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Dar Al-Handasah is the founder of the
multinational Dar Group of consulting firms, with
a totalworkforce of more than 18,600, where
all members can draw upon the resources and
experience of the entire Group.
With a permanent staff of 9,850 (including
6,750 professionally qualified engineers; architects;
town planners; environmentalists; economists;
finance, marketing and management specialists;
quantity surveyors; and others) and over 4,000
successfully completed projects, Dar Al-Handasah
has in-house expertise and experience to cover a
wide range of engineering fields.
Dar has been constantly ranked among the top
10 International Design Consultant issued by
Engineering News-Record for the last 15 years.

إن شركة دار الهندسة للتصميم واالستشارات الفنية
(شاعر ومشاركوه) مؤسسة استشارية عالمية متعددة
االختصاصات في مجاالت الهندسة والعمارة والتخطيط
 تأسست.والبيئة وإدارة المشاريع واإلنشاء وإدارة المرافق
 وتعمل في المملكة العربية السعودية١٩٥6 الشركة عام
.١٩٥٧ منذ عام
ً  عمي٩٥0 وقدمت الشركة خدمات استشارية ألكثر من
60 ال في
. مشروع4000 دولة حيث عملت في
لقد أسست شركة دار الهندسة مجموعة دار المكونة من
 حيث، موظف١8،600 عدة شركات استشارية تضم اكثر من
تستطيع كل شركة عضو في المجموعة اإلستفادة من موارد
.وخبرات المجموعة
تمتلك دار الهندسة من الخبراء والخبرة ما يؤهلها للقيام
٩8٥0 باألعمال في كثير من المجاالت الهندسية حيث تضم
 من الكوادر المهنية ما بين مهندسين6٧٥0 موظفًا (منهم
، ومخططين ُم ُدنيين، ومعماريين،في عدة اختصاصات
 واختصاصيين في مجاالت، واقتصاديين،وأخصائيي بيئة
 وقد عمل.المال واإلدارة والتسويق وحصر الكميات وغيرها
. مشروعًا تم تنفيذها بنجاح4000 هؤالء على أكثر من
 شركات١0 وقد صنفت دار الهندسة بإستمرار بين أفضل
استشارية عالمية على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية
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Dar has provided consultancy services to more
than 950 clients in 60 countries, and has handled
over 4,000 projects.

dar.com

Dar Al-Handasah Consultants (Shair and
Partners) is an international multidisciplinary
consulting organization in engineering, architecture,
planning, environment, project and construction
management, and economics, founded in 1956
and has been active in Saudi Arabia since 1957.

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

Developer

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

•

مجلة دورية تصدر عن الهيئة السعودية
للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة

رئيس التحرير

سعد بن محمد الغامدي
اإلشراف العام

بندر الطعيمي

نائب رئيس التحرير

فهد العبد العالي
مدير التحرير

محب ماهر

للمراسلة
مــجــلــة الــصــنــاعــة الــســعــوديــة
مجلة دورية تصدر عن الهيئة
السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية «مدن»
ص.ب  84214الريـاض 11671

اآلراء الــواردة فــي المجلــة
تعبــر عــن رأي صاحبهــا وال
تعبــر عــن وجهــة نظــر الهيئة
الســعودية للمــدن الصناعيــة
ومناطــق التقنيــة «مــدن»

هيئة التحرير

عبدالله محمد الموسى
أبو العال الحاج محمد

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» ..نحو شراكة فاعلة مع القطاع الخاص
لم تعد الم�ؤ�شرات الجديدة التي �أطلت على الخارطة االقت�صادية للمملكة بخافية على �أحد ،حيث باتت
كافة الخطط واال�ستراتيجيات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين ال�شريفين�-أيده اهلل-متجه ًة نحو عهدٍ
�أكثر حداث ًة وتطور ًا وانفتاح ًا على العالم ،قائم ًة في تقدمها هذا؛ على �أ�س�س ومرتكزات �أكثر عمق ًا و�أبعد
مدى في التخطيط والتنفيذ والمتابعة ،وا�ضع ًة التنمية ال�صناعية المتنوعة ن�صب عينيها ،م�ؤمل ًة عليها في
م�ستقبل �أكثر نم ًوا
عقود من االعتماد على النفط ،والقاطرة العمالقة التي �ستقود البالد نحو
الق�ضاء على ٍ
ٍ
وازدهارا ،بما يحقق تطلعاتها في �إنفاذ «ر�ؤية المملكة .»2030
السالم
م /خالد بن محمد َّ
مدير عام «مدن»

لم تكن الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن» ببعيدة عن هذا الحراك الإيجابي في
المجال االقت�صادي ،وهي التي يعول عليها كثير ًا في قيادة ركب القطاع ال�صناعي ،لذا فقد �سارعت
«مدن» بالتوا�ؤم مع المتطلبات الوطنية الجديدة ،ا�ستعداد ًا لدخول عام ( 2020حيث الموعد المحدد
الكتمال برنامج خطة التحول الوطني) وقد �أوفت بدورها في توفير فر�ص العمل لل�سعوديين ،و�ضاعفت
دورها في تعظيم القيمة الم�ضافة للمواد الخام ،و�ساهمت بفاعلية في تلبية احتياجات ال�سوق المحلية،
والحد من اال�ستيراد.
وها هي «مدن» تتجه خالل الفترة المقبلة نحو التركيز على بناء �شراكة حقيقية قوية مع القطاع الخا�ص
ال�صناعي ،عبر حزمة من الإجراءات والإ�صالحات الجديدة ،تعتمد فيها على الكفاءات ال�سعودية والكوادر
الوطنية الم�ؤهلة ،والأخذ بمرئيات العاملين في الن�شاط نف�سه ،و�إعطاء ال�صالحيات للفروع في المناطق،
مع اال�ستمرار في تقييم الأداء وفق م�ؤ�شرات قيا�س تحقيق الأه��داف ،وتعزز روح المناف�سة بين المدن
ال�صناعية ،وتعمل على تحفيز فرق العمل وجذب اال�ستثمارات ،بما ي�سهم في دعم م�سيرة التنمية المتوازنة
الم�ستدامة ،وتوطين وتنمية ال�صناعة الوطنية وتذليل التحديات التي تواجهها.
ت�ستهدف «م��دن» بتوجهها الجديد تحفيز الحوار وتفعيل دور ال�شراكة ال�صناعية مع القطاع الخا�ص
ال�صناعي والجهات الفاعلة في قطاع ال�صناعة ،وا�ضع ًة كامل ثقتها في �شركائها الذين كانت �شراكتهم هي
محور النجاحات التي �سطرتها «مدن» طوال م�سيرتها الحافلة بالكثير من الإنجازات ،م�ؤمل ًة في �أن تتجه
خطواتهم نحو الإبداع واالبتكار في �أ�ساليب الت�سويق االلكتروني لل�صناعة الوطنية ،لي�سهل الو�صول �إليها
من �أي مكان في العالم،
اتخذت «م��دن» من ه��ذه القفزة ،و�صف ًة �سحري ًة لدعم ا�ستمرار نمو القطاع ،وتذليل كافة المعوقات
والتحديات المحيطة به ،خا�ص ًة في ظل ما تتمتع به المملكة من �إمكانات ومزايا �صناعية كبيرة ،وما
تتمتع به مدنها ال�صناعية من بنية تحتية عالية الم�ستوى ،وخدمات متكاملة تن�سجم تمام ًا مع �أهداف
النه�ضة ال�صناعية ،وتعمل على جذب اال�ستثمارات وتحفيز النمو االقت�صادي ،ما دفعها لأن تعكف حالي ًا
على تف�صيل ا�ستراتيجية؛ قائمة على منهجية عمل مرنة ،خا�صة مع �شباب و�شابات الأعمال الراغبين في
اال�ستثمار في القطاع ال�صناعي ،تمكنها من تحقيق ر�سالتها في تطوير و�إدارة مدن �صناعية ومناطق تقنية
متكاملة الخدمات ،ذات نمو م�ستدام ،وفق بيئة اقت�صادية وقانونية واجتماعية جاذبة للتناف�س ،وت�ساعدها
في تنفيذ م�س�ؤولياتها.

مــلــف الــعــدد

«نـيـــوم»..

حلم اليوم..وحاضر المستقبل
شرعت الحكومة في اتخاذ الخطوات الفعلية في تأسيس مشروع «نيوم»
الضخم الواقع على سواحل البحر األحمر ،الذي أطلقه ولي العهد ،نائب رئيس
مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة ،األمير محمد
بن سلمان ،خالل «مبادرة مستقبل االستثمار في الرياض خالل األشهر القليلة
الماضية ،كأحد من التطلعات الطموحة لتحقيق «رؤية المملكة »2030الهادفة إلى
نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.
تحول السعودية إلى
ٍ
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مــلــف الــعــدد

موقع ..وفرص استثنائية
وتتميز المنطقة التي ي�شملها م�شروع «نيوم» بفر�ص ا�ستثنائية
تميزها عن بقية الم�شاريع والمدن العالمية ،حيث ُيعد موقعها
الجغرافي فريد ًا من نوعه ،فهو �أكثر برودة من المناطق المحيطة
به� ،إذ تعتبر الحرارة فيه �أقل بحوالي ()10درجات مئوية من
متو�سط درجات الحرارة في جميع �أنحاء دول مجل�س التعاون
الخليجي ،ب�سبب الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة بها،
بالإ�ضافة �إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر ،كما
تتمتع المنطقة بت�ضاري�س مده�شة ت�شمل �شواطئ خالبة تمتد
على �أكثر من ( )460كم من ال�سواحل والعديد من الجزر البكر،
والجبال ال�شاهقة التي ي�صل ارتفاعها �إلى ()2,500م ،وتغطي
قممها الثلوج في ف�صل ال�شتاء ،هذا بجانب تمتعها ب�صحراء
�شا�سعة وممتدة تجذب الزوار.

أكثر من ( )500مليار دوالر دعم
للمشروع من قبل حكومة خادم
الحرمين الشريفين عبر صندوق
االستثمارات العامة
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رعاية االبتكار
من المتوقع �أن يقوم اقت�صاد م�شروع «نيوم» ،الذي ا�شتق
ا�سمه من كلمة ( )Neoالتي تعني «جديد» باللغة الالتينية،
ويرمز حرفه الرابع ( )Mللحرف لأول من كلمة «م�ستقبل» باللغة
ال َعر ِبية؛ وهو ما يعني «م�ستقبل جديد» ،على مزيج من القطاعات
التقليدية والم�ستقبلية ،مع التركيز ب�صورة رئي�سية على
القطاعات الم�ستقبلية بهدف رعاية االبتكار وو�ضع المملكة على
الم�سار ال�صحيح لتب ّوء مكانتها الرائدة في قطاعات الم�ستقبل،
حيث �سيت�ضمن الم�شروع مدينة ذكية� ،إ�ضافة �إلى �أكبر محطة
لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية في العالم ،و�أكبر م�صنع
للروبوتات الذكية في العالم.
توجيه اإلنفاق الخارجي
يهدف الم�شروع؛ الذي �سيتم دعمه ب�أكثر من ()500
مليار دوالر من قبل حكومة خادم الحرمين ال�شريفين ،عبر

�صندوق اال�ستثمارات العامة ،بالإ�ضافة �إلى الم�ستثمرين
المحليين والعالميين� ،إلى �إعادة توجيه الإنفاق ال�سعودي
في الخارج ،و�إعادة مبالغ �ضخمة كانت ت�صرف في ا�ستيراد
العديد من ال�سلع يمكن �إنتاجها في «نيوم» ،تتراوح جملتها
ما بين ( )4-3مليار دوالر �سنوي ًا ،ف�ض ًال عن جذب حوالي
( )15مليار دوالر كان ال�سعوديون ينفقونها على ال�سياحة في
الخارج ،ومثلها �أو يقل عنها قلي ًال ،على الرعاية ال�صحية،
و( )5مليارات دوالر كانت تذهب �إلى مجال التعليم،
و( )5مليارات دوالر �أخرى كانت تنفق على اال�ستثمارات
في الخارج ،هذا بجانب واردات ال�سلع الم�ستوردة التي
يمكن ت�صنيعها داخلي ًا في «نيوم» (مثل ال�سيارات ،الآالت،
ومعدات االت�صال) ،والتي ال تقل عن نحو ( )70مليار دوالر،
ما يرفع مجموع المبالغ التي �سيوفرها قيام الم�شروع �إلى
حوالي ( )107.5مليار دوالر� ،أي ما يعادل ()403.125
مليار ريال �سنوي ًا.
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مــلــف الــعــدد

قيام «نيوم» يوفر
على المملكة حوالي
( )107.5مليار دوالر،
أي ما يعادل ()403.125
مليار ريال
موقع المشروع
يقع م�شروع «نيوم» �شمال غرب المملكة ،على
م�ساحة( )26،500كم -2وهو ما يفوق م�ساحة العا�صمة
البريطانية لندن بحوالي (� )17ضع ًفا تقري ًبا -ويطل من
ال�شمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول()468
كم ،ويحيط به من ال�شرق جبال بارتفاع ( )2,500متر،
ويتربع موقعه اال�ستراتيجي عند التقاء يجمع ما بين (المنطقة
العربية ،و�آ�سيا�-أفريقيا-و�أوروبا -ف�أميركا) ،على عر�ش
العديد من الخ�صائ�ص والميزات المهمة ،ما يتيح له �أن
يكون المنطقة الأكثر جذبا للعي�ش ،والقادرة على تحويل موقع
الأعمال �إلى مواقع �إنتاجية فريدة ،تدعم ب�شكل مبا�شر زيادة
الناتج المحلي للمملكة ،وتعزيز �أهميتها ،عبر تطوير العديد
من القطاعات االقت�صادية القادرة على جذب اال�ستثمارات
العالمية والداخلية وال�شراكات الحكومية.

مزايا فريدة
ت�شمل التقنيات الم�ستقبلية لتطوير منطقة «نيوم» التي �سيتم
االنتهاء من المرحلة الأولى منها بحلول عام  ،2025العديد من
المزايا الفريدة� ،إذ �ست�سيطر فيها حلول التنقل الذكية بدء ًا من
القيادة الذاتية ،وحتى الطائرات ذاتية القيادة ،كما �ست�ستخدم في
الزراعة و�إنتاج الغذاء �أبرز الأ�ساليب الحديثة ،كما �ستكون مجاالت
التعليم المجاني الم�ستمر متاح ًة على الإنترنت ،وب�أعلى المعايير
العالمية ،فيما �ستركز الرعاية ال�صحية على الإن�سان وتحيط به
من �أجل رفاهيته ،بجانب توفر ال�شبكات المجانية للإنترنت الفائق
ال�سرعة �أو ما ُي�سمى بـ»الهواء الرقمي» ،كما �ستتوفر في الم�شروع
الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة ،و�سيقود توظيف �أحدث
التقنيات العالمية في مجال الأمن وال�سالمة ،وتعزيز كفاءات
�أن�شطة الحياة العامة لل�سكان والمرتادين والم�ستثمرين ،لأن تكون
«نيوم» المنطقة الأكثر �أمن ًا في العالم.

مساحة «نيوم» تفوق مساحة العاصمة البريطانية «لندن»
ً
ً
تقريبا
ضعفا
بحوالي ()١٧

18

العدد ( - )44مارس 2018م

رئيس مشروع «نيوم»
في سطور

المستقبل يبدأ من «نيوم»
ير ِّكز م�شروع «نيوم» الذي اختير له الألماني الدكتور «كالو�س
كلينفيلد» كرئي�س تنفيذي ،على ( )9قطاعات ا�ستثمارية
متخ�ص�صة ت�ستهدف م�ستقبل الح�ضارة الإن�سانية ،تتمثل في:
(م�ستقبل الطاقة والمياه-م�ستقبل التنقل-م�ستقبل التقنيات
الحيوية وم�ستقبل الغذاء وم�ستقبل العلوم التقنية والرقمية
وم�ستقبل الت�صنيع المتطور وم�ستقبل الإعالم والإنتاج الإعالمي
وم�ستقبل الترفيه وم�ستقبل المعي�شة الذي يمثل الركيزة الأ�سا�سية
لباقي القطاعات) ،و�سيكون الم�شروع منطقة خا�صة م�ستثناة من
�أنظمة وقوانين الدولة االعتيادية ،كال�ضرائب والجمارك وقوانين
العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية ،فيما عدا
الأنظمة ال�سيادية-كل ما يتعلق بالقطاعات الع�سكرية وال�سيا�سة
الخارجية والقرارات ال�سيادية بح�سب ما تراه حكومة المملكة
منا�سب ًا-ما �سيتيح للمنطقة القدرة على ت�صنيع منتجات وتوفير
خدمات ب�أ�سعار مناف�سة عالمي ًا.

يركز المشروع على ( )9قطاعات
استثمارية متخصصة تستهدف
مستقبل الحضارة اإلنسانية

 �شغل «كالو�س كري�ستيان كالينفيلد» ( )59عام ًا،من�صب الرئي�س التنفيذي ورئي�س مجل�س �إدارة
�شركة «�ألكوا» للت�صنيع ،وكان ي�شغل قبلها من�صب
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�سيمنز».
 ع ّين في  ،2007رئي�سا تنفيذيا للعمليات في «�ألكوا»،الأمريكية ،ثم بعدها بعام تقلد من�صب الرئي�س
التنفيذي في ال�شركة ،وفي � 2010أ�صبح رئي�سا
لمجل�س �إدارتها ،حيث ا�ستطاع تحويلها �إلى �شركة
عالمية رائدة في مجال االبتكار وت�صنيع المعادن
خفيفة الوزن.
 تقلد من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�سيمنز»الرائدة في قطاع الإلكترونيات العالمية والتكتالت
ال�صناعية ،خالل الفترة ( ،)2007- 2005وتمكن
من قيادة �أداءها المالي نحو النمو واالزدهار.
 بد�أ حياته المهنية عام  ،1982باالن�ضمام �إلى�شركات اال�ست�شارات الت�سويقية المتخ�ص�صة ،وكان
من بين عمالئه �شركات مثل�« :سيمنز» و»هينكل»
و»�سيتي بانك» و»�أي �أف �أف �إي �إن» ،وغيرها.
 بد�أ م�شواره المهني م�ست�شار ًا في الت�سويق ،وفي 1986ان�ضم ل�شركة «�سيبا جيجي» لل�صناعات الدوائية،
مدير للإنتاج في ق�سم ال�صيدلة.
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رؤى صابر..

محترفة صناعة الشوكوالتة
بشهادات من بلجيكا وأمريكا
لم تتوقف عند محطة مطبخها الذي انطلقت منه العام  ،2008ولم تتوانى
لحظة في مواصلة التقدم ..دخلت مجاالً ظل محبباً لديها منذ طفولتها ،فطوعته
قصة رائعة
وأبدعت فيه ،ونالت مرادها ..خلقت لنفسها ولجيل الشباب من بعدها
ً
للنجاح ..إنها االختصاصية في مجال فن الشوكوالتة ،الشابة السعودية رؤى صابر،
صاحبة العالمة العالمية (ميس فيونكة) للشوكوالتة ،الحائزة على شهادات عالمية
في فن صناعة وتشكيل الشوكوالتة.
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مزجت الشوكوالتة بطعم المستكة والهيل والورد الطائفي..
ُ
وجعلت منتجاتي ُر ً
سال لتاريخي العربي األصيل ووصفات جداتي..
نريد التعرف على أولى خطواتك في
هذا المجال
جاءت بدايتي بطريق ٍة عفوية ،حيث �أهدتني �أمي قالب ًا
ل�صناعة ال�شوكوالتة ،تعلمنا عليه �سويا �أ�سا�سيات �صناعتها بعد
عدة محاوالت من التجربة والخط�أ ،وفي العام  2008كانت
بدايتي الجادة ،حيث كنت �أ�صنع ال�شوكوالتة و�أقوم بتوزيعها في
المنا�سبات العائلية ،وكان ذلك حافزي لالحتراف ،فدعمت
الهواية بالدرا�سة والدورات المتتالية في معاهد مختلفة ومدار�س
طبخ عالمية ،حيث �سافرت مع عائلتي والتحقت بمعهدٍ للتدرب
على فن �صناعة ال�شوكوالتة في �إحدى المدار�س الفرن�سية ،وهناك
كانت المناف�سة مع عدة زمالء من دول �شتى معظمها �أوروبية،
ما زاد من تعلقي بموهبتي ،وحفزني على بدء العمل والإنتاج
داخل وطني ،ولكن قبل كل ذلك كان ع�شقي الذي الزال ينمو في
بطعم خا�ص �أج�سد فيه واقعي
دواخلي ،هو �أن امزج منتجاتي ٍ
عك�س لح�ضارتي،
وبيئتي التي ترعرعت فيها ،لما في ذلك من ٍ
وتم�سك بالقيم و�إرث جداتي.
ٍ

وكيف كانت بداية العمل بشكل تجاري؟
قي�ض اهلل لي �أن اقتحم بوابة هذا المجال عبر بوابة
حا�ضنة �أعمال «مركز بيادر» التابعة ل�صندوق الأمير �سلطان
بن عبد العزيز لتنمية المر�أة ،التي �ساندتني احت�ضنتني
ورعتني وقدمت لي الدعم الفني والعلمي والمادي ،ما دفعني
نحو التقدم بخطى ثابته وحفزني على بذل المزيد من الجهد،
حتى كان تخرجي وح�صولي على �شهادة اخت�صا�صي في
احتراف فن ال�شوكوالتة-مع مرتبة ال�شرف ،-ك�أف�ضل �صانعة
�شوكوالتة يدويا ،ح�صلت عليها من بلجيكا التي تمكنت من
ترك ب�صمتي ال�سعودية فيها ،كما �أن ح�صولي على م�صنعي
الخا�ص في المدينة ال�صناعية الأولى بالدمام التابعة للهيئة
ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن» ،كان
�أُولى عتبات دخولي مجال الإنتاج التجاري ،والدافع لي نحو
المزيد من الت�ألق والتقدم ،مثلي مثل �سعوديات �أُ
خريات
ٍ
تم َّكن من العمل والإبداع.
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كلما تذوق الناس طعم شوكوالتة
تمكنت رؤى من التألق والنجاح
«مس فيونكة» أقروا بتفرد طعمها..
وسط البلجيكيين المعروفين بفنهم
فكيف كان وقع ذلك عند البلجيكيين؟
التحقت في االختبار النهائي بالمدر�سة بدورات تدريبية ،الراقي وتاريخهم الممتد في مجال
بعنوان «الموا�صفات الدولية لمعايير جودة ال�شوكوالتة» ،كما صناعة الشوكوالتة

ح�صلت على دورة منف�صله عن الموا�صفات الدولية لمعايير
جودة ال�شوكوالتة ،وبحمد اهلل تمكنت خالل الف�صل التدريبي من
اجتياز اختبارات عدة ،وقدمت في االختبار النهائي نكهات عربية
مختلفة و مميزة �أبهرت الطباخين و الطلبة على حدٍ �سواء ،وكانت
�أكثر نكهة نالت �إعجاب الأ�ساتذة البلجيكيين هي نكهة ال�شوكوالتة
بالهيل الأخ�ضر ،والهيل بنكهة العنبر ،ونكهة الورد الطائفي ،وهي
نكهات عربية مميزة �أردت بها �أن �أمزج منتجاتي بطعم ونكهة
�إرثي وح�ضارتي ،وجعل حبات ال�شوكوالتة التي انتجها ُر�س ًال لهذا
التاريخ الأ�صيل ،ما منحني ال�شهادة مع مرتبة ال�شرف.

وكيف كان لرؤى أن تتألق وتنجح وسط
البلجيكيين المعروفين بفنهم الراقي
وتاريخهم الممتد في مجال صناعة
الشوكوالتة؟
ً
حقيق ًة لم �أكن لأتخيل يوما �أن ينبهر البلجيكيون �أ�صحاب ال�شوكوالتة
وفنها بما �صنعت ،و�أح�س�ست بفرحة غامرة عندما �أثنى �سفير
ال�شوكوالتة البلجيكية في حديث له ل�صحيفة م�شهورة هناك ،على طعم
ما �صنعت ،قائ ًال�( :إنه من �أف�ضل النكهات التي تذوقها على الإطالق)،
حيث �أكد �أن لها طعم جديد ومبتكر ،وا�ستف�سر عن �سر النكهة.
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تطرقت في حديثك عن االحتضان
والرعاية وغيره من البوابات التي يمكن
للشباب والشابات السعوديات الدخول
عبرها إلى عالم النجاح ،فكيف تنظرين
إلى تجربتك مع «مدن»؟!
جاءت تجربتي مع «مدن» عبر بوابة «حا�ضنة بيادر» التابعة
ل�صندوق الأمير �سلطان بن عبد العزيز لتنمية المر�أة» التي قدمت
لي الدعم الفني العلمي والمادي ،و�إن خلف دخولي لـ «مدن» ك�أول
م�شروع يتم عبر مبادرات «ال�صندوق» بع�ض الهواج�س عندي� ،إال
�أنني �سرعان ما تغلبت عليها ووجدت �ضالتي فيها ،حيث ح�صلت
م�صنع مميز موقع ًا وت�صميم ًا ،تتوفر فيه كافة الخدمات التي
على
ٍ
كنت �أمني نف�سي بالح�صول عليها ،ف�شعرت باالرتياح وبالرغبة
في االنطالق نحو القمة.
وماهي الخدمات التي وفرتها لك
«مدن»؟
وجدت في الم�صنع الذي تم تخ�صي�صه لي كافة الخدمات
التي يحتاجها �أي م�صنع متطور ،من كهرباء منتظمة وخدمات

رؤى صابر في سطور:
�شهادة الماج�ستير في �صنع
ال�شوكوالتة على يد �أحد
طهاة الملك البلجيكي
و�سفير ال�شوكوالتة

• 2011ح�صلت على �شهادة من مدر�سة طبخ فرن�سية للحلويات
والمعجنات مقرها في نيويورك.
• 2012ح�صلت على �شهادة �صانعة �شكوالتة محترفه مع مرتبة
ال�شرف من مدر�سة (�إيكول �شوكلت).
• 2013ح�صلت على �شهادة �ضمان جودة ال�شوكوالتة من مدر�سة
(�إيكول �شوكلت).
• 2014ح�صلت على الماج�ستير في �صنع ال�شوكوالتة من بلجيكا

بالدمام..
وجدت األمن واألمان في المدينة الصناعية األولى َّ
وقربها من العمران يناسب عمل المرأة ويحفزها على دخول
عالم «األعمال»
المياه ،والدفاع المدني والنظافة والت�شجير ،والتخطيط
الراقي للمدينة ال�صناعية بكاملها ،كما تتم
المعامالت من الح�صول على التراخي�ص وغيرها
بكل �سال�سة وب�ساطة ،هذا بجانب الإعفاءات
المتعددة التي كانت بمثابة العتبة الأولى لنجاحي
وتذويب كافة المخاوف التي كانت تحلق حولي،
وفوق كل هذه المحفزات وجدت الأمن والأمان
في المدينة ال�صناعية الأولى بالدمام ،حيث تتوفر
الدوريات الأمنية والحرا�سات ،بجانب قربها من
العمران ،الأمر الذي ينا�سب عمل المر�أة ،وي�شكل في
حد ذاته محفزا كبير ًا لها لاللتحاق بالعمل وبدخول عالم
«الأعمال» ،ولو من اهلل علينا بالمزيد من التو�سع في مدنٍ
اخرى غير الدمام ،ف�س�أكرر التجربة من «مدن» �إن �شاء اهلل.
على ذكر عمل المرأة في المدن
الصناعية ،وعلى ضوء تجربتك هذه،
ما هي النصائح التي تقدمينها لجيل
الشباب؟

دعني �أو ًال �أو�ضح لهم
ب�أن الفر�ص المحفزة
وال�شابات
لل�شباب
متوفرة بكثرة في
العديد من المجاالت،
وهذا بف�ضل اهلل ،ثم
بف�ضل الجهود المقدرة التي
تبذلها حكومة خادم الحرمين ال�شريفين
في هذا المجال ،كما �أن توفر القوة ال�شرائية
للمنتجات تعد واحدة من �أهم المحفزات التي
يمكن بموجبها المراهنة على النجاح مقدم ًا ،خا�ص ًة �أننا
�أ�صبحنا ن�ستورد الكثير من المنتجات من الخارج ،فيما
ب�إمكاننا �أن ن�صنعها في بلدنا بجودة عالية ،من واقع �أننا
�أدرى بذوقنا العربي من غيرنا ،لذا ف�إن الكرة باتت الآن في
ملعب ال�شباب ،وينبغي عليهم اقتنا�ص الفر�ص والتطلع نحو
النجاح بالعمل والمثابرة ،وارتياد الحا�ضر والإقدام على
الم�ستقبل ،مع التحلي بال�صبر والمرونة.
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إعالن

شركة الجهاز القابضة..

من أصعب البدايات ..إلى قمة النجاح
قفزنا من شركة صغيرة انطلقت
في  ،1975إلى شركة عمالقة في
سوق الطاقة الكهربائية بالمملكة
ُق ً
دما نحو الهدف
تتمتع «شركة الجهاز القابضة»؛ منذ انطالقتها على يد م�ؤ�س�سها
ال�شيخ �سعيد علي العنقري عام  ،1975ب�سجل حافل بالنجاحات والإجنازات،
وقد ا�ستطاعت املجموعة بف�ضل تكري�سها لكافة جهودها ،وما اكت�سبت من
خربات وقدرات ،و�سجل حافل بالإجنازات ،وما تتمتع به من خلفية ثابتة
ودعم مايل قوي ،وكوادر ب�شرية ذات خربات ومهارات عالية ،التحول من
�شركة مقاوالت �صغرية� ،إلى �شركة مقاوالت رئي�سة يف �سوق الطاقة الكهربائية
باململكة ،ت�ضم عددا من ال�شركات الفذة ،التي يقدر حجم �أعمالها مبليارات
الرياالت.
لمحة عامة
متتلك «شركة الجهاز القابضة» جتربة رائدة من الإجنازات
خالل  40عام ًا متثلت يف تنفيذ �أعمال البناء املتكاملة يف قطاع نقل وتوليد
الكهرباء للطاقة التقليدية واملتجددة ،وتوفري حلول االت�صاالت ،واحللول
الأمنية ،والت�صميم الإبداعي ،حيث تعمل املجموعة يف جماالت الطاقة،
والكهرباء ،والأعمال املدنية ،والبيئة ،والبناء ،والتجارة ،وال�صناعة،
والتكنولوجيا الع�صرية العالية اجلودة ،وتكنولوجيا املعلومات وحلولها،
واالتّ�صاالت ،و�أنظمة املعلومات اجلغراف ّية ،وخدمات القيمة امل�ضافة،
والتطوير العقاري.
األنشطة والتخصصات
تغطي جمموعة خدماتنا عددا من الأن�شطة املختلفة التي تركز على التنوع
يف االخت�صا�صات ،والتي منها�( :أعمال الطاقة والكهرباء مثل توريد
وتركيب وت�شغيل املحطات الفرعية لنقل الكهرباء من النوع املعزول بالغاز
حتى جهد  380كيلو فولت 132 ،كيلو فولت ،و 110كيلو فولت ،واملعدات
الداخلية واخلارجية ،واملحوالت الكهربائية ال�ضخمة التي ت�صل قدرتها �إلى
 502ميجا فولت –�أمبري ،واملفاتيح الكهربائية (عالية ومتو�سطة الفولتية)،
و�شبكات التوزيع من جهد  13,8 ،33 ،132كيلو فولت ،وخطوط نقل الطاقة
الكهربائية حتى جهد  132كيلو فولت ،وبناء حمطات توليد الطاقة الكهربائية
التقليدية واملتجددة ،كما تقدم املجموعة خدماتها يف جمال املقاوالت املدنية،
والفعاليات البيئية ،والأعمال ال�صناعية ،ومنتجات التكنولوجيا العالية،
وتكنولوجيا املعلومات ،واحللول الأمنية ،واالت�صاالت.
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قفزة نوعية نحو المستقبل
تتخذ «شركة الجهاز القابضة» من �شعار (قفزة نوعية نحو امل�ستقبل)
املتغية ،تلبي ًة لطلب
الذي ترفعه ،من�صة انطالق ملواجهة حتدّيات الع�صر ّ
عمالئها ،كما تركز باهتمام �شديد يف حتديد التوجهات والتغ ّلب على العقبات،
وال تكتفي بالوقوف عند عتبة النجاح ،بل ت�سعى دائ ًما �إلى بلوغ ما يفوق تو ّقعاتها.
ُسمعتنا ..أساسنا
تتمتّع �شركة اجلهاز القاب�ضة ب�سمع ٍة طيبة ،مردّها جودة العمل الذي تنفّذه،
حلول ف ّعال ٍة عالية املردود،
و�إجناز امل�شاريع يف الوقت املحدّد ،وتقدمي ٍ
املتقدّم ،والتعامل مع قوى
والرتكيز على احتياجات العمالء ،وت�شجيع التفكري َ
عامل ٍة خمل�ص ٍة قوامها ( )3500موظف.
دورنا في دعم االقتصاد
وللمزيد من التقدم واملحافظة على مكانتها يف طليعة ال�شركات امللتزمة
ّ
بخطة التنمية والتطوير يف اململكة ،مبا يتما�شى مع برنامج خطة التحول
الوطني ،ويدعم حتقيق ر�ؤية اململكة  ،2030ومواكب ًة للوترية غري امل�سبوقة
لعا ٍمل �سريع التغري يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتكنولوجيا
املتقاربة والت�شغيل الآيل لتقلي�ص الفوا�صل الزمنية من خالل العمل الفوري.
االنجازات والقدرة المالية
متتلك �شركة اجلهاز القدرة املالية المتالك واال�ستحواذ على ح�صة �سوقية
كبرية باململكة  ،وذلك من خالل العمل ب�شكل ا�سرتاتيجي مع ال�شركات املحلية
والدولية ،وقد قامت ال�شركة برتكيب وت�سليم �أكرث من  100م�شروع يف جمال
اجلهد الكهربائي العايل واملتو�سط بنجاح ويف الوقت املحدد ونذكر منها علي
�سبيل املثال ال احل�صر �إن�شاء حمطة تبوك جهد 380ك.ف ،و�إن�شاء حمطة مدن
املدينة جهد  380ك.ف� ،إن�شاء حمطة امل�شاعر جهد  380ك.ف ،حتديث ال�شبكة
الكهربائية ب�أرامكو  ،فيما تعمل حاليا وب�شكل متزامن ،على نحو  50م�شروع ًا قيد
التنفيذ ويف مراحل اجناز خمتلفة موزعة يف جميع �أنحاء اململكة ونذكر منها
�إن�شاء حمطة طاقة �شم�سية بقدرة  10ميغاوات مبنطقة ليلي بالأفالج مبنطقة
الريا�ض ،امل�شاركة مع �شركة اكوا باور كمطور وم�ستثمر بح�صة  % 30من را�س
مال م�شروع �سكاكا للطاقة ال�شم�سية بقدرة  300ميغا وات مبنطقة اجلوف عن
طريق �شركة اجلهاز للطاقة املتجددة واململوكة  %100ل�شركة اجلهاز القاب�ضة
مبايف ذلك تنفيذ عقد بناء حمطة  132ك.ف لنف�س امل�شروع.

عمالؤنا:
تفخر �شركة اجلهاز القاب�ضة ،بتقدمي خدماتها لعمالئها يف قطاع الطاقة
الكهربائية يف اململكة ،مبا يف ذلك ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،و�شركة
�أرامكو ال�سعودية ،الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية (مدن)،
وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة� ،شركة تقنية للطاقة ،وزارة الطاقة
وال�صناعة والرثوة املعدنية ،وزارة التعليم العايل ،وزارة الدفاع واملفت�شية
العامة ،وزارة الداخلية ،وغريها الكثري من الهيئات وال�شركات.
مجال األعمال:

بناء حمطات الطاقة الكهربائية عن طريق

• •شركة آفاق الكهرباء
• •مؤسسة البصمة الرقمية

(حيث توفر احللول واخلدمات لعمالئنا املرموقني يف اململكة مثل �شركة
االت�صاالت ال�سعودية و�شركة موبايلي).

الو�سائط الرقمية :
• •شركة موديل كرافت إنترناشيونال السعودية

لتوفري حلول العرو�ض الإعالمية والرقمية عالية اجلودة مبا يف ذلك �شا�شات
العر�ض ثالثية الأبعاد ،و�شا�شات اللم�س التفاعلية ،وتطبيقات الكمبيوتر
اللوحي وجميع و�سائل الإعالم.

شركة الجهاز للمقاوالت المحدودة

نقل الكهرباء وت�شمل:

••حمطات الكهرباء ذات اجلهد الفائق والعايل
••�شبكات توزيع اجلهد املتو�سط واملنخف�ض
••كابالت اجلهد العايل االر�ضية واخلطوطالهوائية

توليد الطاقة الكهربائية التقليدية واملتجددة:

••حمطات توليد الطاقة ذات الدورة املركبة
••حمطات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري
••حتديث وجتديد املحطات القائمة
••تطوير م�شروعات الطاقة ال�شم�سيةوطاقةالرياح
••املقاوالت االن�شائية والت�شغيل وال�صيانةمل�شروعات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية

ت�صنيع املنتجات الكهربائية وت�شمل:
• •شركة مصنع دار األنظمة للوحات الكهربائيةSEP  
حيث تقوم بت�صنيع نطاق وا�سع من لوحات التحكم واحلماية امل�ستخدمة يف
املحطات الفرعية وامل�صانع
• •الشركة النموذجية للحلول التقنية ITS

توفري منتجات متكاملة وتقدمي احللول املتطورة يف �إدارة الطاقة وتطبيق
�أحدث معايري التكنولوجيا.
• • بي اليكتريك جلف Belectric Gulf

رائدة يف ت�صميم حمطات الطاقة ال�ضوئية وتركيبها وت�شغيلها و�صيانتها.

االت�صاالت:

توفري احللول واخلدمات املتعلقة بتقنية الت�شغيل االيل واملعلومات
واالت�صاالت من خالل ال�شركات التابعة ملجموعة اجلهاز وهى:

اخلدمات:
• •شركة الجهاز للخدمات االلكتروميكانيكية ( بريكو)

اخليار الأف�ضل لتقدمي اخلدمات الكهربائية وامليكانيكية وال�سباكة لأغرا�ض
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،و�أنظمة مكافحة احلرائق ،و�أنظمة الإ�ضاءة
املتعلقة مبحطات توليد الطاقة واملحطات الفرعية.
• •شركة الجهاز لخدمات الطاقة (جيسكو)

الختبارات قطاع الطاقة والت�شغيل بدرجة عالية من املهنية ملحطات الطاقة
الفرعية وحمطات توليد الطاقة الكهربائية وال�صناعات الهند�سية.
• •الجهاز للحراسة األمنية المدنية

توفري خدمات الأمن للقطاعني العام واخلا�ص بوا�سطة حرا�س و�أفراد الأمن
املدنيني املدربني.
سياسة الجودة:
تلتزم جمموعة اجلهاز بتوفري منتجات وخدمات عالية اجلودة للعمالء والتي
تلبي �أو تتجاوز متطلبات العمالء وفق ًا للمعايري املحلية والدولية املعمول بها.
المسؤولية االجتماعية للشركة:
�إن ر�سالة جمموعة اجلهاز تو�ضح �أننا ملتزمون بتقدمي الدعم امل�ستدام
وامل�ساهمة يف تطوير جمتمعنا و�إعطاء الأهمية والعناية للقطاعات التعليمية
والإجتماعية والثقافية والبيئية والإقت�صادية وذلك لتح�سني نوعية احلياة
ب�إ�ستمرار يف جمتمعاتنا.
العنوان :حي السليمانية  ،شارع العروبة  ،عمارة شركة
الجهاز مبنى رقم  435ص .ب  7451الرياض 11462
الهاتف + 966114609000 :فاكس+966114609080 :

البريد اإللكترونيmain@Algihaz.com :
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قانون اإلفالس الجديد..
ضمان لرأس المال الوطني..
وتحفيز لالستثمار األجنبي

يتطلب خلق بنية تحتية قانونية تطمئن رجال األعمال وتدعم االستثمار
األجنبي ،إصدار وتطبيق قوانين صارمة تحفظ لجميع األطراف حقوقها ،مثل
(قانون نظام اإلفالس-نظام الرهن العقاري-نظام االمتياز التجاري-نظام
التجارة اإللكترونية) ،وهي القوانين التي دفعت بها حكومة المملكة مؤخراً
إلجازتها والعمل بها في أقرب وقت ممكن ،األمر الذي سيسهم في تبديد
مخاوف ومطالب شركاء المملكة العالميين ،ويحفز الشركات الوطنية على
المزيد من التقدم.
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سد ثغرة
مصادقة خادم الحرمين الشريفين على قانون اإلفالس َّ
رئيسية في منظومة التشريعات المنظمة لبيئة األعمال والتي
متماشية مع رؤية المملكة 2030
تأتي
ً
زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين
وقد �ساهمت م�صادقة خادم الحرمين ال�شريفين؛ الملك
�سلمان بن عبد العزيز ،على قانون الإفال�س الذي يت�ألف من
( )231مادة في ( )17ف�ص ًال ،بعد موافقة مجل�س الوزراء
عليه ،في �سد ثغرة رئي�سية في منظومة الت�شريعات المنظمة
لبيئة الأعمال ،والتي ت�أتي متما�شي ًة مع ر�ؤية المملكة  2030التي
�ساهمت في خلق مناخ جاذب للم�ستثمرين الأجانب ،كما و�صف
بع�ض خبراء االقت�صاد الخطوة بالإيجابية ،وب�أنها الباب الذي
ُفتح �أمام ال�شركات المتعثرة التي ت�سعى لإعادة هيكلة ديونها مع
الدائنين ،كما �أنها تعطي دفعة للجهود الرامية �إلى زيادة جاذبية
المملكة للم�ستثمرين الأجانب ،خا�ص ًة في ظل ما تبذله حكومة
خادم الحرمين ال�شريفين من جهود مكثفة لإ�صالح االقت�صاد،
وخلق مناخ جاذب للم�ستثمرين.

تقدم دولي
ي�سهم تطبيق قانون الإفال�س في المملكة ،من رفع مرتبتها
في تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال ال�صادر عن البنك الدولي؛
كما ي�سهم في حل م�شاكل الكثير من ال�شركات التي ظلت تواجه
�صعوبات مالية ،ولم يكن �أمامها من خيا ٍر �سوى الت�صفية� ،أو
�أن ا�ضطرار الم�ساهمين �إلى �ضخ �أموال في �شرايينها حتى
تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها ،كما يمنحها الفر�صة لتمكين
م�شاريعها المتعثرة من العمل على تجاوز ال�صعوبات المالية
التي تواجهها ،واال�ستمرار في ممار�سة �أعمالها� ،أو �إجراء
الت�صفية �إذا تعذر ذلك ،بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم
من �أ�صحاب الم�صالح.
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تعزيز ِّ
الثقة
كما ينظم القانون الجديد؛ �إجراءات الت�سوية الوقائية،
و�إعادة التنظيم المالي ،والت�صفية ،الأمر الذي يعمل على حماية
ال�شركات من التزاماتها المالية في �أوقات الأزمات ،حتى تتمكن
من �إعادة ت�أهيل نف�سها مالي ًا و�إداري ًا ،ما ي�ضمن عدم �إفال�سها
وخروجها من ال�سوق ،ويعمل على حمايتها ب�شكل م�ؤقت من
الدائنين ،ويعزز الثقة بين رجال الأعمال والجهات الحكومية
كالوزارات والمحاكم وغيرها.
معالجة القصور
ويعمل قانون الإفال�س الجديد؛ الذي �سي�شمل تطبيقه ك ٌل من:
(االفراد ال�سعوديين وغير ال�سعوديين الذين يمار�سون ن�شاطا
اقت�صاديا في المملكة-الكيانات االقت�صادية؛ بما فيها ال�شركات
والم�ؤ�س�سات المقيدة بالمملكة-ال�شركات االجنبية التي تمار�س
ن�شاطات في المملكة «على �أن يكون التنفيذ مق�صورا على اال�صول
الموجودة داخل المملكة») ،على معالجة الق�صور في االنظمة
المعمول بها في المملكة ،والتعامل مع حاالت تعثر الم�شروعات
التجارية واالقت�صادية ،وت�شجيع الن�شاطات والم�شروعات ب�إعادة
التنظيم المالي لل�شركات المتعثرة ،وتمكين المدين المتعثر �أو
المفل�س من ت�صحيح �أو�ضاعه من خالل التو�صل الى ت�سوية ودية
مع دائنيه تحفظ حقوقهم وتمكنه من العودة الى ممار�سة ن�شاطه
االقت�صادي مرة اخري.
تصنيف قانوني
وي�صنف قانون الإفال�س -بح�سب ما جاء في م�سودته-
المخالفين لأحكامه ،ب�أنهم كل من �أ�ساء التَّ�صرف في �أموال

تطبيق «القانون» يرفع مرتبة
المملكة في تقرير البنك
الدولي لسهولة ممارسة
األعمال ،ويسهم في حل
الصعوبات المالية للشركات
التي لم يكن أمامها خيار سوى
التصفية ،أو ضخ أموال لإليفاء
بالتزاماتها
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(معالجة القصور في األنظمة..
التعامل مع حاالت تعثر
المشروعات ..إعادة التنظيم
المالي للشركات المتعثرة..
تمكين التوصل الى تسويات
ودية) من أهم مميزات
القانون الجديد
المدين �أو �أ�صوله� ،أو الحجز عليها� ،أو م�صادرتها� ،أو ا�ستعمال
ال�سلطة� ،أو الإخالل بالتزامات المن�صو�ص عليها في نظام
ال�شركات ال�سعودي� ،أو �إدارة �أعمال المدين ،بق�صد االحتيال
على دائنيه ،والإهمال في تنفيذ الأعمال التجارية والربحية،
بما في ذلك بيع ال�سلع ب�أقل من �سعر ال�سوق للح�صول على
�سيولة نقدية لتفادي �أو ت�أخير افتتاح �إجراءات الت�صفية� ،أو
�إبرام �صفقات معاو�ضة مع الغير بمقابل غير عادل ال يترتب
عليه نفع لأ�صول المدين� ،أو �سداد ديون � ّأي الدائنين بق�صد
الإ�ضرار بالدائنين الآخرين� ،أو �إذا ترتب على ذلك ال�سداد
الإ�ضرار بالدائنين الآخرين ،من دون �أن يكون قادر ًا على
ت�سوية ديونهم بالكامل.
عقوبات رادعة
وتوعد القانون؛ بعقوبات �صارمة ت�صل �إلى ال�سجن لمدة
ال تزيد على خم�سة �سنوات �أو غرامات مالية ال تتجاوز مليون
ريال �أو بهما مع ًا ،في مواجهة كل من زاد بق�صد االحتيال،
على التزامات المدين �أو خف�ض قيمة �أ�صوله� ،أو �أي ت�صرف
احتيالي �آخر يتعلق بالمدين� ،أو حرف في المعلومات المدين
بغر�ض االحتيال� ،أو قدم معلومات غير �صحيحة للمحكمة تتعلق
بالمدين �أو �أ�صوله �أو �أعماله� ،أو رهن �أ�ص ًال لمدين من دون �أخذ
الموافقات الالزمة ،كما توعد �أمين الإفال�س بعقوبات مماثلة
حال اختال�سه من �أموال المدين �أو �أ�صوله �أو ممتلكاته� ،أو قدم
معلومات غير �صحيحة تتعلق به� ،أو ا�ستغل بق�صد الإ�ضرار
بم�صلحة المدين �أو الدائنين ،الأموال التي ح�صل عليها خالل
�أداء مهماته في �أغرا�ضه الخا�صة� ،أو ح�صل من الغير على
منفعة غير م�شروعة� ،أو ا�ستعمل �صالحياته لأغرا�ض تتعار�ض
مع م�صالح المدين �أو الدائنين.

ً
مصنعا
بعدد ()3290

«مدن» تحتضن ( )%42من المصانع المنتجة
في المملكة
رفعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ،عدد
المصانع المنتجة في مدنها الصناعية بنهاية العام المنصرم 2017م بشكل
ملحوظ ،حيث تجاوزت الـ ( )%42من عدد المصانع المنتجة بالمملكة.
وبلغ عدد الم�صانع المنتجة في المدن ال�صناعية التابعة لـ
(مدن) ( )3290م�صنع ًا منتج ًا ،من جملة ( )7759م�صنع ًا
منتج ًا في المملكة بنهاية الربع الرابع من العام الما�ضي
 ،2017وفق ًا لإح�صائيات وزارة الطاقة وال�صناعة والثروة
المعدنية.
وتمكنت «مدن» بف�ضل ا�ستراتيجيتها الجاذبة للم�ستثمرين
وال�صناعيين ورواد ورائدات الأعمال ،ور�ؤو�س الأموال الوطنية

بلغ عدد المصانع المنتجة في
المدن الصناعية التابعة لـ «مدن»
ً
مصنعا من جملة ()7759
()3290
ً
ً
منتجا في المملكة
مصنعا

والأجنبية ،وبما تقدمه من خدمات مميزة ،ومنتجات متطورة،
وحوافز وت�سهيالت جاذبة ،مثل الأرا�ضي ال�صناعية ،و«واحات
مدن» المهي�أة لعمل المر�أة ،والم�صانع الجاهزة المبنية
بموا�صفات عالمية ،والمجمعات ال�سكنية الراقية ،والمراكز
الخدمية والم�ساندة ،وغيرها ،من �إ�ضافة ( )242م�صنع ًا
جديد ًا �إلى قائمة الم�صانع المنتجة بنهاية العام ،2017
ت�ضاف �إلى ( )٣٠٤٨م�صنع ًا منتج ًا بنهاية العام 2016م.
وت�صدرت �صناعة المطاط والبال�ستيك عدد الم�صانع
المنتجة ،تلتها المعادن الم�شكلة با�ستثناء الآالت والمعدات،
ف�صناعة المنتجات الغذائية ،فيما حلت �صناعة المواد
الكيميائية والمنتجات الكيميائية في المرتبة الرابعة،
وجاءت �صناعة منتجات المعادن الالفلزية الأخرى في
المرتبة الخام�سة.
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السعودية..

نحو اقتصاد صناعي متقدم
تتجه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،إلى إحداث نقلة نوعية
في مجال الصناعة ،ورسم مالمح جديدة لالقتصاد الوطني ،بمضاعفة
الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الصناعي إلى ما يتراوح بين ( )4-3أضعاف
حتى عام 2020؛ وتعزيز قدراته ،واستغالل موقع المملكة االستراتيجي
المتميز في تحويلها إلى مركز عالمي للصناعة والتعدين.
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الفالح :نستهدف
ً
نموا ال يقل عن ()%9
في أعداد الوظائف
ذات المهارات
العالية بالقطاع
الصناعي ،وزيادة
في الصادرات
الصناعية بنسبة ال
تقل عن ()%16
توسيع قاعدة الصناعات
المحلية
بح�سب ت�صريحات م�س�ؤوليها؛ ف�إن
«الوزارة» عازمة على تحقيق معدل نمو ال
يقل عن (� )%10سنوي ًا في الناتج المحلي
الإجمالي للقطاع�-إن لم يكن �أكثر-خالل
المدة المتبقية من الموعد الم�ضروب،
بجانب ا�ستهدافها لنم ٍو ال يقل عن ()%9
في �أعداد الوظائف ذات المهارات العالية
بالقطاع ال�صناعي ،وزيادة في مجال
ال�صادرات ال�صناعية بن�سبة ال تقل عن
( ،)%16الأمر الذي �سيكون له �أهميته
ودوره البارز في تو�سيع وتنويع قاعدة
ال�صناعات المحلية ،وبناء �شراكات
محلية قوية ومتينة بين القطاعين العام
والخا�ص ،تعزز من م�ساهمات القطاع
الخا�ص في الناتج المحلي للمملكة،
وبالذات غير النفطي.
تقف العديد من التحديات في طريق
انزال هذه الأهداف �إلى �أر�ض الواقع،
وتحد من تحقيق الطفرة الم�ستهدفة،
َجملها وزير الطاقة وال�صناعة والثروة
المعدنية؛ المهند�س خالد الفالح ،في
عدة ُم�سببات مثل( :تداخل �صالحيات
الجهات الحكومية ذات العالقة

بالتنمية ال�صناعية ،اختالف وجهات
النظر حول الإ�ستراتيجية ال�صناعية
و�أولوياتها ،عدم و�ضوح الر�ؤية حول
حوكمة الجهات ذات العالقة بالقطاع
ال�صناعي� ،إ�ضافة �إلى ال�صعوبات
التي تواجه الم�صنعين في م�سائل
التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات
ال�صناعية ،و�سيا�سة المحتوى المحلي
ودعم ال�صادرات ،وو�ضع الخطط
لزيادة المحتوى المحلي ،وبرنامج
�إ�صالح �أ�سعار الطاقة ،والأثر المتوقع
على ال�صناعات القائمة ،وتناف�سية
المملكة في جذب ا�ستثمارات جديدة).
تعافي القطاع الصناعي
تطلب مواجهة هذه التحديات والعمل
على تذليلها لتمكين القطاع ال�صناعي من
�أخذ دوره المطلوب ،وو�ضعه في المكان
الذي يفتر�ض له تبو�ؤه ،باعتباره �أحد �أهم
دعامات تحقيق ر�ؤية المملكة � ،2030أن
تُعمل الحكومة ِمب�ضعها في ج�سد القطاع
لإجراء عملية جراحية دقيقة تبتر بها
هذه المعوقات ،وتدفع به نحو التعافي
والنهو�ض من جديد ،فتمثل ذلك في �إعادة
ت�شكيلها للأجهزة الحكومية من جديد،

وتبنيها لبرنامج تطوير ال�صناعة الوطنية
والخدمات اللوج�ستية ،الأمر الذي �أظهر
�أثر ًا مبا�شر ًا و�سريع ًا ،انعك�س فيما طر�أ
تح�سن وا�ضح ،وا�ستعادته
على القطاع من
ٍ
للعافية في وقت وجيز� ،إال �أن التعافي
الكامل من العلل والهنات يظل رهين ًا بقيام
القطاع ال�صناعي بدوره في تحليل الفر�ص
وتحويلها �إلى انجازات مثل ما تم مع بداية
التحول ال�صناعي في المملكة.
إصالحات جذرية
الإ�صالحات التي قادها مجل�س
ال�ش�ؤون الإقت�صادية برئا�سة ولي العهد
الأمير محمد بن �سلمان� ،سرعان ما �آتت
�أكلها وان�سجمت مع توجهات برنامج
ر�ؤية المملكة  2030الهادف �إلى حوكمة
القطاع ال�صناعي وتحويل المملكة �إلى
قوة �صناعية �إقليمية ،ومركز ًا لوج�ستي ًا
عالمي ًا ،وخلق فر�ص ا�ستثمار وعمل
خارج نطاق �صناعة النفط والغاز.
وتمثل ذلك في �أربعة قطاعات رئي�سة
هي :الت�صنيع ،التعدين ،الطاقة،
والخدمات اللوج�ستية ،من خالل تطوير
�أنظمة المحتوى المحلي وتهيئة البنية
الأ�سا�سية وتحفيز الإبتكار.
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«مدن»..

نحو شراكة حقيقية
مع القطاع الخاص الصناعي
ُتركز الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»،
استراتيجيتها خالل الفترة المقبلة نحو بناء شراكة حقيقية مع القطاع
الخاص الصناعي ،والجهات الفاعلة في قطاع الصناعة ،واالنفتاح على
المؤسسات ذات العالقة سواء داخل المملكة أو خارجها ،ما سيسهم
في مواجهة التحديات ويؤدي إلى الخروج بنتائج مثمرة من شأنها دعم
استمرار نمو القطاع الصناعي وتذليل العقبات والتحديات المحيطة به،
بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030م.
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«مدن» :استراتيجيتنا القادمة تقوم على تعزيز
الشراكات طويلة األمد وإطالق مشروعات جديدة
صناعات وطنية مستدامة

�شرعت «مدن» فعلي ًا يف اتخاذ عدد من اخلطوات التي
تخدم �أجندتها اال�سرتاتيجية يف حتقيق �صناعات وطنية
م�ستدامة ،ت�ستند على التنوع والتناف�سية واخلربة والتطور
يف ا�ستخدام التكنولوجيا ،وذلك بتعزيز عدد من ال�شراكات
الطويلة الأمد ،و�إطالق م�شروعات جديدة ،وتوطيد مفهوم
ال�شراكة بني مدن وامل�ستثمرين من واقع �أنهم �شركاء
النجاح وامل�ؤ�س�سني احلقيقني للمدن ال�صناعية باململكة،
و�أن جهودهم وا�ستثماراتهم يف امل�شاريع ال�صناعية �أ�سهمت
ب�شكل فاعل يف تنمية ال�صناعة وتنويع االقت�صاد الوطني
مبنتجات ذات جودة عالية ،وخلق فر�ص وظيفية و َّفرت العمل
لأبناء الوطن.
قطاع صناعي متحفز

وتكمن �أهمية مد �أوا�صر التوا�صل مع ال�شركات العاملية
املتقدمة �صناعي ًا ،يف تفعيل الإنتاج املحلي وتطوير مفا�صله
مبا يحقق �أعلى درجات اجلدوى االقت�صادية للمملكة ،يف
اهتمام
ظل ما تُوليه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني من
ٍ
خا�ص لل�صناعة بو�صفها الو�سيلة الأ�سا�سية لتحقيق التنمية
ٍ
ال�شاملة ،وتقدميها للعديد من احلوافز والت�سهيالت لهذا

القطاع احليوي �أم ًال يف بناء قاعدة �صناعات تقنية حديثة،
مبا ي�ؤهل اململكة لأن تكون واحدة من �أكرث الدول املتقدمة
�صناعي ًا يف العامل ،يف ظل ما تتمتع به من قطاع �صناعي
متحفز ،يتطلع �إلى خلق �شراكة قوية مع نظرائه يف العامل
لال�ستفادة من ذلك يف توطني التكنولوجيا املتطورة،
والتي متثل املحور احلقيقي والفاعل لإحياء عملية التنمية
االقت�صادية برمتها.
المملكة تتصدر

انعك�س توجه احلكومة وجهود «مدن» على اال�ستثمار
ال�صناعي يف اململكة ،حيث �أ�صبحت اململكة تت�صدر دول
اخلليج يف حجم اال�ستثمار ال�صناعي ،وعدد امل�صانع ،وعدد
املدن ال�صناعية ،ويعود الف�ضل يف ذلك �إلى و�ضع «مدن»
للم�ستثمرين يف قائمة �أولوياتها و�سعيها الدائم لتوفري البيئة
اجلاذبة ال�ستثماراتهم ،ودعمهم بتحقيق كافة اخلدمات
ال�ضرورية التي تدفعهم للتميز والإبداع يف ال�صناعة،
والعمل على �إيجاد الدعم احلقيقي لتنمية ال�صناعة وت�شجيع
اال�ستثمارات وتوفري الأرا�ضي لل�صناعيني وفق �آلية حمددة
وخدمات متميزة وراقية� ،إ�ضافة �إلى درا�سة العقبات التي
جتابه امل�شاريع ال�صناعية والعمل على تذليلها وحلها.
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المملكة تتصدر دول الخليج في( :حجم االستثمار الصناعي،
عدد المصانع ،وعدد المدن الصناعية)
نمو متصاعد

وقد �أ�صبحت «مدن» داعم ًا رئي�س ًا القت�صاد اململكة ،وركيزة
�أ�سا�سية لتحقيق التنمية املتوازنة يف البالد ،من خالل
�إ�سهامها الفاعل يف حتقيق �أهداف خطة التحول الوطني
 ،2020وال�سعي لتحقيق ر�ؤية اململكة  ،2030حيث �سجلت
خالل ال�سنوات املا�ضية من ًوا مت�صاعد ًا يف جميع املجاالت،
مثل عدد املدن ال�صناعية الذي ارتفع �إلى ( )35مدينة
�صناعية �شاملة جلميع اخلدمات ،وم�ساحات الأرا�ضي

منتجات �شركة �أي�سوزو باملدينة ال�صناعية الثانية بالدمام
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املط َّورة باملدن ال�صناعية ،التي بلغت ( )196,9مليون م،2
مكتملة اخلدمات من البنية التحتية الأ�سا�سية واخلدمات
امل�ساندة ،وزاد عدد امل�صانع املنتجة املنت�شرة يف جميع
املدن ال�صناعية ،لي�صل �إلى ( )3290م�صنع ًا ،وغريها
الكثري من املجاالت التي حققت فيها «مدن» جناحات
كبرية مع �شركائها.
شركات عالمية في المدن الصناعية

و�ضمن برنامجها ال�ستقطاب ال�شركاء؛ ا�ستطاعت «مدن»
جذب عدد من ال�شركات العالمية �إلى مدنها ال�صناعية،
مثل �شركة �أي�سوزو ( ،)ISUZUو�شركة (� )M3شركة
( )EBARAل�صناعة الم�ضخات ،و�شركة (Mitsubishi
 )Hitachi Power Systemsل�صيانة وتجميع
التوربينات ،وغيرها ،كما وقعت بالتعاون مع برنامج تطوير
التجمعات ال�صناعية ،مذكرة تفاهم مع �شركة «قولدويند
للعلوم والتكنولوجيا المحدودة» ال�صينية ،المتخ�ص�صة
�سعي
في مجال ت�صنيع وتطوير التوربينات الهوائية ،في ٍ
من ال�شركة ال�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار في هذا المجال
بالمملكة� ،أما على نطاق ال�شركات المحلية ،فتحت�ضن «مدن»
ما يقارب ( )%90من ال�شركات ال�صناعية المد َرجة في �سوق

جممعات �سكنية باملدن ال�صناعية

الأ�سهم ال�سعودي.

حلول لوجستية

ويعد قطاع احللول اللوج�ستية �أحد الأعمدة املهمة لتنمية
االقت�صاد يف اململكة؛ لذا حر�صت «مدن» على تنمية هذا
القطاع وجعله �ضمن خططها ذات الأولوية يف جذب
ال�شركاء؛ توفري ًا لبيئة عمل مريحة وخدمات متكاملة ومرافق
م�ساندة ملن�سوبي املدن ال�صناعية والطرق القريبة منها،
لذا فقد وقعت ( )18عقدا العام املن�صرم  2017مع عدد
من ال�شركات العاملة يف هذا القطاع� ،أبرزها �شركة «فلو»
الذراع اللوج�ستي ل�شركة «�إيكيا» ،و�شركة توكيالت اجلزيرة،
و�شركة روابي املتحدة خلدمات ال�سالمة املحدودة (�شراكة
بني روابي القاب�ضة ويونايتد �سافيتي �إنرتنا�شونال) ،و�شركة
�سال�سل الإمداد للخدمات اللوج�ستية «بل�شرف» ،التي تقدِّ م
اخلدمات اللوج�ستية ،كما قامت �أي�ض ًا بالتعاقد على ()8
م�شاريع لوج�ستية ما بني حمطات وقود �أو مراكز لوج�ستية
متكاملة خلدمة ال�شاحنات يف عدد من املدن ال�صناعية.

المستثمرون شركاء النجاح
والمؤسسون الحقيقيون
للمدن الصناعية بالمملكة..
وجهودهم واستثماراتهم
أسهمت بشكل فاعل
في تنمية الصناعة وتنويع
االقتصاد الوطني

م�صنع مفرو�شات باملدينة ال�صناعية الثانية بالريا�ض

شركاء في تقديم الخدمات

و�ضمن توجهها نحو حتويل املدن ال�صناعية �إلى منظومة
متكاملة من اخلدمات واملرافق ،عرب �شراكات مع القطاع
اخلا�ص تهدف �إلى حتفيزه على الإنتاجية والإبداع
واالبتكار ،عملت «مدن» على توفري عدد من اخلدمات يف
مدنها ال�صناعية ،حيث �أتاحت للمطورين العقاريني �أن�شاء
جممعات �سكنية مبعايري وجودة عالية ،كما قامت ب�إ�شراك
ٍ
العديد من اجلهات يف توفري بقية اخلدمات مثل املراكز
ال�صحية ،واملراكز التدريبية (من�ش�آت ريا�ضية ،قاعات
تدريب ،م�سارح ...الخ) ،كما فتحت املجال لال�ستثمار� ،أمام
البنوك ،ما �أتاح لها افتتاح فروع لها وتوفري مكائن ال�صرف
الآيل ،هذا بجانب دخول بع�ض ال�شركات العاملية واملحلية
جمال اال�ستثمار يف املطاعم واملقاهي وغريه.
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منتدى جدة االقتصادي..

ً
عالميا بعد «دافوس»
الثاني
تنطلق فعاليات منتدى جدة االقتصادي ،الذي ُيعد أكبر مؤتمر اقتصادي
سنوي ،تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ،وبتنظيم
من الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع مركز الخليج لألبحاث كشريك
معرفي ،خالل الفترة من  15إلى  16أبريل  ،2018في فندق ريتزكارلتون
بجدة ،وسط حضور دولي واقليمي ومحلي.
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ركائز التنمية
وي�سلط المنتدى؛ الذي يعد من �أبرز و�أهم المنتديات
االقت�صادية في العالم بعد «دافو�س» ،ال�ضوء على ق�ضايا
اقت�صادية عالمية ودور القطاع الخا�ص في تحقيق �أهداف ر�ؤية
 ،2030انطالقا من �إدراك حكومة خادم الحرمين ال�شريفين
ب�أهمية هذا القطاع ،باعتباره من �أهم ركائز التنمية التي وردت
في �أهداف وطموحات «ر�ؤية المملكة» ،وفي تنفيذ الم�شاريع
الكبرى التي تتبناها برامج التحول الوطني.
من الرؤية إلى االزدهار
و�سيركز المنتدى الذي يحمل عنوان «من الر�ؤية �إلى
االزدهار ..دور القطاع الخا�ص» ،هذا العام ،على ق�ضايا
اقت�صادية عالمية تتقاطع ب�شكل �أو ب�آخر ،مع االقت�صاد
المحلي في المملكة ،تخ�ص التنفيذ اال�ستراتيجي لأربعة من
المحاور التنفيذية الرئي�سية لر�ؤية المملكة  ،2030التي ت�ؤثر

ب�شكل مبا�شر في النتائج التنموية واال�ستثمارات بمنطقة
مكة المكرمة وهي( :برنامج خدمة �ضيوف الرحمن-برنامج
تح�سين نمط الحياةـ-برنامج تطوير ال�صناعة الوطنية
والخدمات اللوج�ستية برنامج �صندوق اال�ستثمارات العامة،
وخا�صة ما يتعلق بال�سياحة).
احتفالية سنوية
يذكر �أن « منتدى جدة االقت�صادي» انطلق للمرة الأولى عام
2000م ،وتحول �إلى احتفالية �سنوية لالقت�صاديين لي�س على
نطاق المملكة وحدها ،بل في �شتى �أنحاء المعمورة ،ومن�صة
دولية لتبادل الآراء والأفكار بعد �أن ا�ستقطب �صناع القرار
االقت�صادي في �أكثر من ( )60دولة تمثل قارات العالم ال�ست،
وحظي بم�شاركة عدد كبير من ر�ؤ�ساء الدول وال�سيا�سيين
وال�شخ�صيات العامة التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر في
ال�سيا�سات االقت�صادية.
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بنهاية العام المنصرم 2017

«مدن» :أكثر من ( )7500سعودية
تعمل في مدننا الصناعية
السعوديات العامالت في المدن الصناعية التي تشرف عليها
زاد عدد ُّ
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ،إلى نحو ()7،501
عاملة بنهاية الماضي  ،2017يتوزعن على ( )154مصنعاً منتجاً  ،األمر الذي رفع
بدوره من متوسط عدد العامالت في المصانع ،ليصل إلى ( )49عاملة لكل
مقارنة بـ ( )30عاملة عن ذات الفترة من العام السابق .٢٠١٦
مصنع،
ً
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تتوزع الن�ساء العامالت في الم�صانع على ثالثة قطاعات هي
(الأو�سط وال�شرقي ،والغربي) ،ي�ضم القطاع الغربي الن�سبة
الأكبر منهن بعدد ( )3,358عاملة ،يعملن في ( )58م�صنع ًا،
يليه القطاع الأو�سط بعدد ( )3022عاملة في ( )53م�صنع ًا،
فالقطاع ال�شرقي بعدد ( )1121عاملة في ( )43م�صنع ًا.
وت�ست�أثر �صناعة المنتجات الغذائية بالن�سبة الأكبر من عدد
ال�سعوديات العامالت في الم�صانع بالمدن ال�صناعية التابعة
لـ «مدن» بعدد ( )4،126عاملة ي�شكلن ( ،)%55تليها �صناعة
الأدوية بعدد ( )692عاملة يمثلن ( ،)%9فالمنتجات الكيميائية
بعدد ( )531عاملة يمثلن ( ،)%7فيما ت�ضم قائمة القطاعات
الم�ستهدفة لعمل المر�أة في المدن ال�صناعية ،ال�صناعات
الكهربائية ،وال�صناعات المعدنية ،والمن�سوجات ،وال�صناعات
البال�ستيكية ،والزجاجية ،والورقية.
وتم�ضي «مدن» ُقدم ًا في اال�ستجابة لتوجهات الدولة الرامية
�إلى دعم وتعزيز قدرات المر�أة ال�سعودية و�ضرورة �إف�ساح المجال
لأعمالها ون�شاطاتها ،من خالل موا�صلة التَّو�سع في �إن�شاء «واحات
مدن» المالئمة لعمل المر�أة ،حيث ت�ضم حتى الآن؛ خم�س واحات
كل من (الأح�ساء-جدة-الق�صيم-ينبع-
�صناعية موزعة في ٍ
الجوف) ،تتميز بكونها مدن ًا ع�صرية نظيفة و�صديقة للبيئة،
ذات قيمة م�ضافة ،تخلق فر�ص عمل لل�شباب وال�شابات من
�أبناء الوطن ،وت�صنع تكام ًال نموذجي ًا مع الن�شاطات ال�صناعية
القائمة والم�ستقبلية.
وكانت مبادرات منظومة الطاقة وال�صناعة والثروة
المعدنية التي �أطلقت �ضمن برنامج التحول الوطني ،الذي يعد
خ�صت «مدن»
الخطوة الأولى لتحقيق ر�ؤية ال�سعودية  ،2030قد َّ
وجه لدعم ريادة الأعمال والمن�ش�آت
في م�سارها الأول ال ُم َّ

جدول توضيحي لعدد العامالت
السعوديات في كل قطاع
الصناعة

عدد العامالت

الغذائية

4126

الكيميائية

531

المعدنية

453

األدوية

الكهربائية

692
471

المنسوجات

463

الزجاجية

233

البالستيكية
الورقية

المجموع

362
170

7501

ال�صغيرة والمتو�سطة ،ب�إن�شاء �أربع واحات �صناعية مالئمة
لمجاالت عمل المر�أة.
وللمزيد من برامج تمكين المر�أة في القطاع ال�صناعي ،وخلق
فر�ص ا�ستثمار جديدة لرواد ورائدات الأعمال من �أبناء الوطن
وم�ساعدتهم في تح�سين وتطوير الأفكار ،والبدء في �إقامة
م�شاريعهم ،وقعت «مدن» م�ؤخر ًا مع �صندوق الأمير �سلطان بن
عبد العزيز لتنمية المر�أة ،عقد ًا لإن�شاء حا�ضنة تقنية بالمدينة
ال�صناعية الأولى بالدمام ،تعمل على تقديم خدمات (االحت�ضان،
دورات بناء القدرات ،وخدمات ما بعد التَّخرج المت�ضمنة للتمويل
والتوجيه والإر�شاد).

رسم بياني لمجاالت عمل المرأة  -توزيع القوى العاملة النسائية
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مفهوم جودة المنتج
النوعية الجيدة
يقصد بالجودة ( ،)Qualityبلوغ شيء ما درجة عالية من
ّ
ً
ً
منتج ما أو سلعة
موثوقا به للتمييز بين
معيارا
والقيمة الجيدة ،ما يجعلها
ٍ
أو خدمة عن غيره من المنتجات أو السلع أو الخدمات الموجودة في البيئة
نفسها وفي المجال نفسه ،األمر الذي يقود قرار المستهلك بالشراء في
معظم األحيان ،حيث تتمثل جودة المنتج بمطابقته للمواصفات الموضوعة،
وبالتالي قدرته على إشباع رغبات المشتري ،وتحقيق المنفعة المرجوة منه،
باإلضافة إلى تحقيق الرضا.
مفاهيم الجودة
وت�شمل الجودة على عدة مفاهيم حول حقيقتها و�أبعادها التي
تمثلها تمثي ًال حقيقي ًا ،وهي خم�سة مفاهيم يمكن الجدل والنقا�ش
حولها جميع ًا ،وهي:
الفائق ّية :حيث ُيعتبر المنتج ذا جودة �إذا كان متف ّوق ًا ،وتعرف
مدى جودته بمجرد ر�ؤيته.
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الجودة القائمة على المنتج :حيث تختلف الجودة من منتج
لآخر ،وفق ًا لل�صفات المميزة �أو الخ�صائ�ص التي من الممكن
�أن يكت�سبها المنتج وفق نوعيته.
الجودة القائمة على الم�ستخدم :وهي مدى مالئمة الخدمة �أو
قدرتها على مطابقة تو ّقعات ومتطلبات الم�ستهلك.
الجودة القائمة على الت�صنيع :هي مدى قدرة المنتج على مطابقة
الموا�صفات التي و�ضعت عند بدء ت�صميمه وان�سجامه معها.

الجودة القائمة على القيمة ،وهي المحاولة بتقديم �أف�ضل
المنتجات المطابقة لمتطلبات العميل مقابل �أقل �سعر لها.
درجات الجودة:
وع ّرفت منظمة الأيزو (النظام الدولي القيا�سي) في �سل�سلتي
الموا�صفات التي �أ�صدرتهما ( ISO14000و )ISO 9000
�أن الجودة هي مدى قدرة موا�صفات المنتج �أو الخدمة �أو ال�سلعة،
على التطابق مع الموا�صفات المطلوبةّ ،
وتتخذ عدة �صفات مثال:
جودة �سيئة ،وجيدة ،وممتازة ،وتعتمد عملية التقييم على عوامل
قابلة للقيا�س ،مثل :الطول ،والعر�ض ،والوزن ،والن�سب ،وخوا�ص
المواد ،وال�سعر ،واال�ستخدام وغيرها.
مفهوم جودة المنتج
يمكن و�صف المنتج ب�أنه عالي الجودة �إذا توفرت فيه
الخ�صائ�ص التالية:
انخفا�ض في م�ستوى العيوب.
تدني الكم ّيات التالفة والمفقودة.
قلة ن�سبة ال�شكاوى من الم�ستهلكين.
انخفا�ض الحاجة �إلى تفتي�ش المنتج وعمل اختبارات عليه.
�إمكان ّية تحقيق رغبات ومتطلبات الم�ستهلك.
تقليل تكاليف اال�ستهالك.
معايير جودة المنتج
وحتى تتحقق جودة المنتج يجب اتباع عدد من المعايير
المهمة ،والتي يمكن تلخي�صها في:
التحقق من مطابقة المواد الخام الالزمة للت�صنيع مع موا�صفات
ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى الت�أكد من جودتها؛ باعتبار �أن جودة
المنتج النهائي تعتمد على المواد الخام الداخلة في ت�صنيعه.
متابعة خطوات ت�صنيع المنتج؛ من �أجل الت�أكد من �سالمتها،
واكت�شاف الأخطاء؛ ليتم ت�صحيحها ب�شكل فوري.
التحقق من جودة المنتج ومطابقة موا�صفاته عند انتهاء عمل ّية
الت�صنيع ،عن طريق عمل التحاليل الفيزيائية ،والكيميائية،
والمايكروبيولوجية.
الت�أكد من �سالمة المرافق المختلفة في الم�صنع ،المتمثلة
في م�ستودعات التخزين للمواد الخام ،وللمنتجات النهائية؛
لتجنب تلفها.
التزام العمال بالنظافة ال�شخ�صية الدائمة ،حيث يعتبر هذا
الأمر من �أهم الأمور التي تعك�س جودة المنتج.

الخا�صة في الم�صنع،
تطبيق القوانين والت�شريعات واللوائح
ّ
وفي عملية الت�صنيع ،بالإ�ضافة �إلى االلتزام ب�إجراءات �ضمان
الجودة.
المتابعة الم�ستم ّرة لنظافة �آالت الت�صنيع ،والأر�ض ّيات،
ودورات المياه؛ لمنع دخول الميكروبات �إلى المنتجات ،خا�صة
المنتجات الغذائية.
مكافحة الح�شرات والقوار�ض والتخل�ص منها في حال وجودها
في الم�صنع ،والتمتع ببيئة نظيفة وخالية من الح�شرات.
الحفاظ على جودة المنتجات الغذائية ،ووقايتها من التلف
عند نقلها ،خا�ص ًة تلك التي تحتاج لأن تبقى باردة ،كما يجب
حفظها من التك�سر �إذا كانت مو�ضوعة في عبوات زجاجية،
�أما بالن�سبة للمنتجات الأخرى من الأقم�شة �أو �أدوات الزينة،
فيجب الحر�ص على نقلها دون �إلحاق �أي �أذى فيها.
متابعة ال�شكاوى التي يقدمها الم�ستهلكين ،والعمل على معالجتها.
أبعاد جودة المنتج
ولقيا�س جودة المنتج يمكن اتباع الأبعاد التالية:
الأداء :ويتمثل بمدى قدرة المنتج على تحقيق الوظائف
المرجوة منه.
المظهر :ويتمثل ب�شكل المنتج الخارجي ،وحجمه.
المطابقة� :أي مطابقة المنتج مع المعايير المخطط لها،
والمتفق عليها م�سبق ًا.
االعتمادية :وهو مدى ثبات المنتج مع مرور الوقت ،وعدم
تلفه ،بحيث ي�صبح من المنتجات المعتمد عليها.
ال�صالحية :والتي تتمثل بعمر المنتج الت�شغيلي.
الجمالية :وهي خ�صائ�ص المنتج الإ�ضافية ،ومدى جذب
�شكله للم�ستهلك.
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«البيئة»:

مهلة سنة لمصانع ومحالت بيع المياه
وافق مجلس الوزراء في فبراير المنصرم؛ على الئحة جزاءات مخالفات
المصانع ومحالت المياه ،لرفع مستوى فعالية كفاءة إنتاج واستخدام ونقل
وتوزيع المياه وحسن صيانة وتشغيل منشآت خدماتها لتعزيز مشاركة
القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية
جاذبة .فما هي هذه المخالفات؟! ..وما هي الجزاءات المترتبة عليها؟! هذا
ما سنتطرق له ونتعرف عليه في سياق هذا التقرير.
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«الوزارة» :مهلة سنة لتصحيح
األوضاع ..وإال الغرامة أو تعليق
أو الغاء الترخيص
اصدار الالئحة جاء لتعزيز مشاركة
القطاع الخاص في تقديم
خدمات المياه ضمن بيئة نظامية
واستثمارية جاذبة
ترسيخ المبادئ
جاء �إ�صدار هذه الالئحة لتر�سيخ �أهمية المياه كعن�صر �أ�سا�سي
للحياة ،ولتعزيز توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة
على م�صادر المياه ل�ضمان ا�ستدامتها للأجيال القادمة ،وبما
يتوافق مع «ر�ؤية المملكة  »2030كما ي�أتي �إ�صدارها متزامن ًا مع
�أطالق المملكة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة ،التي
ت�ضم ( )9مبادرات جديدة من �أ�صل  59مبادرة� ،ست�سهم من
خاللها في تحقيق �أهم م�ستهدفات برنامج «التحول الوطني
 »2020المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
المخالفات
لخ�صت وزارة البيئة والمياه والزراعة ل�ش�ؤون المياه؛
المخالفات التي حددتها الالئحة ،في الإخالل ب�أي من الأن�شطة
من دون ترخي�ص� ،أو الإخالل ب�أي من اال�شتراطات �أو المتطلبات
التي تقرها الوزارة� ،أو تقديم �أي معلومة م�ضللة �أو غير �صحيحة
للوزارة ،كما �أن المخالفات ت�شمل عدم تقديم المعلومات المتعلقة
بالن�شاط التي تطلبه الوزارة� ،أو عدم الإبالغ عن �أي حادث �أو
عار�ض من �ش�أنه الت�أثير على المنتج �أو ال�صحة العامة.
اختصاصات الوزارة
وقالت «الوزارة»؛ �إن مجال اخت�صا�صها ي�شمل التراخي�ص
الفنية لم�صانع المياه غير المعب�أة ،ومحالت بيع وتوزيع المياه عن
طريق الأ�شياب وال�صهاريج ،ومحالت تقليل الملوحة ،والإ�شراف
عليها ومراقبتها ،وكذلك التراخي�ص الفنية با�ستخدام م�صادر

المياه ،ومراقبة جميع م�صانع ومحالت المياه للت�أكد من اتباعها
المنظمة ال�ستخدام م�صادر المياه
لال�شتراطات وال�ضوابط
ِ
وطرق التخل�ص من الرجيع.
مهلة لتصحيح األوضاع
«الوزارة» منحت الم�صانع المخالفة مهلة �سن ٍة واحدة؛
لت�صحيح �أو�ضاعها بما يتفق مع �أحكام الئحة اال�شتراطات
ومتطلبات تراخي�ص م�صانع المياه التي ت�صدرها ،ملوح ًة ب�أنها
�ستجازي مرتكبي المخالفات بغرامة مالية ال تزيد عن  5ماليين
ريال� ،أو بتعليق الترخي�ص لمدة ال تزيد عن (� )6أ�شهر� ،أو �إلغائه
نهائي ًا ،و�أنها �ستقوم في حال تكرار المخالفة ،بم�ضاعفة الجزاء
المحكوم به �سوا ًء كانت غرامه مالية �أو تعليق الترخي�ص.
مبادرات منظومة «الوزارة»
وتتوزع المبادرات الت�سع لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة
على كل القطاعات التابعة للوزارة ،وت�شكل �أر�ضية ت�أ�سي�سية لمبادرات
�أخرى م�ستقبلية� ،أبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات
الزراعية التي �ستعمل المنظومة عبرها على ت�أ�سي�س �شركة تعنى
بتقديم الخدمات الزراعية ،ومبادرة برنامج اال�ستق�صاء وال�سيطرة
على الأمرا�ض الحيوانية ،والتي من المنتظر �أن توفر ما تتجاوز
قيمته  10.8مليار ريال من الفاقد في القطاع جراء تف�شي بع�ض
الأمرا�ض ،بالإ�ضافة �إلى مبادرة لإن�شاء مركز لمعلومات البيئة
والأر�صاد والإنذار المبكر ،بما ينعك�س على جودة الحياة في مدن
المملكة ،ويرفع م�ستوى الأمن البيئي فيها.
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تــــــــقــــــــاريــــــــر

المدينة الصناعية األولى بالدمام..

شهادة براءة من (األرصاد)

جزمت الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،بعدم تشكيل المدينة الصناعية
مؤكدة عدم
األولى بالدمام ألي خطورة على البيئة في الوقت الحالي،
ً
رصدها ألي مخالفات أو ملوثات من المصانع في المدينة ،بعد نقل المصانع
المؤثرة على البيئة بعيداً عن النطاق العمراني ،أو تعديل نشاطها من
األنشطة المؤثرة على البيئة ،إلى ُأخرى خضراء صديقة للبيئة.

ضوابط صارمة
«الأر�صاد» ارجعت ال�سبب وراء هذا التميز ،لل�ضوابط
ال�صارمة التي تتخذها «مدن» �ضد الم�صانع المخالفة في مدنها
ال�صناعية ،حماي ًة للمجتمع والأجيال القادمة من التلوث ،و�ضمان ًا
ل�سالمة العاملين فيها والقاطنين حولها ،وهو ما دفعها لأن توقف
تجديد تراخي�ص عدد من الم�صانع المخالفة التي كان وجودها
يمثل تجاوز ًا وخرق ًا لقوانينها تجاه البيئة ،بجانب اجبار هذه
الم�صانع� ،إما على االنتقال لخارج المدينة ال�صناعية� ،أو تعديل
�أن�شطتها بما يتواءم مع الموجهات البيئية التي تتخذها «مدن».
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بيئة صناعية نموذجية
هذه ال�شهادة ،والتي جاءت من �أكثر الجهات م�س�ؤولية
وتخ�ص�ص ًا في مجال البيئة بالمملكةَّ ،
ع�ضدت موقف الهيئة
ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن» ،التي
ت�شرف على المدينة ال�صناعية الأولى بالدمام� ،ضمن 35
مدينة �صناعية تتبع لها في كافة �أنحاء ومناطق المملكة،
ودعمت بقوة توجهها نحو خلق بيئة �صناعية نموذجية ،و�أكدت
بما ال يدع مجا ًال لل�شك ،كفاءة وجدوى الجهود التي تبذلها
«مدن» في هذا االتجاه.

تشدد مع المنشآت المخالفة
«األرصاد» :المدينة الصناعية
وقد ظلت «مدن» طوال ال�سنوات الما�ضية ،تعمل بحزم،
لتحقيق التزامها بلعب دور رئي�س في المحافظة على جودة البيئة األولى بالدمام ال تشكل أي خطورة
في مدنها ال�صناعية ،و�ضمان خلوها والمناطق الحا�ضنة لها من على البيئة في الوقت الحالي

الملوثات ،بما ي�سهم في مواكبة متطلبات ر�ؤية المملكة ،2030
وتحقيق �أهدافها الإ�ستراتيجية في المجال البيئي ،خا�صة في
البيئة ال�صناعية التي ينبغي �أن تكون نموذج ًا في التعامل العلمي
مع البيئة ،وفقا للمعايير الدولية.
قياس جودة الهواء
ولت�أكيد ذلك؛ قامت «مدن» بتطبيق برامج متقدمة لمراقبة
وحماية البيئة ،من �أبرزها محطات مراقبة جودة الهواء لقيا�س
ن�سبة الغازات في الهواء ( ،)SO2، NO2، H2Sف�ض ًال عن
تنفيذها لزيارات ميدانية دورية على الم�صانع عالية الخطورة،
للك�شف على ن�شاط الم�صنع وتنفيذ اختبارات المداخن ،ومن ثم
متابعة معالجة المالحظات وتوثيقها �إن ُوجدت.
اختبارات المداخن
وللمزيد من الحر�ص ،قامت «مدن» بتطبيق نظام «مدن للإدارة
البيئية» الذي يقوم على تواجد ( )7محطات قيا�س جودة هواء
ثابتة في ( )7مدن �صناعية ،ومحطة واحدة متنقلة يتم توزيعها
على بقية المدن ال�صناعية ،بالإ�ضافة الختبارات المداخن في
( )10مدن �صناعية ،بجانب تطبيقها لبرامج التفتي�ش البيئي
للمن�ش�آت ال�صناعية وفق نظام ( ،)ISO 14001وتقييم

«مدن» )7( :محطات ثابتة
وواحدة متنقلة لقياس جودة
الهواء في المدن الصناعية
الطلبات ال�صناعية البيئية ،وت�صحيح المخالفات والممار�سات
ال�ضارة بالمحيط العام ،وت�أهيل المناطق المت�ضررة� ،إ�ضاف ًة �إلى
تقديم التوعية على الم�ستوى الداخلي والخارجي.
مدن صديقة للبيئة
وت�سعى «مدن» �إلى تحويل كافة مدنها ال�صناعية �إلى مدن
�صديقة للبيئة ،من خالل االهتمام بم�شاريع الت�شجير ،حيث
عملت على زيادة عدد الأ�شجار المغرو�سة في المدن ال�صناعية،
لترتفع �إلى � 64ألف �شجرة بنهاية  ،2017وزيادة الم�سطحات
الخ�ضراء فيها ،لتبلغ م�ساحتها الإجمالية  1.8مليون متر مربع،
هذا بالإ�ضاف ًة �إلى تفعيل نظام البالغات  1920الذي ي�ستقبل
كافة ال�شكاوى والمالحظات من المدن ال�صناعية وعنها على
مدار ال�ساعة ،وهو ما يحظى ب�آلية متابعة دقيقة ل�ضمان معالجة
المالحظات التي ترد للإدارة المعنية.
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أمير القصيم :المدن الصناعية بالمنطقة
مالئمة لعمل المرأة
أكد أمير منطقة القصيم األمير الدكتور فيصل

بن مشعل ،وجــود أكثر من مدينة صناعية مالئمة

لعمل المرأة في منطقة القصيم ،وهو ما يمكن
ً
ودافعا
نواة لجذب االستثمارات النسائية،
أن يكون
ً

لتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في التنمية
الصناعية ،من خالل إقامة الصناعات النظيفة فيها،

ِّ
يمكن السعوديات من العمل في مثل
األمر الذي
هذه المصانع.

ولفت �سموه خالل تر�ؤ�سه لالجتماع الثاني للجنة تنمية
اال�ستثمار بالمنطقة الذي جرى م�ؤخر ًا� ،إلى بلوغ عدد
الم�صانع في الق�صيم ( )313م�صنع ًا ،يعمل بها ()31,500
موظف وعامل ،كا�شف ًا عن تو�سع م�ضطرد في م�ساحة المدن
ال�صناعية بالق�صيم ،حتى تجاوزت ( )20مليون متر مربع.
وت�ضم منطقة الق�صيم مدينتين �صناعيتين تابعتين لـ
«مدن» هي المدينة ال�صناعية الأولى التي تم �إن�شائها عام
 ،1980والتي تقع على م�ساحة مليون وخم�سمائة �ألف متر
مربع ،وتحت�ضن ( )135م�صنع ًا ما بين منتج وتحت الإن�شاء،
تخت�ص المنتجة منها في مجاالت مختلفة ،من �أهمها
ال�صناعات الدوائية والم�ستلزمات الطبية ،وو�سائل الري
وغيرها ،والمدينة ال�صناعية الثانية التي تم �إن�شائها عام
 ،2012وتقع على م�ساحة ( )4مليون متر مربع ،وت�ضم عدد
( )25م�صنع ًا قائم وتحت الإن�شاء.
وت�ضم المنطقة �أي�ض ًا «واحة مدن» بالق�صيم المالئمة
لعمل المر�أة ،والتي تقع في الجزء الجنوبي من مدينة
بريده ،على م�ساحة مليون م 2تقريب ًا ،تم توزيعها �إلى منطقة
�صناعات خفيفة ،ومنطقة لوج�ستية ،و�أخرى تجارية ،فيما
تحتل م�ساحات الطرق والخدمات والم�سطحات الخ�ضراء
فيها ن�سبة ( )%55من جملة م�ساحة «الواحة».
وتزخر المدينتين ال�صناعيتين التابعتين لـ «مد ن» في
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الق�صيم ،بالعديد من الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة  ،كما
�أنهما م�ؤهلتان ال�ستيعاب الكثير من الخيارات الت�صنيعية،
حيث تمتاز المنطقة بمقومات �صناعية وموارد �أولية تُ�سهم
في جذب ال�صناعات ذات العالقة وتدعم نجاحها.

«مدن» تحتضن أول وأكبر محطة وقود
خضراء لـ (إينوك) بالمملكة

احتضنت المدينة الصناعية الثانية بالرياض ،أول

وأكبر محطة وقود خضراء صديقة للبيئة في المملكة،
دشنتها شركة بترول اإلمارات الوطنية (اينوك).

ويجيء تد�شين محطة الخدمة الجديدة� ،ضمن مبادرات
«مدن» وجهودها في ا�ستقطاب العالمات التجارية العالمية
ذات العائد على االقت�صاد الوطني ،وت�أكيد دعمها لمبادرات
التنمية الم�ستدامة للمملكة والحفاظ على البيئة.
وت�ضم محطة «اينوك» التي تقع على م�ساحة ( )16000متر
مربع� ،أجهزة تقنية متطورة تحتوي �أبخرة البنزين ال�صادرة
من الم�ضخات ،ما يق�ضي على الروائح البترولية الناتجة عند
تعبئة الوقود ،هذا بجانب تميزها بمجموعة متنوعة من �أحدث
�أنظمة الإ�ضاءة التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،و�أنظمة غ�سيل
ال�سيارات ،والتي �سيتم اال�ستفادة فيها من مياه الغ�سيل عبر
تدويرها داخلي ًا وا�ستخدامها مرة �أخرى.

وقالت �شركة «اينوك»� ،إن المحطة تتميز بموقع
ا�ستراتيجي على طريق (الخرج-الريا�ض) ،وتخدم �آالف
ال�شركات في المنطقة ال�صناعية و�سالكي الطريق ،حيث
تم بناء المحطة وفق ًا لأف�ضل الموا�صفات العالمية في قطاع
تجزئة الطاقة بنظام التجزئة الآلي ال�شامل ،و�أحدث معايير
وقواعد البناء ال�صديق للبيئة ،وتعد �أول محطات ال�شركة
التي تقدم خدمات «اوتوبرو» في المملكة.
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في ( )9مناطق بالمملكة..

«مدن» تناقش مع شركائها تعزيز نمو
القطاع الصناعي عبر الغرف التجارية
ناقشت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

«مدن» ،مع المستثمرين والصناعيين في
التقنية ُ
عدد من مدنها الصناعية ،اآلليات والخطط المساعدة

الصناعي بالمملكة ،والفرص
لتنمية وتطوير القطاع ِّ
االستثمارية المتاحة في مدنها الصناعية ،وآليات

وفرص دعم المصانع الجديدة والقائمة فيها.

ال�سالم؛
وا�ستعر�ضت اللقاءات التي عقدها المهند�س خالد ّ
مدير عام «مدن» م�ؤخر ًا؛ مع الغرف التجارية ال�صناعية،
واللجان ال�صناعية ،والم�ستثمرين ،وال�صناعيين ،بكل
من (الريا�ض-جدة�-أبها-حائل ،الأح�ساء ،الجوف-
الباحة-الق�صيم-ينبع-والمدينة المنورة) ،المعوقات التي
تواجههم ،والتطرق للحلول الممكنة ،كما ا�ستعر�ضت الخطط
اال�ستثمارية والمنتجات التي تقدمها «مدن» لل�صناعيين على
اختالف حجم ا�ستثماراتهم وتنوع ن�شاطاتهم ،بما يدعم
تحقيق خطة برنامج التحول الوطني ،ويدعم انفاذ ر�ؤية
المملكة .2030
وتطرقت اللقاءات �أي�ض ًا لر�ؤية «مدن» حول �إن�شاء الم�صانع
الجاهزة في المدن ال�صناعية ،وتحديد معايير توزيعها
على مناطق المملكة المختلفة ،والنهو�ض بالحا�ضنات
ال�صناعية و»واحات مدن» المهي�أة لعمل المر�أة� ،إ�ضافة �إلى
خطط و�آليات تطوير الأر�ضي في المدن ال�صناعية ،وجذب
اال�ستثمارات المحلية والأجنبية.
وجاءت هذه اللقاءات امتداد ًا ل�سل�سلة ال ِّلقاءات التي
تعقدها «مدن» ب�شكل دوري في كافة مناطق المملكة ،توثيق ًا
لروابط التّوا�صل مع الم�ستثمرين ال�صناعيين ،بما ي�ضمن
تذليل العقبات والعوائق ،خا�ص ًة في ظل ما ت�شهده مدنها
كبير ،وزياد ٍة في �أعداد الم�ستثمرين
ال�صناعية من نم ٍو ٍ
ِّ
ال�صناعات.
والم�صانع ،وتعدد �أنماط الإنتاج وتنوع ِّ
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لقاء األحساء
حر�صت «مدن» على تعزيز نمو القطاع ال�صناعي
بـ«الأح�ساء» والتعاون مع «الغرفة» ولجنة ال�صناعة والطاقة،
في كل ما من �ش�أنه النهو�ض بال�صناعة ودعم اال�ستثمار
ال�صناعي فيها.

لقاء المدينة المنورة
ا�ستعر�ض مدير عام «مدن» �أمام �أع�ضاء ومن�سوبي الغرفة
مف�ص ًال عن م�شاريع التطوير
التجارية ال�صناعية �شرح ًا َّ
الجاري تنفيذها وما تم تحقيقه من �إنجازات ،والفر�ص
اال�ستثمارية المتاحة ،ومراحل التطوير الجاري تنفيذها
بالمدن ال�صناعية بمنطقة المدينة المنورة.
كما ا�ستعر�ض �أمام �أع�ضاء ومن�سوبي الغرفة التجارية
ال�صناعية ورجال الأعمال والم�ستثمرين ال�صناعيين في
المدينة المنورة ،و�ضع القطاع ال�صناعي بالمنطقة ،و�آليات
و�سبل االرتقاء به ،والخطط التطويرية وما تم �إطالقه
من م�شروعات ومبادرات جديدة ،خا�ص ًة في مجال البنى
التحتية ،وت�سهيل ان�سياب الخدمات بالمدن ال�صناعية.

لقاء القصيم
وفي الق�صيم؛ بحث مدير عام «مدن» مع رجال الأعمال
وال�صناعيين ،فكرة تكوين مجل�س �إدارة ا�ست�شاري من
ال�صناعيين و»مدن» ،وعقد ور�ش عمل م�شتركة لعر�ض فر�ص
الم�شروعات وتبادل الخبرات والتجارب لم�شاريع رواد ورائدات
الأعمال ،كما ناق�ش معهم �آلية االعترا�ض على المخالفات،
وموا�صفات وا�شتراطات �سكن العمالة داخل نطاق المدن
ال�صناعية� ،إلى جانب مناق�شة �إجراءات �إ�صدار ال�شهادات
ال�صحية لم�صانع الأغذية ،بالإ�ضافة �إلى �أ�سعار الخدمات.
و�أ�شاد المهند�س خالد ال�سالم؛ بالجهود التي تبذلها
المناطق ال�صناعية في منطقة الق�صيم لتجويد الأداء وتطوير
القطاع ال�صناعي ،الفت ًا �إلى امتالكها للكثير من المميزات
التي تجعلها م�ؤهلة لتبوء موقع متقدم في المجال ال�صناعي،
خا�صة في مجال �صناعة التمور وم�شتقاتها و�إدخالها في
ال�صناعات الغذائية والطبية ,م�شير ًا �إلى وجود توجه لدعم
�صغار الم�ستثمرين بالتعاون مع ال�صناديق التمويلية و الجهات
ذات العالقة.
لقاء جدة

لقاء ينبع
مدير عام «مدن» يتفقد �سير العمل بم�شاريع البنى
التحتية لـ «واحة ينبع» على م�ساحة ن�صف مليون متر مربع،
والذي يجري تطويرها حالي ًا كمدينة �صناعية متكاملة.

لقاء الجوف
مدير عام «مدن» م .خالد ال�سالم ،التقى وكيل �إمارة
منطقة الجوف الدكتور حامد ال�شمري ،وا�ستعرا�ض معه
ال�صناعي،
المو�ضوعات المتعلقة بتعزيز نمو وتط ُّور القطاع ِّ
وخطط وم�شاريع « مدن » الم�ستقبلية ،والفر�ص اال�ستثمارية
المتاحة بمنطقة الجوف.

لقاء أبها
ناق�ش مدير عام «مدن» مع ال�صناعيين في منطقة ع�سير،
للتو�سع في بناء م�صانع بجودة
�أوجه التعاون بين الطرفين ّ
عالية ،تكون مرتبطة ومكملة للقطاعات الأخرى ،وخ�صو�صاً
القطاع ال�سياحي.

لقاء الباحة
بحث لقاء مدير عام «مدن» مع «غرفة الباحة» ،احتياجات
المدينة ال�صناعية بالعقيق من التجهيزات والخدمات
ك�إي�صال التيار الكهربائي وغيره ،فيما يخدم ال�صناعيين
وي�سهم في جذب الم�ستثمرين.
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تــــــــقــــــــاريــــــــر

ً
ضمانا لتوفير البيئة الداعمة لالستثمار

«مدن» تنتج ما يكفي مدنها الصناعية
من المياه المحالة

تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحويل مدنها الصناعية إلى منظومة
متكاملة من الخدمات والمرافق ،لتقدم أفضل الظروف البيئية والمعيشية
مكانا الئقاً باإلقامة والعمل ،وبيئة مميزة وجاذبة
المستدامة التي تجعلها
ً
لالستثمار ،عملت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»
على استقطاب االستثمارات الصناعية في مدنها الصناعية المنتشرة في
كافة مناطق وأنحاء المملكة ،وتوطين التقنية الحديثة واالرتقاء بخدماتها
خاصة في مجال المياه المحالة التي تعتبر واحدة من أهم الضروريات.
ً
تطور البنية التحتية
وب�شكل عام؛ ت�شهد «مدن» تطور ًا متقدم ًا في م�ستوى
البنى التحتية ،والبيئة الداعمة لال�ستثمار ال�صناعي
في مدنها ال�صناعية ،ف�ض ًال عن المنتجات والحوافز
والت�سهيالت وغيرها من المقومات اال�ستثمارية الموجهة
لل�صناعيين ،والتي ت�شمل مختلف المجاالت والفر�ص
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ال�صناعية والخدمات الم�ساندة ،مثل الأرا�ضي ال�صناعية
والم�صانع الجاهزة المبنية بموا�صفات عالمية ،والمجمعات
ال�سكنية الراقية ،والمراكز الخدمية والم�ساندة وغيرها ،وقد
قامت «مدن» بتوفير كافة الخدمات الأ�سا�سية وال�ضرورية،
ونفذت مجموعة كبيرة من الم�شاريع عبر �شركات متخ�ص�صة
ذات كفاءة عالية.

توسيع نشاط «مدن»
وبالتركيز على قطاع المياه ،فقد تمكنت «مدن» ،من تو�سيع
ن�شاطها في هذا المجال خالل العام المن�صرم  ،2017تعزيز ًا
لعالقة الجانب الب�شري ببيئة الت�صنيع ،ومزج ًا لأدوار جميع
الأطراف في بيئة ذات مردود متنوع ،انعك�ست على �أر�ض الواقع
ب�إن�شاء مرافق مياه ،ومحطات معالجة ،و�شبكات مياه وري
جديدة ،وتطوير القائم منها ،حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمياه
المحالة التي توفرها «مدن» (� )171ألف متر/3اليوم ،توفر منها
للم�صانع والمرافق ما يزيد عن ( � )130ألف متر/3اليوم ،مع
قدرتها على مد الم�صانع الجديدة� ،أو تلك التي تحت الإن�شاء،
بكميات ا�ضافية من المياه ،تتجاوز �أكثر من � 40ألف متر/3اليوم.
المياه المعالجة
ولـ «مدن» تجربة خا�صة في انتاج المياه المعالجة ال�صالحة
لال�ستخدام ال�صناعي وتحويل مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي
الى مياه معالجة متجددة ،ت�سهم في التخفيف من ا�ستهالك المياه
في ال�صناعات التي ال ترتبط بمنتجات ا�ستهالكية ،حيث يبلغ
اجمالي حجم قدرة ا�ستيعاب محطات مياه ال�صرف ال�صناعي
وال�صحي ( )108,5متر/3اليوم ،هذا بجانب العمل في عدد ()7
محطات تحت الإن�شاء ،قادرة على ا�ستيعاب (� )51,3ألف متر/3
اليوم من المياه المعالجة ذات الجودة العالية.
شراكات عالمية
وللمزيد من التجويد والكفاءة في الخدمات ،ولتطوير
وتح�سين الأداء في مدنها ال�صناعية وجعلها نموذجية ،من خالل
التعاون و�إ�شراك القطاع الخا�ص في جميع �أعمالها ،بلوغ ًا لأعلى
المعايير العالمية في م�ستوى الخدمات المقدمة لل�صناعيين
والم�ستثمرين ،وبما يحقق �أهدافها اال�ستراتيجية ،وي�سهم في
تحقيق برنامج خطة التحول الوطني  ،2020ويدعم تحقيق ر�ؤية
ال�سعودية  ،2030وقعت «مدن» ،م�ؤخر ًا ،عقد ت�شغيل وانتفاع ،مع
تحالف �شركتي «الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)» و»�أكوا

( )108,5متر/3اليوم اجمالي
حجم القدرة االستيعابية
لمحطات مياه الصرف الصناعي
والصحي

تبلغ الطاقة اإلنتاجية لـ «مدن»
من المياه المحالة ( )171ألف
متر/3اليوم ..تمد منها المصانع
والمرافق بأكثر من ( )130ألف
متر/3اليوم
لـ «مدن» القدرة على توفير
أكثر من  40ألف متر 3اضافية
من المياه في اليوم للمصانع
الجديدة أو تلك التي تحت
اإلنشاء

ُبور» البرتغالية ،لإدارة وتح�سين خدمات المياه في المدينتين
ال�صناعيتين «الثانية» و»الثالثة» بجدة ب�شكل �شامل ومتكامل ،مع
الإيفاء بجميع المتطلبات البيئية واالحتياجات المائية لل�صناعة
فيهما ،وفق ًا لأحدث المعايير العالمية.
مدن خضراء
ولتحويل مدنها ال�صناعية �إلى مدن �صديقة للبيئة ،اهتمت
«مدن» بم�شاريع الت�شجير ،حيث عملت على زيادة عدد الأ�شجار
المغرو�سة في المدن ال�صناعية (� )64ألف �شجرة بنهاية ،2017
هذا بجانب زيادة الم�سطحات الخ�ضراء فيها ،والتي تت�ضمن
م�سطحات خ�ضراء و�أ�شجار وبحيرات ونوافير ،لتبلغ م�ساحتها
الإجمالية ( )1.8مليون متر مربع.
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ً
تسهيال للمصانع في إيصال منتجاتها بأفضل الوسائل وأقل التكاليف

«مدن» تستقطب القطاع الخاص للدخول
في مجال تقديم الخدمات اللوجستية

أكـــدت الهيئة الــســعــوديــة للمدن

الصناعية ومناطق التقنية «مــدن»،
حرصها على استقطاب القطاع الخاص

للدخول في مجال تقديم الخدمات
اللوجستية فــي مــدنــهــا الصناعية،
لتوفير كافة الخدمات في سلسلة
ً
تسهيال للمصانع في إيصال
اإلمداد،

الــمــواد األولــيــة والمنتجات النهائية

لعمالئهم بأفضل الــوســائــل وأقــل

ً
وتوفيرا للبيئة المساندة
التكاليف،
ـدا مــقـ ً
لها ،بما يحقق عــائـ ً
ـدرا لجميع

لميزات إضافية
األطراف ،بجانب خلقه
ٍ
وتــنــافــســيــة لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة في

المملكة.

و�أو�ضح بندر الطعيمي مدير �إدارة
الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي بـ «مدن»� ،أن
«مدن» عازمة على تو�سيع �شراكاتها وتعزيز
عالقتها مع الخبرات المتنوعة ،توفير ًا لأكثر
الحلول جود ًة لتلبية متطلبات نمو مدنها
ال�صناعية.
ولفت الطعيمي �إلى �أن قطاع الخدمات اللوج�ستية ي�ست�أثر
بموقع متقدم في اهتمامات «مدن» لدوره ال ُمك ِّمل في عملية
الإنتاج ال�صناعي ،كما ت�شكل الإدارة الفعالة للأن�شطة
اللوج�ستية �أهمي ًة حيوي ًة في دعم التوجه ال�صناعي.
ودعا الطعيمي الم�ستثمرين وال�صناعيين �إلى اال�ستفادة
من النمو المتزايد في قطاع الخدمات اللوج�ستية مثل
(التخزين والنقل والإ�سكان وغيرها) ،والمتاحة في جميع
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المدن ال�صناعية التابعة لـ «مدن» ،ومن الطفرة الكبيرة
التي ي�شهدها هذا المجال تزام ًنا مع الزيادة في المجال
ال�صناعي ،وفي ظل التَّوجه ُ
والخطط واال�ستراتيجيات التي
تهدف �إلى �أن ي�سهم قطاع الخدمات اللوج�ستية بن�سبة مقدرة
من الناتج المحلي ،فيما تتطلع خطط ر�ؤية ال�سعودية 2030
لأن تكون المملكة من�ص ًة لوج�ستية ،و�أن تتقدم من المرتبة
� 49إلى  25عالمي ًا ،والأولى �إقليمي ًا.

«العمل» و«مدن» تتفقا على تطوير
وتحسين بيئة العمل داخل المدن الصناعية

وقــعــت وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
«مــدن»  ،مذكرة تفاهم إليجاد بيئة عمل سليمة
وصــحــيــة للعاملين فــي الــمــنــشــآت داخـــل الــمــدن

الصناعية ،مــن خــال التعاون فــي مجال الــزيــارات
التفتيشية للمنشآت ،والسعي إلى توحيد األنظمة

والــمــواصــفــات الــفــنــيــة ،ونــشــر الــوعــي بالحقوق

والواجبات ألصحاب العمل والعاملين.

وت�سهم االتفاقية التي وقعها وكيل الوزارة للتفتي�ش وتطوير
بيئة العمل الدكتور عبداهلل بن نا�صر �أبو ثنين ،ومدير عام
«مدن» المهند�س خالد بن محمد ال�سالم ،في تحقيق ر�ؤية
المملكة  ،2030وم�ستهدفات برنامج التحول الوطني ،2020
من خالل تطوير بيئة العمل ،وتح�سين ممار�سات ال�سالمة

وال�صحة المهنية ،وتح�سين بيئة عمل المر�أة وتعزيز م�ستوى
االمتثال بالأنظمة.
ووف ًقا لالتفاقية تلتزم «الوزارة» و «مدن» بالتن�سيق الم�شترك
ب�شكل عام،
للقيام بالحمالت التفتي�شية الم�شتركة للمن�ش�آت ٍ
ب�شكل خا�ص وتوحيد
والمن�ش�آت التي يوجد بها �أق�سام ن�سائية ٍ
النماذج التفتي�شية لها ،والربط الم�شترك في البيانات عن
المن�ش�آت في المدن ال�صناعية ،بالإ�ضافة �إلى رفع تقارير دورية
بالمالحظات الخا�صة بال�سالمة وال�صحة المهنية ،وبيئة العمل
(مثل عمل المر�أة ،عمل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة).
كما �ستعمل االتفاقية على توحيد الأنظمة والأدلة المتعلقة
بال�سالمة وال�صحة المهنية ،وبال�ضوابط وال�شروط التي تن�ص
عليها قرارات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وتوفير قناة
للتوا�صل والإبالغ عن المالحظات الخا�صة ببيئة العمل والمر�أة
عبر و�سائل االت�صال الخا�صة بالوزارة و «مدن».
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عقد إلنشاء مركز ابتكار اجتماعي تقني
بين «مدن» وصندوق األمير سلطان بن
عبدالعزيز لتنمية المرأة
وقع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية

ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم،

ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق األمير سلطان
بن عبد العزيز لتنمية المرأة ،األستاذة هناء الزهير،
ً
عقدا إلنشاء
بالمقر الرئيس لـ «مــدن» بالرياض،

مركز ابتكار اجتماعي تقني بالمدينة الصناعية

األولـــى بــالــدمــام ،ليشكل بيئة حاضنة ومحفزة
للتفكير اإلبــداعــي والمبتكر ،وداعــمـ ًـا لالقتصاد

المحلي والعالمي ،من خالل طرح منتجات وخدمات

جديدة ومبتكرة ،ومبادرات رائدة تعمل على تحسين

تجربة العميل أو المستفيد النهائي.
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و�أو�ضح المهند�س ال�سالم عقب التوقيع� ،أن الم�شروع
ي�أتي �ضمن مبادرات «مدن» لتمكين رواد ورائدات
الأعمال في قطاع الأعمال ،ويع ّزز �أُطر التعاون
اال�ستراتيجي بين «مدن» و «ال�صندوق» ،الهادفة �إلى
�إن�شاء حا�ضنات وم�س ّرعات �أعمال تعمل على خلق
فر�ص ا�ستثمار جديدة لأبناء الوطن ،وم�ساعدتهم في
تح�سين وتطوير الأفكار ،والبدء في �إقامة م�شاريعهم،
م�شير ًا �إلى �أن المركز يت�ضمن معامل تقنية مجهزة
بكامل المعدات والآالت ووحدات ت�صنيع ذاتي وبرامج
توليد �أفكار.

إنجاز  %80من «واحة ينبع»
الصناعية النموذجية

أوضــح المدير الــعــام للهيئة السعودية للمدن

الصناعية ومناطق التقنية (مــدن) المهندس خالد

السالم ،أن نسبة اإلنجاز في مشروع واحــة ينبع

ً
جار تطوير
الصناعية النموذجية بلغت ،%80
موضحا أنه ٍ
«الــواحــة» كمدينة صناعية نموذجية مالئمة لعمل
المرأة ،تحوي مصانع جاهزة وحاضنات صناعية لخدمة

المنشآت الصغيرة ضمن برنامج التحول الوطني
2020م.

وبحث ال�سالم ،خالل لقاءه مع �شركاء «مدن» من
وال�صناعيين و�أع�ضاء اللجنة ال�صناعية
الم�ستثمرين
ِّ
بغرفة ينبع ،الخطط والم�شاريع الم�ستقبلية والفر�ص
اال�ستثمارية المتاحة بالمنطقة ،مبين ًا �أن «واحة ينبع»

�ست�ستوعب ما يقرب من  80م�صن ًعا و�ستت�ضمن �صناعات
كثيرة مثل المالب�س والعبايات والحلويات والذهب
والمجوهرات و�صناعة التمور والأدوية.
من جانبه� ،أ�شاد رئي�س «غرفة ينبع» مراد العروي ،بدور
«مدن» في تطوير ال�صناعة بالمملكة ،م�ؤكد ًا �أن ال�صناعة
تُعد �أحد الروافد الرئي�سة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية،
كونها الو�سيلة الأ�سا�س لتعزيز القيمة الم�ضافة للموارد
الوطنية ،وتنويع القاعدة االقت�صادية ،لتحقيق هدف التنمية
الم�ستدامة.
و�أفاد ب�أن واحة ينبع �ستتيح للمر�أة الم�ساهمة في التنمية
ال�صناعية الوطنية ،مبدي ًا ا�ستعداد الغرفة للتعاون مع
«مدن» في كل ما من �ش�أنه خدمة وتطوير القطاع ال�صناعي
بالمحافظة.
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وقعت معها مذكرة تفاهم

شغل َحضانات األطفال في
«تكامل» ُت ِّ
المدن الصناعية و«واحات مدن»

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية «مــدن» اليوم بمقرها الرئيس بالرياض،
مذكرة تفاهم مع شركة تكامل لخدمات األعمال
القابضة ،أوكلت بموجبها للشركة إدارة حضانات

األطفال في مدنها الصناعية و «واحات مدن».

ون�صت المذكرة التي وقعها ك ٌل من المدير العام لـ
«مدن» المهند�س خالد بن محمد ال�سالم ،والدكتور �أحمد
بن عبدالجبار اليماني الرئي�س التنفيذي ل�شركة «تكامل»
القاب�ضة ،ب�أن توفر «مدن» المقرات المالئمة للح�ضانات،
على �أن تقوم «تكامل» ب�إدارتها وفق ر�سوم رمزية تخدم
الأهداف من وجود الح�ضانات داخل المدن ال�صناعية و
«واحات مدن» ،مع االلتزام بتطبيق �إر�شادات �أمن و�سالمة
الأطفال المتوافقة مع �آلية و�ضوابط وزارة التعليم.
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و�أو�ضح المهند�س ال�سالم؛ �أن توقيع «مدن» لهذه المذكرة،
ي�أتي �ضمن منظومتها لتطوير وتح�سين الأداء في مدنها
ال�صناعية ،وجعلها مدن ًا نموذجية تتميز ب�أعلى المعايير في
م�ستوى الخدمات المقدمة لل�صناعيين والم�ستثمرين ،م�ؤكد ًا
العزم على الم�ضي قدم ًا في تبني المبادرات ذات الأهداف
الطموحة للتعامل مع التحديات القادمة ،والتو�سع في تقديم
الخدمات والمرافق داخل المدن ال�صناعية.
و�أ�شار مدير عام «مدن» �إلى �أن للم�شروع انعكا�سات �إيجابية
على الأ�سرة والمجتمع عام ًة ،وعلى المر�أة العاملة خ�صو�ص ًا،
حيث يعمل على تحقيق اال�ستقرار النف�سي واالجتماعي للموظفات
والعامالت ،وي�شجعهن على االنخراط في �شغل الوظائف
المختلفة ،ما ينعك�س على تح�سين م�ستوى الأداء وزيادة الإنتاجية،
وي�أتي من�سجم ًا مع توجهات الدولة لتمكين المر�أة ال�سعودية ورفع
ن�سبة م�شاركتها في �سوق العمل ،ودعم ا�ستقرارها الوظيفي.

«مدن» تستعرض منتجاتها وفرصها
االستثمارية في مجال تقنيات صناعة
البالستيك والبتروكيماويات

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية «مــدن»  ،كشريك صناعي في المعرض
السعودي التجاري الــدولــي لتقنيات البالستيك
والصناعات البتروكيماوية  ،2018الذي ُيعد أحد أكبر
التجمعات الصناعية المتخصصة في مجال البالستيك
والمنتجات البتروكيماوية والطباعة والتغليف على
ً
عارضا
مستوى المنطقة ،بمشاركة أكثر من 426

ً
ً
ودوليا ،من  26دولة.
محليا

وا�ستعر�ضت «مدن» من خالل جناحها في المعر�ض؛ جهودها
في تهيئة البيئة المالئمة ال�ستقطاب الم�ستثمرين ال�صناعيين،
وت�سليط ال�ضوء على منظومة الخدمات والحوافز والت�سهيالت
التي تُقدِّمها الدولة ،و�إطالع الم�شاركين على ما تتميز به
المملكة من مقومات ا�ستثمارية في مختلف المجاالت ،و�إبراز
الفر�ص ال�صناعية الواعدة التي تزخر بها المدن ال�صناعية
و المنتجات والفر�ص اال�ستثمارية التي تقدمها للم�ستثمرين
في مدنها ال�صناعية ،كما ا�ستعر�ضت مالمح التَّطور المتقدم
في م�ستوى البنى التحتية  ،ف�ض ًال عن التعريف بالمقومات
اال�ستثمارية الأخرى ،والتي ت�شمل مختلف المجاالت والفر�ص

ال�صناعية والخدمات الم�ساندة ،مثل الأرا�ضي ال�صناعية،
و(واحات مدن) ،والم�صانع الجاهزة ،والمجمعات ال�سكنية ،
والمراكز الخدمية والم�ساندة ،وغيرها.
و�أو�ضح بندر الطعيمي مدير �إدارة الت�سويق واالت�صال
الم�ؤ�س�سي بـ «مدن» � ،أن الم�شاركة في المعر�ض ك�شريك
�صناعي في هذه الن�سخة ،ت�أتي انطالق ًا من �إدراك «مدن»
لأهمية �إطالع الم�ستثمرين وال�صناعيين ورواد الأعمال
على الحوافز والخدمات والفر�ص اال�ستثمارية المتاحة في
مدنها ال�صناعية ،ومدى كفاءة خدماتها ال َّداعمة لتط ُّور
ال�صناعات الوطنية وتو�سيع دائرتها ،خا�ص ًة في مجال
ونمو ِّ
ال�صناعات البال�ستيكية والتقنيات المرتبطة بها ذات القيمة
ال ُم�ضافة ،مو�ضح ًا �أن المدن ال�صناعية التابعة لـ «مدن»
تحت�ضن عدد  400م�صنع بال�ستيك.
يذكر �أن قطاع ال�صناعات البتروكيماوية والكيماوية في
المملكة ،يحتل موقع ال�صدارة في قيادة التحول االقت�صادي
وتوليد الوظائف والنمو ،بما يتما�شى مع ر�ؤية المملكة ،2030
التي و�ضعت ال�صناعات التحويلية قاعدة لها ،وقد حققت
المملكة زيادة �سنوية في �إنتاج الكيماويات بلغت 12,7( ،%بح�سب
االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»).
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«مدن» تشارك في «منتدى األعمال
السعودي-الياباني»
شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية «مــدن» ،في «منتدى األعمال السعودي-
الياباني ،الــذي نظمته الهيئة العامة لالستثمار

بمدينة الرياض ،تحت شعار «الرؤية السعودية اليابانية
 ،»2030بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة

المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ،ووزير

االقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي

سيكو ،وعـــدد مــن قــيــادات القطاعين الحكومي
واالقتصادي في كال البلدين.

وا�ستعر�ضت «مدن» من خالل جناحها في المنتدى؛
منتجاتها وفر�صها اال�ستثمارية ومالمح التَّطور المتقدم في
م�ستوى البنى التحتية والبيئة الداعمة لال�ستثمار ال�صناعي
في مدنها ال�صناعية ،وقدمت تعريف ًا بالخدمات والحوافز
والت�سهيالت وغيرها من المقومات اال�ستثمارية الأخرى
الموجهة للم�ستثمرين وال�صناعيين ورواد الأعمال ،والتي ت�شمل
مختلف المجاالت والفر�ص ال�صناعية والخدمات الم�ساندة،
مثل الأرا�ضي ال�صناعية ،و «واحات مدن» ،والم�صانع الجاهزة
المبنية بموا�صفات عالمية ،والمجمعات ال�سكنية الراقية،
والمراكز الخدمية والم�ساندة ،وغيرها.
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وذكر بندر الطعيمي مدير �إدارة الت�سويق واالت�صال
الم�ؤ�س�سي في «مدن»� ،أن م�شاركتهم في المنتدى ،تهدف �إلى
ا�ستقطاب الم�ستثمرين من خالل تعريفهم بالمناخ اال�ستثماري
والفر�ص اال�ستثمارية المتاحة ،والمزايا التحفيزية التي تقدمها
«مدن» في مدنها ال�صناعية ،ومدى كفاءة وجودة خدماتها
ال�صناعات الوطنية وتو�سيع دائرتها.
ال َّداعمة لتط ُّور ونمو ِّ
و�أو�ضح الطعيمي �أن «مدن» نجحت في ا�ستقطاب العديد من
ال�شركات اليابانية الكبرى لال�ستثمار في مدنها ال�صناعية،
ما �أ�سهم في توطين التقنيات العالمية في مختلف مجاالت
ال�صناعة ،بجانب توفيرها لمئات الوظائف للكوادر ال�سعودية،
ومن تلك ال�شركات (�أي�سوزو موتور-ميت�سوبي�شي هيتا�شي
لأنظمة الطاقة-يوني�شارم الخليج لل�صناعات ال�صحية
�إيبارا�-أزبل»-كوبوتا» للمعدات الثقيلة-ومجموعة «توراي»اليابانيةال�صناعية).
وي�أتي انعقاد هذا المنتدى الذي �شاركت فيه �أكثر من
(�)60شركة يابانية ،تعزيز ًا للتعاون التجاري واالقت�صادي
بين البلدين ،ولزيادة حجم التبادل التجاري بينهما ،والذي
تجاوز خالل العام 2016م نحو ()100مليار ريال ،بقيمة
�صادرات تزيد على ( )72,3مليا ًرا ريال ،وبقيمة واردات
( )27,8مليا ًرا ريال

ً
دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

«إبداع المرأة السعودية» توقع مع «مدن»
مذكرة تفاهم لتنمية الصناعة والصناعيين بجازان

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية «مــدن» بمقرها الرئيس بالرياض ،مذكرة
تفاهم مع مؤسسة إبداع المرأة السعودية ،للعمل

على تنمية الصناعة والصناعيين بجازان ،وتمكين
المشاريع الصغيرة والمتوسطة للبدء باستثماراتهم

داخل المدن الصناعية بالمنطقة.

ون�صت المذكرة التي وقعها كل من المهند�س خالد بن
محمد ال�سالم المدير العام لـ «مدن»  ،وعائ�شة بنت محمد
ال�شبيلي �صاحبة م�ؤ�س�سة �إبداع المر�أة ال�سعودية ،على
�أن ت�سعى «مدن» لإيجاد مقر مالئم للمركز في المدينة
ال�صناعية بجازان ،و�أن تلتزم الم�ؤ�س�سة بتجهيزه بجميع
المعدات الالزمة والتدريب والت�أهيل للملتحقين بالمركز.
و�أو�ضح المهند�س ال�سالم؛ �أن توقيع «مدن» لهذه المذكرة
ي�أتي �ضمن منظومتها لتطوير وتح�سين الأداء في مدنها
ال�صناعية وجعلها مدن ًا نموذجية ،ت�صل لأعلى المعايير في
م�ستوى الخدمات المقدمة لل�صناعيين والم�ستثمرين ،م�ؤكد ًا
عزم «مدن» على الم�ضي قدم ًا في تبني المبادرات ذات

الأهداف الطموحة للتعامل مع التحديات القادمة ،والتو�سع
في تقديم الخدمات والمرافق داخل مدنها ال�صناعية.
و�أ�شار مدير عام «مدن» �إلى �أن هذا الم�شروع �سيعمل
على دعم الت�صنيع ودفعه نحو الجودة ال�شاملة وجعله
من �أولويات التنمية الم�ستقبلية بمنطقة جازان ،ما
يتيح الفر�صة �أمام ال�شباب وال�شابات ال�سعوديات ل�شق
طريقهم نحو الم�ستقبل ،م�شير ًا �إلى �أن الم�شروع يهدف
�إلى خلق فر�ص عمل ن�سائية في مجال الحياكة والمفار�ش
والأثاث المنزلي لذوي الدخل المحدود عن طريق
التدريب المجاني ،حيث �سي�ستفيد من هذا المركز(�أ�سر
ال�شهداء -ودور االيتام -وذوي الم�ساجين) ،كما �سيخدم
المركز �أكثر من  18محافظة في منطقة جازان وي�شمل
تدريب ( )150من ال�شباب وال�شابات ال�سعوديات �سنوي ًا،
وت�أهيلهم ت�أهي ًال متقدم ًا ينتهي بالتوظيف.
واعتادت «مدن» على توقيع مثل هذه المذكرة �ضمن
مبادراتها لدفع المنظومة ال�صناعية وتعزيز مناخ اال�ستثمار
وبرامج خدمة المجتمع ودعم المن�ش�آت ال�صغيرة ،ومبادرات
الم�س�ؤولية االجتماعية.
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ً
البيئية
تعزيزا ألفضل الممارسات المرتبطة باالستدامة
ّ

لقاء بيئي للمصانع والشركات يجمع «مدن»
مع «بن زقر» وجامعة أم القرى
ّ
الصناعية
ـوديــة للمدن
ّ
نظمت الهيئة الــســعـ ّ

التقنية «مــدن»  ،بالتعاون مــع شركة
ومناطق
ّ

«بــن زقــر يونيليفر الــمــحــدودة-الــفــرع السعودي

العالمية-ومعهد خادم الحرمين
لشركة يونيليفر»
ّ
الشريفين ألبــحــاث الحج والعمرة التَّ ابع لجامعة

ً
بيئيا للمصانع
ـاء
أم الــقــرى بمكة المكرمة ،لــقـ ً
والشركات ،بمقر إدارة المدينة الصناعية األولى
بجدة ،بهدف تعزيز أفضل الممارسات المرتبطة

البيئية ،مــن خــال التَّ نوير بضرورة
باالستدامة
ّ
خفض نسبة النفايات إلى درجة الصفر.

وعر�ض اللقاء الذي جاء بعنوان «الإدارة البيئية في المدن
ال�صناعية»� ،آخر الم�ستجدات في مجال الأبحاث المتعلقة
بمعالجة النفايات ال�صلبة ،والجوانب االقت�صادية وال�صحية
واالجتماعية ل�صناعة �إعادة التدوير ،و�أهمية ن�شر ثقافة فرز
النفايات على �صعيد الم�ؤ�س�سات واالفراد.
وذكر بندر الطعيمي مدير �إدارة الت�سويق واالت�صال
الم�ؤ�س�سي بـ «مدن» � ،إن التَّوجه نحو تر�شيد و�إدارة
النفايات وااللتزام ب�أعلى المعايير البيئية العالمية في
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الم�صانع وال�شركات ،يعتبر من البنود الأ�سا�سية التي
تقرها وتتبناها «مدن» وتتقيد بتطبيقها التزام ًا منها
ُ
بخططها ور�ؤاها المتقدمة الرامية �إلى بناء مدنٍ �صناع ّية
�آمن ٍة بيئي ًا� ،ضمان ًا ل�سالمة العاملين وحماي ًة للمجتمع
والأجيال القادمة من التلوث.
من جانبه؛ قال المهند�س خالد فايد ،الع�ضو المنتدب
ومدير عام �شركة «بن زقر يونيليفر»� ،إن رحلتهم للو�صول
�إلى ن�سبة (�صفر نفايات) م�ستمرة ،خا�ص ًة بعد تم َّكن
م�صنعهم في ال�سعود ّية من الو�صول �إلى هذه الن�سبة كواحدٍ
من الم�صانع الأولى التي تح ّقق هذا الإنجاز في المملكة،
م�ؤكد ًا م�ضيهم في ن�شر هذه الثقافة وم�شاركة خبرتهم
ال�سعودي ،ومع
مع �شركائهم و�أقرانهم في قطاع الأعمال
ّ
الهيئات والم�ؤ�س�سات الحكوم ّية.
من جهته؛ عر�ض معهد خادم الحرمين َّ
ال�شريفين لأبحاث
الحج والعمرة في جامعة �أم القرى بمكة المكرمة خالل
اللقاء ،نتائج �أبحاثه في �إدارة وحماية البيئة في المدينتين
المقد�ستين (مكة المكرمة-المدينة المنورة) والم�شاعر،
كما ا�ستعر�ض �آخر ممار�ساته الناجحة في معالجة النفايات
ُ
وطرق التَّخل�ص الآمن منها.

إعـــــــــــــــــــــــان

نبذة عن المجموعة
جمموعة حممد العجيمي؛ هي �إحدى املجموعات الرائدة يف «مقاول من الدرجة الأولى» يف قطاع الأعمال الكهربائية من
جمال �أعمال املقاوالت الكهربائية باململكة ،التي تتمتع بر�صيد وزارة الإ�سكان ،وح�صد العديد من اجلوائز ،ما �أ�سهم يف تو�سع
كبري من النجاحات والإجنازات ،واخلربة التي حققتها على مدى �أعمالنا ورقعة خدماتنا ،لت�شمل:
�أكرث من  40عاماً ،حفلت بالتفوق والتميز ،والثقة امل�سنود بال�سعي
اجلاد واحلر�ص على عمالئنا الكرام ،و�إيالئهم ما ي�ستحقون من مؤسسة محمد العجيمي للمقاوالت
• خدمات الطاقة
الأولوية والتقدير.
• اخلدمات التجارية
ا�ستهلت املجموعة �أعمالها يف العام  1976على يد م�ؤ�س�سها
ال�شيخ حممد بن �سامل العجيمي ،حتت م�سمى (م�ؤ�س�سة حممد مجموعة العجيمي الصناعية
العجيمي للمقاوالت) ،للعمل يف جمال خدمات نقل وتوزيع
• م�صنع حممد العجيمي للمحوالت الكهربائية
ً
الطاقة الكهربائية للقطاع اخلا�ص وامل�شروعات املدنية وفقا
• امل�صنع ال�سعودي للأ�سالك املعزولة واملو�صالت النحا�سية
لنظام (ت�سليم املفتاح) ،ثم توا�صلت بعدها امل�سرية حتى اليوم
• م�صنع حممد العجيمي ل َّلوحات الكهربائية
مفاخر ًة بر�أ�س مال �سعودي خال�ص بن�سبة .% 100
• م�صنع �شركة حممد العجيمي و�شريكة املحدودة
• �شركة قرطا�س اخلليج ل�صناعة الورق املحدودة
م َّكنتنا �شهادة عمالئنا (�أرامكو ال�سعودية �-شركة الكهرباء
• م�ؤ�س�سة حممد العجيمي للخدمات ال�صناعية
ال�سعودية �-شركة االت�صاالت ال�سعودية) ،والكثري من
• حممد العجيمي للتطوير العقاري
امل�ؤ�س�سات واملنظمات واجلهات احلكومية ،عن وفائنا بوعودنا
• وكالة العجيمي لل�سفر وال�سياحة
وتعهداتنا وكفاءة وجودة �أعمالنا ،يف احل�صول على ت�صنيف
رؤيتنا:
�أن نتبو�أ مكان ًة رائدة و�س َّباقة يف جمال �أعمال املقاوالت الكهربائية على
م�ستوى اململكة.
رسالتنا:
�أن نحقق الريادة من خالل تقدمي �أعلى معايري اجلودة ،و�أن نقدم
�أعمالنا ب�إطا ٍر من االبتكار واملرونة والإبداع ،من خالل عمالة ماهرة
ومتميزة ت�شاركنا ر�ؤيتنا املتفردة.
عهدنا:
•املداومة على االلتزام ب�أعلى معايري اجلودة املحلية والعاملية
•منح الأولوية ل�ضمان �أمن و�سالمة موظفينا ومواطنينا
•�إمتام كافة امل�شروعات امل�سندة �إلينا يف الزمن املحدد،
وبامليزانيات املخ�ص�صة لها.
Info@alojaimi.com
www.alojaimi.com
العدد ( - )44مارس 2018م
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طورة
«مدن» تطلق نسخة ُم َّ
الذكية
من تطبيقها لألجهزة َّ
أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

مطورة من تطبيقها لألجهزة
التَّ قنية «مدن» ،نُ سخة
َّ

ا ل ذ كية الــذي يعتمد ُّ
اللغتين العربية واالنجليزية،

لنظامي ( )isoو(أندرويد) ،لتوفير خدمات إلكترونية

سهل تعاملهم بسهولة
ت ف ا علية للمستثمرين؛ تُ ِّ

وسالسة مع الخدمات والمزايا التي تقدمها «مدن».
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و ي م ّكن التطبيق م�ستخدميه؛ من االطالع على جديد
ال�صناعية،
ا ل فر�ص اال�ستثمارية ،ومتابعة طلب الأرا�ضي ِّ
و ط لب الم�صانع الجاهزة ،ومعرفة الأرا�ضي المتاحة،
و م علومات دليل المدن ال�صناعية ،كما يتيح لهم التَّعرف
ال�صناعات والم�صانع القائمة في كل مدينة
على كافة �أنواع ِّ
�صناعية ،واال�ستعالم عن برنامج زيارات المدار�س ،والتَّعرف
على المرافق الخدمية والخدمات اللوج�ستية ،والمزيد من
المعلومات والأدوات الم�ساعدة.
ً
يتيح التطبيق لم�ستخدميه �أو للم�ستثمرين �أي�ضا؛ �إمكانية
تقديم بالغات الطوارئ �أو ال�شكاوى ومخالفات الم�صانع،
من خالل نظام خرائط تفاعلي ُيمكن من تحديد موقع
ال ب الغ بالإحداثيات ،حيث يقوم الم�ستخدم ب�إ�ضافة موقع
البالغ مدعم ًا با�سم الم�صنع �أو الموقع ،كما ُيمكنه �إرفاق
�صو ر �أو �شرح كتابي� ،أو ا�ستخدام ال�صورة وال�صوت من
خالل خا�صية الفيديو الق�صير ( )Snap Videoالمتوفرة
في التطبيق.
ال�سالم� ،إن
وق ا ل مدير عام «مدن» المهند�س خالد َّ
تطويرهم لـهذا التطبيق ،يجئ مت�سق ًا مع ا�ستراتيجية «مدن»
ال َّر امية �إلى تنمية وت�شجيع اال�ستثمارات وجذب وا�ستقطاب
ال م �ستثمرين ،من خالل خدمات الكترونية عالية التَّقدم،
تتيح متابعة كافة الأعمال والخدمات بين الم�ستثمر و«مدن»
بكل �سهولة وي�سر ،وتعمل على توفير �أكبر قدر من المعلومات
للم�ستثمرين والعمالء الحاليين والجدد� ،ضمن خطة �شاملة
ال�صناعية،
لل َّت و �سع وتح�سين البيئة اال�ستثمارية في مدنها ِّ
بل و غ ًا لأهداف «مدن» في الم�ساهمة لدعم تحقيق ر�ؤية
ال�سعودية .2030

تحت مظلة «مدن»

شركات روسية تتجه لالستثمار
في المدن الصناعية
بحثت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التَّ قنية (مــــدن) والــبــرنــامــج الــوطــنــي للتجمعات

الصناعية مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسي
فاسيلي أوسماكوف ،زيادة التَّ نسيق والتَّ عاون بين

الصناعية،
السعودية وروسيا في كافة القطاعات ِّ

خصوصا في مجال التعدين ،الذي تسعى المملكة
حاليا إلى زيــادة مشاركته في االقتصاد الوطني

كجزء من رؤية السعودية 2030م.

واطلع نائب وزير التجارة الرو�سي خالل زيارته للمقر
الرئي�س لـ«مدن» بالريا�ض ،على الفر�ص التي يمكن �أن تحظى
بها ال�شركات الرو�سية للدخول في �شراكات ا�ستراتيجية مع

القطاع ال�صناعي ال�سعودي ،والدور الذي يمكن للخبرات
الرو�سية �أن تلعبه للإ�سهام في خلق �صناعات مكتملة وتحويلية
ذات قيمة م�ضافة قابلة للمناف�سة عالمي ًا.
وا�ستعر�ض الوزير والوفد المرافق له الفر�ص اال�ستثمارية
التي تزخر بها «مدن» ،وواقع البنية التحتية المهي�أة بها؛
الجتذاب الر�ساميل والخبرات الأجنبية ،كما وقف على
المنتجات المتعددة التي تقدمها «مدن» لل�صناعيين ،من
الحا�ضنات والم�صانع الجاهزة ،و«واحات مدن» ،وما توفره
من مزايا اقت�صادية وحافز جاذبة للم�شروعات ال�صناعية
والتقنية والخدمية وال�سكنية والتجارية والخدمات الم�ساندة،
التي جعلت مدنها ال�صناعية جاذبة للعديد من العالمات
التجارية الدولية.
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 24ساعة

الستخراج رخص البناء في «مدن»
فــي خطوة تطويرية لتطبيقاتها االلكترونية،

قلصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية «مدن» زمن استخراج رخص البناء الكترونيا
في المدن الصناعية التابعة لها؛ إلى  24ساعة فقط

بدال من  3أيام التي كانت عليها في السابق.

وذكرت «مدن» �أن عملية �إ�صدار الرخ�ص تتم بوا�سطة المكاتب
اال�ست�شارية الم�ؤهلة التي ت�شرف على تنفيذ م�شاريع العمالء،
من خالل نظام الخدمات االلكترونية لـ «مدن» (.)eModon
وقال مدير عام «مدن» المهند�س خالد ال�سالم �إن تطوير
الخدمة ي�أتي �ضمن الأولويات التي يقوم عليها فريق منظومة
«مدن» للتو�سع في تطبيقات الأنظمة االلكترونية ،وفق �أحدث
المعايير التقنية والجودة العالية ،الرامية �إلى توفير خدمات
متطورة ومتكاملة في مدنها ال�صناعية ،تلبي احتياجات
ومتطلبات العمالء والم�ستثمرين وتوقعاتهم ،وت�سهم في تحقيق
توجهات الدولة وتحقيق ر�ؤية ال�سعودية .2030
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و�أ�شار �إلى م�ضي «مدن» في تفعيل تعامالتها االلكترونية،
و�سعيها لمواكبة تطبيق �أحدث التقنيات بما يحقق نقلة نوعية
في �أ�سلوب وحجم و�سرعة العمل ،م�ؤكدا �أن «مدن» تعكف
حاليا على تطوير المزيد من الخدمات الجديدة ،بالإ�ضافة
�إلى �إدخال التح�سينات على الخدمات الموجودة ،بما يي�سر
على الم�ستثمرين ،ويمنحهم الم�ساحة الالزمة لممار�سة
�أعمالهم بنجاح.
ويهدف نظام الخدمات االلكترونية لـ «مدن» ()eModon
�إلى توفير تكلفة التعامالت بالن�سبة للعمالء من م�ستثمرين
وغيرهم ،وتح�سين العمليات الإجرائية ،ورفع درجة كفاءتها
والتقليل من الهدر الم�صاحب لها ،وتحقيق م�ستويات عالية من
الجودة في المخرجات ،كالمعلومات والتقارير والإح�صاءات
وغيرها ،وتحقيق م�ستويات �شفافية عالية عن طريق �إتاحة
الو�صول �إلى كل ما يهم الم�ستثمر من معلومات وتقارير
و�إح�صاءات ،ف�ضال عن التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى
على م�ستوى البيانات والإجراءات ما �أمكن.
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شملت المدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة

«مدن» توقع عقد انتفاع إلدارة وتحسين
خدمات المياه في مدينتين صناعيتين

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية «مــدن»  ،عقد تشغيل وانتفاع مع تحالف
شركتي «الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)»
و(أكوا ُبور) البرتغالية ،إلدارة وتحسين خدمات المياه

ً
وفقا ألحدث
في مدينتين صناعيتين بالمملكة،
المعايير العالمية ،وذلــك لمدة  5سنوات قابلة

للتجديد بحد أقصى ( )25سنة.

وين�ص العقد الذي وقعه كل من المدير العام لـ «مدن»
المهند�س خالد ال�سالم ،ورئي�س مجل�س �إدارة تحالف �شركتي
(توزيع) و «�أكوا بور» (البرتغالية) محمد كمال المدر�س،
ب�أن يقدم تحالف ال�شركتين خدمات المياه في المدينتين
ال�صناعيتين «الثانية» و «الثالثة» بجدة ب�شكل �شامل
ومتكامل ،مع الإيفاء بجميع المتطلبات البيئية واالحتياجات
المائية لل�صناعة.
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وب ّين ال�سالم� ،أن توقيع «مدن» لهذا النوع من عقود
الخدمات المتقدمة ي�أتي �ضمن منظومتها لتطوير وتح�سين
الأداء في مدنها ال�صناعية وجعلها نموذجية ،للو�صول
لأعلى المعايير في م�ستوى الخدمات المقدمة لل�صناعيين
والم�ستثمرين ،م�ؤكد ًا عزم «مدن» على الم�ضي قدم ًا في
خطتها للتطوير من خالل التعاون و�إ�شراك القطاع الخا�ص
في جميع �أعمالها ،بما يحقق �أهدافها اال�ستراتيجية ،وي�سهم
في تحقيق ر�ؤية ال�سعودية 2030م.
وت�شهد «مدن» تطور ًا متقدم ًا في م�ستوى البنى التحتية
والبيئة الداعمة لال�ستثمار ال�صناعي في مدنها ال�صناعية،
ف�ض ًال عن الخدمات والحوافز والت�سهيالت وغيرها من
المقومات اال�ستثمارية الموجهة لل�صناعيين ،والتي ت�شمل
مختلف المجاالت والفر�ص ال�صناعية والخدمات الم�ساندة،
مثل الأرا�ضي ال�صناعية والم�صانع الجاهزة المبنية
بموا�صفات عالمية ،والمجمعات ال�سكنية الراقية ،والمراكز
الخدمية والم�ساندة وغيرها.

الصناعية
«مدن» تشرع في تحويل مدنها ِّ
إلى «ذكية»
وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

التقنية «مدن»  ،مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي
تيك إنفستمنت العربية السعودية» ،لتحويل مدنها

مواكبة لبرنامج التحول
الصناعية إلى مدن ذكية،
ً
الــوطــنــي ولتطوير الــخــدمــات المقدمة لمختلف

قطاعات الصناعة بما يؤهلها لتحقيق الرؤية الوطنية
 ،2030الفــتـ ًـة إلــى أن العمل بــهــذا البرنامج بدأ

بالمدينة الصناعية الثانية في الرياض كأولى المدن

التي ستتحول إلى ذكية.

و�أو�ضح المهند�س خالد ال�سالم؛ مدير عام «مدن» ،
�أن التحول الجديد �سيمكن الم�صانع من �أتمتة عملياتها
باال�ستفادة من �أكثر التقنيات تقدم ًا في ت�سهيل عمليات

الإدارة والمراقبة و�ضبط الجودة وتتبع منتجاتها عن بعد،
كما �أنه �سيخف�ض على المدى المتو�سط والطويل ،تكاليف
الإنتاج لمختلف ال�صناعات ،دون �أي ت�أثير �إ�ضافي على
ال�صناعيين ،حيث ي�أتي الم�شروع �ضمن �أعمال البنية التحتية
لـ «مدن» .
ولفت المهند�س ال�سالم؛ �إلى �أن الم�شروع �سيت�ضمن بناء
�شبكات �ألياف ب�صرية ومن ثم يتم تركيب كاميرات الدائرة
التلفزيونية المغلقة ( )CCTVلمراقبة الحركة المرورية
والأمنية وت�شغيل �أعمدة الإنارة الكترونيا داخل المدينة،
م�شيرا �إلى �أن الخطوة �سيتبعها تنفيذ بع�ض التطبيقات الذكية
الخا�صة بالمرافق وال�صحة والبيئة والدعم الهند�سي ،رفع ًا
لم�ستوى جودة الخدمات واال�ستدامة ،وتر�شيدا ال�ستهالك
الطاقة والمياه ،وتقلي ًال للتكاليف الت�شغيلية.
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أخبار «مدن»

للعمل على تطوير الصناعة الوطنية

ً
ً
تنسيقيا
مجلسا
«مدن» :تشكل
بين الجهات الحكومية والصناعيين

كشف المهندس خالد الــســالــم؛ المدير العام

للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
«مدن» ،عن دراستهم إلمكانية وضع مرجعية صناعية

بالمملكة ،من خالل تشكيل مجلس تنسيقي بين
الجهات الحكومية والصناعيين-يتم تحديد أعضائه

ً
الحقا ،-لبحث ومعالجة التحديات التي تقف أمامهم،
ولحصر المعوقات التي تحول دون تطوير الصناعة

ً
الحقا إلى مجلس الشؤون
الوطنية ،سيتم الرفع بها
االقتصادية والتنمية.
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كما ك�شف عن توجه «مدن» لدرا�سة �إمكانية تمديد رخ�ص
الت�شغيل من �سنة �إلى ثالث �سنوات� ،أو �إ�صدار رخ�ص
م�ؤقتة حتى ال تتعطل �أعمال ال�صناعيين ،م�شيرا �إلى �أن
�إ�صدار الرخ�ص لمدة عام كان للت�أكد من الجدية في �إقامة
الم�صانع.
و�شدد ال�سالم على �ضرورة تفعيل ال�شراكة بين القطاعين
الحكومي والخا�ص لتذليل العقبات ،م�ؤكد ًا �أن وجود �آلية
لحل الإ�شكاالت والعمل على توطين ال�صناعات المحلية
من �ش�أنه خلق ال�شراكة المطلوبة بين القطاعين ،وتفعيل
جذب اال�ستثمارات خا�صة للمناطق الواعدة في المملكة،
والتي تحتاج للمزيد من التن�سيق للنهو�ض بها ،لتلعب دورها
المن�شود في دعم وتوطين ال�صناعة الوطنية.
توجه جديد لـ «مدن» ،تعمل من خالله
ولفت ال�سالم عن ٍ
على تطوير الخدمات في كافة مدنها ال�صناعية ب�شكل تقني
و�إلكتروني ،خا�ص ًة في مدنها الرئي�سية بكل من (الريا�ض،
جدة ،ال�شرقية) ،بالذات في مجال الحرا�سات الأمنية
والمراقبة والإ�ضاءة� ،إ�ضافة �إلى العمل على توحيد عملية
تفتي�ش الجهات الحكومية للم�صانع.
و�ألمح مدير عام «مدن» �إلى توجه لتفعيل دور مناطق
التقنية ،من خالل مراجعة اال�ستراتيجية العامة لـ «مدن» في
م�شروع «لياقة» الهادف �إلى تح�سين الهيكل الإداري لـ «مدن»،
وتقدم خدمات لل�صناعيين والعمل ك�شركاء معهم ،وتحديد
�أولويات الحاجة �إلى المدن ال�صناعية� ،إ�ضافة �إلى ت�سويق
اال�ستثمارات.
و�أو�ضح� ،أن «مدن» ت�ستهدف �إيجاد منتجات جديدة ،كما
تعمل على جودة الم�شاريع داخل المدن ال�صناعية ،عبر
�إدارة مخت�صة تعمل على متابعة الجودة والتنفيذ في مدنها
ال�صناعية لتقليل التكاليف.

أخبار «مدن»

زار المدينة الصناعية الثانية بالرياض

وزير الصناعة العراقي بالوكالة ّ
يطلع على
تجربة «مدن» في التطوير الصناعي

استقبل المهندس خالد السالم؛ مدير عام الهيئة

السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»،
في المدينة الصناعية الثانية بالرياض ،المهندس

محمد شــيــاع الــســودانــي وزي ــر العمل والــشــؤون

االجتماعية وزير الصناعة والمعادن بالوكالة ،الذي
ً
مؤخرا على رأس وفد ضم مجموعة من
زار المملكة

المستثمرين والصناعيين العراقيين ،لبحث أوجه

التعاون في المجال الصناعي ،وتطوير العالقات
التجارية ،وتبادل الفرص االستثمارية بين البلدين،
واالطالع على تجربة «مدن» في مجال تنفيذ وإقامة

المدن الصناعية وتشغيلها.

ووقف الوزير والوفد المرافق له على م�ستوى التطور في
م�شاريع البنية التحتية والخدمات في المدينة ال�صناعية
الثانية بالريا�ض ،وتعرف على الفر�ص التي يمكن �أن تقدمها
ال�صناعات ال�سعودية في �شراكاتها اال�ستراتيجية مع القطاع
ال�صناعي العراقي ،والدور الذي يمكن للخبرات ال�سعودية
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�أن تلعبه للإ�سهام في تقديم �صناعات مكتملة وتحويلية ذات
قيمة م�ضافة لل�سوق العراقية.
وقدم المهند�س ال�سالم �شرح ًا عن الفر�ص اال�ستثمارية التي
تزخر بها المدن ال�صناعية التابعة لـ «مدن»  ،وواقع البنية
التحتية المهي�أة فيها ،م�ستعر�ض ًا المنتجات التي تقدمها «مدن»
لل�صناعيين ،من الحا�ضنات والم�صانع الجاهزة و«واحات
مدن» المالئمة لعمل المر�أة ،وما توفره «مدن» من مزايا
اقت�صادية وحوافز جاذبة للم�شروعات ال�صناعية والتقنية
والخدمية وال�سكنية والتجارية ،والخدمات الم�ساندة التي
جعلت مدنها ال�صناعية ،جاذبة لعديد من العالمات التجارية
الدولية ،بما يتوافق مع «ر�ؤية المملكة .»2030
و�شمل برنامج زيارة الوفد؛ عددا من ال�شركات ال�صناعية
الكبرى العاملة في المدن ال�صناعية التابعة لـ «مدن» � ،ضمت
كل من «�شركة مجموعة العبيكان لال�ستثمار ،ومجموعة
الفنار� ،شركة اتحاد الخليج للأغذية» ،اطلع خاللها على
العمليات الت�شغيلية والإنتاجية ،وعلى تجاربها في مجال دعم
ريادة الأعمال.

أخبار «مدن»

زاروها للتعرف على الفرص االستثمارية

ً
وفدا من أبرز رجال األعمال
«مدن» تستقبل
في «سدير للصناعة واألعمال»

َ
أطلعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق

ً
وفدا من رجال األعمال السعوديين
التقنية «مدن» ،

على الفرص الصناعية والمشاريع التي تقدمها

«مدن»  ،في مدينة سدير للصناعة واألعمال..

وا�ستمع �أع�ضاء الوفد )35(-رجل �أعمال-الذي زار
مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال م�ؤخر ًا� ،ضمن جولة �سنوية
لتفقد الفر�ص اال�ستثمارية في مناطق المملكة المختلفة،
والتباحث حول الم�شروعات التي يمكنهم الدخول فيها،
�شرح حول الحوافز والفر�ص اال�ستثمارية التي تقدمها
�إلى ٍ
«مدن»  ،لرجال الأعمال والم�ستثمرين ال�صناعيين،
�سواء في م�شاريع البنى التحتية والمرافق� ،أو الم�شاريع
ال�صناعية والتجارية.
وا�ستعر�ضت �إدارة مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال �أمام
ال�ضيوف ،تجربة «مدن» في �إن�شاء الم�صانع الجاهزة
وا�ستقطاب المطورين العقاريين للدخول في مجال �إن�شاء
و�إدارة المجمعات ال�سكنية والتجارية والفنادق والخدمات
الم�ساندة.
كما قدمت الإدارة تعريف ًا حول مدينة �سدير لل�صناعة
والأعمال ،والمنتجات والخدمات وم�شاريع البنية التحتية
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القائمة فيها ،والنظرة الم�ستقبلية لها في مجال التو�سع
اال�ستثماري ،والمميزات التي يتمتع به ال�شريط التجاري
الذي تم �إنجازه م�ؤخر ًا ،والخدمات المتعددة التي تقدمها
�صالة الخدمة ال�شاملة ،والخدمات الإلكترونية المقدمة من
«مدن» لت�سهيل خدمة ال�شركاء.
واختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية داخل مدينة �سدير
لل�صناعة والأعمال ،وقف خاللها على المن�ش�آت القائمة،
و�شبكات الطرق والكهرباء والمرافق المختلفة ،وما تحتويه
المدينة من م�صانع عمالقة وبنية تحتية هائلة تمثل بيئة
خ�صبة ومنا�سبة لال�ستثمار.
وتُعد مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال الواقعة على بعد
نحو  130كلم �شمال الريا�ض� ،أحد �أكبر المدن ال�صناعية
التي تخدم �أهداف الم�ستثمرين ال�صناعيين ،وت�ضم منطقة
لل�صناعات الطبية ،وتتميز بوجود �أول مجمع لل�صناعات
الدوائية ،و�آخر ل�صناعات مواد البناء وغيرها الكثير ،حيث
ت�ضم حالي ًا ( )293م�صنع ًا ما بين منتج وتحت الإن�شاء
والت�أ�سي�س ،في مختلف الأن�شطة ال�صناعية ،مثل م�صانع
(دهانات الجزيرة� ،شركة �سمنان ،و�آند�سور ،هرفي،
وم�صنع �شركة �أدوية �سدير ال�صناعية ،وم�صنع المواد
الفعالة الطبية).

مــــــــــــقــــــــــــال

الصناعة المحلية..

ضمان النهضة االقتصادية
فهد العبد العالي

عندما َقرع ناقو�س الخطر طبوله منذر ًا بتذبذب و�ضع اقت�صادنا
الوطني جراء هبوط �أ�سعار الذهب الأ�سود الذي ظ ّلت المملكة تتكئ
لحقب طويلة من الزمن ،كان البد من عودة قوية ال�ستغالل
عليه ٍ
مميزات هذا المورد المهم ،وت�سخير قوته في دعم النه�ضة التنموية
التي ت�سير وبحمد اهلل نحو مقا�صدها بخطى ثابتة ،وعزيمة ال تلين.
اقتصاد معافى
حملة الإ�صالحات التي قادها خادم الحرمين ال�شريفين الملك
�سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن �سلمان
�أواخر العام المن�صرم ،جعلت المملكة محل حديث ومحط �أنظار
العالم �أجمع ،خا�ص ًة �أن هذه «ال�صدمة» قد �آتت �أُكلها ،و�أعادت حال
االقت�صاد �إلى جادة الطريق ،ووف��رت له البيئة الخ�صبة للنهو�ض
واالزدهار ،و�أكدت للعالم ب�أن المملكة هي المن�صة الجاذبة والآمنة
لال�ستثمار المحلي والعالمي.
ً
نموذجا
معرض أفد ُ ..أ
�إن من �أبرز الركائز في ر�ؤية المملكة 2030؛ �إيجاد فر�ص ا�ستثمارية
واعدة للقطاع الخا�ص ،واال�ستفادة من القدرات والإمكانات المحلية،
وجذب ر�أ�س المال الأجنبي تجاه االقت�صاد ال�سعودي ،والإ�سهام في
نقل وتوطين ال�صناعات العالمية ،وهذا ما اختتم به معر�ض القوات
الم�سلحة «�أفد  »2018دورته الرابعة ،بح�ضور فاق الـ(� )120ألف زائر
وزائرة ،بعدما ا�ستعر�ض العديد من �أنواع ال�صناعات الوطنية النوعية
المتفردة ،مثل� :صناعة المعدات والمواد وقطع الغيار والطائرات
اال�ستطالعية والحربية والتي جاءت ب�أيدٍ �سعودية خال�صة ،جعلتنا
مزهوين بها وب�إنتاجها ،ناظرين لها بكل الفخر واالعتزاز.
دعم رواد األعمال
ومن الخطط ال�سديدة �أي�ض ًا؛ حر�ص الدولة الالمحدود على

رعاية �شريحة رواد الأعمال ،و�سعيها المتوا�صل الحت�ضان �أفكارهم
و�إبداعاتهم وتحويلها �إلى �إنجازات حقيقية ت�صب مخرجاتها في
معين الوطن وخدمة المواطن ،بجانب العمل على تذليل كافة العقبات
التي تعتري م�سيرتهم ، ،وعلى �سبيل المثال؛ ما يقوم به �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي من توفير للدعم المادي واال�ست�شاري
لرواد الأعمال ،وتقديمه قرو�ض ًا متو�سطة وطويلة الأجل للمن�ش�آت
ال�صناعية الجديدة �أو القائمة بال فوائد ،بهدف تقويتها وم�ساندة
تو�سيعها لأن�شطتها ،الأمر الذي ي�سهم ب�شكل مبا�شر في ا�ستدامة
التنمية وخلق النه�ضة ال�صناعية المن�شودة بالمملكة.
الم ِّ
مكن األول للصناعة
«مدن»ُ ..
ولعلي �أ�شير هنا؛ �إلى الخطط والبرامج الناجحة والم�شاريع التي
نزَّلتها قيادتنا الر�شيدة على �أر���ض الواقع في المجال ال�صناعي
للم�ساهمة في تحقيق ر�ؤية  ،2030والتي تعتبر الهيئة ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن» �أحد مرتكزاتها الرئي�سة ،خا�ص ًة
في ظل ما تتميز به المملكة من وجود ع�شرات المدن ال�صناعية
المهي�أة ،ت�شرف «مدن» وحدها على �أكثر من ( )35مدينة �صناعية
منها ،تتوزع على مختلف مناطق و�أنحاء المملكة� ،شمالها وجنوبها
و�شرقها وغربها.
استقطاب أفكار المبدعين
وم��ن منطلق تحفيز التنمية وت�سليط ال���ض��وء على المزايا
اال�ستثمارية .فقد قامت «مدن» با�ستقطاب �أفكار المبدعين وتحويل
�إنجازاتهم العلمية �إلى م�شاريع في مدنها ال�صناعية ،بالإ�ضافة �إلى
توفيرها للعديد من المنتجات الداعمة للقطاع ال�صناعي مثل تطوير
الأرا�ضي ال�صناعية ،و�إن�شاء الم�صانع الجاهزة ،وتبنيها لم�شروعات
وبرامج الم�س�ؤولية االجتماعية ،مثل جائزة الإبداع ال�صناعي ومنتدى
الفر�ص ال�صناعية.
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متفرقات

مكتـــب الجزيـــرة لالستشـــارات الهندســـية هـــو أحـــد المكاتـــب
الرائـــدة فـــي مجـــال الخدمـــات الهندســـية واالستشـــارية ،ومقره
الرئيســـي الريـــاض .أعمالـــه تغطـــي معظـــم أرجـــاء المملكـــة
منـــذ إنشـــائه فـــي ســـنة 1981م كمكتـــب استشـــاري لمواجهة
التحديات للمشـــاريع الهندســـية المعماريـــة والمدنية والتخطيط
العمرانـــي ،وإنتـــاج الطاقـــة .وقـــد ســـجل مكتـــب الجزيـــرة نموًا
ـــدة قطاعات أخـــرى أيضـــًا بخبرتـــه والتزامه.
ونـجاحـــًا ثابتـــًا فـــي ِع ّ

مكتب اجلزيرة اليوم من الأ�سماء البارزة
وامل�سجل ��ة يف اململك ��ة ملجم ��ل املوؤ�س�س ��ات
الرئي�سي ��ة املحلي ��ة احلكومي ��ة و�سب ��ه
احلكومية .مكت ��ب اجلزيرة لال�ست�سارات
الهند�سي ��ة ( )AJECيحتف ��ظ اأي�س� � ًا
بالتن�سي ��ق الوثي ��ق م ��ع مكات ��ب و�سركات
ا�ست�ساري ��ة عاملي ��ة لتقدمي حل ��ول مبتكرة
وفعالة من حيث التكلف ��ة يف ال�ست�سارات
جلميع املهام واإدارة امل�ساريع.
اإن تع ��اون مكت ��ب اجلزي ��رة لال�ست�سارات
الهند�سية مبختلف هذه ال�سركات ي�ساهم

مكاتب
ب�س ��كل فعال يف نق � ِ�ل التقني ��ة اإىل
ِ
وف ��روع مكت ��ب اجلزي ��رة لال�ست�س ��ارات
الهند�سية ( ،)AJECكما اأن ّ
موظفي املكتب
حمرتف ��ون يف التخ�س�س ��ات املتع ��ددة،
حي ��ث يعمل ل ��دى مكت ��ب اجلزي ��رة اأكرث
م ��ن  250مهند�س� � ًا مدربون عل ��ى م�ستوى
ممت ��از يف التخ�س�س ��ات الكهربائي ��ة
وامليكانيكية ،وخمططو املدن واملهند�سون
املعماري ��ون ،الهند�سة املدني ��ة وامل�ساحة،
خمطط ��و م�ساريع وحملل ��و برامج زمنية،
لديهم القدرة عل ��ى م�ساعدة العمالء يف

تنفيذ املخططات وتنفي ��ذ امل�سروعات يف
املجالت الآتية:
 .1توليد الطاقة.
 .2نقل وتوزيع الطاقة.
 .3حمطات حتويل الطاقة الكهربائية.
 .4التخطي ��ط العم ��راين والت�سمي ��م
احل�سري.
 .5الت�سميمات املعمارية والهند�سية.
 .6الإ�سراف على التنفيذ واإدارة امل�ساريع.
وجمي ��ع ه� �وؤلء املهند�س ��ن م�سجلون لدى
الهيئة ال�سعودية للمهند�سن.

تقرير

«أسمنت المدينة» تختصر الطريق وتختزل
الزمن لتحقيق رؤية المملكة 2030
•تعترب �صناعة الأ�سمنت �إحدى اعرق ال�صناعات الثقيلة
باململكة حيث بد�أت تلك ال�صناعة منذ خم�سينات القرن
املا�ضي وا�ستمرت بالنمو لتبلغ الطاقة الإنتاجية  84مليون
طن�/سنة خالل عامي  2017و  2018من خالل � 17شركة ب
 50خط �إنتاج موزعة على جميع مناطق اململكة
•ت�ساهم �صناعة الأ�سمنت ب�شكل رئي�س يف م�شاريع التنمية التي
تعم جميع مناطق اململكة يف ع�صرها الزاهر بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني وحكومته الر�شيدة حيث ميثل الأ�سمنت
�أهم املدخالت يف �صناعة البناء والت�شييد ومواد البناء املختلفة
•ميثل تر�شيد �إ�ستخدام الوقود البرتويل وحتقيق الإ�ستدامة
باملحافظة على البيئة وخف�ض ن�سبة البطالة �أهم خمرجات
ر�ؤية اململكة 2030
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•وحيث ان �صناعة الأ�سمنت هي احدى ال�صناعات الثقيلة
امل�ستهلكة للوقود والطاقة فقد �أطلقت �شركة �أ�سمنت املدينة
العديد من امل�شاريع واملبادرات ذات الأهداف املتعددة
واملتمثلة يف :
�1.1إ�ستخدام الوقود البيئي البديل من املخلفات البلدية والزراعية
وال�صناعية والإطارات امل�ستهلكة كبديل للوقود البرتويل
�2.2إ�ستعادة الطاقة احلرارية املهدرة من الأفران عالية احلرارة
والتي كانت تذهب هدر ًا يف الهواء وت�ساهم يف رفع درجة حرارة
اجلو عن طريق جمعها وحتويلها الى مراجل لإنتاج البخار
عايل احلرارة وتوجيهه �إلى توربينات لإنتاج ماي�صل الى 15
ميجاوات من الكهرباء النظيفة لإ�ستخدامها يف مرافق امل�صنع
وتفادي �إ�ستهالك كميات كبرية من الوقود البرتويل �سنوي ًا

3.3تخلي�ص البيئة من نفايات وخملفات يحتاج بع�ضها الى اكرث
من � 100سنة ليتحلل يف الطبيعة
4.4احلد من الإنبعاثات الكربونية امل�صاحبة لإ�ستخدام الوقود
البرتويل
�5.5إتاحة الفر�صة لر َّواد الأعمال واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
للإ�ستثمار يف �صناعة الوقود البديل من املخلفات الزراعية
والبلدية والإطارات امل�ستهلكة وخلق وظائف يف خمتلف
املجاالت لتلبية احتياجات ال�صناعات الثقيلة وحمطات توليد
الطاقة الكهربائية الحق ًا بالوقود البديل
6.6نظر ًا ملوقع امل�صنع يف حمافظة داخلية ف�إنه يوفر فر�ص
عمل ووظائف كثرية لأبناء املنطقة واملحافظات املجاورة
ويحد من هجرتهم الى املناطق واملدن الأخرى بحث ًا عن
فر�ص العمل
•لأن «�أ�سمنت املدينة» ترى �أن ر�ؤية اململكة  2030هي رحلة
م�ستمرة نحو التميز والإ�ستدامة ولي�ست جمرد حمطة و�صول
فلقد �شرعت ال�شركة يف حتقيق خمرجات الر�ؤية منذ الآن
دون الإنتظار حللول عام  2030وذلك ل�ضمان جاهزية

ال�شركة ملتطلبات املرحلة القادمة للإعتماد على الذات
وتخفيف العبء الذي د�أبت احلكومة م�شكورة على حمله
ل�سنوات من خالل ت�أمني الوقود واملواد اخلام ب�أ�سعار معانة
وامل�ساهمة يف خف�ض ن�سبة البطالة من خالل تدريب وت�أهيل
الكوادر الوطنية ومنحها الفر�ص الوظيفية للعمل يف مرافقها
الإدارية والإنتاجية واخلدمية
•�إميان ًا بدورها يف خدمة املجتمع وغر�س احل�س البيئي يف اجليل
اجلديد ف�إن �شركة �أ�سمنت املدينة تقوم برعاية جميع الأن�شطة
والفعاليات املجتمعية والثقافية والريا�ضية والأكادميية يف
املحافظة وبع�ض املناطق واملحافظات املجاورة.
ويف هذا الإطار فلقد د�أبت ال�شركة وما زالت على �إعتماد
ماليني الرياالت لتلك الأن�شطة والفعاليات �سنوي َا .كما تقوم
ال�شركة ب�إ�ست�ضافة طلبة املدار�س ومتدربي اجلامعات يف
م�صنعها ومقرها الرئي�س لإطالعهم على مراحل �إنتاج
الأ�سمنت وماتقوم به ال�شركة من اجراءات يف جمال الأمن
وال�سالمة واملحافظة على البيئة يف جميع مراحل الإنتاج
والتعبئة والتغليف واملناولة وال�شحن.

العدد ( - )44مارس 2018م

79

أخبار متنوعة

الطحالب والبكتيريا وأوراق الطماطم..
أساس االقتصاد القادم
تقدر قيمة االقتصاد األحيائي ()Economy-bio

في أوروبــا-الــذي لم يسمع الكثير من الناس عنه

حتى اآلن-بحوالي ( )2ترليون دوالر ،ويعمل في

هذا المجال أكثر من ( )18مليون شخص ،بحسب ما
جاء في مجلة (آفاق البيئة والتنمية).

وباتت الكثير من ال�شركات والم�ؤ�س�سات ذات
االهتمام ،تنظر �إلى ال ُكتل الحيوية ()Biomass
الموجودة حولنا مثل الطحالب والبكتريا ،وحتى ن�شا
البطاطا و�أوراق النباتات كالطماطم وغيرها من ال ُكتل،
باعتبارها م�صد ًرا مميزً ا لإنتاج العديد من ال ُمنتجات
التي كان �إنتاجها يعتمد على النفط وم�شتقاته ب�شكل
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�أ�سا�سي ،م�ؤكد ًة �أنه من الممكن االعتماد على الطبيعة
وما فيها من كنوز حيوية.
أكياس بالستيكية ..من نشا البطاطا!

في مدينة (اليبتزج) الألمانية ،تعمل �أكثر من (� )60شركة
وم�ؤ�س�سة على �أبحاث لتطوير بال�ستيك م�صنوع من مواد حيوية
مثل ُمخلفات �صناعة البطاطا �أو الذرة ،وذلك ً
بدل من االعتماد
ال ُكلي على النفط ،بعدما �أثبتت التجربة نجاحها في انتاج
«البال�ستيك الحيوي» ،يتم ا�ستخدامه ك�أكيا�س للتخل�ص من
النفايات الع�ضوية في المنازل ،حيث ُيمكن �إلقاء هذه الأكيا�س
في حاوية القمامة الع�ضوية وبالتالي ف�إنها تتحول بعد المعالجة
�سماد ُيمكن ا�ستخدامه في تح�سين المنتوج الزراعي.
�إلى ٍ

يعكف ُعلماء االقت�صاد الأحيائي حال ًيا على اجراء الكثير
من الأبحاث حول العالم ،لبحث النواتج الأي�ضية الثانوية
( ،)secondary metabolitesوالتي تُنتجها النبتة
بناء على الظروف ال ُمحيطة بها كال�ضوء ،ووفرة المياه،
والفطريات التي ت�صيبها ،ونوعية ال�سماد الم�ستخدم وطرق
زراعتها ،حيث يعملون على تطوير ُطرق تحفزها على �إنتاج
المزيد من النواتج الأي�ضية الثانوية من الأوراق بتعري�ضها
�إلى «�ضغوطات بيئية» ُمختلفة ،ما ُيمكن هذه المواد من
�أن تزداد ب�شكل �أكبر ،ما يعني �أن عملية ا�ستخال�صها
وتح�ضيرها لل�صناعة �ستكون ُمجدية اقت�صاد ًيا ،حيث
يبلغ �سعر الـ ( )100جرام من مادة ( )rutinالموجودة
في �أوراق �شجرة الطماطم حوالي ( )100يورو ،فيما تبلغ
قيمة الـ ( )100مليغرام فقط من مادة الـ ()solanesol
الموجودة فيها� ،أكثر من ( )200يورو.

ارتفاع �سعر هذه الأكيا�س ،وطول فترة تحلل بع�ض �أنواعها
والذي قد يمتد حتى (� )8أ�شهر ،دفع بمجموعة االقت�صاد
الأحيائي �إلى العمل على تطوير هكذا م�شاريع لتكون قادرة
على ال ُمناف�سة في الأ�سواق كبديل قوي للمنتوجات التقليدية
التي تُ�شكل عب ًئا بيئ ًيا ،ويتوقع الخبراء �أن يتم ابتداء من عام
 ،2020ا�ستبدال القوارير البال�ستيكية ( )PETفي �أوروبا،
بقوارير م�صنوعة من البال�ستيك الحيوي ( )PEFالذي
يتميز بخ�صائ�ص فيزيائية �أف�ضل.
أوراق شجرة الطماطم ..الثروة المهدرة

ال تنح�صر عملية انتاج البال�ستيك الحيوي على البطاطا
وال ُ
الذرة وحدها ،فلثمرة الطماطم فوائد كثيرة -بجانب ما
نعرفه عنها من الفوائد الطب ّية وال�صح ّية الجمة-خا�صة �إذا
ما نظرنا �إلى النبتة نف�سها ،و�إلى الأوراق ب�شكل خا�ص ،والتي
غالب ًا ما تتحول �إلى نفايات تُحرق� ،أو قد يتم اال�ستفادة منها
ك�سماد ع�ضوي في �أح�سن الأحوال.

انتاج الديزل من الطحالب والبكتريا

و�سواء تحدثنا عن ُمخلفات �شجرة الطماطم� ،أو
حتى البطاطا والذرة �أو �أي ُمخلفات ع�ضوية �أخرى من
مخلفات المطبخ ً
مثل ،ف�إن هذه ُكلها ُيمكن �أن تتحول
في الواقع �إلى غاز حيوي ( ،)Biogasوذلك من خالل
تخميرها بطريقة متخ�ص�صة ،وهو ما ال ُيمكن اتمامه
دُون م�ساعدة عدد هائل من الكائنات الحية التي تُ�سمى بـ
«البكتيريا الالهوائية» ،والتي يمكنها تحويل بقايا الطعام
وروث الحيوانات وغير ذلك �إلى غاز الميثان الذي ُيمكن
اال�ستفادة منه كوقود.
ون�سب ًة لوجود الكثير من التحديات في �إنتاج غاز الميثان،
كان البد من �إيجاد بديل �آخر ،تمثل في الطحالب الدقيقة
( ،)Mikroalgenذات الفوائد ال�صحية العديدة ،حيث
تُعتبر بع�ض �أ�صنافها بمثابة ( ،)Super foodما ي�شجع
على تربيتها باعتبارها م�صد ًرا واعدً ا لإنتاج الديزل الحيوي
في الم�ستقبل ،بعدما ف�شل العلماء في انتاجه من الذرة.
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الخشب محل الصلب في صناعة
ً
مستقبال
السيارات
فــي قــفــزة علمية جــديــدة فــي مــجــال الصناعة،

توصل فريق من العلماء األمريكيين إلى تطوير آلية
صنع خشب جديدة ،ليحل محل الصلب في أي صناعة

بما في ذلك صناعة السيارات والطائرات.

ويعتقد الباحثون �أن الآلية الجديدة ،يمكن �أن تجعل
الخ�شب �أقوى من العديد من �سبائك التيتانيوم.
وقال رئي�س الفريق؛ �إن الطريقة الجديدة لعالج
الأخ�شاب تجعلها �أقوى بـ ( )12مرة من الخ�شب الطبيعي،
و( )10مرات �أكثر �صالبة ،مو�ضح ًا �أن هذا النوع من
الخ�شب يمكن ا�ستخدامه في �صناعة ال�سيارات والطائرات
والمباني ،كبديل للمواد ال�صلبة.
وتنطوي عملية معالجة الخ�شب الجديدة على خطوتين:
ت�شمل الأولى �إزالة جزئية من اللغنين-وهو الغراء الموجود
بين خاليا الخ�شب-وطبقة «الهيمي�سيلولوز» الموجودة في
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الخ�شب الطبيعي ،عن طريق عملية الغليان في مزيج مائي
من هيدروك�سيد ال�صوديوم و�سلفيت ال�صوديوم ،ويلي ذلك
�إخ�ضاع الخ�شب لعملية �ضغط �سريع ،ما ي�ؤدي �إلى انهيا ٍر
كامل لجدران خاليا الخ�شب وتعزيز كثافته.
وقالت الدرا�سة؛ �إنه قد تبين فعالية هذه الإ�ستراتيجية
في مختلف �أنواع الخ�شب ،حيث قام الفريق بقيا�س
الخوا�ص الميكانيكية له ،ووجد �أنه قوي جد ًا و�شديد
ال�صالبة.
وقال الفريق البحثي� ،إنه قام باختبار المواد الخ�شبية
الجديدة ومقارنتها بالخ�شب الطبيعي ب�إطالق قذائف
�شبيهة بالر�صا�ص عليها ،وقد نجح الخ�شب المطور في
�صد القذائف دون التعر�ض لأي خدو�ش ،م�ؤكد ًا �أن الخ�شب
المطور بهذه الآلية قوي مثل ال�صلب ،وت�صل �صالبته �ستة
�أ�ضعاف ولكنه �أخف ،ويحتاج لطاقة (� )10أ�ضعاف للك�سر،
مقارنة بالخ�شب الطبيعي.

ســـــــيـــــــاحـــــــة

مدائن صالح..

عبق التاريخ ..وروح الحاضر

العال التابعة لمنطقة المدينة
تحتل «مدائن صالح»؛ الواقعة في محافظة ُ
الح ْجر ،موقعاً استراتيجياً يربط بين
المنورة ،والتي كانت تعرف قديماً بمدينة ِ
شمال شبه الجزيرة العربية وبالد الرافدين وبالد الشام ومصر ،وقد استمد
المكان شهرته التاريخية من موقعه على طريق التجارة القديم
الذي كان يربط شمال شبه الجزيرة العربية بالشام.
وتقف «مدائن �صالح» التي كانت موطنا لقوم «ثمود»-قوم
نبي اهلل �صالح (عليه ال�سالم) �-شاهدة على ح�ضارة عريقة
ن�ش�أت منذ �أربعة االف عام قبل الميالد� ،ضام ًة بداخلها لوحات
فنية رائعة من مقابر ،ودواوين ،وق�صور منحوتة في الجبال،
تعطي زوارها الإح�سا�س ب�أنها تعبير رائع عن �صورة بانوراميه
لمتحف مفتوح تجتمع بين حناياه روعة الت�صميم وقوة الطبيعة.
ويعد موقع «مدائن �صالح» تحفة معمارية و�أثرية فريدة ،ت�ضم
�آثا ُرها ( )153واجه ًة �صخري ًة منحوتة ،كما ت�ضم عدد ًا من الآثار
الإ�سالمية والتي تتمثل في عدد من القالع وبقايا خط �سكة حديد
الحجاز ،وكذلك المحطة والقاطرات ،وقد تم ت�سجيل الموقع

�ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في العام 2008م ،لي�صبح
بذلك �أول موقع �سعودي يتم ت�سجيله في «اليون�سكو».
�صالح-الح ْجر-من �أهم حوا�ضر «الأنباط»،
وتعد «مدائن
ِ
و�أكبر م�ستوطنة جنوبية لمملكتهم بعد عا�صمتهم البتراء
بالأردن ،ويعود �أبرز �أدوارها الح�ضارية �إلى القرنين الأول
قبل الميالد والأول الميالدي ،وذلك خالل فترة ازدهار الدولة
النبطية وقبل �سقوطها على يد الإمبراطورية الرومانية عام
106م ،و ُيعتقد �أنها ا�ستمرت في ح�ضارتها حتى القرن الرابع
الميالدي ،وكانت عا�صمة لمملكة «لحيان» في �شمال �شبه
الجزيرة العربية.

العدد ( - )44مارس 2018م

83

الصناعة حول العالم

الصناعة في الصين

كيف نهض عمالق شرق آسيا؟!
واحدة من أكثر دول العالم نمواً وتطوراً في مختلف
تعتبر الصين
ً
خاصة االقتصادية منها ،إذ تمتلك ثروة بشرية هائلة ،ذات قدرة
المجاالت؛
ً
الصناعية،
مصممة على الصعود باسم بالدها إلى أعلى المراتب من الناحية
ّ
وهي من البالد القليلة التي استطاعت منذ تطبيق سياسة االنفتاح
وفقا لخطة استراتيجية جعلت كل مقاطعة
االقتصادي فيها ،أن تعمل
ً
ومدينة وسوق فيها يتخصص في صناعة ما أو منتج معين.
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ً
عالميا،
يحتل االقتصاد الصيني المرتبة الثانية
بناتج محلي يقدر بنحو ( )4.91تريليون دوالر
االقتصاد الصيني

يحتل االقت�صاد ال�صيني المرتبة
الثانية عالمي ًا ،بناتج محلي يقدر بنحو
( )4.91تريليون دوالر �أمريكي ،كما
�أنها تحتل �أي�ض ًا المرتبة ذاتها من حيث
الناتج الإجمالي ،وبنا ًء على ما تقدّم
يعتبر االقت�صاد ال�صيني الأ�سرع نم ًوا
على مر ثالثين �سنة ،ما يجعلها من �أكبر
الدول التجارية عالمي ًا ،كما �أنها تعتبر
الأكبر من حيث اال�ستيراد والت�صدير على
م�ستوى العالم ،ويعتمد االقت�صاد ال�صيني
بالدرجة الأولى على ال�صناعات الأ�سا�سية
والتجهيزية في البالد.
الصناعة في الصين

�شهد القطاع ال�صيني في مطلع
الخم�سينيات من القرن ال ُمن�صرم تطور ًا
�شر�س ًا ،وتحديد ًا بعد �إعالن البالد
جمهورية �شعبية عام 1949م ،فم ّرت
ال�صناعة ال�صينية بعدد من المراحل
الإنعا�شية والتنموية ال�شاملة ،كما نالها
ن�صيب من الإ�صالح واالنفتاح ،حيث د�أبت
حكومتها على ت�أ�سي�س �صورة �أولية حول
نظام ال�صناعة المتكاملة ن�سبي ًا ،فظهر
عدد من ال�صناعات الحديثة؛ وتط ّورت
ب�سرعة هائلة ،كال�صناعة الكيماوية
الإلكترونية �إلى جانب وجود �صناعة
البترول التقليدية ،كما تم ّكنت ال�صين
�أي�ض ًا من تحقيق �إنجازات في ال�صناعات
النووية والف�ضائية المنبثقة عن �صناعتي
العلوم والتكنولوجيا العالية.
تشكيل الناتج اإلجمالي

ولل�صناعة في ال�صين دور كبير في
ت�شكيل ناتج �إجمالي ثابت من الناتج

المحلي ،باعتبارها واحد ًة من �أكثر
القطاعات التي يعتمد عليها ال�صين ّيون
في ت�شكيل اقت�صادهم ،للدرجة التي
جعلت ال�صين واحدة من �أكبر الدول
ال�صناع ّية في القارة الآ�سيو ّية والعالم،
الم�صدرة للمواد الم�صنعة �إلى الكثير
من الدول ،حيث ي�شكل الناتج المحلي
من القطاع ال�صناعي ()%72.8؛ وتنتج
ال�صناعات التحويلة �سنوي ًا ( )%44.1من
الناتج الإجمالي ،وي�أتي ذلك بعد �سل�سلة

من اال�صالحات االقت�صاد ّية التي قامت
بها الحكومة لزيادة ن�سبة الإنتاج في
القطاع ،بالتعاون مع العديد من ال�شركات
التي ت�شرف عليها الحكومة المحل ّية ،ما
�ساهم في ا�ستقطاب �أ�صحاب الم�شاريع
الخا�صة ،والم�ستثمرين الأجانب �إلى
ّ
البالد منذ عام .1990
تنمية الصناعات

منذ ت�أ�سي�س جمهور ّية ال�صين
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ال�شعب ّية؛ منحت الدولة اهتمام ًا كبير ًا
لتنمية ال�صناعة ،وتُعتبر ال�صين
مركز ًا مهم ًا لت�صنيع ال�سيارات
وغيرها من معدّات النقل بما في ذلك
عربات ال�سكك الحديد ّية ،والقاطرات،
وال�سفن ،والطائرات ،والعديد من
المنتجات اال�ستهالك ّية مثل :الأحذية،
والألعاب ،والإلكترون ّيات ،و�أجهزة
االت�صاالت ال�سلك ّية والال�سلك ّية،
و�أجهزة تكنولوجيا المعلومات ،لدرجة
�أ ّنها باتت الموطن والمق�صد ال�صناعي
العالمي الأول.
أهم الصناعات
ّ

تُعتبر ال�صناعات البترول ّية
أهم ال�صناعات في ال�صين،
من � ّ
ويعقبها ما يت�أتّى عنها من �صناعات
ذات عالقة بال�صناعات البترولية،
خا�صة البتروكيماو ّية والدوائ ّية ،كما
ّ
ح ّققت ال�صين نقلة نوع ّية ب�إنتاجها

يشكل الناتج
المحلي الصناعي
( )%72.8وتنتج
الصناعات التحويلة
( )%44.1من الناتج
ً
سنويا
اإلجمالي

للإلكترون ّيات ،والتي ا�ستطاعت في
فترة وجيزة �أن ّ
تغطي بمنتجاتها دول
العالم كافة ،كما ح ّققت �إنجاز ًا مهم ًا
في ال�صناعة النوو ّية ،و�أي�ض ًا ال�صناعة
الف�ضائ ّية ،وكانت هاتان ال�صناعتان
�ضمن ال�صناعة التكنولوج ّية العلم ّية،
و ُي�ضاف �إليها الأقمار ال�صناع ّية.
المارد األقوى

وقد ناف�ست ال�صين ُكبرى دول العالم
في المجال ال�صناعي ،وعلى ر�أ�سها
الدول الأوروب ّية والواليات المتّحدة
الأمريك ّية� ،إ َّال �أنّ مناف�ستها الأقوى
كانت لجارتها اليابان ،والتي ا�ستفادت
جاد ودقيق ،فطورت
ب�شكل ٍ
من خبراتها ٍ
الأفكار والخبرات والعلوم ،لتح ّقق
�إنجازات �صناع ّية علم ّية وتكنولوج ّية
و�إلكترون ّية ،وف�ضائ ّية ،جعلتها في

صناعة الطاقة،
الحرارية،
والصناعات
ّ
والطاقتين المائية
والنووية هم
نمو ًا ضمن
األسرع ّ
جميع القطاعات
الصناعية في الصين
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م�صاف البلدان ال ُعظمى ،وب�أ�سعا ٍر
مناف�سةّ ،
غطت �أ�سواق العالم �أجمع
من �شرقه �إلى غربه ،مثبتة �أنّ المارد
ال�صيني هو الأقوى.
تصنيع اآلالت

تف�سح ال�صين مكان ًا �شا�سع ًا
لل�صناعة التحويل ّية؛ حيث يتم
ت�صنيع مجموعة كاملة من المعدات
المتط ّورة الكبيرة مثل :توربينات
الغاز ،ومجموعات التخوين ،ومعدات
الطاقة النوو ّية ،ومحوالت التيار
المبا�شر ،ومعدات المعادن والأ�سمدة
البتروكيماو ّية ،و�صناعة الورق ،و�آالت
الن�سيج ،وتُع ّد ال�صين-منذ 1996
�إلى يومنا هذا�-أحد الأرقام ال�صعبة
في ت�صنيع الآالت ال�صناعية ،والتي
ي�صل مقدار الناتج المحلي منها ما

«كوانزو»أهم مراكز الصناعة والتجارة في منطقة
تعتبر
ّ
جنوب شرق آسيا ..ويبلغ حجم التبادالت في ميناءها ربع
التجارة الخارجية للصين
يفوق ( )425مليار دوالر �أمريكي،
فيما تعد �صناعة الطاقة ،وال�صناعات
الحرار ّية ،والطاقتين المائية والنووية
هم الأ�سرع نم ّو ًا �ضمن جميع القطاعات
ال�صناعية ،حيث بلغ �إجمالي القدرة
الم�صنعة للمولدات ( )874مليار كيلو
واط في ال�سنة ،و( )3.2ترليون كيلو
وات في ال�ساعة من الكهرباء ،لتحتل
بذلك المرتبة الثانية على دول العالم،
حيث تغطي �شبكات الكهرباء الرئي�س ّية
حاليا جميع المدن ومعظم المناطق
الريف ّية ال�صينية.
مدينة «كوانزو»

تُع ّد مدينة «كوانزو» عا�صمة مقاطعة
«غواندونج» ،الواقعة على نهر «ت�شو
جيانج» �أو نهر الل�ؤل�ؤ ،جنوبي ال�صين،
أهم مراكز ال�صناعة والتجارة في
من � ّ
منطقة جنوب �شرق �آ�سيا؛ حيث يقام
فيها معر�ض «الكانتون فير» الذي يعتبر
من �أهم و�أ�ضخم المعار�ض ال�صناعية
في العالم ،ويحتوي على �أكبر تج ّم ٍع
للمنتجات ال�صناعية والتجارية في

البالد ،وتُعقد فيه �أكبر عدد من
ال�صفقات التجارية ،كما يعتبر ميناء
«كوانزو» الذي يتك ّون من جز�أين؛ من
�أهم موانئ ال�صين؛ حيث يبلغ حجم
التبادالت فيه ربع التجارة الخارجية
للبالد ،كما ت�شتهر المدينة ب�صناعة
(ال�سكر-الن�سيج-الحديد-ال�صلب-
الورق-الأ�سمنت-الأ�سمدة الزراعية-
ال�سيارات-الكيماويات-و�صناعات
�آالت الت�صنيع) ،هذا بجانب �شهرتها
الوا�سعة في مجال ال�صناعات
التقليدية اليدوية.

مدينة «ايوو»

وتعتبر مدينة «ايوو» الواقعة و�سط
محافظة «جي جيانغ» ،من المدن
ذات الكثافة ال�سكانية العالية وذات
الن�شاط التجاري الحيوي ،والتي
تتم ّيز بموقعها اال�ستراتيجي ،كما
تتميز ب�ض ّمها لأكبر �سوق جملة
ال�صغيرة ،ي�ضم
في العالم لل�سلع ّ
تجاري ،ومن �أ�شهر
محل
(� )65ألف ٍ
ٍ
�أ�سواقها؛ «�سوق المالب�س» ،و�سوق
«ايوو» للأثاث الذي يعد الأكبر
على م�ستوى المقاطعة ،والمعروف
ببيئته الت�سويقي ِة والخدمية المثالية
لخدمة ما بعد البيع ،كما يوجد
بالمدينة �أي�ض ًا؛ �سوق «فاتيان»
الذي يعني ا�سمه (مدينة التّجارة
الدولية) ،والذي ي�ضم داخله خم�س
مناطق �أ�سا�س ّية (الأولى لمنتجات
المجوهرات ،والثانية المنتجات
الجلدية ،وال ّثالثة لأدوات القرطا�سية
والأدوات ال ّريا�ضية ،وال ّرابعة
للمن�سوجات ،والخام�سة للأطعمة
الجافة ،والإك�س�سوارات ،وتجهيزات
الخا�صة
ال�سيارات ،والمواد الخام
ّ
ّ
بالحياكة.
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عاما من التم ّيز
أكثر من ً 62
إن شركة دار الهندسة للتصميم واإلستشارات الفنية هي مؤسسة إستشارية عالمية
متعددة اإلختصاصات في مجاالت الهندسة والعمارة والتخطيط والبيئة واإلقتصاد وإدارة
المشاريع واإلنشاء واإلشراف على إدارة أعمال صيانة وتشغيل مختلف أنواع المباني .تأسست
الشركة في لبنان عام  1956ثم ما لبثت أن إتسع نطاق عملها في منطقة الشرق األوسط،
وفي السبعينات إمتد نشاط الشركة ليشمل إفريقيا ثم آسيا وأوروبا.

1

عاما حتى أصبحت إحدى أبرز عشر شركات
وقد نمت أعمال الشركة على مدى أكثر من ً 62
إستشارية في العالم.
وقد إحتفضت الشركة بمركزها المتقدم بين الشركات اإلستشارية للتصميم واإلشراف
الهندسي في العالم ضمن أفضل عشر شركات منذ أوائل الثمانينات ،وتوجد مكاتبها
الرئيسية ومراكز الدعم الفني في بيروت لبنان ،والقاهرة مصر ،ولندن المملكة المتحدة،
وبونه الهند ،وعمان األردن ،هذا باإلضافة إلى مكاتب تمثيل محلية في أكبر مدن الشرق
األوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
وقدمت الشركة خدمات إستشارية ألكثر من  950عمي ً
ال في حوالي  60دولة.
لقد أسست شركة دار الهندسة مجموعة دار المكونة من عدة شركات إستشارية تضم
أكثر من  18،600موظف ،حيث تستطيع كل شركة عضو في المجموعة اإلستفادة من موارد
وخبرات المجموعة.

2

فريق العمل ،األقسام التقنية واألنشطة الرئيسية
وتمتلك دار الهندسة من الخبراء والخبرة مايؤهلها للقيام بأعمال في عدد كبير من
المجاالت الهندسية حيث تضم  9،850موظف دائم (منهم  6،750من الكوادر المهنية ما بين
مهندسين ومعماريين ومخططي مدن وأخصائي بيئة وأخصائيين ماليين وفي مجالي اإلدارة
والتسويق وتخصصات أخرى) ،كما قامت بأكثر من  4،000مشروع تم تنفيذها بنجاح.
قسما هندس ًيا حيث يختص كل قسم بأحد المجاالت الهندسية وهي:
وتتكون الشركة من 11
َ
تخطيط المدن والتخطيط اإلقليمي
العمارة
عمارة المناظر التجميلية (الندسكيب)
تخطيط النقل وهندسة النقل
اإلنشاءات
الجسور والمنشآت الخاصة
األعمال البحرية والساحلية
الموارد والبيئية
الهندسة الجيوتقنية واألنفاق
الهندسة الميكانيكية والصناعة

هندسة الطاقة والكهرباء
اإلتصاالت السلكية والالسلكية
اإلقتصاد
إدارة المشاريع والعقود

 1مدينة المعرفة االقتصادية 2 ،مدينة المملكة 3 ،المستشفيات المخصصة للشؤون الصحية للحرس الوطني
 4مركز المؤتمرات في المدينة المنورة 5 ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

dar.com

3

4

ولدار الهندسة أعمال في معظم الدول اإلفريقية والشرق األوسط
وبعض دول أوروبا وآسيا وقد ساهمت بدور فعال في التنمية
في تلك الدول .باإلضافة إلى هذه الخبرة المتميزة تمتلك الشركة
قاعدة بيانات هائلة من المعلومات المفيدة لمجاالت تخصصها يتم
تحديثها بصفة منتظمة وتصنيفها وتخزينها بأسلوب يسهل معه
إسترجاعها بواسطة جميع موظفي الشركة .كذلك فإن إنتشار
الشركة الجغرافي من خالل شبكة مكاتبها الخمسة واألربعين على
مستوى العالم يتيح لها اإلتصال المباشر والشخصي مع العمالء
مما يساهم في خلق عالقة عمل طيبة ومثمرة.

5

كما تولي الشركة لحضارة وثقافة كل دولة أهمية خاصة حيث
تؤمن بأن أفضل النتائج يتم الوصول إليها إذا كان طاقم العمل
على دراية واعية بكامل الظروف المحيطة بموقع المشروع ،لذا
يجمع كبار موظفيها بين الخبرة الواسعة وبين المعارف التي
إكتسبوها خالل دراساتهم في أعرق الجامعات والمؤسسات
األكاديمية على مستوى العالم.

ويقوم كبار موظفي الشركة بالمشاركة الفعالة في تطوير مجاالت تخصصهم حيث يسهمون بالعديد من الدراسات والبحوث في الهندسة
واإلقتصاد ،كما أن منهم أعضاء في مجالس تحرير المجالت العلمية وفي اللجان الفنية ،وكثيرا مايشاركون في المؤتمرات العلمية.
وتدعم الشركة تلك القدرات التي تفتخر بها بتوفير أحدث أجهزة وبرامج الحاسب اآللي إلدارة المشاريع والتصميم وإنتاج الرسومات
الهندسية .كما تم توحيد أنظمة الحاسب اآللي في جميع مكاتب الشركة في مختلف أنحاء العالم حتى يتمكن كل فرع من اإلستفادة
القصوى من طاقات الشركة في كل مكان لدعم فرق العمل في مواقع المشاريع وضمان سرعة تبادل األفكار والتقنية والمستندات.
عضوا في الــ  FIDICتلتزم شركة دار الهندسة بالجودة العالية من خالل تطبيق نظام الجودة اإلدارية الذي يضم اإلدارة بكل
وبكونها
َ
مستوياتها كما يشمل عمل كل موظف ،وهو نظام يعتمد على دليل الــ  FIDICفي الجودة اإلدارية.

برامج تدريبية لرفع كفاءة وتنمية خبرات المهندسين السعوديين
تعد شركة دار الهندسة من الشركات اإلستشارية الرائدة في المملكة من حيث توطين المهن الهندسية حيث يبلغ عدد العاملين
مهندسا) من أصل ( 3،424كاد ًرا) مسجال لدى وزارة العمل السعودية بنسبة
السعوديين بشركة دار الهندسة ( 1،170كاد ًرا منهم 660
ً
تقدر بنحو ( )%33،6وهو ما يجعل الشركة تقع ضمن النطاق األخضر المرتفع بحسب تصنيف وزارة العمل.
إيمانًا منا بمدى أهمية رفع مستوى التنافسية لدى الكوادر الوطنية ومساهمة منا في تحقيق رؤية المملكة للتنمية المستدامة
واإلستثمار في الموارد البشرية تتبنى شركة دار الهندسة خطة تدريبية طموحة لرفع كفاءة وتنمية خبرات المهندسين السعوديين،
بدءا من عام ( )2015عدة برامج إستهدفت تطوير قدرات الكوادر السعودية منها :برنامج التدريب واإلبتعاث الخارجي
حيث أطلقت الشركة ً
(وهو تدريب يهدف إلى إكساب الكوادر الهندسية السعودية خبرة العمل ضمن بيئة عمل إحترافية عن طريق دمج الكوادر ضمن مكاتب
الشركة الرئيسية خارج المملكة إلكتساب خبرة العمل ضمن فرق العمل المختلفة كما يصاحبه دورات تدريبية مكثفة في التخصصات
الهندسية المختلفة ضمن برنامج «أكاديمية دار») وبرنامج التدريب الداخلي (وهو تدريب تم وضعه بالتعاون مع «أكاديمية بروجاكس
التدريبية المعتمدة» حيث يخوض المهندسون تحت إشراف األكاديمية مجموعة من الدورات التدريبية المعتمدة في العديد من المجاالت).

فعاليات ومعارض

المؤتمر والمعرض الدولي لألمن
الصناعي ()ISEC 2018
يعتبر معرض ومؤتمر الهيئة العليا
لألمن الصناعي  ،2018 ISECأكبر
معرض ومؤتمر لألمن والسالمة
في المملكة ،ويأتي انعقاده
ً
ً
ومشاركا لمعرض ومؤتمر
مصاحبا

وزارة الداخلية التاسع عشر الدولي
لألمن الصناعي الذي تنظمه اللجنة
العليا لألمن الصناعي ،مواحد من
الفرص الفريدة للشركات الدولية
لتقوية أعمالها وتنميتها في هذا
السوق المربح

الزمان 17- 15 :أبريل 2018
المكان :مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات،
الرياض
الهاتف+966550279175 :
البريد اإللكترونيint.sales@isec-ksa.com :
رابط الفعالية/http://isec-ksa.com :

القمة السعودية السنوية الثانية
للبالستيك

تبحث هذه القمة في االتجاهات

الزمان 2- 1 :مايو2018 ,

العالمية في الصناعة وتتناول التحديات

المكان :فندق ماريوت ,الرياض

أن تنشئ ميزة تنافسية وتقوم

البريد اإللكتروني:

المتمثل في االستدامة وكيف يمكن
بتطبيقها ضمن سلسلة القيمة.

الهاتف+442034550222 :

george.michael@traiconevents.com
رابط الفعالية:

/http://www.kingdom-plastic.com
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المؤتمر السعودي السنوي الخامس
للنقل والبنية التحتية
يركز المؤتمر السنوي الخامس للنقل
والبنية التحتية في المملكة العربية
السعودية ،على التطورات في البنية
التحتية للنقل في المملكة ومنطقة
الشرق األوسط.
وسيعرض المؤتمر أهم مشاريع
البنية التحتية للسكك الحديدية وفرص
االستثمار في المملكة وكذلك في
منطقة الشرق األوسط ،كما سيوفر
أيضا منصة لمتخذي القرارات الرئيسيين
الدوليين واإلقليميين لاللتقاء والتعرف
على فرص تطوير البنية التحتية.

الزمان 10- 9 :أبريل2018 ,
المكان :فندق ماريوت ،الرياض
الهاتف00912262422910:
البريد الكتروني jigisha@ :
bricsaconsulting.com
رابط الفعاليةhttps://bricsaconsulting. :
5th-annual-saudi-arabia-/com/event
/transport-infrastructure

منتدى جدة االقتصادي 2018

ُيعد منتدى جدة االقتصادي أكبر مؤتمر

اقتصادي سنوي تنظمه غرفة جدة ،تحت

القطاع الخاص» ،على التنفيذ االستراتيجي
ألربعة محاور رئيسية لرؤية المملكة .2030

رعاية وحضور صاحب السمو الملكي األمير

الزمان 16- 15 :أبريل2018 ,

الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة،

الهاتف00966126510869:

خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين

وسيركز المنتدى لهذا العام ،الذي يحمل
عنوان «من الرؤية إلى االزدهار :دور

المكان :فندق الريتزكارلتون-جدة
البريد اإللكترونيjcci.org.sa@jef7 :

رابط الفعالية/http://www.jef.org.sa :
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الجمارك تحدد ( )5إجراءات لضبط المزايدات
في الموانئ

حددت مصلحة الجمارك ( )5ضوابط إلجراء
الــمــزايــدات العامة التي تقوم بها فــروع
المصلحة فــي مــوانــئ المملكة ،تشمل
كشف جميع ما يعرض في المزاد باألشعة
أو الوسائل الرقابية المعتدة ،واإلعــان
عنها في الصحف المحلية ،وإحضار شيك
مصدق من الجمارك ،كما أنه يحق للمشتري
الكشف على اإلرسالية قبل شرائها ،وأنه
يجب إخراج اإلرسالية خالل ( )5أيام للوارد،
و( )20يوما للصادر.

وح��ددت «اجل �م��ارك»؛ احل��د الأق�صى لف�سح حاويات
الب�ضائع ب �ـ( )30يوما ،و( )15يوما للحاويات امل�بردة،
يتم بعدها ت�سليم احلاويات ل�ساحة املرتوكات بالتعاون
مع م�صلحة اجلمارك العامة ،وبدوره يقوم جمرك امليناء
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بطرح املرتوكات يف مزايدة عامة.
وت�شرتط �إجراءات املزايدات؛ على �أن كل ما يتم حتويله
�إلى املزادات يجب �أن يكون قد م�ضى عليه الفرتة النظامية
لنظام اجلمارك املوحد ،و�أن يتم الك�شف عليه وج��رده
وتثمينه من قبل جلنة اجلرد والتثمني� ،إ�ضافة �إلى كون
الب�ضائع من الإر�ساليات امل�سموح ف�سحها �أو ت�صديرها،
وي�ستبعد من ذلك املواد الكيميائية �أو املواد الالزم �إتالفها.
وين�ص ن�ظ��ام ق��ان��ون اجل �م��ارك امل��وح��د ل ��دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ب�أنه يحق للجمرك بيع الب�ضائع واملواد
وو�سائط النقل التي �أ�صبحت ملك ًا للجمارك نتيجة حكم
بامل�صادرة �أو ت�سوية �صلحيه �أو تنازل خطي� ،إ�ضافة �إلى
الب�ضائع التي مل ت�سحب من امل�ستودعات �ضمن املهلة
القانونية ،والب�ضائع واملواد التي مل يعرف �أ�صحابها ومل
يطالب بها �أحد خالل مهلة احلفظ ،التي يحددها الوزير
�أو اجلهة املخت�صة.

استبدلت تراخيصها الورقية بالرقمية

«االستثمار» تقلص مدة إصدار تراخيص االستثمار
األجنبي إلى أقل من ( )4ساعات
قلصت الهيئة العامة لالستثمار إجراءات
إصــــدار الــتــراخــيــص االســتــثــمــاريــة مــن (53
ً
وتحديدا
ساعة) إلى أقل من ( )4ساعات،
إلى ( )3:59ساعة ،وذلك من خالل  3محاور
رئيسية ،تمثلت في إعادة هيكلة اإلجراءات،
وتقليص المستندات المطلوبة ،وتدريب
وتأهيل الكوادر الوظيفية.

و�أو�ضحت الهيئة يف بيان لها� ،أن تقلي�ص مدة الإجراءات
للرتاخي�ص اال�ستثمارية �شمل �إ�صدار الرتاخي�ص اال�ستثمارية
اجلديدة ،وتعديلها ،وجتديدها.
وك��ان��ت ال�تراخ�ي����ص يف ال�سابق ت�ستغرق وق�ت��ا طويال
مقارنة بالوقت احلايل ،كما �أن امل�ستندات املطلوبة كانت
ت�صل �إل��ى نحو  8متطلبات ،فيما اقت�صرت حالي ًا على
القوائم املالية ،وال�سجل التجاري م�صدقتني من �سفارة
خادم احلرمني ال�شريفني يف الدولة املتواجدة بها ال�شركة
طالبة الرتخي�ص.
وبينت الهيئة �أن الرتاخي�ص اال�ستثمارية اجل��دي��دة
�أ�صبحت ت�صدر يف �أق��ل م��ن ي��وم ،بعد �أن ك��ان��ت حتتاج
�إلى � 3أ ّي��ام ،و�أن طلب تعديل الرتخي�ص اال�ستثماري بات
ي�ستغرق �أقل من � 4ساعات ،فيما يتم جتديد الرتاخي�ص
اال�ستثمارية ذاتي ًا من قبل امل�ستثمر عن طريق اخلدمات
الذاتية يف موقع الهيئة.
وم��ن جانب �آخ ��ر؛ �أطلقت «الهيئة» خدمة الرتخي�ص
ال��رق �م��ي وال� ��ذي ��س�ي�ق��وم بت�سليم ال�تراخ�ي ����ص كن�سخة
�إلكرتونية على بريد املن�ش�أة امل�سجلة لديها� ،إ�ضافة �إلى
متكني التحقق من �صحتها عرب تطبيقات الأجهزة الذكية
دون احلاجة للطباعة الورقية.

و�أ�شارت «الهيئة؛ �إلى �أن هذه الخطوة ت�أتي �ضمن
جهودها لتطبيق �أحدث التقنيات التي من �ش�أنها اخت�صار
الوقت وتح�سين الإجراءات على الم�ستثمر ،م�شير ًة �إلى �أن
الترخي�ص الرقمي معتمد لدى كافة الجهات الحكومية،
ويمكن التحقق من �صحة �صالحيته عبر موقع الهيئة
الإلكتروني� ،أو من خالل التطبيقات الإلكترونية التي تدعم
قراءة كود اال�ستجابة ال�سريع ( )QR Codeفي نظامي
( )IOS-ANDROIDعن طريق الكاميرا.
و�أو��ض�ح��ت �أن البيانات امل��وج��ودة على �صفحة التحقق
تكون حمدثة ب�شكل تلقائي ،بحيث ينعك�س عليها التحديث
�أو التعديل على الرتخي�ص ب�شكل �آيل ،مبا يف ذلك ن�سخة
الرتخي�ص املوجودة بالنظام ،مما يجعل الرتخي�ص الرقمي
�أكرث فعالية من الرتخي�ص الورقي.
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«أرامكو» و«سابك»
ً
ً
صناعيا
مجمعا
تطوران
لتحويل النفط الخام
إلى كيماويات

وقــعــت شركتي» أرامــكــو» و«ســابــك»؛
ّ
مــذكــرة تــفــاهــم لــتــطــويــر مجمع صناعي
متكامل (مناصفة بينهما) ،يعمل على
تحويل النفط الخام إلــى كيماويات ،في
مشروع يعد األضخم على مستوى العالم
ً
متوافقا مع خطط
في هذا المجال ،ويجيء
وتوجهات رؤية المملكة  ،2030في تحقيق
ازدهار االقتصاد الوطني وتنويع مصادره.

و ُيتوقع �أن ي�ستهلك امل�شروع الذي �سيتم البدء يف �أعمال
الهند�سة وال�شراء والإن�شاء فيه خالل الربع الأخري من ،2019
ويبد�أ ت�شغيله خالل العام 2025م ،حوايل� 400ألف برميل من

النفط العربي اخلفيف يوم ًيا ،لإنتاج حوايل  9ماليني طن من
املواد الكيماوية �سنو ًيا ،وحوايل � 200ألف برميل من الديزل
يف اليوم ،تعترب كافي ًة لتغطية الطلب املحلي من هذه املواد.
و�سيفتح امل�شروع الباب �أمام فر�ص جديدة لبناء �صناعات
حتويلية رائدة يف اململكة من خالل حماور �أربع تتمثل يف تعزيزه
لقيمة �إن�ت��اج النفط اخل��ام عرب التكامل ال�شامل يف �سل�سلة
ال�صناعات الهيدروكربونية ،والإ�سهام يف تنويع االقت�صاد من
خالل �إنتاج مواد جاهزة �أو �شبه جاهزة لال�ستهالك ،وتطويره
وابتكاره لتقنيات متقدمة ،ومواءمة النمو االقت�صادي امل�ستدام
للمملكة مع برنامج التحول الوطني ،ف�ض ًال عن توليده لنحو 30
�ألف فر�صة عمل مبا�شرة وغري مبا�شرة لل�شباب ال�سعودي.

«الصادرات السعودية» :منح مالية لتحفيز المصدرين
على اقتحام األسواق العالمية
حددت هيئة تنمية الصادرات السعودية
«الصادرات السعودية» ،أربع مبادرات تعنى
بتنمية الــصــادرات وتحفيز القطاع الخاص
وتوفير وتحسين البيئة التصديرية.

وك���ش��ف امل�ه�ن��د���س ��ص��ال��ح ال�سلمي �أم�ي�ن ع ��ام الهيئة-
بح�سب االقت�صادية�-أن �أب��رز م�شاريع هذه املبادرات التي
�ستقوم الهيئة ب�إطالقها خالل العام اجلاري ،م�شروع املنح
وامل�ساعدات املالية لتحفيز الدخول �إلى الأ�سواق العاملية ،كما
�أنها يتقوم ب�إطالق م�شروع «�صنع يف ال�سعودية» بهدف حت�سني
كفاءة البيئة الت�صديرية واخلدمات الداعمة للت�صدير من
خالل تطوير عالمة جتارية موحدة.
وك�شف �أن هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية تعكف حاليا على
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ا�ستكمال الإج��راءات النظامية الالزمة واملتطلبات القانونية
لت�أ�سي�س بنك ال�صادرات ،مو�ضحا �أنها �أقدمت على �إع��داد
خطة عمل تف�صيلية للخدمات التمويلية �إلى حني �إطالق البنك
بالكامل ،م�شري ًا يف الوقت ذاته �إلى �أن الرتكيز الرئي�سي للبنك
�سيكون على توفري التمويل ب�شروط تنموية ،ال ت�ستطيع تقدميها
امل�صارف التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.

أخبار الشركات

«المراعي» تفتتح أول مصنع ألغذية األطفال
في الشرق األوسط
ختمت شركة «المراعي» لأللبان العام
المنصرم 2017؛ بافتتاح أول مصنع ألغذية
األطفال في الشرق األوسط ،باإلضافة إلى
ثاني أطول فرن في العالم ،وذلك ضمن
مجمعها الصناعي الجديد بمنطقة «الخرج»
ّ
بالرياض ،الذي يدعم موقع المملكة كأكبر
مركز للصناعات الغذائية في المنطقة.

ويطبق املجمع اجلديد الذي ميتد على م�ساحة ( )20مليون
مرت مربع ،تقنيات فائقة يف ال�سرعة ،ت�سمح ب�إنتاج �أكرث من مليون
عبوة حليب ولنب يف اليوم ،ما يعزز الطاقة الإنتاجية والت�صنيعية
لل�شركة يف قطاع الألبان الطازجة ،وي�سهم يف و�صولها لأ�سواق
اململكة والدول املجاورة خالل �ساعات قليلة من الإنتاج.

وي�ضم املجمع ثالثة م�صانع لإن�ت��اج الأل �ب��ان واحلليب
واملخبوزات ،بالإ�ضافة �إلى �أول م�صنع لإنتاج �أغذية الأطفال
يف ال�شرق الأو�سط ،بطاقة �إنتاجية تبلغ ( )20طن ًا ،كما
ي�ضم ثاين �أطول فرن للمخبوزات يف العامل بطول ()120
مرتا ،وتبلغ طاقته الإنتاجية  500مليون قطعة من اخلبز
والفطائر �سنوي ًا.

«ماريوت» العالمية تخطط لجذب استثمارات
بملياري دوالر إلى السعودية
تنوي شركة «ماريوت العالمية» المختصة
في مجال الفنادق ،جذب استثمارات بأكثر من
ملياري دوالر إلى السعودية ،خالل السنوات
األربع القادمة ،بما يتوافق مع استراتيجية

المملكة الهادفة لدعم السياحة المحلية
والــدولــيــة ،ضمن خطتها لتنويع االقتصاد
وتقليص اعتماده على صادرات النفط.

وق��ال��ت ال�شركة ال�ت��ي ت��دي��ر ع�لام��ات «م��اري��وت» «وري�ت��ز
كارلتون» و«لومريديان» و«�شرياتون»� ،إن حتقيقها لهذا الهدف
�سيتم من خالل م�ضاعفة عدد الغرف الفندقية التي تديرها
يف اململكة ،لرتتفع �إل��ى ح��وايل ( )12,500غرفة ،من نحو
( )6,800غرفة حالي ًا.
وك�شفت «م��اري��وت العاملية»؛ �أن العمل ج��ار الآن يف بناء
نحو (� )6آالف غرفة جديدة بتكلفة ملياري دوالر ،مو�ضح ًة
�أن عدد فنادقها باململكة �سرتتفع من ( )23فندق ًا الآن� ،إلى
( )52فندق ًا حال اكتمال العمل.
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الفائدة االقتصادية للتجمعات (الصناعية،
التقنية ،واللوجستية)

م /خالد صالح الحماد
مدير إدارة االستراتيجية
والتميز المؤسسي

ُعرف م�صطلح «التجمع»؛ الذي �أطلقه االقت�صادي البريطاني المعروف «الفريد مار�شال»-
�أحد �أبرز منظري المدر�سة النيوكال�سيكية-في العام  ،1920ب�أنه (تجمع من�ش�آت ذات ن�شاط
محدد ،تعمل في منطقة جغرافية ذات نطاق �ضيق ومعروف ،تترابط وتتكامــل فيمــا بينهــا
في �إنتــاج مجموعة مــن منتجــات �أو خدمــات هــذا الن�شــاط ،بحيــث تدخــل في عالقـة تكام ٍـل
وت�شـابك فيمـا بينهـا ب�شـكل ر�أ�سـي و�أفقـي في جميـع مراحـل العمليــة الإنتاجية ،مكونــة بذلــك
ال�سل�ســلة الكاملــة للقيمــة الم�ضافة للمنتــج).
وتهدف التجمعات �إلى تطوير ال�سل�سلة المعرفية وال�صناعية لال�ستفادة من فائ�ض المواد
الخام� ،أو التجارب �أو غيرها من الأعمال ،ومن هذا المنطلق؛ باتت العديد من دول العالم تتجه
نحو هذا المبد�أ ،لأجل توطين �صناعات مطلوبة� ،أو رفع ن�سبة المنتج المحلي منها ،باعتبار �أن
�إن�شاء المجمعات بات من �أنجع الحلول التنموية التي تدعم التكامل ال�صناعي بين الم�صانع
الكبيرة من ناحية ،وال�صغيرة والمتو�سطة ومتناهية ال�صغر من ناحية �أخ��رى ،هذا بجانب
الم�ساهمة في ت�شجيع اال�ستثمارات المحلية والأجنبية بال�صناعات التكميلية ،وال�صناعات ذات
القيمة الم�ضافة ،وال�صناعات القائمة على ا�ستخدام التكنولوجيا.
والأمثلة على نجاح مثل هذه التجمعات كثيرة فمث ًال( :وادي ال�سيليكون )Silicon Valley-
الذي يحت�ضن �أكبر ال�شركات العالمية في مجال التكنولوجيا في �أمريكا؛ يعتبر �أحد التجمعات
التقنية المهمة التي ر�أينا مخرجاتها في العديد من التطبيقات (ان�ستقرام ،الفي�سبوك ،و�سناب
أدوات تطبيقية في العلوم التقنية ،مما دفع بالواليات المتحدة لأن تتربع على
�شات) وغيرها من � ٍ
عر�ش الدول في مجال تقنية المعلومات.
ومن الأمثلة ال�صناعية في منطقة الخليج؛ التجمع ال�صناعي في «جبل علي» بمدينة دبي
بالإمارات ،والذي دعم في �أن تكون دبي واحدة من �أهم المدن اللوج�ستية لدول الخليج و�شمال
�أفريقيا ،لذا فقد اتجهت الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية «مدن» � ،إلى خلق
تجمعات غذائية في الأح�ساء
تجمعات م�شابهة في �أن�شطة عدة على م�ستوى المملكة ،مثل تطوير
ٍ
ٍ
وتجمعات طبية في كل من �سدير وجدة ،بالإ�ضافة �إلى �صناعات متخ�ص�صة
والخرج والجوف،
ٍ
في الغاز والبترول في الدمام� ،سعي ًا لتحقيق العديد من �أهدافها اال�ستراتيجية.
من �ش�أن هذه التجمعات-التي تعمل عليها «مدن» حالي ًا-الم�ساعدة في خلق اال�ستدامة لنظام
اقت�صادي متكامل ( ،)Eco-systemما �سيفعل من تنويع االقت�صاد،وتحريكدورانعجلته،
وتمكين ال�صناعات وتطويرها محلي ًا ،الأمر الذي �سينعك�س بدوره على الم�ساهمة في رفع الناتج
المحلي ،وتوفير الوظائف ذات الطبيعة المنا�سبة للمجتمع ال�سعودي من ال�شباب وال�شابات،
والحدمنالبطالةو�آثارها ،بما يحقق �أهداف ال�صناعة.
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ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺴﺎء
ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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2
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io@modon.gov.sa
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اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ

4186م

2

10:42

20/09/2016

اﺳﻢ راﺳﺦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻠﺐ )اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻤﻠﺤﻮﻣﺔ ﻟﺨﻄﻮط ا ﻧﺎﺑﻴﺐ وﺗﺒﻄﻴﻦ اﺑﺎر واﻧﺸﺎءات .وﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت
وﺣﻠﻮل ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻨﻲ ا ﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺚ اﻟﺤﺮاري ،واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وﺗﺴﻨﻴﻦ ا ﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻄﻴﻦ آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز .وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘ ¥ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺐ
ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ .ﺗﻔﺨﺮ ا ﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻧﺸﺎءات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ال  35اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ رﻣﺰ¬ ﻟﻠﺠﻮدة واﻟﺜﻘﺔ ورﻳﺎدة ا ﻋﻤﺎل.
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