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خطاب التقدیم

 وسائل الشبكة االقتصادیة للقصیمأصبحت القصیم في بدایة حقبة اقتصادیة جدیدة، وتوفر 
 آلیة فریدة لالستثمار والتطویر، الشبكةوتعتبر ھذه .واعدة للغایة من أجل فتح فرص جدیدة

رصة لكل  یعمل على إیجاد فرصة لزیادة الرخاء وفالشبكةإن إنشاء ھذه .ولھا نطاق رائد
أعضاء مجتمع القصیم، مع القیام أمام العالم بإظھار السمات والقیم واإلمكانیات الفریدة التي 

.وھذه الفرصة ال یمكن تضییعھا.یفتخر بھا شعب القصیم للغایة

والیوم یجب علینا استغالل نقاط القوة التي تعتبر جزءًا طبیعیًا من أرض القصیم وموقعھا 
وسوف یتطلب ذلك األمر .ع القیام كذلك بتطویر مصادر جدیدة للتمیزوشخصیتھا الممیزة، م

قیام مجموعة من قادة األعمال التجاریة الذین یتمتعون بالرؤیة باالستثمار في اإلمكانیات 
وعالوة على االستغالل التجاري للموارد غیر المستغلة .الھائلة الموجودة في القصیم

الستثمار والتطویر ھذه في رفع األجور ونصیب الفرد وتكوین الثروة، سوف تساھم عملیة ا
.من الدخل واإلنتاجیة في منطقة القصیم

تمتلك القصیم حالیًا قاعدة زراعیة وصناعیة صلبة یمكنھا أن توفر األساس للكثیر من 
وفي الوقت ذاتھ، نجد أن الموسم الحالي للنمو والفرص في منطقة .المؤسسات المزدھرة

ونرى .قًا كامًال من إمكانیات االستثمار في الصناعات والمجموعات الجدیدةالخلیج یوجد نطا
إذ أن المستثمرون یقومون بالفعل .الدلیل على الفرص واضحًا في جمیع أنحاء منطقتنا

بتغییر المالمح االقتصادیة للقصیم، حیث یسعون الستغالل الفرص في قطاعات السیاحة 
وتقوم . بالتجزئة، من بین العدید من الصناعات األخرىوالرعایة الصحیة واألدویة والبیع

.الكثیر من األعمال التجاریة حالیًا باستخدام التقنیة الستحداث منتجات وعملیات جدیدة
ویوجد في القصیم جامعة سریعة التوسع تساھم في تطویر القدرات البحثیة المبتكرة، ونظام 

ة مھارات القوة العاملة، ونظام مدارس من كلیات مھنیة ملتزم بالتحسین المستمر لمجموع
كما أن الشركات الرائدة في .شأنھ تزوید الشباب بالمھارات والسمات الضروریة للنجاح

القصیم تقوم بالفعل بإجراء أعمالھا التجاریة في جمیع أنحاء المملكة وعبر دول مجلس 
ھي اللحظة المناسبة ومع ھذا كلھ یتضح أن ھذه .وحول العالم)GCC(التعاون الخلیجي 

.لفرصة رائعة

یعتبر الرخاء واالستثمار الناجح نتاج التطویر المستمر لبیئة األعمال التجاریة بغرض 
وعلى الرغم .مساعدة الشركات على أن تصبح أكثر إنتاجیة على مدار عقود وأجیال عدیدة

.ركیزنا اإلستراتیجيمن أن القصیم تمتلك الفرصة والرؤیة، إال أنھ یجب علینا الحفاظ على ت
إذ تمتلك القصیم القدرة على دعم رؤیة اقتصادیة طویلة األجل، ولكن لكي یتسنى لنا الحفاظ 

على ھذا التركیز یجب علینا جمیعًا أن نواصل سعینا الحثیث من أجل الحفاظ على أقصى 
.درجة من التمیز فیما نفعل

الشبكة االقتصادیة المناسبة في وتتجسد الرؤیة القویة لالستثمار والتطویر والفرصة 
ومن خالل الجھد المدعوم والمنسق، سوف نرى منطقتنا في السنوات القادمة وھي .للقصیم

.تحقق وجودًا تنافسیًا دینامیكیًا في المملكة وفي جمیع أنحاء العالم
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ھا، بتطبیق منھج لفھم االقتصادات قامت مؤسسة مونیتور جروب، لتوجیھ أبحاثھا وتحلیالت
المیزة التنافسیة ’والمجموعات اإلقلیمیة التي تستفید من إطار العمل الموضح في كتاب 

The(‘للدول Competitive Advantage of Nations(من تألیف البروفیسور مایكل إ ،.
دف االقتصادي وفي إطار العمل ھذا، ینبغي أن یكون الھ.بورتر األستاذ في جامعة ھارفارد

الرئیسي ألیة منطقة ھو تحقیق ودعم مستوى معیشة مرتفع وآخذ في االرتفاع لمواطني ھذه 
إذ ترتبط إمكانیات الرخاء واالستثمار لمنطقة ما .المنطقة من خالل االستثمار والتطویر

قیاسھا بقیمة وھذه اإلنتاجیة، أو تحقیق القیمة، یتم . في اقتصادھابنمو اإلنتاجیةارتباطًا وثیقًا 
وتحدد اإلنتاجیة .السلع والخدمات التي یتم إنتاجھا لكل وحدة من وحدات العمالة ورأس المال

-األجور التي یمكن دعمھا، كما تحدد العوائد التي یمكن أن یحققھا المستثمرون في المنطقة 
.وھذان ھما العنصران الرئیسیان لمستوى المعیشة في أیة منطقة

بیئة األعمال التجاریة :جذب االستثمار 

الصناعات    
ذات الصلة 
والداعمة   

الصناعات    
ذات الصلة 
والداعمة   

 سیاق محلي
االستثمار   یشجع 

الدائم في التطویر 
 المنافسة الشدیدة

المنافسین  بین 
المحلیین 

-

 قاعدة ھامة من الموردین
المحلیین القادرین



الطلب المحلي غیر المعتاد 
الشرائح المتخصصة في 

التي یمكن خدمتھا عالمیا

احتیاجاتھم تستبق  العمالء الذین 
احتیاجات العمالء في مكان آخر

 مجموعة أساسیة من العمالء
ذوي المطالبالمحلیین 





 وجود مدخالت
متخصصة عالیة الجودة  :

الموارد البشریة –
الموارد المالیة –
البنیة التحتیة المادیة–
البنیة التحتیة اإلداریة–

البنیة التحتیة للمعلومات–
البنیة التحتیة –

العلمیة والتقنیة 

الموارد الطبیعیة –

 بدًال من المجموعات
الصناعات المنعزلة

ظروف الطلب ظروف الطلب 

سیاق إستر 
اتیجیة ومنافسة  

الشركات   

سیاق إستر 
اتیجیة ومنافسة  

الشركات   

ظروف  
العوامل   

ظروف  
العوامل   

في مقابل االستخدام الشعبي، تفوق كونھا مجرد فعالیة، أو عدد وحدات واإلنتاجیة، 
 المنتجات أو الخدمات قیمةكما أنھا تعتمد أیضًا على .مخرجات اإلنتاج لكل وحدة مدخالت

التي یمكن أن تنتجھا الشركات في المنطقة كما یتم قیاسھا باألسعار التي یمكن أن تطلبھا ھذه 
الرئیسي ألیة منطقة في إیجاد ودعم الظروف التي تمّكن الشركات ویتمثل التحدي .الشركات

وعبر الوقت، تتحدد .الموجودة بھذه المنطقة من تحقیق إنتاجیة عالیة ونمو إنتاجیة مستدام
جاذبیة الرخاء واالستثمار التي تتمتع بھا منطقة ما بقدرتھا على تحقیق واالستفادة تجاریًا من 

یكون /ومن ثم.الموجودة ومن خالل إنشاء مؤسسات جدیدةاالبتكارات، في المؤسسات 
التحدي الرئیسي في تحسین الرخاء وجذب االستثمار ھو إیجاد الظروف المالئمة البتكار 

.مستدام

 اإلقلیمیة التي تعمل بیئة األعمال التجاریةومن المحددات الرئیسیة لإلنتاجیة واالبتكار جودة 
 الممكن وصفھا في أربع فئات رئیسیة تؤثر على كل من وھذه البیئة من.فیھا الشركات

انظر الرسم (اإلنتاجیة التي یمكن أن یحققھا اقتصاد إقلیمي، وكذلك على معدل االبتكار بھ 
).التخطیطي

إن تحقیق مستویات مرتفعة لالبتكار ونمو اإلنتاجیة یعتمد على .ظروف العوامل
موارد البشریة، والبحث األساسي، وجود أعداد متخصصة وعالیة اإلنتاجیة من ال

والتقنیة المطبقة، والبنیة التحتیة، ومصادر رأس المال التي یمكن توفیقھا مع 
احتیاجات الصناعات المحددة؛ 

تؤثر جودة الطلب المحلي تأثیرًا كبیرًا على عملیة إنتاج وتحسین .ظروف الطلب
طقة ما یضغطون على فالعمالء المحنكون األذكیاء في من.المنتجات والخدمات

الشركات من أجل التحسن، كما یقدمون رؤى متعمقة بشأن احتیاجات العمالء 
.القائمة حالیًا والمستقبلیة

إن القواعد والحوافز والضغوط التي تحكم .سیاق إستراتیجیة ومنافسة الشركات
جع أبعاد وشدة المنافسة المحلیة لھا تأثیر جوھري على سیاسات اإلنتاجیة التي تش

االستثمار وتحمي الملكیة الفكریة وتعزز نمو اإلنتاجیة؛ و

من الممكن أن یعمل التورید المحلي من .الصناعات ذات الصلة والداعمة
الموردین القادرین الكائنین في المنطقة على تحسین اإلنتاجیة وتحسین القدرة على 
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فق األفكار االبتكار من خالل السماح باتصال أسرع وأقل تكلفة، وتعزیز تد
.وتحسین المرونة من خالل التعھید لمصادر خارجیة

الموضح أعاله بتقویة نفسھا بنفسھا كما أنھا تعمل بمثابة "المعین"وتقوم النواحي األربع من 
فالمنافسة اإلقلیمیة، على سبیل المثال، تعمل على تحفیز تطویر المجموعات .منظومة

وتقوم المنافسة . أو جذب موردین متخصصینالفریدة من المھارات المتخصصة وتكوین
المحلیة الفعالة بتطویر الطلب المحلي بدرجة أكبر من خالل إیجاد المزید من العمالء ذوي 

.الطلبات

 على كافة المستویات تأثیرًا على بیئة األعمال القطاع العاموفي كل االقتصادات، یشكل 
ویتمثل الدور المالئم للحكومة في تحسین بیئة .التجاریة واإلمكانیات االبتكاریة للمجموعات

.األعمال التجاریة بدًال من التدخل بشكل مباشر في العملیة التنافسیة

:وللقطاع العام أربعة أدوار رئیسیة في االقتصاد

 تحسین جودة المدخالت األساسیة التي تستفید منھا الشركات، مثل الموارد البشریة
والتقنیة ورأس المال؛والبنیة التحتیة المادیة 

فمن .وضع القواعد والتنظیمات والحوافز التي من شأنھا تشجیع االبتكار والتطویر
خالل التنظیمات وسیاسة الضرائب وتطبیق مكافحة االحتكار، تؤثر السیاسات 

الحكومیة على المناخ الذي تتنافس فیھ الشركات؛

 واالستفادة من المجموعات المحلیة وتعزیز تكوینھا؛

 تشجیع الشركات المحلیة والمواطنین على اختیار المنافسة، من خالل تعلیمھم
.قواعد المنافسة الدولیة وتوضیح إستراتیجیة اقتصاد شاملة لھم

وباإلضافة إلى القطاع العام، یضطلع الكثیر من المؤسسات الوطنیة والمحلیة بدور في 
 في الوقت الذي تصبح لجامعات والمدارساإذ یتزاید تأثیر .التنافسیة والتطویر االقتصادي

 أیضًا القطاع الخاصوقد أصبح .فیھ المعرفة والتقنیة من األمور الھامة للغایة في المنافسة

فالقطاع الخاص لیس :فاعًال حاسم األھمیة في تحسین التنافسیة ووضع السیاسة االقتصادیة
 یلعب كذلك دورًا ھامًا في تشكیل ھذه سلبیًا لبیئة األعمال التجاریة فحسب، وإنما‘مستھلكًا’

وتلعب الشركات الفردیة بجانب ھیئات الصناعات الجماعیة أدوارًا ھامة في تحسین .البیئة
.البنیة التحتیة وتنظیم التدریب وتطویر أسواق التصدیر

 المنظمات والشبكات الرسمیة وغیر الرسمیة التي تقوم -مؤسسات التعاونوأخیرًا، نجد أن 
 من الممكن -یل تبادل المعلومات والتقنیة، وتعزیز أشكال عدیدة من التنسیق والتعاون بتسھ

.أن تساھم في تحسین بیئة األعمال التجاریة في مجموعة اقتصادیة ما أو في االقتصاد ككل
وتشتمل مؤسسات التعاون النموذجیة على الغرف التجاریة والمنظمات الصناعیة ومكاتب 

وتعتبر ھذه المؤسسات أدوات فعالة تتمكن .ز دعم األعمال التجاریةنقل التقنیة ومراك
الشركات من خاللھا من تطویر القدرة االبتكاریة واإلنتاجیة للمجموعة االقتصادیة الخاصة 

.بھا ولالقتصاد اإلقلیمي

ویؤدي التفاعل بین المؤسسات والشركات في ھذه الفئات األربع إلى تحقیق تكوین 
مجرد أن تتكون المجموعة، تصبح الصناعات التي تشكلھا تقوي نفسھا وب.المجموعات

وتتدفق المعلومات بسھولة، وتتعرف الشركات على أفضل الممارسات وعوامل .بنفسھا
.الكفاءة بشكل أسرع، وتزداد سرعة االبتكار من خالل العالقات بین العمالء والموردین

وتنتشر .نفسھا مع احتیاجات المجموعاتوتكیف المؤسسات من قبیل الكلیات والجامعات 
المنافسة في إحدى الصناعات إلى الصناعات األخرى في المجموعة من خالل الفوائد 

أما الشركات ذات الصلة والداعمة فتنتقل إلى المنطقة، أو .العرضیة أو التنوع ذي الصلة
وات عدیدة، تصبح ومن خالل عملیة تراكمیة، تحدث غالبًا على مدار سن.تبدأ وتنمو ھناك

.المنطقة مستودعًا للخبرة المتخصصة والتقنیة والمؤسسات التي تتنافس في مجال معین

وعن طریق تحقیق المیزات مقارنة بالمناطق التنافسیة، فإن عملیة التطویر المتخصص ھذه 
ویعتبر تحقیق ھذه المیزات ھو الھدف .سوف تجعل منطقة ما أكثر جذبًا للمستثمرین

اتیجي للشبكة االقتصادیة للقصیماإلستر

.
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:1القسم 
فرص االستثمار والتطویر في القصیم

الشبكة
االقتصادیة

بالقصیم
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الرؤیة والمھمة للقصیم

مھمة القصیممھمة القصیم

 عن طریق إنشاء بیئة أعمال تجاریة مشجعة لالستثمار،         رخاء متوازنسوف تسعى القصیم لتحقیق  
.والھندسیةوتنفیذ شبكة القصیم االقتصادیة، ودعم تطویر المھارات التجاریة 

 في مجموعات الزراعة ومواد البناء والرعایة الصحیة النمو المستدامسیتم دعم ھذا الرخاء بواسطة 
.واألدویة والسیاحة وتقنیة المعلومات واالتصاالت

 عبر كافة أنحاء القصیم، وسوف    ستتم موازنة التطویرلضمان مشاركة الفوائد على نطاق واسع، 
.المعیشیةیشمل ذلك االستثمار في التعلیم والموارد االجتماعیة والظروف 

 الجمع بین الفرص الحدیثة -یعبر عن الراث التجاري لشعب القصیمإن تطویر القصیم سوف   
.وتحویل المنطقة إلى مركز اقتصادي حیوي في قلب السعودیة-والسمات التقلیدیة 

تحقیق الرخاء وتبني التغییر 

بشكل فعال وبناء مكان لیصبح 

.منزًال

مھمة القصیممھمة القصیمبیان مھمة القصیم

 عن طریق إنشاء بیئة أعمال تجاریة مشجعة لالستثمار،         رخاء متوازنسوف تسعى القصیم لتحقیق  
.والھندسیةوتنفیذ شبكة القصیم االقتصادیة، ودعم تطویر المھارات التجاریة 

 في مجموعات الزراعة ومواد البناء والرعایة الصحیة النمو المستدامسیتم دعم ھذا الرخاء بواسطة 
.واألدویة والسیاحة وتقنیة المعلومات واالتصاالت

 عبر كافة أنحاء القصیم، وسوف    ستتم موازنة التطویرلضمان مشاركة الفوائد على نطاق واسع، 
.المعیشیةیشمل ذلك االستثمار في التعلیم والموارد االجتماعیة والظروف 

 الجمع بین الفرص الحدیثة -یعبر عن الراث التجاري لشعب القصیمإن تطویر القصیم سوف   
.وتحویل المنطقة إلى مركز اقتصادي حیوي في قلب السعودیة-والسمات التقلیدیة 

تحقیق الرخاء وتبني التغییر 

بشكل فعال وبناء مكان لیصبح 

.منزًال

بیان مھمة القصیم
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مقاییس ومراحل تطویر القصیم

المراحل الناتجة:الرؤیة والمھمة للقصیم

الرؤیة والمھمة للقصیم

مقاییس التطویر

20122012 20172017 20222022

المراحلالمراحل

(السعودیون(مؤشر البطالة  3فرص التوظیف)1.00=2007)

1بیئة أعمال نشطة2007/إجمالي زیادة تدفق االستثمار 

2
:السعودیون(متوسط األجور السنویة بالقصیم 

/القطاع الخاص متوسط األجور السنویة )
)القطاع الخاص:السعودیون(بالمملكة 

 الرخاء المتزاید

نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غیر 
نصیب الفرد من الناتج المحلي /النفطي بالقصیم 

اإلجمالي غیر النفطي بالمملكة

.30.40.55.75

100%

100%

+350%

110%85%70%

110%90%75%

+400%+300%+150%

النتائج المرجوة  كیفیة القیاس 20272027
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وصف الشبكة االقتصادیة

تمثل الشبكة االقتصادیة للقصیم منھجًا إستراتیجیًا متعدد األوجھ لتطویر فرص االستثمار 
سوف تقوم الشبكة، التي تعمل بمثابة منظمة شاملة للتطویر العقاري .ة داخل القصیمالمتوفر

والخدمات الرأسمالیة وخبرة إدارة األعمال التجاریة وأنشطة التنافسیة االقتصادیة، بتحفیز 
وعالوة على ذلك، .النمو االقتصادي وإیجاد فرص العمل واالستثمار الجذابة لسكان القصیم

بكة على تمكین تكامل األعمال التجاریة الجدیدة مع المؤسسات الموجودة، سوف تعمل الش
وبطریقة مماثلة .مع ضمان احتفاظ النمو والتغیر في المنطقة بسمتي التوازن واالستدامة

سوف تعمل الشبكة على تمكین كل المدن والبالد في منطقة القصیم من المشاركة في فرص 
‘مناطق تطویر المجموعات’دي، عن طریق توزیع التطویر العقاري والنمو االقتصا

.بطریقة إستراتیجیة على جمیع أنحاء المنطقة

فوائد شبكة القصیم االقتصادیةفوائد شبكة القصیم االقتصادیةفوائد شبكة القصیم االقتصادیة

فرص استثمار جذابة

إنتاجیة محسنة

فرص عمل للمدیرین والمھندسین المھرة

التنّوع االقتصادي

النمو المتوازن

تحقیق التكامل مع األنشطة الموجودة

استدامة على المدى الطویل

فرص استثمار جذابة

إنتاجیة محسنة

فرص عمل للمدیرین والمھندسین المھرة

التنّوع االقتصادي

النمو المتوازن

تحقیق التكامل مع األنشطة الموجودة

استدامة على المدى الطویل

فوائد شبكة القصیم االقتصادیةفوائد شبكة القصیم االقتصادیةفوائد شبكة القصیم االقتصادیة

فرص استثمار جذابة

إنتاجیة محسنة

فرص عمل للمدیرین والمھندسین المھرة

التنّوع االقتصادي

النمو المتوازن

تحقیق التكامل مع األنشطة الموجودة

استدامة على المدى الطویل

فرص استثمار جذابة

إنتاجیة محسنة

فرص عمل للمدیرین والمھندسین المھرة

التنّوع االقتصادي

النمو المتوازن

تحقیق التكامل مع األنشطة الموجودة

استدامة على المدى الطویل

مناطق تطویر :وتقوم الشبكة االقتصادیة للقصیم على ثالثة أعمدة من الفرص
وسوف یتم وصف كل .المجموعات؛ وشركة القصیم للتنمیة؛ ومركز االستثمار في القصیم

 في األقسام الالحقة؛ أما القسم الحالي فسوف یصف األعمدة من ھذه األعمدة بالتفصیل

الثالثة بوجھ عام، ویشرح كیف ترتبط ھذه األعمدة معًا في شبكة متكاملة لتحقیق برنامج 
.تطویر اقتصادي مخصص وفقًا للسمات الفریدة لمنطقة القصیم

مناطق تطویر المجموعات

قتصادیة للقصیم سوف یتمثل في مجموعة العنصر الملموس بالدرجة األكبر في الشبكة اال
المتخصصة، التي تم إنشاؤھا في مواقع إستراتیجیة عبر ‘مناطق تطویر المجموعات’من 

وتمثل مناطق التطویر ھذه مشروعات للتطویر العقاري المصممة لخدمة .المنطقة
االحتیاجات الخاصة للمجموعات االقتصادیة ذات األولویة

.احتیاجات مجموعات محددة بطرق عدیدة‘مناطق التطویر’ومن الممكن أن تخدم 

سمات مناطق تطویر المجموعاتسمات مناطق تطویر المجموعاتسمات مناطق تطویر المجموعات

 والداعمةالتركیز الشدید لألعمال التجاریة ذات الصلة

فرص ھائلة للتطویر العقاري

 معامل أو مكاتب أو مباني تصنیع مخصصة وفقًا
الحتیاجات المجموعات

مرافق عامة لتحسین الظروف المعیشیة

بنیة تحتیة عالیة الجودة

سمات مناطق تطویر المجموعاتسمات مناطق تطویر المجموعاتسمات مناطق تطویر المجموعات

 والداعمةالتركیز الشدید لألعمال التجاریة ذات الصلة

فرص ھائلة للتطویر العقاري

 معامل أو مكاتب أو مباني تصنیع مخصصة وفقًا
الحتیاجات المجموعات

مرافق عامة لتحسین الظروف المعیشیة

بنیة تحتیة عالیة الجودة

والشيء األكثر أھمیة ھو أن الحقیقة البسیطة المتمثلة في أن األعمال التجاریة المرتبطة 
ببعضھا سوف توجد في أماكن قریبة من بعضھا البعض سوف تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة 

ألكثر المدن والمناطق نجاحًا في العالم أن وقد أظھرت الدراسات العلمیة .للمجموعة بأكملھا
وضع األعمال التجاریة المماثلة بجوار بعضھا البعض یفید كل عمل تجاري عن طریق 
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العمیل؛ وعن طریق إتاحة التنسیق في أنشطة التسویق /تسھیل إقامة العالقات بین الموّرد 
ألفضل ’سریع والتدریب والعالقات الحكومیة؛ وكذلك عن طریق دعم االنتشار ال

كما یساعد التطویر القائم على المجموعات .في كل أنشطة األعمال التجاریة‘الممارسات
في تحسین قدرة الشركات على االبتكار واالستجابة للتحدیات التنافسیة، مع ضمان 

.استمرارھا في التمتع بالمیزة التنافسیة على المدى الطویل

 إمكانیات خاصة في البنیة التحتیة تالئم كذلك على‘مناطق التطویر’سوف تحتوي 
وعلى سبیل المثال، نجد أن منطقة تقنیة المعلومات واالتصاالت .احتیاجات كل مجموعات

المصممة لتضم وصول إنترنت عریض النطاق من الطراز العالمي سوف تعمل على 
.ه المنطقةتحسین تنافسیة شركات تقنیة المعلومات واالتصاالت التي توجد مكاتبھا في ھذ

وبالمثل، فإن المنطقة الزراعیة التي تتضمن تسھیالت أسواق ولوجیستیات متخصصة أو 
منطقة الرعایة الصحیة التي تتضمن مساحة معامل متخصصة، سوف تكون جذابة للغایة 

وسوف تتم مناقشة القدرات .بالنسبة لألعمال التجاریة في كل من ھاتین المجموعتین
. منطقة بالتفصیل في األقسام الالحقةالخاصة الضروریة لكل

إن ربط العدید من مناطق تطویر المجموعات في شبكة إقلیمیة، بدًال من تركیز االستثمار 
كلھ في موقع واحد، یجعل من الممكن تحقیق النمو المتوازن لألعمال التجاریة الجدیدة 

ین االعتبار إلى سمات وینبغي أن تنظر مواقع المناطق بع.ودمجھا مع المؤسسات الموجودة
وعلى سبیل المثال، من الممكن أن یخلص صانعو .وقدرات المدن والبالد الموجودة

القرارات اإلقلیمیون إلى أن السمات الثقافیة واالقتصادیة الفریدة لعنیزة تجعلھا موقعًا مثالیًا 
طقة تطویر الرعایة ، في حین ربما تكون البكیریة خیارًا مثالیًا لمن‘منطقة تطویر السیاحة’لـ 

وقد یصح أیضًا أن التطویر المستمر لجامعة القصیم، وقربھا من المطار ومن .الصحیة
.وسائل المواصالت السریعة، یجعل المنطقة المجاورة للجامعة موقعًا واعدًا للغایة للتطویر

د من، إن توزیع االستثمار بھذه الطریقة یضمن أن التطویر الجدید سوف یساھم في، ویستفی
یعني ذلك أیضًا أنھ حتى إذا كانت أیة منطقة تطویر .األعمال التجاریة والموارد الموجودة

واحدة تواجھ صعوبات تحد من نجاحھا، فمن الممكن أن یستمر ازدھار ونجاح مناطق 
وعلى الرغم من أن الموقع المحدد لمناطق تطویر المجموعات سوف .التطویر األخرى

وارد مستثمري القطاع الخاص والمسئولین الحكومیین، إال أن مبدأ یعتمد على قرارات وم
.النمو الموزع یعتبر عنصرًا حاسم األھمیة في استخالص أعظم األثر من تنفیذ الشبكة

وسوف یعتمد بناء مناطق التطویر ھذه على مبادرة مستثمري القطاع الخاص والموارد 
ا في ذلك مساحة المكاتب أو المعامل أو المساحة فتطویر المناطق الكبیرة، بم.المتوفرة لدیھم

الصناعیة المخصصة وفقًا الحتیاجات مجموعة محددة، عالوة على دعم البنیة التحتیة 

والمرافق العامة مثل المتنزھات والمطاعم والفنادق وأماكن التسوق، سوف یتطلب مبالغ 
وإذا أمكن .قدر من األھمیةوتقع كل من الرؤیة والقیادة على نفس ال.ضخمة من رأس المال

دمج الموارد المالیة والرؤیة واإلستراتیجیة والقیادة في جھد مستدام لتطویر شبكة من مناطق 
تطویر المجموعات، فسوف یكون نتاج ذلك في ھذه الحالة ھو التطویر واالبتكار والفرصة 

.المناسبة

شركة القصیم للتنمیة

، وھي )QDC(‘شركة القصیم للتنمیة’للقصیم ھو العمود الثاني في الشبكة االقتصادیة 
عبارة عن أداة مالیة مبتكرة من شأنھا تحفیز إقامة مناطق تطویر المجموعات مع توفیر 

وسوف یتم .رأس المال والخبرة الضروریین إلنشاء ونمو الشركات الموجودة في كل منطقة
العوائق الھامة التي تقف في بطریقة من شأنھا التعامل مع ‘شركة القصیم للتنمیة’ھیكلة 

طریق النمو االقتصادي في القصیم، مع زیادة الفرص إلى أقصى حد بالنسبة للمستثمرین 
تجمع ھذه الشركة أیضًا بین األنواع المختلفة من الخدمات الرأسمالیة وذلك .والمدیرین بھا

مجال النشاط لتلبیة االحتیاجات المختلفة للمجموعات واألعمال التجاریة الفریدة في 
.االقتصادي الموجود في القصیم

الوظائف األساسیة لشركة القصیم للتنمیةالوظائف األساسیة لشركة القصیم للتنمیةالوظائف األساسیة لشركة القصیم للتنمیة

 التطویر العقاري

   إدارة األعمال ووضع إستراتیجیاتھا

 تحلیل االستثمار

 اإلدارة المالیة

الوظائف األساسیة لشركة القصیم للتنمیةالوظائف األساسیة لشركة القصیم للتنمیةالوظائف األساسیة لشركة القصیم للتنمیة

 التطویر العقاري

   إدارة األعمال ووضع إستراتیجیاتھا

 تحلیل االستثمار

 اإلدارة المالیة

شركة أسھم ’و‘شركة قابضة’وسوف تعمل شركة القصیم للتنمیة في شكل مزیج مبتكر من 
؛ وسوف یسمح لھا ھذا المزیج بالتعامل مع ‘رأس مال النمو’تقلیدیة وتوفیر ‘خاصة

مكن جمع ھذه ومن الم.االحتیاجات الخاصة لألعمال التجاریة في مختلف المجموعات
الخدمات الرأسمالیة مع خبرة اإلدارة، ومع منظور إستراتیجي یحیط بالمنطقة بأكملھا، ومع 

وعلى سبیل .رؤیة متعمقة ممیزة بشأن السمة الممیزة للقصیم من أجل تحقیق قیمة جوھریة
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المثال، قد یتطلب تطویر مجموعة الزراعة داخل منطقة القصیم تأكیدًا خاصًا على إعادة 
وعلى الرغم من أنشطة التصنیع واإلنتاج والتسویق ذات القیمة .مویل المؤسسات الموجودةت

المضافة قد تم تحدید أنھا أھم متجھات تحقیق القیمة في ھذه المجموعة، إال أن األعمال 
التجاریة الموجودة تكون غیر قادرة بوجھ عام على تحقیق ھذه القیمة بسبب العجز المزدوج 

وباستفادة شركة القصیم للتنمیة من موارد .ستراتیجیة ورأس مال النموفي الرؤیة اإل
مستثمریھا وخبرة مدیریھا، فإنھا سوف تتمكن من التعامل مع أوجھ العجز بطریقة من شأنھا 

.تحقیق القیمة للمستثمرین والمدیرین مع المساھمة في رخاء المجموعة ورخاء القصیم ككل

، )IPO(‘اكتتاب عام’لتبرعات، وربما أخیرًا من خالل ومن خالل جوالت عدیدة لجمع ا
سوف توفر شركة القصیم للتنمیة فرصة جذابة للمستثمرین المالیین الذین تربطھم صالت 

ومع رؤیتھا .بالقصیم، وكذلك باألفراد والمؤسسات من بقیة أنحاء المملكة وفي منطقة الخلیج
فرص الموجودة في القصیم، تعد شركة المتعمقة غیر المسبوقة ووصولھا الفرید إلى ال

.القصیم للتنمیة بأن تكون عامل تحفیز فریدًا للنمو وكذلك أداة قویة لالستثمار

مركز االستثمار في القصیم

‘مركز االستثمار في القصیم’یعتبر العمود الثالث في الشبكة االقتصادیة للقصیم ھو 
)QIC(یتمثل ھدف ھذا .ستثمار في القصیم، الذي یمثل مكتبًا مخصصًا لتحسین بیئة اال

المركز في قیادة عملیة التغییر طویلة األجل التي تشمل كافة عناصر بیئة األعمال التجاریة 
وفي .الحكومة واألعمال التجاریة والمستثمرین والعاملین والمؤسسات التعلیمیة:في القصیم

مرة التي تبذلھا الغرفة التجاریة حین أن ھذا المركز سوف یكون مكمًال طبیعیًا للجھود المست
والصناعیة بالقصیم، ومن الممكن أن یزدھر كوظیفة داخلیة للغرفة، إال أنھ من الممكن أن 

.یكون فعاًال كمكتب مستقل أو كفرع من وزارة حكومیة فحسب

وفي المناخ العالمي الحالي الذي یتسم بالنمو السریع والفرص غیر المسبوقة واالتصال 
متزاید، نجد أن الموارد المالیة یتم استثمارھا دومًا حیثما یكون مرحبًا بھا على أكبر البیني ال

وبالنظر إلى انضمام المملكة حدیثًا إلى منظمة التجارة العالمیة والتطویر المستمر .نحو
للمدن االقتصادیة في أنحاء المملكة وفرص االستثمار الضخم المتوفرة في جمیع أنحاء 

.یجب على القصیم بذل جھود كبیرة حتى یتم اعتبارھا موقعًا تنافسیًا لالستثمارالعالم، فإنھ 
وسوف یكون مركز االستثمار في القصیم بمثابة القوة الرائدة على رأس ھذه الجھود 

.التحولیة

التي تركز على تحسین ‘فرق عمل التنافسیة’وسوف یشرف المركز على سلسلة من 
وسوف تتمتع فرق العمل ھذه بالقدرة . التجاریة في القصیمعناصر محددة في بیئة األعمال

الفریدة على تنظیم العمل المنسق بین مختلف األعمال التجاریة والمؤسسات والوكاالت 
فمثًال، إلنشاء .الحكومیة، ومن ثم یمكنھا تحقیق موازاة العمل الذي سیسفر عن أعظم األثر

الضروري أن یتعاون كل من العمل التجاري مجموعة تنافسیة للرعایة الصحیة، سیكون من 
ووزارة الصحة وجامعة القصیم في مبادرات التدریب والتنظیم والتخطیط؛ ویعتبر فریق 

وینبغي أن یضم كل فریق عمل أصحاب .العمل منبرًا لتطویر وإدارة مثل ھذه المبادرات
، على سبیل إذ ینبغي.المصالح من مختلف المؤسسات ذات الصلة بمھمة كل فریق عمل

المثال، أال یضم فریق عمل الرعایة الصحیة مدیري المستشفیات والعیادات الكبرى فحسب، 
بل ینبغي أن یضم كذلك ممثلین عن وزارة الصحة وكلیات الطب والصیدلة العالجیة في 

.جامعة القصیم

فرق العمل التابعة لمركز القصیم لالستثمارفرق العمل التابعة لمركز القصیم لالستثمارفرق العمل التابعة لمركز القصیم لالستثمار

عالقات بالمستثمرین

خدمات دعم األعمال التجاریة

التسویق والعالقات العامة

التعلیم والتدریب

النقل

الزراعة وتصنیع األغذیة

مواد البناء والتشیید

الرعایة الصحیة

األدویة

السیاحة

تقنیة المعلومات واالتصاالت

بیئة األعمال التجاریة نمو المجموعات واالستثمار فیھا

فرق العمل التابعة لمركز القصیم لالستثمارفرق العمل التابعة لمركز القصیم لالستثمارفرق العمل التابعة لمركز القصیم لالستثمار

عالقات بالمستثمرین

خدمات دعم األعمال التجاریة

التسویق والعالقات العامة

التعلیم والتدریب

النقل

الزراعة وتصنیع األغذیة

مواد البناء والتشیید

الرعایة الصحیة

األدویة

السیاحة

تقنیة المعلومات واالتصاالت

بیئة األعمال التجاریة نمو المجموعات واالستثمار فیھا

تطیع وفي بعض الحاالت، تس.ینبغي أن تكون فرق العمل ھذه مكمًال للمؤسسات الموجودة
المؤسسات الموجودة، مثل مكتب القصیم التابع للجنة العلیا للسیاحة، أداء كافة الوظائف 
الموكل بھا فریق عمل ما كما یمكنھا التنسیق مع مركز االستثمار في القصیم مع االحتفاظ 

وبالمثل، من الممكن تعدیل مھمة لجان الصناعة الموجودة في الغرفة .باستقاللھا القائم
.یة والصناعیة بالقصیم لتعمل بمثابة فرق عملالتجار

قد حدد أھدافًا قصیرة المدى لكل فریق ‘مشروع إستراتیجیة القصیم’وعلى الرغم من أن 
، فسوف یتعین تعدیل أھداف فرق العمل ھذه بشكل مستمر بواسطة )انظر الملحق(عمل 

یعتبر ھذا الجھد المستدام .مقیادتھا وذلك استجابًة لألولویات والظروف المتغیرة داخل القصی
سریع االستجابة عنصرًا أساسیًا في جذب االستثمار إلى القصیم، ومن ثم تحریر اإلمكانیات 

لقصیماالقتصادیةل
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:2القسم 
خطة التنفیذ الخاصة بالشبكة االقتصادیة للقصیم

الشبكة
االقتصادیة

بالقصیم
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 تعیین رئیس لمركز القصیم
)QIC(لالستثمار 

وضع میزانیة

 بدء برنامج العالقات العامة
والتسویق الخاص بشبكة 

القصیم االقتصادیة 
)QEN(

تعیین مجلس إدارة

 إنھاء األھداف المالیة
والتنظیمیة

 إجراء تقییم لمتطلبات
مناطق تطویر المجموعات

 تحدید المستثمرین المحتملین
من المؤسسات والقطاع 

الخاص

 المرحلة االولى من مناطق
تطویر المجموعات 

)CDZs( التي حققتھا شركة
)QDC(القصیم للتنمیة 

بدء دراسات تخطیط المساحة

 تعیین موظفین مالیین
وإداریین

 بدء وضع إستراتیجیة خاصة
بالمجموعة

 بدء االتصال بالمستثمرین
المحتملین من المؤسسات 

والقطاع الخاص

 شراء األراضي الخاصة
بمناطق تطویر المجموعات

 إجراء دراسات تخطیط
المساحة

 بدء أعمال تطویر البنیة
التحتیة

 مواصلة أعمال تطویر البنیة
التحتیة

 بدء تشیید المباني السكنیة
وذات األغراض التجاریة

 بدء تشیید المباني التجاریة
وذات األغراض التجاریة

 الموجة ’االلتزام من جانب
من المستأجرین ‘األولى

والمستثمرین في نقطة 
االرتكاز

 اإلشراف على تنمیة مناطق
تطویر المجموعات

 من  ‘الجولة األولى’تقییم
فرص االستثمار

 توفیر الجولة األولى من
التمویل

 اإلشراف على تنمیة مناطق
تطویر المجموعات

 تنفیذ الجولة األولى من
المعامالت االستثماریة

مواصلة تقییم الفرص

 اإلشراف على تنمیة مناطق
تطویر المجموعات

 تنفیذ الجولة األولى من
المعامالت االستثماریة

مواصلة تقییم الفرص

تعیین رئیس لفریق العمل

اختیار أعضاء فریق العمل

 وضع األھداف اإلستراتیجیة
والمبادرات المحددة  

أولویاتھا لكل فریق عمل

 البدء في تنفیذ المبادرات
المحددة أولویاتھا

 مواصلة تنفیذ المبادرات
المحددة أولویاتھا

 تقییم األھداف والمبادرات
2009لعام  

 مواصلة تنفیذ المبادرات
المحددة أولویاتھا

2008 و2007خطة التنفیذ لعامي    
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استعراض التنفیذ الخاص بشركة القصیم للتنمیة

عبارة عن أداة مالیة مبتكرة من شأنھا تحفیز إقامة مناطق )QDC(‘شركة القصیم للتنمیة’
تطویر المجموعات مع توفیر رأس المال والخبرة الضروریین إلنشاء ونمو الشركات 

.الموجودة في كل منطقة

المنطق اإلستراتیجي لشركة القصیم للتنمیة

ة واستغالل الخبرة سوف تتمكن شركة القصیم للتنمیة، عن طریق تجمیع الموارد المالی
اإلداریة واإلستراتیجیة عالیة الجودة لدعم االستثمارات، من تحقیق عوائد فوق المعدل مع 

.تحقیق تراث من النمو في القصیم

على الرغم من أن حقوق اتخاذ القرارات النھائیة المتعلقة بتنفیذ شركة القصیم للتنمیة تقع في 
.ذا القسم استعراضًا للمفھوم اإلستراتیجي للشركةأیدي مدیریھا ومستثمریھا، فسوف یقدم ھ

المخطط المنطقي لشركة القصیم للتنمیة

المدخالت المخرجات األثر

S
IT

U
T

A
T

IO
N

ما الذي نفعلھ

 توفیر رأس مال المخاطرة
إلى أصحاب المشروعات

 إعادة تمویل المؤسسات
ذات األداء السیئ

 بناء وامتالك األعمال
التجاریة التنافسیة

 تنفیذ إستراتیجیات تطویر
المجموعات جنبًا إلى جنب 

مع برامج التنافسیة 
اإلقلیمیة

من الذین نصل إلیھم

 المستثمرین المحلیین
والدولیین

 أصحاب المشروعات
المحلیین

 أفراد الشعب السعودي
الذین یمكن توظیفھم

 الجامعات ومؤسسات
التدریب المحلیة والداخلیة 

والدولیة

ما الذي نقدمھ

رأس المال للقطاع الخاص

التطویر العقاري

 الخبرة في إستراتیجیات وإدارة
األعمال التجاریة

 القیادة وااللتزام بجانب المصالح
االقتصادیة للقصیم

المدى القصیر

 زیادة االستثمار في
التطویر االقتصادي 

للقصیم

 تحسین الوعي العام
بفرص القصیم 

االقتصادیة

المدى المتوسط

 تطویر مجموعات خدمات
‘بذاتھاقائمة ’وإنتاج 

وتصل إلى األسواق 
اإلقلیمیة

 الفرص والمرافق التي
تجذب وتحتفظ 

بالمھندسین ومدیر 
األعمال التجاریة ذوي 

المھارة العالیة

المدى الطویل

 زیادة االستثمار األجنبي
المباشر

النضوج والتنوع االقتصادي

 المنتجات والخدمات القابلة
للتصدیر في الصناعات ذات 

التقنیة العالیة

إنشاء شركات عالمیة

زیادة الرخاء

افتراضات عوامل داخلیة

الدعم المالي من جانب الحكومة
 المشاركة في تطویر المدن

االقتصادیة
 رعایة مبادرات تطویر

مثل شراكات (المجموعات 
)الجامعات

تحّسن بیئة األعمال التجاریة

 أصحاب المشروعات والمدیرین
القادرین والمتحفزین

 مشاركة المستثمرین من
المؤسسات

الفرص

عوامل خارجیة

المخاطر
الصدمات المالیة الخارجیة
 اإلمداد غیر الكافي من المدیرین

المھرة

محركات التغیر االقتصادي

تحسین قیمة المجموعات الموجودة

 عالیة القیمة’تشجیع تطویر مجموعات جدیدة‘
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محركات القیم وتنفیذ االستثمار على مراحل

سوف تقوم شركة القصیم للتنمیة بوضع االستثمارات في األعمال التجاریة الجدیدة 
إن تقییم إمكانیات ھذه األعمال التجاریة وتنفیذ توجھھا .والموجودة داخل القصیم

إدارة تشغیلھا الیومي، كل ذلك سوف یتطلب تحلي شركة القصیم للتنمیة اإلستراتیجي و
.بالخبرة الخاصة بالمجموعات

ینبغي تقسیم مخطط ضخ االستثمار الخاص بشركة القصیم للتنمیة إلى مراحل فوریة 
وینبغي أن تشتمل األولویات .وأخرى طویلة األجل، ألن تطور ھذه الخبرة یستغرق وقتًا

لى المجموعات التي تواجھ عوائق منخفضة وتتمتع بحضور قوي في قصیرة األجل ع
.المنطقة

شركة القصیم للتنمیة  

محركات التغیر االقتصادي وأھداف االستثمار اإلستراتیجیة

تحسین قیمة تحسین قیمة 

المجموعات الموجودةالمجموعات الموجودة
تشجیع تطویر تشجیع تطویر 

عالیة عالیة ’’مجموعات جدیدة مجموعات جدیدة 
‘‘الجودةالجودة

الزراعة  .1
استخدام أسالیب اإلنتاج الفعالة

إنتاج منتجات التصدیر عالیة الجودة

 تطویر قدرات التسویق والتصنیع ذات القیمة
المضافة  

مواد البناء .2
 خدمة األسواق المحلیة

دعم تشیید المدینة االقتصادیة–

تطویر مزایا كبیرة في اإلنتاج

االستغالل التجاري للموارد الطبیعیة

الصحة.3
توسیع القدرة األساسیة والحادة

تطویر خدمات متمیزة

    إنشاء مقدمي الخدمة المنفصلین للخدمات
الداعمة 

محركات التغیر االقتصادي لشركة القصیم للتنمیة 

أولویات االستثمار الفوریة

السیاحة.4
   توفیر منشآت للزوار الموجودین والمسافرین

العابرین

 تطویر أماكن جذب ومساكن تكون بمثابة وجھة

األدویة.5
 تحقیق میزة في منتجات األدویة التي تؤخذ

دون وصف اعتمادًا على إمكانیات التسویق 
واالسم التجاري 

 زیادة القدرة اإلنتاجیة للعقاقیر التي ال تحمل
اسمًا تجاریًا

تقنیة المعلومات واالتصاالت .6
 بناء أساس لالستثمار المستقبلي في خدمات

أكثر تقدمًا لتقنیة المعلومات واالتصاالت   

فرص االستثمار على المدى الطویل
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األنشطة ووظائف الدعم

سوف یتعین على منطقة تطویر القصیم أن تتولى مجموعة متنوعة من األنشطة خالل دورة 
ونظرًا ألن ھذه األنشطة تتطلب قدرات مختلفة للغایة، فمن الھام أن تتمكن .حیاة االستثمار

كة القصیم للتنمیة من الوصول إلى خبرة من الطراز العالمي في إدارة االستثمار، وإلى شر
.الموارد المالیة الضروریة لجذب تلك الخبرة

غیر أنھ على مدار دورة حیاة االستثمار بأكملھا، سوف تتمكن الشركة من االستفادة من 
 إثراء ھذه الخبرة على نحو وسیتم.الخبرة اإلداریة واإلستراتیجیة الخاصة بالمجموعات

مستمر مع اكتساب شركة القصیم للتنمیة للخبرة، ومن الممكن تدعیمھا بالعالقات الوثیقة مع 
.قادة األعمال التجاریة اإلقلیمیة

األنشطة الرئیسیة لشركة القصیم للتنمیة

تحدید فرص االستثمارتحدید فرص االستثمارتحدید فرص االستثمار تقییم االستثماراتتقییم االستثماراتتقییم االستثمارات تنفیذ المعامالتتنفیذ المعامالتتنفیذ المعامالت إدارة الشركات التابعةإدارة الشركات التابعةإدارة الشركات التابعة إیقاف االستثمارات/إنھاء   إیقاف االستثماراتإیقاف االستثمارات//إنھاء  إنھاء  

  برنامج إقامة المشروعات

   شبكات عالقات شركة القصیم
للتنمیة

الخارجیةالوساطات 

 سمات الصناعة

نقاط القوة التنافسیة

 النمو/إمكانیة التطویر

 جودة اإلدارة

    فرص الشركة في إضافة قیمة

  اإلیقاف/إمكانیة اإلنھاء

 المراجعة  /التحلیل المالي
المالیة

  تصمیم أدوات االستثمار/
ھیكل رأس المال  

 ورقة الشروط

اتفاقیة البیع والشراء

  االجتھاد الواجب لفریق اإلدارة

   االجتھاد الواجب للمجال
المحاسبي/القانوني /التجاري 

اتفاقیات التمویل

اتفاقیات المساھمین

     المساھمات من جانب اإلدارة
الداخلیة للشركة ووظائف دعم 

اإلستراتیجیات

   التكامل مع الشركات التابعة

  مثل (االتصال بمؤسسات القصیم
)الوزارات، الجامعات 

 لكل  ‘المرحلة النھائیة’تحدید
مجموعة لالستثمار 

تقییم فرص اإلنھاء

التفاوض مع المشتري –

إدارة االجتھاد الواجب   –
للمشتري 

تقییم فرص اإلیقاف

وضع إستراتیجیة نمو –
طویلة األجل

دورة حیاة االستثمار لشركة القصیم للتنمیة

وظائف الدعم الخاصة بشركة القصیم للتنمیة

عالقات المستثمرینعالقات المستثمرین تحلیل االستثمارتحلیل االستثمار الوظائف القانونیة 
والمحاسبیة

الوظائف القانونیة 
والمحاسبیة

استشاریو اإلدارة 
الداخلیة

استشاریو اإلدارة 
الداخلیة

احتضان إقامة 
المشروعات

احتضان إقامة 
المشروعات

تحلیل االستثمارتحلیل االستثمار

الخبرة في اإلستراتیجیات واإلدارة الخاصة بالمجموعاتالخبرة في اإلستراتیجیات واإلدارة الخاصة بالمجموعات
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تدفق الصفقات

سوف تعتمد شركة القصیم للتنمیة على كل من القنوات الداخلیة والخارجیة في تحدید أو 
.ثمارتولید فرص االست

وسوف تمثل األعمال التجاریة التي ینشئھا شركاء الشركة ركیزة ھامة الستثمار شركة 
وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن تقوم شركة القصیم للتنمیة برعایة البرامج .القصیم للتنمیة

بالتعاون مع مركز االستثمار في القصیم وذلك من أجل تعزیز وزیادة الفرص ألصحاب 
ومن الممكن أن یصبح أصحاب المشروعات ھؤالء مصدرًا ھامًا .لقصیمالمشروعات في ا

.لشركة القصیم للتنمیة‘الداخلیة’للصفقات 

وسوف تصبح الصفقات متوفرة لشركة القصیم للتنمیة أیضًا من خالل العالقات الراسخة بین 
.شركائھا وقادة األعمال التجاریة في القصیم، أو من خالل االتصاالت األخرى

QDC Deal Flowتدفق صفقات شركة القصیم للتنمیة

القنوات الداخلیة القنوات الخارجیة

Business
initiated by

QDC partners

Wholly owned
and operated

subsidiaries of
QDC

بدء العمل 
من جانب 

شركاء الشركة

شركات تابعة 
للشركة یتم تشغیلھا 
وامتالكھا بالكامل

Opportunity
identified
through

Entrepreneurs
hip Program

تحدید الفرصة 
من خالل 
برنامج 

إقامة المشروعات

Opportunity
identified

through good
fortune

تحدید الفرصة 
من خالل 
الحظ الجید

Opportunity
derived from
relationships
between QDC
partners and

regional
business
leaders

أخذ الفرصة 
من العالقات 
بین شركاء 

الشركة 
وقادة األعمال 

التجاریة اإلقلیمیین

تدفق صفقات شركة القصیم للتنمیة

مؤسسات الشركةمؤسسات الشركةمؤسسات الشركة برنامج إقامة المشروعاتبرنامج إقامة المشروعاتبرنامج إقامة المشروعات مستغلة للفرصمستغلة للفرصمستغلة للفرص قائمة على العالقاتقائمة على العالقاتقائمة على العالقات
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تنظیم شركة القصیم للتنمیة

إن نجاح شركة القصیم للتنمیة سوف یتطلب مجموعة متنوعة من الوظائف الداخلیة، بجانب 
.التعاون الوثیق مع الالعبین الخارجیین الھامین

ومع قیام الشركة على نحو مستمر بضخ االستثمارات في المجموعات االقتصادیة في 
وسوف تشتمل ھذه األدوات .التطویر الخاصة بالمجموعاتالقصیم، ینبغي إنشاء أدوات 

على الشركات التابعة لشركة القصیم للتنمیة عالوة على الخبرة اإلداریة واإلستراتیجیة 
وسوف یتیح ذلك التكامل اللصیق بین .المخصصة واالتصال بمركز االستثمار في القصیم

نیة استغالل معرفة شركة القصیم الشركات المرتبطة في مجموعة معینة، كما سیضمن إمكا
.للتنمیة وخبرتھا المتراكمتین في كل مجموعة كمصدر للمیزة التنافسیة

أما وظیفة إدارة االستثمار الخاصة بالشركة، فتتطلب خبرة عالیة الجودة، وینبغي تنظیمھا 
دء عمل وفقًا لفئة األصول؛ وتختلف التحدیات الممیزة التي تقف أمام تقییم توقعات النمو لب

تجاري بشكل كبیر عن المسائل التي یتضمنھا تقییم التنافسیة لخبرة موجودة سیئة األداء، كما 
كما ینبغي أیضًا أن تشتمل .أن كل نوع استثمار یتطلب أخصائیین خبراء متخصصین

.عملیات إدارة االستثمار على وظیفة إلدارة االستثمار

ق بتطویر المجموعات، سوف تحتل شركة القصیم ونظرًا لمواردھا المالیة واھتمامھا العمی
وسوف تتمكن .للتنمیة مكانًا فریدًا لبدء واالستفادة من تطویر مناطق تطویر المجموعات

الشركة، بالتشاور مع أصحاب المصالح اإلقلیمیین من القطاعین العام والخاص، من تحدید 
تمتع شركة القصیم سوف ت.‘مناطق تطویر المجموعات’موقع ونطاق وتوقیت تطویر 

.للتنمیة بعد ذلك بالقدرة على توفیق سمات كل منطقة مع احتیاجات الشركات التابعة لھا
ومن الممكن توفیر العقارات التجاریة في كل منطقة للشركات التابعة لشركة القصیم للتنمیة، 

.وكذلك إلى المؤسسات المستقلة

 أیضًا على تحسین تنافسیة سوف تعمل خدمات دعم األعمال التجاریة المتخصصة
ونظرًا ألن خدمات الدعم ھذه، مثل خبراء .االستثمارات الخاصة بشركة القصیم للتنمیة

إدارة العملیات وإدارة العقارات، ال تتطلب خبرة خاصة بالمجموعات، فإن ھذه الوظائف یتم 
.وضعھا على أفضل نحو من حیث الفعالیة في شكل وظائف شاملة لجوانب عدة

المخطط التنظیمي لشركة القصیم للتنمیة

شراكة ذات مسئولیة محدودة

)لكل مجموعة (األدوات الخاصة بالمجموعات 

أصحاب المشروعات

عملیات إعادة التمویل 

دعم األعمال التجاریة إدارة االستثمار

خبرة اإلدارة تحلیل االستثمار
واإلستراتیجیات الخاصة 

بالقطاعات

االستثمارات  وظائف الدعم

المؤسسات المملوكة بالكامل

عالقات المستثمرین

استشاریو اإلدارة الداخلیة

احتضان إقامة المشروعات 

خارجي

القانوني،  (دعم المعامالت 
والمحاسبي، وبنوك  

)االستثمار

عالقات التنافسیة مبادرات التنافسیة الخاصة 
اإلدارة العقاریة بالقصیم 

فعلى .أخیرًا، من الھام أن تربط شركة القصیم للتنمیة شراكات وثیقة مع الكیانات الخارجیةو
الرغم من أن الشركة سوف تستفید من الخبرة الداخلیة في تقییم االستثمارات، فإن آلیات 
المعامالت ربما یتم التعامل معھا بشكل أكثر فعالیة على ید محاسبین ومصرفیین وخبراء 

وعالوة على ذلك، سوف تستفید شركة القصیم للتنمیة بدرجة كبیرة من .ارجیینقانونیین خ
فنظرًا لحجمھا ونطاقھا، سوف یكون لدى .الشراكة الوثیقة مع مركز االستثمار في القصیم

شركة القصیم للتنمیة اھتمام فرید بنجاح مبادرات مركز االستثمار في القصیم؛ ومع مرور 
ركة في رعایة بعض مبادرات المركز المحددة، مثل برنامج إلقامة الوقت، قد تفكر إدارة الش

.المشروعات، بل وحتى توفیر الدعم الشامل لكل أنشطة مركز االستثمار في القصیم
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أھداف مركز االستثمار في القصیم

المھمة

إلى تحسین تنافسیة االستثمار على المدى الطویل ‘مركز االستثمار في القصیم’یسعى 
طقة القصیم عن طریق العمل مع الشركات والحكومة والمؤسسات التعلیمیة ومستثمري لمن

القطاع الخاص وغیر ذلك من المجموعات من أجل تحدید وتنفیذ المبادرات التي تساھم في 
.نجاح األعمال التجاریة في القصیم

أھداف خطة التنفیذ

اھم في التنافسیة طویلة إنشاء ودعم ھیكل تنظیمي من شأنھ تنفیذ البرامج التي تس
األجل لمنطقة القصیم؛ وسوف یضم ھذا الھیكل مجلس قیادة شامل، وكذلك فرق 

عمل للتعامل مع أولویات المجموعات وبیئة األعمال التجاریة

 على جمھور المقیمین‘مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم’إطالع نتائج.

 األعمال التجاریة، الوكاالت مثًال(التنسیق مع أصحاب المصالح المعنیین ،
الحكومیة، الھیئة التشریعیة، الجامعات، الكلیات الفنیة، منظمات التطویر 

)االقتصادي

تحقیق مساھمات إیجابیة في تنافسیة االستثمار في منطقة القصیم

األنشطة

:مواصلة لمھمتھ وأھدافھ، تتمثل مسئولیات مركز االستثمار في القصیم في اآلتي

 ھیكل تنظیميإنشاء

 تقییم أي جداول أعمال القضایا من اإلستراتیجیة الشاملة للقصیم یناسب التكوین
الفوري لفرق عمل المجموعات وبیئة األعمال التجاریة

 تنظیم فرق عمل المجموعات وبیئة األعمال التجاریة من خالل تعیین رئیس، ثم 
ین العام والخاص وقطاع العمل مع ھذا الرئیس لتعیین بقیة األعضاء من القطاع

التعلیم

الفرق الموجودة"طي صفحة"إیجاد عملیة لتكوین فرق عمل جدیدة، و

إیقاف المجلس على أقدام ثابتة من خالل إرساء موارد التمویل واألفراد المستقرة

نقل اإلنجازات التي یحققھا مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم

مشروع إستراتیجیةتیجیة تقوم على توصیات تنقیح والتصدیق على خطة إسترا
، ومشاورات مجلس القیادة وفرق العمل و؛االستثمار في القصیم

 بحیث یشمل مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیمإعداد تقریر كامل عن ،
اإلستراتیجیة وخطة التنفیذ لمركز االستثمار في القصیم، وفرق العمل

 إلى القطاع الخاص والمؤسسات ار في القصیمتقریر إستراتیجیة االستثمنشر 
.األكادیمیة والقطاع العام والجمھور بوجھ عام والمقیمین خارج منطقة القصیم

التنسیق مع أصحاب المصالح المعنیین

 وضع جدول عمل سنویًا لتوعیة أصحاب المصالح، بما في ذلك مثًال الكیانات
لشباب وغیرھم من الجماعات الحكومیة والكلیات والجامعات والمستثمرین وا

الھامة األخرى داخل وخارج القصیم

 ،تأیید اإلستراتیجیة لدى أصحاب المصالح من خالل مجموعة متنوعة من القنوات
بما في ذلك االجتماعات والندوات التعلیمیة والمطبوعات واإلعالنات

تحقیق مساھمات إیجابیة في تنافسیة االستثمار في منطقة القصیم

جدول زمني منتظم الجتماعات مجلس القیادة وفرق العمل، بتكلیف یتمثل إعداد 
في قیام كل فریق عمل بصفة دوریة بتقدیم تقریر إلى مجلس القیادة بشأن مدى 

التقدم المحرز 

دعم فرق العمل أثناء قیامھم بتنفیذ أھدافھم وأنشطتھم:

رى لألنشطة توفیر الدعم المالي والفكري واألخالقي وجوانب الدعم األخ–
ذات األولویة

 مثًال، الرخاء، اإلنتاجیة، االبتكار، (قیاس التقدم المحرز مقارنة باألھداف الشاملة
، وكذلك التقدم المحرز مقارنة باألھداف الخاصة بكل فریق)الخ



مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم

أھداف مركز االستثمار في القصیم30

فریق العمل الخاص بالزراعة وتصنیع األغذیة

الرؤیة

الشرق األوسط، وتشتھر بمنتجاتھا عالیة تعتبر منطقة القصیم محورًا للتسویق الزراعي في 
الجودة وأفضل الممارسات في اإلنتاج وتسھیالت المزادات الدولیة، واألنشطة المولدة للقیمة 

.الرائدة في األسواق

)1/2(خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم

التوعیة بأفضل الممارسات في اإلنتاج وتطویرھا التوعیة بأفضل الممارسات في اإلنتاج وتطویرھا 

تشكیل وكاالت حكومیةΔѧѧϓήόϤϠϟ�ΔΌϴϫ�˯Ύθϧ·ϭ�ΩέϮϤϟ�ήϴϓϮΘϟ�

رعایة برنامج تعلیمي للمزارعین

لتوفیر المعرفة الخاصة    توظیف خبراء الزراعة الدولیین 
بأفضل الممارسات 

تتماشى مع المعاییر الدولیة   نقل وتطبیق تنظیمات جیدة 

التخصص في المحاصیل عالیة القیمة  التخصص في المحاصیل عالیة القیمة  

 تسھیل وتشجیع االستثمار في النشطة المحیطة بالمحاصیل
 والطماطم    التمور  مثل  عالیة القیمة

بالمحاصیل عالیة   النمو المتوقع في المساحة المزروعة 
الجودة 

للمحاصیل عالیة الجودة  )بالطن  (اإلنتاج المتوقع

عدد  :نظام تقییم وتصنیف للمزارعین على أساس الجودة
ΔѧѧϨϴόϣ�ΓΩϮΟ�ΕΎϤϴψϨΗ�ϥϭάϔϨϳ�Ϧϳάϟ�ϦϴϋέΰϤϟ

وموافقة  للمزارعین  عدد البرامج التعلیمیة المتوفرة
 في ھذه البرامج  المزارعین ومعدل مشاركتھم

في  تصنیف منتجات القصیم الزراعیة واالعتراف بجودتھا 
ΔѧѧϴϟϭΪϟ�ΕήηΆϤϟϭ�ΔϴϤϴϠϗϹ�ΞϴϠΨϟ�ϝϭΩ�ΕήηΆϣ

مقاییس األداء مقاییس األداء

)2/2(خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم

تطویر إمكانیات المبیعات والتسویقتطویر إمكانیات المبیعات والتسویق

 تحقیق إمكانیة التسویق عن طریق العمل بصورة لصیقة مع
��ΔѧѧϴϠϤϋ�ήϳϮτΗϭ�ΓΩϮΠϟ�ΕΎΒϠτΘϣ�ΪϳΪΤΘϟالشراكة الدولیة

االعتماد    

بناء تنظیم األسواق المحلیة�ΔѧϟϮϘόϤϟ�έΎόγϷ�ϥΎϤπϟ�

االستثمار في نظام سوق المزادات المحلي

إقامة بنیة تحتیة ومنشآت مولدة للقیمة إقامة بنیة تحتیة ومنشآت مولدة للقیمة 

توفیر الحوافز الحكومیة�ΓΪѧѧϟϮϤϟ�ΕθϨϤϟϭ�ΔϴΘΤΘϟ�ΔϴϨΒϟ�ΔϣΎϗϹ�
 التعبئة والتصنیع -للقیمة  

إلقامة البنیة التحتیة    تكوین شراكة مع الشركات الدولیة 
�ΓήΒѧѧΨϟϭ�ΔϓήόϤϟ�ϞϘϧϭ�ΔϘτϨϤϟ�ϲϓ�ΔϤϴϘϠϟ�ΓΪϟϮϤϟ�ΕθϨϤϟϭ

الفنیة 

فیما  :عدد وحجم البنیة التحتیة والمنشآت المولدة للقیمة 
ΔϳϮϨѧѧδϟ�ΪϮόϟ�ϢΠΣϭ�ϦϴϔχϮϤϟ�ϢΠΤΑ�ϖϠόΘϳ

نصیب السوق للشركات الدولیة   :انتشار الشركات الدولیة 
والمحلیة  

استقصاء دوري بین المزارعین�ΔѧѧϴΒϠΗ�ϢΘϳ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�ϢϬϔϟ�
ΔѧѧϤϴϘϠϟ�ΓΪϟϮϤϟ�ΓΩϮΟϮϤϟ�ΕθϨϤϟ�Δτ γϮΑ�ϢϬΗΎΟΎϴΘΣ

استقرار أسعار السلع عبر الوقت:��ϕϮѧγ�ϡΎψϧ�ΔϣΎϗ·�ϊ ϣ�
�ϰѧѧϠϋ�ϞϤόϟ�ϲϐΒϨϳ�ˬέΎόγϷ�ΕΎϤϴψϨΗ�ϊ ο ϭϭ�ϲϠΤϣ�ΕΩΰϣ

استقرار المحصول عبر الوقت  

إشراك المزارعین في    :إشراك المزارعین في عملیة االعتماد 
��ΕΎѧѧόϴΒϤϟΎΑ�ϖѧϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ΓΩϮΠϟ�ΩΎϤΘϋ�ϰϠϋ�ϮϠμ Σ�Ϧϳάϟ�ΔϘτϨϤϟ

والتسویق في األسواق الدولیة   

مقاییس األداء مقاییس األداء



مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم

أھداف مركز االستثمار في القصیم31

فریق العمل الخاص بمواد البناء والتعدین

الرؤیة

كفاءات عالیة على توفیر تعمل شركات القصیم التي تعد عملیاتھا األفضل من نوعھا وتتمتع ب
مواد البناء للعمالء داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخلیجي وغیرھا من البلدان 

.المجاورة األخرى

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم

مقاییس األداء مقاییس األداء مقاییس األداء

إرساء التعاون بین المنتجینإرساء التعاون بین المنتجین

    إنشاء مؤسسات لبدء وتشجیع االتصال
 من أجل تسھیل والتعاون بین المنتجین 

تلبیة الطلبات، وتحسین ضمان الجودة 
وترشید استخدام موارد النقل

    عدد المؤسسات المشاركة في التعاون

 لدراسة مدى التعاون استقصاء دوري 
بین المنتجین

االستثمار في حجم مواد البناء ودمجھااالستثمار في حجم مواد البناء ودمجھا إرساء معاییر بیئیةإرساء معاییر بیئیة

للسماح توفیر الحوافز أو اإلعانات 
للمنتجین بزیادة حجم األعمال التجاریة

  في الصناعة لتزوید  وضع آلیة للدمج 
 بإمكانیات الحجم والتمیز االقتصادات

التشغیل وإمكانیات التوزیع

  المتوفر للشركات مقدار الدعم التمویلي 
من أجل توسیع وزیادة حجم األعمال 

التجاریة

    فیما النمو في حجم الشركات الموجودة 
یتعلق بحجم الموظفین أو استثمار رأس 

المال

�ϰѧѧϠϋ�ϞμΤΗ�ϲΘϟ�ΪϴϴθΘϟ�ΕΎϛήη�ΩΪϋ
 السالمة واعتمادات البیئیة  االعتمادات 

   الندوات مع الخبراء   /عدد االجتماعات
 حول أفضل الممارسات البیئیة الدولیین

في التشیید

      تطبیق المعاییر البیئیة ومعاییر السالمة
األیزومثل شھادة (االعتماد /

14000 ،HAAP(

 توظیف الخبراء البیئیین الدولیین
لتوفیر المعرفة المتعلقة بأفضل   

الممارسات

فریق العمل الخاص بالرعایة الصحیة

الرؤیة

یسافر المرضى من كل أنحاء المنطقة على القصیم ألنھ یوجد بھا أفضل الخدمات في عالج 
.لسرطان وخدمات العافیة الشخصیة المتوفرة في الشرق األوسطأمراض السكر وا

)1/2(خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم

االستثمار في الخدمات الداعمة االستثمار في الخدمات الداعمة التخصص في األمراض السائدة جدًا غیر المخدومة التخصص في األمراض السائدة جدًا غیر المخدومة 

مقاییس األداء مقاییس األداء

لتوفیر الموارد   تشكیل وكاالت حكومیة داخل وزارة الصحة 
ν ήѧѧϣϷ�ϲϓ�ΔϴΒτϟ�ΔϓήόϤϠϟ�ΔΌϴϫ�˯Ύθϧ·ϭ

 االستثمار في وتكوین شراكة مع البرامج التدریبیة واألبحاث
الجامعیة المتخصصة

لتوفیر المعرفة   توظیف الخبراء الدولیي في مجال األمراض 
الخاصة بأفضل الممارسات  

خدمات  –توفیر الحوافز الحكومیة إلقامة الخدمات الداعمة 
ΕΎѧѧϴϠϤόϟ�ΕΎϣΪΧϭ�ΩήϓϷ�ήϓϮΗϭ�ήϳϮμ Θϟϭ�ϞϣΎόϤϟ

تكوین شراكة مع الشركات الدولیة لتحقیق فعالیات كبیرة
نقل المعرفة والخبرة الفنیةوالتمیز التشغیلي و  

فیما یتعلق   :عدد وحجم منشآت الخدمات الداعمة في المنطقة 
ΔϳϮϨѧѧδϟ�ΪϮόϟ�ϢΠΣϭ�ϦϴϔχϮϤϟ�ϢΠΤΑ

نصیب السوق  :انتشار الشركات الدولیة والشراكة 
للشركات الدولیة والمحلیة

لفھم ما   استقصاء دوري لمقدمي خدمات الرعایة الصحیة 
��ΓΩϮѧΟϮϤϟ�ϢϋΪѧϟ�ΕΎϣΪΧ�Δτ γϮΑ�ϢϬΗΎΟΎϴΘΣ�ΔϴΒϠΗ�ϯΪϣ

عدد  -سمات المرضى الذین یزورون المراكز المتخصصة 
ΕέΎѧѧϳΰϟ�έήϜΗ�˭ϰο ήϤϠϟ�ΔϴϓήϐΠϟ�ϊ ϗϮϤϟ�˭ϰο ήϤϟ

عدد األطباء المتخصصین وموارد الرعایة الصحیة المتوفرة
��ΔѧϠΛΎϤϤϟ�ΔѧϴϟϭΪϟ�ΰϛήϤϟΎΑ�ΔϧέΎϘϣ�κ μ ΨΘϤϟ�ΰϛήϤϟ�ϲϓ
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)تابع(فریق العمل الخاص بالرعایة الصحیة 

)2/2(خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم

التعاون مع الجامعاتالتعاون مع الجامعات

إنشاء المؤسسات إلقامة شراكة��ΔѧϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧ�ϲϣΪϘϣ�ϦϴΑ�
الصحیة وكلیات الطب ومراكز األبحاث    

من أجل   تكوین شراكة مع كلیات الطب حسنة السمعة الدولیة 
�ΓΩΎѧѧϳί �ϰϨδΘϳ�ϲϜϟ�ΞϫΎϨϤϟ�ΔϛέΎθϣϭ�Ώϼτϟ�ϝΩΎΒΗ�ΞϣήΑ

ΔѧѧϘτϨϤϟ�ϲϓ�ΔϴΤμ ϟ�ΔϳΎϋήϟ�ήϴϳΎόϣϭ�ΔϴϠϜϟ�ΓΩϮΠϟ

زیادة توفیر العمالة الماھرةزیادة توفیر العمالة الماھرة

مثل المتنزھات والمدارس  (االستثمار في المرافق العامة(
لتحسین جاذبیة الحیاة في القصیم

وجذب االستثمار في القدرة الجامعیة الخاصة بكلیات الطب 
ΔѧѧϜϠϤϤϟ�˯ΎΤϧ�Ϧϣ�ϦϴϗϮϔΘϤϟ�Ώϼτϟ

في  قید الطالب في الدورات الطبیة ودورات الرعایة الصحیة 
الكلیات الفنیة وكلیات التعلیم العالي    

 نسبة الخریجین الحاملین لشھادات في الطب والرعایة
الصحیة

حول الرضا عن ووفرة المرافق      استقصاء دوري للسكان 
ΔѧѧϘτϨϤϟ�ϲϓ�ΔϴθϴόϤϟ�ϑϭήψϟϭ�ΔϣΎόϟ

عدد ونوع برامج الشراكة��ΔѧϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧ�ϲϣΪϘϣ�ϦϴΑ�
مراكز األبحاث /الصحیة والكلیات 

من أشكال التعاون    عدد االكتشافات الطبیة الجدیدة المحققة 
ΕΎѧѧόϣΎΠϟϭ�ΔϴΤμ ϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧ�ϲϣΪϘϣ�ϦϴΑ

نتیجة التعاون   زیادة میزانیة األبحاث والتمویل المقدم لھا 
داخل المجموعة 

مقاییس األداء مقاییس األداء

فریق العمل الخاص بالسیاحة

الرؤیة

حیث ‘اإلجازات’و‘نھایة األسبوع’تعتبر القصیم أكثر مكان یتوجھ إلیھ الزوار في عطالت 
ن إلى الترفیھ واالسترخاء واالجتماع معًا في مكان یقصده الحجاج والعائالت الذین یسعو

.مریح وجذاب ویتسم بحسن الضیافة

إكمال مجموعات التطویر األخرى

 وضع خطط عمل لتقییم ومتابعة فرص
 مع مجموعات التطویر    التعاون المحتملة

األخرى  

  حمالت التسویق مع المجموعات تطویر
 لألصول اإلقلیمیة الرئیسیة  األخرى لنقلھا

 استقصاء دوري لتحدید معدل الوعي%)
�ϞΎѧѧγήϟ�ΪϳΪΤΗ�ϢϬϨϜϤϳ�Ϧϳάϟ�ϥΎϜδϟ�Ϧϣ

)المستھدفة     

    النمو في التوظیف یتم الموازاة بین
النمو في  والمباشر للمجموعات األخرى

مجموعة السیاحة وحسن الضیافة

تطویر مركز سوق وعروض متكاملة تطویر برنامج للمرافق العامة

    تطویر وسائل الجذب التي تتناسب معًا في
مفھوم واحد

 تقوم  إستراتیجیة تسویق مستھدفةوضع 
على شرائح سوق السیاحة   

النمو حسب  والنمو في عدد أیام الزوار
 الشریحة السیاحیة   السوق المستھدف

المحددة   

النمو في النفقات لكل یوم من أیام الزوار
الشریحة  /وحسب السوق المستھدف    

السیاحیة المحددة 

حول الرضا عن   استقصاء دوري للسكان 
�ΔϴѧѧθϴόϤϟ�ϑϭήψϟϭ�ΔϣΎόϟ�ϖϓήϤϟ�Γήϓϭϭ

في المنطقة 

عن  تحسین جاذبیة المناطق الحضریة 
�ΓΩΎѧѧϋ·�ϖσΎϨϣϭ�ϖϓήϤϟ�˯Ύθϧ·�ϖϳήσ

التطویر 

 الموجودة‘الحدیثة’االستفادة من الجاذبیة
لمدن القصیم 

مقاییس األداء مقاییس األداء مقاییس األداء

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم
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فریق العمل الخاص باألدویة

الرؤیة

تعتبر القصیم العبًا رئیسیًا في إنتاج األدویة وتوریدھا، حیث تشتھر بممارسات الجودة 
معات والموارد الصحیة في والسالمة التي تفوق المعاییر الدولیة وبتكاملھا الواسع مع الجا

.القصیم

التكامل مع مركز تطویر الرعایة الصحیة

 بین  إنشاء المؤسسات إلقامة شراكة
�ΔѧѧϳΎϋήϟ�ΕΎϣΪΧ�ϲϣΪϘϣϭ�ΔϳϭΩϷ�ΕΎϛήη

الصحیة 

في عدد المؤسسات التي     نمو العضویة 
یشملھا التعاون 

عدد التجارب العالجیة ومبادرات األبحاث
�ΕΎϣΪѧѧΧ�ϲϣΪϘϣϭ�ΔϳϭΩϷ�ΕΎϛήη�Ϧϴϳ

الرعایة الصحیة 

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم

تطویر قدرات التسویق  الداعمةاللوجیستیاتتطویر صناعات 

 إنشاء ھیئات متخصصة في تسویق
���ΕΎѧϗϼϋϭ�ΔϳέΎΠΘϟ�˯ΎϤγϷ�ήϳϮτΘϟاألدویة

�ϊ ϴϨѧѧμ Θϟ�ΔϤϴϗ�ΓΩΎϳί �ϞΟ�Ϧϣ�ˬ˯ ϼϤόϟ
�ϒѧѧλ ϭ�ϥϭΩ�άΧΆΗ�ϲΘϟ�ΔϳϭΩϸϟ�ϱΪϗΎόΘϟ
�ΪѧѧΤϟ�ϰϟ·�ωήΘΧ�Γ˯ήΒΑ�ΔϠΠδϤϟ�ΔϳϭΩϷϭ

األقصى  

التعاقدیة التي یتم أداؤھاعددالتصنیعات 
بواسطة الشركات المحلیة  

الذي تأخذه   نصیب سوق صادرات األدویة 
شركات التصنیع في القصیم  

 استقصاء دوري لفحص التوعیة باألسماء
 لشركات األدویة في القصیم   التجاریة

 عدد الصناعات الداعمة الجدیدة التي تمت
إقامتھا في المنطقة

لفھم ما إذا    استقصاء دوري بین المصّنعین 
�ΔτѧѧγϮΑ�ϢϬΗΎΟΎϴΘΣ�ΔϴΒϠΗ�ϢΘϳ�ϥΎϛ
ΔѧѧϘτϨϤϟ�ϲϓ�ΔϤϋΪϟ�ΕΎϋΎϨμ ϟ

لمنطقة األدویة   تنحیة مجال متخصص 
جانبًا

من خالل   زیادة الجاذبیة إلى الصناعات 
التسویق والتسھیل والحوافز  

حیث یتواجد إنشاء منطقة أدویة 
المصّنعون والصناعات الداعمة بالقرب     

من بعضھا البعض  

مقاییس األداء مقاییس األداء مقاییس األداء

فریق العمل الخاص بتقنیة المعلومات واالتصاالت

الرؤیة

من خالل تطویر بنیة تحتیة ومنشآت تعلیمیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت من الطراز 
العالمي، سوف تصبح مدینة تقنیة المعلومات واالتصاالت في القصیم موطنًا الحتضان 

.محلیة ومصدرًا للمعرفة وعنصر تمكین للتنافسیة والرخاء من أجل المنطقةالمھارات ال

تشجیع وتحسین رأس المال البشري الخاص تشجیع وتحسین رأس المال البشري الخاص 
بتقنیة المعلومات واالتصاالتبتقنیة المعلومات واالتصاالت

 توفیر الخریجین المؤھلین لتقنیة   تحسین وزیادة
المعلومات واالتصاالت 

 بدء الشراكات بین الجامعات والقطاع الخاص
إلنشاء المؤسسات البحثیة ونقل االحتیاجات 

التعلیمیة وتوفیر تدریب عملي للطالب

 قید الطالب في دورات تقنیة المعلومات
واالتصاالت 

 نسبة الخریجین الحاملین لشھادات في تقنیة
المعلومات واالتصاالت 

عدد الشراكة؛ معدل المشاركة في :نجاح الشراكة 
برامج المشاركة ھذه

مواصلة تطویر البنیة التحتیة األساسیةمواصلة تطویر البنیة التحتیة األساسیة
تشجیع االستثمار وإقامة المشروعات في تقنیة تشجیع االستثمار وإقامة المشروعات في تقنیة 

المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت

  في القصیمزیادة استخدام الكمبیوتر واإلنترنت

 لربط المنشآت العامة والتعلیمیةبدء برنامج
بشبكات تقنیة المعلومات واالتصاالت

في قطاع تقنیة المعلومات زیادة المنافسة 
واالتصاالت عن طریق فتح القطاع للشركات 

الدولیة

  عدد أجھزة :انتشار الكمبیوتر واإلنترنت 
الكمبیوتر واالشتراك في وصلة عریضة النطاق 

في كل منزل

المنافسة في قطاع تقنیة المعلومات واالتصاالت:
نصیب السوق للشركات المحلیة والدولیة

 تصنیف البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات
 بین المؤشرات الدولیةواالتصاالت 

    عدد المبادرات الالزمة لتعزیز إقامة مشروعات
“االشتراك”معدل  وتقنیة المعلومات واالتصاالت 
أو المشاركة بھذه المبادرات  

 والموارد المالیة المتوفرة ألصحاب    التمویالت 
مشروعات تقنیة المعلومات واالتصاالت 

 لتشجیع االستثمار وإقامة إیجاد بیئة محلیة
المشروعات في تقنیة المعلومات واالتصاالت 

 الحكومة اإللكترونیة  أخذ زمام المبادرة في تطبیق
في القصیم

مقاییس األداء مقاییس األداء مقاییس األداء

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم
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فریق العمل الخاص بالتعلیم

المھمة

دعم التطویر االقتصادي في القصیم من إخالل إشراك القطاع الخاص في تحسین القدرات 
وتحسین الجودة، وعن طریق جعل البرامج التعلیمیة تسیر جنبًا إلى جنب مع فرص 

.وظیف بالمنطقةالت

تطویر روابط بین المدارس والجامعات

 حیث یقوم طالب  إنشاء مخطط إرشادي
�β ϳέΪѧѧΘϟΎΑ�Δλ ΎΨϟ�ΕΎϬϴΟϮΘϟ�ϢϳΪϘΘΑ�ΔόϣΎΠϟ

واإلرشاد المھني 

إ�ΔѧѧϳϮϧΎΜϟ�α έΪϤϟ�Ώϼτϟ�ι ήϓ�ΩΎΠϳ
�ϢѧѧϴψϨΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΔόϣΎΠϟ�ΓέΎϳΰϟ مناسبات

" العامةالدعوات"

    النسبة بین عدد المرشدین ینبغي أن تكون
صغیرة بما یكفي لتلبیة     المتاحین والطالب 
احتیاجات الطالب 

 في المخطط   معدل مشاركة الطالب
" العامة   الدعوات  "اإلرشادي ومناسبات   

 بشأن اآلراء   استقصاء دوري للطالب
�ΕΎΒѧѧγΎϨϣϭ�ΩΎηέϹ�ςτΨϤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ

في الجامعة " العامة   الدعوات  "

زیادة مشاركة مستثمري القطاع الخاص
تحسین التفاعل بین مجتمع األعمال 

التجاریة والمدارس

  مدارس متخصصة عالیة تشجیع إنشاء
ϼ˱ѧѧΜϣ�ϲο(الجودة έϷ�Ϩϣ�ϝϼΧ�Ϧϣ(

 السعي إلى إقامة شراكات مع مؤسسات
من خالل   تعلیمیة أجنبیة حسنة السمعة 

ΞϫΎѧѧϨϤϟ�ΔϛέΎθϣϭ�Ώϼτϟ�ϝΩΎΒΗ�ΞϣήΑ

 مثل أجھزة   (إشراك خدمات الدعم الخاص
)الكمبیوتر، الصیانة 

حصة القطاع   :اختراق القطاع الخاص
الخاص من المؤسسات التعلیمیة   

تقییم النظام   :معاییر الجودة وقیاسھا
�ΔѧѧϴϤϴϠόΘϟ�ΕΎδγΆϤϠϟ�ΔϴϗΪμ Ϥϟ�˯Ύτ ϋϹ

وتصنیفھا 

عدد الجامعات الشریكة    :نجاح الشراكة
واالستقصاءات الدوریة للطالب واآلراء     

من جانبھم 

 عدد برامج اإللحاق أو فرص التدریب
الداخلي المتاحة للطالب

نجاح برامج اإللحاق أو التدریب الداخلي:

حصة الطالب من التوظیف المتواصل      –
في شركة التدریب الداخلي   

–��Ϧѧϋ�ϢϬΎο έϭ�Ώϼτϟ�˯έ�˯Ύμ ϘΘγ
مثل ھذه البرامج  

 تطویر برامج إلحاق أو تدریب داخلي
للطالب في الشركات الخاصة   صناعیة 

 من  التعلیمیة والمواد  رعایة ودعم المناھج
تطویر المھارات المطلوبةأجل 

إقامة مؤسسات لتعلیم الكبار

مقاییس األداء مقاییس األداء مقاییس األداء

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم

فریق العمل الخاص باالستثمار والترخیص

المھمة

إنشاء موقع رئیسي لالستثمارات من خالل توفیر الخدمات الشاملة للمستثمرین وكذلك من 
.خالل إنشاء بیئة مؤیدة لألعمال التجاریة

إنشاء شباك موحد للتسجیل والترخیص

والمصالح  التنسیق بین واالتصال مع الوزارات الحكومیة 

  خدمات الترخیص والتسھیالت وخدمات الدعم توفیر
للمشروعات االستثماریة

للحصول على التسجیل والترخیص   زمن اإلنجاز المطلوب 
لألعمال التجاریة الجدیدة  

 التصنیف في مقاییس ومعاییر دول الخلیج اإلقلیمیة
مثل تصنیف البنك الدولي    (والمقاییس والمعاییر الدولیة

�˭ϪѧѧΑ�ϱέΎѧѧΠΘϟ�ϞϤόϟ�ΔγέΎϤϤϟ�ϢϟΎόϟ�ϲϓ�ϥΎϜϣ�ϞπϓϷ�ϱϮϨδϟ
) تصنیف بیئة األعمال التجاریة   -اإلیكونومیست  

حول جودة مركز الشباك     استقصاء دوري لرجاء األعمال 
الموحد للتسجیل والترخیص والرضا عنھ    

إنشاء مكتب لتشجیع االستثمار

للمنطقة،  رؤیة ومھمة مشتركتین في تحدید   توفیر القیادة 
ϲѧѧϤϴϠϗϹ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ήϳϮτΘϠϟ�ΔτΧ�ΩΪϋ·ϭ

بالمعلومات الخاصة باالستثمار  المستثمرین المحتملین تزوید 
)���ΔѧϤψϧ�ˬΔѧϳάϴϔϨΘϟ�ϪΘϤΎϗ�ˬϲΒϨΟϷ�έΎϤΜΘγϻ�ΕΎϤϴψϨΗ

 في المنطقة وفرص االستثمار الممكنة)الضرائب

عن طریق تنظیم    العمل بمثابة حلقة وصل للمستثمرین األجانب 
�ϝΎѧѧΟέϭ�ϦϴϠϤΘΤϤϟ�ϦϳήϤΜΘδϤϟ�ϦϴΑ�ςΑήϟ�ΕέϭΩϭ�ϞϤόϟ�ε έϭ

األعمال المحلیین 

نمو االستثمار عبر  وقیمة االستثمار السنوي في المنطقة
الوقت

مستوى التوعیة في المنطقة بین رجال األعمال والمستثمرین
�ϭ�˱ΎѧѧϴΗΫ�ϯήΠ˵Η�ϲΘϟ�ΔϳέϭΪϟ�Ε˯Ύμ ϘΘγϻ�ϝϼΧ�Ϧϣ

االستقصاءات الدولیة 

مقاییس األداء مقاییس األداء

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم
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فریق العمل الخاص بخدمات دعم األعمال التجاریة

المھمة

عات وتشجیع تطویر األعمال التجاریة من خالل توفیر خدمات الدعم دعم إقامة المشرو
.الشاملة لبدء وبناء ونمو األعمال التجاریة في المنطقة

إقامة مكتب مشروعات 

 لتقدیم المعونة واالستشارة    یكون بمثابة نقطة اتصال منفردة
Γήϴϐѧѧμ ϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�ϝΎϤϋϷ�ϟΎμ Ϥϟ�ΔϳΎϤΤϟϭ�ΓΪϋΎδϤϟϭ

 تربط أصحاب المشروعات بكبار رجال   وضع برامج إرشادیة
�ϦϳήϤΜΘѧѧδϤϟϭ�ϦϴϴϠΤϤϟ�ϝΎϤϋϷ’   وأصحاب رؤوس ‘المبتدئین

أموال المخاطرة، الخ  

 لتوفیر التمویل المبدئي لخطط “شبكة للمستثمرین المبتدئین”إنشاء 
األعمال التجاریة الواعدة

  بالمقارنة بدول الخلیج نصیب الفرد من األعمال التجاریة المبتدئة
اإلقلیمیة والمؤشرات الدولیة

العدد السنوي :مستوى النشاط ومعدل المشاركة في البرامج اإلرشادیة
أو المشاركة في ‘االشتراك’للدورات اإلرشادیة التي تم تنظیمھا؛ معدل 

مثل ھذه البرامج أو الدورات

��ΓήѧϓϮΘϤϟ�ϝϮϣϷϭ�ϞϳϮϤΘϟ�ΔϴϤϛلألعمال التجاریة الجدیدة المبتدئة

تسھیل تطویر مؤسسات خدمات دعم األعمال التجاریة

 تشجیع مشاركة والتقدم نحو خدمات دعم األعمال التجاریة المحتملة
:في مجاالتوالجھودالقطاع الخاص 

استشارات األعمال التجاریة اإلستراتیجیة؛–

؛؛بحوث السوق–

 لمصادر خارجیة؛وتعھیدھا إعادة ھندسة عملیات األعمال –

، الخواللوجیستیاتخدمات النقل –

 نمو العمل التجاري عبر الوقت :قیاس البیئة الداعمة لألعمال التجاریة
من حیث حجم العمالة أو العائد السنوي

عدد مؤسسات خدمات دعم األعمال التجاریة في المنطقة

 على أساس اعتماد وتقییم مؤسسات خدمات دعم األعمال التجاریة
جودة وموثوقیة الخدمات المقدمة

مقاییس األداء مقاییس األداء

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم

فریق العمل الخاص بالتسویق اإلقلیمي

المھمة

نقل واإلعالن عن إمكانیات القصیم وجاذبیتھا كمكان للعیش فیھ من أجل جذب المستثمرین 
.رةوالعاملین المھ

تطویر مرافق وأسباب راحة إقلیمیة

   بدء برنامج إقلیمي لبناء خدمات عامة ومرافق استجمام وفرص لقضاء
وقت الفراغ 

مثل الطراز (المناطق الحضریة المركزیة   ‘إعادة تطویر ’دعم –
المعماري المتمیز ومناطق المشاة ومناطق البیع بالتجزئة ومراكز 

)التسوق التجاریة

مثل تحدیث (اإلضافة إلى المجموعة الحالیة من مرافق االستجمام –
)منشآت لیاقة الشباب

تحسین األصول اإلقلیمیة وفرص االستثمار

 بأن القصیم تملك إطالع أصحاب المصالح الداخلیین والخارجیین
في الصناعات والمشروعات عالیة القیمةإمكانیات قویة للنمو  

المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون تحسین الوعي في –
واألصول المختلفة اإلیجابي باتجاھات النمو اإلقلیمي الخلیجي 

والقدرة على تحمل نفقاتھاتحسین الظروف المعیشیة –

 الستشارات الموارد البشریة حول المكان األفضل في میرسرمثل االستقصاء السنوي من (مؤشرات الظروف المعیشیة تأتي بین مؤشرات دول الخلیج اإلقلیمیة 
)العالم للمعیشة والعمل واللعب

 والمطبوعات اإلقلیمیة للبنك الدولي عن منطقة بالنیتلونليمثل دلیل (والمطبوعات الدولیة رسالة إیجابیة عن القصیم في مطبوعات دول الخلیج اإلقلیمیة 
)الشرق األوسط وشمال أفریقیا

مقاییس األداء مقاییس األداء

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم
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فریق العمل الخاص بالبنیة التحتیة للنقل

المھمة

.تحسین االتصاالت التجاریة داخل القصیم، مع المناطق األخرى وكذلك مع البلدان األخرى

التفكیر في خیارات النقل العام بین المناطق الحضریة

 ھناك دراسة تجریھا وزارة النقل حالیًا لتقییم خیارات النقل
عنیزة-بریدةالعام في منطقة 

زیادة الربط بالمطارات المحلیة والدولیة

بناء قدرات السفر الدولیة

فتح مكاتب للھجرة والجمارك   –

     وجھات أوسع من   الربط المتكرر ونطاق البحث عن مزید من
الوصول

وتوسیع الخدمات الجویة   جذب الخطوط الجویة الخاصة –
�˯Ύѧѧθϧ·�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΔϳΩϮόδϟ”  واضحة  “دراسة حالة تجاریة

تصف االحتیاجات التي لم تتم تلبیتھا في سوق القصیم      

 العدد المتوقع لرحالت الطیران إلى دول الخلیج اإلقلیمیة
)وبخاصة المحاور الرئیسیة مثل دبي والبحرین     (

 العدد والنمو المتوقعان لتدفق مرور الركاب على مطار
القصیم

التدفق المروري بین المدن في القصیم

مؤشر ازدحام المرور:�ϰѧѧϠϋ�έϭήϤϟ�ϡΎΣΩί ϭ�ΔϓΎΜϛ�α Ύϴϗ�
الطرق في المنطقة  

وقیاسھ مقارنة بدول الخلیج     مراقبة مؤشر تلوث الھواء 
والمقاییس الدولیة 

مقاییس األداء مقاییس

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم
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ضخ االستثمارات في القصیم

 المساھمة في مبادرات مركز
القصیم لالستثمار
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 إعالنات الصحف والجرائد
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البیانات الصحفیة

إعالنات الصحف

الملصقات والشعارات العامة

البیانات الصحفیة

إعالنات الصحف

 قنوات االتصال الرئیسیةالعامةالملصقات والشعارات
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وثیقة إستراتیجیة مشروع القصیموثیقة مشروع إستراتیجیة القصیم

المعلومات الداعمة

القصیم توفر میزات رائعة وفرصًا لم ”
“تستغل من قبل

المشاركة في موسم النمو والتطویر ”
“الخاص بالقصیم

القصیم توفر فرص مجزیة ورائعة ”
“للتوظیف واالستجمام

النمو االقتصادي المتناغم ”
یؤدي إلى ظروف معیشیة 

”“مرضیة
الرسالة الرئیسیة

” القصیم بھا فرص رائعة وسوف
“تدعم عملي التجاري الجدید

”  ھناك دور ھام أضطلع بھ في
جعل القصیم مكانًا أفضل 
“لممارسة األعمال التجاریة

” القصیم توفر لي أسلوب الحیاة
“عنھاوفرص التوظیف التي أبحث 

” القصیم ھي المكان المناسب لتنشئة
“الطویلعائلتي بھ والتخطیط على المدى 

الھدف االعتقادي

المستثمرون
قادة األعمال التجاریة في 

القصیم
مجموعة المقیمینجمھور القصیمشباب القصیم

خطة االتصال الخاصة بمشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم
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ملخص مواصفات االستثمار

التمورمنشأة معالجة التمورمنشأة لمعالجة وتعبئة الزراعة م1150170

سوق نھائي حدیث احترافیةنظام أسواق مزادات تتم إدارتھ بطریقة      الزراعة م400200

 م68102848

شركة للعافیة واللیاقةشبكة من مراكز العافیة واللیاقة في جمیع أنحاء القصیم  السیاحة م120175

 م340169
الرعایة 
الصحیة

     وإصابة المخ منشآت إلعادة التأھیل لألفراد الذین یعانون من السكتة الدماغیة
وإصابات العظام 

مستشفى إلعادة التأھیل  

الجداریة مصنع ألواح الجبس الجداریة مصنع لتصنیع ألواح الجبس مواد البناء  م200211

 م650233
الرعایة 
الصحیة

تصنیع المنتجات الطبیة المستھلكة
تصنیع المنتجات الطبیة المستھلكة

مراكز الخدمة العابرة على الطرق السریعة شبكة من مراكز الخدمة في جمیع أنحاء القصیم   السیاحة م450300

منتجع صحراوي ومنتجع صحيمنتجع یوجد في محمیة صحراویة یتضمن أنشطة ملیئة بالمغامرات السیاحة م170310

شركة السیاحة الزراعیةفنادق منتجعات توجد في قلب المزارع والنباتات في القصیم    السیاحة م300335

ص.م.ت

ص.م.ت

الرعایة 
الصحیة

ص.م.ت

مواد البناء 

األدویة 

الزراعة

الرعایة 
الصحیة

المجموعةالمجموعة

 م3038
     مقدم یقوم بتوفیر الممرضات واألطباء لمنشآت الرعایة الصحیة

مقدم خدمات توفیر العاملین الطبیین    

 م70235
    مستشفى یقدم عالجًا متخصصًا لمرض السكر

مستشفى متخصص في عالج مرض السكر 

وكالة إدارة المعرفة واألبحاث وكالة إلدارة البیانات الخاصة بالمملكة والحصول علیھا  م50015

مركز االتصاالتمركز اتصاالت للمكالمات الصادرة والعمالء المتعددین    م90050

مصنع الخزفمصنع لتصنیع المواد الخزفیة  م100056

تصنیع األدویة التي ال تحمل اسمًا تجاریاً تصنیع األدویة والعقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریاً   م260154

إنتاج الطماطم من المستنبتات إنتاج الطماطم من المستنبتات ذات التقنیة العالیة    م200167

شركة تعریب المحتوى والبرامجشركة متخصصة في تعریب المحتوى والبرامج م22030

فرص العمل المحتملةفرص العمل المحتملة
حجم االستثمار   حجم االستثمار   

نقطة ارتكاز المجموعة نقطة ارتكاز المجموعة الوصفالوصف))سس..رر((

التمورمنشأة معالجة التمورمنشأة لمعالجة وتعبئة الزراعة م1150170

سوق نھائي حدیث احترافیةنظام أسواق مزادات تتم إدارتھ بطریقة      الزراعة م400200

 م68102848

شركة للعافیة واللیاقةشبكة من مراكز العافیة واللیاقة في جمیع أنحاء القصیم  السیاحة م120175

 م340169
الرعایة 
الصحیة

     وإصابة المخ منشآت إلعادة التأھیل لألفراد الذین یعانون من السكتة الدماغیة
وإصابات العظام 

مستشفى إلعادة التأھیل  

الجداریة مصنع ألواح الجبس الجداریة مصنع لتصنیع ألواح الجبس مواد البناء  م200211

 م650233
الرعایة 
الصحیة

تصنیع المنتجات الطبیة المستھلكة
تصنیع المنتجات الطبیة المستھلكة

مراكز الخدمة العابرة على الطرق السریعة شبكة من مراكز الخدمة في جمیع أنحاء القصیم   السیاحة م450300

منتجع صحراوي ومنتجع صحيمنتجع یوجد في محمیة صحراویة یتضمن أنشطة ملیئة بالمغامرات السیاحة م170310

شركة السیاحة الزراعیةفنادق منتجعات توجد في قلب المزارع والنباتات في القصیم    السیاحة م300335

ص.م.ت

ص.م.ت

الرعایة 
الصحیة

ص.م.ت

مواد البناء 

األدویة 

الزراعة

الرعایة 
الصحیة

المجموعةالمجموعة

 م3038
     مقدم یقوم بتوفیر الممرضات واألطباء لمنشآت الرعایة الصحیة

مقدم خدمات توفیر العاملین الطبیین    

 م70235
    مستشفى یقدم عالجًا متخصصًا لمرض السكر

مستشفى متخصص في عالج مرض السكر 

وكالة إدارة المعرفة واألبحاث وكالة إلدارة البیانات الخاصة بالمملكة والحصول علیھا  م50015

مركز االتصاالتمركز اتصاالت للمكالمات الصادرة والعمالء المتعددین    م90050

مصنع الخزفمصنع لتصنیع المواد الخزفیة  م100056

تصنیع األدویة التي ال تحمل اسمًا تجاریاً تصنیع األدویة والعقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریاً   م260154

إنتاج الطماطم من المستنبتات إنتاج الطماطم من المستنبتات ذات التقنیة العالیة    م200167

شركة تعریب المحتوى والبرامجشركة متخصصة في تعریب المحتوى والبرامج م22030

فرص العمل المحتملةفرص العمل المحتملة
حجم االستثمار   حجم االستثمار   

نقطة ارتكاز المجموعة نقطة ارتكاز المجموعة الوصفالوصف))سس..رر((
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شركة القصیم للسیاحة الزراعیة:السیاحة

الوصف

خمة من أنواع المنتجعات توجد في قلب المزارع والنباتات، حیث یمكن الزوار التمتع بالبیئة الریفیة والجو الطبیعي الساحر للقصیمفنادق كبیرة ف

 غرف فنادق أو أجنحة أو فیالت-مجموعة متنوعة من المساكن لتالئم متطلبات الزوار ومستویاتھم االقتصادیة 

یم لالستفادة من البیئات واألماكن المختلفةسوف تتواجد ثالثة فنادق في أنحاء القص

القصیم والسبب المنطقي إلنشاء 
المجموعة بھا

1تشتھر القصیم بأنھا منطقة زراعیة وتأتي في المرتبة الثانیة في المملكة من حیث احترام استخدام األراضي لألغراض الزراعیة

والذین یقضون عطالت نھایة األسبوع التي تستھدفھا منشآت السیاحة /ات العائالت تعتبر السیاحة قطاعًا واعدًا وسریع النمو، كما أن مجموع
الزراعیة ال تتم خدمتھا حالیًا

 تقدم المزارع، وبخاصة مزارع النخیل، أماكن رعویة فاتنة للسائحین من الحضر الذین یتطلعون للھروب من ازدحام المدینة لیتمتعوا باألماكن
الریفیة

ع بمثابة دلیل على اإلمكانیات التي تتمتع بھا القصیم من أجل السیاحة، وبخاصة للسائحین الحضریین، كما سیعمل على دفع سوف یكون المشرو
عجلة االستثمار لألمام

األسواق المحتملة

المدى القصیر

 مثل العائالت السعودیة والشباب السعودي، (الزوار داخل المملكة
")واألقاربیزورون األصدقاء "السائحین الذین 

 المسافرون السعودیون من رجال األعمال في مراكز الشركات
المنعزلة واألحداث الخارجیة

المدى الطویل

 الزوار من رجال األعمال والذین یودون قضاء أوقات فراغھم من
بلدان الخلیج والمسافرین العابرین

الزوار الدولیین

العوامل الرئیسیة للنجاح

احالعوامل الرئیسیة للنج

جھود التسویق الموجھة
تطویر أنشطة التسویق القائمة على أبحاث العمالء حول –

احتیاجات ورغبات شرائح مستھدفة من السائحین

جودة الخدمة والمرافق:
تتوفر البروتوكوالت واإلجراءات الموضوعة بشكل مالئم –

للحفاظ على وضمان الجودة العالیة للخدمة والمرافق

الجودةوفرة المنشآت عالیة :
مثل، (یجب على المزارع إقامة منشآت ألنشطة وقت الفراغ –

مثل، (وغیرھا من المنشآت )طرق للتنزه سیرًا، أنشطة زراعیة
)المنتجعات الصحیة

دعم الشبكة المحتمل

 سوف یعمل تطویر خدمات دعم األعمال التجاریة داخل الشبكة
زمة لفحص سلوك االقتصادیة للقصیم على توفیر البیئة والموارد الال

العمالء وتفضیالتھم

 سوف تقوم الشبكة االقتصادیة للقصیم بجذب المستثمرین األجانب أو
تسمح بإقامة شراكة مع المستثمرین األجانب الذین لدیھم الوصول 

إلى إجراءات وبروتوكوالت الخدمات عالیة الجودة

 ربط التي ت)مثل المطارات(سوف یعمل توسیع البنیة التحتیة للنقل
القصیم بالمناطق األخرى على توفیر سھولة الوصول إلى القصیم 

بالنسبة للزوار

2006اعة، الحولیة اإلحصائیة التاسعة عشرة الخاصة بوزارة الزر1
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الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 من ذوي المھارات %35بالمبیعات والتسویق، %10وظائف إداریة، %5- فرصة عمل جدیدة على األقل 300القیام مباشرة بتوفیر
2متع بأي مھاراتمن العمالة التي ال تت%50المتوسطة، 

تشجیع تطویر الصناعات الداعمة مثل شركات السیاحة والمطاعم ومتاجر البیع بالتجزئة؛ ومن ثم إیجاد فرص عمل إضافیة لسكان القصیم

تحسین الجودة والجاذبیة الكلیتین ألسلوب الحیاة في القصیم

3االستثمار المبدئي المطلوب
االستثمار

 ملیون ریال سعودي335

تفاصیل االستثمار

 منشأة تتباین بین غرف وأجنحة ومطاعم وقاعات للمؤتمرات150ثالثة فنادق منتجعات أربع نجوم تضم 

تكالیف تطویر الفنادق في المقام األول

مثال دولي

 تشرف مجموعة بانیان تري جروب)Banyan Tree Group( معرضًا للبیع 69ًا و منتجعًا صحی58 منتجعًا وفندقًا و21ولھا حقوق ملكیة في 
.بالتجزئة ودورتین للجولف في جمیع أنحاء العالم في الصین وتایالند والبحرین وجزر المالدیف وسیشیل، الخ

 من حفل )المركز الثاني(‘أفضل منتج صحي عبر البحار’و)المركز األول(‘أفضل منتجع عبر البحار’نالت العدید من الجوائز واألوسمة مثل
كوندیھ ’التابعة لـ ‘2006القائمة الذھبیة األمریكیة ’من ‘أفضل أماكن اإلقامة في العالم’؛ TTGلمجموعة ‘ر السنویة السابعة عشرجوائز السف’

Condé(‘ناست ترافیلر Nast Traveller(

منتجع القصیم الصحراوي والصحي:السیاحة

الوصف

تمتع بالمساكن المترفة والجو الطبیعي الساحر للقصیم واألنشطة الصحراویة الملیئة منتجع فخم یوجد في محمیة صحراویة حیث یمكن الزوار ال
بالمغامرات

سوف تتوفر مجموعة عریضة من الخبرات الصحراویة بدایًة من ركوب الخیل إلى التنزه سیرًا على األقدام

سوف تكون المساكن فخمة وتتكون من أجنحة أو فیالت

اء القصیم والسبب المنطقي إلنش
المجموعة بھا

إن األرض الصحراویة والكثبان الرملیة في القصیم لھا ارتفاع وجودة رمل ممتازین مما یجعلھا مناسبة لألنشطة الصحراویة
والتي تجذب الحشود والمشاركین من كل أنحاء المملكة)مثل سباق الدراجات البخاریة(ھناك أحداث صحراویة سنویة بالفعل –

والذین یقضون عطالت نھایة األسبوع المستھدفة ال تتم خدمتھا حالیًا/ واعدًا وسریع النمو، كما أن مجموعات العائالت تعتبر السیاحة قطاعًا

 سوف یكون المشروع بمثابة دلیل على اإلمكانیات التي تتمتع بھا القصیم من أجل السیاحة، وبخاصة للسائحین الحضریین، كما سیعمل على دفع
مامعجلة االستثمار لأل

مكتب اإلحصائیات الوطني في تایالند؛ محدد من متوسط عدد الموظفین لكل غرفة في تایالند2
التي تمثل تكلفة األراضي %15التكلفة بنسبة  ملیون ریال سعودي لكل غرفة فندق وتقّل ھذه 1.15؛ محدد عبر تكلفة تطویر تبلغ 2004، "توجیھات في استثمارات الفنادق في جنوب شرق إنجلترا"وكالة تنمیة جنوب شرق إنجلترا، 3

من تكلفة التطویر في إنجلترا%15األكثر انخفاضًا في القصیم ألن األراضي تمثل 
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األسواق المحتملة

المدى القصیر

الزوار داخل المملكة الذین یتطلعون للھرب بعیدًا في مكان فخم

 المسافرون السعودیون من رجال األعمال في مراكز الشركات
المنعزلة واألحداث الخارجیة

المدى الطویل

 الزوار الذین یودون قضاء أوقات فراغھم والقیام ببعض المغامرات
الخلیجمن بلدان 

الزوار الدولیون الذین یتطلعون للقیام بمغامرات صحراویة فریدة

العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

جھود التسویق الموجھة:
تطویر أنشطة التسویق القائمة على أبحاث العمالء حول –

احتیاجات ورغبات شرائح مستھدفة من السائحین

جودة الخدمة والمرافق
 البروتوكوالت واإلجراءات الموضوعة بشكل مالئم تتوفر–

للحفاظ على وضمان الجودة العالیة للخدمة والمرافق

وفرة األنشطة والبرامج عالیة الجودة
مثل، (تطویر األنشطة الداعمة والریاضات الصحراویة –

)المركبات الصالحة لكل أنواع األراضي مع المرشدین
)لصحیةمثل المنتجعات ا(والمنشآت الفخمة 

دعم الشبكة المحتمل

 سوف یعمل تطویر خدمات دعم األعمال التجاریة داخل الشبكة
االقتصادیة للقصیم على توفیر البیئة والموارد الالزمة لفحص سلوك 

العمالء وتفضیالتھم

 سوف تقوم الشبكة االقتصادیة للقصیم بجذب المستثمرین األجانب أو
جانب الذین لدیھم الوصول تسمح بإقامة شراكة مع المستثمرین األ

إلى إجراءات وبروتوكوالت الخدمات عالیة الجودة

 التي تربط )مثل المطارات(سوف یعمل توسیع البنیة التحتیة للنقل
القصیم بالمناطق األخرى على توفیر سھولة الوصول إلى القصیم 

بالنسبة للزوار

الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 من ذوي المھارات %35بالمبیعات والتسویق، %10وظائف إداریة، %5- فرصة عمل جدیدة على األقل 170القیام مباشرة بتوفیر
4من العمالة التي ال تتمتع بأي مھارات%50المتوسطة، 

ن القصیمتشجیع تطویر الصناعات الداعمة مثل شركات السیاحة والمطاعم ومتاجر البیع بالتجزئة؛ ومن ثم إیجاد فرص عمل إضافیة لسكا

تحسین الجودة والجاذبیة الكلیتین ألسلوب الحیاة في القصیم

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

5 ملیون ریال سعودي310

تفاصیل االستثمار

 منشأة تتباین بین أجنحة مترفة ومطاعم وقاعات للمؤتمرات، ویوجد ھذا 120فندق منتجع خمس نجوم یضم 
ویة كبیرة الفندق في محمیة صحرا

 مثل، المركبات(البنیة التحتیة لألنشطة الصحراویة(

 جناحًا من األجنحة المترفة للغایة في قلب 40 كیلومتر، ویقدم 225یعتبر منتجع المھا الصحي منتجعًا وقائیًا مقامًا في محمیة طبیعیة مساحتھا مثال دولي
الصحراء

مكتب اإلحصائیات الوطني في تایالند؛ محدد من متوسط عدد الموظفین لكل غرفة في الفنادق الفخمة في تایالند4
؛ استنادًا إلى أساس تكلفة كل جناح2005، أخبار اإلمارات، تكلفة مشروع المنتجع5
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جزء من مجموعة اإلمارات للفنادق والمنتجعات–

الشرق األوسط/ئز على الجائزة الجغرافیة الوطنیة ألفضل منتجع في أفریقیا حا

مراكز الخدمة العابرة على الطرق السریعة:السیاحة

الوصف

یعمل مركز الخدمة بمثابة محطة راحة للمسافرین على الطرق السریعة الذین یمرون عبر القصیم

محطة وقود، خدمات میكانیكیة، نزل عابر، مطاعم، منافذ بیع للوجبات السریعة ومقاھي، :تالیةسوف تتضمن ھذه المواقع في النھایة المرافق ال
ووصول لإلنترنت، )ATM(متجر مفید ومركز تجاري مصغر، محالت للبیع بالتجزئة، خدمات أعمال تجاریة مثل ماكینات الصارف اآللي 

لعائلیةمساحة مفتوحة للترفیھ من أجل الرحالت الخلویة والوجبات ا

التطویر المخطط لخمسة مواقع في أنحاء القصیم
یتم وضعھا في مواضع جیدة لالستفادة من شبكات الطرق المنتشرة في أنحاء القصیم–

القصیم والسبب المنطقي إلنشاء 
المجموعة بھا

وة على ذلك، سوف تعمل الطرق السریعة تقع القصیم في موقع مركزي في المملكة، وتربطھا الطرق السریعة بشكل ممتاز بالمدن الھامة؛ عال
اإلضافیة، التي یجري التخطیط لھا حالیًا، على زیادة عدد السائحین والمسافرین على الطرق الذین یمرون عبر القصیم

ة الخدمات مع وجود مدن اقتصادیة في حائل والمدینة والتي تتسبب في زیادة ملحوظة ألشكال المرور على الطرق التي تعبر القصیم وتنافسی
الجودة غیر المتوفرة في مراكز الخدمة الموجودة، سوف یكون مركز الخدمة العابرة بمثابة نموذج للمنطقة والمرافق عالیة

زیادة احتمالیة مرور المسافرین عبر القصیم كنتیجة لمراكز الخدمة المتمیزة–

األسواق المحتملة

المدى القصیر

الذین یودون قضاء أوقات فراغھم رجال األعمال المسافرین والسائحین 
والذین یمرون عبر الطرق السریعة في القصیم

المدى الطویل

 الزوار الذین یستخدمون مركز الخدمة كوجھة ویستخدمون
المرافق السیاحیة األخرى أثناء بقائھم في القصیم

العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

 عنصرًا ھامًا لضمان التنافسیة واألسواق الدائمةیعتبر الموقع اإلستراتیجي.
وأحد األمثلة ھو التداخل بین الطرق السریعة العدیدة وبین التدفق المروري 

المرتفع

المرافق والخدمات الشاملة
ینبغي أن تكون عالیة الجودة وتشمل نطاقًا واسعًا بدایة من خدمات –

من العائالت إلى (ن تقدیم الطعام إلى احتیاجات المسافرین المختلفی
)سائقي الشاحنات ورجال األعمال المسافرین

 التعاون مع شركات النقل وبذلك یختار سائقو شركات النقل التوقف قلیًال
واالستراحة في مركز الخدمة

دعم الشبكة المحتمل

 سوف یعمل تطویر الشبكة االقتصادیة للقصیم على زیادة
لع والبضائع من عدد رجال األعمال المسافرین ونقل الس

وإلى القصیم، الذي یتحول بدوره إلى تدفق مروري أعلى 
على الطرق السریعة

 سوف تكون الشبكة االقتصادیة للقصیم بمثابة نظام لتشجیع
التعاون عن طریق إنشاء المؤسسات إلقامة شراكات 

وشبكات بین المجموعات 
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الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 في منافذ %40لمحطات الوقود والخدمات المیكانیكیة، %15وظائف إداریة، %10-6 فرصة عمل جدیدة على األقل450القیام مباشرة بتوفیر
على األقل من الوظائف الجدیدة للعمالة التي ال تتمتع بأي مھارات مثل عمال التنظیف %12داخل النزل، و%23بیع األطعمة والمأكوالت، 
وموظفي الصیانة واألمن

 الجودة والجاذبیة الكلیتین للبنیة التحتیة للطرق في القصیم؛ والقیام بشكل غیر مباشر بزیادة تدفق السائحین عبر القصیمتحسین

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

7 ملیون ریال سعودي356

تفاصیل االستثمار

 رافقوم) غرفة30(خمسة مراكز خدمة تتألف من محطة وقود ومطعم ونزل عابر

45% 8للمطعم%35لمنشآت محطة الوقود، %20للبناء والبنیة التحتیة؛

(Moto(موتو 6 ؛ استنادًا إلى منطقة خدمة بھا محطة وقود وخدمات میكانیكیة ومطعم ومقھى ومنفذ لبیع الوجبات السریعة، ومركز تجاري مصغر، ومحل للبیع )أكبر شركة لتقدیم الخدمات على الطرق السریعة في بریطانیا)
تور بالتجزئة؛ تحلیل مونی

Businessمقال في صحیفة 7 Park خدمات الطرق السریعة األولى تطور منطقة خدمة جدیدة على (" البریطانیةM5التي تمثل تكلفة األراضي المنخفضة في القصیم ألن األراضي %15؛ وتقّل ھذه التكلفة بنسبة ") في بریدج ووتر
 ألف ریال سعودي لكل غرفة230دة؛ تضم تكلفة إنشاء نزل من المیزانیة بـ من تكلفة التطویر النموذجیة في المملكة المتح%15تمثل 

نفس المصدر السابق8
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مثال دولي

 موتو’تعتبر شركة‘)Moto(ھي أكبر شركة لتقدیم الخدمات على الطرق السریعة في بریطانیا
 ملیون مسافر سنویًا 120 أكثر من  موظف یقومون بتقدیم األطعمة والمستلزمات من أجل تلبیة احتیاجات6000 موقعًا وأكثر من 45تمتلك –

 موقعًا أخرى في أوروبا22في المملكة المتحدة و
Compass(كومباس جروب المملكة المتحدة ’جزء من مجموعة – Group UK) واحدة من كبرى منظمات العالم في تقدیم األطعمة )

 ملیار ریال سعودي23.1التي تحقق عائدات سنویة تبلغ ما یتجاوز )والمأكوالت

مستشفى متخصص في عالج مرض السكر:الرعایة الصحیة

الوصف

توفیر عالج متخصص شامل لمرض السكر والمضاعفات المرتبطة بھ
تشتمل الخدمات على االستشارات المتعلقة بالغدد الصماء، وحدة رعایة مرضى السكر، عیادة ألمراض القدم، عیادة ألمراض القلب، الحمیة –

 المقیمین، معمل وقسم لألشعةوالتغذیة، قسم للمرضى

تقدیم برامج الوقایة من مرض السكر وكذلك تعلیم متعدد التخصصات لألشخاص المصابین بمرض السكر وعائالتھم

القصیم والسبب المنطقي إلنشاء 
المجموعة بھا

إن مرض السكر في اتجاه متصاعد في المملكة وینتشر بدرجة كبیرة في القصیم
9عالمیًا%5 عامًا مصابون بمرض السكر، مقارنة بنسبة 20السكان السعودیین الذین تتجاوز أعمارھم من كافة %20حوالي –

تأتي القصیم في المرتبة الثانیة من حیث االھتمام بعدد الزیارات إلى عیادات مرض السكر ومستشفیات وزارة الصحة المتخصصة في عالج –
10مرض السكر

المصابة بمرض واحد یزید من القدرة على جذب المرضى من خارج القصیم عن طریق تحسین كفاءة إن تركیز العملیات على المجموعات 
العملیات وجودتھا وسمعتھا

 من المتوقع زیادة اإلنفاق على الرعایة الصحیة؛ في الوقت ذاتھ، نجد أن نظام الرعایة الصحیة في المملكة یشھد إصالحات ناجمة عن
الخصخصة

 ملیارات ریال سعودي على رعایة مرضى السكر، ومن المتوقع أن یتزاید ھذا اإلنفاق إلى ثالثة 4لیًا ما یزید عن تنفق وزارة الصحة حا–
11 عامًا المقبلة20أضعاف خالل الـ 

 سوف یعمل إنشاء المجموعة على تشجیع نمو الصناعات الداعمة مثل تقدیم األطعمة والمأكوالت والخدمات التشخیصیة وأعمال التنظیم
الصیانةو

2007، "االستثمار في قطاع الرعایة الصحیة السعودي"الھیئة العامة لالستثمار بالمملكة، 9
2006الحولیة اإلحصائیة الخاصة بوزارة الصحة لعام 10
2007، "االستثمار في قطاع الرعایة الصحیة السعودي"ة، الھیئة العامة لالستثمار بالمملك11



مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم

ملخص مواصفات االستثمار48

األسواق المحتملة

المدى القصیر

 مرضى السكر الذین تتم إحالتھم بشكل رئیسي من القصیم والمناطق
الشمالیة، وكذلك من المناطق األخرى في المملكة

المدى الطویل

 مرضى السكر القادمین من بلدان مجلس التعاون الخلیجي
)MENA(ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

الرئیسیة للنجاحالعوامل 

العوامل الرئیسیة للنجاح

الخبرة الطبیة الماھرة:
لتقدیم رعایة من الطراز العالمي لمرضى السكر، یجب جذب –

األخصائیین الطبیین ذوي المھارة العالیة واالحتفاظ بھم بمستویات تكلفة 
تنافسیة

الوصول إلى التقنیات الطبیة المتطورة:
مرض السكر الوصول إلى األجھزة یتطلب تشخیص ومراقبة حاالت –

الطبیة المتطورة بتكلفة تنافسیة

 لجذب المرضى من مناطق خارج القصیم، یعتبر تسھیل الوصول إلى
القصیم عنصرًا ھامًا

دعم الشبكة المحتمل

 یتم تسھیل جذب العمالة الماھرة واالحتفاظ بھا من خالل
ىتطویر مجموعة خدمات طبیة ومرافق عامة رفیعة المستو

 یؤدي التعاون في األبحاث والتدریب مع الجامعات الخاصة
والعامة إلى تمكین التطویر السریع لجودة الخدمات المتمیزة

 یؤدي القیام في الوقت ذاتھ بتطویر األعمال التجاریة الداعمة
في مدینة الرعایة الصحیة المتخصصة إلى إتاحة التعاون 

اللصیق
لجودة العالیة یعمل تخصیص الوظائف على إتاحة ا–

بتكلفة تنافسیة

 توسیع البنیة التحتیة للنقل التي تربط القصیم بالمناطق
األخرى

الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 أخصائیین 5، )أخصائیًا في الغدد الصماء( أخصائیًا في مرض السكر 11 موظفًا إداریا، 15-12 فرصة عمل جدیدة على األقل70القیام بتوفیر 
 من أخصائیي أمراض القدم، 2 من الصیادلة، 2 فنیین لألشعة والمعامل، أخصائي واحد في الحمیة والتغذیة، 5 جراحین، 4ض العیون، في أمرا

 ممرضة25و

تحسین الجودة الكلیة ومستوى خدمات الرعایة الصحیة في القصیم

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

13 ملیون ریال سعودي234.6

الستثمارتفاصیل ا

 سریرًا، وغرفتان 60مستشفى متخصص في عالج مرض السكر طاقتھ االستیعابیة 
للعملیات، ومنشآت شاملة لرعایة مرضى السكر

مثال دولي
’مركز جوزلین لعالج مرض السكر‘)Joslin Diabetes Center(

 تابعة لھ وانتسابات في أنحاء الوالیات المتحدة وجمیع منتسب مع كلیة الطب بجامعة ھارفارد؛ ویقع مقره الرئیسي في بوسطن ولھ عیادات–
أنحاء العالم

Capital(مجموعة استثمار رأس المال"الحالة التجاریة لمركز أمراض السكر"12 Investment Group( سریرًا وغرفتان للعملیات، ومنشآت شاملة 60؛ استنادًا إلى منشأة متخصصة في عالج مرض السكر طاقتھا االستیعابیة 
ضى السكرلرعایة مر

التي تمثل تكلفة األراضي األكثر انخفاضًا%15نفس المصدر السابق؛ تقل ھذه التكلفة بنسبة 13



مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم

ملخص مواصفات االستثمار49

شركة لتصنیع المنتجات الطبیة المستھلكة:الرعایة الصحیة

الوصف

تصنیع المنتجات الطبیة المستھلكة التي ُتباع تحت اسم تجاري ممیز
لفخر الوطنيسوف یستفید ھذا االسم التجاري من فھم السوق السعودي والقرب الشدید وا–
یجب أن تلبي المنشآت متطلبات الھیئات التنظیمیة العالمیة األكثر صرامًة في مجال تصنیع المنتجات الطبیة المستھلكة–

تشتمل المنتجات المستھلكة الرئیسیة التي سیتم تصنیعھا على القسطرات والخیوط الجراحیة واإلبر والمصافي واإلسفنج الطبي والضمادات

بب المنطقي إلنشاء القصیم والس
المجموعة بھا

 14سنویًا%7 بمعدل نمو متوقع یبلغ 2004 ملیار ریال سعودي في عام 356ُقدِّر حجم السوق العالمي للمنتجات الطبیة المستھلكة بـ

دة ضغط التكلفة على سوف یعمل كل من اإلنفاق المتزاید على الرعایة الصحیة والخصخصة المستمرة لنظام الرعایة الصحیة السعودي على زیا
مقدمي الرعایة الصحیة

زیادة تركیز المنظمات الصحیة على العقاقیر منخفضة التكلفة التي ال تحمل اسمًا تجاریًا وموافقة العاملین بالرعایة الصحیة على ھذا النوع –
من العقاقیر

الصحیة، حیث یؤدي إلى تحسین الوصول والقدرة على سوف یكون توفیر المنتجات الطبیة المستھلكة بمثابة عامل مساعد لمجموعة الرعایة 
تحمل النفقات

األسواق المحتملة

المدى القصیر

المستشفیات الموجودة داخل المملكة في المقام األول

المبیعات الثانویة لألطباء المتخصصین داخل المملكة

المدى الطویل

ولالمستشفیات الموجودة في منطقة الشرق األوسط في المقام األ

المبیعات الثانویة لألطباء المتخصصین في منطقة الشرق األوسط

العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح
التكلفة المنخفضة واإلنتاج على نطاق واسع:

یعتبر السعر عامل تنافسي رئیسیًا، ومن ثم، لتحقیق التنافسیة، –
كلفة یجب على شركات التصنیع تحقیق إنتاج منخفض الت

وكمیات إنتاجیة ضخمة
القوة العاملة الماھرة:

مطلوبة لتشغیل تقنیات التصنیع–
تلبیة المعاییر التنظیمیة الدولیة:

ضمان سالمة وجودة المنتجات وبناء اسم تجاري إیجابي–
إمكانیات البحث والتطویر

توفیر میزة تكلفة تنافسیة عن طریق تطویر عملیات إنتاج جدیدة –
لیفوفعالة للتكا

دعم الشبكة المحتمل
 سوف توجد شركات التورید الھامة والصناعات الداعمة داخل منطقة

المجموعة؛ ومن ثم تبسیط العملیات المولدة لقیمة التورید
 یتم تسھیل جذب واالحتفاظ بالعمالة الماھرة من خالل فرص العمل

والمكانة المحترمة التي یوفرھا تطویر منطقة الرعایة الصحیة، 
ص البحث والتطویر والمرافق العامةوفر

 یتیح التعاون اللصیق والشراكات بین الشركة المصّنعة والجامعات
المحلیة ومقدمي الرعایة الصحیة

Chemonics(شركة 14 International Inc( ،"2005، "تحلیل تصنیع األجھزة الطبیة والمنتجات الطبیة المستھلكة
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الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 8، اإلداریین %10، الفنیین %82 العاملین -15 فرصة عمل جدیدة على األقل650القیام مباشرة بتوفیر%

 نمو الصناعات الداعمة مثل التغلیف الطبي، التعبئة واللوجیستیات، البحث والتطویر؛ ومن ثم توفیر فرص عمل إضافیة في ھذه المناطقتشجیع
ھذا مفید بصفة خاصة لتطویر مجموعة الرعایة الصحیة في القصیم–

جنبیةتمكین المملكة من أن تكون أقل اعتمادًا على واردات المنتجات الطبیة المستھلكة األ

االستثمار المبدئي المطلوب
االستثمار

1 ملیون ریال سعودي233

تفاصیل االستثمار

66% 16لتجھیزات ومعدات المكاتب والبحث والتطویر%12للمخزون؛ %22لآلالت ومعدات اإلنتاج؛

1 منتج منفصل25000تقوم الشركات بتصنیع حوالي  شركة تصنیع في الوالیات المتحدة وحدھا، و6000سوق عالمي مجزأ للغایة، حیث توجد مثال دولي

مصنع ألواح الجبس:مواد البناء

مصنع لتصنیع ألواح الجبس الجداریة یقوم بإنتاج ألواح جداریة الستخدامھا في المباني السكنیة وذات األغراض التجاریةالوصف

القصیم والسبب المنطقي إلنشاء 
المجموعة بھا

مملكةازدھار التشیید في ال
داخل القصیم17 ألف37الطلب الكبیر على المباني السكنیة لـ –
 عامًا المقبلة20في أنشطة التشیید داخل المملكة خالل الـ 18 ملیار دوالر أمریكي650متوقع ضخ –

نقص المواد الخام یؤدي إلى ارتفاع األسعار وتأخیر التشیید في القصیم وفي أنحاء المملكة
ید في وسط المملكة بالقرب من مناطق التشیید الكبیرة في الریاض وحائلتقع القصیم في موقع ج

البنیة التحتیة الممتازة للطرق والبنیة التحتیة المخطط لھا للسكك الحدیدیة–
19الظھور المتكرر للجبس في أنحاء القصیم حیث یوجد محجر بالفعل في الوطاة

منخفضةسوف یوفر وصوًال للمواد الخام ذات تكالیف النقل ال–

 یتم تمكین التشیید من خالل وفرة الموارد المتزایدة-سوف یكون بمثابة نقطة ارتكاز لمجموعة مواد البناء والتشیید 

كة من شركات تصنیع المواد المستھلكة بجمھوریة الدومینیك شر15نفس المصدر السابق؛ تم حسابھ من متوسط عدد الموظفین في 15
؛ تحلیل مونیتور)2006( لتكالیف األعمال التجاریة الدولیة KPMGدلیل 16
2006وزارة التخطیط السعودیة، 17
2006، "مخطط للمستقبل:السعودیة"بیزنس ویك، 18
2005نائب وزارة الموارد الطبیعیة السعودیة، 19
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األسواق المحتملة

المدى القصیر

 تلبیة الطلب غیر المشبعة-القصیم والمناطق المجاورة لھا 

المدى الطویل

یغذي الطلب منطقة الخلیج حیث إن ازدھار التشیید المستمر 
على حوائط الجبس الجداریة

العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

الوصول إلى المواد الخام منخفضة التكلفة لتحقیق میزة تنافسیة

 الطرق والسكك الحدیدیة-التطویر المستمر لشبكات النقل والمواصالت 

والسیما في القصیمالطلب الدائم على التجھیزات الخزفیة داخل المملكة 

الوصول إلى العمالة منخفضة التكلفة لتشغیل المصنع وتحقیق میزة تكلفة

دعم الشبكة المحتمل

 سوف یعمل حجم أنشطة التشیید عبر الشبكة على زیادة الطلب
على التجھیزات الخزفیة

 سوف تسّھل منظمة الشبكة من إقامة العالقات مع الموردین
والعمالء الرئیسیین

وائد االقتصادیة واالجتماعیةالف

 20من الجبس المستخرج من التعدین في إنتاج ألواح الجبس، یقوم التصنیع المحلي بدعم عملیات تعدین الجبس%80~مع استخدام

یتیح التشیید في المجموعات األخرى
یقّلل من تأخر التشیید وتضخم األسعار–

21شتمل على طاقة متجسدة منخفضة ونفایات إنتاج منخفضةأقل أثر سلبي على البیئة لمواد البناء حیث إنھ ی

 22 وظیفة200وظائف محلیة تبلغ حوالي

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

ملیون ریال سعودي21123

تفاصیل االستثمار

األراضي والمباني

اآلالت والمعدات
 ملیون قدم مربع من إنتاج األلواح الجداریة سنویًا325–

~200ظف مو

أمثلة دولیة

اسم الشركة

North(‘أمریكا الشمالیة للجبس’ American
Gypsum) یو إس جي ’جزء من شركة )

USG"‘كوربوریشن Corporation("

البصمة الجغرافیة للعملیات

توزیع في جمیع أنحاء العالم

العوائد

ملیون دوالر أمریكي2,900

Freedonia(ب فریدونیا جرو20 Group( ،"ألمریكا الشمالیة فقط%؛ 2005، "منتجات الجبس في أمریكا الشمالیة
CGC(شركة 21 Inc.( ،"؛ مقارنة باستخدام القرمید واألسمنت وألواح الخشب الحبیبي والعزل والزجاج وأرضیات الفینیل والبالستیك والصلب2007، "التصمیم المستدام
2006في )ASEAN(اصة برابطة أمم جنوب شرق آسیا مشروعات االستثمار الخ22
Natural(‘الموارد الطبیعیة’23 Resources( ،2005، "‘كبریتات الكالسیوم الالمائیة’الجبس واألنھیدریت "في كندا
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شركة للعافیة واللیاقة:الرعایة الصحیة

الوصف

 نادي للصحة یضم منشآت كبیرة من أحدث طراز بما في ذلك صاالت للجمنازیوم بھا أحدث أجھزة تدریبات الوزن واألجھزة الھوائیة، وغرف
، ومنتجعات للجمال والعافیة تتضمن مجموعة واسعة من العالجات والتدلیكاوناللبخار والس

ة الخاصة بالتغذیة واالستشارات الوقائیة على تقدیم التدلیك والعالجاتسوف یقوم أخصائیو الصحة بتقدیم االستشارات الطبی

یمثل ثالثة مواقع في أنحاء القصیم
سوف یقوم كل مركز للعافیة بتقدیم نفس المستوى المرتفع من الخدمة والجودة–

القصیم والسبب المنطقي إلنشاء 
المجموعة بھا

عن نمو ضخم في السوق)أي، یدرك مزید من األشخاص حاجتھم لالسترخاء والعنایة بأنفسھم(ة سوف تسفر التغیرات التي تطرأ في أسالیب الحیا

توفر البیئة الریفیة والبسیطة والطبیعیة في القصیم مكانًا مثالیًا إلنشاء مركز للعافیة واللیاقة حیث یأتي الزوار من أجل االنعزال واالسترخاء

إلیھا بالنسبة لشرائح العمالء المحتملین في مراكز المدن الرئیسیة أو المدن االقتصادیة المجاورة تقع القصیم في موقع مركزي ویسھل الوصول 
مثل الریاض وحائل والمدینة

 المرافق التي ستعمل على تحفیز ھجرة العمالة الماھرة -سوف یمثل مركز العافیة الدلیل األول على الوفرة المتنامیة للمرافق المحفزة في القصیم 
 المنطقةإلى

األسواق المحتملة

المدى القصیر

 المقیمون في منطقة القصیم، والزوار القادمون من المناطق المجاورة
لقضاء عطالت نھایة األسبوع

 المسافرون السعودیون من رجال األعمال في مراكز الشركات
المنعزلة واألحداث الخارجیة

المدى الطویل

ن قضاء أوقات فراغھم من رجال األعمال المسافرون والذین یودو
بلدان مجلس التعاون الخلیجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

 مجموعة شاملة من المرافق سیتم توفیرھا من أجل االحتیاجات
المختلفة للزوار

 والبخار، أجنحةاوناأجھزة ریاضیة، حمام سباحة، غرف للس–
منتجعات شخصیة

 خدمة شخصیة وعالیة الجودة مخصصة وفقًا الحتیاجات األفراد
ویقدم ھذه الخدمة أخصائیو الجمال وأخصائیو العالج ومعلمو اللیاقة 

المؤھلون والمھرة

جو یبعث على االسترخاء والراحة
توّفر البیئة الریفیة والطبیعیة، بعیدًا عن جلبة المدینة الحضریة، –

ًا وجوًا للزوار یساعدھم على االسترخاء واالستجماممكانًا مثالی

دعم الشبكة المحتمل

 سوف تقوم الشبكة االقتصادیة للقصیم بجذب المستثمرین األجانب
وتسھیل إقامة الشراكات مع المستثمرین األجانب

 یتم تسھیل جذب العمالة الماھرة واالحتفاظ بھا من خالل تطویر مدینة
 رفیعة المستوىرعایة صحیة ومرافق عامة

 یؤدي القیام في الوقت ذاتھ بتطویر األعمال التجاریة الداعمة في
الصحة ’منطقة السیاحة المخصصة إلى إتاحة تطویر وضع سیاحة 

المتكاملة‘والعافیة

 سوف یعمل توسیع البنیة التحتیة للنقل التي تربط القصیم بالمناطق
لنسبة للزواراألخرى على توفیر سھولة الوصول إلى القصیم با
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الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 بما فیھا أخصائیو العالج بالمنتجعات، أخصائیو الجمال، معلمو اللیاقة، والموظفون - فرصة عمل جدیدة على األقل 120القیام مباشرة بتوفیر 
24اإلداریون

إیجاد فرص عمل إضافیة لسكان القصیمتشجیع تطویر الصناعات الداعمة مثل المطاعم ومتاجر البیع بالتجزئة؛ ومن ثم 

تحسین الجودة والجاذبیة الكلیتین ألسلوب الحیاة في القصیم

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

25 ملیون ریال سعودي174.9

تفاصیل االستثمار

 في أنحاء القصیم2 قدم مربع60000ثالثة منشآت بمساحة 

65% 2والموقع، بقیة التكلفة للمعدات والمخزونمن التكلفة في أعمال التشیید

أمثلة دولیة
 یعتبر ناديFitness First Gym & Health Club 1.4 أكبر مجموعة لنوادي الجمنازیوم والصحة واللیاقة في العالم حیث یضم أكثر من

Fitnessملیون عضو لـ  First نادي من نوادي 500 في Fitness First Gym & Health Clubsمثًال، المملكة ( مستوى العالم  على
)المتحدة، أسبانیا، ھولندا، اإلمارات العربیة المتحدة، دول آسیا والمحیط الھادئ، الخ

؛ تحلیل مونیتور)لجنة السیاحة الكندیة(2006ملف قطاع المنتجعات الصحیة الكندي لعام 24
Austin(‘مركز أوستین للعافیة’25 Wellness Center( ،2004؛ تم تحدید االستثمار من خالل حجم السوق المحتمل
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مستشفى إلعادة التأھیل:الرعایة الصحیة

اغیة وإصابة المخ وإصابات العظامتوفیر عالج إعادة تأھیل شامل ومتخصص لألفراد الذین یعانون من حاالت اإلعاقة الناجمة عن السكتة الدمالوصف
سوف یوفر المستشفى خدمات عالجیة وخدمات داعمة وتعلیمیة للمساعدة في استعادة الصحة والعمل–

القصیم والسبب المنطقي إلنشاء 
المجموعة بھا

26إصابات المخ والعظام في اتجاه متصاعد في المملكة وتنتشر في القصیم

200427المخ في  حالة من إصابات 50000تقّدر بـ –

28من صدمات األوعیة في المملكة%53تمثل حوادث الطرق حوالي –

 إن تركیز العملیات على صدمات وإصابات معینة یزید من القدرة على جذب المرضى من خارج القصیم عن طریق تحسین كفاءة العملیات
وجودتھا وسمعتھا

 ذاتھ، نجد أن نظام الرعایة الصحیة في المملكة یشھد إصالحات ناجمة عن الخصخصةمن المتوقع زیادة اإلنفاق على الرعایة الصحیة؛ في الوقت
 ملیارات ریال سعودي على رعایة مرضى السكر، ومن المتوقع أن یتزاید ھذا اإلنفاق إلى ثالثة 4تنفق وزارة الصحة حالیًا ما یزید عن –

29المقبلة  عامًا 20أضعاف خالل الـ 

وعة على تشجیع نمو الصناعات الداعمة مثل تقدیم األطعمة والمأكوالت والخدمات التشخیصیة وأعمال التنظیم سوف تعمل نقطة ارتكاز المجم
والصیانة

األسواق المحتملة

المدى القصیر

 المرضى الذین تتم إحالتھم بشكل رئیسي من القصیم والمناطق
الشمالیة، وكذلك من المناطق األخرى في المملكة

المدى الطویل

 إعادة التأھیل والمرضى الذین یحتاجون لرعایة على المدى مرضى
القصیر من المملكة

 المرضى الذین یحتاجون لرعایة على المدى الطویل القادمین من
بلدان مجلس التعاون الخلیجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

)MENA(

2007مقابلة أجرتھا مونیتور مع طبیب في القصیم، 26
27Wrong diagnosis com ،"2004، "إحصائیات حسب البلد إلصابة المخ الناجمة عن الصدمات

2006، "إصابات األوعیة في األطراف العلیا"رأفت شلبي، 28
2007، "االستثمار في قطاع الرعایة الصحیة السعودي"الھیئة العامة لالستثمار بالمملكة، 29
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العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

یة الماھرةالخبرة الطب:
لتقدیم رعایة من الطراز العالمي للمرضى، یجب جذب –

األخصائیین الطبیین ذوي المھارة العالیة واالحتفاظ بھم 
بمستویات تكلفة تنافسیة

الوصول إلى التقنیات الطبیة المتطورة:
تعتبر التقنیة العالجیة واألجھزة المتطورة ضروریة لتقدیم –

مستوى مرتفع من الرعایة

المرضى من مناطق خارج القصیم، یعتبر تسھیل الوصول إلى لجذب 
القصیم عنصرًا ھامًا

دعم الشبكة المحتمل

 یتم تسھیل جذب العمالة الماھرة واالحتفاظ بھا من خالل تطویر
مجموعة خدمات طبیة ومرافق عامة رفیعة المستوى

 یؤدي التعاون في األبحاث والتدریب مع الجامعات الخاصة والعامة
ى تمكین التطویر السریع لجودة الخدمات المتمیزةإل

 یؤدي القیام في الوقت ذاتھ بتطویر األعمال التجاریة الداعمة في
مدینة الرعایة الصحیة المتخصصة إلى إتاحة التعاون اللصیق

یعمل تخصیص الوظائف على إتاحة الجودة العالیة بتكلفة تنافسیة–

ط القصیم بالمناطق األخرىتوسیع البنیة التحتیة للنقل التي ترب

الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة
 31 وظائف إداریة وخدمات دعم110 معالجین، 87 تمریض، 120 وظیفة طبیة، 20- فرصة عمل جدیدة على األقل 33630القیام مباشرة بتوفیر

تحسین الجودة الكلیة ومستوى خدمات الرعایة الصحیة في القصیم

مطلوباالستثمار المبدئي ال

االستثمار

5 ملیون ریال سعودي168.8

تفاصیل االستثمار

 سریرًا120مركز إلعادة التأھیل طاقتھ االستیعابیة 

حمام سباحة عالجي، وصالة جمنازیوم كبیرة، وفناء للعالج، ومساكن للتدریب على الحیاة الیومیة

منشآت لتقدیم العالج المتخصص لصدمات وإصابات محددة

مثال دولي
’معھد تورنتو إلعادة التأھیل‘

 مریض تتم خدمتھم في 2000 موظف وكان بھ أكثر من 1800مركز إلعادة التأھیل ومنشأة أبحاث، یرتبط بجامعة تورنتو ویضم أكثر من –
2006عام 

Milwaukeeصحیفة ، 30 Journal Sentinel"سریرًا40؛ مقدر من مستشفى إلعادة التأھیل بھا 2006، "إعادة التأھیل؛ مستشفى مفید 
2007، ‘عادة التأھیلمعھد تورنتو إل’استنادًا إلى توفیر الموظفین في 31
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z

إنتاج الطماطم من المستنبتات:الزراعة

الوصف

 القصیمیستلزم ھذا المشروع إنشاء مستنبتات ذات تقنیة عالیة في
وتتمثل التقنیة العالیة في استخدام األنظمة المدمجة بالكامل التي تراقب مستویات المیاه ودرجة الحرارة والتغذیة–
وسوف تحاكي الھیاكل والتقنیة تلك المستنبتات الموجودة في المكسیك وأسبانیا والتي تستخدم التقنیة العالیة ألن ھذه المناطق أكثر شبھًا –

بالسعودیة

صیم والسبب المنطقي إلنشاء الق
المجموعة بھا

 ال یتمكن الرواد العالمیون في تقنیة المستنبتات، وھم كندا وھولندا، من اإلنتاج طیلة العام مما یسمح للمناطق األكثر دفئًا بإنتاج المحاصیل عندما ال
.تستطیع ھي ذلك

 في موسم الشتاء عندما یكون المحصول أقل32 أضعاف5رتفاع األسعار األسواق الدولیة الكبیرة للغایة الخاصة بطماطم المستنبتات مع ا–

 إن مناخ القصیم یناسب بدرجة كبیرة للغایة إنتاج المستنبتات، كما أن تكالیف الطاقة من اإلنتاج سوف تكون أقل انخفاضًا مقارنًة بالمناطق األخرى
التي تقوم بإنتاج الطماطم من المستنبتات

من %69(م بالفعل في التكیف مع استخدام المستنبتات وقامت بتحویل معظم إنتاج الطماطم للمستنبتات األساسیة في المملكة لقد بدأت منطقة القصی
33)اإلنتاج

سوف تعمل شبكات النقل والمواصالت الجیدة في القصیم على تسھیل نقل الطماطم

استھالك المیاه إلى الحد األدنىومع ندرة المیاه في القصیم، یعمل اإلنتاج من المستنبتات على تقلیل 

 سوف تساعد في دفع المجموعة لألمام حیث إن الجودة المحسنة والعوائد سوف تظھر أھمیة أفضل الممارسات في اإلنتاج الذي یحقق في النھایة نقل
المعرفة عبر المنتجات الزراعیة

األسواق المحتملة

المدى القصیر

یتم عرضھ حالیًا من خالل المحلي السعودي من االستھالك45%34
الصادرات

المدى الطویل

 بشكل رئیسي المناطق التي تطلب طماطم المستنبتات في
أوروبا

 دوالر 35 ملیار3.5 بلغ 2005حجم سوق الواردات في 
أمریكي

Cuestaroble(جاري ھیكمان، مستشار في البستنة، مؤسسة 32 Consulting(
2006الحولیة اإلحصائیة التاسعة عشرة الخاصة بوزارة الزراعة السعودیة، 33
قاعدة البیانات اإلحصائیة التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة34
2003 وسعر االستیراد في عام 2005بھ من واردات عام نفس المصدر السابق؛ تم حسا35
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العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

قدرات التسویق لفھم احتیاجات الطلب الدولي
طور للمنتجاسم تجاري م–

 معرفة وتطبیق أفضل الممارسات في إنتاج المستنبتات من أجل االستفادة من
التقنیة في المستنبتات ألقصى درجة

إن مخاطر اآلفات المتزایدة من المستنبتات سوف تتطلب مكافحة متكاملة –
لآلفات

الوصول إلى المعرفة الدولیة الخاصة بأفضل الممارسات في اإلنتاج

المحتملدعم الشبكة 

 سوف تقوم الشبكة بتعزیز وتسھیل الوصول إلى أفضل
الممارسات في اإلنتاج

 بالنسبة للطماطم التي تباع محلیًا، سوف یعمل نظام السوق
المحلي المحسن على تسھیل المبیعات

الجودة في منح سوف تساعد كل من االعتماد المركزي ورقابة
ھا دولیًاالمصداقیة لمحاصیل الطماطم التي یتم تصدیر

 كما أن االعتراف بالمنطقة كمحور زراعي سوف یساعد في
تطویر االسم التجاري

الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

سوف تعمل أفضل الممارسات في اإلنتاج والتقنیة على تحسین العوائد لصغار المزارعین

ن منطقة القصیمسوف یكون لجودة اإلنتاج المحسنة أثر إیجابي إضافي على صورة اإلنتاج م

تعتبر ھیاكل المستنبتات رائعة في الحفاظ على المیاه مع تقلیل اآلثار السلبیة على البیئة

دعم تطویر القصیم لكي تصبح محورًا زراعیًا

 شخص200~التوظیف المستمر لـ 
قیمة عمل محسنة لھؤالء الذین یمتلكون أنظمة التقنیة العالیة–

االستثمار المبدئي المطلوب

ستثماراال

36 ملیون ریال سعودي167.0

تفاصیل االستثمار

 37) ھكتار24(ھیاكل المستنبتات

المعدات والبرامج

الخبراء الدولیین الالزمین للتدریب على أفضل الممارسات في اإلنتاج

غیر متاحأمثلة دولیة

التي تمثل انخفاض تكلفة األراضي%20مساحة الھكتار بنسبة /، وتقل ھذه التكلفة"نظرة عامة على زراعة المستنبتات في كولومبیا البریطانیة"وزارة الزراعة في كولومبیا البریطانیة، 36
Oksana(‘أوكسانا ناجایتس’37 Nagayets(،"1999؛ متوسط حجم مزارع المستنبتات في أسبانیا في 2005، "الوضع الحالي واالتجاھات الرئیسیة:المزارع
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تصنیع األدویة التي ال تحمل اسمًا تجاریًا:األدویة

الوصف

وھي العقاقیر التي تباع بدون اسم تجاري أو عالمة تجاریة بواسطة شركات تصنیع مختلفة بھدف حمایة -یة التي ال تحمل اسمًا تجاریًا تصنیع األدو 
براءة االختراع 

مراض الَمِعدیة تشتمل المجاالت العالجیة التي تتمتع بإمكانیة النمو على أمراض القلب واألوعیة الدمویة والسكر واألمراض الُمْعدیة وعالج األ
المعویة وعالج اإلیدز ألنھ من المتوقع أن یكون لھا أعلى من معدل اإلدخاالت في سوق العقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا خالل السنوات الخمس 

38المقبلة

القصیم والسبب المنطقي 
إلنشاء المجموعة بھا

 من معدل النمو السنوي المركب %8تجاریًا في المملكة بنسبة متوقعة تبلغ من المتوقع أن تنمو مبیعات العقاقیر التي ال تحمل اسمًا)CAGR( في
201639 ملیار ریال سعودي بحلول عام 2.4، لتصل إلى 2016-2006الفترة من 

التكلفة على سوف یعمل كل من اإلنفاق المتزاید على الرعایة الصحیة والخصخصة المستمرة لنظام الرعایة الصحیة السعودي على زیادة ضغط 
مقدمي الرعایة الصحیة

زیادة تركیز المنظمات الصحیة على العقاقیر منخفضة التكلفة التي ال تحمل اسمًا تجاریًا وموافقة العاملین بالرعایة الصحیة على ھذا النوع من –
العقاقیر

عایة الصحیة، حیث یؤدي إلى تحسین الوصول إلى العقاقیر سوف یكون توفیر العقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا بمثابة عامل مساعد لمجموعة الر
والقدرة على تحمل نفقاتھا

األسواق المحتملة
المدى القصیر

 تلبیة طلبات السوق المحلي السعودي الذي یشمل كًال من القطاعین
الحكومي والخاص

المدى الطویل

 التصدیر أوًال إلى بلدان مجلس التعاون الخلیجي المجاورة؛ ثم
تصدیر إلى األسواق الدولیة في آسیاال

)Datamonitor(‘داتامونیتور’، )Euromonitor(‘یورومونیتور’38
نفس المصدر السابق39
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العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

التكلفة المنخفضة واإلنتاج على نطاق واسع
یعتبر السعر عامل تنافسي رئیسیًا للمنتج الذي ال یحمل اسمًا –

؛ ومن ثم، لتحقیق التنافسیة، یجب على شركات التصنیع 40تجاریًا
 التكلفة وكمیات إنتاجیة ضخمةتحقیق إنتاج منخفض

القوة العاملة الماھرة
مثل العلماء (مطلوبة في تقنیات التصنیع وتركیبات العقاقیر –

والخبراء الذین یضمنون سالمة العقاقیر؛ وخبیر قانوني للحصول 
)على التراخیص الالزمة لتصنیع وتصدیر العقاقیر

إمكانیات البحث والتطویر
یة عن طریق تطویر عملیات إنتاج جدیدة توفیر میزة تكلفة تنافس–

وفعالة للتكالیف
بناء االبتكار من خالل تقدیم إنتاج عقاقیر جدید من شأنھ تحسین –

أداء العقاقیر مع الحد من الحوادث الضارة

دعم الشبكة المحتمل

 سوف توجد شركات التورید الھامة والصناعات الداعمة داخل منطقة
ات وثیقة بین شركات األدویة وشركات المجموعة؛ ومن ثم بناء عالق

التورید وتبسیط العملیات المولدة لقیمة التورید

 یتم تسھیل جذب العمالة الماھرة واالحتفاظ بھا من خالل فرص العمل
والمكانة المحترمة التي یوفرھا تطویر منطقة رفیعة المستوى إلنتاج 

األدویة، وفرص البحث والتطویر والمرافق العامة

 التعاون اللصیق والشراكات بین شركات األدویة والجامعات إتاحة
المحلیة ومقدمي الرعایة الصحیة

الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 مثل (فنیًا / موظفًا أخصائیًا70 موظف مبیعات وإداري، 60 وظائف إداریة، 10—41 فرصة عمل جدیدة على األقل260القیام مباشرة بتوفیر
 من العمالة التي ال تتمتع بأي مھارات120، و)ین، مھندسي اإلنتاجالصیادلة، الكیمیائی

تشجیع نمو الصناعات الداعمة مثل التغلیف الطبي، التعبئة واللوجیستیات، البحث والتطویر؛ ومن ثم توفیر فرص عمل إضافیة في ھذه المناطق

ألجنبیةتمكین المملكة من أن تكون أقل اعتمادًا على واردات المنتجات األدویة ا

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

42 ملیون ریال سعودي154

تفاصیل االستثمار

85% 4للمباني والبقیة للمخزون%12لآلالت ومعدات اإلنتاج؛

مثال دولي
 رانباكسي البوراتوریز’تعتبر‘)Ranbaxy Laboratories( األدویة التي ال تحمل واحدة من أكبر عشر شركات على مستوى العالم في إنتاج

اسمًا تجاریًا
یقع المقر الرئیسي لھذه الشركة في نیودلھي، الھند وتمارس عملیاتھا في أوروبا ومنطقة آسیا والمحیط الھادئ والشرق األوسط وأمریكا الالتینیة –

من السعر األصلي مع ثالث منتج یدخل إلى األسواق%90جاریًا؛ ثم ینخفض السعر بعد ذلك إلى مع أول منتج یدخل السوق من المنتجات التي ال تحمل اسمًا ت%35ینخفض السعر بنسبة 40
2005، "مشروع إنتاج األدویة"ھیئة االستثمار األردنیة، 41
؛ متوسط االستثمارات في المجاالت الجدیدة لألدویة2002تقریر فریق عمل األدویة الصیني، 42
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وشمال أفریقیا
2006 ملیار دوالر في عام 1.01ُقدِّر إجمالي العوائد المحققة بحوالي –

األسواق النھائیة الحدیثة:ةالزراع

الوصف

 یستلزم المشروع إنشاء نظام أسواق للمزادات تتم إدارتھ بطریقة احترافیة والذي من شأنھ دمج اإلنتاج الزراعي في القصیم مع المشترین المحلیین
والدولیین

احدمنشآت التخزین واللوجیستیات والدعم والتنظیم ورقابة الجودة كلھا متوفرة في موقع و–
قدرة السوق المحتملة على توفیر منشآت للفواكھ والخضروات–

القصیم والسبب المنطقي 
إلنشاء المجموعة بھا

43ُتعتبر القصیم ثاني أكبر منتج للمنتجات الزراعیة داخل المملكة غیر أن مبیعاتھا تقتصر في المقام األول على المستھلكین الموجودین في القصیم

 القصیم وصوًال إلى األسواق الكبرىسوف یمنح المزاد منتجي–
یعتبر ذلك مفیدًا بصفة خاصة لبیع التمور، حیث تأتي القیم األعلى من األسواق الدولیة–

موقع مركزي داخل المملكة والقرب الشدید من األسواق الكبرى
تتناسب شبكات النقل البري الرائعة على نحو جید مع حركة السلع والبضائع–

الحالي في القصیم بسلسلة تورید مجزأة وطویلة حیث یحقق المنتجون حصة منخفضة من السعر النھائيیتسم نظام األسواق 
سوف یعمل نظام السوق الحدیث على تقلیل طول سلسلة التورید وتحسین حصة المنتجین من السعر النھائي–

سلع والبضائع اإلقلیمیة إلى األسواق المحلیة والدولیة األكبروسوف یكون السوق الحدیث بمثابة نقطة ارتكاز للمجموعة، حیث یقوم بتسھیل بیع ال

األسواق المحتملة

المدى القصیر

سوف یقوم المنتجون الزراعیون في القصیم بتزوید السوق

 سوف تقوم قاعدة العمالء العریضة بالمملكة باستخدام نظام المزاد للمشتریات
الزراعیة

المدى الطویل

اعیون في منطقة الشرق األوسط سوف یقوم المنتجون الزر
بتزوید السوق 

 سوف یقوم العمالء على مستوى العالم باستخدام نظام
المزاد للمشتریات اإلقلیمیة

2006ة الخاصة بوزارة الزراعة السعودیة، الحولیة اإلحصائیة التاسعة عشر43
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العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

 إقامة روابط وصالت مع المنتجین المحلیین لضمان جودة اإلنتاج وثباتھ وتجھیزه
في الوقت المناسب

تلبیة المعاییر الدولیة فیما یتعلق بالتصنیف والفرز والتخزین

 تكامل إدارة سلسلة التورید العریضة للنظام من أجل تنسیق اإلنتاج الوارد
والصادر

دعم الشبكة المحتمل

 تتیح كل من تشجیع المعرفة وأفضل الممارسات في
اإلنتاج للمنتجین المحلیین تلبیة المعاییر الدولیة

تسھیل اإلنتاج  التعاون بین المنتجین إلىسوف یؤدي
الثابت المتسق

 سوف تعمل عملیة االعتماد المركزي ورقابة الجودة على
ضمان ثبات الجودة واتساقھا

 سوف یساعد تطویر تقنیة المعلومات واالتصاالت في
تسھیل إنشاء وتكامل أنظمة إدارة سلسلة التورید

الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

مل على تحسین رخاء المنتجین المحلیین حیث إنھم یتمكنون من تحقیق حصص أعلى في السعرسیع

سوف یكون السوق فریدًا في المملكة كما سیحقق دعایة إیجابیة للزراعة في القصیم

250وفقًا لعدد المنتجات المباعة44 فرصة عمل بحد أدنى ،

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

45یال سعودي ملیون ر200

تفاصیل االستثمار

سوق نھائي مركزي
خطوط فرز وتنظیف، منشآت للتخزین في أماكن باردة مزودة –

بغرف للنضوج، ومنشأة الختبار الجودة، وأنظمة للمزادات 
اإللكترونیة

 یومیًا/ ملیون طن900طاقة محاصیل األسواق النھائیة تبلغ

مثال دولي
اسم الشركة

)Greenery(‘جرینري’

البصمة الجغرافیة للعملیات

مزادات ومنتجین في ھولندا بجانب عمالء 
في جمیع أنحاء العالم

العوائد

 ملیون دوالر أمریكي1,798

India(‘معھد الھند الوطني للسوق الزراعي’44 National Institute of Agricultural Market( ،"؛ یتم تقلیلھ لیعكس نظام المزادات األصغر2006، "توجیھات تشغیلیة إلعداد مجمع أسواق نھائیة
ھنديالسوق النھائي الحدیث في تكلفة المشروع ال45
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منشأة معالجة التمور:الزراعة

الوصف

ومعالجة وتعبئة التمورمنشأة معالجة التمور عبارة عن مؤسسة توجد بھا المنشآت المطلوبة، التي تلبي المتطلبات الدولیة، لتخزین 

یستلزم المشروع إنشاء منشأة واسعة النطاق لمعالجة التمور في القصیم، حیث یذھب معظم اإلنتاج إلى الصادرات
سوف تكون المنشأة بمثابة موقع مركزي لتجمیع التمور داخل المنطقة–

القصیم والسبب المنطقي 
إلنشاء المجموعة بھا

46 أضعاف ذلك3 إلى 2-غربیة، مع عرض أسعار أعلى یمكن تحقیقھا مقارنة بالسوق المحلي السعودي إتاحة الوصول إلى األسواق ال

الحاجة إلى المعالجة والتعبئة اللذین یلبیان متطلبات الواردات الغربیة لتمكین الوصول إلى السوق–

 199647منذ عام %10إن نمو واردات التمور في األسواق الغربیة یتزاید بصورة قویة بنسبة

 لكن المبیعات تتألف في المقام األول من كمیات التمور الضخمة محلیًا مقارنة )200548 ألف طن في عام 172(تعتبر القصیم منتجًا كبیرًا للتمور
بالتمور ذات القیمة المضافة دولیًا

اق الدولیةتتسم األنواع المختلفة من التمور التي یتم إنتاجھا بقیمة عالیة وتتناسب جیدًا مع األسو–

سوف تكون بمثابة نقطة ارتكاز لمجموعة الزراعة حیث تظھر فوائد إضافة القیمة إلى المنتجات الزراعیة

األسواق المحتملة

المدى القصیر

 التصدیر في المقام األول إلى المناطق الرئیسیة المستوردة للتمور في غرب
 المملكة المتحدة وفرنسا وأسبانیا-أوروبا 

 ملیون دوالر أمریكي؛ 2005433وق واردات التمور في بلغ حجم س(–
)49منذ ذلك الحین%18بلغ النمو 

المدى الطویل

 أسواق التمور العالمیة وتشمل األسواق األوروبیة األخرى
2005110بلغ حجم سوق واردات التمور في (وأمریكا الشمالیة 

)4ملیون دوالر أمریكي

عبئتھا في السوق السعوديمنتجات التمور التي تتم معالجتھا وت

2005إحصاءات منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، 46
نفس المصدر السابق47
2006الحولیة التاسعة عشرة الخاصة بوزارة الزراعة السعودیة، 48
قاعدة البیانات اإلحصائیة التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة49
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العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

 إن التمور التي یتم تقدیمھا من المنطقة یجب أن تلبي المعاییر الدولیة فیما
یتعلق باإلنتاج الصحي واستخدام مبیدات اآلفات

العرض بكمیات وحجم ثابتین على مر الوقت–

لطلب الدوليقدرات التسویق لفھم احتیاجات ا
اسم تجاري مطور للمنتجات–

 أسالیب المعالجة والتعبئة والمخرجات التي تتفق مع المتطلبات الصحیة
الدولیة ومطالب المستھلك النھائي

دعم الشبكة المحتمل

 تتیح كل من تشجیع المعرفة وأفضل الممارسات في اإلنتاج
للمنتجین المحلیین تلبیة المعاییر الدولیة

تسھیل اإلنتاج الثابت تعاون بین المنتجین إلىسوف یؤدي ال
المتسق

 سوف یعمل نظام السوق المحلي المحسن على تسھیل مبیعات
التمور

 سوف تعمل كل من االعتماد المركزي ورقابة الجودة على
ضمان ثبات الجودة واتساقھا

 سوف یساعد ترویج االسم التجاري إقلیمیًا في تحقیق فوائد
تمورإضافیة لمنتجات ال

الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 فرصة عمل1150إیجاد فرص عمل رائعة حیث ستوفر المنشأة أكثر من 

 مثل الطماطم والخیار والبطاطس، الخ(تقدیم مثال لمنشأة معالجة وتعبئة سیتم القیاس علیھ والتعلم منھ بالنسبة للمنتجات األخرى داخل القصیم(

ي تلبیة معاییر االعتماد، ستكون ھذه فرصة الستغالل المنشآت التي تكون فیھا المعاییر محدودةوإذا نجح المنتجون األصغر ف

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

50 ملیون ریال سعودي170.0

تفاصیل االستثمار

 من %25.0( طن 43000 بطاقة إنتاجیة تبلغ -المصنع واآلالت
(51)2005إنتاج القصیم في 

من ذوي %30 موظف منھم 1150~-ال البشري رأس الم
52من ذوي المھارات المنخفضة%70المھارات العالیة و

األراضي والمباني

ثمار المطلوب لكل طن یتم إنتاجھنفس المصدر السابق، ھذا الرقم مأخوذ من االست50
2006الحولیة التاسعة الخاصة بوزارة الزراعة السعودیة، 51
تقریر عن معالجة وتعبئة التمور في الھند؛ ھذا الرقم مأخوذ من عدد الموظفین لكل طن یتم إنتاجھ52
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مصنع الخزف:مواد البناء

الوصف
مصنع للتجھیزات الخزفیة یقوم بإنتاج الصیني المصنوع من الخزف من أجل استخدامھ في المباني السكنیة وذات األغراض التجاریة

وف تشتمل المنتجات النموذجیة على البالط والبالوعات والمراحیض والحمامات وأحواض االستحمامس–

القصیم والسبب المنطقي 
إلنشاء المجموعة بھا

ازدھار التشیید في المملكة
 عامًا المقبلة20لكة خالل الـ  في أنشطة التشیید داخل المم54 ملیار دوالر أمریكي650متوقع ضخ منزل داخل القصیم53 ألف37الطلب الكبیر لـ –

نقص المواد الخام یؤدي إلى ارتفاع األسعار وتأخیر التشیید في القصیم وفي أنحاء المملكة

تقع القصیم في موقع جید في وسط المملكة بالقرب من مناطق التشیید الكبیرة في الریاض وحائل
 للسكك الحدیدیةالبنیة التحتیة الممتازة للطرق والبنیة التحتیة المخطط لھا–

 قید اإلنشاء بجانب التخزین والسحق والمزج في البیضا )الصلصال النقي(ھناك منجم للمادة الخام الرئیسیة في صناعة الخزف، وھي الكاولین ،
سوف یوفر وصوًال للمواد الخام ذات تكالیف النقل المنخفضة–

یتم تمكین التشیید من خالل وفرة الموارد المتزایدة-سوف یكون بمثابة نقطة ارتكاز لمجموعة مواد البناء والتشیید 

األسواق المحتملة
المدى القصیر

 تلبیة الطلب غیر المتوفر-القصیم والمناطق المجاورة لھا 

المدى الطویل

 منطقة الخلیج حیث إن ازدھار التشیید المستمر یغذي الطلب على
المواد الخزفیة

العوامل الرئیسیة للنجاح

 الرئیسیة للنجاحالعوامل
الوصول إلى المواد الخام منخفضة التكلفة لتحقیق میزة تنافسیة

 الطرق والسكك -التطویر المستمر لشبكات النقل والمواصالت 
الحدیدیة

 الطلب الدائم على التجھیزات الخزفیة داخل المملكة والسیما في
القصیم

حقیق میزة الوصول إلى العمالة منخفضة التكلفة لتشغیل المصنع وت
تكلفة

دعم الشبكة المحتمل

 سوف یعمل حجم أنشطة التشیید عبر الشبكة على زیادة الطلب على
التجھیزات الخزفیة

 سوف تسّھل منظمة الشبكة من إقامة العالقات مع الموردین والعمالء
الرئیسیین

2006وزارة التخطیط السعودیة، 53
2006، "مخطط للمستقبل:السعودیة"بیزنس ویك، 54
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الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة

 من خالل شراء المنتج)الصلصال النقي(یدعم عملیات تعدین الكاولین

یتیح التشیید في المجموعات األخرى
یقّلل من تأخر التشیید وتضخم أسعار الصیني المصنوع من الخزف–

 وظیفة1000وظائف محلیة تبلغ حوالي 

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

3 ملیون ریال سعودي56.3

تفاصیل االستثمار

 األفران(اآلالت والقمائن(

طن من الصیني 8600 ملیون متر مربع من البالط و5.4ات اإلنتاج المتوقعة تبلغ مخرج 
55سنویًا

األراضي والمباني

~10003 موظف

استثمارات رؤوس األموال والوظائف في الصناعات الخزفیة باألردن؛ مخرجات اإلنتاج محددة من االستثمار المطلوب لكل مخرج من مخرجات اإلنتاج55
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أمثلة دولیة

اسم الشركة

‘رأس الخیمة للسیرامیك’
)RAK Ceramics(

Sanitec(‘شركة سانیتیك’ Corporation(

البصمة الجغرافیة للعملیات

 العربیة المتحدة، الصین، السودان، الھند، اإلمارات:اإلنتاج
إیران، بنجالدیش

 دولة100>:التوزیع

 مصنعًا في أوروبا28:اإلنتاج

جمیع أنحاء العالم:التوزیع

العوائد

56 ملیون دوالر أمریكي280

57 ملیون دوالر أمریكي950

مركز االتصاالت:تقنیة المعلومات واالتصاالت

الوصف

 االتصاالت لغرض مركزة التعامل مع الطلبات الھاتفیة الواردة للحصول على دعم المنتج أو معلومات من المستھلكین النھائیین لكیانات ُیستخدم مركز
)القطاع العام أو الخاص(الكبیرة 

تقوم معظم الكیانات الكبرى باستخدام مراكز االتصاالت للتفاعل مع عمالئھا
حسین عملیات الكیانات وتقلیل التكالیف، مع توفیر خدمة موحدة قیاسیة سھلة للعمالءتھدف مركزة إدارة االتصاالت إلى ت–

واالستثمار من أجل مركز اتصاالت داخل القصیم لتوجیھ المكالمات الواردة إلى األطراف الخارجیة

القصیم والسبب المنطقي 
إلنشاء المجموعة بھا

لشركات المحلیة وجذب الشركات الدولیة، مما أدى إلى نشوء حاجة متزایدة إلى تعھید مركز لقد عمل االقتصاد السعودي المتنامي على تطویر ا
االتصاالت لمصادر خارجیة

 تتنافس مراكز االتصاالت بشكل نموذجي من حیث التكلفة، وسوف تعمل التكلفة المنخفضة للعمالة واألراضي في القصیم على توفیر میزة تنافسیة
داخل المملكة

لة كبیر ألن الكثیر من الخریجین یعجزون حالیًا عن العثور على وظائفعدد العما–

تعمل خطوط األلیاف الضوئیة الموجودة بالفعل على توفیر مرونة اختیار الموقع في القصیم

تشتھر القصیم، داخل المملكة، بلھجتھا العربیة الرائعة المفھومة، وھي میزة ھامة في مركز االتصاالت

نقطة ارتكاز مبدئیة للمجموعة كما أنھ سیحّفز االستثمار في مجال تقنیة المعلومات واالتصاالت في المنطقةسوف یكون بمثابة 
سوف یساعد أیضًا في زیادة نقل المعرفة مع دخول العمالة الماھرة إلى القصیم–

(رأس الخیمة للسیرامیك"تقریر عن عملیات شركة ’56 "RAK Ceramics(‘2005؛ العوائد خاصة بمصانع اإلمارات فقط
2005؛ العوائد في عام 2006، "شركة سانیتیك"، ),Datamonitor(‘داتامونیتور’57
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األسواق المحتملة

المدى القصیر

السوق السعودي المحلي

ة المحلیة وبخاصة تلك الموجودة في الكیانات الحكومیة والشركات الخاص
القطاع المالي أو قطاع االتصاالت أو قطاع البیع بالتجزئة

المدى الطویل

منطقة الخلیج

 الشركات الخاصة المحلیة وبخاصة تلك الموجودة في القطاع
المالي أو قطاع االتصاالت أو قطاع البیع بالتجزئة

العوامل الرئیسیة للنجاح

 للنجاحالعوامل الرئیسیة

التوظیف المبدئي لعاملي مراكز االتصاالت ذوي الخبرة والمھارة

التوظیف المستمر للعمالة الماھرة المحلیة التي تتمتع بلباقة التحدث

التطویر الناجح لبرنامج التدریب الذي یلبي احتیاجات العمالء

ربط مركز االتصاالت بالبنیة التحتیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت

د األدنى من المكالمات الفائتة بسبب المشكالت الفنیةالح

التعاون مع العمالء لتحدید التوقعات المرجوة من مركز االتصاالت

دعم الشبكة المحتمل

 سوف تقوم الشبكة بتسھیل الوصول المحسن إلى المؤسسات
التعلیمیة عالیة الجودة مما یؤدي إلى زیادة أعداد العمالة الماھرة

شركة على تحفیز تطویر البنیة التحتیة للخطوط سوف تعمل ال
الثابتة واالتصاالت عریضة النطاق

 یمكن أن تعمل حكومة القصیم واألعمال التجاریة الموجودة داخل
الشبكة بمثابة عمالء مبدئیین، وسوف یعمل القرب الشدید على 

تسھیل التعاون

الفوائد االقتصادیة 
واالجتماعیة

 ،58 فردًا192یقوم مركز االتصاالت العادي بتوظیف على المستوى العالمي

44759، یبلغ المتوسط )مثل السعودیة(2في االقتصادات النامیة–

یحتمل أن ینتج انخفاض تكلفة العمالة مقارنة باألتمتة
مع مواقع االتصاالت االفتراضیة تتواجد احتمالیة توظیف النساء–

المحلیةیعمل التدریب الممتاز على تحسین قدرات العمالة 
 من تدریب العمالء60 ساعة180یحقق مركز االتصاالت األمریكي العادي متوسط –

تعمل جودة الوظائف العالیة على زیادة جاذبیتھا للسعودیین، مما یؤدي إلى زیادة إمكانیة السعودة

2007، "تقریر عن مراكز االتصاالت العالمیة"وآخرون، .ھولمان، د58
نفس المصدر السابق؛ كما ھو ممثل في الھند والبرازیل وبولندا وجنوب أفریقیا59
UTR(لألبحاث .آر.تي.مجموعة یو60 Research Group( ،"2002، "عة مراكز االتصاالتدلیل الخبراء لصنا
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االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

61 ملیون ریال سعودي50.0

تفاصیل االستثمار

یف والتدریبالتوظ
)ضعف المعدل في االقتصادات النامیة( موظف 900–

 أجھزة الكمبیوتر، البرمجیات، سماعات الرأس(محطات العمل(

ربط المركز بالبنیة التحتیة لالتصاالت

أمثلة دولیة

اسم الشركة

24/7 Customer

)WNS(إس .إن.دبلیو

البصمة الجغرافیة للعملیات

المتحدة، الھند، الفلبین، جواتیماالالوالیات المتحدة، المملكة 

الوالیات المتحدة، المملكة المتحدة، الھند، سریالنكا

العوائد

)2004( ملیون دوالر أمریكي 35

)2006( ملیون دوالر أمریكي 60

مقدم خدمات توفیر العاملین الطبیین:الرعایة الصحیة

الوصف
د لمصادر خارجیة، وحلول الموارد البشریة إلى المستشفیات ودور الرعایة الصحیة ومنشآت الرعایة تقدیم حلول توفیر العاملین اإلضافیین، والتعھی

الصحیة والمنشآت الطبیة والبحثیة

االعتماد للممرضات والعاملین المتحدین بقطاع الرعایة الصحیة/تشمل الخدمات التوظیف والتدریب ومواصلة التعلیم

القصیم والسبب المنطقي 
لمجموعة بھاإلنشاء ا

62 ممرضة للتوظیف الفوري في المملكة5000مطلوب على األقل :نقص الممرضات المتزاید في السعودیة

تقع القصیم في موقع مركزي بالقرب الشدید من المدن الرئیسیة التي بھا بنیة تحتیة طبیة كبیرة مثل الریاض والمدینة

 تقوم المستشفیات ومنشآت الرعایة الصحیة على نحو متزاید باستخدام نماذج توظیف :خارجیةالتحول المستمر للخدمات التي یتم تعھیدھا لمصادر
مرنة إلدارة تكالیف العمالة

 باعتبارھا نقطة ارتكاز للمجموعة فسوف تعمل على تسھیل تطویر الخدمات الطبیة األخرى عالوة على إتاحة التوسع في تقدیم خدمات توفیر العاملین
األخرى

 المحتملةاألسواق
المدى القصیر

 المستشفیات ومنشآت الرعایة الصحیة داخل القصیم والمناطق الشمالیة؛

المدى الطویل

 المستشفیات ومنشآت الرعایة الصحیة في بلدان الخلیج؛ ثم

 مع حساب التضخم2007؛ العدد مكّیف لعام 2005، "مشروع مركز االتصاالت"ھیئة االستثمار األردنیة، 61
2007، "االستثمار في قطاع الرعایة الصحیة السعودي"الھیئة العامة لالستثمار بالمملكة، 62
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المستشفیات ومنشآت الرعایة الصحیة الدولیةثم المناطق داخل المملكة

العوامل الرئیسیة للنجاح

سیة للنجاحالعوامل الرئی

العمالة الطبیة الماھرة:
یعتبر كل من الممرضات والعاملین المتحدین بالرعایة الصحیة –

الذین یتمتعون بالمھارة والمؤھالت العالیة عنصرًا حاسم األھمیة 
لتقدیم الرعایة عالیة الجودة للمرضى

 العالقات القویة مع مؤسسات التعلیم الصحي لزیادة الوصول إلى العمالة
طبیة الماھرة إلى أقصى حدال

العالقة بالعمیل:
إقامة عالقات وثیقة مع المستشفیات ومنشآت الرعایة الصحیة لبناء –

عالقات طیبة بالعمالء ومیزة تنافسیة دائمة

دعم الشبكة المحتمل

 یتم تسھیل جذب العمالة الماھرة واالحتفاظ بھا من خالل تطویر
ة المستوىمجموعة خدمات طبیة ومرافق عامة رفیع

 یعمل تعاون المجموعة على تسھیل تطویر التعاون والشراكة مع
المؤسسات التعلیمیة

 توجد المستشفیات ومنشآت الرعایة الصحیة داخل منطقة مجموعة
الرعایة الصحیة؛ ومن ثم إتاحة الفرص لمقدمي خدمات توفیر 

العاملین الطبیین وعمالئھم لبناء عالقات وثیقة

لبنیة التحتیة للنقل التي تربط القصیم بالمناطق سوف یعمل توسیع ا
األخرى على توفیر سھولة السفر للعاملین بالرعایة الصحیة من وإلى 

القصیم

الفوائد االقتصادیة 
واالجتماعیة

 فة بالشركات من  وظی30 فرصة عمل جدیدة للممرضات والعاملین المتحدین بالرعایة الصحیة في إیجاد فرص عمل لـ 1000من الممكن أن تتسبب
63 المبیعات وخدمة العمالء؛ الموارد البشریة؛ الشئون القانونیة؛ تقنیة المعلومات؛ المالیة واإلدارة-أجل دعم العملیات 

تشجیع نمو الصناعات الداعمة مثل كلیة التمریض وإیجاد فرص عمل إضافیة في ھذه الصناعات

ة في القصیمتحسین الجودة الكلیة ومستوى خدمات الرعایة الصحی

االستثمار
64 المبدئي المطلوب

االستثمار

 ملیون ریال سعودي37.5

تفاصیل االستثمار

 ممرضة1000وظائف الممرضات حتى 

40%ألجور الممرضات، والبقیة للمنشآت المكتبیة وإطالق حملة التسویق

؛ تحلیل مونیتور‘أو.آر.جمعیة إتش’ دراسة حالة عن " مجموعة رعایة صحیة100نجاح توظیف "63
National(‘الجمعیة الوطنیة لعمل الممرضات’64 Nurses Business Association) ؛ االستثمار محدد بناًء على أساس االستثمار المطلوب لكل ممرضة)حقائق عن وكالة التمریض)
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مثال دولي
 تعتبر شركةCross Country Inc.وفیر العاملین بالرعایة الصحیة في الوالیات المتحدة واحدة من أكبر مقدمي خدمات ت

 مستشفى وشركة أدویة وغیرھا من مقدمي خدمات الرعایة الصحیة األخرى4000تمتلك قاعدة عمالء نشطة تضم أكثر من –
 ملیون دوالر أمریكي655 بـ 2006ُقدِّر إجمالي العوائد المحققة في عام –

تعریب المحتوى والبرامجشركة :تقنیة المعلومات واالتصاالت

الوصف

سوف تقوم شركة التعریب بتقدیم الخدمات لثالثة أسواق منفصلة
سوف تسمح لشركات تطویر البرامج الدولیة بتعھید أنشطة التعریب حتى یمكن بیع البرامج في األسواق التي تتحدث اللغة العربیة–
دة التعرض على اإلنترنت للمحتوى غیر العربي سابقًاسوف توفر تعریب المحتوى للشركات الدولیة التي تسعى لزیا–
سوف تسمح للكیانات المحلیة بالتطلع لتحسین التعرض على اإلنترنت من خالل تطویر المحتوى العربي على اإلنترنت–

القصیم والسبب المنطقي 
إلنشاء المجموعة بھا

الطلب على البرامج العربیة والمحتوى العربيلقد أسفر االقتصاد المتنامي في السعودیة والشرق األوسط عن زیادة 

تحتاج الشركات الدولیة إلى تعریب البرامج والمحتوى للنفاد إلى السوق
.نظرًا ألسالیب الكتابة المختلفة مقارنة باللغات الغربیة، تتطلب عملیة التعریب معرفة متخصصة تفتقر إلیھا الكثیر من الشركات الدولیة–

ود المتوفر داخل المملكةالمحتوى العربي المحد
من ھؤالء الذین یفضلون المحتوى العربي في المملكة یعتقدون عدم وجود محتوى كاٍف على اإلنترنت76%65–

التكلفة المنخفضة للعمالة في القصیم تعطي میزة تنافسیة مقارنة ببقیة المملكة

لعربیة القویة بھاتشتھر القصیم، داخل المملكة، بدارسي اللغة العربیة ومھارات اللغة ا
یظل عدد كبیر من الخریجین غیر قادر على إیجاد وظائف داخل القصیم–

تعمل خطوط األلیاف الضوئیة الموجودة بالفعل على توفیر مرونة اختیار الموقع في القصیم

االتصاالت في المنطقةسوف یكون بمثابة نقطة ارتكاز مبدئیة للمجموعة كما أنھ سیحّفز االستثمار في مجال تقنیة المعلومات و
سوف یساعد أیضًا في زیادة نقل المعرفة مع دخل العمالة الماھرة إلى القصیم–

2006، "إستراتیجیة تحریر السعودیة"وزارة تقنیة المعلومات السعودیة، 65
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األسواق المحتملة
المدى القصیر

 الشركات المحلیة التي تتطلع لتوفیر المحتوى العربي على اإلنترنت أو
تحسین األنشطة الموجودة

المدى الطویل

 التي )البرامج أو األعمال التجاریةشركات تطویر (الكیانات الدولیة
تسعى للوصول والتعرض إلى األسواق التي تتحدث اللغة العربیة

العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

 التوظیف المبدئي للمبرمجین الذین یتحدثون العربیة من ذوي المھارة
والخبرة العالیة

یة التي تتمتع بلباقة التحدثالتوظیف المستمر للعمالة الماھرة المحل

 التطویر الناجح لبرنامج التدریب من أجل نقل المعرفة إلى العمالة
المحلیة

دعم الشبكة المحتمل

 سوف تعمل الشركة على تحفیز تطویر البنیة التحتیة للخطوط الثابتة
واالتصاالت عریضة النطاق

علیمیة سوف تقوم الشبكة بتسھیل الوصول المحسن إلى المؤسسات الت
عالیة الجودة مما یؤدي إلى زیادة أعداد العمالة الماھرة

سوف تساعد برامج التدریب الداخلي في زیادة الوعي بأنشطة –
التعریب

 سوف تسّھل منظمة الشبكة من إقامة العالقات مع الموردین والعمالء
الرئیسیین

الفوائد االقتصادیة 
واالجتماعیة

المحتوى العربي لألسواق التي تتحدث العربیة، وبخاصة في السعودیةتسھیل توفیر البرامج العربیة و

 موظفًا220( من إجمالي الوظائف 66%60~یمثل الطلب على العمالة من ذوي المھارات العالیة (

تولید المعرفة المتعلقة بتقنیة المعلومات واالتصاالت في المنطقة وتسھیل نقل المعرفة من المبرمجین الدولیین

مار المبدئي المطلوباالستث

االستثمار

67 ملیون ریال سعودي30.0

تفاصیل االستثمار

التوظیف والتدریب
)من ذوي المھارات العالیة%60~( موظف 220–

 أجھزة الكمبیوتر، البرمجیات(محطات العمل(

مساحة مكتبیة ومواد أخرى

66KPMG ،"؛ موظفو اإلدارة والمطورون ذوو مھارات عالیة2006، "تصمیم البرامج:البدائل التنافسیة
 إداریًا بضعف متوسط راتب السعودي  موظفًا26 ألف دوالر أمریكي، 62 مطورًا من ذوي الخبرة بمتوسط األمریكي 52 ألف دوالر أمریكي، 18 مطورًا بمتوسط السعودي 52(5نفس المصدر السابق؛ تكالیف الموظفین المقدرة67

) آالف دوالر أمریكي8 ألف دوالر أمریكي، وموظفي المبیعات بمتوسط راتب غیر السعودي في القصیم 70في القصیم 
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مثال دولي

اسم الشركة
iHorizons

البصمة الجغرافیة للعملیات

قطر، اإلمارات العربیة المتحدة، األردن:اإلنتاج

في جمیع أنحاء العالم:العمالء

العوائد

4غیر متاح

وكالة إدارة المعرفة واألبحاث:تقنیة المعلومات واالتصاالت

الوصف

 یشیر تعھید العملیات الخاصة بالمعرفة)KPO( محددة إلى تعھید المھام المعقدة رفیعة المستوى لمجاالت صناعة
العالمیة)KPO( من أنشطة تعھید العملیات الخاصة بالمعرفة 68%29یمثل البحث عن البیانات وتكاملھا وإدارتھا –

 سوف یستلزم ھذا االستثمار إنشاء شركة في القصیم تركز مبدئیًا على األنشطة الثانویة للبحث عن البیانات وتكاملھا وإدارتھا المتخصصة في
المصادر العربیة

 المدى الطویل، سوف تمتد األنشطة لتصل إلى أبحاث السوق الرئیسیة بجانب أنشطة البحث الثانویة الموجودة بالفعلوعلى–

القصیم والسبب المنطقي 
إلنشاء المجموعة بھا

 تعھید العملیات الخاصة بالمعرفة’من المتوقع أن یصل سوق‘)KPO( 2010 بحلول عام 69 ملیار ریال سعودي64العالمي إلى

 لقد عمل االقتصاد السعودي المتنامي على تطویر الشركات المحلیة وجذب الشركات الدولیة، مما أدى إلى نشوء طلب متزاید على معلومات السوق
المحلي

یظل عدد كبیر من خریجي منطقة القصیم غیر قادر على إیجاد وظائف داخل القصیم
التكلفة المنخفضة للعمالة في القصیم تعطي میزة تنافسیة مقارنة ببقیة المملكة–

القرب الشدید من الریاض والمدن الكبرى األخرى

تعمل خطوط األلیاف الضوئیة الموجودة بالفعل على توفیر مرونة اختیار الموقع في القصیم

ز االستثمار في مجال تقنیة المعلومات واالتصاالت في المنطقةسوف یكون بمثابة نقطة ارتكاز مبدئیة للمجموعة كما أنھ سیحّف
سوف یساعد أیضًا في زیادة نقل المعرفة مع دخول العمالة الماھرة إلى القصیم–

األسواق المحتملة
المدى القصیر

 الشركات المحلیة التي تقوم بتعھید أنشطة جمع وتحلیل البیانات الثانویة
داخل المملكة

المدى الطویل

 الشركات المحلیة والدولیة التي تقوم بتعھید أنشطة جمع وتحلیل
البیانات الرئیسیة والثانویة داخل المملكة

68ScienceTech Entrepreneur ،"2007، "تعھید العملیات الخاصة بالمعرفة
2006، "عھید العملیات الخاصة بالمعرفة إلى الھندت:التفكیر بعیدًا عن تعھید نظم األعمال"مایر وآخرون، 69
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العوامل الرئیسیة للنجاح

العوامل الرئیسیة للنجاح

 التوظیف المبدئي للمحللین الذین یتحدثون العربیة من ذوي المھارة
والخبرة العالیة

رة المحلیین الذین یتمتعون بلباقة التوظیف المستمر للمحللین المھ
التحدث

 التطویر الناجح لبرنامج التدریب من أجل نقل المعرفة إلى الموظفین
المحلیین

اعتماد األیزو لتحقیق المصداقیة وتمییز العرض

االتصال بشبكة األلیاف الحالیة والتحسن المستمر في السرعات

دعم الشبكة المحتمل

ز تطویر البنیة التحتیة للخطوط الثابتة سوف تعمل الشركة على تحفی
واالتصاالت عریضة النطاق

 سوف تقوم الشبكة بتسھیل الوصول المحسن إلى المؤسسات التعلیمیة
عالیة الجودة مما یؤدي إلى زیادة أعداد الخبراء الماھرین

سوف تساعد برامج التدریب الداخلي في إبراز متطلبات الصناعة –
وزیادة الوعي واالھتمام

سوف تسّھل منظمة الشبكة من إقامة العالقات مع العمالء الرئیسیین

الفوائد االقتصادیة 
واالجتماعیة

نتیجة للمتطلبات التحلیلیة والعملیات ذات القیمة األعلى، تكون نسبة كبیرة من الوظائف التي یتم إیجادھا ذات قیمة عالیة

إمكانیة ممتازة كمصدر لتوظیف النساء

ة الخاصة بتقنیة المعلومات واالتصاالت ونقلھا بطریقة محسنة داخل القصیمتولید المعرف

االستثمار المبدئي المطلوب

االستثمار

70 ملیون ریال سعودي15.0

تفاصیل االستثمار

التوظیف والتدریب

500 71)من ذوي المھارات العالیة بشكل رئیسي( موظف

 وتر، البرمجیات، أجھزة الكمبی(المساحة المكتبیة ومحطات العمل
)سماعات الرأس

االتصال بشبكة األلیاف

مثال دولي
اسم الشركة

Evalueserve

البصمة الجغرافیة للعملیات

 لغة65 دولة و190مشروعات في 

العوائد

72غیر متاح

70PhysOrg ،"ألف ریال سعودي لكل مقعد30؛ استنادًا إلى تكلفة تبلغ "أعمال المعرفة الجدیدة في الھند:تعھید العملیات الخاصة بالمعرفة 
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نتائج استقصاء اآلراء الخاصة بالقصیم
نتائج استقصاء اآلراء الخاصة بالقصیم77

 القیام باستقصاء اآلراء والتنافسیة الخاصة بالقصیم من أجل تولید بیانات آراء كمیة یمكن تم
.إضافتھا إلى اآلراء المتولدة عن المقابالت والبحث الثانوي

تؤكد نتائج االستقصاء إلى حد كبیر اآلراء والتحلیالت الناتجة عن ھذه المصادر األخرى 
 تقدیمھا من جانب وزراء الحكومة ومعلومات كمیة من للبیانات، والتي تشمل إحصاءات تم

 مقابلة شخصیة 140مصادر أخرى مثل منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة وأكثر من 
.نوعیة مع أشخاص مقیمین في القصیم وخبراء دولیین

 من قادة األعمال الجاریة في القصیم، 82كان المشاركون في االستقصاء یضمون عینة من 
.لذین یعكسون التنوع الجغرافي واالقتصادي للمنطقةوا
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 ملخص الردود واآلراء–استقصاء اآلراء الخاصة بالقصیم 
ستتطلب البنیة التحتیة . ثالثة آراء رئیسیة تولدت عن البحث السابق1أكد الشكل 

ینات لالتصاالت، مع أنھا مالئمة لألعمال التجاریة القائمة، تطویرات من أجل دعم التحس
بینما أشارت المقابالت إلى أن الوصول إلى رأس المال یرتبط بحجم العمل .المستقبلیة

وتأكد .التجاري، تأكد ھذا بالردود المختلفة على األسئلة المتعلقة بالوصول إلى رأس المال
أخیرًا عبر سلسلة كاملة من األسئلة أن جودة القوة العاملة الحالیة غیر كافیة وستمثل عائقًا

.رئیسیًا أمام االبتكار والقدرة اإلنتاجیة في المستقبل
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 بما في -تمثل الجودة غیر الكافیة للقوة العاملة 
–ذلك العمالة الماھرة، المدیرین، والمھندسین 

مصدر قلق حالي، وعائقًا أمام التحسین 
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أشارت األغلبیة الساحقة . أولویتین واضحتین أمام الحكومة من اآلن فصاعدًا2أكد الشكل 
وتأكدت األولویة الواضحة .من الردود إلى أن تبسیط التنظیمات الحكومیة یمثل أولویة

غیر الكافیة الموضحة أعاله، من خالل عدد من الردود التي األخرى، وھو ما یدعمھ الجودة 
تشیر إلى الحاجة إلى تحسین التعلیم عبر جبھات مختلفة؛ زیادة التعلیم المتخصص وتشجیع 

.ودعم تعّلم الكمبیوتر وتحسین التعلیم األساسي وزیادة التمویل
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أساس النمو
.شبكة القصیم االقتصادیة على التنافسیة المستدامة لألعمال التجاریة في القصیمیعتمد نجاح 

سیضمن تطویر األسس الخمسة الھامة التالیة استدامة النمو على المدى الطویل والتوازن 
:بین األعمال التجاریة الجدیدة والقائمة

تحسین التعلیم

تسھیل االستثمار وإصدار التراخیص

العمل التجاريتطویر خدمات دعم 

إنشاء اسم تجاري جذاب للقصیم؛ و

توسیع البنیة التحتیة للنقل

یتناول ھذا القسم المساھمة التي سیقدمھا كل عنصر لتطویر شبكة القصیم االقتصادیة؛ 
ویحلل الوضع الحالي لكل عنصر ویحدد القضایا والتحدیات الرئیسیة؛ ویوصي أخیرًا بخطة 

.عمل لتطویر كل عنصر

ن التعلیمتحسی
من المقبول بھ على نطاق واسع أن التعلیم یمثل أداًة رئیسیة لتحسین النمو االقتصادي وقد 

انظر (أوضحت سلسلة من الدراسات أن التعلیم العالي أساسي بالنسبة للتطویر االقتصادي 
)1الشكل 

 األساسیتین؛ بینما یعمل التعلیم االبتدائي والثانوي على تزوید الفرد بمھاراتي القراءة والكتابة
یقوم التعلیم العالي والتعلیم الفني بتزوید الفرد بمھارات متطورة معینة یطلبھا أصحاب 

ولھذا ومن أجل تأسیس شبكة اقتصادیة ناجحة للقصیم، ُیعتبر تطویر الوضع .األعمال
لي والفني أمرًا الثانوي إلى التعلیم العا/التعلیمي للمقیمین في القصیم بدءًا من التعلیم االبتدائي

وُیعتبر تطویر وضع التعلیم أحد عوامل النجاح الرئیسیة لمراكز التطویر الخاصة .حتمیًا

وإن أحد العوائق الرئیسیة التي .بتقنیة المعلومات واالتصاالت والرعایة الصحیة واألدویة
ان تحول دون تطویر ھذه القطاعات في القصیم الیوم ھو الوضع التعلیمي المتدني للسك
.المحلیین واإلمداد غیر الكافي لذوي المھارة من العمال والمدیرین والمھندسین في المنطقة

التعلیم والنمو االقتصادي:1الشكل 
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الوضع الحالي

إن أحد النجاحات الرئیسیة للتعلیم في القصیم ھي نسبة المعلمین إلى عدد الطالب المنخفضة 
 المملكة، یوجد في القصیم أقل نسبة من المعلمین إلى عدد  بالمقارنة بالمناطق األخرى في-

).2انظر الشكل (الطالب 

2005طق المملكة العربیة السعودیة عامنسبة المعلمین إلى عدد الطالب في منا:2الشكل 

-القصیم
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12.5

على الرغم من أن نسبة المعلمین إلى عدد الطالب جیدة، ُتعتبر نتائج نظام التعلیم في القصیم 
%90حیث إن أكثر من (أوًال، اإلنجاز التعلیمي للسكان السعودیین في القصیم .ةغیر مرضی

مثل الحصول على تعلیم ثانوي أو أقل من السكان لدیھم مھارات منخفضة أو أساسیة،
اإلنجازات التعلیمیة :3الشكل ).3انظر الشكل (أقل من المعدل الوطني للمملكة )مستوى

بالسعودیین في المملكةللسعودیین في القصیم مقارنة 

0.1%

0.1%

4.4%

4.4%

13.7%

16.2%

25.1%

17.1%

19.0%

0%10%15%20%25%30% 5%

0.2%

0.4%

9.1%

3.1%

17.0%

19.4%

21.4%

14.7%

14.7%

0% 10% 15% 20% 25% 30%5%

9%

30%

61%

13%

36%

51%

ذوي المھارات العالیة  
دكتوراه،
ماجستیر،
جامعة،
دبلومة

ذوي المھارات  
األساسیة  
المتوسطة،
الثانویة

ذوي المھارات  
المنخفضة
االبتدائیة، 

القراءة والكتابة،
األمیون



مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم

أساس النمو85

ثانیًا یوجد مفھوم لدى رجال األعمال في القصیم مفاده أن نظام التعلیم ال یوفر لھم المھارات 
وطبقًا الستقصاء تنفیذي لآلراء أجراه مركز التنافسیة الوطني في .التي یتطلبھا االقتصاد

. حیث الجودة الكلیة للتعلیم، تأتي القصیم ضمن المناطق الثالثة األقل من2006أكتوبر عام 
باإلضافة إلى ذلك، تأتي القصیم في المرتبة األخیرة من حیث جودة المدارس العامة وتأتي 

انظر (في المرتبة السادسة على نحو أفضل بقلیل من حیث جودة تعلیم الریاضیات والعلوم 
)4الشكل 

 للتعلیم وجودة المدارس العامة للجودة الكلیة(نتائج االستقصاء التنفیذي لآلراء :4الشكل 
)وجودة تعلیم الریاضیات والعلوم
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ال یفي بحاجة االقتصاد التنافسي، 1نظام التعلیم في بلدك ( یفي باحتیاجات االقتصاد التنافسي)7= =

في بلدك ( جودة ردیئة، 1المدارس العامة (المجانیة) تعادل األفضل في العالم)7= =

تتخلف كثیرًا وراء معظم البلدان األخرى، 1تعلیم الریاضیات والعلوم في مدارس بلدك ( من بین األفضل في العالم)7= =

’

حائل

 مدرسة 14إذ توجد الیوم .ثالثًا، ھناك عدد غیر كاٍف من المدارس الخاصة في القصیم
 مدرسة خاصة على األقل في 60خاصة في منطقة القصیم إال أن ھناك قدرة على استیعاب 

ة لجذب المستثمرین األجانب إلى شبكة القصیم وُتعتبر المدارس الخاصة ضروری.73المنطقة
االقتصادیة ألن وجود مدارس خاصة عالیة الجودة وحسنة السمعة یؤدي إلى تحسین 

یفضل المغتربون في العادة إرسال أطفالھم إلى .الجاذبیة للحیاة ومستوى المعیشة في المنطقة

)2007(مقابلة مع وزارة التعلیم 73

فة إلى ذلك، ُینظر إلى باإلضا.مدارس خاصة دولیة بدًال من المدارس العامة المحلیة
المدارس الخاصة على أنھا أكثر جاذبیة وتفضیًال من جانب اآلباء الذین یریدون أن یحصل 

.أطفالھم على عناصر منھج غیر متاحة بسھولة في المدارس العامة
تقدم .2004ُیعتبر أحد األصول الرئیسیة لمشھد التعلیم المحلي ھو إنشاء جامعة القصیم عام 

التعلیم العالي في مجاالت الطب، والصیدلة العالجیة، والعلوم، والزراعة، الجامعة 
والھندسة، واالقتصاد واإلدارة إلى جانب مجاالت دراسات إنسانیة مثل األدب العربي 

.والدراسات اإلسالمیة
على الرغم من أن جامعة القصیم تقدم نطاقًا واسعًا من الدرجات العلمیة، إال أن غالبیة 

لتعلیم العالي في القصیم یختارون برامج في مجاالت الدراسات اإلنسانیة من دون طالب ا
التفكیر في القیمة التي ستقدمھا الدرجات العلمیة في الھندسة والعلوم عند الدخول إلى سوق 

وبالتالي یحصل قسم كبیر من خریجي جامعة القصیم على تدریب في التربیة أو .العمل
 الدراسات العربیة واإلسالمیة التي ال توفر للخریجین مجموعات الدراسات اإلنسانیة أو

المھارات المحددة التي یبحث عنھا أصحاب األعمال؛ ویتخرج القلیلون بدرجات علمیة في 
وإلى ).5انظر الشكل (العلوم والھندسة وھي المطلوبة بشدة من جانب أصحاب األعمال 

نب أصحاب األعمال، یترك خریجو جانب التخرج بدرجات علمیة غیر مطلوبة من جا
.جامعة القصیم المنطقة للبحث عن فرص أكثر جاذبیة في التوظیف وأسلوب الحیاة

نسبة القید في التعلیم العالي والخریجین في مجاالت العلوم والھندسة والتصنیع :5الشكل 
2004والتشیید عام 
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اإلجراءات المقترحة
ومن أجل تحقیق ھدف تحسین وضع التعلیم في . في القصیم، ُیعتبر تحسین جودة التعلیم المحلي ووضعھ عامل نجاح أساسیًا لتطویر شبكة القصیم االقتصادیةبالنظر إلى الوضع الحالي للتعلیم

).1انظر المربع (ظیف في المنطقة القطاع الخاص في تحسین القدرة والجودة، وتنظیم البرامج التعلیمیة وفقًا لفرص التوالقصیم، نقتر إستراتیجیة من شأنھا إشراك

خطة العمل المقترحة لتحسین التعلیم.1المربع 

المقاییس المقترحةالفوائداإلجراءات المحددةالنشاط

زیادة مشاركة 
مستثمري 

القطاع الخاص

 من (تشجیع إنشاء مدارس خاصة عالیة الجودة
)خالل منح األراضي مثًال

سسات تعلیمیة السعي إلى إقامة شراكات مع مؤ
أجنبیة حسنة السمعة من خالل برامج تبادل الطالب 

ومشاركة المناھج

 مثل أجھزة الكمبیوتر (إشراك خدمات الدعم الخاص
)والصیانة

تحسین جودة ومعاییر المؤسسات التعلیمیة

تزوید الطالب بخبرة عالمیة

تسھیل التوسع السریع للبنیة التحتیة التعلیمیة

حصة القطاع الخاص من :اصاختراق القطاع الخ
المؤسسات التعلیمیة

تقییم النظام إلعطاء :معاییر الجودة وقیاسھا
المصداقیة للمؤسسات التعلیمیة وتصنیفھا

عدد الجامعات الشریكة :نجاح الشراكة
واالستقصاءات الدوریة للطالب واآلراء من 

جانبھم 

تطویر روابط 
بین المدارس 

والجامعات

دي حیث یقوم طالب الجامعة إنشاء مخطط إرشا
بتقدیم التوجیھات الخاصة بالتدریس واإلرشاد 

المھني

 إیجاد فرص لطالب المدارس الثانویة لزیارة
"الدعوات العامة"الجامعة من خالل تنظیم مناسبات 

زیادة طموح طالب المدارس الثانویة

 توفیر فرص لطالب المدارس الثانویة لمعرفة
م العالي والتوظیفتوقعات ومتطلبات التعلی

توفیر بدایة مبكرة لتنمیة الطالب الموھوبین

 ینبغي أن تكون النسبة بین عدد المرشدین المتاحین
والطالب صغیرة بما یكفي لتلبیة احتیاجات 

الطالب

 معدل مشاركة الطالب في المخطط اإلرشادي
"الدعوات العامة"ومناسبات 

لقة استقصاء دوري للطالب بشأن اآلراء المتع
في "الدعوات العامة"بمخطط اإلرشاد ومناسبات 

الجامعة

تحسین التفاعل 
بین مجتمع 

األعمال 
التجاریة 

والمدارس

 تطویر برامج إلحاق أو تدریب داخلي صناعیة
للطالب في الشركات الخاصة

 رعایة ودعم المناھج والمواد التعلیمیة من أجل
تطویر المھارات المطلوبة 

لیم الكبارإقامة مؤسسات لتع

 توفیر فرصة للطالب لرؤیة التطبیقات العملیة
للتعّلم النظري

 مثل (غرس المھارات غیر الملموسة في الطالب
التي یتم )العمل الجماعي واإلدارة الذاتیة

اكتسابھا من بیئة العمل الواقعیة 

 تحسین قدرة الطالب على الحصول على عمل

داخلي عدد برامج اإللحاق أو فرص التدریب ال
المتاحة للطالب

 حصة الطالب من التوظیف المتواصل في شركة
التدریب الداخلي

 استقصاء آراء الطالب ورضائھم عن مثل ھذه
البرامج 
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تسھیل االستثمار وإصدار التراخیص
ُتعتبر البیئة المالئمة لألعمال التجاریة مطلبًا أولیًا أساسیًا لجذب المستثمرین إلى المنطقة من 

لقد أصبحت األنظمة التنظیمیة المباشرة والسھلة میزة تنافسیة .لتطویر االقتصاديأجل ا
كما أن المدن أو المناطق .لدول مثل أیرلندا وسنغافورة ودبي في جذب االستثمارات األجنبیة

االقتصادیة التي یكون فیھا عبء تنظیمي أخف في العادة تمتلك أیضًا ھذه المیزة التنافسیة 
ففي المدن االقتصادیة في المملكة، مثًال، .ع المناطق األخرى في نفس الدولةبالمقارنة م

ستوفر الھیئة العامة لالستثمار البیئة التنظیمیة األفضل من نوعھا التي تقدم تنظیمات 
.ومحفزات استثمار جذابة وأداًء تنظیمیًا وكفاءة ال مثیل لھما وتنافسیة مستدامة للمستثمرین

بناء شبكة القصیم االقتصادیة بنجاح، من الھام للغایة أن یتم تبسیط وتسھیل إال أنھ من أجل 
تسجیل االستثمار التجاري وترخیصھ

.
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الموقف الراھن

 الكافي لترخیص األعمال التجاریة واالستثمار في یمثل ھذا الدعم غیر.ُتعتبر التنظیمات الحكومیة الیوم مفرطة وعبئًا على الشركات فیما یتعلق بإقامة األعمال التجاریة أو ترخیصھا أو توسیعھا
).2انظر المربع (واستئجار أرض تابعة للبلدیة )LLC(وُیعتبر المثاالن الرئیسیان ھما تأسیس شركة ذات مسئولیة محدودة .القصیم عائقین رئیسیین أمام التطویر والتنمیة

ر أرض تابعة للبلدیةخطوات تأسیس شركة ذات مسئولیة محدودة واستئجا.2المربع 

عملیة استئجار أرض تابعة للبلدیةخطوات تأسیس شركة ذات مسئولیة محدودة
رقم 

األیام الخطوة
المطلوبة

وصف الخطوة
األیام 

المطلوبة
وصف الخطوة

2الموافقة على اسم الشركة من وزارة التجارة12
یجب علیھ أن إذا كان أحد المطورین مھتمًا بقطعة أرض تابعة للبلدیة، 

یبلغ البلدیة بذلك في خطاب اھتمام 

تحدد البلدیة داخلیًا ما إذا كانت األرض متاحة للبیع بالمزاد7تقدیم نظام الشركة األساسي للموافقة علیھ من وزارة التجارة23

تجتمع لجنة البلدیة لوضع تقریر استقصائي14نشر اسم الشركة في الجریدة الرسمیة31

1وقع المؤسسون نظام الشركة األساسي أمام كاتب عدلی48
یتم إرسال إعالن البیع بالمزاد إلى ثالث صحف على األقل بما في ذلك 

الجریدة الرسمیة

یتم نشر اإلعالن إرسال ملخص نظام الشركة األساسي لنشرخ في الجریدة الرسمیة57

إیداع رأس المال المبدئي في حساب مصرفي62
جب على المطورین الذین یرغبون في التقدم للمزاد تلبیة توجیھات ی+21

البلدیة من أجل التأھل لالشتراك في المزاد

حفظ التسجیل التجاري لدى وزارة التجارة73
 یومًا على األقل من تاریخ 30یتم قبول العطاءات خالل مدة تصل إلى 

اإلعالن عن المزاد 

غرفة التجارة تسجیل مدیر الشركة في 81

30+
تفتح البلدیة مظاریف العطاءات المغلقة ویفوز صاحب أعلى عطاء 

بالمزاد

1ختم سجالت الشركة من جانب وزارة التجارة91
إذا كان المطور األصلي مختلفًا عن صاحب العطاء الفائز، فقد تحدث 

مفاوضات

ملفالتسجیل لدى إدارة الزكاة وضریبة الدخل للحصول على رقم 105

تسجیل صاحب العمل في المكتب العام للتأمین االجتماعي113

التسجیل في مكتب العمل والتشغیل 124

+74:إجمالي األیام38:إجمالي األیام

یسیًا أمام التطویر االقتصادي في المنطقة، فعلى سبیل المثال تكون ھذا باإلضافة إلى أن ھناك إجماعًا بین رجال األعمال المحلیین على أن البیروقراطیة في الوكاالت الحكومیة تمثل عائقًا رئ
.عملیة الحصول على تأشیرة للمستثمرین الخارجیین للدخول إلى المملكة بطیئة وتمنع المستثمرین الخارجیین من زیارة المنطقة
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اإلجراءات المقترحة

قتصادیة، نقترح إستراتیجیة إلنشاء موقع رئیسي لالستثمارات من خالل توفیر الخدمات الشاملة للمستثمرین وكذلك من خالل إنشاء من أجل تطویر بیئة مالئمة لألعمال التجاریة لشبكة القصیم اال
).3انظر المربع (بیئة مؤیدة لألعمال التجاریة 
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تطویر خدمات دعم األعمال التجاریة

 التجاریة اإلستراتیجیة؛  مثل استشارات األعمال–ُتعتبر خدمات دعم األعمال التجاریة 
-وأبحاث السوق؛ وإعادة ھندسة عملیة األعمال وتعھیدھا؛ وخدمات النقل واللوجیستیات 

ھامة إلنشاء بیئة محفزة ألصحاب المشروعات الطموحین لكي یبدؤوا أعمال تجاریة جدیدة 
لتجاریة یحدث ھذا ألن خدمات دعم األعمال ا.عالوة على تنمیة األعمال التجاریة القائمة

توفر وصوًال مشتركًا إلى الموارد والدعم اللذین تحتاجھما األعمال التجاریة األصغر 
كما أن الدراسات أوضحت أیضًا أن أثر ھذه .واألحدث لتثبیت قدمھا بنجاح في بیئة معینة

الخدمات على األداء االقتصادي یكون كبیرًا للغایة وبخاصة بالنسبة لألنشطة االقتصادیة 
.74ة على المعرفةالقائم

كما ناقشنا في الفصول السابقة، تم تحدید خدمات دعم األعمال التجاریة باعتبارھا عوامل 
نجاح رئیسیة لتطویر مدن الزراعة والرعایة الصحیة واألدویة وتقنیة المعلومات 

واالتصاالت والسیاحة في شبكة القصیم االقتصادیة 

الموقف الراھن
كل من البیئة الداعمة ألصحاب المشروعات الطموحین لبدء أعمال تفتقر القصیم حالیًا إلى 

تجاریة جدیدة والخدمات الشاملة لدعم األعمال التجاریة من أجل تمكین نمو األعمال 
یظھر ھذا بوضوح من نتائج استقصاء اآلراء التنفیذي الذي أجراه مركز التنافسیة .التجاریة

یم في المرتبة األخیرة من حیث سھولة  حیث تأتي القص–2006الوطني في أكتوبر 
)6انظر الشكل (الحصول إلى القروض ووفرة رأس مال المخاطرة ألصحاب المشروعات 

The"دور جدید لخدمات األعمال التجاریة في النمو االقتصادي"74 Globalizing
Learning Economy) 2002أكتوبر(

.
تتأكد ھذه النتائج بشكل أكثر من المقابالت الشخصیة مع رجال الصناعة حیث ال تستطیع 

 إلى رأس مال األعمال التجاریة الصغیرة واألسواق الناشئة الجدیدة الوصول بشكل كاٍف
ھذا باإلضافة إلى أن ھناك افتقاد لروح إقامة المشروعات لدى جیل الشباب .للنمو أو البدء

 یفضل معظم الخریجین في العادة البحث عن وظائف حكومیة توفر لھم األمن -في القصیم 
.الوظیفي بدًال من أن یصبحوا أصحاب مشروعات
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اإلجراءات المقترحة

روعات الصغیرة والمتوسطة في شبكة القصیم االقتصادیة فإننا نقترح إستراتیجیة تدعم بقوة إقامة المشروعات وتشجع تطویر األعمال التجاریة عن طریق توفیر خدمات الدعم من أجل دعم المش
).5انظر المربع (الشاملة لبدء األعمال التجاریة وبنائھا وتنمیتھا في المنطقة 

رحة لتطویر خدمات دعم األعمال التجاریةخطة العمل المقت.5المربع 

المقاییس المقترحةالفوائداإلجراءات المحددةالنشاط

إقامة مكتب 
مشروعات 

 یكون بمثابة نقطة اتصال منفردة لتقدیم المعونة
واالستشارة والمساعدة والحمایة لمصالح 

األعمال التجاریة الصغیرة 

 وضع برامج إرشادیة تربط أصحاب
 بكبار رجال األعمال المحلیین المشروعات

وأصحاب رؤوس ‘المبتدئین’والمستثمرین 
.أموال المخاطرة، الخ

 تشجیع نمو المشروعات المبتدئة والمؤسسات
الصغیرة والمتوسطة الحجم الجدیدة عن طریق 

یقوم بتحسین نظام الدعم ‘موحد’إقامة مكتب 
األساسي إلقامة المشروعات

ات الطموحین إیجاد فرص ألصحاب المشروع
للتفاعل مع كبار رجال األعمال الناجحین 

ومعرفة تحدیات ومطالب إقامة المشروعات 
منھم

 توفیر مساعدة تمویلیة ألصحاب المشروعات
وإقامة عالقات بین أصحاب الطموحین

‘المبتدئین’المشروعات والمستثمرین 

 نصیب الفرد من األعمال التجاریة المبتدئة
لیج اإلقلیمیة والمؤشرات بالمقارنة بدول الخ

الدولیة

 مستوى النشاط ومعدل المشاركة في البرامج
العدد السنوي للدورات اإلرشادیة :اإلرشادیة

أو المشاركة ‘االشتراك’معدل التي تم تنظیمھا؛
في مثل ھذه البرامج أو الدورات

 كمیة التمویل واألموال المتوفرة لألعمال
التجاریة الجدیدة المبتدئة

سھیل تطویر ت
مؤسسات خدمات 

دعم األعمال 
التجاریة 

 التقدم نحو خدمات دعم األعمال التجاریة
المحتملة وتشجیع مشاركة القطاع الخاص 

والجھود في مجاالت
استشارات األعمال التجاریة اإلستراتیجیة–
بحوث السوق–
إعادة ھندسة عملیات األعمال وتعھیدھا –

لمصادر خارجیة 
وجیستیات، الخخدمات النقل والل–

 إیجاد فرص لألعمال التجاریة المحلیة لتنمو
وتتطور وتنجح عن طریق تحسین وفرة 

خدمات دعم األعمال التجاریة وجودتھا في 
المنطقة

 تشجیع تدفق االستثمارات وزیادة ثقة
المستثمرین في المنطقة عن طریق إیجاد بیئة 
من شأنھا تسھیل نمو وتطویر العمل التجاري 

اییر خدمات دعم األعمال التجاریة رفع مع
شبكة نشطة/المحلیة عن طریق تشكیل مجموعة

نمو :قیاس البیئة الداعمة لألعمال التجاریة
العمل التجاري عبر الوقت من حیث حجم 

العمالة أو العائد السنوي 

 عدد مؤسسات خدمات دعم األعمال التجاریة
في المنطقة

عمال اعتماد وتقییم مؤسسات خدمات دعم األ
التجاریة على أساس جودة وموثوقیة الخدمات 

المقدمة
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إنشاء اسم تجاري جذاب للقصیم
ذب وُیعتبر المفھوم اإلقلیمي للمنطقة حسبما ُینظر إلیھا من الخارج مھمًا بشكل خاص لج.یتضمن المفھوم اإلقلیمي النظرة إلى المنطقة سواء من الخارج أو من جانب سكانھا وأعمالھا التجاریة

.االستثمار والموھبة إلى المنطقة

اإلجراءات المقترحة

ومن أجل جذب المستثمرین والعمالة الماھرة إلى المنطقة، ننصح بخطة عمل من شأنھا نقل .لضمان نجاح شبكة القصیم االقتصادیة، من الضروري تغییر المفھوم الخارجي عن القصیم وتحسینھ
)6انظر المربع (مكان للعیش فیھ وتوضیح إمكانیات القصیم وجاذبیتھا ك

خطة العمل المقترحة إلنشاء اسم تجاري جذاب للقصیم .6المربع 

المقاییس المقترحةالفوائداإلجراءات المحددةالنشاط

تحسین األصول 
اإلقلیمیة وفرص 

االستثمار

 إطالع أصحاب المصالح الداخلیین والخارجیین
 في تملك إمكانیات قویة للنموبأن القصیم 

الصناعات والمشروعات عالیة القیمة

في المملكة العربیة السعودیة تحسین الوعي 
الخلیجي باتجاھات النمو ودول مجلس التعاون 

واألصول المختلفة اإلیجابي اإلقلیمي

 تحسین الظروف المعیشیة والقدرة على تحمل
نفقاتھا

في الصناعات والمشروعات جذب االستثمار 
عالیة القیمة 

لعمالة الماھرة واالحتفاظ بھا جذب ا

عن دعم تطویر العقارات السكنیة والتجاریة 
طریق تحسین قیم الملكیة العقاریة

 مؤشرات الظرف المعیشیة تأتي بین مؤشرات
مثل االستقصاء السنوي (دول الخلیج اإلقلیمیة

من میرسر الستشارات الموارد البشریة حول 
لعمل المكان األفضل في العالم للمعیشة وا

)واللعب

 رسالة إیجابیة عن القصیم في مطبوعات دول
مثل دلیل (الخلیج اإلقلیمیة والمطبوعات الدولیة 

لونلي بالنیت والمطبوعات اإلقلیمیة للبنك 
الدولي عن منطقة الشرق األوسط وشمال 

)أفریقیا

تطویر مرافق 
وأسباب راحة 

إقلیمیة

فق بدء برنامج إقلیمي لبناء خدمات عامة ومرا
استجمام وفرص لقضاء وقت الفراغ 

 المناطق الحضریة المركزیة‘إعادة تطویر’دعم
مثل الطراز المعماري المتمیز ومناطق المشاة (

ومناطق البیع بالتجزئة ومراكز التسوق 
)التجاریة

 اإلضافة إلى المجموعة الحالیة من مرافق
)مثل تحدیث منشآت لیاقة الشباب(االستجمام

في الصناعات والمشروعات ثمارجذب االست 
عالیة القیمة 

 جذب العمالة الماھرة واالحتفاظ بھا

عن دعم تطویر العقارات السكنیة والتجاریة 
طریق تحسین قیم الملكیة العقاریة

 مؤشرات الظروف المعیشیة تأتي بین مؤشرات
مثل االستقصاء السنوي (دول الخلیج اإلقلیمیة

د البشریة حول من میرسر الستشارات الموار
المكان األفضل في العالم للمعیشة والعمل 

)واللعب

 رسالة إیجابیة عن القصیم في مطبوعات دول
مثل دلیل (الخلیج اإلقلیمیة والمطبوعات الدولیة 

لونلي بالنیت والمطبوعات اإلقلیمیة للبنك الدولي 
)عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
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أساس النمو93

لنقلتوسیع البنیة التحتیة ل
ُیعتبر أحد األصول الرئیسیة بالنسبة للقصیم ھو موقعھا المركزي وقربھا من األسواق 

إذ تقع القصیم في موقع مركزي في شبھ الجزیرة العربیة، كما أن قربھا .المحلیة الرئیسیة
.من الریاض یتیح إمكانیة إقامة عالقات وثیقة مع العمالء والموردین والشركات ذات الصلة

 وجود بنیة تحتیة جیدة للنقل تربط القصیم بالمناطق األخرى في المملكة أحد عوامل وُیعتبر
وعلى وجھ الخصوص، سوف یساھم الوصول .النجاح الرئیسیة لشبكة القصیم االقتصادیة

الممتاز إلى النقل بدرجة كبیرة في نجاح مركز رعایة صحیة متخصص ومحور لتصنیع 
.المنتجات الزراعیة والغذائیة

موقف الراھنال
 إلى الشمال والشرق، - الممتازة بالفعل -سیتم قریبًا مد خطوط الطرق السریعة في القصیم 

إال أن الخدمات .وستستفید الصناعة بشكل كبیر من خطط السكك الحدیدیة المخطط لھا
).7انظر المربع (الجویة المحدودة تمثل قیدًا للنمو 
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أساس النمو94

اإلجراءات المقترحة

).8انظر المربع (القصیم االقتصادیة، نقترح إستراتیجیة من شأنھا تحسین الروابط واالتصاالت التجاریة داخل القصیم ومع المناطق والدول األخرى لدعم شبكة 

خطة العمل المقترحة إلنشاء اسم تجاري جذاب للقصیم .8المربع 

المقاییس المقترحةالفوائداإلجراءات المحددةالنشاط

ط بالمطارات زیادة الرب
المحلیة والدولیة

 عن طریق فتح بناء قدرات السفر الدولیة
مكاتب للھجرة والجمارك

 البحث عن مزید من الربط المتكرر ونطاق
عن طریق جذب وجھات الوصول أوسع من

الخطوط الجویة الخاصة وتوسیع الخدمات 
السعودیة

 تسھیل إقامة عالقات عمل تجاریة محلیة
ودولیة

 ذات القیمة العالیة الشحنات الجویةتمكین نقل 
)مثل المنتجات الزراعیة(والسلع القابلة للتلف 

دعم تطویر صناعة السیاحة

 العدد المتوقع لرحالت الطیران إلى دول
وبخاصة المحاور الرئیسیة (الخلیج اإلقلیمیة

)مثل دبي والبحرین

 العدد والنمو المتوقعان لتدفق مرور الركاب
م على مطار القصی
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نتائج المجموعات:الملحق د95

:الملحق د
نتائج المجموعات

الشبكة
االقتصادیة

بالقصیم
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الزراعة في القصیم

إذ تجعل الھبات الطبیعیة للقصیم، .تمثل الزراعة حجر األساس التاریخي القتصاد القصیم
التي تشتمل على أراضي منبسطة ووصول سھل إلى طبقة كبیرة من المیاه الجوفیة، من 

وفي القصیم، تم .طاق واسع في السعودیةالمنطقة مكانًا طبیعیًا لإلنتاج الزراعي على ن
تحفیز اإلنتاج ورأس المال على مدار عقود بواسطة اإلعانات السخیة، وذلك من أجل تھیئة 
الظروف لیس لنمو مستدام في إنتاج القصیم من القمح وعلف الماشیة والخضروات فحسب، 

لوازم الري وموزعي بل أیضًا من أجل التطویر القوي ألنشطة الدعم، بما في ذلك منتجي 
.اآلالت الزراعیة

لقد ساھمت الحوافز التي أوجدتھا إعانات الدعم أیضًا، رغم كل ذلك، في ظھور بعض 
العوامل السلبیة التي تحول حالیًا دون نجاح مجموعة الزراعة في القصیم في تحقیق القیمة 

یھا األسواق الزراعیة وحتى في اللحظة التي تتحول ف.الكاملة إلنتاجھا على المدى البعید
السعودیة بفعل الوجود المتزاید من جانب منافسین عالمیین، تنشأ فرص ھامة لتطویر 
الممارسات المستدامة بیئیًا بشكٍل أكثر، ودعم التسویق وتحسین الحصیلة اإلنتاجیة حتى 

.تصل قیمة الھبات واألنشطة الزراعیة للقصیم إلى الحد األقصى لھا

من إجمالي %18ي أكبر المناطق الزراعیة في السعودیة، حیث تمثل تعتبر القصیم ثان
ویضم إنتاج القصیم مجموعة متنوعة من المحاصیل؛ .األراضي المزروعة في المملكة

حیث تأتي القصیم ضمن المناطق الثالث الكبرى في المملكة في إنتاج الحبوب والفواكھ 
ر تعد أكبر المكونات في إجمالي إنتاج ورغم أن القمح وعلف الماشیة والتمو.والخضروات

وتسھم .القصیم، إال أن الدواجن والفواكھ والخضروات تقدم ھي األخرى إسھامات ھامة
الزراعة بما یقرب من ربع الناتج المحلي اإلجمالي اإلقلیمي، كما تعتبر محركًا ھامًا للنمو 

، مقارنة 1999عام منذ %11لقد توسعت المجموعة بمعدل سنوي یصل إلى :االقتصادي
%.4بالنمو الكلي للناتج المحلي اإلجمالي اإلقلیمي الذي وصل إلى 

السمات الخاصة بمجموعة الزراعة

تساعد إمكانیات القصیم المتمثلة في المناخ واألراضي وموارد المیاه الجوفیة على تھیئة 
لتي تسھم في ومن العناصر الھامة بصفة خاصة ا.الظروف الالزمة إلنتاج زراعي كبیر

إنتاجیة الزراعة بالقصیم القدرة على زراعة الكثیر من المحاصیل مرتین في العام، والتي ال 
كما تسھم أیضًا األسمدة غیر المكلفة .یمكن زراعتھا في أوروبا سوى مرة واحدة فقط

ومدخالت الطاقة، عالوة على التكالیف المنخفضة نسبیًا من األراضي والعمالة، في ممیزات 
.القصیم مقابل المنافسین الدولیین

وفي ضوء ظروف العوامل اإلیجابیة، تركز أولویات تعزیز إنتاجیة وتنافسیة الزراعة 
.بالقصیم على تنظیم عملیتي اإلنتاج والتسویق

فعلى الرغم .وأول ھذه األولویات ھو تناول أوجھ القصور التي تترتب على اإلنتاج المجزأ
منتجین البارزین للكثیر من المحاصیل على نطاق واسع في القصیم، من وجود العدید من ال

ویفتقر .إال أن أغلبیة اإلنتاج موزعة فیما بین مجموعة من المنتجین على نطاق فرعي
ھؤالء المنتجون إلى الحجم واإلمكانیات لجعل استثمارات رأس المال الضخمة مقتصدة، 

بت ویمكن االعتماد علیھ، وتطبیق االبتكارات حتى تلبي طلبات العمالء الدولیین إلمداد ثا
.التقنیة والعملیات الخاصة بتحسین اإلنتاجیة
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فعلى سبیل المثال، یواصل الكثیر من منتجي القصیم اعتمادھم على مبیدات اآلفات الفتاكة 
لدعم الحصیلة اإلنتاجیة المرتفعة، على الرغم من تغیر تفضیالت العمیل في أسوق التصدیر 

 والتدریس المتوفر في جامعة القصیم لألسالیب العضویة واألسالیب التي تدعو إلى المربحة
؛ ویمثل ھذا االعتماد المفرط على مبیدات اآلفات استبداًال ‘مبیدات آفات أقل’استخدام 

لتوفیرات التكالیف على المدى القصیر بالوصول إلى القیمة على المدى البعید من جانب 
.س المال المحدود، نظیر تكلفة بیئیة كبیرةصغار المزارعین ذوي رأ

وھناك دینامیكیة مشابھة تتضح في أسالیب إدارة المیاه فیما بین المنتجین الصغار ومتوسطي 
فرغم أن احتیاطیات المیاه الجوفیة تظل كبیرة، إال أن النضوب السنوي .الحجم في القصیم

ما یؤدي في بعض الحاالت إلى زیادة قد أسفر عن انخفاض یمتد لعقود في مستویات المیاه، م
ونظرًا لتحول الكثیر من المنتجین إلى أسالیب الري بالتنقیط، وبعد أن .ملوحة التربة

أصبحت القصیم بالفعل معروفة كمورد لمعدات الري بالتنقیط إلى الشرق األوسط بأكملھ، 
اعة بالقصیم على الزریجب أن یظل االستثمار في تقنیات حفظ المیاه أولویة لضمان قدرة

.البقاء على المدى البعید

1991

-44
-43

1989

-42

2003

0

-35

-40

-45

-50

-40

-60

-65

1995

-51
-53

1997

-54
-55

1999

-57 -57

2001

-58

1985

-59

-49
-50

1993

-47
-46

1987

-39
-37

-36
-34

1983

-33

-55

عمق البئر 
)باألمتار(

Q-203-T ،1983-2003-1مستوى المیاه في بئر المراقبة رقم    

-2.8%

CAGR:

)1983-

2003)

Water Level of Observation

Well No. 1-Q-203-T, 1983-2003

ھناك نتیجة ثالثة من نتائج التجزئة في الزراعة بالقصیم آال وھي الفشل في االحتفاظ بأنشطة 
كما أن عنصرًا أساسیًا للقیمة المحتملة من .التصنیع والتعبئة والنقل عالیة القیمة في القصیم

یتم فقدانھ لمصلحة بائعي الجملة ومصّنعي محصول التمر الذي یتوسع سریعًا بالقصیم 
).على سبیل المثال(األغذیة األجانب 

بوجٍھ عام، تؤدي تجزئة اإلنتاج في القصیم إلى انخفاض في االستثمار وتنسیق غیر كاٍف 
ورغم أنھ یمكن حل ھذه المشكالت من خالل دمج اإلنتاج في ظل .بین المشاركین في السوق
ت الشركات، إال أنھ من المحتمل أن یؤدي ذلك الدمج إلى أوجھ واحدة أو أكثر من كیانا

اختالل اجتماعیة اقتصادیة غیر مرغوبة وسوف تظل القیمة المحققة نتیجة لذلك محدودة 
ومن المحتمل أن تنجم نتیجة أكثر توازنًا عن المشاركة المتزایدة من جانب .بدرجة كبیرة

وجودة، رغم أن التفضیالت الثقافیة على مر صغار المنتجین في المنظمات التعاونیة الم
قد أثبتت أنھا عوائق شدیدة أمام ‘التعادل’ومفاھیم ‘االعتماد على الذات’التاریخ المتعلقة بـ

.ھذا التعاون

ومن ثم، تبرز التوصیات التالیة الفرص التي من شأنھا أن تحقق القیمة سواء إلى العب 
ظراء متعاونین في ظل مقاییس شدیدة التماثل؛ وسوف واحد متكامل أو إلى كیان یتألف من ن

یعتمد االختیار بین ھاتین اآللیتین على القیم واإلجراءات الخاصة بصانعي القرارات 
.المحلیین

فرص مجموعة الزراعة

یركز الوصف التالي لفرص زیادة اإلنتاجیة الزراعیة في القصیم على مناھج جدیدة إلنتاج 
اثنان من المحاصیل عالیة القیمة التي تتمتع بإمكانیات كبیرة الطماطم والتمر، وھما 

ومع ذلك، تتمثل التوصیات الخاصة بتحسین مجموعة الزراعة في مبادرات .للتصدیر
ورغم أن ھذه التوصیات تستند .واسعة تھدف إلى زیادة قیمة كافة أشكال اإلنتاج في القصیم

ة القصیم، إال أنھ من المتوقع أن تحسن ھذه إلى التفكیر الدقیق في الھبات الممیزة لمنطق
المبادرات من قیمة اإلنتاج في األقالیم المجاورة أیضًا، وتسھم في تطویر منطقة القصیم 

.كمركز ألنشطة تصنیع المنتجات الزراعیة والتوزیع والخدمات

إنتاج التمور

لشرق األوسط؛ حیث تفتخر السعودیة بأن لدیھا أعلى معدل الستھالك الفرد من التمور في ا
ونظرًا ألن المستھلك .2005طن خالل عام 800008الك أكثر مشّكل إجمالي االستھ

السعودي یفضل التمور سواء التمر الطازج غیر المعبأ أو التمر المجفف فإن السوق المحلي 
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وتمثل األسواق الغربیة، خاصة أوروبا، .الكبیر یوفر ھوامش منخفضة للغایة للمنتجین
 أكبر بسبب تفضیل المستھلك لعملیات التعبئة والمعالجة ذات القیمة المضافة؛ حیث فرصة

 أضعاف أسعار المنتجین السعودیین 2.8~تصل أسعار استیراد التمور لألسواق الغربیة إلى 
ویتسم السوق الغربي الجذاب بالنمو السریع، حیث یتضح ذلك من متوسط المعدل .المحلیین

.1996منذ عام %9.6السنوي الذي یصل إلى

والقصیم مھیأة بشكٍل جید لیس فقط لكي تكون منافسة في أسواق التمر المحلیة والدولیة على 
وتتناسب عوامل .حٍد سواء، بل في الواقع لكي تكون مركزًا عالمیًا إلنتاج التمر وتسویقھ

رة كبیرة جدًا على تحمل المناخ والتربة إلى حد كبیر مع إنتاج التمر؛ حیث إن النخیل لدیھ قد
ملوحة التربة، ومن المتوقع أن یظل إنتاج التمر قابًال للزیادة في ظل وجود مجموعة متنوعة 

وتتمتع القصیم بسمعة داخل السعودیة بإنتاج نوعیات مطلوبة .من السیناریوھات البیئیة
. الطلببدرجة كبیرة، كما تضمن أھمیة التمر في الثقافة اإلسالمیة استمراریة ھذا

ونظرًا لجاذبیة األسواق المحلیة واألجنبیة جذابة وتمتع منطقة القصیم باإلمكانیة لكي تصبح 
تنافسیة بدرجة كبیرة، فسوف یكون للتوسع المستمر في إنتاج التمر في السعودیة أثر كبیر 

.على ھذه األسواق

من المزارعین وبسبب انخفاض الدعم لمحصول القمح والمحاصیل األخرى، اتجھ الكثیر 
ومع أن أشجار النخیل تحتاج إلى عدة سنوات من النمو .إلى إعادة زراعة حقولھم بالنخیل

قبل أن تؤتي ثمارھا، فلن یتضح التأثیر على األسعار بشكٍل كامل إال بعد تنفیذ ھذه 
من أشجار النخیل الموجودة في القصیم ال تنتج %60–%30االستثمارات الكبیرة؛ یقّدر أن 

ویمكن توقع انخفاض مستمر في أسعار التمر في السوق السعودي .رًا تجاریًا حتى اآلنتم
.في المستقبل المنظور

وحالیًا، یتمتع منتجو القصیم بقدرة محدودة للغایة على الوصول إلى أسواق أجنبیة قیمة 
ة بالتعبئة بسبب الجودة الردیئة، وتقلب أشكال اإلمداد والمنشآت المحلیة غیر المالئمة الخاص

والمحصلة األخیرة لذلك ھي االعتماد المتزاید على السوق المحلي والدعم .والمعالجة
ویجب التعامل مع أوجھ القصور الموجودة حتى یتمكن منتجو التمر في القصیم .الحكومي

من تحقیق التمیز في السوق المحلي المزدحم بشكل متزاید والوصول إلى مستھلكین أجانب 
.مربحین

نتاج الطماطم من المستنبتات المتطورةإ

تعد .ینقسم إنتاج الطماطم بین اثنتین من الوسائل، إنتاج الحقول المكشوفة وإنتاج المستنبتات
الحقول المكشوفة بمثابة الوسیلة التقلیدیة حیث یتم زراعة الحقول بالطماطم مع تعریضھا 

تبر أھم مدخالت اإلنتاج ھي التربة لعناصر الطبیعة؛ وفي حالة إنتاج الحقول المكشوفة، تع
والعمالة غیر الماھرة، ویكون المحرك األساسي لتغیر الحصیلة اإلنتاجیة السنویة ھو 

في المقابل، یضع إنتاج المستنبتات في أیدي المنتج إمكانیة سیطرة أكبر بشكٍل .الطقس
تقلیل درجة ملحوظ على المحصول؛ حیث یمكن اعتبار نظام المستنبتات كنظام متكامل ل

التغیر وتحسین الحصیلة اإلنتاجیة لكل فدان من خالل استبدال استثمار رأس المال والخبرة 
.الھندسیة بالعمالة غیر الماھرة والمساحة الكبیرة

ویمكن أن تتراوح المستنبتات من ھیاكل مغطاة بالقماش ومحاطة جزئیًا إلى ھیاكل زجاجیة 
إنتاج المستنبتات األكثر تطورًا استخدام أنظمة وكذلك یتطلب أیضًا .محاطة بالكامل
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وفي الوقت .الكمبیوتر المتكاملة لمراقبة مستویات المیاه والحرارة والرطوبة والغذاء
الحالي، یمثل إنتاج المستنبتات أكثر من ثلثي إنتاج القصیم من الخضروات، إال أنھ من 

ئیًا بالقماش أو البالستیك وعلى الناحیة الفعلیة یشتمل فقط على ھیاكل بدائیة محاطة جز
.استخدام أنظمة المراقبة التقنیة بأقل درجة

لالستعاضة عن وسوف یساعد تطویر أنظمة اإلنتاج في القصیم على تحقیق فرص حقیقیة
من االستھالك السعودي %45الواردات في أسواق الطماطم السعودیة؛ حیث یتم توفیر 

من أن استھالك الفرد من الطماطم یعد أقل من متوسط وعلى الرغم .للطماطم من الواردات
732000االستھالك في الشرق األوسط، إال أن إجمالي ما استھلكتھ السعودیة وصل إلى 

.2005طن من الطماطم في عام 
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ورغم أن استھالك الفرد من الطماطم في الشرق األوسط یعد مرتفعًا بشكل عام، إال أن كل 
ة یتم تزویده في المعتاد بواسطة المنتجین المحلیین؛ وتعتبر سوق من األسواق الوطنی

حتى أن األسواق الواعدة بدرجة أكبر .السعودیة في ھذا الشأن في حالة انحراف عن المعتاد
حیث تتمكن المزارع 75من أسواق الشرق األوسط ھي تلك األسواق الموجودة في الغرب؛

ط، ویرتفع الطلب في جمیع الفصول، مما األوروبیة من إنتاج الطماطم في فصل الصیف فق
.یؤدي إلى ارتفاع األسعار مقارنة بأسواق الشرق األوسط

 خاصًة –وفي الوقت الحالي، ُتحد المشكالت الناجمة عن تقلب وسائل اإلمداد والجودة 
 بشدة من الفرص المتاحة لمنتجي القصیم من أجل -االستخدام المفرط لمبیدات اآلفات 

ومع ذلك، تتیح العدید من المیزات الكامنة إمكانیة أن تصبح .ألسواق الغربیةالوصول إلى ا
.طماطم القصیم سلعة تنافسیة للغایة في أوروبا

وتعتبر أنظمة التحكم في المناخ المستخدمة في اإلنتاج من المستنبتات المتطورة أنظمة كثیفة 
لیف إنتاج خضروات المستنبتات االستخدام للطاقة؛ حیث تمثل الطاقة المحرك األساسي لتكا

في المقابل، تعتبر تكالیف طاقة المستنبتات في القصیم منخفضة للغایة نتیجة .في أوروبا
.أسعار الوقود غیر المكلفة وضوء الشمس السائد طوال العام

عالوة على ذلك، تسمح الظروف المناخیة العربیة للقصیم بأن تنتج محصولین في عام ما، 
محصوًال إضافیًا مقارنة بالمنتجین الشمالیین مثل ھولندا وكندا؛ ومن ثم یتمتع أي أن ھناك 

منتجو القصیم بقدرة مفیدة على توفیر طماطم طازجة لألسواق األوروبیة خالل شھور 
.الشتاء، عندما تحقق الطماطم فعلیًا أسعارًا أعلى

ل استخدام أنظمة المستنبتات ورغم أن منتجي القصیم على درایة واسعة بممیزات اإلنتاج من خال
المتطورة، إال أن العقبة األكبر نحو تبني ھذه األنظمة تتمثل في الخبرة الفنیة غیر الكافیة؛ ونظرًا ألن 
المنتجین المحلیین یفتقرون إلى الوصول إلى أفضل الممارسات الخاصة باإلنتاج، فإن حصیلة إنتاج 

رغم زیادة اإلنتاج خالل العقد (76یس المحلیة والدولیةالمستنبتات بالقصیم غیر متكافئة مع المقای
).الماضي بسبب اإللغاء التدریجي إلنتاج الحقول المكشوفة البدائیة

وتحتاج ظروف المستنبتات، التي تتمیز بالرطوبة والخصوبة، إلى حذر كبیر للغایة من 
الي على مبیدات ویعتمد المنتجون المحلیون بشكل مث.جانب المنتجین عند مكافحة اآلفات

اآلفات لمواجھة ھذا التحدي، مما یجعل الطماطم التي تنتجھا القصیم غیر مقبولة لمتطلبات 
ویعتبر تطبیق أسالیب مكافحة اآلفات المتكاملة .المستھلكین والتنظیمات األوروبیة

75

 الحصیلة ؛150:؛ الحصیلة المكسیكیة483:تتحدد الحصیلة بالطن للھكتار؛ حصیلة الوالیات المتحدة76
456الھولندیة؛ 
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أمرًا حاسم األھمیة للمساعدة على ‘كیماویات منخفضة’المعاصرة التي تحتوي على 
ویجب أن تلعب كل من جامعة القصیم ووزارة الزراعة .إلى األسواق األوروبیةالوصول 

.دورًا ھامًا في نشر أفضل الممارسات الخاصة بمكافحة اآلفات
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2005، عام 1وإنتاج الطماطم من المستنبتاتحصیلة

القصیمالمملكةأسبانیاكندا

1الحصیلة الفعلیة4941569892

مقارنة الحصیلة الدولیة

2005، عام 1حصیلة وإنتاج الطماطم من المستنبتات

عالوة على ذلك، یجتمع الطلب األوروبي بشدة في أیدي مجموعة من كبار تجار الجملة 
ذا التجمع من القوة الشرائیة ؛ حیث یساعد ھ‘مراكز التسوق التجاریة الضخمة’ومشتریي 

على تمكین المشترین من المطالبة باتساق كبیر في حجم اإلمداد، كما یخلق بغضا شدیدًا 
وسوف یحّد دمج اإلنتاج، سواء بواسطة كیانات الشركات أو من .للتعامل مع منتجین أصغر

ر الجملة خالل التعاون الرسمي بین النظراء، من حاجة منتجي القصیم للدفع خارج تجا
.الخارجیین

التخصص في التخصص في 
المحاصیل عالیة المحاصیل عالیة 

الجودةالجودة

نشر أفضل نشر أفضل 
الممارسات في الممارسات في 

اإلنتاجاإلنتاج

إقامة بنیة تحتیة إقامة بنیة تحتیة 
ومنشآت مولدة ومنشآت مولدة 

للقیمةللقیمة

تطویر إمكانیات تطویر إمكانیات 

المبیعات والتسویقالمبیعات والتسویق

 والطماطمالتمور  مثل  تسھیل وتشجیع االستثمار في النشطة المحیطة بالمحاصیل عالیة القیمة 

لتوفیر الموارد وإنشاء ھیئة للمعرفةتشكیل  وكاالت حكومیة 

   رعایة برنامج تعلیمي للمزارعین

   لتوفیر المعرفة الخاصة بأفضل الممارساتتوظیف خبراء الزراعة الدولیین 

تتماشى مع المعاییر الدولیةنقل وتطبیق تنظیمات جیدة 

  التعبئة والتصنیع- إلقامة البنیة التحتیة والمنشآت المولدة للقیمة توفیر الحوافز الحكومیة 

 المعرفة والخبرة  إلقامة البنیة التحتیة والمنشآت المولدة للقیمة في المنطقة ونقل تكوین شراكة مع الشركات الدولیة
الفنیة

     لتحدید متطلبات الجودة وتطویر الدولیة تحقیق إمكانیة التسویق عن طریق العمل بصورة لصیقة مع الشراكة 
عملیة االعتماد

لضمان األسعار المعقولةبناء تنظیم األسواق المحلیة 

االستثمار في نظام سوق المزادات المحلي

توصیات تطویر المجموعة:الزراعة
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مواد البناء

ازدھار التشیید

لقد أدت الطفرة في أسعار الوقود والنمو السكاني المرتفع إلى نھم في التشیید في منطقة 
فمن التطورات اإلسكانیة إلى البنیة التحتیة الحكومیة، تقع .الشرق األوسط، خاصًة السعودیة

.زدھار التشییدالسعودیة في منتصف عملیة شاملة من ا

 ملیار 35وتتلخص خطة التطویر الثامنة في برنامج لبناء البنیة التحتیة تصل قیمتھ إلى 
سوف یشتمل ھذا البرنامج على بناء مدارس ومستشفیات جدیدة وزیادة .77دوالر أمریكي

عالوة على ذلك، من المتوقع أیضًا .2010القدرة على تولید الكھرباء والتحلیة حتى عام 
.ل السنوات الخمس المقبلة، أن تكون ھناك حاجة إلى ملیون منزل في كل أنحاء المملكةخال

ومن المتوقع أن تحتاج .78 منزل37000وفي القصیم، ھناك بالفعل طلب كبیر یصل إلى 
 ملیار دوالر أمریكي على مدار السنوات العشرین 700السعودیة إلى استثمارات تزید على 

140 ملیار دوالر أمریكي للتطویر السكني، 290تضم . التشییدالمقبلة في مجال تطویر
 ملیار دوالر أمریكي لمشروعات 90.7ملیار دوالر أمریكي لتطویر البنیة التحتیة األساسیة، 

 ملیار دوالر أمریكي للمشروعات 92 ملیار دوالر أمریكي لمشروعات المیاه، 88الطاقة، 
79البتروكیماویة

النقص في مواد البناء

وقد وضع االزدھار عبئًا واضحًا على اإلمداد بمواد البناء وكانت المحصلة النھائیة نقص 
وفي ظل االستثمار المستمر في مشروعات التطویر، سوف یستمر .على امتداد المملكة

وتمثل مواد البناء كافة المواد المستخدمة في مشروعات .النقص وحده في المضي قدمًا
ن أن تقتصر على، لوازم األسمنت والصلب والخزف والخرسانة التشیید، بما فیھا دو

وعلى الرغم من ذلك، وحتى في ظل نقص المواد، .والزجاج والدھانات واللوازم الكھربائیة
على إنتاج )SABIC(وتسیطر شركة .تسبب تصلب الصناعة في تأخیر جھود التوسع

Middle(االقتصاد، &الشرق األوسط للتمویل 77 East Finance&Economy(’’ ازدھار التشیید في
2005‘‘السعودیة،

2004وزارة التخطیط السعودیة، 78
2005‘‘خدمات التشیید في السعودیة،’’، )MaTrade(‘ماترید’79

ویتم التحكم .یاجات صغار المستھلكینالصلب والمواد األخرى إال أنھا ال تستجیب إلى احت
.في توفیر األسمنت بواسطة ثماني مصانع تمتعت باحتكارات إقلیمیة فعلیة بصورٍة تقلیدیة

سیظل 80%100ورغم أن، قدرتھم المخططة المتراكمة المجمعة تزید من القدرة بنسبة 
.العمالء المحلیون یواجھون مشكالت في حصص اإلمداد

ووصف أحد المقاولین .قص إلى رفع األسعار إلى ارتفاعات تاریخیةوقد أدت أوجھ الن
نظرًا الزدھار التشیید، ارتفعت أسعار الصلب أكثر من ’’بالقصیم األمر باختصار، قائًال 

وكذلك، أثرت 81‘‘.مرتین، في حین ارتفعت اللوازم الكھربائیة من ثالث إلى خمس مرات
د التشیید، فبدون المواد، ال یتمكن المقاولون من أیضًا أوجھ النقص بشكٍل سلبي على مواعی

.إتمام مشروعاتھم

جاذبیة مواد البناء بالقصیم

األسعار المرتفعة، اإلمداد غیر الكافي والطلب المتزاید ھي سمات السوق الذي یتمتع 
تقع القصیم في موقع مركزي في .بإمكانیة ممتازة وتحتل القصیم موقعًا جیدًا یجب استغاللھ

مملكة وقریب من الریاض، مما یضعھا في مكانة تسھل علیھا اإلمداد لمجموعة متنوعة ال
فالكاولین .وتعمل شبكات النقل البري القویة على تسھیل نقل المواد.من المناطق

وتعتبر مواد 82والحجر الجیري والجبس والسیلیكا تقع جمیعھا في القصیم)الصلصال النقي(
سوف یقدم ھذا القرب الشدید لمنتج القصیم .عة من مواد البناءخام أساسیة لمجموعة متنو

وأخیرًا، سوف تقدم التكلفة المنخفضة في األراضي .إمكانیة تحقیق وفرة في التكالیف
وفي ظل ارتفاع األسعار، سوف ُتترجم .والعمالة میزة أخرى من حیث التكلفة لمنتج القصیم

.د محسنةھذه المزایا في التكلفة إلى ھوامش وعوائ

Global(المجلس العالمي لالستثمار 80 Investment House( ،’’تقریر قطاع األسمنت السعودي‘‘ ،
2005سبتمبر 

2007مقابلة لمونیتور 81
نائب وزارة الموارد المعدنیة السعودیة82
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التوصیات الخاصة بتطویر المجموعات

.ءساعد االستمرار في زیادة العملیات في القصیم على وضعھا كمركز لمواد البناسوف ی
سوف تساعد الزیادة المضاعفة باإلضافة إلى التعاون بین المنتجین والمعاییر البیئیة على و

.وضع القصیم كمنتج في موقع متقدم في المنطقة
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یة الصحیةالرعا

شھدت خدمات الرعایة الصحیة في المملكة العربیة السعودیة تقدمًا ملحوظًا في العقد 
الماضي، حیث ینعكس ذلك على تحسن المؤشرات الصحیة وزیادة الكمیة والجودة في 

وفي القصیم، شھدت أیضًا خدمات الرعایة الصحیة تحسینات .خدمات الرعایة الصحیة
قدرات الصحیة، كاألطباء والممرضات وأسّرة المستشفیات، في  حیث تتجاوز ال–ملحوظة 

منطقة القصیم المتوسط الوطني للمملكة بشكٍل عام ویتم اآلن تحقیق المتطلبات األساسیة 
.للمواطنین المحلیین من الرعایة الصحیة بواسطة المرافق والخدمات الصحیة في القصیم

خدمات الرعایة الصحیة، إال أن التغیرات في ورغم التحسینات الھامة التي تم تحقیقھا في 
وتتضمن ھذه .مجموعة الرعایة الصحیة بالمملكة أوجد العدید من التحدیات أمام القصیم

:التحدیات ما یلي

 زیادة الطلب على خدمات الرعایة الصحیة بسبب التغیرات الدیموغرافیة والرخاء
المتزاید والتفشي األكبر ألمراض معینة؛

لة المؤسسات والوكاالت الحكومیة للرعایة الصحیة؛ وإعادة ھیك

مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مجموعة الرعایة الصحیة.

 وللتغلب على ھذه التحدیات، تحتاج القصیم إلى التوسع في قدرة الرعایة الصحیة لدیھا لتلبیة 
بب المنافسة الطلب المتزاید على الرعایة الصحیة وتعزیز جودة خدمات الرعایة الصحیة بس

وفي نفس الوقت، ینبغي على القصیم أن تقیم اختصاصات ممیزة في .القویة من الریاض
وال یؤدي التخصص إلى مراقبة أفضل للتكلفة المتغیرة فحسب بل .مجال الرعایة الصحیة

 ومن ثم، فإن إقامة اختصاصات في –یسفر أیضًا عن تحسینات جوھریة في الجودة والنتیجة 
شي الكبیر لألمراض سوف یمكن القصیم من رفع معاییر الرعایة الصحیة لدیھا حاالت التف

.وجذب المرضى من المناطق األخرى في المملكة

الوضع الحالي للرعایة الصحیة

قامت الھیئات الصحیة، خالل العقد الماضي، بإقامة استثمارات جوھریة في مجال الرعایة 
ومع ذلك، ومن سیاق دولي مقارن، ال یزال .مملكةالصحیة لتحسین الخدمات والمرافق في ال

الوضع الحالي للرعایة الصحیة في السعودیة متخلفًا عن أمثالھ في دول أخرى ذات مستوى 
.دخل مشابھ وفي دول الخلیج

عالوة على زیادة االستثمارات في مجال الرعایة الصحیة، فقد بدأت الحكومة برنامج واسع 
.م الرعایة الصحیة في المملكة وتغییر دور وزارة الصحةالنطاق إلعادة ھیكلة نظا

اإلنفاق على الرعایة الصحیة

 ریال سعودي للفرد 1391وقد زاد اإلنفاق على الرعایة الصحیة لكل فرد في المملكة من 
وعلى الرغم من ھذا النمو، جاء .200583 ریال سعودي للفرد عام 1545 إلى 2000عام 

الرعایة الصحیة للفرد ثاني أقل إنفاق مقارنة بدول الخلیج األخرى، إنفاق المملكة في مجال 
فقط من جملة إنفاق دول منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي %16ویمثل 

)OECD) ).1انظر شكل رقم )

مقارنة بین اإلنفاق على الرعایة الصحیة للفرد في المملكة العربیة السعودیة، .1شكل رقم 
س التعاون الخلیجي ودول منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي ودول مجل

)2005(

المؤشرات الصحیة لمنظمة الصحة العالمیة:المصدر83
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على مدار السنوات المقبلة، من المتوقع أن یزید اإلنفاق في مجال الرعایة الصحیة من الـ 
).2شكل رقم (2015 ملیار ریال سعودي في عام 62 ملیار ریال سعودي الحالیة إلى 45

:دة في األساس إلى عاملینویرجع سبب ھذه الزیا

الزیادة السریعة في السكان وتقدم أعمارھم باستمرار في المملكة؛ و

 المیل األكبر لإلنفاق على الرعایة الصحیة كنتیجة للرخاء المتزاید؛ والتفشي
مثل مرض السكر والسمنة وأمراض القلب واألوعیة (األكبر لألمراض المزمنة 

.صابات المتعلقة بالحوادث المروریة في المملكةوالمعدل المرتفع لإل)الدمویة

اإلنفاق اإلضافي على الرعایة الصحیة في المملكة العربیة السعودیة.2شكل رقم 
)2005-2015(

إعادة ھیكلة الرعایة الصحیة

ونظرًا للزیادة المتوقعة .من أعباء الرعایة الصحیة%75تتحمل الحكومة اآلن ما یزید عن 
على الرعایة الصحیة، تدرك الحكومة أن ھناك حاجة شدیدة إلى مساعدة القطاع في اإلنفاق 

إلى جانب ذلك، تتسم المستشفیات والعیادات التي تدیرھا الحكومة باإلعداد السیئ .الخاص
لمواجھة الزیادة السریعة في السكان وتقدم أعمارھم مما یتطلب أن یقوم مقدمو الرعایة 

تعزیز خدمات الرعایة الصحیة الحكومیة ورفع المعاییر الكلیة الصحیة من القطاع الخاص ب
.للرعایة

أن مشاركة القطاع الخاص في الرعایة )MoH(ولھذه األسباب، تدرك وزارة الصحة 
الصحیة سیصبح بشكٍل متزاید أمرًا حاسم األھمیة على مدار الوقت وقد أعدت خطة إلعادة 

وبمجرد القیام بذلك، تأمل ).1انظر مربع (.ھیكلة أنشطتھا وتغییر دورھا بشكٍل جذري
أن تركز بشكٍل متزاید على وضع السیاسات والتنظیمات مع تقلیل )MoH(وزارة الصحة 

.دورھا في تقدیم خدمة الرعایة الصحیة بشكٍل تدریجي إلى الحد األدنى لھ

ر على ستكون ھناك منافسة أكب>=ونتیجة للخصخصة في تقدیم خدمة الرعایة الصحیة 
وسوف یستوعب مقدمو الرعایة الصحیة أو مؤسساتھا تلك النفقات أو یقللونھا >=المرضى 

وفي الوقت نفسھ، یعملون على تحسین جودة ومعدل خدمات الرعایة الصحیة

موارد الرعایة الصحیة

توضح مؤشرات األنظمة الصحیة أن المرافق والموارد البشریة للرعایة الصحیة بمنطقة 
ورغم أن قدرات الرعایة الصحیة .فضل من نظیرتھا في المتوسط الوطني بالمملكةالقصیم أ

في منطقة القصیم تتجاوز بشكٍل عام المتوسط الوطني بالمملكة، إال أن ھناك حاجة إلى 
انظر شكل رقم (تعزیز ھذه الموارد والقدرات عند مقارنتھا بخلفیة المعاییر الدولیة القیاسیة 

3.(
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ئیسیة لموارد الرعایة الصحیة بالقصیم ھي مستشفى الملك فھد التخصصي ومن األصول الر
ورغم أن ھذا المستشفى یقع في . وھي مستشفى إحالة لرعایة األفراد من الدرجة الثالثة–

منطقة بریدة، یمتد المرضى الذین یخدمھم إلى ما بعد بریدة لیشمل مرضى من مستشفیات 
وفي الوقت الحالي، تملك .طقتي الریاض وحائلأخرى في القصیم ومناطق أخرى مثل من

 سریرًا؛ ومراكز متخصصة في أمراض القلب واألورام 580طاقة المستشفى االستیعابیة 
Merck(والرجفان البطیني مجھول السبب واألسنان؛ ومركز میرك للبحوث الطبیة 

Medical Research Centre.(

وفي . لموظفي الرعایة الصحیة بأي منطقةویعتبر التعلیم الصحي والطبي مدخًال ھامًا
القصیم، سوف تقوم كلیة للطب وكلیة للصیدلة العالجیة بجامعة القصیم بتقدیم تعلیم طبي 

ومن المتوقع، على مدار السنوات المقبلة، أن تكون ھناك زیادة ملحوظة في .عاٍل للطالب
ي السنوات الخمس المقبلة،  على سبیل المثال، سیتم إنشاء مستشفى جامعي ف–ھذه الكلیات 

ومن المتوقع زیادة دخول التالمیذ لكلیة الصیدلة في السنوات الخمس المقبلة و قیام خطط 
التنمیة بتحویل كلیة الصیدلة الولیدة على مدار السنوات المقبلة إلى برنامج وطني رائد في 

.الصیدلة العالجیة

ؤسسات أخرى للتدریب على التمریض باإلضافة إلى التعلیم الطبي العالي، ھناك أربع م
.والصحة التي تقدم تدریب فني وتعلیم متوسط للتالمیذ الذین یتخرجون من المدرسة الثانویة

لقد شھد أعداد الطالب الملتحقین بھذه المؤسسات والخریجون منھا ملحوظًا على مدار 
 بنسبة وصلت إلى  حیث ازداد عدد الطالب الملتحقین والخریجین سنویًا–السنوات الماضیة 

.200684 إلى عام 2002على التوالي من عام %12و8%

وفي الوقت الحاضر، ورغم أن مؤسسات التدریب في منطقة القصیم تشھد نموًا، إال أنھا 
.غیر قادرة على تقدیم أعداد كافیة من العمالة اإلكلینیكیة لتوفیر الرعایة الصحیة لمواطنیھا

من موظفي الرعایة الصحیة في %20 األجنبیة ما یقرب من ونتیجة لذلك، تشكل العمالة
وبوجھ خاص، ھناك احتیاج كبیر للمزید من الممرضات اإلناث نظرًا ألنھ یتم النظر .القصیم

.إلى التمریض على أنھ مھنة وضیعة وذات منزلة أدنى مقارنة بالوظائف األخرى

الفرص المستقبلیة للرعایة الصحیة

یات المتمثلة في االرتفاع الكبیر في نفقات الرعایة الصحیة والطلب وللتغلب على التحد
علیھا، وفي إصالح الرعایة الصحیة وخصخصتھا؛ باإلضافة إلى االستفادة من قدرات 

2006الحولیة اإلحصائیة الخاصة بوزارة الصحة لعام 84

الرعایة الصحیة الفائقة الموجودة في منطقة القصیم، فإننا نقترح منھجین لمجموعة الرعایة 
:الصحیة بالقصیم

جودة خدمات الرعایة الصحیةتوسیع القدرة وتحسین 

إقامة اختصاصات ممیزة في مجال الرعایة الصحیة

.نتناول كل منھما بتفاصیل أكبر في األقسام التالیة

توسیع القدرة وتعزیز الجودة

إن مجموعة الرعایة الصحیة في منطقة القصیم بحاجة إلى إقامة بنیة تحتیة وإلى تحسین 
 الصحیة لتلبیة الطلبات المتزایدة من نمو السكان وتقدم المعاییر الخاصة بخدمات الرعایة

واستنادًا إلى مقابالتنا وأبحاثنا، .أعمارھم والمنافسة من جانب المناطق المجاورة كالریاض
یمكن تحقیق توسیع قدرة الرعایة الصحیة وتحسین جودتھا عن طریق زیادة المشاركة 

تقدیم رعایة ثانویة : األربعة التالیةواالستثمار من جانب القطاع الخاص في المجاالت
المعملیة (متخصصة وخدمات التأھیل السكني والعافیة وخدمات توفیر العاملین والخدمات 

).والتصویریة

)I(تقدیم رعایة ثانویة متخصصة

الرعایة الثانویة المتخصصة ھي رعایة یتلقاھا المریض من أخصائي طبي عن طریق إحالة 
تركز مراكز الرعایة الثانویة المتخصصة بشكٍل عام على عدد .ولیةمن مركز للرعایة األ

ومن ھذه األمثلة أمراض القلب واألوعیة الدمویة ومرض .من الحاالت المرضیة المعروفة
.وطب األطفال ورعایة المسنین وطب العیون، الخالسكر والطب النفسي وصحة المرأة

قیمة بشكٍل متزاید على مدار الوقت نظرًا وسوف تصبح فرصة الرعایة الثانویة المتخصصة 
كالسكر والسمنة وأمراض القلب (ألن الظروف الصحیة، التي تزیدھا كثرة بعض األمراض 

تفاقمًا، أصبحت في اتجاه متصاعد في )واألوعیة الدمویة واألمراض المزمنة األخرى
 العامة؛ وفي حالة ھناك أیضًا، نقص في توافر الرعایة المتخصصة في المستشفیات.المملكة

توافر ھذه الرعایة المتمیزة، فإن القدارت الحالیة الموجودة في المستشفیات والعیادات العامة 
.تصبح في حالة تشبع

وفي الوقت الحالي، تواجھ منطقة القصیم منافسات شدیدة من المناطق المجاورة كالریاض 
ومن أمثلة مستشفیات الرعایة .معةالتي یتوافر بھا مستشفیات متمیزة أكثر تقدمًا وأفضل س
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المتمیزة الموجودة في الریاض مستشفى الملك فیصل التخصصي ومستشفى الملك خالد 
.التخصصي للعیون ومستشفى المركز الطبي التخصصي ومستشفى الحمادي

باإلضافة إلى مواجھة منافسة قویة من المناطق المجاورة، ینقص منطقة القصیم الخبرة 
واستنادًا إلى مقابالتنا، فقد وجدنا أن . تنجح في توفیر رعایة ثانویة متخصصةالماھرة حتى

ھناك سبب رئیسي واحد وراء ذلك آال وھو التصور واالنطباع الموجودین لدى الناس بأن 
 فھم یشعرون بأن الثقافة وطریقة الحیاة في القصیم –منطقة القصیم تمنعھم من المجيء إلیھا 

.فظةتتسم بالتشدد والمحا

وھناك عامل آخر من عوامل النجاح الرئیسیة الخاصة بالرعایة الثانویة المتخصصة ھو 
وتتواجد متطلبات رأس المال المرتفعة من .توفر تقنیة طبیة متقدمة وسھولة الوصول إلیھا

.أجل شراء وإقامة وصیانة ھذه التقنیات

 یعد سوقًا جذابًا ومتنامیًا، باختصار، على الرغم من أن سوق الرعایة الثانویة المتخصصة
إال أنھ یتسم بالتنافسیة العالیة ویحتاج إلى كل من موارد بشریة ماھرة وقدرة على الوصول 

.إلى تقنیة طبیة متقدمة

)II(خدمات التأھیل السكني والعافیة

یشیر التأھیل السكني إلى مراكز رعایة األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة كمشكالت الوزن 
وتضم خدمات العافیة جراحات .منة والتدخین والمشكالت النفسیة، بما في ذلك اإلدمانوالس

التجمیل والعملیات الجمالیة األخرى، باإلضافة إلى مراكز الجمال التي توفر خدمات 
.الجمال

ھناك فرصة في ھذا المجال بسبب النقص الحالي والقصور في ھذه الخدمات في العدید من 
ومع ذلك، فإن عوامل النجاح الرئیسیة لھذه الصناعة .ة العامة في المملكةالمؤسسات الصحی

:وعوامل النجاح الرئیسیة ھي.غیر موجودة في القصیم

 مثل، أخصائیي الجمال (سھول الوصول عمالة ماھرة ذات اختصاصات معینة
؛ و)وعلماء النفس

 ھذه المراكز توافر استثمارات مرتفعة من رأس المال إلقامة وتشغیل وصیانة
والمنشآت

)III(خدمات توفیر العاملین

تشیر خدمات توفیر العاملین إلى الشركات أو الوكاالت التي توفر حلول من العمالة 
اإلضافیة والتعھید لمصادر خارجیة والموارد البشریة للمستشفیات ومؤسسات الرعایة 

‘أمن للخدمات الصحیة’ركة ومن بین الالعبین الرئیسیین في ھذه الصناعة ھما ش.الصحیة
)AMN Healthcare Services Inc.( الرعایة الصحیة عبر البالد’وشركة‘)Cross

Country Healthcare.( وھناك اتجاھان من شأنھما أن یقودا النمو المستمر لھذا السوق
:في المستقبل القریب

 یًا، ھناك حاجة  فحال-زیادة النقص في أعداد الممرضات في المملكة ودول الخلیج
 ممرضة لنشرھم فورًا في المملكة5000إلى ما ال یقل عن 

حیث –لتحول المستمر إلى التعھید لمصادر خارجیة بفضل استیعاب النفقات ا 
تستخدم المستشفیات ومنشآت الرعایة الصحیة وبشكٍل متزاید نماذج مرنة للتحكم 

.نفي نفقات العاملی

لبشریة أحد عوامل النجاح الرئیسیة في ھذا السوق وھناك یعد سھولة الوصول إلى الموارد ا
نقص في الوقت الحالي في عدد الممرضات السعودیات ذات المھارة والمؤھالت العالیة في 

على سبیل (ورغم أنھ یمكن استكمال ھذا النقص بالممرضات األجنبیات .كل أنحاء المملكة
ي ھؤالء الممرضات األجنبیات آال وھو ، إال أن ھناك تحدي یتمثل ف)المثال، من الفلبین

المعدل المرتفع لتحول ھؤالء العامالت ألنھن ینظرن إلى العمل في المملكة كوسیلة لوظائف 
.أكثر ربحًا في الغرب

باإلضافة إلى توافر الموارد البشریة، ھناك عامل آخر من عوامل النجاح وھو سھولة 
رین حتى یتسنى منح الممرضات فرص الوصول إلى قدرات التدریب والتعلیم المستم

ومع ذلك، ال توفر القدرات الموجودة للتدریب .لالرتقاء بمھاراتھن وتحسین جودة عملھن
.على التمریض في منطقة القصیم مثل ھذا التدریب والتعلیم للممرضات في المنطقة
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)IV(خدمات الدعم

ى مزیج من تقنیات التصویر  التي تحتوي عل–تضم خدمات الدعم كًال من خدمات التصویر 
 أما –واألشعة المقطعیة والموجات فوق الصوتیة )MRI(كالتصویر بالرنین المغناطیسي 

حالة ‘اكتشاف’ ھي التي تحتوي على اختبارات التشخیص والرصد لـ –الخدمات المعملیة 
.المرض وتقدمھ وطرق عالجھ

 ملیار ریال سعودي 1.8 إلى حوالي یقدر أن یصل اإلنفاق الحالي على خدمات الدعم الطبیة
من المتوقع أن تصل ھذه السوق إلى .في المملكة85)من نفقات الرعایة الصحیة3.5%(

.2016بحلول عام )من اإلنفاق على الرعایة الصحیة%7( ملیار ریال سعودي 5.6
ویفترض أن سبب ھذه الزیادة في األساس ھو تلقي المزید من المرضى في ظل التأمین 

.الخاص الذي یعد نتیجة لقانون التأمین التعاوني

تعمل صناعة خدمات الدعم على إكمال خدمات الرعایة الصحیة األساسیة األخرى بشكل 
جید، ویتطلب إقامة ھذه الصناعة توافر رأس المال وسھولة الوصول إلى التجھیزات 

 األشعة وفنیي المعامل من واألدوات الطبیة المتقدمة واألیدي العاملة الماھرة مثل أخصائیي
.أجل تشغیل األجھزة واألدوات

إقامة اختصاصات ممیزة 

زاد، في العقد الماضي، انتشار األمراض غیر المعدیة كأمراض القلب واألوعیة الدمویة 
.والسرطان والسكر والسمنة واألمراض التنفسیة المزمنة بطریقة الفتة للنظر في المملكة

أمراض القلب كانت ثاني أكبر األسباب وراء الوفاة في المملكةوأظھرت اإلحصائیات أن 
ویحتل انتشار أمراض السمنة .200586من الوفیات في عام %20.2وأنھا مسئولة عن 

بین الشعب السعودي منزلة بین أكبر عشر دول عند مقارنتھا بخلفیة المعاییر الدولیة 
أمراض السمنة في منطقة القصیم ثاني القیاسیة؛ وفي داخل المملكة نفسھا، یحتل انتشار 

).4انظر شكل رقم (أعلى مرتبة 

)2004(19لطبعة دلیل السوق الطبیة والرعایة الصحیة ا85
2006الحولیة اإلحصائیة الخاصة بوزارة الصحة لعام 86

)2005(انتشار أمراض السمنة في العالم والمملكة العربیة السعودیة .4شكل 
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2م/ كجمBMI<=30=تعریف السمنة :مالحظة
(المصدر  Eastern(‘میدیترینیان إیسترن’صحیفة  )2(المؤشرات الصحیة لمنظمة الصحة العالمیة؛ )1: Mediterranean(   مونیتور، تحلیل “مشكلة ناشئة في السعودیة   :السمنة  ”2007الصحیة عدد أبریل

والقصیمالسمنة مشكلة ناشئة في كل من المملكة       

(%)الذین یعانون من السمنة     ) عاماً 15>(انتشار عدد البالغین    
)2005(1

الذكور    

اإلناث

 الذین یعانون من السمنة     )من كافة األعمار  (انتشار أعداد السكان    
) (%)2005(2
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أصبح مرض السكر في منطقة القصیم حالة مرضیة خطیرة بشكٍل متزاید، وھو ما أكده 
).5انظر شكل (ت وزارة الصحة العدد المرتفع لزیارة عیادات السكر ومستشفیا

، عدد زیارات عیادات السكر ومستشفیات وزارة الصحة بسبب مرض السكر 5شكل رقم 
)2006(لكل ألف نسمة 

Qurrayat Najran Al-bahab Medinah Tabouk Al-Jouf Jazan Al-Ahsa Makkah Qunfudah

القصیم الطائف حائل عسیر بیشة الریاض المنطقة 
الشرقیة

حفر الباطن جدة المنطقة 
الشمالیة

Qurrayat Najran Al-bahab Medinah Tabouk Al-Jouf Jazan Al-Ahsa Makkah Qunfudah
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مونیتور؛ تحلیل 1426الحولیة اإلحصائیة الصحیة العدد (وزارة الصحة :المصدر

عیادات مرض السكر مستشفیات وزارة الصحة
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وبالنظر إلى االنتشار المرتفع والزیادة الواضحة في تفشي الحاالت المرضیة غیر المعدیة 
انیة أمام القصیم إلقامة رعایة كأمراض القلب والسكر والسمنة، ھناك فرصة واسعة اإلمك

.اختصاصات ممیزة

السمعة/التمیز/عالقة الحجم:6شكل .

جم
لح
ا

التمیز

السمعة

یؤدي تكرار الحجم إلى التمیز 
في الخدمة المقدمة وجذب 

...األطباء المھرة

كما أن وجود أطباء مھرة وتمیزھم  
...یؤدي بدوره إلى السمعة

وتؤدي السمعة إلى تكرار    
الحجم

السمعة/التمیز/عالقة الحجم

عالوة على تلك الفوائد األخرى، یسمح الحجم األعلى بزیادة السیطرة  
على التكالیف المتغیرة بسبب انخفاض التغیریة

بورتر بجامعة ھارفارد، ال یؤدي التخصص إلى مراقبة أفضل للتكلفة .ووفقًا لألستاذ مایكل إ
ویرجع ذلك إلى .المتغیرة فحسب بل یسفر أیضًا عن تحسینات جوھریة في الجودة والنتیجة

 حیث یحفز الحجم المضاعف على التمیز في –وجود حلقة تحفیز بین العناصر الثالثة 
الخدمة المقدمة وجذب األطباء المھرة؛ كما أن التمیز ووجود أطباء مھرة یحفز بدوره على 

)6انظر شكل (.السمعة؛ وتحفز السمعة على الحجم المضاعف
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ة في التخصص في رعایة مرض السكر نحن اآلن بصدد مثالین ألفضل الممارسات الموجود
والسمنة التي یمكن استخدامھا كمؤشر لرعایة االختصاصات الممیزة في منطقة القصیم 

).2انظر مربع(

أفضل الممارسات في الرعایة لمرض السكر والسمنة.2مربع
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استغالل الفرص المستقبلیة للرعایة الصحیة

 صناعة جذابة بدرجة كبیرة بالنظر إلى الزیادة تعد مجموعة الرعایة الصحیة في القصیم
ومن .السریعة في السكان وتقدم أعمارھم والزیادة المتوقعة في اإلنفاق على الرعایة الصحیة

أجل استغالل فرص الرعایة الصحیة المتاحة في القصیم، یجب أن یتم توجیھ اإلستراتیجیات 
ء ویجب دعمھا بواسطة التعاون الممتد من جانب قادة القطاعین العام والخاص على حٍد سوا

).3انظر مربع (فیما بین أصحاب المصالح من القطاع الخاص 
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األدویة

واستنادًا إلى االزدھار واالنتعاش في عوائد النفط في أوائل السبعینیات من القرن المنصرم، 
ف سعت الدول األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي بشكٍل أساسي إلى تحسین الظرو

المعیشیة لشعوبھا عن طریق االرتقاء بالخدمات االجتماعیة واالقتصادیة، خاصًة خدمات 
وعلى ذلك، قامت الدول األعضاء في مجلس .الرعایة الصحیة والخدمات الطبیة والبیئیة

)أكدیما(التعاون الخلیجي بإقامة الشركة العربیة للصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة 
.ع القطاع الخاص حتى تقلل من اعتمادھا على الصادرات األجنبیةكشركة متحدة م

والیوم، تقع المملكة العربیة السعودیة في المراتب األولى بین دول مجلس التعاون الخلیجي 
 مصنعًا وفیما 27فیما یتعلق بامتالكھا العدد األكبر للمصانع الدوائیة بإجمالي یصل إلى 

ورغم حصولھا على .87 ملیار دوالر أمریكي 619لي إلى یتعلق باالستثمارات یصل اإلجما
أكبر االستثمارات في األدویة بین دول مجلس التعاون الخلیجي، إال أن المصانع الدوائیة في 

 وحالیًا، یتم استیراد –المملكة ال تفي بشكٍل كامل بالطلب على األدویة من جانب سكانھا 
.غلب على النقص في اإلنتاج المحليمن المنتجات الدوائیة بالمملكة للت80%88

وفي حالة القصیم، تتسم األنشطة الدوائیة الموجودة بالعزلة وغیاب الدعم إال من اثنتین من 
وفي مقدمة ذلك، .منشآت التصنیع دون سواھا من الصناعات الداعمة األساسیة األخرى

ت عن انضمام المملكة إلى تواجھ الصناعة الدوائیة في القصیم العدید من التحدیات التي ترتب
.منظمة التجارة العالمیة وخصخصة الرعایة الصحیة في المملكة

ومن أجل التغلب على تلك التحدیات، تحتاج القصیم إلى إقامة اختصاصات دوائیة لتطویر 
العالمات التجاریة والعالقة بالعمالء باإلضافة إلى زیادة قیمة التصنیع التعاقدي لألدویة التي 

وفي نفس الوقت، ینبغي على القصیم إقامة .ون وصف إلى الحد األقصى لھاتؤخذ د
صناعات اللوجیستیات الداعمة لدعم زیادة تصنیع األدویة التي تؤخذ دون وصف في 

وأخیرًا، یجب أن تندمج صناعة األدویة في القصیم مع مجموعة الرعایة الصحیة .المنقطة
. الحد األقصىلزیادة التعلیم والتعاون المشتركین إلى

الصناعات الدوائیة في الدول األعضاء ’’:المنظمة الخلیجیة لالستشارات الصناعیة87
‘‘بمجلس التعاون الخلیجي

IMS(داتا .إس.إم.أي88 data(

الوضع الحالي لألدویة

ھناك اتجاھان رئیسیان من شأنھما التأثیر على صناعة األدویة في القصیم وھي انضمام 
ونتیجة لھذین .المملكة إلى منظمة التجارة العالمیة وخصخصة الرعایة الصحیة بھا
متزاید من جانب االتجاھین، نتوقع أن یتم السیطرة على سوق األدویة في المملكة بشكٍل 

شركات تصنیع دولیة عالیة القیمة وذات اسم تجاري وشركات دولیة منخفضة التكلفة إلنتاج 
.عقاقیر ال تحمل اسمًا تجاریًا على نطاق واسع

االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة

 الملكیة قبل انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة، یجب على المملكة أن تلتزم باتفاقیة حقوق
ونتیجة لذلك، یتطلب من شركات األدویة المحلیة ).TRIPS(الفكریة المتصلة بالتجارة 

شراء براءات اختراع عالیة الثمن من شركات تصنیع األدویة الكبرى حتى تنتج بموجب 
وفي حالة السیناریو األسوأ، ربما تلزم اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة .تراخیص خاصة بھا

شركات التصنیع الموجودة بوقف إنتاجھا أو أن تعوق إقامة )TRIPS(لتجارة المتصلة با
.مصانع أدویة جدیدة في المنطقة بسبب غیاب براءات االختراع الضروریة لتنفیذ اإلنتاج

وھناك متطلبًا آخر لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة آال وھو عدم السماح بأي دعم 
وسوف یكون ھذا تحدیًا للشركات المحلیة السعودیة .محلیةحكومي للصناعات الدوائیة ال

حیث تقوم الحكومة بتوفیر حوافز جذابة وقروض وإعفاءات ضریبیة للشركات من أجل 
وبتراجع الدعم الحكومي، یجب على شركات األدویة .تشجیع نمو الصناعات الدوائیة

. التكلفةالمحلیة اكتشاف طرق لكي تسیطر على التكلفة وتصبح منافسة في

وسوف تواجھ شركات األدویة المحلیة في المملكة تھدیدات بالمنافسة المتزایدة من شركات 
التصنیع األجنبیة بعد االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة نظرًا إلزالة العوائق التجاریة كما أن 

ة إلى باإلضاف.إنتاج أدویة معینة سوف یصبح حكرًا على شركات التصنیع الدولیة الكبرى
ذلك، سوف یصبح سوق األدویة في المملكة مفتوحًا أمام تدفق حر ألنواع عدیدة من 

.المنتجات الطبیة لشركات إنتاج دولیة
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خصخصة الرعایة الصحیة

تدرك وزارة الصحة أن مشاركة القطاع الخاص في الرعایة الصحیة في الرعایة الصحیة 
ونتیجًة .ط المتعلقة بخصخصة الرعایة الصحیةیعد أمرًا إلزامیًا وقد أعدت سلسلة من الخط

لخصخصة الرعایة الصحیة في المملكة، سوف یكون ھناك انخفاضًا في التعاقدات الحكومیة 
.ومنافسة متزایدة من شركات اإلنتاج الدولیة

وحالیًا، یتم منح التعاقدات الحكومیة بشكل نموذجي لشركات التصنیع المحلیة السعودیة 
ومع ذلك، ورغم المشاركة المتزایدة للقطاع الخاص في . المنتجین المحلیینكحافز لتشجیع

وفي مقدمة .الرعایة الصحیة، تتوقع الشركات المحلیة ھبوطًا في الشراء من جانب الحكومة
ذلك، تفضیل شركات التأمین الصحي الخاصة لعقاقیر منخفضة التكلفة ال تحمل اسمًا تجاریًا 

وھو ما یتاح بسھولة من شركات إنتاج خارجیة لعقاقیر ال تحمل اسمًا –بسبب احتواء التكلفة 
ومن ثم، لن تكون شركات التصنیع المحلیة التي تفتقر إلى الكفاءة ومھارة اإلنتاج .تجاریًا

قادرة على مواكبة المنافسة من جانب الالعبین الدولیین الذین یملكون ممارسات تصنیع 
.منخفضة التكلفة وعلى نطاق واسع

تصنیع األدویة القائم 

 شركة –تحتوي األنشطة الدوائیة الحالیة في القصیم على اثنین فقط من شركات التصنیع 
)SPIMACO( وشركة)DEEF(– اللتان تنتجان عقاقیر ال تحمل اسمًا تجاریًا، وأدویة 

.تؤخذ دون وصف ومنتجات تعاقدیة تحمل اسمًا تجاریًا

وتمتلك .ول األساسیة للصناعات الدوائیة في القصیممن األص)SPIMACO(تعد شركة 
قاعدة راسخة إلنتاج األدویة وبلغة المبیعات، جاءت شركة )SPIMACO(شركة 

)SPIMACO( في المرتبة األولى بین شركات دول مجلس التعاون الخلیجي واحتلت
).1انظر شكل رقم (المرتبة الثانیة بین جمیع الشركات الموجودة في المملكة 

المبیعات الدوائیة بالمملكة العربیة السعودیة.1شكل رقم 

على الرغم من امتالكھا قاعدة راسخة إلنتاج األدویة في القصیم، تتمیز شركات التصنیع 
ومن خالل المقابالت .الموجودة ھناك بالعزلة وغیاب الدعم من جانب الموردین المحلیین

خبرة تصمیم اإلنتاج محدودة للغایة كما یتم الخاصة بالصناعة، وجدنا أن البحث المحلي و
وكذلك، ھناك .نقل الكثیر من الخبرة الفنیة من الشراكات المقامة مع شركات تصنیع دولیة

–نقص في صناعات اللوجیستیات الداعمة عالیة الجودة مثل التعبئة الطبیة في القصیم 
صول على المواد الخام من ونتیجة لذلك، تضطر شركات التصنیع المحلیة بالقصیم إلى الح

.خارج المنطقة

الفرص المستقبلیة لألدویة

ومن أجل التغلب على التحدیات المتمثلة في االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة وخصخصة 
:الرعایة الصحیة في المملكة، نقترح أن تركز مجموعة األدویة بالقصیم على تصنیع اآلتي

األدویة التي تؤخذ دون وصف؛ و

عقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًاال

.نتناول كل منھما بتفاصیل أكبر في األقسام التالیة

األدویة التي تؤخذ دون وصف

المنتجات الدوائیة من األدویة التي تؤخذ دون وصف ھي العقاقیر التي تتاح للمستھلكین دون 
 الفئات من%80وحالیًا، یتوافر أكثر من .أي تشخیص ودون زیارة ألخصائي طبي

العالجیة لألدویة التي تؤخذ دون وصف، حیث یمكن تقسیمھا في الفئات العامة التالیة 
عالج لتخفیف حدة (الخاصة بمستحضرات السعال والبرد؛ الفیتامینات والمعادن؛ المسكنات 

.؛ مستحضرات عسر الھضم؛ والمنتجات الطبیة لعالج الجلد)األلم

على %5صف في المملكة متوسط نمو وصل إلى وقد شھدت األدویة التي تؤخذ دون و
على مدار %6مدار السنوات الخمس الماضیة ومن المتوقع أن یزید معدل النمو لیصل إلى 

ویرجع السبب الرئیسي وراء ھذه االتجاھات اإلیجابیة إلى الزیادة .89السنوات العشر القادمة
التي تؤخذ دون وصف من عقاقیرالمستمرة في التحول من عقاقیر الوصفة الطبیة فقط إلى ال

أجل تحسین وصول المریض إلى عقاقیر آمنة وفعالة وأیضًا مساعدتھ على احتواء اإلنفاق 
عالوة على ذلك، تشجع الحكومة على التحول من االعتماد على االستیراد .على العقاقیر

حلي على من اإلنتاج الم%70األجنبي إلى اإلنتاج المحلي حیث یمكن تحول ما یقرب من 
مدار السنوات العشر المقبلة، مما یسفر عن سوق محلي لتصنیع األدویة التي تؤخذ دون 

.90 ملیون دوالر أمریكي560وصف یقدر بحوالي 

یل مونیتور؛ تحل)Datamonitor(؛ داتامونیتور )Euromonitor(یورومونیتور 89
نفس المصدر السابق90
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ورغم أن سوق األدویة التي تؤخذ دون وصف ھو سوق یتمیز بالنمو والجاذبیة، إال أنھ یشھد 
ھو ما یمكن الحصول علیھ وتوفیره من منافسة ویحتاج إلى استثمار كبیر في رأس المال، و

خالل المشروعات المشتركة مع الشركات الدولیة الكبرى، من أجل إقامة وتشغیل المنشآت 
باإلضافة إلى ذلك، یعد الوصول إلى الخبرة .المحلیة لتصنیع أدویة تؤخذ دون وصف

كنھا أن ترضي وتقنیات التصنیع المتقدمة أمرًا ضروریًا إلنتاج عقاقیر عالیة الجودة یم
ویعتبر ).‘FDA’مثل إدارة األغذیة والعقاقیر (التنظیمات السعودیة والدولیة على حٍد سواء 

توافر الموارد البشریة أحد العوامل الرئیسیة للنجاح في إنتاج أدویة تؤخذ دون وصف وھذا 
 في تقنیات وھناك حاجة إلى العمالة الفنیة ذات الخبرة العالیة.األمر غیر موجود في القصیم

.التصنیع وتركیب األدویة

العقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا

العقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا ھي عقاقیر تباع بدون اسم تجاري أو عالمة تجاریة 
ولكي تكون .مسجلة لشركات تصنیع مختلفة بھدف حمایة براءة االختراع الخاصة بالعقار

مًا تجاریًا مماثلة، فإنھ یجب أن تلتقي مع نفس المعاییر الحكومیة العقاقیر التي ال تحمل اس
ومن أمثلة الفئات الرئیسیة .كعقاقیر االسم التجاري التي تحل محلھا قبل تصنیعھا أو تسویقھا

للعقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا ھي األمراض المعدیة؛ االلتھابات؛ القلب؛ الصحة 
.والسكرالعقلیة؛ الجھاز التنفسي؛ 

، أسفر السوق العالمي للعقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا عن عوائد إجمالیة 2005وفي عام 
%18.2 ملیار دوالر أمریكي، مقدمًا معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 57.8وصلت إلى 

وبالنظر إلى األمام، من المتوقع نمو .2005-2001على مدار فترة الخمس سنوات من 
على مدار فترة %16متوقع أن یصل إلى أدائھ، بمعدل نمو سنوي مركبالسوق وتحسن 

 ملیار دوالر أمریكي على 121.3 ومتوقع أن تبلغ قیمتھ 2010-2005الخمس سنوات من 
).2انظر شكل رقم (2010نھایة عام 

:المصدر(2010 و2005سوق العقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا لعام .2شكل رقم 
)Datamonitor(مونیتور داتا

وترجع ھذه االتجاھات اإلیجابیة في العقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا إلى عوامل النمو 
:التالیة

 وصول المزید من العقاقیر إلى نھایة حمایة براءة االختراع أو اقترابھا منھا
201091 ملیار ریال سعودي بحلول عام 357ومتوقع أن تصل قیمتھا عالمیًا إلى 

 بسبب قیود التكلفة، حیث تفضل المنظمات الصحیة وشركات التأمین الصحي
الخاصة عقاقیر ال تحمل اسمًا تجاریًا منخفضة التكلفة؛ وكذلك، یقبل األطباء 

.والصیادلة والمستھلكون ھذه العقاقیر بشكٍل متزاید

في السكان وتقدم أعمارھمارتفاع النفقات الصحیة بسبب الزیادة.

ق النجاح في السوق التنافسي والجذاب بدرجٍة كبیرة للعقاقیر التي ال تحمل اسمًا حتى یتحق
تجاریًا، تتمثل العوامل الرئیسیة في الوصول إلى رأس مال كبیر ومعرفة التقنیة وجودة 

وبالتشابھ مع األدویة التي تؤخذ دون وصف، ھناك حاجة إلى .الموارد البشریة وتوافرھا
رأس المال، الذي یمكن الحصول علیھ وتوفیره من خالل المشروعات االستثمار الكبیر في 

المشتركة مع الشركات الدولیة الكبرى، إلقامة وتشغیل المنشآت المحلیة لتصنیع العقاقیر 
باإلضافة إلى ذلك، یعد الوصول إلى تقنیات التصنیع المتقدمة .التي ال تحمل اسمًا تجاریًا

قاقیر عالیة الجودة یمكنھا أن ترضي السلطات التنظیمیة والخبرة أمرًا ضروریًا إلنتاج ع
یعد سھولة الوصول إلى الموارد البشریة ).‘FDA’مثل إدارة األغذیة والعقاقیر (الدولیة 

وجودتھا عامل آخر من عوامل النجاح الرئیسیة إلنتاج العقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا 
 حاجة إلى وجود العلماء والعمالة الفنیة ذات وھناك.وھذا األمر غیر موجود في القصیم

المھارة العالیة، عالوة على الخبراء القانونیین الذین یقومون باستخراج التراخیص والتعامل 
.مع المشكالت التنظیمیة، في تقنیات التصنیع وتركیب العقاقیر التي ال تحمل اسمًا تجاریًا

؛ تحلیل مونیتور)Datamonitor(داتامونیتور )Euromonitor(یورومونیتور 91
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دویةاألمجموعة استغالل فرص 

لة للنمو في صناعة األدویة في القصیم والمملكة بالنظر إلى الزیادة وھناك فرص محتم
ومن .السریعة في السكان وتقدم أعمارھم والزیادة المتوقعة في اإلنفاق على الرعایة الصحیة

ة المتاحة في القصیم، یجب أن تركز اإلستراتیجیة على مجموعة األدویأجل استغالل فرص 
ة وكمیة القوى العاملة؛ االندماج مع مجموعة الرعایة إقامة قدرات السوق؛ تطویر جود

الصحیة وإقامة صناعات داعمة في المنطقة، باإلضافة إلى أن ھذا األمر یحتاج إلى االلتزام 
).1انظر مربع (الشدید من جانب قادة القطاعین العام والخاص على حٍد سواء 

في القصیمویة مجموعة األدنقاط العمل المحتملة الستغالل فرص .1مربع 
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تقنیة المعلومات واالتصاالت بمنطقة القصیم

تساعد تقنیة المعلومات واالتصاالت على اإلسراع في تطویر القطاع الخاص وتحسین 
واألھم من ذلك أنھا تعمل على تسھیل .الجاذبیة والتنافسیة اإلقلیمیة نحو االستثمارات

ویحث ھذا .خل القطاعات نفسھا في االقتصاداالتصال والتعاون بین القطاعات واألفراد ودا
یقوم مثل ھذا المجتمع بتوظیف .على االبتكار ویقود إلى التقدم نحو مجتمع قائم على المعرفة

.عمالة ذات مھارة أعلى وتقدیم منتجات وخدمات جذابة ذات قیمة أعلى

وعلى وجھ السرعة وتعد تقنیة المعلومات واالتصاالت بمثابة وسیلة أمام القصیم لكي تحسن 
ورغم أن المملكة نفسھا قد أدركت .من تنافسیتھا اإلقلیمیة وأن تبلغ مكانھا في السوق العالمي

مدى أھمیة تقنیة المعلومات واالتصاالت في تنافسیتھا الوطنیة، إال إنھ من الضروري أن 
لومات ولم تعد تقنیة المع.تعترف كل من حكومة القصیم والقطاع الخاص بنفس األھمیة

.بل ھو استثمار أساسي..واالتصاالت استثمارًا اختیاریًا أمام القطاعین العام والخاص

أسس التنافسیة

من أجل دعم التطویر واالستثمار في المجموعة الخاصة بتقنیة المعلومات واالتصاالت 
لتعامل وأنشطة تقنیة المعلومات واالتصاالت في المجموعات اإلقلیمیة األخرى، یجب أوًال ا

فمع أنھا تعمل أیضًا على .مع األسس التي تقوم علیھا تنافسیة تقنیة المعلومات واالتصاالت
تحسین المنطقة مبدئیًا، تعمل األسس كعمود فقري من أجل تطویر مستدام ومتنامي حتى 

ویكشف تحلیل القصیم من خالل ھذه األسس عن تنافسیة .یلبي حركة السوق المتغیرة
.المعلومات واالتصاالت ومناطق النمو فیھامجموعة تقنیة 

البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت

كشبكات (تشیر البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت إلى توفیر البنیة التحتیة األساسیة 
من أجل دعم )المحمول، الوصول إلى خطوط ھاتف ثابتة، والتوصیالت عریضة النطاق

:ة المعلومات واالتصاالت من خالل ثالثة أبعادأنشطة تقنی

 ھل توفر البنیة التحتیة في المنطقة وصوًال إلى كل من یحتاج إلیھا؟–التوافر 

 ھل یمكن تحمل نفقات الوصول إلى البنیة التحتیة –القدرة على تحمل النفقات 
لألعمال التجاریة والجمھور العام؟

 نیة التحتیة وھل تلبي الخدمة احتیاجات  ھل یمكن االعتماد على الب–الجودة
السوق؟

وقد أسفرت الرقابة االحتكاریة اللصیقة للبنیة التحتیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت في 
التي تسیطر علیھا الحكومة عن )STC(القصیم من جانب شركة االتصاالت السعودیة 

وكانت .لومات واالتصاالتغیاب الحافز على تطویر وتوفیر البنیة التحتیة لتقنیة المع
النتیجة ھي انخفاض في الجودة ومستویات انتشار استخدام المحمول والوصول إلى خطوط 

.92ھاتف ثابتة واستخدام اإلنترنت في القصیم

4%8%9%11%15%16%17%18%
24%

28%30%

17%15%

0%

25%

50%

75%

القصیم   السعودیة      اإلمارات  
العربیة  
المتحدة  

قطر   البحرین  سوریا   لبنان   عمان مصر األردن الكویت    الجزائر    الیمن

2،2006 للفردالثاتبةانتشار خطوط الھاتف 

%52:ما تم تطویره  

%20:العالم     
%15:الدول العربیة 

ر  
شا

النت
ا

%

15%

65%

100%
80%

25%

70%

29%20%

118%
100%

126%

82%
68%

0%

50%

100%

150%

200%

1القصیم   السعودیة      اإلمارات  
العربیة  
المتحدة  

قطر   البحرین  سوریا   لبنان   عمان مصر األردن الكویت    الجزائر    الیمن

2006انتشار المشتركین في المحمول، 

ر  %80:ما تم تطویره  
شا

النت
ا

%

5%10%

25%

10%5%9%
16%

10%

23%
16%

40%

20%20%

0%

25%

50%

75%

القصیم   السعودیة      اإلمارات  
العربیة  
المتحدة  

قطر   البحرین  سوریا   لبنان   عمان مصر األردن الكویت    الجزائر    الیمن

2006لإلنترنت، 3االستخدام المتوقع

%60:ما تم تطویره  

ر  
شا

النت
ا

%

%40:العالم     
%35:الدول العربیة 

%16:العالم     
%7:الدول العربیة 
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ویتضح غیاب التوافر والقدرة على تحمل النفقات والجودة المنخفضتین بشكل عریض 
 عریضة النطاق في DSLي تقترب فیھ سرعات وفي الوقت الذ.النطاق في منطقة القصیم

 میجابت لكل ثانیة 2 میجابت لكل ثانیة، وصلت في القصیم إلى 24األسواق الغربیة من 
وتعاني .باإلضافة إلى ذلك تمثل ھذه السرعة المنخفضة تكلفة مرتفعة بالنسبة للمنطقة.فقط

ادة المستمرة في تكلفة الخدمة القصیم والسعودیة من تكالیف اإلعداد المرتفعة للغایة والزی
عالوة على ذلك، یظل الوصول عائقًا كبیرًا في ظل عدم قدرة شركة 93.المقدمة شھریًا

 مشترك 9400یوجد حالیًا و.على تلبیة متطلبات السوق)STC(االتصاالت السعودیة 
. متقدمًا للحصول على الوصول8800عریض النطاق في القصیم وقائمة كبیرة تصل إلى 

وأسفرت المقارنة بین تكالیف استثمار رأس المال المرتفعة لربط بعض المستھلكین ذوي 
المنافسة المحدودة في القصیم، كما أشرنا مسبقًا، عن الحد األدنى من الحوافز لشركة 

.االتصاالت السعودیة لكي تلبي وعلى وجھ السرعة احتیاجات ھؤالء المتقدمین

 كبایت لكل ثانیة؛ في ظل الوصول المتزاید، انخفضت 256تكالیف السرعة عریضة النطاق التي تبلغ 93
 دوالر أمریكي حیث تصل التكالیف 80، في حین تظل تكالیف االتصال الحالیة عند 2005األسعار منذ عام 

40 دوالر أمریكي شھریًا وعلى استخدام المیجابت الواحدة 27ایت إلى  كیلوب256الشھریة على استخدام 
دوالر أمریكي شھریًا؛

2005،  1التكلفة الشھریة لالشتراك عریض النطاق  
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رأس المال البشري

المال البشري إلى قدرة المنطقة على توفیر العمالة الماھرة التي تفي بمتطلبات یشیر رأس 
:ویتألف ھذا األساس من أربعة أبعاد.الصناعة

 ھل تمتلك المنطقة عددًا كبیرًا وذو خبرة من العمالة، سواء محلیة أو –التوافر والجودة 
مغتربة؟

 ى توفیر عمالة مھارة مناسبة  ھل تمتلك المنطقة القدرة عل–القدرة على التدریب
وبكمیات كافیة حتى تلبي متطلبات السوق

 ھل تلتقي تكلفة العمالة في المنطقة مع مستوى المھارة؟–التكالیف التنافسیة للعمالة 

السكان اإلقلیمیون مستعدون ھل—الصلة بین السكان وتقنیة المعلومات واالتصاالت
وھل سیتبنى ھؤالء عملیات وتقنیات جدیدة؟الستخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت، 

.ویعتبر حالیًا رأس المال البشري لتقنیة المعلومات واالتصاالت في القصیم محدود للغایة
وال .وھناك ندرة في األفراد المؤھلین بالمنطقة وانخفاض في القدرة على توفیر عمالة جدیدة

لمیة متعلقة بتقنیة المعلومات تقدم المنشـأة الھندسیة الجدیدة في الجامعة درجات ع
.واالتصاالت كما ال توفر الكلیات الفنیة المحلیة المھارات التي تفي بمتطلبات الصناعة

وصرحت شركة االتصاالت السعودیة نفسھا بأن الخریجین المتصلین بتقنیة المعلومات 
 من الناحیة واالتصاالت في المنطقة لدیھم الخبرة من الناحیة النظریة ولكن ال یملكونھا

وتؤكد ھذه الدورة من توفیر عدد غیر كاٍف من .العملیة، وھي المھارات التي یمكن تطبیقھا
الخریجین حالیًا بأن القصیم سوف تكون ولألبد في المؤخرة من حیث تنافسیة تقنیة 

.المعلومات واالتصاالت

ثیلتھا في بلدان أخرى عالوة على ذلك، ال تتسم تكالیف العمالة بالتنافسیة؛ فھي أعلى من م
ونظرًا للمھارات الفنیة المنخفضة .لدیھا مراكز قویة في تقنیة معلومات واتصاالت

.ومتطلبات األجور المرتفعة، من الصعب حالیًا على منطقة القصیم أن تنافس

الجو العام لألعمال التجاریة

المعلومات واالتصاالت یمثل الجو العام لألعمال التجاریة استعداد المنطقة لتطویر تقنیة 
ویشتمل على عدد من الموضوعات غیر المتعلقة بتقنیة المعلومات واالتصاالت إال أنھا 

.سوف یتم تناول ھذه الموضوعات في فصول أخرى.تعتبر على العكس متغیرات شاملة

تحسین أسس التنافسیة

علومات واالتصاالت سوف مع وجود اثنین فقط من أسس التنافسیة الثالثة المتعلقة بتقنیة الم
وفي ظل تقدیر القصیم لنقاط .یتم منح ھذین األساسین فقط أعماًال مستھدفة من أجل تحسینھا

.الضعف لدیھا والطریقة في بدء تحسینھا، من المتوقع أن تتحسن األسس



مشروع إستراتیجیة االستثمار في القصیم

تقنیة المعلومات واالتصاالت بمنطقة القصیم120

االتصال والبنیة التحتیة

د من المبادرات السعودیة عدرغم أن غیاب البنیة التحتیة یظل موضوعًا بارزًا إال أن ھناك
تقوم المبادرة السعودیة .الواسعة التي من المحتمل أن تؤثر على الموقف في القصیم وتحسنھ

Saudi(للحوسبة المنزلیة  Home Computing Initiative( بتوفیر التمویل وخطط
تشار الدفع لشراء أجھزة الكمبیوتر، ومن المحتمل أن تكون المحصلة النھائیة زیادة في ان

وقد تم اإلعالن عن منح ترخیص لشركة ثالثة .الكمبیوتر واالستخدام المأمول لإلنترنت
Kuwait(للھاتف المحمول مع فوز شركة الكویت لالتصاالت المحمولة  Mobile

Communications(كذلك، تم منح تراخیص لثالثة من شركات خطوط .بالمناقصة
(دبلیو.سي.سي.وبي)Verizon(الھاتف الثابتة وھي شركات فیریزون  .PCCW(

.سي.إال أنھ وبسبب ھیكل التراخیص من المحتمل أن تقوم شركتي بي)Batelco(وباتلیكو 
(دبلیو.سي .PCCW( وباتلیكو)Batelco(وعلى الرغم من .فقط بعملیات في القصیم

خطوط الھاتف ذلك، من المتوقع أن تؤدي المنافسة المتزایدة في خدمات الھاتف المحمول و
الثابتة إلى تعریفات منخفضة والتركیز على التمیز من خالل عروض الجودة وزیادة القوة 

.الدافعة نحو تطویر البنیة التحتیة

ومن أجل االستمرار في تحسین ھذا األساس یجب أن یلعب القطاع الخاص والقطاع العام 
ى استغالل المبادرات السعودیة وتحتاج حكومة القصیم إل.بصورة استثنائیة أدوارًا ھامة

واستجماع الضغط السیاسي من أجل التوسع في شركات المحمول والخطوط الثابتة الجدیدة 
باإلضافة إلى ھذا من المھم أن .إلى المنطقة لزیادة جودة وتوافر البنیة التحتیة في المنطقة

نترنت وطرق توفر الحكومة برنامج لتعلیم السكان عن فوائد أجھزة الكمبیوتر واإل
ومع تطویر البنیة التحتیة فإن ربط المؤسسات العامة والتعلیمیة في شبكة واحدة .واستخدامھا

كما سیحث ھذا األمر كذلك .مشتركة سوف یعمل على تسھیل التعاون وتحسین االتصال
وأخیرًا، وفي ظل البنیة التحتیة .على استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت والتوعیة بھا

وینبغي على .المتنامیة یحتاج القطاع الخاص إلى اعتناق تقنیات تتعلق بالقطاع الخاص بھا
البرامج التعلیمیة أن تساعد في إظھار الفوائد اإلیجابیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت، غیر 
أنھ سیكون من المھم أن تتبنى األعمال التجاریة الموجودة في القصیم تقنیات تتعلق باألعمال 

.التجاریة الخاصة بھا

.ویتعین على الحكومة أن تلعب دورًا ھامًا في أخذ المبادرة لنشر برامج الحكومة اإللكترونیة
حیث ستظھر ھذه المبادرات أمام القطاع الخاص مدى قدرات تقنیة المعلومات واالتصاالت 

سوف یزید .الموجودة في القصیم وھو ما یساعد على جذب االستثمار والتبني المستمرین

من انتشار تقنیة المعلومات واالتصاالت عالوة على زیادة الطلب على االتصال ھذا التبني
.والبنیة التحتیة التي تم تحسینھا

رأس المال البشري

من أجل تحسین رأس المال البشري في المنطقة تحتاج القصیم إلى تحسین وزیادة اإلمدادات 
 واالتصاالت وإقامة بیئة محلیة تشجع على إقامة المؤھلة من خریجي تقنیة المعلومات

.المشروعات المتعلقة بتقنیة المعلومات واالتصاالت

وتعتبر زیادة توفیر الخریجین المحلیین مھمة تقع على في المقام األول على عاتق 
وتتمثل الخطوة األولى في االستعداد في تقدیم درجات علمیة .المؤسسات التعلیمیة المحلیة

ویجب القیام بتطویر المناھج وبرامج التدریب .قة بتقنیة المعلومات واالتصاالتمتعل
وسوف یضمن ھذا وجود .باالشتراك مع المؤسسات التعلیمیة الدولیة ومع القطاع الخاص
أما الخطوة األخرى التي .منھج عال المستوى وآخر من شأنھ أن یلبي احتیاجات الصناعة

 الموجودة في شھادة تقنیة المعلومات واالتصاالت دورات یجب اتخاذھا ھي جعل الدورات
سیشجع ھذا على الوعي وتحسین المھارات األساسیة لتقنیة .إلزامیة في المنھج األوسع

.المعلومات واالتصاالت

وسوف تساعد .إن تطویر البیئة المحلیة ھو دور مشترك بین القطاعین العام والخاص
یة الدولیة والقطاع الخاص على تخطي االنقسام بین الشراكات مع المؤسسات التعلیم

المھارات النظریة والعملیة، من خالل منح الخریجین مجموعة المھارات لبدء أعمالھم 
كذلك سیكون برنامج التدریب الداخلي حاسم األھمیة في منح .التجاریة الخاصة بھم

الموجودة في مجال تقنیة الخریجین الخبرات العملیة وفي نفس الوقت أیضًا إظھار الفرص 
في النھایة، یحتاج القطاع العام أو القطاع الخاص إلى إقامة مركز .المعلومات واالتصاالت

سیوفر ھذا المركز الدورات .تدریب قوي من أجل تحسین مھارات القوة العاملة الموجودة
 األساسیة التي ستسمح للقوة العاملة الحالیة بالبدء فورًا في تحسین مجموعة المھارات

.نحھم القدرة على المساھمة فورًاالخاصة بتقنیة المعلومات واالتصاالت، من خالل م
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لفرص تقنیة المعلومات واالتصاالتمخطط 

متطلبات رأس المال   
البشري 

منخفضة  متوسطة  مرتفعة  

منخفضة 

متوسطة 

مرتفعة  

توضیحي 

مراكز االتصاالت 

متطلبات البنیة التحتیة  

الوقت

القصیم 
الحالیة

القصیم 
المستقبلیة

تجمع وتوزیع أجھزة الكمبیوتر الجدیدة   

إنتاج األجھزة المالئمة  
تجمیع وتوزیع أجھزة الكمبیوتر    

المستعملة 

خدمات الدعم بالبیانات

تطویر المحتوى الترفیھي  

خدمات التعّلم اإللكتروني وتقدیمھا 

محتوى التعّلم 
اإللكتروني 

السیاحة  
اإللكترونیة  

االستشارات المتعلقة   
بتقنیة المعلومات 

توفیر وتطویر األجھزة  

التعلیم والتدریب على تقنیة المعلومات  

دعم وتطویر البرامج  

المكونات اإللكترونیة 

برامج األعمال 

برامج المستھلك 

تعریب المحتوى 

مونیتورتحلیل :المصدر

الصحة  
اإللكترونیة  

المتعلقة بالزراعة .ص.م.ت

المتعلقة بالتصنیع .ص.م.ت

المتعلقة بالخدمات المالیة  .ص.م.ت

استثمارات المجموعات اإلقلیمیة   .)ص.م.ت(االستثمارات المتعلقة بصناعة    

وداخل المجموعات، یمكن تقسیم الفرص إلى استثمارات تتعلق بتقنیة المعلومات 
 وجود سلسلة عریضة ورغم.واالتصاالت واستثمارات مؤیدة للقطاعات اإلقلیمیة األخرى

من الفرص داخل كل منھما، وبالنظر إلى وضع القصیم الحالي من المھم إبراز تلك الفرص 
ومع تطور االستثمارات المبدئیة والتطور المستمر ألسس .المالئمة في الفترة الحالیة

التنافسیة سوف تنتقل القصیم إلى وضع جذاب لفرص أخرى من تقنیة المعلومات 
ورغم أن القصیم ال تستطع في الوقت الحالي أن تقدم االستشارات المتعلقة .واالتصاالت

بتقنیة المعلومات بسبب غیاب العمالة المؤھلة والطلب على السوق، وعند تحسن عدد العمالة 
.ونمو الصناعة سوف یصبح ھذا فرصة استثمار قابلة للتطبیق بشكٍل أكبر

التوصیات الخاصة بتطویر المجموعات

ى الرغم من ضعف أسس التنافسیة الخاصة بتقنیة المعلومات واالتصاالت في القصیم وعل
وقد أدركت كل من الحكومات الوطنیة .في الوقت الحالي، إال أن ھذا سیتغیر في المستقبل

وبمجرد إتمام .واإلقلیمیة ھذا الضعف والحاجة إلى التحسین وتم اتخاذ اإلجراءات المبدئیة
عمال المقترحة وتحسین أسس التنافسیة فسوف تصبح المنطقة جذابة ھذه اإلجراءات واأل

وسوف یساعد ھذا .باستمرار الستثمارات أكبر في مجال تقنیة المعلومات واالتصاالت
االستثمار على تطویر الصناعات القائمة بذاتھا وأنشطة الدعم للمجموعات اإلقلیمیة 

.األخرى
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:الملحق ھـ
حول مونیتور جروب

الشبكة
االقتصادیة

بالقصیم
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تم إنشاء مؤسسة مونیتور بواسطة البروفیسور مایكل بورتر وكبار أعضاء ھیئة التدریس 
1500والیوم، تمتلك مونیتور .1983اآلخرین في كلیة األعمال بجامعة ھارفارد في عام 

 مكتب، بما فیھا مكتب دبي، تتخصص ھذه المكاتب في 29موظفًا محترفًا ینتشرون في 
ائعة وذات أھداف خاصة؛ وتقدیم إنتاجات وخدمات مخصصة على إیجاد حلول مبتكرة ور

وجھ التحدید ألشد االحتیاجات الملحة لعمالئنا؛ وتوفیر السرعة في تطویر اإلستراتیجیات 
باإلضافة إلى مایكل بورتر، .وتنفیذھا من أجل بناء القدرات الخاصة بالعمیل عبر الوقت

واسطة كبار المفكرین في العدید من تأثرت وتطورت القدرات الفریدة لمونیتور ب
یقوم نموذج التشغیل .التخصصات وتم تنقیح ھذه القدرات من خالل الخبرات العملیة للعمیل

التابع لمونیتور بجمع الملكیة الفكریة الخاصة بنا مع مجموعة متنوعة من األصول البشریة 
نظرًا ألنھا .ھم الخاصة بھموالفنیة والمالیة لمساعدة العمالء على تحقیق النجاح في أسواق

تتألف من وحدات خدمة العمالء التي تتخصص في مجاالت مثل إستراتیجیة التسویق 
والعالمة التجاریة وإدارة االبتكار والبحث والتطویر وإستراتیجیة الشركات وإستراتیجیة 

زود المنظمات، وتستخدم مونیتور الخبرة المتخصصة ألسرة الوحدات الشبكیة لدیھا لكي ت
.كل عمیل باالتساع والعمق المناسبین من المعرفة والخبرة الالزمتین للعمل الناجح

:وتشتمل قوى مونیتور عندما تتعلق بتطویر مدینة جدیدة على ما یلي

خبرة منقطعة النظیر في دعم األعمال التجاریة وقادة الحكومات حول موضوعات التنافسیة 
كما تعتبر مونیتور شركة رائدة في ھذا المجال لما لھا من خبرة واسعة .یمیةالوطنیة واإلقل
 حكومة ومنطقة ومدینة 80وعلى مر السنوات، قمنا بتقدیم المشورة ألكثر من .وطنیًا ودولیًا

حول الموضوعات التي تتعلق بالتنافسیة وبناء القدرات؛

من خالل عملنا .ناطق والمجموعاتنھج فرید وخبرة في تخطیط وتعزیز تنافسیة الدول والم
التجریبي الجوھري حول العالم، حیث قمنا بوضع مفھوم شامل لما یحث على التنافسیة 

قمنا بوضع الوسائل الدقیقة من أجل تطبیق ھذا المفھوم على مجموعات ومناطق .والرخاء
المؤسسات على معینة وشحذنا مھاراتنا في تحلیل المشكالت وتقدیم الحلول وتعبئة األفراد و

العمل؛

یشتمل عرض مونیتور على قدرتنا على تسھیل عملیة تعاونیة ھادفة من شأنھا .التزام بالعمل
أن تؤدي إلى صنع القرارات وإلى العمل؛ فنحن ملتزمون بالوصول إلى ما بعد كتابة 

ن وقامت مونیتور بنشر مجموعة كبیرة م.التقاریر وتحقیق التغییر اإلیجابي في المنطقة
النماذج التعاونیة في العدید من المبادرات لضمان أال تكون إستراتیجیات دعم التنافسیة 

.مالئمة فحسب بل تكون قابلة للتنفیذ بدرجة كبیرة
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خبرة مونیتور في التنافسیة اإلقلیمیة

ویتمیز وجودنا في توفیر ھذا النوع من األعمال في منطقة الشرق األوسط وأفریقیا بالنمو .رافیةكما ترى من الرسم التخطیطي السابق یمتد التطویر االقتصادي لدینا إلى الكثیر من المناطق الجغ
.السریع، ونؤمن بأن الكثیر من التعلم من السیاق من المشروعات السابقة یمكن استغاللھ بشكٍل فعال في ھذا المسعى
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.تاإلقلیمي ومبادرات أعمق لتفعیل المجموعاعالوة على ذلك، وسع عملنا من نطاقھ لكي یشمل جھود التطویر




