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منتدى منطقة مكة المكرمة االقتصادي

منتدى مكة االقتصادي - 2019 محفل  جمع أمناء المدن والخبراء 

وقادة األعمال والباحثين الستكشاف التقنيات والحلول المتقدمة 

الحضرية في منطقة  التنمية  االستثمار في مجال  لخلق فرص 

مكة المكرمة. في أعقاب االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي 

العالمي الذي انعقد في دافوس في 25-22 يناير 2019 ، وتطلعًا 

الستضافة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين 

الرئيسية  المحاور  االقتصادي  تناول منتدى مكة   ،2020 عام  في 

التي تم تحديدها ضمن هذه المنابر العالمية . وأبرز المنتدى في 

المقام األول الفرص غير المستغلة الستخدام التقنية لتحقيق 

قفزة نوعية صناعية وحضرية. كما طرح نماذج لكيفية اغتنام 

االبتكار وتسخيره على  قادة األعمال فرص االستثمار في مجال 

صعيد التنفيذ العملي، مثل استخدام مواد و منهجيات جديدة 

وعلم  االصطناعي،  الذكاء   ، النظيفة  الطاقة  حلول  البناء،  في 

القياس الحيوي والبنية التحتية الرقمية. وقد ركز النقاش على 

التحتية والتنمية بهدف  البنية  الجديدة ضمن  التقنيات  إدماج 

مواجهة تحّديات اليوم وتحسين الكفاءة ومستويات المعيشة. 

الحرام  لحّجاج بيت اهلل  المكّرمة  ونظرًا الستقبال منطقة مّكة 

كل عام وعطفا لما تمليه هذه المكانة من حاجة مستمرة إلى 

مبتكرة،  استراتيجيات  لتبّني  حقيقية  فرصة  فثمة  التطوير، 

إبداعية وجديدة لمساعدة المدن على إعادة التفكير في نموها، 
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وتفادي االستمرار في التمدن بأوجهه التقليدية. لذا هدف منتدى 

منطقة مّكة المكرمة االقتصادي إلى عرض فرص وأفكار ونماذج 

ناجحة يمكن لقادة القطاعين العام والخاص وكذلك قادة القطاع 

االجتماعي تبّنيها. كما تناول المنتدى  أربعة مواضيع رئيسية 

هي: التنمية الحضرية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والنقل 

هذه  تشّكل  حيث  الحج.  واقتصاديات  اللوجستية،  والخدمات 

القطاعات األسس الضرورية لتعزيز أداء المدن والسماح بتفحص 

الجوانب الحضرية والمادّية لقابلية العيش في المدن. كما شمل 

المنتدى حلقة خاصة لمناقشة معالجة المشاريع المتعثرة. 

لقد اجتمع المشاركون على مدى ثالثة أيام ونصف لبحث األفكار 

واالبتكارات التي طّورها قادة القطاع الخاص والتي تسهم في 

تحقيق االستدامة، وترتقي بمستويات المعيشة. وقّدم منتدى 

منطقة مّكة المكرمة االقتصادي من خالل باقة من المتحدثين 

الرئيسيين وحلقات النقاش وأفكار الخبراء منبرًا لتبادل التجارب 

والحلول التي نجحت في بلوغ مدن أكثر ذكاء ونظافة وترابطًا. 

الرئيسية  النقاش  ونقاط  المواضيع  التقرير  هذا  يستعرض 

االقتصادي،  المكرمة  مّكة  منطقة  منتدى  في  بحثها  تم  التي 

ملخصًا األفكار، والمحصالت، والنماذج الناجحة التي تم عرضها 

خالل حلقات النقاش. كما يشتمل التقرير على لقاءات مع بعض 

القضايا  حول  المطروحة  المواضيع  في  والخبراء  المتحّدثين 

والمقاربات التي تخّص  منطقة مّكة المكّرمة. 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

والضيوف،  اإلخوة  والمعالي،  الفضيلة  أصحاب  السمو،  أصحاب  اهلل،  والسالم على رسول  والصالة  الحمد هلل 

اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مرحبا بكم في قبلتكم..

ووفقكم اهلل في ندوتكم.. قداسة مكان، واستثمار زمان، بفكر إنسان، دين ودنيا، وهمة عليا.

كفانا تأوها ونواحا.. كفانا تألما وجراحا.. نريد كفاحا ونجاحا.

العلم بدون عمل هدر...  العباد..  البالد وسعادة  لبناء  الصناعة واالقتصاد..  العلم واالجتهاد.. وعززوا  فعلوا 

والكالم بدون فعل هدر.. والفوز لمن جد وصبر.

عزيمتنا سعودية.. وحكمتنا عربية.. وروحنا إسالمية، والسالم عليكم.

صاحب السمو الملكي

األمير خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي األمير بدر بن 

سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة اإلشرافية للمنتدى، أصحاب السمو والمعالي أصحاب السعادة 

ضيوفنا الكرام السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، يشرفني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، 

ومن جوار الكعبة المشرفة منبع النور والحضارة إلطالق النسخة الثانية من منتدى منطقة مكة المكرمة االقتصادي الذي تنظمه إمارة 

المنطقة بالشراكة والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة تحت شعار استثمر في مكة، هذا المنتدى والذي حرصنا منذ 

البداية بالتركيز فيه على برامج التنمية المستدامة، وبناء قاعدة تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يوائم رؤية المملكة 

2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر وقوي. سنستعرض بإذن اهلل أفضل الممارسات المحلية والدولية، وسنسعى لتوجيه االستثمارات نحو 

هذه المنطقة الغالية لتطوير وتنمية مدنها لتكون ملبية لطموحات سكانها وقادرة على استضافة الماليين من الحجاج والمعتمرين 

والزوار، ولتصبح كما هي قبلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وجهة حقيقة لالستثمار بإذن اهلل، كما ونطمح من القطاع الحكومي 

دعمه للقطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في رفع نسبة الناتج المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة.

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل ولصاحب السمو الملكي األمير بدر بن سلطان بن عبد 

العزيز، والشكر والتقدير لجميع ضيوفنا الكرام المشاركين في فعاليات المنتدى ولكل من أسهم في إعداد وتنظيم هذا المنتدى.

د. هشام الفالح
وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة
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تم إفتتاح المنتدى على شرف صاحب السمو الملكي 
األمير خالد الفيصل

  وبحضور نائبه
األمير بدر بن سلطان
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كلمة شخصية المنتدى لهذا العام
رجل األعمال

الشيخ عبد الرحمن فقيه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم،

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، أصحاب السمو الملكي والفضيلة والمعالي واإلخوة الحضور، 

سيدي إن ما قمُت به شيء بسيط من الواجب الذي يرتضيه موقعنا في خدمة هذا البلد الكريم، قد كانت   

البركة والنماء، غير أن هناك مشروعا  األيام، بما وضع اهلل فيها من  ازدادت ومازالت تنمو مع مر  ثروتنا بسيطة ثم 

اهلل، وهو  بإذن  الكريم  يد سموكم  يتحقق على  أن  وآمل  يتحقق،  لم  ولألسف  السنين،  يراودني من عشرات  زال  ال 

معرض إسالمي موجه لكافة المسلمين لكي يعرضوا فيه منتجاتهم الصناعية والزراعية، والمعدات الميكانيكية، 

تتفاعل عروضهم وخدماتهم مع سكان مكة  والعمرة، وفيه  للحج  القادمين  للحجاج  المعرض ملتقى  ويكون هذا 

المكرمة، وبذلك ُتسُدون خدمة كبيرة لمكة المكرمة وسكانها وللمملكة العربية السعودية، وللمسلمين  بصفة 

عامة، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الشيخ

عبد الرحمن فقيه
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تكريم الرعاة
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التوصيات

   التقنيات الحديثة في خدمة الحج 

     ثمة فجوة بين ما يطرح في برامج تحقيق الرؤية من تطلعات وبين ما 

الفجوة  هذه  و  التنفيذية،  الشركات  من  الواقع  أرض  على  تنفيذه  يمكن 

مصدرها شركات االستشارة.

      هناك مشكلة في منظومة العمل وخصوصًا في خدمات الحج والعمرة، 

الجهات  تقوم  حيث  والتنافسية،  األدوار  في  المشكلة   هذه  وتتمثل 

الناشئة، وتوجد جهات  الشركات  تنافس فيه  بتطوير تطبيق  الحكومية 

لديها بنية تحتية أو بيانات ال تسمح للشركات الناشئة باستخدامها لبناء 

تطبيقاتهم.

منصة  وتعطي  للجميع  بياناتها  توفر  ذكية  مدينة  إلى  حاجة  هناك     

مفتوحة لرواد األعمال لعمل ما يريدونه، وأي رائد أعمال ينجح يتلقى الدعم 

من قبل المدينة الذكية.

     يجب على الحكومة صياغة برنامج للمطابقة وتوفيق العمليات حيث 

الخاصة  المحترفة  الشركات  بين  والتوفيق  بالمطابقة  الحكومة  تقوم 

مرحلة  في  فيها  واالستثمار  الفرص  اقتناص  من  تتمكن  حتى  األخرى، 

مبكرة، وسيحد  ذلك من توجه تلك المشاريع إلى القطاع الخاص بالكامل 

لطلب التمويل.

   تطوير األحياء العشوائية ودمجها في المخططات الحضرية 

     مساحة المناطق العشوائية كبيرة وينبغي إعادة النظر في تقسيمها 

المشاركة في  المطورين من  أكبر من  لتمكين عدد  أصغر  إلى مساحات 

مطوري  عمل  تنظم  مظلة  أو  هيئة  إلى  الحاجة  مع  األحياء،  هذه  تطوير 

العشوائيات. 

إنشاء  أو   الخدمات  إيصال  العام في  القطاع       هناك حاجة لمساهمة 

البنية التحتية ألن االعتماد على القطاع الخاص في القيام بالتطوير الكامل 

يشكل عائقًا للمشاريع.

     يجب النظر في تصنيفات الئحة تطوير العشوائيات، فثمة 4 تصنيفات 

ولكن الممارسات اآلن تعمل على تصنيف واحد فقط وهو التطوير الشامل، 

بيد أن معظم العشوائيات ال يندرج تحت هذا التصنيف، وينبغي تنفيذ 

المناطق  بعض  وتحسين  الالئحة،  في  موجود  هو  كما  الجزئي  التطوير 

العشوائية التي تفتقد مقومات استثمارية. 
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العشوائيات،  تطوير  في  الُمالك  مساهمة  عملية  تسهيل  من  بد  ال       

شريطة توطين الُماّلك في نفس المناطق عوضًا عن نقلهم إلى مناطق 

أخرى.

       تدعو الحاجة إلى توثيق االقامة النظامية للسكان ليبدأوا الدخول في 

الخارج،  االستقدام من  بدال من  للعمالة  العمل وتوفير مصدر كبير  سوق 

وأن يتمكنوا  من االستفادة من المدارس ومن الخدمات الصحية والخدمات 

التي تقدمها الدولة. و هذه هي التنمية بمفهومها األشمل.  

من  أيضًا  مقدم  المقدسة  العاصمة  أمين  معالي  من  مقترح  هناك      

تاريخ  من  جزءًا   تعد  التي  األحياء  أسماء  إحياء  يعاد  بأن  البلدي  المجلس 

مكة وإعادة تسمية مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة.  

للمناطق  والموثقة  الكاملة  التخطيطية  المعلومات  إيجاد  ينبغي     

العشوائية ألجل تشخيص المشكلة وتحديد االحتياجات ووضع الحلول.

     مصطلح العشوائيات يحتاج إلى مزيد من التصنيف  وتحديد طبيعة 

المعلومات عن كل  الذي سيتاح عند جمع مزيد من  ما يندرج تحته، األمر 

المناطق بتفصيل خصائصها ومميزاتها وما يجعلها مختلفة عن المناطق 

األخرى.

  اإلسكان بين المعروض والقدرة الشرائية 

     العمل على دراسات دورية  لرغبات المشتري والتغير فيها للتأكد من 

موائمة العرض للطلب.

      إلزام المطورين بتخصيص حصة من مشاريع التطوير لإلسكان الميسر  

نسبَة عرض داخل المدن.

الدخل  محدودي  يستهدف  التملك”  حتى  “استأجر  برنامج   إنشاء       

ويمكنهم من استئجار المنزل ثم تملكه في النهاية. 

       إصدار معيار للتحكم لجودة اإلسكان وخصوصا جودة اإلسكان الميسر.

و  الدائم  السكن  بين  العرض  في  خاص  مزيج  إلى  تحتاج  مكة  مدينة      

السكان يخصصون  الحل في سابق عهدها حيث كان  المؤقت، وقد تجد 

األدوار  البيت  أهل  يقطن  حين  في  للحجاج  المنازل  من  السفلية  األدوار 

العلوية.

       تشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع وزارة اإلسكان في اإلسكان الخيري.

من العناصر المهمة للمدينة هو سكن العاملين وهم من ينظم ويعمل 

التخطيط لإلسكان في  المشاريع و يجب مراعاتهم عند  ويخدم في هذه 

المدينة.
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   الضيافة والتطوير العقاري 

الخاص من خالل  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشفافية  تعزيز       ضرورة 

وضع مواصفات موحدة للوحدات السكنية المؤجرة. 

        العمل على تطوير قطاع الترفيه العائلي وإعطاء معنى الضيافة معنى 

التجاري أو قطاع المطاعم  الفنادق أو القطاع  شاماًل ال ينحصر فقط على 

الزوار  االستثمارات ويحث  المدينة ويجذب  فهذا كله سيؤثر على جاذبية 

على قضاء فترة أطول في المدينة ويعطي السكان المحليين نمط حياة 

حضري أفضل.

الشامل  والتخطيط  بالتطوير  المساندة  والتطبيقات  التقنية  ربط     

لمدينة مكة، وكذلك يجب استخدام التقنية وتوظيفها في انظمة البناء 

الحديثة، واستخدام انظمة الواقع االفتراضي في عملية التصميم والبناء.

   توفير الخدمات والمرافق العامة 

      يمكن للصكوك أن توفر للحكومات والقطاع الخاص إمكانية الوصول 

إلى سيولة للتمويل اإلسالمي المتنامي ومن المزايا الرئيسية للصكوك 

أن جميع أنواع المستثمرين يمكنهم االستثمار في الصكوك سواء كانوا 

محليين أو دوليين وبالتالي يكون من السهل الوصول إلى قاعدة أوسع 

من المستثمرين. 

        يمكن أن يلعب البنك اإلسالمي اليوم دور المستثمر الرئيسي لتمهيد 

و”البلوك  االصطناعي  والذكاء.  والتقنية  المتاحف  فيها  يدعم  أرضية 

تشين” حيث يستطيع الوصول لـ 54 دولة اسالمية و 102 بنك إسالمي .

 تفعيل الموقع االلكتروني للبنك اإلسالمي كوسيلة تمكن ألي مسلم في 

العالم االستثمار في مكة .

التاريخ  مدى  على  والعمرة  الحج  وتجربة  والعمرة،  للحج  متحف  إنشاء      

وإظهار جوانب التطور المختلفة ابتداًء من عصر الرسول صلى اهلل عليه 

وسلم وصوالً إلى الوقت الحاضر بعد توسعة الحرمين وتعزيز ذلك بأفضل 

الطرق العصرية والتقنية للعرض.

     تحديد موقع المتاحف في أطراف مكة بحيث يسمح للمسلمين وغير 

بزيارة  المسلمين  غير  قبل  من  رغبة  لوجود  وذلك  بزيارتها،  المسلمين 

الحرم الشريف وأداء العمرة لمجرد التجربة، فيمكن إفساح المجال لجميع 

هؤالء الناس لخوض هذه التجربة. 

      إنشاء شبكة مواصالت بطريقة أكثر كفاءة، وذلك يمنع تركز الزوار في 

منطقة واحدة ويخفف االزدجام، ومن ناحية اقتصادية ستعم الفائدة على 

الجميع حيث يستطيع هؤالء الزوار قصد أكثر من مكان في مدينة مكة 

المكرمة.

     يمكن االستفادة من تجربة مؤسسة دبي الذكية في مكة المكرمة 

لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها إمارة مكة المكرمة واستخدام التقنيات 

أفضل        خدمة  وتقديم  بسرعة  البيانات  إلى  والوصول  للتمكين  الحديثة 
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للمتعاملين، كما أنها ستفيد مطوري الخدمات في قطاع الحج والعمرة 

لتوفير البيانات الصحيحة وتكاملها بين جميع األطراف المشاركة في هذه 

الخدمات، حيث أن البيانات ذات أهمية للمستثمرين إلجراء دراسة جدوى 

للمشاريع.

     إنشاء مشروع حضاري ثقافي على شكل متحف يتيح مساحات عامة 

مأهولة بالسكان المحليين والحجاج عند زيارتهم، وسيكون في المتحف 

و  للمنتجات  قسم  إلى  باإلضافة  كمعرض  تكون  مختلفة،  منشآت  عدة 

المشتريات ومساحات تعكس ذاكرة مكة وتاريخها تكون مزودة بالتقنية 

ترفيهية  أماكن  إلى  إضافة  والحجاج،  مكة  أهل  فيها  يتواصل  الرقمية، 

تمكن  الرقمية  التقنية  باستخدام  مركزية  شبكة  وإنشاء  وتعليمية، 

من  للزوار  معلومات  وتقدم  االزدحام  أماكن  ومعرفة  التنقل  من  الناس 

خالل استخدام الهواتف الذكية.

   البنية التحتية 

التي ليس لديها  البنوك  العادي أو حتى       تمهيد الطريق للمستثمر 

المشاريع  المجال يتطلب تشجيع  البديلة، فخوض هذا  الطاقة  خبرة في 

الصغيرة ومتوسطة الحجم وتأسيس صناديق استثمار.

مثال  البلد،  الحتياجات  تستجيب  التي  التقنية  تطوير  في  االستثمار       

المحوالت  استخدام  من  بدال  العالية  الحرارة  لدرجات  محوالت  تصميم 
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البيئة المحلية، وهذه  الموجود في الدول األخرى التي قد ال تتناسب مع 

التقنية الجديدة يمكن تصديرها بعد ذلك.

     من أهم التقنيات الواعدة: تطبيق الصيانة التنبؤية الوقائية، لضمان 

الحالة الصحية الجيدة للمعدات و إعداد الخطط لتقليل الضرر الناتج عن 

أي خلل يتم اكتشافه و تجنب فشل العمليات بالكامل

معظم البنوك غير مستعدة أو غير راغبة في إقراض المشاريع الصغيرة. 

أو  الخفي  الدعم  أنواع  من  نوع  بتوفير   سواء  الحكومة  دور  يأتي  هنا 

الصغيرة  المشاريع  هذه  من  عدد  دراسة  ويمكن  المستترة.  الضمانات 

الجانب  التسليف.  منظور  من  المخاطر  تنويع  يتم  حتى  معا  وجمعها 

للصناعات  البنوك  أن تخصص نسبة من قروض  التشريع على  اآلخر هو 

متوسطة وصغيرة الحجم.

      تنفيذ سياسة “صنع في السعودية” أو “جمع في السعودية”

  تطوير حركة سكان المدن و زوارها 

     يجب دراسة معوقات الحركة،  فاستقبال 30 مليون زائر  يعني وصول 

الجديدة  التقنيات  ودمج  سريعة  حلوالً  يتطلب  وهذا  ثانية،  كل  في  زائر 

التي تعزز كفاءة اإلدارة.

     بالرغم من التطورات التقنية في خدمات النقل وتوفر  تطبيقات مثل 

أوبر، ال يمكن إلغاء حاجة المدن إلى النقل العام، فيجب توفير خيارات نقل 
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متنوعة وعديدة للمستخدمين. 

       يمكن االستفادة من نماذج تحسين تجربة الزائر، مثل تجربة سويسرا، 

حيث يحصل الزائر بمجرد دخوله إلى الفندق على بطاقة النقل العام التي 

يستطيع استخدامها لركوب المترو أو الحافلة. 

لشركات  فقط  ليس  أوسع،  نطاق  على  المعلومات  توفير  في  النظر      

وتنوع  المكرمة،  مكة  إلى  القادم  المستخدم  لطبيعة  نظرًا  التقنية، 

الثقافات والخلفيات ما يملي أن تكون المعلومات سهلة جًدا. 

       تحسين المشي في المدن كجزء من توفير خدمة نقل متكاملة، والنظر 

في تجربة مدينة هونج كونج حيث تم ربط المدينة عبر أنفاق للمشاة تسمح 

لهم بعبور األحياء بدون االختالط بالسيارات والشوارع.

   تعزيز الترابط واالستفادة من األصول اللوجستية 

 

          إنشاء منصة موحدة متكاملة مثل منصة ابشر تخدم القطاع اللوجستي

وهيئة  الصناعية  المدن  هيئة  مثل  لوجستية  وهيئة  به،  يتعلق  ما  وكل 

ويحول  النشاط  هذا  على  يشرف  خاص  كمشغل  االقتصادية،  المدن 

التحديات الى فرص استثمارية.

     ربط ميناء الملك عبداهلل بسكة قطار تخدم المدن وصوالً إلى الشمال 

وربطه بالمناطق االخرى مثل القصيم وحائل حتى يفعل دوره كميناء من 

هذا الجانب.

التقنيات  استيعاب  من  لتمكينها  المدن  في  التحتية  البنية  إعداد      

إلى  باإلضافة  التحكم)،  ذاتية  السيارات  تقنية  (مثل  إدارتها  و  الجديدة 

البدء بإعداد السعوديين للعمل في هذا القطاع خصوصا أن التطورات 

التقنية ستقلل من االعتماد على العمال والسائقين.

      على المدن التحرك نحو استخدام البيانات الناتجة عن هذه التقنيات 

وتوظيفها في إدارة الخدمات، مثال على ذلك نظام البيانات المفتوحة في 

سنغافورة، و من المهم تحديد كيفية استخدام البيانات ومشاركتها.

     أكبر التحديات في القطاع اللوجستي هو التحول الرقمي، ألن األنظمة 

في  الموجود  الطلب  مع  تتناسب  ال  كفاءتها  أن  كما  قديمة،  اليوم 

المنظومة االقتصادية الحديثة والتجارة االلكترونية.
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 د. محمـد عبد الخالد 
المستشار االقتصادي لرئيس وزراء ماليزيا

تجربة ماليزيا
في االدخار للحج
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شهدت تجربة ماليزيا في تمويل الحج العديد من العوائد االقتصادية حتى 

أصبح الحج بمثابة  آلية لتوفير الوظائف والحد من نسبة الفقر واالقتراض، 

وإذا تم تطبيق هذا النظام في الدول اإلسالمية حول العالم، فلن يضطر 

بيع  إلى  الحاالت  بعض  في  ولن يضطروا  الحج  ألداء  االقتراض  إلى  الحجاج 

أراضيهم أو ممتلكاتهم واالستدانة ألداء هذه الفريضة. 

تم إنشاء شركة تمويل الحج تابونج هاجي (Tabunghaji) في عام 1962م 

الودائع  بلغت  كما  ماليزي  رينغت  مليار   70 اآلن  التمويلية  قيمتها  وتبلغ 

أكثر من 9.3 مليون وديعة. ويتم دعم صندوق المدخرات سنويًا بمبلغ 400 

مليون رينغيت ماليزي، حيث تجاوز عدد المسلمين في ماليزيا الـ60 مليون 

في  فقط  دوالر   2500 حوالي  الحج  ألداء  الماليزيون  يدفعه  ما  يبلغ  نسمة. 

ويتم تغطية الباقي من صندوق مدخرات الحج، فيما تبلغ قيمة ما يدفعه 

دوالر  7000 وقدره  مبلغ  سنغافورة  مثل  قريبة  أخرى  دول  في  الحاج 

وما يقارب 9000 دوالر في بروناي. 

 )Tabunghaji( نموذج تابونج هاجي  

حساب  في  اإليداع  عبر  للحج  مبكرة  سن  من  المواطنين  إدخار  يبدأ      

الشركة عن طريق البنوك من خالل ودائع أو استقطاع من المرتبات أو من 

رواتب التقاعد. 

     تقوم الشركة باستثمار المدخرات عن طريق إنشاء مشاريع وإدارتها، 

مما يوفر الكثير من الوظائف ويحد من الفقر ويقلل اقتراض الحكومة من 

العملة المحلية. 

ثم  ومن  واستثمارها  فائدة  بدون  الودائع  مبدأ  على  الشركة  تقوم      

تقديم الدعم للحجاج بما نسبته 50% من قيمة الحج عبر ما يعرف بنظام 

الهبة. 

تقوم الشركة على معايير رئيسية: 

أجهزة  تدخل  وعدم  عالية،  واحترافية  بطريقة مهنية  المدخرات  إدارة      

الدولة في إدارة الشركة مع مراعاة قيام الشركة بدفع الضرائب المفروضة 

سنويًا رينغت  مليون   1 0 0 تقريبًا  تبلغ  استثمارية   كشركة  عليها 

بما نسبته 20 - %24. 

البنوك  فروع  خالل  من  الحج  تمويل  حساب  إلى  الوصول  سهولة     

المنتشرة في البالد لتسهيل عملية اإليداع واالستقطاع الشهري ونحوها. 

     تشجيع الحكومة للمواطنين على االدخار في برنامج تمويل الحج من 

سن مبكرة حتى ما بعد التقاعد. 
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أ. سلطان أزهر 
عضو مجلس إدارة

الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة 

ملتقى صفقة
)النسخة الثانية(
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ما هو ملتقى َصفقة؟

هو ِسلِسلة ُملتقيات تنطلق من مدينة مكة المكرمة،

تهدف إلى تطوير بيئة ريادة األعمال في أجواء ِاستباقّية وتحفيزية ِلُظُهور 

ريادة  مجال  في  وَناِشئة  ومتوسطة  صغيرة  ومؤسسات  شركات  وإصدار 

بريادة  الثانية  ُنسختِه  في  َصفقة  ملتقى  يهتم  وُمَشِرفة.  ُمَميزة  األعمال 

األعمال في خدمات الحج والعمرة والسياحة التراثية، وهي الميزة التنافسية 

لمكة المكرمة فهي بموجب الحج والعمرة بوابة إلثراء تجربة ضيوف الرحمن 

ة مجاالت رئيسية  في المملكة العربية السعودية، وقد تم التركيز على ِعدَّ

وهي: قطاع النقل وقطاع الضيافة والتموين والهدايا واالبتكار واالختراع.

  توصيات عامة

ضيوف  خدمة  لبرنامج  المساندة  الخدمات  تطوير  في  التقنية  تفعيل   -1

الرحمن من خالل رواد األعمال.

لرواد  الفرص  وتفتح  األعمال  تسهل  لكي  واألنظمة  القوانين  تهيئة   -2

األعمال مثل منع استيراد السجادات والهدايا وغيرها.

الحج  المختصة في خدمة  المشاريع  دعم  ُمَخصص في  برنامج  إطالق   -3

التحديات  الخدمات والقطاعات واإلجراءات، وعرض  لتحفيز تطوير  والعمرة 

والعقبات التي تواجه قطاع الحج والعمرة كُفَرص استثمارية لرواد األعمال.

في  التجزئة  محالت  سوق  في  للدخول  األعمال  ورواد  الشباب  تحفيز   -4

كبيرة،  شرائية  عمليات  فيها  واِعدة  مجاالت  ألنها  المركزية  المنطقة 

وتخصيص منافسات ومزايدات لرواد األعمال بحيث تكون منافسة خاصة 

دور  وتفعيل  العاصمة،  أمانة  في  المختلفة  المجاالت  في  األعمال  برواد 

األسر المنتجة بطرق احترافية من خالل عالمة تجارية، وتوفير مساحة لهم 

ليصلوا إلى المستفيد النهائي.

  التجزئة

في  التجزئة  محالت  سوق  في  للدخول  األعمال  ورواد  الشباب  تحفيز   -1

احترافية من خالل  بطرق  المنتجة  األسر  دور  وتفعيل  المركزية،  المنطقة 

عالمة تجارية، وتوفير مساحة لها لتصل إلى المستفيد النهائي.

  الخدمات المساندة لقطاع النقل

1- التركيز على الخدمات المساندة لقطاع النقل مثل: (خدمات النقل في 

قطاع التغذية وقطاع البرمجيات، وقطاع اإلرشاد السياحي، وخدمات نقل 

والحافالت،  الطائرات  داخل  الهدايا  بيع  قطاع  والمعتمرين،  الحجاج  أمتعة 

قطاع بيع الوجبات الخفيفة داخل الحافالت.

2- توعية رواد األعمال في البرامج المتخصصة في إدارة الحشود والخطط 

المرورية.

  التموين

من  باالنتقال  والعمرة  الحج  وزارة  قرار  تفعيل  نحو  الجهود  كل  توجيه   -1

الوجبات المطبوخة بطريقة اعتيادية إلى وجبات ُمسبقة الطهي للحجاج 

والمعتمرين،
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م الوجبة للحاج أو المعتمر بطريقة ُمَميزة واحترافية، لذا بإمكان  بحيث ُتقدَّ

الشباب الدخول في هذا المجال من خالل إنشاء شركات تشغيل لوجستية 

لهذه الوجبات .

  السياحة التراثية

منتج  إبراز  إلى  تهدف  السياحة  مجال  في  عمل  وِوَرش  برامج  تنفيذ   -2

سياحي واقتصادي.

3- االبتعاد عن ِتكرار المشاريع السياحية ووضعها تحت مظلة حكومية، 

للسياحة  العامة  الهيئة  خالل  من  كبيرة  خدمات  تقدم  الحكومة  اليوم 

الُفرَصة  المتاحة من هذه  الُفَرص  البحث عن  األعمال  رواد  بإمكان  والتراث، 

داخل الهيئة، وبإمكانهم الدخول لهذا السوق بطريقة مميزة.

هيئة  قبل  من  المقدمة  االستثمارية  والتسهيالت  بالُفرص  التعريف   -4

وأصحاب  والخاص  الحكومي  القطاع  بين  الشراكة  ضرورة  السياحة، 

أو  المنطقة،  تطوير  هيئة  طرف  من  سواًء  بدعمهم  السياحية  المشاريع 

أمانة العاصمة المقدسة أو الجهات الحكومية.

5- عمل مسابقة لفكرة إبداعية في مجال السياحة بإشراف هيئة السياحة 

وبشراكة مع كليات السياحة في الجامعات.

السياحة  كليات  في  الميداني  العمل  ممارسة  على  الشباب  تشجيع   -6

الكتساب الخبرة العملية الدقيقة في هذا المجال .

  صنع في مكة

الطائرات  في  الجوية  المبيعات  يشمل  و  الهدايا،  لقطاع  واسع  المجال   -1

والمبيعات األرضية في الحافالت، خاصة أنه يوجد عدد كبير من وإلى مكة 

والمدينة المنورة .

التكلفة  ألن  مستحيل  شبه  والمدينة  مكة  في  الكامل  التصنيع   -2

والتصميم  المميز  المنتج  الخدمة. ولكن  جًدا في هذه  عالية  التشغيلية 

الذي يعكس المكان له سوق سواًء كان مصنًعا في مكة أم ال.

»تقديم  لترقية  مؤسسي  نظام  إلى  للَتَحول  بحاجة  المنتجة  اأُلسر   -3

لألسر  مساحات  توفير  إلى  باإلضافة  مميز،  احترافي  عمل  إلى  الهدايا« 

المنتجة وأصحاب َمَشاِريع الهدايا في المنطقة المركزية.

إلى رؤية واضحة فيما يخص »صنع في مكة« مبنية على  4- هناك حاجة 

دراسة جدوى وتكون بالتوجيه وإشراف حكومي.

  قطاع الضيافة

7- االهتمام بالخدمات المساِندة لقطاع الضيافة مثل تقديم خدمة النزالء 

الفرص  من  جميعها  التشغيل،  أو  النظافة  أو  الصيانة  وخدمة  والضيافة 

الواعدة لرواد األعمال.

8- تفعيل الَشَراكات ما بين القطاع الخاص وإدارة الحج والعمرة في وزارة 

الحج.

مثل:  الضيافة،  مجال  ن  تكوِّ التي  القطاعات  تطوير  على  التركيز   -9

الطهي ودعم برنامج أكاديمية الطهي في مكة، بحيث يكون لدينا ُطَهاة 

سعوديون داخل الفنادق يقدمون خدمة التغذية بطريقة ُمميزة.
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الصفقات التي تم عقدها في الملتقى تشمل التالي:

1- صفقة جبل عمر: بحيث أن رائد األعمال الذي يملك حصة من مشتريات 

جبل عمر بإمكانه الدخول إليها من خالل مشتريات جبل عمر.

2- صفقة التموين: غرفة مكة بصدد إنشاء مركز ريادة األعمال وبإمكانها 

خالل  ومن  والعمرة،  الحج  خدمات  في  تبنته  الذي  األعمال  مشروع  دعم 

األعمال  رواد  جميع  وتؤهل  ستدرب  السعودية  للخطوط  التموين  صفقة 

مبتكرة  مميزة  بَراِمج  على  والحصول  لالنتهاء  البرامج  الداخلين في هذا 

في تشغيل الَوَجَبات وِإَدارتها.

3- صفقة ضيافة البلد األمين: شركة ضيافة البلد األمين َتَكَفَلت بأن يكون 

المكي  الحرم  حول  كاألكشاك  تمتلكها  التي  االمتيازات  عوائد  من   جزء 

الشريف لرواد األعمال الذين يقدمون الهدايا والمقاهي ومنتجات التجزئة 

حول الحرم المكي.

تقدم  شركة  هي   :  SOS Hospitality الضيافة  استشارات  شركة   -4

شركة واليوم  لديها،  التي  البشرية  للموارد  للفنادق  التدريب  خدمة 

ُمَسِرع  داخل  األعمال  لرواد  والتأهيل  التدريب  تقدم   SOS Hospitality

منشآت  خالل  من  منتجات  على  للحصول  المكرمة  مكة  بغرفة  األعمال 

صغيرة ومتوسطة ذات كفاءة عالية في هذا القطاع.  

المساندة  الخدمات  بجميع  َتَكفلت  شركة  هي  القائد:  شركة  صفقة   -5

لقطاع النقل، وستكون ِهَي من تتبناها وتوقع أول عقود خاصة بها في 

كافة القطاعات.
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معالي د. إبراهيم محمد أوال 
وزير تطوير األعمال الغاني

الخطط التنموية
في غانا
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الوظائف بها. كما تقوم الحكومة بتوفير البذور واألسمدة المدعومة من 

الحكومة لكي يتمكن أهل الريف من البقاء في مناطقهم للزراعة، ألجل 

تقليل التوسع الحضاري.كما تسعى الحكومة إلى تطوير شبكات الطرق 

لكي يتمكن العمال من االنتقال اليومي من منازلهم للعمل.

وألجل زيادة التحكم باألراضي وتحديد كيفية استغاللها وإدارة البيع فيها، 

تم استخدام التقنيات، وأصبحت األراضي مرقمنة، ويشمل ذلك ممتلكات 

التجارية  والممتلكات  والمنازل  السكنية  األحياء  البلد كلها. وقد أصبحت 

رقمية ما يحد من عمليات االستيالء على األراضي و البناء العشوائي.

غانا دولة ذات تعداد سكاني يبلغ 30 مليون نسمة. وتعد غانا من أجمل 

التجمعات  حيث  من  معدالت   بأعلى  أفريقيا  وتتمتع  أفريقيا.  دول  وأروع 

السكانية وفرص تطوير وتنمية السكان. ولكن النزوح الريفي للمدن في 

إن  والعمل.  المخلفات  وإدارة  اإلسكان  في  جسيمة  مشاكل  إلى  أدى  غانا 

النفايات في غانا على سبيل المثال ناجمة عن إلقائها ومن ثم  70 % من 

تراكمها، أما بالنسبة لمشاكل اإلسكان، فتوجد الكثير من األحياء الفقيرة 

في  مليون مسكنا  إلى 1,7  السكن  في  العجز  نسبة  وتصل  العشوائية. 

غانا، فثمة حاجة إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية سنوًيا إليواء سكان الريف، 

بينما قدرة التأمين تصل إلى 20 ألف وحدة سكنية سنوًيا فقط. 

فماذا حاولت الحكومة أن تفعل؟ 
المدن  بمشاريع  سميت  التي  المشاريع  من  عدد  بإطالق  الحكومة  قامت 

الذكية، بحيث ال تقوم بتطوير المدن المركزية فقط، ولكن تنشر التطّور 

وشبكات  لإلنترنت  مرافق  إنشاء  يتم  إذ  البالد.  أنحاء  جميع  في  والتنمية 

النطاق العريض، والبنية التحتية، والصحة والتعليم في المناطق الريفية 

لكيال ينزح سكانها إلى العاصمة أكرا. كما قامت الحكومة بإنشاء ما ُيسّمى 

بوزارة تنمية المدن الداخلية، ومنطقة زونجو واالهتمام باحتياجاتها الخاصة 

سياسة  وتقوم  والطرق.  والمستشفيات،  والمدارس،  التحتية،  البنية  من 

البلد،  إنشاء مصانع في 270 منطقًة في  الصناعي على  التحول  غانا في 

فال يضطر الفقراء إلى االنتقال من المناطق الريفية إلى المدينة نظرا لوفرة 
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تان سري أحمد زكي أنصور بن محمد يوسف 
المدير العام لوحدة تنسيق التنفيذ

في ماليزيا

الخطط التنموية
في ماليزيا 
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االقتصاد زاد من 50 مليون دوالر أمريكي في عام 1957 إلى 310 مليار دوالر 

أمريكي في الوقت الحالي.

وقامت الحكومة باالستثمار في رأس المال البشري، وذلك بتوفير التعليم 

الذي ظل مجانًيا حتى وقٍت قريٍب جًدا، كما استثمرت الحكومة في البنية 

والمطارات  الحديدية  والسكك  للطرق  شبكات  من  األساسية  التحتية 

رقمية  تحتية  بنية  بإنشاء  قامت  ومؤخًرا  الصناعية،  والمناطق  والموانئ 

تعتبر ذات أهمية كبيرة للنمو االقتصادي المستدام.

التجارية،  واألعمال  لالستثمار  مشجعة  بيئة  بإنشاء  الحكومة  قامت  كما 

من خالل تقديم التسهيالت للراغبين في االستثمار في ماليزيا أو القيام 

المخصصة  الصناعية  المناطق  من  العديد  إنشاء  وتم  التجارية،  باألعمال 

للمستثمرين األجانب. 

 ،1990 1971 حتى  من  الفترة  ففي  ماليزيا؛  في  واضحة  خارطة طريق  هناك 

على  ركزت  والتي  الجديد  االقتصاد  بسياسة  تسمى  خطة  هناك  كانت 

تحقيق النمو االقتصادي وتوزيع الثروات، ثم بعد ذلك جاءت خطة سياسة 

التوازن  وتحقيق  التعليم  تسريع  على  ركزت  والتي  الوطني  التطوير 

المسماة  الخطة  ركزت   ،2010 2001 وحتى  عام  واالقتصادي، ومنذ  االجتماعي 

بسياسة الرؤية الوطنية على خلق أمة قادرة على التكيف والمنافسة. 

وتطوير  تنمية  في  ساهمت  التي  األساسية  العوامل  من  العديد  هناك 

تعد  واضحة  تنموية  خطط  وجود  هو  العوامل  هذه  أهم  وأحد  ماليزيا، 

كخارطة طريق لما يجب فعله وتحقيقه وكيفية الحصول عليه،

وقد ركزت هذه الخطط التنموية على: 

1- المواطنين.

2- إنشاء إطار قانوني وإداري جيد.

منذ  الحزب  نفس  بواسطة  الدولة  ُتحكم  حيث  السياسي؛  االستقرار   -3

ستين عاًما، وحظيت الخدمة المدنية على تدريب وتطوير هائل خالل هذه 

السنين.

4- إيجاد بيئة اقتصادية خارجية مساعدة ومواتية.

5- إنشاء بنية تحتية مادية وأساسية كجزء من االستثمارات الضخمة لخلق 

بيئة مشجعة ومواتية لألعمال التجارية. 

يبلغ عدد السكان في ماليزيا حوالي 35 مليون نسمة، ومع هذه الكثافة 

العالمية لتحقيق  العالمي والسوق  االقتصاد  االعتماد على  السكانية، تم 

النمو وزيادة التصدير؛ حيث كان اقتصاد ماليزيا قائم على الزراعة وتصدير 

 %29 بحوالي  الزراعي  القطاع  ساهم   ،1970 عام  ففي  الطبيعية.  الموارد 

بـ 36%. وفي  والخدمات   %14 بحوالي  والصناعة  المحلي،  الناتج  إجمالي  من 

المحلي،  الناتج  إجمالي  من   %8.7 بحوالي  تساهم  الزراعة  كانت   ،2010 عام 

بينما ساهمت الصناعة بحوالي 27%، والخدمات بحوالي 57%، كما أن حجم 
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متوسطة  تنموية  خطط  يوجد  األجل،  طويلة  الخطط  إلى  باإلضافة 

من  يمكن  سنوية  ميزانية  توجد  كما  سنوات،  خمس  مدتها  األجل 

خاللها التأكد من النمو االقتصادي للبالد.

المركز  تحتل  حيث  آسيا؛  في  تقدًما  الدول  أكثر  أحد  ماليزيا  وتعد 

الخامس والعشرين في ترتيب الدول من حيث كفاءة الحكومة وفًقا 

قائمة  إلى  للوصول  سعي  وهناك  العالمية،  المنافسة  مؤشر  لتقرير 

العشر الدول األوائل بحلول 2020، وتحتل المركز رقم أربعين في ترتيب 

أعلى خمسين دولة من حيث  الخدمات اإللكترونية وذلك وفًقا لمؤشر 

أن تكون ضمن  اإللكترونية وتسعى  الحكومة  المتحدة  لتطور  األمم 

لزيادة  سعي  وهناك   ،2020 العام  بحلول  دولة  عشرة  خمس  أفضل 

الدخل الشهري األساسي لألسرة إلى 15 ألف دوالر أمريكي بحلول العام 

حوالي  الحالي  الوقت  في  بالدولة  الخاص  جيني  معامل  ويبلغ   ،2020

0.4 حيث لم يزدد هذا الرقم خالل العشر سنوات الماضية، كما تحتل 

المركز الثاني والستين وفقا لمؤشر الفساد وتسعى ألن تكون ضمن 

أفضل ثالثين دولة في 2020.

كما أنشأت الحكومة مركز التحويل المفتوح، الذي يقوم بتقديم جميع 

أيام األسبوع،  العاشرة مساًءً طوال  الساعة  الحكومية حتى  الخدمات 

وإتمام  تنفيذ  بضمان  تقوم  التي  التنفيذ،  تنسيق  وحدة  إنشاء  وتم 

المشروعات العامة؛ حيث أنه بعد قيام وحدة التخطيط االقتصادي باإلعداد 

تحت  المشروعات  بتنفيذ  الفني  القسم  يقوم  الشاملة،  للخطط  الجيد 

رقابة حقيقية وتوجيه مناسب وتنسيق؛ حتى يتم التأكد من تنفيذ جميع 

كما  المخصصة،  للميزانية  وفًقا  المحدد  الوقت  في  الحكومة  مشروعات 

تقوم بإجراء تقييم للمشروع بعد انتهائه طبًقا لسياسة وبرامج التقييم 

والطريقة،  الشكل  بنفس  البرامج  أو  المشروعات  إقامة  جدوى  لمعرفة 

والقيام بالتعديالت الالزمة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ لتتكيف مع الوضع 

المتغير واحتياجات الشعب. 

دولة ماليزيا ستواصل التطوير لتصبح دولة ذات دخل مرتفع، وستستمر 

بالتخطيط وفًقا الحتياجاتها ووضع السوق العالمي؛ حتى تستمر الدولة 

تتمكن  وحتى  أفضل،  معيشة  مستوى  وتحقيق  االزدهار  في  والشعب 

الحكومة من تحقيق الرفاهية للشعب ورفع جودة حياتهم وتقديم أفضل 

الخدمات الممكنة لكل مواطن في الدولة. 
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م. أيمن منسي
الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي
بمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية

الفرص االستثمارية في 
مدينة الملك عبد اهلل 

االقتصادية
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مجمع  أكبر  الصناعي  الوادي  في  يوجد  الصناعية  الخدمات  قطاع  وفي 

 (fizer) للصناعات الدوائية مكون من 14 مصنع دوائي منها  شركة فايزر

 Sanofi) أفينتس  تليها شركة سانوفي  المجال،  فيه هذا  عالميا  الرائدة 

شركة  الهند  في  واحد  رقم  والشركة  الثالثة،  المرتبة  في   (Aventis

أوروبيندو (aurobindo)، والشركة األولى في الخليج العربي شركة جلفار 

(Julphar)، وصاحبة أكبر ثالثة مصانع في السعودية، وأََحد أكبر المصانع 

مصنع  أيضًا  ويوجد   ،  (APEX Pharma) فارما   ِابكس  شركة  مصر  في 

ويوجد  دولة،   11 لـ  منتجاته  40% من  تصدر  والحلويات،والذي  لألغذية  مارس 

اإلسعاف  سيارات  وتأهيل  لتجهيز   (Rosenbauer) روزنباور  مصنع  أيضا 

المراكز  أكبر  من  وهو  اللوجستي   (Flow) مركز  يوجد  كما  واإلطفاء. 

اللوجستية في الخليج العربي.

في القطاع الترفيهي والسياحي يوجد 30 مشروعا في مدينة الملك عبد 

اهلل االقتصادية، تم االنتهاء من 11 مشروع منها، و التي كان من أبرزها نادي 

الجولف الذي َشِهَد مشاركة كبيرة من جميع الدول األوربية خالل تنظيم 

حفل لبطولة الجولف العالمية  قبل شهرين، وحضر تقريبًا 120 العب جولف. 

وفي قطاع دعم وتطوير الشباب وريادة األعمال.

مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية 

أبرز اإلنجازات في حقائق وأرقام.

مساحة مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية 181 كم2 ،

تستهدف 4 قطاعات استراتيجية:

1- قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية. 

2- قطاع الترفيه والسياحة. 

3- قطاع دعم وتمكين الشباب وريادة األعمال.

4- قطاع جودة الحياة والمناطق السكنية.

اليوم في  االقتصادية  المحركات  أحد  االقتصادي هو  الملك عبد  إن ميناء 

ماليين   3 االستيعابية  طاقته  وتبلغ  االقتصادية،  اهلل  عبد  الملك  مدينة 

حاوية بنسبة نمو وصلت إلى 36 % في عام 2018 ، كما ساهم الميناء في 

نمو الوادي الصناعي المجاور له.

صناعية  منطقة  الصناعي  الوادي  يعد  اللوجستية  الخدمات  قطاع  وفي 

تم  وقد  قطاعات،   6 تستهدف  مربع  متر  مليون   50 مساحتها  لوجستية 

استهداف 116 شركًة و خلق 4500 وظيفًة وجذب 6 مليار ريال لالستثمار في 

الوادي الصناعي. 



44

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

هنالك أربعة مشاريع استراتيجية في المدينة نذكر منها :

1- كلية األمير محمـد بن سلمان التي تهدف لتخريج شباب بماجستير إدارة 

أعمال وريادة أعمال.

َطُموح  مشروع  وهو  اإلنسان،  لبناء  الفيصل  خالد  األمير  مشروع   -2

اآلن تم تدريب ألف شاب وشابة، وإلى حد   10 يستهدف تطوير وتأهيل 

3800 شاب وشابة تخرجوا من هذه الدفعة.

3- تم توقيع مذكرة َتَفاُهم إلنشاء كلية طيران لتأهيل وتدريب 1650 طالبًا 

وطالبة سنويًا سواًء تأهيلهم لطيران أو لصيانة الطائرات.

450 طالبًا وطالبة في  اآلن  إلى  التي  حققت  العالم  أكاديمية  4- مدرسة 

المدرسة.

آالف وحدة   10 أكثر من  يوجد  السكنية  والمناطق  الحياة  في قطاع جودة 

سكنية ما بين مشاريع انتهت وتم َتسليُمها ومشاريع قيد التطوير، ما 

يميز هذه المشاريع أن كل مشروع يوجد فيه مرافق ترفيهية وممر لركوب 

الدراجات وكذا مركز رياضي وناٍد رياضي. 

َتِصل  التي  الحرمين  محطة  من  بالقرب  يقع  الذي  الحجاز  بوابة  مشروع 

تم  مرحلة  وأول   ، م2  مليون   4 بمساحة  المكرمة،  بمكة  المنورة  المدينة 

طرحها مساحتها 600 ألف م2. 

توجد الكثير من الُفَرص اإلستثمارية في

مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية في كل القطاعات السابقة.

لالستثمار،  معروضة  لوجستية  مراكز  توجد  اللوجستي  القطاع  في   -1

الَناِمية، حيث حققت  للصناعات  اإليجار  أو  للتمليك  أراٍض  يتم فيها َعرض 

الصناعة اللوجستية والصناعة الدوائية نموا بمقدار 18% لعام 2018. 

2- في القطاع السياحي والترفيهي بلغ عدد زوار منتجع الملك عبد اهلل 

إنشاء  فكرة  مرة  أول  طرح  سيتم  لذا  ألف،   450 يعادل  ما   2018 عام  خالل 

منتجع سياحي في مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية. 

ُمَجمع  ِإنشاء  سيتم  األعمال  وريادة  الشباب  وتأهيل  دعم  قطاع  في   -3

َتعِليم يستهدف طالب البكالوريوس، حيث يوجد برنامج للشباب وبرنامج 

لكلية الطيران.

4- في قطاع جودة الحياة والمناطق السكنية توجد فرصة االستثمار في 

إما  تجارية  سكنية  مشاريع  خالل  من  والبيلسان،  الحرمين  قطار  منطقة 

بالقرب من الحرمين وقطار الحرمين أو بالقرب من ممشى البيلسان.
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 ماهر صالح جمال 
 الرئيس السابق للغرفة التجارية الصناعية

 في مكة المكرمة

معالي د. محمد صالح بن طاهر بنتن 
وزير الحج والعمرة
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الحج  رعاية  أن  تعي  وهي  السعودية  العربية  المملكة  تأسست  أن  منذ 

والعمرة وضيوف الرحمن ورعاية الحرمين هي من أولى اهتماماتها وهذا 

بجميع  ترحب  السعودية  العربية  والمملكة  الرشيدة.  لحكومتها  شرف 

أو  عرقه  أو  جنسه  عن  النظر  بغض  العالم  أنحاء  جميع  من  المسلمين 

وهي:  الحج  فريضة  ألداء  الربانية  الشروط  عليه  انطبقت  طالما  مذهبه 

االستطاعة - عدم الرفث والفسوق في الحج - وأن يكون مسالما. وهذه 

شروط ربانية ال يوجد منها أي شرط أحدثته المملكة العربية السعودية.

بما  يتحدثون  و600 مليون مسلم  أكثر من مليار  العالم  اليوم يوجد في   

دوالر،  ألف   28 إلى  دوالر   990 من  يبدأ  دخلهم  متوسط  لغة،   30 عن  يزيد 

أن  بحيث  اإلسالمية،  للمجتمعات  المعيشي  المستوى  تباين  يوضح  وهذا 

تنافسية هذه الدول تبدأ من الرقم 25 إلى 139 مما يعطي  نظرة عامة عن 

توقعات الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، وتبلغ نسبة المعتمرين من 

المسلمين في كل دولة من 0.05% إلى %1.18.

لذلك حرصت المملكة العربية السعودية على بذل كل الطاقات والجهود 

من خالل إنجاز مشاريع كبيرة، يندرج تحتها ما قامت به من أعمال توسعة 

توسعة  إلى  باإلضافة  المقدسة  والمشاعر  الحرام  المسجد  في  وتطوير 

وزارات  من  مباشرة  حكومية  جهة   40 مجهودات  بتضافر  وذلك  الطرق، 

وهيئات وإدارات وغيرها لتقديم خدمات مباشرة للحجاج، وتجنيد طاقاتها 

لالستعدادات  االعتبار  بعين  واألخذ  الالزمة  الخطط  ووضع  وميزانيتها 

والتجهيزات الالزمة في ذلك .

وتتلخص هذه األمور في ثالث نقاط رئيسية هي:

كل  وإزاحة  والعمرة،  الحج  مناسك  ألداء  المسلمين  قدوم  تسهيل   -1

المتطلبات  ليست من  وأي متطلبات  ذلك  تحول دون  قد  التي  العراقيل 

الشرعية .

خدمة  كل  بأن  الوزارة  تتأكد  بحيث  المتوفرة،  بالخدمات  االستمتاع   -2

تقدم للحاج هي على مستوى عاٍل من الجودة لتحقق الرضا التام للحجاج 

والمعتمرين. باإلضافة إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر، وذلك من خالل أخذ 

الحاج لرؤية اآلثار التاريخية الموجودة واألماكن التراثية والتاريخية لهذا البلد. 

بالتحديد  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  جار  العمل  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  و 

الدينية والحضارية للحجاج  التوعية  لتهيئة األماكن لتكون آمنة، وتقديم 

وتزيد  للدين،  الصحيح  المفهوم  وتعطيهم  الشركيات  عن  لتبعدهم 

المقدسة،  للبقاع  أخرى  مرة  للعودة  بالرغبة  يقتنعوا  ثقافتهم، حتى  من 

وأن يحضروا أهلهم وأوالدهم لرؤية هذه األماكن لهدف سياحي، و ليس 

مرة  الزيارة  ليعيدوا  تحفيزهم  وكذا   ، فقط  العمرة  مناسك  أداء  لمجرد 

ومرتين وثالث.

االستدامة - نريد من يعمل في مجال الحج والعمرة أن يعمل على مدار 

العام، وذلك اعتمادا على خطط واستراتيجيات، ويجب أن تكون هناك خطة 

لالستثمار،، باإلضافة إلى تحفيز  أصحاب الخبرات في هذا المجال لتوعية من 

يريدون العمل في هذا المجال، باإلضافة إلى االستدامة في الموارد البشرية 

التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن.
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 أ. جواهر السديري 
مديرة مركز النهضة لألبحاث

 م. عبد الرحمن عداس
الرئيس التنفيذي، الهيئة الملكية
لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
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سبب وما  أهدافها،  وما  الملكية،  الهيئة  ماهي  السديري  جواهر   أ. 

إنشائها؟

الملكية لمدينة مكة المكرمة  م. عبد الرحمن عداس  أنشئت الهيئة 

رمضان شهر  في  الكريم  الملكي  األمر  على  بناء  المقدسة   والمشاعر 

 1439هـ لالرتقاء بالخدمات في مدينة مكة المكرمة و المشاعر المقدسة بما

 يتناسب مع قدسيتها ومكانتها وتسهيل خدمة ضيوف بيت اهلل الحرام،

 فهذا الهدف سوف يسهل تحقيقه من خالل ضمان حلقة من ثالث مكونات

وهي كالتالي

1. ضمان روحانية المكان

. 2. إثراء السكان سواء تعلق األمر بالجانب المادي أو الفكري

 3. تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ولهذا تم إنشاء الهيئة الملكية

 لكي نضمن أن هذه الحلقة متجددة دائًما

الجهات من  العديد  باهتمام  مكة  مدينة  تحظى  السديري   جواهر   أ. 

 والتي لكل منها برامج وأولويات مختلفة، ما هي الجهات التي لها عالقة

بالهيئة، وكيف تتعامل الهيئة معها؟

 م. عبد الرحمن عداس  تم إعطاء الهيئة صالحيات عن طريق ترتيبات

على قائمة  1440هـ   الثاني   ربيع  في  ملكي  بأمر  إصدارها  تم   تنظيمية 

التشغيلي النموذج  منها  يصدر  وسوف  الجهات،  جميع  مع   التعاون 

 والنموذج التنظيمي  للمدينة الذي يحكم العالقة ما بين الهيئة الملكية

 والجهات األخرى على جميع األمور التنظيمية أو التخطيطية أو التمويلية

أو التنفيذية أو اإلشراف والمتابعة، و تهدف بذلك إلى

 1-  أن تكون الهيئة الملكية الجهاز العصبي المركزي لمدينة مكة المكرمة

 والمشاعر المقدسة، وذلك لكي تتمكن جميع الجهات العاملة في مدينة

 مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من القيام بدورها سواء كان ذلك عن

 طريق تمكينات وتنظيمات، أو عن طريق التخطيط المركزي للمدينة والذي

على أساسه تم وضع الخطة االستراتيجية الشاملة والمخطط الشامل

2- إدارة التمويل والميزانية بطريقة شمولية بدون هدر أو تكرار 

3- اإلشراف على التنفيذ المميز 

مباشر الهيئة بشكل  بها  تقوم  التي سوف  المشاريع  بعض  تنفيذ    -4 

وخاصة المشاريع االستراتيجية

 أ. جواهر السديري  هل تم وضع أولويات ضمن االستراتيجية وكيف تم

اختيارها؟

أربعة بها  يوجد  للمدينة  االستراتيجية  الخطة  الرحمن عداس    م. عبد 

نقاط رئيسية لرؤية المدينة وهي كالتالي

1- أن تكون مكة مدينة آمنة 

2- أن تكون انسيابية وسلسة لخدمة أهلها وضيوف الرحمن 

3- أن تكون مدينة متفاعلة وحيوية

4- أن تكون ذات طابع فريد ومتميز بنسيجها االجتماعي والعمراني 
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 وسيتم تغطية هذه النقاط من خالل الخطة التي سينتج عنها عدة برامج لها

 أولوية في البنية التحتية وهي

1- استعماالت األراضي

2- النقل العام والطرق

3- المياه والكهرباء و الخدمات األساسية 

4- المرافق التعليمية والصحية

جميع لتمكين  باإلضافة  للمدينة،  االستراتيجية  للخطة  األولويات  هي   هذه 

لضيوف الرؤية  تحقيق  برنامج  مثل:  المختلفة  القطاعات  في  العاملة   الجهات 

األساسية والخدمة  التحتية  البنية  ضمان  بين  نجمع  لكي  وذلك   الرحمن، 

 وتمكين الجهات العاملة من تقديم خدماتها، مع الهدف األسمى وهو االرتقاء

 بجميع الخدمات واألعمال في النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر

 المقدسة  لضمان روحانية المكان وإثراء السكان وخدمة ضيوف الرحمن

 أ. جواهر السديري   ما مدى ارتباط االستراتيجية بالرؤية ؟، حيث نقول في

 هذا الصدد أنه تم وضع أهداف غير مسبقة لمدينة مكة المكرمة، أهمها زيادة

عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر

فكيف سنوّيًا،  معتمر  ماليين   7 يتعدى  ال  الحالي  الوقت  في  العدد  أن   بينما 

 ستساهم الهيئة في إعداد المدينة الستيعاب هذه األعداد، وما عالقة الهيئة

ببرنامج ضيوف الرحمن؟

 م. عبد الرحمن عداس   رؤية 2030 هي المدخل الرئيس للخطة االستراتيجية

العالقة ذات  األهداف  وخصوصا  المقدسة،  والمشاعر  المكرمة  مكة   لمدينة 

 بالمدينة وضيوفها وأهلها. والخطة االستراتيجية سوف تصدر منها برامج

 ومبادرات و نموذج تشغيلي يحكم العالقة بين جميع الجهات، وفي نفس

الوقت سوف يحدد األولويات

 حيث أنه لكل الجهات المختلفة العاملة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر

 المقدسة خطط واستراتيجيات وأولويات خاصة بها. ولكن سيتم االنتهاء

 في شهر رمضان من أول مسودة، حيث أن األولويات التي سيتم وضعها ال

 تكون على مستوى القطاع بل على مستوى المدينة، وذلك لكي نضمن

 أن البنية التحتية والخدمات األساسية كفيلة بالتعامل مع العدد المتوقع

مكة مدينة  ألهل  بالخدمات  لالرتقاء  الوقت  نفس  وفي  الرحمن،   لضيوف 

 وزوارها لكي نستطيع استيعاب النمو في عدد السكان الذي سيصل إلى

 3 مليون نسمة، إضافة إلى زيادة القدرة االستيعابية إلى 30 مليون زائر في

 السنة، لهذا فإن المدينة يجب أن تستوعب ما بين 4 إلى 5 مليون نسمة

 شهريا. فهذه هي مدخالت الخطة االستراتيجية، و بناء عليها يتم تحديد

الجهات مع  التعاون  سيتم  ذلك  وبعد  المدينة،  مستوى  على   األولويات 

 المعنية وتمكينها واإلشراف على أعمالها حسب النموذج التشغيلي الذي

 سوف نضعه بناء على الخطة االستراتيجية والبرامج والمبادرات التي سوف

 يتم إطالقها

 أ. جواهر السديري   كيف يحصل التوازن بين عدد سكان المدينة وزيادة

عدد الضيوف في الخدمات وتصميم االستراتيجية في اختيار األولويات؟
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 م. عبد الرحمن عداس   نستطيع تحقيق التوازن إذا كانت المدينة آمنة

مدينة كونها  إلى  باإلضافة  وسالسة،  انسيابية  وذات  وحيوية   ومتفاعلة 

 ذات طابع فريد ومتميز بنسيجها االجتماعي والعمراني، ويعيدنا كل ذلك

السكان، وإثراء حياة وفكر  المكان  روحانية  المتجددة لضمان  الحلقة   إلى 

 وبهذه الطريقة نستطيع أن نخلق الجو والبيئة التي تسمح بخدمة ضيوف

 الرحمن على أعلى مستويات وبذلك تجدد الحلقة باستمرار

 أ. جواهر السديري   ما هي ركائز االستراتيجية وكيف تستطيع أن تضمن

نجاح االستراتيجية؟

 م. عبد الرحمن عداس   نجاح االستراتيجية يعتمد على أربعة ركائز

أحسن وضع  من  تمكننا  التي  والصالحيات  التنظيمات  خالل  من   -1  

 استراتيجية، ألنه بدون هذه الصالحيات لن نتمكن من تنفيذ االستراتيجية

واالستفادة منها

تكون وأن  ومبادرتها،  برامجها  في  واضحة خصوصا  الخطة  تكون  أن   -2 

 متوافقة مع معايير ومقاييس األداء الواضحة لجميع الجهات العاملة فيها،

حتى أو  المدينة  في  العاملة  الجهات  في  أو  الهيئة  في  ذلك  كان   سواء 

 سكانها، فكل فرد يجب أن يشارك في إنجاز االستراتيجية وفق مقاييس

ومعايير واضحة

هناك يكون  بحيث  واالحترافي،  والممنهج  والمتميز  الحثيث  اإلشراف   -3 

  جهة إشرافية مركزية لجميع مشاريع مكة لكي نضمن عدم الهدر واإلنجاز

و عدم التكرار
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وتدني العشوائية  األحياء  قضية  الهيئة  تناولت  هل  السديري   جواهر   أ. 

الخدمات فيها، وهل يوجد توجه واضح في التعامل مع األحياء العشوائية؟

األحياء تنظيم  الملكية  الهيئة  صالحيات  أحد  عداس   عبدالرحمن   م. 

 العشوائية، وقد تم البدء بوضع الهيكلية لتنظيم األحياء العشوائية وحلها

مع مشكلة التعامل  عند  ثالث جهات  بين  التوفيق  ويجب   بطريقة شمولية، 

 األحياء العشوائية: سكان العشوائيات، ومنظم القطاع العام للدولة المتمثل

جهة من  المشكلة  حل  على  العاملة  الجهات  وجميع  الملكية،  الهيئة   في 

الدولة، وكذا المطورين المحتملين لألحياء العشوائية

ولتحقيق والمطورين،  القاطنين  بين  ما  بالمناصفة  يكون  المنظم    والجهاز 

 النجاح في هذه العالقة يجب أن تكون العالقة بين الجهاز المنظم والمطورين

المنظم الجهاز  عالقة  وكذلك  هيكلية،  تنظيمية  مسألة  وهذه   واضحة 

الصورتان كانت  فإذا  أمني.  اجتماعي  اقتصادي  موضوع  هذا  و   بالقاطنين 

 واضحة المعالم بين الطرفين والمنظم في المنتصف فسوف تكون العالقة

 بينهم سلسة، وبالتالي  يعرف كل طرف ما هي حقوقه وكيف يستطيع حل

بالتعاون شمولية  بنظرة  ننظر  الملكية  الهيئة  في  نحن  ولهذا   مشكلته، 

وتفكيكها المشكلة  هذه  وحل  األهداف،  لتحقيق  القائمة  األجهزة  جميع   مع 

بالطريقة الصحيحة والمستديمة

جهات جميع  مع  بالتعاون  تكون  أن  يجب  التي  المالية  االستدامة   -4 

 الدولة ودعمها غير المحدود، والقطاع الخاص هو قطاع مهم وأحد ركائز

الرؤيا المالية، وأيضًا دعم القطاع الخاص الذي يعد أحد دعائم   االستدامة 

كيفية عن  الملكية  الهيئة  في  برامج  لدينا  وتوجد  الوقفي،   والقطاع 

 التعامل مع القطاع الوقفي وتمكينه من االستدامة المالية

إلنجاز األساسية  القواعد  نكون قد وضعنا  األربعة  الركائز  بتحقيق هذه   و 

الخطة االستراتيجية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

المالية، وهل  أ. جواهر السديري  هل باإلمكان إعطاء مثال لالستدامة 

يوجد مثال معين لتوجه الهيئة أو ألحد الركائز؟

 م. عبدالرحمن عداس   نعم، على سبيل المثال المنصات التمويلية التي

 بإمكان الهيئة إطالقها، بحيث تفعل القطاع الوقفي في المدينة، وبهذه

 الطريقة يتم تحقيق مصالح أهل الوقف ومصارفه إضافة إلى تحقيق أهداف

 الدولة في إعمار مكة المكرمة، وفي نفس الوقت  يتم تحقيق االستدامة

المالية بصفة عامة للمدينة

طرف من  المقدمة  الميزانيات  مع  التعامل  طريقة  وهي  الثانية   النقطة 

بدعم أخذه وطرحه  يتم  يوجد مشروع  ال  أنه  األمور هو  أهم   الدولة، ومن 

 الدولة إال بشرط أن تكون الهيئة الملكية قامت بتخفيف الهدر وضمنت

بحيث المداخيل،  ناحية  الصرف ومن  ناحية  أكثر حرًصا من   اإلنجاز، وكانت 

المالية الغير وبذلك يمكن تحقيق االستدامة   تقوم بتكوين شراكات مع 

 للمنظومة كاملة
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االستدامة  تؤثر  كيف  بلديات،  وزير  و  التجارة  كوزير  دورك  بكر:   لولوه  أ.   

تعني  ماذا  االقتصادي؟  واألداء  األعمال  بيئة  على  الحضرية  والتنمية 

االستدامة بالنسبة لمدن المنطقة وما حولها؟

حجم  أعرف  أكن  لم  البلديات  وزارة  استلْمُت  عندما  القصبي:   ماجد  د.   

تشتت وتوسع القطاع البلدي، ومهام وزارة البلديات كثيرة منها التصميم 

والتخطيط والتنفيذ واإلشراف واإلدارة والصيانة والرقابة والمتابعة لمشاريع 

البنية التحتية في المدن كلها،

نمت  السعودية  المدن  ورخص.  خدمات  من  المدينة  إدارة  إلى  باإلضافة 

سبيل  فعلى  وغربا.  وشرقا  شماال  أفقيًا  فامتدت  كبيرة  وبسرعة  بوتيرة 

المثال جدة محصورة ما بين بحر الغرب وجبال السروات شرقا فهي  امتدت 

بذلك طوليًا، والرياض امتدت شماال وجنوبا وشرقا وغربا وكل ذلك يكلف 

الخدمات مما  النمو كان يسبق  أمنية وخدمية وبنية تحتية. هذا  تغطية 

يسبب خلال. وما أريده من القطاع البلدي هو بيئة نظيفة ومحفزة لألسرة 

السعودية.

إلى  إضافة  بصري  تشوه  هناك  يوجد  بيتك  من  خرجت  إذا  لألسف  اليوم 

جزء  وأصبح  شيء،  بكل  والعمل  القيام  في  الدولة  على  االتكالية  ثقافة 

شك  يوجد  ال  الدولة.  على  المسؤولية  يرمي  بصراحة  المجتمع  من  كبير 

الوزارة،  ألوم  زلت  وما  الوزارة  ألوم  كنت  وأنا  الوزارة  على  مسؤولية  هناك 

لكن واقع الحال أنه لن ينمو القطاع البلدي مثلما نمت هذه المدن، أنا إن 

عن  عرضا  شخصيا  حضرت   فقد  الوقت  من  لالستفادة  فقط  دليلي  كان 

البلديات ووزارة التجارة على أساس أن يكون بداية للنقاش لكي ال أتكلم 

فقط وأرغب باإلجابة عن األسئلة الموجودة والمطروحة.

  أ. لولوه بكر:     تفضل معاليك

ألف موظف، والميزانية   80 البلدي يوجد  القطاع  القصبي:   في   د. ماجد 

المرصودة لـسنة 2019 تساوي 25 مليار، إضافة إلى 9 او 10 مليار من ميزانية 

التحول، ويوجد هناك 268 بلدية و 17 أمانة يقف عليها قطاع كبير، ومهام 

وزارة البلدية واسعة وكبيرة وال يوجد لها تخصص مما يشكل عبئا على 

الوزارة. اليوم نراقب المطاعم والمباني وكذا الشوارع و األحياء كما نراقب 

طرف  من  مبذولة  كبيرة  جهودا  هناك  أن  كما  العام،  النفع  أسواق  أيضا 

البلديات واألمانات للتعامل مع العديد من المشاكل، مثل مشكلة المياه 

الخاصين  المقاولين  ومراقبة  الشوارع  في  الكهرباء  وانقطاع  السطحية 

بالهاتف أو الكهرباء أو المياه أثناء تنفيذ المشاريع، يعني أن إدارة المدينة 

عملية واسعة كبيرة بحد ذاتها. 

والنمو السكاني في مكة المكرمة كبير و يشكل تحدّيًأ كبيًرا، وهذا تحٍد 

الخدمات وعبئا كذلك  لتقديم  بالنسبة  المدينة مما يسبب عبئا  المتداد 

التي عندنا،  األنظمة  تبتدىء من  التحديات  األمر،  واقع  التغطية في  على 

حيث يوجد في القطاع البلدي أكثر من 500 الئحة قمنا بغربلتها ومراجعتها 

كلها والعمل على تحديث األدلة واالشتراطات بالتشارك مع القطاع الخاص. 

وهناك قفزة كبيرة في هذا الصدد حيث أصبحت اليوم 103 الئحة فقط، 



58

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

التحتية  البنية  في  وأخرى  تخطيطية  تحديات  هناك  أن  إلى  باإلضافة 

التي  الخدمة  مستوى  ومدى  وانتشارها  وأسلوبها  وتقديمها  والخدمات 

يريدها كل مواطن وكل مواطنة. 

وتوجد مشكلة البلديات أنها تشاركية مع جهات كبيرة أخرى، نقوم اآلن 

الخاص  القطاع  الخدمات، والتشاركية مع  االرتقاء بجودة  باستهداف جانب 

القطاع  التحتية.  البنية  مشاريع  تنفيذ  كفاءة  ورفع  الحكومية،  والجهات 

وتنفيذ  وتصميم  تخطيط  من  الخاص  بالقطاع  يحتك  قطاع  أكثر  البلدي 

المشاريع والفرص االستثمارية وصوالً إلى أراضي البلدية التي يدخل فيها 

والمشاريع  الرأسمالية  والمشاريع  العام  والنفع  واألسواق  الخاص  القطاع 

التشغيلية، حتى اآلن عالقة التشاركية ليست صحية 100%، فنحن اآلن نطور 

منظومة االستثمار الكاملة ألن القطاع الخاص شريك والقطاع الخاص هو 

مقدم خدمة وشريك في التنمية، وقد طورنا آليات الفرص ووضعنا منصة 

لفرص استثمار اآلن، ويوجد أكثر من فرصة في هذه المنصة ، كما أصدرت 

البلدية منصة الكترونية لكنها ما زالت أقل من الطموحات وقمنا بالربط 

مع جهات كثيرة. 

العاصمة  على  موزعة  مليار   8 البلدية  في  المعتمدة  المشاريع  إجمالي 

المقدسة بما يقارب 3.5 مليار وجدة 2.5 مليار والطائف 2.2 مليار وهذا خالل 

في  الرقمي  التطور  مواكبة  الجديدة  والهوية  الجديدة  للمدن  البد  العام. 

العالم مع البنية التحتية. فتوجد برامج مدن وبرامج بنية تحتية للبيانات، 

في  والمواطنة  المواطن  تجربة  تراعي  التي  للتشاركية  كامل  وبرنامج 

على  الحصول  المواطن  يستطيع  و  ذكية  تجربة  تكون  بحيث  المدن، 

بدأت  عمرانية  استراتيجية  تجاوزنا  ولقد  وسريع.  راٍق  بأسلوب  الخدمة 

لم  إذا  السامي،  للمقام  ورفعنا  واستكملناها  قدومي  قبل  الوزارة  في 

فتوجد  األمور.  ستضيع  وهيكلة  ووضوح  ورؤية  استراتيجية  هناك  تكن 

استراتيجية عمرانية شملت كل األبعاد االقتصادية والثقافية واالجتماعية 

والدينية وشملت منطقة مكة المكرمة من أجل جودة حياة أفضل، ومن 

أكبر  دور  أجل  ومن  يلزم   ما  عمل  من  تشرف  التي  الجهات  تمكين  أجل 

للقطاع الخاص.

المكرمة يوجد بها 64 عشوائية، والعشوائيات ظاهرة غير صحية  فمكة 

العناصر كونها  بد من معالجة هذه  وال  اجتماعيًا وال صحيًا وال حضاريًا،  ال 

تشويه بصري و مشكلة وكارثة و قنبلة اجتماعية موقوتة. وقد أولى سمو 

أولوية  والمشاعر  لمكة  الملكية  الهيئة  تأسيس  تم  عندما  العهد  ولي 

للعشوائيات ضمن برنامج طموح، وتم التشارك مع الغرفة التجارية ومعالي 

هذه  نواجه  أن  نأمل  اهلل  شاء  وإن  كاملة،  دراسة  وأعدوا  مكة  في  األمين 

المشكلة ونحلها بما يرضي اهلل أوال ثم يرضي المواطنين ونمكن القطاع 

األحياء  تأهيل  إعادة  يوجد  مشروع  التطوير. في مكة  الخاص كذلك من 

السكنية بمبلغ 100 مليون كما يوجد أيضا معالجات التشويه البصري في 

مكة المكرمة بقيمة 453 مليون. 

بصفة  البلدي  والقطاع  عامة  بصفة  الحكومية  الجهات  مشكلة  وتكمن 

تقدم  فالوزارة  الحل،  محور  من  أساسًيا  جزًءا  ليس  المواطن  أن  خاصة 
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المواطن. يوجد خلل في  إرضاء  الخدمة وليس من أجل  الخدمة من أجل 

ثقافة الجهات الحكومية فالبد أن يكون المواطن هو مركز الخدمة والبد 

من إرضاء المواطن والتسهيل عليه، واآلن تم تأسيس إدارة لخدمة العمالء 

حصر فيها كل ما يريده المواطن من البلديات، وقمنا أيضًا بتطوير مركز 

البالغات ومركز االتصاالت، وسيتم تطوير مراكز خدمة العمالء في األمانات 

بحيث يكون هناك ما يسمى بمركزية تتمحور في أن خدمة العميل هي 

المحاسبة  من  لنتمكن  األداء  قياس  مؤشرات  نستهدف  اآلن  األساس، 

يبلغ  الذين  األمناء  مع  أسبوعين  كل  دوري  اجتماع  اآلن  يوجد  والتطوير، 

عددهم 17 أمينا وذلك لسماع مشاكلهم وتحدياتهم، كما اجتمعنا أيضًا 

وتوجد  النقل،  وزير  ومعالي  البيئة  وزير  ومعالي  العدل  وزير  معالي  مع 

تشاركية واضحة لحل مشكلة الربط اإللكتروني، حيث أن الربط اإللكتروني 

ما بين الوزارات يجعل الخدمة تشاركية، باختصار يوجد تحسين كامل في 

هذا الصدد.

  أ. لولوه بكر:    ما هي استراتيجية البلديات التخطيطية لمواجهة التحديات 

في البنية التحتية، و ماهي الخدمات اللوجستية التي تؤثر على مستوى 

المدن  عبر  البناء  مواد  نقل  مثل  لها،  األعمال وكيف سنتطرق  بيئة  أداء 

وتأثيره على قطاع العقارات أو صعوبة وصول ضيوف الرحمن للفنادق مما 

يؤثر على قطاع الضيافة، فكيف يمكننا معالجة هذه التحديات؟

مكة  فمشكلة  الحركة،  في  مشكلة  عندنا  يوجد  القصبي:   ماجد  د.   

تعتمد على الحركة وهي حركة بشرية، فالبد لمنظومة الحركة أن ُتدرَّس 
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منذ وقت  ولكن  لمكة،  والمعتمرين  الحجاج  ليس فقط من وقت وصول 

وصولهم لمنافذ المملكة، يوجد تناغم لكنه ليس كامال، فكل جهة تعد 

مشكلة  يواجه  جدة  ميناء  الخطط،  مراجعة  في  تشاركية  وهناك  خطة 

كبيرة في نقل المواد والحاويات ألن حركة السيارات تعيق حركة الشاحنات، 

وبالتالي البد من السماح لحركة الشاحنات في مسار معين ووقت معين 

ويجعلها  الشاحنة  دورة  ويحد  المواطن،  على  الشحن  تكلفة  يرفع  مما 

الخدمات  اليوم  اللوجستية  اللجنة  أن تقدم  تأخذ وقت أطول، والحل في 

إلى  ينظر  الذي  الرحمن  برنامج خدمة ضيوف  لمعالجة ذلك في  الضرورية 

الخاص حيث   القطاع  اإلبداعية من  األفكار  الكثير من  الحاج، وتوجد  حركة 

تم تقديم فكرة إنشاء مطار في الشميسي، هناك أفكار كثيرة موجودة 

لكن الحل يكمن في جلوسنا جميعنا في غرفة عمليات واحدة لنجد حلوال 

ونخطط بشكل صحيح، هناك ازدحام صحي وغير صحي، فال نريد الوصول 

لمرحلة االزدحام غير الصحي ومكة فيها اقتصاد لذا نأمل االستفادة من 

هذه الميزة.

  أ. لولوه بكر:    ما هو دور التجارة في تحسين بيئة األعمال؟

تقديم  يتم  دائمًا  التجارة،  تعرفون  كلكم  التجارة  القصبي:   ماجد  د.   

االستثمار  هدفا.  ليس  االستثمار  أن  والحقيقة  هدف  أنه  على  االستثمار 

هو نتيجة بيئة ومنظومة ونتيجة فرص واستقرار، نقول دائمًا أن السيل 

يعرف طريقه، كذلك األموال تعرف طريقها، رجال األعمال يستثمرون اليوم 

يعرف  ال  االستثمار  مكان،  كل  وفي  أوروبا  وفي  أفريقيا  وفي  الصين  في 

الجغرافيا. االستثمار يبحث عن فرص. فالملك سلمه اهلل في كلمته قال ال 

بد أن تكون المملكة بيئة جاذبة لالستثمار، وقد حرصنا بما تملكه المملكة 

من القدرات أن يكون لها موقع ريادي. 

في  وعندنا  الماضية،  السنين  في  تكونت  كلها  جديدة  جهات   6 يوجد 

الجهة السابعة منشآت لو الحظتم أنها 7 جهات تكونت في الثالث سنوات 

الماضية، لدينا الهيئة السعودية للملكية الفكرية، هيئة المعارض، هيئة 

إحصائيات  اإلفالس.  ولجنة  للتنافسية  الوطني  المركز  الخارجية،  التجارة 

مكة المكرمة خالل الثالث سنوات الماضية: السجالت التجارية نمت بنسبة 

 ،%24 بنسبة  والشركات   %14 بنسبة  ألف   220 إلى  نمت  والمؤسسات   %15

وهذا مؤشر مطمئن أنه هناك إقداما على االستثمار سواء كان من قبل 

رواد األعمال أو من صغار التجار. الناس ليسوا راضين عن أداء وزارة التجارة أو 

رضى المستهلك فيه وفي هذا الصدد نحن نقوم بالعمل على تحسينه. 

ونتابع  باجتهاد  نعمل  لكننا  وغيرها،  تستر  وأعمال  غش  أعمال  هناك 

التجارة  التفتيشية، كما تم تأسيس مجلس  الزيارات  زيادة  ذلك من خالل 

الخبراء  لهيئة  كامل ذهب  االلكترونية  للتجارة  نظام  وهناك  اإللكترونية، 

وتمت دراسته. 

منها  عديدة  مبادرات  في  األعمال.  بيئة  لتحسين  جديدة  أنظمة  وتوجد 

مبادرة “تيسير” ومنصة مراس، وسيخرج إلى النور قريبًا المركز السعودي 
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بالتراخيص من هيئة  عالقة  له   ما  الذي سيجمع كل  االقتصادية  لألعمال 

ومنصة  مكاني  مركز  يكون  بحيث  البلديات  أو  التجارة  وزارة  أو  االستثمار 

التي  التراخيص  التي تتطلبها  الخطوات  ، تم مراجعة عدد  رقمية واحدة 

تزيد عن 17 ألف خطوة وتمت مراجعتها مع فريق “تيسير”، وتم خفض هذه 

وبالرغم من  اإلجراءات.  لتقليص هذه  1760 نشاطا  اإلجراءات، وتم مراجعة 

هذا فإن المملكة ما زالت متأخرة في التنافسية، حيث أن مركزنا 92 حسب 

تصنيف البنك الدولي الذي ينظر إلى العمل والنظام واإلجراءات التي يتم 

العمل بها واالستمرارية عليها لـ 3 سنوات،

التطوير  رحلة  تليها،  التي  والسنة  السنة  نتحسن في هذه  أن  نأمل  لذا 

المرتبة  الماضي حللنا في  العام  عبارة عن طريق دائما تحت اإلنشاء. في 

4 ضمن مجموعة العشرين G20 في عدد اإلصالحات التي قمنا بها، حيث 

للتطوير  الحكومية  الجهات  ويوجد حراك في كل  إصالحا.   51 بعمل  قمنا 

الواقع،  القادمة عندما يتم تنفيذه على أرض  السنين  سنجني ثماره في 

االلكترونية  التجارة  القادمة.  ثالث سنوات  المستهلك خالل  إلى  وسيصل 

منصة  وغيرها،  اللوجستية  والخدمات  واإليجارات  األسواق  على  ستؤثر 

مراس فيها 112 خدمة إلكترونية وما زالت تحت التطوير وسيتم افتتاح فرع 

لها في جدة، وفيما يخص التمويل والنشاطات الصغيرة.

سيتم عقد الجمعيات العمومية إلكترونيًا إضافة إلى التصويت إلكترونيا 

في الغرف التجارية. هناك نمو في قطاع األعمال، حيث أن المؤسسات زادت 

بنسبة 43% في الثالث سنوات الماضية والشركات بنسبة 39%، وإجمالي 

شركات المساهمة المغلقة زادت بنسبة 17%، فيوجد إعادة هيكلة ويوجد 

نمو، وهذا األخير مؤشر ال أحد يمكنه الطعن فيه، قد يكون هناك نقص 

األمور،  واقعيين في معالجة وتشخيص  نكون  أن  البد  لكن  اإليرادات  في 

برنامج التستر هدفه األساسي مكافحة التستر  بالتعاون مع عشر جهات 

ووزارة  العمل  ووزارة  النقل  ومؤسسة  والبلديات  كالداخلية  حكومية 

االتصاالت تشترك كلها في معالجة التستر، ولدينا أيضًا أكثر من 20 مبادرة 

لمكافحة التستر ولها ميزانية.

ومشاكلها  الصغيرة  بالمنشآت  واهتماما  وقفة  هناك  أن  إلى  باإلضافة 

السليم، ويوجد  الطريق  المنشآت تسير في  أن  وتحدياتها، ونؤكد على 

والذي سيساعد  األوسط،  الشرق  تجاري في  امتياز  أكبر معرض  في جدة 

في نجاح المنشآت الصغيرة ورواد األعمال، ويوجد 12 مليار مخصصة لدعم 

السنة  هذه  وفي  المجمعة،  للفاتورة  مليار   8 صرف  تم  حيث  المنشآت، 

مبادرات  من  الصغيرة  للمنشآت  قروض  وتوجد  مليارات،   10 صرف  سيتم 

التمويل، حيث استفادت نحو 485 منشأة من هذا التمويل، هذه المنشآت 

واعدة وستنمو، إضافة لذلك تم إقراض أكثر من مليار ريال لهذه المنشآت، 

إعادة  تمت  كما  قبل،  مفقودا من  كان  ألنه  الجريء  االستثمار  اعتماد  وتم 

هيكلة برنامج كفالة ألنه لم يكن ناجحًا 100%  بعدما قمنا بعمل تشخيص 
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العمل فهي  للتأشيرات لدى وزارة  بالنسبة  المال،  له وترتيبه وزيادة رأس 

فورية، فنحن نعمل من أجل وطن واحد من أجل خدمة المواطن، فقمنا 

حاجة  هناك  يعد  لم  حيث  الحكومية  الجهات  بين  التشاركية  بتفعيل 

لتخاطبات رسمية بين الجهات. االستثمار ال هوية له و ال جنس له وال دين 

نأتي  أن  علينا  يتوجب  اليوم  صحيح،  غير  وهذا  العقال  ألبسناه  نحن  له، 

بما نحتاجه، ال نريد فتح الباب ألي مستثمر، ولكن توجد استثمارات نوعية 

يحتاجها الوطن البد من استقطابها مثاًل كمعالجة النفايات الطبية،بحيث 

توجد شركة أو شركتان في هذا المجال والزالت جميعها جديدة، يوجد دور 

رقابي حيث قمنا بالتركيز على مكافحة الغش ومكافحة التستر وأن التاجر 

شريك، لكن البد من مراعاة التاجر الذي يعمل والبد من معاقبة التاجر الذي 

يغش، فقد  قمنا باستدعاء 520 ألف منتج معيب،  وما زلنا ضعيفي الوتيرة 

بالغات  مركز  إنشاء  تم  بتحسينها،  فشيئا  شيئا  سيقوم  النظام  لكن 

موحد 935 بدالً من أن يقوم المواطن بإبالغ 50 جهة.

وزارة  في  المعلومات  مركز  الشركات،  إنشاء  موضوع  في     :1 الجمهور   

اآللية  حسب  تتم  لم  التي  االجراءات  أو  التعقيد  بعض  به  يوجد  التجارة 

المعمول بها، فمثاًل فيما يختص  بشركات حجاج الداخل لم نجد خانة في 

سلسلة وزارة التجارة لكي تعود إلى وزارة العدل، وهذا استغرق منا من 6 

إلى 8 أشهر ونحن نراجع ما بين الوزارة ووزارة العدل، فحبذا لو يتم تسريع 

إجراءات النظام في وزارة التجارة وإيجاد خانات للمهن واألعمال الخدمية؟

 د. ماجد القصبي:  صحيح كان هناك خلل في المعلومات، فالنظام كله 

تعلم  مرحلة  توجد  فإنه  تقني  شيء  عمل  أردنا  إذا  أنه  وتعرفون  تقني، 

وخطأ، وأنا أتحمل هذا الخطأ شخصيًا، لكنه إذا عولج اليوم تستطيع أن 

تعمل الشركة الكترونيًا وتوثق كل شيء إلكترونيًا.

المملكة حذو مدينة  أتمنى أن تحذو كل مدينة من مدن    الجمهور 2:   

العنيزة في القصيم، ألنه عندما ذهبت ألول مرة للقصيم رأيت كيف تكاتف 

شيء  تقديم  في  يرغبون  كانوا  عندما  الشوارع  في  حتى  هناك،  اإلخوة 

كانوا يقومون بذلك بأنفسهم وال ينتظرون أن يأتيهم دعم من أي مكان  

أو جهة حكومية ،  فأتمنى أن تكون كل مدينة مثل عنيزة.

تختلف عن  للقصيم الحظت ظاهرة  القصبي:   عندما ذهبت  ماجد  د.    

مناطق المملكة كلها فطلبت من سمو أمير المنطقة أن  يقوم بتدريس 

أسباب النجاح، وأهل القصيم لديهم ثقافة أن العمل ليس عيبًا، فتجد ابن 

أغنى عائلة في القصيم يعمل في الحلقة ويعمل هنا في مكة يبيع التمر 

فثقافة العمل عندهم منتشرة، وهذا سلوك وثقافة ينموان منذ  الصغر،  

فال بد لجامعاتنا من دراستها.

 الجمهور 3:  متى سيصدر نظام الشركات الوقفية ؟ ألنه أعتقد أن ذلك 

سيخدم البلديات والتجارة.

نظام  نعد  نحن  الوقفية  بالشركات  يختص  فيما  القصبي:   ماجد  د.   

 514 إلى  وصلنا  نحن  الجديد،  النظام  في  موجودًا  وسيكون  الشركات 
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الشركات وإن شاء اهلل  الحالي، طّورنا هذه  الشركات  مالحظة على نظام 

خالل أربع أو خمسة أشهر سيتم االنتهاء من رفع نظام الشركات، ويشمل 

بذلك الشركات الوقفية.

األمانات  بإعطاء  المكلف  للبلديات  وزيرا  بصفتكم  بادرت      :4 الجمهور    

مركزية  من  يعاني  الذي  الخاص  للقطاع  جدًا  كبيرة  صالحيات  والبلديات 

من  أتمنى  الخاص،  بالقطاع  العالقة  ذات  الحكومية  الجهات  في  القرارات 

معاليكم أنه تبادر وزارة التجارة بإعطاء صالحيات لفروع الوزارة في المناطق 

هناك  تكون  أن  نريد  ال  األعمال،  تسيير  حدود  لتعدي  الرئيسية  والمدن 

مركزية لقطاع األعمال في مركز الوزارة في الرياض والفروع في المدن وفي 

المناطق التي تقوم فقط بتسيير األعمال؟

  د. ماجد القصبي:  شكرًا لك سنقوم بالنظر في الصالحيات.

لذا  تشاركي،  قطاع  هو  البلدي  القطاع  أن  معاليكم  ذكر    :5 الجمهور    

البلدي هو  القطاع  أن  الخاص، وبحكم  القطاع  الشريك األساسي هو  فإن 

أحد القطاعات المستهدفة بالشراكة مع القطاع الخاص كما أعلن في قرار 

مجلس الوزراء قبل عام ونصف تقريبًا، أولت الدولة جانب تشجيع مشاركة 

نسبة  رفع  تستهدف  حيث   2030 رؤيتها  في  كبرى  أهمية  الخاص  القطاع 

مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي من 40% إلى 65%، كيف 

يرى معاليكم من وجهة نظركم الوصول إلى هذه النسبة الطموحة في 

مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% من الناتج المحلي اإلجمالي؟ 
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شيء  أهم  الخاص  القطاع  بمشاركة  يختص  فيما  القصبي:   ماجد  د.    

الفرص  ومعرفة  والتشاركية  واالشتراطات  واللوائح  والبيئة  األنظمة  هي 

فرص  و  كثيرة  استثمارية  فرص  توجد  البلدي  القطاع  في  وتسويقها، 

للخصخصة بدًءا من الرقابة إلدارة أسواق النفع العام إلدارة الموارد للمباني 

للتخطيط والتصميم والصيانة، لكن الفرص ال تسوق بشكل صحيح يوجد 

نقص في القطاع ، فأعتقد أن الدور هو تشاركي تسويقي تحلل من خالله 

البنية التحتية التشريعية للمشاريع، والدولة البد لها من تسويق الفرص، 

كما توجد قطاعات جديدة كثيرة نشأت يمكن أن ينتج عنها فرص كبيرة، 

كلها  الترفيه  وقطاع  اآلثار  وقطاع  الثقافي  القطاع  المثال  سبيل  على 

وتخلق  صغيرة  منشآت  ستخلق  فهذه  مغلقة،   كانت  جديدة  قطاعات 

فرص عمل ...إلخ.

في  والمرونة  المحلية،  البلدية  اإلدارات  تمكين  عن  حدثنا     :6 الجمهور    

األنظمة واللوائح التي تمت مراجعتها بحيث توفقها حسب البيئة النسبية 

لكل منطقة، وكون معاييرها متوائمة مع احتياجات المناطق واختالفها.

أو  بمطعم  الخاصة  االشتراطات  البلدي  القطاع  في  القصبي:   ماجد  د.    

اإلجراء في  المملكة، وهذا غير صحيح، كان هذا  خدمة تنطبق على كل 

السابق حيث كانت االشتراطات عامة ألجل المساواة، لكن كل طبيعة لها 

لالشتراطات  توجه  فهناك  خصوصيتها،  لها  منطقة  وكل  خصوصيتها 
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المكانية حسب المنطقة، والبد لها من مراعاة الخصوصية وأن تكون مرنة 

تخضع لكل منطقة، توجد هناك اشتراطات عامة بشكل عام لكن هناك 

اشتراطات خاصة بالمناطق، نحن نضع كل شيء بعين االعتبار، وندرس كل 

شيء بالتشارك مع الفئات المستهدفة، إضافة إلى اللوائح أيضًا بالتشارك 

مع الجهات المستهدفة.

  الجمهور 7:  معالي الوزير تحدثت عن تطوير اللوائح وتشاركية المواطن، 

فكيف يصل صوت المواطن ومالحظاته إلى معاليكم؟  هل تضعون اللوائح 

على الموقع مثلما تفعل هيئة سوق المال ويتفاعل معها المواطن؟

  د. ماجد القصبي:  هذا هو المفروض أن تكون هناك شفافية  في أن يصل 

الصوت ونحن ال نقول بوجود هذا اليوم، لكننا سنصل إليه إن شاء اهلل.

  الجمهور 8:   في السنوات السابقة كانت الهجرة إلى المدن الكبرى من 

والدولة حفظها اهلل استحدثت جامعات في  الصغرى كبيرة،  المحافظات 

محافظات كبيرة في المملكة دعمًا منها لمسيرة التعليم أيضًا وتخفيفًا 

لكن  الكبرى،  للمدن  الصغرى  المحافظات  من  المواطنين  هجرة  من 

التعليم،  لفترة  مؤقتة  فيها  الهجرة  كانت  تمت  التي  اآللية  هذه  حقيقة 

الدراسة  انتهاء  الطالب بعد  الجامعة ومن ثم عودة  انتهاء فترة  ثم بعد 

بحثًا عن العمل أصبحت الهجرة مستمرة، ولكنها كانت تقف مؤقتًا أثناء 

فترة التعليم الجامعي، بما أنكم اآلن تشرفون على وزارتين هناك هيئة 

المنشآت التي ذكرتموها، وهي تقوم بدور جبار ال يخفى على الجميع، هل 

الصغرى  المحافظات  من  الهجرة  خفض  في  تساهم  لمنشآت  نية  هناك 

في  والشابات  للشباب  ودعم  نوعية  باستثمارات  وتقوم  الكبرى  للمدن 

في  موجودة  ليست  للمواطنين  خدمات  تقديم  وكذا  المحافظات؟  هذه 

المحافظات الصغرى؟

  د. ماجد القصبي:  محور التنمية في المملكة لألسف تركز على خط جدة 

األخرى  المناطق  وبنات  أبناء  من  كثير  هجرة  سبب  مما  الشرقية  الرياض 

أو  منشآت  أو  هيئات  ليس  فالحل  ..إلخ،  والتعلم  العيش  سبل  عن  بحثًا 

جغرافيا، الحل هو إيجاد استثمارات نوعية في هذه المناطق تشجع أهل 

العال ألنها تجربة غير  للبقاء، والتي منها لجنة موسم فعاليات  المنطقة 

عادية في توطين أهل العال، حيث تم ابتعاث أكثر من 1000 شخص إلى خارج 

المملكة، فوجود العنصر الجاذب االقتصادي في منطقة “العال” خلق فرصا 

استثمارية واعدة وفرص عمل ألهل المنطقة فالعال إذن مثال حي، باإلضافة 

البوكسايت  منها  بالمعادن  الغنية  المملكة  شمال  وعد  منطقة  إلى 

والفوسفات والزنك والذهب والفضة ما شاء اهلل تبارك اهلل والنحاس، ونحن 

اعتمدت  فالدولة  اآلن،  حتى  الثروات  هذه  كل  من   %3 غير  نستخدم  لم 

استراتيجية لتطوير التعدين من خالل رؤية 2030، وأعدت خطة كاملة لـسنة 

2035 ، ووعد الشمال فيها استثمارات ضخمة ستمكننا من أن نصبح ثاني 

المناطق  تلك  في  االستثمارات  فخلق  للفوسفات،  العالم  في  منتج  أكبر 

منها جبال عسير والبحر األحمر وغيرها الكثير يساهم في توطين أهل 

تلك المناطق والحد من الهجرة للمدن الكبرى.
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معالي أ. صالح التركي
أمين محافظة جدة
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  أ. جواهر السديري:  المواطن ورجل األعمال واألمين صالح التركي، كيف 

يرى كل منهما اآلخر؟ وكيف تغيرت وجهة نظرك حول محافظة جدة قبل 

وبعد تولي منصب األمين؟

  أ. صالح التركي:  أنا سعيد بأنني مواطن سعودي أوال، وأني ابن هذا البلد، 

حصلت على تعليم متميز وحصلت على فرص مميزة جدا، جعلتني أخلق 

النجاح كل  تجاريا في مجاالت مختلفة وكثيرة، وقد ساعد في هذا  كيانا 

والقطاع  التجاري  القطاع  بين  ارتباط فعلي  والدولة. فهناك  المجتمع  من 

وتعود  المجتمع  عن  منبثقا  يكون  أن  البد  التجاري  فالقطاع  اإلنساني، 

خدماته إليه، واالستثمار الذي ال تعود خدماته إلى المجتمع بالنفع لن ينجح، 

فهذا الرابط الوطني واإلنساني هو الذي مكنني من أن أكون رجل أعمال، 

وأن أفهم معنى المجتمع وأهميته. لذلك عندما توليت المنصب لدى أمانة 

جدة قمت بتحويل وكالة االستثمار إلى وكالة لخدمة المجتمع. فاالستثمار 

الذي ال يخدم المواطن، استثمار غير ناجح في رأيي الشخصي.

  أ. جواهر السديري:  كيف أثرت تجربتك في مجال القطاع الخاص في رسم 

خطتك اآلن لمدينة جدة؟ 

  أ. صالح التركي:  أنا قادم من منظور مختلف في اإلدارة، منظور مبني على 

أُسس، المقياس فيها هو الربح والخسارة، بحيث البد من إنتاج العمل في 

وقت محدد وتاريخ محدد بميزانية محددة، وهذا موجود في القطاع الخاص، 

لكنه غير موجود في القطاع العام بشكل كبير. تجربتي ستجعلني أنظر 

للميزانيات والمشاريع بحيث تلتزم بوقت محدد وتنفذ بجودة معينة،

وأن يكون لها مردود ال يشترط أن يكون ماديًا، ولكن يكون مردودا له تأثير 

على المجتمع وخدمة له وكذا تطوير للمدينة.

  أ. جواهر السديري: كيف تم تحديد أولويات خطة محافظة جدة؟ وكيف 

ستحقق األهداف التي وضعت للمدن السعودية من خالل رؤية 2030؟ حدثنا 

عن الرابط بين توجهاتك لمحافظة جدة و الخطة الوطنية الموجودة اآلن 

للمملكة؟

المواطن  خدمة  هو  اليوم  جدة  في  األساسي  المحور  التركي:   صالح  أ.    

وتقديم خدمة مميزة له لكي يعيش حياة كريمة ويقصد بذلك تحسين 

أن  حيث  التحتية،  البنية  تحسين  هي  اليوم  جدة  فأولويات  الحياة.  جودة 

أو  عشوائية  إما  فهي  كثيرة،   وأحياء  مناطق  في  جدا  متدهورة  حالتها 

وبأقصى  متميزة  خدمة  تقديم  هو  األمانة  فتوجه  الخدمات،  إلى  تفتقر 

سرعة ممكنة لتطوير األحياء التي ال توجد فيها خدمات، وأيضا لكي نصل 

لرؤية  2030 ، حيث أن هناك عدة مؤشرات وضعتها الخطة تصب في جودة 

هناك  تكون  أن  يهمنا  وبالتالي  الجودة،  هذه  مجاراة  علينا  ويجب  الحياة، 

مؤشرات للمشاريع والخدمات التي تطرح ألن رؤية 2030 قائمة على أسس 

ومؤشرات مختلفة.

  أ. جواهر السديري:  ما هو توجه وسياسة األمانة مع األحياء العشوائية في 

محافظة جدة؟

  أ. صالح التركي:  األمانة لديها تجربتان فاشلتان في األحياء العشوائية: 

برنامج  وهناك  اآللية،  بإعادة  اآلن  نقوم  الرويس  في  خزام.  الرويس وقصر 
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البرنامج  بدراسة  يقوم  حيث  األعلى،  االقتصادي  للمجلس  برفعه  قمنا 

اهلل  بمشيئة  قريب  اجتماع  هناك  سيكون  البرنامج  ضوء  وعلى  المقدم، 

لمناقشته.

والمخطط الثاني ال نزال ندرس فيه القضايا القانونية العالقة لكن بصفة 

عامة، باإلضافة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت آليات جديدة 

لتطوير العشوائيات تمكن األمانات من أن تقوم بدورها في التطوير، حيث 

أن النظم واآلليات المتبعة في السابق ال تساعد على تطوير العشوائيات. 

في محافظة جدة يوجد أكثر من 60 حي عشوائي، كثيٌر منها ال بد من إزالتها 

وهي قائمة على ممتلكات خاصة. أما الباقي فال بد من تطويره بما يحفظ 

كرامة المقيم والساكن، خاصة أن كثيرا من األحياء والعشوائيات يقطنها 

مواطنون سعوديون، وكل حي يقطنه مواطنون سعوديون سيكون له 

تطوير مالئم، حيث توجد اتفاقية بين األمانة ووزارة اإلسكان لتحويل بعض 

األحياء العشوائية القابلة للتطوير إلى وزارة اإلسكان بحيث تقوم بتطوير 

البنية التحتية، وسيكون بيننا تعاون جيد، ورؤية 2030 جعلت جميع الدوائر 

لها  حكومية  إدارة  أو  دائرة  كل  ألن  أساسي،  بشكل  متعاونة  الحكومية 

مؤشرات جميعها تصب في جودة الحياة، مدينة جدة اليوم تستفيد من 

وذلك  الطرق  ومن  اإلسكان  ومن  الكهرباء  ومن  والزراعة  المياه  خدمات 

بفضل تكاثف مجهودات الجميع، حيث وقع معالي الوزير على 3 اتفاقيات 

هذه  والعدل،  والزراعة  والنقل  اإلسكان  مع  وذلك  حكومية  جهات   3 بين 

للمدن.  الحياة  جودة  وتحسين  خدمة  في  مباشر  بشكل  تصب  الوزارات 

فالمدن تستفيد اليوم من ميزانيات مباشرة من الوزارات أو وزارة المالية أو 

من المبادرات والخدمات التي تقدمها الوزارات األخرى.

  أ. جواهر السديري:  قبل أن ننتقل لمواضيع متخصصة أحب أن أستمع 

التي  الرئيسية  المبادرات  أو  المشاريع  فماهي  للخطة،  نقاشنا  في سياق 

ُوضعت اآلن؟  وما الذي تتوقعه مدينة جدة من األمانة العامة خالل العام 

الجاري؟

  أ. صالح التركي:  جدة اآلن لديها مشاريع قائمة بحوالي 4 مليار و600 مليون، 

ومشاريع جديدة سوف ترسى بحوالي 4 مليار و700مليون، معظم المشاريع 

هي لتطوير البنية التحتية في مدينة  جدة وتحسين مستوى المعيشة 

من حدائق وإسفلت وطرق وإنارة، وهذه الخدمات ليست معدومة ولكنها 

متدنية في كثير من األحياء، وفي مشاريعنا القادمة سوف نبذل جهودنا 

في أن نرفع البنية التحتية لمتطلبات جودة الحياة لكي ننطلق من 2022 

إلى 2030 لتكون مدينة جدة إحدى المدن المهمة في العالم.

  أ. جواهر السديري:  ذكرت في إحدى اللقاءات في الشهر الماضي بأن %40 

من المشاريع العامة في جدة متعثرة، أريد أن أعرف كيف ستقوم بمعالجة 

هذه المشكلة؟

  أ. صالح التركي:  في الواقع الكثير من المشاريع متعثرة، وفي السابق إذا 

تعثر المشروع فإن األموال المنفقة عليه تعود إلى وزارة المالية، أما اليوم 

فباإلمكان إعادة األموال المنفقة على المشاريع، كأمانات لدينا مؤشرات ال 

بد أن نصل لها في سنة 2022، فأي مشروع يتعثر سيؤثر على الرؤية. اآلن 
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هناك تغيير في التوجه حيث ستكون مشاريع المبادرات بالتأهيل، واليوم 

التي تتسم  العادية  لدينا نوعان من المشاريع وهما المشاريع الحكومية 

وتحسين  بالرؤية  متعلقة  الرابع، ومشاريع  الباب  بالتصنيف مثل مشروع 

جودة الحياة ستكون بالتأهيل للمقاولين، باإلضافة إلى أن المشاريع األخرى 

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعادة تصنيفها، حيث أصبحت 

بمبدأ  المقاولين  تصنيف  كيفية  لمعرفة  قائمة  ودراسات  لجنة  هناك 

يكون  لن  الذي  والمقاول  وشامال،  جذريا  سيكون  التغيير  أن  أي  الكفاءة، 

قادرا على تنفيذ المشروع لن يتحصل على أي مشروع.

  أ. جواهر السديري:  تم اإلعالن من طرف وزارة الثقافة عن مشروع وسط 

جدة، بحيث سيتم تحويل منطقة وسط جدة إلى متحف مفتوح، نريد أن 

تتحدث عن خلفية هذا المشروع؟ وهل هو مشروع ثقافي يبني على ما 

هو موجود في المنطقة، أم أنه سيكون هناك إعادة تطوير لمنطقة وسط 

جدة بالكامل؟

جدة  مدينة  ألهمية  هي  الثقافة  وزارة  مع  اتفاقيتنا  التركي:   صالح  أ.   

جدة  مدينة  البلد.  وسط  جديدة  مدينة  هناك  ستكون  لذلك  التاريخية، 

التاريخية مدينة عريقة حصلت على اعتراف اليونسكو، لذلك هناك آليتان 

أو اتجاهان في مدينة جدة التاريخية، أوال إصالح البنية الحالية، والتأكد من 

ترميم المنازل وعدم سقوطها، ألن المشاريع الجارية هي إعادة المدينة إلى 

الشمال،  إلى  األصليون  السكان  عنها  ينزح  أن  قبل  السابق  في  أسسها 

أن  تقول  الحالية  واإلحصاءات  جذب،  مدينة  المدينة  هذه  نجعل  أن  وثانيًا 

هناك آالف األشخاص يزورون مدينة جدة التاريخية يوميا، فيجب إعادة التراث 

وإعادة تأهيل البنية التحتية وخلق فرص استثمارية داخل المدينة، فيجب 

البنية  أن  باالعتبار  األخذ  مع  جدة،  لمدينة  الحقيقية  الهوية  على  الحفاظ 

التحتية الحالية لمدينة جدة التاريخية أفضل من الموجودة اليوم.

  أ. جواهر السديري:  هناك أهمية لخلق مراكز جذب للمدن، وهناك انطباع 

بأن جدة بدأت تخسر مكانتها في الجذب، وأن الرياض استحوذت على هذه 

المكانة من ناحية الوظائف والفرص واالستثمار وأيضا الترفيه، فما هو ردك 

على هذا االنطباع؟

  أ. صالح التركي:  أوال التنافس بين المدن في نفس البلد تنافس مفيد 

وعلى مستوى العالم هنالك دوما المدينة األولى تنافسها مدن أخرى، أنا 

سعيد أن الرياض تبرز كمدينة حقيقية فعلية تنافس مدن العالم، حيث 

التحتية،  البنية  وتطوير  الجيد  التخطيط  من  الرياض  مدينة  استفادت 

العالم.  أجمل مدن  الرياض من  المترو فسوف تكون  اكتمل مشروع  وإذا 

الرياض اليوم في طور التجميل والتزيين، ونحن في جدة اليوم في طور 

وأعتقد  تطويري،  مخطط  وضع  تم  كما  وتطويرها،  التحتية  البنية  إصالح 

النمو  أقصد  جاذبة،  مدينة  تعتبر  حاليا  أنها  هي  جدة  مشاكل  إحدى  أن 

 4 قرابة  حاليا  جدة  سكان  عدد  يبلغ  حيث  جدة،  لمدينة  والهائل  السريع 

مليون نسمة من كل مناطق المملكة، وانتظروا موسم جدة في الصيف 

والغرف  الفنادق  عدد  في  مشكلة  لدينا  ولكن  رائعا،  موسما  فسيكون 

كثير  مشروعا   40 لدينا  الصدد  هذا  وفي  المفروشة،  والشقق  الفندقية 
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في  ضخمة  مشاريع  ولدينا  نجوم،  خمس  عالمية  فنادق  مشاريع  منها 

الشقق المفروشة حيث يوجد طلب على الزيارة والسكن فيها. فجدة إذن 

اتجهت للشمال فقط، ولكن من خالل رؤية 2030 نريد لمدينة جدة أن تتجه 

إلى الشرق أيضًا.

  أ. جواهر السديري:  إضافة إلى النمو السكاني توجد زيادة في أعداد الحجاج 

والزوار القادمين إلى المنطقة، فبما أنك تحدثت عن احتواء الزوار من ناحية 

الفنادق والخدمات، فهل باإلمكان مناقشة موضوع الحركة والنقل؟ 

عت  ُوقِّ النقل ولقد  وزارة  بيننا وبين  تعاون جيد  يوجد  التركي:   أ. صالح   

البلدية  الشؤون  وزير  ومعالي  النقل  وزير  معالي  بين  تفاهم  مذكرة 

تضارب في  كان هناك  فيما مضى  لذلك.  الالزمة  اآلليات  لتحديد  والقروية 

لما  أنوه  أن  أحب  واآلن  الحكومية،  الجهات  وكثير من  األمانات  بين  العمل 

يقوم به معالي الوزير ماجد القصبي في إعادة ترتيب الوزارة ومن أهمها 

إعادة ترتيب المهام، ومشكلة مدينة جدة هي نقل الطريق الدائري، واآلن 

والذي يسمى  الثاني،  الدائري  الطريق  تطوير  إلى  النقل  وزارة  مع  نسعى 

بإعادة  اآلن  النقل  وزارة  تقوم  الشرقي وقد شرعنا في ذلك، كما  بالمحور 

توقفت  سابق  وقت  في  أنه  حيث  متوقفة،  كانت  التي  المشاريع  جميع 

مستوى  على  كان  وهذا  صفرية  بمشاريع  وسميت  جدة  في  المشاريع 

في  نقص  بسبب  فهي  جدة   في  الحركة  مشكلة  وبخصوص  المملكة، 

آخر 5 سنوات  بني في  التمدد، حيث  والنقص في  واألنفاق  الجسور  عدد 

حوالي 5 أنفاق و5 جسور ، ونحن اآلن بصدد بناء نفقين بدأ العمل فيهما 

منذ قرابة شهر، ونخطط لبناء ما ال يقل عن 6 جسور، 3 منها على طريق 

الملك عبد العزيز،وذلك  من أجل فك االختناقات المرورية.

  أ. جواهر السديري:  وماذا يمكن القول فيما يخص النقل العام والقطارات 

التي تصل بين المدن؟

  أ. صالح التركي:  جدة تأخرت كثيرا في مجال النقل العام، أوالً جدة ال يوجد 

فيها نقل مدرسي، بخالف مدن المملكة األخرى، وقد بدأنا مع سمو األمير 

خالد الفيصل واألمير مشعل واألمير بدر بالعمل مع وزارة النقل ومع إدارة 

التعليم للبدء بإعطائنا حصة من النقل المدرسي في مدينة جدة، وأعتقد 

تركز  العام حيث كانت مدينة جدة  النقل  وثانيًا  األمر نفسه في مكة.  أن 

على التوجه نحو المترو، وكثير من التقارير التي صدرت تفيد بأن ذلك غير 

مناسب اآلن لمدينة جدة، وإحدى أهم األسباب في ذلك هو وجود  المياه 

الجوفية الضخمة المعيقة للتنمية، كما أن التكلفة فائقة جدا خاصة في 

اآلن  األولوية  بأنه لن يكون هناك ميترو وإنما  الملكيات. نحن ال نقول  نزع 

ليست للميترو في مدينة جدة، ألنه وبحسب الدراسات التي أجريت، الميترو 

يتطلب حركة معينة وكثافة سكانية معينة، ويتطلب مخططا هيكليا 

واضح المعالم وأين تتجه المدينة لكي يتم بناء محطات الميترو عليها، 

عادة تبدأ الحافالت في المرحلة األولى ومن ثم ننتقل إلى الميترو. مدينة 

جدة حاولت أن تنتقل إلى الميترو أوال وذلك كلف وقتا طويال في الدراسات، 

الشركات  أهم  استقطاب  تم  حيث  ريال،  مليون   200 حوالي  صرف  وتم 

موجودة  واألولويات  موجودة  الدراسات  وهذه  الدراسات،  إلجراء  العالمية 
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موجودة،  والمواقف  للحافالت  والمخطط  موجود  الميترو  تبني  وكيفية 

مالم  واحد  ريال  بصرف  تسمح  لن  اليوم  التخطيط  ووزارة  المالية  فوزارة 

الكثير  يرى  وبالتالي  أهداف محددة،  له  يكون هناك مخطط عام وشامل 

الترددي هو األساس  النقل  العام من خالل حافالت  النقل  بأن  الخبراء  من 

وسنبدأ فيه بمشيئة اهلل، ال توجد إلى اآلن أية اتفاقيات، لكن الوزارة جربت 

خط البلد، حيث قامت بإعطاء عقد لشركة لترى إن كان هناك طلب على 

الحافالت، والحقيقة فإن خط البلد مبشر بأن هناك توجه  وطلب عليه، إذن 

سوف نركز على النقل العام من ناحية الحافالت والباصات الترددية خاصة 

أن التعامل مع الحافالت أسهل وتوفير الطرق لها أسهل.

1:  توجد مشاريع استثمارية كبيرة في المدن الرئيسية وايضا    الجمهور 

هناك محافظات تحتاج الى مثل هذه النوعية من المشاريع الموجودة لدى 

األمانات، لكن المشكلة تكمن في عزوف بعض المستثمرين بسبب نظام 

لألمانات  الصالحيات  الوزارة  أعطت  أن  بعد  فهل  والمناقصات،  المزايدات 

مع  االتفاقيات  في  األمانة  مع  وتنظيم  ترتيب  هناك  يكون  أن  باإلمكان 

المنطقة دون  إرساء مشاريع بعينها تحتاجها  الجادين في  المستثمرين 

الدخول في نظام المزايدات، حيث كانت هناك مشاريع سابقة ومستثمرون 

في بعض األمانات، ولكن النظام منع أن يرسى المشروع عليهم مباشرة، 

وبقي المشروع إلى اآلن معلقا ولم ُيقّدم إلى أحد، فهل باإلمكان أن نقوم 

بالتعاون معكم كنموذج،
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إليها  تحتاج  وحيوية  مهمة  مشاريع  إلرساء  األمانات  باقي  مع  ذلك  وبعد 

المنطقة على المستوى مباشرة؟

مجدية  السعودية  المدن  تكون  أن  تتطلب   2030 رؤية  التركي:   صالح  أ.   

اقتصاديا، مدينة جدة هي مدينة مثل كل مدن العالم تقدم كل خدماتها 

عن طريق البنك المركزي، ال بد أن يكون هناك تعاون، فرؤية 2030 تتطلب 

أن يكون لدى مدينة جدة وكل المدن السعودية دخل، في 2018 كان دخل 

ريال،  مليون   900 بحدود  2019 سيكون  وفي  ريال،  مليون   820 مدينة جدة 

هناك  يكون  أن  البد  مشروع  طرح  يتم  عندما  هي  العوائق  إحدى  لكن 

سيأخذ  أنه  مخيلته  في  وهو  األجرة  على  أكثر  يدفع  من  ويأتي  منافس، 

األرض ويبني عليها أي شيء ويعيدها بعد 25 سنة أطالال، منذ مجيئي تم 

استرجاع أكثر من مشروع من مستثمرين انتهت عقودهم لم نتمكن من 

االستفادة منها، بل إننا قمنا بإزالتها ألنها بنيت بغرض االستفادة اآلنية، 

اآلن  لالستثمار،  تنظيمية جديدة  الئحة  د. ماجد يعمل على  الوزير  معالي 

تصدر  سوف  التنظيمية  والالئحة  عليها  نعمل  أن  نستطيع  آليات  توجد 

قريبا، وإذا كان لديك مشروع مميز تقدم إلينا بالمشروع ونحن نضمن لك 

أن ال يكون هناك تنافس، ولكن يجب أن يكون مشروعا استثماريا ال ُيفقد 

المواطن تمتعه خصوصًا بالواجهة البحرية، فإذا قمت ببناء مطعم يجب 

أن يكون جزًءا من التنمية وليس حكرا، فيجب أن يكون للمواطن منفعة  

الواجهة  مشروع  مثل  مجانا.  ويخرج  يدخل  بأن  استثمار  أي  من  شخصية 

البحرية لجدة.

  الجمهور 2:   هناك حاجة ماسة إليجاد جسر ونفق في تقاطع الملك عبداهلل 

يسبب  مما  منه  الخروج  في  كبيرة  صعوبة  توجد  حيث   ، ماجد  االمير  مع 

لجامعة  شريانا  يعتبر  أنه  خصوصا  صعب،  أمر  وهذا  للسيارات  تكدس 

الملك عبدالعزيز، واألسواق التجارية وغيرها، فأتمنى أن تكون هناك أولوية 

لهذا الدوار خاصة، األمر اآلخر: متى يتم التخلص من شاحنات نقل الصرف 

الصحي؟

العربية  المملكة  أنحاء  تشمل كل  التنمية  األخ سعد  التركي:   أ. صالح    

محلية  التنمية  واليوم  الجميع،  على  توزع  أن  بد  ال  والموارد  السعودية 

ومركزية، لكن توزيع الدخل أصبح على مستوى المملكة، ولنا منها حصة 

مليون،  و700  مليار   4 بمبلغ  السنة  هذه  في  عقود  سنوقع  حيث  كبيرة 

كما حصلنا في هذه السنة على مشروعْي أنفاق وهناك 5 مشاريع قيد 

استشاريين  وجود  على  يدل  فهذا  الدراسة  قيد  أقول  وعندما  الدراسة، 

التخطيط  ووزارة  المالية  وزارة  عليهم  ووافقت  اعتمادهم  تم  عالميين 

ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فلدينا دراسات جاهزة لـ 3 أنفاق ونفقين 

ْرُت اليوم بين األنفاق أو تطوير شرق جدة من  تحت الدراسة، ولكن إذا ُخيِّ

حيث اإلسفلت واإلنارة والحدائق سأقدم االولوية لشرق جدة ألنها تنقصها 

الخدمات األساسية.
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تخّرج  األحياء  هذه  العشوائية،  األحياء  لمصطلح  بالنسبة  الجمهور3:   

منها الوزير والمهندس والطبيب وأئمة الحرمين، فما هي مساحة البعد 

التاريخي للتعاطي مع األحياء العشوائية؟ مثل التعاطي مع جدة التاريخية، 

البعد الثقافي والتاريخي.

األحياء  العشوائية  باألحياء  التركي: هذا سؤال جدا مهم، أقصد  أ. صالح   

كثيرة  أحياء  ولدينا  خاصة،  ممتلكات  على  عشوائية  بيوت  فيها  التي 

ابتاعوا  وقد  سعوديون  يقطنها  التي  وهي  العفوية،  األحياء  نسميها 

أراضيها بطريقة أو بأخرى ولديها صكوك غير منظمة، وهذه تسمى أحياء 

الشريفين  الحرمين  خادم  أصدره  برنامج  هناك  أن  والحقيقة  عشوائية، 

ُطبق  جدة  محافظة  ففي  المناطق،  من  كثير  في  ُطبق  أعوام  عدة  منذ 

في الضواحي في خليص والقنفذة ولكن لم يطبق في جدة، هذه األحياء 

العفوية لها منظور خاص ولها معاملة خاصة،  وهذا بالنسبة لمدينة جدة 

وعلى  ممتلكاتهم  وعلى  ساكنيها  على  للحفاظ  للتطوير  قابلة  وهي 

مستوى معيشتهم.

وفعالة  جيدة  حلوال  يوفر  فيها  االستثمار  قطاعات  هناك    :4 الجمهور   

جاذبة  استثمارية  فرص  لتوفير  إضافة  المدينة،  في  تنموية  إلشكاليات 

للمستثمرين، على سبيل المثال أسواق النفع العام التي لم تطور من 30 أو 

40 عاما وفيها فرص جاذبة كثيرة في الخضار والفواكه في اللحوم وغيرها، 

وفيما يخص موضوع وضع محفزات لالستثمار في مرافق الشاحنات،
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مدينة  جدة  مدينة  تكون  اآلن  نسعى  أننا  حيث  مهم  الثاني  الموضوع 

لوجستية، واللوجستية دائرة متكاملة من ضمنها النقل العام حيث أننا 

مواقع  تقديم  يتم  لم  لكن  المدينة،  داخل  بالمبيت  للشاحنات  نسمح  ال 

للقيام  العام  النقل  هيئة  مع  العمل  يتم  واآلن  المدينة،  خارج  لها  خاصة 

بعمل مواقع خارج المدينة على 5 مداخل، بحيث أن النقل العام يبقى خارج 

المدينة ويكون لديه مثل دول العالم األخرى مبيت ومحطة، وفي الوقت 

ذاته نسعى إلى إنشاء مركز لوجستي لداخل المدينة، وغالبا سيكون في 

الجنوب وقد قمنا بتحديد الموقع، ألن من إحدى مقومات مدينة جدة  إلى 

جانب كونها مدينة جاذبة سياحيا، وتعتمد على العمرة والحج، هي مدينة 

مؤهلة ألن تكون المدينة األولى لوجستيا بدون منافس في جميع مناطق 

حركة  ولدينا  العالم،  موانئ  أهم  من  ميناءين  لجدة  أن  حيث  المملكة، 

الخاصة،  النقل  شركات  مع  مستمرة  اجتماعات  في  ونحن  شاسعة،  نقل 

نت من حوالي أسبوعين بقيادة هيئة النقل العام لوضع  وتوجد لجنة ُكوِّ

األسس لكيفية تنظيم الحياة اللوجستية للسيارات، فإذا أردنا االستفادة 

اللوجستية فيجب أن تكون لدينا منظومة متكاملة.

بالنسبة للنفايات فهي كنز ألي مدينة خصوصًا بمستوى جدة، والنفايات 

األمانات  من  عمال  مع  السائبة  العمالة  أن  حيث  كبيرة،  مشكلة  تسبب 

يعملون على فرز المواد القابلة للبيع ويقومون بحرقها في شرق وجنوب 

وجنوب  شرق  من  دوريات  يعمل  متكامل  فريق  لدينا  نحن  واآلن  جدة، 

التي  الشاحنات  أن جدة أصبح فيها عدد هائل جدا من  نحن نعلم كيف 

تمثل  مصدر إزعاج في  مواقفها وخدماتها، ولكنها توفر خدمات أساسية 

في النقل سواء كان النقل من الميناء أو من المطار أو من المستودعات 

المتعلق  األهم وهو  الثالث  والجزء  المصانع  وغيرها،   المرافق ومن  ومن 

لسنوات  ُأوقف  جدة  في  النفايات  فتدوير   ، النفايات  تدوير  في  باالستثمار 

إلى محفزات للتشجيع على االستثمار  طويلة وهو هم كبير جدا ويحتاج 

فيه وشكرا لكم.

 أ. صالح التركي: هذه حقيقة خطوة جدة في 5 السنوات القادمة، 3 نقاط 

والتي  العام  النفع  ألسواق  الموضوعة  لآللية  بالنسبة  عنها،  سأتحدث 

تعيق نموها لوجود عدة اشتراطات، مثاًل لو كان هناك شركة كبيرة تتاجر 

المواشي وتريد أن تنشئ مسلخا فهذا األمر ممنوع، فيجب أن  يتم  في 

إنشاؤه على أرض تملكها األمانة، هناك اآلن اتفاقية وقعت بين معالي وزير 

الشؤون البلدية والقروية ومعالي وزير الزراعة والمياه والبيئة حيث ستنقل 

البيئة، حيث  العام، ألنها من اختصاص  النفع  إلى أسواق  العامة  المسالخ 

تنتقل لوزارة البيئة وهي  المسؤولة عن تطويرها، واآلن هم بصدد إيجاد 

الئحة أخرى لالستثمار، الالئحة الموجودة ال تسمح ألي شخص أن يستثمر في 

أسواق النفع العام، لذلك تجد بأن أسواق النفع العام متدهورة في مدينة 

جدة لكن اآللية الجديدة وانتقالها إلى وزارة والبيئة سيساهم بتطويرها 

بسرعة فائقة خالل 5 سنوات القادمة.
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السكراب  بنقل سوق  ذاته سنقوم  الوقت  الحرائق، وفي  لمنع هذه  جدة 

الموجود في الخمرة إلى جنوب جدة، واآلن الطريق في طور اإلنجاز، متى ما 

تنتهي األشغال به سينتقل كل من سوق السكراب وكذلك التشليح إلى 

شرق جدة، ونحن نسعى إلى إيجاد شراكة إلنشاء إدارة كاملة لالستفادة 

ننفق  نحن  المدينة،  على  فعلي  مردود  لها  تكون  بحيث  النفايات،   من 

على النفايات ونسترجع 20-30% من قيمة النظافة من النفايات، ونريد في 

قيمة  50% من  حوالي  نسترجع  أن  أعوام   3 أو  عامين  بعد  األولى  المرحلة 

النظافة.

  الجمهور 5:  الحافالت في دول العالم لها طرق رئيسية،  أتمنى أن تدرس 

وأيضا شرق جدة  الخاص،  لكل حافلة  طريقها  يكون  بحيث  الطرق  هذه 

المعروفة قديما ببحيرة المسك اليوم هي بحيرة ومنطقة مرغوبة فيها 

أن يطرح هذا االستثمار للشباب بحيث تكون  أتمنى  برامج،  نخيل وفيها 

هناك حدائق مرتبة مثلما حدث في المدينة  المنورة، وأما طريق الحرمين 

فال بد أن تكون لجنة خاصة وأن يكون انطالق جميع الجسور باتجاه الشرق 

حتى الوصول إلى طريق المدينة المنورة السريع.

 أ. صالح التركي:  هناك اهتمام خاص من سمو األمير خالد الفيصل بطريق 

الحرمين، وهناك لجان ُمشّكلة من وزارة النقل وجهات األخرى، وقد وصلني 

مقترحك وسنقوم بدراسة موضوع الحدائق وكيفية توزيعها.

الرسائل  من  الكثير  تردني  ودائما  اآلراء،  من  الكثير  هناك  بأن  سعيد  أنا 

أعيننا،  نور  يعتبرون  الذين  باقتراحات وشكاوى من طرف مواطني جدة  

الكثير  واالخ يوسف هو أحد هؤالء األشخاص وكذلك األخ سعد، ولديهم 

من المقترحات والكثير منها تحت التطبيق إن شاء اهلل.
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عرض تجربة وزارة العدل ووزارة اإلسكان ووزارة العمل والتنمية االجتماعية
عرض تجربة محافظة حفر الباطن

عرض تجارب هيئة االستثمار وهيئة االتصاالت وهيئة تنظيم الكهرباء
دور الغرف التجارية بالمنطقة في دعم االستثمار

فرص مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المنطقة التنموية وتطوير بيئة االعمال
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 أ. عبد الوهاب الفايز 
عضو مجلس إدارة الصحفيين السعوديين
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الجلسات االفتتاحية

تجربة وزارة العدل ووزارة الحج 
والعمرة  ووزارة اإلسكان ووزارة 
العمل والتنمية االجتماعية
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 معالي د. وليد بن محمـد الصمعاني

 وزير العدل

دور وزارة العدل ال يقتصر على الفصل في المنازعات بل يمتد إلى ما قبل 

النزاعات من خالل الجانب الوقائي الذي يكون للوزارة دور فيه.

السند  الموثقة صفة  العقود  تأخذ  التوثيق، بحيث  الوقاية يبدأ من  مجال 

التنفيذي مما يغني قطاع األعمال عن مرحلة التقاضي بالكلية.

للملكية  الفوري  النقل واإلفراغ  العدل ستطلق خالل 3 أشهر نظام  وزارة 

العقارية إلكترونيا، بحيث يكون الصك مبني على واقع البيانات الرئيسية 

لدى الوزارة، وال يكون هناك أي تدخل بشري .

 معالي  د. محمـد بن صالح بنتن

 وزير الحج والعمرة

تولي وزارة الحج والعمرة اهتمامًا كبيرًا إلسكان الحجاج والمعتمرين بحيث 

تكون السكنات صالحة للسكن، وأن تمتلك التصاريح الالزمة، وأن تحتوي 

على جل وسائل األمن والسالمة، وأن توفر الخدمات فيها أثناء التشغيل.

منصة  إطالق  إلى  إضافة  قريبًا،  اإللكترونية  التأشيرات  إطالق  سيتم 

المكرمة والمدينة  الموجودة في منطقة مكة  الخدمات  تسويقية لجميع 

المنورة تتضمن السكن ووسائل النقل والمطاعم وغيرها،  باإلضافة إلى 

إدراج األماكن التاريخية والتعليمية فيها.

سوق هدايا الحجاج والمعتمرين سوق كبير وواعد سيساهم في توطين 

الصناعات، فعلى رجال األعمال تقديم مبادراتهم واإلسهام فيه.

 معالي أ. ماجد بن عبداهلل الحقيل

 وزير اإلسكان

اقتصادي  محرك  وهو  المجتمع،  احتياجات  بمعالجة  يقوم  اإلسكان  قطاع 

كونه يرتبط بأكثر من 120 صناعة.

تم وضع مبادرات مدعومة من طرف 16 جهة حكومية تساهم في تمكين 

القطاع الخاص، ستنتج عنها شراكة حقيقية سواًء من خالل الموردين أو 

المستثمرين العقاريين أو الجهات التمويلية أو القطاع الخيري.

تم البدء ببرنامج توزيع األراضي الذي يهدف إلى توزيع 250 ألف قطعة أرض 

في مناطق قابلة للسكن بحلول 2020.

 معالي م. أحمد بن سليمان الراجحي

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 50 بإطالق 68 مبادرة نفذت منها  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  قامت 

وزارة  في  موجودة  كانت  التي  العراقيل  من  الكثير  إللغاء  سعت  مبادرة 

العمل وبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

الوزارة تهدف إلى توفير 450 ألف وظيفة في عام 2019 و2020، وأن يتم توقيع 

250 ألف وظيفة قبل نهاية 2019.

يتيح  التي  »قوى«  بمنصة  واستبداله  بالكامل  »طاقات«  نظام  إلغاء  تم 

تأشيرات  استخراج  المتوسط  األخضر  النطاق  في  تكون  التي  للمنشآت 

فورية.
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المنتدى  أن هذا  الفايز فيما مضمونه:  األستاذ عبدالوهاب  الجلسة  افتتح 

في نسخته الجديدة في سنته الثانية سيكون بحول اهلل أحد المنتديات 

التي ُيتطّلع إليها، وسيتم فيها طرح القضايا األساسية، حيث أننا اآلن في 

حقبة تحول كبير تتطلب المصارحة والشفافية في الطرح، خاصة أن الدولة 

وضعت المليارات في البنية األساسية لهذه المدينة التي تعتبر واجهة لنا 

ومقصًدا للعالم اإلسالمي وللمسلمين من كل بقاع األرض.

القطاع  استثمارات  وتنمية  تحفيز  حقبة  هي  القادمة  الحقبة  أن  بّين  كما 

الفرص  بمثابة  تعتبر  التحديات  وأن  تحديات،  أمامنا  أن  ووضح  الخاص، 

بالنسبة لنا، وأن الحقبة التي نعيشها اآلن هي حقبة مشاركة، حيث يرى 

المجتمع،  من  جزءا  وليس  الحي  من  جزءا  نفسه  والعام  الخاص  القطاع 

وهذه هي المرحلة التي نتطلع لها.

شكر  كما  قدومهم،  على  وشكرهم  الوزراء  المعالي  بأصحاب  رّحب  ثم 

معالي سمو األمير على قدومه وجميع الحضور أيضا.

ثم استهل معالي د. وليد الصمعاني وزير العدل حديثه قائاًل أن دور وزارة 

العدل ال يقتصر على الفصل في المنازعات بل يمتد إلى ما قبل النزاعات 

الوقائي الذي يكون  الجانب  وأثناءها وبعدها ، حيث ركز في حديثه على 

للوزارة دور فيه، والجهات الحكومية، وكذلك رجال األعمال وقطاع األعمال 

بشكل عام.

العدل تسعى  وزارة  التوثيق، وأن  يبدأ من  الوقاية  أن مجال  وبّين معاليه 

موثقة  العقود  تكون  بحيث  والعقود  االلتزامات  توثيق  دائرة  توسيع  إلى 

وتأخذ حجية سواء لدى القضاء المتخصص أو لدى التنفيذ مباشرة، وفي 

اإلسكان  وزارة  منها  الوزارات  من  عدد  مع  تنسيق  هناك  كان  الشأن  هذا 

سواء  العقود،  على  التنفيذي  السند  صفة  إلضفاء  العمل،وذلك  ووزارة 

في مجال عقود العمل أو عقود اإليجار السكني أو اإليجار المتعلق بقطاع 

األعمال الذي بال شك سيغني قطاع األعمال عن مرحلة التقاضي بالكلية، 

ويتحول العقد في أي نزاع إلى سند تنفيذي مثله مثل الحكم القضائي، 

وبالتالي يتم توجيهه إلى محكمة التنفيذ لينفذ بشكل مباشر، ال سيما 

المتعلقة بقطاع األعمال والتي تحظى باألولوية، كما أبدى الوزير رغبته من 

قطاع ورجال األعمال في أن يساهموا في ترتيب العقود ذات األولوية والتي 

يرون بأنها بحاجة ألن تضفى عليها صفة السند التنفيذي، حيث أن ذلك 

سيصبح من أكبر المحفزات لقطاع األعمال.

كما وضح أيضا معاليه أنه تم إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة بإجراءات 

مختلفة، وبطريقة ُيعَرف ويحترم فيها العرف بين التجار، وأن القضاة في 

يركز  الذي  المتخصص  التدريب  من  عاليًا  قدًرا  ينالون  التجارية  المحاكم 

على هذه النقطة تحديدا، إضافة إلى قيام الوزارة بتقديم مشروع لنظام 

النزاعات  يعطي  حيث  الخبراء،  هيئة  لدى  دراسته  جاٍر  التجارية  المرافعات 

التجارية بعدًا مخصصا من الناحية اإلجرائية، والموضوعية كذلك. 
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التنفيذ  بمحاكم  التنفيذ ممثال  النزاع فإن قضاء  انتهاء  بعد  أنه  بّين  ثم 

إتاحة قدر ضيق لمنازعات  التنفيذ بشكل سريع ومتقن، مع  تحرص على 

التنفيذ.

وفي مجال التوعية قال معاليه أنه تم البدء بنشر كافة األحكام التجارية 

بعد اكتسابها الحكم و الصفة النهائية على موقع الوزارة.

التوثيق  بقطاع  يتعلق  فيما  الوسائل سواء  اجتماع هذه  أن  قائاًل  وأضاف 

التنفيذ سيكون من أكبر المحفزات للبيئة االستثمارية في  أو القضاء أو 

المملكة، باإلضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية األخرى.

وفي جانب إلغاء الصكوك وّضح معاليه أن القضاء ال يوقف أو يلغي أي صك 

العقار  لتملك  الوزارة وضعت شروطا  وأن  محددة،  مخالفات  ثبوت  بعد  إال 

مبنية على األسس التنظيمية للعقار، بحيث يكون الصك العقاري وثيقة 

غير قابلة للطعن إال بالتزوير الواضح، كما بّين أن الوزارة ستطلق خالل 3 

أشهر نظاًما لنقل وإفراغ الملكية العقارية إلكترونيا، بحيث يكون الصك 

أي تدخل  الوزارة وال يكون هناك  لدى  الرئيسية  البيانات  واقع  مبنيا على 

سيتم  حيث  بالكامل،  العقارية  الثروة  لرقمنة  مشروع  يوجد  كما  بشري، 

العيني  التسجيل  مرحلة  في  عقارية  وثيقة  مليون   100 من  أكثر  توثيق 

للعقار الذي سينهي كافة اإلشكاليات على حجية الصك.

حالية  تشريعية  وتعديالت  بمشروعات  خاصة  عناية  الوزارة  تولي  كما 

ومشاريع مستقبلية.

وفيما يختص بإيقاف الخدمات، قال معاليه أنه صدر أمر ساٍم بدراسة ذلك 

مع عدد من اللجان، ووضعت ضوابط إليقاف الخدمات تراعي إيصال الحقوق 

لمستحقيها بسرعة وعدم اإلضرار بغير المعني به طالما يمكن استيفاء 

ما عليه بشكل تدريجي، سواء بالخصم من الراتب أو من أي مصدر آخر.

وفيما يختص باألوقاف أخبر معاليه أن الوزارة تتعامل مع الوقف كشخصية 

حكومية مستقلة بذاتها، وكذلك الشركات يتم التعامل معها كشخصية 

المرافعات  معنوية مستقلة، وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في نظام 

كشركة  أسهمه  أو  الوقف  ريع  سواء  الوقف  سجل  إذا  ولكن  الشرعية، 

وقفية وفقا لنظام الشركات، فهذا سيحّولها من اإلجراءات العدلية داخل 

المحاكم إلى إجراءات تنفيذية ال يتدخل فيها القضاء إطالقا وإنما يحكمها 

نظام الشركات والعقد التأسيسي للشركة.

وزارة  دور  مبينًا  حديثه  والعمرة  الحج  وزير  بنتن  محمـد  د.  معالي  وافتتح 

بين  والتواصل  الوصل  نقطة  هي  والعمرة  الحج  وزارة  أن  قال  حيث  الحج 

المسلمين فيما يخص أداء مناسك الحج والعمرة، وَبّين أن منظومة الحج 

المناسك وأثناءها وبعدها، وأنها اهتمام  أداء  إلى ما قبل  والعمرة تمتد 

المملكة العربية السعودية متمثلًة في القطاع الحكومي بالكامل، فوزارة 

الحج والعمرة هي التي تقف بين الحاج والمعتمر والجهات الحكومية التي 

تقدم خدمات والقطاع الخاص الذي يقدم خدمات أخرى .
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وقال أن الحاج والمعتمر القادم إلى مكة المكرمة ال يتعامل عادة مباشرة 

من  مرخصة  جهة  عبر  أو  الحج،  وزارة  عبر  ولكن  الجهات  من  جهة  أي  مع 

وفيما  والعمرة،  الحج  وزارة  مع  تتخاطب  الجهة  والعمرة، وهذه  الحج  وزارة 

الحجاج  إلسكان  كبيرًا  اهتمامًا  هناك  أن  قال  اإلسكان  بقضية  يتعلق 

والمعتمرين، لكن يجب التأكد من أن الخدمات التي يحصل عليها الحاج 

والمعتمر بصورة عامة واإلسكان بصورة خاصة على مستوى يعكس صورة 

التي تقدمها، وذلك من  األخرى  العربية السعودية واهتماماتها  المملكة 

خالل مواصفات عالمية ألي سكن يسكن فيه الحجاج، وسوف تكون هناك 

التصاريح  تمتلك  وأنها  صالحة،  المساكن  أن  من  للتأكد  ومتابعة  رقابة 

الالزمة، وكذا احتوائها على مرافق األمن والسالمة، وتوفير الخدمات أثناء 

أ  صحفّيً مراسال  يعتبر  إلينا  يأتي  شخص  كل  أن  معاليه  وقال  التشغيل، 

بسبب  الصحيحة  غير  الصورة  ينقل  وقد  وكاميرته،  هاتفه   يملك  ا  عالمّيً

هذه األخطاء، لذلك فإن دور الوزارة هو أن تتأكد من أن عملية التشغيل 

في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين منظمة ومقننة وعلى أكمل وجه. 

الوصل  نقطة  كونها  الطرفين  تحمي  أيضا  الحج  وزارة  أن  معاليه  وقال 

بين الحاج والمعتمر ومن يمثله من مكاتب الحجاج أو البعثات أو شركات 

سياحية أو شركات متخصصة، وأن الوزارة تقوم بحماية الحاج بالتأكد من 

العقود كونها سندات قابلة للتنفيذ، لكيال ال تضطر الوزارة الحقًا للوصول 

للمحاكم، وهذا من جهة التنظيم.
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أما من ناحية توفير الطاقة االستيعابية فتحدث قائاًل أن هناك عمال كبيرا 

مع الهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لالهتمام بالبنية 

المركزية، وأيضًا  المنطقة  التحتية بصورة عامة والمساكن وخروجها من 

إلى  الوصول  من  والمعتمر  الحاج  تمكن  التي  المواصالت  وسائل  توفير 

المسجد الحرام.

تأشيرة  عن  اإلعالن  سيتم  أنه  معاليه  وّضح  القطاع  رقمنة  مجال  وفي 

منصة  قريبًا  ستطلق  الوزارة  أن  إلى  إضافة  قريبًا،  وفورية  آلية  إلكترونية 

المكرمة والمدينة  الموجودة في منطقة مكة  الخدمات  تسويقية لجميع 

لفت  كما  وغيرها،  والمطاعم  النقل  ووسائل  السكن  تتضمن  المنورة 

معاليه إلى أنه سيتم إدراج األماكن التاريخية والتعليمية ضمن ما يسمى 

بجدول الزيارة، مع وجود دور توعوي وإرشادي للحجاج والمعتمرين.

وبّين أنه ستكون هناك استدامة مالية واقتصادية ليس فقط في موسم 

مع  كبير  عمل  وهناك  العام،  مدار  على  ستكون  إنما  و  رمضان  أو  الحج 

مجموعة من الجهات  كهيئة تطوير منطقة مكة والهيئة الملكية للعمل 

على تنفيذ تصورات قد يعتقدها البعض أنها من الخيال لكنها ستكون 

حقيقة بإذن اهلل.

العمل  تم  أنه  معاليه  أخبر  الموسمية  التأشيرات  بنظام  يختص  وفيما 

مع وزارة العمل، وأن هناك لجاًنا أنهت أعمالها وبدأت بالفعل في تقديم 

حديثه  واختتم  الشركات،  لهذه  المناسب  بالعدد  المناسبة  التأشيرات 
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رجال  على  أن  معاليه  قال  حيث  الصناعات،  توطين  مجال  إلى  مشيرًا 

األعمال ومنتسبي الغرف التجارية أن يهتموا بهذا القطاع، حيث أن الحجاج 

كبيرة  فرصة  وهذه  مغادرتهم،  عند  هدايا  معهم  يأخذون  والمعتمرين 

وسوق كبير باإلمكان اإلسهام فيه وتطويره.

قطاع  أن  مبينًا  اإلسكان كالمه  وزير  الحقيل  ماجد  األستاذ  معالي  بدأ  ثم 

اإلسكان مرتبط اجتماعيا واقتصاديا، ويقوم بمعالجة احتياجات المجتمع، 

وأن  معه،  تتحرك  120 صناعة  من  بأكثر  يرتبط  اقتصادي كونه  وأنه محرك 

وظائف  توفرت  فكلما  العكس،  وليس  االقتصادي  النمو  يتبع  االسكان 

وأعمال كانت هناك حاجة ماسة كبيرة لإلسكان، ثم أردف قائاًل أن الطلب 

على اإلسكان في مكة المكرمة كبير بسبب الكثافة السكانية، حيث يوجد 

8.5 مليون مواطن ومقيم في المنطقة، 4.5 مليون منهم سعوديون، أي 

بأنها  المكرمة  تتميز منطقة مكة  كما  أسرة سعودية،  ألف   900 يقارب  ما 

المنطقة الوحيدة في المملكة التي تتمركز في 3 مدن وهي مكة وجدة 

والطائف.

حاج  مليون   30 استقبال  إلى  تهدف  التي   2030 رؤية  مع  أنه  قائاًل  وأضاف 

ومعتمر سنويًا، ستكون هناك زيادة في الطلب على اإلسكان، وأن معدل 

النمو يساوي 2.88 أسرة جديدة في المنطقة، ويتوقع مع النمو أن تشهد 

من  سواء  األخرى  للمناطق  نمو  سيأتي  ومنه  اقتصاديا،  تحركا  المنطقة 

الداخل أو الخارج.

أنه تم وضع مبادرات مدعومة من طرف 16 جهة حكومية  وأوضح معاليه 

عنها  ستنتج  المبادرات  هذه  وأن  الخاص،  القطاع  تمكين  في  تساهم 

أو  العقاريين  المستثمرين  أو  الموردين  خالل  من  سواًء  حقيقية  شراكة 

الجهات التمويلية أو القطاع الثالث وهو القطاع الخيري.

جاٍر  أنه  معاليه  بّين  المكرمة  مكة  منطقة  في  التحديات  مواجهة  وفي 

العمل مع وزارة العدل ووزارة البلدية لتسهيل المخرجات للقطاع الخاص، 

وتطوير تقنيات البناء لالنتقال من الجيل األول في البناء إلى الجيل الثالث، 

عمل  وجود  إلى  باإلضافة  الواقع،  أرض  على  فعليا  فيه  البدء  تم  والذي 

قريبا في هذا  والذي سيطلق  للعقار،  العيني  التسجيل  لتطوير  جماعي 

العالقة،  الحكومية ذات  الجهات  العقار بمشاركة  العام تحت إشراف هيئة 

وجاٍر العمل مع المطورين العقاريين على أكثر من 53 ألف وحدة سكنية 

في المنطقة، حيث أن أكثر من 50 % منها تستخدم تقنيات بناء حديثة 

تساعد من رفع جودة المنتج وأن يكون السعر مناسبا.

العشوائيات فرصة وليست  أن  العشوائية قال  المناطق  إلى  وفي إشارته 

اجتماعي  نسيج  فيها  التحتية  البنية  مكتملة  المدن  داخل  ألنها  تحديا، 

جدة  مدينة  في  مكة  منطقة  إمارة  مع  بالتعاون  ولذا   ومتكامل،  جيد 

ستكون هناك تجربة في عشوائية لعمل حل قابل للتنفيذ، وسيتم توفير 

بديل لألسر التي تقطن الحي، وهناك خطة تركز على الجانبين اإلنساني و 

االقتصادي على حد سواء.
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وأيضًا فيما يتعلق بالتطوير العقاري والبيع على الخارطة، أبدى إصراره على 

العقاري السعودية قادرة ومتفهمة الحتياجات  التطوير  أن تكون شركات 

المواطن السعودي لتقديم منتج مالئم يتناسب مع القدرة الشرائية.

وأشار إلى أنه منذ العام الماضي تم البدء ببرنامج توزيع األراضي الذي يهدف 

إلى توزيع 250 ألف قطعة أرض في مناطق قابلة للسكن بحلول 2020، وأيضًا 

توجد تجربة جديدة سيتم تطبيقها وهي المساعدة على البناء من خالل 

مطورين صغار موجودين في تلك المناطق وبعينات مقترحة.

الرابع من سنة 2018 كانت هناك انطالقة  الربع  بأنه في  وأتبع حديثه قائاًل 

المحلي  الناتج  في  األولى  كانت  حيث  العقارية،  األنشطة  في  ونمو  جيدة 

غير النفطي بنسبة 10.4% ، مما يدل على أن هنالك نشاطا كبيرا يشهده 

القطاع، و أنه كان هناك دور كبير من القطاعين الخاص والحكومي  بفضل 

الشهري في  التمويل  القطاعين، وكان معدل  بين  وجود شراكة حقيقة 

القطاع المالي يصل إلى 2 مليار ريال كحد أقصى بمعدل 2500-3000 عقد 

في الشهر الواحد، وفي يناير تم إغالق 9500 عقد تمويلي. وشارك القطاع 

البنكي في التمويل في شهر يناير – فبراير بما يقارب 9.6 مليار ريال.

كما استهل معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حديثه قائاًل أن 

وزارة العمل لديها القناعة التامة بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي 

تتعاون  مالم  نجاح  أي  تحقيق  تستطيع  لن  العمل  وزارة  وأن   ،  2030 لرؤية 

في  العمل  أن  معاليه  وبّين  الخاص،  القطاع  وهو  الرئيسي  شريكها  مع 

الوزارة قائم على 3 محاور رئيسية وهي: محور وزارة العمل ومحور القطاع 

الخاص ومحور الباحثين عن العمل، وأن الوزارة قامت بإطالق 68 مبادرة قبل 

المبادرات سوف تستكمل خالل 4  6 أشهر نفذت منها 50 مبادرة، وباقي 

أشهر، حيث سعت هذه المبادرات إللغاء الكثير من العراقيل التي كانت 

موجودة في وزارة العمل وبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

 2019 عام  في  وظيفة  ألف   450 توفير  تستهدف  الوزارة  أن  معاليه  وأوضح 

وزارة  منها  حكومية  جهات  مع  توظيف  اتفاقيات  توقيع  تم  وأنه   ، و2020 

كما  المقاولين،  إلى  باإلضافة  ألف وظيفة   80 وقعت معها  اإلسكان حيث 

تم التوقيع مع وزارة الصحة والقطاع الصحي والمستشفيات على 40 ألف 

وظيفة، وإجمالي ما تم توقيعه هو 250 ألف وظيفة وذلك قبل نهاية سنة  

2019، وقال أنه يوجد حاليًا مليون و800 ألف شابة وشاب سعودي في القطاع 

الخاص.

اجتماعية،  تنمية  اآلخر  والنصف  عمل  نصفها  العمل  وزارة  أن  قائاًل  وأردف 

القطاع  من  ابتداًء  مبادرة   50 االجتماعية  التنمية  قطاع  في  يوجد  حيث 

الثالث وهي الجمعيات، حيث يوجد اليوم ما يقارب 900 جمعية ومؤسسة 

 2000 إلى  الوصول  إلى   2020 نهاية سنة   الوزارة تهدف في  وأن  ربحية،  غير 

جمعية، وأيضا قمنا بالعمل على مشروع هيئة األوقاف، ومع بنك التنمية 

بعمل  القيام  إلى  نهدف  كما  للجمعيات،  المالية  لالستدامة  االجتماعي 

مع  بالتشارك  ميزانية  الجمعيات من خالل  لجميع  مالية  استدامة  مشروع 
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ما  الجمعية  يدر على  لبناء مشروع  50% من كل طرف  الجمعيات بنسبة 

يحقق االستدامة المالية لها، ورفع الناتج المحلي للقطاع الثالث من 1% إلى 

5% بحلول 2030، وأوضح أن الوزارة تستهدف إخراج 70 ألف شخصا من فئة 

الضمان إلى التمكين بنهاية سنة 2020، حيث تم تمكين أكثر من 40 ألف 

شخص حتى اآلن.

التأشيرات  أخذ  وباإلمكان  بالكامل،  ألغي  برنامج طاقات قد  أن  إلى  وأشار 

مباشرة بشرط ان ال تهبط المنشأة عن األخضر المتوسط، وهناك منصة 

ن من أخذ التأشيرات  “قوى” التي سُتطلق في الشهر القادم، والتي تمكِّ

على  أنفسهم  المسجلين  المبتدئين  األعمال  رواد  وأن  مباشر،  بشكل 

تأشيرات مباشرة من منشآت خالل دقائق، وال  أخذ 9  بإمكانهم  المنشأة 

تطبق عليهم نسب التوطين.

شباب  تخريج  على  يركز  البشرية  القدرات  بناء  برنامج  أن  معاليه  وبّين 

وشابات مؤهلين وقادرين على االنخراط في سوق العمل، حيث تم عمل 

التدريب  لتوفير  وذلك  مختلفة،  لقطاعات  مختلفة  جهات  مع  شراكات   10

المنتهي بالتوظيف، وجاٍر العمل على مخرجات نوعية لتخصصات نوعية.

وتأكيدًا لما قاله وزير الحج والعمرة بخصوص التأشيرات الموسمية قال بأن 

هناك تنسيقا كامال مع وزارة الحج ووزارة الداخلية، وهناك توجه لتوسيع 

سيتم  حيث  فقط،  والعمرة  للحج  تكون  ال  وأن  الموسمية  التأشيرات 

وعقود  لمشاريع  عمالة  إلى  تحتاج  التي  الشركات  لبعض  تأشيرات  توفير 

معينة لفترة قصيرة، وكذلك للعاملين في مجال الزراعة الذين يحتاجون 

أن  جاٍر على  فالعمل  الصيف وغيرها،  للمحاصيل في  لتأشيرات موسمية 

تكون التأشيرات الموسمية متوفرة ويسهل الحصول عليها.

تعاٍف  يوجد  أنه  حيث  محفزة،  االستثمارية  البيئة  أن  قائاًل  حديثه  واختتم 

واضح، وهناك مجاالت استثمار واعدة انطالقًا من القطاع السياحي والترفيه، 

واالحتياجات العامة لإلسكان والنمو االقتصادي بوجه عام، وأن هناك دعًما 

ر  مقّدًما من الدولة، وأن طريق النجاح واعد، فعلى القطاع الخاص أن يشمِّ

عن ساعد الجد ويبدأ، وسيكون النجاح بإذن اهلل حليفهم.
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 محمـد الطميحي 
كاتب وإعالمي سعودي
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عرض تجربة محافظة حفر الباطن
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  صاحب السمو األمير

  منصور بن محمد بن سعد آل سعود

  محافظ حفر الباطن 

 موقع المحافظة االستراتيجي له أهمية بالغة كونها تربط بين ثالث دول 

العراق  الشقيقة ودولة  الكويت  السعودية ودولة  العربية  المملكة  وهي 

الشقيقة؛ ما أدى إلى توسع الدولة في إنشاء أسٍس وبنية تحتية بها. وخالل 

ثالثين سنة زاد عدد السكان من 30-40 ألف نسمة إلى 800 ألف نسمة. كما 

المملكة،  الجاذبة في شمال  المحافظات  الباطن من  تعتبر محافظة حفر 

كبيرًا  زخمًا  التجارية  األعمال  وتنوع  العسكرية  المدينة  وجود  أعطى  كما 

للمحافظة. محافظة حفر الباطن لها مستقبٌل مهم في قطاع الخدمات 

اللوجستية؛ حيث يوجد منفذ الرقعي الجديد الذي يعتبر من أكبر المنافذ 

إلى  القيسومة  في  الباطن  حفر  مطار  تحويل  سيتم  كما  المملكة،  في 

مطاٍر دولي.

بإطالق  دوًما  تهتم  تقليدية  غير  إدارة  الباطن  حفر  محافظة  في  اإلدارة 

المال  رأس  في  االستثمار  في  وكذلك  االقتصادية  التنمية  في  مبادرات 

البشري، كما تم إطالق مبادرة إلنشاء جمعية تهتم بالثروة الحيوانية، حيث 

أن ر  تعتبر األولى على مستوى الشرق األوسط في الثروة الحيوانية، بعدد 

التخصصية  الجمعيات  هذه  وجود  فمع  حيوان،  رأس  مليون   5 عن   يزيد 

وبدعم من وزارة الزراعة، سيكون هناك مستقبٌل واعد، 

بإنشاء  تتعلق  مبادرات  طرح  تم  كما  الُمَربِّين،  صغار  مستوى  على  حتى 

رأس  في  تستثمر  والصيانة،  التشغيل  قطاع  في  تخصصية  جمعية 

المال البشري من أهالي المحافظة والمتخرجين من الجامعات والمعاهد 

أول  هي  الباطن  حفر  فجامعة  التعليم،  قطاع  في  أنه  خاصة  المهنية. 

جامعة في المملكة يدرَّس فيها تخصص هندسة اإلمدادات ما سيضفي 

ميزة نسبية للمحافظة. كما أن هناك محاولة من خالل االتفاقيات الثنائية 

قطاعات  بأخذ  والمياه،  والكهرباء  واالتصاالت  الحكومية  شبه  الجهات  مع 

من المشاريع وإعطائها لمثل هذه الجمعيات التعاونية التي ستكون نواة 

من  دعمها  خالل  من  والصغيرة  المتوسطة  المؤسسات  إنشاء  أو  لدعم 

الهيئات المختصة لوزارة التجارة .

وقد زاد اإلقبال على المهرجان الرئيسي لحفر الباطن حتى وصل إلى 170 

ألف زائر، وتم تقديم أكثر من 200 فعالية على مدار ثالثين يوًما في النسخة 

األخيرة، حيث أن أبرز ما يتميز به هو صناعة هوية لمهرجانات حفر الباطن 

واألنعام،  الحيوانية،  بالثروة  يهتم  دولي  منتدى  وجود  مع  االقتصادية، 

وتهدف المحافظة للوصول إلى 450 ألف زائر خالل ثالثين يوًما على مساحة 

األول من  يعتبر  الذي  الفقع  إلى مهرجان  إضافة  تقريًبا،  متٍر مربٍع  ألف   55

نوعه على مستوى العالم، حيث بلغت المبيعات اليومية فيه 5 مليون ريال، 

وهذا بحد ذاته ثروة اقتصادية، وقدم إليه زواٌر من إسبانيا وإيطاليا، وسيتم 

القادمة.  السنوات  والتنظيم على نسٍق أفضل وأكبر على مدار  التطوير 
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ومنتجعات  خاصة  برية  منتجعات  هناك  سيكون  القادمة،  السنة  وفي 

صحية، كذلك هناك الكثير من الطموح في حفر الباطن وأنه ربما ال ُيعرف 

الكثير عن المحافظة بسبب وجود تقصير من الجهات اإلعالمية بشكل او 

الناس  القادمة لتعريف  بآخر، ولهذا سيتم تكثيف الجهود في السنوات 

بالمحافظة والترويج لبرامجها وأنشطتها.

  فيصل غازي المنصوري

  مستشار سمو المحافظ 

وتعد  سياسية،  أو  قيادية  قرارات  أية  التخاذ  ضروري  أمٌر  المعلومات  توّفر 

قاعدة البيانات  الموجودة في المنطقة -متمثلًة في وزارة الصحة والشؤون 

الصحية -أفضل قاعدة بيانات ومعلومات على مستوى المملكة، ويمكن 

الوطني  العمل  بناء  في  الدولة  تساعد  برامج  لبناء  عليها  االعتماد 

واالستعداد وتقدير التكاليف فيما يتعلق بالخدمات والرعاية الصحية. وقد 

تم عمل مبادرة للترميز الطبي، التي تقوم على ترجمة معلومات الملفات 

الطبية وإنشاء كادر فني للترميز الطبي سيسهم في حساب التكاليف، 

وسيتم استخدام الذكاء االصطناعي في حساب استقبال األدوية.

الذين  الباطن  حفر  لمحافظة  سنوًيا  القادمين  الزوار  عدد  لزيادة  ونظًرا 

يزيدون عن 1.3 مليون زائر سنوًيا، فإن ذلك سيعزز االقتصاد، وهو ممكن 

بحساب دورة المال الداخل إلى المدينة من خالل التعرف على سلوك الزوار 

ما سيساعد في تحديد البرامج التي يجب القيام بها، سواء كانت سياحية 

أو عالجية أو دينية؛ ما يزيد الحاجة لوجود ذكاٍء اصطناعي يقوم بحساب 

هذا السلوك، وحساب العرض والطلب في المنطقة.

من  أكثر  مسافرين  الستقطاب  الطيران؛  قطاع  تطوير  إلى  توجه  هناك 

مطار حفر الباطن وذلك بعمل برنامج يحفز المسافرين للسفر من المطار 

المحلي بدالً عن مطارات أخرى قريبة، وتحفيزهم إلى القدوم إلى واالستفادة 

من المنتجات المحلية الموجودة  لتحريك االقتصاد حيث تعد حفر الباطن 

عاصمة المواشي في المملكة.

ذلك  في  خطوة  أول  فإن  البشري،  العنصر  في  باالستثمار  يتعلق  وفيما 

تستند إلى تخريج  الكوادر المؤهلة في المجاالت المختصة؛ حيث أن هناك 

مجال  في  بدءًا  مرتفعة،  بكلفة  تغطيتها  يتم  التخصصات  لتلك  حاجة 

الترميز الطبي وتأهيل كوادر معتمدين من هيئة التخصصات الصحية عن 

ببناء  سيسهم  مما  بذلك؛  المرتبطة  البرامج  من  وبدعم  الجامعة  طريق 

كفاءة وطنية في مجال الترميز والتسعير، حيث يمكن إنشاء مدينة في 

المملكة، ستساهم  والمسيطرة في  لة  الُمشغِّ الترميز تكون هي  مجال 

في توظيف 85 ألف عاطل عن العمل .
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الكويت  دولتي  من  القريب  االستراتيجي  المحافظة  بموقع  يتعلق  وفيما 

االستثمارات  واستقطاب  استثمارية  فرص  خلق  في  سيساهم  والعراق، 

العراق  في  السوق  لدراسة  ضرورة  هناك  لذلك  المجاالت؛  من  العديد  في 

البدء  يمكن  ذلك،  ضوء  وعلى  الدول.  هذه  احتياجات  لتحديد  والكويت 

الالزمة،  الدراسات  الستكمال  إضافة  المحافظة  في  اللوجستي  بالبرنامج 

ليستشعر المستثمرون أن هناك ارتفاع في الطلب وتنافسية في األسعار. 

قطاع  في  قروض  يقدم  الذي  الصناعية  التنمية  برنامج  إطالق  وسيتم 

العمل  فجاري  الحيوانية  الثروة  قطاع  وفي  والمصانع،  الصناعية  التنمية 

على برامج توفر سلسلة إمدادات كاملة إليجاد تعاون اقتصادي بين حفر 

الباطن ومنطقة مكة المكرمة لتغطية احتياجاتها من األنعام في موسم 

الحج. والعمل أيًضا جاٍر على قطاع السياحة الدينية بالتعاون مع منطقة 

الحجاج  الستقطاب  السفر  لتذاكر  تنافسية  أسعار  لتوفير  المكرمة  مكة 

المتخصصة  البرامج  في  اإلسهام  إلى  إضافة  المحافظة  إلى  والمعتمرين 

في هذا القطاع.

  ناصر الصافي

  مدير الشؤون الصحية، حفر الباطن 

ْين    يوجد في حفر الباطن سبع مستشفيات حكومية ومستشفيين خاصَّ

بسعة سريرية 1,100 سرير، كما يوجد في المحافظة 44 مركًزا صحًيا و4 مراكز 

تخصصية و 27 مجمًعا طبًيا خاًصا، وبلغ عدد المراجعين للمستشفيين في 

القطاع الخاص تقريًبا 343 ألف مراجعًا خالل 2018، كما بلغ عدد المراجعين 

في القطاع العام قرابة 1,246,000 مراجعًا خالل 2018، وتوجد مبادرات تواكب 

المبادرة  الترميز؛ حيث أن هذه  رؤية 2030 بما فيها مبادرة عملية  مبادرات 

تبدأ من سلسلة اإلمدادات حتى وصول الدواء للمريض، وأن هذه المبادرة 

مع  بالشراكة  عليها  العمل  يجري  حيث  المملكة  مستوى  على  ستكون 

جامعة حفر الباطن.

المنظومة الخاصة بالقطاع الصحي في محافظة حفر الباطن تتميز على 

وقد  اإللكتروني،  الملف  برنامج  منها   مجاالت  عدة  في  المملكة  مستوى 

حصلت المحافظة على أفضل مديرية في هذا القطاع، وهي أول مديرية 

على مستوى المملكة تطبق برنامج الملف اإللكتروني الموحد في  البنية 

تسهيالت  وإعطائه  البرنامج  هذا  بتكريم  الصحة  وزير  قام  حيث  التحتية 

أكثر.

إضافة  لالستثمار،  خصبة  وبيئة  الخاص  للقطاع  كبيرة  تسهيالت  وتوجد 

هناك  تزال  وال  كبير،  طبي  تجمع  إنشاء  منها  للتحول  أهداف  وجود  إلى 

الباطن.  حفر  محافظة  في  الصحي  القطاع  في  كثيرة  استثمارية  فرص 

وكانت هناك تحديات تم القضاء عليها بوجود المدارس العالمية والكوادر 

المتخصصة والدقيقة، كما توجد في المحافظة جميع المراكز التي يحتاج 

إليها المستفيد والمواطن، منها مركز للقلب وجراحته ومركز لألورام.
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 أ. راشد الفوزان 
مدير قناة CNBC العربية

96

الجلسات االفتتاحية

نماذج من الهيئة العامة للرياضة 
وهيئة االستثمار وهيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم 
الكهرباء واإلنتاج المزدوج
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  صاحب السمو الملكي األمير

  عبدالعزيز بن تركي الفيصل

  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للرياضة رؤيتها للمستقبل تعتمد على ثالثة ركائز:

1- المجتمع في النشاط الرياضي.

2- زيادة نسبة عدد المشاركة الرياضية في المجتمع.

3- تحول الهواة إلى محترفين .

ما  الهواة،  عدد  سيزيد  الرياضة  في  المجتمع  مشاركة  زيادة  خالل  فمن 

الدولية.  المحافل  في  المملكة  يمثلون  محترفون  رياضيون  عنه  سينتج 

الحكومة  الخاص ويستثمر دعم  القطاع  رياضي يلهم  اقتصاد  يجب خلق 

لتنمية القطاع الرياضي بالشكل الصحيح، فأهداف الهيئة العامة للرياضة 

في  والتميز  الرياضية  األنشطة  في  المجتمع  مشاركة  زيادة  في  تتمثل 

قطاع  في  واالقتصاد  المجتمع  بين  المواكبة  فإن  لذا  الدولية،  المحافل 

الرياضة سيمكن من الوصول إلى مستوى رياضي متكامل.

الفرص موجودة ولكن نسبة االستثمار في القطاع الرياضي لم تصل إلى 

الرئيسي لإلنفاق  على  المستوى المطلوب، و الدولة ال تزال هي المصدر 

القطاع الرياضي. حتى اآلن لم يتح للقطاع الخاص الفرص المثلى للدخول 

والتشريعات،  واألنظمة  اللوائح  لتطوير  حاجة  هناك  القطاع.  هذا  إلى 

والتوعية بالمجاالت المتاحة،

 حيث أنها ال تقتصر فقط على خصخصة األندية، حيث  يوجد الطب الرياضي، 

متخصص  مستشفى  أي  اآلن  حتى  يوجد  فال  الرياضية.  والمستشفيات 

رياضيًا في المملكة. ويوجد أيضًا قطاع التجزئة، حيث قامت الهيئة بعمل 

ورشات مع الجمارك لتسهيل دخول المنتجات الرياضية، كما أنه جاٍر حل أية 

تعقيدات في هذا القطاع، إضافة إلى المنشآت واألندية والصاالت الرياضية. 

والهيئة تقوم بدراسة الرخص لألندية الخاصة، وسيتم اإلعالن عنها قريبًا، 

في  صالة   520 إلى  وصلت  المكرمة  مكة  منطقة  في  النسائية  والصاالت 

2018، بينما الصاالت الرجالية وصلت إلى 337 صالة.

الذي  النسائية  الرياضية  األندية  إطالق  برنامج  تدشين  تم   2017 عام  في 

يشمل األندية الرياضية الخاصة بالرجال والنساء على حد سواء، وأن اآللية 

المعنية  والجهات  األمانات  مع  ورش  عمل  خالل  من  قامت  المستخدمة 

لتوحيد إجراءات التراخيص وافتتاح األندية، وقد تم إنجاز ذلك على منصة 

الجهات  اإلجراءات مع  يأخذ بعض  الذي  الطلب  تقديم  يتم  بحيث  الهيئة، 

المعنية ثم يعود للهيئة إلصدار التراخيص.

على  مستحيلة  شبه  كانت  الصاالت  الفتتاح  سابقا  الموضوعة  والمعايير 

على   %90 بنسبة  يعتمد  الرياضي  القطاع  أن  حيث  المستثمرين،  صغار 

تقليص  تم  لذلك  والصغيرة،  المتوسطة  الشركات  من  المستثمرين 

نسبة  خفض  تم  كما  م2،   50 إلى  م2   450 من  الرياضية  األندية  مساحة 

السعودة فيها من 25% إلى 8% تقريبا، كذلك تم توحيد الرقابة

حيث أصبح هناك فريق موحد يجمع كل المعنيين من الجهات ذات العالقة.
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  معالي م. إبراهيم بن عبد الرحمن العمر

  محافظ الهيئة العامة لالستثمار 

لكنها  األجنبي،  االستثمار  على  تركز  االستثمار  هيئة  كانت  السابق  في 

مقدمة  والخدمة  محليًا،  أو  أجنبيًا  كان  سواء  االستثمار  على  تركز  اليوم 

للمستثمر األجنبي والمحلي. نسبة االستثمارات التي تم استقطابها في 

اآلونة األخيرة كان أكثر من 40% منها شراكات سعودية، لذلك هناك حرص 

وإضافة  تكامل  ليكون هناك  والداخلي  األجنبي  المستثمر  بين  للتوفيق 

السوق  داخل  الشركات  عدد  زاد   2018 وفي  والمحلي.  األجنبي  للمستثمر 

السعودي بنسبة 100% أكثر من 25% من الشركات ذات قيمة مضافة، وأن 

35% من االستثمارات عبارة عن استثمارات داخلية.

مراحل، وهي   3 على  تكون  للمستثمرين  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات 

مرحلة ما قبل االستثمار، وذلك بتقديم المعلومات التي يحتاجها المستثمر 

إضافة  االستثمارية،  والفرص  الدراسة  بناء  في  والمساعدة  السوق  عن 

أماكن  في  موزعة  بعضها  ألن  السوق،  في  الموجودة  المحفزات  لتقديم 

مختلفة فيتم جمعها في مكان واحد وتقديمها للمستثمر، خصوًصا إذا 

الهيئة  فدور  خاصة،  محفزات  إلى  بحاجة  استراتيجي  استثمار  هناك  كان 

يتمثل بتوفير وتطوير هذه المحفزات إضافة إلى ترتيب مقابلة مع أصحاب 

ومميزات  قوة  بيان  مع  الخاص،  القطاع  في  أو  الحكومة  داخل  المصلحة 

االستثمار الداخلي في السعودية.
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والمزايا التنافسية لمنطقة مكة المكرمة كثيرة، حيث أن المملكة العربية 

السعودية تمثل اآلن قلب العالم العربي واإلسالمي، وتمتلك منطقة مكة 

المكرمة بنية تحتية قوية، كذلك توجد فيها الموانئ والمطارات والسكك 

قارات   3 يربط  الذي  الجغرافي  مكة  منطقة  موقع  إلى  إضافة  الحديدية، 

ببعضها، حيث يمر في البحر األحمر 13% من حاويات النقل في العالم.

وللهيئة 9 قطاعات ذات أولوية، ولقد تم تحليل جميع الفرص االستثمارية 

في كل القطاعات وتم إعالنها على موقع investsaudi.gov.sa، وأنه تم 

التركيز خالل العامين الماضيين على جلب استثمارات في قطاع الصناعة 

التدريب،  الكثير من شركات  والخدمات والتكنولوجيا، كما تم استقطاب 

والكثير من االستثمارات في مجاالت مختلفة التي ستوفر مئات اآلالف من 

الوظائف بحلول 2030.

  معالي د. عبدالعزيز بن سالم الرويس

  محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

 تسعى  هيئة االتصاالت ألن تكون صناعة تقنية المعلومات في المملكة 

المستثمرين  تحمي  الوقت  نفس  وفي  الدول،  مصاف  وفي  ناجحة 

تعمل على  المعلومات، وكذلك  وتقنية  االتصاالت  لقطاع  والمستخدمين 

تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز االستثمار في المملكة العربية السعودية.

شركات   6 فقط  توجد  حيث  كثيرة،  شركات  فيه  توجد  ال  االتصاالت  قطاع 

بعضها لديها ترخيص شامل وبعضها متخصص في البيانات واالتصاالت 

الثابتة،

والمرحلة الثانية تكون خالل تنفيذ المشروع، فقد يواجه المستثمر تحديات 

مع وزارة العمل أو وزارة البلدية أو قطاعات أخرى، فيتم العمل مع المستثمر 

لحل جميع هذه التحديات، حتى يتمكن من البدء بنشاطه االستثماري.

بعض  بحل  الهيئة  تقوم  االستثمار، حيث  بعد  ما  األخيرة وهي  والمرحلة 

نمو  تعيق  وقد  للمستثمر  تحديا  تشكل  قد  التي  والقوانين  األنظمة 

لتذليل هذه  الحكومي  القطاع  في  المشرعين  فيتم مخاطبة  االستثمار، 

التحديات بعد دراستها وتحليلها.

الدور الحقيقي للهيئة يكمن في عمل توافق بين القطاع الخاص والقطاع 

الموفرة  أو  المنتجة  الحكومي والربط بين الجهات المستهدفة والجهات 

وزارة  مع  بالتشارك  داخلية  منصة  تأسيس  على  العمل  وجاٍر  للخدمات، 

العمل تضم جميع الشركات أو المؤسسات الخدمية أو الصناعية لتحديد 

هذه الخدمات والصناعات المقدمة استنادًا إلى تحليل القطاع، فقد قامت 

الهيئة بتحليل سالسل اإلمداد وربطها مع المستثمر الكبير، لحاجة الكثير 

أو  الخدمات  الكافية عن مقدمي  المعلومات  إلى  الكبار  المستثمرين  من 

المصنعين الداخليين من الشركات المتوسطة والصغيرة.
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القطاع ما  المبيعات في  أّن حجم السوق كبير جدا حيث تقدر قيمة  كما 

الـ 20 مليار، ويعد هذا  يقارب 85 مليار سنويا، وأرباحه السنوية قد تتجاوز 

القطاع األكثر نموا من بين القطاعات االقتصادية األخرى في المملكة واألكثر 

تغيرًا في التقنيات المستخدمة، وتوجد 35 شركة في مجال تزويد خدمات 

الصناعية، وقد تم مؤخرا  االقمار  لها، وأخرى في خدمات  اإلنترنت مرخص 

االفتراضية  الشبكات  االتصاالت عن طريق  لتقديم خدمات  إطالق ترخيص 

وإنترنت األشياء، وترخيص للمستثمرين في قطاع البنية التحتية للتغطية 

مما  الحكومية،  والمؤسسات  والمصانع  والمنشآت  المباني  في  الداخلية 

لخدمات  حاجة  هناك  تزال  ال  اآلن  وحتى  للمستثمرين،   كبيرًا  مجاالً  يفتح 

التحتية  البنية  تدعيم  مثل:  محدودة  تقنيات  في  مشغلين  من  أخرى 

الخاصة وتقنية الجيل الخامس وإنترنت األشياء لبعض المناطق الصناعية 

أو الزراعية التي تتطلب ذلك، وليس هناك حاجة لمزودي الخدمات الشاملة.

تقوم الهيئة كل سنتين بدراسة مستوى األسعار على مستوى 15 دولة 

مقارنة  المتوسط  دون  األسعار  بقاء  لضمان  ومقارنتها  العالم  دول  من 

بجودة الخدمات المقدمة، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية أفضل 

في  الخامس  الجيل  إدخال  سيتم  كما  العالم،  مستوى  على  الشبكات 

الخدمات  فريقا مع مزودي  الهيئة  العام، فقد شكلت  المملكة خالل هذا 

والشركات وُأعطيت تراخيص مؤقتة لشركات االتصاالت إلجراء تجارب للجيل 

الخامس وسيتم اعتمادها وإطالقها تجاريًا فور تجهيزها.

كما أن أحد أهداف برنامج التحول هو تطوير البنية التحتية وتذليل العقبات 

الخامس،  والجيل  البصرية)  (األلياف  العريض  النطاق  نشر  في  المتمثلة 

وقد تم ترجمة هذه العقبات إلى حلول كان أولها صدور أمر ساٍم يسمح 

أبراج  بوجود  والقروية  البلدية  الشؤون  مع  بالتعاون  المدن  في  للهيئات 

فيما  األمانات  مع  الترتيب  وكذلك  السكنية،  األحياء  في  متنقلة  اتصاالت 

يتعلق بنشر األلياف البصرية داخل األحياء، ومراجعة ما يعيق نشر الجيل 

الهيئات في بعض  التي تأخذها بعض  الرابع والخامس، حيث أن األسعار 

مناطق المملكة تعتبر كبيرة ومبالغا فيها، على غرار شركات االتصاالت. 

إن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أخذ على عاتقه حل كل العقبات 

التي تواجه قطاع االتصاالت، وقام بتشكيل لجنة كبيرة تشترك فيها وزارة 

الشؤون البلدية والقروية مع الهيئات األخرى كالكهرباء واالتصاالت والمياه 

وذلك لتسهيل مهمة نشر هذه الخدمات، وهذا حقيقة سيضيف للقطاع 

ويسهل استثمار شركات االتصاالت في النطاق العريض بصفة خاصة.

  معالي د. عبداهلل بن محمد الشهري

  محافظ هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 

الهيئة تعمل كوسيط بين ثالث جهات رئيسية في صناعة الكهرباء، وهي 

قراراتها  جميع  تنفيذ  من  التأكد  على  بالعمل  وذلك  الحكومية  الجهات 

وأنظمتها بالطرق السليمة والعادلة، والمستهلك من خالل التأكيد على 

حصوله على الخدمة المناسبة بأسعار معقولة،
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ومقدم الخدمة من خالل التعاون معه والحرص على إتاحة اإلمكانيات التي 

يحتاجها إضافة لحصوله على مستحقاته في وقتها.

الكامل  االحتكار  من  لالنتقال  القطاع  إلعادة هيكلة  للهيئة  وهناك خطة 

لصناعة الكهرباء من قبل شركة واحدة إلى المرحلة النهائية التي تكون 

فيها صناعة الكهرباء تخضع لعوامل السوق والعرض والطلب، واالنتقال 

من االحتكار العامودي إلى ما يسمى المنافسة على السوق وفتح المجال 

اآلن  الخاص  القطاع  يمتلك  الطاقة،  توليد  محطات  لبناء  الخاص  للقطاع 

التوليد، 80% من المواد التي تستخدم فيها من  حوالي 20% من محطات 

إنتاج محلي سعودي. 

الدولة  من  مدعومة  السعودية  العربية  المملكة  في  الكهرباء  صناعة 

بشكل كبير وبأسعار وقود مدعومة، خاصة وأن أجهزة الطاقة المتجددة 

أعلى تكلفة ولم تكن ذات جدوى اقتصادية، لكن في اآلونة األخيرة انخفضت 

موازية  تقريبا  وأصبحت  كبير  بشكل  الشمسية  الطاقة  أجهزة  تكاليف 

لتكاليف إنتاج المحطات العادية، لذلك قامت الهيئة بإصدار تنظيم ألجهزة 

الطاقة الشمسية الصغيرة التي تركب على المنازل والمتاجر، وسيسمح 

للقطاع الخاص أن يشارك في تركيبها بشروط معينة وبتنظيم معين ال 

يضر بشبكة الكهرباء وال يسبب إجحافا بحق المستهلك النهائي، لذلك 

المواصفات المطلوبة،  المواصفات والمقاييس لوضع  تم العمل مع هيئة 

كذلك تم العمل مع مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية للطاقة المتجددة 

لتأهيل األشخاص الذين يقومون بالتصميم والتركيب، وأمل الهيئة أن يقر 

الخاص  القطاع  الوزارة قريبًا ويعلن عنه لمشاركة  التنظيم من قبل  هذا 

في هذا المجال.

جدًا  قليلة  تزال  ال  الكهربائي  لإلنتاج  المتجددة  الطاقة  مساهمة  نسبة 

تبلغ قدرتها  التي بنيت في سكاكا  المحطة  أن  الراهن، حيث  الوقت  في 

فإن  لذلك  واط،  ميجا   400 الجندل  دومة  ومحطة  واط،  ميجا   300 اإلنتاجية 

 60 إلنتاج   2030 رؤية  تهدف  حيث  كبيرة،  الخاص  القطاع  مشاركة  فرصة 

في  سواء  الخاص  القطاع  ومشاركة  المتجددة.  الطاقة  من  ميجاواط  ألف 

فرص  تخلق  وسوف  كبيرة  تكون  سوف  الصيانة  أو  التركيب  أو  التصنيع 

عمل كبيرة للشباب السعودي.

الخدمات  مستوى  وصل  لما  الماضية  السنوات  في  الدولة  دعم  لوال 

الهيكلة هو  إعادة  أهداف خطة  أحد  فإن  لذلك  عليه،  لما هو  الكهربائية 

تقليل االعتماد على دعم الدولة ولكن بشكل تدريجي، ولذلك تم تأسيس 

الموازنة،  بمسار  تسمى  المالية  وزارة  مع  النقاش  مرحلة  في  تزال  وال  آلية 

والدولة هي التي تقر التعريفة وهذه التعريفة ال تعكس التكلفة الفعلية، 

يسمى  وما  الخاص.  القطاع  من  االستثمارات  لجذب  حاجة  هناك  لذلك 

بالمشتري الرئيسي الذي يشتري الطاقة من جميع محطات اإلنتاج ويبيع 

للمستهلك النهائي بالتعريفة التي تقرها الدولة، والفرق يغطيه حساب 

الموازنة من الدولة، وهذا المسار سيستمر ويتدرج إلى أن يصل إلى مرحلة 

ال يحتاج فيها إلى دعم الدولة.
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  مازن بترجي

  نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة 

من  مزيج  هي  التي  الحرية  تمتلك  ألنها  كبير؛  التجارية  الغرف  واجب  إن 

ولديها  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الحكومي  والعمل  الخاص  العمل 

الحديث عن  الخبرات. فعند  إلى امتالكها  المجتمع كله إضافًة  تواصٌل مع 

العمل  بيئة  التجارية بتحسين  الغرف  المنطقة، تقوم  االستثمار في  دعم 

لديها وتطور األعمال من خالل األنظمة وصياغتها، كما تقوم بجلب األعمال 

وإقامة المعارض والمنتديات. 

غرفة جدة يوجد بها خمس وسبعون لجنة تغطي جميع قطاعات األعمال، 

ل هذه اللجان بنظام االنتخاب؛  وهذه اللجان تمثل قطاعاٍت محددة وتشكَّ

حيث أن هناك ثمانية عشر عضًوا منهم اثني عشر باالنتخاب و ستًة يتم 

تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة، و نوقش في العام الماضي 64 مشكلة 

مع الجهات الرسمية وهذا جزٌء مما تقوم به الغرف التجارية، كما تم االجتماع 

بستة عشر وزيرًا العام الماضي لمناقشة الكثير من األمور واإلشكاالت التي 

تواجه القطاعات المختلفة.  

وفيما تقدمه الغرفة التجارية لدعم االستثمار في ِمنطقة مكة، حاليا غرفة 

جدة لديها 12 دراسة جدوى لفرص صناعية في مدينة جدة، وهي متاحة 

لكل المستثمرين من داخل المملكة أو خارجها، كما توجد شركات هيئة 

االستثمار ووزارة التجارة ووزارة الطاقة لتذليل كل العقبات للمستثمرين، 

فتوجد  الصغيرة،  االستثمارات  أما  الكبيرة.  االستثمارات  يخص  فيما  هذا 

حاضنة أعمال مع مدينة الملك عبد العزيز لمساعدة الشباب، حيث توجد 

الكثير من التجارب الناجحة لخريجي الحاضنة الذين أصبحوا رّواد أعماٍل كبار 

حيوي،  ومجتمٌع  مزدهر  واقتصاٌد  طموح  وطٌن  وهي  أهداف  ثالثة  للغرفة 

نمائًيا مع رؤية 2030، و تم العمل على هذه األهداف من خالل ستة وتسعين 

مكتب  الغرفة  في  يوجد  كما  الرؤية،  برامج  لتحقيق  استراتيجًيا  هدًفا 

لتحقيق برامج الرؤية، ومنذ أكثر من عشر سنوات تم زيارة كل المناطق، 

أربع  وقبل  محافظة،  كل  بها  تتميز  التي  القوة  نقاط  من  نسخة  وتوجد 

سنوات تم تأسيس شركة اسمها شركة المحافظات التي لم تنجح نجاحًا 

ملحوظًا وذلك لوجود قصور في التسويق لها، لكن يمكن تكثيف الجهود 

مستقباًل واالجتماع بلجان مع الصندوق لتحسين ذلك. 

مدًنا  أكانت  سواٌء  المدينة  بحسب  التجارية  الغرف  تختلف  بريطانيا،  في 

طبيعة  مع  يتناسب  بما  تختلف  فيها  فالخدمات  زراعية،  مدًنا  أو  ساحلية 

المنطقة واحتياجاتها، كما تمتلك غرفة باريس جامعة وتقوم بإدارة مطار 

باريس ما يوفر لها دخًلا؛ لذلك نحن نقوم بدراسة في هذا الجانب لبحث 

اإلمكانيات والفرص المتاحة في المنطقة وكيفية استثمارها.
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  د. هشام كعكي

  رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة

بعد  للغرف  الجديد  النظام  صدر  وقد  ومتعدد،  كبيٌر  التجارية  الغرف  دور 

التجارية  الغرفة  السابق، وقد تطورت فيه مهام  النظام  أربعين سنة من 

وأول مهمة ُكتَبت في النظام الجديد هي إصدار البحوث والدراسات في 

للدراسات  جديدًا  مركًزا  المكرمة  مكة  غرفة  أنشأت  وقد  التجارية،  الغرف 

والبحوث يحتوي أول إصداٍر منه على إحصائيات تهم التجار، ألن كَل مشروٍع 

تجاري ناجح يبدأ بدراسة الجدوى، ونحن في غرفة مكة المكرمة نقدم هذه 

والرؤية  األعمال،  لرجال  أو  األعمال  لرواد  كان  سواًء  جديد  بشكل  الخدمة 

المطروحة حالًيا هي أن تنمي الغرفة التجارية األعمال وتخدمها.

و دور الغرف ال يقتصر على دراسة الجدوى فقط، حيث تقام هناك المعارض 

وتستقبل الوفود الخارجية والداخلية للمملكة العربية السعودية، إضافًة 

إلى أموٍر أخرى كالتدريب الذي تقدمه الغرفة بشقيه المجاني أو بشهادات، 

مباشرة  ولقاءات  الوزراء  بحضور  القرار  صناع  مع  مختلفة  لقاءات  وتنظم 

ُرفعت  كبيرة  عمل  بورقة  ساهمت  بمكة  التجارية  الغرفة  أن  وقال  أخرى، 

اللوائح  تلخيص  يخص  فيما  األخرى  التجارية  الغرف  ة  ِبَمعيِّ القرار  لصناع 

أيًضا  والنظم والمشاركة فيها قبل وبعد صدورها رسمًيا، كما ساهمت 

والمناسبات  المعارض  إقامة  إلى  إضافة  اللوائح،  تعديل بعض  في عملية 

والمؤتمرات والمنتديات وغيرها من الخدمات.

مكة  غرفة  باستراتيجية  تسميتها  تم  جديدة  استراتيجية  توجد  اآلن، 

كافة  لدعم  مختلفة  مبادرة   40 لديها  االستراتيجية  وهذه   ،2022 المكرمة 

الحج  قطاع  رأسها  وعلى  المكرمة  مكة  مدينة  في  الموجودة  القطاعات 

والعمرة، وكذلك توجد دراسة خارطة اقتصادية لمدينة مكة المكرمة. هذه 

الخارطة تحدد أهم القطاعات التي بحاجة إلى استثمار في مكة المكرمة أو 

التي تحتاج فعلًيا لمشاريع أو صناعة، وعلى رأسها القطاع الصحي والقطاع 

التعليمي، كما سيتم نشر هذه الدراسة السنوية بتفاصيلها.

وفي إطار التعاون مع الغرف التجارية األخرى في المنطقة، هناك استعداٌد 

الهدف واحد وتوجد منصة فعليه لذلك، واألدوار  أن  للتعاون حيث  كامٌل 

واللقاءات  والتوعية  والتدريب  الدراسات  خالل  من  تتمثل  المتعددة 

المفتوحة مع كافة الشركاء في المملكة العربية السعودية على مستوى 

الصندوق الصناعي للوزارات والهيئات المختلفة، والمساهمة في رفع درجة 

الوعي من خالل المنتديات لتحسين بيئة العمل.

المشاكل  بكتابة  تقوم  متخصصة  لجنة  ثالثون  مكة  غرفة  في  وتوجد 

التي يواجهها القطاع ورفعها بخطابات مباشرة إلى صناع القرار، حيث أن 

هناك قرارات تستشار فيها الغرف التجارية قبل صدورها فيما يخص قطاع 

العمل  ورش  إقامة  إلى  باإلضافة  األنظمة،  وتطوير  األعمال  وبيئة  األعمال 

المختلفة في هذا الجانب.
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ستكون هناك تغييرات كثيرة في الفترة القادمة لتطوير نظام الحوكمة 

داخل  المختلفة  واألعمال  الصرف  عملية  لضبط  التجارية  الغرف  داخل 

التجارية واإلنجازات؛ حيث توجد هناك مساحات للتحرك في الغرف  الغرفة 

التجارية مما يوجب على الغرف التجارية التحرك والعمل واإلنجاز. ومن ضمن 

مجلس  سيتحول  حيث  الغرف؛  اتحاد  نظام  لألنظمة،  الكبيرة  التطورات 

الغرف إلى اتحاد.

  د. سامي العبيدي

  رئيس مجلس الغرف السعودية و رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف 

االقتصادية   التنمية  رئيسية، وهي  التجارية لديها ثالث مسؤوليات  الغرف 

لدى  لها  المنتسبين  من  القطاعات  وتمثيل  الجغرافي،  محيطها  في 

الجهات األخرى من القطاع الحكومي والشركاء اآلخرين والخدمة االجتماعية 

للمنطقة، وأن دور الغرف مع التاجر والصانع هو خدمة قطاع معين بكل 

ما يختص به، وتمثيله لدى صانع القرار من خالل لجنة قطاعية في الغرفة. 

مستوى  على  تتحد  الغرف  مجلس  في  وطنية  لجنة  اللجان  هذه  ويمثل 

أعلى من مستوى الغرف واللجان واإلدارات، فنتائج هذه األعمال ليست من 

مخرجات الغرف، ولكن تكون من خالل قرارات للجهات المنظمة والجهات 

التشريعية في الدولة، فعلى سبيل المثال: لجنة تيسير قامت بإدخال 470 

معوًقا من القطاع الخاص، تم حل 248 معوًقا منها في  2018

كما أن مسؤولية الغرف هي تهيئة البيئة التي تقوم األعمال من خاللها في 

القوة الشرائية واالستدامة  تلك المنطقة لتوفير األعمال وضمان استقرار 

لتلك األعمال؛ لذلك فهي عملية تكاملية ال يمكن تفصيلها.

إقرار  تم    2018 التجارية. في  الغرف  تواجه بعض  التي  المشاكل  وفي حل 

برنامج كبير اسمه دعم الغرف. يقوم هذا البرنامج بالدعم التقني ودعم 

يرأسه مساعد  فريق  والعالقات، من خالل  البشرية  والموارد  المالية  اإلدارة 

أداء  ويراجع  المساعدة  الى  تحتاج  التي  الغرف  في  يقيم  حيث  األمين 

بتوجيه  -ويقوم  إشكالية  فيه  كانت  -إن  المسار  بتعديل  ويقوم  الغرفة 

الغرفة ويبقيها تحت اإلجراء مع هذا الفريق حتى يضمن قيامها بأعمالها 

المطلوبة منها في محيطها.

 

إلى  للوصول  والتجارية  الصناعية  القطاعات  تمثل  األعمال  ومجالس 

إعادة  تم  وقد  المصدرة،  الدول  من  السعودية  تجعل  التي  الرؤية  أهداف 

تنظيم مجالس األعمال منذ أربعة أشهر وأصبحت أكثر فاعلية حيث أنها 

بحل  وتقوم  األخرى،  والدول  السعودية  العربية  المملكة  بين  ما  الممثل 

الوطنية،  اللجان  أما  المستثمرين.  أو  والمستوردين  المصدرين  مشاكل 

النشاط  داخل  الصانع  أو  التاجر  تمس  التي  القرارات  المسؤولة عن  فهي 

واالستثمار في داخل المملكة العربية السعودية.
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الطائف  الطائف أن لديها ميزة نسبية مختلفة؛ حيث أن  مميزات منطقة 

بالنسبة  المحورين  هذين  على  العمل  وجاري  زراعية،  سياحية   مدينة 

لالستثمار، حيث قامت غرفة الطائف بعمل دراسة كبيرة جًدا اعتمدت فيها 

على االستبيان وعلى زيارة المستفيدين سواء داخل أو خارج الطائف، وقد 

الفرصة  20 فرصة استثمارية، لكن دورنا ال يتعدى تقديم  بـ  الغرفة  خرجت 

والترويج لها، وكل فرصة تحتاج الى شركاء.

االعتماد  تتمحور على عدم   2030 رؤية  حالًيا من خالل  المملكة  إن سياسة 

على مصدر واحد؛ ذلك ما قادنا الى تفعيل االستثمارات بشكل أكبر في 

الناتج  وزيادة  للمملكة  االقتصادية  العوائد  لزيادة  المملكة  وخارج  داخل 

القومي والمحلي للمستثمر، وفي نفس اإلطار بالنسبة للتجارة الخارجية 

تقام رحالت لدول عديدة لالطالع على الفرص االستثمارية الموجودة فيها 

وعرض فرص استثمارية جديدة.

برنامج اسمه  الطائف لها تجربة جيدة ورائدة، حيث تم تأسيس  إن غرفة 

للقروض  المانحة  هي  الغرفة  لتصبح  التنمية  بنك  مع  بالشراكة  »عطاء« 

لها  التابعة  المناطق  أو من  الطائف  أو شابة من  أي شاب  بإقراض  وتقوم 

رقابة  تحت  ويبقى  المشروع   هذا  على  دورة  أخذ  بعد  بمشروع  للقيام 

برنامج عطاء لمدة سنة ثم يتم إطالقه للعمل، وهذا للمناطق الصغيرة، 

نسبية  ميزة  لوجدنا  المختلفة  المناطق  في  الفرص  على  العمل  تم  فلو 

تلك  دراسة  من  المختصين  فريق  زيارة  خالل  من  سنتمكن  منطقة  لكل 

الميزة ودعمها، مما ينتج عنه دعم تكاملي للميزات النسبية للمناطق.
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 نائل فايز 
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 د، أحالم خوندنة

 رئيسة لجنة سيدات األعمال بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة  

المكرمة  مكة  منطقة  في  االقتصادية  التنمية  في  مهم  دور  لها  المرأة 

لعمل  التنسيقي  المجلس  خالل  من  الدور  هذا  لتفعيل  جهود  وهناك 

السعودية.  الغرف  في  األعمال  سيدات  ِلجان  أو  الغرف  بمجلس  المرأة 

وبالرغم من كل فرص االستثمار المتاحة في المنطقة، نسبة عمل المرأة 

في المنطقة منخفضة جًدا و عدد النساء العامالت في القطاع الخاص هو 

274,336 امرأة ما نسبته 13% لعدد العاملين، حيث يفترض أنه ومن ضمن 

أَهداف الرؤية رفع نسبة مشاركة المرأة في الناتج المحلي من 20% إلى %30. 

المكرمة يدعونا للوقوف  المرأة في منطقة مكة  انخفاض نسبة عمل  إن 

والبحث عن ُفرص الشراكة في القطاع الخاص لتمكين عمل المرأة وخلق 

المنطقة،  الموجودة في  التنموية  المشاريع  لها من خالل  ُفرٍص وظيفية 

ة أو ِنسبة ُمَقننة  باإلضافة إلتاحة الفرص الوظيفية من خالل المشاريع ِبِحصَّ

المجلس  خالل  ومن  المنطقة.  في  المتاحة  المشاريع  في  المرأة  لعمل 

التنسيقي ولجان سيدات األعمال في الغرفة، توجد مجموعة من األهداف 

ِلَتذليل العقبات والصعوبات وخلق بيئة عمل مناسبة للمرأة، وذلك من خالل 

مراجعة القوانين واألنظمة التي تخص عمل المرأة وُمواكبة التطور الحاصل 

في الوقت الحاضر، وإجراء األبحاث والدراسات لمعرفة الُفرص المتاحة لعمل 

المرأة في المشاريع والقطاع الخاص باإلضافة الى وجود الشراكات الدولية 

خارج  األعمال  سيدات  من  الخارجي  االستثمار  لجلب  اإلقليمية  والشراكات 

المنطقة إلتاحة فرص لالستثمار في منطقة مكة المكرمة. ومن خالل هذه 

الفرص، سيتم التركيز على جانب عمل المرأة، وتحفيز مشاركة المرأة في 

التقليدية،  المشاريع  عن  والبعد  والمبتكرة  الرائدة  االستثمارية  المشاريع 

حيث أن كثير من السيدات تتاح لهم فرص العمل، لكن يتمحور تفكيرهم 

حول الوظيفة أو األنشطة التقليدية الخاصة بالسيدات.

و من جانب مشاركة المرأة في العمل بالقطاع الخاص، هناك حاجة لمواكبة 

عن  البحث  إلى  باإلضافة  المتاحة،  العمل  فرص  من  المنطقة  احتياجات 

الفرص االستثمارية التي تناسب عمل المرأة والبعد عن األفكار التقليدية 

في العمل، والتوجه لحاضنات األعمال والفرص المتاحة من خالل وزارة التجارة 

ولجنة تيسير وغيرها. وتوجد تجربة في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية؛ 

للكيماويات.  المضيئة  األوراق  مصنع  اسمه  مصنع  بإنشاء  قاموا  حيث 

فكرة المصنع قائمة على إنتاج ورق ُمِضيء، والمصنع هو األول من نوعه 

الورق  إلنتاج  األوسط  الشرق  في  واألول  السعودية  العربية  المملكة  في 

أكثر  المصنع بتوظيف  له استخدامات متعددة، وقام هذا  الذي  المضيء 

من 100 سيدة أغلبهم من القرى المجاورة لمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية 

من خالل المبادرات التي ُتَقِدُمَها المدينة لتأهيل وتدريب السيدات.  
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  م. سلمان التخيفي

  مدير عام إدارة التحاليل، المركز الوطني للتنافسية - لجنة تيسير 

االقتصادية  الشؤون  مجلس  من  بقرار  ُأنشئت  لجنة  هي  تيسير  لجنة 

التجارة واالستثمار  القصبي وزير  اللجنة معالي د. ماجد  والتنمية، ويرأس 

ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وتضم اللجنة تحتها أربعين جهة 

إلى  المستثمر من بدايتها  برحلة  حكومية كل جهة حكومية لها عالقة 

لجنة  الموجودة في  األعمال  االستمرارية في ممارسة  إلى  األعمال  ممارسة 

الوطني  المركز  تنظيم  على  الوزراء  مجلس  موافقة  إصدار  وتم  تيسير. 

للتنافسية،  الوطني  المركز  ِللَتَناُفسية، وستكون لجنة تيسير في قلب 

العربية  المملكة  في  األعمال  بيئة  تحسين  إلى  يهدف  المركز  وهذا 

الخاص  القطاع  تحديات  الى  واالستماع  الحالي  الوضع  ودراسة  السعودية 

ومعالجتها وترتيب األولويات، ما سينتج عنه بيئة محفزة للقطاع الخاص، 

رفع  على  تعمل  التي   2030 المملكة  رؤية  أهداف  في  النهاية  في  تصب 

مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في الناتج المحلي.

تحتها  ويندرج  واإلجراءات،  واللوائح  األنظمة  تحسين  على  اللجنة  وتعمل 

عشرون لجنة فرعية كل لجنة معِنية بمرحلة من مراحل حياة المستثمر 

ِابتداًء من بدء وممارسة النشاط التجاري انتهاًء باستمرارية ودوام األعمال، 

مبادرة)  أو  توصية   300 من  (أكثر  التوصيات  من  مجموعة  لجنة  كل  ولدى 

في  األعمال  بيئة  تحسين  إلى  تهدف  التي  السامية  األوامر  من  مأخوذة 

المملكة ورصد تحديات القطاع الخاص بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية 

واللجان الوطنية الثمانية وعشرون؛ وبالتالي هذا الرصد سيشمل جميع 

والزراعي  والتجاري  الصناعي  كالقطاع  الموجودة،  االقتصادية  القطاعات 

األعمال. ومن ضمن نطاقها، عمل  ريادة  أيًضا قطاع  والسياحي وتتضمن 

اللجنة التجاري عبر الحدود كالنقل البحري والبري وتحسين اإلجراءات فيها.

مؤخرًا  قامت  التي  االستثمارية  التراخيص  في  متخصصة  لجنة  وهناك 

االتصاالت  قطاع  في  التراخيص  إجراءات  َهنَدسة  إلعادة  كبير  بعمل 

والسياحة والتجارة واإلعالم والتعليم والزراعة والصحة والنقل والصناعة؛ 

حيث قامت بحصر اإلجراءات الحالية، وذلك للعمل على تقليل المدة وعدد 

اإلجراءات الالزمة الستصدار التراخيص، وقامت بخفض أو إزالة ما يقارب %50 

اإلعالم عن هذه  العمل مستمًرا وسيتم  يزال  وال  الحالية،  المتطلبات  من 

اللجنة بعملية ما يسمى بالمتسوق  اإلجراءات للقطاع الخاص، كما تقوم 

الخفي، للتأكد من الجهات الحكومية  وأن اإلجراءات الجديدة تم تطبيقها 

على أرض الواقع ومن ثم إعالن ذلك للقطاع الخاص. 

كما تقوم لجنة تيسير بالعمل على إنشاء منصة مرئيات القطاع الخاص 

التي ستكون همزة وصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وبالرغم 

الشؤون  لمجلس  تقريرها  ترفع  حكومية  لجنة  هي  تيسير  لجنة  أن  من 
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االقتصادية والتنمية، لكنها في الواقع أقرب للقطاع الخاص منها للقطاع 

ُربعي، من خالل  العام. وهناك نشرة دولية ُتصدُرها لجنة تيسير بشكل 

المستجدات  بكل  وصل  حلقة  ستكون  الخاص،  القطاع  مرئيات  منصة 

للقطاع الخاص، وهناك أيضًا موقع إلكتروني موجود لتيسير، وأيضا يتم 

إقامة ِوَرش عمل في غرف المناطق ضمن منظومة التجارة واالستثمار التي 

للمنشآت  العامة  والهيئة  االستثمار  و  العمل  التجارة وهيئة  وزارة  تشمل 

يتم  ما  على  الخاص  القطاع  إلطَلاع  تيسير  ولجنة  والمتوسطة  الصغيرة 

عمله أو ما تم إنجازه واالستماع للتحديات ورصدها وتحديدها والعمل على 

معالجتها. 

األنظمة  بشفافية  يتعلق  فيما  تمت  التي  اإلصالحات  من  الكثير  هناك 

التجارية،  النزاعات  لحل  العدلية  المنظومة  وتطوير  الحكومية  واللوائح 

ويسيرة  إلكترونية  تكون  بحيث  اإلجراءات  أتمتة  على  العمل  وكذلك 

وسريعة على المستثمر.

 م. محمد عامر       رجل أعمال

مشروع مدينة مكة الذكية لألغذية تتظافر لتحقيقه كافة الجهات المعنية 

تزيُد عن ثالثة ماليين متر مربع في موقع  أَرض  المستدامة على  ِللتنمية 

استراتيجي قريب للعديد من المرافق الهامة وال يبعد عن المسجد الحرام 

سوى ثمانية كيلو مترات، تتألف المدينة من اثني عشر مكوًنا عقارًيا ضخًما 

صممت وفق مفهوم مبتكر يعتمد على عدة مسارات في عالقٍة وظيفيٍة 

لمختلف  االحتياجات  كافة  ِلُتلبي  واألقسام  المكونات  كل  بين  انسيابيٍة 

الشرائح االجتماعية. 

المكونة من ثالث وحدات عقاريٍة  المحطات  األول من منطقة  المسار  يبدأ 

رئيسية

وأما المسار الثاني فينطلق من بداية الشارع العام مروًرا بمنطقة الفعاليات 

بصاالِتها الثالثة والتي سُتشكل معرًضا دولًيا للمواد الغذائية وصناعتها 

أكاديمية  ستضم  كما  العام  مدار  على  الترفيهية  األنشطة  وإلقامة 

متخصصة لتعليم فنون الطهي ومعهًدا للتدريب الَهْنَدِسي. 

نحو  والتجار  المشتريات  مندوبي  حركة  الثالث  المسار  يقود  حين  في 

منطقة تجارة الجملة بمكوناتها وإدارة تجارة الجملة ومنطقة المزادات في 

المستودعات إضافة إلى منطقة المطابخ المركزية وإعداد األغذية. ومن ثم 

الُجملة والدكاكين  الثالجات وصاالت  الذي يضم أحدث  البرادات  إلى قسم 

ومحطات التحميل والتنزيل ومركز الحجز والبيع والتسليم ومنافذ تغذية 

التقنيات  بأحدث  عملياتها  كافة  ستدار  والتي  والتجزئة  الُبسط  أصوات 

الذكية المتبعة في العالم؛ مما سيسهل عمليات ِتجارة الُجملة. 

كافة  يلبي  الذي  زمزم  ومتحف  تجاري  مجمع  يوجد  الرابع  المسار  وفي 

من  مجموعة  أكبر  في  خفيفة  ووجبات  تسوق  من  العائلة  احتياجات 

ما  األسرة  ستجد  كما  العصرية.   والمقاهي  السريعة  الوجبات  مطاعم 
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المعارض  من  عدد  أكبر  يضم  الذي  التجزئة  قسم  في  احتياجاتها  يلبي 

التجارية المتنوعة األحجام واألنشطة، وفروًعا للبنوك والَخَدَمات المصرفية 

ُنظم  أحدث  إلى سوق ضخم مركزي متطور وفق  إضافة  ثلجي،  وَمْمشى 

المبيعات والتسويق الحديثة التي تعتمد على الذكاء اإللكتروني، وكذلك 

صاالت التجزئة التي ستشكل بدياًل عصرًيا لسوق الكعكية الحالي وفرصة 

للمشغلين والتجار وتوفر للمستهلكين احتياجاتهم اليومية من الخضار 

والفواكه واألسماك والدواجن واللحوم الطازجة. منطقة المطاعم ستضم 

وسُتمضي  الراقية،  الوجبات  بأشهى  األسر  لتتمتع  الراقية  المطاعم  أكبر 

األسر السعودية أمتع األوقات في المنطقة الترفيهية بما فيها من قاعات 

احتفاالت ومالٍه لألطفال وعروض الليزر والترفيه في أجواء من الخصوصية. 

ومن  العصر  مقاييس  أرقى  وفق  صممت  لألغذية  الذكية  مكة  مدينة 

المنتظر أن تخلق أكثر من 9000 وظيفة جديدة وترتقي بالخدمات في مكة 

لألغذية  الذكية  مكة  مدينة  العالمية،  المستويات  أفضل  إلى  المكرمة 

والتسوق والترفيه مصممة وفق أرقى األساليب العصرية.

الحكومية  والجهات  الخاص  القطاع  مع  المشروع  لهذا  التنسيق  تم 

متمثلة في خمس وزارات كان من أهمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، 

وكان المشروع يتبنى التوجه الجديد للحكومة للمدن البنكية، حيث تم 

قطاع  في  المشروع  احتياجات  وتحديد  المعلومات  لجمع  ميدانًيا  الخروج 
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اللوجستية  والخدمات  التوزيع  وقطاع  الثالجات  وقطاع  المستودعات 

وشبكات التوزيع لقطاع الضيافة، ما نتج عنه رؤية أنَّ هذا المشروع يجب 

أن يكون ألهل مكة.

وزارة  وبين  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  بين  ما  حاصلة  جهود  وهناك 

الزراعة؛ حيث بدأت وزارة الزراعة االهتمام باإلشراف على أسواق النفع العام 

السعودية  المزارع  اآلن  حتى  المشروع.  هذا  تحتُه  يقع  الذي  والتصنيف 

بإيصال  اهتمام  هناك  لذلك  التوزيع؛  قنوات  من  الكافي  حظها  تأخذ  لم 

خدمات المزارع السعودية لجميع أنحاء المملكة في هذا السوق، وجزٌء من 

وبالتالي ستكون هنالك عمليات تشغيل  الحرام  يقع خارج حد  المشروع 

ُدَوِلية في المنطقة لغير المسلمين، حيث باإلمكان االستفادة من شركات 

عالمية لتشغيل هذا المشروع.

وبعد الجلوس مع المستشارين الماليين والقانونيين، تم تحديد التحديات 

من  والمشغلين،  المستثمرين  لدخول  تقليدية  صورة  هناك  توجد  حيث 

خالل وجود كمية ضخمة من القوانين التي تضعها مؤسسة النقد لحماية 

الحقوق، ولكنها في نهاية األمر طرٌق تقليدية، لذلك هناك توجه إِلشَراك 

أكبر  المشاركة  لتصبح  وخارجها  الغرفة  بداخل  استشارية  مجموعات 

وأفضل بعيًدا عن الَتَقُيد الموجود في الشكل التقليدي للعالقات التجارية.

إشراك  في  محاولتنا  إلى  نظروا  الكبار  المستثمرين  بعض  أَن  بين  ثم 

القطاع الخاص على أنه ضعف وأنه توجد مشاكل في التمويل، حيث أنه 

يمكننا وبكل بساطة أن نغلق هذا الصندوق ونستمر بشكل أناني، لكن 

نحن لم نصنع هذا المشروع ألنفسنا، لذلك كان توجهنا األساسي في هذا 

المشروع هو إشراك القطاع وإشراك المجتمع.

ثلث  أن  حيث  النسائية؛  بالمشاركة  كبير  بشكل  يهتم  المشروع  هذا 

واألسر  النسائية  لألنشطة  مخصص  الموجودة  للصاالت  المجدول  الوقت 

المنتجة لتفعيل دور المرأة في المجتمع، وأن هذا المشروع قد يكون من 

أكبر المشاريع التي ستجد المرأة فيه الدعم الكامل بكل المعايير.
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  معالي د. محمد صالح بن طاهر بنتن

  وزير الحج والعمرة 

رحلة  يوثق  الذي  الهجرة«  »طريق  مشروع  على  بالعمل  اآلن  الوزارة  تقوم 

هجرة الرسول عليه الصالة والسالم، فهي تتواصل حاليًا مع مكتبة الملك 

األقوال وكل ما  عبدالعزيز فلديها معلومات متكاملة، وقد جمعت كافة 

السياحة  هيئة  مع  الوزارة  تتواصل  ،كما  الهجرة  تحديد طريق  وتم  كتب، 

لقد جمعت من خالل  المؤرخين.  مع  التواصل  عن  الخصوص، فضاًل  بهذا 

لكي  فعال  الخط  هذا  إنشاء  باإلمكان  و  هائلة  معلومات  المشروع  هذا 

يستمتع به ضيوف الرحمن ضمن زيارتهم إلى مكة.

  د. عبد العزيز وزان

  وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة 

تشمل الممكنات التي وضعتها الوزارة لزيادة أعداد المعتمرين عدَة عناصر، 

أحدها هي الصورة الذهنية لدى المعتمر عند قدومه إلى مكة، ماذا سيرى 

وكيف ستكون هذه الرحلة؟ ومركز هذه الصورة البيُت الحرام والمسجد 

النبوي والروضة الشريفة؛ وذلك ما يدفع الوزارة إلكمال هذه الصورة الذهنية 

وتلبية الطموحات وتقديم تجربة أفضل للزوار والمعتمرين ليرحل بتجربة 

أفضل مما كان يتصور.

بدًءا  الخاص،  القطاع  مع  بالشراكة  الممكنات  بتطوير  الوزارة  بدأت  لذلك 

بإيجاد بنية تحتية قوية الستيعاب الزيادة؛ حيث ارتفع عدد شركات العمرة 

ومؤسساتها من 46 شركة إلى 725 شركة بسبب التوسع، والوصول إلى 

 30 إلى  المعتمرين  أعداد  وزيادة  المقدمة،  الخدمات  في  مستوى  أفضل 

مليون معتمر سنوًيّا في 2030. كما ُأعيدت دراسة العديد من اآلليات الخاصة 

بالنقل والسالمة، وُوِضعت آليات لنقل المعتمرين؛ إذ يجب أن تكون حافالت 

نقل المعتمرين ذوات مواصفات حديثة، وكذلك التأكد من السائقين قبل 

المدني  السجل  رقم  خالل  من  المعتمرين  إركاب  منطقة  إلى  وصولهم 

ا، والتعرف على الفترة التي استراح  لمعرفة إذا كان السائق سعودًيّا أو أجنبًيّ

فيها منذ آخر رحلة له، وكذلك جاري العمل على تطوير مراكز إرشاد ومراكز 

الخدمة الشاملة؛ بحيث تكون هذه المراكز بمستوى المراكز التي تقدمها 

الشركات العالمية؛ ليتمكن الحاج أو المعتمر من الحصول على مساعدة 

خالل  من  المعلومات  على  الحصول  وكذلك  الموجودين،  الموظفين  من 

أجهزة إجابة ذاتية. وانُتهي من وضع دليل للحوكمة لقطاع العمرة، وهناك 

والمستندات  اإلجراءات  لمعرفة  مرجعية  الحوكمة  فيها  تكون  إجراًء،   180

ص جزء منها لشركات  المطلوبة لكل من يعمل في هذا القطاع، وسُيخصَّ

يتعرف من خاللها  للمعتمر  بتقديم مطوية  توجٌه  العمرة، وكذلك هناك 

على األشياء المطلوبة منه والخدمات التي سيحصل عليها.

خاصة  مرحلية،  تكون  سوف  مليون   30 إلى  المعتمرين  أعداد  زيادة  إن 

التأشيرات  موضوع  درست  الوزارة  إن  قال:  حيث  بالتأشيرات؛  يتعلق  ما 

ووجدت بأن شرائح المعتمرين مختلفة، فيستحيل أن يكون هناك نظام 



123

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

للتأشيرات  بالنسبة  توجه  فأول  األعداد،  هذه  يستوعب  للتأشيرات  واحد 

أخذ  إلى  حاجة  هناك  يكون  فلن  ا،  وآلًيّ ا  إلكترونًيّ إصدارها  يكون  أن  هو 

أنواع  هناك  سيكون  كما  التأشيرة.  على  للحصول  السفارة  إلى  الجواز 

التأشيرة  هذه  تعتمد  حيث  األفراد،  تأشيرة  ومنها  للتأشيرات،  مختلفة 

من  وتمكنهم  نظامية  إقامة  المملكة  في  والمقيمين  المواطنين  على 

العائلة  ُيتعاَمل مع  العائلية؛ حيث  التأشيرة  استضافة معتمرين، وكذلك 

السريعة  والتأشيرة  الترانزيت،  وتأشيرة  كأفراد،  وليس  واحدة،  كوحدة 

للمعتمرين الذين قدموا من قبل ويريدون العودة، وغيرها.

وضعت بعض شركات العمرة أقدامها على المسار الصحيح الذي سيصل 

بها إلى الرؤية؛ حيث استغلوا خبراتهم السابقة مع الشركات السياحية، 

هناك  كذلك  برامجهم،  إلى  باإلضافة  للمعتمرين  سياحية  ببرامج  وُبِدئ 

وجود  فترة  من  لتستفيد  وعلمية  تجارية  مؤتمرات  إقامة  تريد  شركات 

المعتمرين؛ حيث تستهدف بذلك شريحة معينة من المعتمرين، فهناك 

إلى  تصل  وسوف  معها،  تتعامل  وشريحة  أهداف  بوضع  بدأت  شركات 

مستوى عاٍل من الخدمة.

وكذلك  والعمرة،  الحج  مجال  في  دائًما  قطاًعا  الخاص  القطاع  سيكون   

وسيرافق  المركزي،  الحجز  نظام  على  تقوم  قريًبا  سُتطَلُق  منصة  هناك 

إطالقها حملة إعالنية قوية، وتقوم المنصة على مبدأ الشفافية، وُيتعاَمل 

شركات  أو  الفنادق  أو  الموردين  من  الخدمات  مقدمي  مع  خاللها  من 

الطيران أو النقل أو الوكالء عبر اإلنترنت، ويركز التوجه العالمي اآلن على 

الشراء عن طريق أنظمة الحجوزات المركزية، وأن نظام الحجز الخاص بوزارة 

الحج سيكون الخامس على مستوى العالم، وسيكون هذا النظام جاهًزا 

للتشغيل قبل رمضان بمشيئة اهلل، وسيكون هناك ورشة عمل متكاملة 

في ذلك.

  د. عمرو المداح

  المشرف العام على قطاع التخطيط والتطوير، وزارة الحج والعمرة 

على رجال األعمال ذوي الخبرة والغرف التجارية تقديم المساعدة للشركات 

الجديدة، ويوصلوا إليهم فكرة العمل الصحيحة القائمة على العمل الجاد، 

والحاجة إلى إنشاء شركات تتمكن من خدمة 30 مليون معتمر.

األعداد،  زيادة  وهي:  رئيسة،  محاور   3 على  مبنية  الوزارة  خطة   

وتحسين الخدمات، وإثراء التجربة؛ حيث إن الوزارة تسهم بشكل مباشر 

في رؤية 2030 وذلك بخدمة القادمين من خارج المملكة أكثر من داخلها، 

العدد  أن  نجد  واإلستراتيجية  الثالثة  الجوانب  هذه  عن  الحديث  فعند 

 30 إلى  وصوًلا  القادمين،  العامين  خالل  معتمر  مليون   15 هو  المطلوب 

مليون معتمر في 2030، ويتطلب ذلك إلى إعادة تعريف المنظومة بالكامل 

ُيتعاَمْل معهم في  العمل والتعامل مع أشخاص لم  أداء  وتغيير طريقة 

السابق من الفئات المستهدفة. 

ضعيفة  الفئة  من  والعمرة  للحج  المملكة  إلى  يأتون  الذين  الزوار  أغلبية 
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الدخل (60%)، وهناك فئات كثيرة يرغبون في أداء مناسك الحج والعمرة؛ 

ولكن بسبب طبيعة عملهم وأماكن وجودهم يتحتم عليهم أن تكون 

وضع  تريد  فالوزارة  المجيء،  يستطيع  فلن  وإال  محدد؛  بشكل  الزيارة 

التعامل  طريقة  وتغيير  الطموح،  العدد  هذا  إلى  للوصول  إستراتيجية 

بشكل كامل، وتريد أن تكون منظومة للحج والعمرة؛ بحيث تشمل هذه 

المنظومُة الوزارَة والقطاع الخاص والجهات الحكومية، واالتحاد على هدف 

واحد واضح للوصول إلى األهداف المرجوة. فالهدف لدى الوزارة أنه إذا قرر 

أداء  إلى  الوصول  يمكنه  فإنه  العمرة  مناسك  ويؤدي  يأتي  أن  الشخص 

العمرة خالل 10 دقائق؛ بحيث ينتهي من حجز الباقة وكامل التفاصيل.

الخطوات المتخذة لتحسين الخدمات هي: 

حالًيا  قائم  هو  فيما  إليها  الوصول  المراد  والمعايير  المواصفات  وضع   .1

من سكن وإعاشة وخدمات، وتحديد مستقبل الخدمات التي نطمح في 

تم  التي  والدراسات  والمقاييس  المواصفات  تحديد  بعد  إليها  الوصول 

العمل عليها خالل السنوات الماضية

وعلى  العالم،  على مستوى  الخدمات  أفضل  لتقديم  العاملين  تأهيل   .2

في  للعاملين  الالزمة  المهارات  من  مجموعة  الوزارة  وضعت  ذلك  ضوء 

ديبلومات  إلى  باإلضافة  العمل،  نطاق  على  بناًء  والعمرة  الحج  منظومة 

المملكة؛  في  التعليمي  القطاع  مع  بالشراكة  والعمرة  الحج  خدمات  في 

رخصة  على  للحصول  وتأهيلهم  العاملين  لترخيص  مركز  ُأنِشئ  ولذلك 

العاملين  به، وسيضمن هذا كفاءة  الذي سيقوم  العمل  عمل في مجال 

في المنظومة.

من   %70 حوالي  إن  وحيث  األعداد؛  زيادة  في  سبًبا  التجربة  إثراء  سيكون 

األشخاص القادمين ألداء المناسك تتجاوز أعمارهم الـ50 سنة؛ لذلك تهدف 

الوزارة إلى زيادة أعداد الشباب القادمين للزيارة وأداء المناسك. وتم دراسة 

ما يريده الشباب والنظر إلى عوامل الجذب المختلفة لهم لبناء الخدمات 

الالزمة وإثراء التجربة؛ وعليه ُأنِشئت شراكة مالية مع هيئة الرياضة، لتشجيع 

أدائه  إلى  باإلضافة  والفعاليات،  المباريات  إقامة  خالل  من  للقدوم  الشباب 

لمناسك العمرة، وكذلك عمل رحالت سياحية لمناطق مختلفة وإضفاء نوع 

لت تأشيرة الترانزيت التي ستزيد األعداد  من المغامرة عليها، وكذلك ُفعِّ

إلى 1.5 مليون خالل سنة، و3 مليون خالل سنتين.

إن الـ 30 مليون حاج ومعتمر سيكونون مراسلين للمملكة، فيجب تقديم 

تقوم  خطة  الوزارة  ت  أعدَّ لذا  الشفافية؛  من  وبنوع  الصحيحة  المعلومات 

على جمع المعلومات واإلحصاءات وتقديمها بشكل صحيح؛ ما يسهم في 

تقليل الصورة الخاطئة التي ُتنَقل عن السعودية.
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  ياسر الشريف

  الرئيس التنفيذي، شركة جبل عمر للتطوير العقاري 

المستثمرين  جيوب  إثراء  من  بد  فال  التجربة  إلثراء  هدف  يوجد  مثلما 

والمشاركين في التطوير في مكة، فيجب أن تكون هناك ديمومة وفرص 

حتى  يستغل  لم  ا  جًدّ عالًيا  طلًبا  هناك  إن  حيث  اقتصادي؛  مردود  ذوات 

عام سلوٌك  الذين سيأتون كل  ومعتمر  حاج  مليون   30 الـ  إن سلوك  اآلن. 

استهالكيٌّ عاٍل، فال بد من توفير خدمات تنعكس اقتصادًيّا على القطاع، 

وبالشكل والتطلعات التي يأملها المطورون والعقاريون.

المعوقات األساسية:

والتشريعات،  األنظمة  إلى تطوير هذه  والتشريعات: هناك حاجة  األنظمة 

إال إن  الرغم من وجود تحسن طرأ على هذه األنظمة والتشريعات  وعلى 

هناك حاجة إلى المزيد من التسهيالت، وأخذ آراء ووجهات النظر المختلفة 

للمطورين العقاريين والمستثمرين إلثراء تجربة الحج والعمرة.

غياب المطورين الحقيقيين في هذا القطاع؛ إذ ال يقتصر التطوير على بناء 

أبراج، وإنما خلق منظومة تطوير وأسلوب حياة ُتسهم في استيعاب هذا 

الطلب.

تطوير  خالل  من  للخدمات  المقدمين  المستثمرين  تأهيل  يجب  كذلك 

التشريعات واألنظمة، باإلضافة إلى إعطائهم تسهيالت مختلفة والتي من 

ضمنها التسهيالت المالية، وذلك بإنشاء مجموعة صناديق متخصصة في 

الحج والعمرة 180  الحج والعمرة؛ حيث يندرج تحت اقتصاديات  اقتصاديات 

صناعة، سواء من الخدمات المقدمة من وزارة الحج أو قطاع الضيافة، فال بد 

من عمل الممكنات األساسية الالزمة لها.

االرتباط والتنسيق بين عدد  الحج والعمرة بجهود كبيرة في  تقوم وزارة 

كبير من الوزارات والجهات الحكومية؛ ألن الحج والعمرة هما نتاج تنسيق 

تمكن  حتى  والتشريعية،  التنظيمية  الجهات  مختلف  بين  وفعال  ناجح 

وتساعد المستثمر والزائر على حد سواء. ففي حال كان هناك أكثر من 

جهة مسؤولة عن موقع محدد؛ فإنه من الصعب على المستثمر أو المطور 

بين  تنسيق  هناك  يكون  أن  المستثمر  فيحتاج  جهة،  من  أكثر  مخاطبة 

هذه الجهات، وأن يكون لديهم أنظمة ولوائح تسهل على المستثمرين؛ 

ألن وزارة الحج مسؤولة عن كل ما يتعلق بالحج.

ا  ا، ويحتاج إلى البدء بالجهود داخلًيّ  عرض الفرص وتسويقها أمر مهم جًدّ

ا، كما أن هناك مستشارين تخصصهم تسويق هذه الفرص وعمل  وخارجّيً

هناك  تكون  أن  ويجب  وغيرها.  الجدوى  ودراسات  االقتصادية  الدراسات 

مرونة ووضوًحا والتزاًما، حتى ال تكون هناك أي صعوبات على المستثمر 

المحلي والخارجي لالستثمار.



126

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

 م. خالد عبدالغني سليماني
رئيس مجلس إدارة
شركة وادي مكة لالستثمار
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  د. فيصل عالف

  الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية

لإلبداع  عالمّية  واحة  إلى  زرع  واٍد غير ذي  التحول من  وادي مكة هي  رؤية 

واالبتكار وريادة األعمال. جامعة أم القرى تمتلك قدراٍت بشرية هائلة تتجاوز 

التخصصات،  مختلف  في  الجامعة  في  يدرسون  وطالبة  طالبًا  ألف  الـ100 

أراٍض  الجامعة  تمتلك  كما  تدريس،  هيئة  عضو  آالف   7 تمتلك  وكذلك 

وممتلكات تتجاوز قيمتها المليارات، وأيًضا تمتلك سجل كبير من اإلنتاج 

من  الموارد  وهذه  إلخ.  مخطوطات...  اختراع،  براءات  كتب،  من  المعرفي 

الصعب جًدا أن تجتمع في مؤسسة واحدة؛ وبالتالي قامت جامعة أم القرى 

في عام 1433هـ -بناًء على دراسات تمت -بتأسيس شركة ُتسّمى شركة 

وادي مكة، وصدر المرسوم الملكي بالموافقة على تأسيس شركة وادي 

مكة كشركة مملوكة بالكامل لجامعة أم القرى، مستثمرة بالموارد التي 

المكان وفي  اإلنسان وفي  االستثمار في  أهمها  والتي كان من  تملكها، 

اإلنتاج المعرفي. 

هناك ثالث شركات مملوكة لوادي وهي: وادي مكة العقارية المختصة بإدارة 

المعرفي  لالستثمار  شركة  وأيًضا  لالستثمار،  القابلة  العقارية  الممتلكات 

التي سيتم االنتهاء منها بنهاية هذا العام، كذلك سيتم تأسيس شركة 

ثالثة تابعة لوادي مكة.

وهناك مرسوم ملكي تم من خالله منح قطعة أرض خاصة بوادي مكة لبناء 

المكرمة، وسيكون  لمدينة مكة  إضافة  الذي سوف يكون  التقني  الوادي 

هذا الوادي التقني مرخص من هيئة ُمدن، وهي المنطقة الوحيدة التقنية 

المرخصة من هيئة ُمدن في مكة. وتطمح الوزارة أن يكون الوادي التقني 

واحة عالمية لإلبداع وريادة األعمال واالبتكار في مجال الحج والعمرة بحكم 

المكان والموقع الجغرافي لمكة و لوادي مكة. 

أعمال  بعمل حاضنة  قامت  منذ ست سنوات؛ حيث  الشركة  أعمال  بداية 

ومسّرعة أعمال، وخرج من وادي مكة حوالي 40 شركة ناشئة احتضنت في 

وادي مكة، استثمر في بعضها، والبعض اآلخر لم يستثمر فيها، وذلك بناًء 

على قرارات لجنة محايدة. هذه اللجنة المحايدة يمكن ألي شركة االستثمار 

فيها. كما تم إنشاء صندوق لرأس المال الجريء منذ ثالث سنوات، والهدف 

منه هو االستدامة للمنظومة كاملة؛ وبالتالي هناك تدفق للصفقات يغذي 

الصندوق والذي هو األساس في الشركة االستثمارية. وبناًء على ما ُطرح، 

سيكون هناك إطالق لعدد من الشركات الجديدة بنهاية هذا العام.

تحقيقه  تم  ما  لمعرفة  العمل  لمنظومة  وضعت  نجاح  مؤشرات  هناك 

سنوًيا، وغالبية مؤشرات النجاح مرتبطة برؤية المملكة العربية السعودية 

الماضية مجموعة من  السنوات  الشركة كّونت في  و  الرؤية،  و بمؤشرات 

العمالء وشركاء النجاح الذين ساهموا في تسويق بعض المنتجات وفي 

مساعدة رواد األعمال وشركاتهم الناشئة.
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لمجلس  أعضاء  واختير  سنوات،  ثالث  قبل  ُأسس  لالستثمار  مكة  وادي 

اإلدارة الثاني غالبيتهم من القطاع المالي، وكان الهدف هو إعادة هيكلة 

في  يعمل كصندوق هيكلي   بحيث  كفاءته  ورفع  االستثماري  الصندوق 

المملكة. ورسالة هذه الشركة هي التركيز في خدماتها على قطاع الحج 

والعمرة والتقنيات المرتبطة بهذا القطاع وكيفية المساهمة في تحسين 

المعنية  والقطاعات  الحج  وزارة  مع  جنب  إلى  جنًبا  والمعتمر  الحاج  تجربة 

بهذه الخدمات.

  م. خالد عبدالغني سليماني

  رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة لالستثمار

الهدف أن نعيد هيكلة الصندوق ونحقق االستدامة. والشيء الذي ال يعلمه 

الكثير أن شركة وادي مكة للتقنية ليست شركة مسؤولية اجتماعية، إنما 

الهدف منها هو استثمار موارد جامعة أم القرى وتحقيق أرباح، وفي نفس 

الوقت االستثمار في اإلنسان واالستدامة. فهذا تحٍد؛ هل أنت تقوم ببرامج 

الصعبة  المعادلة  تدريبية مجانية؟ كيف تحقق  ببرامج  CSR؟ هل تقوم 

هذه؟ واليوم في وادي مكة تم تحقيق هذه المعادلة.

معرض  منها  الموارد  من  العديد  لديها  لالستثمار  مكة  وادي  شركة 

الموارد  هذه  ومثل  منشآت،  شركة  إلى  بيعه  تم  الذي   Startup Saudi

تفي على المدى القصير. ولكن على المدى الطويل، التركيز سيكون على 

الصندوق. في البداية، لم تكن هناك ثقافة رأس المال الُمجازف،

الشركات  في  يستثمر  كان  وغالًبا  الصفقات،  عن  يبحث  الصندوق  وكان 

التي تم إنشاؤها في وادي مكة. ولكن ال يمكن تحقيق استثمارات ناجحة 

وحالًيا  أكثر.  المجال  فتح  يجب  الحاضنة.  يخرج من  ما  على  بالتركيز فقط 

بيكو،  تقنية،   ،STC Ventures، STV مثل  كبار  منافسين  عدة  هناك 

ومضة، وواعد كلهم في نفس المجال. فكيف يمكن أن نميز وادي مكة 

السوق حتى يمكن تحقيق  الموجودة في  الصناديق  بقية  لالستثمار عن 

أفضل ربحية وأكبر تأثير. 

ما  مرحلة  وهي  التنفيذ،  مرحلة  تجنب  يحاولون  المستثمرين  أغلب 

و  المستخدمين  إلى  به  الوصول  يتطلب  حيث  التطبيق؛  تصميم  بعد 

هذا  عاتقها  على  أخذت  مكة  ووادي  مرحلة.  أصعب  هي  هذه  تسويقه. 

التحدي؛ فتقوم بتوفير الدعم الفني والمشورة إلعانة الشباب على تطوير 

القانونيين،  والخبراء  والمحاسبين،  المدققين،  توفير  مثل:  مشاريعهم 

التسويق وغيرهم لمساعدة الشاب لتعلم مهارات السوق وبناء  وخبراء 

القدرة للتعامل مع الواقع. كما أن الشركة من الشركات القليلة التي لديها 

معامل تصنيع، وأيًضا خبراء في التصنيع عالميين تم توطينهم من أنحاء 

العالم. هذا باإلضافة إلى مساحات العمل المشتركة

باإلضافة إلى هذه الميزات، قررت الشركة التركيز على تقنيات الحج والعمرة. 

لالستثمار.  وادي مكة  في  ثالثة صناديق  أصبح هناك  المنطلق  ومن هذا 

الصندوق األول، الذي بدأت به شركة، وادي مكة،
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لوسيديا  وشركة  الجماهير.  حركات  لتتبع  أڤـيروس  شركة  على  ويحتوي 

مغلقة،  اآلن  المحفظة  هازن.  وشركة  مؤخًرا،  استثمار  على  حصلت  التي 

ونحن دورنا تعظيم حجم المحفظة بأفضل الخبرات لصناديق االستثمار. 

 (Seed Fund) الماضية هو صندوق  الثاني الذي ُأطِلق السنة  الصندوق 

الـتمويل األولي، وفيه سبعة عشر شركة ناشئة كلهم من خريجي حاضنة 

وادي مكة، وجميع الشباب في هذه المرحلة اآلن لهم خيار بأن يأخذوا ماًلا 

إضافًيا أو ينتقلوا إلى الصندوق الثالث ويأخذوا مبلًغا كبيًرا للتوسع، على 

حسب ما ترى فيه لجنة االستثمار. 

اليوم هو صندوق رأس مال جريء  الثالث والذي سيتم إطالقه  الصندوق 

التقنيات  الحج والعمرة. هناك مجموعة كبيرة من  متخصص في تقنيات 

تستخدم في الحج والعمرة منها البيتكوين، منها سلسلة الكتل (بلوك 

على  حصلنا  واآلن  وغيرها.  األشياء)،  (إنترنت   IOT موضوع  منها  تشين)، 

أربعين  باستثمار  الجامعه  قبل  من  اإللتزام  تم  وقد  المطابقة  صندوق 

مليون ريال وسيتم النظر في رفعه مستقبال باذن اهلل. 

وهناك تعاون مع وزارة الحج والعمرة لالستفادة من برامجها بحيث يكون 

الوادي هو الذراع التقني في صناعة الحج والعمرة. وادي مكة لديها أكثر 

و  ضيف،  منصة  مثل  والعمرة:  الحج  قطاع  في  منتًجا  عشر  خمسة  من 

.SMART تطبيق
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استقطاب  في  نوعية  ميزة  لديها  لالستثمار  مكة  وادي  شركة  وهكذا 

واالستثمار  األجنبية  التقنيات  جذب  موضوع  وبقي  الناشئة،  المشاريع 

األجنبي. وهنا الهدف ليس فقط استقطاب السعوديين، وإنما استقطاب 

الشباب المسلم أيًضا، ضمن برنامج Soft Landing  بالتعاون مع هيئة 

نقل  ترتيب  يتم  كما  سريعة،  رخصة  الشركة  لهم  تستخرج  االستثمار، 

معهم.  للعمل  الشباب  توظيف  و  الوادي  إلى  لديهم  المطورة  التقنيات 

خاصة  ميزة  وهذه  الحرم،  من  بالقرب  والعمل  االنتقال  في  يرغب  الكثير 

لوادي مكة.

  م. هشام حمامي

  مستشار وزير الحج و العمرة و المشرف العام على تقنية المعلومات 

وزارة الحج ستتحول من وزارة خدمية إلى خدمة سفر وسياحة، فالوزارة حاليًا 

والشركات  األنظمة  بتهيئة  تقوم  حيث  كعميل،  والمعتمر  الحاج  تعتبر 

لتجديد خدماتهم واإلشراف عليها، ويعتمد التوّجه على الوصول مباشرة 

للحاج والمعتمر، حيث أن الوزارة تمتلك ميزة ال توجد في أي مكان في العالم 

وهي أن مجيء العمالء مضمون، وذلك ألداء المناسك سواٌء قامت الوزارة 

بشكل  متعددة  خدمات  لتقديم  الوزارة  تسعى  لذلك  ال؛  أم  بخدمتهم 

أفضل، والتسويق للسياحة في مناطق أخرى في المملكة، ومن هنا تأتي 

بتقديم  الوزارة  تقوم  للخدمات، حيث  المقّدمة  والجهات  الشركات  أهمية 

تسهيالت للشركات والمستثمرين من خالل تقديم الخدمات الالزمة لهم 

والمعلومات وعمل حوكمة تمكنهم من بناء خدماتهم وتقديمها على 

الوجه المطلوب.

اآلن جاري العمل على منصتين وهما، المنصة الرئيسية التي تقدم الخدمات 

المختصة  وهي  الثانية  والمنصة  الحجاج،  لخدمة   (One Stop Shop)

بمقدمي الخدمات. كما أن هناك مشروع إلباس الحاج بطاقة فّعالة ذكية، 

الهدف منها معرفة هوية الحاج ومكانه لتقديم الخدمة له بأحسن طريقة، 

باستخدام سلسلة  رقمية  بمحفظة  مرتبطة  رقمية  تكون كهوية  كذلك 

كما  األعمال،  لتنشيط  البيتكوين،  استخدام  أو   (Block Chain) الكتل 

تشغيل  خاللها  من  الحاج  يستطيع  بالبصمة  مربوًطا  الكرت  سيكون 

الحاج  سفر  جواز  بمثابة  وستكون  المطار،  إلى  دخوله  منذ  كثيرة  أشياء 

ترتبط بها جميع خدماته. هذه المنصة ستكون مبنية على إطار مركزي 

وسوق مفتوح يتمكن الجميع من التقديم عليها ومن ثم تقديم خدماته 

على المنصة وبذلك تكون مركز خدمات شامل.

تقّدم  التي  للشركات  للحاج موجهة  الدخول  نقطة  األخرى وهي  المنصة 

لتسويق  التسويق،  منصة  إلى  الوصول  من  للتمكن  للحجاج؛  الخدمات 

خدمات السياحة والحجوزات، وذلك عن طريق المنصة من خالل تقديمهم 

الخدمات  تقديم  من  تتأكد  حتى  رقابية؛  جهة  كونها  الوزارة  تديره  عقد 

الخدمات  من  الكثير  وهناك  احترافية،  وبطريقة  وجودة  مستوى  بأعلى 

التجارية  والمشاريع  الخاص،  القطاع  مع  بالتشارك  مبنية  وهي  والفرص، 

الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
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سيتم إطالق تطبيق في الشهر القادم سيكون شامًلا لكل التطبيقات 

المتعلقة بالحج والعمرة، والتطبيقات الحكومية، ولكن هناك مشكلة في 

الجهات الحكومية وهي الخوف من فشل المشروع، لكن مشاريع وزارة الحج 

كلها مشاريع ال نظير لها في العالم، فليس هناك أي مؤشر لها، ففي حال 

فشلت، ال يعتبر ذلك فشل؛ حيث سنتعلم منه، والخطة موجودة طالما أن 

هناك مبادرة وتخطيط، وهناك تحٍد كبير ترغب الوزارة من القطاع الخاص 

المساعدة فيه وهو التعاقد مع الذكاء االصطناعي والبلوك تشين.

  د. باسم ظفر

  الرئيس التنفيذي، شركة رؤية الخبراء االستشارية 

المشاريع المنفذة من قبل هيئة تطوير مكة والمدينة والمشاعر والجهات 

الحكومية دائًما ما يتم تجهيزها في مكاتب استشارية قبل طرحها على 

الشركات التي تنفذ المشاريع، وهناك فجوة بين ما يطرح اآلن في برامج 

من  الواقع  أرض  على  تنفيذه  يمكن  ما  وبين  تطلعات  الرؤية من  تحقيق 

أن  حيث  االستشارة،  مجال  في  هي  الفجوة  هذه  و  التنفيذية،  الشركات 

بدوره  الذي  متكامل،  بيئي  نظام  وإنشاء  التصاميم،  لعمل  حاجة  هناك 

سيعطي فرص للشركات للمساهمة والعمل فيها.

خالل الثالث سنوات الماضية، تم العمل على منصة الحج الذكية مع وزارة 

ألمانية  عالمّية  شركات  مع  العمل  وكان  المنفذ،  نظر  وجهة  من  الحج 

وأمريكية وصينية لبناء هذه المنصة، ولكن خالل عدة سنوات لم يتم إحراز 

تصميم  وكيفية  االستشارية،  األعمال  في  ثغرة  هناك  كانت  حيث  تقدم؛ 

وإدارة  الحشود،  إدارة  مشروع  في  وكذلك  الحج،  ألعمال  الذكية  الخدمات 

تفويض الحج. هذه مشاريع استشارية، ولكن من خالل توفير المعلومات 

الكافية تم عمل التصميم، الذي بدوره سّهل العمل على الشركات سواء 

المستفيد  على  العمل  سهل  وكذلك  محلية،  أو  عالمية  شركات  كانت 

وهي وزارة الحج. 

و تم العمل على نماذج أخرى في إدارة المشاريع، وإدارة جميع هذه المشاريع 

من خالل مؤشرات األداء األساسية التي تبين تقدم هذه المشاريع، وكيف 

العمل على  الرؤية، ومن خالل  المشاريع مرتبطة بتحقيق أهداف  أن هذه 

أهداف رؤية 2030، تم تحديد الثغرات الموجودة، وإيجاد الحلول التقنية لها 

في مجال خدمات الحج والعمرة. وبناًء على تصميم المنصة، سيتم إعطاء 

فرص للشركات الناشئة التي ستستفيد من هذه المنصة لبناء أنظمتها 

هذا  على  المتوفرة  البيانات  من  االستفادة  من  تتمكن  وكذلك  عليها، 

النظام، وتتمكن من تبادل هذه البيانات مع بعضها البعض.
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  د. عبداهلل مراد

  أ. مساعد، كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات، جامعة أم القرى 

ال يمكن عمل نموذج للشركات الناشئة قابل للتطبيق على كل الوزارات؛ 

النظر  الناشئة. وعند  الشركات  لجميع  فال يوجد طريقة يمكن تعميمها 

الناجحة  الجهات  أو  الخارجي  البيئي  والنظام  للعمل،  البيئي  النظام  في 

تشريعية  جهات  فيها  يكون  ما  دائًما  ناجًحا،  المبتدئ  فيها  يكون  التي 

الجهات  تقوم  وأيًضا  استشارية،  جهات  مع  تعمل  حكومية  جهات  وهي 

التحتية  البنية  وإعطائها  الناشئة  للشركات  منصة  بتقديم  الحكومية 

التحتية،  البنية  تحتها شركات  يندرج   .(KPI) األساسية  العمل  ومؤشرات 

STC وMobile والجهات األخرى، بعدها تأتي طبقة جهات  مثل شركات 

المشروعات  التي تقدم  الكبيرة مثل »علم« وغيرها من الشركات  الدمج 

التقنية  عالية  الحلول  تأتي  وبعدها  الحكومية.  الجهات  وتربط  الكبرى 

من  تأتي  غالًبا  طارئة  معينة  تقنيات  وهي   ،(High Tech Solutions)

الشركات الناشئة.

الحج  خدمات  في  وخصوًصا  العمل  منظومة  في  مشكلة  هناك  ولكن 

والعمرة، وهذه المشكلة تتمثل في األدوار والتنافسية؛ حيث أن الجهات 

الحكومية تقوم بعمل تطبيق تنافس فيه الشركات الناشئة،
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وكذلك توجد جهات لديها بنية تحتية أو بيانات ال تسمح للشركات الناشئة 

باستخدامها لبناء تطبيقاتهم، بينما أن هذا األمر ممكن؛

وتعطي  للجميع  بياناتها  توفر  ذكية  مدينة  توجد  برشلونة  في  أنه  حيث 

منصة مفتوحة لرواد األعمال لعمل ما يريدونه، وأي رائد أعمال ينجح يتلقى 

الدعم من قبلهم.

و رواد األعمال والشركات الناشئة ال تستطيع التعامل مباشرة مع الجهات 

مع  التعاون  مسألة  في  الحكومية  التشريعات  بسبب  وذلك  الحكومية؛ 

ال  الحكومية  الجهات  لدى  محددة  بائعين  قائمة  وجود  وكذلك  الشركات، 

يتم التعامل إال معها، وال يمكن الدخول للقائمة إال بتوفر مواصفات معينة ال 

تنطبق أصًلا على هذه الشركات، كما أن الشركات الناشئة لديها حساسية 

كبيرة في مسألة الُدفعات المالية، حيث أن تأخر الدفعات المالية أو التمويل 

سيؤثر بشكل كبير على سير العمل.

وكل  متكاملة  المنظومة  تكون  حتى  العمل  يستطيعون  ال  األعمال  رواد 

بنية تحتية جاهزة،  األعمال  رائد  جهة تعرف دورها؛ وبالتالي سيكون لدى 

لتقديم  مظلتها،  تحت  الدخول  أو  معها  االندماج  يمكن  شركات  ولديه 

الناشئة  الشركات  أن  حيث  الحكومية؛  للجهات  منها  المأمولة  الخدمات 

الجهات  وتكون  فيه،  تبدع  معين  مجال  في  متخصصة  العادة  في  تكون 

متكامل  منتج  النهاية  في  عنه  سينتج  ما  الخدمات،  لتلك  مكملة  األخرى 

يرقى لتطلعات الجهات الحكومية.

  إياد القصار

  رئيس تنفيذي لمنطقة الشرق األوسط، روكيت انترنت 

من  الماليين  تجذب  ألنها  وذلك  عظيمة؛  فرصة  مكة  في  والعمرة  الحج 

أنه  حيث  توزيع،  قنوات  وجود  عدم  وهي  مشكلة  هناك  ولكن  الزائرين، 

والعمرة  الحج  وشعائر  قواعد  عن  إلكتروني  تطبيق  أو  منصة  توجد  ال 

والطريقة المثلى ألدائها؛ فهناك حاجة إلى وجود برنامج أو متجر تطبيقات 

أن  يمكن  الفكرة  وتلك  مكة،  إلى  الوافدين  بالمسلمين  خاصة  إلكترونية 

تحدث ثورة مذهلة في العالم اإلسالمي، وتكون فرصة رائعة لالستثمار، كما 

يمكن إعطاء رواد األعمال فرصة للبدء في هذا الجانب بدون فرض قوانين 

تطبيق  أي  تحديد  يتم  البداية، وذلك حتى  عليهم في  إجراءات صارمة  أو 

بإنشاء  األعمال  لرواد  السماح  يمكن  نجاًحا.  سيحقق  التطبيقات  هذه  من 

شركاتهم ومن ثم وضع الضوابط المناسبة في السنوات المقبلة. 

في  تتأخر  ما  دائًما  الحكومات  أن  حيث  التمويل،  في  مشكلة  توجد  كما 

العالية،  النفع والجدوى  المشاريع ذات  التمويل؛ لعدم استطاعتها تحديد 

التي ستعمل بكفاءة من  للتمييز بين الشركات  الخبرة  وكذلك تنقصها 

عدمه. يجب على الحكومة عمل برنامج للمطابقة وتوفيق العمليات؛ حيث 

تقوم الحكومة بالمطابقة والتوفيق بين الشركات المحترفة الخاصة األخرى، 

حتى تتمكن من اقتناص الفرص واالستثمار فيها في مرحلة مبكرة؛ وذلك 

سيقلص من ذهاب تلك المشاريع للقطاع الخاص بالكامل لطلب التمويل.
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والتركيز  الجانب  التي نجحت في هذا  الناشئة  الشركات  البحث عن  يجب 

الضخمة  التطبيقات  من  الكثير  توجد  حيث  لها،  الدعم  وتقديم  عليها 

وهناك برنامج اسمه Waze خاص بالـ  GPS وبيانات الطرقات ُبني بالكامل 

البيانات من  من دون تدخل البلدية، رغم أن هناك مطالبات بتوفير هذه 

قبل الدولة، والدولة لم تكن تمتلك أية بيانات؛ فهناك حاجة للعمل على 

هذا الجانب وتوفير البيانات. 

  وليد مطير

  الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت السعودية المتخصصة 

التقنية خدمت الحج بشكل كبير، وهذا شيء يعرفه الجميع؛ فعند الرجوع 

إلى ما قبل سبعين سنة، نجد أن عدد الحجاج كان ال يتجاوز 100 ألف، بينما اآلن 

وصل العدد إلى 3 مليون حاج، كما أن الحجاج يجتمعون في بعض األماكن 

الضيقة التي ال تتجاوز 5 كم كِمنى مثًلًا، فالتقنية هي السبب الرئيسي 

وراء هذه الزيادة الكبيرة، والتقنية بأنواعها ساهمت في هذه الزيادة بما 

فيها تقنية المعلومات. شركة STC وشركات المشغلة في السوق قامت 

بإنشاء شبكات تخدم الحجاج في مجال االتصال واإلنترنت، كذلك الشركات 

وتقديم  البيانات  بجمع  تقوم  الشبكات  وهذه  بخدمتهم،  تقوم  التي 

خدمات االتصال لمن هم في داخل المملكة أو خارجها، وخدمات االتصاالت 

أصبحت غير كافية نظرًا للكثافة العالية من المستخدمين سواء كانوا من 

الحجاج أو المشغلين في مساحات ضيقة؛ لذلك اضطرت STC إلى إنشاء 

شركات رديفة تدعم قطاع األعمال في الحج من مشغلين وغيرهم.

بناء  تم  حيث   ،STC لشركة  التنفيذي  الذراع  تعتبر  المتخصصة«   STC«

في  التابعة  الحكومية  غير  أو  الحكومية  الجهات  كل  لتشغيل  الشركة 

إليصال  العالمية  تترا  بتقنية  تّتبع  إنشاء شبكة  تم  وكذلك  الحج،  موسم 

الجهات وربطها مع بعضها في شبكة وطنية واحدة، حيث تعتمد الشبكة 

على الصوت عالي الدقة واتصال دائم غير متقطع وتشفير وأمان عاليين.

والشبكات التجارية تقوم بجمع البيانات من قرابة 3 مليون حاج منذ عشر 

سنوات، وبعد جمع هذه البيانات وتحليلها أصبح من الممكن إنشاء الخطة 

السنوية إلدارة خدمات االتصاالت بكفاءة عالية للحجاج والمشغلين بشكل 

دقيق وفًقا لألماكن ومواعيد تنقالت الحجاج ومعرفة أماكن االزدحام وغيرها، 

وهذه البيانات التي تملكها الشركة يتم مشاركتها مع الجهات الحكومية 

لوجود تعاون فيما بيننا لخدمة الحجاج. ويمكن استخدام البيانات في عمل 

الدراسات وبيعها للشركات التي تطلب ذلك؛ حيث أن هناك توجه في رؤية 

2030 لمشاركة البيانات بما يتماشى مع األنظمة واللوائح الخاصة بذلك.

الحال في  األعمال، كما هو  رواد  للمبتدئين من  الدعم  STC تقدم  شركة 

شركة وادي مكة، ولديها برنامج Inspire U الذي قام بدعم شركات كثيرة، 

وقد خرج من تحت هذا البرنامج أكثر من ثمانية وعشرون شركة ومشروع؛ 

فيمكن لمن لديه الرغبة التقديم عن طريق الموقع االلكتروني.
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 م. خالد فدا

 وكيل أمين العاصمة المقدسة 

ُتعدُّ مكة المكرمة منطقًة ذات أهمية بالغة؛ لوجود الحرم المكي الشريف 

الطائف،  ومدينة  جدة  مدينة  وهما  المنطقة  في  مدينتين  أهم  ووجود 

كما ُتعدُّ األولى في النمو السكاني بما يعادل 26 % من التعداد السكاني 

للمملكة، أي ما يقارب 8.5 مليون نسمة، وتقع في المرتبة الثانية من حيث 

اقتصادية  نواٍح  من  المنطقة  دَرس  إقليمي  مخطط  ويوجد  المساحة. 

على  ل  وُفعِّ عام،   12 منذ  المخطط  هذا  ُأعد  وقد  وعمرانية،  واجتماعية 

مرحلتين.

المركزية  بالمنطقة  فبدأت  تخطيطية،  مراحل  بعدة  المكرمة  مكة  ت  مرَّ

بأصول  األساس  في  قامت  أي  وليست عشوائية،  عفوية  بمناطق  محاطًة 

ومستندات شرعية، مع وجود ضوابط ومعايير تخطيطية في ذلك الوقت 

متالئمة مع تلك الفترة الزمنية، مثل: (حي الشبيكة، وحي القرارة، وحي حارة 

الباب السليمانية). وكان هناك تخطيط نوعًا ما لهذه المناطق، حيث كان 

يوجد ضوابط ومعايير للتخطيط، ثم بدأت باالتساع إلى ما يحاذي المنطقة 

الدائري  الطريق  بعد  ما  إلى  انتقلت  ثم  عشوائية،  مناطق  من  المركزية 

تقسيمات  أغلبها  كان  حضرية،  بمناطق  المركزية  المنطقة  خارج  الثالث 

ا، كما أن هناك مناطق حضرية أخرى  أراضي لما يقارب الـ 450 مخطًطا سكنّيً

من منظور المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذي ُاعد 

قبل 7 سنوات لوضع المالمح الرئيسة لتخطيط مكة المكرمة، فهناك رؤية 

إستراتيجية واضحة لمكة المكرمة، وهذا ما تود أمانة العاصمة تحقيقه في 

الفترة المقبلة.

ما  أزيل منها  60 منطقة عشوائية،  أو  يقارب 56  المكة ما  يوجد في مكة 

الحرام  المسجد  وتوسعة  التنموية  المشاريع  في  منطقًة   30 إلى   25 بين 

ما  العشوائية  المناطق  لهذه  اإلشغال  الثالثة، وكانت نسبة  المرحلة  في 

يقارب 25% داخل النطاق العمراني وخارجه. وتوجد أيًضا مناطق عشوائية 

في بعض المحافظات األخرى والمراكز القروية التابعة لها، وقد ُوضع الحيز 

العمراني للمدن بدائرة قطرها 4 كم وفًقا لمتطلبات وزارة الشؤون البلدية 

لـ37 قرية، وجاري استكمال  ا  اعُتمد حوالي 37 حيًزا عمرانّيً والقروية، وقد 

الحيز العمراني في هذه المناطق قريًبا.

المناطق  معالجة  في  والعربية  العالمية  التجارب  من  العديد  هناك 

مدينة  فيها  يوجد  إذ  الشقيقة؛  المغرب  مملكة  تجربة  مثل  العشوائية، 

الكتلة  من   %70 وكان  سال،  ووادي  الرباط  بين  تقع  »سال«  اسمها  صغيرة 

العمرانية في هذه المدينة مبنيًة بالصفيح أو ما يطلق عليها هنا الزنك. 

العقاريين،  للمنعشين  الوطنية  الفيدرالية  اسمها  فيدرالية  هيئة  بدأت 

مظلة كل المطورين، بتنفيذ وإعادة تطوير هذه المنطقة بين عامي 2006 

و2010، وقد أنهوا تقريًبا 90% من إعادة بناء هذه المباني المبنية بالصفيح 

إلى مباٍن حديثة. كان هدف هذا المشروع كرامَة اإلنسان المغربي، باعتبار 

أن جميع سكان هذه القرية أو المدينة الصغيرة هم من المغاربة.
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جبل  مشروع  أبرزها  من  والتي  المكرمة،  مكة  في  ناجحة  تجارب  وهناك 

عمر الذي بدأ منذ 15 سنة، وهو من المشاريع الرائدة في تطوير المناطق 

كيلو   4 يقارب  ما  بطول  العزيز  عبد  الملك  طريق  ومشروع  العشوائية. 

ونصف والذي ال يزال تحت التنفيذ، ويبدأ من غرب طريق الدائري الثالث من 

محطة قطار الحرمين إلى الدائري األول بمحاذاة مشروع جبل عمر، ويخترق 7 

مناطق عشوائية بكثافة سكانية تقارب 300,000 نسمة. والرؤية المستقبلية 

لمكة المكرمة أن يكون فيها توازن في جميع المجاالت، ويهدف المخطط 

اإلقليمي لمنطقة مكة المكرمة إلى خلق التوازن في التنمية بين المدن 

التنمية  تكون  بحيث  والمحافظات؛  والطائف،  وجدة  الثالث: مكة  الرئيسة 

متوازية ومتوازنة في الوقت نفسه. كما سيكون هناك في المرحلة المقبلة 

5 مناطق عشوائية مستهدفة في مكة المكرمة. ومن هذه المشاريع أيًضا 

مشروع منطقة النكاسة والكدوة والزهور 1 والزهور 2. بدأ التنفيذ بداية 

المشروع  ويعد هذا  عقاًرا،   120 يقارب  ما  بإزالة حوالي  الكدوة  في مشروع 

المشروع الثالث. 

للعشوائيات؛  التنفيذية  الالئحة  دراسة  في  نظر  إعادة  هناك  سيكون 

تطوير  الئحة  في  أكثر  مرونة  إعطاء  في  المقبلة  المرحلة  في  لُتسهم 

العشوائيات، وخلق مناخ جاذب للمطورين لتطوير األحياء العشوائية أو أي 

مشاريع تنموية عمرانية اقتصادية. وخالل الفترة السابقة كان هناك لجان 

خالل  من  اإلمارة  لمقام  ُرفعت  الالئحة  بنود  بعض  تعديل  لدراسة  عديدة 

اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير مكة، ثم ُرفعت إلى اللجنة الوزارية لألحياء 

العشوائية، ثم للمقام السامي، وتم الموافقة على تعديل بعض من بنود 

الالئحة. المناطق العشوائية ذواُت مساحة كبيرة، وتحتاج إلى إعادة النظر 

ويسهم  يساعد  أصغر،  مناطق  أي  أصغر،  مساحات  إلى  تقسيمها  في 

اندماج أكثر من مطور  أو  في َقبول أكثر من مطور لتطوير هذه األحياء، 

في تطوير منطقة عشوائية واحدة. مع وجود هيئة - كما هو الحال في 

المغرب- تنظم هذه الحوكمة لجميع المطورين، وباندماج أكثر من مطور. 

ال  صعبة  تحديات  وفيها  كبيًرا،  عائًقا  وتشكل  كبيرة  المناطق  مساحة 

سيما أنها في مناطق طبوغرافية مختلفة وبتكوينات اجتماعية وسكانية 

فيها مستقبًلا، هو  التفكير  يمكن  التي  األشياء  ومن  الثقافات.  مختلفة 

إسهام القطاع العام مع القطاع الخاص في إيصال الِخْدمات الرئيسة لهذه 

المناطق، أو إعادة النظر في اإلسهام في البنية التحتية؛ ألن امتالَك هذه 

المشروع  وتنفيَذ  التحتية  البنية  وتنفيَذ  أصحابها  وتعويَض  العقارات 

هناك  لذا  المطورين؛  على  كبيًرا  عبًئا  يشكل  الخدمات  وإيصاَل  ككل 

أو إنشاِء  الخدمات على األقل،  العام في إيصاِل  القطاع  إلى إسهام  حاجة 

البنية التحتية. ويجب أيًضا النظر في تصنيف الالئحة؛ إذ يوجد 4 تصنيفات 

فيها؛ بينما الممارسات اآلن تعمل على تصنيف واحد فقط وهو التطوير 

الشامل؛ ولكن هناك حاجة إلى تنفيذ التطوير الجزئي كما هو موجود في 

الالئحة، وتحسين بعض المناطق العشوائية التي ال يوجد لديها مقومات 

استثمارية. وال بد من إسهام الُمالك،
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هناك  يكون  أن  شريطة  العشوائيات،  تطوير  في  إسهامهم  وتسهيل 

توطين للُماّلك في المناطق نفسها، وليس نقلهم إلى مناطق أخرى.  

كيف يمكن أن نحد من انتشار األحياء العشوائية خارج النطاق العمراني 

هذه  على  الرقابة  في  عديدة  صعوبات  توجد  العمرانية؟  الكتلة  خارج  أو 

المناطق، وهناك إسهام من وزارة العدل بعدم صدور استحكامات جديدة؛ 

إلى  الهجرة  الحد من عملية  القضية هاجًسا، ويحتاج  ولكن تشكل هذه 

المناطق الجديدة خارج النطاق العمراني إلى نوع من الحوكمة ذي صرامة 

شديدة في هذا الموضوع مع رقابة جيدة. كما أن هناك مشاريع اإلسكان 

جديدة  مناطق  المطورين  إعطاء  في  اإلسكان  وزارة  قطاع  وإسهامات 

االستيعابية  الطاقة  وكانت  المكرمة،  مكة  في  عالية  استيعابية  بطاقة 

ألول مشروع في منطقة الرصيفة حوالي 7000 وحدة سكنية تحت اإلنشاء، 

ويوجد مشروع آخر يمكن أن تطرحه وزارة اإلسكان بمساحة تقريبية 9000م2، 

محافظة  أو  البوابة  أرض  في  اإلسكان  لوزارة  ُسلمت  أراٍض  أيًضا  وهناك 

الجموم؛ إذا اسُتكمل بناء هذه المناطق فسيكون ذلك سبًبا رئيًسا في 

الحد من ظهور عشوائيات جديدة.
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  د. عبد القادر أمير

  مستشار الوزير، وزارة الشؤون البلدية والقروية  

اللجنة  عند تشكيل  عام 1428هـ  العشوائية  المناطق  تطوير  لوائح  بدأت 

بعض  وعضوية  والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  معالي  برئاسة  الوزارية 

الوزارات، وتدرجت منذ ذلك الوقت إلى أن ُأنِشئت الئحة تنظيم العشوائيات 

وتطويرها، كان آخرها القرار الصادر بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير منطقة 

تطوير  على  اإلشراف  مهامها  ضمن  من  والتي  والمشاعر،  المكرمة  مكة 

عليه  العمل  يجب  وما  والمشاعر.  المكرمة  العشوائيات في منطقة مكة 

إدارة  وعملية  البناء،  وأنظمة  بالعشوائيات  خاصة  تنفيذية  الئحة  هو  اآلن، 

هذه المناطق وتشغيلها وصيانتها.

ظاهرة العشوائيات هي ظاهرة عالمية، واألسباب الرئيسة لظهورها هو 

لتوافر  االقتصادي؛  للنشاط  األساس  المركز  ألنها  للمدن؛  السريع  النمو 

الوظائف والحياة الكريمة فيها؛ فنتج عنه هجرة سكان المناطق المحيطة 

التدفق.  هذا  استيعاب  في  المدن  قدرة  على  عبًئا  شكل  مما  بالمدينة 

باإلضافة إلى ذلك عدم وجود سياسات وآليات لتوفير اإلسكان للفقراء وذوي 

الدخل المحدود؛ حيث يصعب عليهم الحصول على السكن فيضطرون 

إلى التعدي على أراضي الغير أو البناء بطريقة غير مشروعة؛ وبذلك تنشأ 

المناطق العشوائية. كما أن لمكة المكرمة  وضٌع وميزٌة خاصٌة،

قال اهلل  تعالى في كتابه األمين:

ِم« بََّنا ِإنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّ » رَّ

ُجوِد.« ِع السُّ كَّ اِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّ ْر َبْيِتَي ِللطَّ واآلية الثانية »َوَطهِّ

اهلل سبحانه وتعالى اختار لهذا المكان السكنى والقرب من الحرم. ولهذا 

أكثر للسكن في  للعالم كله، فيوجد توجه  أصبحت مكة منطقة جاذبة 

مكة حتى لو اضطر الكثير من المهاجرين السكن في أماكن غير مالئمة.

 يوجد في المناطق العشوائية في مكة المكرمة عدٌد كبير من مخالفي 

اإلقامة والنظام؛ ما يعقد األمور أكثر؛ لذا قد تصطدم أي أنشطة أو برامج 

عدة  وتوجد  السكان،  نظامية  عدم  بمشكلة  المناطق  لهذه  تنموية 

ويوجد  الشامل،  والتطوير  اإلزالة  فيها  بما  األماكن  هذه  لتنمية  أساليب 

االجتماعية  والتنمية  الجزئي  والتطوير  الجزئية  للمعالجة  أخرى  طرق 

معالجة  وكذلك  نظامية،  إقامة  يحملون  الذين  للسكان  واالقتصادية 

مشكلة السكان غير النظاميين بإيجاد آليات وطرق لتوثيق هذه اإلقامة، 

كما أن هناك سيناريوهات مختلفة حسب كل منطقة، وال يوجد حل واحد 

لجميع المناطق؛ إذ يوجد تقريًبا 80 منطقة داخل النطاق العمراني مختلفة 

الخصائص والمكونات واالحتياجات؛ لذلك هناك حاجة إلى إيجاد المعلومات 

المعلومات  في  نقص  يوجد  حيث  المناطق؛  هذه  عن  والكاملة  الموثقة 

المشكلة وتحديد  التي تمكن من معرفة  الكاملة والموثقة  التخطيطية 

االحتياجات ووضع الحلول. 



144

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

ال يقتصر التطوير فقط على التطوير العمراني، فهناك النواحي االقتصادية 

واالجتماعية وتحسين البيئة االجتماعية واالقتصادية للسكان. ولو ُحِصرت 

المناطق ذوات المقومات االستثمارية سنجد أن هناك 6 مناطق كحد أقصى 

ا؛ لذا يجب التوجه نحو التنمية  من أصل 70 أو 80، وهذه نسبة ضئيلة جًدّ

أكثر من التطوير، كالتنمية الداخلية واالقتصادية واالجتماعية، وقبل ذلك 

العمل  سوق  إلى  بالدخول  ليبدأوا  للسكان  النظامية  اإلقامة  توثيق  كله 

الصحية؛  والخدمات  المدارس  من  االستفادة  على  القدرة  لديهم  ويصبح 

كمواطن  حياة  يعيش  أن  على  القدرة  من  اإلنسان  سيتمكن  وبذلك 

يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وسريعة.  فعالة  بطريقة  الموضوع  هذا  مع  للتعامل  قوي  الهيئة  توجه 

رت  طوِّ فلو  الخارجية،  العمالة  من  شخص  مليون   10 عن  يقل  ال  فهناك 

مصدًرا  سيوفرون  الشباب  من  فيها  السكان  وُأّهل  العشوائية  المناطق 

كبيًرا للعمالة بدًلا من االستقدام من الخارج. هذه هي التنمية بمفهومها 

األشمل.

رت الخدمات، كما أن هناك جهات  أنشأت الحكومة بدورها البنية التحتية ووفَّ

أخرى تستطيع اإلسهام في عملية التنمية كالبنوك، والجهات الخيرية في 

تدريب الشباب الموجودين داخل األحياء العشوائية وتأهيلهم، كما توجد 

تجارب أخرى مفيدة في الصين وغيرها يمكن االستفادة منها.

  تان سري أحمد زكي

  المدير العام لوحدة تنسيق التنفيذ في ماليزيا

االقتصادي  التطور  بداية  منذ  المجتمعي  التفكك  من  تعاني  ماليزيا  إن 

رت الدولة  وخصوًصا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات؛ حيث طوَّ

نفسها على حساب إهمال المناطق الريفية؛ ما أدى إلى النزوح إلى المدن 

وانتشار األحياء الفقيرة؛ لذلك اعتمدت الدولة في عام 1998 سياسة »صفر 

ببرنامج  الحكومة  وشرعت   ،2001 عام  في  عنها  ُأعِلن  حيث  عشوائيات«، 

اإليجار  يبلغ  إذ  للفقراء؛  يسيرة  بتكلفة  منازل  ووفرت  العام  اإلسكان 

مع  السكني  القرض  بنظام  مباٍن  ُأنِشئت  كذلك  رينجيت،   124 الشهري 

يصل  مكتظة  أماكن  في  مباٍن  بناء  إلى  باإلضافة  لذلك،  القروض  توفير 

ارتفاعها إلى 18 طابًقا لكي يسكن فيها الفقراء؛ حيث كانت باإليجار لمن 

لم يستطع الدفع، أما من بإمكانه الدفع فيمكنه الشراء بتكلفة 6000 دوالٍر 

أمريكيٍّ لكل وحدة.

كما قال: إن ماليزيا تسعى للوصول إلى صفر عشوائيات في 2030؛ حيث 

إنه وحتى اآلن ما زالت المشكلة قائمة، ثم قال: إننا نسمح لمطوري القطاع 

هذه  من   %30 تأمين  عليهم  ولكن  سكنية؛  مساحات  إنشاء  من  الخاص 

الوحدات لمن لديهم القدرة على الدفع عبر القطاع الخاص؛ حيث تتحكم 

الحكومة من خاللها باألسعار، وأيًضا ُقلِّصت في بعض المدن العامة كمدينة 

العشوائية عبر  المجتمعات  باهرو، مشكلة  كوااللمبور، وبينانج، وجوهور 
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 surau إلى بناء مساجد وسوراو  بناء وحدات سكنية متكاملة، باإلضافة 

ُتقام فيه األنشطة االجتماعية كاألعراس مثًلا، باإلضافة  لـلمناسبات؛ حيث 

إلى المنشآت التعليمية واألنشطة االجتماعية األخرى، وقال: إنه كان هناك 

30 ألف وحدة سكنية بحاجة إلى التطوير، وفي عام 2014 نقص هذا العدد 

إلى 14 ألف وحدة سكنية.

ثم تحدث عن الوحدات السكنية قائاًل: إن مساحة هذه الوحدات حوالي 700 

قدم مربع كحد أدنى، كما توفر الحكومة هذه الوحدات بأسعار مدعومة؛ 

فيبلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية 20 ألف دوالر؛ حيث خصصت الحكومة 

في الخطة الزمنية الحالية نصف مليار دوالر أمريكي لبناء منازل منخفضة 

التكلفة للمواطنين.

وتوجد  المسلمين،  من  الماليزي  الشعب  غالبية  قائًلا:  حديثه  وأنهى 

الماليزيون، والصينيون، والهنود، ومعظم  رئيسة وهم  أعراق  ثالثة  أيًضا 

مسألة  الدينية  الشعائر  ممارسة  يشكل  مما  مسلمين؛  غير  الصينيين 

عازمة  الحكومة  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  المناطق،  تلك  في  حساسة 

مواطنيها  لجميع  معقولة  وبأسعار  مناسب  سكن  توفير  مواصلة  على 

في المستقبل، وذكر أن المناطق العشوائية تصاحبها مشاكل اجتماعية 

إعداد  في  الحكومة  شرعت  لذلك  الدراسي؛  والتسرب  المخدرات  كإدمان 

بجودة  منازل  وبناء  القديمة  المباني  تشمل هدم  التطوير،  إلعادة  خطط 

أفضل، وعلى السكان غير القادرين على الدفع االنتقال إلى مناطق أخرى.
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  داتو حاج شاهوران جوهان أريفين 

  رئيس مجموعة أولي سَكيب القابضة الخاصة المحدودة

العاصمة  تمثل  كانت  كوااللمبور  ألن  وذلك  مميزة؛  مدينة  بوتراجايا  تعد 

عالية،  سكانية  كثافة  ذات  فيدرالية  والية  كونها  إلى  إضافة  الوطنية 

وتتشابه في ذلك مع مكة؛ حيث كانت كوااللمبور عبارة عن مدينة تاريخية، 

ما  التطورات؛  خالل  من  ظهر  منها  وجزء  التخطيط،  تحت  بعضها  كان 

أدى إلى ظهور بعض المشكالت التي عرقلة األمور منها صعوبة التنقل، 

من  وقريب  جديد  مكان  إلى  الحكومية  المهام  نقل  توجب  إنه  قال:  ثم 

كوااللمبور؛ فاختيرت بوتراجايا التي تقّدم الكثير من الخدمات االجتماعية، 

والتجارية، وتبعد 30 كيلومتر عن كوااللمبور؛ حيث يوجد طريق سريع إليها 

باإلضافة إلى قطار سريع.

في  متكاملة  مرافق  ُأنشئت  بوتراجايا  إلى  الحكومة  نقل  بعد  قال:  ثم 

يت بريستين؛ حيث يوجد هناك اآلن 20 بريستين في بوتراجايا،  األحياء وسمُّ

وتحتوي كل واحدة منها على مركز اجتماعي، ومدارس، وعيادات صحية، 

وحدائق، كما توجد 12 حديقة عامة في بوتراجايا.

ثم ذكر أن الحكومة أعدت قواعد إرشادية لجميع جوانب التنمية والتطوير، 

في  الحركة  تنظيم  كيفية  ُدِرست  حيث  للنقل؛  رئيسة  خطة  أعدت  كما 

بوتراجايا لمدة 25 سنة، وتم التوصل إلى سياسة نقل فريدة من نوعها 

للنقل  منها   %70 يكون  30-70: حيث  النقل  البالد، وهي سياسة  تتوسط 

إليها في  الناس  العام و30% للنقل الخاص، وقال: إن بوتراجايا تستقطب 

نهاية األسبوع ألسباب عديدة، منها الحدائق المعّدة لكثير من األنشطة، 

وتوجد أيًضا بحيرة كبيرة تغطي 40% من المساحة المدينة، باإلضافة إلى 

المدينة  سكان  بين  تفاعلية  معادلة  ذلك  خلق  وقد  الرياضية،  األنشطة 

وَمن يأتي من الخارج للتسلية والمتعة، فكان ال بد من االستفادة من هذه 

النقل  الرئيسة لتطوير حركة  الخطة  المدينة من  الفرصة؛ حيث تستفيد 

الحكومة  وتتطلع  الناس،  من  اآلالف  نقل  سّهل  الجماعي  النقل  ألن  اآلن؛ 

بوتراجايا  ُتعدُّ  حيث  المشتركة؛  اإلدارة  لجنة  إلى  بوتراجايا  ضم  إلى  حالًيا 

منطقة فيدرالية، والمناطق الحدودية خاضعة لوالية أخرى، كما أن بوتراجايا 

سوف تصبح جذابة لدرجة أن المناطق القروية بدأت بالتطور رغم خضوعها 

لوالية أخرى.

أيًضا إن هناك أسواًقا جاهزة للقطاعات كلها في بوتراجايا؛ بسبب  وقال 

مليون  نصف  حوالي  فيها  يعمل  حيث  فيها؛  العالية  السكانية  الكثافة 

شخص نهاًرا، ويوجد اآلن ما يقارب من 200 ألف نسمة يقطنون في 65 ألف 

وحدة سكنية، ويبلغ استخدام خط األساس 5 % لكل منزل.

ثم أنهى حديثه قائًلا: إنه عند تطوير بوتراجايا كان ال بد للحكومة والقطاع 

الخاص تحمل المسؤولية والمشاركة في التطوير، وحل المشكالت القائمة 
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واختيارات الكفاءات المناسبة والتفكير خارج الصندوق والتحفيز المستمر، 

وقد ُبِدئ بتطوير بوتراجايا في عام 1995 بميزانية تقدر بـ 7 مليار دوالر، ثم 

التحتية  البنية  ُأنِشئت  ثم  اآلن،  دوالر  مليار   13 إلى  لتصل  الميزانية  ِزيدت 

للمدينة، باإلضافة إلى إنشاء ما يقارب 65 ألف وحدة سكنية، و35 ألف منها 

مخصص لألحياء العشوائية والحكومة، و32 ألف لإلسكان الخاص.
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 عماد ضمرة 
مدير عام شركة كوليرز العالمية

148

التخطيط والتنمية الحضرية

اإلسكان بين المعروض
والقدرة الشرائية
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 نضال عالم

 مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة، وزارة اإلسكان

عام  في   %70 إلى  للمواطنين  التملك  نسبة  لرفع  اإلسكان  وزارة  تهدف 

إلى  ُنِظر  العرض والطلب في ثالثة مراكز، كما  الدعم بين  2030؛ حيث تم 

السعودية،  العربية  المملكة  في  العقاري  للسوق  المنظمة  التشريعات 

ووِضعت تشريعات تسهم في رفع مستوى القطاع العقاري في المملكة، 

كما توفر تلك التشريعات حلوًلا سريعة مثل البناء الذاتي؛ حيث يتمكن 

للبناء  الوزارة  وتدعمه  قرض،  على  والحصول  أرض،  امتالك  من  المواطن 

تدعمه  السوق،  من  جاهزة  وحدات سكنية  حال شراء  في  الذاتي، كذلك 

وزارة اإلسكان بالكامل. كذلك اعُتِمد برنامج لمن أعمارهم خمسون سنة 

يصبح عندهم 140 ألف زيادة على الـ (500,000) كقرض حسن يسترجع لوزارة 

اإلسكان بعد قيمة التمويل، كذلك مبادرة العسكريين وهي إضافة (140) 

ألف زيادة فوق الخمسمائة. 

وعقد  مجانية،  سكنية  أراٍض  منتجات  بتوزيع  اإلسكان  وزارة  تسهم  كما 

المملكة  في  المالية  والمؤسسات  الوطنية،  البنوك  جميع  مع  اتفاقيات 

ببرنامج الدعم للمواطنين. أي أن المواطن الذي راتبه اآلن (14 ألف) ريال وما 

المواطنين  بالكامل. تمثل هذه الشريحة من  دون، تدعمه وزارة اإلسكان 

اإلسكان  لوزارة  المتقدمين  من  تقريًبا   %25 المكرمة  مكة  منطقة  في 

بالفعل  تقدم  289,000 مستفيد  السعودية. فيوجد  العربية  المملكة  في 

لإلسكان. 

لإلسكان، كذلك في  منتجات  (64,600) كتخصيص  يت  ُغطِّ  2017 عام  وفي 

وفي  المكرمة،  مكة  منطقة  في  عقارًيّا  منتًجا   3,935 صت  ُخصِّ  2018 عام 

المحافظات  وفي   (46,000) والطائف   (69,000) المكرمة  ومكة   (147,000) جدة 

و2018   2017 عامي  في  أرض  قطعة   (39,000) صت  ُخصِّ كما   ،(26,000) األخرى 

مكة  منطقة  في  العقاري  التنمية  صندوق  من  موافقات  هناك  وكذلك 

المكرمة نصيبها تقريًبا (29,000) موافقة صندوق عقاري.

تقريًبا  عددها  يبلغ  سكنية،  منتجات  بضخ  الخاص  القطاع  مع  اتُِّفق  كما 

(56,641) وحدة سكنية، سُتسلَّم في عام 2020- 2021. كذلك توجد وحدات 

ُم اآلن كـ(839) فيال بين القنفذة والقرمة. وهناك (16)  سكنية جاهزة ُتسلَّ

مشروَع إسكان في المحافظات منها ما يسلم كأراٍض مجانية للمواطنين، 

كالطائف،  المحافظات  أكثر  وفي  األراضي  قطع  بتسليم  الوزارة  وبدأت 

بين  الشراكات  مشاريع  بخصوص  أما  والليث.  والجموم،  وجدة،  واسفان، 

(5,500) وحدة  المكرمة بحجم  الخاص، فهناك مشروعان في مكة  القطاع 

سكنية، ومشروعان في الطائف بحجم (5,063) وحدة سكنية، وكذلك رابغ 

بحجم 350 وحدة سكنية، وأخذت جدة النصيب األكبربـ(8) مشاريع بحدود 

(45,000) وحدة سكنية تسلم بعد سنتين لـ 3 سنوات. 

كما تقدم وزارة اإلسكان بالشراكة مع القطاع الخاص مجموعة حوافز، مثل: 

التحتية  البنية  إلى 50% من قيمة  التحتية تصل  البنية  التمويل في  دعم 
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كقرض حسن للمطور، وكذلك استثناءات البناء في حال المساحات الكبيرة 

حتى تصل إلى أسعار مناسبة لوزارة اإلسكان، وقرض حسن بـ 20% ُيعطى 

المشروط في  بالشراء  وعد  باألعمال، كذلك  للبدء  للمطور  أولى  كدفعة 

حال ُحِجز 50% من عدد الوحدات، تتعهد بشرائها وزارة اإلسكان للمتبقي 

الفرص للمطورين والمقاولين  العديد من  السكنية، كذلك  الوحدات  من 

بناء  منصة  وهي  ا  جّدً كبيرة  فرصة  وهناك  الحجم.  ومتوسطي  الصغار، 

التجارة د. ماجد القصبي، وتتمثل في منصة  نها وزير اإلسكان ووزير  دشَّ

بناء  منصة  في  بالدخول  والمتوسطين  الصغار  للمقاولين  تتيح  عقارية 

ا، ويوجد عدد (1736)  لطلب بناء الوحدات السكنية فهذه فرصة كبيرة جًدّ

أن  اآلن  المكرمة. ويمكن ألي مطور صغير  تقريًبا في منطقة مكة  فرصة 

يدخل المنصة ويختار الوحدات التي يستطيع بناءها، سواء خمس وحدات 

أو عشر وحدات. 

 

 د. مجدي حريري

 رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون 

الكماليات، واهلل  أو السكن من االحتياجات األساسية وليس من  اإلسكان 

سبحانه وتعالى قال: (واهلل جعل لكم من بيوتكم سكًنا)، والسكن من 

أشياء  على  السكن  يحتوي  أن  فيجب  الهدوء،  ومن  الراحة  من  السكون 

دراسات  العقاريون  المطورون  ُيِعدُّ  ما  وعادًة  سكًنا.  يكون  حتى  كثيرة 

والمعتمرين،  الحجاج  ورغبات  المواطنين  رغبات  لتحديد  كل عدة سنوات 

وتتميز مكة بالذات عن جدة وعن بقية مدن المملكة بحاجتها إلى نوعين 

من السكن، نوع من السكن الدائم، ونسبة كبيرة من السكن المؤقت أو 

الموسمي لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين على مدار العام. 

يتم العمل عادة على دراسات عن طريق شركات متخصصة تدرس العرض 

والطلب، وتدرس الرغبات والتغير فيها. على سبيل المثال، كان بيع الشقق 

في السابق غير موجود؛ ولكن اآلن أصبح متقبًلا، أيًضا كانت الغالبية في 

السابق يريدون شقًقا (300) متر 2 و(400) متر 2. اآلن مع ارتفاع التكاليف أصبح 

من المقبول شراء (120) متر 2، و(150) متر 2 إلى متوسط (200) متر 2. أنشأت 

شركة واحة مكة مشروع الوحدات وكانت الوحدة فيه (80) متر 2 و(100) متر 

2 و(120) متر 2 وكانت المعايير المحدودة لشقة (120) متر 2 وجود(3) غرف 

نوم. في البداية كان ُينَظر إلى تلك الوحدات على أنها صغيرة، ولن يكون 

إسكاًنا  كان  ألنه  شهر؛  من  أقل  في  بالكامل  ِبيعت  لكنها  إقبال؛  عليها 

ميسًرا، وكانت هذه بالشراكة مع القطاع العام والخاص. كما أن للسكان 

والزوار رغبات معينة من ناحية األحياء؛ لذا يجب مراعاتها أيًضا عند تأمين 

السكن للسكان الدائمين وللحجاج والمعتمرين. 

وفي دراسة حديثة تتناول أسباب عدم تملك الناس للسكن؛ تم التوصل 

إلى السبب رقم واحد، والذي يشمل (70%) وهو عدم القدرة الشرائية؛ حيث 

توجد فجوة ما بين سعر العرض وسعر الطلب حوالي (40%)، وكان هذا هو 
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أحد األسباب الرئيسة. على سبيل المثال كانت أسعار الطلب من (750,000) 

إلى مليون ونصف، بينما المعروض كان أعلى من ذلك. وبالنسبة للشقق 

إلى  ألف   (600) من  العرض  كان  بينما  ألف،   (770 إلى   400) بين  الطلب  كان 

مليون ومائتين، فكانت هذه الفجوة إحدى األسباب الرئيسة، كما أن (%50) 

وفوائدها  وأحكامها  البنكية  القروض  شروط  يجهلون  المواطنين  من 

وسلبياتها. 

 

ومن خالل دراسة احتياجات المواطنين، تبينت الرغبات اآلتية: 1- أن يكون 

السكن بالقرب من المرافق، مثل مسجد، مدرسة، خدمات، إلى آخره. 2- أن 

قريًبا من  يكون  أن   -3 وفيه حدائق وهكذا.  هادًئا ومسالًما  الحي  يكون 

العمل. 4- أن يكون الناس لطفاء. كما أن الدراسة بحثت في المؤثرين على 

ثم   %40 بنسبة  األبناء  ثم   %50 بنسبة  الزوجات  أنهم  فوجدت  الشراء  قرار 

األصدقاء أو الجهات األخرى. أما بالنسبة للسكن المؤقت فهناك رغبة في 

التملك بمكة وتوزعت نسب الدوافع كاآلتي: الدوافع الدينية 80%، والدوافع 

االستثمارية 50%. والرغبة في امتالك شقق بتشطيٍب عاٍل فاخٍر %80.

  ِنك محمد رويز

  الرئيس التنفيذي لشركة ريكارانتشاق المحدودة 

في المقام األول، تعتمد ماليزيا على نظام إسكان السوق المفتوحة فيما 

يخص البيع وما إلى ذلك. وهناك 3 فئات مستهدفة. الفئة األولى وتمثل 

العقارات  في  مشكالت  لديها  ليست  فئة  وهي  العائالت  فئة  وهي   %20

المصرفية. أما الفئة الثانية والتي تبلغ 40% فتمثل فئة متوسطي الدخل 

واألفراد من هذه الفئة ولديهم قدٌر من المال ولكنهم يتعسرون قليًلا. 

منخفضي  فئة  وهي  اهتمام  إلى  بحاجة  التي  الفئة  وهي  الثالثة  والفئة 

الدخل والتي تشكل %40. 

الثمن،  باهظة  بيوًتا  يبنون  فالمطورون  فجوة،  هناك  كان  عام  وبشكل 

وهناك حاجة إلى تحفيز السوق للوصول إلى التوازن. وتهدف الحكومة إلي 

توفير 10,000 منزل سنوًيّا، كما تهدف إلى رفع هذا الرقم إلى 100,000 خالل عشر 

سنوات. وهناك العديد من الطرق لمحاولة تحقيق ذلك. أوًلا عندما يقدم 

المطورون طلبات التقديم للمشاركة في خطة تطوير كبيرة لمنطقة ما؛ 

يتطلب منهم تخصيص منازل بأسعار مخفضة، وتصل النسبة إلى حوالي 

 .%40

طريق  عن  المنازل  يبنون  لإلسكان  وكالء  الحكومة  لدى  يوجد  وبالطبع 

مت الحكومة  اإلسكان المدعم للطبقة االجتماعية الفقيرة أو الدنيا. كما قدَّ

برنامًجا يخص طبقة منخفضي الدخل، ليمكنهم من استئجار المنزل ثم 

تملكه في النهاية، وهي خطة تسمى بـ »استأجر حتى التملك.« وإذا قرروا 

البيع فإنهم يتشاركون الربح مع هيئة اإلسكان. 
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ويبقي تحقيق الجودة تحدًيا؛ حيث يوجد مجلس مراقبة الجودة. كما ُتصدر 

اإلسكان  جودة  وخصوًصا  بالجودة  للتحكم  معياًرا  البناء  صناعة  محطة 

الميسر. وفي ماليزيا يهطل الكثير من األمطار مما يشكل تحدًيا، ويعد 

تسرب مياه األمطار إلى المنازل المشكلة الكبرى؛ لذلك يعد ذلك من أهم 

األمور التي يتم دراستها.

 معن الكهموس

 مدير عام المجموعة المصرفية لألفراد، مجموعة سامبا المالية 

نتائجها  بدأت  اإلسكان  وزارة  أطلقتها  الذي  المدعوم  التمويل  مبادرات 

التي  الطلبات  ذلك هو عدد  على  والدليل  ا،  جًدّ إيجابي  بالظهور بشكل 

الموافقة عليها، في السابق كان الصندوق يمول 20 ألف شخص في  تم 

السنة  وهدف  شخص.  ألف   80 الصندوق  ل  موَّ السنة  هذه  ولكن  السنة، 

القادمة هو الوصول إلى أكثر من 125 ألف طلب، إذا كان الصندوق يقوم 

بدور المشرع والممول والمحصل فإن الحد هو 20 ألف. لما بدأت الشراكة مع 

القطاع الخاص ممثًلا في البنوك وشركات التمويل، نظًرا المتالكهم القدرة 

أنحاء  في  الجغرافي  والحضور  الخبرة،  ناحية  ومن  العمليات،  ناحية  من 

المملكة بالفروع، قامت بدور المحصل وأيًضا بدور الممول، ودرست المالءة 

المالءة  على  بناًء  القرض  يمنح  العميل  فأصبح  مختلف،  بشكل  المالية 

به.  الوفاء  يستطيع  أوال  يستحق  مما  أكثر  قرًضا  يتحمل  ال  بحيث  المالية؛ 

ا. ا؛ حيث إن حجم التمويل عاٍل جّدً فبالعكس، ترى البنوك طفرة كبيرة جًدّ
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بدأت البنوك باإلقراض العقاري عام 2003، والشهر الماضي ُمِنح 11,500 قرض، 

وهو أعلى رقم منح في تاريخ القروض. وتعد هذه المرحلة الفترة الذهبية 

بالنسبة لإلقراض العقاري، وتقوم الوزارة وصندوق التنمية العقاري بجهود 

كبيرة لتعزيز األداء. ويدعم الصندوق البرامج كلها، ولديه أكثر من عشرة 

برامج آخرها برنامج »وافي« وهو برنامج البيع على الخارطة.

الدائم  السكن  بين  العرض  في  خاص  مزيج  إلى  مكة  مدينة  تحتاج 

والمؤقت، وقد تجد الحل إذا رجعنا إلى سابق عهدها، وكيف كان السكان 

المنازل  من  السفلى  األدوار  يخصصون  كانوا  حيث  الحجاج؛  مع  يتعاملون 

للحجاج، ويسكن أهل البيت األدوار العلوية. بينما اليوم يوجد انفصال تام، 

والمباني المخصصة لخدمة الحجاج، وال تعمل على مدار السنة، وهذا فيه 

تعطيل وخاصة يوجد الكثير من هذه العمائر في العزيزية فارغة على مدار 

غرفها مصممة  تكون  الفنادق؛ حيث  وكذلك  ا،  إال موسمًيّ تؤجر  وال  العام 

متطلبات  وتلبي  األِسّرة  أعداد  تضاعف  الحج  وفي  أِسّرة،   3 أو  سرير  على 

الذي  الغرض  خارج  للحاج  متر   4 مساحة  ومنها  الحجاج،  سكن  شروط  أو 

صممت ألجله. 

 500 لبناء  مبادرة  هي  المالية  سامبا  مجموعة  مع  الخيري  اإلسكان  تجربة 

وزارة  المساكن ضمن مجمعات  فيال خالل خمس سنوات، وستكون هذه 

للوزارة على 3 غرف وبعضها  التابعة  المجمعات  اإلسكان. وتحتوي بعض 
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على 4 غرف. تشرف مجموعة سامبا المالية بالشراكة مع وزارة اإلسكان على 

وأجهزة  وستائر  أثاث  من  بالكامل  المنزل  تأثيث  وعلى  واالستالم،  البناء 

إطاران  ُوِضع  وقد  الشخصية.  بأمتعته  فقط  الساكن  ويأتي  كهربائية، 

للمستحقين في هذا الموضوع، أوًلا الجنود المرابطون في الحد الجنوبي، 

االجتماعي.  الضمان  من  المستفيدات  والمطلقات  األرامل  األخرى  والفئة 

وتزود وزارة الشؤون االجتماعية أيًضا سامبا بقوائم المستفيدين.

  م. أنس الصيرفي

  المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة األبنية االستشارية الهندسية 

كمنظومة  إليها  ننظر  أن  علينا  يتحتم  اإلسكان  قضية  إلى  النظر  عند 

متكاملة، ويجب أن يأخذ كل عنصر حصته من هذه الكعكة الكبيرة. في 

حيث  الحرم،  حول  المركزية  المنطقَة  اإلسكان  قضية  تخص  مكة  مدينة 

عددهم  سيصل  الذين  القادمين  الزوار  يستوعب  أن  يحتاج  السكن  إن 

في  القاطنين  أيًضا  باالعتبار  وتأخذ  الرؤية،  بنهاية سنوات  مليون   30 إلى 

المنطقة  أيًضا حصة كبيرة من  الحرم  مكة وسكان مكة. وأخذت منشأة 

المركزية، وشهدت أكبر توسعات على شهادات التاريخ، وكانت على حساب 

المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام سابًقا. فاآلن أيًضا من العناصر المهمة 

للمدينة هو سكن العاملين، وهم من ينظمون ويعملون ويخدمون في 

هذه  إليها  تحتاج  التي  الخدمات  مباني  إلى  باإلضافة  المشروعات،  هذه 

المنطقة، ومحطات نقل ومحطات خدمات. فأي خلل في هذه العالقة التي 

تربط هذه العناصر األربعة أو الخمسة كلها سيتسبب في حدوث مشكلة. 

فعلى سبيل المثال نأخذ سكن العاملين، فإذا لم ُيؤمن السكن المناسب 

المركزية  المنطقة  إلى  المنطقة  خارج  كانوا  لو  حتى  العاملين  لوصول 

العشوائية حول  المناطق  الذي نشاهده في  فسيحدث هناك خلل مثل 

المنطقة المركزية لتلبية هذه الحاجة. يعني أين سيذهبون؟ وهذه في 

وال  البيت  نبني  حيث  المنازل؛  مستوى  على  حتى  متكررة  حالة  الحقيقة 

نحسب حساًبا للخدم. وفي النهاية تجد الخدم إما متكدسين في غرفة 

صغيرة أو تحت الدرج أو في حوش السائقين أو في الصندقة فوق البيت.

هناك توجه لوزارة اإلسكان اليوم للتحول إلى التطوير الشامل للمنتجات 

يعطي  العقاري  التمويل  صندوق  كان  حيث  السابق؛  بعكس  السكنية 

قروًضا شخصية أو لألشخاص، وبالتالي نتجت عنه مباني فردية تفتقر إلى 

فأصبح  الوضع،  اختلف  اليوم  مبعثرة،  مناطق  في  حتى  وتوجد  االبتكار، 

من  متكاملة  التحتية  والبنية  الخدمات،  يستلم منطقة مكتملة  المطور 

بالمنح عمرها  المخططة  المناطق  اليوم في بعض  إلى  شوارع وخدمات. 

عشرون سنة وتفتقر حتى إلى تمهيد الشوارع باألسفلت.
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فاليوم تجاوزنا هذا المرحلة السابقة؛ ولكن ستكون هناك مشكلة أخرى 

يبنى كل  لو كانت ضمن مخطط منح ومخطط معتمد عندما  أنه حتى 

زال  وما  سنة،   20 أو  سنوات   10 لمدة  يبنى  المخطط  يظل  بمفرده  واحد 

أن  للوزارة  التابعة  المخططات  في  الميزة  اليوم  التنفيذ،  تحت  المخطط 

هذه  فتكون  الحياة  جودة  عن  نتحدث  وعندما  واحدة،  دفعة  يتم  البناء 

إحدى أهم مقومات جودة الحياة. فعلى سبيل المثال إذا سكنت أنا ثم جاء 

جارى بعد سنة ليبدأ البناء ويضع مواد البناء أمام بيتي فهذا كله إزعاج. 
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 محمـد المتوكل
نائب رئيس تطوير األعمال واالستثمار
لشركة جدة للتنمية والتطوير العقاري

158

التخطيط والتنمية الحضرية

الضيافة والتطوير العقاري
)برعاية شركة جبل عمر للتطوير العقاري(
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  ياسر الشريف

  الرئيس التنفيذي، شركة جبل عمر للتطوير العقاري

سوق الفنادق في مكة المكرمة متذبذٌب، فنجد أن أغلى الغرف الفندقية 

في العالم وأرخصها موجود في مكة، وهناك فارق كبير في األسعار في 

ريال، وتصل  آالف  بـ 5  الموسم  الغرفة في  (تؤخذ  الموسم  الموسم وبعد 

بعض األجنحة إلى 10 آالف ريال و 100 ألف ريال وأكثر، وُتؤخذ الغرفة نفسها 

في غير الموسم بـ300 ريال وأقل)؛ ما يدل على أن هناك خلًلا في المنظومة. 

ا بالمستوى المطلوب  ، ولم يتطور تنظيمًيّ تطور السوق بشكل عشوائيٍّ

الذي يواكب متطلبات الحج والعمرة. 

الفنادق وتذبذب األسعار في مكة تسيطر عليه  في السابق كانت سوق 

في  الكبير  والفارق  التذبذِب  عبَء  يتحمل  والذي  والعمرة،  الحج  شركات 

األسعار هم الزوار والمطورون، باإلضافة إلى تحكم السوق السوداء بأسعار 

الغرف؛ مما أساء في نهاية األمر إلى سمعة مكة المكرمة والمملكة، ورغم 

ا إال إن له حلوًلا تقنية. أن هذا تحدًيا كبيًرا جًدّ

 

التي  والعمرة،  الحج  وزارة  بها  تقوم  بتشريعات  التقنية  الحلول  ترتبط 

ستكون خط أساس لجميع عمليات الحج والعمرة، وذلك عن طريق تطوير 

والخدمات  الضيافة  وشركات  الطيران   شركات  تشمل  ِخْدمات  مجموعة 

المتنوعة من خالل حزمة عروض مقدمة للزوار،

من  كثيًرا  سيحد  مما  الحج؛  وزارة  خالل  من  قريًبا  عنها  ُيعَلن  وسوف 

أو  والعمرة  الحج  شركات  بعض  بها  تمارسها  التي  الخاطئة  الممارسات 

بعض السماسرة.

لالستخدام  منها  الصالح  للضيافة،  وشقة  غرفة   262,000 مكة  في  يوجد 

تقريًبا 22,000 ألفـ والباقي أقل من المعايير المطلوبة. وتستعين وزارة الحج 

والعمرة عند الترخيص للمساكن بشركة (OYO) للقيام بعملية الفحص 

ا في تحديد جودة المنتج  واالختبار لهذه المساكن. وتقنية البناء مهمة جًدّ

النهائي، وتوفير أعلى معايير األمن والسالمة؛ لذلك يجب استخدام التقنية 

وتوظيفها في أنظمة البناء الحديثة، واستخدام أنظمة الواقع االفتراضي 

في عملية التصميم والبناء، وإدارة الحلول البيئية التي تقدم أسلوب حياة 

يخدم المشاريع في كفاءة استخدام الطاقة؛ ما سيرفع من قيمة المشروع 

ويثري تجربة الزوار، مثل: (استخدام أمثل للزجاج بدل اإلسمنت، وهندسة 

الرياح واألماكن والموقع مع اإلضاءة ومع الشمس).

والثقافة  التراث  على  المحافظُة  يجب  بل  إسمنتية؛  غابات  بناء  نريد  ال 

والتاريخ، والعمُل على تحويل سوق أسفل جبل عمر الهيلتون إلى متحف 

َيستخدم  رئيًسا  متحًفا  سيكون  والذي  سنة،  خالل  الحسنى  اهلل  ألسماء 

أحدَث وسائل التقنية، باإلضافة إلى استضافة متاحف مؤقتة أخرى، والتي 
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ستثري تجربة الزوار؛ حيث ال يأتي الحاج والمعتمر ألداء الفرائض فقط، وإنما 

للحصول على تجربة روحانية وتاريخية أيًضا.

ا في المشروع سيكون لهم األثر في تطويِر  يوجد لدينا 14 مشغًلا عالمّيً

المنطقة المركزية، واإلسهاِم في تحديد األسعار من خالل عمل منظومة 

وسياسة سعرية؛ إذ إن هذا األمر ليس سهًلا؛ ألن عقود التشغيل والعاملين 

التفاوض فيها  لذا يحتاج  إنجليزي؛  لـ 20 سنة أكثرها بقانون  عقوٌد ملزمة 

شركًة  عمر  جبل  أسس  وقد  كبيرتين.  وخبرة  مهارة  إلى  كفاءتها  ورفع 

من  المحفظة  تنويع  على  عملت  الفندقية  األصول  إدارة  في  متخصصة 

أن  عمر  جبل  شركة  تسعى  كما  العقود.  من  العديد  وتطوير  مشغلين، 

الوحدات  من  وتبدأ  المشغلة،  هي  تكون  بحيث  خاصة  ُهوية  لها  يكون 

السكنية ومن ثم تنتقل إلى الفنادق.

   أ. طالل يوسف

  مدير إتش في إس الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تغيرت  وقد  البيت،  أبراج  مثل  نجوم،   5 درجة  من  مكة  فنادق  أكثر  كان 

و4   3 درجة  من  جديدة  فنادق  افُتتِحت  حيث  العرض؛  ناحية  من  السوق 

إن  ثالث سنوات، كفندق هوليدي  آخر  في  العزيزية  منطقة  في  خصوًصا 

في العزيزية، وفندق بارك إن باي راديسون بمنطقة النسيم؛

ا في نوعية العرض واالنتقال من فنادق 5  ما يعني أن هناك تغيًرا نسبّيً

نجوم إلى 3 و4 نجوم، ويوجد أيًضا في السوق نسبة كبيرة من المساكن 

المخصصة للحجاج التي ال تتبع ألي ماركة دولية موجودة حول الحرم.

بالعرض  يتعلق  فيما  السوق  في  ضغط  هناك  كان  سنوات   3 آخر  في 

في  الموجود  العرض  حجم  أهمها  عديدة،  ألسباب  والتسعير  والطلب 

قرارات  هو  الثاني  والسبب  الفنادق،  من  الكثير  افُتِتحت  حيث  السوق؛ 

تأشيرات  إعطاء  خالل  من  القطاع،  توسيع  على  تحث  التي  العام  القطاع 

الحجاج والقرارات المرتبطة بضبط التسعيرة العالية للتأشيرات التي أثرت 

ا على تسعيرة الفنادق . نسبًيّ

بخصوص التنمية واإلعمار لسوق الضيافة بمكة، فإن تكلفة تطوير الفنادق 

ا من ناحية قيمة األرض، وهي حوالي من 50% إلى 60% من سعر  عالية نسبّيً

إلنشاء  مطور  نموذج  على  بالعمل  تقوم  شركات  يوجد  لذلك  المشروع؛ 

الربح،  وزيادة  اإلنشاء  تكاليف  ُيسهم في خفض  ما  أشهر؛   6 فندق خالل 

وهناك الشركات الكبيرة الدولية التي تطور غرًفا مميزة تسمى بعثة مكة، 

وهي غرف منظمة ومخططة أنشئت خصيًصا للحجاج.



162

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

أهم عوامل الجذب في قطاع الضيافة هي شبكة المواصالت، إضافة إلى 

عوامل جذب أخرى كالترفيه والمطاعم والمراكز التجارية وغيرها.

  د. فيصل عالف

  الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية

منذ ُأسست  القرى،  أم  لجامعة  مملوكة  شركة  هي  مكة  وادي  شركة 

6 سنوات بموجب مرسوم ملكي لالستثمار في اإلنسان والمكان واإلنتاج 

المساندة  الذكية  الحلول  توفير  في  مكة  وادي  شركة  تعمل  المعرفي. 

عبارة  ستكون  أرٍض  قطعة  في  حالًيا  وتستثمر  والعمرة،  الحج  لصناعة 

األعمال  وريادة  والعمرة  الحج  أعمال  تمكين  إلى  يهدف  تقني  وادي  عن 

في الوقت نفسه، وإعطاء الفرصة لسكان مكة والمملكة لتقديم حلول 

بديلة تخدم منظومة الحج والعمرة. وتهدف الشركة ألن تكون هذه الواحة 

التقنية مخصصة للمبدعين ورواد األعمال والمفكرين من العالم اإلسالمي 

وغير اإلسالمي.

 

يمكن لرواد األعمال أن يخدموا قطاع الحج والعمرة، من خالل إيجاِد الحلول 

وتوفيِر  المكرمة،  مكة  في  الضيافة  قطاع  مع  تتماشى  أن  يمكن  التي 

سوق  في  الموجودة  المشكالت  بعض  على  القضاء  على  تساعد  حلول 

وقد  وغيرها،  السوداء  والسوق  السمسرة  مشكالت  مثل  والعمرة،  الحج 

ُأطِلقت شركتان لرواد أعمال بإسهام من شركة وادي مكة، تعمل إحداهما 

في تجارة الغرف الفندقية على منصات إلكترونية، واألخرى متخصصة في 

نظام الحجوزات؛ لكنها موجهة لقطاع األعمال وليس لألفراد.

 

قدمت شركة وادي مكة والشركات الناشئة حلوًلا تقنية تستخدم حالًيا في 

الحرم المكي الشريف، من خالل تطبيق »المقصد« منذ 3 سنوات، والذي 

يسمح للحاج باستخدام الهاتف الجوال حتى في حالة انقطاع الشبكة دون 

الحاجة إلى شبكة الهواتف، كما أعّدت منصة »ضيف« المقدمة لوزارة الحج، 

التي ُطبِّقت في وادي مكة إلدارة 17,000 حافلة في الحج، باإلضافة إلى منتج 

يختص بنظام البخاخات في المطارات السعودية، فهذه المنصات وغيرها 

تحويل  في  وتسهم  والعمرة،  الحج  منظومة  تخدم  تقنية  حلوًلا  قدمت 

مدينة مكة المكرمة إلى مدينة ذكية.

بدأت الشركة في وقت صعب لم يكن فيه نظام بيئي لريادة األعمال في 

في  الشباب  وعي  وزاد  نضًجا  أكثر  النظام  أصبح  اليوم  لكن  السعودية؛ 

أساسية،  محاور   4 على  األعمال  ريادة  منظومة  قامت  حيث  الجانب؛  هذا 

المالية  األعمال والممكنات  التعليم والتعلم والحاضنات ومسرعات  وهي 

والممكنات التشريعية.



163

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

في السابق كانت توجد مشكلة في صناديق االستثمار وتسجيل الحصص 

اليوم  أما  السهل،  باألمر  ذلك  يكن  لم  حيث  الناشئة؛  السوق  هذه  في 

الشركة  مكن  ما  العالمي؛  ظبي  أبو  سوق  في  صناديق   3 في  لت  ُفسجِّ

الشركات،  حضانة  بمرحلة  بدًءا  األعمال،  رواد  سوق  في  االستثمار  من 

المملكة وخارجها لالستثمار معها  إلى صناديق أخرى من داخل  باإلضافة 

بكل يسر وسهولة. واليوم جميع شركات وادي مكة مطروحة لالستثمار 

للمستثمرين كلهم، سواء االستثمار التقني أو العقاري.
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توفير الخدمات والمرافق العامة )برعاية البنك اإلسالمي للتنمية(
المرافق والبنية التحتية
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 م. حسام دقاق
مهندس معماري
استوديو باوند
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الخدمات العامة والبنية التحتية

توفير الخدمات والمرافق العامة 
)برعاية البنك اإلسالمي للتنمية(
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 د. مصطفى الصبان

 الرئيس العام للموظفين، مكتب الرئيس التنفيذي 

لمجموعة  الخاص  الذراع  هي  الخاص  القطاع  لتنمية  اإلسالمية  المؤسسة 

برأِس  األطراف  متعددة  تنموية  مؤسسة  وهي  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 

دولًة عظمى،  رعايتها 54  تحت  المؤسسة  مليار دوالر. وتضم   4 يبلغ  مال 

العربية  المملكة  منها  العالم  حول  ا  نمًوّ األسرَع  تعد  بلدان  بينها  من 

السعودية، ويعمل معها 104 بنك إسالمي؛ ما يسهل الوصول إلى فرص 

البنك اإلسالمي  تمويل واستثمار بشكل أفضل. وتتمثل مهام مجموعة 

األعضاء؛  البلدان  في  االجتماعي  والتقدم  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في 

لكي تصبح عامَل تمثيٍل لالقتصاد الرقمي في تلك البلدان، كما أن تمكين 

المشاركة  في  ويتمثل  مهامها،  من  جزٌء  عام  بشكل  اإلسالمي  التمويل 

على  القائمة  المبتكرة  الحلول  تقديم  وفي  التقني  التمويل  مجال  في 

التكنولوجيا؛ لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم 

التشغيلية؛ لتصبح أكبر تنافسية في  العمليات  التميز في  على تحقيق 

الذكاء  استخدام  فإن  ذلك  على  وعالوة  لعمالئها،  تقدمها  التي  الخدمات 

االصطناعي سوف يساعد في تعزيز َفهم الطريقة المثلى لتقديم أفضل 

الِخدمات ألصحاب األعمال.

َن من تدفق األموال،  ا، ِلُتمكِّ ترغب المؤسسة في ربط الدول األعضاء رقمًيّ

الدول، وتساعَدها في تسريع  االستثمارية بسهولة لهذه  الفرص  وتخلَق 

الحكومات  أمام  سُتفتح  هائلة  إمكانات  وهناك  والنمو،  التطوير  عجلة 

والمنظمات في البلدان النامية في مجال تقنية البيانات لتحسين الكفاءة 

االقتصادية وتعزيز الفاعلية، وتوجد احتياجات مختلفة للمؤسسات العامة 

الكثيَر  العامة  المؤسسات  تعالج  حيث  الخاص؛  القطاع  مؤسسات  عن 

االقتصادي  النمو  إلى  إضافة  كالعمالة  بالمواطنين  المتعلقة  القضايا  من 

أمًرا  العامة  المؤسسات  في  التكنولوجيا  تبني  يعد  ذلك  ورغم  وغيرها، 

أفضل  وتحقيق  وأدائها  ِخدماتها  تحسين  على  لمساعدتها  ضرورّيًا 

فإن  لذلك  المواطنين؛  مع  جيٍد  اتصاٍل  على  وجعلها  لبرامجها،  النتائج 

إقامة شراكات قوية بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص سوف يساعد 

ا مع النمو السريع. المؤسسات بشتى أنواعها على التكيف فعلًيّ

ين في الدول  وهناك نطاق آخر لمهام المؤسسة يختص بتطوير أسواق الدَّ

األعضاء، ومساعدة القطاع الخاص التابع لها لالستفادة من أسواق الدخل، 

االستشارية)  (الخدمات  المشورة  تقديم   -1 وهي:  طرق،  عدة  خالل  من 

للحكومات األعضاء. 2- التمويل المتعدد لجميع حكومات هذه الدول عن 

الفرصة  يتيح  ما  األجنبية)؛  (العملة  الصعبة  بالعملة  إصدار صكوك  طريق 

للمستثمرين الدوليين للمشاركة في هذه اإلصدارات. 3- تقديم المشورة 

إصدار   -4 واألجنبية.  المحلية  بالعملة  الصكوك  الخاصة؛ إلصدار  للشركات 

المحلية  بالعملة  الخاص  القطاع  لتنمية  اإلسالمية  المؤسسة  صكوك من 

ين المحلية. لتطوير أسواق الدَّ
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ُتعد مكة الواجهة الرئيسة للبنك؛ حيث إنها ِمنصة يمكن االنطالق منها 

لربط العالم اإلسالمي من خالل االستثمارات ودورها التنموي، فيتمثل دور 

سواًء  والمشاريع،  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  تنمية  في  المؤسسة 

االستثمارات  أو  المتعدد  التمويل  وكذلك  بالحكومة،  عالقة  لها  أو  خاصة 

الحكومية، ويمكن أن يلعب البنك اإلسالمي دوَر المستثمر الرئيس لخلق 

والبلوك  االصطناعي  والذكاء  والتقنية  المتاحف  خاللها  من  يدعم  أرضية 

تشين، خاصة أنه ال يوجد بنك في العالم يستطيع الوصول إلى 54 دولة 

إسالمية في آن واحد، ويعمل معه 102 بنك إسالمي، فيستطيع أي مسلم 

موقع  طريق  عن  االستثمار  أنظمة  وفق  مكة  في  االستثمار  العالم  في 

المؤسسة اإللكتروني.

المؤسسة دوًرا في تطوير الشباب السعودي وتدريبهم من خالل  تلعب 

فتح الشراكات وتمويلها، كذلك تمكين البيئة الموجودة وتطويرها، وخلق 

البنوك  وتحويل  الصغيرة،  الشركات  مع  شراكات  خالل  من  جديدة  أفكار 

الشباب  تدريب  طريق  عن  وظائف  وخلق  إسالمية،  بنوك  إلى  المختلطة 

السعودي على العالقات الداخلية تحت إشراف مؤسسة دولية تعمل في 

جميع أنحاء العالم في مجال الصيرفة اإلسالمية.

 د. عبير السبحي

 أ. مساعد في جامعة الملك عبد العزيز 

أظهرت األبحاث أن المراكز الثقافية والمتاحف تلعب دوًرا كبيًرا في التصميم 

ا من النسيج العمراني لما  الحضري والثقافي ألي مدينة، وتعد جزًءا مهّمً

أصول  وتكوين  لألفراد،  بالنسبة  الحياة  جودة  على  إيجابي  تأثير  من  لها 

قوية للتنمية المحلية التي من خاللها يمكن نشر اإللهام واإلبداع، وتعزيز 

زيادة  إلى  إضافة  المحلي،  االقتصاد  والمساعدة في دعم  الثقافي،  التنوع 

الجاذبية اإلقليمية، وتنوع مصادر الدخل، وتعزيز الُهوية الوطنية.

االقتصادي  التأثير  الناس وخلق  القدرة على جذب  الثقافي  للتراث  أن  كما 

القرن  سبعينات  في  بدأت  بل  جديدة؛  أفكاًرا  ليست  وهذه  للمتاحف، 

الماضي في أوروبا؛ حيث كانت تلك الدول تبحث عن محركات جديدة للنمو 

الصناعات،  لبعض  التدريجي  االنخفاض  بعد  الوقت  ذلك  في  االقتصادي 

وكان هناك اقتراح لتفعيل األنشطة الثقافية، كالمتاحف أو المراكز الفنية 

والثقافية األخرى؛ لما لها من قدرة على جذب المستهلكين وخلق إيرادات 

حديثة  دراسة  هناك  وكان  جديدة،  وظيفية  فرص  خلق  وبالتالي  جديدة، 

في 2017 أجرتها أوكسفورد اقتصادًيّا، تقول: إن المتاحف أسهمت بمبلغ 50 

مليار دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة األمريكية، وخلقت 

200,726 وظيفة، كما أنها حصلت على إسهاٍم ماليٍّ بقيمة 12 مليار دوالر  

في عام 2016 فقط.
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ال تقارن هذه األمثلة بمنطقة مكة المكرمة؛ ألن لها وضًعا مختلًفا وفريًدا 

الزوار؛  من نوعه. والمنطقة ليست بحاجة إلى خلق مشاريَع جديدٍة لجلب 

ألنهم بالفعل يأتون لقضاء فريضة الحج والعمرة بغض النظر عن وجود 

ومستدامة  أكبر  فرص  خلق  إلى  حاجة  هناك  ولكن  أخرى؛  أنشطة  أي 

الستثمار وجود الزوار بشكل فاعل ومؤثر في االقتصاد، مع إثراء تجربتهم 

وما  وتقاليدهم  وعاداتهم  وسكانها  المكرمة  مكة  بُهوية  وتعريفهم 

إلى ذلك، باإلضافة إلى تفعيل دور المجتمع بشكل عام ودور رواد األعمال 

والحرفيين في الوقت نفسه.

ا، كإنشاِء متحف للحج والعمرة، وتجربِة  األفكار في هذا المجال كثيرة جًدّ

الحج والعمرة على مدى التاريخ وإظهار مظاهر التطور المختلفة ابتداًء من 

عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصوالً إلى وقتنا الحاضر بعد توسعة 

الحرمين وتعزيز ذلك بأفضل الطرق العصرية والتكنولوجية للعرض، كما 

باإلمكان استخدام تقنية الواقع االفتراضي، ويمكن أن يكون هناك طرق 

المتاحف في أطراف  الزوار، كما يمكن تحديد موقع  المتاحف مع  لتواصل 

لوجود  وذلك  بزيارتها؛  المسلمين  وغير  للمسلمين  يسمح  بحيث  مكة؛ 

رغبة لغير المسلمين في زيارة الحرم الشريف وأداء العمرة لمجرد التجربة، 

وأدائها؛  التجربة  هذه  لخوض  الناس  هؤالء  لجميع  مجال  إعطاء  فيمكن 

وَسُيحسن ذلك من صورة المملكة في الخارج، إضافة إلى أن ذلك سيدعم 

من  والتي   2030 رؤية  مع  يتالءم  بما  أكبر،  بشكل  المملكة  في  السياحة 
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خططها إقامة أكبر متحف إسالمي في العالم في مدينة الرياض، وقالت 

أيًضا إنه يمكن عمل متاحف متفرقة بدًلا من متحف واحد مركزي؛ بحيث 

(مكة)، وستُنشُأ شبكة مواصالت  الصغيرة متفرقة حول  المتاحف  تكون 

الزوار في منطقة واحدة ويخفف  بطريقة أكثر كفاءة؛ مما يمنع من تركز 

يستطيع  إذ  الجميع؛  على  الفائدة  ستعم  اقتصادية  ناحية  ومن  الزحام، 

هؤالء الزوار الذهاب إلى أكثر من مكان في مدينة مكة المكرمة، والتعرف 

عليها بطريقة مختلفة، والعودة إلى بالدهم بأفكار مختلفة عن مكة غير 

الحج والعمرة.

اليوم  فالمتاحف  ا؛  عالمًيّ المتاحف  دور  تعريف  إلعادة  عالمي  توجه  هناك 

ليست فقط مخزًنا للتراث المادي وغير المادي، إنما هي من أكبر محركات 

فيها  توجد  التي  المدينة  أهمية  وتعكس  والثقافي،  المادي  االقتصاد 

بطريقة مستدامة وممتعة في الوقت نفسه.

 مطر الحميري

  مساعد الرئيس التنفيذي في دبي الذكية

دبي  مدينة  جعل  إلى  تهدف  حكومية  مؤسسة  الذكية  دبي  مؤسسة 

المدينة األسعد في العالم، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة واالبتكارات 

في  وآمنة  عالية  وكفاءة  كبير  أثر  وذات  سالسة  أكثر  تجربة  إلى  للوصول 

التخطيط  األول  رئيسة:  أدوار   3 المؤسسة في  دور  ويتركز  نفسه.  الوقت 

أهداف  و6  الرقمي  التحول  إستراتيجية  ُوضعت  حيث  والحوكمة؛  الذكي 

التركيز في كفاءة استخدام  والثاني  اإلستراتيجية،  تصب كلها في هذه 

التقنيات الحديثة والتحول الرقمي على مستوى المدينة، وقد ُأطِلق أكثر 

من خدمة في هذا الجانب باإلضافة إلى الخدمات الحكومية المشتركة؛ ما 

وفر على الحكومة 5 مليار درهم، بمعدل 6 دراهم مقابل كل درهم أنفقته 

في  الناشئة  للشركات  داعمة  بيئة  إيجاد  على  العمل  والثالث  الحكومة، 

خالل  من  وتمكينهم  الشباب  من  الرياديين  ودعم  الذكية،  المدن  قطاع 

توفير مناهج تعليمية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد في دبي.

غير  للمعامالت  دبي  مبادرُة  المؤسسة  عليها  تعمل  التي  المبادرات  أهم 

آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  الورقية، 

مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في فبراير 2018، وتهدف 

إلى التحول إلى حكومة رقمية 100% بتاريخ 2021/12/12، وعلى الرغم من أن هذا 

التحدي كبيٌر؛ إال إن التحول التقني والرقمي موجود في اإلمارة منذ 1998 

المبادرات  المبادرة على  ُبِنيت هذه  تقريًبا، أي منذ أكثر من 20 سنة، وقد 

السابقة التي تم إنجازها، وترتكز هذه المبادرة على 3 محاور رئيسة، وهي 

والسياسات  التشريعات  وسن  التحول،  لهذا  المطلوبة  التقنيات  تلبية 

الورقية.  غير  التعامالت  ثقافة  ونشر  التنفيذ  من  االستراتيجيين  لتمكين 

رحلة   32 إلى  ل  سُتحوَّ مترابطة  غير  إلكترونية  خدمة   1600 اليوم  وتوجد 

رقمية، وجاري العمل في ذلك مع موفري الخدمة من القطاع الخاص والعام؛ 

مترابطة؛  واحدة  خدمة  وضمن  واحدة  منصة  في  المنظومة  هذه  لجعل 
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اإلستراتيجية  هذه  وستوفر  للمتعامل،  سعيدة  تجربة  إلعطاء  كله  وهذا 

ما يقارب 900 مليون درهم سنوًيّا، وستنخفض التطبيقات الموجودة في 

حكومة دبي من 124 تطبيًقا إلى تطبيق واحد؛ ما سيخفض تكاليف صيانة 

تنافسية  المبادرة  هذه  وستعزز  الخدمة،  مركز  وصيانة  التطبيقات  هذه 

مدينة دبي لجذب االستثمارات، وخلق بيئة عمل مناسبة لجميع الشركات 

في القطاع الخاص.

وهناك مبادرات أخرى في الذكاء الصناعي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

ويوجد في الدولة وزير للذكاء الصناعي في إمارة دبي، وقد ُأِعدت خريطة 

بالذكاء  للتنفيذ  القابلة  كلها  الخدمات  فيها  صنفت  الصناعي  للذكاء 

الصناعي، وقد ُحِصرت 43 حالًة قابلة لالستخدام ُأنجز جزٌء كبيٌر منها، على 

سبيل المثال خدمة راشد التي ُتعد (بحًثا للمدينة) تمكن المتعامل معها 

إلى  االنتقال  الخاصة في مزاولة األعمال لمن يرغبون  التحاور وأخذ األجوبة 

مدينة دبي، كما توفر الخدمُة الكثيَر من المعلومات األخرى عن المدينة.

يمكن االستفادة من تجربة مؤسسة دبي الذكية في مكة المكرمة؛ وذلك 

لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها إمارة مكة المكرمة، واستخدام التقنيات 

أفضل  خدمة  وتقديم  بسرعة  البيانات  إلى  والوصول  للتمكين  الحديثة 

والعمرة  الحج  الخدمات في قطاع  أنها ستفيد مطوري  للمتعاملين، كما 

لتوفير البيانات الصحيحة وتكاملها بين جميع األطراف المشاركة في هذه 

الخدمات؛ ألن البيانات مهمة للمستثمرين لعمل دراسة جدوى للمشاريع، 

مثل: مؤسسة بيانات دبي المندرجة تحت مؤسسة دبي الذكية التي تهتم 

بالبيانات وتصنيفها وتحليلها، باإلضافة إلى وضع التشريعات واألخالقيات 

لموفري الخدمات؛ بحيث يكون نظاَم حوكمٍة لهذه الخدمات.

  دانة شيخ

  شريك ومدير الشرق األوسط لتيكوما فرنشمان  

تبدأ أجندة التصميم الخاصة بتيكوما فرنشمان للمدن المستقبلية من 

النتاج  إلى  والنظر  الحضري  اإلنتاج  أهمية  تمتلك  التي  المدن  َفهم  خالل 

الحضري لها، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لرؤية 2030، من خالل الكفاءة 

العامة  والمرافق  واألراضي  التحتية  البنية  وتجهيز  التكافلية،  والعالقات 

الصعيد  على  مستدام  حضري  نتاج  إلى  للوصول  المعمارية؛  والفنون 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي. فبمجرد فتح هذه األنماط بدًءا من اإلنتاجية 

واألبحاث والثقافة والتعليم والبنية التحتية سنحصل على تراكب حضاري 

وكفاءة بيئية كبيرة.

يعتمد التطوير الحضري المستقبلي على إستراتيجية التفاعل مع البنية 

والمساحات  واألراضي  والطاقات  البيئة  في  تتمثل  والتي  العامة،  التحتية 

يخلق  حيث  الترفيهية؛  والمنشآت  المدني  المجتمع  ومؤسسات  العامة 

دمج هذه الشبكة عالقًة بين الحضارة والتقنية وبين االستهالك واإلنتاج.

البنية االقتصادية والمحلية في المدن الحديثة متجهٌة بشكل رئيس  إن 
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إلى االستهالك؛ حيث ُتنَقل وظائف اإلنتاج إلى المناطق الصناعية في أطراف 

الصناعات  من  العديد  هناك  الرقمية سيكون  التقنية  قدوم  ومع  المدن، 

مميزات  ومن  الحيوية)،  التقنية   - اإلعالم   - (التطبيقات  عالية:  قيمة  ذات 

العالية  المهارة  ذات  العمالة  من  االستفادُة  الحضرية  المراكز  في  الحضور 

للجامعات  يكون  أن  يمكن  كذلك  المدن،  تلك  في  العيش  تفضل  التي 

الخفيفة  والصناعات  اإلبداعية  االقتصادية  واألنظمة  البحثية  والمؤسسات 

مساحاُت إنتاٍج لإلبداع.

ومن ناحية اإلنتاج الحضري هناك جانبان، وهما رؤية التصميم الحضري في 

المواقع الحضرية والتقنية الرقمية التي تخدم المنشآت وتخلق مساحات 

عامة؛ ما يجعل مدن 2030 متصلة بنوع جديد من البنية التحتية التي تكون 

لهذه  وثقافية  اقتصادية  قيمة  ستحقق  حيث  منه؛  جزًءا  الرقمية  التقنية 

الحركة، وتخلق فرص عمل وإنتاج. كما  الرقمية  التقنية  المدن. ستسهل 

الجوانب  تجاهل  يمكن  وال  اإلنتاجية،  من  وتزيد  الماهرة  العمالة  ستجذب 

المادية التاريخية للمدن التي ستسهم في خلق مساحة عامة يجتمع فيها 

واألفكار،  المعرفة  خاللها  من  ويتبادلون  فيها  ويتفاعلون  سوًيّا،  الناس 

وسينتج عنها فرصة لدمج القطاعين العام والخاص.

تمتلك مكة أهمية للمسلمين حول العالم؛ لذلك يمكن تطوير مساحات 

تكوما  اقترحت  لذلك  المحليين؛  والسكان  للحجاج  وتفعيلها  عامة 

فرنشمان إنشاء مشروع حضاري ثقافي على شكل متحف يخلق مساحات 

وسيكون  زيارتهم،  عند  والحجاج  المحليين  بالسكان  مأهولة  عامة 

قسم  إلى  باإلضافة  كمعرض،  تكون  مختلفة  منشآت  عدة  المتحف  في 

للمنتجات والمشتريات، ومساحات تعكس ذاكرة مكة وتاريخها، مع تزويد 

هذه المساحات بالتقنية الرقمية ليتواصل من خاللها أهل مكة والحجاج، 

باستخدام  مركزية  وإنشاء شبكة  وتعليمية،  ترفيهية  أماكن  إلى  إضافة 

التقنية الرقمية تمّكن الناس من التنقل ومعرفة أماكن االزدحام، وتقدم 

معلومات للزوار من خالل استخدام الهواتف الذكية.
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 فارس السليمان
مؤسس مشارك
هالة للطاقة المتجددة
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الخدمات العامة والبنية التحتية

المرافق والبنية التحتية
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  أنس ريماوي

  مؤسس ومدير صندوق كاتاليست الطاقة النظيفة 

باإلضافة  العربية،  البلدان  في  ويطورها  مشاريع  يستثمر  الصندوق  إن 

وال  العربية،  بالمنطقة  القيمة  وسلسلة  اإلمدادات  سلسلة  تطوير  إلى 

ُد من إمكانية إنشائه وجدواه االقتصادية؛ كي  ُينَشأ أي مشروع حتى ُيتأكَّ

قطاع  لتطوير  ُأنشئ  الصندوق  إن  قال:  ثم  االقتصاد،  تطوير  من  نتمكن 

وتطوير  والمياه،  الطاقة  قطاع  في  واالستثمار  والتقنية  التكنولوجيا 

س صندوق  ُأسِّ  2016 إلى   2006 منذ  إنه  وقال:  فيها،  المستخدمة  التقنيات 

الستثمار مشاريع الطاقة البديلة من خالل الطاقة الشمسية ؛وذلك لجدواه 

االقتصادية وكفاءته العالية في البالد العربية. 

عقد  ع  ُوقِّ كما  األردن،  في  وطورها  مشاريع  استثمر  الصندوق  إن  قال  ثم 

كما   ،2014 في  الشمسية  بالطاقة  الكهرباء  لتوليد  الحكومة  مع   PPS

بالطاقة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  مصر  في  مشاريع  تنفيذ  يجري  أنه 

حيث  المملكة؛  في  سابق  وقت  في  أكوا  مشروع  ذ  ُنفِّ كذلك  الشمسية، 

كان أكبر مشروع في العالم.

زيادة  لوجود  األردن  في  الطاقة  توليد  مشاريع  جميع  إيقاف  تم  إنه  وقال 

أسعار  ولتغيير  الكهرباء،  واستهالك  الشبكة  على  الكهرباء  توليد  في 

الوصول  تم  إنه  وقال:  للطاقة،  سوق  أي  في  تحصل  قد  التي  االستهالك 

إلى إنتاج 600 ميجاواط من الطاقة الشمسية للمصانع والمنشآت التجارية 

الفرصة  المملكة إلتاحة  التحضير لتنفيذ مشاريع في  والمنازل، كما يجري 

الطاقة  خالل  من  وتوليدها  كهرباء  لتوفير  والتجاري  الصناعي  للقطاع 

البديلة بنسبة 100%، وقال إن سكاكا ومناطق ُأخرى ستحصل على مشاريع 

كبيرة، كما سُيفتح المجال للمستثمرين المحليين إلنشاء مشاريع صغيرة 

بإمكان  حيث  ميجاواط؛   50 إلى   20 من  طاقة  لتوليد  الحجم  ومتوسطة 

استثمار  إنشاء صناديق  ICD من  أو  أو سامبابانك  الجفالي  شركات مثل 

في هذا المجال، كما أنه توجد مجاالت أخرى غير إنتاج الكهرباء كمشاريع 

ذت مشاريع مشابهة لشركات مثل التسخين بالطاقة الشمسية، وقد نُفِ

التحلية،  تكنولوجيا  في  مشاريع  وكذلك  نوره،  األميرة  وجامعة   Nestle

الفرص  من  العديد  فهناك   ،RND شركة  مثل  المعلومات  وتكنولوجيا 

االستثمارية في عدة مجاالت. 

وأنهى حديثه قائًلا: إننا في عصر جديد فيه الكثير من المتغيرات؛ لذا ال بد 

من التكيف مع تلك المتغيرات، والتركيز في القطاعات الناشئة والفرص 

على  النتائج  وأفضل  استفادة  أكبر  لتحقيق  توفرها؛  التي  االستثمارية 

الصعيد المحلي.

  د. كريم عبد اهلل

  الرئيس التنفيذي لسيربا ديناميك في ماليزيا

قطاع الطاقة سيحظى دائًما باهتمام العديد من الدول، ثم قال: إن قطاع 

توليد  مجال صناعة  وخاصة  الحكومة  لتنظيم  يخضع  ماليزيا  في  الطاقة 

سمح  الذي  الخصخصة  برنامج  الحكومة  قت  طبَّ  1996 عام  ففي  الطاقة، 



177

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

إنتاج  تقوم على  التي  المنشآت  والمشاركة في  بالدخول  الخاص  للقطاع 

ومنذ  المحددة،  الطاقة  بأسعار  منها  الحكومة  تشتري  ثم  ومن  الطاقة، 

التيار  لنقص  كلها  الحاالت  على  التغلب  ماليزيا  استطاعت  الوقت  ذلك 

الكهربائي وانقطاعه، وتم ذلك من خالل التعاون بين برنامج الخصخصة 

الحكومة  إن  قال:  ثم  الطاقة،  توليد  محطات  لبناء  المالية  والمؤسسات 

تمتلك المؤسسات والمشروعات التي تبني محطات توليد الطاقة.

ا فيما  وفي نظرته إلى الخصخصة قال: إن القطاع الخاص يلعب دوًرا مهًمّ

يتعلق بالتشييد وتلبية متطلبات الطاقة للدولة؛ ولكن من وجهة نظر 

من  عدائية  أكثر  ينظرون بشكل  األصول  مالك  العديد من  إن  قال:  أخرى 

ل لتكون  منظور البنوك، وذلك أنه عندما ُتنَشأ محطة للطاقة فإنها ُتَشغَّ

أبطأ ما يكون فيما يخص بضخ رأس المال أو االستثمار؛ ولذلك ستجد أن 

الرخيصة  األسعار  أساس  على  شيدت  التي  الطاقة  محطات  من  العديد 

في  تعاني  فاعليتها  والمثبت  المجربة  التكنولوجيا  أساس  على  وليس 

كيلوواط   15.000 على  الحصول  إلى  تهدف  دول  هناك  كانت  فقد  النهاية، 

من  كيلوواط   5.000 على  إال  يحصلوا  لم  النهاية  في  ولكن  الطاقة،  من 

فاعليتها  يثبت  ولم  مجربة  غير  تكنولوجيا  الستخدامهم  نظًرا  الطاقة؛ 

ولم يستطيعوا الوصول إلى الكفاءات والقدرات التي يحتاجون إليها من 

للتفكير  األولى  الخطوة  منذ  التكنولوجيا  أهمية  إلى  أشار  لذلك  الطاقة؛ 

في االستثمار في مجال الطاقة.

تعد  إنها  نفقاته، وقال  أو  التشغيل  تكلفة  آخر وهو  إلى عامل  أشار  كما 

ا آخر مؤكًدا مرة أخرى على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا،  عامًلا مهًمّ

وقال إنه إذا لم ُيتَبنَّ أحدث التقنيات لصيانة األصول والممتلكات المعنية؛ 

فسُينَفق الكثير من األموال في صيانة المحطة عند تشغيلها.

ثم تحدث عن الثورة الصناعية الرابعة وقال: إنه يدعم هذه المبادرة بشكل 

كامل، وقال أيًضا: إنه دائًما ما يثار الجانب السلبي للثورة الصناعية الرابعة 

خشية حدوث فقدان أو نقص  في الموارد البشرية وفرص العمل وما إلى 

ذلك؛ ولكن في المقابل هناك العديد من الجوانب اإليجابية التي تقلل من 

تكنولوجيا  الحديث عن  لها، وخاصة عند  المصاحب  السلبي  التأثير  حدة 

وكفاءات  قدرات  تحسين  من  عنها  سينتج  وما  الرابعة  الصناعية  الثورة 

المعدات والمنشأة نفسها وبالتالي زيادة إنتاجيتها. 

الرجوع  عند  إنه  فقال:  الماليزية،  التكنولوجيا  رحلة  ذلك عن  بعد  وتحدث 

الصيانة  أسموه  ما  يطبقون  الناس  أن  سنجد  سنوات،  عشر  بالزمن 

التنبؤية الوقائية، وهي مهمة لضمان الحالة الصحية الجيدة للمعدات، وإذا 

اكُتشفت أي مشكالت محتملة فسُتِعدُّ هذه الصيانُة خطًة لتقليل األضرار 

هذه  تتلقَّ  لم  لكن  مالحظة؛  أي  بدون  والعمليات  المهمات  تفشل  لكيال 

الطريقة االستجابة المرغوبة من أصحاب األصول والممتلكات؛ وذلك للحاجة 

وهذا  وسالمتها،  المعدات  صحة  ومراقبة  لفحص  بالخبراء  االستعانة  إلى 

األمر ال يأخذه العديد من أصحاب الممتلكات علي محمل الجدية؛ 
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ما يتسبب بإهدار نفقات هائلة وحصول خسارة في اإلنتاج في حال حدوث 

أي خلل.

الذكاء  إن  وقال:  المتقدمة،  والتكنولوجيا  التقنيات  تطوير  تحدث عن  ثم 

اكتشاف  على  المساعدة  على  لقدرته  وذلك  منها؛  واحد  االصطناعي 

هناك  وتكون  معقدة،  المشكالت  بعض  تكون  لكن  وحلها؛  المشكالت 

حاجة إلى تدخل إمكانيات تخطيط عميقة؛ لهذا السبب هناك حاجة إلى 

المشكلة  لتحديد  البيانات  تحليل  فريق  لمساعدة  المختصين  الخبراء 

بشكل أسرع من الطريقة التقليدية.

وأنهى حديثه قائًلا: إن الجيل الجديد من التقنية سيحقق النمو االقتصادي 

الجيل من خالل  لدعم هذا  تتدخل  أن  الحكومة  يجب على  لذلك  للدولة؛ 

برنامج الشركات الناشئة لالستفادة من أفكار هذا الجيل وحماسه الشديد 

التي  التحتية  البنية  وتوفير  مادًيّا،  ودعمهم  الجديدة،  األشياء  لتجربة 

تساعدهم على تنفيذ أفكارهم. 

  عرفان سعيد

  رئيس تمويل الشركات والمصرفية اإلستثمارية، مجموعة سامبا المالية

عن الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل المالي فيما يتعلق بمشاريع الطاقة 

وخصوًصا مشاريع الطاقة المتجددة، فقال: إنه لم يكن في المملكة العربية 

السعودية تمويٌل إال لمشروعات الطاقة التقليدية، سواٌء كانت بالوقود أم 

بالغاز، ولم يكن هناك أي حديث عن مصادر الطاقة المتجددة،

منها  والتي  المتجددة  الطاقة  إلى  للتوجه  أسباب  هناك  فأصبح  اآلن  أما 

الطاقة  مشاريع  من  نظيرتها  عن  المتجددة  الطاقة  أسعار  انخفاض 

المستثمرين  اهتمام  جذب  مما  الماضية؛   15 الـ  األعوام  في  التقليدية 

والبنوك الذين إلى جدواه االقتصادية ومعدل نموه على مستوى عالمي، 

ونظًرا لمتطلبات الطاقة الضخمة في المملكة العربية السعودية، لزيادة 

يلبي  التمويل  إن  قائًلا:  وأضاف  الصناعة،  ومتطلبات  السكانية  الكثافة 

اإلسالمي  التمويل  أشكال  صيغت  وكذلك  الصغيرة،  المشاريع  احتياجات 

لتتناسب مع أنظمة التمويل في المملكة، باإلضافة إلى أن هناك مشاريع 

حكومية عمالقة في هذا المجال تحصل على 80-86% من إجمالي تكاليف 

المشروع من البنوك، وقال: إن تكلفة القروض تعد أقل بكثير من تكلفة 

الخاصة  والمعدات  المشاريع  لتلك  المالي  العمر  إن  وقال:  الملكية،  حقوق 

بها يبلغ من 20 إلى 30 عاًما؛ لذلك فإن البنوك ستقوم بالتمويل على مدى 

20-25 سنة، وهي مدة المناقصات طويلة األجل.

ثم تحدث عن الطرق المختلفة للتمويل؛ فقال: إنه باإلمكان الحصول على 

التمويل من البنوك المحلية على شكل تمويل إسالمي وبطريقة خاضعة 

ألحكام الشريعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفيما يخص المشاريع 

الكبرى فيمكن التواصل مع الحكومات األجنبية التي تسمي وكاالت ائتمان 

مع  الوكاالت،  تلك  من  المشروعات  لهذه  تمويل  على  للحصول  التصدير؛ 

إمكانية استخدام نظام الصكوك كذلك.



179

منتدى منطقة مكة المكرمة اإلقتصادي 2019

للمشروعات  ُم  ُيَقدَّ باالقتراض  التمويل  أو  ْين  الدَّ تمويل  إن  أيًضا:  وقال 

البنوك  إن معظم  متعهدان حكوميان؛ حيث  فيها  يوجد  التي  الخدمية 

ليس لديها االستعداد والرغبة في إقراض المشروعات الصغيرة؛ إذ تحرص 

البنوك على حق الرجوع بغض النظر عن حجم المشروع؛ ألن كمية األموال 

باهظة من منظور  والقانونية  الفنية  االستشارات  إنفاقها في  يجب  التي 

المشروعات الصغيرة، وهنا يأتي الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة سواء 

إمكانية  مع  المستترة  الضمانات  أو  الخفي  الدعم  أنواع  من  نوع  بتوفير 

دراسة عدد من المشروعات الصغيرة وجمعها مًعا؛ بذلك تكون المخاطر 

قد نوعت من منظور التسليف، ولن تتأثر قدرة المشاريع األخرى في حال 

تعثر أحد المشاريع.

التزام  على  تنص  قوانين  أو  تشريعات  هناك  تكون  أن  يجب  إنه  قال:  ثم 

والصغيرة كما  المتوسطة  الصناعات  لقطاع  القروض  بنسبة من  البنوك 

التركيَز  البنوُك  االختيار كما هو الختارِت  لو ترك  الهند؛ ألنه  الحال في  هو 

يحدث  لكي  ولذلك  واآلمنة؛  الكبيرة  الحكومية  المشروعات  قطاع  على 

تغيير في التشريعات سيظل تمويل المشروعات الصغيرة يشكل تحدًيّا.

التدخل  من  معين  قدر  هناك  يكون  أن  يجب  إنه  قائًلا:  حديثه  وأنهى 

ا إذا كان ضرورًيّا للحكومة أن تجمع  الحكومي، كما يجري بعض الحديث عمَّ

سيحدث  وما  المتجددة،  الطاقة  مثل  األصغر  للقطاع  وتوجهها  األموال 

المساعدات  أو  الضمانات  أو  الدعم  نوًعا من  الحكومة  توفر  أن  وقتها هو 
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ا في السعودية؛ ولكن  لتلك المشاريع؛ ألن هذا القطاع ما زال جديًدا نسبًيّ

في النهاية سيصبح هذا القطاع أكثر جدوى وقابلية لالستثمار على المدى 

البعيد.

  د. بندر عالف

  الرئيس التنفيذي لشركة خالد الجفالي للطاقة والمرافق

القابلة  الطاقة  مصادر  منها  المزايا،  من  العديد  منطقتنا  في  يوجد 

للنضوب وهي النفط والغاز بني عليها الكثير من محطات الطاقة التي 

تعد  التي  المستدامة  للطاقة  مصادر  واألخرى  األحفوري،  بالوقود  تعمل 

فرصة واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وفي حديثه عن مشاريع الطاقة 

المتجددة قال: هناك عناصر رئيسة تتمتع بها منطقتنا سواء المملكة أو 

المتجددة؛  الطاقة  العربية فيما يخص إنشاء محطات  المنطقة  أو  الخليج 

حيث يوجد لدينا أراٍض شاسعة ومستويات أشعة شمسية عالية، ثم قال: 

يكمن دورنا في ربط هذه المحطات بالشبكة الكهربائية من خالل إنشاء 

طاقة  كانت  سواٌء  وصيانتها،  وتشغيلها  المتجددة  الطاقات  محطات 

االستثمار وإنشاء نماذج  إلى قدرتنا على  الرياح، إضافة  أم طاقة  شمسية 

كبيرة في هذا المجال.

األحفورية  الطاقة  مصادر  من  مزيج  هناك  سيكون  إنه  قائًلا:  وأضاف 

المحطات ذوات  والمتجددة؛ حيث سيكون هناك فئتان مختلفتان، وهي 

السعات الكبيرة ومحطات بمئات أو عشرات الميجاواط، وكذلك المحطات 
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الصغيرة التي تستطيع أن تغذي األحمال السكنية أو التجارية أو الصناعية 

ولكل فئة من هذه الفئات.

التي تنفرد بها عن القطاعات  ومن ثم تكلم عن مميزات هذه المشاريع 

الطاقة  شراء  وعقود  المدى،  طويلة  استثمار  عقود  هناك  قائًلا:  األخرى، 

المضمونة من الحكومات أو الجهات شبه الحكومية، من خالل فرص واعدة 

في بناء هذه المحطات وتمويلها وتشغيلها وصيانتها على مدى 20 إلى 

25 سنة، مع األخذ في االعتبار معدل استهالك الفرد في المملكة العربية 

إضافة  يتطلب  ما  العالمي؛  المعدل  أضعاف  ثالثة  يقارب  الذي  السعودية 

شهر  منذ  إنه  وقال:  المتجددة،  أو  األحفورية  سواٌء  للطاقة  توليد  قدرات 

الخليج  فدول  الخليج،  دول  جميع  بين  كهربائي  ربط  تم   2010 أغسطس 

لالستثمار  الخاص  للقطاع  واعدة  فرًصا  يعطي  وهذا  ا،  كهربائّيً مربوطة 

في قطاع الطاقة لتغذية الحمل المحلي، وكذلك تصدير الفائض والتبادل 

التجاري ما بين دول الخليج، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي المتوقعة 

بين دول المنطقة.

ثم تحدث عن التوجه العام للطاقة قائًلا: إن هناك توجًها اآلن نحو الطاقة 

النظيفة، والطاقة البديلة، والطاقة المتجددة، كما أن وزارة الطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية أنشأت مكتًبا يطلق عليه مكتب تطوير مشاريع الطاقة 

بدورها  استقطبت  التي  وُأعلن من خالله عن مشاريع ضخمة،  المتجددة، 

الكثير من الشركات المحلية والعالمية، ثم قال: إن مجموعة الجفالي مثًلا 

عالمية  تحالفات  ثماني  وتوجد  300 ميجاواط،  شاركت في مشروع سكاكا 

أول مشروع في قطاع  كان  الذي  المشروع  تطوير هذا  في  الرغبة  لديها 

الطاقة المتجددة في المملكة، فالتشريعات واإلطار الخاص بهذه المشاريع 

الخاص  القطاع  مشاركة  في  تجربة  وجود  إلى  باإلضافة  بالفعل،  موجود 

اآلن  إننا  وقال:  سنوات،  عدة  منذ  والغاز  بالنفط  الكهرباء  إنتاج  لمشاريع 

نبني على ما تم في السابق.

ثم تحدث عن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الذي ُأْعِلن عنه في 

الذي  سكاكا  ميجاواط   300 المتجددة  الطاقة  مشاريع  من  األولى  المرحلة 

تم ترسيته، ومشروع دومة الجندل 400 ميجاواط بطاقة رياح في، وقد تم 

وقال:   ،2019 عام  المشاريع  من  كثير  عن  اإلعالن  ويتوقع  بالفعل،  ترسيته 

نحن نبني صناعة قطاع جديد وهو قطاع الطاقة المتجددة، ولهذا القطاع 

ضوابط فنية منها االلتزام بالمحتوى المحلي (صنع في السعودية)، وكذلك 

توجد الكثير من المصانع في مجال الطاقة الكهربائية تمت بالشراكة مع 

ا. عت أو ُصِنعت محلًيّ شركات عالمية، حيث ُجمِّ

الصناعات  تحته  تندرج  قائًلا:  المحلي  المحتوى  عن  حديثه  وأنهى 

التي  األخرى  الخدمات  إلى  باإلضافة  معدات،  من  المعقدة  التكنولوجية 

وغيرها  محلي،  تمويل  وخدمات  قانونية،  استشارات  من  تقديمها  يمكن 

من األعمال التي تصب في تعظيم المحتوى المحلي وزيادة اإلنتاج.
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تطوير حركة سكان المدن وزوارها
تعزيز الترابط واالستفادة من األصول اللوجستية )برعاية مدينة الملك عبد اهلل(
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رئيس القطاع العام
كي بي إم جي

184

النقل والخدمات اللوجستية
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  م. عبد المجيد الطاسان

  النائب المساعد للنقل البري، هيئة النقل العام

تسعى وزارة النقل إلى أن يكون في هيئة النقل العام استهداف لالستفادة 

من التقنية الجديدة في النقل، على سبيل المثال: السنة الماضية، شرعت 

النقل، كلها معتمدة بشكل  أربعة أنشطة جديدة في مجال  الوزارة في 

الخاصة  االشتراطات  تحديث  تم  الماضي،  العام  في  التقنية.  على  كامل 

بتطبيقات توجيه المركبات؛ حيث أن السعودية بها أكثر من تسع شركات 

الوزارة  تقوم  سنة  كل  و  وكريم،  أوبر  منها   المركبات  توجيه  في  خاصة 

الخدمة،  هذه  تطور  وبحيث  عائًقا،  تشكل  ال  بحيث  التنظيمات  بتحديث 

التي  الخدمات  إحدى  تكون  وقد  تشريعها.  تم  أخرى  خدمات  إلى  إضافة 

وهي  التقليدي،  العام  للنقل  منافس  أكبر  هي  مؤخًرا  لها  التشريع  تم 

توجيه النقل العام، بدًلا من توجيه السيارات الصغيرة، يتم توجيه حافالت، 

وبالتالي تصبح هناك شبكة عاملة من النقل العام، شبكة (ديناميكية)، 

ومبنية على الطلب أكثر.

أيًضا أحد األنشطة الجديدة التي تم التشريع لها هي السيارة المشتركة، 

و باإلضافة إلى نقل الركاب، هناك أيًضا نقل البضائع، وتم التشريع مؤخًرا 

لوسيط الشحن اإللكتروني، وهو نشاط يكون في تطبيق وسيط ما بين 

حالًيا مع عدة  الوزارة  تعمل  والشحن نفسه، كذلك  والمستقبل  المرِسل 

جهات حكومية أخرى على تنظيم نشاط توصيل الطلبات؛

السعودية،  في  الطلبات  توصيل  تطبيقات  من  هائل  عدد  يوجد  حيث 

بشكل  تعمل  كانت  قريب،  وقت  إلى  ولكن  شديدة،  بينها  والمنافسة 

تشريع  وضع  تم  مختصة  حكومية  جهات  عدة  خالل  من  حالًيا  عشوائي، 

أو  التنظيمات  عالقة  باختصار  هذا  األشياء.  هذه  ينظم  بحيث  وتنظيم 

المشرع في تمكين األنشطة الجديدة، وخاصة ما تتعلق بالتقنية. فالواجب 

التسهيل  أيًضا  بل  الجديدة،  التقنية  مواكبة  فقط  ليس  المشرع  على 

للمستقبل. 

هناك حاجة للعمل على الترابط بين الخدمات، خاصة أن أنماط النقل في 

تغير مستمر؛ ففي السابق كانت هناك حافالت فقط، اآلن ظهرت تطبيقات 

ظهرت  التقليدي،  الليموزين  أو  التاكسي  إلى  إضافة  المركبات،  توجيه 

شركات تأجير السيارات المشتركة. ولهذا قامت الوزارة بتجربة تعاون مع 

هيئة تطوير الرياض في مشروع الملك عبد العزيز والذي سيتم االنتهاء 

منه قريًبا - بإذن اهلل -وهو أحد أكبر مشاريع النقل العام. أحد التجارب التي 

ستكون في المشروع: التكامل بين وسائل النقل هذه من خالل استخدام 

تطبيقات توجيه المركبات، حيث أن من عوائق استخدام النقل العام هو 

بعد المسافة ما بين السكن و أقرب محطة لوسائل النقل العام. طبًعا إذا 

العام  النقل  العام؛ بحيث تكون خدمة  النقل  التسهيل لمستخدمي  تّم 

ترغيب  و  التنقل،  عملية  تسهيل  يتم  فبالتالي  للباب  الباب  من  متوفرة 

المستخدمين فيها.
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بدأت السعودية ترى بشائر النقل العام في أكثر من مدينة، على سبيل 

العام في  النقل  العام بها قائم، ومشروع  النقل  المنّورة  المدينة  المثال: 

الرياض قارب على االنتهاء، ومشروع كذلك مؤقت والذي كان بديًلا لحافالت 

الرياض قائم حالًيا، وفي جدة كذلك هناك مشروع بديل  البلدة في  خط 

لحافالت خط البلدة سابًقا، وهنالك كذلك خطة لتطوير هذه الشبكة لكي 

وجاري  قائم  مشروع  فهنالك  مكة،  مدينة  أما  كاملة.  جدة  مدينة  تشمل 

تنفيذه، وكذلك سيتم بدء خدمات النقل في الدمام خالل الشهر القادم.

  حزمان حلمي صالح الدين

  الرئيس التنفيذي لمشروع آمال، الخطوط الماليزية

نقل  لخدمات  ومخصصة  الماليزي  للطيران  تابعة  شركة  هي  أمل  شركة 

ثالثين  إلى  السعودية  وصول  هدف  تحقيق  وألجل  والمعتمرين.  الحجاج 

مليون حاج ومعتمر، يحتاج األمر إلى شيئين:

1- يجب أن يتم توفير سبل الراحة  والرفاهية للضيوف.

2- يجب أن يتم زيادة سرعة حركة الضيوف.

ولكن كيف يتم تحقيق ذلك؟

من خالل ثالثة عوامل:

أوًلا : يجب  العمل على تحسين مستوى الخدمات الموفرة، وهو ما تحاول 

عمله شركة أمل. الضيوف القادمون إلى مكة هم ضيوف الرحمن، ويستلزم 

ذلك التعامل معهم بلطف وتوفير أحسن الخدمات. 

ثانًيا: بالنسبة لجانب السرعة، يجب دراسة المعوقات؛ فعند الوصول إلى 

ثانية، وهذا  زائر في كل  زائر، هذا سيعني وصول  الثالثين مليون  تعداد 

يتطلب حلول سريعة. وبالنسبة للطيران  يتضمن ذلك التقييم:

هل لديهم التصريحات ومواقع كافية إلقالع وهبوط الرحالت؟

هل لديهم مساحة كافية في المطار إلدارة الحشود و التعامل مع الزحام؟

هل لديهم شبابيك كافية للجوازات؟

ثالًثا: زيادة السرعة بدراسة االبتكارات والتقنيات الجديدة للبحث عن سبل 

و  الدخول  إلجراءات  بالنسبة  المثال:  سبيل  على  الحجاج.  حركة  تحسين 

بصمة  باستخدام  الشخص  على  التعرف  ذلك  يتضمن  أن  يمكن  الخروج، 

الوجه كجزء من العملية، مما سيساعد المسؤول في التعرف على هوية 

الضيف وتسهيل الحركة. 

ضخمة؛  كفرصة   2030 السعودية  الرؤية  إلى  ننظر  طيران  كشركة  نحن 

أمل   لذا خصصت شركة  الماليزي؛  للطيران  استثماًرا ضخًما  يعد  ألن ذلك 

لهذا البرنامج طائرتين من طراز إيرباص إيه 380. ولكن يجب عمل تقييم 

لتحديد معوقات القدرة. فإذا تم استخدام طائرات أكبر حجًما، ستحتاج إلى 

الطائرات؛ وبهذا يمكن جلب نفس  تصريحات وأماكن أقل إلقالع وهبوط 

العدد من الركاب و لكن برحالت أقل.
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  إبراهيم عطا-أباو

  مدير السكك الحديدية والطيران في الشرق األوسط، شركة أتكينز

شركة أتكينز تشجع عمالءها على أخذ متطلبات واحتياجات المستخدم 

الحل  تقديم  ذلك سيمكنهم من  ألن  التقنيات؛  تطوير  قبل  االعتبار  في 

فتح  في  نجحت  وكريم  أوبر  مثل  الركوب  مشاركة  تطبيقات  الصحيح. 

سوق جديدة وزعزعة السوق القديمة؛ ألنهم فهموا احتياجات المستخدم. 

والقصة وراء ظهور شركة تطبيق أوبر بدأت عندما َعِلق المدير التنفيذي 

بهذه  فجاؤوا  العامة،   المواصالت  توفر  لعدم  لياًل  باريس  في  للشركة 

وتعتبر  الموردون.  منها  يستفيد  منصة  بإنشاء  وذلك  المبتكرة  الفكرة 

الخدمة  أن يقدم  هذه نقلة نوعية؛ ألن وجود منصة  تتيح ألي مستخدم 

وتتيح للمستخدم الحرية في االختيار.

التقدم التقني المتمثل في شبكة الجيل الخامس، وتقنية قواعد البيانات 

ألنه سيحول  أكثر  مثيًرا  األمر  البلوك تشين سوف تجعل  أو  المتسلسلة 

طريقة التواصل إلى الالمركزية، وهذا يعني أننا لم نعد بحاجة إلى منصة 

مثل أوبر للتفاعل، بل باإلمكان التعامل واالتفاق وإجراء المعامالت مباشرة، 

وهذه هي األمور المستحدثة التي سوف نراها في المستقبل. ومع ذلك، 

ال يمكن أن يلغى كل هذا حاجة المدن إلى النقل العام، و الحاجة إلى نقل 

الحديدية  السكك  باستخدام  وذلك  الكبرى،  المدن  إلى  المطار  من  الزوار 

السريعة، وهذا يوفر خيارات نقل متنوعة وعديدة للمستخدمين. 

  د. أيمن الصمادي

  مدير منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الرابطة الدولية للنقل العام

البيئة،  االقتصاد، وعلى  الحركة مؤثران مهمان على  العام وكفاءة  النقل 

وعلى نوعية الحياة. وتواجه المدن العربية تحديات كبيرة، في مجال النقل 

العام؛ حيث تشكل مراكز جذب للسكان؛ باعتبارها مراكز حضارية، تتوافر 

بها فرص العمل، والفرص التعليمية والثقافية، مما ال يتوافر في المناطق 

تزداد مع  والحركة سوف  التنقل  أن مشاكل  يعني  المدن؛ مما  تلك  خارج 

األجيال القادمة. كما أن احتياجات األفراد وتطلعاتهم قد تغيرت؛ حيث يريد 

الفرد اليوم أن يحجز المقعد رقم كذا، في الساعة كذا للتوجه إلى مكان ما، 

وليس كالسابق يريد مجرد أن يجد وسيلة تنقل عندما ينزل إلى الشارع؛ 

التطلعات  تلك  يراعي  أن  يجب  النقل  لوسائل  تطوير  أي  أن  يعني  مما 

الملموس لتقنيات ووسائل  الخدمة في ظل الطغيان  للمستفيدين من 

االتصال في العصر الرقمي، وارتفاع سقف حاجات وتطلعات المستفيدين 

من الخدمات. 

هناك مثل يقول: لو بنيَته فسوف يأتون. والعبور أو النقل العام ينطبق 

المستوى  على  لكن  عالمية،  فقط  ليست  دراسات  في  المثل  هذا  عليه 

اإلقليمي مثل دبي؛ مترو دبي أسهم في زيادة حركة السياحة في دبي؛ 

ألن السائح يفّضل استخدام وسائل النقل العام إذا كانت متوفرة. كما تؤثر 

على ارتفاع أسعار العقارات،
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فلو أخذنا المناطق المجاورة لمحطة المترو على بعد 400 متر أو على بعد 

300 متر، يوجد ارتفاع تقريًبا يتراوح بين 10 إلى 12 بالمئة. ومن ناحية تحسين 

سويسرا  في  لوزان،  مدينة  هنا  بالذكر  الجديرة  األمثلة  فمن  الزائر،  تجربة 

والتي بمجرد دخول الزائر إلى الفندق، يحصل على بطاقة النقل العام التي 

يستطيع استخدامها للمترو أو للحافلة. 

وليس  كذلك،  كبيًرا  حيًزا  يأخذ  فهو  المعلومات،  لموضوع  بالنسبة 

بالضرورة الموضوع التقني فقط. ولكن يجب توفير المعلومات على نطاق 

القادم،  المستخدم  طبيعة  أن  حيث  المكرمة،  مكة  في  وخاصة  أوسع 

النقل  بكثير.  أسهل  األمر  يكون  أن  يتطلب  والخلفيات  الثقافات  وتنوع 

العام وسهولة الحركة يعّد استثماًرا. لو ننظر إلى مدن مثل لندن وباريس 

واسطنبول التي تستقطب أعداًدا كبيرة من الزائرين، نجد أن أحد عناصر 

االستمتاع هي سهولة الحركة والمشي؛ فبالتالي هذه التجربة المتكاملة 

مالًيا،  ربًحا  تدّر  ال  العام  النقل  وربما بعض خدمات  للمدينة،  استثمار  هي 

لكنها تسهم في النمو االقتصادي االجتماعي.

  فواز دانش 

  الرئيس  التنفيذي، مجموعة بدجت السعودية

الحالية  الموجودة  اإلمكانيات  استخدام  والمفترض  بعيدة،  ليست   2030

بطريقة ذكية إلى أن يتم بناء البنية التحتية التابعة للرؤية. قطار الحرمين 

الذي يربط ما بين المطار من جدة إلى مكة إلى المدينة المنورة إنجاز رائع 

ا ويمثل نقلة نوعية ضخمة؛ حيث يوفر للزائر عدة خيارات للتنقل، يجد  جّدً

يحتاج  ولهذا  مكة.  إلى  المطار  من  لالنتقال  قطار  حافالت،  أوبر،  تاكسي، 

الوسائل، من خالل  تلك  إلى معلومات مفصلة عن كل وسيلة من  الزائر 

االطالع على مصدر واحد للمعلومات. التطبيقات يمكنها أن توفر ذلك، لو 

أراد الزائر الذهاب من نقطة (أ) إلى (ب) يحدد ذلك  على التطبيق ويظهر 

له كل السبل المتاحة، المشي كم دقيقة، الباص كم دقيقة، المترو كم 

دقيقة، وما السعر.  

التقنية قد تفيد فيها بشكل كبير. في  تركيبة خاصة،  لها  مدينة مكة 

خمس  األفراد،  كل  إليه  يتوجه  الذي  المركز  هو  الحرم  المحورية،  النقطة 

مرات في اليوم، خمس مرات تدخل للحرم، خمس مرات تخرج من الحرم، 

فما هي إمكانيات تطوير وسائل النقل؟ وما الدور الذي سيقوم به المترو؟

وإن لم يكن الزائر في فندق يواجه الحرم  فإنه بالتالي تصعب الحركة في 

المدينة والوصول إلى المدينة، وال يوجد أي وسيلة نقل اآلن ما بين الفنادق 

في  به  ُيحتذى  نموذج  كونج  هون  مدينة  تجربة  الحرم.  إلى  الزوار  لتنقل 

سهولة الحركة حيث تم ربط المدينة عبر أنفاق للمشاة تسمح لهم بعبور 

األحياء دون االختالط بالسيارات والشوارع، كما توجد فيها خطوط مسارات 

كهربائية، فيها أسواق، وفيها حركة تجارية ضخمة جًدا، وفي نفس الوقت 

كلها صديقة للبيئة وال تحتاج إلى بنزين وال سيارات.
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 د. ردينة الخاني
مدير و مؤسس، شركة بالتفورمز
لمدن و أقاليم مستدامة

190

النقل والخدمات اللوجستية

تعزيز الترابط
واالستفادة من األصول اللوجستية
)برعاية مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية(
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  م. عبد اهلل األحمد

  الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي السعودية

شركة أجيليتي Agility شركة عالمية موجودة في 100 دولة حول العالم، 

في  ووجودها  العالمية  مع  الشركة  وتجربة  مكتب،   500 من  أكثر  ولديها 

المراكز  جميع  مع  متكاملة  اللوجستية  الخدمات  في  وعملها  الموانئ 

الذكية؛  المبتكرة  التقنية  استخدام  بوجوب  العملية  وتتكامل  األخرى، 

حيث إن لنا تجارب وحضوًرا في كوبنهاجن وسنغافورة وبكين وجبل علي 

وميناء الملك عبد اهلل. 

البوابة  مثل:  المتنوعة،  التقنيات  استخدام  في  تجربة  أجيليتي  لشركة 

الذكية واستخدام نظام ماكلوكلين في ماليزيا، وهو نظام خاص بعملية 

التخليص الجمركي ومنصة تخدم الدولة كاملة؛ إذ يربط أكثر من 500 جهة 

حكومية في ماليزيا، ويربط جميع المصدرين والموردين. كما أن أجيليتي 

Agility  تستثمر في التقنية، وهناك تقنيات حديثة، مثل منصة حمولة 

أكثر  هناك  وسيكون  والخلفي،  األمامي  الطريق  شاحنات  تستخدم  التي 

ا. من مشروع جديد وشركة جديدة ناشئة سعودية 100% ستنتشر عالمّيً

إرسال  وشركة   IBM وشركة   Agility شركة  بين  شراكة  تحالف  هناك 

للشحن باستخدام تقنية البالك تشين، الذي هو عبارة عن تطبيق عالمي 

يسهل عملية النقل والشحن ومتابعة المعامالت المالية، ويجب ذكر إنجاز 

شركة تبادل الحكومية في تطبيق نظام فسح لتنظيم دخول الشاحنات 

للموانئ.

تحول  إلى  يسعى  الذي  الهدف  وبالتحديد  المملكة،  رؤية  أهداف  أدت 

مسؤولي  اهتمام  مستوى  ارتفاع  إلى  اللوجستي،  القطاع  في  المملكة 

الدولة بالقطاع اللوجستي في السعودية، ويمكن تحويل التحديات التي 

تواجه هذا القطاع إلى قصص نجاح؛ حيث ُوِضع جهاز مركزي مسؤول عن 

دت الجهات الحكومية في جهة  اإلشراف الكامل للقطاع اللوجستي، وُوحِّ

واحدة لتولي هذه المسؤولية، وإنشاء منصة شاملة وكاملة على مستوى 

الدولة وجميع القطاعات المعنية بالخدمات اللوجستية من تصدير وتوريد 

يمكن الوصول إليها من خالل الموقع الرسمي.

هناك حاجة إلنشاء منصة موحدة متكاملة مثل منصة ابشر تخدم القطاع 

اللوجستي وكل ما يتعلق به، وهيئة لوجستية مثل هيئة المدن الصناعية 

وهيئة المدن االقتصادية، كمشغل خاص تشرف على هذا النشاط، وتحول 

التحديات إلى فرص استثمارية.

الذي حقق  الخليج مدن حرة، مثل ميناء جبل علي  ُأنشئ في  وأن  سبق 

شركة  أسهمت  كما  فقط.  إيرادات  درهم  مليار  من  أكثر  الماضي  العام 

أجيليتي في إنشاء ميناء حر في دولة عمان وهو تحت التنفيذ اآلن، بينما 

ال يوجد في السعودية رغم كبر حجمها ووجودها في مواقع إستراتيجية 

 13 السعودية  في  فيوجد  المجال،  هذا  في  التنفيذ  تحت  واحد  مشروٌع 

منطقة إدارية، 5 منها على البحر األحمر، وال يوجد فيها ميناء حر، كذلك 

في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالقطار،
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ال يوجد في السعودية قطار للخدمات اللوجستية والشحن والنقل إال بين 

الرياض والدمام، وبين الرياض والمناطق الشمالية، فال بد من تفعيل هذا 

األمر؛ إضافة إلى وجود حاجة لربط ميناء الملك عبد اهلل بسكة قطار تخدم 

وحائل  القصيم  مثل  األخرى  بالمناطق  وربطه  الشمال  إلى  وصوًلا  المدن 

حتى يأخذ دوره كميناء من هذا الجانب. يجب أن يكون لدى السعودية عدة 

وسائل نقل من 3 إلى 4 وسائل نقل والبد أن تكون مترابطة مع بعضها 

البنى  جميع  وربط  والموانئ،  والمطارات  والقطارات  كالشاحنات  البعض 

التحتية للتفاعل مع بعضها بعًضا.

  فرح إسماعيل

  مستشار وزير  االقتصاد والتخطيط 

تشمل العناصر الرئيسة التي ارتكزت عليها رؤية 2030 بناَء مجتمع حيوي 

السعودية هي  العربية  المملكة  أن  واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وبما 

العمق العربي واإلسالمي ومحور لربط القارات الثالث وتمتلك قوة استثمارية 

ا يرتكز على  ميزتين  ا عالمًيّ رائدة؛ فال بد أن تصبح المملكة مركًزا لوجستًيّ

تنافسيتين، وهما، حجم االقتصاد حيث تسهم المملكة بحوالي 38% من 

السكاني،  التعداد  من   %20 من  أكثر  وفيها  المنطقة  في  المحلي  الناتج 

ا للتوزيع في  كذلك الموقع اإلستراتيجي للمملكة، الذي يعد موقًعا مثالًيّ

على  موانئ  المملكة  تمتلك  كما  أفريقيا.  وشرق  العربية  الجزيرة  شبه 

البحر األحمر تقع على الخط التجاري الذي يربط بين آسيا وأوروبا، يمر من 

خالله حوالي 12% من التجارة العالمية سنوًيّا. ومن هنا يأتي دور برامج رؤية 

2030 التي تسعى إلى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ما 

سيكون له التأثير اإليجابي الكبير على االقتصاد السعودي، ويشمل ترابط 

التعدين والطاقة والصناعة والخدمات  القطاعات، مثل قطاع  العديد من 

إلى  تؤدي  مسبوقة  غير  بصناعات  البدء  إلى  يهدف  الذي  اللوجستية، 

زيادة الصادرات غير النفطية وجذب االستثمارات المحلية والعالمية، كذلك 

يهدف إلى الترابط والعمل الحكومي، بمشاركة أكثر من 34 جهة حكومية 

أطلقت 300 مبادرة من خالل برنامج نجذب، 60 منها تخدم قطاع الخدمات 

ا؛  ا عالمّيً اللوجستية، لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومركًزا لوجستّيً

لكي تصبح المملكة منصة للتصدير وإعادة والتصدير، وتزيد من الصادرات 

غير النفطية ألكثر من ترليون ريال سعودي.

كان  عليها،  للعمل  والمحفزات  المبادرات  من  العديد  الحكومة  قدمت 

القطاع الخاصُّ المحرك الرئيس لها، كما تعمل وزارة النقل ووزارة االقتصاد 

والتخطيط وعدد كبير من الجهات الحكومية على اإلستراتيجية الوطنية 

تحديثها  وُأعيد  وتبلورت   2015 عام  في  بدأت  حيث  واللوجستية؛  للنقل 

والتعدين  الطاقة  مثل:  وإستراتيجياته،  القطاعات  خطط  مع  لتتواءم 

على  اإلستراتيجية  هذه  وارتكزت  اإلستراتيجيات.  من  وغيرها  والصناعة 

التنوع  تخدم  تصدير  منصة  المملكة  تصبح  أن  وهي  مهمة،  عناصر   3

الصناعي وتهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى 5 أضعاف،
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العربية وشرق  الجزيرة  إقليمي في شبه  توزيع  المملكة مركز  وأن تصبح 

المجاورة  بالمنصات  مقارنة  التكاليف،  وتقليل  السرعة  لزيادة  أفريقيا 

المنافسة وزيادة إعادة التصدير بحوالي 25 ضعًفا بحلول 2030، وأن يصبح 

لدى المملكة العربية السعودية شبكة توزيع داخلي تضمن وصول السلع 

إلى المستهلك بأسعار مقبولة في جميع أنحاء المملكة.

مت المبادرات إلى 3  ولتحقيق هذه العناصر المهمة في اإلستراتيجية ُقسِّ

أجزاء، وهي، مبادرات متعلقة بالبنية التحتية، ومبادرات متعلقة باإلجراءات 

خاصة  ومبادرات  عام،  بشكل  والتصدير  االستيراد  إجراءات  وتحسين 

بحوكمة القطاع ووضع اللوائح لجذب القطاع الخاص واالستثمارات المحلية 

والعالمية لالستثمار في هذا القطاع، وهناك العديد من المبادرات المتعلقة 

والبحري والسكك  البري  النقل  التوسع في  الهدف منها  التحتية  بالبنية 

وجود  إلى  إضافة  للموانئ،  االستيعابية  الطاقة  وزيادة  والطرق،  الحديدية 

خطط ومبادرات للتوسع في مطارات المملكة، والسكك الحديدية بزيادة 

2000 كيلو متر من السكك تربط بين الموانئ الغربية والموانئ الشرقية 

والتصدير  االستيراد  عملية  تحسين  في  مبادرات  إلى  باإلضافة  للمملكة، 

وأتمتة اإلجراءات والعديد من المبادرات في إعادة حوكمة القطاع واللوائح 

الخاصة به.

وتحقيق  الرؤية  هذه  تحقيق  في  األساس  العنصر  الخاص  القطاع  يبقى   

ُأطِلق  االستثمارية  الفرص  من  العديد  وهناك  اإلستراتيجية،  التطلعات 

في  االستثمار  مبادرة  مؤتمر  في  تفاهم  مذكرات  وتوقيع  منها،  العديد 

اللوجستية  والخدمات  الصناعة  تطوير  برنامج  تدشين  المستقبل وخالل 

الذي عقد في الرياض، وتبلغ قيمة االستثمارات في قطاع النقل والخدمات 

اللوجستية أكثر من 125 مليار ريال سعودي، وهناك مشاريع بدأ طرحها، 

وتوجد تحديات باإلمكان تحويلها إلى فرص استثمارية.

  م. زينة ناظر

  الشريك المؤسس لمنتدى سيتيز 

قطاع النقل مهم للغاية ألن له تأثير كبير على االقتصاد، ونعيش اليوم 

في عالم رقمي يمكننا االستفادة منه بشكل كبير لتنظيم خدمات النقل، 

مثل تخصيص الوقت لشاحنات النقل اللوجستية باستخدام التكنولوجيا 

اللوجستية؛ ولكن من  بطرق أكثر حكمة للحصول على أفضل الخدمات 

المهم أن يكون لدى المدن البنيُة التحتية حتى تكون على استعداد لهذا 

النوع من التكنولوجيا. 

وتحتاج هذه البنية التحتية إلى تطوير، ولن تكون جاهزًة في الوقت القريب 

وربما لن يحدث حتى بعد خمس سنوات قادمة. وهنالك بعض المناطق 

أو  االستخدام  بعملية  بالفعل  بدأت  قد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 

في  مهمة  ليست  التي  المناطق  في  التحكم  ذاتية  للسيارات  التشغيل 

الخدمات  أداء  أن يشكل نقطة تحول في  الممكن  وأنه من  المرور،  حركة 

اللوجستية.
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بسبب  القطاع  على  تؤثر  سوف  الصناعي)  (الذكاء  التقنية  هذه  أن  كما 

للعمل.  اآلالت  أو  اآلليين  بالرجال  واستبدالها  العمالة  إلى  الحاجة  انخفاض 

فيجب إعداد المتدربين على السيارات ذاتية التحكم. وعلى المدن التحرك 

إدارة  في  وتوظيفها  التقنيات  هذه  عن  الناتجة  البيانات  استخدام  نحو 

الخدمات، مثال على ذلك نظام البيانات المفتوحة في سنغافورة، وأنه من 

البيانات  كثرة  ألن  ومشاركتها؛  البيانات  استخدام  كيفية  تحديد  المهم 

ليست جيدة في كثير من األحيان سواٌء للشركات أو األفراد أو في الطريقة 

المستخدمة. 

وأضافت إلى توصياتها ضرورة تنظيم مشاركة الحكومة في هذا القطاع 

ألهميته، فال يمكن أن يتم ذلك دون مشاركة الحكومة وتدخلها بسلطتها 

الرسمية، ثم بينت أهمية االطالع على المجموعات التعليمية حتى ال ُيعاد 

الوقت نفسه عدم نسخ كل شيء كما هو الختالف  العجلة، وفي  اختراع 

لكل  المطلوبة  االحتياجات  تفهم  إلى  إضافة  بعضها،  عن  والمدن  الدول 

مدينة من المجموعات التعليمية ووضع تنظيم معين لكل مدينة.
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  ريان قطب

  الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبد اهلل 

تحت  ويديره  الخاص  القطاع  يطوره  ميناء  أول  هو  اهلل  عبد  الملك  ميناء 

الموانئ حول  إن  االقتصادية؛ حيث  المدن  إشراف حكومي من قبل هيئة 

العالم عادة ما تطورها الحكومات؛

البحر  على  موقعه  هو  اهلل  عبد  الملك  لميناء  الكبيرة  الفرص  ولكن 

من  و%26  األحمر،  بالبحر  تمر  العالمية  المالحة  حركة  من   %12 إن  إذ  األحمر؛ 

البحر األحمر، بينما ما ال يتجاوز ما  العالمية تمر عن طريق  الحاويات  حركة 

اآلن  أفريقيا سوق ضخم، يسمى  3%. وسوق شرق  بضائع  ُيستقطب من 

الصين الجديدة، يوجد فيه 600 مليون شخص، ويتوقع أن يصل إلى مليار 

ا كانت منطقة مكة المكرمة  ونصف شخص في السنوات القادمة، وتاريخًيّ

والبحر األحمر هي المغذي الدائم لهذه األسواق. فساعدت هذه العوامل 

كلها على إنشاء ميناء الملك عبد اهلل والوصول إلى المرحلة التي وصلت 

إليه اآلن. 

ويقع ميناء الملك عبد اهلل على بعد 80 كم شمال مدينة جدة، وتبلغ سعته 

االستيعابية 3 مليون حاوية، وستصل نهاية هذا العام إلى 5 مليون حاوية؛ 

ما يجعلها مقاربة لسعة ميناء جدة االستيعابية، إضافة إلى أنه كان هناك 

العديد من  النمو في  لزيادة  توقعات  مع  الماضي  العام   %36 بنسبة  نمو 

القطاعات داخل الميناء. وتشمل الخدمات اإلضافية التي يقدمها الميناء 
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في مجال الحاويات خدماٍت في مجال البضائع السائبة وبكفاءة عالية، وُتعد 

االقتصادية،  التنمية  مجال  االقتصادات في  أفضل  الموانئ من  اقتصادات 

6 مليون نسمة، ويعد  يبلغ سكانها  لذلك دولة سنغافورة؛ حيث  ومثاٌل 

الموانئ  أكبر  العالم، ولديهم أحد  10 دول في  أكبر  متوسط دخلهم من 

في العالم الذي يعتمد اقتصادهم عليه بشكل كبير. كما أن كل وظيفة 

لخلق  كبيرة  فتوجد فرص  الميناء،  خارج  250 وظيفة  تخلق  الميناء  داخل 

الوظائف داخل مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية وعلى مستوى المنطقة 

الغربية والمملكة أيًضا.

الفترة الماضية وإلى ما قبل خمسة أعوام لم يرغب أحد في الحديث عن 

ا على القطاع الصناعي؛  القطاع اللوجستي، وكان التركيز كله فقط منصًبّ

ما سبب معاناة في هذا القطاع، وأن أكبر التحديات في القطاع اللوجستي 

تاريخية،  أمور  على  ومبنية  قديمة  اليوم  األنظمة  ألن  الرقمي؛  التحول  هو 

كما أن كفاءتها ال تتناسب مع الطلب الموجود في المنظومة االقتصادية 

على  القطاع  لهذا  كبير  تحدٍّ  فيوجد هناك  اإللكترونية،  والتجارة  الحديثة 

اللوجستية  العالم، ويجب االستفادة من تجربة  تحول الشركات  مستوى 

التي كانت معروفة في السابق بشركات النقل أو التخليص، وتحولها من 

ذاته  الوقت  في  تركيزها  مع  لوجستية،  منظومة  إلى  بسيطة  منظومة 

على عامل الخدمة وعامل الكفاءة والكفاية.

عملياتها  أتمتة  على  وعملها   DHL نموذج  والنماذج  األمثلة  أفضل  ومن 

توقع  رئيس على  النجاح بشكل  بمنتج جديد منافس، ويعتمد  والخروج 

كبيرة  تحول  نقطة  اآلن في  أننا  فيها، خاصة  والتركيز  العميل  احتياجات 

اإلنترنت بشكل  الطلب عن طريق  زاد  اللوجستي؛ حيث  القطاع  ا في  جّدً

ُم الخدمة األفضل. كبير على العديد من المنتجات، والفائز هو من يقدِّ

أو  العام  القطاع  في  سواء  اللوجستي  القطاع  في  العاملين  جميع  على 

التكامل  مرحلة  إلى  بينهم  فيما  المنافسة  مرحلة  من  االنتقال  الخاص، 

له،  ومكمًلا  الخاص  للقطاع  الداعم  هو  الحكومي  القطاع  يكون  ومرحلة 

وبذلك سيكون للقطاع الخاص دور كبير على المستويات كافًة.
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مذكرة تفاهم إلقامة مشروع مركز العالم اإلسالمي بمشروع الفيصلية.

      الطرف األول

      صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين

       أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

      الطرف الثاني

       صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز رئيس مجلس المريين

       بشركة العالم اإلسالمي المحدودة.

االتفاقية األولى
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مذكرة تفاهم إلقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية، لتحقيق االستغالل األمثل للطاقة

بما يحقق التنمية المستدامة لالقتصاد الوطني.

      الطرف األول

      صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين

      أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

      الطرف الثاني

      معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

االتفاقية الثانية
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مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الواحة العالمية في مشروع الفيصلية، لتتواءم مع برنامج خدمة

ضيوف الرحمن لبناء وتشغيل الواحة العالمية، لتحاكي أبرز حضارات الدول اإلسالمية.

      الطرف األول

      صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين

      أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

      الطرف الثاني

       معالي د. محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة.

االتفاقية الثالثة
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مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير وتعزيز االستثمارات المحلية واألجنبية،

بين مركز التكامل التنموي بأمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة لالستثمار.

      الطرف األول

      صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين

      أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

      الطرف الثاني

      معالي المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة لالستثمار.

االتفاقية الرابعة
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تطوير المحتوى و إعداد التقرير:

م. خالد عبدالغني سليماني
جواهر زياد السديري

زينا دحام العاني

ترشيح و إستضافة المتحدثين:

لولوة محمد بكر
إيمان عادل عبد الشكور

برج المكاتب الخاصة التجاري
الدور األول - مكتب 6

6723 شارع األمير سلطان، الروضة 2049
جدة 23431 - المملكة العربية السعودية

الهاتف 966126394448+
Info@chromeadvisory.com

www.chromeadvisory.com
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تم تدوين وإخراج التقرير بواسطة 
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