زيارة مدينة ينبع
املقدمة:
تعزيزا الهتمامات امللتقى وتفعيل أنشطته االجتماعية إىل جانب أنشطته الثقافية اليت متيزت برتسيخ
األخوة اإلميانية اليت أوصى هبا ديننا احلنيف  ,وإحياء التواصل األخوي املكي ضمن العادات األصيلة
اليت يشتهر هبا اجملتمع املكي واليت تصف بتشجيع اإلطالع على املواقع األثرية والتارخيية وكذلك اإلطالع
على النهضة احلديثة يف املدن الصناعية واملوانئ يف بالدنا احلبيبة وبتوجيه من راعي امللتقى األستاذ/
عبد احلميد كاتب وبتنسيق رائع من العميد املتقاعد عبد اهلل صدقة مغربي قمنا بزيارة حملافظة ينبع يف
الفرتة من الثالثاء 3313/5/31هــ إىل اجلمعة 3313/5/31هــ .

اليوم األول:
يوم الثالثاء  3313/5/31هـــ
 اجتمع أعضاء امللتقى يف منزل األستاذ /عبد احلميد كاتب وبعد أن اكتمل عقدهم ركبنا احلافلة يف متامالعاشرة صباحا متجهني إىل ثول.
 تناولنا طعام الغداء يف مطعم السيد لألمساك وصلينا الظهر والعصر قصرا ومجعا. توجهنا إىل ينبع ووصلنا هناك الساعة اخلامسة عصرا. كان يف استقبالنا يف اهليئة امللكية سعادة مدير العالقات العامة االستاد  /خالد سيبيه و املدير اإلعالمياالستاد /حممد امحد املزين ومدير املراسم واملناسبات األستاذ /امحد دغاس
 مت إسكاننا يف فلل فندقية تابعة للهيئة امللكية لتطوير ينبع وادينا صالت املغرب والعشاء فصرا ومجعا أقام األخوة منسوبي اهليئة سهرة على شاطئ البحر اجلميل للهيئة بعد العشاء عدنا إىل السكن للنوم والراحة************ ********************************
اليوم الثاني:
األربعاء  3313/5/33هــ
 يف السابعة والنصف صباحا تناولنا طعام اإلفطار يف بوفيه جممع اهليئة امللكية يف التاسعة توجهنا إىل املقر الرئيسي إلدارة اهليئة حيث استقبلنا املدير التنفيذي سعادة الدكتور /عقيليضيف اهلل خواجي ويف صالة االجتماعات مت عرض فيلم
وثائقي عن اهليئة امللكية :

حيث تأسست اهليئة امللكية لتطوير اجلبيل وينبع عام 3195هـ ( ،)3995ويقع مقرها الرئيسي يف مدينة
الرياض يديرها جملس إدارة يقوم بوضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خالل اإلدارتني العامتني يف كل من
مدينيت اجلبيل وينبع
الصناعتني كما تعترب اهليئة امللكية لتطوير اجلبيل وينبع ضلع
من أضالع املثلث الصناعات.تصاعدي يف اململكة,
وتتلخص مهام اهليئة فيما يلي:
 ترويج ومساعدة وخدمة تشجيع تطوير الصناعات األساسية والتحويلية واخلفيفة اليت تستخدم الثرواتالطبيعية يف اململكة وحتويلها إىل منتجات ذات قيمة مضافة لالستخدام احمللى والتصدير اخلارجي.
 ختطيط وتطوير وإنشاء وصيانة خمتلف التجهيزات األساسية واخلدمات الالزمة هلذه الصناعات. حث الصناعات على توظيف وتطوير املهارات والكفاءات الوطنية السعودية. توفري التوازن بني عملية التنمية الصناعية واحملافظة على سالمة البيئة. تشجيع مشاركة القطاع اخلاص احمللى واألجنيب يف االستثمار باملدينتني.االتصال والتنسيق مع جهات االختصاص كشركة أرامكو السعودية ،واملؤسسة العامة للموانئ وغريها لتسهيل
توفري املواد اخلام واخلدمات األخرى اليت حتتاجها الصناعات.
نالت اهليئة امللكية العديد من اجلوائز احمللية واإلقليمية والعاملية تقديرا هلا على اجلهود اليت تبذهلا يف خمتلف
اجملاالت_ محاية البيئة ،ختطيط املدن ،التشجري ،
تقدر مسامهة مدينيت اجلبيل وينبع الصناعتني يف
الناتج احمللى اإلمجايل احلقيقي مببلغ  50585مليار
ريال أو ما نسبته  %08.1بينما ترتفع املسامهة يف
الناتج احمللى اإلمجايل غري النفطي إىل 12.5%

وتبلغ نسبة مسامهة املدينتني يف الناتج الصناعي يف اململكة  %18بينما ترتفع النسبة من إمجايل الصادرات غري
النفطية للمملكة إىل  %08وتبلغ نسبة العمالة الصناعية يف املدينتني إىل إمجال العمالة الصناعية يف اململكة
%. 39
ومن أهم فرص االستثمار املتاحة يف اجلبيل وينبع الصناعتني:
 فرص االستثمار الصناعي  :تأسيس صناعات متضامنة مع الشركات األجنبية. فرص االستثمار التجاري :توفري األراضي التجارية املطورة للشركات واملؤسسات التجارية. فرص االستثمار السكنى  :مشاريع سكنية لتلبية حاجة املدينتني.وجتدر اإلشارة إىل أن حجم استثمارات اهليئة والقطاع اخلاص يف املدينتني الصناعتني سجل ارتفاعا ملحوظا
يف هناية العام 3351/3355هـ ( )5885بلغ حوايل  35.5مليار ريال ،منها حنو  9.9مليار ريال استثمارات
اهليئة وحنو  3.1مليار ريال استثمار القطاع اخلاص .كما بلغ عدد املشاريع الصناعية  150مشروعا ،بواقع
 38مشروعا للصناعات األساسية ،و 98مشروعا للصناعات الثانوية ،و 530مشروعا للصناعات املساندة
ومن أهم مشاريع اهليئة االستثمارية يف املرحلة الراهنة مشروع اجلبيل ( (5وينبع ( )5إذ تقدر التكلفة
اإلمجالية ملشروع اجلبيل ( )5بنحو  33مليار ريال منها  3.5مليار ريال للمرحلة األوىل ويتوقع أن جيتذب
املشروع استثمارات بقيمة  538مليار ريال إضافة إىل مشروع ينبع ( )5الذي تقدر تكلفته بـ  58مليار ريال
يطرح فرصا استثمارية عدة يف جمال الدراسات والتصاميم ،واخلدمات ،واإلنشاءات ،والتشغيل والصيانة
وغريها كما يتوقع أن جيتذب مشروع ينبع ( )5يف حالة اكتماله  335مليار ريال ،وسينتج عنها إنشاء 13
صناعة أساسية وثانوية  553صناعة خفية ،وبذلك سيبلغ إمجايل االستثمارات املتوقع مبدينة ينبع الصناعية
حال اكتمال مشروع ينبع( )5حبلول عام 3338هـ أكثر من  588مليار ريال وتوفري  331ألف فرصة عمل
متنوعة خالل السنوات املقبلة وقد مت استثمار ما قيمته  03ألف مليون ريال يف عمليات تطوير مدينيت اجلبيل
وينبع الصناعتني ،وقد أمثر ذلك عن قيام ما يربو على  511صناعة ،بلغ إمجايل استثماراهتا حوايل  533ألف

مليون ريال .وبذلك تبلغ جممل االستثمارات يف اهليئة حوايل  150ألف مليون ريال ،توفر فرص عمل ألكثر من
 389ألف موظف وعامل .كما يتمتع السكان يف املدينتني والبالغ عددهم إىل حوايل  353ألف نسمة بكافة
سبل الراحة والرفاهية على أرقى مستويات احلياة العصرية
 قمنا جبولة سريعة داخل جممع اهليئة امللكية كما شاهدنا نادي الفروسية والكلية الصناعية التابعة للهيئة كما قمنا بزيارة ميناء امللك فهد الصناعييقع ميناء امللك فهد الصناعي بينبع على ساحل البحر األمحر مشال ميناء جدة اإلسالمي حبوايل  188كم .
وميتد بطول  55كم .
يعترب امليناء األكرب يف حتميل الزيت اخلام واملنتجات املكررة والبرتوكيماويات على البحر األمحر  ،حيث
يتوسط اخلط ما بني أمريكا وأوروبا من خالل قناة السويس والشرق األقصى عرب باب املندب .لقد بنى
امليناء خصيصا خلدمة اجملمعات الصناعية وتلبية متطلباهتا باإلضافة إىل تصدير البرتول اخلام ومشتقاته
املكررة وكذلك البرتوكيماويات السائلة والصلبة إىل األسواق العاملية كما تستورد عن طريق امليناء احتياجات
اجملمع الصناعي من معدات وآليات ومكونات املصانع  .وتصل قدرة املينــاء إىل مناولـة ( )318مليون طن يف
العام
خدمات ميناء امللك فهد الصناعي بينبع
ميكن للميناء استقبال كافة أنواع وأحجام
ناقالت النفط وسفن احلاويات والبضائع العامة
والبضائع السائبة وسفن الدحرجة وتوفري
خدمات اإلرشاد والقطر والسحب واإلرساء
.
يتوىل الطاقم يف برج امليناء مهمة توجيه حركة

السفن من خالل قناتني  ،القناة الشمالية للسفن القادمة من قناة السويس  ،والقناة اجلنوبية للسفن القادمة من
باب املندب وملسافة متتد  95ميال حبريا .
تتوفر املياه العذبة وكذلك خدمة التزود بالوقود على األرصفة .
ويقدم امليناء خدمات التحميل والتفريغ لكافة أصناف البضائع مثل الزيت اخلام  ،واملنتجات املكررة
والبرتوكيماويات ( الصلبة والسائلة ) واحلموالت الثقيلة للمشاريع ومجيع أنواع البضائع العامة .
 قمنا جبولة حبرية بواسطة القاطرة اليت تسحب السفن من البحر إىل رصيف امليناء توجهنا إىل مصنع الراجحي للسجاد وقمنا جبولة داخل املصنع لإلطالع على مراحل التصنيع تناولنا طعام الغداء يف بوفيه اهليئة امللكية وكان يف استقبالنا عدد من منسوبي اهليئة قمنا بزيارة ينبع البحر وهي اجلزء األساسي من املدينة إذ يقطنهاأغلب سكان ينبع ،وهبا معظم احملالت التجارية واملرافق العامة.
كما أهنا منطقة مجيلة جدا هلواة الغوص ،فهي على البحر األمحر
الذي يكثر فيه املرجان وتعترب من أفضل املناطق يف العامل للغواصني.
ويقع مشال مدينة ينبع منطقة شرم ينبع ،وهو من أمجل املناطق الساحلية فيها وحيوي العديد من املنتجعات ،و
به مراكز للغوص ،وخيوت للغوص والسفاري
 زرنا ميناء ينبع البحر ويضم ميناء ينبع مرافق متكنه من تصدير ما يزيد على  1ماليني برميل يف اليوم، قمنا بزيارة سوق الليل والذي كان يرتاده البحارة ليال لشراء لوازمهم قبل نزول البحر للصيد اجتمع أعضاء امللتقى بعد أداء صالة املغرب والعشاءقصرا ومجعا توجهنا بعدها إىل اسرتاحة خاصة تلبية
لدعوة من األستاذ خالد سيبيه لتناول طعام العشاء يف الرب

اليوم الثالث:
اخلميس  3313/5/35هــ
 تناولنا طعام اإلفطار يف بوفيه جممع اهليئة امللكية توجهنا إىل ينبع النخل وهي عبارة عن وادي تقع على جوانبهعدة قرى ميتد من ساحل البحر األمحر غربا حتى مسافة 58كم
شرقا .كانت قرى الدهناء متتد من ساحل البحر من ميناء
اجلار القديم حتى بداية قرى مدسوس وقرى املبارك شرقا
 ,وهي القرى اليت تعترب احملطة الرئيسية يف طرق التجارة للشام
ومصر قبل اإلسالم ومن ثم طرق احلجاج.مل يبقى من هذه القرى
سوى بعض املعامل القليلة جدا .قرى ينبع النخل :يطلق اسم قرية على جمموعة عيون جارية متجاورة
ومتالصقة يف املساحة الزراعية ,لكل عني جارية مساحة زراعية حسب قوة املاء اجلاري من ضعفه وهلا
مالكها  .قرى ينبع النخل مرتبة قرى السويق :أربعة :عني حسني  -عني حسن  -الفجه  -عني علي .وقرية
السويق من أكرب قرى ينبع النخل وتشتهر يف سوقها املعروف يف سوق االثنني.وفيها مركز احلكومة.واملسجد
اجلامع .قرية اليسرية واليسرية قرية البثنة  -وقرية خيف حسني وهي آخر حدود قرى ينبع النخل القدمية.
قرية سويقة :خيف فاضل وخيف احلارثية وعني جديد .قرى العلقمية  -عني عجالن.عني النوى  -عني
سلمان  -القرية(تصغري قرية وتعرف اآلن قرية األشراف)  -السكوبية  -اجلابرية  -املبارك  -الربكة .قرية
مدسوس قرية البقاع عني علي وشعثا  -اخلربة  -خيف حازم  -خيف مزنه.
 شاهدنا آثار قرية السويقة القدمية وسوق االثنني وكان يف استقبالنا رئيس اجمللس البلدي السيد /عليثه بنعبد الرمحن اجلريسي الذي قام بدور املرشد السياحي حيث اطلعنا على املواقع األثرية يف املنطقة وأكد لنا

أن سكان مدينة ينبع النخل من قبيلة جهينة (وعند جهينة اخلرب اليقني ) وشرح لنا مناسبة البيت الذي يقول
فيه الشاعر:
تساءل عن حصني كل ركب

******

وعند جهينة اخلرب اليقني

 توجهنا إىل مدينة العيص حيث تعد مدينة العيص أكرب مراكز حمافظة ينبعالتابعة ملنطقة املدينة املنورة؛ مساحة حيث تبلغ  5011كيلومرتا ،تقع
مشال شرقي احملافظة على بعد  358كيلومرتا نشأت قدميا على طريق
جتارة قريش إىل الشام ومسي بطريق مأرب برتاء،
وورد ذكر العيص يف كتب السرية ،وحتيط اجلبال هبا من معظم جهاهتا ،وتتشابك فيها اجلبال ذات السفوح
املنحدرة مع عدد من األودية اليت تشكل روافد مهمة لوادي (العيص) «أضم» ،كما توجد «احلرة» وتشكل
اخلزان املستدام للمياه يف املنطقة ،ويبلغ طوهلا من الشرق إىل الغرب حنو  18كيلومرتا ومن الشمال إىل اجلنوب
حنو  55كيلومرتا.
 التقينا يف العيص بكبار رجال القرية الذين قاموا مشكورين بضيافتنا وإطالعنا على بعض األودية واملزارع فيهابعيدا عن املنطقة اليت أصاهبا الزلزال
 اجتمع اعضاء امللتقى يف متام الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء ملناقشة برنامج الرحلة توجهنا إىل ينبع البحر يف جولة حرة للتسوق******************************************

اليوم الرابع
اجلمعة  3313/5/31هــ
كان من املقرر ركوب الغواصة اخلاصة واالستمتاع مبنظر البحر إال أن األحوال اجلوية حالت دون ذلك حيث مل تكن
مناسبة للغوص فقررنا العودة إىل مكة ومجعنا احلقائب وركبنا احلافلة الساعة الثامنة والنصف صباحا تقريبا وقام
أعضاء اهليئة مشكورين بتزويدنا بوجبة اإلفطار لتناوهلا باحلافلة مع املشروبات بأنواعها  ،وصلنا إىل مكة وأدركتنا
صالة اجلمعة فيها
******************************************

شكر وتقدير
إن احلفاوة والتكريم وكرم الضيافة وحسن االستقبال الذي ملسناه من األساتذة الفضالء د /عقيلي ضيف اهلل
خواجي و االستاذ  /خالد سيبيه و االستاذ /حممد امحد املزين و األستاذ /امحد دغاس و االستاذ /طالل
داغستاني الذين قاموا مبرافقتنا طوال برنامج الرحلة جيعلنا مدينني هلم بالشكر والتقدير والدعاء هلم بان يبارك اهلل
جهودهم وان يوفقهم ملا حيب ويرضى.
كما ال يفوتين أن اشكر سعادة األستاذ  /عبد احلميد كاتب الذي أتاح لنا فرصة املشاركة يف هذه الزيارة والشكر
موصول لسعادة العميد املتقاعد عبد اهلل صدقة مغربي ليس فقط ألنه املنسق الرائع بل ألنه كان دائما حياول
إشاعة روح الفكاهة واملرح بني أعضاء امللتقى طوال برنامج الرحلة  ،كما اشكر املرشد الثقايف للرحلة األستاذ/
صدقه براشي على جهوده املشكورة يف إعداد املسابقة الثقافية واملعلومات الوافية عن حمافظة ينبع واهليئة امللكية
والشكر موصول لالستاذ /حسني احلسيين و مجيع األعضاء على روح احملبة والتعاون اليت سادت بيننا.
وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثريا
أخوكم
أ /هشام حممد صديق خوندنه

