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ملخص تنفيذي
يف إطــار اهتمــام غرفــة الشــرقية باملشــاركة الفعالــة يف حتقيــق األهــداف التــي 
ــن  ــراع م ــاه لإلس ــه اهلل ورع ــريفني حفظ ــني الش ــادم احلرم ــة خ ــا حكوم ــعى اليه تس
خطــى التوطــني الصناعــي باعتبــاره أداة رئيســية لتنويــع الهيــكل االقتصــادي للمملكــة، 
وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل وتقليــل االعتمــاد علــى الــواردات، فقــد قــام مركــز 
ــاق  ــوان »آف ــل عن ــي حتم ــة الت ــذه الدراس ــداد ه ــة بإع ــات بالغرف ــات والدراس املعلوم
تطبيــق التجمعــات الصناعيــة وتأثــره علــى التوطــني الصناعــي يف اململكة«والتــي 
تهــدف اىل استكشــاف آفــاق التجمعــات الصناعيــة يف اململكــة بشــكل عــام ويف 
املنطقــة الشــرقية بشــكل خــاص، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى اجلمــع بــني املنهــج 
الوصفــي و املنهــج اإلحصائــي مــن خــال حســاب مؤشــر قــدرة املوقــع علــى إيجــاد 
فــرص عمــل بهــدف التوصــل اىل نتائــج واقعيــة ودقيقــة، وقــد مت تنــاول موضــوع 
الدراســة مــن خــال ســبعة أقســام رئيســية باإلضافــة لتقــدمي منــوذج تطبيقــي 
ــث  ــاز حي ــط والغ ــاع النف ــاندة لقط ــات املس ــص يف الصناع ــي متخص ــع صناع لتجم

ــرقية. ــة الش ــه يف املنطق ــره لتأسيس ــرص كب ــاق وف ــد آف توج
وتشــكل الدراســة إســهامً علميــً وعمليــً لألدبيــات التــي تناولــت موضوعــات التنميــة 
الصناعيــة، بالنظــر اىل انخفــاض عــدد الدراســات التطبيقيــة يف هــذا الشــأن إذ أن 
أهــداف الدراســة تتاقــى مــع أهــداف وحمــاور االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة التــي 
أكــدت علــى التنميــة الصناعيــة مــن خــال إنشــاء جتمعــات صناعيــة يف جميــع مناطــق 

اململكــة بعــد رصــد خصائصهــا.
وقــد خلصــت الدراســة اىل العديــد مــن النتائــج مــن أهمهــا تواضــع مســاهمة القطــاع 
اإلجمــايل  احمللــي  النــاجت  ملؤشــرات  بالنظــر  الســعودي  االقتصــاد  يف  الصناعــي 
والعمالــة ونســبة الســعودة، كمــا يوجــد تركــز كبــر يف القطــاع الصناعــي يف أنشــطة 
تكريــر النفــط وصناعــة البروكيماويــات حيــث تســتحوذ علــى نســبة كبــرة مــن التمويــل 
الصناعــي واالســتثمار األجنبــي والصــادرات الصناعيــة، وقــد كشــفت الدراســة عــن 
ــع  ــن مصان ــبة 23% م ــا نس ــر اىل احتضانه ــً بالنظ ــرقية صناعي ــة الش ــة املنطق أهمي
اململكــة واســتيعابها لنســبة 25% مــن العاملــني يف القطــاع الصناعــي يف اململكة، 
وقــد أكــدت الدراســة علــى أهميــة التجمعــات الصناعيــة بالنســبة لــكل مــن اقتصاديات 
الــدول وللمنشــآت املتواجــدة بداخلهــا ولدورهــا أيضــً يف  حتســني مســتوى معيشــة 
املواطنــني، ومــا يؤكــد علــى ذلــك أن هــذه التجمعــات كانــت ســببً رئيســيً يف تنميــة 
كمــا  األمريكيــة،  املتحــدة  بالواليــات  الســيليكون  وادي  يف  التكنولوجيــة  الصناعــات 
لعبــت دورًا كبــرًا يف تربــع إيطاليــا علــى عــرش صناعــة ماكينــات التغليــف يف العــامل، 
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وســاعدت املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف الهنــد مــن أن حتقــق معــدالت منــو 
مرتفعــة، كمــا مكنــت الربازيــل مــن أن تكــون ضمــن أهــم الــدول املنتجــة واملصــدرة 
للمنتجــات اجللديــة، وقدمــت الرنويــج جتربــة عامليــة رائــدة يف الصناعــات املســاندة 

لقطــاع النفــط والغــاز مــن خــال جتمــع »نــود«.
أشــارت الدراســة اىل وجــود اهتمــام كبــر للمملكــة العربيــة الســعودية بتأســيس مــدن 
وجتمعــات صناعيــة جديــدة، يصاحــب هــذا االهتمــام تقــدمي العديــد مــن حمفــزات 
وتقــدمي  الصناعيــة  واألراضــي  التمويــل  توفــر  تتضمــن  التــي  الصناعــي  االســتثمار 
االمتيــازات  اىل  باإلضافــة  الصناعــة  تشــجيع  وبرامــج  اجلمركــي  اإلعفــاء  تســهيات 
ــت  ــزات، وخلص ــن احملف ــا م ــرية وغره ــوارد البش ــة امل ــدوق تنمي ــن صن ــة م املقدم
الدراســة اىل وجــود آفــاق لتأســيس 26 جتمعــً صناعيــً يف اململكــة يف خمســة 
ــيس  ــاق لتأس ــد آف ــا فتوج ــرقية وحده ــة الش ــبة للمنطق ــية، وبالنس ــق رئيس مناط
ثالثــة جتمعــات صناعيــة رئيســية يتخصــص األول يف الصناعــات املرتبطــة بتشــكيل 
املعــادن ويتخصــص الثــاين يف تصنيــع املنتجــات اخلشــبية واألثــاث بينمــا يركــز الثالــث 
ــة ويف دول  ــربى يف اململك ــراتيجية الك ــركات االس ــاندة للش ــات املس ــى الصناع عل
جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة وقــد قدمــت الدراســة بهــذا الشــأن منوذجــً 

ــع. ــذا التجم ــً له تفصيلي
ــيس  ــرص تأس ــن ف ــتفادة م ــية لاس ــة رئيس ــرة توصي ــي عش ــة إثنت ــت الدراس وقدم
جتمعــات صناعيــة جديــدة باململكــة كان مــن أهمهــا تقــدمي برامــج حتفيزيــة إضافيــة 
للمنشــآت الصناعيــة التــي ميكــن أن تتمركــز أنشــطتها يف هــذه التجمعات،وضــرورة 
يف  األفضليــة  مبنــح  احلكوميــة  واألجهــزة  الكــربى  االســراتيجية  الشــركات  قيــام 
مشــرياتها للصناعــات الوطنيــة، وإنشــاء برنامــج لدعــم املورديــن احملليــني، وأهميــة 
الربــط بــني منظومــة التجمعــات الصناعيــة ونظم التعليــم والتدريب ومؤسســات البحث 
العلمــي، وأهميــة تعزيــز أطــر الشــراكة بــني القطاعــني احلكومــي واخلــاص، واعتمــاد 
الصناعيــة،  التجمعــات  ضمــن  أساســيً  مكونــً  واملتوســطة  الصغــرة  الصناعــات 
واالســتفادة مــن برامــج منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة يف دعــم وتطويــر 
التجمعــات الصناعيــة، و أهميــة قيــام الربنامــج الوطنــي للتجمعــات الصناعيــة وهيئــة 
املــدن االقتصاديــة باالســتفادة مــن التجــارب العامليــة الرائــدة الــواردة بالدراســة، وقد 
أوصــت الدراســة بــأن يتــم تأســيس جتمــع صناعــي مرتبــط بصناعــة تشــكيل املعــادن 
ــذي  ــج الدراســة مــع برنامــج صناعــة املعــادن ال يف املنطقــة الشــرقية لتوافــق نتائ
ــة لتأسيســه، كمــا دعــت الدراســة اىل  يســعى الربنامــج الوطنــي للتجمعــات الصناعي
إنشــاء قاعــدة بيانــات لتحديــد حجــم الفجــوة االنتاجيــة يف كافــة األنشــطة الصناعيــة.
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تـمـهــيــــد
حتمــل االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة يف اململكــة العربيــة الســعودية الشــعار 
ــه  ــز حفظ ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــك عب ــريفني املل ــني الش ــادم احلرم ــه خ ــذي أطلق ال
ــي  ــق وع ــن منطل ــك م ــل"، وذل ــادر الدخ ــع مص ــا لتنوي ــة خيارن ــاه "الصناع اهلل ورع
ــر  ــي يف توف ــاع الصناع ــه القط ــوم ب ــن أن يق ــذي ميك ــدور ال ــة ال ــام بأهمي وإدراك ت
مزيــد مــن فــرص العمــل وخلــق قيمــة مضافــة لاقتصــاد الوطنــي جتعلــه يف 
اقتصاديــة  مــوارد  علــى  تعتمــد  التــي  املتقدمــة  الــدول  إقتصاديــات  مصــاف 
متنوعــة، وقــد تضمنــت هــذه االســراتيجية ثمانيــة حمــاور، أكــد احملــور الثــاين منهــا 
"منظومــة التجمعــات الصناعيــة وحفــز التنــوع االقتصــادي والتنميــة املتوازنــة بــني 
املناطق"علــى أهميــة إنشــاء جتمعــات صناعيــة يف جميــع مناطــق اململكــة بعــد 

رصــد خصائــص املناطــق الستشــراف مســتقبل كل منهــا.

التجمعــات  موضــوع  تتنــاول  دراســة  إعــداد  فكــرة  جــاءت  املنطلــق  هــذا  ومــن 
ــى  ــرف عل ــدف التع ــة( به ــد الصناعي ــم العناقي ــً باس ــرف أيض ــي تع ــة )والت الصناعي
املزايــا النســبية واملقومــات الرئيســية للقطــاع الصناعــي يف اململكــة بشــكل 
عــام ويف املنطقــة الشــرقية بشــكل خــاص، ومبــا يتوفر معــه من فرص لتأســيس 

ــات. ــا واملقوم ــذه املزاي ــن ه ــتفيدًة م ــدة مس ــة، جدي ــات صناعي جتمع

األول"املؤشــرات  القســم  قــام  رئيســية،  أقســام  ســبعة  الدراســة  وتتضمــن 
االقتصاديــة األساســية للقطــاع الصناعــي يف اململكــة" بتحليــل مــدى مســاهمة 
القطــاع الصناعــي يف النــاجت احمللــي اإلجمــايل للمملكــة، والواقــع احلــايل لعــدد 
املصانــع وتوزيعهــا حســب األنشــطة الصناعيــة اخملتلفــة، وحجــم التمويــل الــذي 
حصــل عليــه كل نشــاط مــن هــذه األنشــطة، ومــدى مســاهمة كل نشــاط صناعــي 
ــو  ــة نح ــر يف اململك ــي املباش ــتثمار األجنب ــه االس ــل، و توج ــرص العم ــر ف يف توف
ونســبة  اخملتلفــة،  الصناعيــة  األنشــطة  حســب  وتوزيعــه  الصناعــي  القطــاع 
وواقــع  الصناعــي،  النشــاط  يف  واملتوســطة  الصغــرة  املنشــآت  مســاهمة 
التجــارة اخلارجيــة للقطــاع الصناعــي مــن حيــث قيمــة وهيــكل الصــادرات والــواردات 
ــاع  ــح القط ــً ملام ــً حتليلي ــم عرض ــذا القس ــن ه ــرًا يتضم ــاري، وأخ ــزان التج واملي

الصناعــي يف املنطقــة الشــرقية.
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وقــدم القســم الثــاين "اإلطــار النظــري للتجمعــات الصناعية"عرضــً نظريــً ملفهــوم 
التجمعــات الصناعيــة، وأنــواع هــذه التجمعــات، وأهــم األطــراف ذات العاقــة بنطــاق 
واألهميــة  لنجاحهــا،  الضروريــة  وأهــم املتطلبــات  الصناعيــة،  التجمعــات  عمــل 
االقتصاديــة لهــذه التجمعــات بالنســبة القتصاديــات الــدول و للمنشــآت املوجــودة 

داخلهــا وللمواطنــني أيضــً.
أمــا القســم الثالث"جتــارب دوليــة يف جمــال التجمعــات الصناعيــة" فقــام بدراســة 
وادي  جتربــة  ومنهــا  الــدول  بعــض  يف  الصناعيــة  للتجمعــات  متنوعــة  جتــارب 
الســيليكون يف أمريــكا باعتبــاره أول جتمــع للصناعــات التكنولوجيــة فــى العــامل، 
وجتربــة إيطاليــا يف التجمعــات الصناعيــة والتــي مــن أهمهــا جتمــع وادي التغليــف 
املتخصــص يف تصنيــع ماكينــات ومعــدات التغليــف، وجتربــة الهنــد يف التجمعــات 
الصغــرة  الصناعــات  تنميــة  يف  كبــر  بشــكل  الهنــد  مكنــت  والتــي  الصناعيــة 
واملتوســطة فيهــا، وجتربــة الربازيــل يف التجمعــات الصناعيــة والتــي مــن أهمهــا 
الــدول  أهــم  ضمــن  تكــون  أن  مــن  الربازيــل  مكــن  الــذي  ســينوس  وادي  جتمــع 
املنتجــة واملصــدرة للصناعــات اجللديــة يف العــامل، كمــا قــام هــذا القســم بتنــاول 
جتربــة الرنويــج يف تأســيس جتمــع صناعــي متخصــص يف تصنيــع مســتلزمات 
قطــاع النفــط والغــاز والــذي تعتــرب مــن خالــه الرنويــج الدولــة الرائــدة يف العــامل يف 

ــات. ــن التجمع ــوع م ــذا الن ــيس ه تأس
التجــارب  اململكــة"  يف  الصناعيــة  التجمعــات  "واقــع  الرابــع  القســم  تنــاول  و 
ــًة  ــة بداي ــات الصناعي ــدن والتجمع ــات و امل ــاء التجمع ــة يف إنش ــة للمملك اخملتلف
مــن املدينــة الصناعيــة مبدينتــي اجلبيــل وينبــع باعتبارهمــا مــن أجنــح التجمعــات 
تنــاول  مت  كمــا  العــامل،  يف  البروكيماويــات  صناعــة  يف  املتخصصــة  الصناعيــة 
جتربــة هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة يف إنشــاء 2٨ مدينــة صناعيــة يف 
ــا  ــغ عدده ــة البال ــة يف اململك ــدن االقتصادي ــع امل ــتعراض واق ــة، و مت اس اململك
حتــى اآلن أربــع مــدن تشــرف علــى تأسيســها هيئــة املــدن االقتصاديــة، ومت أيضــَا 
عــرض املامــح األساســية للربنامــج الوطنــي للتجمعــات الصناعيــة الــذي تشــرف 
جتمعــات  خمســة  تأســيس  اىل  يســعى  والــذي  والصناعــة  التجــارة  وزارة  عليــه 

صناعيــة يف اململكــة.
يف  الصناعيــة  للتجمعــات  املســاندة  "السياســات  اخلامــس  القســم  وقــدم 
الســعودية  تقدمهــا احلكومــة  التــي  اململكة"تعريفــً حتليليــً ألهــم احملفــزات 
لاســتثمارات الصناعيــة بشــكل عــام واالســتثمارات يف املــدن الصناعيــة بشــكل 
خــاص، والتــي مــن أهمهــا التمويــل، وتوفــر األراضــي الصناعيــة بأســعار تنافســية، 
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وتقــدمي اخلدمــات داخــل املــدن الصناعيــة بأســعار منخفضــة، وإمكانيــة احلصــول 
االســتفادة  وإمكانيــة  الغيــار،  وقطــع  واملعــدات  للمــواد  جمركــي   إعفــاء  علــى 
ــز  ــة، واحلواف ــارة والصناع ــن وزارة التج ــة م ــة املقدم ــجيع الصناع ــج تش ــن برام م
التنظيميــة واملاليــة املقدمــة لاســتثمار األجنبــي، وإمكانيــة احلصــول علــى الدعــم 
املــايل والفنــي مــن صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية، كمــا قــام هــذا القســم 
باســتعراض بيئــة عمــل التجمعــات الصناعيــة يف اململكــة مــن واقــع نتائــج تقريــر 

منتــدى التنافســية العاملــي.   
وقــام القســم الســادس "آفــاق التجمعــات الصناعيــة يف اململكــة" باالعتمــاد 
علــى مؤشــر "قــدرة املوقــع علــى إيجــاد فــرص عمــل" والــذي تســتخدمه منظمــة 
األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة بهــدف حتديــد التجمعــات الصناعيــة التــي ميكــن 
تأسيســها، وقــد خلصــت نتائــج املؤشــر اىل وجــود آفــاق لتأســيس 2٦ جتمعــً 
صناعيــً يف اململكــة يف خمــس مناطــق جغرافيــة، وقــد مت اســتعراض املامــح 
الرئيســية ألبــرز التجمعــات الصناعيــة التــي ميكــن تأسيســها يف كل منطقــة مــن 

هــذه املناطــق.
الشــرقية"  املنطقــة  يف  الصناعيــة  التجمعــات  "آفــاق  الســابع  القســم  وركــز 
علــى حتليــل واســتعراض املامــح الرئيســية للتجمعــات الصناعيــة التــي ميكــن 
تأسيســها يف املنطقــة الشــرقية، وذلــك مــن حيث التعريــف باألنشــطة الصناعية 
التــي ميكــن أن يتخصــص فيهــا كل جتمــع واملؤشــرات الرئيســية واملقومــات 

املشــجعة علــى تأســيس كل منهــا.        
وقــد خصصــت الدراســة قســمً  الســتعراض أبــرز  النتائــج التــي توصلــت اليهــا، كمــا 

مت تخصيــص قســم لعــرض أهــم  التوصيــات.
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القسم األول:
املؤشرات االقتصادية األساسية للقطاع الصناعي يف اململكة

ســوف يتــم مــن خــال هــذا القســم حتليــل واقــع القطــاع الصناعــي يف اململكــة مــن حيــث 
ــع  ــي للمصان ــع القطاع ــث التوزي ــن حي ــايل، وم ــي اإلجم ــاجت احملل ــاع يف الن ــذا القط ــاهمة ه مس
وحجــم التمويــل وعــدد العمالــة، كمــا ســيتم التعــرف علــى مامــح االســتثمار األجنبــي املباشــر يف 
القطــاع الصناعــي، ومــدى مســاهمة الصناعــات الصغــرة واملتوســطة يف هــذا القطــاع، كمــا 
ســيتم اســتعراض املامــح الرئيســية للتجــارة اخلارجيــة للقطــاع الصناعــي يف اململكــة، ويهتــم 

هــذا القســم أيضــً بتحليــل واقــع ومؤشــرات القطــاع الصناعــي يف املنطقــة الشــرقية.

1- القطاع الصناعي يساهم بنسبة 10% من الناجت احمللي اإلجمايل:
بلــغ حجــم النــاجت الصناعــي يف اململكــة خــال عــام 20١2م نحــو 2٧٩.5 مليــار ريــال 
مســاهمً بنســبة تفــوق ١0% مــن النــاجت احمللــي اإلجمــايل وحمققــُاً معــدل منــو بلــغ 

١0.٩% مقارنــًة بالعــام الســابق.

جدول رقم )1(: تطور الناجت الصناعي باألسعار اجلارية
                      بـالـملـيــــــون ريــــــــال   

2009201020112012البيان

١٧٩.٦٩٩2١٨.١٧١252.0032٧٩.53٨قيمة الناجت الصناعي

2١.4١١5.5١١0.٩3--معدل منو الناجت الصناعي )%(

مساهمة الناجت الصناعي يف الناجت 
١0.٩٧١١.04١0.04١0.25احمللي اإلجمايل )%(

املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.

2- القطاع الصناعي يوفر ما يزيد عن 768 ألف فرصة عمل:
بلــغ عــدد العاملــني يف القطــاع الصناعــي يف اململكــة بنهايــة عــام ١433هـــ نحــو 
٧٦٨.4 ألــف عامــل، تركــز النســبة األكــرب منهــم يف نشــاط "منتجــات املعــادن 
والــذي  الغذائيــة"  "املنتجــات  يليــه نشــاط  نحــو ١٨%،  بلغــت  بنســبة   " الافلزيــة 
يســتوعب ١5% مــن العاملــني يف القطــاع الصناعــي، ويأتــي يف املركــز الثالــث 
نشــاط "تشــكيل املعــادن" بنســبة بلغــت ١2%، وتســتوعب هــذه األنشــطة الثــاث 
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يف  الصناعــي  القطــاع  يف  العاملــني  إجمــايل  مــن   %45 نســبة  علــى  جمتمعــًة 
اململكــة.       

القطــاع  يف  العاملــني  فــإن  العمــل  وزارة  إلحصــاءات  وفقــً  أنــه  بالذكــر  اجلديــر 
الصناعــي يف اململكــة يشــكلون نســبة ١١% مــن إجمــايل العاملــني يف القطــاع 

.)١( اخلــاص، كمــا تبلــغ نســبة الســعودة يف القطــاع الصناعــي نحــو ١2% 

3- عدد املصانع احلاصلة على ترخيص صناعي يبلغ 5991 مصنع)2(:
ــبة  ــز النس ــً ترك ــو  5٩٩١ مصنع ــام ١433هـــ نح ــة ع ــة بنهاي ــع باململك ــدد املصان ــغ ع بل
األكــرب منهــا )١٨%( يف نشــاط "منتجــات املعــادن الافلزيــة" وذلــك بعــدد بلــغ ١0٩0 مصنعً، 
ــبة  ــاين بنس ــز الث ــادن" يف املرك ــكيل املع ــاط "تش ــة يف نش ــع املتخصص ــي املصان وتأت
١4% مــن إجمــايل عــدد املصانــع حيــث بلــغ عددهــا ٨١٨ مصنعــً، ويف املركــز الثالــث يأتــي 
نشــاط "منتجــات املطــاط واللدائن"بعــدد مصانــع بلــغ ٧3٧ مصنعــً وبنســبة بلغــت ١2% 
مــن إجمــايل عــدد املصانــع، ويتضــح أن هــذه األنشــطة جمتمعــًة تشــكل نســبة 44% مــن 

إجمــايل عــدد املصانــع يف اململكــة.

جدول رقم )2(: املؤشرات األساسية للقطاع الصناعي يف اململكة )بنهاية عام 1433هـ(

النشاط الصناعي
العمالةالتمويل )مليون ريال(املصانع

التوزيع العدد
التوزيع القيمةالنسبي)%(

التوزيع العددالنسبي)%(
النسبي)%(

١.0٩0١٨.2٨2.٦٨١١2.٨١34.٩3٧١٧.٦منتجات املعادن الافلزية 

٧05١١.٨44.٩4٧٦.٩١١١.١05١4.5املنتجات الغذائية

٨١٨١3.٧23.١443.٦٨٩.٨40١١.٧تشكيل املعادن

)١(:  وزارة العمل، الكتاب اإلحصائي السنوي، 20١0م
)2(: تقوم وزارة التجارة والصناعة مبنح تراخيص صناعية للمصانع التي يزيد رأسمالهــا عن مليون ريــال فقط، لذا هذا البيان ال يشمل املنشـآت

الصناعية التي يقل رأسمالها عن مليون ريال.
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النشاط الصناعي
العمالةالتمويل )مليون ريال(املصانع

التوزيع العدد
التوزيع القيمةالنسبي)%(

التوزيع العددالنسبي)%(
النسبي)%(

5٨١٩.٧25١.٦١43٨.٩٦٦.3٩٧٨.٦املواد واملنتجات الكيميائية 

١٩53.34٧.4٨٨٧.33٨.3١٧5.0الفّلزات القاعدية

١٦٦2.٨١0.١٦٦١.٦3٧.0١44.٨املشروبات

١٧٧3.0١3.٦٩١2.١32.٦354.2املعدات الكهربائية

2١53.٦١0.١0٧١.٦30.4٦44.0الورق ومنتجاته

2٩34.٩3.50١0.522.٩2١3.0األثاث

١٨١3.025.٩٨٧4.02١.54٩2.٨اآلالت واملعدات 
فحم الكوك واملنتجات النفطية 

١١4١.٩٧٨.٧٨2١2.2١٦.٩2٧2.2املكررة

١4٦2.43.٨١40.٦١٦.٦0٧2.2املركبات ذات احملّركات 

١00١.٧٧.325١.١١4.43٩١.٩الصناعات التحويلية األخرى

٩3١.٦4.٦١20.٧١4.2٦٩١.٩املنسوجات

٩٨١.٦١.١2٦0.2١2.٧٦٨١.٧امللبوسات

٦5١.١3.0٩30.5٨.٦35١.١احلواسب اإللكرونية والبصرية
٦٧١.١3.04٧0.5٧.403١.0الطباعة 

2٩0.53.٨040.٦٦.٩500.٩املنتجات الصيدالنية 

5٩١.0١.0١١0.25.45١0.٧اخلشب ومنتجاته باستثناء األثاث

4٩0.٨٧340.١4.35٨0.٦املنتجات اجللدية 

١30.22١١0.03١.4030.2معدات النقل األخرى

5.٩٩١١00٦4٧.44٦١00٧٦٨.44٩١00اإلجمايل

املصدر: وزارة التجارة والصناعة.
ملحوظة: الرتيب وفقً للتوزيع النسبي للعمالة.
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4-حــجــــم التمـويــــل املقــــدم للقــطــــاع الصنــاعـــــي يف اململكــة يفـــــوق 647 
ــار ريــــــــال: مـلـيـــــــ

بلــغ حجــم التمويــل الــذي حصــل عليــه القطــاع الصناعــي يف اململكــة بنهايــة عــام 
١433هـــ نحــو ٦4٧.4 مليــار ريــال ســعودي، وقــد حصــل نشــاط "املــواد واملنتجــات 
الكيميائيــة" علــى النســبة األكــرب مــن هــذا التمويــل بنســبة بلغــت 3٩%، يليــه نشــاط 
"منتجــات املعــادن الافلزيــة" بنســبة ١3%،  ويأتــي يف املركــز الثالــث نشــاط "فحــم 
الكــوك واملنتجــات النفطيــة املكــررة" بنســبة ١2%، وتســتحوذ هــذه األنشــطة 

الثاثــة جمتمعــًة علــى نســبة ٦4% مــن إجمــايل التمويــل، جــدول رقــم )2(. 

5-  يرتكـــز يف القطـــــاع الصناعـــي 39% مـــن حـجــــم االسـتـثـمــــارات األجــنـبـيـــــة 
فـــــي الـمـمـلــــكــــة:

بلــغ رصيــد االســتثمارات األجنبيــة الصناعيــة يف اململكــة حتــى نهايــة عــام 200٩م 
نحــو 2١4.5 مليــار ريــال ومبــا يشــكل نســبة 3٩% مــن إجمــايل االســتثمارات األجنبيــة 
يف  الصناعيــة  األجنبيــة  االســتثمارات  مــن  األكــرب  النســبة  وتركــز  اململكــة،  يف 
ــك بنســبة 43% يليهــا نشــاط  ــة" وذل ــة والبروكيماوي نشــاط "املنتجــات الكيميائي
"تكريــر البــرول ومشــتقاته" بنســبة 3٧%، وبذلــك يســتحوذ هــذان النشــاطان 

ــم )3(. ــدول رق ــة، ج ــة الصناعي ــتثمارات األجنبي ــن االس ــبة ٨0% م ــى نس عل

جدول رقم )3(: رصيد االستثمار األجنبي الصناعي يف اململكة)حتى عام 2009م(

إجمايل الرصيد )مليون النشاط الصناعي
التوزيع النسبي )%(ريال(

٩2.١٨043املنتجات الكيميائية والبر وكيماوية

٧٩.45٨3٧.١تكرير النفط ومشتقاته

٨.١0٧3.٨املنتجات املعدنية املصنعة عدا اآلالت واملاكينات

٦.٧333.١الصناعات املعدنية األساسية

٦.١١٧2.٩مواد البناء والصيني واخلزف والزجاج

5.٦3٨2.٦املنتجات الغذائية واملشروبات
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إجــمــالـــي الــرصــيـــدالنشاط الصناعي
التوزيع النسبي )%()مليون ريال(

3.4٨١١.٦املنتجات الباستيكية واملطاط الصناعي

2.443١.١االالت واملاكينات واملعدات

2.١٨٨١الورق ومنتجاته

١.٩2٨0.٩األجهزة واملعدات الكهربائية

١.5٦١0.٧صناعة األثاث واملصوغات واجملوهرات

١.25٧0.٦صناعة السيارات ومكوناتها وأجزائها

٨٨20.4األخشاب واملنتجات من اخلشب عدا األثاث

٦240.3الغزل والنسيج

34١0.2املابس اجلاهزة

44٦0.2دباغة اجللود وصناعة املنتجات اجللدية

3٦50.2أجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت

22١0.١الطباعة والنشر

23٧0.١األجهزة واملعدات الطبية

2١٦0.١صناعة إعادة التدوير

340أجهزة احلاسبات اآللية ومستلزماتها

2١4.45٧١00إجمايل القطاع الصناعي

--55١.45٧إجمايل االستثمارات األجنبية يف جميع القطاعات

--3٩%نسبة القطاع الصناعي من اإلجمايل )%(

املصدر: الهيئة العامة لإلستثمار.
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6- الصناعــات الصغــرة واملتوســطة تشــكل نســبة 96% مــن القطــاع الصناعــي 
اململكة: يف 

باالعتمــاد علــى نتائــج التعــداد االقتصــادي الشــامل لعــام 20١١م الــذي أجرتــه مصلحــة 
اإلحصــاءات العامــة فيوجــد يف اململكــة ٨٨24٧ منشــأة صناعيــة تقــوم نســبة 
٩٦% منهــا بتشــغيل مــا يقــل عــن ١٩ عامــًا وبالتــايل ميكــن اعتبارهــا منشــآت صغرة 

ومتوســطة.

7- التجارة اخلارجية للقطاع الصناعي يف اململكة:

امليزان التجاري: 
حقــق امليــزان التجــاري للقطــاع الصناعــي عجــزًا بنحــو ١٧٦ مليــار ريــال، وقــد كان ذلــك 
نتيجــة وجــود عجــز جتــاري يف كافــة األنشــطة الصناعيــة مــا عــدا  نشــاطي "فحــم الكــوك 
واملنتجــات النفطيــة املكــررة" و "املــواد واملنتجــات الكيماويــة" واللذيــن حققــت فيهمــا 

ــً بلــغ علــى التــوايل ١١2 مليــار ريــال و٦٧.5 مليــار ريــال. اململكــة فائضــً جتاري

الصادرات الصناعية:
تقــدر قيمــة الصــادرات الصناعيــة للمملكــة بنحــو 2٧٦.5 مليــار ريــال عام 20١١م ومبا يشــكل 
نســبة 20% مــن إجمــايل صــادرات اململكــة خــال العــام نفســه، وتركــز نســبة 42% منهــا 
ــات  ــوك واملنتج ــم الك ــادرات "فح ــا ص ــة" تليه ــات الكيماوي ــواد واملنتج ــادرات "امل يف ص
النفطيــة املكــررة" بنســبة 4١%، ويف املركــز الثالــث تأتــي صــادرات "املنتجــات الغذائيــة 
واملشــروبات" بنســبة 4% تليهــا يف املركــز الرابــع صــادرات "الفلــزات القاعديــة" بنســبة 

.%3

الواردات الصناعية: 
تقــدر قيمــة الــواردات الصناعيــة للمملكــة بنحــو 452 مليــار ريــال عــام 20١١م ومبــا يشــكل 
نســبة ٩2% مــن إجمــايل واردات اململكــة خــال العــام نفســه، وتركــز النســبة األكــرب مــن 
وواردات "صناعــة  االالت واملعــدات"  واردات "صناعــة  الصناعيــة يف  واردات اململكــة 
املركبــات ذات احملــركات" بنســبة ١4% لكل منهمــا، يليهمها واردات "الفلــزات القاعدية" 
بنســبة ١3%. ويف املركــز الرابــع تأتــي واردات "املــواد واملنتجــات الكيماويــة" بنســبة ١١%.
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جدول رقم )4(: امليزان التجاري للقطاع الصناعي يف اململكة خالل عام 2011م
                      بـالـملـيــــــون ريــــــــال   

امليزان التجاريالوارداتالصادراتاألنشطة الصناعية

١١3.١٩٧١.١١2١١2.0٨5فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

١١5.٨324٨.2٦٧٦٧.5٦4املواد واملنتجات الكيماوية

927-٨5١.0١3الطباعة

2.472-4.١5١٦.٦23الورق ومنتجاته

2.836-50١3.33٨املنتجات اجللدية

2.988-02.٩٨٨منتجات التبغ

4.850-١555.005اخلشب ومنتجاته

5.093-2.3٧3٧.4٦٦املعادن الافلزية األخرى

5.839-١.54٨٧.3٨٧املنسوجات

7.159-2.٦0٧٩.٧٦٦صناعة األثاث

9.286-3.354١2.٦40املطاط والباستيك

9.522-١٧4٩.٦٩٦امللبوسات

9.605-١33٩.٧3٨األدوات املكتبية واحملاسبية

11.490-3.٧٩4١5.2٨4تشكيل املعادن

11.851-١١4١١.٩٦4صناعة البصريات واألجهزة الطبية

12.628-١.52٩١4.١5٦صناعة معدات النقل األخرى

20.818-3.0٨523.٩04األجهزة الكهربائية

26.971-١.04٦2٨.0١٧أجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة اإلرسال

35.680-١0.٨534٦.533املنتجات الغذائية واملشروبات

52.226-٧.0455٩.2٧١الفلزات القاعدية

60.536-3.٩3٧٦4.4٧4االالت واملعدات

62.789-١.00٨٦3.٧٩٨صناعة املركبات ذات احملركات
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امليزان التجاريالوارداتالصادراتاألنشطة الصناعية

175.918-2٧٦.52١452.43٩إجمايل القطاع الصناعي

١.3٦٧.٦204٩3.44٩٨٧4.١٧١إجمايل جميع القطاعات االقتصادية
نسبة القطاع الصناعي من جميع القطاعات 

)%(20٩2--

ملحوظة: مت إعداد هذا البيان باالعتماد على البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.

8- واقع القطاع الصناعي يف املنطقة الشرقية:
• تستحوذ املنطقة الشرقية على  23% من مصانع اململكة:	

حتتــل املنطقــة الشــرقية املركــز الثالــث بــني مناطــق اململكــة فيمــا يخــص عــدد 
املصانــع حيــث يركــز بهــا ١35٧ مصنعــً يشــكلون نســبة 23%، وتركــز النســبة األكــرب 
مــن هــذه املصانــع يف نشــاط "منتجــات املعــادن الافلزيــة" وذلــك بنســبة ١٦%، يليــه 
نشــاط "تشــكيل املعــادن" بنســبة ١4%، ويف املركــز الثالــث يأتــي نشــاط "منتجــات 
املطــاط واللدائــن" بنســبة ١3%، وتشــكل هــذه األنشــطة جمتمعــًة نســبة 43% مــن 

ــم )٦(. ــدول رق ــرقية، ج ــة الش ــع املنطق مصان

جدول رقم )5(: املؤشرات األساسية للقطاع الصناعي يف املنطقة الشرقية 
)بنهاية عام 1433هـ(

النشاط الصناعي
العمالةالتمويل )مليون ريال(املصانع

التوزيع العدد
التوزيع القيمةالنسبي)%(

التوزيع العددالنسبي)%(
النسبي)%(

2,3٨١40٩2,5٦0١42٩2,٧٨٨3٨منطقة الرياض

١,3٨١23١١٦,٨00١٨١٩٦,2532٦منطقة مكة املكرمة

١,35٧2334١,5٧١53١٩4,١٩٧25املنطقة الشرقية

٨٧2١5٩٦,5١5١5٨5,2١١١١أخرى

5,٩٩١١00٦4٧,44٦١00٧٦٨,44٩١00اجملموع

املصدر: وزارة التجارة والصناعة.
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• تستحوذ مصانع املنطقة الشرقية على 53% من التمويل الصناعي:	
بــني مناطــق اململكــة بالنســبة حلجــم  تأتــي املنطقــة الشــرقية يف املركــز األول 
التمويــل املقــدم للمصانــع، وذلــك بنســبة 53% مــن إجمــايل التمويــل، ويحتــل نشــاط 
ــذي  ــل ال ــايل التموي ــن إجم ــبة ٦4% م ــز األول بنس ــة" املرك ــات الكيميائي ــواد واملنتج "امل
ــة" بنســبة  ــزات القاعدي ــه نشــاط "الفل ــع املنطقــة الشــرقية، يلي حصلــت عليــه مصان
ــي نشــاط "اآلالت واملعــدات" بنســبة ٧%، وتســتحوذ هــذه  ــث يأت ١0%، ويف املركــز الثال
األنشــطة الثاثــة جمتمعــًة علــى نســبة ٨١% مــن التمويــل املقــدم للقطــاع الصناعــي 

ــم )٦(. ــدول رق ــرقية، ج ــة الش يف املنطق
• ــي يف 	 ــاع الصناع ــن بالقط ــن العامل ــرقية 25% م ــة الش ــع املنطق ــتوعب مصان تس

ــة: اململك
حتتــل مصانــع املنطقــة الشــرقية املركــز الثالــث بــني مناطــق اململكــة بالنســبة 
ــة، حيــث تســتوعب نســبة 25% مــن العاملــني يف القطــاع  ــة الصناعي لتشــغيل العمال
الصناعــي يف اململكــة، ويأتــي نشــاط "املــواد واملنتجــات الكيميائيــة" يف املركــز األول 
حيــث يســتوعب نســبة ١٧% مــن العاملــني بالقطــاع الصناعــي يف املنطقــة الشــرقية، 
يليــه نشــاط "تشــكيل املعادن"بنســبة ١5%، ويف املركــز الثالــث يأتــي نشــاط "منتجــات 
املعــادن الافلزيــة" بنســبة ١4%، وبالتــايل فهــذه األنشــطة جمتمعــًة تســتوعب نســبة 

4٦% مــن العاملــني يف القطــاع الصناعــي يف املنطقــة الشــرقية، جــدول رقــم )٦(.

جدول رقم )6(: املؤشرات الرئيسية لألنشطة الصناعية يف املنطقة الشرقية
)بنهاية عام 1433هـ(

النشاط الصناعي
العمالةالتمويل )مليون ريال(املصانع

التوزيع العدد
التوزيع القيمةالنسبي)%(

التوزيع العددالنسبي)%(
النسبي)%(

١٦2١١.٩2١٧,١١4٦3.٦32,04٩١٦.5املواد واملنتجات الكيميائية 

١٩٦١4.4٨,٨0٨2.٦2٩,٧3١١5.3تشكيل املعادن

2١2١5.٦2١,420٦.32٧,334١4.١منتجات املعادن الافلزية 

٧25.334,3١0١0.0١٩,2٦4٩.٩الفلزات القاعدية

١2٩٩.5٦,3٨١١.٩١5,30١٧.٩املنتجات الغذائية
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النشاط الصناعي
العمالةالتمويل )مليون ريال(املصانع

التوزيع العدد
التوزيع القيمةالنسبي)%(

التوزيع العددالنسبي)%(
النسبي)%(

3٩2.٩2,2٨٦0.٧٨,٩2٨4.٦املعدات الكهربائية

533.٩2,٩١٦0.٩٨,5٩04.4الورق ومنتجاته

3٧2.٧2,2٦٦0.٧5,٩3١3.١املشروبات

554.١22,٦١0٦.٦٦,٦١٩3.4االالت واملعدات 

24١.٨١4,32٦4.23,٧4٦١.٩فحم الكوك واملنتجات النفطية 

402.٩٩٧20.34,4042.3املركبات ذات احملركات 

4٧3.5٦5٧0.23,٩٦٨2.0األثاث

١٩١.4٦١00.2١,3٧20.٧املنسوجات

١٦١.2٨20.02١,٦400.٨امللبوسات

20١.54٨٧0.١2,50٧١.3اخلشب ومنتجاته 

٧0.534٦0.١١,52٨0.٨الطباعة 

١٦١.23٦٨0.١١,25٦0.٦املنتجات االلكرونية 

٦0.4١500.0١,0030.5معدات النقل األخرى

2٦١.٩3٧٨0.١2,55٦١.3الصناعات التحويلية األخرى

٩0.٧١0١0.030٦١20.3املنتجات اجللدية 

20.١350.0١0١٨30.١املنتجات الصيدالنية 

١,35٧١0034١,5٧١١00١٩4,١٩٧١00اإلجمايل

املصدر: وزارة التجارة والصناعة.
ملحوظة: الرتيب وفقً للتوزيع النسبي للعمالة.
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القسم  الثاين:
اإلطار النظري للتجمعات الصناعية

يهــدف هــذا القســم اىل التعريــف بالتجمعــات الصناعيــة، واســتعراض أنواعها، وحتديــد املتطلبات 
الضروريــة لنجاحهــا، و التعــرف علــى أهميتهــا االقتصاديــة ســواًء بالنســبة القتصاديــات الــدول أو 

بالنســبة للمنشــآت املوجــودة فيهــا أو بالنســبة لتحســني مســتوى معيشــة املواطنــني. 

أواًل: مفهوم التجمعات الصناعية:
الصناعيــة  املنشــآت  مــن  جملموعــة  جغــرايف  جتمــع  هــو  الصناعــي  التجمــع 
ــا  ــل فيم ــط وتتكام ــني، تراب ــاط مع ــل يف نش ــي تعم ــاندة الت ــات املس واملؤسس
ــل  ــث تدخ ــاط، وبحي ــذا النش ــات ه ــات أو خدم ــن منتج ــة م ــاج جمموع ــا يف إنت بينه
يف عاقــة تكامــل وتشــابك فيمــا بينهــا بشــكل رأســي وأفقــي يف جميــع مراحــل 
ــج،  ــة للمنت ــة املضاف ــة للقيم ــلة الكامل ــك السلس ــة بذل ــة، مكون ــة اإلنتاجي العملي
وتشــمل هــذه العاقــة تبــادل الســلع واخلدمــات واملعلومــات واخلــربات واملــوارد 

البشــرية)١(.

ثانيً: أنواع التجمعات الصناعية)2 (:
يوجــد العديــد مــن التقســيمات للتجمعــات الصناعيــة ومــن أهمهــا مــا يتعلــق 
بتقســيمها حســب الهيــكل اىل أربعــة أنــواع لــكل منهــا نوعيــة خمتلفــة مــن الروابــط 

ــركات:  ــني الش ــات ب والعاق
• حمليــة 	 شــركات  مــن  تتكــون   :Marshallian Clusters مارشــال  جتمعــات 

صغــرة ومتوســطة احلجــم، تتخصــص يف الصناعــات املعتمدة علــى التكنولوجيا 
املتقدمــة واحلرفيــة العالية،ويكــون التبــادل التجــاري بينهــا كبــرًا، وتتعــاون فيمــا 
بينهــا يف مواجهــة الصعوبــات وحتظــى بدعــم حكومــي كبــر لتطويــر تنافســيتها، 

ويعتمــد منــو فــرص العمــل علــى مســتوى التحالفــات القائمــة بــني الشــركات.
• عليهــا 	 تســيطر   :Hub and Spoke Clusters األذرعــة  و  احملــور  جتمعــات 

ــطة  ــركات املتوس ــن الش ــر م ــدد كب ــا ع ــرة يخدمه ــركات كب ــدة ش ــركة أو ع ش
والصغــرة املــوردة للمدخــات واخلدمــات، 

(1): Michael E.Porter,”Clusters and the New Economics of Competition”,(Harvard Business Review,1998).
(2): David L.Barkley,”Advantages and Disadvantages of Targeting Industry Clusters”, U.S.A,Clemson University, 2001.
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وقــد يضــم العديــد مــن الشــركات التــي تســتخدم منتجــات الشــركات الكــربى. 
ــني  ــودة ب ــا مفق ــرى ولكنه ــربى والصغ ــركات الك ــني الش ــون ب ــاون تك ــة التع وعاق
الشــركات املتنافســة، ويعتمــد منــو فــرص العمــل علــى منــو الشــركات احملوريــة.

• جتمعــات منصــات الفــروع Satellite Platforms: تتكــون مــن فــروع الشــركات 	
الدوليــة متعــددة املصانــع، وتتميــز بضعــف التبــادل التجــاري فيمــا بــني هــذه 
واملزوديــن  املصانــع  هــذه  عــن  املنبثقــة  الشــركات  عــدد  أن  كمــا  الفــروع، 
علــى  التجمــع  قــدرة  علــى  العمــل  فــرص  منــو  ويعتمــد  قليــل،  باملدخــات 

اســتقطاب املزيــد مــن فــروع الشــركات وتقويــة الروابــط فيمــا بينهــا.
• تنشــأ 	  :State-Anchored Industry Clusters العامــة  املراكــز  جتمعــات 

يف حــال وجــود مقدمــي اخلدمــات ومــوردي املدخــات حــول مراكــز األنشــطة 
العامــة الكبــرة يف الدولــة كاجلامعــات والقواعــد العســكرية واملكاتــب احلكوميــة 
والشــركات االســراتيجية الكــربى، والعاقــة تقــوم علــى عاقــة البائــع )املورديــن( 

ــز(. ــري )املراك واملش

:Stakeholders ثالثً: أهم األطراف ذات العالقة بالتجمعات الصناعية
ميكــن  والتــي  الصناعيــة  بالتجمعــات  العاقــة  ذات  األطــراف  مــن  العديــد  يوجــد 

يلــي: توضيحهــا يف الشــكل رقــم )١(، ومــن أهــم هــذه األطــراف مــا 

• املنشآت: 	
تعتــرب املنشــآت احملــرك الرئيســي للتجمــع والعنصــر الــذي تقــوم بدعمــه كافــة 
العناصــر األخــرى ليقــوم بــدوره بعمليــات اإلنتــاج وتفعيــل االبتــكارات وإيجــاد فــرص 
العمــل وتوطــني التكنولوجيــا واســتقطاب االســتثمارات ورفــع القيمــة املضافــة 

وزيــادة الصــادرات، ويشــمل عنصــر املنشــآت مــا يلــي:
-  املصنعني.

-  موردي املدخات الهامة مثل مستلزمات اإلنتاج واملعدات.
-  قنوات التسويق.

-  مصنعي املنتجات املكملة.
-  املنشآت التي تستخدم مدخات متشابهة أو عمالة وتكنولوجيا متقاربة.
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• القطاع احلكومي:	
يلعــب الــدور احلكومــي دورًا هامــً يف تأســيس التجمــع الصناعــي وضمــان جناحــه 
واســتمراريته، حيــث يقــوم باملســاعدة يف بنــاء عاقــات التجمــع مــع خمتلــف 
اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة والتــي ميكــن أن تســاهم يف دعــم وتنميــة التجمــع، 

إضافــة اىل تقــدمي الدعــم املــادي والفنــي وغرهمــا مــن أوجــه الدعــم.

• اجلهات واملؤسسات الداعمة:	
تلعــب هــذه املؤسســات دورًا هامــً يف إقامــة جســور التواصــل بــني املنشــآت 

العاملــة يف التجمــع، و مــن أهــم هــذه اجلهــات مــا يلــي:
- املؤسسات املعنية بالبحث والتطوير.

- مؤسسات التمويل.

- مؤسسات التدريب.

• مؤسسات خدمات األعمال:	
يتمثــل دورهــا الرئيســي يف تشــجيع التعــاون بــني املنشــآت العاملــة يف التجمــع 
مــن خــال التحالفــات واملشــاريع املشــركة والرويــج للمنتجــات، كمــا تهــدف إىل 
إيجــاد رؤيــة مشــركة للشــركات العاملــة، وتعمــل علــى تأطــر وتنظيــم الروابــط 
بــني منشــآت التجمــع ببعضهــا البعــض وبينهــا وبــني اجلهــات األخــرى خــارج 

التجمــع.
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 شكل رقم )1(: منوذج توضيحي للعالقات التشابكيه للتجمع الصناعي

رأس املال االجتماعي

أسواق العمل

القيمة والكفاءة

ا�خالص والثقة

اخلدمات اخلاصة

البنوك

شركات النقل

الوكالء

املصممني

اخلدمات االجتماعية

املدارس

منظمات ا�عمال

مراكز اخلدمات

ا�نشطة النموذجية

التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن

البحوث

ا�نتاج

التسويق

رأس املال املادي

النقل

أراضي صناعية

املياه

املوردون

املواد اخلام العمالء

املواد نصف املصنعةا�سواق

ا¤الت
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رابعً: أهم حمددات جناح التجمعات الصناعية:
ــي  ــة والت ــة احمليط ــة يف البيئ ــر الضروري ــض العناص ــر بع ــي تواف ــع الصناع ــب التجم يتطل
تعتــرب ضروريــة لنشــأته وزيــادة فاعليتــه ونشــاطه، وميكــن حصــر هــذه العوامــل يف 
أربعــة عوامــل رئيســية تتعلــق بظــروف العوامــل، وظــروف الطلب، وإســراتيجية املنشــأة، 

ــم )٧(. ــدول رق ــات الداعمة،ج والصناع
جدول رقم ) 7(: احملددات الرئيسية لنجاح التجمعات الصناعية

العناصر الفرعيةالعناصر الرئيسية

Factors Conditions 1- ظروف العوامل

العمل:

توفر أيد عاملة ماهرة.

توفر كوادر إدارية.

كفاءة وإنتاجية العمال.

توفر تسهيات التعليم والتدريب.

البنية التحتية:

جودة اخلدمات اللوجستية.

انخفاض تكلفة اخلدمات.

جودة خدمات االتصاالت.

املوارد:

القرب من مصادر املواد اخلام.

تكلفة املواد اخلام احمللية مقابل تكلفة املواد اخلام 
املستوردة.

جودة املواد اخلام.

البيئة اجملتمعية:
جودة البيئة املعيشية بالنسبة للعمالة.

بيئة العمل.

Demand Conditions 2- ظروف الطلب

األسواق:
أسواق حملية كبرة.

أسواق تصديرية كبرة.

منتجات جديدة:
الطلب على منتجات جديدة.

االستجابة ملتطلبات التغير.
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العناصر الفرعيةالعناصر الرئيسية

بيئة األعمال:

جودة املنتجات واخلدمات.

الدعم املستمر للمنتجات.

أخاقيات عمل قوية.

االستعداد ملواجهة اخملاطر.

Firm Strategy 3- إسرتاتيجية املنشأة

الهيكل:
شكل املشاركة األجنبية.

مرونة نظم االنتاج.

التعاون:

عاقات قوية بني املنشآت الصناعية.

مشاركة املعلومات الصناعية.

رأس مال اجتماعي قوي وشبكات قوية بني املنشآت.

القيادة احمللية أو الدولية.

الريادة املدنية واجملتمعية.

تطبيقات تكنولوجية عالية.التوجه التكنولوجي:

4- الصناعات الداعمة:

ساسل القيمة:

قوة اخلدمات احمللية الداعمة للمنشآت.

استجابة اخلدمات احمللية الداعمة لاحتياجات اخملتلفة.

جودة اخلدمات احمللية الداعمة.

القيمة املضافة:
وجود فرص إلضافة قيمة لساسل التوريد.

استجابة اخلدمات احمللية الداعمة لاحتياجات اخملتلفة.

احلكومة:

الدعم احلكومي لتنمية التجمعات الصناعية.

تفعيل القوانني املنظمة لألعمال.

دعم أنشطة البحث والتطوير.

Source: Journal of Competitiveness, Determinants of Competitiveness: A Study of the Indian 

Auto-Component Industry, India, January 2011.



24

خامسً: األهمية االقتصادية للتجمعات الصناعية:

1. أهمية التجمعات بالنسبة القتصاديات الدول: 
- رفع معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي.

- االستغال األمثل والتشغيل الكامل ملوارد الدولة.
- حتقيق التنمية الصناعية.

- جذب االستثمارات احمللية واألجنبية.
- تنمية املنشآت الصغرة واملتوسطة.

- خفض معدالت الفقر.
- خفض معدالت البطالة.

- التطوير التكنولوجي.
- زيادة الصادرات.

- ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل.

2. أهمية التجمعات بالنسبة للمنشأت: 
تتمتــع املنشــآت التــي تعمــل ضمــن جتمــع صناعــي بكفــاءة وتنافســية، أعلــى مقارنــًة 
بغرهــا مــن املنشــآت خــارج التجمــع حيــث يوفــر التجمــع الصناعــي العديــد مــن املزايــا 

لهــذه املنشــآت ومنهــا:
- توفر بيئة أعمال مناسبة.

- تقليل خماطر األعمال.
- خفض تكاليف اإلنتاج وتكاليف املعامات.

- تسهيل احلصول على مدخات ومستلزمات اإلنتاج.
- احلصول على األسعار التفضيلية لشراء كميات كبرة من مستلزمات اإلنتاج.

- تنمية وحتفيز الطاقات االبتكارية.
- تسهيل احلصول على اخلدمات احلكومية.

- توضيح الفرص االستثمارية املتوفرة أمام رواد األعمال.
- تخفيض تكاليف النقل اخلاصة بنقل املدخات واملواد اخلام بني منشآت التجمع.

- تخفيض تكلفة اخملزون.
- زيادة احلصة السوقية حمليً ودوليً.
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3. أثر التجمعات الصناعية على حتسن مستوى معيشة املواطنن:
معيشــة  مســتوى  حتســني  يف  مباشــر  بشــكل  الصناعيــة  التجمعــات  تســاعد 
املواطنــني مــن خــال توفــر مزيــد مــن فــرص العمــل، وتوفــر مصــادر جديــدة للدخــل، 
وبشــكل غــر مباشــر مــن خــال تأثرهــا االيجابــي علــى التنميــة االقتصاديــة، كمــا 
يوجــد أثــر كبــر للتجمعــات الصناعيــة علــى تخفيــض معــدالت الفقــر خاصــًة إذا مــا 
تركــزت هــذه التجمعــات يف املناطــق الريفيــة، يضــاف لذلــك األثــر اإليجابــي للتجمعــات 
الصناعيــة علــى دعــم املنشــآت الصغــرة واملتوســطة والتــي تســاهم بالنســبة األكرب 
مــن تشــغيل العمالــة يف العديــد مــن الــدول، وتكــون التجمعــات الصناعيــة أكــر فائــدة 

ــة. ــة العمال ــة كثيف ــات الصناعي ــزت يف القطاع ــا ترك ــً إذا م أيض

ويتضــح مــن اجلــدول رقــم )٨( وجــود العديــد مــن اآلثــار اإليجابيــة للتجمعــات الصناعيــة 
ثاثــة  يف اجلوانــب املتعلقــة مبســتوى معيشــة املواطنــني وميكــن رصدهــا يف 
جوانــب أساســية تتعلــق بتنميــة املنشــآت وتطويــر روابــط األعمــال وتنميــة احلوكمــة 
ــة  ــتوى معيش ــني مس ــى حتس ــر عل ــكل مباش ــا بش ــس جميعه ــي تنعك ــة والت احمللي

املواطنــني. 

جدول رقم ) 8(: أثر تطبيق التجمعات الصناعية على حتسن مستوى معيشة املواطنن

العالقة مع حتسن مستوى املعيشةمناذج لآلثار املتوقعةنوعية اآلثار

تنمية املنشآت:

تــــؤدي التجمعـــــات الصـنـــاعـيـــــة الـــى 
تعزيز القـــدرات التنـافسـيـــة للمنشــــآت 
اىل  يــؤدي  ومبـــا  بداخــلــهـــــــا،  التــــي 
زيــادة عدد هــذه الـمـنــشــــآت، وزيـــــادة 
وحتســــني  الوظيفيــــة،  الفــــرص 
وحتســني  بهــا،  العاملــني  قــــدرات 
ظــروف العمـــــل، وحتســـــني مســـــتوى 
فيهــا،  املطبـــقـــــة  التكنولوجــيــــا 
الســلبية،  البيئيــة  اآلثــار  وتخفيــف 

حديثــة. جــودة  نظــم  وتطبيــق 

- تـوفر مصادر جديـدة للدخل.
- توفــر املزيد من فـرص العمـل.

- حتســني فــرص الكــوادر املؤهلــة 
- يف احلصــول علــى عمــل مناســب.

- االنـخراط يف جمموعات منتجة.
- حتسني ظروف وبيئة العمل.
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العالقة مع حتسن مستوى املعيشةمناذج لآلثار املتوقعةنوعية اآلثار

تطوير روابط األعمال:

الصناعيــة  التجمعــات  عــن  ينتــج 
مــن  اجلديــدة  املنشــآت  تطويــر 
معلومــات  علــى  احلصــول  خــال 
األســواق،  والدخــول إىل أســواق جديــدة 
وعامليــً،  حمليــً  املنتجــات  لتســويق 
القيمــة  سلســلة  إىل  واالنضمــام 
العامليــة، وحتســني فــرص احلصــول 
ظــروف  وتطويــر  التمويــل،  علــى 
الســوق احملليــة، وزيــادة الصــادرات، 
احملليــة  املعــارض  يف  واملشــاركة 

. التكاليــف  وتخفيــض  والعامليــة، 

- تطوير املنـشــآت والـحــفــاظ عـلـــى
 منوها.

- تـأمــيــن فــرص املبيـعـات مـن خـال
 تنويع األسواق.

- توفـيــر دخــل متــاح للتـصـرف داخــل 
ميكــن  ومبــا  الصناعــي  التجمــع 
إنفاقــه علــى مشــريات مــن داخــل 

. لتجمــع ا

تنمية احلوكمـة احمللية:

فكــرة  الصناعيــة  التجمعــات  تشــجع 
نشــر  و  املنشــآت،  بــني  التعــاون 
وخلــق  املشــرك،  النجــاح  عقليــة 
روابــط أفقيــة ورأســية بــني املنشــآت، 
وتطويــر التجمعــات املعنيــة بالتصديــر 
ــة  املشــرك، وإنشــاء منظمــات ممثل
مــن  نــوع  وخلــق  املنشــآت،  لهــذه 
واإلحتياجــات  األولويــات  حــول  التوافــق 

بهــا. احلكومــة  ومطالبــة 

- زيـــادة رأس الـمـــال االجـتــمــــاعــــي
 احمللي.

- زيادة فعالية املنظمات واجملالس 
واللجان املمثلة ملصالح املنشآت.

- حتسني الظروف البيئية.

Source: UNIDO,Industrial Clusters and Poverty Reduction,2004.
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القسم الثالث: 
جتارب دولية يف جمال التجمعات الصناعية

ســيتم مــن خــال هــذا القســم دراســة بعــض التجــارب الدوليــة يف جمــال التجمعــات الصناعيــة 
للوقــوف علــى مــدى أهميــة التجمعــات الصناعيــة يف دعــم القطــاع الصناعــي يف بعــض الــدول 
بشــكل عــام كمــا ســيتم تســليط الضــوء علــى أهــم جتــارب التجمعــات الصناعيــة يف هــذه الــدول، 
ومــن أهــم التجــارب الرائــدة يف هــذا اجملــال جتربــة وادي الســيليكون يف الواليــات املتحــدة 
ــة يف التجمعــات التــي ســاعدت  ــة الهندي ــا، والتجرب ــة وادي التغليــف يف إيطالي ــة،  وجترب األمريكي
علــى تنميــة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة، وجتربــة وادي ســينوس يف الربازيــل والــذي مّكــن 
ــة  ــة، وجترب ــات اجللدي ــر املنتج ــاج وتصدي ــال إنت ــدم يف جم ــز دويل متق ــال مرك ــن احت ــل م الربازي
الرنويــج يف تأســيس أكــرب جتمــع صناعــي متخصــص يف تصنيــع الصناعــات املســاندة لقطــاع 

النفــط والغــاز.

أواًل: جتربة الواليات املتحدة األمريكية )وادي السيليكون- صناعة الربجميات(:
يعتــرب جتمــع وادى الســيليكون أول جتمــع للصناعــات التقنيــة فــى العــامل، ويقــع جنــوب واليــة 
ــاهم  ــرب املس ــامل، ويعت ــة يف الع ــورة الرقمي ــادة الث ــى قي ــيً ف ــب دورًا أساس ــد لع ــا، وق كاليفورني
األول فــى تعاظــم قــوة االقتصــاد األمريكــى، وتأتــى معظــم أربــاح هــذا التجمــع مــن خــال االبتكارات 
اإلبداعيــة التــى قدمتهــا الشــركات الصناعيــة املكونــة لــه، ويوفر وادي الســيليكون حــواىل 225 ألف 
فرصــة عمــل عاليــة التقنيــة، ويعتــرب متوســط دخــل العاملــني بــه مــن أعلــى متوســطات الدخــول 
ــة  ــى الهندس ــتاذ ف ــتطاع أس ــا اس ــام ١٩3٨م عندم ــى ع ــروع ف ــة املش ــت بداي ــى أمريكا.وكان ف
ــرقى  ــاحل الش ــفر إىل الس ــدم الس ــذه بع ــن تامي ــني م ــاع إثن ــتانفورد  إقن ــة س ــة بجامع الكهربائي
للبحــث عــن فرصــة عمــل، والبــدء فــى تكويــن شــركة خاصــة بهمــا، وهــذان التلميــذان همــا 
David Packard، و Hewlett، وبــدأت الشــركة فــى أول األمــر بإنتــاج أجهــزة قيــاس إليكرونيــة 
فــى جــراج أحدهمــا، وفــى عــام ١٩50 اســتطاعت شــركة Hewlett - Packard، ومعهــا بضعــة 
ــركة  ــاح الش ــذب جن ــد ج ــة، وق ــة صناعي ــن منطق ــتانفورد تكوي ــة س ــن جامع ــم م ــركات وبدع ش
ــتمر  ــة، واس ــني إىل املنطق ــن املتخصص ــن املوردي ــبكة م ــرة وش ــركات الصغ ــن الش ــد م العدي
ــً حتــى الســبعينيات مــن القــرن املاضــى  ــه كان بطيئ النمــو علــى مــدى عقديــن مــن الزمــن إال أن
إىل أن ابتكــر صحفــي حملــى عــام ١٩٧١ إســم وادى الســيليكون نســبة إىل شــرائح الســيليكون التــى 
كانــت تصنــع فــى املنطقــة، وبعــد خمــس ســنوات مــن هــذا التاريــخ مت اخــراع احلاســب اآلىل أبــل 

ماكنتــوش وبعدهــا مت اخــراع احلاســب الشــخصى)١(.

)١(:ممــدوح حممــد مـصــطـفـى، اسـتـراتـيـجـيـة توطـني املشروعات الصناعية يف مصــر: دراسة حالة إقليم جنوب الصعيد، رسالــة دكـتــوراه 
منشورة، جامعة عني شمس، كلية الهندسة، 2004م.
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:)١( )Packaging Valley-ثانيً: التجربة االيطالية )وادي التغليف
يوجــد يف إيطاليــا مــا يزيــد عــن ١٨٨ جتمعــً صناعيــً تركــز بشــكل رئيســي يف شــمال 
ــات  ــا صناع ــن أهمه ــات م ــن الصناع ــد م ــدر العدي ــج وتص ــطها وتنت ــا ووس ــرق إيطالي ش
املابــس والســراميك واألثــاث وماكينــات التغليــف، وتعتــرب النســبة األكــرب مــن هــذه 

التجمعــات مراكــز للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة.
ــوادي   ويعتــرب التجمــع الصناعــي املتخصــص يف تصنيــع ماكينــات التغليــف واملســمى ب
التغليــفPackaging Valley والــذي يتمركــز يف مقاطعــة بولوجنــا Bologna  شــمال 
ايطاليــا مــن أشــهر التجمعــات الصناعيــة يف العــامل املتخصصــة يف هــذا النــوع مــن 
الصناعــات، ويعتــرب أيضــً مــن أجنــح التجمعــات الصناعيــة يف ايطاليــا، حيــث يتمركــز بهــذا 
التجمــع أكــرب مّصنعــي ماكينــات التغليــف ومــوردي قطــع الغيــار يف ايطاليــا، ويقــوم هــذا 
ــل  ــا حتت ــل إيطالي ــا جع ــو م ــا وه ــارج إيطالي ــه خ ــن مبيعات ــبة ٨5% م ــر نس ــع بتصدي التجم

ــات التغليــف. ــر ماكين ــا يف تصدي ــً بعــد املاني ــاين عاملي املركــز الث

أهم العوامل التي ساعدت وادي التغليف على  النجاح:
• ــيس 	 ــام ١٩24م بتأس ــا ع ــف يف إيطالي ــات التغلي ــة ماكين ــدأت صناع ــي: ب ــز الصناع التّمي

مصنــع ACMA  يف مدينــة بولوجنــا لتصنيــع ماكينــات التغليــف اخلاصــة بشــركة جــازوين 
لألدويــة Gazzoni، وقــد حقــق هــذا املصنــع جناحــً كبــرًا مــن خــال تلبيــة طلبــات العديــد 
ــذا  ــدأ ه ــد ب ــة، وق ــات األغذي ــة وصناع ــات الكيماوي ــل الصناع ــرى مث ــات األخ ــن الصناع م
املصنــع يف التصديــر اىل األســواق األوروبيــة واألمريكيــة، و كان أهــم عوامــل جنــاح هــذا 
ــد  ــات العدي ــب تطلع ــف تناس ــات تغلي ــع ماكين ــع وجتمي ــى تصني ــه عل ــو قدرت ــع ه املصن
ل  ــع يوظــف ١00 عامــل، و قــد شــّكّ ــول عــام ١٩3٩م كان املصن مــن املســتهلكني، وبحل
بتميزهــا يف صناعــة ماكينــات  رئيســيً يف شــهرة املنطقــة  هــذا املصنــع ســببً 
التغليــف وهــو مــا شــجع الكثــر مــن رواد األعمــال علــى إنشــاء مصانــع منافســة أو 

ــد عــن 4١ مصنعــً. ــً مــا يزي مرتبطــة بهــذه الصناعــة تبلــغ حالي
• الطلــب احمللــي: لعــب الطلــب احمللــي دورًا كبــرًا يف تنميــة وادي التغليــف يف إيطاليــا 	

يف مراحــل منــوه األوىل حيــث كان هنــاك طلــب حملــي متزايــد مــن صناعــات األغذيــة 
ــة. ــودة يف املقاطع ــوجات املوج ــة املنس وصناع

• توفــر اخلــربات الفنيــة احملليــة: وجــود خمســة مصانــع كبــرة احلجــم يف منطقــة 	
الــورش  مــن  العديــد  بهــا  حمــاط  امليكانيكيــة،  الصناعــات  يف  متخصصــة  بولوجنــا 
املتخصصــة يف األعمــال املعدنيــة، وقــد قدمــت هــذه الصناعــات العديــد مــن اخلــربات 

للعمالــة احملليــة.
(1):Cristina Boari,” Industrial Clusters, Focal Firms, and Economic Dynamism: a Perspective from Italy,(Washington D.C: 

World Bank Institute).
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• توفــر الشــركات الرائــدة: نظــرًا لوجــود العديد مــن الشــركات الرائدة يف صناعــة ماكينات 	
ــاخ املشــجع لغرهــا مــن  ــا فقــد ســاعد ذلــك يف توفــر املن التغليــف يف وادي بولوجن

الشــركات اجلديــدة، وذلــك مــن خــال دورهــا كحاضنــات أعمــال.
• ــي، 	 ــع الصناع ــاء التجم ــات ألعض ــات خدم ــاء مؤسس ــال إنش ــن خ ــي: م ــدور احلكوم ال

تقــدم معلومــات األســواق والتكنولوجيــا ونظــم املعلومــات وخدمــات التدريــب.
• دور املعهــد الصناعــي: مت إعــادة هيكلــة املعهــد الصناعــي املوجــود يف بولوجنــا 	

ليتوافــق مــع متطلبــات التجمــع الصناعــي ومت االهتمــام بالربــط بــني برامــج التعليــم 
املصانــع.  واحتياجــات 

ثـالثــً: التجـربـة الهنديـة )منوذج رائد يف تنمية الصناعات الصغرة واملتوسطة()١ (:
تلعــب املنشــآت الصغــرة احلجــم دورًا كبــرًا يف دعــم االقتصــاد الهنــدي، حيــث تســاهم 
ــة  ــاءات منظم ــً إلحص ــادرات، ووفق ــن الص ــي، و35% م ــاج الصناع ــن اإلنت ــبة 40% م بنس
األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة UNIDO فيوجــد يف الهنــد نحــو 400 جتمــع صناعــي 
للمنشــآت الصغــرة احلجــم، وأيضــً يوجــد نحــو 2000  جتمــع صناعــي  يف املناطــق الريفيــة 
واحلرفيــة، وبشــكل عــام تســهم التجمعــات الصناعيــة يف الهنــد بتشــغيل النســبة األكــرب 

مــن العمالــة الهنديــة. 

ويوجــد يف الهنــد جتمعــات صناعيــة كبــرة احلجــم تســاهم بعضهــا بنســبة ٩0% مــن 
ــا Ludhiana  لصناعــة  اإلنتــاج الصناعــي للهنــد يف بعــض املنتجــات مثــل جتمــع لودهيان
ــه يف  ــم إنتاج ــرات يت ــن اجملوه ــد م ــادرات الهن ــن ص ــرب م ــبة األك ــا أن النس ــس، كم املاب
جتمــع ســورات Surat  وجتمــع مومبــاي Mumbai، كمــا يشــتهر التجمــع الصناعــي يف 

ــة. ــات اجللدي ــود واملنتج ــع اجلل ــا Kolkata بتصني ــرا  Agra ويف كولكات أج

(1):Indian Cluster Observatory web site .
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أهم السياسات احلكومية التي تدعم التجمعات الصناعية يف الهند:
• تأســيس إحتــاد للتجمعــات الصناعيــة: مت تأســيس هــذا االحتــاد بهــدف دعــم الروابــط 	

الصناعيــة بــني التجمعــات الصناعيــة اخملتلفــة ومبــا ميكنهــا مــن االســتفادة مــن مزايــا 
توفــر مســتلزمات االنتــاج بأســعار تنافســية مــن خــال الربــط بــني مــوردي املــواد اخلــام 
واملعــدات ومقــاويل الباطــن، و توفــر املعلومــات التســويقية، واالســتفادة مــن جتــارب 

حتديــث التكنولوجيــا، وغرهــا مــن املزايــا.
• برنامــج تنميــة التجمعــات الصناعيــة الهنديــة: تقــوم احلكومــة الهنديــة بالتعــاون مــع 	

منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة بتنفيــذ برنامــج لتنميــة التجمعــات الصناعيــة 
الهنديــة)Cluster Development Programme )CDP، والــذي يســاهم بشــكل كبر يف 
دعــم العديــد مــن املنشــآت الصناعيــة يف جمــاالت إعــادة الهيكلــة والتحديــث الصناعي، 

باإلضافــة اىل نشــر التوعيــة اجملتمعيــة بأهميــة التجمعــات الصناعيــة.
• برنامــج تطويــر التكنولوجيــا: يهــدف الربنامــج إىل تســهيل عمليــات التحديــث والتطويــر 	

التكنولوجــي للصناعــات الصغــرة واملتوســطة يف الهنــد عــن طريــق تقــدمي دعــم مــايل 
بنســبة ١5% مــن تكاليــف هــذا التحديــث والــذي يتــم مــن خالــه شــراء معــدات وآالت إنتــاج 

حديثــة. 
• برنامــج التمويــل امليســر: والــذي مينــح املنشــآت الصغــرة واملتوســطة القائمــة أو 	

اجلديــدة قروضــً تصــل اىل 5 مايــني روبيــه هنديــة.

رابعً: التجربة الربازيلية )وادي سينوس -صناعة املنتجات اجللدية(: 
أدى اهتمــام احلكومــة الربازيليــة بالتجمعــات الصناعيــة اىل وجــود جتمعــات متخصصــة 
ــي  ــل ه ــة يف الربازي ــة الناجح ــات الصناعي ــم التجمع ــن أه ــات، وم ــن الصناع ــد م يف العدي
ــث  ــز الثال ــل املرك ــن أن حتت ــل م ــت الربازي ــي مكن ــود، والت ــات اجلل ــة منتج ــات صناع جتمع
عامليــً يف تصديــر األحذيــة اجللديــة، حيــث ارتفعــت حصتهــا يف الســوق العاملــي لتحتــل 
حاليــً املركــز الســادس يف التصديــر، وقــد ســاعدت هــذه التجمعــات علــى حتقيــق منــو 

ــغ %24. ــادرات بل ــذه الص ــنوي له س

Rio Grand de Sul  االقليــم األكــر شــهرة داخــل  ويعتــرب إقليــم ريــو جرانــد دي ســول 
الربازيــل يف إنتــاج املنتجــات اجللديــة حيــث يســاهم بنحــو 30% مــن إنتــاج األحذيــة يف 
ــهر  ــم  أش ــذا االقلي ــل ه ــد داخ ــا، ويوج ــن صادراته ــبة ٨0% م ــاهم بنس ــا يس ــل كم الربازي
جتمــع لصناعــة اجللــود يف العــامل وهــو جتمــع وادي ســينوس Sinos Valley والــذي يعتــرب 

املركــز الرئيســي لتصديــر األحذيــة.
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ويوجــد يف جتمــع وادي ســينوس مــا يزيــد عــن ١٨2١ منشــأة، ويعمــل بــه مــا يزيــد عــن 
ــاري دوالر ســنويً حيــث  ــد عــن ملي ــر مــا يزي ــد الســنوي للتصدي ــغ العائ ١50 ألــف عامــل، ويبل
ــاج هــذا التجمــع ســنويً تتوجــه النســبة األكــرب منهــا اىل الســوق  ــر ٧0% مــن إنت ــم تصدي يت
ــع  ــذا التجم ــات ه ــعار منتج ــاض أس ــة وانخف ــودة العالي ــى اجل ــد عل ــا يؤك ــو م ــي وه األمريك

ــة)١(. ــات الصيني ــة املنتج ــة ومنافس ــواق العاملي ــاذ لألس ــن النف ــت م ــي متكن والت

وميكــــن تــوضيـــح الروابــــط اخملتلفـــــة التــــي توجــــــد داخــــل جتمـــــع وادي ســيـنــــــوس 
علـــــى النحــو التــايل:

- الروابط اخللفية: التي تربط مصنعي األحذية مبــوردي املـــواد اخلـــام ومســتـــلـــزمــات 
اإلنــــتـــــاج الـــرئــيــســـــيــــة.

- الروابط األمامية: التي تربط مصنعي األحذية باملشرين خاصًة وكاء التصدير.

- الروابط اإلسرتاتيجية: اخلاصة باملؤسسات احمللية الداعمة للتجمع. 

عوامل جناح جتمع وادي سينوس:
• سياسات احلكومة اخلاصة بإحال الواردات.	
• برامج حتفيز الصادرات.	
• برامج التأكيد على اجلودة واإلنتاجية.	
• دور املؤسســات احملليــة أيضــً مثــل هيئــة معــارض األحذيــة ووكاء التصديــر يف زيــادة 	

الصادرات.
• إعادة تنظيم اإلنتاج لتحقيق سرعة يف التسليم .	
• التوافق مع املتطلبات واملواصفات الدولية.	

(1):UNIDO, “Industrial Clusters and Networks: Case Studies of SME Growth and Innovation.
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شكل رقم )2(:اخلريطة العنقودية لتجمع وادي سينوس 
لصناعة املنتجات اجللدية يف الربازيل

تربية احليوانات

صناعة الدباغة 
املنشآت: ١٣٥
العمال : ٢٢ ألف�

صناعة مكونات ا�نتاج
املنشآت: ٢٢٣
العمال: ٢٨ ألف�

الروابط اخللفية

الروابط ا�مامية

املؤسسات الداعمة

صناعة املواد اجللدية 
املنشآت: ٥٢ 

العمال : ٤٩٠٠ ألف

صناعة الكيماويات واملواد 
الالصقة

صناعة املطاط 
املنشآت:٢٦ 

العمال: ١٩٠٠

مرحلة تصنيع املنتج 
منشآت+ورش 
املنشآت: ٧١٠ 
العمال: ١٨ ألف�

خدمات ا�نتاج: 
مصممني. 

مستشارين فنيني. 
مستشارين ماليني. 

شركات نقل. 
جرائد صناعية (٢) 

¨الت فنية (٢).

صناعة االالت 
املنشآت: ٤٥ 

العمال : ٣٦٠٠ ألف

احتادات صناعية ومهنية 
(٦+٢)

إحتاد أعمال نوفو هامبورجو  
ACI

هيئة معارض ا±حذية
FENAC

مدارس سيناي املهنية

مركز التكنولوجيا

مركز املنشآت الصغ¹ة

منشآت أخرى
املنشآت: ٨٠
العمال:٣٠٠٠

صناعة املنتجات اجللدية
املنشآت: ٤٨٠
العمال: ٧٠ ألف

وكالء التصدير 
املنشآت: ٧٠ 

العمال: ٢٠٠٠
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لقطــاع  للصناعــات املســاندة   )Node( نــود  الرنويج-جتمــع  خامســً: جتربــة 
ــاز: ــط والغ النف

 )Agdir(  يف منطقــة أغديــر Norwegian Offshore Drilling Engineering  يقــع جتمــع نــود
جنــوب الرنويــج ويعتــرب أكــرب جتمــع صناعــي متخصــص يف تصنيــع املعــدات و االالت التــي حتتاجهــا 

شــركات النفــط والغــاز، ويوجــد بهــذا التجمــع ٦0 مصنعــً ضخمــً يعمــل بهــم ٧500 عامــل.

ــن  ــد م ــا العدي ــت اليه ــع، وإنضم ــذا التجم ــة به ــل يف البداي ــة العم ــع احمللي ــدأت املصان ــد ب وق
املصانــع متعــددة اجلنســيات والتــي تشــكل حاليــً نصــف عــدد املصانــع املوجــودة يف هــذا 
التجمــع، وقــد حقــق هــذا التجمــع منــوًا ســريعً  إذ تبــوأت هــذه املصانــع موقــع الريــادة العامليــة 
ــل  ــزة التحمي ــر Drilling Systems ،وأجه ــة احلف ــل أنظم ــات مث ــن املنتج ــد م ــع العدي يف تصني
هــذا  ويســتحوذ   ،Cranes والرافعــات   ،Loading and anchoring Equipment والرســو  
التجمــع الصناعــي علــى نســبة تــراوح بــني ٧0-٩5% مــن الســوق العاملــي لهــذه املنتجــات، وقــد 

ــارات دوالر ) ١(. ــو ٦ ملي ــام 20١0م نح ــال ع ــا خ ــم مبيعاته ــغ حج بل

ويعتــرب جتمــع نــود هــو الوجــه املشــابه لــوادي الســيليكون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة غــر 
أنــه يتخصــص يف تصنيــع مســتلزمات قطــاع النفــط والغــاز يف مراحــل : البحــث والتنقيــب، 

وإستكشــاف النفــط  والغــاز، النقــل، تكريــر النفــط والغــاز.

جماالت تخصص  جتمع نود:
.Offshore Drilling معدات احلفر البحري -

.Offshore Loadingمعدات التحميل البحرية -
.Anchorage Systems أنظمة الرسية -

.Cranes and Platforms احلفارات واألرصفة -

العوامل األساسية يف جناح جتمع نود:
- توفر العمالة الفنية.

- توفر الشركات الرائدة املتبنية للتطورات التكنولوجية.

(1): http://www.nodeproject.no.
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أنواع املنشآت الصناعية يف جتمع نود )١(:

1- اجملموعة األوىل:
تقــوم بتصنيــع املــاركات اخلاصــة بهــا Own Brand Manufacture،وتقــوم بتنفيــذ أعمــال 
تصميــم وتنظيــم االنتــاج وتبيــع املنتجــات مبــاركات حتمــل إســمها لشــركات النفــط والغــاز 
يف جميــع أنحــاء العــامل، وغالبــً مــا تكــون هــذه املنشــآت متخصصــة يف الصناعــات 

الهندســية، ويبلــغ عــدد هــذه املنشــآت ١٧ منشــأة صناعيــة. 

2- اجملموعة الثانية:
لديهــا  يوجــد  وال  صناعيــة،  منشــآت   ١0 وتتضمــن  الغيــار،  قطــع  مصنعــي  مــن  تتكــون 
مواصفــات إنتــاج خاصــة بهــا، ولكــن تقــوم بالتصنيــع وفقــً للمواصفــات التــي تطلبهــا 
منشــآت اجملموعــة األوىل، وجميــع هــذه املنشــآت ذات ملكيــة حمليــة، والعــدد األكــرب 

منهــا يقــوم بتشــغيل عمالــة مــا بــني ١00-250 عامــًا.

3- اجملموعة الثالثة:
تتكــون مــن املنشــآت التــي تقــوم بتقــدمي خدمــات االستشــارات وتكنولوجيــا املعلومــات اىل 
املنشــآت الصناعيــة يف اجملموعــة األوىل والثانيــة وإىل صناعــة النفــط العامليــة بشــكل 
عــام، ويوجــد بهــا ١2 منشــأة صناعيــة، وبشــكل عــام فهــذه املنشــآت أصغــر يف احلجــم 

مــن غرهــا مــن املنشــآت، ويوجــد مــن بينهــا منشــآة أجنبيــة واحــدة فقــط.

شكل رقم )3(: أنواع املنشآت الصناعية يف جتمع نود

صناعة قطع الغيارالصناعات الهندسية

قطاع اخلدمات

صناعة النفط والغاز 
العاملية

(1): Arne Isaksen and James Karlsen,”What is Regional in Regional Clusters? The Case of Globally Oriented Oil and Gas 
Cluster in Agder, Norway”,University of Agder and Agder Research,2010.
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القسم الرابع:
 واقع التجمعات الصناعية يف اململكة

يتنــاول هــذا القســم املامــح واإلجنــازات الرئيســية للمــدن الصناعيــة واالقتصاديــة والتجمعــات 
الصناعيــة يف اململكة،وذلــك بــدءًا مــن املدينــة الصناعيــة يف كل مــن اجلبيــل وينبــع باعتبارهمــا 
مــن أهــم النمــاذج الناجحــة للتجمعــات الصناعيــة يف العــامل، كمــا ســيتم تنــاول واقــع املــدن 
الصناعيــة يف اململكــة و البالــغ عددهــا 2٨ مدينــة صناعيــة باعتبارهــا أحــد صــور التجمعــات 
الصناعيــة و التــي تشــرف عليهــا هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة، كمــا ال ميكننــا جتاهــل 
ــة  ــها هيئ ــى تأسيس ــرف عل ــدن تش ــع م ــى اآلن أرب ــا حت ــغ عدده ــة البال ــدن االقتصادي ــع امل واق
املــةدن االقتصاديــة التــي مت إنشــاؤها عــام ١43١هـــ، وبالنســبة للربنامــج الوطنــي للتجمعــات 
الصناعيــة الــذي تشــرف عليــه وزارة التجــارة والصناعــة والــذي يســعى اىل تأســيس خمســة 
جتمعــات صناعيــة يف اململكــة فيمكــن اعتبــاره مبثابــة بدايــة االنطــاق نحــو التوســع يف إنشــاء 
مزيــد مــن التجمعــات الصناعيــة ميكــن أن تلعــب دورًا أكــرب  يف التنميــة الصناعيــة وتنويــع الهيــكل 

ــة. ــادي للمملك االقتص

أواًل: املدينة الصناعية يف اجلبيل وينبع:
ــدف  ــع به ــل وينب ــة للجبي ــة امللكي ــاء الهيئ ــام ١٩٧5م بإنش ــبتمرب ع ــي يف س ــوم ملك ــدر مرس ص
ــع  ــل وينب ــي اجلبي ــر منطقت ــة لتطوي ــة الازم ــائية واالجتماعي ــية اإلنش ــزات األساس ــذ التجهي تنفي
وتشــجيع  تخطيــط  يف  للهيئــة  األساســية  الرســالة  وتتمثــل  صناعيتــني)١(،  مدينتــني  لتكونــا 
االســتثمار وتطويــر وإدارة مــدن صناعــة البروكيماويــات والصناعــات كثيفــة االســتخدام للطاقــة 
مــن خــال الركيــز والتكامــل مــع العمــاء واملســتثمرين واملوظفــني واجملتمــع وبقيــة الشــركاء.

النشاط الصناعي يف مدينتي اجلبيل وينبع:
يركــز املســتثمرون يف املدينتــني علــى األنشــطة ذات العاقــة بقطــاع النفــط وميكــن تصنيــف 

الصناعــات املوجــودة بهــا علــى النحــو التــايل:

- الصناعات األساسية وتشمل إنتاج مادتي اإليثــــان والـمـيـثــان البـتـــروكـيــمــاويـتـيـن وتصنيـــع
 السماد.

-  الصناعات الثانوية وتشمل صناعة املواد الباستيكية واملركبات الصناعية.
- الصناعات اخلفيفة واخلدمات املساندة.

)١(: وزارة التجارة والصناعة، االسراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام ١44١هـ وآليات التنفيذ. 
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اإلجنازات التي مت حتقيقها يف جمال البنية األساسية)١(:
بلــغ حجــم اإلنفــاق علــى عمليــات تطويــر مدينتــي اجلبيــل وينبــع الصناعيتــني مــا قيمتــه ٨4 

مليــار ريــال، حيــث قامــت الهيئــة امللكيــة مبــا يلــي:
- تطوير وإنشاء عدد من املرافق والتجهيزات لتوفـر الـخــــدمـــات الازمـــة للمنطقتـيـن

الصناعيــة والســكنية، وتشــمل شــبكة التربيــد مبيــاه البحــر، شــبكات ميــاه الشــرب 
والاســلكية،  الســلكية  واالتصــاالت  الطــرق  شــبكات  والصناعــي،  الصحــي  والصــرف 

مرافــق املنطقــة الســكنية واخلدمــات املرتبطــة بهــا.
- تتوىل الهيئة امللكية يف مدينة ينبـع الصناعيـة عملية توليـد وتوزيـع الطاقة الكهربائيــة 

إضافة إىل اخلدمات األخرى.

اخلدمات املقدمة للمستثمرين الصناعين: 
تؤجــر األراضــي ملــدد حمــددة وقابلــة للتجديــد، وفيمــا يلــي فــرات التأجــر للصناعــات 

اخملتلفــة: 
- الصناعات األساسية: 30 سنة.

- الصناعات الثانوية: 20 سنة.
- الشركات املساندة والصناعات اخلفيفة: ١0 سنوات.

االهتمام بالتعليم الفني:
منــذ إنشــائها أولــت الهيئــة امللكيــة باجلبيــل وينبــع التعليــم الفنــي اهتمامــً خاصــً وذلــك 
مــن خــال تأســيس كليتــني صناعيتــني يف كل مــن اجلبيــل وينبــع، تســتوعب كل منهمــا 
١000 طالــب تقريبــً، ويتــم قبــول خريجــي الثانويــة العامــة بغــرض تأهيلهــم علميــً وفنيــً 
لتوفــر كل مــا حتتاجــه الصناعــات املتواجــدة يف املدينتــني مــن كــوادر وطنيــة متخصصة. 

أهم اإلجنازات على املستوى االقتصادي )2(:
- حجم االستثمار الصناعي: أثمـرت جهــود التطـوير يف الهيئة امللكيـة للجـبـيــل ويـنبــع 

عن قيام نحو 233 صناعة، و تبلغ حجم االستثمارات فيهما نحو 32٨ مليار ريال.
- فرص العمل: توفـر املدينـة الصنــــاعـيـــة فــي اجلبيـــل ويـنـبـــع فرص عمـل ألكثـر مـن

١0٧ أالف موظف وعامل.

)١( : املوقع االلكروين للهيئة امللكية للجبيل وينبع.
)2( : املوقع االلكروين للهيئة امللكية للجبيل وينبع.
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عوامل جناح مدينتي اجلبيل وينبع:
- توفر بنية حتتية وخدمات أساسية مشجعة على االستثمار.

- وجود كليات ومعاهد تخرج كوادر حتتاجها املصانع.
- تقدمي برامج تدريب للقوى العاملة.

- التأجر طويل املدى  لألراضي بأسعار رمزية.
- وجود جتهيزات أساسية خلدمـات املاء والكهربـاء واالتصـاالت وتصـريـف ميـاه األمطـار 

والسيول وشبكات طرق مبواصفات عالية.
- وجـود عنايـة خاصـة بالبيئة تتمثـل فـي مـراقبـة جــودة املــاء والهــواء والتـفـتـيـش على 

املصانع والنفايات الصناعية ومراقبة الضجيج واحلفاظ على البيئة الطبيعية.
- توفر اخلدمات األساسية من مدارس ومساجد ومراكز صحية وترفيهية. 

ثانيً: املدن الصناعية التابعة لهيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية:
ــة يف  ــدن صناعي ــاث م ــاء ث ــبعينات بإنش ــل الس ــة يف أوائ ــارة والصناع ــت وزارة التج قام
كل مــن الريــاض وجــدة والدمــام، وذلــك بهــدف جــذب االســتثمارات للقطــاع الصناعــي،ومل 
تتعــد مســاحة هــذه املــدن ١.4 مليــون مــر مربــع عــام ١3٩3هـــ، وقــد القت جناحــً كبرًا يف 
تشــجيع املســتثمرين الســعوديني علــى الدخــول يف جمــال الصناعــة ممــا دفــع الدولــة 
ــة  ــة للتنمي ــية الثاني ــة اخلمس ــن اخلط ــداء م ــة ابت ــدن الصناعي ــاء امل ــع يف إنش إىل التوس

)١3٩5هـ/١400هـــ( واخلطــط التاليــة.
ــت  ــة و حت ــني قائم ــا ب ــة م ــة صناعي ــً 2٨ مدين ــل حالي ــدن ليص ــذه امل ــدد ه ــد ع ــد تزاي وق
التطويــر وهــي : الريــاض )١ و 2 و 3( ، جــدة )١ و 2 و3( ، الدمــام )١ و 2 و3( ، مكــة املكرمــة، 
القصيــم )١ و 2(، األحســاء، املدينــة املنــورة، اخلــرج، ســدير، حائــل، تبــوك، عرعــر، اجلــوف، 
ــدن  ــاك م ــن. وهن ــر الباط ــقراء، حف ــي، ش ــف، الزلف ــة، الطائ ــران، الباح ــازان، جن ــر، ج عس
حتــت التخطيــط والتصميــم وهــي: ســلوى، ضبــاء، نــاوان، الصناعــات احلربيــة، جــدة4 .)١(.

مزايا االستثمار يف املدن الصناعية:
ــاالت  ــبكة اتص ــاه، ش ــات )مي ــن اخلدم ــد م ــتمر ملزي ــر مس ــة وتطوي ــة متكامل ــة حتتي - بني

متقدمــة، أمــن صناعــي، خدمــات حكوميــة، جممعــات جتاريــة، جممعــات ســكنية(.
- التزام الدولة بتوصيل اخلدمات الرئيسية كالطرق والكهرباء. 

- خدمات وأراض صناعية بأسعار مدعومة. 

)١ (: املوقع االلكروين لهيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية.
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- القيمة اإليجارية تبدأ من ريال واحد لكل مر مربع لألراضي الصناعية.
- تعريفة كهربائية مدعومة للمصانع.

- فرص استثمارية يف جماالت صناعية، سكنية، لوجستية، جتارية، خدمية، تقنية. 
- مساحات ومواقع متعددة يف جميع مناطق اململكة. 

- تسهيات مالية وقروض تصل إىل 50% من تكلفة املشروع. 
- إعفاء جمركي للمواد اخلام واآلالت واملعدات. 

- إمكانية االستثمار بإنشاء مبان للمصانع النموذجية )اجلاهزة( وتأجرها.
. )BOT( فرص استثمارية يف تطوير وتشغيل اخلدمات بنظام -

أهم اإلجنازات على املستوى االقتصادي:
- عدد املصانع: 3000 مصنع.

- حجم االستثمارات: تزيد عن 250 مليار ريال.
- حجم العمالة: يعمل فيها أكر من 300 ألف موظف وعامل.

القطاعات الصناعية التي تتخصص فيها املدن الصناعية يف اململكة:
مــن خــال حتليــل البيانــات املتوافــرة عــن جمــاالت تخصــص املــدن الصناعيــة يتضــح 
ــرز تقريبــً وهــي: "غذائيــة، معدنيــة، كيميائيــة،  أنهــا تركــز علــى ثمانيــة قطاعــات هــي األب
ــاء، دوائيــة، نســيج ومابــس، ورقيــة"، وياحــظ أن قطــاع الصناعــات  باســتيكية، مــواد بن
الغذائيــة أكــر القطاعــات انتشــارًا، حيــث تتواجــد هــذه الصناعــات يف ١2 مدينــة صناعيــة 
مــن أصــل ١4 مدينــة صناعيــة توافــرت لدينــا معلومــات عنهــا، يليــه قطــاع الصناعــات 
ــة، ويأتــي يف املركــز الثالــث قطــاع  ــه يف ١١ مدينــة صناعي ــذي تتواجــد منتجات ــة ال املعدني
تواجــد مصانعــه يف ٩ مــدن صناعيــة، كل ذلــك  الكيميائيــة والــذي ياحــظ  الصناعــات 
يدلــل علــى الركيــز الكبــر جملــاالت تخصــص املــدن الصناعيــة يف اململكــة علــى هــذه 

الصناعــات.

جدول رقم )9(: جماالت تخصص بعض املدن الصناعية يف اململكة

الصناعات املتوفرةاملدينة الصناعية
غذائية، معدنية، كيميائية.جدة األوىل

غذائية، مواد بناء، معدنية، كيميائية، باستيكية.جدة الثانية

غذائية، معدنية، كيميائية.الرياض األوىل
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الصناعات املتوفرةاملدينة الصناعية
غذائية، معدنية، كيميائية.الرياض الثانية

معدنية، كيميائية.الدمام األوىل

غذائية، معدنية، كيميائية.الدمام الثانية

مواد البناء.اخلرج

مواد البناء، كيميائية، غذائية،معدنية، مابس ومنسوجات.املدينة املنورة

معدنية، غذائية.تبوك

غذائية، معدنية، كيميائية.حائل

غذائية، معدنية، مابس ومنسوجات ، صناعات دوائية.مكة املكرمة

دوائية، غذائية، باستيكية.القصيم األوىل

غذائية، باستيكية، صناعات ورقية.اإلحساء

غذائية، معدنية، كيميائية.عسر
املصدر: هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية.

شكل رقم )4(: التوزيع التكراري جملاالت تخصص املدن الصناعية يف اململكة

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

مدينة صناعية

غذائية معدنية كيميائية بالستيكية مواد بناء دوائية نسيج 
ومالبس

ورقية

١٢
١١

٩

٣ ٣
٢ ٢

١
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ثالثً: املدن االقتصادية يف اململكة:
ــة)١(،  ــدن االقتصادي ــة امل ــم هيئ ــخ ١43١/3/١0هـــ بتنظي ــم أ/١٩ وتاري ــي رق ــر ملك ــدر أم ص
ــى  ــا حت ــغ عدده ــي يبل ــة والت ــة يف اململك ــدن االقتصادي ــن ادارة امل ــؤولة ع ــون مس لتك
اآلن أربــع مــدن تبلــغ املســاحة اإلجماليــة اخملصصــة لتأسيســها 43٦.٦ كيلــو مــر مربــع 
ويتكلــف تأسيســها ١2٨ مليــار دوالر ،و مــن اخملطــط أن تســتوعب مــا يزيــد عــن 5 مايــني 
ــذه  ــة ه ــى أهمي ــد عل ــذي يؤك ــر ال ــل، األم ــة عم ــون فرص ــن ملي ــد ع ــا يزي ــر م ــمة وتوف نس
املــدن يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة يف اململكــة بشــكل عــام والتنميــة الصناعيــة 
بشــكل خــاص ويف القضــاء علــى مشــكلة البطالــة بــني الســعوديني والتي بلغت نســبتها 

وفقــً آلخــر إحصــاءات مصلحــة اإلحصــاءات العامــة واملعلومــات نحــو ١.١2%.

1. مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية )رابغ( )2(:
- مت اإلعان عن إنشائها عـام 2005م، وتعـتـبـر الـمــديـنــة األكـبـر بـيـن املـــدن االقتصــادية 
األربــع، وقــد مت متويلهــا بشــكل رئيســي مــن القطــاع اخلــاص، وتشــرف الهيئــة العامــة 
ــن  ــار دوالر م ــه ١50 ملي ــا قيمت ــق م ــدف إىل حتقي ــا، وته ــة تطويره ــى عملي ــتثمار عل لاس
النــاجت االقتصــادي يف كل عام،واملســاعدة يف تنويــع مــوارد االقتصــاد، وخلــق أكــر مــن 

مليــون فرصــة عمــل واســتيعاب 4.5 مايــني شــخص.
- تقع املدينة على ساحل البحـر األحمـر علـى بعـد 40 كيلومتـر من مدينـة رابــغ، وتغطــي 

مساحة ١٦٨ كيلومرًا مربعً، وقد بلغت تكلفة إنشائها ٨٦ مليار دوالر. 
- مت تخطيطها على أن حتتوي على منطقة صنـاعيــة مبـســاحــــة ٦3 كيلومتــرًا مــربعــً 
ــر املــواد الباســتيكية التــي تدخــل يف صناعــة  ــاج وتطوي يتــم تخصيــص جــزء منهــا إلنت
ــة،  ــف األطعم ــاءات وتغلي ــاع اإلنش ــوي وقط ــب احلي ــات الط ــا وصناع ــيارات وأجزائه الس
ومــن اخملطــط أيضــً أن تضــم املدينــة حمطــة قطــار وحــرم جامعــي لعــدة جامعــات 
للميــاه وحمطتــي طاقــة ومصهــر  ألــف طالــب، وحمطتــي حتليــة   ١٨ لـــنحو  يتســع 

ألومنيــوم.

2. مدينة األمر عبد العزيز بن مساعد االقتصادية )حائل( )3(:
- مت اإلعــان عن إنشاء هذه املدينة يف يونيو 200٦م،ومــن املـخـــطــط أن يـتـــم افتتــــاح 
املرحلــة األوىل منهــا يف عــام 2025م، واملرحلــة الثانيــة يف عــام 2040م، يف حــني ســيتم 
افتتــاح املدينــة بشــكل كامــل لقطــاع األعمــال يف عــام 2055م، وســوف تتضمــن مطــارًا 

)١(: املوقع االلكروين لهيئة اخلرباء مبجلس الوزراء،
)2(: املوقع االلكروين ملدينة امللك عبد اهلل االقتصادية.

)3(: املوقع االلكروين للربنامج الوطني للتجمعات الصناعية.
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ــيً  ــزًا رئيس ــنويً، ومرك ــافر س ــوين مس ــار مللي ــة قط ــافر، وحمط ــني مس ــتوعب 3 ماي يس
دوالر،  مليــارات   ٨ نحــو  املدينــة  تكلفــة  تصــل  أن  املتوقــع  ومــن  اللوجســتي،  للدعــم 
ــتوعب  ــل وتس ــة عم ــف فرص ــتقدم 55 أل ــع، وس ــر مرب ــاحة ١5٦ كيلوم ــتغطي مس وس

إســكان 300 ألــف شــخص.

3. مدينة جازان االقتصادية )١(:
- تغطي املدينة مساحة ١0٨ كيلومتـرات مربعـة، وتبلـغ تكلفـة تأسيسـها 2٧ مليـار دوال،
و تقــع علــى ســاحل البحــر األحمــر، علــى بعــد ٦0 كيلومــرًا مــن مدينــة جــازان جنــوب غــرب 
ــافر يف  ــني مس ــتوعب 3 ماي ــارًا يس ــة مط ــم املدين ــط أن تض ــن اخملط ــة، وم اململك
العــام، ومينــاء بحريــً وحمطــة كهربــاء وحمطــة حتليــة ميــاه، ومصفــاة بــرول، وجممــع 
بروكيماويــات متكامًا،ومصانــع معاجلــة لأللومنيــوم واحلديــد، ومــن املتوقــع أن توفــر ١00 

ألــف وظيفــة وتســتوعب إســكان نحــو 300 ألــف شــخص.

4. مدينة املعرفة االقتصادية )املدينة املنورة(:
- مت تأسيس شركة مساهمـة عامة يف شهر أغــســطــــس 20١0 م بـهــــدف تــطـــــوير 
مشــروع مدينــة املعرفــة االقتصاديــة يف املدينــة املنــورة بهــدف اإلســهام يف تعزيــز 
ــورة  ــة متط ــة حتتي ــمل بني ــة تش ــة اقتصادي ــاء مدين ــق بن ــن طري ــة ع ــة االقتصادي احلرك
مســتفيدة مــن اخلصائــص املتميــزة للمدينــة املنــورة واألنظمــة املرنــة والتســهيات 
ــة  ــة واالقتصادي ــة جلــذب االســتثمارات املعرفي ــة املــدن االقتصادي التــي تقدمهــا هيئ

ــة )2(. اخملتلف
- من اخملطـط أن تبلـغ الطاقة االستيعابيـة للمدينـة ١50 ألف نسمـة، وستقـدم 20 ألـــف 
فرصــة عمــل، وســتغطي مســاحة 4.٦ كيلومــر مربــع، وســتصل تكلفــة إنشــائها إىل ٧ 
مليــارات دوالر، وهــذه املدينــة ال تســتهدف مشــاريع التطويــر الصناعــي، لكــن ميكــن أن 

تســتضيف أنشــطة البحــث والتطويــر و أنشــطة أخــرى لدعــم الصناعــة.

)١(:املوقع االلكروين للربنامج الوطني للتجمعات الصناعية.

)2( : صحيفة عكاظ، العدد 405٧، 2٦ يوليو 20١2م.
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جدول رقم )10(: املالمح الرئيسية للمدن االقتصادية يف اململكة

املساحة املدينة
)كم2(

التكلفة 
املتوقعة

)مليار دوالر(

السعة 
السكانية 
)نسمة(

فرص العمل 
املتوقع 
توفرها 

١٦٨٨٦4,500,0001,000,000مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية

مدينة األمر عبد العزيز بن مساعد 
١5٦٨300,00055,000االقتصادية

١0٨2٧300,000100,000مدينة جازان االقتصادية

4.٦٧150,00020,000مدينة املعرفة االقتصادية

43٦.٦١2٨5,250,0001,175,000اإلجمايل
املصدر: املوقع االلكروين للربنامج الوطني للتجمعات الصناعية.

رابعً: الربنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية:
صــدر قــرار جملــس الــوزراء باملوافقــة علــى الربنامــج الوطنــي لتطويــر التجمعــات 
ــارة  ــن وزارة التج ــذه كُل م ــى تنفي ــرف عل ــذي يش ــارس 200٧م، وال ــة يف م الصناعي
والصناعــة ووزارة البــرول والــروة املعدنيــة، وقــد مت حتديــد مهمــة الربنامــج يف 
إطــاق جتمعــات صناعيــة بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص داخــل اململكــة وخارجهــا 

يف اجملــاالت التاليــة:
- صناعة السيارات وأجزائها.

- صناعة املعادن.
- صناعة الطاقة الشمسية.

- صناعة الباستيك ومواد التغليف.
- صناعة األجهزة املنزلية.

األهداف العامة لربنامج التجمعات الصناعية)١(:
- املساهمة يف تنفيذ أهـداف االسراتيجيـة الوطنيـة للصناعة اخلاصـة بتنميــة وتنويــع 
االقتصــاد الوطنــــي بحلــــول عــــام 2020م، وذلــك مــــن خــــال رفــــع مسـتـــوى الناتــــج 
ــني    ــبة املواطن ــة نس ــايل، ومضاعف ــي اإلجم ــاجت احملل ــن الن ــن ١١% إىل 20% م ــي م الصناعـ

)١( : املوقع االلكروين للربنامج الوطني للتجمعات الصناعية.
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الســعوديني مــن ١١% إىل 20% مــن النــاجت احمللــي اإلجمــايل، ومضاعفــة نســبة املواطنــني 
الســعوديني العاملــني يف القطــاع الصناعــي مــن ١5% إىل 30%، ورفــع نســبة الصــادرات 
الصناعيــة مــن ١٨% إىل 35%، و مضاعفــة حجــم املنتجــات التقنيــة مــن 30% إىل ٦0%، 

ورفــع نســبة القيمــة االقتصاديــة املضافــة مبعــدل ٨% ســنويً.
- تقوية الروابط األكادميية الصناعية وتطويـر الصنــاعــات التحــويــلـيـــــة وتنمـيــة املــوارد 

البشرية وتوسعة نطاق عمل القطاع اخلاص.
- االستغال األمثل لوفرة الطاقة واملوارد الطبيعية واملواد اخلام يف اململكة.

- تنمية صادرات اململكة.
- تنمية املهارات والتقنيات.

املالمح الرئيسية للتجمعات الصناعية:

1- جتمع صناعة السيارات وأجزائها:
التجــارة والصناعــة بتطويــر  البــرول والــروة املعدنيــة ووزارة  تلتــزم كل مــن وزارة 
جتمــع صناعــة الســيارات وأجزائهــا، املتمثــل يف صناعــة ســيارات الــركاب والشــاحنات 
واحلافــات والتــي تشــمل جمــاالت األبحــاث والتطويــر، والتصميــم، وصناعــة األجــزاء، 
واألجهــزة الفرعيــة والتجميــع الفرعــي، وجتميــع املركبــات، والنواحــي اللوجســتية لــكل 

ــات. ــاحنات، واحلاف ــيارات، والش ــن الس م
جتــارة  ســوق  يف  بفعاليــة  املشــاركة  مــن  اململكــة  متكــني  اىل  التجمــع  ويهــدف 
ــغ  ــة تبل ــى حص ــول عل ــنويً، واحلص ــال س ــون ري ــغ ١0.١3 تريلي ــي، والبال ــيارات العامل الس
١٧0.25 مليــار ريــال ســنويً مــن ســوق واردات الســيارات يف منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا وذلــك عــن طريــق إنشــاء وتطويــر صناعــة ســيارات حمليــة تنافســية، 
مبــا يخلــق فرصــً وظيفيــة كبــرة وعاليــة اجلــودة للشــباب الســعودي املتخرجــني مــن 

ــة. ــات الفني ــة واجلامع ــدارس املتخصص امل

2-جتمع صناعة املعادن:
ــات  ــال الصناع ــتيعابية يف جم ــات االس ــدرات والطاق ــر الق ــى تطوي ــة عل ــل اململك تعم
املعدنيــة يف ظــل وفــرة املعــادن والطاقــة الكهربائيــة، ويتــم العمــل علــى هــذا 
التطويــر بصــورة متســارعة وعلــى نطــاق واســع، ال ســّيما يف جمــال تصنيــع املعــادن 
التــي تشــهد طلبــً متزايــدًا كاأللومنيــوم والصلــب، ويقــود برنامــج التجمعــات الصناعيــة 

جهــود تنميــة  جتمــع صناعــة املعــادن، بهــدف:
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• تشجيع ودعم االستثمار السعودي واألجنبي يف هذا القطاع.	
• املساهمة يف التنوع االقتصادي الوطني.	
• خلق فرص عمل مستدامة.	
• رفــع صــادرات اململكــة مــن املنتجــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة، واملنتجــات التــي 	

تشــكل املعــادن مكّونهــا األساســي،واملنتجات النهائيــة، وشــبه النهائيــة.
• تقليــل حجــم الــواردات مــن األلومنيــوم والصلــب، وغرهــا مــن الــواردات التــي تدخــل 	

تصنيعهــا. يف  املعــادن 

3-جتمع صناعة الطاقة الشمسية:
تتمتــع اململكــة العربيــة الســعودية بحصولهــا علــى كمّيــات مكّثفــة مــن األشــعة 
الشمســية، ومبســاحات األراضــي الشاســعة، واملــوارد الطبيعيــة، وبالطموح لتوســيع 
ــاع  ــاح قط ــية لنج ــل األساس ــض العوام ــد بع ــا، وتوج ــية فيه ــة الشمس ــة الطاق صناع
الطاقــة الشمســية يف اململكــة ومنهــا معــّدل تعــّرض اململكــة لألشــعة الشمســية 
الــذي يســاوي ضعــف تلــك التــي تتعــرض لهــا قــارة أوروبــا، وبطاقــة حراريــة تصــل حتــى 

ــام. ــع يف الع ــاعة/مر مرب ــو واط س 2550 كيل

ويتوّقع لصناعة الطاقة الشمسية يف اململكة العربية السعودية أن:
• تلّبي الطلب املتزايد واملتسارع للطاقة النظيفة القابلة للتجديد.	
• تكون الرائدة يف تصدير منتجات الطاقة الشمسية ذات القيمة العالية.	
• خلق فرص لتصدير الطاقة الكهربائية.	
• ــة 	 ــة والتنمي ــة يف اململك ــة الوطني ــراتيجية الصناعي ــي يف االس ــكل إيجاب ــاهم بش تس

االقتصاديــة.
• املساهمة يف التنّوع االقتصادي.	
• تساهم يف حماية البيئة واحلفاظ عليها.	
• خلق فرص الختبار منتجات الطاقة الشمسية.	

4-جتمع صناعة البالستيك ومواد التغليف:
تلتــزم اململكــة بتقــدمي الدعــم واحملفــزات احلكوميــة لتطويــر قطــاع الباســتيك ومــواد 

التغليــف وذلــك مــن خــال برنامــج التجمعــات الصناعيــة والــذي يهــدف ملــا يلــي:
• االســتهاكية 	 املــواد  تصنيــع  لشــركات  رئيســيً  خدمــات  مركــز  اململكــة  تصبــح  أن 

املغلفــة ممــا يــؤدي إىل تصديــر املــواد الباســتيكية ومــواد التغليــف إىل جميــع أنحــاء 
العــامل.

• تشــجيع ودعــم املزيــد مــن املســتثمرين الســعوديني واألجانــب لاســتثمار يف قطــاع 	
الباســتيك ومــواد التغليــف.
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• خفض حجم االستراد وزيادة حجم التصدير.	
• خلق فرص عمل.	
• املشاركة يف تنّويع موارد االقتصاد الوطني.	
• تطويــر صناعــة الباســتيك والتغليــف لتكــون ذات مســتوى عاملــي مهيــأ للتصديــر بحيــث 	

ــل  ــرى مث ــات أخ ــع يف صناع ــك التوس ــات، وكذل ــن البروكيماوي ــة م ــوارد اململك ــزز م تع
صناعــات األغذيــة واألدويــة. 

• جــذب مشــاركني دوليــني يف جمــال بضائــع املســتهلكني املغلفــة، وحتفيــز التوســع 	
ــر القطــع  يف صناعــة التغليــف القائمــة يف اململكــة، ودعــم جتمعــات أخــرى يف تطوي

املصنعــة مــن املــواد الباســتيكية.

5- جتمع صناعة األجهزة املنزلية:
يهــدف إىل االعتمــاد علــى القــدرات املوجــودة، وخفــض احلاجــة لاســتراد، ومتكــني 
الشــركات التــي تتخــذ اململكــة مقــر عمــل لهــا للتصديــر إىل دول منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، وخلــق فــرص عمــل مســتدامة،ووفقً لربنامــج صناعــة 
ــاز مبــا يلــي: األجهــزة املنزليــة، فــإن قطــاع صناعــة األجهــزة املنزليــة يف اململكــة ميت

• الطلب املستمر على املنتجات عالية الكفاءة واملعزز بواسطة النمو السكاين.	
• ــا 	 ــمال أفريقي ــر اىل ش ــة التصدي ــن عملي ــهل م ــذي يس ــة وال ــرايف للمملك ــع اجلغ املوق

ــا. ــوب أوروب ــط وجن ــرق األوس والش
• تكلفــة التصنيــع املنخفضــة حيــث توفــر اململكــة توريــد منتجــات الباســتيك وألــواح 	

الصلــب واأللومنيــوم بأســعار تنافســية.
• انخفاض تكاليف املرافق وتقدمي حوافز متنوعة للمستثمرين.	

إجنازات برنامج التجمعات الصناعية:
بدء صناعة السيارات يف اململكة عرب سيارات "ايسوزو":

مت تخصيــص أول مشــروع صناعــي لشــركة "إيســوزو" علــى أرض تقــدر مســاحتها بنحــو 
١20 ألــف مــر مربــع يف املدينــة الصناعيــة الثانيــة يف الدمــام إلقامــة مصنــع متكامــل 
ــه  ــغ طاقت ــع أن تبل ــن املتوق ــط، وم ــف واملتوس ــل اخلفي ــاحنات النق ــيارات وش ــاج س إلنت
ــه إىل %40  ــم صادرات ــل حج ــام 20١٧م، وأن يص ــول ع ــنويً بحل ــاحنة س ــف ش ــة 25 أل اإلنتاجي
مــن جممــل إنتاجــه، ويف 20١2/١2/١2م أعلنــت هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة 

)مــدن( عــن إنتــاج أول ســيارة نقــل خفيفــة مــن هــذا املصنــع)١(، 

)١( : املوقع االلكروين لهيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية.
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ومــن املتوقــع أن يبلــغ عــدد الســيارات املنتجــة خــال عــام 20١3م نحــو ٦00 ســيارة نقــل 
خفيــف متثــل ثــاث فئــات مــن الســيارات حمولــة ثاثــة وأربعــة وســتة أطنــان تعمــل 

بواســطة البنزيــن والديــزل )١(.

ــا مــع شــركة "جاكــوار الندروفــر" إلقامــة مشــروع صناعــة  توقيــع اتفاقيــة خطــاب نواي
الســيارات يف اململكــة )ديســمرب،2012م( )2(:

الندروفــر  جاكــوار  شــركة  مــع  الصناعيــة  التجمعــات  لتطويــر  الوطنــي  الربنامــج  وقــع 
ــا ملشــروع لصناعــة ســيارات شــركة  ــا الهنديــة( خطــاب نواي للســيارات )يتبــع شــركة تات
ريــال،  مليــار   4.5 بحــوايل  منــه  األوىل  املرحلــة  اســتثمارات  تقــدر  و  روفــر،  النــد  جاكــوار 
واملتوقــع أن يبــدأ إنتاجــه عــام 20١٧م، ويعتــرب هــذا املشــروع أول مشــروع عاملــي إلنتــاج 
ســيارات الــركاب يف اململكــة بحيــث تصــل طاقتــه اإلنتاجيــة إىل خمســني ألــف ســيارة 
ســنويً لطــراز جديــد مــن ســيارات الندروفــر الرياضيــة ذات الدفــع الرباعــي واملصنعــة 
مــن األلومنيــوم موجهــة للســوق احمللــي والعاملي،وســيتم إقامــة املشــروع يف جتمــع 
صناعــي كبــر لصناعــة الســيارات مزمــع إنشــائه يف مدينــة ينبــع الصناعيــة، وتقــدر حجــم 

ــف. ــو 4500 موظ ــروع بنح ــذا املش ــيوفرها ه ــي س ــة الت ــوى العامل الق
ومــن املتوقــع أن يــؤدي هــذا املشــروع اىل زيــادة القيمــة املضافــة املتحققــة لاقتصــاد 
والبروكيماويــات  الوطنــي مــن خــال حتويــل املــواد األساســية كاأللومنيــوم واحلديــد 

ــً.  ــة حملي ــيارات املنتج ــة الس ــل يف صناع ــزاء تدخ ــة إىل أج ــة يف اململك املنتج

األطراف الرئيسية املشاركة يف املشروع:
- شركة معادن وشركة الكوا: تقـوم بإنـتـاج األلومـنـيـــوم املــدرفـــل اخلـــاص بصنــاعـــــة 

االجزاء اخلارجية والداخلية للسيارات.
- مشروع حديد الراجحي يف مدينة امللك عبـد اهلل االقتصـادية: يـقـوم بتوفيـر احلديـد 

املدرفل العايل اجلودة املستخدم يف هذه الصناعة.
- مشروع صـدارة: يقوم بإنـتــاج مادة البويل يوريـثــني املستخدمــة يف صنــاعة مقاعــد 

السيارات.
- سابك: تقوم بإنتاج املطاط الصناعي املستخدم يف صناعة االطارات.

)١( : جريدة االقتصادية، العدد ٧002، ١2 ديسمرب 20١2م، موضوع رقم ٧١٦3٧0.
)2(:جريدة االقتصادية، املرجع السابق.
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القسم اخلامس:
السياسات املساندة للتجمعات الصناعية يف اململكة 

ركــزت احلكومــة الســعودية خــال الســنوات املاضيــة علــى توفــر منــاخ أعمــال جــاذب لإلســتثمار 
ــا  الصناعــي وهــو مــا حمــل معــه فرصــً عديــدة لتنميــة قطــاع الصناعــة باالســتفادة مــن املزاي
ــد مــن التجمعــات الصناعيــة يف اململكــة و  واحملفــزات املقدمــة والتــي تدعــم تأســيس العدي

يوضحهــا الشــكل رقــم )5(، وميكــن عــرض أهمهــا علــى النحــو التــايل )١(:

1-تعدد مصادر إقراض االستثمارات الصناعية:
- صندوق التنمية الصناعيـة السعــودي: يقــدم قروضــً للمشاريع الصناعيـة تصل إىل 

٧5% من رأس مال املشروع.
- برنامـج كفالـة لتمويـل املنشـآت الصغرة واملتوسطــة: يـتـبـع صــنـــدوق الـتـنـمــيـــة
الصناعيــة الســعودي وغرضــه تغطيــة نســبة خماطــرة البنــوك يف متويــل املشــاريع 

الصغــرة واملتوســطة وتصــل نســبة الكفالــة إىل ٧5% مــن قيمــة القــرض.
- الصندوق السعودي للتنميــة: يقـــدم خدمـــات ضمـــان وتأمـيــن ائـتــمـــان الــصــادرات

ملساعدة املصدرين وتصل نسبة التغطية نحو  ٩0% من قيمة االئتمان.
- صنـدوق التنميـة الزراعيـة، البنـك السعـودي للتسليف واالدخار، البـنـــوك احملـــلــيـــة: 

لديهم برامج متويل بشروط ميسرة.

2-إيجارات حتفيزية لألراضي الصناعية:
توفــر هيئــة املــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة "مــدن" األراضــي الصناعيــة بإيجــارات 
حتفيزيــة ســنوية تبــدأ مــن )١(ريــال لــكل مــر مربــع، يتميــز أغلبهــا بتوفــر البنيــة التحتيــة 

واملرافــق املســاندة واخلدمــات اللوجســتية.

3-توفر اخلدمات بأسعار خمفضة يف املدن الصناعية:
ــزل،  ــاز، دي ــاء، غ ــت )كهرب ــواء كان ــة س ــواع الطاق ــع أن ــة جمي ــدن الصناعي ــر يف امل تتوف
بنزيــن( باإلضافــة إىل امليــاه بأســعار خمفضــة، وهنــاك خدمــات لوجســتية وســكنية 

وجتاريــة تقــدم بأســعار تنافســية.

)١(: وزارة التجارة والصناعة، هيئة املدن الصناعية، الهيئة العامة لإلستثمار.
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4-اإلعفاء اجلمركي:
حســب نظــام حمايــة وتشــجيع الصناعــات الوطنيــة فإنــه يحــق ألي منشــأة صناعيــة 

ــي: ــا يل ــاء م ــذا اإلعف ــي ه ــي، ويغط ــاء جمرك ــى إعف ــول عل احلص
- املواد األولية.

- االالت واملعدات.
- قطع غيار اآلالت واملعدات.

5- تقدمي برامج التشجيع الصناعي:
تقـــدم وزارة التجـارة والصناعة جمموعـة مـن التسهيـات التي تدعـم الصناعة ومنهـا:
- احلصــول علـى خطـابــات دعـم ملشـــاركــة املصانــــع فـــي املناقصــات احلكوميـــة 

)للحصول على األفضلية(.
- احلصول على خطابات تخفيض لإلعانات يف التليفزيون السعودي.

- احلصول على خطابات تأييد الستقدام األيدي العاملة من خارج اململكة.
6- حوافز تنظيمية ومالية لالستثمار األجنبي :

- مت تأسيس الهيئة العامة لاستثمار السعـودية )SAGIA( لتكون اجلـهة املسؤولـــة
اجلهــات  مــع  والتنســيق  األجانــب  للمســتثمرين  االســتثمار  تراخيــص  إعطــاء  عــن 

العاقــة. ذات  األخــرى  احلكوميــة 
- حق متلك الشركات واألراضي بنسبة ١00% لألجانب.

- عدم فرض قيود على إعادة حتويل رأس املال.
- عدم فرض ضرائب على الدخل الفردي.

- الضرائب على الشركات األجنبية %20.
- إمكانية ترحيل اخلسائر اآلجلة يف بيان امليزانية العمومية ألجل غر مسمى.

- إلغاء  احلد األدنى املطلوب لرأس املال.
- إمكانية قيام املستثمر األجنبى بكفالة املوظفني األجانب.

7- احلوافز املتعلقة بالتوظيف والتشغيل:
ــة  ــطة املتعلق ــي لألنش ــايل والفن ــم امل ــرية الدع ــوارد البش ــة امل ــدوق تنمي ــدم صن يق
بتأهيــل وتدريــب العمالــة الســعودية و توظيفهــا، حيــث يتحمــل الصنــدوق جــزءًا كبــرًا 
ــة الســعودية يف القطــاع اخلــاص املشــارك يف برامــج الصنــدوق. ــب العمال مــن روات
باالضافــة اىل امتيــازات متنــح للمســتثمر األجنبــي يف املناطــق األقــل منــوًا )حائــل، 
جــازان، جنــران، الباحــة، اجلــوف، منطقــة احلــدود الشــمالية( تتضمــن إعفــاء ضريبــي 

قــدره:
- خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية.

- خصم 50% من األجور السنوية املدفوعة للسعوديني.
- خصومات إضافية متنح إذا زاد رأس املال املستثمر عن مليون ريال سعودي.
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شكل رقم )5(: احملفزات الرئيسية للتجمعات الصناعية يف اململكة
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8- بيئة عمل التجمعات الصناعية يف اململكة:
ميكــن تقييــم بيئــة عمــل التجمعــات الصناعيــة يف اململكــة باالعتمــاد علــى نتائــج تقريــر 
التنافســية العامليــة الــذي أصــدره منتــدى التنافســية العاملــي عــام 20١2م، والــذي أوضــح 
أن اململكــة حتتــل املركــز رقــم 25 عامليــً يف مؤشــر بيئــة عمــل التجمعــات الصناعيــة، 

والــذي يتكــون مــن جمموعــة مــن املؤشــرات الفرعيــة علــى النحــو التــايل:
- حجم التوريد احمللـي: حتتل اململكة املركز الســادس عامليـــً بالـنـســبــــة لـحــجـــــم 
التوريــد احمللــي وهــو مــا يــدل علــى وجــود عــدد كبــر مــن املورديــن احملليــني مقارنــًة 

بغرهــا مــن الــدول.
- جودة التوريد احمللـي: حتتل اململكـة املركــز رقــــم 32 عـالــمـيـــً بالنـســـبــة جلـــودة 
املنتجــات التــي يتــم توريدهــا، وهــو مــا يعنــي تزايــد االهتمــام مبســتوى اجلــودة يف 

اململكــة.
- حالة التجمعـات الصناعيـة:حتتل اململكة املـركـز رقــم 2١ عالـمــيــــً بالـنـسـبـــة حلالـــة 

التجمعات الصناعية وهو ما يدل على تطور التجمعات الصناعية املوجودة حاليً.
- طبيعة املزايا التنافسـية التي تتمتـع بهـا الشـركـات احملـليـــة: تـحــتــــــل املـمـلـكــــة 

املركز رقم 30 عامليً وذلك باالعتماد على إنخفاض تكلفة املواد اخلام احمللية.
- مـدى إتسـاع سالسـل القيمـة: حتتل اململكة املركـز رقم 24 عامليً وهـو مــا يعــنـــي 
عــدم االعتمــاد يف التصديــر علــى قطــاع النفــط بشــكل كبــر و تزايــد جهــود تنويــع هيــكل 

الصــادرات يف ساســل القيمــة العاملية.
- حتكم الشركات احمللية يف التسويــق الــدويل: حتتـل اململكـة املركز السابـع عامليــً 
وهــو مــا يعنــي ســيطرة الشــركات احملليــة بشــكل كبــر علــى ســوق تصديــر املنتجــات 

احملليــة.  
- تطور عمليات االنتاج: حتتل اململكـة املركـز رقــم 2٦ عامليــً وهــو مــا يـعــنـــي تطــــور 

االعتماد على التكنولوجيا يف التصنيع احمللي.
- التسويــق: حتتـل اململكة املـركز رقـم 3١ عاملـيـً وهـو مــا يــدل علــى تـزايـــد اسـتـخــدام 

اآلليات احلديثة يف التسويق.
- القدرة على تفويض الصالحيـات: حتتـــل اململــكـــــة املركـــز رقــــم 24 عالـمــيــً وهـــو 
ــة األقــل يف إتخــاذ  مــا يعنــي ســهولة تفويــض صاحيــات املديريــن للمســتويات اإلداري

القــرارات الهامــة.
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جدول رقم )11(: مؤشرات تنافسية التجمعات الصناعية

ترتيب اململكة بن قيمة املؤشر )0-7(املؤشر
144 دولة

5.٦٦حجم التوريد احمللي

5.١32جودة التوريد احمللي

4.٦2١حالة التجمعات الصناعية

4.330طبيعة املزايا التنافسية

4.٦24مدى إتساع ساسل القيمة

5.2٧التحكم يف التوزيع الدويل

5.١2٦تطور عمليات االنتاج

5.١3١التسويق

4.٦24القدرة على تفويض الصاحيات

Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Report,2012.
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القسم السادس :
آفاق التجمعات الصناعية يف اململكة

ســيتم مــن خــال هــذا القســم حماولــة حتديــد الصناعــات التــي يوجــد فيهــا آفــاق إلنشــاء جتمعات 
ــرص  ــاد ف ــى إيج ــع عل ــدرة املوق ــر »ق ــج مؤش ــى نتائ ــاد عل ــك باالعتم ــة وذل ــة يف اململك صناعي
عمل«والــذي تعتمــد عليــه منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة والعديــد مــن املنظمــات 
ــتثمارية  ــرص االس ــاف الف ــدف استكش ــات به ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــراء ه ــرى يف إج ــة األخ الدولي

واآلفــاق املســتقبلية للتجمعــات الصناعيــة. 

منهجية اختيار الصناعة التي يتخصص فيها التجمع الصناعي: 
إلمكانــات  املبدئــي  التحديــد  يف  تســتخدم  التــي  الكميــة  الطــرق  مــن  العديــد  يوجــد 
التجمعــات، ومــن أهــم هــذه الطــرق طريقــة إســتخدام مؤشــر »قــدرة املوقــع علــى 
إيجــاد فــرص عمــل« لهــذه الصناعــة، وتــدل قيمــة املؤشــر التــي تزيــد عــن 1 علــى إرتفــاع 
نســبة عــدد اخملتصــني يف الصناعــة يف املنطقــة حمــل الدراســة مقارنــًة بغرهــا مــن 
املناطــق والــذي جــاء نتيجــة الرتفــاع الكفــاءة اإلنتاجيــة لهــذه الصناعة يف هــذه املنطقة، 
ــر  ــة للتطوي ــارات املطروح ــد اخلي ــة أح ــذه املنطق ــة يف ه ــذه الصناع ــل ه ــا يجع ــو م وه
العنقــودي، أمــا إذا ارتفعــت القيمــة عــن ١.25 فيعنــي ذلــك وجــود آفــاق لتجمعــات صناعيــة 
غــر مســتغلة يف املنطقــة حمــل الدراســة ميكــن مــن خــال إســتغالها املســاهمة 

ــادرات)١(. ــم الص ــادة حج يف زي

قدرة املوقع على إيجاد فرص عمل =   

عدد العمالة يف الصناعة )أ( يف املنطقة/ إجمايل عدد 
العمالة يف املنطقة

عدد العمالة يف الصناعة )أ( يف الدولة/  إجمايل عدد العمالة 
يف الدولة

جدول رقم )12(: املدلول االقتصادي لقيمة مؤشر قدرة املوقع على إيجاد فرص عمل
واقع الصناعةقيمة املؤشر

صناعة مستوردةأقل من أو تساوي ٧5.0

أكرب من أو تساوي ٧5.0 
صناعة حتقق إكتفاًء ذاتيًوأقل من أو تساوي 24.١

صناعة ذات آفاق تصديريةأكرب من أو تساوي  25.١

Source: Wisconsin Economic Development Institute, Evaluation of Forest Products Industry Clsuter in  
Wisconsin and Recommendations for Economic Develoment Actions, 2004

(1): OECD, Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe,2005.
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نتائــج مؤشــر قــدرة املوقــع علــى إيجــاد فــرص عمــل حســب املناطــق اجلغرافية 
يف اململكة:

ــل اىل  ــن التوص ــل« أمك ــرص عم ــاد ف ــى إيج ــع عل ــدرة املوق ــر »ق ــق مؤش ــال تطبي ــن خ م
وجــود آفــاق لتأســيس 2٦ جتمعــً صناعيــً يف خمــس مناطــق يف اململكــة كمــا هــو وارد 
يف اجلــدول رقــم )١3( ، ومبــا يــدل علــى وجــود آفــاق ألن يكــون مدخــل التجمعــات الصناعية 
يف هــذه املناطــق هــو احملــرك الرئيســي للنمــو االقتصــادي مبــا يعمــل علــى توفــر مزيــد 
مــن فــرص العمــل ومبــا يعــزز مــن فــرص مشــاركة هــذه املناطــق يف النــاجت الصناعــي 

ويف الصــادرات الصناعيــة للمملكــة.

جدول رقم )13(: آفاق التجمعات الصناعية يف اململكة حسب املناطق اجلغرافية

آفاق التجمعات الصناعية قيمة املؤشر : أكرب من 1.25املنطقة
)األنشطة الصناعية(

الشرقية

الفلزات القاعدية2.0

املواد واملنتجات الكيميائية١.٩

اخلشب ومنتجات اخلشب ١.٨

تشكيل املعادن3.١

االالت واملعدات 25.١

الرياض

امللبوسات1.64

األثاث1.61

املعدات الكهربائية1.44

املنتجات اجللدية1.41

املنسوجات1.39

املركبات ذات احملركات واملركبات 1.3
املقطورة ونصف املقطورة
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آفاق التجمعات الصناعية قيمة املؤشر : أكرب من 1.25املنطقة
)األنشطة الصناعية(

القصيم

املشروبات4.3

املنتجات الصيدالنية4.2

اخلشب ومنتجات اخلشب2.7

املنتجات الغذائية1.5

منتجات املعادن الافلزية االخرى1.3

مكة املكرمة

احلواسب واملنتجات االلكرونية والبصرية1.7

فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة1.4

املنتجات الغذائية1.4

الورق ومنتجات الورق1.4

املنسوجات1.3

املدينة املنورة

فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 5

املنتجات اجللدية 2.8

املواد واملنتجات الكيميائية 2.2

منتجات املعادن الافلزية االخرى 1.5

امللبوسات 1.25

املصدر: نتائج مؤشر قدرة املوقع على إيجاد فرص عمل.
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أهم التجمعات الصناعية التي ميكن تأسيسها يف اململكة:
أكــدت نتائــج مؤشــر "قــدرة املوقــع علــى إيجــاد فــرص عمل"علــى وجــود آفــاق لنحــو 2٦ 
جتمعــً صناعيــً يف اململكــة، و ميكــن تســليط الضــوء علــى بعــض أهــم هــذه التجمعــات 

حســب املناطــق اجلغرافيــة علــى النحــو التــايل:

1. املنطقــة الشــرقية: يوجــد آفــاق لتأســيس خمســة جتمعــات صناعيــة يف املنطقــة 
الشــرقية تشــمل أنشــطة "الفلــزات القاعديــة، املــواد واملنتجــات الكيميائيــة، اخلشــب 
ومنتجــات اخلشــب، تشــكيل املعــادن، اآلالت واملعــدات"، وســوف يتــم تنــاول املامــح 
الرئيســية لهــذه التجمعــات بالتفصيــل يف القســم الســابع والــذي مت تخصيصــه لتنــاول 

آفــاق التجمعــات الصناعيــة يف املنطقــة الشــرقية.
2. منطقــة الريــاض: يوجد آفاق لتأســيس جتمــع صناعي مرتبط بتصنيع "املنســوجات، 
وامللبوســات"، وذلــك نظــرًا لإلرتبــاط الكبــر بــني أنشــطة هــذه الصناعــات، وممــا يعــزز مــن 
ــة  ــات مبنطق ــذه الصناع ــً يف ه ــً متخصص ــود ٨4 مصنع ــع وج ــذا التجم ــاح ه ــرص جن ف
الريــاض يعمــل بهــا مــا يزيــد عــن ١5500 عامــل، وبالتــايل توجــد فــرص عديــدة لإلســتفادة 
مــن هــذه الصناعــات يف تأســيس صناعــات أخــرى وأنشــطة مرتبطــة بهــا مثــل "الصباغة 
ومــواد التلويــن والطباعــة، وصناعــة الكماليــات )السوســت، األزرار،عاقــات املابس،تيكــت 
التعبئــة  ونشــاط  وغرهــا(،  الطابعــة،  الشاشــات  املطاطيــة،  األشــرطة  املابــس، 
والتغليــف، وغرهــا، وميكــن االســتفادة مــن جتربــة الهنــد يف جمــال التجمعــات الصناعيــة 
التجمعــات  هــذه  ســاعدت  حيــث  واملنســوجات  املابــس  تصنيــع  يف  املتخصصــة 

ــر. الصناعيــة يف أن حتقــق الهنــد طفــرة كبــرة يف التصنيــع والتصدي

تتضمــن الصناعــات النســيجية جميــع العمليــات الهادفــة إىل حتويــل األليــاف والشــعرات إىل خيــوط إلنتــاج 
ــاة اخملتلفــة، مثــل أقمشــة املابــس بأنواعهــا، واألغطيــة  ســلع أو منتجــات تســتخدم يف أغــراض احلي
ــة  ــا صناع ــرت إىل جانبه ــاج، وظه ــة واإلنت ــملت اآلل ــة فش ــذه الصناع ــورت ه ــد تط ــا، وق ــجاد وغره والس
الريكــو والقمــاش غــر املنســوج التــي تختلــف اختافــً كلّيــً عــن أنــواع النســيج العــادي املعــروف، وتتفــرع 
الصناعــات النســيجية إىل عــدة صناعــات مكملــة لهــا مثــل: صناعــة األلبســة اخلارجيــة والداخليــة، صناعــة 
اللبــاد والقبعــات، صناعــة الســجاد واملوكيــت، صناعــة األقمشــة غــر املنســوجة،  اجلوارب،صناعــة 

ــة. ــة والطباع ــة إىل الصباغ باإلضاف
وال تــزل صناعــة النســيج يف اململكــة يف مهدهــا األول حيــث تقتصــر غالبيــة املصانــع يف املــدن 
ــات واملفــارش، واملابــس اجلاهــزة، باإلضافــة إىل  ــع البطاني ــة علــى األنشــطة املتعلقــة بتصني الصناعي
بعــض الصناعــات اجللديــة، وصناعــة األشــمغة واألســفنج، وذلــك وفقــً لبيانــات هيئــة املــدن االقتصاديــة 

ــة. ــق التقني ومناط
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ــة  ــط بصناعــ ــي مرتبـ ــع صناعــ ــس جتمـ ــن تأسـيـــ ــم: ميك ــة الـقـــصــيــــــــ 3.مـنــطـــقـ
"املشــروبات،والصناعات الغذائيــة" يف منطقــة القصيــم، حيــث يوجــد يف املنطقــة 
يزيــد عــن ٨٧00 عامــل،  الصناعــات، يعمــل بهــا مــا  55 مصنعــً متخصصــً يف هــذه 
ــات هــذه األنشــطة  ــد متطلب ــايل توجــد فــرص كبــرة لتأســيس صناعــات تقــوم بتوري وبالت
الصناعيــة مــن مــواد خــام ومعــدات وأدوات، كمــا أن هنــاك آفاقــً كبــرة لتأســيس صناعــات 
متخصصــة يف التعبئــة والتغليــف، وتصنيــع بــودرة املــواد الغذائيــة، واملكمــات الغذائيــة، 
وغرهــا، ومــن خــال البحــث عــن اخلــربات الدوليــة الناجحــة يف جمــال التجمعــات الصناعية 
املتخصصــة يف الصناعــات الغذائيــة مت التوصــل اىل وجــود العديــد مــن هــذه التجمعــات 
ــو  ــدالت من ــق مع ــن حتقي ــدا م ــن كن ــذي مك ــدا Toronto  وال ــو يف كن ــع تورونت ــا جتم ومنه
يف قطــاع الصناعــات الغذائيــة خــال األزمــة املاليــة العامليــة التــي أثــرت علــى أداء هــذا 

ــامل )١(. ــن دول الع ــد م ــاع يف العدي القط

توجــد العديــد مــن العوامــل املشــجعة علــى جنــاح الصناعــات الغذائيــة يف اململكــة مــن أهمهــا 
النمــو الســكاين، وتزايــد عــدد احلجــاج كل عــام، وتوجــه اململكــة لدعــم صناعــة الغــذاء وتطويرهــا 
لدورهــا االســراتيجي املهــم يف ضمــان األمــن الغذائــي، كمــا أن رقابــة اململكــة علــى الصناعــات 
الغذائيــة املســتوردة خاصــًة مــا يتعلــق مبراعــاة املعايــر الشــرعية قــد وفــر مناخــً مناســبً لنمــو 

الصناعــات الغذائيــة احملليــة.
مــن  كثــر  علــى  املؤثــرة  القطاعــات  أهــم  مــن  القصيــم  مبنطقــة  الزراعــي  القطــاع  ويعتــرب 
ــا نســبيه هامــة داعمــة  شــرائح اجملتمــع يف املنطقــة حيــث يتوفــر يف منطقــة القصيــم مزاي
للصناعــات الغذائيــة منهــا جــودة امليــاه وتوفرهــا والربــة الصاحلــة للزراعــة واملنــاخ املناســب 
ــاج كثــر مــن  ــادة كبــره يف معــدالت إنت ــك لزي ــة، وقــد أدى ذل ــل الزراعي لزراعــة معظــم احملاصي
احملاصيــل الهامــة مثــل القمــح واخلضــروات والفواكــه والتمــور واألعــاف اخلضــراء، كمــا تتميــز 
منطقــة القصيــم بوجــود مناطــق رعويــة كبــرة، ومــن أهــم الشــركات الزراعيــة الكــربى يف منطقة 

ــي(. ــة )الراجح ــن الوطني ــركة الدواج ــة، وش ــم الزراع ــركة القصي ــم ش القصي

4.منطقــة مكــة املكرمــة: يوجــد آفــاق لتأســيس جتمــع صناعــي مرتبــط بتصنيــع 
"الــورق ومنتجــات الــورق" يف منطقــة مكــة املكرمــة، حيــث يوجــد باملنطقــة ٦١ مصنعــً 
ــاط  ــط بنش ــًا، ويرتب ــن ١05٦4 عام ــد ع ــا يزي ــا م ــل به ــات يعم ــذه الصناع ــً يف ه متخصص
صناعــة الــورق العديــد مــن األنشــطة والصناعــات التــي ميكــن أن تســتفيد بتوفــر املــواد 
اخلــام الازمــة للتصنيــع يف اململكــة مــن مــواد كيماويــة وغرهــا، كمــا توجــد العديــد مــن 

(1): Toronto Board of Trade, Food and Beverage Cluster: Background Material,2012.
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ــف،  ــر، والتغلي ــة والنش ــة الطباع ــل صناع ــورق مث ــة ال ــة بصناع ــة املرتبط ــط األمامي الرواب
واملناديــل الورقيــة وغرهــا، ومــن التجمعــات الصناعيــة املتخصصــة يف صناعــة الــورق 
يف العــامل جتمــع ويسكونســن wisconsin  يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة والذي ســاهم 
ــال  ــر يف ح ــكل كب ــه بش ــتفادة من ــن االس ــة و ميك ــذه الصناع ــة ه ــر يف تنمي ــكل كب بش

تأســيس جتمــع صناعــي مشــابه يف منطقــة مكــة املكرمــة )١(.

ــص يف  ــي متخص ــع صناع ــيس جتم ــاق لتأس ــد آف ــورة: توج ــة املن ــة املدين 5. منطق
ــورة، حيــث يوجــد باملنطقــة 53  ــة" يف منطقــة املدينــة املن تصنيــع "املعــادن الافلزي
مصنعــً متخصصــً يف هــذه الصناعــات يعمــل بهــا ٨2٩١ عامــًا، وميكــن االســتفادة مــن 
التجربــة الهنديــة يف هــذا اجملــال حيــث يوجــد نحــو ١١4 جتمعــً صناعيــً متخصصــً يف 

ــد)2(. ــة يف الهن ــادن الافلزي ــع املع تصني

ــاء،  ــابقة اإلنش ــوت س ــانة والبي ــة اخلرس ــمنت و صناع ــة األس ــة صناع ــادن الفلزي ــات املع ــرز صناع ــن أب م
واألليــاف  والزجــاج  والصينــي،  واخلــزف،  والفخــار،  والقرميــد،  والبــاط،  اإلســمنتية،  واألنابيــب  والبلــوك، 
الزجاجيــة، وصناعــة اجلــص واجلبصــني والنــورة، وقــص احلجــارة والرخــام، ووفقــً لتقديــرات هيئــة املــدن 
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة فتوجــد آفــاق كبــرة لنمــو هــذه الصناعــات حيــث شــهدت صناعــة مــواد البنــاء 
يف اململكــة منــوًا كبــرًا يف الســنوات اخلمــس املاضيــة خاصــة مــع وجــود مشــروعات جديــدة تبلــغ 

ــار دوالر. ــو ١٨0 ملي ــا نح قيمته

(1):USDA, Evaluation of Forest Products Industry Cluster in Wisconsin and Recommendations for Economic 
Development Actions, October 2004.
(2):Indian Cluster Observatory web site.
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القسم السابع:
آفاق التجمعات الصناعية يف املنطقة الشرقية

ســوف يتــم مــن خــال هــذا القســم عــرض وحتليــل املامــح الرئيســية للتجمعــات الصناعيــة 
ــم  ــة، وأه ــطة الصناعي ــة األنش ــث نوعي ــن حي ــرقية م ــة الش ــها يف املنطق ــن تأسيس ــي ميك الت

املقومــات املتوفــرة باملنطقــة الشــرقية والتــي تدعــم إنشــاء هــذه التجمعــات.

نتائج مؤشر قدرة املوقع على إيجاد فرص عمل يف املنطقة الشرقية:
باالعتمــاد علــى نتائــج مؤشــر »قــدرة املوقــع علــى إيجــاد فــرص عمــل« والــواردة يف 
اجلــدول رقــم )١3( فقــد أمكــن التوصــل اىل وجــود آفــاق لتأســيس خمســة جتمعــات 

صناعيــة يف املنطقــة الشــرقية، ميكــن عــرض أهــم ماحمهــا علــى النحــو التــايل:

1. صناعـة الفلـزات القاعـدية: نظـرًا إلرتباط أنشطــة هذه الصناعـــة مع صناعة تشكيـل 
املعــادن، فيمكــن أن يكــون هنــاك آفــاق لتأســيس جتمــع صناعــي متخصــص يف 

أنشــطة القطاعــني معــً .
2.صناعة املواد واملنتجات الكيميائية: قامــت اململكــة بالفعــل بإستغـال املقومـات 
ــة  النســبية املتوفــرة يف املنطقــة الشــرقية يف قطــاع املــواد واملنتجــات الكيميائي
مــن خــال إنشــاء مدينــة اجلبيــل الصناعيــة والتــي تعتــرب مــن أجنــح التجمعــات الصناعية 

يف العــامل.
3.صناعـة اخلشـب ومنتجاته: تعتبــر مـن الصناعــات التــي يوجــد عليهــا طلــب متـزايــد 

خاصــًة يف أعمــال قطــاع التشــييد والبنــاء، كمــا أنهــا مــن الصناعــات املغذيــة لصناعــة 
األثــاث، ومــن ثــم توجد أهمية لدراســة املؤشــرات الرئيســية لهذه الصناعــة، ومقومات 

تأســيس جتمــع صناعــي متخصــص يف الصناعــات اخلشــبية وصناعــة األثاث. 
4.صناعة تشكيل املعادن: تعتبـر ضمـن القطــاعــات التــي حـددهــا الربنامــج الوطنـي 

الصناعــة  لهــذه  الرئيســية  لدراســة املامــح  الصناعية،وتوجــد أهميــة  للتجمعــات 
لتوضيــح الفــرص االســتثمارية املتوفــرة ومقومــات تأســيس جتمع صناعــي متخصص 

ــرقية. ــة الش يف املنطق
5.صناعـة االآلت واملعــدات: تشكــل مشتـريـات الشركات االســراتيجــيــة الكبــرى فــي 

اململكــة« أرامكــو الســعودية، ســابك، معــادن، التحليــة« مــن صناعــة اآلالت واملعــدات 
نســبة كبــرة مــن الطلــب احمللــي علــى منتجــات هــذه الصناعــة، لــذا فــإن أيــة جتمعــات 

صناعيــة حمتملــة يجــب ربطهــا نوعيــً وتقنيــً بنوعيــة مشــريات هــذه الشــركات.

وبنــاًء علــى التحليــل األويل الســابق فيمكــن اإلشــارة اىل وجــود آفــاق لتأســيس ثاثــة 
جتمعــات صناعيــة يف املنطقــة الشــرقية، تركــز علــى األنشــطة الصناعيــة املرتبطــة 
والصناعــات  واألثــاث،  واخلشــب  القاعديــة،  والفلــزات  املعــادن  »تشــكيل  مــن  بــكل 

املســاندة للقطاعــات االســراتيجية الكــربى.
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أواًل: آفــاق إنشــاء جتمــع صناعــي مرتبــط بصناعــة »تشــكيل املعــادن و الفلــزات 
القاعديــة« باملنطقــة الشــرقية:

والنحــاس  كاحلديــد  املعدنيــة  اخلامــات  حتويــل  املعــادن  تشــكيل  صناعــة  تشــمل 
واأللومنيــوم والذهــب والفضــة وغرهــا إىل منتجــات نهائيــة أو وســيطة، ومتتلــك اململكــة 
ــادن  ــن مع ــط م ــرق األوس ــة يف الش ــبات املعدني ــن الرس ــورد م ــم م ــام أضخ ــكل ع بش
القطــاع ميــزة  النحــاس والذهــب ممــا يعطــي هــذا  الزنــك،  الفوســفات،  البوكســيت، 

تنافســية جاذبــة لاســتثمار لإلســتفادة مــن هــذه املقومــات.

اجملاالت واألنشطة الصناعية الرئيسية للتجمع الصناعي: 
- املنتجات املعدنية اإلنشائية.

- الصهاريج واخلزانات واألوعية املصنوعة من املعادن.
- مولدات البخار.

- تشكيل املعادن بالطرق والكبس والسبك.
- معاجلة وطي املعادن باالالت.

- أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات املعدنية العامة.
- صناعة احلديد القاعدي والصلب.

- صناعة الفلزات الثمينة وغر احلديدية القاعدية.
- سبك احلديد والصلب.

مقومــات تأســيس جتمــع صناعــي متخصــص يف صناعــة "تشــكيل املعــادن 
والفلــزات القاعديــة":

1. واقـع التصنيــع احمللــي: يوجـد باملنطقـة الشرقيـة ١٩٦ مصنعً متخصصـً يف صناعـة 
تشــكيل املعــادن، يعمــل بهــذه املصانــع 2٩٧3١ عامــل، وقــد حصلــت هــذه املصانــع 
حتــى نهايــة عــام ١433هـــ علــى متويــل بنحــو ٨.٨ مليــار ريــال ومبــا يشــكل نســبة %3٨ 
ــا  ــة، كم ــادن يف اململك ــكيل املع ــة تش ــاع صناع ــه قط ــل علي ــذي حص ــل ال ــن التموي م
يوجــد باملنطقــة أيضــً  ٧2 مصنعــً متخصصــً يف صناعــة الفلــزات القاعديــة، ويعمــل 
بهــذه املصانــع ١٩2٦4 عامــل، وقــد حصلــت هــذه املصانــع حتــى نهايــة عــام ١433هـــ 
علــى متويــل بنحــو 34 مليــار ريــال ومبــا يشــكل نســبة ٧2% مــن التمويــل الــذي حصــل 

عليــه قطــاع صناعــة الفلــزات القاعديــة يف اململكــة.    
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2. توفـر املواد اخلـام املعدنيـة: تتوفــر فــي اململكــة بشكــل عـام و املنطقـة الشرقيــة 
بشــكل خــاص عــدد كبــر مــن املعادن واملــواد اخلــام املعدنيــة والتي ميكن االســتفادة 
منهــا يف تصنيــع العديــد مــن الصناعــات املعدنيــة، حيــث يوجــد باململكــة ثــروات 
كبــرة مــن معــادن "نحــاس، زنــك، رصــاص، منجنيــز، نيــكل، دولوميــت"، ويف املنطقــة 
الشــرقية يوجــد ١2 جممعــً تعدينيــً، و علــى ســبيل املثــال تتوفــر يف املنطقــة ثــروات 
ــات  ــع الركامي ــه يف تصني ــتفادة من ــن االس ــذي ميك ــت وال ــدن الدولومي ــة يف مع معدني
الازمــة ألعمــال الطــرق واخلرســانة املســلحة، وصناعــة البــاط املوزايكــي والطــوب 
احلــراري، وتبطــني األفــران والقوالــب املســتخدمة يف إنتــاج الصلــب، وإنتــاج املــواد 

ــة )١(.  العازل

3.الواردات: يبـلــغ حـجــم واردات اململـكــة مـن صناعــة "تشكـيــل الـمـعـــادن وصنـاعــة 
الفلــزات القاعديــة" معــً نحــو ٧4.٦ مليــار ريــال عــام 20١١م ومبــا يشــكل نســبة ١٦% مــن 
ــرب  ــبة األك ــم )١4( أن النس ــدول رق ــن اجل ــح م ــة، ويتض ــة الصناعي ــة واردات اململك جمل
مــن واردات اململكــة مــن هــذه الصناعــات تركــز يف "مصنوعــات مــن حديــد أو صلــب" 

بنســبة 45% يليهــا  "صناعــة املعــادن الثمينــة األساســية" بنســبة %34.

جدول رقم )14(: الهيكل السلعي لواردات اململكة
من صناعة تشكيل املعادن وصناعة الفلزات القاعدية خالل عام 2011م

    بـالـملـيــــــون ريــــــــال   

معدل النمو 20102011النشاط الصناعي
)%(

25,23233,٨٩534مصنوعات من حديد أو صلب

١٦,٦١١25,3٧٦53صناعة املعادن الثمينة األساسية

5,225٦,34١21صناعات معدنية متنوعة

3,٦٧٩4,٧٦٧30صناعة الهياكل املعدنية

١,542١,٨٧021صناعة أدوات املائدة واملعدات اليدوية

10-١,٦3٩١,4٧٧صناعة مولدات البخار

)١(: املوقع االلكروين لوزارة البرول والروة املعدنية.
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معدل النمو 20102011النشاط الصناعي
)%(

٦0٨٨2٨36صناعة احلاويات واخلزانات املعدنية

إجمايل صناعة تشكيل املعادن والفلزات 
54,53٦٧4,55537القاعدية

ملحوظة: مت إعداد هذا البيان باالعتماد على البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.

4. األداء املايل: حقــق قطــاع صناعة تشكيل املعـادن فــي اململكــة أرباحـً بنحـو 34.٧ 
مليــار ريــال عــام 20١0م، وقــد بلــغ حجــم إســتثماراته الثابتــة نحــو 3.٩٧ مليــار ريــال خــال 
العــام نفســه، كمــا حقــق قطــاع صناعــة الفلــزات القاعديــة يف اململكــة أرباحــً بنحــو 
4.٩ مليــار ريــال عــام 20١0م، وقــد بلــغ حجــم إســتثماراته نحــو ١.٦4 مليــار ريــال خــال العــام 
نفســه، وهــو مــا يؤكــد علــى ربحيــة هــذه األنشــطة الصناعيــة وجــدوى االســتثمار فيهــا 

بالنســبة لقطــاع االعمــال.

اخلشــبية  "املنتجــات  بصناعــة  مرتبــط  صناعــي  جتمــع  إنشــاء  آفــاق  ثانيــً: 
: قية لشــر ا ملنطقة با " ث ثا أل ا و

وتطــورًا  منــوًا  تشــهد  والتــي  الناشــئة  الصناعــات  مــن  اململكــة  يف  واألثــاث  األخشــاب  صناعــة  تعــد 
متســارعً، وال شــك يف أن هنــاك عاقــة طبيعيــة ووطيــدة بــني صناعــة األخشــاب وصناعــة األثــاث، حيــث 
تعتــرب منتجــات األخشــاب أهــم مدخــات إنتــاج صناعــة األثــاث، كمــا تعــد األخشــاب مــن أكــر املــواد اخلــام 
ــورق  ــة ال ــل وصناع ــرى كالنق ــاالت األخ ــب اجمل ــك بجان ــييد وذل ــاء والتش ــال البن ــتعمااًل يف جم ــيوعً واس ش
أيضــً، حيــث يوجــد أكــر مــن 45 ألــف نــوع خمتلــف مــن األخشــاب تتنــوع يف طبيعتهــا كاألخشــاب الثقيلــة 
واخلفيفــة، واألخشــاب اللينــة والصلبــة، وهنــاك أخشــاب مرنــة وقابلــة للثنــي وأخــرى معمــرة، )املصــدر: 

ــة(. ــق التقني ــة ومناط ــدن الصناعي ــة امل هيئ

اجملاالت واألنشطة الصناعية الرئيسية للتجمع الصناعي: 
- صناعة األلواح واألوعية اخلشبية.

- صناعة منتجات ومشغوالت النجارة الازمة ألعمال البناء.
- صناعة األثاث.

- صناعة اكسسوارات وكماليات األثاث املعدنية واخلشبية.
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مقومات تأسيس التجمع الصناعي:

1.  واقع التصنيع احمللي: يوجـد باملنطقــة الشرقيــة ٦٧ مصنعـً متخصصـً يف صناعـة 
"اخلشــب ومنتجاتــه، وصناعــة األثــاث" ويعمــل بهــذه املصانــع ٦4٧5 عامــًا ، وقــد 
ـ علــى متويــل بنحــو ١١44 مليــون ريــال.   حصلــت هــذه املصانــع حتــى نهايــة عــام ١433هــ

2. الطلب احمللي: تتــزايـــد الفجـــوة بـيـن العــرض والطلــب بشكــل مسـتـمـر بالـنـسـبــة 
لصناعــة األثــاث يف اململكــة نتيجــة وجــود نقــص يف كفــاءة قطــاع الصناعات اخلشــبية 
احملليــة، كمــا أن صناعــة األثــاث مــن املتوقــع أن تشــهد منــوًا ســنويً مراكمــً مبعــدل 
١2% يف الفــرة القادمــة، ومبــا يســاعد علــى رواج عمليــات اســتراد املــواد اخلشــبية 
اخلــام لتغطيــة النقــص املوجــود، ومــن املتوقــع أن تشــهد صناعــة األخشــاب احملليــة 
تطــورًا مــع ازديــاد الطلــب املدعــوم بحركــة القطــاع العقــاري وقطــاع التشــييد والبنــاء، 
ــة  ــد احلكوم ــع رص ــً م ــل إىل ١3%، وخصوص ــة تص ــو مرتفع ــدالت من ــهد مع ــي تش والت

مليزانيــة ضخمــة تتزايــد بشــكل مســتمر لتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع التنمويــة)١(.

3. اإلنفـاق الرأسمـايل: يبـلــغ املتــوســـط السـنــوي حلجـم اإلنفاق الرأسمايل الثابـت علـى 
مشــريات األثــاث يف اململكــة خــال الفــرة )200٦-200٨(م نحــو 4.3 مليــار ريــال، وهــو 
ــات  ــن منتج ــة م ــات االقتصادي ــة القطاع ــريات كاف ــم مش ــة حج ــى ضخام ــد عل ــا يؤك م
هــذا القطــاع، ويــدل علــى توفــر العديــد مــن الفــرص االســتثمارية التــي يجب إســتغالها 

واالســتفادة منهــا )2(.

4. الواردات: يبلغ حجم واردات اململكة من "صـنـاعـــة اخلـشـــب ومنـتــجــاتــه وصنــاعــة 
األثــاث" نحــو ٩.2 مليــار ريــال عــام 20١١م ومبــا يشــكل نســبة 3% مــن جملــة واردات 
اململكــة الصناعيــة، ويتضــح مــن اجلــدول رقــم )١5( أن النســبة األكــرب مــن واردات 
اململكــة مــن هــذه الصناعــات تركــز يف "صناعــة األثــاث" بنســبة 4٦% يليهــا "جنــارة 
وتخطيــط اخلشــب" بنســبة 25%، كمــا شــكلت واردات اململكــة مــن " أخشــاب صناعة 

ــايل. ــن اإلجم ــبة 3% م ــاء" نس ــييد والبن التش

)١(: املوقع االلكروين لهيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(.
)2(: مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.
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جدول رقم )15(: 
الهيكل السلعي لواردات اململكة من صناعة املنتجات اخلشبية واألثاث خالل عام 2011م

    بـالـملـيــــــون ريــــــــال   

معدل النمو 20102011البيان
)%(

3,24١4,20230صناعة األثاث

2,2٧١2,3222جنارة وتخطيط اخلشب

١,٨١٩2,١٩321ألواح القشرة واخلشب احلبيبي

١٩١24٦29أخشاب صناعة التشييد والبناء

١٨32١417صناعات خشبية متنوعة

2٦3015احلاويات والصناديق اخلشبية

٧,٧30٩,20٧١٩اإلجمايل

ملحوظة: مت إعداد هذا البيان باالعتماد على البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.

5. األداء املايل: حقــق قطــاع "اخلشب ومنتجــاتــه، وصناعــة األثاث" يف اململكــة إجمايل أربـاح 
ــال عــام 20١0م، وقــد بلــغ حجــم إســتثماراته خــال العــام نفســه نحــو 4.23  ــار ري بنحــو ٦.2٧ملي
ــا  ــتثمار فيه ــدوى االس ــة وج ــطة الصناعي ــذه األنش ــة ه ــى ربحي ــد عل ــا يؤك ــو م ــال، وه ــار ري ملي

ــال. ــاع االعم ــبة لقط بالنس

ــً: جتمعــات املراكــز العامــة كمدخــل إلنشــاء جتمــع صناعــي متخصــص يف  ثالث
ــرقية: ــة الش ــرتاتيجية  يف املنطق ــات اإلس ــاندة للقطاع ــات املس الصناع

ــة  ــأ يف حال ــي تنش ــة والت ــات الصناعي ــكال التجمع ــم أش ــد أه ــة أح ــز العام ــات املراك ــرب جتمع تعت
يف  الكبــرة  العامــة  األنشــطة  مراكــز  حــول  املدخــات  ومــوردي  اخلدمــات  مقدمــي  متركــز 
الدولــة كاجلامعــات والقواعــد العســكرية واملكاتــب احلكوميــة والشــركات االســراتيجية الكــربى، 
ــوذج  ــذا النم ــل ه ــز(، ولع ــري )املراك ــع املش ــن( م ــع )املوردي ــة البائ ــى عاق ــوم عل ــة تق والعاق
ألهــم  الرئيســية  األنشــطة  تركــز  حيــث  الشــرقية  املنطقــة  يف  احلــال  واقــع  علــى  ينطبــق 
الشــركات االســراتيجية، األمــر الــذي يــربر معــه االعتمــاد علــى هــذا النــوع مــن التجمعــات كمدخــل 
إلنشــاء جتمــع صناعــي يف املنطقــة الشــرقية متخصــص يف إمــداد هــذه الشــركات باملنتجــات 
التــي حتتاجهــا، ولعــل هــذا يتوافــق مــع مــا أكــدت عليــه خطــة التنميــة التاســعة بشــأن تعظيــم 
العوائــد مــن صناعــات النفــط والغــاز مــن خــال متديــد سلســلة القيمــة والركيــز علــى املنتجــات 
ذات القيمــة املضافــة العاليــة، ونظــرًا ألهميــة هــذا التجمــع فســيتم تناولــه بالتفصيــل مــن خــال 

ــايل. ــزء الت ــي يف اجل ــوذج التطبيق النم
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منوذج تطبيقي
"جتمع صناعي متخصص يف تصنيع الصناعات املساندة

 للقطاعات اإلسرتاتيجية  يف املنطقة الشرقية"
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ــع  ــص يف تصني ــرقية متخص ــة الش ــي يف املنطق ــع صناع ــيس جتم ــرة لتأس ــة كب ــد أهمي توج
مســتلزمات الشــركات االســراتيجية الكــربى يف اململكــة ويف دول جملــس التعــاون لــدول 
اخلليــج العربيــة، وذلــك علــى ضــوء توفــر العديــد مــن املقومــات التــي تضمــن جنــاح هــذا التجمــع. 

مقومات تأسيس التجمع الصناعي:

1- حجم اإلنفاق السنوي لقطاع النفط والغاز والتعدين يف اململكة:
بلــغ حجــم اإلنفــاق الســنوي لقطــاع النفــط والغــاز والتعديــن يف اململكــة عــام 20١0م نحــو ٨.٩0 
مليــار ريــال ومبــا يشــكل نســبة ٨% مــن إنفــاق جميــع القطاعــات االقتصاديــة يف اململكــة، 
وبالنظــر اىل حجــم االنفــاق الرأســمايل فقــد بلــغ 5٦.4 مليــار ريــال ســعودي ومبــا يشــكل نســبة 
١٨% مــن اإلنفــاق الرأســمايل جلميــع األنشــطة االقتصاديــة يف اململكــة، وهــذا يــدل علــى كــرب 

حجــم مشــريات هــذا القطــاع مــن االالت واملعــدات.

جدول رقم )16(: حجم إنفاق قطاع النفط والغاز والتعدين يف اململكة عام 2010م
                             بـــاأللـــــــــف ريــــــــــــــــال   

اإلنفاق نفقات التشغيلالنشاط
إجمايل اإلنفاقالرأسمايل

35٦035٦تعدين الفحم والليغنيت

30,304,5٦٩54,5٨0,٦٩2٨4,٨٨5,2٦١استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي

١,3٩٧,3٧44٧٦,2٩41,873,668تعدين ركازات الفلزات

2,222,٩١0١,354,٩2١3,577,831األنشطة األخرى للتعدين واستغال احملاجر

43٩,54١24,5٧0464,111أنشطة خدمات دعم التعدين

34,3٦4,٧505٦,43٦,4٧٧90,801,227إجمايل نفقات قطاع النفط والغاز والتعدين

٨53,٨5٨,٩2030٨,٦5٩,5١٦١,١٦2,5١٨,43٦إجمايل نفقات جميع القطاعات يف اململكة

نسبة قطاع النفط والغاز والتعدين من اإلجمايل 
)%(4١٨٨

املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التعداد االقتصادي الشامل، 20١١م.
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2- مشرتيات شركة أرامكو السعودية: 
اخلمــس  خــال  الرأســمالية  لنفقاتهــا  ميزانيــة  الســعودية  أرامكــو  شــركة  خصصــت 
ســنوات القادمــة بنحــو ١25 مليــار دوالر، وتشــمل هــذه امليزانيــة إنشــاء مشــاريع حمليــة 
ومشــركة، وتقــدر قيمــة مشــريات املعــدات و املــواد وقطــع الغيــار مــن هــذه النفقــات 
نحــو 43 مليــار دوالر، وتســتهدف الشــركة شــراء 22% مــن قيمــة هــذه املــواد مــن 
الســوق احملليــة وبقيمــة تبلــغ ٩.٦ مليــار دوالر، ويعنــي ذلــك وجــود العديــد مــن الفــرص 

ــعودي. ــي الس ــاع الصناع ــام القط ــرة أم ــتثمارية املتوف االس

جدول رقم )17(: 
املشرتيات املتوقعة لشركة أرامكو السعودية خالل اخلمس سنوات القادمة

  بـالـملـــيــــــــار دوالر

إجمايل السلعة
املشرتيات

املشرتيات 
احمللية

التوزيع النسبي 
للمشرتيات 
احمللية )%(

نسبة 
املشرتيات 

احمللية/ إجمايل 
املشرتيات )%(

 Structural -أنابيب صلب هيكلية
Steel Pipes١23.٦3٨30

األعمدة واألوعية واملبدالت 
 Columns, Vessels, -والصمامات

Exchangers and Valves
٨١.٦١٧20

ضواغط ومضخات و توربينات- 
 Compressors, Pumps and

Turbines
50.2535

األجهزة واملعدات الكهربائية وأجهزة 
 Instruments, Electrical -اإلرسال

and Transmitters
5١1020

مواد كيميائية وسوائل حفر- 
 Chemicals, Drilling Fluids and

Inhibitors
4١.٨1945

 Drilling and -معدات حفر وإنتاج
Producing Equipment40.٨820

معدات الصحة والسامة واألمن 
 Health, Safety, - ومكافحة احلريق

Security and Fire Equipment
30.١525

اإلنشاءات والتجهيزات العامة - 
 Construction and General

Supplies
20.4420

43٩.٦١0022اإلجمايل

املصدر: شركة أرامكو السعودية.
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3- مشرتيات الشركة السعودية للصناعات األساسية - سابك: 
بلــغ حجــم االنفــاق الرأســمايل لشــركة ســابك خال عــام 20١١م نحــو ١٩.٩ مليــار دوالر مقارنة بنحو 
١٨.4 مليــار دوالر عــام 20١0م أي مبعــدل منــو بلــغ ٨% وهــو مــا يــدل علــى تزايــد منــو مشــريات 
الشــركة مــن املــواد واملعــدات وقطــع الغيــار)١(، وتتمثــل أهــم املنتجــات التــي تقــوم بشــرائها 

شــركة ســابك فيمــا يلــي:
.Pumps - مضخات -
.Valves - صمامات -

.Compressors -ضواغط -
.Control Devices – أجهزة حتكم -

. Gaskets-جوانات -
.Catalysts -مواد كيماوية مساعدة -

.Industrial Instruments &Parts -أدوات وقطع غيار صناعية -
.Turbines توربينات -

4- مشرتيات شركة التعدين العربية السعودية - معادن:
حتــرص شــركة معــادن علــى تأمــني مشــرياتها مــن الصناعــات احملليــة وقــد شــكلت نســبة 
املشــريات احملليــة للشــركة يف عــام 20١١م مــا نســبته 52% مــن جمموع مصروفــات العقود 

.)2( واملشريات 
ــواد  ــار وم ــع غي ــد قط ــة لتوري ــات احمللي ــام الصناع ــة أم ــرص املتاح ــن الف ــد م ــد العدي وج
للشــركة خاصــة يف جمــال مشــروعات "كربونــات املاغنســيوم، والذهــب واملعــادن 

األساســية")3(:
- مشروعات كربونـات املاغنسيـوم: حتتـاج الشركــة تنفيــذ مشروعــات سنويـة بقيـمــة 
ــة وأدوات بقيمــة  ــة وكهربائي ــار ميكانيكي 5٦ مليــون دوالر  حيــث تقــوم بشــراء قطــع غي
ــون دوالر. ً بشــراء مــواد "منصــات وحقائب"بنحــو ملي 500 ألــف دوالر ســنويً، وتقــوم أيضــ
- مشروعات جمـال الذهـب واملعادن األساسية: حتـتـــاج الشركـــة تنفيــذ مشـروعــات 
ســنوية بقيمــة تــراوح بــني ٦00-٧٦2 مليــون دوالر وتقــوم بشــراء قطــع غيــار بقيمــة 3.٧ 

مايــني دوالر ســنويً وتقــوم أيضــً بشــراء مــواد  بنحــو ٧.٧5 مايــني دوالر.

5- مشرتيات املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة: 
بلغــت قيمــة عقــود مشــاريع بنــاء وصيانــة حمطــات التحليــة يف عــام 20١١م نحــو ٧52.45٦ 
مليــون ريــال، كمــا بلــغ حجــم املشــريات اخلارجيــة للمؤسســة نحــو 23١.٩ مليــون ريــال و 
بلغــت مشــرياتها مــن قطــع الغيــار احملليــة نحــو 400 ألــف ريــال وذلــك خــال العام نفســه، 

)١(: شركة سابك، التقرير السنوي، 20١١م.
)2( : املوقع االلكروين لشركة معادن.

)3(: غرفة الشرقية، توطني الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية يف اململكة العربية السعودية، 20١0م.
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علــى  قطعــة   302 لعــدد  تصنيــع  طلــب   ٨0 برســية  20١١م  عــام  املؤسســة  قامــت  وقــد 
الكلــي  الوفــر  وكان  ريــال  مليــون   ٨.3١2 مقدارهــا  إجماليــة  بقيمــة  احملليــني  املصنعــني 
ــال، وهــو مــا يؤكــد حــرص املؤسســة علــى توطــني  ــات نحــو 55 مليــون ري مــن هــذه العملي

.)١( ألعمالهــا  املســاندة  الصناعــات 
وتركز أهم املواد التي تقوم بشرائها مؤسسة التحلية فيما يلي:

.Valves - صمامات -
.Compressors -ضواغط -

- مولدات كهربائية.
- أنابيب.

.Turbines توربينات -
- أغشية التناضح العكسي.

- املواد الكيماوية.

ــن  ــي م ــاون اخلليج ــس التع ــة ودول جمل ــواردات اململك ــلعي ل ــكل الس ــل الهي 6- حتلي
ــرتاتيجية: ــات اإلس ــاندة للقطاع ــات املس الصناع

يتـضــــح من اجلــــدول رقـــــم )١٨( أن دول جملــــس التعــــاون اخلليجـــي تقـــوم باســـتراد مـــواد 
ومعــدت مســاندة لقطاعــات "النفــط والغــاز والتعديــن والتحليــة" مبتوســط ســنوي يبلــغ 
25 مليــار دوالر يخــص اململكــة العربيــة الســعودية منهــا نحــو ٧.4 مليــار دوالر أي مــا يشــكل 
نســبة 30% مــن اإلجمــايل، وتركــز النســبة األكــرب مــن واردات دول جملــس التعــاون اخلليجــي 
)3١%( يف بنــد "اآلالت اخملصصــة لألغــراض اخلاصة"يليــه بنــد "اآلالت اخملصصــة للمحاجــر 

ــبة %30.  ــن" بنس والتعدي

جدول رقم )18(: املتوسط السنوي لواردات دول جملس التعاون اخلليجي 
من الصناعات املساندة للقطاعات اإلسرتاتيجية خالل الفرتة )2007-2011(م

 باأللف دوالر
اإلجمايلالسعوديةقطرعمانالكويتالبحريناإلماراتالصناعة

اآلالت ذات 
األغراض 
اخلاصة

2,5٧5,0٦٨2١٦,55٩١,050,53٦4٨4,١2٨١,١25,4٦42,352,٩33٧,٨04,٦٨٨

اآلالت 
اخملصصة 

للمحاجر 
والتعدين

3,٦2٧,3٩١١25,١٦43٩١,٦١5٩23,٩٧3٩٧0,003١,٧03,٨50٧,٧4١,٩٩٦

املضخات 
١5٧,١٩5582,5954٩٦,٨25١,١٨2,5032,34٦,2544,٧٦5,3٧2--والصمامات

)١( : املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة، التقرير السنوي لعام ١433/١432هـ.
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اإلجمايلالسعوديةقطرعمانالكويتالبحريناإلماراتالصناعة

الرافعات 
ومعدات 
املناولة

2,١٧3,4٦٩١02,234287,288240,١5٦٦١٧,٩4٨٩4٨,٧5٨4,3٦٩,٨53

اآلالت 
اخملصصة 

للتعدين
245,0٨0١2,٨١311,7142٨,3٨2١3,0٨242,5١5353,5٨٦

٨,٦2١,00٨٦١3,٩٦52,323,7482,١٧3,4٦43,٩0٩,000٧,3٩4,3١025,035,4٩5اإلجمايل
املصدر: البنك الدويل نقًا عن إحصاءات دول جملس التعاون اخلليجي.

اجملاالت واألنشطة الصناعية الرئيسية للتجمع الصناعي: 
يف  اإلســراتيجية  القطاعــات  أهــم  ملشــريات  الســلعي  الهيــكل  حتليــل  مت  أن  بعــد 
جمموعــة  تصنيــع  يف  واعــدة  اســتثمارية  فــرص  وجــود  اىل  التوصــل  ميكــن  اململكــة 
ــي يف  ــع صناع ــاء جتم ــن إنش ــات، وميك ــذه القطاع ــاندة له ــات املس ــن الصناع ــرة م كب
املنطقــة الشــرقية متخصــص يف تغذيــة الشــركات االســراتيجية الكــربى يف اململكــة 
ــار،  ويف دول جملــس التعــاون اخلليجــي باحتياجاتهــا مــن املعــدات واملــواد وقطــع الغي
وبحيــث يســتفيد مــن مزايــا القــرب اجلغــرايف مــع هــذه الشــركات االســراتيجية ومــع دول 
جملــس التعــاون اخلليجــي األخــرى التــي ميكــن التصديــر اليهــا بأحجــام كبــرة كونهــا تعتمــد 
بشــكل رئيســي علــى الــواردات يف تلبيــة احتياجــات القطاعــات االســراتيجية فيهــا، كمــا 
ميكــن االســتفادة مــن عــدم وجــود رســوم جمركيــة مفروضــة علــى الــواردات البينيــة لــدول 
اجمللــس، وميكــن يف هــذا الصــدد االســتفادة مــن جتمــع "نــود" الرنويجــي املتخصــص 

يف تصنيــع الصناعــات املســاندة لقطــاع النفــط والغــاز.

ومــن خــال حتليــل الصناعــات التفصيليــة التــي تتضمنهــا البنــود الــواردة يف اجلــدول 
ــن أن  ــة ميك ــع 23 صناع ــتثمارية يف تصني ــرص اس ــود ف ــل اىل وج ــن التوص ــم )١٨( ميك رق

ــايل: ــو الت ــى النح ــا عل ــن عرضه ــي وميك ــع الصناع ــا التجم ــص فيه يتخص

الفرص االستثمارية يف تصنيع االآلت ذات األغراض اخلاصة:
Machinery for Liquefying Gases :١- آالت تسييل الغاز

Petrol Filters :2- مرشحات وقود
Gas Generators with Purifiers :3- معدات توليد وتنقية الغاز

Sand Blasting Machines :4- معدات تفجر رمال وأحجار

الفرص االستثمارية يف تصنيع االآلت اخملصصة للمحاجر والبناء والتعدين :
Scrapers :5- كاشطات

Tamping Machines :٦- آالت دك أرضية
Grinding Machines :٧- آالت طحن

Mortar Mixers :٨- خاطات خرسانية

الفرص االستثمارية يف تصنيع املضخات والصمامات:
Linear Acting - Cylinders :٩- اسطوانات

Concrete Pumps :١0- مضخات خرسانة
Centrifugal Pumps :١١- مضخات طرد مركزي

Liquid Elevators :١2- رافعات سوائل
Pressure Reducing Valves :١3- صمامات تخفيض الضغط

Safety or Relief Valves :١4- صمامات أمان

الفرص االستثمارية يف تصنيع الرافعات ومعدات املناولة:
Tower Cranes :١5- رافعات أبراج

Skip Hoists :١٦- آالت رفع
Mine Wagon Pushers :١٧- دافعات عربات املناجم

Winches Designed for use Underground :١٨- أوناش خمصصة للعمل حتت األرض
Parts :١٩- قطع غيار

الفرص االستثمارية يف تصنيع اآلالت اخملصصة للتعدين:
Converters :20- حموالت

Casting Machines :2١- معدات صب
Tube Mills :22- أنابيب

Ingot Moulds and Ladles :23- مغارف



صناعة الصمامات صناعة ا�نابيب صناعة معدات السالمة صناعة الضواغط

السوق احمللي

أرامكــــــو

الشركات االس�اتيجية 
� دول اخلليج

الصناعات املساندة
للشركات االس�اتيجية الك�ى

سابك

معادن

التحلية

صناعة االسطوانات صناعة معدات الرفعصناعات أخرى

صناعة املضخات

أرض باملدينة الصناعية الثالثة بالدمام

مواد خام معدنية

عمالة فنية مدربة

بنية حتتية وخدمات

جتمع سكني ومدارس

صناعة قطع الغيار

تعبئة وتغليف

صناعات مكملة أخرى

املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

صندوق تنمية املوارد البشرية

صندوق التنمية الصناعية

وزارة التجارة والصناعة

غرفة الشرقية

صناعة اخلالطات

شكل توضيحي رقم) 6(: العالقات التشابكيه لعنقود صناعي يف املنطقة الشرقية متخصص يف تصنيع الصناعات املساندة للشركات االسرتاتيجية
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النتائج
ــم  ــرًا أله ــَا خمتص ــي عرض ــا يل ــة، وفيم ــج الهام ــن النتائ ــد م ــة اىل العدي ــت الدراس خلص

ــج: ــذه النتائ ه

أواًل: أكــدت املؤشــرات األوليــة علــى تواضــع مســاهمة القطــاع الصناعــي يف االقتصــاد 
الســعودي، حيــث يســاهم بنســبة ١0% مــن النــاجت احمللــي اإلجمايل، و يســاهم يف تشــغيل 
نســبة ١١% مــن إجمــايل العاملــني يف القطــاع اخلــاص يف اململكــة، كمــا تنخفــض نســبة 

الســعودة يف القطــاع الصناعــي حيــث ال تتجــاوز نســبة ١2%.

ثانيــً: يوجــد اهتمــام حكومــي بدعــم القطــاع الصناعــي يف اململكــة وهــو مــا يؤكــده حجــم 
التمويــل املقــدم لهــذا القطــاع والــذي بلــغ حتــى نهايــة عــام ١433هـــ مــا يزيــد عــن ٦4٧ 
مليــار ريــال، غــر أن النســبة األكــرب مــن التمويــل تتجــه نحــو األنشــطة الصناعيــة التقليديــة 
مثــل نشــاط املنتجــات الكيميائيــة والــذي حصــل علــى نســبة 3٩% مــن هــذا التمويــل 

ونشــاط تكريــر النفــط والــذي حصــل علــى نســبة ١2%.

ثالثــً: بالرغــم مــن وجــود اهتمــام كبــر مــن جانــب االســتثمار األجنبــي بالتوجــه نحــو القطــاع 
األجنبيــة يف  القطــاع نســبة 3٩% مــن االســتثمارات  الصناعــي حيــث يركــز يف هــذا 
اململكــة، ولكــن ياحــظ أن هــذه االســتثمارات تركــز علــى األنشــطة الصناعيــة التقليديــة 
ــذي يســتوعب نســبة 43% مــن هــذه االســتثمارات  ــة ال مثــل نشــاط املنتجــات الكيميائي

ــذي يســتوعب نســبة 3٧% منهــا . ــر النفــط وال ونشــاط تكري

رابعــً: يوجــد تركــز كبــر يف هيــكل الصــادرات الصناعيــة الســعودية حيــث تشــكل صــادرات 
ــة،  ــادرات الصناعي ــايل الص ــن إجم ــبة ٨3% م ــة نس ــات الكيميائي ــادرات املنتج ــط وص النف
وبشــكل عــام فــإن الصــادرات الصناعيــة تســاهم  فقــط بنســبة 20% مــن إجمــايل صــادرات 

اململكــة.

الصناعــي عــن أهميــة املنطقــة  للقطــاع  االقتصاديــة  خامســً: تكشــف املؤشــرات 
الشــرقية كونهــا تســتوعب نســبة 23% مــن مصانــع اململكــة، وتســتحوذ هــذه املصانــع 
ــا  ــة، كم ــي يف اململك ــاع الصناع ــدم للقط ــل املق ــايل التموي ــن إجم ــبة 53% م ــى نس عل

ــة. ــي يف اململك ــاع الصناع ــني بالقط ــن العامل ــرقية 25% م ــة الش ــتوعب املنطق تس
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سادســً: خلصــت الدراســة اىل وجــود بعــض املتطلبــات الضروريــة لنجــاح التجمعــات 
الصناعيــةيف أي دولة،وترتبــط هــذه املتطلبــات بشــكل رئيســي بتوفــر العمالة، ومســتوى 
البنيــة التحتيــة، وتوفــر املــواد اخلــام، وجــودة البيئــة املعيشــية بالنســبة للعمالــة، واتســاع 
ــكل  ــة أعمــال مشــجعة علــى اإلســتثمار، وهي ــدويل، وتوفــر بيئ حجــم الســوق احمللــي وال
ملكيــة وإدارة املنشــآت الصناعيــة، ومســتوى التعــاون املوجــود بــني هــذه املنشــآت، 
ومــدى اهتمامهــا بالتطــور التكنولوجــي، ومــدى توفــر خدمــات حمليــة داعمــة للمنشــآت 
متكنهــا مــن املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة، والدعــم احلكومــي املقــدم 

ــة. ــات الصناعي للتجمع

ســابعً: أكــدت الدراســة علــى أهميــة التجمعــات الصناعيــة بالنســبة القتصاديــات الــدول 
الصــادرات، وتنميــة املنشــآت  زيــادة  الدولــة، و  األمثــل ملــوارد  مــن حيــث االســتغال 
الصغــرة واملتوســطة، وجــذب مزيــد مــن االســتثمارات احملليــة واألجنبيــة، ودورهــا 
ــل  ــآت فتتمث ــبة للمنش ــات بالنس ــة التجمع ــبة ألهمي ــا بالنس ــة، أم ــة التكنولوجي يف التنمي
يف توفــر بيئــة مشــجعة لنشــاط األعمــال، وخفــض تكاليــف اإلنتــاج، وتســهيل احلصــول 
علــى اخلدمــات احلكوميــة، واحلصــول علــى مســتلزمات اإلنتــاج بأســعار تنافســية،و زيــادة 
احلصــة الســوقية حمليــً وعامليــً. كمــا رصــدت الدراســة بعــض جوانــب األهميــة بالنســبة 
لتحســني مســتوى معيشــة املواطنــني فيمــا يتعلــق بقدرتهــا علــى توفــر مصــادر جديــدة 
للدخــل، وتوفــر مزيــد مــن فــرص العمــل، وحتســني ظــروف وبيئــة العمــل، و زيــادة رأس 

املــال االجتماعــي احمللــي.

ثامنــً: خلصــت الدراســة أيضــً اىل أن التجمعــات الصناعيــة كانــت ســببً رئيســيً يف تنميــة 
اقتصاديــات العديــد مــن الــدول وتنميــة العديــد مــن القطاعــات الصناعيــة، حيــث ســاهم 
وادي الســيليكون يف التقــدم التكنولوجــي الــذي وصلــت اليــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
يف جمــال الصناعــات التكنولوجيــة، كمــا لعــب وادي التغليــف يف إيطاليــا دورًا هامــً يف 
ــة  ــة الهندي ــبة للتجرب ــامل، وبالنس ــف يف الع ــات التغلي ــة ماكين ــرش صناع ــى ع ــا عل تربعه
فقــد لعبــت التجمعــات الصناعيــة دورًا كبــرًا يف تنميــة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة 
ــدة  ــة رائ ومبــا مكنهــا مــن املســاهمة بشــكل كبــر يف االقتصــاد الهنــدي، وتوجــد جترب
أخــرى يف الربازيــل حيــث ســاهم جتمــع وادي ســينوس يف تنميــة قطــاع الصناعــات 
اجللديــة بــأن تكــون الدولــة ضمــن أهــم الــدول املنتجــة واملصــدرة لهــذه الصناعــات 
يف العــامل، كمــا يعــد جتمــع نــود يف الرنويــج مــن أهــم وأجنــح التجمعــات الصناعيــة التــي 
مكنتهــا مــن أن تصــل ملوقــع الصــدارة  عامليــً يف تصنيــع الصناعــات املســاندة لقطــاع 
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النفــط والغــاز، كل هــذه التجــارب تؤكــد علــى أهميــة الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه التجمعات 
ــة. ــع الهيــكل الصناعــي يف اململكــة والقضــاء علــى مشــكلة البطال الصناعيــة يف تنوي

بالتجمعــات  الســعودية  للحكومــة  املبكــر  االهتمــام  علــى  الدراســة  أكــدت  تاســعً: 
الصناعيــة وهــو مــا متثــل يف إنشــاء الهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع والتــي ســاعدت 
مدينتــي اجلبيــل وينبــع مــن أن تكونــا ضمــن أجنــح التجمعــات الصناعيــة املتخصصــة 
ــات يف العــامل وذلــك نتيجــة االهتمــام مبجــال البنيــة األساســية  يف صناعــة البروكيماوي
وتقــدمي العديــد مــن اخلدمــات املتميــزة للقطــاع الصناعــي واالهتمــام بالتعليــم والتدريــب 
الفنــي والتقنــي وتوفــر اخلدمــات األساســية االجتماعيــة للعاملــني فيهــا مبســتوى متميــز.

عاشــرًا: تكشــف جتربــة املــدن الصناعيــة يف اململكــة عــن توفــر العديــد مــن مزايــا 
ــذه  ــة يف ه ــطة الصناعي ــن األنش ــرب م ــبة األك ــظ أن النس ــا ياح ــي، كم ــتثمار الصناع االس
املــدن تركــز يف قطــاع الصناعــات الغذائيــة التــي تســتفيد مــن حجــم الطلــب املتزايــد يف 
اململكــة، وقطــاع الصناعــات املعدنيــة وقطــاع الصناعــات الكيميائيــة وقطــاع الصناعــات 
الباســتيكية وقطــاع مــواد البنــاء وجميــع هــذه القطاعــات تعتمــد علــى املزايــا النســبية 

املتعلقــة بتوفــر املــواد اخلــام الازمــة للتصنيــع داخــل اململكــة.

حــادي عشــر: يعتــرب مفهــوم املــدن االقتصاديــة هــو املفهــوم األوســع للتجمعــات حيــث 
ال تقتصــر فقــط هــذه املــدن علــى التخصــص الصناعــي وهــذا مــا يعكســه واقــع املــدن 
ــي  ــا وه ــدة منه ــيس واح ــدن مت تأس ــة م ــا أربع ــغ عدده ــة والبال ــة يف اململك االقتصادي
مدينــة امللــك عبــد اهلل االقتصاديــة، وجــاري تأســيس الثاثــة مــدن األخــرى، ومــن املتوقــع 
أن تســهم هــذه املــدن يف دعــم عجلــة التنميــة االقتصاديــة يف اململكــة مــن خــال 
ــون  ــن ملي ــر م ــا ألك ــمة وتوفره ــني نس ــن 5 ماي ــد ع ــا يزي ــتيعاب م ــاهمتها يف اس مس

فرصــة عمــل.

ــة  ــر للحكوم ــام الكب ــة االهتم ــات الصناعي ــي للتجمع ــج الوطن ــس الربنام ــر: يعك ــاين عش ث
ــة  ــة يف اململك ــة الصناعي ــة للتنمي ــة كآلي ــات الصناعي ــى التجمع ــاد عل ــعودية لاعتم الس
حيــث يتــم التخطيــط لتأســيس خمســة جتمعــات صناعيــة تركــز علــى قطــاع صناعــة 
الســيارات وأجزائهــا، وقطــاع صناعــة املعــادن، وقطــاع صناعــة الطاقــة الشمســية، 
وقطــاع صناعــة الباســتيك ومــواد التغليــف، وقطــاع صناعــة األجهــزة املنزليــة، وبالرغــم 
مــن أن الربنامــج قــد بــدأ عملــه عــام 200٧م إال أنــه حتــى اآلن مل يتــم البــدء الفعلــي يف 
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تأســيس هــذه التجمعــات، غــر أنــه قــد مت االتفــاق مؤخــرًا علــى قيــام شــركة إيســوزو 
ــام،  ــة بالدم ــة الثالث ــة الصناعي ــيارات يف املدين ــة الس ــل لصناع ــع متكام ــيس مصن بتأس
ــر  ــروع آخ ــة مش ــر إلقام ــوار الندروف ــركة جاك ــع ش ــا م ــاب نواي ــة خط ــع اتفاقي ــا مت توقي كم

لصناعــة الســيارات يف مدينــة ينبــع الصناعيــة.

ثالــث عشــر: رصــدت الدراســة العديــد مــن حوافــز االســتثمار الصناعــي يف اململكــة 
والتــي ميكــن االســتفادة منهــا يف تأســيس العديــد مــن التجمعــات الصناعيــة، وتشــمل 
مــا يتعلــق بتوفــر التمويــل الصناعــي، وتوفــر األراضــي الصناعيــة، وتوفــر اخلدمــات بأســعار 
تنافســية، واإلعفــاء اجلمركــي الــذي تقدمــه اململكــة علــى واردات املــواد األوليــة واآلالت 
التــي تقدمهــا  التصنيــع، وبرامــج تشــجيع الصناعــة  الغيــار املســتخدمة يف  وقطــع 
ــة واملاليــة املقدمــة لاســتثمار األجنبــي،  ــز التنظيمي وزارة التجــارة والصناعــة، واحلواف
واالمتيــازات التــي يقدمهــا صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية، يضــاف لــكل ذلــك توفــر بيئــة 
عمــل تنافســية للتجمعــات الصناعيــة بشــكل خــاص وهــذا مــا أكدتــه نتائــج تقريــر منتــدى 

ــي. ــية العامل التنافس

رابــع عشــر: باالعتمــاد علــى مؤشــر "قــدرة املوقــع علــى إيجــاد فــرص عمل"خلصــت 
ــً يف خمــس مناطــق رئيســية يف  الدراســة اىل وجــود آفــاق لتأســيس 2٦ جتمعــً صناعي
اململكــة، ويف املنطقــة الشــرقية توجــد آفــاق لتأســيس جتمعــات صناعيــة متخصصــة 
األثــاث،  الكيميائيــة، واخلشــب وصناعــة  و املــواد واملنتجــات  القاعديــة،  "الفلــزات  يف 
آفــاق  يوجــد  الريــاض  منطقــة  ويف  واملعــدات"،  االالت  صناعــة  املعــادن،  تشــكيل  و 
لتأســيس ســتة جتمعــات صناعيــة يرتبــط أهمهــا بتصنيــع "املنســوجات وامللبوســات"، 
ويف منطقــة القصيــم توجــد آفــاق لتأســيس ســتة جتمعــات صناعيــة أيضــً يرتبــط أهمها 
ــاق  ــد آف ــة توج ــة املكرم ــة مك ــة"، ويف منطق ــات الغذائي ــروبات والصناع ــع "املش بتصني
لتأســيس أربعــة جتمعــات صناعيــة يرتبــط أهمهــا بتصنيــع "الــورق ومنتجــات الــورق"، 
ويف منطقــة املدينــة املنــورة توجــد آفــاق لتأســيس خمســة جتمعــات صناعيــة يرتبــط 

ــة". ــادن الافلزي ــع "املع ــا بتصني أهمه

ــة  ــات الصناعي ــات التجمع ــح ومقوم ــي ملام ــل التفصيل ــال التحلي ــر:من خ ــس عش خام
التــي ميكــن تأسيســها يف املنطقــة الشــرقية، خلصــت الدراســة اىل وجــود فــرص وآفــاق 
كبــرة لتأســيس جتمــع صناعــي مرتبــط بصناعــة "تشــكيل املعــادن، وصناعــة الفلــزات 
القاعدية"وذلــك باالســتفادة مــن املــواد اخلــام الصناعيــة املتوفــرة باملنطقــة واململكــة 
بشــكل عــام، واالســتفادة مــن تركــز نحــو 2٦٨ مصنعــً متخصصــً يف هــذه الصناعــات 
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ــن  ــاع م ــذا القط ــا أن ه ــل، كم ــف عام ــو 50 أل ــغيل نح ــوم بتش ــرقية تق ــة الش يف املنطق
القطاعــات التــي حتقــق معــدالت ربــح مرتفعــة زادت عــن ١2.24 مليــار ريــال عــام 20١0م، 
ومــن بــني أهــم املقومــات املؤكــدة علــى أهميــة تأســيس هــذا التجمــع مــا يتعلــق بارتفــاع 
ــام 20١١م  ــال ع ــار ري ــو ٧4.٦ ملي ــة نح ــات و البالغ ــذه الصناع ــن ه ــة م ــة واردات اململك قيم

ومبــا يشــكل نســبة ١٦% مــن جملــة واردات اململكــة الصناعيــة.

ســادس عشــر:خلصت الدراســة أيضــً اىل وجــود آفــاق لتأســيس جتمــع صناعــي مرتبــط 
بصناعــة "املنتجــات اخلشــبية واألثــاث" باملنطقــة الشــرقية بحيــث يتــم االســتفادة مــن 
مقومــات زيــادة الطلــب احمللــي املرتبــط باملشــاريع التنمويــة الكــربى يف قطــاع التشــييد 
والبنــاء، والنمــو املتزايــد يف قطــاع العقــار، واإلنفــاق الرأســمايل الكبــر للمملكــة علــى 
مشــريات األثــاث والبالــغ ســنويً يف املتوســط مــا يزيــد عــن 4.3 مليــار ريــال، وارتفــاع 
قيمــة واردات اململكــة مــن منتجــات هــذه الصناعــة والتــي بلغــت عــام 20١١م نحــو ٩.2 مليــار 

ريــال.

ســابع عشــر: يف إطــار حتليلهــا آلفــاق التجمعــات الصناعيــة يف املنطقــة الشــرقية، 
خلصــت الدراســة اىل أهميــة تأســيس جتمــع صناعي متخصــص يف الصناعات املســاندة 
والغــاز  النفــط  قطــاع  تشــمل  والتــي  اململكــة  يف  الكــربى  االســراتيجية  للقطاعــات 
والبروكيماويــات والتعديــن والتحليــة، وذلــك باالعتمــاد علــى حجــم اإلنفــاق الرأســمايل الكبر 
لهــذه القطاعــات والبالــغ نحــو 5٦.4 مليــار ريــال عــام 20١0م، كمــا أن هــذا التجمــع ميكــن أن 
يعــزز مــن فــرص اســتفادة االقتصــاد احمللــي مــن املشــريات الضخمــة لشــركة أرامكــو 
خــال  واملعــدات  االالت  ملشــريات  دوالر  مليــار   43 نحــو  خصصــت  والتــي  الســعودية 
ــل واردات  ــال حم ــن اإلح ــة م ــات احمللي ــن الصناع ــا ميك ــة، ومب ــنوات القادم ــس س اخلم
ــار  ــو ٧.4 ملي ــت نح ــي بلغ ــاز والت ــط والغ ــال النف ــاندة ألعم ــات املس ــن الصناع ــة م اململك
ــع  ــذا التجم ــات ه ــدد اىل أن منتج ــذا الص ــة يف ه ــارت الدراس ــام 20١١م، وأش ــال ع دوالر خ
ميكــن أن تســتهدف أســواق دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة مســتفيدًة مــن 
التقــارب اجلغــرايف ومــن تشــابه الهيــكل الســلعي ملشــريات القطاعــات االســراتيجية 
يف هــذه الــدول مــع نظــره يف اململكــة، ومســتفيدًة مــن عــدم وجــود رســوم جمركيــة 

مفروضــة علــى التجــارة البينيــة لــدول اجمللــس.       
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التوصيات
تتوفــر يف اململكــة بشــكل عــام ويف املنطقــة الشــرقية بشــكل خــاص فــرص اســتثمارية 
واعــدة وعديــدة أمــام االســتثمار احمللــي واألجنبــي وميكــن تعزيــز االســتفادة مــن هــذه الفــرص 
يف حــال تأســيس جتمعــات صناعيــة ترعــى هــذه االســتثمارات مــن خــال توفــر املتطلبــات 
ــات، ويف  ــا وغرهــا مــن املتطلب الازمــة مــن بنيــة حتتيــة ومــوارد بشــرية ورٍأس مــال وتكنولوجي

ــة مــا يلــي: هــذا الصــدد تؤكــد الدراســة علــى أهمي

أواًل: ضــرورة قيــام الدولــة بتبنــي سياســات مبتكــرة لتنمية املنشــآت التي ميكــن أن تتكون 
منهــا التجمعــات الصناعيــة، فــا ميكــن تنميــة التجمعــات الصناعيــة دون تنميــة ومســاندة 
الوحــدات األساســية املكونــة لهــا وهــي املنشــآت، ويف هــذا الصــدد ميكــن تقــدمي حزمة 
متنوعــة وجديــدة مــن حمفــزات االســتثمار لتشــجيع املنشــآت احملليــة واألجنبيــة علــى 
ــة  ــجيع الصناع ــج تش ــب وبرام ــل والتدري ــمل التموي ــا يش ــات مب ــذه التجمع ــام له االنضم
وتشــجيع التصديــر وغرهــا مــن احملفــزات، وبهــذه الطريقــة مــن املمكــن اإلســراع 
يف خطــى برنامــج التجمعــات الصناعيــة ويف جهــود تأســيس املــدن االقتصاديــة يف 
ــق  ــرح يتواف ــذا املق ــل ه ــدة، ولع ــة جدي ــات صناعي ــاء جتمع ــع يف إنش ــة والتوس اململك
مــع مــا أكــدت عليــه خطــة التنميــة التاســعة فيمــا يخــص ضــرورة مراجعــة منظومــة 

احلوافــز املباشــرة وغــر املباشــرة لاســتثمار وتطويرهــا.

ثانيــً: أهميــة قيــام الشــركات االســراتيجية الكــربى واألجهــزة احلكوميــة يف اململكــة 
بتشــجيع جهــود توطــني الصناعــة احملليــة عــن طريــق منــح الصناعــات الوطنيــة أفضليــة 
يف مشــرياتها وذلــك توافقــً مــع مــا أكــد عليه نظــام املنافســات واملشــريات احلكومية 
الســعودي والقواعــد املتفــق عليهــا يف جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، بحيــث 
تعطــى املنتجــات الوطنيــة أفضليــة يف األســعار علــى مثياتهــا مــن املنتجــات األجنبيــة 
بنســبة ال تقــل عــن ١0% ، ومــن املؤكــد أن تفعيــل مثــل هــذه األنظمــة والقواعــد مــن شــأنه 

خلــق فــرص كبــرة أمــام الصناعــات الوطنيــة.

ثالثــً: إنشــاء برنامــج لدعــم املورديــن احملليــني يهــدف إىل الربــط بــني حتديــث ورفــع 
كفــاءة املورديــن الصناعيــني املتعاملــني مــع كــربى الشــركات االســراتيجية والشــركات 
األجنبيــة العاملــة يف اململكــة، وذلــك مــن خــال برامــج التدريــب والدعــم الفنــي وتشــجيع 
التقنيــة وتعزيــز  التــي تســاعد علــى نقــل  الشــراكة والتحالفــات وغرهــا مــن الطــرق 

القــدرات التنافســية.



٧٧

رابعــً: أهميــة الربــط بــني التجمعــات الصناعيــة ونظــم التعليــم والتدريــب ومؤسســات 
البحــث العلمــي واجلامعــات حيــث أن هــذا الربــط هــو الــذي يعــزز من فــرص جنــاح التجمعات 
الصناعيــة ويكفــل تطويــع نظــم التعليــم والتدريــب وتطويــر العلــوم والتكنولوجيــا علــى النحــو 

الــذي حتتاجــه هــذه التجمعــات.       

خامســً: مــن أجــل اخلــروج بتوصيــات عمليــة لتنفيــذ مــا خلصــت اليــه نتائــج الدراســة 
بشــأن وجــود آفــاق لتأســيس بعــض التجمعــات الصناعيــة يف خمتلــف مناطــق اململكــة، 
ــال يف  ــبيل املث ــى س ــً، فعل ــة حالي ــة املبذول ــود التنمي ــع جه ــج م ــذه النتائ ــط ه ــب رب يج
حــال تبنــي فكــرة تأســيس جتمــع متخصــص يف تصنيــع الصناعــات املســاندة للشــركات 
اإلســراتيجية الكــربى يف املنطقــة الشــرقية، ميكــن تخصيــص منطقــة صناعيــة لهــذا 
التجمــع يف املدينــة الصناعيــة الثالثــة اجلــاري تأسيســها علــى ســبيل املثــال يف الدمــام 
وذلــك باالســتفادة مــن اخلــربة الرنويجيــة مــن خــال جتمــع نــود، كمــا ميكــن أن تســتوعب 
مدينــة امللــك عبــد اهلل االقتصاديــة يف رابــغ فكــرة تأســيس التجمــع الصناعــي املرتبــط 
بتصنيــع "الــورق ومنتجــات الــورق" وهــي الفكــرة التــي خلصــت اليها الدراســة بشــأن وجود 

آفــاق لتأســيس جتمــع صناعــي  مرتبــط بهــذه الصناعــات يف منطقــة مكــة املكرمــة.

سادســً: أهميــة تعزيــز أطــر الشــراكة بــني القطــاع احلكومــي والقطــاع اخلــاص يف 
جمــال تأســيس جتمعــات صناعيــة جديــدة وفــق آليــات متفــق عليهــا ورؤى مشــركة.

ســابعً: اعتمــاد الصناعــات الصغــرة واملتوســطة مكونــً أساســيً ضمــن التجمعــات 
الصناعيــة ومبــا يعــزز قدراتهــا التنافســية ويدعــم مشــاركتها يف تنويــع الهيــكل الصناعي 
ــل والتســويق،  للمملكــة ويخفــف مــن حــدة املشــاكل التــي تواجههــا خاصــًة يف التموي
واالســتفادة مــن التجربــة الهنديــة يف تنميــة الصناعــات الصغــرة واملتوســطة باالعتمــاد 

علــى التجمعــات الصناعيــة.

ثامنــً: ضــرورة قيــام اململكــة بالتنســيق مــع منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة 
لتنفيــذ الربنامــج الــذي تقدمــه املنظمــة عــن تنميــة التجمعــات الصناعيــة يف اململكــة، 
ومبــا ميكــن أن يســاعد املنشــآت الصناعيــة يف جمــاالت إعــادة الهيكلــة والتحديــث 

ــا. ــل التكنولوجي ــي ونق الصناع

تاســعً:  يف إطــار اجلهــود الكبــرة التــي يبذلهــا الربنامــج الوطنــي للتجمعــات الصناعيــة 
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علــى  يشــرف  التــي  الصناعيــة  التجمعــات  تأســيس  خطــى  مــن  اإلســراع  ســبيل  يف 
تأسيســها، فإنــه فيمــا يخــص برنامــج صناعــة الباســتيك ومــواد التغليــف فإنــه يجــب 
ــً يف  ــدم عاملي ــز متق ــا يف مرك ــل إيطالي ــذي جع ــف وال ــة وادي التغلي ــن جترب ــتفادة م االس
صناعــة معــدات ومــواد التغليــف، ويف هــذا اإلطــار أيضــً تقــرح الدراســة أن تقــوم هيئــة 
املــدن االقتصاديــة التــي تشــرف علــى تأســيس مدينــة املعرفــة االقتصاديــة باالســتفادة 
مــن جتربــة وادي الســيليكون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة والــذي كان لــه دور كبــر يف 

ــامل. ــت يف الع ــي حدث ــة الت ــورة الرقمي الث

عاشــرًا:  توافقــت نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق بآفــاق التجمعــات الصناعيــة يف املنطقــة 
ــة اجلــاري التخطيــط لتأسيســها يف اململكــة خاصــًة  الشــرقية مــع التجمعــات الصناعي
مــع برنامــج صناعــة املعــادن الــذي يشــرف علــى تأسيســه الربنامــج الوطنــي للتجمعــات 
الصناعيــة، ويف هــذا الصــدد توصــي الدراســة بــأن تتوجــه اجلهــود املبذولــة نحــو تأســيس 

هــذا التجمــع يف املنطقــة الشــرقية.

حــادي عشــر:  توصــي الدراســة بأهميــة تأســيس جملــس وطنــي لتوطني الصناعــة بحيث 
يركــز نشــاطه علــى إجــراء الدراســات اخلاصــة بالتوطــني، وإعــداد وتنظيــم املعــارض 
املتخصصــة للربــط بــني املورديــن احملليــني والشــركات األخــرى ســواء حمليــة أو أجنبيــة، 
ومراجعــة التشــريعات واألنظمــة والقــرارات احلاليــة بهــدف تقنــني دعــم توطــني الصناعــة، 
ــدى  ــرياتها وم ــة يف مش ــات احمللي ــل املنتج ــة بتفضي ــزة احلكومي ــام األجه ــة قي ومراقب
التزامهــا بذلــك، وإعــداد حمــات توعيــة إعاميــة بهــدف نشــر ثقافــة شــراء املنتجــات 

احملليــة.

ثــاين عشــر: إنشــاء قاعــدة بيانــات لقيــاس حجــم الفجــوة اإلنتاجيــة للمملكــة يف كافــة 
األنشــطة الصناعيــة وبحيــث تتضمــن هــذه القاعــدة مؤشــرات تفصيليــة عــن اإلنتــاج 
احمللــي واالســتهاك احمللــي والــواردات مصنفــة حســب الســلع الصناعيــة اخملتلفــة، 
املســتثمرين  أمــام  املمكنــة  الفــرص  حجــم  عــن  هامــة  معلومــات  ذلــك  يوفــر  حيــث 

احملليــني واألجانــب بشــكل عــام وأمــام رواد األعمــال يف اململكــة بشــكل خــاص. 
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