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ً
فرصا
صندوق التنمية الصناعية يطرح
لتوطين بعض الصناعات المهمة
المجمعات السكنية بالمدن الصناعية..
بيئة عصرية مريحة تتوافق مع السياسات
وتحفز على اإلبداع واإلنتاج
ِّ

تقرير عالمي :اقتصاد السعودية
ً
عالميا
مرشح أن يكون الـ 13
بحلول 2030

الملك يرعى الصناعة

FOR LEASE

ELEGANT OFFICES AND FURNISHED APARTMENTS FOR LEASE
IN BLU BUSINESS PARK, DAMMAM 2ND INDUSTRIAL CITY
Everything your business needs, in one convenient
location, in Blu Business Park, with high-grade
facilities and amenities, strategically situated at the
entrance of Dammam Second Industrial Area.

 ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ و اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ،ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻠﻮ ﻟ�ﻋﻤﺎل
()ﻣﺪن
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم
ُ
.ﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻃﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻤﺮ6 وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
:ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﺤﺘﻮي

Blu Business Park Facilities:
• Business Hotel: 4 Star Business Hotel Managed
By Park Inn International
• Furnished Apartments: A Total Of 104 Furnished
Apartments, Managed By Park Inn International
• Office Spaces: Professional Office Spaces With
Different Areas Starting From 94 sqm
• “The Square” Food Court: A Food Court Targeting
A Variety Of Well Known Fast Food Restaurants,
In Addition To A Coffee Shop Location
• Supermarket: With Complete Support Services
• Commercial Spaces: A Total Of 17 Shops In
Different Sizes Targeting Different Retail Activities
• Commercial Bank

For more information, or to book your new office
space in Dammam, call +966 54 327 0747,
or email lease@himmah.com

HIMMAH.COM

Developer

Owner

P R O J E C T S ﻟﻠﻤـﺸـﺎرﻳﻊ

CONSORTIUM ﺗـﻀــــﺎﻣــــﻦ

 ﻓﻨﺪق أﻋﻤﺎل ﺑﺄداره ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎرك ان اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ:ﻓﻨﺪق ارﺑﻌﺔ ﻧﺠﻮم
 ﺷﻘﻪ ﻣﻔﺮوﺷﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﺑﺎداره104 :ﺷﻘﻖ ﻣﻔﺮوﺷﻪ
ﺑﺎرك ان اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻤﻴﺰه ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺗﺒﺪأ:ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ادارﻳﻪ
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ94ﻣﻦ
 ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﺎﻟﻪ ﻣﻐﻠﻘﻪ ﻣﻜﻴﻔﻪ:"ذاﺳﻜﻮﻳﺮ" ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻄﺎﻋﻢ
ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﻪ:ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ
 ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻧﺸﻄﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ:ﻣﻌﺎرض ﺗﺠﺎرﻳﻪ
ﻟﺨﺪﻣﻪ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎرى

•
•
•
•
•
•
•

FOR LEASE

MODERN STAFF ACCOMMODATION
FOR LEASE IN DAMMAM VILLAGE 1
HOUSE YOUR STAFF IN ACCOMMODATION
THAT PROMOTES PRODUCTIVITY
Dammam Village 1 is a modern staff residential
compound built to highest standards, located in the
Residential District in the Dammam Second
Industrial City (Modon), providing safety, security
and full-board services to promote the productivity
of your workforce.
The Village development includes:
• 3 Main Buildings For Senior
And Junior Employees
• 8 Main Buildings For Labour Staff
• Recreational And Sports Facilities
• Central Kitchen And Main Mess Halls For Catering
• Central Laundry
• Community Shops Serving Residents
• Clinic For Residents

For more information,
call +966 54 327 0747, or email
lease@himmah.com

HIMMAH.COM
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Owner

P R O J E C T S ﻟﻠﻤـﺸـﺎرﻳﻊ

CONSORTIUM ﺗـﻀــــﺎﻣــــﻦ

ﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻋﻤﺎﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ
ﻫﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﺣﺪﻳﺚ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪه ﻋﻠﻲ1 ﻗﺮﻳﻪ اﻟﺪﻣﺎم
اﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺒﻞ ا�ﻣﻦ و اﻟﺴﻼﻣﺔ وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﻪ اﻟﺴﻜﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻪ
)ﻣﺪن(ﻟﻐﺮض راﺣﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻰ ﻣﻨﺸﺄﺗﻚ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم
ُ
.وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﻪ اﻓﻀﻞ
:ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﺮﻳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ
. ﻣﺒﺎﻧﻰ رﺋﻴﺴﻴﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻟﻼدارﻳﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ3

•

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﻪ ﻟﻠﻌﻤﺎل8 •
• ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ و رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﻪ
• ﻣﻄﺒﺦ ﻣﺮﻛﺰى وﺻﺎﻻت ﻃﻌﺎم رﺋﻴﺴﻴﻪ
• ﻣﻐﺴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
• ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﻪ ﻟﺨﺪﻣﻪ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻋﻴﺎدة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﻴﻦ

•

الخدمات المصرفية للشركات و المؤسسات

الحصول على دعم التمويل التجاري الصحيح
هو إنجاز لنصف العمل
ّ
ستقلص متاعبك للحد األدنى وستزيد أعمالك
نقدم لك حلول التمويل التجاري التي
وإمكانياتك المالية للحد األعظم.
>
>
>
>

اإلعتمادات المستندية لتوفير وسيلة دفع مرنة ومريحة
الضمانات البنكية لتسهيل أنشطتك التجارية
خصم الفواتير المحلية والعالمية لتقديم حلول دفع سريعة وسلسة
ً
ً
وعالميا
محليا
شراء المستحقات لتحصيل جميع المستحقات التجارية

KSATradeServicesTeam@emiratesnbd.com

+966 11 413 7542
+966 11 282 5546

emiratesnbd.com.sa

مجلة دورية تصدر عن الهيئة السعودية
للم���دن الصناعي���ة ومناط���ق التقنية

رئيس التحرير

زيد بن سعد الشكري
اإلشراف العام

سامي بن إبراهيم الحسيني

مسؤول التحرير

محب ماهر

هيئة التحرير

عبدالله محمد الموسى
أبو العال الحاج محمد

ماهر بن عبدالعزيز الحيالن
للمراسلة
م��ج��ل��ة ال��ص��ن��اع��ة ال��س��ع��ودي��ة
مجلة دورية تصدر عن الهيئة
السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية «مدن»
ص.ب  84214الريـاض 11671

اآلراء ال���واردة ف���ي المجل���ة
تعب���ر ع���ن رأي صاحبه���ا وال
تعب���ر ع���ن وجهة نظ���ر الهيئة
الس���عودية للم���دن الصناعية
ومناط���ق التقني���ة «م���دن»

تصوير

خالد الغامدي
امتياز التسويق واإلخراج الفني
سما الجواد للتسويق اإلعالني

لإلعالن من داخل المملكة
حــــــي الـمـــــــلز ـــ شـــــارع جرير
ص.ب  2689الــريـاض 31461
هــاتـف+966 )011( 4720332 :
فـاكـس+966 )011( 4720785 :
info@sama-media.com
www.sama-media.com
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«مدن» تدشن مشاريع خدمية
بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض

12

29

«كوكاكوال» تختار «سدير للصناعة
ً
مقرا لمصنعها الجديد
واألعمال»

مدينة سدير للصناعة واألعمال
صناعية متعددة
لخيارات
واعدة
منصة
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ

31

ً
فرصا
صندوق التنمية الصناعية يطرح
لتوطين بعض الصناعات المهمة

المجمعات السكنية بالمدن الصناعية..
بيئة عصرية مريحة تتوافق مع السياسات
وتحفز على اإلبداع واإلنتاج
ِّ

44

54

دور المرأة السعودية في دعم الصناعة
المر�أة هي المحور الرئي�س للعالقات الأ�سرية ،وعامل الت�أثير الفاعل والأهم على كامل البنية االجتماعية،
وهي الركيزة الأ�سا�سية في كافة عمليات التغيير االجتماعي ،ت�ؤثر وتت�أثر ،وتتكامل �أدوارها مع الرجل من
حيث قدرتها على الإنتاج والتنمية ودفع عجلة التقدم واالزدهار.

م .صالح بن إبراهيم الرشيد
مدير عام مدن

وفي «مدن» ،فقد �أولينا في توجهاتنا اال�ستراتيجية ومبادراتنا الم�ستقبلية �أمر تمكين المر�أة ال�سعودية من
العمل ودعم ال�صناعة �أولوية ق�صوى ،ال�سيما بعد �أن �أثبتت جدارتها وتميزها وقدرتها على خو�ض غمار الكثير
من مجاالت العمل ال�صناعي.
كما �أثبتت المر�أة ال�سعودية كفاءتها في العديد من القطاعات ال�صناعية الخفيفة والنظيفة التي تتنا�سب
مع اهتماماتها وميولها ال�صناعية .وقد �شهدنا خالل الأعوام الأخيرة اقباال كبيرا من المر�أة ال�سعودية نحو
التوجه اال�ستثماري في جميع المجاالت ،كما �شهدنا زيادة م�ضطردة في عدد الن�ساء العامالت في الم�صانع
بالمدن ال�صناعية ،حيث ارتفع عددهن بن�سبة  ،%20لي�صبح � 40ألف امر�أة عاملة ،مقابل � 200ألف عامل
�سعودي ،ا�ستفادت منها العديد من الم�صانع� ،أبرزها (جمجوم -الزوردي -فنار -العربية للعود -وغيرها).
وعندما عمدت “مدن” �إلى �إن�شاء مدن �صناعية مالئمة لعمل المر�أة� ،أطلقت عليها ا�سم “واحات مدن”،
كان الهدف الأ�سا�س من ذلك هو تعظيم العائد من �إدماج المر�أة في قطاع ال�صناعة عامل ًة وم�ستثمرة .وقد
روعي في ت�صميم هذه الواحات �أن تقوم وفق ًا للموا�صفات والمعايير العالمية ،و�أن تكون مدعوم ًة ببنية تحتية
متكاملة وت�صاميم خا�صة تراعي خ�صو�صية المر�أة ال�سعودية واحتياجاتها ،ك�أن تكون �ضمن محيط المدن
ال�صناعية ،وقريبة من التجمعات ال�سكانية ،بما يي�سر حركة العامالت والموظفات من و�إلى المدينة ،مع
ت�شجيع اال�ستثمار في هذه الواحات بالمرافق الداعمة والخدمات ال�ضرورية التي تخدم عمل المر�أة ب�شكل
مبا�شر ،كتوفير حا�ضنات الأطفال ،وو�سائل النقل ،بما ي�سهل من عملها ويعزز من دورها في ريادة العمل
ال�صناعي.
ومما ي�شجع “مدن” على التو�سع في هذا التوجه ،هو ما �أظهرته الأرقام التي �سجلتها المر�أة في مجال المال
والأعمال من ن�سب م�شرفة� ،إذ �سجل وجودها في حجم القوى العاملة في المملكة ن�سب ًة تزيد عن الـ  %14في
العام 2015م ،فيما �سجل القطاع الخا�ص في المملكة ارتفاع ًا ملحوظ ًا في �أعدادهن ،من � 60أل ًفا عام 2009
�إلى � 534ألف امر�أة بنهاية العام  ،2016بزيادة � 60ألف ًا عن عام 2015م.
�إن تعزيز م�ساهمة المر�أة في القطاع ال�صناعي �سيكون ذا عائد �إيجابي كبير على االقت�صاد ،وبالتالي على
الو�ضع المعا�شي للمواطن ،وهو ما يتطلب برامج ًا وخطط ًا محكمة لفتح الآفاق �أمام الن�ساء ال�صناعيات،
ولإدماجهن في ال��دورة االقت�صادية ،وهذا ما فطنت له حكومتنا الر�شيدة عندما عززت من دور المر�أة
االقت�صادي ودورها في المجتمع ،من خالل الر�ؤى والبرامج المعنية بدعم قطاع الأعمال الن�سائي ،وتعزيز
ح�ضورها على �ساحة االقت�صاد الوطني.

ال�������م�������ل�������ف

الملك يرعى الصناعة
أولى خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله  -أهمية كبرى للتنمية

ً
مثاال للتطور االقتصادي
الصناعية في المملكة ،وقدم لها من الدعم والتشجيع والرعاية ،ما جعلها
خطوات
المتقدم على مستوى دول الخليج والعالم ،وهو ما أدى ألن تخطو الصناعة السعودية
ٍ
ً
تقدما على مستوى العالم،
كبيرة ،وقفزات واسعة ،حجزت للمملكة مكانها ضمن الدول األكثر

وما كان ذلك ليتم لوال الرعاية الشاملة والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين ،ووفقا
لرؤاه الحصيفة ،واستشرافه الواعي للتطورات المستقبلية ،وما تستوجبه من خطط وبرامج
وموارد ،ترسخ أسس التقدم في حركة اقتصاد المملكة.
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رعاية الملك للصناعة رسمت
ً
أرقاما متصاعدة في كافة
المجاالت الصناعية بالمملكة
رؤية حكيمة

بالخدمات المتنوعة ،وهو ما جاء متوافق ًا مع توجهات ر�ؤية
المملكة  ،2030وبرنامج التحول الوطني  ،2020الهادفين
�إلى االرتقاء بم�ستوى الإب��داع واالبتكار في مجال ال�صناعة
بمختلف م�ساراتها ،والمتطلعة لزيادة ن�سبة م�ساهمة القطاع
الخا�ص في الناتج المحلي الإجمالي من  % 40الى .%65

و�ضع خ��ادم الحرمين ال�شريفين� ،أ�س�س ًا متينة للتنمية
الم�ستدامة في قطاع ال�صناعة ،ف�شهدت الدولة في عهده
ت��ح��و ًال ك��ب��ي��ر ًا ف��ي ال��ت��وج��ه��ات وال��خ��ط��ط ،و�أث��م��رت جهوده
و�إيمانه العميق ب�أن ال�صناعة هي الركيزة للنه�ضة والأ�سا�س
للتنمية ال�شاملة ،ف��ي �أن ت�شهد المملكة نه�ضة �صناعية
مرحلة البناء والتطوير
كبيرة ،حيث �أقيمت البنية التحتية ،و�أنتجت اال�ستثمارات
الموجهة التي تبناها ،و ُر ِّ�سخت الأطر الم�ؤ�س�ساتية ،و ُقدِّ مت من المتوقع �أن ترتفع ن�سبة م�ساهمة القطاع ال�صناعي في
الحوافز والت�سهيالت لت�شجيع �إقامة الم�شاريع ال�صناعية� ،إجمالي الناتج المحلي �إلى  %20في عام  ،2020ما �سيحقق
وال��ت��ي م��ن �ضمنها ال��م��دن ال�صناعية الحديثة المجهزة نمو ًا م�ستدام ًا وتنويع ًا في م�صادر الدخل ورفع الإنتاجية،
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ال�������م�������ل�������ف

جهود خادم الحرمين
الشريفين في المجال
الصناعي حجزت للمملكة
مكانها ضمن الدول األكثر
ً
تقدما على مستوى العالم
وقد �شهد القطاع ال�صناعي في المملكة عموم ًا في الفترة
الأخيرة� ،إن�شاء العديد من الم�صانع والمن�ش�آت ال�صناعية،
�سوا ًء في مجال ال�صناعات البترولية �أو البتروكيماوية� ،أو في
مجال ال�صناعات التحويلية ،حيث بلغ �إجمالي عدد الم�صانع
المنتجة في المملكة ( )7,746م�صنعا حتى نهاية 2016
بتمويل تجاوز ( )1,113تريليون ري��ال ،مرتفعا  %10عن
 ,2015فيما تجاوز عدد القوى العاملة مليون عامل.
تشجيع الدولة

تلقى ال�صناعة في المملكة ت�شجيع ًا كبير ًا من الدولة،
ويتمثل ذلك فيما تقدمه من ت�سهيالت لأ�صحاب الم�صانع،
دعم ًا لأن�شطتهم وم�ساهمة في تطوير �صناعاتهم ،وتتمثل
�أبرز هذه الت�سهيالت في تقديم الدولة للقرو�ض بدون فوائد
للم�شروعات ال�صناعية ،وفر�ض الحماية الجمركية للمنتجات
المحلية ،وتف�ضيل الحكومة لها في م�شترواتها ،و�إعفاء
المعدات وال��م��واد الخام من الر�سوم الجمركية ،و�إن�شاء
المدار�س والكليات المهنية والتقنية� ،إ�ضافة �إل��ى �إن�شاء
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المدن ال�صناعية ال�ضخمة التي تتوفر فيها كافة التجهيزات
الأ�سا�سية الالزمة لتطور ال�صناعة ،كما هو الحال في الـ 35
مدينة �صناعية التي ت�شرف عليها الهيئة ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية “مدن”.
مشاريع النَّ ماء

وقد ا�شتملت جهود الدولة التي يقوم عليها ويرعاها خادم
ركائز
الحرمين ال�شريفين ،في دعم التنمية ال�صناعية ،على ٍ
�أ�سا�سية ومن�صات متينة ،تحقيق ًا النطالقة قوية لالقت�صاد،
ك��ان من �ضمنها تد�شين خ��ادم الحرمين ال�شريفين ،في
نوفمبرمن العام الما�ضي لـ  242م�شروع ًا �صناعي ًا وتنمويا
�ضخم ًا ،في مدينة الجبيل ال�صناعية التابعة للهيئة الملكية
و�أرامكو ال�سعودية والقطاع الخا�ص ،بلغت تكلفتها الإجمالية
�أكثر من  216مليار ريال� ،إ�ضاف ًة �إلى الم�شروعات والمدن
ال�صناعية التي ت�سير خططها التنموية وفق ما هو مخطط
لها ،وهو ما يمثل امتداد ًا للدعم ال�سخي والالمحدود من
القيادة لقطاع ال�صناعة.

ال�صندوق م���ؤخ��ر ًا ،وذل��ك للم�ساهمة ف��ي تمويل الدخول
األولوية للصناعة
وموا�صلة للجهود الحكومية في دعم وت�شجيع ال�صناعة� ،إل���ى �صناعات ج��دي��دة ،مثل �صناعة الطاقة المتجددة،
منحت ميزانية العام 2017م الأولوية لعدد (� )9صناعات ،وال�صناعات التحويلية ،وال�سيارات ،وبع�ض ال�صناعات
بنا ًء على �أهميتها اال�ستراتيجية من الناحية االقت�صادية الحيوية غير القائمة في المملكة.
واالجتماعية الحالية والم�ستقبلية� ،إ�ضافة �إل��ى التوقعات
تحول استراتيجي نحو التعدين
العالمية لهذه ال�صناعات والميزة التناف�سية للمملكة فيها،
�شملت (ال�صناعات البتروكيماوية -الأ�سمدة الفو�سفاتية -كما توجهت ر�ؤية الحكومة نحو ا�ستغالل الموارد الأخرى
النيتروجينية -قطاع الإ�سمنت -ال�صناعات الحديدية -خالف البترول ،الذي �أدى تدهور �أ�سعاره �إلى خلق تحديات
�صناعة الألمنيوم -الت�صنيع الغذائي -الخزف -ال�صناعات ثقيلة الوزن على االقت�صاد ،ووجهت بو�صلتها �صوب قطاعات
الزجاجية) ،كما تعتزم الحكومة �أي�ض ًا ،زي��ادة ر�أ�سمال الطاقة والتعدين وال�صناعة والغاز وغيرها ،وفق معطيات
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بـ  6مليارات ري��ال ،تناف�سية جديدة ومتميزة ،وبا�ستثمارات �ضخمة تجاوزت الـ
�إ�ضافة �إل��ى ال��ـ  3مليارات ري��ال التي �ضخت في ر�أ�سمال  130مليار ريال �سعودي ،كر�ستها لت�أ�سي�س البنية التحتية
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نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي
سترتفع إلى  %20في 2020م
لهذه القطاعات ،فيما بلغت قيمة الم�شروعات الإجمالية
التابعة ل�شركة “�أرامكو” وحدها ،والتي تم تد�شينها في
المنطقة ال�شرقية �ضمن الم�شروعات التي افتتحها الملك في
نهاية نوفمبر 2016م ،حوالي  160مليار ريال ،بمجموع طاقة
�إنتاجية تبلغ حوالي  3ماليين برميل مكافئ من النفط الخام
والغاز يومي ًا.
ً
مشروعا في الشرقية
242

بلغ عدد الم�شاريع التي تف�ضل خادم الحرمين ال�شريفين
بتد�شينها في المدينتين ال�صناعيتين الجبيل ور�أ�س الخير
خالل زيارته التاريخية الأخيرة للمنطقة ال�شرقية ،عدد
 135م�شروع ًا ،بقيمة  180مليار ًا و 891مليون ري��ال .كما
و�ضع حجر الأ�سا�س لـ  107م�شروع ًا �آخر بقيمة  35مليار ًا
و 450مليون ريال ،بجانب تد�شينه لم�شاريع التعدين والبنية
الأ�سا�سية التنموية وانطالقة قطاع ال�صناعات والخدمات
البحرية في “ر�أ�س الخير”.
قروض لدعم القطاع الخاص

و�أوجدت الحكومة حلو ًال تمويلية مجانية �ضخمة لدعم القطاع
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الخا�ص ،حيث ر�صدت مبلغ  200مليار ريال-بح�سب ما جاء لدى
�إعالنها لموازنة العام 2017م-خ�ص�صتها كقرو�ض «ح�سنة» بال
فوائد خالل فترة � 5سنوات ،تمتد من عام  2016حتى عام ،2020
لم�ساعدة القطاع ال�صناعي والإنتاجي على مواجهة ارتفاع كلفة
الطاقة والمواد الأولية جراء الإ�صالحات الأخيرة في �أ�سعارها،
�سي�صب جل تركيزه على القطاع ال�صناعي ،الذي �سوف
وهو ما ُ
يناله الن�صيب الأكبر من هذا التمويل ،ويحقق له المحافظة على
تناف�سيته ،ويعزز من نمو م�ساهمته باالقت�صاد.
تنويع مصادر الدخل

وتعك�س الأرقام المت�صاعدة والإح�صاءات المتطورة التي
انتظمت كافة مجاالت ال�صناعة بالمملكة ،جدوى االنطالقة
الواعية والمدرو�سة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين
ال�شريفين –�أيدها اهلل-في تنويع م�صادر الدخل االقت�صادي
للمملكة ،بما يتوافق مع ر�ؤي��ة المملكة  ،2030الأم��ر الذي
انعك�س واقع ًا في حركة االقت�صاد الوطني ،ودوران عجلة
الم�شاريع التنموية واال�ستثمارية ،فاتح ًا بذلك �صفحة جديدة
في م�سيرة التنمية االقت�صادية واالجتماعية بالمملكة.

ت��������ق��������ري��������ر

تقرير عالمي :اقتصاد السعودية
ً
عالميا بحلول 2030
مرشح أن يكون الـ 13
َّ
بشر تقرير عالمي بعنوان( :كيف سيتغير النظام االقتصادي العالمي بحلول عام  ،)2050أصدرته شركة

«برايس ووتر هاوس كوبرز» ( )PwCوالتي تعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم ،ونشرته
شبكة “باريس نيوز” ،بأن االقتصاد السعودي سيواصل مسيرته نحو األفضل ،ليحتل المرتبة  13على مستوى

ً
متوافقا مع تطلعات
العالم بحلول عام  2030ويحافظ على ذات المستوى بحلول عام 2050م ،وهو ما يجيء
خاصة فيما يتعلق بأهداف الرؤية الخاصة بزيادة حجم االقتصاد ليصبح ضمن أكبر 15
رؤية المملكة 2030م،
ً
ً
اقتصادا على مستوى العالم.
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ً
عالميا
المملكة ..الخامسة
التقرير توقع �أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي ال�سعودي
من  638مليار دوالر عام  -2016بنا ًء على قاعدة بيانات �صندوق
النقد الدولي� -إلى  2.755مليار دوالر عام  2030ومن ثم يوا�صل
م�سيرته نحو االرتفاع ،لي�صل �إلى  4.694مليار دوالر عام ،2050
كما توقع التقرير �أن ي�صل متو�سط معدل النمو ال�سكاني ال�سنوي
في المملكة لنحو  ،%1.1مع قفزة في ن�سبة اال�ستثمار في الناتج
المحلي الإجمالي من  %21حالي ًا �إلى نحو  %25بحلول عام ،2025
ما ي�ؤهل المملكة لأن تحتل المرتبة الخام�سة عالمي ًا في حجم
اال�ستثمار للناتج ،بعد كل من ماليزيا والفلبين وتايالند وفيتنام،
وهي التي احتلت المرتبة الأولى عربي ًا والع�شرين عالميا حاجز ًة
مقعدها �ضمن �أقوى االقت�صادات في العالم ،بحجم اقت�صاد بلغ
 637مليار دوالر العام الما�ضي 2016م.
أعلى النسب في النمو
وبنا ًء على التوقعات ال�سابقة هذه� ،أ�شار تقرير «براي�س ووتر
هاو�س كوبرز» �إلى �أنه من المتوقع �أي�ض ًا �أن ينمو ن�صيب الفرد
من الناتج المحلي الإجمالي في ال�سعودية بمتو�سط �سنوي يقدر
بحوالي  ،%1.9وهو ما �سيقود مبا�شر ًة لأن تحقق المملكة نمو ًا
اقت�صادي ًا حقيقي ًا في الناتج المحلي الإجمالي ،بمتو�سط �سنوي
�سيبلغ  %3حتى العام  ،2050وهو ما يعد من �أعلى الن�سب في
قيا�س متو�سط معدل النمو المتوقع لأكبر  32اقت�صاد في العالم،
والذي تم تقديره بحوالي  ،%2.6بح�سب موقع �صحيفة «�سبق»
االلكترونية.
تراجع اقتصاد االتحاد األوروبي
جاءت توقعات التقرير لحجم االقت�صاد العالمي اي�ض ًا مب�شرة،
�إذ توقع �أن يرتفع �إل��ى �أكثر من ال�ضعف عام  2050بافترا�ض
�أنه �سيتم تبني �سيا�سات محفزة لهذه الن�سبة في النمو ،وعدم

توقعات بأن يواصل حجم الناتج
المحلي اإلجمالي للمملكة في
االرتفاع من  2.755مليار دوالر
في  2030ليصل  4.694مليار
دوالر في 2050
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حدوث �أي كوارث تهدد العالم ،كما توقع �أن ت�ستمر االقت�صادات
النا�شئة في �سيطرتها على قيادة دفة النمو االقت�صادي العالمي،
وت�سيدها لقائمة �أكبر  10اقت�صادات في العالم بحلول عام
 ،2050والذي �سي�شهد تم ُّكن االقت�صادات النا�شئة ال�سبعة خا�ص ًة

القفزة الكبيرة لالستثمار في
الناتج المحلي اإلجمالي تؤهل
المملكة ألن تحتل المرتبة
ً
عالميا
الخامسة
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الـ ( ،)Emerging Economies E7من زيادة م�ساهمتها
في االقت�صاد العالمي بن�سبة  ،%15لترتفع من  %35حالي ًا �إلى
 ،%50وهو ما �سيقود لأن يحل االقت�صاد ال�صيني بالمرتبة الأولى
عالمي ًا ،يليه اقت�صاد الهند ،ثم الواليات المتحدة الأمريكية،
و�إندوني�سيا ،ثم البرازيل ورو�سيا والمك�سيك واليابان و�ألمانيا
والمملكة المتحدة ،م��ع ت��وق��ع��ات مخيبة لآم���ال دول االت��ح��اد
الأوروبي ،والتي قال التقرير �إنها �ست�شهد تراجع ًا حاد ًا في دعمها
لالقت�صاد العالمي ،بن�سب قد ت�صل �إلى ما هو �أقل من  %10من
االقت�صاد العالمي.
منهجية البحث
�شركة «ب��راي�����س ووت���ر ه��او���س ك��وب��رز» ق��ال��ت �إن��ه��ا ا�ستندت
ف��ي منهجية توقعاتها ل��ه��ذا التقرير ،على ا�ستخدام نموذج
االقت�صاد الكلي لتقدير توقعات النمو االقت�صادي العالمي على
المدى الطويل بحلول عام  ،2050والقائم على �ضوء الخطط
وال�سيا�سات المتوقعة ،و�أن عملية التقدير تمت با�ستخدام
البيانات الإح�صائية ،و�إجراء مقابالت مع مجموعة من القيادات
الأكاديمية ذات الح�ضور العالمي ،لتحديد الفر�ضيات التي
ا�ستندت �إليها عملية التقدير.

األخــــــــــــبــار

لدى مشاركتها في معرض «عرب بالست  »2017بدبي

“مدن” تستقطب مستثمرين في الصناعات
البالستيكية والبتروكيماوية
طرحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقني���ة «م���دن» ،فرص االس���تثمار ف���ي الصناعات
البالس���تيكية والبتروكيماوي���ة ،أم���ام الش���ركات

والمس���تثمرين ورج���ال األعم���ال المش���اركين ف���ي

النس���خة ال���ـ ( )13لمع���رض “ع���رب بالس���ت ،”2017
الذي جرت فعاليات���ه بمركز دبي الدولي للمؤتمرات

ً
بلدا
والمع���ارض ،بمش���اركة عارضين من أكث���ر من 39
حول العالم ،من بينها (الهند -تايوان -ألمانيا -الصين-

قطر -السعودية -عمان -إضافة لشركات إماراتية).

وقدم���ت “مدن” م���ن خ�ل�ال جناحها ف���ي المعر�ض؛
الحواف���ز والفر����ص اال�س���تثمارية في مجال ال�ص���ناعات
البال�س���تيكية والتقني���ات المرتبط���ة به���ا ذات القيم���ة
ال ُم�ض���افة ،كم���ا قدم���ت تعريف��� ًا بمختل���ف الخدم���ات

الت���ي توفره���ا للم�س���تثمرين وال�ص���ناعيين ،كالأرا�ض���ي
ال�ص���ناعية� ،إ�ض���افة �إل���ى عر����ض الفر�ص اال�س���تثمارية
وال�ص���ناعية المتاحة في مدنها ال�صناعية الـ ( )35التي
تت���وزع ف���ي كل �أنحاء المملك���ة ،وغيرها م���ن المنتجات،
مثل الم�ص���انع الجاهزة المبنية بموا�ص���فات نموذجية،
والفر�ص ال�ص���ناعية والخدمية الم�س���اندة .و ُيعد “عرب
بال�ست” المعر�ض الأ�ضخم في منطقة الخليج ،والثالث
عالمي ًا ف���ي قطاع البال�س���تيك والبتروكيماويات ،لعر�ض
مجموع���ة متنوعة م���ن المنتج���ات الجدي���دة والتقنيات
المبتك���رة في قوالب الحقن والنف���خ ،والتعبئة والتغليف،
والكيماوي���ات والإ�ض���افات ،وال�س���لع ن�ص���ف الم�ص���نعة،
والبال�س���تيكيات الهند�س���ية ،والمنتجات البال�س���تيكية،
بالإ�ض���افة �إل���ى الم���واد الخ���ام ،مث���ل المواد الم�ض���افة
والبوليمرات.
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استكمال تطوير مدينة
«البوابة الصناعية الخاصة»

وقعت شركتا «أساس» لتطوير وتشغيل المدن

المطور لمدينة البوابة
الصناعية ،و«مشيد العربية»
ّ

الصناعية ،اتفاقية إلدارة وتشغيل وصيانة مدينة
«البوابة الصناعية الخاصة» الواقعة جنوب المدينة
الصناعية الثانية في الرياض ،لمدة ثالث سنوات.

وتن�ص االتفاقية التي وقعها في ح�ضور المهند�س �صالح
الر�شيد ،مدير عام الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق
التقنية «م���دن» ،كل من را�شد بن ع�ساف العجمي المدير
التنفيذي ل�شركة «�أ�سا�س» ،والمهند�س �صباح بن محمد المطلق
رئي�س مجل�س �إدارة �شركة َ«م ِ�شيد العربية»� ،أن تتولي �شركة
«�أ�سا�س» التي ت�شرف عليها «مدن» ،مهام الإ�شراف والرقابة
العامة ،وتوفير الخدمات الأمنية ،في مدينة «البوابة ال�صناعية
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الخا�صة» ،والقيام بكافة �أعمال الت�شغيل وال�صيانة ل�شبكات
ال���ري ،ومكافحة ال��ح��رائ��ق ،والإن����ارة ،وال�صرف ال�صحي،
والنظافة ،و�صيانة وتجميل المناطق الخ�ضراء وزراعتها.
وي�أتي توقيع هذه االتفاقية في �إطار جهود «مدن» لإقامة مدن
�صناعية متطورة وجاذبة ،تتمتع بخدمات متميزة ،وخدمات
�إداري���ة وت�شغيلية ولوج�ستية عالية ال��ج��ودة ،وتوفير البيئة
المحفزة على الإنتاج.
يذكر �أن «مدن» قامت بالترخي�ص لإن�شاء �ست مدن �صناعية
خا�صة ،ت�ستوعب نحو  86م�صنع ًا بين منتج وتحت الإن�شاء
والت�أ�سي�س� ،إ�ضافة �إل��ى م��دن �أخ��رى تحت التطوير و�أخ��رى
تحت الدرا�سة ،ف�ض ًال عن تلقيها طلبات جديدة للح�صول على
تراخي�ص لمدن �صناعية خا�صة بم�ساحة اجمالية تقدر بـ 50
مليون ريال.

«مدن» تلتقي الصناعيين
من خالل ورش التطوير الصناعي

ً
عددا من
نظمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خالل شهر نوفمبر الماضي،

ورش العمل الخاصة بتطوير العمل الصناعي ،شملت (المدينة الصناعية األولى بجدة -المدينة الصناعية

الثانية بالرياض -والمدينة الصناعية الثانية بالدمام) ،حضرها جمع من المستثمرين الصناعيين ،وممثلون عن

صندوق التنمية الصناعية وصندوق تنمية الصادرات.

وناق�ش المجتمعون �آليات تعزيز نمو القطاع ال�صناعي،
من خالل التعريف بم�شروعات «مدن» في المدن ال�صناعية،
وم��ا تقدمه من منتجات لل�صناعيين على اختالف حجم
ا�ستثماراتهم وت��ن��وع �أن�شطتهم ،كما ت��ط��رق��وا للتعريف
بم�صادر وفر�ص التمويل ال�صناعي ،ومناق�شة مو�ضوعات
ك��ف��اءة الطاقة ،وا�ستخدام التكنولوجيا ل��زي��ادة معدالت
الكفاءة ال�صناعية ،في ظل ما ت�شهده المملكة من نم ٍو كبير
في القطاع ال�صناعي ،وما ترتب على ذلك من زي��ادة في

�أعداد الم�ستثمرين والم�صانع ،وتعدد �أنماط الإنتاج ،وتنوع
ال�صناعات.
وت���ه���دف ه���ذه ال���ور����ش ،وال���ت���ي ت����أت���ي ���ض��م��ن ب��رن��ام��ج
اللقاءات الدورية التي تجمع �إدارة «مدن» مع �شركائها من
الم�ستثمرين ال�صناعيين في كل مناطق المملكة� ،إلى تحفيز
الحوار والنقا�ش بين الأطراف الفاعلة في قطاع ال�صناعة،
و�صو ًال لنتائج داعمة ال�ستمرار نمو القطاع ،وتذليل المعوقات
والتحديات المحيطة به.
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«مدن» تنضم إلى عضوية المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة ()EFQM
ان��ض��م��ت الهيئة ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��م��دن الصناعية

وم��ن��اط��ق التقنية «م����دن» لعضوية المؤسسة

ً
عددا
األوروبية إلدارة الجودة ( )EFQMوالتي تضم

ً
كبيرا من المنظمات من القطاعين العام والخاص من

جميع دول العالم.

24

العدد ( - )42فبراير 2017م

وج��اء ح�صول «م���دن» على ع�ضوية ()EFQMب�سبب
تطبيقها لمعايير النموذج الأوروبي للتميز الم�ؤ�س�سي ،والذي
يعتبر �أح��د �أكبر النماذج الم�ستخدمة في العالم في هذا
المجال.
وتتيح ه��ذه الع�ضوية م��ن و���ص��ول “مدن” �إل���ى قاعدة
معلومات المنظمة ،والتي تعر�ض لأف�ضل الممار�سات و�أدوات
�إدارة التميز وتقييم الأداء في مجال التميز الم�ؤ�س�سي،
وتطبيق معايير النموذج الأوربي للمنظمات.
كما تمكن ع�ضوية “مدن” في ( ،)EFQMمن تعرفها
على المتغيرات في البيئة الخارجية ،وترجمتها �إلى فر�ص
محتملة ذات عائد �إيجابي في المنظور الم�ستقبلي عبر
م�ؤ�شرات �أداء خا�صة بالبيئة واالقت�صاد والمجتمع والحوكمة
والت�شريعات ،كما تعزز من �أدائها على �صعيد اال�ستدامة
والإب��داع واالبتكار ،والإدارة بالكفاءة ،و�سرعة التكيف مع
التغيير ،ال�سيما �أن تحفيز القطاع ال�صناعي في المملكة بات
ي�شكل �أحد المحاور الرئي�سية في ر�ؤية .2030

«مدن» :الشراكة بين القطاعين العام
والخاص تقلل التكاليف
وتضاعف الجودة وتضمن االستدامة

أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق المختلفة م��ع ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ص �أه��م��ي��ة ك��ب��رى ،وتف�سح
التقنية “مدن” ،على ضرورة تفعيل وتمتين الشراكة المجال �أمامها لتولى م�شروعات تطوير وت�شغيل و�صيانة
ما بين القطاعين الحكومي والخاص ،السيما في ال��م��دن ال�صناعية ،و�إن�����ش��اء المرافق ال�سكنية ،بجانب
ظ��ل المستجدات االقتصادية الحالية ،وتوجهات تفعيل ال�شراكات معه في الخدمات اللوج�ستية والخدمات
يخفف من التجارية.
وأه����داف رؤي���ة المملكة  ،2030بما
ّ
التكاليف التشغيلية والموازنات المالية التي تتحملها و�أك����د المهند�س ال��ر���ش��ي��د؛ �أن ال��م��رون��ة ف��ي ال��ل��وائ��ح
المؤسسات الحكومية ،وبما يضمن مضاعفة معايير والتنظيمات هي التي تدعم نجاح ال�شراكة بين القطاعين
الجودة والكفاءة في المشروعات محل الشراكة العام والخا�ص ،مو�ضح ًا �أن مرونة الهيكل الم�ؤ�س�سي في
“مدن” مك ّنها من تعظيم العائد واال�ستفادة من مزايا
وضمان استدامتها.
ُ
مناخ من ال�شفافية،
�شراكة الدولة مع القطاع الخا�ص في ٍ
وقال المهند�س �صالح الر�شيد مدير عام “مدن” لدى عبر توزيع الأدوار والف�صل بين مهام التخطيط والإ�شراف
“مدن” ،ومهام التمويل والإن�شاء
مخاطبته “م�ؤتمر التنمية الإدارية” ال��ذي نظمه معهد والرقابة التي تتوالها ُ
تناف�سي.
الإدارة العامة بالريا�ض� ،إن “مدن” تولي ال�شراكات والت�شغيل التي يتوالها القطاع الخا�ص وفق �أ�سلوب
ّ
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«مدن» تدشن مشاريع خدمية
بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض

دش���ن مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمراف���ق ،لتق���دم �أف�ض���ل الظ���روف البيئي���ة والمعي�ش���ية
ومناطق التقني���ة «مدن» المهندس صالح الرش���يد ،الم�س���تدامة التي تجع���ل المدن مكانا الئق��� ًا بالإقامة والعمل،
مجموعة من المش���اريع الخدمي���ة بالمدينة الصناعية وبيئة مميزة وجاذبة لال�س���تثمار ،م�ؤكد ًة حر�صها على تطوير
ً
فرعا للبنك األول (السعودي المدن ال�ص���ناعية وتقديم خدمات جديدة ومميزة فيها ،من
الثانية بالرياض ،شملت
ً
ً
وفرعا لبنك اإلنم���اء ،ليصبح عدد خالل ا�ستقطاب ا�ستثمارات القطاع الخا�ص ،لتقدم خدمات
س���ابقا)،
الهولندي
البنوك القائمة بالمدين���ة الصناعية الثانية بالرياض  6نوعية وراقية لمن�سوبي الم�صانع والفنيين والعمال.
بنوك ،تخدم شريحة واسعة من الصناعيين والعمال ،وبلغ عدد الم�ش���اريع ال�صناعية واال�س���تثمارية في المدينة
ً
أيض���ا ،حديق���ة العائل���ة ،التي ال�صناعية الثانية بالريا�ض التي ت�شرف عليها “مدن” �ضمن
كما ش���مل التدش���ين
تعد أحد أكب���ر مراكز خدمات الضياف���ة والتموين في  35مدينة �ص���ناعية �أخرى� ،أكثر من ( )1200م�شروع ًا ،يعمل
ً
ً
حديثا وفق بها �أكثر من (� )120ألف عامل ،وت�ضم عدد ًا من الم�شروعات
مطعم���ا أنش���ئ
المدين���ة ،والت���ي تُ ضم
الخدمي���ة المميزة ،كالفنادق ذات الخم�س���ة نج���وم ،بجانب
أعلى مواصفات الجودة على مساحة  2700م.2
المجمع���ات ال�س���كنية الراقية والأ�س���واق التجارية والمطاعم
يتواف���ق افتتاح مثل هذه الم�ش���روعات غير ال�ص���ناعية في ومناط���ق الترفيه ،والخدم���ات الحكومية م���ن مكاتب للغرفة
المدن ال�ص���ناعية م���ع توجهات «م���دن» الرامي���ة �إلى تحويل التجاري���ة والج���وازات والمراكز ال�ص���حية بالإ�ض���افة مراكز
الم���دن ال�ص���ناعية �إل���ى منظوم���ة متكامل���ة م���ن الخدم���ات تجارية وريا�ضية.
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بحجم استثمار  200مليون ريال

ً
عقدا
«مدن» توقع مع «الوطن العربية»
إلنشاء مصنع لألدوية في القصيم

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

ومناطق التقنية «مدن» عقدا مع شركة «الوطن

مصنع بالمدينة
العربية للصناعات الدوائية» ،إلنشاء
ٍ
الصناعية الثانية في القصيم ،على مساحة تزيد
عن  95ألف متر مربع ،وبحجم استثمار يبلغ 200
مليون ريال.

وي�أتي الم�شروع �ضمن �أهداف “مدن”لت�أمين ال�صناعات
الدوائية والم�ستح�ضرات ال�صيدالنية وم�ستح�ضرات
التجميل �شبه الدوائية بالمملكة ،في ظل ما ي�شهده هذا
القطاع من تطورٍ كبير ،بف�ضل الجهود الحكومية المحفزة
للنمو ال�صناعي ،ما يهيئ البيئة المنا�سبة للمدن ال�صناعية
للعب الدور المنوط بها في تحقيق التطور والإنتاج ودعم
االقت�صاد ال�سعودي.

و�أو�ضحت �شركة “الوطن العربية لل�صناعات الدوائية”،
�أن �إن�شاء الم�صنع ي�أتي متزامن ًا مع ر�ؤية المملكة ،2030
ومتوافق ًا مع �أهدافها في توظيف ال�شباب ال�سعودي من
الجن�سين في القطاع الخا�ص ،والم�ساهمة في زي��ادة
المناف�سة واال�ستثمار في القطاع ال�صحي وال�صناعي،
بجانب التو�سع في مجال المنتجات الطبية والتجميلية،
وفق �أعلى معايير الجودة والم�أمونية والفعالية العالمية.
وت�شهد المدينة ال�صناعية الثانية بالق�صيم ،الواقعة
بالقرب من طريق الريا�ض الق�صيم ال�سريع ،على م�ساحة
 4ماليين متر مربع ،نمو ًا م�ضطرد ًا؛ في ظل الإقبال الكبير
الذي ت�شهده من قبل الم�ستثمرين ال�صناعيين ،لما تتميز
به من بنية تحتية متطورة ،وخدمات حديثة ،ما �أ�سهم في
زيادة عدد الم�صانع ،لت�صل �إلى �أكثر من  200م�صنع في
مجاالت متعددة حالي ًا.
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ً
ً
جاهزا للصناعات المختلفة
مصنعا
()72
بالمدينة الصناعية الثالثة بالرياض
افتتحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية

وم��ن��اط��ق التقنية «م����دن» ،م��ش��روع المصانع

الجاهزة بالمدينة الصناعية الثالثة في الرياض،

ً
ً
جاهزا ،خصصت للصناعات
مصنعا
والذي يضم ()72
الغذائية والخفيفة الصديقة للبيئة ،والمشروعات

النسائية ،على مساحة تزيد عن  88ألف متر مربع.

وي�سعى الم�شروع لخدمة ال�صناعة والم�ستثمرين،
ال�سيما في مجال ال�صناعات المتو�سطة والخفيفة ،لتوفير
الوقت والجهد على الم�ستثمر ،وتحفيزه في التركيز على
عملية الإنتاج مبا�شر ًة دون الدخول في �إ�شكاالت البناء
والت�صميم.
و�أو���ض��ح��ت �شركة “ما�سك للخدمات اللوج�ستية”
المنفذة للم�شروع� ،أنه قد روعي في التنفيذ� ،أن تكون
الم�صانع متفاوتة في الم�ساحة ،لتركيب �آالت وخطوط
�إنتاج لأغلب ال�صناعات.
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وتقع المدينة ال�صناعية الثالثة بالريا�ض التي �أن�شئت
بجوار �إ�صالحية الحائر جنوبي الريا�ض عام 2010م،
على م�ساحة �إجمالية تزيد عن الـ  1.5مليون م.2

«كوكاكوال» تختار «سدير للصناعة واألعمال»
ً
مقرا لمصنعها الجديد

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية «م����دن» ع��ق��دا م��ع ش��رك��ة «ك��وك��اك��وال»

مصنع بمدينة
السعودية لتعبئة المرطبات ،إلنشاء
ٍ
سدير للصناعة واألعمال على مساحة تزيد على 187

ألف م ،2بحجم استثمار يزيد عن  100مليون دوالر.

و�سيحتوي الم�صنع عدة خطوط لإنتاج الم�شروبات الغازية
والمياه المعب�أة ،وهو ما �سيوفر �أكثر من  500فر�صة وظيفية
لل�سعوديين وال�سعوديات.
ويعك�س اختيار �شركة “كوكاكوال” لمدينة �سدير لل�صناعة
كمقر لإح��دى من�ش�آتها ،الأهمية اال�ستراتيجية
الأع��م��ال
ٍ
للمدينة كمن�صة واع��دة للعديد من الخيارات الت�صنيعية،
وكبيئة جاذبة للعالمات التجارية لال�ستفادة من �أعمال
التطوير القائمة فيها.

وتعتبر مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال ،والتي تقع على
م�ساحة �إجمالية تُق َّدر بـ  265مليون م� ،2إحدى �أكبر المدن
ال�صناعية التي تُ�شرف عليها “مدن” ،وقد �شهدت المدينة،
والتي ت�ضم  293م�شروع ًا �صناعي ًا منوع ًا بين منتج وتحت
الإن�شاء ،نقالت تطويرية عدة ،و�إر�ساء بنية تحتية حديثة
وفق �أحدث الطرز العالمية.
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في مجالي تشغيل المدن الصناعية والطاقة الشمسية

«مدن» توقع مذكرتي تفاهم
مع شركات صينية

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق ون�صت االتفاقية مع (� )TEDAأحد �أكبر مطوري وم�شغلي
التقنية «مدن» برعاية معالي وزير الطاقة والصناعة المدن ال�صناعية على م�ستوى العالم ،على نقل المعرفة
وال��ث��روة المعدنية ،رئ��ي��س مجلس إدارة الهيئة ،واال�ستفادة من التجربة ال�صينية لدعم قطاع ال�صناعة ،فيما
المهندس خالد ال��ف��ال��ح ،مذكرتي تفاهم بمجال �شملت االتفاقية مع ( )TRINAعلى التعاون ونقل الخبرات
تطوير وإدارة المدن الصناعية في المملكة ،إضافة واال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية والواعدة في مجال �إنتاج
إلى مجال الطاقة الشمسية ،مع شركتي ( )TEDAالطاقة المتجددة بالمملكة.
وث َّمنت «م��دن» دع��م حكومة خ��ادم الحرمين ال�شريفين
و( )TRINAالصينيتين.
�شراكات رئي�سية
لقطاع ال�صناعة ،وم��ا تقوم به من بناء
ٍ
وي�أتي توقيع المذكرتين بالتزامن مع الزيارة التي قام بها ت�سهم في تحفيز النمو ال�صناعي وتهيئة البيئة المنا�سبة له،
�سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئي�س مجل�س ال��وزراء من خالل ا�ستجالبها للخبرات الدولية ،بهدف نقل المعرفة
وزي��ر الدفاع الأمير محمد بن �سلمان بن عبد العزيز �إلى وتوطينها ،م��ا يحقق التطلعات ف��ي جعل المملكة قاعد ًة
�صناعي ًة كبرى ،ويدعم الر�ؤية الوطنية .2030
جمهورية ال�صين ال�شعبية.
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شملت اإلطارات والعدسات ولقاحات التطعيم

ً
فرصا
صندوق التنمية الصناعية يطرح
لتوطين بعض الصناعات المهمة
عرض صندوق التنمية الصناعية السعودي على و�أواني المائدة الزجاجية ،والعد�سات البال�ستيكية للنظارات
ً
عددا من الفرص الطبية� ،إلى جانب ال�صناعات ذات العالقة بالقطاع الطبي
المستثمرين في القطاع الصناعي،
الصناعية المتنوعة التي تستهدف إنشاء مشروعات كمجال االن�سولين الب�شري ،ولقاحات التطعيم الب�شري.
وا�ستند ال�صندوق في عر�ضه لهذه الفر�ص ،على �أحدث
صناعية في مجاالت مختلفة.
الأرقام والم�ؤ�شرات االح�صائية لتحديد الفر�ص اال�ستثمارية
وح���دد ال�����ص��ن��دوق مجموعة م��ن ال��ف��ر���ص اال�ستثمارية ال��واع��دة ،التي تلبي حاجة ال�سوق المحلية وت�سد الفجوة
ال�صناعية في مجاالت متنوعة من بينها� ،إطارات �سيارات في بع�ض المنتجات اال�ستراتيجية ،اعتمادا على م�ستوى
الركاب وال�شاحنات الخفيفة ،و�صمامات الحديد المطاوع ،اال�ستهالك وحجم الطلب الم�ستقبلي.
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ً
ً
إلكترونيا
تطبيقا
“التجارة” تدشن
للتخفيضات التجارية

دشنت وزارة التجارة واالستثمار ،تطبيق «تخفيضات» اإللكتروني ،الذي يهدف إلى تقديم جميع التخفيضات

وميسر للمستهلكين عبر األجهزة الذكية.
التجارية المرخصة من قبل الوزارة بشكل سهل
َّ

ويعد التطبيق م�صدر ًا رئي�س ًا لمعرفة جميع التخفي�ضات
التجارية المرخ�ص لها والحديثة في المملكة ،والتي يمكن
ال��و���ص��ول �إليها عبر البحث المبا�شر ف��ي ق��اع��دة بيانات
وزارة التجارة واال�ستثمار ،وه��و م��ا يوفر الجهد والوقت
على الم�ستهلكين في البحث عن التخفي�ضات المنا�سبة،
وحمايتهم من العرو�ض والتخفي�ضات الوهمية.
ويتوفر تطبيق «تخفي�ضات» والذي ح�صل �أكثر من � 27ألف
منفذ بيع ،و�أكثر من � 700ألف منتج حتى الآن على ترخي�صه،
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عبر متجري ( )Appleو(� )Google playأو من خالل
الموقع الإلكتروني على الرابط (.)sales.sa
ويمتاز التطبيق بميزة البحث عن �أي منتجات غذائية �أو
ا�ستهالكية� ،أو �أي محال تجارية يهتم بها الم�ستهلك ،مع
�إمكانية معرفة ن�سبة التخفي�ض ومدة العرو�ض ،كما يم ِّكن
من الو�صول �إل��ى مواقع التخفي�ضات عبر خدمة الخرائط
التي تم ِّكن بدورها من معرفة مختلف التخفي�ضات التجارية
المحيطة بموقع الم�ستهلك.

تطبيق الئحة البالستيك القابل للتحلل
على  16منتج
حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

ً
موعدا لبدء تطبيق
والجودة ،منتصف إبريل المقبل

الالئحة الفنية لمنتجات البالستيك القابل للتحلل
على المستوردين وجميع المصانع الوطنية ،والتي
تشمل  16منتجا ،منها :أكياس الرسائل البريدية،

وأك��ي��اس األم��ان��ات وال��ط��رود البريدية ،واألك��ي��اس
المستخدمة في تغليف الخبز والجوز والحلويات.

و�أل��زم��ت الهيئة ك��اف��ة الم�ستوردين وجميع الم�صانع
الوطنية ،بالخ�ضوع لتطبيق ه��ذه الالئحة ،منوه ًة بحظر
�صناعة� ،أو ا�ستيراد� ،أو و�ضع� ،أو عر�ض ،المنتجات غير
المطابقة لبنود هذه الالئحة� ،أو حتى مجرد الإعالن عنها،
منوه ًة ب�أن عدم ا�ستيفاء المنتج لمتطلبات الالئحة يعد �سبب ًا

كافي ًا ل�سلطات م�سح ال�سوق والجهات الرقابية ،للحكم ب�أن
المنتج غير مطابق ،وقد ي�شكل خطرا على �صحة و�سالمة
الم�ستهلك وعلى البيئة.
و�أو�ضح فرع الهيئة بالمنطقة ال�شرقية� ،أن الهدف من
ح�صر مدة الترخي�ص في ا�ستخدام ال�شعار على المنتجات
بعام واحد ،هو الحيلولة دون
البال�ستيكية عند بداية التطبيق ٍ
تزوير ال�شعار ،ولل�سماح للهيئة بتطوير ال�شعار عبر �إدخال
الأرقام الإلكترونية ،م�شير ًا �إلى �إمكانية زيادة �صالحية مدة
الترخي�ص بعد �ضبط ال�سوق.
يذكر �أن عملية ا�ضافة المادة الكيماوية الم�ساعدة على
التحلل ال تتطلب تغيير ًا في خطوط الإنتاج ،كما �أن المنتجات
غير المعر�ضة للحرارة �أو الظروف البيئية الأخرى ال تت�أثر
بهذه الإ�ضافة ،بل تبقى �سليمة في المخازن.
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«التجارة» تمنح السجالت التجارية هوية
اعتبارية وتلغي ختم الشركات

أعلنت وزارة ال��ت��ج��ارة واالستثمار إق��راره��ا منح و�أو�ضح الق�صبي �أنه �صدر قرار ب�إلغاء «ختم ال�شركة»،
��زم��ا للتوثيق والم�صادقة على
برقم تعريفي
السجالت التجارية هوية اعتبارية
موحد حيث ل��م يعد الختم ُم��ل ً
ّ
ٍ
م�ستندات ال�شركات ،كما ن��وه �إل��ى �أن عقد الجمعيات
إلكترونيا مع الجهات الحكومية.
( )700يربطها
ً
وقال وزيرها ماجد الق�صبي� ،إن الهدف من هذا الإجراء ،العمومية لل�شركات الم�ساهمة المقفلة وال��دع��وة �إليها
�سيكون �إلكترون ًيا.
تح�سين البيئة اال�ستثمارية وتعزيز التناف�سية.

الخارجية تقر آلية جديدة تمنح التأشيرات للمستثمرين
األجانب خالل  24ساعة

أق���رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ،آل��ي��ة ج��دي��دة لتسهيل

وتسريع إج��راءات منح التأشيرات التجارية لدخول

المملكة إلكترونيا ،وفق ضوابط وشروط تسهم

في السماح للمستثمرين األجانب بزيارة المملكة
واالط�لاع على المجاالت والفرص االستثمارية
المتاحة خالل  24ساعة من تسلم جواز الزائر.
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و�ص ًّنف التنظيم الجديد ت�أ�شيرات الزيارة التجارية �إلى
ثالث فئات (زي��ارة تجارية لمن�ش�أة عاملة في المملكة-
زيارة رجال الأعمال -وت�أ�شيرة الزيارة للوفود التجارية).
وب��ات ا���ص��دار ت�أ�شيرات ال��زي��ارة يتم �إلكترونيا دون
الحاجة �إلى خطاب دعوة ،كما تم �إلغاء الم�صادقة على
خطابات الدعوة من الغرف التجارية.

حتى نهاية 2016

ً
عقدا
“مدن” تُ خصص أكثر من ()6,000
لمشاريع صناعية واستثمارية
بلغ عدد العقود التي خصصتها الهيئة السعودية

للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» حتى نهاية

العام  ،2016أكثر من ( )6,000عقد لمشاريع صناعية

واستثمارية ،شملت مختلف المدن الصناعية التي
تشرف عليها في كل أنحاء ومناطق المملكة.

وي�أتي هذا التطور في ظل ا�ستمرار النمو الت�صاعدي
لم�ساحات الأرا�ضي ال�صناعية المطورة خالل ال�سنوات
الت�سع الما�ضية ،والتي قفزت من  40.5مليون م 2في
2007م� ،إلى �أكثر من  190٫4مليون م 2بنهاية 2016م،
مكتملة الخدمات من البنى التحتية الأ�سا�سية والخدمات
الم�ساندة.
وت�شكل حزمة الحوافز� ،سواء التي تقدمها “مدن” �أو

بع�ض الجهات الأخ��رى ،ال�سيما الجهات التمويلية ،والتي
من �أهمها �أ�سعار الأرا�ضي ال�صناعية المطورة والمدعومة
ببنية تحتية من المرافق والخدمات ،والم�صانع الجاهزة
المقدمة لدعم رواد الأعمال و�أ�صحاب المن�ش�آت المتو�سطة
وال�صغيرة خا�ص ًة في مجال ال�صناعات الخفيفة ،عامل
جذب كبير لل�صناعيين للإقبال على اال�ستثمار في الأرا�ضي
ال�صناعية المطورة.
تجدر الإ���ش��ارة �إل��ى �أن “مدن” تمكنت بف�ضل تطبيق
م�ؤ�شرات التنفيذ والت�شغيل ،من متابعة الم�شاريع القائمة
في مدنها ال�صناعية ،للت�أكد من �أنها تعمل وتنتج بال
معوقات ،كما تمكنت من تقديم الدعم الفني والإداري
الالزم لعدد من الم�صانع التي واجهت بع�ض التحديات في
بدء الإنتاج ،وهي اليوم ناجحة ومنتجة.
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أكثر من ( )28ألف طالب وطالبة
يزورون المدن الصناعية خالل 2016م
استقبلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية

ومناطق التقنية «م���دن» ،خ�لال ال��ع��ام المنصرم
 ،2016ضمن برنامجها لزيارات المصانع ،أكثر من ()28

ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

و�شمل برنامج الزيارات الطالبية الذي تنفذه «مدن» في
�إط��ار برامجها للم�س�ؤولية االجتماعية ،الهادفة �إل��ى ربط
العملية التعليمية بمعايير الإنتاج ،واط�لاع وتوعية الن�شء
والطلبة عن دور ال�صناعة في النه�ضة االقت�صادية للمملكة،
وتب�سيط فكرة بع�ض ال�صناعات وتقريبها �إل��ى عقولهم،
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ال�سيما �صغار ال�سن ،معظم المدن ال�صناعية التي ت�شرف
عليها «مدن» في كافة مناطق المملكة.
ويتم خالل الزيارة اطالع الطالب والطالبات على خطوط
الإنتاج ،و�أن��واع ال�صناعات و�أنماطها ،وتعريفهم بالتقنيات
ال�صناعية الحديثة ،والآالت والمعدات الم�ستخدمة في
الت�صنيع داخل المدن ال�صناعية.
وثمنت «مدن» ل�شركائها من الم�صانع في المدن ال�صناعية
م�ساهمتها المميزة في �إنجاح برنامج الزيارات الطالبية
للعام 2016م ،داع��ي�� ًة جميع الم�صانع �إل��ى الم�شاركة في
ا�ستقبال زيارات برنامج العام الجاري 2017م.

أخـبــار الشــركات

مباشرا
جويا
يدشن ً
ّ
طيران «ناس»
ً
خطا ً
بين جدة وينبع
ّ
دشنت شركة “ن��اس القابضة”ً ،
خطا جويا جديدا

لطيران ناس ،يربط بين مدينتي جدة وينبع ،بواقع ثالث
رحالت أسبوعية مباشرة ،وذلك ضمن خطتها التطويرية

والتوسعية في وجهاتها داخل المملكة للعام 2017م.

وقال بندر المهنا ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة� ،أن توجههم
لتقديم المزيد من الخدمات ل�ضيوفهم في المنطقة الغربية،
دف��ع �شركته باعتبارها الناقل الجوي الوطني ،لأن تقوم
بتغطية وجهات جديدة في مختلف مناطق المملكة ،ي�أتي في
مقدمتها خط (جدة-ينبع).
يذكر �أن رح�لات ط��ي��ران نا�س بين المدينتين ،والتي
ت�ستغرق ق��راب��ة ال�����س��اع��ة ال���واح���دة ف��ق��ط� ،ستكون �أي���ام
(ال�سبت-الثالثاء-الخمي�س) على متن طائرات من طراز
(.Airbus (A320

روتانا تعتزم افتتاح  4فنادق جديدة بالمملكة

تعتزم شركة “روت��ان��ا” ال��رائ��دة بمجال إدارة تندرج تحت عالمتها الفندقية “�سنترو من روتانا”،
ال��ف��ن��ادق بالشرق األوس���ط وإفريقيا وجنوب وتقدم تجربة �إقامة ع�صرية ب�أ�سعار منا�سبة.
آسيا وأوروب��ا الشرقية ،افتتاح  4فنادق جديدة و�أك��د هات�شين�سون الأهمية البالغة للمملكة �ضمن
�إط��ار خطة “روتانا” التو�سعية بالمنطقة ،خا�ص ًة في
بالمملكة خالل هذا العام .2017
ظل التوجه الكبير للمملكة نحو تنويع االقت�صاد ،و�سعيها
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي للعمليات بال�شركة غاي لإنعا�ش قطاع ال�سياحة وال�ضيافة ،ايمان ًا منها بدوره
هات�شين�سون� ،أن الفنادق الأربعة التي �ستفتتح بالمملكة المحوري في دفع عجلة النمو الم�ستدام وال�شامل.
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باالشتراك مع مجموعة محمد العجيمي السعودية

«تايهان» الكورية لألسالك الكهربائية
ً
مصنعا بالسعودية
تنشئ
أعلنت شركة “تايهان” الكورية الجنوبية لألسالك

الكهربائية ،ع��ن تأسيسها ل��ش��رك ٍ��ة مشتركة مع

مجموعة محمد العجيمي السعودية في الرياض،
أط��ل��ق عليها اس��م “ت��اي��ه��ان ال��س��ع��ودي��ة”(Saudi

 ،)Taihanوذلك لمقابلة الطلب المتزايد لمعدات
الجهد العالي.

وتخطط “تايهان ال�سعودية” لإنتاج مو�صالت الكابالت
والمواد العازلة لتيار الجهد العالي المتردد ( )HVك�أول
�شركة �سعودية ،حيث تعتمد ال�سعودية اعتماد ًا كلي ًا على
وارداتها من �ألمانيا والواليات المتحدة وغيرها.

ومن المتوقع �أن ت�ستكمل ال�شركة �إن�شاء م�صنعها الذي
�سيتم بناءه في مجمع �صناعي بالقرب من الريا�ض في
م�ساحة � 8ألف متر مربع ،في الربع الثالث من العام الجاري.

«فايزر» و»تبوك» لألدوية توقعان اتفاقية
للتعاون الدوائي
ً
اتفاقا
وقعت شركة “فايزر” السعودية المحدودة،

ً
ً
حصريا مع شركة “تبوك لألدوية” تستهدف
تجاريا

رفع وتعزيز ق��درات التصنيع المحلية بشركة تبوك
والمقدرات التسويقية العالمية لشركة “فايزر”

السعودية المحدودة.

وتن�ص االتفاقية على �أن تمتلك “فايزر” حقوق ًا ح�صري ًة
لت�سويق وتوزيع الأدوية عالية الجودة ذات العالمات التجارية
المرموقة ،ما ي�سهم في تعزيز توفر الأدوية الهامة بالمملكة
ف��ي م��ج��االت عالجية مهمة ك���أم��را���ض ال��ج��ه��از الع�صبي
المركزي ،وغ�سيل وزراعة الكلى ،وجراحة الم�سالك البولية.
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«أسواق عبد الله العثيم» تفتتح فرعها
الـ  162في حي الغروب بالرياض
دشنت شركة “أس��واق عبد الله العثيم” أحدث

فروعها ال��ـ  162على مستوى المملكة في حي
الغروب بمدينة الرياض ،على طريق (الرياض-مكة

المكرمة).

وقالت ال�شركة �إن افتتاح هذا الفرع ي�أتي وفق الخطط
اال�ستراتيجية طويلة الأم��د التي ر�سمتها ال�شركة للتو�سع
والتطوير في كل �أنحاء المملكة ،وتلبية للطلب المتزايد من
العمالء لتوفير االحتياجات المختلفة للمت�سوق من المنتجات
اال�ستهالكية والغذائية.

ً
معرضا في المدينة المنورة
«جرير» تفتتح
باستثمارات  60,5مليون ريال

أعلنت شركة “ج��ري��ر للتسويق” ع��ن افتتاحها

ً
ً
جديدا لمكتبة جرير في المدينة المنورة،
معرضا

ليصبح المعرض رقم  39في المملكة ،و 47من
إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية ،ويعد هذا
المعرض الثاني ال��ذي تم افتتاحه منذ بداية عام

2017م.
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ويحتوي المعر�ض الجديد ،الذي يبلغ حجم ا�ستثماراته
 60٫5مليون ري���ال ،وال��واق��ع على طريق الملك عبد اهلل
(الدائري الثاني) بالمدينة المنورة ،على جميع منتجات
مكتبة جرير المعروفة.
وكانت ال�شركة قد افتتحت معر�ض ًا جديد ًا لها في الكويت ،هو
الثالث لمكتبة جرير في الكويت ،با�ستثمارات  15مليون ريال.

فعاليات ومعارض

القمة السنوية الثالثة للطاقة والنقل

ً
مساء
صباحا الى 11:00
الزمان 16- 15 :مارس 2017 ,من 8:00
ً
المكان :فندق ماريوت-الرياض
لالتصال هاتف+919880022722 :

البريد الكترونيjaisimha.das@nispana.com :
رابط الفعاليةhttps://mepowertrans.com :

معرض التجارة االلكترونية

معرض التجارة االلكترونية
e-commerce Exhibition
ابريل 2-4 / 2017
رجب 5-7 / 1438/
الفورسيزون  -الرياض

المنظمون الزمان 4-2 :أبريل 2017

المكان :فندق الفورسيزونز-الرياض

لالتصال هاتف+966550204411 / +966114633600 :
البريد الكترونيralsarari@gmail.com :

رابط الفعالية//:http :
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المعرض السعودي للبالستيك والصناعات
البتروكيمياوية 2017

الزمان :في الفترة من  27فبراير حتى  2مارس 2017

المكان :مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض-الرياض
لالتصال هاتف+966 11 2295604 :

البريد الكتروني info@recexpo.com :

رابط الفعاليةhttp://www.saudipp.com :

معرض حرف وتصاميم
الزمان 14- 12 :مارس 2017

المكان :برج رافال كمبنسكي-الرياض
االتصال :الهاتف0568165155 :

البريد الكترونيinfo@gexpo.co :

رابط الفعاليةhttp://madeindesignksa.com :
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مدينة سدير للصناعة واألعمال
صناعية متعددة
لخيارات
واعدة
منصة
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
مط ً
ً
تطورا ّ
ردا ،وطفرة اقتصادية ملموسة ،دفعته ألن يصبح من
يشهد القطاع الصناعي في المملكة

مساهمة في رفع معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،وتنويع مصادر الدخل
أهم القطاعات اإلنتاجية
ً

رئيسا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة
جزءا
ً
وتحسين ميزان المدفوعات ،إضافة إلى تغطيته ً
إلى األسواق الخارجية.
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استيعاب الخيارات التصنيعية
تعتبر مدينة «�سدير لل�صناعة والأعمال» التي تُ�شرف عليها
الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن»� ،إحدى
المدن ال�صناعية التي تع َّول عليها الدولة ال�ستيعاب الكثير من
الخيارات الت�صنيعية ،كونها �إحدى المدن المفتوحة على عدة
خيارات �صناعية ذات مردود اقت�صادي واجتماعي وا�سع ،ولما
تتميز به من بنية تحتية ع�صرية ،وحوافز تجارية وت�سويقية
مرتقبة ،ما يمنحها �أهمية ا�ستراتيجية ويحولها �إل��ى من�صة
واع��دة لعدد من الأعمال ال�صناعية ،ويخلق فيها بيئة جاذبة
لال�ستثمارات والم�شاريع التطويرية.

دعائم لوجستية
وقد اكت�سبت المدينة التي احت�ضنت حتى نهاية 2016م عدد291
م�شروع ًا ما بين ا�ستثماري وم�صانع جاهزة وم�شاريع �صناعية (منتجة
وتحت الإن�شاء)� ،شهرتها المحلية والعالمية الوا�سعة ،لوقوعها عند ملتقى
طرق برية ،وعند خط ال�سكك الحديدية لقطار (ال�شمال-الجنوب)
الذي يعتبر �أحد �أهم الدعائم اللوج�ستية ،ف�ض ًال عن �ضمها م�ساحات
وا�سعة للأن�شطة ال�صناعية واال�ستخدامات ال�سكنية والأن�شطة التجارية
والمعار�ض ومراكز الخدمات والمرافق العامة والطرق والم�ستودعات،
ما يوفر لجميع رجال الأعمال ،الفر�صة لال�ستثمار في مختلف المجاالت
المتاحة� ،سواء ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو التجارية �أو الخدمية.
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استثمار بـ  6مليار ريال
وا�ستثمرت «م���دن» ف��ي تجهيز البنية التحتية لمدينة
«�سدير لل�صناعة والأعمال» التي تقع على ُبعد  120كيلو متر
�شمالي مدينة الريا�ض ،على الطريق الدولي بين الريا�ض
والق�صيم ،في م�ساحة  265مليون م 2حولي مليار ريال ،فيما
بلغ حجم اال�ستثمار في م�شاريعها الجاري تنفيذها ما يقارب
الـ  6مليارات ريال ،والتي من �أهمها م�صنع �شركة «�سدير
ل�ل�أدوي��ة» ،وال��ذي خ�ص�صت له م�ساحة � 77أل��ف م 2لإقامة
م�صنع لأدوي��ة ال�سرطان ،ب�شراكة �سعودية كورية جنوبية،
ُيعد الأول من نوعه في المنطقة في مجال �صناعة �أدوي��ة
ال�سرطان.

عالمات تجارية دولية
وا�ستتبعت مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال تق�سيم ًا مثالياً
للم�صانع حيث ق�سمتها على منطقتين ت�صنيعيتين ،هي منطقة
ال�صناعات المتو�سطة والخفيفة وت�ضم ال�صناعات المتو�سطة،
والتي ت�شمل (ت�شكيل المعادن والبال�ستيك ومنتجات ال��ورق،
وال�صناعات ال��غ��ذائ��ي��ة ،وال�صناعات ال��دوائ��ي��ة وال�صناعات
الكيماوية ،وغيرها ،ومنطقة ال�صناعات الثقيلة التي ت�شمل
مواد البناء ،وال�صناعات المعدنية الثقيلة ،مثل �صهر ودرفلة
المعادن ،كما ت�ضم المدينة العديد من العالمات التجارية
الدولية والمحلية الرائدة مثل (�شركة �سمنان ،وند�سور ،هرفي،
دهانات الجزيرة ،م�صنع �شركة �أدوية �سدير ال�صناعية ،م�صنع
المواد الفعالة الطبية ،مركز (الند مارك العربية) ،م�صنع �شركة
(كوكاكوال) العالمية وغيرها.

األمن الصناعي

المساحة المطورة
 12,8مليون م2
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نقالت تطويرية
وقد �شهدت مدينة «�سدير لل�صناعة والأع��م��ال» التي تعد
�أكبر المدن ال�صناعية قرب ًا من العا�صمة الريا�ض ،والتي
بتخطيط فريد من قِبل �شركة �سنغافورية ،عدة نقالت
حظيت
ٍ
تطويرية ،حيث تم تطوير المرحلة الأول��ى منها بم�ساحة 8
مليون م 2وبموا�صفات خا�صة ،كما تم �إر���س��اء بنية تحتية
حديثة وفق �أح��دث الطرز والطرق الرابطة ،و�شبكات مياه
وكهرباء وت�صريف ال�سيول لتكون مدينة نموذجية ،ومن ثم
توالت النقالت التطويرية لت�صل الم�ساحة المط َّورة فيها
حتى الآن م�ساحة  12.8مليون م ،2مع وجود م�ساحات كبيرة
من الأرا�ضي ،ت�سمح ب�إحداث التو�سعات الم�ستقبلية ،في ظل
تزايد الطلب على الأرا�ضي ال�صناعية في المنطقة ،ح�صول
ال�صناعيين على مزيد من الخيارات لال�ستثمار في جميع
�أنواع ال�صناعات.
إنجازات كبيرة
وقد �شهد العام المن�صرم 2016م �إنجاز عدة �أعمال في
المدينة� ،صب مجملها في خانة ت�سهيل الأداء وخلق البيئة
ال��ج��اذب��ة لال�ستثمار ،م��ن �أهمها ال��ق��رارات ال��ج��دي��دة التي
اتخذتها “مدن” والقا�ضية ب�إ�صدار الت�صاريح لجميع معدات

النقل ،والبدء بتطبيق نظام ( )S5للأمن ال�صناعي ،وت�شغيل
�سيارات التدخل ال�سريع ،كما �شهدت المدينة عدة م�شاريع
ت�أهيلية ،مثل ت�أهيل محطتي الكهرباء ( )1و( ،)2وغيرها من
الم�شروعات المهمة.
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الصناعات البالستيكية وإسهامها
في االقتصاد الوطني

تضاعفت قدرة اإلنتاج الخليجي من البالستيك ثالث مرات ( )%300خالل السنوات العشرة الماضية ،لتصل

ً
محققا حجم إي��رادات بلغ  32مليار دوالر ،بحسب تقرير مؤشرات صناعة
إلى  26.2مليون طن في 2015
ً
عالميا ،وما صاحب
البالستيك في دول التعاون ،وذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في اسعار النفط

ذلك من انعكاسات سالبة القت بظاللها على ميزانيات معظم الدول.

تعزيز مؤشرات األسواق الخليجية
وي�شهد قطاع ال�صناعات البال�ستيكية في دول منطقة التعاون
الخليجي عموم ًا؛ تطور ًا وانتعا�ش ًا كبيرين� ،أهلت لأن يتراوح
انتاج المنطقة مجتمع ًة خالل العام 2016م ما بين  %12-15من
مجمل الإنتاج العالمي ،ما جعل من هذا القطاع العب ًا رئي�سي ًا
في تعزيز م�ؤ�شرات �أ�سواق المال الخليجية ،وداعم ًا �أ�سا�سي ًا
القت�صاداتها ،خا�صة و�أن المنطقة تعد المحور الرئي�س لت�صدير
اللدائن البال�ستيكية وال��م��واد الخام المتوفرة فيها بكميات
كبيرة ،والتي �أهمها البولي �إيثلين والبولي بروبلين� ،إلى �أكثر من
 150دولة حول العالم.
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 %25زيادة في اإلنتاجية بحلول 2020
ويرى خبراء في االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات،
�أن انفتاح منتجي البال�ستيك في دول مجل�س التعاون الخليجي
�أمام ال��ر�ؤى والأفكار المبتكرة والبحوث ودرا�سات ال�سوق ،وما
طر�أ على منتجات ال�صناعات البال�ستيكية من زيادة في الطلب
المحلي والعالمي� ،سيعمل جميعه على رف��ع القدرة الإنتاجية
لدولها ،لتتجاوز انتاجيتها حاجز الـ  33.3مليون طن ًا بحلول العام
� ،2020أي بزيادة  %25عن م�ستويات الطاقة االنتاجية الحالية،
وهو ما يفتح الباب وا�سع ًا �أمام دول الخليج المنتجة ،ويتيح لها
الفر�صة لتزيد من عمليات الإنتاج والت�صدير لرفع مدخالتها،

واال�ستحواذ على م�ساحات جديدة من حجم اال�ستهالك العالمي
للبال�ستيك ،والذي من المتوقع �أن يتجاوز  540مليون طن ًا بحلول
عام  ،2020كما توقعوا في المقابل؛ �أن ينمو ا�ستهالك المنطقة
لنحو  ،%8مقابل  %25ف��ي ب��ل��دان �أوروب����ا ،و %37ف��ي البلدان
الآ�سيوية ،خالل الخم�س �سنوات القادمة.
دور محوري في النهضة الصناعية الوطنية
وتتجه المملكة التي �سجلت �صادراتها البال�ستيكية عام 2015
وح��ده ما يزيد عن ال��ـ  13مليون طن ًا ،وه��و ما ي��وازي  %10من
�إجمالي �صادرات المملكة ،و�أكثر من ثلثي �إجمالي ال�صادرات
ال�صناعية ،بن�سبة ت��ج��اوزت ال��ـ  %35من جملة �صادراتها غير
النفطية خالل العام الما�ضي ،والتي تقدر ب�أكثر من  6مليارات
ري��ال ،ب�شكل جاد نحو تعزيز م�ستويات االعتماد على المنتجات
ال�صناعية البال�ستيكية المحلية ،والتي المتوقع لها �أن تلعب بجوار
ال�صناعات البتروكيماوية؛ دور ًا محوري ًا في النه�ضة ال�صناعية
الوطنية الجديدة التي تقبل عليها المملكة ،تحقيق ًا للتنمية
الم�ستدامة ،وتنويع ًا لم�صادر دخلها ،خا�ص ًة في ظل تراجع �أ�سعار
المواد الخام من م�شتقات النفط ،وم�ساهمة ذلك في ارتفاع الطلب
على المنتجات البال�ستيكية النهائية ،مع توقعات ب�أن ينمو قطاع
البال�ستيك في المملكة بمعدل � ٪ 3.2سنويا حتى عام 2020م.
الركيزة لزيادة القيمة المضافة
تلزم التحديات التي تجابه ال�صناعات البال�ستيكية في
المملكة المنتجين ب�ضرورة تنويع محفظة منتجاتهم تحقيق ًا

توقعات بأن ينمو قطاع
البالستيك في المملكة بمعدل
 %3.2سنويا حتى 2020

تراوح إنتاج دول الخليج من
الصناعات البالستيكية خالل
2016م ما بين  %15-12من
مجمل اإلنتاج العالمي
للتو�سع الم�ستقبلي ،خا�صة و�أن هذا القطاع يحظى بالكثير من
الت�سهيالت االقت�صادية التي تقدمها الحكومة� ،إ�ضافة �إلى ميزة
الوفرة في المواد الأولية ،والعمالة الوطنية والوافدة المدربة،
وما ت�شهده المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة في قطاع �صناعة
البال�ستيك التحويلية من تطور ونم ٍو كبيرين ،الأمر الذي يجعل
ال�سوق ال�سعودي واعد ًا ،وركيز ًة �أ�سا�سي ًة لزيادة القيمة الم�ضافة
وخلق فر�ص العمل ،خا�صة في المجاالت المحفزة ذات ال�صلة
المبا�شرة بهذا المجال.
فرق السعر بين الصادر والوارد
على الرغم من الأهمية الكبرى لل�صناعات البال�ستيكية
التحويلية في دورة االقت�صاد� ،إال �أنها الت��زال بعيدة عن لعب
دورها المن�شود في �أن تكون واحدة من �أهم الروافد االقت�صادية
الداعمة للدخل القومي ،ويرجع ال�سبب في ذلك لحوجتها للمزيد
من االهتمام والدعم ،وتفعيل وبلورة ميزاتها الن�سبية ،و�صبها في
قوالب تمكنها من خلق المردود الإيجابي المنا�سب ،خا�صة و�أن
هذه ال�صناعة قادرة على دعم الميزانية ب�سخاء ،وتوفيرها لمبالغ
كبيرة جدا من العمالت الأجنبية ،حال العدول عن ت�صديرها
كمواد خام ،واال�ستعا�ضة عن ذلك بت�صديرها في �شكل منتجات
نهائية ،واال�ستفادة من فرق ال�سعر بين ال�صادر والوارد ،بجانب
ما تلعبه من دور مهم في توطين الوظائف وفق �أ�سا�سيات ال�سوق،
والق�ضاء على البطالة ،بتوظيف الكادر الوطني واك�سابه الخبرات
و�صناعات متطورة.
مجاالت متعددة
في
ٍ
ٍ
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مستقبل المدن الصناعية الواعدة

ً
عموما من أهم األذرع الداعمة لالقتصاد الوطني ،لما لها من دور كبير في تعزيزه
تعتبر المدن الصناعية

وتنميته وتنويع مصادره ،من خالل اإلي��رادات الملموسة الناتجة عن النشاط االقتصادي الدائر في هذه
المدن ،وكذلك من خالل دورها المهم في عملية االستقرار االجتماعي المتمثل في خلق فرص العمل

المباشرة وغير المباشرة ،وتنمية الصادرات ،وجذب االستثمار األجنبي ،وتوليد الدخل والعائدات ،ورفع

مستوى المهارات ،ونقل التكنولوجيا ،باإلضافة إلى توفير وإتاحة فرص العمل للنساء.

مرتكز للتنمية
بخالف هذا التعميم المعروف عن الدور الحيوي الذي تقوم
به المدن ال�صناعية في دعم االقت�صاد في كل العالم ،انتهجت
«مدن» ر�ؤية ا�ستباقية �أكثر انفتاح ًا للتطلع نحو الم�ستقبل ،بتبنيها
ال�ستراتيجية تهدف �إلى بناء ون�شر المدن ال�صناعية الواعدة في
كافة �أنحاء المملكة ،باعتبارها خزان ًا للفر�ص ومرتكز ًا للتنمية،
واال�ستثمار الأمثل والأقدر على الت�أقلم مع المتغيرات االقت�صادية
المحلية والدولية.
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استدامة التنمية
ت�شكل المدن ال�صناعية الواعدة جزء ًا مهم ًا من «ر�ؤية المملكة
 ”2030من خالل تبنيها للأهداف الطموحة الرامية �إلى تنمية
القطاع ال�صناعي ،وتحقيق التنمية الم�ستدامة لالقت�صاد وتنويع
موارده ،بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تتبناها “مدن”،
والتي قوامها بناء قاعدة اقت�صادية قوية ومتنوعة ،تعمل على
تفجير الطاقات وتعزيز موقع ال�سعودية كمركز �إقليمي رائد
لل�صناعة ،وذلك من خالل جذبها لال�ستثمارات ،وتوطين ر�أ�س

ترمي المدن الصناعية الواعدة إلى تفجير الطاقات
وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي رائد للصناعة
المال الوطني ،و�إدخ���ال التقنية الحديثة ،و�إك�ساب العاملين
المهارة الفنية الالزمة لتطوير �إنتاجهم.
طلب متنامي
تعمل «مدن» دوم ًا على تطوير الخدمات المقدمة للم�ستثمرين،
من خالل تطبيقها �أف�ضل الممار�سات العالمية في �إدارة وت�شغيل
المدن ال�صناعية الواعدة ،وتعزيز تناف�سيتها؛ لي�س فقط من

“مدن” :تطويرنا لألراضي
الصناعية وطرحنا للمنتجات
المخصصة الداعمة للمستثمرين
تعزز استراتيجية الدولة في
جعل الصناعة الخيار األساسي
في تنويع مصادر الدخل

خالل اال�ستمرار في توفير حزم الحوافز والإعفاءات؛ بل �أي�ض ًا
م��ن خ�لال م��ا ت��وف��ره م��ن خ��دم��ات البنية التحتية ،والخدمات
اللوج�ستية المتكاملة ،وبيئة العمل المواتية ،والمن�ش�آت فائقة
التطور الداعمة لال�ستثمار ،ا�ضافة الى جاهزيتها لإقامة مدن
�صناعية جديدة في مواقع مختلفة من المملكة ،تعمل على تلبية
الطلب المتزايد على اال�ستثمار في المدن ال�صناعية.
محفزات جاذبة
عر�ضت «مدن» على الم�ستثمرين ورواد الأعمال في المدن
ال�صناعية الواعدة ،م�صانع جاهزة ذات موا�صفات نموذجية،
ف�ضال عن تقديمها لحوافز �أخ��رى ك��الإع��ف��اءات الجمركية
للآالت والمواد الخام ،والأ�سعار التف�ضيلية لخدمات الكهرباء
والمياه والوقود ،ت�شجيع ًا للم�ستثمرين للبدء في م�شاريعهم
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،خ��ا���ص�� ًة ف��ي ظ��ل م��ح��ف��زات ���ص��ن��دوق التنمية
ال�صناعية ،و�إمكانية الح�صول على  %75كتمويل في المناطق
والمدن الواعدة.
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مطلوبات الصناعات التحويلية لتحقيق رؤية 2030
توقع صندوق النقد الدولي ،أن ترتفع نسبة النمو في اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى  %2خالل

ً
ارتفاعا تدريجيا
توقع أن تسجل أسعار النفط
هذا العام 2017م ،على مدى أفق التوقعات ( ،)2016-2017كما ّ

ً
كحد أدنى في 2017م ،بسبب تحسن
دوالرا للبرميل
من متوسط  43دوالرا للبرميل في  ،2016إلى 51
ٍ
أسعار النفط في اآلونة األخيرة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على خفض اإلنتاج،

ً
بظالل إيجابية ذات تأثير محدود على النمو
مجددا ،وهذا ما سيلقي
مما عزز توقعات احتمال ارتفاع األسعار
ٍ

في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق األوسط ،والتي تتقدمها السعودية.

خارطة طريق
و�ضعت حكومة المملكة ت�����ص��ور ًا وا���ض��ح�� ًا ور�ؤي����ة طموحة
ت�سعى من خاللها لتطبيق �أف�ضل الممار�سات العالمية في بناء
الم�ستقبل ،وتحقيق الآم��ال والتطلعات ،بد�أتها فعلي ًا بتنفيذ
عدد من البرامج ،والتي بدورها �أ�سهمت ومه ّدت الطريق �أمام
خارطة الطريق التي ر�سمتها الحكومة لقيادة اقت�صادها نحو
الم�ستقبل بخطى ثابتة ،وهو ما لخ�صته في ر�ؤيتها الوطنية
الطموحة 2030م.
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رؤية متقدمة
تهدف الخطة االقت�صادية لر�ؤية  ،2030التي تبنتها حكومة
المملكة� ،إلى زيادة الإي��رادات غير النفطية �إلى خم�سة �أ�ضعاف،
لترتفع من نحو  199مليار ريال في 2016م� ،إلى تريليون ريال في
 ،2030كما تهدف �إلى زيادة ح�صة ال�صادرات غير النفطية من
 %16من الناتج المحلي الم�سجلة حالي ًا �إلى  ،%50بجانب ا�ستهداف
رفع ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي المبا�شر من �إجمالي الناتج المحلي
من � %3.8إل��ى المعدل العالمي  ،%5.7ورف��ع م�ساهمة القطاع
الخا�ص في �إجمالي الناتج المحلي من � %40إلى .%65

نجاح الصناعات األساسية
ً
ً
�أول��ت ال��دول��ة القطاع ال�صناعي اهتماما ودع��م��ا كبيرين،
باعتباره الركيزة لتحقيق الأهداف اال�ستراتيجية واالقت�صادية
للمملكة ،تمثل ذلك في توفيرها للبنية التحتية الالزمة ،و�إن�شاء
المدن االقت�صادية ال�ضخمة مثل الجبيل وينبع ال�صناعيتين،
و�إن�شاء المدن ال�صناعية بمختلف مناطق المملكة� ،إلى جانب
�إن�شاء �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،وتقديم الكثير
من الحوافز ال�صناعية الأخرى ،ما مكن من �أن ي�شهد القطاع
ال�صناعي طفرة كبيرة وتطور ًا ّ
مطرد ًا ،حقق من خالله العديد
من الإنجازات التي �أ�صبحت واقع ًا ملمو�س ًا.
التوجه نحو النهضة
يتطلب �إنفاذ ر�ؤي��ة المملكة ت�ضافرا للجهود ،وتفعيال لكافة
القدرات والمجاالت ،والتي من �أهمها بالطبع المجال ال�صناعي،
مع التركيز الكبير على ال�صناعات التحويلية ،التي تعتبر الالعب
الأ�سا�سي في اقت�صاديات ال��دول ،لما لها من م�ساهمة فعالة
في مواجهة م�شكلة البطالة وزيادة معدالت النمو االقت�صادي،
والم�ساهمة في �إكمال حلقات الإنتاج المفقودة والتنويع بين
حلقاته ،خا�صة في مجال ال�صناعات البتروكيماوية الو�سيطة
والنهائية ،والمعدنية الم�صنعة ،وال�صناعات الهند�سية.
الوعاء األمثل لعمل الشباب
تُعرف ال�صناعات التحويلية ب�أنها تلك ال�صناعات التي يترتب
عليها التحويل الميكانيكي �أو الكيميائي للمواد الع�ضوية وغير
الع�ضوية �إلى منتجات� ،سواء تم ذلك بوا�سطة المكائن �أو يدويا،
ما يجعل منها الوعاء الأمثل لخلق فر�ص العمل لل�شباب ،والأقدر
على جذب المزيد من اال�ستثمارات الخا�صة المحلية والأجنبية
على حد �سواء ،وبالتالي الم�ساهمة في تنوع القاعدة االقت�صادية،
والنمو ال�صناعي ،وتنويع م�صادر الدخل ،تحقيقا لال�ستدامة،
ورفعا للقيمة الم�ضافة لمنتجات ال�صناعات الأ�سا�سية ،من خالل
ا�ستهالك المنتجات الوطنية في ال�صناعات التحويلية النهائية.
الصناعات العسكرية ..فخر التصنيع المحلي
على م�ستوى الإنفاق الع�سكري تعد ال�سعودية �أحد �أكثر الدول
�إنفاق ًا في هذا المجال� ،إال �أن �إنتاجها المحلي لم يغطي �سوى
 2%فقط من حجم احتياجها ،الأم��ر الذي تطلب ر�ؤي��ة عميقة

لتوطين هذه ال�صناعة ،بدءا بخطة لتوطين  50%من الإنفاق
الع�سكري بحلول  2030بح�سب ما جاء في الر�ؤية الوطنية ،ما قاد
لأن تنطلق م�سيرة التطوير لبع�ض ال�صناعات الأقل تعقيد ًا كقطع
الغيار والمدرعات والذخائر ،على �أن تتوا�صل الم�سيرة و�صو ًال
�إلى توطين معظمها ،وتو�سيع دائرة ال�صناعات الوطنية لت�شمل
ال�صناعات الأكثر تعقيد ًا مثل �صناعة الطيران الع�سكري ،وبناء
منظوم ًة متكامل ًة من الخدمات وال�صناعات الم�ساندة.
االنتشار الجغرافي للمدن الصناعية
ا�ستثمرت الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية
«مدن» خالل الأعوام الخم�سة الما�ضية� ،أكثر من  10باليين ريال،
في بناء ال�شبكات والمحطات الخا�صة باال�ستخدام ال�صناعي في
المدن ال�صناعية� ،ضمن اال�ستراتيجية الوطنية لل�صناعة 2020م
التي ظلت تم�ضي قدم ًا في �إنجازها ،ما رفع حجم اال�ستثمارات
في هذه المدن ،البالغ عددها  35مدينة �صناعية موزعة في 13
منطقة من مناطق المملكة.
قاطرة االقتصاد
ي��ع�� َّول على قطاع ال�صناعات التحويلية �أن ي�سهم ب�شكل
كبير في رفع م�ساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي
والت�شغيل واال�ستثمار وميزان المدفوعات ،وبالتالي في رفع
ميزانية الحكومة ،وه��و ما �سيعمل تلقائي ًا على رف��ع م�ستوى
التنمية ،وتحقيق التغير ال��ج��ذري ف��ي البنيان االقت�صادي،
وتعزيز اال�ستقالل االقت�صادي ،وتقلي�ص معدالت ا�ستيراد ال�سلع
الم�صنعة بكافة �أنواعها ،كما �سيمهد لتقلي�ص معدالت التبعية
التجارية والتكنولوجية للدول ال�صناعية المتقدمة.
مؤشرات ايجابية
ت�شير التوقعات االقت�صادية �إلى �أن التنويع في انتاج المواد
الكيميائية المتخ�ص�صة ،وتنمية ال�صناعات التحويلية ب�شكل
كبير� ،سوف يعزز من عوائد المملكة ،حيث �سيرفع ذلك من
م�ستوياتها الحالية ،التي تبلغ  500دوالر ًا للطن تقريب ًا� ،إلى
حوالي  2000دوالر ًا للطن بحلول عام  ،2040وهو ما يتطلب
تظافر الجهود لإحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحالي ،نحو
منتجات متخ�ص�صة ومتكاملة مع ال�صناعات التحويلية كما هو
متبع في دول مثل �ألمانيا والواليات المتحدة.
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المجمعات السكنية داخل المدن الصناعية

بيئة عصرية مريحة تتوافق مع السياسات
وتحفز على اإلبداع واإلنتاج
ِّ

أصبحت المملكة في الفترة األخيرة محط أنظار العديد من الشركات والمؤسسات العالمية ،ومحطة مهمة

وتطور متزايد في القطاع الصناعي،
نمو صناعي كبير،
ٍ
وجاذبة لالستثمارات الضخمة ،بسبب ما تشهده من ٍ

وتسارع في وتيرة زيادة االستثمارات الصناعية ،وقيام العديد من المنشآت الصناعية والمصانع الكبيرة،

ً
تزايدا في الطلب على مختلف العقارات السكنية،
مباشرة على أن تشهد المدن الصناعية
وهو ما ينعكس
ً
لتوفير المتطلبات التي يحتاجها العاملون في هذه المدن بشكل الئق يلبي احتياجاتهم في المكان الذي

يعملون فيه.

اشتراطات «العمل»
وتما�شي ًا مع ال�سيا�سة التي تنتهجها الدولة في حماية حقوق
الع ّمال ،والتي من بينها توفير الم�سكن المالئم لهم وفق ما
ت�شترط وزارة العمل للموافقة على ت�صاريح العمل الجديدة،
عات �سكنية الئقة ت�ستوعب
ف�إنه يتوجب �أن تكون هناك مج ّم ٍ
ه��ذه العمالة ،لما لذلك من �أث��ر كبير في خلق اال�ستقرار
النف�سي واالجتماعي لهم ،وتحفيزهم على رف��ع طاقتهم
الإنتاجية ب�شكل خا�ص ،والنعكا�س ذلك ب�شكل مبا�شر و�إيجابي
على االقت�صاد ،وت��ع��زي��زه للجوانب الأم��ن��ي��ة واالجتماعية
والبيئية ب�شكل عام.
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مرحلة التكامل الخدمي
وفي ظل توجه الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية
«مدن» التي ت�شرف على  35مدينة �صناعية تتوزع على جميع مناطق
المملكة ،ونيتها االنتقال بها �إل��ى مرحلة من التكامل الخدمي،

توفير السكن المريح من أهم
عوامل جذب وتحفيز الشباب
السعودي للعمل في المدن
الصناعية

التطور في القطاع
الصناعي ونمو
االستثمارات الصناعية
فرضا إنشاء مجمعات
سكنية داخل المدن
الصناعية لفائدة
العاملين والمنشآت
الصناعية
وتحويلها لبيئة مثالية للحياة والعمل واال�ستثمار واال�ستقرار ،ت�ضم
منظومةمنالخدماتالنوعية،وباقةمنالمرافقالتعليميةوالخدمية
والترفيهية ،فقد �أولت “مدن” �إيفاء الطلب على المجمعات ال�سكنية
للعمال والموظفين العاملين بالمدن ال�صناعية �أهمية بالغة ،ومنحته
حقه من االهتمام والرعاية ،لما لذلك من فوائد مبا�شرة على
ال�صناعيين و�أ�صحاب المن�ش�آت ال�صناعية ،حيث توفر المجمعات
ال�سكنية المقامة داخل المدن ال�صناعية الوقت والجهد ،بجانب ما
توفره من �أثر نف�سي اجتماعي للعاملين ،وتخفف من نفقات و�سائل
النقل على المن�ش�آت ال�صناعية ،ما دعاها لأن تتجه نحو ت�أ�سي�س
�شراكة في هذا الم�ضمار مع القطاع الخا�ص ،ت�ستهدف بها توفير
عدد من المدن ال�صناعية.
وحدات �سكنية ومكتبية في ٍ

أعلى المعايير
اف��رزت تجربة «م��دن» في التعامل مع القطاع الخا�ص،
عن دخ��ول ع��دد من ال�شركات المقتدرة في مجال �إن�شاء
المجمعات ال�سكنية المخ�ص�صة للعمال والموظفين بالمدن
ال�صناعية ،فقامت بت�شييد مجمعات �سكنية راقية وفق �أعلى
الموا�صفات والمعايير ،وفرت فيها خدمات الأمن والحرا�سة
على م��دار ال�ساعة ،كما وف��رت فيها كافة متطلبات الحياة
ال�ضرورية لل�سكان ،مثل ال�سوبرماركت ،ومحالت ال�صرافة،
والمطاعم ،والم�ساجد ،والحدائق العامة ،و�آالت البيع،
وو�سائل النقل العام �إ�ضاف ًة لمناطق الترفيه واال�ستجمام
وممار�سة الريا�ضة.
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ً
تمتينا للعالقات االقتصادية والصناعية مع دول العالم

ً
عددا من سفراء الدول
«مدن» تستقبل
المعتمدين لدى المملكة
استقبلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خالل الفترة القليلة الماضية ،في

ً
عددا من سفراء
مركزها الرئيس بالرياض وبعض مدنها الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة،

الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة ،وذلك ضمن خطتها الجديدة لتعزيز أطر التنسيق والتواصل وتمتين
عالقات التعاون االقتصادية والصناعية مع دول العالم.

السفير النرويجي لدى المملكة يبحث فرص
االستثمار في «مدن»
بحث مدير عام الهيئة السعودية

للمدن الصناعية ومناطق التقنية
“مدن” المهندس صالح الرشيد،

م���ع ال��س��ف��ي��ر ال��ن��روي��ج��ي ل��دى
المملكة رال���ف وي��ل��ي هانسن،
الفرص االستثمارية في المدن

الصناعية بالمملكة ،وسبل دعم
أوجه التعاون بين الجانبين ،وذلك

خالل زيارة السفير النرويجي لمقر
“م���دن” ب��ال��ري��اض للتعرف على

تجربتها في مجال المدن الصناعية.
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وج����رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���ض
ال���ف���ر����ص ال���ت���ي ي��م��ك��ن �أن ت��ح��ظ��ى
ب��ه��ا ال��ن��روي��ج ل��ل��دخ��ول ف��ي ���ش��راك��ات
ا�ستراتيجية م��ع ال��ق��ط��اع ال�صناعي
ال�����س��ع��ودي ،وال��ت��ع��رف ع��ل��ى الأن�شطة
وال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي يمكن
للخبرات النرويجية �أن ت�سهم فيها.
وعر�ض الر�شيد الفر�ص التي توفرها
“مدن” ،وواقع البنية التحتية المهي�أة
الج��ت��ذاب ر�ؤو����س الأم����وال والخبرات
الأجنبية في جميع مدنها ال�صناعية،
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مقدم ًا تعريف ًا بالخدمات التي تقدمها
“مدن” لل�صناعيين ،مثل الم�صانع
الجاهزة المبنية بموا�صفات نموذجية،
وال��م��ج��م��ع��ات ال�����س��ك��ن��ي��ة ،وغ��ي��ر ذل��ك
م��ن ال��ف��ر���ص ال�صناعية وال��خ��دم��ات
الم�ساندة.
و�أك��د ال�سفير النرويجي من جهته،
�أن��ه �سيقوم باطالع ال�شركات ورج��ال
الأع��م��ال وم�س�ؤولي ال��غ��رف التجارية
في النرويج ،على الفر�ص اال�ستثمارية
المواتية التي تطرحها الهيئة.

«مدن» تستقبل السفير السويسري
في مدنها الصناعية بجدة

زار السفير السويسري ل��دى المملكة هاينريخ

شيلينبيرغ ،يرافقه نائب السفير ،والمدير اإلقليمي

للهيئة التجارية السويسرية ،والملحق التجاري
بالسفارة ،المدينتين الصناعيتين األول��ى والثانية

بجدة ،لالطالع على البنية التحتية للمدينتين ،وما

تضماه من مرافق خدمية ومنشآت متنوعة ،كما
زار بعض المصانع المتخصصة ف��ي مجال المواد

المتخصصة والمعدات التكنولوجية.

واطلع ال�سفير ال�سوي�سري خالل الزيارة على الفر�ص التي
يمكن �أن تجدها ال�شركات ورج��ال الأع��م��ال ال�سوي�سريين
ل��ل��دخ��ول ف��ي ���ش��راك��ات ا�ستراتيجية م��ع ق��ط��اع ال�صناعة
ال�سعودية ،والأن�شطة والفر�ص اال�ستثمارية التي يمكن

للخبرات ال�سوي�سرية �أن ت�سهم فيها.
كما اطلع ال�سفير ال�سوي�سري على حجم ال�صناعات
والم�شاريع الوطنية والعالمية التي ا�ستقطبتها “مدن” في
المدينتين ال�صناعيتين الأول��ى والثانية بجدة ،والخدمات
ومراحل تطوير البنية التحتية.
وتكت�سب المدينتين ال�صناعيتين الأول��ى والثانية بجدة،
�أهمية خا�صة نظر ًا لموقعهما اال�ستراتيجي ،وقربهما من
ميناء جدة الإ�سالمي؛ وباحت�ضانهما للكثير من الم�شاريع
ال�صناعية المحلية والعالمية ال��رائ��دة ،وتمتعهما بكافة
الخدمات الأ�سا�سية مثل� :شبكات الطرق ،خدمات الكهرباء،
خدمات االت�����ص��االت ،خدمات المياه ،ال�صرف ال�صحي،
والمباني ال�سكنية والمراكز التجارية ،وغيرها من الخدمات
ال�ضرورية.

العدد ( - )42فبراير 2017م

57

األخــــــــــــبــار

السفير الكوري لدى المملكة
يبحث فرص االستثمار في «مدن»

بحث مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية

ومناطق التقنية «م��دن» المهندس صالح الرشيد،
مع السفير الكوري الجنوبي لدى المملكة كوون

بيونغ او ،الفرص االستثمارية في المدن الصناعية

بالمملكة ،وسبل دعم أوجه التعاون بين الجانبين،

وذل��ك خ�لال زي���ارة السفير ال��ك��وري لمقر «م��دن»
بالرياض للتعرف على تجربتها في مجال المدن
الصناعية.

وج���رى خ�لال ال��ل��ق��اء ا�ستعرا�ض ال��ف��ر���ص ال��ت��ي يمكن
�أن تحظى بها ال�شركات الكورية للدخول ف��ي �شراكات
ا�ستراتيجية مع القطاع ال�صناعي ال�سعودي ،والتعرف على
الأن�شطة والفر�ص اال�ستثمارية التي يمكن للخبرات الكورية
�أن ت�سهم فيها.
وع��ر���ض الر�شيد الفر�ص التي توفرها «م���دن» ،وواق��ع
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البنية التحتية المهي�أة الجتذاب ر�ؤو�س الأموال والخبرات
الأجنبية في جميع مدنها ال�صناعية ،للإ�سهام في تعزيز
اال�ستراتيجية ال�صناعية الوطنية الهادفة �إلى تنويع م�صادر
ال��دخ��ل والنهو�ض بال�صناعة الوطنية ،مقدم ًا تعريف ًا
بالخدمات التي تقدمها «مدن» لل�صناعيين ،مثل الم�صانع
ال��ج��اه��زة المبنية بموا�صفات ن��م��وذج��ي��ة ،والمجمعات
ال�سكنية ،وغير ذل��ك من الفر�ص ال�صناعية والخدمات
الم�ساندة.
يذكر �أن مدينة �سدير لل�صناعة والأع��م��ال �ستحت�ضن
�أكبر مجمع لإنتاج الأدوي��ة ال�سرطانية ،ب�شراكة �سعودية
كورية جنوبيةُ ،يعد الأول من نوعه في هذا المجال على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط� ،س ُي�سهم في �سد االحتياج المحلي
والت�صدير م�ستقب ًال؛ خ�ص�ص له م�ساحة � 77ألف م ،2من
�ضمن م�ساحة المجمع الكامل للأدوية بالمدينة ،والذي
خ�ص�ص لمرحلته الأولى م�ساحة � 250ألف م.2

م������������ق������������ال

محفزات الصناعة الوطنية
سامي بن إبراهيم الحسيني

مدير إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدن

عندما تناق�ش البع�ض وخ�صو�ص ًا ال�شباب هذه الأيام حول ال�صناعة و�أحوالها ،تجده يته ّيب حتى من مجرد
الفكرة ،ويذهب به الخيال نحو تلك ال�صورة الذهنية التقليدية عن ال�صناعة ،وهي زحمة �آالت ،و�ضجيج معدات،
وم�شاكل عمالة ،وتكاليف مادية� ،إلى غير ذلك من الأفكار غير الم�شجعة.
لكن الحقيقة �أن ال�صناعة ال ترقى �إلى هذا التعقيد ال�سيما لدينا في المملكة .و�أقول لدينا في المملكة لأن
المحفزات الكبيرة والت�سهيالت المتعددة التي تقدمها عدد من الجهات الحكومية ت�شجع وتحفز على التفكير
الجاد حول دخول اال�ستثمار في المجال ال�صناعي.
وتت�ضاعف �أهمية التفكير في ذلك لأن ر�ؤية المملكة  2030تراهن كثير ًا على ال�صناعة كخيار ا�ستراتيجي نحو
تنويع م�صادر الدخل والتحرر من االعتماد على النفط كم�صدر وحيد .لكن حتى ال نب�سط المو�ضوع ،ن�ؤكد �أن
العمل؛ �أي عمل ،يجب �أن ي�سبقه طموح والتزام و�إرادة لدى ال�شخ�ص الذي يريد �أن ي�ؤدي هذا العمل.
هناك دعم كبير تقدمه عدد من الجهات الحكومية ،وبنية تحتية مثالية �أمام الراغبين في اال�ستثمار ال�صناعي،
يرفده انت�شار على م�ستوى المدن ال�صناعية في مختلف مناطق المملكة ،ووفرة في الأرا�ضي ال�صناعية ذات
الخدمات المتكاملة ،وحزمة من الت�سهيالت في الإقرا�ض والإعفاءات الجمركية ،وت�سريع في ت�سليم الأرا�ضي،
وتذليل للعقبات والإجراءات ،وكل ذلك يجعل من التفكير في اال�ستثمار ال�صناعي �أمر ًا مجدي ًا وجاذبا.
وفي «مدن» ،تبنينا ر�ؤية م�ستقبلية طموحة تهدف �إلى تعزيز مفاهيم ال�صناعة في ن�سيج ثقافتنا وتوجهاتنا من
خالل تعريف �أجيال الغد بثروات بالدهم ال�صناعية ،ومالمح التقدم ال�صناعي الم�ستقبلي في المملكة ،وب�أهم
المنتجات التي نقدمها ،عبر تكثيف برامج الزيارات المدر�سية للمدن ال�صناعية ،التي تمكن الطالب من الوقوف
على ال�صناعات الوطنية ،وكيفية عمل الآالت وغيره ،بجانب ما ت�سعى �إليه «مدن» من محاولة لت�ضمين بع�ض
المواد عن ال�صناعة ومخرجاتها في المقررات الدرا�سية.
لقد حان بالفعل وقت ال�صناعة ،فالمحفزات كبيرة جد ًا� ،إذ �إن لدينا �أهم معادلة نجاح لل�صناعة ،تبتدئ
بتوفر الدعم والت�سهيالت ،مرور ًا بالموارد الطبيعية والب�شرية التي تزخر بها المملكة ،ي�ضاف �إليها موقع جغرافي
وتوجه
مثالي جد ًا من حيث و�صوله وانفتاحه على عدد من الأ�سواق ،والأهم من هذا كله هو تو ُّفر �إرادة حكومية ّ
جاد للمراهنة على قطاع ال�صناعة ،وهو ما ت�ضمنته �أهداف برنامج التحول الوطني  2020ور�ؤية المملكة .2030
فلنبد�أ ،وال نته َّيب.
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إع���ل��ان ت��ح��ري��ري

نبذة عن مجموعة محمد العجيمي
كلمات قليلة
ي�سرنا �أن نطلع القارئ فيما يلي ومن خالل
ٍ
ومقت�ضبة على �أبرز ما مُي ِيز جمموعة حممد العجيمي من
جناحات و�إجنازات امتدت لأكرث من  40عام ًا ،كانت حافلة
ٍ
بالتفوق والتميز بف�ضل عملنا اجلاد وحر�صنا على �أن نويل
عمالءنا الكرام الأولوية الق�صوى التي ي�ستحقونها.

متحورت ر�ؤيتنا منذ البداية على تبو�أ مكانة رائدة و�سباقة
يف جمال �أعمال املقاوالت الكهربائية على م�ستوى اململكة
العربية ال�سعودية ،ومن ثمة تبلورت ر�سالتنا يف حتقيق هذا
الهدف من خالل التزامنا ب�أعلى معايري اجلودة ،ورعايتنا
لأيدٍ عاملة متميزة ت�شاركنا هذه الر�ؤية الفريدة.

ا�ستهلت املجموعة �أعمالها عام  1976من خالل ت�أ�سي�س
ً
عهدا منذ
م�ؤ�س�سة حممد العجيمي للمقاوالت على يد ال�شيخ حممد للقد قطعت مجموعتنا
بن �سامل العجيمي وذلك للعمل على خدمات نقل وتوزيع نشأتها على مراعاة ما يلي:
الطاقة الكهربائية جلهات القطاع اخلا�ص وامل�شروعات
•املداومة على االلتزام ب�أعلى معايري اجلودة املحلية
املدنية القائمة على نظام ت�سليم املفتاح .ومنذ انطالقنا
والعاملية
مال �سعودي تبلغ
وحتى اليوم تفخر جمموعتنا بتمتعها بر�أ�س ٍ
•منح �أولوية خا�صة ل�ضمان �أمن و�سالمة موظفينا
ن�سبته .%100
ومواطنينا
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•�إمتام كافة امل�شروعات امل�سندة �إلينا يف حدود املدد
الزمنية وامليزانيات املالية املخ�ص�صة لها
هذا وي�شهد كافة عمال�ؤنا الكرام ومنهم �أرامكو ال�سعودية
و�شركة الكهرباء ال�سعودية و�شركة االت�صاالت ال�سعودية
وغريهم على وفائنا بكافة وعودنا وتعهداتنا من حيث كفاءة
وجودة الأعمال املُنفذة .يرجع الف�ضل يف ذلك �إلى متتعنا
ب�أيدٍ عامل ٍة مت اختيارها بعناية فائقة وتدريبها بدقة متناهية
ورعايتها ب�إخال�ص من قبل �إدار ٍة ر�شيدة ليت�سنى لها تقدمي
�أف�ضل ما لديها مع كل م�شروع يتم تنفيذه.
وعلى �ضوء تلك النجاحات املتوا�صلة فقد مت منح �شركتنا
ت�صنيف “مقاول من الدرجة الأولى” يف قطاع الأعمال
الكهربائية بوا�سطة وزارة الإ�سكان ،ف�ض ًال عن ح�صدنا
العديد من اجلوائز عن جدارة وا�ستحقاق بف�ضل تفانينا يف
العمل والتزامنا امل�ستمر بتحقيق �أ�سمى معايري اجلودة .وال
ي�سعنا هنا �سوى �أن نتقدم بال�شكر والعرفان واالمتنان �إلى
كافة امل�ؤ�س�سات واملنظمات واجلهات احلكومية املوقرة التي
�آزرتنا يف الو�صول �إلى املكانة التي نحن فيها اليوم.

ن�شاطات �إ�ضافية
وقد �شرعنا مع توايل الأيام يف �إطالق
ٍ
وذلك لتو�سيع رقعة اخلدمات املقدمة من قبل املجموعة
ولتفعيل اخلربات التي اكت�سبناها خالل م�سريتنا احلافلة.
فبالإ�ضافة �إلى وحدة املقاوالت الكهربائية نحن نعمل �أي�ض ًا
على تقدمي خدمات الت�صنيع وال�سياحة وال�سفر واخلدمات
العقارية وتندرج حتت املجموعة امل�ؤ�س�سات وامل�صانع التالية:
•م�ؤ�س�سة حممد العجيمي للمقاوالت
ooخدمات الطاقة
ooاخلدمات التجارية
•جمموعة العجيمي ال�صناعية
ooم�صنع حممد العجيمي للمحوالت الكهربائية
ooامل�صنع ال�سعودي للأ�سالك املعزولة واملو�صالت النحا�سية
ooم�صنع حممد العجيمي لللوحات الكهربائية
ooم�صنع �شركة حممد العجيمي و�شريكة املحدودة
•�شركة قرطا�س اخلليج ل�صناعة الورق املحدودة
•م�ؤ�س�سة حممد العجيمي للخدمات ال�صناعية
•حممد العجيمي للتطوير العقاري
•وكالة العجيمي لل�سفر وال�سياحة

Info@alojaimi.com
www.alojaimi.com
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