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“إنه أكبر مشروع 
قمنا بتنفيذه. 

لقد حرصنا ىلع 
زيادة إجمالي 

الطاقة اإلنتاجية 
للمصنع أربعة 

أضعاف.”
- الدكتور نبيل العاشوري

�شاعف م�شنع العا�شوري للطاقة والت�شالت وال�شناعات املعدنية من طاقته الإنتاجية ب�شكل ملمو�س لتلبية الطلب على منتجاته مثل الدرابزينات اجلانبية

 اإن ما كان ور�شة حديد �شغرية يف يوم ما قد اأ�شبح الآن جممًعا ت�شنيعًيا رئي�شًيا يف الريا�س

والصناعات  واالتصاالت  للطاقة  العاشوري  مصنع  ىلع  ملموًسا  تأثيًرا  الرياض  قطار  ملشروع  كان  لقد 
املعدنية ، الشركة السعودية التي تتولى تصنيع املنتجات الحديدية املستخدمة ىلع املسارات 1 و2 و3. 

سلسلة اإلمدادات

إرساء معايير للصناعة

لتحقيق  قوية  دفعة  ميثل  �إنه  �مل�شروع  هذ�  �أثبت 

�لنمو على جميع �مل�شتويات يف م�شنع �لعا�شوري 

�لذي  �ملعدنية  و�ل�شناعات  و�الت�شاالت  للطاقة 

�مل�شتخدمة  �حلديدية  �ملنتجات  بت�شنيع  يقوم 

قطار  م�شروع  من  و3  و2   1 �مل�شار�ت  على 

�لريا�ض  �ئتالف  من  كل  ينفذه  و�لذي  �لريا�ض 

نيو موبيليتي و�ئتالف باك�ض. 

يقع جممع �لت�شنيع �الأكرث تطورً� �لذي متلكه 

بالريا�ض،  �لثانية  �ل�شناعية  �ملدينة  �ل�شركة يف 

وي�شم �أحدث �لتجهيز�ت و�لتقنيات �ملتطورة. 

�لريا�ض  قطــار  م�شــروع  تاأثري  ويبدو 

�ل�شركــة  ن�شـاط  على  و��شًحــا  �مل�شتوى  عاملي 

و�أعمــالها، حيث ي�شيــر �لعمـــل علـــى قدم و�شـــاق 

يف �شاحــات �لت�شنيع.

رئي�ض  �لعا�شوري،  نبيل  �لدكتور  ويو�شح 

جمل�ض �إد�رة �ل�شركة و�لذي قاد جهود تطويرها 

ر�ئد  م�شنع  �إىل  متو��شعة  جتارية  �شركة  من 

�لكابالت  �إد�رة  و�أنظمة  �حلديدية  للهياكل 

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �الت�شاالت  و�أبر�ج 

وخارجها، مدى تاأثري هذ� �مل�شروع �لعمالق على 

كل من مدينة �لريا�ض وعلى �ململكة باأكملها. 

به  تتمتع  �لذي  �لتح�شر  مدى  يعك�ض  »�إنه 

�لبالد،« كما يقول. »هذ� �إىل جانب دوره �لر�ئد يف 

تعزيز �لتو��شل وربط �لنا�ض ببع�شها �لبع�ض. �إنه 

من �ملثري لالإعجاب حًقا �أن يتم بناء �شتة م�شار�ت 

يف نف�ض �لوقت. وب�شبب حجم �مل�شروع و�شخامته، 

فقد �كت�شبنا �لكثري من �خلربة �أثناء �لعمل.«  

للطاقة  �لعا�شوري  م�شنع  جممع   يعترب 

�أكرب جممعات  و�الت�شاالت و�ل�شناعات �ملعدنية 

ت�شنيع �حلديد و�أكرثها تطوًر� وتكامال من نوعه 

يف �ل�شعودية. لقد حتول من جمرد ور�شة �شغرية 

للحديد منذ 30 عاًما �إىل �شرح �شناعي عمالق 

يتمتع ب�شمعة رفيعة �مل�شتوى.

�كت�شبتها  �لتي  �لو��شعة  �خلربة  �أن  وال�شك 

�ل�شركة طو�ل م�شرية منوها خالل �أول عقدين، 

�لوطنية  �لتطوير  م�شاريع  دعم  يف  وجهودها 

عميقة  تعليمية  جتربة  عن  �أثمرت  قد  و�ملحلية 

�أكرب  »�إنه  �لقطار.  م�شروع  طرح  مع  خا�شة 

نبيل  �لدكتور  يقول  كما  بتنفيذه،«  قمنا  م�شروع 

�لعا�شوري، رجل �ل�شناعة �ملخ�شرم �لذي ميلك 

و�بنه  هو  يقود  و�لذي  �لقطاع،  يف  و��شعة  خربة 

نائب �ملدير �لعام �أ�شرف نبيل �لعا�شوري و�ملدير 

كافة  عرب  �ل�شركة  �لعا�شوري  عيد  م.  �لتنفيذي 

�ل�شعوبات و�لتحديات. 

�لطاقة  �إجمايل  زيادة  على  حر�شنا  »لقد 

�الإنتاجية للم�شنع �أربعة �أ�شعاف �إىل 1200 طن 

من  �لطلب  يف  �ملفاجئ  �الرتفاع  لتلبية  �شهرًيا 

جانب م�شروع �لقطار على �لدعامات �حلديدية، 

وحو�جز  و�لتجهيز�ت،  �جلانبية،  و�لدر�بزينات 

�لكابالت  حامالت  و�أنظمــة  �ل�شــوت،  عزل 

كما  �لثالثة،«  �مل�شار�ت  يف  تركيبــها  يتم  و�لتي 

يقول م�شيًفا.

على  )وت�شرف  وحده   3 للم�شار  »بالن�شبة 

نقوم  موبيليتي(،  نيو  �لريا�ض  �شركة  تطويره 

بتوريد وتركيب كافة در�بزينات �ليد، ودر�بزينات 

لنحو  �لكابالت  وحامالت  و�ملما�شي،  �حلماية، 

26 كم من �جل�شور على جانبي �ل�شكة.«  

للطاقة  �لعا�شوري  م�شنع  قام  �الآن  وحتى 

�أكرث  بتوريد  �ملعدنية  و�ل�شناعات  و�الت�شاالت 

�مل�شنوع  �حلديد  منتجات  من  طن  �ألف   25 من 

كما  �لثالثة.  �مل�شانع  خالل  من  �لقطار  مل�شروع 

مد�ر  على  وفني  مهند�ض   500 من  �أكرث  عمل 

�ل�شاعة يف �مل�شانع للتاأكد من �أن �ملنتجات تتو�فق 

فرق  �ن�شغلت  بينما  �لدولية،  �ملعايري  �أعلى  مع 

�لعمل يف �ملو�قع برتكيب �لهياكل بكفاءة عالية.

�إن جناح م�شنع �لعا�شوري للطاقة و�الت�شاالت 

و�ل�شناعات �ملعدنية يف تلبية �حتياجات �لطلب 

يقت�شر  ال  �لقطار  م�شروع  جانب  من  �لهائل 

عمليات   - �حلديد  ت�شنيع  يف  �ملرونة  على  

�إىل  �أبر�ج �الت�شاالت  �ن�شيابية �شل�شة من  �إنتاج 

فريق  قدرة  على  ا  �أي�شً بل  �لقطار-  منتجات 

�الإد�رة على �كت�شاف فر�ض �الأعمال �جلديدة.

ويوؤكد رئي�ض جمل�ض �الإد�رة �أن �حلجم �لكبري 

مل�شروع �لقطار كان مبثابة نقلة و��شعة الأعماله.

�أن  فكرنا  �مل�شنع،  �أ�شحاب  »باعتبارنا 

�لقطار  م�شروع  يف  بالعمل  و�لتز�منا  م�شاركتنا 

�إما �شيوؤدي �إىل �الرتقاء بال�شركة �إىل م�شتويات 

�أعلى �أو �شيوؤدي �إىل و�شعنا يف موقف �شعب.« 

ومعارفنا  �لو��شعة  خرب�تنا  باأن  �أفخر  »و�إنني 

�مل�شاركة  بد�أنا  �أن  منذ  �كت�شبناها  �لتي  �لعميقة 

من  وهذ�  عالية.  م�شتويات  �إىل  بنا  �رتقت  قد 

 2030 �لتاأثري على روؤيتنا للم�شتقبل وروؤية  �شاأنه 

للمملكة �لعربية �ل�شعودية بكل تاأكيد.« 

مفاجئ  ب�شكل  �الإنتاجية  �لطاقة  زيادة  �إن 

باإمكانيات  �الإميان  من  كبرًي�  قدًر�  تتطلبت 

�ملاكينات  يف  �جلديدة  و�ال�شتثمار�ت  �ل�شركة 

تدريبية  بر�مج  تقدمي  يتعني  وكان  و�لعمالة. 

وت�شهيل  بل  و�لقد�مى،  �جلدد  للموظفني 

�لعمليات يف �ل�شركة باأكملها.

�إىل  متو�شطة �حلجم  �شركة  »لقد حتولنا من 

موؤ�ش�شة كبرية. وهذ� كان له تاأثري على كل �شيء 

�أنه منحنا �لثقة يف �لعمل  ولكن �الأهم من ذلك 

على م�شتويات �أعلى يف �مل�شتقبل،« كما يو�شح. 

و�الت�شاالت  للطاقة  �لعا�شوري  م�شنع  ويعد 

للجودة  مر�دًفا  ��شًما  �ملعدنية  و�ل�شناعات 

و�العتماديــــة،  �ملتميزة  �لعمالء  وخدمة  �لعالية 

مع  وطيدة  بعالقات  �ل�شركـــة  تتمتــــع  حيث 

عمالء م�شروع �لقطار. 

»�ئتالف �ل�شركات يعرفنا جيًد� ويثق بنا،« كما 

يف  باأنه  م�شيًفا  �لعا�شوري،  نبيل  �لدكتور  يقول 

�الإنتاج �ملرتبطة  ظل قرب �النتهاء من عمليات 

مب�شروع �لقطار خالل �ل�شهور �لقليلة �لقادمة، 

فاإن �ل�شركة تعتزم �لبحث عن �لفر�ض �مل�شتقبلية 

مع روؤية 2030 للمملكة �لعربية �ل�شعودية. 

مل�شاريع  مرجعية  نقطة  �الآن  �أ�شبحنا  »لقد 

يف  وندر�ض  وجدة.  مكة  يف  �لقادمة  �لقطار�ت 

خا�ض  ق�شم  تاأ�شي�ض  �إمكانية  �حلايل  �لوقت 

حيث  �حلديدية،  �لهياكل  لرتكيبات  للمقاوالت 

�أن معظم عمالئنا من �ل�شركات �لكربى تطلب 

منا ذلك،« كما يقول رئي�ض جمل�ض �الإد�رة. 

ب�شمة  ترك  قد  �لعا�شوري  م�شنع  �أن  ال�شك 

و��شحة على مدينة �لريا�ض، و�أن منتجاته من 

�جلانبية،  و�لدر�بزينات  �حلديدية،  �لدعامات 

و�أنظمة  �ل�شوت،  عزل  وحو�جز  و�لتجهيز�ت، 

حامالت �لكابالت �شت�شفي مظهًر� عملًيا ور�قًيا 

�شوف يلفت �نتباه م�شتخدمي �لقطار يف �مل�شتقبل 

من  جديد  ف�شل  يبد�أ  �شوف  وبعدها  �لقريب. 

م�شرية جناح �ل�شركة.


