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 التغليف واخلامات احمللية

 

وارداتهـا  العامل عموًما بصفة مستمرة مبحاولة تقلـيإ   تهتم دول

وزيــادة صــادراتها وخصوًصــا يف بعــ  املــواد املســتهلكة, والســوق   

 احمللية يف اململكة تعـج مبختلـف أنـواع السـلع االسـتهالكية ابتـداءً      

باملواد االلكرتونية املعقـدة, وهـذه السـلع     من املواد الغذائية وانتهاًء

املعروضــة يوجــد فيهــا الكــثري مــن املنتجــات احملليــة, ولكنهــا مــع    

ف قــد تعتمــد يف جزئيــات رئيســية منهــا علــح مــواد مســتوردة,   األســ

وهــذا بالتــالي خيفــ  مــن النــاتج احمللــي والــربح العائــد لالقتصــاد     

الـــوطين مـــن تلـــك املنتجـــات, وبقـــدر مـــا يضـــاف هلـــا مـــن جزئيـــات 

مستوردة فإن الناتج منها يضعف واالستفادة احملليـة تقـل وال بـد مـن     

 مدامه مــن املــواد اخلــا دراســات جــادة الســتخدام مــا ميكــن اســتخ   

ــح ســبيل      ــك الصــناعات وإحالهلــا  ــل املســتورد, فعل احملليــة يف تل

كــبرًيا  لتعبئــة والتغليــف يف اململكــة جــزًءاملثــال, تشــكل صــناعة ا

ــة وتغليــف املــواد   نمــن الصــناعات احملليــة ب نواعهــا املختلفــة مــ   تعبئ

ك مـروًرا  وغـري ذلـ   ءالغذائية إىل تعبئة املنتجات البرتوليـة ومـواد البنـا   

ب نواع املنتجات املختلفة احملتاجة إىل هذه الصناعة, وهذه الصناعة 
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ــوادٍ   ــح مـ ــد علـ ــب تعتمـ ــل     يف الغالـ ــارج, مثـ ــن اخلـ ــتوردة مـ ــام مسـ خـ

الكرتــون واألملنيــوم والصــفائح املختلفــة, ولــو وجهــت بعــ  تلــك        

الصــــناعات املعتمــــدة علــــح التعبئــــة والتغليــــف الســــتخدام مــــادة       

كبرية علح االقتصاد احمللي خصوًصا أننا البالستيك لوفرت مبالً 

بل ومنتج فـائ  نسـعح دائًمـا     ,نعلم أن مادة البالستيك منتج  لي

لتســــويقه يف العــــامل اخلـــــارجي, بينمــــا ميكننـــــا أن نزيــــد مـــــن     

االســـتهالك احمللـــي لـــه بتوجيـــه الشـــركات الكـــرب  باململكـــة       

خـام يف التغليـف خصوًصـا,     لالعتماد عليـه قـدر اإلمكـان كمـادةٍ    

ومن أمثلـة هـذه الشـركات شـركات تعليـب املرطبـات والعصـريات        

ــيارات     ــوت السـ ــاج زيـ ــركات إنتـ ــان, وشـ ــة وشـــركات األلبـ املختلفـ

وتشحيمها, والشركات الزراعية, كما أن هـذه املـادة ميكـن أن    

, أو يف بتدخل يف مواد البناء أحياًنا عوًضا عن األملنيـوم أو األخشـا  

ليت تستهلك كميات كـبرية مـن   مسنت أو غريها, واتغليف مادة األ

ــورق أو      ــن الــ ــت مــ ــواء كانــ ــراض ســ ــذه األغــ ــتوردة هلــ ــواد املســ املــ

واسـع يتطلـب    نطـاق   حالكرتون, وال شـك أن دخـول هـذا املنـتج علـ     

كيميائيــة و ربيــة ودراســات تســويقية, وحســب   حبــوم ودراســاٍت

ــك الدراســات قــد تكــون موجــودة      إطَّ ــإن بعــ  تل العــي القاصــر ف

اكـــز األحبـــام والدراســـات والشـــركات    بالفعـــل لـــد  بعـــ  مر  

الكرب  السعودية, مبا يتناسـب مـع االحتياجـات املختلفـة للتصـنيع      
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وللتغليف, كما أني ال أشك أن وزارة الصناعة والكهرباء وغريهـا  

لة عن التصنيع ومتعلقاته لديها اهتمامات قدميـة  ؤومن اجلهات املس

ة إىل مبثـــل هـــذا األمـــر, ولكـــن هـــذا األمـــر يظـــل حباجـــة مســـتمر 

حتريــك الشــركات املنتجــة الختــاذ هــذا االجتــاه والســعي اجلــاد يف  

توفري األموال علح االقتصاد احمللي واملساعدة يف توجيه االستهالك 

ت الكـرب , واهلل  احمللي إىل منتج  لـي عـن طريـل تلـك الشـركا     

 من وراء القصد.

 

       

 

 

 

 

 

 

 


