظام يوفر قدر ًا من الطاقة مقارنة بنظم التبريد التقليدية.
تمويل تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية:

•اعتمد مجل�س ادارة ال�صندوق مبلغ  1000مليون ري��ال
كبرنامج لتمويل تطوير البنى التحتية للمدن ال�صناعية
ومناطق التقنية المملوكة لهيئة المدن ال�صناعية ومناطق
التقنية (م��دن) والقطاع الخا�ص وي�ه��دف البرنامج الى
ت�شجيع القطاع الخا�ص بالم�شاركة في اال�ستثمار في تطوير
وبناء مدن �صناعية نموذجيه بناء على المعايير التالية:
•ان يتم الح�صول على ترخي�ص من هيئة المدن ال�صناعية
وهيئة تنظيم الكهرباء لتطوير االرا�ضي كمدن �صناعية.

•يقت�صر ن�سبة تمويل ال�صندوق على  % 50من اجمالي تكاليف
تطوير البنى التحتية .
•يمول ال�صندوق ن�سبة ال تزيد عن  % 50من قيمة �شراء الأرا�ضي
بحيث ال يزيد �سعر �شرائها عن  100ريال للمتر المربع.
•ي�ت��م م�ن��ح ق��ر���ض ال�ت�م��وي��ل لتطوير ال�ب�ن��ى التحتية للمدن
ال�صناعية للمطورين من القطاع الخا�ص ولي�س للهيئات
التنظيمية (هيئة المدن او هيئة تنظيم الكهرباء)
•يتم ال�صرف للقر�ض الممنوح بناء على ما يتم االلتزام به من
تكاليف فعليه من قبل المطور.
•يتم اتباع متطلبات واالج� ��راءات القيا�سية المتبعة في
حالة الم�شاريع ال�صناعية والمتعلقة ب�سيا�سات التمويل
وال�ضمانات و اجراءات ال�صرف وال�شروط ح�سب ما تفت�ضيه
حالة م�شروع التطوير.
•يتم ت�صميم جدول ال�سداد الى � 10سنوات بحد اق�صى بعد فترة
�سماح ت�صل الى � 5سنوات بناء على نتائج التقييم والدرا�سة.
المشاريع التي ال يمولها الصندوق

•الم�شاريع التي م�ضى عليها �أكثر من ع��ام من تاريخ بدء
الإنتاج التجاري.
•المكائن و المعدات و ال�سيارات الم�ستعملة �أو التي م�ضى على
ا�ستيرادها �أكثر من �سنة من تاريخ بيان اال�ستيراد الجمركي.
•الأث� ��اث الم�ستعمل �أو ال�م���س�ت��ورد �أو ال �خ��ا���ص ب��إ��س�ك��ان
موظفي وعمال الم�شروع.
•المباني التي م�ضى على ت�شييدها �أكثر من �سنتين والهناجر
الحديدية الم�ستوردة  ،وكذلك المباني ال�سكنية للموظفين والعمال.
•يجب ا�ستخدام مكتب ا�ست�شاري �أثناء فترة تنفيذ الم�شروع.
•يجب ا�ستخدام مكتب محا�سبة لتدقيق ح�سابات الم�شروع
طوال �آجل القر�ض.
• يجب و�ضع خطة ال�ستقطاب العمالة الوطنية .
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آلية فاعلة لتنمية االستثمارات الصناعية وتطوير أعمالها

مستقبل المدن الصناعية بالمملكة

يشير التطور الكبير الذي شهده القطاع الصناعي

ف��ي المملكة وزي����ادة مساهمته ف��ي االقتصاد

الوطني بشكل الفت في األعوام األخيرة إلى نجاح
المملكة في تبني الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع
مصادر الدخل ،وق��د ازدادت مع ه��ذا التطور حاجة

القطاع الخاص إلى وجود المزيد من المدن الصناعية

المتقدمة التي تساهم في تعزيز هذا القطاع وتزيد
من كفاءته ،وتنامت هذه الحاجة في األعوام األخيرة
بسبب توجه الدولة إلى حصر إقامة المصانع الجديدة

داخل المدن الصناعية المخصصة لذلك ،خاصة في
ً
حاليا لتوفير المزيد من األراضي
ظل الخطط المنفذة
الصناعية المطورة.

الخا�صة ،وق��د وج��دت في التاريخ القديم مناطق يمكن و�صفها
بالمناطق االقت�صادية الخا�صة ،لكن ه��ذه المناطق بمفهومها
الحديث برزت عند ت�أ�سي�س �أول منطقة تجارة حرة في العالم في
�سنة ١٩٥٩م في مدينة �شانون الواقعة في جمهورية �إيرلندا ،كما
�أف��رزت العقود الأخيرة العديد من �أ�شكال المناطق االقت�صادية
الخا�صة التي تختلف في �أهدافها وطبيعتها ،و ُت�ع��رف المناطق
االقت�صادية الخا�صة ب�أنها مناطق ذات ح��دود جغرافية محددة
تنظمها وت�شرف عليها جهة حكومية واحدة ،حيث تتمتع الم�شاريع
الم�ستثمرة في ه��ذه المناطق بحوافز تف�ضيلية معينة ال تتوفر
لغيرها في المناطق الأخرى ،والجدول التالي يو�ضح �أهم �أنواع هذه
المناطق في �ضوء التجارب العالمية.
أهمية المدن الصناعية:

�أكدت التجارب العالمية والمحلية على نجاح المدن ال�صناعية
مفهوم المدن الصناعية كمناطق اقتصادية خاصة
ك�آلية فاعلة في تنمية كافة اال�ستثمارات ال�صناعية وتطوير �أعمالها،
في إطار التجارب العالمية:
تعد المدن ال�صناعية من �أه��م �أ�شكال المناطق االقت�صادية خا�صة فئة ال�صناعات اال�ستراتيجية ،ويُعد بناء وتطوير المدن
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ال�صناعية �إحدى �أهم �أدوات ال�سيا�سة ال�صناعية لتنمية القطاع
ال�صناعي وزيادة ا�ستثماراته ،حيث تمثل المدن ال�صناعية البيئة
الأف�ضل لممار�سة الن�شاط ال�صناعي والإ�شراف عليه ليحقق بذلك
الأهداف ال�صناعية الوطنية وي�ساهم في تعزيز التنمية ال�شاملة،
ومن حيث المبد�أ ،هناك نوعان من المنافع االقت�صادية التي تقدمه
االمدن ال�صناعية وهما المنافع الأ�سا�سية والمنافع الديناميكية.
المنافع الأ���س��ا���س��ي��ة ،وتت�صف بالبديهية و�سهولة
القيا�س ،وت�شتمل على ما يلي:
•توفير فر�ص عمل مبا�شرة وتوليد الدخل.
•تنويع م�صادر الدخل الوطني.
•تنمية ال�صادرات وتنويعها.
•زيادة الإيرادات من العمالت الأجنبية.
•ج��ذب ورف��ع اال�ستثمارات الوطنية واال��س�ت�ث�م��ارات الأجنبية
المبا�شرة.
•تعزيز الإي� ��رادات الحكومية م��ن خ�لال ال��ر��س��وم وال�ضرائب
وغيرها.
المنافع الديناميكية ،وتت�صف ب�أنها �أكثر تعقيد ًا من
حيث القيا�س ،كما �أن �أثرها االقت�صادي �أ�شد عمق ًا على
المدى الطويل ،ومن �ضمن هذه المنافع الآتي:
•خلق فر�ص وظيفية غير مبا�شرة.
•تنمية المهارات والكفاءات الوطنية.
•تعميق الروابط الخلفية والأمامية بين �صناعات معينة بف�ضل

وجودها في منطقة واحدة.
•ايجاد فر�ص وظيفية للن�ساء.
•نقل التقنية.
•تح�سين م�ستويات التن�سيق والتعاون بين الم�ستثمرين ال�صناعيين
من جهة وبين الجهات الحكومية من جهة �أخ��رى بخ�صو�ص
التعريف باحتياجاتهم والتن�سيق فيما يتعلق بالخدمات والأنظمة
الخا�صة بال�صناعة.
•تحفيز الم�شاريع الأخ��رى على محاكاة الم�شاريع التي تطبق
�أف�ضل ممار�سات الأعمال ودفعها للإبداع والتطوير.
•تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق،
•
المدن الصناعية في المملكة:

ُتعد فئة «المناطق ال�صناعية المختلطة» النمط ال�سائد في
المملكة كما ف��ي مدينتي الجبيل وينبع ال�صناعيتين وال�م��دن
ال�صناعية التابعة للهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق
التقنية «م��دن» حيث ت�ستهدف هذه المدن تنمية ال�صناعة ب�شكل
عام لتعزيز ال�صادرات ال�صناعية وتلبية ال�سوق المحلية ،وقد بد�أت
تجرية المدن ال�صناعية في المملكة منذ نحو �أربعة عقود� ،أي �أنها
واكبت االتجاه العالمي �آن��ذاك في التوجه نحو تخ�صي�ص �أرا���ض
محددة لمزاولة الن�شاط ال�صناعي.
ُتقام الم�صانع العاملة في المملكة على نوعين من الأرا�ضي:
الأرا��ض��ي الحكومية والأرا� �ض��ي الخا�صة ،وتقع معظم الم�صانع
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في المملكة والأه��م من الناحية اال�ستراتيجية في �أرا� ٍ��ض تديرها
وت�شرف عليها جهات حكومية من �أبرزها الهيئة الملكية للجبيل
وينبع والهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية (مدن)،
بالإ�ضافة �إلى جهات حكومية �أخرى منها على �سبيل المثال �أمانات
المناطق وهيئة المدن االقت�صادية التي بد�أت تكت�سب م�ؤخر ًا �أهمية
متزايدة في توفير الأرا�ضي ال�صناعية المطورة ،كما توجد العديد
أرا�ض خا�صة مملوكة �أو
من اال�ستثمارات ال�صناعية والمقامة على � ٍ
م�ؤجرة من قبل الم�ستثمرين.
الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين
الصناعيين:

(�شبكات طرق ومياه وكهرباء� ،شبكة ات�صاالت متقدمة� ،أمن
�صناعي ،خدمات حكومية ،مجمعات تجارية ،مجمعات �سكنية).
•فر�ص ا�ستثمارية للقطاع الخا�ص في تطوير وت�شغيل الخدمات في
المدن ال�صناعية بنظام االنتفاع (نظام �شراكة القطاع العام مع
الخا�ص (.))ppp
نجحت هذه الحوافز في تو�سيع القاعدة االنتاجية لل�صناعة في
المملكة ب�شكل كبير ،وذلك بف�ضل ت�ضاعف عدد المدن ال�صناعية
(التابعة لهيئة «م��دن») من  ١٤مدينة �صناعية فقط عام ٢٠٠٧م
�إلى  35مدينة �صناعية عام 2016هـ  ،وتو�سعة م�ساحات الأرا�ضي
ال�صناعية المطورة من نحو  ٤٠مليون متر مربع في عام ٢٠٠٧م
�إلى نحو  178مليون متر مربع عام 2016م بنمو �سنوي قدره ٪٤٣
مما �أ�سهم في زيادة �أعداد الم�صانع في المدن ال�صناعية لت�صل
�إلى  5600م�صنع في عام  2016مقارنة مع  1950م�صنع ًا في عام
٢٠٠٧م ،ووفقا لـ «م��دن» تتجاوز ا�ستثمارات الم�صانع في المدن

تقدم الدولة العديد من الحوافز للم�ستثمرين ال�صناعيين بهدف
تنمية اال�ستثمارات ال�صناعية ،حيث يمكن لأي م�ستثمر �صناعي
اال�ستفادة من هذه الحوافز ،ومن �أهمها ما يلي:
•�إعفاء الر�سوم الجمركية على المواد الخام الأولية والن�صف
م�صنعة و�أكيا�س وعلب وا�سطوانات التعبئة الالزمة للم�ؤ�س�سات
وكاف بالمملكة.
ال�صناعية ب�شرط �أن ال يكون لها مثيل قائم ٍ
•�إعفاء المنتجات المعدة للت�صدير من ر�سوم الت�صدير وكافة
ال�ضرائب الأخرى وفق �آلية معينة.
•اال�ستفادة من اتفاقية االتحاد الجمركي الخليجي وذلك ب�إمكانية
انتقال المنتجات الم�صنعة محلي ًا بحرية بين دول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية.
ً
•وجود حوافز �ضريبية م�شجعة جدا لال�ستثمار الأجنبي وخا�صة
في المناطق الواعدة.
•الح�صول على قرو�ض حكومية ت�صل في حاالت معينة �إلى  ٪٧٥ال�صناعية  ٢٥٠مليار ريال ويعمل فيها �أكثر من � ٣٠٠ألف موظف.
من تكلفة الم�شروع في المناطق والمدن الواعدة،
اآلفاق المستقبلية
•�إمكانية اال�ستفادة من برامج �صندوق التنمية الب�شرية لدعم
للمدن الصناعية في المملكة
توظيف الكفاءات ال�سعودية.
•�إمكانية زيادة ال�صادرات ال�صناعية من خالل اال�ستفادة من من الوا�ضح �أن م�سار التنمية ال�صناعية ونجاحها في المملكة
�سيعتمد ب�شكل كبير على ت��واف��ر ال�م��دن ال�صناعية ف��ي الأع��وام
برنامج ال�صادرات ال�سعودية.
كما وف��رت الدولة ممثلة في «م��دن» ع��دة مزايا مغرية لتنمية القادمة ،ويرجع ذلك للعوامل التالية:
اال�ستثمارات ال�صناعية وجذبها �إلى المدن ال�صناعية ،من �أهمها• :تحقيق قطاع ال�صناعات التحويلية في المملكة لنمو قوي يقدر
بنحو  ٪٨كمتو�سط �سنوي خالل الأعوام الخم�سة الما�ضية ،وذلك
•توفير �أرا�ض �صناعية ب�أ�سعار منا�سبة.
•تقديم فر�ص لال�ستثمار في مجاالت غير �صناعية مثل المجاالت بالأ�سعار الثابتة ،ويعد ذلك �أحد �أ�سرع الأن�شطة الإنتاجية نمواً
في االقت�صاد ال�سعودي ،مما ي�شير �إلى توقعات بتزايد الطلب على
التجارية ،ال�سكنية ،اللوج�ستية ،الخدمية والتقنية.
الأرا�ضي ال�صناعية في الأعوام القادمة.
•قرب المدن ال�صناعية من الأ�سواق المحلية والدولية.
•توفير بنية تحتية متكاملة وتطوير م�ستمر لمزيد من الخدمات •�ستتوجه جميع الم�صانع ال�ج��دي��دة �إل��ى الإق��ام��ة ف��ي مناطق
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•تنامي االتجاه نحو الحد من التلوث البيئي الناتج من الأن�شطة
ال�صناعية ،خا�صة للم�صانع العاملة خ��ارج المدن ال�صناعية
ب�سبب قربها من الأحياء ال�سكنية ،وعادة ما يكون التلوث النا�شئ
من الم�صانع العاملة في المدن ال�صناعية �أق��ل �ضرر ًا ب�سبب
التنظيمات الم�شددة على ط��رق ا�ستخدام الطاقة والرقابة
المبا�شرة على عملية �إزالة النفايات ال�صناعية ،وفي هذا ال�صدد،
وجه مجل�س الوزراء بت�شكيل لجان لدرا�سة و�ضع الم�صانع العاملة
خارج المناطق المخ�ص�صة لل�صناعة لمعالجة �أو�ضاعها وبحث
�إمكانية نقلها �إلى المناطق المخ�ص�صة لال�ستثمار ال�صناعي.
•�إل��زام الهيئة العامة لال�ستثمار جميع الم�ستثمرين الأجانب
الراغبين في اال�ستثمار بال�صناعات الخفيفة ب�إن�شاء م�شاريعهم
داخل �إحدى المدن ال�صناعية �أو االقت�صادية.
•
دور الصندوق في دعم المدن الصناعية في
المملكة:

مخ�ص�صة لال�ستثمار ال�صناعي وذلك بناء على قرار مجل�س
الوزراء في عام ١٤٣٤هـ (٢٠١٣م) ،ويعني ذلك �صراحة زيادة
الطلب ب�شكل كبير على الأرا�ضي ال�صناعية التابعة لهيئة «مدن».
•ولمقابلة هذا الطلب المتوقع خالل الفترة القادمة ،تعمل «مدن»
على التو�سع في �أعداد المدن ال�صناعية بزيادتها من  ٣٢مدينة
�صناعية �إلى  35مدينة �صناعية بنهاية عام 2015م  ،ي�شار �إلى
�أن ن�سبة نمو الطلب على الأرا�ضي ال�صناعية خالل الفترة ٢٠٠٨
 ٢٠١٣م بلغ في المتو�سط .٪٣٥•ازدي��اد جاذبية اال�ستثمار في بناء المدن ال�صناعية الخا�صة
في الأع��وام الأخيرة ،فيوجد حالي ًا �سبع مدن �صناعية مملوكة
للقطاع الخا�ص تحت �إ�شراف وتنظيم «مدن» وت�ساهم هذه المدن
الخا�صة ب�سد جزء من الطلب المتزايد على المدن ال�صناعية
التابعة لهيئة المدن ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن».

ي�ساهم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بدور فاعل في دعم
وتطوير المدن ال�صناعية من خ�لال ما يقدمه من دع��م وتمويل
للم�شاريع ال�صناعية ،بالإ�ضافة �إلى ما يقدمه من حوافز �إقرا�ضية
للمناطق والمدن الواعدة حيث ي�ساهم ال�صندوق بجانب �إقرا�ضه
للم�شاريع ال�صناعية في تمويل ما يلي:
�إقرا�ض م�شاريع الخدمات الم�ساندة ال�صناعية واللوج�ستية
داخل المدن ال�صناعية:
نظر ًا لحاجة القطاع ال�صناعي لم�شاريع الخدمات المرتبطة بهذا
القطاع ،فقد �ساهم ال�صندوق في تقديم قرو�ض في مجال الخدمات
الم�ساندة والخدمات اللوج�ستية ،وذل��ك لتوفير مناطق �صناعية
متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من الم�ستثمرين لتكوين
مناخ منا�سب لجذب اال�ستثمارات ال�صناعية وتحقيق التناف�سية
المطلوبة للم�صنعين المحليين وتخدم ال�صناعة والمدن ال�صناعية
ب�شكل مبا�شر وت�شمل الخدمات اللوج�ستية (الم�ستودعات ومناولة
المواد و�أنظمة النقل داخ��ل المدن ال�صناعية) ،و�أنظمة تبريد
المناطق ،والمباني النموذجية للم�صانع ومراكز التدريب ،وم�شاريع
الإ�سكان في المدن ال�صناعية على �أن تقام جميع هذه الخدمات
داخل المدن ال�صناعية التابعة لهيئة المدن ال�صناعية ومناطق
التقنية «مدن» و�أن تكون حا�صلة على ت�صريح عمل من الهيئة ،كما
ي�شمل الدعم تمويل م�شاريع الخدمات ال�صناعية كالتالي:
•م�شاريع توزيع الغاز الطبيعي في المدن ال�صناعية.
•م�شاريع تحلية المياه ومعالجة ال�صرف ال�صحي التي تخدم
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المدن ال�صناعية.
•م�شاريع معالجة النفايات الكيميائية ال�صناعية والطبية.
•م�شاريع تعقيم الأغذية والأدوية.
•م�شاريع تحلية مياه البحر المتنقلة (البارجات).
ويخ�ضع تمويل م�شاريع خدمات الم�ساندة ال�صناعية واللوج�ستية
لل�شروط المعتادة والتي من �أهمها تزويد ال�صندوق بدرا�سة جدوى
اقت�صادية متكاملة و�أن يكون الم�شروع مجدي ًا من الناحية التجارية،
و�أن تعود ملكية الم�شروع للقطاع الخا�ص ،و�أن يخ�ضع تمويل هذه
الم�شاريع ل�سيا�سات و�إجراءات ال�صندوق المتبعة في تقييم وتمويل
الم�شاريع ال�صناعية ،وان�سجام ًا مع جهود الدولة في دعم التنمية في
المناطق الواعدة ،ف�إن حوافز ال�صندوق لدعم الم�شاريع المقامة
في المناطق والمدن الواعدة تتيح للم�ستثمرين �أي�ض ًا اال�ستفادة من
هذه الحوافز في تمويل م�شاريع الخدمات الم�ساندة واللوج�ستية في
المدن ال�صناعية في المناطق الواعدة.
تمويل تطوير البنى التحتية للمدن الصناعة:

بهدف ت�شجيع القطاع الخا�ص لال�ستثمار في تطوير وبناء مدن
�صناعية نموذجية ،فقد اعتمد مجل�س �إدارة ال�صندوق مبلغ ١٠٠٠
مليون ريال كبرنامج لتمويل تطوير البنى التحتية للمدن ال�صناعية
ومناطق التقنية المملوكة لـ «م��دن» وللمدن ال�صناعية الخا�صة،
وذلك بناء على المعايير التالية:
•� -أن يتم الح�صول على ترخي�ص من هيئة المدن ال�صناعية
وهيئة تنظيم الكهرباء لتطوير الأرا�ضي كمدن �صناعية.
•تقت�صر ن�سبة تمويل ال�صندوق على  ٪٥٠من اجمالي تكاليف
تطوير البنى التحتية.
•يمول ال�صندوق ن�سبة ال تزيد على  ٪٥٠من قيمة �شراء الأرا�ضي
بحيث ال يزيد �سعر �شرائها عن  ١٠٠ريال للمتر المربع.
•يتم منح قر�ض التمويل لتطوير البنى التحتية للمدن ال�صناعية
للمطورين من القطاع الخا�ص ولي�س للهيئات التنظيمية (هيئة
المدن �أو هيئة تنظيم الكهرباء).
•يتم ال�صرف للقر�ض الممنوح بناء على ما يتم االلتزام به من
تكاليف فعلية من قبل المطور.
•يتم اتباع المتطلبات والإج ��راءات القيا�سية المتبعة في حالة
الم�شاريع ال�صناعية والمتعلقة ب�سيا�سات التمويل وال�ضمانات
و�إج��راءات ال�صرف وال�شروط ح�سب ما تقت�ضيه حالة م�شروع
التطوير .يتم ت�صميم جدول ال�سداد �إلى � ١٠سنوات بحد �أق�صى
بعد فترة �سماح ت�صل �إل��ى � ٥سنوات بناء على نتائج التقييم
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والدرا�سة.
تجاوب القطاع الخا�ص ب�شكل �سريع مع الحوافز الإقرا�ضية
الجديدة ،فعلى الرغم من �أنه لم يم�ض �سوى �أقل من ثالثة �أعوام
على �إط�ل�اق ه��ذه الحوافز �إال �أن ع��دد القرو�ض التي اعتمدها
ال�صندوق خالل هذه الفترة الق�صيرة لم�شاريع الخدمات الم�ساندة
واللوج�ستية والبنى التحتية للمدن ال�صناعية بلغ  ١٩قر�ض ًا بقيمة
تجاوزت  ٨٥٩مليون ريال قدمت لتمويل م�شاريع تقدر تكلفتها بنحو
 ٢٫٣٥مليار ري��ال ،وت��وزع��ت ه��ذه القرو�ض في ع��دة مناطق من
المملكة ،ومما يجدر ذكره �أن �سيا�سة دعم البنية التحتية والأن�شطة
الم�ساندة لل�صناعة هي من �ضمن المحاور الرئي�سية لال�ستراتيجية
الوطنية لل�صناعة ،وقد �أدرجت اال�ستراتيجية ب�شكل �صريح ا�سم
ال�صندوق في قائمة الجهات الم�شاركة في تنفيذ ه��ذا المحور
اال�ستراتيجي.
وعلى الرغم من �أن ال�صندوق ال ي�شترط �أن تكون الم�شاريع
المقتر�ضة داخل المدن ال�صناعية� ،إال �أنه يف�ضل تمويل الم�صانع
التي ترغب في اال�ستثمار داخل المدن ال�صناعية نظر ًا لما توفره
هذه المدن من و�سائل الدعم والتنظيم التي تزيد من فر�ص نجاح
الم�شاريع المقتر�ضة من ال�صندوق ،وفيما يلي ن�سلط بع�ض ال�ضوء
على دعم ال�صندوق للم�شاريع ال�صناعية في المدن ال�صناعية
في �سدير ،الخرج ،المدينة ال�صناعية الثانية بجدة ،وذلك نظر ًا
لحداثة هذه المدن وكونها تحمل �آفاق ًا م�ستقبلية واعدة لل�صناعة.
مدينة سدير للصناعة واألعمال:

تعتبر مدينة �سدير ال�صناعية من بين �أكبر المدن ال�صناعية
بم�ساحة �إجمالية تقدر بحوالي  ٢٦٥مليون متر مربع ،فقد تم البدء
ب�أعمال البنية التحتية فيها عام ١٤٣٠هـ وتبلغ الم�ساحة المطورة
فيها حتى الآن نحو  ١٦٫٨مليون متر مربع ،تم ت�أجير نحو ٣٫٦
مليون متر مربع من هذه الم�ساحات المطورة وا�ستحوذت الأن�شطة
ال�صناعية فيها على  ٪٩٦من الأرا�ضي الم�ؤجرة مقابل  ٪٤للأن�شطة
اال�ستثمارية وال�سكنية ،ويجري حالي ًا تطوير م�ساحات جديدة من
الأرا�ضي تبلغ �أربعة ماليين متر مربع.

تتمتع مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال بجوائز اقرا�ضية م�شجعة
من قبل ال�صندوق تتمثل في تمويل الم�شاريع ال�صناعية فيها بن�سبة
ت�صل �إلى  ٪٦٠من تكلفة الم�شروع وبفترة �سداد ت�صل �إلى � ٢٠سنة،
على الرغم من حداثة مدينة �سدير لل�صناعة والأع�م��ال� ،إال �أن
ال�صندوق اعتمد تمويل  ١٨م�شروع ًا �صناعي ًا فيها ب�إجمالي قرو�ض
تجاوزت قيمتها  ٣٤٦مليون ريال وذلك حتى نهاية عام ٢٠١٤م،
ويقدر �إجمالي ا�ستثمارات هذه الم�صانع ب�أكثر من  ٩١٠ماليين
ريال ،ا�ستحوذت ال�صناعات الكيميائية على الن�صيب الأكبر من
هذه القرو�ض بواقع ( ٧قرو�ض) تليها ال�صناعات الهند�سية (٥
ق��رو���ض) ،ف�صناعات م��واد البناء (٣ق��رو���ض) ،ثم ال�صناعات
اال�ستهالكية بقر�ضين ،و�أخير ًا ال�صناعات الأخرى بقر�ض واحد.
تعد مدينة �سدير لل�صناعة والأع�م��ال مدينة �صناعية واع��دة
حيث ت�ستحوذ على ثاني �أكبر م�ساحة �أرا�ضي �صناعية مع �إمكانية
اال�ستثمار في معظم �أن��واع الأن�شطة ال�صناعية وكذلك �إمكانية
تخ�صي�ص مواقع للتجمعات ال�صناعية الخا�صة بالإ�ضافة �إلى وجود
فر�ص ا�ستثمارية م�ساندة مثل �إن�شاء الفنادق و�سكن الموظفين
و�إقامة الأ��س��واق التجارية والأن�شطة الترفيهية وغيرها ،تحظى
مدينة �سدير بجوائز �إقرا�ضية من ال�صندوق ت�شمل تمويل الخدمات
اللوج�ستية ،تتميز مدينة �سدير بموقعها الجغرافي� ،إذ �إن تو�سطها
بين منطقتي الريا�ض والق�صيم ي�ؤهلها لال�ستفادة من �إمكانات
المنطقتين والو�صول �إلى �أ�سواقهما وجذب اال�ستثمارات �إليها ،كما
�سيعمل م�شروع �سكة الحديد الذي �سيمر بها م�ستقب ًال على تعزيز
تناف�سيتها ودعمها لوج�ستي ًا.

مدينة سدير للصناعة واألعمال

المدن ال�صناعية الكبيرة تحت�ضن المدينة العديد من اال�ستثمارات
ال�صناعية المتنوعة وتجتذب با�ستمرار ا�ستثمارات جديدة ،ويدل
على ذلك و�صول ن�سبة الأرا�ضي الم�ستغلة فيها �إلى  ٪٣٤من �إجمالي
�أرا�ضيها المطورة والتي تقدر حالي ًا بنحو  ١٢٫٦مليون متر مربع،
وذل��ك بالرغم من م�ضي فترة ق�صيرة على �إن�شائها ،ت�ستحوذ
الم�شاريع ال�صناعية على  ٪٦٦من هذه الأرا�ضي الم�ستغلة ويتم
حالي ًا �إ�ضافة م�ساحات مطورة جديدة تقدر بحوالي خم�سة ماليين
متر مربع.
كما هو الحال مع مدينة �سدير ال�صناعية والأع �م��ال ،تتمتع
مدينة الخرج ال�صناعية بنف�س الحوافز الإقرا�ضية الم�شجعة من
ال�صندوق والمتمثلة في �إمكانية تمويل الم�شاريع ال�صناعية فيها �إلى
 ٪٦٠من تكلفة الم�شروع وبفترة �سداد ت�صل �إلى � ٢٠سنة ،اعتمد
ال�صندوق تمويل  ٣٣م�صنع ًا في مدينة الخرج ال�صناعية ب�إجمالي
قرو�ض تجاوزت قيمتها  ٩٥٥مليون ري��ال وذل��ك حتى نهاية عام
٢٠١٤م ،ويقدر �إجمالي ا�ستثمارات هذه الم�صانع المقتر�ضة ب�أكثر
من  ٢٫٥٦٧مليون ريال ،ا�ستحوذت م�شاريع ال�صناعات الكيميائية
على معظم القرو�ض بواقع  ١٣قر�ض ًا ،تليها ال�صناعات اال�ستهالكية
بت�سعة ق��رو���ض ،فال�صناعات الهند�سية و�صناعات م��واد البناء
بخم�سة و�أربعة قرو�ض على التوالي ،و�أخير ًا ال�صناعات الأخرى
بواقع قر�ضين.
لعل ُقرب مدينة الخرج ال�صناعية من العا�صمة الريا�ض يُعد
�أحد �أهم العوامل الم�ساعدة على ازدهارها ،وتزداد �أهمية موقعها
الجغرافي نظر ًا لأنها المدينة ال�صناعية الوحيدة في الن�صف
الجنوبي من منطقة الريا�ض و�ستظل �أكبر المدن ال�صناعية فيها
حتى بعد انتهاء اعتماد وتخ�صي�ص مدن �أخرى في تلك الجهات،
وتحمل المدينة ال�صناعية بالخرج فر�ص ًا ا�ستثمارية مميزة في
المجاالت غير ال�صناعية� ،إذ يالحظ محدودية اال�ستثمارات غير
ال�صناعية ،مما يعني �أن هناك فر�ص ًا متاحة للم�ستثمرين لم ت�ستغل
بعد ،خا�صة �أن حوافز ال�صندوق الإقرا�ضية الخا�صة بالمناطق
الواعدة تنطبق على مدينة الخرج ال�صناعية بما في ذلك تمويل
الخدمات الم�ساندة واللوج�ستية.
المدينة الصناعية الثانية بجدة:

تم �إن�شاء المدينة ال�صناعية بجدة «جدة »2عام 1429هـ نتيجة
مدينة الخرج الصناعية:
للطلب المتزايد على الأرا�ضي ال�صناعية بجدة ب�سبب عدم توفر
�أن�شئت المدينة ال�صناعية بالخرج عام ١٤٣٠ه�ـ على م�ساحة �أرا�ض �صناعية بالمدينة ال�صناعية الأولى وتبلغ م�ساحة المدينة
�إجمالية قدرها  ١٠٠مليون متر مربع مما يجعلها في م�صاف ال�صناعية الثانية بجدة  8ماليين م 2م�ط��ورة بالكامل ،تمثل
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 )٢ب�أن جميع �أرا�ضيها مطورة وجاهزة لال�ستثمار ،خا�صة للأن�شطة
غير ال�صناعية التي ب�إمكانها ا�ستغالل نحو  ٪٦٠من �أرا�ضيها المتبقية.
التحديات التي تواجه المدن الصناعية:

الأرا�ضي الم�ستغلة فيها نحو  ٪ 39وت�ستغل هذه الأرا�ضي في �أن�شطة
�صناعية بن�سبة � 86٪أخرى ا�ستثمارية بن�سبة  % 11و�سكنية بن�سبة .٪ 3
وبلغ عدد قرو�ض ال�صندوق للم�شاريع ال�صناعية داخل مدينة
(جدة  ١١ )٢قر�ض ًا اعتمدت لتمويل ت�سعة م�شاريع بقيمة �إجمالية
قدرها  ٢١٨٫٥مليون ريال ،ويبلغ ا�ستثمارات هذه الم�شاريع �أكثر
من  547مليون ريال وقد توزعت قرو�ض ال�صندوق على الم�شاريع
ال�صناعية والم�شاريع الخدمية ،فعلى جانب الم�شاريع ال�صناعية،
حظيت ال�صناعات الكيميائية بالن�صيب الأك�ب��ر من حيث عدد
القرو�ض وذل��ك ب��واق��ع �ستة ق��رو���ض ،بينما ح�صلت ال�صناعات
الهند�سية على قر�ضين ،وال�صناعات اال�ستهالكية على قر�ض واحد.
�أم��ا بالن�سبة للم�شاريع الخدمية ،فقد حظيت بتمويل م�شاريع
�إ�سكانية للعمالة بواقع قر�ضين تبلغ قيمتهما الإجمالي  ٧٤٫٦مليون
ريال ،في حين تبلغ قيمة هذه اال�ستثمارات ال�سكنية �أكثر من ١٦٨٫٨
مليون ريال ،وت�ستمد (جدة  )٢فر�ص نجاحها وم�ستقبلها الواعد من
الأهمية اال�ستراتيجية لمدينة جدة كقطب �صناعي واقت�صادي رئي�سي
في المملكة ،وهي �شديدة القرب من مدينة جدة حيث ترتبط معها
بخط �سريع مما ي�سهل عملية نقل الموظفين والب�ضائع ،وتتميز (جدة
الخاتمة:

على الرغم من وجود جملة من الميزات والحوافز للتو�سع في
المدن ال�صناعية واال�ستثمار فيها �إال �أنها بطبيعة الحال ال تخلو من
بع�ض التحديات ،فعلى �سبيل المثال ،هناك حاجة ما�سة لال�ستمرار
في تح�سين جودة الأرا�ضي ال�صناعية ورفع م�ستوى خدماتها وتقديم
حوافز �إَ�ضافية لجذب ا�ستثمارات �صناعية جديدة محلية وعالمية،
و�إغ ��راء الم�شاريع ال�صناعية المقامة خ��ارج المدن ال�صناعية
تحد يتعلق ب�سرعة
لالنتقال �إلى المدن ال�صناعية ،وهناك �أي�ض ًا ٍ
توفير �أرا�ض �صناعية جديدة في المناطق والمدن التي ت�شهد نمو ًا
�صناعي ًا �سريع ًا مقارنة مع المناطق والمدن الأخرى في المملكة،
ي�ضاف �إلى ذلك �ضرورة �إيجاد حلول لمحدودية بع�ض المنافع مثل
الكهرباء والغاز والمياه في عدد من المدن ال�صناعية.
وف�ي�م��ا يتعلق بتقييم �أداء الم�صانع ال�ع��ام�ل��ة داخ ��ل ال�م��دن
ال�صناعية ،ال بد من توفير بيانات �صناعية �شاملة وتف�صيلية عن
الم�شاريع ال�صناعية المقامة داخ��ل المدن وذل��ك للتعرف ب�شكل
دقيق على مدى قوة م�ساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والوقوف
على ال�صعوبات التي تواجهها ه��ذه الم�شاريع وذل��ك لدرا�ستها
وتقديم الحلول المنا�سبة لها ،مع �أهمية اال�ستمرار في تطوير
قاعدة البيانات عن الم�صانع القائمة في المدن ال�صناعية لتقديم
معلومات �شاملة عن الن�شاط ال�صناعي والإنتا ج واال�ستهالك من
الطاقة والمياه وبيانات القوى العاملة الوطنية والأجنبية في هذه
المدن ،ومن الم�ؤكد �أن هذه البيانات �ست�ساعد متخذي القرار على
زيادة كفاءة الم�صانع العاملة داخل المدن ال�صناعية وت�شجيعها
لتكون �أداة تخدم التنمية ال�صناعية ب�صورة �أف�ضل.

�أثبتت جتربة اململكة جناح التنمية ال�صناعية من خالل �إقامة املدن ال�صناعية ،بدليل �أن �أُف�ضل امل�صانع كفاءة
يف اململكة و�أهمها من الناحية اال�سرتاتيجية تزاول ن�شاطها داخل هذه املدن ال�صناعية ،ويف الآونة الأخرية ،زاد
االهتمام بهذه املدن و�أ�صبح من امل�ؤكد �أن م�سار التنمية ال�صناعية وجناح امل�شاريع ال�صناعية اجلديدة �سيكون
مرهون ًا مبدى توفر مدن �صناعية مطورة ومتكاملة اخلدمات.
جنحت جهود الدولة يف توفري م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي ال�صناعية بحيث متكنت يف الأع��وام الأخ�يرة من
ا�ستقطاب العديد من ال�شركات العاملية لال�ستثمار فيها مثل �شركتي �سيمن�س واي�سوزو ،ومن الوا�ضع �أن املناطق
واملدن الواعدة �ست�شهد طفرة يف جمال الأرا�ضي ال�صناعية �إذ �إن هناك خطط ًا لزيادة �أعدادها يف تلك املناطق..
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خرائط مدن
حر�ص ًا من الهيئة على توفير �أكبر ق��در من المعلومات
للم�ستثمرين ،فقد قامت بتطبيق نظام المعلومات الجغرافية
وال��ذي يحتوي على كافة الخرائط والمعلومات الم�ساحية
الخا�صة بالمدن ال�صناعية ،و�أت��اح��ت كل ذل��ك من خالل
خدمة خرائط مدن.
ومن خالل هذه الخدمة ت�ستطيع وب�سهولة زيارة �أي مدينة
�صناعية ،والتعرف على �أن ��واع ال�صناعات فيها ومعرفة
الم�صانع القائمة والمرافق الخدمية والخدمات اللوج�ستية
والمزيد من المعلومات والأدوات الم�ساعدة.
مزايا الخدمة

التعرف على جغرافية المدينة :ال �شك في �أن معرفة موقع
المدينة جغرافي ًا وقربها من خطوط الإم���داد والخدمات
الأخرى �أمر يهم الم�ستثمر ،ويمكنك من خالل هذه الخدمة
معرفة حدود المدينة وموقعها و�أقرب المدن الح�ضرية لها
وغير ذلك من المعلومات المكانية.
البحث عن الم�صانع :يمكنك من خالل هذه الميزة البحث
عن م�صنع ما ،ومعرفة مكانه بدقة ،وتحديد �إحداثياته،

والتعرف على حالته ،ونوعية الن�شاط ال�صناعي.
التعرف على المعالم الرئي�سية في المدينة :يوجد معالم
مهمة في المدن ال�صناعية كالم�ساجد والمدار�س والإ�سعاف
وال��دف��اع المدني وغيرها .كل ه��ذه ت�ستطيع معرفة �أماكن
وجودها عن طريق خرائط مدن.
التعرف على اال�ستثمارات :يمكنك التعرف على طبيعة
اال��س�ت�ث�م��ارات ف��ي ال�م��دي�ن��ة ال�صناعية م��ن ح�ي��ث كونها
ا�ستثمارات �صناعية� ،أو تجارية �أو �سكنية �أو خدمية.
�أدوات القيا�س :يمكنك ح�ساب الأط���وال والم�سافات
في المدن ال�صناعية وكذلك ح�ساب الم�ساحات وتحديد
الإحداثيات مبا�شرة على الخريطة من خالل �أدوات قيا�س
وا�ضحة و�سهلة اال�ستخدام.
طباعة الكروكي :لن تحتاج ورقة وقلم ًا بعد اليوم لر�سم
كروكي �أر�ضك �أو م�صنعك ،يمكنك وب�سهولة تحديد الموقع
مبا�شرة من الخريطة وطباعة الكروكي دون عناء.
ال�صور الف�ضائية :قد ال تنقل الخريطة المر�سومة واقع
الأر���ض بدقة كما هي ال�صور الف�ضائية التي تتيح لك ر�ؤية
الت�ضاري�س الطبيعية للمدينة ال�صناعية والتي نوفرها لك.
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عبر مدينتين صناعيتين تزخران بإمكانات هائلة..

األحساء تستعد لماراثون التحول
الصناعي المرتقب

باتت ال�صناعة �إحدى �أهم القوى الم�ساهمة في تحقيق ملف
التحول الوطني عبر ر�ؤي��ة  2030باعتبارها �أح��د القطاعات
الرئي�سية في اال�ستراتيجية االقت�صادية للمملكة وقاعدة تنويع
ال�خ�ي��ارات االقت�صادية ف�ضال ع��ن دوره��ا ف��ي ج��ذب القطاع
الخا�ص للإ�سهام في �إدارة ملف طموحات م�ستقبل ال�صناعات
التحويلية والمعرفية.
وتتحفز المدينة ال�صناعية بالأح�ساء الأولى �ضمن منظومة
 35مدينة �صناعية تديرها الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية
ومناطق التقنية «مدن» لتلعب دورها في دعم ال�صناعة الوطنية
عبر مزيج من الخيارات الطموحة التي جعلت منها �إح��دى
�أ�سرع المدن نم ًوا في منظومة الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية
ومناطق التقنية ،فعبر ثالثة عقود من التخطيط وجدارة التنفيذ
�أ�صبحت المدينة ال�صناعية مكتملة الخدمات ،وم�ساهمة في
توطين التقنية والوظائف با�ستيعاب عدد كبير من �أبناء الوطن
الم�ؤهلين من ذوي القدرات العالية في م�شاريعها ال�صناعية.
وتمتاز المدينة ال�صناعية بالأح�ساء التي تم ت�أ�سي�سها عام1401
ه�ـ1981 /م� ،شمالي محافظة الأح�ساء على طريق الدمام
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ال�سريع مع تقاطع طريق العقير ،على م�ساحة �إجمالية تبلغ 1.5
مليون م  ،2بموقعها الجغرافي المميز وقربها من مدينة العيون،
وقربها من دول مجل�س التعاون الخليجي .وتحت�ضن المدينة
منتجا �أو تحت الإن�شاء
ال�صناعية بالأح�ساء �أكثر من  94م�صن ًعا ً
والت�أ�سي�س في مختلف الأن�شطة ال�صناعية والخدمية.
خدمات محفزة

وف��رت منظومة ال�خ��دم��ات المتكاملة نقطة االن�ط�لاق
ل�ج��ذب اال ��س�ت�ث�م��ارات ،ف�ق��د حظيت ال�م��دي�ن��ة ال�صناعية
بحزمة من الخدمات المتكاملة جعلت منها �أحد المواقع
الجاذبة لال�ستثمارات.
وتحظى المدينة ب�شبكة من الطرق المنفذة على �أعلى
الم�ستويات الفنية ،وخدمات الكهرباء والمياه واالت�صاالت
وال�صرف ال�صحي ،وخدمات الأمن ال�صناعي ،والنظافة
ال�ع��ام��ة ،وي��وج��د بالمدينة م��رك��ز ل�ل��دف��اع ال�م��دن��ي وم��رك��ز
لل�شرطة ،و�إدارة للجوازات والغرفة التجارية ،ف�ضال عن
مجمعات �سكنية وهي �إحدى منتجات هيئة المدن ال�صناعية

التي يتفاعل معها القطاع الخا�ص لجعل مدنها �صالحة بجدارة مرافقها ومن�ش�آتها التي �أ�سهمت في ج��ذب ع�شرات
للعمل والإق��ام��ة �إل��ى جانب المطاعم وال�م��راك��ز التجارية العالمات ال�صناعية العالمية ،و�أبرز ال�شركات اللوج�ستية.
والم�ساجد ومركز الدعوة والمراكز الريا�ضية والترفيهية.
تنوع انتاجي

تعكف «م��دن» على دع��م الملف ال�صناعي بما يتواكب مع
طموحات القيادة الر�شيدة المتاحة لتعزيز موقع ال�صناعة ك�أحد
�أهم الخيارات اال�ستراتيجية للدولة للنهو�ض بالواقع االقت�صادي
وتنويع م�صادر الدخل .
وتملك المدينة ال�صناعية الأول��ى �سلة خيارات منوعة من
االنتاج ال�صناعي ،تتقا�سمها منتجات المطاط والبال�ستيك،
والمواد الكيميائية ومنتجاتها ،و�صناعة المعادن ،والمنتجات
الغذائية والم�شروبات ،والخ�شب والأث ��اث ،ومنتجات ال��ورق،
والمن�سوجات والجلود والمواد الكيميائية ،ف�ض ًال عن ال�صناعات
الطبية .لقد حظيت ال�صناعة التحويلية باهتمام ملحوظ منذ
بداية الم�سيرة التنموية ببالدنا وكانت اب��رز مالمح تد�شين
تلك المرحلة قيام الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق
التقنية ،وتوفير التمويل المي�سر للم�شاريع ال�صناعية من
قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ،والتح�سين الم�ستمر للبيئة
اال�ستثمارية� ،إل��ى جانب توفير البيئة المتطورة في البنيات
الأ�سا�سية والخدمات ،فعنيت مدن بتطوير الأرا�ضي ال�صناعية
و�إدارة 35مدينة �صناعية بالإ�ضافة الى مناطق تقنية متكاملة
الخدمات ذات نمو م�ستدام وبيئة اقت�صادية واجتماعية جذابة
وتناف�سية.
المزيد من مؤشرات النمو

وكان المهند�س �صالح الر�شيد مدير الهيئة ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية ق��د عر�ض ورق��ة عمل بمنتدى
الأح�ساء لال�ستثمار  2016في ن�سخته الرابعة التي �أقيمت
فعالياته بالأح�ساء .و�أ�شار �إلى �أن برامج التطوير �شملت انجاز
المرحلة الثانية من ت�أهيل المدينة ال�صناعية االولى بالأح�ساء
وتو�سعة مركز الخدمة ال�شامل ،و�إن�شاء المجمع التجاري،
والطريق الرابط للمدينة ال�صناعية الثانية بالأح�ساء (�سلوى)،
وتطوير واح��ة مدن الأح�ساء و�إن�شاء  20م�صنع ًا جاهز ًا بها.
منوه ًا الى �أن مدن في تحقيقها لهذه الم�ؤ�شرات تعيد التعريف

المدينة الصناعية الثانية ..األكبر بين رصيفاتها

�أُن�شئت المدينة ال�صناعية الثانية بالأح�ساء ع��ام 2013م
لتكون موط ًنا لكثير من ال�صناعات التي تخدم المنطقة ،بل
لتغيير وجه المنطقة برمتها حيث ينتظر ال�صناعيون �أن يتم
تنفيذ المخططات العامة وفق �أحدث النماذج المتبعة في بناء
المدن ال�صناعية وخ�صو�صا التجارب الدولية الناجحة في
هذا المجال لت�صبح على م�ستوى ترقب قطاع االعمال المحلي
والم�ستثمرين الدوليين ،وتبلغ م�ساحة المدينة التي ُتعد �أكبر
المدن ال�صناعية التي ُت�شرف عليها «مدن»  300مليون م ،2وهي
م�ساحة مر�شحة لكل التوقعات والطموحات ال�صناعية التي يعول
عليها الم�ستثمرون ،وتقع المدينة بين �سلوى والعقير على �ساحل
الخليج العربي .وتت�ضمن �أعمال البنية التحتية الأ�سا�سية مثل:
�شبكة الطرق الداخلية ،طريق رابط� ،شبكة ت�صريف االمطار.
وتمتاز المدينة ال�صناعية بموقعها اال�ستراتيجي ،حيث قربها
من الحدود ال�سعودية القطرية بنحو  50كلم ،ونحو  170كلم من
االمارات العربية المتحدة ،و 75كلم عن مدينة الهفوف ،ومرور
خط القطار الخليجي ،وطريق مجل�س التعاون الذي اعتمدته
وزارة النقل م�ؤخ ًرا ويمتد حتى قطر والأم ��ارات ،مما ي�ؤهلها
كمدينة تناف�سية تراهن على تحول �صناعي قوي ال�ستقطاب
كافة اال�ستثمارات المحلية والخليجية والعالمية ،والخدمات
اللوج�ستية ويجري تخطيط المدينة وفق �أحدث الأ�س�س ،وعلى
م�ستوى عال من معايير اال�ستدامة والمتطلبات لتكون �صديقة
للبيئة وتحقق قفزة اقت�صادية عبر خيارات �صناعية ذات قيمة
م�ضافة وتخلق فر�ص عمل لل�شباب ال�سعودي ،وت�صنع تكاملاً
مع جميع الأن�شطة ال�صناعية ،يعول الكثير من المخططين
واال�ستراتيجيين على قدرة االح�ساء الثانية لت�صبح �إحدى �أهم
القواعد ال�صناعية ذات القيمة الم�ضافة على م�ستوى المملكة
بمقوماتها ومرافقها وخدماتها الم�ؤ�س�سة وفق �أف�ضل �شروط
التخطيط والتنظيم ،وح�سب ما هو مخطط له من الم�ؤمل �أن
ت�ضم المدينة ال�صناعية منتجات خدمية متنوعة ،ومنطقة
مركزية ت�ضم مجم ًعا �إدار ًيا و�صح ًيا و�سكن ًيا ،ومنطقة للم�صانع
والخدمات اللوج�ستية.
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المبادئ السبعة إلدارة سلسلة التوريد
تترافق سبعة مبادئ لتحسين إدارة سلسلة التوريد

داخل المنظمات من خالل تحقيق التوازن بين طلبات

العمالء واحتياجات الربحية وجودة األداء ورضاء العميل .

المبدأ األول :تق�سيم العمالء على �أ�سا�س الخدمة الخا�صة
بمجموعات متميزة وا�ستخدام �سل�سلة التوريد لخدمة ه�ؤالء
العمالء بطريقة مربحة .التق�سيم العادل يق�سم العمالء ح�سب
ال�صناعة والمنتج �أو القناة التجارية ثم ت�أخذ اتجاه ًا ي�سمى
حجما واح ��دا ينا�سب الجميع لخدمتهم ويعمل متو�سطات
للتكاليف والربحية داخ��ل وعبر الأق���س��ام ،وتق�سيم العمالء
ح�سب احتياجاتهم المطلوبة يدفع ال�شركة �إلى تطوير محفظة
من الخدمات م�صممة لقطاعات مختلفة ،فعمليات الم�سح
والمقابالت ال�شخ�صية والبحث ال�صناعي كانت دائم ًا الأدوات
التقليدية لتحديد المعايير الأ�سا�سية للتق�سيم ،ولكن في الوقت
الحالي المنتجون المتطورون يتحولون �إل��ى �أ�ساليب تحليلية
متقدمة مثل التحليل الجماعي ()Cluster Analysis
لقيا�س مطالب العمالء والتنب�ؤ بهام�ش الربحية لكل ق�سم.
للح�صول على ت��وازن منا�سب بين الخدمة والربحية والحفاظ
عليه ف��إنّ معظم ال�شركات �ستحتاج �إلى عمل �أولويات بتنظيم
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البرامج المعدة لتعظيم القدرات القائمة وتعظيم ت�أثير العميل.
المبدأ الثاني :بناء �شبكة الإم��دادات لمتطلبات الخدمة
وربحية قطاعات العمالء .لقد اتخذت ال�شركات موقف ًا واحد ًا
تجاه ت�صميم �شبكة الإم ��داد في تنظيم مخزونها ومخازنها
و�أن�شطة النقل لمواجهة م�ستوى واح��د ،بالن�سبة للبع�ض ف��إنّ
�شبكة الإمداد �صممت لمواجهة متطلبات الخدمة المتو�سطة لكل
العمالء ،وبالن�سبة للآخرين لإ�شباع �أ�صعب المتطلبات لقطاع
واحد من العمالء .و�إنّ ال�شبكة تتطلب تخطيط ًا للإمدادات �أكثر
قوة عن طريق �أدوات دعم القرار التي يمكن �أن تقوم بالتوزيع
المن�ساب واتجاهات �أكثر ح�سا�سية لإدارة النقل.
المبدأ الثالث :ا�ستمع �إلى �إ�شارات ال�سوق ون�سق تخطيط
الطلب تبع ًا لذلك في �سل�سلة التوريد مع الت�أكيد على التنب�ؤات
المتوافقة والتخ�صي�ص المثالي للموارد .الإدارة الجيدة ل�سل�سلة
التوريد تنادي بتخطيط �أف�ضل للمبيعات والعمليات التي تتخطى
حدود ال�شركة لت�شمل كل حلقة في �سل�سلة التوريد (من موردي
الموردين �إلى عمالء العمالء) في تطوير تنب�ؤات جماعية وبعد
ذلك الحفاظ على القدرات المطلوبة على طول كل العمليات.
المبدأ ال��راب��ع :ن� � ِّوع المنتج الأق���رب للعميل و�أ� �س��رع من
التحول في �سل�سلة التوريد .يجب �أن يتمتع المنتج بمرونة كافية

لال�ستجابة لطلب العميل ،حيث ينتج المنتج بطريقة تكون قادرة
على تعديل الت�صميم �أو تعديل عمليات الت�صنيع بما يتنا�سب
مع طلب العميل ،ويجب �أن ت�سمح �سل�سلة التوريد بذلك وتتمتع
بالمرونة الالزمة لذلك تحقيق ًا لم�صلحة جميع عنا�صر ال�سل�سلة.
ال��م��ب��دأ ال��خ��ام��س :ق��م ب� � ��إدارة م� ��وارد ال �ت��وري��د ب���ص��ورة
�إ�ستراتيجية لتقليل تكلفة امتالك المواد والخدمات� .إنّ المعرفة
المبنية على الحقائق هي الأ�سا�س الأول لتحديد �أح�سن طريقة
للح�صول على �أي ن��وع م��ن ال�م��واد وال�خ��دم��ات التي ت�شتريها
ال�شركة ،وا�ضعين موقعهم في ال�سوق وتركيبة ال�صناعة في
عقولهم ف ��إنّ المنتجين يعرفون كيف يتعاملون مع مورديهم
عن طريق مناق�صات ق�صيرة تناف�سية� ,أم الدخول في عقود
طويلة الأجل وعالقات �إ�ستراتيجية مع الموردين� ،أم البحث عن
م�صادر خارجية �أم التكامل الر�أ�سي� .إنّ الإدارة الجيدة ل�سل�سلة
التوريد تتطلب االبتكارية والمرونة ،االبتكارية تعني تخفي�ض
تكاليف النقل بالذهاب �إلى ال�سوق ،والمفاو�ضة على ر�سوم النقل
للعميل الكبير .بينما المبادئ ال�سبعة لإدارة �سل�سلة التوريد يمكن
�أن تحقق �إمكانياتها كاملة فقط �إذا ا�ستخدمت �سوي ًا ف�إنّ هذا
المبد�أ قد ي�ضمن االهتمام المبكر لأنّ التوفيرات التي يمكن �أن
يحققها من البداية يمكن �أن تمول مبادرات �إ�ضافية.
المبدأ السادس :تطوير �إ�ستراتيجية تكنولوجية على طول
�شبكة التوريد يدعم الم�ستويات المتعددة التخاذ القرار ويعطي
�صورة وا�ضحة لتدفق المنتجات والخدمات والمعلومات .المدير
بحاجة �أن يبني نظام تكنولوجيا معلومات يحدث تكام ًال للقدرات
لثالثة �أنواع �أ�سا�سية :على المدى الق�صير ف�إنّ النظام يجب �أن
يكون قادر ًا على تناول ال�صفقات اليومية والتجارة الإلكترونية
عبر �سل�سلة التوريد ،وهذا ي�ساعد على توافق العر�ض والطلب
باقت�سام المعلومات عن الطلبات والجدولة
اليومية .على المدى المتو�سط ف��إنّ
ال �ن �ظ��ام ي�ج��ب �أن ي�سهل التخطيط
واتخاذ القرار ويدعم تخطيط الطلب
وال�شحن وج��دول��ة الإن �ت��اج الرئي�سية
لتخ�صي�ص الموارد بكفاءة .لإ�ضافة
قيمة على المدى الطويل ف��إنّ النظام
يجب �أن يم ِّكن من التحليل اال�ستراتيجي
بتوفير �أدوات مثل نماذج ال�شبكات المتكاملة

التي تركب بيانات لال�ستخدام في التخطيط للم�ستويات العليا
لم�ساعدة المديرين على تقييم الم�صانع وم��راك��ز التوزيع
والموردين وبدائل الخدمات.
المبدأ السابع :اتباع قيا�سات �أداء فترة �أو نطاق القناة
لقيا�س الأداء للنجاح التكاملي في الو�صول �إل��ى الم�ستخدم
الأخير بكفاءة وفاعلية .للإجابة على ال�س�ؤال كيف ي�سير العمل؟
ف�إنّ ال�شركات تنظر �إلى الداخل وت�ستخدم عددا من القيا�سات
ذات االتجاه الوظيفي ،ولكن مديري �سال�سل التوريد الناجحين
ي�أخذون نظرة �أو�سع وي�ستخدمون قيا�سات تنطبق على كل حلقة من
كل من الخدمة والمقايي�س المالية.
�سل�سلة التوريد وت�شتمل على ٍ
�أو ًال � :إنهم يقي�سون الخدمة بالن�سبة للنظام ب�شكل كامل ،النظام
الذي ي�صل في الوقت المنا�سب ويكون كام ًال وم�سعر ًا ومتواجد ًا
بطريقة �صحيحة دون �أي �ضرر ،النظام الكامل ال يو�صل �سل�سلة
التوريد فقط كما يجب �أن يكون مقيا�س الأداء المتقدم بل ينظر
كذلك �إلى الأداء من المنظور ال�صحيح وهو منظور العميل .ثانيا ً:
�إنّ مديري �سل�سلة التوريد الناجحين يحددون ربحيتهم الحقيقية
من الخدمة بالتعرف على التكاليف الفعلية والإيرادات الخا�صة
بهذه الأن�شطة لخدمة ح�ساب ما خا�صة �إذا كان ح�ساب ًا رئي�سي ًا،
ولت�سهيل قيا�س �أداء ربط القناة ف�إنّ العديد من ال�شركات تطور
بطاقات تقرير م�شتركة وبطاقات التقرير هذه ت�ساعد على جعل
ال�شركاء يعملون نحو �أهداف واحدة ببناء فهم عميق لكل �شركة
وتبين كيف تقوي مهاراتهم و�أ�صولهم المتكاملة ،وبطاقة التقرير
ت�ساعد ال�شركاء �أن يخ�ص�صوا التوافقات عبر �شبكة التوريد.
الم�صدر :ويكبيديا
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صناعة العزل الحراري في المملكة

مواكبة النمو السكاني وارتفاع معدالت
الحرارة يرفعان من درجة االهتمام بها

أفرد صندوق التنمية الصناعية السعودي دراسة

لصناعة ال��ع��زل ال��ح��راري بالمملكة ،وه��ي دراس��ة

تتعرض لجوانب ومكونات هذه الصناعة المهمة في
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بيئة تمتاز بحرارة صيفها العالية ،كما أنها دراس��ة
فاحصة تحاول ق��راءة موقف وتطور هذه الصناعة،
وآليات العرض والطلب ومستقبل الصناعة..

تعريف العزل الحراري:

يعرف العزل الحراري ب�أنه منع انتقال الطاقة الحرارية من
منطقة لأخرى ،و ُتعرف العوازل الحرارية ب�أنها المواد التي تقلل من
انتقال الحرارة من منطقة لأخرى بوا�سطة طرق االنتقال المختلفة
مثل المالم�سة وتحرك التيارات والإ�شعاع الحراري ،وعادة ما تكون
هذه المواد العازلة عازلة �أي�ض ًا للتيار الكهربائي.
ي�ستخدم العزل الحراري في المباني للحفاظ على درجة الحرارة
المطلوبة داخ��ل المبنى با�ستخدام الحد الأدن��ى من التدفئة �أو
التبريد وهو بالتالي عن�صر �أ�سا�سي في توفير الطاقة.
وفي المناطق الحارة مثل المملكة العربية ال�سعودية ،ي�ستخدم
العزل الحراري لحماية المباني من الحرارة المرتفعة خالل ف�صل
ال�صيف حيث يقلل من انتقال الحرارة من محيط المبنى الخارجي
�إلى داخله مما ي�ساعد على خف�ض الطاقة الم�ستخدمة في تكييف
الهواء.
أهم المواد المستخدمة في العزل الحراري
في المملكة:

•�ألواح البولي�ستايرين الممدد.
•�ألواح البولي�ستايرين المبثوق.
•�ألواح ورغاوي البولي يوريثين والبولي �آيزو�سينوريت.
•الألياف الزجاجية.
•ال�صوف ال�صخري.
•الليا�سة العازلة للحرارة.
على ال��رغ��م م��ن �أن ال�م��واد ال�م��ذك��ورة �أع�ل�اه ت�ستخدم ب�صورة
�أ�سا�سية لغر�ض العزل الحراري� ،إال �أن بع�ضها يتم اختياره لأغرا�ض
�إ�ضافية ب�سبب خ�صائ�صه الفيزيائية ،فعلى �سبيل المثال ،ال�صوف
ال�صخري يعتبر مانع ًا لل�صوت ومقاوم ًا للحريق ،من ناحية �أخرى
هناك مواد مقاومة للحريق مثل البيراليت ومواد �إن�شائية مثل بلوك
الخر�سانة الخلوية غالب ًا ما يتم اختيارها لما توفره من عزل حراري
جيد.
وهناك عدة طرق مقبولة لقيا�س �أداء العزل الحراري ،والطريقة
المعتمدة بوا�سطة الهيئة ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س والجودة
هي طريقة التو�صيل الحراري التي يرمز لها بالحرف الالتيني (U -
 )Valueحيث �أً�صدرت الموا�صفة ال�سعودية رقم  ٢٨٦٥لعام ٢٠١٤م

تحت ا�سم (قيم معامل االنتقال الحراري للمباني ال�سكنية) ،الوحدة
الم�ستخدمة في قيا�س التو�صيل الحراري هي وات/م ٢كليفن وهي
تقي�س الكمية المفقودة من الحرارة ومن وحدة م�ساحة محددة ،كلما
قلت درجة نفاذ الحرارة  ،ازدادت درجة العزل الحراري للمادة.
تعتبر مادة البولي يوريثين من �أف�ضل العوازل الحرارية �إذ يعطي
�أقل درجة تو�صيل للحرارة لذلك غالب ًا ما يتم اختياره لالغرا�ض
التي تحتاج �إلى درجة عزل عالية� ،إال �أن البولي يوريثين غال ن�سبي ًا
في المباني العادية لذلك ي�ستخدم بد ًال منه البولي�ستايرين ن�سبة
النخفا�ض كثافته وقيمته ،وبالن�سبة للأغرا�ض ال�صناعية يف�ضل
ال�صوف ال�صخري نظر ًا لمقاومته العالية لالحتراق� ،أما الألياف
الزجاحية فيف�ضل ا�ستخدامها في تغليف الموا�سير ومجاري تكييف
الهواء ن�سبة ل�سهولة ت�شكيلها.
نظرة عامة الى السوق:

تعتبر المملكة العربية ال�سعودية من �أكبر الدول الم�ستهلكة للكهرباء
في ال�شرق الأو�سط فخالل العقد المن�صرم ارتفع ا�ستهالك المملكة من
الطاقة الكهربائية من  ١٤٤٫٣٨٥جيجاواط� /ساعة عام ٢٠٠٤م �إلى
 ٢٥٦٫٨٧٩جيجاواط� /ساعة عام ٢٠١٣م ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن حوالي
 ٪٨٠من الطاقة الم�ستهلكة ت�ستخدم في المباني حيث يتم ا�ستهالك
حوالي  %70منها في تكييف الهواء ،وح�سب تقديرات ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء ف�إن الطلب على الطاقة الكهربائية بحلول عام ٢٠٣٠م �سوف
يت�ضاعف لمواكبة النمو ال�سكاني في المملكة.
ك��ان العزل ال�ح��راري في المملكة حتى ع��ام ٢٠١٣م مح�صور ًا في
الغالب في عدد قليل من المباني التجارية والم�ؤ�س�سية بالإَ�ضافة للمباني
الحكومية� ،أما في المباني ال�سكنية ف�إن العزل الحراري كان مح�صور ًا
في الغالب على الأ�سقف فقط وخ�لال العقد المن�صرم ظلت ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء «�سابق ًا» تروج ال�ستخدام العزل الحراري في كل �أنواع
المباني من خالل عدة و�سائل �إعالمية ،وكانت ال�شركة �أدخلت ال�شركة
نظام ت�سعير جديد يربط ال�سعر بكمية اال�ستهالك من الكهرباء بحيث
يزيد ال�سعر بزيادة اال�ستهالك �إال �أن كل هذه الو�سائل لم ت�ؤثر كثير ًا على
ا�ستهالك الكهرباء الذي ظل ينمو بمعدل � ٪٧سنوي ًا.
ف��ي ٩٢٤١٣١/٢٢ه�� �ـ �صدر المر�سوم الملكي رق��م  ٦٩٢٧القا�ضي
بالموافقة على تطبيق العزل الحراري ب�شكل �إلزامي على جميع المباني
الجديدة �سواء ال�سكنية �أو التجارية �أو غيرها من المن�ش�آت ،وينطبق
المر�سوم الملكي على كل المباني ال�سكنية التي �صدرت لها تراخي�ص
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الأ�سقف والجدران بالإ�ضافة �إلى الأبواب وال�شبابيك ،بينما األجزاء
للبناء في �أو بعد ١٤٣٥/٢/١هـ.
يتم التن�سيق على برنامج العزل الحراري الإلزامي للمباني بوا�سطة األخ��رى التي تحتاج �إل��ى ع��زل ح��راري كالموا�سير وم�ج��اري ه��واء
التكييف والأر�ضيات ف�إنها غير م�شمولة في موا�صفة العزل الحراري
الحالية ولكن ح�سب ما ذكرت الهيئة ب�أنها �سوف ُت�شمل في الموا�صفات
الم�ستقبلية ،وال ي�شمل العزل الحراري الإلزامي المباني القائمة �إال في
حالة ترميمها� ،أما المالحق الجديدة للمباني القائمة فهي م�شمولة في
العزل الحراري الإلزامي.

لجنة العزل الحراري التابعة لمركز كفاءة الطاقة وت�ضم اللجنة في
ع�ضويتها ممثلين عن الهيئة ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س والجودة،
وال�شركة ال�سعودية للكهرباء «�سابقا».
�أ� �ص��درت الهيئة ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س وال �ج��ودة في
١٤٣٥/٨/٩هـ الموا�صفة الخا�صة بالعزل الحراري في المباني ال�سكنية
على �أن يتم العمل بها بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شرها بالجريدة ت�شرف ال�شركة ال�سعودية للكهرباء «�سابق ًا» ر�سمي ًا على
الر�سمية ،ح��ددت الهيئة ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س والجودة تطبيق برنامج العزل الحراري الإلزامي للمباني وذلك من
الموا�صفات الخا�صة بت�سع مواد عازلة غير �إن�شائية ال�ستخدامها في خ�لال ال��وح��دة التي ت��م تكوينها حديث ًا ف��ي ال�شركة لتطبيق
العزل الحراري في المباني ال�سكنية كما هو مو�ضح في الجدول التالي .العزل الحراري الإلزامي ،تتلخ�ص �سيا�سة ال�شركة في رف�ض

تو�صيل التيار الكهربائي لأي مبنى ما لم يكن معزو ًال حراري ًا
وفق ًا لموا�صفات الهيئة ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س
والجودة.
و�سيتم في البداية تطبيق العزل الحراري الإلزامي للمباني
تجدر الإ�شارة �إلى �أن ك ًال من الهيئة ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س
والجودة ،وال�شركة ال�سعودية للكهرباء «�سابق ًا» �أكدتا �أن قائمة مواد العزل في  24مدينة موزعة على مناطق المملكة الإدارية كما يلي:

الحراري المذكورة �أعاله لي�ست قا�صرة على المواد المذكورة فقط ،بل
قابلة لإ�ضافة �أنواع �أخرى من المواد العازلة ب�شرط تحقيق درجة العزل
الحراري المطلوبة في الموا�صفات.
كما ق�سمت الهيئة ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س والجودة المملكة
�إل��ى ث�لاث مناطق بناء على المناخ ال�سائد فيها ،وح��ددت متطلبات
العزل الحراري لكل منطقة كما هو مبين في الجدول التالي.

المنطقة رقم ( )١ت�شمل :الريا�ض  -مكة المكرمة (عدا
الطائف)  -ال�شرقية  -المدينة المنورة  -نجران  -جازان -
بي�شة.
المنطقة رقم ( )٢ت�شمل :الق�صيم  -حائل  -تبوك  -الجوف
(ع��دا القريات)  -الحدود ال�شمالية (ع��دا طريف)  ٠ع�سير
(عدا �أبها وخمي�س م�شيط وبي�شة)  -الطائف  -الباحة.
المنطقة رقم ( )٣ت�شمل� :أبها  -خمي�س م�شيط  -القريات -
طريف.
كما نالحظ في ال�ج��دول �أع�لاه ف ��إن العزل ال�ح��راري يقت�صر على
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وح�سب اح�صائيات ال�شركة ال�سعودية للكهرباء «�سابق ًا»
ف�إن الأربع والع�شرين مدينة المذكورة �أعاله ا�ستهلكت حوالي
 ٪٢٨من كمية الكهرباء المباعة عام ٢٠١٣م ،هذا وقد �أعدت
ال�شركة برنامج ًا على الحا�سب الآلي لت�سهيل تبادل معلومات
تراخي�ص البناء مع البلديات المختلفة ،ومن �أجل تنفيذ م�شروع
العزل الحراري الإلزامي ،قامت ال�شركة بتعيين فريق كبير من
المفت�شين المزودين ب�أجهزة متقدمة لفح�ص درج��ة العزل
الحراري ،وبمجرد ا�ستالم �شركة الكهرباء «�سابق ًا» لمعلومات
ترخي�ص البناء يقوم مفت�شو العزل الحراري باالت�صال بمالك
المبنى والمقاول المخت�ص لتن�سيق الزيارات الميدانية خالل

فترة البناء للت�أكد من تطبيق متطلبات العزل الحراري قبل
الموافقة على تو�صيل التيار الكهربائي �إلى المبنى.

نظرة مستقبلية

بعد �أن بد�أ تطبيق العزل الحراري الإلزامي للمباني ال�سكنية
والتجارية ،يتوقع �أن ي�شهد الطلب على م��واد العزل الحراري
العرض والطلب:
نمو ًا كبير ًا خالل ال�سنوات القادمة مما يعطي الفر�صة للم�صانع
قام �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ب�إعداد درا�سة عن �سوق بالتو�سع وللم�صانع الجديدة بالدخول في هذا ال�سوق ل�سد الفجرة
مواد العزل الحراري غير الإن�شائية بالإ�ضافة �إلى بلوك الخر�سانة بين العر�ض والطلب .والجدول التالي يبين الطلب الم�ستقبلي
الخلوية الذي يعتبر المادة الإن�شائية الرئي�سية التي ت�ستخدم لغر�ض على مواد العزل الحراري بالمملكة:
الإن�شاء والعزل الحراري في المملكة.
والجدول التالي يبين العر�ض والطلب على مواد العزل الحراري
الرئي�سية في المملكة خالل الثالث �سنوات الما�ضية:

كما يالحظ من الجدول �أع�لاه �أن الطلب على م��واد العزل
الحراري يتوقع �أن يزيد بن�سبة  ٪١٠ - ٦خالل الأرب��ع �سنوات
القادمة بف�ضل تطبيق العزل الحراري الإل��زام��ي في المباني
ال�سكنية ،وم��ن المتوقع �أن ي�شهد ال�سوق ا�شتداد المناف�سة
بين بدائل العزل الحراري المختلفة اعتماد ًا على خ�صائ�صها
الفنية و�أ�سعار بيعها ،و�سوف ي�ستمر �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي في دعم م�صانع مواد العزل الحراري اعتماد ًا على
نوع المنتج وو�ضع ال�سوق عند تقييم طلب القر�ض.
كما يت�ضح م��ن ال�ج��دول �أع�ل�اه �أن واردات المملكة م��ن م��واد
العزي ال�ح��راري م�ح��دودة وتعتبر قليلة ج��د ًا فيما ع��دا الألياف
الزجاجية ،من ناحية �أخرى تقوم المملكة بت�صدير كميات كبيرة
من ال�صوف ال�صخري وبلوك الخر�سانة الخلوية �إلى دول الخليج
والدول المجاورة ،هذا يعني �أن المملكة قد حققت ن�سبة كبيرة من
االكتفاء الذاتي من مواد العزل الحراري قبل تطبيق العزل الحراري
الإلزامي للمباني ال�سكنية ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن معظم م�صانه
مواد العزل الحراري الرئي�سية تم تمويلها من خالل �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي.
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تمويل المشاريع المختلطة  ..تشجيع مستمر
للشراكة مع الخبرات العالمية العريقة

أوض���ح تعريف للمشاريع المختلطة ه��ي التي

تتطلب رأس مال كبير وفيها مخاطرة عالية  ,فتقوم

الدولة بمشاركة أفراد القطاع الخاص في رأس مالها
ً
جزءا من المخاطرة لتشجيع األفراد
وإدارتها  ,متحملة
على االستثمار فيها ألهمية وجودها في المجتمع
وإسهامها في نقل وتوطين التقنية الحديثة .

د�أب �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي منذ �إن�شائه
ع�ل��ى ت�شجيع ق�ي��ام ال�م���ش��اري��ع ال�صناعية المختلطة،
وخا�صة مع ال�شركات العالمية العريقة وذل��ك لإيمانه
العميق ب ��أن عنا�صر نجاح ه��ذه الم�شاريع متوفرة في
المملكة .ونظر ًا لقناعة ال�صندوق ب�أن اال�ستثمار الأجنبي
المبا�شر �آلية ف ّعالة ال�ستقطاب ونقل التقنية الحديثة
للمملكة وخلق فر�ص عمل جديدة للمواطنين ال�سعوديين
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بالإ�ضافة �إلى الدور المهم الذي يقوم به في فتح الأ�سواق
الخارجية للمنتجات الوطنية ،ف�إن ال�صندوق ال ي�شترط
وجود �شركاء �سعوديين في هذه الم�شاريع بل يقوم �أي�ض ًا
بتمويل الم�شاريع التي يملكها �أجانب بالكامل ويتعامل
معها بنف�س الأ�س�س التي يتعامل بها مع الم�شاريع التي
يمتلكها �أو ي�ساهم فيها م�ستثمرون �سعوديون.
بلغ عدد الم�شاريع المختلطة التي اعتمد ال�صندوق
ت �م��وي �ل �ه��ا م �ن��ذ �إن �� �ش��ائ��ه وح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال �م��ال��ي
1435/1434ه � � �ـ ( )676م���ش��روع� ًا �أي م��ا يمثل % 26
من �إجمالي ع��دد الم�شاريع المعتمدة ،كما بلغت قيمة
القرو�ض المعتمدة لهذه الم�شاريع المختلطة ()42.162
مليون ري��ال �أي ما يمثل حوالي  % 38من �إجمالي قيمة
قرو�ض ال�صندوق ،وتمثل م�ساهمة ال�شريك الأجنبي في
هذه الم�شاريع  % 34من ر�أ�س مالها.

وم �م��ا ي �ج��در ذك ��ره �أن ( )119م �� �ش��روع � ًا م��ن ه��ذه
الم�شاريع تبلغ قيمة القرو�ض المعتمدة لها ()10.746
مليون ري��ال قد �أ�صبحت مملوكة بالكامل للم�ستثمرين
ال�سعوديين بعد �شرائهم ح�ص�ص ال�شركاء الأجانب فيها
وذل��ك بعد �أن حققت ه��ذه الم�شاريع النجاح المن�شود
وقامت بت�سديد ما عليها من قرو�ض.
وي�أتي قطاع ال�صناعات الكيميائية في مقدمة القطاعات
ال�صناعية من حيث قيمة القرو�ض المعتمدة منذ ت�أ�سي�س
ال�صندوق وحتى نهاية العام المالي 1435/1434هـ وذلك
ل�ضخامة اال�ستثمار في م�شاريع ه��ذا القطاع� ،إذ بلغت
ح�صته منها حوالي  ،% 53يليه قطاع ال�صناعات الهند�سية
الذي بلغت ح�صته  %29ثم قطاع ال�صناعات اال�ستهالكية
بح�صة .% 9
وب��ال�ن���س�ب��ة ل �ع��ام ال�ت�ق��ري��ر 1435/1434ه� � � �ـ ،اعتمد
ال�صندوق ( )13قر�ض ًا لإقامة ع�شرة م�شاريع �صناعية
مختلطة جديدة وتو�سعة ثالثة م�شاريع �صناعية مختلطة
قائمة .وقد بلغت قيمة هذه القرو�ض ( )1.054مليون
ريال� ،أي ما يمثل حوالي  % 16من اعتمادات ال�صندوق

خ�لال ال�ع��ام .وق��د توزعت قرو�ض الم�شاريع المختلطة
الجديدة بواقع ثالثة قرو�ض لقطاع ال�صناعات الهند�سية
وثالثة قرو�ض لقطاع ال�صناعات اال�ستهالكية وقر�ضين
لكل من قطاعي ال�صناعات الكيميائية و �صناعة مواد
البناء.
وق��د وف ��رت ال�م���ش��اري��ع المختلطة ال�م�ع�ت�م��دة خ�لال
ال�ع��ام ف��ر���ص عمل ج��دي��دة ال�ستيعاب ( )1972موظف ًا
وعام ًال �أي ما يمثل  % 17من �إجمالي فر�ص العمل التي
توفرها الم�شاريع التي �أقر�ضها ال�صندوق خ�لال عام
1435/1434هـ والتي تبلغ ( )11442فر�صة عمل.
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«تتراباك»  ..بصمة مبتكرة
في عالم األغذية

لصناعة األغذية والمشروبات أهمية قصوى ،كونها

طموحات الشركة وإسهاماتها في دعم الصناعات الغذائية

ً
عالميا في مجال معالجة األغذية
أهم الشركات الرائدة

وكانت تتراباك ومنذ ما يربو على  45عاما تقوم بانتاج مواد التغليف
والتعبئة الم�ستخدمة على نطاق وا�سع في قطاع �صناعة االغذية في
المملكة ومنطقة ال�شرق االو�سط ،وبذلك مهدت الطريق امام تطور
تلك ال�صناعات كماهو الحال مع �صناعة االلبان والم�شروبات والمواد
الغذائية ال�سائلة .حيث �إن منتجات تتراباك تعتبر و�سائل تغليف
خفيفة واقت�صادية توفر الحماية الالزمة للمنتجات الغذائية وتمنع
نفاذ ال�ضوء والغازات والماء اليها ومن ثم حفظها من التلف نتيجة
هذه العوامل وت�صنع هذه العبوات من رقائق االلياف التي تت�ألف من
طبقات من ال��ورق ،وورق االلومنيوم ،والبولي ايثيلين ،وتعمل تلك
العبوات على �ضمان جودة المنتج دائما باال�ضافة الى توفير الوقاية
الالزمة اثناء عمليات النقل والتخزين.
وحيث �أن �صناعة الأغذية من الأعمال التجارية الح�سا�سة للغاية ـ
كونها ترتبط بالحياة اليومية للنا�س ،وعن الم�س�ؤوليات التي تقع على
عاتق تتراباك ل�ضمان نمط حياتي �صحي بالن�سبة �إلى الم�ستهلك،
يبين عبداهلل بن ح�سن �« :أعتقد �أنها م�س�ؤولية كبيرة ،حيث �أننا نقوم
بمعالجة وتغليف المواد الغذائية ،ون�شاهد مدى �سرعة النمو في ال�سوق
العالمية ،واالهتمام بال�صناعة الغذائية بالمنطقة ،مما يجعلنا �أكثر
انتباه ًا وتركيز ًا من �أجل �ضمان الجودة والأمان .كما �أن لدينا كفاءات
مميزة ،ونقدم للعمالء خدمتي التغليف وتعليب المنتج في الوقت
نف�سه ،مما يزيد من عامل الأمان».
ً
وفي هذا ال�سياق� ،أ�ضاف بن ح�سن�« :إننا فخورون جدا لح�صول

تمس حياة الفرد واألسرة والمجتمع ،وتعتبر«تتراباك» من
وحلول التغليف المبتكرة واآلمنة والصديقة للبيئة ،إذا

تقدم خدماتها على نطاق واسع ،بما يقدم الدعم والحلول

ً
بلدا حول
الفعالة للشركات المنتجة في أكثر من 170
ً
ً
متنوعا من
طيفا
العالم .وتضم حقيبة منتجات الشركة

ً
فضال عن أنظمة معالجة الغذاء
عبوات التغليف المبتكرة،

والمكائن وكافة مستلزمات سلسلة اإلنتاج والتوريد.
وفي هذا الحوار الخاص معنا يتحدث السيد عبدالله رزق

بن حسن ،مدير االتصاالت بشركة « تتراباك» العربية حول
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في المملكة وتطلعاتها المستقبلية في هذا المجال.

م�صنعنا في جدة م�ؤخرا على تقدير �أرفع من معهد اليابان ل�صيانة
الم�صانع .حيث تم ت�صنيف هذا الم�صنع �ضمن �أول ع�شرة م�صانع
لمجموعة تتراباك بح�سب عدد العبوات التي يتم �إنتاجها �سنوي ًا.
وتعك�س هذه الجائزة مدى التزام تتراباك العربية بتوفير �أف�ضل
الخدمات لعمالئها في المملكة العربية ال�سعودية والمنطقة وحر�صها
على تح�سينها ب�شكل م�ستمر».
و ُتظهر جائزة معهد اليابان ل�صيانة الم�صانع  JIPMالتقدير
لأداء الم�صانع التي تعتمد �أف�ضل الممار�سات العالمية في مجال عملها
وتظهر التزام ًا جدي ًا وتح�سين ًا م�ستمر ًا من خالل حر�صها على تقديم
�أجود المنتجات والحد من الأ�ضرار البيئية وتخفي�ض تكاليف الإنتاج.
وبين معالجة الأغذية والتغليف والتوزيع و�أيهما يعتبر �أهم مرحلة
في ال�صناعة الغذائية يو�ضح �« :أعتقد �أن جميع المراحل لها الأهمية
نف�سها  ،وفي ال�صناعة الغذائية نحر�ص على �أن يكون المنتج كام ًال ،
بل و�أف�ضل من المتوقع دائم ًا».
ولكل �شركة تغليف خطة عمل خا�صة ،تعتمد على اتجاهات معينة،
ومرتبطة ب�شكل �أو ب�آخر بتوجهات ال�شركة ،ومدى درايتها وخبرتها
في المنطقة وعن �أه��م االتجاهات العامة التي تتبعها « تتراباك»
في قطاع التغليف في المملكة يقول عبداهلل بن ح�سن « :ما �شهدته
المنطقة خالل العقد الما�ضي ،هو توحد وتقارب المعايير في عملية
التغليف ،ب�سبب �سهولة التوا�صل وتبادل المعلومات والخبرات عن
طريق الإنترنت ،وما يميزنا في مجالنا هو الإبداع واالبتكار في حلول
التغليف ،وتلبية رغبات العمالء ح�سب احتياجاتهم».
سوق حيوية لألغذية :

ثمة عقبات تواجه �سوق �صناعة الأغذية في المملكة بوجه خا�ص،
ومنطقة الخليج العربي بوجه عام ،ويو�ضحها بن ح�سن قائ ًال�« :أعتقد
�أن الأ�سباب تتوزع بين النمو ال�سريع في المنطقة والتطور ال�سريع في
�أ�ساليب ال�صناعة».
وما يميزنا هو وجود الأ�شخا�ص المنا�سبين من ذوي الكفاءة المهنية
العالية الذين ي�ستطيعون مواكبة التطور الهائل .وبدورنا ،ف�إننا نعمل
دائ �م� ً�ا م��ع ال�ع�م�لاء لإن�ج��از
ال �م �ه �م��ة ب ��أ� �س��رع و�أف �� �ض��ل
طريقة ممكنة ،وننظر �إلى
ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات ع�ل��ى �أن�ه��ا
فر�صة ب�سوق العم ،بد ًال من
اعتبارها �ضغوطات �إ�ضافية.

وعن التقلبات االقت�صادية التي �شهدتها المنطقة خالل ال�سنوات
القليلة الما�ضية ،وت�أثيرها على �أعمال « :تتراباك» يقول « :بالطبع
لقد ت�أثرنا كغيرنا فلقد الحظنا البطء في النمو كما كان ً
متوقعا ،لكننا
وا�صلنا تفا�ؤلنا� .إن تاريخنا العريق في المنطقة والذي يمتد �إلى �سنوات
طويلة ،دفعنا لتقديم يد العون لجميع عمالئنا في الأوقات ال�صعبة».
كما ورد في ر�ؤي��ة ال�سعودية  2030فمن المتوقع �أن ي�صل عدد
�سكان المملكة في � 2030إلى  40مليون ن�سمة وهي ما يقارب % 25
عن العدد الحالي .وفي ظل هذا االرتفاع المتوقع ت�صبح ق�ضايا �صحة
و�سالمة الغذاء والأمن الغذائي  ،و�أنظمة الغذاء الم�ستدامة في �صدارة
الأجندات الحكومية .وبذلك يكون علينا في «تتراباك» �ضرورة العمل
مع �شركائنا للوقوف �أمام تحديات الأمن الغذائي.
وتقوم «تتراباك» بت�سليم ما يقارب  30مليار عبوة مغلفة �سنوي ًا
ل�شركات رائدة في �صناعة الأغذية في منطقة ال�شرق الأو�سط الكبير
و�إفريقيا ،وب�شكل رئي�سي في فئات منتجات الألبان وع�صير الفواكه.
وحول المحركات الرئي�سية وراء �إبداعات «تتراباك» واالمتيازات التي
تمنحها لل�شركة في منطقة ال�شرق الأو�سط ،يقول عبداهلل بن ح�سن
« :هنالك دوافع كثيرة من �أهمها تقليل �سعر معالجة وتغليف الأغذية
بتقليل الطاقة والمياه الم�ستخدمة ،و�أي�ض ًا المقدرة على تعقب وتتبع
الغذاء �إلى �أن ي�صل �إلى الم�ستهلك ،فعلى �سبيل المثال ،عند حدوث �أي
م�شكلة ،ف�إنه ب�إمكاننا تتبع ومعرفة الخط�أ ،وبالتالي عزله لحين القيام
بمعالجته و�إ�صالحه ،والأه��م �أن ذلك يوفر لنا وللعمالء معلومات
مهمة ،ت�سهل علينا فهم وا�ستيعاب العقبات الم�ستقبلية.
وخ�ل�ال ال�سنوات الخم�س الما�ضية زاد التركيز على ق�ضايا
اال�ستدامة والبيئة النظيفة في منطقة الخليج العربي ،ويو�ضح بن
ح�سن ت�أثير ًا هذا التوجه على �أعمال «تتراباك» فيقول « :نولي �أولوية
ق�صوى في هذا ال�صدد ،و�أعتقد �أنه لي�س المهم فقط �أن نتبع �شروط
�سالمة البيئة ،بل التفكير الم�ستقبلي بالبيئة ،فعلي �أي �شركة �أن تدرك
�أن ما تخلفه من تلوث بيئي لي�س من ال�سهل �إزالته والتخل�ص منه ،وقد
يبقى �أثره وا�ضح ًا لمدى بعيد» .
واختتم عبداهلل بن ح�سن حديثه متطرق ًا لم�شاريع «تتراباك»
الم�ستقبلية وال��واع��دة  ،وي�ق��ول « :نحن
متحم�سون و��س�ع��داء ل��وج��ودن��ا ف��ي هذا
المجال م��ن ال�صناعة ،ون ��رى �أن ��ه من
ال�ضروري بالن�سبة �إلى المنتج والم�ستهلك
�أن يكون لديك العديد من الحلول  /ونعتقد
�أننا من المبدعين في هذا المجال».
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ما سقف الصناعة؟

أمجد المنيف*

�سابقا ،ومفردة «�سابقا» تحتاج �إعادة تعريف لأن الأ�شياء �أ�صبحت تت�سارع �أكثر من المعتاد ،المهم �أنه � -سابقا كما
ذكرت  -كانت ال�صناعة ،وبح�سب تعريفاتها التقليدية ،ت�ؤطر بمفهوم تقديم خدمة جديدة� ،أو منتج معين �ضمن �صنف
ما ،وهي عبارة عامة تطلق على �أي نوع من المنتجات االقت�صادية ،وتعتبر ال�صناعة مرادفة للقطاع االقت�صادي الثانوي
الذي يعنى بالن�شاطات االقت�صادية المعقدة كتحويل المواد الخام �إلى منتجات وخدمات ذات فائدة ..لكن الأ�شياء لم
تعد كذلك!
كل الأ�شياء تحولت م�ؤخرا ،وتمت �إعادة �صياغة كثير من الأ�شياء بما فيها الحقول االقت�صادية ،ومفهوم ال�صناعة ك�أحد
المتغيرات ،حيث اختلفت المعايير والمعطيات ،والظروف الم�صاحبة ،وتنوعاتها و�أ�سباب ن�ش�ؤوها ،وحتى الأفرع الرئي�سة
التي تقودها ،وتقدمها ب�شكل م�ستقل.
ما الذي �أرم��ي �إليه ،بعد العر�ض �أع�لاه� ،أو الفل�سفة حتى �أك��ون دقيقا � -أعانكم اهلل عليها  ،-فقط لأ�صل للحديث
عن «�صناعة تقنية المعلومات»� ،سواء كانت كمورد م�ساند �أو �آخر رئي�س ،فالأول ي�أتي كونه عامال م�ساعدا لت�سهيل عمل
ال�صناعات التقليدية ،وت�سريع خطوات نموها وعملها ،وتطورها با�ستمرار ،من حيث خلق �أف�ضل و�أ�سرع الطرق التي تعمل
على ت�سهيل الح�صول على المعلومات والبيانات ،وجعلها متاحة ومتوفرة لطالبيها ب�أق�صى �سرعة وفعالية� ..أما الآخر،
فالتقنية ك�آخر م�ستقل ،قادر على ت�شكيل اقت�صادا مختلفا ،يخلق على �أر�ضية تقنية ،وي�ستهدف جمهورا تقنيا ،دون
الحاجة للمقومات التقليدية ،كالأيدي العاملة ،على �سبيل المثال( ،ب�شكلها المتعارف عليه) ،لأنك �أمام ف�ضاء مفتوح،
وكذلك الأ�سواق ،حيث العالم كله �سوقك ،و�أي�ضا النقل والموا�صالت ..وموارد المياه ،وغيرها.
من المقومات التقليدية «ر�أ���س المال» ،وهو عن�صر رئي�س لبناء �أي �صناعة ،وال يمكن اال�ستغناء عنه ،بيد �أن الأمر
اختلف من ناحية تقليل التكاليف ،وتنوع الخيارات ،من خالل اقت�صاد الواحد لواحد ( � ،)Peer-to-Peer Economyأو
يمكن ت�سميته الند �إلى الند ،الذي قد يندرج تحت ما يعرف باالقت�صاد الت�شاركي �أو الم�شاركة ( ،)Sharing economy
والذي يمكن �أن نعرفه على �إنه «مجموعة المعامالت التجارية �أو الخدمات التي تتم بين الأفراد �أنف�سهم ،فرد لفرد ،ولي�س
بين �شركة وفرد ،مثال عندما يقوم فرد عادي بتقديم خدمة مدفوعة ي�ستفيد منها فرد عادي �آخر� ،أو عندما تتم عملية
البيع بين فردين عاديين ،بدال من �أن ي�شتري الفرد المنتج من �شركة �أو م�ؤ�س�سة».
�شبه �شائع ،الحديث عن ت�أثير التقنية على فر�ص الوظائف ،وهو �صحيح بالت�أكيد ،ولكن الإ�شكالية �أن قلة يتحدثون عن
الفر�ص المقابلة التي ت�صنعها التقنية ،من خالل �صناعاتها الحديثة ،والتي تتطلب  -بال�ضرورة  -تخ�ص�صات ومهارات
ع�صرية ،وفكر جديد ،بل �أنها تمنح حرية �أكبر للأيدي العاملة ،و�صاحب العمل ،في �آن.
ورغم كل �شيء ،فالفتح الكبير �سيكون مع «�إنترنت الأ�شياء  ،»Internet of Things – IOTوما بعده ..الذي �سيعيد
حياتنا كلها ،وت�صبح ال�صناعة التي نعرفها ت�سكن كتب الت�أريخ فقط ،ولأني �أفتر�ض �أن المقال هذا �سيقر�أ في �سنوات
الحقة� ،سواء كنا على قيد الحياة �أو ال ،ف�أني �أ�س�أل الباحث ،الذي قاده حظه البائ�س لهذه الكلمات :ما �شكل ال�صناعة
لديكم الآن؟ و�أين و�صل بكم القدر �صناعيا؟! وال�سالم.
*كاتب �سعودي

74

العدد ( - )41يوليو 2016م

العدد ( - )41يوليو 2016م

75

76

العدد ( - )41يوليو 2016م

