زيارات محمد بن سلمان . .

حراك مدروس وشراكات عملية

م .صالح بن إبراهيم الرشيد
مدير عام مدن

ع ��ززت الزيارت ��ان اللت ��ان ق ��ام بهم ��ا �سم ��و ويل ويل العهد الأم�ي�ر حممد ب ��ن �سلمان �إىل
العا�صمت�ي�ن الرو�سي ��ة والفرن�سية توجهات القي ��ادة الر�شيدة لدعم الت ��وازن الإ�سرتاتيجي
وتنوي ��ع عالقات اململك ��ة التجارية وتو�سيع �شراكاتها ،ف�ض ًال ع ��ن �إعطاء التطور ال�صناعي
دور القيادة لإحداث النقلة امل�أمولة وبناء الأ�سا�س املادي لالقت�صاد الوطني.
لق ��د عك�س ��ت ملفات البح ��ث وحجم الوف ��د املرافق وتخ�ص�ص ��ات �أع�ضائ ��ه التوجه القوي
لإح ��داث حت ��ول حقيقي يف حجم امل�شروع ��ات ونوعيتها وفق ًا لقدرتها عل ��ى �إحداث الفرق
ودعم البنية التحتية لالقت�صاد الوطني عرب منظومة من الأن�شطة ذات الإنتاجية العالية،
وهي املحددات التي ترتكز عليها ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
ـ حفظه اهلل ـ لإحداث النه�ضة االقت�صادية املطلوبة.
كانت العا�صمة الريا�ض على موعد مع زيارات على �أرفع امل�ستويات من امل�س�ؤولني الغربيني،
�إ�ضافة �إىل التئام جمال�س الأعمال امل�شرتكة بني الريا�ض والعوا�صم الدولية لعر�ض خمتلف
ال�ش ��راكات التي دعمت ب�صورة الفتة موقف االقت�صاد ال�سعودي القوي واملناف�س وجاذبيته
وم�ست ��وى �أدائ ��ه العايل ،وهي الرهانات الت ��ي جعلت العديد من ال ��دول ال�صناعية تت�سابق
لعر�ض �أفكارها و�شراكاتها مع �أحد �أكرث االقت�صادات منو ًا باملنطقة.
وتع ��د حمط ��ة مو�سكو نقطة توق ��ف مهمة يف م�س ��ار عالق ��ات اململكة وم�صاحله ��ا لإحدى
الوجهات االقت�صادية املهمة ،ورو�سيا مبا متثل اليوم من ثقل اقت�صادي و�سيا�سي واحتياط
�ضخم من املواد اخلام واخلربات العلمية وال�صناعية ،ف�ض ًال عن كونها �أي�ض ًا �سوق ًا مهمة
لت�صريف املنتجات ،متثل �إ�ضافة نوعية يف ملف عالقات اململكة وخياراتها اجلادة يف �إطار
تنويع حتالفاتها و�أ�سواقها امل�ستقبلية.
لق ��د منح اجلانب الرو�سي زيارة �سمو ويل ويل العه ��د �أعلى معايري االهتمام ،تق َّدمها لقاء
مع الرئي�س بوتني ونخبة م ��ن �أرفع املخططني وم�س�ؤويل االقت�صاد الرو�سي .وغطت ملفات
ال�صناع ��ات التحويلية العالي ��ة والطاقة وخ�صو�ص� � ًا الطاقة البديلة واال�ستخ ��دام ال�سلمي
للطاق ��ة الذري ��ة ،ف�ض ًال عن قط ��اع النفط والغاز وجت ��ارة التجزئة والتع ��اون التقني �صلب

املباحثات ما يعك�س الرغبة الطموحة لال�ستفادة من منتجات االقت�صاد ال�صناعي والتجاري الرو�سي.
فيم ��ا جاءت زي ��ارة �سمو الأمري حممد ب ��ن �سلمان لفرن�سا لت�ؤك ��د قدرة القيادة الر�شي ��دة للو�صول �إىل
�أف�ض ��ل اخليارات التي تف ��ي مبتطلبات اململكة الإ�سرتاتيجية وم�صاحله ��ا ورفاهية مواطنيها ،ور�شحت
املباحث ��ات الثنائية الرغبة امل�شرتكة لدى الطرف�ي�ن للو�صول �إىل �أكرث امللفات االقت�صادية قوة وح�ضور ًا
حي ��ث حظي حفل التوقيع برعاي ��ة �شخ�صية من الرئي�س هوالند والأمري حممد بن �سلمان ،وهو ما ي�ؤكد
يف تقييم اخلرباء االهتمام الر�سمي الفرن�سي مبخرجات التعاون الثنائي.
ج�س ��دت املباحثات النوايا الت ��ي يت�شاركها اجلانبان
وتع ��د فرن�س ��ا �شريك ًا جتاري ًا مهم� � ًا للمملكة ،حيث َّ
للو�ص ��ول بهذه العالقات �إىل م�ستوى ال�شراك ��ة الإ�سرتاتيجية حيث جرى توقيع  4اتفاقيات تهتم بزيادة
ال�صادرات و�أحجام اال�ستثمار وتدفق الأموال بني البلدين والتعاون الفني يف املجال ال�صناعي ويف تنمية
ال�صادرات ال�صناعية وزيادة حج ��م التجارة البينية وتبادل املعلومات التجارية وال�صناعية واخلربات
فيما يتعلق بال�سيا�سات ال�صناعية.
ويعك� ��س منتدى فر�ص الأعم ��ال ال�سعودي الفرن�سي وهو �أكرب جتمع اقت�ص ��ادي �سعودي  -فرن�سي يهتم
بال�ش�ؤون االقت�صادية واال�ستثمارية والتجارية بني البلدين ،وي�ضم نخبة من رجال الأعمال وامل�ست�شارين
واخل�ب�راء وم�س�ؤويل ال�شركات ،ف�ض ًال عن جمل� ��س الأعمال ال�سعودي – الفرن�س ��ي ،واللجنة ال�سعودية
الفرن�سي ��ة امل�شرتكة حج ��م التفاهم ��ات والطموحات التي باتت تنط ��وي عليها العالق ��ات ال�سعودية –
الفرن�سية يف املجاالت كافة حيث نوه معايل وزير التجارة وال�صناعة الدكتور توفيق الربيعة بالأهداف
الت ��ي تدع ��م روح هذا التعاون ويف مقدمته ��ا تعزيز التبادل التج ��اري بني البلدين ،و�إيج ��اد بيئة فاعلة
لت�شجي ��ع القط ��اع اخلا�ص يف البلدين عل ��ى اقتنا�ص الفر� ��ص اال�ستثمارية املتاح ��ة يف اململكة وفرن�سا،
والإ�سهام يف دعم اقت�صاديات البلدين.
لق ��د بات قطاع الأعم ��ال يف �شقه ال�صناعي والتج ��اري يعول كث ً
ريا على خمرج ��ات املعاهدات العديدة
التي مت تد�شينها مع �أف�ضل ال�شركاء مبا يخلق تكام ًال حقيقي ًا عرب ا�ستيعاب الق�سم الأكرب من منجزات
التق ��دم التكنولوجي ومنح قطاع ال�صناعات التحويلية دور القيادة لتحفيز القطاعات الأخرى وحت�سني
كفاءة الإنتاج والعناية مبيزاته الن�سبية.
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وزير التجارة ومحافظ االستثمار يشيدان بالتوجيه الكريم
للتوسع في االستثمار األجنبي

زيارة الملك سلمان للواليات المتحدة تضع المملكة أمام
حزمة من المكاسب االقتصادية ذات القيمة المضافة

رحب معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي محافظ الهيئة العامة لالستثمار بالتوجيه الملكي الكريم
للجهتين بدراسة كافة األنظمة التجارية واالستثمارية بعرض تسهيل عمل الشركات العالمية ،وتقديم
الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في األسواق السعودية لمن يرغب في االستثمار في المملكة،
وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ،ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.

و�أك ��د معاليهم ��ا على توج ��ه اململكة لفت ��ح املجال لل�ش ��ركات
الأجنبي ��ة لال�س ��تثمار يف قط ��اع جت ��ارة اجلمل ��ة والتجزئ ��ة
ملنتجاتها بن�س ��ب ملكية جتاوز الن�س ��ب امللتزمة بها اململكة يف
منظمة التج ��ارة العاملية ،وت�صل �إىل ن�سب ��ة متلك (،)٪١٠٠
وذل ��ك وفق ًا ل�ش ��روط و�ضوابط �ست�ضعها اجله ��ات املعنية يف
اململكة .و�أن اململكة ممثلة يف الهيئة العامة لال�ستثمار ترحب
بتلق ��ي عرو�ض ال�ش ��ركات الراغب ��ة يف ذل ��ك اال�ستثمار على
�أن ت�ضم ��ن عرو�ضها م ��ا ميكن �أن تقدمه م ��ن خطط ت�صنيع
م�ستقبلي ��ة بربام ��ج زمنية حم ��ددة ونقل التقني ��ة والتوظيف
والتدريب للمواطنني.
كما بني معاليهم ��ا �أن الهدف من الأمر ال�سامي الكرمي الذي
�صدر بهذا ال�ش�أن يتمثل يف:
• ا�ستقطاب ال�شركات العاملية امل�صنعة مبا�شرة.
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• بيع ال�شركات العاملية ملنتجاتها بطريقة مبا�شرة للم�ستهلك.
• اال�ستفادة من خدمة مميزة ملا بعد البيع.
• زيادة التناف�سية.
• فتح فر�ص جيدة لل�شباب ال�سعودي.
• تدري ��ب وتنمي ��ة قدرات ال�شباب يف مراك ��ز تدريب تابعة
لل�شركات امل�ستثمرة.
• ت�شجيع ال�شركات الأجنبية على ت�صنيع منتجاتها يف اململكة.
• تك ��ون اململك ��ة مركز ًا دولي ًا لتوزيع وبي ��ع و�إعادة ت�صدير
املنتجات.
وكان ��ت وزارة التجارة وال�صناعة والهيئ ��ة العامة لال�ستثمار
قد دعتا ك�ب�رى ال�ش ��ركات العاملية امل�صنع ��ة لتقدمي عرو�ض
تبني فيه ��ا الإ�سهامات التي �ستقدمها م ��ن خالل ال�سماح لها
ببيع منتجاتها مبا�شرة يف اململكة.

برعاية:

العدد (  - ) 39ذو الحجة 1436هـ  -اكتوبر 2015م
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األخــــــــــــبــار

ً
مستقبال الرئيسة الكورية
خادم الحرمين

تتضمن تحلية المياه والطاقة النووية

كوريا الجنوبية تحفز قطاع األعمال السعودي
بأحدث صناعاتها المعرفية

اس���ترجع قط���اع األعمال الس���عودي ذكرياته الزاهية عن حقب���ة عمل الش���ركات الكورية بالمملكة
ودورها الرائد في بدايات تأسيس البنية التحتية بالمملكة في سبعينات القرن الماضي ،وهي
ً
واضحا في الرغبة
مرحل���ة بن���اء ترافقت مع جدارة األداء والتنفيذ عالي الجودة لألعمال .وبدأ ذلك
على بناء شراكات وتحالفات جادة مع الشركات الكورية العاملة في قطاعي المقاوالت والخدمات.

وكان منت ��دى الأعمال ال�سعودي الك ��وري الذي نظمه جمل�س
الغ ��رف ال�سعودي ��ة يف مار� ��س املا�ض ��ي بحث بح�ض ��ور بارك
ك ��ون هيه رئي�سة كوريا اجلنوبية عل ��ى ر�أ�س وفد جتاري كبري
م ��ن رجال الأعمال وال�ش ��ركات املتخ�ص�صة م ��ع وزير املالية
الدكتور �إبراهيم الع�ساف ،ووزير التجارة وال�صناعة الدكتور
توفيق بن فوزان الربيع ��ة ،وحمافظ الهيئة العامة لال�ستثمار
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املهند� ��س عبداللطي ��ف العثم ��ان ،الآف ��اق اجلدي ��دة للتعاون
الثنائي بني الدولتني.
وا�ستعر�ض اجلانبان الفر�ص اجلديدة التي ميكن �أن تعززها
الرواب ��ط االقت�صادي ��ة املتين ��ة التي جت ��اوزت  53عام ًا وهي
امللف ��ات املرتبطة بحقب ��ة التح ��والت االقت�صادي ��ة اجلديدة
�ّب�ت الرئي�س ��ة ب ��ارك هيه ع ��ن ا�ستعداد
للمملك ��ة ،حي ��ث ع رّ

برعاية:

بالدها للم�ساهمة يف نقل اخل�ب�رات والتقنية الالزمة لتنمية
ال�صناع ��ات ال�سعودية ،وحتقيق خطة اململكة لتقليل االعتماد
عل ��ى النف ��ط يف امل�ستقبل ،وتعزي ��ز ال�صناع ��ات واخلدمات
القائم ��ة يف اململك ��ة مب ��ا يتوف ��ر للحكوم ��ة الكوري ��ة والقطاع
اخلا�ص الكوري من خربات وتقنية ميكن �أن ت�سهم يف حتقيق
الإ�سرتاتيجية ال�سعودية اخلا�صة بتطوير �صناعاتها وخدماتها.
واب ��دت "بارك هي ��ه" تطلعه ��ا �إىل �أن يتواف ��ر اجلانبان على
بح ��ث �ش ��راكات معا�ص ��رة ذات قيم ��ة م�ضاف ��ة قائم ��ة على
املعرفة ت�ضمنه ��ا اخلربة الكورية ،وت�شم ��ل الطاقة التقليدية
واملتجددة ،وبناء حمط ��ات الطاقة ،وتنمية قطاعي الكهرباء
واملياه ومفاعالت الطاقة النووي ��ة؛ وهي الأفكار اال�ستثمارية
الت ��ي باتت حا�ضرة بقوة يف �سج ��االت التخطيط االقت�صادي
للمملك ��ة ،كما �أملحت �إىل فر�صة قطاع ��ات �أخرى لال�ستفادة
من خمرجات اللقاء كاخلدم ��ات ال�صحية والتعليمية وتقنية
املعلوم ��ات و�صناعة الأدوية .ومتتلك كوريا اخلربات والتقنية
الالزمة لتنميتها مبا يحقق املنفعة امل�شرتكة للبلدين.
ور�أى الدكت ��ور �إبراهي ��م الع�س ��اف وزير املالية ق ��درة اململكة
للإفادة م ��ن اخلربة الهند�سي ��ة لل�ش ��ركات الكورية وحذوها

ل�سد النق�ص الوا�ضح لدينا يف هذا املجال ،م� ً
شريا �إىل �أنه مت
توقيع اتفاقية بني �صندوق اال�ستثمارات العامة و�شركة بو�سكو
الدولي ��ة �صاحب ��ة ال�سجل املمي ��ز يف امل�شروع ��ات الكيميائية
والطاقة لدخول هذه ال�شركات يف �شراكة مع ال�شركة الكورية
ذاته ��ا ،وكذلك �شراك ��ة يف اخلدم ��ات الهند�سية حيث ميكن
�أن يك ��ون للمملكة ح�ضور كب�ي�ر يف هذا املجال �سوا ًء يف داخل
اململكة �أو خارجها.
و�أك ��د الع�ساف ب� ��أن امل�ؤ�س�سات ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة لها دور
يف ه ��ذه االتفاقيات ،وهذه ال�صناعات تعتمد ب�شكل كبري على
ال�صناع ��ات ال�صغرية واملتو�سطة يف �صناعة القطع املختلفة،
مبدي� � ًا طموحه ب�أن يتم االنتهاء م ��ن االتفاقيات ب�شكل عاجل
لأن اململكة بد�أت يف خطوات ت�صنيع ال�سيارات.
وقال وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة �إن كوريا تعترب �أهم
ال�ش ��ركاء التجاريني للمملك ��ة ،حيث ت�أت ��ي يف املراتب الع�شر
الأوائ ��ل ا�سترياد ًا وت�صدير ًا م ��ن و�إىل اململكة ،مذكر ًا �إىل �أن
يف اململك ��ة حوايل  120م�شروع ًا �سعودي ًا كوري ًا م�شرتك ًا بقيمة
تقارب مليار دوالر 20 ،يف املئة منها م�شاريع �صناعية والباقي
غري �صناعية.
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ومتن ��ى الربيع ��ة �أن يحقق املنت ��دى عدد ًا م ��ن الأهداف منها
تعزي ��ز التبادل التج ��اري واالقت�صادي ب�ي�ن البلدين ،و�إيجاد
بيئ ��ة فاعلة لت�شجيع القطاع اخلا�ص يف البلدين على اقتنا�ص
الفر�ص اال�ستثمارية والتعاون يف جمال ال�صناعات املعرفية؛
حيث يخط ��ط االقت�صاد ال�سع ��ودي لأن يك ��ون يف عام 2025
متنوع� � ًا ومزدهر ًا يقوده القطاع اخلا� ��ص ،ويوفر فر�ص عمل
جمزية وتعليم ًا عايل اجلودة� ،إ�ضافة
�إىل اعتم ��اد الإ�سرتاتيجي ��ة الوطنية ال�صناعي ��ة التي تهدف
�إىل م�ضاعف ��ة م�ساهمة القط ��اع ال�صناعي يف �إجمايل الناجت
املحل ��ي �إىل  20يف املئة بنهاية  2020مما �سي�ضاعف القاعدة
ال�صناعية يف اململكة ثالث مرات على ما هو قائم عليه الآن،
الفت� � ًا �إىل �أن اململكة تعمل على ج ��ذب اال�ستثمارات الأجنبية
يف القطاع ��ات ال�صناعي ��ة واخلدمي ��ة ذات القيم ��ة امل�ضافة
يف جم ��ال الطاقة والبرتوكيماويات وحتلي ��ة املياه واخلدمات
املالية وغريها.
وعر�ض حماف ��ظ هيئة اال�ستثمار عبداللطيف العثمان خطط
اململك ��ة جل ��ذب اال�ستثم ��ارات املرتافقة بخ�ب�رات و�سجالت
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�إجناز ،وعدَ كوريا �أحد الأهداف املف�ضلة حيث يتقا�سم معها
اململك ��ة باقة م ��ن االتفاقي ��ات التجارية مه ��دت ال�ستثمارات
كوري ��ة و�صل ��ت �إىل  243م�شروع� � ًا بنهاي ��ة 2014م ،وبحجم
ا�ستثمارات و�صلت �إىل  3.4بليون ريال.
وتعزز زيارة الرئي�سة الكورية رغبة بالدها يف ا�ستعادة الأدوار
التي لعبتها ال�ش ��ركات الكورية يف حقب ��ة االنطالقة التنموية
للمملك ��ة وما تركته من مل�س ��ات ملهمة وم�ست ��وى تنفيذ لقيت
على الدوام الإ�شادة من قطاع الأعمال وال�شركاء التنفيذيني،
ف�ض ًال عن اجلمه ��ور وخ�صو�ص ًا يف قطاع الإن�شاءات والبناء،
وتعود الآن وبحوزتها حقيب ��ة منوعة من الفر�ص اال�ستثمارية
م ��ن بينها حتلي ��ة املي ��اه وتولي ��د الكهرب ��اء والبرتوكيماويات
وتكنولوجي ��ا املعلومات .ولي�س �أدل على ذلك الرعاية الكبرية
الت ��ي �شمل بها املل ��ك �سلمان بن عبدالعزي ��ز والرئي�سة بارك
ك ��ون هيه مرا�سم توقيع مذكرة التفاه ��م حول برنامج تعاون
ن ��ووي �سلم ��ي ،ومذكرة �أخرى ح ��ول االقت�ص ��اد الإبداعي يف
�إط ��ار ال�شراكة الذكية بني اململكة وكوري ��ا اجلنوبية ال�شريك
التجاري الرابع للمملكة و�أحد �أ�سرع االقت�صادات منو ًا.

برعاية:
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ولي ولي العهد يحفز المنشآت

السعودية بالخبرة الصناعية الروسية
دشنت الزيارة التي قام بها سمو ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في
الفترة من 2015/6/20 – 6/17م إلى روسيا االتحادية حقبة جديدة وغير مسبوقة من عالقات

التعاون بين الدولتين ،وحظيت الزيارة باهتمام رفيع المستوى من الدوائر اإلقليمية والدولية.

وجاءت الزيارة يف وقت تتج ��ه فيه اململكة �إىل تنويع الأ�سواق
الت ��ي تتعامل معها� ،سوا ًء ما تعل ��ق بال�صفقات االقت�صادية �أو
الع�سكرية .وهو ما �أكدته زيارات على �أعلى امل�ستويات الغربية
�إىل العا�صمة الريا�ض.
وا�ستعر�ض �سمو ويل ويل العهد مع الرئي�س الرو�سي العالقات
الثنائية بني اململكة ورو�سيا وال�سبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها
وخا�صة جم ��االت التعاون يف اال�ستخدام ��ات ال�سلمية للطاقة
النووي ��ة ،والتع ��اون الع�سك ��ري والتقن ��ي والإ�س ��كان ،وقط ��اع
الب�ت�رول والغاز ،واجلان ��ب اال�ستثماري ،و�شم ��ل اللقاء عدد ًا
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م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن والقيادي�ي�ن الرو� ��س يف ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادية والدينية.
وميثل االقت�ص ��اد ال�سعودي مب�ؤ�شرات �أدائ ��ه العالية ومزاياه
ح�ض ��ور ًا الفت ًا وقوة جذب للم�ستثمري ��ن بوجوده �ضمن قائمة
�أكرب ( )20اقت�صاد ًا يف العامل ،واحتالله املركز الرابع عاملي ًا
من حي ��ث ا�ستق ��رار االقت�صاد الكل ��ي� ،إىل جان ��ب �سيا�ساته
االقت�صادي ��ة الت ��ي تت�س ��م باالنفت ��اح واملرون ��ة ،واال�ستق ��رار
ال�سيا�سي والأمني.
و�شهدت الزي ��ارة توقيع اتفاقية بني اململكة ورو�سيا االحتادية

برعاية:

للتعاون يف جمال اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة الذرية ،حيث
تع ��د رو�سيا حالي ًا من الدول القليلة التي لديها كامل ال�سل�سلة
ال�صناعي ��ة للمفاع�ل�ات النووية التجاري ��ة امل�ستخدمة لإنتاج
الطاقة الكهربائية .وي�أتي التعاون بني اململكة ورو�سيا يف هذا
املج ��ال كرافد مهم لدعم الربنامج الطموح يف تنويع م�صادر
الطاقة يف اململكة ب�إدخال منظومة متكاملة يكون فيها للطاقة
الذري ��ة دور فاعل .كما مت توقيع اتفاقي ��ات ومذكرات تفاهم
للتعاونامل�شرتكيفجماالتالإ�سكانوالف�ضاءوالطاقةالنووية.
وعلى طاولة منت ��دى جمل�س الأعمال ال�سعودي الرو�سي الذي
تزام ��ن مع زيارة �سم ��و الأمري حممد بن �سلم ��ان و�ضم نخبة
من املخططني والتنفيذيني االقت�صاديني وقطاع الأعمال من
اجلانب�ي�ن طرحت اململكة خططه ��ا اال�ستثماري ��ة التي ترمي
�إىل حت�س�ي�ن الق ��درة التناف�سية العاملية لأب ��رز قطاعاتها مبا
يف ذل ��ك قطاع الطاقة ،والبناء ،وجتارة التجزئة ،وال�سياحة،
والعقارات ،والرعاي ��ة ال�صحية ،والنقل ،والتعدين .وتت�ضمن
اخلط ��ة اال�ستثماري ��ة للرعاية ال�صحية وحده ��ا �أكرث من 40
فر�ص ًة بقيمة  71مليار دوالر �أمريكي .فيما ا�ستعر�ض الرو�س
جم ��االت تع ��اون ممكن ��ة م ��ع اململك ��ة يف قطاع ��ات الزراعة
والتقني ��ات العالي ��ة ،والهند�س ��ة ،واملنتج ��ات ال�صيدالني ��ة

والنف ��ط والغ ��از ،واالت�ص ��االت ،وغريه ��ا م ��ن املج ��االت.
وكان ��ت ال�ش ��ركات الرو�سي ��ة ق ��د كثف ��ت خ�ل�ال ال�سن ��وات
الأخ�ي�رة ا�ستثماراته ��ا يف قطاع ��ات الزراع ��ة والأخ�ش ��اب
والأعمال امل�صرفي ��ة وال�صناعات البرتوكيماوية ،فيما يتطلع
امل�ستثم ��رون ال�سعودي ��ون نحو قطاع ��ات الرعاي ��ة ال�صحية،
والنق ��ل ،وال�سي ��ارات ،و�إدارة النفاي ��ات ال�صناعي ��ة والطاقة
املتجددة.
وانتقل ��ت رو�سي ��ا م ��ن املرتب ��ة � 60إىل املرتبة  24ب�ي�ن الدول
امل�ص ��درة �إىل اململكة؛ كما ارتفع ��ت من املرتبة  99بني الدول
التي ت�ست ��ورد منتجات من اململك ��ة �إىل املرتبة  82يف غ�ضون
ع�شر �سنوات.
وم ��ن بني باقة اخلي ��ارات اال�ستثمارية املهم ��ة التي مت بحثها
يرتق ��ب املواطن ��ون التطبيق ��ات امل�أمول ��ة يف قط ��اع البن ��اء
والإ�س ��كان وه ��و جمال �سج ��ل فيه الرو� ��س �أف�ض ��ل التجارب
عل ��ى م�ستوى ا�ستخدام التقني ��ات الع�صرية وتنفيذ �سيا�سات
الإ�سكان ،حيث حقق ��ت وزارة الإ�سكان الرو�سية عام 2014م
�أرقام� � ًا قيا�سية يف الت�شيي ��د ال�سكني جتاوزت م�ساحته 72.8
ملي ��ون م .2وهي اخل�ب�رة التي ميك ��ن �أن ت�ضف ��ي على قطاع
الت�شييد املحلي الإ�ضافة النوعية املنتظرة.
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..ويدفع بعالقات المملكة وفرنسا إلى
مستوى الشراكة اإلستراتيجية

نقلت زيارة سمو ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة

الفرنس���ية باري���س العالقات الس���عودية الفرنس���ية إلى مس���توى جديد م���ن التعاون
الثنائ���ي عل���ى خلفي���ة بحث ملف���ات مهمة وتوقي���ع اتفاقي���ات اقتصادية واس���تثمارية

ع���ززت تقارب وجهات النظ���ر بين الجانبين في مختلف القضايا ،كما أنها عكس���ت توجه

الحكومة الرش���يدة الطموح لتنويع عالقاتها واالس���تفادة من مختلف الخبرات الدولية.

وحظي ��ت زيارة �سمو الأمري حممد بن �سلمان يف الفرتة من
 ٢٥-٢٣يوني ��و املا�ضي باهتمام ع ��ايل امل�ستوى حفلت بلقاء
الرئي� ��س الفرن�س ��ي فران�سوا هوالند وعدد م ��ن التنفيذيني
وقط ��اع الأعم ��ال الفرن�س ��ي ورعاية توقي ��ع( )١٠اتفاقيات
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�شمل ��ت طيف� � ًا وا�سع ًا من ال�شراكات املهم ��ة التي مهدت لها
زيارات �سابقة على �أعلى امل�ستويات.
ور�أى اخل�ب�راء واملحلل ��ون �أن رعاي ��ة �سم ��و ويل ويل
العه ��د والرئي� ��س فران�سوا هوالند مرا�س ��م حفل توقيع

برعاية:

االتفاقي ��ات التجاري ��ة بق�صر الإليزي ��ه يعك�س الأهمية
الكبرية التي تنط ��وي عليها املباحثات الثنائية وما نتج
عنها م ��ن م�سارات لتعزي ��ز الرغبة امل�شرتك ��ة لتطوير
العالق ��ات الثنائي ��ة �إىل م�ست ��وى رفي ��ع م ��ن ال�شراكة
القوية ،وهو ما عرب عنه االهتمام الفرن�سي.
ت�صدرت لغة امل�صال ��ح امل�شرتكة طاولة املباحثات يف �أبعاده
االقت�صادي ��ة واال�ستثمارية ،حيث جرى توقيع �أربع اتفاقيات
تهتم بزيادة ال�صادرات و�أحج ��ام اال�ستثمار وتدفق الأموال
بني البلدين ،حيث ركزت االتفاقية الأوىل على التعاون الفني
يف املج ��ال ال�صناعي وت�ضمنت التعاون يف تنمية ال�صادرات
ال�صناعي ��ة وزيادة حجم التجارة البيني ��ة وتبادل املعلومات
التجاري ��ة وال�صناعي ��ة واخل�ب�رات فيما يتعل ��ق بال�سيا�سات
ال�صناعي ��ة والإب ��داع للإ�سه ��ام يف م�ساندة وزي ��ادة القدرة
التناف�سي ��ة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سط ��ة والنا�شئة ،كما
وق ��ع الطرفان عق ��د ًا ا�ستثماري� � ًا بني �صن ��دوق اال�ستثمارات
العامة و�شركة ائتمان ال�صادرات الفرن�سية (كوفا�س) ،يقوم
ال�صندوق مبوجبه بتمويل بع�ض العمليات التي تنطبق عليها
�شروط االئتمان التي تطبقها ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل مذكرة
تفاه ��م ا�ستثمارية بني اململكة واحلكوم ��ة الفرن�سية تت�ضمن
قيام �صندوق اال�ستثمارات العام ��ة وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
ال�سعودية باال�ستثمار يف �شركات امللكية اخلا�صة يف فرن�سا.
ونوه معايل الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة وال�صناعة
بالأه ��داف الت ��ي تدع ��م روح ه ��ذا التع ��اون ويف مقدمته ��ا
تعزي ��ز التبادل التجاري ب�ي�ن البلدين ،و�إيج ��اد بيئة فاعلة
لت�شجيع القطاع اخلا� ��ص يف البلدين على اقتنا�ص الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف اململك ��ة وفرن�سا ،والإ�سهام يف دعم
اقت�صادي ��ات البلدي ��ن يف كل املج ��االت .مدل�ل ً�ا على ذلك
ب�إقام ��ة منت ��دى فر�ص الأعم ��ال ال�سع ��ودي الفرن�سي الأول
بباري� ��س يف �شه ��ر �إبريل م ��ن العام 2013م ،ال ��ذي كان له
الأث ��ر الفاع ��ل يف دع ��م وتطوي ��ر التج ��ارة واال�ستثمار بني
البلدين وم�ساند ًا لآليات العمل التجاري امل�شرتك املوجودة
حالي� � ًا كمجل� ��س الأعم ��ال ال�سع ��ودي الفرن�س ��ي واللجن ��ة
ال�سعودية الفرن�سية امل�شرتكة والتي مت التوقيع على حم�ضر
تن�شيطها خالل زيارة فخامة الرئي�س الفرن�سي للمملكة يف
�شه ��ر دي�سمرب2013م مع معايل وزي ��رة التجارة اخلارجية

الفرن�سية ال�سيدة نيك ��ول بريك ،حيث مت خالل اجتماعات
اللجن ��ة امل�شرتك ��ة بحث كل م ��ا من �ش�أنه حتقي ��ق امل�صالح
التجارية واالقت�صادية للبلدين ال�صديقني.
و�أ�شار الربيعة �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية تتمتع بقاعدة
�صناعي ��ة جيدة ويف جماالت متع ��ددة ،وقد قطعت ال�صناعة
فيها خط ��وات متقدمة ك�صناع ��ة البرتوكيماويات والأغذية
والأ�سم ��دة واحلدي ��د والإ�سمن ��ت ،وغريه ��ا ،حي ��ث و�صل ��ت
ه ��ذه ال�صناعات �إىل خمتلف دول الع ��امل يف ظل الإمكانات
الك�ب�رى للت�صدي ��ر �إىل فرن�سا وباقي ال ��دول الأوربية .وعرب
ع ��ن �أمله ب�أن يتمكن �أ�صحاب الأعمال ال�سعوديني امل�شاركني
يف هذا االجتم ��اع مع نظرائهم الفرن�سيني من طرح الفر�ص
الت�صديري ��ة لل�صناع ��ات ال�سعودي ��ة ،وباملقاب ��ل يتمك ��ن
�أ�صحاب الأعمال الفرن�سيني م ��ن القيام ب�إجراء مماثل مبا
يخ ��دم قطاعات التجارة وال�صناع ��ة واال�ستثمار يف البلدين
ال�صديقني.
وتع ��د فرن�سا ال�شري ��ك التجاري الهام للمملك ��ة التي حتتل
املرتب ��ة الثامن ��ة م ��ن ب�ي�ن �أك�ب�ر ع�ش ��ر دول مت اال�سترياد
منه ��ا يف عام 2014م ،وبن�سب ��ة  %3.4من �إجمايل واردات
اململك ��ة من خمتلف دول العامل ،واملرتب ��ة العا�شرة من بني
الدول امل�صدر له ��ا لنف�س العام وبن�سبة  %2.5من �إجمايل
�ص ��ادرات اململكة العاملية .وجتاوز حج ��م التبادل التجاري
ب�ي�ن البلدين عام 2014م ال� �ـ  12مليار يورو ،بزيادة قدرها
ن�ص ��ف ملي ��ار يورو ع ��ن العام ال ��ذي �سبق ��ه ،وبذلك تكون
فرن�سا ال�شري ��ك التجاري ال�سابع عاملي� � ًا للمملكة .وقال �إن
فرن�س ��ا حتتل املرتبة الثالثة من ب�ي�ن �أكرب الدول امل�ستثمرة
يف اململك ��ة ،بر�أ� ��س م ��ال م�ستثمر بل ��غ نحو 14ملي ��ار يورو
تعمل يف عدد م ��ن الأن�شطة ال�صناعية واخلدمية املختلفة.
ونوه باال�ستثمارات ال�سعودي ��ة يف فرن�سا والتي بلغت ر�ؤو�س
الأموال امل�ستثمرة فيها نحو 700مليون يورو.
�إىل ذل ��ك �أعلن ��ت وزارة التجارة وال�صناع ��ة �إقامة منتدى
فر� ��ص الأعم ��ال ال�سع ��ودي الفرن�سي بالريا� ��ض يف �أكتوبر
٢٠١٥م ،بع ��د �أن �أقي ��م املنت ��دى الأول بباري� ��س يف �إبري ��ل
٢٠١٣م  ،وح�ض ��ره �أك�ث�ر م ��ن ( )١٠٠٠م�ش ��ارك م ��ن
اجلانبني ال�سعودي والفرن�سي وكربى ال�شركات وامل�س�ؤولني
احلكوميني من اجلانبني.
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السفير األلماني يبحث مع «مدن» فرص
االستثمار الصناعي

اس��ت��ق��ب��ل م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��م��دن ال��ص��ن��اع��ي��ة وم��ن��اط��ق ال��ت��ق��ن��ي��ة «م���دن»
ال���م���ه���ن���دس ص���ال���ح ال����رش����ي����د ،ال��س��ف��ي��ر األل����م����ان����ي ل�����دى ال��م��م��ل��ك��ة ب����وري����س روغ�����ة،
وب���ح���ث م��ع��ه ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة ب��ال��م��م��ل��ك��ة ،ودع�����م أوج�����ه ال���ت���ع���اون ب��ي��ن البلدين.

وكان ال�سف�ي�ر الأملاين قد زار الهيئة للتع ّرف على جتربتها يف
جمال املدن ال�صناعية ومناطق التقنية ،والفر�ص التي ميكن
�أن جتدها ال�ش ��ركات الأملانية ورجال الأعمال الأملان للدخول
يف �ش ��راكات �إ�سرتاتيجي ��ة م ��ع قط ��اع ال�صناع ��ة ال�سعودية،
والتع� � ّرف عل ��ى الأن�شطة والفر� ��ص اال�ستثماري ��ة التي ميكن
للخربات الأملانية �أن ت�سهم فيها.
وا�ستعر� ��ض املهند�س الر�شيد ،الفر� ��ص املواتية التي توفرها
املدن ال�صناعية ،متناو ًال واقع البنية التحتية املهي�أة الجتذاب
ر�ؤو� ��س الأم ��وال واخل�ب�رات الأجنبي ��ة ،للإ�سه ��ام يف تعزيز
الإ�سرتاتيجي ��ة ال�صناعي ��ة الوطني ��ة الت ��ي ته ��دف �إىل تنويع

24

م�ص ��ادر الدخل ،والنهو� ��ض بال�صناعة الوطني ��ة مبا يجعلها
م�ساهمة يف النمو االقت�صادي.
و�أب ��دى ال�سف�ي�ر الأملاين رغبته يف القيام بزي ��ارة بع�ض املدن
ال�صناعي ��ة باململك ��ة ،م�شي ��د ًا يف الوق ��ت نف�س ��ه بالتطورات
الت ��ي قادتها "مدن" لهيكلة جانب مه ��م من جوانب النهو�ض
التنم ��وي ،وم�ؤك ��د ًا على رغبت ��ه يف اطالع ال�ش ��ركات ورجال
الأعمال وم�س�ؤويل الغرف التجارية على الفر�ص اال�ستثمارية
املواتي ��ة الت ��ي تطرحه ��ا "م ��دن" ،ومتك�ي�ن اخل�ب�رة الأملانية
للدخول يف �شراكات وحتالفات بناءة مع اجلانب ال�سعودي يف
ظل العالقات االقت�صادية املميزة التي تربط البلدين.

برعاية:

السفير األلماني من داخل أحد المصانع بمدينة سدير

 ..ويطلع على المقومات الصناعية بمدينة
سدير للصناعة واألعمال

زار السفير األلماني ل��دى المملكة ب��وري��س روغ���ة ،يرافقه مدير ع��ام الهيئة السعودية
ً
م��ؤخ��را مدينة
ل��ل��م��دن الصناعية وم��ن��اط��ق التقنية «م����دن» ،ال��م��ه��ن��دس ص��ال��ح ال��رش��ي��د،
سدير للصناعة واألع��م��ال ،ل�لاط�لاع على بنيتها التحتية ،وم��ا تضمه م��ن م��راف��ق خدمية
ومنشآت ومناطق صناعية متنوعة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى زي���ارة بعض المصانع ف��ي المدينة.

و�أ�ش ��اد ال�سف�ي�ر الأملاين مب�ست ��وى اخلدم ��ات املتكاملة من
�شبكات طرق وخدمات املي ��اه والكهرباء و�شبكات ت�صريف
ال�سي ��ول وخدمات ال�ص ��رف ال�صحي واالت�ص ��االت واملياه
املعاجل ��ة ،منوه ًا مب�ستوى التخطي ��ط النموذجي يف تق�سيم
وتوزيعامل�شروعاتال�صناعيةالطموحةوالأن�شطةامل�صاحبة.
يذك ��ر �أن مدينة �سدير لل�صناع ��ة والأعمال تُعد �أكرب املدن
ال�صناعي ��ة الت ��ي تُ�ش ��رف عليها الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن" ،وتقع على بعد نحو 130
كيلوم�ت� ً
را �شمال مدينة الريا�ض ،وتبلغ م�ساحتها الإجمالية

 265مليون م ،2وتزخر مبقومات عديدة تك�سبها مزيد ًا من
املزاي ��ا التناف�سية ،كحداث ��ة بنيتها التحتي ��ة املتكاملة التي
�أقيمت وفق �أحدث الطرز العاملية ،وموقعها الإ�سرتاتيجي.
وكان ال�سف�ي�ر الأمل ��اين بوري� ��س روغ ��ة ،ق ��د بح ��ث يف مايو
املا�ض ��ي م ��ع املهند� ��س الر�شي ��د الفر� ��ص الت ��ي ميك ��ن �أن
جتده ��ا ال�شركات الأملانية ورجال الأعم ��ال الأملان للدخول
يف �ش ��راكات �إ�سرتاتيجية م ��ع قطاع ال�صناع ��ة ال�سعودية،
والتع ّرف عل ��ى الأن�شطة والفر� ��ص اال�ستثمارية التي ميكن
للخربات الأملانية �أن ت�سهم فيها.
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مدير عام «مدن» يثمن ثقة القيادة بتكليفها
بإدارة وتشغيل «وعد الشمال»

رف���ع م .صال���ح ب���ن إبراهيم الرش���يد مدير ع���ام الهيئة الس���عودية
للم���دن الصناعي���ة ومناط���ق التقني���ة «م���دن» باس���مه واس���م

منس���وبي الهيئة ش���كره وامتنانه للقيادة الرش���يدة بقيادة خادم
الحرمي���ن وس���مو ولي عهده وس���مو ولي ول���ي العهد -حفظهم

م .صالح بن إبراهيم الرشيد
مدير عام مدن

الل���ه -عل���ى الثق���ة الملكي���ة بتكلي���ف «م���دن» ب���إدارة وتش���غيل
وصيان���ة مدين���ة «وع���د الش���مال» بمنطق���ة الح���دود الش���مالية.

و�أ�ض ��اف م .الر�شي ��د �أن النجاح ��ات الت ��ي حققته ��ا "مدن"
مل يك ��ن له ��ا �أن تتحقق لوال الدعم ال�سخ ��ي والعناية الكبرية
والتوجيه ��ات الكرمي ��ة الت ��ي يحظى بها قط ��اع ال�صناعة يف
اململكة من قبل حكومة خادم احلرمني � -أيدها اهلل.
ولف ��ت الر�شيد �إىل �أن "مدن" مبا متلك من خربات تر�سخت
ع�ب�ر �إدارتها وت�شغيله ��ا لـ 34مدينة �صناعي ��ة موزعة بجميع
مناط ��ق اململكة لتكون بذل ��ك �أكرب مطور للم ��دن ال�صناعية
باململك ��ة� ،ست ��ويل مدين ��ة وع ��د ال�شم ��ال عناي ��ة كب�ي�رة يف
ترجم ��ة ثقة القي ��ادة وحتقي ��ق تطلعاتها ب�إقام ��ة بنية حتتية
حديثة وبناء مقوم ��ات مدينة �صناعية مناف�سة تعنى ب�أحدث
منتجات ال�صناع ��ات التحويلية ،ال�سيم ��ا �أن لـ"مدن" خربة
مرتاكم ��ة يف توف�ي�ر الأرا�ض ��ي ال�صناعي ��ة املط ��ورة ،و�إقامة
امل�صان ��ع اجلاهزة مبوا�صف ��ات منوذجي ��ة ،وعر�ض الفر�ص
اال�ستثماري ��ة امل�سان ��دة لل�صناع ��ة كامل�شروع ��ات اخلدمية،
ف�ض�ل ً�ا عن قدرتها عل ��ى جذب العديد م ��ن اال�ستثمارات يف
جم ��ال ال�صناعات الأ�سا�سية وتوط�ي�ن العديد من العالمات
التجاري ��ة املرموقة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن املنطقة الت ��ي �ستديرها
"م ��دن" �إىل جانب منطق ��ة ال�صناع ��ات التعدينية الثقيلة
تع ��دان نقل ��ة نوعية �ضمن منظوم ��ة �صناعية كب�ي�رة تتكامل
فيها خمتلف �أنواع ال�صناعات التي ت�شكل �أعلى قيمة م�ضافة
لالقت�صاد الوطني.
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د عه ��د للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للم ��دن
ال�صناعي ��ة ومناط ��ق التقنية «م ��دن» �أن تت ��وىل تنفيذ ال ُبنى
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التحتي ��ة للمنطقة ال�صناعية ،وذلك بح�س ��ب ما يتم االتفاق
علي ��ه بينها وبني وزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية ،كما تتوىل
"مدن" ا�ستكمال تنفيذ باقي �أعمال املدينة وفق خمططها
العام مبا يف ذلك املناطق ال�صناعية والتجارية وال�سكنية.
كم ��ا ت�ضمنت الرتتيبات امل�شار �إليه ��ا �أن تتوىل "مدن" ت�س ُلم
املدين ��ة كاملة ،مما يقع خارج نط ��اق �أرا�ضي م�شروع معادن
لل�صناع ��ات الفو�سفاتية لإدارتها وت�شغيلها و�صيانتها ،وذلك
خ�ل�ال قي ��ام �شرك ��ة "مع ��ادن" بتنفي ��ذ املرحل ��ة الأوىل "�أ"
واجلزء الأول من املرحلة الأوىل "ب".
يذك ��ر �أن "م ��دن" تع ��د �أك�ب�ر مط ��ور للأرا�ض ��ي ال�صناعية
باململكة� ،إذ بلغت م�ساحات الأرا�ضي ال�صناعية التي طورتها
يف  34مدينة �صناعي ��ة باململكة  187مليون م 2عام 2014م،
بزي ��ادة جت ��اوزت  %350عن الع ��ام 2007م ،فيم ��ا زاد عدد
امل�صان ��ع املنتجة والتي حت ��ت الإن�شاء م ��ن 1950م�صنع ًا يف
الع ��ام 2007م ،لت�صل �إىل �أكرث م ��ن  5600م�صنع ًا يف العام
2014م ،بزيادة تقدر بـ .%178
ويتوق ��ع �أن ي�صل حجم اال�ستثم ��ارات املبدئية يف مدينة وعد
ال�شمال لل�صناعات التعدينية التي انبثقت وفق ًا لقرار جمل�س
ال ��وزراء يف فرباير 2012م قرابة  21ملي ��ار ريال يف م�شروع
�شركة معادن لل�صناعات الفو�سفاتية ،فيما �ستنفق احلكومة
يف ه ��ذه املدينة مبل ��غ  4.5مليارات ري ��ال �إ�ضافية للم�شروع
لإقام ��ة البنية التحتية وال�سكني ��ة واخلدمات ،وكذلك الربط
الكهربائي و�سكة احلديد ملدينة وعد ال�شمال.

برعاية:
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في زيارته لمجمع تقنية المعلومات واالتصاالت

وفد «مدن» يشيد بما تحقق للصناعات

المعرفية وحاضنات األعمال بوادي الرياض
ق����ام وف����د م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��دن ال��ص��ن��اع��ي��ة وم���ن���اط���ق ال��ت��ق��ن��ي��ة «م����دن»
ب��رئ��اس��ة ال��م��ه��ن��دس ص��ال��ح ال��رش��ي��د م��دي��ر ال��ه��ي��ئ��ة ب���زي���ارة ل��م��ج��م��ع ت��ق��ن��ي��ة المعلومات
واالت�������ص�������االت ب�����ال�����ري�����اض ووادي ال�����ري�����اض ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة وم�����رك�����ز س����اب����ك ل�ل�أب���ح���اث.

واطلع الوفد الذي �ضم املديرين التنفيذيني بالهيئة على
�أه ��م التطورات التي حققها جمم ��ع التقنية الذي يعد
�أول جممع تقني يح�ص ��ل على �أر�ض من "مدن" .وقدم
الرئي� ��س التنفيذي ل�شركة " ري ��ادة " عر�ض ًا تو�ضيحي ًا
عن �سري امل�شروع واملراحل املتحققة ،كما ا�صطحب الوفد
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الزائر يف جول ��ة ا�ستطالعية على �أهم املواقع باملجمع.
و�شملت الزي ��ارة وادي الريا�ض للتقني ��ة املعني بتطوير
ال�صناع ��ات املعرفي ��ة واخلدمية واحليوي ��ة وحا�ضنات
التقني ��ة والأعمال حيث اطلع الوف ��د على ما حتقق من
م�شاري ��ع البنية التحتية واملراف ��ق ذات ال�صلة مبكونات

برعاية:

امل�شروع ك�إ�سكان الباحثني ،واملركز الوطني لل�سكري.
ووق ��ف الوفد �ضمن اجلولة عل ��ى �أهداف مركز �سابك
لتطوير التطبيقات البال�ستيكية واملنتجات املتخ�ص�صة
حيث تابع ع�ب�ر العر�ض التقدميي عل ��ى جم�سم املركز
�أهم املحط ��ات يف م�س�ي�رة املركز التطويري ��ة والأدوار
املنوطة باملركز وعلى جتهيزاته.
و�أ�ش ��اد املهند� ��س الر�شي ��د مب ��ا حتق ��ق م ��ن تطورات
ملحوظ ��ة يف وادي الريا� ��ض للتقني ��ة لتكوي ��ن و�س � ٍ�ط
علم � ٍ�ي متطو ٍر يحث على االخ�ت�راع واالبتكار والإبداع
يف جم ��االت خمتلف ��ة مبا ي�ضم ��ن تنمي ��ة ال�صناعات
املعرفي ��ة وحا�ضنات الأعمال والتقنية حاث ًا على دعوة
وا�ستقط ��اب اجلامع ��ات ومراك ��ز البح ��ث والتطوي ��ر
العلم ��ي و�أ�صح ��اب الفك ��ر والإب ��داع للم�شارك ��ة يف
تنمي ��ة وتطوير منظوم ��ة العلوم والتقني ��ة يف اململكة،
وتهيئ ��ة البني ��ة الأ�سا�سي ��ة واخلدم ��ات ال�ضروري ��ة

لتنمي ��ة �صناع ��ات ُمتقدِّ مة عالية التقني ��ة يف اململكة.
وعن جممع تقنية املعلومات واالت�صاالت قال املهند�س
الر�شيد� :إن �إطالق املجمع ي�أتي مواكبة للنمو املتزايد يف
جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات ورغبة الهيئة يف توفري
بيئ ��ة مثالية وبنية حتتية على �أعلى امل�ستويات لل�شركات
التقنية باعتباره ��ا البيئة املحفزة للتنمي ��ة امل�ستدامة.
يج ��در بالذك ��ر �أن م�شاري ��ع وادي الريا� ��ض للتقني ��ة
ت�ض ��م حزم ��ة م ��ن امل�شاري ��ع احليوي ��ة ذات امل ��ردود
املع ��ريف والتقن ��ي العري�ض مث ��ل معهد املل ��ك عبداهلل
لتقنية النانو ،ومعهد الأم�ي�ر �سلطان لأبحاث التقنيات
املتقدمة ،ومبني املركز الوطني لل�سكري ومركز �سابك
لتطوير التطبيقات البال�ستيكية وم�شروع مركز الزراعة
امل�ستدام ��ة وه ��ي جماالت وا�سع ��ة لأح ��دث التطبيقات
املعرفي ��ة وخ�ص�ص ��ت لها "م ��دن" البيئ ��ة وامل�ساحات
املواتية للإبداع واالبتكار.
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األخــــــــــــبــار

ً
يوميا من المياه المحالة
 103آالف م3
للشرب توفرها «مدن»

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس

صالح بن إبراهيم الرشيد عن أن عدد المدن الصناعية في المملكة قد تضاعف من  14مدينة

صناعية في عام 2008م إلى  34مدينة بنهاية العام 2014م ،بزيادة تقدر بقرابة .%145

وق ��ال الر�شيد ،خالل كلمته مبلتق ��ى ومعر�ض توطني �صناعة
التحلية ،الذي انعقد يف مايو املا�ضي بفندق الريتز كارلتون يف
مدينة الريا� ��ض� :إن "مدن" قد �أولت مو�ضوع حمطات حتلية
املي ��اه ومعاجلتها وتوزيعها يف امل ��دن ال�صناعية عناية كبرية،
الفت� � ًا �إىل �أن تطوير الطاقة الإنتاجي ��ة خلدمات املياه قد بلغ
�أرقام� � ًا قيا�سية؛ �إذ متكنت "مدن" من توفري � 103آالف م/3
يومي� � ًا من املياه املح�ل�اة لل�شرب ،فيما بلغ ��ت طاقة حمطات
معاجل ��ة ال�ص ��رف ال�صحي وال�صناع ��ي � 158ألف م /3يوم.
الفت� � ًا �إىل �أنه يف �سبيل جعل "مدن" خ�ضراء و�صديق ًة للبيئة،
ف�إنه يت ��م اال�ستفادة م ��ن املياه املعاجل ��ة يف ال�صناعة بحيث
ت�ستخ ��دم يف الري وت�شج�ي�ر امل�سطحات اخل�ض ��راء يف املدن
ال�صناعية ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن �أحد املكت�سبات التي حتققت على
ه ��ذا ال�صعيد هو �إن�شاء �أكرب بحرية �صناعية مطورة "بحرية
م ��دن" مب�ساح ��ة  400مرت مرب ��ع ،جعلت املدين ��ة ال�صناعية
الثانية بالدمام وجهة �سياحية.
وا�ستعر� ��ض الر�شي ��د دور "احلا�ضن ��ات ال�صناعي ��ة" الت ��ي
�أن�ش�أتها "مدن" بهدف خلق فر�ص عمل جديدة خا�صة برواد
الأعم ��ال من ال�شب ��اب ال�سعودي� ،إذ تق ��وم "مدن" من خالل
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ه ��ذه احلا�ضن ��ات مب�ساعدته ��م يف حت�سني وتطوي ��ر الأفكار
ال�صناعي ��ة ،والبدء يف �إقامة م�شاريعهم ال�صناعية ال�صغرية
واملتو�سط ��ة ،وتقدمي اخلدمات التقني ��ة واال�ست�شارية والفنية
له ��م ،وتهيئ ��ة املن ��اخ املنا�سب لذل ��ك ولفرتة حم ��ددة كفرتة
�إنتاجي ��ة جتريبية لدرا�سة وتقييم الفك ��رة ،يتم بعدها الدفع
بامل�ش ��روع ال�صناع ��ي الناجح ل�س ��وق العمل ،و�إن�ش ��اء م�شروع
�صناعي بحجم �إنتاجي يواكب حاجة ال�سوق.
وح ��ول دعم جماالت عمل املر�أة� ،أ�ش ��ار الر�شيد �إىل �أن "مدن"
قد خ�ص�صت مدن ًا �صناعية مالئمة لعمل املر�أة ،وهي "واحات
مدن" ،وهناك واحة مدن الأح�ساء التي ابتد�أ العمل عليها ،كما
�أن من املقرر �أن ي�شهد عدد هذه الواحات تو�سع ًا لي�شمل ك ًال من
ينبع ،والق�صيم ،وجدة ،الفت ًا �إىل �أنه قد روعي يف ت�صميم هذه
الواحات بحيث تكون مالئمة لعمل املر�أة ،وذلك من خالل عدة
جوانب ت�صميمية ،منها بناء مدن للم�صانع مبعايري منوذجية،
ممرات م�شاة خم�ص�صة و�آمنة ،وتوفري عدد من اخلدمات مثل
(ح�ضان ��ة الأطفال ،مراك ��ز �صحية وترفيهية للم ��ر�أة ،مطاعم
ومقاه ��ي) ،كم ��ا �أن ال�صناعات الت ��ي �سيت ��م تخ�صي�صها هي
�صناع ��ات خفيفة (نظيف ��ة) مما يجعلها مالئم ��ة لعمل املر�أة.

برعاية:
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من فضاء للصيد والقنص

مدينة سدير للصناعة واألعمال تتهيأ لحقبة
من الخيارات الصناعية الرفيعة

حظيت مدينة سدير للصناعة
واألعم���ال بأهمية خاصة لدى
التنفيذيي���ن وقط���اع األعمال
كمنص���ة واع���دة لتحقي���ق
طموحات صناعة وطنية ذات
قيم���ة مضاف���ة ،حي���ث أب���دى
خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين
الملك س���لمان بن عبدالعزيز
ً
أمي���را لمنطق���ة
حينم���ا كان
الرياض إعجابه بموقع المدينة
لدى تدش���ينه حف���ل اإلطالق
ع���ام 2010م ،وكان ـ حفظ���ه
الله ـ ضمن الفريق الذي حدد
الموق���ع ووصفه بالمش���روع
اإلستراتيجي المهم والرافد
الق���وي لالقتص���اد الوطني.

وا�سرتجع ـ حفظ ��ه اهلل ـ ذكرياته عن املكان الذي كان جمرد
ف�ض ��اء لل�صيد وقن�ص احلبارى يع� � ُّج مبحبي الهواية ،وحتول
بف�ض ��ل التخطي ��ط والت�صميم �إىل قاعدة �إنت ��اج وفر�ص عمل
مزده ��رة ون�شاط جت ��اري و�إ�سكاين  ..م�ضيف ��ا ـ حفظه اهلل ـ
�أن امل�ش ��روع ال ��ذي يتخ ��ذ موقع� � ًا �إ�سرتاتيجي� � ًا متو�سط ًا يعد
نقل ��ة نوعي ��ة يف ت�أ�سي�س امل ��دن النموذجية ،حي ��ث تتوزع على
م�ساح ��ات للأن�شط ��ة ال�صناعي ��ة واال�ستخدام ��ات ال�سكني ��ة
والأن�شط ��ة التجاري ��ة واملعار�ض ومراكز اخلدم ��ات واملرافق
العام ��ة والط ��رق وامل�ستودع ��ات ،الأم ��ر ال ��ذي يوف ��ر جلميع
رج ��ال الأعمال اال�ستثمار يف خمتلف الفر� ��ص املتاحة �سوا ًءا
ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو التجارية �أو اخلدمية.
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الملك سلمان أثناء تدشينه لمدينة سدير

 171مليار ًا حجم ال�صادرات ال�صناعية:
ً
ملحوظ ًا يف العقدين
�شهد القطاع ال�صناعي يف اململكة تطور ًا
الأخريين ،و�أ�صبح من �أهم القطاعات الإنتاجية م�ساهمة يف
رفع معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل وتنويع م�صادر الدخل
وحت�سني ميزان املدفوعات� ،إ�ضافة �إىل تغطيته جز ًءا رئي�س ًا من
الطلب املحلي وزيادة �صادرات اململكة �إىل الأ�سواق اخلارجية.
وتو�سع ��ت القاع ��دة ال�صناعية وتزاي ��دت �أعداد امل�صان ��ع املنتجة
ب�ص ��ورة كب�ي�رة لت�ص ��ل �إىل  6871م�صنع� � ًا بنهاية ع ��ام  2014م،
وباتت "مدن" حتت�ضن ما يوازي  %80منها ،ب�إجمايل متويل ي�صل
�إىل �أك�ث�ر من تريليون ريال ،وتوفر �أكرث من � 935ألف فر�صة عمل.
كما ارتفع �إ�سهام الن�شاط ال�صناعي يف �إجمايل الناجت املحلي

برعاية:

احلقيقي ب�شكل ملحوظ لي�صل �إىل نحو  13.5يف املائة.
وت�ضاعف حج ��م ال�صادرات ال�صناعية ب�صورة كبرية لت�صل
�إىل نح ��و  171مليار ريال ،وهو ما يع ��ادل  12يف املائة تقريب ًا
من �إجمايل ال�صادرات ال�سعودية.
وي�ؤكد على هذا النجاح املرتبة اجليدة التي احتلتها اململكة يف
�آخر تقري ��ر للتناف�سية ال�صناعية الدولية "يونيدو" وال�صادر
عن منظم ��ة الأمم املتحدة للتنمي ��ة ال�صناعية ،حيث احتلت
اململكة املرتبة  37من بني  133دولة.
�أكرب مدينة �صناعية:
تقع مدين ��ة �سدير لل�صناعة والأعمال الت ��ي تعد �أكرب مدينة
�صناعي ��ة تقوم الهيئ ��ة ال�سعودية للم ��دن ال�صناعية ومناطق
التقني ��ة "مدن" بتطويرها ،وحظي ��ت بتخطيط فريد من ِقبل
�شرك ��ة �سنغافورية متخ�ص�صة يف ت�صميم ��ات مدن امل�ستقبل
و�إن�شاء املدن ال�صناعية ذات اخلدمات املتكاملة على بعد 120
كم �شمال مدينة الريا�ض على م�ساحة  264مليون م ٢وبطول
 32كم عل ��ى طريق الريا�ض الق�صي ��م ،وحتت�ضن �سكة قطار
ال�شم ��ال اجلنوب الت ��ي تعد خدمة لوج�ستي ��ة ميكن تطويرها
لتكون مرك ��ز �أبحاث �صناعية ومينا ًءا جاف� � ًا خلدمة املدينة.
لتقلي ��ل تكلفة النقل م ��ن و�إىل املدينة� .إىل جان ��ب �أن اعتماد
طري ��ق يرب ��ط املدين ��ة باجلبي ��ل ال�صناعية والبني ��ة التحتية
املتواف ��رة جعل املحافظ ��ة وجهة جاذبة وبيئ ��ة خ�صبة للكثري
م ��ن خطط التنمية يف اململكة قيا�س� � ًا على املقومات ال�سابقة.
و�ستك ��ون جم ��االت التوزي ��ع والنق ��ل والتخزي ��ن واخلدمات
التجاري ��ة فر�ص ًا حقيقية �أمام امل�ستثمرين وقطاع ال�صناعة .
جدارة الت�أ�سي�س:
بد�أ تنفيذ اجلزء الأول من املرحلة الأوىل مب�ساحة ثمانية ماليني
مرت مرب ��ع بتكلفة  900ملي ��ون ريال ،حي ��ث مت تق�سيم م�شروع
التطوير �إىل ثالث مراحل غطى �أعمال الكهرباء وبناء حمطات
التحويل والطرق الرئي�سية واجل�سور الرابط مع طريق الريا�ض
الق�صي ��م ،و�أخ�ي�ر ًا �أعم ��ال الت�سوي ��ة و�شبكة الط ��رق ،و�أعمال
�شبكات توزي ��ع الطاقة الكهربائية ،و�شبكات ت�صريف ال�سيول،
و�شب ��كات ال�صرف ال�صحي ،و�شبكات املي ��اه و�إطفاء احلرائق
واملي ��اه املعاجلة ،و�إنارة الطرق ،والإ�ش ��ارات ال�ضوئية املرورية
واللوح ��ات الإر�شادي ��ة و�شبك ��ة االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات.

وج ��دت مدينة �سدي ��ر لل�صناع ��ة والأعمال عناي ��ة خا�صة من
م�س�ؤويل الهيئ ��ة ال�سعودية للمدن ال�صناعي ��ة ومناطق التقنية
"م ��دن" تناغم ًا مع الأدوار املتوقع ��ة ملدينة �صناعية متكاملة
�ست�ضف ��ي بت�أثريه ��ا القوي عل ��ى جميع امل�س ��ارات االقت�صادية
واالجتماعي ��ة وتطوي ��ر جوانب احلي ��اة ،ويقول وزي ��ر التجارة
وال�صناعة د .توفيق الربيعة�' :إن �إن�شاء مدينة �سدير لل�صناعة
والأعمال يعترب ق�صة جناح والتحدي الأكرب الذي واجهته الهيئة
منذ ت�أ�سي�سها ،لكن بحمد اهلل وف�ضله ثم بجهود من�سوبي الهيئة
املتميزي ��ن مت التغلب على العقب ��ات وا�ستكمال ما يلزم لإجناز
ه ��ذا امل�شروع العم�ل�اق الذي يعترب من �أك�ب�ر م�شاريع اململكة''.
اعتمدت الهيئة ال�سعودي ��ة للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية
'م ��دن' تخ�صي� ��ص الأرا�ض ��ي ال�صناعي ��ة لأول  83م�شروع� � ًا
�صناعي� � ًا ،وهذه متث ��ل الدفعة الأوىل م ��ن امل�صانع ،تقدم لها
عدد كبري م ��ن امل�ستثمري ��ن ال�صناعيني ،ف ��اق حجم الطلب
م�ساحة التطوير املتاحة ،ومت ت�سليم الأرا�ضي من خالل تقنية
متقدمة تعتمد على نظ ��ام املعلومات اجلغرافية  GISالذي
طورته الهيئة جلميع مدنها ال�صناعية.
ثالث مناطق خليارات �صناعية متنوعة:
ا�ستدعى تنوع الأن�شطة اال�ستثمارية تق�سيم املدينة �إىل ثالث
مناطق �صناعية ،حيث مت تخ�صي�ص منطقة ل�صناعات مواد
البناء ،ومنطقة لل�صناعات الأخرى ،فيما ت�ضم املنطقة الثالثة
جممع ًا لل�صناع ��ات الدوائية .و�شهد عام 2012م تد�شني �أول
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ترجم ��ة �أه ��داف الإ�سرتاتيجية الوطني ��ة لل�صناعة الوطنية،
وت�سخ ��ر كافة �إمكاناته ��ا لتحقيق تطلعاته ��ا وتوفري الأرا�ضي
ال�صناعي ��ة املطورة امل ��زودة باخلدمات واملراف ��ق الأ�سا�سية،
وحتقيق اخلدمات التي يحتاجها امل�ستثمر ال�صناعي ،وتوفري
معايري عاملية يف مدنها ال�صناعية ،لتحفيزهم على اال�ستثمار
يف املج ��ال ال�صناعي ،بو�صفه �أحد �أه ��م القطاعات الداعمة
جله ��ود التنمية امل�ستدامة يف اململك ��ة ،وامل�ضي باململكة قدم ًا
مل�صاف الدول املتقدمة �صناعي ًا.

جممع لل�صناعات الدوائية مبدينة �سدير لل�صناعة والأعمال
يف ب ��ادرة جديدة لإن�ش ��اء جتمع عنقودي ل�صناع ��ات نوعية.
وق ��ال مدير عام الهيئة ال�سعودية للم ��دن ال�صناعية ومناطق
التقني ��ة املهند� ��س �صال ��ح ب ��ن �إبراهي ��م الر�شي ��د �إن املجمع
اجلدي ��د مبدينة �سدي ��ر لل�صناع ��ة والأعمال جه ��د م�شرتك
بالتعاون مع الربنامج الوطن ��ي للتجمعات ال�صناعية و�شركة
مكين ��زي لال�ست�ش ��ارات وامل�ستثمري ��ن الراغب�ي�ن يف �إن�ش ��اء
م�صانع �أدوية باململكة".
ومت ا�ستقطاب �أكرث م ��ن  6م�صانع �أدوية �ستكون نواة جاذبة
ملزي ��د من ال�ش ��ركات املحلية والعاملي ��ة املتخ�ص�صة ب�صناعة
ال ��دواء وامل�ستلزمات الطبية .وقد خ�ص�ص ��ت الهيئة م�ساحة
قدره ��ا 250000م 2يف املرحل ��ة الأوىل ملجم ��ع ال�صناع ��ات
الدوائية ،كما �سيتم تخ�صي�ص م�ساحة �أكرب يف املرحلة الثانية
بحيث تت�ضمن املدينة ال�صناعية جممع ًا لل�صناعات الدوائية.
كما خ�ص�صت "مدن" موقع ًا �صناعي ًا ل�شركة �أدوية �سدير على
م�ساح ��ه � 77ألف م .2وب�شراكة كورية جنوبية تلم�ست "مدن"
تغطي ��ة �أح ��د املتطلب ��ات املهم ��ة يف جم ��ال �صناع ��ة الأدوية،
وهو م ��ا يخت�ص ب�أدوية ال�سرطان مبا تنط ��وي عليه من �أبعاد
عالجية واقت�صادية .وت�أت ��ي اخلطوة يف �سياق خطط الهيئة
ال�ستقط ��اب ا�ستثمارات نوعية ذات قيمة عالية لال�ستثمار يف
مدنها ال�صناعية.
ويق ��ول املهند�س �صال ��ح الر�شيد مدير ع ��ام الهيئة ال�سعودية
للم ��دن ال�صناعي ��ة ومناط ��ق التقني ��ة �إن "م ��دن" تعمل على
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احلد من الهجرة:
تُعد مدين ��ة �سدير لل�صناعة والأعمال �إح ��دى املدن املفتوحة
على خي ��ارات �صناعي ��ة ذات م ��ردود اقت�ص ��ادي واجتماعي
وا�س ��ع ،وه ��ي بذات الوق ��ت �أقوى تعب�ي�ر عن مفه ��وم التنمية
املتوازن ��ة ،حي ��ث �إنه ��ا انطلق ��ت مرتافق ��ة مع �أه ��داف خطة
التنمي ��ة التا�سع ��ة التي ركزت عل ��ى حتقيق التنمي ��ة املتوازنة
بني مناطق اململكة ودع ��م م�ساهمتها االقت�صادية والثقافية،
وكانت �إ�شارة اقت�صادية مهمة من خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف حفل تد�شني املدينة ال�صناعية
من �أن املدينة متلك من املقومات ما يجعلها قادرة على جذب
املزي ��د م ��ن الأي ��ادي العاملة ،وتوط�ي�ن ال�شواغ ��ر الوظيفية،
وامل�ساهم ��ة يف احلد من الهجرة �إىل املدن الكبرية باعتبارها
قاعدة لقيام �صناعات متنوعة وحديثة مبحافظات الريا�ض،
وما �سيرتتب عليه من نقلة ح�ضارية كربى مبحافظة املجمعة
واملدن املجاورة كمدينة متري وحوطة �سدير.
 293م�صنع ًا:
ا�ستتبعت مدين ��ة �سدير لل�صناع ��ة والأعمال تق�سيم� � ًا مثالي ًا
مل�صانعها �أو بالأحرى ملناطقها الت�صنيعية على م�ستويني وهي
منطقة ال�صناعات املتو�سطة واخلفيفة وت�شمل:
 ال�صناع ��ات املتو�سط ��ة (ت�شكي ��ل املع ��ادن والبال�ستي ��كومنتجات الورق).
 ال�صناعات الغذائية. ال�صناعات الدوائية.ومنطقة ال�صناعات الثقيلة ومواد البناء:
ـ ال�صناعات املعدنية الثقيلة (�صهر ودرفلة املعادن).
ـ �صناعات مواد البناء (املنتجات الإ�سمنتية ب�أنواعها).

برعاية:

المجمعات السكنية المزمع إنشاؤها في مدينة سدير للصناعة واألعمال

وتتوزع عل ��ى :ال�صناع ��ات املعدني ��ة الأ�سا�سي ��ة  26م�صنع ًا،
ومنتجات غذائي ��ة  24م�صنع ًا ،ومواد بناء و�صناعات خزفية
وزجاجي ��ة  47م�صنع� � ًا ،ومنتجات خ�شبية و�أث ��اث  7م�صانع،
ومنتجات كيماوية وبال�ستيكية  75م�صنع ًا ،ومنتجات معدنية
م�صنع ��ة وماكين ��ات ومع ��دات  73م�صنع� � ًا ،ومنتج ��ات ورق
وطباعة ون�شر  8م�صان ��ع ،ومن�سوجات م�صنع واحد ،و�أخرى
 32م�صنع� � ًا ،تراف ��ق ذلك مع ان�ضم ��ام العديد من العالمات
التجاري ��ة الرائ ��دة مث ��ل �شرك ��ة �سمن ��ان ،وند�س ��ور ،هريف،
دهانات اجلزي ��رة ،وم�صنع �شركة �أدوية �سدي ��ر ال�صناعية،
وم�صن ��ع املواد الفعالة الطبية .وترتق ��ب الأو�ساط ال�صناعية
دخ ��ول بع�ض من �أ�شه ��ر العالمات التجاري ��ة حلجز مواقعها
يف املدين ��ة وهي من �ضم ��ن العالمات التي ينتظ ��ر �أن ت�صنع
الف ��ارق الفني واالبتكاري يف ع ��امل ال�صناعة ودعم توجهات
الإ�سرتاتيجية الوطنية.

مدينة امل�ستقبل:
يع ��ول خمطط ��و "م ��دن" توقع ��ات وطموح ��ات كث�ي�رة عل ��ى
خمرجات مدين ��ة �سدي ��ر لل�صناعة والأعم ��ال ،ويدعم ذلك
بني ��ة تخطيطية منفذة على �أعلى امل�ستويات ،وقواعد �صناعة
وطنية ذات ج ��ودة تناف�س امل�ستورد ،وعالم ��ات جتارية قوية
تدعم توجه " مدن" جلعل املدينة من�صة ت�صدير ،ف�ض ًال عن
توط�ي�ن �صناع ��ة ذات قيمة م�ضافة جتمع اجل ��ودة �إىل جانب
ال�سعر املناف�س ،وال يغيب عن �أذهان خمططي املدينة قدرتها
على خل ��ق �سوق قوية �ضم ��ن موقع متو�س ��ط يتمتع برتابطات
طرق �إ�سرتاتيجية وجمتمعات �سكانية مزدهرة.
�إنها مدينة جتمع مزيج ًا من الأفكار ال�صناعية واخلربات الفنية
ومنتج ��ات التدريب املتطورة خللق مفه ��وم جديد يتكامل مع
طموحات الدولة يف توطني مناذج �صناعية عالية القيمة لت�ضع
�أبناء الوطن �أمام طيف وا�سع من اخليارات الوظيفية املناف�سة.
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تضم مرافق خدمية وتعليمية بمواصفات عالمية

«مدن» تشرع في تطوير المجمعات

السكنية في المدن الصناعية في المملكة
تعتزم الهيئة السعودية
ل����ل����م����دن ال���ص���ن���اع���ي���ة
التقنية
وم�����ن�����اط�����ق
«مدن» االنتقال بالمدن
الصناعية في المملكة
إلى مرحلة من التكامل
ال���خ���دم���ي ومنظومة
من المرافق والخدمات
ال��ن��وع��ي��ة ب��م��ا يجعلها
م���ك���ان� ً��ا ج����اذب� ً���ا للسكن
وال��ع��م��ل واالستثمار.

وتن ��وي "مدن" كمرحلة �أوىل بناء املجمع ��ات ال�سكنية واملكتبية
املدعوم ��ة بباقة من املرافق التعليمي ��ة واخلدمية والرتفيهية يف
عدد م ��ن امل ��دن ال�صناعية يف كل م ��ن الدمام وج ��دة واملدينة
واخلرج وحائل و�سدير ،حيث مت التعاقد مع دار ا�ست�شارية عاملية
لت�صميم �سل�سلة من املدار� ��س الدولية التي تتم �إدارتها ب�أف�ضل
الأ�سالي ��ب التعليمية والتدريبية ذات اجلودة العالية ،ف�ض ًال عن
املعاه ��د وامل�ست�شفي ��ات وامل�ص ��ارف ومراكز الت�س ��وق والرتفيه
والوح ��دات الفندقية جلعلها مدن ًا منوذجية ذكية ذات جتمعات
عنقودي ��ة ع�ب�ر �ش ��راكات عاملية مع القط ��اع اخلا� ��ص ،م�ضيف ًا
�أن م ��ن املتوق ��ع �أن ت�ستقط ��ب ه ��ذه التجمعات خ�ل�ال ال�سنوات
اخلم� ��س القادمة �أكرث من � 40ألف �ساكن �أو ع�شرة �آالف �أ�سرة.
ولف ��ت احل�سيني �إىل �أن مدن تعمل عل ��ى �إن�شاء مدار�س متميزة
من خالل تقدمي مناهج متطورة ومبانٍ جمهزة ب�أحدث املرافق
وبت�صميم معماري فري ��د ،لت�صبح عامل جذب هام لل�سعوديني
للعمل وال�سك ��ن يف املجمعات ال�سكنية داخ ��ل املدن ال�صناعية،
وق ��د ا�ستعان ��ت م ��دن بال�ش ��ركات العاملية املتخ�ص�ص ��ة يف هذا
املج ��ال ،حي ��ث مت التعاقد م ��ع �شركة "جيم ��ز" املتخ�ص�صة يف
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�إن�ش ��اء وت�شغي ��ل املدار�س بهدف خل ��ق نظام تعليم ��ي منوذجي
ومتط ��ور ،حي ��ث �ستوف ��ر املدار� ��س نوعني م ��ن املناه ��ج؛ منهج
التعلي ��م العام املتط ��ور وكذلك املنهج العامل ��ي .وقد مت ت�صميم
املدار� ��س بحي ��ث حتت ��وي عل ��ى مراف ��ق متكامل ��ة مث ��ل املعامل
العلمي ��ة ،املن�ش� ��آت الريا�ضي ��ة ،امل�ساب ��ح ،قاع ��ات امل�ؤمت ��رات،
بالإ�ضافة لتوف�ي�ر خدمات �أخرى مثل التغذي ��ة والنقل والنظام
الأمني .و�سيتم البدء هذا العام يف �إن�شاء �أول مدر�سة يف املدينة
ال�صناعية الرابعة يف جدة مب�ساحة � 45ألف مرت مربع بق�سمني
(البنني والبنات).
واعتمدت "مدن" �إن�شاء م�شروعات ومرافق تعليمية يف عدة مدن
�صناعي ��ة باململكة خلدمة �ساكني املجمع ��ات ال�سكنية ،م�ضيف ًا:
"لدين ��ا خطة طموحة لتعزيز املرافق يف املدن ال�صناعية من
خالل امل�شروعات املزمع طرحها".
يذك ��ر �أن "مدن" الت ��ي تعترب �أكرب مطور للم ��دن ال�صناعية يف
اململكة ،تدير  34مدينة �صناعية موزعة يف كل مناطق اململكة ،وقد
حققت قفزة يف م�ساحات الأرا�ضي ال�صناعية املط َّورة من 40.5
مليون م  2يف 2008م� ،إىل  178مليون م  2بنهاية عام 2014م.

برعاية:
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صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد
خالل النصف األول من العام المالي
ً
قرضا بقيمة ( )4.2مليار ريال
(2015م) 69

حق���ق صندوق التنمية الصناعية الس���عودي نتائج طيبة خالل النص���ف األول من العام المالي
ً
قرضا ُقدمت للمساهمة في تمويل ()60
1437/1436هـ (2015م) ،تمثلت في اعتماده ()69
ً
ً
ً
جديدا وتوس���عة تس���عة مش���اريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها ()4.2
صناعيا
مش���روعا

ملي���ار ري���ال ،فيما بلغ إجمالي اس���تثماراتها ( )13.14مليار ريال ،أي بزيادة قدرها  %10في عدد
الق���روض المعتم���دة ،و %64ف���ي قيمته���ا و %173في إجمال���ي اس���تثماراتها مقارنة بالنصف
األول من العام المالي السابق 1436/1435هـ .ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع ()4373
ً
ً
إيجابيا عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي
مؤشرا
فرصة عمل مباشرة مما ُيعد
بالمملكة ،ويعكس توقعاتهم اإليجابية لمس���ار التنمي���ة في المملكة خالل األعوام القادمة.

جاء ذلك يف ت�صريح للأ�ستاذ عبدالكرمي بن �إبراهيم النافع
مدير عام �صن ��دوق التنمية ال�صناعية ال�سع ��ودي �أو�ضح فيه
موا�صل ��ة ال�صندوق لأدائه الفاعل يف دعم التنمية ال�صناعية
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يف خمتل ��ف مناط ��ق اململك ��ة� ،إذ �أ�شار �إىل االرتف ��اع يف عدد
وقيم ��ة قرو�ض ال�صن ��دوق املعتمدة للمناط ��ق الواعدة خالل
الن�ص ��ف الأول من املايل احل ��ايل 1437/1436هـ ،حيث بلغ

برعاية:

عدده ��ا ( )34قر�ض� � ًا بقيمة ( )1.325ملي ��ون ريال� ،أي ما
ميث ��ل ن�سبة  %49من ع ��دد القرو�ض و %32م ��ن قيمة قرو�ض
ال�صندوق املعتمدة يف الن�صف الأول من العام املايل احلايل،
بينم ��ا كانت هذه الن�سبة ال تتعدى  %14و  %15فقط من حيث
الع ��دد والقيمة قب ��ل تطبي ��ق ال�ضوابط اخلا�ص ��ة برفع ن�سبة
التمويل مبا ال يزيد عن  %75من تكلفة امل�شروع بد ًال من %50
ولفرتة �سداد ال تزيد عن � 20سنة بد ًال من � 15سنة للم�شاريع
املقام ��ة يف ه ��ذه املناطق ،وذلك يف نهاية ع ��ام 1432هـ .كما
�أ�ش ��ار مدير ع ��ام ال�صندوق �إىل �أن ه ��ذه النتائج ت�ؤكد جناح
�سيا�س ��ة الدول ��ة يف ت�سريع وت�ي�رة التنمية والنم ��و يف املناطق
الواع ��دة� ،إذ ت�أت ��ي هذه النتائ ��ج كانعكا�س لتبن ��ي ال�صندوق
العديد م ��ن احلوافز امل�شجعة لال�ستثم ��ار ال�صناعي يف هذه
املناط ��ق ،ومنه ��ا رف ��ع احلد الأق�ص ��ى لقر� ��ض ال�صندوق يف
املناط ��ق الواعدة �إىل ( )1.2مليار ري ��ال بالن�سبة لل�شركات
امل�ساهم ��ة ،و�إىل ( )400ملي ��ون ري ��ال للم�ؤ�س�س ��ات الفردية
وال�ش ��ركات الأخ ��رى ،وذلك �إميان� � ًا من ال�صن ��دوق ب�ضرورة
حتقيق التنمي ��ة املتوازنة بني املناطق وا�ستغ�ل�ال املزايا التي
تتمت ��ع به ��ا كل منطقة وب�أهمي ��ة امل�ساهمة يف رف ��ع م�ستويات
الدخول وزيادة ا�ستقطاب طالبي العمل من املواطنني.
تنامي اال�ستثمارات:
كم ��ا �أو�ضح الأ�ست ��اذ عبدالكرمي الناف ��ع �أن �أداء ال�صندوق
خ�ل�ال الن�ص ��ف الأول من الع ��ام املايل احل ��ايل ي�ؤكد على
وج ��ود اجتاه ��ات وا�ضح ��ة لتنام ��ي امل�شاري ��ع اال�ستثمارية
ال�صناعي ��ة اجلديدة مقارن ��ة مب�شاريع التو�سع ��ة للم�صانع
القائم ��ة ،حي ��ث بل ��غ ع ��دد امل�شاري ��ع ال�صناعي ��ة اجلديدة
( )60م�شروع ًا مقاب ��ل ( )9قرو�ض مل�شاريع تو�سعة مل�صانع
قائمة ،متث ��ل القرو�ض املقدمة للم�شاري ��ع اجلديدة حوايل
 %87م ��ن عدد قرو�ض ال�صندوق خ�ل�ال الن�صف الأول من
العام احلايل .وبلغت قيمة القرو�ض املعتمدة لهذه امل�شاريع
اجلدي ��دة ح ��وايل ( )4مليارات ريال لت�ستح ��وذ بذلك على
 %95م ��ن �إجمايل قيم ��ة القرو�ض املعتم ��دة خالل الن�صف
الأول من العام ،فيما بلغ حجم ا�ستثماراتها ( )12.7مليار
ري ��ال لت�ش ��كل بذلك ح ��وايل  %97من �إجم ��ايل ا�ستثمارات
امل�شاريع املعتمدة خالل نف�س الفرتة.
�أم ��ا م ��ن حي ��ث الدع ��م ال ��ذي قدم ��ه ال�صن ��دوق للم�شاريع

ال�صناعي ��ة ال�صغ�ي�رة (والت ��ي ت�صل قيمة قرو�ضه ��ا �إىل 15
مليون ريال ف�أقل) ،فقد �أو�ضح الأ�ستاذ عبدالكرمي النافع �أن
ال�صن ��دوق وا�صل دعمه اخلا�ص له ��ذه امل�شاريع ،حيث اعتمد
عدد ( )39قر�ض� � ًا لهذه الفئة خالل الن�صف الأول من العام
املايل احل ��ايل لت�ستحوذ بذلك على  %57م ��ن عدد القرو�ض
املعتمدة وبقيمة �إجمالية للقرو�ض بلغت ( )282مليون ريال،
و�ست�ض ��خ ه ��ذه امل�شاريع ا�ستثم ��ارات قدرها ح ��وايل ()547
مليون ريال.
وم ��ن حيث التوزيع القطاعي لقيم ��ة القرو�ض التي اعتمدها
ال�صن ��دوق خ�ل�ال الن�صف الأول م ��ن العام امل ��ايل احلايل،
�أ�ش ��ار الأ�ستاذ عبدالك ��رمي النافع �إىل �أن قط ��اع ال�صناعات
اال�ستهالكية ت�صدر جميع القطاعات بقيمة ( )2.089مليون
ريال ،يلي ��ه قطاع ال�صناع ��ات الكيميائية بقيم ��ة ()1.013
ملي ��ون ريال ،ث ��م قطاع ال�صناع ��ات الأخ ��رى بقيمة ()666
ملي ��ون ريال ،فقط ��اع �صناعات م ��واد البناء بقيم ��ة ()287
مليون ري ��ال ،ثم قطاع ال�صناع ��ات الهند�سية بقيمة ()142
ملي ��ون ري ��ال .وب�شكل ع ��ام فقد بل ��غ �إجمايل ع ��دد القرو�ض
ال�صناعي ��ة الت ��ي اعتمده ��ا ال�صن ��دوق من ��ذ ت�أ�سي�سه وحتى
نهاي ��ة الن�صف الأول من العام املايل احلايل 1437/1436هـ
( )3838قر�ض ًا ،بلغ �إجمايل اعتماداتها ( )122.184مليون
ريال ُقدمت للم�ساهمة يف �إن�ش ��اء ( )2777م�شروع ًا �صناعي ًا
يف خمتلف �أنحاء اململكة.
واختت ��م الأ�ستاذ عبدالك ��رمي النافع ت�صريحه ب� ��أن ال�صندوق
يتطل ��ع �إىل ا�ستقبال طلبات امل�ستثمري ��ن لتمويل �صناعات ذات
�ال بحيث ت�ساه ��م يف رفع تناف�سي ��ة ال�صناعة
حمت ��وى تقني ع � ٍ
الوطني ��ة وتعزي ��ز دور ال�صناع ��ة يف حتويل االقت�ص ��اد الوطني
�إىل اقت�صاد قائم على املعرفة .كما �أهاب بامل�ستثمرين بتوجيه
ا�ستثماراته ��م �إىل مناط ��ق اململك ��ة املختلف ��ة وخا�ص ��ة املناطق
الواع ��دة م�ساهم ًة منه ��م يف التنمية واال�ستف ��ادة الق�صوى من
املزاي ��ا الن�سبي ��ة املتوفرة يف تل ��ك املناطق .كما توج ��ه الأ�ستاذ
النافع بال�شكر ملقام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده
الأم�ي�ن و�سم ��و ويل ويل العهد – حفظه ��م اهلل – على دعمهم
املتوا�ص ��ل لل�صن ��دوق ،و�إىل معايل وزي ��ر التج ��ارة وال�صناعة
– رئي� ��س جمل� ��س �إدارة ال�صندوق – عل ��ى متابعته الدقيقة
وتوجيهات ��ه امل�ستم ��رة لل�صن ��دوق ،و�إىل �أع�ضاء جمل� ��س �إدارة
ال�صندوق على متابعتهم لعمل ال�صندوق وتوجيهاتهم املتوا�صلة.
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توزيع جغرافي دقيق يحقق أهداف التنمية المتوازنة

أداء متميز لبرنامج كفالة لتمويل المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

واصل برنامج كفالة تمويل المنش���آت الصغيرة والمتوس���طة دوره المتميز في دعم
ً
إيمانا منه
المنش���آت الصغيرة والمتوس���طة في المملكة العربية الس���عودية ،وذل���ك

بالدور الرئيسي الذى يلعبه البرنامج في خدمة المجتمع ،وتوسيع قاعدة المستفيدين،

وإيج���اد ف���رص عم���ل جدي���دة تس���اهم في تقلي���ل مع���دالت البطال���ة ف���ي المملكة.

و�شه ��د الع ��ام الثامن النطالق ��ة الربنام ��ج �أدا ًءا متميز ًا،
�إذ اعتم ��دت �إدارة الربنامج خالل الرب ��ع الأول من العام
امل ��ايل 1436/1435هـ2014( ،م) ( )652كفالة ،مقــابل
( )488كفال ��ة مت اعتمادها خ�ل�ال نف�س الفرتة من العام
ال�سابق ،مبعدل من ��و بلغت ن�سبته ( ،)٪34ا�ستفادت منها
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( )289من�ش�أة �صغرية ومتو�سطة ،مقابــــل ( )250من�ش�أة
خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق ،بزيادة بلغت ن�سبتها
( ،)٪16وبقيمة �إجمالية للكفاالت بلغت ( )311,6مليون
ريال ،مقابل ( )256,7مليون ريال خالل نف�س الفرتة من
العام ال�سابق ،بزيادة بلغت ن�سبتها ( ،)٪21يف حني بلغت

برعاية:

قيم ��ة التمويل املقدم م ��ن البنوك امل�شارك ��ة يف الربنامج
( )571,8مليون ريال ،مقابل ( )448,3مليون ريال لنف�س
الفرتة من العام ال�سابق ،بزيادة بلغت ن�سبتها (.)٪28
وت�ص���در قطاع الت�شيي���د والبناء (الأعم���ال االن�شائية
 ال�صيانة والت�شغيل -مق���اوالت فرعية متخ�ص�صة)كاف���ة القطاع���ات االقت�صادي���ة م���ن حي���ث الأهمي���ة
الن�سبي���ة لإجمايل عدد الكفاالت املعتمدة خالل الربع
الأول م���ن العام امل���ايل 1436/1435ه���ـ2014( ،م)،
بن�سب���ة ( ،)٪57يلي���ه يف الأهمي���ة قط���اع التج���ارة
بن�سب���ة ( ،)٪13ثم القط���اع خدمات امل���ال والأعمال
بن�سب���ة ( ،)٪11و قطاع ال�صناع���ة بن�سبة (� ،)٪9أما
القطاعات الأخرى فمثلت ما ن�سبته (.)٪9
وف ��ى �إطار حتقيق ه ��دف التنمية املتوازن ��ة ،فقد حر�صت
�إدارة الربنام ��ج عل ��ى ا�ستف ��ادة جمي ��ع املناط ��ق الإدارية
باململكة من الربنامج ،وتوزع ��ت الكفاالت املعتمدة خالل
الرب ��ع الأول من العام امل ��ايل 1436/1435هـ2014( ،م)
لي�شتم ��ل �أكرب عدد ممكن من املناط ��ق الإدارية باململكة,
وت�صدرت منطقة الريا�ض �إجمايل عدد الكفاالت املعتمدة
م ��ن حي ��ث الأهمي ��ة بن�سب ��ة ( ،)٪53تلته ��ا يف الأهمي ��ة
املنطق ��ة ال�شرقي ��ة بن�سبة ( ،)٪22ومنطق ��ة مكة املكرمة
بن�سبة ( ،)٪12ثم منطقة ع�سري بن�سبة (� ،)٪5أما باقي
املناطق فمثلت ما ن�سبته (.)٪8
وبالن�سب ��ة جله ��ات التموي ��ل امل�شاركة م ��ع الربنامج ،فقد
ت�ص ��در البنك الأهل ��ي التجاري كافة البن ��وك وامل�صارف
امل�شارك ��ة يف الربنامج م ��ن حيث �إجمايل ع ��دد الكفاالت
املعتمدة خالل الربع الأول من العام املايل 1436/1435هـ،
(2014م) بن�سبة ( ،)٪36ويف املرتبة الثانية بنك الريا�ض
بن�سب ��ة ( ،)٪22ث ��م م�صرف الراجح ��ي بن�سبة (،)٪17
والبن ��ك ال�سع ��ودي الهولن ��دي وجمموع ��ة �سامب ��ا املالية
لكل منهما� ,أما باقي البنوك الأخرى فمثلت
بن�سبة (ٍ )٪5
ما ن�سبته ( )٪15من �أجمايل عدد الكفاالت املعتمدة.
ومن ��ذ انطالق الربنامج يف العام امل ��ايل 1427/1426هـ،
(2006م) وحت ��ى نهاي ��ة الرب ��ع الأول م ��ن الع ��ام امل ��ايل
1436/1435هـ2014( ،م) اعتمدت �إدارة الربنامج عدد

( )7,932كفالة ا�ستفادت منها ( )4,371من�ش�أة �صغرية
ومتو�سط ��ة ،وبقيم ��ة �إجمالي ��ة للكفاالت بلغ ��ت ()3,901
مليون ري ��ال ،مقابل اعتماد للتمويل بل ��غ قيمته الإجمالية
( )7,756مليون ريال.
بلغ �إجم ��ايل الكفاالت املن�صرفة منذ بداية الربنامج عام
2006م وحتى نهاي ��ة الربع الأول لعام 2014م عدد ()69
كفالة بن�سبة  ٪0.87من �إجمايل عدد الكفاالت املعتمدة،
وبقيمة �إجمالية للكفاالت بلغت ( )30.3مليون ريال ،وهو
م ��ا ميث ��ل  ٪0.77من �أجم ��ايل قيمة الكف ��االت املعتمدة.
وميثل عدد الكفاالت املن�صرفة ما ن�سبته  ٪ 2من �إجمايل
ع ��دد الكفاالت ال�سارية حتى نهاي ��ة عام 2014م (3,341
كفال ��ة �سارية) ،يف حني متثل قيمة الكفاالت املن�صرفة ما
ن�سبته  ٪1.6من �إجمايل قيمة الكفاالت ال�سارية (1,780
مليون ريال).
وجدير بالذكر �أن ن�شاط الربنامج مل يقت�صر على �إ�صدار
الكفاالت لتوفري التمويل الالزم لقطاع املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سط ��ة ،بل امت ��د لي�شمل جان ��ب التدري ��ب والتثقيف
والتطوير لأ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة واجلهات
ذات العالقة ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
التابعة للبنك الدويل واملعهد امل�صريف التابع مل�ؤ�س�سة النقد
العرب ��ي ال�سعودي ومب�شاركة البنوك وامل�صارف ال�سعودية
والغرف التجاري ��ة ال�صناعية باململكة .ومنذ بداية ن�شاط
التدري ��ب يف الربنامج وحتى نهاي ��ة العام 1434/1433هـ
(2012م) ،نف ��ذ الربنام ��ج ع ��دد ( )59دورة تدريبية يف
خمتلف مناطق اململكة الإدارية ،حتت م�سمى (�أ�سا�سيات
البداي ��ة يف ت�شغيل و�إدارة الأعم ��ال التجارية) موجهة �إىل
�أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،ا�ستفاد منها عدد
( )1,400متدرب� � ًا من بينه ��م ( )1,045متدرب ًا و()355
متدربة .كما نظم الربنامج عدد ًا من الفعاليات التثقيفية
حتت م�سمى (يوم املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة) بالتعاون
مع الغ ��رف التجارية والبنوك امل�شارك ��ة لتعريف �أ�صحاب
املن�ش� ��آت بالربنامج و�شروطه وم�ستلزمات و�آليات العمل،
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف العديد من املنتديات وامللتقيات
واملعار�ض اخلا�صة باملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
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تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي %20

اإلستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام
1441هـ (2020م)

تول���ي الدولة عناية كبيرة بقطاع الصناعة القائم على المعرفة والنهوض به ،وتعزيز محفزاته،
ودع���م الق���درات االبتكارية والتنافس���ية ،وتعزيز القيم���ة المضافة إلحداث نقل���ة نوعية تلبي
طموح���ات التح���ول لمرحل���ة تنوي���ع القاع���دة االقتصادي���ة التي تتطل���ب منظوم���ة مكثفة من
ويعن���ى بجميع التفاصي���ل المؤدية إلى بناء
التخطي���ط االحتراف���ي الذي تتكام���ل فيه األدوار ُ
مي���زات نس���بية وق���درات تنافس���ية تحم���ي االقتصاد الوطن���ي م���ن التقلب���ات العالمية في
ً
ً
ً
متوازنا لكاف���ة المؤش���رات االقتصادية.
ونم���وا
اس���تقرارا
أس���عار وعائ���دات النف���ط ،وتضمن

وق���د جتل���ى ه���ذا االهتم���ام الكب�ي�ر يف اعتم���اد
جمل����س ال���وزراء ال�سع���ودي ،بالق���رار رق���م (،)35
1430/02/07ه���ـ ،الإ�سرتاتيجي���ة الوطنية لل�صناعة
حتى عام 1441هـ (2020م).
وق ��د انط ��وت الإ�سرتاتيجي ��ة عل ��ى �أهداف طموح ��ة وحماور
حم ��ددة �سيتم م ��ن خالله ��ا �إجناز ه ��ذه الأه ��داف ،كما مت
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حتدي ��د اجلهات التي �ستك ��ون م�س�ؤولة عن �إجن ��از كل حمور
م ��ن املح ��اور .وقد ت�ضم ��ن ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء باعتماد
الإ�سرتاتيجية عدد ًا من ال�ضوابط والتوجيهات التي ت�ستهدف
�إجن ��از الإ�سرتاتيجي ��ة وحتقي ��ق �أهدافها يف املوع ��د املحدد.
ونعر�ض �أدناه لأبرز �أهداف وحماور الإ�سرتاتيجية والتوقعات
امل�ستقبلية يف هذا اخل�صو�ص.

برعاية:

�أب��رز الأه��داف العام��ة واملح��ددة للإ�سرتاتيجي��ة
بحلول عام 2020م:
ته ��دف الإ�سرتاتيجي ��ة ال�صناعي ��ة �إىل حتقيق نقل ��ة حقيقية
يف العدي ��د م ��ن اجلوان ��ب منه ��ا  :تطوي ��ر تقني ��ات الإنت ��اج،
تنوي ��ع املنتجات ال�صناعية ،نقل وتوط�ي�ن التقنيات املنا�سبة،
وتطوي ��ر امله ��ارات الالزم ��ة للنهو� ��ض بالقط ��اع ال�صناعي.
كم ��ا ته ��دف الإ�سرتاتيجي ��ة �إىل ا�ستقط ��اب اال�ستثم ��ارات
الوطنية والأجنبية بهدف زي ��ادة القيمة امل�ضافة لل�صناعات
امل�ستهدف ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل بن ��اء قواعد معلوم ��ات �صناعية
حتقق الت�شابك والتكام ��ل ال�صناعي ،تطوير برامج تطبيقية
لتفعيل املوا�صف ��ات القيا�سية والعمل على االرتقاء مب�ستويات
اجل ��ودة بهدف ت�سهيل النفاذ �إىل الأ�سواق اخلارجية ،حتفيز
تنوع ال�صناعات ذات امليزة الن�سبية وال�صناعات املكملة لها،
بالإ�ضاف ��ة �إىل ت�شجيع اال�ستثمار يف تطوي ��ر البنية الأ�سا�سية
للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية.
�إال �أن �إجن ��از الأه ��داف امل�ش ��ار �إليه ��ا �أعاله يتطل ��ب تطوير
وحتدي ��ث بيئة الأعم ��ال ،والأنظم ��ة والإج ��راءات ال�صناعية
لتك ��ون �أكرث اعتم ��اد ًا عل ��ى الو�سائ ��ل التقني ��ة والإلكرتونية.
كما ت�سته ��دف الإ�سرتاتيجي ��ة تطوير ال�صناع ��ات ال�صغرية
واملتو�سطة وال�صناعات احلرفية والتقليدية.
وبن��اءا على الأه��داف ال�شامل��ة امل�شار �إليه��ا �أعاله،
ً
يفرت���ض �أن يتمكن القطاع ال�صناعي الوطني بنهاية
ع��ام 2020م من حتقيق معدالت من��و حمددة وذلك
على النحو التايل:
• رفع م�ساهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي ال�سعودي �إىل
. %20
• رفع القيمة امل�ضافة ال�صناعية بحوايل ثالثة �أ�ضعاف.
• زيادة ح�صة ال�صادرات ال�صناعية من م�ستواها احلايل
(� )%18إىل حوايل . %35
• زي ��ادة ال�ص ��ادرات ذات القاع ��دة التقنية م ��ن م�ستواها
احلايل (� )%30إىل . %60
• زي ��ادة ن�سب ��ة العمالة ال�صناعي ��ة ال�سعودية من م�ستواها
احلايل (� )%15إىل . %30
• التمك ��ن م ��ن �أن تتب ��و�أ اململك ��ة مرتبة �أف�ض ��ل ( 30على
الأقل) بني الدول ال�صناعي ��ة بحلول عام 2020م ،من خالل
حت�سني الرتتيب مبعدل مرتبتني كل عام.

املحاور الرئي�سة للإ�سرتاتيجية:
حت ��ى ميك ��ن �إجن ��از الأه ��داف امل�ش ��ار �إليه ��ا �أع�ل�اه ،تبنت
الإ�سرتاتيجي ��ة عدد ًا من املح ��اور الرئي�س ��ة ،والتي ت�ستهدف
�إع ��داد وتطوير خمتلف القطاعات وامل�ؤ�س�سات ذات االرتباط
املبا�شر �أو غري املبا�شر بال�صناعة لتكون م�ؤهلة للقيام بدورها
املن�ش ��ود .وقد ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية يف �صيغتها املعتمدة من
جمل�س الوزراء ثمانية ( )8حماور رئي�سية ،يفرت�ض �أن يرتتب
على تطويرها �إجن ��از الأهداف امل�شار �إليه ��ا �أعاله ،و�ضمان
ا�ستدامة التنمية ال�صناعية يف اململكة .و�أدناه �أبرز ما ت�ضمنه
كل حمور من هذه املحاور:
املحور الأول:
وه ��و املتعلق مبنظوم ��ة البيئ ��ة الكلي ��ة للأعم ��ال واال�ستثمار
ال�صناعي والتحالفات الإ�سرتاتيجية العاملية ،حيث ي�ستهدف
حت�س�ي�ن �سيا�سات االقت�صاد الكلي ،مث ��ل ال�سيا�سات النقدية
واملالية والأجور وحتقيق اال�ستقرار يف امل�ؤ�شرات االقت�صادية
الكلية ،مبا ي�ضمن حفز اال�ستثمارات املحلية والأجنبية وخا�صة
يف القط ��اع ال�صناع ��ي .بالإ�ضاف ��ة �إىل حت�س�ي�ن ال�سيا�س ��ات
التجارية و�سيا�سات املناف�سة يف الأ�سواق .كما يدخل يف �إطار
هذا املحور ،تطوير منظومة الت�شريعات والإجراءات اخلا�صة
باملن�ش� ��آت ال�صناعي ��ة مثل �أنظم ��ة التجارة والعم ��ل والطاقة
والتعدين...الخ.
املحور الثاين:
ويخت� ��ص مبنظوم ��ة التجمع ��ات ال�صناعي ��ة وحف ��ز التن ��وع
االقت�ص ��ادي والتنمية املتوازنة عل ��ى م�ستوى املناطق ،وي�شكل
ه ��ذا املحور �أكرب و�أ�ضخم �أن�شط ��ة الإ�سرتاتيجية �إذ ي�ستحوذ
عل ��ى ح ��وايل ن�ص ��ف التموي ��ل املخ�ص� ��ص للإ�سرتاتيجي ��ة.
وت�ؤك ��د التج ��ارب العاملي ��ة الناجحة يف عملي ��ة الت�صنيع على
�أن التجمع ��ات ال�صناعي ��ة والرتك ��ز ال�صناع ��ي كان من �أهم
مقومات تط ��ور ال�صناعة ،حيث تتجم ��ع خمتلف ال�صناعات
املرتبطة يف �إطار جغرايف معني (ال�صناعات املغذية و�أن�شطة
الإنت ��اج والتوزيع واخلدم ��ات املرتبطة) ،مب ��ا ي�ضمن خف�ض
التكلف ��ة يف ال�صناعة ،وحف ��ز القدرة على الإب ��داع والتطوير
نتيج ��ة االحت ��كاك وانتق ��ال امله ��ارات .وحت ��ى يتحق ��ق ه ��ذا
املحور ،يلزم الدخ ��ول يف عدد من الربامج التي ن�صت عليها
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تقارير

الإ�سرتاتيجية ،وهي برنامج للتجمعات ال�صناعية العنقودية،
وبرنامج للتجمع ��ات ال�صناعية التقني ��ة واملتقدمة ،وبرنامج
دعم م�سارات التقنية املتقدمة وبرنامج الرتويج ال�صناعي .
املحور الثالث:
وهو املتعلق مبجتمع الأعم ��ال ال�صناعي واملن�ش�آت ال�صناعية
ال�صغرية واملتو�سطة ،ومب ��ا �أن �أكرث من  %85من امل�شروعات
العامل ��ة يف اململكة تن ��درج �ضمن فئة امل�شروع ��ات ال�صغرية
واملتو�سط ��ة ( ،)SMEsفه ��ي امل�شروع ��ات الت ��ي ينبغي �أن
حتظى برعاي ��ة �أكرب ،خا�صة خ�ل�ال تلك املرحل ��ة االنتقالية
التي مير بها االقت�صاد ال�سعودي .وقد انطوى هذا املحور على
عدد من الربامج ل�ضمان �إجنازه وهي :برنامج دعم املن�ش�آت
ٍ
ال�صناعي ��ة ال�صغ�ي�رة واملتو�سط ��ة ،وبرنام ��ج احلا�ضن ��ات
للمن�ش� ��آت ال�صناعي ��ة ال�صغرية واملتو�سط ��ة ،وبرنامج مركز
م ��وارد الأعمال ،وبرنامج مركز تنمي ��ة التناف�سية والتحديث
ال�صناعي ،وبرنامج �آليات التمويل ال�صناعي .
املحور الرابع :
وهو اخلا�ص مبنظومة �شبكة العالقات بني التطوير واالبتكار
والإنت ��اج ال�صناعي ،حي ��ث �أن الفي�صل بني ال ��دول املتقدمة
وال ��دول النامي ��ة ،يكمن يف واق ��ع منظومة البح ��ث والتطوير
 ،R&Dومدى ارتباط �أن�شطة البحث والتطوير بعملية التنمية،
وكذل ��ك ارتباط خمرجات التعلي ��م باحتياجات �أ�سواق العمل
�أو احتياجات ال�صناع ��ة .ولهذا �أكدت الإ�سرتاتيجية الوطنية
لل�صناع ��ة ،على �أنه من �أجل ح�ص ��د ثمار اجلهد الذي تقوده
منظوم ��ة العلوم والتقنية يف اململكة ،ف�إن الأمر يتطلب تعظيم
القيم ��ة امل�ضافة له ��ذه البحوث ،من خ�ل�ال ربطها مبنظومة
لالبت ��كار يف ال�شركات ال�صناعي ��ة� ،إ�ضافة �إىل حفز االبتكار
يف املن�ش�آت ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة.
املحور اخلام�س:
وهو املتعل ��ق مبنظومة القوى الب�شرية وامله ��ارات ال�صناعية،
حيث يعت�ب�ر توافر العن�ص ��ر الب�شري امل�ؤهل علمي� � ًا وتدريبي ًا
وفني ًا ركيزة �أ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة .وتظهر �أهمية العن�صر
الب�ش ��ري امل�ؤه ��ل ب�شكل �أكرب يف ال�صناع ��ة ،حيث التعامل مع
الآالت احلديث ��ة واحلف ��اظ عليه ��ا و�إحداث التطوي ��ر عليها.

44

ولهذا كان من الطبيعي �أن يكون االهتمام بالعن�صر الب�شري،
من املقومات الأ�سا�سية للإ�سرتاتيجية ال�صناعية ال�سعودية.
املحور ال�ساد�س:
وه ��و املعن ��ي مبنظومة البن ��ى التحتي ��ة واخلدم ��ات الإنتاجية
والأن�شط ��ة امل�ساندة لل�صناعة ،والذي يهدف �إىل تطوير البنية
التحتي ��ة ،لي�س فقط يف املناط ��ق ال�صناعي ��ة التقليدية ،ولكن
�أي�ض ًا يف املناطق واملدن ال�صناعية اجلديدة ،ب�إن�شاء من�صات
�صناعي ��ة يف جمي ��ع مناطق اململكة .كم ��ا ي�ستهدف هذا املحور
تعزي ��ز منظومة اخلدمات والأن�شط ��ة امل�ساندة لل�صناعة؛ مثل
خدمات املناولة وال�شحن والتخزين...الخ ،وذلك بهدف حت�سني
خدمات تداول ال�سلع واملدخالت داخلي ًا وخارجي ًا .كما �أن هناك
برناجم� � ًا م�ساند ًا هدفه ت�أم�ي�ن �إمدادات الطاق ��ة الكهربائية
ب�شكل دائ ��م وم�ست ��دام للم�صانع يف خمتلف مناط ��ق اململكة.
املحور ال�سابع:
وي�سته ��دف تطوي ��ر منظوم ��ة �إ�سرتاتيجي ��ات وخط ��ط عم ��ل
للقطاع ��ات اجلدي ��دة املر�شح ��ة للتنويع االقت�ص ��ادي ،حيث
�أن تنوي ��ع وتعميق القاع ��دة ال�صناعية هو اله ��دف الأ�سا�سي
ال ��ذي و�ضع ��ت الإ�سرتاتيجية م ��ن �أجله .وعلي ��ه ،فقد �أكدت
الإ�سرتاتيجي ��ة عل ��ى �ض ��رورة اال�ستم ��رار يف دع ��م تط ��ور
ال�صناع ��ات القائم ��ة ،والتي جنح ��ت يف بناء مي ��زات ن�سبية
وتناف�سي ��ة �سوا ًء عل ��ى امل�ست ��وى الوطني �أو امل�ست ��وى العاملي،
وحتديد ًا �صناعات البرتوكيماويات.
املحور الثامن:
يتعل ��ق بالقيادة الفاعلة للإ�سرتاتيجي ��ة ،حيث �أن �إجناز تلك
الإ�سرتاتيجي ��ة بكل م ��ا ت�ضمنته من �أه ��داف ور�ؤية طموحة،
يتطل ��ب يف املق ��ام الأول ح�س ��ن وكف ��اءة التنظي ��م والإدارة،
وكفاي ��ة ووف ��رة التمويل من خ�ل�ال "�صن ��دوق الإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة 2020م.
وبال�ش ��ك ف� ��إن الأهداف متع ��ددة ،كما تتع ��دد اجلهات التي
�سيعه ��د �إليه ��ا ب�إجناز الأه ��داف واملحاور ،وحت ��ى ال تتداخل
الأدوار وت�ضي ��ع اجلهود وته ��در املوارد ،فقد ع ُه ��د �إىل وكالة
ال�صناع ��ة ب ��وزارة التجارة وال�صناعة ت ��ويل تلك املهمة ،من

برعاية:

خ�ل�ال قيا� ��س وحتليل الواق ��ع ومتابعة تط ��وره ،وحتليل تطور
ال�صناع ��ة ومتابع ��ة تنفيذ املح ��اور ،والتن�سيق م ��ع وفيما بني
اجلهات املعنية.
وحت ��ى ميكن تنفي ��ذ الإ�سرتاتيجي ��ة ،و�إجناز املح ��اور امل�شار
�إليه ��ا �أع�ل�اه ،قام ��ت وزارة التج ��ارة وال�صناع ��ة ،امل�شرف ��ة
عل ��ى تنفي ��ذ الإ�سرتاتيجية خالل الفرتة الت ��ي �سبقت �أو التي
�أعقبت موافق ��ة جمل�س الوزراء على الإ�سرتاتيجية ،بعدد من
اخلطوات التي ت�ستهدف و�ضع الإ�سرتاتيجية مو�ضع التنفيذ.
وعليه ،فق ��د قامت وزارة التج ��ارة وال�صناعة بتطوير خطط
التنفيذ ملحاور الإ�سرتاتيجي ��ة ،و�إن�شاء برنامج وطني للتنمية
ال�صناعي ��ة ،ليك ��ون م�سئ ��و ًال م�سئولي ��ة مبا�ش ��رة ع ��ن تنفيذ
الإ�سرتاتيجية .كما بد�أت وزارة التجارة وال�صناعة يف اتخاذ
اخلطوات الإجرائي ��ة للتنفيذ ،ومت ذلك من خالل دعوة عدد
من بيوت اخلربة العاملية م ��ن خالل طلبات العرو�ض ،بحيث

يوكل كل حمور لدار م ��ن تلك الدور� ،إذ �أنه ي�ستحيل على دار
خ�ب�رة واحدة �إجناز كل املحاور .ومن ث ��م� ،سيعهد �إجناز كل
حمور �إىل اجلهة الت ��ي وقع عليها االختيار ،ولكن حتت رقابة
ومتابع ��ة وزارة التجارة وال�صناعة ،ممثلة بالربنامج الوطني
للتنمي ��ة ال�صناعية ومكتب �إدارة امل�شاري ��ع الذي يلتزم برفع
تقرير دوري عن تطور الأداء وحجم الإجناز.
وختام ًا ف�إن هذه الإ�سرتاتيجي ��ة ت�شكل نقلة نوعية كربى ،مبا
انطوت عليه من �أهداف طموحة لل�صناعة الوطنية ،ويفرت�ض
�أن ُت َراعى التحديات التي فر�ضتها الأزمة املالية العاملية ،حتى
ميكن �إجناز الأه ��داف كاملة و�ضمن الإطار الزمني املحدد.
و�سيك ��ون �صن ��دوق التنمية ال�صناعي ��ة ال�سع ��ودي ،كم�ؤ�س�سة
رائ ��دة يف جم ��ال تطوي ��ر وتنمي ��ة ال�صناع ��ة الوطني ��ة عل ��ى
ا�ستع ��داد تام للقي ��ام بدوره املن�شود يف �سبي ��ل �إجناز �أهداف
وحماور الإ�سرتاتيجية ،وبالتعاون مع كافة اجلهات املعنية .
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بروفايل

إستراتيجية «مدن» 2020

مدن نموذجية بمنتجات ذكية  ..خيارات
مفتوحة على أفضل التوقعات

ته���دف إس���تراتيجية الهيئ���ة الس���عودية للم���دن الصناعي���ة ومناط���ق التقني���ة «م���دن» 2020
إل���ى الوص���ول بالمدن الصناعية الس���عودية إل���ى مرحلة م���ن التكامل الخدمي ال���ذي يتضافر
ً
ً
محددا
تقس���يما
م���ع منظوم���ة م���ن المراف���ق والخدم���ات النوعي���ة وعناص���ر وظيفي���ة تعتم���د
ً
ً
جاذب���ا للس���كن والعم���ل واالس���تثمار.
مكان���ا
للمه���ام ف���ي ق���وة دف���ع واثق���ة بم���ا يجعله���ا

ومتثل طموح ��ات خمططي "مدن" للو�صول �إىل مرحلة
توط�ي�ن ال�صناع ��ة  -حجر الزاوي ��ة  -يف ت�صور واقعي
جلعل املدن خي ��ار ًا مف�ض ًال للأط ��راف الإ�سرتاتيجيني
جميعه ��م ،وتعزي ��ز دوره ��ا كخي ��ار م�ستقبل ��ي لتنوي ��ع
م�صادر الدخل.
وتعم ��ل �إ�سرتاتيجية "م ��دن" �إىل �إجناز م ��ا يقرب من
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 11000وحدة �سكنية ومكتبية تدعمها باقة من املدار�س
واملعاه ��د وامل�ست�شفي ��ات وامل�ص ��ارف ومراك ��ز الت�سوق
والرتفي ��ه والوح ��دات الفندقية جلعله ��ا مدن ًا منوذجية
ذكية ذات جتمعات عنقودية عرب �شراكات حمرتفة مع
القطاع اخلا�ص.
وترتج ��م الإ�سرتاتيجي ��ة يف �أبعاده ��ا ال�شامل ��ة حمتوى

برعاية:

نماذج للمصانع الجاهزة بـ«مدن»

ر�سال ��ة الهيئ ��ة ال�سعودية للم ��دن ال�صناعي ��ة ومناطق
التقني ��ة "مدن" بالعمل على النهو�ض باملدن ال�صناعية
ومناطق التقنية بتعزيز اخلدم ��ات املتكاملة التي ترفع
من ح�ضوره ��ا وتناف�سيتها ع�ب�ر دعم البني ��ة التحتية،
وتطوير النظام البيئي مبوا�صفات بيئية و�صحية تتوافق
م ��ع املعاي�ي�ر الدولية .حي ��ث �أن �أنظمة الرقاب ��ة املتبعة
وجدارة �إدارتها كفيلة ب�ضبط اجلودة .
وترت�س ��م �إ�سرتاتيجي ��ة  2020ع�ب�ر طموحاتها اخلطط
واملبادرات التي ترافقت مع منو كربى املدن ال�صناعية
يف الع ��امل بربامج ذات م�سارات متنوعة تفي مبتطلبات
التطور اخلدم ��ي اللوج�ستي مع االهتم ��ام برفع القيمة
امل�ضافة ملنتجاتها.
وتك�شف الوقائع املرئية خلط ��ط "مدن" مزيج ًا فريد ًا
م ��ن اجلدية واملثاب ��رة التي تطمح �إىل حم ��اكاة �أف�ضل
النماذج الدولية من امل ��دن ال�صناعية ذات النجاحات
والت�أث�ي�رات الهائلة ،وهي الأفكار الت ��ي تتعدى الرهان
عل ��ى امل�صانع اخلفيف ��ة �إىل �شراكات دولي ��ة ت�ستهدف

�صناع ��ات قوي ��ة مثل ال�سي ��ارات كما يف حال ��ة اي�سوزو
Isuzu Motorsالعالمة التجارية املرموقة و�أكرب
�شركة يف الع ��امل لت�صنيع ال�شاحنات املتو�سطة والثقيلة
مبوقعه ��ا الإنتاجي يف املدين ��ة ال�صناعية بالدمام ،وهو
م�ش ��روع يج�سد �إ�سرتاتيجية بعيدة املدى يف الطموحات
الت�صنيعية.
�إذا كان ()impossible is nothingال�شع ��ار الذي
اعتمدت ��ه "�أديدا� ��س" لت�سوي ��ق منتجاتها يف �صورة
غ�ي�ر م�سبوق ��ة ،ف� ��إن كل املمكن ��ات بات ��ت م�شرعة
فـمدين ��ة "بودونغ � -شانغه ��اي" التي عك�ست ثراء
املعج ��زة ال�صناعي ��ة ال�صيني ��ة للع ��امل كل ��ه كانت
ن�سي� � ًا من�سيا ً قب ��ل 1990م .و"كوا�ساكي" اليابانية
الناه�ض ��ة م ��ن ركام احلرب الثاني ��ة تده�ش العامل
بتجربته ��ا الفري ��دة يف العناي ��ة بثقاف ��ة البيئ ��ة
ال�صناعي ��ة .و"بو�سان" الكوري ��ة املدينة اخل�ضراء
مبوقعه ��ا العلم ��ي املتف ��رد تعطي الع ��امل درو�س ًا يف
املزج بني ال�صناعة الثقيلة والفنون وال�سياحة.
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د .الربيعة خلف مقود أول شاحنة آيسوزو سعودية

(صــنع في السعودية)
ما أجمل أن تقود مركبة ُكــتب عليها ُ

«آيسوزو» تخطو بثقة نحو الغد وتجعل الحلم
ً
ممكنا بصناعية الدمام الثانية
السعودي
الصور التي طالعتنا بها الصحف لمعالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وهو
يق���ود أول ش���احنة مصنعة بالكامل ف���ي المملكة بالمدينة الصناعية الثاني���ة بالدمام كانت ذات مردود

طاغ بين جموع الموطنين ،ووضح ذلك في تداولهم لهذه القصة المثيرة عبر وسائط التواصل
عاطفي ٍ
االجتماعي ،ومن خالل تغريداتهم فحواها أن بالدهم بدأت طريق األلف ميل بتصميم عالي الجودة.

ً
ً
(صــنع في الس���عودية).
حلما
وه���و م���ا اعتب���ره د .الربيعة
جمي�ل�ا يتحقق أن يقود ش���احنة ُكــتب عليها ُ

وزي ��ر التج ��ارة وال�صناع ��ة ورئي� ��س جمل� ��س �إدارة هيئ ��ة
امل ��دن ال�صناعية ومناط ��ق التقنية "م ��دن" �أرجع الإجناز
ال�صناع ��ي املبهر �إىل متانة التوج ��ه الإ�سرتاتيجي حلكومة
خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني املتمثل يف تنويع م�صادر الدخل
و�أن ال�صناعة هي اخلي ��ار الإ�سرتاتيجي للتنمية امل�ستدامة
و�إيجاد فر�ص العمل للمواطنني واملواطنات .م�ضيف ًا "ولهذا
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مت َكنا وبف�ضل من اهلل من ا�ستقطاب م�شاريع عاملية �صناعية
متخ�ص�صة يف املدن ال�صناعي ��ة املنت�شرة يف �أنحاء اململكة
خللق قاعدة �صناعية قوية ت�سهم يف رفع النمو االقت�صادي
للمملك ��ة� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة م ��ن خربات هذه امل�شاريع
ال�صناعية الأجنبية للتوطني داخل اململكة".
وخ�ص�ص ��ت هيئة امل ��دن ال�سعودي ��ة �أر�ض� � ًا م�ساحتها 120

برعاية:

�أل ��ف مرت مرب ��ع يف املدين ��ة ال�صناعي ��ة الثاني ��ة بالدمام،
ونف ��ذت مبنى امل�صنع وف ��ق املوا�صفات الفني ��ة واملتطلبات
العملي ��ة لعم�ل�اق �صناعة ال�شاحن ��ات الياباني ��ة "�آي�سوزو"
التي انخرط ��ت يف �إن�شاء خطوط متكامل ��ة لإنتاج �سيارات
و�شاحنات النقل اخلفيف واملتو�سط والثقيل.
ويفهم خمططو "مدن" جيد ًا �أن �صناعة ال�سيارات وهي من
�أهم املن�صات الناقلة للمعرفة التي تعتمد البحث والتطوير
مما يجعلها من ال�صناعات ذات الأثر الإيجابي الكبري على
القطاع ��ات ال�صناعية والعلمية املحيطة بها ،تتطلب حزمة
من املواد تلب ��ي احتياجاتها كامل�صانع الت ��ي تخت�ص بهيكل
ال�سي ��ارات والبطاريات وبع�ض القط ��ع الأخرى ومنها قطع
غي ��ار ال�سيارات مث ��ل �صناعة الهياكل املعدني ��ة لل�سيارات،
و�صن ��دوق الرتو� ��س ،وفالت ��ر ال�سي ��ارات ،والرادي�ت�رات،
والعوادم ،والإطارات ،والبطاريات ،وزجاج ال�سيارات وقطع
الغي ��ار الأخرى التي حتتاجه ��ا تلك ال�صناع ��ة ،كما ت�شمل
جماالت الأبحاث والتطوير ،والت�صميم ،و�صناعة الأجزاء،
والأجه ��زة الفرعي ��ة والتجميع الفرع ��ي ،وجتميع املركبات
الكام ��ل ،والنواحي اللوج�ستي ��ة للمركبات .وعن ذلك يقول
املهند� ��س �صالح بن �إبراهي ��م الر�شيد املدي ��ر العام للهيئة

ال�سعودي ��ة للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن"� " :إن
"مدن" تعمل با�ستمرار على دعم ال�صناعات الإ�سرتاتيجية
التي ت�ستحدث وت�صن ��ع منتجات �أ�سا�سية مل تكن ت�صنع يف
اململكة ،كما �أن اال�ستثم ��ار يف �صناعة ال�سيارات يف اململكة
مل يعد حلم ًا �ضمن التوجه االقت�صادي احلديث.
وتعتم ��د "�آي�سوزو" عم�ل ً�ا تقني ًا ممرح�ل ً�ا لتطوير الطاقة
الإنتاجي ��ة �إىل � 25ألف �شاحنة نق ��ل �سنوي ًا مبختلف الأنواع
يف ع ��ام 2017م ،مطابقة للموا�صفات واملقايي�س ،ومالئمة
للأج ��واء املناخي ��ة يف منطقة اخللي ��ج  ..هذا م ��ا �أو�ضحه
رئي� ��س �شرك ��ة "�آي�س ��وزو" الياباني ��ة �سو�سوم ��و -هو�سوي،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن زي ��ادة الطاقة الإنتاجي ��ة للم�صنع تكمن يف
ا�ستقط ��اب �أكرب عدد م ��ن ال�شباب ال�سع ��ودي الذين �سيتم
تدريبه ��م يف املعاه ��د املتخ�ص�صة ،منها املعه ��د ال�سعودي
الياب ��اين وبع�ض املعاهد املتخ�ص�صة يف �صناعة ال�سيارات،
�إ�ضافة �إىل ابتعاث عدد منهم �إىل اليابان.
ما قاله رئي�س �شركة "�آي�سوزو" يف حفل التد�شني نزل برداً
و�سالم ًا على القطاع ال�صناعي برمته من �أنه �سيتم ت�صدير
� 9800شاحنة بنهاية الربع الرابع يف 2017م ،وت�صدير 40
يف املائ ��ة م ��ن �إنتاجه ��ا �إىل دول اخلليج بع ��د تغطية حاجة
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ال�سوق ال�سعودي ��ة .م� ً
شريا �إىل �أن ال�سوق ال�سعودية م�شجعة
جلميع ال�شركات ال�صناعية العاملية ,وهو ما �أكده مدير عام
"م ��دن" ب�أن اململكة ال تزال تفتح ذراعيها جلذب املزيد
من اال�ستثم ��ارات املحلية والأجنبي ��ة لال�ستثمار ال�صناعي
يف ال�س ��وق ال�سع ��ودي ،واال�ستف ��ادة من منظوم ��ة احلوافز
واملقوم ��ات الت ��ي متتلكه ��ا ال�سعودية ،والت ��ي تتميز بها عن
العديد من الدول ،وتهدف من ذلك �إىل بناء �صناعة متينة
وطنية حمفزة لتكون خيار ًا �إ�سرتاتيجي ًا للمملكة".
الأجواء الت ��ي �صاحبت التد�شني فتحت عي ��ون امل�ستثمرين
على مغامن ال�صناعة ومكاف�آتها املتنوعة ..و�سهولة الو�صول
�إليه ��ا �إذا توفرت الإرادة واجلدي ��ة ،ويدعم ذلك املهند�س
�صال ��ح الر�شي ��د من �أن "م ��دن" ت�سعى جاه ��دة �إىل تذليل
جمي ��ع العقب ��ات لأي �صناع ��ي ج ��اد وم�ستثم ��ر يرغ ��ب يف
�إن�ش ��اء م�صن ��ع ذي قيمة م�ضافة يف امل ��دن ال�صناعية التي
ت�ش ��رف عليها الهيئة ال�سعودية للم ��دن ال�صناعية ومناطق
التقني ��ة "م ��دن" ..وي�ضي ��ف" :وال يخفى عل ��ى اجلميع ما
يقدم ��ه �إن�ش ��اء م�صنع من ق ��وة لالقت�صاد الع ��ام للمملكة،
وم ��ا ي�ضيفه ه ��ذا التوجه من تعدد م�ص ��ادر الدخل وتقليل
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االعتماد عل ��ى م�صادر حمدودة ،و�إتاح ��ة الفر�ص لل�شباب
للإجناز والإب ��داع والعمل والتعلم ،وم ��ا يوفره من الفر�ص
الوظيفية املبا�شرة وغري املبا�شرة".
م�ؤك ��د ًا �أن اململكة الزالت بحاج ��ة �إىل �صناعات ال�سيارات،
وال زال ��ت ت�ست ��ورد �أع ��داد ًا كب�ي�رة منه ��ا �سنوي� � ًا ،ما جعل
"مدن" ت�سعى �إىل ا�ستقطاب ال�شركات العاملية لل�سيارات
ومنها �شرك ��ة "�آي�سوزو" التي ب ��د�أت ب�إنتاجها ك�أول م�صنع
لها يف املنطقة ،ونهدف من ذلك كله �إىل توطني ال�صناعات
حملي ًا وجعلها خيارنا الإ�سرتاتيجي.
وجت ��يء انطالقة "�آي�س ��وزو" متناغمة مع توجه ��ات الدولة
يف خطتها التنموي ��ة التا�سع ��ة (2010م2014-م) ك�إحدى
ركائز برنامج التجمعات ال�صناعية ،بهدف توطني �صناعة
ال�سيارات كخيار �إ�سرتاتيجي لتنويع م�صادر الدخل ،وتطوير
هي ��كل ال�صناعة املحلية ،ورفع �إنتاجية االقت�صاد ال�سعودي
بعي ��د ًا ع ��ن تقلبات �أ�سع ��ار النفط العاملي ��ة ،وللم�ساهمة يف
تلبي ��ة جزء من الطلب املحل ��ي ،وتقلي�ص حجم اال�ستنزاف
امل ��ايل الناجت م ��ن اال�ست�ي�راد� ،إ�ضاف ��ة �إىل نق ��ل التقنية.
و�أ�شار الر�شيد �إىل وجود م�صانع �أخرى لل�سيارات يف املدن

برعاية:

ال�صناعية �سيتم حتديد وقت انطالق �إنتاجه خالل الفرتة
القادم ��ة ،م�ؤكد ًا ذل ��ك �أنه ي�أتي ثمرة جه ��ود وزير التجارة
وال�صناع ��ة والهيئ ��ة ال�سعودية للم ��دن ال�صناعية ومناطق
التقنية "م ��دن" يف �سبيل تبو�ؤ ال�سعودي ��ة مكانة مميزة يف
املجال ال�صناعي بني الدول العاملية.
ُيذكر �أن  Isuzu Motorsتقوم ب�إنتاج � 600ألف �سيارة �سنوي ًا
ت�ص ��در لأكرث من  100دول ��ة يف العامل ,ن�صي ��ب ال�سعودية
�أكرث م ��ن  10يف املائة ,فيما تتطلب ال�سوق ال�سعودية �أكرث
م ��ن � 50ألف �سيارة نقل �سنوي ًا قابلة للزيادة ح�سب احلاجة
وتنوع اال�ستثمار واحلاجة ل�سيارات "�آي�سوزو" اليابانية.
ولأن �صناع ��ة ال�سي ��ارات تتمي ��ز باعتماده ��ا عل ��ى قاع ��دة
عري�ض ��ة جد ًا م ��ن املدخالت التي ميك ��ن تلبيتها عرب عدد
كبري من ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة ،كما �أنها ت�ستلزم
وج ��ود عدد كب�ي�ر من امل�ؤ�س�س ��ات اخلدمية الت ��ي ت�سهم يف
ربطه ��ا مبنتجي املدخالت ويف ت�سويق منتجاتها و�صيانتها.
وه ��ي تخلق حولها ما يعرف بالتجمع ��ات ال�صناعية ،والتي
ت�سه ��م يف ت�سهي ��ل عملية التكامل بني امل�صان ��ع ،مما ي�ؤدي
�إىل خف� ��ض التكالي ��ف املرتبطة بعملي ��ة الت�صنيع و�إىل رفع

�إنتاجي ��ة جمي ��ع امل�صان ��ع العامل ��ة يف نف�س املوق ��ع ،وذلك
ع�ب�ر عدة قن ��وات منه ��ا االنتق ��ال ال�سري ��ع للمعرف ��ة فيما
بينها ،وتب ��ادل اخلربات بني العامل�ي�ن ،والعمل �ضمن بنية
حتتية متوائمة م ��ع احتياجات هذه ال�صناعات؛ ف�إن الهيئة
ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن" ت�ستعد
لتكرار جتربة ال�شراكة الرائ ��دة مع "�آي�سوزو" مع عالمات
جتارية �أخرى ويف مناطق �صناعية خمتلفة.
�إن الأم ��ر ال يق ��ف عند جمرد و�ضع خط ��وط ملنتجات ذات قيمة
عالي ��ة دون �أن ن�ض ��ع يف االعتبار قاعدة عري�ض ��ة من املدخالت
الت ��ي ميكن تلبيتها ع�ب�ر عدد كبري م ��ن ال�صناع ��ات ال�صغرية
واملتو�سطة وهو ما �سيفتح �آالف الفر�ص الوظيفية ل�شبابنا ،حيث
�أو�ضحت �آخر الدرا�سات حول قطاع �صناعة ال�سيارات ب�أن �إيجاد
فر�ص ��ة عمل واحدة يف خ ��ط الإنتاج يخلق على الأقل ( )5فر�ص
عمل يف �صناعة الأجزاء املكون ��ة لل�سيارة وقطع غيارها .وتتميز
�صناع ��ة ال�سي ��ارات بكونه ��ا �صناع ��ة ذات م�ضاع ��ف اقت�صادي
ع � ٍ�ال ،حيث ي� ��ؤدي التكام ��ل ال�صناعي مع ال�صناع ��ات الأخرى
�إىل رف ��ع �إجم ��ايل القيمة امل�ضافة لهذه العنا�ص ��ر �إىل م�ستويات
ب�شكل عام.
�أعل ��ى ،وهو ما ينعك�س بدوره على االقت�صاد الوطني ٍ
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 6مليارات ريال قيمة إعادة التصدير للسيارات وقطع الغيار بمعدل نمو %13

صندوق التنمية الصناعية :الخبرة العملية وتجربة
البتروكيماويات تمنحان التفاؤل بقدرة االقتصاد

السعودي على تكرار التجربة في صناعة السيارات
تحتض���ن صناعي���ة الدم���ام الثاني���ة إح���دى أش���هر العالم���ات في عال���م الس���يارات ،حيث انطلق���ت منها

أول س���يارة نق���ل تصن���ع بالكام���ل وه���ي تن���وي التصدي���ر بالكام���ل ع���ام 2017م ،وهي خط���وة رائدة

فتح���ت ش���هية العدي���د م���ن العالم���ات الش���هيرة للدخول ف���ي تجربة إنت���اج س���يارات داخ���ل المملكة.

وا�ستعر� ��ض �صندوق التنمية ال�صناعي ��ة ال�سعودي يف تقريره
ال�سن ��وي للع ��ام امل ��ايل 1435/1434ه� �ـ (2013م) الو�ض ��ع
االقت�صادي للمملكة ،وا�ستم ��رار منوه مبعدالت جيدة ،وذلك
بت�ضافر ال�سيا�ستني املالية والنقدي ��ة ،وموا�صلة الإ�صالحات
الهيكلية والتنظيمية.
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وك�شف التقرير عن م�ؤ�ش ��رات �أداء القطاع ال�صناعي املحلي
والن�ش ��اط الإقرا�ضي لل�صن ��دوق ،ودوره احلي ��وي يف التنمية
ال�صناعي ��ة يف �شتى مناطق اململكة من خالل تقدمي القرو�ض
متو�سط ��ة وطويل ��ة الأج ��ل للم�شاري ��ع ال�صناعي ��ة ،ومنحه ��ا
اال�ست�ش ��ارات املالي ��ة والت�سويقي ��ة والفنية .وت�ضم ��ن التقرير

برعاية:

ا�ستعرا�ض ًا مل�ستقبل �صناعة ال�سيارات يف اململكة ،و�أثرها على
االقت�ص ��اد املحلي ،حيث تقوم الدول ��ة بالعديد من املبادرات
لتنويع قاعدة االقت�صاد الوطني وم�صادر الدخل القومي.
ومن ه ��ذه املبادرات التوجه احلايل نح ��و �صناعة ال�سيارات،
حيث تبنته ��ا اململكة يف خطتها التنموي ��ة التا�سعة (2010م-
2014م) ك�أح ��د ركائز برنام ��ج التجمعات ال�صناعية ،وذلك
به ��دف توط�ي�ن ه ��ذه ال�صناع ��ة كخي ��ار �إ�سرتاتيج ��ي لتنويع
م�ص ��ادر الدخ ��ل ،وتطوير هي ��كل ال�صناع ��ة املحلي ��ة ،ورفع
�إنتاجية االقت�صاد ال�سع ��ودي بعيد ًا عن تقلبات �أ�سعار النفط
العاملية ،وللم�ساهمة يف تلبية جزء من الطلب املحلي ،وتقلي�ص
حج ��م اال�ستنزاف امل ��ايل الناجت من اال�ست�ي�راد� ،إ�ضافة �إىل
نقل التقنية و�إيج ��اد فر�ص العمل للمواطنني مب�ستويات �أجور
جيدة ،ورفع القيمة امل�ضافة للناجت املحلي.
مميزات قطاع �صناعة ال�سيارات:
وا�سته ��ل التقري ��ر با�ستعرا� ��ض العدي ��د من ممي ��زات قطاع
�صناع ��ة ال�سيارات ،حيث تعترب من �أه ��م ال�صناعات الناقلة
للتقني ��ة واملعرفة ،ومن �أكرب ال�صناعات املعتمدة على البحث

والتطوي ��ر مما يجعلها م ��ن ال�صناع ��ات ذات الأثر الإيجابي
الكب�ي�ر على القطاعات ال�صناعية والعلمية املحيطة بها .كما
تتميز �صناعة ال�سيارات باعتمادها على قاعدة عري�ضة جد ًا
من املدخالت التي ميكن تلبيتها عرب عدد كبري من ال�صناعات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة ،كما �أنها ت�ستل ��زم وجود عدد كبري من
امل�ؤ�س�س ��ات اخلدمية التي ت�سهم يف ربطها مبنتجي املدخالت
ويف ت�سويق منتجاته ��ا و�صيانتها .وهي تخلق حولها ما يعرف
بالتجمعات ال�صناعية ،والتي ت�سهم يف ت�سهيل عملية التكامل
بني امل�صانع ،مما ي�ؤدي �إىل خف�ض التكاليف املرتبطة بعملية
الت�صني ��ع ،و�إىل رفع �إنتاجية جمي ��ع امل�صانع العاملة يف نف�س
املوق ��ع ،وذلك عرب عدة قنوات منها االنتقال ال�سريع للمعرفة
فيم ��ا بينها ،وتبادل اخلربات بني العاملني والعمل �ضمن بنية
حتتية متوائمة مع احتياجات هذه ال�صناعات.
وتعد �صناع ��ة ال�سيارات م ��ن �أكرث ال�صناع ��ات القادرة على
تولي ��د العدي ��د م ��ن اال�ستثمارات وفر� ��ص العم ��ل مب�ستويات
�أجور عالية مقارنة بال�صناعات الأخرى ،حيث �أو�ضحت �آخر
الدرا�س ��ات حول قط ��اع �صناعة ال�سيارات ب� ��أن �إيجاد فر�صة
عم ��ل واحدة يف خط الإنتاج يخلق على الأقل ( )5فر�ص عمل
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يف �صناع ��ة الأجزاء املكون ��ة لل�سيارة وقط ��ع غيارها .وتتميز
�صناعة ال�سي ��ارات بكونها �صناع ��ة ذات م�ضاعف اقت�صادي
عال ،حيث ي�ؤدي التكام ��ل ال�صناعي مع ال�صناعات الأخرى
ٍ
ك�صناع ��ات (الطاقة والبرتوكيماوي ��ات وال�صلب والأملنيوم)
�إىل رفع �إجمايل القيمة امل�ضافة لهذه العنا�صر �إىل م�ستويات
ب�شكل عام.
�أعلى ،وهو ما ينعك�س بدوره على االقت�صاد ٍ
تنويع الهيكل ال�صناعي:
وت�أتي �أهمية �صناعة ال�سيارات يف اململكة للم�ساعدة يف تنويع
الهي ��كل ال�صناع ��ي ال�سع ��ودي ،وال ��ذي يت�س ��م بالرتكيز على
ال�صناع ��ات الكيماوي ��ة ،حيث ت�شكل اال�ستثم ��ارات فيها نحو
 %54م ��ن جممل اال�ستثم ��ارات ال�صناعية ،حيث يعاين هيكل
ال�صناعة يف اململكة والقط ��اع اخلا�ص ب�شكل عام (با�ستثناء
قط ��اع البرتوكيماويات وبع� ��ض ال�صناع ��ات الهند�سية) من
�ضعف يف الإنتاجية نتيجة اعتماد معظم م�ؤ�س�ساته على تقنيات
ٍ
متدني ��ة �أو متو�سط ��ة امل�ست ��وى .وتبع ًا مل�ست ��وى الإنتاجية ي�أتي
م�ستوى الأجور ،لذلك جند �أن القطاع اخلا�ص يواجه �صعوبة
يف ا�ستقطاب ال�شب ��اب ال�سعودي الباحث عن فر�ص وظيفية.
وحتدث التقرير عن النظرة العاملية لقطاع �صناعة ال�سيارات،
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وبح�سب تقرير التجارة العاملية 2013م ،ال�صادر عن منظمة
التجارة العاملية ا�ستحوذت منتجات �صناعة املركبات وحدها
عل ��ى  %7م ��ن �إجمايل ال�سل ��ع امل�صدرة يف الع ��امل .وقد ظلت
�صناعة ال�سيارات من القطاعات الأقوى منو ًا والأكرث حمافظة
على ن�صيبها يف �إجمايل حجم التجارة العاملية .فبالرغم من
هب ��وط الإنتاج يف عام 2009م ج� �رّاء الأزمة العاملية ،عاودت
�صناع ��ة ال�سيارات انتعا�شها حيث مت �إنت ��اج ما يقارب 84.1
ملي ��ون �سيارة يف ع ��ام 2012م مع توقعات بنمو قدره  %3لعام
2013م .كما يوظف هذا القطاع حالي ًا حوايل  9ماليني عامل
ح ��ول العامل� ،أي ما يعادل  %5م ��ن �إجمايل العمالة يف جمال
الت�صنيع يف العامل .وت�شري بيان ��ات املنظمة الدولية ل�صانعي
ال�سيارات (� )OICAإىل تزايد الطلب العاملي للمركبات مبعدل
�سنوي قدره  %2.8يف الفرتة ما بني 2005م 2012-م ،مقابل
زيادة يف الإنتاج العاملي للمركبات بن�سبة  %3لنف�س الفرتة.
معدالت اال�سترياد:
و�أ�ش ��ار التقرير  -طبق ًا لأرقام م�صلح ��ة الإح�صاءات العامة
واملعلوم ��ات � -أن اململك ��ة ا�ست ��وردت يف املتو�سط حوايل 679
�ألف مركبة �سنوي ًا يف الفرتة ما بني 2005م2012-م ومبعدل

برعاية:

من ��و �سنوي قدره  .%9.5وق ��د حقق ا�ست�ي�راد املركبات رقم ًا
مرتفع ًا يف ع ��ام 2012م ،حيث بلغ ح ��وايل � 981ألف مركبة،
بقيمة ت�صل �إىل  77مليار ريال� ،أي ما يعادل  %13من �إجمايل
واردات اململكة يف ذلك العام ،وهو ما يجعل اململكة �أكرب �سوق
ا�ستهالك ��ي لل�سي ��ارات يف ال�شرق الأو�سط .ومم ��ا يعزز الثقة
يف ا�ستم ��رار معدالت منو الطلب املرتفع ��ة على ال�سيارات يف
اململك ��ة ،النمو ال�سكاين الكب�ي�ر ،والذي يبل ��غ � %3.7سنوي ًا،
وه ��و �أعلى من املتو�سط ��ات العاملية ،وكذلك الق ��وة ال�شرائية
الكبرية ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيب ��ة ال�شابة للمجتمع ال�سعودي،
وال ��ذي ت�شكل فيه فئة ال�شباب البالغ ��ة �أعمارهم من 24-15
م ��ا ن�سبته  %21من �إجمايل ال�س ��كان� .أما فيما يخ�ص الطلب
الإقليمي ،ف�إن مبيعات ال�سي ��ارات يف منطقة ال�شرق الأو�سط
تنم ��و مبع ��دل  ،%5.7وتتمت ��ع هذه ال ��دول �أي�ض� � ًا مبعدل منو
�س ��كاين مرتفع ي�صل �إىل  .%2.3وتعت�ب�ر اململكة حالي ًا مركز
�إع ��ادة ت�صدير رئي�سي لل�سي ��ارات وقطع الغي ��ار يف املنطقة،
وي�ساعدها يف ذلك موقعها اجلغرايف املتميز.
وقد بلغت قيمة �إع ��ادة الت�صدير لل�سيارات وقطع الغيار لعام
2012م حوايل  6مليارات ريال ،ومبعدل منو �سنوي قدره %13
للف�ت�رة 2005م2012-م ،وهو ما ي�شكل نواة لدخول منتجات
�صناعة ال�سيارات ال�سعودية لهذه الأ�سواق.
ومن جان ��ب مهم �آخر �أو�ض ��ح التقرير متي ��ز اململكة بقاعدة
�صناعية وبنية حتتية �أكرث تطور ًا من الدول املحيطة بها ،وهو
ما يعت�ب�ر حافز ًا مهم ًا لقي ��ام �صناعة ال�سي ��ارات يف اململكة،
بالإ�ضاف ��ة �إىل جت ��ارب اململك ��ة يف جمال �صناع ��ة املركبات
و�أجزائها مث ��ل �صناعة جتميع احلاف�ل�ات و�سيارات الإطفاء
والإ�سعاف وعربات النظافة الهيدروليكية ،والعديد من �أجزاء
وقطع غيار ال�سيارات مثل �صناعة الهياكل املعدنية لل�سيارات،
و�صن ��دوق الرتو� ��س ،وفالت ��ر ال�سي ��ارات ،والرادي�ت�رات،
والعوادم ،والإط ��ارات ،والبطاريات ،وزجاج ال�سيارات وقطع
الغي ��ار الأخرى .وبح�س ��ب بيانات وزارة التج ��ارة وال�صناعة
يوج ��د يف اململك ��ة حالي� � ًا �أك�ث�ر م ��ن  251م�صنع� � ًا عام ًال يف
جمال جتميع املركبات وال�صناعات الداعمة لها با�ستثمارات
تبل ��غ نحو  7مليارات ري ��ال .وتوفر ه ��ذه امل�صانع فر�ص عمل
حل ��وايل � 27ألف عامل .ويف ذات ال�سي ��اق يبلغ عدد امل�شاريع
العاملة يف جمال �صناع ��ة املركبات و�أجزائها واملقرت�ضة من
�صندوق التنمية ال�صناعي ��ة ال�سعودي بنهاية عام 2012م ما

يق ��ارب  65م�شروع ًا ،بحجم متويل يبلغ نحو  1.5مليار ريال.
كما يتوفر ل ��دى اململكة موارد هائلة من امل ��واد اخلام واملواد
الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ت�ساع ��د عل ��ى قي ��ام ال�صناع ��ات الداعم ��ة
ل�صناع ��ة ال�سيارات ،بالإ�ضاف ��ة �إىل توافر الطاق ��ة وب�أ�سعار
منا�سب ��ة ،فالفر�ص مهي�أة لقيام عدد من ال�صناعات القادرة
على توفري املدخالت الالزمة لنجاح هذه ال�صناعة .ويف هذا
ال�سياق تعد ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية "�سابك"
من �أهم الرواد يف هذا املجال ،حيث توفر ال�شركة حالي ًا عدد ًا
م ��ن املنتجات البال�ستيكية وامل ��واد اخلام الداخلة يف �صناعة
ال�سيارات ب�ش ��كل مبا�شر .كما تعتزم ال�شرك ��ة القيام ب�إن�شاء
وح ��دات تابعة لها بغر�ض �إنتاج مواد �أخرى �إ�ضافية كاملطاط
ال�صناع ��ي ،والذي ي�شتق منه عدد م ��ن املنتجات كالإطارات
واخلراطيم املطاطية� ،إ�ضاف ًة �إىل �صناعة احلديد ،وجميعها
تعترب �صناعات �أ�سا�سية ل�صناعة ال�سيارات.
كما �أن امل�شروع امل�شرتك بني �شركة التعدين العربية "معادن"
و"�ألكوا" والذي يعد واحد ًا من �أكرب م�شاريع �صناعة الأملنيوم
يف الع ��امل م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�ضع اململك ��ة على خارط ��ة �صناعة
ال�سي ��ارات ،كونه مدخ�ل ً�ا �أ�سا�سي ًا ذا م�ستقب ��ل واعد بح�سب
الر�ؤية احلديثة ل�صناعة ال�سي ��ارات والتي تعتمد على �أجزاء
�أكرث خفة ومتانة من املعادن امل�ستخدمة يف �صناعة ال�سيارات.
ومل يغفل التقرير عن الإ�شارة �إىل �أبرز العوائق �أمام قيام هذه
ال�صناعة يف العديد من الدول ،حيث يعترب عدم توفر املوارد
املالية طويل ��ة الأجل لل�صناعات ذات الكثاف ��ة الر�أ�س مالية،
مثل �صناع ��ة ال�سيارات� ،أحد هذه العوائ ��ق� ،إال �أن االقت�صاد
ال�سع ��ودي يحظى بوفرة من امل ��وارد املالية التي ت�ساعده على
جتاوز هذه العقبة.
ويع ��د الدع ��م احلكوم ��ي وتقدمي مب ��ادرات جريئ ��ة للحوافز
لإن�ش ��اء ه ��ذه ال�صناع ��ة يف اململكة عام�ل ً�ا مهم� � ًا لنجاحها،
وال ��ذي ي�شمل الدعم املايل ،وتوف�ي�ر البنية التحتية املنا�سبة،
وا�ستقطاب �ش ��ركاء عامليني ذوي خربة و�سمعة كبرية يف هذا
املج ��ال ،وتقدمي احلوافز املغرية له ��م ،وتهيئة مراكز البحث
والتطوي ��ر ،ورف ��ع م�ست ��وى ت�أهيل امل ��وارد الب�شري ��ة .وي�شكل
الإنف ��اق ال�ضخم من قبل الدولة على م�شاريع حت�سني وتطوير
البنية التحتية وما يتبع ذلك من زيادة يف الطلب على معدات
النق ��ل و�أجزائها ،عام ًال مهم ًا يف ج ��ذب ا�ستثمارات �صناعة
ال�سيارات للمملكة.
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التحديات:
وعلى الرغم من وج ��ود العديد من الفر�ص واملحفزات لقيام
�صناع ��ة ال�سي ��ارات �إال �أنه ��ا تواج ��ه العديد م ��ن التحديات،
والت ��ي ال تخل ��و منه ��ا �أي �صناع ��ة ،حيث يعترب حج ��م ال�سوق
املحلي حم ��دود ًا مقارنة ب�أ�س ��واق الت�صدي ��ر العاملية ،وميكن
تخطي هذه العقبة بالدخول التدريجي يف هذه ال�صناعة عرب
ا�سته ��داف �شريحة �أو نوعية من املركبات لإنتاجها من خالل
منتجي ال�سيارات العاملية املميزين ،حيث تعد الفوائد املرتتبة
على �صناع ��ة ال�سيارات حمل اهتمام الكث�ي�ر من الدول التي
ت�سع ��ى لتوطينها ع�ب�ر ا�ستقطاب ال�ش ��ركات العاملية مبختلف
املحف ��زات .ويف ظل املناف�سة العاملي ��ة القوية وقوانني منظمة
التج ��ارة العاملي ��ة واعتبارات اجل ��ودة ،ف� ��إن امل�صانع حديثة
الن�ش� ��أة ق ��د ال تتمكن م ��ن حتقيق عوائد جمزي ��ة متكنها من
النم ��و واال�ستم ��رار ،لذا ف�إن �ضم ��ان توفري �سق ��ف �أعلى من
املحف ��زات عن تل ��ك املقدمة يف الدول الأخ ��رى ي�شكل عام ًال
مهم� � ًا يف �إمكاني ��ة جن ��اح وا�ستمرارية �صناع ��ة ال�سيارات يف
اململك ��ة .وبالرغ ��م من التط ��ور الكبري يف ا�ستخ ��دام التقنية
احلديث ��ة لأغرا� ��ض ا�ستهالكي ��ة يف اململك ��ة� ،إال �أن امل�ست ��وى
التقن ��ي لل�صناع ��ات املحلية حالي� � ًا ال يعد عام ��ل جذب قوي
باملقارن ��ة مع الدول املتقدمة يف هذه ال�صناعة ،وهذا ي�ستلزم
العمل على تقدمي الدعم الالزم لإن�شاء مراكز البحث العلمي
املتخ�ص�ص ��ة يف هذه ال�صناعة وال�صناع ��ات الداعمة لها يف
اململك ��ة .وقد يكون التطور الن�سبي للبني ��ة التحتية يف اململكة
مقارن ��ة بدول املنطقة عامل تف�ضيل لها� ،إال �أنها تظل بحاجة
لتطوي ��ر �أك�ث�ر لت�ضاهي امل�ستوي ��ات العاملي ��ة املتقدمة ،فمث ًال
احلاج ��ة �إىل تطوي ��ر �شبك ��ة النقل املحلي ��ة ،وتطوي ��ر كفاءة
خدمات املوانئ والكهرب ��اء واالت�صاالت والربيد وغريها من
اخلدمات مب ��ا ي�ؤدي �إىل تخفي�ض التكلفة الإجمالية ل�صناعة
ال�سي ��ارات .و�أي تباط� ��ؤ �أو تراجع يف قي ��ام امل�شاريع الداعمة
لهذه ال�صناعة ك�صناع ��ة الأملنيوم والبرتوكيماويات �أو البنى
التحتي ��ة ق ��د ي�ؤثر �سلب ًا عل ��ى فر�ص جناح ه ��ذه ال�صناعة يف
اململك ��ة .كم ��ا �أن جن ��اح ه ��ذه ال�صناع ��ة يعتمد ب�ش ��كل كبري
عل ��ى ا�ستمراري ��ة وجناح املب ��ادرات التعليمي ��ة الأخرية التي
تبنته ��ا اململكة لتطوير م�ستوى خمرج ��ات التعليم ،خ�صو�ص ًا
يف التخ�ص�ص ��ات العلمي ��ة والهند�سية واملهني ��ة� ،إ�ضافة �إىل
�ضرورة ت�شجيع �إن�ش ��اء مراكز التدريب املتخ�ص�صة بالتعاون
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م ��ع ال�شركات العاملي ��ة امل�صنعة لل�سي ��ارات� ،إذ �أن الكثري من
امل�صان ��ع القائمة حالي ًا التي تغ ��ذي �صناعة ال�سيارات حتتاج
�إىل تطوي ��ر من حي ��ث الإمكانيات والتقنية واجل ��ودة ،وذلك
لرف ��ع قدرتها على املناف�س ��ة .كما �أن توفر القط ��ع امل�ستوردة
ب�أ�سع ��ار �أقل وج ��ودة �أعلى ي� ��ؤدي �إىل عدم حر� ��ص امل�شاريع
ال�صناعية على التعامل مع ال�صناعات املغذية املحلية.
واختت ��م التقري ��ر ب� ��أن عوام ��ل اجل ��ذب املتوف ��رة حالي ًا
لنج ��اح �صناع ��ة ال�سي ��ارات يف اململك ��ة عدي ��دة وجيدة،
وه ��ذه العوامل جمتمعة تبعث على التفا�ؤل بنجاح �صناعة
ال�سي ��ارات يف اململك ��ة ،لك ��ن التحدي ��ات كب�ي�رة .ولنا يف
تاريخ �صناعة البرتوكيماويات يف اململكة خري مثال ،فقد
كانت جتربة �صناع ��ة البرتوكيماويات حمفوفة باملخاطر
والتحدي ��ات يف بداياتها ،لك ��ن الإرادة والإدارة الناجحة
للهيئ ��ة امللكية للجبيل وينبع ،والتي قامت بالتدرج يف بناء
هذه ال�صناعة ،نقلت اململكة �إىل م�صاف الدول املتقدمة
فيه ��ا .ل ��ذا ف�إنه م ��ن امله ��م ج ��د ًا �إيجاد جه ��ة خمت�صة
بتوطني �صناعة ال�سي ��ارات يف اململكة ،تكون م�شرتكة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،تق ��وم �أو ًال على تهيئة مكونات
البني ��ة التحتية الأ�سا�سية له ��ذه ال�صناعة ،وو�ضع خطط
ذات مهام و�أهداف وا�ضحة املعامل للأجهزة املعنية بقيام
ه ��ذه ال�صناعة ،بحيث ميكن قيا�سه ��ا ومتابعتها ،والأهم
م ��ن ذلك كله �أن تكون الأهداف واقعي ��ة وقابلة للتطبيق.
و�أخ�ي�ر ًا ف� ��إن اخل�ب�رة العملية وجترب ��ة توط�ي�ن �صناعة
البرتوكيماويات يف اململكة متنح التفا�ؤل بقدرة االقت�صاد
ال�سعودي على تكرار التجربة يف �صناعة ال�سيارات.
�إرها�ص��ات توط�ين �صناع��ة ال�سي��ارات ...ب�ين رحى
التقنيات احلديثة وجهود اجلذب اال�ستثماري:
من ��ذ �أن فتحت اململك ��ة مطلع القرن املا�ضي �أب ��واب �أ�سواقها
ال�ست�ي�راد ال�سيارات على خمتلف �أنواعه ��ا و�أ�شكالها كو�سيلة
نق ��ل رئي�سي ��ة يف حي ��اة املجتم ��ع� ،إىل جان ��ب كونه ��ا �ش� �كلاً
م ��ن �أ�شكال الب ��ذخ وال�ث�راء ،وال�ساحة متور وتع ��ج بكثري من
امل�ستج ��دات يف عامل ال�سيارات .وال ميك ��ن الف�صل يف تفاعل
ال�سيارات مع جميع �أمناط احلياة الأخرى �إال ب�صعوبة بالغة،
ومع تط ��ور الزمن واعتم ��اد املجتمع على ال�سي ��ارات كو�سيلة
ال ميك ��ن اال�ستغن ��اء عنها ب ��د�أت تظهر ثقاف ��ات واحتياجات

برعاية:

جديدة بفر�ض هذا القطاع ،حيث برزت هنالك اال�ستثمارات
ال�ضخم ��ة الت ��ي ت�ض ��خ يف ع ��روق ال ��وكاالت ،والتطلعات نحو
توطني �صناعة ال�سيارات.
لكل تلك املعطيات تفت ��ح جملة "جتارة الريا�ض" �صفحة من
مل ��ف جتارة و�صناعة ال�سيارات به ��دف ت�سليط بع�ض ال�ضوء
على هذا القطاع.
حجم وتوقعات �سوق ال�سيارات:
ك�شفت الإح�صاءات الر�سمية الأخرية عن بيع نحو 800,000
�سي ��ارة يف ع ��ام 2011م ،م ��ع توقعات بو�ص ��ول حجم مبيعات
ال�سي ��ارات يف ع ��ام 2013م �إىل  94ملي ��ار ري ��ال ،وع ��دد
ال�سي ��ارات املباع ��ة �إىل نحو مليون �سيارة �سنوي� � ًا بحلول عام
 .2020وهناك خطط للبدء يف ت�صنيع قطع ال�سيارات يف عام
 2013،وجتميع ال�سيارات يف عام 2021م.
منــو الطلب:
�إىل جانب التنويع االقت�صادي ،ت�ساهم جمموعة من العوامل
�أبرزه ��ا القي ��ود املفرو�ضة على عم ��ر ال�سي ��ارات امل�ستوردة،
والنم ��و ال�س ��كاين املطرد ،وارتف ��اع الق ��درة ال�شرائية للفرد،
وامت�ل�اك �أق ��وى و�أك�ب�ر االقت�ص ��ادات يف اخللي ��ج العرب ��ي
يف تعزي ��ز مكان ��ة اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية كمرك ��ز عاملي
متمي ��ز لقطاع ال�سي ��ارات .كما وتعمل كل م ��ن وزارة البرتول
وال�ث�روة املعدنية ووزارة التج ��ارة وال�صناعة ال�سعودية حالي ًا
على متوي ��ل البح ��وث ،ومب ��ادرات تطوير وت�صمي ��م وجتميع
ال�سي ��ارات ،وحتديث البنى التحتية املتعلقة بهذا القطاع بغية
زيادة �صادرات اململكة يف هذا املجال.
اململكة �أكرب �سوق خليجي لل�سيارات:
�أ�شارت "جملة النقل" ال�صادرة عن جمل�س الغرف ال�سعودية �إىل
�أن اململك ��ة تع ��د من �أكرب �أ�سواق ال�سي ��ارات يف الدول اخلليجية،
حي ��ث يوجد منو �سنوي يف الطلب على املحركات بن�سبة  30باملئة
يف �ض ��وء امل�شاريع القائم ��ة والنه�ضة القائم ��ة يف اململكة خا�صة
يف قطاع ال�شاحن ��ات و�سيارات الركوب و�سي ��ارات الت�أجري .كما
�أ�شارت �إىل ا�ستمرارية النمو على الطلب �إىل ع�شر �سنوات مقبلة
نظ� � ًرا لتوجي ��ه الإنفاق احلكوم ��ي �إىل البنية التحتي ��ة وامل�شاريع
الكربى الأخرى واملدن االقت�صادية وامل�شاريع اال�ستثمارية.

فر�ص مواتية ل�صناعة ال�سيارات:
دعم� � ًا لتوطني �صناع ��ة ال�سيارات يف اململكة ق ��د �سبق للغرفة
التجاري ��ة ال�صناعي ��ة بالريا� ��ض �أن نظم ��ت ور�ش ��ة عمل عن
(م�ستقبل �صناعة ال�سيارات يف اململكة) ،ا�ستعر�ضت خاللها
بع�ض التوجهات لتطوير وتوطني �صناعة ال�سيارات يف اململكة،
وبجان ��ب مناق�شة جتارب دول املنطق ��ة يف �صناعة ال�سيارات
مث ��ل تركيا و�إيران والهند و�إندوني�سيا وماليزيا ،والطرق التي
ا�ستطاع ��ت بها هذه الدول من احل�صول على االكتفاء الذاتي
من �سلعة ال�سيارات يف بلدانها وت�صدير الفائ�ض منها للخارج.
وطال ��ب رئي� ��س جلن ��ة ال�صناع ��ة بالغرف ��ة املهند� ��س �أحمد
الراجحي بدعم قطاع �صناعة ال�سيارات يف اململكة ،والتحرك
جتاه ��ه ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن اململك ��ة مل تبد�أ بداي ��ة حقيقية حتى
الآن يف ه ��ذه ال�صناعة .وق ��ال" :الآن ت�ست ��ورد اململكة مليون
�سي ��ارة �سنوي ًا ،وفيها  3م�صانع ل�صناعة ال�شاحنات وبا�صات
النقل ،و 3م�صانع �أخرى لت�صنيع بطاريات ال�سيارات" .ودعا
القط ��اع اخلا�ص ووكاالت ال�سيارات �إىل بذل جهود جتاه هذا
املو�ض ��وع .وحول �أ�سعار ال�سيارات ق ��ال الراجحي�" :إن �إن�شاء
م�صانع جديدة يف اململك ��ة �سي�شكل عامل �ضغط على وكاالت
ال�سيارات التي ترفع �أ�سعارها ,الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل خف�ض
ت�ضخم الأ�سعار".
بناء م�صنع لتجميع ال�سيارات:
حالي ًا تبحث �شرك ��ة «تاتا موتورز» الهندية ع ��ن �إمكانية بناء
م�صنع يف ال�سعودية لتجميع �سيارات جاكوار الند روفر ،ويرى
ال�سعودي ��ون �أن الأر�ضي ��ة �صاحلة لقيام مثل ه ��ذه ال�صناعة
ن�سبة لوف ��رة املوارد الطبيعية ،وتنوع االقت�صاد ال�سعودي لكل
هذه العوام ��ل يجعل دخول مثل هذه التقني ��ات املتطورة �أمر ًا
مي�س ��ور ًا ،كم ��ا ت�ستفيد ال�صناعة يف ال�سعودي ��ة من انخفا�ض
تكاليف الكهرباء بف�ضل تدين �أ�سعار الغاز الطبيعي.
ويف هذا ال�صدد يقول املحلل االقت�صادي ف�ضل البوعينني�" :إن
عملية الت�صنيع داخل اململكة خطوة كان يجب القيام بها منذ
عقدين ن�سبة حلجم اال�ستهالك الكبري ،كما �أن افتتاح م�صانع
لل�سيارات يف اململكة �أمر يف غاية الأهمية ،و�سيعمل على خلق
�صناعات �أخرى يف ال�سوق ونقل التقنية وتطوير قطاع الإنتاج".
و�أ�ض ��اف" :يج ��ب �أال تتوقف عملي ��ة الت�صني ��ع الداخلي على
ال�سي ��ارات فق ��ط ،ب ��ل يجب �أن تت ��وزع يف قطاع ��ات �صناعية
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�أخ ��رى كقطع الغي ��ار وال�صناعات الأخ ��رى الثقيلة ،حيث �أن
هناك ع ��دة عوامل م�ساع ��دة كوجود امل ��واد الأولي ��ة ب�أ�سعار
منا�سب ��ة ،حيث متتلك �شرك ��ة �سابك م�شروع� � ًا طموح ًا فيما
يتعل ��ق بالبال�ستيكيات الداخلة يف �صناع ��ة ال�سيارات ،ولي�س
هن ��اك �أي عائق يف مدخالت الإنتاج ،كما �أن هذه ال�صناعات
�سيكون له ��ا دور كبري يف تخريج �أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة يف
الكليات التقنية لتوفري الأيدي العاملة الوطنية للم�صانع".
من جانب ��ه ،طالب �أ�ست ��اذ �إدارة الأعم ��ال الدولية يف جامعة
امللك في�صل الدكتور حممد بن دليم القحطاين ،بوجود قيمة
م�ضاف ��ة حقيقية من خ�ل�ال وجود م�صانع �سي ��ارات تكون يف
خدمة ال�شركات امل�صنعة من خالل خط �إنتاج قوي.
و�أ�ضاف القحطاين� :أن الوقت احلايل يحتم علينا اال�ستفادة
الكامل ��ة م ��ن اخل�ب�رات الأجنبية يف ه ��ذه امل�صان ��ع ،و�إقامة
م�صان ��ع حملية ذات عالمة حملية منف ��ردة ب�شراكة �أجنبية،
مم ��ا يحقق القيم ��ة احلقيقية امل�ضافة ،حي ��ث يجب �أن نكون
م�ستقلني �صناعي ًا.
�صناعة تتلم�س طريقها:
وع ��ن �إرها�ص ��ات �صناع ��ة ال�سي ��ارات يتح ��دث اخلب�ي�ر
االقت�ص ��ادي الدكت ��ور �سعي ��د بن عب ��داهلل ال�شي ��خ من خالل
درا�س ��ة ن�شرت ل ��ه �سابق ًا حيث يق ��ول�" :إن قط ��اع ال�سيارات
ال�سع ��ودي يت�س ��م بتوج ��ه �سائ ��د نح ��و املتاج ��رة بال�سي ��ارات
امل�ست ��وردة ،با�ستثن ��اء جتهي ��زات ت�صنيع ثانوية ل ��دى �شركة
(�صناع ��ة ال�سيارات الوطنية) التابع ��ة ل�شركة اجلفايل التي
تعمل يف جتميع �شاحنات مر�سيد�س باململكة ،و�شركة اجلميح
لتجمي ��ع �أوتوبي�سات جرنال موتورز� ،أما يف جمال قطع الغيار
فهن ��اك �شح يف ال�صناعة املحلية ،با�ستثناء الت�صنيع اجلزئي
لبع� ��ض مر�شحات اله ��واء والزيت ،والع ��وادم و�شبكات تربيد
املح ��ركات (رادي�ت�ر) لبع� ��ض ال�سي ��ارات واملركب ��ات .وم ��ن
الوا�ض ��ح �أن �إن�شاء �صناعة ال�سي ��ارات يف اململكة �سي�ساعد يف
تعجي ��ل وترية عملية التنويع االقت�صادي ،وتوفري فر�ص وعمل
جدي ��دة ،ف�ض ًال عن �أن من �ش� ��أن هذه اخلطوة �أن ت�ضيف �إىل
�سع ��ي اململكة لبناء قاعدة تقني ��ة القت�صادها تعترب �ضرورية
لتحقي ��ق تنمية اقت�صادية م�ستدام ��ة ،و�ستتطلب هذه العملية
مبدئي� � ًا من كب ��ار املوزعني واملوردي ��ن �صياغ ��ة �إ�سرتاتيجية
�أعم ��ال تهدف �إىل تعزيز الت�صني ��ع الوطني ،فحالي ًا ال ت�سهم
ال�ش ��ركات ال�سعودي ��ة العاملة يف جمال املتاج ��رة بال�سيارات
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ب� ��أي دور يف �صناع ��ة �سي ��ارات الركاب اخلا�ص ��ة ،لذا فهي ال
تق ��دم قيم ��ة م�ضافة لالقت�ص ��اد املحلي ،ورغ ��م ذلك ،فلدى
ه� ��ؤالء املوردي ��ن الرئي�سيني لل�سي ��ارات الإمكاني ��ات الالزمة
لت�شجي ��ع امل�شاري ��ع امل�شرتك ��ة بينهم وب�ي�ن �ش ��ركات ت�صنيع
ال�سيارات الدولية الت ��ي يتعاملون معها ،وميثل �إن�شاء خطوط
لتجمي ��ع ال�سي ��ارات التجاري ��ة خط ��وة �أوىل ذات �أهمية بالغة
�إذا م ��ا �أمكن و�ضع خطة متتد ملدة ت�ت�راوح بني خم�س ع�شرة
وع�شري ��ن �سنة لإحالل ال ��واردات من ال�سي ��ارات ،ومن �ش�أن
�صناع ��ة ال�سي ��ارات باململك ��ة م�ستقب ًال �أن تزي ��د الطلب على
املنتجات واخلدم ��ات يف قطاعات اقت�صادية �أخرى باململكة،
مثل �صناعة احلديد وال�صلب ال�ضخمة و�صناعة البال�ستيك.
وبالنظ ��ر �إىل �أن �صناعة ال�سي ��ارات تتطلب خم�سة عمال لكل
�سي ��ارة يت ��م ت�صنيعها ،ف�إن هذه ال�شريح ��ة وحدها من قطاع
املركب ��ات كفيلة بتوفري �أكرث م ��ن  80.000وظيفة تقريب ًا �إذا
مت ت�صنيع � 70.000سيارة �سنوي ًا".
املعوقات:
ير�صد مدير دار اخلليج للبح ��وث واال�ست�شارات االقت�صادية
العديد م ��ن امل�شكالت الت ��ي تواجه �صناع ��ة ال�سيارات ،ومن
بينها �أن تلك ال�صناعة تعتمد يف معظم الأحوال على �سيا�سة
التجمي ��ع ،ف�ض ًال عن تعر�ضه ��ا للمناف�س ��ة اخلارجية بدرجة
كب�ي�رة ،كم ��ا �أن حدة ه ��ذه املناف�سة تتزايد يف ظ ��ل �سيا�ستي
الدعم والإغراق التي ق ��د متار�سها بع�ض ال�شركات الأجنبية
خا�ص ��ة يف ظل غي ��اب التن�سيق امل�شرتك يف ه ��ذه ال�صناعة،
وع ��دم توافر الإ�سرتاتيجي ��ات وال�سيا�س ��ات الالزمة لتحقيق
�أهدافها.
ومن ال�ضروري قي ��ام �إ�سرتاتيجية فعالة ل�صناعة ال�سيارات،
ميكن م ��ن خالله ��ا تن�سيق جه ��ود ال�شركات العام ��ة يف هذا
املج ��ال ،واالرتق ��اء مب�ستوى ه ��ذه ال�صناع ��ة ،وتقييم ور�صد
�أوج ��ه وم�سبب ��ات ال�ضع ��ف القائم يف ه ��ذه ال�صناعة ،وو�ضع
احللول املنا�سبة لهذه امل�شكالت .كما يقرتح مدير دار اخلليج
للبحوث �ضرورة اتخاذ عدة خطوات لتنمية �صناعة ال�سيارات
وال�صناع ��ات املغذية له ��ا وتدعيمها والتكامل ب�ي�ن الأن�شطة
البحثي ��ة والتكنولوجي ��ة الالزمة لتدعم ال�ش ��ركات التي تريد
�أن تنت ��ج يف ال�سيارات ،و�إن�شاء قاعدة معلومات متطورة لهذه
ال�صناعة يف اململكة.

برعاية:

وي�ضيف� :إن من الأهمية مب ��كان االلتزام بتطبيق املوا�صفات
واملقايي� ��س الدولية يف ت�صنيع ال�سيارات ومكوناتها ،ومواكبة
املتطلبات البيئية يف هذه ال�صناعة ،مع �إقامة مركز تكنولوجي
ل�صناع ��ة ال�سيارات لإعداد الكوادر املتخ�ص�صة على م�ستوى
اململكة ،والعم ��ل على تنمية ال�صناعات املغذية لل�سيارات من
خالل �إلزام ال�شركات الأجنبي ��ة التي تقوم بتجميع �سياراتها
يف اململك ��ة با�ستخدام مكون ��ات ذات من�ش�أ �سع ��ودي ،و�إن�شاء
�شرك ��ة قاب�ض ��ة تت ��وىل كاف ��ة الأن�شط ��ة الت�سويقي ��ة الالزمة
ل�صناعة ال�سيارات يف اململكة.
احتياجات �أ�سا�سية:
�إن توطني �صناعة ال�سي ��ارات يف اململكة قد توفرت له الإرادة

بجان ��ب توف ��ر امل ��وارد الطبيعي ��ة ،ويق ��ي فق ��ط ا�ستنها� ��ض
الإمكان ��ات لتنظي ��م الأعم ��ال الفني ��ة ،وت�شجي ��ع ال�سعوديني
الراغب�ي�ن يف العم ��ل على االلتحاق بقطاع ��ات خدمة �صناعة
و�صيانة ال�سيارات ,بالإ�ضافة �إىل تهيئة كافة الكوادر امل�ساندة
م ��ن املوظفني الإداريني واملهنيني و�إتاحة الفر�ص لهم لتطوير
�أنف�سهم �إداري ًا وفني ًا ،وهذا يتيح لل�شباب ال�سعودي �أن ميتلك
خربة قوية وتفك ً
ريا وا�سع ًا يف هذه ال�صناعة.
كم ��ا �أن القوانني والأنظمة لال�ستثمار يف هذا املجال يجب �أن
تك ��ون وا�ضحة ونافذة حلماية وت�شجي ��ع امل�ستثمرين املحليني
والأجان ��ب ليدعم كل هذا اجلهود التي تقدمها حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني من ت�سهي�ل�ات للتجارة باململكة مبا يعود
بالفائدة على ال�سوق ال�سعودية.
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مقال

أحذركم من

الصناعة!!

ب���دأت النهضة االقتصادية ف���ي التاريخ القريب لدى دول

شرق آسيا بعد ازدهار صادراتها عبر اإلنتاج الصناعي ،اليابان
ً
ً
وأخيرا الصين ،كدول
أوال ،تلته���ا تايوان وكوريا الجنوبي���ة،

اعتمدت صناعاتها على األيدي العاملة الرخيصة ،وبالتالي

ً
نظرا لعدم توفر
فإن هذا النموذج ال يناس���ب المملك���ة

أي���د عاملة وطنية رخيصة تغطي االحتياج اإلس���تراتيجي،
ً
ً
إيجابي���ا بش���رط أن يرتبط دخ���ل الفرد
عنص���را
وه���ذا يع���د

مازن السديري*

العالي بمه���ارات عالية ليمتلك القدرة على إنتاج نوعي.

�إذن ال�س� ��ؤال ه ��ل ال�صناعة كخي ��ار �إ�سرتاتيجي هي
احل ��ل؟ اجل ��واب ب ��كل �صراح ��ة هي جزء م ��ن احلل
وب�شروط لأنها حل مكل ��ف ي�ستنفد الكثري من املوارد
مثل امل�ساحة ال�صناعية واال�ستهالك للكهرباء مدعومة
ال�سعر واملنتجة عن طريق نفط ثمني ،بالتايل يجب �أن
تكون ال�صناعة جمدية ومتجددة وقادرة على مواكبة
التغ�ي�رات ،مبعن ��ى �أنه ��ا مرتبط ��ة بالبح ��ث العلمي.
وهن ��ا ت�أتي نظرية املدر�س ��ة االقت�صادية الكال�سيكية
واحلديث ��ة التي ت ��رى ب�أن النم ��و ال�صناعي ي�صل �إىل
درج ��ة ويتوق ��ف �إال �إذا ارتبط بالبح ��ث املعريف خللق
القيم ��ة املُ�ضافة ،وهذا ما حتولت ل ��ه اليابان وكوريا
اجلنوبي ��ة ،والآن حتاول ال�ص�ي�ن ،حيث هذا النموذج
هو الذي ينبغي �أن نتماثل معه.

تنازل ��ت الياب ��ان ع ��ن �صناع ��ة الأق�ل�ام واملنتج ��ات
الأ�سا�سي ��ة لإنتاج منتج ��ات �أك�ث�ر ديناميكية وجتدد ًا
مثل �صناعة ال�سيارات ،و�أ�صبحت تويوتا �أكرب م�صنع
يف الع ��امل لع ��دد املركب ��ات ،بف�ض ��ل التط ��ور التقني
املتجدد يف ال�صناعة ،بالإ�ضافة �أي�ض ًا للفكر الإداري
ال ��ذي �أ�صب ��ح مدر�س ��ة .يف املقاب ��ل تع ��اين �صناع ��ة
الإلكرتوني ��ات اليابانية من حتدي ��ات التخلف التقني
مث ��ل (�س ��وين) ،وال�سب ��ب ظه ��ور تقنية اك�ث�ر جتدد ًا
تتفوق عليها وتقلب موازين ال�صناعة ،وهذا ما ي�سمى
(بالإبداع املدم ��ر) ،وهو ظهور تقنية تدمر �صناعات
قائمة ،واحلل هو �أن تتط ��ور ال�صناعات دون تخلفها
تقني� � ًا ..لذلك �أحذركم م ��ن ال�صناعة غري املرتبطة
بالتقنية والتطور املعريف.
* باحث اقتصادي
@Mazenalsudairi
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ثقافة صناعية

الصناعات التحويلية
شكلت الصناعات التحويلية نقلة نوعية على صعيد التطور االقتصادي،
ً
فضال
حي���ث ترافق معها ازده���ار الثقاف���ة االقتصادية ب���كل مكوناتها،
ع���ن تعزي���ز ال���دورة الرأس���مالية والطبق���ة العامل���ة من حيث تحس���ين
إمكاناته���ا الصناعية وقدراتها المهنية واالرتفاع بمس���توى معيش���تها.
ولقد ش���هدت الصناع���ات التحويلية تطورات مهمة وأساس���ية ،وفي
صدارتها تعزيز دور التكنولوجيا واالبتكارات التي عملت على تحس���ين
كف���اءة اإلنت���اج وزيادته بما خفض تكلفة مخرج���ات الصناعات المختلفة.
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برعاية:

�إن االنتقال ملرحلة ال�صناعات التحويلية ترافق مع تغريات
مهم ��ة م ��ن بينها التحول نح ��و جمتمع العل ��وم واملعارف،
وازده ��ار جم ��االت الهند�س ��ة والريا�ضي ��ات واالقت�صاد
والأنظم ��ة املالي ��ة واملحا�سبي ��ة� ،صاحبته ��ا عناية كبرية
بال ��دورات التدريبية ومراك ��ز الت�أهيل املهن ��ي للح�صول
على الأيدي املاهرة املدربة..
و�إليك �أبرز مزايا ال�صناعة التحويلية:
� -1إن قط ��اع ال�صناع ��ة التحويلي ��ة ميك ��ن �أن يخف� ��ض
م�ساهمة قطاع النفط اخل ��ام يف الناجت املحلي والت�شغيل
واال�ستثمار وميزان املدفوعات وميزانية احلكومة� ،إذا ما
مت رف ��ع م�ساهمته يف الناجت املحل ��ي ،الأمر الذي �سي�سمح
برف ��ع م�ستوى عملية التنمية وحتقي ��ق التغري اجلذري يف
البنيان االقت�صادي.
 -2ي�سهم وجود قطاع �صناعات حتويلية نا�ضج وقوي يف تعزيز
اال�ستق�ل�ال االقت�ص ��ادي ،وتقلي� ��ص معدالت ا�ست�ي�راد ال�سلع
امل�صنع ��ة بكاف ��ة �أنواعها ،وبالتايل التمهي ��د لتقلي�ص معدالت
التبعي ��ة التجارية والتكنولوجي ��ة للدول ال�صناعي ��ة املتقدمة.

 -3وجود قط ��اع �صناعي يتوىل �إنتاج الق�سم الأعظم من
ال�سل ��ع اال�ستهالكية والو�سيطة والإنتاجية� ،سي�ساعد على
بناء الأ�سا�س املادي لالقت�ص ��اد القومي من خالل تنمية
باقي فروع و�أن�شطة االقت�صاد القومي.
 -4تعترب معدالت منو �إنتاجية العمل يف القطاع ال�صناعي
�أ�سرع من القطاعات الأخرى ،ويعود ذلك �إىل قابليته على
ا�ستيعاب الق�سم الأكرب من منجزات التقدم التقني ،ف�ض ًال
عن وج ��ود عمليات التدري ��ب والتطوير امل�ستم ��ر للكوادر
الب�شرية العاملة يف ميدان الإنتاج والإدارة يف هذا القطاع.
 -5قط ��اع ال�صناع ��ات التحويلي ��ة ق ��ادر عل ��ى حتقي ��ق
اال�ستخدام الأمثل للقوى العاملة ،للقابلية التي يتمتع بها
يف حتقي ��ق احلراك املهني ،ونق ��ل امل�شتغلني من الأن�شطة
ال�صناعي ��ة التي ينخف�ض فيها م�ست ��وى �إنتاجية العمل �أو
ينخف�ض الطلب عليها نحو الأن�شطة املرتفعة الإنتاجية �أو
التي ت�شهد ارتفاع ًا يف الطلب عليها.
 -6القطاع من �أكرث قطاعات االقت�صاد القومي ديناميكية؛
لكونه ميتلك القابلية على حتريك وحتفيز القطاعات الأخرى
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ثقافة صناعية

ع ��ن طريق خلق الرتابطات الإنتاجية (الأمامية واخللفية).
 -7قطاع ال�صناعة التحويلي ��ة �أكرث القطاعات م�ساهمة
يف عملية الرتاكم الر�أ�سم ��ايل ،فالإنتاجية املرتفعة لهذا
القطاع وقابليته على خلق الت�شابك الإنتاجي �سي�ؤدي �إىل
رفع م�ستوى الفائ�ض االقت�صادي املتحقق يف هذا القطاع
مقارن ��ة بالقطاع ��ات الأخ ��رى ،وال تقت�ص ��ر العملية على
توفري الأموال الالزمة لال�ستثمار ،و�إمنا تتعدى ذلك �إىل
تهيئة و�سائل الإنتاج والتجهيزات ال�صناعية الأخرى التي
ت�ستخدم يف عملي ��ة اال�ستثمار ،الأمر الذي �سيخف�ض من
حج ��م ال�صعوبات التي تواجه عملية اال�ستثمار ،وتقلي�ص
معدالت اال�سترياد لل�سلع اال�ستثمارية.
 -8ينفرد هذا القطاع مبيزة القابلية على حتقيق التنويع
الإنتاجي ،لكرثة املراح ��ل والعمليات الإنتاجية التي تعني
قيم ًا م�ضافة و�أ�صناف ًا جديدة من ال�سلع ذات منفعة �أكرب،
وتكت�سب م�س�ألة التنويع الإنتاجي.
� -9إن وجود قطاع �صناعي متطور وم�ؤثر �سي�سمح بحدوث
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تغيري كبري يف البنيان االجتماعي والثقايف والتنظيمي من
خ�ل�ال دوره يف تغيري نظام القي ��م والتقاليد االجتماعية
والأ�سري ��ة املرتبط ��ة بالري ��ف وبالزراع ��ة ،م ��ن خ�ل�ال
ظه ��ور نظام قيم ��ي جديد مرتب ��ط باملناط ��ق احل�ضرية
وبال�صناعة ،ف�ض ًال عن دوره يف التغيري امل�ستمر يف نظام
التعلي ��م ملواكب ��ة التطورات العلمي ��ة والتقني ��ة امل�ستمرة،
بالإ�ضافة �إىل دوره يف تو�سيع نطاق حتويل املجتمع املدين،
ورف ��ع درج ��ة م�شاركة املواطن�ي�ن يف احلي ��اة االجتماعية
وال�سيا�سية ،ودوره يف تغي�ي�ر الإطار الت�شريعي والقانوين
وبخا�صة قوان�ي�ن اال�ستثمار وقوانني العم ��ل والت�شريعات
املالي ��ة وال�ضريبية لتكون من�سجمة مع التو�سع امل�ستمر يف
دور ال�صناعة يف احلياة االقت�صادية.
و�أخ�ي�ر ًا ف�إن وج ��ود قطاع �صناعي متط ��ور �سي�ساعد على
�إج ��راء التغيري امل�ستمر يف الأجهزة الإدارية والتنظيمية،
ورفع م�ست ��وى كفاءة �أدائه ��ا لتواكب التو�س ��ع امل�ستمر يف
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية.

برعاية:
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بروفايل

لمسات ناعمة تشارك في صنع الفارق

داخل «واحات مدن»  ..ال حدود لطموحات
المرأة السعودية

دفع���ت التط���ورات االجتماعي���ة والثقافي���ة وف���رص التعلي���م الم���رأة الس���عودية إل���ى صدارة
ً
ً
فاعال في تحقيق التنمية المس���تدامة.
ش���ريكا
المش���هد االقتصادي ومنحتها الفرصة لتكون

وو�ض ��ع قرار جمل� ��س ال ��وزراء بتخ�صي� ��ص �أرا� ٍ��ض ومناطق
داخل ح ��دود املدن وتهيئته ��ا لإقامة م�شاري ��ع �صناعية تعمل
فيه ��ا الن�ساء ،وتكلي ��ف الهيئ ��ة ال�سعودية للم ��دن ال�صناعية
ومناط ��ق التقنية "م ��دن" ب�إن�شاء مدن �صناعي ��ة مهي�أة لعمل
امل ��ر�أة يف خمتل ��ف مناط ��ق اململك ��ة الك ��رة يف ملع ��ب قط ��اع
الأعم ��ال الن�سائي لالنخ ��راط يف كتابة �سيناري ��و جديد على
م�ستوى ال�شراك ��ة الفاعلة تتجاوز جترب ��ة �صالونات التجميل
وامل�شاغل واملطاعم التي ترافقت مع مراحل االنطالق الأوىل
�إىل امل�شارك ��ة يف ر�سم م�ستقبل االقت�ص ��اد الوطني بالدخول
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يف جم ��االت ال�صناعة باعتباره اخلي ��ار الإ�سرتاتيجي لتنويع
م�صادر الدخل ،ورفع م�ساهمة ال�صناعة يف الناجت املحلي..
وجت�س ��د الواح ��ات ال�ضل ��ع الثال ��ث يف منظوم ��ة مثل ��ث املدن
ال�صناعية �إىل جانب املدن التي مت �إن�شا�ؤها منذ فرتة طويلة
وتخ�ص�ص ��ت يف ال�صناعات التحويلية ،واملدن التي جتمع بني
ال�صناع ��ة وال�سكن والتعليم واخلدم ��ات التجارية وهي منتج
جديد يخ�ص امل�ستثمرين.
وتق ��وم �إ�سرتاتيجي ��ة “مدن” على �إن�ش ��اء واحات مبوا�صفات
ومعاي�ي�ر عاملي ��ة مدعوم ��ة ببنية حتتي ��ة متكامل ��ة ،روعي يف

برعاية:

ت�صميمها مالءمتها لطبيعة املر�أة و�أدوارها ،وتطلبت الفكرة
�صيغ� � ًا ت�صميمي ��ة مبتك ��رة خلدم ��ة الأه ��داف املتنوع ��ة من
�إقامتها ،منها بناء مدن للم�صانع مبعايري منوذجية ،مبمرات
م�ش ��اة خم�ص�صة و�آمنة ،م ��ع تهيئة عدد م ��ن اخلدمات مثل
(ح�ضانة الأطفال ،مراك ��ز �صحية وترفيهية للمر�أة ،مطاعم
ومق ��اهٍ) ،كم ��ا �أن ال�صناع ��ات الت ��ي �سيت ��م تخ�صي�صها هي
�صناعات خفيفة (نظيف ��ة) مما يجعلها مالئمة لعمل املر�أة.
وهو م ��ا �أ�شار �إليه معايل وزير التج ��ارة وال�صناعة ب�أن واحة
م ��دن �أقرب م ��ا تك ��ون �إىل � ،Business parkأي مبان
زجاجية لل�صناعات النظيفة جد ًا� ،أو ال�صناعات التقنية التي
�ستك ��ون مركزة يف هذه الواحة مع توف�ي�ر كافة الدعائم التي
ت�سهل عمل املر�أة مثل النقل العام املخ�ص�ص لهن وحا�ضنات
الأطفال داخل املدن ،ومعاهد فنية ومهنية خم�ص�صة للمر�أة
بالتن�سي ��ق م ��ع اجله ��ات املعنية ،وم ��ا يت�صل بها م ��ن تدريب
وت�أهي ��ل لال�ستفادة من خ�ب�رة املر�أة ال�سعودي ��ة وقدراتها يف
جمال ال�صناعة ،بعد تفوقها يف العديد من املجاالت .
راع ��ى يف الواح ��ات �ض ��رورة قربها من النط ��اق العمراين
و ُي َ
وال�سكن ��ي مبا يي�س ��ر حركة الن�ساء العام�ل�ات واملوظفات من
و�إىل املدين ��ة ب ��كل ي�س ��ر� ،إ�ضاف ��ة �إىل كونها مدن� � ًا ع�صرية،
�صديقة للبيئ ��ة ،ذات قيمة م�ضافة حتق ��ق �إ�ضافة اقت�صادية
حقيقي ��ة ،وتخل ��ق فر� ��ص عمل لل�شب ��اب وال�شابات م ��ن �أبناء
الوطن ،وت�صن ��ع تكام ًال منوذجي ًا م ��ع الن�شاطات ال�صناعية
القائمة وامل�ستقبلية.
وكان ��ت م�ؤ�ش ��رات �أولية قد نبه ��ت �إىل �أن الواح ��ة مبناطقها
الث�ل�اث التجارية ،وال�صناعي ��ة ،واخلدمية� ،ستك ��ون باكورة
االنطالق ��ة اال�ستثماري ��ة ال�صناعية احلقيقي ��ة ،الفتة �إىل �أن
موقعها الإ�سرتاتيجي و�أ�سلوب تخطيطها وتنفيذها االحرتايف
ي�ؤهله ��ا لت�صبح وجهة مف�ضلة للم�ستثمرين ،ال�سيما مع توافر
ع ��دد م ��ن االمتي ��ازات واملزاي ��ا الن�سبي ��ة واحلواف ��ز املغرية
للم�ستثمرين.
و ُتع� � ُّد واح ��ة م ��دن بالأح�س ��اء مبثاب ��ة الن ��واة الأوىل للم ��دن
ال�صناعي ��ة املهي�أة لعمل املر�أة يف اململكة ،وتقع جنوبي مدينة
الهف ��وف بالقرب من املطار ،عل ��ى م�ساحة �إجمالية تبلغ 500
�أل ��ف م 2؛ وقد مت ت�أ�سي�سها نهاية عام  2013م لتكون حا�ضنة
للم�شاريع ال�صناعية الن�سائي ��ة .و�شهد عام 2014م انطالقة
�أعم ��ال تطوير البنية التحتية للواحة ،وقد مت بناء  20م�صنع ًا

جاهز ًا مبوا�صفات خا�صة ،كمرحلة �أوىل ،مما يمُ ِّكن رائدات
ورواد الأعم ��ال م ��ن اال�ستثم ��ار يف �أكرث م ��ن ع�شرة جماالت
من الأن�شطة ال�صناعية اخلفيف ��ة والنظيفة التي تتنا�سب مع
اهتمامات املر�أة وتتوافق مع ميولها ،مثل ال�صناعات غذائية،
�صناعة ال�شكوالت ��ة واحللويات ،م�صانع املن�سوجات واملالب�س
اجلاه ��زة� ،صناعة الذه ��ب واملجوه ��رات� ،صناع ��ة التمور،
الأدوي ��ة وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة ،التعبئة والتغلي ��ف ،الألعاب،
والرتاثي ��ات وامل�شغ ��والت احلرفي ��ة ،وغريه ��ا م ��ن امل�شاري ��ع
ال�صناعية اخلفيفة وال�صديقة للبيئة.
وتطرح الهيئ ��ة ال�سعودية للمدن ال�صناعي ��ة ومناطق التقنية
"مدن" م�شاريع واحة مدن يف ينبع ،والق�صيم ،وحائل ،وهي
مدن �صناعية جديدة حتت الت�صميم والتخطيط.
�إن واح ��ات مدن ال تعك�س جمرد ملمح ناع ��م لتجميل امل�شهد
االقت�ص ��ادي ،ب ��ل تع�ب�ر يف �أبعاده ��ا احلقيقي ��ة ع ��ن القيمة
امل�ضاف ��ة وال ��دور الطليعي الت ��ي باتت تلعبه امل ��ر�أة ال�سعودية
مبه ��ارة و�إتقان على جميع الأ�صعدة وهو دور يرتافق مع توجه
الدول ��ة �إىل جذب طاقات الن�ساء وقدراته ��ن املالية واملهارية
لتعزي ��ز قاع ��دة �صناعي ��ة متين ��ة تتكام ��ل فيه ��ا الأدوار بغية
توط�ي�ن بيئة �صناعية توفر فر� ��ص عمل للمواطنني ،وتحُ د من
الهجرات الداخلية ،وتعزز �إ�سرتاتيجية تنويع م�صادر الدخل
الوطن ��ي ،وقد م� � َول �صن ��دوق التنمي ��ة ال�صناعي ��ة ال�سعودي
 153م�شروع� � ًا �صناعي ًا ،متلكه ��ا �أو ت�سهم يف ملكيتها �سيدات
�أعمال ،اعتمد لها  236قر�ض ًا بقيمة  3.5مليارات ريال حتى
نهاي ��ة حمرم 1436هـ .كما �أن "مدن" وبالتن�سيق مع اجلهات
أرا�ض �صناعي ��ة لإن�شاء
ذات ال�صل ��ة تعم ��ل على تخ�صي� ��ص � ٍ
مزي ��د من املدن الن�سائية يف خمتل ��ف مناطق اململكة ،و�صو ًال
�إىل  13واح ��ة مهي� ��أة لعمل املر�أة بحلول ع ��ام 2020م� .ضمن
�إ�سرتاتيجية وا�سعة وطموحة ر�سمتها "مدن" دعم ًا لتوجهات
الدول ��ة لرفع م�ساهم ��ة ال�صناعة يف الن ��اجت املحلي �إىل %20
بحلول 2020م.
لق ��د باتت "واحات م ��دن" م�ستعدة لرهان ��ات ثقافية جديدة
تتج ��اوز الأزياء و�أ�صباغ التجمي ��ل ونكهات الأطعمة �إىل �إدارة
مل ��ف �صناعي متكامل ي�ستوعب الأغذية وامل�ستلزمات الطبية
وغريها وال ين�سى بالطبع الذهب وال�شوكوال ،هي يف جمموعها
�أن�شطة �صديق ��ة للبيئة تقودها هذه املرة بكل جدارة وحما�س
كفاءة ن�سوية وطنية خال�صة.
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دراسات

بتضافر حزمة من الجهود الحكومية والخاصة

القاعدة الصناعية في المملكة تشهد
ً
ً
كبيرا
توسعا

عل���ى الرغ���م م���ن الحداث���ة النس���بية للصناع���ة بالمملك���ة ،إال أن القط���اع الصناع���ي ش���هد
مط ً
ً
تط���ورا ّ
���ردا حق���ق خالل���ه إنج���ازات باه���رة .وأرجع تقري���ر حديث ص���ادر عن صن���دوق التنمية

ً
نظ���را
الصناعي���ة ذل���ك إل���ى االهتم���ام والدع���م ال���ذي يج���ده القط���اع م���ن الدول���ة ،وذل���ك

لل���دور ال���ذي يق���وم ب���ه ف���ي تحقي���ق األه���داف اإلس���تراتيجية واالقتصادي���ة للمملك���ة.

ولق ��د ا�شتملت جهود الدولة يف دع ��م التنمية ال�صناعية على
عدة حم ��اور �أ�سا�سية ،كان من �ضمنها توف�ي�ر البنية التحتية
الالزمة ،و�إن�شاء مدينتي اجلبيل وينبع ال�صناعيتني ،و�إن�شاء
امل ��دن ال�صناعية مبختلف مناطق اململك ��ة� ،إىل جانب �إن�شاء
�صن ��دوق التنمية ال�صناعية ال�سع ��ودي ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
عدد من احلوافز ال�صناعي ��ة الأخرى .وكان لتجاوب وتعاون
القطاع اخلا�ص مع اخلطط واجلهود احلكومية الأثر الفاعل
يف حتقيق �إجنازات التنمية ال�صناعية.
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ون�ستعر� ��ض فيما يلي ع ��دد ًا من م�ؤ�شرات التط ��ور ال�صناعي
باململكة خالل الفرتة املا�ضية:
( )1التط��ور يف �أع��داد امل�صان��ع املنتج��ة و�إجمايل
التمويل وعدد العمالة:
�أول ��ت الدولة �أهمية ك�ب�رى للتنمية ال�صناعي ��ة ،وقدمت لها
جمي ��ع و�سائ ��ل الدع ��م والت�شجيع ،ونتيجة لذل ��ك فقد خطت
ال�صناع ��ة ال�سعودي ��ة خط ��وات كب�ي�رة ومتثل ذل ��ك ب�صورة

برعاية:

�أ�سا�سية يف التطور الذي �شهدته اال�ستثمارات ال�صناعية منذ
�إن�شاء �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .ويـو�ضح اجلدول
التايل التط ��ور يف �أعداد امل�صانع املنتجة وحجم ا�ستثماراتها
وعمالته ��ا بيـ ��ن عام ��ي 1974م و2013م ،م�صنف ��ة ح�س ��ب
الأن�شطة ال�صناعية الرئي�سية.
كم ��ا يت�ضح م ��ن اجلدول �أدن ��اه ،ف�إن القاع ��دة ال�صناعية يف
اململكة �شهدت تو�سع ًا كب ً
ريا خالل الأربعة عقود املا�ضية ،حيث
قفز عدد امل�صانع العاملة من ( )198م�صنع ًا يف عام 1974م
�إىل ( )6471م�صنع ًا يف عام 2013م .وب�صورة موازية ارتفع
ر�أ�س املال امل�ستثمر من حوايل  12مليار ريال يف عام 1974م
�إىل �أكرث من  883مليار ريال يف عام 2013م  .كما ارتفع عدد
العمال ��ة يف القطاع ال�صناعي من حوايل (� )34ألف عامل يف
عام 1974م �إىل �أكرث من (� )843ألف عامل يف عام 2013م.

وبالنظ ��ر �إىل هي ��كل الرتكيب ��ة القطاعية للم�صان ��ع العاملة
باململك ��ة بنهاي ��ة ع ��ام 2013م ،ف�إننا جند �أن قط ��اع �صناعة
منتجات املع ��ادن الالفلزية الأخرى يت�صدر بقية القطاعات،
م ��ن حي ��ث ع ��دد امل�صان ��ع ( )1304م�صنع ًا متث ��ل  %20من
�إجم ��ايل عدد امل�صان ��ع العاملة ،فيما يت�ص ��در قطاع �صناعة
امل ��واد الكيميائية واملنتجات الكيميائي ��ة بقية القطاعات من
حيث حجم اال�ستثمارات ( )427مليار ريال – تقريب ًا -متثل
ما ن�سبته  %48من �إجمايل ا�ستثمارات امل�صانع املنتجة .ويليه
قط ��اع �صناعة منتج ��ات املع ��ادن الالفلزية الأخ ��رى بحجم
ا�ستثمارات ( )89مليار ريال – تقريب ًا -متثل ما ن�سبته .%10
ويت�ص ��در قطاع �صناعة املنتج ��ات الغذائية وامل�شروبات كافة
القطاع ��ات من حيث عدد العمالة (� )159ألف عامل متثل ما
ن�سبته  %19من �إجمايل عمالة امل�صانع املنتجة.
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دراسات

عدد المصانع المنتجة وإجمالي تمويلها وعدد العمالة بين عامي 1974م و 2013م

الأن�شطة ال�صناعية

�إجمايل التمويل
عدد امل�صانع
(مليون ريال)
1974م 2013م 1974م 2013م
70.640 2.028
875
39

1974م
7.199

2013م
159.107

�صنع املن�سوجات.

1

88

20

5.473

60

14.678

�صنع امللبو�سات.

2

99

38

1,050

249

12.612

�صنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات ال�صلة.
�صنع اخل�شب ومنتجات اخل�شب والفلني ،با�ستثناء
الأثاث؛ �صنع �أ�صناف من الق�ش ومواد ال�ضفر.
�صنع الورق ومنتجات الورق.

2

37

7

644

50

3.676

4

63

65

973

839

5.474

9

213

177

11.822

843

31.286

الطباعة وا�ستن�ساخ و�سائط الإعالم امل�سجلة.

18

58

809

2.820

2.594

6.489

�صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة.

4

122

364

89.031

3.487

16.684

�صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية.
�صنع املنتجات ال�صيدالنية الأ�سا�سية وامل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية.
�صنع منتجات املطاط واللدائن.

9

629

2.954

426.672

2.429

76.295

-

32

-

2.960

-

7.836

11

807

522

23.613

1.895

80.905

�صنع منتجات املعادن الالفلزية الأخرى.

25

1.304

3.771

89.065

3.780

156.214

�صنع الفلزات القاعدية.
�صنع منتجات امل�ع��ادن امل�شكلة ،با�ستثناء الآالت
واملعدات.
�صنع احلوا�سيب واملنتجات الإلكرتونية والب�صرية.

24

247

234

70.077

2.801

45.711

9

880

160

25.094

931

99.488

2

59

1

2.994

33

8.682

�صنع املعدات الكهربائية.

2

201

127

15.468

464

37.419

�صنع الآالت واملعدات غري امل�صنفة يف مو�ضع �آخر.
�صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة
ون�صف املقطورة.
�صنع معدات النقل الأخرى.

12

189

808

27.683

4.357

24.973

8

140

78

3.144

622

14.774

-

11

0

245

0

1.593

�صنع الأثاث.

17

321

170

3.423

1.295

25.002

ال�صناعات التحويلية الأخرى.

-

91

0

9.657

0

13.146

�إ�صالح وتركيب الآالت واملعدات.

-

5

0

799

0

1.868

�صنع املنتجات الغذائية وامل�شروبات.

املجموع

198
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عدد العمالة

843.912 33.928 883.350 12.333 6.471

برعاية:

وم ��ن احلوافز املهم ��ة الت ��ي تقدمه ��ا الدولة لدع ��م وتطوير
ال�صناع ��ات الوطنية توفري امل ��دن ال�صناعية احلديثة ،حيث
قام ��ت وزارة التجارة وال�صناعة ب�إن�ش ��اء وتطوير العديد من
امل ��دن ال�صناعية يف خمتلف مناطق اململك ��ة ،وزودتها بكافة
اخلدمات واملرافق .ولالرتقاء بنوعية اخلدمات التي توفرها
امل ��دن ال�صناعية مت �إن�شاء الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية
ومناط ��ق التقني ��ة "م ��دن" ع ��ام 2001م ،كهيئ ��ة م�ستقل ��ة
للإ�ش ��راف عل ��ى �إن�ش ��اء و�إدارة امل ��دن ال�صناعي ��ة وت�شغيلها
و�صيانتها وتطويرها بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
( )2التطور يف الإنتاج ال�صناعي:
�شهد الإنتاج ال�صناعي يف اململكة منو ًا كب ً
ريا خالل الفرتة
املا�ضية .وكم ��ا يتبني من ال�شكل التايل ف�إن �إجمايل الناجت
املحلي بالأ�سعار الثابتة لل�صناعات التحويلية قد ارتفع من
م�ست ��وى  15بلي ��ون ري ��ال يف ع ��ام 1975م �إىل حوايل 172
بليون ريال بنهاية عام 2013م .كما �أن معدالت منو القطاع

ال�صناع ��ي ظل ��ت يف اجت ��اه ت�صاعدي طوال ه ��ذه الفرتة،
حيث بلغ متو�سط النمو ال�سن ��وي لإجمايل الناجت احلقيقي
لل�صناع ��ات التحويلية خالل هذه الف�ت�رة حوايل  ،%6وهو
من �أعلى معدالت النمو بني القطاعات االقت�صادية الأخرى
و�أكرثه ��ا ا�ستدام ��ة .ونتيج ��ة للتط ��ور الكبري ال ��ذي �شهده
الإنت ��اج يف ال�صناعات التحويلية خالل ه ��ذه الفرتة ،فقد
ارتفعت ن�سب ��ة م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل
للمملك ��ة م ��ن  %4.1يف ع ��ام 1975م �إىل  %13.5بنهاي ��ة
ع ��ام 2013م .وب�ص ��ورة موازي ��ة ارتفع ��ت ن�سب ��ة م�ساهمة
قط ��اع ال�صناع ��ات التحويلي ��ة يف الناجت املحل ��ي الإجمايل
غ�ي�ر النفطي من  %7.7يف ع ��ام 1975م �إىل  %17يف عام
2013م .وت�ش�ي�ر هذه الن�سب �إىل جن ��اح خطط التنمية يف
دف ��ع النه�ضة ال�صناعية ،و�إىل ال ��دور الريادي الذي لعبته
اجله ��ات املعنية بالتنمية ال�صناعي ��ة وعلى ر�أ�سها �صندوق
التنمي ��ة ال�صناعية ال�سعودي ،والتع ��اون املثمر الذي لقيته
هذه اخلطط من قبل القطاع اخلا�ص .

المصدر :مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات  -وزارة االقتصاد والتخطيط.

ويعت�ب�ر التح ��ول الكب�ي�ر الذي ح ��دث يف الرتكيب ��ة الإنتاجية
للقطاع ال�صناعي خالل احلقبة املا�ضية من امل�ؤ�شرات الهامة
عل ��ى تطور القطاع ال�صناع ��ي يف اململكة ،حيث ارتفع ن�صيب
ال�صناع ��ات التحويلية (الأخرى غري تكرير النفط) من %57
م ��ن �إجمايل الن ��اجت املحل ��ي للقط ��اع ال�صناع ��ي (بالأ�سعار
الثابتة) يف ع ��ام 1975م �إىل  %88مـن �إجمايل الناجت املحلي

للقط ��اع ال�صناعي بنهاية ع ��ام 2013م .ويعك�س هذا االجتاه
حيوية وفعالية قطاع ال�صناعات التحويلية ال�سعودية الأخرى
(غ�ي�ر تكرير النفط) .وي�شار هنا ب�صف ��ة خا�صة �إىل التطور
واالت�س ��اع الكبري الذي �شهدته �صناع ��ات البرتوكيماويات يف
اململك ��ة خالل العقدي ��ن املا�ضيني بريادة ال�شرك ��ة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) .
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دراسات

( )3التطور يف ال�صادرات ال�صناعية :
�أولت اململك ��ة اهتمام ًا كب�ي�ر ًا لتنمية ال�ص ��ادرات ال�صناعية
مت�شي ًا مع �إ�سرتاتيجيات التنمية االقت�صادية ال�شاملة للدولة يف
تو�سيع القاعدة الإنتاجية وتنويع م�صادر الدخل .وبالرغم من
احلداثة الن�سبية لل�صناعة يف اململكة ،وال�سيما جتربة القطاع
اخلا� ��ص ال�سع ��ودي يف جم ��ال الت�صدي ��ر� ،إال �أن ال�صادرات

ال�صناعية ال�سعودية قد خطت خطوات كبرية يف هذا املجال.
ولقد كان لل�ص ��ادرات البرتوكيماوية ال�سعودية ق�صب ال�سبق
يف الدخول �إىل الأ�سواق العاملية ،كما �ساهمت يف �إعطاء �صورة
�إيجابي ��ة ع ��ن املنتجات ال�سعودية من حي ��ث اجلودة وال�سعر.
ويو�ضح اجل ��دول التايل التطور يف قيم وم�ساهمة ال�صادرات
ال�صناعي ��ة ال�سعودي ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة 2013 -1995م .

التطور في الصادرات الصناعية السعودية 2013-1995 :م
ال�صادرات ال�صناعية
(مليون ريال)
22.558

الن�سبة �إىل �إجمايل
ال�صادرات
%12.0

الن�سبة �إىل الناجت
املحلي غري النفطي
%6.7

1996

21.364

%9.4

%6.0

1997

24.721

%10.9

%6.5

1998

21.131

%14,5

%5.5

1999

19.488

%10,3

%4.9

2000

22.920

%7.9

%5.6

2001

26.547

%10.4

%6.3

2002

27.691

%10,2

%6.3

2003

35.743

%10.2

%7.7

2004

47.566

%10.1

%8.7

2005

60.000

%8,9

%9.8

2006

70.044

%8.9

%10.2

2007

83.311

%9.5

%10.9

2008

98.710

%8.4

%11.4

2009

84.997

%11.8

%9.0

2010

113.924

%12.1

%10.6

2011

151.125

%11.1

%12.4

2012

162.429

%11.2

%12.0

2013

171.079

%12.1

%11.7

ال�سنوات
1995

المصدر :مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات  -وزارة االقتصاد والتخطيط.
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برعاية:

ويت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول ال�ساب ��ق �أن ال�ص ��ادرات ال�صناعي ��ة
ال�سعودية حققت منو ًا �سريع ًا وكب ً
ريا خالل ال�سنوات املا�ضية،
حيث منت مبعدل � %14.7سنوي ًا خالل الفرتة 2013-1995م،
ولرتتفع بذلك قيمته ��ا من  22.558مليون ريال عام 1995م
�إىل  171.079ملي ��ون ريال عام 2013م .ومن الالفت للنظر
االرتف ��اع الكبري يف قيمة ال�ص ��ادرات ال�صناعية عام 2003م
مع بدء �سري ��ان تطبيق االحتاد اجلمرك ��ي اخلليجي املوحد،
ويف عام 2005م مع ان�ضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية.

وبالنظر �إىل ن�سبة ال�صادرات ال�صناعية �إىل الناجت املحلي غري
النفط ��ي للمملكة جند �أن ه ��ذه الن�سبة قد ارتفعت من %6.7
يف ع ��ام 1995م لتبلغ  %11.7يف ع ��ام 2013م ،وهو ما ي�ؤكد
على �أهمية الت�صدير ك�أحد �أبرز عوامل التنمية االقت�صادية.
وبالنظ ��ر �إىل الرتكيب ��ة ال�سلعي ��ة لل�ص ��ادرات ال�صناعي ��ة
ال�سعودية ،يو�ضح ال�شكل التايل �صادرات املنتجات الكيماوية
والبال�ستي ��ك وال�ص ��ادرات ال�سلعي ��ة الأخ ��رى خ�ل�ال الفرتة
2013-1995م.

المصدر :مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات  -وزارة االقتصاد والتخطيط.

وكما يت�ض ��ح من ال�شكل ف�إن �ص ��ادرات املنتجات الكيماوية
والبال�ستي ��ك متث ��ل �أك�ث�ر م ��ن ثلث ��ي �إجمايل ال�ص ��ادرات
ال�صناعي ��ة ال�سعودي ��ة ،وق ��د �شه ��دت �ص ��ادرات املنتجات
الكيماوي ��ة والبال�ستيك خالل هذه الف�ت�رة تزايد ًا ّ
مطرد ًا،
حي ��ث ارتفعت قيمته ��ا م ��ن  15.621مليون ري ��ال يف عام
1995م ،لت�صل �إىل  131.837مليون ريال يف العام 2013م.
�أما بالن�سبة لل�صادرات ال�صناعية الأخرى (غري املنتجات
الكيماوي ��ة والبال�ستيك) فقد �شهدت �أي�ض� � ًا منو ًا ملحوظ ًا
خ�ل�ال الف�ت�رة 2013-1995م ،حي ��ث ارتفع ��ت من حوايل
 6.937ملي ��ون ريال يف ع ��ام 1995م لتبلغ  39.242مليون
ريال يف عام 2013م.

ويبيـ ��ن اجلدول �ص ��ورة تف�صيلي ��ة ل�ل��أداء الت�صديري
للقطاعات ال�صناعي ��ة ال�سعودية خالل الفتـرة -1995
2013م .وكم ��ا يت�ض ��ح م ��ن ذات اجلدول� ،أن ��ه �إ�ضافة
�إىل قط ��اع املنتج ��ات الكيماوي ��ة والبال�ستي ��ك ،ف� ��إن
القطاع ��ات املهمة يف جمال الت�صدي ��ر ت�شمل� :صناعة
امل ��واد الغذائية واملعادن العادية وم�صنوعاتها و�صناعة
الآالت والأجه ��زة الكهربائي ��ة .وم ��ن امللف ��ت للنظر �أن
معظ ��م هذه القطاعات حققت مع ��دالت منو ت�صديرية
عالية تراوحت ب�ي�ن  ،%20-13وهو ما يدل على حت�سن
تناف�سي ��ة املنتجات ال�صناعي ��ة ال�سعودية وقدرتها على
الدخول للأ�سواق العاملية.
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الرئيس التنفيذي لشركة اإللكترونيات المتقدمة
د .غسان الشبل لمجلة الصناعة:

االستثمار في الكادر البشري هو رهان الشركة
الذي قاد خطوات اإلنجاز المستمر

تعد ش���ركة اإللكترونيات المتقدمة واحدة من أبرز ش���ركات التوازن
االقتص���ادي .اس���تطاعت تحقي���ق وتلبي���ة الكثي���ر م���ن احتياج���ات
نموذجا ً
ً
حيا
القطاع���ات العس���كرية والمدني���ة والصناعية ،وش���كلت

لإلنج���از الوطن���ي ال���ذي يفخر ب���ه كل مواط���ن ،والعمل بمس���توى
رفيع في صناعة اإللكتروني���ات وأنظمة االتصاالت وتطوير الحلول

التقني���ة ،كما حازت قصب التمي���ز وحصدت جوائز اإلنجاز في تأهيل
د .غسان الشبل
الرئيس التنفيذي

الكادر الوطني وتوطين الوظائف والتقنية ،وتنظر إلى المستقبل
بكثي���ر م���ن التف���اؤل والطموح ضم���ن خط���ط إس���تراتيجية واضحة.

الدكتور غ�س��ان ال�ش��بل الرئي�س التنفيذي لل�ش��ركة
ي�سل��ط ال�ض��وء عل��ى العديد م��ن �إجن��ازات ال�شركة
وجوان��ب ن�شاطاته��ا ور�ؤيته��ا امل�ستقبلي��ة م��ن خالل
احلوار التايل:
عـ��د �شرك��ة الإلكرتوني��ات املتقدمة م��ن "الأ�صول
ـ ُت ُّ
الإ�سرتاتيجي��ة" للدولة كما �أنه��ا "ثروة وطنية" ..
حدثوناعنكيفيةحتقيقال�شركةهذهاملكانةاملهمة؟
ـ ك ��ون ال�شركة ولدت من رح ��م برنامج عمالق وطموح ،هذا جعل
�سق ��ف تطلعاتها عالي ًا .ومن ينظر لثمار الفرتة املا�ضية ونتائجها
يدرك دون عناء �أن ما حتقق حتى الآن يعترب م�صدر فخر واعتزاز
لكل مواط ��ن حري�ص على م�صلحة الوط ��ن ،لأن م�ستوى الكفاءة
واجل ��ودة التي حققتها �شركات برنامج التوازن االقت�صادي ظلت
مواكبة ملا و�صلت �إليه الدول املتقدمة ،وقد �شهدت بذلك ال�شركات
والهيئ ��ات العاملي ��ة التي تعاملت م ��ع �شركات الربنام ��ج ،ال�سيما
�شركة الإلكرتونيات املتقدمة التي قطعت �شوط ًا بعيد ًا على م�ستوى
التطوير والت�صنيع ونقل التقنية وتوطينها .وال تفوتني الإ�شارة �إىل
�أن امل�ست ��وى الرفيع من الكف ��اءة والتميز الذي ظهرت به ال�شركة
يع ��ود يف املقام الأول ـ بعد توفي ��ق اهلل ـ �إىل كفاءة العاملني فيها،
الذين ي�شكل ال�سعوديون غالبيتهم يف املجاالت الهند�سية والتقنية
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والإدارة ،حي ��ث مت �إيجاد ق ��درات و�إمكانات تقنية وب�شرية وطنية
ت�ستطي ��ع امل�ساهمة الفاعل ��ة يف تعزيز الإمكان ��ات املحلية وميكن
االعتماد عليها ،وتو�سيع القاعدة ال�صناعية التي �شملت جماالت
�إ�سرتاتيجية تخ ��دم اجلهات املختلفة وتع ��زز االقت�صاد الوطني.
وك�سرت ال�شركة حاجز الكوادر الوطنية القيادية بعك�س ما كان
يعتق ��د البع�ض ويتخوفون من خو�ض التجربة بهذا العمق وبهذه
ال�سرع ��ة وال�شجاعة ،وا�ستطاعت ال�شركة حتقيق ذلك الإجناز
من خالل تعاونها مع اجلامعات ال�سعودية ومراكز البحث العلمي،
فحققت هذا النجاح امللمو�س يف جمال توطني التقنية والوظائف.
ووج ��دت ال�شرك ��ة �أر�ضي ��ة ممه ��دة ،وطريق� � ًا �سال ��ك ًا بف�ضل
الت�شجي ��ع امل�ستم ��ر م ��ن الدول ��ة �ضم ��ن برنام ��ج الت ��وازن
االقت�صادي ،وبنا ًء على تلك الر�ؤى الإ�سرتاتيجية والطموحات
والتطلعات التي واكبت �إيقاع خطوات الع�صر وبو�صلة التقدم
التقني عاملي� � ًا ،باعتبارها اللغة الت ��ي يتطلبها البقاء بقوة يف
عامل التناف�س واقت�صاد املعرفة ،الذي تعتربه اململكة ج�سرها
نحو امل�ستقب ��ل ،وبالتزام �شركة الإلكرتوني ��ات املتقدمة ذلك
املنهج ،وحتقيقها جناحات ملمو�سة يف هذا امل�ضمار ،و�ضعت
خطواته ��ا يف الطريق الذي يقود بالت�أكيد لإحداث نقلة نوعية
يف احلياة ،وحتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة ،والإ�سهام
يف الو�صول �إىل املجتمع املعلوماتي.

برعاية:

الت���زام الجودة العالمية رس���خ أقدام الش���ركة

في السوق المحلي وفتح لها آفاق العالمية.
ـ تتن��وع �أن�شط��ة ال�شركة م��ا بني القط��اع الع�سكري،
وقط��اع االت�صاالت ،والقط��اع ال�صناعي ،فما الر�ؤية
التي ارتكزمت عليها يف هذا التنوع؟
ـ البداية كانت ـ كما هو مر�سوم من برنامج التوازن االقت�صادي
ـ تغطي ��ة احتياجات الق ��وات الع�سكرية ،والعم ��ل على توطني
التقنية وتوط�ي�ن الوظائف ،فانح�صر العم ��ل يف البدايات يف
اجلوان ��ب الع�سكري ��ة ،ت�صنيع ًا وتطوير ًا و�صيان ��ة ،ال�سيما �أن
ال�شرك ��ة جنحت يف احلد من اال�ست�ي�راد ،وا�ستطاعت توفري
متطلب ��ات بع� ��ض الق ��وات الع�سكرية يف زم ��ن قيا�سي مقارنة
بالوقت الذي كانت ت�ستغرقه الطلبات من اخلارج.
وحينما برزت احلاج ��ة �إىل م�ساندة قطاع االت�صاالت ،كانت
ال�شركة على �أهب ��ة اال�ستعداد لعر�ض خرباتها التقنية بف�ضل
اهلل ثم بف�ضل الكوادر الوطنية املاهرة امل�ؤهلة التي ا�ستطاعت
تقدمي خدمات مميزة للعمالء ال�سيما قطاع االت�صاالت الذي
�أت ��اح الفر�صة لل�شركة لكي تقدم خدماته ��ا وحلولها التقنية،
وكذلك قطاع الطاقة والقطاع ال�صناعي.
وارتك ��زت ر�ؤي ��ة ال�شرك ��ة يف ذل ��ك عل ��ى مواكب ��ة احتياجات
ال�سوق ،وتطوير الأنظمة التقنية و�أنظمة االت�صاالت ،و�أنظمة

الطاقة وغريه ��ا باالعتماد من بعد اهلل على الكوادر الوطنية
الت ��ي �أثبتت كفاءته ��ا وقدراتها العالية يف �سرع ��ة اال�ستجابة
لتلبية احتياجات العمالء.
ـ احلدي��ث ع��ن التناف�سي��ة ي�ضعن��ا مبا�ش��رة �أم��ام
م�ؤ�شرات اجل��ودة يف ال�شركة ،فما دور برنامج �إدارة
اجلودة ال�شامل��ة بال�شركة يف خمتل��ف التطبيقات؟
وما االعتمادات واجلوائ��ز وت�صنيفات اجلودة التي
ترافقت مع �إجنازات �شركة الإلكرتونيات املتقدمة؟
 للأ�سف �أ�صبحت اجلودة يف كثري من الأحيان ت�ستخدم ك�شعارفقط بدون العمل مبحتواها وم�ضمونها لدى كثري من املن�ش�آت،
وبدون �آليات عمل وا�ضحة ومفهومة ،لكننا – وهلل احلمد  -يف
�شركة الإلكرتونيات املتقدمة طبقنا مفاهيم اجلودة ال�شاملة
يف هيكل ال�شركة ،ولدينا �إدارة خا�صة باجلودة والنوعية ،وهي
معني ��ة بالت�أكد من جمي ��ع عمليات ال�شرك ��ة ومنها مطابقتها
للموا�صفات العاملية ولعمالئنا من اجلهات التي نتعامل معها.
ويف �سبيل ت�أكيد التزامنا باجلودة ال�شاملة ،قمنا بدمج �إدارة
اجلودة والنوعية ب�إدارة التدقيق الداخلي ،وو�ضعنا عليها نائب
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التركيز على توطين التقنية وتطويرها وتأهيل

الك���وادر الوطني���ة منحن���ا المي���زة التنافس���ية

رئي�س للج ��ودة والتدقيق ،وهو مهند�س �سع ��ودي على م�ستوى
عال من الكفاءة ،وم�س�ؤوليته ت�شمل اجلودة ال�شاملة للمن�ش�أة
ٍ
ككل ولي�س جودة املنتجات فق ��ط ،و�أي�ض ًا االلتزام ب�إجراءات
و�ضواب ��ط العمل ،واال�ستجابة لل�ش ��كاوى ومقرتحات التطوير
وال�شفافي ��ة والنزاهة يف تعامالت ال�شركة داخلي ًا �أو خارجي ًا،
كم ��ا تعمل ه ��ذه الإدارة عل ��ى تق ��دمي املقرتح ��ات للتطوير .
وقد حقق ��ت ال�شركة مبوجب التزامها معايري اجلودة العاملية
العدي ��د من اجلوائ ��ز و�شه ��ادات التقييم ،واعتل ��ت من�صات
التتوي ��ج داخلي� � ًا وخارجي� � ًا ،وكان م ��ن �أبرزها جائ ��زة امللك
عبدالعزيز للجودة – القطاع ال�صناعي  -املركز الأول ،كما
ح�صلت ال�شركة �أي�ض ًا على �شهادة  CMMIامل�ستوى الثالث
من معه ��د هند�س ��ة الربجمي ��ات ال ��دويل ( ،)SEIوكذلك
احل�ص ��ول على �شه ��ادة  ،2008 -9100 ISOبالإ�ضافة �إىل
�شه ��ادة  9100 ISOللف�ض ��اء اخلا�ص ��ة ب�أنظم ��ة متطلبات
ال�صيانة ،وال�شركة ع�ضو يف احتاد اجلودة الأوروبي للف�ضاء،
وحا�صلة على �شه ��ادة (  )KEMAللمنتجات ال�صناعية،
و�شهادة الت�صنيف الأول يف �أعمال االت�صاالت والإلكرتونيات
من احلكوم ��ة ال�سعودية ،وغريه ��ا من اجلوائ ��ز وال�شهادات
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العاملية التي تعزز كفاءتها يف جمال اجلودة.
عــ��د وح��دة �أنظم��ة االت�ص��االت م��ن ب�ين �أه��م
ـ ُت ُّ
الوحدات يف �شركة الإلكرتونيات املتقدمة يف جمال
توف�ير احلل��ول التقني��ة ذات املي��زة التناف�سي��ة مع
الأطراف الإ�سرتاتيجيني م��ن امل�صنِّعني الأ�صليني ..
ما احلل��ول املتخ�ص�صة التي تقدمها ال�شركة يف دعم
متطلبات االت�صاالت املحلية؟
ـ جاء تركيز ال�شركة منذ البداية وب�شكل كبري على ال�صناعات
الع�سكرية ،وعند حدوث طف ��رة وا�سعة يف �أنظمة االت�صاالت
يف اململك ��ة ،وجدت ال�شركة الفر�ص ��ة �سانحة واملجال مفتوح ًا
�أمامه ��ا ،فدخل ��ت ه ��ذا امل�ضمار من خ�ل�ال ت�صني ��ع �أنظمة
املق�سمات بالكام ��ل يف ال�شركة ،وكانت لها م�شاركة كبرية يف
م�شروعات التو�سع ��ة الهاتفية و�أنظمة اجل ��وال بامل�شاركة مع
�شركات عاملية ،من خالل ت�صنيع �أنظمة و�أجهزة ت�ستخدم يف
منظوم ��ة الهاتف الثابت واجلوال ،ومن ث ��م الأنظمة الأخرى
الت ��ي له ��ا عالق ��ة ب�شب ��كات و�أنظم ��ة املعلومات .وق ��د لعبت
�شركة االت�صاالت ال�سعودي ��ة دور ًا وا�ضح ًا يف انتقال "�شركة
الإلكرتوني ��ات املتقدم ��ة" من الن�ش ��اط الع�سك ��ري �إىل تنويع

برعاية:

الش���ركة لديه���ا اإلمكاني���ات والق���درة عل���ى

تعزي���ز جه���ود تطبي���ق الحكوم���ة اإللكتروني���ة

ن�شاطاته ��ا يف جم ��ال االت�صاالت ،حيث كان ��ت نظرتها ترمي
�إىل �إ�شراك القطاع اخلا� ��ص املحلي ال�صناعي ليكون �شريك ًا
�إ�سرتاتيجي ًا لها ،فمنحت �شركة الإلكرتونيات املتقدمة الفر�صة
للم�شارك ��ة معه ��ا بقوة ،مم ��ا يعك� ��س النظ ��رة الإ�سرتاتيجية
الوطنية للم�سئولني يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية ،ومن هنا
كان ��ت بوابة الدخول �إىل عامل االت�صاالت وتقنيتها املتجددة،
ول ��دى ال�شرك ��ة ب ��اع طويل يف ه ��ذا امل�ضمار بحك ��م كوادرها
امل�ؤهلة وقدراتها املتطورة يف جمال تقنية و�أنظمة االت�صاالت.

و�أنظم ��ة الطاق ��ة وغريه ��ا ،كما �أن كف ��اءة الك ��وادر الوطنية
حتف ��ز على اال�ستف ��ادة من تل ��ك الق ��درات التقنية يف جمال
تطوي ��ر الأنظم ��ة الإلكرتونية للعديد م ��ن الأجهزة احلكومية
ال�ساعية لتطبيق نظام احلومة الإلكرتونية على الرغم من �أن
الكث�ي�ر من تلك الأجهزة قطع �شوط� � ًا بعيد ًا يف هذا امل�ضمار،
ال�سيما اجلهات اخلدمية  ،ومن هذا املنطلق ميكن القول ب�أن
ال�شركة م�ؤهلة للإ�سهام يف هذا اجلانب بقوة وبقدرات عالية
وخربات وا�سعة ،وجودة عالية يف اخلدمات.

ـ �شه��دت ال�سن��وات املا�ضي��ة اجتاه�� ًا دولي�� ًا وحملي�� ًا
للتح��ول نح��و احلكوم��ة الإلكرتوني��ة ،وال يخف��ى
م��ا يتطلب��ه ذل��ك م��ن حتدي��ث لتقني��ة االت�ص��االت
واملعلوم��ات ،فم��ا م��دى �إمكاني��ة �إ�سه��ام ال�شرك��ة يف
تعزيز قدرات الأجهزة احلكومية يف هذا االجتاه؟
ـ ل ��دى ال�شرك ��ة ق ��درات تقنية عالي ��ة ،تقودها ك ��وادر وطنية
م�ؤهل ��ة ت�أهي�ل ً�ا رفيع� � ًا يف جم ��ال تقني ��ة املعلوم ��ات ،ولديها
�شراكات وا�سعة مع بع�ض الأجهزة احلكومية يف جمال الربط
الإلك�ت�روين ،وتق ��دمي احلل ��ول التقني ��ة ،وتقني ��ة املعلومات،

ـ ن��ود �أن تطلعونا على �أبرز خدم��ات وحدة الأنظمة
الع�سكري��ة يف تنفي��ذ الربام��ج الع�سكري��ة ودع��م
احتياجاته��ا يف جم��االت الإ�ص�لاح وال�صيان��ة
والأنظمة؟
ـ من املجاالت التي برزت فيه ��ا �شركة الإلكرتونيات املتقدمة
وو�ضعت له ��ا �أ�سا�س ًا متين ًا منذ الوهلة الأوىل ،جمال الأنظمة
الع�سكري ��ة ،حيث �شاركت يف �إجن ��از م�شاريع خمتلفة بع�ضها
يتعل ��ق بالت�صنيع وجم ��االت ال�صيانة للمنظوم ��ات املختلفة،
وبع� ��ض املنظومات التي تقوم ال�شرك ��ة ب�صيانتها والتي كانت
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يف ال�ساب ��ق تر�س ��ل �إىل اخلارج ل�صيانتها فكان ��ت ت�أخذ دورة
ت�ت�راوح ما بني �سنة �إىل �سنة ون�ص ��ف ،وحينما تولت ال�شركة
بنف�سها عملية ال�صيانة حملي ًا ،وعلى �أيدي مهند�سني وفنيني
�سعوديني �أ�صبحت دورة ال�صيانة ال تتجاوز ثالثني يوم ًا ،حيث
�أ�صبح ��ت ال�شركة قادرة على تنفيذ م�شاريع بالكامل ،ونفذت
بالفع ��ل عدة م�شاريع يف هذا املج ��ال ،و�أ�صبح هذا اجلانب ال
يقل عن اجلوانب الأخرى التي ج�سدت متيز ال�شركة وريادتها
يف هذا القطاع .
ويف ه ��ذا الإط ��ار متث ��ل وح ��دة الأنظم ��ة الع�سكري ��ة �إح ��دى
الوحدات الرئي�سية والفاعل ��ة ب�شركة االلكرتونيات املتقدمة،
وتق ��دم خدماتها و�إمكاناتها الفنية الرفيعة للقطاع الع�سكري
والأمن ��ي بكفاءة وجاهزي ��ة عالية ،كما تق ��وم بتنفيذ و�إدارة
برام ��ج ع�سكرية متنوعة وا�سعة بال�شراكة مع كربى ال�شركات
العاملية م ��ن م�صنعي املع ��دات الأ�صليني ،وتق ��وم �أي�ض ًا بدور
رئي�س ��ي يف �إ�سن ��اد االحتياجات الع�سكرية م ��ن خالل �إ�صالح
و�صيان ��ة ودعم الأجه ��زة الإلكرتونية ،بالإ�ضاف ��ة �إىل الدعم
الإمدادي بتوفري �أف�ضل احلل ��ول التقنية والأنظمة الع�سكرية
م ��ن خ�ل�ال قدراتها الفني ��ة والب�شرية و�إمكاناته ��ا العالية يف
االلتزام مبعايري اجلودة العاملية وفق زمن قيا�سي.
ـ م��اذا ع��ن وح��دة الأنظم��ة ال�صناعية وم��ا املعايري
التي اعتم��دمت عليها لت�أ�سي�س ه��ذه الوحدة.؟ .وما
جماالت عملها و�أبرز منتجاتها؟
ـ �شرك ��ة الإلكرتونيات املتقدمة كانت تع ��ي منذ الوهلة الأوىل
حجم امل�س�ؤولية امللقاة عل ��ى عاتقها ـ �ضمن منظومة �شركات
الت ��وازن االقت�ص ��ادي ـ ل ��ذا كان حتركها وفقا له ��ذا التحدي
الكب�ي�ر ر�ؤي ��ة وتخطيط� � ًا وتنفي ��ذ ًا ،وا�ستطاعت خ�ل�ال تلك
الفرتة �أن حتقق ما هو مطلوب منها ،بل تتطلع �إىل املزيد من
النجاح ��ات ،و�أثبتت ال�شركة قدرتها على الإنتاجية واملناف�سة
وحتقيق �أعلى م�ستويات اجلودة ،وكذلك ما توفر لها من دعم
وت�شجيع من امل�س�ؤولني يف جميع القطاعات التي تتعامل معها،
وقطعت ال�شركة م�سافة مقدرة يف جمال تخ�ص�صها وحتقيق
مراميها يف تنفيذ �أهداف ذلك الربنامج الطموح.
ومن ه ��ذا املنطل ��ق جاء �إن�ش ��اء وح ��دة الأنظم ��ة ال�صناعية
تلبي ��ة الحتياجات القط ��اع ال�صناعي املتمث ��ل يف ال�صناعات
النفطية والبرتوكيماوية والكهرباء واملاء ،وتقوم هذه الوحدة
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بتوف�ي�ر �إمكانات وقدرات حملية تلب ��ي متطلبات العمالء من
ت�صميم وتعدي ��ل ورفع كفاءة الأجه ��زة والأنظمة الإلكرتونية
يف املج ��االت ال�صناعية ،وتوفري �أف�ض ��ل احللول املبتكرة التي
ت�ساهم يف رفع كفاءة و�إنتاجية العمالء ،وا�ستطاعت القدرات
الهند�سي ��ة والفنية بهذه الوحدة فهم طبيعة تطلعات العمالء
واحتياجاته ��م ،وه ��ذا �ساع ��د عل ��ى تقدمي �أف�ض ��ل اخلدمات
املمكنة التي تتما�شى مع متطلباتهم وا�ستخداماتهم من خالل
تنفي ��ذ امل�شاريع املتكامل ��ة �أو توفري اخلدمـ ��ات اخلا�صة التي
تنفذ ح�سب احلاجة مبقدرات وخربات حملية ملتزمة ب�سرعة
التجاوب وب�أعلى م�ستويات اجلودة العاملية وب�أ�سعار مناف�سة.
وت�شمل جماالت عمل هذه الوحدة� ،إنتاج العدادات الكهربائية
الرقمية ونظام القراءة ع ��ن بعد و�أنظمة التوزيع الكهربائي،
وكذلك �إنتاج حم ��والت �أنظمة الطاقة ال�شم�سية ،وغريها من
الأنظمة اخلا�صة بالكهرباء والطاقة.
وظل ��ت ال�شركة تخطو بثبات وتتقدم بن ��ا ًء على خطة وبرامج
طموح ��ة حتى متيزت يف �أدائها وحقق ��ت الريادة يف �أكرث من
مي ��دان ،وا�ستطاع ��ت التغلب على كث�ي�ر من العقب ��ات ملبية
طموح ��ات القيادة وم�ستجيب ��ة للتطلعات ،م ��ن خالل توطني
التقني ��ة املتقدمة وتوطني الوظائف بك ��وادر قادرة على قيادة
دفة العم ��ل ،و�أفرزت جتربة ال�شركة كف ��اءة الكوادر الوطنية
وقدرته ��ا على �صناع ��ة النجاح ،وه ��ذا هي� ��أ ال�شركة حل�صد
العدي ��د من اجلوائز املر�صودة لأ�صح ��اب التميز يف �أكرث من
جم ��ال .ونحن را�ضون مبا حتقق ،لكننا لن نتوقف عن ال�سعي
خلف املزيد من املنجزات والنجاحات على ذات املنوال.
ـ م��ا الأ�س�س الت��ي تتبعه��ا ال�شركة لك�سب ر�ض��ا العمالء
واحلف��اظ عليهم يف ظل التناف�س الكبري بني ال�شركات؟
ـ احلم ��د هلل ال�شرك ��ة و�صل ��ت اليوم �إىل م�ستوي ��ات عالية من
الإجن ��از وجودة املنت ��ج ،ونالت �شهادة الكثري م ��ن ال�شركات
العاملي ��ة يف خمتل ��ف املج ��االت التقنية ،كما حظي ��ت ال�شركة
ب�سمع ��ة طيبة على امل�ست ��وى املحلي والإقليم ��ي ،وهذا منحها
املزي ��د من الثقة ،ف�ض�ل ً�ا عن حر�صها على تق ��دمي خدماتها
�ال م ��ن اجل ��ودة ،ويف زم ��ن قيا�س ��ي،
املتمي ��زة مب�ست ��وى ع � ٍ
وباملوا�صفات واملعايري العاملية.
هذه القدرات والإمكانيات التي متتلكها ال�شركة �شكلت قاعدة
انط�ل�اق قوي ��ة نحو �أ�س ��واق الداخ ��ل واخل ��ارج ،ومثلت ميزة

برعاية:

ً
مواكبا لمتطلبات
التنوع ف��ي التصنيع ج��اء

ال�����س�����وق وت���ل���ب���ي���ة الح����ت����ي����اج����ات ال���ع���م�ل�اء
تناف�سية لل�شركة� ،أك�سبتها ثقة العمالء ،ومكنتها من احل�صول
على التقييم العاملي الذي مهد لها طريق الو�صول �إىل العاملية،
ور�س ��خ �أقدامها يف حميطه ��ا العربي واخلليج ��ي ،ف�ض ًال عن
املكانة املرموقة حملي ًا .وباملحافظة على هذه الأ�س�س والقواعد
وتطويره ��ا واحلر�ص عليها ت�ستطي ��ع ال�شركة �أن تبني قاعدة
عري�ضة من العمالء اجلدد بالإ�ضافة �إىل عمالئها احلاليني.
كما �أن هذه الر�ؤى واخلطط ت�ؤ�س�س ل�ضمان اجلودة والنوعية
واملناف�س ��ة ال�سعرية ،و�إيجاد �إ�سرتاتيجي ��ة م�ستقبلية للتطوير
التقن ��ي ،وتتيح جم ��ا ًال �أرح ��ب للعمل مع اجلامع ��ات ومراكز
البحوث لتبني الدرا�سات التي تعزز هذا التوجه.
ـ حب��ذا لو تطلعونا على فريق العمل الذي يقود هذا
الإجن��از ،و�إىل �أي م��دى ت�سهم الك��وادر الوطنية يف
حتقيق تطلعات وجناحات ال�شركة؟
ـ من ��ذ الوهل ��ة الأوىل اعت�ب�رت ال�شرك ��ة م�س�أل ��ة توظي ��ف
ال�سعودي�ي�ن ه ��ي فر�س الره ��ان لنجاحها ،ورك ��زت على هذا

املب ��د�أ تركيز ًا �أ�سا�سي ًا ،وانطوت مبادراتها على قدر كبري من
ال�شجاع ��ة واجلر�أة ولي�س املغامرة رغم التخوف الكبري الذي
�صاحب حم ��اوالت االعتماد عل ��ى خمرج ��ات التعليم املحلي
�آن ��ذاك ،ومدى ا�ستع ��داد ال�شباب ال�سع ��ودي للعمل يف �أجواء
�صارم ��ة وبيئة �إنتاجية خال�صة ،ف�ض ًال عن االلتزام بالأنظمة
والإجراءات يف جمال ت�صنيع التقنيات املتقدمة.
و�أ�سفرت خطط ال�شركة يف هذا املجال عن مفاج�آت وحقائق
كان يجهله ��ا الكثريون م ��ن �أبرزها �أن ال�ش ��اب ال�سعودي �إذا
وجد الفر�صة احلقيقية للإبداع ومنح الثقة الكافية وتوفرت
لديه البيئة املنا�سبة للتعل ��م ي�ستطيع ا�ستيعاب �أكرث التقنيات
تعقيد ًا ،وحتقيق م�ستويات �إنتاجية رفيعة.
ل ��ذا جتد فري ��ق العمل الذي يق ��ود هذا االجناز ه ��م الكوادر
الوطني ��ة امل�ؤهل ��ة ت�أهي�ل ً�ا نوعي� � ًا ،والت ��ي متل ��ك الق ��درات
والإمكاني ��ات واال�ستع ��داد الت ��ام ملواجه ��ة كاف ��ة التحدي ��ات
وتطويق امل�شكالت التي ميكن �أن تواجه ال�شركة ،وهي توا�صل
م�سرية النجاح وت�شق طريقها للعاملية.
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إصدار ترخيص صناعي مبدئي

و�صف اخلدمة:
يعت�ب�ر احل�ص���ول عل���ى الرتخي����ص ال�صناع���ي �أه���م
اخلطوات املبدئية التي يقوم بها امل�ستثمر ب�شكل ر�سمي
لإن�ش���اء م�شروع���ه ال�صناعي ،حيث يت�ض���ح نوع امل�صنع
ال���ذي يرغ���ب يف �إقامت���ه واملنتج���ات الت���ي �س���وف يتم
ت�صنيعها يف ه���ذا امل�شروع وخالفه من معلومات هامة.
اجلهة امل�سئولة عن �إ�ص���دار الرتاخي�ص ال�صناعية هي
�إدارة الرتاخي�ص ال�صناعية بوزارة التجارة وال�صناعة،
�س���وا ًءا الرتاخي����ص املبدئي���ة �أو النهائي���ة للم�ستثمرين
الوطنيني ،كما تقوم هيئة اال�ستثمار ب�إ�صدار الرتاخي�ص
ال�صناعية للم�ستثمرين الأجانب.
الوق ��ت امل�ستغ ��رق لإمت ��ام طل ��ب الرتخي� ��ص ال�صناع ��ي
املبدئ ��ي ه ��و ي ��وم عمل م ��ن بداي ��ة الطل ��ب ،حي ��ث عند
تق ��دمي طل ��ب ترخي�ص �صناع ��ي مبدئي �ستو ّف ��ر اخلدمة
للمق ��دم رق ��م طلب ميك ��ن من خالل ��ه متابع ��ة طلبه عن
طري ��ق �أ�سه ��ل و�أ�س ��رع الو�سائ ��ل مث ��ل الهات ��ف اجلوال،
بالإ�ضاف ��ة �إىل بع�ض اخلدم ��ات اال�ستعالمية التي ت�ساعد
م ��ن معرفة حالة طلبه م ��ن دون مراجعة مبن ��ى الوزارة.
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الرتخي�ص ال�صناعي املبدئي مدته (عام واحد):
ي�ستطيع احلا�صل على الرتخي� ��ص املبدئي اال�ستفادة منه يف
احل�صول على ا�سم جت ��اري مل�صنعه ،وحتديد �أنواع املنتجات
ب�شكل غري نهائي ،كما ي�ستطيع من خالله طلب �أر�ض �صناعية
م ��ن الهيئ ��ة ال�سعودية للم ��دن ال�صناعي ��ة ومناط ��ق التقنية
"م ��دن" ،وكذلك التق ��دم بطلب متويل للجهات املمولة على
اختالفها ،كما يتي ��ح الرتخي�ص ال�صناعي املبدئي للم�ستثمر
احل�ص ��ول عل ��ى �إعفاء من الر�س ��وم اجلمركية لقط ��ع الغيار
واملعدات التي يرغب يف ا�ستريادها من اخلارج.
وتوف ��ر اخلدم ��ة الإلكرتوني ��ة اخلا�ص ��ة بالرتخي� ��ص ال�صناعي
املبدئي للم�ستثمرين الأجانب من ا�ستخراج الرتخي�ص ال�صناعي
املبدئ ��ي �إلكرتوني ًا من خالل تعبئة من ��اذج اخلدمة الإلكرتونية،
مع �إ�ضافة رق ��م رخ�صة اال�ستثمار من الهيئة العامة لال�ستثمار.
�آلية ا�ستخدام اخلدمة:
ـ ال�ضغط على رابط "�إ�صدار ترخي�ص �صناعي مبدئي".
ـ كتابة (ا�سم امل�ستخدم  -كلمة املرور).
ـ ال�ضغط على (دخول) للح�صول على املعلومات.

برعاية:
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مجموعة صافوال
ت���م تأس���يس مجموع���ة صاف���وال

كش���ركة مس���اهمة عامة س���عودية
ف���ي الع���ام 1979م ،به���دف إنت���اج
وتس���ويق زيوت الطعام والس���من
النباتي في المملكة ،برأسمال بلغ

 40مليون ريال سعودي ،وبعدد 200
ً
تقريبا ،وكان اسمها التجاري
موظف
«الشركة السعودية للزيوت والسمن

النبات���ي» ،وق���د ب���دأت باس���تيراد
م .عبدالله بن محمد نور رحيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

�أم ��ا اليوم فق ��د �أ�صبح ��ت املجموعة �إح ��دى �أك�ث�ر ال�شركات
الغذائي ��ة متعددة العمليات الدولية جناح� � ًا ومنو ًا يف اخلليج
العربي وال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �إفريقيا و�آ�سي ��ا الو�سطى،
حيث و�ص ��ل ر�أ�سمال ال�شركة �إىل  5,34ملي ��ار ريال �سعودي،
وع ��دد موظفيه ��ا �أكرث م ��ن � 25أل ��ف موظف (داخ ��ل اململكة
وخارجها) ،كما ت�صل قيمتها ال�سوقية �أكرث من  42مليار ريال.
وت�شتمل املحفظة اال�ستثمارية للمجموعة – التي بنتها خالل
اخلم� ��س وثالثني عام� � ًا املا�ضية  -على العدي ��د من الأن�شطة
الت ��ي تقدمها املجموع ��ة من خالل �شركاته ��ا الفرعية ،حيث
تتمث ��ل �أن�شط ��ة املجموع ��ة الرئي�س ��ة يف �إنت ��اج وت�سويق زيوت
الطع ��ام وال�سمن النبات ��ي و�صناعة ال�سك ��ر واملكرونة ،والبيع
بالتجزئ ��ة ،بالإ�ضافة �إىل متلكها حل�ص�ص ا�ستثمارية رئي�سة
يف ع ��دد م ��ن ال�ش ��ركات القيادي ��ة املدرجة يف ال�س ��وق املالية
ال�سعودي ��ة مث ��ل �شرك ��ة املراع ��ي� ،شرك ��ة هريف ،وع ��دد من
ال�صناديق اال�ستثمارية و�شركات التطوير العقاري.
م�سرية جناح وتو�سع:
مل تكن م�س�ي�رة ال�شركة يف بدايتها �سهلة ،فقد كانت ال�شركة
ت�ش ��ق طريقها ب�صعوبة و�سط مناف�س ��ة �شديدة من ال�شركات
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وتصفي���ة الزي���وت النباتي���ة الخ���ام.

متعددة اجلن�سيات واملتواجدة بقوة يف ال�سوق ال�سعودي �آنذاك.
لكن �أ�سلوب ال�شركة يف اال�ستجابة للتطوير والتحديات �ساهم
ب�شكل كبري يف ا�ستمرارها وتعزيز مكانتها �إىل ما هي عليه الآن
بع ��د م�سرية طويلة وجهود رج ��ال �أعطوا من جهدهم ووقتهم
الغايل والنفي�س لتحقيق ذلك .فقد مت ّكنت �صافوال من خالل
التوا�صل مع زبائنها والتعرف على رغباتهم وما يف�ضلون ،من
تطوير منتج ��ات تنا�سب الطلب يف ال�سوق� .إن هذه املمار�سة،
"ا�ستطالع رغبات امل�ستهلكني" ،منحت �صافوال ميزة تناف�سية
كبرية جعلت من عالماته ��ا التجارية  -مثل عافية والعربي و
�سكر الأ�سرة  -عالم ��ات مميزة يف الأ�سواق التي تعمل فيها.
دخل ��ت �صافوال يف ن�شاط التجزئة يف �أواخر عام 1998م عرب
اال�ستحواذ على جمموعة �أ�سواق بندة .وهكذا مت ٌكنت جمموعة
�صافوال من تو�سيع �سل�سلة حمفظتها اال�ستثمارية اخلا�صة بها
لتمت ��د من ال�صناعة والإنتاج �إىل �أ�سواق البيع بالتجزئة� .أدى
اال�ستحواذ على جمموعة �أ�سواق بندة �إىل ن�شوء مك ّون عقاري
مه ��م يتمثل يف ع�شرة مراكز ت�س ��وق كانت جمموعة بندة هي
املالك الرئي�سي فيها .كما ت�ضمنت عملية ا�ستحواذ جمموعة
�صافوال على بندة عام 1998م ،ا�ستحواذها �ضمن ًا على ح�صة
رئي�سية ( )%70يف جمموعة هريف ملطاعم الوجبات ال�سريعة.

وقد طرح ��ت �أ�سهم �شركة هريف للت ��داول العام ،وهي خطوة
�أدت �إىل خف� ��ض ح�صة �صافوال فيه ��ا �إىل  ،%49لكنها منحت
املجموعة مبالغ نقدية �ساعدتها يف تو�سيع �أن�شطتها الرئي�سية.
عقلية ا�ستثمارية:
لقد �ش ٌكل ��ت اال�ستثمارات على امتداد تاري ��خ جمموعة �صافوال
جز ًءا �أ�سا�سي ًا من �أن�شطتها يف فرتة مل يكن يف ال�سوق ال�سعودي
�صنادي ��ق اال�ستثم ��ار اخلا�ص ،حيث �أ�سهم ��ت بدرجة كبرية يف
زي ��ادة الأرباح من خالل املكا�سب الر�أ�سمالية التي تتحقق عند
بي ��ع اال�ستثم ��ارات� ،إال �أن املرحل ��ة احلالية من تط ��ور �صافوال
�أ�ضحت مرحلة الرتكيز على الأن�شطة الرئي�سية التي متتلك فيها
�صافوال ميزة تناف�سية مرتاكمة وكبرية .حيث قامت �صافوال ببيع
معظم ا�ستثماراتها اجلانبية �أو تلك التي ال حتقق عوائد جمزية
لكي ت�ستثمر النقد املتوفر من تلك العمليات يف تو�سيع �أن�شطتها
الرئي�سي ��ة .كم ��ا �أنها ال ت ��زال ت�سعى للتخارج م ��ن ا�ستثماراتها
اجلانبي ��ة الأخرى متى م ��ا كان الوقت وال�سع ��ر منا�سبني .وقد
قام ��ت املجموع ��ة بزيادة ح�صته ��ا يف ر�أ�سمال �شرك ��ة املراعي
مببل ��غ يف حدود  2مليار ريال ،لرتتف ��ع ح�صتها بذلك يف �شركة
املراعي م ��ن � %29,95إىل � ، %36.52إذ �أن املراعي هي �شركة
رائ ��دة يف ال�شرق الأو�سط يف جمال منتج ��ات الألبان وع�صائر
الفواك ��ه الطازج ��ة واملعجن ��ات .ولق ��د �أثبت ��ت �شرك ��ة املراعي
�أنه ��ا ت�ش ��كل ا�ستثم ��ار ًا �إ�سرتاتيجي ًا جي ��د ًا ملجموع ��ة �صافوال.

احلوكمة وامل�س�ؤولية االجتماعية:
تتمث ��ل �أبرز مالمح خطة املجموع ��ة للوفاء مبتطلبات حوكمة
ال�شركات يف التزاماتنا بالوف ��اء بحقوق امل�ساهمني والعمالء
واملوظفني وجميع �أ�صح ��اب امل�صالح ،وتعزيز العالقة معهم،
ورعاية م�صاحلهم ،وااللت ��زام مببادئ ال�شفافية والإف�صاح،
وتفعي ��ل دور جمل� ��س الإدارة والإدارة التنفيذي ��ة وحتدي ��د
م�سئولياته ��م وتدريبه ��م ب�صف ��ة م�ستم ��رة ،والت�أك ��د ب�صفة
م�ستمرة م ��ن وجود �آلي ��ات لتعزيز فاعلية الرقاب ��ة الداخلية
و�إدارة املخاط ��ر .كما تهدف اخلطة للتوافق مع الئحة حوكمة
ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�س ��وق املالية ك�أولوية ق�صوى،
بجان ��ب تبني �أف�ض ��ل املمار�سات العاملية يف جم ��ال احلوكمة
به ��دف تعزي ��ز الثقاف ��ة امل�ؤ�س�ساتي ��ة وتطبيق قواع ��د الإدارة
ال�سليمة باملجموعة.
ر ّد اجلميل �إىل املجتمع هو �أحد قيم املجموعة ،لذلك وبهدف
تعزيز التزامن ��ا باملب ��ادرات الإ�سرتاتيجية �ضم ��ن امل�س�ؤولية
االجتماعي ��ة لل�شركات ،ح�ص ��ل فريق امل�س�ؤولي ��ة االجتماعية
ل�شركتنا على ميزانية قدرها  ٪1من �صايف الأرباح الت�شغيلية
لل�سن ��ة املالي ��ة .ويع ّد بن ��اء ثقاف ��ة "الطريق املت ��وازن" هام ًا
ملوا�صل ��ة حتقي ��ق ال�شفافي ��ة مع �شركائن ��ا ،ومل� � ّد اجل�سور مع
املجتمع ��ات الت ��ي نخدمه ��ا� ،إال �أنن ��ا يف عملي ��ة اختي ��ار هذه
اجل�س ��ور ،ن�أخذ يف االعتبار ثالثة معاي�ي�ر اختيار رئي�سة هي
ال�شمولية واالبتكار واال�ستدامة.
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برعاية:

األخيرة

الصناعة تصنع الفرق!
تش���كل الصناع���ة بم���ا تتضمن���ه م���ن كب���ر حج���م القيم���ة
المضاف���ة فيه���ا عام���ل الحس���م األه���م ف���ي تحدي���د
تصني���ف ال���دول إل���ى متقدم���ة أو نامي���ة ،بحس���ب
المتع���ارف علي���ه ف���ي كت���ب التنمي���ة االقتصادي���ة.

د .عبدالله ابن ربيعان*

اقت�صادي ًا ،يقوم تق�سيم الدول �إىل "نامية"و"متقدمة"على م�ؤ�شرات،
�أولها حجم الناجت املحلي الإجمايل ( )GDPللدولة ،وهو تق�سيم
يهت ��م بامل�ستوى الكلي لالقت�صاد ،فغالب� � ًا تو�صف الدول التي حتقق
ناجت ًا �إجمالي ًا كب ً
ريا ب�أنها دول متقدمة ،يف حني تو�صف الدول التي
تكون نواجتها املحلية �صغرية ب�أنها دول نامية .ووفق هذا الت�صنيف
ال ميكن اعتب ��ار ال�سعودية� ،أو �أي من ال ��دول العربية دول متقدمة،
عند مقارنة نواجتها املحلية ب�أمريكا �أو ال�صني �أو �أملانيا �أو اليابان.
ثانيه ��ا م�ستوى الدخول الفردية ملواطني الدولة ،فكلما زاد الدخل
الفردي لأفراد جمتمع ما ،فالغالب �أن الدولة تو�صف يف هذه احلال
ب�أنها دولة متقدمة ،وبح�س ��ب هذا الت�صنيف ،فال تردُد يف و�صف
بلدان اخلليج عموم ًا ب�أنها دول متقدمة ،لأن دخول مواطنيها مرتفعة،
ب ��ل وحتتل بع� ��ض دولها مراك ��ز متقدمة جد ًا يف ه ��ذا الت�صنيف.
�إال �أن ك ًال م ��ن املعيارين ال�سابقني له عيوب ��ه؛ فالت�صنيف بح�سب
الن ��اجت ُيدخ ��ل دو ًال مث ��ل تركي ��ا� ،إندوني�سي ��ا ،الهن ��د ،وغريها يف
ت�صني ��ف ال ��دول املتقدمة ،وهو م ��ا ينايف احلقيق ��ة ،لأنه ال يقي�س
ج ��ودة معي�ش ��ة املواط ��ن �أو م ��ا يع ��رف ب� �ـ" well-being
" .يف ح�ي�ن يجع ��ل الت�صني ��ف الثاين دو ًال �صغ�ي�رة مثل الدول
اال�سكندنافي ��ة وبع� ��ض دول اخلليج العربي ،متفوق ��ة على �أمريكا
وبريطانيا و�أملانيا وفرن�سا ،وهو �أمر ال ميكن قبوله كحقيقة �أي�ض ًا.
ول ��ذا تلج� ��أ كتب التنمي ��ة �إىل �إ�ضافة معيار ثال ��ث ،وهو كرب حجم
�إ�سه ��ام الن ��اجت ال�صناعي يف تكوي ��ن الناجت املحل ��ي ،فكلما ارتفع
�إ�سهام ال�صناعة يف الناجت املحلي للدولة و�صفت الدولة باملتقدمة،
يف ح�ي�ن تعتم ��د ال ��دول النامي ��ة ع ��ادة عل ��ى ك�ب�ر حج ��م الإنتاج
الزراعي� ،أو ت�صدي ��ر املواد اخلام .واملعيار الثالث متفق عليه بني
االقت�صاديني ،ومتى توافرت املعايري الثالثة جمتمعة فهذا �أف�ضل

و�أكرث ت�أكيد ًا على �صدقية الت�صنيف ،و�إن تخالف الأول مع الثاين،
فيلج�أ �إىل الثالث للحكم.
وترتب ��ط بالت�صني ��ف الثال ��ث الطريق ��ة امل�ستخدم ��ة يف تكوي ��ن
الناجت املحل ��ي ،فكلما كان �إنتاج الدول ��ة ال�صناعي كب ً
ريا ،ويعتمد
عل ��ى الآل ��ة والتقني ��ة ،كلم ��ا ا�ستحق ��ت الدول ��ة و�ص ��ف املتقدمة،
وعل ��ى العك�س ،فكلم ��ا كان �إنتاج الدولة زراعي� � ًا� ،أو يف �شكل مواد
خ ��ام ،ال تت�ضمن �أي ��ة قيمة م�ضافة ،كلم ��ا ا�ستحقت الدولة و�صف
النامي ��ة ،وتك ��ون طريق ��ة �إنت ��اج ال ��دول النامية ع ��ادة للمنتجات
الزراعي ��ة وامل ��واد اخل ��ام كثيف ��ة يف ا�ستخ ��دام ق ��وة العم ��ل.
وباملعي ��ار الأخ�ي�ر ،وعل ��ى رغ ��م ارتف ��اع الدخ ��ول الفردي ��ة لدول
اخللي ��ج ،وخ�صو�ص� � ًا يف قطر والإم ��ارات والكويت ،الت ��ي ت�أتي يف
مرتب ��ة متقدمة من الت�صنيف العامل ��ي ،ومن بعدها دول ال�سعودية
وعمان والبحرين التي حتتل مراكز و�سطى بح�سب قائمة الدخول
ُ
الفردية� ،إال �أن ذلك ال يعني �أن هذه الدول �أ�صبحت متقدمة.
فالإنت ��اج ال�صناعي ذو القيمة امل�ضافة م ��ازال �ضئي ًال و�صغ ً
ريا يف
هذه الدول ،ومازال ��ت دول اخلليج تعتمد اعتماد ًا �شبه مطلق على
�إنت ��اج وت�صدير النفط واملعادن يف �شكله ��ا البدائي واخلام .وعلى
رغ ��م �أن �إنتاج النفط يعتمد على ا�ستخدام الآل ��ة والتقنية� ،إال �أن
عدم الت�صنيع يف ه ��ذه الدول يجعلها غري م�ؤهلة حالي ًا على الأقل
الكت�ساب �صفة "املتقدمة" ،بح�سب التق�سيم االقت�صادي والتنموي
الذي ال عالقة له بالتق�سيمات ال�سيا�سية الأخرى.
واخلال�ص ��ة �أن ال�صناعة وم ��ا ت�سهم به من خل ��ق للقيمة امل�ضافة
لإنتاجه ��ا ت�صنع الفرق ،وتبقى هي املعيار الأهم والأ�صدق للداللة
على تق ��دم البلد ،وحتديد موقعه يف الت�صنيف التنموي وا�ستقرار
معدالت النمو فيه.
* أكاديمي وباحث اقتصادي
@Dr_ibnrubbian
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