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 نفيذيتملخص 
 

الغرض الرئيس من إنشاء مناطق الصناعات التقنية  إن
 المتقدمة الالزمةتوفير البنية التحتية والخدمات  هو

مترابطة  قتصاديةالتكوين تكتالت صناعية وبيئة أعمال 
متوسطة ( تقنيةصناعات  ةتنميفي  تساعد ومتكاملة

 لتنمية المستدامةل جيةإستراتي أبعادذات  )وعالية
أثبتت وقد  .)بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية(

كبيئة  حول العالم نجاحها مناطق الصناعات التقنية
 في بناء ميزة تنافسية عالمية متقدمة مهممحفزة لها دور 
 الدولو قاليملأل مستدامةفي تنمية  ساهمت بفعالية

الدول و ناعيةشبه الص الدولوالعديد من  الصناعية
التي  العالم حول )المتميزة بنجاحها االقتصادي( النامية

. أنشئت فيها هذه المناطق
 

يتمحور موضوع الدراسة حول مناطق الصناعات 
التقنية التي هي جزء ال يتجزأ من منظومة وطنية 

ولذا فحين تقرر أي دولة أن . والتنمية المستدامةلالبتكار 
طني من خالل الصناعات ترتقي بمستوى اقتصادها الو

يصبح موضوع إنشاء مناطق للصناعات التقنية  ،التقنية
فمناطق الصناعات التقنية تعتبر . أمراً واضح األهداف

المكان الذي يتوفر فيه البنية التحتية والخدمات المساندة 
ل تكوين التكتالت الصناعية عِّ فَ تُ والدعم والحوافز التي 

على زيادة صادرات والتي بدورها تؤثر  ,التقنية
وترفع من مستوى  )المتوسطة والعالية( المنتجات التقنية

 جراإلنتاجية والقيمة المضافة وعدد الوظائف العالية األ
 نهاية يؤدي فيوكل هذا  ،المتقدمة والتنافسية العالمية

باستمرار ودون (األمر إلى زيادة الناتج اإلجمالي 
 .صادية المستدامةوبالتالي إلى التنمية االقت ،)انقطاع

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول القليلة في و
. مناطق صناعات تقنية لم تتوسع في إنشاءالعالم التي 

هو عدم  في ذلكالدراسة إلى أن السبب الرئيس  تشيرو
مناطق سواء هذه الوجود استيعاب كامل لمفهوم وفوائد 
 إلى عدم أدىمما  ،على مستوى القطاع العام أو الخاص

 وربما ،االستثمار في إنشائها في الماضي التوسع في
عدم التوسع في إلى بطء إنشائها و مستقبالً  ذلك سيؤدي

 .حتى بوجود تنظيم لهاوإنشائها ها فيالستثمار ا
 
لمفهوم متعمق راسة إلى تقديم شرح تهدف هذه الدو

في التنمية  وأهدافها ودورها الصناعات التقنية مناطق
باإلضافة إلى عرض التجارب  ,ية المستدامةاالقتصاد

اقتراح السبل المثلى إلنشائها في ، إلى جانب  الدولية
العام والخاص  ينلمحاولة إقناع القطاع، المملكة

بضرورة االستثمار في إنشاء ودعم هذه المناطق التي 
 أثبتت جدواها وفعاليتها في التنمية االقتصادية المستدامة

.  حول العالم تي أنشئت فيهالألقاليم والدول ال

 
وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج االقتصادي 

الوصفي التحليلي المدعم بالبيانات اإلحصائية المستقاة 
وقدمت . من مصادر المعلومات الدولية المنشورة

ألهمية الصناعات  اً اقتصادي ◌ً وتحليالً اً الدراسة وصف
نمية االقتصادية التقنية في بناء التنافسية العالمية والت

شبه العديد من الدول المستدامة في الدول الصناعية و
 )المتميزة بنجاحها االقتصادي( الناميةالدول الصناعية و

كما اعتمدت الدراسة في تحليلها على  . على حد سواء
 العديد من المؤشرات االقتصادية ذات العالقة بأبعاد

ن قواعد التنمية المستدامة والتي تم الحصول عليها م
والمنظمات التابعة لألمم  ، معلومات البنك الدولي

) IMD(والمعهد الدولي للتطوير اإلداري  ، المتحدة
. إلى عدة دراسات اقتصادية متخصصةباإلضافة 

 تدول نجحعشر تجارب لعلى تحليل  ت الدراسةحتواو
تنمية اقتصادها وزيادة تنافسيتها العالمية من خالل  في

 فيكما تم عرض تجارب تلك الدول  .الصناعات التقنية
. فيها لصناعات التقنيةلمناطق إنشاء 

وركزت الدراسة على توضيح أهمية مناطق الصناعات 
التقنية كبنية تحتية وبيئة محفزة ساعدت في النهوض 

 بمستوى الصناعات التقنية واالقتصاد الوطني في الدول
. المناطقفيها هذه  أنشئتالتي  واألقاليم

للملكة  عرض التجربة المحليةعلى لدراسة احرصت و
صناعة البتروكيماويات  إنشاءفي  العربية السعودية

البنية التحتية  إنشاءوالتي بدأت بقرار سياسي حكيم تاله 
التابعة للهيئة الملكية  الجبيل وينبعالمدن الصناعية في (

تمثل و .إنشاء شركة سابك معبالتزامن  )للجبيل وينبع
 باإلمكانوتجربة ناجحة  اً وطني اً موذجنهذه التجربة 

إنشاء و ،عديدة صناعات تقنية تبنيبهدف تكرارها 
 . الالزمة لها في المملكة مناطق الصناعات التقنية

 
من خالل التحليل الوصفي واالقتصادي الذي تم و

استعراضه في الفصول المختلفة من هذه الدراسة تم 
 :استنتاج التالي

الدول شبه الصناعية التي نجحت إن الدول النامية  و-1
في تنمية اقتصادها وزيادة تنافسيتها العالمية يعتمد 

على الصناعات  )بدرجة كبيرة (  اقتصادها حالياً 
.  التقنية

جميع هذه الدول الناجحة لم تكن تنافس في الصناعات -2
التقنية إال بعد تفعيل سياسات واستراتيجيات محفزة 

علما أن بداية . ومةمن خالل مبادرات قوية مدع
تفعيل هذه االستراتيجيات تتفاوت من دولة ألخرى 

). 2 انظر الملحق-(
أنشئت مناطق الصناعات التقنية في جميع هذه الدول -3

لت فيها المبادرات لتساهم  في  الفترة نفسها التي فعِّ
.  في إيجاد البنية التحتية المحفزة للصناعات التقنية
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ة تساهم بطريقة مباشرة في مناطق الصناعات التقني-4
االقتصادية ( التنمية المستدامة جميع أبعاد 

، كما أنها تساهم في توجيه )واالجتماعية والبيئية 
إلى مناطق ) والسكاني ( النمو الحضري والعمراني 

حضرية جديدة مع تخفيف الضغط عن المدن 
. الكبرى القائمة

 ناجحةالمملكة العربية السعودية تجربة سابقة  لدى-5
صناعة جديدة، وهي البتروكيماويات،  تبنيفي  جداً 

المناطق الصناعية الخاصة  إنشاء باإلضافة إلى
بها، والمتمثلة في المدن الصناعية في الجبيل 

لتبني صناعات تقنية  يوفر خبرة مناسبةوينبع، مما 
جديدة وإنشاء مناطق الصناعات التقنية الخاصة بها 

 .في مختلف مناطق المملكة
 

: فيما يليوتتلخص توصيات الدراسة 

صناعات تقنية عديدة مالئمة لمختلف مناطق تبنى  -1
مناطق الصناعات التقنية المملكة واعتماد إنشاء 

. المخصصة لها
ومناطق  لصناعات التقنيةلتوفير حوافز اقتصادية  -2

 .الصناعات التقنية
توحيد الجهود وتكثيفها وتنسيقها بين األطراف ذات  -3

عالقة من خالل جهة تنفيذية واحدة مدعمة ال
بالصالحيات واألنظمة والتشريعات واإلمكانيات 

منذ البداية (البشرية والمتطلبات المادية 
 .)وباستمرار

 
وتفاصيل آليات قدمت الدراسة في آخر جزء منها و

كما تم اقتراح  وضع التوصيات موضع التنفيذ
. المملكةخصوصيات أول ثالثة مناطق صناعات تقنية ب
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مقدمة:  الفصل األول  
 
نجاحها كبيئة محفزة  أثبتت مناطق الصناعات التقنية 

بالمستوى الصناعي وبناء المقدرة الصناعية الرتقاء ل
المرتبطة بالصناعات التقنية  التقنيةنقل عملية  تسريعلو
في بناء  ، كما كان لها دور رئيس)المتوسطة والعالية(

ت ميزة تنافسية عالمية متقدمة تكتالت لصناعات تقنية ذا
  الدولو لألقاليم مستدامةساهمت في تنمية اقتصادية 

الدول و صناعيةالشبه  الدول والعديد منالصناعية 
حول العالم التي ) المتميزة بنجاحها االقتصادي( النامية

 .أنشئت فيها هذه المناطق

منذ الخمسينات مناطق الصناعات التقنية انتشرت ولقد 
ابتداًء من الواليات ( كافة دول العالم دية في الميال

الصناعات التقنية ذات القيمة  تنمو فيهاكبيئة  )المتحدة
  .المضافة العالية

كأداة فعالة في  ألهمية دور مناطق الصناعات التقنية
تبنى منتدى الرياض  التنمية االقتصادية المستدامة

. هذه الدراسة الثاني االقتصادي

ومنهجية  وأهدافها الدراسة مبرراتصل ويقدم هذا الف 
.  وطريقة تنظيمهاإعدادها 

 
افها دهالدراسة وأ مبررات. 1-1

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول القليلة 
مخصصة مناطق  فيها لم تنتشرالتي في العالم 

. تقنيةالصناعات لل

الهيئة السعودية للمدن الصناعية   إنشاءوبالرغم من  
على تنظيم  م لإلشراف2001في عام  اطق التقنيةومن

عملية تطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية عن 
 إال ، اإلعادةالتشغيل-طريق القطاع الخاص بنظام البناء-

يتطلب سمناطق للصناعات التقنية  إنشاءموضوع  أن
. يم حكوميفعالية من مجرد تنظ أكثر اً آليات دعم وتحفيز

 هوهذه الدراسة  تعالجهي ذال يرئيسال الموضوعتمثل ي 
عدم وجود استيعاب كامل لمفهوم وفوائد مناطق 

سواء على مستوى القطاع العام أو  ، الصناعات التقنية
واالستثمار  إنشائهاعملية بطء  إلىمما سيؤدي  ،الخاص

. حتى بوجود تنظيم لها في إنشائها

تقديم  إلىهذه الدراسة  تهدف في ظل هذه المعطيات
 مناطق الصناعات التقنية ن لمفهوموتحليل متعمقي شرح

 المستدامة في التنمية االقتصاديةوأهدافها ودورها 
سرد التجارب الدولية واقتراح السبل  إلى باإلضافة

العام القطاعين  إقناعالمثلى إلنشائها في المملكة لمحاولة 

ودعم هذه  إنشاءوالخاص بضرورة االستثمار في 
جدواها وفعاليتها في  أثبتتة التي المناطق االقتصادي

أنشئت  للدول واألقاليم التي التنمية االقتصادية المستدامة
.  حول العالم فيها

 
منهجية الدراسة . 1-2

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج االقتصادي الوصفي 
المستقاة من  اإلحصائيةالتحليلي المدعم بالبيانات 

وقدمت الدراسة  .مصادر المعلومات الدولية المنشورة
الصناعات التقنية في  ألهمية اً اقتصادي وتحليالً  اً وصف

بناء التنافسية العالمية والتنمية االقتصادية المستدامة في 
 وشبه الصناعية والنامية  العديد من الدول الصناعية 

.  على حد سواء )المتميزة بنجاحها االقتصادي(

اعات مناطق الصن أهميةركزت الدراسة على توضيح 
التقنية كبنية تحتية وبيئة محفزة ساعدت في النهوض 

 هذهواالقتصاد الوطني في  بمستوى الصناعات التقنية
.  الدول

مؤشرات االقتصادية الاعتمدت الدراسة في تحليلها على 
مستدامة والتي تم جمعها أو التنمية ال بأبعادذات العالقة 

المنظمات و ، ها من قواعد معلومات البنك الدولياقتناؤ
والمعهد الدولي للتطوير اإلداري  ، المتحدة لألممالتابعة 

)IMD( ، عدة دراسات اقتصادية  إلى باإلضافة
.  متخصصة

تنظيم الدراسة . 1-3
: سبعة فصول على مل هذه الدراسةتتش

هو هذه المقدمة،  :الفصل األول •

شرح مفصل عن مفهوم  :علىيحتوي الفصل الثاني  •
. نية وأنماطها وتعاريفهامناطق الصناعات التق

عن الصناعات التقنية  اً شرحيقدم  :الفصل الثالث •
والزيادة في  المستدامةوعالقتها بالتنمية االقتصادية 

شبه من الدول  المية التي حققتها عشرالتنافسية الع
المعروفة بنجاحها (الصناعية والدول النامية 

 الصناعات باعتمادها على وذلك) المتميزاالقتصادي 
من تجاربها  عينة يمكن االقتباسال هذه الدول، التقنية

. ستفادة منهاواال في هذا المجال

على تجارب دول العينة يحتوي   :رابعال الفصل •
ويوفر  ، في إنشاء مناطق الصناعات التقنية العشر

ة المملكة من لذلك، كما يقترح كيفية استفاد ملخصاً 
. في هذا المجالالدول  هذه تجارب

لدور الذي لعبته مناطق تحليل ليقدم : الخامسالفصل  •
المستدامة،  االقتصادية في التنميةالصناعات التقنية 

التي  والدول ومدى تأثيرها االقتصادي على األقاليم
. فيهاأنشئت 



)9 (

في إنشاء المحلية لتجربة ايعرض  :الفصل السادس •
والمناطق  )شركة سابك(ناعة البتروكيماويات ص

 مدينتي الجبيل وينبع(ها ة لالصناعية الرئيس
والتي  ،)بعة للهيئة الملكية للجبيل وينبعالصناعية التا
اً وتجربة ناجحة في اإلمكان وطني اً تمثل نموذج

 وإنشاء  جديدةصناعات تقنية  تبني  تكرارها بهدف
. الالزمة لها في المملكةمناطق  الصناعات التقنية 

هذه الدراسة  استنتاجاتيقدم : الفصل السابع •
حتى  ,وتصوراً لما يجب عمله في المملكةوتوصياتها 

في بفاعلية يمكن لمناطق الصناعات التقنية المشاركة 
. التنمية االقتصادية المستدامة
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تعريف مناطق  : الفصل الثاني
 الصناعات التقنية 

 
الكبرى الدول الصناعية االقتصادي لمعظم  النمواستمر 

من خالل تخطيط ضي من القرن الما األخيرةالعقود  يف
استراتيجي طويل المدى باستخدام تدفقاتها المعرفية 

ومنجزاتها وتطبيقاتها لبناء صناعات تقنية ذات قيمة 
مضافة عالية ساهمت بطريقة مباشرة في تحويل مجمل 

النشاط االقتصادي إلى منظومة ضخمة للصناعات 
المعرفية باعتبارها المحور الرئيس لزيادة القيمة 

إن أنجح .  وتعزيز قدرتها التنافسية في العالم المضافة
طيط الوسائل لبناء هذه المقدرات الصناعية هو التخ

صانعي  ضي إلى تبني ووجود قناعة حقيقية تف ،السليم
 ة والشركات والمؤسسات الوطنية -في الحكوم القرار-

وااللتزام به،  الدخول في مجال الصناعات التقنية
ات االستراتيجية للتنمية أفضل الخيار باعتباره  

.  المستدامة في ظل العولمة وتحدياتها
 

 ةمعينبيئة  الصناعات التقنية يتطلب تكوين نجاحإن 
 والتطوير، ، البحثاإلنتاج، و اترابط من خاللهي

 المنتجات وإنتاجها   وتمويل ،وتأسيس الشركات
وتتكون  .مكان واحد وتكون في الخدماتو ها،وتسويق

في بنية تحتية حديثة وخدمات متقدمة  هذه البيئة من
ل ـاعـفـتـي مـرانـمـعفي إطار  هاتجسيد اإلمكان

ـمـا يـسـمـى اً بـاريـجـاً و تـيـمـلـاً وعـيـاعـنـص
 (Sanz,1998)بـمـنـاطـق الـصـنـاعـات الـتـقـنـيـة

(Yoshizawa,1995) (IASP,2002) (Petree,2002) 
 
 

تعاريف . 2-1

فت الرابطة ا لعالمية لمجمعات العلوم لقد عرَّ
)International Association of Science Parks(  

 (IASP 2000)) والعلوم(التقنية ) مجمع(منطقة 
بمنظومة يديرها متخصصون أكفاء غايتهم الرئيسة هي 

المجتمع من خالل تعزيز ثقافة االبتكار زيادة ثروة 
والتنافسية لمنشآت األعمال المبنية على المعرفة 

مل تعومن أجل تحقيق الغايات المنشودة . تقنيةالو
تحفيز وإدارة تدفق المعرفة  -1: على  )المجمع(المنطقة 

والتقنية بين الجامعات ومعاهد البحوث والشركات 
تيسير تكوين ونمو المنشآت االقتصادية  -2واألسواق، 

P0Fالمبنية على االبتكار من خالل آليات التحضين

1
P 

                                                 
هو آلية تخدم تكوين ورعاية منشآت أعمال جديدة مبنية  التحضين 1

). NBIA(على المعرفة و االبتكار مملوكة ألفراد 

)incubation (واالنبثاقP1F

2
P  من الشركة األم)spin-

off(  ،3-  توفير مساحات وتجهيزات عالية الجودة
. باإلضافة إلى خدمات ذات قيمة مضافة

مناطق لمختلفة ومسميات  أنماطويوجد حول العالم 
 ، حدائق التقنية: ومنها) والعلوم(التقنية ) ومجمعات(

،  مراكز االبتكار،  مجمعات األبحاث،  مجمعات العلوم
 وقرى المعرفة ، التكتالت التقنية،  معرفةواحات ال

) والعلوم(التقنية ) مجمعات(مناطق جميع توجد في و
ومعامل ومنشآت تعليمية وخدمات  أبحاثمراكز 

مركزية وحاضنات األعمال والعديد من الحوافز 
.  االقتصادية والتسهيالت وقنوات الدعم

 
" مناطق الصناعات التقنية" ولغرض هذه الدراسة فإن

 التقنية) المجمعات( بالتحديد على المناطقنطبق ي
.  التي تكون مهيأة الستقطاب الصناعات التقنية) والعلوم(

وعادة ما تحفز مناطق الصناعات التقنية تكتل صناعات 
ضمن سلسة إمدادات  تكون مربوطة تقنيةوأنشطة 

)supply chain (ويتمثل .  عالمية للمنتجات التقنية
ين مناطق الصناعات التقنية االختالف الجوهري ب

التقنية ) مجمعات(من مناطق  المختلفةاألنماط و
في تركيزها على اإلنتاج والصناعة وليس ) والعلوم(

بمعنى . واألعمال والتعليم البحث والتطويرفقط على 
مخصصة  مناطقآخر تعتبر مناطق الصناعات التقنية 

 قنيةتال )عاليةمتوسطة أو (للمنشآت التي تنتج منتجات 
وستقوم هذه الورقة بالتركيز . مبتكرةتقدم خدمات أو 

 امتهومالء ااعات التقنية نظرا لفعاليتهعلى مناطق الصن
لتعزيز جهودها للحاق بالدول ، لالقتصاد السعودي

نامية الدول الصناعية والدول شبه أسوة بالالصناعية 
والتي تبنت إنشاء مناطق  متميزة بنجاحها االقتصاديال

  .تقنية فيها كأحد المقومات األساسية لهذا النجاح صناعية
 

ويمكن القول بصفة عامة أن مناطق الصناعات التقنية 
: تلك التي تمتلك المقومات التاليةهي 
) المتوسطة أو العالية(مهيأة الستقطاب المصانع  •

االستثمارات المحلية واألجنبية  واجتذاب التقنية
 ،المرتبطة بها

وتقديم خدمات اء وتنمية صناعات ة لتشجيع إنشمعدَّ  •
االعتماد شبه بدال من ( التقنيةوالمعرفة  مبنية على

 ) .الكلي على الموارد الطبيعية

                                                 
هو انفصال منشآت أعمال جديدة مبنية على المعرفة و  االنبثـاق 2 

 Lalkaka(أو الجامعات  الكبرىاالبتكار من الشركات 
1996 .(
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 عاليةقيمة مضافة خدمات ذات تقدم تنتج منتجات و •
مقارنة بالصناعات التقليدية المعتمدة على الموارد (

 . )الطبيعية بصفة أساسية

أو مراكز /ات وي مع الجامعملعالتواصل التحفز  •
 .لمعاهد التعليمية العالية األخرىأو ا/البحث و

فريق إداري متمكن يشارك بفاعلية في نقل ب مدارة •
في  ومهارات العمل إلى المؤسسات المقيمة التقنية

 .المنطقة

خصوصاً  يد من الدراسات االقتصادية -العد أن ويالحظ
على ما يسمى  تركز بورتر-مايكل  دراسات االقتصادي

. الصناعية التقنية(Clusters)التكتالت أو التجمعات ب
) OECD(وتعرف منظمة التعاون والتطوير االقتصادي 

التجمعات هي : التكتالت أو التجمعات التقنية باآلتي
روابط بين منشآت صناعية وعلمية وبحثية وخدمية 

واستشارية تعتمد على بعضها البعض وموصولة 
تخلق قيمة  مدادإبالسوق وتكون مربوطة بحلقات 

الصناعات  مجمعاتوال يوجد اختالف بين . مضافة
من حيث الغرض التقنية وبين مناطق الصناعات التقنية 

ويكمن الفرق بين  .الغرض نفسهر أن لهما اويمكن اعتب
الصناعات وبين مناطق التقنية  الصناعاتجمعات م

ليست محاطة التقنية  اتالصناعت مجمعا أنالتقنية في 
ما وجدت البيئة  إذاعادة ما تتطور طبيعيا بحدود و

محاطة فهي مناطق الصناعات التقنية  أماالمناسبة لها، 
.    بحدود

 
صناعات ) مجمع(منطقة  1200هناك أكثر من  عالمياً  

أغلبها في الواليات المتحدة األمريكية  ،  أنشئتقنية
وقد نبعت فكرة مناطق . وشمال أوروبا واليابان

ية في العقد األول من خمسينات القرن ت التقنالصناعا
 بولي آلتو بوالية كاليفورنيافي   م 1950الماضي 

)Silicon Valley ( عندما تبين لمدير جامعة ستانفورد
التجارية الخدمية وضرورة وجود المرافق الصناعية و

لربط مخرجات بالجامعة بالقرب من مراكز األبحاث 
االقتصادية  لنشاطاتالبحث والتطوير الجامعية با

وقامت في . ولتسريع عملية نقل المعرفة والتقنية
 صناعية يالدية عدة مناطقالستينات والسبعينات الم

في أماكن بين ) بنفس هذا المفهوم(ت تقنية أخرى أنشئ
مجمع األبحاث الثالثي : الجامعات البحثية الكبرى مثل

)Research Triangle Park ( الذي يقع بين اكبر ثالث
في والية كارولينا الشمالية بالواليات المتحدة  جامعات

فهو ) Root 128(       128أما طريق . األمريكية
تقني يقع بين أكبر جامعتين في والية صناعي مجمع 

وفي أوروبا نجد مجمع سوفيا انتبليز . ماستيوستس
)Sophia Antipolis Science Park ( الصناعي التقني

.    ي جنوب فرنساف

ك الوقت تبلورت فكرة مناطق الصناعات ومنذ ذل  
اهتمام المشرعين  التقنية وبدأت تستحوذ على

نجاحها كمشاريع تنموية تخدم  ألنها أثبتتوالحكومات 
يثة مبنية على حد )لميةع(تقنية  تكوين تكتالت صناعية

ي ساهم في تنمية اقتصاد اإلقليم الذوتالمعرفة واالبتكار، 
تبر مناطق الصناعات وتع. بصفة مستدامة توجد فيه

ل تكاتف عِّ فَ التقنية حاليا من أنجح وسائل التنمية التي تُ 
 )الصناعةالجامعات-الحكومة-(المثلث المعروف بـ 

وتقوم الشراكة بين الحكومة والجامعات والصناعة على 
أسس التعاون في كل ما يخدم إنجاح هذه البيئة المحفزة 

ط االستراتيجي للصناعات التقنية سواء في مجال التخطي
.   تأو التسهيالت والدعم أو االلتزاما

التقنية على الدول الصناعات مناطق إنشاء قتصر يال و
صناعية الدول شبه المن العديد إذ أن  فقط ، الصناعية 

قامت بتنفيذ  متميزة بنجاحها االقتصاديالنامية الدول الو
لتي ا التقنيةنقلة استراتيجية ناجحة فيما يتعلق بمستويات 

مثل  هذه الدولد من قامت العديو .تخص صناعاتها
 ،ايرلندا ،تركيا ، البرازيل ،الهند ،ماليزيا ،الصين

الموارد ( ميزاتها النسبيةباالعتماد على وسنغافورة 
لالنتقال  تبين خطةرؤية واضحة  لصياغة) اتواإلمكاني

من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية أو االستراتيجي 
إنتاج االقتصاد المعرفي عن طريق إلى الزراعة 
 بدالً عالية قيمة مضافة ذات  قنيةخدمات تتقديم ومنتجات 

 مات ذات القيمة المضافة المتدنية،من المنتجات والخد
ذلك من خالل تنفيذ نظام علمي تلك الدول  أنجزتوقد 

تقنية صناعات  يشمل مناطقوتقني قومي متكامل 
 حوافز اقتصادية عديدة الدولة وتوفُّرهذه  مدعومة من

 .للمنشآت التي تقطنها

  مناطق الصناعات التقنية حول العالم أهداف .2-2
   أهداف مناطق الصناعات التقنيةغالبا ما تخدم 

 والتي لها ةالمنشئ الرئيسةمعينة تحددها الجهة  اً أغراض
  :منها

صغيرة ومتوسطة إنتاجية المساعدة في إنشاء مشاريع -1
بعضها صبح يتمهيدا ألن ) وسطة أو عاليةمت(ذات تقنية 

 .مشاريع كبيرة
 االقتصادية في اإلقليمالمساعدة في إعادة الهيكلة -2
. )باعتمادها على المعرفة بدال من المواد الطبيعية(

تبني صناعات وتقنيات الوطني لتوجيه االقتصاد  .3
يزات تنافسية أو ممعينة ذات أهمية إستراتيجية أو 

 .لنمو االقتصاديتساهم في ا نسبية
إلى ) والسكاني(الحضري والعمراني النمو توجيه  .4

 جديدة توفر العمل والعيش الكريم،  مناطق حضرية
واالستفادة منها كأداة لتخفيف الضغط عن المدن 

 .القائمة الكبرى
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 .نقل التقنية -5
 .)ذات رواتب ومخصصات عالية( وظائف استحداث-6
متوسطة أو (ة ذات تقنيصناعية مشاريع  استقطاب-7

ما يرتبط مع اجتذاب ( لشركات عالمية كبرى )عالية
. )بذلك من استثمارات محلية وأجنبية

عادة ما تهتم بنقل  على سبيل المثال-لجامعات -فا  
 التقنية من الجامعة واستغالل مخرجات أبحاثها تجارياً 
باإلضافة إلى توظيف وتدريب الطلبة واالستفادة من 

مشاريع األبحاث والتطوير في  أساتذة الجامعة في
المنطقة، وهذه األهداف تختلف عن أهداف حكومة 

منطقة معينة والتي قد تتمثل في تنمية اقتصاد المنطقة 
ولذلك فإنه من  لوظائف إليها،وجذب االستثمارات وا

الضروري أن تقوم كل جهة تدرس إنشاء منطقة 
صناعات تقنية بتحديد الغرض منها قبل الخوض في 

المنطقة إنشاء صيل إنشائها حيث أن الغرض من تفا
يؤثر بطريقة مباشرة في تصميمها الصناعية التقنية 

وفي أسلوب تمويل تطويرها وطريقة إدارتها وحجمها 
).    Matkin 1990(وتشغيلها الحقا 

ذا ومن خالل التجارب العالمية والخبرة المتراكمة في ه
الدول ية وصناعالدول شبه الالمجال سعت العديد من 

التي دخلت في هذا  متميزة بنجاحها االقتصاديالنامية ال
شاء مثل الصين والهند وسنغافورة إلى إن المجال حديثاً 

والغرض منها هو توفير البنية  تقنية،  اتصناعمناطق 
عتبر تو خدمات للصناعات التقنية، من موما يلزالتحتية 

 من أفضل األنماط التيمناطق الصناعات التقنية 
تستخدم عندما تكون الجهة المسئولة عن إنشائها هي 

،  أو جهة عامة تعمل على المستوى الوطني ،الدولة
كما يعتبر هذا النمط  وليس على مستوى إقليم أو جامعة، 

عندما يكون هناك توجه قومي قوي للتحول إلى  مناسباً 
  .الصناعات التقنية ذات القيمة المضافة العالية

 
جميع مناطق ل مشتركة توجد في وهناك عدة عوام
: وهي الصناعات التقنية

 .إضافية أساسيةيتطلب تجهيزها بنى  -
، )Special Economic Zones( تعتبر مناطق مميزة اقتصادياً  -
مناطق ذات بيئة عالية الجودة خالية من تعتبر  -

  ،الملوثات الصناعية المرتبطة بالصناعات التقليدية
القاطنة فيها على  يتزايد اعتماد معظم الصناعات -

  ،)تقنيةصناعات (والبحث والتطوير المعرفة 
أعمال حاضنات سكن وشتمل الكثير منها على ي -

بما (وشركات خدمية ومؤسسات تعليمية وتدريبية 
المرتبطة ) فيها الجامعات والكليات

  ،التقنيات ذات العالقة المباشرة بالمنطقة/بالصناعات
 متوسطة وأصغيرة  الشركات القاطنة بها تعتبر أغلب -

 .)للنمو لتصبح شركات كبرى ةقابلبعضها (

 

الغرض من مناطق الصناعات التقنية في  .2-3
المملكة  

إن استمرار اعتماد المملكة على مواردها الطبيعية مثل 
البترول والمعادن وتركيزها على صناعة 

في إهمال مجال  البتروكيماويات األساسية ساهم
أدى عدم وجود البنية التحتية  وقد الصناعات التقنية،

ى والخدمات الالزمة للصناعات التقنية في المملكة إل
وما يوجد اآلن هو  تقليص وجود تلك الصناعات محليا،

في ت أساسيةصناعات تحويلية لمنتجات تقليدية أو 
صناعات وتمثل  بغرض استبدال المنتج المستورد،

لكة كبر صناعة في الممشركة سابك البتروكيماوية أ
 اليومتقنية ال) متوسطة أو عالية(ولكنها ال تعتبر صناعة 

وبينية ذات قيمة مضافة  أساسيةتنتج كيماويات  ألنها
والذي تعتمد متدنية تعتمد على غاز التلقيم الرخيص 

العالمية المحلية وتتمكن من المنافسة في السوق عليه ل
األساسية هذه المنتجات ر وتصدَّ  ،نسبيا رخيصة بأسعار

إلى لتقوم األخيرة بتحويلها الدول الصناعية األخرى  لىإ
منتجات ذات قيمة مضافة عالية تعود إلى السوق 

. وقد زادت أسعارها أضعافاً كثيرة السعودي
وبناء على جميع المؤشرات القياسية العالمية للعلوم  

والتقنية، فإنه يوجد ضعف شديد سواء في الوعي أو 
ير في صناعات المملكة المقدرة على البحث والتطو

ومراكز أبحاثها، كما انه ال توجد آلية فاعلة لربط البحث 
. والتطوير العلمي باالحتياجات الصناعية في المملكة

وبالرغم من وجود عدد من الشركات والمصانع التي 
إال أن  قد توصف بالتقنية ،تنتج وتقدم منتجات وخدمات 

منشآت في حد ذاتها من هذه المنشآت ال تعتبر 
حيث أنها التقنية، ) عاليةالمتوسطة أو ال( الصناعات

ضمن سلسلة القيمة  ليست مكملة لبعضها البعض
توطين  ، وال تقوم بعمل أبحاث وتطوير أوالمضافة

ولهذا ال تنبثق من هذه . واستنباط المعرفة التقنية
أو ) متوسطة أو عالية(تقنية الصناعات أي منتجات 

.  معرفية وطنية جديدة أو منشآت مبتكرةخدمات 
إن الغرض الرئيس من إنشاء مناطق الصناعات التقنية 

 هو توفير البنية التحتية والخدمات الحديثة المناسبة
علمية ل اقتصادية-لتكوين تكتالت صناعية وبيئة أعما

 تقنيةتخدم في تنمية صناعات مترابطة ومتكاملة، 
تصاد لالقاستراتيجية  أبعادذات  )متوسطة أو عالية(

مناطق الصناعات  وتعنى .والتنمية المستدامة الوطني
التقنية المنشودة في المملكة في المقام األول بالمنتجات 

القائمة والخدمات المبتكرة التقنية  )المتوسطة أو العالية(
على أسس تجارية، ومدعمة بمراكز األبحاث 

مثل (والحاضنات والمرافق األخرى المطلوبة 
ات والمعاهد المتخصصة وبرامج الجامعات والكلي
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تشجيع مبادرات األعمال، ومكتبات ومراكز معلومات 
وقاعات محاضرات ووحدات سكنية ومنشآت تجارية 

).  الخ... وترفيهية 
 
طق الصناعات التقنية في تتلخص الدوافع إلنشاء مناو

: اآلتيالمملكة في 

تنويع مصادر الدخل الوطني والقاعدة االقتصادية،  .1
. تنمية االقتصاد الوطنيساهمة في والم

إيجاد و تنمية صناعات استراتيجية وحيوية جديدة .2 
تنتج منتجات ) وطنية وأجنبية(منشآت صناعية محلية 

وخدمات مبنية على المعرفة وذات قيمة مضافة عالية 
. تنافس على المستوى العالمي

التقنية ) المتوسطة أو العالية(المصانع  استقطاب. 3
الخدمات المبتكرة المبنية على المعرفة مع  ومقدمي
المرتبطة ) واألجنبيةالمحلية (االستثمارات  اجتذاب

. بها

. توفير وظائف جديدة عالية األجر للمواطنين. 4 
إلى ) والسكاني(الحضري والعمراني النمو توجيه  .5

، ر العمل والعيش الكريممناطق حضرية جديدة توف
الضغط عن المدن واالستفادة منها كأداة لتخفيف 

 .القائمة الكبرى

وبناء على مقومات المملكة ومواردها الطبيعية 
واالجتماعي  واالقتصادي العالمي السياسيووضعها 
الخمسية،  ، واستنادا إلى خطط التنميةوالسكاني

والتقنية، والخطة الوطنية لتقنية  والسياسة الوطنية للعلوم
ستراتيجية وا ،واالستراتيجية الصناعية ،المعلومات

 بناءفي وبقوة فإنه يتحتم الدخول الهيئة العامة لالستثمار 
لعدة مجاالت  )عاليةمتوسطة و(تقنية مقدرة صناعية 

: ذات أبعاد استراتيجية لالقتصاد واألمن القومي ومنها
 ).الغازالبترول-(تقنيات الطاقة  -
. البتروكيماويات المتقدمة -
 .تحلية المياه -
 .الصحة والدواء -
 الحيوية التقنية -
 .تقنية المعلومات واالتصاالت وااللكترونيات -
 .البيئة -
 .المواد الجديدة -
خدمات الوالتقنية ) المتوسطة والعالية(منتجات ال -

 .والعمرةالمبتكرة ذات العالقة بالحج 
 .تقنيات زراعة وصناعة التمور -

دور كبير جدا في مناطق الصناعات التقنية لها  إن
التنمية المستدامة، الوطنية وتحقيق جميع االستراتيجيات 

ستقوم هذه الدراسة خالل فصولها القادمة بشرح  ولهذا
العالقة بين مناطق الصناعات التقنية والتنمية المستدامة 

.  بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية
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دور الصناعات التقنية : الثالثالفصل 
في التنمية االقتصادية  

 
نمية اقتصادها الوطني من خالل لى تتسعى جميع الدول إ

التنافسية وتعتمد  عها التنافسي عالميا،تحسين وض
على  بدورهاتعتمد  التي مستوى اإلنتاجيةالعالمية على 

الصناعات التي تنتج  من خالل اإلنتاجالقيمة المضافة في 
منتجات وخدمات معرفية ذات تقنية عالية تساهم في 

استغالل الموارد  إلىء تنمية االقتصاد الوطني دون اللجو
 موضوعينيناقش هذا الجزء من الدراسة و الطبيعية به،

ببعضها عالقة وطيدة للتنمية المستدامة و لهما  ينرئيس
 .الصناعات التقنية والتنافسية العالمية: ماالبعض وه

التنافسية العالمية للتنمية االقتصادية  أهمية  .3-1
 (International Competitiveness)ة تعتبر التنافسية الدولي

وحسب تعريف . قتصادي للدولمن أهم عناصر النمو اال
 :فإن التنافسية تعني) IMD( اإلداريمعهد التطوير 

كيفية استغالل الدولة ومنشأتها االقتصادية لمجموعة 
بمعنى آخر  تحقيق ثروة وطنية، ألجلالميزات المتاحة 

رواتها ث أوالتنافسية ال تعتمد على حجم الدولة إن ف
الطبيعية بل على كيفية استغالل المميزات التفاضلية 

. لتحقيق رخاء اقتصادي وتنمية مستدامة ىمثلالبالطريقة 
وهذا التعريف يتماشى مع تعريف التنمية المستدامة التي 

الحصول على تنافسية  ويتطلب. تطبيقها إلىتسعى الدول 
 إلى )النامية بالنسبة للدولخصوصاً و(ألي دولة عالية 

 لألسواقجهد يفوق مجرد تحرير االقتصاد الوطني 
فاألمر يتطلب بناء مقدرة محلية ذاتية في  ،العالمية الحرة 

صناعات تقنية تتمكن من خاللها الدولة من الدخول في 
حلقات القيمة المضافة للمنتجات العالية التقنية والتي 

 .في جميع الدول  التنمية االقتصادية قوامتعتبر اآلن 
(Porter,M.1990)   

 

تصنيف معلومات التصدير حسب مستوى . 3-1-1
 الصناعة

الصناعات التقنية  الناتج من لمعرفة األثر االقتصادي
باالمكان تصنيف المنتجات بحسب مستوى التصنيع 

والتعرف على أحجام تداولها العالمية حيث يشرح القسم 
. التالي اعتبارات التصنيف ومعاييرها

 
 العديد من الفئات الرئيسية والفرعية إلىناعات م الصتقسَّ 

 Standard)شبه موحد عالميا  حسب تصنيف صناعي
Industrial Classification) (SIC) ذلكساعد ي حيث 

فمثال يمكن . في عمل الدراسات والتحاليل االقتصادية

2Fتحديد الصناعات العالية التقنية

عشرة فئة في ثمانية  3
كما . الحربية باألسلحةالقة منها ذات ع صناعية ثالث

تصنيف المنتجات بطريقة اعم حسب  باإلمكانانه 
:  (UNCTAD 2003) المنتجمستوى 

  مواد خام -1
: منتجات مصنَّعة -2

صناعات (منتجات مبنية على موارد طبيعية   -أ
البن  ،الحديد ،مواد أساسية مثل المطاط

  ).والكيماويات األساسية
صناعات تقليدية مثل ( ية منتجات متدنية التقن -ب

 األقمشة والمالبس ومنتجات هندسية بسيطة
  .)والكيماويات البينية

األجهزة  ،المعدات(منتجات متوسطة التقنية   -ت
). محركاتال،والسيارات،الصناعية

األدوية  ،االلكترونيات( ت عالية التقنية منتجا-ث
الكيماويات ، االتاالتص، المعلوماتتقنية 

، اجهزة القياس الطبية جهزةاأل،المتقدمة
والمنتجات الهندسية المعقدة مثل  المعقدة،

). والمواد الجديدة المحركات النفاثة

                                                 
الصرف على البحث والتطوير  :يكون فيهاالصناعات العالية التقنية   3

وتوظف عدد اكبر من ذوي التخصصات   -من المعدل العام أعلى
 .وتكون القيمة المضافة في اإلنتاج بها عالية – العلمية والهندسية
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الصناعات المتوسطة والعالية  أن 1ويوضح الجدول -
التقنية هي أكثر الصناعات من حيث الحجم والنمو في 

وتعتبر الصناعات المتوسطة التقنية . التداول العالمي
 ما إالَّ أن مجموعة المنتجات العالية التقنيةاألكبر حج

)HT(  فقط فهي تقود  اً منتج 18بالرغم من أنها تمثل

األكبر  وينتظر أن تكونحاليا التداول التجاري الدولي 
من حيث التداول بسبب نموها المتسارع مقارنة  حجماً 

 (RB) المبنية على موارد طبيعيةالمنتجات مع 
متوسطة المنتجات و )LT(ة والمنتجات متدنية التقني

  ).1شكل -انظر ال(  )MT(التقنية 
 

 م2000م -1985التصدير العالمي للمنتجات حسب مستواها بين  1جدول-
Table 2. Structure of world exports, 1985-2000 ($ billion and per cent) 

 
   Annual Distribution Distribution 

Products 1985 2000 growth rate 1985 2000 
All sectors 1703582.5 5534008.6 8.17% 100% 100% 

Primary products 
مواد خام 

 
394190.5 684,751.1 3.75% 23.1% 12.4% 

Manufactured Products 
 %83.5 %73.5 %9.09 4620266.8 1252573.7المنتجات المصنعة 

Resource-based (RB) 
 %15.6 %19.4 %6.60 863503.5 330863.9) مبنية على موارد طبيعية(

Low-technology (LT) 
 %15.6 %14.2 %8.85 862999.0 241796.1 )متدنية التقنية(

Medium-technology (MT) 
 %29.6 %28.5 %8.45 1639871.9 485784.0) متوسطة التقنية(

High-technology (HT) 
 %22.9 %11.6 %13.19 1269587.2 198029.7 )عالية التقنية(

(of which, ICT) 90151.8 773119.2 15.40% 5.3% 14.0% 
 

At the 3-digit SITC (rev. 2) classification used here, there are 45 primary products, 65 RB, 44 LT, 58 MT, and 18 HT products 
 Calculations by UNCTAD based on the UN Comtrade database, using classification developed by Lall (2001: (المصدر

 
حسب مستواها المصنعة نمو التصدير العالمي للمنتجات  1شكل -

  
 UNCTAD 2003: المصدر
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ن تصدير المنتجات وتوضح العديد من الدراسات أ
التقنية لم يعد مقتصرا على الدول الصناعية فقط حيث 

المتميزة  والناميةالعديد من الدول شبه الصناعية  أن
دخلت في هذا المجال منذ فترة بنجاحها االقتصادي 

 تصدير حجم 2الشكل-ويوضح . ليست بقصيرة
) 2في أعلى الشكل-( (MT)متوسطة التقنية  المنتجات

) 2في أدنى الشكل-( (HT)والمنتجات عالية التقنية 
المصنوعة في بعض الدول النامية أو شبه الصناعية، 

فرقاً كبيراً بين عامي  ويتضح من الشكل أن هناك
م مما يشير إلى وجود نقلة نوعية 2000م َو 1985

حدثت في هذه الفترة الزمنية جعلت هذه الدول تمتلك 
قدرة تنافسية عالية مكنتها من الدخول في مجال تصدير 

وتعتبر الصين  .المنتجات التقنية في فترة زمنية قصيرة
جم الشعبية أكبر الدول شبة الصناعية من حيث ح

تليها المكسيك،  (MT)تصدير المنتجات متوسطة التقنية 
ثم كوريا الجنوبية، ثم تايوان وماليزيا، كما أن الصين 
الشعبية تعتبر أيضاً أكبر دولة شبه صناعية مصدرة 

تليها تايوان ثم ماليزيا ثم  (HT)للمنتجات العالية التقنية 
 .كوريا وسنغافورة

ات المتوسطة والعالية التقنية من بعض الدول الناميةحجم الصادرات للمنتج 2 –الشكل 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCTAD  2003 :المصدر  

 في الصناعات التقنية العالمية التنافسية . 3-2
من أجل معرفة تفاصيل أدق عن بعض الدول التي 

صناعات  إلىنجحت في االرتقاء بمستوى صناعاتها 

شرات التي تستخدم تحليل بعض المؤ باإلمكانتقنية 
وتعتبر مؤشرات   .لقياس التنافسية في الصناعات التقنية

 High Technology Indicators(التنافسية التقنية 

 



)17 (

HTI ( التي طورت في مركز التنافسية التقنية بجامعة
منذ ) Georgia-Tech University(جورجيا التقنية 

الثمانينات لمصلحة مجلس العلوم القومي األمريكي 
)National Science Foundation  ( من أهم

دولة في مجال التنافسية  33المؤشرات التي تتابع أداء 
في الصناعات التقنية والتي تم مقارنتها مع المؤشرات 

األساسية ذات العالقة المباشرة بالتقنية في مقياس 
) IMD( اإلداريالتنافسية بالمعهد الدولي للتطوير 

 Roessner & Porter( ووجدت مطابقة إلى حد كبير
وقد طورت هذه المؤشرات من معلومات   ).2000

تعتبر إما مدخالت أو مخرجات للمنظومة الصناعية في 
التي تقيس ) HTI(ومن أهم مؤشرات . كل دولة

الوضع *ية، التركيز على التقن: *مخرجات المنظومة 
.  التقني في الدولة

)  Technological Emphasis(التركيز التقني -
لمدى تركيز الدولة على  اً يعتبر هذا المؤشر مقياس

من نسبة ويقاس بطريقة كمية  ،الصناعات التقنية
 .مجملهافي  لدولةا إلى صادراتالصادرات التقنية 

مقدار التركيز التقني للعديد من الدول  3ويوضح الشكل-
نموه خالل مدى الصناعية وشبه الصناعية والنامية و

 1999و )TE96( 1996و )TE93( 1993األعوام 
)TE99 (2003و )TE03(  . الدول  لىالنظر إوعند

ماليزيا ، الفلبين ،  سنغافورة، نجدحسب هذا المؤشر 
أعلى دول العالم من حيث واليابان  ، تايوانايرلندا،  

.  التركيز التقني في صناعاتها

التركيز التقني في بعض الدول  3الشكل-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) porter A. 2003( المصدر
 

 
) Technological Standing(الوضع التقني -

يعتبر هذا المؤشر مقياساً لنجاح الدولة في تصدير 
المنتجات العالية التقنية ويقاس بطريقة كمية و وصفية، 

ويستخدم هذا المؤشر معلومات اإلنتاج وتصدير 
الوضع التقني  4الصناعات التقنية، ويوضح الشكل-

الصناعية وشبه الصناعية والنامية  للعديد من الدول
 1996و) TE93( 1993ومدى نموه خالل األعوام 

)TE96 (1999و )TE99 (2003و )TE03 .( وكما
هو متوقع فان الدول الصناعية الكبرى مثل الواليات 

،اليابان، ألمانيا، بريطانيا، وفرنسا تتفوق على  المتحدة
مجموعة  باقي الدول من حيث الوضع التقني، ولكن أداء

المتميزة بنجاحها والنامية  شبه الصناعيةالدول 
 كوريا الجنوبية، الصين، مثل سنغافورة،( االقتصادي

ليس بعيدا ) المكسيك، والبرازيل المجر، ماليزيا،ايرلندا،
وهو في نمو متزايد مما يشير إلى أن هذه الدول النامية 
ستصبح في مصاف الدول الصناعية في وقت قصير، 

انظر (استمر أداؤها في التحسن بهذا المستوىإذا ما 
). 4الشكل-
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الوضع التقني في بعض الدول  4الشكل-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) السابق(المصدر 
 

لقد ساهم التركيز التقني في الصناعة في إحداث نقلة 
نوعية في مستوى الصناعة للعديد من الدول النامية 

لها قادرة وشبه الصناعية المشار إليها سابقا، مما جع
على منافسة الدول الصناعية الكبرى، وما مؤشرات 
التركيز التقني والوضع التقني وحجم الصادرات من 

التقنية إال إثبات لهذا  المنتجات المتوسطة و العالية
 .األمر

إلى قدرة هذه الدول النامية على االستمرار  ةأما بالنسب
ن النظر في التوسع في إنتاج المنتجات التقنية فباإلمكا

إلى المقارنة التي استنتجها مركز التنافسية التقنية 

. 5بجامعة جورجيا التقنية والموضحة في الشكل-
الوضع الحالي والمستقبلي للعديد من  5ويوضح الشكل-

المتميزة الدول الصناعية و شبه الصناعية والنامية 
من حيث القدرة على استيعاب النمو  بنجاحها االقتصادي

إن القدرة على التوسع  .المنتجات العالية التقنيةفي إنتاج 
المتميزة النامية  وأفي العديد من الدول شبه الصناعية 

ماليزيا، كوريا،  مثل الصين، الهند، بنجاحها االقتصادي
سنغافورة يعتبر أعلى من الدول و تايوان، المكسيك،

الصناعية التي أصبح نمو صناعة المنتجات التقنية بها 
 .سبيان بطيئاً 
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استيعابية اإلنتاج المستقبلية للصناعات العالية التقنية   5الشكل-

 

 

 

 

 

 

 
 
  

السابق : المصدر                          

وبناء على التحاليل السابقة وبعد مراجعة العديد من 
ن لمتعلقة بالتنمية االقتصادية يتضح أالدراسات الدولية ا
التي وشبه الصناعية دول النامية هناك العديد من ال

حققت نجاحا كبيرا في تنمية اقتصادها من خالل التركيز 
من  الدراسة عشراً هذه وحددت . على الصناعات التقنية
في التحول من  اً أنها حققت  نجاح الدول المعروف عنها

معدالت نمو اقتصادي متدنية إلى دول  اقتصاد ذي
مية عالية ونمو ة عالذات تنافسي(ناجحة اقتصاديا 

ولعل الغرض من تحديد هذه الدول هو  )اقتصادي عال
اخذ عينة مناسبة يمكن من خاللها إجراء تحاليل مناسبة 

 وحددت الدراسة هذه العينة لتمثل دوالً . لموضوع البحث
يا وديموغرافيا وتم شبه صناعية مختلفة جغراف أونامية 

: اآلتيحصرها في 
: ويةدول العينة من القارة اآلسي

الصين  -
 سنغافورة -
 كوريا  -

 ماليزيا -
: دول العينة من القارة األوروبية

ايرلندا  -
 فنلندا -
 )هنغاريا(المجر  -

: )تينيةالدول أال( الجنوبية دول العينة من قارة أمريكا
المكسيك  -
 البرازيل -
تشيلي  -

 
في مؤشرات وقامت الدراسة بجمع معلومات تتمثل 

 لدول العشرا إلى وباإلضافة اقتصادية للدول العشر، 
المملكة العربية  بإضافةقام فريق البحث  أعالهالمحددة 

لى المعلومات إالعربية المتحدة  واإلماراتالسعودية 
 أجزاءفي بعض لعمل بعض المقارنات الالزمة 

. الدراسة
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التنافسية العالمية للدول التي تركز على . 3-2-1
 الصناعات التقنية

الذي يعده سنويا (عند معاينة ترتيب التنافسية العالمي 
 أننجد  ،م2005عام ل)  IMD اإلداريمعهد التطوير 

 الصين، سنغافورة،: ية مثلهناك عدداً من الدول النام
والمكسيك تعتبر من  ،المجركوريا، ايرلندا،  ماليزيا،

الدول العالية التنافسية احتلت الصدارة في منافستها 
لكبرى ذات االقتصاد الصناعي العالي المستوى للدول ا

حيث تشترك هذه الدول في جملتها بتركيزها على 
ولمقارنة أوضاع تلك الدول من . الصناعات التقنية

المنظور االقتصادي أخذت الدراسة بعض المؤشرات 
االقتصادية اإلجمالية للتعرف على أثر تلك التغيرات 

.  لصناعات التقنيةالتي ساعد في خلقها التركيز على ا
نسبة النمو في الدخل القومي  2الجدول - يوضح و

 العينة لدوللومعدالت نموه السنوية ونسب البطالة 
 ارتفاع نسبة البطالة و تدني مستويات  حيث يظهرالعشر 

عاماً مما يدل على إيجابية  20قبل األخرى المؤشرات 
  .التحسن الملحوظ في األداء االقتصادي

 

لدول العينة اقتصادية مختارة  مؤشرات 2 –جدول 
متميزة بنجاحها ونامية صناعية دول شبه (

  )م2003 -1983(  خالل عشرين سنة )االقتصادي
 

لقد نهضت هذه الدول وضاعفت دخلها القومي 
وأصبحت تنافس الدول الصناعية الكبرى في جميع 

المجاالت وبخاصة في الصناعات العالية التقنية ذات 
التنمية  أسسضافة العالية اعتمادا على القيمة الم

إن السبب وراء  . ها الطبيعيةدموارعلى المستدامة وليس 

هذه النهضة االقتصادية كان موضوع دراسات 
اقتصادية واجتماعية عديدة بينت أن هذه الدول اتبعت 

منهجية واضحة وسياسة فاعلة كانتا السبب في تحويل 
. ناجحة  تاقتصادياتلك الدول إلى  

إن الوضع التنافسي للدول العينة المختارة قد شهد تحسناً 
مما يشير إلى  ة الماضية، ملحوظاً خالل العشرين سن
 هذه الدول الشيء الذي  تتغير في ديناميكية اقتصاديا

التغلب على العوائق التي واجهت نموها  منمكنها 
واستغاللها األمثل لمواردها الطبيعية وتحسين أفضليتها 

ويبين الجدول . (Comparative Advantage)سية التناف
أن معظم هذه الدول المختارة ترتقي مراتب عليا في  3-

سلم التنافسية العالمية حيث نجد دول مثل سنغافورة 
الواليات المتحدة (م 1995تحتل المرتبة الثانية في عام 

). األمريكية تحتل المرتبة األولى
 

لدول العينة  ةميمقارنة التنافسية العال 3 –جدول 
دول شبه صناعية ونامية متميزة بنجاحها (

)  االقتصادي
 )م2005-1994(خالل عشر سنوات 

 
ولتقصي وضع تلك الدول العشر موضع المقارنة من 

دون التركيز على  أدقحيث الصناعات التقنية بشكل 
 إحصائيامعينة تقدم الدراسة وصفاً  إحصائيةاختبارات 

بر من تتغيرات مهمة تععلى ممن خالله سيتم التركيز 
 ويمكن استخدامها لقياسمخرجات المنظومة الصناعية 

: وهيأبعاد التنمية المستدامة 
 Value Added in( القيمة المضافة في اإلنتاج -1

Manufacturing) ( كمؤشر للبعد االقتصادي من
 ).التنمية المستدامة

-High( الصادرات من المنتجات العالية التقنية -2
Technology Exports) ( كمؤشر للبعد

). االقتصادي من التنمية المستدامة

الدخل القومي  
GDP 

$ billions 
نسبة البطالة مو الدخل القومي ن

1983 2003 1983 2003 1980 2003 

.227الصين 
4 

1412.
3 

9.1 10.9 4.9 3.6 

 8.3 5.2 6.2 103.7 30.7ماليزيا 
)1986   (

3.6 

 3.1 4.1 3.07 10.7 605.3 85.1كوريا 
 5.4 3.0 1.09 8.52 91.3 17.4سنغافورة  

 3.9 10.5 1.8- 0.24 148.6 19.9ايرلندا 
 9 4.7 1.9 2.74 161.5 49.9فنلندا 
 8.9/  3.05 0.72 82.7 21.0المجر 

.149المكسيك 
0 

626.0 -4.2 1.3 3.6 
)1988 (

2.3 
 

.203البرازيل 
0 

492.0 -3.41 -0.2 4.9 12.3 

 8.3 14.6 3.3 3.79- 72.4 19.8تشيلي 
 :genderstats.worldbank.org  World Bank online database: المصدر

رتبة الدول الناجحة من حيث التنافسية العالمية 
 

 1994 2005 
 31 34الصين 
 28 18ماليزيا 
 29 32كوريا 

 3 2سنغافورة  
 12 21ايرلندا 
 6 19فنلندا 
 37 41المجر 

 56 29ك المكسي
 51 43البرازيل 

 19 24تشيلي 
 IMD(World Competitiveness Yearbook 2005: (المصدر
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 & Application) تطبيق وتطوير التقنيات -3
Development of Technology) ) كمؤشر للبعد

) البيئي من التنمية المستدامة
كمؤشر ( (Entrepreneurship) روح المبادرة -4

) للبعد االجتماعي من التنمية المستدامة
 

 مؤشرين اقتصاديين ول والثانياأل ويعتبر المتغيران
لمخرجات المنظومة الصناعية ويؤشران بطريقة 

وبطريقة غير  ، مستوى الصناعات التقنية إلىمباشرة 
 لشركات التقنية والوظائف التقنية،مباشرة إلى عدد ا

بيانات  على  1 –الملحقويحتوي الجدول المرفق في  
والثاني  األول المتغيراقتصادية تعبر عن  مؤشراتلستة 

لي لمقارنة حيث تم جمعها من قواعد بيانات البنك الدو
الصين، كوريا، ماليزيا، سنغافورة، (الدول العينة 

، )وتشيلي ،البرازيلفنلندا ،المجر، المكسيك،  ،ايرلندا
إلى جدول المقارنة دولتان هما المملكة  أضيفكما 

.  العربية المتحدة واإلماراتالعربية السعودية 

يأخذ بهما  انن الثالث والرابع فهما مقياسؤشراأما الم
لقياس ) IMD( اإلداريالمعهد الدولي للتطوير 

وصفية تقاس من  اً التنافسية العالمية حيث يعتبران أرقام
صفر إلى عشرة تحصل المنظمة عليهما من خالل 

العديد من الخبراء المحليين في كل  إلىاستبيان يرسل 
.  دولة

التي طرأت على مؤشر الصادرات  ولمقارنة التغيرات  
وبطريقة علمية تم األخذ بمؤشر  1المدرجة في الملحق-

الصادرات العالية التقنية كنسبة من إجمالي المنتجات 
حيث أن استخدام النسبة لمقارنة الدول يعتبر المصدرة 

أفضل من استخدام القيمة النقدية لوجود فروق كبيرة في 

بمؤشر  األخذكما تم . حجم الصادرات بين دول العينة
 القيمة اإلنتاجية المضافة كنسبة من الدخل القومي ليمثل

وبصفة عامة فقد . نفسه لسببالقيمة اإلنتاجية المضافة  ل
في الموجودة قامت الدراسة بتحليل قيم جميع المؤشرات 

بطريقة علمية لتمثل فترات زمنية متباعدة  1الملحق-
تحليل زمني للعوامل تمكن الباحثين في ما بعد من عمل 

والسياسات التي طبِّقت في هذه الفترة وساهمت في إيجاد 
.    االقتصادي التغيير

نتائج الدول العشر بالنسبة  8 -6من  األشكالوتوضح 
سب ح" صادرات المنتجات العالية التقنية"لى مؤشر إ

نتائج الدول  11 -9من  األشكالكما توضح  القارة،
" نتاجالقيمة المضافة في اإل" بالنسبة إلى مؤشر العشر

الدول  مقارنة  13  -12وتوضح األشكال . حسب القارة
مع السعودية واإلمارات من حيث الصادرات العالية 

وتوضح األشكال . التقنية والقيمة المضافة في اإلنتاج
نتائج الدول من حيث تطبيق التقنيات وروح  15 -14

.   المبادرة

منتجات العالية التقنية تحليل مؤشر الصادرات من ال
للدول العينة 

 الصادرات العالية التقنية لعينة الدول نسبة 6الشكل-بين ي
خالل الفترة  من إجمالي المنتجات المصدرةاآلسيوية 

 م ويالحظ2003 –م 2002م ثم الفترة 1993 م -1992
دولتين آسيويتين ا اكبر هنا أن سنغافورة وماليزيا هم

دير المنتجات التقنية حيث على تصا ماقتصاده يعتمد
من نسبة المنتجات العالية التقنية المصدرة ارتفعت 

 إلىم 1993و 1992خالل % 45من حوالي  نغافورةس
ماليزيا  أما. م 2003و  2002خالل  %60حوالي

 إلىفي الفترة األولى % 40فارتفعت النسبة من حوالي 
.  في الفترة الثانية% 58

) من إجمالي المنتجات المصدرة(% ة التقنية لعينة الدول اآلسيوية الصادرات العالي  6 الشكل-
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China 6.11 6.84 23.31 27.1

Korea, Rep. 19.59 20.09 31.3 32.15

Malaysia 37.64 41.1 58.17 58.41

Singapore 44.54 46.49 60.32 58.75

East Asia & Pacific 15.77 17.28 31.47 33.31

1992 1993 2002 2003
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 world bank online data bases. http://genderstats.worldbank.org البنك الدولي: المصدر         
 

وبالنسبة إلى دول العينة الالتينية فتعتبر المكسيك هي 
ارتفعت الدولة الرائدة في تصدير المنتجات التقنية حيث 

م إلى 1993و 1992خالل % 11نسبتها من حوالي 
أما البرازيل فقد . م 2003و  2002خالل % 60حوالي

م إلى 1993و 1992خالل % 5ارتفعت من حوالي 
 )7انظر الشكل-(م  2003و  2002خالل % 12حوالي

 .

 

) ات المصدرةمن إجمالي المنتج(% الصادرات العالية التقنية لعينة الدول الالتينية  7 الشكل-
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Brazil 5.37 4.14 16.83 11.96

Chile 2.36 2.38 3.8 3.39

Mexico 11.15 11.51 21.38 21.34

Latin America & Caribbean 6.72 6.43 14.77 14.33

1992 1993 2002 2003

 
السابق : المصدر

وبالنسبة إلى دول العينة من القارة األوروبية فتعتبر 
ويبين . ايرلندا متفوقة منذ بداية التسعينات الميالدية

النمو العالي للمجر وفنلندا مقارنة مع باقي  )8الشكل(
. األوروبية دول القارة
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) من إجمالي المنتجات المصدرة(% وروبية الصادرات العالية التقنية لعينة الدول األ 8 الشكل-
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Ireland 36.5 40.02 40.63 34.47

Finland 9.33 11.15 24.2 23.75

Hungary 4.02 5.47 24.81 25.63

European Monetary Union 13.09 14.16 17.1 13.87

1992 1993 2002 2003

 
 السابق: لمصدرا 

تحليل لمؤشر القيمة المضافة في اإلنتاج لدول العينة  
يقوم البنك الدولي باحتساب القيمة المضافة في اإلنتاج 

كنسبة من الدخل القومي، وقامت الدراسة باحتساب 
وهي التغير في هذا المؤشر خالل فترات متباعدة 

م 2002 م ثم1993وم 1992م ثم 1983و م1982
اجل إظهار تغيرات حقيقية يمكن ربطها  م من2003و

يبين و. الحقا بسياسات تم تطبيقها خالل هذه الفترة
التغيرات التي حصلت على مؤشر القيمة  9الشكل-

المضافة في اإلنتاج لدول العينة من القارة اآلسيوية 
عدا كوريا  ويظهر فيه النمو لجميع دول العينة في ما

وتعتبر . م2002التي لم يوجد لها معلومات حتى عام 
كما يتضح وجود . الصين أفضل دول العينة تليها ماليزيا

م أدى إلى 2002م وعام 1993عامل خارجي بين عام 
  .تدن حاد في قيم هذا المؤشر على مستوى القارة ككل

) من الدخل القومي(% ة القيمة اإلنتاجية المضافة لعينة الدول اآلسيوي 9 الشكل-
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China 5.79 9.38 18.73 18.59 10.03 17

Korea, Rep. 0 0 0 0 7.6 4.79

Malaysia 5.6 7.87 7 14.58 4.06 8.26

Singapore -3.47 2.81 2.27 9.57 7.7 2.85

East Asia & Pacific 4.38 9.2 14.78 16.09 8.81 13.07

1982 1983 1992 1993 2002 2003

 
السابق : المصدر

فتعتبر تشيلي أفضل  أما بالنسبة إلى دول العينة الالتينية
حظ وجود تدٍن على مستوى كما نال. دولة تليها البرازيل

ككل في الفترة نفسها التي حصل فيها  الدول الالتينية

التدني الحاد في القارة اآلسيوية مما يرجح وجود عامل 
على قيم هذا المؤشر للعديد من دول العالم  خارجي أثر

 ).10انظر الشكل-(
) من الدخل القومي(% القيمة اإلنتاجية المضافة لعينة الدول الالتينية  10 الشكل-
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Brazil -0.18 -5.85 -3.59 9.01 1.4 2.7

Chile -20.96 3.1 11.41 7.26 2.2 3.3

Mexico -2.74 -7.84 4.16 -0.67 -0.7 -2

Latin America & Caribbean -2.3 -3.27 3.08 3.35 -1.7 2.14

1982 1983 1992 1993 2002 2003

 

 السابق: المصدر    
وبالنسبة إلى دول العينة من القارة األوروبية فلم تتوفر 

م ويبين 2002و 1992المعلومات سوى في عامي 
مدى تفوق ايرلندا مجددا على جميع دول  11كل-الش

هاتين أوروبا تليها فنلندا حيث يظهر نمو واضح في 
بالرغم من هبوط قيم هذا المؤشر على مستوى  الدولتين

.     القارة ككل
 

) من الدخل القومي(% القيمة اإلنتاجية المضافة لعينة الدول األوروبية  11 الشكل-
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Ireland 27.33 31.9

Finland 21.24 23.97

Hungary 23.1 22.7

European Monetary Union 23.2 20.13

1992 2002

 

 السابق: المصدر      
إن ما يستنتج من التحليل السابق هو أن جميع الدول   

العينة بصفة عامة قد طرأ عليها نمو واضح في 
صادراتها للمنتجات العالية التقنية باإلضافة إلى القيمة 

المضافة في اإلنتاج خالل الثمانينات والتسعينات 
الميالدية مما يؤكد وجود عوامل ساعدت على إيجاد هذا 

ومن المعروف أن جميع هذه . ه الفترةالنمو خالل هذ
الدول بدأت في إنشاء مناطق للصناعات التقنية خالل 

ماعدا ايرلندا والتي بدأت ذلك في (هذه الفترة 
مما يشير إلى وجود عالقة قوية بين إنشاء ) السبعينات

.   مناطق الصناعات التقنية واالرتقاء الصناعي
بالنسبة  ولتقييم وضع المملكة العربية السعودية

لمؤشرات الصادرات والقيمة المضافة تم احتساب قيم 

لفترات ل نفسها و واإلمارات للمؤشراتالسعودية 
ومن خالل مقارنة تلك ).  1الملحق- انظر(ذاتها الزمنية 

البيانات يظهر أن المملكة العربية السعودية تعتبر بعيدة 
نسبيا عن دول العينة من حيث تصدير المنتجات العالية 
التقنية ومن حيث مستوى القيمة المضافة في منتجاتها 
مما يشير بوضوح إلى قلة وجود صناعات تقنية بها، 

ومن المعروف أن دول العينة تركز على إيجاد تكتالت 
صناعية للصناعات التقنية من خالل توفير البنية التحتية 

المناسبة لها وهو ما تفتقد إليه المملكة وباقي الدول في 
وتمثل ). Porter 2003 b(لتعاون الخليجي  مجلس ا

اإلمارات العربية المتحدة خروجاً عن نسق دول مجلس 
التعاون األخرى وذلك بعد إنشائها لمدينة دبي لالنترنت 
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حيث يظهر تغير أدائها نسبيا وذلك الرتفاع أدائها خالل 
السنوات األخيرة وتفوقها على المملكة العربية السعودية 

 12انظر الشكل-(كانت أدنى منها وذلك بعد أن 
 ). 1والملحق-

دول العالم  مع  اإلماراتالسعودية ومقارنة : الصادرات العالية التقنية 12 الشكل-
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East Asia & Pacific 15.77 31.47

Latin America & Caribbean 6.72 14.77

World 17.2 21.08
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Saudi Arabia 0.05 0.35

1992 2002

 
السابق : المصدر

نمو القيمة المضافة في اإلنتاج  13ويوضح الشكل-
لماليزيا والمملكة حيث يظهر فرق النمو وتخطي 

 ماليزيا

 .الميالدية مانيناتللسعودية في نهاية الث

 
 )$القيمة الحالية (مقارنة بين ماليزيا والسعودية : القيمة اإلنتاجية المضافة 13 الشكل-

0.00E+00
5.00E+09
1.00E+10
1.50E+10
2.00E+10
2.50E+10
3.00E+10
3.50E+10

Malaysia 5.20E+09 5.93E+09 1.53E+10 1.73E+10 2.90E+10 3.22E+10

Saudi Arabia 7.54E+09 8.15E+09 1.23E+10 1.20E+10 1.95E+10 2.18E+10

1982 1983 1992 1993 2002 2003

 

 السابق: المصدر                        
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تحليل لمؤشرات روح المبادرة وتطوير وتطبيق التقنية 
تشير النتائج البيانية لهذين المؤشرين أن الدول العشر 

ل العينة لديها أرقام أعلى من غيرها حيث تعتبر التي تمث
أعلى من خمسة من (في الشق األعلى من المقياس 

أي أن جميع هذه الدول لديها توجه فعلي من ). عشرة
أعلى مستويات الدولة لتطبيق وتطوير التقنية ولزرع 

وتفعل تلك الدول . روح مبادرة األعمال في اقتصادها

ز والتوعية المستمرة في ذلك من خالل الدعم والتحفي
ويوضح . جميع مستويات التعليم والقطاعات اإلنتاجية

) Entrepreneurship(مقياس روح المبادرة  14الشكل-
م وتعتبر 2004إلى  1996للدول العينة خالل الفترة 

جميع دول العينة عالية نسبيا حتى عند مقارنتها مع دولة 
. صناعية كبرى مثل اليابان

) مقارنة مع اليابان(وح المبادرة في الدول العينة ر 14 الشكل-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 World Competitiveness Yearbook 2005 IMD: المصدر     

مقياس تطوير وتطبيق التقنية للدول  15-ويوضح الشكل
العينة والتي تعتبر أيضا عالية نسبيا مقارنة مع دولة 

 .بولندا مثل
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ر وتطبيق التقنية في الدول العينة تطوي 15 الشكل-
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 السابق: المصدر

 

 
 
 
 
 

الناجحة  الخصائص التي تشترك فيها الدول. 3-3
في تنمية الصناعات التقنية 

إن النجاح االقتصادي للدول التي استعرضتها الدراسة 
يمكن أن يعزى إلى دور الصناعات  هذا الفصلفي 

، والتي أسهمت قنيةالتالصناعات ومناطق  ،التقنية
توسيع القاعدة االقتصادية وزيادة  بإيجابية كبيرة في

 فية جيدة عالية الدخل،الناتج اإلجمالي وخلق فرص وظي
وذلك من خالل تطوير منتجات تقنية متقدمة وقيمة 

ملخصات على  2ويحتوي الملحق -. مضافة جيدة 
  .تجارب الدول العينة في تنظيم تنمية الصناعات التقنيةل
 

لى تفعيل يع الدول التي تناولتها الدراسة إلقد سعت جم
مدعومة بجميع الوسائل المتاحة  ،مبادرات وطنية قوية

بهدف إيجاد وتنمية صناعات تقنية منافسة ذات  ،للحكومة
مناطق للصناعات  إنشاءطابع تصديري، حيث كان 

التي استخدمت للوصول  األدواتهذه  أهم إحدىالتقنية 
ويعرض هذا الفصل من الدراسة . لمنشودلهدف اإلى ا

تلخيصاً لمحاور اآللية التي اتخذت لتفعيل هذه المبادرات 
وتحقيق األهداف والتي برزت كعوامل مشتركة بين 

.    جميع الدول التي تمت دراستها
 
:  الدعم القوي للمبادرات. 3-3-1

تشترك جميع الدول التي تناولتها الدراسة في وجود قرار 
يهدف إلى تحويل الدولة إلى  ، الهرم السياسي من أعلى

ولتحقيق ذلك الهدف .  اقتصاد مبني على المعرفة والتقنية
يات طورت آلو ،وضعت سياسات واستراتيجيات

تغيير للعديد من األنظمة تفعيلها بما في ذلك ل وكيانات
تشريعات جديدة تالئم بيئة  التي كانت سائدة أو إدخال

هذا ولم تكن الجهود . هدافألللوصول إلى ا التوجه
مشتركة بين  كانت جهوداً متكاملة بعضها بلمنعزلة عن 

على تنسيقها  وحرص عند وخاص القطاعين الحكومي
  .واحدةغاية إلى صول لولتهدف وطنية منظومة  جعلها

 امل إعادة تأهيل البنىيضاف إلى هذا التنسيق والتكو
الصناعة أو  التحتية سواًء كان ذلك مختصاً بالتعليم أو

التجارة أو الخدمات العامة والخاصة بما يواكب ويالئم 
يئة توفر محيطاً مثالياً للوصول إلى ويشجع على خلق ب

كثير من  التخصيص عنهذا وال تغفل برامج .   لهدفا
فع والتي أسهمت في ر ،القطاعات الخدمية العامة

بشكل تنافسي يكفل  ،ة واإلنتاجية وتحسين األداءالكفاء
  .للخدمةيادة الكم والنوع ز
 
:  اإلعالم .3-3-2

مما ال شك فيه أن الدعم اإلعالمي للمبادرات التي 
يصال لدول كان بمثابة الذراع األيمن إلأطلقتها تلك ا

هذه األفكار إلى أذهان مواطنيهم وغيرهم من 
 ناعة لتبنيها والمشاركة في إدارةالمستثمرين وإيجاد ق

إلى  النجاح الوصولأسباب  لقد كان من بين  .عجلتها
الدولة أو خارجها  كانوا داخلذوي العالقة سواًء 

 ،وبالتالي توطينها التقنية،تثمرين األجانب وناقلي مسكال
لقد لعب اإلعالم دوراً .  والعمل على تطويرها محلياً 

شر تفاصيل ون ،محليا وعالمياحيوياً في نقل الصورة 
اخ االستثماري المن ف بمميزاتوعرَّ هذه المبادرات 

بت إليها نواة التقنية حتى جذ ،واالقتصادي لهذه الدول
كما أسفرت تلك الجهود اإلعالمية عن   والتصنيع،

األفكار اهتمام المواطنين بتلك  توليد قناعات أفضت إلى
  .بهاوااللتزام  والمبادرات
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الدعم المادي وتهيئة البيئة التشريعية  .3-3-3
:  والتنظيمية

تخاذ الدعم الدول التي تناولتها الدراسة في ا جميعتشترك 
لمبادرات وذلك من الحكومي القوي كوسيلة إلنجاح تلك ا

المساندة البنية التحتية والخدمات  تمويل مستلزماتخالل 
لقد وفرت تلك الدول  .التقنيةفي مناطق الصناعات  كافة

يع بيئة ومناخاً عملياً مالئماً ساعد في نمو المعرفة والتصن
ة البيئة التشريعي هذا النجاح تهيئة التقني وقد ساهم في

حترام المصالح الوطنية والتنظيمية القائمة دوماً على ا
ألموال والتقنية من وجذب رؤوس ا ،بالدرجة األولى
صياغة عدد من األنظمة  تولذا فقد أعيد خارج البالد، 

والتشريعات لتتماشى والتوجه الهادف إلى احتضان 
ولم يقتصر   ،الذي قامت عليه،  والفكر المعرفي التقنية

األمر على إعادة الصياغة بل سنت قوانين جديدة لخدمة 
  .تحقيقهاهذه المبادرات والتحفيز على 

 
:  طراف المعنيةلألتقديم التسهيالت والحوافز  .3-3-4

والكثير  اقتصادياً،لقد اهتمت جميع دول العالم المتقدمة 
في  ، ا بالنمو االقتصادي المتسارعمن الدول المشهود له

 تقليل اعتمادها على الصناعات التقليدية المعتمدة أساساً 
العاملة ذات  واأليدي ،ورأس المال ،على المواد الخام

ذلك زاد االعتماد على المهارات المنخفضة،   وبدالً من 
الصناعات المعرفية المعتمدة على األيدي العاملة ذات 

 ، ونتائج األبحاث والتطوير التقني ، المهارات األعلى
ففي عدد  وغزارة،مات المتاحة بسهولة ويسر والمعلو

 وبريطانيا،ات المتحدة األمريكية الوالي: من الدول مثل
الهند وماليزيا تستخدم  الصين، الجنوبية،كوريا  اليابان،

الحوافز االقتصادية بأشكال مختلفة كأداة سياسية 
ر في القطاعات الستثمااقتصادية فاعلة لتشجيع ا

ناعات المعرفية العالية الص وخصوصاً فياالستراتيجية 
بتشجيع صناعاتها التقنية  وتقوم تلك الدول حالياً   التقنية،

مناطق الصناعات التقنية ومن ثم ربط  إنشاءمن خالل 
مما  ، بها العديد من الحوافز االقتصادية والتسهيالت

 Special Economic( يجعلها مناطق مميزة اقتصادياً 
Zones  .(

 
في كل  وتقوم مناطق الصناعات التقنية المميزة اقتصادياً 

دولة بدور كبير في تحقيق إسهامات اقتصادية 
وزيادة  ، مثل تنويع القاعدة االقتصادية ،واجتماعية

، .وتوفير فرص عمل جيدة ، الدخل الوطني
 

 وقد قامت هذه الدراسة بجمع هذه الحوافز االقتصادية
دم في قَ المرتبطة بمناطق الصناعات التقنية حيث يُ 

لما هو موجود في دول العينة  ملخص) 3(المحلق 
. باإلضافة إلى عدة دول أخرى

 

 
:  االستمرار في الدعم المادي .3-3-5

ومواصلة  ، لعل االستمرار في تقديم الدعم المادي
وتطوير األنظمة والتشريعات بما يالئم  ، توفير الحوافز

من أبرز سمات  يرات التقنية واالقتصاد إجماالً متغ
وهي نفسها سبب  لدول التي استعرضتها الدراسةا

بتحمل  لم تكتفيالحكومات في تلك الدول ف  .نجاحها
للبنى التحتية والوقوف عند المراحل  التطويرتكاليف 

ط بل استثمرت في دعم مبادراتها البدائية لهذه الخط
  .المبادراتمها بإنجاح هذه لتزابأشكال متعددة مؤكدة ا

 
الصناعات ذات القيم  النمو المستمر في  .3-3-6

:  إضافةاألكثر 
ة جداً يعتبر محور القيمة المضافة من المحاور اله  ام

التركيز على حيث يتم ، نجاح هذه المبادراتإل
وبذلك قامت  ،الصناعات التي توفر قيمة مضافة أكثر

واالستمرار  ،النموالدول التي عرضت إليها الدراسة ب
 ،في تنمية الصناعات التي تتوفر فيها قيمة مضافة أكثر

. سياً أو أفقياسواًء كان ذلك النمو رأ
 
 

في بناء التنافسية  العينةاستراتيجيات الدول . 3-4
الصناعية 

التي نجحت في بناء ميزاتها  العينةلقد اعتمدت الدول   
على  ،والتوسع في اإلنتاج والتصدير ،التنافسية

التنمية  أسساستراتيجية صناعية واضحة مبنية على 
وهي االرتقاء بمستوى الصناعة المحلية  ،المستدامة

 العالية التقنية هي العصب الرئيسلتكون الصناعات 
وتحسين المستوى  ، االقتصاد الوطني إلنعاش

 العينةواتبعت الدول  ،  والمحافظة على البيئة،المعيشي
 -1: التنافسية الصناعية وهمامنهجين عامين لبناء 

، جذب االستثمارات األجنبية والشركات العالمية
االعتماد  -2وتركيز الجهود لجذب الصناعات التقنية، 

اتها على الشركات والمؤسسات المحلية وبناء قدر
التوسع التدريجي من الصناعات المتدنية  الذاتية على

 ، قنيةالصناعات المتوسطة والعالية الت إلىالتقنية 
والطاقات  ، للموارد الطبيعية مثلاألواالستغالل 

البنية  يتطلب تطويروكال المنهجين . البشرية الوطنية
ومناهج  اإلنتاجوطرق  ،والتشريعات واألنظمةالتحتية 
 ،وتكوين البنية التحتية للتكتالت الصناعية ،التعليم

ودون  ،وبخاصة سوق المال ،وتهيئة المناخ االستثماري
لنوع من االستثمار تصبح االستثمارات األجنبية هذا ا

مجرد استغالل للموارد الطبيعية في إنتاج مواد خام أو 
وبين هذين المنهجين يكمن . صناعات متدنية التقنية

االستيراد  :قرار صعب بين خيارين بسيطين وهما
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تطوير القدرة  وأ .المستمر ألحدث التقنيات الجاهزة
  .هاوتصنيع توطينها وتطويرهاالتقنيات و المحلية لنقل

 
الخيارين يعتبر وضعاً غير تركيز الجهود على أحد  إن

هو استخدام الخيارين بنسب  فاألمثلسليم اقتصادياً 
ومستوى التنمية الذي وصل  ،متفاوتة حسب نوع التقنية

وعلى . في مرحلة زمنية معينة ،االقتصاد الوطني إليه
ماليزيا وسنغافورة سبيل المثال فهناك دول نامية مثل 

اعتمدت بطريقة مباشرة على  أمريكاوبعض دول جنوب 
 transnational(الشركات العالمية  جذب استثمارات
corporations (م صادراتها من احجأتها والتطوير قدر

الصناعات التقنية، بينما اعتمدت دول مثل تايوان وكوريا 
 األجنبيةالجنوبية على تقليص دور االستثمارات 

كفة الشركات والمؤسسات المحلية  لمباشرة لترجيحا
).    UNCTAD  2003(لالرتقاء بمستوى الصناعة 

عملية االرتقاء بمستوى الصناعة يتطلب العديد من  إن  
إنشاء  ،والتي من أهمها تنمية الموارد البشرية ،العناصر

وضع استراتيجية  ،البنى التحتية الحديثة المتطورة
توفير و ،يل سياسات حكومية سليمةتفع ،صناعية طموحة

 األجنبيةالدعم المالي والمحفزات لجذب االستثمارات 
مع وضع  ،المباشرة التي تركز على الصناعات التقنية

آليات ربط قوية بينها لتفعيلها كمنظومة واحدة تعمل 
.  لهدف وطني موحد

 
التي تم دراستها في هذا العشر العينة  قامت الدوللقد 

لى ت قوية لتحويل اقتصادها إيل مبادراالبحث بتفع
اقتصاد مبني على الصناعات التقنية وتتلخص جميع 

: المبادرات في ثالثة عناصر رئيسة هي
التخطيط طويل المدى  -1
الدعم والتحفيز الحكومي   -2
إنشاء البنية التحتية المناسبة  -3

 
 ويعتبر وجود البنية التحتية والبيئة المناسبة عامالً 

التقنية التي تعتمد على تكتلها في  للصناعات اً أساسي
ومنافسة  قوية متكاملةصناعة  يجعلهامما مكان واحد 

 ،االبتكارعلى درة قلاازيادة إلى  يؤديا موهذا م ،عالمياً 
.  والتنمية المستدامة في الدولةوالتنافسية  واإلنتاجية
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تجارب دول العينة : الرابعالفصل 
لصناعات العشر في إنشاء مناطق ا

 التقنية
 
إن مناطق الصناعات التقنية جزء ال يتجزأ من  

ولذا . التنمية المستدامةالتي تساهم في المنظومة الوطنية 
أن ترتقي  نامية-وبخاصة الدول الفحين تقرر أي دولة -

بمستوى اقتصادها الوطني من خالل الصناعات التقنية 
اً يصبح موضوع إنشاء مناطق للصناعات التقنية أمر

فمناطق الصناعات التقنية تعتبر . واضح األهداف
المكان الذي تتوفر فيه البنية التحتية والخدمات المساندة 

تفعل تكوين التكتالت الصناعية والدعم والحوافز التيُ 
التقنية والتي بدورها تأثر على زيادة صادرات المنتجات 

التقنية وترفع من مستوى اإلنتاجية والقيمة المضافة 
دد الوظائف العالية األجر،  وكل هذا يصب في آخر وع

األمر في زيادة الناتج اإلجمالي وبالتالي تنمية االقتصاد 
 .Porter M 1990) (Porter M, and S(الوطني 

Stern 2003   .(
 

ليس نظرية علمية بل هو حقيقة السابق إن الطرح 
باإلمكان معاينتها على ارض الواقع عند زيارة أي دولة 

الدول التي سبق اإلشارة إليها في هذه الورقة،  من 
دولة في العالم يوجد بها  191وبالرغم من أن هناك 

إال أن هناك عدداً ومناطق تقنية، تقنية صناعات مناطق 
فقر ألسباب عديدة منها ال في إنشائهامنها لم تنجح 

. والحروب أو عدم وجود الدافع
 

صناعات ويقدم هذا الفصل نبذة عن بعض مناطق ال
وبالرغم من وجود مناطق . التقنية في دول العينة العشر

كثيرة في كل دولة إال أن فريق البحث اكتفى بعرض 
المناطق الحديثة التي توفر لها معلومات مناسبة تم 
جمعها، إما من خالل زيارات ميدانية سابقة أو من 

، على االنترنت خالل جمع مستندات مطبوعة وصفحات
لتجارب هذه  اً الفصل في نهايته ملخصكما يقدم هذا 

.  الدول
مناطق الصناعات التقنية بسنغافورة . 4-1
 Singapore(التقنية في سنغافورة  العلوم تعتبر منطقة  

Science Park ( واحدة من النماذج األولية التي تم
تطبيقها في اقتصاديات الدول النامية،  لقد تم اقتراح هذا 

عينات الميالدية لدعم المبادرة النموذج في نهاية السب
الحكومية، لتوجيه التنمية االقتصادية نحو استغالل 

الوطني لهذه المبادرة  وإن السيناري. التقنيات الجديدة
ينطلق من كون أن الصناعات المكثفة العمالة قد قامت 

ولكنها لن تخدم سنغافورة  بدورها في توظيف المواطنين
د ولكون الدولة في المستقبل لصغر مساحة البال

اصبحت هي اآلن المركز ) الصين(المجاورة لها 
المفضل للصناعات التقليدية ذات الكثافة العمالية، وكون 

التقنية والتي الصناعة ان مستقبل سنغافورة يكمن في 
القطاع األكبر، وكون أن نشاط البحث تدريجيا أصبحت 

ل طريق الصحيح لمستقبالوالتطوير بدأ يضع أقدامه على 
.  البالد االقتصادي

 
هكتار  112لتغطية المذكورة  صممت المنطقة التقنيةو

لكي يتم تطويرها في أربع مراحل، حيث بدأ البناء في 
يناير  17م، وافتتحت رسمياً في 1982أبريل  19

هكتاراً  30كانت مساحة المرحلة األولى حيث م، 1984
 مبنى لشركات غالبيتها تعمل في مجال تقنية 20ضمت 

 20المعلومات، أما المرحلة الثانية فغطت مساحة قدرها 
م، وتضمنت 1993هكتاراً وقد بدأ البناء فيها في أبريل 

رعاية بهذه المرحلة شركة إدارة الحاضنات، التي تقوم 
الشركات الجديدة العالية التقنية، وحديقة علمية تسمى 

،  التي قد تكون أول منشأة بحث وتطوير في )تيلي تيك(
يا مختصة بمجال االتصاالت، وقد خصص للمرحلة آس

.  هكتاراً  15الثالثة منطقة مساحتها 
 

وتقوم إدارة منطقة الصناعات التقنية بسنغافورة بتشجيع 
كل المنشآت الصناعية ومنشآت البحث والتطوير،  
باتخاذ مكان لها داخل المنطقة التقنية، باستثناء تلك 

سعة المساحة، أو تلك المنشآت التي تحتاج إلى أراٍض وا
. التي قد تؤثر على البيئة

: و تتضمن معايير اختيار المنشآت المتقدمة ما يلي 
a.  نسبة ميزانية البحث والتطوير إلى ميزانية التشغيل

. الكلية
b.  نسبة حملة الدرجات العلمية إلى غيرهم ، وعدد

 .حملة الدكتوراه والماجستير
c. محتوى التقنية وحجم رأس مال المشروع . 
 

لقد وصلت منطقة الصناعات التقنية في سنغافورة إلى 
شركة يعمل  300مكانة بارزة حيث يقطن فيها أكثر من 

مهندس، وباحث،  وعالم،   7000بها أكثر من 
%  16منهم من حملة البكالوريوس، و % 52وموظف،  

منهم من حملة الدكتوراه،  % 12من حملة الماجستير، و
تبة الثانية في المسح الذي وقد حصلت المنطقة على المر

م للمناطق الصناعية التقنية األكثر 1997أجري في عام 
.  جذبا للشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادي

 

وكحال مناطق الصناعات التقنية األخرى فإن منطقة 

الصناعات التقنية بسنغافورة تمتاز بسهولة إمكانية 

فالمنطقة .  الوصول إلى الجامعات،  ورفاهية الحياة فيها
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تقع بجانب الجامعة الوطنية لسنغافورة، وبالقرب من 

نان يانق وجامعة معهد  معاهد تقنية أخرى، مثل

، سنغافورة المتعددة التقنيات، ومحاطة باإلسكان الجيد

والمالعب الرياضية، إضافة إلى مستشفى  والمدارس،

. ومركز تجاري
وقد ساهمت مجموعة من العوامل المهمة في وصول 

 المرحلةمنطقة الصناعات التقنية بسنغافورة إلى هذه 
: منها

بيئة وطنية مشجعة للبحث والتطوير  -1
 دعم مباشر وقوي من الحكومة -2
 فريق إداري متميز -3
 معرفة باألسواق -4
 أسعار تأجير منافسة -5

والتي تعتبر من أصغر دول استطاعت سنغافورة -
ج في االرتقاء إلى أعلى مستويات االنتا  العالم مساحة-

صناعات على والتنافسية العالمية من خالل تركيزها 
متوسطة وعالية التقنية، وتمكنت سنغافورة من ذلك 

بعد تفعيل الحكومة السنغافورية لمبادرة وطنية 
مدعومة شملت إنشاء عدة مناطق صناعات تقنية ذات 
معايير عالمية في البالد بما فيها منطقة العلوم والتقنية 

نت سنغافورة من خالل هذه وتمك. في سنغافورة
المناطق من جذب االستثمارات األجنبية المباشرة 
وتوظيف آالف المواطنين من مهندسين وباحثين 
وموظفين مما ساهم في دعم التنمية االقتصادية 

وتركز مناطق الصناعات .  المستدامة بسنغافورة
التقنية في سنغافورة على تقنية المعلومات 

نيات والتقنية الحيوية ويوجد بها واالتصاالت وااللكترو
نظام متطور لقبول المنشآت في هذه المناطق يهدف 

إلى انتقاء المنشآت التي تركز على انتاج التقنيات 
. العالية



)32 (

مناطق الصناعات التقنية بماليزيا . 4-2
 Kulim Hi-Tech( للتقنية العاليةمدينة كوليم  -1

Park(  
م وهي أول مدينة 1996افتتحت المدينة رسمياً في عام 

مدينة كوليم  وتقع فيلصناعة التقنيات العالية في ماليزيا 
كيدا دارول أمان في الشمال الغربي من شبه الجزيرة 

 3600( هكتار 1480الماليزية وبمساحة إجمالية قدرها 
بيثروث  كم شمال26وتقع المدينة على بعد ) فدان 

. كم من مطار بيان ليبز الدولي 36كونتيز و 
 

هو  التقنيةأحد األهداف األساسية لمدينة كوليم إن 
 )م2020رؤية عام ( المضي بالبالد نحو تحقيق 

بماليزيا لتصبح دولة صناعية كاملة في ذلك التاريخ، 
ة نمدي(  ها سوف تصبحأنعلى لمدينة إلى اوينظر 

تهدف إلى جمع ما يتعلق بصناعة  ،العلمية   )المستقبل
 ة في مجاالت اإللكترونياتوبصفة أساسي، التقنيات
الميكانيكية، االتصاالت، أشباه  ء، الكهرباالمتقدمة

ألبحاث والتطوير، ونشوء ا ،لمواد المتقدمةاالموصالت، 
الصناعة، البحث : تشتمل أعمالها على، والتقنيات

، التعليميةوالتطوير، تطوير المرافق، المعاهد الطبية و
. المرافق الترفيهية

 
مناطق متخصصة تغطي  6على  مل المدينةتوتش

ويعتمد اختيار الصناعات المستهدفة في  .مساحتها الكلية
: على المعايير التالية وفقاً لعالقتها بالتقنيات  المدينة

تقديم وتطوير تقنيات عالية مع درجات أعلى لسير  -
 .العمليات الصناعية كنشاط لها

بمجاالت  عالقة الذي له والتطوير ثدعم البح -
 .مدينةتركيز ال

 .إعادة الهيكلة الصناعية بكاملها فيالمساهمة  -
 .استخدام المصادر والمواد العلمية الداخلية المتاحة -
 .تطوير الصناعات المساندة المناسبة -
 .الصناعي التواصلتشجيع وتطوير  -
 .التعاون مع الجامعات و معاهد األبحاث العلمية -

 :على ما يلي في هذه المنطقة وتشتمل أنشطة الشركات
 .الصناعات الكهربائية المتقدمة -
 .نتاج خدمات الفحص والتحليلإ -
 .صناعة المعالجات الطبية والعلمية -
 .صناعة معدات الميكنة و ضبط اإلجراءات -
 .التطبيقات البصرية والبصريات اإللكترونية -
 .الصناعات التقنية و اإللكترونية -
 .المواد المتقدمة -
  )MSC( مدينة ملتيميديا سوبر كوريدور-2

الماليزية  قامت الحكومةيعتبر هذا المشروع الذي 
بالمبادرة بتقديمه ألول مرة واحداً من أكثر المشاريع 

في مجال تقنية المعلومات  التي تحمل أسباب النجاح،
واالتصاالت في العالم، حيث جاء هذا اإلنجاز تتويجاً 

لرؤيتها  لجهود القيادة السياسية في ماليزيا ونتاجاً 
لهذا المشروع استراتيجية ضرورية من أجل  واعتبارها

م والتي اعتمدتها 2020تحقيق الخطة المستقبلية لعام 
باألمة الماليزية إلى مصاف الدول  لالرتقاءالحكومة 

. المتقدمة بحلول ذلك العام

 750 ةعلى مساح ملتيميديا سوبر كوريدوريقع مشروع 
 تبدأ من منتصف كوااللمبور عند) كلم 15×50(  2كلم

شماالً وحتى مطار ) برج بتروناس (البرجين التوأمين 
وتهدف ماليزيا من .. كوااللمبور الدولي الجديد جنوباً 

خالل هذا المشروع إلى جذب كبريات الشركات العالمية 
لنقل مراكز صناعة تقنية المعلومات الخاصة بها إلى 

ماليزيا مع القيام بأعمال البحوث وتطوير التقنيات 
الجديدة وتصديرها من قاعدتها الجديدة في والمنتجات 

يقدم كما . مشروع الملتميديا سوبر كوريدور الماليزي
المشروع مناخاً جديدا مالئما لنمو وتطوير صناعة تقنية 

المعلومات الماليزية المحلية واالرتقاء بها إلى مصاف 
وغاية المشروع هي تحويل . المستويات العالمية

قتصاد زراعي إلى اقتصاد من االماليزي االقتصاد 
 المستدامة فيالتنمية االقتصادية  عجلة صناعي لدفع

إلى اقتصاد معرفي يعتمد على وتحويلها  اماليزي
. والبحث والتطوير  التقنيةوالمعلومة 

  
ويمثل الملتميديا سوبر كوريدور خطة طويلة المدى يتم 
دعمها بواسطة الحكومة الماليزية وقادة العمل التجاري 

من ن الحكومة الماليزية هي أوبالرغم من  ، لبالدبا
أسس مشروع الملتيميديا سوبر كوريدور إال أن القسم 

األكبر من المشروع يتم تنفيذه بواسطة القطاع الخاص 
شركة  األساسينومن أهم المساهمين ، الماليزي

التي قامت بتنفيذ شبكة االتصاالت  ،االتصاالت الماليزية
أما المكاتب  ، سوبر كوريدور الخاصة بالملتميديا

ها ؤفقد تم بنا ساكن وغيرها من األمور الالزمةوالم
 . بواسطة مجموعة من شركات التطوير الماليزية

 
 IAP(  مجلس استشاري عالميلهذا المشروع الضخم و

يضم شخصيات مرموقة من قادة العمل التجاري ) 
وكبريات الشركات باإلضافة إلى مجموعة من 

تطوير الهيئة وتقوم . ن المتخصصيناألكاديميي
)MDC( هصالحيات لتطوير وأعطيتإدارة المشروع ب 

وتقوم الهيئة بمنح   .هوجذب المستثمرين للدخول في
 MSC-Status( تفضيلي يتكون من حوافز ودعم وضع

للشركات التي ترغب في تحويل نشاطها إلى السوبر ) 
الماليزية بالتعاون مع الحكومة  -كوريدور، وتقوم الهيئة
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مبادرات داعمة ب -ووكاالتها وكذلك القطاع الخاص 
مؤسسات التسويق، تطوير الكوادر : للمشاريع مثل 

البشرية، التدريب والتأهيل، مراكز البحوث وتوفير 
رؤوس األموال ومراكز رعاية مشاريع تقنية 

. المعلومات
 

يتم منح الشركات التي تستوفي شروط الملتيميديا سوبر 
و )  (MSC-STATUSوضعاً خاصاً  كوريدور

بحسب القانون الماليزي المنظم للضمان فإن الشركات 
هذا الوضع تتمتع بالعديد من المنح و  مثل التي تمنح

: الحكومة بالتالي وتلتزمالمزايا المالية و غير المالية، 
بنية تحتية لخدمات المعلومات والشبكات بأفضل  •

 .المواصفات العالمية
ين و يغير محدود من المحل ددٍ ف عالسماح بتوظي •

 .األجانب ذوي الخبرة
 ، للشركات األجنبية دون أي قيودبالنسبة حرية التملك  •

 .و إعفائها من شروط الملكية المحلية في هذا المجال
استقطاب رؤوس األموال العالمية والحق في بالحرية  •

 .االقتراض من مصادر خارجية
من الضريبة لفترة تقديم حوافز مالية تتضمن اإلعفاء  •

الدخل مع  تشمل ضريبةقد تصل لعشر سنوات 
اإلعفاء من الرسوم والجمارك على مدخالت تقنية 

 .المعلومات
توفير قوانين حماية الملكية الفكرية والقوانين المنظمة  •

 .الستخدام الشبكة االلكترونية
 .عدم وجود أي نظام للرقابة على االنترنت •
عار تنافسية على توفير خدمات االتصاالت بأس •

 .مستوى العالم
إرساء مشاريع البنية التحتية على الشركات المساهمة  •

في المشروع والتي تستخدم السوبر كوريدور كمركز 
 .إقليمي لها

إنشاء مؤسسة تسويقية مركزية ممثلة لكل الشركات  •
 .المساهمة في المشروع

مدينة ماليزيا للتقنية  -3
مة أن المستثمرين بدأت الفكرة عندما الحظت الحكو

المحليين يهاجرون إلى كمبوديا وفيتنام والصين وتايوان 
لالستثمار في منتجات تقنية، أي أن هناك هجرة لرؤوس 

 األموال الوطنية مما دفع الدولة إلى تبني هذه المدينة
ولكن في اتجاهات مختلفة عن ما هو موجود في  التقنية

 والتيوديا، الدول المنافسة مثل الصين وتايوان وكمب
األيدي العاملة لتدني أجور يصعب التنافس معها نتيجة 

 عليهو  .األراضي من ناحية أخرى وقلة تكلفة ،من ناحية
التي ال  ةـة إلى المجاالت التقنيـــذه المدينـــت هـــتوجه
   تركز

 

وخصوصاً المجاالت عالية  ، ا الدول المجاورةعليه
س تتجلى أهمية التميز وفي هذا االتجاه المدرو ، التقنية

 وذلك ية، في مجاالت مؤهلة للمنافسة في السوق الدول
وال نطلق من دراسة للسوق العالمية ت تختيار مجاالال

 .على الحاجات المحلية فحسب فتتوق

شركة أغلبها محلية بمشاركة  100المدينة يقطن ب

 آالف فرصة عمل 4المستثمر األجنبي مما أتاح نحو 

لتقليل شديدة، وقع هذه المدينة بعناية تم اختيار محيث 

الحاجة إلى تكاليف تتعلق بالخدمات المطلوبة مثل 

فعلى سبيل المثال وجودها  ، اإلسكان وشبكة الطرق

بالقرب من كوااللمبور وفر خدمة القطارات بالقرب 

 . وكذلك وحدات سكنية حول مشروع المدينة ، منها

التي  كافة اتالخدمماليزيا للتقنية يتوفر في مدينة 
 ، الخدمية المدينة الترفيهية منها أون في ويحتاجها العامل

وهنا يشار إلى أن العمل في المدينة يستمر ألوقات 
ب على العاملين الخروج منها بشكل مما يصعِّ  ، طويلة

وبالتالي فإن  ، يومي للبحث عن الترفيه والخدمات
 اً عامل استقرار مهميعتبر  إيجادها داخل المدنية

فالبيئة المتكاملة تخفف من  ، للمستثمرين اً ومشجع
  .الضغوط على العاملين

بتوجيه من رئيس الوزراء ماليزيا للتقنية بدأ تنفيذ مدينة 
وقد والتقنية، و من وزير العلوم إلنشاء حدائق العلوم 

ويشار  ، تطلب ذلك إنشاء إدارة خاصة بالمدن العلمية
مخططها اإلستراتيجي  هنا إلى أن الحكومة الماليزية في

أحد مكوناتها إنشاء  جعلت) م 2020رؤية (نحو تحقيق 
. مناطق الصناعات التقنية

ونالحظ من تجربة ماليزيا كيف أن بناء مناطق 
من ضمن مبادرة وطنية  هيالصناعات التقنية 

مدعومة بقوة من الحكومة وتتضمن سياسات وخططاً 
لحكومة ، قامت ا)م 2020رؤية ( وطنية شاملة وهي 

الماليزية بتوفير العديد من الحوافز االقتصادية 
للمنشآت التي تركز على صناعات استراتيجية 

مستهدفة من الدولة وحققت هذه المناطق نجاحاً كبيراً 
في تطوير الصناعات التقنية بالبالد وتوطين 

االستثمارات المحلية وتشجيع االستثمارات األجنبية 
ة االقتصادية المستدامة في مما ساعد في زيادة التنمي

روؤية (ماليزيا، كما ساهمت بطريقة مباشرة في إنجاح 
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التي تسعى إلى تحويل ماليزيا إلى دولة ) م2020
صناعية كبرى يعتمد اقتصادها على الصناعات التقنية 

إن النهج الذي اتبعته ماليزيا في هذا . م2020في عام 

محاكاتها في المجال يعتبر من أفضل النماذج التي يمكن 
.  المملكة العربية السعودية
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مناطق الصناعات التقنية بكوريا الجنوبية . 4-3
يدوك العلمية امدينة ت-1
 مدينة أول تعد والتي العلمية تايدوك لمدينة التخطيط تم

 المدينة شيدت ولقد. م1973 ديسمبر في كوريا، في علوم
 اتوالجامع البحثية المعاهد بين وصل حلقة تكون كي

 .الدولة فيقنية والت العلوم مركز اآلن وهي والصناعات،
 جنوب كيلومتر 150 وتبعد هكتار 2703تغطي المدينة 

 و) Pusan( بوسان شمال كيلومتر 280 وحوالي سيول
 52 حالياً  تضم )Kwangju( كوانجي من كيلومتر 170

 العلوم متحف ضمنها من حكومية وكاالت 5 و مؤسسة
 بها معاهد 6 و الدولة دعمهات وكالة 17و القومي

 معاهد 3 و خاصاً  معهداً بحثياً  21 و حكومية استثمارات
 هناك. للمدينة إضافياً  معهداً  15 إلى باإلضافة ةيمعليت

 ومستشفى عاماً  مستشفى يضم متطور طبي مجمع أيضا
 وسط في بأنه المدينة موقع ويتميز طب وكلية بحثياً 

 لكيونبو لسريعةا الطرق تقاطعات تلتقي حيث كوريا
  .وهوتام

 
 نواة وضع العلمية هو تايدوك مدينة إنشاء من الهدفو

 والمتعددة ةطنيالو الشركات تستقطب علمية لمدينة
 االبتكارات وتحويل الحديثة التقنية بنقل وتقوم الجنسيات

 المدينة وصل تشمل االستراتيجية والخطة. منتجات إلى
 إلي المنطقة حويلوت الساحلية) Inchon( إنشون بمدينة

 بوالية السيلكون وادي خصائص بين يجمع وادٍ 
 ورواق األمريكية المتحدة بالواليات كاليفورنيا

 لوسائل ماليزيا رواق غرار على والحاسوب االتصاالت
 نجاح مقومات أهم تتمثل  .والسمعيات المرئيات عرض

 للمشاركة وألمانيا اليابان مع االتفاقيات في المنطقة تلك
 هي توطين المدينة مهام أن كما. المدينة في التوسع في

 .البالد في واليابانية األمريكية التقنية
 

 المدينة حجم حيوية على تدل التي المؤشرات ومن
 القطاع قبل من والتقنية البحوث في االستثمارات

 القطاع استثمارات في النمو نسبة الخاص حيث بلغت
 ولقد %.29 ليحوا 1996-1991 من الفترة في الخاص

المستدامة  اإلقليمية التنمية في إيجابي بدور المدينة قامت
 نسبة بزيادة وذلك البطالة لمعالجة المدينة سعى من بينها
 البحوث مجاالت تشملهذا و. %33.3 إلى التوظيف
الجديدة،  ، الموادعاليةال التقنيات في المدينة والتطوير

المعلومات،  ةالدقيقة، االلكترونيات، أجهز الكيمياء
 ومصادر الحيوية، الطيران، المعدات، الهندسة معدات
 .الطاقة

 

 المدينة في المؤسسات عدد كان 1995 عام أواخر في 
 من المدعومة المؤسسات ذلك في بما مؤسسة 52

 أما. والجامعات للشركات بحوث ومعامل الحكومة
 فيشملعالية ال التقنيات في والتطوير البحوث مجاالت

 وأجهزة والكترونيات دقيقة وكيمياء ستحدثةم مواد
 حيوية وهندسة وماكينات طيران ومعدات معلومات
 البحوث مؤسسات جانب إلى هذا طاقة ومصادر
 الكورية والهندسة العلوم مؤسسة تدعمها التي األساسية

)Korea Science and Engineering 
Foundation (KOSEF) (األساسية العلوم ومؤسسة 

 Korea Basic Science Institute( الكورية
(KBSI) (السوق بباحثين  لتزود الجامعات تدعم التي

 التقنية في ماهرة عاملة وقوة متخصصين وعلماء
 مؤسسات ثالث كما يوجد لدعم هذه التوجهات. والهندسة

 والتقنية للعلوم الكورية المؤسسة أهمها العالي معليللت
 Korea Advanced Institute of( المتقدمة

Science & Technology (KAIST) .(

الحالي  تنظيمها حسب أقسام خمسة إلى مقسمة والمدينة
 :وهي
 والتنمية بالبحوث وتختص والبحثية التعليمية المنطقة  −
 الصناعية المنطقة  −
 التجارية المنطقة  −
 والحفاظ مفتوحة مساحات لتأمين خضراء منطقة  −

 مريحةجميلة و بحثية بيئة على
 .لسكنية والحدائق والمنتزهات والمحمياتا المنطقة  −

 والتكنولوجيا العلوم ويشرف على المدينة وزارة  
 االعتراف  –الخطط ووضع القوانين سن ودورها
  –المجمع إلى االنتقال في الراغبة والمؤسسات بالمعاهد
 وأسس قواعد ووضع والعقوبات الغرامات وفرض
. الجديدة المباني

  تكنوبارك كيونجبك-2
 على تقنية صناعات منطقةهي  تكنوبارك ونجبككي

 التقنية مع تتعامل أن هو الرئيس وهدفها الغد مشارف
 وقد. والعشرين الواحد القرن في الريادية والمتطلبات
 بين شراكة 1998 عام في الحديقة الصناعية أنشئت هذه

 والشركات والحكومات بحوث ومؤسسات ينجنام جامعة
 حديث مجمع تشييد يطهاوتشمل في تخط المحلية، 

 والمرافق المعامل جانب إلي المؤتمرات الستضافة
المرحلة  أقيمت ،اتصاالت ومركز بالبحوث الخاصة

 متر ألف 150 مساحة على األولى من هذه المنطقة
 مركز ويقوم. دوالر مليون 87 حوالي تبلغ بتكلفة مربع

 شركات وإنشاء دعم في والجامعة الصناعة بين الشراكة
 الرائدة للتقنيات جهودها توجه الحجم ومتوسطة رةصغي

 .والمبتكرة
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 مشاكل حلاإلسهام في  ىإلتكنوبارك  ى كيونجبكتسع
 التقنية ونقل البطالة مشاكل :مثل المجتمع في التنمية
 تشجيع العالم، وكذا في مختلفة أماكن والى من الجديدة

 المشروعات في المساهمة في المخاطر المال رأس
 في وأيضا الحاضنات من خالل والصغيرة الكبيرة
 ويبلغ. والمصانع الشركات في المستخدمة التقنية تطوير

 نحو م2004 إحصائية حسب المدينة في العاملين عدد
. مؤسسة 251 في يعملون 21849

 
 أهم من العالم دول من كثير في البطالة مشكلة تعتبرو

 ماتحكو تواجه التي واالقتصادية االجتماعية المشاكل
 فإن اإلنسانية، ولذلك المنظمات من والعديد الدول هذه
:   تكنوبارك كيونجبك استراتيجيات ضمن من
 المدينة هذه في للعاملين الوظائف من العديد خلق −

 خالل من وذلك مباشرة غير أو مباشرة بطريقة
  .المدينة ترعاها التي الصغيرة المشروعات احتضان

 الصغيرة وعاتللمشر التقنية المعونات تقديم −
.  تطويرها على والمساعدة

 للعاملين معليوالت التدريب فرص من العديد تقديم −
 المشروعات في والعاملين تكنوبارك في والموظفين

 .الصغيرة للرفع من تأهيلهم

 التقنية بنقل تكنوبارك كيونجبك تقوم هذا إلى باإلضافة
 هذه مثل وتطوير العالم في مختلفة أماكن من المتقدمة
 وإستراتيجية ومنهج أهداف مع يتالئم بما التقنيات
وتشمل أهداف . تكنوبارك كيونجبك العلمية المدينة
  :المدينة 

 جانب إلي والمنطقة الدولة نطاق على المنافسة حفز -
 العالية التقنية وتسويق البتكار توجيهات وضع

 .المستحدثة
 صناعات إلي تؤدي التي عاليةال التقنية أعمال تشجيع -

 .المنطقة في الصناعي النشاط لتطوير خصصةمت
 فكرة لترويج تقنية ابتكارات بإضافة الصناعة مساعدة -

 .واحد مركز في واإلنتاج التخطيط بين الجمع
 

 :األساسية ما يلي وتتضمن األنشطة
 بحوث بمشاريع للقيام متخصصة بحثية مؤسسة إنشاء •

بالتعاون مع  المحلية للصناعات كبيرة وتطوير
 .والبحوث معليوالت الصناعة

 مؤسسات بمشاركة وتطوير بحوث بأعمال القيام •
 مجمع في وعامة خاصة ومعامل وعامة قومية بحوث

 .والتطوير البحوث
 معدات شراء يدعم للبحوث أساسي مرفق إدارة •

 .المدينة في المشاركين الستخدام الثمن مرتفعة
 .والتطوير البحوث نتائج من القصوى االستفادة •
 .التقنية اتشرك حضانة •

 لعصر المالئمة المضافة القيمة منتجات مبادرات دعم •
 .عموماً  المعلومات

 لتسويق بالتقنية ودعمها التجارية األعمال تبني •
 والسوق المحلي االقتصاد في للمساهمة منتجاتها
 .العالمي

 معليالت ومركز واإلدارة، الصناعة تقنية مدرسة إنشاء •
 أعمال إنشاءبتهتم جميعها  تدريب ومركز الفني

 اإلنترنت على عملية تدريبية برامج ووضع ناجحة؛
 أو حديثة تقنيات على الشركات في العاملين لتدريب

 .تأهيلهم إعادة
 ومركز الخارجي والتعاون للتبادل مركز تنظيم •

 .التقنية لتطوير
 والمتوسطة، الصغيرة الشركات مساعدة على العمل •

 القائمة ية، والفن الخبرة تنقصها التي خصوصاً تلك
 .هشة أسس على

 
 شتى في الصناعية والمعامل والجامعات المعاهد تقع  

 االتصال على يشجع مما ،المنطقة وسط المجاالت، في
 البحثية والتسهيالت التقنية المعلومات وتبادل المشترك
 إلى باإلضافة األبحاث،  إنتاجية تحسين في للمساعدة

 وهي اإللكترونية تنميةوال البحث شبكة إنشاء تم فقد ذلك
 في اإلسراع في للمساعدة قومية شبكات 5 من واحدة
  .والعلمية التكنولوجية المعلومات تبادل

 
 من عدد إنشاء تم فقد المنطقة في العاملين قدرات ولبناء

 كوريا معهد أهمها من المنطقة داخل اعليال المعاهد
 ءبالعلما خاص والتكنولوجيا، وهو العلوم في المتقدم

 والماجستير البكالوريوس درجات ويمنح والمهندسين
التدريب التي  برامج من العديد إضافة إلى والدكتوراه

 وبناء العاملين تدريب بغرض المنطقة مؤسسات تقدمها
 في برامج التدريبية البرامج هذه ضمن ومن. قدراتهم
 معدات معليوت اإلشعاعية النظائر وتقنية الذرية الطاقة

حيث أسهمت هذه األعمال في ، المتقدمة االتكنولوجي
توفير مناخ تقني بحثي في جوانب مختلفة إلى أن بلغ 

 .معهداً  54عدد معاهد البحوث إجماالً 
سونجدو تكنوبارك  منطقة-3

عام في ) تكنوبارك(سونجدو للتقنية  منطقةبدأت 
ولغرض  لشركاتلتوفير بيئة مناسبة ومشجعة لم 1994

ها وإنتاجها لخدمة االقتصاد في طاقت نموها وتوسعها
مركز أبحاث  35تحوي على  في كوريا حيثالقومي 

جانب جامعة إلى وتطوير لألعمال والمشاريع الخاصة 
إينها وجامعة إنشيون ومعهد كوريا للتقنية الصناعية 

. ألف متر مربع 453على مساحة تقدر بحوالي 
 لتقنية في منطقة إنشيون لالقتصادلسونجدو  منطقةتقع و

وتتكون  الحر في مركز تسهيالت األبحاث والتطوير
شيونجنا وهي منطقة (من ثالث مناطق  منطقة إنشيون
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ومنطقة يونج جونج مدينة المطار  ،سياحة وترفية
وتعتبر ). تكنوبارك ومنطقة سونجدو ،متعددة األغراض

مؤسسة غير ربحية تأسست  تكنوبارك سونجدو منطقة
جامعة وإنشيون  جامعة من بمشاركة ومساهمات كل

إينها ومركز أبحاث إنشيون التابع لمعهد كوريا للتقنية 
الصناعية ومدينة إنشيون ميتروبوليتان بدعم من وزارة 

سونجدو  منطقةتحتوي . التجارة والصناعة والطاقة
تكنوبارك على خمسة أقسام رئيسة، بجانب عدة مراكز 

: هي  األقسام  وتطوير وهذهأبحاث 
 رئيسمركز اإلدارة ال .1
 تطوير تجارة التقنية الحيويةو مركز أبحاث  .2
 معهد كوريا للتقنية الصناعية .3
 مركز أبحاث جامعة إنشيون .4
 مركز أبحاث جامعة إينها .5

األبحاث وتطوير الصناعة فهي  لمجاالتبالنسبة أما 
 )ميكانيكا اإللكترونيات(ميكاترونيك : على تشمل

ية تقنو علوم المواد المتقدمةو التقنية الحيويةو
وقد ساهمت هذه المدينة .اإللكترونيات والمعلومات

باعتبارها من ضمن منظومة استراتيجية التقنية في 
كوريا في توطين التقنية وخلق الفرص الوظيفية والرفع 

. من مستوى البحث العلمي

 
 
 

لقد احترفت كوريا الجنوبية أسوة باليابان عملية توطين 
جراء األبحاث تقنيات عالية استراتيجية من خالل إ

والهندسة العكسية عليها ومن ثم تطويرها وتصنيعها 
محلياً وإعادة تصديرها كمنتجات مطورة إلى األسواق 

. العالمية بما فيها الدول التي نبعت منها هذه المنتجات
 

ويتبين من تجربة كوريا الجنوبية زيادة حجم ودور 
مراكز األبحاث الحكومية التي تنشأها الحكومة في 

اطق الصناعات التقنية مما يشير إلى مدى تعمد من
الحكومة الكورية في توطين صناعات عالية التقنية في 

البالد من خالل الدور الفعال الذي تقوم به مراكز 
األبحاث الحكومية والمشتركة في مناطق الصناعات 
التقنية من مساعدة للشركات الكورية في عملية نقل 

نيع المنتجات العالية المعرفة وتوطين وتطوير وتص
التقنية، كما ساند ذلك إنشاء الجامعات والكليات 

المتخصصة وتفعيل اآلليات وبرامج الدعم العديدة التي 
.  خدمت هذا االتجاه
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مناطق الصناعات التقنية بالصين . 4-4
 زونجوانكن العلمية حديقة

 أول م لتكون1988 عام )المنطقة( الحديقة أنشئت
 تضم. كبير نطاق على للصين قنيةمنطقة صناعات ت

 هما كبيرتان جامعتان ذلك في بما جامعة 56 المنطقة
 232 جانب إلي هذا تشنجاو؛ وجامعة بكين جامعة

 على المجاالت مختلف متخصصة في بحوث مؤسسة
 صناعات أنشئت وقد .الصينية العلوم أكاديمية رأسها
ر من أكث عددها بلغ حيث متينة أسس على العالية التقنية

 كما. المعلومات بتقنية تشتغل% 80منها  شركة آالف 6
 المرموقة اإلنترنت شركات نصف عن يزيد ما أن

 اقتصاديات أن ذلك نتيجة ومن الحديقة، في موجودة
 ما 2000 عام إيرادها بلغ حيث بسرعة تنمو الحديقة

 من% 60 عن تزيد بمساهمة دوالر مليار 14 عن يزيد
 واضح شاهد وهذا .العام ذلك بكين في الصناعي النمو
 عن الناجم التناغم في نجاح الكبيرة التوقعات على

 وشركات البحث ومؤسسات الجامعات قوى اجتماع
 .الحديقة في سويا تعمل التي العالية التقنية

 
 للترويج تنفيذها تم التفضيلية السياسات من سلسلة وهناك

 تثماراتاالس والجتذاب قوية، عالية تقنية صناعات لقيام
 المتقدمة لالتصاالت التحتية للبنية كان ولقد األجنبية،

 والمواصالت االلكترونية، الحكومة رأسها علىو
 أن الحديقة، كما إلي األعمال اجتذاب في الفضل السهلة،

 الخدمات لتقديم الحديقة إلي تضاف تجمعات هناك
 ومحاسبية قانونية مكاتب منهاالعالية  التقنية لصناعات

 جانب إلي لالستثمارات؛ واستشارات إدارة اتوشرك
 أقساماً  أنشأت قد الحديقة إدارة أن كما .التجارة مراكز

 تقدم حيث للشركاء؛ الخدمات لتقديم اإلنترنت على
 لتوجيههم المستقبل لشركاء مجانية استشارات الحديقة

 الحديقة، في ونجاحهم لتواجدهم الالزمة الخطوات إلي
 هـــوج ـىعل اتـدمـالخ كـلـبت ةـقـديـالح ومـــقـوت
  رعة،ـــــالس

 
 تجريبي قومي برنامج إلي تحولت الحديقة أن كما

 ، العالية التقنية الصناعات وتعضيد التقنية البتكارات
 قدر على نخب لتخريج البشرية،  القوى لتدريب وقاعدة
 علمية حديقة كونها جانب إلي هذا الكفاءة،  من مرموق

 .واإلمكانيات المرافق حدثبأ مزودة جميلة
 
 المعرفة على القائمة الصناعة ازدهار إلي ذلك أدى ولقد 

 اعليه تقوم العامل، التي ىعل القائمة للصناعة كبديل
 الحديقة تعتبر المضمار هذا وفي. الصينية الصناعة

 تدعمه قومية مكانة له الذي نوعه من األول الموقع

 وضعت الحكومية الوكاالت إن بل الصينية،  الحكومة
 رأس من كبير بكم ودعمتها المؤيدة القرارات من سلسلة
 بالموافقة الصينية الحكومة قامت 1999 عام وفي المال،

 عقب العالية للتقنية زونجوانكن منطقة تأسيس على
 إدارة إن بل العلمية،  للحديقة النظير المنقطع النجاح
 مون استراتيجية أن مسوغه مرسوماً  أصدرت الوالية
 فإن لهذا. لزنجوانكن السريع النمو تقتضي الصين
 مرموقة تجارب قاعدة أصبحت العلمية الحديقة

 على تعمل التي الحضانة ومخططات التقنية البتكارات
 القرن في منتجة صناعات إلي البحوث نتائج تحويل
 الثمانينات في شنزهن دور كان كما والعشرين، الواحد

. التسعينات في وشنغهاي
 
ً  ممولة شركة 1100 كان هناك م،1999 نهاية في  كليّا

 على القائمة الشركات نسبة أن كما أجنبية أموال برؤوس
 االستثمار بلغ وقد ، %17.7 بلغت أجنبية صينية شراكة

 األجنبي االستثمار ولتشجيع .دوالر مليار 3.26 األجنبي
 خفضت تشجيعية قوانين المركزية الحكومة أصدرت

 في العاملين واألشخاص الشركات لىع الضرائب فيها
 عمليات في والتي تساهم أجنبياً  الممولة الشركات
 منذ %30 السنوي الحديقة نمو معدل وقد بلغ التصدير،

% 8.37  بحوالي الحديقة وتساهم ؛1988 عام نشأتها
ذي ـوال ببكين اصــالخ يــالكل القومي ن المنتجـم

% 60 فويضي الصناعية المبيعات من% 22.5 يشمل
 53وبصفة عامة يوجد في الصين  .الصناعي النمو إلى

منطقة صناعات تقنية معظمها كبيرة الحجم مقارنة  
بباقي دول العالم بحكم مساحة الصين وعدد سكانها 

.  العظيمين
 

نالحظ من تجربة الصين مدى إسهام الحكومة في 
 هامكان لها دور  كبرىإنشاء مناطق صناعات تقنية 

مارات أجنبية هائلة، وتحفيز نشوء في جذب استث
المئات من المنشآت الصينية واألجنبية الجديدة وتوفير 

اآلالف من الوظائف واالرتقاء باقتصاد اإلقليم الذي 
.  أنشئت به

تقنية على الصناعات الوتقوم الصين بإنشاء مناطق 
شكل مدن متكاملة وتوزيعها في كل إقليم بالصين 

. يع أقاليم الصين المختلفةلتساهم بذلك في تنمية جم
واستطاعت الصين من خالل توفير العديد من الحوافز 

االقتصادية إيجاد صناعات متوسطة وعالية التقنية 
كبيرة الحجم أصبحت بذلك عامل جذب قوي مكن 

الصين من أن تصبح مركز صناعي عالمي تتسابق إليه 
. أكبر الشركات المنتجة في العالم
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ات التقنية بفنلندا مناطق الصناع. 4-5
 )Oulu Technopolis(مدينة أولو التقنية -1

م قرر مجلس مدينة أولو إنشاء المدينة 1982في عام 
لتحقق بعدها فنلندا القفزات التقنية ) التكنوبولس(العلمية 

ارتكزت فكرة إنشاء مدينة  .في مجاالت مختلفة
التكنوبولس في مدينة أولو الفنلندية على توليد شركات 

لتقنية المتقدمة وتوفير كافة الخدمات لتلك الشركات ا
بشكل خاص ومساعدة هذه الشركات على النمو 

 . والتطور والمنافسة الدولية
 

بمدينة ) لينانما(في  الرئيس للتكنوبولسيقع المركز 
أولو في المنطقة الشمالية من فنلندا، وتبلغ مساحته 

صل ، وسوف تربع في المرحلة األولىمتر م) 7000(
متر مربع بنهاية المرحلة ) 25000(هذه المساحة إلى 

مبنى ) 29(ويحتوي على  ، الرابعة من تنفيذ المشروع
شركة منفصلة ) 172(موظف لدى ) 4500(يعمل بها 

وتقوم  ،ومتخصصة في اإللكترونيات المتقدمة
التكنوبولس بخدمة وتوفير اإلحتياجات لشركات التقنية 

مثل األخرى في المنطقة  الكبرىالناشئة والشركات 
والتي بدورها تساعد على تعميم الفائدة على شركة نوكيا 

وقد تم في عام . الشركات الواقعة في منطقة التكنوبولس
م توسيع التكنوبولس بإضافة مبنى جديد واقع 2003
بين مطار أولو ومركز  )لينتوكينتانتيا(طريق على 

بها  موظف يعمل) 1400(تضم هذه الوحدة والمدينة 
فرص عمل إضافية الموقع يوفر  حيثشركة، ) 11(
 .شركة) 51(موظف يعملون في ) 600(لـ
  

تأسست التي التكنوبولس تدير مدينة أولو التقنية شركة 
ألف يورو،  ) 350(برأسمال قدره  1982في العام 

ومجموعة %) 50(بنسبة  شراكة بين مجلس مدينة أولو
م تم 1997م من الشركات الخاصة األخرى، وفي عا

قدره  تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة برأسمال
م 2003مليون يورو، وتمت زيادته بنهاية عام  )15(

وتساهم في الشركة . مليون يورو) 28(إلى حوالي 
 .قطاعات وشركات عامة وخاصة مختلفة

 
يتركز دور شركة التكنوبولس بشكل رئيس على توفير 

حتياجات الشركات بيئة نموذجية حديثة ومالئمة ال
العلمية وخدمات اتصال تقني سريع ومتطور، وخدمات 

تساعد الشركات  ،استشارية ولوجستية ذات جودة عالية
العاملة في مواقع مجموعة التكنوبولس على التفرغ 

الكامل ألداء اإلنجازات التقنية ومساعدتها على النمو 
ك والنجاح، ودعم القدرة التنافسية لتلك الشركات، وذل

.  على المستويين المحلي والدولي
 

وأصبحت مدينة أولو المركز الرئيس لشركة  
التكنوبولس والتي تقوم بإدارة وتوجيه األبحات 

مكتبية  مبانٍ  الخدمات منوالتطوير وتقديم كافة 
تصال، كما تقوم الشركة بتسويق اومختبرات وشبكات 

 األفكار والخدمات وتمويل المشاريع واألفكار
وذلك من خالل التعاون والتنسيق بين  ،اريةاإلبتك

الوحدات البحثية المحلية والجهات التمويلية المحلية 
وقد أدى نجاح الشركة في تحقيق سمعة طيبة . والدولية

إلى التوسع واالنتشار من  ،وعوائد مالية مربحة عالية
خالل إنشاء فروع جديدة في مدينة هلسينكي ومدينة 

: يلي شركة التكنوبولس ماومن أهم أهداف . فانتا
توفير بيئة أعمال مناسبة تمكن شركات التقنيات  •

المتقدمة من تطوير أعمالها عن طريق البحث 
والتطوير واالنفتاح على التقنيات والخبرات ذات 

العالقة، مما يسهم في إضافة أعمال شركات جديدة 
. ذات قيمة مضافة عالية

ر دعم تنمية ونجاح الشركات من خالل توفي •
ستشارات والبرامج المساندة، مما الخدمات واال

يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية لتلك 
. الشركات

  
تلعب مختلف الجهات الحكومية والخاصة دوراً مهماً و

وفعاالً في توجيه البحث والتطوير العلمي والتقني في 
 أحد أهم تلك) البلدية(وتعتبر إدارة مدينة أولو  ،إقليم أولو

الجهات حيث كانت المؤسس الرئيس لمدينة 
مجلس إدارة ل اً التكنوبولس، ويعتبر عمدة المدينة رئيس

بتكاري في اإلقليم من ويتكون النظام اال ،التكنوبولس
مختلفة، تجمع بين الحكومة والقطاع جهات ومؤسسات 

. الخاص ومراكز البحث الجامعية
 

طوير يتمثل الهدف من إقامة الحاضنات في إيجاد وت
أفضل أفكار األعمال ذات األساس التقني في فنلندا 

والمساعدة على تبني تلك األفكار وتحويلها إلى شركات 
حتضان اناجحة على المستوى العالمي، حيث تمر عملية 

حتى تصبح حقيقة ، وتبني األفكار التقنية بعدة مراحل
قتصاد وتخرج كشركة منتجة تساهم في تعزيز قدرة اال

  .لمنافسةا علىالوطني 
 
وتعتبر اتفاقية أولو للنمو في التقنيات المتقدمة من أهم  

ستثمارات التي قامت بها فنلندا لصناعة وأبرز اال
 ، مستقبل جديد وإضافة فوائد وعوائد إقتصادية كبيرة

ويمكن تقدير القيمة المالية للمشاريع الكبيرة في هذه 
ك في وقد شار ،مليون يورو) 300(اإلتفاقية بحوالي 

تفاقية معظم الشركات العاملة في المنطقة هذه اال
منذ أن تم إطالقها في شهر فبراير  الوسطى من فنلندا

م، حيث تمت صياغتها تحت إشراف مجلس  2002عام 
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ويعد المركز اإلقليمي لتنمية الخبرات في . مدينة أولو
 Oulu Regional Center of(منطقة أولو

Expertise (من  ،ة في المنطقةوالشركات الموجود
وهي أشبة ما تكون  أبرز الجهات المشرفة على التنفيذ

بتوجهات إستراتيجية تنموية و إطار يحدد مجاالت 
 .ستثمارات المشتركةاال
  
 نكي العلمية التجاريةيمدينة هلس-2

م يعلمـركزاً رئيساً للت) العاصمة(تعد مدينة هلسنكي 
. تركز السكانيالعـالي، والبحث العـلمي، واالقتصاد وال

وتستضيف هلسينكي معظم المراكز الرئيسة لمؤسسات 
،  مثل الوزارات الحكـوميـة ،التمويل العـامة والخـاصة

وأكاديـميـة فنـلنـدا ، والتمويل الوطني الفنـلنـدي 
ينـكي سكما تضم هل). SITRA(لألبحاث والتـطويـر 

ة مية متـخـصصـة في التـقـنـييعلأربـعة منـاطق بحثية ت
. الحـيوية وعـلـوم الحياة

  
بيئة تجارية العلمية التجارية وتوفر مدينة هلسينكي  

لتجمع الخبرات المتخصصة في  اً ديناميكية ومركز
مجال التقنية الحيوية، وتطوير األدوية والمضادات 

وتهدف هذه  ، الحيوية، وتقنية األغذية والتقنية البيئية
الفنلندية في المدينة إلى تطوير نجاحات الشركات 

وزيادة القدرة التنافسية الداخلية لتلك  ، األسواق الدولية
وتقوم مدينة هلسينكي العلمية التجارية بدور ، .الشركات

فعال في توجيه األبحاث األكاديمية لرقي الدولة 
ورفاهيتها، وكذلك تهتم المدينة بالتعاون التجاري بين 

اث الشركات الموجودة في موقع المدينة واألبح
األكاديمية في جامعة هلسينكي، ومن أهم أهداف مدينة 

: هلسينكي العلمية التجارية ما يلي
تحويل األبحاث األكاديمية لجامعة هلسنيكي إلى  •

أبحاث تجارية ذات مردود مالي، وتفعيل التعاون مع 
 .جامعة هلسينكي

ن األبحاث عحتضان الشركات الناشئة الناتجة ا •
ضنات التجارية ومساعدتها األكاديمية عن طريق الحا

 للدخول في األسواق المحلية والدولية
دعم وتحفيز التعاون بين الوحدات البحثية والشركات  •

. التمويلية
  
وتقع مدينة هلسنكي العلمية التجارية بالقرب من مركز  

السريع ) ليهدينفاياال(مدينة هلسينكي على تقاطع طريق 
 منه  هولة الوصولويمتاز الموقـع بس. والطريق الدائري

والحركة إلى جميع مناطق هلسينكي، ويـبعد موقع 
كيـلومتـرات عن مركز مدينة  8المدينة العلميـة حوالي 

.  هلسينكي
  

ي العلمية التجارية في عام تأسست مدينة هلسينك
تم إنشاء مجمع 1996-1995، ومابين عام م1992

)Viikki (الذي يشمل معهد التقنية الحيوية المتخصص 
في األحياء الدقيقة وهندسة الجينات، وكلية العلوم 

، وكلية دليةالمتخصصة في العلوم الحيوية والصي
م العلوالزراعة والغابات المتخصصة في األغذية و

صممت مدينة هلسينكي العلمية التجارية  وقد  .البيئية
بمختلف أجزائها لتوفر بيئة عمل تغطي  جوانب 

وتتكون المدينة العلمية . افة ك ومستلزمات الحياة اليومية
: األجزاء الرئيسية التاليةفي هلسينكي من 

جامعة هلسينكي التي تعتبر أحد أهم الوحدات  .1
المتخصصة في أبحاث التقنية الحيوية،  التعليمية

الزراعة وحماية الغابات والعلوم البيئية والتغذية 
 .تحاد األوروبيعلى مستوى فنلندا واال

وتجهيزاتها  تجاريةالحاضنات ال يمبان .2
)Cultivator I( ،)Cultivator II ( وتقوم هذه

المختبرات وسائل ، الحاضنات بتوفير المكاتب
 ،صيانة ،الخدمات المساندة من مكتبات، و تصال اال
أمن وخدمات التغذية والتموين والتخزين، ،نظافة ،

اإلدارية -ستشارية كما تقوم بتقديم الخدمات اال
التمويلية والقانونية  ، المالية ،بيةالتجارية، المحاس،

 . تصاالت التجاريةواال
 .ومباٍن وحدائق عامةالمنطقة السكنية  .3
  
مية متخصصة في يعلنظراً لوجود أربعة مناطق بحثية تو

فقد  ،التقنية الحيوية وعلوم الحياة في منطقة هلسينكي
ركزت مدينة هلسينكي العلمية التجارية على تشغيل 

منتجات التقنية الحيوية والطبية، وذلك وتطوير أبحاث و
لعدة أسباب أهمها توفر القدرات البحثية واألكاديمية 

المتطورة في المجاالت اآلنفة الذكر، ووجود سلسلة من 
بتداء من األبحاث األساسية وحتى امية لاألبحاث الع

برية، وتوفر المصادر المالية لتمويل تلك تاألبحاث المخ
إلى منتجات تجارية  تحويلها ل األبحاث اإلبداعية

ملموسة، وسهولة الحصول على الموارد البشرية 
. والكفاءات المدربة

وتعد هلسنكي مركزاً لصناعة التقنية الحيوية في فنلندا   
من إجمالي الشركات %) 45(حيث تستحوذ على 

وتسيطر . شركة) 137(العاملة في هذا المجال والبالغة 
على ثلثي شركات ) Turku(بالمشاركة مع مدينة تركو

تعود ملكية مدينة هلسينكي ، و.التقنية الحيوية في فنلندا
العلمية التجارية إلى عدة جهات حكومية وتمويلية، 

من رأس مالها، %) 28.6(م يعلوتمتلك وزارة الت
، التمويل الوطني %)28.6(ومجلس مدينة هلسينكي 

، %)SITRA) (14.3(الفنلندي لألبحاث والتطوير 
، المنظمة الصناعية %)14.3(عة هلسينكي وجام

)14.3 .(% 
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 هلسينكي لمدينة التابعة والمراكز المؤسسات أهم ومن  

: التجارية العلمية
. الحيوية التقنية معهد •
. العلوم كلية •
. والغابات الزراعة كلية •
.  األعمال تطوير مراكز •
. األنشطة حاضنات •

 

مناطق من خالل تجربة فنلندا يتضح لنا كيف استطاعت 
الصناعات التقنية المساهمة في التنمية االقتصادية 
وبناء قاعدة صناعات تقنية قوية  بفنلندا من خالل 

وهي االتصاالت (التركيز على مجاالت استراتيجية 
وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية وعلوم الزراعة 

وتوفير البنية التحتية والخدمات المتقدمة لها ) والبيئة
وتعمل مناطق الصناعات التقنية في . عالمياإلنجاحها 

ضمن أهداف وأساليب لتقديم الخدمات الموحدة فنلندا 
على مستوى البالد، مما جعلها أقوى منظومة وطنية 

 .لالبتكار في العالم
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مناطق الصناعات التقنية بايرلندا . 4-6
): City West(سيتي ويست  -1

ت تطوير ، بدأت شركامنذ ما يزيد عن عشر سنوات  

سيتي ويست ممثلة في شركة ديفي هيكي بروبيرتيز 

بالتحضير إليجاد أكثر المواقع الجاذبة لالستثمارات 

العالمية وقد باتت تلك الرؤية اآلن موضع التنفيذ من 

: خالل تطبيق العناصر الثالثة الرئيسة التالية معا وهي

يزيد عن  فيماممثلة  –) األوساط المعنية(الالعبون  •

ركة استطاعت تحقيق انجازات عالمية ش 120

مركزة على اإلبداع واالبتكار وعلى آخر ما توصل 

. إليه العلم في مجال التقنية الحديثة

وهو عبارة عن مجمع شبيه بالحرم  –المحيط  •

الجامعي تتوفر فيه عناصر ومقومات اإلدارة واألمن 

ومحاط بنمط حياتي يوفر مكاناً جذاباً للعمل والعيش 

. فيه

وهي عبارة عن حلقات اتصاالت  –بنية األساسية ال •

ذات تقنية حديثة جداً، تمكن من الوصول إلى العالم 

بأسره بسهولة ويسر وذلك من خالل الوسائل المادية 

. واإللكترونية

  

واليوم ومن خالل التصميم الذي أعدته الحكومة 

االيرلندية كالمجمع الرقمي الوطني االيرلندي ، فقد 

ويست جاهزة الستقبال المزيد من الشاغلين باتت سيتي 

وآراء وانفعاالت  الذين يشاركون بما لديهم من رغبات 

. مركز عالمي التفوق واالمتياز  وذلك بهدف إيجاد

 

 9شركة من  80لقد استقطبت سيتي ويست ما يزيد عن 

وتسعى الشركات العالمية لالستفادة .  جنسيات مختلفة

الخاصة بالشركات ومن  من معدالت الضريبة الجذابة

توفر األيدي العاملة المتعلمة ذات المهارات العالية مما 

أدى إلى اختيار سيتي ويست كمقر رئيس في أوروبا أو 

وقد أدركت العديد من الشركات . كقاعدة انطالق عالمية

االيرلندية ذات المكانة العالية أن سيتي ويست هي 

   .الموقع المفضل عالمياً في هذا المجال

 

: المجمع التقني الوطني االيرلندي  -2

أميال من مدينة ليميريك  3يقع المجمع على مسافة 

في الجزء ) عاصمة منطقة منطقة شانون االيرلندية(

. م 1984الجنوبي الغربي اليرلندا حيث تأسس في عام 

ويركز المجمع على تقنيات المعلومات واالتصاالت، 

ترونية وهي القطاعات وقطاعات المواد والتجارة اإلليك

. الرئيسة المتواجدة في المجمع التقني الوطني

 

 على مساحة تبلغالتقني الوطني االيرلندي يقع المجمع 

مبنى و  30شركة و 80، ويضم مليون متر مربع 1.6

ومن الشركات العالمية القاطنة في هذا . موظفاً  5.400

ديجي فون، وديل ، ويرلد كوم / المجمع شركة بي تي 

وتقوم الشركة االيرلندية للتطوير اإلقليمي الحكومي .

التابعة لمنطقة شانون األيرلندية للتطوير بإدارة المجمع 

وللمجمع كذلك شركة  باالشتراك مع جامعة ليميريك،

إدارة تسمى شركة بالسي لمجمعات التقنية الوطنية 

المحدودة، و هي مسئولة عن تحديد متطلبات أهلية 

مات وتوجيهات التطوير عليوعن ت الشركات المتقدمة

وهناك اتحاد قائم بصورة رئيسة ما .الخاصة بالمجمع،

م العالي االيرلندية عليبين المجمع واثنتين من كليات الت

.  وهما جامعة ليميريك ومعهد ليميريك للتقنية

 

دائرة ألياف بصرية : وتتضمن البنية األساسية للتقنية
االتصاالت المحلية ة عبر شبكة عليواالتصاالت التفا

ذات النطاق الواسع، وماكينات الصرف اآللي 
لتشمل البريد ( والتوصيل اإلطاري وشبكة الشرق 

االليكتروني، الدخول لخدمة االنترنت وخدمات 
استضافة موقع الشبكة، وشبكة اإلرسال الرقمي 

يضم كما  ،)بالشبكةللخدمات المتكاملة واالتصال 
تقدم " مركز اإلبداع  "ى مالمجمع حاضنة تقنية تس
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خدمات في مجال تطوير األعمال وتمويل المشاريع في 
مراحلها األولية وخدمات المراقبة وتمنح براءات 

. اختراع وتراخيص
 

للشركات القاطنة في توفر ايرلندا حوافز ضريبية جذابة 
أسوة بغيرها من مناطق الصناعات التقنية (هذا المجمع 

د قامت بتطبيق معدل للضريبة قإذ .، )األخرى في ايرلندا
 م على2002ديسمبر من عام  31منذ % 10يبلغ 

سوف تزيد نسبة الضريبة  ، وبعدئذالصناعات التأهيلية
ويوفر برنامج تحضين مركز اإلبداع  % .  12.5إلى 

جنية ايرلندي لخريجي جامعة  10.000تمويالً يصل إلى 
رلندا ليميريك الذين يسعون لبدء نشاطهم التجاري في اي

 10.000ويتم توفير رأس مال صغير يتراوح ما بين 
جنية ايرلندي لألعمال التجارية في  50.000 –جنيه 

لقد و. من حصة الملكية في الشركة% 30ه مقابل ما نسبت
كانت هذه الحوافز مجتمعة سبباً في اجتذاب العديد من 

الشركات العالمية إلنشاء فروع لها في المجمع مما أدى 
ساسية إلى إيجاد اآلالف من الوظائف عالية ولصفة أ

. األجر لسكان المناطق المحيطة به

لقد تمكنت إيرلندا من اجتذاب العديد من الشركات 
العالمية إلقامة مصانعها في إيرلندا واستعادت بذلك 
عدد كبير من علمائها ومهندسيها الذين هاجروا في 

رلندا لقد تمكنت إي. السابق للبحث عن بيئة عمل أفضل
من ذلك بعد توفير مناطق صناعات تقنية عالية 

المستوى كانت إحدى عوامل الجذب الرئيسة للشركات 
. العالمية

 
لقد ركزت الحكومة اإليرلندية منذ السبعينات من و

خالل استراتيجية وطنية على بناء صناعة تقنية 
المعلومات في إيرلندا وأصبحت اآلن الدولة األكبر في 

ث تصدير برامج الحاسب اآللي هذا العالم من حي
. باإلضافة إلى كونها مركز عالمي لصناعة الحاسبات
وبعد هذه التجربة الناجحة تقوم الحكومة اإليرلندية 
حالياً باستخدام نفس األسلوب الذي اتبع في السابق 

لتنمية صناعات تقنية جديدة وهي صناعة األدوية 
عدة مناطق  والتقنية الحيوية، وتطور إيرلندا حالياً 

صناعات تقنية متخصصة في مجال الصحة والدواء 
.   والتقنية الحيوية
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) هنغاريا(مناطق الصناعات التقنية بالمجر . 4-7

  مجمع بودابست لتقنية المعلومات

م من استقطاب نصف 1989تمكنت هنغاريا في عام 

االستثمارات المباشرة األجنبية في أوروبا الوسطى 

ء الجزء الكبير من تلك االستثمارات والشرقية وقد جا

من شركات التقنية الموجهة، والتي حولت اإلنتاج 

ونشاطات البحث والتطوير الستخدام المواهب العلمية 

والهندسية ذات المستوى العالي إلى تقليد داخل البالد 

ومن أجل االستفادة الكاملة من هذه الميزة قررت 

رعى إنشاء م أن ت1996الحكومة المجرية في عام 

: مجمع تقني للمعلومات في بودابست الهدف منه

العمل كقاعدة لنشاطات الشركات الخاصة بالبحث  •

والتطوير،  في صناعة تقنية المعلومات وغيرها من 

 .الصناعات ذات العالقة 

استخدام تجربة مؤسستين أكاديميتين علميتين هما  •

ابعة جامعة بودابست التقنية وكلية العلوم الطبيعية الت

 .لجامعة بودابست 

إيجاد أساس لتطوير المعلومات وغيرها من التقنيات  •

عالية المستوى والتي بإمكان الشركات المتعددة 

الجنسيات أن تقيم استراتيجيات التطوير الخاصة 

 .ا عليهبالمنطقة 

ولقد كان القصد من ذلك جذب الشركات من القطاعات 
عالجة البيانات، م ،المعلوماتية ، االتصاالت: التالية 

االلكترونيات، التقنيات المتعددة األوساط، وتقنيات 
وقد وفرت  .مراقبة وميكنة العمليات وتطوير البرامج

الحكومة موقعاً للمجمع طور بشكل مبدئي ليتسع 
لمعرض عالمي وعدد من المباني التابعة لجامعة 

بودابست للتقنية وكلية العلوم الطبيعة لجامعة بودابست 
م تأسيس شركة مساهمة ومجمع للمعلومات كما ت

بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة ذات هدف واضح 

وهو استخدام مجمع المعلومات كمشروع تجاري وقد 
م 1996تم تأسيس الشركة في شهر ديسمبر من عام 
% 75حيث أن لوزارة الصناعة والتجارة ما نسبته 

كومة وسهلت الح% 25وللجامعتين مجتمعتين ما نسبته 
مات الخاصة بالحصول على التصاريح واالذونات عليالت

. وبتسجيل الشركات المستفيدة 

م قام مجمع آر تي 1998وفي شهر إبريل من عام 

للمعلومات واالتحاد األلماني بإنشاء مشروع مشترك 

بليون فورنت  1.8برأس مال هنغاري مسجل بلغ 

لتطوير مجمع ) مليون دوالر أمريكي 8.5(مجري 

علومات وقد قامت كل من شركة ديوتشي تيليكوم الم

وشركة أندستري فيروموجين جيسلستشافت جي أم بس 

مليون  6(بليون فورنت مجري  1.26أتش بتوفير مبلغ 

من رأس مال الشركة الجديدة وسوف يساهم ) دوالر 

مجمع المعلومات آر تي بموقع تبلغ مساحته 

نقلت  هكتار كما أن وزارة التجارة والصناعة14.2

إدارة ممتلكاتها في مجمع المعلومات للجنة التطوير 

ولبنك التطوير الهنغاري %) 24(الفني الوطنية بنسبة 

. وسوف تحتفظ بحصة واحدة%) 49(بنسبة 

لقد كانت المجر إلى وقت قريب دولة تحت نظام 
شيوعي وفور تحررها من هذا النظام سارعت في 

اآلن أصبحت  إنشاء منطقة للصناعات التقنية وها هي
من أكثر الدول األوروبية اجتذابا لالستثمارات 

األجنبية، ومما يالحظ من تجربة المجر أن إنشاء 
مناطق الصناعات التقنية ركز على التنمية االقتصادية 

األموال األجنبية  سمن خالل استقطاب الكثير من رؤو
وخلق فرص عمل عالية األجر للمواطنين، وتقوم 

ك ألمانيا نظراً لقرب البلدين والعالقة بمساعدتها في ذل
وتستخدم المجر نفس األسلوب الذي . التاريخية بينهم

استخدمته إيرلندا من قبل في تنمية صناعات تقنية 
والذي يتكون من إستراتيجية وطنية شاملة ودعم 

.  وحوافز وإنشاء مناطق صناعات تقنية



)45 (

مناطق الصناعات التقنية بالبرازيل . 4-8
ي البرازيل العديد من مناطق الصناعات التقنية يوجد ف

مجمع التقنية بجامعة ريو إن كالً من . التابعة للجامعات

) UFRJ Technology Park(          دي جينيرو

تقنية الحيوية الأحد أهم مجمعات ( ريو –ومجمع بايو 

ريو دي  جامعةفي حرم  وكالهما يقع) في البرازيل

ية في مجال الهندسة في يوجد أكبر كلحيث  جينيرو

إضافة إلى المعاهد العالمية  كوبي-–أمريكا الالتينية 

األخرى مثل مركز إمبراتيل لألبحاث ومركز 

/ سينبيس/ بيتروبراس / سيبيل / إليتروبراس 

 110وهي مجموعة مكونة من  12000ومجموعة الـ

. مختبر

 
ويوجد في مجمع التقنية بجامعة ريو دي جينيرو مختبر 

فريد من نوعه متخصص في تقنيات استخراج  مفتوح
البترول من الحقول تحت البحار مما جعل هذه المنطقة 

عامل جذب كبير لمرافق أبحاث الشركات البترولية 
. العالمية التي لديها مناصات البترول البحرية

 
وفي بلدية مدينة كامبوس في المنطقة الشمالية من 

عالي وهو مجمع  مجمع تيكنورتي التقنيالوالية هناك 
المستوى ومقره في الجامعة في المنطقة الشمالية كما 

يوجد عدد من مختبرات البحث وتتمثل نشاطات المجمع 
في صناعات وأعمال تتعلق بالزراعة والمهن الطبيعية 

  .الخاصة بالمنطقة
 مجمع أكسريم للتقنيةيوجد في منطقة ميتروبوليتان و 

قياس ويركز على يوجد المعهد القومي لعلم ال حيث
. قطاعات التقنية اإلبداعية المرتبطة بعلم القياس

مجمع جافيا للتقنية والثقافة 

يقوم مجمع جافيا للتقنية والثقافة بالعمل في عدة  

مجاالت معرفية  كالمجال العلمي، الثقافي ، التقني ، 

والترفيهي في المناطق المحيطة،  وكذلك يقوم 

 تتخصص المنطقة في التقنيات. بمشاركات ثقافية

جامعة  فيها توجدو، )Multimedia(األوساط  ةمتعدد

بونتيفيكا والتي تضم حاضنات تقنية تستند إلى شركات 

ومختبرات للمؤثرات الصوتية وغيرها من المؤثرات 

الخاصة وتضم كذلك نظاماً تليفزيونياً عالمياً ونظاماً 

ردة والتطبيقية مبيناً للحركة ومعهداً للرياضيات المج

المتخصصة في إضافة إلى العديد من الشركات 

 .الوسائط المتعددة

 
المجمع التقنية في كامبيناس 

تعتبر هذه المنطقة من أكبر مناطق الصناعات التقنية 
من  4.500ما يزيد عن  بهايوجد في البرازيل و

شركة  50الصناعات الواقعة في كامبيناس التي تضم 
 500ت العالمية البالغ عددها من بين أكبر الشركا

آي بي أم، كومباك، : شركة ومنها على سبيل المثال
. نورتل، تويوتا، جنرال اليكتريك، دانون

 

نالحظ من التجربة البرازيلية كيف استطاعت 

البرازيل جذب عدد كبير من الشركات العالمية من 

إن معظم . خالل توفير البيئة المناسبة لهم ألداء العمل

ت التقنية العالمية العاملة في البرازيل تحرص الشركا

على إنشاء مرفق لها في مناطق الصناعات التقنية 

وتساهم الحكومة البرازيلية بمشاركة . في البرازيل

القطاع الخاص في تمويل إنشاء جميع مناطق 

وتنتهج البرزايل نهج . صناعات التقنية في البرازيل

نشاء مراكز كوريا الجنوبية من حيث حرصها على ا

أبحاث حكومية في جميع مناطق الصناعات التقنية 

في البالد من أجل توطين التقنيات المتعلقة بصناعات 

.  استراتيجية والعمل على تطويرها وتصنيعها محلياً 
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مناطق الصناعات التقنية بالمكسيك . 4-9
 الصناعات يوجد في المكسيك مجموعة من مناطق  

 المعلومات يقع أغلبها في يةالمتخصصة في تقن تقنيةال

ثالثة مجمعات  كما يوجد مدينة مكسيكو سيتى ضواحي

تقنية تقع في مونتيري وجواداالجارا وهناك اثنان من 

مجمع مونترري تلك المجمعات التقنية الثالثة وهي 

وكالهما يقعان في  ومجمع أبوداكا للتقنية للتقنية

االجارا مجمع جوادمونتيرري ومجمع التقنية اآلخر هو 

لهذه المواقع وتوفر الدولة  ويقع في جواداالجارا للتقنية

تقنية وبها كم كبير من الميزة محفزة لتجمع شركات 

لالتصاالت وبعض  حديثة تحتيةاإلنشاءات وبنية 

. اإلعفاءات الضريبية

 

وينتشر في المكسيك نمط التكتالت أو التجمعات  

كبير التقني ال التجمع عليهالتقنية وخير مثال الصناعية-

يقع في مدينة مونتيرري والتي تقع في منطقة  الذي

جرداء قاحلة حيث يندر وجود الموارد الطبيعية وهي 

فالمدينة ال تمثل تجمعاً تقنياً . ذات مناخ حار جداً 

بالمعنى التقليدي بسبب كونها عبارة عن تكتل 

وبخاصة الحديد والمعدات (لمجموعة من الصناعات 

. صناعة واحدةبدالً من ) اوية والسيراميكوالمواد الكيم

إال أن هذا التجمع الصناعي ساهم في جعل المدينة 

من  %9ناجحة اقتصادياً حيث تنتج ما يقارب 

ويرجع هذا النجاح إلى  .المكسيكية مخرجات التصنيع

استغالل المكسيك لعدة عوامل مثل وجود األيدي 

ت المتحدة العاملة المدربة الرخيصة وقربها من الواليا

. األمريكية أغنى األسواق العالمية

 

باإلضافة إلى وجود العديد من الشركات المتعددة 

يتم  في المكسيك الجنسيات فإن جزءاً هاماً من اإلنتاج

عبر مؤسسات صناعية كبيرة متعددة، وتشمل 

األطعمة  ،روبات ، البيع بالتجزئة ،المعادنالمش

لكيماوية، ،اآلليات الذاتية الحركة ،المواد ا

والمنسوجات، وقد قامت هذه المجموعات الصناعية 

بانكومر (بشراء اثنين  من أكبر البنوك الوطنية، هما  

حيث زادت أهمية  المدينة  حالياً كمركز ) وبانورتي

. مالي

تجمع مصانع  تجمع صناعي أكثر تطوراً وهووهناك 

وادي  والذي يعتبر اإللكترونيات في جاليسكو

العديد من الشركات ومرافق  وبهكسيكي السليكون الم

لـ آي بي أم ، هيوليت باكارد ، أن إي سي : التصنيع 

، موتوروال ، إنتل ، سيمنس وتعتبر جاليسكو أكبر 

الجهات التصنيعية االليكترونية في المنطقة بما نسبته 

وتعتبر . من اإلنتاج العالمي لهذه الشركات% 35

 . %27 ة إذ تبلغعاليالقيمة المضافة ضمن المنطقة 

وهو ما يضع هذه المنطقة في مصاف المناطق 

. والتكتالت التقنية األكثر نجاحاً في العالم

لقد استطاعت المكسيك من تهيئة بيئة عمل مناسبة 

للتجمعات الصناعية من خالل تحرير االقتصاد 

وتسهيل بعض األنظمة في بداية التسعينات 

ذات العالقة الميالدية، وقد كان لتسهيل األنظمة 

باتفاقيات نقل التقنية واالستثمار األثر الكبير في 

إنجاح التجمعات الصناعية وجذب العديد من 

االستثمارات األجنبية التي انبثقت منها فوائد عديدة 

مثل توظيف المواطنين وتدريب األيدي العاملة على 

صناعة منتجات متوسطة وعالية التقنية مما وطن 

بالد تم استغاللها الحقاً من قبل معرفة كبيرة في ال

. شركات محلية كثيرة

سيليكون بوردر  شركة 

تعتبر شركة سيليكون بوردر شركة تطوير خاصة 

في عام  وأسستلمجمعات صناعة تقنية عالية 

م من قبل جهات تعمل في مجال شبه 2001
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منطقة صناعات تقنية ذات الموصالت وذلك لتطوير 

. المكسيكشمال رنيا في باجا كاليفو مستوى عالمي

 

وبتوجيه من الرواد االقتصاديين األمريكيين 

والمكسيكيين باتت شركة التطوير سيليكون بوردر 

تركز على دعم تصنيع شبه الموصالت وعرض 

اللوحات الخاصة بالتصميم والتصنيع والتكامل وتمكن 

من إبراز وإظهار مركز التصنيع القليل التكلفة والفعال 

. الية والشركات المؤسسةفي أمريكا الشم

 

الحجم االقتصادي لتقنية المعلومات واالتصاالت إن 

وااللكترونيات وتركيز الحكومة المكسيكية على هذه 

مليون متر مربع  25  تطوير سوف يجعلالمجاالت 

مشروع البنية األساسية لشركة سيليكون بوردر  من

شبه لصناعات من شأنه أن يلبي متطلبات قياسية ناجح 

ذات األخرى مواصالت والصناعات العالية التقنية ال

. رأس المال المكثف

 

مارات بقيمة بليون دوالر في مرافق فائدة استثإن 

شركة سيليكون بوردر على مدى عقدين من الزمن 

ن ـــضمـتتالتـقنيــة ة ــاليصنــاعــات عــجلب ست

ة  ــــــويــة الحيـيـنـقـتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والالسلكية واإللكترونيات  واالتصاالت السلكية

البصرية وأجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها واآلالت 

 توظيفأيضاً إلى كما انها ستؤدي والمعدات الدقيقة 

من العاملين الوطنيين  100.000ما يزيد عن 

. المكسيكيين وغيرهم من الرعايا األمريكان
 

أن المقر الرئيسي األمريكي لشركة سيليكون بوردر 
لواقع في بوويي بكاليفورنيا هو جزء من للتطوير ا

منطقة أنفاق المترو الكبرى بساندياجو وللشركة كذلك 
في ميكسيكالي ) بأمريكا(مكاتب في سيليكون فالي 

) . بالمكسيك(وباجا كاليفورنيا 
 

من خالل العرض السابق، يمكن مالحظة كيف 
استطاعت المكسيك من زيادة ناتجها المحلي 

ة من مواطنيها وجذب وتوظيف أعداد كبير
ويتضح التوجه . االستثمارات األجنبية المباشرة

االستراتيجي للمكسيك للدخول في مجال الصناعات 
التقنية من خالل انشائها ودعمها لـ سيليكون بوردر، 

ويتوقع نجاح المكسيك التجربة بعد نجاحها السابق 
في تهيئة البيئة المناسبة لقيام التجمعات الصناعية 

. نية في البالدوالتق
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مناطق الصناعات التقنية بتشيلي . 4-10
يوجد في تشيلي العديد من المناطق الصناعية المتعددة   

االختصاص والتي يمكن تصنيفها كمناطق صناعية أو 

مناطق تقنية دون تفريق حيث أنها مخصصة 

،  وتعتبر على السواء للصناعات التقنية والتقليدية

ية حديثة العهد في مجال تشيلي من الدول الالتين

. الصناعات التقنية

 

من  )CORFO(لقد استفادت هيئة التطوير بتشيلي 

خدمات االتصاالت المتقدمة العالية التنافسية بالبالد 

ومن المستوى العالي للتعليم لتطوير منطقتي صناعات 

.  تقنية ذات مستوى عالمي في تشيلي

 

مركز فاالريو للتقنية 

لتقنية في منطقة كورواما الصناعية يقع مركز فاليرو ل

على الطريق الرئيسي لمدينة سانتياجو وتوفر مساحات 

وقامت . لطالما تطلعت لها الشركات التقنية في تشيلي

)CORFO ( مليون  5.4بتمويل تطوير المركز بمبلغ

وتبلغ مساحة .  دوالر بمواصفات عالمية عالية المستوى

ركز الى جذب ويهدف هذا الم. هيكتار 1.5المركز 

.   الشركات التقنية العالمية والمحلية الرائدة

 

ويتأمل أن يصبح مركز  فاليرو للتقنية قطب لتطوير 

. تقنيات المعلومات واالتصاالت في امريكا الجنوبية

وتحظى مدينة فالباريو حاليا على اهتمام المنظمات 

العالمية لكونها منطقة في غاية الجمال وذات ثقافة 

.  عريقة

 

 

 

 

 

منطقة التقنية بجامعة تشيلي 

تقع منطقة التقنية بجامعة تشيلي في مدينة سانتياجو 

هكتار  1000بجانب المطار الدولي على مساحة قدرها 

.  مليون دوالر 20وطورت المرحلة األولى بتكلفة 

 ويتوقع 

ان تصبح هذه المنطقة مركز تجمع وعامل جذب كبير 

تركز أهداف المنطقة في وت.  للمنشآت التقنية اإلقليمية

ربط جامعة تشيلي الرائدة في المنطقة بالمنشآت 

وتحتوي المنطقة على . الصناعية والتجارية والبحثية

مركز ابتكار وأعمال ذات معايير وخدمات عالمية، كما 

تساهم الحاضنة في هذه المنطقة في دعم مبادرات 

.   األعمال المحلية

 

حظاً جغرافياً  األسوأإن دولة تشيلي تعتبر من الدول 

البالد جبلية عسرة وموقعها  طبوغرافيةحيث أن 

معزول عن األسواق العالمية الكبرى، وبالرغم من ذلك 

تعتبر تشيلي من أنجح الدول النامية التي حققت تنمية 

العقود الثالث األخيرة، ويرجع هذا اقتصادية في 

 النجاح الباهر إلى وضع الحكومة الستراتيجية صناعية

مبني على اقتصاد متحرر وعلى الموارد البشرية 

وتعتبر المؤسسات العلمية في تشيلي من . الوطنية

أفضل المؤسسات في أمريكا الالتينية، وقد كان التوجه 

قوية ذات بنية  إتصاالتالحكومي القوي لبناء خدمات 

تحتية عالمية المستوى األثر القوي في زرع بذور 

التصاالت في تشيلي، ولهذا صناعة تقنية المعلومات وا

تركز مناطق الصناعات التقنية في تشيلي على مجاالت 

تقنية المعلومات واالتصاالت الستغالل هذه الميزة 

النسبية، ويتوقع أن تكون المنشآت داخل هذه المواقع 

رائدة إقليمياً وعالمياً  

 
  



)49 (

ملخص تجارب الدول العينة في إنشاء . 4-11
نية مناطق الصناعات التق

تعتبر مناطق الصناعات التقنية عنصراً من عناصر  
مبادرات عالية المستوى تتكون من استراتيجية شاملة 

لتفعيل صناعات تقنية في ) أو إقليمية(ومنظومة وطنية 
الدولة أو اإلقليم، لذا فمن المقترح تحديد آثارها 

فالمبادرات . االقتصادية عند النظر إلى آثار المبادرة ككل
وفة التي توجد بالتحديد في الدول العشر التي سبق المعر

دراستها يمكن معرفة آثارها االقتصادية من خالل 
الشواهد لتحليل بعض المؤشرات والذي قدمتها هذه 

الدراسة، كما أن التحول االقتصادي للدول العشر موضع 
المقارنة لم يكن إال من خالل رؤية وقرار سياسي سليم 

نية تبعها تفعيل استراتيجية طويلة للدخول في صناعات تق
المدى ثم إنشاء البنية التحتية المناسبة بدعم وتحفيز 

يمكن تلخيص و عناصر المبادرة كافة،لحكومي 
العشر التي ها الدول فيالخصائص التي تشترك 

 :في النقاط التالية استعرضتها الدراسة
 الصناعات مناطقإن الهدف األساس من إنشاء  .1

التقنية  المنتجات بيئة إلنتاج إيجادالغالب التقنية هو في 
 : التالي شأنه  وهذا من

 جذب االستثمارات األجنبية المباشرة. 
  تحقيق قيم مضافة لالقتصاد الوطني تسهم في تنويع

 .القاعدة االقتصادية
 زيادة فرص العمل المتاحة ذات الدخل المرتفع. 
  تحويل االقتصاد الوطني ليكون قائماً على المعارف

 .الحديثة
 تحقيق الريادة العالمية في بعض المنتجات الحديثة. 
 تنمية المجتمع ليكون قائماً على المعارف الحديثة. 
  زيادة قدرة المجتمع على المنافسة العالمية وتحقيق

 .األمن والرفاهية ألفراده
 

التقنية كانت محورية في النمو الصناعات  مناطقإن  .2
, العينةم الدول قتصادي لمعظوالتطور التقني واال

والصين ) الميالدية الثمانينات منذ(السيما كوريا و
الثمانينيات  منذ(وماليزيا ) الميالدية التسعينات منذ(

وحتى في الدول األوروبية الصاعدة مثل ) الميالدية
 ).الثمانينيات الميالدية منذ(فنلندا 

 
إلنشاء مناطق إن دور الحكومة هام جداً ومحوري  .3

:  وذلك من خاللقنية ونموها ونجاحها التالصناعات 
 توفير األراضي الالزمة في المواقع األنسب .
  الصناعات مناطق بناء البنية التحتية المميزة داخل

مع المطارات والموانئ  المناطقوربط هذه  التقنية
والخدمات األساسية مثل الكهرباء  والمدن المجاورة

 .والمياه

 مية إليجاد تطوير األنظمة واإلجراءات الحكو
البيئة المرنة والمحفزة لالستثمار والعمل في 

 .مجاالت العلوم والتقنية
  مؤسسة عن طريق  بمناطق التقنيةإدارة المرافق

 .هيئة مستقلة ذات صالحيات واسعةأو 
  لبحوث وبرامج التطوير الوطنية اتقديم منح

الرائدة مثل برامج الحكومة اإللكترونية والمدارس 
 . الذكية

 حوافز لألفراد والشركات لتطوير قدراتهم  تقديم
نتاج اإلبداعي باستخدام المنح والقروض على اإل

م وبناء المساكن ومراكز البحث يعلالميسرة للت
 .العلمي

  تقديم حوافز الستقطاب الشركات العالمية مثل
اإلعفاء الضريبي وتيسير الحصول على 

 .التأشيرات واإلقامة لذوي االختصاص
 ة العلمية بأسلوب القطاع الخاص من إدارة المدين

أو مجالس خالل شركات قابضة وشركات تابعة 
 .توفر خدمات أساسية متخصصةإدارة مستقلة 

 إنشاء خدمة النافذة الواحدة للمستثمر. 
  بناء الجامعات والمدارس ومعاهد التدريب داخل

 .التقنية الصناعات مناطق
 

أو  نيةالتقالصناعات مناطق تعتبر الحكومات إقامة  .4
تبنيها ودعمها مشروعات تنموية تساعد على 

بصفة خاصة والدولة  -إنعاش المنطقة اإلقليمية 
وتوفير فرص عمل و زيادة  اقتصادياً  بصفة أعم-

غير  ،القدرة التنافسية للدولة في المنتجات التقنية
مناطق تقوم بشكل مباشر بإدارة أي من  أنها ال

 .ومعنوياً  اً التقنية بل تدعمها مادي الصناعات
 
إن دور القطاع الخاص أساسي لتحقيق األهداف  .5

التقنية  الصناعات مناطقاالستراتيجية من إنشاء 
 :التالي وذلك من خالل

  االستثمار في تطوير العلوم والتقنيات الحديثة
إليجاد حلول ومنتجات مبتكرة لألسواق المحلية 

 .والعالمية
  توفير فرص تدريب وتوظيف للمواطنين في

 .الحديثةلعلوم والتقنيات ا
 االستثمار في حاضنات األعمال. 
  االستثمار في الخدمات المساندة ذات التقنية

 .العالية
 م العالي يعلاالستثمار في معاهد التدريب والت

 .المتخصص
 

هام  الحكومية إن دور مراكز البحث والتطوير .6
فال , التقنيةالصناعات  مناطقومحوري في نجاح 
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من  في الدول العينة تقنيةصناعات  منطقة ةتخلو أي
وتقوم هذه  الحكومية التقنيمراكز البحث والتطوير 

المراكز بدور أكبر من تلك التي تقع خارج المنطقة 
 :وذلك من خالل

  المساهمة في البحث والتطوير التقني لمنتجات
 .في المنطقة شركات التقنيةال
  مساندة مراكز التطوير التقني التابعة لشركات

 .تقنية ال
  واالبتكاراتاحتضان أصحاب األفكار 

 .ومساعدتهم في تطوير أعمالهم
 

التقنية  الصناعات مناطقإن من أهم مقومات نجاح  .7
 :توفر العناصر األساس التالية 

  وجود بيئة علمية مولدة وداعمة لألعمال اإلبداعية
 .بتكاريةواال
  وجود منظومة إبداع وإبتكار وطنية)National 

Innovation System (واضحة األهداف والمعالم. 
 

التقنية الصناعات  مناطقمعظم ل المستمر تمويلاليتم  .8
من خالل تأجير مبانيها وأجزاء من أراضيها لشركات 

، حيث تساعد تلك العوائد المنطقةإنتاج التقنية وسكان 
تطوير بنيتها التحتية والتجهيزات  تجديد على المنطقة

 .المنطقةارة وتشغيل إد واإلنفاق على األساسية
 
أهمية التخطيط االستراتيجي والرؤية الواضحة  .9

 .للعلوم والتقنية على مستوى الدولة
 

إن ما حققته كثير من الدول التي نهضت تقنيا يعود في 
التخطيط االستراتيجي من الحكومة  األول إلىالمقام 

المركزية التي جعلت انفتاحها االقتصادي وتسهيلها 
معتمداً على دعم اقتصاد المعرفة  لمناخ األعمال

وتطوير التقنية والتنافس على جذب االستثمارات 
العالمية، وتكوين الشراكات االستراتيجية الداعمة لهذا 

التوجه محلياً بين القطاع العام والخاص وخارجياً 
لتطوير التنمية اإلقليمية الشاملة لكل أنحاء البالد 

ولمنع الهجرة من لتخفيف الضغط على المدن الكبيرة 
األرياف وإيجاد فرص العمل ذات المردود العالي 
وبدعم الميزة النسبية لكل إقليم على مستوى البالد 

 .المستوى العالمي ىوعل
 
أهمية التجربة األولى وضرورة توفير المقومات  .10

الالزمة لنجاحها السيما مصادر التمويل واألنظمة 
. ميالتي تساعدها على المنافسة عالالمرنة ا

 
 

يالحظ من تجارب معظم الدول أن البدء بتجربة و
ها كامل الدعم على أعلى المستويات ءأولى وإعطا

المنظومة المتكاملة للتقنية في  بهدف تكوينفي الدولة 
ظل نظام واضح محفز محدد األهداف والنتائج 

والمسئولية وتوفير المرونة الكافية ثم تكرار وتعميم 
لوطني بما يالئم الظروف التجربة على المستوى ا

واإلمكانيات المحلية هو الطريق الذي أثبت نجاحه 
 .تهيعلوفا

 
ا لسياسات التطوير يعلوجود مرجعية وطنية  .11

التقني تحدد التوجهات التقنية المالئمة للبالد بما يالئم 
وتوجه وتتابع , ميزتها التنافسية والمستقبل المأمول

 .وتقوم اإلنجازات في مختلف مراحلها
 

التقنية  نطقةأهمية مالئمة التخطيط العمراني للم .12
 :، مثلأو االقليم لهدف المدينة

ربطها بالمطارات والموانئ وشبكة الطرق. 
 مترابطة ضمن  التجمع األمثل في خاليا متناغمة

توفر البيئة و سلسلة االمدادات والقيمةالمضافة
في المدينة أو  المالئمة للتفاعل العلمي والصناعي

 .ماالقلي
 العالقة مع مراكز البحث والتطوير والجامعات 

 .خارج المنطقة
 األخرى في  توضيح العالقة بالمناطق الصناعية

 .المدينة أو االقليم
   التعليميةالمرافق الترفيهية وإنشاء. 
  بيئةالفراغات العامة المتناغمة مع تصميم 

 .المنطقة
  المناطق السكنية الجذابة والمدارس والمرافق

 .المنطقةفيات الالزمة المحبذة للسكن في والمستش
 

وضوح المخطط التنفيذي للمدينة ومراحله  .13
المختلفة على المدى القصير والمتوسط والطويل منذ 
البداية ومسئولية تمويله وتنفيذه وآليات التنسيق بين 

 .األطراف المختلفة
 

على األنظمة واللوائح الواضحة المشجعة وجود  .14
لتنافس بين الشركات اإلنتاجية تطوير التقنية وخلق ا

 .لتطوير التقنية واالستثمار في البحث والتطوير
 
الحوافز المالية والتمويلية لشركات وجود  .15

 .االستثمار في البحث والتطوير والتدريب
 

ن للتكتل يعلإعطاء ميزات للمبادرين األوائل المف .16
مثل  منطقة تقنيةاألساسي الالزم النطالق كل 
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مدى استفادة المملكة من تجارب الدول . 4-12
األخرى 

تسعى هذه الدراسة إلى توضيح أن إنشاء مناطق 
للصناعات التقنية في أية دولة يعود بالفائدة الكبيرة على 

صادها، وقد أتضح من خالل تجارب الدول المختلفة أن اقت
جميع هذه الدول استفادت من إنشاء مناطق الصناعات 
التقنية، وبالرغم من تأخر المملكة في التوسع في مجال 
إنشاء مناطق الصناعات التقنية إال أنها ستحظى بوجود 

خبرات محلية ودولية عديدة متراكمة يمكن لها أن تستفيد 
. منها

 
من المتوقع أن إنشاء مناطق للصناعات التقنية في المملكة و

سيؤدي إلى جني العديد من الثمار على غرار ما جنته دول 
توفير آالف من الوظائف الجديدة : العينة العشر مثل

وفرص التأهيل المهني للمهندسين وذوي التخصصات 
الحالية ال العلمية والفنية حيث أن الصناعات السعودية 

التي تتخرج من الكليات الكبيرة  األعداد تستوعب
  السعودية، والجامعات

 
 الصناعات التقنية مناطقفإن وحسب تجارب الدول 

ستساهم في توفير بنية تحتية صالحة لدعم المنشآت 
ومبادرات األعمال حيث انه من  الصغيرة والمتوسطة

 هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالميا أنالمعروف 
  ،من الكوادر البشرية% 80تستقطب 

 
في  إنشاء مناطق الصناعات التقنية بالمملكةساهم يكما س

تنمية صناعات تقنية جديدة ذات ميزات تنافسية عالمية 

وتنويع مصادر الدخل  في زيادة الصادرات تساهم
 إلىاقتصاد المملكة  تحويلمما سيؤدي إلى القومي، 

فقط بل  موارد طبيعيةتصدير  على عتمديال اقتصاد قوى 
معرفية ذات قيمة مضافة على تصدير منتجات وخدمات 

. عالية
 

إضافة إلى ذلك فإن مناطق الصناعات التقنية كونها بيئة 
جذب  ستساهم في متكاملة الخدمات أعمال جذابة وحديثة

التي تعمل في مجال  األجنبيةو المحلية االستثمارات
لمدن إلى مناطق حضرية جديدة تبعد عن مراكز ا التقنية

.  الكبرى وتخفف من الضغط عليها
 

وتتلخص الفوائد السابقة الذكر من إنشاء مناطق 
: صناعات تقنية في المملكة باآلتي

إيجاد فرص عمل جديدة عالية األجر،   •
تنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف االعتماد على  •

تصدير موارد طبيعية،  
، زيادة االستثمارات المحلية واألجنبية المباشرة •
إيجاد منشآت صناعية عديدة تنتج منتجات وخدمات  •

مبنية على المعرفة وذات قيمة مضافة عالية، 
توزيع المناطق الحضرية وتوزيع العمران إلى  •

. مناطق جديدة بعيدة عن مراكز المدن الكبرى

وحيث أن جميع هذه الفوائد تعتبر من ركائز التنمية  
ين مناطق المستدامة، لذا فإنه توجد عالقة وطيدة ب

الصناعات التقنية والتنمية المستدامة وهذا ما سيتم التعمق 
 .فيه في الفصل الخامس
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دور مناطق الصناعات : الخامسالفصل  
التقنية في التنمية المستدامة 

عن دور مناطق  اً وصفياً اقتصادي يقدم هذا الفصل تحليالً 
صل هذا الف ويبدأ ات التقنية في التنمية المستدامة،الصناع

عرض تعريف التنمية المستدامة ومن ثم شرح عالقة ب
والتي بمناطق الصناعات التقنية التنمية المستدامة  أبعاد

تتمثل في البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد 
.   البيئي

التنمية المستدامة  . 5-1
النمو  :هي أبعاد المستدامة ثالثةتشمل التنمية 

 ،والمحافظة على البيئة ،ماعيةوالتنمية االجت ،االقتصادي
من  إطارحيث تصاغ لذلك استراتيجية تنمية مرنة داخل 

والمؤسسات التي تنظم  واألنظمةاآلليات والسياسات 
االجتماعية وتنسق النمو االقتصادي مع عوامل التنمية 

المتحدة  األمموقد عرفت منظمة  والمحافظة على البيئة،
التي تحقق احتياجات التنمية  "المستدامة بـالتنمية 

 لألجيالالمتاحة  باإلمكانياتالحاضر دون التضحية 
 ).UNDESA 2002" (القادمة في تحقيق احتياجاتهم

االقتصادية  وأبعادهاويمكن قياس التنمية المستدامة 
في  واالجتماعية والبيئية بعدة مؤشرات تم مناقشتها سابقاً 

للعالقة  اً وصفي اً ويقدم هذا الفصل شرح الفصل الثالث،
بين التنمية المستدامة والصناعات التقنية ومناطق 

  .الصناعات التقنية والتنافسية العالمية

العالقة بين مناطق الصناعات التقنية والتنمية . 5-2
المستدامة 

البعد االقتصادي لمناطق الصناعات التقنية  .5-2-1
والفرص الوظيفية العالية  اإلجمالييعتبر النمو في الناتج 

البعد االقتصادي في  ين من عناصرصرعن أهم األجر
التنمية المستدامة وتساهم مناطق الصناعات التقنية بدور 

قنية كبير في هذا المجال حيث توفر مناطق الصناعات الت
 ، التي تشجع علىملموسةالغير البنية التحتية الملموسة و

تتمثل في مصانع  ،تكتالت اقتصادية منتجة إيجاد
لشركات  إقليميةومراكز  ،ية محليةومنشآت تقن

مما يخلق سوق عمل ووظائف  ،ومؤسسات عالمية كبيرة
ال تتوفر في الصناعات  ،جديدة أغلبها عالية األجر

 نفسه، التركيزبالتي تكون خارج مناطق التقنية  ،ةيالتقليد
 ،فمنتجات الصناعات التقنية تعتبر جديدة في السوق

هي دوما في حالة ويغلب عليها النمط االبتكاري و
مما يجعل  ،اإلنتاجإما في المنتج أو في طريقة  ،تطوير

 اً نسبيا،لهذه الصناعات صغير واإلنتاجحجم السوق 
العائد  أن إالورغم صغر حجم السوق لهذه الصناعات 

القيمة المضافة العالية التي تضاف  بالمادي لها كبير بسب

ين هذه ن نمط التنافس والتمييز ب، حيث أإلى المنتج
اً على أداء المنتج وليس على المنتجات يكون مبني

ولهذا السبب تعتمد هذه الصناعات على كوادر  السعر،
تجاتها وطرق بشرية عالية التأهيل تمكنها من تطوير من

. إنتاجها بصفة مستمرة
 
المنتجات التقنية سوق النسبي لحجم السبب صغر لو 

تقليدية في تختلف الصناعات التقنية عن الصناعات ال
فالصناعات التي تنتج منتجات تقليدية  ،اإلنتاجحجم 

ال تتغير ) standard products(معروفة في السوق 
بكميات كبيرة  إنتاجهاولذا البد من  مع الوقت إال شكلياً 

، إنتاجهاجدا كي يتمكن المصنع من تخفيض سعر تكلفة 
 ،وهي بذلك ال تنافس في السوق إال من حيث السعر فقط

الكوادر تمثل العمالة الدنيا البسيطة التأهيل غالبية و
ولهذا السبب تسعى العديد  البشرية في هذه الصناعات،
التخلص من الصناعات  إلى من الدول المتقدمة صناعياً 

والتي ال توفر سوى وظائف دنيا  ،التقليدية البسيطة
دول  إلىمنخفضة األجر عن طريق ترخيص تصنيعها 

. نامية
 

الصناعات التقنية فعادة ما توظف كوادر  إلىسبة أما بالن
، يتم دمجهم علمية وهندسية وفنية عالية التأهيل والخبرة

تتم  ث، حيولكن بخبرة اقلنفسها الفئة مع كوادر من 
مما يكسب  ،والثانية األولىعملية نقل المعرفة بين الفئة 

    .  على رأس العمل اً مستمر اً وتدريب ،اكبر تأهيالً  األخيرة
 

وهذه الشواهد حين تقرن خصوصاً بما ورد في الجدول 
والذي يبين بعض المؤشرات في الفصل الثالث ) 3(رقم 

االقتصادية اإلجمالية لعدد من الدول التي تزايدت 
تنافسيتها العالمية خالل العشرين سنة الماضية بفضل 

يخلص القول إلى أن  ،إيجاد مناطق الصناعات التقنية
قتصادات دولها ادية لهذه المناطق على ااالقتص اآلثار

زاد الناتج  ففي الصين مثالً◌ً   كان جلياً وواضحاً،
اإلجمالي بما يقارب خمس أضعاف مستوياته مابين 

نوبية وفي كورية الج. م 2003م إلى عام 1983عامي 
) م2003 –م 1983( نفسها لفترةزاد الناتج اإلجمالي  ل

.  أضعاف 6أكثر من 
 

بحوث والدراسات بمدى األثر االقتصادي لقد اهتمت ال
على اإلقليم  تأثيرهاومدى  ،لمناطق الصناعات التقنية

، حيث ركزت هذه الدراسات على ت فيهالذي أنشئ
المدينة وليس على  أو اإلقليمالتأثير على مستوى 

يرات مستوى االقتصاد ككل من اجل تقليص دور المتغ
دي مايكل بورتِر فاالقتصا المختلفة على نتائج الدراسة،

)Porter 2003a ( يوصي بضرورة دراسة التأثيرات
 high-tech(االقتصادية للتكتالت الصناعية والتقنية 



)54 (

industrial clusters ( وليس  اإلقليمعلى مستوى
سبب وجود العديد من المتغيرات الخارجية االقتصاد ب

والتي ال يمكن الحد من  ،التي تؤثر على محيط الدراسة
عندما يقتصر تحليل المعلومات على مستوى  إال اتأثيره

. المدينة أواإلقليم 
 

ف منظمة التعاون والتطوير االقتصادي وتعرِّ 
)OECD (التكتالت أو التجمعات الصناعية باآلتي : )

التجمعات هي روابط بين منشآت صناعية وعلمية 
وبحثية وخدمية واستشارية تعتمد على بعضها البعض 

تخلق  إمدادوتكون مربوطة بحلقات وموصولة بالسوق 
ووجد بورتِر من خالل دراسة التأثير  ).قيمة مضافة

االقتصادي للتكتالت الصناعية بأن تلك التي تركز على 
نمو في مستوى  تعطي معدلالصناعات العالية التقنيةُ 

صادية التقليدية التي من باقي التكتالت االقت أعلىاألجور 
في التكتالت  األجورمعدل  أنا ، كمنفسه في اإلقليمتوجد 
في  األجورمن معدل  أعلى) دوالر 63.972(التقنية 

نفسه  في اإلقليم) دوالر 43.183( التكتالت التقليدية
)Porter 2003a ( وعلى مستوى الواليات المتحدة

  .األمريكية
 
العديد من الدراسات االقتصادية منها  أثبتتلقد  
)Goldstein & Luger 1991 ( و)Musbach 

مناطق  أن) Braun & McHone 1992(و)  1997
قتصادية في اإلقليم الصناعات التقنية تحفز التنمية اال

ووجدت هذه الدراسات عدة أدلة تشير  الذي توجد به،
 األعمالنمو في خدمات  إلىهذه المناطق تؤدي  أن إلى

الذي توجد به، هذا  اإلقليمفي  واإلنتاجيةومراكزها 
ب ازيادة عدد الوظائف التقنية واستقط إلى باإلضافة

العقول العلمية وارتفاع نسبة البحوث والتطوير في 
.  اإلقليم

 
تحديد  إلىتهدف  أمريكيةوقد قامت دراسة اقتصادية 

 مدى تأثير مناطق التقنية على التنمية االقتصادية-
بمقارنة المقاطعات التي يوجد بها مناطق تقنية مع أخرى 

تقسم كل والية من (ها مناطق تقنية -مشابهة ال يوجد ب
وتمت ). عدة مقاطعات إلى األمريكيةالواليات المتحدة 

المقارنة بين المقاطعات من حيث ثالثة متغيرات 
العلمية (ازدياد الوظائف التقنية  -1: اقتصادية وهي

 -3ازدياد الشركات التقنية،  -2،  )والهندسية والفنية
نتائج الدراسة د خلصت وق. ازدياد رأس المال المخاطر

صفة إيجابية بصفة عامة على ازدياد  إلى اثر ذي
الوظائف التقنية وعلى عدد الشركات التقنية في المقاطعة 
إضافة إلى تأثيرها على عدة متغيرات أخرى ذات عالقة 

مثل ازدياد نسبة البحث والتطوير في المقاطعة 
)Wallsten 2004   .(

االقتصاد الصيني فقد  أما الدراسات التي أجريت على
تحسناً )  Hu, 2003(وجدت دراسة البرت هو 

ياً في األقاليم والمدن التي أنشئت بها المناطق اقتصاد
من  ، ن التي توجد في الصينالصناعية الثالث والخمسي

حيث التوظيف والدخل وديناميكية االقتصاد، كما 
زيادة في %) 1(كل  أن إلىأشارت هذه الدراسة 

المباشرة في مناطق الصناعات  األجنبيةات االستثمار
ايوان  157(بمقدار  اإلنتاجيةزيادة في  إلىالتقنية أدت 

شركة في  17.000أكثر من  ويوجد حالياً ). صيني
 2.2مناطق الصناعات التقنية الصينية توظف أكثر من 

صين هذا وقد كان الدخل الذي حققته ال. مليون شخص
وخمسين منطقة  م فقط من الـثالث2003في عام 

 New and High Technology(للصناعات التقنية 
Industrial Zones ( من أكثر)بليون دوالر  )280

.   أمريكي
 
وبالرغم من انتشار مناطق الصناعات التقنية حول  

 أثارهاالدراسات االقتصادية التي بحثت  أن إاللم االع
االقتصادية على المدى الطويل ال تتوفر بكثرة لعدة 

وجود عوامل خارجية عديدة تؤثر على  :أسباب أهمها
مباشر الناتج الغير االقتصادي المباشر و التأثيرمعرفة 

عن مناطق الصناعات التقنية على اقتصاد الدولة أو 
ولذلك تقدم هذه الدراسة في الفقرة . اإلقليم الذي توجد به

االقتصادية عن أقدم واكبر  اإلحصائياتالتالية بعض 
 لتقنية في العالم والتي تتوفر صناعات امناطق ال

. االقتصادي أثرهامعلومات عن 
 

التقنية الصناعات ومما ال يختلف عليه أن مناطق 
من أساليب تنمية االقتصاد كانت من  باعتبارها أسلوباً◌ً 

بين االستراتيجيات التي أخذت بها الدول الصناعية 
ك ال يزال ولذل الريادة عالمياً، لتبقى في مراكزالمتقدمة 

انتهجتها مستمراً كوسيلة االهتمام بمثل هذا النموذج 
الدول الناشئة  الصناعية حتى أدركت بعض الدول

لنسخ التجربة محاولة نفسه في النمط ب جدواها فأخذت 
الصناعات فمناطق . م وظروف اقتصاداتهابما يتالء

حين بدأت في الخمسينات الميالدية في  التقنية عالمياً◌ً 
ت المتحدة األمريكية استحوذت على اهتمام الواليا

نجاحها كداعم لتنمية  أثبتتالمشرعين والحكومات حين 
االقتصاد  وانعكس ذلك على واإلنتاج المعرفي االبتكار

لقد أدى . إلى أهمية دورها في مؤشرات إيجابية تؤكد 
خلق فرص التقنية إلى الصناعات ذلك النجاح لمناطق 

ة اإلنتاجية وتقليل التكاليف اءوظيفية جديدة ودعم الكف
وفتح ميادين لمنتجات جديدة أفضى إلى زيادة في الناتج 

.  وزاد من فعاليته لالقتصاداإلجمالي 
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التقنية أثارها الصناعات وقد درس المهتمون بمناطق 
االقتصادية ليخلصوا في جملة القول إلى أن استراتيجية 

االقتصادية  عمليةفي ال التقنيةالصناعات وخيار مناطق 
في الكيفية التي يمكن من خاللها  هو أسلوب متطور

توسيع القاعدة االقتصادية وزيادة المداخيل الرأسمالية 
والتقليل من نسبة البطالة والنمو الفعال في ميادين قابلة 

الذي تنشأ فيه  اإلقليمللتطوير والتوسيع، خصوصاً على 
ة األمريكية ففي الواليات المتحد التقنية، تلك المناطق

 Cummings" (ش باركتكمنج رسير"وتحديداً 
Research Park ( م بوالية 1962في عام  أنشئالذي

ألف وظيفة  44هذه المنطقة ما يربو على  وفرتاالباما 
وظيفة غير مباشرة  ألف 20مباشرة داخل المنطقة و

بليون دوالر كرواتب  1.5وما يقارب  ،حول المنطقة
لراتب السنوي في هذه توسط اللعاملين فيه، وكان م

أعلى من متوسط % 30(دوالر  ألفن المنطقة خمسي
، كما )نفسها المدينة اتب خارج المنطقة التقنية وفي الر

 107.526.000وفرت هذه المنطقة التقنية لوالية االباما 
دوالر من خالل العائد من الضرائب الناتجة عن هذه 

). م1998تقرير بلدية هنستفل (المنطقة فقط 
 

 Stanford Research" (ستانفورد رسيرش بارك"أما 
Park ( والذي يعتبر األسبق في العالم فقد ساعد في

شركة توظف حوالي  150جذب وإنشاء ما يوازي 
ألف موظف في غالبهم من ذوي المداخيل  23.000

ألف دوالر سنوياً للفرد  107الشخصية التي تزيد على 
) Palo Alto(و التو مما جعل مدينة صغيرة مثل بال

مقارنة مع باقي مدن  بوالية كاليفورنيا تزدهر اقتصادياً 
كبرى في كاليفورنيا مثل سان فرانسيسيكو ولوس 

.  انجليز
 

والمثال الثالث لمنطقة صناعات تقنية كبرى في الواليات 
المتحدة األمريكية هو مجمع األبحاث الثالثي 

)Research Triangle Park (ولينا في والية كار
م، فقد وفر هذا المجمع 1960في عام  والذي أنشئ

م 2002ألف وظيفة عالية األجر في عام ) 38.500(
) موظف إذا شمل العدد الموظفين المؤقتين 44.000(

 ألف 56ويعتبر متوسط الراتب السنوي في هذه المنطقة 
شركة تقنية العديد  135دوالر، كما استقطب المجمع 

.  مية كبرىشركات عال%) 50(منها 
 

 Sophia(وفي أوروبا يجدر ذكر مجمع صوفيا انتبلز 
Antipolis (في بداية السبعينات  بفرنسا والذي أنشئ

م ما 2003الميالدية فقد وفرت هذه المنطقة حتى عام 
غير مباشرة،  ألف 35وظيفة مباشرة و ألف 27يقارب 

مليون يورو  250والفرنسية  اإلقليميةووفرت للحكومة 
ة من العوائد الضريبية، كما أصبحت هذه في السن

، العديد شركة ومصنع 1276لـ  اً المنطقة التقنية مقر
. منها عالمية

 
يجب ذكر منطقة هنشو للصناعات  راآخوليس  يراً خوأ

) Hsinchu Industrial Science Park(التقنية 
لقد استقر بهذه . م في تايوان1980في عام  الذي أنشئ

شركة ومصنع توفر  434م  2003المنطقة حتى عام 
وساعدت هذه المنطقة . وظيفة عالية األجر ألف 100

ن صنف 13في  في جعل تايوان األولى عالمياً  اً م
ويقدر الدخل السنوي من  المنتجات العالية التقنية،

) بليون دوالر 27.3(بـ اإلنتاج من هذه المنطقة فقط 
   .من الدخل القومي لدولة تايوان% 8.7والذي يمثل 

  
وهذه الدالئل والمؤشرات اإلحصائية في حقيقة األمر 

التقنية في الصناعات تؤكد نجاح استراتيجية مناطق 
اعلة في كونها خريطة لطريق النمو االقتصادي وأداة ف

ولعل المتتبع  وأهميته وفعاليته، االقتصاد تغيير حجم 
يدرك أن  اقتصاديةلخيار مناطق التقنية كوسيلة تنموية 

ا وضمان نجاح آليتها يستوجب وجود عوامل بناءه
االستراتيجية  كفيلة للنجاح، من أبرزها الميزة التنافسية

 ينبغي أن تقوم تلك المناطق عليها،االقتصادية التي 
د خام أو ، أو موافالميزة التنافسية قد تكون موارد بشرية

موقعاً متميزاً أو تقنية أو خالف ذلك من مقومات 
.  احههم في إنجاألعمال التي تس

 
أن النجاح المبنى على النظريات االقتصادية  وتأكد

وجود الميزة التنافسية االستراتيجية هو ذلك النجاح 
ثيراً ك ر بفاعليته اإليجابية غير متأثرالذي يستم

بمتغيرات االقتصاد العالمي، ولذا تسعى الدول 
إلى احتكار هذه الميزة  الصناعية بصفة خاصة 

لكي تستمر في ريادتها  لمحافظة عليهاالتنافسية وا
ولذلك فالميزة التنافسية االستراتيجية حين  العالمية، 

توضع في إطار خطط سليمة تتماشى مع واقع ومفهوم 
اإليجابية على االقتصاد  بآثارهاتنعكس  ةهذه الميز

  .وتنميته المستدامة وتصبح عموداً فقرياً لنجاحه
 

نية على اقتصادات انعكاسات مناطق الصناعات التق
العينة  الدول العشر

 
حين ن النجاح الذي حققته الدول الصناعية المتقدمة -إ

أخذت كمنهجية القتصاداتها بمناطق الصناعات التقنية 
شكل يتفق والفكر والتنمية ب االقتصادلتوسيع قاعدة 

لدى الدول األخرى  قد ولّد حماساً◌ً  القيادي عالمياً -
وقد . منهجاً اقتصادياً تخاذها وا ،التجربةلألخذ بهذه 

ذه ـــل هــــة مثـــإقامدول  في ــن الــدد مــرع عــش
ات  ـالتجمع



)56 (

 
 

حها بعد دراسة بإنجا االلتزاموأخذت على عاتقها  ،التقنية
. قتصادات من ميٍز تنافسية استراتيجيةلما تمتلكه تلك اال

 االقتصاديوقد نجح عدد كبير من هذه الدول بحذوهم 
لهذه الدول الناجحة  يث أوردت الدراسة تفصيالً◌ً هذا، ح

. وإجماالً لخياراتها
 

وفي هذا الجزء من الدراسة تجدر اإلشارة إلى أن 
مقاييس النجاح من منظور اقتصادي أخذت باألسلوب 

اإلحصائية المتعارف  االختباراتالوصفي والذي تجنب 
ت السابقة وأدبيات عليها نظراً لعدم وجودها في الدراسا

ولعل إبراز بعض المؤشرات  موضوع الدراسة،
اإلجمالي أو  االقتصادعلى مستوى  الكلية - االقتصادية

دليٌل  اليم التي نشأت فيها هذه المناطق-المناطق أو األق
. اهاجدوشاهٌد على نجاح التجربة وإثبات و
 

فمن أبرز دالئل النجاح لمناطق الصناعات التقنية 
ما دللت عليه  قتصاداالوانعكاسها اإليجابي على 

ج اإلجمالي لهذه الدول ففي الجدول-حصاءات في الناتاإل
في الجزء السابق ما يثبت هذه اإليجابية حيث تضاعف  3

أضعاف ) 4(ج اإلجمالي لجميع الدول إلى أكثر من اتالن
يضاف إلى ذلك . م 2003م إلى 1983خالل الفترة من 

  دخل الفرد،لة بشكٍل كبير ونمو في تدني مستويات البطا
 

وهذه المؤشرات اإليجابية ال يمكن الجزم على أنها نتيجة 
بحد ذاتها التقنية مباشرة ووحيدة لقيام مناطق الصناعات 

. واألهم في تحقيق هذه النتائج غير أنها العامل األكبر
ولذلك تستشف الدراسة من واقع بيانات أخرى هذه 

نية في ومدى تأثير مناطق الصناعات التق االنعكاسات
  .االقتصاد

 
 
 
 
 

عدد مناطق الصناعات التقنية  4ويلخص الجدول-
والشركات المستوطنة فيها وعدد موظفي هذه الشركات  

  .م  للدول العشر المختارة 2002عام 
 

ويتبين أن هذه الدول الناجحة استطاعت إيجاد عدد من 
المنشآت التي كونت منظومة اقتصادية، من خاللها 

ج اإلجمالي وخلقت فرصاً وظيفية زاد زادت في النات
وهذه على إثرها  دخل الفرد على وجه العموم، 

المؤشرات اإليجابية ال يمكن الجزم على أنها نتيجة 
.  مباشرة ووحيدة لقيام مناطق الصناعات

 

وال يقتصر األمر على ذلك بل أن هذه البيانات تدلل 
بشكٍل واضح على توسيع قاعدة اإلنتاج بالنسبة 

قتصاد وزيادة التمّكن من المنافسة وعدم اعتماد لال
. االقتصاد على مصادر دخٍل محدودة 

 
 عدد مناطق الصناعات التقنية والشركات  4 –جدول 

 م 2002المستوطنة فيها وعدد موظفي هذه الشركات وذلك لعام 

 

عدد الدولة 
المناطق 

عدد الشركات 
المستوطنة في 

المناطق 

عدد موظفي 
الشركات 

طنة المستو
 160 30 20البرازيل 
 2,210,478 17,498 53الصين 
 26,950 1,659 20فنلندا 

 1,058 10 2هنغاريا 
 5,400 80 1آيرلندا 
 3,359 325 8كوريا 
 8,237 33 8ماليزيا 

 4,000 20 2المكسيك 
 7,000 280 5سنغافوره 
غير تشيلي 

مصنفة 
 -- --
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اعات التقنية البعد االجتماعي لمناطق الصن .5-2-2
ومستوى ، وتحسين جودة الحياة  ،يعتبر عنصر التعليم  

االجتماعي في التنمية  عناصر البعد أهممن  ،المعيشة
حدائقية جميلة  وتوفر جميع مناطق التقنية بيئة المستدامة،

المواصفات المعمارية وغنية بالخدمات التنسيق وعالية 
الخدمات مما المضافة وتوفر السكن والترفيه والتعليم و

اً فيها للعمل والعيش، وغالبا ما يجعلها مناطق مرغوب
) بين أو(مناطق الصناعات التقنية في ضواحي  تنشأ

فعالة في  أداةمما يجعلها  ،المدن الكبرى المكتظة بالسكان
.   توزيع الكثافة العمرانية والسكانية

 
 ،محتويات مناطق الصناعات التقنية إلىوعند النظر  

جامعات ومعاهد  أقساممعظمها يحتوي على  أننجد 
ر اليد العاملة المطلوبة  تدريب وكليات تقنية توف

والتي عادة ما تساهم في  ،لصناعات التقنية بالمنطقةل
 ،المعهد أووضع برامج التعليم والتدريب في الجامعة 

من  ،فترة تعليمهم وتدريبهم أثناءوتستفيد من الطلبة حتى 
لذلك فمناطق التقنية تساهم بطريقة  جزئي،الخالل العمل 

 أكثرالتعليم والتدريب وجعله  كفاءةمباشرة في رفع 
.  موائمة مع احتياجات السوق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أما بالنسبة لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة فإن 
مناطق الصناعات التقنية في الغالب تصمم كبيئة جميلة 

الخضراء ذات نمط حدائقي تغلب عليه المساحات 
والمسطحات المائية ، كما توفر اغلب هذه المناطق 
مرافق السكن الحديث والمرافق الصحية ومجمعات 

التسوق ومراكز الترفيه للصغار والكبار مما يجعلها بيئة 
متكاملة الخدمات وتمثل إضافة متميزة في أي مدينة أو 
إقليم تنشأ به ، وتعتبر معظم مناطق الصناعات التقنية 

نظار ورمز للتقدم يحرص على زياراتها الزوار محط أ
والوفود األجنبية ورجال األعمال وطلبة المدارس 

. والجامعات 

أما بالنسبة للخدمات في المنطقة فغالبا ما تكون ذات 
معايير عالية المستوى ال تتوفر بسهولة في خارج 

الحكومية  لإلجراءات، كما يوجد بها تسهيالت نطقةالم
تيسير عمل المنشآت  إلىتهدف  وخدمات مركزية

. داخل المنطقة  واألفراد
 

ولهذه األسباب يمكن اعتبار مناطق الصناعات التقنية 
من أدوات التنمية االجتماعية الفاعلة لتحسين مستوى 

. وجودة المعيشة ولتحقيق التنمية المستدامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البعد البيئي لمناطق الصناعات التقنية  .5-2-3
كافة  وعدم  أنواعهاب تبر تقليص الملوثات البيئية يع  

حسن  إلى باإلضافةمتجددة الغير االعتماد على الطاقة 
 أهممن  ،استغالل الموارد الطبيعية الموجودة في الدولة

وتعتبر  بعد البيئي في التنمية المستدامة،عناصر ال
 ،مناطق الصناعات التقنية من أنظف المناطق بيئيا

التي تطبقها هذه المناطق على جميع  األنظمةبحكم 
التي تقام  األنشطة أنوحيث . التي تقام فيها  األنشطة

 أنشطة األصلعلى مناطق الصناعات التقنية هي في 
 اً تلوثوصناعات تقنية تعتمد على المعرفة فهي ال تسبب 

ورغم ذلك تطبق مناطق  اً كالصناعات التقليدية،بيئي
بيئية عالية،  أنظمة الصناعات التقنية حول العالم

البيئية التي  األنظمةعلى بعض  أدناهوتحتوي الفقرة 
.      تطبقها مناطق الصناعات التقنية حول العالم

المصانع ومراكز (للمستعملين  البيئة اشتراطات سالمة
: التقنيةالصناعات في مناطق ) األبحاث

الدخان واألتربة والبخار والمواد الملوثة للهواء  -أ
)Air Pollution :( ال يسمح ألي استعمال أو فعل

يسبب أو يسمح بحدوث تلوث للهواء بالكمية أو 
 يكون  إلى حدوث مضايقات أو  يؤدي  الحجم الذي
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لملكية التي مصدر إزعاج أو خطر يتجاوز حدود ا
ن وجدت يجب أن تعالج قبل يتم بها االستعمال وإ

خروجها للهواء ويحظر نفث الدخان المضر بالصحة 
امة أو السالمة أو الراحة العامة أو الذي يلحق الع

  .الضرر بالممتلكات
أال تنبعث أية روائح  يجب): (Odorالروائح  -ب

الالزمة سائل الواتخاذ و ملحوظة وإذا حدث يجب 
 .في أو داخل حدود الملكية الحتوائها 

يجب أال تزيد ): Vibration(االهتزازات  -ج
يير المعا االهتزازات الصادرة ألي سبب عن

  .المنطقة إدارةالمعتمدة من 

ال يجوز القيام بأي نشاط في ): (Noiseالضوضاء  د-
المنطقة بحيث يؤدي إلى حدوث ضوضاء بالقدر 

الذي يسبب المضايقة أو اإلزعاج أو الخطر والذي 
يتجاوز حدود الملكية التي سيتم فيها االستعمال 

دم  ـــويجب ع

قة التقنية بما إخراج أي أصوات غير مقبولة في منط  
في ذلك األصوات ذات الطبيعة المتقطعة والحد 

 ).db(ديسبل  70األقصى للصوت المسموح به هو 
 Fire and(مخاطر الحريق واالنفجارات  هـ-

Explosion Hazard :( جميع األنشطة وجميع
مخازن المواد القابلة لالشتعال أو المواد المتفجرة 

األمن والسالمة يجب التعامل معها طبقا إلجراءات 
 .المعتمدة في منطقة التقنية

عمال ال يسمح بأداء أي أ): Glare(التوهج والوميض    و-
توهج شديد أو  ابحاث ينتج عنهاألبالمصنع أو مركز 

إضاءة مباشرة تتجاوز حدود الملكية من مصدر 
مكشوف لإلضاءة، وبكثافة أو قوة ينتج عنها 

األضواء  قالل من استعمال جميعاإل المضايقة و
نحصر أية حرارة أو وهج الخارجية، كما يجب أن ت

ومصممه لمثل هذا  مغلقة تماماً  داخل مبان
 .االستعمال

ممكن أن ينتج من المن ): Radiation(اإلشعاع ز-
العمليات والتجارب البحثية مخاطر اإلشعاع في داخل 

الموقع، ولذا يجب إتباع المواصفات واالشتراطات 
 .ام المعتمد دولياً الخاصة طبقا للنظ

يجب ): Radioactive Materials(المواد المشعة ح-
التعامل مع المواد المشعة والتخلص منها حسب 
 .اإلجراءات التي تتوافق مع النظام المعتمد دولياً 

مجال التداخل الكهرومغناطيسي ط-
)Electromagnetic Interference :( العمليات

ر عنها كمية من الصناعية أو المختبرية التي يصد
اإلشعاعات الكهرومغناطيسية خالل عمليات التشغيل 

سبب في تداخل الذبذبات بين المنشآت أو تقد ت
األنشطة في المنطقة، لذلك يجب أن ال تتعدى 

. اإلشعاعات الناتجة من عمليات المنشأة حدود الملكية
يجب أال يتم ): Water Pollution(تلوث المياه ي-

المياه في مجاري المنطقة إجراء عمليات صرف 
. بدون أخذ تصريح من إدارة منطقة التقنية

يجب ): Solid Waste) (المخلفات الصلبة(النفايات ك-
أن تعالج كل المخلفات الصناعية حسب النظم 
المعمول بها والمتوافقة مع المعدالت القياسية 

. العالمية
 Toxic and(المواد السامة والضارة بالصحة ل-

Hazardous Material :( القيام بأي عمل ال يجوز
ويشمل ذلك المواد (ينتج عنه مواد سامة أو ضارة 

وان وجدت يجب إتباع وسائل التعامل ) الحيوية
والتي تطبق في  أو دولياً  والوقاية المعتمدة محلياً 

 . منطقة التقنية
 

 )تكن مجتمعةوإن لم (إن مثل هذه المعايير البيئية 
خل مناطق التقنية مما يجعل تحكم نشاط المنشآت دا

 أمناالمناطق  أكثرمناطق الصناعات التقنية من 
. وسالمة ونظافة
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عدم استغالل الموارد الطبيعية في الدولة  إلىأما بالنسبة 
تطوير لمنتجات  األغلبفإن الصناعات التقنية هي في 

دم في الطبيعية ويستخ المواردجديدة تعتبر بديلة عن 
. جديدة غير تقليدية وصديقة للبيئة إنتاجطرق  إنتاجها

ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الصناعات التقنية 
ملكة مللدولة مثل ا الحلول المتاحة أفضلومناطقها من 

 على   البترول والغاز كمصدر رئيسلتقليص االعتماد 
. للدخل
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المحلية في التجربة : السادسالفصل 
تروكيماويات والمناطق إنشاء صناعة الب

الصناعية الرئيسة لها  
 تبنييعرض هذا الفصل من الدراسة التجربة المحلية في 

المناطق إنشاء و) شركة سابك(صناعة البتروكيماويات 
والتي ) الهيئة الملكية للجبيل وينبع(الصناعية الرئيسة لها 

تمثل نموذجاً وطنياً، وتجربة ناجحة، في اإلمكان 
متعددة وإنشاء صناعات تقنية تبني  تكرارها بغرض

.  المناطق الالزمة لها في المملكة

المناطق الصناعية الرئيسة لصناعة . 6-1
البتروكيماويات 

 
لمحة تاريخية عن المدن الصناعية بالجبيل . 6-1-1

وينبع  
 

، هـ1395في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 
كريم  صدر مرسوم ملكي م1975سبتمبر  21الموافق 

بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع كجهاز مستقل في 
الدولة يدار من قبل مجلس إدارة يرتبط رئيسه مباشرة 

بوضع مجلس ادارة الهيئة ويقوم . بمجلس الوزراء
السياسات ومتابعة تنفيذها من خالل اإلدارتين العامتين 

قامت قد ل .الصناعيتينفي كل من مدينتي الجبيل وينبع 
تنفيذ المدينتين الصناعيتين في كل من الجبيـل ة بالهيئ
وقدم التنفيذ ،  في وقت قياسي وبتكلفة قياسيةوينبع 

 . لألداء الفني واإلداري الحديث ناجحاً◌ً  أنموذجاً◌ً 
 

أنيطت بالهيئة الملكية للجبيل وينبع مهمة تنفيذ التجهيزات 
األساسية اإلنشائية واالجتماعية الالزمة لتطوير منطقتي 

وتتلخص مهام .  لجبيل وينبع لتكونان مدينتين صناعيتينا
 :الهيئة الملكية فيما يلي 

ترويج ومساعدة وخدمة وتشجيع تطوير  •
الصناعات األساسية والتحويلية والخفيفة التي 

تستخدم الثروات الطبيعية في المملكة وتحويلها 
إلى منتجات ذات قيمة مضافة لالستخدام 

  .المحلي وللتصدير الخارجي
تخطيط وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة  •

مختلف التجهيزات األساسية والخدمات الالزمة 
 .لصناعات والموظفين العاملين فيهالهذه ا

حث الصناعات على توظيف وتطوير المهارات  •
والكفاءات الوطنية السعودية لإلسهام في هذه 

 .األعمال

توفير التوازن بين عملية التنمية الصناعية  •
ة على سالمة البيئة ومواءمتها لعملية والمحافظ

 .التنمية المستدامة
تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي  •

 .واألجنبي في االستثمار في المدينتين
االتصال والتنسيق مع جهات االختصاص  •

كشركة أرامكو السعودية، المؤسسة العامة 
للموانئ وغيرها لتسهيل توفير المواد الخام 

 .ي تحتاجها الصناعات والخدمات األخرى الت
العمل كجهة إدارية للمدينة تتولى مسئولية  •

المحافظة على السالمة واألمن في المنطقة 
 .الصناعية التي تقع في نطاق مسئوليتها

   
قامت بتطوير  للهيئة فقدوطبقاً للصالحيات المخولة 

وإنشاء عدد من المرافق والتجهيزات لتوفير الخدمات 
وتشمل شبكة  -والسكنية ةلصناعيا -الالزمة للمنطقتين

 البحر، شبكات مياه الشرب والصرف التبريد بمياه
الصحي والصناعي، شبكات الطرق واالتصاالت 

السلكية والالسلكية، مرافق المنطقة السكنية والخدمات 
وفي مدينة ينبع الصناعية تتولى الهيئة . المرتبطة بها

ئية إضافة الملكية عملية توليد وتوزيع الطاقة الكهربا
وتيسيراً لإلجراءات تلتزم الهيئة ، إلى الخدمات األخرى
للمستثمرين بنظام الخدمة الملكية بتوفير الخدمة 

لمستثمرين لاألراضي المطورة   ، وتقوم بتأجيرالشاملة
لمعايير  وفقاً◌ً  لمدد طويلة تصل إلى ثالثين عاماً◌ً 

 .محددة
 

المملكة انطالقةً قويةً لنهضة  إنشاء الهيئةشكل لقد 
 الصناعية والتنموية حيث وضعت الحكومة برنامجاً 

بهدف استغالل الغاز المرافق ومنتجاته السائلة  عمالقاً  
جانب قيام  إلى  ،ذات القيمة العالية االستغالل األمثل

منشآت الصناعات البتروكيميائية في مدينتي الجبيل 
ة لقاعداتعزيز   أدى إلى  الشيء الذي وينبع الصناعيتين 

 ،وتنويع مصادر الدخل الصناعية في المملكة عموماً 
. ونقل وتوطين التقنيـة وفتح مجاالت توظيف جديدة

 
بدأت المرحلة األولى الكبرى من استغالل موارد الغاز  

إنشاء شبكة ضخمة لمرافق معالجته  عند االنتهاء من 
وتجزئته ونقله وهي شبكة الغاز الرئيسة التي اعتُبرت 

شبكات الصناعية خالل الربع األخير من أضخم ال من 
استغالل  القرن الماضي وكانت المرحلة الثانية هي 

توسعة  وفي هذه المرحلة تمت  الغاز غير المرافق
الستخراج وتجميع الغاز غير  شبكة الغاز الرئيسة 

م وكان ذلك بداية لعصر جديد 1984المرافق في عام 
 ز عامالً الغاصار فيه الغاز الوطنية  في صناعة 

بذاته وليس مجرد منتج ثانوي  وقائماً  حاسماً  اقتصادياً 
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اتخذت الخطوات األكبر على طريق و .إلى جانب الزيت 
منذ   تطوير صناعة الغاز غير المرافق في المملكة 

منتصف التسعينيات الميالدية حيث تحققت سلسلة من 
شجع على البدء ببناء معامل لتجميع  مما  هاكتشافات حقول

ليرتفع معدل إنتاج المملكة ومعالجته، لغاز غير المرافق ا
كما  الغاز إلى نحو سبعة باليين قدم مكعب يومياً  من 

الغاز  اتسعت رقعة المناطق التي تستفيد من إمدادات 
 م وينبع في العام الماضي2001فشملت الرياض في عام 

) . م2004(
في مليون لایر  ألف )75( تم استثمار ما قيمتهلقد   

وأدى عمليات تطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين،  
نع بلغت جملة استثماراتها حوالي  اصمقيام  إلىذلك 

فرص عمـل ألكثر من  وفرتمليون لایر ،  ألف )160(
كما يتمتع السكان في  ،موظف وعامل )85.000(

بكل نسمة    192.000حوالي   االمدينتين البالغ تعدادهم
على أرقى مستويات  والتنمية الراقية  الخدمات المدنية
 .الحياة العصرية 

ن أبرز الفوائد في االستثمار في قطاع الغاز هي توفير إ  
وتنويع القاعدة  ،العمل للمواطنين المزيد من فرص 

الصناعية السعودية وتعزيز دور القطاع الخاص بدعوة 
 ،المستثمرين للمشاركة في جميع مراحل أعمال الغاز 

الطاقة  تزيد من  أن حصة الغاز حيثس تنافسية على أس
. المستهلكة في المملكة عن كثير من مثيالتها في العالم

 مدينة الجبيل الصناعية .6-1-2
م سوى منطقة خالية من 1910لم تكن الجبيل قبل عام   

السكان، ليس على أرضها سوى الشجيرات البرية، 
ياه وبسبب موقعها الساحلي وقربها من مصادر الم

وأماكن الغوص، اختيرت مقراً جديداً لسكان الجبيل 
.  األوائل

مرت الجبيل منذ نشأتها حتى اليوم بمراحل عدة، من لقد 
قرية صغيرة على ساحل الخليج العربي تشتهر بصيد 
األسماك وتجارة اللؤلؤ، مروراً بحقبة اكتشاف النفط 

شمس  اقةونشوء شركة أرامكو، وصوالً على إشر
 .طوعهاوس) سابك(

لقد تم إنشاء التجهيزات األساسية بمدينة الجبيل على 
، ويقّدر تعدادها السكاني 2كم) 1030(مساحة قدرها 

ألف ) 224(بنحو ) م2004(هـ 1425حتى نهاية عام 
ألف نسمة بحلول عام ) 290( يبلغوانسمة، ويتوقع أن 

 ).م2010(هـ 1430
جاهزة  أصبحت المدينة الصناعية بالجبيل وقد  
ستيعاب المزيد من الصناعات األساسية والمساندة ال

كمـا انتهى العمل في تسوية مساحات شاسعة  ،والثانوية
من األراضي وردمها ودّكها، وتم تشييد أحياء للموظفين 

والعّمال مزودة بمرافق اإلسكان واإلعاشة والترفيه، 

وحدة سكنيـة، منها ما يقارب ) 11624(شيّد حيث 
 .ة نفّذها القطاع الخاصوحدة سكنيّ ) 7721(
كما تم إنجاز التجهيزات األساسية األخرى والمرافق   

الخاصة بالمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائيـة 
وإنشاء وحدات خدمات المرافق الطبية والتعليمية 

 . والطرق وغيرها من األنشطة الخدمية الالزمة 
إنشاء ) م2010(هـ 1430من المتوقع بحلول عام و

تقوم باستغالل الغاز الطبيعي  التييد من المصانع مز
الذي كان يهدر دون أي عائد اقتصادي، وسيستمر 

بعض  كمادة خام لتصنيعواستغالل هـذا الغاز وقوداً، 
الفوالذ، واأللومنيوم، واللدائن  المنتجات من

ويمكن تقسيم الصناعات في . البالستيكية، واألسمدة
 :الث فئاتمدينة الجبيل الصناعية إلى ث

 :الصناعات األساسية •
  ،سابك وأرامكو السعوديةشركتا وتقوم بهذه الصناعات 

مجمعاً ) 17(تم إنشاء وتشغيل وفي هذه الفئة 
مشروعات في مرحلة ) 7(للصناعات األساسية، و

 .الدراسة والتخطيط

 :الصناعات الثانوية •
وترتكـز على ما تنتجه الصناعات األساسية، ويقوم 

مصنعاً ) 18( حيث يوجد حالياً قطاع الخاص، بإنشائها ال
مشروعات في مرحلة التشييد ) 3(في مرحلة التشغيل و

 .مشروعاً قيد الدراسة والتخطيط) 13(و

 :الصناعات المساندة والخفيفة •
وهي التي تقوم بإنتاج المواد التي تحتاجها الصناعـات 

والبنية األساسية  األخرى أو مشروعات اإلسكان
اء مرحلة التشييد، أو في نشاطـات التشغيل أثنالالزمة 
 يقوم بها القطاع الخاصالصناعات وهذه  . والصيانة

 اً منتج عاً مصن) 109( يوجد في الجبيل حالياً◌ً  حيث
مشروعاً ) 38(في مرحلة التشييد و مشروعاً◌ً ) 30(و

 . قيد الدراسة والتخطيط
 

عن فوز البريطانية  أعلنت صحيفة الفايننشال تايمزوقد 
دينة الجبيل بجائزة عالمية ضمن المسابقة التي تنظمها م

التابعة   FDIمجلة االستثمار األجنبي المباشر  
حصلت مدينة الجبيل على جائزة حيث  للفايننشال تايمز
أفضل المدن جذباً لالستثمارات  باعتبارهاالمركز األول 

 . في الشرق األوسط  من حيث مقوماتها االقتصادية
ى جائزة أفضل مدينة من حيث بنية كما حصلت عل  

  باعتبارهاو جائزة المركز الثاني  ،المواصالت التحتية
هذا وقد جاء " . مدينة المستقبل في الشرق األوسط"

حصول الجبيل الصناعية على هذه الجائزة بناء على 
 :عدد من المؤهالت من أبرزها 
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مساهمة القطاع الخاص في الجبيل في نسبة الناتج  -
والذي سجل نمواً ثابتاً   GNPاإلجمالي  المحلي 
 .تقريباً خالل السنوات العشرة الماضية % 4بمعدل 

تشجيع ودعم االستثمار،  فيتوجهات الحكومة  -
لتحفيز االستثمار األجنبي  نظم وإصدار عدد من ال

من %  50تحتضن الجبيل نحو  حيث, في المملكة 
 .تلك االستثمارات إجمالي 

عالمية لمدينة الجبيل  بسـرعة مع تنامي  الســمعة ال -
تأسـيس عدد من الشركات المســاهمة فيها ، والتي 

انضمت إلى مشــاريع اسـتثمارية أخرى رئيسـة مثل 
شيفرون فيليبس وباسل العالمية  واستكس واكسون 

موبيل وشل وسيالتيز وميتسوبيشي وغيرها من 
 .الشركات العالمية الرائدة في مجال البتروكيماويات

الذي سيمتد على مساحة " 2الجبيل "تدشين مشروع  -
هيكتار، ويتوقع أن يصل إجمالي قيمة   6200

من مليار دوالر  35إلى فيه االستثمارات الصناعية 
ألف فرصة عمل،  )55(المنتظر أن يخلق حوالي 
 .مشروعاً  26وقد تم حتى اآلن تدشين 

التخطيط إلنشاء خط السكة الحديدية الجديد بطول  -
كيلو متر بين الجبيل والدمام وجدة والرياض  1065

 .للمسافرين والشحن، مما يعزز أهمية مدينة الجبيل  
الستثمارات المشتركة واألجنبية لمدينة الجبيل اتدفق  -

 . الصناعية دون اإلضرار بالبيئة
د أكبر مجمع للصناعات البتروكيماوية في العالم ووج -

 46قيمتها بلغ إجمالي بمشاركة استثمارات أجنبية 
السوق في حصة المملكة زادت من  مليار دوالر

حيث تبلغ حالياً ما يوازي العالمية للبتروكيماويات 
7. % 

السوق بنسبة كبيرة مع  اهذ فيحصة السعودية تزايد  -
التصنيع ، بدء  عدد من الشركات الكبرى مثل سابك

المجموعة السعودية والصحراء بإجراءات ،الوطنية
البتروكيماوية العمالقة بمشاركة عدد  هاتنفيذ مشاريع

من الشركات العالمية مثل شفرون وأكسون موبيل 
منحت قد وكانت  الهيئة العامة لالستثمار   ،وباسل

من التراخيص القامة  اً خالل الفترة الماضية عدد
مشاريع صناعية في الجبيل تقدر استثماراتها بأكثر 

) دوالرمليار  7نحو (من سبعة وعشرين مليار لایر 
. 

 الصناعية ينبعمدينة  .6-1-3
كم شمال غرب  350تقع مدينة ينبع الصناعية على بعد 

بمقومات سياحية نظرا لوقوعها على  جده وتحظىمدينة 
شريط ساحلي بين البحر األحمر وهضاب الحجاز، 

المرجانية فالبحر األحمر بصفاء مياهه وسحر شعابه 
زهات البحرية بزواره ورواده الذين ينشدون الن يرحب

والغوص وشتى أنواع الرياضات المائية، وعلى بعد 

بضعة أميال تضفي قمم هضاب الحجاز ووديانها على 
 نحوتدريجيا  حيث تنحدر رائعاً  طبيعياً  الموقع منظراً 

  .الطبيعيةالواحات والبراري 
وتعتبر مدينة ينبع الصناعية المحطة النهائية لخطي 

ين يمتدان من مناطق اإلنتاج ذلأنابيب البترول والغاز ال
غربها، كما أن  ىفي شرق المملكة العربية السعودية إل

ينبع الصناعية تعتبر أكبر ميناء على ساحل البحر 
األحمر لتصدير الزيت الخام وقد أثبتت مدينة ينبع 
الصناعية أهميتها اإلستراتيجية كميناء بديل لمنافذ 

 . خليجتصدير الزيت الخام الواقعة على ساحل ال
يزيد  ويضم ميناء ينبع مرافق تمكنه من تصدير ما  

برميل في اليوم، كما أن موقع ينبع  ماليين  3على 
 متميزاً◌ً  القريب من قناة السويس يجعلها مدخالً 

ألسواق أوروبا واألسواق الناشئة في أفريقيا والشرق 
األوسط إضافة إلى أنها تتوسط المسافة بين أمريكا 

 . باسيفيكيودول المحيط ال
ولقد توفر في مدينة ينبع الصناعية أكبر قدر من   

وبما يتوافق مع  ،الخدمات التي يحتاج إليها السكان
كالخدمات السكنية مستويات الحياة متطلبات أرقى 

والصناعية والصحية والتعليمية والترفيهية والخدمات 
 . العامة

اكتملت خطط إنشاء المدينة الصناعية في ينبع   
كم مربع، ) 80(افقها السكنية الحديثة على مساحة ومر

) م2004(هـ 1425 وبلغ تعدادها السكاني بنهاية عام
وقد تّم استكمال األعمال اإلنشائية  ،نسمة) 85179(
التجهيزات األساسية لمدينة ينبع الصناعيـة مـن أجـل و

لقد تم  .إقامـة الصناعـات األساسية والثانوية عليها
وحدة سكنية، وبلغت سعـة ) 23690(تشييد نحو 

تخزيـن مياه الشرب والمياه المستخدمة لألغراض 
ألف متر مكعب، وبلغت أطوال ) 400(الصناعية 

كيلومتر، كما بلغت ) 530(خطوط شبكة أنابيب المياه 
طاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمنطقة 

، وطاقة محطة ألف متر مكعب يومياً◌ً ) 27(السكنية 
ألف متر مكعب ) 24(لصرف الصناعي معالجة ا

) 534(يومياً، وأطوال خطوط شبكة الصرف الصحي 
وبلغت الطاقة الكهربائية المولدة في محطات . كيلومترا
ميجاوات، كمـا بلغ طول شبكة ) 537(الكهرباء 
 .كيلومتر) 774(الكهرباء 

ولتهيئة المناخ المناسب لربط المدينة باحتياجات   
ى البشرية، تم تشييد كلية ينبع المشروعات من القو

حتى منها الصناعية والتي تتسع أللف متدّرب تخرج 
 .اً خريج) 1634) (م2004(هـ 1424/1425نهاية عام 

 
وكما في مدينة الجبيل، فإن الصناعات تنقسم إلى ثالثة 

 : أقسام
 :ةالصناعات األساسي •
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سابك وأرامكو  شركتي وهي التي تقوم بإنشائها كل من
مصـانع للصناعات األساسية ) 10(وقد شيّدت . السعودية

.  هي اآلن في مرحلة التشغيل

 :الصناعات الثانوية •
وهي التي ترتكز على ما تنتجه الصناعات األساسية، 

في  اً مصنع) 11(ويقوم بإنشائها القطاع الخاص، وهناك 
 .مرحلة التشغيل

 :الصناعات المسانـدة •
اجها الصناعات وهي التي تقوم بإنتاج المواد التي تحت

األخرى أو قطاع اإلسكان سواء في مرحلة التشييد أو 
ويقوم القطاع الخاص بإنشاء  ،أثناء التشغيل والصيانـة
ويوجد في مدينة ينبع الصناعية  ،هذه المصانع وتشغيلها

) 4(مصنعاً منتجاً ومشروعان تحت التشييـد و) 36(
 .مشروعات قيد الدراسة والتخطيط

) 11.470(منطقة الصناعية بالمدينة تبلغ مساحة الو  
 المخططةهكتار حيث تبلغ األراضي الصناعية 

هكتار وتبلغ مساحة أراضي ) 5.910(للصناعات 
.  هكتار ) 5.560(الخدمات والمرافق 

   
نمو  فيسيكون توسيع مشاركة وإسهام القطاع الخاص و

وتطوير مدينة ينبع الصناعية واحداً من أهم أهداف الهيئة 
، حيث  كية للجبيل وينبع خالل الخمس سنوات القادمةالمل

الموارد الهيدروكربونية  الفرص الصناعيةتشمل 
على الرغم من بعد ينبع بما يزيد عن ألف ف .والمعدنية

المنطقة الشرقية من  فيكيلو متر من حقول الزيت 
 المملكة العربية السعودية ، إال أنها مرتبطة بشكل مباشر

حيث تنقل  بترولية في المنطقة الشرقيةالبمنطقة المواد 
، من خط األنابيب العابر للمملكةالمواد البترولية عبر 

مواد خام ك وألالستخدام كوقود  وألتصدير أجل ا
 المصانع قومفي المدينة، حيث تللصناعات الرئيسة 

لمنتجات مثل البتروكيماويات بتحويلها إلى ا بدورها
.  كات التصنيع المتلقيةواد خام لشرتصبح م التيالسائبة 

      ساسيةلشركة السعودية للصناعات األا. 6-2
) سابك(

نشأة سابك  .6-2-1
شهد االقتصاد السعودي منذ مطلع السبعينات الميالدية   

طفرة تنموية أدت إلى تغيير الخريطة االقتصادية 
واالستثمارية بشكل غير مسبوق،  فمع ازدياد المداخيل 

صبح االقتصاد مبيعات النفط أ الرأسمالية من جراء
في المنظومة االقتصادية الدولية   السعودي يشكل ثقالً 

بفضل مقومات قوته التي على رأسها الموارد 
والمخزونات النفطية،  ولرسم استراتيجية بعيدة المدى 

ترمي إلى تقليل المخاطرة من االعتماد على النفط  

لعربية كرافد رئيس لالقتصاد عكفت حكومة المملكة ا
السعودية على التخطيط للتقليل من االعتماد شبه الكلي 

علي تصدير البترول الخام والتوجه إلنشاء قاعدة 
لذا أصبحت فكرة تنويع الصناعات ، صناعية واسعة 

.  عنصراً رئيساً في اإلستراتيجية االقتصادية للمملكة
 

إن هذه السياسة التي اعتمدت على التقليل من االعتماد 
يع النفط الخام الذي تصل عوائده إلى ما يقارب على ب

من الدخل العام للمملكة، أصبحت تهتم وتركز % 75
على تشجيع وتطوير سلسلة واسعة من الصناعات 

ففي المراحل المبكرة إلنتاج البترول في . المحلية
المملكة كانت كميات هائلة من الغاز الطبيعي تحرق 

من المسئولين  عند فوهات آبار النفط، لكن إدراكاً 
ألهمية الغاز وإمكانية االستفادة منه، واستخدامه 

اختارت المملكة أن تدخل ة، كمصدر طبيعي للطاق
عصر الصناعات البتروكيمياوية، التي تعتمد بشكل 

أساسي على الغاز الطبيعي والغاز السائل،  
 

) م1976سبتمبر (هـ 1396في شهر رمضان عام 
بإنشاء  يز مرسوماً ملكياً الملك خالد بن عبدالعزأصدر 

، بهدف )سابك(الشركة السعودية للصناعات األساسية 
إنشاء وتشغيل الصناعات الهيدروكربونية والمعدنية في 

المملكة العربية السعودية،  ومن أجل هذه الرؤية 
الجديدة في تغيير مفاهيم تنويع القاعدة االقتصادية، 

ا في حشدت الدولة اهتمامها بهذه الشركة ودعمه
مختلف احتياجاتها وتيسير سبل قيامها وتشغيلها، والتي 

 لقد. كان من أولها تهيئة وحشد الموارد المالية الالزمة 
من صندوق  تلقت الشركة في بدايتها تمويالً 

االستثمارات العامة، وأجيز لها شركاء دوليون 
جارية في مساهمون في اإلنشاء، كما شاركت البنوك الت

عبر القروض، إضافة إلى رأس  المالية دعم احتياجاتها
قبل زيادته (باليين لایر ) 10(وقتها مال الشركة البالغ 

) . بليون لایر 20تباعا حتى بلغ في هذا العام 
  

عندما طرحت فكرة إنشاء الشركة السعودية للصناعات 
كثر المشككون في نجاحها، وأشار ) سابك(األساسية 

لقدرات اإلدارية خبراء من سبع دول إلى أن نقص ا
والمعرفة والتقنية الفنية لدى السعوديين،  لن يساعد 

على إنشاء وتكوين قاعدة صناعية في المملكة تمكنها 
وبالرغم من ذلك،  خول ميدان المنافسة عالمياً،من د

 تغمده هللا برحمته-رأى الملك خالد بن عبدالعزيز -
هد في للع الذي كان ولياً  رحمه هللا- فهد- وكذلك الملك
أن مستقبل المملكة يعتمد على إنشاء قاعدة  ذلك الوقت-

صناعية جديدة، قادرة على دخول ميدان الصناعات 
البتروكيماوية العالمية بكل قوة،   لذا اعتمدت الدولة 

خطة تنطوي على إنشاء مصانع عالمية المستوى 



)64 (

لإليثان ومشتقاته، والميثان ومشتقاته، على أن تصل 
مصانع معا لما مجموعه عشرة ماليين طن إنتاجية هذه ال

علنت هذه الخطة وعندما أ. من المنتجات البتروكيماوية
لدى الشركات الدولية العريقة في صناعة  بدا األمر مريباً 
وقد عبر أحد المعلقين البارزين إنابة . البتروكيماويات

إن هذه الخطة للدخول في : "عن غالبية هؤالء بقوله
بتروكيماوية غير ضرورية وغير ميدان الصناعات ال

مضمونة النجاح، ألن ولوج هذا المضمار في الوقت 
الذي تغص فيه األسواق بأطنان من منتجات 

البتروكيماويات الزائدة عن حاجتها سيؤدي إلى فشل هذه 
، "المراهنة االقتصادية من قبل المملكة العربية السعودية

عن فيل إنها ستكون عبارة : ووصفها معلق آخر بقوله
. ضخم وسط الرمال

  
العالم في صناعة البتروكيماويات لنتاجية اإلطاقة الت كان 

في السبعينات الميالدية أكثر من حاجة األسواق، وكانت 
األسعار منخفضة، بينما كانت األرباح تتراجع، كما 

 ركانت الكثير من الشركات العالمية تعيد التفكي
عن  عد جزئياً أو كلياً في استراتيجياتها، لتبتومراجعتها  

صناعة البتروكيماويات، لقد كان دخول المملكة العربية 
السعودية هذا المضمار التنافسي في مثل هذه الظروف 
السالف ذكرها، وتصور النجاح فيها بمثابة ضرب من 

الخيال، لكن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في 
لت ببعد جت – رحمه هللا األمير فهد-حينذاك ولي العهد 

مملكة نحو التصنيع النظر، إذ شعر سموه أن تحول ال
ففي سابق . لرفاهية ورخاء البالد سيكون مفتاحاً رئيساً 

األزمان تعاظمت أهمية البلدان العربية لكونها ممراً 
للتجارة والمصالح التجارية، وإن إضافة المصالح 

عالم واالهتمامات الصناعية إليها ستزيد هذه األهمية في 
. اليوم

 
لقد أسهم التخطيط بعيد المدى واالستثمار األمثل للموارد  

في بناء واحدة من أسرع الشركات نمواً في العالم أجمع،  
وعشرين عاماً أصبحت  تسعةوأكثرها نجاحا،  فخالل 

، شركة صناعية حول العالم واحد وعشرينتضم ) سابك(
لشركة وقد بلغت عوائد اسبع عشرة منها في المملكة، 

وصل إلى  م مبلغاً 2004المالية من مبيعات منتجاتها عام 
، كما احتلت )بليون دوالر 18.4(بليون لایر  68.5

المرتبة الثانية بين أكبر مائة شركة سعودية، بعد ) سابك(
). أرامكو السعودية(شركة 

 
ولكي نقدر هذا اإلنجاز حق قدره، يمكن القول أنه عندما 

المرسوم الملكي بإنشاء  ه هللا-يرحمأصدر الملك خالد -
الشركة، لم تكن هناك بنية صناعية تحتية في المملكة 

على اإلطالق، وكان الذين يملكون المهارات الفنية 
والخبرات اإلدارية لمثل هذا المشروع الجبار قليلين، لقد 

عزز االهتمام الشخصي من قبل الملك خالد بإنشاء هذه 
حب السمو الملكي الشركة دور بارز اضطلع به صا

رحمه  ولي العهد حينذاك-األمير فهد بن عبد العزيز  -
حيث أمر بإنشاء وزارة للصناعة والكهرباء،  هللا -

تشرف على تصنيع البتروكيماويات وغيرها من 
الصناعات في المملكة، وأتبعه بأمر ثان عين بموجبه 

معالي الدكتور غازي القصيبي كأول وزير لهذه 
دة، وقد كان لرؤية الوزير القصيبي الوزارة الجدي

وللمعايير التي وضعها لها وكذلك ) سابك(لشركة 
اإليمان بالكوادر السعودية لكي يضطلعوا بدور فاعل 

. فيها، الفضل األكبر في تحقيق النجاح للشركة 
 

تعتبر سابك حاليا أكبر شركة صناعية غير بترولية في 
التي ) ل تايمزالفايننشيا(وفي تصنيف لـ .الشرق األوسط

 على رأس قائمة) سابك(تصدر في لندن جاءت 
م طبقاً 1999الشركات في منطقة الشرق األوسط لسنة 

صنفتها  م2000وفي أغسطس . للرسملة السوقية
، المعنية )كيميكال آند إنجنيرنج نيوز(صحيفة 

شركة ) 50(ضمن أكبر  بالصناعات الكيميائية الدولية،
. على أساس حجم المبيعات عالمية منتجة للكيمـاويات

شركة ) 500(كما برزت سابك أيضاً ضمن قائمة أكبر 
المملكة  أما في). الفايننشيال تايمز(التي أصدرتها 

تقف في طليعة الشركات ) سابك(العربية السعودية فإن 
 .غير البترولية

 
5T6-2-2 5T تطور سابك 

ة وعشرين عاماً أن عستخالل ) سابك(استطاعت 
ية رائدة في ميدان التصنيع تصبح شركة عالم

الهيدروكربوني والمعدني، وأسهمت إسهاما كبيراً في 
تنمية االقتصاد الوطني وكانت قائدة ورائدة في عملية 

كما أسهمت في تهيئة . تنويع الصناعات في المملكة
آالف من فرص العمل أمام الشباب السعودي، وبنت 

غيل جيالً صناعياً وطنياً قادراًً◌ على إدارة وتش
مصانعها، وعملياتها بكل كفاءة وفعالية، مع المحافظة 

. التامة على السالمة البيئية والمهنية
 
مائة  لعمالئها في أكثر مناليوم  سابك تصل منتجاتو

أما المنتجات الرئيسة التي  .بلد في مختلف أنحاء العالم
: تصنعها من الهيدروكربونيات فهي 

 الرئيسة في صناعة  الكيماويات األساسية، وهي اللبنة
الميثانول، اإليثيلين، : البتروكيماويات وتشتمل على

البروبيلين، البيوتادايين، البنزين، والزايلين، 
 .وغيرها

  ،الكيماويات الوسيطة، مثل جاليكول اإليثيلين
مونومر كلوريد الفينيل، وثنائي كلوريد اإليثيلين، 
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 وتفرز المركبات التي تعد خامات صناعة المنتجات
 .التحويلية العديدة

  البوليمرات، وتشتق منها غالبية الصناعات البالستيكية
في العالم، والتي تتراوح بين البوليمرات الحرارية 

واحدة من الشركات ) سابك(وتعتبر . وألياف البوليستر
القليلة جدا في العالم التي تنتج جميع اللدائن الحرارية 

في مختلف  االً الخامات البالستيكية استعم وهي أكثر
 .األقطار 

  األسمدة، وهي المادة المغذية الضرورية لتنمية
المحاصيل الزراعية إلطعام األعداد المتزايدة من 

واحدة من أبرز ) سابك(البشر في أنحاء العالم، وتعتبر 
الشركات المنتجة والمصدرة لليوريا على مستوى 

 .العالم
 ،أي  المعادن، وبشكل أساسي الفوالذ واأللمنيوم

منتجات مجموعة المعادن التي تعتمد صناعتها على 
الوقود الهيدروكربوني ومنها قضبان الحديد المبرومة 

في فعاليات شركتين ) سابك(والمسطحة، وتشارك 
كبيرتين تنتجان األلمنيوم مقامتين برؤوس أموال 

 .خليجية مشتركة 
 
ماليين طن  7إنتـاجها اإلجمـالي من ) سـابك(رفعت  

. م1988م و 1985مليون طن بين عامي  25إلى  سنوياً 
الطاقة اإلنتاجية اإلجماليـة  ازدادتم، 2000وبنهاية عام 

حجم االنتاج م بلغ 2004وفي عام  مليون طن، 35إلى 
 .طنمليون  42.9

  
ٍل متسق مع  تطور إنتاج سابك ومبيعاتها وأرباحها بشك

م لقد نمى صافي األرباح من عاو التغيرات في الصناعة
 6.716بليون لایر إلى ما يوازي  4.410م حوالي 1996

في  صافي االرباحوبلغ  . م2003بليون لایر في عام 
بليون  3.8(بليون لایر سعودي  14.2 م2004عام 

وبالنسق نفسه شهدت  مبيعات سابك  تطورات  ).دوالر
بليون لایر  20.83م   1996كبيرة، حيث بلغت في عام 

وبلغ .م 2003لایر في عام بليون  47.1مقارنة بـ 
بليون  68.5 م 2004في عام  حجم المبيعات 

. )بليون دوالر 18.4(لایر 

: كما يمكن إيجاز انجازات سابك في النقاط التالية
تحولت سابك من مرحلة التخطيط إلى مرحلة اإلنتاج   •

.  م1981م-1976خالل خمس سنوات 
اج حصلت سابك خالل ست عشرة سنة من بداية اإلنت •

من إجمالي أسواق البتروكيماويات % 5على حوالي 
أكبر في المنتجات الرئيسة مثل  العالمية ومشاركة 

 اإليثلين، جاليكول اإليثلين، الميثانول، إم تي بي إي، 
. والبولي إيثيلين

تحتل سابك المرتبة الحادية عشرة بين أكبر شركات  •
نتاج البتروكيماويات في العالم والمرتبة الثالثة في إ

البولي إيثيلين والمرتبة السادسة في إنتاج البولي 
. بروبيلين

قطر  100تقوم سابك بتسويق منتجاتها إلى أكثر من  •
على نطاق العالم ولديها مكاتب منتشرة عبر بالد 

.  العالم من آسيا إلى األمريكيتين
تصدر سابك أكثر من ثلثي إنتاجها ويذهب أكثر من  •

. نصف هذا الصادر إلى آسيا
لدى سابك أكبر مجمع لألبحاث والتقنية في الشرق  •

عالم وباحث وفني  500األوسط يعمل فيه أكثر من 
. من  أنحاء العالم كافة

تمثل صناعات سابك في الجبيل واحدة من أكبر  •
. تجمعات الكيماويات المتطورة في العالم

مليون طن عام ) 60(لتبلغ  طاقاتها   ) سابك(تخطط  •
 .م  2008

 السعودي االقتصادسابك على  أثيرت .6-2-3
تعتبر سابك االنطالقة الفعلية الزدهار وتنمية القطاع 

الصناعي، والعمود الفقري لمساهمة القطاع الخاص في 
التنمية الصناعية، ولعل الفضل يعود إلى هذه الشركة 

للوصول إلى مساهمة كهذه في القطاع الخاص 
لميزة التنافسية والصناعة إجماالً لعدة أسباب من أهمها ا

التي تمتلكها و ذلك  نتيجة المواد الخام المستخدمة 
والتشجيع الذي لقيته من جانب الدولة، مما ساعدها على 

النمو لتصبح   أكبر شركة بترو كيماويات  في الشرق 
لقد حشدت الشركة . األوسط، ومن أكبرها  في العالم

رؤوس أموال كبيرة لتكوين قاعدة إنتاجية ضخمة 
بليون لایر ) 124.9(صل  إجمالي موجوداتها إلى  لي

م تنتج أصنافاً عديدة من المنتجات 2004في نهاية عام 
البتروكيماوية   في األسواق المحلية والعالمية، وبهذا 
ساهمت هذه الشركة في إضافة قيمة للناتج اإلجمالي 

باليين ) 10.6(م إلى أكثر من 2000وصلت في عام 
. لایر 

  
على قطاعات اإلنتاج  اً هام اً تأثير) لسابك(كان قد ولذا ف
تتمثل أهم تلك اإلسهامات في  لالقتصاد حيث ةالرئيس

بناء قطاع صناعة اللدائن حيث ارتفع عدد المصانع من 
مصنع  650إلى أكثر من  م1985في عام  210أقل من 
على راتنجات اللدائن  ازداد الطلبكما  م2000في عام 

إلى  ،ان سنوياً في بداية الفترةمن عدة مئات من األطن
م ، تبلغ قيمتها 2000نحو مليون طن في نهاية عام 

) سابك(كما أسهمت   .لایر سعودي بليوني  من أكثر
أيضاً بفعالية في نمو االقتصاد السعودي وذلك مـن 
خـالل دورها في تحقيق االكتفاء الـذاتي في مجال 

 .اءاتاألسمدة الزراعية ومختلف أنواع حديد اإلنش
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االستثمار األجنبي دوراً فعاالً في نقل التقنية  لعب لقد 

أحدث التقنيات  )سابك(، حيث استخدمت  المملكةإلى 
سلع عالية الجودة مستفيدة من  إنتاجالعالمية مما أتاح لها 

 فيكما ساهم االستثمار األجنبي  ،اقتصاديات الحجم
تـوفير الخبرات  الصناعي،تحديث طرق اإلنتاج 

فعالة وتدريب  اقتصاديةتسويقية، اعتماد أساليب ال
. الكوادر اإلدارية والعمالة المحلية

 
منظور االقتصاد الشامل ، فقد لعب االستثمار  من أما 

في  ملموسةتغييرات  ثإحدااألجنبي دوراً هاماً في 
وذلك من خالل استحداث  ،هيكل االقتصاد السعودي

 ،وغيرها ياتالبتروكيماوصناعات جديدة مثل صناعة 
من  )سابك(و تمكنت  ،من الصناعات المرتبطة بالطاقة

تحقيق العديد من  من  األجنبي المباشر االستثمارخالل 
حول  حساسياتأهداف التنمية الصناعية دون إثارة 

هيمنة الشركات األجنبية على الصناعات المحلية ، وقد 
األرباح بما فيها الحصص  هذهتمت إعادة استثمار 

بية ، في مشاريع توسعة قطاع البتروكيماويات في األجن
. المملكة

   
تعاون سابك مع الشركاء األجانب إلنتاج  ثمرة وكانت

بمختلف  المنتجاتالسلع البتروكيماوية هو ازدياد حجم 
أو الصناعات  المحلي،أنواعها سواء لالستهالك 

 )سابك(أدى إلى تعزيز سمعة  مماالتحويلية أو التصدير 
واق العالمية ونجاح مساعيها لتسويق منتجاتها في األس

المستثمرون األجانب  تمكن لقد  .أنحاء العالم مختلففي 
ما  أهمهافي السعودية أيضاً من جني مكاسب كبيرة من 

 :يلي
 التغذيةالحصول على موارد الطاقة ، وخامات  سهولة •

مما  ،الهيدروكربونية والمواد الخام بأسعار تنافسية
موردين في أسواق تبعد عنهم ادهم على قلل من اعتم

وتفادي تقلبات السوق من حيث الطلب  كثيراً،
بصورة كبيرة من المزايا  واالستفادةواألسعار ،  

 .تتمتع بها المملكة في موارد الطاقة التيالنسبية 
مملكة من األسواق لل الموقع الجغرافي اإلستراتيجي •

مو قبل التي ظلت تحقق أعلى معدالت للنواآلسيوية 
والتي تعاود النمو اآلن م 1997انهيارها في عام 

كما أن الموقع الجغرافي للمملكة في بشكل كبير، 
تصدير  لهامنتصف الطريق بين آسيا وأوروبا يتيح 

منتجاتها إلى أسواق أوروبا ، وأفريقيا ، والشرق 
 .األوسط بأسعار نقل مناسبة

 لترحيالضريبية السخية والقدرة على  اإلعفاءات •
وإعادة تحويل أرباحهم  التالية،الخسائر إلى األعوام 

 .إلى أوطانهم دون قيود

 نقلبنية تحتية صناعية حديثة تشمل نظام  توفير •
حديث ، وشبكات اتصاالت سلكية والسلكية ، وموانئ 

التحتية  البنىحديثة وغيرها من مرافق دعم 
 .االقتصادية واالجتماعية

 خاماتوهى  عةللصناتوفر ثالثة عناصر رئيسة  •
مصادر الطاقة ، سهولة الحصول على و  التغذية

 .على التسويق والقدرةالتقنية الحديثة بأقل التكاليف ، 
في مقايضة الميزات النسبية  )سابك(وقد نجح نموذج 

المملكة في مجال خامات التغذية  بهاالتي تتمتع 
 .بالعنصرين اآلخرين

 
في مجال  )بكسا(الدروس المستفادة من خبرة  أهم  إن

األجنبي المباشر هو ضرورة تنظيم العالقة  االستثمار
ففي  .وثابتة واضحةمع الشركاء األجانب على أسس 

المشتركة السابقة كان يتم توزيع  )سابك(معظم مشاريع 
والشركاء  )سابك(بين  بالتساويحصص رأس المال 

للتعاون مع  )سابك(أتاح نموذج  ، وبهذا فقداألجانب
 اً قدراً متساوياً من المسئوليات ونصيب جنبياألالشريك 

في  نجحتكما  ،من ثمار المشاريع المشتركة عادالً 
التوصل إلى حلول فعالة للعديد من الخالفات التي قد 

في وصغار المساهمين  المساهمينتنشأ بين كبار 
مجاالت مثل الرقابة اإلدارية ، وسياسات التسعير 

ط توسيع مشاريع وخط األرباحوالتسويق ، وتوزيع 
. االستثمار المشتركة مستقبالً 

 
الموارد البشرية في سابك   6-2-4

) 16000(ة عشر ألفاً ستنحو يعمل في سابك وشركاتها 
جنسية في جميع الحقول ) 54(كثر من موظف ينتمون أل

وكان , اإلدارية والفنية تتولى تنفيذ األعمال الموكلة لها
في سابك وشركاتها  من نتاج ذلك تطور القوى العاملة

حيث أولت الموارد البشرية اهتماماً كبيراً لتنمية 
وتطوير المهارات اإلدارية والفنية للقوى العاملة 

ولذا  فقد تضاعف ,   وخاصة القوى العاملة  السعودية
عدد العاملين السعوديين لدى سابك وشركاتها حتى   عام 

) 10925(ضعفاً   وأصبح ) 37(م   أكثر من 2003
وارتفع . م   2003موظفاً بنهاية الربع الثالث  من عام 

عدد الحاملين للشهادات الجامعية من الموظفين 
بنهاية ) 2028(م إلى 1981عام ) 638( السعوديين من

وارتفعت نسبة القوى العاملة  .م2003 الثالث عامالربع 
السعودية الفنية إلى إجمالي العاملين السعوديين من  

واآلن يشكل . بنهاية الربع الثالث%)  77(إلى %)  56(
 .من إجمالي القوى العاملة %) 82(السعوديون 

 
وقد تبنت سابك هدف توطين القوى العاملة لألسباب   

  : التالية
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تحقيق أحد أهداف سابك الرئيسة المتمثل بتطوير اليد  -1
العاملة السعودية وتحويلها إلى قوة قادرة على حمل 

  .وأعبائه اإلدارية  والفنيةمسؤوليات التصنيع 
تنفيذ سياسة الدولة التي اعتبرت السعودة مطلباً -2

أساسياً من متطلبات التنمية ، حيث ال تنمية بدون كوادر 
 عالية المهارة قادرة على النهوض بأعبائها,وطنية مؤهلة

.  
 
وقد اتبعت سابك سياسة اإلحالل التدريجي للقوى  

لمدربة محل القوى العاملة العاملة الوطنية المؤهلة وا
الوافدة، وذلك وفق خطط مدروسة ومنظمة تكفل  

 . استمرار العمل بصورة مأمونه وفعالة
 

ن القوى جهود سابك  في  مجال توطييمكن تلخيص 
 : في النقاط التاليةالعاملة الوطنية 

من المراكز % 99تشغل الكوادر الوطنية اآلن    •
 .وشركاتهاالقيادية في سابك 

 في سابكقفز عدد الذين أخضعتهم الموارد البشرية  •
بلغ مجموع المشاركين في  تدريبية حيثلبرامج 

الدورات التدريبية منذ تأسيس سابك وحتى نهاية 
ألف  120م أكثر من 2003الربع الثالث من عام 
 .التدريبيةمشارك في الدورات 

من مجموع  %) 82(يمثل السعوديون حالياً  •
 . ظمهم من المهندسين والفنيين المهرةومع, العاملين

حققت معظم شركات سابك نسباً عالية في ميدان  •
%). 96( السعودة حيث تجاوزت بعضها أكثر من 

تركز سابك  ممثلة في الموارد البشرية على تنمية  •
القوى العاملة في الحقول اإلدارية والفنية والتقنية ، 

، إذ يشكل وقد حققت قفزة نوعية في هذا الميدان 
وفي % )  79(السعوديون في الحقل اإلداري  

 63( وفي الحقل الهندسي % )  77( الحقل الفني 
وفي % )  72( وفي  حقل الحاسب اآللي % ) 

وفي حقل األمن % )  78(         الحقل المالي 
%).  100( والسالمة 

من بين العناصر السعودية العاملة في سابك  •
لون على درجة الدكتوراه و حاص)  9( وشركاتها 

)  8( حاصلون على درجة الماجستير و )  103(
حاصلون على درجة الدبلوم الجامعي وأكثر من 

  . حاصلون على درجة البكالوريوس)  1911(
استطاعت الموارد البشرية بناء كوادر سعودية  •

 .   تتولى تسويق منتجات سابك وشركاتها
 

بك البحث والتطوير لدى سا .6-2-5
يحقق مجمع سابك الصناعي للبحث والتطوير أقصى 

كما أن  ،من خالل البحث واالبتكار هاقيمة لمنتجات
عمالء ويعين  قدرات التنافسية عالمياً◌ً الالمجمع يعزز 

الفرعية على تحقيق أقصى درجات الجودة  الشركات
 .، وتحسين تطبيقاتهاللمنتجات

 
مل بأسلوب م ويع1994عام  افتتح هذا المجمع رسمياً◌ً  

يقع  المجمع في  حيث متكامل ويدار بأحدث التقنيات
، ويعمل فيه فريق يضم أكثر من )الرياض(العاصمة 

خمسمائة متخصص في النواحي الفنية والتقنية، تساندهم 
معامل ومختبرات حديثة التجهيزات في المجاالت 

أن تحقق العديد من فرص النمو ) سابك(وتتوقع ، البحثية
مازج جهودها في مجال األبحاث وتكاملها مع بت ،التقني

الجهود الحكومية، ومراكز األبحاث الجامعية، وغيرها 
من مراكز وهيئات األبحاث المتخصصة في القطاعين 

من أمثلة التوسع في مجال البحوث و ،العام و الخاص
بتأسيس مراكز أبحاث تابعة لها ) سابك(والتنمية قيام 

في الواليات المتحدة  تعمل عبر األقمار الصناعية
وهي بذلك تشيد جسوراً مع وهولندا،  األمريكية والهند

في   مواقع صنع التقنيات المتطورة حول العالم، وتؤكد -
 . حضورها قرب مستهلكي منتجاتها  -نفسه الوقت

هذا وقد حاولت شركة سابك  التوسع والدخول في   
ث األسواق العالمية وذلك لتنويع قاعدة التصنيع حي

 Scientific شركة ساينتفيك ديزاينمع  تعاونت مؤخراً 
Design   في الواليات المتحدة وهي شركة رائدة في

 .مجال التقنيات المتعلقة بالمحفزات الصناعية
  

حققت عملية التوسع العالمي للبحث والتقنية في لقد 
سابك الكثير من براءات االختراع للشركة وابتكار عدة 

من بين هذه االبتكارات حمض   ،مةتقنيات معالجة مه
الخل من اإليثان المؤكسد، والتحسينات التي أجريت 

التي تملك  1على أولفن ألفا الخطي وعملية بوتان-
الشركة براءة اختراعها والتي منحت الشركة ترخيص 

 .بلداً  11شركة في 19استخدامها لـ 
 
 تانجازات شملللبحث والتطوير حقق مجمع سابك لقد  

وكذا تحسين العمليات اإلنتاجية  ،تقنيات جديدة تطوير
 : الحالية، مثل

تقنية معالجة ثاني أكسيد الكربون التي لها فوائد  -
 .تتعلق بالبيئة

مما أّدى إلى تحسين نوعية  EPSتحسين تقنية الـ  -
 .منتجات سابك من البولي ستايرين

شركة  مع شراكة  تملكها سابك ( 1تقنية البيوتين- -
IFP تكلفة مما أّدى إلى تقليل  1-) لبيوتينإلنتاج ا

 .)اإلنتاج وتحسين جودة المنتج
 .ابتكرتها سابك تقنية حمض الخل – -
وهي بذلك تواكب التغيّرات اإلستراتيجية في الصناعة  

بفضل البحث والتطوير الذاتي وبمشاركة المصانع 
. والشركات الرائدة عالمياًً◌ في مجاالتها
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سابك والهيئة الملكية  ومن خالل استعراض تجربة

 تبنيللجبيل وينبع يتضح مقدرة المملكة وخبرتها في 
مناطق لها تخدم التنمية إنشاء صناعات جديدة و

والمتوازية بفعالية ،  .المستدامة
 

وأسوة بالتجارب الناجحة لدول العينة عالمياً،  
تبني والتجارب الناجحة محلياً، فإنه يجب على المملكة 

ديدة يتم اختيارها بعناية ، إلى جانب صناعات تقنية ع
الخاصة بهذه عدد من مناطق الصناعات التقنية  إنشاء

الصناعات في مختلف مناطق المملكة ، وذلك بهدف 
. والمتوازنة تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة
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االستنتاجات : السابعالفصل 
وصيات توال

ا ـكمة ـلدراسا اجاتـالستنت اًـ ملخص دم هذا الفصلـيق 
لتبني صناعات تقنية يتطرق للمقومات المتوفرة بالمملكة 

الالزمة لها،  مناطق الصناعات التقنية عديدة وإنشاء
التنفيذية الخاصة  باإلضافة إلى التوصيات واآلليات

. بذلك

 االستنتاجات. 7-1
من خالل التحليل الوصفي واالقتصادي الذي تم 

الدراسة تم هذه ن استعراضه في الفصول المختلفة م
: استنتاج التالي

شبه الصناعية التي نجحت إن الدول النامية  والدول -1
في تنمية اقتصادها وزيادة تنافسيتها العالمية يعتمد 

على الصناعات  )بدرجة كبيرة (  اقتصادها حالياً 
  .التقنية

لم تكن تنافس في الصناعات الناجحة جميع هذه الدول -2
استراتيجيات محفزة سياسات وعيل بعد تف إالالتقنية 

بداية  أنعلما . قوية مدعومة مبادراتمن خالل 
 من دولة ألخرىتتفاوت تفعيل هذه االستراتيجيات 

). 2 انظر الملحق-(
ي جميع هذه الدول أنشئت مناطق الصناعات التقنية ف-3

لتساهم  المبادرات الت فيهفعِّ التي  نفسها الفترة في 
.  تية المحفزة للصناعات التقنيةفي إيجاد البنية التح

مناطق الصناعات التقنية تساهم بطريقة مباشرة في -4
االقتصادية ( التنمية المستدامة  أبعادجميع 

، كما أنها تساهم في توجيه )واالجتماعية والبيئية 
إلى مناطق ) والسكاني ( النمو الحضري والعمراني 

حضرية جديدة مع تخفيف الضغط عن المدن 
. ى القائمةالكبر

 ناجحةالمملكة العربية السعودية تجربة سابقة  لدى-5
، البتروكيماوياتوهي  ،صناعة جديدة تبنيفي  جداً 
 ،الخاصة بها المناطق الصناعية إنشاء إلى ضافةباإل

، مما والمتمثلة في المدن الصناعية في الجبيل وينبع
لتبني صناعات تقنية جديدة  يوفر خبرة مناسبة

ق الصناعات التقنية الخاصة بها في وإنشاء مناط
.   مختلف مناطق المملكة

لتبني صناعات المقومات المتوفرة بالمملكة . 7-2
تقنية متعددة وإنشاء مناطق الصناعات 

  التقنية الخاصة بها
إن إقرار الحكومة للهيئة السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق الصناعات التقنية، وللسياسة الوطنية للعلوم 
تقنية يعكس توجهاً استراتيجياً للدخول في مجال وال

 وتقوم وزارة التجارة والصناعة حالياً  ،الصناعات التقنية
ذات توجه كبير نحو  ملكةمبوضع استراتيجية صناعية لل

كما تقوم وزارة التعليم العالي بوضع  لصناعات التقنية،ا
استراتيجية للتعليم العالي لتحديث برامج التعليم بما 

ومع ذلك فإن واقع فق مع متطلبات االقتصاد الجديد، ايتو
مثل رؤية (مبادرة قوية مدعومة  إطالق الحال يحتم

ه جميع هذه الخطط والجهات يلتوج) في ماليزيا 2020
دف واحد، وهو تنفيذها نحو ه أوالتي تقوم بوضعها 

تبني الصناعات التقنية والمعرفية من أجل تحقيق التنمية 
). ادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية بأبع( المستدامة 

 
البشرية التي تتطلبها الصناعات  بالنسبة للكوادر أما 

كبيرة من المهندسين  اأعدادفيوجد في المملكة التقنية 
الذين يمثلون قوى عاملة  واإلداريينوالعلماء والفنيين 

 في وخبرتها ثم االعتماد عليها تأهيلها زيادة باإلمكان
 األمر يحتاجلكن و ،صناعات التقنية المختلفةالمجاالت 

.  تفعيل برامج التأهيل المناسبةإلى  أيضاً 
 
 مناطق إلنشاءالموارد المالية الالزمة  إلىوبالنسبة   

طفرة  حالياً تعيش بلد غنية فالمملكة  ،التقنية الصناعات
 أنويجب  ، غير مسبوقة سيولة نقديةتملك و ،اقتصادية

المالية اليوم في مشاريع تنمية  تستثمر هذه الموارد
بتبني صناعات تقنية  لألجيال القادمة وذلكمستدامة 
 الخاصة بها تقنيةالصناعات للمناطق  إنشاءجديدة و

ويتطلب هذا األمر  .  لهذه الصناعاتدعم وضع برامج و
تخصيص وتوجيه هذه ) باإلضافة إلى ما ذكر أعاله (

أي انقطاع أو بدون (الموارد المالية الالزمة لذلك 
). تدخالت

 

 المطلوب عمله في المملكةهو ما  :التوصيات. 7-3
 

لقد ركزت هذه الدراسة على توضيح دور مناطق 
، من خالل الصناعات التقنية في التنمية المستدامة

وتحسين  في النمو االقتصاديمساهمتها الفاعلة 
األقاليم والدول التي المستوى االجتماعي والبيئي في 

في هذا المنطلق تقوم الدراسة  ومن هذا فيها،أنشئت 
توصيات لما هو المطلوب عمله في بوضع الجزء 
 تضاهيبها مناطق صناعات تقنية  كي تنشأ المملكة

. في العالمانجح المناطق المماثلة لها 
 



)70 (

لمختلف  عديدة مالئمة صناعات تقنيةتبنى  .7-3-1
مناطق إنشاء مناطق المملكة واعتماد 

 المخصصة لها تقنية الصناعات ال
نهاية في  العربية السعودية قامت حكومة المملكةلقد 

من خالل البتروكيماويات صناعة  بتبني السبعينيات
اليوم وخطوة استراتيجية أثبتت  ةحكيم ةسياسي اتقرار

البنية التحتية والتي تتمثل وأنشأت لذلك . نجاحها الفائق
في نفس  وذلك ،مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتينفي 

اآللية التي شركة سابك لتكون  فيه أنشأت الوقت الذي
.  لدخول في هذه الصناعةمن اتمكن المملكة 
في عصر االقتصاد الجديد والذي تفرض واليوم ونحن 

المعرفية ثقلها، أصبح من و التقنية الصناعات فيه
في  والمشاركة بقوة  الدخول سرعة للمملكةالضروري 

فإن من  طلوبالموحتى يتحقق   .ةعالم الصناعات التقني
              ملكةمالمهم االقتناع بجدوى ذلك للتنمية المستدامة لل

مع تبني ) بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ( 
لمختلف مناطق العديد من الصناعات التقنية المالئمة 

المملكة، واعتماد إنشاء مناطق الصناعات التقنية 
. المخصصة لها

صناعات العديد من البتبني سامي  أمر:  لقرار المطلوبا
المالئمة لمختلف مناطق المملكة وإعتماد إنشاء تقنية ال

 .مناطق الصناعات التقنية المخصصة لها 
 .المقام السامي: الجهة ذات العالقة بتنفيذ التوصية

. هـ 1427 هـ-1426: ى الزمني لتنفيذ التوصيةالمد

 لصناعات التقنيةلصادية توفير حوافز اقت .7-3-2
ومناطق الصناعات التقنية 

لقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بمنح   
حوافز صناعية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية منذ 

الميالدية، من خالل نظام حماية  الصناعات  الستينات
في  50الصادر بالمرسوم الملكي رقم وتشجيعها الوطنية 

إعفاءات الشريك : وشملت الحوافز. هـ 1381/ 12/  23
االشتراك برأس  ،تقديم قروض ،األجنبي من الضريبة
، إعفاءات من الرسوم الجمركية  ،المال بشروط مشجعة

توفير أماكن ، المستوردات المنافسة  منحماية جمركية 
تفضيل الحكومة  ،في المدن الصناعية بأسعار مشجعة

عدة في تصدير والمسا مشترياتهاللمنتجات المحلية في 
 األساسية المنتجات، مما أدى إلى تنشيط الصناعات

.  التقليدية والتحويلية في المملكة بشكل كبيرو
  

لقد كانت االمتيازات والحوافز االقتصادية وما زالت 
في تشجيع وتوجيه االستثمار المحلي  كبيراً  تلعب دوراً 

واألجنبي للدخول في قطاعات صناعية وخدمية ذات 
في العديد من  ،ستراتيجي لالقتصاد القوميطابع ا

 صناعياً ولقد اهتمت جميع دول العالم المتقدمة  ،الدول
ود المشه شبه الصناعية والدول النامية والكثير من الدول

على  االعتمادتقليل ب  ،المتميزلها بالنمو االقتصادي 
على المواد الخام  المعتمدة أساساً◌ً (الصناعات التقليدية 

) نخفضةمالمهارات الال واأليدي العاملة ذات ورأس الم
على الصناعات  -نفسه الوقت في مع زيادة اعتمادها -

دي العاملة ذات المهارات المعتمدة على األي(التقنية 
 ، وائج األبحاث والتطوير التقني نت ،واألعلى 

 ). المعلومات المتاحة بسهولة ويسر وغزارة
 

واليات المتحدة ال: ثلم(العديد من الدول  تستخدم
 ،الصين ،كوريا الجنوبية،اليابان  ،بريطانيا ،األمريكية

الحوافز االقتصادية بأشكال مختلفة ) ماليزياو ،الهند،
كأداة سياسية اقتصادية فاعلة لتشجيع االستثمار في 

في الصناعات اً صصووخ،القطاعات االستراتيجية
 اعاتتحفيز الصنومن أجل . التقنية )العاليةالمتوسطة و(
 إلى  تعمد هذه الدول حالياً التقنية  )العاليةالمتوسطة و(

ربطها بالمناطق الحرة أو بما يسمى بالمناطق المميزة 
والتي تقوم ) Special Economic Zones( اقتصادياً◌ً 

بدور كبير في تحقيق إسهامات اقتصادية واجتماعية 
مطلوبة مثل تنويع القاعدة االقتصادية وزيادة الدخل 

 .ني وتوفير فرص عمل جيدةالوط
 

ولكي تنجح الصناعات التقنية ومناطق الصناعات التقنية 
وإعطاء كل كافة متيازات كة البد من منح اإلفي الممل

الممنوحة ألي منطقة ) وبدون استثناء(التسهيالت 
لمستثمرين لت تقنية في مختلف دول العالم صناعا

ت والمطورين والمشغلين ومقدمي الخدمات والشركا
  في مناطق الصناعات التقنية والعاملين القاطنة

الحوافز المقدمة لمناطق  3ويلخص ملحق- .بالمملكة
 .  الصناعات التقنية أو للصناعات التقنية في بعض الدول

  
 ،عهد في المملكةحديثة التقنية ونظرا لكون الصناعات 

فإنها ستحتاج إلى دعم حكومي كبير مماثل للدعم 
حظيت به الصناعات  ذيلتشجيع الواالمتيازات وا

والمنشآت الخاصة  والتقليدية )البتروكيماويات( األساسية
 الجزء ويهدف ،منذ أواسط السبعينات )مثل سابك(بها 

إلى تحديد الحوافز التي من هذه الدراسة ) 7-4-3(
ستساعد على نهوض الصناعات التقنية بشكل قوي 

صناعات التقنية وتقديم آليات لتفعيلها من خالل مناطق ال
  .المدعومة والمميزة اقتصاديا

 
 سامي بتطبيق مجموعة الحوافز أمر :المطلوبالقرار 

من هذه  3-4-7 الجزء  المقترحة في(االقتصادية 
التقنية المعتمدة  الصناعات  على جميع مناطق) الدراسة
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ما م يفي المملكة وتوجيه جميع الجهات ذات العالقة بتقد
 .افزهذه الحويخصها من 

. المقام السامي: الجهة ذات العالقة بتنفيذ التوصية
 .هـ 1427 هـ -1426: المدى الزمني لتنفيذ التوصية

توحيد الجهود وتكثيفها وتنسيقها بين األطراف . 7-3-3
ذات العالقة من خالل جهة تنفيذية واحدة 

مدعمة بالصالحيات واألنظمة والتشريعات 
منذ (المادية  رية والمتطلباتالبش واإلمكانيات

) البداية وباستمرار
 

من أجل تفعيل وتعظيم المردود المرجو من تبني 
صناعات تقنية عديدة وإنشاء مناطق الصناعات التقنية 

وتضارب الالزمة لها مع إلغاء العشوائية واالزدواجية 
تسريع النتائج المصالح وهدر الموارد إضافة إلى 

ة تنفيذية لديها اإليجابية المرجوة، البد من تحديد جه
الصالحيات واإلمكانيات البشرية والمتطلبات المادية 

المدعومة باألنظمة والقوانين والتشريعات التي تمكنها 
من القيام بدورها في توحيد الجهود وتنظيم األمور 

اف ذات العالقة مع وتصحيح األخطاء وتوجيه األطر
. التنسيق بينها

 
بقوة من البداية من الضروري دعم هذه الجهة  كما أن

واالستمرار في دعمها بنفس القوة وعلى الدوام، 
ويتضمن ذلك التنبيه المستمر على كافة الجهات ذات 
العالقة بدور الجهة التنفيذية الذي حدد لها القيام بهذا 

الدور، والتعريف اإلعالمي المستمر بذلك، بما يجعل 
 من الصعب االلتفاف حول دور هذه الجهة والمسئوليات

باإلضافة إلى المناطة بها والصالحيات الممنوحة لها، 
اإلمكانيات البشرية والمتطلبات المادية التي تكفل  ريفتو
دون تراخ أو ترهل يؤدي إلى عدم الكفاءة  ها بقوةءأدا

.  وتردي اإلنتاجية
 

وفي ذلك تأسياً بما منح للهيئة الملكية للجبيل وينبع من 
يات بشرية صالحيات وما وفر لها من إمكان

) من البداية وبإستمرار(قوية جداً ومخصصات مالية 
جعل منها مثاالً للنجاح في أدائها وتحقيق األهداف التي 

انشأت من أجلها ومفخرة لمعظم الصناعيين 
االقتصادي في المملكة،  المعنيين بالشأنووالمستثمرين 

لمدن الصناعية بالهيئة السعودية لمقارنة بما أنيط 
تقنية من مسؤوليات ضخمة ال تتناسب مع ما ومناطق ال

ضعيفة  ليةأتيح لها من إمكانيات بشرية ومخصصات ما
العديد من النتقاد  اً مما جعل منها هدف )بل قليلة جداً (

رين والمعنيين بالشأن االقتصادي الصناعيين والمستثم
. المملكةفي 

 

ن البيئة التي تترعرع داخلها مع ضرورة مراعاة أهذا 
التقنية يجب ان تتوفر بها واالبتكارات ات الصناع

مراكز باإلضافة إلى البنية التحتية والخدمات األساسية 
 أبحاثومراكز هندسة عكسية ومراكز فائقة الدقة  إنتاج
بالطريقة (معامل وتجهيزات عالية و إمكانياتذات 

ومراكز تطوير النماذج األولية وحاضنات  )مفتوحةال
آليات قوية للدعم المادي  إلى فةباإلضااألعمال التقنية 

الخدمات التقنية جميع هذه ، والتدريبي  واإلداري
، ولذلك البد من تمكين موجودة في المملكة المتقدمة غير

التنفيذية المناط بها إنشاء مناطق الصناعات الجهة 
التقنية الخدمات عليها من توفير   واإلشرافالتقنية 

 التقنية المعتمدة،ت الصناعامناطق المساندة في جميع 
هذه المناطق تمكينها من تسويق باإلضافة إلى 

مناطق  بأسلوب يضاهي أكثر هااإلشراف على تشغيلو
، مما يزيد من ضرورة توفير  التقنية تقدماً في العالم

اإلمكانيات البشرية المؤهلة والمتطلبات المالية العالية 
. ) انقطاعمع االستمرار في ذلك دون (من البداية 

 
واحدة  تحديد جهة تنفيذيةأمر سامي ب:  القرار المطلوب 
الصناعات التقنية بتنمية  توجيه كافة ما يتعلقو

 إعطائهامع  إليها ودعمها مادياً بقوةوالمناطق الخاصة 
التأكيد  إلى باإلضافةالالزمة للتنفيذ  الكاملةالصالحيات 

. قي بهذا الخصوصيعلى دورها التنس
 .المقام السامي: ةالجهات ذات العالق

 هـ1427 هـ -1426: المدى الزمني لتنفيذ التوصية
 
 
 
 
آليات تنفيذ التوصيات  . 7-4
 باإلمكانتحديد آليات عملية  إلىيسعى هذا الجزء   

لتنفيذ التوصيات الخاصة بتبنى صناعات تقنية  إتباعها
عديدة مالئمة لمختلف مناطق المملكة وإنشاء مناطق 

الخاصة بها مع االستفادة القصوى من الصناعات التقنية 
. المقومات المتوفرة في المملكة لذلك 

المالئمة  التقنية  الصناعاتحديد ت .7-4-1
لقد حددت السياسة الوطنية للعلوم والتقنية الصادرة 

هـ 27/4/1423 وتاريخ 112 بالمرسوم الملكي رقم
ضمن األساس االستراتيجي الرابع مجاالت تقنية عامة 

 :يكما يل
 

المياه  .1
  ) النفط والغاز(الطاقة  .2
 االلكترونيات واالتصاالت والمعلومات .3
 البيئة .4
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 الحج والعمرة .5
 

المهمة إضافة المجاالت  العديد من الخبراءكما رأى 
التالية ضمن المجاالت الداخلة في تخصصات مناطق 

بين مقومات المملكة من أجل التوافق  الصناعات التقنية
مع العناصر البيئية واالجتماعية ة واحتياجاتها المستقبلي

 : التنمية المستدامةتطلبها التي ت
 

 والتقنية الحيويةوالدواء الصحة  .6
  المتقدمة البتروكيماويات .7
 المواد الجديدة .8
 التمور ومشتقاتها  .9

  
تقنية تعنى وبهذا يقترح ان تتبنى المملكة صناعات 

التسعة المجاالت ب) األولىوفي المراحل  أساسيةبصفة (
  . أعالهلمذكورة ا
 
تحديد تخصص مناطق الصناعات التقنية  .7-4-2

ومواقعها 
 

 المالئمة للمملكة  تحديد الصناعات التقنية بعد
يصبح موضوع تخصص مناطق  والمطلوب تبنيها 

الذي يحتاج  األمر، ويبقى األمرالصناعات التقنية سهل 
ال سيما   دراسة هو مواقع مناطق الصناعات التقنية إلى

الموقع البد من ان يتوفر فيه مقومات وميزة نسبية  نأ
  . الصناعة التقنية المستهدفة إنجاحتساهم في 

 
تقنية ال مناطق الصناعاتمواقع  تحديد يخضعيجب أن و

في المملكة على دراسة المقومات وتحليل نقاط القوة 
 SWOT(والفرص المتاحة والتحديات  ،والضعف

Analysis (ة أو مدينة في المملكةالمحتملة لكل منطق، 
ومن ثم اختيار المجال أو التخصص التقني لمنطقة 

مع التركيز على  ،الصناعات التقنية المراد إقامتها بها
كأمراء المناطق، كافة -أهمية دور األطرف المعنية 

الجهات ذات وومجالس المناطق، والغرف التجارية، 
ومات مثل وزارة تقنية المعل(العالقة بهذه التقنيات 

واالتصاالت ووزارة البترول وشركة أرامكو وشركة 
وتفعيل دور كل ) إلخ...سابك ووزارة الحج واألوقاف 

تنظيم عملية توزيع  في هذه الدراسة مثل وتساهم . منها
الصناعية /مناطق الصناعات التقنية وتخصصاتها التقنية

حسب بيئة ومقومات كل  ،في مختلف أنحاء المملكة
 .منطقة

 
إنشاء منطقة صناعات تقنية لكل  سن نظرياً◌ً ويستح

 مجال إستراتيجي مستهدف، ولكن من الممكن عملياً 
دمج بعض المجاالت أو المشاريع التي بينها تكامل في 

مثل دمج  ،منطقة واحدة إذا كانت المساحة كافية
الت البتروكيماوية المتقدمة والمواد الجديدة في مجا

مج مجاالت المياه منطقة صناعية تقنية واحدة ، ود
والصحة والدواء والتقنية الحيوية في منطقة صناعية 

، الى جانب دمج مجاالت الطاقة والبيئة في  ثانيةتقنية 
. الخ ... منطقة تقنية أخرى 

) مثال(مشاريع مقترحة  ةست  -مبدئياً هناك -وبهذا يكون 
 :لمناطق الصناعات التقنية في المملكة

 
نية للمعلومات منطقة صناعات تق 1مشروع-

. واالتصاالت وااللكترونيات
بتروكيماويات للمنطقة صناعات تقنية   2مشروع-

. المتقدمة والمواد الجديدة
 منطقة صناعات تقنية لتحلية المياه   3مشروع-

 .والصحة والدواء والتقنية الحيوية
النفط (منطقة صناعات تقنية للطاقة      4 –مشروع 

. والبيئة  ) والغاز
منتجات للية لتطوير منطقة صناعات تقن   5مشروع-

لحج الخاصة باة المبتكرخدمات الو
. والعمرة

. للتمور  ومشتقاتهاة صناعات تقنية منطق   6مشروع-
  

ن، تتكون تنفيذ البرنامج على مرحلتي اإلمكانوفي 
نية مخصصة لعدة مناطق تق المرحلة األولى من ثالث

قريبة من المدن  في مناطق ،أعاله ذكورةمشاريع من الم
، في المملكة) والدمام ، جده ،الرياض(الرئيسية الثالثة 

وتتكون المرحلة الثانية من المشاريع المتبقية في 
الى جانب أي مشاريع أخرى تتم اضافتها (البرنامج 

  ،مختلفة في المملكة أخرى في مناطق) مستقبال
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للمستثمرين في االقتصادية حوافز تحديد ال. 7-4-3
 . ق الصناعات التقنيةمناط

تتحمل الدولة جميع تكاليف تطوير البنية التحتية -1
وإيصال جميع الخدمات األساسية والمرافق العامة 

 . لكل منطقة صناعات تقنية معتمدة
صندوق / وزارة المالية: الجهة المقدمة للحافز(       

 وزارة الشئون البلدية والقروية- التنمية الصناعي-
 ).صالتوزارة الموا

 
 يلشغت وأ الذين يشاركون في تطويراألجانب إعفاء  -2

 . مناطق الصناعات التقنية من الضرائب في المملكة
  ).مصلحة الزكاة والدخل: الجهة المقدمة للحافز(       

 
إعفاء ضريبي بالكامل للمنشآت المعرفية األجنبية  -3

والشركاء األجانب في مناطق الصناعات التقنية 
 . المشروع طوال فترة

 ).مصلحة الزكاة والدخل: الجهة المقدمة للحافز(       
 
إعفاء ضريبي بالكامل لألفراد األجانب الذين يعملون -4

في المنشآت المعرفية داخل مناطق الصناعات 
 . التقنية طوال فترة عملهم فيها

 ).مصلحة الزكاة والدخل: الجهة المقدمة للحافز(       
 
مل لجميع اآلالت واألجهزة إعفاء جمركي كا -5

واألدوات والمعدات والمواد التي تستوردها 
المنشآت المعرفية التي تقطن مناطق الصناعات 

التقنية بشرط أن ال يكون لها مثيل قائم وكاف 
 . بالمملكة

 ).مصلحة الجمارك: الجهة المقدمة للحافز(       
 

توفير دعم صادرات وضمانات لجميع المصانع  -6
. ة التي تعمل في مناطق الصناعات التقنيةالتقني

الصندوق السعودي : الجهة المقدمة للحافز(
 ).للتنمية

 
مساهمة  في تمويل إنشاء المشاريع الصناعية  -7

ومراكز األبحاث الخاصة في مناطق الصناعات 
 . من تكلفة المشروع% 50التقنية بنسبة 

صندوق  /وزارة المالية : الجهة المقدمة للحافز(       
. )صندوق التنمية الصناعي  ، االستثمارات العامة

 

 عالي دعم تنمية موارد بشرية جديد برنامجوضع   -8
توظيف وتدريب المهندسين  ليساهم في  المستوى

والعلماء والفنيين السعوديين الذين تحتاجهم المنشآت 
 .  التقنية التي تقطن مناطق الصناعات التقنية

صندوق تنمية الموارد : للحافز الجهة المقدمة(      
. )البشرية

 
ربط الكوادر العلمية السعودية بمناطق الصناعات -9

التقنية وتعديل األنظمة بما يضمن السماح ألعضاء 
هيئة التدريس بالجامعات وموظفي الحكومة بتكوين 

اء مؤسسات وشركات معرفية بطريقة وإنش
 . تمدةداخل مناطق الصناعات التقنية المع )حترافيةإ(
 وزارة التعليم العالي-: الجهة المقدمة للحافز(       

. )الجامعات السعودية وزارة التجارة والصناعة-
 

للمشاريع البحثية  ىعالية المستوتقديم منح أبحاث  -10
التي تحتاجها المنشآت الوطنية التي تقطن مناطق 

  .وميسر اعات التقنية بأسلوب جديدالصن
مدينة الملك عبدالعزيز  :مقدمة للحافزالجهة ال(          

 ).للعلوم والتقنية
 
عملية  ةمن سرعوضع تسهيالت خاصة تض -11

وإصدار رخص العمل  وسهولتها،  االستقدام
واإلقامة للعلماء والباحثين األجانب ذوي الخبرات 

العلمية النادرة الذين تحتاجهم المنشآت البحثية 
ناطق التي تقطن م ،والصناعية والتعليمية

كي تستفيد تلك المنشآت منهم  ،الصناعات التقنية
دون تطبيق  ،في تطوير مقدرتها العلمية والبحثية

 . نسب سعودة عليها
وزارة  – وزارة العمل: الجهة المقدمة للحافز(           

. )الداخلية
 
وضع آلية جديدة تتيح للعلماء والمهندسين المسلمين  -12

علمية النادرة الذين ذوي الخبرات ال -المرموقين
في تستقطبهم المنشآت البحثية واإلنتاجية للعمل 

 حصولللفرصة ال  -مناطق الصناعات التقنية 
على الجنسية السعودية لكي تستفيد منهم تلك 

المنشآت في توطين وتطوير مقدرة تقنية ذاتية 
 . عالية في المملكة

 ).وزارة الداخلية: الجهة المقدمة للحافز(          
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أسلوب منح الحوافز    .7-4-3
موعة الحوافز السابق مج اعتمادإن المطلوب هو   

وتطبيقها على أي منطقة  ، في المملكة ياً ذكرها رسم
الجهة التنفيذية المناط بها إنشاء  تقنيَّة تعتمدهاصناعات 

حسب  ،واالشراف على مناطق الصناعات التقنية 
 مثل ،ذكورةالجهة التنفيذية المشروط معينة تضعها 

ويستفيد من  التخصص التقني للمنطقة ، حجم األرض و
 ،مناطق الصناعات التقنية وومشغل وهذه الحوافز مطور

باإلضافة إلى المستثمرين ومنشآت األعمال اإلنتاجية 
والخدمية والبحثية والتعليمية التي تقام على هذه المناطق 

الت ما عدا منشآت الخدمات العامة مثل البنوك والمح(
ويتوقف منح االمتيازات المنصوص عليها ). التجارية

في هذا المقترح على المنشآت المعرفية بناء على موافقة 
على قبول المنشأة في منطقة الجهة التنفيذية المذكورة 

معايير هذه الجهة التنفيذية وتضع  ،الصناعات التقنية
قبول محددة تضمن تصنيف المنشآت المعرفية العالية 

ية التي تتقدم إلقامة مشاريعها في مناطق الصناعات التقن
.  التقنية

  
ولتطبيق الحوافز بطريقة وطنية شاملة تقوم العديد من 

الدول مثل اليابان والصين وفنلندا بتوجيه النمو 
الحضري والسكاني واالقتصادي إلى مناطق جديدة 

وذلك  ،القائمةلغرض تخفيف الضغط عن المدن الكبرى 
صناعات تقنية كبيرة بها  تماد مناطقاعمن خالل 
وتوجيه االستثمارات إليها عن طريق منح  وإنشائها،

وتتدرج . العديد من الحوافز االقتصادية المخصصة لها
كمية الحوافز التي تمنح لمناطق الصناعات التقنية حسب 

بُعد منطقة الصناعات التقنية عن المدن الكبرى أو 
.  المراكز السكانية المكتظة

   
وتعتبر المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر 

 تحولً سرعة من حيث ال واحدة من أكثر البلدان
ع استراتيجية وقامت المملكة بوض ،في العالم رياحضال

استخدام  "الرئيسة عمرانية وطنية كان احد عناصرها 
القوى االقتصادية لمراكز النمو لتعديل اختالل التوازن 

ليمية عن طريق إعطاء األولوية لدعم في التنمية اإلق
تنمية مراكز حضرية معينة تقع في مناطق ذات كثافة 

مما  سكانية منخفضة بهدف تحقيق التنمية لتلك المناطق،
لكوادر المهنيين والفنيين  ملسيؤدي إلى توفير فرص الع

وبالتالي ستساعد على تخفيض معدالت الهجرة من 
  ."الريف إلى المدن

 
شروع المخطط االستراتيجي الشامل في ويتناول م 

تحليله أداء االقتصاد الوطني في إطار االقتصاد 
وتحتاج المملكة في هذا السياق أن تكون أكثر . العالمي

تنافسية على المستوى العالمي وذلك باجتذاب 
مستثمرين جدد، والحفاظ على االستثمارات السعودية، 

ة للشباب وتنمية القطاع الخاص وإيجاد وظائف جديد
. السعودي

   
ولتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مختلف مناطق 

توجيه التنمية الحضرية إلى مناطق  اإلمكانالمملكة في 
المملكة النائية من خالل اعتماد وإنشاء مناطق صناعات 

تقنية متكاملة مماثلة لمدينتي الجبيل وينبع وتوجيه 
وافز االقتصادية االستثمارات إليها عن طريق منحها الح

المقترحة سابقا بحيث تقدم جميع الحوافز دون استثناء 
في مناطق الصناعات التقنية المعتمدة التي تقع في أماكن 
خارج المدن الكبرى القائمة والمراكز المكتظة بالسكان 

منطقة الصناعات التقنية المملكة، أما إذا كانت  في 
ض أو جدة أو مثل الريا(المعتمدة تقع في مدينة كبرى 

لهذه  الحوافزعدد اقل من  تطبيقامكان الدولة بف )الدمام
. المناطق

 
آلية تنسيق الجهود . 7-4-4
االستعانة بالهيئات والشركات األجنبية التي لديها  -

الخبرة والقدرة على التسويق واستقطاب الشركات 
 القاطنة في مناطق الصناعات التقنية

 
ية بدور أكبر من دورها قيام مناطق الصناعات التقن -

في الدول المتقدمة وذلك بتوسيع دورها فيما يخص 
الحاضنات وتطوير المهارات وتشجيع المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة وإنشاء الجامعات ومعاهد التدريب 
 .ومراكز التأهيل والمعامل المفتوحة

من  مشاريع المرحلة األولىمقترح ل. 7-5
  بالمملكةمناطق الصناعات التقنية  إنشاء

 
بطريقة علمية  صناعات تقنية مناطق إنشاءمن اجل 

مرحلة كعدد محدد منها  تطويرمدروسة البد من 
وتطبيق المعرفة لالستفادة من التجربة  أولى

تركيز  ولهذا البد من. المكتسبة في المرحلة الثانية
ثة مناطق صناعات تقنية في الالجهود على انشاء ث

ح للمسئولين في المملكة سيتيمما المرحلة األولى 
تحليل النتائج وتقييم جدوى األسلوب المتبع ومن ثم 

يكون  أنويتوقع .  اتخاذ القرارات الالزمة للمستقبل
األولى ثالثة المرحلة المدى الزمني لتنفيذ مشاريع 

م،  كما يتوقع ان يكون 2008-2006أعوام من عام 
تكون المدى الزمني لمشاريع المرحلة الثانية والتي ت

من المشاريع التطويرية المتبقية في البرنامج من 
  . م2012  -2009عام 

 
ويعرض هذا الجزء من الدراسة نبذه عن مشاريع 

 .المرحلة االولى
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 معلوماتللصناعات تقنية إنشاء منطقة :  1المشروع-
ي منطقة وااللكترونيات فواالتصاالت 

الرياض 
 ،ملكة المختلفةبعد الدراسة المبدئية لمقومات مناطق الم

ومناسبتها للمجاالت االستراتيجية التي حددتها هذه 
صناعات تقنية لتنفيذ منطقة  اإلمكانفي  ،الدراسة

المعلومات واالتصاالت وااللكترونيات في مدينة 
 :الرياض نظرا لوجود عدة مقومات منها

 
 مبادرة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والغرفة •

دراسة  إعدادتم وفيها بالرياض التجارية الصناعية 
 .تفصيلية إلنشاء منطقة صناعات تقنية بالرياض

 .حجم سوق تقنية المعلومات في مدينة الرياض •
 .مشروع الحكومة اإللكترونية •
 .وجود موارد بشرية علمية إلنجاح المشروع •

 لبتروكيماوياتلصناعات تقنية منطقة : 2المشروع-
طقة الشرقية والمواد الجديدة في المنالمتقدمة 

بعد الدراسة المبدئية لمقومات مناطق المملكة المختلفة 
ي حددتها هذه ومناسبتها للمجاالت االستراتيجية الت

منطقة صناعات تقنية  باإلمكان تنفيذيتضح أنه  الدراسة،
والمواد الجديدة المتقدمة   كيماوياتبترولتخصصات ال

مقومات  لوجود عدة نظراً ) الدمام(في المنطقة الشرقية 
: منها
وجود مراكز أبحاث متخصصة في جامعة الملك  •

فهد للبترول والمعادن وشركة ارامكو السعودية 
 وشركة سابك في المنطقة

حجم سوق المنتجات والخدمات المتخصصة في  •
المتقدمة والمواد الجديدة مجاالت البتروكيماويات 

في المنطقة الشرقية بحكم وجود شركات ارامكو 
 .ت البتروكمياويات  االخرى وشركاوسابك 

 .وجود موارد بشرية علمية إلنجاح المشروع •
 

تحلية المياه والتقنية لصناعات تقنية منطقة : 3المشروع-
الحيوية في منطقة مكة الكرمة 

بعد الدراسة المبدئية لمقومات مناطق المملكة المختلفة 
ومناسبتها للمجاالت االستراتيجية التي حددتها الدراسة، 

مكان تنفيذ منطقة صناعات تقنية لتحلية في االح أنه يتض
المياه، والصحة والدواء، والتقنية الحيوية في جدة، 

 :جدة باآلتيمحافظة وتتميز 
 .وجود محطة التحلية في الشعيبة •
وجود مراكز أبحاث وتخصصات علمية في جامعة  •

الملك عبد العزيز تخدم مجاالت الصحة والدواء 
 .وتحلية المياه

شركات تتخصص في مجاالت التقنية الحيوية،  وجود •
 .والبيئة، وتحلية المياه

 
إن تركيز الجهود على ثالثة مناطق صناعات تقنية في 

المرحلة األولى سيتيح للمسئولين في المملكة تحليل النتائج 
وتقييم جدوى األسلوب المتبع ومن ثم اتخاذ القرارات 

. لمرحلة الثانية، وذلك قبل البدأ في ا الالزمة للمستقبل
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	منتدى الرياض الاقتصادي
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	(الجهة المقدمة للحافز: وزارة العمل – وزارة الداخلية).


