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في أول أعداد مجلة مقاول هذا العام، 2021م، نتقدم إليكم بالكثير من األمنيات بعاٍم أفضل والمزيد من 
اإلنجازات والنجاحات، إذ أطل علينا هذا العام مع الكثير من األخبار والمتغيرات التي من شأنها االرتقاء 
لقطاع  المناسب  المناخ  وتوفر  العمل  جــودة  وتحسين  ســواء،  حدٍّ  على  للمقاولين  خدمًة  الهيئة  بأعمال 

المقاوالت بشكل يسمح بمزيد من األعمال والمشاريع.
المرحلة  متطلبات  يواكب  بما  تعدياًل  للمقاولين  السعودية  الهيئة  تنظيم  شهد  العام،  هــذا  مطلع  في 
ومقتضياتها، وذلك حسب مقترحات تقدم بها معالي وزير التجارة )الجهة المشرفة آنذاك( لتوسيع ودعم 
الجديد  التنظيم  في  ما جاء  أهم  والصالحيات، ومن  المسؤوليات  للمزيد من  قدمًا  الهيئة ودفعها  أعمال 

فيها  والعاملين  وفنييها  المقاوالت  لمنشآت  وتطويرية  تدريبية  برامج  تقديم  من خالل  الهيئة  دور  تعزيز 
مثل  الصلة  ذات  الــوزارات  من  بممثلين  الهيئة  إدارة  مجلس  تعزيز  جانب  إلى  أدائها،  وتحسين  لتطويرها 
والتنمية  البشرية  الموارد  ووزارة  التجارة  ووزارة  المالية  ووزارة  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 

االجتماعية، هيئة كفاءة االنفاق والمشروعات الحكومية باإلضافة إلى عضو من ذوي الخبرة واالختصاص.
التجارة  وزير  معالي  رعاية  تحت  رسميًا  النموذجية”  “العقود  مبادرة  الهيئة  أطلقت  الفترة  هذه   وخالل 
القطاع بيئة استثمارية  التنظيم والتحفيز وجعل  البلدية والقروية واإلسكان، بهدف  ومعالي وزير الشؤون 
جاذبة تتالءم مع متطلبات رؤية المملكة 2030. بحيث تكون جميع العقود النموذجية مؤتمتة بالكامل عبر 
منصة أنشأتها الهيئة خاصة بالعقود ضمن منصتها الرئيسة “مقاول” وتم ربطها مع منصة “النفاذ الوطني”، 
للتحقق من طرفي التعاقد، وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات واألعمال، التي تقدمها منشآت المقاوالت 
وتعزز التنافسية والحّد من التستر في قطاع المقاالت وتعزيز الشفافية، وتقليل نسبة المشاريع المتعثرة، 

وانتهاج آلية لتسوية الخالفات لتفادي اللجوء إلى المحاكم قدر اإلمكان.
من جانٍب آخر، تستعد الهيئة السعودية للمقاولين، النطالق منتدى المشاريع المستقبلية االفتراضي لعام 2021 
خالل الفترة من 22 مارس إلى 24 مارس. وهو أحد مبادرات الهيئة السنوية الناجحة، ويشارك فيه هذا العام 

أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال )160 مليار دوالر(.
ساهمت  والتحديات،  المعوقات  من  وللحّد  المقاولين،  تصنيف  ووكالة  الهيئة  بين  مستدامة  وكشراكة 
تعمل  ظلت  التي  اآلليات  من  الكثير  ويغير  الجديدة،  بحلته  المقاولين  تصنيف  نظام  تطبيق  في  الهيئة 

طوال 40 عاما بالتحول نحو األتمتة الكاملة.
للحوكمة  المنشأة كنهجها  تصنيف  يتم  اشتراطات حتى  عدة  من  التحقق  الضروري  من  بات  اليوم  حيث 
من  وغيرها  الفني  الكادر  ووجــود  الفنية  المعايير  وجوانب  االئتمانية  المعايير  والتزام  المالية  والمقدرة 

االشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي شهد الكثير من الفوضى والتجاوزات.
كما ال بد لنا من اإلشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين حصلت للسنة الثالثة على التوالي على شهادة 
اعتماد “أفضل بيئة عمل” وذلك ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تصدرها 
المنظمة العالمية Great Place to Work® وذلك تقديراً لجهود الهيئة في هذا الجانب، حيث يتم تقييم 
واعتماد الجهات وفق معايير واستطالعات متعددة تجرى على موظفيها حيث شملت عدة محاور تتعلق 
ببيئة العمل، منها عالقة اإلدارة بالموظفين، والعدل واالحترام والمصداقية والنزاهة واالعتزاز بجهة العمل.

والله ولي التوفيق.

األخوة القراء

السادة 
المقاولين 

المهندس ثابت آل سويد
أمين الهيئة السعودية للمقاولين



56
تضاعف االهتمام بالحدائق والنباتات في 
ظل انتشار فايروس “كورونا” مع طول 
فترات الجلوس داخل البيوت، فتحركت 
شركات مقاوالت الحدائق لإلعالن عن 
خدمات جديدة بابتكارات مميزة

الحدائق والنباتات 
شريك سكنك األمثل

فرضت التقنيات الحديثة إلعادة تدوير 
النفايات منتجات وبدائل جديدة شكلت 
مواد مثالية للبناء قد تنافس في 
المستقبل المواد التقليدية بفضل 
استدامتها وانخفاض تكلفتها 

66فـرص مسـتقبليـة للبنـاء

مشروٌع ذو خصوصية شديدة الرتباطه 
بأقدس مكان في العالم وصلته بقبلة 
المسلمين في الكوكب

توسعة الحرم.. ذروة 
74العمارة النبيلة في العالم
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عقدت الهيئة السعودية للمقاولين -افتراضياً- 
بالتعاون مع البنك المركزي السعودي “ساما” 

فعاليات النسخة الثانية من ملتقى تمويل 
المقاولين، وذلك على مدار يومي “24 – 25” 

نوفمبر 2020م تحت شعار “نحو استقرار مالي 
للمقاولين”.

عدٍد  إقامة  الملتقى  فعاليات  تضمنت 
حول  والحوارية  النقاشية  الجلسات  من 

وفي  المقاولين  قطاع  تواجه  التي  التحديات 
إلى  باإلضافة  “التمويل”،  إشكالية  مقدمتها 
وتجارب  وممارسات  حلول  أفضل  استعراض 

وتنوع  حجمها  اختالف  على  المنشآت  تمويل 
عملها. مجاالت 

ملتقى “تمويل 
المقاولين” 

الثاني يستعرض 
أفضل الممارسات 

المالية
التمويل، الدعم، العقود

حلول ونقاشات
شارك في الملتقى عدد من البنوك السعودية 

وشركات التمويل، باإلضافة إلى أكثر من 
10 جهات تنظيمية وتمويلية مستهدفة وما 
يزيد على 500 مقاول ومهتم، على مدى 8 

جلسات نقاش وعروض وورش عمل تدريبية 
للتعريف بالخيارات والحلول التمويلية وأفضل 
الممارسات المالية، كما تم توفير قناة تواصل 

مع الجهات التنظيمية والتمويلية، باإلضافة إلى 
إقامة ورش عمل أدارها مختصون ومستشارون 

لإلجابة على االستفسارات التمويلية.
إلى  بالنقاش  الملتقى  جلسات  وتعرضت 

المقاوالت،  تمويل عقود ومشاريع  آليات 

تأجير  وتمويل  للمنشآت  المناسب  والتمويل 
المعدات، كذلك األطر الصحيحة إلدارة  وشراء 

المالية  القوائم  وأهمية  المالية  التدفقات 
الجدوى  المقاوالت، وطرق دراسة  لمنشآت 

الجماعي. والتمويل  الفواتير  وتمويل 

آليات:  استعراض  الجلسات  وتضمنت 
التسهيالت  المقاوالت،  “أسس دعم منشآت 
المالية  اإلدارة  البنكية،  الضمانات  المصرفية، 

المستندات  إعداد  المقاوالت،  لمنشآت 
يعد  حيث  التمويل”،  على  للحصول  المطلوبة 

تعمل  التي  الملفات  أهم  أحد  المقاولين  تمويل 
له  وتولي  للمقاولين  السعودية  الهيئة  عليها 

كبيراً. اهتمامًا 
العمل  الهيئة مواصلة  الجانب، أكدت  في هذا 

الجهات ذات  بالتنسيق مع  على عدة مبادرات 
في  الُمشكلة  اللجنة  مع  العالقة، حيث عملت 
وزارة المالية على وضع الضوابط واإلجراءات 

إلى دراسة  وتوصلت  المقاولين،  لتمويل  الالزمة 
13 مبادرة؛ خمس منها  متكاملة شملت على 

ذات أثر مباشر وثماٍن منها ذات أثر غير 
مباشر، كما سعت من خالل هذه المبادرة أن 
وفاعلة  وعملية  ومنصفة  متوازنة  الحلول  تكون 

المقاول. بما يضمن عدم خسارة 

نجاح كبير
2020م”  المقاولين  “تمويل  ملتقى  واصل 

النسخة األولى في عام  النجاح الذي شهدته 
2019م، والتي انعقدت بمشاركة 5 جهات 

ومهتم  مقاول  وحضور100  وتمويلية  تنظيمية 
7 جلسات نقاشية، وشهدت تقديم عروض  في 

المقاولين،  تمويل  وأساسيات  الستراتيجية 
المنشآت  تمويل  ببرامج  التعريف  إلى جانب 
المقاولين  تأهيل  وسبل  والمتوسطة،  الصغيرة 

تسهيالت  على  للحصول  الباطن  ومقاولي 
البنوك. من  ائتمانية 

استهدف الملتقى 
آليات العمل  
الحسابي في 
شركات المقاوالت 
وطريقة إعداد 
البرامج والقوائم 
المالية 

   أكثر من 10 جهات تنظيمية وتمويلية وبنوك سعودية وما يزيد 
على 500 مقاول ومهتم شاركوا بالنقاش في 8 جلسات حوارية 

وعروض وورش عمل تدريبية



عليها، كذلك إتاحة فرص بناء شراكات جديدة 
وتكوين شبكة عالقات تفاعلية.

وتأتي الدورة الثالثة من المنتدى بعد النجاح 
الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان في عامي 

2019م و2020م، ونيلهما رضى مالك المشاريع 
والحضور والرعاة بنسبة وصلت إلى 91%، حيث 
عملت الهيئة على إعداد محتوى مختلف عن 

النسختين السابقتين بزيادة عدد الجهات العارضة 
إلى 37 جهة تنوعت بين جهات حكومية وخاصة 

لعرض مشاريع يصل إجمالي قيمتها إلى 600 مليار 
ريال سعودي، باإلضافة إلى مشاركة أكثر من 10 
آالف مقاول ومهتم، كما وجهت الهيئة الدعوة 

لجهات جديدة للمشاركة للمرة األولى والتعريف 
بخططها المستقبلية.

منصة مشاريع فاعلة 
تتضمن النسخة الثالثة من منتدى المشاريع 

المستقبلية مناقشة عدد من المشاريع 

أنهت الهيئة السعودية للمقاولين استعداداتها 
إلطالق النسخة الثالثة من منتدى المشاريع 

المستقبلية )FPF(، والمقرر عقده افتراضياً 
في الفترة بين )22 – 24( مارس 2021م، بهدف 

إتاحة الفرصة أمام المقاولين والمهتمين وذوي 
العالقة للتعرف على المشاريع المستقبلية 

في قطاع المقاوالت والفرص االستثمارية 
الجديدة.

منتدى الحاضر والمستقبل 
يعتبر منتدى المشاريع المستقبلية منصة وطنية 

فريدة جعلته من أكبر المنصات التفاعلية في 
الشرق األوسط لما يعرضه من تفاصيل للمشاريع 

المستقبلية، وجمعه مالك المشاريع من 
الجهات الحكومية والخاصة على منصة واحدة 
مع المقاولين وأصحاب العالقة والمهتمين في 

القطاعات الشريكة، لتبادل المعلومات وبحث أطر 
دراسة المشاريع المستقبلية وتأهيلها والمنافسة 

إطالق نسخة 
“منتدى المشاريع 

المستقبلية” الثالثة 
افتراضيًا 22 مارس 

المقبل

بمشاركة 37 جهة حكومية 
وشركة وطنية رائدة و10 

آالف مقاول ومهتم 

في قطاعات النفط عدداً والغاز، 
البتروكيماويات، البنية التحتية، 

المشاريع السكنية، باإلضافة إلى مشاريع 
الطاقة والكهرباء، التعدين، التشغيل 

والصيانة، إلى جانب مشاريع رؤية 2030.
2021م عبر منصة  ُتقدم نسخة عام 

ُتحاكي  التي  االفتراضي  الواقع 
بشكل كبير،  الحضورية  الفعاليات 

التواصل واالطالع على جميع  وتعزز 
الوقت  نفس  في  الفعاليات  تفاصيل 

التعريفية  المعلومات  تبادل  من خالل 
مما  التواصل  ووسائل  بالحضور  الخاصة 

بناء عالقات دائمة. يساعد في 

نجاحات تتوالى 
جدير بالذكر أن النسخة األولى لمنتدى 

المشاريع المستقبلية جاءت برعاية 
كريمة من صاحب السمو الملكي األمير 
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 

أمير منطقة الرياض، وراعي مضيف من 
شركتي “أرامكو السعودية، وسابك”.

وشهدت نسخة 2019م مشاركة 23 جهة 
حكومية وشركة وطنية رائدة وأكثر من 

1000 مقاول ومهتم ومتخصص، وطرحت 
للنقاش أكثر من 600 مشروع بقيمة 

تقديرية تتجاوز أكثر من 450 مليار ريال، 
كما شهدت توقيع عدد من االتفاقيات 

وزيارة أكثر من 3 آالف زائر للمعرض 
المصاحب للمنتدى. 

وجاءت النسخة الثانية للمنتدى في عام 
2020م برعاية وحضور من صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة 

الرياض، وراعي مضيف من شركتي 
“أرامكو السعودية، وسابك”.

وشهدت نسخة 2020م مشاركة 35 جهة 
حكومية وشركة وطنية رائدة، وُطرح 
خاللها 850 مشروعًا بقيمة تقديرية 

تتجاوز 600 مليار ريال سعودي، وشارك 
فيها أكثر من 2000 مقاول ومهتم 

ومختص. 

  يتبادل المختصون في قطاع المقاوالت أفكارهم ويعرضون 
مشاريعهم المستقبلية ويوّقعون عقودهم وصفقاتهم

يتيح المنتدى 
تبادل المعلومة 
واالطالع على آخر 
العالقات القانونية  
بين الجهات 
المعنية  بقطاع 
المقاوالت  منتدى المشاريع 

المستقبلية منصة 
وطنية تفاعلية 
فريدة
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بعض الجهات ممن لهم تأثير مباشر أو غير مباشر 
على القطاع، إضافة إلى تطلعات أصحاب المصلحة 

وتحديات منظومة قطاع المقاوالت.
وركز التحديث الجديد على عدد من المدخالت في 

الخطة االستراتيجية وهي: منظومة قطاع المقاالت 
والتحديات التي يواجهها كل طرف من أطراف 

المنظومة، إلى جانب تطلعات أصحاب المصلحة في 
منظومة المقاوالت، وأفضل الممارسات العالمية 

والمقارنات المعيارية، كذلك اتجاهات السوق 
ورؤية )السعودية 2030(، ورؤية قطاع المقاوالت 

والتطلعات المستقبلية للهيئة.
وترتكز الخطة االستراتيجية المحدثة على أربعة 

محاور رئيسية يندرج تحتها تسعة أهداف 
استراتيجية لتحقيق التوجه االستراتيجي، وقد نتج 

عن الخطة االستراتيجية المحدثة 22 مبادرة، تتمثل 
في 9 مبادرات تنظيمية معنية بتنظيم القطاع، 
و 8 مبادرات تمكينية خدمية لتمكين وتطوير 

قطاع المقاوالت، ومبادرة واحدة لتقديم خدمات 
متخصصة ذات قيمة مضافة لتوفير خدمات وحلول 

عالية التأثير لمنشآت قطاع المقاوالت السيما 
المتوسطة والصغيرة، وأخيراً 4 مبادرات داخلية 

الستكمال بناء القدرات والكفاءات الداخلية للهيئة 
وتحقيق االستدامة المالية.

إنجازات وأرقام
الجدير بالذكر، أن حجم قطاع المقاوالت في المملكة 
يتراوح بين 4.8% و6% ومن المستهدف الوصول إلى 
حاجز 8% من الناتج المحلي، ويبلغ حجم المشاريع 

فيه 255 مليار ريال إذ يعد ثاني أكبر القطاعات 
غير النفطية بتجاوز عدد منشآته العاملة 166 ألف 

شركة ومؤسسة، بينها 98% في صورة منشآت صغيرة 
ومتوسطة ومتناهية الصغر، كما يضم القطاع ما يزيد 

على 3 ماليين موظف وموظفة يمثلون 23% من حجم 
سوق العمل السعودية؛ بينهم 15% من السعوديين.

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية 
واإلسكان األستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً 

بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصالحيات 
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك 
استعداداً لمرحلة جديدة تتطلب تعزيز مسيرة 
االرتقاء بقطاع المقاوالت وتحويله إلى صناعة.

التشكيل الجديد
يضم مجلس إدارة الهيئة الجديد كاًل من خالد بن 

مساعد السيف رئيسًا، و عبدالرزاق بن صبحي 
العوجان نائبًا للرئيس، وعضوية: مهند بن قصي 

العزاوي، بدر بن غرم الله الزهراني، خالد بن 
محمد العمودي، سليمان بن سليم الحربي، مجدي 
بن محمد حريري، رامي بن خالد التركي، أحمد بن 

مطير البلوي،وحسان بن عصام قباني، وللمجلس 
أن يستعين بمن يراه من المتخصصين في مجال 

تعزيز أعماله.

تكامل وانسجام 
يأتي قرار تشكيل المجلس الجديد في أعقاب 

صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على 
أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، 

اإلشراف على الهيئة السعودية للمقاولين بداًل 
عن وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة 

بين “الهيئتين” و“البلديات” في االختصاصات 
واألهداف والبرامج، وهو ما من شأنه االرتقاء بقطاعي 

المقاوالت والمكاتب الهندسية، كذلك تحفيز 
استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، 
واإلسهام في تحسين المشهد الحضري في المدن 

السعودية، واالرتقاء بجودة المقدمة فيها، إضافة إلى 
الحد من االعتماد على األيدي العاملة غير الماهرة.

ويسهم قرار إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلسكان  في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها 

وتحقيق األهداف المتوخاة من إنشائهما، حيث تختص 
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التنفيذي لشركة والء  الرئيس  التقت  “مقاول”  مجلة 
في  العمل  مسارات  على  للتعرف  التعاوني  للتأمين 
تخصصات التأمين النوعية، ومجاالت تحسين الكفاءة 
مستويات  كل  على  واإلنتاجية  والــجــودة  والفاعلية 
تقديم الخدمة، واتاحة خيارات أكثر تنوعاً للمواطنين.

 في البداية نود التعرف على شركة والء 
للتأمين ومنتجاتها في السوق السعودية؟

تأسست والء للتأمين كشركة مساهمة سعودية في عام 
2007م، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين 
تتمثل  السعودية.  العربية  المملكة  التأمين في  وإعادة 
السوق  في  األفضل  التأمين  نكون شركة  “أن  في  رؤيتنا 

السعودي، وذلك من خالل تقديم جميع المنتجات التأمينية 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في جميع القطاعات ولجميع شرائح المجتمع.

 ما هي رؤيتكم لصناعة التأمين في المملكة خالل الخمس 
سنوات الماضية ومنذ تدشين رؤية )السعودية 2030(؟

يعد قطاع التأمين جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إذ نجد 
تركيز صناعة التأمين، بمساعدة الجهات المنظمة، في دعم البرامج التالية. 
برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى زيادة المشاركة العامة في األنشطة 
الرياضية، يعمل القطاع على خلق المزيد من الوعي لدى الفرد واألسرة فيما 
يتعلق بالرعاية الصحية، وتعزيز ودعم األفراد للحفاظ على نمط حياة صحي. 
وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يستهدف ضمان تكوين سوق رأس مال 
والتي  واالدخــار،  الحماية  منتجات  التأمين  شركات  تقدم  حيث  متقدم، 
القادمة. وبرنامج  تساعد في تحسين مفهوم وسلوك االدخار لدى األجيال 
للقطاع  الحياة  على  التأمين  منتج  بتقديم  القطاع  يقوم  حيث  اإلســكــان 
التوازن  برنامج  إلى  إضافة  العقاري،  الرهن  منتجات  على  للتأمين  البنكي، 
شركات  تدفع  حيث  الحكومية،  ــرادات  اإلي تنويع  يستهدف  الذي  المالي 
فنمو  التنظيمية،  الحكومية/الهيئات  الجهات  لمختلف  رسومًا  التأمين 
تقدم شركات  الحكومية. كما  اإليــرادات  زيادة  إلى  يؤدي   التأمين  أعمال 
إيجابي في  التي تساهم بشكل  الرعاية الصحية  التأمين مجموعة من مزايا 
تحقيق رؤية 2030. باإلضافة إلى تقديم خصم عدم وجود مطالبات يصل 
إلى %60، مما يشجع على تحسين إسلوب القيادة واإللتزام بقواعد المرور 

والسالمة.
ونجد أيضًا برنامج الحج والعمرة حيث تعد شركات التأمين جزء من برنامج 
التأمين الطبي وتأمين السفر للحج والعمرة المقدم جنبًا إلى جنب مع تأشيرة 
الزائر لتحسين تجربة الزوار وضمان صحتهم أثناء رحلتهم ألداء مناسك الحج 
التأمين  شركات  تعمل  حيث  البشري  المال  رأس  تنمية  وبرنامج  والعمرة، 
والتي  التأمين،  برامج  لتوفير  المحلية  والجامعات  المعاهد  مع  عن كثب 
بدورها تساعد في تنمية المواهب السعودية لالنضمام إلى الصناعة وتوليد 

متخصصين ذوي خبرة في التأمين لقيادة مستقبل هذه الصناعة. 
داخلية  تدريبية  برامج  بتطوير  التأمين  شركات  قيام  إلى  اإلشــارة  ويجدر 
الموظفين  إرســال  وأيًضا  السعودية.  المواهب  ومعارف  مهارات  لتعزيز 
على دورات  للحصول  الخارج  إلى  استثنائي  بشكل  الموهوبين  السعوديين 

تدريبية متقدمة.

 تهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وتعزيز 
برامج اإلستثمار، كيف تكون مساهمة قطاع 

التأمين في هذا الجانب من وجهة نظركم؟
يتم بناء التأمين على فكرة استثمار األموال الفائضة لحملة الوثائق 
تأمين  التحديد  وجه  وعلى  مادية،  عوائد  لتحقيق  والمساهمين 
الحماية واإلدخار، فهذه وثائق تأمين طويلة األجل، على عكس وثائق 
التأمين العامة، والتي تكون في الغالب وثائق مدتها 12 شهر فقط. 

 يشكل الوعي التأميني تحديًا أمام توسعة 
مساحة السوق؛ هل ترى أن القطاع بحاجة 

لسياسات جديدة تساعد على زيادة المنافسة 
وتحقيق مزايا نسبية للشركات؟ 

 ال يزال القطاع يفتقر إلى الوعي بالفوائد الناتجة عن التأمين، حيث ال 
يزال البعض يرى أنه منتج إلزامي يفرضه القانون. لذلك فإن شركات التأمين والجهات المنظمة 
تعمل معاً باستمرار إليجاد طرق لتوضيح فوائد التأمين وزيادة الوعي العام، حيث تقوم الجهات 
المنظمة بدعم الصناعة للحصول على بيئة تنافسية صحية. كما تعتبر الجهة المنظمة أيضًا 
داعماً كبيراً لعمليات االندماج، والتي ستساعد على تقوية القطاع، مع عدد أقل من الشركات 
ولكن أقوى من الناحية المالية. كما تتم مراجعة المنتجات الجديدة والموافقة عليها باستمرار 

من قبل الجهة المنظمة إلضفاء العمق على سوق التأمين في المملكة.

 ماذا عن التأمين الهندسي، نرجو إلقاء الضوء عليه وتأثيره في 
السوق السعودية؟

 ،)CAR( المقاولين الهندسية مثل؛ مخاطر  المنتجات  تقدم والء مجموعة متنوعة من 
ومخاطر التركيب )EAR(، وتعطل اآلالت )MBD(، والمعدات اإللكترونية )EE(، وتأمين 
معدات وآالت المقاولين )CPM(، وتدهور المخزون بعد تعطل اآلالت )DoS( على سبيل 

المثال ال الحصر.
وتم تصميم هذه المنتجات لزيادة النمو الصناعي في المملكة. فالمشاريع القائمة مثل قطار 
الرياض ونيوم ومنتجعات البحر األحمر والقدية وغيرها هي مشاريع بمليارات الدوالرات، 
وجميع المشاريع مؤمنة بموجب منتجات هندسية مثل مخاطر المقاولين ومخاطر التركيب. 
حيث تمنح هذه السياسات راحة البال للمطورين، في حالة حدوث أي خطر، فإن استثماراتهم 
ستكون آمنة وسيتم تعويض خسائرهم. الجدير بالذكر، وقعت والء اتفاقية مع مدن، كجزء من 
دعم والء لالنتقال الصناعي في السعودية، لتقديم المشورة إلدارة المخاطر وأفضل التغطية 

التأمينية لجميع الشركات الصناعية في مدن.

 ما هي مرئياتكم المستقبلية لنمو صناعة التأمين في مختلف 
قطاعاته، وهل هناك تحديات يمكن التعريف بها؟

ستنمو صناعة التأمين بشكل كبير في السنوات العشر القادمة ومن المرجح أن تصبح 
واحدة من أكبر ركائز اإلقتصاد في البالد. مقارنة بالقطاع البنكي، على سبيل المثال، ال 
تزال صناعة التأمين في مهدها في المملكة العربية السعودية، وال يزال السوق لم يصل إلى 
إمكانياته الكاملة، ولم تصل الشركات بعد إلى تغطية السوق بالكامل. سيستمر التأمين 
الطبي في النمو مع زيادة عدد السكان وبرامج الخصخصة في المملكة، وال زالت حصة 
الحماية واالدخار الكبيرة في السوق غير فعالة، وسيستمر نمو تأمين الممتلكات واإلصابات 
تزامناً مع نمو المشاريع في المملكة العربية السعودية. مستقبل صناعة التأمين مشرق 
في المملكة العربية السعودية، ال سيما مع النمو اإلجمالي لالقتصاد من التصنيع ومشاريع 

البنية التحتية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

الرئيس التنفيذي لشركة والء للتأمين التعاوني  
السيد جونسون فارغيس

قطاع التأمين جزء ال يتجزأ من رؤية “السعودية 2030”
يحتل قطاع التأمين مكانة كبيرة في رؤية “السعودية 2030” لما له من آثر مباشر على قاعدة واسعة من المواطنين والمقيمين، في ظل التوجهات الحكومية 

لإلرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وتعزيز عوامل التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات.

إعالن تحريري

السيف رئيسًا والعوجان 
نائبًا للرئيس 

تشكيل جديد 
لمجلس إدارة الهيئة 

السعودية للمقاولين 
يعزز مسيرة قطاع 

المقاوالت وتحويله 
إلى صناعة

الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من 
توفير التجهيزات األساسية وتحسين المدن وتطوير 
المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات 
والمكاتب االستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة 

إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.

برامج وأهداف 
تدلل القرارات الجديدة على اهتمام الحكومة 
الرشيدة بإحداث تحول جذري في مخرجات 

قطاع المقاوالت وتطوير أعماله اتساقاً مع أهداف 
وبربامج رؤية )السعودية 2030(، حيث يبرز دور 

الهيئة التي تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم )510( 
وتاريخ 1436/11/23هـ في تطوير قطاع المقاوالت 

ورفع مستوى العاملين فيه، وحددت في سبيل ذلك 
21 هدفاً وصالحية أساسية لتنفيذها بالشراكة مع 

جميع المقاولين في الهيئة بزيادة هدف جديد عن 
األهداف الواردة في قرار التأسيس.

ويتضمن قرار رقم )300( الصادر بتاريخ 1442/5/28هـ 
بشأن تعديل نظام الهيئة إضافة فقرات جديدة 
لتقديم برامج تدريبية وتطويرية لمنشآت قطاع 

المقاوالت، وكذلك للفنيين والعاملين فيها بما يضمن 
تطويرها ورفع مستوى العاملين فيها.

استراتيجية واعدة   
تستهدف اسراتيجية الهيئة التي تم تحديثها 

خالل عام 2020م للعمل بها في الفترة )2020 – 
2024م( زيادة حجم سوق البناء إلى 275 مليار 

ريال سعودي، والعمل على ترسيخ بيئة تنظيمية 
تساهم في تسهيل ممارسة األعمال التجارية، وذلك 

مواكبًة للتحوالت التي يشهدها قطاع المقاوالت 
نتيجة عدد من العوامل من أهمها سعيه لتحقيق 
رؤية )السعودية 2030( وبرامجها المختلفة، كذلك 

ظهور عدد من المتغيرات في القطاع ودخول 
جهات رسمية جديدة أو حدوث تغير في مهام 
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أصدرت الهيئة السعودية للمقاولين تقريرها 
الثالث حول التغير في سوق التشييد في 

المملكة العربية السعودية خالل الربع الثالث 
من عام 2020م، وتأثره بتداعيات جائحة 

“كورونا” وانخفاض إنتاجيته في عدد من 
القطاعات الرئيسة التي لم تأمن من الركود 

واالضطرابات.

اآلفاق االقتصادية
تسببت جائحة “كورونا” في الضغط على 

االقتصاد السعودي من خالل ثالثة محاور رئيسة 
هي: )انخفاض أسعار النفط، تأثر قطاعي السياحة 

والسفر، التقلبات في سوق رأس المال(. ومع 

ذلك، فإن التنفيذ السريع إلجراءات التحفيز التي 
أولتها الحكومة الرشيدة أهمية خاصة خفف من 

صدماتها المتتابعة. 
ووفًقا للهيئة العامة لإلحصاء، سجل الناتج المحلي 

اإلجمالي للمملكة العربية السعودية نمًوا فصلًيا 
بلغت نسبته 1.2% في الربع الثالث من عام 2020م 

مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، ومع ذلك، 
شهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي انكماًشا بنسبة 
4.2% على أساس سنوي نتيجة للجائحة وتأثيرها 
على أسواق النفط العالمية، ليعد ذلك ثاني أكبر 

انخفاض تم تسجيله خالل األعوام الثالثة الماضية 
بعد انكماش نسبته 7% تم رصده في الربع الثاني 

من عام 2020م. 

تداعيات الجائحة 
على عكس دول أخرى، شهد النشاط االقتصادي 

في المملكة خالل الربع الثالث من عام 2020م 
ارتفاعًا تزامن مع تخفيف إجراءات الحظر الذي 

تم فرضه كإجراء احترازي، واحتواء الطلب 
المتزايد على السلع والخدمات، حيث استطاعت 

حكومة المملكة تعديل عمق انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي فيها صعوداً بفضل سياسات 
االقتصاد الكلي الداعمة، متفردة بذلك خليجيًا 

عن دول الجوار. 
وأطلقت حكومة المملكة ِحزمًا داعمة للوظائف 

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، السيما في 
قطاعات مثل: )السفر، الرياضة، والترفيه( حيث 

ال تزال المؤسسات تعاني الوباء وفًقا لـ”جدوى 
لالستثمار”، ومن المتوقع حدوث تحسن ربع 
سنوي في االقتصاد خالل الفترة المتبقية من 

الربع الرابع 2020م وعام 2021م، مع زيادة قوة 
التعافي في النصف الثاني من عام 2021م.

  تأثر سوق التشييد في المملكة بتداعيات جائحة “كورونا” 
وانخفضت إنتاجيته في عدد من قطاعاته الرئيسة التي لم 

تأمن من الركود 

“هيئة المقاولين” 
تستعرض التغير في 
سوق التشييد خالل 

الربع الثالث من عام 
2020م

االستثمار والتنمية
يرتبط قطاع التشييد بروابط قوية مع النشاط 

االقتصادي في المملكة؛ حيث أظهر القطاع  أداًء 
مرًنا في الربع الثالث من عام 2020م. وخالل هذه 

الفترة، سجلت المملكة العربية السعودية عقوًدا 
بقيمة 2,848 مليون دوالر أمريكي؛ جاء قطاع 

التشييد في صدارتها بواقع 2،373 مليون دوالر 
أمريكي، تاله قطاع البنية التحتية بإجمالي 418 

مليون دوالر أمريكي.
 وتسعى حكومة المملكة “حفظها الله” إلى زيادة 

االستثمار األجنبي ومشاركة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة والقطاع الخاص. حيث تشمل 

القطاعات المستهدفة للتنمية: )البتروكيماويات، 
التعدين، السياحة -بما في ذلك السياحة الدينية-، 

النقل، الترفيه، الرعاية الصحية، ومصادر الطاقة 
المتجددة(. 

ومن المرجح أن تقود المشاريع الضخمة والبنية 
التحتية إلى جانب مخططات اإلسكان أنشطة 

التشييد، وتغطي الطلب المتزايد عليها في األشهر 
المقبلة. كما سيكون هناك حاجة ملحة لمضاعفة 
االعتماد على التكنولوجيا في التشييد باستخدام 

الذكاء االصطناعي )AI( والروبوتات، كذلك الطباعة 
ثالثية األبعاد التي سوف تصبح أكثر أهمية في 

تلبية الطلب في المستقبل.

تحليل القطاعات
سجل قطاع التشييد في المملكة نشاطًا ملحوظًا 
خالل شهور )يوليو، أغسطس، وسبتمبر( مقارنة 

بالقطاعات االقتصادية األخرى، كونه قطاًعا 
رئيًسا في خطة الحكومة إلصالح اقتصاد المملكة 
العربية السعودية في مجاالت اإلسكان، السياحة 

والفندقة، األنشطة الترفيهية والتجارية والرياضية، 
كذلك في مجاالت الرعاية الصحية والتعليمية، إلى 
جانب التشييد الصناعي وقطاعات البنية التحتية، 

الطاقة والمياه، والنفط والغاز.

سكنيًا: 
بالنظر إلى واقع القطاعات في ظل تفشي جائحة 

“كورونا” نالحظ أن السوق السـكنية كانت هي 
األكثـر دفاعيـة فـي قطـاع التشييد، إذ أنـه مـن 

غيـر المحتمـل أن يتأثـر علـى الفـور نظـراً لطبيعـة 
عقـوده، فقد شهد الربع الثالث من العام تسليم 

عدد من المشاريع الكبرى في المدن الرئيسة 
المملكة.  داخل 

تسعى حكومة المملكة إلى زيادة االستثمار 
األجنبي وتوسعة مساهمة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص

تقود المشاريع الضخمة ومخططات 
البنية التحتية واإلسكان أنشطة قطاع 

التشييد 
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ووفًقا لـ “نايت فرانك”، يقدر مخزون المساكن في 
الرياض خالل الربع الثالث من عام 2020م حوالي 

1.26 مليون وحدة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 
1.34 مليون وحدة بنهاية عام 2022م عقب إضافة 
المشاريع التي كان من المقرر تسليمها أوائل عام 

2020م. 
ويقدر مخزون المساكن في جدة اعتبارًا من الربع 

الثالث من عام 2020م بنحو843 ألف وحدة، وسط 
توقعات بارتفاعها إلى 875 ألف وحدة في نهاية 

عام 2022م، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن غالبية 
المعروض في جدة يركز على إسكان ذوي الدخل 
المتوسط، حيث تشهد شمال جدة بشكل متزايد 

غالبية أنشطة التطوير.

مكتبيًا: 
شهد الربع الثالث من عام 2020م أكبر عدد من 

عمليات تسليم المساحات المكتبية وفًقا لـشركة 
“JLL”، حيث تمت إضافة أربعة مشاريع إلى 

المخزون المكتبي في الرياض، مما رفع إجمالي 
المعروض من المساحة القابلة للتأجير للمكاتب 

إلى 4.4 مليون م². 

توقعات بارتفاعه بنسبة 45% بحلول نهاية عام 
2022م بعد إنهاء مشاريع قيد اإلنشاء، وشهدت 

الرياض خالل الربع الثالث من عام 2020م تسليم 
400 مفتاح، ليصل إجمالي المخزون إلى 16 ألف 

غرفة، في حين تم إضافة 84 غرفة فقط إلى مخزون 
الفنادق في جدة، مما رفع اإلجمالي إلى 14ألف 

غرفة.

سياحيًا:
لم تمنع الجائحة المملكة من استكمال خططها 

التنموية ومشاريعها العمالقة التي تضم: “نيوم، 
مشروع البحر األحمر، مدينة القدية الترفيهية، 

مركز الملك عبد الله المالي وأماال”، حيث تم 
توقيع صفقات كبيرة بين “أماال” وشركات البناء 

والعالقات العامة، كما تخطط شركة “القدية 
لالستثمار” التي تعمل على تطوير مشروع القدية، 

لمنح عقود بقيمة 2.66 مليار دوالر على األقل 
لشركات مختلفة في عام 2020م لتسريع إنشاء 

المشاريع الترفيهية والرياضية.
وتتجه المملكة ألن يساهم قطاع السياحة بنسبة 

10% في الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 2030م 

مرتفعًا بفارق 7% عن المعدالت الحالية، وزيادة 
نسبتها 75% في مفاتيح الغرف التي سيتم تطويرها 

من قبل القطاع الخاص حتى نهاية عام 2023م.

إنشاءات البنية التحتية
تستثمر حكومة المملكة في توسيع البنية التحتية 

للمواصالت من خالل مشاريع مختلفة تستهدف 
جعل المملكة مركزًا لوجستًيا عالمًيا، ومن ذلك؛ 

اتجاه هيئة السكك الحديدية السعودية إلنشاء خط 
مزدوج ينقل البضائع بين الدمام والرياض، إضافة 

إلى زيادة سعة الركاب بنسبة %60. 
في السياق ذاته، تستعد شركة “ فيرجن 

هايبرلوب” لتعزيز مستقبل النقل السعودي 
بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة النقل، تصبح 
الرياض بموجبها مركزًا للنقل يربط بين مدن 

مثل: “جدة والعاصمة اإلماراتية أبو ظبي، بواسطة 
كبسوالت قادرة على نقل مجموعات من 25 راكًبا 

بشكل مريح بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة. 

اإلنشاءات الصناعية 
تستهدف حكومة المملكة اإلعالن عن حزمة من 
االمتيازات الخاصة بمشاريع للتعدين واستغالل 

المحاجر للشركات الخاصة، بهدف تحرير رواسب 
معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دوالر، مما يسهم 

في توفير فرص واعدة أمام شركات التعدين 
ويحقق االستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في 

التعدين. قطاع 
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في نهاية 

الربع الثالث من 2020م، عن منحها 71 ترخيًصا 
جديًدا خالل شهر أغسطس لشركات يبلغ إجمالي 
رأس مالها 0.4 مليار دوالر أمريكي وتوظف 2991 

عاماًل منتظًما.
وأشارت الوزارة ضمن إعالنها الشهري لشهر 

أغسطس 2020م إلى أهم المؤشرات الصناعية، 
وزيادة عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت 

اإلنشاء إلى 9350 منشأة، مقابل 9280 منشأة في 
نهاية يوليو لنفس العام.

إنشاءات قطاع الطاقة والمياه
تتجه المملكة إلى زيادة إنتاجها من الطاقة، 

حيث شهد الربع الثالث من عام 2020م 
اإلعالن عن إنتاج 50% من احتياجاتها من 
الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 

2030م، كذلك تدشين مشروع إلنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية بأقل تكلفة لكل كيلوواط، 
إلى جانب ذلك يجري العمل حاليا على تحليل 

مشاريع الطاقة الشمسية للوصول إلى أقل 
تكلفة ممكنة في العالم إلنتاج وحدة واط، 
والدخول في هذا المجال بقدرة تنافسية 

عالمية عالية.

إنشاءات قطاع النفط والغاز
تأثرت وتيرة اإلنفاق على مشاريع النفط والغاز 
في الربع الثالث من عام 2020م نتيجة الركود 
االقتصادي محليًا وضعف الطلب العالمي، إذ 

أفادت شركة “أرامكو السعودية” أن أرباحها في 
الربع الثالث من عام 2020م انخفضت إلى 11.79 

مليار دوالر أمريكي مقابل 21.29 مليار دوالر 
أمريكي في الربع الثالث من عام 2019م.

وتتسارع جهود خطة اإلصالح االقتصادي التي 
أطلقتها المملكة العربية السعودية، وأقرت في هذا 
الصدد إجراءات تحفيزية مختلفة من أجل تعويض 
تأثير جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 

على اقتصادها.

وتضيف “JLL” أنه من المقرر تسليم 27 ألف م² 
في الرياض و25 ألف م² في جدة من المساحة 
القابلة للتأجير للمكاتب خالل الربع األخير من 

عام 2020م، بما في ذلك أبراج حديقة “العليا” في 
الرياض ومبنى المكاتب من قبل “ريتاج” في جدة.

فندقيًا:
بلغ إجمالي المعروض من الفنادق عالية الجودة 

في الرياض 16,290 غرفة بنهاية أغسطس 2020م، 
ووفًقا لما ذكره “نايت فرانك” فمن المتوقع أن 

يزداد المعروض بنسبة 29% بنهاية عام 2022م.
ويبلغ إجمالي المعروض من الفنادق عالية الجودة 

في جدة 11,079 غرفة في أغسطس 2020م، وسط 

  تستهدف المملكة اإلعالن عن حزمة امتيازات خاصة 
بمشاريع التعدين واستغالل الشركات الخاصة للمحاجر في 

كافة المناطق  

تواصل المملكة 
استكمال خطتها 

التنموية العمالقة 
رغم تأثيرات جائحة 
“كورونا” على حركة 

اإلنشاءات 
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الجماعي الذي لحق بها في شهر سبتمبر من الربع 
السابق، واستمرت األسعار في الصعود خالل شهر 

نوفمبر بنفس المستوى باستثناء “خشب روماني” 
الذي تراجع بنسبة 0.4%، وأنهت المنتجات عام 

2020م على ارتفاع جماعي بلغ أقصاه في “خشب 
روماني” بنسبة %1.04.

وشهدت أسعار منتجات الخرسانة الجاهزة تراجعًا 
طفيفًا لم تتجاوز نسبته 1% في غالبية أنواعها 

خالل شهري أكتوبر ونوفمبر، فيما أظهرت جميع 
المنتجات حالة من التعافي خالل شهر ديسمبر 

ليختتم العام تعامالته على ارتفاع محدود.

واستقرت أسعار األسالك الكهربائية مع بداية 
الربع الرابع من عام 2020م على ما كانت عليه 

في شهر سبتمبر من الربع السابق باستثناء منتج 
)2.5مم وطني( الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً خالل 
شهر أكتوبر بنسبة 1.2%، وصعدت أسعار جميع 

المنتجات في شهر نوفمبر بنسب متفاوتة بلغت 
ذروتها 1.19% في منتج )2.5مم وطني(، كما واصلت 
األسعار الصعود خالل شهر ديسمبر بنسبة أكبر بلغ 

أقصاها 2.6% في منتج )6 مم وطني(.

في المقابل، شهدت أسعار الكيابل تراجعًا جماعيًا 
في شهر أكتوبر بلغ أقصاها في كيابل “ربط 

الحديد الصيني” بنسبة 1% باستثناء منتج )300 
مم وطني( الذي سجل ارتفاعًا محدوداً نسبته 

0.3%، وتعافت أسعار غالبية المنتجات في شهر 
نوفمبر باستثناء منتجات كيابل )ربط الحديد 

الصيني و120مم وطني( التي أظهرت تراجًعا بنسبة 
)1.4% و0.13%( على التوالي، وتحركت األسعار 
بشكل ملحوظ في شهر ديسمبر على مستوى 

جميع األنواع وكان التغير األكبر في منتج )300 
مم وطني( بنسبة %2.96 

وتراجعت أسعار منتجات الرمل )رمل ناعم أبيض 
ورمل أحمر( بنسبة )3.79% و0.35%( على التوالي، 

فيما أظهر منتج )مخلوط( ارتفاعًا محدوداً للغاية 
خالل شهر أكتوبر واستمر في االرتفاع بنفس 

الوتيرة خالل شهر نوفمبر بنسبة 0.5% وارتفع معه 

أيضًا )رمل أحمر( بنسبة 0.4%، بينما تراجع )رمل 
ناعم أبيض( خالل نفس الشهر بنسبة ال تذكر، 

واختتمت منتجات الرمل عام 2020م على ارتفاع 
طفيف لم تتجاوز نسبته حاجز 1% باستثناء منتج 

)مخلوط( الذي سجل تراجعًا نسبته %0.14. 

أيضًا، تباينت أسعار البلوك األسود مع بداية 
الربع الرابع من عام 2020م حيث كشف شهر 

أكتوبر عن تراجع طفيف في )بلوك اسود مقاس 
15سم( قابله ارتفاع محدود في )بلوك اسود مقاس 

20سم(، وانخفضت أسعار جميع المنتجات في 
شهر نوفمبر بنسبة لم تتجاوز 1%، لتتعافى بقدر 

محدود خالل شهر ديسمبر وتنهي تعامالت العام 
على ارتفاع لم يتجاوز %1.   

وأظهرت منتجات بالط كسر الرخام تراجعَا طفيفًا 
خالل أشهر الربع الرابع من عام 2020م على 

مستوى جميع المنتجات لم تؤثر بشكل كبير 
في األسعار التي بدت وكأنها ثابتة في معظم 

التعامالت حتى نهاية العام، كما تحركت أسعار 
حلق األلومنيوم خالل الربع الرابع من عام 2020م 

ارتفاعًا بنسب طفيفة للغاية لم تتجاوز حاجز %1 
على مستوى األشهر الثالثة، وأنهت العام على 

حالة تعاٍف في جميع تعامالتها.  

تتيح الهيئة 
إمكانية االطالع 
على أسعار مواد 

البناء، والتي يتم 
تحديثها من قبل 

الهيئة شهريًا 
عبر الرابط 

التالي 

مؤشر أسعار مواد 
البناء ينهي عام 

2020م على ارتفاع 
في جميع المنتجات

أنهت أسعار مواد البناء عام 2020م على ارتفاع 
في أسعار 10 أصناف رئيسة ومنتجاتها على 

إثر تداعيات  جائحة “كورونا” وما أدت إليه 
من إغالق اقتصادي ضمن إجراءات احترازية 
مشددة، والذي زاد منه التوقف المتوقع في 

الطلب العالمي.

وعلى نحو ما أوضحه مؤشر أسعار مواد البناء من 
تغيرات لحقت بتعامالت الربع الرابع من عام 

2020م ،  فقد استهلت منتجات حديد التسليح 
تعامالت الربع األخير من العام على انخفاض 

ملحوظ، وتراجعت أسعار جميع األنواع في شهر 
أكتوبر بنسب متفاوتة بلغ أقصاها 3.35% في 

منتج حديد تسليح “10مم”، واستمرت األسعار 
في التراجع خالل شهر نوفمبر بنسب مختلفة 

بلغ أقصاها 1.16% في منتج حديد تسليح “8مم”، 
باستثناء حديد تسيلح “6مم” الذي شهد ارتفاعًا 

طفيفًا نسبته 0.8%، ووفقًا لمؤشر األسعار اختتمت 

  ارتفعت أسعار مواد البناء في نهاية عام 2020م متأثرة 
بتداعيات اإلجراءات االحترازية واإلغالق العالمي 

غالبية منتجات حديد التسليح تعامالت شهر 
ديسمبر ونهاية عام 2020م على ارتفاع ملحوظ، 

وصعدت بنسب كبيرة بلغ أقصاها 5.24% في 
منتج “8مم”، باستثناء منتج “6مم” الذي سجل 

تراجعًا طفيفًا نسبته %0.04.

وواصلت أسعار منتجات اإلسمنت تراجعها في 
بداية الربع الرابع من عام 2020م بنسب طفيفة 

بلغت 0.39% في “إسمنت أسود وطني”، و%0.07 
في “إسمنت أبيض وطني” على إثر االنخفاض الذي 

شهده شهر سبتمبر من الربع السابق، واستمرت 
األسعار في الهبوط خالل شهر نوفمبر بنسب 

أعلى بلغت 0.52% في “إسمنت أسود وطني” 
و0.96% في “إسمنت أبيض وطني”، وظهرت أسعار 

المنتجات متباينة خالل شهر ديسمبر حيث ظل 
“إسمنت أسود وطني” على تراجعه بنسبة %0.33، 
فيما اختتم “إسمنت أبيض وطني” تعامالت العام 

على ارتفاع طفيف بلغت نسبته %0.10.

في الجانب اآلخر، سجلت أسعار منتجات األخشاب 
خالل شهر أكتوبر ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز نسبة 
1% في غالبية أنواعها، وذلك على خلفية التراجع 



البرنامج الذي يدعم
ازدهار المدن السعودية

برنامج التصنيف هو نقلة نوعية تسهم في تنمية قطاع المقاوالت والبناء والتشييد

تصنيف مقدمي خدمات المدن
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برنامج “تصنيف مقدمي خدمات المدن” 
هو مؤشر لتحديد اختصاص منشآت مزودي 

خدمات المدن وتصنيف إمكاناتهم فنًيا 
ومالًيا وإداريا وتنفيذًيا، حيث ُيَمّكن البرنامج 

كافة الجهات ذات الصلة من التأكد من قدرة 
الشركات والمؤسسات على تنفيذ المشروعات 

وفقا للمعايير والجودة المعتمدة.

ويحدد البرنامج االختصاصات والجوانب الفنية 
واإلدارية والتنفيذية والمالية لكافة الشركات 
والمؤسسات العاملة في قطاعات المقاوالت 

والشركات والمكاتب الهندسية، التشييد 
والبناء، االتصاالت وتقنية المعلومات، التغذية 

واإلعاشة، المؤتمرات والمعارض، والصيانة 
والتشغيل والخدمات.

ويتولى مهام البرنامج وزارة الشؤون البلدية 
والقروية ممثلة في وكالة التصنيف بالشراكة 

مع وزارة االسكان، والهيئة السعودية للمقاولين، 
والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة العامة 
للمؤتمرات والمعارض، ومؤسسة النقد العربي 

السعودي، وبرنامج التعامالت االلكترونية 
الحكومية “يّسر”، وعدد من الشركات ذات الصلة.

تنمية حضرية مستدامة
ُيسهم برنامج التصنيف في تحقيق التنمية 

الحضرية المستدامة من خالل تطوير قدرات 
مقدمي خدمات المدن ورفع كفاءة تنفيذ 

المشروعات والبرامج الحكومية وفقا لمعايير 
الجودة المعتمدة األمر الذي ينعكس إيجابيا 

على تنمية قطاع البناء والتشييد.

ويهدف البرنامج إلى تغطية المدن بمرافق 
عامة وبنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية، 

وصواًل إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 
في تسهيل ممارسة األعمال، واالرتقاء بمستوى 
الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية االقتصاد 

الرقمي، وتعزيز فعالية التخطيط المالي 
وكفاءة اإلنفاق الحكومي.

رفع الكفاءة وتعزيز المنافسة
ويعزز برنامج التصنيف المنافسة بقطاع 

المقاوالت بشكل غير مسبوق، حيث اعتمد 
البرنامج أربعة جوانب فنية وإدارية وتنفيذية 

ومالية لتصنيف المقاولين والمكاتب 
االستشارية الهندسية، ليتم تصنيف ووضع 

كل مقاول أو مكتب هندسي في الدرجة 
التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية 

واإلدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر 
من مجاالت التصنيف، وذلك وفًقا للعناصر 

والمعايير التي تحددها الالئحة.

ويتم التصنيف النهائي للمقاولين على 
مرحلتين، المرحلة األولى وهي )التقييم 

المالي/ االئتماني( وتشمل تقييم المالءة 
المالية للمنشأة لتحديد مدى قدرتها على 

االلتزام بمتطلبات المشاريع المالية في 
الوقت المناسب، ويصنف على 6 درجات 
ائتمانية وتكون الدرجة السادسة غير قابلة 

للتصنيف النهائي، أما بالنسبة للمرحلة 
الثانية وهي مرحلة التقييم الفني وتشمل 

تقييم القدرة الفنية للمنشأة من 100 نقطة، 
مقسمة على 5 درجات تصنيف، لكل درجة 

تصنيف 20 نقطة. ويؤثر التصنيف الفني على 
التصنيف النهائي بحيث كل 20 نقطة تخفض 

التصنيف النهائي بدرجة.

  ُيسهم برنامج التصنيف 
في تحقيق التنمية 

الحضرية المستدامة 
من خالل تطوير قدرات 
مقدمي خدمات المدن 

ورفع كفاءة تنفيذ 
المشروعات والبرامج 

الحكومية

يعـد برنامج التصنيف أحد البرامج 
الداعمة لالرتقاء بجودة الحياة في 
المملكة العربية السعودية، ويمثل 
نقلًة نوعيًة في إطار تحسين جودة 

الخدمات بالمدن ورفع كفاءة 
مقدمي هذه الخدمات.
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المهندس أحمد العبودي: 

 تصنيف المقاولين
يحّفز بيئة االستثمار ويعزز 

التنافسية بالقطاع
تلعب الهيئة السعودية للمقاولين دورًا محورًيا ضمن برنامج تصنيف 

مقدمي خدمات المدن، بصفتها أحد الجهات الشريكة في البرنامج، حيث 
تتولى الهيئة عملية التقييم الفني لمنشآت قطاع المقاوالت عبر سلسلة من 

اإلجراءات واالشتراطات تهدف إلى تحديد القدرة الفنية للمقاول ومن ثم 
وضعه في درجة التصنيف المناسبة لهذه القدرات.

مجلة مقاول بدورها التقت المهندس أحمد العبودي رئيس الشؤون 
التنظيمية بالهيئة السعودية للمقاولين للتعرف على مرحلة التقييم الفني 

للمقاولين وإجراءاتها وجهود الهيئة في هذا الشأن. 

وبمجرد إكمال التسجيل يستطيع المقاول إتمام أعماله دون انقطاع، 
بينما يعمل بالتوازي على إكمال اشتراطات التأهيل خالل خمس سنوات، 

وتسعى الهيئة إلى تأهيل جميع المقاولين المسجلين في الهيئة.

* ما مدى تأثير "ترخيص المقاولين على التنافسية في 
قطاع المقاوالت؟

المقاول الملتزم باالشتراطات اليوم يواجه خطر الخروج من السوق 
بسبب المنافسة مع المنشآت غير النظامية، وترخيص الهيئة السعودية 

للمقاولين يضع شروًطا متكافئة للمقاولين تلغي الفوارق بين المقاولين 
العاملين في نفس المجال. 

وتسعى الهيئة إلى تشجيع مالك المشاريع على العمل مع المقاولين 
المرخصين، وذلك لرفع جودة األعمال وتحسين األداء في تنفيذ المشروعات 
ورفع جودتها، إضافة إلى تعزيز وحماية االستثمار، وفي المقابل ستعزز هذه 

اإلجراءات من التنافسية في قطاع المقاوالت بشكل عام.

* ما هي أبرز المبادرات والبرامج المستقبلية للهيئة 
السعودية للمقاولين والتي تدعم الكفاءة الفنية لدى 

المقاولين؟
تتبنى الهيئة السعودية للمقاولين العديد من المبادرات والبرامج الرامية 
إلى دعم الكفاءة الفنية للمقاولين، منها "العقود النموذجية" التي تهدف 
إلى حفظ حقوق أطراف التعاقد وتقليل الخالفات، وتأصيل عملية الجودة 

في التنفيذ والتأكد من التزام المقاول باالشتراطات األساسية للمباني، 
إضافة إلى عمل المقاول باالشتراطات وهو تدريب عملي يرفع من كفاءة 

المقاول وكوادره البشرية العاملة في المشاريع.

وتعمل الهيئة على إطالق مبادرة "الخدمات االستشارية" التي تقدم أكثر 
من 59 خدمة استشارية في مجاالت فنية وإدارية ومالية وقانونية تساعد 
المقاول في بناء المنشأة من الداخل، وكذلك تساعده في تنفيذ المشاريع. 

وأخيرًا مبادرة "تقييم المقاولين" وهي عملية تسعى هيئة المقاولين 
من خاللها إلى تعزيز الجودة داخل المنشأة وجعلها عملية نابعة 

من الداخل وليست مفروضة من الخارج، وتهدف إلى نشر جميع 
المعلومات بشكل شفاف مما يجعل جميع المقاولين حريصين على 

إبراز أدائهم المميز.

 يعمل تصنيف المقاولين على 
تنظيم التعاقد بين أصحاب المشاريع 

والمقاولين 

  يحمي التصنيف أعمال 
المقاولين ويعزز التنافسية 

وجودة األعمال

* في البداية، ما هو دور الهيئة ضمن برنامج "تصنيف 
مقدمي خدمات المدن"؟

برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن يضطلع بتصنيف عدة أنشطة 
من بينها المقاوالت. وتتضمن عملية التصنيف ثالثة جوانب أولها 

الجانب الفني وتقوم به الجهات المختصة، ومن جانبها تتولي الهيئة 
السعودية للمقاولين عملية التقييم الفني لجميع المنشآت العاملة في 

قطاع المقاوالت من خالل إصدار شهادة استيفاء المعايير الفنية للمقاول، 
فيما تتولى الهيئة السعودية للمهندسين عملية التقييم الفني للمكاتب 

الهندسية. 

وثانيا التقييم المالي وتقوم به شركة تصنيف التابعة لشركة سمة أما 
الجانب الثالث هو حساب درجة التصنيف بناء على التقييم الفني 

والمالي وتقوم به وكالة التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

* ما هي شروط الحصول على شهادة استيفاء المعايير 
الفنية من الهيئة السعودية للمقاولين؟

يتطلب على المنشأة الراغبة في الحصول على شهادة تصنيف المقاولين 
أن تملك سجاًل تجارياً سارياً، وملفاً في التأمينات االجتماعية، وعضوية 
سارية في الهيئة السعودية للمقاولين، أما بالنسبة لالشتراطات فقد تم 
تسهيل المرحلة األولى للتصنيف المطور وذلك باقتصار شهادة استيفاء 

المعايير على الكوادر البشرية لدى المقاول وخبراتها. 

* كيف يحصل المقاول على ترخيص الهيئة السعودية 
للمقاولين؟

الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للمقاولين يمر بمرحلتين؛ 
التسجيل والتأهيل، وتتم عملية التسجيل أونالين وبشكل فوري من خالل 

منصة مقاول www. muqawil.org ، أما التأهيل فهو عملية متغيرة 
تبًعا للنشاط الخاص بالمقاول، حيث تختلف االشتراطات باختالف 

النشاط ويتم العمل مع المقاول خالل تلك الفترة إلتمام االشتراطات 
وتقديم الدعم حسب الحاجة. 

يهدف التصنيف 
إلى رفع  الكفاءة 
الفنية للمقاولين  

وتأصيل عملية 
الجودة في التنفيذ



َترسم مشروعات الرياض 
الكبرى مستقباًل بديًعا 

للعاصمة السعودية، وُتعيد 
تشكيل العالقة بين اإلنسان 

والمدينة من جديد وفق معايير 
األنسنة والرفاهية، وبحضور 

هائل لمكونات الثقافة 
والفنون والرياضة والترفيه في 
الحياة اليومية للسكان، لتكون 

الرياض أكثر ُألفة وصداقة 
ومالئمة للعيش والتفاعل 

الحضاري، إذ نستطيع القول 
إن مشروعات الرياض هي 

عقٌد اجتماعٌي جديد بين األرض 
واإلنسان. 

الرياض
مشروعات

الكبرى
إعادة تشكيل 

العالقة بين 
اإلنسان والمدينة
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مشاريع الرياض 
تحاكي نمّوها وتترجم 

احتياجات العاصمة 
الجديدة
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على مدى خمسة عقود من الزمان، ارتبطت 
قصة البناء والتطوير في مدينة الرياض بخادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز - حفظه الله - حينما كان أميرًا لمنطقة 

الرياض، فرسم لها مسارًا تنمويا شاماًل جعل 
منها واحدة من أسرع المدن نمًوا في العالم، 

واليوم تتواصل العالقة بإهدائها مشروعات 
نوعية بقيمة 86 مليار ريال.

وُتشكل مشروعات الرياض الكبرى مرحلة فارقة 
في مختلف مناحي الحياة العصرية والحضارية 

والتنموية وفق صورة فنية إبداعية، تولت 
صياغتها “لجنة المشاريع الكبرى” برئاسة 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لتعزيز 
حضور الرياض عالميا على المستوى الثقافي 
والرياضي والبيئي والفني، ووضعها في قائمة 

العواصم العالمية األجمل.

قبل عشرة سنوات وصف الملك سلمان بن عبد 
العزيز الصورة التي كانت عليها مدينة الرياض 

في الماضي قائاًل: “ال أذكر شارًعا مسفلًتا في 
الرياض إطالقا، ال أذكر بيًتا واحًدا باإلسمنت.. 

كانت الرياض مدينة محاطة بسور، تقفل أبوابه 
بعد الِعشاء”، هذه العبارة يمكن أن نستحضرها 
اآلن لنتخيل حجم القفزة التنموية التي شهدتها 
الرياض على مدى العقود الماضية والتي توجت 

مؤخرًا بإطالق أربعة مشروعات تقدر قيمتها 
بنحو 86 مليار ريال، مدعومة برؤية عصرية 

ستغير وجه العاصمة لتضعها في مصاف مدن 
العالم في مؤشرات جودة الحياة.

 حديقة
الملك سلمان 

واليوم يستشرف قلب الرياض إنشاء “حديقة 
الملك سلمان” باكورة المشاريع األربعة 

الكبرى، وأكبر حدائق المدن في العالم على 
مساحة تقدر بأكثر من 13 كيلومترًا مربًعا، 
متفوقة على حديقة “جاردن باي ذا باي” 

في سنغافورة، و”هايد بارك” في لندن، 
و”سنترال بارك” في نيويورك. ليس هذا 

فحسب بل ستشكل الحديقة مركًزا ثقافيا 
حافاًل بمختلف الفنون؛ التمثيل، الموسيقى، 

الفنون البصرية، السينما، المسرح والمتاحف 
باإلضافة إلى الخدمات والمنشآت الرياضية 

والترفيهية.

قلب الرياض األخضر



  31                      |    2 0 2 ١ س  ر ما  

تطوير التشريعات العمرانية
ومن الممكنات التي سوف تأخذها الدولة لدعم المشروع دعم 
عملية التشجير في المشاريع العامة والخاصة من خالل تطوير 

التشريعات والقوانين والضوابط العمرانية، وكذلك تحفيز فئات 
المجتمع للمشاركة في مبادرات تطوعية ضمن المشروع، وتشجيع 
مبادئ المباني الخضراء في استخدام األسقف والجدران الخضراء.

عوائد اقتصادية بـ 71 مليار ريال
يحقق مشروع الرياض الخضراء عائًدا اقتصادًيا للمدينة بنحو 71 مليار 

ريال عام 2030، من خالل تقليص نفقات الرعاية الصحية واستهالك 
الكهرباء وترشيد هدر مياه الشرب في الري واستبدالها بإنشاء شبكة 

جديدة للمياه المعالجة لتوفير مليون متر مكعب من المياه يوميا 
ألعمال الري، كما يطلق المشروع فرصاً استثمارية جديدة أمام القطاع 

الخاص في أعمال المشاتل والبستنة والتشجير وتصميم وتنسيق 
الحدائق وأعمال الري، وتحقيق االستدامة البيئة.

يقدر لحديقة الملك 
سلمان أن تكون 
أكبر من حديقة 
هايد بارك في 
لندن وسنترال بارك 
في نيويورك

حضور هائل للثقافة والفنون 
الكبير  الثقافي  الحراك  الملك سلمان  يعزز مشروع حديقة 

الملكي  المجمع  بإنشاء  األخيرة  اآلونة  المملكة في  الذي شهدته 
أكاديميات  وأربعة  ثالثة صاالت سينما  يحتضن  الذي  للفنون 

إضافة  لألطفال،  تعليمية  ثقافية  ومراكز  مسارح  وسبعة  للفنون 
الفضاء،  الطيران،  العمارة،  إلى ستة متاحف متخصصة في 

لألعمال  ومركًزا  االفتراضي  والواقع  والنباتات  العلوم  الفلك، 
ترفيهًيا  ثقافًيا  بيئًيا  ومركًزا  لالجتماعات،  وقاعة  والمؤتمرات 

ومشاتل  والمطاعم  المقاهي  إليها عشرات  يضاف  للزوار، 
والنباتات. األشجار 

مرافق رياضية وترفيهية 
ويدعم مشروع الحديقة القطاع الرياضي من خالل ملعب رويال 

جولف الذي سيتم إنشائه على مساحة 850 ألف متر مربع، ومركز 
الفروسية، ومالعب رياضية أخرى، ومسارات للجري والدراجات 

الهوائية بطول 35 كيلومترًا، ومركز للقفز المظلي والمناطيد، 
ومالعب للواقع االفتراضي، كما يوفر المشروع خدمات ترفيهية 

وحديقة ألعاب مائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركزاً 
للترفيه العائلي، وجسرًا للمشاهدة.

خدمات الضيافة واألعمال 
الخدمات  على  سلمان  الملك  حديقة  مشروع  يقتصر  لم 
خدمات  أيًضا  يقدم  بل  والترفيهية  والرياضية  الثقافية 

منشأة  فندًقا   16 إنشاء  خالل  من  واألعمال  والضيافة  السكن 
ألف   12 من  وأكثر  ومكتبية  تجارية  ومساحات  للضيافة 
متخصصة  حدائق  المشروع  يحتضن  كما  سكنية،  وحدة 

ألف   800 بمساحة  ووادي  مربع،  كيلومتر  ألف   400 بمساحة 
متر  مليون   6.4 تشغل  خضراء  ومساحات  مربع،  كيلومتر 

مربع،  متر  ألف   125 بمساحة  ومشاتل  مائية  وعناصر  مربع، 
كيلومترات.  7.2 بطول  للمشاة  دائري  ومسار 

7.5 ماليين شجرة ُتضاعف نصيب الفرد من المساحات الخضراء 
إلى 3 أضعاف معدالت منظمة الصحة العالمية

“وفاتنة أنِت مثل الرياض ترق مالمحها في المطر”. هكذا يغازل 
الدكتور غازي القصيبي شتاء الرياض، إال أن صيفها الحار كما هو 

معلوم بحاجة ماسة لحزام أخضر يخفف من وطأته، وهي الفكرة 
التي يقوم عليها مشروع الرياض الخضراء. 

عاصمة الخضرة الشاهقة
ما يمكن قوله إن مشروع الرياض الخضراء جاء ليعزز من مقومات 

الفتنة في هذه المدينة الشابة، ليكسو رمالها الذهبية بالخضرة 
الشاهقة، وشوارعها بماليين األشجار الممتدة على مدى البصر، 

الرياض 
الخضراء

المشروع النموذج لتحسين 
جودة الحياة 

ويرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى أكثر من 16 ضعًفا 
عبر زراعة 7.5 ماليين شجرة في أنحاء العاصمة.

هذا المشروع الطموح سيحول المدينة فعليا إلى واحة خضراء تزخر 
بمقومات الرفاهية والحياة الصحية من منتزهات وأودية وأحزمة 

خضراء ومسارات مجهزة للمشي والرياضة والتواصل االجتماعي 
وحدائق وأشجار تغطي كافة األحياء والمنشآت، حيث يتضمن 

مخطط المشروع تشجير 3330 حديقة، و43 متنزه، و1372 كيلو 
مترًا من األودية واألحزمة الخضراء، و16400 كيلو مترًا من الطرق 

باستخدام 72 نوعا من األشجار

تحسين جودة الحياة 
جاء مشروع الرياض الخضراء ليرفع مؤشرات جودة الحياة في 

العاصمة، ويحسن من نمط حياة األفراد وبناء مجتمع صحي 
ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، فخصص مناطق مفتوحة 

للتواصل االجتماعي وممارسة مختلف الرياضات لزيادة معدالت 
المشي وتشجيع السكان على ممارسة أنماط تنقل صحية، وكذلك 

االهتمام بالجوانب البيئية والجمالية في المدينة لخفض درجات 
الحرارة وزيادة معدالت األكسجين والرطوبة بالهواء وتقليص 

الغبار. نسبة 

يعيد مشروع الرياض الخضراء 
مفهوم العالقة مع البيئة 

والطبيعة من حولنا



  منطقة وادي حنيفة: ويضم مسارات مشجرة للدراجين المشاة 
والخيول ومركزًا للتدريب، و13 محطة على امتداد الوادي تشمل: مقاهي 

ومتاجر ومراكز لصيانة للدراجات الهوائية.
  منطقة الفنون: وتمتد شرق طريق الملك خالد بطول 3 كيلو مترات 

وتضم مسارات للمشاة والدراجات والخيول، وجلسات ومتاحف 
ومكتبات واستوديوهات وساحات للعروض.

  منطقة وادي اليسن: وتحتوي على مسارات للمشاة والدراجات 
الهوائية وجلسات للمتنزهين ومناطق استثمارية وترتبط بمسار علوي 

يتصل بمركز الملك عبد الله المالي.
  المنطقة الترفيهية: وتقع شرق طريق الملك فهد حتى طريق عثمان بن 

عفان بطول 4 كيلو مترات، وتضم مجمعات لعروض السينما والمسرح ومواقع 
للفعاليات ومالعب ومتنزهات ومباني سكنية ومكتبية ومناطق لالستثمار.

  المنطقة الرياضية: وتضم مالعب للرجال والنساء وصاالت للتدريب 
على رياضات الجولف والسلة والتنس والسباحة وهوكي الجليد وغيرها، 

ومضمارًا للدراجات الهوائية.
  المنطقة البيئية: وتمتد من شرق طريق المطار حتى طريق الجنادرية 

على وادي السلي بطول 14 كيلو متراً، وتتضمن مسارات للدراجين 
ومناطق ترويحية ومسارات للمشاة والجري، ومواقع تعليمية متخصصة، 

ومرافق سكنية وتجارية وخدمية.
  منطقة وادي السلي: ويمتد من إستاد الملك فهد إلى متنزه بنبان بطول 

53 كيلو مترًا، ويضم مسارات للدراجين والمشاة والخيول، و15 محطة 
تشمل مقاهي ومتاجر ومراكز للصيانة ومناطق للنزهات البرية والتخييم.

  منطقة متنزه الكثبان الرملية: وتقع جنوب شرق مطار الملك خالد 
الدولي على مساحة 20 كيلو متراً، وتضم مسارات للدراجات الجبلية 

والصحراوية، ومركزًا للفروسية ومضامير لركوب الخيل واستراحات 
ومجمعات، ومنتجع فندقي وحدائق ومرافق سكنية.

يقول الرسام والنحات العالمي بابلو بيكاسو: “الفن يمسح عن الروح 
غبار الحياة اليومية”، هذه العبارة يمكن أن تكون مدخاًل مناسباً للحديث 

عن مشروع “الرياض آرت”، فهو المعني بتحويل العاصمة إلى معرض فني 
مفتوح يمزج بين األصالة والحداثة، وجعلها مركزًا ثقافيا عالمًيا للفنانين 

والمبدعين ومحبي الفنون حول العالم.

معرض مفتوح يحتضن 1000 عمل ومعلم فني 
يتبنى مخطط المشروع تنفيذ أكثر من ألف عمٍل ومعلٍم فني في أرجاء 
العاصمة، بأيدي نخبة من المبدعين والفنانين السعوديين والعالميين، 

من خالل عشرة برامج فنية تغطي الحدائق، والمنتزهات، والميادين، 
والساحات، ومحطات النقل، والجسور ومداخل المدينة، والوجهات 

السياحية، كما يتضمن إقامة معارض فنية لفنانين مرموقين في ساحات 
المدينة وفي الوجهات السياحية وتنفيذ بوابات بتصاميم إبداعية 
وإقامة مجسمات فنية في التقاطعات ومحطات القطار والحافالت 

والجسور باستخدام اإلضاءة، وإقامة معلم فني يرمز لمدينة الرياض.

الرياض حاضنة اإلبداع وملتقى الفنانين  
سيحول مشروع “الرياض آرت” العاصمة إلى مركزًا عالميا هاما لألعمال 

الفنية واإلبداعية في العالم وملتقى للفنانين والمختصين والمهتمين بالفنون، 
ويسهم في إطالق آفاق جديدة للحركة اإلبداعية، ويقدم فرصة مميزة أمام 
الفنانين المحليين والعالميين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار المدينة، 
لتعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي واإلبداعي.

مشروع 
الرياض آرت
يمسح عن العاصمة غبار 

الحياة اليومية

من وادي حنيفة غربًا إلى وادي السلي شرقا يمتد مشروع “المسار الرياضي” 
ليهيئ للسكان كافة الميادين والطرق والحدائق لممارسة الرياضة، بأطوال 

تصل إلى 135 كيلو متراً للمسارات تتضمن مسارات للدراجات الهوائية 
والخيول وممرات آمنة ومشجرة للمشاة، ومحطات واستراحات ومقاهي 

ومتاجر رياضية، ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة ومجموعة من المعالم 
واأليقونات الفنية من بينها 10 معالم بارزة على امتداد المسار.

مشروع المسار 
الرياضي

لنمط حياة صحي مفعم 
بالطاقة

8 مكونات رئيسية 
للمسار الرياضي

لنمط حياة صحي مفعم 
بالطاقة

7 فوائد تنموية لمشاريع 
الرياض الكبرى

70 ألف
توفير 70 ألف فرصة عمل في 

مختلف المجاالت

2030
المساهمة في تحقيق 

مستهدفات رؤية المملكة 
2030

50 مليار
توفير فرص استثمارية تقدر 

بـ 50 مليار ريال

650
خفض استهالك الطاقة 
بمعدل 650 جيجا واط/ 

ساعة سنوًيا

جيجا واط

رفع ترتيب الرياض في 
المؤشرات العالمية لجودة 

الحياة

إثراء الحركة الفنية والثقافية 
والرياضية والترفيهية

تعزيز حضور الرياض على خارطة 
السياحة العالمية
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تمتلك مجموعة النصبان تاريًخا كبيرًا في مجال 
المقاوالت، حدثنا عن أعمال المجموعة، وأبرز المشاركات 

في المملكة وخارجها؟
تركزت أعمال المجموعة خالل األربعة عقود الماضية في خدمات وإدارة 

المرافق، وغطت في سبيل ذلك كافة مناطق المملكة، كما تنوعت في تقديم 
تلك الخدمات على المرافق اإلدارية والسكنية والصحية والبلدية، وسعي 

المجموعة الجاد على تطوير أدائها ومواكبة التحول الكبير والمتسارع في 
البالد، بما يضمن زيادة مساهمتها في تقديم خدمات متميزة في هذا 

القطاع.

من واقع خبراتكم وموقعكم كرئيس سابق للجنة 
الوطنية المقاولين ورئيس للجنة المقاوالت بغرفة 

الرياض، هل ترى أن قطاع المقاوالت في المملكة 
يشهد تحررًا وتنوعًا إنشائيًا مع اتساع الرقعة السكانية 

واالستثمارية؟  
بطبيعة الحال يعتبر قطاع المقاوالت في المملكة من القطاعات االقتصادية 

الرائدة، فهويشهد في الفترة الحالية تنوعًا في منتجاته تواكب متطلبات 
السوق والتوسع الملحوظ في الرقعة السكانية والتجارية.

تبذل الهيئة السعودية للمقاولين جهودًا كبيرة لتطوير 
القطاع، وتطرح في سبيل ذلك العديد من اإلجراءات 

والمبادرات. كيف ترون تأثير ذلك على نشاطات األعمال؟
دون شك فأثر ما تقوم به الهيئة من إجراءات ومبادرات انعكس بشكل إيجابي 
على مجمل األعمال في قطاع المقاوالت، وأضحى ما تقوم به الهيئة من جهود 

تنظيمية وتطويرية  واضحاً وجلياً للعيان.

الدولة ماضيٌة ُقدمًا نحو تنويع ودعم االقتصاد الوطني، 
فإلى أين تتجه مسارات قطاع المقاوالت للمساهمة في 

ذلك؟
على مدى العقود الخمسة الماضية كانت مساهمة المقاول الوطني مواكبة 

لتوجهات النمو والتنوع في االقتصاد الوطني ، وأرى أن مساهمته المستقبلية 
ستكون متميزة نظراً للنضج العالي الذي وصل إليه المقاول الوطني بعد مسيرة 

طويلة من العطاء.

ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع 
المقاوالت في المملكة؟ ومقترحات حلها؟ وهل 

التمويل أحد هذ المعوقات؟
التحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع المقاوالت كثيرة ومن أبرزها: 

)ضعف قنوات التمويل، كثرة التشريعات التي ال تراعي طبيعة القطاع، جرائم 
التستر، وتراجع االنفاق الحكومي على المشروعات التنموية(؛ ويمكن حل تلك 
المشكالت ببساطة بتضافر الجهود بين المعنيين ووضع رؤى جديدة وتحليل 

لواقع السوق واحتياجاته.

إعادة هيكلة قطاع المقاوالت مطلب رئيس، سوف يسهم 
في تنظيمه وتأكيد صحة مساره اقتصاديًا، كيف يتم ذلك 

وفقًا لرؤيتكم؟
أرى أن ذلك سيتم من خالل قدرة الهيئة السعودية المقاولين على تنفيذ 

استراتيجيتها ومبادراتها بشكل دقيق، بما ُيفضي إلى تنظيم القطاع وجعله بيئة 
استثمار جاذبة بمخرجات  ذات جودة عالية.

متى يتحول المقاول السعودي إلى "صانع سوق"، خاصة 
وأن كثير من الشركات العالمية تراقب السوق وتقدم 

خيارات متنوعة؟
 يعتبر المقاول حاليًا أحد الصناع الرئيسيين للسوق، وأعتقد أن مساهمة 

المقاول في ذلك سترتفع عند االنتهاء من تنفيذ مشروع تنظيم وإصالح القطاع 
بواسطة هيئة المقاولين واللجنة الوطنية للمقاولين.

هل المشاريع المطروحة من جانب وزارة اإلسكان تكفل 
انفتاح السوق أمام الُمطور العقاري السعودي واألجنبي 

وتحقق التوازن بين الطرفين؟ وكيف ترى مسارات نمو 
سوق توفير الحلول والخدمات؟

المشروعات المطروحة من قبل وزارة اإلسكان ُطرحت وفقًا ألنظمة المشتريات 
الحكومية التي أرى أنها تكفل تحقيق العدالة والمنافسة الشريفة بين المطورين 

على اختالف جنسياتهم؛ وينسحب ذلك على سوق الحلول والخدمات أيضًا.

تسببت المضاربات على األراضي في تضخم األسعار 
وأصبحت غير مجدية اقتصاديًا، فهل أنت مع إقامة تحالفات 
استثمارية بين "مالك األرضي من المقاولين" و"المطورين 

العقاريين" للخروج من أزمة الركود الحالية؟ 
نعم تعتبر التحالفات االستثمارية بين المالك والمطورين والمقاولين أحد 

الحلول الناجعه لتخفيف وتيرة ارتفاع أسعار األراضي الناتج عن المضاربات 
العقارية، ولكن لمعالجة هذا السلوك السلبي الذي كان سمة يعرف بها القطاع 

العقاري على مدى خمسة عقود من الزمن؛ يلزم تفكيك آلية تنفيذه والرفع 
من مستوى شفافيته بشكل يؤدي إلى معرفة الهدف الفعلي لكل عملية بيع؛  
ومن ثم سن األنظمة التي تسيطر على ذلك السلوك بنفس المنهج المتبع مع 

مستثمري سوق المال.

ما هي توقعاتكم لسوق المقاوالت في الفترة المقبلة، 
ورؤيتكم لتعزيز نموه؟   

سوق المقاوالت بطبيعته كأي سوق اقتصادي يمر بفترات انتعاش وفترات 
ركود، وفترات االنتعاش التي كان عليها خالل العامين الماضيين أعقبها حالة 
من الركود أرى أنها شارفت على االنحسار وسيعقبها بحول الله انتعاش صحي 

ومتوازن. ولتعزيز ذلك النمو يتوجب على أصحاب المصلحة في هذا السوق 
السعي على استكمال تنظيمه بشكل يكبح جماح الفوضى التي كانت تعيق من 

تطوره ونموه.

 قطاع المقاوالت
ينتظر مرحلة انتعاش 

صحي ومتوازن

ينتظر قطاع المقاوالت تحقيق حركة تصحيحية لمساره االستثماري ونموًا متوازنًا خالل عام 2021م؛ في أعقاب 
الركود الذي لحق به العام الماضي متأثرًا بتداعيات جائحة “كورونا”، وذلك استنادًا إلى الجهود المبذولة إلعادة 

هيكلته ومبادرات القطاعين العام والخاص، كذلك القوانين الصادرة عن الحكومة السعودية وزيادة معدالت 
إنفاقها على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى، مما سيكون لها األثر اإليجابي على مجريات 
القطاع هذا العام. مجلة “مقاول” التقت الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة النصبان. المهندس فهد النصبان 

للتعرف على تطورات قطاع المقاوالت خالل الفترة المقبلة. 

إعالن تحريري

رواد إدارة المرافق
43 عـام مـن الـثقـة

 ,  1977 لعام  الموافق  هـ   1398 في  النصبان  مجموعة  تأسست 
وتخصصت في مجال إدارة المرافق للهيئات والمؤسسات والقطاعات 

الحكومية وغير الحكومية.

المملكة  في  لعمالئها  المرافق  إدارة  حلول  النصبان  مجموعة  توفر 
العربية السعودية , لتمكينهم من التمتع ببيئة عمل آمنة تحفز اإلنتاج 
واألداء , وتهدف مجموعة النصبان لتطوير عالقات طويلة األمد مع 

العمالء من خالل توفير حلول شاملة ومتكاملة.

Tel:   +966 11 426 6644
Fax: +966  11 428 6992

P.O Box 56547
Riyadh 11564 nasban.com.saannassban/ annasban/

التشغيل والصيانة

الصحة والسالمة البيئية

خدمات الضيافة

تنسيق الحدائق

إدارة المساحات

إدارة الطاقة 

الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة النصبان 
المهندس فهد بن محمد النصبان:
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 من الرمال إلى أكبرالجبيل
منجز صناعي في العالم

في الثمانينات من العقد الماضي دخلت مدينة 
الجبيل موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأكبر 
مشروع صناعي تم تشغيله عبر التاريخ، واستمرت 

جبيل بالتوسع والنمو حتى أصبحت نموذجًا 
للمدن الصناعية في العالم. مجلة مقاول زارت 

الهيئة الملكية في جبيل للتوسع أكثر في 
معرفة تفاصيل المنطقة اليوم وما الذي استجد 

فيها من مشاريع.

الجبيل عبر التاريخ
منذ سبعة آالف عام وأكثر، اكتسبت الجبيل أهمية 
خاصة على ساحل الخليج العربي حيث كانت مدينة 
مهمة ومرفأ بحريًا معروف في حضارة دلمون العريقة 

آنذاك. وساعدها على االزدهار موقعها الجغرافي ووفرة 
األسماء واللؤلؤ إلى جانب وجود آبار مياه الشرب 

بالقرب من المدينة ما جعلها مدينة مأهولة عبر التاريخ 
دون انقطاع. 

دخلت مدينة الجبيل 
موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية 

كأكبر مشروع عبر 
التاريخ

أكبر مشروع في العالم
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في سبتمبر 1933، اكتسبت الجبيل أهمية جديدة حيث 
كانت موقع نزول الفريق األول من الجيولوجيين للتنقيب عن 

النفط في المملكة العربية السعودية لتبدأ من وقتها مسيرة 
المدينة الصناعي والذي تصاعد ونما حتى أنه في عام 1983 
تم االستشهاد بمشروع مدينة الجبيل الصناعية في موسوعة 

جينيس لألرقام القياسية باعتباره أكبر مشروع هندسي وإنشائي 
تم تشغليه على اإلطالق.

واليوم، بعد أن استثمرت الكثبان الرملية والمسطحات الملحية 
شمال الجبيل القديمة وتحولت لما يطلق عليه اآلن مدينة الجبيل 
الصناعية، أكبر مركز صناعي في المملكة العربية السعودية مكان 
ما تتواجد أكثر من 160 مؤسسة صناعية ويقطنها ما يقرب من 70 

ألف مقيم بدوام كامل.

مسيرة مدينة الجبيل الصناعية:
مدينة الجبيل الصناعية هي نموذج سعودي عالمي يروي قصة 

التخطيط المقترن بالهمة واإلرادة في سبيل تحقيق تنمية مدنية 
وصناعية شاملة وهو ما نشهده اليوم على جميع المستويات 

المحلية واإلقليمية والدولية.
ومما ال شك فيه أن البنية التحتية المتطورة للجبيل هي حجر 

الزاوية الذي سمح لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية 
واالجتماعية بتأسيس نفسها من خالل العمل المتكامل. حيث 
ساهمت البنية التحتية للجبيل بالقدرة على العمل المتواصل 

دون انقطاع التيار الكهربائي أو نقص في اإلمدادات في أي من 
المرافق القائمة مع تلبية متطلبات المجتمع ضمن مستويات 

معيشية حديثة عالية حيث تتوفر جميع مستلزمات الحياة 
والمرافق السياحية والترفيهية. ومع ذلك، ما زلنا تعمل الهيئة 

الملكة على تحديث وتوسيع البنية التحتية للسماح للقطاع 
الخاص بالمشاركة في نمو المدينة وتطويرها.

باإلضافة إلى ذلك، استطاعت الجبيل استقطاب القوى العاملة 
والكفاءات السعودية الالزمة للعمليات والصيانة، األمر الذي 

أدى بدوره إلى إنشاء مجتمع من مختلف المناطق في المملكة 
العربية السعودية. حيث أصبحت الجبيل ثمرة جهود كل أبناء 

المملكة العربية السعودية من كل المناطق. 
في عام 1395هـ )1975م( وضمن خطة التنمية الثانية وضعت 

المملكة العربية السعودية استراتيجية التنمية واتخذت قرارها 
التاريخي واالستراتيجي لدعم توسيع قاعدتها الصناعية حيث 
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صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/75 بتأسيس 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وفوراً بدأت عجلة 

التنمية بالدوران في مدينة الجبيل الصناعية التي 
تقع شمال مدينة الدمام بـحوالي 100كم بمساحة 

إجمالية تبلغ 1016 كم2، حيث وضعت الخطط وتم 
التعاقد مع االستشاريين لجلب الخبرات والوقوف 

على آخر المستجدات تخطيطًا وتصميمًا وتنفيذاً 
وتقنيًا، وبدء االستثمار في أبناء الوطن معرفة 

وتدريبًا لتكون هذه المدينة بقعة أمل وقطب نمو 
يشع خيره للمملكة العربية السعودية. 

ونتيجة لذلك قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
في عام 1398هـ )1978م( بإعداد الخطة العامة 

لمدينة الجبيل الصناعية وهي الوثيقة االستراتيجية 
الرئيسية لتوجيه نمو المدينة على المدى الطويل، 

وقد روعي أن يتم تحديثها وفق فترات زمنية 
محددة لمواكبة التغيرات االقتصادية والسياسية 

المحلية واالقليمية والعالمية. 
في عام 2006 تم التعاقد مع شركة بكتل العالمية 

لتكون المطورة الرئيسية للمدينة الصناعية، وتصف 
المشروع شركة بكتل بأنه: “أكبر مشروع هندسة 

مدنية في العصر الحديث ومستمر في النمو”.
واعتمد االستشاريون والمطورون على ما طورته 

الكفاءات الوطنية خالل حقبة السبعينيات، 
وجمعت بياناتها الموضوعة لتقوم بتطوير المرحلة 

الثانية، تقول بكتل: “تم اختيار فريقنا من 
المهندسين ومديري المشاريع الرائدين عالميًا 

من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في منتصف 
السبعينيات للمساعدة في تخطيط وتسليم 

المشروع، فكانت الشراكة قائمة على األهداف 
المشتركة وعلى الفريق الواحد مع الهيئة الملكية 

وهو ما انعكس على نجاحنا”.

جبيل 1، جبيل 2
في حوار مع إدارة العالقات العامة في الهيئة 

لملكية للجبيل وينبع عرّفت مدينة الجبيل 
الصناعية، بأنها من اسمها؛ هي مدينة صناعية 

ويوجد بها منطقتان صناعيتان عمالقتان الجبيل1 
والجبيل 2، روعي في تخطيطها أن تكون مفصولة 

عن المنطقة السكنية بمنطقة عازلة، ومن ثم تتدرج 
األنشطة الصناعية من الصناعات المساندة إلى 
الثانوية إلى األساسية، وروعي في اختيار موقع 

المنطقتين الصناعيتين اتجاه الرياح السائدة بحيث 
تكون بعيدة عن المنطقة السكنية، وأخذ بعين 
االعتبار عدم اإلضرار بالواجهات البحرية حيث 

أنها ال تقع مباشرة على الواجهات البحرية، عدم 
استخدام مناطق ذات طبيعة خاصة، التدرج في 

التوسع في األنشطة الصناعية لضمان حق األجيال 
القادمة، المراقبة البيئية الدائمة، االستخدام 

العادل للمصادر الطبيعية.
وعن الطابع العمراني والهوية التخطيطية للمدينة 

تقول الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن مدينة 
الجبيل الصناعية أولت الطابع العمراني للمدينة 

اهتماما كبيراً منذ نشأتها، فقد رسمت الخطة 
العامة للمدينة طابعا مميزا للمدينة ووضعت 

قوانين لها سميت بكود التنمية لمدينة الجبيل 
الصناعية، وقد قسمت المدينة إلى منطقة سكنية 

ومنطقتين صناعيتين، المنطقة السكنية تنقسم 
إلى أحياء سكنية، األحياء تنقسم إلى محالت 

سكنية، كل محلة تتكون من مجموعة من الحارات 
السكنية، تحتوي هذه األحياء على كامل الخدمات 

العامة والبنى التحتية.
وأوضحت الهيئة أن الحسابات الرسمية للهيئة 

الملكية تسجل على شبكات التواصل االجتماعي 
رضا عام لدى السكان عن الطابع البصري 

للمدينة، وقد جاء هذا الرضا تتويجًا لما تقوم 
بها الهيئة الملكية من أعمال تصميم وتنفيذ 

وصيانة للشوارع والميادين والواجهات المفتوحة 
وتنسيق المساحات الخضراء والمحافظة على 
نظافة الممرات والساحات، وجميع الميادين 

والتقاطعات بالمدينة مصممة وفق تصميم حضري 
يتناسب مع البيئة المحيطة وتقاليد المملكة 

السعودية. العربية 
وتقوم الهيئة الملكية بتوفير المرافق العامة من 
مياه وصرف وصحي وكهرباء واتصاالت وأنظمة 

نقل النفايات، وفق أحدث المعطيات والتوجهات 
العالمية، ثم يتم تسليمها للشركات المشغلة ويتم 

استعادة تكاليفها من خالل برامج مجدولة مع هذه 
الشركات وقد نتج عن هذه العملية سرعة وجودة 

عالية في تنفيذ عناصر البنية التحتية.

االستدامة – االستراتيجية – الطموح 
في  االستدامة  الصناعية  الجبيل  مدينة  تحقق 

عالية،  نتائج  تبدي  إذ  التنموية  المؤشرات  معظم 
نشأتها  منذ  للمدينة  العامة  الخطة  وقد ساهمت 

اشتملت  االستدامة، حيث  معايير  تحقيق  في 
يلزم  تحتية  وبنى  بيئية وعمرانية  أهداف  على 

الهيكل  الواقع، كذلك ساهم  أرض  تحقيقها على 
في  بالجبيل  الملكية  للهيئة  التنظيمي  اإلداري 
إدارات  يوجد  االستدامة حيث  تحقيق معايير 

والمناطق  والعمرانية  البيئية  بالجوانب  معنية 
والتشغيل  والمرافق  والخدمات  المفتوحة 

منهجية  وأيضًا  والتعليم،  والصحة  والصيانة 
إدارة المدينة الشاملة كان لها دور كبير في 
إذا ساهمت في خلق  المتحققة،  النتائج  هذه 

تخطيط  من  التنموية  العملية  مراحل  بين  تكامل 
وصيانة. وتشغيل  وتنفيذ  وتصميم 

إن مدينة الجبيل الصناعية تعتبر أنموذجًا 
سعوديًا هندسيًا صاغته القيادة السعودية وتبنته 

منذ عهد جاللة الملك خالد رحمه الله تعالى 
وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان حفظه الله ورعاه، حيث إن بناء مدينة 
عمالقة الستقطاب استثمارات عالمية فوق أرض 

سبخة وكثبان رملية ال شجر فيها وال ماء يثبت 
للعالم أن اإلنسان السعودي ال حدود لطموحه 
وأن االنجاز حليفه متى ما بذل العزم والهمة 

وتم تدعيمه بالعلم واكسابه المهارات المطلوبة، 
وتوافرت جنبًا إلى جنب الخطط المناسبة 

والجداول الزمنية والمالية الدقيقة والعناية 
بمراحل التصميم والتنفيذ واالشراف والمتابعة 

والتسويق واالستثمار ثم استدامة التشغيل 
والصيانة وحسن اإلدارة.

وتأتي الخطة العامة في تحديثها األخير لترسم 
الصورة المستقبلية للمدينة حتى عام )2030م(، 
شاملة شتى مجاالت التنمية والتطوير للمدينة 

وبتأثير مباشر على السكان والوظائف والمنطقة 
الصناعية والمواصالت  السكنية والمنطقة 

والبيئة. والنقل، 

الجيبل مشروع 
استثمر في 
الكفاءات الوطنية 
واستثمرت فيه



أبرز مشاريع الخطة 
العامة 2030

3
مشاريع المرافق العامة 1 مشروع 

يتضمن إنشاء 3 مدارس لكل المراحل

50مدارس
شواطئ مدينة الجبيل الصناعية إجمالي 
طولها يبلغ 50 كم، حتى عام 2020 تم

18كم
تطوير 18كم منها

160
مساحة المنطقة الصناعية 

تبلغ 160 كم2.

375,308
عدد السكان الكلي المتوقع عام 

2030م 375,308 الف نسمة. 

281,990
عدد السكان الكلي الحالي لعام 
)2020م( 281,990 الف نسمة.

الف نسمة

8
مشاريع البنية التحتية 

8 مشاريع

مشاريع

كم2

1.39
ميزانية مشاريع الجبيل 

1.39 مليار ريال

مليار ريال

687
مساحة مدينة الجبيل الصناعية 1016 

كم2. 687 مياًل مربعًا

98مياًل مربعًا
مساحة المنطقة 

السكنية تبلغ 98 كم2.

انفوغراف من جبيل

كم2

الف نسمة

كم تطوير وبناء منطقة دعم لوجستي استكمال بناء وتطوير الجبيل 2.
للصناعات األساسية.

إنشاء مطار إقليمي.

إنشاء مدينة جامعية 
متكاملة للبنين والبنات.

تطوير وبناء مركز المدينة االقتصادي 
على خليج مردومة

تطوير وبناء أربعة أحياء سكنية تتسع 
ألكثر من 250 ألف نسمة.

إنشاء منتزه إقليمي بمساحة 17 
مليون متر مربع.

تطوير مناطق خاصة بالعزاب تتوفر تطوير وبناء مدينة للتعليم والتدريب.
كافة الخدمات بها.



تقف محطاته كأحجار كريمة تتألأل تحت 
عين الشمس، وتمتد جسوره شامخة في 
السماء على مدى البصر، ليعلن عن واقع 

جديد يغير شتى مناحي الحياة في المدينة 
ويعيد تشكيل فهمنا ألساليب التنقل 

اليومي.. إنه مشروع قطار الرياض.

معلم جديد 
في تاريخ 

البناء الحديث

riyadhmetro.sa

رقـطـا

الرياض
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عمل هائل وتحديات كبرى
المشروع الحلم الذي سيغير وجه الرياض.. معلم جديد 

في تاريخ البناء الدولي الحديث.. أكبر مشروع لشبكات 
النقل العام يجري تنفيذه في العالم حالًيا، هكذا وصفت 

كبرى شركات اإلنشاءات العالمية مشروع قطار الرياض هذا 
المشروع العمالق الذي طال انتظاره بعد 7 أعوام من العمل 

الهائل والتحديات الكبيرة.. مجلة مقاول بدورها زارت 
الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض للتعرف عن قرب على 
كواليس هذا المشروع العمالق بتحدياته ومنجزاته لتضعها 

بين يدي المهتمين والقراء.
انطلقت المسيرة الطموحة قبل قرابة 10 أعوام برعاية ملكية 

من الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله- بإعداد 
الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض دراسات متخصصة 

إليجاد حلول جذرية لالختناقات المروية في العاصمة، ليصُدر 
بعدها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ مشروع قطار 

الرياض )القطارات – الحافالت( بكامل مراحله في ربيع العام 
2012 ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، لتنطلق 
بعدها أعمال اإلنشاءات الكبرى على امتداد أكثر من 170 

كيلومترًا منذ بداية العام 2014 وحتى اللحظة الراهنة.

واقع جديد يغير وجه المدينة
ال يمثل قطار الرياض بمساراته الستة شرياًنا حيوًيا للعاصمة 

السعودية فحسب، بل يفرض واقعا استثنائيا يغير شتى 
مناحي الحياة في المدينة ويعيد تشكيل فهم السكان 

ألساليب التنقل اليومي، ويسهل شؤون الحياة اليومية 
ألفراد المجتمع بشكل غير مسبوق، حيث تغطي شبكة 
النقل -عبر 85 محطة- المناطق ذات الكثافة السكانية 

التجارية والتعليمية  والمنشآت الحكومية واألنشطة 
والصحية، كما أنها ترتبط بمعالم مدينة الرياض الكبرى 

كمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي 
والجامعات ووسط المدينة ومركز النقل العام.

ويمنح المشروع بعًدا تنمويا جديًدا للمملكة بمضاعفة 
مرونة الحركة التجارية داخل العاصمة ليعزز حضورها 

كمركز تجاري إقليمي، ويسهم في تنويع مصادر الدخل 
ا غير النفطية من خالل تطوير مناطق جديدة للصناعات 

التجارية ومشروعات عقارية واستثمارية سيتم إنشائها على 
امتداد شبكة القطارات، كما يقول ميجيل جورادو رئيس 

شركة إف سي كونستركسيون اإلسبانية أحد أكبر شركات 
اإلشغاالت في العالم: “المشروع سيغير وجه الرياض، لن 
يحل المشروع مشكلة المرور فحسب لكنه سيكون نقطة 

الوصل بين المركز المالي والمطار والمراكز التجارية وأنحاء 
أخرى من المدينة.”

قطار الرياض معلٌم 
جديٌد يضاف إلى أجمل 

وأكمل المشاريع في 
العالم
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تحف عمرانية تتألأل في سماء 
العاصمة

تقف محطات قطار الرياض كاألحجار الكريمة 
البراقة في سماء العاصمة، بتصاميم عمرانية 

فريدة صاغتها أيادي نخبة من عباقرة العمران، 
ومستوحاة من العناصر الثقافية والطبيعية 

للمملكة، لتكون شاهدة على هذا اإلنجاز. كما 
تم تصميم المحطات الخمس الرئيسية لتكون 

صديقة للبيئة ومزودة بخاليا شمسية تساهم في 
توليد 20% من احتياجات المحطات من الكهرباء 

ومجهزة بأحدث التقنيات.
وستكون محطات القطار هي المكان الذي 

سيجمع سكان المدينة أثناء تنقلهم، لذا فهي 

محطات قطار 
الرياض

محطات بكافة الخدمات والمحالت التجارية 
والمطاعم والمقاهي، كما تقدم المحطات 

الرئيسية مجموعة واسعة من الخدمات 
المتنوعة المساندة لنظام النقل العام في 

األماكن الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، 
حيث تتضمن مواقف عامة للسيارات ومنافذ 
لبيع التذاكر ومحالت تجارية ومكاتب خدمة 

العمالء.

محطة المركز المالي 
عندما تقف أمام محطة المركز المالي ستعرف 

للوهلة األولى أن هذا التصميم الهندسي 
البديع هو من أعمال المهندسة العراقية 

الفذة زها حديد؛ كأن شعبة مرجانية بيضاء خرجت لتوها 
من أعماق البحر األحمر لتلمع تحت عين الشمس.. 
عمل فني مدهش تم تصميمه على شكل سلسلة من 

األمواج المستوحاة من األنماط المعقدة للكثبان الرملية، 
والشبكات المنحنية التي تحاكي فنون المشربية العربية 

القديمة. يصفه المهندسون المعماريون بأنه “شبكة ثالثية 
األبعاد محددة بسلسلة من األمواج الحبيبية المتقاطع”.

وقد كان من المستحيل تصميم هذه الهندسة الصعبة 
بأشكالها المنحنية المزدوجة إلى أن قامت المهندسة زها 

حديد بتطوير برامج BIM المخصصة لنمذجة الهندسة 
المعقدة، ليتم بناء المحطة على مساحة تبلغ 8150 مترًا 

مربًعا، وتضم 6 أرصفة على 4 طوابق عامة ومستويين من 
مواقف السيارات تحت األرض، وستكون المحطة بمثابة 
تقاطع رئيسي لثالثة مسارات للقطار )األزرق، البنفسجي، 

األصفر(.

محطة قصر الحكم 
تمثل معلًما جديًدا من معالم النهضة في الرياض، وتحفة 

عمرانية عصرية تعكس تطلعات هذا الجيل ووعيه 
ببناء مستقبل يعترف بقيمة الموارد ودورها في التقدم 
الحضري المستدام، حيث تم تصميم المبنى على هيئة 

ساحة عصرية مع مظلة ضخمة توفر الظل لألماكن العامة 
المحيطة وتوجه الضوء إلى محطة القطار تحت األرض على 

مساحة تقدر بنحو 19.600 مترًا مربًعا.
تم تصميم محطة قصر الحكم من قبل الشركة المعمارية 

النرويجية “سنوهيتا” لتكون حلقة الوصل بين المسارين 

األزرق والبرتقالي، على هيئة مبنى يحقق معاير 
االستدامة البيئية في توفير الطاقة والحفاظ على 

المياه واالستفادة من ضوء النهار والتظليل الطبيعي، 
كما يحقق االستدامة االقتصادية من خالل توفير مركز 

نقل فعال وسط المدينة.

المحطة الغربية
يحاكي تصميم مبنى المحطة الغربية نمط الكثبان 
الرملية الصحراوية لترمز للبيئة الطبيعية للرياض، 

ويتشكل المبنى من مجموعة من التراكيب الهندسية 
المتعرجة على هيئة الكثبان وسط ساحة هائلة 

من الحدائق الخضراء، قامت بتنفيذها شركة دار 
الدراسات العمرانية وشركاهم ومهندسون استشاريون 
من السعودية. وتضم محطتين للقطار والحافالت على 

مساحة 12.500 مترًا مربًعا، باإلضافة إلى مبنى لمواقف 
السيارات يتسع لـ 1000 سيارة.

 سيغير قطار الرياض وجه المدينة
وفكرة االنتقال داخلها

 محطات القطار تحف معمارية
تعزز جمال المدينة



يصف خبراء هندسيون مشروع قطار 
الرياض بأنه أكبر مشروع في العالم إلنشاء 

شبكات النقل العام يجري تطويره في الوقت 
الراهن، حيث تمتد أعمال اإلنشاءات في 

الموقع بطول 176 كيلومترا في جميع أنحاء 
العاصمة، وتضمنت أعمال حفر االنفاق، 

وبناء الجسور، وتنفيذ المسارات، وإنشاء 
85 محطة رئيسية وفرعية، و7 مراكز 

للمبيت والصيانة، ومحطات المبيت ألسطول 
القطارات، وتنفيذ مبنى مركز مراكز التحكم 
والتشغيل، كما تضمنت اإلنشاءات محطات 
تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية. وتنوعت 

األعمال ما بين التسليح، وصب الخرسانة، 
واألعمال الكهربائية، والحفر وترحيل 

المخلفات، وتصنيع الحلقات الخرسانية ونقلها 
وتركيبها في األنفاق وغيرها.

قطار الرياض.. 
من أضخم 

مشاريع العالم

 مراحل إنجاز قطار الرياض شهدت
تحديات هائلة

 6 بين  ما  الجسور  وتركيب  بناء  طــرق  تنوعت 
الجسور  تموضع  أماكن  بحسب  مختلفة  طــرق 

وظروف تنفيذها لتشمل:
01 طريقة تركيب صفائح الجسور: ويتم حمل 

وتركيب الصفائح باستخدام آلتين عمالقتين، 
األولى هي آلة حمل الصفائح، والثانية آلة 

التركيب، وتم استخدام 450 طنًا من هذه 
الجسور االسمنتية مسبقة الصنع في المسارين 

والبنفسجي(. )األصفر 
02 طريقة العوارض مسبقة الصنع: وهي 

عوارض إسمنتية يتم صبها في المصانع ونقلها 
إلى موقعها المحدد للتركيب، ويصل وزن العارضة 
الواحدة إلى 200 طن، وتم استخدام هذه الطريقة 

بشكل رئيسي في المسار البنفسجي.
03 طريقة الشرائح: وتعتمد على أسلوب 

التجميع والتركيب، حيث يتم تجميع الجسر 
كاماًل عبر عدد من الشرائح اإلسمنتية مسبقة 

الصنع، ليتم نقلها إلى موقعها وتركيبها في مكانها 
المناسب، وتزن كل شريحة حوالي 40 طًنا.

04 طريقة الدعامات المتوازية: ويتم تجميع 

الشرائح مسبقة الصنع بموقع التركيب، ورفع 
الشريحة األولى إلى أعلى الدعامات اإلسمنتية، 

وربط الشريحة من الجهة األولى والشريحة التالية 
من الجهة المقابلة لها، وتستخدم هذه الطريقة في 

الجسور الطويلة.
05 طريقة السقاالت: وتعتمد على تركيب 

السقاالت في المكان الذي يتطلب تركيب الشرائح 
اإلسمنتية فيه، ثم ترفع الشرائح أو العوارض إلى 

مكانها المخصص على السقاالت، وتستخدم هذه 
الطريقة في الجسور التي تمتد لمسافات طويلة 

أيضا.
06 طريقة الصب في الموقع: ويتم استخدامها 

في بعض المواقع ذات المسار المنحني، ويتم 
تركيب السقاالت حول موقع تثبيت الجسر، وبناء 
هياكل التسليح، ثم صب اإلسمنت، وعندما تزال 

األغالق ويكون الجسر في مكانه الصحيح. 

الجسور المرافقة 
لقطار الرياض متعددة 

النماذج واألغراض

6 طرق حديثة 
لبناء الجسور
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3 ائتالفات 
عالمية لتنفيذ 

قطار الرياض

فرص استثمارية 
مستدامة و7600 

وظيفة سنوية
اعتمد مشروع قطار الرياض على 3 طرق رئيسية 

في أعمال حفر األنفاق، وتم األخذ في االعتبار، 
سرعة اإلنجاز، طبيعة االرض، واألبنية الموجودة 

والمساحات والمناطق التي ستمر عبرها 
المسارات وتشمل:

آالت الحفر العمالقة: وتعتبر هذه اآللة من أكبر 
وسائل حفر األنفاق في العالم، حيث يبلغ طول 

معداتها 100 مترًا، وتتكون رأس الحفارة ومحرك 
كهربائي، وآلة لكساء النفق من الداخل ووحدة نقل 

المخلفات، ويتم التحكم بآلة الحفر العمالقة عن 
بعد من غرفة مخصصة للعمليات.

وفي مشروع قطار الرياض تم تركيب 7 آالت 
حفر عمالقة، لحفر أنفاق بمجموع أطوال 

بلغ 39 كم، وقد وقع االختيار على شركتين 
مصنعتين آلالت الحفر العمالقة من أجل هذا 

المشروع هما: هيرينكنشيت من ألمانيا وإن إف 
إم تكنولوجيز من فرنسا.

طريقة األنفاق بالحفر المتابع: تعتمد على 
استغالل صالبة الصخور األرضية ورشها بطبقة 

رقيقة من الخرسانة بعد إجراء القياسات والمراقبة 
المطلوبة، وتتطلب تركيب أجهزة قياس ومراقبة 

متطورة في بطانة النفق وأرضيته.
طريقة الحفر المكشوف: وتعتمد على حفر خندق 

بطول خط النفق، ثم تركيب األساسات داخل 
الخندق ووضع الغطاء فوق األساسات، وإعادة 

تعبئة الخندق مجددا، وتستخدم هذه الطريقة في 
ضّمت االئتالفات الثالثة الفائزة بتنفيذ المشروع 23 إنشاء األنفاق القريبة من سطح األرض.

شركة عالمية كبرى تنتمي لـ 19 دولة من مختلف 
قارات العالم، شاركت في تنفيذ أشهر شبكات 

القطارات في كبرى مدن العالم، كما ضمَّ كل ائتالف 
منها شركات متخصصة في مجاالت تصنيع القطارات، 
حفر أنفاق القطارات، األعمال المدنية وأعمال الجسور 
واألنفاق، ُنظم التحكم والتشغيل، األعمال الميكانيكية 

والكهربائية، وأعمال التصميم، واإلدارة للمشاريع 
الكبرى. وتشمل االئتالفات؛ ائتالف باكس وائتالف 

فاست وائتالف الرياض نيوموبيلتي.

سيقدم مشروع قطار الرياض الذي تم تنفيذه 
بتكلفة إجمالية بلغت 89,701,000,000 ريال 

مجموعة واسعة من الفرص االستثمارية التي 
ستتيح للشركات المحلية التأسيس ألعمال 

جديدة في مناطق حيوية حول مسارات القطار 
والمرافق الخاصة به، وبطبيعة الحال ستساعد 
هذه الفرص االستثمارية على تحقيق النمو في 
سوق العمل وتوليد أكثر من 7600 فرصة عمل 

جديدة سنوًيا في مختلف المجاالت، منها 2300 
فرصة وظيفية تقنية.

ستساهم هذه الفرص االستثمارية والوظيفية في 
منح مشروع الرياض قيمة استثنائية في تحقيق 

التنمية المستدامة وتطوير مدينة الرياض لتصل 
إلى مصاف المدن العالمية التي توفر لسكانها أرقى 

أنظمة النقل العام.

تصاميم عصرية للعربات
يقدم قطار الرياض تصميًما عصرًيا موحًدا لجميع 

عرباته المجهزة بأحدث التقنيات، إذ يعتمد القطار 
على نظام التشغيل األوتوماتيكي )بدون سائق( 

عبر غرف التحكم المركزية، واشتملت مواصفات 
العربات على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع 
عربات القطار في العالم، كما يمكن فصل العربات 

من الداخل الستيعاب فئات الخدمة مع توفير 
فئة خاصة بالعائالت، كما تتيح العربات خدمات 

االتصال ونقل وتبادل المعلومات للركاب.

مواقف السيارات
يسعى قطار الرياض إلى تقديم أفضل خدمات النقل 

لسكان المدينة وتقليل اعتمادهم على السيارات 
الخاصة للحد من االختناقات المرورية، لذلك 

فقد تم إنشاء 25 موقعا لمواقف السيارات بجوار 
محطات القطار، يتسع كل موقع منها إلى 600 
موقف وقد تم توزيعها بشكل جغرافي متوازن 

لتغطي جميع أجزاء المدينة.

7 آالت عمالقة 
لحفر األنفاق

 يضع قطار الرياض حلواًل انتقالية
سريعة ومريحة وآمنة



المسار األزرق
 محور العليا – البطحاء

38 كيلو متر

26 محطة 

3 مباني للمواقف بسعة 1800 سيارة

2 مركز للمبيت والصيانة

المسار البنفسجي
محور طريق عبد الرحمن بن عوف - 

طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي

30 كيلومتر

11 محطة 

3 مبان للمواقف بسعة 1800 سيارة

مسارات قطار الرياض

المسار األحمر
 محور طريق الملك عبد اهلل

 25.3 كيلومتر

15 محطات 

2 مباني للمواقف بسعة 1200 سيارة

1 مركز للمبيت والصيانة

المسار األصفر
محور طريق مطار الملك خالد الدولي

29.6 كيلومتر

10 محطات 

3 مبان للمواقف بسعة 1800 سيارة

1 مركز للمبيت والصيانة

المسار البرتقالي
طريق المدينة المنورة – سعد بن عبد الرحمن 

األول

40.7 كيلومتر

22 محطة 

6 مبان للمواقف بسعة 3600 سيارة

2 مركز للمبيت والصيانة

المسار األخضر
محور طريق الملك عبد العزيز

12.9 كيلومتر

12 محطة رئيسية

1 مركز للمبيت والصيانة
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في توجٍه عالمٍي عام 

الحدائق 
والنباتات شريك 
سكنك األمثل
تغّيرت مخططات المنازل والديكورات الداخلية والخارجية 
في اآلونة األخيرة، فزاد االهتمام بالمساحات الخضراء 
والنباتات بنسبة %800 في العقدين األخيرين وذلك مع 
ازدياد حجم المدن ونسب األسمنت والمدنية من حولنا 
بحسب وصف جمعية الحزام األخضر العالمية.
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الحديقة بين الضرورة والترف
حتى  أو  المنزل،  في  الحديقة  وجــود  أهمية  أكــدت  عديدة  دراســات 
النباتات داخل الشقة، إذ أن العناية بها رياضة جسدية وروحية ترفع 
مركز  بها  قام  دراســة  وتقول  والبدنية،  النفسية  من حيويتنا وصحتنا 
GG للبحوث أن من يمارس “البستنة” والزراعة  أسعد من الفرد الذي 
ال يمارس أعمال الحدائق، ويبرر المركز ذلك أن أعمال الحديقة تمنح 
نعيش  ونحن  الكبرى،  المدن  في  نحتاجه  الطبيعة  مع  عضوياً  ارتباطاً 
بين المكاتب والغرف االسمنتية، ونادراً ما تتاح لنا الفرصة لالستمتاع 
بالهواء الطلق الرائع أو االقتراب من العرق األخضر الحّي الذي يمنحنا 

البهجة والطاقة.
إن امتالك حديقتك الخاصة واالستمتاع بالعناية بها يمكن أن يجعلك 
تشعر بالتواصل مع العالم من حولك ويمنحك فرصة لالبتعاد عن أجواء 
المدينة المليئة بالضغوط. ويؤكد المركز على أن الجهد البدني المبذول 
في أعمال الحديقة صحي جداً، إذ أن العرق واأللم الحميد يفيد الجسم 
عجائب  إحــداث  على  البستنة  “تعمل  بقوله:  الوصف  موضحاً  جــداً. 
لصحتك الجسدية كما أنها تساعد على تحسين صحتك العقلية، مثلما 
أو  بالضيق  تشعر  عندما  الحديقة كعالج  في  المبذول  الجهد  يعاونك 

تحتاج إلى استرخاء عقلي من يوم مرهق”.
باإلضافة إلى كل هذا، فإن الحديقة تثمر وتزهر من خالل عملك بيديك 
وهذا يرفع معدالت الرضا والطمأنينة لديك، كما أن سقيا نباتات البيت 

الداخلية تزيد من طاقتنا الداخلية بشكل ال مثيل له.

النباتات الداخلية، صحة وجمال
في ظرف الوحدات السكنية والشقق المغلقة، تقوم النباتات الداخلية 
محل الحدائق الخارجية وذلك بتجديد هواء المنزل وتحسين مستوى 
تقرير  في  ورد  حسبما  بــاألمــراض،  اإلصابات  وتقليل  النفسي،  المزاج 
مركز  جرين جاردن  GG، بل ويذهب التقرير أبعد من ذلك إذ يعتبر 
عن  غيابهم  وتقلل  الموظفين  إنتاجية  ترفع  المكاتب  في  النباتات  أن 

الحضور.
إن الباحث في أهمية النباتات داخل المحيط السكني سيجد الكثير 
من الدراسات األكاديمية التي تؤكد عالقتها بصحة اإلنسان ومستوى 
نشاطه الذهني والبدني والنفسي، إذ أشارت معظم النتائج على أن يكون 
هناك ولو نبتة واحدة في كل 100 قدم مربع )9.3 متر مربع( ليشعر المرء 
بمزاياها الصحية في تنقية الهواء المنزلي أو النفسية من خالل النظر إلى 
اخضرار أوراق النباتات وانتقال األنساغ الداخلية للطاقة من حولنا مما 
يزيد من مستويات المشاعر اإليجابية لدى سكان البيت، حيث تساعد 
والهدوء وسرعة  بالراحة  الشعور  في  الخضراء  الطبيعة  أجزاء  مشاهدة 

دع منزلك يتنفس.. 
هذا عنوان الحدائق 
في الفن المعماري 
الحديث

ينعكس وجود النبات 
واألشجار داخل المنزل 

وخارجه على نفسية 
اإلنسان وصحته

الشفاء من األمراض، وليس عبثاً أن نهدي المريض الزهور 
أو العروق الخضراء لما لها من قدرة استشفائية مؤثرة على 

نفسية المرضى. 
تقول مجلة الطب والصحة األمريكية إن وجود النباتات 
في المنزل يقدم لنا خدمات صحية مفيدة في نقاء الهواء 
وعصبية  هرمونية  تغيرات  حصول  وفي  نتنفسه،  الــذي 
إيجابية بالجسم، وفي تحسين حالة المزاج النفسي، وفي 

مستوى النشاط إلنجاز المهام اليومية.
 Environmental التلوث  وبحوث  البيئة  علوم  مجلة 
خالل  من  تؤكد   Science and Pollution Research
باحثين من الصين ضرورة إحياء البيئة الداخلية للمنزل 
نظراً ألن الناس يقضون ما بين 80 و90 في المائة من وقتهم 
في البيئة الداخلية. وأوضحوا أن للنباتات الداخلية تأثيراً 
نفسياً غير مباشر وال يتم إدراكه مباشرة من حيث قدرات 
وهي  التوتر.  ومستويات  الصحة  ومستوى  المهام  أداء 
وتقليل  المباني  داخل  الملوثات  من  للحد  فعالة  وسيلة 
تعرض اإلنسان لها، وقد تمت دراستها على نطاق واسع 
تطبيقات  الداخلية  للنباتات  أن  كما  الصدد.  هــذا  في 
محتملة في مجاالت أخرى، بما في ذلك الطاقة الشمسية.
تلوث  أن  كامبردج  جامعة  في  أجريت  بحوث  وبينت 
بالسكتة  اإلصــابــة  مخاطر  من  يزيد  قد  الداخلي  الــهــواء 
الرئوي  االنسداد  بمرض  واإلصابة  بنسبة %34  الدماغية 
المزمن بنسبة 22%، واإلصابة بمرض شرايين القلب بنسبة 
26%، إلى جانب التهابات الجهاز التنفسي لدى األطفال 
بنسبة 12%، وسرطان الرئة بنسبة 6%. لهذا تشدد الدراسة 
على وجود النباتات في الخارج أو الداخل ألنها أول جهاز 
لتنقية الهواء في الطبيعة، ويمكنها أن تساعد في إزالة 
والمفروشات  الــوقــود  من  المتطايرة  الــضــارة  المركبات 
والمالبس. وهذا ما تؤكده دراسة أجرتها وكالة ناسا للفضاء 
من أن النباتات المنزلية يمكنها إزالة ما يصل إلى 87% من 

سموم الهواء في غضون 24 ساعة.
بمتالزمة  يسمى  ما  يولد  المغلق  السكن  أن  المعلوم  ومن 
 Sick-( ـــ:  ب طبياً  عليه  يصطلح  مــا  أو  الــمــبــانــي”،  “مـــرض 
Building – Syndrome( ومن أعراضها: السعال، الصداع، 
الصفير، التهاب العينين أو األنف أو الحلق، وفقدان التركيز 
بتصفية  عــادة  تقوم  الــهــواء  مكيفات  أن  ومــع  والغثيان. 
بإزالة  تقوم  ال  لكن  ــوارد،  ــ ال الــهــواء  مــن  الغبار  جسيمات 
الملوثات الغازية، والنباتات الداخلية تنقي من جميع أنواع 

ملوثات الهواء والتي قد تكون خطيرة جداً أحياناً.



إن الحديقة الخارجية هي أول انطباع يتكون عن شخصية 
المنزل، فإلى جانب مهامها الجمالية والبيئية، فإن الحديقة 

تعتبر واجهة مباشرة لثقافة أصحاب المنزل واهتماماتهم. 
وقد أثبتت الدراسات أن الكثير منا يحاول أن يجعل حديقته 

جميلة وغّناء ولكنه يفشل، فما هي األسباب وكيف نجعل 
من حديقتنا رائعة ومبهجة.

إن أول خطوة لحديقة ناجحة 
هي اختيار المختص األنسب 

لحديقتنا، فكل منطقة لها 
نباتاتها واألصناف المناسبة 

لمناخها، عليك أن تكون 
شديد الحذر والدقة، فالعديد 

من الزهور والنباتات التي 
قد تبدو جميلة للغاية ولكن 

يصعب العناية بها على المدى 
الطويل. كما أن هناك نباتات 

تجتذب األعشاب الضارة 
والحشرات واآلفات أكثر 

من غيرها. لذلك من المهم 
أن تختار الغرس والزهور 

بحكمة شديدة. يجب أن 
تكون سهلة الصيانة والعناية 

ويجب أن تضيف جمااًل بصرًيا 
إلى حديقة المنزل في نفس 

الوقت.

إن تموضع الزهور والنباتات 
في حديقتك يحتاج إلى 

مخطط هندسي ذكي، 
ويمكننا أن نوصي بأن تكون 

الزهور على حافة الحديقة 
بأحواض خاصة مع ترك 

الجزء المركزي واضحًا 
ومزروعاً بالعشب. كما 

يجب أن تكون غير مكتظة 
ومتالصقة مع بعضها البعض 

حتى تنمو بشكل طبيعي. 

تخطيط الحديقةاختيار مختص بالحدائق 

نصائح لحديقة مثالية
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للحديقة عدة غايات إلى 
جانب مهمتها الجمالية، 

وعليه؛ يجب أن تلبي 
احتياجات صاحبها، وقد 
تطعم بالعشب الصناعي 

والزهور واألحواض 
الطبيعية، وينصح 

المختصون إلى جانب كل 
هذا أن يكون فيها أثاثها 

الخاص حتى تصبح جزءاً 
أساسياً من أجزاء المنزل، 

بحيث يمكنك أن تستقبل 
فيها أصدقائك وتقيم 

حفالت الشواء وغيره.

األثاث واالكسسوارات

ينسى بعض الناس إضافة 
اإلضاءة إلى حديقتهم 

المنزلية وهذا أكبر خطأ 
يمكن أن يرتكب. إذ أن 

اإلضاءة هي التي تعكس 
جمال الحديقة لياًل 

وتجعل منها المساحة 
األجمل في المنزل. 

اإلضاءة واألنوار

يثبت المختصون أن 
لصوت الماء في المنزل 
وقعاً جيداً على النفس 

والروح، يمنح الطمأنينة 
واألمان ويعزز االتصال 

بالطبيعة، وينصح 
المهندسون أن تتضمن 

حديقتك نافورة أو شالل 
أو االثنين معاً شريطة أن 

ال تكتظ حديقتك إن كانت 
مساحتها صغيرة.

النوافير والشالالت

إن الحديقة تتطلب متابعة 
دقيقة، من الزراعة إلى 

التقليم والقص والرّي وإزالة 
األعشاب الضارة والتنظيف 

وما إلى ذلك، ويمكن أن 
تعهد بها لى مختص يراها 
بشكل يومي أو أسبوعي، 

ولكن يجب أن تتأكد أنت 
من رش المبيدات لآلفات 

ومواعيد السقي والزراعة 
ونوعية الزهور المالئمة 

للجو والمناخ وكل تفاصيل 
الحديقة إلبقاء حديقتك حية 

وجميلة.

المتابعة

حديقة البيت ليست ترفاً وإنما حاجة فهي متنفس 
لساكني البيت بدل الجلوس المستمر بين أربعة 

حوائط ومكان لإلسترخاء والترفيه أيضا واالستمتاع 
بجمال النباتات. 

مهما صغرت مساحة بيتك فال تتركه بدون زراعة 
فبإمكانك زراعة أحواض جانبية تغرس فيها أنواعاً من 

النباتات شجيرات وزهور والداعي لتلك المخاوف 
التي يبديها البعض عن الزراعة المنزلية  سواء ما 
يخص تأثيرها على البنية التحتية للبيت أو جلب 

الحشرات أو الخشية من ارتفاع كلفة الماء.
فطرق العزل المائي كفيله بمنع تأثير الماء على 

أساسات البيت والصيانة الدورية للحديقة تمنع 
تواجد الحشرات فيها، أما شبكة الري بالتنقيط فهي 

تقلل من استهالك النباتات للمياه.
بإمكانك ممارسة هواية الزراعة  فهي متعة حقيقية 
خاصة مع توفر كل المعلومات عن الزراعة وتجدها 

بكل سهوله على شبكة اإلنترنت
اعتن بتنسيق الحديقة فهو مفتاح جمالها من 

حيث اختيار أنواع النباتات وألوانها وتدّرج 
ارتفاعاتها وتوزيعها والصيانة الدورية للحديقة 

شرط أساسي لنمو جيد.
أخيرا  النبات كائن حي كلما  أوليته عناية ورعاية 

واهتمام كافأك بزيادة نموه وجماله وأشعرك براحة 
نفسية.

 الحديقة المنزلية
حاجة وليست 

ترفًا

مهما بلغت فخامة مبنى البيت فال غنى له عن 
النباتات التي تمنحه الجمال والحياة، فالنباتات  هي  
الحركة والحياة التي تكسر جمود الخرسانة المسلحة 

والرخام الصامت والخطوط الهندسية الحادة

بقلم: أبوياسر ابراهيم*

   الكاتب /  ابوياسر ابراهيم
@gardenibrahim   
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أهم أنواع 
النبات الداخلي

حسب أجواء المملكة العربية السعودية ومناخها 
ونوع تربتها، تنتشر  الكثير من النباتات الداخلية 
التي يسهل الحفاظ عليها وتربيتها دون أن نصاب 

بخيبة أمل بعد ذبولها وموتها، ولكن شريطة 
العناية بها واللجوء إلى وسائل التعليم والمختصين 

في هذا األمر.

ومن النباتات التي ال تحتاج إلى عناية فائقة:

شّبه بالقلعة ألنه لديه 
أبراج تنمو على جانبيه، 

شبيهة بتلك التي نراها في 
الرسوم المتحركة والقصص 

الخيالية، وهو نبات 
من نباتات الصبار التي 
تتحمل كل المتغيرات، 
نبات جميل جداً تتفتح 

زهورة البيضاء أو الصفراء 
لياًل حتى ساعات الصباح 
األولى، ويعتبر خيار جيد 

للمبتدئين بتربية النباتات 
وخيار ممتار لمن يبحث 
عن نباتات داخلية سهلة 

العناية.

 صبار القلعة السحرية
Cereus Tetragonus

يعد نبات الدراسينا 
بأنواعه من أكثر النباتات 

جمااًل وتحماًل، لهذا ينتشر 
في البيوت المكاتب 

واألسواق والعامة. 
وهنالك عدة أنواع شعبية 

منه مثل ماسنجانا أو 
الدراسينا مارجيناتا 

وكالهما نباتات داخلية 
سهلة التحتاج للكثير من 

العناية. 
يسمى بأسماء عربية 
عدة مثل التّنينية أو 

المسانجية أو قطرة الذرة 
ويتميز بأوراقه التي 

تشبه أوراق نبات الذرة 

 صبار القلعة السحرية
Dracena

وهي طويلة تصل إلى 
40 سم أطرافها خضراء 

عشبية وأوسطها يغلب 
عليه اللون األصفر 
الممزوج بشئ من 

الخضرة الخفيفة، وقد 
تبلغ الشجيرة 2 م طواًل 

أو أكثر، وتظهر لها 
فروع على جانبي الساق 

األصلية تضفي عليها 
جمااًل أخاذاً.

هي نبتة تناسب المبتدئين 
ومن خيرة النباتات الصبورة. 

يسمونها قلب عبدالوهاب 
أو اللبالب وهو من أنجح 

نباتات الزينة الداخلية ضمن 
المنطقة الحارة، وينجح كثيراً 

داخل المنازل في المناطق 
الحارة والصحراوية.

عادة ما يكون في صناديق 
)أصص( معلقة لتتدلى 

فروعه ويمنح جواً بديعاً من 
الطبيعية في المنزل بأوراقه 

الالمعة، ويمكن مثاًل لف 
األفرع الطويلة منه على 

أسالك بالستيكية وتمديده 
في جهات مختلفة من الغرفة 

أو المكتب لتمأل المكان.

 نبتة البوثوس
Epipremnum Aureum

هو نوع من النباتات 
المزهرة أفريقيا الوسطى. 
سمي على اسم البستاني 
األلماني اإلنجليزي هنري 

فريدريك كونراد ساندر 
)1847-1920(. عادة ما يتم 

تسويق النبات على أنه 
“الخيزران المحظوظ”. 

من أشهر النباتات 
الداخلية في المناطق 

الحارة في العالم، ويتم 
استيراد النباتات عادة من 

الصين وتايوان. 
تعتبر من النباتات التي 

تتحمل قلة اإلضاءة والتربة 
والبعض يربيها في الماء 

فقط الذي يتطلب التغيير 
مرة في األسبوع أو أكثر.

 الخيزران المحظوظ
Dracaena Sanderiana

من أكثر النباتات صبراً، 
فيتحمل الجفاف والحر 

والبرد والتعرض لتيارات 
الهواء ولكنه نبات يفضل 

الجو الجاف في الشتاء 
أي الرطوبة المنخفضة. 

ينمو نبات جلد النمر في 
الضوء الساطع وكذلك في 

الظل الخفيف وفي المناخ 
الدافئ. يزرع نبات جلد 
النمر لجمال لون أوراقه. 
له عدة أنواع تختلف في 
أحجامها ودرجات تلون 

أوراقها.

 جلد النمر
Sansevieria

 ينصح الخبراء في
المنطقة بتربية النباتات 

الداخلية التي ال تحتاج إلى 
ماٍء وضوء بكثرة
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هل فكرت يوًما أن ُتشيد منزاًل من 
الطوب البالستيكي المعاد تدويره؟ أو 

ترصف ممرات حديقتك بمخلفات الهدم؟ 
هل تخيلت أن تضع في مكتبك تحفة 

فنية ُصنعت من الزجاجات البالستيكية 
الفارغة؟

تقنيات 
إعادة 
التدوير

فـرص
  للبنـاءمسـتقبليـة
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الطوب البالستيكي بدياًل لإلسمنت
ظهر الطوب المصنع من البالستيك المعاد تدويره كأحد أبرز الخيارات 

والبدائل الجديدة لإلسمنت والمستخدمة في عملية البناء، فهناك 
مصانع وتجارب عديدة سابقة تم تنفيذها إلنتاج الطوب البالستيك 

في العديد من دول العالم أبرزها كولومبيا وجنوب إفريقيا، حيث يتم 
تصنيع الطوب قطع )الليجو( ووضعه في نظام البناء.

هذا النوع من إعادة التدوير تطور بشكل كبير في اآلونة األخيرة، 
حيث استطاع فريق بحثي من جامعة فلندرز األسترالية تحسين 

وفي قطاع المقاوالت فرضت التقنيات الحديثة إلعادة تدوير النفايات 
منتجات وبدائل جديدة شكلت مواد مثالية للبناء، قد تنافس في 
المستقبل المواد التقليدية المستخدمة في البناء الحديث بفضل 

استدامتها وانخفاض تكلفتها بشكل كبير مقارنة بالمواد الخام، إضافة 
إلى فوائدها البيئية المتمثلة في التخلص من هذه النفايات. 

توفر تقنية إعادة التدوير الكثير 
من األموال وتساعد في الحفاظ 

على البيئة

مواصفات هذا الطوب وتدعيمه بنوع 
جديد من البوليمر المطاطي لتكوين 

مركبات جديدة تمامًا تحل محل مواد 
التقليدية. البناء 

وبحسب مجلة “الكيمياء األوروبية” 
فإن الطوب البالستيكي الجديد يتم 
تصنيعه بواسطة البوليمر المطاطي 

المصنوع من الكبريت وزيت الكانوال، 
ويتم ضغطه وتسخينه ثم خلطه مع 

مواد مالئة أخرى من “البولي فينيل 
كلوريد”، الذي يتم الحصول عليه من 

تدوير البالستيك.
ويتميز الطوب البالستيكي الجديد بأنه 
يستبدل اإلسمنت بمواد قريبة منه في 
الشدة والصالبة، حيث يسمح التركيب 
الكيميائي الفريد للكبريت في المطاط 
الجديد بترابط قطع المطاط مًعا بصورة 

كبيرة تمنحه قوة هائلة. فالبالستيك 
يتسم بأنه قوي وقادر على التحمل 

ومقاوم للمياه وخفيف الوزن وتسهل 
إعادة تشكيله، كما أنه قابل إلعادة 

التدوير؛ أي أنه يتمتع بكل الخصائص 
الرئيسية ألي مادة من مواد البناء.

ويساهم الطوب البالستيكي في توفير 
منتج جديد بديل لإلسمنت، الذي 
يتسبب إنتاجه في تأثيرات سلبية 

كبيرة على البيئة، حيث ُيقدر إنتاج 
الخرسانة بالمساهمة بأكثر من 8% من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
العالمية، كما أن اإلسمنت يعد مورًدا 

محدوًدا.

البالط البالستيكي 
والمطاطي حلول اقتصادية 

مستدامة
 ُيقدم البالط البالستيكي المعاد 

تدويره من نفايات البالستيك فرًصا 
جديدة واعدة لقطاع المقاوالت كبديل 

اقتصادي مستدام للبالط التقليدي 
األكثر ُكلفة واألكثر استهالكا للموارد 

الطبيعية، فضال عن مزاياه وتنوع 
استخداماته في األرضيات والجدران 

واألسقف والحدائق والممرات وغيرها.
ويتميز البالط البالستيكي بمزايا 

فنية عديد تتمثل في قوته وصالبته 

قد تبدو هذه المسألة ضربًا من الخيال 
قبل عدة سنوات، لكنها باتت واقعًا 

ملموسًا في عصرنا الراهن بعد أن 
شهدت مجاالت “إعادة تدوير النفايات” 

تطورًا غير مسبوق في ظل الطفرة 
التكنولوجية الهائلة واألجهزة التقنية 

التي تم ابتكارها لهذا الغرض، فضاًل عن 
ارتفاع الوعي العالمي بأهمية “إعادة 

التدوير” كقيمة اقتصادية كبيرة غير 
مستغلة يمكن االستفادة منها.
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هو الميزة االقتصادية للحصول على المواد الخام المعاد تدويرها 
بداًل من الحصول على المواد البكر.

وشهدت سبعينيات القرن الماضي استثمارًا كبيرًا في مجال 
إعادة التدوير بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، فعلى سبيل المثال 

تستهلك إعادة تدوير األلمنيوم 5% فقط من الطاقة الالزمة 
إلنتاج األلومنيوم الخام، وكذلك الزجاج والورق والمعادن 

األخرى، األمر الذي حقق قفزة كبيرة في عمليات الحفاظ على 
الموارد الطبيعية.

مخلفات البناء والهدم فرص مستقبلية واعدة
ينقسم هذا النوع من المخلفات إلى نوعين، األول: مخلفات 

البناء وهي النفايات التي تتكون في مواقع البناء مثل بقايا 
الخرسانة الجديدة وعينات االختبار واألحجار والطوب والرمل 

والحصى والحديد وغيرها، والنوع الثاني مخلفات الهدم 
التي تتكون من مواد أخرى غير الخرسانة القديمة والطوب 

القديم مثل الخشب والبالستيك واألسفلت والجبس والحديد 
والتوصيالت الكهربائية والمائية والصرف الصحي وغيرها. هذه 

المكونات المختلفة يتم فرزها ومعالجتها كل منها على حدة 
ولكل منها تقنية إلعادة التدوير واالستخدام.

ونظرًا ألهمية هذا النوع من إعادة تدوير النفايات، وضعت رؤية 
المملكة 2030 خطة تستهدف إعادة تدوير 60 في المائة من 

مخلفات البناء والهدم بحلول 2035، بهدف حماية البيئة من 
خالل تطوير عمليات إعادة التدوير ودعم التوجه نحو نموذج 

االقتصاد الدائري.
ولعل من أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة مؤخرًا لتحقيق 

هذا الهدف هو إطالق أول منشأة إلعادة تدوير مخلفات 
البناء والهدم في منطقة الرياض، والتي أعلنت عنها الشركة 

السعودية االستثمارية إلعادة التدوير “سرك” -إحدى الشركات 
المملوكة لصندوق االستثمارات العامة-  خالل منتصف العام 

الجاري.
ويستهدف المشروع معالجة نحو 600 طن من نفايات البناء 
والهدم في الساعة، باستخدام معدات تكنولوجية متطورة 

وآالت متحركة مبتكرة سيتم نقلها بين مواقع إعادة التدوير. 
ويسهم المشروع في تحسين نظافة العاصمة وحماية الموارد 

الطبيعية للمملكة وزيادة معدالت إعادة التدوير إلى 90% عبر 
إزالة ومعالجة 20 مليون طن من مخلفات البناء والهدم، وإعادة 

تدوير 5 ماليين طن من مخلفات البناء والهدم المجمعة سنويا 
والتي يتم التخلص منها حاليا في المطامر العشوائية.

ويتضمن المشروع مركزًا الستالم النفايات المجمعة ليتم 
فرزها ومعالجتها بطريقة مستدامة إلنتاج 4 أحجام مختلفة من 

المجاميع المعاد تدويرها والتي سيتم تخزينها واستخدامها 
كمواد خام لمشاريع البناء والطرق والبنية التحتية في جميع 

أنحاء المملكة.

إعادة تدوير مخلفات الخرسانة
يتم إعادة تدور مخلفات الخرسانة واالستفادة منها بطريقتين؛ 

األولى باستخدامها كركام خشن وناعم في صناعة خرسانة 
جديدة، وهذا النوع ُيَمكن من قبول 30% من الركام المصنوع 

من مخلفات الخرسانة في صناعة في خرسانة جديدة تتماشى مع 
مواصفات جيدة للخرسانة.

أما الطريقة الثانية فيتم استخدام مخلفات الخرسانة كطبقة 
أساس للطرق ومدارج الطائرات واألرضيات وأرصفة الدراجات، 

كونه يمثل حالة أفضل من الحصى الخابط، وهذه الطريقة هي 
األكثر شيوًعا.

ومن أبرز التجارب العملية في المملكة على هذا النوع من إعادة 
التدوير، التجربة التي قامت بها شركة أرامكو في العام الماضي 
بإعادة ترميم مدرج الطائرات في مطار الشيبة الذي يمتد بطول 
10 آالف قدم، باستخدام اإلنقاض والخرسانة الموجودة المدرج 
حيث تم كسرها وسحقها باستخدام معدات متخصصة لتشكيل 

طبقة أساسية من األسفلت.

إنتاج اإلسمنت المعاد تدويره
واستمراًرا للطفرة التقنية التي شهدتها صناعة إعادة التدوير 
في مجال المقاوالت والبناء، استطاع فريق بحثي من جامعة 

دلفت الهولندية ابتكار تقنية متقدمة إلنتاج اإلسمنت والركام 
النظيف من مخلفات الهدم، من خالل إرجاع الخرسانة إلى 

مكوناتها األساسية “الكالسيوم والسليكا” اللذان يشكالن 
العنصرين األساسيين لكل من الركام واإلسمنت.

وتمر مخلفات الخرسانة بمرحلة التكسير والتي يستفاد منها 
في إمالئيات الطرق، أما في الطريقة الحالية فتدخل مرحلة 

 ADR: Advanced Dry Recoveryإضافية من المعالجة وهي
والتي يتم من خاللها تحويل مكونات الخرسانة إلى المكونات 

األساسية لكل من الركام واإلسمنت، المتمثلة في الحجر 
الجيري الطباشيري والسليكا، والتي بدورها تطحن من جديد 

لتدخل الفرن مكونة إسمنت معاد تدويره.
الطلب على مخلفات  زيادة  التقنية ستساهم في  هذه 

إلى  إعادتها  القيمة من خالل  والتي ستكون عالية  الخرسانة 
األداء، حيث  تطبيقات عالية  األولية واستخدامها في  موادها 
المنتج سيكون صالًحا لالستخدام من جديد وكذا  الركام  أن 

المنتج. لإلسمنت  الحال 

ومقاومته للماء والرطوبة والغبار، 
إضافة إلى سهولة تركيبه وخفة 
وزنه وسهولة صيانته. وتتنوع 

تصميماته وأشكاله الجمالية بحسب 
استخداماته، فهناك المسطح 

والمنقوش والمصفح والخشبي 
والحجري والجصي والقماشي وغيرها 

من التصاميم.
أما بالنسبة للبالط المطاطي فيوفر 

حلوال ومنتجات بديلة يمكن 
االستفادة منها في كافة أعمال 

المقاوالت، من خالل إعادة تدوير 
اإلطارات التالفة وتحويلها إلى 

حبيبات وبودرة مطاطية، ومن ثم 
استخدامها من جديد في تشكيل 

وإنتاج مواد جديدة.
ويتيح هذا النوع من إعادة التدوير 

إنتاج أرضيات مثالية للمالعب 
والنشاطات الرياضية وأرضيات 
الحدائق والمنتجعات وممرات 

المستشفيات، كما يمكن استخدامها 
في صناعة الخلطات اإلسفلتية 

والمواد الالصقة ومواد البناء 
والصناعات المطاطية والبالستكية 

وأرضيات المباني. 

المحاوالت األولى إلعادة 
التدوير

إعادة تدوير النفايات وتحويلها 
إلى منتجات جديدة هي عملية 

قديمة مارسها اإلنسان منذ العصر 
البرونزي، حيث كان يقوم بإذابة 

المواد المعدنية ويحولها إلى أدوات 
جديدة قابلة لالستعمال، كما أظهرت 

الدراسات األثرية لمكبات النفايات 
في العصور القديمة قلة وجود 

النفايات المنزلية مثل األدوات 
المكسورة والفخار، وهو ما يرجح 

إعادة تدويرها. 
الحقًا، وفي عام 1031م ُسجلت 

أول محاولة إلعادة تدوير الورق 
في اليابان، عندما باعت المتاجر 

اليابانية الورق المعاد تدويره، وفي 
عام 1813م طور المخترع بنجامين 

لو عملية تحويل المالبس البالية 
إلى صوف “رديء”. وكان الدافع 

الرئيسي من إعادة تدوير هذه األنواع 

قطاع إعادة التدوير في 
المملكة يحظى اليوم 

بأولوية كبيرة
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أفضل 10 دول في إعادة 
تدوير النفايات

63%39%

49%

60%34%

62%35%

39%

59%34%

المملكة المتحدة

سنغافورةتايوان

ألمانيا النمسا

كوريا الجنوبية

فرنساإيطاليا

الواليات المتحدةسويسرا
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 المهندس
عبداهلل بن جنيدب:

“توسعة الحرم” 
ذروة العمارة 

النبيلة في العالم

“تعتمد علوم الهندسة بشكل 
أساسي على الفهم الكامل 

للبيئة و المحيط والمجتمع 
والحاجات العمرانية التي تحاكي 
ثقافة وتاريخ المكان”، هذا القول 

للمهندس البريطاني إسامبارد 
برونيل قد يفسر النجاح المبهر 

للمهندس السعودي عبداهلل بن 
جنيدب في مشروع توسعة الحرم 

الثالث، أحد أكبر مشاريع العالم 
بما فيه من تعقيدات وتفاصيل 

وصعوبة التنفيذ في مكان 
مقدس محتشد بالبشر والمشاريع 

والخطط التنموية.
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مسيرته العلمية والمهنية
في العام 1982 حصل المهندس عبدالله بن 

سليم سعد الجنيدب على درجة البكالوريوس 
من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، قسم 

العمارة، كلية الهندسة وكان األول على دفعته، 
ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة 
بنسلفانيا في مدينة فيالدلفيا في الواليات 

 أشرف بن جنيدب على توسعة 
الحرم بخبراته العالمية وذهنيته 

الوطنية التي تتفهم التفاصيل

للمشروع المعماري الفائز بالمركز الثاني المنظم من قبل رابطة الجامعات 
األمريكية.

ولخبرته في العقارات واستثمارها وتطويرها، اختير بن جنيدب كرئيس 
للجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة ردحًا من الزمن إلى جانب أنه عضو 
اللجنة اإلشرافية لمكتبة الملك فهد العامة بجدة وعضو اللجنة التأسيسية 

لمركز فقيه لألبحاث و التطوير وغيرها عضوية الكثير من اللجان األكاديمية 
والمدنية.

مشاريعه وأعماله
إضافة إلى مشروع الحرم، وتصميم توسعته األخيرة، نجد في أرشيف 

المهندس عبدالله بن جنيدب العديد من المشاريع العمالقة الناجحة، فهو 
المصمم الرئيس لمشروع مكتبة الملك فهد العامة في جدة، ومشروع كلية 

الطب األهلية في جدة. إضافة إلى تصميم مجموعة من المشاريع المعمارية 
والمخططات السكنية والتجارية في مختلف مدن المملكة، واإلشراف على 

عدد من تصاميم المشاريع التنافسية منها المشروع الفائز بالمركز األول 
إلسكان “100 ألف حاج في حي الرياض في مكة المكرمة”. وكذلك مشروع 

تطوير منطقة جبل عمر والمنطقة المركزية في مكة المكرمة.
قدم المهندس عبدالله العديد من المشاريع في حياته المهنية وما زال في 

قمة عطائه، ومن البحوث التي قدمها نذكر: تطوير نظام معماري “تخطيطي” 
جديد لتنمية مدينة مكة المكرمة، وبحث تطوير نظرية جديدة لهيكلة 
المجتمعات باستخدام آلية البيئة المبنية، بمسمى ماركتوبيا )المدينة 

الفاضلة من خالل اآلليات السوق(، باإلضافة إلى بحث يتعلق بتطوير نموذج 
جديد للمؤسسة التعليمية المنتجة.

 صفاته وشخصيته
ال يمكن لنجاٍح مبهٍر كهذا أن يصدر من شخص عادي، ولعل ميزات 

المهندس عبدالله بن جنيدب اإلنسانية شديدة الحضور بما يوازي ميزاته 
األكاديمية والمهنية، فهو نموذج رفيع للبساطة والتواضع والتهذيب، ال يحب 

 عبداهلل بن جنيدب
 كفاءة وطنية

 عالمية أدار
التوسعة باقتدار

المتحدة، عام 1984، ليختص بالتصميم 
المعماري ويتحّصل على درجة الدكتوراه من 

جامعة ستراثكاليد في مدينة جالسكو في 
المملكة المتحدة، عام 1994، وذلك في تخصص 

اقتصاديات العوامل المعمارية والعمرانية، تحت 
إشراف البروفيسور هلدبرانت فري.

بن جنيدب صاحب مسيرة علمية ومهنية 

طويلة بدأها معيداً في قسم العمارة بجامعة 
الملك عبدالعزيز فور تخرجه، عام 1982 ثم عمل 
كمحاضٍر من عام 1984 حتى عام 1990، ليصبح 

أستاذا مساعدا بقسم العمارة، كلية تصاميم 
البيئة، جامعة الملك عبدالعزيز؛ إلى جانب 

ذلك، كان بن جنيدب يتسنم مسؤولية وكالة 
الكلية للتطوير والجودة، كما اختير أستاذاً مشرفًا 
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األضواء وال يقدم مشاريعه ومنجزاته على صفحاته الخاصة في 
وسائل التواصل االجتماعي، يكره التكّلف والتفاخر األكاديمي، وهذا 

ما يفسر قلة ظهوره على وسائل اإلعالم ورفضه التقدم والترشح 
لبعض الجوائز العلمية وهو األكثر تأهياًل وأحقية بها، ومن الطريف 

ذكره أن الكثير من مشاريعه العمالقة التي أبهرت العالم ُنسبت 
لشركات عالمية ذات صيت وشهرة بينما هي من أعمال المهندس 

عبدالله بن جنيدب.

ذروة العمارة النبيلة
مجلة مقاول التقت المهندس عبدالله بن جنيدب، لحواره حول 

تجربته ومشاريعه وخاصة توسعة الحرم المكي لتقديم نموذج ملهم 
من مهندس بلغ العالمية بفهمه العميق للمحلية ومفرداتها، فكان 

هذا الحوار:

* ما هي أهم ميزات مشروع توسعة الحرم المكي 
وما هي أهم التحديات التي واجهتكم فيه؟

- لهذا المشروع خصوصية شديدة الرتباطه بأقدس مكان في العالم، 
وصلته بقبلة المسلمين في الكوكب، فكان ال بد من فهمه فهمًا 

في الفن المعماري هناك ما يسمى بالعمارة النبيلة، وتوسعة 
الحرم هي ذروة العمارة النبيلة

عميقاً وإرساء آلية عمل تعطيه الديمومة واالستمرار في تقديم 
أجود الخدمات المتاحة بل وأكثر من المتاحة، وهذا ما عملنا 

عليه منذ البداية فقد وضعنا تصاميم المشروع بكل دقة وتفصيل 
وطلب مني اإلشراف بالكامل على المرحلة التفصيلية للتصاميم من 

قبل شركة بن الدن، وكان أول التحديات بالنسبة لي قيادة جيش 
من المهندسين والفنيين من أصقاع األرض، من إسبانيا وألمانيا 
وبريطانيا وشرق آسيا وغيرها، آالف المهندسين من حول العالم 
شاركوني تطوير آلية لتنفيذ آالف التفاصيل، فكان ربما التحدي 

األكبر بالنسبة لي هو التنسيق بين كل هؤالء المهندسين واإلشراف 
على أعمالهم.

لقد ارتأت الدولة في وقتها ضرورة زيادة سعة الحرم والطاقة 
االستيعابية للمطاف وذلك الستقبال المزيد من الحجيج الذين 

بلغت أعدادهم أرقاماً قياسية حينها، فكان الحل في إزالة التوسعة 
القديمة ووضع مخططات لتوسعة جديدة رفعت أعداد الطائفين 

إلى 107 آالف طائف في الساعة بعدما كانت 45 ألفاً فقط.
من جهة أخرى، إن العمران هو حضارة اإلنسان، وهو ما يمتد ألزمنة 
بعيدة الحقة وعلينا أن نبرزه بشكله األفضل واألجمل، ليكون مفخرة 

ثقافية لنا كسعوديين وهوية لبالدنا التي خصها الله بالحرمين 

العمران هو حضارة 
اإلنسان، وهو ما يمتد 

ألزمنة بعيدة الحقة 
وعلينا أن نبرزه بشكله 

األفضل واألجمل، 
ليكون مفخرة ثقافية 

لنا كسعوديين وهوية 
لبالدنا التي خصها اهلل 

بالحرمين الشريفين
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الشريفين، لهذا أمضيت أوقاتا طويلة دؤوبة ومليئة بالعمل فوق 
العمل لتكون التوسعة نموذجية وكاملة، وال شك أن هذا المشروع 

حال اكتماله تماماً سيدخل في مناهج الهندسة المعمارية في 
العالم ويدرس كواحد من أهم المشاريع المعمارية عبر التاريخ. 

وقد أطلقت على هذا المشروع “ذروة العمارة النبيلة” نظراً 
لصفاته وميزاته وخدماته التي ستقدم للزائرين من حول العالم.

 * تحدثت عن دقة التنفيذ وخصوصية المشروع،
هل توضح لنا ذلك أكثر؟

- إن ظروف التصميم في هذا المشروع ال يمكن مقارنتها بأي 
الخاصة  للظروف  مشروع آخر مهما كانت ضخامته؛ وذلك 

الشريفين.  الحرمين  في  المنفذة  المشاريع  على  المفروضة 
الوقت  التصميم والتنفيذ في  إلى  أو االضطرار  المكان،  سواء 
نفسه؛ فال يوجد وقت كاف إلنهاء المخططات والخرائط ثم 

البدء في البناء كما هو الحال في المشاريع األخرى. كذلك، 
تليق  بطريقة  تنفذ  أن  الشريفين يجب  الحرمين  فإن مشاريع 
التي  الضخمة  المشاريع  إلى  االلتفات  مع  والمكانة  بالمكان 

بالوقت نفسه. الحرم  تجري في 

ومن شدة خصوصية المشروع، قدمنا التصاميم وبعد تسعة أشهر 
اعتبرت الوزارة أن مهمة الفريق فيه انتهت؛ وتم حّل الفريق، وعاد 

كٌل منا إلى موقعه فرجعنا إلى الجامعات والمكاتب واألعمال، ولكن 
بعد مدٍة جاءتني مكالمة من مجموعة ابن الدن، ألتسلم التصاميم 
الفنية والمشروع في التوسعة الثالثة )الشمالية( للمسجد الحرام 

وأكون مسؤواًل عن تنفيذها تمام التنفيذ، فأصبحت أعمل وحدي 
بإعارٍة من الجامعة، واستكملت التصاميم، وبدأنا العمل. وكانت من 

ضمن مسؤولياتي وصالحياتي أن يرتقي العمل لمستوى التصاميم 
الموضوعة من قبلنا، وهذا ما طابقناه بالفعل.

 سترتفع أعداد الحجاج 
والمعتمرين إلى أرقام 

قياسية مع التوسعة 
الجديدة

* كيف استطعت أن تنجز تصاميم 
التوسعة في شهر واحد كما كان 

مقررًا؟
- انا ابن مكة وأحفظ تقريباً كل تفاصيل 

المكان، إلى جانب أنني مشارك دائم في 
لجان التطوير ووضع الخطط واألفكار، وقد 

بذلنا جهوداً ال تختصر في الكالم مع خبرتنا 
المتراكمة حتى أنجزنا مخططات المشروع، 

وإكمال كل التفاصيل في تلك الفترة البسيطة 
لمثل هذا المشروع الذي يعّد من أكبر 

مشاريع العالم.

* لماذا أسميت المشروع ذروة 
العمارة النبيلة؟

- من وجهة نظري، انا أقسم المباني في 
العالم إلى ثالثة أقسام، األول أو لنقل األدنى، 
هو المباني، وهذا القسم هو أننا نرى الكثير 

من المباني التي تحقق الهدف منها بالسكن 
واإلقامة وغيره، والقسم الثاني هو “العمارة” 

وهو القسم الذي يحتفي بفلسفة الحياة 
والمجتمعات وعلوم الجمال والهندسة، أما 

القسم الثالث فهو العمارة النبيلة وأعني هنا 
قمة العمارة التي تصبح الحقاً تراثاً إنسانياً لكل 

البشرية، وهذا نجده في بعض األماكن التي 
يقصدها السياح من معالم العالم. 

وإنني أعتقد اعتقاداً جازماً أن مشروع توسعة 
الحرم هو ذروة العمارة النبيلة ألنه يحقق 

عدة أهداف إنسانية وجمالية وثقافية ودينية 
في آن. 

* أنت بعيد عن اإلعالم والصحافة 
والحوارات والمقابالت، بم تفسر 

ذلك؟
- في حقيقة األمر هو خيار شخصي أن أكون 

بعيداً عن المجد الشخصي وجذب المكاسب 
من جهة عمل نبيل وفيه من القدسية الشيء 
الكبير، ولوال أن مشروع التوسعة هو مشروع 
عالمي ال بد من االستنارة به واالستدالل من 

خالله، لم أكن ألظهر مطلقاً.

توسعة الحرم 
واحد من أكبر 
مشاريع العالم 

التي أديرت 
بكفاءات سعودية 

تحفظ تفاصيل 
المشروع وحيثياته

التوسعة إنجاٌز تفتخر 
به المملكة يخدم 

العالم بأسره
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بالتركيز  المدى  طويلة  خططها  تنفيذ  في  2021م  عام  خالل  المملكة  تمضي 
على مشاريع البنية التحتية والمخططات العمرانية التي تأثرت بحالة اإلغالق 
القسري نتيجة لتأثيرات جائحة “كورونا”، مما يعزز من حجم اإلنتاج الصناعي 

السيما في سوق مواد البناء.
مجلة “مقاول” التقت الرئيس التنفيذي الشركة العربية للبالط المحدودة “ارتك” 
للنهوض  التنموية  الشركة  األعمال في عام 2021، وخطط  للتعرف على مسار 
المتراكمة  خبراتها  ظل  في  السعودي  البالط  منتجات  من  المحلية  بالصناعة 

وتطلعاتها المستقبلية.

في البداية نود التعرف على الشركة العربية للبالط 
المحدودة “ارتك” ومنتجاتها الجديدة في السوق 

السعودية؟
تحولت  عام 2019م  وفي  1975م  العام  منذ  تأسست  سعودية  شركة   – آرتك 
الشركة من شركة محدودة إلى شركة مساهمة )مقفلة( وتحول االسم التجاري 

شركة  للبالط  العربية  الشركة  إلى  للشركة  الجديد 
مساهمة سعودية )مقفلة(، ومع اإلعالن عن إطالق 
والــذي  الجديد  وشعارنا  الجديدة  الشركة  هوية 
األمــل  يحدونا  التحول،  عملية  مــن  جـــزءاً  سيكون 
التجارية -  الشركة وتطوير عالمتها  باستمرار تطور 

ارتك.
رؤيــتــنــا الــظــهــور كعالمة تــجــاريــة رائـــدة فــي سوق 
التيرازو واالنترلوك والكسوة  البالط  األرضيات مثل 
بــاأللــيــاف  المسلحة  المنتجات  مــثــل  الــخــارجــيــة 
الزجاجية واألثاث الخارجي من المنتجات اإلسمنتية 
الجاهزة مثل الحاويات والكراسي والمناظر الجمالية، 
 ،)GFRC( الزجاجية  باأللياف  المسلح  واإلسمنت 
 ،)GFRG( الزجاجية  باأللياف  المسلح  والجبس 
 )GFRP( الزجاجية  باأللياف  المسلح  والبالستيك 
باإلضافة إلى المنتجات الجديدة من UHPCوذلك 

ألول مرة في منطقة الخليج العربي.
باكورة  هو  2021م  لعام  الشركة  منتجات  أحــدث 
األحــدث من  اإلنتاج في مصنع جدة  إنتاج خطوط 

نوعه “أرتي “ “ARTI” هو منتج جديد كليا، وألول مرة في الشرق األوسط والعالم 
تستخدم تقنيات الطباعة الرقمية على اإلنترلوك 

ما هي رؤيتكم لصناعة مواد البناء في المملكة خالل 
الخمس سنوات الماضية ومنذ تدشين رؤية )السعودية 

2030(؟ 
بداية نود أن نشيد برؤية “السعودي 2030” التي أطلقها صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان؛ التي نأمل أن تكون فاتحة خير على البالد في ظل قيادتها 
الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عهده األمين “حفظهما الله” ، حيث نعتبر أنها ساهمت بشكل كبير في تنظيم 
السوق ومحاربة الدخالء على المهن والمجاالت المختلفة، وبالتأكيد نثمن كل 
القرارات التي صدرت مؤخرًا؛ والخاصة بمعالجة اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
للجائحة كورونا ، حيث ساهمت هذه القرارات بشكل كبير في استمرار األنشطة 

الرئيس التنفيذي الشركة العربية للبالط المحدودة “ارتك” المهندس محمد ابو سمك 

السوق السعودية األعلى جاذبية لالستثمارات العالمية في 
الخليج ومنطقة الشرق األوسط

االقتصادية على الرغم من التأثيرات الكبيرة للجائحة وفي خفض التكلفة عن 
كاهل الشركات والمؤسسات الصناعية ودفع المنشآت الصناعية نحو التميز 

وتحقيق اإلنجازات.
التقنية  وتوطين  نقل  خالل  من  الرؤية  مواكبة  على  الشركة  حرص  نؤكد  كما 
الصناعية، حيث شرعت في تصنيع بعض المنتجات المبتكرة التي تستخدم في 
واجهات المباني، مع تعزيز خطوط اإلنتاج باستخدام اإلنسان اآللي )األتوميشن(، 
والتوسع في مجال التجارة اإللكترونية تسهياًل على العمالء. الفًتا إلى أن هدف 
صناعية  منتجات  بطرح  المملكة  عن  مشرفة  صــورة  تقديم  األسمى  الشركة 

متقدمة ومتطورة.

هل ترون أن مشاريع برامج الرؤية السياحية أثرت صناعة 
البالط واإلنترلوك ذات التقنيات الجديدة؟ 

حدائق  من  العمالقة،  السياحية  الــرؤيــة  برنامج  مشاريع  طــرح  في  البدء  مع 
ومنتزهات وفنادق ومشاريع أنسنة المدن التي أعطت زخما للتطوير؛ كانت 
تيرازو  بــالط  من  الخارجية  األرضــيــات  صناعة 
وأشكال  وحديثة  جديدة  بتقنيات  وأنترلوك 
ونماذج تواكب الرؤية والغرض منها، حيث لم 
مما  مقبوال،  لألرضيات  التقليدي  الشكل  يعد 
شجع الشركة على االستثمار في مصانع اإلنتاج 
مصانعها  وتطوير  والــدمــام  جــدة  في  الحديث 

الموجودة في الخرج والرياض.  

ما هي مرئياتكم المستقبلية لنمو 
سوق مواد البناء في مختلف 
قطاعاته، وهل هناك تحديات 

يمكن التعريف بها؟
سوق مواد البناء هو األسرع نمواً في المنطقة 
نتيجة للطفرة المتميزة في مجال التشييد والبناء 
واالستثمارية  الحكومية  األصــعــدة  كافة  علي 
الحكومية  المشاريع  في  الزخم  مع  والخاصة، 
العمالقة ودعم القيادة الحكيمة للقطاع الخاص 
الممنوحة  التسهيالت  إلى  إضافة  لالستثمار، 
للقطاع الخاص والمواطنين للحصول علي السكن الالئق بتكلفة تمويلية مناسبة، 
كل ما ُذكر ينعكس علي النمو المتوقع للقطاع ،ومن أبرز التحديات )اإليجابية( 
أصبح السوق السعودية األعلى جاذبية لالستثمارات الدولية ودخول منافسين 
لمواكبة  والتحديث  التطوير  علينا  يفرض  الــذي  األمــر  الــســوق،  إلــي  عالمين 

المنافسة العالمية المتوقعة.
 

ما هو التطور الجديد في سوق البالط والذي يمكن أن 
تشهده المملكة مستقبال؟

ارتي ARTI  هو أحدث ما تقدمه الشركة العربية للبالط أرتك، إذ يعد نقلة نوعية 
متميز ومختلفة في عالم صناعة اإلنترلوك باستخدام الطباعة الرقمية الحديثة 
وأفضل المواد األولية مع إضافة لمسات الشركة العربية للبالط - ارتك وخبراتها 
المتراكمة وما نتطلع لتقديمه في السوق السعودية، نستطيع أن نقول بكل فخر 

إنه منتج يستحقه كل بيت ومشروع في مملكتنا الحبيبة. 
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إعالن تحريري



رواد إدارة المرافق
43 عـام مـن الـثقـة

 ,  1977 لعام  الموافق  هـ   1398 في  النصبان  مجموعة  تأسست 
وتخصصت في مجال إدارة المرافق للهيئات والمؤسسات والقطاعات 

الحكومية وغير الحكومية.

المملكة  في  لعمالئها  المرافق  إدارة  حلول  النصبان  مجموعة  توفر 
العربية السعودية , لتمكينهم من التمتع ببيئة عمل آمنة تحفز اإلنتاج 
واألداء , وتهدف مجموعة النصبان لتطوير عالقات طويلة األمد مع 

العمالء من خالل توفير حلول شاملة ومتكاملة.

Tel:   +966 11 426 6644
Fax: +966  11 428 6992

P.O Box 56547
Riyadh 11564 nasban.com.saannassban/ annasban/

التشغيل والصيانة

الصحة والسالمة البيئية

خدمات الضيافة

تنسيق الحدائق

إدارة المساحات

إدارة الطاقة 


