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  2009أكتوبر  

  
  -:اخلالصة التنفيذية

السعودية دعم القطاع الصناعي وتشجيعه على هدفت اإلسرتاتيجية الصناعية يف اململكة العربية 
. االستثمار يف جماالت جديدة حتقق قيمة مضافة عالية وتوفر العمل ألكرب عدد ممكن من املواطنني

التي ميكن ان تسهم بشكل فاعل يف  ,وحيث ان قطاع الصناعة البحرية من القطاعات كثيفة العمالة
الدراسة اىل رصد ابرز املقومات  والفرص املتاحة للصناعات فقد تعرضت . حتقيق أهداف تلك اإلسرتاتيجية

وقد  . مع االشارة اىل املعوقات التي حتد من انطالقتها ألجل احلد منها  ,البحرية باملنطقة الشرقية 
توصلت الدراسة اىل حزمة من التوصيات التي تسهم يف دعم وحتفيز الصناعات البحرية باملنطقة 

  .الشرقية

  :املقدمة
بدال من  يف دول جملس التعاون اخلليجي القطاع الصناعي السبيل األمثل لتنويع مصادر الدخل ديع

 االكتفاء الذاتينسبة جيدة من ، فهو قادر على حتقيق )النفط(االعتماد على سلعة واحدة قابلة للنضوب 
اخلارج، ما يعني توطني األموال ، وبالتايل تقليل االعتماد على االسترياد من للسلع األكرث طلبا يف أسواقها 

  .تدويرها حمليا و

 ، أي أكرث من ضعف2020حتى العام % 10توقع أن تشهد الصناعات اخلليجية نسبة منو سنوية تقدر بـيو
  .  متوسط النمو العاملي

أحلقت باالقتصاديات املتقدمة أضراراً بليغة، وتسببت  العاملية الراهنة وعلى الرغم من ان األزمة املالية
ا أدى إىل تراجع اإليرادات والعوائد ممالصناعية،  دول اجمللسيف خفض الطلب العاملي على منتجات 
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ملستقبل املنطقة كونها  بالغة أهمية ريةالكب الصناعية واألرباح للشركات، إال أنه يبقى للمشروعات
  .واملتجددةأساس التنمية املستدامة 

 دالتنويع االقتصادي الذي يع أكيد على أهميةالت  الناجتة من األزمة املالية وتداعياتها الدروس وان ابرز
  .ع الصناعي الركيزة األساسية لهالقطا

، بحجم استثمارات لسمن الناجت احمللي اإلجمايل لدول اجمل% 10بـ يسهم القطاع الصناعيوعموما فأن 
  .2006مليارا يف  118ر، قياسا بـمليار دوال 147نحو  2008عام  بلغ حتى نهاية 

، شريطة استمرار 2012ويتوقع أن تتجاوز االستثمارات الصناعية اخلليجية حاجز الرتيليون دوالر بحلول 
 12022يبلغ حاليا  دول اجمللسوتشري البيانات إىل أن عدد املصانع يف  النمو بنفس الوترية املتوقعة، 

 1529ألف موظف وعامل، موزعة على  972.7مليار دوالر، تشغل  146.8رات قدرها مصنعا باستثما
ألف  148مليار دوالر، يعمل فيها  11.16مصنعا للمواد الغذائية واملشروبات والتبغ باستثمارات قدرها 

مليار دوالر،  2.12مصنعا للمنسوجات واملالبس اجلاهزة واجللود باستثمارات  726موظف وعامل، و
 50مليار دوالر وتشغل  1.217مصنعا للخشب ومنتجاته باستثمارات  918ألف عامل، و 101ل وتشغ

ألف عامل،  51.5مليار دوالر، وتشغل  3.4مصنعا للورق والطباعة باستثمارات  778ألف عامل، و
ر، مليار دوال 81.7مصنعا للصناعات الكيميائية ومنتجات البرتول والفحم والبالستيك باستثمارات  2478و

مصنعا ملنتجات اخلامات التعدينية غري املعدنية عدا الفحم والبرتول  1961ألف عامل، و 195وتشغل 
  .ألف عامل 148ليار دوالر وتشغل م 18.8باستثمارات 

ألف  30مليار دوالر تشغل  14.6مصنعا للصناعات املعدنية األساسية باستثمارات  147إضافة إىل 
مليار دوالر  13.5املنتجات املعدنية واملاكينات واملعدات باستثمارات مصنعا لصناعة  2198عامل، و
ألف  17مليون دوالر تشغل  696مصنعا للصناعات األخرى باستثمارات  287ألف عامل، و 232.6تشغل 

  1.عامل

مصنعا بحجم استثمار يبلغ  4441وتتصدر اململكة العربية السعودية القطاع الصناعي اخلليجي بنحو 
السياسات االقتصادية للمملكة العربية السعودية برتكيزها على القطاع  تتسمحيث  .يار دوالر مل 91.8

 , معدالت االستثمار من اجل توطني واستنبات الصناعة والتقنية واملعرفة ىالصناعي والسعي جلذب أعل
االقتصادية السعودية وقد كانت غاية السياسات    .جماالت لتلك االستثمارات يف االقتصاد الوطني إيجاد  و

طلب توفري قاعدة مما يت ,السعي لتحويل امليزة النسبية يف اململكة العربية السعودية اىل ميزة تنافسية
 ,وإسرتاتيجية واضحةقوية للعلوم والتقنية متكاملة مبقوماتها البشرية وجتهيزاتها املادية واملؤسسية، 

االهتمام البالغ برفع كفاءة استخدام املوارد  علىعالوة  ,مع خطة متكاملة للوصول اىل األهداف 
االقتصادية ومبا يضمن رفع إنتاجية عناصر اإلنتاج لتدعيم القدرات التنافسية الناجمة عن وفرة موارد 

                                                            
بتاريخ  www.ameinfo.comمقال منشور يف املوقع االلكرتوين  ,القطاع الصناعي يف دول جملس التعاون اخلليجي/ احمد حسني الدوسري.د - 1
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وتعد املنطقة الشرقية قاعدة الصناعة يف اململكة العربية  .الطاقة واملوارد املالية
 .لها السعودية حيث تتوفر املقومات األساسية

على  مقومات الصناعة يف املنطقة الشرقية مع الرتكيز ابرز وضحي ومن هذا املنطلق فان بحثنا املكتبي  
  .التي ميكن توطينها يف املنطقة حيث تتوفر لها بيئة مناسبة متاما الصناعات البحرية
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  :هدف البحث
البحرية باملنطقة االستثمار  يف الصناعات ومعوقات مقومات واقع وتسليط الضوء على 

  الشرقية

  :أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من الفرص الواعدة لالستثمار يف الصناعات البحرية باملنطقة الشرقية 

  .باعتبارها صناعة إسرتاتيجية  ترتبط بقطاعات اقتصادية عديدة

  :بحثحمتويات ال
  مفهومها ومدى توطنها يف دول جملس التعاون اخلليجي ,الصناعات البحرية: اوال

  الصناعات البحرية  باملنطقة الشرقية واقع ومقومات: ثانيا

  معوقات الصناعة البحرية باملنطقة الشرقية: ثالثا

 االستنتاجات والتوصيات
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  -:التعاون اخلليجيمفهومها ومدى توطنها يف دول جملس ,الصناعات البحرية: اوال

  :  مفهوم الصناعات  البحرية-1.1

 ,السفن ميم وإنشاء وبناء تصب هي جمموعة من الصناعات التي تعنى : الصناعة البحرية
تصميم وإنشاء املنصات البحرية  وصيانتها  ,احملركات البحرية  ,أسس اإلبحار  ,اتزانها  

  . السفن بالوقودد يزوتواجلزر الصناعية وحمطات 

كل جسم يطفو على سطح البحر خمصصاً لنقل األفراد والبضائع وتتعدد أنواع السفن من  والسفن هي
ملنيوم أو املصنوعة من اخلشب أو احلديد أو األ  ,حيث الشكل والغرض واحلجم ومادة الصنع فمنها

  . 2بحسب أحجامها وأشكالها وجتهيزاتها السفن وتختلف استخدامات . الفيربجالس أو غريها

  :وفقا ألغراضها اىل عدة أنواع منها وميكن تقسيم السفن

  ناقالت النفط  .1
  ناقالت احلاويات  .2
  ناقالت البضائع  .3
  ناقالت بضائع الصب  .4
  ناقالت الركاب  .5
  السفن السياحية  .6
  السفن السريعة  .7
 سفن الصيد  .8
 السفن والقطع احلربية .9

 سفن احلفر .10
 : سفن خاصة .11

 : بها مثال املركبة او امللحقةاملعدات  نوعيعتمد نوع هذه السفن على 
 .  وغريها  سفن مسح  -سفن مراقبه  - جوية أرصادسفن  - علميه  أبحاثسفن 

   
   

                                                            
  .2000/يناير/6الصادر بتاريخ  , 9961العدد  ,صحيفة اجلزيرة السعودية - 2
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  -:توطن الصناعات البحرية يف دول جملس التعاون اخلليجي - 1.2

  :اإلطار التاريخي

بصناعة السفن واملراكب  منذ أقدم األزمنة وسكان دول جملس التعاون اخلليجي يتميزون
لعب املوقع اجلغرايف . مهارتهم يف املالحة ومعرفتهم التامة بعلم الفلك  وذلك ناجم عن ,

وارتياد اخلليجيني أماكن بعيدة شملت وادي السند اإلسرتاتيجي لدول جملس التعاون اخلليجي 
دورا كبريا يف نشوء الصناعات البحرية وتطور احلركة املالحية والتجارية فيها منذ حقب  . 3أسياوشرق 
خالطت الشعوب  وتعود مهارة اخلليجني يف ركوب البحر وتطوير صناعاته اىل انها .سحيقة

القدمية و تعلمت منها ركوب البحر، وخاصة البحرين وشرق اجلزيرة العربية، فإن طبيعة 
و تذكر األخبار أن اخلليج العربي عرف االزدهار التجاري . ا من االتصال بالبحرفرضت جو  هممنازل

من  واملنتجاتتعج باحلركة وتستورد البضائع  موانئهمنذ القرون األوىل للميالد عندما كانت 
الهند والصني، ويرى املؤرخ أمانيوس أن عرب اخلليج كانت لهم عدة موانئ وأنهم كانوا على 

استغالل ثروات الرب والبحر، وكانت األخشاب التي تبنى منها السفن عندهم  مقدرة فائقة يف
. تستورد من الهند، وجتلب يف بعض األحيان من املناطق الشجرية والغابات يف أرض عمان

وكان يف البحرين موانئ بحرية عديدة وأشهرها اخلط والعقري، ودارين، والزارة، وأوال وغريها، 
للسفن  اخلليج العربيقع كلها تضعنا أمام حقيقة صنع سكان فالبحر واملوانئ واملو

   .4وركوبهم البحر

أول دولة غري أوروبية يصل نفوذها إىل  أصبحت عُمان  اخلليجية صناعة السفن  ونتيجة تطور
كما كانت يف فرتات أخرى ، قوة بحرية سياسية مؤثرة .   أفريقيا ، ويستمر هناك مئات السنني 

البحرية  وصالتها إىل الصني ، والواليات املتحدة ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وشكلت  عالقاتها  امتدت
هامة أسهمت  اقتصاديةأداة  كانت كما ان صناعة السفن . العمانية  اليد الطويل والقوية لها 

، أو  طريق التبادل التجاري ، الداخلي واخلارجي والنقل عُمان االقتصادي ، سواء عن  إزدهاريف 
وما السفينة احلربية سلطانة ، التي أرسلت إىل ميناء نيويورك . وحمار اللؤلؤ  صيد األسماك ، 

، إال شاهداً جلياً  يف الواليات املتحدة ، حتمل هدايا السيد سعيد بن سلطان للرئيس األمريكي  
ثلث، وهو السفن اخلليجية بالشراع امل تتميز. 5على عظمة األسطول العماين يف ذلك الوقت

وكان للخليجيني دور مهم يف نقل هذا الشراع اىل البحر . شراع سائد حتى يومنا هذا 
 األوربيونالباحثون أنه لوال الشراع اخلليجي املثلث ملا قام  شري اليهاملتوسط ، ومما ي

، وينسج الشراع من  6برحالتهم احمليطية التي استكشفوا فيها مناطق جمهولة من العامل

                                                            
  2003، ص) 20001ـ  2000سنة ,دار الكتاب اجلامعي : العني(معن خليل عمر ، جمتمع االمارات واملفاعيل العمالقة ، 3
 م2009أغسطس  06اخلميس  , 2526: العدد  ,جريدة الوسط ,تطور صناعة السفن يف البحرين/ حسني حممد حسني 4
 http://www.nabdh‐alm3ani.net/articles‐action‐show‐id‐397.htmمقال منشور يف / العمانيون والبحر 5
 بحث منشور يف موقع دنيا الوطن االلكرتوين ,قصة كفاح جميد ..السفن واملراكب يف اخلليج العربي /ابراهيم خليل العالف .د 6
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أحد البحارة الغربيني ان  الحظويف القرن التاسع عشر . يل خز الهند أو سعف النأوراق جو
كما لوحظ بان السفينة . السفن اخلليجية ليس فيها وسيلة لطي الشراع عندما يكفهر اجلو 
وقد . القارب ، والدونيج : اخلليجية حتمل فوق ظهرها مراكب صغرية للنجاة وهي على نوعني 

وللسفن صاري يسمى الدقل وهو من جذع .يف الدونيج ) 4(جال مقابل ر) 15( يحمل القارب
او املرساة فكان غليظا الدفة  Angkorأما االنكر . قدما )  76(النخيل، وقد يصل طوله اىل

ومن الطريف . فيه، وهو يف السفن اخلليجية يصنع من احلجر ويف وسطه ثقب للحبال 
اي ) ماداراتا(لقوتها ومتانتها، عرفت يف الهند باسم االشارة اىل أن السفن العربية اخلليجية، 

  اخلاص دوله من دول جملس التعاون اخلليجي منطهالكل ومما ينبغي ذكره ان   .  مدرعات
بحيث  ,وعمانية وسعودية فهناك سفن بحرينية وأخرى كويتية وإماراتية وقطرية ايف سفنه

) شكل هيكلها( من متييز السفينة ومنشأها من صناعتها نياخلليجي البحارة يستطيع
 للعلم ليس فقط. أو قطرية أو كويتية  إماراتية ههذ: أي سفينة نحوهم  قدوم فيقولون عند

الطلب ومل تكن هذه الصناعة مقتصرة على   الذي حتمله ولكن لشكل وتصميم السفينة 
السفن  وإحجامكما تطورت أشكال .  فة اخملتل األسواق، بل كانت معدة للتصدير اىل احمللي 

، فمن البانوش الذي ابتكر يف  التاريخ اخلشبية حسب تطور املهن البحرية وتنوعها عرب
سنبوك غري  األصلالثالثينات من القرن املاضي، والذي حور لكي يعمل باحملركات، وهو يف 

التي تستخدم يف  ألنواعاوغريها من اىل الطراد  شكل مقدمته اىل الشوعي، والبوم، والبغلة
  .والغوص عن اللؤلؤ ونقل البضائع والركاب األسماكصيد 

   :صناعة السفن اخلليجية الراهنة 

من  جملس التعاون اخلليجي دولادة  يف بعض اجلاوالت احمل ويف العصر الراهن بذلت بعض
املاضية، ظهرت يف السنوات القليلة   كماصناعة السفن التقليدية،  طويرأجل تأصيل وت

صناعة ) مشاهد(بعض املراكز الثقافية اخلليجية التي حرصت على استعادة سيناريوهات 
السفن يف اخلليج العربي، خاصة وأن هذه الصناعة، ارتبطت باخلليجيني كأناس كانوا يرتادون 
البحر وميخرون عبابه واالهم من ذلك السعي باجتاه احملافظة على النجارين املهرة القالئل 

   .7ذين برعوا يف بناء السفن واملراكبال

اال ان الصناعات احلديثة للسفن وما يرتبط بها من مكائن وجتهيزات ومستلزمات ال تزال   
 االحلاق على الرغم من اجلهود الهادفة اىل , متواضعة يف دول جملس التعاون اخلليجي

حلبة السباق واملنافسة لتحتل مساحة واسعة يف وحماوالت متكينها  ,مبثيالتها العاملية 
 بتطبيق املواصفات العاملية يف اجلودة ونقل التكنولوجيا وتطوير صناعة املواد الدولية وذلك

القوارب واليخوت  تقف عقبة يف  اخلاصة بالرتاخيص وحتركات وال تزال التشريعات.املغذية
 ,ضهاعلى الرغم من توفر مقومات نشأتها ومتطلبات نهو .تلك الصناعةطريق تطور 

بحيث ان ثلث اليخوت ,وأهمها ارتفاع حجم الطلب على السفن واليخوت يف دول اجمللس 
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وان الشركات العاملية . 8الفاخرة يف العامل مملوكة من قبل مواطني دول اجمللس
املصنعة للسفن واليخوت تتسابق للفوز بعقود جتهيز لدول اجمللس وتقيم املعارض 

مثل معرض دبي العاملي  .اجمللس للرتويج لصناعاتهاالسنوية وامللتقيات يف دول 
، و حققت الشركات العارضة فيه 2008مارس ) 15-11(للقوارب، والذي أقيم يف املدة

مبيعات عالية خالل األيام الثالث األوىل من املعرض، حيث شهدت بعض القطاعات مبيعات 
ضافة إىل بيع واحد  من اليخوت كبرية كاملعدات والتجهيزات البحرية، والقوارب الصغرية، باإل
ومعرض اخلليج للصناعات . 9تالضخمة التي وصلت قيمته إىل بضعة ماليني من الدوالرا

يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية  2008يونيو )23- 21(الذي نظم للمدة البحرية
دولة  19شركة رائدة يف قطاع الصناعات البحرية من حوايل  80أكرث من املتحدة وضم 

، اليونان ، الهند ، إيران ،  أسرتاليا ، البحرين ، كندا ، الصني ، الدمنارك ، فرنسا ، أملانيا :منها,
، السعودية ، سنغافورة ، جنوب إفريقيا ،  إيطاليا ، ماليزيا ، هولندا ، الرنويج ، الفلبني ، قطر

كما نظم يف مملكة البحرين . واإلمارات العربية املتحدة  إسبانيا ، تونس ، بريطانيا ، أمريكا ،
، يف جزر أمواج 2009إبريل  25إىل  21معرض البحرين العاملي األول للقوارب يف الفرتة من 

 150جهة عرض عاملية وإقليمية ودولية متثل أكرث من ) 100( مبملكة البحرين وضم أكرث من
عرض خمتلف القطاعات البحرية من بينها اليخوت عالمة جتارية خمتلفة، حيث   مت من خالله 

واملعدات واإلكسسوارات واحملركات والتزلج على املاء والغطس والقوارب الشراعية 
يقوم مركز دبي التجاري العاملي وبدعم من الهيئة العليا س  وأخريا . والصيد والتأمني البحري

الدورة االفتتاحية األوىل من معرض  للسياحة واآلثار يف اململكة العربية السعودية بتنظيم
 والتي تضم  2009/  اكتوبر/ 17 -14خالل الفرتة  ,يف مدينة جدة السعودية الدويل للقوارب

إىل جانب أحدث ,الرتفيهية للشركات املصنعة إقليميا وعامليا القوارب  أكرب تشكيلة من
الرغم من ان تداعيات وعلى  ، معدات املالحة البحرية وجتهيزاتها وخدماتها يف اململكة

الصناعة البحرية  على بعض منتجات األزمة املالية العاملي قد تركت بصماتها على الطلب
اال ان بقية املنتجات  ذات املواصفات الراقية واألسعار املرتفعة يخوت الرفاهية مثل 

قوارب  وقوارب املواصالت، وقوارب الصيد الرتفيهي والتجاري  الصناعية البحرية مثل
 ,الزوارق التخصصية، كزوارق خفر السواحل، الدفاع املدين، واإلنقاذ  والرياضات البحرية، 

  .10وغريها مل تتأثر اال بحدود ضيقة

وتعد دولة اإلمارات العربية املتحدة الدولة اخلليجية االوىل يف جمال الصناعات البحرية احلديثة 
متيزت خمسة منها على  ,وت املتطورة مصنع للقوارب واليخ) 70(حيث يوجد فيها نحو 

فقد متكنت منتجاته من الزوارق ,يعد مصنع غلف كرافت من اكربها  , 11املستوى العاملي
                                                            

 .4/10/2008العدد الصادر يف ,جريدة القبس الكويتية  - 8
9- www.ameinfo.com  15/3/2008العدد الصادر يف يوم  

منشور يف املوقع االلكرتوين / سلطان الشعايل الرئيس التنفيذي جملموعة الشعايل مارينلقاء مع السيد  - 10
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األحواض اجلافة كما تعد جمموعة  .واليخوت من منافسة املنتجات األوربية يف عقر دارها 
اذ ,ة البحرية الهامة  واحدة من الشركات الصناعي ,التابعة جملموعة دبي العاملية العاملية

األحواض اجلافة "حتالف خمس شركات عاملة يف جمال الصناعة البحرية هي  انها تتألف من
األحواض اجلافة "، و"جداف دبي"و" أحواض دبي اجلافة"التي تضم شركتي " دبي-العاملية
اض اجلافة األحو"، و")بان يونايتد مارين"التي كانت تعرف سابقاً باسم " (سنغافورة -العاملية
بالتنيوم "، و"بالتنيوم لليخوت"املعنية بتطوير األرض البكر يف اندونيسيا، و" باتام -العاملية

ومتتلك   ثالثة أحواض لتنظيف قاع السفن وحوضني عائمني ورافعة ". إلدارة اليخوت
مرتاً إلدخال وإخراج األحمال ورافعة عمالقة للسفن تستطيع رفع ما  120هيدروليكية بطول 

مرسى جافا، ثالثة منها مغطاة لبناء ) 44(طن مع  3000آالف طن وأخرى بطاقة رفع  6زنته 
طن، إضافة إىل ستة  700وتصليح السفن العمالقة، ورافعة يخوت قادرة على رفع 

كيلومرتات خمصصة لألحواض املائية، من شأنها ترسيخ مكانة دبي اإلقليمية كمحطة 
وستتمكن اجملموعة اجلديدة املعنية بنشاط بناء . بحريةعاملية كربى يف جمال الصناعة ال

السفن اجلديدة وتصليحها وحتويله من تقدمي خدمات السفن بكافة أنواعها وأحجامها، اىل 
بناء وإنشاء  ناقالت النفط اخلام العمالقة واملنشآت البحرية و  العبارات املائية واملراكب 

  .والنزهة والرياضات البحريةفضال عن مراكب الصيد . 12الفارهة اخلاصة

 هاموقع : أسباب أهمها  لعدة وتعود املكانة املميزة لدولة اإلمارات يف الصناعات البحرية 
فهي صلة الوصل بني إفريقيا وأسيا وأوروبا ، باإلضافة إىل البنى  اإلسرتاتيجي الهام واحليوي 

 فضال عنمها اإلمارات ، يف الدولة والتسهيالت اخملتلفة التي تقد التحتية املتكاملة
: تكلفة إصالح السفن يف الدولة مقارنة مع مثيالتها يف الدول األخرى مثل  انخفاض سعر

مدينة دبي ومتيز تسهيالت وخدمات  13وغريها اندونيسياأوربا ، اليابان ، الصني ،  تركيا ،
حاجة  يف دبي لتلبيةمتكاملة اخلدمات تسعى إىل تأمني أحواض للسفن حيث ,املالحية 

  .لدولةالقطاع املتنامية يف ظل منو ظاهرة متلك اليخوت والقوارب يف ا

تليها يف األهمية مملكة البحرين التي تعد أقدم دول اجمللس يف الصناعة البحرية حيث  
أنشأت فيها عدة ورش ومعامل لتصنيع وصيانة سفن الصيد منذ عقد اخلمسينيات من 

ومبرور الزمن توفرت فيها اغلب متطلبات البنية التحتية للصناعة البحرية   . القرن املاضي 
حلديثة املزودة بخدمات كاملة، كما أنها تتمتع مبوقع مميز حيث أنها ال كاملراسي واملوانئ ا

كما أنها تبعد . تبعد سوى مسافة يوم واحد يف القارب من اإلمارات العربية املتحدة والكويت
هذا باإلضافة إىل أن . بضع ساعات إبحاراً من قطر، ولذا تعد وجهة مثالية لسياحة القوارب

من السعودية مبا يوفره ذلك من الوصول السريع واملريح للمملكة عرب البحرين تتميز بقربها 
شركة ( يف العامل  السفن إلصالحاجلافة  حواض األيوجد بها أحد أكرب و .جسر امللك فهد

                                                            
منشور يف املوقع االلكرتوين  /حامد بن الحج الرئيس التنفيذي للعمليات يف جمموعة األحواض اجلافة العامليلقاء مع السيد  - 12
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منشور يف املوقع االلكرتوين ملركز اكسبو الشارقة بتاريخ / رئيس غرفة جتارة وصناعة الشارقة -تصريح للسيد احمد حممد املدفع - 13
  .2008/يونيو/23



 يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية الصناعات البحريه

 

11   غرفة الشرقية  |مركز الدراسات والبحوث

 

 لرتفيه البحري اكما يوجد فيها عدد من الشركات واملؤسسات املتخصصة بخدمات ).  أسري
كما توفر . للمواطنني والسائحني لرتفيهية املتكاملةتقدمي احللول البحرية اوالتي تقوم ب

حكومتها جمموعة من احلوافز والتسهيالت واخلدمات اللوجستية  جلذب االستثمارات 
  .  وتوطينها يف البحرين

 واملياه كالطاقة الكهربائية األساسية لها اخلدماتتوفري املواقع املالئمة للصناعة و كتوفري
مما دفع العديد من  .لها وتوفري التسهيالت املالية  ,إعفاء الصناعات من الرسوم اجلمركية و

شركة دينا البالد للخدمات  فمثال باشرت . الشركات األجنبية والعربية اىل االستثمار فيها 
الصغرية  تشييد مرفأ إلصالح السفنبالبدء بتوفري مستلزمات  )السعودية(البحرية 

على األرض الالزمة للمشروع يف إحدى املناطق   الشركة  حصلت أن بعد هافيواملتوسطة 
  . 14البحر علىاملطلة 

 ,وتعد شركة ناس للمقاوالت امليكانيكية يف مقدمة الصناعات البحرية يف مملكة البحرين
يتم  التي . فقد جتاوزت تصنيع الزوارق والقوارب اىل تشييد احلفارات البحرية العمالقة

بالشراكة مع  وذلك استخدامها يف تعميق البحار واألنهار واستخراج املواد من قاع البحار
حيث تقوم الشركة بالتصنيع والتجميع والعزل وتقوم شركة    »أليكوت«الشركة األمريكية 

أليكوت مبتابعة جميع مراحل التنفيذ، والتي تنتهي باختبار احلفار والتأكد من مطابقته 
ت واملواصفات العاملية، مبا يضمن أعلى معايري اجلودة واألمان العاملية، وشركة للتصميما

، وشهادة »ISO14001«و  »ISO 9001«ناس امليكانيكية حاصلة على شهادة 
»OHSAS 18001« والتي تشهد باخلربة الواسعة للشركة يف جمال تصنيع وتركيب ،

ات واملركبات واملواسري، وتطبيق أعلى املعدات امليكانيكية واإلنشاءات الصناعية واخلزان
ويتبع للشركة أربعني شركة أخرى  .معايري اجلودة والسالمة املهنية واحملافظة على البيئة

األرصفة العائمة والبارجات البحرية التي يتم استخدامها  التي تنتجناس البحرية شركة منها 
من منتجات ناس إىل السوق  % 70تصدير نحو  ويتم  يف نقل املعدات والبضائع السائبة

ويتضح مستوى النمو يف الصناعة  .15اخلليجية فيما تصدر النسبة الباقية إىل السوق العاملية
عن أنها سوف  2008أسري البحرينية يف نهاية عام  إعالن شركة البحرية يف البحرين من

كيلومرتا بعمق  1.2مرافق جديدة تضم رصيف تصليح طوله  مليون دوالر يف بناء 188تستثمر 
مرتا مربعا مع رصيف لتفريغ  200.000تصنيع تبلغ مساحتها  مرتا حتت املاء، و منطقة 12

  .16طنا 45مرتا وطاقتها  23جديدة طولها  السفن، و اربعة زوارق سحب

ويقدر احد خرباء الصناعة البحرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عدد اليخوت والقوارب  
توقع أن يصل  و .الف قارب ويخت) 15(باكرث من  2006تعاون اخلليجي عام يف دول جملس ال
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مع توفر املزيد من املراسي واألرصفة البحرية، مقدراً ,  2010عام  ألفاً  )40 (إىل  عددها 
  ، 17بخمسة آالف يخت وقارب وحدها اإلمارات دولة  عدد القوارب واليخوت يف
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  - :ومقومات  الصناعات البحرية باملنطقة الشرقيةواقع : ثانيا

  :واقع الصناعات البحرية  باملنطقة الشرقية - 2.1

  
( والتي تبلغ على البحر األحمر واخلليج العربي، اململكة العربية السعودية بسواحلها الطويلة  حبا اهللا
وصناعية تعترب من أكرب وأهم السواحل ثمانية موانئ جتارية  على هذهقد أقامت و . كم)    2210

أن شركة أرامكو  كما. وهذه املوانئ حتتاج إىل قوارب سحب وقوارب إمداد املوانئ يف الشرق األوسط،
حتتاج ) احلقول املغمورة  يفهي أكرب شركة نفط يف العامل  ولها أعمال بحرية كثرية ( السعودية

 وإمداد وإرساءالبرتول من سحب  اجخمتلف أنواع القوارب والسفن املتخصصة لدعم صناعة إنت
التجارة اخلارجية من  % 95 عالوة على ان ما نسبته   .وسالمة وغري ذلك من األعمال البحرية املهمة

احلوض اجلاف ويوجد يف اململكة  ثاين حوض جاف يف املنطقة هو متر عرب املوانئ البحرية،   للمملكة
وتستقبل وسيلة النقل األقل تكلفة يف العامل، تعدالسفن  ان  كما.  بالدمام  مبيناء امللك عبدالعزيز

كما ان صيد األسماك  ,اململكة سنويا مئات اآلالف من احلجاج واملعتمرين والوافدين عرب النقل البحري 
باإلضافة اىل ان البحر موئال لرياضات  ,من املهن الشعبية التي  ترسخت يف البالد منذ مئات السنني 

.  ات بحرية متناميةم وجود صناعتمن احمل كل ذلك يجعل   ,ل حمطات سياحية هامةوالسواح ,عديدة 
م حيث 1972عام   مصانع إلنتاج القوارب احلديثة يف اململكة العربية السعودية  إنشاء وكانت البداية 

ات دولة اإلمار  يتم استريادها من  بل هاإلنتاجومل يكن هناك مصانع  القوارب كبريا الطلب علىكان 
للقوارب  اخلليج    مصنع  إنشاءمت  حتى .  غريها من دول العاملأو  األخرى العربية أو بعض دول اخلليج

 .مت إشهار شركة الزامل للخدمات البحرية 1977ويف عام .  م1972عام  يف املنطقة الشرقية 
 .تعمل يف جماالت جتارية متنوعة  ,ملواطنني سعوديني ٪ 100 مملوكة بنسبة كشركة سعودية

اخلدمات   ؛ هاعمل ويشمل نطاق . خدمات البحرية يف منطقة الشرق األوسطللمزود فهي اكرب 
ومما ينبغي . املوانئ البحرية خدمات السفن و وإصالح    ، واستئجار السفن   السفن بناءالبحرية ، 

التي قامت ببنائها لصالح  UT733 - 2تدشني أحدث سفنها من طراز بذكره ان  شركة الزامل قامت 
يف شهر سبتمرب   أن شركة الزامل وقعت كما.2009يف مطلع شهر يناير  شركة أرامكو السعودية

 نهاعقدا مع القوات البحرية السعودية لتصنيع سفينتني مبواصفات خاصة؛ األمر الذي يؤكد أ 2008
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اسرتاتيجي وهي تصنيع سفن تعمل لصالح القوات البحرية امللكية مرحلة جديدة ذات طابع  تدخل
وأهمية توطينها خاصة أن اململكة لها  اإلسرتاتيجيةما يؤكد أهمية هذه الصناعة   السعودية

العاملية  لشركات  »لويدز ليست«وكان  تقييم هيئة . 18شواطئ كبرية على اخلليج العربي والبحر األحمر
قد صنف شركة الزامل يف املركز الثاين بعد  2008بناء السفن ملنطقة الشرق األوسط والهند، لعام 

 ع، ومنت أعمالها بشكل كبري م1990مطلع العام   البالد جمموعة ديناوتأسست  .19موانئ دبي العاملية
  الدمام وجدة، وتقدم خدماتوتقع مكاتب الشركة يف. اخلدمات البحرية يف الشرق األوسط اتساع

، )النفط أنابيب حتت املاء، ومنصات التنقيب عن(بحرية متنوعة تشمل إصالح السفن، وتصنيع الصلب 
وتكنولوجيا املياه  والشحن والتفريغ وتشغيل وصيانة املوانئ واحلرف واخلدمات البحرية والغوص

ح وصيانة السفن، وتشغيل القطع البحرية إدارة املوانئ البحرية وإصال وحتلية املياه والصرف الصحي
 .السفن، ومتلك الشركة أحواض إصالح يف السعودية وإعادة بناء

التحالفات مع شركاء يف الصناعات البحرية يف العامل يف جماالت  عددا من دعقمتكنت الشركة من و
ملعدات البحرية الشحن، وبناء السفن، وشركات املقاوالت البحرية مصنعي ا الشحن البحري ووكاالت

يف شراكة مع شركة عبداهللا أحمد ناس  2005الشركة يف العام  ودخلت .  اإلمداد والتموين  سفنو
 شركة البحرينية لتأسيس DINA  TECH  DIVE  COMPANY من  % 50؛ إذ متلك دينا السعودية

املستثمرين  أحد   % 25 ميلكو % 25حني متلك شركة عبداهللا أحمد ناس وأوالده  املشروع، يف
تشييد مرفأ على موافقة احلكومة البحرينية ل  2009وقد حصلت الشركة يف شهر سبتمرب  .األفراد

  . 20 إلصالح السفن الصغرية واملتوسطة قبالة السواحل البحرينية

عام  حمدودة إذ كانت ما بني وكانت الطاقة االنتاجية يف البداية 1991عام  عامل القواربثم انشأ مصنع 
البداية على  حيث كان الرتكيز يف قدماً 14/25 من حجمالواحد  قوارب يف الشهر 4م ما يعادل 91/94

 82قدماً وحتى  16تبدأ من , قوارب النزهة و على عدة أحجام   نتاجوامت التوسع  بعدها ,قوارب الصيد 
ول أمصنع النسر للفيربجالس وانشأ .  1994عام  مصنع عيسى آل بوعينني للقوارب وتأسس.  21قدماً

مصنع شاهني لصناعة  و  .1995يف اجلبيل عام التقليدية  الصيد قوارب يف صناعة  متخصص مصنع
 املواصفات  وفق 1998عام  مصنع الدانة للقوارب واليخوتثم انشأ  .1997 عام  القوارب باجلبيل

ثم . لبحريةبأحدث املعدات واآلالت ا وقد جهز. سعودي مدينة الدمام برأسمال يف  واملقاييس العاملية 
بحيث بلغ عدد املنشآت التي تقوم بإنتاج القوارب والسفن , استمرت مسرية إنشاء مصانع وورش أخرى

منشأة مسجلة لدى غرفة جتارة وصناعة املنطقة الشرقية لغاية ) 30(السفن حوايل  اواصالح وصيانة
خصوصا واململكة العربية السعودية عموما تستوعب اال إننا نعتقد بان املنطقة الشرقية . 2009عام

البل بحاجة اىل املزيد من االستثمارات يف جمال الصناعات البحرية والصناعات واخلدمات املكملة  ,املزيد 
   .لها

  
                                                            

  .1/2009/ 13صحيفة اجلزيرة االلكرتونية عدد يوم  - 18
  .2008/فرباير/8الصادر يف , 10664العدد  ,صحيفة الشرق االوسط  - 19
  .2009/   سبتمرب/ 11العدد الصادر يف  ,صحيفة الوسط البحرينية  - 20
  منشور يف املوقع االلكرتوين ,القوارب يف املنطقة الشرقية مدير عام مصنع عامل / لقاء مع السيد طارق الدوسري - 21
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  :مقومات الصناعة البحرية باملنطقة الشرقية - 2.2

من العوامل واملقومات الرئيسية  تتوفر يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية العديد
 .لقيام وتوطن الصناعة فيها ومبا مينحها ميزة نسبية ميكن حتويلها اىل ميزة تنافسية إقليميا وعامليا 

انعكست الرثوة النفطية التي حظيت بها اململكة بشكل إيجابي يف حتسني مستويات املعيشة فقد 
أدناه نستعرض ابرز تلك املقومات بشكل عام  ثم  ويف 22وجذب االستثمارات وتطوير البنية األساسية

 :نعكسها على قطاع الصناعات البحرية وكاالتي

  :املواد األولية )1(

منتجات صناعات  او) خامات(صورتها الطبيعية  يف سواء  على املواد األولية  الكثري من الصناعات تعتمد
 الذي يصنع كمادة أساسية السجالفايرب     وتعتمد صناعة القوارب على .إلنتاجهامواد أولية  أخرى باعتبارها

فضال عن املنتجات البالستيكية واملعدنية التي تنتشر مصانعها يف املنطقة  ,يف مدينة اجلبيل الصناعية
  .الشرقية

 :                               السـوق )2(
السوق احمللى رتبط وي. جناحهاأهم مقومات  من  الصناعة ويعتربنييلعب دور كبري فى جذب وتوط

أما السوق .مستوى دخل الفرد  او انخفاض  ارتفاععليه من  اإلقتصادى للدولة وما يرتتب ورحلة النممب
 يفوتتوقف قدرة السوق . األسواق العاملية يفالوطنية على املنافسة  السلع درةفيتحدد بق اخلارجي

 من الصناعي نيوتظهر أهمية السوق فى التوط .الشرائية الصناعة على سعته وقدرة سكانه  جذب
وفيما يتعلق بالصناعة البحرية فأن الطلب يعد مرتفعا .  أسواقهاخالل تكلفة نقل املنتجات الصناعية اىل 

على منتجاتها  يف اململكة العربية السعودية خصوصا ودول جملس التعاون اخلليجي  عموما  بسبب 
لدرجة ان ثلث اليخوت ,تفاع مستوى الدخل والرثوة لقطاع واسع من سكانها وار ,طبيعتها البحرية 

والنمو السريع للسياحة البحرية واملشاريع العقارية املطلة . 23الضخمة يف العامل مملوكة ملواطنيها
ومنو قطاع الصيد البحري  ,واالهتمام الواسع بالرياضات البحرية من قبل مواطنيها  ,على سواحلها

 ,ضال عن تصاعد احتياجات القوات البحرية للزوارق والقطع البحرية ملراقبة وحماية شواطئها ف ,فيها 
 .وتوجهاتها يف جمال توسيع النقل البحري بالعبارات لألشخاص والبضائع مع البلدان  املشاطئة لها

لب دول اغأن االستثمارات الهائلة يف مشروعات التطوير والتنقيب يف قطاع النفط والغاز يف كما 
، والسيما يف املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية وكذلك يف   جملس التعاون اخلليجي

  .24سفن وقوارب العمل والقطع البحرية مثالية لزيادة الطلب على، ستوفر فرصا  البحرين 

                                                            
  .2009/فرباير/ 3بتاريخ  , 5594العدد  ,منشور يف صحيفة االقتصادية  , 2020ملخص اإلسرتاتيجية الوطنية للصناعة حتى عام  - 22
23 -www.saudiboat.com  
  .العدد الذي سبق ذكره  ,صحيفة الوسط البحرينية   -24
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السعودية التي  أراموشركة  (متتلك أكرب شركات إنتاج النفط يف املنطقة،  السعوديةاململكة العربية 
األمر الذي يؤدي إىل وجود جميع أنواع خدمات الدعم  )من حجم النفط العاملي % 10تزود العامل بنحو 

حاجة إىل بوارج ومراكب لإلقامة، ب وهي ،  إىل جانب األجهزة واملعدات واآلالت واألرصفة البحرية. اإلضافية
 هناك حاجةيف الواقع . ة واإلنشاء ومد األنابيبوسفن لنقل الطواقم، وسفن توريد، وسفن خلدمات الصيان

  .25 إىل جميع أنواع القوارب والعديد من الزوارق الالزمة للناقالت التي حتتاج إليها الشركات النفط

  :املوارد البشرية )3(

وتختلف أهميته من صناعة ألخرى وله تأثري  الصناعي نيمن العوامل املؤثرة فى التوط يعترب عنصر العمل 
وبالنسبة  .لإلنتاج الصناعة التى متثل فيها نسبة العمل نسبة كبرية من التكاليف الكلية نيفى توط كبري

ويتوفر يف املنطقة الشرقية طلب عايل على العمل  ,للصناعات البحرية فانها من الصناعات كثيفة العمالة 
م يف املعاهد التقنية ميكن توظيفهم وتدريبهم على رأس العمل او يف دورات تقا‘ من قبل املواطنني

يف اململكة او خارجها كما وان تشريعات اململكة تتيح استرياد املوارد البشرية الالزمة لهذه الصناعات 
  .السيما يف احللقات الفنية غري املتيسرة حمليا

   :رأس املال )4(

ال متثل رؤوس االموال عقبة كبرية أمام الصناعة يف دول اجمللس عموما واململكة العربية السعودية 
كما ان املصارف وشركات التمويل  ,خصوصا حيث ميتلك قطاعها اخلاص قدرات متويلية ممتازة 

  .قةاملتخصصة فضال عن الدعم احلكومي كلها قنوات تصب يف حقل دعم االستثمار الصناعي يف املنط

  : التحتية البنية )5(

مبا فيها املشاريع ,كافة املشاريع التنموية  لقيام وتطوير عنصرا هاماوتطورها يعترب  ةالتحتي ةإنشاء البني 
الصناعية التى تتمتع بتطور البنية التحتية مراكز جذب  الصناعية لذلك تعترب املراكز احلضرية واملناطق

واسعة من األراضي املستصلحة  مساحات   تتوافر يف اململكةبالنسبة للصناعة البحرية و .تللصناعا
كما ان وجود احلوض اجلاف يف  .تطوير الصناعة والسياحة البحريةومشاريع الواجهات البحرية التي تدعم 

والسواحل الطويلة على اخلليج العربي تدعم توطني الصناعة البحرية يف  ,بالدمام ميناء امللك عبدالعزيز 
  .رقيةاملنطقة الش

  :الطاقة )6(

وميزة نسبية كبرية للمملكة العربية السعودية بعامة  ,من عوامل توطن الصناعةهاما  عامالً  دتع
    .واملنطقة الشرقية بخاصة

 
 

                                                            
منشور يف صحيفة  ,االسرتالية العاملية للمعارض البحرية املتخصصةرئيس جملس إدارة بريد مارتامي وبريد ايفنتز، نيل بريدلسيد تصريح ل - 25

  .العدد السابق ,الوسط البحرينية 
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  :السياسات احلكومية )7(

يف ميكن أن يكون لها تأثرياً إيجابياً اذ .  تلعب األهداف والسياسات احلكومية دورا هاما يف توطني الصناعة
فى منطقة خاصة أو إنشاء مصانع جديدة فى مناطق حمددة وكالهما يؤثر فى  صناعة معينةتوطني 

 وتسعى حكومة اململكة اىل جعل املنطقة الشرقية عاصمة الصناعة اخلليجية. وتطورها  توزيع الصناعة
بحلول عام حددت أنه سيكون للمملكة  السعودي بعيدة املدى لالقتصاد الوطني  26وان اإلسرتاتيجية

مما م اقتصاد متنوع قادر على توفري فرص العمل وحتقيق أعلى معدالت الرفاهية ألبناء اململكة،2020
   .  يعزز من السعي لتوطني الصناعة البحرية باملنطقة الشرقية

  : الصناعي الرتباط )8(

 ,االقتصادية األخرى عمق االرتباطات األمامية واخللفية التي تربطها بالقطاعات ب تتميز الصناعة البحرية 
لقطاع الصناعي يف األمر الذي يؤدي اىل حتريك ا. مدخال صناعيا  ) 89(فصناعة السفن والقوارب تضم حوايل  

قطاع النقل  ,القطاع السياحي  ,كما ترتبط بقطاعات االقتصاد األخرى كقطاع الصيد البحري  .البالد وتنميته
وقطاع البناء  ,وقطاع النفط  ,والقطاع العسكري  ,ياضي والقطاع السياحي والقطاع الر ,واملواصالت

تتالقى وتتكامل مع الصناعات والقطاعات  هامة  إسرتاتيجيةصناعة  وعليه فإنها. واإلنشاء البحري
  .االقتصادية باملنطقة الشرقية

  :  اخلدمات )9(   

النقل ، البنوك ،اآلمن ، يحدد االقتصاديون تسعة خدمات ميكن أن تستخدمها املصانع يوميا هي خدمات 
البورصة ،معاجلة البيانات، العقود و االتفاقيات ،التصرف فى النفايات ، اإلعالنات ، الطباعة والتصوير باإلضافة 

وهذه جميعها متوفرة  ,إىل خدمات أخرى هامة كأعمال التأمني ، احملاسبات ، االستشارات القانونية 
  .ومتاحة باملنطقة الشرقية من اململكة

  :عوامل أخرى) 10(

وهذه عوامل .  البيئة بشكل عام ,املناخ . منها املياه  توجد عوامل أخرى تتحكم فى موقع الصناعات  
  .ةتدعم توطن الصناعات البحرية باملنطقة الشرقي

   

                                                            
  .2009/ايرفرب/ 3بتاريخ  , 5594العدد  ,منشور يف صحيفة االقتصادية  , 2020ملخص اإلسرتاتيجية الوطنية للصناعة حتى عام  - 26
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  -:معوقات الصناعات البحرية باملنطقة الشرقية:ثالثا
متتد عرب اخلليج العربي من اخلفجي شماال اىل سلوى جنوبا املنطقة الشرقية التي متتلك سواحل بحرية  

 وما حتظى به, ويف ضوء توافر جممل مقومات توطني الصناعات البحرية  ,كيلومرت   600ألكرث من 

السياحة البحرية يف اململكة عموما من إقبال كبري، سواء من السياح يف الداخل أو اخلارج، وما صمم من  
لكثري من املواقع البحرية سواء يف جدة أو ينبع أو الليث وغريها من املدن خطط وبرامج لتفعيل ا

باتت مهيأة لتصبح أحد أكرث  وما يتوفر من صناعات بحرية واعدة يف املنطقة الشرقية , 27السعودية
 وواجهة مهمة للسياحة البحرية ,إحدى أهم األسواق املالحية و حيوية يف العامل،  الصناعات البحريةمواقع 

اال إن ما يحول دون ذلك وجود عدد من املعوقات التي ينبغي اإلسراع  ,وصيد األسماك والرياضات املائية 
  : يف معاجلتها ومن أهمها

 افيه يجري  بحيثوالقوارب  بناء السفن  ومصانع ورشل عدم تخصيص أراض تطل مباشرة على البحر -1
و تأهيل املراكب  أصالحو  صيانة و  داخل البحر جتربتها صنع املراكب والسفن مبختلف أنواعها، و

ويف ذلك يشري احد أصحاب مصانع القوارب يف  .لإلبحار لتمكينها مبزاولة النشاط يف شروط السالمة
 كم وتواجهه عوائق كثرية 10بحوايل  األسماكفمواقع هذه املصانع تبعد عن ميناء صيد اجلبيل 

املرور املعلقة  إشاراتوقع اخلاص باملصانع حيث تقابلها عملية سحب القوارب من امل أثناءوخمتلفة 
 وإحداثعرقلة حركة سري املرور  والكباري ودوارات املرور اىل جانب ما يحدثه نقل وسحب القارب من

وقد  .حوايل الساعة والنصف األسماكصيد  فوضى حيث تستغرق عملية السحب حتى الوصول اىل ميناء
الكثري من الشكاوى لطلب موقع يكون بالقرب من ميناء صيد  واربأصحاب مصانع الق سبق ان قدم

منطقة   تأجري منهطلب  الذي ) ميناء اجلبيل التجاري( ئموجهة اىل املؤسسة العامة للموان, االسماك
يف خمطط  ةاحلالي للمواقعال ينع للقوارب التقليدية ليكون بدصام إنشاءارض مالصقة للبحر لغرض 

والهدف من وجود هذه املصانع بالقرب من الساحل هو التمكن . كم10غرب املزارع الذي يبعد حوايل 
 .التصنيع وكذلك الصيانة أعمالمن خالل  من اداء عملها بيسر وسهولة

الصيانة كل ستة  أعمالحتتاج هذه القوارب اىل  اذ,املنطقة  قارب صيد يف 800حيث يوجد اكرث من  -2
 األرضوبدأت قبولها بتأجري  األرضوقد قامت املؤسسة بتحديد .للعمل جاهزة تكون شهور لكي

املناطق الصناعية  ألسعارسعر التأجري مطابقا  يكون  ندعوا ان وضعوا سعرا خياليا للتأجري  ولكنهم 
وذات املطالب يؤكد عليها  عدد أخر من مالكي مصانع  .28دعما للصناعات البحرية الناشئة املدعومة

 29.القوارب والسفن يف املنطقة الشرقية

  حمدودية أعداد املراسي واملرافئ املتاحة للقطاع اخلاص -3
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هناك عالقة وطيدة  سيما وان ,حمدودية االستثمار يف قطاع السياحة البحرية يف املنطقة الشرقية  - 4
أن القطاع السياحي بالشرقية يواجه عدة   وحيث ,وقطاع الصناعة البحرية  بني القطاع السياحي 

حل ان  .متميزة وأفقدته فرصة االستثمار يف سواحل بحرية   تطورهأمام حائال  معوقات وقفت 
اإلشكاالت املتصلة بقطاع السياحة سينعكس إيجابا على قطاع الصناعة البحرية من خالل ارتفاع 

الصناعة البحرية من قوارب ترفيهية وزوارق رياضية وعبارات سياحية ومطاعم الطلب على منتجات 
 .وفنادق عائمة وغريها

 
  الهواجس األمنية  وحتديدات اإلبحار واستخدام السواحل  - 5

  
بها من  طكرثة اإلجراءات اإلدارية وتعدد اجلهات ذات العالقة بالرتخيص للصناعات البحرية وما يرتب - 6

  .حار واستخدام السواحلبنشاطات ذات صلة باال
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 -:االستنتاجات والتوصيات

  :االستنتاجات

وتشجيعه تسعى اإلسرتاتيجية الصناعية يف اململكة العربية السعودية اىل دعم القطاع الصناعي  -1
. على ولوج جماالت جديدة حتقق قيمة مضافة عالية وتوفري العمل ألكرب عدد ممكن من املواطنني

وقطاع الصناعة البحرية من القطاعات كثيفة العمالة  التي ميكن ان تسهم بشكل فاعل يف 
 . حتقيق أهداف تلك اإلسرتاتيجية

لعب املوقع اجلغرايف اإلسرتاتيجي لدول جملس التعاون اخلليجي دورا كبريا يف نشوء الصناعات   -2
 .البحرية وتطور احلركة املالحية والتجارية فيها منذ حقب سحيقة

يف العصر الراهن ومنذ عقد اخلمسينيات من القرن املاضي ظهرت صناعة السفن والقوارب  -3
خلليجي اال ان الصناعات احلديثة للسفن وما يرتبط بها من التقليدية يف دول جملس التعاون ا

مكائن وجتهيزات ومستلزمات ال تزال متواضعة  عدا بعض االستثناءات املتمثلة يف النجاحات 
والتميز الذي حققته بعض الشركات املصنعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والبحرين 

 .نافسة شركات أجنبية عريقة يف بلدانهاواململكة العربية السعودية  ومتكنت من م
تتوفر يف اململكة العربية السعودية بعامة واملنطقة الشرقية منها بخاصة العديد من املقومات  -4

 ,الصناعات املكملة ,الطاقة ,البنية التحتية  ,رأس املال ,املوارد البشرية  ,السوق ,كاملواد األولية(
التي حتفز على نشوء ) كومية الداعمة للتوسع الصناعيفضال عن السياسات احل ,اخلدمات األخرى

 .وتوسع الصناعات البحرية
هناك العديد من املعوقات التي حتد  ,مثلما تتوفر مقومات لنشوء  الصناعات البحرية يف اململكة  -5

 ,من انطالقتها كعدم تخصيص أراض تطل على البحر لورش ومصانع بناء السفن والقوارب 
حمدودية االستثمار يف قطاع  ,ملراسي واملرافئ املتاحة للقطاع اخلاصوحمدودية أعداد ا

تؤدي اليه من حمددات على اإلبحار واستخدام السواحل ما والهواجس األمنية و ,السياحة البحرية 
 فضال عن رتابة وبطئ اإلجراءات اإلدارية ,البحرية 
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  :التوصيات
وبنظام العقود والقوارب  بناء السفن  ومصانع ورشل تخصيص أراض تطل مباشرة على البحر -1

 .طويلة األجل وبأسعار مماثلة ألسعار األراضي يف املناطق الصناعية
ضرورة ان تشكل وزارة التجارة والصناعة فريق عمل لتقصي احلقائق وجمع البيانات حول  -2

ة والتنسيق مع اجلهات ذات العالق ,واقع الصناعات البحرية واملعوقات التي يعاين منها 
واجمللس  ,والوزارات ذات العالقة ,وأمانات املناطق  ,وشركة ارامكو ,كخفر السواحل 

 .العام لغرف التجارة والصناعة وغريها من اجلهات حلل تلك املعوقات
ضرورة إقامة احتاد للصناعات البحرية يف دول اجمللس يهدف اىل التنسيق بني الشركات  -3

 .ادل اخلربات وتب, واملصانع القائمة يف دول اجمللس
نوصي غرفة الشرقية بعقد ندوة ألصحاب مصانع السفن والقوارب يف املنطقة  -4

 .الشرقية ملناقشة واقع وأفاق الصناعات البحرية يف املنطقة
نوصي بإجراء دراسة ميدانية مقارنة للصناعات البحرية يف اململكة العربية السعودية  -5

تلك الصناعات واخلدمات اللوجستية تسلط الضوء على واقع  ,والبحرين واإلمارات
ومبا يؤدي اىل تقدمي توصيات اىل اجلهات ذات العالقة يف  ,والتسهيالت املتاحة لها

 .اململكة العربية السعودية تسهم يف دعم وحتفيز الصناعات البحرية فيها
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