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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺠﻮدة
)رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارةﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮان وﻣﺪﯾﺮاﻟﻌﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮان (

ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸــــــــــــــــــــــﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ١٩٧٥م ﺗﺤﺖ ﻣﺴــــــــــــــــــــــﻤﻲ ) ﺷﺮﻛﻪ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻸدوات اﻟﺼــــــــــــــــــــــﺤﯿﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼـﺼـﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ و اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻸدوات اﻟﺼـﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﯾﺔ واﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ .ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺘﻢ
اﺳﺘﯿﺮاد أﺟﻮد وأﻓﻀـــﻞ اﻷﺻﻨﺎف وأﺣﺪث اﻟﻤﻮدﯾﻼت ﻣﻦ اﻛﺒﺮ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت واﻟﻤﺼــــﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﻪ اﻷذواق وﺑﻜﻤﯿﺎت
ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻃﻠﺒﯿﺎت اﻟﻤﺸـﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة  .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﺮان ﻣﻦ اﻛﺒﺮ وأﺷﻬﺮ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴـــــﻌﻮدﯾﺔ وﻧﻄﺎق دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻛﺎﻓﻪ  .وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻟﺠﻮدة
أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ أرﺑﻌﻪ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺒﺮي ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺠﻮدة .

ﺷﺮﻛﻪ اﻟﺠﻮدة ﻟﺼﻨﺎﻋﻪ اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ

واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴـﺖ ﻋﺎم ١٩٩٥م وﺗﺨﺼـﺼـﺖ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﯿﺮاﻣﯿﻚ اﻟﺠﺪران واﻷرﺿﯿﺎت ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺒﯿﺮه ﻣﻦ
واﻟﺸـــــــــــﺮﻛﺔ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪﯾﻜﻮر ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ وأﺣﺰﻣﻪ اﻟﺪﯾﻜﻮر إﻟﻲ أﺧﺮ أﻧﻮاع اﻟﺒﻼط.
ﻣﺴـــــــــــــﺘﻤﺮﯾﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻓﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴـــــــــــــﻮق اﻟﺴــــــــــــــﻌﻮدي واﻟﺸــــــــــــــﺮق اﻷوﺳﻂ.

ﺷﺮﻛﻪ اﻟﺠﻮدة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاﺳﯿﺮ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ


R

وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١٩٩٤م وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع )ﺑﻲ .ﻓﻲ .ﺳﻲ( و)ﺳﻲ-
ﺑﻲ.ﻓﻲ.ﺳـﻲ( و)ﯾﻮ .ﺑﻲ.ﻓﻲ.ﺳـﻲ( و )ﺑﻲ ﺑﻲ – أر( وﻫﺬه اﻻﺿـﺎﻓﻪ إﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﻼﺳـﺘﯿﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﻘﺎﺳﺎت وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺠﺎم واﻟﺘﻲ ﺗﺴــــﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﯿﺎه ذات اﻟﻀــــﻐﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻲ أواﻻﻗﻞ واﯾﻀﺎ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺼـﺮف اﻟﺼـﺤﻲ اﻟﺴـﻌﻮدي ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ

ﺷﺮﻛﻪ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﺴﺨﺎﻧﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

وﻫﻲ واﺣﺪه ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼـــﻨﺎﻋﺔ ,وﻗﺪ ﺑﺪا
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ١٩٩٩م وﯾﻘﻊ اﻟﻤﺼـﻨﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض .وﻃﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺼــﻨﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــﺨﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﻲ ) (٤٠٠,٠٠٠ارﺑﻌﻤﺎﺋﻪ أﻟﻒ ﺳﺨﺎن ﻛﻬﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﻮاﺣﺪ  .وﻣﻘﺎﺳﺎت اﻟﺴـــﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻫﻲ )٣٠٠,٢٥٠,٢٠٠,١٠٠,٥٠,٣٠ﻟﺘﺮ( ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻟﻮان
واﻟﻤﻮدﯾﻼت وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺨﺎن اﻷﻓﻘﻲ واﻟﺴﺨﺎن اﻟﺮأﺳﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻏﺮار اﻟﻄﺮاز واﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﺷﺮﻛﻪ اﻟﺠﻮدة ﻟﺼﻨﺎﻋﻪ اﻟﺒﻮرﺳﻼن واﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ

وﻫﺬه اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﺣﺪث ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴـــﻬﺎ ﺑﺠﻮار اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ – اﻟﺮﯾﺎض – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﯾﺔ.واﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸـــﺎء واﻵﻻت
ﺟﺎري اﺳﺘﯿﺮادﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﯾﻄﺎﻟﯿﻪ ﻣﺜﻞ ) ﺳﺎﻛﻤﻲ – ﺳﯿﺴـــﺘﯿﻢ ﻟﻠﺴــــﯿﺮاﻣﯿﻚ – ﺳﯿﻤﺰ – ﺗﻜﻨﻮ
ﻓﯿﺮاري – ﻣﺎرﺑﺎك – ﺑﻲ ا م أر  -ﻛﺎﻣﻲ ( ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺗﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻟﻤﺼـــــــــــــﻨﻊ ﺑﻤﻜﺒﺲ ﺳﺎﻛﻤﻲ
اﻟﻬﯿﺪروﻟﯿﻜﻲ ﺑﻘﻮه ﺿﻐﻂ  ٣٢٠٠ﺑﺎر و  ٦٥٠٠ﺑﺎر ﻣﻊ ﻓﺮن ﻓﺎﺋﻖ اﻟﻘﻮه ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮرﺳﻼن ﺑﺴـــــــــﻌﺔ ١٣
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳــــــﻨﻮﯾًﺎ  .اﻟﻤﺒﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ٩٢٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻗﺪ ﺑﻨﯿﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻲ أﺳــــــﺎس اﻟﺘﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ وﻣﻀـﺎﻋﻔﻪ اﻟﺴـﻌﻪ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﻪ .واﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻋﺎم ٢٠١٧م ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼــــــــﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴـــــــــﻌﻮدﯾﺔ وﺗﻮرﯾﺪ ﻛﺎﻓﻪ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﻤﺮان )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻــــــﺎﻟﺢ
اﻟﻌﻤﺮان و ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮان( ﻟﺘﻠﺒﯿﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴـﻮق اﻟﺴــﻌﻮدي ﻣﻦ اﻟﺴــﯿﺮاﻣﯿﻚ واﻟﺒﻮرﺳﻼن.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ
ABDUL RAHMAN & ABDUL KAREM SALEH - AL-OMRAN GROUP OF COMPANIES
Tel: 00966-11 265-0228 Fax: 0096-11 265-0158
0096-11 265-0159 265-0160

Email: info@aljawdahgroup.com
Site: www.aljawdahgroup.com
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ال يكاد يم�ضي يوم دون �أن ت�شهد العالقات ال�سعودية الأمريكية تقارب ًا وتطور ًا وت�سجي ًال للمزيد من الإنجازات،
دعم وم�ساند ٍة،
بما يخدم م�صالح ال�شعبين في جميع المجاالت ،في ظل ما تتوافر لهذه العالقة الثنائية من ٍ
وقناعات را�سخة من قادة البلدين ب�أهمية ا�ستمرارها وازدهارها.
ٍ
�صالت جيدة ،والعمل على تطوير هذه
وت�شير الدالئل المو�ضوعية على �أن حر�ص البلدين في المحافظة على ٍ
العالقة ب�شكل دائم وم�ستمر وفي مختلف الظروف ،ي�صب في مجملة تجاه مجرى تحقيق ر�ؤية ال�سعودية 2030
ووطن طموح ،والهادفة في �أحد �أهم بنودها لرفع ن�سبة
الرامية �إلى بناء مجتم ٍع حيوي،
ٍ
واقت�صاد مزدهرٍ ،
اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة من �إجمالي الناتج المحلي ،من (� )٪٣.٨إلى المعدل العالمي (.)٪٥.٧
وي�ش َّكل ما تتمتع به ال�سعودية من ميزتي اال�ستقرار والأمن ،مناخ ًا منا�سب ًا لجذب اال�ستثمارات وال�شركات
الأجنبية عموم ًا ،والأمريكية على وجه الخ�صو�ص ،ما ر�سخ لأن ت�شهد العالقات االقت�صادية والتجارية،
والم�صالح الم�شتركة بين المملكة والواليات المتحدة الأمريكية نمو ًا م�ضطرد ًا ،حتى غدت الواليات المتحدة
�إحدى �أهم ال�شركاء الرئي�سيين للمملكة في كافة المجاالت.
ال�سعودية التي ُتعد �أكبر اقت�صاد م�ستقر في منطقة ال�شرق الأو�سط ،بع�ضويتها الفاعلة في
وي�سهم تم ُّيز ُّ
مجموعة الع�شرين االقت�صادية الكبرى� ،إلى جانب ع�ضويتها في منظمة التجارة العالمية ،وامتالكها �أكبر
احتياطات خارجية على �أ�سا�س المعدل الفردي ،في �أن يجعل منها الدولة المحورية التي تحتل المكانة الأهم
على طاولة متخذو القرارات االقت�صادية الأمريكية الحالية والم�ستقبلية.
ويعطي تجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خالل الـ (� )10سنوات الما�ضية ،لأكثر من ( )2تريليون
ريال ،كان ن�صيب العام الما�ضي  2016منها نحو ( )142مليار ريال� ،صورة وا�ضحة عن متانة العالقات
االقت�صادية التي تجمع البلدين ،ومدى ر�سوخها على المدى الطويل ،وما يمكن �أن تدفع به على المدة القريب.
ويتمتع المجال االقت�صادي ال�سعودي بن�صيب الأ�سد من مخرجات العالقة المتبادلة بين البلدين ،ومن
حجم الأن�شطة اال�ستثمارية الأمريكية في المملكة ،حيث تتجاوز عدد الم�شروعات ال�سعودية الأمريكية
والمختلطة العاملة في المملكة� ،أكثر من (� )588شركة ،منها (� )123شركة �صناعية ،و(� )436شركة
خدمية (غير �صناعية) ،ت�ستحوذ ال�صناعات التحويلية (الت�شييد -الخدمات الإدارية -خدمات الدعم-
المعلومات -االت�صاالت) على الن�صيب الأكبر منها ،حيث يبلغ عددها ( )373م�شروع ًا ،ت�شكل ()%63
من جملة الم�شروعات.
ومما ي�شهد به لل�شراكة الأمريكية في المجال ال�صناعي بالمملكة ،ا�سهامها في خلق وتطوير ال�شراكات الفاعلة،
وتعزيز التعاون والفر�ص اال�ستثمارية ،من خالل دعمها للمجال بالتكنولوجيا المتقدمة ،وتوفيرها فر�ص العمل
لل�سعوديين ،الأمر الذي يفتح الباب وا�سع ًا �أمام التطلعات بالمزيد من التن�سيق وا�ستمرار العمل الم�شترك بين
البلدين ال�صديقين ،تحقيق ًا للتكامل المن�شود ،وح�صد ًا لثمار الم�صالح اال�ستراتيجية المتبادلة بينهما.
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ولي العهد..
الصعبة
ُ
رجل المهام َّ

عام ونيف
كشفت مالمح المشهد االقتصادي للمملكة ،بعد مرور ٍ
كبير في االقتصاد
تقدم
من طرح الحكومة لرؤية السعودية  ،2030عن
ٍ
ٍ
لمؤشرات إيجابية من النجاحات في كل المناحي واالتجاهات،
وتسجيله
ٍ
التحديات
رغم ما خلفه انخفاض أسعار النفط العالمية من اشكاالت ،ورغم َّ
االقتصادية والسياسية العالمية التي تجابه المملكة ،ويعود السبب في
هذا النجاح وهذه النهضة التنموية ،للرؤية الحكيمة والقرارات االقتصادية
َّ
الثاقبة التي يمسك زمام أمرها صاحب السمو الملكي األمير محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ،نائب رئيس الوزراء ،وزير الدفاع ،الذي
استطاع إعادة تشكيل اقتصاد المملكة من جديد.
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رجل المهام الصعبة
و�صفت �صحيفة «جلوبال ر�سك ان �سايت» الربيطانية ال�شهرية
يف التحاليل ال�سيا�سية واملخاطر؛ ويل العهد الأمري حممد بن
�سلمان ب�أنه «الرجل الذي يريد تغيري كل �شيء» ،وهو ٌ
و�صف
لرجل �أبهر الأو�ساط االقت�صادية العاملية عملي ًا ب�إعالن
دقي ٌق ٍ
ر�ؤية ال�سعودية  ،2030وتقليل االعتماد على النفط ،وا�ستطاع يف
عام واحدٍ بعد طرحه للر�ؤية� ،أن يحقق جناحات غري م�سبوقة،
ٍ
�سمات عدة� ،أبرزها اخلربة
�ساعده يف ذلك ما يتمتع به من ٍ
املكت�سبة الوا�سعةَّ ،
وال�شعبية الطاغية ،وقوة الت�أثري ،وقوته يف
�إحداث التَّغيريات يف كل االجتاهات ،وقدرته على مواجهة
التحديات ،تدعمه يف ذلك رغبة �شعبية حقيقية يف التغيري ،ما
حفزه لأن يطلق مقولته« :الأمر الأكرث �إثارة للقلق هو �إذا ما كان
ال�شعب ال�سعودي غري مقتنع ،ويف حال كان ال�شعب ال�سعودي
ُمقتن ًعا ،فعنان ال�سماء هو احلد الأق�صى للطموحات».
إعادة تشكيل أذرع االقتصاد الرئيسة
وقد و�ضع �سمو الأمري حممد بن �سلمان؛ ويل العهد ،خطة
�شاملة للنهو�ض باقت�صاد اململكة �أطلق عليها م�سمى «خطة
التحول الوطني والإ�صالح االقت�صادي»� ،ساهم ال�شروع يف
�إنفاذها يف مواجهة الهبوط احلاد لأ�سعار النفط ،كما �ساهم

يف �إعادة ت�شكيل الأذرع الرئي�سة لالقت�صاد ال�سعودي ،مثل
اخلطط والربامج املتعلقة بالإنفاق احلكومي ،وخ�صخ�صة
بع�ض اجلهات احلكومية كاملطارات وغريها ،و�إعادة هيكلة
بع�ض القطاعات مثل الكهرباء واملياه ،والنظر جمدد ًا يف
عمليات الدعم احلكومي وتوجيهها بال�شكل الأمثل.
مضاعفة اإليرادات غير النفطية
اخلطط التي ر�سمها �سمو الأمري حممد بن �سلمان مل�ستقبل
ال�سعودية االقت�صادي بعيدا عن هيمنة النفط ،م َّكنت اململكة
من ت�أ�سي�س �أكرب �صندوق ا�ستثمارات عامة يف العامل ،تزيد
ميزانيته على (تريليوين دوالر) ،كما م َّكنت من تراجع ن�سبة
العجز للعامني  2015و ،2016و�أي�ض ًا ميزانية العام اجلاري
 2017ب�أكرث مما توقعه املحللون يف الداخل �أو اخلارج،
حيث ت�ضاعفت-تقريب ًا-الإيرادات غري النفطية خالل
ال�سنتني املا�ضيتني ،من ( )111مليار ريال تقريب ًا� ،إلى ما
يقارب الـ ( )200مليار ريال ،فيما جنح م�شروع «رفع كفاءة
الإنفاق» التنموي الكبري الذي يقوده ُ�سموه ،يف حت�سني �صورة
االقت�صاد ال�سعودي ،بخف�ضه حلجم العجز يف املوازنة ،الذي
بلغ ( )100مليار دوالر ،والذي كان من املتوقع �أن ي�صل �إلى
( ،)%20لكنه مل يتجاوز حاجز الـ (.)%15

بعد مرور عام من طرح الحكومة لرؤية السعودية ..2030
تقدم كبير في اقتصاد المملكة
ٌ
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المحافظة على نسبة البطالة..
التضخم ..ومؤشر االستثمار
وعلى الرغم من تراجع �أ�سعار النفط� ،إال �أن احلكومة
متكنت بكل حكمة واقتدار من املحافظة على ن�سبة البطالة،
والت�ضخم ،وم�ؤ�شر اال�ستثمار ،والتي مل تت�أثر جميعها ب�شكل
�سلبي قوي ،حيث ا�ستمر م�ؤ�شر النمو ملعدل الناجت املحلي
ٍ
الإجمايل ( )GDBم�ستقر ًا ،ما دفع لأن تظل ن�سبة
ال َّدين العام كذلك دون الـ ( ،)%30وهو ما ترى احلكومة
�أنه ال ميثل م�شكلة بالن�سبة للمملكة ،باعتبار �أن جميع دول
العامل تعاين من ذات الأمر ،حيث ت�صل ن�سبة تدين الناجت
املحلى الإجمايل يف بع�ض الدول الكربى ذات االقت�صادات
القوية مثل دول جمموعة الع�شرين (� ،)G20إلى ما بني
( ،)%60-50بل وقد تتجاوز ذلك يف بع�ض الأحيان لت�صل
�إلى (ُ ،)%200مب�شر ًا ب�أن تطبيق الربامج واخلطط التي
ال�صدد� ،سيبد�أ �أثرها
�أُطلقت ،وتلك التي �سوف تُطلق يف هذا َّ
يف الظهور بنهاية العام اجلاري  ،2017و�سيظهر ب�شكل قوي
جد ًا على كل امل�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سة خالل العامني
املقبلني  2018و .2019

سيبدأ أثر تطبيق البرامج
والخطط التي ُأطلقت في
الظهور بنهاية العام الجاري..
وسيظهر بشكل أقوي خالل
العامين المقبلين.
يجب خفض حجم مشتريات
السعودية الخارجية من البضائع
والسلع واألنشطة والتي تزيد
قيمتها عن ( )230مليار دوالر إلى
النصف لتتماشى مع رؤية 2030
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التعامل حسب مقتضيات الواقع
الإحرتافية التي ميار�سها ويل العهد �ضمن برنامج «التوازن
املايل» يف التعامل مع التقلبات االقت�صادية العاملية ،جعلته
ُيقدم على اعتماد ثالثة �سيناريوهات للنفط ،الأول �سيناريو
مت�شائم ح َّدد �سعر الربميل بـ ( )45دوالر ًا ،والثاين متو�سط
ال�سعر بـ ( )50دوالر ًا ،والثالث متفائل رفعه مل�ستوى
ح َّدد ِّ
( )55دوالر ًا» ،كان ال�سيناريو الأخري هو الأقرب لواقع
اململكة ،خا�ص ًة يف الربع الأول من العام اجلاري ،2017
و�إن �شهدت �أ�سعار النفط ت�أرجح ًا ما بني جتاوز حاجز الـ
( )55دوالر ًا �أو الهبوط عنه بقليل ،وهو ما اعتربته احلكومة
م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا� ،أما العن�صر الأكرث �إيجابي ًة فكان ما حققته
الإيرادات غري النفطية يف الربع الأول من عام  ،2017والتي
جاءت فوق املتوقع ،ما حدا باحلكومة لأن تتعامل ح�سب
املقت�ضيات على �أر�ض الواقع ،فتقوم ب�إعادة النظر يف قرارها
ال�سابق بوقف البدالت ،والتوجيه ب�إعادة �صرفها بح�سب ما
ن�ص عليه �أمر قرار الوقف نف�سه.
ّ
استهداف القطاعات الواعدة في
الداخل والخارج
يع ّول الأمري حممد بن �سلمان كثري ًا على نتاج �صندوق
اال�ستثمارات العامة ،وكذلك ت�أثري طرح �شركة «�أرامكو»
لالكتتاب العام ،على حجم ال�صندوق واملبالغ ال�ضخمة التي
�سيوفرها هذا الطرح مل�ساعدة احلكومة يف �أن ت�ستهدف
الكثري من القطاعات الواعدة داخل ال�سعودية وخارجها مثل
بفر�ص
قطاع التعدين ،والذي �أثبتت الدرا�سات �أنه يتمتع
ٍ
كبرية يفوق حجمها الـ ( )1.3تريليون دوالر �أمريكي ،ينفرد
الذهب وحده منها مبا يزيد عن الـ ( )240مليار دوالر ،وهو
ما يتطلب تدخ ًال حكومي ًا �ضخم ًا لال�ستثمار يف هذا املجال،
ل�صعوبة خماطرة امل�ستثمرين الأجانب واملحليني بالدخول يف
قطاع جديد مثل قطاع التعدين ،والذي مل ي�ستغل منه �إلى
ٍ
اليوم �سوى �أقل من ( ،)%3وهذا ما يربز �أهمية الدور الكبري
واملهم الذي ميكن �أن يلعبه �صندوق اال�ستثمارات العامة،
والذي �ستُو َّفر جز ٌء من �سيولته النقدية عرب اكتتاب «�أرامكو»،
يف مثل هذه العمليات الكبرية،

رفع المحتوى المحلي والقيمة المضافة
وير ِّكز ويل العهد كثري ًا على �ضرورة رفع املحتوى املحلي والقيمة
امل�ضافة ملنتجات اململكة ،خا�ص ًة يف ظل ما �سجلته م�شرتيات
ال�سعودية من اخلارج من الب�ضائع وال�سلع والأن�شطة وغريه،
والذي جتاوز الـ ( )230مليار دوالر �أمريكي ،وذلك بهدف
تقليل حجم الإنفاق ،ليتما�شى مع هدف ر�ؤية ال�سعودية ،2030
الرامي لأن ي�ستغل ن�صفه على الأقل داخل اململكة ،خا�ص ًة يف
جمال «الت�صنيع الع�سكري» ،والذي يرتاوح حجم الإنفاق عليه
ما بني ( )70-50مليار دوالر �سنوي ًا -يزيد �أو يقل �أحيان ًا-
ويتم ا�سترياد ( )%99من مطلوباته من اخلارج ،الأمر الذي
ي�ضع ال�سعودية يف خانة ثالث �أكرب البلدان انفاق ًا على الت�سليح
الع�سكري يف العامل ،ما دفع باحلكومة لأن ت�شرتط ربط �أي
�صفقات �صناعية واردة للبالد مبحتوى حمليُ ،مرتجم ًة بذلك
مفهوم العبارة التي �أطلقها �سمو الأمري�( :أنا ما �أ�شرتي منك �إال
و�أنا عارف كم مقابله من املحتوى املحلي) ،وهو ما يعترب فر�ص ًة
�صناعات كبرية داخل اململكة ،وجما ًال
حقيقي ًة وحمفزة خللق
ٍ
وا�سع ًا لتوليد الوظائف للمواطنني ،وخلق التنمية املطلوبة.
تحفيز شركات التصنيع الوطنية
ارتفاع قيمة م�شرتيات ال�سعوديني من ال�سيارات ،وبلوغها

صحيفة «جلوبال رسك ان
سايت» البريطانية :محمد بن
ٌ
«رجل يريد تغيير كل
سلمان
شيء»
توفير احتياجات الحكومة
من خالل شركات التصنيع
الوطنية سيوصل المملكة
لما نسبته (  40ـ  )%43من
صناعة السيارات في 2030
حوايل ( )30مليار دوالر �سنوي ًا )13( -مليار دوالر منها
تخ�ص امل�شرتيات احلكومية� -أدى لأن يقف ويل العهد موقف ًا
�صارم ًا جتاه الأمر ،خا�صة يف ظل الظروف االقت�صادية
اخلانقة التي �أحاطت باململكة ،ويف ظل احلوجة املا�سة خللق
حمتوى حملى يخدم البالد ،ما دفعه لأن يوجه -كمرحلة
�أُولى -بتوفري احتياجات احلكومة من خالل �شركات
الت�صنيع الوطنية التي ت�ساهم فيها احلكومة ال�سعودية ،وهو
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جوائز عالمية حصدها
سمو ولي العهد

ما قال �إنه �سيو�صل اململكة ملا ن�سبته (40ـ  )%43من �صناعة
ال�سيارات ببلوغ العام  ,2030على �أن يلحق بهذا البند ،بند
الرتفيه وال�سياحة الذي ي�ستنزف حوايل ( )22مليار دوالر
�سنوي ًا يتم �صرفها لهذا الغر�ض خارج ال�سعودية ،حتقيق ًا
لهدف ر�ؤية ال�سعودية ب�أن تبلغ �صناعة ال�سياحة والرتفيه يف
اململكة ما ن�سبته ( )%50بحلول العام.2030
الخدمات اللوجستية
وي�ستهدف �صندوق اال�ستثمارات العامة الذي يتقلد من�صب
رئي�س جمل�س �إدارته �سمو الأمري حممد بن �سلمان ،تفعيل قطاع
بفر�ص �ضخمة ميكن ت�سخريها
اخلدمات اللوج�ستية ،الذي يتمتع ٍ
والعمل عليها واال�ستفادة منها ب�شكل قوي� ،أهمها ا�ستغالل ميزة
«البحر الأحمر» الذي متر عربه ( )%13من حجم التجارة
العاملية ،ال تقدم اململكة يف اجلانب اللوج�ستي �أي خدمات حلركة
ال�صادرات والواردات املارة عرب موانيه ،ما دفع لأن تبد أ� احلكومة
عدد من الدول ،على ر�أ�سها
يف �إطار ر�ؤيتها  ،2030يف العمل مع ٍ
ال�صني ،على تنفيذ مبادرة �ضخمة يف مدينة «جيزان ال�صناعية»
يف جمال اخلدمات اللوج�ستية ،على �أن تتبعها �أُخر تباع ًا.
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¯منحت جملة «فورب�س ال�شرق
الأو�سط» الأمري حممد بن �سلمان،
جائزة �شخ�صية العام القيادية
لدعم رواد الأعمال لعام 2013م،
ب�صفته رئي�س جمل�س �إدارة مركز
امللك �سلمان لل�شباب ،وذلك
تقديرا جلهوده يف دعم رواد
الأعمال ال�شباب ،و�إبراز جناحات
ال�شباب ال�سعودي للعامل.
¯اختارت جملة ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية «فورين بولي�سي» ،ويل
العهد وزير الدفاع ،الأمري حممد
بن �سلمان ،يف قائمة القادة الأكرث
ت�أثريا يف العامل� ،ضمن قائمتها
ال�سنوية لأهم (ِّ )100
مفكر
يف العامل لعام  .2015وو�ضعت
القائمة الأمري حممد بن �سلمان
يف الت�صنيف الأهم ،وهو الأكرث
ت�أث ًريا يف �صناعة القرار يف العامل.

ق ــص ــة نــجــاح

سيدة األعمال نجود المغير..

من أصعب البدايات..
إلى أنجح النهايات
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السهيلي ،شابة سعودية طموحة ،حاصلة
نجود إبراهيم المغير ُّ
على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز
بجدة ،ترعرعت وسط أسرة محافظة ومتطلعة وقفت بجانب ابنتها
والدافع
وملكتها كل مفاتيح النجاح
وساندتها في تحقيق طموحها،
َّ
َّ
لالنطالق نحو المستقبل ،كما عملت على دعمها في كل خطواتها
حتى ُكللت بالنجاح فصارت مثاالً للشابة السعودية العصامية
المتفوقة ،التقتها (الصناعة السعودية) وحاورتها حول قصة نجاحها.

*كيف بدأت نجود مسيرتها في عالم الصناعة؟
يف احلقيقة لقد بد�أت م�سريتي يف جمال ال�صناعة من خالل
بوابة �أخرى غري �صناعية ،حيث كان هديف الذي ا�سعى له دوم ًا
هو �أن �أكون �شخ�ص ًا م�ؤثر ًا وفعا ًال يف بلدي ،وكان �شغفي يف تطوير
الأفراد واملجتمع دافعي القوي يف ذلك ،وجاءت بداية احتكاكي
ب�شكل مبا�شر عند عتبات
احلقيقي باملجتمع وتلم�س ق�ضاياه
ٍ
اجلامعة ،والتي قدت فيها العديد من املبادرات التطوعية،
وابتكرت بع�ض الو�سائل والأفكار املبتكرة التي القت قبو ًال من
ا�ستاذاتي وزميالتي ،وقد حفزين تقبلهم واحرتامهم ملا �أقدِّ م
ونظراتهم وكلماتهم امل�شجعة على املوا�صلة ،حتى كدت �أكون
ال�ساعد الأمين للربوف�سورة امل�س�ؤولة عن كليتي ،والتي كنت �أتولى
كافة الأن�شطة اخلا�صة بها ،وهذا ما �شكل عندي حب االقدام،
وحفَّز اللبنات الأولى يف دواخلي للبحث عن الفر�ص التي �أ�ستطيع
عمل
من خاللها دخول عامل ال�صناعة كبوابة تقودين نحو تقدمي ٍ
�أخدم من خالله وطني و�أهلي.

شعاري (الفرص في عالم
ضيع ،وإنه إن
األعمال ال تُ َّ
لم نقتنصها فإننا نهديها
لمنافسينا)
*وكيــف كانــت انطالقتــك لتحقيــق هذا
الهدف؟

جاءت االنطالقة احلقيقية لتحقيق حلمي عقب تخرجي يف
اجلامعة ،حيث التحقت بالعمل لدى �شركة «املغري للبالط الوطني»
التي متلكها �أ�سرتي� ،إال �أن �سقف تطلعاتي غري املحدودة ،و�سعيي
الد�ؤوب نحو النجاح وارتياد �آفاق امل�ستقبل ،دفعاين لأن �أُغامر
بالدخول يف �أولى م�شروعاتي عرب �شراكة مالية يف ذات ال�شركة ،والتي
ا�ستمرت حتى العام 2013م ،كنت اجتهد خاللها يف ابتكار طرق
منتجات متطورة
و�أفكار و�أ�ساليب جديدة جتعل من منتجات ال�شركة
ٍ
وفريدة و�أكرث فائدة للمجتمع ،فظللت �أبحث عن كل ما يقربني من
تطلعاتي ،حتى اهتديت �إلى بوابة النجاح التي تقود نحو امل�ستقبل.

بناء على ما
خضت تجربتي ً
دعم كبير
تقدمه»مدن» من
ٍ
لرواد األعمال ،وتابعت عن قرب
المشروعات الناجحة التي رعتها
*ومــا هــي مواصفــات هــذه البوابــة..
وكيف كانت الخطوة األولى لدخولها؟
�سمعت كثري ًا عن خطط وبرامج الهيئة ال�سعودية للمدن
دعم كبري
ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن» ،وما تقدمه من ٍ
لرواد الأعمال وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف منطقة املدينة
املنورة ،وتابعت عن قرب امل�شروعات الناجحة التي رعتها،
م�صنع يف ذات املجال الذي عملت
فقررت خو�ض جتربة �إن�شاء
ٍ
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به وخربت دُروبه ،على �أمل �أن �أحقق من خالله ُحلم �أن �أُ�صبح
�صاحبة م�صنع ،خا�ص ًة �أن اخلدمات التي تقدمها «مدن» لأمثايل
من ال�شباب ما كان يجب التوقف عندها ،وبعد التوكل على اهلل
ومب�ساندة وت�شجيع كبريين من وا ِلدي والأ�سرة بد�أت م�شواري
وخطواتي الأولى.
ً
توقعت؟
سالكا كما
*وهل كان الطريق
ِ
بد�أتُ انطالقتي مت�سلح ًة ب�شعار( :الفر�ص يف عامل الأعمال
ال ُت�ض َّيع ،و�إنه �إن مل نقتن�صها ف�إننا نهديها ملناف�سينا) ،ف�شرعت
فور ًا يف درا�سة فكرة امل�شروع ومن ثم التخطيط له ،وبعد اقتناعي
بجدواه وبكافة جوانبه ونتائجه املتوقعة ،دخلت مبا�شر ًة يف مرحلة
التنفيذ و�إكمال الإجراءات ،ثم قمت بعدها ومن واقع ما اكت�سبت
من خربة �سابقة يف جمال �صناعة مواد البناء ،بالتعاقد مع بع�ض
ال�شركات الإيطالية املخت�صة يف جمال �صناعة الرخام والبالط
ال�سترياد ماكينات ومعدات حديثة للم�صنع ،والذي اكتمل العمل
فيه العام 2014م.
*مــا جديــدك المتفــرد عــن اآلخريــن في
هذا المجال؟

ت�سا�ؤل البع�ض حول ما اجلديد يف هذا املجال كان يف حد
ذاته كان دافع ًا يل لالنتقال مب�شروعي من خانة العمل الروتيني
جناح متفرد
املتعارف عليه �إلى مرحلة خمتلفة ،مرحلة تقود نحو ٍ
ومتميز ال ي�شبه جناحات الآخرين ،فكان �أن هداين تفكريي
لالجتاه نحو فكرة جديدة تتمثل يف ت�صنيع ال ُبلك الربكاين كبديل
مميز للبناء ،م�ستفيد ًة يف ذلك من توفر ال�صخور الربكانية حول
مدينتي «املدينة املنورة» ،ولكون هذه املادة طبيعية ال ت�ؤثر على
البيئة ،هذا بجانب متيزها ببع�ض اخل�صائ�ص اجليدة مثل خفة
الوزن ،وقوة التحمل ،بجانب مالئمتها لال�ستخدام يف جمال
العزل ال�صوتي واحلراري ،ومقاومته للملوحة واحلرائق ،و�أقل
عر�ضة للت�صدع والت�شقق ما يجعلها متفوق ًة على ال ُبلك اال�سمنتي،
وغريها من امليزات التي جتعل من هذا املنتج خيار ًا جيد ًا للبناء.
*ومــا هي التَّ حديــات التي واجهتك في
تنفيذ هذا المشروع؟
من �أكرب التحديات التي وقفت �أمامي يف بدايات تنفيذي
للم�شروع ،كان حاجز اللُّغة للتفاهم مع ال�شركات الإيطالية
املُ�ص ِّنعة واملوردة ملعدات امل�صنع� ،إذ كنت افتقد لو�سيلة التوا�صل

سقف تطلعاتي غير المحدود وسعيي الدؤوب للنجاح وارتياد آفاق
المستقبل دفعاني ألن ُأغامر بالدخول في أولى مشروعاتي
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الذاتية
السيرة َّ
ِّ
¯
لدي �إحدى الآالت،
معهم ب�شكل جيد ،خا�صة عندما تتعطل َّ
وهذا ما قادين لأن �أخو�ض حتدٍ جديد �أتغلب به على هذه
املع�ضلة ،من واقع �أنه( :عندما يبدو �أن كل �شيء يعاندك ويعمل
�ضدك ،تذكر �أن الطائرة تقلع �ضد الريح) ،فكان قراري �أن
�أقلعت �صوب «روما» لدرا�سة وتعلم اللغة الإيطالية يف بلدها
الأم ،ومن ثم عدت للمملكة ُمكللة بالنجاح يف العمل ويف
اقتحام �أ�سوار عا ٍمل جديد فتح يل �أبوابه تعلُّمي للغة الإيطالية،
وهذا ما جعلني متفوقة يف قيادتي للم�صنع بكل حنكة واقتدار.
ً
*ختاما ما هي النصائح التي تقدمينها
للشباب والشابات السعوديين؟
ن�صيحتي لكل �شاب �سعودي ولكل �شابة �سعودية �أن
�أطرقوا �أبواب النجاح بعزميتكم ومثابرتكم ،واغتنموا
الفر�ص العظيمة التي تقدمها امل�ؤ�س�سات الوطنية مثل «مدن»
وغريها ،وال تركنوا للتك�سب من جمرد الوظيفة ،بل �ساهموا
و�شاركوا بجهدكم يف بناء ورفعة وتقدم هذا الوطن العزيز
الغايل ،اجعلوا من (لو تعلق قلب امرئ بالرثيا لنالها) �شعار ًا
لتطلعاتكم ،والبد لذلك من قناعة را�سخة ،و�صرب ثم �صرب
يقود نحو بلوغ الغايات ،وما ذلك باملهمة امل�ستحيلة �صعبة
املنال ،مع امنياتي لهم جميعا بالتوفيق والنجاح.

¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

¯جنود ابراهيم املغري ال�سهلي؛ �سيدة اعمال منذ
عام  ،٢٠٠٧بد�أت م�سريتها يف جمال الأعمال من
خالل «�شركة املغري للبالط الوطني املحدودة»،
ومنها الى «م�صنع جنود ابراهيم ال�سهلي
للمنتجات اال�سمنتية».
¯ماج�ستري ادارة الأعمال امل�صغر يف �إدارة املوارد
الب�شرية-معتمد من املعهد االمريكي للدرا�سات
االحرتافية ( )AIPSبدبي.
¯دبلوم معتمد يف ادارة االعمال وال�سياحة باللغة
الإيطالية -معتمد من معهد مايكل �أجنلو العاملي
بفلورن�سا ،ايطاليا
¯ماج�ستري ادارة الأعمال التنفيذي -جامعة امللك
عبد العزيز بجدة
¯بكالوريو�س نظم املعلومات الإدارية -جامعة امللكة
عفت بجده
¯معيده وحما�ضرة ملادة ادارة االعمال باللغة
االجنليزية يف جامعة امللك عبدالعزيز بجده.
¯عملت لدى العديد من اجلهات يف جمال الأعمال
الإدارية والتعليمية.
¯عملت لدى العديد من اجلهات يف جمال تقدمي
اال�ست�شارات الت�سويقية.
¯عملت لدى العديد من اجلهات يف جمال الأبحاث
الإدارية املختلفة.
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«قمة الرياض»..

موقع االقتصاد السعودي في الخارطة العالمية
ُتعد العالقات االقتصادية بين الرياض وواشنطن من أهم وأقوى العالقات االقتصادية
في منطقة الشرق األوسط ،وأكثرها متانة وقوة وتماسكاً  ،من واقع ما تتوافر لها
من إمكانات كبيرة تمنحها الفرصة للنمو واالنتشار والتوسع لتغطي جميع القطاعات
خاصة في ظل التوسع الكبير في حجم التبادل التجاري بين السعودية
االقتصادية،
ً
والواليات المتحدة ،والذي تجاوز خالل الـ ( )10سنوات الماضية ،أكثر من ( )2تريليون ريال،
وهو ما يعتبر مؤشراً واضحاً عن متانة العالقات التجارية التي تجمع البلدين.
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النتائج اإليجابية لـ «قمة
الرياض» ،وما تمخض عنها من
ً
ً
فاعال
دورا
اتفاقيات ستلعب
ً
ورئيسا في تحقيق أهداف رؤية
المملكة 2030
اململكة ،والتي جتاوز عددها �أكرث من (� )588شركة ،منها
(� )123شركة �صناعية ،و(� )436شركة خدمية (غري �صناعية)،
ا�ستحوذت ال�صناعات التحويلية ،والت�شييد واخلدمات الإدارية
وخدمات الدعم واملعلومات واالت�صاالت على الن�صيب الأكرب
منها بواقع ( )373م�شروع ًا ت�شكل ( )%63من ن�سبة امل�شروعات،
فيما يبلغ عدد فروع ال�شركات الأمريكية العاملة يف اململكة
(� )175شركة ،ويبلغ عدد ال�شركات املختلطة بني �شركاء
�سعوديني و�أمريكيني (� )436شركة.

تأمين فرص استثمار الشركات
األميركية
ويف �سياق �سعيها لدعم القطاعات االقت�صادية ذات القيمة
االقت�صادية امل�ضافة ،وتعزيز ال�شراكات وفتح باب امل�شاركة
لال�ستثمار املبا�شر ،تعمل ال�سعودية على ت�أمني فر�ص ا�ستثمار
لل�شركات الأمريكية وت�سهيل �أعمالها ،وهذا ما ظهر جلي ًا من
خالل م�ضمون االتفاقيات ومذكرات التفاهم االقت�صادية
واال�ستثمارات امل�شرتكة بني الريا�ض ووا�شنطن ،التي مت توقيعها
�ضمن فعاليات القمة «ال�سعودية الأمريكية» التي عقدت بالريا�ض
م�ؤخر ًا ،والتي بلغت ( )٣٠اتفاقية ،تقدر قيمتها بنحو ()280
مليار دوالر ،هذا بجانب امل�شروعات ال�سعودية الأمريكية
املختلطة ،والأن�شطة اال�ستثمارية الأمريكية العاملة �أ�ص ًال يف

رفع نسبة االستثمارات األجنبية
المباشرة
وتلعب امل�شاريع االقت�صادية التي مت التوقيع عليها �ضمن
فعاليات (قمة الريا�ض) ،دور ًا كبري ًا يف توطني التقنية وال�صناعة
باململكة ،نظر ًا لكون هذه امل�شاريع م�شاريع �صناعية من الدرجة
الأولى ،كما �أنها �ستعمل على تعزيز العالقات التجارية والرتويج
للفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة يف اململكة ،متا�شي ًا مع ر�ؤية اململكة
 2030من خالل تنويع االقت�صاد يف جماالت الطاقة والرعاية
ال�صحية والنفط والغاز والتعدين والتحول الرقمي ،والهادفة يف
�أحد �أهم بنودها لرفع ن�سبة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة من
�إجمايل الناجت املحلي من (� )%3.8إلى املعدل العاملي (.)%5.7
تبادل المنافع والمصالح
وفيما يخ�ص حجم التبادل التجاري بني ال�سعودية و�أمريكا ،فقد
احتلت الواليات املتحدة الأمريكية املرتبة الثانية بني �أكرب ( )10دول
م�ستوردة من اململكة ،واملرتبة الأولى بني �أكرب ( )10دول م�صدرة
�إليها خالل عام 2016م بح�سب بيانات البنك الدويل ،وت�صدرت
زيوت النفط اخلام ومنتجاتها و�أ�سمدة (اليوريا) قائمة �أهم ال�سلع
ال�سعودية امل�صدرة �إلى �أمريكا ،بجانب خالئط الألومنيوم اخلام
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( )٣٠اتفاقية بقيمة ( )280مليار دوالر لتعزيز الشراكة االقتصادية
بين السعودية وأمريكا
و�إيثلني جاليكون (�إيثان ديول) ،فيما جاء يف قائمة ال�سلع امل�ستوردة
من �أمريكا قطع غيار وحمركات الطائرات ،وال�سيارات مبختلف
�أنواعها ،وقدّرت وزارة التجارة واال�ستثمار حجم التبادل التجاري
بني البلدين يف العام 2016م بنحو ( )142مليار ريال ،متثل قيمة
ال�صادرات ال�سعودية �إلى �أمريكا ( 65.6مليار ريال) ،ومتثل
الواردات من �أمريكا ( 75.8مليار ريال) ،وهو ما يجعل امليزان
التجاري مييل ل�صالح امريكا مبقدار ( )10.1مليارات ريال.
كبريات الشركات األمريكية في
السوق السعودي
�أ�سهم ت�سهيل الإجراءات ،ومراجعة الت�شريعات اخلا�صة
بالبيئة املحفزة لال�ستثمار باململكة يف ح�صول نحو ( )90من
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كربيات ال�شركات الأمريكية على تراخي�ص ملزاولة �أن�شطتها
اال�ستثمارية يف ال�سعودية ،منها �شركة «جرنال �إلكرتيك»
و»�سيتي قروب» و»�أت�ش بي» ،حيث وقعت �شركة «جرنال
�إلكرتيك» حزمة من مذكرات التفاهم واالتفاقيات ت�صل
قيمتها �إلى ( )15مليار دوالر ،يف قطاعات الطاقة ،والرعاية
ال�صحية ،والنفط والغاز ،والتعدين ،وجمال تطوير امل�شاريع
ال�صناعية وبناء القدرات بني القطاعات يف ال�سعودية ،كما
�شملت �سل�سلة ال�صفقات ،ا�ستثمار ًا بقيمة ( )12مليار دوالر يف
م�صفاة نفط �أمريكية من �شركة (موتيفا �إنرتبراي�س�س) ،وهي
�شركة تابعة لعمالقة النفط ال�سعودية «�أرامكو» ،كما �أعلنت
�شركة «داو كيميكال» عن اجتاهها لبناء معمل ت�صنيع بقيمة
( )100مليون دوالر.

دعم توطين التقنية وبناء صناعات
واعدة
تعزز االتفاقيات (ال�سعودية -الأمريكية) من حجم
اال�ستثمارات ،كما تعزز من متانة اقت�صاد البلدين ،وتدعم
توطني التقنية وبناء �صناعات واعدة ،مثل ال�صناعات الع�سكرية
والتعدين وتطوير القدرات الب�شرية ،هذا بجانب ما �ستوفره
كم هائل من الوظائف  ،وعلى �سبيل املثال فقد تعهدت
من ٍ
�شركة «�آي بي ام» بخلق (� )38ألف وظيفة لل�شباب وال�شابات
ال�سعوديني �ضمن م�شاريعها باململكة ،كما �أعلنت �شركة «جرنال
�إلكرتيك» �أن م�شاريعها �ستهيئ نحو (� )4آالف وظيفة متقدمة،
كما ت�سهم اتفاقيات قمة الريا�ض يف دعم جمال خدمات النفط
والغاز ،وتدفع نحو ت�أ�سي�س عدد من امل�صانع ال�ضخمة مثل
م�صنع «الإيثلني» ،وت�صنيع املنتجات عالية القيمة ،ف�ض ًال عن
اال�ستثمارات يف قطاع التقنية والبنى التحتية ،وهو ما �سيعمل على
تنويع موارد االقت�صاد املحلي ،ال�سيما يف ظل ما متتلك اململكة من
قاعدة �صناعية متينة.
اتفاقيات المجال العسكري
�شهدت «قمة الريا�ض»؛ توقيع اتفاقية بني وزارتي الدفاع
بالبلدين لتحديث وتطوير القوات امل�سلحة ال�سعودية بالقدرات
الدفاعية ،كما مت تبادل اتفاقية �شراكة لت�صنيع طائرات «بالك
هوك» العمودية يف اململكة ،من �شركة «لوكهيد مارتن» ،هذا بجانب
( )4اتفاقيات �أُخرى يف جمال ال�صناعات الع�سكرية ُابرمت مع
�شركات (لوكهيد مارتن -ريثيون« -جرنال داينامك�س -بوينغ)،
كما مت تبادل مذكرة تفاهم يف املجال التكنولوجي بني ال�شركة
ال�سعودية لتقنية املعلومات و�شركة «�آبتيك» ،واتفاقية ثانية يف
جمال توليد الطاقة مع �شركة «جرنال الكرتيك» ،بجانب التوقيع
على اتفاقيتني يف جمال ت�صنيع املنتجات عالية القيمة مع
�شركتي «داو كيمكلز» و»جرنال الكرتيك» ،كما مت توقيع اتفاقيتني
يف جمال اال�ستثمار يف التقنية والبنية التحتية مع �شركة «�سوفت
بنك» و�شركة «بالك�ستون».
مصانع سعودية في أمريكا
ويف جمال اال�ستثمارات البرتوكيمياوية �شهدت القمة تبادل
اتفاقية لت�أ�سي�س م�صنع للإيثلني يف الواليات املتحدة بني �شركة
«�سابك» و�شركة «�إك�سون موبيل» ،كما مت تبادل العديد من
االتفاقيات مع �شركة �أرامكو ال�سعودية يف جمال خدمات النفط

والغاز ،مع ك ٌل من �شركة «�إن �أو يف» و�شركة «روان» و�شركة
«نابورز» و�شركة «هاليربتون» و�شركة «�شلمبريجري» و�شركة «ويذر
فورد» ،و�شركة «مكدميوت» ،و�شركة «هوين ويل» ،و�شركة «جرنال
�إليكرتك�س» و�شركة «جيكوبز» و�شركة «امري�سون».
التعدين..الصحة ..النقل ..الرقمنة..
لكل مجال حظه
و�شهد جمال التعدين وتطوير القدرات الب�شرية ،تبادل ثالث
كل من �شركة «معادن» من جهة ،و�شركات
اتفاقيات متت بني ٍ
(الكوا -مو�سايك -فلور) من اجلهة الأخرى ،كما جرى تبادل
اتفاقية يف جمال اال�ستثمارات ال�صحية لبناء وت�شغيل ُعدة
م�ست�شفيات يف اململكة بني «جمموعة العليان» و�شركة «�سلكت
ميدكل» ،كما �شهد جمال النقل اجلوي تبادل اتفاقية �شراء
طائرات بني «�شركة طريان ال�سعودية اخلليجية» و�شركة «بوينغ»،
�أما يف جمال الرقمنة ،فقد مت تبادل اتفاقية بني ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء و�شركة «�سي�سكو» ،كما مت تبادل اتفاقية لبناء
مركز تخزين معلومات ،بني �شركة «�صفاناد» و�شركة «اند�سرتي
تبادل
كابيتال» ،بجانب ما �شهده جمال اال�ستثمارات العقارية من ٍ
التفاقية بني جمموعة اجلفايل و�شركة «كليمينت» للتطوير.
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تحتل أمريكا المرتبة الثانية بين
أكبر ( )10دول مستوردة من
السعودية ..والمرتبة األولى
بين أكبر ( )10دول مصدرة إليها
خالل 2016م
متانة عالقات التعاون االقتصادي بين
السعودية وأمريكا
النتائج الإيجابية لـ «قمة الريا�ض» ،وما متخ�ض عنها من
اتفاقيات ومذكرات تفاهم� ،ستلعب دور ًا فاع ًال ورئي�س ًا يف حتقيق
�أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030ف�ض ًال عما خ َّلفته خمرجات القمة
من متان ٍة يف عالقات التعاون االقت�صادي بني ال�سعودية و�أمريكا،
وتعميق البعد اال�سرتاتيجي ،وال�شراكة امل�ستدامة بني البلدين،
�إلى جانب م�ساهمتها الفاعلة يف تطوير العديد من القطاعات
االقت�صادية باململكة ،والتلويح بقيام �صناعات وا�ستثمارات واعدة،
والتي قد ن�شهد منها �صناعات موجهة للأ�سواق اخلارجية ب�شكل
مبا�شر ،جتعل من ال�سعودية من�صة �إقليمية لل�شركات الأمريكية
ذات التقنيات املتقدمة ،ملا تتمتع به اململكة من بنية حتتية وجهاز
مايل متطور ،و�ضمانات حكومية ا�ستثنائية من حيث �سهولة العمل
والت�شريعات املالئمة لتحفيز املزيد من اال�ستثمارات.
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ً
رخصا
الشركات األمريكية التي ُمنحت
لالستثمار في السعودية
�1-1سيتي جروب� :إحدى �أكرب �شركات اخلدمات املالية الأمريكية،
مقرها نيويورك ،تتمتع ب�أكرب �شبكة خدمات مالية يف العامل،
متتد يف  107دول ،عدد ح�سابات العمالء لديها �أكرث من 200
مليون ح�ساب� ،إجمايل حجم الأ�صول لديها  2.187تريليون
دوالر� ،أكرب امل�ساهمني فيها جهاز �أبو ظبي لال�ستثمار ،ميتلك
الأمري الوليد بن طالل فيها ح�صة حجمها .%4.3
�2-2شركة بوينج :عمالق �صناعة الطائرات على م�ستوى العامل،
�شركة متعددة اجلن�سيات ،مقرها يف مدينة �شيكاغو ،حتظى
بدعم ال حمدود من قبل احلكومة الأمريكية ،مدرجة يف �سوق
نيويورك للأوراق املالية.
�3-3شركة كاديل� :شركة بناء ومقاوالت من الأبرز حول العامل،
تنفذ م�شاريع عدة ،كبناء جممعات رئي�سية ملحطات توليد
الطاقة ،م�صانع ،م�صانع كيميائية ،فنادق ،وخمتلف املن�ش�آت
التجارية والتجزئة.
�4-4شركة �إ�س �أو �إ�س العاملية :متخ�ص�صة يف اخلدمات
اال�ست�شارية ،ت�أ�س�ست .1985
�5-5شركة �إي وان تكنولوجي :متخ�ص�صة يف تقنية الواقع
االفرتا�ضي ،ت�أ�س�ست يف  ،2001مقرها مدينة نيويورك.
�6-6شركة روان :متخ�ص�صة يف �أن�شطة احلفر والتنقيب يف حقول
النفط والغاز ،تنفذ م�شاريع عدة داخل الواليات املتحدة
وخارجها ،ت�أ�س�ست عام .1923
7-7جمموعة هورون :متخ�ص�صة يف اخلدمات اال�ست�شارية،
ت�أ�س�ست يف مار�س  ،2002مقرها �شيكاغو بالواليات املتحدة.
8-8هيوليت �إنرتبرايز :متخ�ص�صة يف �صناعة الإلكرتونيات ،تنتج
الأجهزة ال�شهرية ماركة “ ”hpمدرجة يف بور�صة نيويورك،
لها مقر بالريا�ض يف طريق امللك فهد.
�9-9شركة ماكنزي� :شركة رائدة يف جمال ا�ست�شارات الأعمال،
ت�شتهر بالعديد من الأعمال اال�ست�شارية والدرا�سات الأكادميية
املتميزة ،تقدم احللول اال�ست�شارية لل�شركات واحلكومات على
ال�سواء ،ت�أ�س�ست يف َ 1926يعمل لديها ما يزيد على � 9آالف
م�ست�شار يف كافة املجاالت الإدارية.
�1010إلرتا دريلنغ للتقنية� :شركة �صناعية كربى متخ�ص�صة يف
�صناعة من�صات احلفر والتنقيب عن املواد البرتولية.
�1111شركة نيوتنك�س :متخ�ص�صة يف خدمات ال�شبكات ،ت�أ�س�ست
عام  ،2009مقرها كاليفورنيا يف الواليات املتحدة.

�1212شركة ويرلبول :ت�أ�س�ست يف والية ميت�شجان بالواليات املتحدة
يف  ،1911متخ�ص�صة يف جمال الأجهزة املنزلية ،تبلغ
�إيراداتها ال�سنوية  21مليار دوالر ،يعمل بها �أكرث من 100
�ألف موظف.
�1313شركة كرين العاملية :متخ�ص�صة يف �شحن الب�ضائع وتقدمي
اخلدمات اللوج�ستية حول العامل.
�1414شركة �إيلي ليلي� :شركة دواء �أمريكية عاملية ،مقرها الرئي�سي
يف �إنديانا بول�س يف الواليات املتحدة ،ت�أ�س�ست عام  ،1876وتباع
منتجاتها يف حوايل  125دولة� ،أكرب منتج وموزع يف العامل
للأدوية النف�سية.
1515جرنال �إلكرتيك� :شركة �صناعية وتكنولوجية �ضخمة يف
�أمريكية متعددة اجلن�سيات ،مقر ال�شركة الرئي�س يف مدينة
فريفيلد الأمريكية ،ثاين �أكرب �شركات العامل بح�سب تقييم
«فوربز» ،وبها ما يفوق � 300ألف عامل ،ت�أ�س�ست عام 1892
مدرجة يف بور�صة نيويورك.
�1616شركة رايثون :متخ�ص�صة يف التكنولوجيا واالبتكار ويف
جماالت الدفاع والأمن والأ�سواق املدنية ،املركز الرئي�س يف
مدينة والتهام يف والية ما�ست�شو�ست�س.
�1717شركة �سلكت :متخ�ص�صة يف الرعاية ال�صحية ،ت�أ�س�ست عام
 ،1996ومقرها الرئي�س م�شاني�سبورغ ،بن�سيلفانيا ،الواليات
املتحدة.
�1818شركة اي �أون :متخ�ص�صة يف تقنية الواقع االفرتا�ضي ،ت�أ�س�ست
عام  ،1999مقرها الرئي�سي يف �إيرفني ،كاليفورنيا.

أكثر من ( )588مشروع سعودي
ً
أصال في
أمريكي يعمل
المملكة ،منها ( )123شركة
صناعية ،و( )436شركة خدمية
�1919شركة مون�سانتو :متخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا احليوية
الزراعية ،ت�أ�س�ست عام  ،1901مقرها الرئي�سي يف �سانت
لوي�س ،والية ميزوري.
�2020شركة نابور�س :متخ�ص�صة يف جمال النفط والغاز ،ت�أ�س�ست
عام  ،1968مقرها الرئي�سي يف هاميلتون ،برمودا.
�2121شركة كيم كوي�ست :تعمل يف جمال املواد الكيميائية املتخ�ص�صة
والتكنولوجيا.
�2222شركة �إف �إي اي� :شركة خلدمات �أنظمة الأجهزة الإلكرتونية.
�2323شركة �إم كالين� :شركة ا�ست�شارات متخ�ص�صة ،مقرها يف
مدينة نيويورك الأمريكية.
( )77ألف وظيفة توفرها االتفاقيات
السعودية األمريكية
من املتوقع �أن توفر االتفاقيات التي مت توقيعها يف �إطار الر�ؤية
اال�سرتاتيجية امل�شرتكة بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات
املتحدة ،نحو (� )77ألف وظيفة لل�سعوديني من اجلن�سني ،على
مدى ال�سنوات املقبلة.

الوظائف المتوقع توفرها:
عدد الوظائف

4000
25000
4000

ستوعب للوظائف
ِ
الم
الجهة أو القالِ ب ُ

جتميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية
مصانع أنظمة الدفاع احلديثة

تصنيع الذخائر الذكية وأنظمة الدفاع املتطورة

1000

تطوير صناعات متعلقة بالطاقة املتجددة

1000

تصنيع األجهزة الطبية والتصوير اإلشعاعي

38000

مشاريع لشركة آي بي إم

4000
77000

مشاريع لشركة جنرال إلكتريك
مجموع عدد الوظائف املتوقعة

االتفاقية المتضمنة للتوظيف

اتفاقية تقنية الطيران

توطني التقنية املتقدمة

توطني التقنية املتقدمة

تطوير صناعات السوق السعودية
مذكرات تفاهم خلدمة احتياجات السوق
السعودية
اتفاقيات نقل التقنية
اتفاقيات نقل التقنية
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تستضيفها المملكة في 2020م

قمة « ..»G20ماذا تعني للسعودية؟

ُكللت التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز ،والجهود الكبيرة المقدرة التي بذلها صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان ،ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
الدفاع ،رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ،بموافقة قادة مجموعة
العشرين « »Summit G20على استضافة المملكة العربية السعودية
للدورة الـ ( )15لقمة الـ ( ،)20والتي ستعقد العام2020م.
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االعتراف بمكانة السعودية المميزة
ويعترب اختيار اململكة ال�ست�ضافة حدث دويل بحجم قمة الـ
( -)20ك�أول دولة يف ال�شرق الأو�سط ت�ست�ضيف هذه القمة-
اعرتاف ًا بثقة الدول الكربى يف العامل بال�سعودية ومبكانتها املميزة
بني جمموعة �أكرب ( )20اقت�صاد ًا يف العامل ،وت�أكيد ًا على مكانتها
ال�سيا�سة واالقت�صادية املرموقة ومدى ت�أثريها يف ال�سيا�سات
االقت�صادية العاملية ،من خالل ع�ضويتها يف العديد من املنظمات
والكيانات الدولية ،والعتبارها من الدول الكربى َّ
ال�ضامنة للأمن
وال�سلم واال�ستقرار العاملي ،ومن الدول الرائدة يف املجال االقت�صادي
ِّ
والنفطي ،ويجيء احت�ضان ال�سعودية للقمة بعد الأرجنتني التي
�ست�ست�ضيف القمة القادمة يف  ،2018تليها اليابان يف .2019

توجيهات خادم الحرمين
الشريفين وجهود ولي العهد
تُ كلل بموافقة قادة المجموعة
على استضافة المملكة للدورة
الـ ( )15للقمة

اختيار المملكة الستضافة
تأكيد على ثقة
«قمة »2020
ٌ
الدول الكبرى بمكانة المملكة
السياسة واالقتصادية
الترويج لمشاريع المملكة
و ُيعد ا�ست�ضافة ال�سعودية لهذا احلدث الفريد ،والذي ميثل المرموقة

منتدى دويل للتعاون وامل�شاورات حول امل�سائل املتعلقة بعمل
املنظومة املالية العاملية ،فر�ص ًة �سانح ًة للمملكة للرتويج مل�شاريعها
اخلا�صة بر�ؤية ال�سعودية  ،2030وتعزيز �شراكاتها التجارية مع
�أقوى االقت�صادات يف العامل ،وقطاعات الأعمال الرائدة دولي ًا،
هذا بجانب ما تتيحه القمة من فر�صة لت�سليط ال�ضوء على البيئة
اال�ستثمارية املحفزة التي تتمتع بها اململكة ،وامليزات املتعددة
التي تذخر بها ،باعتبارها دولة فاعلة يف ر�سم �سيا�سة االقت�صاد
العاملي ،و�سوق ًا �آمن ًة لال�ستثمارات العاملية ،هذا بجانب ما تتمتع
به من ميزات تف�ضيلية �أخري� ،أهمها اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي� ،إ�ضافة �إلى النمو املتوازن لنظامها امل�صريف.
مشاركات متميزة في القمم السابقة
وتعترب ال�سعودية �أقل دول جمموعة الع�شرين من حيث ن�سبة
ال َّد ْين �إلى الناجت املحلي الإجمايل ،حيث بلغت ن�سبته يف اململكة
بنهاية العام املا�ضي 2016نحو ( )%12.3من �إجمايل الناجت
املحلي ،متقدم ًة بذلك على رو�سيا التي بلغت ن�سبتها (،)%17
و�إندوني�سيا بـ ( ،)%27.9وقد متيزت م�شاركاتها يف قمم الع�شرين
ال�سابقة مبوا�صلة تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية والإ�صالحات
الهيكل َّية الداعمة لل ُنم ِّو و�إيجاد ُفر�ص العمل ،وتعزيز �أطر
ال�سيا�سات املالية والهيكلية يف اقت�صادات بع�ض الدُول الأع�ضاء،
املخاطر
وا�ستكمال تنفيذ �إ�صالح الت�شريعات املالية ،للحد من
ِ
التي قد ت�ؤثر على اال�ستقرا ِر املايل العاملي.
أمل الوصول للمركز الـ ()15
ً
ويجيء انعقاد هذه القمة باململكة متزامنا مع االنتهاء من

مبادراتها للتحول الوطني ق�صرية املدى ،والبدء يف ر�سم املالمح
الأولى لر�ؤية ال�سعودية  ،2030والتي ت�سعى اململكة من خاللها �إلى
الو�صول للمركز الـ ( )15بني ترتيب دول جمموعة الع�شرين ،بد ًال
عن موقعها احلايل يف املرتبة الـ ( ،)19الأمر الذي يزيد من حتديات
اململكة خالل رئا�ستها لأعمال هذه القمة يف الت�صدي للمع�ضالت التي
وحتد من تقدمه ،و�ضرورة �إبراز الق�ضايا
تواجه االقت�صاد العاملي ِ
املهمة الداعمة لتحقيق منو اقت�صادي عاملي قوي ومتوازن وم�ستدام.
عضوية مجموعة دول العشرين
وت�ضم جمموعة الع�شرين التي مت ت�أ�سي�سها يف �سبتمرب 1999
بوا�شنطن ،كال من�( :أملانيا ،فرن�سا ،اليابان ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،كندا� ،إيطاليا ،بريطانيا ،رو�سيا ،ال�سعودية ،الأرجنتني،
�أ�سرتاليا ،جنوب �أفريقيا ،الربازيل ،ال�صني ،كوريا اجلنوبية،
الهند� ،إندوني�سيا ،املك�سيك ،تركيا ،واالحتاد الأوروبي) ،وينتج
�أع�ضاء هذه املجموعة ( )%85من جممل الناجت الإجمايل العاملي،
كما تُعد دول املجموعة م�س�ؤولة عن ( )%75من حجم التجارة
العاملية ،وي�سكن يف �أرا�ضيها ثلثا �سكان العامل ،و�إ�ضافة �إلى
الأع�ضاء الع�شرين يف املجموعة ،ت�ستقبل قمة (� )G20ضيوف ًا
من منظمات اقت�صادية دولية ودول �أخرى ،كما يح�ضر القمة
قادة �أهم املنظمات الدولية ،ومنها الأمم املتحدة والبنك الدويل
ومنظمة التجارة العاملية و�صندوق النقد الدويل ومنظمة ال�صحة
العاملية ،وجمل�س اال�ستقرار املايل ،ومنظمة التنمية والتعاون
االقت�صادي ،ومنظمة العمل الدولية ،كما يحق لر�ؤ�ساء الدول
امل�شاركة يف القمة دعوة زعماء من خارج املجموعة.
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بقفزات نوعية في مساحة األراضي المطورة وفي العقود

«مدن» ..إنجازاتها تتحدث عن نفسها
عرض التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»
إنجازاتها للعام المنصرم 2016م ،ومدى تطورها والنتائج التي وصلت إليها ،السيما في
ظل ما تحظى به من دعم حكومي كبير بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله.
وتناول التقرير األداء المؤسسي وتطوراته التي حصلت خالل العام ،باإلضافة إلى
تفصيل في خدمات وإنجازات ”مدن“ والمشاريع التي تعمل عليها ،واالستدامة التي
ٍ
تسعى إلى تحقيقها في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وأظهر التقرير حجم النمو في المشاريع االستراتيجية التي تنفذها «مدن» على
مستوى البنية التحتية ،وتأسيس كامل الخدمات الداعمة للمستثمرين ،ما دفع ألن
ً
نموا بنسبة زيادة تقدر بـ ( )%4عن عام 2015م.
تسجل إيرادات العام 2016
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تحديات «مدن»
عر�ض التقرير جز ًء من التحديات التي تواجه «مدن» يف تنفيذ
خططها اال�سرتاتيجية التي تتوافق مع خمرجات برنامج التحول
الوطني  ،2020ور�ؤية ال�سعودية  ،2030وبع�ض املقرتحات لتجاوز
هذه التحديات واخلطوات املتّبعة للتفوق وحتقيق امل�أمول منها،
حتوالت �شاملة يف
يف ظل ما تعي�شه اململكة العربية ال�سعودية من
ٍ
خمتلف قطاعاتها ،خا�ص ًة القطاع ال�صناعي ،والذي ُيعول عليه
كثري ًا يف حتقيق اال�ستقالل االقت�صادي للمملكة ،وتقليل االعتماد
على النفط كم�صد ٍر وحيد للدخل ،ويف توفري فر�ص العمل
احلقيقية ،وتعزيز اال�ستثمار يف الكوادر الوطنية.
زيادة مساحة األراضي المطورة
وقد �شهد العام 2016م قفزات نوعية يف م�سرية «مدن» على �صعيد
تطوير الأرا�ضي ال�صناعية ،وا�ستقطاب اال�ستثمارات النوعية ،وجذب
املزيد من العقود ال�صناعية واال�ستثمارية واللوج�ستية �إلى مدنها
ال�صناعية ،والتو�سع على م�ستوى بناء املزيد من امل�صانع اجلاهزة،
ال�سيما على م�ستوى املدن ال�صناعية الواعدة ،حيث متكنت «مدن»
من زيادة م�ساحة الأرا�ضي املطورة �إلى ( )190,4مليون م 2بنهاية
العام  ،2016بزيادة حوايل ( )8مليون م 2عن العام ال�سابق 2015م
الذي بلغت فيه م�ساحة الأرا�ضي املطورة ( )182,5مليون م ،2وهو ما
يعادل ( )%200عن ما مت تطويره خالل العام 2015م ،والتي بلغت
حينها ( )4ماليني مرت.2

األراضي المطورة تقفز إلى
( )190,4مليون م 2بنهاية ..2016
بزيادة ( )%200عن 2015م
بلغت جملة المسطحات الخضراء
التي نفذتها «مدن» بنهاية 2016
مساحة ( )1,8مليون م2
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العقود الصناعية واللوجستية
ترتفع إلى ( ..)6,074ومدة
الدورة الزمنية لتخصيص
ً
يوما
األراضي تنخفض إلى ()20
ً
بدال عن ( )127في 2014م

ارتفاع عدد العقود الصناعية
وتزامن مع الزيادة املطردة يف م�ساحة الأرا�ضي املطورة ،ارتفا ٌع
يف عدد العقود ال�صناعية واللوج�ستية والتي و�صلت �إلى ()6,074
عقد ًا ،كما جنحت «مدن» يف تقليل مدة الدورة الزمنية لتخ�صي�ص
الأرا�ضي ،حيث بلغت ( )20يوم عمل بنهاية 2016م ،بعد ما كانت
( )127يوم ًا يف بداية 2014م ،هذا بجانب دعمها لـ «واحات مدن»
بامل�شاريع النوعية ،ومرافق البنية التحتية التي جتعل من هذه
الواحات مكان ًا مالئم ًا وجاذب ًا لدخول املر�أة �إلى القطاع.
المحافظة على البيئة
و�ضمن براجمها للمحافظة على البيئة؛ مبا يجعل املدن
ال�صناعية مدن ًا خ�ضراء ذات �أجواء لطيفة ودرجات حرارة
معتدلة وخالية من ال�ضو�ضاء ،د�أبت «مدن» على توظيف الربامج
والتقنيات املتقدمة ملراقبة جودة الهواء ،مع التو�سع يف م�شاريع
الت�شجري ون�شر امل�سطحات اخل�ضراء ،بالإ�ضافة �إلى تطبيق �أعلى
معايري ال�سالمة البيئية ،وقد بلغت جملة امل�سطحات اخل�ضراء
التي نفذتها «مدن» بنهاية 2016م ،ما تقدر م�ساحته بـ ()1,8
مليون م ،2ت�ضم (� )64,000شجرة.
نمو اإليرادات
وتوا�صل «مدن» دوم ًا من زيادة وترية امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي
تنفذها ب�شكل م�ضطرد دعم ًا لل�صناعة وال�صناعيني وتنمية اقت�صاد
الوطن على م�ستوى البنية التحتية ،وت�أ�سي�س كامل اخلدمات الداعمة
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للم�ستثمرين ،ما �أدى لأن يخلق ذلك �إقبا ًال كبري ًا من امل�ستثمرين
على مدنها ال�صناعية ،ما �أ�سهم يف منو الإيرادات ،والتي �سجلت
ارتفاع ًا قيا�سي ًا خالل ال�سنوات من 2007م �إلى 2016م ،فقفزت من
( )93مليون ريال عام 2007م� ،إلى �أكرث من ( )588مليون ريال
عام 2016م ،جتاوزت فيها ن�سبة الإيرادات يف الإيجارات ()389
مليون ريال ،ويف املياه �أكرث من ( )66مليون ريال ،فيما بلغت
القيمة الإجمالية لتخ�صي�ص الأرا�ضي �أكرث من ( )53مليون ريال،
وجتاوزت الإيرادات الأخرى �أكرث من ( )87مليون ريال.
المسؤولية االجتماعية:
واميان ًا منها ب�أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية و�أثرها على املجتمع،
تبنت «مدن» خالل العامل 2016م عدد ًا من املبادرات وامل�شاريع
والتي تنعك�س ب�شكل مبا�شر على الأفراد ،كان �أهمها برنامج
زيارة املدار�س ،الذي يهدف �إلى تعريف الطالب والطالبات بواقع
الت�صنيع و�أهميته يف اال�ستثمار وبناء اقت�صاد الدولة ،وربطهم
وتعريفهم بخطوط الإنتاج والغر�ض منها ونتائجها ،مع توعيتهم
بدور ال�صناعة يف بناء الأمم ،وقد ا�ستقبلت خالل عام 2016م
�أكرث من (� )28ألف طالب وطالبة من خمتلف املراحل الدرا�سية
ميثلون ( )620مدر�سة.
مشاركات محلية وعالمية
و�سعت «مدن» �أي�ض ًا �ضمن مبادراتها ال�سنوية وخططها
اال�ستثمارية �إلى رعاية املعار�ض املهتمة بدعم الأ�سر املنتجة
كمعر�ض «منتجون» ،كما نظمت مع عدد من اجلهات الطبية
مبادرات توعوية داخل املراكز واملدن ال�صناعية ،تهدف �إلى
مكافحة التدخني واحلث على التربع الدوري بالدم ،وللتعريف
باملدن ال�صناعية وجلب اال�ستثمارات� ،شاركت «مدن» خالل العام
املا�ضي يف عدد من املعار�ض وامل�ؤمترات املحلية والعاملية لتحقيق
هذا الغر�ض.
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أخبار «مدن»

«مدن» توقع مذكرة تفاهم مع «قولدويند
لتوطين صناعة التوربينات
الصينية»
ِ
الهوائية بالمملكة

وقعـت الهيئـة السـعودية للمـدن الصناعيـة

ومناطـق التقنيـة “مـدن” والبرنامـج الوطنـي

للتجمعـات الصناعيـة ،مذكـرة تفاهـم مـع شـركة
«قولدوينـد للعلـوم والتكنولوجيـا المحـدودة»

الصينيـة ،المتخصصـة فـي مجـال تصنيـع وتطويـر

التوربينـات الهوائيـة ،فـي سـعي مـن الشـركة
الستكشـاف فـرص االسـتثمار فـي هـذا المجـال
بالمملكـة العربيـة السـعودية.

وو َّقع مذكرة التَّفاهم الثالثية كل من بندر ُّ
الطعيمي
مدير �إدارة الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي بـ «مدن»
نياب ًة عن مديرها العام ،والمهند�س طارق بخ�ش نائب
رئي�س قطاع البال�ستيك والكيماويات بالبرنامج الوطني
للتجمعات ال�صناعية ،فيما وقع عن �شركة «قولدويند

ال�صينية» وو كاي نائب رئي�سها التنفيذي ،وذلك على
هام�ش المنتدى اال�ستثماري ال�سعودي ال�صيني ،الذي
نظمته وزارة الطاقة وال�صناعة والثروة المعدنية،
بم�شاركة من وزارة التجارة واال�ستثمار.
ون�صت المذكرة على �أن تقوم «مدن» بتخ�صي�ص
َّ
أرا�ض �صناعية لل�شركة ال�صينية في المدن ال�صناعية
� ٍ
التابعة لها ،على �أن يتولى البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات ال�صناعية ،م�ساعدة ال�شركة ال�صينية
في تحديد فر�ص اال�ستثمار ودعم بحثها عن �شركاء
محليين.
وث َّمن ُّ
الطعيمي دور مثل ال�شراكات في تنفيذ ر�ؤية
ال�سعودية  ،2030وقدرتها على تحفيز النمو ال�صناعي
بالمملكة ،وتهيئة البيئة المنا�سبة من خالل جلب
الخبرات الدولية ،ونقل المعرفة وتوطينها.

العدد ( - )٤٣سبتمبر 2017م

37

تــــــــقــــــــاريــــــــر

تتمدد في  6مسارات

مبادرات منظومة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية ودورها في تطوير
الصناعات االستراتيجية
ً
مؤخرا ( )6مسارات
أطلقت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
لمبادرات تشمل جميع قطاعات المنظومة في المملكة ،وذلك ضمن مجموعة
واحدة منها مبادرات رئيسة وأخرى
مبادراتها التي تبلغ ( )113مبادرة ،تحوي كل
ٌ
مساندة ،تهدف جميعها إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية ،في إطار برنامج التحول الوطني  ،2020الذي ُيعد الخطوة
األولى نحو تحقيق رؤية المملكة  ،2030ولإلسهام في تحقيق األهداف
الوطنية المشتركة ،وتحقيق أعلى قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.
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مسارات المبادرات

وتتوزع مبادرات منظومة الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية على �ستة م�سارات رئي�سة ،هي الربنامج الوطني
للطاقة املتجددة ،وحتقيق اال�ستدامة البيئية ،ودعم ريادة
الأعمال واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وتطوير ال�صناعات
اال�سرتاتيجية ،واال�ستغالل الأمثل للرثوة املعدنية ،وتطوير
املحتوى املحلي ،وت�ضم املنظومة وزارة الطاقة وال�صناعة
والرثوة املعدنية ،الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،مدينة امللك عبداهلل للطاقة
الذرية واملتجددة ،هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية،
الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن»،
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،هيئة تنمية ال�صادرات
ال�سعودية ،والربنامج الوطني لتطوير التجمعات ال�صناعية.
االستغالل األمثل للثروات

وت�سعى املنظومة �إلى تفعيل كافة �آلياتها للعمل على حتقيق
�أهدافها من خالل اال�ستغالل الأمثل للرثوات الهيدروكربونية
واملعدنية وتر�شيد ا�ستخدامها ،واملحافظة عليها ،وزيادة
�إ�سهام املحتوى املحلي يف االقت�صاد الوطني ،وتعزيز جودة

جميع المبادرات تهدف إلى
التطوير المستدام لقطاعات
ً
وصوال إلنفاذ خطة
المنظومة،
التحول الوطني  2020وتحقيق
رؤية المملكة 2030
اخلدمات الكهربائية و�ضمان ا�ستدامة �إمدادات الطاقة،
واحلفاظ على البيئة ،وتنمية القطاعات ال�صناعية ،والتي
ارتفعت ن�سبة �إ�سهامها يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة
من( )%3يف عام 1974م� ،إلى ( )%12تقريب ًا بنهاية عام
2015م،
دعم ريادة األعمال

ي�شمل امل�سار الأول للمبادرات دعم ريادة الأعمال
واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة� ،إذ ت�ضم املبادرة الرئي�سة،
�إن�شاء �أربع واحات �صناعية مالئمة ملجاالت عمل املر�أة،
تدعمها مبادرات م�ساندة يف نف�س االجتاه� ،أبرزها مبادرة
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برنامج حا�ضنات وم�س ّرعات الأعمال ،وبرنامج «واعد»
التابع لأرامكو ال�سعودية ،ومبادرة تطوير قدرات الت�صدير
للمن�ش�آت ال�سعودية ،فيما يتمثل امل�سار الثاين للمبادرات،
يف تطوير ال�صناعات اال�سرتاتيجية ،والذي تت�صدّره مبادرة
تطوير ال�صناعات الدوائية� ،سعي ًا لتوطني وتطوير ال�صناعات
الدوائية وحتقيق الأمن الوطني ت�صنيعي ًا ،خا�ص ًة �أن القيمة
ال�سوقية للدواء املُ�ستهلك يف اململكة اقرتبت من ( )30مليار
ريال ،ي�شكل حجم الأدوية امل�ستوردة منها حوايل (،)%80
مبادرات ُم�ساند ٍة تتمثل يف مبادرة املركز الوطني
�إ�ضافة �إلى
ٍ
للمعلومات ال�صناعية ،وهو مركز وطني متكامل يحوي
معلومات �صناعية دقيقة و�صحيحة ،وي�شمل مركز الرتميز
ال�سعودي ،الذي يعمل على ترميز وت�صنيف املنتجات بناء
على املوا�صفات الفنية ،وتهدف هذه املبادرة ،حتديد ًا� ،إلى
حتفيز القطاع اخلا�ص لت�صنيع ال�سلع وتوفري اخلدمات
حملي ًا ،وت�شجيع القطاعني العام واخلا�ص لالعتماد عليها.

يدعم المسار األول ريادة
األعمال والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،وتضم مبادرته
الرئيسة إنشاء أربع واحات
صناعية مالئمة لعمل المرأة
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توطين صناعة المطاط

ويف نف�س امل�سار الثاين ت�أتي مبادرة توطني �صناعة املطاط
يف مدينة ينبع ال�صناعية ،التي تهدف �إلى توطني �صناعة
املطاط ،لزيادة القيمة امل�ضافة للمواد اخلام وزيادة املحتوى
املحلي ،وتوليد �أكرث من ( )1400وظيفة بحلول عام 2020م،
وبناء �صناعات حتويلة متكاملة مع م�صانع مزج املطاط،
و�إنتاج ( )7ماليني �إطار �سنوي ًا ،ف�ض ًال عن الإ�سهام يف
توطني ( )%50من واردات دول جمل�س التعاون اخلليجي
من املطاط ،و�أي� ًضا مبادرة تطوير البنية الأ�سا�س ملدينة
ال�سيارات يف اجلبيل ال�صناعية ،التي تهدف �إلى ا�ستحداث
( )6200فر�صة عمل بحلول عام 2020م ،وجذب ا�ستثمارات
تقدر بـ ( )11مليار ريال.
ضاعف عدد المصانع المنتجة
تَ ُ

ميثل م�سار تطوير ال�صناعات اال�سرتاتيجية �أحد �أهم
جانبي اال�سرتاتيجية التنموية يف القطاع ال�صناعي ،فيما
ميثل تطوير ال�صناعا ت التحويلية �ضلعها الآخر ،ويعترب
اجلانبان مع ًا؛ امتداد ًا للنمو الذي �شهده القطاع ال�صناعي
ال�سعودي ،ما دفع به نحو القوة والثبات واال�ستدامة ،حيث
قفز عدد امل�صانع املنتجة يف اململكة من ( )198م�صنع ًا يف
م�صنع يف 2015م ،وبالتايل
1974م� ،إلى �أكرث من ()7000
ٍ
انعك�س ذلك ايجاب ًا على حجم ر�أ�س املال امل�ستثمر يف هذا
القطاع ،والذي ارتفع بدوره من حوايل ( )12بليون ريال يف
1974م� ،إلى �أكرث من تريليون ريال يف عام 2015م.

االستدامة البيئية

وخ�ص�صت املبادرات امل�سار الثالث لتحقيق اال�ستدامة
البيئية ،الذي تقوده مبادرة تقليل االنبعاثات الناجتة عن
ا�ستخدام الوقود ،تدعمها مبادرة �إنتاج الوقود النظيف عايل
الكفاءة ،كما ي�شمل هذا امل�سار �أي�ض ًا مبادرة تطوير وتنمية
وحماية البيئة باملدن ال�صناعية ،والذي تدعمه مبادرة
املنظومة الذكية لر�صد الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري
على م�ستوى اململكة ،بامل�شاركة مع اجلهات ذات العالقة
كوزارة البيئة واملياه والزراعة و�شركة �أرامكو ال�سعودية ،فيما
يخت�ص امل�سار الرابع يف املبادرات املعدنية باال�ستغالل الأمثل
للرثوة املعدنية ،يف ظل ما ي�شهده قطاع التعدين من من ٍو
إ�سهام كب ٍري يف الناجت املحلي الإجمايل مبا ُيقارب
مت�سارع و� ٍ
الـ ( )64مليار ريال ،وتوفريه حلوايل ( )65000وظيفة،
والذي من املتوقع �أن تقفز �إ�سهاماته يف الناجت املحلي �إلى
( )97مليار ريال بحلول عام 2020م.

ً
ً
خاصا
مسارا
حددت المنظومة
لتحقيق االستدامة البيئية
تقوده مبادرة تقليل االنبعاثات
قواعد راسخة ومستدامة
وتقود امل�سار الرابع ُهذا مبادرة �إقرار اال�سرتاتيجية الناتجة عن استخدام الوقود

ال�شاملة لقطاع التعدين وتنفيذها ،التي تهدف �إلى و�ضع
قواعد را�سخة و ُم�ستدامة لتعزيز زيادة �إ�سهام قطاع التعدين
يف االقت�صاد الوطني ،ت�ساندها يف ذلك مبادرات مهمة مثل
مبادرة بناء مراكز لإنتاج الذهب يف املنطقتني الو�سطى
وال�شمالية ،ومبادرة تطوير م�شروع وعد ال�شمال لل�صناعات
التعدينية ،وكذلك مبادرة امل�شروعات التعدينية يف ر�أ�س
اخلري ،بجانب �شركة «معادن» التي �ست�شارك ب�إي�ضاح
براجمها وخططها اال�سرتاتيجية.
تطوير المحتوى المحلي

وا�شتمل امل�سار اخلام�س من م�سارات مبادرات املنظومة
ب�شكل
التنموية ،على تطوير املحتوى املحلي ،والذي تقوده ٍ
رئي�س مبادرة زيادة املحتوى املحلي يف االقت�صاد الوطني،
تُ�ساندها يف ذلك مبادرات مهمة ،مثل مبادرة رفع ن�سبة
املحتوى املحلي يف �صناعة البرتول والغاز ،ومبادرة توطني
�صناعات الكهرباء ،وتهدف مبادرات هذا امل�سار �إلى رفع
ن�سبة املحتوى املحلي يف االقت�صاد الوطني من  ،%36كما
كانت عليه يف عام 2015م� ،إلى %50عام 2020م ،على

الرغم مما يواجه هذا امل�سار من بع�ض التحديات الواجب
معاجلتها ،والتي تتمثل يف حمدودية ح�صة ال�شركات املحل ّية
يف املُ�شاركة بالقطاعات االقت�صاد ّية املختلفة ،والتي تقدرها
وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ب�أنها دون امل�أمول،
اقت�صادي كبري ومت�سارع.
يف ظل ما ت�شهده اململكة من من ٍو
ٍ
مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة
المتجددة

وت�أتي مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني للطاقة املتجددة
كمبادرة رئي�سة للم�سار ال�ساد�س يف مبادرات املنظومة،
والذي يحمل عنوان «الربنامج الوطني للطاقة املتجددة»،
وتندرج حتت مظلتها جمموع ٌة من املبادرات الداعمة
يف االخت�صا�ص ذاته ،من �أبرزها مبادرة توطني تقنيات
الطاقة املتجددة الالزمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة
وحتلية املياه ،ومبادرة تقييم م�صادر الطاقة البديلة
واملتجددة ،ومبادرة توطني �صناعة الطاقة املتجددة يف
مدينة ينبع ال�صناعية.
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حيز النفاذ منتصف رمضان
دخلت ِّ

ضريبة السلع االنتقائية..
ما لها وما عليها
تراجعت قيمة واردات المملكة من التبغ ومشتقاته للربع الثالث من العام
الجاري 2017م بنسبة تجاوزت  ،%71بسبب التأثير الكبير الذي الحقه بها
تطبيق الضريبة االنتقائية في يونيو الماضي ،حيث بلغت نحو  217مليون
ريال ،بانخفاض  534مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
خفضت شركات
2016م ،والتي بلغت حينها نحو  751مليون ريال ،فيما َّ
مشروبات الطاقة أسعار منتجاتها بنسب تراوحت ما بين ( 20إلى ،)%25
بعد أن واجهت منتجاتها ركودا خالل الفترة الماضية ،فيما انخفضت مبيعات
المشروبات الغازية المستوردة بنسبة .%40
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أوالً

المضرة بالصحة
المواد
َّ
و ُي َع ُّد تطبيق ال�ضريبة االنتقائية يف اململكة� ،أحدَ ُمكونات برنامج
التوازن املايل� ،ضمن ر�ؤية  ،0302وتخت�ص املرحلة الأولى للتطبيق
بال�سلع التي قد متثل خطرا على ال�صحة ،مثل التبغ وامل�شروبات
املحالة ،والتي ت�شمل التبغ وامل�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة،
على �أن ت�شمل املرحلة الثانية املقبلة ال�سلع الكمالية التي ال مت�س
ال�ضروريات �أو حاجات النا�س الفعلية ،وذلك بهدف تخفي�ض ن�سبة
خ�صو�صا بالن�سبة
ا�ستهالك ال�سلع ال�ضارة واحلد من ا�ستهالكها،
ً
ل�صغار ال�سن والنا�شئة ،واحلد من انت�شار الأمرا�ض بني م�ستهلكيها،
كما يهدف فر�ض هذه ال�ضريبة �إلى توجيه اال�ستهالك نحو ال�سلع
املفيدة ،وتوجيه املوارد املالية املتح�صلة من ال�ضريبة مل�شاريع تنموية
وبرامج �إيجابية مثل خف�ض تكاليف العالج.

تتراوح نسبة الضريبة االنتقائية
ما بين ( )%100 - 50وتشمل التبغ
المنتجات المشمولة في الضريبة
حالي ًا ي�شمل تطبيق ال�ضريبة االنتقائية والتي ترتاوح ن�سبتها ما والمشروبات الغازية ومشروبات
بني ( ،)%100 -50منتجات و�سلع غذائية حمددة� ،أهمها ال�سجائر الطاقة في مرحلتها األولى

والتبغ وامل�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة ،وذلك كواحدة من
مكونات برنامج التوازن املايل للمملكة ،املنبثق عن م�ساعي ر�ؤيتها
 ،2030الرامية �إلى تنويع م�صادر الدخل بعيد ًا عن هيمنة النفط،
و�صو ًال �إلى موازنة م�ستقرة بحلول العام 2020م ،تهدف �إلى حتقيق
من ٍو اقت�صادي طويل الأمد ،وحت�سني حياة املواطنني ال�صحية.
ظروف اتخاذ قرار انفاذ الضريبة
جاء �إقرار هذه ال�ضريبة بنا ًء على موافقة جمل�س الوزراء على
االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة ،واالتفاقية املوحدة
لل�ضريبة االنتقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
�ضمن انفاذ مطلوبات ارتباط اململكة بربنامج الإ�صالح ال�ضريبي
ٌ
ظروف كثرية ومتداخلة ،مثل ازدياد
بدول اخلليج ،والتي اقت�ضتها
معدالت ا�ستهالك املنتجات ال�ضارة بال�صحة ،والتكاليف العالية
التي يتحملها الأفراد والدولة نتيجة العمل يف معاجلة �أ�ضرار هذه
املنتجات ،هذا بجانب �سعي اململكة لاللتزام باالتفاقيات الدولية
ملكافحة ال�سلع ال�ضارة ،وتلبية مطالبات منظمة ال�صحة العاملية
برفع �أ�سعار هذه ال�سلع للحد من ا�ستهالكها.
استهالك المحاكاة
دافع احلكومة من وراء تطبيق ال�ضريبة االنتقائية هو احل�صول

على �أكرب قدر من الإيرادات ال�ضريبية ،وخف�ض ال�ضغط على
ميزان املدفوعات ،و�أي�ض ًا لتقليل ال�سحب من العمالت ال�صعبة
الرئي�سة ،واحلد من ا�ستهالك ال�سلع الفاخرة� ،أو تلك التي ت�ؤدي
�إلى اال�ستهالك ال�ضار ،بهدف احلفاظ على ال�صحة العامة،
واحلد من �أ�سلوب (ا�ستهالك املحاكاة) املتمثل يف �إقدام بع�ض
الأفراد من ذوي الدخول املحدود على تقليد �سلوك مرتفعي
�سلع باهظة الثمن ،ما يجرهم للوقوع يف فخ
الدخول يف �شراء ٍ
الديون �أو انخفا�ض م�ستويات ادخارهم.

العدد ( - )٤٣سبتمبر 2017م

43

تــــــــقــــــــاريــــــــر

حصر التطبيق
وح�صرت احلكومة تطبيق ال�ضريبة االنتقائية يف املنتجات
التي تت�سبب يف الإ�ضرار بال�صحة ،كم�شتقات التبغ ،وامل�شروبات
الغازية (املركزات -امل�ساحيق -اجلل -امل�ستخل�صات التي ميكن
حتويلها �إلى م�شروبات غازية -و�أي م�شروبات حتتوي على غازات
با�ستثناء املياه الغازية) ،وم�شروبات الطاقة ،والتي يق�صد بها
امل�شروبات التي حتتوي على مواد منبهة يتم ت�سويقها �أو بيعها
�أو تعرف ب�شكل عام على �أنها م�شروبات للطاقة� ،أو م�شروبات
متنح التحفيز العقلي والبدين ،وت�شمل املواد املنبهة مثل الكافيني
والتورين واجلن�سينج واجلوارانا.

ال�سمنة ومر�ض ال�سكري ،حيث تبلغ �ضريبة التبغ وال�سجائر
بجميع �أ�صنافه (�سواء امل�ستورد� ،أو الذي يتم زراعته �أو �صناعته
يف بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي) ن�سبة ( ،)%100فيما تبلغ
ال�ضريبة على امل�شروبات الغازية ( ،)%50وتبلغ على م�شروبات
قفزات كبرية يف �أ�سعار هذه
الطاقة ( ،)%100وهو ما يخلق
ٍ
املنتجات وغريها الكثري من ال�سلع الغذائية ،على �أن ت�شمل
املرحلة الثانية املقبلة ال�سلع الكمالية مثل ال�سيارات الفارهة،
واملالب�س احلريرية ،وال�ساعات املر�صعة بالأملا�س �أو الذهب
والياقوت ،والأثاث كالدواليب الفاخرة والأغرا�ض املذهبة،
والأكالت الفاخرة كالكافيار.

سلع الحقة
تركت احلكومة الباب وراءها موارب ًا الحتمال التو�سع يف تطبيق
هذه ال�ضريبة م�ستقب ًال ،لت�شمل الأطعمة التي تت�سبب يف انت�شار

المستهلك النهائي من يتحمل الضريبة
يتم احت�ساب ال�ضريبة االنتقائية على �سعر بيع التجزئة
النهائي ،ويتم حت�صيل قيمتها من امل�ستوردين وامل�صانع بنا ًء على
�سعر البيع النهائي املحدد من ِقبلهم ،وطرح ال�سلع يف الأ�سواق،
وعليه يتم حتديد �إجمايل القيمة من تلك اجلهات� ،أي �أن قيمة
ال�ضريبة ت�ضاف على ال�سلع اخلا�ضعة لنظام ال�ضريبة االنتقائية
�سواء كانت هذه ال�سلع م�ستوردة �إلى اململكة �أو منتجة داخلها،
وبالتايل يتم حتميل ال�ضريبة املدفوعة من املُ�ستورِد �أو املُنتج
للم�ستهلك النهائي ب�إ�ضافتها على �سعر البيع.

ازدياد معدالت استهالك
المنتجات الضارة بالصحة،
وتكاليف معالجة أضرارها دفعت
الحكومة إلقرار هذه الضريبة

األثر االقتصادي
يعود تطبيق هذه ال�ضريبة بالنفع العام على الإيرادات املالية
للدولة ،حيث من املتوقع �أن تقفز ح�صيلة التطبيق فوق حاجز الـ
( )8مليارات ريال �سنويا ،وهو ما يعادل ( 2.13مليار دوالر)� ،إال
�أن هذا الرقم �سيظل خا�ضع ًا للتغيري بنا ًء على عدد امل�ستوردين
واملنتجني لل�سلع االنتقائية ،وانخفا�ض ن�سبة ا�ستهالك ال�سلع
االنتقائية ،كما يعمل على حتفيز ودفع امل�ستثمرين لالجتاه نحو
�سلع �أخرى تدعم االقت�صاد وحتافظ على ال�صحة العامة ،وهو
ٍ
ما ي�سهم يف تقليل تكاليف اخلدمات ال�صحية ،وخف�ض التكاليف
املادية للعائالت ،خا�صة غري املدرجة يف نظام الت�أمني ال�صحي،
ووقف اال�ستهالك الطفيلي.
عقوبات رادعة
يطلب من منتجي وم�ستوردي ال�سلع االنتقائية الت�سجيل على
موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل بح�سب النماذج املعتمدة،

44

العدد ( - )٤٣سبتمبر 2017م

(السيارات الفاخرة -المالبس
الحريرية -الساعات -األثاث
الفاخر -الكافيار) مستهدفات
المرحلة الثانية
واحل�صول على تراخي�ص ،وتقدمي �إقرار �ضريبي �شهري ،و�أنه
على ال�شخ�ص امللزم بتقدمي الإقرار ال�ضريبي� ،سداد ال�ضريبة
امل�ستحقة عن كل �شهر خالل  15يوم ًا من انتهاء ال�شهر ،حتى ال
ي�شمل املتقاع�سني عن القيام بذلك اجلزاءات والغرامات التي
حددها النظام ،مثل اجلزاءات التي يتم تطبيقها على حماوالت
الغ�ش �أو املخالفة �أو التالعب يف ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة ،وقد
خ َّول النظام للمفت�شني دخول امل�ستودعات ال�ضريبية واملتاجر؛
ل�ضبط املخالفات ،وتنزيل العقوبات على حاالت التهرب ال�ضريبي
بغرامة ال تقل عن قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة ،وال تزيد على ثالثة
�أمثال قيمة ال�سلع االنتقائية حمل التَّهرب ،فيما ن�صت عقوبات
خمالفة النظام بغرامة ال تقل عن ( ،)%5وال تزيد على ()%25
من قيمة ال�ضريبة االنتقائية.

أكثر من ( )10مليار ريال
ً
سنويا من
الحصيلة المتوقعة

تطبيق الضريبة

نُ صوص وقوانين ُم ِّ
نظمة
و�شملت العقوبات الواردة يف م�سودة الئحة نظام ال�ضريبة
االنتقائية ،غرامات قدرها (� )50ألف ريال على كل من مينع
�أو يعيق عمل موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل من �أداء
واجباتهم الوظيفية ،ومن مل يلتزم بتقدمي املعلومات التي
تطلبها الهيئة ،وكل من يخالف �أي حكم من �أحكام النظام
والئحته ،و�أنه يف حال تكرار املخالفة نف�سها خالل ال�سنوات
الثالث من تاريخ ثبوت املخالفة ،جتوز م�ضاعفتها �أو تعليق
ترخي�ص مزاولة العمل ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر ،كما
منحت امل�سودة الهيئة العامة للزكاة والدخل مهام تويل �إيقاع
العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام وفق ًا لت�صنيف املخالفات
وحتديد العقوبات ت�ضعه الهيئة ،على �أن يراعى فيه التنا�سب
بني املخالفة والعقوبة.
تشهير
و�أجازت الئحة نظام ال�ضريبة االنتقائية ،ت�ضمني القرار
ال�صادر بالعقوبة ،الن�ص على ن�شرها يف �صحيفة حملية ت�صدر
يف مقر �إقامة املخالف ،و�إن مل يكن مقر ال�صحيفة املحلية يف
مقر �إقامة املخالف فيكون الن�شر يف �أقرب منطقة �إليه� ،أو ن�شره
يف و�سيلة �أخرى منا�سبة ،وذلك بح�سب نوع املخالفة املرتكبة
وج�سامتها و�آثارها بعد اكت�ساب القرار ال�صفة القطعية ،كما
�أ�شارت امل�سودة �إلى �أنه يجوز ملن �صدر �ضده قرار بالعقوبة،
التظلم منه �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة خالل  30يوم ًا من
�صدورها ،ويف حال عدم تظلمه خالل ال�شهر يعد احلكم ال�صادر
بحقه نهائي ًا.
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مشروع «مدن» للحاضنات الصناعية..

توسيع لريادة األعمال
ٌ
وسط بيئة جاذبة
ً
دوما
تحرص الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»،
على تبني وإطالق العديد من المبادرات الصناعية ذات المردود اإليجابي
على االقتصاد ،مثل مشروعها للحاضنات الصناعية ،والذي يهدف إلى
بيئة جاذبة لشباب األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
إيجاد
ٍ
المتطلعين لالستثمار في القطاع الصناعي ،وذلك لدعمهم عبر العديد من
ّ
عدد من الفرص االستثمارية في المدن
تتمثل في توفير
المحاور ،والتي
ٍ
الصناعية ،وإنشاء حاضنات لتبني أفكارهم اإلبداعية الصناعية.
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اهتمام بالغ بشباب األعمال
تعمل «مدن» عرب العديد من املبادرات ،على �إيجاد
بيئة جاذبة ل�شباب الأعمال و�أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة ،املتطلعني لال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي،
وتُوليهم اهتمام ًا خا�ص ًا وتعمل على دعمهم من خالل حماور
عدة ،تتم ّثل يف توفري عدد من الفر�ص اال�ستثمارية يف املدن
ال�صناعية ،و�إن�شاء احلا�ضنات ال�صناعية لتبني الأفكار
الإبداعية ال�صناعية لت�شجيع ال�شباب� ،إ�ضاف ًة �إلى مبادراتها
الأخرى املوجهة لرواد ورائدات الأعمال ،مثل «واحات مدن»
املهي�أة لعمل املر�أة ،وم�شروع امل�صانع اجلاهزة املُ�صنَّعة بكامل
اجلاهزية ومبوا�صفات منوذجية ،وفق �أحدث املوا�صفات
واملعايري العاملية ،والتي جتاوز عددها حتى الآن ()600
م�صنع جاهز.
منشآت صناعية عالية التقنية
وتهدف «مدن» من بناء احلا�ضنات ال�صناعية والتقنية ،تكوين
و�سط علمي متطور ،يحث على االخرتاع واالبتكار والإبداع يف
خمتلف املجاالت ،ويو�سع من دائرة ريادة الأعمال ،مبا ي�ضمن
تنمية ال�صناعات املعرفية واخلدمية واحليوية وحا�ضنات
الأعمال والتقنية ،وحثّ امل�ستثمرين وت�شجيعهم على �إقامة
املن�ش�آت ال�صناعية عالية التقنية ،ف�ضال عن دعوة وا�ستقطاب
اجلامعات ومراكز البحث والتطوير العلمي و�أ�صحاب الفكر
والإبداع للم�شاركة يف تنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية يف
اململكة ،وتهيئة البنية الأ�سا�سية واخلدمات ال�ضرورية لتنمية
�صناعات متقدمة وعالية اجلودة.
فرص استثمار جديدة لرواد األعمال
ويرمي م�شروع «حا�ضنات الأعمال ال�صناعية والتقنية» الذي

تعمل الحاضنات الصناعية على
علمي متطور يحث
وسط
تكوين
ٍ
ٍ
على االختراع واالبتكار واإلبداع
في مختلف المجاالت ويوسع
من دائرة ريادة األعمال

تقدمه «مدن»� ،إلى خلق فر�ص ا�ستثما ٍر جديد ٍة لرواد الأعمال من
ال�شباب ال�سعودي ،وامل�ساهمة يف م�ضاعفة فر�ص جناح م�شاريعهم
ال�صناعية ،بحيث تكون بداياتهم خطوات مدرو�سة ومتدرجة ،من
خالل م�ساعدتهم يف حت�سني وتطوير الأفكار ال�صناعية والبدء
يف �إقامة م�شاريعهم ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة ،وتقدمي
اخلدمات التقنية واال�ست�شارية والفنية لهم ،وتهيئة املناخ املنا�سب
لذلك خالل فرتة حمددة ،تعترب مبثابة فرتة �إنتاجية جتريبية يتم
على �ضوئها درا�سة وتقييم الفكرة ،يتم بعدها الدفع بامل�شروع
ال�صناعي الناجح ل�سوق العمل و�إن�شاء م�شروع �صناعي بحجم
�إنتاجي يواكب حاجة ال�سوق.

يهدف مشروع «مدن»
للحاضنات الصناعية إلى إيجاد
بيئة جاذبة لشباب األعمال
ٍ
وأصحاب المنشآت الصغيرة
والمتوسطة المتطلعين
لالستثمار في القطاع الصناعي
( )160حاضنة على مستوى المملكة
وتعرف احلا�ضنات ال�صناعية ب�أنها م�صانع متناهية
ال�صغر ،تقوم على م�ساحات ترتاوح ما بني (� 160إلى 200م،)2
تكون �ضمن مبانٍ ت�ضم مركز خدمات �شامل ،يقدم خدماته
ل�صغار امل�ستثمرين ،وقد بد�أت «مدن» �أُولى هذه احلا�ضنات
يف املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام ،حيث �أن�ش�أت فيها عدد
( )56حا�ضنة �صناعية ،لتخدم املن�ش�آت ال�صغرية ،وتعمل
على توفري بيئة للتجارب ال�صناعية وجدوى الأفكار الإبداعية،
وت�شجيع �أ�صحاب الأفكار الذين يفتقرون للخربة ال�صناعية
وتقليل املخاطر يف العمل ال�صناعي ،وت�سهيل الدخول يف
اال�ستثمار ال�صناعي ،وذلك من �أ�صل ( )160حا�ضنة َّ
خططت
«مدن» لتنفيذها على م�ستوى اململكة ،بالتن�سيق مع اجلهات
ال�صلة ،ليتم ت�أجري هذه احلا�ضنات ل�صغار امل�ستثمرين
ذات ِّ
ب�أ�سعار رمزية.
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المرأة السعودية
في المدن الصناعية
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ُيعد تطوير القطاع الصناعي وخلق التَّ نمية االقتصادية المستدامة ،واحدة
من أهم األولويات التي ظلت تستهدفها حكومة خادم الحرمين الشريفين
سخر له كافة
باستمرار ،ما دفعها ألن تُ ولى األمر أهمية قصوى ،وتُ ِّ
اإلمكانات المالية والبشرية ،وتحشد لهذا القطاع االستراتيجي المهم؛
متطور ومتسارع،
الكفاءات البشرية القادرة على دفع وتحريك عجلته بشكل
ٍ
الخطط والبرامج الطموحة عبر آلياتها في القطاعين العام والخاص
وتضع له ُ
خاصة في مجال عمل المرأة السعودية.
الكفيلة بتحقيق ذلك،
ً

االستثمار في القدرات البشرية للسعوديات
وقد �أولت حكومة اململكة؛ ُجل اهتمامها لق�ضية اال�ستثمار
يف القدرات الب�شرية لل�سعوديات ودعم م�شاركتهن يف التنمية،
فعمدت على و�ضع اخلطط والربامج املحققة لتطلعاتهن ،حتى
انتجت جهودها وا�سرتاتيجياتها املُحكمة ن�سب ًا �إيجابية مر�ضية،
متثلت يف رفع عدد ال�سعوديات العامالت يف القطاع اخلا�ص ب�شكل
ملحوظ ،حيث و�صل عددهن مع نهاية العام 1437هـ� ،إلى �أكرث من
(� )830ألف موظفة ،وفق تقرير �إح�صائي لوزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،ممثلة يف الوكالة امل�ساعدة للربامج اخلا�صة ،بعد �أن
كان عددهن ال يتجاوز الـ (� )50ألف ًا يف  ،2007على ان يتوا�صل
ارتفاع العدد �سعي ًا لتحقيق �أهداف برنامج التحول الوطني
ور�ؤية اململكة  ،2030يف اال�ستثمار الفعلي يف القدرات الب�شرية
لل�سعوديات ،ودعم م�شاركتهن يف التنمية ،بلوغ ًا لهدف ر�ؤية
ال�سعودية الرامي �إلى زيادة ن�سبة م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة
من (� )%22إلى ( )%30بحلول عام 2030م.

قدرة وكفاءة
السعوديات..
ٌ
متيزت املر�أة ال�سعودية بقدرتها على خو�ض غمار الكثري من
جماالت العمل ال�صناعي ،وا�ستطاعت �إثبات كفاءتها بجدارة يف
العديد من القطاعات ال�صناعية اخلفيفة والنظيفة التي تتنا�سب
مع اهتماماتها وميولها ،كما باتت ت�شكل ح�ضور ًا قوي ًا كطاقة
�إنتاجية ،وتلعب دور ًا بارز ًا يف العمليات ال�صناعية وعلى خطوط
الإنتاج كعامالت وم�شرفات و�أخ�صائيات يف ق�سم اجلودة،
وك�إداريات وم�س�ؤوالت يف املوارد الب�شرية وبرامج تطوير خطط
الإنتاج ،خا�ص ًة �أن جماالت العمل الن�سائية يف امل�صانع �شملت
خمتلف مراحل الإنتاج ،وت�ست�أثر ال�صناعات الغذائية بالق�سم
الأكرب من قوى العمل الن�سائية بن�سبة تتجاوز ن�صفها.
مبادرات مبتكرة
الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن»،
وانطالق ًا من دورها الداعم للمر�أة ال�سعودية �سواء العاملة �أو
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«واحات مدن» مدن عصرية نظيفة وصديقة للبيئة ذات قيمة
ً
ً
نموذجيا مع النشاطات الصناعية القائمة
تكامال
مضافة ،تصنع
والمستقبلية
امل�ستثمرة �أو الإدارية ،وم�ساندتها لتحقيق �أهدافها وطموحاتها،
وجتاوب ًا مع توجهات الدولة يف دعم وتعزيز قدرات املر�أة
ال�سعودية و�إف�ساح املجال لأعمالها ون�شاطاتها ،وال�ستيعاب
اال�ستثمارات الن�سائية ،وتوفري الفر�ص الوظيفية لها يف املجاالت
ال�صناعية املتعددة ،ابتدرت-متفوق ًة على العديد من الدول
املتقدمة�-إن�شاء مدن �صناعية خا�صة بالن�ساء� ،أطلقت عليها
ا�سم «واحات مدن».
«واحات مدن»
وتُعرف «واحات مدن» ب�أنها منتج جديد �ساقته «مدن» ،يف
�إطار تطويرها للمدن ال�صناعية ،حيث �أن�ش�أت حتى الآن خم�سة
واحات ،متيزت بكونها مدن ًا ع�صرية نظيفة و�صديقة للبيئة ،ذات
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قيمة م�ضافة ،حتقق �إ�ضافة اقت�صادية حقيقية ،وتخلق فر�ص
عمل لل�شباب وال�شابات من �أبناء الوطن ،وت�صنع تكام ًال منوذجي ًا
مع الن�شاطات ال�صناعية القائمة وامل�ستقبلية ،وقد مت توزيع هذه
الواحات على �أربعة مناطق يف اململكة ،هي واحة مدن بالأح�ساء،
والتي مت ت�أ�سي�سها يف عام 2013م ك�أولى الواحات ،تالها
الت�صميم والتخطيط لواحة مدن بجدة ،وواحة مدن بالق�صيم،
وواحة مدن بينبع ،وواحة مدن باجلوف ،و�صو ًال لعدد ( )5واحات
بحلول العام 2020م.
خصوصية المرأة السعودية
وقد روعي يف ت�صميم «واحات مدن» �أن تقوم وفق ًا للموا�صفات
واملعايري العاملية ،و�أن تكون مدعوم ًة ببنية حتتية متكاملة

وت�صاميم خا�صة تراعي خ�صو�صية املر�أة ال�سعودية واحتياجاتها،
بحيث تكون هذه الواحات �ضمن حميط املدن ال�صناعية ،وقريبة
من التجمعات ال�سكانية ،مبا يي�سر حركة العامالت واملوظفات
من و�إلى املدينة بكل ي�سر ،الأمر الذي يجعلها �أكرث تهيئة لعمل
املر�أة ،مع تدعيمها باملرافق واخلدمات امل�ساندة ال�ضرورية التي
تخدم عملها ب�شكل مبا�شر ،من ممرات �آمنة للم�شاة تتوافق مع
وتخ�صي�ص للنقل العام ،وتوفري و�سائل النقل ،وتوفري
طبيعتها،
ٍ
حا�ضنات الأطفال ،واملراكز ال�صحية والرتفيهية ،وكذلك
املطاعم واملقاهي ،مع وجود املعاهد الفنية واملهنية املخ�ص�صة
للمر�أة ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،وهو ما ي�سهل من �إدماج
املر�أة ويعزز من دورها يف ريادة العمل ال�صناعي.
محفزات جاذبة
وقت ق�صري ،حيث �أ�سهمت يف
هذه املحفزات �آتت �أُوكلها يف ٍ
�أن يت�ضاعف عدد الن�ساء العامالت يف املدن ال�صناعية ب�شكل
م�ضطرد ،بلغ يف املتو�سط ما ن�سبته ( )%10بني عامي 2014
و2015م ،حيث زاد عددهن يف املدينة ال�صناعية مبكة املكرمة

بـ ( )%118ويف املدينة ال�صناعية بالأح�ساء بـ ) ،)%70ويف كل
من املدينة ال�صناعية الأولى بجدة ،واملدينة ال�صناعية الثانية
بالريا�ض بـ ( ،)%7و( )%9على التوايل ،ودخول املدينة ال�صناعية
الأولى بالدمام يف الإح�صائية ،الأمر الذي �أ�سهم ايجاب ًا يف رفع
�إجمايل عدد الن�ساء العامالت يف م�صانع املدن ال�صناعية التابعة
لـ «مدن» �إلى حوالى (� )7ألف امر�أة عاملة بنهاية العام 2016م.
تباين ايجابي
تقول درا�سة �أجرتها «مدن» يف دي�سمرب من العام � ،2015إن عدد
امل�صانع التي توظف ن�ساء يف املدن ال�صناعية بلغ  166م�صنع ًا،
بن�سبة بلغت ( )%10,3من امل�صانع امل�شمولة يف الدرا�سة ،فيما بلغ
متو�سط عدد العامالت يف هذه امل�صانع ( )30عاملة ،يتباين عدد
امل�ستوعبات فيها بح�سب ن�شاط امل�صنع ،حيث ي�ستوعب ن�شاط
املنتوجات الغذائية ما ن�سبته منهن ما ن�سبته ( ،)%29وحتظى
�صناعة امل�شروبات بن�سبة ( ،)%19يلي ذلك �صناعة املنتجات
الكيميائية ،فاملعدات الكهربائية ،فاملن�سوجات ،وغريها ،وال يزال
العدد يف ازدياد.
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الصناعية
إطاللة على المدن ِّ
بالمنطقة الشرقية
تُ عتبر المنطقة الشرقية من أهم مناطق المملكة في مجال الصناعة ،حيث
يرتكز فيها نحو نصف إجمالي االستثمار الصناعي ،وما يقارب الـ ( )%22من
إجمالي عدد المصانع في المملكة.
ميزات وخصائص فريدة
المتميز للمنطقة الشرقية،
َمنح الموقع الجغرافي
ٍ
َّ
ً
خاصة الصناعات التحويلية.
محورا لتفعيل قطاع الصناعة،
للمنطقة ،وجعل منها
ً
سنحاول من خالل هذه اإلطاللة التعرف على المدن الصناعية التابعة للهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بالمنطقة الشرقية،
واحدة منها على حدا.
وتسليط الضوء على كل
ٍ
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المدينة الصناعية األولى بالدمام
مت تد�شني املدينة ال�صناعية الأولى بالدمام؛ لتكون �إحدى
نقاط انطالق العديد من الأن�شطة ال�صناعية واال�ستثمارية
وتطويرها يف اململكة ،حيث ت�أ�س�ست عام 1393هـ1973/م ،على
م�ساحة ( )2.5مليون م 2مت تطويرها بالكامل ،وحتتل موقع ًا
متميز ًا بالقرب من امليناء البحري واجلاف ومدينتي الدَّمام
وا ُ
خلرب ،وتزخر املدينة ال�صناعية الأولى بالدمام بتوفر كافة
اخلدمات واملرافق املتطورة من �شبكات الطرق والكهرباء واملياه
واالت�صاالت ،وخدمات ال�صرف ال�صحي والأمن ال�صناعي،
�إ�ضافة �إلى الوحدات ال�سكنية واملراكز التجارية واخلدمية،
وغريها الكثري من اخلدمات.
وت�ضم املدينة ال�صناعية الأولى بالدمام؛ جمموعة من امل�شاريع
ال�صناعية املهمة ،حيث يبلغ عدد امل�صانع فيها ( )169م�صن ًعا
وقائم وحتت الإن�شاء والت�أ�سي�س ،كما ت�ضم العديد
ما بني ٍ
منتج ٍ
من امل�ؤ�س�سات املهمة ،مثل مبنى �صندوق الأمري �سلطان لدعم
ال�سيدات ،ومبني جمعية ال�سرطان ال�سعودية ،وحمطة
م�شاريع َّ
حتلية مياه ،ومعهد الزامل للتدريب ،بجانب العديد من البنوك
واملن�ش�آت واملواقع اال�ستثمارية.
المدينة الصناعية الثانية بالدمام
مع ا�ستمرار النمو املت�صاعد يف الطلب على الأرا�ضي
ال�صناعية ،دعت احلاجة �إلى التو�سع يف �إن�شاء مزيدٍ من املدن
ال�صناعية باملنطقة ال�شرقية ،فكان ت�أ�سي�س املدينة ال�صناعية
الثانية بالدمام على طريق (الظهران-الأح�ساء) عام
1398هـ1978/م ،لتلبية رغبات امل�ستثمرين وحتقيق التنمية
ال�صناعية ،والتي متتد على م�ساحة �إجمالية ( )25مليون م 2مت
تطويرها بالكامل.
ومتتاز املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام؛ بتوفر املواد الأولية
خا�صة م�شتقات البرتول ،وقربها من ميناء امللك عبد العزيز؛
�إ�ضافة �إلى توفر جميع اخلدمات ال�ضرورية والتي ت�شمل املجمعات
ال�سكنية واملراكز التجارية املجهزة بكافة املرافق اخلدمية
والأ�سا�سية ،وت�ضم املدينة نحو ( )1048م�صنع ًا حملي ًا وعاملي ًا ما
وقائم �أو حتت الإن�شاء والت�أ�سي�س.
بني ٍ
منتج ٍ
المدينة الصناعية الثالثة بالدمام
ان�شئت املدينة ال�صناعية الثالثة بالدمام عام 1433هـ2012/م

تضم المدينة الصناعية األولى
ً
مصنعا ..بجانب
بالدمام ()169
العديد من المؤسسات المهمة،
مثل صندوق األمير سلطان
السيدات وجمعية
لدعم مشاريع َّ
السرطان السعودية
موقع ا�سرتاتيجي جنوب مدينة الدَّمام ،على طريق (الظهران-
يف ٍ
الأح�ساء) ،على بعد نحو ( )45كلم عن ميناء الدَّمام ،ويبلغ
�إجمايل م�ساحة املدينة ( )48مليون م ،2وتقدر امل�ساحة املطورة
منها بـ ( )10,5مليون م.2
اكت�سب موقع املدينة ال�صناعية الثالثة بالدمام �أهمي ًة كربى
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ال�صناعي باملنطقة ،و�إبرازها كوجهة ا�ستثمارية ،بتوفري مزيد
من الأرا�ضي ال�صناعية املط َّورة تلبي ًة حلاجة امل�ستثمرين
ال�صناعيني املتزايدة.

الرتباطه ب�سكة قطار الدَّمام ،وقربها من مواقع ُكربى ال�شركات
يف املنطقة� ،إلى جانب جماورتها مل�سار قطار اخلليج الواعد،
هذا بجانب تواجدها يف منطقة غنية باملواد الأولية وم�شتقات
البرتول ،وما تتمتع به من بنية حتتية متطورة ،وتوفر جميع
اخلدمات ال�ضرورية ،والتي ت�شمل املجمعات ال�سكنية ،واملراكز
التجارية املجهزة بكافة املرافق اخلدمية والأ�سا�سية.
وح�سب ما هو خمطط له ،من امل�ؤمل �أن ت�ستقطب املدينة
ال�صناعية الثالثة بالدمام �أكرث من ( )1000م�شروع �صناعي،
حيث ت�سعى «مدن» لتعزيز النقلة النوعية التي يعي�شها القطاع

تحتضن المنطقة الشرقية
نحو نصف إجمالي االستثمار
الصناعي ..وما يقارب الـ ()%22
من إجمالي عدد المصانع في
المملكة
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«بحيرة» مدن»
تُعد «بحرية مدن» التي �أن�ش�أتها الهيئة ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن» يف املنطقة ال�صناعية الثانية
بالدمام� ،أكرب بحرية �صناعية يف اململكة ،حيث تبلغ م�ساحتها
(� )210ألف م 2من جملة امل�ساحة الإجمالية للم�شروع والتي تبلغ
(� )400ألف م ،2وقد مت افتتاحها على يد �أمري املنطقة ال�شرقية
يف 15مار�س 2014م.
وقد عك�س �إن�شاء «بحرية ُمدن» ،مدى قدرة �إدارة «مدن» على
عمليات جتميله نادرة ُتعدِّ ل بها الكثري
التخطيط ال�سليم ،و�إجراء
ٍ
من الت�شوهات البيئية ،ومن ثم �إعادة طرحها للجمهور يف �شكل
منتجات ترفيهية جاذبة ،حيث عملت (مدن) على معاجلة بركة
املياه الراكدة ،والتي كانت مت َّثـل م�شكلة بيئية بحد ذاتها ،وقامت
بتحويلها �إلى بحرية لتدوير املياه ومعاجلتها واعادة ا�ستخدامها
يف العمليات ال�صناعية ،ما قاد لأن ت�صبح املنطقة �أحد �أهم
اخليارات جاذبي ًة ،والوجهة الرتويحية املف�ضلة لأهايل املنطقة
ال�شرقية والزوار من منطقة اخلليج.
ويزخر م�شروع «بحرية مدن» بالعديد من الفر�ص اال�ستثمارية
الواعدة يف جمال اخلدمات امل�ساندة كاملطاعم واالن�شطة
الرتفيهية والريا�ضات املائية والهوايات كالغو�ص ،والت�صوير،
والتنزه ،هذا بجانب ما يقدمه امل�شروع من مرافق متاحة،
كاملمرات ال�صحية املخ�ص�صة للزوار ،وخدمة الدراجات الهوائية
وم�ضامري امل�شاة وامل�شاهد اجلميلة املمتعة الناجتة من حت ًّول
بيئي جاذب للحياة الفطرية ،تت�شكل من تواجد
البحرية
ٍ
ملح�ضن ٍ
الكثري من �أنواع الطيور كالبط والأوز ،ما مينح حميط البحرية
توازن ًا حيوي ًا مثري ًا لالهتمام.
المدينة الصناعية األولى باألحساء
تُع ُّد املدينة ال�صناع َّية الأولى بالأح�ساء �إحدى املدن الأ�سرع
من ًّوا ،ومتتاز املدينة التي َّمت ت�أ�سي�سها عام 1401هـ1981/م،
�شمال حمافظة الأح�ساء على م�ساحة ( )1,5مليون م 2مت
تطويرها بالكامل ،وتقع املدينة على تقاطع طريق الدمام ال�سريع
مع طريق العقري ،ومتتاز مبوقعها اجلغرا ّ
يف املم َّيز وقربها من

مدينة العيون ،ومن دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وحتت�ضن املدينة ال�صناع َّية الأُولى بالأح�ساء حالي ًا ()146
م�صنع ًا منتج ًا يف جماالت �صناعية متعددة ت�شكل ال�صناعات
املعدن َّية ،و�صناعة الأجهزة ،و�صناعة الأجهزة الكهربائ َّية،
والغذائ َّية ،والبال�ستيك َّية �أهمها.
المدينة الصناعية الثانية باألحساء
تعترب املدينة ال�صناعية الثانية بالأح�ساء ،والتي �أن�شئت عام
1334هـ2013/م ،من �أكرب املناطق ال�صناعية يف اململكة من
حيث امل�ساحة ،حيث تبلغ يف جمملها ( )300مليون م ،2مت تطوير
( )4مليون م 2منها حتى الآن.
وتُعد املدينة ال�صناعية الثانية بالأح�ساء التي ت�ضم ()22
م�صنع ًا حتت الإن�شاء والت�أ�سي�س ،من �أكرث املدن ال�صناعية
تطو ًرا من حيث التخطيط والإن�شاء ،والذي مت وفق �أحدث
الأنظمة ال�صديقة للبيئة ،بهدف ت�شكيل مركز متطور وجم ّهز
ب�أف�ضل اخلدمات والت�سهيالت ،دعم ًا للتنمي ة االقت�صادية
وال�صناعية.
وتقع املدينة ال�صناعية الثانية بالأح�ساء على �ساحل اخلليج
العربي ،ومتتاز بقربها من مدينة الهفوف واملنافذ ال�سعودية
الإماراتية� ،إلى جانب م�سار قطار اخلليج وطريق جمل�س التعاون
اخلليجي ،الأمر الذي يجعل منها بيئة ا�ستثمارية مثلى لإقامة
امل�شاريع العاملية واملحلية.

تمتاز المدينة الصناعية
بتوفر المواد
الثانية بالدمام
ُّ
األولية وقربها من ميناء الملك
عبد العزيز؛ وجميع الخدمات
الضرورية من مجمعات سكنية
ومراكز تجارية مجهزة وغيرها
«واحة مدن» باألحساء
يف عام  2013م بد�أت «مدن» يف ت�أ�سي�س �أولى واحاتها بالأح�ساء،
جنوب مدينة الهفوف ،يف م�ساحة �إجمالية تبلغ (� )543,431ألف
م ،2والتي تُعد واحدة من �أهم الواحات املهي�أة لعمل املر�أة يف بيئة
�آمنة ،وبخ�صو�صية تامة تتنا�سب مع واقع املر�أة ال�سعودية.
وخالل عامي (2015-2014م) قامت «مدن» بتطوير البنية
التحتية للواحة وفق معايري وجودة عاملية ،مت بعدها بناء عدد
( )20م�صنع ًا جاهز ًا ،كمرحلة �أُولى لتمكني امل�ستثمرات ورائدات
الأعمال واملهتمات مبجال الت�صنيع ،من اال�ستثمار يف �أكرث
من (� )10أن�شطة متنوعة ،مثل ال�صناعات الغذائية�-صناعة
ال�شوكوالتة-احللويات-التَّمر-امل�ستلزمات الطبية) وغريها من
امل�شاريع اخلفيفة وال�صديقة للبيئة.
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تديرها "مدن" بالشراكة مع "أرامكو"

"مدينة الطاقة الصناعية"
( )22,5مليار ريال إضافة سنوية للناتج المحلي
ً
تماشيا مع رؤية المملكة  2030الهادفة إلى دعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة
ً
وتأكيدا
التوريد في المملكة ،وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة،
ً
دفعا لعجلة التنمية
لمكانة القطاع الصناعي المرموقة في خارطة أكثر القطاعات
ً
مؤخرا
االقتصادية واإلجتماعية وتنويع مصادر االقتصاد ،وافق مجلس الوزراء
على إنشاء «مدينة الطاقة الصناعية» في المنطقة الشرقية ،على أن تتم
إدارتها وفق شراكة بين «أرامكو السعودية» والهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية «مدن».
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توطيــن الصناعــات المســاندة لقطــاع
الطاقة
يهدف امل�شروع الذي ميثل عالمة فارقة يف جهود احلكومة
الرامية �إلى متكني ال�صناعات واخلدمات املرتبطة بالطاقة،
�إلى دعم وزيادة �إمدادات الطاقة ،وتوطني ال�صناعات امل�ساندة
لقطاع الطاقة املتعلقة بالتنقيب و�إنتاج النفط وتكريره،
والبرتوكيميائيات ،والطاقة الكهربائية التقليدية ،وخف�ض
تكاليف �إنتاجها ،كما يهدف امل�شروع �إلى توطني من�ش�آت �صناعية
وخدمية جديدة ت�ساعد على االبتكار والتطوير واملناف�سة عاملي ًا.
حتفيز االبتكار وريادة الأعمال
وي�شكل قيام امل�شروع؛ بيئة مثالية ومتكاملة ال�ستقطاب
ا�ستثمارات ال�شركات العاملية وت�أ�سي�س وتطوير عدد كبري من
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وحتفيز االبتكار وريادة الأعمال،
حيث �سي�ساهم قيام «مدينة الطاقة ال�صناعية» يف �إ�ضافة حوايل
( )5.22مليار ريال �سعودي �سنوي ًا للناجت املحلي ،وهو ما يعادل
( )6مليارات دوالر ،ف�ض ًال عن توفريها لآالف الوظائف املبا�شرة
وغري املبا�شرة للمواطنني ال�سعوديني.
جديدة لـ «مدن»
تحديات
ٍ
ٍ
حتديات جديد ٍة لـ «مدن» يف جمايل اال�شراف
وي�ضيف امل�شروع
ٍ
والت�شغيل بجانب الـ ( )53مدينة �صناعية الأخرى التي ت�شرف
عليها يف كافة مناطق اململكة ،خا�صة بعد �أن �أوكل لها ر�سمي ًا
بالتعاون مع «�أرامكو ال�سعودية» مهمة تطوير وت�شغيل «مدينة
الطاقة ال�صناعية» ح�سب متطلبات «مدن» ،ما ي�ضمن للم�شروع
توفري حوافز جاذبة اال�ستثمارات ،وبنية حتتية متطورة ،وخدمات
لوج�ستية متفردة ،والتي منها قيام ميناء جاف متكامل ،ومعاهد
تدريبية �صناعية متخ�ص�صة ،ومراكز خدمات �شاملة� ،إ�ضاف ًة
لعدد من املجمعات ال�سكنية والأن�شطة التجارية.
البدء في التنفيذ
وقد �شرعت «مدن» فعل ًيا يف �إعداد اخلطط والربامج لإنفاذ
املرحلة الأولى من تطوير وت�شغيل «مدينة الطاقة ال�صناعية»،
والتي �سيتم تنفذها على م�ساحة تقرب من ( )21كيلو مرت مربع،
من �أ�صل ( )05كيلو مرت مربع هي امل�ساحة الكلية املخ�ص�صة
للم�شروع ،على �أن يكتمل تطوير املرحلة الأولى للمدينة بنهاية
العام 1202م ،كما �شرعت يف �إجراء الدرا�سات الالزمة لتزويد

تحديات
المشروع يضيف
ٍ
جديدة لـ «مدن» في مجالي
ٍ
االشراف والتشغيل بجانب الـ
( )35مدينة صناعية األخرى التي
تشرف عليها في كافة مناطق
المملكة
املدينة بخدمات البنية التحتية وفق �أحدث املوا�صفات العاملية،
وتوفري اخلدمات الرئي�سية وامل�ساندة لها.
موقع استراتيجي
ولزيادة جاذبية اال�ستثمار ،جاء اختيار موقع م�شروع «مدينة
الطاقة ال�صناعية» يف املنطقة اال�سرتاتيجية التي تتو�سط امل�سافة
بني الدمام والأح�ساء ،ما يجعلها قريبة من �أهم م�صدرين للقوى
العاملة املحلية يف املنطقة ال�شرقية ،ومن م�صادر توليد الطاقة
واملياه واخلدمات اللوج�ستية ،بجانب قربها من �شبكة الطرق
ال�سريعة وال�سكك احلديدية املحلية واخلليجية ،كما يخلق موقع
«مدينة الطاقة ال�صناعية» املميز ،تكام ًال فريد ًا بينها و»املدينتني
ال�صناعيتني (الثانية) و(الثالثة) يف الدمام» ،والتني تقعا
بالقرب منها.
القطاعات المستهدفة
و�ستحت�ضن «مدينة الطاقة ال�صناعية» ،العديد من الأن�شطة
الت�صنيعية واخلدمية املتعلقة بالقطاعات امل�ستهدف جذبها ،مثل
(خدمات حفر الآبار� ،أجهزة احلفر ،معدات معاجلة ال�سوائل،
خدمات التنقيب والإنتاج ،ت�صنيع الأنابيب ،واملعدات الكهربائية،
والأوعية واخلزانات ،ال�صمامات وامل�ضخات).

«مدن» تشرع في انفاذ
المرحلة األولى التي سيكتمل
تطويرها في 2021

العدد ( - )٤٣سبتمبر 2017م

57

أخبار «مدن»

«مدن» تطلق خدمة الكهرباء بكل من المدينة
الصناعية الثالثة بالرياض والمدينة الصناعية بالخرج
أعلنت الهيئة السـعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنيـة «مـدن» ،عـن االنتهـاء مـن الربـط المؤقـت
وإطلاق التيـار إليصـال خدمـة الكهربـاء للمدينـة

الصناعيـة الثالثـة بالرياض ،والمدينـة الصناعية بالخرج،

وذلـك بالتعـاون مـع الشـركة السـعودية للكهربـاء.

وي�أتي �إي�صال خدمة الكهرباء للمدينتين ال�صناعيتين
�ضمن خطط «مدن» لتطوير وا�ستكمال الخدمات ،وتوفير
البنية التحتية المتكاملة في جميع مدنها ال�صناعية
وفق �أعلى معايير الجودة العالمية ،وانطالق ًا من �سعيها
الدائم لتلبية الطلب ال�صناعي على الكهرباء ،وتوفير كافة
احتياجات الم�ستثمرين ال�صناعيين.
وجاء �إطالق خدمة الكهرباء للمدينة ال�صناعية الثالثة
بالريا�ض عبر خطين هوائيين مزدوجين بطول ( )14كم لكل
خط ،وبجهد ( 13.8ك.ف) و�سعة ( 14م.ف�.أ) ،مت�ضمن ًا
�إن�شاء دائرتين �أر�ضيتين بجهد ( 13.8ك.ف) داخل
المدينة ،كما ت�ضمن �أي�ض ًا القيام ب�أعمال الت�صاميم وت�صنيع
وتوريد المواد ،والقيام ب�أعمال التركيبات واالختبارات للخط
الهوائي ،على �أن يكتمل �إي�صال التيار للم�صانع الجاهزة
بالمدينة في غ�ضون الأيام القليلة القادمة.
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كما تم �إطالق الخدمة في محطة التحويل المركزية
بالمدينة ال�صناعية بالخرج ،بجهد (13.8/33/132/380
ك.ف) و�سعة ( 1000م.ف�.أ) ،وذلك بقيمة ا�ستثمار تقارب
الـ ( )640مليون ريال �سعودي ،على �أن يت�ضمن الم�شروع
القيام ب�أعمال الت�صميم و�إن�شاء المباني ،وت�صميم وت�صنيع
وتوريد وتركيب واختبار جميع المعدات والأجهزة المطلوبة،
والقيام ب�أعمال تعديالت الحماية واالت�صاالت في المحطة
الطرفية ،وجاري تنفيذ الدوائر الكهربائية في المدينة
ال�صناعية ،فيما تم االنتهاء من تنفيذ عدد �أربعة دوائر.
وتُعد المدينة ال�صناعية الثالثة بالريا�ض؛ من �أهم المدن
ال�صناعية ذات ال�شراكة بين «مدن» والمديرية العامة
لل�سجون في المملكة ،وتتوفر فيها منظومة متكاملة من
الخدمات ،ف�ض ًال عن تميزها بموقع ا�ستراتيجي لوقوعها
على نحو ( )72كيلومترا عن و�سط المدينة ،فيما تتمثل
�أهمية المدينة ال�صناعية بالخرج ،والتي تُعد �إحدى المدن
ال�صناعية الحديثة المتكاملة والمتطورة ،وت�ضم ()332
م�صنع ًا ما بين منتج وقائم وتحت الإن�شاء والت�أ�سي�س ،في
موقعها اال�ستراتيجي وقربها من مدينة الريا�ض ،وات�ساع
�أرا�ضيها؛ ما يم ِّكن من �إحداث تو�سعات م�ستقبلية لمواكبة
االقبال المتزايد للم�ستثمرين ال�صناعيين.

«مدن» تشارك في معرض هانوفر الصناعي
الدولي  2017في ألمانيا

شـاركت هيئـة المـدن الصناعيـة ومناطـق التقنيـة لها ،وتقديم منتجاتها لرجال الأعمال وال�شركات العالمية،
«مـدن» «فـي معـرض هانوفـر ميسـي الصناعـي وعر�ض ما تتميز به المملكة من توافر الأرا�ضي ال�صناعية
الدولـي  ،»2017أحـد أكبـر المعـارض العالميـة والحوافز الجاذبة والت�سهيالت المالية والفر�ص اال�ستثمارية
المتخصصـة فـي مجـال االبتـكارات الصناعيـة ال�صناعية والتجارية والخدمات اللوج�ستية.
والتكنولوجيـا ،الـذي ُأقيـم فـي مدينـة هانوفـر ويعتبر معر�ض هانوفر واحد ًا من �أكبر المعار�ض في
بألمانيـا االتحاديـة ،وذلـك ضمـن جنـاح المملكـة الـذي العالم و�أكثرها فعالية ،حيث يجمع �أحد ع�شر معر�ض ًا
تشـرف عليـه وزارة التجـارة واالسـتثمار  ،وبمشـاركة �أوروبي ًا كبير ًا في قطاعات ال�صناعة والطاقة والعالم
عـدد مـن الجهـات فـي القطاعيـن الحكومـي والخاص ،الرقمي والتكنولوجيا الخ�ضراء تحت �سقف واحد ،ما يجعل
ً
سـعيا مـن «مـدن» إلـى جـذب االسـتثمارات منه من�صة مثالية لعر�ض واقع المملكة وما ت�شهده من تقدم
وذلـك
العالميـة لمدنهـا الصناعيـة فـي المملكـة ،وتقديـم في المجال ال�صناعي.
الجدير بالذكر �أن الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية
حوافـز مميـزة للمسـتثمرين.
ومناطق التقنية «مدن» ظلت ت�شارك في معر�ض هانوفر
وت�أتي م�شاركة «مدن» في المعر�ض بهدف التعريف بال�صناعة ال�صناعي الدولي ،تطلع ًا منها �إلى التناف�سية مع الدول
ال�سعودية ،وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى ،و�إبراز الفر�ص ال�صناعية العالمية ،وجذب العديد من اال�ستثمارات �إلى
اال�ستثمارية التي تقدمها «مدن» في المدن ال�صناعية التابعة المدن ال�صناعية بالمملكة.
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أخبار «مدن»

«مدن» شريك صناعي للمعرض السعودي
للبالستيك والصناعات البتروكيماوية
شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية «مــــدن» ،كشريك صناعي فــي النسخة

الـــ ( )14من المعرض السعودي التجاري الدولي
لتقنيات البالستيك والصناعات البتروكيماوية،

الذي جرت فعالياته في مركز جدة الدولي للمعارض

والفعاليات ،بمشاركة ( )520شركة من ( )25دولة.

وك�شفت «م���دن» �أن م�شاركتها ف��ي ه��ذه الن�سخة من
المعر�ض ك�شريك �صناعي ت�أتي من �إدراكها لأهمية �إطالع
الم�ستثمرين على الحوافز والفر�ص اال�ستثمارية المتاحة في
مجال ال�صناعات البال�ستيكية والتقنيات المرتبطة بها ذات
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القيمة ال ُم�ضافة.
وعر�ضت «م��دن» في لقائها بالم�ستثمرين وال�صناعيين
في المعر�ض ،مختلف الخدمات والحوافز التي توفرها
«مدن» كالأرا�ضي ال�صناعية ،والم�صانع الجاهزة المبنية
بموا�صفات ن��م��وذج��ي��ة ،وال��ف��ر���ص ال�صناعية والخدمية
الم�ساندة وغيرها من الخدمات.
يذكر �أن المدن ال�صناعية التي ت�شرف عليها «مدن» قد
ت�ضاعفت خالل الع�شر �سنوات الأخيرة بن�سبة � ،%150إذ
كانت  14مدينة �صناعية في العام  ،2007فيما يبلغ عدد
المدن ال�صناعية حالي ًا  35مدينة �صناعية �شملت جميع
مناطق المملكة.
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أخبار «مدن»

الصناعية بالطائف
المدينة ِّ
الصناعية بالطائف التابعة للهيئة
تدخل المدينة َّ

الصناعية ومناطق التقنية
السعودية للمدن
ِّ

"مدن" ،الواقعة ضمن "مشروع الطائف الجديد"
الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك

ً
الله-مؤخرا،
سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه
ضمن مساعي "مدن" لتحقيق أهدافها الرئيسية

أراض صناعية جديدة ذات
في دعم الصناعة بتوفير
ٍ

ميزات تفضيلية جاذبة تلبي طلبات الصناعيين

ورجال األعمال وحاجتهم لألراضي الصناعية،
وتسهم في إكمال مسيرة البناء والتَّ طور ،والدفع
لتحقيق رؤية السعودية الطموحة 2030م.
أول مدينة صناعية بالطائف

ال�صناعية الواقعة �شمالي �شرق
وتعتبر المدينة ِّ
الطائف ،والتي تبلغ م�ساحتها الإجمالية ( )11مليون
متر� ،2أول مدينة �صناعية بالمحافظة ،ومن المتوقع �أن
ُيحدث قيامها نقل ًة اقت�صادي ًة نوعي ًة تنع�ش كامل المنطقة،
حيث من ال ُمتوقع �أن ت�ستوعب المرحلة الأولى قيام
مجموعة من ال�صناعات الثقيلة والمتو�سطة والخفيفة،
ا�ضاف ًة للخدمات اللوج�ستية.
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خدمات متكاملة

ال�صناعية عن و�سط مدينة الطائف
وتبعد المدينة ِّ
م�سافة ( )55كم ،وعن المطار م�سافة ( )29كم تقريب ًا،
و�سيتم تطوير المرحلة الأولى منها بم�ساحة مليون متر،2
بتكلفة تقدر بـ ( )120مليون ريال ،ت�شمل �أعمال �شبكات
البنية التحتية مثل خدمات الطرق ،مياه ال�شرب ،مياه الري،
المناطق المفتوحة ،وغيرها ،كما ت�شمل �أي�ض ًا ربط المدينة
طريق بطول ( )10كلم.
ال�صناعية بالطريق الرئي�سي عبر ٍ
ِّ
موقع استراتيجي

�ستعمل المدينة ال�صناعية بالطائف والتي تقع على
طريق (ح�ضن-تربة) المتفرع من الطريق ال�سريع الرابط
بين الريا�ض والطائف ،على �إيجاد فر�ص عمل للمواطنين
في المنطقة ،بجانب تكوينها لبيئة جذب لال�ستثمارات،
خا�ص ًة �أنها تقع بالقرب من مطار الطائف الدولي ،وعدد
من المدن الرئي�سية مثل مكة المكرمة وجدة ذات الكثافة
ال�سكانية والمركز التجاري القوي محلي ًا وعالمي ًا ،كما �أن
المخطط الهيكلي لمدينة الطائف �أ�شار �إلى وجود خطة
م�ستقبلية تت�ضمن مرور خط لل�سكة الحديد بالقرب من
المدينة ال�صناعية.
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أخبار «مدن»

«العمل» ترفع كفاءة ( )6آالف سعودي
وسعودية عبر «تمكين»
أعلنت وزارة العمل والتنمية االجــتــمــاعــيــة ،عن

استهدافها رفع كفاءة مستوى المهارات العملية ألكثر

من ( )6آالف قيادي سعودي وسعودية ،عبر برنامج
تمكين وتطوير القيادات الوطنية «تمكين».

وقالت ال��وزارة �إن تمكين القيادات ال�شابة في قطاعات
��ال،
الأع��م��ال لن يت�أتى �إال عبر ت�أهيل م�ستواهم
ٍ
ب�شكل ع ٍ
و�صو ًال لنتائج مثمرة تغذي �سوق العمل ،ما دفعها للقيام
بدعم ( )1200متجر �إلكتروني عبر من�صة برنامج (ت�سعة
�أع�شار) ،تمكين ًا للم�ستثمرين و�أ�صحاب الأعمال من �إن�شاء
متاجر �إلكترونية خا�صة بهم ،مو�ضح ًة �أن الهدف هو تر�سيخ
مفهوم فر�صة العمل ولي�س الوظيفة ،ما يجعل هذا البرنامج
من �أهم من�صات بناء النف�س واالقت�صاد الوطني.
و�أو�ضحت وزارة العمل والتنمية االجتماعية� ،أن عدد
الأع��م��ال التطوعية ل��ل��وزارة �ست�شمل (� )300أل��ف متطوع
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حتى العام  ،2020و�أنها تخطط لبلوغ ن�سبة ( )%20من هذا
الرقم في ال�سنة المقبلة ،وذل��ك �ضمن برنامجها لإنفاذ
خطة التحول الوطني « 2020ر�ؤية ال�سعودية  ،»2030كا�شف ًة
عن تمويل بنك التنمية االجتماعية لعدد (� )38ألف م�شروع
�شبابي ل�سعوديين و�سعوديات حتى  ،2016بمبلغ �إجمالي بلغ
( )5.4مليار ريال.
وفيما يتعلق ببرنامج العمل عن بعد ،الذي يجيء �ضمن
المبادرات الوطنية المهمة التي �أطلقتها ال���وزارة بهدف
تج�سير الفجوة بين �أ�صحاب الأع��م��ال والباحثين عنها،
�أو�ضحت وزارة العمل والتنمية االجتماعية� ،أن هذا البرنامج
يعد جز ًء �أ�سا�سي ًا لالقت�صاد الوطني ،و�سيعمل على �إ�ضافة
ميزة ذات قيمة اقت�صادية وطنية ،بتوظيفه لعدد ()140
�أل��ف �شاب و�شابة عن بعد خالل ثالث �سنوات مقبلة ،من
المتوقع ارتفاع ن�سبة القوى الن�سائية العاملة فيه �إلى ()%28
خالل فترة وجيزة.

مــــــــــــقــــــــــــال

التحول
«مدن» نحو
ُّ
إلى مدن ذكية
د /خالد عبدالعزيز العرفج
مدير إدارة التشغيل

ال�سائد للمدينة الذكية هو «مدينة رقمية يتم تقديم الخدمات
اختلف المخت�صون في تعريف المدن الذكية� ،إال �أن التعريف َّ
فيها عن طريق تطبيقات ت�ستخدم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت» ،ومثا ًال على ذلك مراقبة الحركة
المرورية والنقل وخدمات الأمن وال�سالمة وال�صحة و�أنظمة المباني وا�ستخدام الت�شغيل عن بعد عن طريق الإنترنت في
المكاتب والمنازل ،وا�ستخدام عدادات رقميه للفواتير من خالل تطبيقات ت�ستخدم �شبكات تقنية المعلومات واالت�صاالت
ال�سلكيةوالال�سلكية.
كما �أن التر�شيد واال�ستخدام الأمثل للموارد (الكهرباء والمياه) هو �أحد مزايا المدن الذكية ،وقد �ساعدت التقنيات
والمعايير الحديثة (مثل  )LEEDفي البناء على ذلك ،كما �أن المحافظة على الجودة العالية للخدمات واال�ستدامة وتقليل
الم�صاريف الت�شغيلية من �أهم ما يميز المدن الذكية.
تعتمد كثير من المدن الذكية على مفهوم ( )City–in–Cityبحيث تكون المدينة الذكية م�شتملة لجميع العنا�صر
والمرافق التي ت�ساعد على العي�ش والعمل والترفيه في نف�س المكان ،وجغرافيا قد تت�سع المدينة الذكية لتكون مدينة كاملة
(مثال على ذلك مدينة �سونقدو وام�ستردام و�ستوكهولم ودبي وغيرها) �أو تكون جز ًء من مدينه �أو قطاع �أو حي من �أحياء
المدينة ،وكذلك تختلف الخدمات من مدينة �إلى �أخرى� ،إال �أن المدن الم�شهورة مثل «�سونقدو» بكوريا الجنوبية ت�شمل على
جميع الخدمات الذكية بما في ذلك الخدمات ال�صحية.
في «�سونقدو»  Songdo IBDتم بناء البنية التحية من الأ�سا�س (� )Green Fieldأخذ ًا في االعتبار متطلبات
خدمات �شامل ٍة ومتنوعة ،وب�شكل �سريع و�سهل ،وي�صبح الأمر
الخدمات الذكية ،وهذا ما �ساعد كثير ًا في الح�صول على
ٍ
�صعب ًا �إذا �أردنا تحويل منطقة �أو مدينة قائمة ( )Brown Fieldلت�صبح مدينة ذكية ،كون ذلك يتطلب تنفيذ بنية
تحتية جديدة (�شبكات �ألياف ب�صرية وغيرها) في مناطق مزدحمة بالمباني وذات تخطيط عمراني قد ال يتالءم مع البنى
الرقمية الحديثة (.)digital infrastructure
في «مدن» ت�سعى �إدارة الت�شغيل �إلى تحويل المدن ال�صناعية التابعة لها �إلى مدن �صناعية ذكية من خالل بناء �شبكات
�ألياف ب�صرية داخل المدينة ال�صناعية ،ومن ثم تنفيذ بع�ض التطبيقات الذكية الخا�صة بالمرافق والأم��ن وال�سالمة
وال�صحة والبيئة والدعم الهند�سي ،بهدف رفع م�ستوى جودة الخدمات واال�ستدامة وتر�شيد اال�ستهالك بالطاقة والمياه
وتقليل التكاليف الت�شغيلية.
وحالي ًا قامت «مدن» بو�ضع الدرا�سات المبدئية لتحويل المدينة ال�صناعية الثانية بالريا�ض �إلى مدينة �صناعية ذكية ،وقد
تم ا�ستخدام نموذج التنفيذ المرحلي المجز�أ لبع�ض الأنظمة ،ومن ثم التكامل لجميع الأنظمة .ومن المتوقع البدء بنظام
الدائرة التلفزيونية المغلقة ( )CCTVلمراقبة الحركة المرورية �إلكترونيا بنهاية الربع الرابع من العام الجاري 2017م.
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Studies

أخبار متنوعة

التجارة تلزم «المحال التجارية» بنقاط البيع
قبل نهاية العام الجاري
مـن المنتظـر أن تعلـن وزارة التجـارة واالسـتثمار

ً
قـرارا ُيلـزم المحـال والمنشـآت التجاريـة وقطـاع

التجزئـة التعامـل بنقـاط البيـع ،وذلـك بعـد حصولهـا

علـى الموافقـة المبدئيـة مـن الجهـات العليـا علـى
خطتهـا المتعلقـة بهـذا األمـر ،والتـي تهـدف بهـا

القضـاء علـى التسـتر التجـاري أو الحـد منـه بنسـبة
كبيـرة.

تطبيق هذا القرار �سيتم فعلي ًا بنهاية العام الجاري
2017م ،على �أن تبد�أ المرحلة الأولى منه ب�إلزام المحال
والمن�ش�آت الكبيرة مثل مراكز الت�سوق بها ،ومن ثم االنتقال
للمراحل الأخرى كالمحال والمن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة
في المملكة.

ويعد قطاع التجزئة من �أكبر القطاعات احت�ضان ًا للت�ستر
التجاري في المملكة ،يليه قطاع المقاوالت في المرتبة
الثانية ،في حين تقل ممار�سة الت�ستر في القطاعات الأخرى.

«الغذاء والدواء» تضع ضوابط جديدة
لتوطين صناعة الدواء محليا
كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»،

عن نجاح تجربتها لنظام استخدام الطاقة الشمسية لتغذية مبناها

اإلداري بالمدينة الصناعية الثالثة بالرياض بالطاقة الكهربائية.

�أ�صدرت «هيئة الغذاء والدواء» �ضوابط وتنظيمات جديدة من �ش�أنها اال�سهام
في توطين �صناعة الدواء بالمملكة ،وت�شجع اال�ستثمار الأجنبي.
وقال فهد النتيفي مدير �إدارة الت�سعيرة واقت�صاديات الدواء في الهيئة� ،إن خم�س
جهات حكومية ت�شارك في هذا الملف ،والذي يعد �أحد م�شاريع التح ّول الوطني،
متمثلة في الهيئة العامة لال�ستثمار ،وهيئة المدن ال�صناعية ومناطق التقنية،
ووزارة التجارة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ووزارة العمل ،تعمل جميعها على
ت�سهيل �إجراءات مقدمي طلبات اال�ستثمار داخل المملكة من ال�شركات الأجنبية.
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أعفت منها الخدمات المالية وتأجير العقارات السكنية

«الزكاة والدخل» تسمح بتقسيط القيمة
المضافة والغرامات وفق شروط
أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل إمكانية تقسيط

ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر تطبيقها
مطلع العام المقبل  2018في المملكة ،لألشخاص

غير القادرين على سدادها ،شريطة أن يثبت الشخص

باألدلة القاطعة عدم قدرته على السداد ،أو اثبات
واحدة سيعرضه لصعوبات،
دفعة
أن سداده للضريبة
ً
ً

ً
شهرا ،تكون
شريطة إال تزيد فترة التقسيط عن 12

محصورة بين أول تاريخ وآخر تاريخ من تواريخ استحقاق

األقساط.

و�ألزمت الالئحة الهيئة ب���أن ت�شعر ال�شخ�ص بقبول
طلبه للتق�سيط �أو رف�ضه خالل  20يوما من تاريخ تقديم
الطلب ،على �أن تحدد في خطاب الإ�شعار قيمة وتاريخ
ا�ستحقاق كل ق�سط� ،أو الفترات ال�ضريبية ذات ال�صلة
بالق�سط ،معطي ًة الهيئة الحق في �إلغاء قرار ال�سداد على
�أق�ساط ،كما �ألزمت ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ب�سداد
الر�صيد المتبقي الم�ستحق عليه فورا.
م��ن جانب �آخ��ر ح��ددت الالئحة التنفيذية ل�ضريبة
القيمة الم�ضافة ،الخدمات المالية ،وت�أجير العقارات

ال�سكنية والترخي�ص ب�شغلها� ،ضمن القطاعات والأن�شطة
االقت�صادية المعفاة من ال�ضريبة والأخرى التي تُفر�ض
عليها ال�ضريبة ال�صفرية ،كما ن�صت على �إعفاء توريدات
الخدمات المالية ،م�ستثني ًة من ذلك الحاالت التي يكون
فيها المقابل واجب ال�سداد عن الخدمة ،و�أنه قد �سدد
�صراح ًة كر�سم �أو عمولة �أو خ�صم تجاري.
وعدت الالئحة �إ�صدار �أو تحويل �أو ا�ستالم �أو �أي تعامل
َّ
في نقود �أو � ّأي �سند مالي �أو � ّأي �أوراق نقدية �أو �أوامر �سداد
مال� ،أو تقديم �أي ائتمان �أو �ضمان ائتمان� ،أو ت�شغيل �أي
ح�ساب ج��ارٍ �أو ح�ساب �إي��داع �أو ح�ساب توفير من قبيل
الخدمات المالية.
و�ألزمت الالئحة ب���أن تعامل قائمة الأدوات المالية؛
والتي ت�ضم كل من الم�شتقات والخيارات والمبادالت
ومبادالت الدين والعقود الآجلة ،كذلك �أي منتجات مالية
�إ�سالمية تقدم وفق عقود معتمدة �شرع ًا ،وت�شابه من حيث
الهدف المق�صود ،من المنتجات المالية التقليدية وتحقق
جوهري ًا نف�س �آثارها ،بنف�س معاملة المنتجات المالية
التقليدية لغر�ض الإعفاء من ال�ضريبة.

«ساما» تمنع التداول بالعملة اإللكترونية «بيتكوين»
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
ّ

من عواقب سلبية جراء تداول العملة اإللكترونية
المسماة «بيتكوين» ،مؤكدة أن هــذا النوع من

معتمدة داخل
عملة
العمالت االفتراضية «ال يعد
ً
ً

المملكة”.

وقالت الم�ؤ�س�سة� ،إنها ح��ذَّ رت من ت���داوالت �صرف
العمالت �أو العملة االفترا�ضية ال��ت��ي ي��ج��ري تداولها
م��ن خ�لال �شبكة الإن��ت��رن��ت ،لما لتلك التعامالت من
عواقب �سلبية مختلفة على المتعاملين ،مو�ضح ًة �أن هذه
التعامالت تكت�سب خطورتها من «كونها خ��ارج المظلة
الرقابية داخل المملكة العربية ال�سعودية».
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تسهيال لبدء األنشطة التجارية واالستثمارية ،وتحسين بيئة األعمال
ً

فعل خدمة إنشاء
«التجارة واالستثمار» تُ ِّ
السجل التجاري بخطوة إلكترونية واحدة
ِّ

فعلت وزارة التجارة واالستثمار خدمات (إنشاء
َّ

السجل التجاري -ملف العمل -الزكاة -التأمينات)
لتتم جميعها بــخــطــوة إلــكــتــرونــيــة واحــــدة بعد
الربط اإللكتروني الــذي تم بين وزارتــي التجارة

واالستثمار ،و»العمل والتنمية االجتماعية»،
والهيئة العامة للزكاة والدخل ،بهدف التسهيل
لبدء األنشطة التجارية واالستثمارية ،وتحسين

بيئة األعمال في المملكة.

و�أكدت الوزارة �أن الوقت الم�ستغرق لإتمام �إ�صدار �سجل
تجاري لن يتجاوز  180ثانية من بداية الطلب �إلى �أن يتم
�إ�صداره للم�ؤ�س�سات الفردية ،مو�ضح ًة �أن الخدمة �ستو ّفر
للمقدم رقم ًا يمكن من خالله متابعة طلبه عبر الو�سائل
ال�سهلة وال�سريعة مثل الهاتف الجوال وغيره ،كما �ستوفر
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له �أي�ض ًا بع�ض الخدمات اال�ستعالمية الم�ساعدة للتعرف
على حالة الطلب من �أي مكان ،دون الحوجة لمراجعة مبنى
الوزارة.
وطالبت الوزارة الراغبين في اال�ستفادة من الأنظ ّمة
واللوائح المتعلّقة بهذه الخدمة اتباع الخطوات التالية:
�سجل تجاري».
¯ال�ضغط على رابط «�إ�صدار ّ
وال�سجل
¯ت�سجيل ال��دخ��ول �إل��ى نظام حجز الأ���س��م��اء
ّ
الإلكتروني.
¯ال�ضغط على رابط حجز اال�سم التجاري.
¯كتابة اال�سم ال ُمراد حجزه في خانة اال�سم التجاري.
¯ال�ضغط على متابعة.
¯تعبئة خانات نوع ال ُمن�ش�أة ونوع الن�شاط.
¯ال�ضغط على متابعة لإر�سال الطلب �إلى نظام ال��وزارة
ال�ستقبال الطلبات.

( )15ألف متجر إلكتروني يسجلون
في «معروف»
بلغ عدد المتاجر االلكترونية المسجلة في خدمة

«معروف» التي أطلقتها وزارة التجارة واالستثمار،
أكثر من ( )15ألف متجر إلكتروني تم تسجيلها

ً
رسميا في المملكة.

ودف��ع��ت ع��ن��ا���ص��ر ال��م��ن��اف�����س��ة ال��ح��ادة ال��ع��دي��د من
ال��م��ح�لات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ك��ب��ي��رة ل��ل��ت��ح��ول �إل����ى البيع
الإلكتروني� ،سعي ًا منها لتقلي�ص النفقات من �إيجارات
ورواتب العمالة والر�سوم.
ومن المتوقع �أن ي�شهد العام المقبل  2018والأعوام
ال��ت��ال��ي��ة ،ت��زاي��د ًا على م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعية
والتطبيقات الذكية ،خا�ص ًة ف��ي ظ��ل النمو المذهل
في �ضروب التجارة الإلكترونية التي باتت �أحد �أ�سرع
و�سائل البيع وال�شراء ،و�أ�سرعها و�صو ًال للم�ستهلكين في
المملكة ،نتيج ًة للثقة التي وفرتها خدمة «معروف» بين
الم�ستهلك والتاجر في التعامالت الإلكترونية ،بجانب
التطور المت�سارع في و�سائل التقنية الم�صرفية ،واتخاذ
البنوك لإج���راءات وقائية �صارمة ،وا�ستراتيجيات
توعوية تعمل على تفادي عمليات االحتيال المالي.
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«هيئة السياحة» :تأشيرات سياحية
لدخول المملكة
ً
نظاما
أقــرت الهيئة العامة للسياحة واآلثـــار

يسمح بمنح تأشيرات سياحية للراغبين في دخول

المملكة بغرض السياحة ،شريطة أن يكون طالب

التأشيرة ممن يتطلب دخولهم الحصول على

تأشيرة مسبقة.

ويق�ضي النظام الجديد ب�أن تتولى «الهيئة» مهمة ا�صدار
�ضوابط متفق عليها بينها ووزارتي
�أذونات الت�أ�شيرات وفق
ٍ
الداخلية والخارجية ،وتو�ضح الالئحة �إج���راءات و�آليات
�إ�صدار �أذونات الت�أ�شيرات ال�سياحية.
وي��ن�����ص ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ت��غ��ري��م ك��ل م��ن ي��خ��ال��ف �إ���ص��دار
�شهادات الت�صنيف لمرافق الإي��واء ال�سياحي والأن�شطة
والمهن ال�سياحية� ،أو يمنع موظفي الهيئة من مراقبة �أو
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الو�صول �إلى �أي من مرافق الإي��واء ال�سياحي �أو الأماكن
التي تمار�س فيها الأن�شطة ال�سياحية ،بغرامة مالية تبلغ
(� )50ألف ريال.
و�أو�ضحت الهيئة �أن النظام الجديد يهدف �إل��ى تنظيم
العالقة بين المرافق ال�سياحية والخدمات المتعلقة بالن�شاط
ال�سياحي بوجه عام ،ومن يمار�سون الأن�شطة المتعلقة بهذا
المجال� ،أو من ي�ستفيدون منه.
و َره��ن النظام م��زاول��ة �أو الت�سويق لأي ن�شاط في مجال
ت�شغيل مرافق الإيواء ال�سياحي� ،أو تنظيم الرحالت ال�سياحية،
�أو وكاالت ال�سفر وال�سياحة� ،أو مكاتب حجز وحدات الإيواء
ال�سياحي� ،إال بعد الح�صول على رخ�صة ت�صدرها الهيئة العامة
لل�سياحة والآث��ار ،بعد الت�أكد من ا�ستيفاء طالبيها لل�شروط
والمتطلبات ،وتقديمهم لل�ضمانات الالزمة.

«العمل الدولية» تبحث تعزيز التعاون
مع قطاع األعمال السعودي

بحثت اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس

الغرف السعودية مع وفد البعثة الفنية لمنظمة

العمل الدولية ،تعزيز أوجه التعاون بين المنظمة

وقــطــاع االعــمــال السعودي خاصة فيما يتعلق
بقضايا العمل.

وناق�ش اللقاء الذي تر�أ�سه نائب رئي�س غرفة الريا�ض
ورئي�س اللجنة ال�سعودية ل�سوق العمل المهند�س من�صور
ال�شثري ،ون��ائ��ب المدير الإقليمي للمنظمة فرانك
هغمان ،مو�ضوعات تعزيز م�شاركة ال��م��ر�أة في �سوق
العمل ،والتطورات الخا�صة ب�سوق العمل ال�سعودي،
ور�ؤي���ة القطاع الخا�ص لق�ضايا العمل وال��ع��م��ال في

المملكة.
و�أ�شاد وفد المنظمة بالتقدم الملمو�س والتطورات التي
ي�شهدها �سوق العمل ال�سعودي ،والتَّقدم الكبير في �أعداد
العامالت ال�سعوديات بالقطاع الخا�ص خ�لال ال�سنوات
الما�ضية ،كما �أ���ش��اد بجهود حكومة المملكة في تح�سين
قوانين �سوق العمل الهادفة �إلى زيادة ن�سبة ال�سعوديين في
القطاع الخا�ص.
من جانبه ث َّمن ال�شثري ،الجهود الكبيرة التي ي�ضطلع بها
القطاع الخا�ص لتحقيق �أهداف ر�ؤية ال�سعودية  ،2030من
خالل ا�ستيعابه لطالبي العمل ال�سعوديين ،وخف�ض ن�سبة
البطالة ،والعمل على تعزيز م�شاركة ال��م��ر�أة في القطاع
الخا�ص.
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ً
ً
وتفاديا لتقليدها
تعزيزا للوعي بأهميتها..

«التجارة» تطلق حملة «استثمر بعالمتك»
أطلقت وزارة الــتــجــارة واالســتــثــمــار ،حملتها لخلق الوعي الكامل ب�أهمية ت�سجيل العالمة التجارية حفظ ًا
التوعوية «استثمر بعالمتك» ،بهدف تعزيز وعي لحقوق الم�ستثمرين ،وتفادي ًا لما قد تتعر�ض له عالماتهم
رواد األعمال والمستثمرين في المملكة بأهمية من عمليات تقليد.
وبينت ال��وزارة �أن ت�سجيل العالمة التجارية يتطلب من
العالمة التجارية ،باعتبارها أحد ُسبل االستثمار
الرئيسة التي يجب الحرص على تسجيلها وحمايتها ،الم�ستفيد تعبئة طلب �إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني
وألنها واحــدة من أهم االستثمارات التي تعود للخدمة (  ،)trm.saعلى �أن تقوم الوزارة في حال قبول
الطلب ،بن�شر العالمة الكتروني ًا لمدة ( ،)90وفي حال عدم
على صاحبها بالنفع في المستقبل.
وجود اعترا�ض عليها يقوم الم�ستفيد ب�سداد ر�سوم الت�سجيل
وت���أت��ي الحملة �ضمن ج��ه��وده ال���وزارة ف��ي تح�سين بيئة البالغ قدرها ( )3000ريال ،ومن ثم الح�صول على �شهادة
الأعمال التجارية واال�ستثمارية ،تحقيق ًا لر�ؤية  ،2030و�سعي ًا ت�سجيله للعالمة التجارية لمدة (� )١٠سنوات.

76

العدد ( - )٤٣سبتمبر 2017م

«مشروع البحر األحمر»

السياحة العالمية
قاطرة المملكة لريادة ِّ

أطلق ولــي العهد األمــيــر محمد بــن سلمان،

«مــشــروع البحر األحــمــر» السياحي العالمي،
والــذي ُيعد أضخم مشروع استثماري يقام على

سواحل البحر األحمر شمالي المملكة ،وذلك

ً
ً
عالميا ووضعها على خريطة
تعزيزا لمكانة المملكة

ً
وتجسيدا إلنفاذ أحد محاور رؤية
السياحة العالمية،
السعودية 2030م.

يقام الم�شروع على �أح��د �أكثر المواقع الطبيعية جما ًال
وتنوع ًا في العالم ،بالتعاون مع �أهم و�أكبر ال�شركات العالمية
ال�سياح محلي ًا
في مجال الفندقة وال�ضيافة ،ال�ستقطاب ُّ
و�إقليمي ًا وعالمي ًا .ي�سهم الم�شروع في زيادة �إجمالي الناتج
المحلي في المملكة بمعدل  15مليار ريال �سعودي �سنوي ًا،
بالإ�ضافة �إلى تحقيقه للعديد من المكا�سب التنموية ،وخلقه
لآالف فر�ص العمل.

تبلغ الم�ساحة الإجمالية للم�شروع حوالي � 34أل��ف كيلو
م��ت��ر ،2تت�ضمن �أك��ث��ر م��ن ( )50ج��زي��رة طبيعية تقع بين
منطقتي «�أملج» و»الوجه» ،بالقرب من �إحدى �أهم المحميات
الطبيعية في المملكة ،وبجوار البراكين الخاملة الموجودة
في منطقة «حرة الرهاة».
�سيتم و�ضع حجر الأ�سا�س لهذا الم�شروع في الربع الثالث
من عام  ،2019ويتم االنتهاء من المرحلة الأولى في الربع
الأخ��ي��ر م��ن ع��ام  ،2022وال��ت��ي �ست�شهد تطوير المطار،
والميناء ،وتطوير الفنادق والم�ساكن الفخمة ،واالنتهاء
من المرافق والبنية التحتية ،وخدمات النقل من القوارب،
الطائرات المائية ،وغيرها.
ولتمكين تحقيق �أهداف الم�شروع� ،سيتم تطوير الم�شروع
كمنطقة خا�صة تطبق فيها الأنظمة وفق ًا لأف�ضل الممار�سات
والخبرات العالمية ،لت�صبح هذه المواقع البكر وجه ًة رائد ًة
ل�سياحة اال�ستجمام والأن�شطة والمغامرات.
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المعرض السعودي للتمويل والتقسيط 2

يعتبر المعرض فرصة للمستثمرين لاللتقاء

التاريخ :من  21الي  23نوفمبر 2017

بين البنوك وشركات التمويل ورواد األعمال،

المكان :مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

بالشركات الرائدة ،ومنصة لفتح آفاق التعاون

من أجل استثمار ناجح يهدف الى تنمية الفرد

وتطوير المنشآت ،وذل ــك مــن خــال اختيار

التمويل األنسب.

المدينة الرياض

والمعارض-صالة ()1

الهاتف+966581279629 :

البريد االلكترونيinfo@skyexpo.com.sa :
الموقع/http://skyexpo.com.sa :

المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية 2017

يمثل هذا الحدث الهام فرصة كبيرة للمختصين في صناعة الكهرباء والباحثين واألكاديميين لمناقشة دور
القطاع الخاص في اإلنتاج المستقل للكهرباء ،وابتكار حلول جديدة حول إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها،
والتركيز على نتائج استخدام التطبيقات الكهربائية الذكية في الشبكات ،وبحث االستغالل األمثل
لمصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية ،طاقة الرياح ،المساقط المائية).
التاريخ :من  12إلى  14ديسمبر 2017
المكان :فندق هيلتون جدة
الهاتف00966509854216 :
عنوان الموقعsaudi-sg.com :
البريد الكترونيinfo@saudi-sg.com :

78

العدد ( - )٤٣سبتمبر 2017م

المؤتمر السنوي الثاني للنقل
واللوجستيات في الشرق األوسط

			
الزمان 24- 23 :أكتوبر 2017

		
االتصال :هاتف +9142242894100

المكان :فندق الرياض ماريوت-الرياض

فاكس +9142242894101 :

البريد االلكترونيmarketing@bricsaconsulting.com :
رابط الفعالية/https://bricsaconsulting.com :

معرض ()The Big 5 Dubai 2017
ً
واحدا من أكبر
يعد معرض «الخمسة الكبار»

معارض منتجات ومستلزمات البناء في منطقة
الشرق األوسط وأكثرها إثارة ،حيث يمنح

للتعرف على
فرصة فريدة
المعرض المشاركين
ً
ّ
االستراتيجيات والفرص والتحديات التي تواجه

المصممين والمخططين في منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي ،كما يعرض آالف منتجات البناء
والتشييد المعتمدة والمبتكرة من جميع أنحاء
العالم.

الزمان :من  26إلى 2017/11/27م

المكان :مركز دبي التجاري العالمي ،اإلمارات
العربية المتحدة

الموقع االلكترونيae.thebig5 :
الهاتف0097125284074 :
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«البحري» تفوز بجائزة «ماريتايم» الهندية
ألفضل خط شحن
حصلت الشركة الوطنية السعودية
للنقل البحري على جائزة “أفضل خط
شحن للعام” عن فئة مشغل ناقالت
البضائع العامة ،ضمن جوائز «ماريتايم
الهندية” لعام .2017
وت�سلمت ال�شركة اجلائزة خ�لال حفل توزيع اجلوائز الذي
�أقيم م�ؤخر ًا يف مدينة مومباي الهندية ،بح�ضور عدد من ممثلي
ال�شركات الكربى يف قطاعي النقل البحري واخلدمات اللوج�ستية.
و�أعربت ال�شركة عن فخرها باجلائزة ،والتي قالت �إنها ت�أتي لت�أكيد
م�ضيها يف الطريق ال�صحيح نحو حتقيق الأه���دافِّ ،
ولتع�ضد من
مكانتها الريادية يف القطاع البحري يف منطقة �آ�سيا وال�شرق الأو�سط.

«بداية لتمويل المنازل» تفوز بجائزة أفضل
مؤسسة مالية رقمية
حصلت شركة «بــدايــة» لتمويل المنازل ،على

جائزة «أفضل مؤسسة مالية رقمية لعام »2017

التي تقدمها مجلة «جلوبال فاينانس» المتخصصة

في قطاع الخدمات المالية ،وذلك كممثل للمملكة
ضــمــن منطقة الــشــرق األوســــط وأفــريــقــيــا في

فعاليات الدورة الثامنة عشر للجائزة.

وقالت �شركة «بداية» �إن هذه اجلائزة تعترب �إ�ضافة
حقيقية لفريق عملها ول�شركائنا على حدٍ �سواء ،م�ؤكد ًة �أن
اخلدمات الرقمية التي تقدمها تتما�شى مع ر�ؤية ال�سعودية
 ،2030من خ�لال امل�ساهمة يف متكني املواطنني الذين
يفكرون يف متلك منازلهم للمرة الأولى من متلك املنازل
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يف ث�لاث خطوات ب�سيطة تتم من خ�لال موقع ال�شركة
الإلكرتوين ،بجانب عملها املتوا�صل يف تب�سيط �إجراءات
متلك املنازل ،واالعتماد على تقنية املعلومات وتثقيف
وتوعية العمالء بكيفية التملك واحل�صول على منتجات
وخدمات ال�شركة.

بنك «ميتسوبيشي-طوكيو» يبدأ أعماله
في السعودية قبل نهاية 2018
أعلن بنك «ميتسوبيشي -طوكيو» أن افتتاح

الفرع األول للبنك ،وبداية مباشرة النشاط في

السوق البنكية السعودية ،وبداية مزاولة األعمال

المصرفية وتمويل المشاريع ،إضافة إلى التمويل
التجاري ،ستنطلق في نهاية العام المقبل 2018م،

ليصبح بذلك أول مصرف ياباني يعمل في المملكة،
والــبــنــك ال ــراب ــع عــشــر الــمــرخــص لــه بــالــعــمــل في

السعودية.

وح�صلت مجموعة «ميت�سوبي�شي يو �إف جي» المالية على
ترخي�ص بنكي للعمل في ال�سعودية ،خالل منتدى الأعمال
للر�ؤية ال�سعودية اليابانية  2030الذي ُعقد على هام�ش زيارة
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان �إلى اليابان.

ويعتبر بنك «ميت�سوبي�شي -طوكيو» ال��ذراع الم�صرفية
لمجموعة «ميت�سوبي�شي» المالية ،التي تبلغ �أ�صولها 2.4
تريليون دوالر.

«دهانات الجزيرة» تعرض أحدث تقنياتها
في حماية المنشآت الصناعية من التآكل
عرضت شركة «دهانات الجزيرة» ،أحدث تقنياتها

فــي حماية المنشآت الصناعية مــن التآكل خالل

فعاليات المؤتمر العالمي للتآكل وهندسة المواد،
ً
مؤخرا الجمعية الوطنية لمهندسي
الــذي نظمته
التآكل ( )NACEوالهيئة السعودية للمهندسين

( )SCEبالجبيل الصناعية.

وقالت ال�شركة �إن تقنياتها اجلديدة متخ�ص�صة يف حماية
املن�ش�آت ال�صناعية والبرتولية من الت�آكل ،وت�سهم ب�شكل فاعل
يف املحافظة على عمر ودميومة هذه املن�ش�آت ،وتقلل من تكاليف
�صيانتها ،مبا يتما�شى مع املقايي�س واملوا�صفات العاملية.
وتقدم «دهانات اجلزيرة» منتجات ،غنية بالزنك تعمل
على حماية احلديد من الت�آكل يف املن�ش�آت ال�صناعية� ،إلى

جانب الدهانات االيبوك�سية عالية املواد ال�صلبة ،والتي تقوم
بدور فاعل يف حماية املن�ش�آت ال�صناعية �أمام �أ�ش ّد الظروف
اجلوية ق�ساوة وحتميها من الت�آكل ،عالوة على دهانات تبطني
اخلزانات من الداخل ذات املقاومة العالية للكيماويات واملياه،
التي ت�ستخدم يف حماية خزانات مياه ال�شرب �أو خزانات
امل�شتقات البرتولية.
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خصخصة «الخطوط السعودية» بنهاية 2020
كشفت إدارة الــمــؤســســة الــعــامــة للخطوط

الجوية العربية السعودية» توجهها لخصخصة جميع

األصول التابعة للخطوط السعودية بالكامل ،بما
فيها شركة الطيران نفسها ،على أن يكتمل األمر

ً
تماما بعد 2020م.

و�أو�ضح د .غ�سان ال�شبل رئي�س مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة،
�أن عملية الإدراج في �سوق الأ�سهم تختلف عن التخ�صي�ص،
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�إذ تتطلب العملية توفر متطلبات معينة ومن ثم العمل على
تحقيق هذه المتطلبات ،ومن ثم ت�أتي عملية الإدراج في
�سوق الأ�سهم.
وا�ست�شهد ال�شبل على نجاح عمليات الخ�صخ�صة في
كل من ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية وال�شركة
ال�سعودية للتموين ،والتي قال �إنها بد�أت بذات التدرج،
حيث قامت في البداية بجلب �شريك ا�ستراتيجي ،ثم
عملت ك�شركات خا�صة ،ثم اتجهت بعد ذلك �إلى عملية
الطرح ك�شركة م�ساهمة.

يكرم مصنع الجميح للمرطبات
أمير القصيم ّ
لحضوره المجتمعي الفاعل
كــرم صاحب السمو الملكي األمــيــر الدكتور
َّ

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير
منطقة القصيم ،مصنع الجميح في بريدة لدعمه

الــدائــم والمستمر والــريــادي فــي المناسبات
والفعاليات الوطنية ولشراكته االستراتيجية في
مهرجان تمور بريدة 38هـ ،وذلك ضمن فعاليات

تكريم ســمــوه لــلــرعــاة والمشاركين فــي دعم

المهرجان.

وقالت �إدارة الم�صنع �إن دعمها لمهرجان التمور في
بريدة ي�أتي انطالقا من م�س�ؤوليتها االجتماعية في دعم
الفعاليات ذات البعد الوطني.
ويعد مهرجان ب��ري��دة للتمور م��ن �أك��ب��ر الكرنفاالت
االقت�صادية على م�ستوى المملكة ،ويمثل �أح��د �أه��م
الفعاليات التي تعنى بالتمور على م�ستوى العالم ،ويحظى
بمتابعة و�شعبية متميزة من مختلف الفئات والمجتمعات
على م�ستوى المملكة ودول مجل�س التعاون الخليجي.
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مجموعة «في-الين» األلمانية تحصل على
أول رخصة تجارية كاملة بالمملكة
حــصــلــت مــجــمــوعــة شــركــة «فـــي-اليـــن يــــوروب»

ً
عالميا في مجال حلول
األلمانية ( ،)V-LINEالرائدة

سالسل التوريد الصناعية ،على أول رخصة تجارية
كاملة لتأسيس شركة «في-الين الشرق األوسط»

بالمملكة العربية السعودية.

وقالت المجموعة؛ �إن اال�ستثمار الأولي لل�شركة الجديدة؛
وال��ذي يبلغ حوالي ( )27مليون ري��ال �سعودي� ،سي�ساهم
في خلق مئات الوظائف الجديدة لل�شباب ال�سعودي ،لتكون
نقطة انطالق نحو اقت�صاد قوي ومتنوع يخدم تحقيق ر�ؤية
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ال�سعودية .2030
و�أك��دت �أن �إن�شاء �شركة «في-الين ال�شرق الأو�سط» يمثل
�إنجاز ًا وتتويج ًا بالن�سبة لها ،معتبر ًة �إن ذلك �سيتيح لها فر�صة
الم�ساهمة في برنامج التحول الوطني في المملكة ،من خالل
ت�شجيع المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة الدولية على اال�ستثمار
في ال�سعودية ،وكذا دعم ال�شركات ال�سعودية لتطوير ن�شاطاتها
التجارية في الأ�سواق الدولية.
يذكر �أن ن�شاط المجموعة؛ والتي تعمل في ( )20دولة
بحجم عوائد �سنوية بقيمة مليار ريال ،كان قد بد�أ في المملكة
بفرع (الجبيل في-الين ال�سعودية) �سنة .2008

مــــــــــــقــــــــــــال

«الحاضنات الصناعية»..

القاعدة الراسخة النطالقة الصناعة
ماهر بن عبد العزيز الحيالن
مسؤول العالقات العامة بـ «مدن»

في �إطار �سعيها لتنفيذ خططها اال�ستراتيجية الطموحة الرامية �إلى النهو�ض بالمجال ال�صناعي ،وف�سح المجال �أمام
تطور قدرات ال�صناعيين ،و�ضمن مبادراتها الموجهة لرواد ورائدات الأعمال ،تتبنى الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية
ومناطق التقنية «مدن» مجموعة من البرامج والمبادرات التي ت�سهم في تح�سين وتطوير الأفكار ال�صناعية ،وتنمية وتطوير
القدرات التناف�سية والإنتاجية لرواد الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة.
وقد �أقدمت «مدن» فعلي ًا على احت�ضان ومرافقة العديد من م�شاريع رواد الأعمال وتبني �أفكارهم الجديدة ،بذات القدر
من اهتمامها با�ستقطاب ال�شركات ال�صناعية الكبرى والعالمية ،وعملت على تحويل هذه الم�شاريع �إلى فر�ص ا�ستثمارية
ناجحة ومناف�سة ،من خالل م�شاريعها للحا�ضنات ال�صناعية ،وهو ما �أ�سهم كثيرا في توليد فر�ص العمل ،ومكافحة البطالة
بدايات را�سخة ،مكنتها من االنطالق نحو الإنتاج بخطوات مدرو�سة ومتدرجة.
والفقر ،بعدما اختارت و َو�ضعت لها
ٍ
وحر�صت «مدن» على �أن تجيء خططها في مجال الحا�ضنات ال�صناعية ،متوافق ًة مع م�سار منظومة الطاقة وال�صناعة
والثروة المعدنية لدعم ريادة الأعمال والمن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة ،خا�ص ًة فيما يخ�ص «برنامج حا�ضنات و ُم�س ِّرعات
الأعمال ومراكز االبتكار ال�صناعي» ،حتى يعمل ذلك على ترجمة معاني اال�ستثمار الفعلي في القدرات الب�شرية لل�شباب
ال�سعودي؛ ويدعم م�شاركتهم في التنمية ،بما يتوافق مع �أهداف برنامج التحول الوطني ،وتحقيق ر�ؤية ال�سعودية 2030م.
وقد �أ�صبحت الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة في عالم اليوم ،هي المحرك الحقيقي لعجلة االقت�صاد ،والدافع الفعلي
لم�سيرة تقدمه ،وقد �أ�شارت العديد من التقارير العالمية �إلى مقاربة حجم م�شاركة هذه الم�ؤ�س�سات �ضمن االقت�صادات
ال�صاعدة ،لحوالي ( )%45من �إجمالي الفر�ص الوظيفية ،وبما ن�سبته ( )%33من �إجمالي الناتج الوطني ،وهذا ما ت�سعى
وب�شكل حثيث للإ�سهام في تحقيقه بالتعاون مع نظيراتها من الهيئات والم�ؤ�س�سات االقت�صادية الوطنية.
«مدن»
ٍ
وي�سعى م�شروع الحا�ضنات ال�صناعية بـ «مدن»� ،إلى خلق فر�ص ا�ستثمار جديده ،من خالل م�ساعدة رواد الأعمال على
تح�سين وتطوير �أفكارهم ال�صناعية ،والبدء في �إقامة م�شروعات �صناعية �صغيرة �أو متو�سطة ،من خالل تقديم الخدمات
التقنية واال�ست�شارية والفنية لهم ،وتهيئة المناخ المنا�سب لذلك ،ولفترة محددة تكون بمثابة فترة �إنتاجية تجريبية ،يتم
خاللها درا�سة وتقييم الفكرة ،يتم بعد اجتيازها بنجاح ،الدفع بالم�شروع ال�صناعي ل�سوق العمل ،و�إن�شاء م�شروع �صناعي
بحجم �إنتاجي يواكب حاجة ال�سوق.
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ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺯﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ.
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﻭﺗﺎﺩ ﺍﳋﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ.
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﻳﻜﺎﺳﺖ.
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﳋﻔﻴﻔﺔ.
ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ.

ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﳉﺴﻮﺭ ﻭﺍﻷﻧﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﳋﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ
ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺣﻔﺮ ﺍﻷﻭﺗﺎﺩ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ

ﻫﺎﺗﻒ / ٤٧٨٧٠٠٥ :ﻓﺎﻛﺲ٤٧٧٣٠٧٥ :
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ:
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ :ﻫﺎﺗﻒ / ٨٤٧٥٠١١ :ﻓﺎﻛﺲ٨٤٧٥٨٤٥ :
ﻫﺎﺗﻒ / ٨٩٨٤٤٧٤ :ﻓﺎﻛﺲ٨٦٤٨٦٨٥ :
ﺍﳋﺒﺮ:

ﻫﺎﺗﻒ  / ٢٢٦٤٨٩٥ :ﻓﺎﻛﺲ٢٢٦٤٥٥٣٠ :
ﺃﺑﻬﺎ:
ﻫﺎﺗﻒ  / ٢٣٧٣٤٩٢:ﻓﺎﻛﺲ٢٣٧٣٤٨٩ :
ﺟﺪﺓ:
ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ :ﻫﺎﺗﻒ  / ٣٦٤٦٢٦٢:ﻓﺎﻛﺲ٣٦٤٧٢٢١ :

اﺳﻢ راﺳﺦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ

ﺗﺒﻄﻴــﻦ آﺑــﺎر اﻟﻨﻔــﻂ واﻟﻐــﺎز | ﺧﻄــﻮط ﻧﻘــﻞ | ﻫﻴــﺎﻛﻞ ﺗﻐﻄﻴــﺔ اﺑــﺎر | ﻫﻴــﺎﻛﻞ اﻟﻤﻄــﺎرات
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻀﺨﻤﺔ | أﻋﻤﺪة ا ﻧﺎرة | ا ﻃﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ | أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺗﺒﻄﻴﻦ آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺗﺒﻄﻴﻦ آﺑﺎر اﻟﻤﻴﺎه | أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻴﺎه | أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺒﺮدة | اﺳﻮار ا ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺤﻮاﺟــﺰ | أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﻤﺒــﺮدة | ﺧﻄــﻮط اﻟﻤﻴــﺎه | ﺟﺴــﻮر اﻟﻤﺸــﺎة
اﻟﻠﻮﺣــﺎت ا ﻋﻼﻧﻴــﺔ | أﻧﻈﻤــﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳــﻖ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﺑﻌﺎد | ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺒﺨﺎر | اﺳﻮار
اﻟﺤﻮاﺟــﺰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ | اﻧﺎﺑﻴــﺐ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﺔ | ﺳــﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴــﺎه
ﺧﻄــﻮط اﻟﻤﻴــﺎه | ﻣﻌﺎﺑـــﺮ اﺳــﻮار | ا ﻃــﺎرات اﻟﻔﺮاﻏﻴــﺔ
اﻟﺴــﻘﺎﻻت | اﻟﻤﺒﺎﻧــﻲ | أﺑــﺮاج اﻟﺤﺪﻳــﺪ | وﺣــﺪات ﻣــﺰارع
اﻟﺒــﺎن | اﻋﻤــﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ | اﻟــﺮي | اﺛــﺎث
اﻟﺤﺪﻳﺪي | ﻋﻮادم اﻟﺴــﻴﺎرات | اﻟﺴــﻜﻚ اﻟﺘﺮوﻟﻲ
وﺣــﺪات ﻣــﺰارع اﻟﺒــﺎن | اﻟﺒﻴــﻮت اﻟﺨﻀــﺮاء
ﻫﻴــﺎﻛﻞ ﺛﻼﺛﻴــﺔ اﺑﻌــﺎد | اﺳــﻮار اﻟﻤﺰﺧﺮﻓــﺔ
ﺧﻄــﻮط اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ | ا ﻃــﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ | ﺗﺒﻄﻴــﻦ آﺑــﺎر اﻟﻨﻔــﻂ | اﻟﺴــﻘﺎﻻت
اﻟﻤﺒﺎﻧــﻲ | اﻧﺎﺑﻴــﺐ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﺔ | ﻣﻌﺎﺑـــﺮ
اﺳــﻮار | ﺧﻄــﻮط اﻟﻨﻔــﻂ واﻟﻐــﺎز واﻟﺒﺨــﺎر
اﺳــﻮار | اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ | أﺑﺮاج اﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻠﺐ )اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻤﻠﺤﻮﻣﺔ ﻟﺨﻄﻮط اﻧﺎﺑﻴﺐ وﺗﺒﻄﻴﻦ اﺑﺎر وا ﻧﺸﺎءات .وﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت
وﺣﻠﻮل ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻨﻲ اﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺚ اﻟﺤﺮاري ،واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وﺗﺴﻨﻴﻦ اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻄﻴﻦ آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز .وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻮدة ،وﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻓﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء .وﻗﺪ دأﺑﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻠﺐ ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ
ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ رﻣﺰ¼ ﻟﻠﺠﻮدة واﻟﺜﻘﺔ ورﻳﺎدة اﻋﻤﺎل.
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