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 .١نطاق برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

.١أ وصف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية
أقـ ّـرت لجنــة اإلدارة االســتراتيجية التابعــة لمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ميثــاق برنامــج
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بتاريــخ  25رمضــان  1438هـــ الموافــق  15يوليــو
 2017م ،مــع تكليــف البرنامــج بتحويــل المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية
عالميــة فــي مجــاالت النمــو الواعــدة (والتركيــز علــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة) ،بمــا يو ّلــد فــرص
عمــل وافــرة للســعوديين ،ويعـ ّـزز الميــزان التجــاري ،ويعظــم المحتــوى المحلــي.
يركــز البرنامــج علــى أربعــة قطاعــات رئيســية وهــي الصناعــة ،والتعديــن ،والطاقــة ،والخدمــات
اللوجســتية ،والعديــد مــن الممكنــات بمــا فــي ذلــك تطويــر األنظمــة والتشــريعات ،والتمكيــن
المالــي ،والبنيــة التحتيــة ،واألراضــي الصناعيــة ،والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة ،والبحــث
والتطويــر واالبتــكار.

التطلعات
يطمح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى؛
•تحويــل المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ومركــز عالمــي للخدمــات اللوجســتية فــي
قطاعــات النمــو الواعــدة (مــع التركيــز علــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة)
•توفير فرص عمل مهمة للسعوديين
•تحسين الموازين التجارية في المملكة
•زيادة المحتوى المحلّي
شكل  :1-1تطلعات البرنامج

مجاالت التركيز
رئيسية:
يركز البرنامج على أربعة قطاعات
ّ

الصناعة

التعدين

الطاقة

الخدمات اللوجستية

كما يركز على تصميم وتوفير العوامل التمكينية المطلوبة بما في ذلك:

صورة المملكة من خالل األقمار الصناعية

األراضي الصناعية

تطوير األنظمة
والتشريعات

التمكين المالي

البنية التحتية

المناطــق اإلقتصادية
الخاصــة ،والرقمنة

البحث والتطوير
واالبتكار

العوامل التمكينية األخرى
(بما في ذلك بناء القدرات)

شكل  :2-1مجاالت تركيز البرنامج
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

•الصناعة

•الخدمات اللوجستية

يتولــى برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية تطويــر القطــاع الصناعــي
بصــورة شــاملة ،بمــا فــي ذلــك:

مركــزا
يهــدف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى جعــل المملكــة
ً
رئيســية وهــي:
لوجســتيا عالميــ ًا مــع التركيــز علــى ثالثــة عناصــر
ّ
ً

1.1تطويــر الصناعــات الواعــدة والتنافســية وزيــادة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
والتوظيــف (بمــا يشــمل صناعــة الســيارات ،والصناعــات الدوائيــة ،واللــوازم الطبيــة ،وغيرهــا).
2.2توطين الصناعات العسكرية
3.3توسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز
4.4تطوير الصناعات الغذائية
5.5زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي
6.6االستزراع المائي

1.1إنشاء منصة للتصدير.
2.2إنشاء منصة توزيع إقليمية.
3.3تأسيس شبكة توزيع داخلية فعالة لتمكين سالسل التوريد الصناعية والخدماتية.

•التعدين
1.1يهــدف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى تطويــر قطــاع التعديــن
وزيــادة مســاهمته فــي االقتصــاد الوطنــي .ويغطــي البرنامــج جميــع مراحــل سلســلة
القيمــة مــن االستكشــاف إلــى التعديــن والصناعــات الوســيطة.

•الطاقة
يستهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في مجال الطاقة مايلي:
1.1زيــادة إنتــاج الغــاز ورفــع ســعة شــبكات التوزيــع والعمــل علــى الحفــاظ علــى تنافســية قطــاع
الصناعــة مــن خــال أســعار الطاقــة
2.2تعزيــز تنافســية قطــاع الكهربــاء مــن خــال إعــادة هيكلــة القطــاع وتحســين كفــاءة توليــد
واســتهالك الكهربــاء
3.3تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني

وتهــدف هــذه المكونــات مجتمعــة إلــى تحســين مســتوى البنيــة التحتيــة وشــبكة النقــل
وتحســين معاييــر الخدمــات اللوجســتية مــن أجــل تعزيــز خدمــات الشــحن ونقــل الــركاب وتحويــل
المملكــة إلــى منصــة لوجســتية عالميــة قــادرة علــى االســتفادة مــن موقعهــا الجغرافــي.

تــم العمــل والتعــاون مــع أكثــر مــن  15فريــق يعمــل علــى المكونــات الفرعيــة لبرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية لتحقيــق تضافــر الجهــود بيــن القطاعــات المختلفــة
وذلــك مــن خــال إقامــة عــدد مــن ورش العمــل بمشــاركة أكثــر مــن  20جهــة معنيــة ،باإلضافــة
إلــى التواصــل المســتمر مــع كل فريــق عمــل خــال مرحلــة التخطيــط.
كمــا وقــد تــم االســتفادة مــن التجــارب الحاليــة والســابقة ألكثــر مــن  40دولــة و مشــاركة أكثــر مــن
 100خبيــر مــن مختلــف المجــاالت ،ومراجعــة أكثــر مــن  500وثيقــة مــن مصــادر أكاديميــة وخاصــة
وعامــة
مســعى شــامل مــع عــدد مــن الجهــات ذات العالقة/الفــرق لالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة
والخبــراء العالمييــن
العمل مع كافة الجهات ذات العالقة المعنية...

 ...واستخالص العبر من تجاربها جميع ًا

مباشرا
عضوا
اكثر من ٥٠
ً
ً
في الفريق

فريقا يعملون
اكثر من ١٤
ً
على مكونات برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية

تنظيم اكثر من  ٢٠ورشة
عمل بشأن التكامل المتعدد

مراجعة اكثر من  ٥٠٠مستند
من مصادر أكاديمية  ،خاصة
وعامة

اكثر من  ٢٠جهة ذات عالقة
في البرنامج

استشارة أكثر من  ١٠٠خبير
يتمتعون بمعرفة عميقة

االستفادة من دروس اكثر
من  ٤٠دولة

تطوير و مناقشة اكثر من
 ٤٥٠مخطط مبادرة

شكل  :3-1األطراف والجهات المعنية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والدروس المستفادة
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.1ب أهداف المستوى الثالث ذات العالقة المباشرة
يهــدف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى تحقيــق أحــد عشــر ()11
هدفــا مــن أهــداف رؤيــة المملكــة  .2030وقــد ربــط
هدفــا مباشـ ًـرا مــن أصــل ســتة وتســعون ()96
ً
ً
البرنامــج األهــداف المباشــرة مــع القطاعــات الرئيســية األربعــة ،باإلضافة إلى المحتــوى المحلي
والممكنــات ،كمــا يتضــح في الشــكل :4-1

أهداف رؤية  ٢٠٣٠المباشرة من هذا البرنامج

.1ج أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير
المباشرة
يغطــي برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية  23هــدف غيــر مباشــر مــن
المســتوى الثالــث ضمــن رؤيــة  2030كمــا يتضــح فــي (شــكل :)5-1

يهدف البرنامج لدعم وتحقيق  ٢٣هدف بطريقة غير مباشرة ()٢/٢
٣.١.١

٢.٤.٣

تسهيل ممارسة األعمال (من النواحي حماية وتهيئة المناطق الطبيعية
(مثل الشواطئ والجزر و المحيطات
التنظيمية على وجه الخصوص)
الطبيعية)
الطاقة

الخدمات اللوجستية

الصناعة

٣.٢.٢

٣.٥.١

توطين الصناعات الواعدة

زيادة مساهمة
مصادر الطاقة المتجددة
في مزيج الطاقة

٣.٥.2

توطين الصناعات العسكرية

٣.٢.5

٣.٢.٣

تطوير الصناعات المرتبطة
بالنفط والغاز

٣.٣.3

التعدين

٣.٣.١

تعظيم القيمة المتحققة
من قـطـاع التــعـديــن
واالستفادة منها

٣.٣.٤

رفع سعة إنتاج وتوزيع الغاز إنشاء وتحسين أداء المراكز
اللوجستية

٣.٢.٤

تحسين الربط المحلي
واإلقليمي
والدولي لشبكات التجارة
والنقل

رفع تنافسية قطاع الطاقة

المحتوى المحلي
٣.٣.٧

رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية

٦.2.١

تعزيز تركيز الشركات على مسؤوليتها
االجتماعية

٣.١.٣

٣.١.٢

خصخصة مجموعة مختارة من الخدمات تقديم أصول مملوكة للدولة للقطاع
الخاص
الحكومية

٣.١.6

جذب االستثمارات األجنبية المباشرة

٣.٦.3

٣.١.٧

شكل  :4-1أهداف المستوى الثالث ذات العالقة المباشرة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

٣.١.٥

تمكين المؤسسات المالية من دعم
نمو القطاع الخاص (السوق الثانوية)

٣.٦.٢

٣.٣.٢

تنمية االقتصاد الرقمي

٦.٢.٢

تعزيز اهتمام قطاعات األعمال
باستدامة االقتصاد الوطني

٣.١.٤

ضمان إنشاء سوق مالية متقدمة
(السوق األساسية)

٣.٦.١

تطوير العالقات االقتصادية مع
الشركاء العالميين

تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية

الدفع بمسيرة التعاون بين دول
مجلس التعاون الخليجي

٤.١.3

٣.٧.٢

٣.٧.١

تحسين مخرجات التعليم األساسية

الممكنات
إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن االقتصادية

٤.٣

توليد الوظائف من خالل المنشأت
الصغيرة والمتوسطة والجهات
الصغرى

٢.٤.١

الحد من التلوث بمختلف أنواعه (مثل
الهواء و الصوت و الماء والتربة)

٤.١.6

تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى
وعالميا
إقليميا
شركات رائدة
ً
ً

٤.١.٥

المواءمة بين مخرجات التعليم
واحتياجات سوق العمل

توفير معارف نوعية للمتميزين في
المجاالت ذات األولوية

٤.١.7

٤.٣.١

دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز
عالميا
ريادتها
ً

٤.١.٤

تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية
(مثال الجامعات)

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة
التوسع في التدريب
المهني لتوفير احتياجات سوق العمل األعمال
شكل  :5-1األهداف ذات العالقة الغير المباشرة من المستوى الثالث المرتبطة ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
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.2أ طموحنا في 2030
يســعى برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة و الخدمــات اللوجســتية إلــى تحويــل المملكــة إلــى
وجهــة صناعيــة رائــدة ومركــز عالمــي للخدمــات اللوجســتية .لتحقيــق هــذا الهــدف ،تحتــاج
المملكــة إلــى منهــج جديــد للنمــو ،يرتكــز علــى اســتفادة أفضــل مــن ميزاتهــا التنافســية ،وزيــادة
مشــاركة القطــاع الخــاص وتحقيــق عوائــد اقتصاديــة مســتدامة( .القســم 4أ يعالــج منهــج النمــو
الســابق للمملكــة ومنهــج النمــو المقتــرح بمزيــد مــن التفاصيــل).
لتحقيــق هــذه الرؤيــة ،وضــع البرنامــج تطلعــات محــددة لمؤشــرات االقتصــاد الكلــي وكذلــك
القطاعــات الفرديــة:

•تطلعات االقتصاد الكلي:

وضع البرنامج تطلعات لزيادة ستة مقاييس لالقتصاد الكلي ،وهي:
•مساهمة إجمالي الناتج المحلي
•وظائف القطاع الخاص
•الصادرات
•مساهمة المحتوى المحلي
•االستثمارات الغير حكومية
•العوائد اإلضافية الغير النفطية
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لقــد أخــذت االســتراتيجيات المعــدة مــن قبــل مختلــف القطاعــات بعيــن االعتبــار التنــوع الجغرافــي
وتوزيــع مواردهــا الطبيعيــة والبشــرية فــي تصميــم مبادراتهــا المختلفــة ،ممــا يجعــل مــن
البرنامــج أداة فعالــة فــي تحقيــق تنميــة متوازنــة بيــن مختلــف جهاتهــا.
ـبيا ،مــع تزايــد
ـارا لهــذا المنطــق ،فــإن التوزيــع المجالــي آلثــار البرنامــج ســيكون متواز ًنــا نسـ ً
اعتبـ ً
التأثيــر المحلــي للقطاعــات ،كالطاقــة و التعديــن .كمــا أن بعــض الجهــات التــي قــد تحتكــر بعــض
نظــرا لخصوصيتهــا التنافســية والمــوارد الموجــودة بهــا ،فعلــى ســبيل المثــال،
القطاعــات
ً
ســتتركز مســاهمة اإلســتزراع الســمكي بشــكل أساســي فــي الغــرب ،مقيــدة بالخــط الســاحلي
علــى البحــر األحمــر ،بينمــا ســيتجلى أثــر تجمعــات الســيارات أكثــر فــي المــدن الصناعيــة فــي
الشــرق مثــل الجبيــل .وعلــى غــرار ذلــك ،ســيتجمع أثــر التعديــن العــام حــول المــوارد الطبيعيــة
بينمــا ســيعتمد أثــر التعديــن علــى المــوارد التــي ســيعمد القطــاع الخــاص علــى اكتشــافها أوالً.
مكونــات أخــرى مثــل الخدمــات اللوجســتية والطاقــة علــى مســاحة
علــى صعيــد آخــر ،ســتؤثر
ّ
جغرافيــة أوســع لكونهــا تــؤدي دور تمكينــي مهــم .مثـ ًـا يســتوجب علــى المكــون اللوجســتي
حــد أدنــى مــن البنيــة التحتيــة األساســية فــي مختلــف أنحــاء المملكــة و تمكيــن حركــة
إنشــاء ّ
األشــخاص والبضائــع بســهولة بيــن مختلــف الجهــات.
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.2ب إلتزاماتنا في ٢٠٢٠

يغطي البرنامج كافة أرجاء المملكة

إن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة و الخدمــات اللوجســتية هــو برنامــج بعيــد المــدى يهــدف
إلــى تطويــر فعــال و قــوي للقطاعــات الصناعيــة التقليديــة و الحديثــة ،ممــا ســيجعل غالبيــة
آثــاره ال تظهــر إال بعــد ســنة ٢٠٢٠
ومــع ذلــك ،فــإن البرنامــج ســيتبع منهجيــن متكامليــن لتحقيــق آثــار اقتصاديــة إيجابيــة ملموســة
خــال الســنتين القادمتيــن:

ﻋﺮﻋﺮ
اﻟﺠﻮف

رﻓﺤﺎء

اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﻜﺎﻛﺎ

ﺗﺒﻮك

ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ
اﻟﺪﻣﺎم

اﻟﺰﻟﻔﻲ
اﻟﺮﻳﺎض

ﺑﺮﻳﺪة

ﺗﺒﻮك

ﺣﺎﺋﻞ

اﻟﻘﺼﻴﻢ
اﻟﺮس

اﻟﺪوادﻣﻲ

اﻟﺨﺮج

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻳﻨﺒﻊ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻋﻔﻴﻒ

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
اﻓﻼج

ﻣﻜﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻒ

وادي اﻟﺪواﺳﺮ

ﺑﻴﺸﺔ

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﺛﻮل
ﻣﻜﺔ
ﺟﺪة

ﻋﺴﻴﺮ
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت
ﻧﻘﺎط ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود
ﻃﺮق ﻧﻘﻞ ﻣﺰدوﺟﺔ

ﻧﺠﺮان
ﺷﺮورة

ﺧﻤﻴﺲ
ﻣﺸﻴﻂ
أﺑﻬﺎ

ﺟﺎزان

ﺟﺎزان

اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ )اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ(

اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ )اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ(

شكل  :1-2تطلعات البرنامج المناطقية :النقاط الرئيسة المحددة
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ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  /اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻮاﻧﺊ
ﻣﻄﺎرات
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ )اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ(

1.1تسريع إنجاز بعض المبادرات المحددة ،خصوصا مبادرات ذات المكاسب السريعة
لقــد تــم تقييــم وتصنيــف مختلــف المبــادرات ثــم ترتيبهــم حســب األولويــة ممــا مكــن مــن
أول .مجموعــة مــن
تحديــد مجموعــة مــن المبــادرات ســريعة المكســب ( )40+ســيتم تنفيدهــا ً
هــذه المبــادرات تهتــم بتغييــر القوانيــن والتشــريعات الحاليــة مــن أجــل تمكيــن القطاعــات
الصناعيــة الحديثــة مــن ميــزات تنافســية مهمــة وتســريع تطورهــا أو دعــم جلــب اســتثمارات
جديــدة لقطاعــات تقليديــة مثــل قطــاع التعديــن الــذي تقتــرح مبــادرة تقنيــن وتحويــل أنظمته
ـجيعا لجلــب االســتثمارات األجنبيــة كمــا حــدد البرنامــج مجموعــة مــن المبــادرات األخــرى
تشـ ً
ذات اآلثــار التحفيزيــة علــى القطاعــات الصناعيــة التقليديــة (كيماويــات تخصصيــة ،تعديــن،
تصنيــع غدائــي ،اســتزراع مائــي ،إلــخ) والتــي ســتمكنها مــن تحقيــق الريــادة العالميــة أو
تســريع النمــو المحلــي .فعلــى ســبيل المثــال ،مجموعــة مــن المبــادرات ستســاهم فــي
تطويــر مــزارع طاقــة شمســية وريــاح بهــدف تحقيــق قــدرة طاقيــة مــن مــوارد متجــددة.
2.2توفير الممكنات الالزمة لمختلف القطاعات
ســيعمل البرنامــج كذلــك علــى إنشــاء ظــروف النمــو و خلــق البنيــة التحتيــة والبيئــة المالئمــة
مــن أجــل تمكيــن القطاعــات الحيويــة مــن تحقيــق نمــو ســريع فــي الســنين القادمــة
واإلســتجابة لتطلعــات البرنامــج .مجموعــة مــن المبــادرات تــم تحديدهــا فــي هــذا اإلطــار ،مــن
أهمهــا إنشــاء مركــز تطويــر القــدرات متخصــص فــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة الــذي
ســيمكن مختلــف رواد القطاعــات الصناعيــة مــن تجربــة مجموعــة مــن التكنولوجيــات الحديثــة
التــي تســاعدهم فــي زيــادة التنافســية واإلنتاجيــة ،تدشــين مفاوضــات مــع شــركاء عالمييــن
مــن أجــل إنشــاء مجمعــات صناعيــة مهمــة بالمنطقــة وإنجــاز مجموعــة مــن مشــاريع البنيــة
التحتيــة مثــل توســعة المطــارات والموانــئ والطــرق البريــة.
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.3أ التحديات األساسية
خــال الخمســة والعشــرين عامـ ًا الماضيــة ،تضاعــف حجــم قطاعــات الصناعــة والتعديــن والطاقــة
والخدمــات اللوجســتية فــي المملكــة إلــى أربعــة أضعــاف واســتطاعت المملكــة ان تصبــح موطنـ ًا
ألكبــر المصنعيــن وأكثرهــا تنافســية علــى مســتوى المنطقــة ،بــل وعلــى مســتوى العالــم،
خصوصــ ًا فــي صناعــة الكيماويــات ،واأللبــان ،وغيرهــا مــن الصناعــات األساســية .واعتمــد هــذا
النمــو المطــرد علــى تنافســية أســعار مدخــات هــذه القطاعــات ،واالعتمــاد علــى توافــر رأس
المــال والطاقــة وسياســات الدعــم الحكومــي فيمــا يخــص األراضــي والمياه .وعــززت بيئة العمل
ذات الضرائــب المتدنيــة مــن تنافســية التكاليــف ،وكذلــك سياســات ولوائــح ســوق العمــل التــي
ســهلت نمــو هــذه القطاعــات باالعتمــاد علــى عمالــة أجنبيــة بأجــور متدنيــة .وقامــت عــدد مــن
الشــركات الكبيــرة المملوكــة للدولــة بتوطيــن سالســل القيمــة ألعمالهــا وحققــت نجاحـ ًا ملحوظـ ًا
فــي هــذا الجانــب ،وعلــى رأســها شــركة أرامكــو الســعودية وســابك.
لــم تحقــق مســاعي المملكــة الســابقة تنويــع فــي مصــادر عناصــر التنافســية ،إنمــا كونــت
قاعــدة صناعيــة كبيــرة تتضمــن عــدد ًا مــن القطاعــات الصناعيــة ،إال أنهــا غيــر متنوعــة بالقــدر
الكافــي وتعتمــد علــى ميــزة انخفــاض التكاليــف ويســتدعي ذلــك االســتثمار فــي تقنيات تحســين
اإلنتاجيــة ورفــع الكفــاءة واالبتــكار لتعزيــز نمــو القطــاع الصناعــي
ويواجه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تحديات مرتبطة بثالثة عوامل:

أول ،هنالــك عــدد مــن االتجاهــات العالميــة التــي مــن شــأنها تغييــر مســتقبل الصناعــات
• ً
وأهميــة العوامــل التنافســية التــي تحــدد فــي نهايــة المطــاف االقتصــادات الرائــدة ،إذ تؤثــر
هــذه االتجاهــات علــى عوامــل التنافســية بزيــادة أهميــة بعضهــا و تقليــص أهميــة بعضهــا
األخــر .علــى ســبيل المثــال ،البحــث واالبتــكار واإلنتاجيــة تعتبــر ذات أهميــة أكبــر اآلن فــي
ضــوء التطــور التكنولوجــي .وأقــل أهميــة فــي الطاقــة أو موفوريــة الطاقــة ورأس المــال.
ثانيــا ،قامــت المملكــة بعــدد مــن اإلصالحــات المهمــة التــي وإن كانــت مهمــة لالســتدامة
• ً
الماليــة للنمــوذج االقتصــادي للمملكــة ،إال أنهــا أثــرت علــى تطــور قطاعــات الصناعــة
والتعديــن والطاقــة والخدمــات اللوجســتية .وتتضمــن هــذه اإلصالحــات تعديــل أســعار
الطاقــة ،وتغييــر هيــكل ســوق العمــل لتخفيــض االعتمــاد علــى العمالــة األجنبيــة ،وتخفيــض
الدعــم الحكومــي .وعلــى قطاعــات الصناعــة والتعديــن والطاقــة والخدمــات اللوجســتية
البحــث عــن ســبل جديــدة لالرتقــاء بتنافســيتها وتحقيــق معــدالت نمــو فــي ظــل التحديــات
الحاليــة.
•ثال ًثــا ،هنالــك عــدد مــن التحديــات الخاصــة التــي تواجــه قطاعــات البرنامــج والتــي تــم تفصيلهــا
فــي قســم ٣أ مــن الكتيبــات الخاصــة بهذه االســترتيجيات.

العامــل األول التوجهــات العالميــة التــي تؤثــر علــى الصناعــة علــى مســتوى العالــم والثانــي
هــو التغيــر بالتوجهــات االقتصاديــة الداخليــة والثالــث مرتبــط بتحديــات خاصــة بــكل قطاعــات
ومكونــات البرنامــج.
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 .٤االستراتيجية

(برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية)

نهدف إلى تحويل قطاع
الكيماويات من االعتماد على
التكلفة المنخفضة إلى التركيز
على خلق قيمة مضافة
مرتفعة
لقطة جوية ألحد المصانع بمدينة الجبيل الصناعية
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.٤أ الركائز االستراتيجية
نسعى إلى توليد أكثر من
 400ألف وظيفة في قطاع
الكيماويات.

ســاهمت الموجــة األولــى مــن التنميــة الصناعيــة فــي المملكــة فــي نمــو القطــاع بواقــع
ـتفيدة مــن مواردنــا النفطيــة
أربعــة أضعــاف خــال الســنوات الخمــس والعشــرين الماضيــة ،مسـ
ً
ومعتمــدة علــى الدعــم الحكومــي واالســتثمارات.
ً
ـدد رؤيــة  2030مســتهدفات طموحــة القتصــاد المملكــة ،بمــا فــي
وخــال المرحلــة المقبلــة ،تحـ ّ
ذلــك القطــاع الصناعــي ،الــذي يجــب أن ينمــو بوتيــرة أســرع مــن النمــو التاريخــي المســجل مــن
بــد مــن أن يترافــق النمــو مــع
أجــل المســاعدة علــى تحقيــق الرؤيــة .وفــي الوقــت نفســه ،ال ّ
مجموعــة جديــدة مــن المبــادئ التوجيهيــة كنتيجــة للديناميكيــات العالمية والمحليــة المتغيرة.
تنوعــا مــن القطاعــات
ـتنادا إلــى محفظــة أكثــر
ً
ويجــب بنــاء هــذه الموجــة الثانيــة مــن النمــو اسـ ً
وأن يقودهــا القطــاع الخــاص حيــث تضطلــع الحكومــة بــدور المم ّكــن.
وبالتــوازي ،تقلّــص االتجاهــات العالميــة ميــزة المملكــة التنافســية مــن خــال زيــادة مالءمــة
(مثــا اإلنتاجيــة ،الخدمــات اللوجســتية ،السياســات
العوامــل التــي تشــ ّكل عوائــق نســبية لهــا
ً
واللوائــح) وتقليــص أهميــة عوامــل القــدرة التنافســية التــي كانــت فــي الســابق نقطــة قــوة
(مثــا توافــر رأس المــال والطاقــة).
تقليديــة فــي المملكــة
ً
وعليــه ،وبغيــة تحقيــق النمــو المرجــو وتجــاوز التغييــرات فــي التنافســية العالميــة ،وضــع
"برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية" خطــة نمــو جديــدة قائمــة علــى أربــع
ركائــز إســتراتيجية:
•االستفادة من/تعظيم العوائد من مواردنا الطبيعية
•دعم الطلب والمكانة لتعزيز القطاعات التنافسية اإلستراتيجية
•توفير "منظومة تمكينية" للشركات للتنافس بفعالية على الصعيد اإلقليمي والعالمي
•دعــم االبتــكار التكنولوجــي وانتشــار الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن أجــل تحســين اإلنتاجيــة
والحفــاظ علــى تنافســية القطاعــات ذات األولويــة
ـد كبيــر وتغطــي أربعة
وتترجــم هــذه الركائــز بأربعــة وعشــرين مكو ًنــا مترابطــة فيمــا بينهــا إلــى حـ ّ
قطاعــات رئيســية إلــى جانــب دعــم المحتــوى المحلــي المطلوب وعناصــر التمكين.

محطة تكرير النفط
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•الموجة األولى من التطور الصناعي
ازدادت مســاهمة قطاعــات الصناعــة والخدمــات اللوجســتية والتعديــن والطاقــة فــي المملكــة
فــي إجمالــي الناتــج المحلــي بواقــع  4أضعــاف علــى مــدى الســنوات الخمســة والعشــرين
الماضيــة ،لتــزداد الحصــة مــن مــا يقــارب  %9مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي  1990إلــى حوالــي
ويعــزى هــذا النمــو إلــى  3مكونــات رئيســية:
 %17فــي ُ .2016
•تر ّكــز فــي الهيدروكربونــات ،مــن خــال التكامــل الرئيســي بخاصــة فــي البتروكيماويــات،
البالســتيك والمطــاط

الناتج المحلي اإلجمالي لقطاعات البرنامج :بالمليون ريال سعودي،أسعار عام ٢٠١٠

الناتج المحلي اإلجمالي لقطاعات البرنامج
بالمليون ريال سعودي ،أسعار عام ٢٠١٠

 ٪إجمالي حصة القطاعات من
الناتج المحلي اإلجمالي لعام ٢٠١٦

١

428.000

إجمالي البرنامج

16.8

الصناعة

9

الخدمات
اللوجستية

3.9

التعدين

2,6

الطاقة

1,2

CAGR
5.4%

•دعــم حكومــي مك ّثــف علــى شــكل إعانــات الطاقــة ،اســتثمارات عامــة فــي القطاعــات مــن
خــال المنشــآت المملوكــة للدولــة وتطويــر مك ّثــف للبنيــة التحتيــة
•أنظمــة وسياســات عمالــة أجنبيــة مالئمــة تســاعد القطاعــات علــى اســتقطاب القــوى
العاملــة الضروريــة بمعــدالت تنافســية لتمكيــن النمــو

زادت مســاهمة قطاعــات الصناعــة والخدمــات اللوجســتية والتعديــن والمرافــق
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة بأربعــة أضعــاف علــى مــدى الســنوات الـــ٢٥
الماضيــة

9.3
103,000
1990

1995

2005

2000

2010

2016

البتروكيماويات

اآلالت والمعدات

المطاط/البالستيك /التغليف

األقمشة

صناعات أخرى

الكهرباء

األدوية

الطعام والشراب

النقل

المعادن

التعدين

الخدمات اللوجستية

الطاقة
 .١تشــمل قطاعــات البرنامــج الصناعــة والطاقــة والتعديــن والخدمــات اللوجســتية | المصــدر :الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،المملكــة
العربيــة الســعودية ،البنــك الدولــي

المنهج السابق لتحقيق التنمية الصناعية

التركيز على الميزات
التنافسية للهيدروكربون
(مثل البتروكيماويات)

الدعم الحكومي مثل:
تطوير األراضي الصناعية
واالستثمارات في الطاقة
والمياه

القوى العاملة الوافدة
مع وضع أنظمة وسياسات
عمل مالئمة

شكل  :1-4منهج النمو التاريخي للمملكة
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•الموجة الثانية من التنمية الصناعية :أسرع وتتمتع بمبادئ
توجيهية جديدة على ضوء االتجاهات الجديدة
ـي
ـدد رؤيــة  2030مســتهدفات طموحــة للغايــة مــن أجــل المملكــة ،حيــث تتطلــب نمــو قطاعـ ْ
تحـ ّ
الصناعــة والخدمــات اللوجســتية بوتيــرة أســرع مــن النمــو التاريخــي مــن أجــل المســاعدة علــى
تحقيــق هــذه الرؤيــة .وتتطلــب التغييــرات المحليــة أن تقــوم هــذه الموجــة الثانيــة مــن التنميــة
الصناعيــة علــى مجموعــة جديــدة مــن المبــادئ التوجيهيــة .وعلــى وجــه الخصــوص:
•تركيز النمو على محفظة متنوعة من القطاعات قائمة على ميزة تنافسية مستدامة
•أن يقود القطاع الخاص دفة النمو ،حيث تضطلع الحكومة بدور المم ّكن
يــدر النمــو عوائــد اجتماعية-اقتصاديــة واضحــة (مســاهمة إجمالــي الناتــج المحلــي
•أن
ّ
والتصديــر)
هــذا وتواجــه المملكــة تحديـ ًا إضافيـ ًا أمــام تحقيــق هــذا النمــو فــي المشــهد العالمــي المتغيــر
للصناعــات التحويليــة .وتقلّــص هــذه التغييرات/االتجاهــات الميــزة التنافســية مــن خــال زيــادة
مالءمــة العوامــل التــي تش ـ ّكل عوائــق نســبية للمملكــة وكذلــك أهميــة العوامــل التــي كانــت
فــي الســابق نقطــة قــوة تقليديــة فــي المملكــة:
•علــى ســبيل المثــال ،يســاهم التوجهــان العالميــان الرئيســان ،أي االضطرابــات التكنولوجيــة
ودورات حيــاة المنتجــات القصيــرة ،فــي زيــادة أهميــة البحــث واالبتــكار واإلنتاجيــة كعوامــل
تزيــد القــدرة التنافســية ،وهــو مايجــب اتخــاذه كنقــاط قــوة لــدى المملكــة.
•مــن جهــة أخــرى ،يســاهم توفــر رأس المــال المتزايــد ومشــهد الطاقــة المتغير فــي تخفيض
ـادة مــن نقــاط القــوة لــدى المملكــة ،كعوامــل
ـدان عـ ً
قيمــة رأس المــال والطاقــة اللذيــن يعـ ّ
تزيــد القــدرة التنافســية( .لالطــاع علــى قائمــة كاملــة باألهميــة المتغيــرة لمختلــف عوامــل
القــدرة التنافســية ،يرجــى العــودة إلــى شــكل )2-4

عوامل القدرة التنافسية األكثر أهمية في المستقبل

عوامل

تقودها التوجهات الكبرى

مركز
المملكة

عامل يعزز القدرة
التنافسية
البحث واإلبتكار

تقنيات مبتكرة
محولة للقطاعات

تقدم  +أسعار معقولة
للتقنيات

تغير متطلبات
العمالة

اليد العاملة تتحول من العمالة
المنخفضة التكلفة إلى عمالة
متوسطة إلى عالية المهارة

تحول الطلب نحو
الجنوب والشرق

أسواق جديدة بعدد سكان أكبر
ومتزايد

تقلص دورة
حياةالمنتجات

منتجات جديدة تحل محل
منتجات قديمة ،مما يوفر
الفرص

تزايد توفر رأس المال

أصبح الوصول إلى رأس المال
أسهل

تغير السياق في
مجال الطاقة

ازدياد القدرة التنافسية جراء
توفر الغاز الطبيعي  +الطاقة
المتجددة

اإلنتاجية

عائق نسبي

ارتفاع مستوى األهمية

الخدمات
اللوجستية
السياسات
واألنظمة
السوق (المحلي
والتصدير)

نفس المستوى في
األهمية

الموارد الطبيعية
الضرائب
تكلفة اليد العاملة
رأس المال

انخفاض مستوى
األهمية

الطاقة

ميزة نسبية

شكل  :2-4مركز المملكة من حيث العوامل المختلفة للقدرة التنافسية

يجب أن تكون القدرة التنافســية لقطاعات البرنامج كافية لمواجهة الصعوبات المســتقبليةمن
خــال ايجــاد ميزات تنافســية عصريــة وصناعات جديدة.
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•منهج النجاح الجديد
تركــز اســتراتيجية برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية علــى أربــع ركائــز
إســتراتيجية .اثنتــان منهــا تر ّكــزان علــى تحســين القــدرة التنافســية للمملكــة بينمــا تركــز االثنتــان
األخريــان علــى التوصــل إلــى صناعــات مختــارة وتطويرهــا (شــكل )3-4
1.1توفيــر "منظومــة تمكينيــة" للشــركات مــن أجــل التنافــس بفعاليــة علــى الصعيــد اإلقليمــي
والعالمي
مثــا التمكيــن المالــي ،مــن أجــل تحســين منظومــة التمويــل الخاصــة والعامــة (المصــارف،
ً
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،صنــدوق االســتثمارات العامــة) وتصميــم منتجــات
إضافــة إلــى سياســات بشــأن المحتــوى المحلــي،
محــددة لتمكيــن التنميــة الصناعيــة
ً
التجمعــات الصناعيــة المســتهدفة
التصدير/التجــارة والدعــم الحكومــي لتشــجيع تطويــر
ّ
2.2دعــم االبتــكار التكنولوجــي وانتشــار الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن أجــل تحســين اإلنتاجيــة
والحفــاظ علــى تنافســية القطاعــات ذات األولويــة
مــن شــأن إســتراتيجية الثــورة الصناعيــة الرابعــة أن تســفر عــن أثــر اقتصــادي علــى قطاعاتنــا
الصناعيــة بحلــول  .2030فضـ ًـا عــن ذلــك ،ستتحســن جــودة ومخرجــات البحــث مــع تركيــز كبيــر
علــى التســويق ومواءمــة جهودنــا البحثيــة مــع القطاعــات ذات األولويــة.
3.3االستفادة من/تعظيم العوائد من مواردنا الطبيعية
االســتفادة مــن مواردنــا المعدنيــة وبنــاء صناعــات فــي أرجــاء سلســلة القيمــة التــي تضــم
أكثــر مــن  30معدنـاً ،واالســتفادة مــن مواردنــا الطبيعيــة الغنيــة علــى الســاحل الغربــي لبنــاء
مركــز ًا للزراعــة الســمكية.
4.4االســتفادة مــن الطلــب المحلــي واإلقليمــي وكذلــك المكانــة اإلســتراتيجية لتعزيــز
القطاعــات وتحســين تنافســيتها
فــي قطــاع األدويــة (بنــاء أول مصنــع لقاحــات فــي المنطقــة) ،اإلمــدادات الطبيــة ،الســيارات
(مركبــات تعمــل علــى محــرك احتــراق داخلــي ومركبــات كهربائيــة ،الصناعــات العســكرية،
وصناعــة المعــدات واآلالت)

تتطلب التنمية الصناعية المستقبلية في المملكة منهج ًا جديداً ،يستند إلى أربع
محاور للنمو
تحسين القدرة التنافسية

توفير بيئة تمكينية تنافسية للقطاعات
األكثر أهمية
الخدمات اللوجستية
التمكين المالي
المناطق اإلقتصادية الخاصة
دعم تطوير التجمعات

تسريع االبتكار للحفاظ على المزايا الحالية
وتكوين مزايا جديدة
اإلنتاجية والثورة الصناعية الرابعة

البحث والتطوير واالبتكار

دعم التصدير
تحول قطاع الطاقة

تمكين رأس المال البشري

تسعير الطاقة ودعمها

تحقيق/تطوير صناعات مختارة

استثمار مواردنا الطبيعية ذات أقصى قدر
من العوائد االجتماعية واالقتصادية

االستفادة من الطلب على المنتجات
لتأسيس مزايا تنافسية استراتيجية

الخدمات اللوجستية

المحتوى المحلي

الصناعات المحاذية للنفط والغاز (مثل
الكيماويات ،البالستيك والتغليف)

الصناعات العسكرية

الصناعات التحويلية من الطاقة المتجددة
التعدين

األدوية

اإلمدادات الطبية

السيارات

الصناعات
التحويلية

معالجة األغذية

الزراعة السمكية
السياسات واألنظمة والمعايير

الموزعة على الركائز االستراتيجية األربع
مكونات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
شكل :3-4
ّ
ّ
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تتنــاول "العناصــر التمكينيــة" ضمــن البرنامــج الركيــزة األولــى بشــكل رئيســي (ولكــن ليــس بصــورة
حصريــة) .ويكمــن الهــدف فــي تحســين مركــز المملكــة بيــن عوامــل القــدرة التنافســية المختلفــة
المذكــورة ســابقاً.
علــى ســبيل المثــال ،تهــدف إســتراتيجية المعاييــر وإســتراتيجية المناطــق االقتصاديــة الخاصــة
وإســتراتيجية السياســات واللوائــح إلــى تحســين البيئــة التنظيميــة للمملكــة – وهــي نقطــة
أساســية يشــكو منهــا المســتثمرون .وعلــى نحــو مماثــل ،تهــدف إســتراتيجية رأس المــال
البشــري إلــى تحســين اإلنتاجيــة ،ممــا سيســاعد علــى تخفيــض تكلفــة العمالــة الســعودية
وتخفيــض االعتمــاد علــى الوافديــن .يرجــى العــودة إلــى شــكل  7-4للتعــرف علــى عوامــل القــدرة
مكونــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
التنافســية للمملكــة المســاهمة فــي
ّ
اللوجســتية.

أمــا الركيــزة الثانيــة ،فتتنــاول أهميــة االبتــكار فــي المشــهد الحالــي للصناعــات التحويليــة .ولهــذا
ـم كل اســتراتيجية التوجهــات التكنولوجيــة المقبلــة وبالتالــي
ـدد البرنامــج علــى أن تضـ ّ
الغــرض ،شـ ّ
أعــد اســتراتيجيتين خاصتيــن باالبتــكار وهمــا اســتراتيجية اإلنتاجيــة وتقنيــات الثــورة الصناعيــة
ّ
الرابعــة واســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار .يرجــى العــودة إلــى شــكل  5-4لالطــاع علــى
مثــال علــى مختلــف التكنولوجيــات التــي قامــت اســتراتيجيات البرنامــج بإدراجهــا ضمــن خططهــا.
تقــدم أحــدث التقنيــات والتطــور العلمــي خيــارات يمكــن أن تســتفيد منهــا المملكــة إليجــاد
ميــزات تنافســية جديــدة

تم اختيار الممكنات لمساعدة المملكة في تحقيق ميزة تنافسية عبر مختلف العوامل
عامل يعزز القدرة
التنافسية

مكانة
المملكة

المكانة التي
ُيطمح إليها

المكونات التي
تتناول العامل

البيانات

البحث
واإلبتكار

•استراتيجية البحث
والتطوير واالبتكار

اإلنتاجية

•استراتيجية اإلنتاجية
والثورة الصناعية
الرابعة

•استراتيجية تطوير
رأس المال البشري

الخدمات
اللوجستية

•استراتيجية الخدمات
اللوجستية

•استراتيجية البنية
التحتية

السياسات
واألنظمة

•استراتيجية المناطق
اإلقتصادية الخاصة

السوق
(المحلي
والتصدير)

•استراتيجية
المحتوى المحلي

الموارد
الطبيعية

•استراتيجية التعدين

الضرائب

•استراتيجية
المناطقة
اإلقتصادية الخاصة

تكلفة اليد
العاملة

•استراتيجية تطوير
رأس المال البشري

رأس المال

•استراتيجية التمكين
المالي

الطاقة

•استراتيجية تحول
قطاع الصناعة

عائق نسبي

ميزة نسبية

•استراتيجية المعايير

عدد أجهزة االستشعار
ازادادت من  4.2مليار في
عام  2012إلى  50مليار في
عام ٢٠١٧

الطاقة
الحاسوبية

االتصال

 50مليار جهاز سيكون
متصالً بحلول العام ٢٠٢٥

الروبوتات

 ١٠٠٠مرة زيادة في الطاقة
الحاسوبية /مم مربع في
السنوات السبع األخيرة

 ٪٦٣النمو في عدد
الروبوتات الصناعية بين
عامي 2019 - 2015

•السياسات واألنظمة

•استراتيجية دعم
الصادرات

•السياسات واألنظمة
(سياسات الضرائب

البيانات والقدرة الحسابية واالتصال
(بيانات كبيرة ،إنترنت األشياء
والسحابة)

التحويل من الرقمي إلى الملموس
(الروبوتات المتقدمة والطباعة
ثالثية األبعاد)

التحليالت والذكاء
(الترقيم ،والتحليالت
المتقدمة)

تقنيات
الثورة
الصناعية
الرابعة

التفاعل بين اإلنسان واآللة
(واجهات على اللمس) ،الواقع
االفتراضي/الواقع المعزز

شكل  :5-4أمثلة على التقنيات التي يمكن أن تستفيد منها المملكة إليجاد ميزات تنافسية جديدة

•استراتيجية تسعير
الطاقة ودعمها

مكونات البرنامج التي تتناول مركز المملكة في مختلف عوامل القدرة التنافسية
شكل :4-4
ّ
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تر ّكــز الركيــزة الثالثــة علــى االســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة فــي المملكــة لتعظيــم العوائــد
االقتصاديــة واالجتماعيــة (شــكل  .)6-4تتمتــع المملكــة بعــدة قطاعــات تملــك إمكانــات ضخمــة
ال ُيســتفاد منهــا .فعلــى ســبيل المثــال ،تقــع المملكــة علــى طريــق التجــارة بيــن آســيا وأفريقيــا
وأوروبــا التــي تشـ ّكل  %12مــن التجــارة العالميــة .ويمثــل هــذا األمــر فرصــة هائلــة لتطويــر قطــاع
الخدمــات اللوجســتية لتصبــح المملكــة مركــز ًا عالمي ـ ًا للخدمــات اللوجســتية .وعلــى نحــو مماثــل،
تشــ ّكل االحتياطيــات المحتملــة غيــر المكتشــفة التــي تصــل قيمتهــا إلــى  1،3تريليــون دوالر
ـد الخــط الســاحلي للبحــر األحمــر
أمريكــي فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لقطــاع التعديــن ،بينمــا يعـ ّ
ـة كبــرى لتطويــر الزراعــة الســمكية.
ـد علــى طــول  2600كلــم وأكثــر فرصـ ً
الممتـ ّ

أمــا الركيــزة الرابعــة واألخيــرة ،فتر ّكــز بدورهــا علــى تعزيــز بعــض الصناعــات .ويعتمــد اختيــار
ـال .فعلــى
هــذه الصناعــات علــى فــرص التوطيــن ضمــن مجــاالت تتمتــع فيهــا المملكــة بطلــب عـ ٍ
ـد المملكــة البلــد الوحيــد ضمــن أول  20دولــة (التــي تتميــز بأعلــى الطلــب علــى
ســبيل المثــال ،تعـ ّ
ـة إلــى ذلــك ،تبــرز فرصــة كبيــرة لتوطيــن
ـ
إضاف
ـي.
ـ
إقليم
ـاج
ـ
إنت
ـز
ـ
مرك
ـه
ـ
لدي
ـس
ـ
لي
الســيارات) الــذي
ً
اإلمــدادات الطبيــة نظــر ًا العتمادهــا الكبيــر علــى الــواردات بنســبة  %90والطلــب المحلــي البالــغ
 2،4مليــار ريــال ســعودي فــي العــام  .2016يرجــى العــودة إلــى شــكل  7-4لالطــاع علــى الالئحــة
كاملــة للقطاعــات وإمكانــات الطلــب الخاصــة بهــا.

ســيهدف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية لتطويــر قطاعــات ذات
مــوارد طبيعيــة كبيــرة

الخدمات اللوجستية
1.1موقع وســطى على الطريق التجارية بين اســيا و افريقيا
وأوروبا تشــكل  ٪١٢من التجارة العالمية
2.2ميــزة محتملــة مــن حيــث التكلفة تصل إلى  ٪١٥كمركز إقليمي
لشــبة الجزيرة العربية ،الســوق العربية المشــتركة وشرق أفريقيا

صناعــات محاذية للنفط والغاز
1.1إمكانيــة كبيــرة لزيــادة القيمــة من الصادرات (بين  ٪٤١و )٪١٢٢

صناعــة الطاقــة المتجددة و الصناعات التحويلية
1.1أفضل إشــعاع شمسي ورياح قوية
2.2ميزة من حيث التكلفة بنســبة  ٪٨على بعض المكونات

التعدين
1.1احتياطيــات غيــر مكتشــفة تتــراوح قيمتها المحتملة ١بين  ٠.٣و ١.٣
ترليون دوالر عبر اكثر من  ٣٠سلســلة قيمة معدنية
االستزراع المائي
1.1موارد غنية على الخط الســاحلي الممتد على  ٢٦٠٠كم واكثر
وقدرة صيد اســماك غير مستغلة
2.2قدرة على صيد األســماك تناهز  ١مليون طن
شكل  :6-4القطاعات ذات اإلمكانات الضخمة غير المستغلة
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كبيرا يمكن اإلستفادة منه لزيادة التنافسية
وطلبا
...
ً
ً

األدوية
ســنويا بقيمــة تناهــز  ٣٠مليــار ريــال
1.1طلــب محلــي متزايــد (٪٨
ً
ســعودي بحلــول  )٢٠٢١تلبــي الســعودية  ٪٢٠فقــط مــن هــذا الطلــب
2.2طلــب إقليمــي كبيــر (اكثــر مــن الطلــب فــي الســوق المحلــي بواقــع
3مــرات)
األجهزة والمســتلزمات الطبية
1.1طلب محلي كبير(  ٢.٤مليار دوالر في  )٢٠١٥ينمو بنســبة  %12على
أساس سنوي
2.2اعتماد كبير على الواردات ( ٪٩٠من الســوق الحالي)
اآلالت و المعدات
1.1اســتهالك محلــي ملحــوظ ( ٥٧مليــار ريــال) مــع إمكانيــة كبيــرة
إلســتبدال الــواردات (يتــم اســتيراد  ٪ ٨٠مــن الطلــب الســعودي)

مكو ًنــا للبرنامــج موزعــة على أربعة قطاعات رئيســية
يتــم تنفيــذ هــذه الركائــز األربــع مــن خــال 24
ّ
وهــي الصناعــة والتعديــن والطاقــة والخدمــات اللوجســتية ،وقســمين مترابطيــن للممكنــات
حــول المحتــوى المحلــي والممكنــات (شــكل )8-4

الصناعة
١

اآلالت والمعدات

٤

األدوية

٧

الطيران

٢

تحلية المياه

٥

التجهيزات الطبية

٨

الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز

٣

صناعة الطاقة المتجددة

٦

السيارات

٩

صناعات غذائية

المعادن

١٠

االستزراع المائي

التعدين
١٢

السيارات
ـدا (مــن حيــث الطلــب) يفتقــد إلــى مركــز
1.1البلــد الوحيــد ضمــن اكبــر  ٢٠بلـ ً
انتــاج محلي/اقليمــي
2.2طلــب فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي كبيــر بلــغ  1.3مليــون ســيارة
فــي  2016حيــث تزيــد حصــة المملكــة عــن ٪٥ ٠

المحتوى المحلي

الصناعات العسكرية
عالميــا) تتــم تلبيتــه بشــكل رئيســي بواســطة
ـث
ـ
(الثال
ـر
1.1طلــب محلــي كبيـ
ً
الواردات
2.2نمــو كبيــر للطلــب عــى معــدات التكنولوجيــا المتقدمــة (مثــا طائــرات
بــدون طيــار)
شكل  :7-4قطاعات ذات طلب كبير محتمل

مواد البناء

١

تحلية المياه
1.1توقــع نمــو الطلــب المحلــي على المياه المحالة بنحو  ٪٦٠بحلول ٢٠٣٥
2.2فرصــة بقيمــة  ٨مليــارات ريال لتوطيــن تصنيع منتجات تحلية المياه

تصنيــع المواد الغذائية
1.1النمــو المحلــي  ١٧٦( ٪8مليــار ريال في )٢٠١٦
2.2النمــو العالمــي  ٦,3(٪٥ترليون ريال في )٢٠١٦
3.3مركز اللحوم المذبوحة على الطريقة اإلســامية (الحالل)
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التعدين

١١

١

الصناعات العسكرية

الطاقة

اللوجستية

a ١٣

هيكلة قطاع الطاقة

b ١٣

تسعير الطاقة والدعم

تطوير إمدادات الغاز

١٥

استراتيجية الصناعة الوطنية

١٤

الخدمات اللوجستية

٢

ممكنات المحتوى المحلي وفرص التوطين

الممكنات
١٦

التمكين المالي

١٩

المناطق االقتصادية الخاصة

٢٢

السياسات واللوائح والمقاييس

١٧

اإلنتاجية والثورة الصناعية
الرابعة

٢٠

دعم التصدير

٢٣

دعم تطوير التجمعات
الصناعية والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة

١٨

البحث والتطوير واالبتكار

٢١

تنمية رأس المال البشري

٢٤

صناعة الطاقة المتجددة

 .١واردة في استراتيجية التعدين .٢تقوم على تنفيذها شركة أرامكو  .٣تتضمن مبادرات من استراتيجية التعدين والصناعة الوطنية
شكل  :8-4تصميم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
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.4ب االعتبارات االستراتيجية
تــم تحديــد اســتراتيجيات وهندســة "برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية"
ّ
علــى ضــوء العديــد مــن االعتبــارات االســتراتيجية ،بعضهــا اعتبــارات عامــة تــم اتخاذهــا علــى
مســتوى البرنامــج ،وأخــرى تتعلــق بمكونــات البرنامــج كل علــى حــدة.
مفصل أدناه:
نعرض بعضها بشكل
ّ
الموضوع

الوصف

القرار المتخذ وتداعياته

.4ب1.

اختيار الركائز االستراتيجية
وممكنات البرنامج

•يؤثر عدد من االتجاهات على المنظور
الصناعي ويؤثر على عوامل القدرة
التنافسية .وقد تم النظر في هذا
التغيير في المملكة لبناء استراتيجية
صناعية ولوجستية مستدامة

تم وضع ركائز البرنامج االستراتيجية
• ّ
وممكناته (الصناعة  ،4.0تنمية
رأس المال البشري ،الرهنات
االستراتيجية ،الخ) على ضوء
االتجاهات الكلية.

.4ب2.

دمج وترابط مكونات
البرنامج

•يتضمن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية" منظومة
حد كبير مدعومة من بنية
مترابطة إلى ّ
دمجا
وتتطلب
متينة
تحتية
لوجستيات
ً
وثيقا للمكونات
ً

يتوقف نجاح البرنامج على الدمج
•
ّ
الكامل لمكونات البرنامج مع بعضها
تم
البعض ،وهو ما حرصنا على أنه ّ
أخذه بعين االعتبار بشكل فعال في
كل استراتيجية فردية (األمثلة مبينة
أدناه)

•يشتمل "برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية" على أكثر من
 15استراتيجية تم اختبارها من أجل
ضمان االتساق مع االتجاهات العالمية
واستدامة الميزة التنافسية

• ُعدلت االستراتيجيات لتعكس توصيات
اختبار التحمل

.4ب 3.اختبار التمحيص والتحمل
الستراتيجيات مكونات
البرنامج

.4ب 1.وضع الركائز االستراتيجية وممكنات البرنامج
زادت مســاهمة قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية فــي إجمالــي
الناتــج المحلــي الوطنــي بواقــع أربعــة أضعــاف خــال الســنوات الـــ 25الماضيــة .وتأتى هــذا النمو
بشــكل رئيســي مــن القطــاع الصناعــي.
أججت أربعة مكونات هذا النمو في المقام األول:
ّ
•تكامل مواردنا الهيدروكربونية إلى ما بعد اإلنتاج
ٍ
أراض صناعيــة (مــن
•دعــم حكومــي ســخي للصناعــات علــى شــكل إعانــات الطاقــة وتطويــر
بيــن أشــياء أخــرى)
•قوانين عمل مؤاتية تسمح للصناعات باالستفادة من القوى العاملة األجنبية
•استثمارات في الطاقة والمياه من خالل شركات خدمات المرافق الوطنية
بــد مــن أن تســجل قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
لتحقيــق تطلعــات رؤيــة  ،2030ال ّ
ـوا بوتيــرة أســرع بكثيــر .ولتحقيــق ذلــك ،ر ّكزنــا مقاربتنــا مــن جديــد علــى
والخدمــات اللوجســتية نمـ ً
التنميــة الصناعيــة حــول ثالثــة مبــادئ توجيهيــة:
•ترسيخ النمو في ميزات تنافسية مستدامة
•ترافق النمو مع خفض األعباء الحكومية من خالل اإلعانات والدعم المكثّف
•يجــب أن يــؤدي النمــو إلــى عائــدات اجتماعية-اقتصاديــة واضحــة علــى غــرار المســاهمة
فــي توفيــر فــرص العمــل ونمــو إجمالــي الناتــج المحلــي
ـيعزز ذلــك موقعنــا فــي مجــال التصنيــع مــن المرتبــة  23إلــى إحــدى المراتــب الخمــس عشــرة
سـ ّ
األولــى ،لنتخطــى بذلــك اقتصاديــات متطــورة علــى غــرار المملكــة المتحــدة.
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ـدا إذ نجحــت
إن هــذه المهمــة ليســت ســهلة؛ غيــر أن المشــهد التصنيعــي العالمــي لــن يبـ َ
ـق راكـ ً
بعــض الــدول فــي تسـلّق سـلّم التصنيــع فــي حيــن تراجعــت أخــرى( .يسـلّط شــكل  1-4الضــوء علــى
التغييــرات التاريخيــة فــي ترتيــب قطــاع الصناعــة)

التقــدم مــن المركــز  12إلــى المركــز األول منــذ 1990
علــى ســبيل المثــال ،تم ّكنــت الصيــن مــن
ّ
ولغايــة  2010مــن خــال االســتفادة مــن تكلفــة العمــل المتدنيــة واســتحداث بنيــة تحتيــة مم ّكنــة.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،أضافــت الدولــة االبتــكار إلــى المزيــج مــن اجــل الحفــاظ علــى مركزهــا الريــادي
مــع االســتفادة فــي الوقــت نفســه مــن زيــادة الطلــب المحلــي.

البيئة الصناعية العالمية شهدت تغييرات عديدة في السنين الماضية...

شــهدت هــذه التغيــرات صعــود الصيــن إلــى مرتبــة الريــادة فــي التصنيــع على مســتوى العالم
فــي التســعينات وحافظــت علــى مركزهــا منــذ ذلــك الحين

تصنيف القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية عالمي ًا

1990

2010

2000

2015

2010

اليابان

الواليات المتحدة

الصين

الصين

اليابان

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

اليابان

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

اليابان

ألمانيا

ألمانيا

اليابان

اليابان

ألمانيا

ألمانيا

إيطاليا

الصين

ألمانيا

ألمانيا

إيطاليا

الصين

فرنسا

إيطاليا

البرازيل

البرازيل

فرنسا

البرازيل

البرازيل

إيطاليا

كوريا الجنوبية

البرازيل

الصين

الصين

الوالياتالريــادي
علــى موقعهــا
الوالياتالصيــن
حافظــت
المتحدة
المتحدة
عــن طريــق االســتفادة مــن ارتفــاع الطلــب
اليابانوالتركيــز علــى االبتــكار
محليــا
اليابان
ً
ألمانيا

ســاهمت ميــزة التكلفــة
البرازيل
إيطاليا
المنخفضــة والبنــى التحتية
ـة فــي نمــو الصيــن
المالئمـ
إيطاليا
البرازيل

ألمانيا
البرازيل
كوريا الجنوبية

المملكة المتحدة

فرنسا

كوريا الجنوبية

الهند

المملكة المتحدة

فرنسا

كوريا الجنوبية

الهند

روسيا

المملكة المتحدة

الهند

إيطاليا

روسيا

المملكة المتحدة

الهند

إيطاليا

إسبانيا

إسبانيا

فرنسا

فرنسا

إسبانيا

إسبانيا

فرنسا

فرنسا

المكسيك

المكسيك

المملكة المتحدة

روسيا

المكسيك

المكسيك

المملكة المتحدة

روسيا

الصين

كوريا الجنوبية

روسيا

المملكة المتحدة

الصين

كوريا الجنوبية

روسيا

المملكة المتحدة

كوريا الجنوبية

روسيا

المكسيك

إندونيسيا

كوريا الجنوبية

روسيا

المكسيك

إندونيسيا

أستراليا

الهند

إسبانيا

المكسيك

أستراليا

الهند

إسبانيا

المكسيك

هولندا

إندونيسيا

إندونيسيا

إسبانيا

هولندا

إندونيسيا

إندونيسيا

إسبانيا

عالميا من  1990إلى 2015
شكل  :9-4تصنيفات القيمة المضافة لقطاع التصنيع
ً
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1990

2000

2015

تقدم الصين في تصنيف القيمة المضافة لقطاع الصناعة من  1990إلى 2015
شكل :10-4
ّ
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لــم تكــن الصيــن الوحيــدة فــي تسـلّق هــذا السـلّم .فقــد تمكنــت كل مــن كوريــا الجنوبيــة والهنــد
مــن أن تســير علــى الخطــى نفســها ،ولكــن مــن خــال منهجيــات مختلفــة .وعلــى وجــه التحديــد،
انتقلــت كوريــا مــن المركــز  13إلــى المركــز  6مــن خــال تصنيــع منتجــات مبتكــرة بقيــادة شــركات
وطنيــة رائــدة .فــي المقابــل ،اســتفادت الهنــد مــن ميــزة العمالــة منخفضــة التكلفــة  /عاليــة
المهــارة المتوفــرة لديهــا وارتفــاع الطلــب المحلــي وقدرتهــا علــى اســتقطاب االســتثمار
ـدم إلــى المركــز الســابع فــي .2015
األجنبــي المباشــر مــن خــال سياســات التحــرر االقتصــادي للتقـ ّ
ـدم الهنــد وكوريــا الجنوبيــة فــي تصنيــف القيمــة المضافــة
(يس ـلّط شــكل  3-4الضــوء علــى تقـ ّ
لقطــاع التصنيــع مــن  1990إلــى )2015
أصبحــت الهنــد وكوريــا الجنوبيــة قــوى محركــة لالقتصــاد بمنهجيــة مختلفــة عــن الصيــن فــي
الفتــرة بيــن عامــي ٢٠١٠-٢٠٠٠
1990

2000

2015

2010
الصين

1990
الصين

2010

2000

اليابان

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

اليابان

ألمانيا

ألمانيا

إيطاليا

الصين

فرنسا

إيطاليا

البرازيل

البرازيل

البرازيل

إيطاليا

كوريا الجنوبية

المملكة المتحدة

فرنسا

كوريا الجنوبية

الهند

المملكة المتحدة

روسيا

المملكة المتحدة

الهند

إيطاليا

روسيا

المملكة المتحدة

إسبانيا

إسبانيا

المكسيك

المكسيك

الصين

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

روسيا

أستراليا

الهند

اليابان

الواليات المتحدة

الصين

الواليات المتحدة

اليابان

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

ألمانيا

ألمانيا

اليابان

اليابان

إيطاليا

الصين

ألمانيا

ألمانيا

البرازيل

فرنسا

إيطاليا

البرازيل

البرازيل
فرنسا

هولندا

إندونيسيا

فرنساـدر القائمة،
فرنسامــن تأخــر الهنــد فــي تصـ
بالرغــم
إال أنهــا تمكنــت مــن االســتفادة مــن
التكلفة/عاليــة
العمالــة
ميــزة
منخفضــةروسيا
المتحدة
المملكة
المهــارة المتوفــرة لديهــا وارتفــاع الطلــب
المملكة (الــذي
واالســتثمار األجنبــي المباشــر
المتحدة
روسيا
تــم جذبــه مــن خــال التحــرر االقتصــادي)
المكسيك
إندونيسيا الــدول
مركــز أفضــل فــي ترتيــب
لتحقيــق
ا لصنا عيــة
المكسيك
إسبانيا
إندونيسيا

2015
الصين

الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
حققــت كوريــا الجنوبيــة المركز العاشــر في
اليابان مــن خــال
اليابانأفضــل  10دول صناعيــة
قائمــة
تصنيــع منتجــات مبتكــرة بقيــادة شــركات
ألمانيا
ـونغ وإل جــي)
ألمانيارائــدة (مثــل :سامسـ
وطنيــة

تقدم الهند وكوريا الجنوبية في تصنيف القيمة المضافة لقطاع التصنيع من  1990إلى 2015
شكل :11-4
ّ
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التغيــر فــي المشــهد الصناعــي علــى الــدول الناشــئة فحســب .فقــد اختبــرت الــدول
ال يقتصــر
ّ
المتقدمــة التغييــر ،وحافظــت بعضهــا ،ال ســيما التــي احتلــت المراكــز الثالثــة األولــى (الواليــات
المتحــدة والصيــن واليابــان) علــى مراكزهــا مــن خــال االســتمرار فــي تحقيــق الســبق فــي االبتكار
ـدم التكنولوجــي ورفــع مســتوى القــوى العاملــة .علــى
واإلنتاجيــة عبــر االســتفادة مــن التقـ ّ
ســبيل المثــال:
المتقدمــة مطلــع 2012
•باشــرت الواليــات المتحــدة إســتراتيجيتها لتســريع وتيــرة الصناعــات
ّ
بمتابعــة مــن مجلــس مستشــاري الرئيــس لشــؤون العلــوم والتكنولوجيــا
•أطلقــت ألمانيــا "برنامــج الصناعــة  "4.0فــي إطــار إســتراتيجيتها للتكنولوجيــا المتقدمــة وتركــز
علــى أن تصبــح رائــدة فــي مجــال األنظمــة اإللكترونيــة -الفيزيائيــة
•ر ّكــزت اليابــان علــى الحفــاظ علــى مركزهــا الريــادي فــي مجــال الروبوتيــات مــن خــال
"اســتراتيجية الروبوتــات الجديــدة"

إسبانيا

البرازيل
البرازيل
 3مــن أصــل  4مــن أهــم رواد الصناعــة
إيطاليا
الجنوبيةــت
كورياــرور الوق
ـوا علــى مراكزهــم مــع م
حافظـ
مــن خــال االســتمرار فــي تحقيــق الســبق
واإلنتاجيــة الهند
الجنوبية
(االســتفادة مــن
كوريااالبتــكار
فــي
التقــدم التقنــي ورفــع مســتوى القــوى
إيطاليا
الهند
العاملــة)

إسبانيا

إسبانيا

فرنسا

فرنسا

المكسيك

المكسيك

المملكة المتحدة

روسيا

الصين

كوريا الجنوبية

روسيا

المملكة المتحدة

كوريا الجنوبية

روسيا

المكسيك

إندونيسيا

أستراليا

الهند

إسبانيا

المكسيك

هولندا

إندونيسيا

إندونيسيا

إسبانيا

شكل  :11-4تصنيف القيمة المضافة لكل من الواليات المتحدة واليابان وألمانيا في قطاع التصنيع من  1990إلى 2015
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جيــدا إذ لــم تتمكــن مــن االبتــكار أو تحســين
غيــر أن أداء الــدول المتقدمــة األخــرى لــم يكــن
ً
إنتاجيتهــا بســرعة كافيــة ،ففقــدت مراكزهــا المتقدمــة أمــام الــدول الصناعيــة الناشــئة.
تراجــع التنافســية وارتفــاع تكاليــف اليــد العاملــة وانخفــاض اإلنتاجيــة نســبي ًا أدت إلــى تراجــع
مراتــب بعــض الــدول المتقدمــة (األوروبيــة)

التكيــف مــع
أمــا الــدول الرابحــة فــي عصــر الصناعــة الجديــد فهــي تلــك التــي ســتتمكن مــن
ّ
اتجاهــا
30
ـن
ـ
االتجاهــات المســتقبلية .وعليــه ،حددنــا هــذه االتجاهــات مــن خــال دراســة أكثــر م
ً
واختصارهــا بنــاء علــى صلتهــا الوثيقــة بالمملكــة وببرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية.
في ما يلي االتجاهات الستة:
عددا من الصناعات.
تقوض زيادة التقدم التكنولوجي والتكلفة الميسورة للتكنولوجيا
ّ 1.1
ً

1990

2010

2000

2.2تنتقــل متطلبــات العمالــة مــن اليــد العاملــة منخفضــة التكلفــة إلــى اليــد العاملــة عاليــة
المهــارة.

2015

اليابان

الواليات المتحدة

الصين

الصين

الواليات المتحدة

اليابان

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

ألمانيا

ألمانيا

إيطاليا

الصين

فرنسا

إيطاليا

اليابانلــم تتمكــن
اليابانالــدول المتقدمــة التــي
فقــدت
مــن االبتــكار أو تحســين إنتاجيتهــا بســرعة
ألمانيا
أمــام الــدول
ألمانيامراكزهــا المتقدمــة
كافيــة
الصناعيــة الناشــئة ذات التكلفــة المنخفضــة
البرازيل
البرازيل

البرازيل

البرازيل

إيطاليا

كوريا الجنوبية

المملكة المتحدة

فرنسا

كوريا الجنوبية

الهند

روسيا

المملكة المتحدة

الهند

إيطاليا

إسبانيا

إسبانيا

فرنسا

فرنسا

المكسيك

المكسيك

المملكة المتحدة

روسيا

الصين

كوريا الجنوبية

روسيا

المملكة المتحدة

كوريا الجنوبية

روسيا

المكسيك

إندونيسيا

أستراليا

الهند

إسبانيا

المكسيك

هولندا

إندونيسيا

إندونيسيا

إسبانيا

3.3تغيــر مشــهد الطاقــة؛ لــم يعــد القــرب مــن مناطــق الغــاز الطبيعــي ميــزة نظـ ًـرا إلــى الثــورة
الصخريــة كمــا تتنافــس الطاقــة المتجــددة مــع الطاقــة التقليديــة.
4.4باتــت رؤوس األمــوال متوافــرة بشــكل أكبــر ولــم يعــد الحصــول عليهــا يش ـ ّكل ميــزة .لــدى
المســتثمرين المزيــد مــن رؤوس األمــوال لتشــغيلها أكثــر مــن أي وقــت مضــى والســعي
خلــف العوائــد اإليجابيــة.
5.5ينتقل الطلب إلى أسواق الجنوب والشرق.
6.6المنتجات الجديدة تستبدل القديمة بسرعة هائلة.

بــدأت  ٣اتجاهــات تكنولوجيــة أساســية بتقويــض ســوق العمــل وستتســارع وتيرتهــا
فــي المســتقبل

األتمتة

الحواســيب ،الروبوتــات
وأنظمــة مراقبــة أخرى
لتنفيــذ مهــام جســدية
ومعرفيــة يقــوم بهــا
حاليـ ًا اإلنســان

المنصات
الرقمية

تـسـهــل
المــنـصـــــات الـتـي
ّ
الـتـــواصـــــل والـتـفـاعـــــــات
بتكلفــة منخفضــة بين عدد
كبيــر مــن المســتخدمين

التحليالت
وتعلم اآللة

تطبيــق بيانــات عامة وخاصة
وأدوات التحليــل لتحســين
و/أو اســتبدال عمليــة اتخــاذ
القــرارات مــن قبــل البشــر

شكل  :12-4تصنيف القيمة المضافة لكل من إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا في قطاع التصنيع من  1990إلى 2015
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 ...مــا سيســفر عــن نقــص فــي العمــال ذوي المهــارة العاليــة وفائــض فــي العمــال
ذوي المهــارة المتدنيــة
نقص في العمال ذوي المهارة العالية
إجمالي النقص

٤١-٣٨
١٨-١٦

في االقتصاديات المتقدمة
في الصين

13
10
16

23

فائض في العمال ذوي المهارة المتدنية
إجمالي الفائض

٩٤-٨٩

في االقتصاديات المتقدمة
في الهند واالقتصاديات
النامية والناشئة

 ٪الطلب على العمالة الماهرة

10
٣٥-٣٢

59

11
10

 ٪عرض العمالة الماهرة

تغير متطلبات العمالة
شكل ّ :13-4

مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية بمدينة الخفجي
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عاما) ،مليارات
حجم السكان في سن العمل (64-15
ً

أصبحت رؤوس األموال أوفر بشكل متزايد...
معدالت الفائدة الحكومية الطويلة األمد في اقتصاديات متطورة مختارة

1.2

%

أفريقيا

14

الهند

1,0

12

الصين

10

0.8

8
0.6

6
4

جنوب شرق آسيا
أميركا الالتينية
أوروبا

0.4

أميركا الشمالية

2
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0
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القيم الفعلية الحقيقية
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1990
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2010
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0

اليابان
1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

القيم اإلسمية

لم يعد توافر رؤوس األموال يشكل ميزة تنافسية

تبرز فرص في أفريقيا والهند والصين

•كانــت تكلفــة رأس المــال تنخفــض بشــكل مطــرد حتــى وصلــت إلــى أدنــى مســتوى لهــا منــذ
ثمانينيــات القــرن الماضــي

•يمثــل الســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل مجموعــة اإلنفــاق األعلــى فــي معظــم
ا لمجتمعــا ت

•تشــير تكلفــة رأس المــال المتدنيــة إلــى إمــدادات كافيــة وتتيــح تمويــل المشــاريع ،الشــركات
المشــتركة والمبــادرات مــن دون إضافــة أي عــبء مالــي ثقيــل عليهــا

تقليديــا ،ســيخفض الســوق األوروبــي ذو اإلنفــاق المرتفــع الســكان الذيــن هــم فــي ســن
•
ً
العمــل .كذلــك ،ســيواصل ســوق أميــركا الشــمالية تســجيل نمــو محــدود .قــد تبــرز أنشــطة
دمــج فــي هذيــن الســوقين.

•عنــد نقطــة الســعر هــذه ،ال يش ـ ّكل توافــر رأس المــال ميــزة تنافســية كبيــرة كمــا كان فــي
الماضــي
شكل  :14-4زيادة توفر رأس المال

•تتيــح األســواق المتناميــة علــى غــرار أفريقيــا والهنــد بتوافــر أكبــر عــدد مــن الفــرص الجديــدة
ونمــو األعمــال.
•ســتؤدي األســواق التــي تضــم مليــارات األفــراد علــى غــرار أفريقيــا والهنــد والصيــن إلــى
ارتفــاع الطلــب وســتتيح تنــوع الفــرص واألعمــال القابلــة للتوســع بســهولة
شكل  :15-4تحول الطلب نحو األسواق في الجنوب والشرق
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تؤثّــر هــذه االتجاهــات علــى عوامــل التنافســية مــن خــال تعزيــز وثاقــة الصلــة بالنســبة إلــى
بعضهــا وخفضهــا فــي مــا يتعلــق ببعضهــا اآلخــر .علــى ســبيل المثــال ،باتــت مجــاالت البحــث
ـدم التكنولوجــي .غيــر أن الطاقــة أو
واالبتــكار واإلنتاجيــة تكتســي أهميــة أكبــر علــى ضــوء التقـ ّ
توافــر الطاقــة ورأس المــال قلّصــت وثاقــة صلتهــا.

تتسارع وتيرة اعتماد منتجات/تكنولوجيات جديدة...
الوقت الضروري للوصول إلى  50مليون مستخدم ،سنوات

ـد مــن وضــع مجموعــة مــن التدابيــر لمســاعدتنا علــى تخطــي هــذا المركــز (يس ـلّط
بالتالــي ،ال بـ ّ
شــكل  16-4الضــوء علــى تداعيــات هــذه االتجاهــات علــى المملكــة)

38
الراديو
التلفاز

13

اإلنترنت

ســتخولنا بعضهــا مــن التأثيــر علــى هــذه التدابيــر علــى المــدى القصيــر ،في حين ســتتطلب أخرى
ـريعا تحســين مركزنــا علــى صعيــد
وق ًتــا أطــول لتدخــل حيــز التنفيــذ .علــى ســبيل المثــال ،يمكننــا سـ ً
السياســات واألنظمــة مــن خــال إعــادة رســم أطــر النظــام الســتحداث بيئــة مؤاتيــة للمســتثمرين
ـي البحــث واالبتــكار يتطلــب مقاربــة
واألعمــال علــى الســواء .غيــر أن تحســين مركزنــا فــي مجالـ ْ
طويلــة األمــد إزاء األجنــدة الوطنيــة علــى صعيــد البحــث.

أجهزة االستماع

4

3

1

الفيسبوك

تغير هذه االتجاهات أهمية العوامل التنافسية التي تحدد في نهاية المطاف االقتصاديات
الرائدة
العوامل التنافسية

تحل محل المنتجات التقليدية على المدى القصير
 ...ازدياد أهمية المنتجات الجديدة إذ أنها
ّ

ستقوض الصناعات القائمة
مثال عن المنتجات الجديدة التي
ّ
حصة السيارات الكهربائية من مبيعات
السيارات الجديدة ٪
٪٤٤
٪١٣

٪٣١
٪١
٢٠١٥

التداعيات على صناعة السيارات
•ســتحل الســيارات الكهربائيــة محــل
الســيارات التقليديــة فــي المســتقبل
القريــب ،مــا يجعــل قســم ًا كبيــر ًا مــن مصانع
الســيارات التقليديــة عديمــة الجــدوى
•ال تحظــى صناعــة الســيارات الكهربائيــة
بعــد بطلــب كبيــر ،مــا يجعــل قدرتهــا
التنافســية أدنــى مــن الســيارات التقليديــة

٢٠٣٠

وأهميتها
للمملكة

مركز
المملكة

كيفية تحسين مركز المملكة

البحث واإلبتكار

منخفض

اإلنتاجية
الخدمات اللوجستية

ارتفاع مستوى
األهمية

متوسط

•تطويــر مهــارات محــددة ( مثــل :المهــارات
المهنيــة) لدعــم تنميــة قطاعــات محــددة
(مثــل التعديــن والمعــدات الصناعيــة)

السياسات واألنظمة
السوق (المحلي
والتصدير)
الموارد الطبيعية

متوسط
نفس المستوى
في األهمية

•تطويــر البنيــة التحتية اللوجســتية وتحســين
أداء المــوارد والخدمــات القائمة

الضرائب
تكلفة اليد العاملة

حالة التقدم

•بنــاء قــدرة تنافســية علــى المــدى الطويــل
مــن خــال التركيــز علــى البحــث محلي ـ ًا حيــث
يمكــن للمملكــة أن تحتــل دور ًا ريادي ـ ًا

مرتفع

الحالة األساسية
رأس المال
الطاقة
عيب تنافسي

انخفاض مستوى
األهمية

ميزة تنافسية

•إعــادة تشــكيل النظــام إليجــاد منــاخ
اســتثماري مالئــم لألعمــال مــع الموازنــة
بيــن الحاجــة إلــى تخفيــف العــبء المالــي
والحاجــة إلــى الحوافــز المكثفــة (مثــل:
التمويــل والتعويضــات المتعلقــة بأســعار
الطاقــة
القدرة على التأثير على المدى القصير

شكل  :16-4تقييم السعودية مقابل االتجاهات العالمية المحددة
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.4ب 2.دمج وترابط مكونات البرنامج
يتكــون برنامــج الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــن  ٢٤مكــون أساســي إنتاجــي
وتكميلــي بــرؤى ،إســتراتيجيات و مبــادرات مفصلــة لــكل مكــون ،مــع كــون هــذه المكونــات قويــة
الصلــة ببعضهــا البعــض لمــا بينهــا مــن تكامــل وارتبــاط ،ممــا جعــل مــن ادمــاج هــذه المكونــات
شــرط نجــاح أساســي للبرنامــج( .انظــر شــكل رقــم )17-4

المناطق االقتصادية الخاصة

اإلنتاجية والصناعة 4.0

السياسات والمعايير

دعم العمليات

سياسات التمويل واالستثمار

دعم الحوكمة
دعم األنظمة

سياسات التحفيز
سياسات التجارة

رأس المال البشري

أطر الشراكة بين
القطاعين العام والخاص
المعايير

أنظمة القطاع

مراكز اإلمكانات
برنامج اإلنتاجية

العناصر التأسيسية للبيئة التكنولوجية
التواؤم بين العرض والطلب

الخدمات
اللوجستية

السيراميك

حوالي 0.8
مليون طن

الفوسفات
قدرة إضافية
تساوي
20-15
مليون
وحدة مكافئة
لعشرين
قدما
ً

الموانئ
قدرة
إضافية
تساوي
حوالي
 6مليون
وحدة
مكافئة
لعشرين
قدما
ً

التعدين

الزنك

القطارات،
المرافئ
الطرقات

حوالي 24
مليون طن

التيتانيوم

حوالي 8
مليون طن

حوالي 1.5
مليون طن

القطارات
طريق وصول
من الشمال
إلى الجنوب
نحو أبهى

2
غيغاواط

حوالي 1,7
مليون طن

 9مليون طن

الطرقات

المواد البالستيكية ،المطاط،
الكيماويات المتخصصة

النحاس

الصوديوم
الذهب

زيادة القدرة العمالية في قطاعات
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية

الكيماويات
العضوية

مبادالت

المعادن،
المواد

األجهزة الصناعية
والمعدات

مليون
طن1.8

تحلية المياه

حوالي  0.5مليون طن الحديد
الزجاج

المطارات

حوالي 90
مليون طن

 163مليون راكب في 4
مطارات رئيسية

الصناعات
العسكرية

اإلستزراع المائي

تجهيز األغذية

 80مليون
طن

صناعة
الطائرات
بطاريات ،صمامات ،مضخات ،أنظمة
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

الطاقة
 8غيغاواط

المواد البالستيكية
لألطراف االصطناعية،
الذهب لعمليات الزرع

مبادالت الحرارة،
الصمامات ،التيتانيوم

السمك،
الروبيان

اإلسمنت

الطريق العامة الثالثة من
جدة إلى مكة

تصنيع معدات
الطاقة المتجددة

األسالك ،الكوابل،
المحركات

األلومينيوم

السيليكون

سيليكون ،تربينات

الصناعات المرتبطة للنفط
والغاز

حوالي 0.7
مليون طن

الطاقة

الصناعات
الدوائية

تحويل قطاع
الطاقة

االستثمار المشترك
في بعض الفرص
المختارة على
امتداد القطاعات
ذات األولوية

اللوازم الطبية
الطالء ،داخل السيارة،
جسم السيارة

تسعير ودعم
قطاع الطاقة

السيارات

حوالي  2.5مليون طن

تطوير البنية التحتية ،اجتذاب االستثمار
األجنبي المباشر
محسنة
•بيئة
ّ
للتصدير
•قدرات التصدير
•ترويج التصدير

تمكين التصدير

سياسات
تحفيز الطلب

المحتوى المحلي

تحسين األنظمة
والعملية
وإمكانية الوصول

قدرات معاهد البحث والتطوير المحلية
تمويل الدين العام
تمويل األسهم العامة

التمكين المالي

خطط معاهد البحث والتطوير المحددة
بحسب القطاع
بيئة مساعدة لمعاهد البحث والتطوير

تطوير المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم والتجمعات

البحث والتطوير
واالبتكار

شكل  :17-4دمج وترابط مكونات البرنامج
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فــي هــذا الصــدد ،عمــل البرنامــج علــى تحديــد الصــات واالحتياجــات بيــن مختلــف مكونــات البرنامــج
لتحقيــق اندماجــه علــى مســتوى عالــي مــن الدقــة .وقــد تــم ذلــك عبــر اإلعتمــاد علــى خمســة
مســتويات مــن اإلدمــاج :

بأخــذ هــذه الترابطــات و محــاور اإلندمــاج بعيــن االعتبــار فــي تحديــد المبــادرات والتطلعــات
ووســائل التنفيــذ ،يكــون البرنامــج قــدم تناســق عــام سيســاعد علــى نجــاح البرنامــج وتحقيــق
التطلعــات المرجــوة

1.1الترابط في التسلسل الزمني
2.2التداخل بين نطاقات العمل
3.3المقايضة بين المبادرات لتحقيق أمثل توزيع للموارد
4.4التكامل الممكن إلدماج سلسلة القيمة
5.5اإلرتباط بعوامل التمكين الداعمة

علــى ســبيل المثــال ،لقــد تــم دمــج مخرجــات القطاعــات التعدينيــة مــع مدخــات القطاعــات
الصناعيــة ذات األولويــة مــن أجــل توفيــر أكبــر كميــة ممكنــة مــن المــواد األساســية للقطــاع
الصناعــي محليــا وبالجــودة المطلوبــة ،ممــا يمكــن مــن زيــادة المحتــوى المحلــى للصناعــة.

في كل مستوى تم تحديد الترابطات واالحتياجات بطريقة دقيقة (انظر شكل )18-4

لقد قمنا بإدماج مكونات البرنامج بشكل مفصل إعتمادا على خمسة مستويات
من اإلدماج

19

40 +

مليون ريال سعودي تم توفيرها
في الميزانية بفضل تحديد أوجه
التداخل و إدماج المبادرات

مبادراة تم تحديدها كشروط ذات
أسبقية لتسريع توفير الميزانية

100

االعتماد على
الوتيرة

مبادرة (من ُ )~300منحت األولوية
الستخالص دعم الميزانية

المقايضة

التداخل
في
النطاق

أوجه
الترابط

إدماج
سلسلة
القيمة
تحديد سعات انتاجية متناسبة على

15 +

امتداد
سلسلة قيمة في
مجال المعادن والصناعة

االعتماد
على
الداعمين

150+

نقاط إدماج بين مكونات البرنامج
التمكينية ومكوناته القطاعية

شكل  :18-4مستويات اإلدماج لمكونات البرنامج
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تجمعات التعدين والصناعة
التعدين – لقد قمنا بتكييف السعات اإلنتاجية وإدماج
ّ
على امتداد  12سلسلة قيمة في قطاع المعادن

التعدين

الفوسفات
حوالي 24
مليون طن

الزنك

حوالي 0.8
مليون طن

الصناعة

السوق المحلي

الصناعات العسكرية
الطالء ،داخل السيارة،
جسم السيارة ،المطاط

التيتانيوم

المواد الكيماوية
المواد البالستيكية،
المطاط ،الكيماويات
المتخصصة

السيراميك

التيتانيوم

حوالي 8
مليون طن

حوالي 1.5
مليون طن

النحاس

حوالي 0.7
مليون طن

مبادالت
الحرارة

الماكينات والمعدات
األسالك ،الكوابل،
المحركات

الصوديوم

الذهب

 9مليون طن

حوالي 1,7
مليون طن

األلومينيوم

تحلية المياه

البطاريات،
الصمامات،
أنظمة
التدفئة
والتهوية
وتكييف
الهواء

الكيماويات
العضوية

الصناعات الدوائية

 1.8مليون طن

األلومينيوم،
التربينات

حوالي 0.5
مليون طن

تصنيع معدات
الطاقة المتجددة

الصناعات الغذائية
اإلسمنت

اإلسكان

المعدات الطبية
المواد
البالستيكية،
الذهب

السيليكون

حوالي 90
مليون طن

السيارات

الحديد

 80مليون طن

الزجاج

السمك،
الروبيان

مبادالت الحرارة،
الصمامات،
التيتانيوم

صناعة الطائرات

حوالي 2.5
مليون طن

االستزراع المائي

سوق
التصدير
بصفــة عامــة ،يتــم دمــج القطاعــات الصناعيــة بالبرنامــج عبــر تحديــد مســتلزماتها و الممكنــات
التــي ستســاعدها علــى التطويــر وتحســين ميزاتهــا التنافســية .يتــم بعــد ذلــك تحديــد المبــادرات
الخاصــة علــى مســتوى كل عامــل تمكينــي ممــا يمكنــه مــن توفيــر مســتلزمات القطــاع.
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السياسات ،المعايير والمحتوى المحلي – تتطلب قطاعات برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مجموعة من التغييرات التي تطال
السياسات لتمهيد الطريق أمام االستثمارات المستقبلية
أنظمة القطاع

تحسين المنافسة في القطاعات ذات األولوية واجتذاب االستثمار
الخاص/األجنبي

المعايير

حماية المص ّنعين المحليين والمستهلكين من اإلغراق التجاري
السيء النوعية

السياسات التجارية

تحسين فعالية التجارة ودخول األسواق األجنبية

المحتوى المحلي والمشتريات

تحفيز الطلب على قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية عبر تأمين الطلب الحكومي

أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

.٤ب ٣.اختبار التمحيص والتحمل إلستراتيجيات مكونات البرنامج
يضــم برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية أكثــر مــن  15اســتراتيجية تــم إجــراء
اختبــار التمحيــص والتحمــل عليهــا لضمــان التوافــق مــع التوجهــات العالميــة واســتدامة الميــزة
التنافســية .تــم إجــراء اختبــار التمحيــص والتحمــل إلســتراتيجيات مكونــات البرنامــج مــن خــال ثالثــة
منظــورات كمــا هــو ملخــص فــي شــكل .19-4

نقوم باختبارات تمحيص الستراتيجيات المكونات على ثالثة محاور
إطار عمل اختبار التمحيص

ميزة تنافسية
مستدامة

المتطلبات
وعوامل التمكين

المتطلبات
وعوامل التمكين

السرعة والمرونة

زيادة توافر رأس
المال

التطلعات والتأثير

المنظورات
اإلستراتيجية

البنية الصناعية
نموذج التشغيل

التوجهات
الكلية العالمية

التوجهات الخاصة بالقطاع

خفض العبء الضريبي عبر تمكين وتسريع مشاركة القطاع الخاص
في المشاريع العامة ومشاريع البنى التحتية

سياسات التحفيز

الحد من
دعم نمو القطاعات ذات األولوية والمساعدة على
ّ
العوامل الخارجية

سياسات التمويل واالستثمار

التعدين

السيارات

تم عقد اكثر من ٢٠٠
اجتماع الختبارات التمحيص
والتحمل

الطاقة

تغير متطلبات
سوق العمل

تقنيات مبتكرة
تعيق الصناعات

تقليص دورة حياة التحول في نظام
الطاقة
المنتج

التحول في
الطلب نحو
الجنوب والشرق

اإلمدادات الطبية الصناعات الدوائية

حقق أكثر من  ١٠٠خبير فائدة
مشتركة

تحسين فعالية البيئة التمويلية وضروف تعبئة رأس المال

وهكــذا ،تــم تحديــد طموحــات و متطلبــات جميــع القطاعــات اإلنتاجية بصيغة إجماليــة و تفصيلية،
ثــم تــم تحديــد مختلــف مكونــات القطاعــات التمكينيــة وتصميــم المبــادرات التــي ســتمكن مــن
تلبيــة هــذه المتطلبــات ،ممــا خلــص بالبرنامــج إلــى تحديــد حوالــي  300مبــادرة
60

انخرط أكثر من  ٢٠كيا ًنا في
العمل

تم استعراض  /استخدام
اكثر من  ٣٠٠وثيقة إلجراء
اختبارات التحمل

شكل  :19-4مثال على مناقشات اللقاءات
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اختبار تحميص وتحمل استراتيجيات المكونات الفردية على مدى  ٦منظورات
استراتيجية
تــم اختبــار تمحيــص وتحمــل االســتراتيجيات مــن خــال عرضهــا علــى  6توجهــات خاصــة بالقطــاع
والتــي ســبقت مناقشــتها فــي القســم .4ب 1.1.كمــا تــم أيضــا اختبــار تمحيصهــا مــن خــال
توجهــات محــددة القطــاع .شــكل  13-4و 14-4تعــرض كمثــال التوجهــات فــي قطــاع التعديــن التــي
تــم تناولهــا فــي اســتراتيجية القطــاع.

المنظورات االستراتيجية الختبار التحمل

•استدامة القدرة التنافسية

•هــل موقعنــا التنافســي مســتدام فــي ضــوء التوجهــات العالميــة
والتوجهــات المحليــة والتحديــات المتوقعــة للقطــاع وحاالت تعطل
الصناعــة (القطــاع الصناعــي الرابــع)؟

لقد تحققنا من صحة ما إذا كانت استراتيجية قطاع التعدين قد عالجت كل توجه
من التوجهات المحددة وكيفية معالجتها

•األسواق المستهدفة

كيف تتعامل استراتيجية التعدين في المملكة كيف معالجة الفجوات التي يتم تحديدها
مع هذا االتجاه
تراجع فرص نجاح
االستكشاف

•لقــد حــدد تقييــم االمكانــات المعدنيــة مــا يزيــد
عــن  ١.٣ترليــون دوالر احتياطيــات معدنيــة
محتملــة غيــر مســتغلة/غير مستكشــفة ممــا
يتيــح فرصــة مغريــة للجهــات والمستكشــفين
العالميــن فــي مجــال التعديــن

االستثمار المتنامي
في أنشطة
االستكشاف

•يجــري اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر لتســريع أنشــطة
االستكشــاف واســتقطاب الجهــات الفاعلــة
الدوليــة (مثــل قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة
الوطنيــة وبرنامــج التمويــل المشــترك
لالستكشــاف ولتقليــص المــدة الزمنيــة الالزمــة
إلصــدار التراخيــص

التحول نحو توطين
الموارد البشرية

•تعمــل المملكــة بنشــاط علــى تعزيــز قــدرة
اســتقطاب المشــاريع المتوســطة والصغيــرة
مــن أجــل اســتقطاب الجهــات الفاعلــة الدوليــة
فــي قطــاع التعديــن (مثــل تعزيــز أدبيــات
التســويق)

تراجع إنتاجية
التعدين العالمية

•أربــع مبــادرات محــددة لتنميــة المواهــب بمــا
فــي ذلــك التركيــز بشــكل خــاص علــى توســيع
نطــاق برامــج التعديــن المهنيــة واالحترافيــة
المحــددة
•ثــاث مبــادرات ذات صلــة بالبحــث واالبتــكار (بمــا
فــي ذلــك إنشــاء مركــز امتيــاز فــي التعديــن
ومركــز لتطويــر الســبائك المعدنيــة) بهــدف
دفــع عجلــة تطويــر التكنولوجيــات الجديــدة
واعتمادهــا

زيادة التركيز على
المجتمعات المحلية
والبيئة

•لقــد تــم وضــع مبــادرات لتعديــل لوائــح البيئــة
والصحــة والســامة لقطــاع التعديــن وبــدء
تنفيــذ نظــام لمراقبــة االمتثــال كجــزء مــن
الخطــط األوســع نطاقــة لتلبيــة القطــاع
•أربعــة مبــادرات محــددة لتنميــة المواهــب
وزيــادة مســتويات الســعودة فــي القطــاع

شكل  :20-4توجهات قطاع التعدين
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•هــل هــذه هــي األســواق الصحيحــة التــي يتعيــن التركيــز عليهــا
بالنســبة لهــذا القطــاع؟
•مــا الــذي يبــدو صحيحــ ًا بالنســبة لنــا للحصــول علــى الطلــب
ا لمســتهد ف ؟

•التطلعات والتأثير

•هل تطلعات القطاع وأثره المقترح واقعية؟
•كيــف ســيتغير التأثيــر فــي إطــار ســيناريوهات تحديــد أوليــات
التطلعــات (أي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل الوظائــف)

•المتطلبات وعوامل التمكين

•هــل ســيتمكن القطــاع بصــورة واقعيــة مــن الوصــول إلــى المــوارد
وعوامــل التمكيــن المطلوبــة؟
•هل تؤيد العائدات تخصيص الموارد؟

•كجــزء مــن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية تقــوم فــرق العمــل
المعنيــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة بالتوافــق
علــى عــدد مــن المبــادرات الموضعيــة وحــاالت
االســتخدام لتعزيــز اعتمــاد ممارســات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة الرابعــة وتحســين مســتويات
اإلنتاجيــة

•المرونة/التخفيف من المخاطر

•مــا مــدى مرونة/ســرعة القطــاع فــي مواجهــة المخاطــر الرئيســية
مــن جهــة العــرض ومــن جهــة الطلــب؟
•ما هي تدابير التخفيف من المخاطر التي يتعين اتخاذها؟

•البنية الصناعية/نموذج التشغيل

•هــل بنيــة حوكمــة المجموعــات المقترحــة قابلــة للتحقيــق تماشــي ًا
مــع خطــط تطويــر المجموعــات (علــى المســتوى الحكومــي)؟
•هــل لدينــا التركيبــة الصحيحــة مــن مشــاركة القطاعيــن العــام
والخــاص؟
شكل  :21-4المنظورات االستراتيجية
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تــم اختبــار تحمــل االســتراتيجيات مــن خــال عرضهــا علــى  6توجهــات عالميــة والتــي ســبقت
مناقشــتها فــي القســم .4ب .1.1 .للتأكــد مــن إعتبارهــا فــي إطــار تحديــد مكونــات اإلســتراتيجية

تم تحديد و تقييم إجابة إستراتيجية التعدين على التغيرات الدولية للقطاع

كيف تم أخد التغير بعين اإلعتبار في
إستراتيجية التعدين
تقنيات مبتكرة
محولة للقطاعات

•تــم اعتمــاد ثــاث مبــادرات تهتــم بالبحــث و
التطويــر فــي مجــاالت القطــاع ( منهــا مبــادرة
تهــم إنشــاء مركــز للتميــز فــي مجــال التعديــن
و أخــرى تهتــم بإنشــاء مركــز لتطويــر الصناعــات
الفوالديــة المعدنــي ) بهــدف تشــجيع مختلــف
الفاعليــن فــي القطــاع علــى اعتمــاد اإلبتــكارات
و التكنولوجيــات الجديــدة

تغير متطلبات
العمالة

•تــم تحديــد اربــع مبــادرات تهتــم بتطويــر
المــوارد البشــرية المؤهلــة للقطــاع و زيــادة
نســبة الســعودة بــه منهــا التركيــز علــى تطويــر
برامــج التكويــن المهنــي فــي مجــال التعديــن

تغير السياق في
مجال الطاقة

•ثــم تطويــر نمــودج دقيــق لتقييــم آثــار
مجموعــة مــن ســيناريوهات أســعار الطاقــة
علــى مخطــط تنميــة القطــاع و عائداتــه
اإلقتصاديــة و اإلجتماعيــة

تحول الطلب نحو
الجنوب والشرق

•معضــم مخططــات تطويــر القطــاع فــي
مختلــف المعــادن تهــدف أساســا إلــى تحقيــق
اإلكتفــاء الداتــي عبــر تلبيــة الطلــب الداخلــي (
مثــا ،تطويــر اســتخراج االلومينيــوم و الفــوالد
يعــد أساســيا مــن أجــل دعــم برنامــج التطويــر
الصناعــي )
•بعــض القطاعــات الموجهــة بطبيعتهــا نحــو
التصديــر تتميــز بتنافســية عاليــة وتكلفــة
ضعيفــة (الفوســفات مثــا) وســيتم التركيــز
علــى األســواق القويــة النمــو كجنــوب شــرق
آســيا و جنــوب آســيا و إفريقيــا

تزايد توفر رأس
المال

•تــم تحديــد مجموعــة مــن المبــادرات التــي
تهتــم بتوفيــر مصــادر تمويــل مالئمــة
لمجهــودات تطويــر القطــاع (علــي ســبيل
المثــال  :مبــادرة إنشــاء برنامــج تمويــل التنقيــب
 ،صنــدوق تنميــة قطــاع التعديــن)

تقلص دورة حياة
المنتجات

•بينمــا تهــدف معضــم القطاعــات التعدينيــة
إلــى تلبيــة الطلــب الداخلــي المتزايد(،حاليــا
جــزء مــن هــدا الطلــب تلبيــه االســتيرادات)
يبقــى اســتعمال تقنيــات التدويــر محــدودا
فــي المملكــة
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•كجــزء مــن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية تقــوم فــرق العمــل
المعنيــة بالقطــاع الرابــع للتعديــن والصناعــة
بالتوافــق علــى عــدد مــن المبــادرات
الموضعيــة وحــاالت االســتخدام لتعزيــز
اعتمــاد ممارســات و تقنيــات قطــاع الصناعــة
الرابــع ممــا ســيؤدي إلــى تحســين مســتويات
اإلنتاجيــة

•يتــم العمــل حاليــا علــى تطويــر مجموعــة مــن
اإلجــراءات لدعــم فاعلــي القطــاع وتخفيــف
آثــار اإلصالحــات الطاقيــة علــى قطــاع التعديــن

.٤ب 4.اعتبارات تخص المكون أو التجمع

الموضوع

الوصف

القرار المتخذ وتبعاته

الصناعة
•اختيار القطاع
وترتيب
األولويات
(مفصلة أدناه)

•فــي أثنــاء تطويــر خطــة التســليم لبرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
هنالــك حاجــة لترتيــب القطاعــات واألنشــطة
التــي ســتقود األثــر االقتصــادي المرجــو للبرنامــج
حســب األولويــة

•يســاعد ترتيــب األولويــات علــى مســتوى البرنامــج
علــى معرفــة متطلبــات التطــور والمناطــق التــي
يجــب تركيــز الدعــم فيهــا.
•ترتيــب القطاعــات والمبــادرات حســب األولويــة
يســاعد فــي تحقيــق أقصــى األثــر

•المستلزمات
الطبية

•عمليــة اختيــار المنتجــات للتركيــز علــى المــدى
القصيــر مقابــل الطويــل أخــذت فــي عيــن
االعتبــار القــدرات الحاليــة والجاهزيــة للمصنعيــن
ا لســعو د يين

•تــم ترتيــب األولويــات للمنتجــات األقــل تعقيــدا
فــي االســتراتيجية للتركيــز علــى المــدى القصيــر
(مثــا االســتهالكيات وأثــاث المستشــفيات)
وتقديــم التركيــز علــى المنتجــات األعلــى تعقيــدا
إلــى المدييــن المتوســط والطويــل (مثــا طــب
العظــام واللــوازم الطبيــة ذات التقنيــة العاليــة)

•الصناعات
الدوائية

•أخــذ اختيــار الشــرائح والمنتجــات فــي عيــن
االعتبــار أوجــه األمــن الوطنــي وأيضــا تقييــم
القــدرات الضروريــة

•تــم إعطــاء األولويــة لعــدد مــن الشــرائح ألســباب
تتعلــق باألمــن الوطنــي بمــا يشــمل البالزمــا
واللقاحــات.

•معدات
الطاقة
المتجددة

•اعتمــدت اســتراتيجية التصنيــع للطاقــة المتجــددة
علــى خطــط محليــة وعلــى مســتوى المنطقــة
لتطويــر القــدرة فــي الطاقــة المتجــددة
واالســتفادة مــن سياســات المحتــوى المحلــي

•التركيــز علــى تصنيــع وحــدات الخاليا-الرقائــق
ومكونــات أبــراج الريــاح

•تجمع صناعة
السيارات

•االستزراع
المائي

أخــذت بعيــن االعتبــار عــدة خيــارات اســتراتيجية فــي
تصميــم اســتراتيجية صناعــة الســيارات بمــا يشــمل:
•اختيــار التقنيــة :محــركات االحتــراق الداخلــي
مقابــل مركبــات البطاريــات الكهربائيــة
•الســوق المســتهدفة :الســوق المحليــة مقابــل
التركيــز علــى ســوق المنطقــة
•المنتجــات المســتهدفة :الســيارات المتوســطة
عاليــة الجــودة إلذابــة نقــص التنافســية مــن حيــث
التكلفــة مقابــل ســيارات الــركاب الصغيــرة
•تطويــر التجمــع :نمــو مدفــوع بتطويــر سالســل
اإلمــداد ويركــز أوال علــى بنــاء منظومــة
تســتضيف مصنعــي الســيارات مقابــل مصنعــي
القطــع األصليــة الخاصــة بالتصنيــع

تــم وضــع القــرارات االســتراتيجية الخاصــة بصناعــة
الســيارات بعــد تحليــل عميــق (مفصــل فــي
اســتراتيجية صناعــة الســيارات فــي القســم 4أ فــي
ملحــق اســتراتيجية صناعــة الســيارات) كملخــص:
•اختيــار التقنيــة :اســتراتيجية ثنائيــة تركــز علــى
كل مــن محــركات االحتــراق الداخلــي و المركبــات
الكهربائيــة
•الســوق المســتهدفة :الســوق المحلــي و دول
مجلــس التعــاون الخليجــي
•تحديــد المنتجــات المســتهدفة :المركبــات
الخفيفــة (فــي نطــاق  20ألــف دوالر أمريكــي)
بنــاء علــى الطلــب المحلــي
•تطويــر التجمــع :نهــج مدفــوع بمصنعــي
المعــدات األصليــة نظــرا لصغــر منظومــة
ا لمو رد يــن

•تعتمــد عمليــة تطويــر اســتراتيجية االســتزراع
المائــي علــى ترتيــب أولويــة األنــواع التــي مــن
الممكــن أن تكــون قابلــة للنمــو ضمــن الظــروف
المناخيــة للمملكــة والبيئــة المحيطــة بهــا وأيضــا
التفضيــات الســائدة محليــا للمنتجــات الســمكية

•نتــج عــن ذلــك إطــار أولوليــات مــن  6أنــواع بحريــة
إلجــراء تحقيــق أوســع والتطويــر كجــزء مــن
االســتراتيجية
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.٤ب ١.4.االختيار وترتيب األولويات لقطاع الصناعة

الموضوع

الوصف

القرار المتخذ وتبعاته

•الصناعات
العسكرية

•يجــب أن يأخــذ تطويــر االســتراتيجية العســكرية
فــي عيــن االعتبــار التطبيقــات لالســتخدام
الثنائــي (فــي كل مــن المجاليــن العســكري
والمدنــي) عنــد وضــع أولويــات المنتجــات ألجــل
التركيــز علــى الشــركات التــي ســيتم بنــاء شــراكات
معهــا

•يجــب أن يقــوم تطويــر االســتراتيجية العســكرية
مــن قبــل الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية
بتقييــم الطلــب الكلــي (فــي كل مــن المجاليــن
العســكري والمدنــي) علــى مجموعــة مــن
المنتجــات و الخدمــات إليجــاد مشــاريع ذات
جــدوى جاذبــة للمســتثمرين

•الصناعات
المحاذية
للنفط والغاز

•مــن الممكــن أن يكــون لإلصالحــات فــي أســعار
الطاقــة أثــر كبيــر علــى التنافســية فــي قطــاع
الكيماويــات

•تــم اختبــار عــدد مــن الســيناريوهات ألســعار
الطاقــة وفــي معظــم الحــاالت بقيــت المملكــة
فــي الربــع األول إلــى الربــع الثالــث علــى منحنــى
التنافســية فــي التكلفــة

•صناعة األغذية

•يجــب أن تتــم مناســبة اســتراتيجية صناعة األغذية
مــع الخطــط الزراعية واالســتزراع المائي

•إن الموافقــة بيــن خطــط صناعــة األغذيــة
واســتراتيجية الزراعــة هــي قيــد العمــل (األخيــرة
ال زالــت قيــد التطويــر)

التعدين
•اختيار القطاع
و ترتيب
األولويات
(مفصلة أدناه)

•قمنــا بإعطــاء األولويــة للمعــادن التــي ســتقود
األثــر االقتصــادي المرجــو مــن البرنامــج عنــد
تطويــر اســتراتيجية التعديــن

•ترتيــب سالســل القيمــة للمعــادن حســب األولويــة
يســاعد فــي تحقيــق أقصــى األثــر

•مزيج الطاقة

الخدمات اللوجستية
•الطاقــة االســتيعابية الحاليــة والمخطــط
لهــا لبنيــة النقــل التحتيــة خصوصــا للموانــئ
الســتيعاب النمــو فــي التدفــق التجــاري

•بنــاء علــى البنيــة التحتيــة الحاليــة والمشــاريع
قيــد التنفيــذ لمشــاريع الموانــئ فإنــه ال حاجــة
لمشــاريع إضافيــة لرفــع الطاقــة االســتيعابية
للموانــئ الســعودية.

الممكنات
•تعزيز التصدير

•قامــت اســتراتيجية الصــادرات الوطنيــة بوضــع
أولويــات مجموعــة مــن المنتجــات واألســواق
المســتهدفة التــي علــى المملكــة التركيــز عليهــا

•تــم وضــع األولويــة ل 176منتجــا وتمــت محاذاتهــا
مــع القطاعــات ذات األولويــة فــي اســتراتيجية
الصناعــة الوطنيــة
•
•تــم وضــع األولويــة ل 48ســوقا للمملكــة بنــاء
علــى الطلــب علــى البضائــع فــي األســواق
المســتهدفة وتســهيل الوصــول لتلــك األســواق

•تمكين رأس
المال البشري

•أخــذت اســتراتيجية تمكيــن رأس المــال البشــري
فــي االعتبــار المشــاكل الحاليــة فــي قطــاع
التعليــم (مشــاكل نوعيــة و كميــة فــي المراحــل
مــن ريــاض األطفــال حتــى الثانــوي وأيضــا
التعليــم العالــي والتدريــب المهنــي)

•قامــت اســتراتيجية تمكيــن رأس المــال البشــري
بتعريــف ثالثــة ركائــز اســتراتيجية لتحســين
التحديــات الحاليــة كمــا قامــت بتعريــف مجموعــة
مــن المبــادرات للبرنامــج والتــي يقــع بعضهــا تحــت
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية بينمــا بعضهــا اآلخــر تــم اقتراحــه مــن
خــال البرنامــج علــى برنامــج تعزيــز الشــخصية
الوطنيــة ألخذهــا باالعتبــار خــال مرحلــة التخطيــط.
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ترتيــب القطاعــات والمبــادرات حســب األولويــة يســاعد فــي تحقيــق أفضــل عائــد مــن دعــم
البرنامــج فــي التطــور االقتصــادي مــن خــال:
1.1البدء بالقطاعات ذات العائد األكبر
تعريــف القطاعــات والمبــادرات التــي توفــر أكبــر قــدر مــن العوائــد الســتثمار معيــن للمــوارد
العامــة (علــى ســبيل المثــال ســواء كانــت مــوارد ماليــة أو إعانــات ضمنيــة مثــل األراضــي أو
الحصــول علــى مدخــات مثــل الغــاز)
2.2ضمان القدرة على التنفيذ
تركيــز نطــاق عمــل البرنامــج بمــا يــؤدي إلمكانيــة إدارة المبــادرات بكفــاءة وإتاحــة الفرصــة
للقطــاع الخــاص.
هــذا الترتيــب لألولويــة مهــم علــى مســتويين :لكل من أولويــات القطاعات لتطوير االســتراتيجية
وفــي النهايــة للدعــم و ترتيــب أولويــة المبــادرات لدعم تطوير تلــك القطاعات.

الطاقة

•الخدمات
اللوجستية

فــي أثنــاء تطويــر خطــة التنفيــذ لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية هنالــك
حاجــة لترتيــب القطاعــات واألنشــطة التــي ســتقود األثــر االقتصــادي المرجــو للبرنامــج حســب
األولويــة .حيــث أن العديــد مــن القــرارات االســتثمارية ســيتم قيادتهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص
ولذلــك فــإن ترتيــب األولويــات علــى مســتوى البرنامــج سيســاعد علــى ضمــان أن يكــون للبرنامــج
وجهــة نظــر واضحــة بمــا يتعلــق بمتطلبــات التطــور وأيضــا معرفــة المناطــق التــي يجــب تركيــز
الدعــم فيهــا.

إن اختيار أكثر القطاعات مفصلية يعتمد على مبدأين:
1.1األثر المحتمل على اقتصاد المملكة من خالل:
•األثــر المباشــر مــن حيــث الناتــج المحلــي اإلجمالــي أو الوظائــف أو الصــادارت ،أو األثــر الغيــر
اقتصــادي مثــل األمــن الغذائــي أو اعتبــارات األمــن الوطنــي
•تمكيــن القطاعــات األخــرى ســواء مــن خــال أثــر أوســع للتجمعــات أو مــن خــال تســهيل
سالســل القيمــة فــي المراحــل األدنــى مــن الصناعــة
2.2جــدوى التنفيــذ مــن حيــث القــدرة التنافســية الحاليــة أو المحتملــة ودرجــة الدعــم المطلــوب
لتنميــة هــذه الصناعــة
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.4ج المفاضالت واالعتماديات مع برامج تحقيق الرؤية
األخرى
لقــد قمنــا بتحديــد خمســة أنــواع مــن أوجــه الترابــط مع برامج تحقيــق الرؤية األخــرى )1 :التداخالت
 )2الممكنــات  )3أوجــه الترابــط بيــن سالســل القيمــة  )4المفضــات و  )5ترابــط التسلســل (موضــح
فــي شــكل )22-4
لقــد قمنــا بالمتابعــة واإلدارة خــال مرحلــة التخطيــط بهــدف المحافظــة علــى التنســيق خــال
مرحلــة التنفيــذ

الترابط والتعريفات

المفاضالت

•تــم تصميــم االعتماديــات لترابطــات كل مــن الممكنــات ،سلســلة القيمــة والتسلســل مــن
خــال مشــاركة المتطلبــات مــع البرامــج األخــرى ليتــم ضمهــا فــي إســتراتيجياتها باإلضافــة
إلــى ضــم المتطلبــات للبرامــج األخــرى فــي خطــة التنفيــذ لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية (مثــا لقــد قمنــا بمشــاركة متطلبــات القيمــة الماليــة مــع برنامــج
صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي ليقــوم بتضمينهــا فــي خطــة االســتثمار المحلــي
للصنــدوق)
•تمــت مناقشــة االعتماديــات فــي التداخــل مــع البرامــج األخــرى وتــم االتفــاق فيمــا يخــص
ملكيــة المبــادرات (كمثــال ،ناقشــنا التداخــل فيمــا يخــص مبــادرات تمكيــن الصــادرات مــع
برنامــج زيــادة الشــركات الوطنيــة وتــم التوافــق علــى أن تقــوم هيئــة تنميــة الصــادرات
بقيــادة المبــادرات المتعلقــة والتــي ســيتم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل برنامــج تطويــر الصناعة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية)

مكون فرعي ما ألحد
•يجب إكمال مكون أو
ّ
مكون برنامج أخر
ليتمكن
برامج تحقيق الرؤية
ّ
قدما
من برامج تحقيق الرؤية من المضي
ً

•اإلجراءات المتبعة في أحد برامج تحقيق
الرؤية تعيق/تناقض إنجاز أهداف برامج
أخرى من برامج تحقيق الرؤية

تمت إدارة كل نوع من أوجه الترابط بشكل منفصل مع برامج تحقيق الرؤية األخرى:

•ي ّتسم اثنين من برامج تحقيق
الرؤية باحتوائها على نفس
الهدف أحدهما كهدف مباشر
واألخر غير مباشر

ترابط
التسلسل

التداخالت

ترابط
سلسلة
القيمة
يوفر أحد برامج تحقيق
• ّ
محددة
الرؤية مخرجات
ّ
ألحد البرامج األخرى

•تــم معالجــة المفاضــات بيــن البرامــج مــن خــال تحديــد ودراســة آثــار المفاضــات علــى كل مــن
برامــج تحقيــق الرؤيــة وفيمــا بعــد بتســليط الضــوء علــى تلــك المفاضــات فــي خطــة التغييــر
(حتــى يتــم عقــد مناقشــات أوســع مــع مكتــب اإلدارة االســتراتيجية)

التداخل
بين
النطاقات

ترابط
الممكنات
•تدعم/تتيح أحد برامج تحقيق الرؤية
الفرصة لبرنامج أخر من برامج تحقيق
الرؤية إلنجاز أهدافه بطريقة أفضل
وأسرع وأرخص (وبالعكس)

شكل  :22-4األنواع الخمس من االعتماديات المتناولة في البرنامج
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علــى طــول هــذه الخطــوط ،قمنــا بتحديــد مناطــق التكامــل أو اإلعتمــاد مــع برامــج تحقيــق الرؤيــة
األخــرى (شــكل  23-4يوضــح هــذه النقــاط لــكل برنامــج لتحقيــق الرؤيــة كمــا يعــرض شــكل 24-4
أوجــه اإلعتمــاد بيــن مكونــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية والبرامــج
األخــرى) وتــم التعامــل مــع كل موضــوع مــن خــال عــدة اجتماعــات علــى مــدى مرحلــة التخطيــط.

نقاط التكامل األساسية مع برامج تحقيق الرؤية األخرى

برنامج تنمية القطاع المالي
•إدارة المفاضلة بين ربحية
الوضع المالي والمخصصات
المالية الكافية

برنامج التخصيص
•االستفادة من تعامالت
الخصخصة لبناء القدرات
الصناعية واللوجستية في
المملكة.
•موائمة الخطط الموضوعة
لتخصيص األصول الحكومية
مع خطط برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية

برنامج اإلسكان
•تحديد القطاعات الفرعية
التي من شأنها المساعدة
في تلبية الطلب على برنامج
اإلسكان (على سبيل المثال
مبادرة تقنية البناء)
•تضمين متطلبات المحتوى
المحلي للبرنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية في جميع برامج
اإلسكان

برنامج ريادة الشركات الوطنية
•موائمة اختيار الشركات
الرائدة لبرنامج ريادة
الشركات الوطنية مع برنامج
تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية ذات
األولوية
•موائمة خطط تنمية الريادة
الوطنية مع خطط برنامج
تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية

برنامج تعزيز الشخصية
السعودية
•الموائمة مع الخطط األوسع
لبناء القدرات ضمن برنامج
تطوير الشخصية الوطنية

برنامج التحول الوطني
•موائمة مبادرات تمكين
برنامج التحول الوطني
مع جهود برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية

برنامج صندوق االستثمارات
العامة
•موائمة االستراتيجية
المحلية لصندوق
االستثمارات العامة في
خطط تنمية برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية

برنامج خدمة ضيوف الرحمن
•تضمين متطلبات البرنامج
في المخطط الشامل لنقل
والخدمات اللوجستية
المنضوي تحت برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية

برنامج التوازن المالي
•إدارة المفاضالت المحتملة
بين تحسين الوضع المالي
وتحسين قدرة القطاعات
الصناعية على استقطاب
االستثمار

برنامج الشراكات االستراتيجية
•موائمة العالقات
االقتصادية للمملكة مع
القطاعات الفرعية ذات
األولوية للبرنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية وخطط التنمية
•االستفادة من الشراكات
االستراتيجية لبناء المجاالت
والمقومات
الصناعية
ّ
الخاصة بالبرنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية

برنامج جودة الحياة
•الموائمة بين تحسين
نمط الحياة مع مبادرات
استقطاب الكفاءات األجنبية

منصة نفطية في الخليج العربي بمدينة الدمام
شكل  :23-4نقاط التكامل الرئيسية مع برامج تحقيق الرؤية األخرى
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برامج تحقيق
الرؤية

مكونات البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية

برامج تحقيق
الرؤية األخرى

الصناعة

التعدين

الطاقة

الخدمات
اللوجستية

المحتوى
المحلي

الممكنات

برنامج ريادة
الشركات الوطنية

برنامج الشراكات
االستراتيجية

التداخل في
النطاق

برنامج صندوق
االستثمارات العامة

مستوى
الترابط

االجتماعات
المنعقدة

•تم تخصيص قطاعات التركيز بما يتالءم مع قطاعات برنامج
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ذات األولوية
والثغرات التي تم تحديدها.
•تمت مناقشة المقومات المتداخلة والعمل جاري على
إيجاد الحلول بالتنسيق مع مكتب اإلدارة االستراتيجية

مرتفع

عال (يغطي جميع/
•تتمتع استراتيجية البرنامج بمستوى
ٍ
عموما
معظم األسواق مع التركيز على أفريقيا) وتتواءم
ً
مع األسواق المستهدفة من قبل برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية

مرتفع

•مواءمة مستمرة مع استراتيجية االستثمار المحلية
لصندوق االستثمارات العامة مع استراتيجية التمكين المالي
واستراتيجيات خاصة بالقطاع.

مرتفع

ترابط الممكنات
برنامج التحول
الوطني

ترابط سلسلة
القيمة

برنامج التوازن
المالي

برنامج تطوير
القطاع المالي

المفاضالت

برنامج تعزيز
الشخصية
السعودية

ترابط التسلسل

برنامج اإلسكان

ريادة الشركات الوطنية

العالقات االستراتيجية

صندوق االستثمارات العامة

التحول الوطني

التوازن المالي

تطوير القطاع المالي

تعزيز الشخصية السعودية

خدمة ضيوف الرحمن

اإلسكان

التخصيص

تحسين نمط الحياة

شكل  :24-4اعتماديات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع البرامج األخرى  -موزعة على مكونات البرنامج

لقــد قمنــا بمراجعــة المهــام المختلفــة لبرامــج تحقيــق الرؤيــة المتعــددة وحددنــا مســتوى
الترابــط مــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية حيــث وجدنــا مســتوى
عــال مــن الترابــط مــع كل مــن برنامــج زيــادة الشــركات الوطنيــة وبرنامــج الشــراكات االســتراتيجية
وبرنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة وبرنامــج تعزيــز الشــخصية الســعودية (شــكل 25-4
اإلجــراءات المتخــذة إلدارة الترابــط)

•مواءمة استراتيجيات التمكين (الثورة الصناعية الرابعة
والمناطق االقتصادية الخاصة) مع استراتيجيات برنامج
التحول الوطني ذات الصلة ومواءمة الملكية بالتنسيق مع
مكتب اإلدارة االستراتيجية

متوسط

•مراجعة مبادرات البرنامج (تأثير ضريبة القيمة المضافة/
وضمنت األثر
زيادة التكلفة من جراء إصالحات الطاقة)
ّ
المحتمل في استراتيجيات القطاع

متوسط

•مواءمة برنامج وجهود تنمية القطاع المالي مع استراتيجية
التمكين المالي

متوسط

متوسط

متوسط

المرئيات التي تم
جمعها ومشاركتها

الوضع الحالي

في انتظار
انطالق
البرنامج

أعدت متطلبات بناء القدرات وخطط التنمية الخاصة ببرنامج
• ّ
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتم
مشاركتها مع برنامج تطوير الشخصية الوطنية لدمجها

•تم التأكد من تضمين متطلبات برنامج اإلسكان من المواد
في مخرجات التعدين ومن تقنيات البناء
حاليا مؤازرة جهود التصنيع بين تصنيع مواد البناء
•يناقش
ً
وبين قطاعات استراتيجية الصناعة الوطنية لبرنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
•نم التأكد من تضمين متطلبات البرنامج في االستراتيجية
اللوجستية

برنامج خدمة
ضيوف الحج
والعمرة

برنامج التخصيص

برنامج جودة الحياة

منخفض

منخفض

منخفض

حاليا مناقشة معامالت الخصخصة لبناء القدرات
•يجري
ً
الصناعية واللوجستية في المملكة العربية السعودية
من خالل متطلبات المحتوى المحلي وتحديد المشاريع
المشتركة التي تتطلع إلى التصدير أو النمو على المستوى
الدولي
•تسليط الضوء على متطلبات الكفاءات األجنبية للعمل على
تضمنيها في مبادرات استقطاب الكفاءات

شكل  :25-4ترابط برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع البرامج األخرى
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.5أ محفظة المبادرات
ملكيتها على أكثر من  30جهة.
وتتوزع
تتوزع على  24عنصر،
حدد البرنامج ~ 330مبادرة
ّ
ّ
ّ
ّ

هذه العناصر متكاملة ومتناغمة

1

1

4

اآلالت والمعدات

1

2

1

5

األجهزة
والمستلزمات الطبية
-

األدوية

-

1

3

1

3

1

-

-

-

1

-

10

الصناعات المرتبطة
بالنفط والغاز
-

المواد الغذائية

إمدادات الطاقة
المتجددة

5

1

-

-

2

6

االستزراع المائي
1

1

1

2

1

-

1

التعدين
12

13a

13b

تكامل قطاع
الطاقة

تسعير الطاقة
والدعم

1

7 15

16

1

6

5

1

1

1

-

١٩

التمكين المالي

-

-

1

4

5

-

المناطــق االقتصادية
الخاصة
-

62

1

21

دعم التصدير

الحوكمة والقدرات
المؤسسية

3

٢

1

السياسات واللوائح
والمعايير
-

-

1

4

١٨

٢٠

-

١٧

٢٢

٢٤

-

الطاقة

التعدين

43

١٦

2

السيارات
1

9

7

المحتوى المحلي

الممكنات

3

9

9

-

14

15

الخدمات اللوجستية

الصناعة

-

الخدمات اللوجستية

المحتوى المحلي

6

-

-

10 3

-

-

٢١

البحث والتطوير
واالبتكار
15 28 -

-

تنمية رأس
المال البشري
٢

-

٢

٧

٢٣

3

1

دعم التجمعات
الصناعية
والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة
-

-

٣

2

رقم العنصر في خطة البرنامج
محورية

ذات أسبقية

٤
مكاسب سريع

74

الثورة الصناعية
الرابعة

أخرى
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 30جهة

~ 300مبادرة
56

5

4

٨

٣

١

٢

٤
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السعودية
لإلستثمارات
الصناعية (دسر )

وحدة تنمية
المحتوى
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.٦أ المبادرات المحورية
محوريــة باالســتناد إلــى األثــر الــذي يمكــن أن ينشــأ عنهــا ودورهــا
حــدد البرنامــج  14مبــادرة
ّ
ّ
الهــام فــي تحقيــق طموحــات البرنامــج.

المبادرات المحورية
قدما خالل العام 2018
المحورية التي يجب الدفع بها
المبادرات
ً
ّ

رقم المبادرة

•تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية

I-10-04-003

•برنامج تطوير السيارات ()ADP

I-16-14-001

•إطالق برنامج االستكشاف المسرع للرواسب الواعدة

M-12-31-009

•تحويل صندوق التنمية الصناعية السعودي ليصبح الممكن المالي
الرئيسي للتحول الصناعي في المملكة

N-16-12-008

•مبادرة المنظومة البيئية للثورة الصناعية الرابعة -دعم االبتكار والبحوث
والتطوير
•مراكز قدرات الصناعة للثورة الصناعية الرابعة
•برنامج اإلنتاجية الوطني

N-17-07-001
N-17-07-002
N-17-13-001

•زيادة المحتوى المحلي في االقتصاد السعودي

O-15-10-001

•تحسين عملية االستيراد /التصدير (المرحلة )2
•إنشاء بنك التصدير واالستيراد السعودي (مرحلة التشغيل)

L-14-09-003
N-16-18-012

•إطالق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة

E-١٣a-27-717

•برنامج القدرة التنافسية إلصالح أسعار الطاقة

E-١٣b-١٤-٠٠١

•المشروع الرئيسي لتقنيات البطاريات المستقبلية

N-01-01-004

•تطوير شركات وطنية رائدة في صناعات الطاقة المتجددة

I-03-24-003
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قسم :2
قطاع الصناعة
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قسم :1-2
استراتيجية الصناعة
الوطنية
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نسعى إلى رفع نسبة
المحتوى لصناعة
قطاع اآلالت والمعدات
بنسبة %50

 .2التطلعات

(استراتيجية الصناعة الوطنية -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)

لقطة جوية ألحد المصانع بمدينة رأس الخير الصناعية
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.2أ طموحنا في استراتيجية الصناعة الوطنية 2030
تهــدف اســتراتيجية الصناعــة الوطنيــة إلــى بنــاء منظومــة تصنيــع مســتدامة وتنافســية
ومتنوعــة وقائمــة علــى القطــاع الخــاص بمــا يعــود بالنفــع علــى االقتصــاد الوطنــي والمواطنين
الســعوديين.

1.1اآلالت والمعدات

س ُتســهم اســتراتيجية الصناعــة الوطنيــة فــي تحقيــق أثــر ونتائــج ملموســة لكافــة البرنامــج
الوطنــي لتطويــر التجمعــات الصناعيــة الواقعــة ضمــن نطــاق العمــل (أمثلــة مختــارة ،للمزيــد مــن
التفاصيــل ُيرجــى االطــاع علــى القســم. 4

2.2تصنيع مصادر الطاقة المتجددة

عالميــا فــي التقنيــات الرئيســية الناشــئة واســتخداماتها
إنشــاء جهــات وطنيــة تنافســية
ً
فــي مجــال البطاريــات.

زيــادة محطــات توليــد الطاقــة المتجــددة المخطــط لهــا فــي المملكــة لتصبــح ذات طاقــة
إنتاجيــة عاليــة.

3.3الصناعات الدوائية

التوسع في سالسل
اإلمداد في القطاعات
الكيماوية

تحســين أداء قطــاع الصناعــات الدوائيــة والحيويــة بشــكل أكبــر لتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي
ســعيا إلــى أن
تطــورا
القيمــة المضافــة المحليــة ،تزام ًنــا مــع االنتقــال إلــى منتجــات أكثــر
ً
ً
ُتصبــح جهــة تصنيــع رائــدة ومبتكــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

4.4المستلزمات الطبية

االســتفادة مــن القــدرات الحاليــة وسياســات المحتــوى المحلــي المحســنة الخاصــة
بالمســتلزمات الطبيــة فــي رفــع معــدل التوطيــن.

5.5السيارات

تطوير مجمعات السيارات.

6.6المواد الكيماوية

•توطيــن سلســلة التوريــد فــي المملكــة المســتقبلية للمــواد الكيماويــة األساســية
والوســيطة.
•وضــع وتحديــد أولويــات  18مجموعــة كيماويــة متخصصــة لتحقيق قيمة مضافــة عامة ،فيما
يتعلــق بالمــواد المضافــة والتركيبــات والمــواد المحفــزة والمــواد الكيماويــة المتخصصــة
المســتخدمة فــي التكريــر والمعالجــة.
•مضاعفة الطاقة االستيعابية اإلنتاجية للمنتجات البالستيكية ومنتجات التغليف.

7.7الصناعات الغذائية

تطويــر المجمعــات الصناعيــة بشــكل أكبــر لتغطيــة الطلــب الداخلــي علــى اإلنتــاج المحلــي،
والتصديــر إلــى أســواق جديــدة.

مصنع بمدينة راس الخير الصناعية
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.2ب إلتزامنا في استراتيجية الصناعة الوطنية ٢٠٢٠
•اآلثار على استراتيجية الصناعة الوطنية
تهــدف اســتراتيجية الصناعــة الوطنيــة إلــى تشــجيع النمــو الصناعــي عبــر تطويــر مشــاريع اإلنتــاج
األوليــة ،باإلضافــة للمنتجــات النهائيــة .ويمثــل ذلــك تحــول كبيــر فــي السياســة والمنهجيــة
الصناعيــة والتــي كانــت تهــدف لدفــع النمــو التدريجــي لإلنتــاج مــن خــال اســتثمارات الدولــة
عنــد كل مســتوى مــن سلســلة القيمــة .والتركيــز علــى نهايــة سلســلة القيمــة (أي المنتجــات
النهائيــة) ،خاصــة فــي المنتجــات المعقــدة مثــل الســيارات ومصــادر الطاقــة المتجــددة
والمســتلزمات الطبيــة والطيــران .والتــي ســينتج عنهــا نمــو هــذه التجمعــات من عوامــل التصنيع
األساســية .ولــذا ،ســيكون تركيــز خطــة التنفيــذ علــى المــدى القصيــر لتفعيــل هــذه التجمعــات.
وضمــن مجمــل هــذه التجمعــات ،نتوقــع تحقيــق المحطــات الرئيســية التاليــة:
•السيارات :تأمين اتفاقية مع مصنع رئيسي لتطوير صناعة السيارات في المملكة.
•تصنيــع مصــادر الطاقــة المتجــددة :اســتثمارين رئيســيين بواســطة شــركات تصنيــع مصــادر
طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية ومنتجــات التجميــع فــي المملكــة.

نهدف إلى تحويل
المملكة إلى مركز
لوجستي عالمي
صورة جوية لمدينة الجبيل الصناعية
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.٣الوضع الحالي

(استراتيجية الصناعة الوطنية -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)
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محطة توليد طاقة كهربائية
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.3أ التحديات األساسية
المكونــات الحاليــة للقطــاع الصناعــي ،وقدرتــه التنافســية ،والتحديــات التــي
مــن المهــم فهــم
ّ
تواجهــه:

حصــة كبيــرة ومر ّكــزة مــن ســوق الصناعــات
1.1تم ّثــل الصناعــات األساســية
ً
حاليــا ّ
تقريبــا علــى الصناعــات التــي تســتفيد
الســعودي ،حيــث يعتمــد النمــو والصــادرات
ً
مــن مزايــا ظرفيــة مرتبطــة بتوفــر الطاقــة والمــواد األوليــة ،وهــي مــوارد تنضــب
بمــرور الوقــت.
ـتمدة مباشــرة مــن
لقــد أرســت المملكــة � ُ
ســا قويــة فــي الصناعــات األساســية وهــي مسـ ّ
أس ً
المزايــا الظرفيــة للبلــد والســيما البتروكيماويــات والفلــزات والمعــادن .وأدى ذلــك إلــى
مســاهمة القطــاع الصناعــي بنســبة  %9فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي (الناتــج المحلــي
تقــل بكثيــر عــن
اإلجمالــي الحقيقــي ،2016 ،باســتثناء أنشــطة تكريــر النفــط) وهــي نســبة
ّ
متوســط بلــدان مجموعــة العشــرين ودول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.

4.4درجة التقدم الصناعي والفرص المتاحة للتنويع في المملكة
ســلع المملكــة التنافســية علــى الصعيــد العالمــي غيــر معقــدة نســبي ًا وتتوفــر بدائــل لهــا،
ممــا يجعلهــا عرضــة لتقلبــات الســوق والمنافســة .ولتحقيــق القفــزة النوعيــة المطلوبــة
لبلــوغ المســتهدفات االقتصاديــة للقطــاع الصناعــي ،يتطلــب علــى المملكــة ايجــاد صناعــات
ذات قيمــة مضافــة عاليــة.

5.5القدرة التنافسية للصناعات التحويلية.
نســبيا فــي الصناعــات التحويليــة ،مــع وجــود
حاليــا خصائــص تنافســية منخفضــة
للمملكــة
ً
ً
نقــاط قــوة فــي المحــاور المرتبطــة بتكلفــة الطاقــة والعمالــة والمــواد الخــام وحجــم
الســوق المحلــي .إنمــا تناقضــت أهميــة هــذه المحــاور التنافســية بالنســبة للصناعــات
التحويليــة بفعــل التغيــرات فــي التقنيــة وتكاليــف النقــل واإلمــداد والتدفقــات التجاريــة
والتقــارب العــام فــي القــدرة التنافســية بيــن البلــدان علــى الصعيــد العالمــي .حيــث يتوجــب
علــى المملكــة بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي تطويــر العوامــل الرئيســية لتعزيــز تنافســية
الصناعــات التحويليــة مثــل التركيــز علــى االبتــكار ،والقــدرة علــى جــذب الكفــاءات واســتبقائها،
والتنظيمــات الحكوميــة ،والخدمــات اللوجســتية.

وإضافــة إلــى ذلــك ،يتر ّكــز القطــاع الصناعــي فــي المملكــة بشــكل كثيــف في هــذه الصناعات
األساســية ،حيــث أنهــا تم ّثــل  %56مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وأكثــر مــن  %71مــن الصادرات
وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى المزايــا الظرفيــة للمملكــة المتعلقــة بالطاقــة .وعلــى الرغــم مــن
الجهــود التــي بذلتهــا المملكــة للتعجيــل بتطويــر قطاعــات صناعيــة جديــدة ،ال تــزال هــذه
الصناعــات األساســية تم ّثــل  %82مــن إجمالــي النمــو الصناعــي منــذ العــام .2011

2.2بعــد فتــرة مــن النمــو الســريع بيــن العاميــن  2008و ،2011تباطــأ النمــو واتخــذ العديد
تراجعيا.
ـى
من المؤشــرات الرئيســية منحـ ً
ً
وخــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،واجــه القطــاع الصناعــي فــي المملكــة تحديــات كبيــرة
كمــا يظهــر فــي عــدد مــن مقاييــس األداء الرئيســية؛
تقريبــا مــع نمــو بنســبة  %0.1فــي
ـدا
ً
•كان الناتــج المحلــي اإلجمالــي للصناعــات التحويليــة راكـ ً
العــام .2016
•تراجعت القيمة اإلجمالية لصادرات الصناعات التحويلية.
•ازدادت كثافــة الطلــب علــى الطاقــة فــي القطــاع الصناعــي (اســتهالك الطاقــة لــكل وحــدة
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي).

3.3إنتاجية القطاع الصناعي
وتبلــغ اإلنتاجيــة لــكل عامــل فــي القطــاع الصناعــي (باســتثناء أنشــطة تكريــر النفــط) حوالــي
أقــل
 220,000ريــال ســعودي للعامــل ،وهــو رقــم مماثــل ألرقــام بلــدان جنــوب أوروبــا أو
ّ
يعبــر
منهــا بقليــل .ومــع ذلــك ،ونظـ ًـرا لتر ّكــز الصناعــات األساســية فــي القطــاع الصناعــي ،ال ّ
هــذا الرقــم بشــكل صحيــح عــن إنتاجيــة الشــرائح األخــرى للقطــاع ،حيــث تبلــغ إنتاجيتهــا نحــو
 126,000ريــال ســعودي للعامــل.
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•اآلثار على استراتيجية الصناعة الوطنية
ـم األخــذ بهــا عنــد إعــداد االســتراتيجية
ينتــج عــن هــذه التحديــات عــدد مــن اآلثــار الرئيســية ،وقــد تـ ّ
الصناعيــة الوطنيــة واعتمــاد النهــج المتبــع فــي ذلــك؛
•تغييــر كبيــر فــي القــدرة التنافســية :هنــاك حاجــة ماســة إلــى تغييــر كبيــر فــي القــدرة
التنافســية لدفــع عجلــة التنميــة الصناعيــة .ويتألّــف هــذا التغييــر الكبيــر مــن ثالثــة مكونــات؛
1.1تغيير يحمي ويدافع عن العوامل الظرفية والمزايا الموروثة في السوق المحلي
2.2يجــب أن يســتفيد التغييــر بشــكل كامــل مــن المزايــا القائمــة مثــل العالقــة االســتراتيجية
والقيــادة فــي المنطقــة ،والثــروة الســيادية ،والشــركات المملوكــة للدولــة ،والقــدرة علــى
اســتثمار رؤوس األمــوال ألجــل طويــل لتحقيــق عوائــد ماليــة واقتصاديــة علــى مســتوى
النظــام فــي المســتقبل.
3.3يجــب أن يعــزز التغييــر بســرعة العوامــل الرئيســية المؤثــرة علــى تنافســية الصناعــات
التحويليــة فــي المســتقبل ،وهــي :االبتكار ،والمواهب ،والخدمات اللوجســتية ،والتنظيمات
الحكوميــة.
•محفظــة طموحــة ومتوازنــة مــن الصناعــات الواعــدة :قائمــة علــى اســتراتيجيات ممكنــة
لتطويــر قــدرات وتجمعــات صناعيــة جديــدة.
1.1يتعيــن أن تكــون المحفظــة متوازنــة تمثــل مســتويات مختلفــة مــن االســتثمارات ،واألُطــر
الزمنيــة ،واآلثــار مــن أجــل التخفيــف مــن انعــدام اليقيــن والمخاطــر.
2.2يجــب أن تكــون المحفظــة ديناميكيــة وتتطــور باســتمرار مــع تطور ظروف الســوق والنجاحات
والدروس المستفادة.

.3ب الجهود الحالية
منــذ وضــع خطــة التنميــة الثامنــة فــي العــام  2005وتطويــر اســتراتيجية الصناعــة الوطنيــة
األولــى فــي العــام  2009والمملكــة تضــع نصــب عينيهــا هدف ـ ًا وتطلعــات لتنويــع االقتصــاد مــن
نفــذ االســتراتيجيات
خــال نمــو الصناعــات التحويليــة .وعلــى الرغــم مــن تلــك التطلعــات ،لــم ُت ّ
ـد كبيــر
ـل أبرزهــا هــو نظــام التنفيــذ المجــزأ إلــى حـ ّ
الهادفــة لدعــم تحقيقهــا ألســباب عــدة .لعـ ّ
والمؤلــف مــن مؤسســات تنقصهــا المــوارد والمم ّكنــات لتتوافــق مــع حجــم الجهــد والتحــول
المطلوبيــن .وعلــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة ،تغيــر الزخــم مــع مجموعــة مــن المبــادرات
قيــد التنفيــذ أو قيــد التطويــر.

نسعى إلى خلق
أكثر من  7آالف
وظيفة في قطاع
المستلزمات الطبية

•الــدور النشــط والمتميــز للحكومــة واالســتثمار الحكومــي مــع القطــاع الخــاص  :ســيتطلب
تطويــر هــذه الصناعــات الواعــدة مشــاركة الحكومــة وإشــرافها مــن خــال االســتثمارات
الموجهــة واالســتراتيجية.
ّ
1.1ســتحتاج الصناعــات الواعــدة فــي المحفظــة إلــى مســتويات مختلفــة مــن التدخــل الحكومــي
(أي السياســات والمبــادرات) ،والدعــم (أي الحوافــز) و المشــاركة (أي االســتثمار) ،بحســب
مجمــع وتطلعاتــه.
ـكل
ّ
القــدرة التنافســية لـ ّ
ضروريــا لبلــوغ الطموحــات المعلنــة،
والتنفيــذ
للحوكمــة
متيــن
نمــوذج
ويعتبــر اعتمــاد
ُ 2.2
ً
ـد مــن التش ـ ّتت فــي التنميــة
علــى أن يتـ ّ
ـم تصميــم النمــوذج ليتيــح تبســيط التعقيــدات ويحـ ّ
الصناعيــة والسياســات الصناعيــة.
ومتكيــف للتنفيــذ :يتطلــب اإلنجــاز اآلمن لالســتراتيجية اتبــاع نهج ديناميكي
• نهــج ديناميكــي
ّ
فــي التنفيذ.
1.1من خالل تحديث االستراتيجية باستمرار لتواكب الظروف المتغيرة للسوق.
ـتجدة،
2.2وأن تتوفر لدى الجهات الموارد والحوكمة الالزمة للتكيف بســرعة مع الفرص المسـ ّ
وفقا لذلك.
وأن تتم ّتــع بالمرونــة في التخطيــط والتعديل والتكيف
ً
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.٤أ ركائز استراتيجية الصناعة الوطنية
تركــز اســتراتيجية الصناعــة الوطنيــة ضمــن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية
علــى عــدة ركائــز مــن الصناعــات الواعدة وهي:
1.1صناعة اآلالت والمعدات
2.2صناعة إمدادات الطاقة المتجددة
3.3الصناعات الدوائية
4.4األجهزة والمستلزمات الطبية
5.5صناعة السيارات
6.6الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز
7.7الصناعات الغذائية
8.8صناعة الطيران
9.9الصناعات العسكرية
وسنتطرق لكل من هذه الصناعات بمزيد من التفاصيل واألقسام التالية:

ـتنادا إلــى البرامــج المبتكــرة مثــل "اكتفــاء" ،وجهــود توطيــن المحتــوى مــن خــال وحــدة
 .2اسـ ً
تنميــة المحتــوى المحلــي والقطــاع الخــاص ،تســعى المملكــة لالســتفادة مــن قوتهــا الشــرائية
الكبيــرة علــى مســتوى المؤسســات الكبــرى المملوكــة للدولــة لدعــم اإلنتــاج المحلــي.
 .3يســتفيد التجمــع مــن مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة اإليجابيــة :علــى ســبيل المثــال :توفــر
تجمــع متنامــي للمعــادن الخــام ،وأســعار الطاقــة المنافســة نســبياً،
المــواد الخــام ،ووجــود
ّ
وتوفــر األراضــي الصناعيــة.
 .4مــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب علــى منتجــات اآلالت بشــكل كبيــر خــال العقــد القــادم فــي
المملكــة ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،و ُتعــزى هــذه الزيــادة بشــكل رئيســي
إلــى أعمــال التشــييد والتعديــن والصناعــات المعدنيــة.

نقاط القوة القائمة في قطاع اآلالت والمعدات الصناعية في المملكة

.٤أ ١.استراتيجية اآلالت والمعدات
•الملخص التنفيذي
يلبي الطلب
تحتــل المملكــة مكانــة فريــدة تم ّكنهــا مــن تنميــة قطــاع اآلالت والمعــدات لديها بمــا ّ
المتنامــي والســريع علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي ،وذلــك مــن خــال االســتفادة مــن
تحفــز اإلنتــاج المحلــي،
قوتهــا الشــرائية الكبيــرة والمر ّكــزة ،وسياســات المحتــوى المحلــي التــي ّ
والتنافســية مــن حيــث التكلفــة.

•السياق العام وجاذبية القطاع في المملكة

خطة تنويع طموحة
بقيادة الحكومة
ورغبة قوية في
التحسين

الطلب المحلي
القوي مع فرص
التوطين

تكامل قوي مع
تجمعات النفط
والغاز والمعادن
والتعدين

انخفاض كلفة
التمويل واإلنفاق
الحكومي المنسق

شكل : 1-4نقاط القوة الحالية لقطاع اآلالت والمعدات في المملكة

ُيمكــن تصنيــف اآلالت والمعــدات ضمــن فئتيــن رئيســيتين للمنتجــات :المعــدات الكهربائيــة (علــى
ســبيل المثــال :المحــركات الكهربائيــة ،وأنظمــة التحكــم) ،والمعــدات الصناعيــة (مثــل :المعــدات
ذات الغــرض العــام - ،الســخانات بأنواعهــا ،المراجــل ،األفــران البخاريــة ،واألنابيــب البالســتيكية،
وغيرهــا  -أو المعــدات المتخصصــة مثــل الرافعــات).
نظرا ألربعة أسباب رئيسية:
ويعد القطاع
ُ
جاذبا للغاية للتطوير في المملكة ً
ً
 .1هنالــك طلــب محلــي كبيــر علــى اآلالت والمعــدات ،إذ بلــغ حجــم االســتهالك المحلــي التقديــري
ثمــة فرصــة كبيــرة الســتبدال الــواردات.
 57.5مليــار مليــار ريــال ســعودي فــي عــام  .2016كمــا ّ
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ـددا مــن التحديــات التــي ُتعيــق القــدرة التنافســية العامــة.
ومــع ذلــك ،يواجــه القطــاع
ً
حاليــا عـ ً
ممــا يمنــع المســتثمرين
ـن
ـ
دي
المور
ـات
ـ
ومعلوم
ـوق
ـ
الس
ـات
ـ
معلوم
ـى
ومــن أهمهــا االفتقــار إلـ
ّ
ّ
المحلييــن واألجانــب مــن االســتثمار بثقــة فــي المملكة بســبب مخــاوف مرتبطة بحجــم المعروض
المســتقبلي ،كمــا يمنــع جهــات الشــراء (المؤسســات المملوكــة للدولــة ،وشــركات الهندســة
والمشــتريات والبنــاء ،والشــركات المتخصصــة فــي تصنيــع المعــدات األصليــة) مــن شــراء المــوارد
بشــكل فعــال لالســتخدام المحلــي.
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وباإلضافــة إلــى ذلــك ،توجــد قيــود فــي بيئــة األعمــال تعيــق اســتقطاب المواهــب ،وتفتقــر إلــى
ونتيجــة لذلــك،
الموحــدة بيــن التجمعــات ،واإلجــراءات السلســة.
سياســات المحتــوى المحلــي
ً
ّ
ـدم مســتويات
تتنافــس أغلبيــة األطــراف فــي تجمــع المعــدات واآلالت علــى األســعار دون أن تقـ ّ
التطــور والتعقيــد ،أو اســتثمارات فــي االبتــكار  ،أو الصــادرات (باســتثناء معــدات
مرتفعــة مــن
ّ
التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء).
ـدا المنتجــات
وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن التصنيــع المحلــي لــآالت والمعــدات فــي المملكــة ،وتحديـ ً
الســتة ذات األولويــة لتطويــر التجمــع ،وهــي .١المضخــات .٢الضاغطــات .٣الصمامــات .٤أجهــزة
التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء.٥ ،بطاريــات الليثيــوم.٦ ،طابعــات ثالثيــة األبعــاد ،يلبــي %36
مــن الطلــب المحلــي فقــط ،مــع العلــم أن النســبة األكبــر مــن الطلــب يغطيهــا ســوق التدفئــة
والتهويــة وتكييــف الهــواء وحــده.
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اﻟﺼﻤﻤﺎت

اﻟﻀﺎﻏﻄﺎت

اﻟﻤﻀﺨﺎت

الواردات

أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
و اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

البيئة التنظيمية
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التحديات الماثلة أمام مصنعي االآلت والمعدات الصناعية في المملكة

اإلنتاج واإلستيراد ( ،٢٠١٢مليون دوالر)

اإلنتاج المحلي

شكل 3-4حصة الواردات واإلنتاج المحلي في تلبية الطلب على المعدات الصناعية في المملكة

وفرة المواهب المختصة

سالسل التوريد والمعرفة

شكل  :٢-٤التحديات التشغيلية التي تواجهها شركات تصنيع اآلالت والمعدات في المملكة
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•تطلعات القطاع واســتراتيجيته
منحــت اإلســتراتيجية األولويــة لســتة منتجــات رئيســية علــى المــدى القصيــر لتطويــر التجمــع
وهــي موضحــة فــي شــكل  ٤-٤التالــي:
المنتجات

سوق المملكة

المضخات

4.5

٪٣٠ - ٪١٥

3.4

٪٣٠ - ٪١٥

دول الخليج

الصمامات

6.4

٪٣٠ - ٪١٥

دول الخليج

12

أجهزة التدفئة
والتهوية
والتكييف

7.1

٪٢٠ - ٪١٥

بطاريات
الليثيوم أيون

معدومة

٪١٠ - ٪٥

معدات
الطباعة ثالثية
األبعاد

معدومة

الضاغطات

(مليار ريال سعودي)

متوسط
االرباح)٪( ١

األسواق
المستهدفة

حجم السوق

دول الخليج

9.8
6.8

غير متوفر

(مليار ريال سعودي)

المنافسون

عوامل النجاح

•كلفة المواد األولية
•الجودة
•التكامل مع الصناعة المحلية
•خدمات مابعد البيع

المبررات

•مجموعة المنتجات ذات النظرة
المستقبلية ألكبر إمكانات
استبدال الواردات ،إمكانية توليد
الوظائف وجدوى التصنيع في
المملكة

الشرق األوسط
و شمال أفريقيا

140.6

•البحث والتطوير في كفاءة
الطاقة
•مراكز التوزيع

•نمو المنتجات مع ارتفاع
كبير في الطلب ،حيث يمكن
للمملكة االستفادة من
معرفتها القائمة إلنشاء شركات
إقليمية رائدة

حول العالم

750

•البحث والتطوير
•حجم اإلنتاج

•فرص التقنية الرئيسية حيث
يمكن للمملكة إنشاء شركة
رائدة تقود السوق

•عمليات بحوث وتطوير مكثفة
في التقنيات الحديثة
•المواهب

•بإستطاعة المملكة ترسيخ
نفسها كشركة رئيسية في
القطاع المزدهر مع وجوب
اإلطالق الكامل

حول العالم

٨٠

شكل  :٤-٤شرائح مختارة قصيرة األجل وذات أولوية لتجمع اآلالت والمعدات
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ُمنحت األولوية لستة منتجات رئيسية على المدى القصير لتطوير التجمع:
•المضخات

• الضاغطات

•الصمامات

•التدفئة ،والتهوية ،وتكييف الهواء •بطاريات الليثيوم •معدات الطباعة ثالثية األبعاد

تــم اختيــار المضخــات والضاغطــات والصمامــات ومعــدات التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء
بعــد عمليــة فــرز قائمــة علــى تقييــم فئــات المنتجــات فــي تجمــع المعــدات واآلالت باســتخدام
ثالثــة معاييــر رئيســية هــي:

أساســا فــي المملكــة وجهــود التنويــع اإلضافــي
ـإن الصناعــات المتنوعــة
وفضـ ًـا عــن ذلــك ،فـ ّ
ً
مــن خــال االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة ،س ُتســاعدان القطاعــات فــي المســتقبل علــى تطبيــق
تقنيــات الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي سلســلة القيمــة؛ ومــع اســتمرار تنفيــذ أجنــدة نمــو المملكــة
وســعي القطاعــات ذات الصلــة إلــى تحســين تقنياتهــا ،ســيكون هنــاك طلــب مرتفــع وثابــت علــى
معــدات الطباعــة الثالثيــة األبعــاد.
ـتقبليا كبيـ ًـرا وال ســيما مــع بــروز تقنيــات ناشــئة
ـوقا مسـ
كمــا ســتمثل بطاريــات الليثيوم-أيــون سـ ً
ً
جديــدة .ومــع توقــع ارتفــاع الطلــب بشــكل كبيــر علــى الســيارات الهجينــة والكهربائية فــي العقد
سيســجل قطــاع بطاريــات
مســتقبل لتلبيــة هــذا الطلــب،
القــادم ،ومســاعي صناعــة الســيارات
ً
ّ
مدعومــا بالصناعــات ذات الصلــة فــي المملكــة.
ـوا هائـ ًـا
ً
الليثيوم-أيــون نمـ ً
يتعيــن علــى
للتصــدي للتحديــات الحاليــة وبنــاء المزايــا التنافســية المســتقبلية لتجمــع اآلالت،
ّ
المملكــة مــا يلــي:
•تعزيــز اإلنتــاج المحلــي وزيــادة الصــادرات اإلقليميــة مــن خــال سياســات المحتــوى المحلــي
وتخطيــط الطلــب والحوافــز.
•تســريع جهــود تحســين القــدرة التنافســية للمنتجيــن المحلييــن مــن خــال التدريــب و تبنــي
تقنيــات الثــورة الرابعــة.

حجم سوق فئة
المنتجات وإمكانية
النمو فيه

إمكانية استحداث
فرص العمل

جدوى التكلفة
وسلسلة القيمة

تــم تحديــد مجاليــن رئيســيين يمكــن للمملكــة استكشــاف الفــرص فيهمــا
وعلــى صعيــد آخــرّ ،
ـتنادا إلــى االتجاهــات المســتقبلية ،وهمــا بطاريــات الليثيوم-أيــون ومعــدات الطباعــة ثالثيــة
اسـ ً
األبعــاد .ويــؤدي النمــو المتزامــن فــي الصناعــات المســاندة ،إلــى جانــب التقنيــات الجديــدة
المزدهــرة ،إلــى وضــع هذيــن المنتجيــن ضمــن التطويــر المحتمــل للتجمــع.

•شــراء التقنيــات وتطويــر المعرفــة والدرايــة فــي تقنيــات المعــدات الصناعيــة المســتقبلية
الثوريــة (مثــل :الطباعــة ثالثيــة األبعــاد)
عالميــا فــي إنتــاج تقنيــات البطاريــات المســتقبلية
رائــدا
•ترســيخ مكانــة المملكــة كدولــة
ً
ً
(الليثيوم-أيــون)

يقدمهــا
وســيكون نمــو هــذا التجمــع مرهو ًنــا بالقــدرة علــى تســخير المزايــا التنافســية التــي
ّ
ـن وتطبيــق سياســات قويــة للمحتــوى المحلــي
حجــم الطلــب والعوامــل المؤثــرة مــن خــال سـ ّ
واإلنتــاج ،وتأميــن الدخــول إلــى سالســل اإلمــداد فــي األســواق الخليجيــة ،واالســتثمار فــي
التقنيــات المســتقبلية لبنــاء الجهــات الوطنيــة المســاندة ،وتســريع نمــو اإلنتــاج عبــر اعتمــاد
التقنيــات والثــورة الصناعيــة الرابعــة.
وتتعــزز القــدرة التنافســية للمضخــات والصمامــات والضاغطــات ومعــدات التدفئــة والتهويــة
ّ
فمثــا،
وتكييــف الهــواء بفضــل وجــود صناعــات مســاندة فــي كل مــن المملكــة والمنطقــة؛
ً
وتؤمــن بالتالــي
ُتســهم شــركات النفــط والغــاز فــي دفــع عجلــة الطلــب علــى المنتجــات
ّ
اســتمرارية جهــات اإلنتــاج .وفــي ظــل أجنــدة النمــو فــي المملكــة ،مــن المتوقــع أن يســتمر
اإلنفــاق الحكومــي وأن يحافــظ علــى نمــو المنتجــات .وعلــى غــرار ذلــك ،س ُتســهم مشــاريع
التطويــر الجديــدة فــي قطاعــات البنــاء والصناعــة التــي أعلنــت عنهــا المملكــة فــي زيــادة حجــم
الطلــب.
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باإلضافــة إلــى الســوق المحلــي المتنامــيُ ،تتيــح المملكــة إمكانيــة الوصــول إلــى العديــد مــن
األســواق المتناميــة ،وبالتالــي زيــادة حجــم الســوق المحتمــل .وستســتفيد كافــة المنتجــات
ذات األولويــة مــن الموقــع الجغرافــي الجــاذب للمملكــة ،كمــا يقــدم البرنامــج الدعــم المتواصــل
لتطويــر قطــاع الصــادرات .ومــن بيــن الفوائــد األخــرى ،تقــدم مــا يلــي:
مهمــة للصــادرات ،بمــا يشــمل واردات المــواد الخــام التــي يتــم تصنيعهــا
1.1إعفــاءات ضريبيــة
ّ
وتصديرهــا فــي حالتهــا النهائيــة
2.2المعدات الرأسمالية المستخدمة في إنتاج السلع النهائية التي يتم تصديرها
3.3ائتمان وتمويل وضمان وتأمين الصادرات من خالل برنامج الصادرات السعودية
4.4إتاحــة المجــال أمــام الشــركات الصناعيــة لالســتيراد /التصديــر دون أي تصاريــح إضافيــة (أي:
ال ضــرورة للحصــول علــى رخصــة "اســتيراد/تصدير" منفصلــة)
وبموازاة ذلك ،تتم ّتع المملكة بعالقات تجارية ممتازة مع الدول في المنطقة والعالم:
1.1االتحاد الجمركي (بما يشمل التجارة الحرة) ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
2.2منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
3.3رابطة التجارة الحرة األوروبية ( :)EFTAآيسلندا ،ليختنشتاين ،النرويج.
وبالتالــي ،فــإن فــرص التصديــر مرتفعــة .فعلــى ســبيل المثــال ،تمثّــل صــادرات المضخــات
حاليــا حوالــي  %2مــن إجمالــي الصــادرات ،ومــن المتوقــع أن تشــهد
والصمامــات والضاغطــات
ً
أول تلبيــة الطلــب المحلــي قبــل
زيــادة لتصــل إلــى  %30بحلــول عــام  .2025ومــع ذلــك ،يجــب ً
التوســع باتجــاه التصديــر إلــى دول المنطقــة والعالــم.

وتهــدف اســتراتيجية اآلالت والمعــدات إلــى تحقيــق زيادة كبيرة في القيمــة المضافة المحلية،
ـدا مــع تو ّلــي الشــركات قيــادة االبتــكار فــي منطقــة
تزام ًنــا مــع االنتقــال إلــى منتجــات أكثــر تعقيـ ً
الخليــج .ولتحقيــق هــذا الطمــوح ،تركــز اســتراتيجية اآلالت والمعــدات علــى أربــع مبــادرات:
1.1مشروع ترسيخ واكتساب تقنية الطباعة ثالثية األبعاد
2.2التعاون في مشتريات مصنعي اآلالت والمعدات
3.3المشروع الرئيسي لتقنيات البطاريات المستقبلية
4.4سياسة المحتوى المحلي لتجمعات اآلالت والمعدات
الرجاء الرجوع إلى القسم .5ا.أ لتفاصيل هذه المبادرات.

طباعة ثالثية األبعاد
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.٤أ ٢.استراتيجية امدادات الطاقة المتجددة
•الملخص التنفيذي
تحــول قطــاع الطاقــة الســعودي إلــى إيجــاد فــرص لتطويــر قطــاع صناعــات الطاقــة
يــؤدي
ّ
المتجــددة .ويمكــن للقطــاع تلبيــة الطلــب المحلــي واإلقليمــي علــى حــد ســواء مــن خــال
االســتفادة مــن ميــزة تكلفــة النقــل وسالســل القيمــة القائمــة.

التحديات الرئيسية:
•الشــفافية بشــأن برامج الطاقة المتجددة طويلة المدى
المخصصة
•المواهــب المتاحــة والبرامج التدريبية
ّ
•قــدرات تطويــر المنتجات المحلية في المجال
الرامية لدعم توســيع النطاق
•مخططات التمويل ّ
•مخططــات ائتمان الصادرات
•التعاون الوثيق بين الجامعات والســوق

•تطلّعات القطاع واالســتراتيجية
•الســياق العام وجاذبية القطاع في المملكة
جذابــا لتطويــر المملكــة ويعــود ذلــك لثالثــة أســباب
قطاعــا
تعــد صناعــة الطاقــة المتجــددة
ً
ً
رئيســية:
1.1االستفادة من اإلمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح
2.2سوق إقليمي كبير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأهداف وطنية طموحة
3.3تنافســية التكلفــة فــي تصنيــع بعــض قطــع معــدات الطاقــة المتجــددة محليــ ًا (مثــل%8 ،
كميــزة تنافســية فــي التكلفــة مقابــل الــواردات مــن الصيــن لتصنيــع األلــواح الشمســية):
المحليون
•تكلفة نقل أقل يتمتع بها المص ّنعون
ّ
•سالســل القيمــة الحاليــة أو المســتقبلية مثــل صناعــة الزجــاج واأللمنيــوم والبالســتيك ،التــي
ســيجري تطويــر العديــد منهــا كجــزء مــن البرنامــج

تســعى اســتراتيجية تصنيــع معــدات الطاقــة المتجــددة ضمــن البرنامــج إلــى زيــادة القيمــة
المضافــة المحليــة (الناتــج المحلــي) مــن تجمعــات التصنيــع مــع دفــع المملكــة إلــى موقــع
عالميــا (مثــل
ريــادي فــي تقنيــات الطاقــة الشمســية و خصوصــ ًا تطبيقــات الطقــس الحــار
ً
االســتثمار فــي إنتــاج خاليــا الوصــات غيــر المتجانســة ( )Heterojunction cellsبالتعــاون
مــع جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة) .وفــي ســبيل تحقيــق هــذا الطمــوح ،تركــز
اســتراتيجية تصنيــع معــدات الطاقــة المتجــددة علــى  3مبــادرات:
1.1تحســين شــروط المزاد على الطاقة المتجددة
2.2سياســة المحتــوى المحلــي لتجمعات صناعات الطاقة المتجددة
3.3تطوير شــركات وطنية رائدة في صناعات الطاقة المتجددة

إضافــة إلــى المصــادر الحاليــة للمنافســة ،ســيقوم البرنامــج علــى اســتحداث مصــادر جديــدة
لبنــاء مجمعــات تصنيــع مســتدامة للطاقــة المتجــددة ،وذلــك:
1.1باالســتفادة مــن سياســات الطلــب والمشــتريات للقطــاع الحكومــي لتعزيــز تطويــر مجمعــات
التصنيــع محليـ ًا
2.2تحقيــق الريــادة فــي تصنيــع معــدات طاقــة متجــددة مختــارة ،والتــي تســتهدف األســواق
ذات الظــروف المناخيــة المماثلــة (حــارة ومغبــرة)
3.3بنــاء القــوى العاملــة الماهرة من خالل التدريب المهني والتقني المســتهدف
4.4تقوية منظومة الشــركات والمؤسســات البحثية وأطراف أخرى
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.٤أ ٣.استراتيجية الصناعات الدوائية
•الملخص التنفيذي
لبــي الطلــب
تحتــل المملكــة مكانـ ً
ـة فريــدة تم ّكنهــا مــن تنميــة قطــاع الصناعــات الدوائيــة بمــا ُي ّ
المحلــي واإلقليمــي باالســتفادة مــن المنظومــة القائمــة فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا.

•الســياق العام وجاذبية القطاع في المملكة
ـورا فــي المملكــة
ُيعــد قطــاع الصناعــات الدوائيــة أحــد القطاعــات الجاذبــة التــي ستشــهد تطـ ً
نظـ ًـرا لألســباب الثالثــة التاليــة:
1.1الطلب المحلي الذي يتيح المجال أمام التوســع في اإلنتاج
•مــن المتوقــع أن تحقــق المملكــة مبيعــات ســنوية للمنتجــات الدوائيــة بقيمــة تصــل إلــى
حوالــي  30مليــار ريــال ســعودي بحلــول عــام ( 2021حوالــي  %25مــن المبيعــات المتوقعــة
حاليــا حوالــي %20
لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا) ،إذ يلبــي اإلنتــاج المحلــي
ً
(لعــام )2016
2.2النفــاذ إلــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وإبــرام اتفاقيــات تجاريــة حــرة مــع
غالبيتهــا
3.3المنظومــة القائمــة التي ُتســهم في تمكيــن تصنيع المنتجات الدوائية مثل:
•النظام التنظيمي الذي يتواءم مع أفضل الممارســات على المســتوى الدولي
•االقتصاد المســتقر الذي ُيتيح إمكانية الحصول على التمويل بســهولة
•مرافــق التصنيــع القائمــة المتوفــرة لألدوية غير المقيــدة بحقوق ملكية في المملكة

الشركة
سبيماكو
الدوائية

جلفار

الحجم

٣٤٠

مليون دوالر

٣٣٨

المنتجات
•المضــادات الحيويــة والمســكنات والفيتامينــات ومســتحضرات مكافحــة الروماتيــزم
والســعال  /نــزالت البــرد واألدويــة التــي تصــرف دون وصفــة طبيــة

مليون دوالر

•ادويــة العنايــة بالجــروح ومســتحضرات العنايــة بالمــرأة والرعايــة األوليــة والعنايــة
األوليــة لألطفــال والعنايــة بالقلــب والرئــة والعنايــة باألمعــاء والجهــاز الهضمــي
والعنايــة بحــاالت األلــم

٢٦٦

مليون دوالر

•ادويــة القلــب واألوعيــة الدمويــة ومكافحــة العــدوى و ادويــة الجهــاز التنفســي
واضطرابــات العضــات واألدويــة التــي تصــرف بــدون وصفــة طبيــة

جمجوم
فارما

٢٠١

مليون دوالر

•ادويــة القلــب واألوعيــة الدمويــة واألمــراض الجلديــة والجهــاز الهضمــي وطــب العيــون
والطــب العــام والمكمــات الغذائيــة (التــي تصــرف بــدون وصفــة طبيــة)

الحكمة

١٩٢

•ادويــة مكافحــة العــدوى والقلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري والجهــاز العصبــي
المركــزي والجهــاز الهضمــي واألورام والجهــاز التنفســي

تبوك

مليون دوالر

يتمحور تركيز اإلنتاج المحلي في الغالب على النسخة غير المقيدة بحقوق ملكية بدال من المملوكة لعالمة تجارية
شكل  :5-4المنتجات التي تقوم الجهات المحلية بتصنيعها

ومــع ذلــك ،يواجــه القطــاع اليــوم تحديــات عديــدة ،........وتتمثــل التحديــات فــي بعــض المشــاكل
التنظيميــة ،علــى ســبيل المثــال ،عــدم االلتــزام بالشــراء طويــل األجــل مــن المصنعيــن المحلييــن
و تأخــر صــرف المســتحقات للمصنعييــن المحلييــن وكذلــك اجــراءات تســجيل األدويــة المطولــة
لــدى هيئــة الغــذاء والــدواء.

تمكين الكوادر المحلية في مجال صناعات األدوية
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التحديات التي تواجهها شركات تصنيع األدوية في المملكة

اإلنتاج واإلستيراد في عام ( ٢٠١٦بالمليار ريال سعودي)

البيئة التنظيمية
تأخــر الصــرف من قبل الجهات

%20
%80

%0
%100

%12
%88

%1
%99

%12
%88

%0
%100

25.5

%27
%73
12.2

4.0

تعــدد الجهــات المناط اليهــا مهمة توطين الصناعات الدوائية
2.2
1.2

إجراءات التسجيل المطولة
السوق اإلجمالي

هدر القدرات
محدودية البحث والتطوير

تتســم أنشــطة البحــث والتطويــر بأنهــا مجــزأة بيــن الجامعــات والمراكــز
الطبيــة ،باإلضافــة إلــى محدوديــة الدعــم المالــي

محدودية المعرفة

الحاجــة إلــى المواهــب والمعرفــة الالزمــة للتنويــع واالنتقــال إلــى
منتجــات أكثــر تعقيــد ًا

األنظمة والسياسات
متطلبات المحتوى المحلي

اإلنتاج المحلي

0.5

0.5

بالزما

المكونات
الدوائية
الفاعلة

اللقاحات

األدوية المركبة
المعقمة القابلة
للحقن

المستحضرات
الحيوية
الشبيهة

األقراص التي
يتم تناولها عن
طريق الفم

الواردات

شكل  :7-4حصة الواردات واإلنتاج المحلي التي تلبي الطلب على المنتجات الدوائية في المملكة
المصدر :كوينتيليس آي أم أس (مالحظة :ال يشتمل على األدوية المركبة)

ـيتعين علــى المملكــة بنــاء مصــادر جديــدة لتلبيــة
باإلضافــة إلــى المصــدر الحالــي للتنافســية ،سـ
ّ
األمــن الدوائــي الوطنــي واالكتفــاء الذاتــي المحلــي ،واســتبدال الــواردات فــي بعــض الشــرائح
يتعيــن
المهمــة لتالفــي حــاالت النقــص المحتمــل .ولبنــاء مصــادر جديــدة للتنافســية للقطاعــات،
ّ
ّ
علــى المملكــة مــا يلــي:
والمكونــات الدوائيــة الفعالــة مــن
•تنميــة أنشــطة التصنيــع القائمــة فــي قطاعــات األدويــة
ّ
خــال تأميــن إمكانيــة الوصــول إلــى الســوق المحلــي وتيســير الصــادرات

عــدم تطبيــق متطلبــات المحتــوى المحلــي لــدى مقدمــي عــروض
المشــتريات الحكوميــة

•تأميــن المبيعــات المحليــة مــن خــال إبــرام اتفاقيــات البيــع والشــراء وااللتزامــات بتوفيــر
الكميــات

عدم التنبؤ بالمشتريات

•بنــاء مجموعــة من الكفاءات المدربة

عقــود مشــتريات قصيــرة (حوالــي ســنة واحدة)ممــا يــؤدي إلــى عــدم
توقــع حجــم الطلــب وبالتالــي محدوديــة اإلســتثمار

تدريجيــا ببنــاء قــدرات البحــث والتطويــر فــي مجــاالت األدويــة مــن خــال بنــاء المرافق
•القيــام
ً
الطبيــة التجريبيــة ومراكــز البحــث والتطوير

شكل  :6-4التحديات التشغيلية التي تواجهها الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات الدوائية في المملكة
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•تطلعات القطاع واســتراتيجيته
تهــدف اســتراتيجية الصناعــات الدوائيــة إلــى تحقيــق زيــادة كبيرة فــي القيمة المحليــة للصناعة
ـدا لتصبــح جهــة تصنيعيــة وابتكاريــة رائــدة
الدوائيــة ،تزام ًنــا مــع االنتقــال إلــى منتجــات أكثــر تعقيـ ً
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا (يســلط شــكل  8-4الضــوء علــى كيفيــة إحــراز
القطــاع للتقــدم علــى مســتوى مختلــف الفئــات) .ولتحقيــق هــذا التطلــع ،تركــز اســتراتيجية
الصناعــات الدوائيــة علــى  5مبــادرات:
1.1تجمــع األدويــة الحيوية بدءا بصناعة اللقاحات
2.2التجارب الســريرية وتطوير المختبرات (مركز قيادة وطني)
3.3دعم مشــتريات وإنتاج األدوية الجنيســة (البديلة)
4.4سياســة المحتوى المحلي للصناعة الدوائية
5.5الشــراكة بين القطاع العام والخاص النتاج مشــتقات بالزما الدم.

تم تحليل كل شريحة لتحديد مدى جاذبية عمليات التصنيع في المملكة بما
يؤدي إلى اتخاذ القرارات الحاسمة التالية:
•األقــراص التــي يتــم تناولهــا عــن طريــق الفــم واألدويــة المركبــة المعقمــة القابلــة
للحقن:تنميــة عمليــات التصنيــع وتوســيع نطــاق عــروض المســتحضرات الدوائيــة غيــر
المملوكــة لعالمــة تجاريــة لتصبــح مــورد ًا اقليميــ ًا
•المكونــات الدوائيــة الفاعلة:التركيــز علــى المــواد الكيميائيــة التــي تننتــج مــن كبريــات
الشــركات البيتروكيماويــة فــي المملكــة والتــي تدخــل ضمــن صناعــة الخامــات الدوائيــة
األوليــة.

.٤أ ٤.استراتيجية األجهزة والمستلزمات الطبية
•الملخص التنفيذي
تتمتــع المملكــة بالمكانــة والقــدرات التــي تؤهلهــا مــن تطويــر قطــاع المســتلزمات واألجهــزة
الطبيــة لديهــا بمــا يلبــي الطلــب المحلــي واإلقليمــي مــن خــال االســتفادة مــن المنظومــة
القائمــة وقــرب المملكــة مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

•الســياق العام وجاذبية القطاع في المملكة
قطاعــا جاذبـ ًا لتطويــر المملكــة ويعــود ذلــك ألربعــة
يعــد قطــاع األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة
ً
أســباب رئيســية:
ـنويا) ،مــع إمكانيــة كبيــرة
1.1الســوق المحلــي ضخــم ( 9مليــار ريــال
ً
تقريبــا) وينمــو (نحــو  %12سـ ً
الســتبدال الــواردات مــن خــال التصنيــع المحلــي (يتــم اســتيراد  %98مــن الطلــب المحلــي)
2.2إمكانيــة التصديــر إلــى الــدول فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بســبب القــرب
واتفاقيــات التجــارة الحــرة
3.3تتمتــع أنشــطة سالســل القيمــة بالتطــور والتمكيــن الجيــد فــي المملكــة  -مثــل صناعــة
البالســتيك  -ويمكــن أن توفــر منظومــة مســاندة لتطويــر صناعــات األجهــزة والمســتلزمات
الطبيــة
4.4هنالــك حوافــز ماليــة قائمــة تقدمهــا وزارة الصحــة لتحســين جاذبيــة القطــاع للشــركات
المحليــة والدوليــة ،وبتنقيحهــا ســتجذب اســتثمارات أكبــر فــي القطــاع

•اللقاحــات :يتــم تضمينهــا بحيــث يتــم البــدء بنطــاق صغيــر يركــز علــى التطعيمــات الرئيســية
وكذلــك الحصــول علــى مخــزون اســتراتيجي للقاحــات الهامــة فــي حــاالت األوبئــة القــدر
اللــه والتوســع التدريجــي للتصديــر لمنطقــة الشــرق األوســط ودول العالــم االســامي.

•األدويــة الحيويــة والمشــابهة األخــرى :تســتثني علــى المــدى القصيــر للمتوســط ومــع
ذلــك يتــم مراعاتهــا علــى المــدى الطويــل (بعــد  )٢٠٣٠بهــدف أن تصبــح مركـ ًـزا مبتكـ ًـرا

•البالزمــا :المتابعــة ألغــراض األمــن الوطنــي فقــط مــن خــال الشــراكة بيــن القطاعيــن
الحكومــي و الخــاص لتســهيل جمــع البالزمــا وفصــل مكوناتهــا
تطبيق المعايير العالمية في مجال المستلزمات الطبية
شكل  :8-4خارطة طريق تصنيع المنتجات الدوائية في المملكة
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الشركة

المنتجات

الشفاء

الحقن الطبية التي تستعمل لمرة
واحدة

ضماد (شركة مشتركة
مع بول هارتمان اية
جي)

المنتجات الطبية التي تستعمل
لمرة واحدة

شركة عناية (شركة
مشتركة مع سبيماكو و
 OFC2وهاليارد هيلث)

األثواب الجارحية المستلزمات أغطية
التعقيم

مؤسسة جمجوم
لتجهيز المستشفيات

لوازم طبية تستعمل لمرة واحدة

شركة ميس السعودية
للمنتجات الطبية

لوازم طبية تستعمل لمرة واحدة

سبيماكو الدوائية

١

يونيميد

المعدات

األجهزة

المواد
االستهالكية

اجهزة
التشخيص

اللوازم الطبية التي تستعمل لمرة
واحدة ،األدوية ،لوازم أشعة إكس

التحديات التي تواجهها شركات تصنيع المستلزمات الطبية في المملكة

المشاكل المالية
تأخر الصرف من قبل الجهات

محدودية الحصول على التمويل

تكاليف التصنيع المرتفعة نسبيا
المنافسة المحتدمة

معدات تقطيب الجروح ،الخيوط
واألربطة الجراحية وأجهزة العيون

الرسوم الجمركية المنخفضة على اللوازم الطبية المستوردة

شكل  :9-4المنتجات المصنعة من قبل شركات التصنيع المحلية

ومــع ذلــك ،يواجــه القطــاع تحديــات فــي عمليــات التشــغيل األساســية ،التــي أدت إلــى حصــر
شــركات التصنيــع المحليــة فــي إنتــاج المــواد االســتهالكية.
وتشــمل هــذه التحديــات المشــاكل الماليــة التــي تؤثــر علــى التدفــق النقــدي ،والتنافــس
الحــاد الــذي يؤثــر علــى هامــش األربــاح واللوائــح التنظيميــة غيــر الداعمــة التــي تؤثــر علــى
النمــو (يبــرز شــكل  26التحديــات التــي تواجــه شــركات التصنيــع) .وهكــذا ،يلبــي قطــاع األجهــزة
والمســتلزمات الطبيــة  %2فقــط مــن الطلــب المحلــي ،ومعظمــه فــي المنتجــات ذات التقنيــة
البســيطة مثــل المنتجــات التــي ال يعــاد اســتخدامها [يوضــح شــكل  10-4حصــة الــواردات]

المنافسة مع واردات رخيصة منخفضة الجودة
البيئة التنظيمية
غياب متطلبات المحتوى المحلي

عــدم تفعيــل متطلبــات المحتــوى المحلــي فــي مناقصــات المشــتريات
الحكوميــة

األسعار التفضيلية المنخفضة

تعــد نســبة  ٪١٠مــن األســعار التفضيليــة للمصنعيــن المحلييــن فــي
العطــاءات غيــر كافيــة لترســية المناقصــات عليهــا

عقود قصيرة األجل

عقــود قصيــرة األجــل للمشــتريات (ســنة واحــدة تقريبــاً) مــا يــؤدي إلــى
قــدرة إنتاجيــة ضئيلــة واســتثمارات محــدودة
شكل  :10-4التحديات التشغيلية التي تواجهها شركات تصنيع األجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة
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•تطلعات القطاع واالســتراتيجية
اإلنتاج واإلستيراد في عام ( ٢٠١٥بالمليار ريال سعودي)
%2
%98

%3
%97

%4
%96

%0
%100

%0
%100

%3
%97

%1
0.4

%0
0.4

7.4
2.6

1.1تطوير مختبرات ومراكز تجارب سريرية
2.2سياسة المحتوى المحلي لقطاع األجهزة والمستلزمات الطبية
3.3تطبيق معايير لألجهزة والمستلزمات الطبية
اإللكترونيا
4.4إعفاء المواد الخام من الرسوم الجمركية على نظام اإلعفاء الجمركي
ً

1.7
1.2
0.6

إجمالي
السوق
أهم الدول المصدرة
هي الواليات المتحدة
وألمانيا وهولندا
وبلجيكا والصين
اإلنتاج المحلي

المعدات
اإلنتاجية

%8

المواد
اإلستهالكية

%15
الواردات

0.5

أثاث
أدوات جراحة
التصوير
التشخيصي وتقويم العظام المستشفيات
ومعدات
والجراحات
النقل
الترفيعية

%2

تهــدف اســتراتيجية األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة إلى زيــادة القيمة المضافــة المحلية (الناتج
دورا
المحلــي) لــكل تجمــع صناعــي ،مــع االنتقــال إلــى منتجــات أكثــر تطــور ًا بحيــث تــؤدي الشــركات
ً
فــي قيــادة االبتــكار فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا (يســلط شــكل  28الضــوء
علــى كيفيــة انتقــال التجمعــات إلــى تصنيــع منتجــات أكثــر تطــور ًا) .وفــي ســبيل تحقيــق هــذا
الطمــوح ،تركــز اســتراتيجية األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة علــى خمــس مبــادرات:

%24

%7

0.4

األسنان

0.4

معدات
اإلسعاف

على المدى القصير
٢٠٢٠ - ٢٠١٧
%6

%20

معدل النمو السنوي المركب للواردات ( ٢٠١١إلى )٢٠١٥

توسيع إمكانية
التصنيع الحالية

على المدى المتوسط
٢٠٢٥-٢٠٢٠
التعاقد على تصنيع
المنتجات المتطورة

شكل  :11-4حصة الواردات واإلنتاج المحلي في تلبية طلب المملكة على األجهزة والمستلزمات الطبية
المصدر :تقرير بي أم آي حول األجهزة والمعدات في المملكة للربع الثاني من ( 2017مالحظة :ال يشمل أجهزة التشخيص)

على المدى الطويل
 ٢٠٢٥فصاعد ًا
العمل بمثابة الشركة
المصنعة للمعدات األصلية
صاحبة العالمة التجارية
والبحث والتطوير

المواد اإلستهالكية  :اثاث المستشفيات مواد زرع األسنان معدات اإلنتاج البسيطة واالجراحة التجميلية

إضافــة إلــى المصــدر الحالــي للمنافســة ،يتعيــن علــى المملكــة إنشــاء مصــادر جديــدة لتحقيــق
أجنــدة األمــن الوطنــي الخاصــة بهــا المتمثلــة فــي اســتبدال الــواردات فــي بعــض القطاعــات
الحيويــة لتجنــب العجــز المحتمــل .وحتــى يتســنى توفيــر مصــادر جديــدة للتنافــس للتجمعــات
الصناعيــة ،يتعيــن علــى المملكــة:
•االســتفادة مــن المــواد التــي تدخــل فــي تصنيــع األجهــزه والمســتلزمات الطبيــة والتــي يتــم
انتاجهــا محليــا مثــل المعــادن واللدائــن بأنواعهــا المختلفــة.
•بناء القوى العاملة الماهرة من خالل التدريب المهني والتقني
•االستفادة من سمعتها التنظيمية إلقامة مرافق عالمية للفحص الطبي

معدات اإلنتاج المتطورة (مثل اجهزة غسيل الكلى)

العظام

معدات اإلسعاف المحمولة واجهزة التشخيص والفحص
مستلزمات طبية عالية التقنية
بملكية فكرية سعودية

دعم وتعزيز المواهب والبحث والتطوير

شكل  :12-4خريطة طريق تصنيع األجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة
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.٤أ ٥.استراتيجية السيارات
•الملخص التنفيذي
يتعيــن علــى المملكــة تطويــر قطــاع الســيارات لديهــا لالســتفادة مــن الطلــب المحلــي
واإلقليمــي الكبيــر فــي ظــل عــدم وجــود صناعــة ســيارات متقدمــة علــى الصعيــد اإلقليمــي.
حيــث ينبغــي علــى المملكــة تطويــر ســيارات الوقــود والســيارات الكهربائيــة فهــذا يســمح لهــا
بتحســين مكاســبها قصيــرة المــدى بينمــا تراهــن بطريقــة محســوبة علــى الســيارات الكهربائيــة
وحتمــا ســيؤدي تطويــر
علــى المــدى المتوســط .ومنظومــة تشــمل تصنيــع البطاريــات المحليــة.
ً
هــذا القطــاع إلــى توليــد المزيــد مــن الوظائــف والمســاهمة المباشــرة فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي.

•الســياق العام وجاذبية القطاع في المملكة
قطاعا جاذب ًا لتطويره في المملكة ويعود ذلك ألربعة أسباب رئيسية:
تعد صناعة السيارات
ً
قطاعــا يولــد أعــداد ًا كبيــرة مــن الوظائــف ويتمتــع بأعلــى مضاعفــات
1.1تمثــل الســيارات
ً
التوظيــف الغيــر مباشــر (يقــارن شــكل  32بيــن مضاعفــات التوظيــف حســب القطــاع)
2.2مــن شــأن تطويــر القطــاع إيجــاد زخــم فــي عمليــات اإلنتــاج والتصنيــع للعديــد مــن القطاعــات
األخــرى (مثــل ،المعــادن ،والبالســتيك ،والكيماويــات)
3.3هنالــك طلــب محلــي وإقليمــي كبيــر (حصــة المملكــة بيــن دول الخليــج أكثــر مــن ،)%50
فالمملكــة هــي الدولــة الوحيــدة بيــن أعلــى  20دولــة (مــن حيــث الطلــب) والتــي التمتلــك
مصانعــ ًا إلنتــاج الســيارات
إيجابيــا :خفــض الــواردات وزيــادة الصــادرات ،خاصــة إلــى دول
4.4يشــكل توطيــن القطــاع تأثيـ ًـرا
ً
الخليــج

أحــدى مصانع تجميع
الشاحنات بالمملكة
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يجــب علــى المملكــة مراعــاة التوجهــات العالميــة األربعــة الرئيســية التــي يشــهدها قطــاع
الســيارات ،تحديــد ًا التوجــه إلــى الســيارات الكهربائيــة (يقــدم شــكل  33تفاصيــل إضافيــة عــن
هــذه التوجهــات) .لكــن مســتقبل التنقــل محــاط بحــاالت مــن عــدم اليقيــن ممــا يصعــب التوقــع:

كبيرا من الوظائف
عددا
أ .يولد قطاع السيارات
ً
ً
مضاعفات التوظيف حســب القطاع (تأثيرات الربط)
5.14

4.64
2.86

2.29
0,94

مرافق الخدمات السيارات

المعادن

األقمشة

الزراعة

•يشــتمل قطــاع الســيارات علــى أحــد
أعلــى مضاعفــات التوظيــف
•مــن شــأن تطويــر القطــاع إيجــاد
زخــم فــي عمليــات اإلنتــاج والتصنيــع
للعديــد مــن القطاعــات األخرى (مثل
المعــادن ،البالســتيك ،الكيماويــات)

•علــى الرغــم مــن حــاالت عــدم اليقيــن هــذه ،يبقــى جــزء كبيــر مــن المكونــات دون تغيــر ،مــا
يــؤدي إلــى تشــابه بنســبة  %50فــي قيمــة الســيارات الكهربائيــة والتقليديــة (انظــر شــكل
 35لمزيــد مــن التفاصيــل)
•تتأثر صناعة السيارات بشكل كبير بتوفر منظومة إقليمية لهذه الصناعة

ب .لكن دون وجود إنتاج إقليمي قوي
واردات المملكــة في )٪( ٢٠١٥

()%9.6

السيارات

1.1ال يوجــد إجمــاع علــى االنتشــار المســتقبلي للســيارات الكهربائيــة فــي الســوق (يوضــح شــكل
 34مختلــف التوقعات)
2.2ال يوجد إجماع على تقنية السيارات الكهربائية الرابحة في المستقبل
3.3تمــر البطاريــات ،وهــي مكــون أساســي للســيارات الكهربائيــة ،بحــاالت تعطــل واضطــراب
كبيــرا فــي أن تصبــح قديمــة فــي المســتقبل
خطــرا
ســريع وتواجــه التقنيــات الحاليــة
ً
ً
حاليــا ،وتعمــل على تغيير المشــهد التقليــدي للمعدات
4.4تدخــل عــدة شــركات مجــال الســيارات
ً
األصليــة لمصنعــي الســيارات بصــورة ثوريــة ،ممــا يصعــب توقــع أي نــوع مــن الشــركات التــي
ســيحالفها النجــاح في المســتقبل

التوجهات الكبرى للســيارات

٪30

الخدمات

إيجابيــا
•يشــكل توطيــن القطــاع تأثيــرا
ً
مزدوجــا علــى ميــزان المدفوعــات
ً
1.1خفض الواردات
2.2زيــادة الصــادرات ،خاصــة إلــى دول
ا لخليج

السيارات الكهربائية
نحــو  ٢٠إلى ٪ ٥٠
الحصة الســوقية للسيارات
الكهربائيــة بحلول ٢٠٣٠

اإلتصال نحو ٪٣٧
سيقوم العمالء
بإستبدال السيارات
التقليديــة للحصول على
ال
سيارة أعلى اتصا ً

٪٦١

السلع غير النفطية
شكل  :13-4أسباب تطوير قطاع السيارات في المملكة؛ المصدر :آي أتش أس للسيارات ()2016
البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية

الســيارات ذاتية التحكم
من المتوقع أن يســتحوذ
سوق السيارات ذاتية
القيــادة على نحو  %15من
حجم الســوق العالمي
بحلول 2030
122

شكل  :14-4أربعة توجهات عالمية رئيسية في المملكة؛ المصدر :قطاع السيارات لدى ماكنزي

التنقل المشترك
من المتوقع أن يســتحوذ
سوق السيارات ذات
التنقل المشــترك على
نحو  %9من حجم الســوق
العالمــي بحلول 2030
123
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حصيلة المبيعات العالمية من الســيارات الجديدة

قطع الغيار الفريدة لســيارات الوقود

اإلتحاد االوروبي  .الواليات المتحدة) ٢٠٣٠

١٧

٤٩

٣٧

٣٤

٣٠

٢٩

٥١

٦٣

٦٦

٧٠

٧١

٨٣

حالة التقدم
التقني الكبير

الحالة
األساسية

دراسة شيل في
ألمانيا ( تصاعدية

الوكالة الدولية
للطاقة

آي أتش أس
للسيارات

تحليالت االستراتيجيات
العالمية

•محرك احتراق الداخلي (ســيارات الوقود)

•نظام العادم

•نظام الوقود

•الناقل

قطع الغيار الفريدة للســيارات الكهربائية
•المحركات الكهربائية

السيارات الكهربائية

•البطارية

•اإللكترونات اآللية

سيارات الوقود

شكل  :15-4عدة توقعات حول انتشار السيارات الكهربائية في قطاع السيارات بحلول العام 2030

أجزاء سيارات
الوقود فقط

أجزاء مشتركة في سيارات
الوقود والكهرباء

أجزاء السيارات
الكهربائية فقط

نحو  2.500دوالر

نحو  13.000دوالر

نحو  12.800دوالر

نسبة التآزر في القيمة

حوالي  ٪٥٠من
السيارات الكهربائية

قيمة األجزاء

شــكل  :16-4األجــزاء المشــتركة بيــن الســيارات التقليديــة والســيارات الكهربائيــة؛ المصــدر :مهندســو االســتراتيجيات (ينايــر )2016؛
جيــه بــي مورغــان
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جــزءا مــن منطقــة ال تضــم منظومــة أو منظومــة محــدودة جــد ًا مــن
نظــرا ألن المملكــة تمثــل
ً
ً
كبيــرا يتعيــن التغلــب عليــه لتطويــر
ــا
تحدي
ذلــك
سيشــكل
المحلــي،
الصعيــد
علــى
المورديــن
ً
ً
وثمــة تحديــات هيكليــة أخــرى تــؤدي إلــى تحمــل المملكــة تكلفــة أعلــى مقابــل
قطــاع الســياراتّ .
الســيارات المســتوردة (يصــف شــكل  17-4هــذه التحديــات)

عوائق كبرى أمام تنافســية التكلفة بالمملكة في قطاع الســيارات

رغــم ذلــك ،تعــد القــدرة التنافســية مفيــدة أكثــر فــي حالــة الســيارات الكهربائيــة نظـ ًـرا لقــدرة
المملكــة علــى توطيــن صناعــة البطاريــات ،وهــي مكــون أساســي مــن الســيارات الكهربائيــة.

تمتاز المملكة بتنافسية التكلفة في تصنيع السيارات الكهربائية التي تعمل
بالبطارية:

قطاعــا مســتهل ًكا لــرأس المــال وليــس
•يعــد تصنيــع البطاريــات
ً
قطاعــا يولــد العديــد مــن الوظائــف
ً
عوائق التجارة
الخدمات اللوجستية
تنافسية العمالة
المنظومة اإلقليمية
من بين أدنى تعرفات
عدم وجود بنية
عدم وجود منظومة ارتفاع تكاليف العمالة
الرسوم الجمركية
تحتية فعالة للخدمات
إقليمية تدعم
لواردات السيارات في
اللوجستية
صناعة السيارات
العالم
شــكل  :17-4التحديــات التــي تواجههــا المملكــة فــي تطويــر قطــاع الســيارات وســلبيات التكلفــة المصاحبــة؛ المصــدر :البرنامــج الوطنــي لتطويــر
المجمعــات الصناعيــة

126

ســريعا اذا قامــت المملكــة بتحفيــز
•هنالــك فرصــة للتوســع
ً
الطلــب المحلــي الكافــي وتشــجيع الصــادرات
1.1ثمــة فجــوة كبيــرة فــي المعــروض العالمــي مــن البطاريــات لــذا
يتعيــن زيــادة الطاقــة اإلســتيعابية للتصنيــع إلــى حــد كبيــر
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•االســتراتيجية وتطلعات القطاع
بناء على هذه الوقائع ،فإن لدى المملكة  3مسارات لتطوير قطاع السيارات لديها:
.أالسيارات التي تعمل بمحركات االحتراق الداخلي فقط (السيارات التقليدية)
.بتطوير السيارات التقليدية والكهربائية
.جتطوير السيارات الكهربائية فقط.
توصــي االســتراتيجية بــأن تختــار المملكــة الخيــار (ب) فهــو يســمح للمملكــة بتحســين مكاســبها
قصيــرة المــدى بينمــا تراهــن بطريقــة محســوبة علــى الســيارات الكهربائيــة علــى المــدى
مفصــا لمختلــف خيــارات االســتراتيجية المتاحــة أمــام
تحليــا
المتوســط (يوضــح شــكل 18-4
ً
ً
المملكــة)

باإلضافــة إلــى اختيــار التقنيــة التي ســتطور ،ســتعتمد اســتراتيجية قطاع الســيارات في المملكة
علــى مجموعــة مــن خيــارات االســتراتيجية الرئيســية التــي تشــمل التوجهــات العالميــة والســياق
المحلــي (يقــدم شــكل  19-4تفاصيــل عــن الخيــار الــذي يجــب أن تتبنــاه المملكــة وفــق كل بعــد)

التقنية

التركيــز على التقنية
المتطورة والمهيمنة

ﻣﻌﺎ
إﻃﻼق ﺳﻴﺎرات اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ً
ﺳﻴﺎرات اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

إﻃﻼق
ﺳﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة

اإلنتقــال إلى الجيل
القادم

األسواق الجغرافية المستهدفة
اإلفتراضات حول مستقبل القطاع
تطور تقنية السيارات الكهربائية

الطلب المحلي

قابلية المجازفة

سيارات
الوقود فقط

ابدا
•يعد تطور التقنية غير اكيد ً
للرهان عليه بشكل مدروس

•بوجود الموارد النفطية للمملكة
ستبقى اسعار سيارات الوقود
مناسبة اكثر على المدى الطويل
بالنسبة للمستهلكين

•ثمة تطلعات /حاجة
إلحداث اثر اقتصادي
بالحد األدنى من الدعم

سيارات
بنظام
اإلحتراق
الداحلي

•مستوى مرتفع من عدم
اليقين مع إمكانية احتواء
المخاطر من خالل إنشاء
منظومة ابتكار البطاريات

•يرتكز الطلب المحلي على سيارات
الوقود في ظل تبني تدريجي
للسيارات الكهربائية في المنطقة
لذا فإن إنتاج السيارات الكهربائية
محليا من خالل تبني صناعة األجزاء
ً
المشتركة مع سيارات الوقود
يعد ضروري ًا ضمن منظومة صناعة
السيارات

•الرغبة بالرهان اإلضافي
على البطاريات في ظل
أوجه االستغادة من قبل
القطاعات األخرى

السيارات
الكهربائية
فقط

•حاالت عدم اليقين ضئيلة

•نمو سوق السيارات الكهربائية في
المستقبل القريب بصورة هائلة
(نحو  ٪٣٠من الحصة السوقية)

•الرغبة بالرهان الكبيرة
على التقنية لالستفادة
من األسبقية في
االنتقال االقتناع لكسب
حصة أكبر في الصادرات
على المدى الطويل

البنــاء على الطلب
المحلــي كمحفز للقطاع

ﻣﺤﻠﻲ
إﺳﺘﺒﺪال اﻟﻮاردات

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ

البنــاء على القدرة
اﻗﻠﻴﻤﻲ
التنافســية للتصدير إلى
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
األسواق المجاورة

اسواق المنتجات المستهدفة
يتيــح تخفيف أثر القدرة
التنافسية المنخفضة
للتكلفة

اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻔﺎﺧﺮة

اﻟﻄﺮازات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺳﻴﺎرات ﺑﻨﻄﺎق  ٢٥اﻟﻒ دوﻻر
ً

اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻌﺎدﻳﺔ

البنــاء على الطلب
المحلي واإلقليمي
لالســتفادة من الحجم

درجة التوطين

التجميــع فقط بما يتيح
االســتفادة من حجم دول
استيراد القطع

ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻜﺘﻤﻞ  /ﺷﺒﺔ
ﻣﻜﺘﻤﻞ

٪٤٠

ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺤﻠﻲ
ﻣﻜﺘﻤﻞ

التجميــع واإلنتاج بما
يســمح بتحقيق قيمة
محليــة أعلى هنالك
حاجــة إلى  ٪ ٤٠لللتصدير
إلى افريقيا

الخيار الموصى به
شكل  :18-4تحليل الخيارات الثالثة المتاحة أمام المملكة

هيكل القطاع
التركيــز على التطوير
األجراء التنافســية فقط
مع اســتهداف التصدير
إلــى مصانع التجميع
اإلقليمية
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إﻃﻼق
ﺳﻴﺎرات اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺼﻨﻌﻲ إتاحــة تطوير نطاق كامل
اﻟﻤﻌﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ مــن التصنيع في المملكة
)ﺗﻨﺎزﻟﻲ(
بمــا يزيد تعقيد القطاع

شــكل  :19-4الخيــارات االســتراتيجية الرئيســية المتاحــة أمــام المملكــة لتطويــر قطــاع الســيارات لديهــا؛ المصــدر :اســتراتيجية قطــاع الســيارات
ضمــن البرنامــج الوطنــي لتطويــر المجمعــات الصناعيــة
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.٤أ ٦.استراتيجية الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز
•الملخص التنفيذي
تضــم تجمعــات تصنيــع الكيماويــات ثالثــة تجمعــات فرعيــة رئيســية ( )1الصناعــات الكمياويــة
األساســية والوســيطة مثــل البتروكيماويــات الســائبة والراتنجــات الســائبة والصناعــات
الوســيطة العضويــة )2( ،الكمياويــات المتخصصــة مثــل كيماويــات حقــول النفــط والمحفــزات
والمــواد الالصقــة ومــواد التشــحيم و( )3منتجــات التحويــل مثــل منتجــات البالســتيك والمطــاط
المســتخدمة فــي اإلنشــاءات والتغليــف واإلطــارات ،وغيرهــا.
رســخت المملكــة مكانتهــا كقــوة بــارزة فــي قطــاع الكيماويــات العالمــي فهنالــك عــدة شــركات
ســعودية حققــت مكانــة عالميــة رائــدة فــي مجــال الكيماويــات األساســية والوســيطة (بمــا
فــي ذلــك أرامكــو الســعودية وســابك وغيرهــا) بينمــا تســتضيف المملكــة كذلــك عــدة تجمعــات
مدفوعــا
تصنيــع متطــورة للكيماويــات التــي ميــزت نفســها مــن خــال مركــز التكلفــة التنافســي،
ً
ســنويا
نمــوا
بانخفــاض أســعار المــواد الخــام .وقــد شــهد قطــاع البالســتيك فــي المملكــة
ً
ً
مضاعفــا خــال العقــد الماضــي .وفــي غضــون ذلــك ،يبقــى تحويــل المــواد المــواد المتخصصــة
ً
قطاعــا ناش ـئًا بإمكانــات كبيــرة للنمــو.
ـاط
ـ
والمط
ً

•يواجه قطاع الكيماويات عدة تحديات ،منها:
•مــا يــزال علــى المملكــة تطويــر تنافســية قويــة فــي المــواد الســائلة ،بينمــا تنــوع مزيجهــا
مــن المــواد الخــام وتتحــول إلــى المــواد األثقــل .وتعــد القــدرة التنافســية فــي المــواد
حتميــا للنمــو فــي ظــل ســيناريو التخصيــص المحــدود للغــاز (اإليثــان)
الســائلة أمـ ًـرا
ً
•مــن المتوقــع أن يــؤدي إصــاح قطــاع الطاقــة إلــى زيــادة أســعار المــواد الخــام ممــا يؤثــر
علــى ربحيــة العديــد مــن الشــركات ،وهكــذا سيشــكل التحــول مــن الريــادة فــي تكلفــة المــواد
الخــام إلــى الريــادة فــي التكلفــة الشــاملة ،بمــا فــي ذلــك التميــز التشــغيلي واللوجســتي
قدمــا.
تحديــا رئيسـ ًـيا للقطــاع أثنــاء المضــي
مقرو ًنــا باتفاقــات التجــارة المواتيــة
ً
ً
•يعــد حجــم ســوق الكيماويــات المتخصصــة المحلــي صغيــر جــد ًا ،لكــن مــن المتوقــع أن يتعــزز
النمــو بفعــل االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة ومبــادرات رؤيــة  2030األخــرى .وحتــى يتنســى
تحقيــق هــذا النمــو ،يتعيــن علــى المملكــة تطويــر تجمعــات تصنيــع جديــدة للكيماويــات
المتخصصــة والمواهــب وجــذب الشــركات العالميــة.

ـدا عــن صناعــات النفــط والغــاز وقطاعــات أخــرى
وبينمــا تســتهل المملكــة تنويــع اقتصادهــا بعيـ ً
(تماشــيا مــع أهــداف رؤيــة  ،)2030ســيصبح نمــو القطــاع أكثــر حيويــة ،خاصــة فــي صناعــات
ً
ترابطــا
كيماويــات التصنيــع واإلنتــاج (قطــاع الكيماويــات المتخصصــة والتحويــل) التــي ستشــهد
ً
منخفضــا مــع أســعار النفــط.
ً
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تشــكل مجمعات تصنيع الكيماويات ثالث مجمعات فرعية أساســية
صناعات الكيماويات األساسية والوسيطة

•البتروكيماويات السائبة

•الراتنجات السائبة

•المنتجات الوسيطة العضوية

•األسمدة

•بوليمرات السلع

•البالستيك المهيكل

•المواد الكيميائية العضوية

 .١صناعات الكيماويات األساســية والوســيطة
يتمتــع قطــاع الكيماويــات األساســية بنقطــة انطــاق قويــة ،حيــث تنافــس المملكة علــى الصعيد
الدولــي وتتمتــع بمحفظــة متنوعــة مــن المنتجــات .لقــد أدت االســتفادة مــن القــدرة التنافســية
للقطــاع بفضــل التكاليــف المواتيــة وســهولة الحصــول علــى التمويــل إلــى مســاعدة المملكــة
علــى تحقيــق نحــو  %8مــن قاعــدة اإلنتــاج العالميــة .ومــع ذلــك ،يواجــه القطــاع عــدة تحديــات،
منهــا الحاجــة إلــى مزيــد مــن تطويــر القــدرات فــي المــواد الســائلة ،ومحدوديــة تطــور سلســلة
التوريــد المحليــة (نحــو  %64مــن الســلع والخدمــات تســتورد كجــزء مــن سلســلة التوريــد ،مثــل
المضخــات والصمامــات) ،والحاجــة إلــى رفــع مســتوى المهــارات لــدى المختصيــن الســعوديين.
يجب على المملكة التركيز على تنمية قطاع الكيماويات األساسية لألسباب التالية:

الكيماويات المتخصصة

•المركبات عالية األداء

•المعالجة عالية الضغط

•األغشية البولمرية

•مولدات المواد و PU

•المطاط الصناعي

•بولمرات تذوب في الماء

•مضادات األكسدة

•الطبقات الواقية/المواد الالصقة:
إضافات األصباغ

•الطبقات الواقية/المواد
الالصقة:الراتنجات والمذيبات

•المبيدات البيولوجية

•خافضات الشد السطحي للسلع

•مانعات التآكل

•طاردات اللهب

•الحشوات غير الطبيعية

•إضافات زيوت التشحيم

•اإلضافات البالستيكية

•خافضات الشد السطحي

•المواد الالصقة وموانع التسرب

•الطبقات الواقية

•إضافات اإلسمنت

•المواد المتفجرة وعوامل التفجير

•المنظفات الصناعية والفورية

•المواد الكيميائية للجلد

•كيماويات التعدين

•كيماويات حقول النفط

•المواد الكيميائية للورق

•حبر الطباعة

•كيماويات معالجة المطاط

•الطبقات الواقية المحددة

•األصباغ الصناعية

•مواد التشحيم الصناعية

•كيماويات األقمشة

•كيماويات إدارة المياه

•كيماويات الزراعة

•كيماويات مستحضرات التجميل

•اإلنزيمات

•إضافات العلف

•النكهات والمعطرات

•المكونات الغذائية

•المواد الخزفية المتقدمة

•المحفزات

•الكيماويات اإللكترونية

•األصباغ السائبة غير العضوية

•المواد المتخصصة غير الطبيعية

•األلياف عالية األداء

•المواد األرضية النادرة

•الكيماويات الدوائية

عالميــا ،وســيصبح علــى المــدى الطويــل القطــاع األســرع
•يــزداد الطلــب علــى الكيماويــات
ً
ـوا مــن حيــث اســتهالك النفــط ،بمــا يمثــل نحــو  %15مــن إجمالــي الطلــب العالمــي علــى
نمـ ً
النفــط بحلــول  ،2040وبنمــو أســرع مــن قطــاع النقــل بثــاث أضعاف-وهــو ثانــي أســرع قطــاع
ـوا علــى الصعيــد الدولــي
نمـ ً
•يجــري تطويــر عــدة قطاعــات صناعيــة فــي المملكــة والتــي يمكنهــا االســتفادة مــن مخرجات
قطــاع الكيماويــات األساســية التــي ســتتيح للمملكــة ( )1كســب قيمــة أكبــر مــن اســتثمارات
المجمعــات الصناعيــة األخــرى و( )2ضمــان أمــن اإلمــدادات ،مثــل أليــاف الكربــون فــي
الصناعــات الدفاعيــة والســيارات
ـلفا
•يمثــل القطــاع ركيــزة اقتصاديــة رئيســية للمملكــة ،نظـ ًـرا ألن المملكــة قويــة عالميــة سـ ً
ويمكنهــا االســتفادة مــن مركزهــا الحالــي فــي تحقيــق نمــو اجتماعي-اقتصــادي ســريع
فــي القطــاع ،إال أن تطويــر تنافســية التكلفــة الشــاملة فــي أســواق الصــادرات الرئيســية
ســيضمن بقــاء الصناعــات األساســية والوســيطة ركيــزة اقتصاديــة للمملكــة

منتجات الصناعات التحويلية (البالستيك والمطاط)

•مواد تحويل البالستيك

•مواد تحويل المطاط

•مواد تحويل PU

أحد مصانع المنتجات الكيماوية

شكل  :20-4فئات المنتجات الرئيسية لمجمعات تصنيع الكيماويات ،المصدر :االستراتيجية الوطنية للصناعة
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 .٢الكيماويــات المتخصصة
حاليــا عــدة شــركات محليــة ناشــئة،
•يخــدم قطــاع الكيماويــات المتخصصــة فــي المملكــة
ً
حاليــا
إضافــة إلــى عــدد مــن الشــركات العالميــة (التــي تصــدر للمملكــة) .ويواجــه القطــاع
ً
عــدة تحديــات ،بمــا فــي ذلــك الســوق المحلــي المحــدود والمجــزأ ،وعــدم وجــود تجمعــات
قويــة تســاهم فــي تطويــر القطــاع .وســيتطلب تطويــر القطــاع جــذب الشــركات الدوليــة ذات
الخبــرات العالميــة.
يجــب أن تركــز المملكــة على قطاع الكيماويات المتخصصة لألســباب التالية:
مدعومــا بالمشــتريات
ـنويا،
•اإلمكانــات الكبيــرة لتلبيــة الطلــب الــذي ينمــو بمعــدل  %3.6سـ ً
ً
المحليــة المتزايــدة مــن القطاعــات الصناعيــة المســتقبلية والمتناميــة
•مــن شــأن تلبيــة الطلــب علــى الكيماويــات المتخصصــة الناتــج عــن القطاعــات الصناعيــة
المســتهدفة أن يتيــح للمملكــة زيــادة ميزاتهــا االجتماعية-االقتصاديــة الســتثمارات
القطاعــات األخــرى
•إمكانــات اجتماعية-اقتصاديــة كبيــرة للمملكــة مقارنــة بصناعــات الكيماويــات األساســية
والوســيطة

 .٣منتجــات الصناعــات التحويلية (البالســتيك والمطاط)
يتمتــع قطــاع البالســتيك بعــدة نقــاط قــوة ،منهــا الطلــب المحتمــل المتولــد مــن التجمعــات
الصناعيــة األخــرى .إال أن القطــاع ســيواجه بعــض التحديــات ،خاصــة فــي التعــاون بيــن مؤسســات
القطــاع والحصــول علــى التمويــل .ومــا تــزال الشــركات الحاليــة تعمــل فــي شــريحة القيمــة
المضافــة المنخفضــة لصناعــة البالســتيك؛ لــذا مــا تــزال المملكــة تعتمــد علــى واردات منتجــات
القيمــة المضافــة العاليــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،وفيمــا يخــص منتجــات المطــاط ،مــا يــزال إنتــاج المملكــة فيــه ناشـئًا ،لكــن هنالــك
مبــادرة قويــة لتوطيــن القطــاع وقــد �أحــرز تقــدم قــوي فــي تمكيــن عمليــات االستكشــاف
واإلنتــاج.
يظهــر التحليــل أن علــى المملكــة تنفيــذ مزيــد مــن االســتثمارات فــي المنتجــات التحويليــة
والمعالجــة لألســباب التاليــة:
•األســواق المحليــة واإلقليميــة الضخمــة (كمــا يالحــظ فــي الــواردات المتزايــدة مــن منتجــات
البالســتيك فــي الشــرق األوســط والمملكــة)
مزيــدا مــن الطلــب علــى منتجــات البالســتيك (مثــل،
•نمــو تجمعــات صناعيــة متعــددة تولــد
ً
الســيارات ،األجهــزة المنزليــة ،مــواد البنــاء)
راســخا للبالســتيك؛ وقــد تــم تطويــر عــدد مــن تجمعــات تصنيــع
قطاعــا
•تضــم المملكــة
ً
ً
نظــرا ألن المملكــة تعــد ثانــي أكبــر موقــع للصناعــات التحويليــة فــي منطقــة
البالســتيك
ً
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا واألكبــر بيــن دول الخليــج.
•ثمــة مبــادرة محليــة قويــة قيــد التنفيــذ لتطويــر تجمــع المطــاط ،بتمكيــن مــن وزارة الطاقــة
134

والصناعــة والثــروة المعدنيــة ،الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع ،البرنامــج الوطنــي لتطويــر
المجمعــات الصناعيــة ،ســابك ،إكســون موبيــل وأرامكــو ،وهنالــك اســتثمارات تهــدف إلــى
تمكيــن ربــط عمليــات المنبــع
•إن للقطــاع أثــر اجتماعي-اقتصــادي كبيــر يســمح للمملكــة بكســب مزيــد مــن القيمــة
مــن صناعــات البتروكيماويــات لديهــا وتوليــد مزيــد مــن فــرص العمــل مقارنــة بالصناعــات
األساســية والوســيطة

•اســتراتيجية قطاع الكيماويات األساســية والوسيطة
تركز استراتيجية الكيماويات األساسية والوسيطة على ثالث ركائز رئيسية:
•زيادة التوطين
•تحسين العمليات التشغيلية والقدرات
•زيادة منجزات صناعات الكيماويات األساسية والوسيطة ومحفظتها االستثمارية
تهــدف الركيــزة االســتراتيجية األولــى إلــى توطيــن سلســلة التوريــد المســتقبلية للكيماويــات
األساســية والوســيطة .وقــد حــددت فــرص كبيــرة للمحتــوى المحلــي عبــر شــراء المــواد
والخدمــات ،فــي حيــن تســعى عــدة شــركات وجهــات محليــة لتنفيــذ مبــادرات التوطيــن ،مثــل
أرامكــو الســعودية وســابك فــي توطيــن األعمــال المباشــرة وغيــر المباشــرة والخدمــات.
وســتكون هنالــك حاجــة لمزيــد مــن التعــاون بيــن الجهــات المحليــة والحكوميــة لتحقيــق
التطلعــات المذكــورة.
وتتمثــل الركيــزة االســتراتيجية الثانيــة بالعمليــات التشــغيلية والقــدرات وتحســين تخصيص المواد
الخــام ،التــي تركــز علــى بنــاء القــدرات وفــق ثالثــة أبعــاد رئيســية؛ التميــز التجــاري والتشــغيلي
والتقنــي ،ممــا سيســاعد المملكــة علــى تحســين سلســلة القيمــة القائمــة لتعظيــم الناتــج
المحلــي اإلجمالــي للمملكــة.
وتركــز الركيــزة االســتراتيجية الثالثــة علــى تنميــة قطــاع الكيماويــات األساســية والوســيطة
ـادا علــى الســوائل بفعــل
فــي المملكــة .وبينمــا تصبــح المــواد الخــام فــي المملكــة أكثــر اعتمـ ً
محدوديــة النظــرة المســتقبلية لإليثــان الجديــد المخصــص للقطــاع ،يجــب أن تعــول االســتثمارات
الجديــدة علــى الســوائل الثقيلــة مثــل نافتــا ،أو علــى التقنيــات القائمــة علــى النفــط مثــل
 .COTCلتحقيــق هــذه الفرصــة ،يجــب بنــاء مزيــد مــن القــدرات فــي معالجــة المــواد الســائلة فــي
المملكــة.
وقــد اتبعــت عمليــة اختيــار شــاملة لتحديــد الفــرص الجديــدة فــي الكيماويــات األساســية
والوســيطة؛ فحــص الســوق وتحليــل مفصــل لفــرص النمو(.شــكل )21-4
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استخدمت عملية تحليل مفصل لتحديد فرص الكيماويات الجديدة
 .١دراســة الســوق بما يغطى نحو
 ١٤٠فرصة
•دراسة نحو  ١٤٠مادة كيماوية
رئيسية من حيث الفرص
الجديدة في الصادرات العالمية
واستبدال الواردات وتكامل
سلسلة القيمة المحلية

تــم تصنيــف المنتجــات المختــارة مــن خــال ثــاث محــاور -إمكانيــة توســيع الصــادرات العالميــة،
وإمكانيــة اســتبدال الــواردات واحتماليــة تمكيــن التجمعــات الصناعيــة األخــرى:
1.1توصلــت الدراســة إلــى أن المحفظــة الحاليــة متنوعــة أصـاً ،فهــي تغطــي فــرص الكيماويــات
األكثــر صلــة ،ومــع ذلــك ،يمكــن إضافــة ثــاث فــرص لمــواد كيماويــة ذات صلــة إلــى المحفظــة:
بولــي أكريالميــد ،أكريالميــد وأليــاف الكربون...
2.2وفــرص النمــو المســتقبلي المحتمــل (عندمــا يتغيــر وضــع اإلمــداد الحالــي) :حمــض البنزويك،
حمــض األديبيــك ،أكريلونتريل ،إ�يزوبريــن و إ�يزوبروبانول
3.3إضافة إلى وجود فرص نمو في اإلنتاج الحالي لتلبية االحتياجات المحلية واإلقليمية:
•فرص نمو صادرات راتنج نايلون 6
تظهــر نتيجــة الفحــص بوضــوح أن القطــاع ســيصل إلــى التشــبع فــي فــرص تنويــع المنتجــات ،ولــذا
يجــب علــى النمــو المســتقبلي التركيــز علــى نمــو الحجــم وليــس علــى تنويــع المنتجــات.
وضمــن منتجــات مماثلــة ،يمكــن للمملكــة التخطيــط لتحســين سالســل القيمــة ،مــن خــال التركيــز
علــى نمــو حجــم المنتجــات بأثــر اجتماعي-اقتصــادي أكبــر والتركيــز على درجــات مختلفة لتحقيق
قيمــة مضافــة أعلــى.

 .٢تحليــل معمــق للفرص الجديدة
الممكنة
•إجــراء تحليــل معمــق حــول
الفــرص الجديــدة المحتملــة بمــا
يغطــي ســوق النمــو الرئيســي
والمخاطــر والعوائــق أمــام
الدخــول إلــخ ...

وعليــه ،يتعيــن علــى المملكــة تطويــر مزيــد مــن القــدرات فــي المــواد الســائلة (نافتــا ،النفــط،
الغــاز المســال) إلتاحــة النمــو المســتقبلي .ولــذا ،فــإن تحقيــق التنافســية عبــر مشــاريع مهمــة
مثــل تكســير  COTCونافتــا ســيمكن المملكــة مــن االحتفــاظ بحصتهــا الســوقية علــى الصعيــد
الدولــي.

شكل  :22-4عملية شاملة لتحديد فرص صناعات الكيماويات األساسية والوسيطة ،المصدر :االستراتيجية الوطنية للصناعة.
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•منتجــات الصناعات التحويلية (البالســتيك والمطاط)

•اســتراتيجية الكيماويات المتخصصة
تركــز الركيــزة االســتراتيجية الرابعــة علــى تطويــر قطــاع الكيماويــات المتخصصــة فــي المملكــة،
واالســتفادة مــن الشــركات الحاليــة للتنــوع فــي المــواد المتخصصــة وجــذب الشــراكات العالميــة
إلــى المملكــة.
وقــد منحــت المنتجــات فــي شــريحة الكيماويــات المتخصصــة األولويــة بنــاء علــى ثــاث محــاور:
الســوق اإلقليمــي الرئيســي ،واســتبدال واردات محــددة وتمكيــن التجمعــات الصناعيــة األخــرى.
تــم منــح  26مجموعــة كيماويــة األولويــة بنــاء علــى التقييــم باســتخدام المحــاور الثالثــة
المذكــورة أعــاه وتــم تحديــد قائمــة نهائيــة بـــ  18مجموعــة كيماويــة ذات أولويــة (شــكل .)23-4
تقــدر إمكانيــة الفــرص.

تهــدف الركيــزة االســتراتيجية الخامســة علــى زيــادة نمــو الطاقــة اإلنتاجيــة لمنتجــات الصناعــات
التحويليــة (البالســتيك والمطــاط) فــي المملكــة ،وهنالــك عــدة فــرص ســانحة للمملكــة فــي:

•منتجات البالستيك:

1.1تطوير مركز صادرات للمنتجات شبه الجاهزة (الرقائق والصفائح واأللياف)
2.2تحويــل المملكــة إلــى مركــز لتغليــف المــواد الســائبة والمنتجــات شــبه الجاهــزة للشــرق
األوســط وأفريقيــا
إقليميا لألنابيب البالستيكية
مصدرا
3.3توطين واردات األنابيب البالستيكية لتصبح
ً
ً
4.4توطين صناعة األجزاء البالستيكية للسيارات

•منتجات المطاط:

تم تحديد  ١٨من مجموعات الكيماويات المتخصصة لمزيد من االستقصاء
•كيماويات البناء

•الطــاء والطبقات الواقية

•كيماويــات حقول النفط

•المنظفات الصناعية
والفورية

•الطبقات الواقية
المتخصصة

•المحفزات

•مواد التشــحيم الصناعية

•خافضات الشــد السطحي

•إضافات زيوت التشــحيم

•المــواد الالصقة وموانع
التسرب

•مانعات التآكل

•إضافات البالستيك

•كيماويــات وبولمرات إدارة
المياه

•كيماويات التعدين

•المكونات الغذائية

•طاردات اللهب

•كيماويــات معالجة المطاط

•األدوية

1.1تطوير صناعات اإلطارات للسوق المحلي واإلقليمي
2.2تطوير الصفائح واألحزمة النقالة لصناعة التعدين واإلسمنت ،إضافة إلى قطاعات أخرى
3.3تطوير خراطيم المطاط للسيارات والصناعة وغيرها
تــم تحديــد القطاعــات ذات األولويــة الســتغالل منتجــات الصناعــات التحويليــة (البالســتيك
والمطــاط) مــن خــال أربعــة محــاور؛ الطلــب الكبيــر مــن الســوق اإلقليمــي ،والربــط مــع التجمعــات
الصناعيــة المســتقبلية ،وآفــاق التجــارة العالميــة ،وفــرص التنميــة المســتدامة.

شكل  :23-4مجموعات الكيماويات المتخصصة المحددة لتحقيق مزيد من النمو ،المصدر :االستراتيجية الوطنية للصناعة
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.٤أ ٧.استراتيجية الصناعات الغذائية
•الملخص التنفيذي
ـوا علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي .وسـ ُـيتيح هــذا
يشــهد ســوق األغذيــة والمشــروبات نمـ ً
النمــو للمملكــة العربيــة الســعودية إمكانيــة تنميــة أنشــطة الصناعــات الغذائيــة لديهــا فــي
الشــرائح التــي تتمتــع بمزايــا تنافســية ،فضـ ًـا عــن التصــدي لتحديــات محــددة يواجههــا مص ّنعــو
ويعــد التركيــز علــى تصنيــع منتجــات التمــور ومنتجــات األلبــان
األغذيــة فــي الوقــت الحالــيُ .
والمأكــوالت البحريــة ،إلــى جانــب االرتقــاء بمكانــة المملكــة لتكــون مركـ ًـزا رئيسـ ًـيا إلنتــاج اللحــوم
محوريــا مــن االســتراتيجية .كمــا أن تقديــم الدعــم الكافــي لمص ّنعــي األغذيــة ،إلــى
ـزءا
ً
الحــال جـ ً
جانــب تنميــة القطاعــات الرئيســية.

•الســياق العام وجاذبية القطاع في المملكة
ـوا ُيعــزى إلــى ارتفــاع أعــداد
ُتشــير التوقعــات إلــى أن ســوق األغذيــة والمشــروبات ســيحقق نمـ ً
ويظهــر شــكل  24-4النمــو
الســكان والدخــل ،علــى الرغــم مــن التراجــع فــي الســنوات الماضيــةُ .
الســابق والمتوقــع للقطــاع العالمــي .وتبلــغ حصــة المملكــة مــن هــذا القطــاع العالمــي 153
ويظهــر شــكل
مليــار ريــال ســعودي ،ويمثــل قطــاع اللحــوم والدواجــن قطــاع األغذيــة األكبــرُ .
 25-4التقســيم حســب شــرائح ســوق األغذيــة والمشــروبات فــي المملكــة.

حقل مزرعة بمدينة الطائف
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الســوق العالمي لألغذية و المشــروبات بالمليار ريال ســعودي

يعــد ســوق األغذيــة والمشــروبات الســعودي الــذي تبلــغ قيمتــه  ١٥٣مليــار ريــال ســعودي
جوهريــا ،إذ يمثــل قطــاع اللحــوم /الدواجــن قطــاع األغذيــة األكبــر ...
ً

معدل النمو الســنوي المركب من عام  ٢٠١٧إلى ٢٠٢١

الحجم في المملكة

%4.1

٪5.0

%3.8

%4.4

%3.2

بالمليار ريال سعودي في عام ٢٠١٥

%6.7

األلبان

معدل النمو الســنوي المركب من عام  ٢٠١٣إلى ٢٠١٦
%3.6-

%3.4-

%3.9-

%2.9-

يعزي النمو إلى ارتفاع اعداد السكان وزيادة معدل
الدخل للطبقة الوسطى الناشئة

7.946
2.149

7.571
2.036

الفواكه والمكسرات والخضروات

٪0.0

%5.2-

منتجات الحلويات والنشا والبن

يكون االنخفاض مدفوع ًا بشكل رئيسي بتشبع السوق
في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية

اللحوم والدواجن

المأكوالت البحرية

٪5+
سنويا
7.193

17.7

٪٣سنويا
6.859

6.563

6.356

6.364

1.744

1.684

1.703

518

518

1.879
566

٥٧٨

3.019

3.304

3.308

٦٢٣
323
296

٦٢٣
٣٣٨
٢٩٣

2014

2013

1.928
574

551

529

3.259

3.120

3.026

566
293
311

551
285
293

559
281
285

2017

2016

2015

630

3.758

3.585

3.413

668
338
405

641
326
379

611
311
356

589
300
330

2021

2020

2019

2018

6.990

7.005
1.868

1.830

604

المشروبات

9.9
9.8

الزيوت
الحيوانية
والنباتية
اإلجمالي

45.1

6.0

31.3

33.2

الوصف

أمثلة

•صناعة منتجات األلبان مثل الحليب والزبدة وماشابه
ذلك

حليب

•الحفاظ على الفواكة والمكسرات والخضروات
(بطرق عدة مثل التجميد و التعليب والتجفيف)
•صناعة الفواكه/الخضروات/المكسرات وتحويلها
إلى منتجات غذائية ( مثل المربى والعصائر و
غيرها)

الفواكة

•صناعة النشا من األرز والبطاطا وغيرها
•طحن الحبول واألرز(مثل:إنتاج الدقيق واألرز
والطحين وماشابه ذلك)
•صناعة منتجات المخابز والكاكاو والسكر و الحلويات

الخبز

•صناعة وتجهيز اللحوم الجاهزة وأطباق الدواجن
•عمليات الذبح والسلخ وتعبئة اللحوم (لحم البقر
أو الدواجن)
•انتاج أصناف اللحوم (مثل النقانق والسالمي
وغيرها)

اللحوم

الدواجن

•إعداد و حفظ وإنتاج األسماك والقشريات
والرخويات

السمك
المطبوخ

الكافيار

•صناعة المشروبات الغير كحولية والمياه المعدنية
(باستثناء عصائر الفواكه والخضروات)

المشروبات
الغازية

المياه
المعدنية

•صناعة الزيوت والدهون الخام المكررة من المواد
النباتية أو الحيوانية (مثل زيت فول الصويا وزيت
تباع الشمس وزيت الزيتون وما إلى ذلك)

زيت تباع
الشمس

اجبان

التمور

الشوكوالته

زيت الزيتون

153.0

شكل  :25-4تقسيم سوق األغذية والمشوربات في المملكة حسب الشكل ،المصدر :يوروبمونيتور ،بيزنس مونيتور إنترناشونال

األلبان

الحلويات

المأكوالت البحرية

اللحوم والدواجن

الخضار و الفواكه والمكسرات

الزيوت النباتية والحيوانية

 .١األغذية و المشروبات :مالحظة ال تتوفر قيمة حجم سوق المشروبات (تتاح فقط بالحجم لدى يوروموتيتور) المصدر يوروموتيتور

نمــوا علــى مســتوى كافــة
مــن المتوقــع أن يحقــق ســوق األغذيــة العــام فــي المملكــة
ً
نمــو القطــاع ،تمثــل الــواردات
الشــرائح خــال الســنوات الخمــس المقبلــة .وعلــى الرغــم مــن
ّ
ـبيا.
ـ
نس
ـدودة
ـ
مح
ـواردات
ـ
ال
ـر
ـ
تصدي
ـرة مــن االســتهالك ،فــي حيــن ُتعــد أنشــطة إعــادة
كميـ ً
ـة كبيـ ً
ً
وتم ّثــل منتجــات اللحــوم والدواجــن والتمــور والفواكــه والحلويــات الحصــة األكبــر مــن الــواردات.
ويظهــر
ويظهــر شــكل  26-4النمــو المتوقــع لســوق األغذيــة والمشــروبات فــي المملكــةُ ،
ُ
شــكل 52تقســيم اإلنتــاج المحلــي والــواردات والصــادرات فــي المملكــة حســب شــرائح الصناعــات
الغذائيــة.

شكل  :24-4السوق العالمي لألغذية والمشروبات .المصدر :يورومونيتور
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١٥٣.٠
٦.٠
٩.٩

ســوق المملكة لألغذية و المشــروبات بالمليار ريال ســعودي

١٧.٧

معدل النمو الســنوي المركب من عام  ٢٠١٧إلى ٢٠٢١
%6

٪٦

%6

%7

٩.٨

%9

%7

%8

%7

%7

٢٢٠.٢٥٠
٢٤.٣٤٧
٤٣.٣٢٨

٢٣.٠٩٠
٤١.٠١٣

١٩٥.٦٣٨
٢١.٨٣٨
٣٨.٧٢٦

٤٥.٧٣٠

٤٣.٣٣٥

٦٤.٩٠٤

٦١.٠٤٩

٥٧.٢٥٦

٤١.٠٠٠

١٠.٩-

٢٤.٣

%6

٢٤.٨

%11

%8

٣٤.١

٤٥.١

%5

حجم السوق
السعودي
أكثر
من ٪٨
سنويا

الصادرات

الواردات
المأكوالت البحرية

األلبان

الحلويات

اللحوم والدواجن

الخضار و الفواكه والمكسرات

٤٣.٨ ٣.٠
٧.٢
٧.٩
١١.٢
١٢.٠

١.٤

اإلنتاج المحلي
المشروبات

الزيوت النباتية والحيوانية

شكل  :27-4تقسيم سوق األغذية والمشروبات في المملكة حسب الشكل ،المصدر :بيزنس مونيتور إنترناشونال ،يو أن كومتريد

١٨٣.٧٨١

١٧١.٩٤٥

١٦٥.٨٣٨

١٩.٣٧٤

١٨.٧٤٥

٣٤.٣١٨

٣٣.١٥٧

٣٦.٣٧٩

٣٥.١٢٣

٥٣.٥٩٩

٤٩.٩٣٤

٢٠.٦١٦
٣٦.٤٨٣
٣٨.٧٠٥

١٥٣.٠٢٥
١٧.٧٢٠

١٤٣.٥٨٠
١٥.٦٠٨

١٣٣.٢٤٣

٣١.٢٦٨

٢٩.٠٢٦

٣٣.٢١٣

١٥.١٨٨
٢٦.٦٢٠

٣٠.٦٨٧

٢٨.٥٢٥

٤٨.٠٩٤

١٤.٢٩٩
١٨.١١٤
٩٥٢٧

١٣.٤٤٨
١٧.١٠٠
٨.٨٠٧

١٢.٦١١
١٦.٠٩٦
٨.١١٢

٤٥.١٢٧

١١.٨٠٣
١٥.١٢١
٧.٤٥٤

١٠.٩٩٤
١٤.١٣٩
٦.٨٠٧

٤١.٩٥٥

١٠.٥٨٨
١٣.٦٤٣
٦.٤٨٨

٩.٩٣٤
٩.٧٨٣
٥.٩٨١

٨.٥٤٢
١١.٨١٠
٥.٩٥٣

٣٧.٩٥١
٨.٣٥١
١١.٨١٠
٤.٧٩٨

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

المأكوالت البحرية

األلبان

الحلويات

اللحوم والدواجن

الخضار و الفواكه والمكسرات

المشروبات

الزيوت النباتية والحيوانية

شكل  :26-4الحجم المتوقع لسوق األغذية والمشروبات في المملكة ،المصدر :بيزنس مونيتور إنترناشونال ،يو أن كومتريد
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١.٠

٣٣.٢

٪6+
سنويا

٢٠٧.٨٦٢

٠.٤ ٤.٢
٢.٨ ٠.٩

٣.٨
٨.٨
١٤.٦
٩.٦

٣١.٣

معدل النمو الســنوي المركب من عام  ٢٠١٣إلى ٢٠١٦
%8

١٢٠.١

تواجــه المؤسســات الفاعلــة فــي مجــال الصناعــات الغذائيــة فــي المملكــة بعــض التحديــات ،ال
ســيما تلــك المتعلقــة بالمــوارد واألنظمــة.

االتفاقيات الداعمة
للتصدير

جدا من االتفاقيــات التجارية المبرمة لتعزيز
•عــدد قليــل ً
صادرات األغذية

العوامل المؤثرة

• ُندرة األراضي الصالحة للزراعة ُ
وشــح المياه
•زيــادة التكلفــة بفعل انخفاض الدعم الحكومي
•عــدم كفاية كمية/جــودة اللحوم المحلية النيئة

البنية التحتية واالتصال

•نقص في سلســلة التبريد

البيئة التنظيمية

•محدودية حماية الحدود من المنتجات المنافســة

القطاعات المساندة
وذات الصلة

يوفــر المدخــات الرئيســية
•ضعــف القطــاع الزراعــي الــذي
ّ
للصناعــات الغذائيــة

145

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

•تطلعات القطاع واالســتراتيجية

التقييم التنافسي (تحليل العوامل ذات الصلة)
البحث واالبتكار

استنادا إلى سنوات الخبرة في القطاع
•التقنيات الحديثة
ً
•منصات التصنيع المتقدم

إنتاجية العمالة

•الخبرة في مجاالت الكفاءة والتصنيع التي تم تطويرها عبر السنين
وتحسين اإلنتاجية
•كفاءة تحسين التكامل الرأسي

الخدمات اللوجستية

•شبكة التوزيع المتطورة (التركيز على سالسل التبريد) في المملكة
وعلى المستوى اإلقليمي
كبيرا للدخول في
ا
إقليمي
ا
عائق
باعتبارها
•الخدمات اللوجستية
ً
ً
ً
السوق

الطاقة

•كثافة المياه والطاقة
•الحرمان نتيجة لشح المياه  +توقع زيادة التكلفة في ضوء اإلصالحات

•األلبان
ُتعــد األلبــان واحــدة مــن شــرائح الصناعــات الغذائيــة القائمــة فــي المملكــة ،و ُتســهم الخبــرة
التــي تتمتــع بهــا المملكــة علــى صعيــد الكفــاءة والتصنيــع ،إلــى جانــب شــبكات التوزيــع
المتطــورة والتقنيــات الحديثــة ،فــي توفيــر ميــزة تنافســية قويــة بشــكل كبيــر .وبنــاء علــى
ذلــك ،فــإن اغتنــام هــذه المزايــا الحاليــة أمــر ضــروري لزيــادة الحصــة فــي الســوق المحلــي
والعالمــي.

التوجهات
•قدر اكبر من الوعي الصحي لدى المســتهلكين
•زيادة اســتهالك الحليب الطازج مع زيادة حجم الســكان

المنتجات المستهدفة
•االســتمرار فــي إنتــاج المجموعــة الحاليــة ( الحليــب
و الكريــم و الحليــب غيــر منــزوع الدســم و الجبــن
وماشــابه ذلــك)

•تركيــز المنتجــات الجديــدة :منتجــات األلبــان الصحيــة
(الحليــب الخالــي مــن الالكنــوز)

األسواق المستهدفة
•التركيز األولي الســوق المحلي

•التركيــز الثانــوي الســوق األقليمــي  /الخليجــي
الســيما للحليــب والكريــم

استراتيجية تفعيل الشرائح
نظرا لتطور القطاع بشــكل كبير
•اتباع منهج "عدم التدخل"
ً
•التركيــز علــى "منتجــات األلبــان الصحيــة" بمــا يلبــي مختلــف األذواق و الرغبــات الصحيــة لــدى العمــاء (مثــل
:الحليــب الخالــي مــن الالكتــوز)
•بنــاء "بنيــة تحتيــة  /منظومة تمكين" للمســاعدة في تنمية القطاع
•دعــم "اســتثمار القطــاع في الطاقــة المتجددة" لتعويض إصالحات الطاقة
شكل  :28-4تحليل شريحة منتجات األلبان ،والتوصيات ذات الصلة
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•الفواكه والمكسرات والخضروات
ُيعــد إنتــاج الفواكــه والمكســرات والخضــروات فــي المملكــة مــن الصناعــات الغذائيــة الراســخة،
ولعــدد مــن كبــار المص ّنعيــن المحلييــن مــن ذوي التواجــد القــوي فــي الســوق اإلقليمــي .
وحتــى بوجــود بعــض التحديــات التنافســية المرتبطــة بالخدمات اللوجســتية والمــوارد الطبيعية،
ُيمكــن أن ُتســهم نوعيــة التمــور التــي تنتجهــا المملكــة فــي تنميــة القطــاع ،ال ســيما مــن خــال
التركيــز علــى منتجــات التمــور ذات القيمــة المضافــة العاليــة ،تزام ًنــا مــع تحســين معاييــر التعبئــة
ووضــع الملصقــات لتعزيــز الثقــة فــي الخــارج .وباإلضافــة إلــى ذلــكُ ،يمكــن زيــادة صــادرات
منتجــات التمــور منخفضــة القيمــة ومرتفعــة الكــم إلــى الــدول اإلســامية مثــل تلــك الواقعــة
فــي آســيا ،والــدول األفريقيــة جنــوب الصحــراء الكبــرى ،ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا.

التقييم التنافسي (تحليل العوامل ذات الصلة)
السوق (المحلي
والصادرات)

إنتاجية العمالة
الموارد الطبيعية

•المؤسسات السعودية المهيمنة في منطقة الشرق االوسط
وشمال أفريقيا
•الطلب الكبير من المحلين وحجاج بيت الله الحرام ومن الدول
اإلسالمية األخرى السيما خالل شهر رمضان المبارك
•االفتقار إلى المعرفة الفنية ورأس المال لالستثمار في اآلالت
المتقدمة لصناعة التمور من أجل زيادة مستوى اإلنتاجية والكفاءة
•مالئمة التربة لنمو التمور المميزة
•إمكانية زراعة وتنمية األنواع المحدودة من الخضار والفواكه في
المملكة

التوجهات
•زيادة حجم الطلب على أجود أصناف التمور الســيما في أوروبا

المنتجات المستهدفة
•منتجــات التمــور ذات القيمــة المضافــة
العليــا (مثــل معجــون التمــور)
•منتجــات التمــور منخفضــة القيمــة وكبيــرة
الحجم

•اجود اصناف التمور
•عصير الفواكة

األسواق المستهدفة
•الــدول اإلســامية فــي اســيا والــدول األفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء الكبــرى ومنطقــة الشــرق
االوســط وشــمال افريقيــا إلــى جانــب دول أوروبــا وامريــكا الشــمالية

استراتيجية تفعيل الشرائح
•إضافة قيمة أكبر وتحســين التصورات الخارجية بشــأن جودة المنتجات الســعودية
•تحســين عمليات التعبئة والترويج للمنتجات لمواجهة عدم ثقة الســوق األجنبي
•التركيــز علــى إنتــاج منتجــات التمور ذات القيمة المضافــة العليا (مثل:معجون التمر)
•التركيــز علــى إنتــاج منتجات تمــور منخفضة القيمة وكبيرة الحجم
•تنميــة جهــود ترويج وتوزيع عصير الفواكه لتوســيع نطاق الصادرات
•زيادة مســتوى توافر رأس المال لآلالت المتقدمة
شكل  :29-4تحليل شريحة الفواكه والمكسرات والخضروات ،والتوصيات ذات الصلة
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والبن
•منتجات الحلويات والنشا
ُ
ويعــزى ذلــك بشــكل جزئــي إلــى حجــم
تســتورد المملكــة كميــة كبيــرة مــن منتجــات الحلويــاتُ ،
كبيــرا علــى
ــا
طلب
الشــكل
هــذه
وتشــهد
الطلــب المحلــي الكبيــر ال ســيما علــى الشــوكوالته.
ً
ً
ـبيا فــي المملكــة ،هنالــك إمكانيــة
مســتوى المنطقــة .وفــي ظــل انخفــاض تكاليــف العمالــة نسـ ً
ويمكــن أن ُتســهم الشــراكة مــع شــركات التصديــر الكبــرى
لتوســيع نطــاق الصــادرات والمنتجــاتُ .
لتأميــن المــواد الخــام بأســعار تنافســية ،وزيــادة إنتــاج الشــوكوالتة والبســكويت ممــا يســهم
فــي زيــادة صادراتهــا إلــى األســواق اآلســيوية.

التقييم التنافسي (تحليل العوامل ذات الصلة)
الموارد الطبيعية

•االعتماد الكبير على واردات المواد الخام بما يهدد األمن الغذائي
ويزيد التكاليف ويعرض المملكة لتلقبات األسعار

تكلفة العمالة

نسبيا
•تكاليف العمالة الرخيصة
ً

السوق (المحلي
و الصادرات)

نظرا للطلب الكبير في الدول المجاورة وعلى
•إمكانية التصدير
ً
المستوى العالمي

التوجهات
•التركيــز علــى النمو القائم على القيمة.
•تحــول الصناعــة إلــى الوجبــات الخفيفــة ( مثــل :حليــب الزبــادي التــي يمكــن حملهــا لتناولها كوجبــات خفيفة)
او مــن خــال منتجــات جديــدة لتلبيــة رغبــات المســتهلكين للحصــول علــى المنتجات الصحية والمناســبة

المنتجات المستهدفة
•البسكويت

•الشوكوالتة

األسواق المستهدفة
•على المســتوى المحلي

•اسيا

•الشــرق األوسط و شمال أفريقيا

استراتيجية تفعيل الشرائح
•تأمين واردات المواد الخام تزام ًنا مع توســيع اســواق المنتجات و التصدير
•الشــراكة مع شــركات التصدير الكبرى لتأمين المواد الخام بأســعار تنافســية
•توســيع نطاق إنتاج البســكويت و الشكوالتة
•التركيــز علــى صناعــة منتجــات الحلويــات المصغــرة التــي يمكــن تناولهــا كوجبــات خفيفــة وتقديــم منتجــات
صحيــة (مثل:المنتجــات الخاليــة مــن الســكر)
•توســيع نطاق اســواق الصادرات لتشمل اسيا
شكل  :30-4تحليل شريحة منتجات الحلويات والنشا والبن ،والتوصيات ذات الصلة
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•اللحوم والدواجن
وثمــة قــدرات تصنيــع قويــة حاليــة ُتســهم فــي
ُيعــد إنتــاج لحــوم الدواجــن راسـ ً
ـخا فــي المملكــةّ ،
تعزيــز ذلــك .و ُتســهم الزيــادة الحاصلــة فــي حجــم الطلــب الدولــي علــى المنتجــات الحــال فــي
إتاحــة فرصــة أمــام المملكــة لتكــون مركـ ًـزا رئيسـ ًـيا للتصديــر .وعلــى الرغــم مــن مواجهــة تحديــات
معينــة مثــل عــدم مالءمــة الظــروف المناخيــة لتربيــة الماشــية أو زراعــة األعــافُ ،يمكــن للقطــاع
ّ
مواصلــة النمــو مــن خــال االســتثمارات فــي معــدات التصنيــع وسالســل التبريــد .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،مــن الضــروري الترويــج للّحــوم الحــال عبــر بنــاء عالمــة تجاريــة قويــة وعقــد االتفاقيــات
التجاريــة.

التقييم التنافسي (تحليل العوامل ذات الصلة)
السوق (المحلي
والصادرات)

•يوجد في المملكة العديد من الشركات الرائدة في القطاع

الموارد الطبيعية

•االعتماد الكبير على الواردات من المواد الخام بما يهدد األمن
الغذائي ويزيد التكاليف ويجعل منه عرضه لتقلبات االسعار

الخدمات اللوجستية

•أنشطة صناعة قوية
•نقص المالحم وسالسل التبريد

التوجهات
•زيــادة الطلــب الدولي على المنتجات الحالل

المنتجات المستهدفة
•اللحوم الحالل

•شــرائح الوجبات الجاهزة

األسواق المستهدفة
•على المســتوى المحلي

•الشــرق االوسط وشمال آفريقيا

استراتيجية تفعيل الشرائح
•توســيع نطــاق العالمــة التجاريــة لمنتجــات اللحــوم الحــال المصنعــة فــي المملكــة تزام ًنــا مــع االســتثمار
فــي عمليــات التصنيــع
•االســتثمار في االت الصناعة المتقدمة وسالســل التبريد
•الترويــج للحــوم الحــال المصنعــة فــي المملكــة لــكل الــدول اإلســامية وغيــر اإلســامية خــال عقــد
اتفاقيــات ترويجيــة تجاريــة
•تنمية شــرائح الوجبات الجاهزة
شكل  :31-4تحليل شريحة اللحوم والدواجن ،والتوصيات ذات الصلة
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•المأكوالت البحرية
ُتتيــح خطــط المملكــة فــي مجــال تربيــة األحيــاء المائيــة (كمــا هــو مذكــور فــي قســم 2-2
"االســتزراع المائــي") فرصــة كبيــرة لالســتثمار فــي أنشــطة الصناعــات التحويليــة فــي مجــال
ويعــد البحــر األحمــر والخليــج العربــي مناطــق غنيــة باألســماك ،وجهــود
المأكــوالت البحريــةُ .
تنمويــة ُتبــذل فــي مجــال صناعــة األســماك بمــا يشــمل تكويــن مجموعــات الصيــد مــن جانــب
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة .وباإلضافــة إلــى ذلــكُ ،يمكــن أن ُيســاعد التركيــز علــى منتجــات
المأكــوالت البحريــة ســريعة التحضيــر ،مثــل المأكــوالت البحريــة المجمــدة ،المملكــة علــى
توســيع نطــاق الصــادرات مــن خــال االســتجابة لالتجاهــات االســتهالكية األخيــرة.

التقييم التنافسي (تحليل العوامل ذات الصلة)
رأس المال

•أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن االستثمار في قطاع تربية
األحياء المائية خالل السنوات المقبلة

الموارد الطبيعية

غنيآ باألسماك مما يتيح
•يعد خليج البحر األحمر و الخليج العربي ً
إمكانية تحقيق نمو أكبر في القطاع

البحث واإلبتكار

•استثمار الهيئة العامة لإلستثمار ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية في مجال البحوث والتطوير لتربية األحياء المائية

الخدمات اللوجستية

•استلزم النقص في سالسل التبريد والمأكوالت البحرية إلى توفير
متطلبات فريدة
•إتاحة األنشطة المتوسطة للصناعة ( الحفظ والتعبئة وما إلى ذلك)

التوجهات
•زيــادة حجــم الطلــب علــى منتجــات المأكوالت البحرية والمناســبة (مثل  :المأكوالت البحرية المجمدة)

المنتجات المستهدفة
•منتجــات المأكوالت البحرية

•منتجــات المأكوالت البحرية المجمدة

األسواق المستهدفة
•على المســتوى المحلي

•اوروبا

•األمريكتين

استراتيجية تفعيل الشرائح
•توســيع نطــاق الصــادرات مــن خــال االســتثمارات فــي أنشــطة الصناعــات التحويليــة فــي مجــال المأكــوالت
البحريــة
•تمويــل األنشــطة القائمــة ذات الصلــة بتربيــة األحيــاء المائيــة وتطويــر الصيــد وصناعــة األســماك مــن خــال
تشــكيل مجموعــات الصيــد
•توســيع نطاق أسواق الصادرات
شكل  :32-4تحليل شرائح منتجات المأكوالت البحرية ،والتوصيات ذات الصلة
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•المشروبات
تتــم تلبيــة غالبيــة احتياجــات شــريحة المشــروبات فــي المملكــة مــن خــال اإلنتــاج المحلــي .لــذا،
ينبغــي الحفــاظ علــى هــذه الشــكل ،فضـ ًـا عــن ضــرورة تكييــف عــروض المنتجــات لتواكــب الوعــي
الفــوارة
المتزايــد باألمــور الصحيــة .ومــن األمثلــة علــى عــروض منتجــات المشــروبات الميــاه
ّ
والميــاه الغازيــة الخاليــة مــن الســكر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن المهــم تحســين مســتوى
تعبئــة المنتجــات ووضــع ملصقــات العالمــة التجاريــة علــى المشــروبات.

التقييم التنافسي (تحليل العوامل ذات الصلة)
السوق (المحلي
والصادرات)

•يسهم تدفق الحجاج في زيادة الطلب على المشروبات السيما في
شهر رمضان وفي المواسم الحارة

الضرائب

•قامت المملكة برفع الضريبة المفروضة على المشروبات الغازية
سلبا على مبيعات هذا النوع من المشروبات
مما قد يؤثر
ً

التوجهات
•رفع مســتوى الفئات ذات المنافع الصحية مثل المياه المعبأة والمشــروبات الخالية من الســكر

المنتجات المستهدفة
•المشــروبات الصحية (مثل:المياه الفوارة
والمشــروبات الغازية الخالية من الســكر وغيرها

•المشــروبات الفاخرة (مثل المياه المعبأه في
زجاجات)

األسواق المستهدفة
•على المســتوى المحلي

•على المســتوى اإلقليمي

استراتيجية تفعيل الشرائح
•الحفاظ على أنشــطة التصنيع تزامنا مع التركيز على المشــروبات الصحية
•الحفاظ على أنشــطة التصنيع الحالية
•التركيــز علــى المشــروبات الصحيــة (مثــل :الميــاه الفــوارة والمشــروبات الغازيــة الخاليــة مــن الســكر و
غيرهــا)
ـورا (مثــل :التعبئــة فــي قواريــر زجاجيــة بــدال
ـ
تط
ـر
ـ
اكث
ـا
ـ
لجعله
ـروبات
ـ
المش
ـج
ـ
وتوروي
ـة
ـ
تعبئ
ـر
ـ
معايي
ـين
•تحسـ
ً
مــن العلــب البالســتيكية)

شكل  :33-4تحليل شريحة منتجات المشروبات ،والتوصيات ذات الصلة

تعبئة مياه الشرب
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•الزيوت الحيوانية والنباتية
ينبغــي الحفــاظ علــى صناعــات الزيــوت النباتيــة والحيوانيــة فــي المملكــة .وفــي ظــل محدودية
ـتمرا .وتتعــرض المملكــة
األنشــطة الزراعيــة ،ال يــزال اســتيراد الزيــوت المكــررة وغيــر المكــررة مسـ ً
لتقلــب اســعار الــواردات وتوفــر المعروض.

التقييم التنافسي (تحليل العوامل ذات الصلة)
الموارد الطبيعية

نظرا لالفتقار للطاقة الزراعية
•يتم استيراد الزيوت ومن ثم تكريرها
ً

السوق (المحلي
والصادرات)

يعرض المملكة لخطر األسعار
•االعتماد بشكل كبير على الواردات مما ّ
(نظرا لتقلب أسعار الواردات) وخطر مرتبط بتوفر المعروض
ً

التوجهات
•يظهــر المســتهلكون انهــم يفضلــون األنــواع الصحيــة مــن الزيــوت مثــل زيــت الزيتــون وبالتالــي ينخفــض
اســتهالك المنتجــات غيــر الصحيــة مثــل :الزيــوت النباتيــة والمســتخلصة مــن الحبــوب

المنتجات المستهدفة
•الزيوت النباتية

•الزيوت الحيوانية

األسواق المستهدفة
•المستوى المحلي

استراتيجية تفعيل الشرائح
•الحفاظ على أنشــطة التصنيع الحالية
شكل  :34-4تحليل شريحة الزيوت الحيوانية والنباتية ،والتوصيات ذات الصلة

شجرة زيتون في منطقة الجوف
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خطة التفعيل
لتفعيــل قطــاع الصناعــات الغذائيــة فــي المملكــة ،ال بــد مــن تحســين القــدرة التنافســية لمختلــف
ســعيا إلــى تحســين التنافســية والدفــع
الشــرائح مــن خــال االســتثمار فــي عوامــل التمكيــن
ً
باتجــاه إيجــاد مجــاالت جديــدة لتحقيــق النمــو .ولتحقيــق ذلــك ،يجــب علــى المملكــة القيــام بمــا
يلــي:
•تعزيــز مســتوى الوعــي بشــأن المعاييــر الصناعيــة ،علــى ســبيل المثــال :معاييــر جــودة
الغــذاء
•تحســين آليات إنفاذ المعايير الصناعية
•بنــاء تجمعــات غذائيــة تهــدف إلــى ربــط المزارعيــن والمص ّنعيــن وشــركات التغليــف وتجــارة
معــا
التجزئــة ً
•تطوير الخدمات اللوجســتية لسالســل التبريد من خالل تمكين القطاع الخاص
ـدم خدمات اختبار تقنيات األطعمة)
•تأســيس ُّ
تجمعــات صناعيــة متخصصة (تقـ ّ
•وضع سياســات اســتراتيجية للشراكات التجارية
•إطالق حمالت إعالمية لتشــجيع األفراد على شــراء المنتجات الغذائية الســعودية
•توســيع نطــاق المراكــز التدريبيــة العاملــة فــي مجــال الصناعــات الغذائيــة لضمــان حصــول
وعمليــة كافيــة فــي مجــال التصنيــع
الخريجيــن علــى خبــرات فنيــة
ّ
ّ
سـ ُـيتيح هذا األمر للمملكة إمكانية:
•تأســيس مركز غذائي إقليمي من خالل زيادة تنافســية الشــرائح لتعزيز الصادرات
تحتــل مكانــة علــى
دوليــا فــي الشــرائح الغذائيــة التنافســية ،وأن
•أن ُتصبــح جهــة رائــدة
ً
ّ
الخارطــة الدوليــة للشــرائح الغذائيــة الرئيســية مثــل اللحــوم والدواجــن الحــال ،والمأكــوالت
البحريــة ،والتمــور ،واأللبــان

160

.٤ب االعتبارات االستراتيجية  -الصناعة الوطنية
تــم تحديــد اســتراتيجيات وهندســة "برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية"
ّ
علــى ضــوء العديــد مــن االعتبــارات االســتراتيجية ضمــن نطــاق البرنامــج ،بعضهــا اعتبــارات عامــة
تــم اتخاذهــا علــى مســتوى البرنامــج ،وأخــرى تتعلــق بمكونــات البرنامــج علــى حــدة كمــا يتضــح
ادنــاه لقطــاع الصناعــات الواعــدة
الموضوع

الوصف

القرار المتخذ و تبعاته

الصناعة
األجهزه
والمستلزمات
الطبية

•عملية اختيار المنتجات للتركيز على المدى
القصير مقابل الطويل أخذت في عين االعتبار
القدرات الحالية والجاهزية للمصنعين السعوديين

•تم ترتيب األولويات للمنتجات األقل تعقيدا في
االستراتيجية للتركيز على المدى القصير (مثال
االستهالكيات و أثاث المستشفيات) وتقديم
التركيز على المنتجات األعلى تعقيدا إلى
المديين المتوسط والطويل (مثال طب العظام
واللوازم الطبية ذات التقنية العالية)

الصناعات
الدوائية

•أخذ اختيار الشرائح والمنتجات في عين االعتبار
أوجه األمن الوطني وأيضا تقييم القدرات
الضرورية

•تم إعطاء األولوية لعدد من الشرائح ألسباب
تتعلق باألمن الوطني بما يشمل البالزما و
اللقاحات.

معدات
الطاقة
المتجددة

•اعتمدت استراتيجية التصنيع للطاقة المتجددة
على خطط محلية وعلى مستوى المنطقة
لتطوير القدرة في الطاقة المتجددة واالستفادة
من سياسات المحتوى المحلي

•التركيز على تصنيع وحدات الخاليا-الرقائق
ومكونات أبراج الرياح

صناعة
السيارات

•أخذت بعين االعتبار عدة خيارات استراتيجية في
تصميم استراتيجية صناعة السيارات بما يشمل:
•اختيار التقنية :محركات االحتراق الداخلي مقابل
مركبات البطاريات الكهربائية
•السوق المستهدفة :السوق المحلية مقابل
التركيز على سوق المنطقة
•المنتجات المستهدفة :السيارات الفخمة عالية
الجودة إلذابة نقص التنافسية من حيث التكلفة
مقابل سيارات الركاب الصغيرة
•تطوير التجمع :نمو مدفوع بالمزودين يركز أوال
على بناء منظومة مقابل نمو مدفوع بمصنعي
المعدات األصلية يركز أوال على اجتذاب مصنعي
المعدات األصلية

•تم وضع القرارات االستراتيجية الخاصة بصناعة
السيارات بعد تحليل عميق (مفصل في
استراتيجية صناعة السيارات في القسم 4أ في
ملحق استراتيجية صناعة السيارات) كملخص:
•اختيار التقنية :استراتيجية ثنائية تركز على كل من
محركات االحتراق الداخلي و المركبات الكهربائية
•السوق المستهدفة :سوق للمنطقة يركز
على االستفادة من الروابط القوية مع الدول
المجاورة
•تحديد المنتجات المستهدفة :المركبات الخفيفة
(في نطاق  20ألف دوالر أمريكي) بناء على
الطلب المحلي
•تطوير التجمع :نهج مدفوع بمصنعي المعدات
األصلية نظرا لصغر منظومة الموردين
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اختيار موقع الصناعات الواعدة

بناء على العوامل التالية
تقييــم مــدى مالءمــة الكتلة للمواقــع
ً

تشــهد البيئــة الصناعيــة الحاليــة فــي المملكــة تركــز ًا شــديدا (بأكثــر مــن  ٪80مــن المصانــع) فــي
ثالثــة مناطــق وهــي الريــاض ومكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية .نظـ ًـرا لهــذا التركــز العالــي
فــي هــذه المناطــق ،ظهــرت آثــار وانعكاســات علــى تنميــة االقتصــاد االجتماعــي فــي مناطــق
أخــرى مــن المملكــة.
تضــم رؤيــة  ،2030مــن خــال برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وغيــره
مــن برامــج تحقيــق الرؤيــة ،تطلعــات كبيــرة لمعالجــة هــذه الثغــرات و تطويــر مختلــف مناطــق
المملكــة لتقديــم الفائــدة علــى مســتوى المملكــة بأكملهــا .يهــدف برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى إيجــاد مجموعــة مــن الفــرص التــي ستســاعد فــي تعزيــز
تنميــة المناطــق مــن خــال زيــادة مشــاركتها فــي إجمالــي الناتــج المحلــي و توفيــر وظائــف فــي
القطــاع الخــاص .و لتمكيــن مناطــق المملكــة لالســتفادة مــن البرنامــج دون المخاطــرة بالقــدرة
التنافســية للمملكــة فــي الصناعــات المســتهدفة ،تــم وضــع ثالثــة مبــادئ أساســية يجــب أخذهــا
باالعتبــار و موازنتهــا و هــي كمــا يلــي:
 )1جــذب االســتثمارات الصناعيــة المتنوعــة إلــى المملكــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار الصناعــات
شــروطا محــددة عمدنــا إلــى تقييــم مــدى مالءمــة
الواعــدة غيــر المطــورة التــي تتطلــب
ً
الصناعــة للمناطــق عبــر تســعة معاييــر لتقييــم وترتيــب أهليــة كل موقــع مرشــح .أمــا المعاييــر
التســعة كمــا هــو موضــح فــي الصفحــة التاليــة رقــم فهــي -1 :ا هميــة القــرب مــن المــوارد
الطبيعيــة للصناعــة -2 ،أهميــة توفــر البنيــة التحتيــة المشــتركة للصناعــة و االســتفادة مــن ســال
غــذاء متكاملــة  -3 ،أهميــة القــرب مــن المورديــن للصناعــة -4 ،أهميــة القــرب مــن الموانــئ
البحريــة للصناعــة و يبــرز ذلــك فــي الصناعــات اللتــي تركــز علــى االســتيراد او التصديــر بشــكل
كبيــر -5 ،القــرب مــن الســوق النهائيــة للصناعــة -6 ،مســتوى المهــارة الفنيــة المطلوبــة -7،توفــر
اليــد العاملــة المطلوبــة-8 ،القــدرة الحيويــة للمــكان لــكل صناعــة  -9 ،وهيكليــة الســوق بالنســبة
للصناعــة حيــث انــه قــد يختلــف النهــج فــي التعامــل مــع الصناعــات المنتشــرة مقابــل الصناعــات
ـكان واحــد.
المتمركــزة فــي مـ ٍ
 )2تحســين االحتياجــات االجتماعيــة للمناطــق مثــل معــدل البطالــة ودخــل األســرة و خاصــة القوى
العاملــة الجديــدة وهــي المجموعــة التــي ســتضاف إلــى القــوة العاملــة الســعودية حتــى ســنة
.2030
 )3االســتفادة مــن المــوارد والقــدرات الداخليــة للمناطــق (مثــل المــوارد الطبيعيــة ،اليــد العاملة
الماهــرة ،إلــخ) حيــث ســيقوم البرنامــج باالســتفادة مــن القيمــة الذاتيــة المختلفــة للمناطــق؛
تقريبــا مــن الخــط الســاحلي
علــى ســبيل المثــال ،تقــع المناطــق الشــمالية علــى بعــد  500كــم
ً
الــذي يتمتــع بثــروة بحريــة وافــرة ،بينمــا تقــع األقاليــم الغربيــة بالقــرب مــن إفريقيــا ،وتتمتــع
بمنفــذ إلــى أوروبــا عبــر قنــاة الســويس ،فــي حيــن تتمتــع األقاليــم الجنوبيــة بوفــرة المعــادن
فيهــا.
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 ...القرب من األســواق
 ...القرب من
الموارد الطبيعية
أو المواد الخام

 ...القرب
من البنية
التحتية
المشتركة

 ...مستوى المهارات
الفنية المطلوبة

المعايير لتقييم كل
موقع مرشح وتحديد
أولوياته

 ...القرب
من الموردين

 ...القرب من
الموانئ البحرية

 ...عدد القوى
العاملة
المطلوبة

 ...القدرة على
االستمرارية

 ...هيكليــة التجمعات
الصناعية

ركــز الســيناريو المقتــرح علــى  -1تحديــد واختيــار المواقــع مــع مســار القــدرة التنافســية لــكل
صناعــة  -2موازنــة تركــز الصناعــة فــي أي مجــال مــن خــال تحســين التجمعــات التــي يمكــن أن
تصبــح صناعــات قائمــة بذاتهــا.
كذلــك حــدد برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية المبــادرات التاليــة التــي
ســيتم تفعيلهــا مــن أجــل تعزيــز تنميــة صناعيــة متجانســة عبــر مختلــف مناطــق المملكــة:
•تطويــر اســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة للمناطــق بحيــث يتــم دراســة مميــزات كل منطقــة
بشــكل تفصيلــي لتتــم عمــل موائمــة مــع الفــرص المتوفــرة
•تصميــم مناطــق صناعيــة خاصــة بالتطويــر اإلقليمــي توفر ميزات تحفيزيــة مقارنة بالمناطق
الصناعية االخرى.
•توفيــر تدابيــر تفضيليــة فــي عمليــة المشــتريات الحكوميــة للمناطــق ذات األولويــة،
واســتراتيجية االســتثمار اإلقليميــة.
•تطويــر اســتراتيجية اســتثمار إقليميــة يمكــن أن تشــمل  1صناديــق مخصصــة للمناطــق 2
إقامــة شــراكات مــع شــركات دوليــة يتــم وضعهــا فــي مناطــق أقــل تنافســية.
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يتضمن البرنامج أكثر
من  ٣٠٠مبادرة تقوم
بتنفيذها أكثر من ٣٠
جهة حكومية

 .٥محفظة المبادرات

(استراتيجية الصناعة الوطنية -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)

لقطة جوية ألحد المصانع بمدينة الجبيل الصناعية
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.٥أ محفظة المبادرات
.٥أ ١.مبادرات اآلالت والمعدات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

اآلالت والمعدات

I-01-10-001

سياسة المحتوى المحلي
لتجمعات اآلالت والمعدات

•تهدف المبادرة إلى تحديد معايير محددة
للمحتوى المحلي لتطبيقها في العطاءات العامة
وفي الشركات المملوكة من قبل الحكومة
•يتطلب ذلك توسيع برامج اكتفاء والمحتوى
المحلي عبر أبرز المؤسسات المملوكة للحكومة،
وتطبيق وتعميم سياسات المحتوى المحلي
والمنهجية للمستثمرين والتخطيط طويل المدى
للمشتريات

وحدة المحتوى المحلي
وتنمية القطاع الخاص (نماء)

•وضع تشريعات لتحفيز شراء معدات تم
صناعتها في المملكة
•تحسين التكامل بين سالسل التوريد المحلية

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

اآلالت والمعدات

I-01-١٤-002

التعاون في مشتريات
مصنعي اآلالت والمعدات

•تخلق المبادرة تعاون ًا بين الشركات المصنعة ،بما
يفيد في تنسيق عمليات شراء المواد الخام
الخدمات ،وبالتالي:
•تعريف اآللية التشغيلية
•تنفيذ ومراجعة إجراءاتها

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

• تعزيز التنسيق بين المصنعين

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

اآلالت والمعدات

I-01-٠١-003

مشروع ترسيخ واكتساب
تقنية الطباعة ثالثية
األبعاد

•تهدف المبادرة إلى دفع إنشاء شركة وطنية في
مجال الطباعة ثالثية األبعاد/تصنيع المواد المضافة،
حيث سيتم العمل في عناصر التصميم والتصنيع
ضمن سلسلة القيمة ودعم االبتكار في علوم
المواد .ستصمم هذه المبادرة المسار المستقبلي
األمثل لحيازة التقنية والبحث والتطوير واالستثمار
والعمل على المشاريع المشتركة

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

اآلالت والمعدات

I-01-٠١-004

المشروع الرئيسي لتقنيات •تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم الحكومي
المطلوب من أجل إنشاء مؤسسة متكاملة في
البطاريات المستقبلية
مجال بطاريات الليثيوم أيون ،من خالل االستثمار
المشترك مع أحد رواد السوق في:
1.1القدرة على تجميع عبوات بطاريات الليثيوم أيون
2.2القدرة على إنتاج وحدات بطاريات الليثيوم أيون
3.3القدرة على إنتاج خاليا الليثيوم أيون
•هنالك حاجة لتحديد استراتيجية للجهة الداعمة
المتكاملة
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•انخفاض سعر شراء المواد الخام نتيجة
لزيادة القدرة التفاوضية ووفورات الحجم

•المعرفة التقنية وبراءات االختراع في مجال
الطباعة ثالثية األبعاد

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

•إنشاء شركة وامتالك قدرات التصنيع في
مجال الطباعة ثالثية األبعاد

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•إقامة مشروع مشترك بين الحكومة وجهة
رائدة في بطاريات ليثيوم أيون

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
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.٥أ ٢.مبادرات إمدادات الطاقة المتجددة
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

معدات الطاقة
المتجددة

I-03-14-001

سياسة المحتوى المحلي
لتجمعات صناعات الطاقة
المتجددة

الوصف

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•تأسيس شركات وطنية لتصنيع معدات
الطاقة المتجددة والدخول في مشاريع
مشتركة
•توطين صناعة المعدات األصلية ،وتوطين
صناعات موردي المستوى األول من
الشركات الكبيرة في المملكة

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

إمدادات الطاقة
المتجددة

I-03-27-002

تحسين شروط المزاد على
الطاقة المتجددة

•دعم مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة
لتطوير نظام المزاد الحالي:
1.1تمديد تطبيق برنامج الطاقة المتجددة بين -2024
2030
2.2اإلعالن عن معايير المزاد لكامل برنامج الطاقة
المتجددة
3.3توفير إمكانية زيادة األحجام بسعر المناقصة

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•توطين مصنعي المعدات األصلية الدوليين
وبشكل غير مباشر المزودين األساسيين في
السعودية
•إنشاء شركات سعودية ذات حجم تصنيع
أمثل
•إنشاء شركات مشتركة في مجال التصنيع
بشكل غير مباشر

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

إمدادات الطاقة
المتجددة

I-03-24-003

تطوير شركات وطنية
رائدة في صناعات الطاقة
المتجددة

•تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم الحكومي
المطلوب من أجل إنشاء شركة طاقة شمسية
متكاملة من خالل االستثمار المشترك مع أحد
مصنعي المعدات األصلية في:
1.1قدرة جمع الوحدات في محطة تحميل
2.2قدرة تحويل الخاليا في محطة تحميل
3.3قدرة تصنيع رقائق في محطة تحميل
بد من تحديد إستراتيجية الشركة الوطنية
•كما ال ّ
المشتركة المتكاملة.

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•إنشاء مشروع مشترك بمشاركة حكومية مع
مصنع معدات أصلية دولي رائد في مجال
الطاقة الشمسية
•تسريع عملية تطوير القدرات والطاقات (ال
سيما في منتجات حيث تتمتع السعودية
بميزة تنافسية من حيث التكلفة

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
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•السياسة الممكنة لزيادة المحتوى المحلي
الستقطاب االستثمارات لتطوير تجمع صناعة أجزاء
الطاقة المتجددة

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة
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.٥أ ٣.مبادرات الصناعات الدوائية
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

الصيدلة والصيدلة
الحيوية

I-04-26-001

دعم مشتريات وإنتاج
األدوية الجنيسة

•تسريع وتيرة إصدار تراخيص األدوية الجنيسة
الجديدة والسماح برفع األسعار لتحفيز المصنعين
المحليين من أجل زيادة/تنويع عروض األدوية
الجنيسة التي يقدمونها
•استبدال العالمات التجارية بأدوية جنيسة في
المشتريات العامة لخفض التكاليف وتحفيز
المصنعين المحليين لصناعة المزيد من األدوية
الجنيسة

وزارة الصحة

• إنتاج أدوية جنيسة محلية
•خفض التكاليف بسبب استبدال العالمات
التجارية بأدوية جنيسة

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

الصيدلة والصيدلة
الحيوية

I-04-١٦-002

الشراكة بين القطاع العام
والخاص لفصل البالزما

•تعزيز جودة وكمية إمدادات البالزما
•توطين فصل البالزما لتلبية كامل الطلب في أنحاء
المملكة
•تصنيع المواد األولية لمشتقات البالزما لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

صندوق االستثمارات العامة

•االكتفاء الذاتي من منتجات البالزما

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

الصيدلة والصيدلة
الحيوية

I-04-٣٧-003

التجارب السريرية وتطوير
المختبرات (مركز القيادة
الوطني)

•إنشاء مركز قيادة وطني يعمل على تنسيق
التجارب السريرية في جميع المراكز الطبية على
مستوى المملكة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

•زيادة البحوث والتطوير في قطاع
األدوية
•تصنيع أدوية جديدة

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

األدوية

I-04-10-004

سياسة المحتوى المحلي
لصناعة األدوية

•ضمان إنتاج المصنعين المحليين من خالل االلتزامات
بالكميات
•رفع السعر التفضيلي الراهن في المناقصات
•الربط المباشر نسبة اشراك المحتوى المحلي
الستفادة مثلى من الموارد المحلية

وحدة المحتوى المحلي وتنمية
القطاع الخاص (نماء)

•دعم مصنعي األدوية/األدوية الحيوية
لتطوير سلسلة القيمة المضافة

•صادرات الشركات السعودية
المصنعة لألدوية

األدوية

I-04-14-005

تجمع األدوية الحيوية

•وضع منظومة متكاملة (الصناعية ،رأس المال
البشري ،رأس المال االستثماري ،االستثمار األجنبي
المباشر ،البحوث والتطوير) لبدء تصنيع أدوية
انطالقا من اللقاحات
حيوية في السعودية
ً

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات
الصناعية

•ضمان االكتفاء الذاتي من اللقاحات
(مثل متالزمة الشرق
الضرورية
ً
األوسط التنفسية)
محليا
•تصنيع األدوية الحيوية
ً

•صادرات الشركات السعودية
المصنعة لألدوية
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.٥أ ٤.مبادرات األجهزة والمستلزمات الطبية
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

المعدات الطبية

I-05-01-٠٠٢

إعفاء المواد الخام من
الرسوم الجمركية على
نظام اإلعفاء الجمركي
اإللكتروني

•تحديث بوابة نظام اإلعفاء الجمركي اإللكتروني
لتشمل جميع المواد الخام ذات األحقية باإلعفاء
من الرسوم الجمركية وتحديث ذلك في قاعدة
بيانات النظام

وكالة الوزارة للصناعة

•زيادة كفاءة وسرعة إجراءات اإلعفاء
من الرسوم الجمركية
•تخفيض التكاليف على المصنعين بحيث
ال يلزم سداد رسوم لمواد معفاة من
الرسوم الجمركية

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

المعدات الطبية

I-05-44-٠٠٣

تطوير مختبرات ومراكز
التجارب السريرية

•تأسيس مرافق للتجارب السريرية لمنتجات
المستلزمات الطبية تحت إشراف الهيئة العامة
للغذاء والدواء

المجلس الصحي السعودي

•زيادة أعمال البحث والتطوير في قطاع
األجهزة والمستلزمات الطبية
•تصنيع منتجات طبية أكثر تعقيد ًا

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

المعدات الطبية

I-05-25-٠٠١

تطبيق معايير األجهزة
والمستلزمات الطبية

•التأكد من تفتيش جميع المنتجات الطبية من قبل
الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل فسحها من قبل
الجمارك
•التفتيش العشوائي للموزعين (من قبل الهيئة
العامة الغذاء والدواء) والمستشفيات (من قبل
وزارة الصحة) لضمان أن جميع منتجات المستزلمات
الطبية التي تدخل إلى السوق المحلي مطابقة
لالشتراطات واللوائح.
•فرض غرامات صارمة على الموزعين غير الملتزمين
باالشتراطات واللوائح

الهيئة العامة للغذاء والدواء

•تعزيز المنافسة العادلة في السوق
•الحد من استيراد منتجات ذات جودة
متدنية

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

األجهزة
والمستلزمات
الطبية

I-05-10-004

سياسة المحتوى
المحلي لقطاع األجهزة
والمستلزمات الطبية

•ضمان مبيعات المصنعين المحليين من خالل االلتزام
بحجم مشتريات معين
•زيادة األسعار التفضيلية الحالية (خصومات سعرية)
للمناقصات
•تمديد مدة عقود المشتريات إلى  3سنوات على
األقل (مدتها حالي ًا سنة واحدة فقط)

وحدة المحتوى المحلي وتنمية
القطاع الخاص (نماء)

•مساعدة مصنعي منتجات األجهزة
والمستلزمات الطبية على التطوير
على امتداد كامل سلسلة القيمة
المضافة

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
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.٥أ ٥.مبادرات السيارات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

التنقل

I-06-14-001

برنامج تطوير السيارات
()ADP
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الوصف

•تهدف هذه المبادرة إلى تنفيذ برنامج تطوير
صناعة السيارات في المملكة الموافق عليه
من قبل اللجنة االستراتيجية لمجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية والذي يستهدف من ضمن
استراتيجيته إلى استقطاب  4-3من مصنعي
سيارات عالميين وموردين األجزاء األساسيين إلنتاج
السيارات ذات محرك االحتراق الداخلي والسيارات
الكهربائية خالل  17عام .وتشمل االستراتيجية خطة
الحوافز والسياسات الالزمة لتطوير صناعة سيارات
متكاملة ،والتي تتضمن إنشاء مدينة متخصصة
لصناعة السيارات ،بحيث توفر كل ما تحتاجه الصناعة
من بنية تحتية متطورة ومنظومة خدمات ومنشآت
مساندة مثل مباني المصانع الجاهزة لموردي
القطع والخدمات اللوجستية ومضمار االختبارات
وأكاديمية السيارات ،والبنية التحتية لمحطات
شحن السيارات الكهربائية وغير ذلك من الخدمات
التي ستجعل المملكة مركز إقليمي جديد لصناعة
السيارات

الجهة المسؤولة

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات
الصناعية

األثر المتوقع

•المساهمة في زيادة الناتج المحلي
اإلجمالي المباشرة واإلضافي،
باإلضافة إلى توليد فرص عمل بشكل
مباشر وغير مباشر.

المقياس المتأثر بالمبادرة

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
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.٥أ ٦.مبادرات الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز ()٢/١
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

الصناعات المحاذية
للنفط والغاز

I-08-14-001

برنامج المحتوى المحلي
للكيماويات

•وضع سياسات لتحفيز الجهات الفاعلة المحلية،
خاصة تلك المملوكة بمعظمها لصندوق
االستثمارات العامة (مثل سابك) ،لزيادة نسبة
التوطين في قطاع الكيماويات

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات
الصناعية

•المساهمة في زيادة نسب التوطين

•نسبة الصادرات السعودية
للكيماويات من حجم السوق
العالمي للقطاع

الصناعات المحاذية
للنفط والغاز

I-08-14-002

التخصيص األمثل للمواد
الخام

•تهدف هذه المبادرة لضمان تحقيق السعودية
ألعلى فائدة من سلسلة القيمة المضافة
للبتروكيماويات عن طريق التخصيص األمثل للمواد
الخام
•النمو سيكون بسبب زيادة كميات اإلنتاج ،وليس
بسبب تصنيع منتجات جديدة
•سينصب التركيز في السنوات القادمة على تعظيم
المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف
في قطاع المواد الخام

وزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية  -وكالة الصناعة

•تعظيم المخرجات من التخصيص
الحالي للمواد الخام في كل من الناتج
المحلي والتوظيف وتكامل سلسلة
قيمة الكيماويات

•نسبة الصادرات السعودية
للكيماويات من حجم السوق
العالمي للقطاع

الصناعات المحاذية
للنفط والغاز

I-08-14-003

برنامج االستراتيجية
الوطنية للزيت السائل
وبرنامج االستثمار

•تقييم نجاح االستثمار في المجمع المتكامل
لتحويل النفط الخام إلى كيماويات COTC
•دراسة التكامل بين عمليات التكرير وصناعة
البتروكيماويات في المصافي
•تحديد المتطلبات األساسية والتنافسية لدعم النمو
في التقنيات المختارة بما يضمن أسعار تنافسية
•تحديد االستثمار المطلوب للحفاظ على نمو
المنتجات البتروكيماوية

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات
الصناعية

•التوجه الواضح والحوافز لدعم النمو
الزيت السائل

•صادرات الشركات السعودية
المصنعة للمواد الكيميائية

الصناعات المحاذية
للنفط والغاز

I-08-17-004

البنية التحتية للكيماويات
المتخصصة (المناطق
الصناعية)

•االستثمار في المنشآت المشتركة وخطوط أنابيب
المواد األولية والبخار لدعم تطوير تجمع صناعي
للكيماويات في المملكة
•توفير منشآت ومنظومات مشتركة لالختبار والبحث
والتطوير و توفير مجتمع يركز على احتياجات
الكيماويات المتخصصة
•تطوير التجمع الصناعي أمر أساسي لضمان تحقيق
التنافسية في مجال الكيماويات المتخصصة
•نماذج معيارية لتجمعات صناعية للكيماويات
المتخصصة توفر أمثلة لبنى تحتية متكاملة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع -
المركز الرئيس

•تحقيق مزيد من التكامل بين الجهات
الفاعلة بهدف تقليل النفقات
الرأسمالية

•صادرات الشركات السعودية
المصنعة للمواد الكيميائية
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.٥أ ٦.مبادرات الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز ()٢/٢
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة الرائدة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

الصناعات المحاذية
للنفط والغاز

I-08-17-005

تطوير البنية التحتية
لتجمعات صناعات
الكيماويات األساسية
والمتوسطة

•االستثمار في البنية التحتية المشتركة وخطوط
أنابيب المواد األولية والبخار لدعم تطوير مجمع
صناعي للكيماويات
•فرص التكامل موجودة في :مصانع اإلنتاج،
وتدفقات الطاقة والبنية التحتية ،و مواءمة
المنتجات الثانوية وزيادة القيمة المضافة من
السالسل القائمة ،الخدمات اللوجستية للطرق،
السكك الحديدية والنقل البحري
•هذا من شأنه أن يدعم تحقيق المزيد من الكفاءة
في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية
مما يسمح لكافة الجهات الفاعلة باالستفادة من
قدرات المملكة في المواد الكيميائية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع -
المركز الرئيس

•مزيد من التكامل بين النفقات
التشغيلية والرأسمالية للجهات
الفاعلة األساسية والوسيطة

•صادرات الشركات السعودية
المصنعة للمواد الكيميائية

الصناعات المحاذية
للنفط والغاز

I-08-14-006

الجمعية التعاونية
للشركات في مجال
الصناعات البالستيكية

•تساهم هذه المبادرة على إنشاء جمعية
تعاونية للشركات التي تعمل في مجال الصناعات
البالستيكية والتي من شأنها أن تجعل الشركات
المعنية تعمل من أجل المبادرات المشتركة
وتحقيق المقاييس المطلوبة للتنافس على
مستوى العالم

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات
الصناعية

•قطاع قوي قادر على التعاون لتقليل
النفقات التشغيلية لكافة الجهات
الفاعلة ودفع االبتكار

•صادرات الشركات السعودية
المصنعة للمواد البالستيكية

.٥أ ٧.مبادرات الصناعات الغذائية
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الصناعات الغذائية

I-09-13-001

تجمعات ومدن الصناعات
الغذائية

178

الوصف

•تأسيس "مجمعات غذائية" تربط مصانع األغذية
بالقطاعات األخرى المساندة (مثل الزراعة والتغليف
وغيرها)
•توفير بنية تحتية ومرافق عامة مشتركة للمصانع

الجهة الرائدة

الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن)

األثر المتوقع

•توسع أعمال شركات الصناعات الغذائية
الحالية ودخول شركات جديدة
•زيادة صادرات األغذية
•انخفاض التكاليف نتيجة لالشتراك بالبنية
التحتية

المقياس المتأثر بالمبادرة

•صادرات الشركات السعودية
المصنعة للمواد الغذائية
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.5ج اختيار المبادرات المحورية
.٥ج ١.اآلالت والمعدات
رقم المبادرة المحورية

اسم المبادرة المحورية

I-01-٠١-004

المشروع الرئيسي لتقنيات
البطاريات المستقبلية

الوصف
•تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم الحكومي
المطلوب من أجل إنشاء مؤسسة متكاملة في مجال
بطاريات الليثيوم أيون ،من خالل االستثمار المشترك
مع أحد رواد السوق في:
•القدرة على تجميع عبوات بطاريات الليثيوم أيون
•القدرة على إنتاج وحدات بطاريات الليثيوم أيون
•القدرة على إنتاج خاليا الليثيوم أيون
•هنالك حاجة كذلك إلى تحديد االستراتيجية للجهة
الداعمة المتكاملة

سبب االختيار
•يهدف استحداث جهة وطنية داعمة تضمن تحقيق
النطاق المنشود ،والتنافسية المطلوبة من حيث
التكلفة ،والبحوث والتطوير ،والتسويق
•يتطلب األمر الحصول على التمويل الحكومي لتسريع
فضل عن ملئ فجوات
وتيرة االستثمار االستراتيجي،
ً
استباقيا
التمويل الممكنة
ً

األثر المتوقع
•إقامة مشروع مشترك بين الحكومة وجهة رائدة في
بطاريات ليثيوم أيون

.٥ج ٢.الطاقة المتجددة
رقم المبادرة المحورية

اسم المبادرة المحورية

I-03-24-003

تطوير شركات وطنية رائدة في
صناعات الطاقة المتجددة

الوصف
•تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم الحكومي
المطلوب من أجل إنشاء شركة طاقة شمسية متكاملة
من خالل االستثمار المشترك مع أحد مصنعي المعدات
األصلية في :
•قدرة جمع الوحدات في محطة تحميل
•قدرة تحويل الخاليا في محطة تحميل
•قدرة تصنيع رقائق في محطة تحميل
بد من تحديد إستراتيجية الشركة الوطنية
•كما ال ّ
المشتركة المتكاملة.

سبب االختيار
•تطوير بطل وطني رائد في صناعة الطاقة المتجددة
لضمان الوصول للمستويات المحددة من اإلنتاج
والمساهمة في عمليات البحث والتطوير والتسويق
•الحاجة لتمويل حكموي ،حيث أن القطاع الخاص على غير
استعداد لدفع رأس المال المطلوب

األثر المتوقع
•إنشاء مشروع مشترك بمشاركة حكومية مع مصنع
معدات أصلية دولي رائد في مجال الطاقة الشمسية
•تسريع عملية تطوير القدرات والطاقات (ال سيما في
منتجات حيث تتمتع السعودية بميزة تنافسية من حيث
التكلفة

.٥ج 3.السيارات
رقم المبادرة المحورية

اسم المبادرة المحورية

I-06-14-001

برنامج تطوير السيارات ()ADP
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الوصف
•تهدف هذه المبادرة إلى تنفيذ برنامج تطوير صناعة
السيارات في المملكة الموافق عليه من قبل اللجنة
االستراتيجية لمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
والذي يستهدف من ضمن استراتيجيته إلى استقطاب
 4-3من مصنعي سيارات عالميين وموردين األجزاء
األساسيين إلنتاج السيارات ذات محرك االحتراق الداخلي
والسيارات الكهربائية خالل  17عام .وتشمل االستراتيجية
خطة الحوافز والسياسات الالزمة لتطوير صناعة سيارات
متكاملة ،والتي تتضمن إنشاء مدينة متخصصة لصناعة
السيارات ،بحيث توفر كل ما تحتاجه الصناعة من بنية
تحتية متطورة ومنظومة خدمات ومنشآت مساندة
مثل مباني المصانع الجاهزة لموردي القطع والخدمات
اللوجستية ومضمار االختبارات وأكاديمية السيارات،
والبنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية وغير
ذلك من الخدمات التي ستجعل المملكة مركز إقليمي
جديد لصناعة السيارات

سبب االختيار
•تحدد خطة تطوير قطاع السيارات بالتفصيل الحوافز
المختلفة وآلية تطبيقها لجذب مصنعي المعدات
األصلية .وبدون هذه الحوافز لن يأتي أي من مصنعي
المعدات األصلية إلى المملكة حيث أن المملكة تعاني
من عيب تنافسي كبير في إنتاج السيارات مقارنة
بالبلدان األخرى .لذا فإن هذه المبادرة ستكون ذات
أهمية قصوى لضمان تطوير هذا القطاع وإيجاد
مبررات تجارية كبيرة لمصنعي المعدات األصلية .وبدون
هذه المبادرة لن يتطور قطاع السيارات في المملكة.
وبالتالي ،تم اختيار هذه المبادرة بوصفها إحدى
المبادرات المحورية

األثر المتوقع
•من المتوقع أن يصل الناتج المحلي اإلجمالي المباشر
إلى نحو  60مليار ريال سعودي حتى عام  .2030كما
ُيمكن أن يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي اإلضافي نحو 46
مليار ريال سعودي نتيجة لألنشطة الداعمة ،باإلضافة
إلى توليد فرص العمل بمقدار  27ألف موظف مباشر
و 28ألف موظف غير مباشر
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قسم :2-2
االستزراع المائي
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.2أ طموحنا في 2030
ومنصــة لوجســتية عالميــة فــي
يصبــو البرنامــج إلــى تحويــل المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة
ّ
المجــاالت الواعــدة للنمــو (مــع التركيــز علــى الثــروة الصناعيــة الرابعــة) ،بمــا يخلــق فــرص عمــل
ويتضمــن
ويعظــم المحتــوى المحلّــي،
وافــرة للكــوادر الســعودية ،ويعــزز الميــزان التجــاري،
ّ
ّ
ذلــك:
•تنميــة االســتزراع المائــي والمنافســةعلــى نطــاق عالمــيفــي هــذا القطــاع مــن خــال
االســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة ،وإنتــاج عالــي الجــودة ،وزيــادة مســاهمة القطــاع فــي
اإلنتــاج المح ّلــي ألكثرمــن ســبعةأضعــاف ،واســتبدال مــن الــواردات عبــر رفــع اإلنتــاج.

.2ب التزامنا في 2020
يهــدف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عبــر مختلــف المكونــات إلــى
زيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلّــي اإلجمالــي.
•يتم ّثــل الطمــوح فــي مجــال االســتزراع المائــي علــى وجــه التحديــد إلــى مضاعفــة اســتثمارات
أيضــا إلــى زيــادة نســبة الســعودة.
القطــاع الخــاص ،ويهــدف القطــاع ً

الشعب المرجانية في البحر األحمر
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 .3الوضع الحالي

(االستزراع المائي -برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)
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.3أ التحديات األساسية

عوامل ارتفاع التكلفة

.3أ ١.التحديات الرئيسية في قطاع االستزراع المائي
يواجــه قطــاع االســتزراع المائــي العديــد مــن التحديــات اليــوم ،ممــا أدى إلــى اســتثمار محــدود
رئيســية واحــدة فاعلــة فــي القطــاع (تســرد شــكل 1.7
مــن القطــاع الخــاص مــع وجــود شــركة
ّ
التحديــات التــي تواجــه القطــاع) .وقــد جعلــت هــذه التحديــات إلــى جانــب انخفــاض كفــاءة األعــاف
ـة بالــواردات،
والتركيــز الرئيســي علــى جــودة منتجــات المملكــة أغلــى بثــاث مــرات
تقريبــا مقارنـ ً
ً
ممــا يقلــل مــن قدرتهــا علــى المنافســة مــن حيــث التكلفــة.

 .1انخفاض كفاءة األعالف

 .2زيادة التركيز على إنتاج عالي الجودة خالي من األمراض

محليــا هــو أيضــا نتيجــة لمحدوديــة
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن انخفــاض معــدل انتشــار الســوق
ً
مشــاركة القطــاع الخــاص بســبب التحديــات المتعــددة فــي هــذا القطــاع.
 .3التحديات الهيكلية

العقبات الرئيسية أمام استثمارات القطاع الخاص

محدودية البنية التحتية

ارتـفــاع مـتـطـلبــــات رأس الـمـــال
بســبب محدوديــة البـنـيــــة
التحتــيــــة (مــثـــل المـفـرخـــــات
ومــصــانــــــــع أعـــاف األسمـــــاك
ومصانــع التعبئــة والتغليــف).

طول مدة اصدار الرخص

تســتغرق فتــرة طويلــة ممــا
يؤثــر علــى اقتنتــاص الفــرص
مــن قبــل المســتثمرين

القدرات والمعرفة محدودة

شكل  :2-3مقارنة تكلفة اإلنتاج لألنواع المماثلة لألسماك بين المملكة والبلدان ذات الواردات األعلى
المصدر :تقرير منظمة كير الدولية حول مصر ،المركز الدولي لألسماك في مصر ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،منظمة األغذية
والزراعة ،الهيئة العامة لإلحصاء ،المكتب المركزي لإلحصاء في ميانمار

ال يزال القـطـــاع مبـتـدئــًا لـــذا فــإن
المــعـــرفـــة والقـــدرات المحليــة
محــدودة ،لعــدم توفــر مخرجــات
علميــة متخصصــة بالمجــال.

االنتقائية في الطلب

تـعــتــمــــــد الســـــوق الـمــحـلـيــــــة
علــى الســعر لــذا فــإن الطلــب
المحلــي فــي المقــام األول
علــى الــواردات التــي تتســم
بانخفــاض التكلفــة والجــودة.

شكل  :1-3التحديات التي تواجه قطاع االستزراع المائي

شعب مرجانية في البحر األحمر

188

189

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

.3ب ١.االستزراع المائي
برنامجــا
ـودا كبيــرة علــى تحســين جــودة منتجاتهــا ،وقــد وضعــت
ً
لقــد ركــزت المملكــة حال ًّيــا جهـ ً
لألمــن الحيــوي متماشـ ًـيا مــع المعاييــر الدوليــة،

صادرات المملكة في قطاع االستزراع
المائي لعام ٪ ،٢٠١٥

إنتاج المملكة في قطاع االستزراع
المائي لعام ٪ ،٢٠١٥

٪١٥

وذلك ،لتحسين حصة المملكة السوقية من السوق المحلية:

٪٢٥

1.1ســوف تســاعد زيــادة متطلبــات الجــودة للــواردات لتتناســب مــع معاييــر اإلنتــاج المحلــي فــي
التصــدي لإلغــراق الــذي تواجهــه المملكــة مــن الــدول المنتجــة منخفضــة التكلفــة.
2.2االنتهــاء مــن عمليــة اختيــار األنــواع المناســبة للزراعــة الســمكية ،بحيــث تكــون تكلفــة إنتاجهــا
أرخــص مــع محافظتهــا علــى الجــودة العاليــة.
3.3بــذل جهــد فــي وضــع حملــة تســويقية تشــجع اســتهالك المأكــوالت البحريــة بســبب فوائدها
الصحيــة والغذائيــة ،فضـ ًـا عــن إيجــاد قيمــة للعالمــة التجاريــة للمأكــوالت البحريــة المنتجــة
محليــا.
ً

٪٥٨

٪٧٥

٪٨

إجمالي صادرات المملكة ٣٠ :ألف طن تقريب ًا
دول الخليج

إجمالي إنتاج المملكة ٤٠ :ألف طن تقريب ًا
الصادرات

شرق وجنوب شرق آسيا

االستهالك المحلي

أوروبا والواليات المتحدة

مصدر امدادات االستهالك المحلي للمأكوالت البحرية لعام ٪ ،٢٠١٥
مصر

مينمار

٪١٠

٪٨

فيتنام

٪١٤

الهند

٪٣
االستزراع

٪٤

دول الخليج

٪٧

محلي

غيرها

٪٢٤

٪٣٠
إجمالي استهالك المملكة ٢٨٢ :ألف طن تقريب ًا
حصة المملكة

حصة االستزراع المائي في السوق المحلية

مزارع سمكية في البحر األحمر
شكل :3-3إنتاج المملكة لعام  2015وتفاصيل حول الواردات والصادرات
المصدر :منظمة األغذية والزراعة ،البيانات اإلحصائية المتعلقة بمصائد األسماك
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نسعى إلى إدخال
تقنيات الصناعة الرابعة
في قطاع الثروة
السمكية

 .4االستراتيجية

(االستزراع المائي -برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)

ولالطالع على النسخة المفصلة من االستراتيجيةُ ،يرجى الرجوع إلى الملحق)
(هذه النسخة موجزة.
ّ
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.٤أ ركائز استراتيجية االستزراع المائي

•طموحات القطاع واستراتيجيته
تركز استراتيجية االستزراع المائي على ثالثة محاور استراتيجية:

•الملخص التنفيذي
ـد المملكــة فــي وضــع يم ّكنهــا مــن تنميــة قطــاع االســتزراع المائــي والتنافــس علــى نطــاق
ُتعـ ّ
عالمــي مــن خــال االســتفادة مــن مواردهــا الطبيعيــة وإنتاجهــا عالــي الجــودة.

•الســياق العام وجاذبية القطاع في المملكة
هناك أربعة أسباب تجعل قطاع االستزراع المائي في المملكة من أهم القطاعات جاذبية:

1.1زيــادة كفــاءة األعــاف وإنتاجيتهــا مــن خــال االســتفادة مــن أحــدث التطــورات التقنيــة فــي
هــذا المجــال (الــذي يعــد بانخفــاض كبيــر فــي التكاليــف).
2.2التركيــز علــى ســتة أنــواع ذات أولويــة ،حيــث يمكــن للبلــد الحصــول علــى ميــزة تنافســية
محليــا).
(تتميــز بانخفــاض احتياجهــا مــن األعــاف ومناســبتها للبيئــة وارتفــاع الطلــب عليهــا
ً
3.3تثقيــف الســوق المحليــة بخصــوص الجــودة العاليــة والمزايــا الصحيــة لمنتجــات المملكــة
مقارنــة بالــواردات مــن البلــدان منخفضــة التكلفــة.
4.4اتبــاع ثالثــة نمــاذج زراعيــة :االســتزراع المائــي فــي الميــاه الداخليــة ،واســتزراع الروبيــان
علــى الســاحل ،واســتزراع األســماك الزعنفيــة فــي األقفــاص.

ـوا ،حيــث ينمــو بمعــدل %6
ـد قطــاع االســتزراع المائــي مــن أســرع القطاعــات الغذائيــة نمـ ً
ُ 1.1يعـ ّ
ـنويا.
سـ ً
كبيرا للنمو في المملكة بسبب انخفاض نصيب الفرد من األسماك.
مجال
2.2يمتلك القطاع
ً
ً
3.3تتمتــع المملكــة بمــوارد طبيعيــة وافــرة علــى امتــداد خــط ســاحلي يبلــغ طولــه أكثــر مــن
 2.600كيلــو متــر وقــدرة اســتيعابية لخمســة مالييــن طــن مــن األســماك.
عالميــا بالجــودة المتماشــية مــع برامــج المعاييــر الدوليــة لألمــن الحيــوي،
4.4تعــرف المملكــة
ً
حيــث تســعى ألن تكــون جميــع الشــركات العاملــة فــي القطــاع حاصلــة علــى شــهادة أفضــل
ممارســات االســتزراع المائــي (.)BAP

•خطة تفعيل االستراتيجية
يستند تفعيل هذه االستراتيجية إلى خمس مبادرات رئيسة:
1.1وضع تدابير لمكافحة اإلغراق ووضع عوائق أمام الواردات منخفضة التكلفة والجودة
2.2تعزيــز اســتثمارات القطــاع الخــاص لتنميــة قطــاع االســتزراع المائــي مــن خــال( :أ) جــذب
شــركات أجنبيــة فاعلــة؛ ب) تأســيس شــركات محليــة رائــدة ،ج) تشــجيع المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة لدعــم التعــاون.
3.3زيــادة اســتثمارات البحــث والتطويــر عبــر سلســلة القيمــة لالســتفادة مــن التقــدم التقنــي
مــن أجــل تحســين اإلنتاجيــة وخفــض التكاليــف.
4.4عمــل حمــات تســويقية توضــح القيمــة الغذائيــة العاليــة للمأكــوالت البحريــة والجــودة
العاليــة للمنتجــات المحليــة.
5.5تطويــر بنيــة تحتيــة تركــز علــى االســتزراع المائــي مــن أجــل تقديــم دراســة جــدوى أفضــل
فضــا عــن زيــادة القــدرة التنافســية الشــاملة للمملكــة.
الســتثمارات القطــاع الخــاص،
ً
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نسعى لرفع القدرة
اإلنتاجية من األسماك
والروبيان إلى 15
ضعف الطاقة اإلنتاجية
الحالية

 .٥محفظة المبادرات

(االستزراع المائي -برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)
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.5أ محفظة المبادرات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

االستزراع المائي I-١٠-٠٤-001

الحمالت التسويقية

•القيام بحمالت توعوية وتثقيفية حول اهمية
استهالك المأكوالت البحرية وإظهار فوائدها الصحية
 ،وابراز سالمة وجود االسماك المنتجة محليا بهدف
زيادة االستهالك العام لألسماك في المملكة
وانعكاس ذلك على قدرة الشركات المحلية من زيادة
االنتاج وبالتالي المساهمة في تحقيق األمن الغذائي

وزارة البيئة والمياه
والزراعة

•ستؤدي الزيادة في استهالك األسماك المنتجة
محليا إلى محاولة الشركات المحلية تلبية الطلب ،مما
ً
محليا ،أي زيادة فرص العمل في
يعني زيادة اإلنتاج
ً
قطاع االستزراع السمكي .وزيادة استهالك األسماك
من  9كغم للفرد إلى  15كغم للفرد في السنوات
الثالث األولى.

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

االستزراع المائي I-١٠-٠٤-٠٠٢

حمالت جذب
المستثمرين

•زيادة إنتاج األسماك المستزرعة  ،سيتطلب جذب
مستثمرين جدد للدخول في صناعة االستزراع المائي
وستقوم هذه المبادرة بإدارة حمالت وتسهيل
اجراءات لجذب المستثمرين األجانب والمحليين

وزارة البيئة والمياه
والزراعة

•من شأن زيادة االستثمار في هذا القطاع أن تساعد
على تحسين اإلنتاج والمنافسة الشاملة في السوق،
األمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج األسماك.
أيضا إلى زيادة التركيز على
وستؤدي زيادة االستثمار ً
البحث والتطوير في هذا القطاع.

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

االستزراع المائي I-١٠-٠٤-٠٠٣

تطوير البنية التحتية
لدعم التجمعات
البحرية

•تطوير مرافئ الصيد وجعلها مواقع تحتوي علي
الخدمات االساسية والتي تخدم شريحة المستفيدين
المباشرين وخلق بيئة جذابة ،حيث يمكن لألسماك
محليا  /أسماك الزراعة السمكية أن
التي يتم صيدها
ً
تكون متاحة بصورة أكبر ،مما يعني تطوير األرصفة
العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش
الخاصة بصيانة القوارب وما إلى ذلك .وترتبط هذه
المبادرة بالركيزة االستراتيجية لتطوير البنية التحتية.

وزارة البيئة والمياه
والزراعة

•زيادة اهتمام العامة باألسماك المحلية
واستهالكهم لها .وإتاحة المأكوالت البحرية لعامة
الناس إلى بكل يسر وسهولة .وتحسين الظروف في
السواحل الريفية ،وزيادة االهتمام بالسياحة إلى
أجزاء مختلفة من البحر األحمر.

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

االستزراع المائي I-١٠-٠٤-٠٠٤

تطوير البنية التحتية
لدعم االستزراع
المائي

•إنشاء المفارخ ومصانع األعالف ومصانع تجهيز
االسماك للوصول إلى االنتاج المستهدف ب  600الف
طن في 2030م والمساهمة في تحقيق االمن
الغذائي وترتبط هذه المبادرة بالركيزة االستراتيجية
لتطوير البنية التحتية.

وزارة البيئة والمياه
والزراعة

•سهولة الوصول إلى المتطلبات األساسية إلدارة
مزرعة سمكية )مثل فراخ السمك
•واليرقات( ،فض ًا عن إتاحة أع اف األسماك بأسعار
رخيصة .ومن المتوقع أن يؤدي
•ذلك إلى خفض تكلفة إنتاج األسماك في المملكة.

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

االستزراع المائي I-١٠-٠٤-٠٠٦

دعم البحث والتطوير
لتحسين إنتاجية مصائد
األسماك

•تعزيز إنتاجية مخرجات االستزراع السمكي بالتعاون
مع المؤسسات البحثية الشهيرة محليا ودوليا إلدخال
أنواع جديدة لها أثر اقتصادي كبير وتطوير أنظمة
األعالف وإنشاء المركز اإلقليمي لألبحاث وصحة وتربية
األحياء المائية في منطقة الشرق األدنى وشمال
أفريقيا ،والذي سيركز على بناء المعرفة والقدرات
وإجراء األبحاث وتعزيز مبادئ األمن الحيوي ودعم
وتشخيص األمراض واالستجابة لها والوقاية منها
ومكافحتها.

وزارة البيئة والمياه
والزراعة

•تقديم أنواع جديدة من األسماك للزراعة السمكية.
وضمان جودة األعالف والقدرة على تحسين النفايات
والحد منها .والحد من نفوق األسماك وتحسين
صحتها .وإنشاء مراكز األبحاث وتطويرها لتصبح مراكز
عالية الكفاءة وقادرة على توفير الخبرة والمشورة
من أجل التميز في أفضل نموذج رائد لمعايير القطاع.
والمساهمة في تقديم التقنيات الحديثة في
عمليات االستزراع السمكي.

•االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
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.5ج اختيار المبادرات المحورية
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

االستزراع المائي I-١٠-04-003
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اسم المبادرة

الوصف

سبب االختيار

األثر المتوقع

تطوير البنية التحتية
لدعم التجمعات البحرية

تطوير مرافئ الصيد وجعلها مواقع تحتوي علي الخدمات
االساسية والتي تخدم شريحة المستفيدين المباشرين وخلق
محليا /
بيئة جذابة ،حيث يمكن لألسماك التي يتم صيدها
ً
أسماك الزراعة السمكية أن تكون متاحة بصورة أكبر ،مما يعني
تطوير األرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش
الخاصة بصيانة القوارب وما إلى ذلك .وترتبط هذه المبادرة
بالركيزة االستراتيجية لتطوير البنية التحتية.

من خالل إنشاء مناطق تغطي كل سالسل قيمة االستزراع السمكي ،ستتمكن المملكة من
جذب المزيد من المستثمرين وزيادة القدرة التنافسية اإلنتاجية في قطاع االستزراع السمكي.
وسيؤدي إنشاء هذه المناطق إلى زيادة فرص العمل في المناطق الريفية وسيجذب السياح
سابقا
إلى مناطق ساحلية اتسمت بالعزلة
ً

زيادة اهتمام العامة باألسماك
المحلية واستهالكهم لها .وإتاحة
المأكوالت البحرية لعامة الناس إلى
بكل يسر وسهولة .وتحسين الظروف
في السواحل الريفية ،وزيادة
االهتمام بالسياحة إلى أجزاء مختلفة
من البحر األحمر.
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قسم:
الصناعات العسكرية
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الجيش السعودي
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مروحية الكوقر روتروكرافت
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تعد المملكة ثالث أكبر
مستورد للمعدات
العسكرية في العالم
وﻴﺴــﺎﻫﻢ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻗﻄــﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻷﻫــﺪاف
اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ
لتلبية نسبة كبيرة من هذا
الطلب ويقلل من االعتماد
على الواردات العسكرية.

.4االستراتيجية

(الصناعات العسكرية-برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)

ولالطالع على النسخة المفصلة من االستراتيجيةُ ،يرجى الرجوع إلى الملحق)
(هذه النسخة موجزة.
ّ

طائرة التيفون

206

207

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

.4أ ركائز االستراتيجية
فــي عــام 2017م ،كانــت المملكــة ثالــث أعلــى دولــة إنفاق ـ ًا علــى الدفــاع واألمــن ،وتبلــغ نســبة
التوطيــن فــي القطــاع حاليـ ًا أقــل مــن  .%5ومــن خــال ذلــك تتضــح وجــود فرصــة كبيــرة الســتغالل
قطــاع الصناعــات العســكرية وزيــادة مســاهمته فــي اقتصــاد المملكــة.

.4أ 2.الهيئة العامة للصناعات العسكرية

ويرتكز القطاع على  4ركائز أساسية:

تماشــي ًا مــع األمثلــة الناجحــة فــي تطويــر قطــاع الصناعــات العســكرية ،تــم تأســيس الهيئــة
العامــة للصناعــات العســكرية بمهمــة تجعلهــا ضمــن منظومــة كبيــرة تضــم :الجهــات العســكرية
فــي المملكــة ،شــركات الصناعــات العســكرية العالميــة ،الصناعــة المحليــة ،معاهــد البحــوث،
الكليــات والجامعــات ،الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة ،الحكومــات األجنبيــة ،وأســواق الصــادرات.

1.1التنظيمات والتشريعات
2.2الصناعة
3.3البحوث والتقنية
4.4المشتريات العسكرية

.4أ 1.أفضل الممارسات العالمية
بالنظــر ألفضــل الممارســات العالميــة والنمــاذج الناجحــة فــي تطويــر قطاع الصناعات العســكرية،
يتضــح وجــود توجهــات رئيســية ،يمكــن تلخيصهــا باآلتي:
• الجانب االستراتيجي:
 .1تحديد وإعالن أهداف طويلة األجل لتطوير الصناعة وتحديد أولويات القطاع
 .2وضع آليات لتحقيق التوازن بين أهداف تطوير الصناعة واحتياجات الجهات العسكرية
• الجانب الصناعي:
 .3إدارة ميزانية مخصصة لتطوير الصناعة وتقديم محفزات للصناعة المحلية
 .4إبــرام اتفاقيــات تــوازن اقتصــادي تحقــق مكاســب لجميــع األطــراف بهــدف تنميــة القطــاع
والقــدرات التقنيــة
 .5بناء الصناعة تركز على الطلب المحلي ،ومن ثم توسيعها لتشمل أسواق الصادرات
 .6تطوير منتجات تنافسية للتمكُّن من الدخول إلى أسواق الصادرات

وتضطلع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمهام األساسية التالية:
1.1وضع السياسات واالستراتيجيات واألنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية
2.2إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية واألمنية في المملكة
3.3إصدار تراخيص التصنيع والتصدير لقطاع للصناعات العسكرية
4.4وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية
5.5وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية
6.6إدارة وتطوير الشق العسكري من برنامج التوازن االقتصادي
7.7إدارة عمليــات البحــث والتطويــر فــي قطــاع صناعــات العســكرية ،بمــا فــي ذلــك تمويلهــا
ونقــل التقنيــة
8.8تنســيق مواءمــة مخرجــات التعليــم والتدريــب الفنــي مــع احتياجــات قطــاع الصناعــات
ا لعســكرية
9.9تحفيز تطوير قطاع الصناعات العسكرية ودعم المصنعين المحليين
1010عقــد شــراكات اســتراتيجية مــع القطاعيــن العــام والخــاص محلي ـ ًا وخارجي ـ ًا لتحقيــق أهــداف
الهيئــة

• الجانب التقني:
 .7العمل مع الشركاء الدوليين لتسريع وتيرة بناء وتطوير مهارات القوى العاملة
 .8نشــر الخطــط البحثيــة وتحديــد التقنيــات ذات األولويــة لتعزيــز االســتقاللية فــي التقنيــات
المقيــدة
• جانب المشتريات
 .9التخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية ( 10 -5سنوات)
 .10مراعاة أن تكون األولوية للشركات المحلية الرائدة
كمــا يتضــح مــن أفضــل الممارســات العالميــة وجــود جهــة رقابيــة وتشــريعية ُتســند لهــا مهــام
إدارة مكونــات القطــاع وتطويــره وتكــون الجهــة المســؤولة عــن توجيــه الشــركات الوطنيــة بمــا
يتوافــق مــع المتطلبــات العســكرية.
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.4أ 3.االستخدام الثنائي للمنتجات والخدمات العسكرية
نظــر ًا لتشــابه اســتخدامات وتطبيقــات العديــد مــن المنتجــات والخدمــات العســكرية والمدنيــة،
نــرى وجــود التوجهــات العالميــة التاليــة:
1.1كافــة الالعبيــن العشــرين األوائــل عالميـ ًا فــي الصناعــات العســكرية يركــزون علــى التطبيقات
العســكرية والمدنيــة (علــى مســتويات مختلفة)
ُ 2.2تش ّكل القطاعات المدنية أكثر من  %50من عوائد غالبية شركات الصناعات العسكرية الرائدة

.4أـ 4تكامل الصناعات العسكرية مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية
القــدرات وسلســلة اإلمــداد المطلوبــة لبنــاء قطــاع صناعــات عســكرية مشــابهة ومتداخلــة بشــكل
كبيــر مــع تلــك الالزمــة لبنــاء الصناعــات المدنيــة وتتطلــب مــواد خــام مشــتركة كالمعــادن .وســوف
تســاهم سالســل قيم الصناعات المدرجة تحت البرنامج في تزويد منظومة الصناعات العســكرية
بالمــواد والمدخــات الرئيســية ،كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل أدنــاه.

.4أ 5.أثر تطوير الصناعات العسكرية على االقتصاد الوطني
سيســاهم تطويــر قطــاع الصناعــات العســكرية فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمملكــة مــن
خــال المســاهمة فــي عــدد مــن المؤشــرات االقتصاديــة؛ هــي:
•الناتج المحلي اإلجمالي
•وظائف القطاع الخاص
• العائدات غير النفطية
•وظائف القطاع العام
•الصادرات العسكرية
•حصة االستهالك المحلي
•االستثمارات الحكومية
•التوطين
•االستثمارات الغير حكومية
•ميزان المدفوعات
•الحصة السوقية العالمية
•اإلنفاق على البحث والتطوير

 .5محفظة المبادرات واإلطار الزمني للتنفيذ

محرك طائرة
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تعمــل الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية حاليــ ًا علــى بنــاء اســتراتيجية متكاملــة لقطــاع
الصناعــات العســكرية تشــمل الصناعــة والبحــوث والتقنيــة والمشــتريات العســكرية ،وتســتهدف
وضــع خطــة مفصلــة للقطــاع بمــا فــي ذلــك المبــادرات والجــدول الزمنــي لتنفيذهــا .وســيتم
اإلعــان عــن تفاصيــل المبــادرات فــي الربــع األول مــن العــام 2019م.
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قسم :3
قطاع الطاقة
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يهدف البرنامج إلى
المحافظة على مركز
المملكة القيادي
في إنتاج المواد
الهيدروكربونية من خالل
تحسين إنتاجية وتنافسية
قطاع الطاقة المحلي
والتركيز على جانبي
العرض والطلب

 .2التطلعات

(قطاع الطاقة -برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)
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.2أ طموحنا في قطاع الطاقة 2030
تهدف استراتيجية قطاع الطاقة في البرنامج إلى:
•تعزيــز مســاهمة الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة مــن خــال إنشــاء مشــاريع جديــدة
وتقييــم مصــادر مختلفــة وتقنيــات متقدمــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة.
•زيــادة تنافســية قطــاع الطاقــة مــن خــال برنامــج كفــاءة الطاقــة ودراســة جــدوى إعــادة
هيكلــة القطــاع وحوكمتــه.
•خلــق وظائــف وفــرص عمــل فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة مــن خــال زيــادة المحتــوى
المحلــي وتدريــب وتأهيــل القــوى العاملــة.
•زيادة إنتاج الغاز وقدرات شبكة التوزيع لمواكبة النمو على الطلب.
•تقليل االنبعاثات الناتجة من احتراق الوقود.

.2ب التزامنا في قطاع الطاقة 2020
ســوف يقــوم البرنامــج بالعمــل علــى زيــادة مســاهمة الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة
وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي قطــاع توليــد الطاقــة .وســوف يتــم تقييــم واختبــار
العديــد مــن مــن تقنيــات الطاقــة المتجــددة خاصــة فــي مجــاالت تحليــة الميــاه وإنتــاج الكهربــاء.
وفــي مجــال تعزيــز تنافســية قطــاع الطاقــة ســوف ينتهــي العمــل على إعــداد الدراســة القائمة
حاليــا العــادة هيكلــة وحوكمــة القطــاع.
ً
وأخيـ ًـرا ســيتم تقليــل االنبعاثــات الناتجــة مــن احتــرق الوقــود مــن خالل أعمــال التطوير المســتمرة
فــي مصافــي النفــط وزيــادة القــدرة اإلنتاجيــة للغاز والنمــو الصناعي.
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.3أ التحديات الرئيسية
•مقدمة عامة عن القطاع
اســتطاعت المملكــة أن تلبــي الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة والــذي بلــغ حوالــي  %7ســنوياً،
وقامــت بتأســيس قطــاع ضخــم للكهربــاء .حيــث ارتفعــت قــدرة توليــد المملكــة للكهربــاء
بنســبة  %95خــال الفتــرة الممتــدة بيــن  2007إلــى .2016
وبشكل عام ،يواجه القطاع خمسة تحديات أساسية:
 1.1كفاءة االستهالك
 2.2كفاءة التوليد
 3.3نسبة مشاركة القطاع الخاص
 4.4العبء المالي
5.5محدودية االعتمادية على الطاقة المتجددة

.3ب الجهود الحالية
•مقدمة عن الجهود القائمة في القطاع
بهــدف دعــم مشــاركة القطــاع فــي معــدالت النمــو االقتصــادي وزيــادة عــدد الفــرص الوظيفيــة،
تــم بــذل جهــود كبيــرة يمكــن حصرهــا فــي خمســة محــاور .1 :رفــع كفــاءة الطلــب علــى الطاقــة،
 .2رفــع كفــاءة عمليــات توليــد الكهربــاء والتحويــل والتوزيــع .3 ،وضــع إطــار لتوظيــف تقنيــات
الطاقــة المتجــددة والطاقــة النوويــة .4 ،تعزيــز المحتــوى المحلــي وتوليــد الوظائــف مــن قطــاع
الكهربــاء .5 ،مراجعــة حوكمــة القطــاع وهيــكل الســوق.

1.1رفع كفاءة الطلب على الطاقة
تم وضع المواصفات التالية لرفع كفاءة استهالك الطاقة:
•وضع مواصفات وحدات التكييف الصغيرة والكبيرة
•إلزامية تنفيذ العزل الحراري للمباني
•وضع مقاييس خاصة باألجهزة الكهربائية المنزلية (الثالجات والمجمدات إلخ)
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد قــام المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة بعــدد مــن الحمــات
التوعويــة بهــدف رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة كفــاءة الطاقــة وترشــيد االســتهالك.
وكذلــك قامــت وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة بتطبيــق عــدد مــن البرامــج
لتخفيــض األحمــال خــال أوقــات الــذروة والتــي تضمنــت:
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•التحكــم بأحمــال التكييــف لــدى كبــار المشــتركين (المرحلــة األولــى) ،والــذي أطلقتــه
وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ،وحقــق تخفيضــ ًا فــي االســتهالك وصــل
إلــى  46ميجــا واط فــي تســعة عشــر مبنــى
•الطلب من كبار العمالء تشغيل مولدات الكهرباء لديهم خالل ساعات الذروة
•التنسيق مع كبار العمالء لتخفيض األحمال الكهربائية خالل ساعات الذروة

2.2رفع كفاءة عمليات توليد الكهرباء والتحويل والتوزيع
بهــدف تحســين كفــاءة عمليــات التشــغيل ،قامــت المملكــة باســتثمار مــا يصــل إلــى  70مليــار
ريــال لزيــادة كفــاءة التوليــد والحــد مــن اســتخدام الديــزل وتحســين البنيــة التحتيــة لخطــوط
التحويــل .ونتــج عــن ذلــك تحســن فــي كفــاءة النظــام التــي كانــت تقــدر نســبتها  %31.3عــام
 2010إلــى  %37.9عــام  2016وتخفيــض االســتهالك بمقــدار  13مليــون برميــل ديــزل فــي عــام
.2016

3.3وضع إطار تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية
أطلقــت وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة برنامــج الطاقــة المتجــددة ،والــذي
تضمــن تنفيــذ أعمــال توليــد الطاقــة المتجــددة بقــدرة  3.45جيجــا واط بحلــول عــام 2020
والوصــول إلــى  9.5جيجــا واط بحلــول عــام .2023
ويقــوم بتنفيــذ هــذه المبــادرة مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة .ويتــم حاليــ ًا
العمــل علــى برنامــج الطاقــة النوويــة تحــت إشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ووفــق
أفضــل الممارســات العالميــة.

4.4تعزيز المحتوى المحلي وتوليد الوظائف من قطاع الكهرباء
بهــدف تعزيــز المحتــوى المحلــي وتوليــد الوظائــف ،تــم وضــع معاييــر لدعــم المصنعيــن
المحلييــن .وتــم كذلــك وضــع حوافــز  /اشــتراطات للمســتثمرين المســتقبليين مــن القطــاع
الخــاص والتــي ســوف تســتخدم كإرشــادات لضمــان تعزيــز المحتــوى المحلــي .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،فقــد نــص برنامــج الطاقــة المتجــددة علــى تخصيــص نســبة للتوطيــن فــي كراســة
الشــروط للمنافســة المطروحــة.

5.5مراجعة حوكمة القطاع وهيكل السوق
يجــري العمــل حاليــ ًا علــى مراجعــة هيــكل الســوق لتعزيــز تنافســية القطــاع ،وزيــادة
الفــرص الوظيفيــة ومشــاركة القطــاع الخــاص .وتــم كذلــك إطــاق برنامــج الطاقــة المتجــددة
وتأســيس مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة بــوزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة
المعدنيــة والــذي يقــوم بطــرح منافســات مشــاريع الطاقــة المتجــددة.
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.٤أ ركائز استراتيجية الطاقة

•نظرة عامة على استراتيجية التحول بقطاع الطاقة
يعتمد التحول بقطاع الطاقة على  5عناصر رئيسة:

•نظرة عامة على قطاع الطاقة في المملكة
يعــد قطــاع الطاقــة مــن أكبــر الركائــز االقتصاديــة فــي المملكــة (ويشــارك بنســبة  %20مــن
إجمالــي الناتــج المحلــي ونســبة  %0.5مــن الوظائــف فــي المملكــة) وممكــن مهــم لتوســيع
قطــاع الصناعــة فــي المملكــة ،بقــدرة انتاجيــة للمولــدات المركبــة تصــل إلــى  75جيجــا واط والتي
تنمــو ســنوي ًا بشــكل مطــرد بلغــت  %8خــال الخمــس ســنوات الماضيــة  .وبلــغ طــول الشــبكة
المنفــذة خــال العقــد المنصــرم  766ألــف كيلــو متــر مــن المحــوالت وخطــوط التوزيــع المركبــة
والمتكاملــة بشــكل رأســي ،وذلــك لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة.

1.1ترشــيد االســتهالك وتشــجيع كفــاءة الطاقــة والتــي هــي فعليــا قيــد التنفيذ .وكذلــك تطوير
وتشــريع معاييــر كفــاءة الطاقــة (كتحديــد معيــار كفــاءة الطاقــة لجميــع وحــدات التكييــف
التــي يتــم بيعهــا) .وأيضـ ًا االســتمرار ببرامــج تخفيــض األحمــال خــال ســاعات الــذروة ،كبرنامــج
التحكــم بأحمــال التكييــف لــدى كبــار المشــتركين (المرحلــة األولــى) ،والــذي أطلقتــه وزارة
الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة وحقــق تخفيضـ ًا فــي االســتهالك وصــل إلــى  46ميجــا
واط فــي تســعة عشــر مبنــى.
2.2االستمرار برفع كفاءة توليد الكهرباء من خالل استبدال المولدات التي تعمل بالديزل.
3.3زيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة مــن إجمالــي مصــادر الطاقــة فــي المملكــة ،حيــث يركــز
البرنامــج علــى عــدد مــن تقنيــات الطاقــة المتجــددة منهــا الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح،
باإلضافــة إلــى تقنيــات الطاقــة الجيوحراريــة ،حيــث قامــت وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة
المعدنيــة بإطــاق برنامــج الطاقــة المتجــددة.

 ١محطة

تعمل بالغاز الطبيعي

 ٥-١محطة

4.4تعظيــم القيمــة المضافــة للقطــاع مــن خــال .1 :زيــادة القــدرة التصديريــة لــدول مجلــس
التعــاون الخليجــي .2 ،وضــع معاييــر دعــم المصنعيــن المحلييــن ووضــع الحوافــز والمتطلبات
الالزمــة.
5.5تحديــد األدوار والمســؤوليات بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع ،ووضــع اإلطــار
العــام للحوكمــة.

تعمل بالغاز الطبيعي

محطة

التحول بقطاع الطاقة

تعمل بمشتقات النفط
خط نقل

1

2

3

4

ترشيد االستهالك

كفاءة توليد وإمداد
الطاقة

زيادة حصة الطاقة
المتجددة من إجمالي
مصادر الطاقة

تحقيق قيمة
مضافة للقطاع

شكل  :1-4خارطة توضيحية لمواقع محطات توليد الطاقة في المملكة
المصدر  :١وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،هيئة تنظيم الكهرباء والتنظيم المزدوج

5

إعادة هيكلة القطاع والحوكمة

شكل  :2-4يعتمد التحول بقطاع الطاقة على  5عناصر رئيسة
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يلتزم البرنامج بزيادة
مساهمة الطاقة
المتجددة من خالل إنشاء
مشاريع مختلفة وأدخال
تقنيات متقدمة وتشجيع
استثمارات القطاع الخاص
في مجال الطاقة

 .5محفظة المبادرات
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 .5أ محفظة مبادرات الطاقة
المحور/
العنصر
االستراتيجي

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

الطاقة

E-١٣a-01-001

إعادة النظر في هيكلية
السوق

•إعادة النظر في هيكلة قطاع الكهرباء بما يتماشى
مع أهداف القطاع – وتحديد ما إذا يتوجب فصل
أنشطة التوليد والتوزيع والتوجه بشكل متدرج نحو
سوق الكهرباء التنافسي أو الحفاظ على نموذج
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الحالي
المدرج عمودي ًا على ما هو عليه.
•إعداد حوكمه شاملة للقطاع ،وعلى وجه التحديد،
إنشاء حساب موازنة والمشتري الرئيس المستقل.

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•زيادة مشاركة القطاع الخاص وتخفيض
الدعم الحكومي

الطاقة

E-١٣a-01-002

إقرار برنامج الكفاءة في
أعمال توليد الطاقة
وأصول التحويل والتوزيع

•االستثمار في تحسين المولدات ،واستبدال المولدات
ذات الكفاءة المتدنية (وخصوص ًا مولدات الديزل)
وتحسين البنية التحتية للمحوالت والتوزيع

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•تخفيض استهالك الوقود لتلبية الطلب
على الطاقة وبالتالي تخفيض تكاليف كامل
المنظومة والدعم الحكومي المطلوب
•سيؤدي رفع الكفاءة إلى تأجيل االستثمار
لزيادة قدرة توليد الطاقة لتلبية الطلب

•سعر منتجات الطاقة كنسبة مئوية من
السعر المستهدف

الطاقة

 E-١٣a-٣٣-٧١٩تأهيل رأس المال البشري
الالزم لقطاعي الطاقة
الذرية والمتجددة

•استقطاب وجذب الكفاءات ذات المهارات النوعية
المتخصصة الوطنية لالنضمام إلى القدرات البشرية
في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة .وذلك من خالل
التعلم المؤسساتي الذي يعتمد على اإلشراف
والتوجيه في بيئة العمل والمزايا والتعويضات.
•تطوير نظم التعليم والتدريب والتأهيل الوطني
لتمكين قطاع الطاقة الذرية والمتجددة من خالل
إنشاء مسارات وبرامج جذب وتعليم وتدريب للقوى
البشرية إلنشاء مصدر مستدام من شباب وشابات
الوطن المؤهلين ومنح دراسية للتعليم الجامعي،
ومعايير وشهادات ،واالعتماد وضمان الجودة واعتماد
التصنيف الوظيفي واإلجازة.
•تخطيط ونمذجة القوى البشرية العاملة لقطاع
الطاقة الذرية والمتجددة .
•خلق الشراكات التعاونية واالستراتيجية مع الجهات
ذات العالقة ومقدمي الخدمة والتقنية لتطوير
القدرات البشرية

مدينة الملك عبدلله
للطاقة الذرية
والمتجددة

•بناء وتأهيل رأس المال البشري الوطني
سيساهم في تمكين المواطنين من الحصول
على فرص عمل في قطاعي الطاقة الذرية
والمتجددة وشغلها بجدارة

•مساهمة الطاقة المتجددة لشبكة
الكهرباء

•العمل مع معاهد وشركات عالمية ومحلية لتطوير
تقنيات وامتالكها في مجال تحلية المياه بالطاقة
المتجددة ،وتخزين الطاقة وتقنيات باطن األرض
والتقنيات الشمسية الحرارية المركزة لتخفيض الحمل
الذروي المستخدم في التبريد ،واستثمارها تجاريا
وإنشاء مركز اختبارات يقوم بتوثيق وتقييم تقنيات
الطاقة المتجددة

مدينة الملك عبدالله
للطاقة الذرية
والمتجددة

•توطين وتسويق التقنيات الرئيسية للطاقة
المتجددة التي ستدعم رؤية  2030في
استكشاف مصادر الطاقة البديلة وزياده
المحتوى المحلي إذ ان ذلك سيسهم في
ادخال تقنيات جديده للمملكة وتشجيع االفكار
المحلية الناشئة وبالتالي سيكون لها االثر في
دعم القطاع الخاص لالستثمار فيها باإلضافة
إلى توليد وظائف جديدة.

•مساهمة الطاقة المتجددة لشبكة
الكهرباء

الطاقة
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توطين تقنيات الطاقة
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الطاقة وتحلية المياه
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اسم المبادرة

المحور/
العنصر
االستراتيجي

رقم المبادرة

الطاقة

 E-١٣a-٣٣-٧٢٣المركز الوطني لبيانات
الطاقة المتجددة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

•تهدف المبادرة إلى إنشاء مركز لتوفير بيانات
ومعلومات الطاقة المتجددة بالمملكة العربية
السعودية للمستخدمين بكافة اهتماماتهم من
متخذي القرار والقطاع العام والقطاع الخاص وفق ًا
ألفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال جمع
وحفظ وتقديم المعلومات وكذلك توفير التقارير
التحليلية والمعلوماتية واالستشرافية لهم.

مدينة الملك عبدلله
للطاقة الذرية
والمتجددة

•توفر هذه المبادرة عدد النطاقات الجغرافية
الواعدة في المملكة والتي تمكن مشاريع
الطاقة المتجددة (وليست ملزمة) .وذلك
من خالل تقليل نسبة عدم اليقين في إنتاج
الكهرباء المتوقع والتي تؤثر على التكلفة
المالية للمشروع.

الطاقة

E-١٣a-٠١-٧٢٥

إقرار وتنفيذ بنود نظام
المتاجرة في المنتجات
البترولية

•إيجاد تشريعات رادعة لمنع إساءة استخدام المنتجات
البترولية وتهريبها

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•رفع الطاقة التكريرية للبترول والحصول
على وفورات مالية من خالل تنظيم ومراقبة
السوق المحلي لجميع المنتجات البترولية
لتحقيق رفع كفاءة االستخدام ومنع التهريب

الطاقة

E-١٣a-٢٧-٧٢٤

وضع اآللية المناسبة
لمشاركة القطاع الخاص
(الطاقة المتجددة)

•تسعى هذه المبادرة إلى وضع األدوات واآلليات
التمكينية لمشاريع الطاقة المتجددة ،و بناء على طرح
استراتيجية تدعم تشجيع القطاع الخاص للمساهمة
في مشاريع الطاقة المتجددة وتتركز استراتيجية هذه
المبادرة اوالً في ايجاد االلية المناسبة لتحفيز القطاع
الخاص للدخول في مشاريع الطاقة المتجددة بتوفير
بيئة مالئمة لالستثمار بوضع االستراتيجية المناسبة
و تفعيلها مع اصحاب العالقة من القطاع الحكومي
بالنظام البيئي المرتبط باالستثمار في هذا القطاع.
وأيضا توفير او تحسين الية المحفزات المعروضة
ً
من الحكومة للمستثمرين من القطاع الخاص بالطاقة
المتجددة
•تسويق وعرض الفرص االستثمارية المتوقعة في
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة للقطاع الخاص
وكيفية المساهمة فيها.

مكتب تطوير مشاريع
الطاقة المتجددة

•زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع
الطاقة المتجددة من خالل وضع الية مناسبة
لتمكين القطاع الخاص في مجال صناعات
الطاقة المتجددة.

الطاقة

E-١٣a-٠١-٧٣١

شركة ضوئيات لممارسة
نشاط األلياف الضوئية

•تدعم المبادرة االستفادة القصوى من شبكات األلياف
الضوئية الحالية لشركة ضوئيات (المقدرة بـ  ٤٥ألف
كم) من خالل الحصول على التراخيص الالزمة من قبل
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وتوسيع نشاط
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتشمل
تسويق األلياف الضوئية الجديدة للمنازل بالتنسيق مع
الجهات المختصة

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•تحسين جودة الخدمة الكهربائية وزيادة
تغطية الخدمات

الطاقة

E-١٣a-٠١-٧٥٠

الربط الكهربائي مع
جمهورية مصر

•المبادرة تهدف إلى الربط الكهربائي بين المملكة
العربية السعودية و جمهورية مصر العربية بغرض
تجارة الطاقة ،االستفادة من موارد الدولة بالشكل
األمثل و زيادة موثوقية الشبكة.

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•سيوفر عوائد استثمار جيدة للبلدين
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•مساهمة الطاقة المتجددة لشبكة
الكهرباء

231

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

المحور/
العنصر
االستراتيجي

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

الطاقة

E-١٣a-٣١-٧٥٢

تقييم مصادر الطاقة
البديلة والمتجددة

•مصادر الطاقة البديلة والمتجددة هي مصادر طبيعية
ونقية ال ينتج عن استخدامها أي تلوث بيئي ،وحيث
أشارت الدراسات األولية إلى إمكانية تطوير الطاقة
المستمدة من المعادن  ،والطاقة الحرارية األرضية
المستمدة من الحمم البركانية القديمة ،والينابيع
الساخنة والصخور الحرارية إلى طاقة ،ونظرا لما تملكه
هيئة المساحة الجيولوجية من قاعدة معلومات في
هذا المجال اصبح بمقدورها البحث والتطوير لهذه
المصادر الستثمارها في مجال انتاج الطاقة المتجددة .

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•المساهمة في بناء وتنمية القدرات الوطنية
وخصوصا
في مجال أبحاث الطاقة المتجددة
ً
الطاقة الحرارية الجوفية ،وتفعيل دور
المعلومات الجيولوجية في مجال الطاقة
المتجدددة لبناء قاعدة بيانات وطنية ،إعداد
خرائط توضيحية لمصادر الطاقة الحرارية
الجوفية للجهات ذات العالقة ،وإعداد خرائط
توضيحية لمصادر الطاقة الحرارية الجوفية

الطاقة

E-١٣a-٠١-٧٥٤

زيادة الموثوقية للشبكة
الوطنية للكهرباء

•إنشاء ( )9مراكز للتحكم اآللي والتحويل إلى شبكة
ذكية

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•تحسين جودة الخدمة الكهربائية وزيادة
تغطية الخدمات

الطاقة

E-١٣a-٠١-٧٣٠

بناء وتطوير الكفاءات
والممكنات التحولية

•إنشاء مكتب لمتابعة إنجاز مبادرات الوزارة ضمن
برنامج التحول الوطني للمساهمة في بناء و تطوير
الكفاءات و الممكنات التحولية

وزارة الطاقة و الصناعة
والثروة المعدنية

•التحقق من إنجاز مبادرات برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من
خالل تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية

الطاقة

E-١٣a-2٧-٧١٧

إطالق مبادرة خادم
الحرمين الشريفين
للطاقة المتجددة في
المملكة

•تستهدف هذه المبادرة رفع مساهمة الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة الوطني عن طريق زيادة
قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى  9.5جيجاواط بحلول
عام  ، 2023كطاقة منتجة من المصادر الطبيعية،
التي ال تنبعث منها مخلفات هيدروكربونية ،مثل
طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها تحقيق ًا
ألهداف رؤية المملكة  2030عن طريق الشراكة مع
القطاع الخاص وفق إطار زمني محدد يبدأ بإنتاج 3.45
جيجاواط بحلول عام 2020

مكتب تطوير مشاريع
الطاقة المتجددة

•تخفيض االعتماد على الوقود األحفوري
•استحداث قطاع أعمال مساندة ألعمال توليد
الطاقة من المصادر المتجددة

الطاقة

E-١٣b-٤٧-٠٠١

أجهزة التكييف عالية
الكفاءة

•إطالق برنامج تجريبي يستهدف دعم شراء  10آالف
جهاز تكييف في الرياض بدعم إجمالي يبلغ  6.5مليون
ريال :سيتلقى من يشترون أجهزة تكييف جديدة دعم ًا
على األسعار إذا قاموا باختيار جهاز يتسم بالكفاءة
العالية من استهالك الطاقة .ويبلغ الدعم المستهدف
من  600إلى  650ريال تقريب ًا (من إجمالي الفرق البالغ
 750ريال) لكل جهاز .ويستهدف التنفيذ الكامل للبرنامج
والذي يشمل المملكة كاملة شراء  520,000جهاز
تكييف على مدار السنوات األربع القادمة وسيتبع
البرنامج متطلبات المحتوى المحلي

المركز السعودي لكفاءة
الطاقة

الطاقة

E-١٣a-01-738

تقليل االنبعاثات الناتجة
من استخدام الوقود

•ترقية كافة اصول وشبكات التوزيع الخاصة بالتكرير
في المملكة
•إنتاج وتوريد الوقود النظيف من خالل خفض نسبة
الكبريت في البنزين والديزل

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•تقليل االنبعاثات الناتجة من استخدام الوقود

الطاقة

E-١٣a-٠١-٧٤٠

زيادة حجم إمدادات الغاز
وتوسعة شبكات التوزيع

•زيادة حجم امدادات الغاز من خالل تطوير أعمال
االستكشاف واالحتياطيات وتوسعة شبكة الغاز الجاف
لمناطق جديدة بتنفيذ من ارامكو السعودية

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•تعويض االحتياطيات والمحافظة على الطاقة
االنتاجية للبترول وزيادة حجم امدادات الغاز
ورفع الطاقة التكريرية

الطاقة

E-١٣a-٠١-٧٤١

استكمال مشاريع زيادة
الطاقة التكريرية

ٍ
مصاف جديدة لزيادة المنتجات البترولية للسوق
•إنشاء
المحلي بتنفيذ من ارامكو السعودية

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•تعويض االحتياطيات والمحافظة على الطاقة
االنتاجية للبترول وزيادة حجم امدادات الغاز
ورفع الطاقة التكريرية
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المحور/
العنصر
االستراتيجي

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الطاقة

E-١٣b-١٤-٠٠١

برنامج القدرة التنافسية
إلصالح أسعار الطاقة

الوصف

•آلية دعم تهدف للتخفيف من أثر اإلصالحات في
أسعار الطاقة لجميع الصناعات على المدى القصير،
مع توفير الدعم المستمر للصناعات االستراتيجية
والصناعات التي تتسم بكثافة استهالك الطاقة) مثل
صناعة المعادن (على المدى المتوسط والطويل)
•سيتم تمويل هذه المبادرة من إيرادات إصالح أسعار
الطاقةُ ،تصرف من خالل نظام خصم قائم على الحوافز
يشبه حساب المواطن

الجهة المسؤولة

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•التخفيف من اآلثار السلبية إلصالح أسعار
الطاقة من خالل التنفيذ التدريجي
•تعزيز القدرة التنافسية للتجمعات الصناعية
ذات األولوية
•دعم القطاعات االستراتيجية لالستفادة من
ميزات أسعار الطاقة والحفاظ عليها

.5ج اختيار المبادرات المحورية لقطاع الطاقة
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

الطاقة

E-١٣a-2٧-٧١٧

الطاقة

E-١٣b-١٤-٠٠١
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اسم المبادرة

•إطالق مبادرة خادم
الحرمين الشريفين
للطاقة المتجددة
في المملكة

برنامج القدرة
التنافسية إلصالح
أسعار الطاقة

الوصف

سبب االختيار

األثر المتوقع

•تستهدف هذه المبادرة رفع مساهمة الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة الوطني عن طريق زيادة
قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى  9.5جيجاواط بحلول
عام  ، 2023كطاقة منتجة من المصادر الطبيعية،
التي ال تنبعث منها مخلفات هيدروكربونية ،مثل
طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها تحقيق ًا
ألهداف رؤية المملكة  2030عن طريق الشراكة مع
القطاع الخاص وفق إطار زمني محدد يبدأ بإنتاج 3.45
جيجاواط بحلول عام 2020

•للطاقة المتجددة اثر هام على البيئة ،والمملكة لديها المقومات الالزمة
لتوليدها (خصوصا الطاقة الشمسية)

•تخفيض االعتماد على الوقود
األحفوري
•استحداث قطاع أعمال مساندة
ألعمال توليد الطاقة من
المصادر المتجددة

•آلية دعم تهدف للتخفيف من أثر اإلصالحات في
أسعار الطاقة لجميع الصناعات على المدى القصير،
مع توفير الدعم المستمر للصناعات االستراتيجية
والصناعات التي تتسم بكثافة استهالك الطاقة) مثل
صناعة المعادن (على المدى المتوسط والطويل)
•سيتم تمويل هذه المبادرة من إيرادات إصالح أسعار
الطاقةُ ،تصرف من خالل نظام خصم قائم على الحوافز
يشبه حساب المواطن

•تعتبر هذه المبادره محورية لمواجهة االثار المترتبة على إصالح اسعار الطاقة
والتي سوف تؤثر بشكل كبير على تنافسية العديد القطاعات الصناعية
االستراتيجية وقد تؤدي إلى االضرار على مساهمتها في التوظيف والناتج
المحلي بدرجة كبيرة.

•التخفيف من اآلثار السلبية
إلصالح أسعار الطاقة من خالل
التنفيذ التدريجي
•تعزيز القدرة التنافسية
للتجمعات الصناعية ذات
األولوية
•دعم القطاعات االستراتيجية
لالستفادة من ميزات أسعار
الطاقة والحفاظ عليها
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قسم :4
التعدين
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 .2التطلعات

(قطاع التعدين -برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)

مصنع فوسفات بمدينة رأس الخير الصناعية
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.2أ طموحنا في قطاع التعدين 2030
يطمــح قطــاع التعديــن إلــى أن يكــون الركيــزة الثالثــة فــي الصناعــة الســعودية ويتوقــع أن تزيــد
مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،باإلضافــة إلــى زيــادة فــرص العمــل فــي القطــاع
ـدا فــي ذلــك علــى توفــر المــوارد المعدنيــة والطلــب المح ّلــى المتنامــي واالســتفادة مــن
معتمـ ً
التصديــر لألســواق العالميــة.

.2ب التزامنا في قطاع التعدين 2020
يتطلع البرنامج في قطاع التعدين إلى ما يلي:
•مواصلــة زيــادة االســتثمارت فــي القطــاع ،وتعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة مــن وزارة
الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة (خدمــات وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة وهيئــة
المســاحة الجيولوجيــة الســعودية).
•زيــادة االنفــاق علــى االستكشــاف عــن طريــق توفيــر المعلومــات الجيولوجيــة ودعــم البحــث
واالبتــكار فــي مجــال التعديــن.

منجم مهد الذهب في المدينة المنورة
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 .3الوضع الحالي

(قطاع التعدين -برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)
لقطة جوية ألحد مصانع الفوسفات
بمدينة رأس الخير الصناعية

يهدف البرنامج إلى اإلستفادة
من الموارد المعدنية
بالمملكة الغير المستغلة
والتي تقدر بـ  5تريليون ريال
سعودي ،من خالل تطوير
منظومة التعدين ،وتسريع
عمليات االستكشاف لتصبح
المملكة من أكبر  10منتجين
لأللمنيوم عالمي ًا وأحد أكبر
 3منتجين لألسمدة عالمي ًا
ولزيادة إنتاج الذهب لقطة
جوية ألحد مصانع الفوسفات
بمعدل  10أضعاف.
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.3أ التحديات األساسية
رئيسية ،وهي:
حددت استراتيجية البرنامج لقطاع التعدين ستة تحديات
ّ
1.1مستوى اإلنفاق على عمليات االستكشاف في المملكة

4.4المنافع االجتماعية من قطاع التعدين

تبــدأ التحديــات التــي تواجــه القطــاع مــن عمليــات االستكشــاف ،وهــو الخطــوة األولــى فــي
كافــة سالســل القيمــة المعدنيــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد الرواســب التــي يمكــن تطويرهــا
إلــى مشــاريع مناجــم .وعلــى الرغــم مــن نجــاح المملكــة فــي زيــادة إنفاقهــا علــى عمليــات
مدفوعــا بشــركة واحــدة ،وال يــزال إجمالــي
االستكشــاف منــذ بدايــة عــام  ،2000ال يــزال القطــاع
ً
اإلنفــاق علــى عمليــات االستكشــاف أقــل بكثيــر مقارنــة بالــدول المتقدمــة فــي قطــاع التعديــن.

األثــر االجتماعــي لسالســل القيمــة فــي قطــاع التعديــن أقــل مــن المطلــوب ،فعــدد الســعوديين
العامليــن فــي القطــاع منخفــض ومعظمهــم ال ينجذبــون إليــه نظـ ًـرا لظــروف العمــل الشــاقة
وخاصــة فيمــا يتعلــق بمعاييــر ســامة العمــل المتدنيــة والصعبــة فــي
وانخفــاض األجــور،
ً
الشــركات .ويــؤدي ذلــك إلــى عــدم تقبــل المجتمعــات المحليــة ألنشــطة التعديــن بســبب اآلثــار
البيئيــة وعــدم انتفاعهــم مــن الفوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ولتحقيــق النمــو المرجــو فــي مخرجــات تعديــن النحــاس والذهــب والزنــك (وغيرهــا مــن المــوارد
المعدنيــة) حتــى عــام  ،2030تحتــاج المملكــة إلــى إنفــاق أكثــر مــن  7.4مليــار دوالر أمريكــي
(بصــورة تراكميــة) علــى عمليــات استكشــاف المعــادن ،منهــا  5.7مليــار دوالر أمريكــي علــى
االستكشــاف علــى مســتوى المكامــن (الرواســب الواعــدة) بواســطة شــركات القطــاع الخــاص
أو بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة .ويتضمــن هــذا النمــو زيــادة فــي اإلنفــاق الســنوي علــى
عمليــات االستكشــاف أكثــر مــن  7مــرات مقارنــة مــع اإلنفــاق الســنوي فــي عــام  ،2015بمتوســط
ســنويا.
 317مليــون دوالر أمريكــي
ً

2.2كفاءة إجراءات منح الرخص
حاليــا أقــل بكثيــر
ُتعتبــر ســرعة إصــدار الرخــص التعدينيــة (االستكشــاف والتعديــن) فــي المملكــة
ً
مــن الــدول العالميــة الرائــدة فــي القطــاع.

المحليين
3.3المطورين
ّ
قطاعا
نظرا لكونــه
يعتبــر الحصــول علــى التمويــل عنصــر تمكيــن
حيويــا فــي عمليــات االستكشــاف ً
ً
ً
قائمــا علــى رأس المــال وينطــوي علــى مخاطــر عاليــة وعائــدات مرتفعــة ،حيــث تفتقــر المملكــة
ً
ســوق لــرأس المــال الجــريء .وقــد قدمــت كل مــن شــركة التعديــن العربيــة الســعودية
إلــى
ٍ
"معــادن" والشــركات األجنبيــة النســبة األعظــم (أكثــر مــن  )%98مــن األمــوال المنفقــة علــى
عمليــات االستكشــاف فــي المملكــة ،ممــا يشــير إلــى عــدم توفــر ســوق لــرأس المــال الجــريء
يمكــن مــن خاللــه للمستكشــفين الســعوديين فــي القطــاع الخــاص الحصــول علــى التمويــل
الــازم لعمليــات االستكشــاف ،باإلضافــة إلــى تدنــي حجــم قطــاع عمليــات االستكشــاف خــارج
نطــاق الشــركة الوطنيــة األبــرز (معــادن) .ال يقتصــر األمــر علــى قلــة الشــركات الصغيــرة فــي
قطــاع التعديــن فــي المملكــة ،بــل إن أنظمــة بورصــات األســهم العامــة تمنــع تلــك الشــركات
مــن اإلدراج بســبب شــروط الحــد األدنــى لــرأس المــال وغيرهــا مــن القيــود .ولتحفيــز عمليــات
االستكشــاف ،ال بــد مــن إجــراء التغييــرات علــى العديــد مــن عناصــر التمكيــن هــذه.
244

5.5عوائد القطاع المالية للدولة
ال يعــد قطــاع التعديــن مصــدر دخــل أساســي للدولــة علــى خــاف قطــاع النفــط والغــاز فــي
العديــد مــن الــدول الرائــدة فــي قطــاع التعديــن.
ويجــب علــى المملكــة تعزيــز عــدة عوامــل لتتمكــن مــن رفــع العوائــد المرجــوة مــن القطــاع ،منهــا
علــى ســبيل المثــال :زيــادة الكــوادر البشــرية وتشــديد المراقبــة علــى المناجــم والمحاجــر للتأكــد
مــن كميــات الخامــات المعدنيــة الفعليــة المســتخرجة.

6.6جدوى المشاريع وشدة المنافسة العالمية
المصدريــن،
ال يقتصــر هــذا التحــدي علــى المملكــة وحســب ،حيــث أن المنافســة قويــة مــن جانــب
ّ
أساســيا للمنتجــات المعدنيــة مــن آســيا،
صافيــا
مســتوردا
وخاصــة مــن آســيا .وتعــد المملكــة
ً
ً
ً
وهــو مــا يعكــس بشــكل جزئــي التحديــات التــي تفرضهــا تلــك الفئــة مــن المنتجــات .كمــا ُتعتبــر
ردود األفعــال فــي المملكــة لحمايــة األســواق أقــل ممــا هــو عليــه فــي الــدول األخــرى .و ُتعتبــر
المســاوئ النســبية فــي التكلفــة الرأســمالية إلقامــة المشــاريع فــي المملكــة مقارنــة مــع
تحديــا آخــر ،حيــث تبلــغ تكاليــف المشــاريع عــادة ضعفــي التكلفــة للمشــاريع
المناطــق األخــرى
ً
المشــابهة فــي الصيــن (مثـ ًـا ،األلمنيــوم) ،ممــا يحــد مــن العائــدات الماليــة ويضع مســتويات أكبر
ـاع اقتصادي محوري .كمــا أن العديد
مــن رأس المــال فــي وجــه مخاطــر تقلبــات الســوق في قطـ ٍ
مــن سالســل القيمــة تتطلــب رأس مــال كبيــر بطبيعتهــا ،حيــث ال يرغــب الكثيــر مــن المســتثمرين
المحلييــن فــي المخاطــرة بمبالــغ كهــذه وفــي الواقــع ،فــإن االعتمــاد علــى الشــركات المملوكــة
جزئيــا للدولــة فــي غالبيــة االســتثمارات الكبــرى يعكــس غيــاب شــركات القطــاع الخــاص الراغبــة
ً
فــي تولــي تلــك االســتثمارات .وفــي المســتقبل ،ســتكون غالبيــة إجمالــي رؤوس األمــوال
الالزمــة ضمــن مشــاريع تفــوق قيمــة كل مشــروع منهــا مليــار دوالر أمريكــي  -ممــا يتطلــب
وجــود المســتثمرين الراغبيــن باالســتثمار بهــذا الحجــم.
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.3ب الجهود الحالية
تمــت الموافقــة علــى اســتراتيجية قطــاع التعديــن مــن قبــل مجلــس الــوزراء بعــد أن تــم عرضهــا
علــى عــدد مــن الجهــات المعنيــة (منهــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ووزارة االقتصاد
والتخطيــط وصنــدوق االســتثمارات العامــة).
حاليا للتحضير لمرحلة تنفيذ استراتيجية القطاع ومنها:
تتضافر الجهود
ً
1.1اجتماعــات المواءمــة والتنســيق مــع هيئــة الســوق الماليــة للبحــث فــي إنشــاء ســوق مالية
موازيــة لمنشــآت قطــاع التعديــن الصغيــرة مــن أجــل رفــع رأس المــال فــي المملكــة.
2.2تحقيــق التكامــل والترابــط مــع جميــع الجهــات التــي تعتمــد علــى االســتراتيجية مــن أجــل
مواءمــة احتياجاتهــا مــن المنتجــات المعدنيــة والتعديــن فــي الســنوات المقبلــة.
3.3دمــج متطلبــات التمكيــن فــي قطــاع التعديــن مــع خطــط واســتراتيجيات الجهــات األخــرى مثــل
وزارة النقــل ،ووزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ،ووزارة االقتصــاد والتخطيــط ،وغيرهــا مــن
الجهــات.
4.4تأسيس مكتب إنجاز االستراتيجية لتسريع ومتابعة اعمال إنجاز المبادرات والمشاريع

منجم النحاس بجبل صايد بمنطقة المدينة المنورة
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نهدف لنصبح من أكبر
 10منتجين لأللمنيوم
عالمي ًا وأحد أكبر 3
منتجين ومصدرين
عالميا
لألسمدة
ً

 .4االستراتيجية

(قطاع التعدين -برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)
مصنع فوسفات بمدينة وعد الشمال الصناعية
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.٤أ ركائز االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين
والصناعات المعدنية
تــم تطويــر االســتراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة علــى مــدى الســنوات
الثــاث الماضيــة بفضــل اإلســهامات الكبيــرة للعديــد مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة ،وذلــك
تمامــا مــع أولويــات رؤيــة المملكــة  .٢٠٣٠وال تتطلــب عمليــة
بهــدف ضمــان توافــق االســتراتيجية
ً
تطويــر االســتراتيجية تعظيــم االســتفادة مــن سالســل القيمــة المعدنيــة المضافــة فحســب ،بــل
ـتنادا إلــى أفضــل
تشــمل ً
أيضــا مراجعــة شــاملة للمــوارد المعدنيــة الجيولوجيــة فــي المملكــة اسـ ً
البيانــات المتاحــة.
وقــد حــددت المملكــة فــي رؤيتهــا للعــام  2030طموحــات جريئــة لسالســل القيمــة المعدنيــة
لتعزيــز دورهــا فــي تطويــر االقتصــاد المحلــي ،وتطلعــات واضحــة لقطــاع التعديــن والصناعــات
المعدنيــة ليصبــح الركيــزة الثالثــة للصناعــة فــي المملكــة ،مــن خــال االســتفادة مــن المــوارد
المعدنيــة فــي المملكــة والطلــب المحلــي لتحقيــق التنــوع والنمــو فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي .ولتحقيــق مســتهدفات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
اســتراتيجية تســريع نمــو سلســلة القيمــة المعدنيــة ستســهم بشــكل إيجابــي فــي االقتصــاد
المحلــي بشــكل أكبــر مقارنــة مــع احتماليــة اســتمرار القطــاع فــي النمــو الطبيعــي (ســيناريو
خــط األســاس للنمــو) لتحقــق ضعفــي معــدل النمــو التــي يمكــن تحقيقهــا فــي ســيناريو خــط
األســاس.

•الوضع الحالي
ـداء مــن قضبــان
ـزءا أساسـ ًـيا مــن االقتصــاد الســعودي .فابتـ ً
تمثــل سالســل القيمــة المعدنيــة جـ ً
ـتخدم فــي
ـتخدم فــي تطويــر البنيــة التحتيــة ،إلــى كبريتــات الباريــوم ُ
حديــد التســليح ُ
المسـ َ
المسـ َ
ـتخدم فــي صناعــة المــواد الكيميائيــة،
قطــاع النفــط والغــاز ،إلــى كربونــات الكالســيوم ُ
المسـ َ
ـتخدم فــي قطــاع البنــاء والتشــييد ،تمثــل سالســل القيمــة المعدنية
إلــى بــاط الســيراميك ُ
المسـ َ
كبيــرا فــي جميــع القطاعــات فــي االقتصــاد المحلــي .وعلــى الصعيــد العالمــي،
دورا
بالفعــل
ً
ً
ـد ذات اســتهالك مرتفــع للمنتجــات المعدنيــة ورابــع أكبــر مســتورد فــي العالــم
ـ
ع
ت
ـة
ـ
المملك
فــإن
َُ ّ
وعــاوة علــى ذلــك ،ســتصبح المنتجــات المعدنيــة أكثــر أهميــة حيــث تتولــى المملكــة برنامــج
تصنيــع طمــوح يتماشــى مــع الرؤيــة ليكــون لديهــا اقتصــاد قائــم علــى قطــاع التعديــن.

تفاصيل واردات المملكة المعدنية (مليار ريال )٢٠١٥
صافي الواردات
الحديد  /الفوالذ

٣٧.٤

المعادن النفيسة

١٨.٩

المعادن األساسية

٨.١

األلمنيوم

١.٦

األسمدة (باستثناء اليوريا)

٣.٧

غيرها

١٠.٠

اإلجمالي

79.7

شكل  :1-4تفاصيل واردات المملكة المعدنية (مليار ريال )٢٠١٥

صورة جوية ألحد مصانع الفوسفات بقرية حزم الجالميد
بمنطقة الحدود الشمالية
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مكثفــا علــى الــواردات،
ـادا
ً
وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة دولــة مســتهلكة كبيــرة تعتمــد اعتمـ ً
إال أنهــا قــد تم ّكنــت مــن بنــاء سالســل قيمــة معدنيــة محليــة علــى نطــاق واســع .وفــي بعــض
كبيــرا ومســته ِل ًكا لمــواد مثــل اإلســمنت حيــث كانــت
ِجــا
ً
ــد المملكــة منت ً
سالســل القيمــةُ ،ت َع ّ
المملكــة ثامــن أكبــر منتِــج ومســتهلك لالســمنت فــي العالــم فــي عــام .2015

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

٪١٥

أنشطة التعدين

إن أغلبيــة التأثيــر علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن سالســل القيمــة المعدنيــة فــي المملكــة
مســتمدة مــن الصناعــات الوســيطة والتحويليــة  -أقــل مــن  ٪20مــن التأثيــر علــى الناتــج المحلــي
اإلجمالــي تأتــي مــن أنشــطة التعديــن فــي سلســلة القيمــة.
وســيكون حجــم صافــي الــواردات أعلــى بكثيــر إن لــم تقــم المملكــة بتطويــر قطــاع التعديــن
بجديــة ،بمــا فــي ذلــك الصلــب حيــث قامــت المملكــة باســتيراد بمــا يزيــد عــن  8مالييــن طــن مــن
الحديــد الصلــب فــي عــام .2015

٪٨٥

الصناعات الوسيطة
والتحويلية

وظائف القطاع

إجمالي الصادرات

٪4

٪42,5

منتجات معدنية

٪٥٧,٥
معادن

أنشطة التعدين

٪٥0,8
معادن

٪٤٥,٢

منتجات معدنية

المساهمات األخرى
•يساهم القطاع في توفير مواد مهمة للعديد من القطاعات في المملكة مثل (البناء والكيماويات والنفط والغاز)
تحديدا
•تتواجد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية
ً

منجم ذهب في الصخيبرات

252

شكل  :٢-4الوضع الحالي لقطاع التعدين
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•مصادر الميزة التنافسية
ومــن الناحيــة المســتقبلية ،فــإن لــدى المملكــة ثالثــة مصــادر رئيســية للميزة التنافســية لتحقيق
النمــو فــي سالســل القيمــة المعدنيــة لتصبــح الركيــزة الثالثــة للصناعــة فــي المملكــة :أ) الطلــب
المحلــي الكبيــر والمتزايــد ،ب) الثــروات المعدنيــة ،ج) تنافســية تكلفــة اإلنتــاج ،وتعتبــر المملكــة
محليــا باالســتفادة مــن مواردهــا بمــا
ـتوردا للكثيــر مــن المنتجــات التــي يمكــن أن ُتن َتــج
اليــوم مسـ
ً
ً
فــي ذلــك المعــادن النفيســة واألساســية.

أحجار الزينة

مركبات فسفورية

النحاس

الذهب

مغنيسيوم/معدن/أكسيد

الزنك

الفوالذ/الحديد

فوسفات/أسمدة أخرى

األلمنيوم

السبائك الحديدية

السيليكونات

السيراميك ومواده األولية

الثروات
المعدنية

الطلب
المحلي

تنافسية تكلفة
االنتاج

ثاني أكسيد التيتانيوم

الزجاج ومواده األولية

مركبات الصوديوم

مركبات الكالسيوم
(اإلسمنت)
شكل  :3-4مصادر القدرة التنافسية لتطوير سالسل القيمة المعدنية في المملكة
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وتمثــل المــوارد المعدنيــة المحتملــة فــي المملكــة جوالــي حوالــي  5تريليــون ريــال ســعودي،
وأغلبهــا مــن المعــادن النفيســة ومعــادن األســاس مــن النحــاس والزنــك .وعــاوة علــى ذلــك،
ـد المملكــة واحــدة مــن أكبــر ممتلكــي مــوارد الفوســفات فــي العالــم ،حيــث يبلــغ مجمــوع مــا
ُت َعـ ّ
لديهــا مــن ثــروات معدنيــة محتملــة أكثــر مــن  7مليــار طــن .وفــي مراحــل الصناعــات الوســيطة
أيضــا بقــدرة تنافســية بمــا فــي ذلــك الصلــب
والتحويليــة فــي سلســلة القيمــة ،تتمتــع المملكــة ً
والســيراميك.

القيمة اإلجمالية للموارد المعدنية في المملكة (مليار ريال سعودي)
اليورانيوم
تحت
الدارسة

الفوسفات

٢٦٣
٣٨٣

٨٣

٨٧٤

التيوبيوم

1.204

١٤٣

الحديد الخام

١٥٤

١٣٥

٦٨

البوكسايت

٣٤

٤١

٢٦٣

الذهب

١٧٣

٥٣

٣٧٩
٨٥٩

السليكيا

النحاس

موجود بوفرة وسيغطي
الطلب المحلي الالف
السنوات

٨٦

٨٣٣
٢٦

الفلسيار

الحجر الجبري

موجود بوفرة وسيغطي
الطلب المحلي الالف
السنوات

67.5

٤١

4.908
مليار ريال

نسبة الموثوقية ٪ ١٠

الزنك

الفضة

١١

الينطبق

2.403
مليار ريال

نسبة الموثوقية ٪ ٥٠

٢٣

139

٥١٨
١١

•االستراتيجية والطموحات
علمــا
إن الفــرص ُ
المتاحــة للنمــو فــي سالســل القيمــة المعدنيــة فــي المملكــة كبيــرة ومتنوعــةً .
بــأن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي يأتــي مــن ثمــان مــن سالســل القيمــة بمــا فــي ذلــك الصلــب
واألســمدة ،والمعــادن األســاس ،الخرســانة ،األلمنيــوم ،الســيراميك ،مركبــات الصوديــوم،
فرصــا ُمتاحــة للنمــو االقتصــادي
والمعــادن النفيســة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،لــدى المملكــة ً
أيضــا ً
فــي العديــد مــن المعــادن األخــرى بمــا فــي ذلــك التيتانيــوم ،والمغنيســيوم ،والنيوبيــوم،
الم َر ّكبــات غيــر العضويــة بمــا فــي
والتنتالــوم ،والســيليكون ،وكذلــك
فرصــا ُمتاحــة للتوســع فــي ُ
ً
ذلــك الفوســفور ،والســليكا ،وأكســيد المغنيســيوم ،والكالســيوم ،والبوتاســيوم ،واأللومينــا.
أيضــا فــرص محتملــة مــن مختلــف المنتجــات المعدنيــة األخــرى بمــا فــي ذلك
يوجــد فــي المملكــة ً
أحجــار البنــاء ،واليورانيــوم ،والمعــادن الصناعيــة المختلفــة بمــا فــي ذلــك البنتونيــت والزركــون.
لتحقيــق الطمــوح بالكامــل ،ســوف تحتــاج المملكــة إلــى إجــراء تحــول فــي هــذا القطــاع .ويهــدف
البرنامــج إلــى تطويــر سالســل القيمــة المتكاملــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن األثــر االجتماعــي
واالقتصــادي للمملكــة مــن المــوارد المعدنيــة .وبالتالــي ،ســوف تحتــاج المملكــة إلــى تســريع
التنميــة فــي مجــال عمليــات استكشــاف المعــادن واســتخراجها ،بينمــا تقــوم بالتزامــن مــع ذلــك
بســد الثغــرات الرئيســية فــي الصناعــات الوســيطة والتحويليــة فــي سالســل القيمــة .وتنقســم
األدوار الرئيســية للبرنامــج فــي قيــادة هــذا التحــول إلــى شــقين :تمكيــن التنميــة التــي يقودهــا
ـاعدا فــي الصناعــات األساســية تحــت التطويــر
القطــاع الخــاص ،وأن تكــون بحــد أدنــى عام ـاً مسـ ً
فــي سالســل القيمــة األساســية للمســاهمة فــي تجــاوز العوائــق التــي تقــف حيــال نموهــا.
التحــول الرئيســي األول المطلــوب هــو فــي حوكمــة القطــاع والتمكيــن المؤسســي مــن خــال
تنظيــم ذات فعــال وممكــن .وهنــا ،ســوف تقــوم المملكــة بتعديــل نظــام االســتثمار التعدينــي
يحســن مــن حمايــة المســتثمرين )2 ،يعــزز إيــرادات
فــي األشــهر المقبلــة والــذي ســوف )1
ّ
الدولــة ،و  )3يطــور المجتمعــات المحليــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيتم تطويــر العمليــات
لتصبــح أكثــر سالســة بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى التراخيــص ،وذلــك لتحقيــق أفضــل المعاييــر
يومــا،
العالميــة فيمــا يتعلــق بالوقــت الــازم الحصــول علــى ترخيــص االستكشــاف خــال 90-30
ً
ممــا ســيجعل هــذه العمليــة أكثــر شــفافية وموثوقيــة للمســتثمرين .وســيتم وضــع آليــة عمــل
واضحــة بيــن الجهــات التنفيذيــة أثنــاء إعــادة تصميــم الهيــاكل التنظيميــة لهــا ،باإلضافــة إلــى
عمليــات التحــول الرقمــي.

١٤٦

1.053
مليار ريال

نسبة الموثوقية ٪ ٩٠

شكل  :٤-4الموارد المعدنية المحتملة في المملكة
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وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســوف تعمــل المملكــة علــى تســريع عمليــات االستكشــاف ،بمــا فــي
ذلــك العمــل لتحفيــز اإلنفــاق علــى عمليــات االستكشــاف فــي الرواســب المعدنيــة المحتملــة.
وســوف يتولــى البرنامــج تطويــر بيانــات العلــوم الجيولوجيــة لتكــون ذات مســتوى عالمــي خالل
الســنوات الخمــس المقبلــة لتعزيــز توســيع نطــاق البيانــات ودقــة تفاصيلهــا بمــا فــي ذلــك رســم
الخرائــط الجيولوجيــة ،وأخــذ العينــات الجيوكيميائيــة وتحليلهــا ،وجمــع البيانــات الجيوفيزيائيــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيجعل البرنامــج هــذه البيانــات والمعلومــات متوفــرة علــى شــبكة
اإلنترنــت مــن خــال قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة ذات المســتوى العالمــي.
ســوف يعمــل البرنامــج علــى التركيــز لرفــع االســتدامة .مــن خــال إصــدار مبــادئ واشــتراطات
وإرشــادات محــددة لعمليــات االستكشــاف عــن المعــادن واســتخراجها ،مــع تعزيــز أنظمــة الصحــة
والســامة مــن أجــل التحفيــز علــى خلــق قطــاع صديــق للبيئــة وأكثــر أما ًنــا .وســوف يعمــل
هــذا بشــكل متزامــن كحافــز لالســتثمار عبــر سالســل قيمــة .ولــن يركــز تشــجيع االســتثمار علــى
مشــاريع سالســل القيمــة فقــط وإنمــا علــى تعزيــز المحتــوى المحلــي فــي قطــاع توريــد الســلع
أيضــا.
والخدمــات ً
دورا رئيسـ ًـيا فــي تمكيــن البنيــة التحتيــة ،وتطويــر الكــوادر والمواهــب،
أيضــا
وســيمارس البرنامــج ً
ً
وتوفيــر التمويــل .وأمــا فــي البنيــة التحتيــة ،ســيدعم البرنامــج االســتثمارات االســتراتيجية فــي
البنيــة التحتيــة لقطــاع التعديــن بمــا فــي ذلــك خطــوط أنابيــب الميــاه ،والطــرق ،وتوســيع شــبكة
الكهربــاء ،باإلضافــة إلــى تضميــن الفــرص المتاحــة لمشــروع سلســلة القيمــة فــي مخططاتهــا
الرئيســية فــي المناطــق الصناعيــة .كمــا ســيكون هنــاك اهتمــام ببرامــج المنــح الدراســية فــي
الخــارج فــي تخصصــات محــددة يحتاجهــا قطــاع التعديــن والجيولوجيــا باإلضافــة للتدريــب ،فــي
الوقــت ذاتــه سيتوســع نطــاق تطويــر القــدرات لتدريــس تخصصــات التعديــن والجيولوجيــا فــي
الجامعــات المحليــة.

 .1تسريـــع عمليات االستــكشــــاف

 .2تعـزيــــــز الجـــدوى االقـتـصـاديـــــــــة
للمشــــــاريع

 .3تحســين هيكلــة القطــاع لتعزيــز
تطويــره

 .4تحسيــــــن المنــافــــــع االجتماعــيـــــة
النــاشــئـــــة عـــن سلسلـــــة القيــمــــة

 .5تعزيـــــز مساهــمـــــة القطــــاع فـــي
اإليــــــرادات المــاليــة
فحم حجري
شكل  :5-4الركائز االستراتيجية الخاصة بإستراتيجية التعدين
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•خطة التنفيذ
لتحقيــق هــذا التحــول فــي تنميــة القطــاع ،ســيعمل البرنامــج علــى خطــة تنفيــذ اســتراتيجية
منســقة تتضمــن مجموعــة مــن المبــادرات لتثبيــت عوامــل التمكيــن التــي مــن شــأنها تعزيــز نمــو
القطــاع .وســوف تشــمل الجهــات التنفيذيــة الرئيســية لهــذه االســتراتيجية هيئــة المســاحة
الجيولوجيــة الســعودية ،وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة ،البرنامــج الوطنــي لتطويــر التجمعــات
جنبــا إلــى جنــب مــع إدارة اســتراتيجية التعديــن فــي وزارة الطاقــة
الصناعيــة ،والتــي تعمــل ً
والصناعــة والثــروة المعدنيــة( .انظــر القســم .5أ محفظــة المبــادرات).
وســوف تشــمل خطــة التنفيــذ أيضــا مؤشــرات األداء الرئيســية والتــي مــن شــأنها أن توفــر الرؤية
إلــى صنــاع القــرار والمســتثمرين حــول تطويــر هــذا القطاع.
ستركز الخطة على المجموعة األولية من اإلجراءات الحكومية لدفع التنفيذ في المرحلة
األولى .وتشمل اإلجراءات على المدى القصير بناء اإلصدار األولي من قاعدة البيانات
الجيولوجية الوطنية لنشر المعلومات عن الثروات الجيولوجية في المملكة وفي الوقت
أيضا سد ثغرات
نفسه يتم تحفيز المستثمرين لتسريع نشاط االستكشاف .وتشمل الخطة ً
القدرات األساسية من خالل التوظيف واتخاذ إجراءات لجعل العمليات الرئيسية أكثر سالسة
بما في ذلك إصدار التراخيص في وقت قصير.
إن اآلفاق المستقبلية لسلسلة القيمة المعدنية في المملكة مشرقة وواعدة وسيصبح هذا
القطاع الركن الثالث من أركان الصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات.
وستعود تنمية هذا القطاع بالنفع بقدر متسا ٍو على المجتمع ،والمستثمرين لضمان استدامة
وبناء على ذلك ،ستحقق تنمية هذا القطاع الحد األقصى من
التنمية في هذا القطاع.
ً
المعنية
االستفادة من إمكانات الثروات الجيولوجية الغنية في المملكة لجميع الجهات
ّ
بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة  2030لقطاع التعدين والصناعات التعدينية ،ودعم
األهداف األخرى لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

.4ب اعتبارات استراتيجية تخص المكون أو التجمع
الموضوع

القرار المتخذ و تبعاته

الوصف

التعدين
قمنا بإعطاء األولوية
للمعادن التي ستقود
األثر االقتصادي المرجو
من البرنامج عند تطوير
استراتيجية التعدين.

اختيار القطاع وترتيب
األولويات (مفصلة أدناه)

ترتيب سالسل القيمة
للمعادن حسب األولوية
يساعد في تحقيق أقصى
األثر من دعم الحكومة في
التطور االقتصادي.

•االختيار وترتيب األولويات لقطاع التعدين
تــم ترتيــب األولويــات فــي قطــاع التعديــن بحســب الجــدوى االقتصاديــة للفــرص المحتملــة
بنــاء علــى ذلــك ،تــم
ضمــن جميــع سالســل القيمــة التــي تــم تحديدهــا ( 52سلســلة قيمــة)
ً
إعطــاء األولويــة لـــ 39سلســلة قيمــة ضمنهــا أكثــر مــن  1000مشــروع (تعديــن ،صناعــات وســيطة
ـاء علــى
وتحويليــة) تشــكل هــذه المشــاريع مجتمعـ ً
ـة التأثيــر االقتصــادي المنشــود للقطــاع وبنـ ً
ذلــك تــم تحديــد مبــادرات اســتراتيجية التعديــن.
األولوية :١
الموثوقية
االستراتيجية

قائمة شاملة
للسلع التي
يتم تداولها
عالميا أو
محليا ضمن ٥٢
سلسلة فيمة

األولوية :٢
األثر المالي

 ٥٢سلسة
قيمة

استبعاد الفرص ذات:
•اإلمكانية المعدنية المحدودة في
المملكة (الموارد الجيولوجية)
•إمكانية طلب أو إمكانية تصدير محدودة

 ٤٢سلسة قيمة
١
(~  ١٢٠٠مشروع)

 ٣٩سلسة قيمة
(~ ألف مشروع)

األولوية :٣
األثر االجتماعي
 -االقتصادي

فرص سلسلة
القيمة الجذابة

استبعاد الفرص ذات:
•المردود االقتصادي غير الجذاب
•األثر المحدود على التنمية االجتماعية  -االقتصادية

الالئحة األساسية شملت أكثر من  ١٢٠٠مشروع
المصدر :االستشاري الفني

ذهب خام
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تطوير قطاع التعدين
سيساهم بأكثر من  400ألف
فرصة وظيفية مباشرة وغير
مباشرة في قطاع التعدين
حول مناطق المملكة
ومضاعفة المحتوى المحلي
إلى ثالثة أضعاف ،بحلول
عام .2030

 .5محفظة المبادرات

(قطاع التعدين -برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية)

األلومنيوم بمدينة راس الخير الصناعية
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.5أ محفظة المبادرات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-31-753رصد ومتابعة
المخاطر الجيولوجية
والمساهمة في الحد
من آثارها وعمل خارطة
جيوطبية للمملكة
العربية السعودية

•مراقبة ورصد وتقييم المخاطر الجيولوجية والجيوبيئية
(الزالزل ،البراكين ،االنهيارات الصخرية ،السيول ،االنخسافات
األرضية  ،انبعاثات الغازات المشعة) سواء كانت هذه المخاطر
طبيعية أو متعلقة بأنشطة اإلنسان بسبب سوء استخدامه
للموارد الطبيعية من منظور جيولوجي  ،وذلك من خالل
محطات الرصد الزلزالية والبركانية او بواسطة الفرق البحثية
التي تتولى تقييم مدى اثر األضرار الناتجة عن المخاطر
الجيولوجية على حياة االنسان وممتلكاته ووضع الحلول
لتفاديها  ،ومن خالل المعلومات الجيولوجية والجيوبيئية
التي تمتلكها الهيئة فقد ارتأت أن يتم البدء في اعداد
مشروع وطني إلنتاج الخارطة الجيو طبية لمناطق المملكة
وذلك بسبب عدم وجود معلومات توافقية بين تأثير
المعادن والصخور واالنبعاثات الناتجة عن بعضها وبين أثرها
على المجتمع

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•جذب وتحفيز الشركات المحلية والعالمية لالستثمار
في قطاع التعدين والمعادن ،تعزيز القيمة المضافة
من خالل االستغالل األمثل للثروات المعدنية
،المساهمة في دعم االقتصاد الوطني من خالل
إيجاد صناعات حديثة وذات عائد اقتصادي ،نقل
وتوطين المعرفة من خالل االستثمار األجنبي ،زيادة
فرص العمل للشباب السعودي في قطاع التعدين
والمعادن ،خلق التنافس العادل بين الشركات سواء
المحلية او العالمية ،إتاحة البيانات المتعلقة بمجاالت
علوم األرض لدعم األبحاث والدراسات في المجاالت
العلمية والبحثية التي تساهم في رفاهية وأمن
المواطنين ولدعم االقتصاد الوطني ،دعم الدولة
بالمعلومات المكانية المتعلقة بالمخاطر الجيولوجية
المحتملة لألخذ بها في الحسبان عند وضع الخطط
التنموية للدولة توحيد وتكامل مصادر المعلومات
المكانية لدعم المشاريع التنموية واالقتصاد الوطني
،دعم متخذي القرار بالمعلومات المكانية لدعم
المشاريع التنموية واالقتصاد الوطني دعم متخذي
القرار بالمعلومات المكانية المتعلقة بمجاالت علوم
األرض والمخاطر الجيولوجية المحتملة للمساعدة
في وضع الخطط التنموية

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-14-035إنشاء مركز لتطوير
السبائك المعدنية

•إنشاء مركز تطوير السبائك المعدنية للمساعدة في إحاللها
محل المنتجات الصناعية المستوردة التي يرتفع عليها الطلب
في المنطقة

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•تقليل الواردات من المنتجات الصناعية واالستثمار
في البحث والتطوير والمعرفة لدفع تطوير صناعة
السبائك

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-14-036إنشاء معهد للتصميم
(السيراميك)

•وضعت هذه المبادرة إلنشاء معهد للتصميم الداخلي
بالشراكة مع الجهات األكاديمية والمنتجين ،ومعهد
التصميم الداخلي بغرض تعزيز قدرات الشركات السعودية
لتلبية الطلب المحلي

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•الحد من واردات منتجات السيراميك ،وتطوير خبرة
التصميم المحلية

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-14-037تطوير المواد
التسويقية -الصناعات
الوسيطة والتحويلية

•تطوير مواد تسويقية تهدف إلى زيادة االنفاق على
الصناعات الوسيطة والتحويلية من المستثمرين األجانب
والمحليين لتعزيز االستغالل األمثل للموارد الطبيعية الوطنية.

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•تحسين االستثمار األجنبي في المملكة ،وزيادة
جاذبية قطاع التعدين به

تعزيز
مساهمة
اإليرادات
المالية
للقطاع

 M-12-34-001تعديل نظام االستثمار
التعديني واللوائح
المنظمة

•تعديل نظام االستثمار التعديني واللوائح المنظمة من خالل
إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية مالئمة لتعزيز جاذبية القطاع
أيضا
وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع ككل ً
•إعادة حوكمة القطاع وتقسيم المسؤوليات بين الجهات
الحكومية
•إجراء تعديالت على أنواع الرخص ،وااللتزامات والسياسات /
اإلجراءات ذات الصلة
•تعديل النظام المالي
•ركزت العديد من التغييرات األخرى على ضمان مراقبة
االمتثال بصورة أفضل وتوضيح إمكانية تطبيق اللوائح األخرى
على القطاع
•دعم متطلبات إعادة التأهيل

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•تعزيز جذب المستثمرين وزيادة إيرادات الدولة من
هذا القطاع
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•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،والنسبة المئوية
للتراخيص التي تم الموافقة
عليها ضمن إطار زمني محدد
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اسم المبادرة

الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

تسريع
االستكشاف

 M-12-34-002إجراء تعديالت على
عملية إصدار التراخيص
وحوكمتها لقطاع
التعدين

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•تهدف هذه المبادرة إلى تحسين خدمة إصدار الرخص
التعدينية من خالل:
 تقليل مدة منح الرخص بصورة كبيرة لتعزيز نمو االستكشافواالستغالل
 أتمتة إصدار التراخيص تبسيط االجراءات لضمان إمكانية الوصول إلى الشركاتالصغرى (األجنبية  /المحلية)
 -ضمان االنجاز المتسق

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

ابتداءا من وقت تقديم
•تقليل مدة إصدار التراخيص
ً
الطلب وحتى إصدار الرخصة بشكل كبير
•تحسين مستوى رضا العمالء (حاملي الرخص) عن
عملية تقديم الطلب

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،واإلنفاق على
أعمال االستكشاف ،والنسبة
المئوية للتراخيص التي تمت
الموافقة عليها ضمن إطار
زمني محدد ،ورضا القطاع الخاص
عن الخدمات المقدمة من قبل
الجهات المعنية

 M-12-34-003إطالق نماذج تشغيلية
تعزيز هيكل
حديثة للتنفيذ
الصناعة لتعزيز
تنمية القطاع

•إنشاء المنظومة الداعمة لقطاع التعدين السعودي من
خالل إقامة محركات جديدة ومحسنة لدعم نمو القطاع

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•إدارة أداء القطاع بشكل عام واستعراض التغييرات
القانونية والتنظيمية المقترحة والتنسيق على
مستوى أعلى مع الوزارات األخرى في تنفيذ
االستراتيجية

•رضا القطاع الخاص عن الخدمات
المقدمة من قبل الجهات
المعنية

 M-12-34-004إطالق برامج بناء
تعزيز هيكل
القدرات لدعم جهات
الصناعة لتعزيز
التنفيذ
تنمية القطاع

•تعزيز أداء مؤسسات قطاع التعدين من خالل برنامج مشترك
لبناء القدرات (باإلضافة إلى تعيين موظفين جدد)

إدارة استراتيجية التعدين

داخليا،
•زيادة عدد الشواغر التي يتم شغلها
ً
واالستثمار في خدمات تكنولوجيا المعلومات
لتحسين العمليات واإلنتاجية

•رضا القطاع الخاص عن الخدمات
المقدمة من قبل الجهات
المعنية

 M-12-34-005إعداد وحدة إنجاز
تعزيز هيكل
لتسريع تنفيذ
الصناعة لتعزيز
االستراتيجية
تنمية القطاع

•إنشاء وحدة االنجاز السريع الخاصة باستراتيجية التعدين
لالشراف على التنسيق المطلوب لتنفيذ االستراتيجية
ومتابعة مستوى التقدم المتحقق لتنفيذ جميع المبادرات
وآلية تصعيد التحديات وايجاد الفرص المتاحة في وقت
قياسي وحسب ما تقتضيه الحاجة

إدارة استراتيجية التعدين

•وضع مواثيق التنفيذ وإدارة التقدم المحرز واالمتثال
للجداول الزمنية والمؤشرات الخاصة بخطة التنفيذ

•رضا القطاع الخاص عن الخدمات
المقدمة من قبل الجهات
المعنية

تعزيز هيكل
 M-12-34-006إطالق نموذج تمويلي
الصناعة لتعزيز
جديد لتعزيز تطوير
تنمية القطاع
القطاع

•سوف يكون الصندوق تحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية وسوف يحتفظ بالرسوم المستحصلة لضمان
التمويل المستمر للقطاع مع دورة تطوير طويلة

إدارة استراتيجية التعدين

•تمويل مستقر لمختلف المبادرات الواردة في هذه
االستراتيجية

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين

تعزيز هيكل
 M-12-34-007مواءمة استراتيجية
الصناعة لتعزيز
التعدين واستراتيجية
تنمية القطاع
الطاقة

•ضمان تكامل استراتيجية التعدين الشاملة مع استراتيجية
الصناعة والطاقة الوطنية بشكل تام

إدارة استراتيجية التعدين

•زيادة إحالل الواردات من المدخالت المعدنية وأسعار
الطاقة التنافسية للجهات الفاعلة في قطاع
التعدين

•استثمارات القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

تسريع
االستكشاف

 M-12-31-008إطالق برنامج
وطني للمعلومات
الجيولوجية

•يهدف البرنامج الوطني للمعلومات الجيولوجية الستكمال
المعلومات والخرائط الجيولوجية بمقاساتها المتنوعة
وكذلك المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي لدعم
تسريع االستثمار في االستكشاف من خالل الحصول على
المعلومات الجيولوجية اإلقليمية ما قبل التنافسية
واستخدامها في تسويق رخص المكامن (الرواسب الواعدة)
بين المستثمرين

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•تحسين قاعدة البيانات الواسعة للمعلومات
الجيولوجية في المملكة ،وتعزيز الثقة في قيمة
االحتياطيات المتاحة لكل معدن

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،واإلنفاق على
االستكشاف

تسريع
االستكشاف

 M-12-31-009إطالق برنامج
االستكشاف المسرع
للرواسب الواعدة

• االنتقال بالتوقعات المحددة للثروات المعدنية (والتي
الحقا) إلى المستوى التالي من التقدم،
سيتم تحديدها
ً
وتطوير الجيولوجيين السعوديين على مستوى استكشاف
المكامن (الرواسب الواعدة)
•تحفيز إنشاء الشركات الصغيرة من خالل التدريب وتوفير رؤى
حول توقعات محددة واعدة

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•زيادة اإلنفاق على عمليات االستكشاف لتحسين
مستوى الثقة فيما يتعلق بالمعرفة المرتبطة بكل
نوع من المعادن

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،واإلنفاق على
االستكشاف
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

تسريع
االستكشاف

 M-12-31-010إنشاء قاعدة بيانات
وطنية مطورة للعلوم
الجيولوجية يسهل
الوصول إليها

•سوف تشكل قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية حجر
األساس للنظام المقترح إلدارة معلومات الثروات المعدنية
والتعدين في المملكة ،وستساهم في زيادة القيمة
المتحققة من قطاع التعدين كونها أحد الركائز األساسية في
االقتصاد الوطني ،باإلضافة إلى أنها سوف تتيح للمستثمرين
االطالع على جميع بيانات ومعلومات القاعدة الجيولوجية
الوطنية على شبكة اإلنترنت عن طريق مجموعة من البوابات
اإللكترونية.

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•إدراج مجمل البيانات ضمن قاعدة بيانات واحدة،
وتحسين رضا العمالء ،ودمجها مع طلب الترخيص
•التعامل مع عائق رئيسي مرتبط باالستثمار (�أشير
إليها في استبيان «فريزر»)

•اإلنفاق على االستكشاف ،ورضا
القطاع الخاص عن الخدمات
المقدمة من قبل الجهات
المعنية

تسريع
االستكشاف

 M-12-31-011تطوير الخدمات التي
تقدمها مكتبة عينات
الحفر

•إنشاء وإعداد وحدة قاعدة بيانات متاكاملة ومطورة لجميع
عينات الحفر اللبية للمشاريع التعدينية

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•دمج جميع البيانات األساسية وبيانات العينات في
قاعدة بيانات واحدة ،وتحسين رضا العمالء
•تقليل التكاليف المستقبلية المتوقعة من خالل دمج
األساسيات في المكتبة بشكل أكبر

•اإلنفاق على االستكشاف ،ورضا
القطاع الخاص عن الخدمات
المقدمة من قبل الجهات
المعنية

تحسين
المنافع
االجتماعية
لسلسلة
القيمة

 M-12-34-012تعديل اللوائح
المتعلقة بالبيئة
والصحة والسالمة
المخصصة لقطاع
التعدين

•إعادة صياغة القوانين واللوائح المنظمة لمعايير البيئة
والصحة والسالمة من خالل تصميم إرشادات خاصة بالمملكة
تتفق مع أفضل الممارسات الدولية في أنشطة التعدين

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•ضمان تنمية مستدامة لقطاع التعدين

•النسبة المئوية للتراخيص التي
تم الموافقة عليها ضمن اإلطار
الزمني المحدد ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

تحسين
المنافع
االجتماعية
لسلسلة
القيمة

 M-12-34-013إطالق نظام جديد
لمراقبة االمتثال
بقواعد البيئة والصحة
والسالمة

•تطبيق نظام جديد لمراقبة االمتثال بلوائح البيئة والصحة
والسالمة يهدف إلى منع االضرار بالبيئة والصحة والسالمة
وحماية المجتمعات المحلية وتوفير بيئة عمل آمنة لقطاع
التعدين

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•تقليل معدالت فقدان ساعات العمل والوفيات في
قطاع التعدين ،وتحسين سجل المخالفات البيئية

•النسبة المئوية للتراخيص التي
تم الموافقة عليها ضمن اإلطار
الزمني المحدد ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

تعزيز
مساهمة
اإليرادات
المالية
للقطاع

 M-12-3٤-014إطالق نظام جديد
لمراقبة االمتثال
بالنظام المالي

•ضمان االمتثال الكامل والمطلق للنظام المالي للحد من
تسرب اإليرادات

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•تحسين تحصيل اإليرادات واالمتثال ألدوات اإلنفاذ
الجديدة

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين

تحسين
المنافع
االجتماعية
لسلسلة
القيمة

 M-12-34-015إطالق برنامج لتعزيز
المشاركة المجتمعية

•تحفيز حاملي الرخص على االستثمار ومشاركة وتنمية
المجتمعات المحلية وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة
لمواقع التعدين في تحسين ظروفهم االجتماعية
واالقتصادية والبيئية من خالل وضع ارشادات ومعايير
الستخدامها والعمل بها

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•خلق فرص عمل للسكان المحليين ،وإنشاء الشركات
المحلية لخدمة متطلبات السلع والخدمات الخاصة
بالقطاع

• ٪من التراخيص المعتمدة ضمن
إطار زمني محدد

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-34-016إطالق المبادئ
التوجيهية الفنية
للمشروع الجديد

• إطالق مبادئ توجيهية فنية واضحة لسالسل القيمة
المعدنية المضافة التي تتضمن مواصفات الحد األدنى من
المعايير والمقاييس مثل كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ
على المياه

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•الحفاظ على الموارد واألداء على مستوى عالمي

•رضا القطاع الخاص عن الخدمات
المقدمة من قبل الجهات
المعنية

تحسين
المنافع
االجتماعية
لسلسلة
القيمة

 M-12-34-017تطوير نظام
المعلومات بقطاع
التعدين السعودي

•بناء قاعدة بيانات حول الطلب على المنتجات المعدنية
السعودية وتوفير التوقعات لدعم المستثمرين

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•سهولة وصول المستثمرين إلى بيانات السوق
ودعم تشجيع االستثمار

•استثمارات القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،واإلنفاق على
أعمال االستكشاف ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية
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اسم المبادرة

الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-34-018تطوير المواد
التسويقية لألنشطة
التعدينية

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•تطوير وتوفير المواد التسويقية حسب مراحل التعدين في
سلسلة القيمة وحسب نوع الخام مع معلومات جيولوجية
لزيادة اإلنفاق على عملية االستكشاف من المستثمرين
األجانب والمحليين إلى المستوى القياسي العالمي

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•تحسين االستثمار األجنبي في المملكة ،وزيادة
الجاذبية والوعي في قطاع التعدين في المملكة

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،واإلنفاق على
عملية االستكشاف ،والنسبة
المئوية للتراخيص التي تمت
الموافقة عليها ضمن إطار
زمني محدد

• التقدم السريع بالمشاريع التي تم تحديدها من قبل
المملكة العربية السعودية الستراتيجية المعادن والتعدين
(وغيرها من المشاريع) من خالل تعزيز المشاريع بقوة
وتقديم الدعم للمستثمرين التخاذ قرار االستثمار في
المشاريع السعودية

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•تحسين االستثمار األجنبي في سلسلة القيمة
المعدنية في المملكة ،وزيادة جاذبية قطاع
التعدين في المملكة والتوعية به.

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،والنسبة المئوية
للتراخيص التي تم الموافقة
عليها ضمن إطار زمني محدد

•تهدف مراكز الخدمات الشاملة لتقديم دعم ومساعدة
المستثمرين للتغلب على العقبات في االستثمار في قطاع
التعدين

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•تحسين مستوى رضا العمالء ،من خالل المساعدة
على تقليل متوسط الوقت المستغرق ما بين
الموافقة على إصدار رخصة التعدين وبدء عمل
المشروع

•استثمارات القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

•دعم شركات االستكشاف السعودية الجديدة الصغيرة
والمتوسطة من خالل المبادرة بإقامة المشروعات ،وتقديم
الدعم النشط للمنشآت الجديدة ،وربطها بمنظومة التعدين
السعودية (مثل خيارات التمويل)

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•تحسين مستوى رضا المستثمرين ،من خالل
المساعدة على تقليل متوسط الوقت المستغرق ما
بين الموافقة على إصدار رخصة التعدين وبدء عمل
المشروع

•استثمارات القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،واإلنفاق على
أعمال االستكشاف ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

تعزيز صالحية
دراسة
الجدوى

M-12-14-022

االستثمار في صناعات
الفوالذ

•تشجيع استثمارات صناعة الصلب في الصناعات الوسطية
والتحويلية

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•تشجيع صناعة الصلب ،وزيادة أثر سلسلة القيمة
على الناتج المحلي اإلجمالي

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،والنسبة المئوية
للتراخيص التي تم الموافقة
عليها ضمن إطار زمني محدد

تعزيز صالحية
دراسة
الجدوى

M-12-14-023

تطوير مصهر المعادن
للنحاس والزنك

•تشجيع تطوير الصناعات الوسطى للمعادن األساسية
(مصاهر /مصافي النحاس/الزنك)

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•تشجيع صناعة النحاس والزنك وزيادة أثر سلسلة
القيمة على الناتج المحلي اإلجمالي

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،والنسبة المئوية
للتراخيص التي تم الموافقة
عليها ضمن إطار زمني محدد

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

M-12-14-024

تشجيع التوسع في
إنتاج المركبات غير
العضوية

•التوسع في المركبات غير العضوية واإلنتاج الصناعي
للمعادن وتنويعها

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•تشجيع صناعة المركبات غير العضوية ،وزيادة أثر
سلسلة القيمة على الناتج المحلي اإلجمالي

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،والنسبة المئوية
للتراخيص التي تم الموافقة
عليها ضمن إطار زمني محدد

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-34-025تفعيل لوائح تجارية
لتمكين القطاع

•تطبيق أنظمة التمكين التجاري لدعم نمو سلسلة القيمة

إدارة استراتيجية التعدين

•دعم نمو سلسلة القيمة ،وحماية المنتجين
المحليين ،ودعم التصدير لفتح أسواق جديدة

•استثمارات القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

•دعم الفرص االستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من
خالل توفير بيانات السوق المتوقعة

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•مساعدة مستثمري المنشآت الصغيرة والمتوسطة
من خالل توفير كافة بيانات السوق التي يحتاجونها
التخاذ قرارات استثمارية ناجحة

•استثمارات القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

تعزيز صالحية
دراسة
الجدوى

M-12-14-019

تعزيز األنشطة
الترويجية

 M-12-34-020إنشاء مركز خدمات
تعزيز هيكل
شامل
الصناعة لتعزيز
تنمية القطاع

تسريع
االستكشاف

 M-12-34-021إنشاء حاضنة استكشاف

 M-12-34-026خدمات الدعم
تعزيز هيكل
المتوقعة لدول مجلس
الصناعة لتعزيز
تنمية القطاع
التعاون الخليجي/
المملكة العربية
السعودية
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

تحسين
المنافع
االجتماعية
لسلسلة
القيمة

 M-12-34-027تشجيع تطوير الجهات
المحلية الموردة

الوصف

اسم المبادرة

إنشاء شركة لخدمات
التعدين

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•تعزيز تنمية الموردين المحليين لسلسلة القيمة التعدينية
من خالل تيسير عقود الشراء غير المباشر وتشجيع المشاريع
المشتركة مع كبرى الشركات المحلية العاملة في الصناعة
بهدف التخلص من المخاطر المشار إليها في دراسة جدوى
قطاع السلع والخدمات في سلسلة القيمة التعدينية الناشئة

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•تشجيع االستثمار ،والحد من مخاطر العرض

•النسبة المئوية للتراخيص التي
تم الموافقة عليها ضمن اإلطار
الزمني المحدد ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

•إنشاء شركة لخدمات التعدين تحت إشراف هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية لتقديم الخدمات الحيوية الالزمة
لتطوير قطاع التعدين في المملكة

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•زيادة إجمالي اإلنفاق على عمليات االستكشاف،
وضمان الربحية واالستدامة طويلة األجل لشركة
قطاع خدمات التعدين

•استثمارات القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•الحفاظ على نمو القطاع ،والحد من تأثير إصالح
أسعار الطاقة ،وضمان حصول المستثمرين على
الطاقة

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين

•زيادة الوضوح بشأن توافر البنية التحتية والقدرة
على التشارك بين مختلف الجهات ،من أجل تجنب
االزدواجية ورفع مستوى االنتفاع

•رضا القطاع الخاص عن الخدمات
المقدمة من قبل الجهات
المعنية

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين

تعزيز هيكل
الصناعة لتعزيز
تنمية القطاع

M-12-31-028

تعزيز
مساهمة
اإليرادات
المالية
للقطاع

 M-12-01-029ضمان أسعار طاقة
منافسة

•ضمان توافر الطاقة بأسعار تنافسية لسالسل القيمة
التعدينية

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-34-030تحديث خطط تطوير
البنية األساسية على
نطاق واسع بالمملكة

•تمكين تطوير سالسل القيمة التعدينية من خالل إطالع
الجهات المسئولة عن مشاريع البنية التحتية الالزمة التي
يتم إنشاؤها أو تشغيلها من قبل جهات ال تتبع وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية (وكالة الوزارة للثروة المعدنية)،
على كافة خطط القطاع

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

تعزيز دراسة
الجدوى
االقتصادية

 M-12-34-031إنشاء البنية التحتية
المشتركة لقطاع
التعدين ()SPV

•تمكين تطوير قطاع التعدين في المملكة من خالل االستثمار
في البنية التحتية االستراتيجية لتيسير إعداد دراسات
الجدوى من قبل المستثمرين مع تحقيق عوائد تتناسب مع
معدالت المخاطر

وكالة الوزارة للثروة
المعدنية

•األثر االقتصادي  -الناتج المحلي اإلجمالي وخلق
فرص العمل المتوقعة

تحسين
المنافع
االجتماعية
لسلسلة
القيمة

 M-12-34-033توجيه عملية السعودة
على المدى البعيد
ودعم النمو على
المدى القصير

•ضمان نقل المعرفة والمهارات إلى السعوديين ليحلوا
محل الوافدين والوصول إلى طموحات القطاع فيما يخص
السعودة

وكالة الوزارة للثروة
المعدنية

•رفع وتحسين مستويات السعودة على مستوى
القطاع

•استثمارات القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،ورضا القطاع
الخاص عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات المعنية

تعزيز صالحية
دراسة
الجدوى

 M-12-31-034إنشاء مركز للتميز
في قطاع التعدين
والصناعات المعدنية

•تعزيز أداء إرشادات البيئة والصحة والسالمة على مستوى
القطاع من خالل تقديم أفضل الدورات التدريبية المتخصصة
•تخفيض التكلفة لوضع آليات جديدة لالستفادة من الرواسب
المعقدة
•تعزيز الخدمات االستشارية التقنية المقدمة

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•رفع وتحسين مستويات السعودة على مستوى
القطاع

•رضا القطاع الخاص عن الخدمات
المقدمة من قبل الجهات
المعنية

.5ج اختيار المبادرات المحورية لقطاع التعدين
رقم المبادرة

اسم المبادرات المحورية

M-12-٣١-٠٠٩

إطالق برنامج االستكشاف
المسرع للرواسب الواعدة
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الوصف
• االنتقال بالتوقعات المحددة للثروات المعدنية (والتي سيتم
الحقا) إلى المستوى التالي من التقدم ،وتطوير
تحديدها
ً
الجيولوجيين السعوديين على مستوى استكشاف المكامن
(الرواسب الواعدة)
•تحفيز إنشاء الشركات الصغيرة من خالل التدريب وتوفير رؤى
حول توقعات محددة واعدة

األثر المتوقع
•زيادة اإلنفاق على عمليات االستكشاف لتحسين مستوى الثقة فيما يتعلق بالمعرفة المرتبطة بكل نوع من المعادن
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قسم  :5قطاع
الخدمات اللوجستية
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نهدف إلى رفع حجم
الصادرات إلى تريليون ريال
سعودي

 .2التطلعات

(قطاع الخدمات اللوجستية -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)
ميناء جدة اإلسالمي

276

277

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

.2أ طموحنا في قطاع الخدمات اللوجستية 2030
تتمتــع المملكــة بموقــع جغرافــي اســتراتيجي بيــن الشــرق والغــرب وتقــع علــى طــول واحــد
مثاليــا لخدمــة
موقعــا
مــن طــرق التجــارة الرئيســية فــي حــوض البحــر األحمــر .وتحتــل المملكــة
ّ
ً
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ومنطقــة غــرب أفريقيــا ،ممــا يجعلهــا قريبــة مــن تلــك
ـتفيدة مــن بنيــة تحتيــة قــادرة علــى خدمــة هــذه الســوق طــورت بإشــراف وتوجيه
األســواق ،مسـ
َ
دائمــا للمســتقبل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المملكــة
ـع
ـ
تتطل
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
الحكيم
ـة
ـ
قيــادة المملك
ً
هــي أكبــر أســواق منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي وأحــدى أهــم األســواق االســتهالكية
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتمتلــك الطمــوح القــوي واإلمكانــات المتميــزة
التــي تأهلهــا للتطــور.
بالرغــم مــن ذلــك ،لــم تســتغل المملكــة حتــى االن كامــل قدراتهــا وميزاتهــا .بحيــث نجــد الخدمــات
اللوجيســيتة غيــر متطــورة مقارنــة مــع الــدول الرائــدة فــي العالــم ،وقــد احتلــت المملكــة المرتبة
 52فــي عــام  2016فــي مؤشــر أداء الخدمــات اللوجســتية ،مــا يــدل علــى وجــود مجــال واســع
للتطويــر .وحــددت رؤيــة المملكــة  2030إمكانــات المملكــة وضــرورة اتخــاذ إجــراء فــوري ،ومــن
ثــم تــم تكليــف الجهــات المســئولة بتحقيــق هــدف طمــوح يتمثــل فــي تحويــل المملكــة إلــى
مركــز عالمــي وتنافســي للخدمــات اللوجســتية يمكــن أن يخــدم الســوق اإلقليميــة والمحليــة،
بــل وتحــول المملكــة إلــى الوجهــة المفضلــة للشــركات اللوجســتية الهادفــة لالســتثمار فــي
المنطقــة.

الطمــوح أن تحقــق المملكــة أهدافهــا فــي رؤيــة  2030بــأن تصبــح مركــزا لوجســتيا
عالميــا وذلــك مــن خــال تحقيــق مــا يلــي:
•توفير خدمات النقل اللوجستي التنافسية
•وضع معايير عالية للشحن والتخزين
•تيسير أنظمة الحجز والتتبع
•تحسين اإلجراءات الجمركية
•التكامل بين شركات النقل الوطنية والدولية
•تكامل البنية التحتية القائمة والجديدة وتعظيم الفائدة منها

وقــد قامــت كافــة الجهــات المســئولة فــي وزارة النقــل وهيئــة الموانــئ الســعودية وهيئــة
الجمــارك الســعودية ووزارة االقتصــاد والتخطيــط والجهــات األخــرى ذات العالقــة بتوحيــد
جهودهــا لوضــع خطــة والبــدء فــي تنفيذهــا .تمثلــت أولى الخطــوات في دراســة الوضع الحالي
مــن خــال تقييــم عــدة خصائــص للخدمــات اللوجســتية فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل
المثــال "ســهولة ترتيــب الشــحنات الدوليــة" و "عمليــات الفســح الجمركــي" و "جهوزيــة البنيــة
التحتيــة" و "القــدرة علــى تتبــع الشــحنات" .وقــد تــم جمــع معلومــات مــن دراســات عديــدة ســابقة
ومــن اجتماعــات مــع القطــاع الخــاص لحصــر التحديــات .وفضـ ًـا عــن ذلــك ،تمــت دراســة الممارســات
الرائــدة علــى مســتوى العالــم للخــروج بعــدد مــن المشــاريع الضروريــة لتحقيــق الرؤيــة،
نتيجــة العمــل هــي خريطــة طريــق تضمنــت المشــاريع التــي تتنــاول أهــم التحديــات ،باإلضافــة
إلــى مشــاريع طويلــة األمــد لضمــان تنافســية القطــاع وجاذبيتــه لألطــراف المحليــة والعالميــة
فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية .وقــد تــم اعتمــاد خريطــة الطريــق مــن لجنــة وزاريــة تمثــل
معظــم الــوزارات وتــم تكويــن لجنــة تنفيذيــة لإلشــراف علــى تنفيــذ خريطــة الطريــق مــع التركيــز
علــى المشــاريع االكثــر تأثيـ ًـرا.
بــدأت اللجنــة التنفيذيــة بالعمــل منــذ أكثــر مــن عــام علــى تنفيــذ الخطــة مــن خــال خارطــة طريــق
تشــمل المشــاريع الرئيســية والتي هي اآلن جزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجســتية .إن خارطــة الطريــق تتنــاول التحديــات الرئيســية بدايــة مــن تحســين عمليــات الفســح
الجمركــي إلــى تحديــث القوانيــن وأتمتــة الخدمــات ودراســة تمويــل األطــراف الفاعلــة فــي مجال
الخدمــات اللوجســتية وتطويــر الموانــئ البحريــة والمطــارات ،وعلــى نطــاق أوســع ،خصخصــة
أصــول الخدمــات اللوجســتية وإصــاح الكيانــات المختلفــة لضمــان كفاءتهــا وتنافســيتها.
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يعمل البرنامج على تهيئة
العوامل والظروف التي
تساهم في جعل المملكة
مركزا عالميا للخدمات
اللوجستية بمميزات
تنافسية ،بما يشمل تحسين
البنية التحتية وشبكة
المواصالت والمنافذ الجوية
والبرية والبحرية وتطوير
شبكة توزيع داخلية فعالة.

 .3الوضع الحالي

(قطاع الخدمات اللوجستية -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)
الطريق الدائري بمدينة الباحة
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.3أ التحديات األساسية
عددا من التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها ،ومنها:
يواجه القطاع
ً

الشحنات
الدولية

•فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات اللوجســتية عــن طريــق الموانــئ والمطــارات
والخدمــات اللوجســتية عــن طريــق البــر (تدفــق البضائــع) :طــول المــدة
الزمنيــة المســتغرقة إلنهــاء عمليــة االســتيراد

المنافذ
الحدودية/
الجمارك

•طــول فتــرة عمليــات التخليــص الجمركــي بغــض النظرعــن وجــود تفتيــش
مــادي مــن عدمــه.
ماديــا كنتيجــة لتطبيــق
•النســبة المرتفعــة للشــحنات التــي يتــم تفتيشــها
ً
السياســات األمنيــة الصارمــة.

الجودة
والكفاءة

•ندرة وجود مزودي الخدمات اللوجستية المؤهلين.
•يستغرق الحصول على الترخيص فترات طويلة ،وال يتبع نسق ًا واحد ًا.
•عــدم وجــود اللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة بمواصفــات ومعاييــر
ا لمســتو د عا ت .
•العمليات المعقدة والعدد الكبير من الوثائق المطلوبة لنقل البضائع.

الدقة
الزمنية

•تأثير اإلجراءات األمنية المتبعة على الكفاءة التشغيلية.
•عــدم اســتخدام معاييــر تخليــص جمركيــة موحــدة فــي النقــاط الحدوديــة
المختلفــة.

البنية
التحتية

•يتطلــب تخطيــط البنيــة التحتيــة علــى المســتوى الوطنــي التركيــز علــى
منظومــة متعــددة األعمــال لحركــة النقــل واإلمــدادات اللوجســتية.
•تأخــر فــي عمليــات الصيانــة فــي مختلــف أنحــاء شــبكة الطــرق ممــا يــؤدي
إلــى ســوء البنيــة التحتيــة للنقــل.
•محدوديــة التكامــل بيــن وســائل النقــل المختلفــة لتعزيــز الحركــة الفعالــة
لألشــخاص والبضائــع داخــل المملكــة وخارجهــا.
•تنســيق محــدود بيــن وســائل النقــل ممــا يقلــل مــن التواصــل بيــن مختلــف
الوســائل ويضعــف كفــاءة بنيــة النقــل التحتيــة القائمــة.
•المنافسة اإلقليمية الستقطاب رأس المال (واالستثمار األجنبي المباشر).
•عــدم اســتثمار القطــاع الخــاص فــي القطــاع ممــا يحــد مــن ربحيتــه الماليــة
ويتطلــب دعمــا حكوميــا متواصــا.

المتابعة
والتتبع

•الحاجة إلى وجود نظام متكامل ومتعدد األشكال للمتابعة والتتبع
•ازدواجيــة البيانــات والجهــود تتســبب فــي وقــت أطــول للتصديــر مــع ازدحــام
فــي حركــة الصــادرات.
•تزايــد اســتخدام شــحن البضائــع عبــر الحاويــات يتطلــب المزيــد مــن التواصــل
بيــن الجهــات المعنيــة.

.3ب الجهود الحالية
ضخــت المملكــة اســتثمارات كبيــرة فــي قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية (أكثــر مــن  400مليــار
ّ
التحتيــة لتطوير
ـة فــي مشــروعات البنيــة
ريــال ســعودي فــي الســنوات العشــر الماضيــة) ،وخاصـ ً
ّ
أدى إلــى شــبكة قويــة تتمتع
ـا
ـ
مم
ـارات،
ـ
الطــرق ،والموانــئ ،وخطــوط الســكك الحديديــة ،والمط
ّ
بتغطيــة وقــدرة كافيــة.
ــدا لتحســين عملياتــه ،حيــث ســجل حصــة متزايــدة مــن ســوق الشــحن
وكان أداء القطــاع ّ
جي ً
الترانزيــت اإلقليمــي ( ٪90+مــن تجــارة البحــر األحمــر علــى ســبيل المثــال) ،فخفــف االزدحــام عــن
التعطــل فــي
وأدى إلــى تبســيط عمليــات االســتيراد/التصدير ( ٪25-10خفــض فــي زمــن
المــدن،
ّ
ّ
معظــم الموانــئ) ،وحــرر ســعة الشــحن الجــوي.
ـورة فــي برنامــج
وتــم تطويــر اســتراتيجيات قطــاع النقــل بمــا يتناســب مــع االســتراتيجيات المطـ ّ
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية .وفضــا عــن ذلــك ،فقــد تــم اتخــاذ خطــوات
لزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص مــن خــال نمــوذج البنــاء ،والتشــغيل ،ونقــل الملكيــة ()BOT
فــي مينــاء جــدة اإلســامي ،ومينــاء الملــك عبداللــه البحــري ،ومطــار المدينــة المنــورة .وتمــت
تحســينات مهمــة فــي الحوكمــة مــع توحيــد الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي والشــركة
الســعودية للخطــوط الحديديــة تحــت مظلــة وزارة النقــل.

ميناء جدة اإلسالمي
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يهدف البرنامج إلى جعل
المملكة منصة فاعلة
للتصديروإعادة التصدير،
ورفع حجم الصادرات إلى
أكثر من تريليون ريال
سعودي بحلول عام .2030

 .4االستراتيجية

(قطاع الخدمات اللوجستية -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)
دوار العلم بمدينة الباحة
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.٤أ استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية
•الملخص التنفيذي
فــي العــام  2015وضمــن إطــار رؤيــة المملكــة  ،2030صــدر عــن مجلــس الشــؤون
ـتي رائـ ٍ
ـد لترســيخ
االقتصاديــة والتنميــة تكليـ ٌـف بتحويــل المملكــة إلــى مرك ـ ٍز لوجسـ ٍ
ّ
موقعهــا فــي «العمــق العربــي واالســامي ،قــوة اســتثمارية رائــدة ،ومحــور ربــط
القــارات الثالثــة».
عــدة وزارات
لجنــة مشــتركة بيــن
علــى ضــوء هــذا التكليــف ،ترأســت وزارة النقــل
ً
ّ
وضعــت اســتراتيجية النقــل والخدمــات اللوجتســية الوطنيــة  .2030تمحــورت األهــداف
االســتراتيجية التــي تــم تحديدهــا بموجــب هــذه االســتراتيجية حــول أربعــة مجــاالت
رئيســية هــي )1 :تحويــل المملكــة إلــى مركـ ٍز لوجســتي )2 ،تعزيــز ســهولة /إمكانيــة
العيــش فــي ســائر أرجــاء المملكــة )3 ،تعزيــز االســتدامة الماليــة ،و )4تحســين أداء
الجهــات العامــة
ٍ
ٍ
لوجســتية
منصــة
 .1تحويــل المملكــة إلــى مركــ ٍز لوجســتي :تحويــل المملكــة إلــى
تدعــم خطــط النمــو الصناعــي وحركــة التصديــر وإعــادة التصديــر ،وترفــع كفــاءة
حركــة التوزيــع المحلــي بمــا يتيــح توصيــل الســلع والمدخــات إلــى الســكان والجهــات
ٍ
تفــوق المملكــة علــى منافســيها
جيــدة ،األمــر الــذي يح ّتــم
الصناعيــة
بكلفــة ّ
ّ
ّ
اإلقليمييــن مــن حيــث ســرعة وكلفــة الشــحن ،وبالتالــي يســتدعي تحســين البنيــة
التحتيــة ،وترشــيد العمليــات واإلجــراءات ،وتحســين جــودة الخدمــات اللوجســتية.
ـدت المملكــة خطــة متكاملــة للبنيــة التحتيــة الالزمــة لتمكيــن
•البنيــة التحتيــة :أعـ ّ
قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية مــن ربــط وتوســيع الحركــة االقتصاديــة فــي
نصــت هــذه الخطــة علــى توســيع ســعة األصــول
ســائر أرجــاء المملكــة .ولقــد ّ
الرئيســية فــي قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية ،وإزالــة نقــاط االختنــاق،
وخدمــة النمــو الســريع فــي حركــة البضائــع والــركاب
•العمليــات واإلجــراءات :تواظــب المملكــة علــى ترشــيد اإلجــراءات الجمركيــة
الحدوديــة مــن أجــل خفــض الوقــت ،والكلفــة فــي عمليــات
وغيرهــا مــن اإلجــراءات
ّ
اســتيراد وتصديــر الســلع .ولقــد تــم تحقيــق عــدد من المكاســب الســريعة المبكرة
حتــى تاريخــه –خفــض المــدة الزمنيــة الالزمــة إلصــدار «تصريــح الفســح» مــن
حوالــي  4.8يــوم فــي فبرايــر  2017إلــى  1.9يــوم فــي مــارس  .2018هــذا وتن ّكــب
المملكــة علــى رقمنــة إجراءاتهــا مــن خــال تطبيــق نظــم إلكترونيــة لمتابعــة
وتتبــع الشــحنات ،وإدارة الجهــات العاملــة فــي المرافــئ والمطــارات (مجتمــع
المرافــئ والمطــارات) ،وإدارة الشــاحنات ،وتســريع وإدارة عمليــات الســداد.
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•جــودة الخدمــات :إصــاح قطــاع النقــل والخدمــات اللوجتســية مــن أجل تحســين جــودة الخدمة
ورفــع مســتوى مشــاركة القطــاع الخــاص بحيــث تــم مؤخـ ًـرا صياغــة تنظيمــات جديــدة للنقــل
البــري والوســطاء مــن أجــل رفــع مســتوى معاييــر الخدمــة وفتــح المجــال أمــام مســتوى
أعلــى مــن المنافســة .تمــت إعــادة هيلكــة قطاعــي الموانــيء وســكك الحديــد مــن أجــل
تمكيــن الرقابــة التنظيميــة المســتقلة وتحســين الكفــاءة التشــغيلية ورفــع مســتوى
ـدة شــركات دوليــة ســوف
مشــاركة القطــاع الخــاص .تـ ّ
ـم فتــح ســوق الشــحن الجــوي أمــام عـ ّ
تــم
تســتثمر فــي تطويــر وتشــغيل منشــآت الشــحن الجــوي القائمــة منهــا والجديــدةّ .
صياغــة اســتراتيجية وطنيــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة الهــدف منهــا تعزيــز ســهولة
ممارســة األعمــال فــي المملكــة واســتقطاب المزيــد مــن االســتثمارات والتجــارة .نحــن اليــوم
ـدة مكاســب ســريعة مبكــرة أخــرى لتحســين تنظيــم المناطــق
بصــدد إطــاق العمــل علــى عـ ّ
القائمــة وإعــادة تصديرهــا ،وتحديــث المناطــق والمــدن االقتصاديــة القائمــة لالرتقــاء بهــا
إلــى مناطــق اقتصاديــة خاصــة
 .2تحســين ســهولة العيــش فــي ســائر أرجــاء المملكــة مــن خــال تعزيــز ســامة النقــل ،والحركيــة
المدنيــة ،واالســتدامة البيئيــة لقطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية.
ـدل حــوادث النقــل وبنــاء األســس الالزمــة لتعزيــز ثقافــة الســامة
•ســامة النقــل :خفــض معـ ّ
مــن خــال تطبيــق برامــج ســامة النقــل علــى مختلــف الوســائل .حبــث ســترفع هــذه البرامــج
معاييــر الســامة ،وســتؤمن شــفافة أكبــر حــول أداء المنظومــة فــي شــق الســامة،
وستســاعد علــى تنميــة القــدرات الالزمــة للوقايــة مــن الحــوادث.
•النقــل الحضــري :خفــض االزدحــام المــروري بشــكل أكبــر مــن خــال تحســين النقــل الحضــري،
وســيتحقق هــذا األمــر مــن خــال االســتثمار فــي نظــم النقــل العــام فــي المــدن الكبــرى
ّ
ومــن خــال الترويــج للسياســات التــي تــؤدي إلــى خفــض الطلــب علــى المركبــات الخاصــة
وتحفِّ ــز علــى اســتخدام النقــل العــام بشــكل أكبــر.
•االســتدامة البيئيــة :خفــض األثــر البيئــي لقطــاع النقــل والخدمــات اللوجتســية مــن خــال وضــع
معاييــر لكفــاءة الطاقــة ،وتحديــد مســتهدفات واضحــة لمســتويات االنبعاثــات ،والترويــج
القتنــاء واســتخدام المركبــات الصديقــة للبيئــة.

287

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

 .3تعزيــز االســتدامة الماليــة :لقطــاع النقــل والخدمــات اللوجتســية مــن خــال تعزيز اســتخدام
وتطويــر األصــول (البنيــة التحتيــة) الالزمــة وتعزيز مشــاركة القطــاع الخاص
•تطويــر واســتخدام األصــول :رفــع مســتوى األداء المالــي والتشــغيلي ألصولهــا،
وســتكون كلفــة الملكيــة عنــد أفضــل مســتوياتها عــن طريــق تســليم األصــول الجديــدة
بشــكل فعــال واســتخدام وصيانــة األصــول القائمــة بكفــاءة.
•مشــاركة القطــاع الخــاص :رفــع مســتوى مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تمويــل ،وتطويــر،
وتشــغيل البنيــة التحتيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية مــن خــال بلورة وتســويق عقود
امتيــاز وفــرص شــراكة مــع القطــاع الخــاص تتســم بالشــفافية والجاذبية.
 .4تحســين أداء الجهــات العامــة :تطبيــق حوكمــة جديــدة علــى قطــاع النقــل والخدمــات
اللوجســتية ،وســتبني مؤسســات تر ّكــز علــى خدمــة العميــل قــادرة علــى التماشــي مــع
التغييــرات والتطــورات.
•الحوكمــة :تحســين حوكمــة القطــاع مــن خــال فصــل الــدور التنظيمــي عــن الــدور
التشــغيلي وملكيــة األصــول .ســتكون كل جهــة ناظمــة عبــارة عــن جهــة مســتقلة ترفــع
تقاريرهــا إلــى وزارة النقــل .أمــا الجهــات المالكــة لألصــول المســتقلة هــي األخــرى
فســيكون دورهــا تطويــر وصيانــة وتشــغيل البنيــة التحتيــة لــكل نــوع مــن أنــواع وســائل
النقــل (بشــكل مباشــر أو مــن خــال عقــود االمتيــاز) وترفــع تقاريرهــا إلــى وزارة النقــل.
•بنــاء المؤسســات :تحســين المؤسســات العاملــة فــي القطــاع مــن خــال تعزيــز التعــاون
ـتطور
فــي مــا بينهــا ،وتوجيههــا إلــى التركيــز علــى األداء وعلــى احتياجــات العمــاء .سـ
ِّ
هــذه المؤسســات القــدرات الالزمــة وتعتمــد التطــورات التقنيــة المفيــدة للقطــاع.

ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام
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•االستراتيجية

العناصر الرئيسية لجعل المملكة مركز لوجستي رائد

تتناول استراتيجية الخدمات اللوجستية تحديات القطاع في ضوء ثالث أبعاد رئيسية هي:

األهداف

1.1الطموحات االقتصادية للمملكة والتي تم تعريفها في رؤية .2030
2.2المنافسة على لعب دور المركز اإلقليمي للخدمات اللوجستية من الدول المجاورة.
3.3التوجهات المستقبلية العالمية التي تؤثر على القطاع ومنها:
•زيــادة اســتخدام المركبــات صديقــة البيئــة (مثــل الســيارات الكهربيــة) والمركبــات ذاتيــة
القيــادة.

منصة للتصدير تتسم بالكفاءة
تتحول المملكة إلى
أن
ّ
ّ
والقدرة على وضع التقديرات الصحيحة وتوفير السعة
والقدرات المناسبة لتالفي الهدر ،وذلك من أجل دعم
التنوع الصناعي الكلي في المملكة
استراتيجية
ّ

منصة تصدير

•استخدام البيانات الكبيرة ( )Big Dataلتحليل معدالت تدفق الركاب.
•استخدام النقل فائقة السرعة (والسيما في مجال السكك الحديدية).
•أتمتة وتخصيص إدارة المراسي في القطاع البحري.

منصة إقليمية
ّ
(إلعادة
التصدير)

تتحول المملكة إلى مرك ٍز إقليمي للتوزيع في منطقة
أن
ّ
يقدم أسعار أدنى وسرعة أكبر
الخليج وشرق أفريقيا،
ّ
مقارنة بالمنافسين
ً

•تتبع مباشر ولحظي للبضائع واألشخاص في المطارات.
بد للمملكة
تطمــح االســتراتيجية إلــى جعــل المملكــة مركز ًا رائــد ًا
ً
إقليميا للخدمات اللوجســتية ،ال ّ
منصــة كــفء للتصديــر ومن أن تعـ ّـزز نظام التوزيــع الداخلي المحلي.
ـول إلــى ّ
مــن أن تتحـ ّ

الربط الداخلي
المحلي

أن تتم ّتع المملكة بنظام توزيع كثير التفرعات يسمح بتوزيع
جيدة ما بين التمركزات السكانية
السلع والمدخالت بكلفة ّ
الحالية والمناطق المستهدفة بخطط التنمية.

ٍ
التفــوق
بــد للمملكــة مــن
رائــد
لتتحــول المملكــة إلــى مركــ ٍز
ً
ّ
ّ
إقليميــا للخدمــات اللوجســتية ،ال ّ
والتتبــع
علــى منافســيها مــن حيــث ســرعة وكلفــة الشــحن ،وأن تضاهيهــا فــي خدمــات المتابعــة
ّ
التكلفة

منصة تصدير

منصة إقليمية
ّ
(إلعادة التصدير)

الربط الداخلي المحلي

290

 %14نسبة االنخفاض
في كلفة التصدير
(من  3،089ريال سعودي/
وحدة مكافئة لعشرين قدم
في العام )2016
 %12نسبة االنخفاض
في كلفة إعادة التصدير
(من  11،214ريال سعودي/
وحدة مكافئة لعشرين قدم
في العام )2016

الوقت

 5أيام االنخفاض في
زمن التصدير
(من  7أيام في
العام )2016

 5ايام االنخفاض في
زمن االستيراد
 %27نسبة االنخفاض
(من  7أيام في
في كلفة االستيراد(من 2،294
العام )2016
ريال سعودي/
وحدة مكافئة لعشرين قدم
في العام )2016

المتابعة والتتبع

وتتبع
 %1القدرة على متابعة
ّ
الحاويات في المرافئ1
(من  %0في العام )2016

 %100رقمنة التصاريح
الجمركية2
(من  %25في العام )2016
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ـد للمملكــة مــن تحســين بنيتهــا التحتيــة ،وترشــيد
لتحقيــق مســتهدفات األداء اللوجســتي ،ال بـ ّ
إجراءاتهــا الحدوديــة ،وتحســين مســتوى خدماتهــا اللوجســتية.

ج .جودة الخدمة (إصالح القطاع) – المبادرات الرئيسية

محركات تحسين قطاع النقل والخدمات اللوجتسة في المملكة
ّ

تعمــل المملكــة علــى إصــاح قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية (مختلــف وســائل النقــل
والخدمــات اللوجســتية) مــن أجــل تحســين جــودة الخدمــة وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص

أ .البنية التحتية

ســعة بعــض األصــول الرئيســية فــي قطــاع النقــل والخدمــات
توســيع
ّ
اللوجســتية مــن أجــل إزالــة نقــاط االختنــاق ،وخدمــة النمــو الســريع قــي حركــة
نقــل البضائــع والــركاب

المبادرة

المحركات الرئيسية
المشاريع أو
ّ

تحسين التنظيمات

•تحسين وإنفاذ تنظيمات قطاع الشحن البري
•إتاحة دور الوسيط الجمركي أمام الالعبين في المجال الصناعي
واللوجستي
•تحسين نظام مناطق اإليداع

إصالح قطاع الموانئ البحرية

•مراجعة إطار عقود االمتياز لتعزيز جاذبيتها
•تأسيس جهة ناظمة مستقلّة

تحويل قطاع سكك الحديد

•دمج وخصخصة تشغيل سكك الحديد
•دمج ملكية وإدارة األصول

تحرير النقل الجوي للبضائع

• توفير فرصة شراكة مع القطاع الخاص وعقود امتياز في مجال تنمية
وتشغيل منشآت الشحن الجوي

المناطق االقتصادية الخاصة

•ترقية المناطق االقتصادية القائمة ومناطق اإليداع إلى مناطق اقتصادية
خاصة
•تأسيس مناطق اقتصادية خاصة جديدة

التسويق في صفوف القطاع
الخاص

•عروض ترويجية لمناقشة التقدم وجمع المرئيات من القطاع الخاص
منصات التواصل االجتماعي)
•حملة تواصل متكاملة (المجالت،
ّ

باإلضافــة إلــى تحســين البنيــة التحتيــة الماديــة ،تواظــب المملكــة علــى ترشــيد وأتمتــة إجــراءات
المعابــر الحدوديــة والخدمــات اللوجســتية

تمويل الجهات اللوجستية

•تطبيق أليات التمويل (برامج القروض المنخفضة الكلفة ،برامج ضمان
القروض)

المبادرة

تنمية رأس المال البشري

•إعداد برامج شهادات عليا وتدريب مهني

ب .الجمارك والعمليات/اإلجراءات

ترشــيد وأتمتمــة اإلجــراءات الحدوديــة واللوجســتية مــن أجــل خفــض زمــن
وكلفــة الشــحن

ج .جودة الخدمات

تحســين حوكمــة وتنظيمــات القطــاع وتشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص مــن
أجــل رفــع مســتوى خدمــة النقــل والخدمــات اللوجســتية

ب .الجمارك والعمليات/اإلجراءات

اعتماد النظام اإللكتروني

ترشيد إجراءات االستيراد  /التصدير

المحركات الرئيسية
المشاريع أو
ّ
تحسين النقل الحضري ،بما في ذلك الحد من االزدحام

مستـــوى ازدحام المـــدن (عدد الــسـاعات الـمــســتـــغرقـة
في االزدحام)

خفض عدد المستندات الالزمة الستيراد  /تصدير السلع

إتاحة أمام الجهات المستوردة إمكانية تتبع شحنتتهم
(حالة التقدم ،الموقع)

إتاحة إمكانية تقديم مستندات االستيراد  /التصدير بالوسائط
اإللكترونية

نظم إدارة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات
(مجتمع الموانئ والمطارات)

إرسال اإلشعارات إلى الوسطاء الجمركيين بالوسائط
اإللكترونية

تتبع الشاحنات
تطبيق نظام ّ

الدمج اإللكتروني للبيانات

تطبيق نظام إلدارة وتحديد مواعيد الشاحنات في
الموانئ البحرية

تحسين عملية إدارة المخاطر

تطبيق نظام المحفظة الذكية لتسريع عملية السداد
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تــم وضــع مجموعــة مــن مؤشــرات األداء الرئيســية لســتة مــن األهــداف االســتراتيجية الرئيســية
مــع تحديــد مســتهدفات عــام ( ٢٠٢٠انظــر الشــكل  ٥أدنــاه):

المستهدفات
أهداف األداء

المقياس المستهدف

داخليا
التأكد من وجود صالت كفء وفعالة
ّ
وخارجيا (خارج المملكة) مع
(داخل المملكة)
ّ
المراكز السكانية ومراكز سالسل القيمة ذات
األولوية

درجــــــة الـمــؤشــــر الـدولـــي لألداء
اللوجستـــي (( )LPIتصنيف )2015

3.16
()52

الحد من معدل حوادث ووفيات النقل وخلق
أساس ثقافة متوجهة للسالمة

الوفيــــات  /اإلصابـــات لكــل 100,000
من السكان

26

20

تحسين النقل الحضري ،بما في ذلك الحد من
االزدحام

مستـــوى ازدحام المـــدن (عدد
الــســــاعــــــــات الـمــســتـــغرقــــــة في
االزدحام)1

23.5

15

الحد من التأثير السلبي للقطاعات على البيئة؛
والحد بصفة خاصة من استهالك الطاقة

اسـتـهــــالك قـطـــــاع الـنقل للطاقة:
طن نفط مكافئ لكل فرد من
السكان

1.42

1.32

ترشيد التكلفة الكلية لملكية أصول النقل
من خالل التسليم الفعال لألصول الجديدة
واستخدام وصيانة األصول الموجودة بكفاءة

 %للمشروعـــات الـتـي حدثـــت بها
زيادة في التكاليف

يحدد الحق ًا

%50

 %للمشروعـــات التـي تأخـــرت بأكثـــر
من %20

%60

%50

 %لمشاركة القطاع الخاص في
التطـويـر والـتـشـغـيـــل3

%4

%10

زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ
وتشغيل أصول النقل

خط األساس

2020
3.38
()38

•ترابط االستراتيجية
لقــد تمــت مواءمــة اســتراتيجية الخدمــات اللوجســتية -وبصفــة خاصــة المخطــط العــام للنقــل-
مــع االســتراتيجيات والخطــط المختلفــة لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
لتلبيــة احتياجــات القطــاع فــي المواقــع وعبــر الوســائل المختلفــة (انظــر األشــكال  ٦-٩أدنــاه).
و قــد أظهــر المخطــط العــام -مــع األخــذ فــي االعتبــار المشــاريع المســتقبلية المخطــط لهــا -أن
كفــاءات البنيــة التحتيــة المســتقبلية لقطــاع النقــل ســتكون كافيــة لتغطيــة احتياجــات المملكــة
والخطــط المختلفــة الســتراتيجيات البرنامــج (انظــر الملحــق).
اللوجســتية إلــى تحقيــق مبتغــى رؤيــة
الوطنيــة للنقــل والخدمــات
االســتراتيجية
تهــدف
ّ
ّ
ّ
حققــت المملكــة اليــوم
 2030بتحويــل المملكــة إلــى "محــورٍ يربــط القــارات الثالثــة" وقــد قــد ّ
ـددا مــن المكاســب الســريعة المبكــرة
عـ ً

اللوجستية
أهداف االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات
ّ

تحسين بنيتنا التحتية

خفض كلفة الشحن
خفض زمن االستيراد
/التصدير

من
خالل

ترشيد وأتمتة
العمليات  /اإلجراءات

الشكل  :1-4األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية

تعزيز شفافية
سلسلة التوريد

294

إصالح القطاع

تحسين أداء الجهات
العامة من خالل

•إصالح حوكمة القطاع
•بناء ثقافة التركيز على األدء واحتياجات العمالء
•تطوير القدرات من أجل ضمان المستقبل

تعزيز االستدامة المالية
من خالل

•تطوير واستخدام وصيانة األصول بكفاءة
•تعزيز مشاركة القطاع الخاص

تعزيز سهولة  /إمكانية
العيش من خالل

•تعزيز سالمة النقل
•تحسين الحركية المدنية
•دعم االستدامة البيئية
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.4ب االعتبارات االستراتيجية

تحققت حتى تاريخه
المكاسب المبكرة التي
ّ
تحسين أداء الجهات العامة من خالل
زمن االنتظار
(باأليام)

المستندات الالزمة
االستيراد
فبراير
2017

12

مارس
2018

2

التصريح الجمركي
(باأليام)

التصدير
8

14

2

%83-

%75-

6.4

4.8
%54-

1,9

%60-

ورقمنتها ...
إلكترونيا
نسبة التصاريح المقدمة
ً

نسبة التصاريح المقدمة قبل وصول
السفينة

%280+

فبراير
2017

وقــد عـ ّـزز االتجــاه الجديــد الــذي حددتــه رؤيــة  2030بشــكل ملحــوظ التعــاون بيــن الجهــات العامة.
كمنســق وحــارس للقطــاع
وعلــى نحــول مماثــل ،ســتزيد وزارة النقــل فــي إطــار مكانتهــا الجديــدة
ّ
التعــاون والتنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع النقــل مــن أجــل تحســين أدائــه اإلجمالــي.
وتتمثــل إحــدى المبــادرات الرئيســية ضمــن اإلســتراتيجية الوطنيــة للنقــل  2030الداعمــة لهــذه
ـدد
المقاربــة الجديــدة فــي تطويــر خطــة رئيســية متكاملــة متعــددة الوســائط لقطــاع النقــل .وتحـ ّ
تــم
الخطــة الرئيســية للنقــل العــام التوجــه العــام لتطويــر شــبكة النقــل فــي المملكــة .وقــد ّ
إعدادهــا بموجــب تنســيق كبيــر بيــن مختلــف منظمــات النقــل ،مــع األخــذ فــي الحســبان الخطــط
القائمــة الخاصــة بالوســائط مــن وجهــة نظــر أشــمل إزاء الفائــدة اإلجماليــة للدولــة وتنميتهــا
االجتماعية-االقتصاديــة.

%327+

%11

%25

مارس
2018

ـم اإلعــداد إلســتراتيجية الوســائط والتخطيــط ألصــول نقــل جديــدة خاصــة
فــي الماضــي ،كان يتـ ّ
بمختلــف وســائط النقــل بشــكل مســتقل ،مــا أســفر عــن تكامــل دون األمثــل للوســائط وعــن
تقويــض تطويــر قــدرات لوجســتية متقدمــة فــي أرجــاء المملكــة.

%47

%95
تطبيق نظام إدارة الجهات العاملة في الموانئ

يتم العمل على إصالح التنظيمات

الشاحنات

الوسطاء الجمركيون

مناطق اإليداع

مع تزايد الخصخصة ...

تشغيل سكك الحديد
296

محطات الموانئ البحرية

الشحن الجوي
297

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

ـم جمــع كافــة خطــط التوســع المســتقبلية ووضــع أطرهــا لتحديــد األثــر األمثــل لشــبكة النقــل
تـ ّ
المســتقبلية في الســعودية

ـم دمــج خطــط تطويــر قطــاع الخدمــات اللوجســتية مــع مختلــف المكونــات فــي إطــار برنامج
وقــد تـ ّ
تطويــر الصناعــة الوطنية والخدمات اللوجســتية:

•التعدين:

مطارات

طرق
•أكثر من  10مشاريع ضخمة قائمة
•تطوير/توسعة أكثر من 25
طريق رئيسي
•تطوير/توسعة أكثر من 60
طريق فرعي
•تطوير/إنجاز أكثر من  6طرق
دائرية

سيتم بناء أكثر من  5مطارات
•
ّ
•سوف تتلقى المطارات ترخيص
من الهيئة العامة للطيران
المدني
•ستتم توسعة أكثر من  20مطار

واجهات
 19نقطة تقاطع متعددة
الوسائط لطرق السكك الحديدية
للشحن

مســتفيدا
تتوقــع رؤيــة  2030أن يصبــح تطويــر قطــاع التعديــن الركيــزة الثالثــة لالقتصــاد،
ّ
ً
ويتوقــف التطويــر الحالــي
مــن المكامــن الكبيــرة المتوافــرة ،األكبــر فــي منطقــة الخليــج.
ّ
والمســتقبلي لقطــاع التعديــن علــى وســائط نقــل فعالــة وكفــوءة مــن أجــل دعــم وتعزيــز
تنافســية سلســلة القيمــة .ثمــة مواءمــة بشــأن متطلبــات البنيــة التحتيــة ،بمــا فــي ذلــك
تقريبــا) ،ســكك حديديــة ،قــدرة
طــرق (شــبكة إضافيــة يتــراوح طولهــا بيــن  3200- 2200كــم
ً
الموانــئ البحريــة ،مهابــط طائــرات جديــدة وأرض صناعيــة.

•الصناعة:

تركــز المملكــة علــى نحــو متزايــد علــى زيــادة األنشــطة الصناعيــة المحليــة مــن أجــل تنويــع
ـم تحليــل تطويــر األنشــطة
اقتصادهــا ودعــم التوظيــف علــى المســتوى المحلــي .وقــد تـ ّ
(مثــا "مــدن" و الهيئــة
التوســع المســتقبلية لجهــات فاعلــة رئيســية
الصناعيــة وخطــط
ً
ّ
الملكيــة للجبيــل وينبــع) مــن أجــل فهــم الطلــب المســتقبلي علــى حركــة النقــل وتحديــد
التدخــات .وفضـ ًـا عــن إجمالــي متطلبــات البنيــة التحتيــة ،ستســتفيد قطاعــات محــددة ،علــى
غــرار صناعــة المــواد الغذائيــة ،مــن تطويــر شــبكة التوزيــع (التركيــز علــى سالســل التبريــد)
فــي المملكــة والمنطقــة.

•المناطق االقتصادية الخاصة:

تســاعد المناطــق االقتصاديــة الخاصــة علــى معالجــة عــدد مــن المهــام الخاصــة بالقطــاع،
ويمكــن أن تشــمل إنشــاء مرفــأ ومخــازن للمركبــات الناقلــة للســيارات مــن أجــل تعزيــز كفــاءة
الخدمــات اللوجســتية وإنشــاء مراكــز لوجســتية.

توسعة  3محطات للشحن الجوي
محطتا شحن جوي جديدتان

•الثورة الصناعية الرابعة:

سكك حديدية
•خطوط سكك حديدية مخطط
لها للشحنات والركاب يتجاوز
طولها أكثر من  2,000كيلومتر
•أكثر من  20محطة ركاب مخطط
لها في أرجاء المملكة

مـوانـــــئ
•زيادة مزمعة لقدرة الموانئ
على مناولة الحاويات بأكثر
من  ٥٥مليون وحدة مساوية
لعشرين قدم ًا
•زيادة مزمعة في قدرة الموانئ
على شحن بضائع سائبة جافة
بحوالي  30مليون طن
•زيادة مزمعة في قدرة الموانئ
على شحن البضائع العامة
بحوالي  5ماليين طن

متوائمــة مــع مبــادرات موضوعيــة وحــاالت اســتخدام لمواصلــة تحريــر إمكانــات قطــاع
الخدمــات اللوجســتية (أكثــر مــن  15حالــة اســتخدام بمــا فيهــا حاويــات ذكيــة ،إدارة ذكيــة
لحركــة المــرور ،موانــئ بمســاعدة تقنيــة ،رقمنــة الجمــارك).

•المحتوى المحلي:

دمــج وتكامــل المبــادرات والفــرص المرتبطــة بالمحتــوى المحلي مع باقي مكونــات البرنامج.
ـم تحديــد فــرص لزيــادة المحتــوى المحلــي فــي كامــل قطــاع الخدمــات اللوجســتية (مثـ ًـا
تـ ّ
معــدات مرتبطــة بمشــاريع الســكك الحديديــة والمتــرو).

المصدر :وزارة النقل  -وكالة الطرق ،الشركة السعودية للخطوط الحديدية ،المؤسسة العامة للخطوط السعودية ،الهيئة العامة للطيران
المدني ،الهيئة العامة للموانئ
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زيادة مساهمة
القطاع اللوجستي
في الناتج المحلي
اإلجمالي بحوالي
 160مليار ريال
سعودي

 .5محفظة المبادرات

(قطاع الخدمات اللوجستية -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)
ميناء جدة اإلسالمي
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.5أ محفظة المبادرات
رقــــــــــــــم
الـركـيـــزة
االسـتـراتيجيـة /المبادرة
الـقـطـــاع

اسـم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

الخدمات
اللوجستية

L-١٤-٠٥-449

إعداد استراتيجية متكاملة
لقطاع النقل والهيكل
الحاكم له

•وضع مخطط متكامل لكافة قطاعات النقل وتحديث
استراتيجية النقل الوطنية وتطوير حوكمة القطاع

وزارة النقل

•زيادة القدرة على ترابط النقل متعدد الوسائط
أمام الركاب والسلع من أجل تلبية حاجات النقل
في المملكة على األمدين المتوسط والطويل.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١٤-٠٥-448

دعم تنفيذ مبادرات
استراتيجية النقل الوطنية

•إعداد خارطة الطريق وإطار عمل و حوكمة لتحويل
االستراتيجية إلى خطة تنفيذية وتشغيلية وجدول زمني
لمبادرات منظومة النقل وتحديث الخطة الشاملة للبنية
التحتية ووضع الخطط التنفيذية والتشغيلية للمبادرات
المعتمدة في استراتيجية الخطة الوطنية للنقل وخطة
توفير الكفاءات والخبرات المتخصصة في قطاع النقل
لضمان تنفيذ االستراتيجية و متابعتها على مستوى
عالي من الجودة

وزارة النقل

•ستضمن تنفيذ االستراتيجية ومتابعتها على
عال من الجودة للتأكد من تحقيق
مستوى
ٍ
استراتيجية النقل الوطنية (االستراتيجية) والخطة
الشاملة للبنية التحتية للنقل (الخطة الرئيسية)
وتوفير القدرات والخبرات االزمة لالستجابة
الحتياجات المملكة على المدى المتوسط والبعيد
في جميع أنحاء الدولة.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

 L-١٤-39-٠٠3دراسة الجدوى والنموذج
االقتصادي لمشروع قطار
الجسر البري

•يعـد برنامـج الجسـر البـري السـعودي )المشـروع( مبـادرة
إلنشاء خـط سـكة حديـد يربـط بين الســواحل الغربيــة
والشــرقية الســعودية ويمــر عبــر الريــاض ،وسيســمح
تطويــر الســكك الحديديـة بإنشـاء مرافـق متعـددة
الوسـائط فـي المواقـع االقتصاديـة الرئيسـية ،وخدمـة
األصول الحاليـة مثـل مينـاء الريـاض الجـاف ،وتتماشـى
المبـادرة مـع األهداف االستراتيجية للركيـزة : "2اقتصـاد
مزدهـر"

هيئة النقل العام

•تحسين كفاءة النقل ،تحقيق النمو في المراكز
والموانئ االقتصادية ،خفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون وحوادث السير ،تحسين استعمال
األراضي ،استقطاب الخبرة من القطاع الخاص،
استحداث فرص عمل والمساهمة في إجمالي
الناتج المحلي.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١٤-٠9-٠٠3

تحسين عملية االستيراد/
التصدير (المرحلة )2

•مواصلة وتوسعة وتعميق عمل تبسيط عملية االستيراد/
التصدير ،في الجمارك السعودية وجميع الكيانات
المشتركة في العملية (الهيئة العامة للغذاء والدواء
واإلدارة العامة لخدمات المياه بالمدينة المنورة
ووزارة التجارة واالستثمار ووزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية ووزارة الداخلية وهيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات وما إلى ذلك) سيزود ذلك من
تنافس الشركات المصدرة السعودية بشكل أكبر (ركيزة
االستراتيجية رقم )1 :ويعزز وضع الدولة كمحور توزيع
إقليمي (ركيزة االستراتيجية رقم)2 :

الجمارك السعودية

•تقليل وقت وتكلفة استيراد البضائع وتصديرها

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١٤-٠8-447

اإلصالح التنظيمي
لمنظومة الموانئ
السعودية ومأسستها

•أن تكون للهيئة العامة للموانئ الصالحية في تحديد
االمتيازات والرسوم وتخطيط القدرات االستيعابية لرفع
كفاءة الموانئ بتطوير كفاءة وفاعلية النظام التجاري
للموانئ اللسعودية وتطوير االستراتيجية الوطنية
للموانئ وإعادة هيكلتها وإنشاء شركة إلدارة الموانئ.

الهيئة العامة للموانئ

•تحويل الهيئة العامة للموانئ إلى كيان مستقل
مختص بالشؤون التشريعية ،تحسن أداء وإنتاجية
الموانئ السعودية ،إعادة هيلكة عقود اإلمداد
التجارية.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١٤-42-٠٠5

هيكلة وإصالح السكك
الحديدية

•تعريف هيكل الحوكمة األمثل لقطاع السكك الحديدية
السعودي وتحويل الكيانات الحالية لتلبية متطلبات
نموذج التشغيل ،واختيار شريك دولي لدفع الكفاءات
للحد من التبعية الحكومية

المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية

•التميز في العمليات من خالل معايير التشغيل
والسالمة ذات الطراز العالمي ،وقدرات القطاع
الخاص القائمة على ثقافة األداء الجديدة
والجودة ،وتتسبب في تقليل التبعية الحكومية
في قطاع السكك الحديدية السعودية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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رقــــــــــــــم
الـركـيـــزة
االسـتـراتيجيـة /المبادرة
الـقـطـــاع

اسـم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

الخدمات
اللوجستية

L-١٤-41-٠٠6

تحرير قطاع خدمات الشحن
الجوي األرضية وزيادة
طاقته االستيعابية

•مجموعة من المشاريع الفرعية التي تتناول المشكالت
في قدرة الشحن وعدد ًا من خدمات المناولة األرضية في
المطارات السعودية الرئيسية

الهيئة العامة للطيران
المدني

•دفع التوسع والتطوير في مرافق الشحن الجوي
على نحو يجعل السوق أكثر جذب ًا للمستثمرين،
وفتح سوق المناولة األرضية للشحن الجوي
للشركات الجديدة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١٤-٠٥-٠٠7

تحسين التشريعات
المتعلقة بالخدمات
اللوجستية

•يتمثـلالهـدففـيتعزيـزوتوطيـدإطـارالعمـلالتنظيمـي
الـذيينطبـقعلـىاألنشطةالمتعلقــةباللوجســتياتفــي
المملكــة.حــددالتحليــلالمبدئــيالــذيتــمإنجــازهفــي
مرحلــةالتخطيــطاربعــةمجاالترئيســيةللتحســينفــيإطــار
العمــل التنظيمــي الحالــي وهــي) 1) :النقــل البــري) 2) ،
التخزيــن) 3) ،النقــل البحــري) 4) ،إرشــادات الترخيــص

وزارة النقل

•تحويل المملكة إلى مكان أسهل للقيام باألعمال
وزيادة جذب المملكة للمستثمرين في قطاع
اللوجستيات من خالل دفع وتأمين التنفيذ
النهائي للتغييرات المطلوبة في إطار العمل
التنظيمي في مناطق التحسين الرئيسية الست.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-15-٠٠9

التواصل مع القطاع الخاص
داخليا وخارج المملكة
ً

•يتمثل الغرض من هذه المبادرة في تعزيز التغييرات
اللوجستية للشركات اللوجستية الدولية والمحلية لضمان
التوعية بالتطوير وجذب الشركات األفضل من فئتها إلى
السوق وزيادة االستثمار من خالل الشركات الحالية في
القطاعات اللوجستية ،باإلضافة إلى تعزيز اللوجستيات
بوصفه عامل تمكين للجهات الصناعية لجذب العمليات
ومراكز التوزيع اإلقليمية إلى المملكة

الهيئة العامة لالستثمار

•استقطاب الجهات الفاعلة الدولية األفضل في
فئتها إلى السعودية ،وزيادة استثمارات الجهات
الفاعلة الحالية في قطاع الخدمات اللوجستية.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-02-010

تطوير رأس المال البشري
في مجال الخدمات
اللوجستية

•الهدف من المشروع هو فهم العرض والطلب من
القدرات في قطاع الخدمات اللوجستية ،وتحديد الثغرات
والتدخالت الالزمة لسد الثغرات وتوفير مسار لتنفيذ حل
يضمن إعداد رأس المال البشري الالزم لدعم القطاع

وزارة االقتصاد
والتخطيط.

•زيادة توافر المواهب المؤهلة الضرورية لتلبية
متطلبات رأس المال البشري في قطاع الخدمات
اللوجستية السعودي.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-011

استعمال األنظمة
اإللكترونية في القطاع -
نظام مجتمع الموانئ.

•تحسين العمليات البحرية من خالل إدارة اتصاالت السفن
وتخطيط األرصفة البحرية وإدارة ازدحام األحواض و زيادة
الطاقة االستيعابية لألرصفة البحرية من خالل تحسين
عمليات الرافعات والحاويات  ،وتحسين كفاءة التخزين من
خالل تطوير العمليات بالساحات وتعديل سياسة التخزين
وتحسين اجراءات التفتيش الجمركي ،و تحسين كفاءة
ظهير الميناء من خالل تقليل االزدحام وتحسين عمليات
البوابات ،وتحسين كفاءة ظهير الميناء من خالل تقليل
االزدحام وتحسين عمليات البوابات ،واعداد وتنفيذ نظام
معلومات متكامل لتسهيل العمليات والتتبع  ،وتحديد
التحسينات الالزمة وتنفيذها لرفع مستوى الخدمة
وتحسين مستوى التشغيل  ،وذلك لخفض مدة بقاء
الحاويات بالميناء من ( )14ايام إلى ( )5أيام

الهيئة العامة للموانئ

•زيادة الكفاءة والشفافية واألمن على صعيد
مشاركة المعلومات والتبادل المالي.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

 L-١4-08-453برنامج متكامل لرفع كفاءة
الموانئ

•تحسين العمليات البحرية من خالل إدارة اتصاالت السفن
وتخطيط األرصفة البحرية وإدارة ازدحام األحواض و زيادة
الطاقة االستيعابية لألرصفة البحرية ،وتحسين كفاءة
التخزين وتعديل سياسة التخزين ،و تحسين كفاءة ظهير،
وتحديد التحسينات الالزمة وتنفيذها لرفع مستوى
الخدمة وتحسين مستوى التشغيل.

الهيئة العامة للموانئ

•خفض فترة بقاء الحاويات في الميناء من ()١٤
يوما إلى ( )٣أيام.
ً
•تحسين األداء اللوجستي للموانئ في المملكة
وال سيما جودة البنية التحتية والربط.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

تحقيق إيرادات من أراضي
الهيئة العامة للموانئ

•تطوير منطقتين من المناطق التابعة للهيئة العامة
للموانئ بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص لزيادة
اإليرادات.

الهيئة العامة للموانئ

•زيادة اإليرادات من األراضي مملوكة للموانئ.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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رقــــــــــــــم
الـركـيـــزة
االسـتـراتيجيـة /المبادرة
الـقـطـــاع

اسـم المبادرة

•تحسين البنية التحتية وتطويرها ورفع مستوى الخدمة
وتحسين مستوى التشغيل.

الهيئة العامة للموانئ

•خفض فترة بقاء الحاويات في الميناء من ()١٤
يوما إلى ( )٣أيام.
ً
•تحسين األداء اللوجستي للموانئ في المملكة،
وال سيما جودة البنية التحتية والربط.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-460

•تنفيذ جسور وإنشاء أنظمة سالمة وحماية وتجديد
امتدادات السكك الحديدية لتقليل الحوادث وزيادة
الطاقة االستيعابية للشبكة وسرعات القطارات

المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية.

•تقليل عدد حوادث قطارات الركاب والبضائع.
•زيادة الطاقة االستيعابية للشبكة.
•زيادة سرعة القطارات.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

 L-١4-42-455تحسين سالمة الخطوط
الحديدية

الخدمات
اللوجستية

L-١4-42-459

زيادة الطاقة االستيعابية
للشحن

•زيادة الطاقة االستيعابية للشحن بالخطوط الحديدية،
وزيادة سعة الموانئ الجافة.

المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية

•تقليل نسبة الحاويات التقليدية غير المنقولة
من ميناء الدمام إلى الرياض بسبب الطاقة
االستيعابية لشبكة الطرق الحديدية.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-05-454

تحسين تكلفة دورة حياة
الطرق وتحسين األداء

•تطويــر متطلبــات ومواصفــات التصميــم والتنفيــذ
والصيانــة والتشــغيل للطــرق وترشــيد التكلفــة

وزارة النقل

•رفع كفاءة األداء.
•ترشيد التكلفة.
•تقليل نسبة المشاريع المتأخرة عن إطارها الزمني
للتنفيذ في الطرق.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-461

تحفيز النمو االقتصادي
من خالل صناعة النقل
الجوي

•تحفيز النمو اإلقتصادي عبر صناعة النقل الجوي لخلق
بيئة جاذبة لخطوط الطيران ودعم تشغيل المطارات
المحورية بالشمال والجنوب لربط مدن المملكة

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع الطيران
في المملكة.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-463

تطوير الخدمات
اللوجستية بالمطارات

•دراسة تطوير مراكز الخدمات اللوجستية وتطوير البنى
التحتية لقرى الشحن الجوي في المطارات الدولية
لتمكين مزودي خدمات الشحن الجوي والخدمات
اللوجستية من إنشاء مرافقهم لدعم النمو اإلقتصادي
و تحسين الربط المحلي و اإلقليمي و الدولي لشبكات
النقل

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة نسبة استغالل المطارات ومرافقها.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-465

إنشاء وتوسعة المطارات
لتلبية توقعات النمو في
الحركة الجوية

•تصاميم نماذج ومخططات موحدة للمطارات وإنشاء
وتوسعة وتطوير للمطارات ورفع الطاقة االستيعابية
حسب االحتياج الحالي والمستقبلي .وذلك للمساهمة
في نمو عجلة االقتصاد ورفاهية المواطن والمستفيد

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة نسبة استغالل المطارات ومرافقها.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-468

تطوير خدمات العمالء
والمرافق في المطارات

•رفع مستوى الخدمة المقدمة للعمالء من خالل
استخدام أفضل الممارسات والمعايير العالمية في
اعداد الدليل التشغيلي والمسح الجوي للمطارات
الداخلية ،وتوفير متطلبات ذوي الهمم داخل وخارج
الصاالت في مطارات المملكة

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة نسبة استغالل المطارات ومرافقها.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-471

تطوير البرامج للوصول
إلى المعايير الدولية ألمن
وسالمة الطيران

•تطبيق مشاريع تهدف إلى رفع مستوى أمن وسالمة
الطيران وتأمين المنافذ الجوية للمملكة وتعزيز سالمة
الطيران ،بتوفير المتطلبات األمنية للمطارات وتنفيذ ما يرد
بتوصيات الدراسة من احتياجات وأنظمة ،بوابات إشعاعية
إضافة إلى إنشاء وتطوير معامل لمكتب
متحركة وثابتة
ً
تحقيقات حوادث الطيران.

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة نسبة استغالل المطارات ومرافقها.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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الخدمات
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L-١4-09-441

تطوير المنافذ البرية.

•تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المساندة
في المنافذ البرية بناء على تحديد األولويات وتقييم
الوضع الراهن للمنافذ البرية وعددها ( 15منفذاً) بهدف
رفع كفاءة اإلنفاق على المشاريع وتحسين تجربة
المسافرين وتسهيل حركة عبور الشاحنات والبضائع
وتشجيع القطاع الخاص في االستثمار في الخدمات
المساندة في المنافذ البرية.

الجمارك السعودية

•مواءمة استراتيجية تطوير الميناء البري بما في
ذلك عدد الموانئ وسعتها ،وشراكات القطاع العام
والخاص المطلوبة ،واالستثمار والجدول الزمني،
والبنيةالتحتيةالمساندةالضرورية.
•إعادة تصميم اإلجراءات من خالل العمليات
األساسية (على سبيل المثال التخليص الجمركي،
وإدارة الرصيف).

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-482

تطبيق أفضل الممارسات
العالمية في التقنية
واالبتكار

•بناء معايير وبنية تحتية قوية لتقنية المعلومات ،وتطوير
أنظمة متكاملة ومترابطة في مطارات المملكة ،لتكون
منافس قوي لمطارات العالم وتتبوأ مكانة مرموقة
على مستوى العالم أجمع.

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة نسبة استغالل المطارات ومرافقها.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-483

تحسين أداء الجهات
الحكومية العاملة
بالمطارات

•وضع معايير لجودة الخدمات وخطة تنفيذها بالمطارات
و تطوير برامج وتقنيات ووسائل مخصصة لتقييم أداء
الجهات العاملة في مطارات المملكة وتحسينها
وأتمتتها.

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة نسبة استغالل المطارات ومرافقها.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-484

تطوير كفاءة استخدام
األجواء السعودية للطيران

•تستهدف المبادرة تطوير األنظمة واالجراءات المالحية
الجوية وتطوير شبكة معلومات االستطالع ووحدة إدارة
تدفق الحركة الجوية للمفهوم المستقبلي للمجال
الجوي السعودي.

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة نسبة استغالل المطارات ومرافقها.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-001

إنشاء روابط جوية لدعم
النمو االقتصادي األشمل

•تسعى هذه المبادرة إلنشاء روابط جوية لدعم النمو
االقتصادي األشمل

الهيئة العامة للطيران
المدني

•تحسين األداء اللوجستي للمملكة ،وخاصة جودة
البنية التحتية والربط
•تمكين االتصاالت العالمية المحسنة لتحفيز النمو
االقتصادي وتطوير األعمال في جميع أنحاء
المملكة
•تقليل التكاليف اللوجستية في المملكة وتحسين
أوقات العبور
•تمكين استحداث وظائف إضافية دائمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-002

تسهيل السياحة الدينية
لتنمية قطاع الطيران في
السعودية

•تسعى هذه المبادرة لتسهيل السياحة الدينية لتنمية
قطاع الطيران في السعودية

الهيئة العامة للطيران
المدني

•.زيادة التنسيق المحدود بين أصحاب المصلحة
المعنيين  ،أي وزارة الحج  ،فيما يتعلق بتوقعات
الزائرين في المستقبل
•تحسين األداء اللوجستي للمملكة ،وخاصة جودة
البنية التحتية والربط
•تمكين االتصاالت العالمية المحسنة لتحفيز النمو
االقتصادي وتطوير األعمال في جميع أنحاء
المملكة
•تقليل التكاليف اللوجستية في المملكة وتحسين
أوقات العبور
•تمكين استحداث وظائف إضافية دائمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-003

قطاع الطيران  -دعم
شركات الطيران السعودية،
بما في ذلك الجديدة
منها ،لتعزيز التوظيف في
القطاع وتوفير خيارات
إضافية للركاب من حيث
الخدمة واالسعار

•تسعى هذه المبادرة لدعم شركات الطيران السعودية،
بما في ذلك الجديدة منها ،لتعزيز التوظيف في القطاع
وتوفير خيارات إضافية للركاب من حيث الخدمة واالسعار

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة التخصص وتوطين فنيي الطيران المهرة.
•تحسين األداء اللوجستي للمملكة ،وخاصة جودة
البنية التحتية والربط
•تمكين االتصاالت العالمية المحسنة لتحفيز النمو
االقتصادي وتطوير األعمال في جميع أنحاء
المملكة
•تقليل التكاليف اللوجستية في المملكة وتحسين
أوقات العبور
•تمكين استحداث وظائف إضافية دائمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-004

تحقيق أعلى مستويات
سالمة الطيران ،بما في
ذلك االلتزام الكامل
بمعايير السالمة الدولية

•الحد من حوادث الطيران والوفيات واإلصابات ،بشكل
استباقي من خالل خلق ثقافة السالمة االستباقية

الهيئة العامة للطيران
المدني

•الحد من عدد الوفيات واإلصابات المرتبطة بالنقل
الجوي من خالل إضافة أفضل معايير السالمة
•تحسين الناتج اإلجمالي لكل زيادة في معدل
الوفيات (من خالل خفض الوفيات وكذلك تعزيز
االداء التشغيلي ألصول النقل الجوي)
•االرتقاء بمعايير الجودة الشاملة لشبكة النقل
كنتائج لعمليات آمنة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-005

اعتماد أفضل الممارسات
العالمية في التكنولوجيا
واالبتكار لتحسين أداء
القطاع وتجربة العميل

•تسعى هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة العامة
للطيران المدني بصفتها هيئة تنظيم قطاع الطيران وتركز
على السياسات واللوائح واالمتثال

الهيئة العامة للطيران
المدني

•إنشاء وحدة مخصصة إلدارة االبتكار ضمن الهيئة
العامة للطيران المدني
•تطوير أنظمة تتبع الحقائب في الوقت الحقيقي
•تطوير أنظمة الخدمة الذاتية البيومترية
•تحليل البيانات الضخمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-007

خفض االعتماد على
التمويل العام من خالل
زيادة المشاركة وتحسين
الشراكة االستراتيجية مع
القطاع الخاص

•يقلل اإلنفاق الحكومي على أصول النقل ويحسن بشكل
مستمر جودة األصول من خالل تشجيع القطاع الخاص
على العمل كشريك نشط في تمويل وتصميم وبناء
وتشغيل األصول

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
اإلجمالي
•يخفض اإلنفاق الحكومي على العمليات والصيانة
وتأمين األموال للمشاريع المستقبلية من خالل
القطاع الخاص
•إطالة عمر األصول من خالل وضع أفضل المبادئ
التوجيهية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-008

إعادة تأكيد دور الهيئة
العامة للطيران المدني
كالجهة التنظيمية للطيران
التي تر ّكز على السياسة
واألنظمة

•تسعى هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة العامة
للطيران المدني بصفتها هيئة تنظيم قطاع الطيران وتركز
على السياسات واللوائح واالمتثال

الهيئة العامة للطيران
المدني

•تطوير قطاع الطيران المدني وتوضيح األدوار
والمسؤوليات بين شركة الطيران المدني القابضة
و الهيئة العامة للطيران المدني
•التقليل من تضارب المصالح ضمن األساليب
وتحسين الكفاءة الكلية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-009

دمج تطوير قطاع الطيران
مع وسائط النقل األخرى
في المملكة

•تسعى هذه المبادرة لزيادة التنسيق وتكامل تطوير
قطاع الطيران مع وسائل النقل األخرى في المملكة

الهيئة العامة للطيران
المدني

•زيادة التنسيق والتكامل مع كيانات النقل األخرى
•تحسين المناطق اللوجستية متعددة الوسائط
بالتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني
وجميع كيانات النقل األخرى

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-010

تحسين تجربة العمالء
اإلجمالية في المطار

•تسعى هذه المبادرة لتعزيز وتطوير تجربة العمالء في
مطارات المملكة

الهيئة العامة للطيران
المدني

•.زيادة التفاعل بين أصحاب المصلحة المختلفين
في قطاع النقل لرفع مستوى التخطيط لحلول
النقل الجوي
•زيادة رضى العمالء

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-41-011

تصميم وتطبيق االمتيازات
المناسبة وهيكليات
التعاقد لترشيد التكلفة
اإلجمالية لملكية األصول

•تحسين أصول الموانئ الجوية بهدف تقليل االعتماد
على التمويل العام من خالل تعزيز ممارسات التصميم
والتسليم والصيانة

الهيئة العامة للطيران
المدني

•يقلل اإلنفاق الحكومي على صيانة أصول
الموانئ الجوية
•الحد من اإلنفاق الرأسمالي الجديد من خالل
تمديد العمر االفتراضي للموجودات والحفاظ
عليها بجودة عالية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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الخدمات
اللوجستية

L-١4-05-034

ضمان كفاءة وفعالية
الروابط الداخلية (داخل
المملكة) والروابط
الخارجية (الدولية)
لمراكز الكثافة السكانية
والصناعات المهمة

•تسعى هذه المبادرة لضمان كفاءة وفعالية الروابط
الداخلية (داخل المملكة) والروابط الخارجية (الدولية)
لمراكز الكثافة السكانية والصناعات المهمة

وزارة النقل

•تحسين األداء اللوجستي للمملكة ،وخاصة جودة
البنية التحتية والربط
•تمكين االتصاالت العالمية المحسنة لتحفيز النمو
االقتصادي وتطوير األعمال في جميع أنحاء
المملكة
•تقليل التكاليف اللوجستية في المملكة وتحسين
أوقات العبور
•تمكين استحداث وظائف إضافية دائمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-05-013

تحسين التنقل في المدن،
بما في ذلك خفض
االزدحام

•الحد من االزدحام المروري وتحسين التنقل عبر المناطق
الحضرية لرفع مستوى المعيشة واإلنتاجية في المدينة
من خالل عدد من التعديالت البسيطة في اللوائح
والطرق الدائرية

وزارة النقل

•الحد من مستويات االزدحام عبر المراكز الحضرية
الكبرى
•تحسين التنقل الحضري في إنتاجية القوى
العاملة الحضرية
•الحد من الضوضاء والتلوث البيئي الناجم عن
االزدحام الحضري
•الحد من استهالك الطاقة ذات الصلة بالنقل في
المراكز الحضرية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-05-015

إشراك القطاع الخاص
في توفير أصول النقل
وتشغيلها

•يقلل اإلنفاق الحكومي على أصول النقل ويحسن بشكل
مستمر جودة األصول من خالل تشجيع القطاع الخاص
على العمل كشريك نشط في تمويل وتصميم وبناء
وتشغيل األصول

وزارة النقل

•زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
اإلجمالي
•يخفض اإلنفاق الحكومي على العمليات والصيانة
وتأمين األموال للمشاريع المستقبلية من خالل
القطاع الخاص
•إطالة عمر األصول من خالل وضع أفضل المبادئ
التوجيهية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-05-017

بناء منظمة تعاونية
عالية األداء وموجهة نحو
الخدمات

•تسعى هذه المبادرة لبناء منظمة تعاونية ذات أداء
مميز وموجهة لخدمة للعمالء .

وزارة النقل

•زيادة فعالية الوزارة وغيرها من الجهات الرقابية
•تحسين تجربة العمالء عبر قطاع النقل.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-05-006

ما قبل دراسة الجدوى
االقتصادية لتطبيق
تقنية الهايبر لووب
في المملكة العربية
السعودية

•إعداد تطبيق تقنية الهايبر لووب في السعودية (Hyper
)loop
•اعداد دراسة ما قبل دراسة الجدوى االقتصادية (أولية)
لتحديد وتحليل واختيار أفضل سيناريوهات لتطبيق
تقنية الهايبر لووب ( )Hyper loopفي المملكة العربية
السعودية من الناحية الفنية والمالية

وزارة النقل

•زيادة فعالية القطاع وكفاءته
•زيادة رضا العمالء

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-05-014

ترشيد التكلفة اإلجمالية
لملكية أصول النقل
من خالل التسليم
الفعال لألصول الجديدة
واستخدامها بكفاءة
وصيانة تلك القائمة

•تحسين أصول النقل بهدف تقليل االعتماد على التمويل
العام من خالل تعزيز ممارسات التصميم والتسليم
والصيانة

وزارة النقل

•يقلل اإلنفاق الحكومي على صيانة أصول النقل
•الحد من اإلنفاق الرأسمالي الجديد من خالل
تمديد العمر االفتراضي للموجودات والحفاظ
عليها بجودة عالية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-05-018

إنشاء منظمة موجهة
نحو الخارج قادرة على
مراقبة واعتماد التغييرات
التكنولوجية المختارة التي
تصب في مصلحة القطاع
ّ

•تسعى هذه المبادرة إلنشاء منظمة تركز على الخدمات،
موجهة قادرة على رصد واعتماد انتقائي للتغيرات
التكنولوجية لصالح القطاع

وزارة النقل

•زيادة فعالية القطاع وكفاءته
•زيادة رضا العمالء
•تحسين البيانات المالية للقطاع (أي خفض
التكاليف وتحقيق المزيد من اإليرادات)
•تحسين االستدامة البيئية للقطاع

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-003

تطوير البنية التحتية
للموانئ (المرحلة )2

•هذه المبادرة هي الستكمال العمل على المرحلة األولى
وتسعى لتطوير البنية التحتية لموانئ المملكة

الهيئة العامة للموانئ

•تحسين األداء اللوجستي للمملكة ،وخاصة جودة
البنية التحتية والربط
•تمكين االتصاالت العالمية المحسنة لتحفيز النمو
االقتصادي وتطوير األعمال في جميع أنحاء
المملكة
•تقليل التكاليف اللوجستية في المملكة وتحسين
أوقات العبور
•تمكين استحداث وظائف إضافية دائمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-001

توفير شبكة موانئ
تتسم بالكفاءة والفعالية
وتتكامل مع وسائل النقل
األخرى ،لربط االقتصاد
الوطني بالسوق العالمية

•تسعى هذه المبادرة لتوفير شبكة موانئ تتسم
بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل األخرى،
لربط االقتصاد الوطني بالسوق العالمية

الهيئة العامة للموانئ

•تحسين األداء اللوجستي للمملكة ،وخاصة جودة
البنية التحتية والربط
•تمكين االتصاالت العالمية المحسنة لتحفيز النمو
االقتصادي وتطوير األعمال في جميع أنحاء
المملكة
•تقليل التكاليف اللوجستية في المملكة وتحسين
أوقات العبور
•تمكين استحداث وظائف إضافية دائمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-007

تعزيز التركيز على خدمة
العمالء داخل اإلدارة
المركزية ومؤسسات
الموانئ الفرعية

•من خالل هذه المبادرة سيتم تعزيز التركيز على خدمة
العمالء ضمن الهيئة العامة للموانئ وموانئ المملكة

الهيئة العامة للموانئ

•تحسين معدل رضا العمالء.
•تغيير ثقافة المؤسسة لتركز على رضا العمالء.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-002

ضمان بيئة آمنة لألشخاص
واألمالك والشحن
ومعالجة اآلثار على
المجتمعات المحيطة
بالتعاون مع وكاالت أخرى

•الحد من حوادث النقل البحري والوفيات واإلصابات ،بشكل
استباقي من خالل خلق ثقافة السالمة االستباقية في
النقل البحري النشطة داخل المملكة

الهيئة العامة للموانئ

•الحد من عدد الوفيات واإلصابات المرتبطة بالنقل
البحري من خالل إضافة أفضل معايير السالمة
•تحسين الناتج اإلجمالي لكل زيادة في معدل
الوفيات (من خالل خفض الوفيات وكذلك تعزيز
األداء التشغيلي ألصول النقل البحري)
•االرتقاء بمعايير الجودة الشاملة للنقل البحري
كنتائج لعمليات آمنة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-004

تصميم وتطبيق االمتيازات
المناسبة وهيكليات
التعاقد لترشيد التكلفة
اإلجمالية لملكية الموانئ

•تحسين أصول الموانئ بهدف تقليل االعتماد على
التمويل العام من خالل تعزيز ممارسات التصميم
والتسليم والصيانة

الهيئة العامة للموانئ

•يقلل اإلنفاق الحكومي على صيانة أصول النقل
•الحد من اإلنفاق الرأسمالي الجديد من خالل
تمديد العمر االفتراضي للموجودات والحفاظ
عليها بجودة عالية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-005

الحفاظ على السالمة
المالية المتينة
والمستدامة :ضمان أن
تكون سلطات الموانئ
المحلية قادرة على
تمويل ذاتها بذاتها وأن
ماليا
تكون محصنة
ً

•يقلل اإلنفاق الحكومي على أصول الهيئة العامة
للموانئ ويحسن بشكل مستمر جودة األصول من خالل
تشجيع القطاع الخاص على العمل كشريك نشط في
تمويل وتصميم وبناء وتشغيل األصول

الهيئة العامة للموانئ

•زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
اإلجمالي
•يخفض اإلنفاق الحكومي على العمليات والصيانة
وتأمين األموال للمشاريع المستقبلية من خالل
القطاع الخاص
•إطالة عمر األصول من خالل وضع أفضل المبادئ
التوجيهية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-008

تكامل الجهات ذات
العالقة في إعداد
وتطبيق االستراتيجية

•تسعى هذه المبادرة لخلق تكامل الجهات ذات العالقة
في إعداد وتطبيق االستراتيجية عن طريق إنشاء لجنة
تنسيقية تجمع بين الهيئة العامة للموانئ وأصحاب
المصلحة المعنيين الداخليين والخارجين لمواءمة وتطوير
وتنفيذ استراتيجية الموانئ

الهيئة العامة للموانئ

•تعزيز التكامل ووجود كيان تنسيقي وآلية تطوير
قطاع الموانئ في االندماج الكامل مع قطاع
النقل
•ضمان المواءمة المستمرة وتطوير استراتيجية
الموانئ وتنفيذها

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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L-١4-08-009

تعزيز حلول مبتكرة
لتسهيل الكفاءة
التشغيلية في كل مرفأ

•تسعى هذه المبادرة لتعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل
الكفاءة التشغيلية في كل ميناء

الهيئة العامة للموانئ

•زيادة فعالية القطاع وكفاءته
•زيادة رضا العمالء
•السبق في تطبيق التكنولوجيا المبتكرة
•تحسين البيانات المالية للقطاع (أي خفض
التكاليف وتحقيق المزيد من اإليرادات)

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-08-006

إنشاء وإدارة منظمة
آمنة وفعالة تعزز ثقافة
شاملة و شفافة تدعم
العمل الجماعي وتوفر
الفرصة لإلدارة المركزية
ومؤسسات الموانئ
الفرعية للمساهمة في
رفع تنافسية الميناء

•تسعى هذه المبادرة إلنشاء منظمة موجهة قادرة على
رصد واعتماد انتقائي للتغيرات التكنولوجية لصالح قطاع
الموانئ
•تحسين أداء القطاع وتجربة العمالء من خالل تبني أفضل
التقنيات والتكنولوجيات لتطوير قطاع الموانئ

الهيئة العامة للموانئ

•زيادة فعالية القطاع وكفاءته
•زيادة رضا العمالء
•تحسين البيانات المالية للقطاع (أي خفض
التكاليف وتحقيق المزيد من اإليرادات)

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-45-001

ربط مراكز األنشطة
االقتصادية في المملكة
بشكل فعال وكفؤ من
خالل تطوير بنية تحتية
استراتيجية للسكك
الحديدية

•تسعى هذه المبادرة لربط مراكز األنشطة االقتصادية
في المملكة بشكل فعال وكفء من خالل تطوير بنية
تحتية استراتيجية للسكك الحديدية

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية (سار)

•تحسين األداء اللوجستي للمملكة ،وخاصة جودة
البنية التحتية والربط
•تمكين االتصاالت العالمية المحسنة لتحفيز النمو
االقتصادي وتطوير األعمال في جميع أنحاء
المملكة
•تقليل التكاليف اللوجستية في المملكة وتحسين
أوقات العبور
•تمكين استحداث وظائف إضافية دائمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-45-003

تكامل خدمات السكك
الحديدية مع بعضها
البعض ومع وسائط نقل
أخرى لضمان عمليات
لوجستية فعالة في
المملكة

•تسعى هذه المبادرة لتكامل خدمات السكك الحديدية
مع بعضها البعض ومع وسائط نقل أخرى لضمان عمليات
لوجستية فعالة في المملكة

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية (سار)

•تحسين األداء اللوجستي للمملكة ،وخاصة جودة
البنية التحتية والربط
•تمكين االتصاالت العالمية المحسنة لتحفيز النمو
االقتصادي وتطوير األعمال في جميع أنحاء
المملكة
•تقليل التكاليف اللوجستية في المملكة وتحسين
أوقات العبور
•تمكين استحداث وظائف إضافية دائمة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-45-004

السعي إلى تشغيل أسرع
شبكة للسكك الحديدية
في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا/
المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية :ضمان
السالمة ضمن نظام شبكة
السكك الحديدية

•الحد من حوادث السكك الحديدية والوفيات واإلصابات،
بشكل استباقي من خ ال خلق ثقافة الس امة االستباقية
في الخطوط الحديدية داخل المملكة

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية (سار)

•الحد من عدد الوفيات واإلصابات المرتبطة
بالخطوط الحديدية من خالل إضافة أفضل معايير
السالمة
•تحسين الناتج اإلجمالي لكل زيادة في معدل
الوفيات (من خالل خفض لوفيات وكذلك تعزيز
االداء التشغيلي ألصول النقل)
•االرتقاء بمعايير الجودة الشاملة لشبكة النقل
كنتائج لعمليات آمنة

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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الـركـيـــزة
االسـتـراتيجيـة /المبادرة
الـقـطـــاع

اسـم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

الخدمات
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L-١4-45-007

تحقيق أكبر قدر ممكن من
العائدات على األصول ،بما
في ذلك ترشيد إجمالي
تكلفة التملّك/المؤسسة
العامة للخطوط الحديدية:
تعظيم عائدات المؤسسة
العامة للخطوط الحديدية
من مصادر مختلفة لخفض
االعتماد على التمويل
العام

•تحسين أصول الخطوط الحديدية بهدف تقليل االعتماد
على التمويل العام من خالل تعزيز ممارسات التصميم
والتسليم والصيانة

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية (سار)

•يقلل اإلنفاق الحكومي على صيانة أصول النقل
•الحد من اإلنفاق الرأسمالي الجديد من خالل
تمديد العمر االفتراضي للموجودات والحفاظ
عليها بجودة عالية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-45-008

للحد
تنويع مصادر التمويل
ّ
من االعتماد على التمويل
العام/زيادة مشاركة
القطاع الخاص في تقديم
خدمات السكك الحديدية

•يقلل اإلنفاق الحكومي على أصول النقل ويحسن بشكل
مستمر جودة األصول من خالل تشجيع القطاع الخاص
على العمل كشريك نشط في تمويل وتصميم وبناء
وتشغيل األصول

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية (سار)

•زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
اإلجمالي
•يخفض اإلنفاق الحكومي على العمليات والصيانة
وتأمين األموال للمشاريع المستقبلية من خالل
القطاع الخاص
•إطالة عمر األصول من خالل وضع أفضل المبادئ
التوجيهية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-45-009

وضع نموذج عمل عالمي
لتقديم خدمات سكك
حديدية عالية الكفاءة/
المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية:
إعادة تنظيم المؤسسة
العامة للخطوط الحديدية
والشركة السعودية
للخطوط الحديدية في
منظمة سكك حديدية
واحدة

•تسعى هذه المبادرة إلنشاء نموذج عمل عالمي لتقديم
خدمات السكك الحديدية عالية الكفاءة وإلعادة تنظيم
"الشركة السعودية للخطوط الحديدية” و"المؤسسة
العامة للخطوط الحديدية" في منظمة سكك حديدية
واحدة

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية (سار)

•زيادة كفاءة خدمات سكك الحديدية
•منظمة سكك حديدية إلدارة قطاع السكك
الحديدية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-45-010

تعزيز ثقافة قائمة على
التركيز على العمالء من
خالل تقديم خدمات سكك
حديدية رفيعة المستوى/
المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية

•تسعى هذه المبادرة لتعزيز ثقافة التركيز على العمالء
من خالل تقديم خدمات سكك الحديدية متفوقة /
"المؤسسة العامة للخطوط الحديدية" :بناء شبكة سكك
حديدية عالية األداء.

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية (سار)

•تحسين تجربة العمالء في الخدمات المقدمة.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.

الخدمات
اللوجستية

L-١4-45-011

تطبيق أفضل الممارسات
العالمية في التكنولوجيا
واالبتكار لتحسين أداء
القطاع

•تسعى هذه المبادرة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية
في مجال التكنولوجيا واالبتكار لتحسين أداء القطاع

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية (سار)

•تطبيق أفضل الممارسات العالمية في
التكنولوجيا و إدارة االبتكار في قطاع الخطوط
الحديدية
•السبق في تطبيق التكنولوجيا المبتكرة
•ريادة قطاع الخطوط الحديدية

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر
أداء الخدمات اللوجستية.
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.5ج اختيار المبادرات المحورية
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

سبب االختيار

األثر المتوقع

الخدمات
اللوجستية

L-١4-09-003

تحسين عملية االستيراد/
التصدير (المرحلة )2

مواصلة وتوسعة وتعميق عمل تبسيط عملية االستيراد/
التصدير ،في الجمارك السعودية وجميع الكيانات المشتركة
في العملية (الهيئة العامة للغذاء والدواء واإلدارة العامة
لخدمات المياه بالمدينة المنورة ووزارة التجارة واالستثمار
ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الداخلية
وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وما إلى ذلك) سيزود
ذلك من تنافس الشركات المصدرة السعودية بشكل أكبر (ركيزة
االستراتيجية رقم )1 :ويعزز وضع الدولة كمحور توزيع إقليمي
(ركيزة االستراتيجية رقم)2 :

الرئيسية في موانئ المملكة التي تعرقل نمو التجارة.
القضاء على االختناقات
ّ

تقليل وقت وتكلفة استيراد البضائع
وتصديرها
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قسم :6
المحتوى المحلي
والممكنات
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قسم :1-6
المحتوى المحلي

324

325

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

تحسين إنتاجية
وتنافسية قطاع
الطاقة المحلي
بالتقليل من استخدام
الوقود السائل

 .3الوضع الحالي

(المحتوى المحلي  -برنامج
تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
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.3أ التحديات األساسية
.3أ 1.التحديات األساسية في المحتوى المحلي
تتلخص التحديات األساسية لزيادة المحتوى المحلي في المملكة في أربع محاور:
1.1عــدم تضميــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومــي للنصــوص التــي تضمــن زيــادة
المحتــوى المحلــي فــي العقــود الحكوميــة ،أو تضمينهــا بطريقــة غيــر ملزمــة أو ســهلة
التجــاوز حيــث أن المشــتريات الحكوميــة ســتكون مــن أهــم الممكنــات لزيــادة المحتــوى
المحلــي.
2.2المحــور الثانــي هــو التخــوف مــن التكلفــة اإلضافيــة فــي حــال تفضيــل المحتــوى المحلــي.
وقــد تبيــن ذلــك مــن خــال عــدد مــن اإلجتمـــاعات مــع الجهــات حكوميــة والشــركات ،حيــث تمــت
مالحظــة تخوفهــم مــن زيــادة التكلفــة الماليــة .وبعــد اإلطــاع علــى التجــارب الســابقة ،فــإن
االرتفــاع فــي األســعار قــد يكــون علــى المــدى القصيــر ،ومــن غيــر المتوقــع اســتمراره علــى
المــدى المتوســط والطويــل .وســوف يتــم تقنيــن هــذا االرتفــاع مــن خــال تحديــد حــد أعلــى
لنســبة تفضيــل المحتــوى المحلــي .كمــا ان جــزء مــن هــذه التكاليــف ســوف تعــود للميزانيــة
مــن خــال الــزكاة والضرائــب نظــرا الن مبلــغ التفضيــل للمحتــوى المحلــي ســيزيد مــن الــدورة
الماليــة للمبالــغ اإلضافيـــة وغيرهـــا مــن المبالــغ التــي ســتعود بالنفــع علــى ٌالقتصـــاد
الوطنـي.
3.3أمــا المحــور الثالــث فيتعلــق بســهولة أداء األعمــال ،حيــث أن زيــادة المتطلبــات الخاصــة بــكل
عقــد قــد تؤثــر ســلب ًا علــى ســهولة أداء األعمــال مــع الجهــات الحكوميــة وبالتحديــد علــى
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة .وللحــد مــن أثــر ذلــك ســيتم اســتهداف العقــود الحكوميــة
الكبــرى فقــط والتــي تتجــاوز  100مليــون ريــال بمــا ُيجنــب الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
هــذه اإلضافــات ويهيــئ لهــا فــرص اســتفادة بشــكل غيــر مباشــر مــن زيــادة الطلــب علــى
المنتجــات والخدمــات المحليــة مــن قبــل الشــركات الكبــرى.
 4.4أمــا المحــور الرابــع فهــو يتعلــق بتنافســية الشــركات المســتفيدة مــن سياســات المحتــوى
المحلــي فــي حــال اعتمادهــا الكامــل علــى هــذا التمييــز كميــزة تنافســية وحيــدة (مثـــال:
التنافــس بيــن الشــركات المحليـــة واألجنبيـــة) .ونظــرا ألن التفضيــل الســعري محــدد بنســبة
معينــة ،ســوف يكــون للمــورد األجنبــي فرصــة للمنافســة .وســيكون ذلــك محفــزا للمورديــن
الغيــر محلييــن فــي زيــادة المحتــوى المحلــي لديهــم وذلــك بشــراء بعــض المنتجــات أو
الخدمــات المحليــة.

محطة تخزين النفط
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.3ب الجهود الحالية
.3ب 1.الجهود الحالية في المحتوى المحلي
تتطلــب رؤيــة المملكــة  2030إحــداث تحــول اقتصــادي فيمــا يتعلــق بموضــوع المحتــوى المحلــي
وبالتالــي تأسســت وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص لقيــادة مســيرة التحــول
فــي هــذا المجــال .حيــث قامــت وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص بتطويــر إطــار
ـية وذلــك بتطويــر نهــج شــامل
ـزة أساسـ ً
عــام ُيمثــل الطلــب علــى المحتــوى المحلــي فيــه ركيـ ً
ـعيا إلــى تشــجيع الطلــب المحلي
ـ
س
ـراد
ـ
يعمــل علــى إشــراك القطاعيــن الحكومــي والخــاص واألف
ً
علــى الســلع والخدمــات المحليــة ذات المحتــوى المحلــي.
كمــا توجــد هنالــك بعــض المســاعي القائمــة فــي بعــض القطاعــات والتــي ســاهمت فــي نمــو
القطــاع الصناعــي فــي المملكــة .منهــا اســتراتيجية الزراعــة الســمكية التــي طورتهــا وزارة
البيئــة والميــاه والزراعــة والتــي تــم توفيقهــا ودمجهــا بالبرنامــج .وكذلــك األعمــال المنفــذة
بقطــاع الصناعــات العســكرية فــي المملكــة مــن خــال الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية،
والتــي شــكلت األســاس لخطــط القطــاع ودمجهــا بالبرنامــج (بالرغــم مــن أن الهيئــة العامــة
للصناعــات العســكرية الزالــت تعمــل علــى تطويــر االســتراتيجية الشــاملة للقطــاع) .وأطلقــت
أرامكــو الســعودية برنامــج اكتفــاء للمحتــوى المحلــي والــذي يهــدف إلــى تحفيــز سالســل
التوريــد الوطنيــة ،وكذلــك صنــدوق وعــد االســتثماري الــذي ينطــوي تحــت نفــس هــذه الفئــة،
وتــم دمجهــا جميعــ ًا فــي اســتراتيجية المعــدات الصناعيــة ببرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
واألعمــال اللوجســتية .كمــا يجــري حاليــا تنفيــذ عــدد مــن مبــادرات المحتــوى المحلــي فــي
المملكــة فــي مجــال الصناعــات الكيميائيــة مثــل مبــادرات التوطيــن التــي شــرعت فيهــا عــدد مــن
الشــركات المحليــة الرئيســية.

أمــا فــي القطــاع الخــاص ،فقــد دخلــت الوحــدة فــي شــراكات اســتراتيجية مــع ثمــان شــركات
كبــرى لزيـــادة الوعـــى لهـــذه الشركـــات وتقديـــم األدوات الالزمــة لزيــادة المحتــوى المحلــي
فــي الشــركات والقطاعــات التــي تعمــل بهــا .كمــا عملــت الوحــدة علــى مراجعــة آليــات تفضيــل
المحتــوى المحلــي وتقديــم مقترحــات لتطويرهــا وعــرض اآلليــات المخـــصصة لقيـــاس المحتـــوى
المحـــلي .وســ ُتقدم الوحــدة الحلــول المتعلقــة بــأدوات المحتــوى المحلــي التــي تعتمدهــا،
باإلضافــة إلــى تطبيــق برامــج تحفيزية لتشــجيع الشــركات على زيادة مســاهمتها في المحتوى
المحلــي .أخيـ ًـرا ســيتم التأثيــر علــى األُســر واألفـــراد لتوجيــه إنفاقها االســتهالكي نحــو المنتجات
والخدمــات ذات المحتــوى المحلــي العالــي مــن خــال تنظيــم حمــات توعويــة ومبــادرات تتعلــق
بتمييــز المنتجــات المصنعــة محليــا وذات المحتــوى المحلــي العالــي.
ـدءا مــن
لتحقيــق هــذا األثــر المنشــود ،ستشــمل تدخــات الوحـــدة علــى العديــد مــن الجوانــب بـ ً
ـول فــي
القيــادة ،والتنســيق والمراقبــة ،ووضــع السياســات ،وتقديــم الحوافــز االقتصاديــة ،وصـ ً
نهايــة المطــاف إلــى التوعيــة والتدريــب وتوفيـــر األدوات الداعمـــة (علــى ســبيل المثــال :بوابــة
المحتــوى المحلــي وتدريــب األخصـــائيين المرتبطيــن بالمشــتريات)

وعلــى المســتوى االقتصــاد الكلــي ،قامــت وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص
بتطويــر تعريــف ومنهجيــة للمحتــوى المحلــي لتقييــم الوضــع الحالــي وتحديــد مســتهدفات
أيضــا بوضــع منهجيــة لقيــاس المحتــوى المحلــي فــي الشــركات
االقتصــاد الشــامل .وقمنــا ً
والعقــود .بالنســبة للجهــات الحكوميــة ،تهــدف الوحــدة إلــى زيــادة المحتــوى المحلــي لديهــا
مــن خــال وضــع مســتهدفات المحتــوى المحلــي وتفعيــل تفضيــل المحتــوى المحلــي فــي
نظــام المشــتريات الحكوميــة حيــث تقــوم الوحــدة بالتنســيق مــع وزارة الماليــة إلدراج مالحظــات
الوحــدة المتعلقــة وزيــادة المحتــوى المحلــي .كمــا أن الوحــدة مــن ناحيــة أخــرى أصبحــت بمثابــة
مركــز تميــز لتقديــم الدعــم والمســاندة المرتبطــة بموضوعــات المحتــوى المحلــي لكافــة
البرامــج ذات الصلــة بالرؤيــة.
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تحسين إنتاجية
وتنافسية قطاع
الطاقة المحلي عن
طريق رفع كفاءة
استهالك الطاقة

 .4االستراتيجية

(المحتوى المحلي  -برنامج
تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)

(هذه نسخة مختصرة ،يرجى الرجوع إلى الملحق لالطالع على نسخة مفصلة لالستراتيجية)
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.4أ .ركائز استراتيجية المحتوى المحلي
•مقدمة
يعتمــد نجــاح برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية علــى اســتغالل الطلــب
المحلــي لتأســيس الميــزة التنافســية االســتراتيجية للصناعــات ذات األولويــة .ولذلــك يعــد
المحتــوى المحلــي أحــد أهــم الممكنــات لتحقيــق المســتهدفات فــي معــدالت المســاهمة فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي وتوليــد فــرص عمــل جديــدة بجميــع القطاعــات الصناعيــة واســتحداث
الطلــب بمختلــف هــذة القطاعــات االقتصاديــة األخــرى للنهــوض بهــا وتنميتهــا.
وتــم تأســيس وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص (نمــاء) لدعــم جميــع المنشــآت
االقتصاديــة وتوفيــق الجهــود المبذولــة فــي المحتــوى المحلــي وفــرص التوطيــن بمختلــف
القطاعــات االقتصاديــة.

•مساهمة المحتوى المحلي
ووضعــت رؤيــة المملكــة  2030أهداف ـ ًا طموحــة للمحتــوى المحلــي للقطاعــات النفطيــة وغيــر
النفطيــة .اعتمــدت هــذه األهــداف علــى المنهجيــة القائمــة علــى اإلنفــاق ،وقــد قامــت (نمــاء)
بتحويلهــا إلــى أهــداف جديــدة علــى منهجيــة المبالــغ المبقــاة.
وتــم تحديــد أهــداف المحتــوى المحلــي لــكل مــن قطاعــات البرنامــج ،اعتمــادا علــى منهجيــة
المبالــغ المبقــاة و منهجيــة اإلنفــاق المســاهم فــي المحتــوى المحلــي  -تــم شــرح هــذه
المنهجيتيــن فــي القســم ٤ب االعتبــارات االســتراتيجية

تحليل ودراسة عينات نباتية
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•االستراتيجية
تم وضع استراتيجية المحتوى المحلي لالستفادة مما يلي:
•التجارب العالمية السابقة في هذا المجال والدروس المستفادة من تلك التجارب.
• مراجعــة جوانــب التدخــل المباشــرة وغيــر المباشــرة واللوائــح المطبقــة عالميــ ًا لتطويــر
المحتــوى المحلــي والمحافظــة عليــه.

•تشترط حكومة كازخستان محتوى
محلي لألیدي العاملة بنسبة 85
 ،%ونسبة  % 20للمنتجات ،ونسبة
 % 15للخدمات
•تشترط الحكومة الروسية نسبة
 %70محتوى محلي للمواد
والمعدات ونسبة توطين  %80من
األيدي العاملة

•قبل اتفاقیة المنطقة االقتصادیة
األوروبیة ،كانت تمنح النرویج األفضلیة
للموردین المحلیین  .والیوم استطاعت
النرویج من بناء قدراتها في تقنیات
المنصات البحریة المتقدمة من خالل
مبادرات تعزز سالسل التورید

•بدون لوائح لأليدي العاملة،
ولكن اشتراطات المحتوى
المحلي لشراء المنتجات
والخدمات المحلية طالما أن
فرق السعر ال يتجاوز %15
مقارنة بالمواد المستوردة

•دعم المنشآت الصغیرة
والمتوسطة من خالل المشتریات

•برنامج المنشآت الصغیرة
والمتوسطة لتعزیز نموها

•استراتیجیة توطین التقنیة
•برامج المنشآت الصغیرة
والمتوسطة

•تستهدف غانا تحقيق نسبة
 %80محتوى محلي بحلول
عام  2020لمشاريع تطوير
المياه الجوفية

•اشتراطات المحتوى المحلي
في المشتریات الحكومیة
•حوافز للشركات

•برنامج ریادة
الشركات الوطنیة

•حمالت ترویجیة
للصناعات الوطنیة
•برنامج تطویر
التجمعات الصناعیة

•تعديل لوائح المشتريات
لدعم المحتوى المحلي
•حوافز للشركات
•برنامج المحتوى الوطني
•برنامج التوازن االقتصادي

•المحتوى المحلي في
مشتریات قطاع النفط والغاز
•منصة أعمال
•تطبیق اشتراطات المحتوى المحلي
بالمشتریات الحكومیة
•حمالت ترویجیة للصناعات الوطنیة

•سیاسات للمشغلین في قطاع
النفط والغاز لتعزیز المحتوى
المحلي (األبحاث والتطویر)

•تم تحديد نسبة األيدي العاملة
األجنبية  %25من إجمالي تكاليف
األيدي العاملة .و�ألزمت الشركات
بتحقيق نسبة محتوى محلي
 %35من المنتجات والخدمات
•تشترط لوائح استراليا على نسبة
محتوى محلي تتراوح بين %50-40
(بما في ذلك تكلفة األيدي
العاملة) ،وتدرس الحكومة
زيادتها إلى نسبة %60

لوائح مباشرة
شكل  :1-4التجارب العالمية في وضع االستراتيجية
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•لوائح للمحتوى المحلي (تتضمن اشتراطات
األيدي العاملة) .توظيف األيدي العاملة
الوطنية لتحقيق نسبة  %85-75باالعتماد
على المدة التي يتواجد بها المشغل في
الدولة

لوائح غير مباشرة

•ال توجد لوائح مباشرة
لأليدي العاملة ،يوجد
تعاون بين القطاع
الصناعي واألكاديمي
لتطوير األيدي العاملة
المحلية .وضعت خطة
على المستوى الوطني
لتأسيس األيدي العاملة
بالتماشي مع خطط
المشاريع لـ  10-5سنوات

بدون لوائح

شكل  :2-4نظرة عامة على لوائح المحتوى المحلي على نطاق عالمي
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وبناء على ذلك ،فقد قمنا بتصميم اســتراتيجية المحتوى المحلي من شــأنها زيادة المحتوى
ً
المحلــي بمختلــف العناصــر االقتصاديــة ،وكذلــك تحديــد وتشــجيع توطيــن الفــرص والمســاهمة
فــي تأســيس قاعــدة مورديــن محلييــن لمســاعدة القطاعــات علــى تحقيــق أهدافهــا.
وتم وضع هذه األدوار وفق ًا لما يلي:

1.1دور القطــاع العــام والــذي يهــدف إلــى زيــادة المحتــوى المحلــي فــي اإلنفــاق
العــام مــن خــال:
•وضع أهداف المحتوى المحلي
•تضمين اشتراطات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

•الجهود القائمة لرفع المحتوى المحلي
نقــوم حاليـ ًا بالعمــل علــى تصميــم جهــود لرفــع المحتــوى المحلي من خــال الجوانب الموضحة
أعــاه ،ووصلنــا إلى تحديد مســتويات جاهزيــة مختلفة بجميع األدوار.

الجهة

الدور  /التدخل

القطاع العام

 .١المشتریات
الحكومیة

•تضمیــن اشــتراطات المحتــوى المحلــي بعملیــات
المشــتریات مــن خــال تقدیــم خطط المحتــوى المحلي،
ونظــام نقــاط المحتــوى المحلــي ومراقبــة األداء

 .٢تطویر السیاسة

•تضمیــن اشــتراطات المحتــوى المحلــي فــي برامــج
تحقیــق الرؤیــة ،والعمــل مــع مختلــف الجهــات
الحكومیــة لوضــع السیاســیات التــي تهــدف إلــى دعــم
المحتــوى المحلــي

شركات القطاع  .٣الشراكات مع
الشركات الصناعیة
الخاص
الرائدة

•بهــدف اســتقطاب الشــركات الرائــدة وتنســیق مســاعي
المحتــوى المحلــي

2.2دور القطاع الخاص:
•الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية مــع الشــركات الرائــدة فــي الصناعــة لمســاعدتهم فــي
تنفيــذ برامــج المحتــوى المحلــي واالرتقــاء بمســتوى شــركاتهم والقطاعــات
•إطــاق برنامــج الحوافــز الماليــة لتشــجيع الشــركات علــى زيــادة نســبة مســاهمتها فــي
المحتــوى المحلــي
•مجلس رواد المحتوى المحلي

3.3دور األفراد
•توعيــة األفــراد لتوجيــه إنفاقهــم لشــراء المنتجــات المصنعــة محليــ ًا والخدمــات الوطنيــة
وذلــك مــن خــال حمــات توعويــة وطنيــة ومبــادرات مجتمعيــة.
•عالمة المحتوى المحلي.

األفراد

 .٤مجلس لرواد
المحتوى المحلي

•تأسيس مجلس لرواد المحتوى المحلي

 .٥حوافز القطاع
الخاص

•وضــع الحوافــز علــى ثــاث فئــات :حوافــز مالیــة ،إزالــة
الحواجــز والعقبــات ،والتكریــم

 .٦عالمة المحتوى
المحلي

•وضــع منهجيــة لجمــع المنتجــات والخدمــات ذات
الطبیعیــة المتشــابهة بفئــة واحــدة فــي نظــام نقــاط
المحتــوى المحلــي المكتســبة (كالترمیــز باأللــوان ،أو
تصنیــف منخفض-متوســط-مرتفع ،أو بملصقــات ،أو مــن
خــال الهيئــة الســعودیة للمواصفــات والمقاییــس
والجــودة) و هيئــة الصــادرات فيمــا يتعلــق بالتصديــر.

 .٧الحمالت التوعویة
والتسویق

•إطــاق حمــات توعویــة وتســویقیة لتحســین صــورة
منتجــات المحتــوى المحلــي ،وكذلــك التعریــف
بالمنافــع االقتصادیــة الســتهالك منتجــات المحتــوى
ا لمحلــي

 .٨التدریب على
المحتوى المحلي

•توفیــر تدریــب علــى مصطلحــات المحتــوى المحلــي،
ومؤشــرات األداء الرئیســة ،والتقییــم واألدوات

 .٩بوابة المحتوى
المحلي

•تطویــر بوابــة للمحتــوى المحلــي لتتضمــن حاســبة
للمحتــوى المحلــي ودلیــل للموردیــن

 .١٠دعم عقود
المشاریع الضخمة

•دعــم الجهــات الحكومیــة للتعامــل مــع متطلبــات
بالمحتــوى المحلــي فــي عقــود المشــاریع الضخمــة

4.4الممكنات المشتركة
•توفير تدريب لفرق العمل المختصة بالمشتريات
•تطوير أداة إلكترونية مخصصة للمحتوى المحلي
•تقديم الدعم للمشاريع الضخمة
تــم تحديــد فــرص التوطيــن بمختلــف القطاعــات ذات األولويــة (كالمعــدات الكهربائيــة ،المعــدات
الصناعيــة ،معــدات الطاقــة المتجــددة ،التمويــن الطبــي ،األدويــة ،المــواد االســتهالكية بقطــاع
التعديــن والخدمــات وغيرهــا).

الممكنات

الوصف

الجاهزية

شكل  :3-4قائمة بمختلف الجهود لرفع المحتوى المحلي
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•المشتريات الحكومية
زيــادة المحتــوى المحلــي بمشــتريات شــركة أرامكــو ومشــتريات الجهــات العامــة والتــي تعــد
أحــد أهــم الركائــز فــي البرنامــج لتحفيــز الطلــب علــى الصناعــات المحليــة ،ولذلــك فقــد تــم وضــع
أهــداف طموحــة لمختلــف الــوزارات لزيــادة مســاهمتها فــي المحتــوى المحلــي.

ومــن أجــل أن يتــم تضميــن عناصــر المحتــوى المحلــي فــي المشــتريات الحكوميــة ،فــإن البرنامــج
يعمــل مــع وزارة الماليــة و الجهــات ذات العالقــة علــى تضميــن نظــام المشــتريات الحكوميــة
النصــوص المحــددة لتكــون األداة النظاميــة التــي تســمح بتطبيــق منهجيــة المحتــوى المحلــي
فــي المشــتريات الحكوميــة للوصــول لألهــداف التــي تطمــح لهــا الوحــدة بصفــة خاصــة ورؤيــة
المملكــة  2030بصفــة عامــة

 -1النص:

"تتولــى وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص إصــدار التوصيــات الالزمــة بشــأن آليــة
احتســاب المحتــوى المحلــي وكيفيــة تطبيقهــا ومتابعــة تنفيذهــا وتحديــد قائمــة بالمنتجــات
التــي يتوجــب توريدهــا مــن منتجيــن محلييــن"

أهم االعتبارات
•تــم حســاب خــط األســاس والمســتهدفات وفق ـ ًا لإلنفــاق الحكومــي بــكل قطــاع ،ونقــاط
المحتــوى المحلــي لــكل قطــاع
•یتم مناقشة ومراجعة مستهدفات المحتوى المحلي مع كل جهة حكومیة
•تمت الحسابات استناد ًا على بیانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة
•تم الحصول على بیانات أرامكو ووزارة الدفاع منهما
شكل  :4-4خط األساس والمستهدفات للجهات الحكومية وأرامكو

اإلعداد  /قبل
التقدیم
نقاط التدخل

•تعمیم أهداف
وآلیة حساب
المحتوى
المحلي
على الجهات
الحكومیة

•التسجیل في
بوابة المحتوى
المحلي في
•المراحل القادمة
كشرط
•لتقدیم العطاء

تقییم المشتریات
•تقییم المحتوى
المحلي في
التقییم الفني
•تقییم المحتوى
المحلي في
التقییم المالي

ترسیة العقد
•تضمین خطة
المحتوى
المحلي
في عقود
المنافسات

األداء وتطبیق
االشتراطات
•تضمین عملیة
تقییم المحتوى
المحلي في
تقییم األداء

النماذج
االسترشادیة
للدول

تضمين عناصر المحتوى المحلي بشكل رسمي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
شكل  :5-4التكامل بالمحتوى المحلي في عمليات المشتريات 1/2
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"تتولــى وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص إصــدار التوصيــات الالزمــة لتحديــد
وزن المحتــوى المحلــي فــي التقييــم الفنــي والمالــي واعتمــاد مــا يتعلــق بالمحتــوى المحلي
فــي نمــاذج وثائــق المنافســات ووثائــق التأهيــل المســبق ،ونمــاذج العقــود ،ونمــاذج تقييــم
المتعاقديــن"

 -3النص:

وبنــاء علــى ذلــك ،فقــد تــم توضيــح آليــة تضميــن المحتــوى المحلــي فــي مختلــف عناصــر عمليــات
المشــتريات الحكوميــة (يوضــح شــكل  15الجوانــب التــي يمكــن تضميــن عناصــر المحتــوى المحلــي
بها)

تقدیم العطاءات

 -2النص:

"تتولــى وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص إصــدار التوصيــات الالزمــة لتمديــد
مــدة االتفاقيــات اإلطاريــة للعقــود التــي تشــتمل علــى فــرص زيــادة المحتــوى المحلــي وتوطين
الصناعــة ونقــل التقنيــة".
مسوغات إضافة النصوص  1و  2و  3أعاله:
قامــت الوحــدة منــذ إنشــائها بالعمــل علــى إيجــاد اســتراتيجية لتنميــة المحتــوى المحلــي
مــن خــال العمــل والموائمــة مــع عــدة جهــات والوقــوف علــى العديــد مــن التجــارب المحليــة
والدوليــة لالســتفادة منهــا ولضمــان الوصــول إلــى اســتراتيجية ومنهجيــة تطبيــق واضحــة
لتنميــة المحتــوى المحلــي مــن خــال المشــتريات الحكوميــة ،نــرى أنــه مــن المناســب أن تكــون
الوحــدة هــي الجهــة المســؤولة عــن المهــام المذكــورة فــي النــص أعــاه لضمــان عــدم تأثــر
هــذه المنهجيــة بقــرارات جهــات أخــرى قــد تــؤدي إلــى ضعــف دور المحتــوى المحلــي فــي
المشــتريات الحكوميــة ممــا يؤثــر ســلب ُا علــى الهــدف الــذي مــن أجلــه تــم إنشــاء الوحــدة.
وتهــدف منهجيــة وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص إلــى تخصيــص وزن
للمحتــوى المحلــي أثنــاء مرحلــة التقييــم المالــي للعــروض ،بحيــث يقــوم المتنافســين بتقديــم
خطــة للمحتــوى المحلــي ضمــن عطاءاتهــم المقدمــة ،تتضمــن نســبة المحتــوى المحلــي لــدى
المتنافــس .تحــث هــذه المنهجيــة المتنافســين علــى تقديــم خطــة تحتــوي علــى نســبة عاليــة
مــن المحتــوى المحلــي لضمــان فرصــة عاليــة للفــوز فــي المنافســة .ومــن الجديــر بالذكــر،
أن الوحــدة فــي الوقــت الحالــي تمتلــك جميــع األدوات المســاعدة للبــدء بتنفيــذ المحتــوى
المحلــي فــي المشــتريات الحكوميــة إال أن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــد ال
بــد أن يصــدر متضمننـ ًا هــذه النصــوص حتــى يكــون هنــاك األداة النظاميــة التــي تســمح بتطبيــق
منهجيــة المحتــوى المحلــي فــي المشــتريات الحكوميــة للوصــول لألهــداف التــي تطمــح لهــا
الوحــدة بصفــة خاصــة ورؤيــة المملكــة  2030بصفــة عامــة.
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قمنا بعدة محادثات مع عدد من الجهات لتسريع تطبيق هذه المبادرة:

 -4النص:

"يجــوز لوحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص تقديــم التوصيــات بشــأن إلــزام
المتعاقديــن مــع الجهــات الحكوميــة باالعتمــاد علــى المحتــوى المحلــي بنســبة مئويــة مــن
القيمــة اإلجماليــة للعقــد".

•وزارة الماليــة :عقــدت اجتمــاع لتوفيــق التوجهــات وتضميــن اشــتراطات المحتــوى المحلــي
فــي نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــد وتــم االتفــاق أن يتــم ربــط بوابــة
المحتــوى المحلــي لوحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص (نمــاء) بمنصــة
"اعتمــاد" التابعــة لــوزارة الماليــة
•وزارة االقتصــاد والتخطيــط :تــم تكليــف الــوزارة بمســؤولية زيــادة المحتــوى المحلــي بجميع
مشــاريع اإلنفــاق التشــغيلي الحكوميــة فــي منطقــة المدينــة المنورة
•وزارة الصحة :االتفاق مع  8موردين على مشاريع مشتريات تجريبية للمحتوى المحلي

مسوغات إضافة النص:
نظــر ًا ألن منهجيــة تطبيــق المحتــوى المحلــي فــي المشــتريات الحكوميــة تتطلــب إلــزام قانوني
للمتعاقديــن بالنســبة المقدمــة فــي خطــة المحتــوى المحلــي ،لــذا ال بــد مــن أن يكــون هنــاك
نــص نظامــي يتيــح للجهــة الحكوميــة تطبيــق هــذه المنهجيــة.

•وزارة النقــل :االتفــاق مــع  4أكبــر مورديــن علــى مشــاريع مشــتريات تجريبيــة للمحتــوى
المحلــي bعنــد ترســية العقــد

 -5النص:

•تطوير السياسة

"يجــوز لوحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص تقديــم توصيــات بشــأن إلــزام الجهــات
الحكوميــة بتخصيــص نســبة مئويــة مــن القيمــة اإلجماليــة لعقودهــا للمحتــوى المحلــي".
مسوغات إضافة النص:
كجــزء مــن مرحلــة جمــع البيانــات وتحليلهــا ،قامــت الوحــدة بتحديــد نســبة مســاهمة المحتــوى
المحلــي مــن إجمالــي مشــتريات الجهــات الحكوميــة فــي الســنوات الماضيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى
قامــت بتحديــد المســتهدفات لــكل جهــة حكوميــة فيمــا يخــص نســبة مســاهمة المحتــوى
المحلــي مــن إجمالــي مشــتريات كل جهــة وذلــك للوصــول إلــى األهــداف التــي تصبــو إليهــا
الوحــدة ،ال ســيما أن وضــع مســتهدفات كهــذه كفيلــة بحــث الجهــات الحكوميــة علــى تخصيــص
نســبة مــن مشــترياتها للمحتــوى المحلــي وتحقيــق الفائــدة القصــوى مــن اإلنفــاق الحكومــي.

 -6النص:

" ترفــع توصيــات وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص المذكــورة فــي المــواد  1و
 2و  3و 4و  5لوزيــر الماليــة للموافقــة .وفــي حــال رأى وزيــر الماليــة عــدم الموافقــة علــى
توصيــات الوحــدة ،يــدون ذلــك فــي محضــر يوضــح كال الرأييــن وحجــة كل منهمــا ويتــم الرفــع بــه
لمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة للننظــر وتوجيــه وزارة الماليــة باتخــاذ مــا يلــزم "

باإلضافــة إلــى نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــدة ،تقــوم (نمــاء) بتضميــن
اشــتراطات المحتــوى المحلــي ببرامــج تحقيــق الرؤيــة وإدارة هــذه األعمــال والتنســيق مــع
الجهــات الحكوميــة لوضــع السياســات التــي تؤثــر علــى المحتــوى المحلــي .وعلــى وجــه
الخصــوص مــا يلــي:
•توفــر (نمــاء) المبــادئ التوجيهيــة وآليــة التحقــق مــن الجــودة علــى مســتوى خــط األســاس
للمحتــوى المحلــي واألهــداف بمختلــف برامــج تحقيــق الرؤيــة.
•تقــوم الوحــدة بمحادثــات مســتمرة مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة (كوزارة العمــل والهيئة
العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة) بهــدف التركيــز علــى تنميــة المحتــوى المحلــي
والتأكــد مــن إدراجــه فــي السياســات الجديــدة
•يساعد المحتوى المحلي في التعرف على فرص التوطين.

مسوغات إضافة النص:
نظــرا ألن وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص هــي الجهــة المعنيــة بحوكمــة
المحتــوى المحلــي وآليــات زيادتــه فــي مختلف القطاعــات االقتصادية .ونظــرا الن الوحدة قامت
بدراســات مفصلــة لألليــات المناســبة لزيــادة المحتــوى المحلــي فــي المشــتريات الحكوميــة
والكيفيــة المناســبة لتطبيقهــا .نــرى أن تكــون الوحــدة هــي الجهــة المعنيــة ونظــرا الن وزارة
الماليــة هــي الجهــة المســؤولة عــن ترشــيد تكاليــف المشــتريات ،نــرى أن يكــون وزيــر الماليــة
هــو المخــول بالموافقــة علــى هــذه التوصيــات .وفــي حــال رأى وزيــر الماليــة عــدم الموافقــة
علــى توصيــات الوحــدة يقــوم وزيــر الماليــة برفــع توصيــات الوحــدة ومبــررات عــدم الموافقــة
إلــى مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة لضمــان عــدم تعــارض مهــام وزارة الماليــة ومهــام
وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص”.
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•برنامج الحوافز المالية

•الشراكات الصناعية
مــن جهــة القطــاع الخــاص ،فقــد قمنــا بإطــاق برامــج شــراكات مــع الشــركات الصناعيــة الرائــدة
فــي المملكــة للمســاهمة فــي مســاعي المحتــوى المحلــي (بحيــث تــم البــدء بثمــان شــركات
فــي المرحلــة األولــى ووضــع خطــط للتوســع للوصــول إلــى  100شــركة فــي مراحــل الحقــة).
وتتضمــن جوانــب الشــراكات أربــع جوانــب رئيســة حســبما موضــح بالشــكل  6-4والتــي تســتهدف
إلــى تحقيــق مــا يصــل إلــى  30مليــار ريــال فــي المحتــوى المحلــي ســنوي ًا بحلــول عــام 2020
لهــذه الشــركات الثمــان فقــط.
تتضمــن الشــراكات مــع الشــركات الصناعیــة الرائــدة علــى أربــع فئــات تــم تحدیــد الشــركات
الصناعیــة الرائــدة للمرحلــة األولــى
المنهجية

خط األساس
والمستهدفات

التدريب

المشتريات

إطالع وشرح منھجیة
وأدوات المحتوى المحلي

المساعدة في خط األساس
للمحتوى المحلي للشركة
والموردین.

توفیر التدریب على أدوات
المحتوى المحلي (كورش
العمل التعریفیة)

تضمین اشتراطات المحتوى
المحلي في عقود
المشتریات للشركات

تخصیص منهجية المحتوى
المحلي حسب احتیاجات
الشركة

باإلضافــة إلــى برنامــج الشــراكات ،قمنــا بتصميــم برنامــج حوافــز للقطــاع الخــاص لتعزيــز المحتــوى
المحلــي علــى ثــاث فئــات:
•الحوافــز الماليــة كتشــجيع الصــادرات ،وتوفيــر التدريــب بتكاليــف متدنيــة ،واســترداد تكاليــف
األبحــاث والتطويــر ،وتخفيــض فــي الضرائــب.
•إزالــة الحواجــز بمــا فــي ذلــك تســهيل الحصــول علــى التمويــل ،وتســهيل عمليــة إصــدار
التراخيــص والتســجيل وتســهيل اإلجــراءات النظاميــة
•تكريــم الشــركات الرائــدة فــي المحتــوى المحلــي مــن خــال حمــات إعالميــة وجوائــز ألفضــل
ممارســات المحتــوى المحلــي

خط األساس ووضع
المستھدفات للموردین

تم تحدید الشركات الصناعیة الرائدة للمرحلة األولى
القائمة األولیة
(  8شركات)

تتضمن القائمة األولیة ثمان شركات سعودیة للمرحلة
األولى لشراكات المحتوى المحلي
سابك ،الخطوط السعودیة ،معادن ،الشركة السعودیة
للكهرباء ،الزامل ،صافوال ،البحري ،شركة االتصاالت
السعودیة

القائمة الكاملة
(حوالي  100شركة)

قائمة ثانیة تتضمن حوالي  100شركة سعودیة رائدة
(أغلبها شركات وطنیة رائدة) سیتم تحدیدها للشراكات في
مرحلة الحقة

جمیع الشركات
األخرى

سیتم استهداف شركات صغیرة أخرى من خالل حوافز
معینة

المرحلة األولى

المرحلة الثانیة

شكل  :6-4نطاق برنامج شراكات المحتوى المحلي
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•الممكنات المتداخلة

•أدوار األفراد
علــى مســتوى األفــراد ،فإننــا نخطــط إلعــداد وإطــاق حمــات بشــعار "صنــع فــي الســعودية"
والتــي تســتهدف زيــادة الوعــي والتأثيــر علــى أنمــاط االســتهالك لــدى األفــراد وتشــجيع اقتنــاء
المنتجــات المص ّنعــة محلي ـاً ،بهــدف إيجــاد طلــب علــى المنتجــات الوطنيــة (التفاصيــل فــي شــكل
)7-4
.٤أ إطالق حملة صنع في المملكة
الوصف

•مبادرات "صنع في المملكة" لمنتجات معینة التي استوفت الحد
األدنى من اشتراطات المحتوى المحلي مع التركیز على مواقع
معینة
•جاري العمل على ثالث مبادرات من قبل وزارة االقتصاد
والتخطیط ،وھیئة تنمیة الصادرات السعودیة ونماء المنورة

الغرض

•زیادة الطلب المحلي على المنتجات الوطنیة ،وتخفیض واردات
المنتجات مكتملة الصنع
•االرتقاء بصورة المنتج السعودي في الخارج وزیادة اإلنفاق
األجنبي على المنتجات السعودیة

وعلــى رأس هــذه التداخــات ،فإننــا نعمــل علــى تصميــم ممكنــات متداخلــة لتوفيرهــا لمختلــف
الجهــات العامــة لزيــادة فهــم الموظفيــن بجوانــب المحتــوى المحلــي ،وقدرتهــم علــى
التطبيــق (شــكل )8-4

التدریب على أبرز أربع أهداف المحتوى المحلي
١

•فهــم تعریــف المحتــوى المحلــي ،وخــط األســاس والمســتهدفات ودور
وحــدة المحتــوى المحلــي وتنمیــة القطــاع الخــاص

٢

•فهــم التحدیــات المرتبطــة بعملیــات المشــتریات الحكومیــة ،وتعریــف
مؤشــرات األداء الرئیســة للمحتــوى المحلــي ونقــاط المحتــوى المحلــي

٣

•القــدرة علــى تطبیــق والتقییــم باســتخدام مؤشــرات قیــاس األداء الرئیســة
للمحتــوى المحلــي فــي منافســات المشــتریات الحكومیــة

٤

•فهــم أدوات المحتــوى المحلــي علــى نطــاق موســع بعملیــات المشــتریات
ودعــم نشــرھا (كبوابــة المحتــوى لمحلــي)

صنع في السعودية
صنع في المدينة المنورة

یتم تنفيذها من خالل نموذجي تدریب
تدریب مباشر على المحتوى المحلي

صنع في مكة

•توفیــر محتــوى التدریــب األساســي لفــرق المشــتریات بالجهــات
الحكومیــة

برنامج سفراء المحتوى المحلي
.٥ب زیادة الوعي بالمنتج الوطني والتأثیر على نمط استهالك األفراد
• زیادة وعي المستهلكين بالمنتجات الوطنیة
•تحقیق الفخر بالمنتج الوطني من خالل الوعي باالستهالك
•تحقیق شهرة للشركات التي تقوم بإنتاج أغذیة ومنتجات وطنیة
•تشجیع إنتاج األغذیة والمشروبات المحلیة والمنتجات االستهالكية
•األخذ في االعتبار إطالق حملة تسویقیة على مستوى المنطقة لمنتجات معینة
شكل  :7-4دور األفراد
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•ســفراء مدربیــن لتقدیــم دورات تدریــب المحتــوى المحلــي،
كــرواد المحتــوى المحلــي واألخــذ بقیــادة التغییــر فــي
والعمــل
ّ
الجهــات الحكومیــة
سیتم تنفیذ دورات التدریب بواسطة خبراء ومتخصصین في التدریب

شكل  :8-4تدريب المحتوى المحلي
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•بوابة المحتوى المحلي
نعمــل علــى تطويــر بوابــة المحتــوى المحلــي لتوفيــر خدمــات دعــم التنفيــذ لمختلــف الجهــات
(العامــة والخاصــة) فــي حســاب نســبة مســاهمتهم فــي المحتــوى المحلي الخاص (شــكل .)9-4

حاسبة المحتوى المحلي
•ستعمل حاسبة المحتوى المحلي على تسهيل عملیة حساب
نقاط المحتوى المحلي للشركات وإدارة العقود
التقارير والمتابعة
•أدوات متابعة إلدارة المشتریات بالجهات الحكومیة
•تمكین الجهات الحكومیة في متابعة التقدم ونقاط المحتوى
المحلي
•إعداد تقاریر للجهات الحكومیة ولصانعي السیاسة
مكتبة المحتوى المحلي
•إرشادات لوضع أهداف المحتوى المحلي
•بیانات عن مؤشرات المحتوى المحلي على مستوى القطاع
وعلى المستوى الوطني
•مواد تدریب للمحتوى المحلي
دليل الموردين
•معلومات حول نقاط المحتوى المحلي (شرح المنهجية ،مواد
التدریب)

•وحدة المحتوى المحلي وتنمیة القطاع الخاص
•العمــل مــع وزارة الماليــة لتطویــر بوابــة المحتــوى المحلــي باســتخدام أفضــل
الممارســات العالمیــة
شكل  :9-4بوابة المحتوى المحلي
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•فرص التوطين
باإلضافــة إلــى جهــود وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص (نمــاء) ،يقــوم برنامــج
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بتحفيــز نمــو المحتــوى المحلــي مــن خــال
توطيــن سالســل القيــم لعــدد مــن القطاعــات الصناعيــة (كمــا هــو موضــح فــي اســتراتيجيات
القطاعــات فــي هــذة الوثيقــة)
ومــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف ،لقــد حــددت اســتراتيجيات البرنامــج عــدد مــن المبــادرات التــي
مــن شــأنها تحفيــز المحتــوى المحلــي فــي القطاعــات المختلفــة .الجــدول التالــي يشــير إلــى
هــذه المبــادرات ويحــدد مــكان تواجدهــا فــي خطــة البرنامــج:
االستراتيجية
إمدادات الطاقة
المتجددة

رقم المبادرة إسم المبادرة

األثر المتوقع

I-03-27-002

تحسين شروط المزاد على
الطاقة المتجددة

توطين مصنعي المعدات األصلية الدوليين وبشكل
غير مباشر المزوديين األساسيين في السعودية

األدوية

I-04-10-004

سياسة المحتوى المحلي
لصناعة األدوية

دعم مصنعي األدوية/األدوية الحيوية لتتطور عبر
سلسلة القيم المضافة

المستلزمات
واألجهزة الطبية

I-05-10-004

مساعدة مصنعي األجهزة والمستلزمات الطبية
سياسة المحتوى المحلي
لقطاع األجهزة والمستلزمات على التطوير عبر كامل سلسلة القيم
الطبية

تنمية رأس المال
البشري

N-21-14-009

برنامج تنمية رأس المال
البشري للتجمعات الصناعية

زيادة نسبة التوطين في قطاع التصنيع بنسبة ٪٥٠

دعم تطوير
التجمعات الصناعية

N-23-14-004

تطوير سلسلة التوريد
للتجمعات

زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
التجمعات ذات األولوية بمقدار ثالثة أضعاف

اآلالت والمعدات

I-01-10-001

سياسة المحتوى المحلي
لتجمعات اآلالت والمعدات

وضع تشريعات لتحفيز شراء معدات تم صناعتها
في المملكة

إمدادات الطاقة
المتجددة

I-03-14-001

سياسة المحتوى المحلي
لتجمعات صناعات الطاقة
المتجددة

توطين مزودي المعدات األصلية الدوليين من
الفئة األولى في المملكة

الصناعات المرتبطة
بالنفط والغاز

I-08-14-001

برنامج المحتوى المحلي
للكيماويات

زيادة نسبة التوطين من نحو  ٪٣٦في الوقت
الراهن إلى  ٪٧٠بحلول عام ٢٠٢١

محتوى المحلي

O-15-10-002

منصة روابط األعمال

زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن
التجمعات ذات األولوية
تعزيز تنمية الموردين المحليين لسلسلة القيمة
التعدينية من خالل تيسير عقود الشراء الغير مباشر
وتشجيع المشاريع المشتركة مع كبرى الشركات
المحلية

التعدين

 M-12-34-027تشجيع تطوير الجهات
المحلية الموردة

التعدين

 M-12-34-033توجيه عملية السعودة على الوصول بمستوى السعودة إلى نسبة  ٪٥٠في
القطاع بحلول عام ٢٠٢٥
المدى البعيد ودعم النمو
على المدى القصير
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.٤ب االعتبارات االستراتيجية

•األثر
ستســاهم مبــادرات و سياســات تعزيــز المحتــوى المحلــي بشــكل إيجابــي فاعــل فــي أغلــب
مؤشــرات االقتصــاد الكلــي ،اال أنهــا حــال عــدم تنفيذهــا بالعنايــة المطلوبــة قــد تؤثــر ســلبا علــى
التنافســية (شــكل  )10-4وســتواصل وحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص (نمــاء)
العمــل عــن قــرب مــع القطــاع الخــاص لضمــان إدارة المفاضــات بشــكل صحيــح والحــد مــن اآلثــار
الســلبية.

المحور

التأثیر

الشرح

التنافسية

•اعتمــاد الشــركات المحليــة علــى المشــتريات الحكوميــة فــي
حــال كان التفضيــل مطلــق ممــا يخفــض مــن تنافســيتها .ويتــم
تفــادي ذلــك مــن خــال جعــل التفضيــل ســعري محــدد بحيــث يكــون
للمحتــوى غيــر المحلــي فرصــة للمنافســة

سهولة أداء األعمال

•زيــادة كميــة المعلومــات المطلوبــة ســيؤثر علــى أداء االعمــال
فــي الســعودية .ويتــم تفــادي ذلــك باســتهداف العقــود
الحكوميــة الكبــرى فقــط والتــي تتجــاوز  100مليــون ريــال

االنفاق الحكومي

•إعطــاء افضليــة ســعرية للمحتــوى المحلــي يزيــد مــن تكلفــة
العقــود علــى الميزانيــة .ويتــم تفــادي ذلــك مــن خــال تحديــد
نســبة التفضيــل وربطهــا بالمحتــوى المحلــي .كمــا أن جــزء مــن
هــذه التكاليــف ســوف يعــود للميزانيــة مــن خــال الــزكاة والضرائــب
نظــرا ألن مبلــغ المحتــوى المحلــي ســوف يــدور فــي االقتصــاد
الوطنــي.

نمو الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي

•مــن خــال زيــادة العــرض علــى المنتجات والخدمــات ذات المحتوى
المحلــي العالي

توظيف المواطنين

•سيساهم المحتوى المحلي في زيادة توظيف السعوديين
•من خالل تحفيز االنفاق على توظيف السعوديين

االستثمار األجنبي

•ســوف يزيــد مــن جاذبيــة االســتثمار فــي المملكــة وذلــك لتفضيــل
المحتــوى المحلــي وبالتالــي تحفيــز الشــركات األجنبيــة التــي
تســتهدفالســوقالســعوديةلتوســيعسلســلةالقيمــةالمحليــة

•التعريف ومنهجية الحساب
تســتخدم الــدول عــدة تعريفــات ومنهجيــات لحســاب المحتــوى المحلــي والــذي يختلــف باختــاف
الســياق المحلــي للدولــة وتطلعاتهــا .وقــد قمنــا بمراجعــة عــدة تعريفــات إقليميــة ودوليــة
للمحتــوى المحلــي كمــا أنــه قــد تــم الرجــوع إلــى الدراســة المســبقة التــي أعدتهــا وزارة الطاقــة
والصناعــة والثــروة المعدنيــة وتــم التوصــل إلــى تعريــف المحتــوى المحلــي علــى أنــه "إجمالــي
اإلنفاق في المملكة العربيـة السعـوديـة من خـالل مشـاركـة العنـاصر السعـوديـة في القـوى
العـاملـة والسـلع والخدمـات واألصـول والتقنيـة".
وفيمــا يتعلــق بمنهجيــة حســاب المحتــوى المحلــي ،فإنــه يتــم احتســابه مــن خــال النظــر إلــى
إجمالــي مــا تــم إنفاقــه علــى عــدة عناصــر منهــا رواتــب العامليــن والبحــث والتطويــر والســلع
والخدمــات المحليــة وغيرهــا مــن العناصــر.
حاليــا العمــل علــى إنشــاء بوابــة إلكترونيــة للمحتــوى المحلــي بحيــث يتــم اســتخدامها
ويتــم
ً
مــن قبــل المتنافســين فــي المشــاريع الحكوميــة إلدخــال معلومــات المحتــوى المحلــي الخاصــة
بهــم .وســتوفر البوابــة اإللكترونيــة المعلومــات الالزمــة عــن المحتــوى المحلــي فــي مختلــف
المشــاريع والــوزارات والقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة ممــا يمكننــا مــن عمــل المزيــد مــن
التحاليــل وتحديــد الفــرص لزيــادة المحتــوى المحلــي.

ميزان المدفوعات

شكل  :10-4أثر المحتوى المحلي على مؤشرات االقتصاد الكلي
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 .5محفظة المبادرات
(المحتوى المحلي)
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تحتوي مبادرة التمكين
المالي على  3ركائز رئيسية:
تحديد احتياجات التمويل،
وتشخيص الفجوات في
النظام المالي الحالي،
وتقديم توصيات بالتغييرات
والمنتجات /الجهات الجديدة.
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 .5أ محفظة المبادرات
الركيزة االستراتيجية
 /القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

المقياس المتأثر بالمبادرة

األثر المتوقع

المحتوى المحلي

O-15-10-001

برنامج زيادة المحتوى
المحلي في االقتصاد
السعودي

•زيادة نسبة مساهمة المحتوى المحلي في
االقتصاد الوطني من خالل المشتريات الحكومية
والقطاع الخاص واالستهالك األسري باإلضافة
إلى االستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات
االستراتيجية

وحدة المحتوى المحلي
وتنمية القطاع الخاص
(نماء)

•زيادة المحتوى المحلي في االقتصاد
الوطني

-

المحتوى المحلي

O-15-10-002

منصة روابط األعمال

•إبرام شراكة مع بوابة إلكترونية رائدة (أي "علي
بابا") من أجل تأسيس بوابة إلكترونية لجمع نفقات
الحكومة/المؤسسات المملوكة للدولة مع الشركات
المحلية
•جمع متطلبات المشتريات المستقبلية للحكومة
والمؤسسات المملوكة للدولة على السواء
•تساهم في تحديد القدرات اإلنتاجية ذات القيمة
المضافة للشركات المحلية
•تسهيل التجارة اإللكترونية الشركات ضمن القطاع
الخاص

وحدة المحتوى المحلي
وتنمية القطاع الخاص
(نماء)

•زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ضمن التجمعات ذات األولوية
•رفع تصنيف جودة الموردين المحليين
•رفع متوسط المحتوى المحلي في
التجمعات ذات األولوية

-

.5ب اختيار المبادرات المحورية
الركيزة االستراتيجية
 /القطاع
المحتوى المحلي
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رقم
المبادرة
O-15-10-001

اسم المبادرة

الوصف

سبب االختيار

برنامج زيادة المحتوى
المحلي في االقتصاد
السعودي

•زيادة نسبة مساهمة المحتوى المحلي في
االقتصاد الوطني من خالل المشتريات الحكومية
والقطاع الخاص واالستهالك األسري باإلضافة
إلى االستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات
االستراتيجية

•تأثير عالي على مستوى االقتصاد الكلي

المقياس المتأثر بالمبادرة

•زيادة المحتوى المحلي في االقتصاد
الوطني
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قسم :2-6
التمكين المالي
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.3أ التحديات األساسية
•التمكين المالي
هنــاك عــدد مــن التحديــات فــي المنظومــة الماليــة القائمــة تؤثــر علــى قطاعــات برنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،وتشــمل هــذه التحديــات مــا يلــي:
1.1التحديات المتعلقة بالقطاعات
2.2التحديات المتعلقة بالمنتجات المالية
3.3التحديات المتعلقة بالمؤسسات المالية

.٣أ ١.التحديات المتعلقة بالقطاعات
يتعامــل القطــاع المالــي بالمملكــة مــع القطاعــات المختلفــة بالبرنامــج بدرجــات متفاوتــة حســب
نــوع القطــاع وطبيعــة نشــاطه ومســتوى المخاطــر التــي قــد ينطــوي عليهــا وهــو مايعطــي
فرصــة لبعــض القطاعــات للحصــول علــى تمويــل بشــكل أيســر وأقــل كلفــة مــن قطاعــات أخــرى.

4.4قطاع الخدمات اللوجستية

يواجه القطاع بعض التحديات في تمويل مشروعات البنية التحتية ،بما في ذلك:
•عــدم وجــود "هيئــة تنســيق مركزيــة" لإلشــراف علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة ومتطلبــات
التمويــل وخياراتــه
•محدودیــة الســیولة المخصصــة لتمويــل مشــاريع البنیــة التحتیــة للتمویــل بالنظــر إلــی
متطلبــات النفقــات الرأســمالیة الکبیــرة
•االفتقــار إلــی الجــدوى االقتصادیــة لمشــاريع البنیــة التحتیــة فــي عــدد مــن األصــول (مثــل
مشــاریع الســکك الحدیدیــة فــي المملکــة)
•أولويــة محــدودة فــي تمويــل البنيــة التحتيــة بواســطة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص فــي المملكــة
أما في يتعلق بقطاع الخدمات المساندة:
• فصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي يدعــم مشــاريع الخدمــات المســاندة فــي المــدن
الصناعيــة فقــط ،وليــس هنــاك رغبــة مــن البنــوك التجاريــة فــي تمويــل مشــاريع الخدمــات
المســاندة الجديــدة دون وجــود اتفاقيــات بيــع تضمــن تدفقــات نقديــة واضحــة للمشــروع .لذلــك
يجــد المســتثمرون صعوبــة فــي الحصــول علــى التمويــل لمشــاريع الخدمــات المســاندة خــارج
المــدن الصناعيــة

1.1قطاع الزراعة واالستزراع المائي

عددا من التحديات مثل:
يواجه القطاع
ً
•يتسم القطاع بارتفاع المخاطر الملموسة ،مثل إصابات الدواجن باألمراض
•عادة ما يكون المقترضون غير قادرين على تقديم ضمانات كافية
•محدوديــة المهــارات والقــدرات الماليــة التــي تــؤدي إلــى تقديــم دراســات جــدوى دون
المســتوى بواســطة المتقدميــن
•تحدیــات القــدرة علــی تقییــم جــدوى المشــروع بســبب ســوء ممارســات تقديــم التقاريــر
المتعلقــة بالبیانــات المالیــة

2.2قطاع الصناعات العسكرية

•التمويــل للشــركات العســكرية بالمملكــة منظــم بعــدد مــن التشــريعات والتنظيمــات وهــو مــا
يضيــف تحــدي لســهولة التمويــل فــي هــذا القطــاع مــن قبــل البنــوك التجاريــة.

3.3قطاع التعدين

•هنالــك تحديــات فــي تمويــل أنشــطة االستكشــاف وتطويــر المناجــم ،حيــث أن أســواق رأس
المــال الیــوم خاصــة أســواق رأس المــال فــي المملكــة ال تالئــم شــرکات االستكشــاف التــي
تتســم بمخاطــر عالیــة وعــدم وجــود تدفــق نقــدي حالــي.
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.٣أ ٢.التحديات المتعلقة بالمنتجات المالية
لقد تم تحديد عدد من المبادرات المتعلقة ببعض المنتجات المالية ،مثل:
1.1عــدم وجــود جهــة واحــدة تركــز علــى تقديــم تمويــل التصديــر لدعــم صــادرات المملكــة مــن
خــال المنتجــات والحلــول التمويليــة المختلفــة.
2.2محدوديــة وجــود وفعاليــة مشــاركة الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء فــي تمويــل
االســتثمارات وذلــك بســبب انعــدام فــرص التخــارج المناســبة والمشــجعة ،وكذلــك القيــود
فــي تمويــل االســتحواذ بأمــوال مقترضــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى عــدم توفــر بيانــات
عــن الســوق إلــى انخفــاض عــدد الصفقــات فــي القطــاع و حجــم معامــات الملكيــة الخاصــة
ورأس المــال الجــريء فــي المملكــة
3.3عــدم الترکیــز علــی المنشــآت الصغیــرة والمتوســطة ،حیــث أن اإلقــراض التجــاري یرکــز علــی
اســتثمارات التشــييد والتعاقــد وھو متوفــر بصفــة رئيســة للشــرکات الکبیــرة .وعــاوة علــى
أيضــا ارتفــاع المخاطــر
ذلــك ،فــإن توافــر التمويــل للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة يعوقــه ً
الملموســة ونقــص الوعــي بخيــارات التمويــل للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ونقــص
قــدرات البنــوك علــى التعامــل مــع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
4.4صعوبــة تأميــن التمويــل المطلــوب للمشــاريع ذات االحتياجــات الرأســمالية طويلــة األمــد،
خاصــة مــع غيــاب منحنــى العائــد علــى المــدى الطويــل الــذي يمكــن للبنــوك االرتبــاط بــه.
5.5عدم توفر عروض تمويل رأس المال العامل للمشاريع وخصوصا في مراحلها المبكرة.

.3ب الجهود الحالية
يتــم معالجــة التحديــات التــي تواجههــا المنظومــة الماليــة بالمملكــة مــن خــال عــدد مــن
البرامــج والهيئــات ،ويحــرص برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بشــكل
مســتمر علــى التعــاون والتنســيق معهــم لتوحيــد الجهــود وتعظيــم الفوائــد مــن المبــادرات
والمشــاريع المختلفــة.
عــددا مــن المبــادرات ،وخاصــة التنظيميــة،
وقــد قــام برنامــج تطويــر القطــاع المالــي بتحديــد
ً
للتصــدي للتحديــات الخاصــة بــرأس مــال االئتمــان الســوقي وتعزيــز المنظومــة لألســهم الخاصــة
وصناديــق رؤوس األمــوال االســتثمارية .كمــا حــددت اســتراتيجية هيئــة المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة عــدد مــن المبــادرات لزيــادة الدعــم المالــي والوصــول لهذه المنشــآت مثــل تطوير
وتوســيع نشــاط برنامــج الكفالــة.
وتجــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية حــدد أيضــا
مــن خــال التمكيــن المالــي مجموعــة مــن المبــادرات لمعالجــة عــدد مــن التحديــات المختلفــة
ومــن أهمهــا تحويــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ليصبــح الممكــن المالــي الرئيســي
للتحــول الصناعــي بالمملكــة مــن خــال مواءمــة اســتراتيجية الصنــدوق مــع المتطلبــات الماليــة
للبرنامــج وتمكيــن الصنــدوق للقيــام بالــدور الرئيســي في دعــم تمويل قطاعــات البرنامج ،كذلك
إنشــاء وإطــاق بنــك التصديــر واالســتيراد الســعودي ،وكذلــك عــدد مــن المبــادرات المتعلقــة
باألمــور التنظيميــة وتســهيل إجــراءات الحصــول علــى التمويــل وخصوصــا للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ،وكذلــك مبــادرات تتعلــق بتفعيــل وتســهيل تقديــم التمويــل لقطــاع التعديــن
وخصوصــا فــي مراحــل االستكشــاف والمشــاريع األوليــة ،وأيضــا مبــادرة تتعلــق بدراســة وتقييــم
النمــوذج األمثــل لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة بالمملكــة.

.٣أ ٣.التحديات المتعلقة بالمؤسسات المالية
تشمل هذه التحديات ما يلي:
1.1ترکیــز مؤسســات تمویــل األســهم العامــة علــی الشــرکات الکبیــرة فــي عــدد قلیــل مــن
ال قطاعــات التقلیدیــة ،ممــا يحــد مــن تنميــة القطاعــات األخــرى و المنشــآت الصغیــرة
و ا لمتوســطة
2.2عــدم وجــود ســجل موحــد للمقترضيــن و الســندات فــي المملكــة ،ممــا يحــد مــن رغبــة البنــوك
فــي اإلقــراض بســبب عــدم توافــر معلومــات عــن أصــول الضمــان واألداء المالي
عــددا مــن الفجــوات التنظيميــة وهــي محــل تركيــز برنامــج تطويــر
3.3يواجــه القطــاع المالــي
ً
القطــاع المالــي بالمملكــة
4.4يقــوم صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بالمســاهمة بإقــراض شــريحة واســعة مــن
القطاعــات الصناعيــة المختلفــة بمــا فــي ذلــك المشــاريع ذات الطابــع االســتراتيجي ذات
المخاطــر العاليــة ،ممــا يتطلــب رفــع مســتوى االحتياطيــات ورفــع اإليــرادات للتعامــل مــع مثــل
هــذه المشــاريع
360

361

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

دعم وتمكين
القطاع الخاص بما
يقدر ب 105مليار
ريال سعودي

.4االستراتيجية

(التمكين المالي  -برنامج
تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
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.4أ ركائز استراتيجية التمكين المالي
•الملخص التنفيذي
إن الهــدف مــن برنامــج التمكيــن المالــي هــو ضمــان حصــول القطاعــات المســتهدفة مــن برنامــج
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية علــى منتجــات التمويــل المناســبة مــن خــال
المؤسســات المعنيــة ،وذلــك بنــاء علــى نمــوذج حوكمــة مالئــم .لذلــك ،ســيركز برنامــج التمكيــن
المالــي علــى ثــاث مجــاالت:
1.1تحديــد أســس االحتياجــات التمويليــة لبرنامــج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية
بمــا يشــمل تحديــد احتياجــات التمكيــن المالــي لكل قطــاع ضمن البرنامــج وحصرها.
2.2تحديــد الثغــرات فــي النظــام المالــي الحالــي علــى مســتوى القطاعــات وعلــى مســتوى
المنظومــة ككل ،وكذلــك التنســيق مــع البرامــج والمبــادرات األخــرى المختلفــة والتــي تتعلق
أيضــا بتطويــر وتحســين المنظومــة الماليــة بالمملكــة لضمــان توحيــد الجهــود والوصــول
ً
لنتائــج أفضــل.
3.3وضــع توصیــات تتعلــق بالمنتجــات الجدیــدة المطلوبــة والهيئــات والتغیيرات فــي المنظومة
(مثــل اللوائــح) ،باإلضافــة لخطــة التنفیــذ المطلوبــة والتــي تتضمــن مبادرات واضحــة لمعالجة
الثغــرات المحددة.

364

365

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

دعم زيادة التصدير
غير النفطي برأس
مال قدره  5مليار
ريال سعودي

 .5محفظة المبادرات

(التمكين المالي  -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية)
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 .5أ محفظة المبادرات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

التمكين المالي

N-١٦-32-001

تمويل مشاريع
البنية التحتية

اسم المبادرة

الوصف

برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات
اللوجستية

•توصية حول احتياجات المملكة من البنى التحتية
•وضع خطة إلنشاء هيئة مركزية لإلشراف على تمويل
البنية التحتية في المملكة ،وتقديم مراجعة فنية
للمشاريع القادمة وتشجيع تمويل القطاع الخاص

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
•مجموع االستثمارات غير
الحكومية في مجال التعدين

التمكين المالي

N-١٦-٢١-٠٠٢

أنظمة وإجراءات
النفاذ إلى رؤوس
األموال

•تسهيل عملية حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على
رأس المال العامل من خالل:
1.1مراجعة متطلبات الضمانات المقدمة من المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
2.2مراجعة عملية منح المصارف التجارية القروض إلى
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
•تحفيز المصارف ،عبر نسبة احتياطي رأس المال  ،بهدف
تخصيص المزيد من رأسمالها إلى المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
(منشآت)

•زيادة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قروض
بعد أول سنة من إطالق البرنامج
•زيادة سنوية في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•االستثمارات غير الحكومية
في قطاعات الصناعات
الواعدة

التمكين المالي

N-١٦-٢١-٠٠٤

تحسين رأس المال
العامل

ستركز هذه المبادرة على  5خطوات أساسية:
•تطبيق التأمين على المستحقات
•بيع الديون – السماح للمصنعين المحليين ببيع الذمم
المدينة
•ضمانات العقود الحكومية
•شروط الدفع الحكومي – توفير خيار الدفع المعجل
لصالح الشركات الصغيرة مقابل الخدمات المقدمة للجهات
الحكومية
•نظام دفع سريع في وزارة المالية لصالح المصنعين
المحليين

الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
(منشآت)

•تقليص متوسط فترات الدفع للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة لقاء العقود الحكومية
•زيادة في مستحقات التصدير المؤمنة بالدوالر األمريكي
•زيادة في التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة

•االستثمارات غير الحكومية
في قطاعات الصناعات
الواعدة

التمكين المالي

N-١٦-١٤-005

صندوق تنمية
التجمعات

•خطة تمويل متعددة األهداف لتمويل استثمارات في
مبادرات تجمعات محددة وذلك عند بروزها
•تجهيز التمويل المطلوب للتدخالت الحكومية من أجل تعزيز
تنافسية التجمعات وتسريع النمو
•تقديم الحوافز والدعم المستهدف لألولويات الرئيسية
في تطوير التجمعات (ال تشمل حقوق الملكية)

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•تعزيز تطوير التجمعات ذات األولوية
•زيادة إجمالي الناتج المحلي الصناعي
•تحسين التنافسية
•تنمية صناعية متوازنة في أرجاء المملكة

•االستثمارات غير الحكومية
في قطاعات الصناعات
الواعدة

التمكين المالي

N-١٦-34-007

تعديل لوائح
السوق الثانوي

•استحداث سوق أسهم منافس من المستوى الثاني
لشركات التعدين الصغيرة للحصول على رأس المال

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة للثروة المعدنية

•مساعدة المنشآت الجديدة على ضمان التمويل الكافي
لزيادة أنشطة االستكشاف

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين

التمكين المالي

N-١٦-12-008

تحويل صندوق
التنمية الصناعية
السعودي ليصبح
الممكن المالي
الرئيسي للتحول
الصناعي في
المملكة

•تهدف هذه المبادرة إلى تحويل صندوق التنمية الصناعية
السعودي ليصبح الممكن المالي الرئيسي للتحول
الصناعي في المملكة من خالل مواءمة استراتيجية
الصندوق مع تطلعات وأهداف برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية لتغطية المتطلبات المالية
للقطاعات المستهدفة

صندوق التنمية الصناعية
السعودي

•تحديد دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في
المنظومة المالية العامة لمعالجة الفجوات القائمة
وتوفير احتياجات برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية ،بما يشمل توفير رأس المال
اإلضافي المحتمل للتمويل.
•تطوير صندوق التنمية الصناعية السعودي ليصبح
الممكن المالي الرئيسي للتحول الصناعي في المملكة.

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
•مجموع االستثمارات غير
الحكومية
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•إجراء دراسة لتقييم جدوى إنشاء صندوق سعودي
لالستثمار في البنى التحتية ،وتصميم إدارة الصندوق
ونموذج التشغيل وخطة اإلطالق

الجهة الرائدة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة الرائدة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

التمكين المالي

N-16-31-009

إنشاء صندوق
وطني لخدمات
االستكشاف

•دعم نمو هذا القطاع المستجد في المملكة من خالل
توفير التمويل المشترك لتمكين الجهات المستجدة
المجمعة الستكشاف
في المملكة من تعزيز أثر األموال ُ
القدرات الجيولوجية المشجعة في المملكة (تمويل
بنسبة أقل من  50بالمائة)

هيئة المساحة
الجيولوجية السعودية

•األثر االقتصادي  -الناتج المحلي اإلجمالي وخلق فرص
العمل المتوقعة

•استثمار القطاع الخاص في
قطاع التعدين ،واإلنفاق
على االستكشاف

التمكين المالي

N-١٦-14-010

الدعم الصناعي
والحوافز المالية

•تهدف هذه المبادرة إلى وضع آلية وحوكمة التمويل من
أجل استخدام الحوافز المستهدفة ودعم االستثمارات
االستراتيجية وكذلك ترسيخ المشاريع في البرنامج الوطني
لتطوير التجمعات الصناعية ذات األولوية
•ستكون هذه المبادرة تحت إشراف لجنة استثمارات
متخصصة

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•زيادة االستثمارات االستراتيجية في التجمعات ذات
األولوية
•زيادة االستثمارات األجنبية في إطار االستثمارات
االستراتيجية المحددة في التجمعات ذات األولوية

•االستثمارات غير الحكومية
في قطاعات الصناعات
الواعدة

التمكين المالي

N-١٦-18-011

إنشاء بنك التصدير
واالستيراد
السعودي (مرحلة
التأسيس)

•إنشاء وإطالق بنك التصدير واإلستيراد السعودي الذي
سيقدم حلول وخدمات مالية بهدف دعم تنمية الصادرات
السعودية
•(تنظر هذه المرحلة إلى العمليات األولية إلنشاء وإطالق
بنك التصدير واإلستيراد السعودي)

هيئة تنمية الصادرات
السعودية

•بناء قدرات بنك التصدير واالستيراد السعودي

التمكين المالي

N-١٦-18-012

إنشاء بنك التصدير
واالستيراد
السعودي (مرحلة
التشغيل)

•تشغيل بنك التصدير واإلستيراد السعودي الذي سيقدم
حلول وخدمات مالية بهدف دعم الصادرات السعودية
•(تنظر هذه المرحلة إلى التشغيل بعد اإلطالق لبنك
التصدير واإلستيراد السعودي وتحصيل الرأس المال الذي
يتطلبه البنك لتغطية عملياته حتى سنة )2020

هيئة تنمية الصادرات
السعودية

•تقديم خدمات مالية لدعم نمو الصادرات السعودية
•زيادة قيمة الصادرات السعودية من الخدمات المالية
المقدمة

التمكين المالي

N-١٦-12-746

تعديل النظام
األساسي لصندوق
التنمية الصناعية
السعودي

•تعديل النظام األساسي لصندوق التنمية الصناعية
السعودي لضمان قدرته على القيام بدوره كممكن
مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية

صندوق التنمية
الصناعية السعودي

•تمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من دعم
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عبر
تغطية القطاعات اإلضافية ،وتوسيع عروض المنتجات
وتطوير رأس المال البشري والحفاظ عليه
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.5ج اختيار المبادرات المحورية
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

سبب االختيار

األثر المتوقع

•تحديد دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في المنظومة
المالية العامة لمعالجة الفجوات القائمة وتوفير احتياجات برنامج
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ،بما يشمل توفير
رأس المال اإلضافي المحتمل للتمويل.
•تطوير صندوق التنمية الصناعية السعودي ليصبح الممكن المالي
الرئيسي للتحول الصناعي في المملكة.

اسم المبادرة

الوصف

التمكين المالي

N-١٦-١٢-٠٠٨

تحويل صندوق
التنمية الصناعية
السعودي ليصبح
الممكن المالي
الرئيسي للتحول
الصناعي في
المملكة

•تهدف هذه المبادرة إلى تحويل صندوق التنمية الصناعية
السعودي ليصبح الممكن المالي الرئيسي للتحول
الصناعي في المملكة من خالل مواءمة استراتيجية
الصندوق مع تطلعات وأهداف برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية لتغطية المتطلبات المالية
للقطاعات المستهدفة

•سيصبح صندوق التنمية الصناعية السعودي
رئيسيا لتحقيق أهداف البرنامج وتحقيق
ممك ًّنا
ً
أثر محفز على التحول الصناعي في المملكة

تسريع االستكشاف

N-١٦-18-012

إنشاء بنك التصدير
واالستيراد
السعودي (مرحلة
التشغيل)

•تشغيل بنك التصدير واإلستيراد السعودي الذي سيقدم
حلول وخدمات مالية بهدف دعم الصادرات السعودية
•(تنظر هذه المرحلة إلى التشغيل بعد اإلطالق لبنك التصدير
واإلستيراد السعودي وتحصيل الرأس المال الذي يتطلبه
البنك لتغطية عملياته حتى سنة )2020

•عوامل النجاح لتشغيل بنك التصدير واالستيراد
السعودي:
1.1مهمة مخصصة كلي ًا لتمويل الصادرات.
2.2الملكية من الحكومة
3.3رغبة مواجهة مخاطر أكبر من رغبة المصارف
التجارية.
4.4تغطية شاملة للقطاعات والفئات ذات أولية
استراتيجية
5.5حقيبة منتجات شاملة
6.6توفر القدرات والموارد الداخلية القوية
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•تقديم خدمات مالية لدعم نمو الصادرات السعودية
•زيادة قيمة الصادرات السعودية من الخدمات المالية المقدمة
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قسم:
البحث والتطوير
واالبتكار
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.3أ التحديات األساسية
يمثــل ضعــف القــدرة علــى تقليــص دورة حيــاة المنتجــات وتســويقها بأســعار منافســة أحــد
التحديــات التــي تواجــه قطــاع الصناعــة الوطنيــة فــي المملكــة مــع تنامــي القــدرات الدوليــة
المبتكــرة المدعومــة بالمهــارات التقنيــة العاليــة ،ممــا يتطلــب االســتثمار فــي البحــث والتطويــر
واالبتــكار لرفــع اإلنتاجيــة وتعزيــز القــدرة التنافســية للمملكــة .كمــا تتطلــب التنميــة الصناعيــة
المســتقبلية فــي المملكــة منهج ـ ًا جديــد ًا يســتند علــى تســريع االبتــكار للحفــاظ علــى المزايــا
ا لحاليــة وتكويــن مزايــا جديــدة مــن خــال دعــم االبتــكار التقنــي وتطويــر منظومــة البحــث
والتطويــر واالبتــكار الوطنيــة وتمكيــن رأس المــال البشــري .ويؤكــد برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية هــذا التوجــه مــن خــال اســتراتيجية للبحــث والتطويــر واالبتــكار
وتنفيذهــا كأحــد ممكنــات البرنامــج واالســتفادة منهــا إليجــاد ميــزات تنافســية جديــدة فــي تنفيــذ
مبادراتــه الخاصــة بالطاقــة والصناعــة والتعديــن والخدمــات اللوجســتية.
إال أن مبــــادرات اســتراتيجية البحــــث والتطويــــر واالبتــكار تواجــه عــــدد ًا مــــن التحديــــات التــــي
قــــد تؤثــــر علــــى تنفيــذ برامجهــا وتحقيــق أهدافهــا .ويعتبــــر ضعــف السياســات واألنظمــة
والتشــريعات الخاصــة بمنظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار واللوائــح التنفيذيــة ذات الصلــة
بهــا وتطويرهــا أحــد أهــم هــذه التحديــات التــي قــد ينجــم عنهــا وضعــف دعــم االســتثمار فــي
المنظومــة وضعــف التنســيق والتعــاون بيــن مكوناتهــا .ومــن أهــم التحديــات أيض ـ ًا محدوديــة
الدعــم المــادي واســتدامته لتنفيــذ مبــادرات البحــث والتطويــر واالبتــكار لضعــف إدراك القطاعات
الصناعيــة وصنــاع القــرار بأهميــة االســتثمار فــي منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار ،وضعــف
القــدرة علــى استشــراف وتحديــد التقنيــات الواعــدة المطلــوب تطويرهــا وتعزيــز تنافســيتها،
وعـــدم وجــود خارطـــة طريـــق بعيـــدة المـــدى لقطاعــات برنامــــج تطويــــر الصناعــــة الوطنيــــة
والخدمــــات اللوجســــتية لتحقيـــق المواءمـــة مـــع اســـتراتيجية البحـث والتطويـــر واالبتكار وبرامج
مبادراتهــا.

.3ب الجهود الحالية
ضمــن جهــود إعــداد اســتراتيجيات ومبــادرات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية ،تمــت مراجعــة المهــام المختلفــة لبرامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030المتعــددة
وتحديــد مســتوى عــال مــن الترابــط مــع برنامجهــا ومنهــا برنامــج ريادة الشــركات الوطنيــة ،برنامج
صنــدوق االســتثمارات العامــة ،برنامــج الشــراكات االســتراتيجية ،برنامــج التحــول الوطنــي ،برنامــج
تعزيــز الشــخصية الوطنيــة ،وبرنامــج اإلســكان .ويتطلــب األمــر أيض ـ ًا بــذل الجهــد للتعريــف بــدور
منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي تنفيــذ كافــة اســتراتيجيات ومبــادرات برامــج تحقيــق
الرؤيــة وأهميــة التنســيق بيــن مبادراتهــا.
وبخصــوص جهــود دعــم وتطويــر منظومــة البحــث والتطويــر لتحقيــق أهــداف الرؤيــة ،فقــد
تــم اعتمــاد مبــادرة دعــم البحــث العلمــي والتطويــر فــي الجامعــات التــي تشــرف عليهــا وزارة
التعليــم ضمــن مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي .وقــد ســبق اعتمــاد مبــادرات مدينــة الملــك
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة الخاصــة ببرنامــج التحــول الوطنــي فــي نســخته األولــى ،وتمكنــت
المدينــة مــن خاللهــا الموائمــة بيــن برامجهــا وبرامــج المرحلــة الثانيــة مــن الخطــة الوطنيــة
للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار (معرفــة) وأضحــت بديــاً لهــا .ونظــر ًا لوجــود عــدد مــن المبــادرات
الخاصــة باســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار كممكنــات ضمن برنامج تطويــر الصناعة الوطنية
والخدمــات اللوجســتية فمــن المؤمــل أن يكــون هنــاك تنســيق تــام بيــن كافــة المبــادرات مــن
خــال لجنــة وطنيــة عليــا لحوكمــة البحــث والتطويــر واالبتــكار علــى المســتوى الوطنــي لتعظيــم
االســتفادة مــن كافــة الجهــود وتوجيههــا لخدمــة األهــداف الوطنيــة.

كمــا أن منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار تواجــه تحديــات أخــرى مــن أهمهــا عــدم وجــود
برامــج وطنيــة لتوزيــع وتخصيــص الميزانيــات المخصصــة فــي ميزانيــة الدولــة علــى برامــج البحــث
والتطويــر والتنســيق بيــن برامجهــا ،عــدم وجــود أي نظــام لتقييــم أداء برامــج البحــث والتطويــر
ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار علــى االقتصــاد والوطنــي بمــا فــي ذلــك إجــراء المســوحات الخاصــة
بهــا ،وعــدم وجــود خطــة وطنيــة تعمــل بموجبهــا كافــة قطاعــات الدولــة والقطــاع الخــاص ينتــج
عنهــا سياســات وبرامــج محــددة تســتهدف تطويــر المــوارد البشــرية التقنيــة والقــدرات االبتكارية
الوطنيــة.
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إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ
ﺮﻛﺎ
واﻻﺑﺘــﻜﺎر ﺳــﺘﻜﻮن ﻣﺤــ ً
داﻋﻤــ ًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف
رؤﻳــﺔ  2030اﻟﻄﻤﻮﺣــﺔ عبر
دعم القطاع الخاص بشكل
عام والشركات الصغيرة
والمتوسطة بشكل خاص

 .4االستراتيجية

(البحث والتطوير واالبتكار -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
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.٤أ ركائز استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار
•تمهيد
يهــدف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى تحويــل المملكــة إلــى
ق ــوة صناعيــة رائــدة ومركــز عالمــي للخدمــات اللوجســتية فــي قطاعــات النمــو الواعــدة.
ويركــز البرنامــج علــى أربعــة قطاعــات رئيســية هــي :الصناعــة والتعديــن والطاقــة والخدمــات
اللوجســتية ،مدعومــة بعــدد مــن الممكنــات الرئيســة.
يعــد البحــث والتطويــر واالبتــكار مم ّكنن ـ ًا ضروري ـ ًا لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
ال ل و ج ســتية ،وبالتالــي فــإن إســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار ســتكون محــرك ًا داعمــ ًا
لتحقيــق أهــداف رؤيــة  2030الطموحــة.
وســيكون إلســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار ،عنــد نجــاح تنفيذهــا ،تأثيــر إيجابــي علــى
القــدرة التنافســية واإلنتاجيــة للمملكــة مــن خــال توليــد وابتــكار منتجــات وعمليــات وخدمــات
جديــدة مــن شــأنها أن تعــزز نمــو ومكانــة المملكــة مــن خــال المســتهدفات التاليــة:
•تحسين ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية.
•زيــادة مســاهمة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
للمملكــة.
•زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية.
•زيادة مساهمة القطاع الخاص.
•تحسين ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
•زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي.
•زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة في الناتج المحلي اإلجمالي.
•تعزيز مكانة المملكة ضمن أكبر االقتصاديات العالمية.
•زيــادة االعتمــاد علــى القــدرات المحليــة في مجــاالت الصناعة والطاقــة والتعدين والخدمات
اللوجستية.
•زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
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•دورة البحث والتطوير واالبتكار
تتكــون دورة البحــث والتطويــر واالبتــكار مــن ثــاث مراحــل رئيســية :البحــث ثــم التطويــر ثــم
االبتــكار .حيــث تبــدأ الــدورة بإجــراء البحــوث األساســية وتنتهــي بابتــكار وتصنيــع منتجــات ذات
قيمــة مضافــة عاليــة.

المرحلة األولى :مرحلة البحث
فــي هــذه المرحلــة تقــوم الجامعــات والمراكــز البحثيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص بإجــراء
ال ب حــوث األساســية ،التــي تهــدف إلــى توليــد معــارف جديــدة بغــض النظــر عــن تطبيقاتهــا
الممكنــة وتكــون معظــم نتائجهــا غيــر محسوســة وملموســة إال بعــد فتــرات طويلــة ،وغالبــا
مــا يكــون نطاقهــا فــي مجــاالت العلــوم الطبيعيــة كالرياضيــات والفيزيــاء وغيرهمــا .ولــذا فــإن
البحــوث األساســية تمثــل اســتثمار ًا اســتراتيجي ًا طويــل المــدى موجــه نحــو تطويــر مجموعــة مــن
المهــارات العلميــة الالزمــة لتعزيــز مكانــة المملكــة ضمــن خارطــة الــدول الرائــدة فــي مجــاالت
العلــوم والتقنيــة واالبتــكار.

المرحلة الثانية :مرحلة التطوير
تســعى المؤسســات البحثيــة الوطنيــة فــي مرحلــة التطويــر إلــى القيــام باألبحــاث التطويريــة
التــي تهــدف إلــى توليــد معــارف جديــدة إال أنهــا موجهــة ألغــراض عمليــة وترتكــز علــى إجــراء
التجــارب لحــل مشــاكل قائمــة وتطويــر منتجــات أو عمليــات أو خدمــات جديــدة .وعليــه فــإن
البحــوث التطويريــة تمكــن المملكــة مــن تأســيس وتطويــر صناعــات وخدمــات وطنيــة منافســة
علــى المســتويين المحلــي والدولــي ،ممــا يســهم فــي زيــادة القــدرات الوطنيــة التطويريــة
والتصنيعيــة ،إضافــة إلــى تنميــة وتنويــع مصــادر دخــل المملكــة.
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•مقدمة

المرحلة الثالثة :مرحلة االبتكار
تركــز هــذه المرحلــة علــى تطويــر قــدرات المملكــة االبتكاريــة لتعزيــز تنافســيتها فــي تســويق
مخرجــات البحــث والتطويــر ،ويتــم فيهــا التنســيق والشــراكة بيــن الجهــات البحثيــة والتطويريــة
وشــركات القطــاع الخــاص وذلــك إلنتــاج وتصنيــع النمــاذج األوليــة التــي تــم تطويرها فــي المرحلة
الســابقة.
ويوضــح شــكل  1-4دورة البحــث والتطويــر واالبتــكار مــع بيــان مســتوى الجاهزيــة التقنيــة
ل م را ح ل ه ـ ـ ا ا ل م خ ت ل ف ــة ودور الجهــات فــي تنفيذهــا.

تتكون إستراتيجية البحث والتطوير واالبتكار من:
•مجموعة السياسات والبرامج المتسقة لتحسين ممكنات البحث والتطوير واالبتكار.
•برامــج تمكيــن وإيجــاد روابــط تعاونيــة بيــن الجهــات الفاعلــة والمكونــة لمنظومــة البحــث
والتطويــر واالبتــكار.
•خرائط طريق وبرامج خاصة بالبحث والتطوير واالبتكار لالرتقاء بالقطاعات المستهدفة.
•إطار حوكمة يعنى بصياغة السياسات واألنظمة واإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجية.

نطاق إستراتيجية البحث والتطوير واالبتكار
البحث

التطوير

االبتكار

المراكز البحثية في
الشركات

مكاتب نقل
التقنية

الشركات
الكبرى

المراكز البحثية
الوطنية

الحاضنات ومسرعات
األعمال

المراكز البحثية في
الجامعات

واحات
التقنية

يشــمل كافــة جهــود وأنشــطة البحــث والتطويــر واالبتــكار لتطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية فــي:
•المؤسسات الحكومية.
•المؤسسات الصناعية.
•المؤسسات األكاديمية.
•قطاع األعمال.

قياس نجاح إستراتيجية البحث والتطوير واالبتكار
مخرجات مرحلة التخطيط:

•سياسات ولوائح محددة بشكل جيد.
•مبادرات وبرامج موجهة.
•أهداف أداء رئيسية طموحة يمكن تحقيقها.
•ميزانيات مناسبة.
•مساهمة فاعلة من الشركاء.

مخرجات مرحلة التنفيذ:

مستوى
الجاهزية التقنية

الشركات المتوسطة
والصغيرة

•نمو صادرات التقنيات المتقدمة.
•نمو مخرجات البحث والتطوير واالبتكار.
•تحسين مكانة المملكة العالمية في مؤشر االبتكار العالمي.

| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

شكل  :1-4دورة البحث والتطوير واالبتكار
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•إستراتيجية البحث والتطوير واالبتكار

1.1الممكنات

تهــدف رؤيــة إســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار إلــى تطويــر نظــام متماســك للبحــث
والتطويــر واالبتــكار مــن شــأنه أن يزيــد مــن القــدرة التنافســية للصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية .ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال منظومــة متماســكة تتضمــن عــدد مــن الممكنــات،
والجهــات الفاعلــة ،والقطاعــات والتــي تحتــاج إلــى حوكمــة ،بهــدف تحســين ورفــع تنافســية
مخرجــات المنظومــة .يوضــح شــكل  2-4مكونــات إســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار ،إذ تتكــون
اإلســتراتيجية مــن:

الحوكمة (اللجنة الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار)

2.2الجهات الفاعلة

تتكــون منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار مــن عــدد مــن الجهــات الفاعلــة التــي تقــوم
بــأدوار محــددة ومتميــزة لضمــان أداء المنظومــة وتشــمل الجهــات التاليــة :مؤسســات
ا ل ب ح ــث والتطويــر ،ووســطاء نقــل التقنيــة ،والشــركات المحليــة ،والجهــات الحكوميــة،
ــا ك التقنيــة العالميــون .تهــدف اســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار إلــى تمكيــن
وم ّ
ُ
الجهــات الفاعلــة فــي منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار الوطنيــة ومواءمــة أنشــطتها
مــع الجهــات ذات العالقــة لضمــان تنســيق كافــة الجهــود المبذولــة مــن خــال عــدة برامــج،
كبرنامــج شــبكة مكاتــب نقــل التقنيــة الوطنيــة.

القطاعات
الطاقة

الجهات
الفاعلة

الخدمات
اللوجستية

التعدين

الممكنــات هــي العناصــر األساســية لمنظومة البحــث والتطوير واالبتــكار ،وينبغي تطويرها
للوصــول إلــى منظومــة وطنيــة فاعلــة .تشــمل ممكنــات البحــث والتطويــر واالبتــكار علــى
اإلنفــاق ،والكــوادر البشــرية ،والبنــى التحتيــة ،واإلطــار التنظيمــي .تســعى اســتراتيجية
البحــث والتطويــر واالبتــكار إلــى تحســين تلــك الممكنــات عــن طريــق صياغــة مجموعــة
مــن السياســات المتماســكة وتنفيــذ عــدد مــن البرامــج والمبــادرات االصالحيــة ،منهــا علــى
ســبيل المثــال اعتمــاد برنامــج لتحفيــز الشــركات الصناعيــة للقيــام بأنشــطة البحــث والتطويــر
واالبتــكار.

الصناعة

3.3القطاعات
مؤسسات
البحث
والتطوير

وسطاء نقل
التقنية

الشركات
المحلية

الجهات
الحكومية

ُم ّلك التقنية
العالميون

يركــز برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية علــى أربعــة قطاعــات رئيســة
هــي الطاقــة ،والخدمــات اللوجســتية ،والتعديــن ،والصناعــة .حيــث تســعى اســتراتيجية
البحــث والتطويــر واالبتــكار إلــى وضــع خطــط طريــق واســتراتيجيات للبحث والتطويــر واالبتكار
المناســبة لــكل مــن قطاعــات البرنامــج لزيــادة قدرتــه التنافســية كبرنامــج تطويــر وتوطيــن
تقنيــات مراقبــة الشــحن فــي القطــاع اللوجســتي.

الممكنات
اإلنفاق

الكوادر
البشرية

البنى التحتية

اإلطار
التنظيمي

منظومة البحث والتطویر واالبتكار

التطوير

البحث

4.4الحوكمة

تهــدف اســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار إلــى تأســيس لجنــة وطنيــة مســتقلة ُتعنــى
بحوكمــة البحــث والتطويــر واإلبتــكار وتقــوم بصياغــة السياســات واألنظمــة واإلشــراف علــى
كامــل المنظومــة وتعزيــز إتســاق سياســاتها وتنســيقها باإلضافــة إلــى تقييــم ســير تنفيــذ
مبادراتهــا وبرامجهــا وتقييــم مخرجاتهــا.

االبتكار

مخرجات البحث والتطویر واالبتكار
شكل  :1-4مكونات إستراتيجية البحث والتطوير واالبتكار
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•ممكنات البحث والتطوير واالبتكار
الممكنــات هــي العناصــر األساســية لمنظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار ،وينبغــي تطويرهــا
نحــو منظومــة وطنيــة فاعلــة .تشــمل ممكنــات البحــث والتطويــر واالبتــكار علــى اإلنفــاق،
والكــوادر البشــرية ،والبنــى التحتيــة ،واإلطــار التنظيمــي .يوضــح شــكل  3-4التالــي ممكنــات
منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي المملكــة.

ممكنات منظومة البحث والتطوير واالبتكار
اإلنفاق

 .3البنى التحتية
يمكن تقسيم البنى التحتية في منظومة البحث والتطوير واالبتكار إلى ما يلي:
•معامــل األبحــاث األساســية والصناعيــة :يوضــح شــكل  4-4توزيــع المعامــل األساســية علــى
مناطــق المملكــة ،حيــث يوجــد معمــان لبحــوث األســاس ،األول يقــع فــي منطقــة الريــاض
بينمــا يقــع الثانــي فــي المنطقــة الغربيــة .باإلضافــة إلــى تواجــد ســبعة حواســيب عمالقــة
تتــوزع علــى مناطــق الريــاض والشــرقية والغربيــة .كمــا تحتــوي المنطقــة الشــرقية علــى
المعمــل التصــوري الوحيــد فــي المملكــة.

المعامل األساسية في المملكة

الكوادر البشرية

منطقة مكة المكرمة
المعامل األساسية – مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية
عزيز – جامعة الملك
عبدالعزيز
شاهين – جامعة الملك
عبدالله للعلوم والتقنية
شاهين  -2جامعة الملك
عبدالله للعلوم والتقنية

منطقة الرياض

البنى التحتية
اإلطار التنظيمي

المعامل األساسية – مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية
سنام – مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

شكل  :3-4ممكنات منظومة البحث والتطوير واالبتكار

1.1اإلنفاق

المنطقة الشرقية
فارس – ارامكو السعودية
مكمن – ارامكو السعودية

ویقصــد بــه التمویــل المســتدام ألنشــطة البحــث والتطویــر واالبتــكار ،ولــه مصــادر عــدة منهــا:
التمویــل الحكومــي ،تمویــل القطــاع الخــاص ،الهبــات واألوقــاف ،وغیــرھا .ومــن المعلــوم
أن هنــاك ارتبــاط وثیــق وعالقــة طردیــة بیــن إجمالــي اإلنفــاق علــى أنشــطة البحــث والتطویــر
واالبتــكار وبیــن النمــو االقتصــادي وازدھار الــدول .وألھمیــة اســتدامة اإلنفــاق علــى أنشــطة
البحــث والتطویــر واالبتــكار نقتــرح التوصیــات التالیــة مــن خــال إحــدى المبــادرات:
•تقدیــم حوافــز مثــل المنــح والحوافــز الضریبیــة لتشــجیع الشــركات الصناعیــة ألداء أنشــطة
البحــث والتطویــر واالبتــكار.
•قیاس األثر االقتصادي لمخرجات منظومة البحث والتطویر واالبتكار في المملكة.

2.2الكوارد البشرية
یرتبــط نمــو الناتــج المحلــي للــدول بشــكل وثیــق بأعــداد ومــؤھالت الكــوادر البشــریة الوطنیــة.
ـتنادا إلــى المعاییــر المرجعیــة ،وألھمیــة الكــوادر البشــریة وأثرهــا الكبیــر
ـاء علــى ذلــك واسـ ً
وبنـ ً
علــى منظومــة البحــث والتطویــر واالبتــكار نقتــرح التوصیــات مــن خــال إحــدى المبــادرات التالیــة:
•تعزیــز الوعــي بالعلــوم والتقنیــة والهندســة والریاضیــات بیــن األطفــال والشــباب ،واآلبــاء
واألمهــات.
•معالجــة انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي المجــاالت ذات الصلــة بالعلــوم والتقنیــة والهندســة
والریاضیات.
•تأهيل الكوادر المحلیة واالحتفاظ بها من خالل عدة برامج تدریبیة.
•توفیــر حوافــز مالیــة وضریبیــة لجــذب المــواھب األجنبیــة وتشــجیعها علــى العمــل فــي
 386مجــال البحــث والتطویــر.

مكمن  – 2ارامكو السعودية
المعمل التصوري  -إثراء

المعامل األساسية

الحواسيب العمالقة

المعامل التصورية

شكل  :4-4المعامل األساسية في المملكة العربية السعودية

يوضــح شــكل  5-4توزيــع المعامــل الصناعيــة علــى مناطــق المملكــة ،حيــث يوجــد أحــد عشــر
معمـاً لالختبــار فــي كل مــن منطقــة الريــاض والمنطقــة الشــرقية والمنطقــة الغربيــة ومنطقــة
المدينــة المنــورة .كمــا يوجــد عشــرة معامــل للتصنيــع فــي مناطــق الريــاض والشــرقية والغربيــة.
باإلضافــة إلــى تواجــد معمــل وحيــد للنمذجــة فــي المنطقــة الشــرقية.
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 .4اإلطار التنظيمي

المعامل الصناعية في المملكة
المنطقة الشرقية
المختبرات السعودية  -الخبر

منطة الرياض

معمل اختبار العزاز  -الخبر

المختبرات السعودية  -الرياض

الخليجية للكهرباء  -الدمام

المختبرات السعوديةN2االرياض

 TCRالعربية  -الدمام

مختبرات  PLالسعودية  -الرياض

 TCRالعربية  -الجبيل

مختبرا FAPالعربية  -الرياض

مختبرا FAPالعربية  -الجبيل
مختبر  - Brightupالخبر

منطقة مكة المكرمة

مختبرا FAPالعربية  -الظهران

المختبر السعودي  -جدة

مختبرات المستقبل  -القطيف

معمل اختبار العزاز  -جدة

معمل جامعة الملك فهد للبترول

مختبرا FAPالعربية  -جدة
مختبرات جامعة الملك عبدالعزيز

منطقة المدينة المنورة
المختبرات السعودية  -المدينة

معامل االختبارات

•سياسات وتنظيمات الملكية الفكرية.
•سياسات وتنظيمات اتفاقات نقل التقنية.
•سياسات وتنظيمات توزيع العائدات بين المخترعين وأصحاب العمل.
•سياســات وتنظيمــات تتيــح للباحثيــن الحكومييــن إنشــاء شــركات ناشــئة لتســويق ملكياتهــم
الفكريــة.
•سياسات وتنظيمات ولوائح وقائية لتسوية وفض المنازعات.
•سياسات وتنظيمات تتعلق بتأشيرات خاصة بأنشطة البحث والتطوير واالبتكار.

مختبرا FAPالعربية  -القطيف

المختبر السعودي  -مكة

معامل التصنيع

ويقصــد بــه التشــريعات واألنظمــة واإلجــراءات المتعلقــة بدعــم وتعزيــز منظومــة البحــث
والتطويــر واالبتــكار فــي المملكــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

معامل النمذجة

 TCRالعربية  -ينبع

شكل  :5-4المعامل الصناعية في المملكة العربية السعودية

•الشــبكات البحثيــة والصناعيــة الوطنيــة :وهــي عبارة عن شــبكات متخصصة تهــدف إلى تلبية
احتياجــات اتصــال البيانــات والخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة باألبحــاث األساســية والصناعيــة،
وذلــك لتعزيــز جــودة نظــم البحــث والتطويــر واالبتــكار .أنشــأت المملكــة الشــبكة الســعودية
للبحــث واالبتــكار "معيــن" بهــدف رفــع كفــاءة أنشــطة البحــث والتطويــر عــن طريــق توفيــر
الســرعة والكفــاءة العاليــة فــي نقــل البيانــات بيــن مســتخدمي الشــبكة وإتاحــة الفرصــة
لهــم لالســتفادة مــن تطبيقاتهــا وخدماتهــا.
•البيانـات المفتوحة(:التقريـر السـنوي) تعتبـر واحـدة مـن أكثـر األصـول قيمـة فـي العالـم،
حيـث انهـا تخلـق فـرص جديـدة لـرواد األعمـال إلنشـاء شـركات متنافسـة والتـي تـؤدي إلـى
نمـو دائـم فـي الوظائـف المحليـة والمسـاهمة فـي تنميـة االقتصـاد.

واســتناد ًا إلــى المعاييــر المرجعيــة ،وألهميــة اإلطــار التنظيمــي فــي منظومــة البحــث والتطوير
واالبتــكار نقتــرح التوصيــات التالية:
•تحديــد مبــادئ توجيهيــة تنظيميــة واضحــة بشــأن الملكيــة الفكريــة وصياغــة اتفاقــات نقــل
التقنيــة.
•وضــع وإنفــاذ نظــام واضــح لتقاســم اإليــرادات بيــن المخترعيــن ومؤسســات البحــث والتطويــر
العامليــن فيهــا.
•الســماح للباحثيــن فــي مؤسســات البحــث والتطويــر إنشــاء شــركات ناشــئة لتســويق
منتجاتهــم الفكريــة.
•وضع اللوائح الوقائية المناسبة لتسوية المنازعات.
•تقديــم عــدد مــن اآلليــات كالحوافــز الضريبيــة والدعــم المالــي ومزايــا طلبــات الحصــول علــى
التأشــيرات واإلقامــات للمؤسســات العاملــة فــي مجــال البحــث والتطويــر واالبتــكار.

يســعى تطويــر البنيــة التحتيــة بمنظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار إلــى زيــادة عــدد المعامــل
والمختبــرات البحثيــة الصناعيــة فــي كافــة مناطــق المملكــة وذلــك مــن خــال ممكــن البنــى
ـاء علــى ذلــك واســتناد ًا إلــى المعاييــر المرجعيــة ،وألهميــة البنــى التحتيــة علــى
التحتيــة .وبنـ ً
منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار نقتــرح التوصيــات التاليــة:
•إنشــاء المزيــد مــن المعامــل الوطنيــة المتخصصــة ومعامــل االبتــكار المتطــورة ،ودعمهــا
بالحواســيب فائقــة الســرعة لتلبيــه متطلباتهــا.
•إنشــاء معامــل للفحــص وتجريــب النمــاذج األوليــة فــي كافــة مناطــق المملكــة مــع تعزيــز
لقدراتهــا التشــكيلية والتصنيعيــة.
•تطوير شبكة البحث الوطنية وربطها بالشبكات الدولية الرئيسية.
•تطوير وتفعيل منصة للبيانات المفتوحة.
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•الجهات الفاعلة في البحث والتطوير واالبتكار

يوضح شكل  7-4للجهات الفاعلة في منظومة البحث والتطوير واالبتكار في المملكة.

تتكــون منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار مــن عــدد مــن الجهــات الفاعلــة التــي تقــوم
بــأدوار محــددة ومتميــزة لضمــان أداء المنظومــة وتشــمل الجهــات التاليــة :مؤسســات البحــث
ومـ ّـاك التقنيــة
والتطويــر ،ووســطاء نقــل التقنيــة ،والشــركات المحليــة ،والجهــات الحكوميــةُ ،
العالميــون .يوضــح شــكل  6-4أمثلــة غيــر حصريــة علــى عــدد مــن الجهــات الفاعلــة فــي منظومــة
البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي المملكــة ،إذ تــؤدي تلــك الجهــات أدوار مختلفــة داخــل منظومــة
البحــث والتطويــر واالبتــكار.

تتكــون منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار مــن عــدد مــن الجهــات الفاعلــة التــي
تقــوم بــأدوار مختلفــة داخــل المنظومــة

ممكنات منظومة البحث والتطوير واالبتكار في المملكة
الجهات الفاعلة
مؤسسات البحث والتطوير
وسطاء نقل التنقية
الشركات المحلية
الجهات الحكومية

مؤسسات
البحث والتطوير

وسطاء نقل
التنقية

الشركات
المحلية

الجهات
الحكومية

ُم ّلك التقنية
العالميون

مراكز األبحاث في
الشركات

مكاتب نقل التقنية

الشركات الكبرى

الوزارات والهيئات

الشركات الكبرى

مراكز األبحاث الوطنية

الحاضنات والمسرعات

مراكز األبحاث في
الجامعات

واحات التقنية

ُم ّلك التقنية العالميون
شكل  :7-4الجهات الفاعلة في منظومة البحث والتطوير واالبتكار في المملكة.

الشركاتالمتوسطة
والصغيرة

الشركات المتوسطة
والصغيرة

الجامعات

شكل  :6-4أمثلة على عدد من الجهات الفاعلة في منظومة البحث والتطوير واالبتكار في المملكة
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•مؤسسات البحث والتطوير
تقــوم مؤسســات البحــث والتطويــر كالجامعــات ومراكــز البحــوث بإجــراء البحــوث األساســية
والتطويريــة فــي قطاعــات مختلفة كالطاقــة ،والتعدين ،والنقل والخدمات اللوجســتية ،والنفط
والغــاز ،والمــواد المتقدمــة ،والبنــاء والتشــييد ،والصحــة ،وتقنيــة االتصــاالت والمعلومــات،
والدفــاع واألمــن ،والفضــاء ،والطيــران ،والزراعــة واألحيــاء المائيــة ،والميــاه ،والبيئــة ،والعلــوم
والنوويــة ،وغيرهــا .تنقســم مؤسســات البحــث والتطويــر إلــى:
•مراكــز األبحــاث فــي الجامعــات الســعودية مثــل جامعــة الملــك ســعود وجامعــة الملــك
فهــد للبتــرول والمعــادن وجامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة وغيرهــا.
•مراكــز األبحــاث الوطنيــة كمدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ومركــز الملــك عبداللــه
للدراســات والبحــوث البتروليــة ومركــز األبحــاث بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي
وغيرهــا.
•مراكــز األبحــاث فــي الشــركات المحليــة الكبــرى كمركــز األبحــاث فــي شــركة ســابك ومركــز
األبحــاث فــي شــركة أرامكــو ومركــز األبحــاث بالشــركة الســعودية للكهربــاء وغيرهــا.
ومــن المعلــوم أن المؤسســات البحثيــة تلعــب دور ًا محوريــ ًا فــي منظومــة البحــث والتطويــر
واالبتــكار حيــث تســعى إلــى إجــراء بحــوث أساســية وتطويريــة بهــدف تطويــر نمــاذج أوليــة يمكن
تصنيعهــا وتســويقها .كمــا تهــدف إلــى تأهيــل الكــوادر البشــرية والمواهــب الوطنيــة مــن خــال
برامــج التعليــم والتدريــب المختلفــة .باإلضافــة إلــى ســعيها لعقــد اتفاقيــات مشــتركة مــع مراكــز
البحــوث العالميــة ألداء أنشــطة البحــث والتطويــر المشــتركة.
تتواصــل مؤسســات البحــث والتطويــر مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى فــي منظومــة البحــث
والتطويــر واالبتــكار علــى النحــو التالــي:
•التنســيق مــع مؤسســات البحــث والتطويــر المحليــة أو العالميــة إلجــراء األبحــاث وتطويــر
االختراعــات المشــتركة.
•التواصــل مــع وســطاء نقــل التقنيــة لدراســة إمكانيــة إنتــاج وتصنيــع وتســويق المنتجــات
البحثيــة.

•وسطاء نقل التقنية
يدعـم وسـطاء نقـل التقنيـة تطويـر المخرجـات الواعـدة مـن مؤسسـات البحـث والتطويـر ومـن
مالكيها من خالل الشـركات الصغيرة والمتوسـطة الناشـئة .ويشـمل وسـطاء نقل التقنية على:
•مكاتــب نقــل التقنيــة وهــي محــدودة جــد ًا فــي المملكــة ،حيــث يوضــح شــكل  8-4أنــه ال يوجــد
حاليــ ًا إال أربعــة مكاتــب نقــل تقنيــة فاعلــة فــي كل مــن مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم
والتقنيــة وفــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن وفــي جامعــة الملــك عبداللــه
للعلــوم والتقنيــة وفــي شــركة تطويــر المنتجــات البحثيــة .ومــن المعلــوم أن مكاتــب
نقــل التقنيــة تلعــب دور ًا أساســي ًا فــي منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار حيــث تســاعد
مؤسســات البحــث والتطويــر علــى التقديــم والحصــول علــى بــراءات اختــراع لمخرجاتهــم
البحثيــة .باإلضافــة إلــى مســاهمة وســطاء نقــل التقنيــة في تســويق وتتجير تلــك المخرجات
البحثيــة.

يوجد عدد قليل فقط من مكاتب نقل التقنية في المملكة
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

شركة تطوير
المنتجات البحثية

جامعة الملك عبدالله
للعلوم والتقنية

أمثلة غير حصرية
شكل  :8-4تمركز مكاتب نقل التقنية في المملكة

تتواصــل مكاتــب نقــل التقنيــة مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى فــي منظومــة البحــث والتطويــر
واالبتــكار علــى النحــو التالــي:
•التنســيق مــع مكاتــب بــراءات االختــراع لتقديــم واســتكمال طلبــات بــراءات االختــراع لمخرجــات
المؤسســات البحثيــة.
•التنسيق مع المصانع والشركات التقنية لتسويق وتتجير مخرجات المؤسسات البحثية.
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•الحاضنــات والمســرعات وهــي منتشــرة بشــكل جيــد فــي المملكــة ،حيــث يوضــح شــكل  9-4أنــه
يوجــد العديــد مــن حاضنــات ومســرعات األعمــال فــي مناطــق المملكــة المختلفــة مثــل :مركــز
الملــك ســلمان للشــباب وحاضنــة األميــر محمــد بــن ســلمان لإلعــام الرقمــي وبرنامــج بــادر
جوهريــا فــي
لحاضنــات التقنيــة وغيرهــا .ومــن المعلــوم أن للحاضنــات والمســرعات دور ًا
ً
منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار ،حيــث تســعى إلــى تشــجيع ودعــم المخترعيــن فــي
المجــاالت التقنيــة فــي المملكــة ،باإلضافــة إلــى مســاعدتها لــرواد األعمــال فــي تطويــر
اتفاقيــات نقــل التقنيــة مــع م ـاّك التقنيــة العالمييــن.

ضعف في الموائمة ما بين أنشطة ومواقع حاضنات ومسرعات نقل التقنية
ومتطلبات القطاع الصناعي
المنطقة الوسطى

•واحــات التقنيــة وهــي منتشــرة بشــكل جيــد فــي المملكــة ،حيــث يوضــح شــكل  10-4أنــه يوجــد
عــدد ســتة واحــات تقنيــة فــي ثــاث مناطــق مختلفــة ،ففــي المنطقــة الوســطى هنــاك
شــركة وادي الريــاض ،وفــي المنطقــة الشــرقية هنــاك شــركة وادي الظهــران للتقنيــة،
أمــا فــي المنطقــة الغربيــة فهنــاك وادي مكــة ووادي جــدة وواحــة تقنيــة الطائــف.
ومــن المعــروف أن واحــات التقنيــة تلعــب دور ًا محوريــ ًا فــي منظومــة البحــث والتطويــر
واالبتــكار ،حيــث تســعى إلــى جــذب شــركات البحــث والتطويــر المحليــة واألجنبيــة مــن خــال
تقديــم حوافــز ماليــة ،وتوفيــر شــبكة أعمــال قويــة ،وغيرهــا .كمــا تســاعد مؤسســات البحــث
والتطويــر لتســويق اختراعاتهــا ومنتجاتهــا.

تتمركز واحات التقنية في ثالثة مناطق مختلفة في المملكة

المنطقة الشرقية
المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

أمثلة غير حصرية

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

أمثلة غير حصرية

شكل  :9-4أمثلة على عدد من حاضنات ومسرعات نقل التقنية

شكل  :10-4أمثلة على عدد من واحات التقنية

تتواصــل الحاضنــات ومســرعات األعمــال مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى فــي منظومــة البحــث
والتطويــر واالبتــكار علــى النحــو التالــي:
•دعــم واحتضــان رواد األعمــال وأصحــاب المشــاريع الســعوديين الراغبيــن فــي إنشــاء شــركات
ناشئة.
•التنســيق مــع رواد األعمــال ومســاعدتهم فــي التفــاوض مــع ُمـ ّـاك التقنيــة المحلييــن أو
العالمييــن لتوقيــع مذكــرات التفاهــم واالتفاقيــات وغيرهــا.

تتواصــل واحــات التقنيــة مــع الجهــات األخــرى فــي منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار علــى
النحــو التالــي:
•التنســيق مــع مؤسســات البحــث والتطويــر لمســاعدتهم فــي تســويق منتجاتهــم
واختراعاتهــم.
•مســاعدة رواد األعمــال والشــركات الصغــرى والمتوســطة بتوفيــر احتياجاتهــم التقنيــة
واالبتكاريــة.
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وألهميــة مكاتــب نقــل التقنيــة والحاضنــات والمســرعات وواحــات التقنيــة فــي منظومــة البحــث
والتطويــر واالبتــكار فــي المملكــة نقتــرح مجموعــة مــن التوصيــات لتحســين دورهــم وزيــادة
فعاليتهــم:
•زيــادة عــدد مكاتــب نقــل التقنيــة عــن طريــق إنشــاء مكاتــب جديــدة فــي عــدد مــن الجامعــات
المحليــة.
•إتبــاع أفضــل الممارســات العالميــة التــي تســهم فــي اختيــار مواقــع الحاضنــات بالقــرب مــن
التجمعــات الصناعيــة لتعظيــم اإلنتاجيــة.
•االســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة لزيــادة القــدرات فــي واحــات التقنيــة فــي المملكــة مــن
خــال:
•تحفيز الشركات العالمية علی إنشاء مراكز بحث وتطوير في أودية التقنية المحلية.
•إنشاء مجمعات ابتكارية موجهة للصناعات الرئيسة.

تواجــه الشــركات المحليــة فــي المملكــة العديــد مــن التحديــات والتــي ينبغــي معالجتهــا لالرتقاء
بالمنظومــة ،حيــث يوضــح شــكل  11-4أنهــا تعاني من محدودية أنشــطة البحث والتطوير واالبتكار
فــي الشــركات الصناعيــة المحليــة ،كمــا تشــكو مــن ضعــف القــدرة االســتيعابية للمنتجــات التقنيــة
المتقدمــة فــي الشــركات المحليــة .باإلضافــة إلــى كونهــا تجــري غالبيــة أنشــطتها البحثيــة
والتطويريــة خــارج المملكــة.

محدودية أنشطة البحث والتطوير واالبتكار في الشركات الصناعية المحلية

•الشركات المحلية

يمكــن تقســيم الشــركات الوطنيــة فــي منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار إلــى قســمين
رئيســيين:
•الشــركات المحليــة الكبــرى مثــل شــركة أرامكــو الســعودية وشــركة الســعودية للصناعــات
األساســية (ســابك) وشــركة االتصــاالت الســعودية وشــركة معــادن والشــركة الســعودية
للتنميــة واالســتثمار التقنــي (تقنيــة) وغيرهــا.
•الشــركات المحليــة المتوســطة والصغيــرة مثــل شــركة تلفــاز 11وشــركة عنوانــي وشــركة
فالكــون فيــز وغيرهــا.
ومــن المعلــوم أن الشــركات تلعــب دور ًا أساســي ًا فــي منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار ،حيــث
تقــوم الشــركات المحليــة بدراســات جــدوى لمعرفــة مــدى إمكانيــة تصنيــع وتســويق مخرجــات
المؤسســات البحثيــة فــي المملكــة .كمــا تســعى الشــركات الوطنيــة الكبــرى علــى االســتحواذ
علــى التقنيــات المتقدمــة والواعــدة وتطويرهــا فــي المملكــة ومــن ثــم نشــرها فــي األســواق
المحليــة.
تتواصــل الشــركات المحليــة مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى فــي منظومــة البحــث والتطويــر
واالبتــكار علــى النحــو التالــي:
•تقديــم الدعــم المالــي لمؤسســات البحــث والتطويــر واســتغالل مرافقهــم البحثيــة
والمعرفيــة.
•التنســيق مــع مكاتــب نقــل التقنيــة لدراســة الفــرص التجاريــة لتســويق مخرجــات المؤسســات
البحثيــة.
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شكل  :11-4أنشطة البحث والتطوير واالبتكار في الشركات الصناعية المحلية

ولــذا تهــدف اســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار إلــى أن توســع الشــركات الوطنيــة الكبــرى
أنشــطتها البحثيــة والتطويريــة المحليــة للمســاهمة فــي دعــم منظومــة البحــث والتطويــر
واالبتــكار فــي المملكــة .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،نقتــرح التوصيــات التاليــة:
•تحفيز الشركات الوطنية الرائدة على القيام بأنشطة البحث والتطوير محليا.
•إتباع أفضل الممارسات العالمية لتعزيز قدرات الشركات المحلية.
•حفــز الشــركات المحليــة علــى تشــكيل اتحــادات موجهــة للصناعــة بمشــاركة مراكــز البحــث
والتطويــر المحليــة لحــل القضايــا الصناعيــة العاجلــة.
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•الجهات الحكومية

تشمل الجهات الحكومية على الوزارات كوزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية ووزارة
االقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم وغيرها باإلضافة إلى الهيئات التنفيذية كالهيئة العامة
لالستثمار وهيئة الدواء والغذاء وغيرها .كما تشمل على الجهات التشريعية والقضائية
كالديوان الملكي ومجلس الشوي والمجلس األعلى للقضاء .تلعب الجهات الحكومية دور ًا
مهم ًا في منظومة البحث والتطوير واالبتكار ،حيث تتشارك مع الجهات الفاعلة األخرى في
التخطيط والتنسيق لصياغة سياسات البحث والتطوير واالبتكار .كما تطور خرائط طرق طويلة
األمد خاصة بها لتمكن مؤسسات البحث والتطوير في المملكة من إجراء أبحاث تتوافق مع
أهدافها وخرائط طرقها.
تتواصل الجهات الحكومية مع الجهات الفاعلة األخرى في منظومة البحث والتطوير واالبتكار
على النحو التالي:
•التنسيق مع مؤسسات البحث والتطوير لالستفادة من الكوادر البشرية والقدرات البحثية
المتوفرة لديهم.
•إشراك الشركات المحلية في تطوير خرائط طرق طويلة األمد للجهات الحكومية.

• ُم ّلك التقنية العالميون

ملك التقنية العالميون المنتجات الفكرية مثل براءات االختراع والنماذج التجريبية
يمتلك ّ
للتقنيات وغيرها من وسائط وآليات نقل التقنية .ويتم نقل التقنيات الواعدة من خالل اتفاقيات
بين مالكها وبين الجهات الراغبة في االستحواذ عليها كمؤسسات البحث والتطوير والشركات
ملك التقنية العالميون إلى ثالثة أقسام رئيسية:
المحلية .يمكن تقسيم ّ
•الجامعات العالمية مثل معهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة ستانفورد وجامعة
هارفرد وجامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد وغيرها.
•الشركات العالمية الكبرى مثل شركة قوقل وشركة أبل وشركة أمازون وشركة هواوي
وشركة بوينج وشركة لوكهيد مارتن وغيرها.
•الشركات العالمية المتوسطة والصغيرة مثل شركة كاربونكس وشركة سوالر جنكشن
وغيرها.

ومن المعروف أن ُم ّلك التقنية العالميون يلعبون دور ًا محوري ًا في منظومة البحث والتطوير
واالبتكار حيث يسعون إلى التعاون مع مراكز البحث والتطوير إلجراء البحوث حول األفكار
التقنية الجديدة .كما يهدفون إلى بيع تقنياتهم الواعدة والمتقدمة إلى الشركات المحلية
وذلك لتسويقها وتتجيرها محلياً.
ملك التقنية العالميون مع الجهات الفاعلة األخرى في منظومة البحث والتطوير
يتواصل ّ
واالبتكار على النحو التالي:
•التنسيق مع مؤسسات البحث والتطوير الوطنية للقيام باألبحاث المشتركة حول التقنيات
الواعدة والمتقدمة.
•التفاوض مع الجهات الفاعلة األخرى كمؤسسات البحث والتطوير والشركات المحلية
لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات نقل التقنية لتلك الجهات.
ملك التقنية العالميون يقوم بتنفيذ أنشطة البحث
يوضح شكل  12-4أن عدد ًا محدود ًا من ّ
محليا وذلك بسبب مواجهتهم للعديد من التحديات كصعوبة جذبهم
والتطوير واالبتكار
ً
واالحتفاظ بهم في المملكة ،مما يتطلب إيجاد وسائل تمكنهم من ذلك .ولذا نقترح التوصيات
التالية:
•تقديم حوافز مالية وضريبية وتسهيالت إجرائية لجذب الشركات المتعددة الجنسيات
للقيام بأنشطة بحثية وتطويرية في المملكة.
•االستحواذ على التقنيات الواعدة والمتقدمة واالستثمار في تطويرها وتوطينها.

عدد قليل من مالك التقنية العالميين يقوم بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير
محليا
واالبتكار
ً

أمثلة غير حصرية

الجامعات
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محليا
ملك التقنية العالميون يقوم بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير واالبتكار
شكل :12-4عدد ًا من ّ
ً

الشركات
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•قطاعات البحث والتطوير واالبتكار

تهدف استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار إلى إجراء البحوث األساسية والتطويرية
واالبتكارية في عدد من القطاعات االستراتيجية الرئيسية للمملكة بما يمكنها على المدى
القريب والبعيد من تأسيس وتطوير صناعات وطنية وخدمات لوجستية منافسة بمستوى
عالمي ،مما سيحقق الريادة العالمية للمملكة في بعض هذه القطاعات كما سيؤدي إلى
زيادة اعتماد المملكة على ذاتها في قطاعات استراتيجية أخرى ،إضافة إلى تحقيق زيادة
في التنويع االقتصادي.
بناء على العديد من الدراسات السابقة والمناقشات المتعددة مع ص ّناع القرار ومختلف أصحاب
ً
المصلحة في الجهات المعنية بالمملكة ،فإن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية يركز على أربعة قطاعات رئيسة هي الطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين
والصناعة .ولعمومية قطاع الصناعة ،فقد قامت استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار بتقسيم
قطاع الصناعة إلى القطاعات الفرعية التالية :المياه والزراعة واألحياء المائية والبيئة والصحة
واالتصاالت وتقنية المعلومات والنفط والغاز والمواد المتقدمة والبناء والتشييد والعلوم
النووية والفضاء والطيران والدفاع واألمن.
كما قامت استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار بتقسيم تلك القطاعات إلى ثالثة محاور
رئيسية:
•المحور األول – الريادة العالمية :ويشتمل هذا المحور على القطاعات التي تملك فيها
المملكة ميزات تنافسية كقطاعات الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية والتعدين
والمواد المتقدمة والنفط والغاز.
•المحور الثاني – االعتماد الذاتي :ويشتمل هذا المحور على تلك القطاعات ذات الصرف
الحكومي الكبير كقطاعات الصحة واالتصاالت وتقنية المعلومات والزراعة واألحياء المائية
والبيئة والبناء والتشييد والعلوم النووية.
•المحور الثالث – األمن الوطني :ويشتمل هذا المحور على القطاعات األمنية والعسكرية
كقطاع الفضاء والطيران والدفاع واألمن.

•قطاع الطاقة

تعد الطاقة العامل الرئيسي للتنمية في المملكة ونموها االقتصادي .أذ تبلغ السعة
اإلنتاجية للطاقة الكهربائية في المملكة  88جيجاواط وتخدم نحو  8.6مليون مستهلك .تهدف
كمم ّكن رئيسي لبناء صناعات رائدة في
االستراتيجية إلى تفعيل دور البحث والتطوير واالبتكار ُ
قطاع الطاقة ولرفع كفاءة نقل وتوطين تقنيات الطاقة ذات األولوية والتي يمكن تقسيمها
إلى :الطاقة المتجددة ،وتخزين الطاقة ،والشبكات الذكية ،وتكييف الهواء ،وتقنيات االحتراق،
وتصميم الطاقة والمحاكاة.

•قطاع المياه

تعد المياه العذبة مصدر ًا للبقاء والنماء ومن أهم عناصر االستيطان البشري ،وال سيما في
المملكة ذات البيئة الصحراوية القاسية .لذا تسعى المملكة لتطويع مصادر المياه لضمان
نمو الوطن واستقراره واستدامة ثرواته.
تسعى استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار بقطاع المياه إلى تفعيل دور األبحاث والدراسات
ورفع كفاءة نقل وتوطين التقنيات لمعالجة وتحلية المياه ذات األولوية والتي يمكن
تقسيمها إلى :تقنيات إدارة المياه ،وتقنيات تخطيط شبكات المياه ،وتقنيات النمذجة
والمحاكاة ،وتقنيات تحلية المياه ،وتقنيات معالجة المياه ،وتقنيات إعادة استخدام المياه،
وتقنيات األغشية ،وتقنيات المحافظة على المياه.

•قطاع الخدمات اللوجستية

تعتبر الخدمات اللوجستية محركا رئيسيا لتحقيق التنمية والتطور االقتصادي في المملكة.
ويعتبر المملكة سوق الخدمات اللوجستية األكثر أهمية في دول مجلس التعاون الخليجي
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتمثل حاليا  ٪40من إجمالي سوق دول مجلس
التعاون الخليجي.
تهدف االستراتيجية إلى تفعيل دور قطاع الخدمات اللوجستية في البحث والتطوير واالبتكار
كمم ّكن رئيسي لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي ولرفع كفاءة نقل وتوطين
ُ
تقنيات اللوجستيات ذات األولوية والتي يمكن تقسيمها إلى :النقل متعدد الوسائط ،تخطيط
البنى التحتية ،إدارة سلسلة اإلمداد ،وتطوير التقنيات كتقنيات النمذجة والمحاكاة ،الطائرات
بدون طيار ،المخازن اآللية ،المركبات ذاتية القيادة ،أنظمة التتبع الذكية.

•قطاع التعدين

تسعى المملكة إلى تنويع وتنمية اقتصادها وإيراداتها من خالل االستفادة من إمكانياتها
الكبيرة في مجال الموارد المعدنية .ويهدف برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية
إلى تحويل قطاع التعدين في المملكة ليصبح الركيزة الثالثة لالقتصاد السعودي بعد النفط
والغاز ولزيادة قيمته المضافة.
تهدف استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار لتحسين وتنمية المنتجات الصناعية في قطاع
التعدين بما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة االقتصادية واالستثمارية وإلى تفعيل
كمم ّكن رئيسي لنقل وتوطين تقنيات التعدين ذات األولوية
دور البحث والتطوير واالبتكار ُ
والتي يمكن تقسيمها إلى :التكامل والرصد ،المحاكاة والنمذجة ،التنقيب الجيوفيزيائي
والجيوكيميائي ،منتجات السبائك ،روبوتات التعدين ،تقنيات التعدين الطيفي ،أدوات التنقيب
والحفر.
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•قطاع المواد المتقدمة

تهدف المملكة إلى دعم اقتصادها وزيادة إيراداتها وتعزيز مكانتها التنافسية بين دول
العالم من خالل االستفادة من إمكانياتها الهائلة في قطاع المواد المتقدمة ،لذا عملت
المملكة على النهوض بالبحث والتطوير واالبتكار في العديد من المجاالت المتعلقة بهذا
القطاع ،حيث تهدف استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار إلى نقل وتوطين تقنيات المواد
المتقدمة ذات األولوية والتي يمكن تقسيمها إلى :المعادن والسبائك ،الطالءات ،والزجاج
والسيراميك ،والبتروكيماويات والبوليمرات ،أشباه الموصالت ،وغيرها.

•قطاع النفط والغاز

يعد النفط والغاز مصدران أساسيان للطاقة والصناعة وعامالن مهمان في رفع مستوى
اقتصاد المملكة .وعليه ،فإن تركيز الجهود البتكار تقنيات حديثة ومتقدمة لتنمية هذان
المصدران بات أمر ًا حتمي ًا للمملكة وذلك لتنويع اقتصادها وتنمية إيراداتها .ومن المعلوم
أن تقنيات استكشاف النفط والغاز تطورت بشكل كبير في اآلونة األخيرة األمر الذي من شأنه
تعزيز أهمية السعي قدم ًا في تقديم األبحاث العلمية المتقدمة  -وخاصة في المملكة -
كونها أكبر مصدر للنفط حول العالم.
تسعى استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار إلى نقل وتوطين تقنيات النفط والغاز ذات
األولوية والتي يمكن تقسيمها إلى :اإلنتاج المتقدم ،النمذجة والمحاكاة ،المكامن الغير
تقليدية ،تعزيز استخراج النفط ،الكيماويات الذكية ،مراقبة إنتاج الرمال ،الحقول الذكية ،احتجاز
الكربون وعزلة ،الموارد الصخرية للغاز.

•قطاع الصحة

يعد قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية في المملكة حيث بلغت نسبة اإلنفاق المحلي
في القطاع حوالي  ،% 25بينما بلغت نسبة الواردات في القطاع نفسه حوالي  ،% 65مما
سيساهم وبشكل كبير في زيادة معدل تسرب القيمة المستقبلي للمحتوى المحلي.
تهدف االستراتيجية إلى نقل وتوطين تقنيات الصحة ذات األولوية والتي يمكن تقسيمها
إلى :الصحة العامة ،أخالقيات الصحة ،اقتصاديات الصحة ،تقنيات الجينوم ،الكشف عن األمراض
المعدية ،الصيدلة ،األجهزة الطبية ،الطب التجديدي ،وتقنية الخاليا الجذعية.

•قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

يعتبر قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ذو أهمية بالغة ،ودافع ًا أساسي ًا لتعزيز اإلنتاجية
والنمو االقتصادي لدى العديد من دول العالم كما يعتبر ممكننا رئيسي ًا للتقنيات األخرى.
ولهذا أولته المملكة اهتمام ًا بالغ ًا وحرصت على تعزيز محتواه العلمي وتطوير برمجياته
وتطبيقاته.
تهدف االستراتيجية إلى نقل وتوطين تقنيات االتصاالت والمعلومات ذات األولوية والتي
يمكن تقسيمها إلى :التحليل التشغيلي والخوارزميات ،النمذجة والمحاكاة ومعدات القياس،
القيادة والتحكم والمراقبة ،دعم اتخاذ القرار ،تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر ،الخدمات
اإللكترونية ،الحوسبة السحابية وشبكات الكمبيوتر ،الصحة اإللكترونية والطب عن بعد ،األمن
السيبراني ،الذكاء االصطناعي والروبوتات.
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•قطاع الزراعة واألحياء المائية

ٍ
رافد محوري
يعد قطاع الزراعة واألحياء المائية أهم دعائم االقتصاد الوطني للمملكة ويمثل
من روافد األمن الغذائي حيث يستهلك القطاع ما يقارب من  %90من إجمالي استهالك المياه
في المملكة .وبالرغم من الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع ،إال أن المملكة ما زالت تستورد
الغذائية.
معظم احتياجاتها
ً
تهدف استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار إلى نقل وتوطين تقنيات الزراعة واألحياء المائية
ذات األولوية والتي يمكن تقسيمها إلى :تقييم الزراعة ،إدارة الزراعة ،النمذجة والمحاكاة،
إنتاج النبات ،اإلنتاج الحيواني ،الموارد الطبيعية ،الغذاء واألعالف ،التربة والري ،النظم الزراعية،
حماية النبات ،أمراض الحيوان.

•قطاع البيئة

تواجه دول العالم تحديات بيئية متنامية نتيجة للنمو السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية
والعمرانية ،لذا أصبح من الضروري العمل على إيجاد تقنيات بيئية للحد من آثار هذه األنشطة
ومعالجتها لحماية البيئة .ولذلك أولت المملكة أهمية قصوى للتصدي للمشكالت البيئية
ولتأسيس صناعة بيئية متقدمة تعزز من قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي.
تهدف استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار إلى نقل وتوطين تقنيات البيئة ذات األولوية
والتي يمكن تقسيمها إلى :رصد التلوث وتقييم المخاطر ،نمذجة تقسيم المصدر ،المذيبات
الخضراء ،رصد االحتباس الحراري ،استخدام النفايات الصناعية.

•قطاع البناء والتشييد

شهد قطاع البناء والتشييد في المملكة خالل العقود األخيرة تغير ًا كبير ًا وجذرياً ،إذ حلت
الهندسة المعمارية والهياكل الخرسانية المسلحة محل أساليب البناء التقليدية ،كما ساهم
التطور االقتصادي في تعزيز القطاع وإنعاشه .وبالرغم من ذلك ،إال أن قطاع البناء والتشييد
مبان ذكية وقليلة
في المملكة – حالي ًا  -يواجه تحديات جديدة متمثلة في الطلب على
ٍ
التكلفة ،وذات أثر محدود في البيئة ،مما يتطلب تطوير تقنيات لترشيد استهالك الطاقة
والمياه وتبني مفهوم المباني المستدامة والصديقة للبيئة.
تهدف االستراتيجية إلى نقل وتوطين تقنيات البناء والتشييد ذات األولوية والتي يمكن
تقسيمها إلى :أتمتة البناء ،نمذجة معلومات البناء ،المباني عالية األداء ،إدارة المرافق
والمشاريع ،مواد البناء المتقدمة ،النظم الكهروميكانيكية المتقدمة ،التقنيات الذكية ،أنظمة
تكييف الهواء ،مواد العزل الحراري ،الطباعة ثالثية األبعاد.

•قطاع العلوم النووية

تسعى المملكة إلى بناء قطاع العلوم النووية واستخداماتها السلمية ،بما يخدم رؤية
 2030والخطط واالستراتيجيات الوطنية وتطوير البنى األساسية وتأهيل الكفاءات المحلية
الالزمة لتنمية هذا القطاع .تسعى استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار إلى نقل وتوطين
تقنيات العلوم النووية ذات األولوية والتي يمكن تقسيمها إلى :تقييم التقنيات النووية،
النمذجة والمحاكاة ،اللوائح النووية ،المفاعالت النووية ،تجهيز المواد النووية ،تقنية ايون
ثيرابي ،النظائر المشعة الطبية ،المسرعات ،التقنية النووية للزراعة ،اإلشعاع النووي ،إدارة
النفايات النووية ،الطب النووي.
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•قطاع الفضاء

تهدف المملكة إلى تأسيس قطاع فضائي وطني قوي ومستدام من خالل التعاون مع
المراكز والهيئات العالمية ومن خالل نقل وتوطين تقنيات الفضاء .سيلعب قطاع الفضاء
دور ًا محوري ًا في تعزيز وحماية مصالح المملكة وقطاعاتها الحيوية ،وسيسهم في تنويع
االقتصاد السعودي ونموه ،وسيعزز الكفاءات الوطنية المتخصصة ،وسيطور القدرات العلمية
والتقنية المتقدمة ،وسيرسي دور المملكة ومكانتها إقليمي ًا وعالمياً.
تسعى االستراتيجية إلى نقل وتوطين تقنيات الفضاء ذات األولوية والتي يمكن تقسيمها
إلى :تعريف وتحليل مهمة الفضاء ،تخطيط وتدوير الفتحة المدارية ،حموالت الرصد األرضي،
حموالت االتصاالت ،منصات األقمار الصناعية ،إطالق األقمار الصناعية ،المعدات والعمليات
األرضية.

•قطاع الطيران

يعد قطاع الطيران ذو أهمية بالغة ،ورافد ًا جوهري ًا لدعم االقتصاد ودفع عجلة التنمية في
العديد من دول العالم ،ولذلك تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها في قطاع الطيران من خالل
النهوض بالبحث والتطوير واالبتكار في العديد من المجاالت المتعلقة بهذا القطاع ،باإلضافة
إلى نقل وتوطين التقنيات المتعددة في ذلك القطاع والتي يمكن تقسيمها إلى :المنذجة
والمحاكاة ،هندسة النظم ،تحليل شبكة الطيران ،هياكل الطيران ،إلكترونيات الطيران ،الدفع،
الحمولة ،صناعة الطيران ،األنظمة المستقلة.

•الحوكمة
نظــر ًا لوجــود عــدد مــن المبــادرات الخاصــة بدعــم وتطويــر المنظومــة الوطنيــة للبحــث والتطويــر
واالبتــكار كاســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار كأحــد ممكنــات برنامج تطويــر الصناعة الوطنية
ومبــادرة دعــم البحــث العلمــي والتطويــر فــي الجامعــات التــي تشــرف عليهــا وزارة التعليــم
ضمــن مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي ،فقــد تضمنــت اســتراتيجية البحــث والتطويــر واالبتــكار
ضمــن برنامــج الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مبــادرة محوريــة تهــدف لتشــكيل لجنــة
وطنيــة مســتقلة ودائمــة بإســم "اللجنــة الوطنيــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار" بهــدف حوكمــة
أنشــطة البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي المملكــة ،بحيــث ُتمنــح لهــا الصالحيــات الالزمــة للقيــام
برســم السياســات واالســتراتيجيات المتعلقــة بالبحــث والتطويــر واالبتــكار علــى مســتوى
المملكــة ،ووضــع الخطــط والبرامــج الالزمــة لتنفيذهــا ،والتنســيق بيــن كافــة مكونــات منظومــة
البحــث والتطويــر واالبتــكار وتقييــم مخرجــات مبادراتهــا وبرامجهــا.
ويمثــل إنشــاء لجنــة وطنيــة عليــا لحوكمــة البحــث والتطويــر واإلبتــكار أهميــة بالغــة لتفــادي
التحديــات التــي تواجههــا منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي المملكــة ،ولســد الفجــوات
التــي نشــأت مــن عــدم وجــود الصالحيــات الكافيــة إلقــرار إطــار الحوكمــة الــازم لموائمــة
السياســات وتنفيــذ الخطــط وتفعيــل التشــريعات.

•قطاع الدفاع واألمن

أولت المملكة قطاع الدفاع واألمن اهتمام ًا كبير ًا لكونه أحد أهم القطاعات الرئيسية ،حيث
حرصت المملكة على االرتقاء باألبحاث العلمية المتقدمة في العديد من المجاالت المرتبطة
بهذا القطاع .حيث تهدف استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار إلى نقل وتوطين تقنيات
الدفاع واألمن ذات األولوية والتي يمكن تقسيمها إلى :تقييم سياسة الدفاع ،القدرة على
التخطيط والتقييم ،مفهوم النمذجة والمحاكاة ،الرادار ،الحرب اإللكترونية ،الليزر والبصريات
الكهربائية ،األنظمة الروبوتية ،اإللكترونيات الدفاعية ،األسلحة والقذائف ،الحرب السيبرانية.
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االعتماد الذاتي
في انتاج مشتقات
البالزما

.5محفظة المبادرات

(البحث والتطوير واالبتكار -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
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.5أ محفظة المبادرات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

ممكنات البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-001

تحفيز اإلنفاق على
منظومة البحث
والتطوير واالبتكار

•تهدف المبادرة إلى زيادة الدعم المالي وتنويع مصادره لدعم
مبادرات وبرامج البحث والتطوير في الجامعات والمراكز البحثية
وتحفيز االبتكار في المملكة .وتستهدف المبادرة زيادة اإلنفاق
المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير ( )GERDمن  ٪0.8إلى
 ٪1.7من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2030م ،وكذلك
رفع نسبة اإلنفاق غير الحكومي على البحث والتطوير من
حوالي  ٪25إلى  ٪60من إجمالي اإلنفاق المحلي على البحث
والتطوير في عام 2030م

اللجنة الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار

•توفير دعم مالي مستدام لمنظومة البحث
والتطوير واالبتكار في المملكة
•زيادة اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث
والتطوير واالبتكار من الناتج المحلي اإلجمالي
•رفع نسبة اإلنفاق غير الحكومي على البحث
والتطوير واالبتكار من إجمالي اإلنفاق المحلي على
البحث والتطوير واالبتكار

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

ممكنات البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-002

تأهيل الكوادر البشرية
الالزمة لدعم البحث
والتطوير واالبتكار

•تسعى المبادرة إلى تأهيل الكوادر البشرية الالزمة لتطوير
منظومة البحث والتطوير واالبتكار في المملكة ورفع نسبة
الباحثين السعوديين من حوالي  1150إلى  3000باحث لكل مليون
نسمة

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•بناء القدرات الوطنية لتطوير منظومة البحث
والتطوير واالبتكار الوطنية لتسريع نقل وتوطين
التقنيات وتعزيز دور المملكة
•دعم منظومة الصناعة والخدمات اللوجستية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

ممكنات البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-003

تطوير البنية التحتية
لمنظومة البحث
والتطوير واالبتكار

•تهدف المبادرة إلى االرتقاء بمكونات البنية التحتية لمنظومة
البحث والتطوير واالبتكار في المملكة بما في ذلك المختبرات
البحثية والصناعية ،شبكات األبحاث الوطنية ،وبوابات البيانات
المفتوحة

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•تطوير البنية التحتية الالزمة لرفع مستوى مخرجات
البحث والتطوير واالبتكار
•دعم منظومة الصناعة والخدمات اللوجستية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

ممكنات البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-004

تطوير التشريعات
واإلجراءات لدعم البحث
والتطوير واالبتكار

•تهدف المبادرة إلى مراجعة وتطوير التشريعات واألنظمة
واإلجراءات المتعلقة بتعزيز دور البحث والتطوير واالبتكار
في دعم وتطوير منظومة الصناعة والخدمات اللوجستية
في المملكة

اللجنة الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار

•تطوير منظومة البحث والتطوير واالبتكار الوطنية
لتسريع نقل وتوطين التقنيات المتقدمة
•دعم منظومة الصناعة والخدمات اللوجستية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

الجهات
الفاعلة
في البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-005

دعم مؤسسات البحث
والتطوير واالبتكار
الوطنية

•تهدف المبادرة إلى دعم مؤسسات البحث والتطوير في
المملكة وتعزيز دور معاهدها ومراكز أبحاثها لتسويق
مخرجاتها البحثية وابتكاراتها مع الشركات الصناعية والتجارية
في المملكة وذلك لسد الفجوة بين مخرجات المؤسسات
البحثية والشركات الصناعية

اللجنة الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار

•زيادة مشاركة القطاع الصناعي في أنشطة البحث
والتطوير واالبتكار
•زيادة تنافسية القطاع الصناعي بتطوير منتجاته
وتسويقها محلي ًا وخارجي ًا

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

الجهات
الفاعلة
في البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-006

تطوير وسطاء نقل
التقنية لدعم مخرجات
البحث والتطوير
واالبتكار

•تهدف هذه المبادرة إلى تنمية وتطوير قدرات ومخرجات
وسطاء نقل التقنية بما في ذلك مكاتب نقل التقنية ،وحاضنات
ومسرعات األعمال ،وواحات التقنية بهدف تسريع نقل وتوطين
التقنيات بما يخدم أهداف التنمية الصناعية في المملكة

اللجنة الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار

•تطوير القدرات والمخرجات البحثية التي تم إنتاجها
من قبل مكاتب نقل التقنية ،والحاضنات ،والمسرعات،
وواحات التقنية
•رفع كفاءة نقل وتوطين التقنيات بما يعزز تنافسية
القطاع الصناعي من خالل تطوير منتجاته وتسويقها
محلي ًا وخارجي ًا

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

الجهات
الفاعلة
في البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-007

تعزيز مشاركة الشركات
والمؤسسات المحلية
لدعم البحث والتطوير
واالبتكار

•تهدف هذه المبادرة إلى االرتقاء بقدرات البحث والتطوير
واالبتكار في الشركات المحلية بما في ذلك الشركات الصغيرة
والمتوسطة وتطوير أنشطتها االبتكارية بما يعزز دور الشركات
الصناعية المحلية

اللجنة الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار

•رفع كفاءة نقل وتوطين التقنيات بما يعزز تنافسية
القطاع الصناعي من خالل تطوير منتجاته وتسويقها
محلي ًا وخارجي ًا

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

الجهات
الفاعلة
في البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-008

تعزيز مشاركة الجهات
الحكومية لدعم البحث
والتطوير واالبتكار

•تسعى هذه المبادرة إلى إشراك الجهات الحكومية وتفعيل
دورها في منظومة البحث والتطوير واالبتكار الوطنية من
خالل زيادة استخدام إمكانات البحث والتطوير المحلية من قبل
الجهات الحكومية.

اللجنة الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار

•إشراك الجهات الحكومية في منظومة البحث
والتطوير واالبتكار
•دعم منظومة الصناعة والخدمات اللوجستية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

الجهات
الفاعلة
في البحث
والتطوير
واالبتكار

N-18-07-009

جذب ُم ّلك التقنية
العالميين لدعم نقل
وتوطين التقنيات
المتقدمة

•تهدف هذه المبادرة إلى جذب مالك التقنية العالميين
وتحفيزهم على االستثمار في برامج البحث والتطوير واالبتكار
لتطوير التقنيات المتقدمة ونقلها في المملكة العربية
السعودية.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•تب ّني أفضل التقنيات لدعم نقل وتوطين التقنيات
المتقدمة
•دعم منظومة الصناعة والخدمات اللوجستية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-010
والتطوير
واالبتكار

تعزيز القدرات البحثية
والتطويرية واالبتكارية
في مجال الطاقة

•تهدف المبادرة إلى تفعيل دور البحث والتطوير واالبتكار
كمم ّكن رئيسي لبناء صناعات رائدة في قطاع الطاقة وذلك
ُ
من خالل زيادة عدد تقنيات الطاقة المطورة محلي ًا والمنقولة
للصناعة المحلية ،وزيادة عدد ابتكارات تقنية الطاقة القابلة
للتسويق بما يسهم في دعم االعتماد الوطني الذاتي في
تقنيات الطاقة الحرجة وتعزيز الصورة الوطنية والتنافسية في
مجال تطوير تقنية الطاقة.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•رفع كفاءة نقل وتوطين التقنيات بما يعزز تنافسية
القطاع الصناعي في مجال الطاقة وتطوير تقنياته
وتسويقها محلي ًا وخارجي ًا

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-011
والتطوير
واالبتكار

تعزيز القدرات البحثية
والتطويرية واالبتكارية
في مجال الخدمات
اللوجستية

•تهدف المبادرة إلى تفعيل دور البحث والتطوير واالبتكار
كممكن رئيسي لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز
لوجستي إقليمي

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•رفع كفاءة نقل وتوطين التقنيات بما يعزز تنافسية
المملكة في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير
تقنياتها

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-012
والتطوير
واالبتكار

تعزيز القدرات البحثية
والتطويرية واالبتكارية
في مجال التعدين

•تهدف المبادرة إلى تفعيل دور البحث والتطوير واالبتكار
كممكن رئيسي لقطاع التعدين في المملكة من خالل تحسين
العوامل التمكينية والجهات ذات الصلة بالتعدين ،وتعزيز
توطين ونقل تقنيات التعدين الناشئة لزيادة القيمة المضافة
من قطاع التعدين في المملكة

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين ونقل التقنيات تسهم في تحسين
وتنمية المنتجات الصناعية في قطاع التعدين بما
يسهم في تعزيز تنافسية المملكة االقتصادية
واالستثمارية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-013
والتطوير
واالبتكار

تعزيز القدرات البحثية
والتطويرية واالبتكارية
في القطاع الصناعي

•تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل دور البحث والتطوير واالبتكار
كممكن رئيسي لالرتقاء بالقطاع الصناعي في المملكة.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•تيسير عملية نقل التقنيات المتعلقة بالقطاعات
الصناعية
•تحسين وضع الصناعة في المملكة ،مما سوف
يؤدي بدوره إلى زيادة الكفاءة والتوطين
واالستدامة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-014
والتطوير
واالبتكار

إنشاء لجنة وطنية
لحوكمة البحث
والتطوير واالبتكار

•تهدف هذه المبادرة إلى حوكمة البحث والتطوير واالبتكار في
القطاع الصناعي بهدف مؤائمة وتنسيق كافة أنشطة البحث
والتطوير واالبتكار في القطاع الصناعي وتحديد أولوياتها
ومراجعة وتقييم فعالياتها ومخرجاتها وذلك من خالل تشكيل
مجلس حوكمة ووحدة تنفيذ تابعة له.

اللجنة الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار

•تعزيز التنسيق بين أنشطة البحث والتطوير واالبتكار
والجمع بين الجهود
•تحسين مواءمة أنشطة البحث والتطوير واالبتكار بين
الجهات الوطنية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

قطاعات البحث  N-18-07-687إطار تنظيمي لتعزيز
البرمجيات الحرة
والتطوير
ومفتوحة المصدر
واالبتكار

•تهدف المبادرة إلى صياغة أنظمة تدعم جودة صناعة
البرمجيات الكبرى والمتوسطة وتساهم في خفض التكلفة
وتوطين التقنية ،ومن ذلك توسيع استخدام البرمجيات الحرة
ومفتوحة المصدر ورفع كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ
برمجيات عالية الجودة حسب المقاييس العالمية ويتطلب هذا
العمل تنسيق الجهود لصياغة أنظمة وقوانين لتحقيق ما
سبق.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•تساهم المبادرة في تنمية قطاع تقنية المعلومات
وفي تعزيز أمن المعلومات الوطني

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث  N-18-07-688االرتقاء باألجهزة
والتجهيزات الالزمة
والتطوير
لتطوير المحتوى
واالبتكار
المحلي

•تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء عشرة مختبرات وطنية تساهم
في االرتقاء بالمحتوى المحلي وتقديم عدد من الخدمات
األخرى للقطاعين الخاص والعام.تساهم هذه المختبرات
بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خالل األبحاث التي
ُتجرى فيها وتخدم عدد واسع من القطاعات بما في ذلك
التشييد وصناعة النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي والتعدين
وصناعات الصلب واأللمونيوم وصناعات المياه والطاقة
وصناعة الفضاء والطيران والتقنية الحيوية.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•رفع نسبة المحتوى المحلي
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث  N-18-07-689المنظومة الذكية
لرصد الغازات المسببة
والتطوير
لالحتباس الحراري على
واالبتكار
مستوى المملكة

•أن المتوقع أن تفوق معدالت الحرارة والرطوبة الحد الذي ال
يمكن لإلنسان تحمله في منطقة الخليج العربي في المستقبل
القريب ان لم يتم إتخاذ اجراءات معينة للحد من االنبعاثات
الكربونية .ولما تدركه المملكة من أهمية هذا الموضوع ،فقد
تعهدت المملكة بتخفيض االنبعاثات قبل عام ٢٠٣٠م .ولكن
من الصعب التخفيض ومتابعته دون وجود أنظمة رصد مستمرة
لمعرفة المناطق التي يوجد بها انبعاثات ولمعرفة التغير
في كمية االنبعاثات .هذه المبادرة تهدف إلى بناء منظومة
ذكية لرصد الغازات المسببة لالحتباس الحراري على مستوى
المملكة باستخدام وحدات متصلة منخفضة التكلفة لمساندة
متخذي القرار.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•تساهم هذه المبادرة في تحقيق التزامات المملكة
من أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

•تماشيا مع رؤية  2030تهدف هذه المبادرة إلى تطوير تقنيات
حفزية مبتكرة إلنتاج وقود نظيف ومواد إضافة للوقود
لتحسين خواصه االحتراقية إليجاد بيئة نظيفة خالية من المواد
الضارة صحيا واقتصاديا ،كما وتهدف إلى تحسين الصفات
الفيزيائية والكيميائية للغازولين وازالة المكونات الملوثة
للبيئة مثل المركبات االروماتية والكبريت عن طريق تطوير مواد
استخالص فعالة ومواد محفزة ،لتحويل المستخلصات إلى
وقود نظيف ،وإضافة إلى ذلك تطوير عمليات ومحفزات جديدة
إلنتاج الهيدروجين ومواد كيميائية ذات قيمة اقتصادية عالية
وكقيمة مضافة من البترول الخام والزيوت الثقيلة البترولية
الناتجة عن عمليات التقطير وذلك باستخدام تقنية المايكرويف.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•خفض نسبة الكبريت في الجازولين والديزل داخل
المملكة
•خفض نسبة التلوث عن طريق تحسين جودة االحتراق
للوقود مما يساهم في خفض نسبة انبعاثات
الوقود الضارة
•تأسيس صناعة الوقود النظيف في المملكة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-690
والتطوير
واالبتكار
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

قطاعات البحث N-18-07-691
والتطوير
واالبتكار

اسم المبادرة

برنامج إعداد القادة
التقنيين لدعم تطوير
المحتوى المحلي

قطاعات البحث  N-18-07-692برنامج االستشارات
التقنية
والتطوير
واالبتكار

قطاعات البحث  N-18-07-693تحفيز الجيل الناشئ
لالنخراط في مجاالت
والتطوير
العلوم والتقنية
واالبتكار

قطاعات البحث N-18-07-694
والتطوير
واالبتكار

برنامج تطوير المنتجات
لتأسيس الموردين
المحليين

قطاعات البحث  N-18-07-695برنامج حاضنات
ومسرعات التقنية
والتطوير
واالبتكار

قطاعات البحث N-18-07-696
والتطوير
واالبتكار

414

برنامج دعم البحث
والتطوير للمؤسسات
ومراكز البحوث الوطنية

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•تهدف المبادرة إلى معالجة الفجوة الحالية على مستوى
القيادات التقنية في الموارد البشرية الوطنية وذلك عن طريق
زيادة الكفاءات الوطنية من القادة التقنيين .حيث يتم تأهيل
هؤالء القادة التقنيين من خالل برامج تدريبية مكثفة مع صفوة
الجامعات والمراكز البحثية والتقنية العالمية مما يزيد من
فرصة قبولهم في برامج الدراسات العليا في أفضل  20جامعة
على مستوى العالم.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•زيادة الكفاءات الوطنية من القادة التقنيين لخدمة
الوطن في المجاالت التقنية المختلفة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

•تهدف هذه المبادرة إلى االستفادة من الكفاءات الوطنية
والقدرات التقنية المتوفرة في مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية عن طريق تقديم خدمات استشارية تقنية في
المجاالت التي تندرج ضمن نطاق عمل مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية ،مثل :الطاقة  ،تحلية المياه ،الصحة ،االتصاالت
وتقنية المعلومات ،المواد المتقدمة ،الطيران والفضاء ،البيئة
وغيرها.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•رفع نسبة التوطين في مجال االستشارات

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

•ستقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإطالق
مجموعة شاملة من المبادرات لمعالجة المحاور االستراتيجية
التالية:
1.1تعزيز العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMفي
المدارس.
2.2تشجيع وتطوير االنشطة البحثية في الجامعات.
3.3مدى التواصل العلمي والتقني للعامة.
4.4العالقات الهامة مع األطراف الرئيسية ذات الصلة

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•المساهمة في تعزيز وتشجيع وتطوير الجيل
الناشئ في مجاالت العلوم والتقنية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

•تهدف المبادرة إلى االستفادة من االستثمارات التي تمت
خالل السبع سنوات الماضية في البحوث و التطوير لدعم
مشاريع مشتركة بين القطاع البحثي والخاص إلنشاء شركات
صغيرة ومتوسطة مبنية على التقنية العالية وتطوير منتجات
تساهم في تعظيم المحتوى المحلي واالستفادة التجارية
واالقتصادية من القدرات التقنية في القطاع البحثي.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•رفع نسبة المحتوى المحلي
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

•تهدف المبادرة إلى دعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة
التقنية وذات النمو الكبير للمساهمة في خلق الوظائف
وتنويع االقتصاد الوطني ،وذلك من خالل برنامج بادر التابع
لمدينة عبد العزيز للعلوم والتقنية .كما يهدف البرنامج إلى
تسريع نمو المشاريع السعودية الناشئة مع توفير تمويل
األفكار في الوقت ذاته عن طريق مسرعات األعمال.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•المساهمة في توليد الوظائف المباشرة وغير
المباشرة
•دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

•مبادرة موجهه لدعم أنشطة البحث والتطوير في المؤسسات
ومراكز البحوث الوطنية الحكومية والخاصة ،والمساهمة في
تطوير نشاط بحثي رصين يحقق أهداف حيوية محددة ذات
أهمية اجتماعية واقتصادية ووطنية تخدم توجهات المملكة
نحو تعزيز وتنويع مصادر الدخل الوطني.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•رفع نسبة أنشطة البحث والتطوير

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

قطاعات البحث  N-18-07-697برنامج رفع القدرات
التصنيعية للشركات
والتطوير
الصغيرة والمتوسطة
واالبتكار

•تهدف المبادرة لتقديم حزمة من الخدمات التقنية بدء ًا
باالستشارات التقنية بما فيها الترقية التقنية الكاملة للمصانع
الصغيرة والمتوسطة وذلك للنهوض بمستواها وتأهيلها
للمساهمة في المحتوى المحلي وتطوير جودة وكمية
منتجاتها وذلك عن طريق الخدمات التالية :المركز الرئيسي
لخدمات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ،ودعم
التأهيل التقني الصناعي من األلف إلى الياء ،الخدمات
االستشارية التشغيلية ،ودعم الشركات الصناعية الصغيرة
والمتوسطة في مجاالت التنظيم والسياسات.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•تحسين جودة منتجات الصغيرة والمتوسطة
•رفع مستوى المحتوى المحلي في االقتصاد

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث  N-18-07-698برنامج مراكز االبتكار
الصناعي
والتطوير
واالبتكار

•تهدف المبادرة إلى خلق شراكات بين المؤسسات البحثية
والقطاع الخاص لتطوير منتجات وخدمات تساهم في الرفع من
تنافسية الشركات الوطنية وبالتالي االرتقاء بالمحتوى المحلي
والقدرات التصديرية لها وذلك عن طريق دعم إنشاء البيئة
المناسبة لتطوير المحتوى المحلي من خالل تطوير تقنيات
الجيل القادم ،دعم جهود التعاون البحثي بين الجامعات
والصناعة ونقل المعرفة ،تقوية البحث الجامعي وتعليم
الهندسة والعلوم في المملكة ،اتباع أفضل الممارسات
والخصائص المناسبة للهيكل والحوافز ومتطلبات البرامج الناجحة.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توليد الوظائف المباشرة وغير المباشرة
•تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث  N-18-07-699برنامج ورش تطوير
النماذج األولية
والتطوير
واالبتكار

•تهدف المبادرة إلى إنشاء ثالثة مراكز تطوير نماذج أولية في
المدن الرئيسية في المملكة تساهم في دعم المصنعين في
تطوير منتجات جديدة وتجربتها في بيئة مناسبة مما يدعم
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توليد الوظائف المباشرة وغير المباشرة
•دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-700
والتطوير
واالبتكار

ترشيد استهالك
الطاقة عبر الباعثات
الضوئية للمباني
والطرقات

•تقوم هذه المبادرة على المساعدة في تقليل استهالك
الطاقة الكهربائية وذلك عن طريق االنتقال التدريجي إلى
استخدام تقنية االضاءة ذات االستهالك المنخفض عبر
تطوير الباعثات الضوئية المصنعة من نترات الجاليوم في
معامل المدينة ،حيث مهد هذا النوع من المواد الطريق
لتحقيق الهدف المطلوب وهو انتاج ضوء ابيض بكفاءة عالية
واستهالك يبلغ خمسة اضعاف اقل من اإلضاءة التقليدية
ودورة حياة تتجاوز  25الف ساعة تشغيل ،كما أنها تقدم حلول
عملية وفعالة لمشاكل انخفاض الكفاءة مع زيادة التيار.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•تقليل استهالك الطاقة الكهربائية المخصصة
لإلضاءة (والتي تمثل  )%20من استهالك الكهرباء
في المملكة
•تصنيع األجزاء األساسية للباعثات الضوئية والليزر
في المملكة
•نقل وتوطين الخبرات والصناعات الدقيقة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-701
والتطوير
واالبتكار

تصنيع وتطوير الجهاز
اللوحي المشفر
الستخدام الجهات
الحكومية

•تسعى المبادرة لنقل وتوطين تقنيات تصميم األجهزة الذكية
واللوحية عن طريق التدريب الشامل للمهندسين على المراحل
األساسية لتطوير المنتج بشكل كامل ،والتي تشمل البحث
والتطوير والتصميم والتعامل مع الموردين المختصين وعمل
االختبارات الالزمة للتأكد من جاهزية األجهزة .أيض ًا تهدف
المبادرة لتطوير مستشعرات الكترونية يمكن استخدامها
كملحقات لألجهزة الذكية لتطبيقات مختلفة .وسينتج عن
المبادرة انتاج عدد من األجهزة الذكية واللوحية ذات تكلفة
اقتصادية شاملة جميع الملفات والمتطلبات الالزمة لتطوير
وتصميم األجهزة محلياً.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين تقنيات األجهزة الذكية
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-702
والتطوير
واالبتكار

تقليل تسرب المياه
عبر منظومة مراقبة
خطوط أنابيب المياه

•تهدف المبادرة الستخدام تقنيات متقدمة في مجال االتصاالت
وتقنية المعلومات لتطوير نظام متكامل لمراقبة خطوط
أنابيب المياه الطويلة ومتابعة جودة المياه من خالل شبكة
استشعار السلكية تضم مجموعة من المستشعرات التي تقيس
التسارع والحرارة وتلتقط صور تحليلية بمستشعرات لألشعة
تحت الحمراء ،باإلضافة إلى توليد طاقة تشغيلية للمستشعرات
بشكل تلقائي عن طريق تحويل الطاقة الحركية من بيئة العمل.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توفير آلية لمتابعة حالة المياه ووضع األنابيب في
الخطوط الطويلة بشكل تلقائي وفعال بهدف تقليل
تكاليف الصيانة (عن طريق التنبؤ بالمواقع التي قد
يحدث فيها تسرب أو انفجار) وتقليل المياه المهدرة
والتي تقدر بـ %20إلى  %40وبالتالي تقليل التكلفة
والطاقة المستخدمة بشكل كبير

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
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المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة
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مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

قطاعات البحث  N-18-07-703نقل وتوطين تقنية
البناء والتشييد
والتطوير
واالبتكار

•تشير العديد من الدراسات االقتصادية واالجتماعية إلى زيادة
الطلب المستقبلي على المسكن الميسر (في بنائه وتشغيله
وصيانته) فالزيادة في معدالت نمو السكان ،وتغير عدد أفراد
األسرة السعودية وبعض خصائصها التقليدية تدعو إلى
االهتمام بتيسير الحصول على المسكن .إن زيادة حجم الطلب
على المساكن تعد من أبرز المعوقات التي تواجه تحقيق
أهداف تنمية قطاع اإلسكان خالل السنوات المقبلة ،ومما يعزز
التوقعات هو أن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة ،األمر
الذي يعني ارتفاع معدل تكون األسر الجديدة ،ومن ثم زيادة
حجم الطلب على المساكن .ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع تكاليف
البناء والتشييد للمساكن هي أبرز المعوقات التي تواجه
تحقيق أهداف تنمية قطاع اإلسكان .ومن هذا المنطلق جاءت
التوجيهات الحكيمة بإطالق مبادرة (مسكن بأيد سعودية)
لتساهم في نقل وتوطين وتطوير صناعة الوحدات السكنية
عن طريق تبني أنظمة أتمتة البناء لمعالجة تحديات اإلسكان
الحالية والمستقبلية بالمملكة من حيث التكلفة والكفاءة
والجودة ،ولرفع مستوى توافق المساكن مع بيئة المملكة
والتقنيات الحديثة .كذلك سيتم تطبيق معايير االستدامة في
المباني من خالل استخدام أنظمة لتوفير استهالك الطاقة
فضال عن إطالة العمر االفتراضي للمباني .من أهم مميزات
نقل وتوطين وتطوير هذا المشروع هو انه سيتيح زيادة فرص
السعودة في قطاع البناء والتشييد في مقابل التقليل من
حجم العمالة المستخدمة ،باإلضافة إلى تعزيز فرص القطاع
الخاص المحلي في االستثمار في هذا المشروع ،وإنتاج
وحدات سكنية أو أجزاء منها وتطويرها في المستقبل.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-704
والتطوير
واالبتكار

توطين ونقل تقنية
التعدين والمواد
المتقدمة

•تسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى نقل
وتوطين تقنيات المواد المتقدمة في مجاالت المواد والتعدين
والبتروكيميائيات والمواد المتناهية الصغر ،وذلك بتنفيذ عدة
تحالفات واتفاقيات لتعاون المشترك بين مختلف القطاعات
الوطنية والعالمية ذات الصلة ،لهدف تقل هذه التقنيات
وتوطينها لتعزيز وتوفير مصادر دخل بديلة مع التركيز على
دعم استراتيجية المملكة االقتصادية.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-715
والتطوير
واالبتكار

نظام وطني مفتوح
المصدر إلدارة الموارد
المؤسسية ERP

•تنفق أجهزة الدولة -كل على حدة -مبالغ كبيرة على أنظمة
إدارة الموارد المؤسسية ،مع وجود تشابه في تطبيقات كل
جهة ،باستخدام أنظمة مغلقة يصعب تخصصيها .لذا ،تهدف
المبادرة إلى إنشاء نظام موحد مفتوح المصدر ذات كلفة
منخفضة قابل للتخصيص والتطوير المستمر مع توفير مستودع
لألنظمة للجهات يتيح إعادة استخدامها من خالل رخصة خاصة.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
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قطاعات البحث  N-18-07-705توطين ونقل تقنية
الصحة
والتطوير
واالبتكار

•مشروع تقنية الموروثيات يهدف المشروع لدراسة المجتمع
السعودي وراثيا باستخدام أحدث التقنيات المعملية .ويسعى
المشروع للتعرف على التسلسل القاعدي للمجتمع السعودي،
وتوثيق أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي.
•مشروع التقنية الحيوية يهدف المشروع إلى إنشاء منصة
تقنية متقدمة لرصد االمراض المعدية و تطوير اللقاحات
بالمملكة.
•مشروع تقنية الخاليا الجذعية يهدف المشروع إلى نقل
الجذعية،
وتوطين أحدث التقنيات في مجال أبحاث الخاليا
ّ
واالستفادة من هذه التقنيات للتوصل إلى حلول مبتكرة
وفعالة لعالج العديد من األمراض المزمنة المنتشرة والمتزايدة
في المملكة والحد منها.
•مشروع التقنية الدوائية يقدم حلول عصرية واعدة في كيفية
دراسة وعالج األمراض ابتداء من تصنيع مركبات نانوية أمنة لكي
تستخدم في إيصال األدوية بشكل دقيق و فَ ّعال ،واختراع طرق
للتحكم بمصير األدوية داخل الجسم الحيوي قابلة للتحكم عن
بعد بواسطة األشعة المغناطيسية ،وتوطين مركبات نانوية
ذكية ذات قدرة على إيجاد المرض بشكل تلقائي ،إلى تطوير
مركبات نانو ذات فاعلية عالية للعالج الجيني.
•مشروع األجهزة الطبية يقدم حلول حديثة لتشخيص األمراض
باستخدام تقنية الطب النووية .

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-706
والتطوير
واالبتكار

توطين ونقل تقنية
الطاقة

•الريادة العالمية في كفاءة الطاقة الشمسية :اضطلعت
المدينة بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير وإنتاج تقنيات الطاقة
الشمسية وذلك لدعم القاعدة الصناعية بما يحقق الريادة
للمملكة في امتالك تقنياتها وتوفير استهالك البترول والغاز
محلياً .توطين محطات توليد الكهرباء لدعم الشركة السعودية
للكهرباء وشركة أرامكو السعودية في جهودها الرامية إلى
زيادة توطين المعدات وقطع الغيار في السنوات الـ 5المقبلة،
تقديم الخبرة في مسألة المحتوى المحلي والبحث والتطوير
في مجاالت مكونات توليد الطاقة والمحطات التجريبية واسعة
النطاق الختبار دورة عمل ومكونات التوربينات الغازي .توطين
أنظمة إدارة وتدوير النفايات ،تستطيع مدينة الملك عبد العزيز
للتقنية والعلوم المساهمة في ترسيخ ممارسات إلدارة
النفايات الصلبة في السعودية من خالل بناء منشأة الختبار
تحويل النفايات الصلبة إلى غاز.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-714
والتطوير
واالبتكار

نظام االتصال باألقمار
االصطناعية موجه
الكترونيا لتطبيقات
الجهات الحكومية

•تستخدم حالي ًا هوائيات ذات توجيه ميكانيكي لالتصال ما بين
المحطات األرضية االصطناعية مثل أجهزة الـ  VSATفي معظم
األجهزة الحكومية .المنتج المقترح هو جهاز اتصال الكتروني
بحجم الحاسب اللوحي يمكن توجيه الكتروني ًا لمتابعة األقمار
االصطناعية بدون الحاجة لهوائي ميكانيكي كما يمكن تهيئته
للتركيب على المركبات المتحركة مثل السيارات ،السفن ،الطائرات
المأهولة والطائرات بدون طيار لصغر حجمه .وقد قامت مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطوير نموذج مختبري
واآلن بصدد عمل اختبارات لالتصاالت عبر االقمار االصطناعية.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•سوف يساعد هذا النظام على تقليل تكاليف
أنظمة االتصاالت الحكومية التي تعمل عبر األقمار
االصطناعية بمقدار  %90مقارنة باألنظمة الحالية.
•يعتبر هذا المنتج فريد على المستوى العالمي
ويمكن ان يؤدي إلى تكوين شركة لصناعة تلك
الهوائيات وبيعها على الصعيد العالمي

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
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قطاعات البحث  N-18-07-707توطين ونقل تقنية
المعلومات واالتصاالت
والتطوير
واالبتكار

قطاعات البحث  N-18-07-708توطين ونقل تقنية
والتطوير
المياه
واالبتكار

422

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•توطين ونقل تقنية المعلومات واالتصاالت هي من أكبر
المبادرات تحت مظلة معهد بحوث االتصاالت وتقنية المعلومات
في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،حيث تهدف هذه
المبادرة إلى نقل وتوطين تقنيات االتصاالت وتقنية المعلومات
وبناء القدرات المحلية من خالل مشاريع في مجاالت االتصاالت،
الدفاع واالمن ،وتهدف هذه المبادرة إلى نقل تقنية
نظام الكشف المتنقل باستخدام االشعة السينية المرتدة
( )Backscatter Systemاو مايعرف اختصارا بـ  BMSفهذا النظام
سيمكننا من فحص محتوى المركبات وحاويات الشحن من مواد
محظورة (مخدرات ،متفجرات )... ،او تهريب االشخاص واالموال
ومن خالل هذا الهدف سيتم تأهيل كوادر وطنية قادرة على
تشغيل وصيانة وتطوير تقنيات عمل النظام لنقل المعرفة
والمهارات الالزمة في عمليات المسح اإلشعاعي لموائمة
احتياجات سوق العمل ،مما يسهم في زيادة الكفاءات
الوطنية الؤهلة لدعم تطوير المحتوى المحلي ،وتهدف
أيضا إلى نقل وتوطين تقنية االلواح والهوائيات
المبادرة ً
المرنة القادرة على توجيه االشعاع الكهرومغناطيسي حيث
انها من التقنيات الرائدة والحديثة والتي سوف تشكل نقلة
نوعية في التطبيقات المدنية والعسكرية التي تعتمد على
االشارات الكهرومغناطيسية .ومن اهم التطبيقات التي
ستساعد على تطوير هذه التقنية هو باستخدامها في تصغير
البصمة الرادارية للطائرات والمروحيات والمعدات العسكرية
وذلك بتثبيتها على هياكل مجسماتها مما يجعل من الصعب
على الرادارات التقاطها كذلك تتيح هذه التقنية إمكانية تصميم
هوائيات سطحية لالستخدامات العسكرية ،وتهدف هذه
المبادرة لتطوير نظام إدارة بيانات الحرب االلكترونية (دعم)
بينسيق مباشر ومستمر مع القوات البحرية الملكية السعودية
والذي يهدف لتوفير نظام متكامل يعمل على ربط االسطول
الشرقي واالسطول الغربي بقيادة القوات البحرية في مدينة
الرياض والذي يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة وشاملة
يتم الوصول اليها بشكل سهل وأمن من مختلف االفرع
بالقوات البحرية ،وتهدف هذه المبادرة إلى توفير تقنية اكثر
دقة وامنا في تحديد هوية االشخاص عن طريق اخذ بصمة
عروق الكف بواسطة ماسح ضوئي يستخدم االشعة تحت
الحمراء وبدون مالمسة الكف للجهاز.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

•اضطلعت مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على
ابتداء من تصميم المحطات
توطين عدد من تقنيات التحلية
ً
وتطوير العديد من المسارات البحثية التطويرية لجميع أنواع
تقنيات التحلية وذلك بالتعاون مع العديد من المراكز البحثية
العالمية .و تشمل المبادرة ثالثة مجاالت تخدم مجال تحلية
المياه باإلضافة إلى أنظمة الصرف الصحي وشبكات المياه
ومعالجة المياه وهي:
1.1تطوير أغشية دقيقة لمعالجة المياه.
2.2تطوير تناضحية لتحلية المياه المالحة.
3.3تطوير أغشية تناضحية منخفضة الضغط للمعالجة الثالثية.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة
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قطاعات البحث N-18-07-709
والتطوير
واالبتكار

توطين ونقل تقنية
النفط والغاز

•تطوير تقنيات المراقبة المستمرة لخزن الكربون والتغيرات تحت
السطحية في مجال البترول والغاز.
•تطوير نظام راداري متعدد الترددات ألغراض تعزيز عمليات
استكشاف البترول والغاز.
•تطوير جسيمات الهالمية النانونية لتعزيز كفاءة إنتاج البترول.
•تطوير اجهزة تسجيل البيانات السيزمية ()sand geophone
للمناطق الرملية.
•تطوير أنماط تدفق السوائل المتقدمة لزيادة فعالية رفع
السائل في خزانات الغاز ذات الضغط المنخفض.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-710
والتطوير
واالبتكار

توطين ونقل تقنية
النقل والخدمات
اللوجستية

•هذه المبادرة تهدف إلى نقل و توطين التقنية من اجل تعظيم
المحتوى المحلي في مجال النقل و الخدمات اللوجستية
وذلك بالتطوير في أنظمة مواصالت تكاملية داخل مدن
المملكة وخصوصا المدن الكبيرة تهدف لتقليل عدد الحوادث
المرورية وازدحام الخانق في الشوارع واستهالك الوقود،
وذلك عن طريق بناء أنظمة حاسوبية متقدمة ومنخفضة
التكاليف وكذلك المشاركة في االستشارات التقنية لتحديد
المواصفات الخاصة لدعم خدمات تقنية المعلومات لعمليات
المتابعة و التحكم في الخدمات اللوجستية .باإلضافة إلى
تحسين تقنيات عمليات النقل والتخزين والتوصيل للوصول إلى
الطريقة المثلى من سرعة التوصيل.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية
•زيادة نسبة االستثمارات في القطاع الخاص
•توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-711
والتطوير
واالبتكار

جهاز ذاكرة عالي
الحماية لتخزين
المعلومات والتوقيع
الرقمي للتعامالت
الحكومية اآلمنة

•تسعى المبادرة إلى نقل وتوطين التقنية من أجل تعظيم
المحتوى المحلي في مجال التشفير وأمن المعلومات وذلك
بتطوير جهاز ذاكرة عالي الحماية لتخزين المعلومات والتوقيع
الرقمي وانتاج عدة اصدارات تالئم استخدامات مختلفة لتجاوز
العوائق التي تحول دون استخدام هذه التقنية اآلمنة لدى
كثير من القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع البنوك يكون بها
المنتج الوطني ذا أفضلية تنافسية تجارية.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•توطين التقنية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث N-18-07-712
والتطوير
واالبتكار

شبكة اتصاالت منخفضة
التكلفة لتطبيقات
انترنت االشياء

•المبادرة تتبنى إنشاء شبكة انترنت األشياء خاصة بتقنية Lwo-
 )Power Wide-AREA Network (LPWANوذلك لقدرتها على
استيعاب أعداد كبيرة من الحساسات الموفرة للطاقة مما
يخفف الضغط على شبكات االتصاالت في المملكة وبتكلفة
تشغيل منخفضة جد ًا مقارنة بالبديل التقليدي والذي يعتمد
على (.)GSM Network

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•رفع المحتوى المحلي بمشاركة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في الصيانة والتشغيل
والتطوير

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

•في ظل االزدياد المضطرد في حجم البيانات في العالم
واهميتها في دعم العديد من التطبيقات الهامه و منها
السرعة في اتخاذ القرارات المناسبة بصورة اكثر فعالية ،لذا
اصبح من الضرورة االستفادة من هذه البيانات عن طريق
استخدام ادوات الستخالصها وتجهيزها وتخزينها وتحليلها
وادارتها في غضون فترة زمنية مقبولة باستخدام قدرات
حاسوبية فائقة االداء .وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء منصة
تقنية متكاملة تحتوي على أدوات الستخالص وتجهيز وتخزين
وتحليل وتصوير البيانات الضخمةُ .تمكن الجهات الحكومية
من استخالص معلومات مفيدة بهدف التخطيط االستراتيجي
ودعم اتخاذ القرار .كما تهدف المبادرة إلى بناء أدوات لتحليل
المحتوى في البيانات الضخمة وخصوصا المحتوى العربي لما
يتطلبه من طرق خاصة للمعالجة تتوائم مع التحديات المصاحبة
لهذا المحتوى .باإلضافة إلى ذلك تهدف المبادرة لتحديث
البنية التحتية للقدرات الحاسوبية فائقة االداء للتعامل مع
مخرجات المبادرة.

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

•خفض كلفة المصروفات الحكومية عن طريق ترتيب
أولويات المشاريع الحكومية
•خفض كلفة الدراسات االستشارية المعنية بالتخطيط
المستقبلي في الجهات الحكومية

•إجمالي االستثمارات غير
الحكومية في القطاعات
الصناعية الواعدة

قطاعات البحث  N-18-07-713منصة البيانات الضخمة
والتطوير
للتخطيط االستراتيجي
واالبتكار
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قسم :4-6
الثورة الصناعية
الرابعة
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.٣أ .التحديات األساسية
•التحديات األساسية في الثورة الصناعية الرابعة
يعتمــد نجــاح تطبيــق الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي نهايــة المطــاف علــى تبنــى المســتثمرين
الصناعييــن الحالييــن والمســتقبليين لهــذه التقنيــات ،يواجــه هــذا التبنــي فــي الوقــت الحالــي
ـددا مــن التحديــات مثــل ضعــف اهتمــام الشــركات الصناعيــة بهــذا األمــر نتيجــة لعــدم الوعــي
عـ ً
بوجــوده وكيفيــة تطبيقــه أو عــدم القناعــة بفاعليتــه والحاجــة إليــه أو عــدم وجــود تمويــل
مناســب لترقيــة معــدات اإلنتــاج لمســتوى الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتــي تميــل فــي الوقــت
أيضــا تخــوف مــن محدوديــة توفــر
الحالــي ألن تكــون أكثــر تكلفــة مــن المعــدات التقليديــة .هنــاك ً
المــوارد البشــرية المؤهلــة للتعامــل مــع هــذه التقنيــات وباإلضافــة إلــى ضعــف بنيــة االتصــاالت
وأمــن المعلومــات الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة بموثوقيــة وأمــان كاف.

.3ب الجهود الحالية
•الجهود الحالية في الثورة الصناعية الرابعة
قامــت مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم و التقنيــة بإنشــاء مركــز االبتــكار للجيــل الرابــع للصناعــة
ويحتــوي علــى عــدد مــن تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة تشــمل معــدات تصنيــع بالتحكــم
الرقمــي ومعــدات هندســة عكســية رقميــة و معــدات للواقــع المعــزز و معــدات متقدمــة لصــب
المعــادن ومعــدات للطباعــة ثالثيــة األبعــاد باإلضافــة لبرنامــج حاســوبي متقــدم إلدارة حيــاة
المنتــج يشــمل الرســم الهندســي و التحليــل الهندســي والتصنيــع الرقمــي وإدارة الملفــات
وإتاحــة الوصــول لبرنامــج إدارة حيــاة المنتــج وبعــض معــدات التصنيــع عبــر شــبكة اإلنترنــت
للمشــتركين فــي خدمــات المركــز مــن الشــركات الناشــئة ،كمــا يقــدم المركــز دورات تدريبيــة علــى
المعــدات والبرامــج المذكــورة فــي مقــره وعبــر شــبكة اإلنترنــت.
تقــوم وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ببنــاء اســتراتيجية وطنيــة للتصنيــع وتشــمل
ضمــن مكوناتهــا مراكــز لتحســين إنتاجيــة المصانــع ،والتــي تركــز علــى تبنــي تقنيــات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة.

استخدام تقنية الليزر في العمليات الصناعية
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تخصيص برنامج تمويلي
بقيمة تقارب  3مليار ريال
سعودي لتسريع تنفيذ
االستثمارات في الثورة
الصناعية الرابعة بالمملكة
وزيادة الميزة التنافسية
محليا
للصناعات القائمة
ً

 .4االستراتيجية

(الثورة الصناعية الرابعة -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
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.4أ ركائز استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة
•نظرة عامة والنطاق
يهــدف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى تطويــر مختلــف الصناعــات
وتشــجيع اإلنتــاج المحلــي لقطاعــات الطاقــة والتعديــن واألعمــال اللوجســتية والتصنيــع .وجــزء
مــن مهــام البرنامــج هــو تطويــر االســتراتيجية الصناعيــة لعهــد الصناعــة الجديــد والــذي يعــرف
باســم "الثــورة الصناعيــة الرابعــة" لتمكيــن تنفيــذ خطــة المملكــة لقطاعــات برنامــج تطويــر
الصناعــات الوطنيــة و الخدمــات اللوجســتية.
وقــد تــم تكليــف مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة لتكــون الجهــة التــي تقــود وتنســق
الم ّمكنــة للثــورة الصناعيــة
األعمــال بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة .وقامــت بتحديــد اآلليــات ُ
الرابعــة ،واقترحــت المحــاور االســتراتيجية والمبــادرات الرئيســة التــي تمكــن مــن تبنــي الثــورة
الصناعيــة الرابعــة فــي المملكــة.

•ما هي الثورة الصناعية الرابعة؟
تعتمــد الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى تطبيــق مجموعــة مــن التقنيــات الحديثــة علــى امتــداد
سلســلة القيمــة لإلنتــاج والتــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة اإلنتــاج وتمكيــن إيجــاد نمــاذج أعمــال
جديــدة تتماشــى مــع مكتســبات التحــول المســتهدفة.
تركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى قطاعــات المســتقبل وتتضمــن مجموعــة واســعة مــن
التطبيقــات التكنولوجيــة الروبوتيــة المتقدمــة اآلتيــة:
1.1منتجات الطباعة ثالثية األبعاد( )3D printed products
2.2أدوات الطباعة ثالثية األبعاد ()3D printing tooling
3.3المسح الضوئي ()3D scanning of parts
آليــا (Automated Guided Vehicles/Robots/
ـة
ـ
4.4المركبــات  /الروبوتــات  /العربــات الموجه
ً
)Carts
5.5اآلالت المرنة ()Flexible machines
6.6الروبوتات التعاونية ()Collaborative robots
7.7الروبوتات (التقليدية) ()Robots
8.8أنظمة الرؤية (لمراقبة الجودة) ()Vision Systems
9.9أتمتة التغليف ()Packaging Automation
1010إدارة الجودة القائمة على التحليالت ()Analytics Driven Quality Mgmt
1111اإلنتاجية ،الطاقة و تحسين اإلنتاجية ()Yield, Energy, Throughput Optimization
1212توقعات الطلب القائمة على التحليالت ()Analytics Driven Demand Forecasting
1313الصيانة الوقائية ()Preventive maintenance
1414الرصد والمراقبة عن بعد ()Remote Monitoring and control
1515الواقع المعزز ()Augmented reality
1616إدارة األداء الرقمي ()Digital Performance management
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1717إدارة الجودة الرقمية ()Digital quality management
1818إدارة دورة حيــاة المنتــج والمحــاكاة الرقميــة (Product Lifecycle Management and
)Digital Simulation
1919أتمتة العمل المعرفي ()Automation of Knowledge Work
2020المسار والتتبع ()Track-and-Trace
2121االستهالك الذكي للطاقة ()Smart energy consumption
2222جدولة وتخطيط التحول ()Scheduling and Shift Planning
وقــد تــم زيــادة مبــادرة تطمــح إلــى دعــم إنشــاء منظومــة للتكنولوجيــا تهــدف إلــى تحفيــز
شــركات تصنيــع المعــدات األصليــة إلنشــاء مصانــع و مراكــز بحــث و تطويــر فــي المملكــة ،مثــل
منحهــا اإلعفــاءات الضريبيــة ،وتقديــم الدعــم االســتثماري ،إلــخ.
يمكــن تطبيــق تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى العديــد مــن القطاعــات مثــل الصناعــة
والطاقــة والتعديــن والخدمــات اللوجســتية .لتشــجيع الشــركات علــى تبنــي هــذه التقنيــات يجــب
توفيــر عناصــر تأسيســية علــى ســبيل المثــال األطــر التنظيميــة ،والتمويــل ،والتعليــم ،والبنيــة
التحتيــة.
سيشــكل هــذا النمــوذج الجديــد مصــدرا رئيســا مــن مصــادر القــدرة التنافســية فــي المســتقبل،
التميــز التقليديــة لتحقيــق التفــوق التشــغيلي (كتطبيــق التصنيــع
فــي حيــن ســتختفي عناصــر
ّ
الرشــيق ،واالســتعانة بالمــوارد الخارجيــة واألتمتــة) وســتبدأ الشــركات الرائــدة فــي قطــاع
الصناعــة بالبحــث عــن فــرص جديــدة لتحســين أدائهــا .وســوف تســتبدل الثــورة الصناعيــة الرابعــة
اآلليــات التقليديــة المطبقــة حالي ـ ًا علــى امتــداد سلســلة القيمــة ممــا ســيجعل الشــركات تفكــر
مجــدد ًا فــي منهجيــة تنفيــذ أعمالهــا للوصــول إلــى آفــاق جديــدة مــن الكفــاءة التشــغيلية.
اعتمــدت الثــورة الصناعيــة األولــى علــى البخــار والطاقــة البخاريــة المتولــدة مــن المــاء واإلنتــاج
مــن خــال اآلليــات الميكانيكيــة (فــي ســتينيات القــرن الثامــن عشــر تقريبـاً) ،تلتها الثــورة الصناعية
الثانيــة مــن خــال توزيــع األيــدي العاملــة ،واالســتفادة مــن الكهربــاء واإلنتــاج علــى نطــاق واســع
(فــي ســبعينيات القــرن التاســع عشــر تقريبــاً) ،تلتهــا الثــورة الصناعيــة الثالثــة التــي اعتمــدت
علــى اســتخدام اإللكترونيــات والحواســيب واألتمتــة بمســتوياتها األوليــة (فــي ســبعينيات
القــرن العشــرين تقريبــاً) ،أمــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة فتعتمــد علــى عناصــر التقنيــة الذكيــة
المضمنــة فــي األنظمــة التقليديــة (حوالــي عــام  2010تقريب ـاً).
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تعتمــد الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى الثــورات العلميــة وأحــدث التقنيــات التــي تمنــح
الــدول قيمــة مميزة:
•ترتبــط الثــورات العلميــة بشــكل مباشــر بالبيانــات (علــى ســبيل المثــال ،زاد عــدد أجهــزة
االستشــعار مــن  4.2مليــار فــي عــام  2012إلــى  50مليــار فــي عــام  ،)2017االتصــال بالشــبكات
(ســيتم توصيــل أكثــر مــن  50مليــار آلــة بالشــبكات بحلــول عــام  ،)2025أمــا القــدرة الحاســوبية
لــكل مليمتــر مربــع لشــرائح المعالجــات فقــد تضاعفــت ألــف ضعــف خــال الســبع ســنوات
الســابقة) وكذلــك الروبوتــات (يقــدر النمــو فــي عــدد الروبوتــات الصناعيــة بنســبة  %63بيــن
عامــي .)2019-2015
•أسســت هــذه الثــورات العلميــة نمــوذج جديــد مــن التقنيــات كالبيانــات والقــدرة الحاســوبية
واالتصــال بالشــبكات (البيانــات الضخمــة ،وإنترنــت األشــياء والحوســبة الســحابية) وتحليــل
البيانــات والــذكاء الصناعــي (التحــول الرقمــي والتحليــل المتقــدم) والتحــول مــن الرقميــة
إلــى المــادة (كالروبوتــات المتقدمــة والطباعــة ثالثيــة األبعــاد) وتفاعــل اآللــة مــع اإلنســان
(كالتفاعــل باللمــس ،والواقــع االفتراضــي  /الواقــع المعــزز).
•يتــم ترجمــة هــذا النمــوذج الجديــد إلــى قيمــة جديــدة للــدول التــي تركــز علــى االرتقــاء
بالميــزة التنافســية لقطاعاتهــا الحاليــة مــن خــال زيــادة اإلنتاجيــة وتخفيــض التكاليــف
وزيــادة الســامة وتوفيــر ميــزة تنافســية لتمكيــن القطاعــات الجديــدة وتأســيس منظومــة
بيئيــة لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

تعتمــد الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى الثــورة العلميــة وأحــدث التقنيــات ،وتقــدم
ثالثــة أضعــاف القيمــة المضافــة للــدول
الثورة العلمية

االتصال
بالشبكات

القدرة
الحاسوبية

 50مليار آلة سيتم توصيلها
بالشبكات بحلول عام 2025

تطورت القدرة الحاسوبية
لكل مليميتر من شرائح
ألف ضعف خالل  7سنوات
الماضية

البيانات

عدد أجهزة االستشعار زاد
عدد أجهزة االستشعار من
 4.2في عام  2012إلى 50
مليار في عام 2025

الروبوتات

 ٪٦٣النمو في عدد
الروبوتات الصناعية بين
عامي 2019 - 2015

ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة
البيانات والقدرة الحاسوبية
واالتصال بالشبكات
(البيانات الضخمة ،وإنترنت األشياء
والحوسبة السحابية)

التحول من الرقمية إلى المادة
(الروبوتات المتقدمة والطباعة
ثالثية األبعاد)

تحليل البيانات والذكاء
(التحول الرقمي والتحليل
المتقدم)

تقنيات
الثورة
الصناعية
الرابعة

تفاعل اآللة مع اإلنسان
(التفاعل باللمس والواقع
االفتراضي  /الواقع المعزز)

القيمة المقدمة

زيادة الميزة التنافسية للقطاعات الحالية

أحدث التقنيات المستخدمة في الثورة الصناعية الرابعة
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إيجــاد ميــزة تنافســية لتمكيــن
القطاعــات الجديــدة

إنتاجية

تكلفة

سالمة

تأســيس منظومــة بيئيــة لتقنيــات
الثــورة الصناعيــة الرابعــة
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•السياق واألساس
لقــد قمنــا بدراســة نمــاذج استرشــادية الســتراتيجية الثــورة الصناعيــة الرابعــة ألكبــر عشــر دول
صناعيــة (مص ّنفــة حســب الحصــة الســوقية الفعليــة للقطــاع الصناعــي العالمــي لعــام )2015
وتــم تحديــد ثمــان دول قامــت بإطــاق اســتراتيجية وطنيــة ومبــادرات للثــورة الصناعيــة الرابعــة
سنة اإلطالق

الدولة

مبادرات الثورة الصناعية الرابعة

الصين

صنع في الصين 2025

2015

الواليات المتحدة

المبادرة األولى لمعهد التصنيع الرقمي
واالبتكار بالتصميم ،المعهد الوطني
لبحوث الجينوم البشري

2012

اليابان

مبادرة سلسلة القيمة للقطاع الصناعي

2015

ألمانيا

الثورة الصناعية الرابعة

2011

البرازيل

ال توجد استراتيجية معتمدة بعد

كوريا الجنوبية

اقتصاد االبتكار

الهند

ال توجــد اســتراتيجية متكاملــة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص

إيطاليا

تجمعات المصانع الذكية

2012

فرنسا

العصر الجديد للصناعة الفرنسية

2013

روسيا

التقنيات الصناعية المتقدمة

2017

2014
-

وقامــت الــدول بمبــادرات وطنيــة لمعالجــة أبــرز التحديــات التــي تواجــه التحــول إلــى الثــورة
الصناعيــة الرابعــة وهــي:
•عدم إلمام الشركات واألشخاص بفرص الثورة الصناعية الرابعة
•عــدم وجــود رؤيــة القتنــاص هــذه الفــرص وتطويــر خارطــة طريــق للتحــول لعصــر الثــورة
الصناعيــة الرابعــة.
•عدم توفر الكفاءات بشكل كافي ومحدودية الوصول إلى الكفاءات المحلية والعالمية
ســواء المنــح
•عــدم توفــر االعتمــادات الماليــة لتمويــل التحــول للثــورة الصناعيــة الرابعــة
ً
الماليــة لألبحــاث والتطويــر واالبتــكار أو القــروض المخصصــة لترقيــة المعــدات واألجهــزة.
وبالنظــر لهــذه التحديــات ،فقــد قامــت الــدول بإطــاق برامــج الثــورة الصناعيــة الرابعــة لتحقيــق
ثالثــة أهــداف رئيســة:
•رفع الميزة التنافسية للصناعات الحالية
•التوسع بسالسل القيمة الحالية وتطوير سالسل جديدة
•تطوير المنظومة البيئية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
1

االقتصاد الرائد

٢

األتمتة في ( ٢٠١٨كنسبة مئوية)

٣

 ٢٠٣٠تفاؤلي

اليابان

٪٦.٢

%54

ألمانيا

٪٦.٢

%48

الواليات المتحدة

٪٥.٧

%45

الصين

٪١.٧

%40

األفكار الرئيسية
تتأثر األتمتة بعدة عوامل:
 توافر التقنيات التكنولوجية الصحة االقتصادية للدولة -معدل اعتماد التكنولوجيا الصناعية

يمكــن للمملكــة العربيــة الســعودية أن تســتهدف
الوصــول إلــى  ٪١٠٠مــن إمكاناتهــا مــن خــال :
 تنفيذ جميع حاالت االستخدام االقتصادي. دعم االعتماد من خالل التمويل و الحوافز. تطويــر تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــةمحليــ ًا .

 1يقصــد باالقتصــادات الرائــدة كبــرى الــدول الصناعيــة التــي تتمتــع بأعلــى درجــات الجاهزيــة لألتمتــة (بيئــة االبتــكار ،والسياســات التعليميــة وسياســات ســوق
العمــل) 2 .تعــرف كنســبة مئويــة مــن العمالــة التــي يتــم تســريحها 3 .افتــراض ســيناريو اعتمــاد  /اعتمــاد تفاؤلــي
المصدر :مركز ماكنزي العالمي ،ذي إيكونومست ،مقابالت مع الخبراء
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وباإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،يختلــف مســتوى التدخــل الحكومــي باختــاف األهــداف والــدول
وتوضــح الشــرائح التاليــة بعــض األمثلــة:

يختلف مستوى التدخل الحكومي باختالف األهداف والدول
األهداف

األهداف

مستوى التدخل الحكومي
منخـفـــض

يختلف مستوى التدخل الحكومي باختالف األهداف والدول

مرتـفــع

زيادة التنافسية
بالصناعات الحالية

زيادة التنافسية
بالصناعات الحالية

التوسع بسالسل
القيمة الحالية وتطوير
سالسل جديدة

تطوير المنظومة البيئية
لتقنيات الثورة الصناعية
الرابعة

التوسع بسالسل
القيمة الحالية وتطوير
سالسل جديدة

استخدام تقنية الروبوتات في العمليات الصناعية
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األمثلة المختارة

مثال الصين

1.1طبقت عدد ًا من األدوات المالية لدعم الصناعات ذات األولوية
وتتضمن:
•دعم مالي يصل إلى حوالي  5.6مليار ريال في عام 2016
لمشاريع الصناعات الذكية
•قروض من المصارف المملوكة للدولة بشروط تفضيلية (كالسداد
المؤجل)
•الصناديق المدعومة من الدولة ( 780صندوق مملوك للدولة
في عام  2015بقيمة  1.3تريليون ريال)
•تخفيض الضرائب على الشركات بنسبة تتراوح بين  %25إلى %15
لبعض القطاعات ذات األولوية (كالتقنيات المتقدمة)
•تشجيع توسع صناديق القطاع الخاص لالستثمار في حصص الملكية
الخاصة ورأس المال الجريء والمخصصة لدعم الثورة الصناعية
الرابعة
2.2تشجيع المشتريات الحكومية للصناعات والمنتجات المحلية (في
تقنية المعلومات ،والحافالت التي تعمل بالطاقة المتجددة،
والمستحضرات الدوائية الحيوية)
3.3عرض الحلول الرائدة في الفعاليات الصناعية (كمعرض الصناعات
الصينية الدولية الثامن عشر)
4.4وضع استراتيجية الدولة لفترة سنتين ونصف بمشاركة  150خبير
1.1تطوير خارطة طريق مفصلة لعشر قطاعات ذات أولوية* بما في
ذلك الجيل الجديد من تقنيات المعلومات ،ومعدات التحكم ذات
التقنيات المتقدمة والروبوتات والمعدات الجوية والفضاء

1.1إطالق صناديق لالستحواذ على شركات التقنية األجنبية (كصندوق
التقنية واالبتكار الصيني السويدي بقيمة  5.5مليار ريال،
تطوير المنظومة البيئية
وكانيون بريدج كابيتال التي اقترحت االستحواذ على الشركة
لتقنيات الثورة الصناعية
األمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق اإللكترونية "التيس
الرابعة
سيمي كوندكتر" ،وقامت هايين كابيتال بإطالق محفظة الثورة
الصناعية الرابعة (السيارات الطائرة))
2.2التخطيط للوصول إلى ما يقارب  40مركز ابتكار صناعي بحلول
 ،2025وأنشأت مراكز االبتكار الهندسي في معاهد التعليم
العالي وتدريب الطالب الجامعيين عليها
3.3تشجيع التعاون بين شركات التقنية والجامعات (كمجموعة هاير،
وجامعة تسينجهوا ،ومعهد فرانهوفر الذين تعاونوا على إطالق
معهد هاير للذكاء)
	*تتضمــن معــدات الهندســة البحريــة وتصنيــع ناقــات بحريــة ذات تقنيــات متقدمــة ،ومعــدات ســكك حديديــة متقدمــة ،وآليــات توفيــر
الطاقــة ،ووســائل جديــدة للطاقــة ،والمعــدات الكهربائيــة ،واآلالت والمعــدات الزراعيــة ،والمــواد الجديــدة ،والمســتحضرات الدوائيــة
الحيويــة والخدمــات الطبيــة المتقدمــة
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يختلف مستوى التدخل الحكومي باختالف األهداف والدول

األهداف

زيادة التنافسية
بالصناعات الحالية

األمثلة المختارة

مثال فرنسا

1.1تطبيق عدد من األدوات المالية وتتضمن:
•تقديم قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر
في معدات الثورة الصناعية الرابعة (حوالي  14مليار ريال لمدة
سنتين)
•حوافر عن طريق إعفاءات ضريبية (حوالي  11مليار ريال)
•تمويل بحصص الملكية لتنمية مشاريع الثورة الصناعية الرابعة
(حوالي  19مليار ريال)
2.2استفادت أكثر من  2000من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من
عرض وخارطة الطريق المفصلة للثورة الصناعية الرابعة من خالل
أكثر من  300خبير في الثورة الصناعية الرابعة ،وتم تنظيم أكثر
من  2300فعالية لتشجيع الثورة الصناعية الرابعة تحت شعار
(أسبوع الصناعة)
3.3منصة إلكترونية متكاملة تقوم بتحديد تفاصيل أكثر من 30
مشروع ًا معتمد ًا ،وأكثر من  7نماذج تعليمية للتقنيات األساسية
وأدوات مفصلة خطوة بخطوة لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

1.1تستهدف تطبيق  9تقنيات صناعية بما يتوافق مع مواطن
القوى الحالية ،واقتصاد البيانات ،وخيارات األغذية الذكية،
التوسع بسالسل
والثقة الرقمية ،واألجهزة الذكية ،واألدوية المستقبلية،
القيمة الحالية وتطوير
ووسائل النقل المستقبلية ،والتنقل بوسائل صديقة للبيئة،
سالسل جديدة
والمدن الذكية ،والموارد الجديدة
1.1تقديم منح مالية لدعم التقنية (حوالي  8مليارات ريال بين
 )2016 – 2013لدعم مشاريع األبحاث والتطوير واالبتكار للثورة
تطوير المنظومة البيئية
الصناعية الرابعة واالستخدام التجاري لالبتكارات
لتقنيات الثورة الصناعية 2.2الدخول في شراكة مع ألمانيا وتأسيس "أكاديمية صناعات
الرابعة
المستقبل الفرنسية األلمانية" ،وتعزيز شراكة القطاعين العام
والخاص بين موردي التقنية والجامعات الحكومية (كمخيم
الرعاية الصحية ،ومدينة الطاقة الكهربائية الذكية)
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يختلف مستوى التدخل الحكومي باختالف األهداف والدول

األهداف

زيادة التنافسية
بالصناعات الحالية

التوسع بسالسل
القيمة الحالية وتطوير
سالسل جديدة

األمثلة المختارة

مثال الواليات المتحدة

1.1قامت بعدد محدود من المبادرات
•استهداف تدريب حوالي  5مليون طالب جامعي* خالل الخمس
سنوات القادمة (بما في ذلك الصناعات المتقدمة)
•تحديث المنهج التعليمي لكليات المجتمع (حوالي  1.8مليار ريال
تم تخصيص نصفها للصناعات المتقدمة)
•استثمرت في الجيل القادم من الروبوتات من خالل مشاريع
ناسا (حوالي  260مليون ريال)

•ال شيء مميز

تطوير المنظومة البيئية 1.1أطلقت الشبكة الوطنية لالبتكار الصناعي والتي جمعت
لتقنيات الثورة الصناعية • 9معاهد في عام ( 2017كمعهد التصنيع الرقمي واالبتكار
الرابعة
بالتصميم**)

*في قطاعات التصنيع والبنية التحتية واألمن السيبراني والرعاية الصحية
** تضم عدد ًا من المعاهد األخرى المتخصصة في مواد الصناعة والطاقة والتصنيع واالبتكارات والتقنية
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•االستراتيجية
بالنظــر إلــى وضــع وطمــوح المملكــة ،ســتركز اســتراتيجية المملكــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة
علــى زيــادة الميــزة التنافســية لسالســل القيمــة الحاليــة وتطويــر المنظومــة البيئيــة لتقنيــة
الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
1.1زيــادة الميــزة التنافســية للصناعــات القائمــة ضمــن قطاعــات برنامج تطوير الصناعــة الوطنية
والخدمات اللوجستية.
2.2التوسع بسالسل القيمة القائمة وتطوير سالسل جديدة.
3.3تخفيــف تأثيــر االصالحــات الرئيســية فــي مجــال الطاقــة والغــاز الطبيعــي ونظــام العمــل
والعمــال.
4.4تطوير المنظومة البيئية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
5.5خلق وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة الوطنية.

قامت الدول السباقة في التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة بإعداد استراتيجياتها
استناد ًا على عدد من العناصر التأسيسية والتي تدعم هذا التوجه وتحفزه:
العناصر التأسيسية

التوعية

الكفاءات والتعليم

األطر القانونية

•قامــت الــدول بتحديــد القوانيــن األكثــر أهميــة (كقانــون
البيانــات ،وقانــون المســؤولية ،وحقــوق الملكيــة
الفكريــة ،والمحفــزات) والتــي تتأثــر بالثــورة الصناعيــة
الرابعــة وجــاري العمــل كذلــك علــى الجوانــب القانونيــة
المتصلــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة

الشبكات والبيانات واألمن
اإللكتروني

األبحاث والتطوير واالبتكار
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•قامــت الــدول باالســتثمار فــي صقــل المواهــب للكــوادر
الوطنيــة مــن خــال إعــادة تصميــم المناهــج التعليميــة
للتعليــم العــام والتعليــم العالــي ،وكذلــك رفع مســتوى
تأهيــل القــوى العاملــة الحاليــة
•تشــجيع التطبيــق العملــي للطــاب والتدريــب المهنــي
لســد الفجــوة فــي احتياجــات الســوق مــن المواهــب

االعتماد المؤسسي

الحوافز المالية

أحدث النظارات التقنية المستخدمة في المجال الطبي

•قامــت الــدول بإطــاق عالمــة ترويجيــة لالســتراتيجية
الوطنيــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة
•قامــت الــدول بتنظيــم عــدة معــارض محليــة ودوليــة
لدعــم التحــول للثــورة الصناعيــة الرابعــة وجــذب
المواهــب ،وتوحيــد جميــع الجهــود مــن خــال منصــة
إلكترونيــة.

•قامــت الــدول باالســتثمار فــي االعتمــاد المؤسســي
لبنــاء الثقــة فــي منظومــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة،
ودعــم الــدور الريــادي علــى كامــل امتــداد سلســلة
القيمــة وزيــادة الوضــوح بالنســبة لألطــراف الفاعلــة
محليــ ًا وعالميــاً.

ويمكن تلخيص رؤية المملكة للثورة الصناعية الرابعة على النحو التالي:
"تبنــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة لزيــادة الميــزة التنافســية للصناعــات القائمــة فــي المملكــة
وتوســعة سالســل القيمــة الحاليــة وتخفيــف تأثيــر اإلصالحــات الرئيســية فــي مجــال الطاقــة
محليــا وخلــق
والغــاز الطبيعــي ونظــام العمــل والعمــال وتطويــر منظومــة المورديــن التقنييــن
ً
وظائــف جديــدة عاليــة المهــارة وجاذبــة للقــوى العاملــة المحليــة".

المستفاد من التجارب العالمية

المحفزات

الدول التي قامت بذلك

•تعــد مــن المحــاور األساســية لتفعيــل منظومــة العمــل
خصوص ـ ًا فــي النمــاذج التــي ُتديرهــا الحكومــة (كالصيــن)
بحيــث تقــوم الــدول باســتخدام أشــكال دعــم مختلفــة
(كالقــروض والمنــح الماليــة والصناديــق) لتحقيــق
أهــداف متعــددة (كالتحــول للثــورة الصناعيــة الرابعــة،
واألبحــاث والتطويــر واالبتــكار ،والنمــو)

•تتطلــب الصناعــة بنيــة تحتيــة متقدمــة لالتصــال
ومســتويات حمايــة للمعلومــات لضمــان اســتمرارية
اإلنتــاج بالثــورة الصناعيــة الرابعــة

•تركــز الــدول علــى األبحــاث والتطويــر واالبتــكار لتحقيــق
ميــزة تنافســية للقطاعــات أو التقنيــات المســتهدفة
(كفرنســا) وتمكيــن تطبيــق األبحــاث والتطويــر واالبتــكار
فــي الدولــة (كالصيــن)
•توفيــر مختبــرات تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
الســتخدام أحــدث التقنيــات أو إيجــاد نمــاذج صناعيــة
أوليــة
•القيــام بــدورات تدريــب تجمــع بيــن مــواد التعليــم النظــري
والتجريبي
•تطويــر مختبــرات محــاكاة لنمــاذج العمــل تــاءم خطــوط
اإلنتــاج بالثــورة الصناعيــة الرابعــة
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يمكن تلخيص هذه العناصر بالشكل البياني التالي:
يمكــن تطبيــق أهــداف الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن خــال مجموعــة مــن العناصــر األساســية
التــي ُتؤســس لمنظومــة العمــل و ُتحفــز زيــادة تطبيــق هــذا المفهــوم

األهداف

بالنســبة للمملكــة يمكــن تحقيــق أهــداف الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن خــال مجموعتيــن:
المجموعــة األولــى لبنــاء العناصــر التأسيســية التــي تنشــئ منظومــة العمــل والثانيــة إلنشــاء
مراكــز قــدرات تحفــز تبنــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة .باإلضافــة إلــى إنشــاء برنامــج
اإلنتاجيــة الوطنــي والــذي يســهم فــي دعــم القطــاع الخــاص فــي القطــاع الصناعــي لتســريع
عمليــة زيــادة اإلنتاجيــة بتطبيــق تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة لتحويــل مــن  50إلــى  100مصنــع
قائــم .يلخــص الشــكل البيانــي التالــي هــذة المبــادرات بتفصيــل أوســع:
عناصر المبادرة

4

٥

تطوير المنظومة البيئية
لتقنيات الثورة الصناعية
الرابعة

خلق وظائف جديدة عالية
المهارة وجاذبة للقوى
العاملة الوطنية
الكفاءات
والتعليم

التوعية

االعتماد
المؤسسي

البحث
والتطوير
واالبتكار

مراكز

االستحواذ
على التقنية

أكاديميات
التحول

تأسيس المنظومة
البيئية للثورة
الصناعية الرابعة

تطوير القوى العاملة

•إعــادة تدريــب القــوى العاملــة الحاليــة مــن خــال مراكــز قــدرات الجيــل الرابــع مــن الصناعــة
والجامعــات والكليــات المهنيــة بدعــم مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية هــدف

التوعية

االعتماد المؤسسي

الثورة الصناعية الرابعة

عناصر التحفيز

األطر القانونية
الشبكات والبيانات
واألمن اإللكتروني

الحوافز
المالية

•إنشــاء مســمى ترويجــي للثــورة الصناعيــة الرابعــة مثــل (الصناعــة الذكيــة) لتشــجيع التبنــي
وتوحيــد جهــود الجهــات المعنيــة
•إنشــاء بوابــة رقميــة لمعلومــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وخلــق منتــدى يربــط بيــن كافــة
األطــراف المعنيــة فــي كافــة أنحــاء المملكــة
•إقامــة فعاليــات ترويجيــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة مثــل المعــارض والمؤتمــرات وورش
العمــل
•وضع معايير االمتثال لمتطلبات تطبيق الثورة الصناعية الرابعة
•إعطــاء شــهادات االمتثــال لمتطلبــات الثــورة الصناعيــة للجهــات الراغبــة فــي الحصــول علــى
الحوافــز الماليــة لتبنــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة

اإلطار القانوني

•تطويــر كافــة األطــر القانونيــة التــي تحكــم تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة لتعزيــز ثقــة
المســتخدمين وحمايــة كافــة األطــراف ،أمثلــة علــى القوانيــن :قوانيــن المســؤولية
للمعــدات ذاتيــة الحركــة وقوانيــن التعــدي علــى البيانــات وغيــر ذلــك

البنية التحتية لالتصاالت
المناسبة للثورة
الصناعية الرابعة

•تأميــن تغطيــة كافيــة للشــبكة لكافــة المــدن الصناعيــة ومواقــع قطاعــات برنامــج تطويــر
الصناعــات الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
•تأميــن خدمــات حوســبة ســحابية محليــة كافيــة الحتياجــات برنامــج تطويــر الصناعــات
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية

سياسات وتدابير أمن
الفضاء اإللكتروني

•تأميــن تدابيــر األمــن اإللكترونــي والسياســات الالزمــة لحمايــة الجهــات المســتخدمة
لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة

برنامج
اإلنتاجية الوطني

رفع نسب التحول إلى
الثورة الصناعية الرابعة

444

الكفاءات والتعليم

•التعليــم العــام :إضافــة مــواد وأنشــطة ال صفيــة وبرامــج صيفيــة خاصــة بالثــورة الصناعيــة
الرابعــة
•التعليــم المهنــي والتعليــم العالــي :تعزيــز المــواد ذات الصلــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة
وإتاحــة هــذه المــواد عبــر التعليــم اإللكترونــي المفتــوح وتشــجيع هــذا المســار المهنــي
فــي الفعاليــات المهنيــة

الحوافز المالية

المجموعة الثانية

يسهم في
تسريع وتيرة نقل
المعرفة وتوطين
وتطوير تقنيات
الثورة الصناعية
الرابعة

مختبرات
عرض
التقنية

مبادرات
العناصر
التأسيسية

قدرات

برنامج
اإلنتاجية
الوطني

المجموعة األولى  :العناصر التأسيسة

زيادة التنافسية بالصناعات
الحالية

التوسع بسالسل القيمة
الحالية وتطوير سالسل
جديدة

تخفيف تأثير اإلصالحات
الرئيسية في مجال الطاقة
والغاز الطبيعي ونظام
العمل والعمال

تفصيل المبادرات

•إنشــاء صنــدوق قصيــر األجــل لتمويــل برنامــج االنتاجيــة الوطنــي لتســريع تبنــي الثــورة
الصناعيــة الرابعــة فــي  100مصنــع قائــم
•ضمــان تقديــم حوافــز تفضيليــة تشــجع تبنــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة عبــر برنامــج
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي األساســي
•وضع مخططات تحول لمئة مصنع لتكون منارة طريق للثورة الصناعية الرابعة

المنظومة البيئية-
استقطاب الشركات
العالمية

•تشــجيع اإلنتــاج المحلــي لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن خــال حــث الشــركات
العالميــة علــى إنشــاء مراكــز تطويــر ومصانــع فــي المملكــة
•يمكــن علــى ســبيل المثــال منــح إعفــاء ضريبــي مؤقــت ،توفيــر دعــم اســتثماري ،تأميــن
أراضــي رخيصــة وغيــر ذلــك

المنظومة البيئية-
التمويل باألسهم

ـول مــن الحكومــة لتوفيــر االســتثمار فــي األســهم
•وضــع برنامــج رأس مــال المخاطــرة الممـ َّ
فــي قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــع التركيــز علــى
المشــاريع التــي تمتثــل لتكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة .يعتبــر هــذا البرنامــج القائــم
اســتدامة مــن برامــج الديــون المعفــاة مــن الفائــدة مثــل العــرض
علــى األســهم أكثــر
ً
الحالــي المقــدم مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي.
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المجموعة الثانية

المنظومة البيئية-
دعم االبتكار والبحوث
والتطوير

•إنشــاء برنامــج منــح ماليــة لمســاعدة المطوريــن المحلييــن لتقنيــات الجيــل الرابــع مــن
الصناعــة
•إنشــاء برنامــج لشــراء التقنيــات التأسيســية للثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن المصــادر العالمية
وأتاحتهــا للمطوريــن المحليين الســتكمال تطويــر منتجاتهم

المنظومة البيئية-مراكز
القدرات

•إنشــاء مراكــز قــدرات الثــورة الصناعيــة الرابعــة الحكوميــة لتشــجيع تبنــي تقنياتهــا فــي
المملكــة ،تضــم هــذه المراكــز مــا يلــي:
•مختبرات عرض التقنية (عرض التقنيات كال على حدة باإلضافة لخطوط اإلنتاج المتكاملة(
•أكاديميــات التحــول (توفــر التدريــب وبنــاء النمــاذج واالستشــارات للشــركات الصغيــرة و
المتوســطة)
•مختبــرات البحــث والتطويــر واالبتــكار (بنــاء مختبــرات لتطويــر تقنيــات وتطبيقــات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة)

جدول  :٥تحقيق الثورة الصناعية الرابعة.

أساســيا فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة .وقــد تــم تحديــد مبــادرة خاصــة
إن األمــن الســيبراني
ً
بـــاألمن الســيبراني للبرنامــج .ســيتم تطويــر التدابيــر والسياســات المناســبة لتحقيــق المبــادرة،
وتتضمــن التدابيــر العناصــر التاليــة:
1.1الحوكمة والتنسيق
2.2التدابير الوقائية (السياسات واللوائح)
3.3التوعية (تحديد البنية التحتية الالزمة وتحديد نقاط الضعف )...
4.4خطة االستعادة واالستجابة (المرونة السيبرانية  ،االستجابة الوطنية )...
5.5خطة فعالة لتبادل المعلومات

لتحديــد امكانيــة اعتمــاد الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،درســنا القطــاع الصناعــي الحالــي فــي
ا لمملكــة

بدأنا بالمشهد الصناعي الحالي في المملكة
القطاعات المستهدفة
أكثر من  7,000مصنع قائم
أكثر من  40منطقة صناعية
أكثر من  100نشاط صناعي
أكثر من  1تريليون ريال سعودي
قيمة رؤوس األموال

•األثر والتطلعات
لقــد درســنا ًّ
كل مــن األصــول الصناعيــة الجديــدة والقديمــة عنــد تقييــم إمكانيــة اعتمــاد الثــورة
الصناعيــة الرابعــة
األصول

األصول الصناعية
القائمة (مصانع قائمة)

األصول الصناعية
الجديدة (مصانع جديدة)

المنهحية
تحويل المصانع الحالية إلى الثورة الصناعية الرابعة.
•دراســة جميــع الشــركات الصناعيــة المســجلة فــي قاعــدة بيانــات الصناعــة بــوزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة
المعدنية.
•تقديــر الدخــل التشــغيلي والتكلفــة التكنولوجيــة لتحويــل القاعــدة الصناعيــة القائمــة إلــى الثــورة الصناعيــة
الرابعة.
•تحديد المبادرات الرئيسية لدفع عمليات األتمتة الحالية.
الحرص على توافق المصانع الجديدة مع الثورة الصناعية الرابعة
•األثــر التقديــري للمصانــع الجديــدة بمــا يتماشــى مــع نمــو برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية بحلــول عــام .2030
•تقديــر الدخــل التشــغيلي والتكلفــة التكنولوجيــة لدمــج تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة الجديــدة فــي
المصانــع.
•اســتحداث لوائــح وتشــريعات لتشــجيع اســتخدام تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي المصانــع الجديــدة
(يتــم القيــام بهــا علــى مراحــل).

جدول  :٦األصول الصناعية الجديدة و القديمة.
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تــم تصنيــف قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وفقــا لعمليــات
التصنيــع بغــرض تقييــم تكلفــة وأثــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى صعيــد كل نمــوذج
المبرر
المنطقي

نوع
الصناعة

النماذج

قطاع برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية 3
(والقطاعات الفرعية)

قيمة
رؤوس
األموال 1

(بالمليار ريال
سعودي)

عدد
الشركات

حاالت استخدام الثورة الصناعية الرابعة
الصناعات
المتقدمة

المنتجات
الكيمياوية
والصناعات
الدوائية

تم تحديد
النماذج
على أساس
عمليات
التصنيع
الشائعة

المواد
األساسية
التصنيع
المستمر

•المنتجات الكيمياوية
•الصناعات الدوائية

403
()%35
•الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز
•تكرير النفط الخام (صناعات أخرى)
•األسمنت
•المنتجات المعدنية
•الرقائق واأللواح الخشبية
•النشاء
•المواد غير المعدنية
•الحبال والشباك
•البالستيك
•الورق
•المطاط

•معالجة األغذية

تم تخطيط
قطاعات
برنامج
تطوير
الصناعة
الوطنية
والخدمات
اللوجستية
وتصنيفها
إلى نماذج

173
230

تتفاوت
آثار الثورة
الصناعية
الرابعة تبعا
لعملية
التصنيع

األغذية
والمشروبات
(صناعات أخرى)
•النسيج

النسيج

•مزودي الخدمات

671
()%9

496
()%43

4,002
()%53

72
()%7

957
()%13

7
()%1

96
()%1

89
()%8

8
()%0.1

أخرى مستمرة

الصناعة
التجميعية
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بنــاء علــى حــاالت
لــكل نمــوذج ،قمنــا بتقديــر تحســين الدخــل الســنوي وتكلفــة التكنولوجيــا
ً
ســابقة للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وتــم تقديــر تحســين الدخــل الســنوي عبــر نســبة التحســين فــي
اإليــرادات واالنخفــاض فــي التكاليــف فــي الحــاالت الســابقة:

الصناعات
المتقدمة

الصناعات
األساسية

•معدات وأجهز آلية
•السيارات
•صناعة الطائرات
•الصناعات العسكرية
•التجهيزات الطبية
•صناعات أخرى
•األدوات الكهربائية واإللكترونية

(صناعات أخرى)
•األثاث
•المالبس

%46
()%4

786
()%10

الصناعات
األساسية

1.1الطباعة ثالثية األبعاد
2.2اآلالت المرنة (تحكم رقمي باستخدام الحاسوب)
3.3الروبوتات
4.4الواقع المعزز
1.1تحسين العائدات
2.2الصيانة الوقائية
3.3إدارة األداء الرقمي
4.4أنظمة الرؤية

األغذية
والمشروبات

1.1إدارة الجودة القائمة على التحليالت
2.2إدارة الجودة الرقمية
3.3االستهالك الذكي للطاقة
4.4أتمتة العمل المعرفي

المنتجات
الكيمياوية
والصناعات
الدوائية

1.1أتمتة التغليف
2.2االستهالك الذكي للطاقة
3.3توقعات الطلب القائمة على التحليالت
4.4الرصد والمراقبة عن بعد

المواد
األساسية

1.1الروبوتات
2.2الواقع المعزز
3.3الرصد والمراقبة عن بعد
4.4أنظمة الرؤية

النسيج

أخرى
مستمرة

1.1تحسين العائدات
2.2االستهالك الذكي للطاقة
3.3إدارة الجودة الرقمية
4.4الواقع المعزز
1.1تحسين العائدات
2.2الصيانة الوقائية
3.3األداء الرقمي
4.4توقعات الطلب القائمة على التحليالت

تقييم األثر
تحسين الدخل التشغيلي السنوي لألصول الحالية
إجمالي التكلفة التكنولوجية المطلوبة

26
()%2

1,095
()%14

معدل االعتماد
2030-2018

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
2030-2018
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تحسين الدخل التشغيلي كنسبة مئوية من نموذج اإليرادات
التصنيع المستمر
			
الصناعة التجميعية
الصناعات
األساسية

المنتجات
الكيمياوية
والصناعات
الدوائية

المواد
األساسية

األغذية
والمشروبات

فرص تطوير الثورة الصناعية الرابعة

الصناعات
المتقدمة

المسح الضوئي
والطباعة ثالثية
األبعاد

1.1منتجات الطباعة ثالثية األبعاد
2.2أدوات الطباعة ثالثية األبعاد
3.3المسح الضوئي األجزاء بالتقنيات ثالثية األبعاد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اآلالت  /األتمتة

آليا
4.4المركبات  /الروبوتات  /العربات الموجهة ً
5.5اآلالت المرنة (تحكم رقمي باستخدام الحاسوب)
6.6الروبوتات التعاونية
7.7الروبوتات (التقليدية)
8.8أنظمة الرؤية (لمراقبة الجودة)
9.9أتمتة التغليف
1010إدارة الجودة القائمة على التحليالت

التحليالت
المتقدمة

1111اإلنتاجية ،الطاقة ،تحسين اإلنتاجية
1212توقعات الطلب القائمة على التحليالت
1313الصيانة الوقائية
1414الرصد والمراقبة عن بعد
1515الواقع المعزز

اإلدارة الرقمية

1616إدارة األداء الرقمي
1717إدارة الجودة الرقمية
1818إدارة دورة حياة المنتج والمحاكاة الرقمية
1919أتمتة العمل المعرفي
2020المسار والتتبع
2121االستهالك الذكي للطاقة
2222جدولة وتخطيط التحول

النسيج

أخرى
مستمرة
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يشير حجم الفقاعة إلى تحسن دخل التشغيل (كنسبة مئوية)
أثر كبير في مجاالت التحسين
أثر منخفض في مجاالت التحسين لعام 2030
 1يشمل كال من المشاريع الحالية والجديدة
المصدر :قاعدة بيانات الصناعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،الهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) ،معهد ماكنزي العالمي ،IHS ،مقابالت
مع الخبراء
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باإلضافــة إلــى األثــر علــى إجمالــي الناتــج المحلــي ،ســيحقق تطبيــق الثــورة الصناعيــة الرابعــة
توفيــر فــرص وظيفيــة جديــدة لــذوي المهــارات العاليــة مــن العمالــة الوطنيــة .ويوضــح الشــكل
أدنــاه مثــاالً عــن قطــاع التشــييد:
الوضع الصناعي المميز للمملكة
•لــدى المملكــة قاعــدة تصنيعيــة محــدودة ،غيــر أن لديهــا طموحــ ًا للتوســع الصناعــي
ســيؤدي إلــى توليــد وظائــف
•يتوقع من تطبيق الثورة الصناعية الرابعة ما يلي:
1.1استبدال الوظائف ذات المهارات المتدنية والمشغولة بغير السعوديين
2.2توفيــر وظائــف ذات مهــارات عاليــة ،ووظائــف مميــزة (كعلمــاء بيانــات ،ومصممــي
التداخــل الرقمــي) والتــي ســوف تجــذب المواهــب الوطنيــة وترفــع نســبة مشــاركة المــرأة
الســعودية فــي ســوق العمــل
أثر الثورة الصناعية الرابعة على الوظائف المحلية

•التكامل والمتطلبات
يتوقــع أن تولــد الثــورة الصناعيــة الرابعــة أثــر ًا علــى جميــع القطاعــات المشــمولة ببرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة واألعمــال اللوجســتية (حســب التفاصيــل الموضحــة أدناه).

العناصر التأسيسية

•وضع آالت مسح ثالثية األبعاد محل آالت
تنسيق القياس 1للحصول على دقة
عالية يضبط الجودة
الصناعة

•سيكون األثر في توليد وظائف ذات تأهيل عالي للمواطنين بالقطاعات المشمولة
ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية واألعمال اللوجستية (كعلماء بيانات ،ومحللي بيانات
ضخمة ،ومهندسي األتمتة)
بنــاء علــى حــاالت
لــكل نمــوذج ،قمنــا بتقديــر تحســين الدخــل الســنوي وتكلفــة التكنولوجيــا
ً
ســابقة للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وتــم تقديــر تحســين الدخــل الســنوي عبــر نســبة التحســين فــي
اإلرادات واالنخفــاض فــي التكاليــف فــي الحــاالت الســابقة:
السياق

موظفي
خط األساس
غطاء
الغالية
والخزان

تم إجراء زيارة للموقع
في مصنع سيراميك
(كنموذج للصناعات
األساسية) مع التركيز
على وحدة الغاليات
•تشكيل غطاء الغالية
•وحدة الغاليات
•خط التعبئة
والتغليف

خط
تجميع
وحدة
الغاليات

فرص تطوير الثورة
الصناعية الرابعة
•أتمتة نظام التحميل
وإجراءات التفريغ
•تحليالت متقدمة
لتحسين اللحام
•إدارة األداء الرقمي

2٢

•الروبوتات لتجميع
األنودات
•أتمتة  -أنظمة الرؤية

5

خط
التعبئة
والتغليف

10

اإلجمالي

37

•الروبوتات (للتجميع
اليدوي وإلزالة األجزاء
من السيور والتغليف)
•تحليالت متقدمة -
موازنة الخطوط في
الوقت الفعلي

التعدين

الفرص المتاحة
(أتمتة العمالة)
معدل
األتمتة

11

٪50

4

الطاقة

الخدمات اللوجستية

8

23

٪62

•تقنية التوأم الرقمي 2متصلة بالشبكة
بجميع المواقع تسمح بالمراقبة
الشاملة لألداء التشغيلي

• %80-50تحسن في دقة ضبط الجودة و %100
زيادة في عدد القياسات
• %40-30متوسط الوفر في التكاليف%30-20 ،
زيادة في اإلنتاج %75 ،انخفاض في األعطال

•الصيانة الوقائية حسب الوضع الحالي
للمعدات وتقديم تنبيهات عن الجوانب
3
الحرجة حسب بيانات أجهزة االستشعار

• %70انخفاض في حاالت توقف العمل بسبب
عطل في ناقل الحركة وتوفير  340ألف دوالر
من تجنب األعطال مسبق ًا

•أسطول مركبات ذاتية القيادة في
التعدين تحسن من الطرق التي تسلكها
وتقلص المدة الزمنية لالنتظار

•تخفيض تكاليف الشحن إلى %40

•تطبيق عدادات ذكية تعمل على
تخفيض الطلب على الطاقة

•قامت السويد بتطبيق مليون عداد ذكي
خفض الطلب بحدود %3
ّ

•لوحة معلومات رقمية لألداء تعمل
على توفير معلومات واضحة وفرص
التحسين (أداء المعدات بشكل عام،
تحليل حاالت تعطل العمل ،خسائر
الجودة)

• %18زيادة في استخدام األصول على مدار
 18شهر ًا

•استخدام الروبوتات لجلب المنتجات
للموظف من الرفوف بدالً من قيامه
بالبحث عنها في المستودع

٪80

٪50

تطبيق نموذج تقنيات الحالة للثورة
الصناعية الرابعة

األثر

•قرارات مبنية على حقائق من خالل
منصة أوتوماتيكية تعمل نمذجة الشراء
والتوريد والمخزون والتعقب (إنترنت
األشياء ،الحوسبة السحابية ،التحليل)

 .١جهاز يقيس الكتلة الفعلية لألشياء

•حققت أمازون وفورات حوالي  %40-30من
التكلفة
• %20تحسن في اإلنتاجية %5 ،وفر في تكاليف
تنسيق عمليات سلسلة التوريد ،تحسن %5
في التسليم في الموعد

		
 .٢عرض مباشر لعمليات اإلنتاج

 .3كحرارة ناقل الحركة واالهتزاز

•وفورات في النفقات التشغيلية بقيمة  1.5مليون ريال سعودي
•تكلفة تقنيات تكنولوجية بقيمة  3مليون ريال سعودي
تقريبا السترداد قيمة التكلفة
•فترة سنتين
ً
تقريبا
•زيادة اإلنتاجية بنسبة %80+
ً
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•عناصر التغيير
يؤمــل أن تلعــب المبادرتــان ،برنامــج اإلنتاجيــة الوطنــي ومراكــز القــدرات للثــورة الصناعيــة
رئيســا لتســريع تطبيــق التقنيــات الخاصــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي جميــع
دورا
الرابعــة،
ً
ً
أرجــاء المملكــة مــن خــال:
1.1مســاعدة الشــركات فــي فهــم تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــع توفيــر أمثلــة حيــة علــى
ذلك.
2.2تمكين رواد التغيير في الشركات من تحديد فرص االستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
3.3تدريــب الكــوادر البشــرية التــي ســتقوم بتصميــم وتنفيــذ خطــط التحــول للثــورة الصناعيــة
الرابعــة فــي الشــركات
4.4جمع موردي تقنيات الصناعة مع المستفيدين تحت سقف واحد
5.5تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة واالمتياز التشغيلي على مصانع قائمة
تقتــرح دراســة أفضــل الممارســات العالميــة أن يتــم فــي مراكــز القــدرات عــرض أنمــاط اإلنتــاج
المشــابهة للصناعــات المحليــة وجمــع جميــع األطــراف المعنيــة وهــم:
1.1شركاء التقنية
2.2المســتخدمين النهائييــن (الشــركات الكبيــرة ،المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،الشــركات
الناشــئة)
3.3معاهد األبحاث
4.4الجمعيات المهنية والصناعية ذات العالقة
5.5الجهات الحكومية ذات العالقة

وتقــوم مراكــز القــدرات للثــورة الصناعيــة الرابعــة بالعمــل علــى ثالثــة عوامــل تحفيزيــة رئيســة
فــي نفــس الوقــت:
1.1مختبــرات التقنيــة لتجربــة تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة بمــا فــي ذلــك صناعــة النمــاذج
الصناعيــة األوليــة
•االستكشاف ،والتجربة والتعلم من خالل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
•تطويــر النمــاذج الصناعيــة األوليــة وإنتــاج كميــات صغيــرة مــن خــال اســتغالل التقنيــة
المتوفــرة مــن شــبكة الشــركات الرائــدة فــي كل مجــال مــن مجــاالت الثــورة الصناعيــة الرابعــة
2.2أكاديمية التدريب والتي تجمع بين نماذج التعليم النظرية والعملية
•توفيــر التدريــب علــى مختلــف المســتويات التــي تالئــم مســتوى المســؤولين التنفيذييــن
ومســتويات اإلدارة الوســطى ومســتويات العامليــن علــى خطــوط اإلنتــاج مــن خــال الجمــع
بيــن التعليــم النظــري والعملــي.
3.3مختبرات عرض لخطوط انتاج تستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
•عــرض خطــوط إنتــاج تحاكــي المصانــع الفعليــة وتوضــح فوائــد التحــول مــن طــرق اإلنتــاج
التقليديــة إلــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
حاليــا يحتضــن مركــز االبتــكار للثــورة الصناعيــة الرابعــة بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم
ً
والتقنيــة فــي الريــاض بالفعــل مركــز قــدرات للثــورة الصناعيــة الرابعــة ويحتــاج إلــى التوســع
بأنشــطته ليحاكــي أفضــل النمــاذج العالميــة ويتــم التخطيــط إلنشــاء عــدد مــن المراكــز المماثلــة
فــي مناطــق أخــرى بالمملكــة بالتعــاون مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق
التقنيــة "مــدن" وبرنامــج التجمعــات الصناعيــة.
تــم ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة طــرح برنامــج اإلنتاجيــة الوطنــي والــذي يهــدف
لمســاعدة الشــركات الصناعيــة فــي تحقيــق أعلــى معــدالت الكفــاءة اإلنتاجيــة عبــر تطبيــق
مبــادئ التميــز التشــغيلي وتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى  100مصنــع قائــم لتكــون
منــارة طريــق لغيرهــا وتشــجع باقــي المصنعيــن علــى تطبيــق هــذه المبــادئ والتقنيــات.
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استثمار أكثر من 3
مليار ريال سعودي
لتسريع الثورة
الصناعية الرابعة
في المملكة

 .5محفظة المبادرات

(الثورة الصناعية الرابعة -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
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 .5أ محفظة المبادرات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة الرائدة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-19-00-001

مبادرة الكفاءات
والتعليم للثورة
الصناعية الرابعة

تسعى هذه المبادرة إلى إنتاج القوى العاملة المحلية
الضرورية المؤهلة في تقنيات الجيل الرابع من الصناعة
للتطبيق الواسع لتقنيات الجيل الرابع من الصناعة في
قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

وزارة التعليم

•توفير الكفاءات والقوى العاملة القادرة على التعامل وتطوير
تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-19-28-002

مبادرة تطوير
القوى العاملة
للثورة الصناعية
الرابعة

تسعى هذه المبادرة إلى توفير القوى العاملة المحلية
الالزمة المؤهلة في تقنيات الجيل الرابع من الصناعة لتطبيق
هذه التقنيات على نطاق واسع في قطاعات برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

وزارة التعليم

•توفير الكفاءات والقوى العاملة القادرة على التعامل وتطوير
تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-28-002

مبادرة التوعية
للثورة الصناعية
الرابعة

تعزيز الوعي بمزايا تقنيات الجيل الرابع من الصناعة وإشراك
الجهات المعنية مثل :الجهات الصناعية التي تسعى
لتطبيق الجيل الرابع من الصناعة ،ومقدمو التقنية المحليون
والدوليون ،باإلضافة إلى الطالب الذين يسعون إلى بدء
مساراتهم الوظيفية في مجال الجيل الرابع من الصناعة

وزارة الطاقة
والصناعة والثروة
المعدنية

•استقطاب الجهات الصناعية العتماد الثورة الصناعية الرابعة
•جذب الموردين المحليين والدوليين في مجال الثورة الصناعية
الرابعة إلى فتح محالت في المملكة
•جذب المواهب السعودية إلى المسارات الوظيفية في مجال
الثورة الصناعية الرابعة

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-19-20-003

مبادرة االعتماد
المؤسسي للثورة
الصناعية الرابعة

تطوير معايير االمتثال في مجال الجيل الرابع من الصناعة
وإصدار شهادات االمتثال بوصفها منف ًذا للحصول على
الحوافز المالية الحكومية .ويمكن استخدام شهادات
أيضا (نموذج
االمتثال لزيادة وضوح الشركات المتوافقة ً
قدوة)

الهيئة السعودية
للمواصفات
والمقاييس والجودة

•زيادة عدد طلبات االعتماد التي يتم معالجتها سنويا.

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-28-004

مبادرة األطر
القانونية للثورة
الصناعية الرابعة

تطوير اإلطار القانوني الالزم لحماية مزودي الخدمة
والمستهلكين والموظفين وعامة الجمهور من االلتزامات
التي قد تنشأ عن اعتماد تقنيات الجيل الرابع من الصناعة

وزارة الطاقة
والصناعة والثروة
المعدنية  -وكالة
الصناعة

•تطوير اإلطار القانوني الذي يضفي الطابع المؤسسي على
استخدامات الثورة الصناعية الرابعة.

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-28-005

مبادرة البنية
التحتية للثورة
الصناعية الرابعة

التأكــد مــن توفــر تغطيــة الشــبكة الثابتــة والمتنقلــة الالزمــة
لجميــع قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية باإلضافــة إلــى تأميــن خدمــات الحوســبة الســحابية
المحليــة المتينــة

وزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات

•رفع نسبة تغطية احتياجات االتصال والحوسبة السحابية لتقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-28-006

مبادرة سياسات
وتدابير أمن
اإللكتروني للثورة
الصناعية الرابعة

إنشاء منظومة سيبرانية آمنة وجدير بالثقة للجيل الرابع في
الصناعة

وزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات

•لتوفير األمن السيبراني لضمان تطبيق آمن لتقنيات الثورة
الصناعية الرابعة.

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة الرائدة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-12-001

مبادرة الحوافز
المالية للثورة
الصناعية الرابعة

•إنشاء صندوق قصير األجل (صندوق المنارة) كشكل من
أشكال التدخل لتسريع تبني الجيل الرابع من الصناعة
في المملكة (مع التركيز على المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة) أمان تحفيز صندوق التنمية الصناعية
السعودي العادي العتماد الجيل الرابع من الصناعة

صندوق التنمية
الصناعية السعودي

•رفع نسبة تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-13-001

برنامج اإلنتاجية
الوطني

•وضع مخططات تحول لمئة مصنع لتكون منارة طريق
للثورة الصناعية الرابعة

الهيئة السعودية
للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
(مدن)

•رفع نسبة تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-14-001

مبادرة المنظومة
البيئية -للثورة
الصناعية الرابعة-
استقطاب الشركات
العالمية

•تشجيع اإلنتاج المحلي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
من خالل حث الشركات العالمية على إنشاء مراكز تطوير
ومصانع في المملكة

البرنامج الوطني
لتطوير التجمعات
الصناعية

•تطوير وبناء تقنيات محلية للثورة الصناعية الرابعة

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-07-000

مبادرة المنظومة
البيئية للثورة
الصناعية الرابعة
-التمويل باألسهم

الممول من الحكومة
•وضع برنامج رأس مال المخاطرة
َّ
لتوفير االستثمار في األسهم في قطاعات برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع التركيز على
المشاريع التي تمتثل لتكنولوجيا الجيل الرابع في الصناعة.
استدامة
يعتبر هذا البرنامج القائم على األسهم أكثر
ً
من برامج الديون المعفاة من الفائدة مثل العرض الحالي
المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم
والتقنية

•تطوير وبناء تقنيات محلية للثورة الصناعية الرابعة

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-07-001

مبادرة المنظومة
البيئية للثورة
الصناعية الرابعة
دعم االبتكاروالبحوث والتطوير

•تشجيع تطوير تقنيات الجيل الرابع من الصناعة في القطاع
الخاص من خالل المنح الخاصة بالبحث والتطوير واالبتكار
والحصول على التكنولوجيا من الجهات الفاعلة الدولية

مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم
والتقنية

•تشجيع تطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والمنتجات
التجارية.

زيادة نسبة تبني تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعة
الرابعة

الثورة الصناعية
الرابعة

N-17-07-002

مراكز قدرات
الصناعة للثورة
الصناعية الرابعة

•تهدف هذه المبادرة لتسريع تطبيق الثورة الصناعية
الرابعة في المملكة وذلك عبر عدد من عناصر التحفيز
تشمل:
 .1مختبرات عرض التقنية التي تتيح للمستفيدين التعرف على
أحدث هذه التقنيات كأجهزة وبرامج منفصلة وكخطوط انتاج
نموذجية متكاملة لتوضيح كيفية عمل هذه التقنيات وأثرها
اإليجابي على اإلنتاجية
 .2أكاديميات التحول التي توفر التدريب واالستخدام
واالستشارات لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للمستفيدين
 .3مختبرات البحث والتطوير واالبتكار التي تهدف لبناء تقنيات
وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة المحلية

مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم
والتقنية
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يؤمل أن تلعب مبادرة مراكز القدرات للثورة الصناعية الرابعة دورا
رئيسا لتسريع تطبيق التقنيات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة
في جميع أرجاء المملكة من خالل:
• مساعدة الشركات في فهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع
توفير أمثلة حية على ذلك.
• تمكين رواد التغيير في الشركات من تحديد فرص االستفادة من
الثورة الصناعية الرابعة
• تدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتصميم وتنفيذ خطط
التحول للثورة الصناعية الرابعة في الشركات
• جمع موردي تقنيات الصناعة مع المستفيدين تحت سقف واحد
• تمكين الشركات الناشئة من استخدام اإلمكانيات في المراكز
لتصنيع النماذج األولية
• تقديم االستشارات للشركات للتوسع في استخدام تقنيات
الثورة الصناعية الرابعة
• القيام بالبحث والتطوير واالبتكار للحلول المحلية للثورة
الصناعية الرابعة

عدد مراكز قدرات الثورة
الصناعية الرابعة لتي يتم
انشاؤها
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.5ج اختيار المبادرات المحورية
رقم المبادرة
المحورية

اسم المبادرة المحورية

الوصف

سبب االختيار

N-١7-07-001

مبادرة المنظومة البيئية
للثورة الصناعية الرابعة
دعم االبتكار والبحوثوالتطوير

•تشجيع تطوير تقنيات الجيل الرابع من الصناعة
في القطاع الخاص من خالل المنح الخاصة
بالبحث والتطوير واالبتكار والحصول على
التكنولوجيا من الجهات الفاعلة الدولية

•ضمان سرعة التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة
•عرض التقنيات و نماذج خطوط اإلنتاج التي توافق
االحتياج المحلي
•تشجيع التعاون بين الباحثين األكاديميين والقطاع
الخاص في جميع احتياجات السوق المحلي
•تشجيع شركات المستوى األول من سالسل القيمة
على تبنى هذه التقنيات مما يساعد في خلق تأثير
كرة ثلج لتعميم التبني على امتداد سلسلة القيمة
•متابعة تحديث التقنيات و نماذج اإلنتاج و المواد
التعليمية بشكل مستمر لتواكب التطورات التقنية

N-١7-13-001

برنامج اإلنتاجية الوطني

•وضع مخططات تحول لمئة مصنع لتكون منارة
طريق للثورة الصناعية الرابعة

•التطبيق على مصانع قائمة هو أكبر محفز لباقي
المصانع للقيام بجهد مماثل

462

األثر المتوقع
تشجيع تطوير تقنيات الثورة الصناعية
الرابعة والمنتجات التجارية.

•رفع نسبة تبني تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة
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قسم :5-6
دعم التصدير
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 .3الوضع الحالي

(دعم التصدير  -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية)

ميناء مدينة رأس الخير الصناعية
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.3أ .التحديات األساسية

تطور إجمالي صادرات المملكة ( ،2016-2000مليار سعودي)% ،

•التحديات األساسية في دعم التصدير
هناك عدد من التحديات عبر سلسلة القيمة التصديرية يجب التعامل معها:
1.1االفتقــار إلــی القــدرات فــي مجــال التصنیــع والخدمــات والبنیــة التحتیــة لدعــم االحتیاجــات
والصــادرات المحلیــة.
14.6%

2.2التحديــات التــي تواجــه البيئــة التجاريــة ،حيــث تتراجــع المملكــة عــن نظيراتهــا مــن الــدول فيمــا
يتعلــق بالوقــت و التكلفــة لتصديــر المنتجــات واســتيرادها.
3.3محدوديــة فــرص الوصــول إلــى األســواق بســبب محدوديــة شــبكة االتفاقيــات التجاريــة
للمملكــة فــي األســواق ذات األولويــة.

833
53
41

4.4ضعــف التواجــد العالمــي فــي الســوق الدوليــة نتيجــة لعــدم كفايــة أنشــطة الترويــج و نشــر
العالمــات التجارية.
5.5الفجــوات فــي عــدد مــن العوامــل التمكينيــة الرئيســة فــي بيئــة التصديــر ،وال ســيما الحصــول
علــى تمويــل التصديــر والبيئــة التنظيمي.

1,193
35 49
56

1,475
41
54
115

134

964
40
43
1,266

289
15

268
18

266

239

2000

2002

الخدمات

1,053

465
28

807

706

1,309
47

66
()8%
1,068

614
()74%

415
2006

2004

غير النفطية

2008

2010

830
60
()7%
95
()11%

2012

البالستيك والكيماويات

2014

2016
النفط

شكل  :1-3نمو صادرات المملكة 2016-2000م

.3ب الجهود الحالية
حاليــا بــذل عــدد مــن الجهــود لتعزيــز تمكيــن الصــادرات فــي المملكــة عبــر سلســلة القيمــة
يجــري
ً
الكاملــة ،بمــا فــي ذلــك:
•تسريع وتيرة إنشاء بنك الصادرات السعودي باالستفادة من برنامج الصادرات السعودي
•تبسيط عمليات التصدير واالستيراد بواسطة الجمارك السعودية
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 .4االستراتيجية

(دعم التصدير  -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية)

ميناء الجبيل التجاري
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.4أ ركائز استراتيجية تمكين التصدير
•الملخص التنفيذي

•الوضع الحالي للقطاع

•تــم تباطــؤ معــدل الصــادرات الغيــر نفطيــة مــن عــام  2000إلــى  2016بمعــدل  %7ســنويا ،كمــا
أن هنــاك عــدد مــن الفــرص التــي ســتمكن قطــاع التصديــر وقــدرات المصدريــن بشــكل أكبــر
ممــا سيســاهم فــي رفــع كميــة الصــادرات غيــر النفطيــة وزيــادة مســاهمة نســبة الصــادرات
غيــر النفطيــة فــي المملكــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي

شــهد نمــو التجــارة العالميــة تباطــؤ ًا فــي الســنوات األخيــرة بعــد نمــو كبيــر فــي أوائــل العقــد
األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين .ونتيجــة لذلــك ،أطلقــت عديد الدول مثل الواليــات المتحدة
والصيــن وألمانيــا واليابــان مبــادرات واســتثمارات لمواجهــة الركــود والعــودة إلــى مســتويات
النمــو المســجلة فــي العقــد الماضــي.

•تشــير تحاليــل صــادرات المملكــة إلــى وجــود عــدد مــن مناطــق التحســين والتطــور التــي
ستســاهم فــي زيــادة القــدرة التنافســية فــي فئــات المنتجــات غيــر النفطيــة

وقــد واجــه اقتصــاد المملكــة نفــس الصعوبــات وانخفــض اجمالــي الصــادرات منــذ عــام 2012
نتيجــة انخفــاض الصــادرات الغيــر نفطيــة والتــي تمثــل ثلــث اجمالــي صــادرات المملكــة.

جــدا ،يجــب التعامــل مــع خمســة تحديــات
•مــن أجــل تحقيــق أهــداف رؤيــة  2030الطموحــة ً
رئيســة تواجــه منظومــة التصديــر

تطور إجمالي صادرات المملكة ( ،2017-2000مليار سعودي)% ،

•ســتتناول االســتراتيجية الوطنية للتصدير التحديات الخمســة عبر سلســلة القيمة التصديرية
الكاملــة ،ممــا يوفــر طريقــا شــامال نحــو تحقيق أهــداف رؤية 2030
•مــن خــال منهجيــة قويــة ،أعطــت االســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر األولويــة لـــ 176ســلعة عبــر
ـوقا مســتهدفا للمملكــة ،وتمــت مواءمتهــا مــع
 10قطاعــات ،و  5مجموعــات خدمــات و 48سـ ً
االســتراتيجيات األخــرى الخاصــة ببرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
(خاصــة االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة)

13.4%

أيضــا  6مبــادرات 3 ،منهــا مملــوك مــن جهــات حكوميــة خارجيــة (مثــل
•حــددت االســتراتيجية ً
وزارة التجــارة واإلســتثمار ،الجمــارك ،الــخ) .باإلضافــة إلــى  3مبــادرات مملوكــة مــن هيئــة
تنميــة الصــادرات الســعودية وتشــمل تحســين كفــاءة البيئــة التصديريــة ،تطويــر قــدرات
التصديــر للمنشــئات الســعودية ،الترويــج للمصدريــن ومنتجاتهــم وإيجــاد الفــرص التصديريــة
لهــم.

14.6%

833
53
41

•هنــاك  15مبــادرة مــن مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي ذات تأثيــر غير مباشــر علــى الصادرات
غيــر النفطيــة يتطلــب تنفيذهــا المواءمــة مــع الجهــات األخــرى المعنيــة بتنفيذهــا أهمهــا
مبــادرة إنشــاء بنــك الصــادرات الســعودي ،التــي تدخــل ضمــن اســتراتيجية التمكيــن المالــي"
•تــم مواءمــة االســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر مــع عــدد مــن أصحــاب المصلحــة وبرامــج تحقيــق
الرؤية

1,193
35 49
56

1,475
41
54
115

134

964
40
43
1,266

289
15

268
18

266

239

2000

2002

465
28

1,053
807

706

1,309
47

66
()8%
1,068

614
()74%

415
2004

الخدمات

2006
غير النفطية

2008

2010

830
60
()7%
95
()11%

2012

البالستيك والكيماويات

2014

2016
النفط

شكل  :1-4نمو صادرات المملكة 2016-2000م
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ومــع ذلــك فــإن هنــاك عــدد مــن الفــرص التــي ســتمكن قطــاع التصديــر وقــدرات المصدريــن بشــكل
أكبــر ممــا سيســاهم فــي رفــع كميــة الصــادرات غيــر النفطيــة وزيــادة مســاهمة نســبة الصــادرات
غيــر النفطيــة فــي المملكــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ممــا ســيعزز رســالة مفادهــا أن
المملكــة لديهــا إمكانيــات كبيــرة لزيــادة صادراتهــا الغيــر نفطيــة ،ممــا يؤ ّكــد أن المملكــة لديهــا
إمكانيــات كبيــرة لزيــادة صادراتهــا غيــر النفطيــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،كشــف تحليــل صــادرات المملكــة ضعــف القــدرة التنافســية فــي فئــات
المنتجــات غيــر النفطيــة.

•نظرة عامة على االستراتيجية
توفــر اســتراتيجية التصديــر الوطنيــة طريقــة شــاملة لتحقيــق أهــداف رؤيــة عــام  .2030وتركــز
هــذه االســتراتيجية علــى تحديــد أولويــات المنتجــات عبــر الســلع وإعــادة التصديــر والخدمــات
وتحديــد األســواق الرئيســية وتحديــد الركائــز االســتراتيجية الرئيســية لتنفيــذ االســتراتيجية بنجــاح.

المتطلبات ذات األولوية

الركائز االستراتيجية لتفعيل الصادرات

ومــع ذلــك هنــاك عــدد مــن فــرص التحســين عبــر سلســلة القيمــة التصديريــة والتــي ستســاهم
فــي تحســين قطــاع التصديــر منهــا:

السلع

القدرة واإلمكانيات
التصديرية

1.1الحاجــة لرفــع قــدرات وامكانيــات تصديــر الســلع والخدمــات والمنتجــات المعــاد تصديرهــا:
رف ــع قــدرات مجــال التصنيــع والخدمــات والبنيــة التحتيــة لدعــم االحتياجــات والصــادرات
المحليــة.

سيدفع النموفي قطاع
التصنيع عجلة نمو صادرات
السلع

2.2الحاجــة لتطويــر بيئــة التصديــر لزيــادة النمــو فــي حجــم تصديــر الســلع والخدمــات وإعــادة
التصديــر :تحســين الوقــت والتكلفــة لتصديــر المنتجــات واســتيرادها لتحســين البيئــة التجاريــة.

المنتجات المعاد تصديرها

3.3قــدرة وصــول غيــر تنافســية إلــى األســواق العالميــة بالنســبة إلــى الســلع والخدمــات
المصــدرة :محدوديــة فــرص الوصــول إلــى األســواق بســبب محدوديــة شــبكة االتفاقيــات
التجاريــة للمملكــة فــي األســواق ذات األولويــة.
4.4أنشــطة ترويجيــة غيــر كافيــة :الحاجــة لتحســين التواجــد العالمــي فــي الســوق الدوليــة
نتيجــة لعــدم كفايــة أنشــطة الترويــج ونشــر العالمــات التجاريــة.
5.5الحاجــة لتطويــر البيئــة الممكنــة للتصديــر :الفجــوات فــي عــدد مــن العوامــل التمكينيــة
الرئيســة فــي بيئــة التصديــر ،وال ســيما الحصــول علــى تمويــل التصديــر والبيئــة التنظيميــة.

ستشكل المزايا الجغرافية
عامالً محرك ًا للصادرات
الخدمات

االستراتيجية
الوطنية
للتصدير
ستقوم الصادرات على
السعودية
السياحة والسفر ،والنقل،
والخدمات المالية

•تطوير قطاعات
تتمحور حول
الصادرات
•تعزيز قدرات
المصدرين
الوصول إلى األسواق
•تغطية سوق
االتفاقيات التجارية
•حماية الصناعات
المحلية من القيود
َ

تيسير التجارة
التحتية
•تعزيز البنية
َ
للصادرات واإلمدادات
•تحسين األنظمة
والسياسات التجارية
الترويج للصادرات
•تطوير قنوات للوصول
إلى شراة أجانب
•بناء عالمة حسنة
للدولة والصناعة

ممكنات التصدير
•تعزيز توفر
اإلمكانات التمويلية
للمصدرين
ّ
•تشكيل قاعدة
مدربة على
عمالية
ّ
ّ
المهارات الالزمة
لقطاع التصدير

•زيادة مشاركة
القطاعين العام
والخاص
•تحسين جودة البيانات
ومشاركتها

األسواق ذات األولوية

شكل  :2-4نطاق االستراتيجية الوطنية للتصدير
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ومــن أجــل تحقيــق اســتراتيجية التصديــر الوطنيــة ،عــدة مبــادرات مملوكــة مــن قبــل هيئــة تنميــة
ال ص ـ ـ ا درات الســعودية ،وجهــات حكوميــة أخــرى مثــل (وزارة التجــارة واإلســتثمار ،الجمــارك،
وغيرهــم).

وقد تمت مواءمة قائمة السلع ذات األولوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،مجموعــات الخدمــة ذات األولويــة هــي" :الســفر"" ،النقــل"" ،الخدمــات
الماليــة"" ،االتصــاالت الســلكية والالســلكية ،الكمبيوتــر وخدمــات المعلومــات“ ،و"البنــاء" .وتعالــج
حاليــا مــن قبــل العديــد مــن برامــج تحقيــق الرؤيــة ،التــي تمــت المواءمــة معهــا
هــذه الخدمــات
ً
كذلــك.

وقد تم حصر التحديات والحلول المتعلقة بها من خالل المبادرات كاآلتي:

أمــا فيمــا يتعلــق بإعــادة التصديــر ،فقــد تــم التواصــل مــع وزارة النقــل واســتراتيجية الخدمــات
ـابقا لتحقيــق األهــداف المحــددة.
اللوجســتية لمواءمــة الجهــود التــي بذلــت سـ ً

المعاد
1.1التحدي األول :قدرات وإمكانيات تصدير السلع ،والخدمات ،والمنتجات ُ
تصديرها:

وقــد تــم تحديــد أولويــات األســواق المســتهدفة بنــاء علــى مؤشــر جاذبيــة الســوق ()MAI
الــذي يأخــذ فــي اإلعتبــار الطلــب علــى الســلع فــي األســواق المســتهدفة ،وحصــة المملكــة
مــن الصــادرات إلــى هــذه األســواق ،وســهولة الوصــول والدخــول إليهــا ،وحجــم صــادرات الســلع
المســتهدفة فــي هــذه األســواق.

	•تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية
•ضمان مواءمة مبادرات نمو القطاع الصناعي مع أهداف التنمية التصديرية
•ضمان مواءمة مبادرات نمو قطاع الخدمات مع أهداف التنمية التصديرية
•تنمية المناطق االقتصادية الحرة

أيضــا مواءمــة قائمــة األســواق المســتهدفة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين ،وقــد
وقــد تمــت ً
تــم تحديــد خمــس ركائــز لتحقيــق االســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر:
1.1القدرة واإلمكانيات التصديرية
تطوير القطاعات الموجهة نحو التصدير ،وتعزيز قدرات المصدرين
2.2تيسير التجارة
تعزيز البنية التحتية للصادرات واإلمدادات وتحسين األنظمة والسياسات التجارية
3.3الوصول إلى األسواق
تغطية سوق االتفاقيات التجارية وحماية الصناعات المحلّية من القيود

2.2التحدي الثاني :النمو في حجم تصدير السلع والخدمات وإعادة التصدير:
•مراجعة وعرض التغيرات المطلوب إدخالها على اإلطار التنظيمي بغرض دعم المصدرين
•تبسيط عمليات االستيراد  /التصدير
•دراســة الفــرص لتخفيــض التكاليــف اللوجســتية إلــى األســواق المســتهدفة وإنشــاء نظــام
تخصيــص الحاويــات لربــط المصدريــن مــع بائعــي الخدمــات اللوجســتية

3.3التحدي الثالث :قدرة وصول غير تنافسية إلى األسواق العالمية بالنسبة إلى
السلع والخدمات المصدرة:
•حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في األسواق المحلية والدولية
•تعزيز تغطية األسواق ذات األولوية من خالل اتفاقات تجارية جديدة

4.4التحدي الرابع  -أنشطة ترويجية غير كافية:

4.4الترويج للصادرات
تطوير قنوات للوصول إلى مشترين أجانب وبناء عالمة حسنة للدولة والصناعة

	•الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم
•ربط منح التنمية للبلدان األجنبية بعقود تساعد الشركات على دخول أسواقها

5.5ممكنات التصدیر
للمصدريــن وزيــادة مشــاركة القطاعيــن العــام والخــاص
تعزيــز توفــر اإلمكانــات التمويليــة
ّ
مدربــة علــى المهــارات الالزمــة لقطــاع التصديــر وتحســين جــودة
عماليــة
ّ
وتشــكيل قاعــدة ّ
البيانــات ومشــاركتها

5.5التحدي الخامس  -البيئة التمكينية:

476

	•تحسين كفاءة البيئة التصديرية
	•إنشاء بنك الصادرات السعودي وإطالقه
•إ نشــاء منتجــات تمويليــة وتعزيــز معاييــر تقديــم الخدمــات الماليــة ضمــن المؤسســات
الماليــة الخاصــة
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وتتســم مبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر بالترابــط مــع عــدد كبيــر مــن الكيانــات وبرامــج
تحقيــق الرؤيــةلهــذا الغــرض تــم مواءمــة االســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر مــع اســتراتيجيات مــن
داخــل وخــارج البرنامــج ممــا مكــن مــن تقليــص عــدد المبــادرات تحــت مســؤولية االســتراتيجية مــن
 15إلــى ســتة ،ثالثــة منهــا مملوكــة لهيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية وثالثــة مملوكــة مــن
طــرفهيئــات تنفيذيــة أخــرى تابعــة للبرنامــج (مثــل مبــادرة إنشــاء بنــك االســتيراد الســعودي تــم
تضمينهــا ضمــن اســتراتيجية التمكيــن المالــي).
باإلضافــة إلــى مبــادرات اإلســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر ال ،15هنــاك  15مبــادرة مــن مبــادرات
برنامــج التحــول الوطنــي ذات تأثيــر غيــر مباشــر علــى الصــادرات غيــر النفطيــة مــن صــادرات الســلع
أو الخدمــات أو الســلع المعــاد تصديرهــا .ويمكــن االطــاع علــى هــذه المبــادرات ،فضــا عــن
مالكيهــا ،فــي شــكل .3-4
اسم المبادرة

اسم المبادرة

صاحب المبادرة

NTP1

وضع إطار عملي لمواءمة
خريجي الجامعات مع
احتياجات سوق العمل

NTP9

البرنامج الوطني لتعزيز
القدرة التنافسية

NTP2

المملكة كوجهه للمسلمين

NTP10

إطالق  3فروع للمركز
السعودي للتحكيم التجاري

NTP3

اعتماد وتنفيذ شروط تجارة
المنتجات البترولية

NTP11

إنشاء مركز شهادة الحالل

NTP4

توفير التمويل لمشاريع
الضيافة والسياحة ذات
الصلة

NTP12

التحول اإللكتروني لتجارة
التمر

NTP5

استرداد قيمة الدعم
للمنتجات المصدرة من
الجمارك

مركز المعارض التجارية
NTP13
بمدينة الجبيل الصناعية

NTP6

وضع استراتيجية لرفع
مستوى شبكة السكك
الحديدية

NTP14

برنامج حاضنات األعمال

NTP7

زيادرة سعة السكك
الحديدية

NTP15

قيادة وتوجيه حاضنة
األعمال لتكنولوجيا
المعلومات في المملكة من
خالل نموذج الحوكمة الذي
يقدم المتطلبات والحوافز
ومؤشرات األداء الالزمة
لرفع جودة الحاضنات وكفاءة
النواتج

NTP8

إضفاء الطابع االحترافي
على القطاع اللوجستي

صاحب المبادرة

شكل  :3-4مبادرات برنامج التحول الوطني التي لديها أثر غير مباشر على الصادرات غير النفطية

ونتیجــة لذلــك ،تــم تصمیــم نمــوذج حوكمــة التنفیــذ لمراعــاة الحاجــة إلــی متابعــة التقــدم
المحــرز فــي المبــادرات ذات األثــر غیــر المباشــر علــی الصــادرات غیــر النفطیــة.
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•خطة التفعيل
حــددت االســتراتيجية  6مبــادرات مــن أجــل ضمــان نجــاح تنفيذهــا 3 ،منهــا مملوكــة مــن هيئــة
تنميــة الصــادرات الســعودية ،و 3منهــا مملوكــة مــن جهــات حكوميــة أخــرى .أمــا المبــادرات
المملوكــة مــن هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية ،فهــي كمــا يلــي:

1.1تحسين كفاءة البيئة التصديرية

•تهــدف المبــادرة إلــى رفــع مســتوى رضــا المصدريــن عــن البيئــة التصديريــة فــي المملكــة
وحــل التحديــات التــي تعيــق مــن تنافســية الصــادرات الســعودية ،وتحســين قنــوات التواصــل
مــع القطــاع الخــاص لفهــم احتياجاتهــم ،باإلضافــة إلــى غــرس ثقافــة التصديــر ومســاعدة
ا ل م صدريــن فــي الحصــول علــى الخدمــات اللوجســتية المســاندة والكفــاءات البشــرية
المؤهلــة فــي مجــال التصديــر

2.2تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية

•رفــع قــدرة المنشــآت وامكانياتهــا الالزمــة لدخــول األســواق الدوليــة ورفــع تنافســية
منتجاتهــا وذلــك فيمــا يتعلــق بعمليــة التصديــر مثــل خطــط التصديــر ،والتســويق الدولــي،
والتغليــف والشــحن والبيــع والتحصيــل .باإلضافــة إلــى زيــادة معرفــة المنشــآت فيمــا يتعلــق
بمواضيــع ومتطلبــات التصديــر واإلجــراءات والسياســات الخاصــة بذلــك والقــدرات المطلوبــة،
ومســاعدتهم فــي تحديــد األســواق المســتهدفة لتصديــر منتجاتهــم ومعرفــة متطلبــات
التصديــر لتلــك األســواق.

3.3الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم

•تســويق المنتجــات والمنشــآت الســعودية فــي األســواق الدوليــة عبــر مختلــف الوســائل
لرفــع الوعــي بالمنتجــات والصناعــات الســعودية وتحســين الصــورة الذهنيــة عنهــا .وتوفيــر
الفــرص المالئمــة للمنشــآت وربطهــم مــع مشــترين محتمليــن فــي الــدول المســتهدفة

.4ب االعتبارات االستراتيجية
تــم تحديــد اســتراتيجيات وهندســة "برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية"
ّ
علــى ضــوء العديــد مــن االعتبــارات االســتراتيجية ضمــن نطــاق البرنامــج ،بعضهــا اعتبــارات عامــة
تــم اتخاذهــا علــى مســتوى البرنامــج ،وأخــرى تتعلــق بمكونــات البرنامــج علــى حــدة كمــا يتضــح
ادنــاه لــي دعــم التصديــر.
الموضوع
دعم التصدير

الوصف
•قامت استراتيجية الصادرات الوطنية
بوضع أولويات مجموعة من المنتجات
واألسواق المستهدفة التي على
المملكة التركيز عليها

القرار المتخذ و تبعاته
•تم وضع األولوية ل 176منتجا وتمت
محاذاتها مع القطاعات ذات األولوية في
استراتيجية الصناعة الوطنية
•تم وضع األولوية ل 48سوقا للمملكة
بناء على الطلب على البضائع في
األسواق المستهدفة وتسهيل الوصول
لتلك األسواق
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 .5محفظة المبادرات

(دعم التصدير  -برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية)

ساحة ميناء جدة اإلسالمي
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 .5أ محفظة المبادرات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع
دعم التصدير

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

 N-20-18-734تحسين كفاءة
البيئة التصديرية

دعم التصدير

N-20-18-742

تطوير قدرات
التصدير للمنشآت
السعودية

الوصف

الجهة الرائدة

األثر المتوقع

•يهدف البرنامج إلى رفع مستوى رضا المصدرين عن البيئة
التصديرية في المملكة وحل التحديات التي تعيق من
تنافسية الصادرات السعودية ،وتحسين قنوات التواصل
مع القطاع الخاص لفهم احتياجاتهم ،باإلضافة إلى
غرس ثقافة التصدير ومساعدة المصدرين في الحصول
على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية
المؤهلة في مجال التصدير.

هيئة تنمية الصادرات
السعودية

•تحفيز القطاع الخاص للتصدير وحل معوقات التصدير
بفعالية
•غرس ثقافة التصدير والتوعية بأهميتها

السعودية
•تهدف المبادرة إلى رفع معرفة المنشآت
ّ
بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير
االولوية باإلضافة إلى
في المملكة واألسواق ذات
ّ
التصديرية
جاهزيته
مساعدة المنشآت في تعزيز ورفع
ّ
ّ
عالميا ،وذلك من خالل برامج
تنافسية منتجاتها
وزيادة
ّ
ّ
واالستشارية ،وما
المالية
التدريب ،وتقديم المساعدات
ّ
ّ
إلى ذلك.

هيئة تنمية الصادرات
السعودية

زيادة استعداد المنشآت السعودية للتصدير من خالل:
•تطوير برامج تدريبية وارشادية لرفع المعرفة
والخبرة فيما يتعلق بموضوع الصادرات
•توفير المنح والحوافز المالية والدعم المعلوماتي

المقياس المتأثر بالمبادرة

•متوسط الوقت المستغرق
للتصدير
•متوسط تكلفة التصدير
•عدد المعوقات التي تم حلها

•عدد المتدربين
•عدد المنشآت المستفيدة
من المساعدات والمالية
واالستشارية

الترويج للصادرات

 N-15-18-٧٤٣الترويج للمصدرين
ومنتجاتهم وإيجاد
الفرص التصديرية
لهم

•مساعدة المصدرين في تحديد األسواق المستهدفة،
ربط المصدرين بالمشترين وإيجاد فرص التصدير والسوق
وتعزيز العالمة التجارية للمنتج السعودي.

هيئة تنمية الصادرات
السعودية

•دعم الصادرات غير النفطية من خالل:
•مساعدة المصدرين في تحديد األسواق
المستهدفة وربطهم بالمشترين
•تسويق وترويج العالمة التجارية "صنع في
السعودية"

•ترتيب المملكة في مؤشر "صنع
في"
•عدد المشاركين في البعثات
التجارية والمعارض الدولية
•قيمة الصفقات التصديرية
المنجزة

دعم التصدير

 N-20-١٤-٠٠٣السياسة التجارية
للتصنيع

•تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد مفهوم موحد من
وجهة نظرة "صناعية" للسياسة التجارية المطلوبة
لدعم االستراتيجية الوطنية للصناعة؛ وتتضمن عنصرين
هما ،السياسات المقترحة لحماية المفاوضات التجارية
القائمة أو المستقبلية؛ والسياسات المستقبلية لحماية
المفاوضات التجارية مع الدول المستهدفة بالتصدير

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الوزارة للصناعة

•زيادة في معدل االستيراد/التصدير للمنتجات غير
النفطية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
•مؤشر األداء اللوجستي الدولي

•تهدف هذه المبادرة إلى تحديد الفرص المتاحة لالستفادة
من السياسة الخارجية للمملكة وشراكتها مع دول
استراتيجية (مثل :الواليات المتحدة ،المملكة المتحدة،
الصين ،كوريا) لتعزيز أجندة التنمية الصناعية .وذلك خالل
النفاذ إلى التجارة والتقنية واالستحواذ وجذب االستثمارات
والمشاريع المشتركة وتطوير القدرات
• ستعمل المبادرة على تحديد وتطوير مبادرات بالتعاون
مع مكتب الشراكات االستراتيجية

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•زيادة في نسبة الميزان التجاري للمنتجات غير
النفطية مع الشركاء االستراتيجيين
•زيادة في نسبة تدفق االستثمارات إلى المملكة
من الشركاء االستراتيجيين

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
•مؤشر األداء اللوجستي الدولي

•إطار العمل القانوني األساسي لمنظمة التجارة العالمية
منصوص عليه في المادة  6من االتفاقية العامة للتعرفة
الجمركية والتجارة (جات) ”اتفاق مكافحة اإلغراق“
•تهدف المبادرة غلى تعزيز قوانين مكافحة اإلغراق عند
الضرورة
•وضع آلية لمكافحة اإلغراق من أجل حماية الصناعات
المحلية

وزارة التجارة
واالستثمار

•تعزيز المنافسة العادلة للسوق السعودي من
خالل تسليح المص ّنعين المحليين باإلطار التشريعي
الصحيح من أجل المنافسة من حيث الحجم والسعر

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
•مؤشر األداء اللوجستي الدولي

دعم التصدير

N-20-١٤-٠٠٤

دعم التصدير

 N-20-06-٠٠٥مكافحة اإلغراق
وحماية التجارة
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الشراكات
االستراتيجية
للصناعة
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قسم :6-6
تنمية رأس المال
البشري

484

485

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

 .5محفظة المبادرات

(تنمية رأس المال البشري -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)

486

بناء مراكز لرفع قدرات
الكوادر البشرية
الوطنية لتسريع
تبني الثورة الصناعية
الرابعة
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.5أ محفظة المبادرات
الركيزة االستراتيجية
 /القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

شركة العاملين الصناعيين

تنمية رأس المال
البشري

N-21-14-001

تنمية رأس المال
البشري

 N-21-29-002الكليات الصناعية

تنمية رأس المال
البشري

 N-21-36-003التلمذة الصناعية

تنمية رأس المال
البشري

N-21-14-004

بوابة العاملين الصناعيين

تنمية رأس المال
البشري

N-21-14-005

مجلس العاملين في
القطاعات الصناعية
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الوصف

الجهة الرائدة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

ستوفر شركة العاملين الصناعيين أيدي عاملة
•
ّ
سعوديين مؤهلة في فئات األعمال األساسية
للمجموعات ذات األولوية من أجل تخفيض المخاطر
المرتبطة بجاهزية وكم العاملين الصناعيين
السعوديين
•بالنسبة إلى االستثمارات الجديدة ،ستضمن شركة
العاملين الصناعيين توافر وتثبيت المواهب
السعودية المؤهلة أو اإلعفاء من الرسوم والقيود
على العمالة الوافدة

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الصناعة

•التعاقد مع عدد من الموظفين
السعوديين من أصحاب المهارة
لالستثمارات الجديدة بحلول العام 2020
•زيادة نسبة في نوع وكم العاملين
الصناعيين السعوديين

•االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي قطاعــات
الصناعــات الواعــدة

•التوسع في برنامج الشراكات االستراتيجية الحالية
للتعليم والتدريب الفني والمهني بغرض تطوير
نموذج يمكن الحكومة (ممثلة بالتجمعات الصناعية
و  /أو شركة العاملين الصناعييني) من أن تكون
بمثابة "شريك استراتيجي" يمثل ويوزع الطلب على
التجمعات الصناعية

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

•زيادة توظيف الشباب السعودي في
القطاع الصناعي
•زيادة نسبة السعودة
•زيادة نسبة االهتمام للشباب السعودي
بالعمل في قطاع الصناعة

•االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي قطاعــات
الصناعــات الواعــدة

ستحدد هذه المبادرة معايير برامج التلمذة ،كما
ستشمل:
•للشركات :تحديد الدعم المقدم للجهات التي تمنح
مثل هذه البرامج
•للشباب السعودي :تعزيز وتحسين عملية مواءمة
الوظائف
•تشجيع اعتماد برامج تلمذة وطنية كخيار تعليمي
في قطاع التصنيع

صندوق تنمية الموارد
البشرية (هدف)

•زيادة توظيف الشباب السعودي في
القطاع الصناعي
•زيادة نسبة السعودة
•زيادة نسبة االهتمام للشباب السعودي
بالعمل في قطاع الصناعة

•االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي قطاعــات
الصناعــات الواعــدة

تطوير وتوسيع البوابة الحالية لصندوق تنمية الموارد
البشرية (هدف) ووضع آلية لجذب الباحثين عن عمل
وأصحاب العمل في القطاع الصناعي والسعي إلى
تحقيق البوابة لثالث مهام أساسية:
•منصة إلكترونية للوظائف
•قاعدة بيانات للمهارات والمواهب السعودية في
المجال الصناعي
•مشاركة المعلومات المحدثة بشأن األفراد بين
الجهات المعنية

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الصناعة

•زيادة توظيف الشباب السعودي في
القطاع الصناعي
•زيادة نسبة السعودة
•زيادة إنتاجية الصناعات غير النفطية وغير
التكريرية

•االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي قطاعــات
الصناعــات الواعــدة

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الصناعة

•زيادة توظيف الشباب السعودي في
القطاع الصناعي
•زيادة نسبة في نوع وكم العاملين
الصناعيين السعوديين
•زيادة في معدل توظيف خريجي التعليم
والتدريب المهني والتقني

•االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي قطاعــات
الصناعــات الواعــدة

•تسريع إنشاء مجالس القطاعات التي خططت لها
وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتركيز على
المجموعات ذات األولوية للصناعة (مجلس لكل
مجموعة)
•افتتاح هذه المجالس لتطوير خطط مفصلة لرأس
المال البشري والمواهب حتى عام  2025حول
متطلبات العرض/الطلب والمهارات
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الركيزة االستراتيجية
 /القطاع

رقم
المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة الرائدة

األثر المتوقع

المقياس المتأثر بالمبادرة

تنمية رأس المال
البشري

 N-21-34-006إنشاء اتحاد صناعة (أو
هيئة) للتعدين

•تعظيم االستفادة من المدخالت المقدمة من
الجهات المعنية في القطاع حول مواجهة تحديات
القطاع
•تطوير الدعم المقدم على مستوى الصناعة لبرامج
تنمية المواهب
•دعم تنمية المحتوى المحلي

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•تحسين مستويات السعودة على مستوى
القطاع

•رضــا القطــاع الخــاص عــن الخدمــات المقدمــة
مــن قبــل وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة
وهيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية

تنمية رأس المال
البشري

 N-21-34-007توسيع نطاق المنح
الدراسية المتعلقة بمجال
التعدين

•الوصول بمستوى السعودة إلى أكثر من  ٪50في
القطاع بحلول عام  2025في التخصصات الفرعية
الرئيسية التي تتطلب التعليم الجامعي باستخدام
برنامج المنح الدراسية (في الخارج) لسد الفجوة
على المدى القريب في نظام التعليم السعودي

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•زيــادة عــدد الطــاب الذيــن يدخلــون قطــاع
الــتـــعــــديـــــن ،واالستعاضـــة عــن المغتـــربين
بــأصــحـــــاب الــكــفـــاءات والــمــواهــــــب مــــن
المواطنيــن الســعوديين ،وزيــادة مســتويات
الســعودة

•اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي قطــاع
التعديــن ،ورضــا القطــاع الخــاص عــن الخدمــات
المقدمــة مــن قبــل وكالــة الــوزارة للثــروة
المعدنيــة وهيئــة المســاحة الجيولوجيــة
الســعودية

تنمية رأس المال
البشري

 N-21-34-008توسيع نطاق برامج
الدرجات العلمية بالمملكة

•توعية قادة المستقبل في قطاع التعدين
السعودي من خالل التوسع في أنشطة جامعات
المملكة وبرنامج الدرجات المهنية في التخصصات
ذات الصلة بقطاع التعدين ،وذلك لبناء منظومة
سعودية داعم وتقليل تكاليف المواهب

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الثروة المعدنية

•زيــادة برامــج التعديــن المعتمــدة ذات الصلة،
وزيــادة مســتويات الســعودة فــي القطاع

•اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي قطــاع
التعديــن ،ورضــا القطــاع الخــاص عــن الخدمــات
المقدمــة مــن قبــل وكالــة الــوزارة للثــروة
المعدنيــة وهيئــة المســاحة الجيولوجيــة
الســعودية

تنمية رأس المال
البشري

N-21-14-009

برنامج تنمية رأس المال
البشري للتجمعات
الصناعية**

•تصميم خطة متكاملة لرأس المال البشري لكل
تجمع ذي أولوية تعبر عن احتياجات المهارات
المستقبلية للتجمع وتجمع بين التدريب أثناء العمل
والخبرة العملية والتدريب الفني والشهادات
لتعزيز توافر المواهب السعودية المؤهلة في
مجال التصنيع

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•زيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعة
•زيــادة متوســط أجــور العامليــن الســعوديين
فــي قطــاع الصناعــة
•زيــادة إنتاجيــة الصناعــات غيــر النفطيــة وغيــر
التكريريــة

•االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي قطاعــات
الصناعــات الواعــدة

تنمية رأس المال
البشري

N-21-14-010

البرنامج الوطني لتطوير
القيادة الصناعية

• وضع برنامج تطوير تنفيذي عالي المستوى
لبرنامج التدريب والتطوير المتعلق بتدريب وتطوير
القادة الحاليين والمستقبليين في القطاع
الصناعي ( 100قائد في السنة) باإلضافة إلى ()80
من القادة الصناعيين في القطاع الحكومي.
•ستجمع برامج التطوير بين التدريب الرسمي،
والرحالت التعليمية ،ومشروع بحثي أو استشاري
شهرا
يمتد على مدى 12
ً

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الصناعة

•تعزيز جودة مواهب إدارة القطاع الخاص
•تعزيــز جــودة إدارة القطــاع الحكومــي
والمهــارات الفنيــة

•االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي قطاعــات
الصناعــات الواعــدة

تنمية رأس المال
البشري

N-21-12-011

أكاديمية صندوق التنمية
الصناعية السعودي

•تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات
التدريبية والدعم التدريب النشط والدعم المستمر
لقطاع التكامل الصناعي ،وتغطي جوانب اإلنتاجية
ودعم الصناعة المتقدمة  4.0 Industryو التمويل
الصناعي .باإلضافة إلى تطوير مهارات االبتكار،
والمهارات المعرفية ومهارات اتخاذ القرارات.

صندوق التنمية الصناعية
السعودي

•التبــادل الــدوري للمعلومــات بيــن صنــدوق
والمقرضيــن
التنميــة الصناعيــة الســعودي
ُ
التجارييــن (بشــكل ســنوي علــى األقــل) بمــا
يــروج للتمويــل عــن طريــق اإلقــراض مــن
البنــوك

•إجمالــي االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي
القطاعــات الصناعيــة الواعــدة
•مجمــوع االســتثمارات غيــر الحكوميــة فــي
مجــال التعديــن
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قسم :7-6
المناطق االقتصادية
الخاصة
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المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة هــي منطقــة محــددة مغلقــة تحــت إدارة واحــدة توفــر حوافــز
خاصــا.
ونظامــا تشـ
خاصــة
ـريعيا ً
ً
ً
تطــور مفهــوم المناطــق االقتصاديــة الخاصــة بمــرور الزمــن وهــو مــا أدى إلــى ظهــور
عــدة نمــاذج مختلفــة مــن مناطــق التجــارة الحــرة المكرســة لدعــم أنشــطة التجــارة (االســتيراد
والتصديــر) إلــى مناطــق المشــاريع المتواجــدة فــي األقاليــم الريفيــة أو الحضريــة غيــر الحديثــة
بهــدف التركيــز علــى دعــم الســوق المحليــة.
تقــدم المناطــق االقتصاديــة الخاصــة حــول العالــم نفــس مجموعــات وحزم الحوافز مــع التفاوت
فــي مســتويات هــذه الحوافــز (مثــل اإلعفــاء الكامــل مقابــل اإلعفــاء بنســبة  )%50وعلــى زيــادة
مــدة اإلعفــاءات (مثــل اإلعفــاء مــن ضريبــة الشــركات لمــدة  10ســنوات مقابــل اإلعفــاء لمــدة 20
ســنة).

فــي حالــة التنفيــذ الناجــح يمكــن للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة أن تحقــق مكاســب إضافيــة
مباشــرة وغيــر مباشــرة لالقتصــاد الوطنــي كمــا فــي الشــكل التالــي.

المكاسب المباشرة

توفير فرص عمل وتوليد الدخل

المكاسب غير المباشرة

توفير فرص العمل غير المباشرة

تنويع الصادرات وزيادتها

تطوير المهارات المحلية

زيادة الدخل من العمالت األجنبية

نقل التكنولوجيا

زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر

التنمية الحضرية وتنمية المناطق

تشمل الحوافز الرئيسية في معظم المناطق االقتصادية الخاصة ما يلي:
•اإلعفاء من الجمارك على الواردات/الصادرات
•سياسات اإلقامة والعمل بالمناطق االقتصادية الخاصة
•إلغاء القيود على العمالة األجنبية
•قدرة رؤوس األموال على التملك
•اإلعفاءات من ضريبة الشركات وغيرها من الحوافز المالية
•مركز خدمات موحد ومتكامل لكل المعامالت اإلدارية (كتسجيل الشركات وغيرها)
ويضــاف إلــى هــذه الحوافــز عــادة توفيــر بنيــة تحتيــة متكاملــة عاليــة المســتوى (بحريــة وجويــة
والســكك الحديديــة والطــرق) وخدمــات خاصــة تلبــي احتياجــات المســتثمرين والقطاعــات
المختلفــة (مثــل المســتودعات الجاهــزة ،والمرافــق العامــة وغيرهــا).

تنمية اإليرادات الحكومية
شكل  :1-1المكاسب المباشرة وغير المباشرة للمناطق االقتصادية الخاصة

ومــن المالحــظ أن قــرارات وجهــة االســتثمار لــدى الشــركات العالميــة تتأثــر بشــكل كبيــر بوجــود
مناطــق اقتصاديــة خاصــة وحــزم التحفيــز المقدمــة فيهــا ،وفــي ظــل انتشــار هــذه المناطــق
فــي دول كثيــرة فــي العالــم تظهــر األهميــة الفائقــة إلنشــاء مناطــق اقتصاديــة خاصــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية تســهم فــي جــذب اســتثمارات متميــزة ونوعيــة.

أحد تطبيقات عملية اللحام
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يهدف البرنامج إلى إنشاء
مناطق خاصة في مواقع
استثنائية وتنافسية تأخذ
في االعتبار المزايا النسبية
لمختلف مناطق المملكة

.٣الوضع الحالي

(المناطق االقتصادية الخاصة -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
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.3أ التحديات األساسية
تواجــه المناطق/المــدن االقتصاديــة القائمــة فــي المملكــة عــدة تحديــات ترتبــط بثالثــة محــاور
أساســية
1.1الحوكمة
•اســتقاللية المناطق/المــدن االقتصاديــة القائمــة ليســت كافيــة مــن ناحيــة اتخــاذ
القــرارات مــن الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة األخــرى.
•ضــرورة وجــود جهــة متخصصــة للبــت فــي المنازعــات (وذلــك بهــدف التغلــب علــى
التحديــات الحاليــة فــي األنظمــة القضائيــة)
•تطوير مستوى التنسيق بين مختلف المناطق/المدن االقتصادية في المملكة.
2.2اللوائح
مقارنــة مــع
•ال تتمتــع المناطق/المــدن االقتصاديــة الحاليــة بقــدرات تنافســية كافيــة
ً
منافســاتها فــي المنطقــة مــن جهــة اللوائــح واألنظمــة الخاصــة بهــا والتــي تشــمل
إعفــاءات ضريبــة ،والحوافــز وقوانيــن العمــل.

.3ج لماذا تحتاج المملكة للمناطق االقتصادية
الخاصة؟
هنالــك ثالثــة أســباب رئيســية تجعــل المملكــة فــي حاجــة لتنميــة المناطــق االقتصاديــة الخاصــة
كمــا يلــي:
1.1تحسين المنظومة التشريعية في المملكة للتخلص من العوائق:
•يمكــن للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة أن تكــون أحــد عوامــل التمكيــن الرئيســية لتســريع
اإلصالحــات بشــكل منظــم نظـ ًـرا لوجودهــا فــي مناطــق محــددة.
 .2جذب مقرات الشركات العالمية للمملكة:
•إنشــاء مناطــق اقتصاديــة خاصــة عاليــة التنافســية ســوف يحفــز الشــركات العالميــة
التــي تقــدم خدماتهــا بالمملكــة إلــى وضــع مقراتهــا فــي مناطــق اقتصاديــة خاصــة
بالمملكــة العربيــة الســعودية.
 .3دعم تنمية المدن الصناعية واالقتصادية بالمملكة:
•اع ُتبــرت المناطــق االقتصاديــة الخاصــة مــن قبــل عــدد مــن الجهــات أحــد عوامــل التمكيــن
الرئيســية لتحقيــق التنــوع االقتصــادي وجــذب كبــار المســتثمرين.

3.3العمليات
•علــى الرغــم مــن التحســن فــي إجــراءات تأســيس الشــركات واإلجــراءات النظاميــة بيــن
المناطق/المــدن االقتصاديــة الحاليــة إال أن هنــاك مســاحة كبيــرة للتطويــر خاصــة فــي
المناطــق االقتصاديــة الخاصــة المزمــع إنشــاؤها.

.3ب الجهود الحالية
تــم إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي المملكــة بهــدف تحديــد
متطلبــات رفــع تنافســيتها وتوفيــر آليــة الحوكمــة واإلطــار التشــريعي لهــا .ويســتهدف
المشــروع إطــاق مشــاريع تجريبيــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة لتحقيــق مكاســب ســريعة
وتحســين أداء عــدد مــن المناطــق الخاصــة فــي المملكــة.
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.3ج :1.تحسين المنظومة التشريعية في المملكة للتخلص من العوائق
تــم تحديــد المتطلبــات الالزمــة والضروريــة لتطويــر بيئــة األعمــال وزيــادة تنافســية فــي
المملكــة والتــي يواجههــا المســتثمرين ومطــوري المناطق/المــدن االقتصاديــة والصناعيــة
والجهــات الحكوميــة (مثــل هيئــة المــدن الصناعيــة والهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع وهيئــة
المــدن االقتصاديــة كمــا يلــي):
المتطلبات المتعلقة بالمناطق االقتصادية الخاصة
مركز الخدمات الموحد
والمتكامل

•منح الصالحيات الحكومية في إدارة العمليات اإلدارية

الحوافز
الضريبية

•اإلعفاء من ضرائب الشركات أو تخفيفها

تأشيرات
العمل

•استعادة رأس المال واألرباح والحصص بنسبة %١٠٠
•وضع قوانين عمل متوافقة مع سياسات واهداف المناطق
االقتصادية الخاصة (مثل نسبة السعودة وتدرجها ،وغيرها)
•وضع سياسات خاصة بتأشيرات العمل والزيارة واإلقامة وغيرها

ملكية األجانب

•اإلدارة األجنبية للشركات و ملكية األراضي نسبة تصل إلى %100

الحوافز المالية

•تخصيص حوافز خاصة وتنافسية لصناعات مستهدفة

اللوائح التنظيمية
للجمارك

•إعفاءات جمركية على االستيراد والتصدير وإعادة التصدير
•رفع القيود عن الشحن العابر

عمليات الجمارك

•مرونة العمليات والتفتيش في الجمارك
•إنشاء ممرات جمركية بين المناطق االقتصادية الخاصة (عن طريق
البحر – الجو مثالً)

استقاللية المناطق
و التنسيق بينها

•تمكين الجهة الصانعة للقرار على مستوى المناطق االقتصادية
الخاصة
•تحسين التعاون بين المناطق االقتصادية الخاصة

حل النزاعات
الحوكمة

•تطوير آلية لحل النزاعات التجارية
اللوائح و النظم

العمليات

شكل  :1-3المتطلبات المتعلقة بالمناطق االقتصادية الخاصة
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.٣ج 2 .جذب مقرات الشركات العالمية للمملكة:

.٣ج 3.دعم تنمية المناطق الصناعية واالقتصادية بالمملكة

إنشــاء مناطــق اقتصاديــة خاصــة عاليــة التنافســية ســوف يحفــز الشــركات العالميــة التــي تقــدم
خدماتهــا بالمملكــة إلــى وضــع مقراتهــا فــي مناطــق اقتصاديــة خاصــة بالمملكــة العربيــة
الســعودية ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار وجــود العديــد من المناطــق االقتصادية الخاصة المنافســة
والتــي تقــدم حوافــز جذابــة ونوعيــة.

ســتركز المناطــق االقتصاديــة الحاليــة والمســتقبلية علــى قطاعــات المملكــة ذات األولويــة كمــا
حددتهــا برامــج تنفيــذ الرؤيــة كمــا فــي الشــكل التالــي.

القطاعات ذات األولوية التي يمكن أن تستفيد من المناطق االقتصاديه الخاصة
الصناعات

أهم الحوافز للمناطق االقتصادية الخاصة في الدول األخرى
اإلدارة

توفير مركز خدمات موحد ومتكامل لكل العمليات اإلدارية

الجمارك

 ٪٠جمارك على الواردات والصادرات في المنطقة
رفع القيود على النقل العابر للبضائع

الحوافز الضريبية

 ٪٠ضريبة شركات
 ٪٠ضريبة من المنبع على تحويالت األرباح للخارج

التأشيرات والعمل

قوانين عمل خاصة بالمناطق (ال قيود على العمالة األجنبية)

الملكية األجنبية

السماح بالتملك األجنبي الكامل لألعمال

جودة الحياة

جودة حياة عالية وآمنة

حل النزاعات

القوانين التجارية هو أساس التحكيم في النزاعات التجارية

 .1يستمر تطبيق الجمارك على الواردات من المناطق إلى االقتصاد األساسي  .2تتفاوت فترة اإلعفاء الضريبي المؤقت بين الدول
المختلفة.
شكل  :2-3المناطق االقتصادية الخاصة اإلقليمية والمزايا األساسية التي تقدمها

الخدمات
اللوجستية

التعدين

الصناعة

الطاقة

من المتوقع أن تستفيد تسع صناعات ذات أولوية في االستراتيجية الوطنية للصناعة من المناطق
االقتصادية الخاصة:
الصناعات الدوائية
والدوائية الحيوية

السيارات

المواد الكيميائية
المتخصصة

اآلالت
والمعدات

المستلزمات
الطبية

المواد البالستيكية
والتحويل

صناعة الطاقة
١
المتجددة

صناعة
األغذية

مواد
البناء

القطاعات

الخدمات
الرقمية
واإلعالم
• تقنية المعلومات
واالتصاالت
• التجارة اإللكترونية
• إنتاج األفالم
• اإلذاعة
• وغيرها

الخدمات
المهنية

الخدمات
االجتماعية

السياحة
والترفية

• الخدمات المالية
• الخدمات التجارية
• االستشارات
• وغيرها

• الرعاية الصحية
• التعليم
• وغيرها

• الضيافة
• المنتجعات
• المتنزهات
ومدن المالهي
• وغيرها

شكل  ::3-3قطاعات المملكة ذات األولوية
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وتســعى العديــد مــن الجهــات بالمملكــة للحصــول علــى صفــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
لدعــم تنميــة تجمعــات اقتصاديــة وصناعيــة جديــدة أو التوســع فــي سلســلة القيمــة لديهــم.
يبيــن الشــكالن  4 -3و  5 -3قائمــة بالمناطــق الراغبــة فــي الحصــول علــى صفــة المنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا الخاصــة بالتركيــز علــى دعــم القطاعــات الجديــدة
بشــكل تنافســي.

المنطقة

القطاعات
المستهدفة

الغرض منها
منطقة الصناعات
اللوجستية

•مركز لوجستي متقدم
لدعم التجارة اإللكترونية
والمنتجات التقنية

•التجارة اإللكترونية.
•التقنية.

مطار الملك
فهد الدولي

•مركز لوجستي وخدمي
متطور يتمتع بحلول نقل
جوية تنافسية

•الصناعات الدوائية.
•صيانة وإصالح الطائرات
المدنية.

مدينة
الملك عبدالله
االقتصادية

•مركز لوجستي وصناعي
عالي التنافسية

•الخدمات اللوجستية
•الصناعات الغذائية
•الصناعات الدوائية
والحيوية
•السياحة والترفيه

مدينة جازان
للصناعات
األساسية
والتحويلية

•مركز للصناعات التحويلية
لتفعيل الشراكة
االستراتيجية مع الصين

•الصناعات البالستيكية
والتحويل.
•االت والمعدات.

مدينة السيارات

•مدينة مخصصة ١لتوطين
صناعة المنتجات األصلية
وسلسلة القيمة الخاصة بها

•صناعة السيارات.

المنطقة

الغرض منها

المستهدفة

بترورابغ

•مركز للكيماويات المتخصصة

•الكيماويات المتخصصة

منطقة الصناعات

•مجمع وطني لتطوير

•الصناعات البحرية

البحرية

الصناعات والخدمات البحرية

•الخدمات المالية

جامعة الملك

•مركز للتعليم المتقدم

•البحوث المتقدمة

عبد الله للعلوم

والبحث العلمي

والتنمية

والخامات المتقدمة

البحرية

والتقنية
مدينة الملك

•واحات تقنية لدعم األنشطة •الصناعات القائمة على

عبدالعزيز

القائمة على التقنية مع

للعلوم

التركيز على المنشآت

والتقنية

المتوسطة والصغيرة

مركز الملك

•مركز عالمي للخدمات

•الخدمات المالية

عبدالله المالي

المالية والمهنية

واالستشارية والتأمين

المعرفة

والهندسة
الصناعات التحويلية (بالتماشي مع التجمعات االقتصادية
والصناعية في االستراتيجية الوطنية للصناعة)

الصناعات التحويلية (بالتماشي مع التجمعات االقتصادية
والصناعية في االستراتيجية الوطنية للصناعة)

القطاعات

الخدمات

شكل  :5-3المناطق المرشحة لتكون مناطق اقتصادية خاصة في المملكة ()2/2

الخدمات

شكل  :4-3المناطق المرشحة لتكون مناطق اقتصادية خاصة في المملكة ()2/1
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تتضمن استراتيجية البرنامج
أنواع ًا مختلفة من المناطق
االقتصادية الخاصة ،تخدم
المستثمرين اإلقليميين
والعالميين في قطاعات
التجارة والخدمات اللوجستية
والتصنيع والخدمات المالية،
كمنصة لخدمة األسواق
العالمية

 .4االستراتيجية

(المناطق االقتصادية الخاصة -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)

أحدى محطات القطار بمدينة وعد الشمال الصناعية
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.4أ ركائز االستراتيجية

.٤أ ١.نطاق المهام

ترتكز استراتيجية المناطق الخاصة على أربعة محاور رئيسية:

عكفــت المملكــة علــى تنميــة عــدد مــن المــدن االقتصاديــة والصناعية لرفع مســتوى تنافســيتها
ودعــم التنــوع االقتصــادي فيهــا منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين ،حيــث كان مخطــط لهــا أن
حاليــا ال تختلــف بصــورة كبيــرة عــن
تكــون مناطــق اقتصاديــة خاصــة ذات حوافــز جذابــة إال أنهــا
ً
االقتصــاد األساســي.

•تعريف المناطق االقتصادية الخاصة؟
•دراسة احتياج المملكة للمناطق االقتصادية الخاصة؟
•وضع استراتيجية وطنية للمناطق االقتصادية الخاصة؟
•وضع خطة تنفيذ عملية إلنشاء المناطق االقتصادية الخاصة في المملكة؟
وقــد تــم تحديــد مكونــات الرئيســية لبنــاء االســتراتيجية للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة لضمــان أثــر
التنمــوي المطلوب

مكونات االستراتيجية الوطنية للمناطق االقتصادية الخاصة

رأس اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﺠﺒﻴﻞ

ﺣﺎﺋﻞ

اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﺎدرات
ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﺪﻣﺎم
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻬﺪ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺤﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﻳﺎض
ﻳﻨﺒﻊ
ﻣﺠﻤﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺟﺪة
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻮﺟﻲ ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎزان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺟﺎزان

نطاق المهام

ما هو إطار الحوكمة
الوطنية للمناطق
االقتصادية الخاصة
و الهيكل والتكوين
والقواعد واللوائح
المطلوبة ؟

كيف سيتم اعتماد
المناطق االقتصادية
الخاصة واإلشراف
عليها؟ وكيف سيتم
تشغيلها؟

إثبات صحة المفهوم
تحديد القائمة النهائية للمواقع
التي تتناسب مع مفهوم
المناطق االقتصادية الخاصة

إثبات صحة المفهوم
ما هي القطاعات والمستثمرين
المستهدفين؟ وما هو التأثير
االقتصادي المتوقع ؟

تقييم أثر المناطق االقتصادية الخاصة

نماذج المناطق
االقتصادية الخاصة
ما هي النماذج
المختلفة التي
تتناسب مع أهداف
المملكة التنموية؟

الحوكمة

نموذج التشغيل

وضع مشروع لوائح المناطق االقتصادية الخاصة

متطلبات المناطق االقتصادية الخاصة في المملكة (ترد
في جز لماذا المناطق االقتصادية الخاصة؟)

نطاق عمل اللوائح /ما هي االستثناءات التنظيمية المرتبطة
بالمناطق االقتصادية الخاصة؟

المدن االقتصادية
•مدينة الملك عبد الله االقتصادية
•مدينة المعرفة االقتصادية
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
•الجبيل الصناعية
•ينبع الصناعية
•مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية
•رأس الخير الصناعية
المناطق الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
المطارات
•مطار الملك خالد الدولي
•مطار الملك فهد الدولي
•مطار الملك عبد العزيز الدولي

مناطق إعادة التصدير المربوطة
•جدة لوجي بوينت
•الدمام (الشركة السعودية المحدودة للتنمية
وخدمات الصادرات
الحي الدبلوماسي
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مدينة القدية
مجمع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
مركز الملك عبدالله المالي
مدينة الطاقة الصناعية التابع ألرامكو
ال تشمل هذه القائمة المشروعات الكبرى
(مثل البحر األحمر ونيوم والعال)

شكل  :2-4خريطة المناطق االقتصادية/الصناعية الحالية والمستقبلية

ســيتم وضــع اســتراتيجية نوعيــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة إلنجــاز األهــداف التنمويــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة المــراد منهــا.

تهــدف االســتراتيجية إلــى توفيــر األدوات الالزمــة للمناطــق الحاليــة
عالميا
والمســتقبلية لتصبــح مناطــق اقتصاديــة خاصــة قــادرة على المنافســة
ً

شكل  :1-4مكونات االستراتيجية
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بشــكل عــام ،يمكــن للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة المســاهمة بشــكل مباشــر فــي تحقيــق  8مــن
ـوع االقتصــادي وتحســين األنظمــة وتوليــد فــرص
أهــداف رؤيــة  ،2030والتركيــز علــى دعــم التنـ ّ
العمــل.

.٤أ ٢.نطاق عمل اللوائح والنظم
حصريا للجهة التنظيمية التابعة لها
ينبغي أن تخضع لوائح المناطق االقتصادية الخاصة
ً

الجهات التنظيمية للمناطق االقتصادية الخاصة
تنمية وتنويع االقتصاد

تعزيز فاعلية الحكومة

زيادة معدالت التوظيف

 1-3تنمية مساهمة القطاع
الخاص في االقتصاد

 ٢-٥تحسين أداء الجهاز
الحكومي

 ٢ -٤زيادة فرص العمل
تسهم المناطق االقتصادية الخاصة
في زيادة فرص العمل للجميع
ومنها مشاركة المرأة

ستساعد المناطق االقتصادية
الخاصة على جذب االستثمار
األجنبي المباشر ،مما يزيد من
مساهمة القطاع الخاص

 3-3إطالق قدرات القطاعات
غير النفطية الواعدة

ستطور المناطق االقتصادية الخاصة
قيما مقترحة لتلبية احتياجات
ً
الخدمات والصناعات

 5-3ترسي مكانة المملكة
كمركز لوجستي عالمي

ستساعد المناطق االقتصادية
الخاصة على تحديد واختبار
التشريعات المناسبة لألعمال

 ٣-٤تمكين خلق فرص عمل
من خالل المنشأت الصغيرة
والمتوسطة والمشاريع
متناهية الصغر

ستساعد المناطق االقتصادية
الخاصة على دعم الشركات الناشئة
وتجمعات االبتكار والمنشأت
الصغيرة والمتوسطة

 ٤-٤جذب المواهب الوافدة
المناسبة لالقتصاد

تعد تنمية المناطق االقتصادية
الخاصة واحدة من 14مبادرة رئيسية
لمركز الخدمات اللوجستية

ستساعد المناطق االقتصادية
الخاصة على جذب المواهب األجنبية
من خالل دعم قطاعات جديدة

7-3تنمية الصادرات غير
النفطية

أهداف المستوى الثاني لرؤية2030

تعد المناطق االقتصادية الخاصة
أحد عوامل التمكين الرئيسية
لتوطين الصناعات الموجهة للتصدير

حصريا عن وضع اللوائح التنظيمية
•مسؤولة
ً
•ال تملك المناطق االقتصادية الخاصة الناضجة السيطرة إال على حوالي  ٦٠ - ٤٠قانو ًنا
بصفة حصرية
•تقع آالف القوانين األخرى ضمن نطاق سلطة االقتصاد األساسي يتيح هذا النهج
•حرية تطوير اللوائح التنظيمية واالحتفاظ بإمكانية إسناد بعض الصالحيات لالقتصاد
األساسي.
ينبغي وضع نهج واضح لتعزيز فعالية العمل المشترك واالعتراف المتبادل

قامــت االســتراتيجية بتحديــد كيفيــة التحــول إلــى المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي المملكــة
مــن خــال تقييــم مســتوى االســتثناءات التــي ســيتم منحهــا للمنطقــة (اســتثناءات محــدودة
مقابــل اســتثناءات كاملــة) .كمــا حــددت االســتراتيجية قائمــة مبدئيــة بالمناطــق االقتصاديــة
الخاصــة المــراد انشــاؤها ،والتــي ستســاعد علــى اختبــار مفهــوم المناطــق االقتصاديــة الخاصــة
بشــكل حقيقــي فــي المملكــة.
ووفقــا للنمــاذج
مــن أجــل تلبيــة متطلبــات المســتثمرين والقائميــن علــى تنميــة المناطــق،
ً
أيضــا ،ينبغــي أن تمتلــك الهيئــات التنظيميــة المســؤولة عــن المناطــق
المعياريــة الدوليــة ً
االقتصاديــة الخاصــة الســيطرة الحصريــة علــى بعــض الجوانــب الضروريــة مــن التنظيــم لتتمكــن
مــن النجــاح فــي هدفهــا.
تبعــا لتركيــز
كمــا يمكــن وضــع بعــض التشــريعات االختياريــة تحــت ســلطة منظــم المنطقــةً ،
المنطقــة وحجمهــا.

األساس المنطقي لتنمية المناطق
االقتصادية الخاصة

شكل  :3-1-4التوافق مع أهداف رؤية 2030
المصدر :رؤية السعودية ، 2030برامج تحقيق الرؤية ،تحليل فريق المناطق االقتصادية الخاصة بوزارة االقتصاد والتخطيط

تمت مراعاة أربعة مبادئ جوهرية الستراتيجية المناطق االقتصادية الخاصة:
1.1عدم المساس بالحقوق القائمة للمناطق/المستثمرين الحاليين
2.2فتح الباب أمام المناطق الحالية للتحول إلى مناطق اقتصادية خاصة
3.3ســيتعين علــى المناطــق المتقدمــة تقديــم مســوغات ومتطلبــات منحهــا صفــة المنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة
4.4تقليل المنافسة مع االقتصاد األساسي
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الجوانب التنظيمية الرئيسية

الجوانب التنظيمية االختيارية (يعتمد على مجال تركيز المنطقة)

األنظمة البلدية

البنية التحتية االجتماعية

•إعداد المخطط الرئيسي وإقراره ومتابعته

•التعليم

•تقسيم استخدامات االراضي

•الرعاية الصحية

•إصدار تصاريح البناء

•اإلسكان(المنازل اإلضافية)

•مكتب تسجيل األراضي
•التشريعات العقارية واإليجار

أنظمة التأشيرات

١

المرافق و البنية التحتية المادية
•الكهرباء

•تأشيرات اإلقامة والعمل

•مياة الشرب و الصرف الصحي

•تأشيرات السياحة

•االتصاالت

•تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ،وســاطة عقاريــة ،خدمــات ماليــة ،استشــارات ،ألعــاب ،ومــا
إلــى ذلــك

•المطارات

األنظمة الخاصة بصناعة معينة
•مثل الخدمات البحرية والخدمات المالية واإلعالم
والصناعات الدوائية والترفيه

أنظمة األعمال

•الموانئ البحرية
•الطرق
•السكك الحديدية
•التسييح

شكل  :5-4الجوانب األساسية والجوانب االختيارية من اللوائح والنظم التي يتم منح سلطتها لمنظمي المناطق االقتصادية الخاصة

•تأسيس الشركات
•تخفيف الضوابط التنظيمية عن الشركات الصغيرة
•اإلعفاءات الضريبية والجمركية
•عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص
•الملكية الفكرية
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.٤أ ٢.٣.نماذج المناطق االقتصادية الخاصة في المملكة
ـطيا بيــن المناطــق
ـ
وس
ا
ـريعي
ـ
تش
ـا
ـ
نظام
يمكــن للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة بالمملكــة أن توفــر
ً
ً
ً
الصناعية/االقتصاديــة والمشــروعات العمالقــة.

بنية تحتية متقدمة

بنية تحتية متقدمة

خدمات بلدية مخصصة

خدمات بلدية مخصصة

المشروعات/المواقع الرئيسية

المدن الصناعية
واالقتصادية

المناطق االقتصادية الخاصة

نماذج الميزات المعروضة

بيئة معفاة من الجمارك

حوافز مالية

 .3أما مناطق الغرض الواحد ( )SPZفتســعى إلى دعم الصناعات/المواقع التي تتطلب أنظمة
مخصصــة للغايــة (مثـاً المنطقــة اإلعالميــة ،منطقــة الخدمــات الماليــة ،الســياحة والســفر ،ألــخ).
متميــزة إذ أنهــا ترتكــز علــى القطــاع الــذي ســتدعمه ،وبالتالــي يكــون
وتعتبــر هــذه المناطــق
ّ
لــكل منهــا مجموعــة أنظمــة خاصــة بهــا تســمح بتلبيــة المتطلبــات المتعلقــة بالقطــاع نفســه.
لــكل نمــوذج مــن هــذه النمــاذج ،قمنــا بتســمية القطاعــات المحتملــة المســتهدفة وبتحديــد
المواقــع المالئمــة إلنشــاء المناطــق االقتصاديــة الخاصــة.

األهداف التنموية

الحوافز

•مناطق
الخدمات
اللوجستية

•تنمية منصات الخدمات
اللوجستية في المناطق
الجمركية الحرة

•االقتصاد األساسي+
اإلعفاء من الجمارك

•مناطق
الصناعات
التحويلية

•إنشاء مركز عالمي للصناعات
•التصديرية والتجارة

•النظام األساسي لمناطق
الصناعات التحويلية (حصل
على الموافقة المسبقة)

•مناطق
الخدمات

•التحول إلى وجهة جاذبة
للخدمات والمواهب

•النظام األساسي لمناطق
الخدمات (حصل على
الموافقة المسبقة)

•مناطق الغرض
الواحد

•تنمية صناعات/مواقع
بعينها تدعمها حلول
شديدة الخصوصية

•نظام الموافقة المستقل

سعودة تدريجية
تمكين محدود للمناطق

تمكين كامل للمناطق

١

رسم توضيحي للنقاط الرئيسية في سلسلة القيمة عالية المستوى
االستخالص

شكل  :6-4تقسيم المناطق في المملكة حسب خصائصها

ـم تصميــم  3نمــاذج للمناطــق بغيــة دعــم تنميــة القطاعــات التــي لديهــا متطلبــات مماثلــة أو
تـ ّ
تلــك التــي يكــون لديهــا متطلبــات غايــة فــي التخصــص.
عالميا للتصديروالتصنيع
مركزا
 .1ستسعى منطقة التصنيع والتجارة الحرة ( )MFTZإلى أن تصبح
ً
ً
والتجــارة ،وذلــك عبــر دعــم نشــاطات التصنيــع الموجهــة إلــى التصديــر (كمعالجــة األطعمــة،
والكيميائيــات المتخصصــة ،ألــخ) .وتعتبــر المنطقــة المعفــاة مــن الرســوم الجمركيــة والقريبــة
مــن المطــار أو المرفــأ الموقــع األنســب إلنشــاء منطقــة التصنيــع والتجــارة الحــرة حيــث يمكــن
فعالــة وتنافســية مــن حيــث الكلفــة.
تأميــن حلــول لوجســتية ّ
الحــرة ( )SFTZإلــى أن تصبــح الوجهــة المقصــودة
 .2ستســعى منطقــة الخدمــات والتجــارة
ّ
للخدمــات المهنيــة (مثـاً االستشــارات الهندســية وتقنيــات المعلومــات والتواصــل ،ألــخ) واألفراد
الموهوبيــن .ويعتبــر منتــزه األعمــال المجــاور لمجموعــة كبيــرة مــن المهــارات وللطلــب المحلــي
المــكان األنجــع إلنشــاء منطقــة الخدمــات والتجــارة الحــرة ،ويقــدم فــي الوقــت نفســه نوعيــة
حيــاة عاليــة (مــن حيــث التعليــم والرعايــة الصحيــة والترفيــه ،ألــخ).
514

•مناطق الصناعات التحويلية

المعالجة
التجميع

•المناطق اللوجستية

الخدمات اللوجستية

•مناطق الخدمات

الخدمات والبحوث والتنمية

ســتركز مناطــق الغــرض الواحــد علــى توطيــن سالســل قيمــة كاملــة مــع الربــط مــع
االقتصــاد األساســي
شكل  :7-4تصنيف المناطق االقتصادية الخاصة في المملكة
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أعددنــا قائمــة بالقطاعــات الممكــن اســتهدافها لــكل نمــوذج مــن نمــاذج المناطــق وحددنــا
المواقــع المناســبة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة.

منطقة خدمات

منطقة لوجستية
الخدمات اللوجستية
الخدمات اللوجستية
العكسية
التخزين
التوصيل

خدمات التجارة
منطقة الدمام
المربوطة

الجبيل

البحوث والتنمية
ينبع

مطار الملك
فهد الدولي

الخدمات االستشارية

الصيانة واإلصالح

مدينة الملك
عبدالله
االقتصادية

وغيرها.
االقتصاد األساسي

مطار الملك
خالد الدولي

لوجي
بوينت

مطار الملك عبد
العزيز الدولي

منطقة لوجستية
صناعة السيارات
الصناعات الغذائية
الصناعات الدوائية
المستلزمات الطبية

االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات

مطار الملك
خالد الدولي

الحي
الدبلوماسي

مدينة
الملك
عبدالله
االقتصادية

مطار الملك
فهد الدولي

اإلنشاءات والتصميم

مدينة الملك
عبدالله
للعلوم
والتقنية

وغيرها.
تقوم على المواهب

مدينة الملك
عبد الله المالية

مطار الملك
عبد العزيز
الدولي

مجمع االتصاالت
وتقنية المعلومات

منطقة لغرض واحد

رأس الخير

اإلنتاج اإلعالمي

الجبيل

الجبيل

مدينة الملك
عبدالله المالية

الرعاية الصحية

منطقة اإليداع
وإعادة التصدي
بالدمام

مدينة
الملك
عبدالله
االقتصادية

صناعات الطاقة المتجددة

التعليم
الخدمات المالية
وغيرها

مدينة
الطاقة
الصنعية
 -أرامكو

مطار الملك
عبد العزيز
الدولي

مطار الملك
فهد الدولي
مطار الملك
خالد الدولي

المصدر تحليل فريق المناطق االقتصادية الخاصة بوزارة االقتصاد والتخطيط
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شديدة الخصوصية

جازان

العال

البحر
األحمر

مدينة الملك
عبدالله
االقتصادية

وغيرها

تقوم على النفقات الرأسمالية

مدينة
المعرفة
االقتصادية

القدية

مدينة الملك
للعلوم
عبدالله
والتقنية

شكل  :8-4الخريطة المكانية لنماذج المناطق االقتصادية الخاصة في المملكة
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.4ب الحوكمة
.4ب 1.النماذج المعيارية العالمية ألطر حوكمة المناطق االقتصادية
الخاصة
تــم اجــراء مقارنــة معياريــة مــع عشــر أطــر دوليــة وإقليميــة لحوكمــة المناطــق االقتصاديــة
الخاصــة لتحديــد الممارســات المثلــى لتنميــة المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي المملكــة.

.4ب 2.مبادئ تصميم إطار الحوكمة في المملكة
باســتغالل مجموعــة شــاملة مــن المــوارد (النمــاذج المعياريــة العالميــة والتواصــل مــع األطــراف
المعنيــة ومحــاورات الخبــراء والتحليــل النظامــي المســتقل) ،تــم وضــع ثالثــة مبــادئ رئيســية
لتصميــم إطــار حوكمــة المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي المملكــة
•االســتقاللية :إنشــاء هيئــات للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة ،مســتقلة مــن الناحيــة الماليــة
واإلداريــة ،مــن أجــل التنظيــم واإلدارة واإلشــراف المحلــي علــى تنميــة المناطــق االقتصادية
الخاصــة.
•اإلشــراف والتنســيق :إنشــاء كيــان وطنــي مركــزي يتمتــع بالصالحيــة لتوجيــه عمليــة تنميــة
المناطــق االقتصاديــة الخاصــة وتحديــد ســلطات كل منطقــة والعمــل كمركــز تميــز فــي مجال
السياســات.
•الربــط مــع االقتصــاد األساســي :الســعي لالســتفادة مــن خبــرة المســؤولين عــن الصناعــة
وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة الحكوميــة مــن أجــل تحقيــق التوافــق المســتمر والعمــل
المشــترك مــع االقتصــاد األساســي.

.4ب 3.أسس حوكمة المناطق االقتصادية الخاصة بالمملكة
الحوكمة المتوازنة
تعطــى الصالحيــة النظاميــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة لضمــان اســتقالليتها ،ويتــم إنشــاء
المجلــس اإلشــرافي للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة لإلشــراف علــى تنفيــذ االســتراتيجية والعمــل
علــى التنســيق بيــن المناطــق.

.4ب ٤.أدوار ومسؤوليات نموذج الحوكمة في المملكة
.4ب ١.4.هيئات المناطق
ســيتم تنظيــم كل مــن المناطــق االقتصاديــة الخاصــة بصفــة مســتقلة مــن خــال هيئــة لــكل
منطقــة تتمتــع بمعظــم الصالحيــات التنظيميــة.
يــرأس كل هيئــة مجلــس إدارة خــاص بهــا يتولــى مســؤولية اإلشــراف علــى تنميــة المناطــق
االقتصاديــة الخاصــة مــن خــال إجــراء مراجعــات األداء واإلشــراف علــى إصــدار التراخيــص للشــركات.
مــن المهــم لفــت االنتبــاه إلــى أن الهيئــة الواحــدة يمكــن أن تتولــى تنظيــم عــدة مناطــق
اقتصاديــة خاصــة
•كمثــال ،يمكــن لهيئــة منطقــة اقتصاديــة خاصــة فــي مطــار مــا أن تتولــى تنظيــم المنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي وكذلــك منطقــة مطــار الملــك فهــد
الدولــي ومنطقــة مطــار الملــك عبــد العزيــز.
ويشمل دور تلك الهيئات ومسؤولياتها ما يلي:
•اللوائح والنظم على مستوى المناطق
•إعــداد اللوائــح والنظــم البلديــة بمــا فــي ذلــك التخطيــط الكلــي وتخصيــص المناطــق
وتصاريــح اإلنشــاء وغيرهــا.
•إعــداد وتطبيــق اللوائــح والنظــم الخاصــة بالقطاعــات علــى مســتوى المناطــق مثــل
إعفــاء شــركات اإلنتــاج اإلعالمــي مــن قيــود االقتصــاد األساســي
•مركز الترخيص الشامل (مركز الخدمات الموحد)
•االضطــاع بمهــام مركــز الخدمــات الموحــد مثــل إصــدار تصاريــح العمــل وإصــدار التأشــيرات
وإنشــاء الشــركات وغيــر ذلــك
ـدل مــن الحاجــة إلــى انتظــار الموافقــة علــى
•صناعــة القــرار علــى مســتوى المناطــق بـ ً
المســتوى الوطنــي
•يتم تفويض األدوات التشريعية كاملة للجهة المنظمة للموقع
•التنسيق مع مطوري المناطق
•التنسيق مع مطوري المناطق:
•التعاون فيما يتعلق بتخصيص المواقع والتخطيط الكلي
•تنسيق جهود جذب المستثمرين
•اإلشراف على أنشطة مطوري المناطق
ماليــا مــن خــال تطويــر بيئــات
ستســعى هيئــات المناطــق لوضــع نمــاذج تشــغيلية مســتدامة
ً
لعمــل الشــركات.
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.4ب ٢.4.المجلس اإلشرافي للمناطق االقتصادية الخاصة

.4ب ٣.4.اللجان االستشارية

يتولــى المجلــس اإلشــرافي للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة قيــادة إجــراءات القبــول ودعــم
صناعــة السياســات وتوفيــر خدمــات الدعــم الخلفــي ،ويعمــل كمنســق مركــزي لعمليــة تنميــة
المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي المملكــة.
ويمكــن للمجلــس أن يســتغل القــدرات القائمــة لهيئــة المــدن االقتصاديــة ،التــي يرأســها رئيــس
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة وتتكــون مــن األعضــاء الرئيســيين فــي الحكومــة.
ويشمل دور المجلس ومسؤولياته ما يلي:

ســيضم المجلــس اإلشــرافي للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة اللجــان اإلشــرافية الخاصــة بنمــاذج
المناطــق التــي ســتعمل كمنصــة لتحقيــق التوافــق بيــن االقتصــاد األساســي والمناطــق
االقتصاديــة الخاصــة.
وســتضم اللجــان االستشــارية ممثليــن مــن األطــراف المعنيــة ذات الصلــة مــن االقتصاد األساســي
(بمــا فــي ذلــك المــدن الصناعيــة القائمــة) ،وهيئات/مطــوري المناطــق االقتصاديــة الخاصــة،
والقطــاع الخــاص (المســتثمرين المحلييــن والدولييــن).
ويشمل دور اللجان االستشارية ومسؤولياتها ما يلي:

•عملية الموافقة على المناطق االقتصادية الخاصة
•النظــر فــي اكتمــال طلبــات المناطــق االقتصاديــة الخاصــة المقدمــة وإجــراء التقييــم
االقتصــادي
•مراجعة استراتيجية طلبات المناطق االقتصادية المقدمة
•التوصية بمنح صفة المناطق االقتصادية الخاصة
•منح ترخيص المناطق االقتصادية الخاصة بعد الموافقات الالزمة
•صناعة السياسات الوطنية
•إعــداد تشــريعات بعينهــا فيمــا يخــص المناطــق االقتصاديــة الخاصــة ،بمــا فــي ذلــك حزمة
الحوافــز األولية
•إعداد نماذج التشريعات التي من المقرر تطبيقها في المناطق المختلفة
•مركز التميز

•عملية الموافقة على المناطق االقتصادية الخاصة
•النظــر فــي اكتمــال طلبــات المناطــق االقتصاديــة الخاصــة المقدمــة وتقديــم توصيــة
للمجلــس اإلشــرافي
•الدور االستشاري
•تقديــم المشــورة للمجلــس اإلشــرافي حــول القضايــا االســتراتيجية المتعلقــة بالتجمعات
ذات الصلة
•تقديم التوصيات بخصوص التعديالت التشريعية لكل من نماذج المناطق
•التنسيق على مستوى نماذج المناطق ومع االقتصاد األساسي
•التنسيق على مستوى القطاعات بين المناطق واالقتصاد األساسي
•مشاركة أهم الدروس المستفادة بخصوص تطوير تشريعات االقتصاد األساسي

•تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج المناطق االقتصادية الخاصة
•دعم إعداد آليات لفض النزاعات التجارية
•التكليف بخدمات الدعم (مثل متابعة طلبات التأشيرات) بالنيابة عن المناطق المنفردة
•التنسيق المركزي
•التنسيق على المستوى الكلي مع قيادة االقتصاد األساسي
•التنسيق بين المناطق على المستوى الفردي وعلى مستوى النماذج
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.4ج النموذج التشغيلي
.4ج ١.نماذج التطوير
توجــد أربعــة نمــاذج للتطويــر يمكــن تطبيقهــا عنــد إنشــاء المناطــق االقتصاديــة الخاصــة ،تتــراوح
ـول إلــى التطويــر تحــت القيــادة الكاملــة
مــا بيــن التطويــر تحــت القيــادة الكاملــة للحكومــة وصـ ً
للقطــاع الخــاص.

تطوير بقيادة القطاع الخاص

تطوير بقيادة الحكومة

أمثله
توضيحية

تتولى الهيئة
الملكية للجبيل
تخطيط وتطوير
وتشغيل منطقة
اقتصادية خاصة
في موق محدد
في الجبيل

تدخل الهيئة
الملكية بجازان في
مشروع مشترك مع
مستثمرين من
القطاع الخاص
إلنشاء منطقة
اقتصادية خاصة
في جازان

تخطيط "مدن"
إلنشاء منطقة
اقتصادية خاصة
وتطرح عطاءات
التطوير والتشغيل
لجهة خاصة

تتولى جهة من
القطاع الخاص
تخطيط وتطوير
وتشغيل منطقة
اقتصادية خاصة

جهة حكومية

جهة حكومية

المهام

نموذج
التطوير

تطوير بقيادة
حكومية كاملة

مشروعات مشتركة
بين الحكومة و
القطاع الخاص

طرح عطاءات
حكومية للقطاع
الخاص

تطوير بقيادة
كاملة من القطاع
الخاص

اإلنشاء
التطوير

جهة حكومية

جهة حكومية

فــي عمليــة التطويــر التــي تقودهــا الحكومــة ،ســيكون كل مــن هيئــة المنطقــة ومطورهــا
وحدتيــن مــن نفــس الجهــة الحكوميــة.
أمــا عمليــة التطويــر التــي يقودهــا القطــاع الخــاص ففيهــا ســيكون كل مــن هيئــة المنطقــة
ومطورهــا جهتيــن منفصلتيــن ،لكــن ال تــزاال تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة.

تطوير بقيادة الحكومة
تطوير بقيادة
حكومية كاملة

تطوير بقيادة القطاع الخاص

مشروعات مشتركة
بين الحكومة والقطاع
الخاص

هيئة المنطقة
القطاع الخاص

مطور المنطقة

القطاع الخاص

هيئات حكومية

مجلس تنسيق المناطق االقتصادية الخاصة +هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة

جميع النماذج تخضع لنفس آليات الموافقة من أجل الحصول على صفة المناطق االقتصادية الخاصة

ال تتضمن جهات خاصة

نموذج تطوير شبه خاص من خالل المشروعات
المشتركة أو العطءات

المصدر :تحليل فريق المناطق االقتصادية الخاصة

المصدر :تحليل فريق المناطق االقتصادية الخاصة

شكل  :9-4نماذج تطوير المناطق االقتصادية الخاصة

شكل  :10-4هيكل تنظيمي مبسط لنماذج التشغيل المختلفة
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طرح عطاءات حكومية
للقطاع الخاص

تطوير بقيادة كاملة من
القطاع الخاص

مجلس اإلدارة المدير التنفيذي

القطاع الخاص

التشغيل
التنظيم

ســيتم ترجمــة كل مــن نمــاذج التطويــر المختلفــة إلــى هيــاكل تنظيميــة مختلفــة بيــن هيئــة
المنطقــة ومطورهــا .وفــي جميــع تلــك النمــاذج ،ســتتولى لجنة/مديــر تنفيــذي اإلشــراف علــى
هيئــة المنطقــة ومطورهــا.

مطور خاص
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.4ج ٢.أدوات تقليل المنافسة مع االقتصاد األساسي

.4ج ٣.عملية الموافقة على المناطق االقتصادية الخاصة

مــن بيــن أهــم العناصــر الضروريــة لبــدء تطويــر المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي المملكــة
ـدل مــن ذلــك علــى التنافســية مــع
ضمــان عــدم منافســتها مــع االقتصــاد األساســي ،مــع التركيــز بـ ً
الــدول المجــاورة .وعليــه ،فقــد تــم إعــداد ســتة أدوات للحــد مــن مخاطــر التعــدي علــى االقتصــاد
األساســي وتقليــل الخســائر المحتملــة فــي اإليــرادات الماليــة:

مــن العناصــر المهمــة فــي االســتراتيجية هــو خــوض جميــع المناطــق المتقدمــة لعمليــة قبــول
صارمــة قبــل منحهــا صفــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة .وســتضمن هــذه العمليــة أن تمتلــك
جميــع المناطــق االقتصاديــة الخاصــة دراســة جــدوى قويــة تبيــن قدرتهــا علــى دعــم األنشــطة
االقتصاديــة الجديــدة وجــذب المزيــد مــن االســتثمارات.

أدوات الحد من التعدي على االقتصاد األساسي

أهم خصائص العملية

•وضع عملية قبول مدروسة

•سيكون على المناطق المتقدمة
أن تعد دراسة جدوى قبل منحها
صفة المنطقة االقتصادية
الخاصة

•البدء على نطاق مصغر والتوسع
الحقا
ً

•سيتم منح صفة المنطقة
االقتصادية الخاصة لقطع أراضي
تقريبا) من ثم
صغيرة(٣كم٢
ً
تدريجيا
تتوسع
ً

•منع بعض القطاعات من االنضمام
إلى المناطق االقتصادية الخاصة

•القطاعات القائمة على موارد
معينة(النفط والغاز) ستمنع من
االنضمام للمناطق االقتصادية
الخاصة

•مراقبة تدقيق األداء

•سيتم مطابقة األداء الفعلي
باألهداف المبدئية (مثل حجم
االستثمار األجنبي المباشر
وأداءالقطاعات المصدرة وغير
ذلك)

•التحكم من خالل مجالس المناطق

•ستتألف هيئة المنطقة الخاصة
من الممثلين الحكوميين ذوي
الصلة

•وضع قيود على العمليات

•ستضع رخص الشركات في
المناطق االقتصادية الخاصة
قيودا على عمليات الشركات
ً
داخل المناطق

	•عند التقدم بالطلب  ،سيتعين على رعاة المناطق أن يقدموا خطة أعمال شاملة تتضمن:
– القيمة المقترحة – الجدوى المالية – الجدوى التقنية
	•يتم إجراء تحليل اقتصادي مستقل لكن معياري لكل طلب.
	•يتم مراجعة الطلب من قبل جميع األطراف المعنية في االقتصاد األساسي.
	•يجب أن تتفق دراسة الجدوى مع أهداف المملكة وأن يكون لها أثر إيجابي في اإلجمال.
المصدر تحليل فريق المناطق االقتصادية الخاصة بوزارة االقتصاد والتخطيط
شكل  :12-4خطوات الموافقة على إنشاء المناطق الجديدة

إلنشــاء مناطــق جديــدة ،يجــب أن تمــر الطلبــات بعمليــة قبــول مــن ثــاث مراحــل ،لضمــان التدقيــق
الشــامل مــن الجهــات ذات الصلــة.

ستركز المناطق االقتصادية الخاصة على جذب االستثمار األجنبي المباشر لتنمية
قطاعات جديدة وتوطين األنشطة الموجهة للتصدير
المصدر :تحليل فريق المناطق االقتصادية الخاصة
شكل  :11-4أدوات الحد من التعدي على االقتصاد األساسي
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 .5محفظة المبادرات

(المناطق االقتصادية الخاصة -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)

صورة جوية لمصنع الومنيوم بمدينة راس الخير الصناعية
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.٥أمحفظة المبادرات
الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-٦٧٠

تنمية الصناعات االساسية
والتحويلية ذات القيمة
المضافة بالجبيل الصناعية

•استكمال اعداد وتطوير المواقع وإنشاء التجهيزات
االساسية والطرق والخدمات والمرافق لمناطق
الصناعات في الجبيل  2للصناعات االساسية ذات
القيمة المضافة والصناعات التحويلية المرتبطة
ببرنامج المدينة الصناعي والصناعات المساندة
لهما.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•تكمن أهمية هذه المبادرة في توفير
منطقة مجهزة بالخدمات للصناعات
التحويلية وجاذبة لالستثمارات الصناعية
المحلية والعالمية ،حيث أن تطوير التجهيزات
األساسية للمناطق الصناعية سيعمل على
استقطاب االستثمارات الصناعية وتلبية
الطلب الحالي على االستثمار بهذا المجال
والتي سيكون مردودها االستثماري عالي
جدا .

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-685

مركز الخدمات اللوجستية
بالجبيل الصناعية

•استكمال تطوير األراضي والتجهيزات لمناطق
الخدمات اللوجستية والطرق الرئيسية إلى
الموانئ والشبكة الداخلية واإلقليمية ،الذي
بدأ في مرحلة سابقة وتحوي هذه المناطق
مراكز التجميع والمعالجة والمناولة ،حيث ستبلغ
المساحة اإلجمالية للمنطقة بعد استكمال التنفيذ
( )640هكتار ًا

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•تحويل مدينة الجبيل الصناعية من مدينة
للصناعة والعمل فقط إلى مدينة متكاملة
الخدمات التجارية والسكنية والترفيهية
ذات أبعاد إقليمية وتنافسية عالمية ،
وذلك للحفاظ على االستثمارات والعاملين
بالمدينة للحد من التسرب االقتصادي (خروج
اموال من المدينة للنفقات والخدمات الغير
متوفرة بالمدينة) ولرفع كفاءة الخدمات
والقيمة االقتصادية من خالل إنشاء
بيئة اقتصادية متكاملة تخدم الصناعات
والساكنين مع ًا وتحقق مبدا التكامل
االقتصادي من خالل توطين هذه الخدمات
ورفع المحتوى المحلي من خالل تجهيز
بيئة متكاملة لجذب القطاع الخاص لالستثمار
في المراكز االدارية وكذلك في الخدمات
المساندة والتجارية والسكنية والسياحية
والترفيهية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-652

المركز االقتصادي بالجبيل
الصناعية

•مع التوسع الصناعي والسكني لمدينة الجبيل
الصناعية ورأس الخير الصناعية والمناطق المحيطة
بهما تطلب وجود مركز اقتصادي يوفر المراكز
اإلدارية والمكتبية لكبريات الشركات في المدينة
لدعم البيئة االستثمارية ومراكز خدمات قطاع
األعمال الموازي والمتطلبات التجارية لجذب
االستثمارات المحلية واألجنبية ويقع المركز على
مساحة  275هكتار في موقع مميز ويطل على
ثالث واجهات بحرية ويتوقع ان يوفر فرص وظيفية
تقدر ب  31,500وظيفة وجذب استثمارات جديدة
تقدر بـ  42,5مليار ريال بإذن الله.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•توفير بيئة صحية للقاطنين في مدينة
الجبيل الصناعية حيث أن المسطحات الخضراء
تساهم بشكل كبير في تقليل اآلثار البيئية
السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-645

إدارة األزمات وتطوير
أنظمة الحماية األمنية
بالجبيل الصناعية

•تشمل هذه المبادرة تطوير برنامج متكامل إلدارة
األزمات والكوارث بما في ذلك تطوير اإلجراءات
وتوفير الموارد المالية والبشرية وتطوير أنظمة
الحماية االمنية ورفع مستوى السالمة بمدينة
الجبيل الصناعية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•توفير البنية التحتية والـنظمة والتطبيقات
والبرامج لتقنية المعلومات وتحويل مدينة
الجبيل الصناعية لمدينة ذكية من حيث
الخدمات والتسهيالت التي تسعى لجذب
الصناعات التحويلية والتكاملية وإيجاد بيئة
مهنية تنافسية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-64٨

التحول الرقمي لمدينتي
الجبيل ورأس الخير

•الحكومة اإللكترونية تطوير البنية التحتية لتقنية
المعلومات ،وتنفيذ وتطوير األنظمة والتطبيقات
والبرامج ،وتوفير األجهزة ،وتوظيف التقنيات،
وتطوير العمليات والممارسات ،و الربط مع الشركاء
داخل وخارج المدن الصناعية لتقديم خدمات
ميسرة وآمنة ومتكاملة.
حكومية إلكترونية
ّ
وذلك للتحول إلى المدن الذكية والتي تتطلب
إيجاد بنية اتصاالت وتقنية معلومات مشتركة ،و
منصة مفتوحة ( ،)Open Platformوأنظمة وأجهزة
ّ
وعناصر ذكية ،وبيانات مفتوحة (،)Open Data
واإلفادة منها لتحسين نوعية الحياة وكفاءة
العمليات والخدمات ،وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص
واألفراد لالبتكار والتطوير وصوالً لمدن ذكية
مستدامة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•تدار عقود التشغيل والصيانة (عقود
الخدمات) بالطريقة التقليدية (مواد+عمالة)
حيث تتركز اغلب أعمال التشغيل والصيانة
على الصيانة التصحيحية وليست الوقائية،
إضافة إلى تزايد عدد األصول بحجم يفوق
االزدياد المتوقع في االنفاق التشغيلي،
مما يؤدي إلى تناقص كفاءة وفعالية
األداء ،حيث من المتوقع ارتفاع الطلب على
التمويل التشغيلي حتى عام  .2030من
المتوقع احصائيا ان تمكن المبادرة من خفض
استهالك الطاقة ،ورفع مستوى الخدمة
ورضى المستخدم ،ورفع في كفاءة اإلنفاق
التشغيلي حتى عام .2030

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-64٩

التحول إلى إدارة األصول
بالجبيل الصناعية

•إعادة هيكلة اعمال التشغيل الصيانة بتبني
مبدأ إدارة األصول في التشغيل والصيانةAsset
 ، Managementعبر القيام بتحليل وقياس اداء
اعمال التشغيل والصيانة وتبني أفضل الممارسات،
مما يؤدي إلى رفع كفاءة وفعالية األداء وتبني
مؤشرات أداء لكل نظام في كل اصل في كل
مرفق ،وربط قواعد بيانات االصول ببرامج الصيانة
وادارة االداء ونظم المعلومات الجغرافية ،ومركز
ادارة االصول ،وتفعيل الصيانة الذكية باستخدام
البرامج والتقنيات التي تتيح التحكم واالدارة عن بعد
بالتوافق مع اطار العمل الخاص بأفضل ممارسات
ادارة االصول ISO55000

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•تنمية الكوادر البشرية الوطنية لتواكب
متطلبات سوق العمل في المجاالت
الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية من
خالل توسعة مرافق الكليات والمعاهد
واستكمالها لرفع الطاقة االستيعابية
وتوفير التخصصات المطلوبة واالعتمادات
األكاديمية بالمدن الصناعية حسب احتياجات
سوق العمل مما يستوجب استحداث وظائف
جديدة لتلبية االحتياج

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٥5

تجهيز وتطوير الكليات
والمعاهد بالجبيل
الصناعية

•توسعة مرافق الكليات والمعاهد واستكمالها
لرفع الطاقة االستيعابية وتوفير التخصصات
المطلوبة واالعتمادات األكاديمية بالمدن الصناعية
حسب احتياجات سوق العمل بمدن الهيئة الملكية،
واستكمال مشاريع كلية الجبيل الجامعية التي
ستستوعب ( )18000طالب وطالبة  ،حيث يجري حالي ًا
إنشاء أجزاء من المشروع والتي تعتمد بشكل
مباشر على المراحل المتبقية بهذه المبادرة مثل
(محطة التبريد المركزية  ،ومركز االعاشة ومركز
البيانات وإسكان الطالبات) الستكمال تشغيل الكلية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•يعتبر وجود مطار بمدينة الجبيل الصناعية
عنصر أساسي ومباشر في تطوير وسائل
المواصالت بمدينتي الجبيل وراس الخير
الصناعيتين ويعتبر كذلك قيمة مضافة
ستساهم بشكل مباشر في رفع مستوى
بيئة االستثمار واالرتباط مع المراكز الصناعية
واالقتصادية االخرى واستقطاب المستثمرين
المحليين واالجانب ،مما سينعكس بشكل
إيجابي على االستثمار والتنافسية
والخدمات المقدمة لقاطني وزوار مدن
الهيئة الملكية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٥٧

تشغيل مطار الجبيل
الصناعية تجاري ًا

•تأهيل الصاالت القائمة واالستفادة من المدرج
وبرج المراقبة الذين تم تأهيلهما مؤخرا لخدمة
وتشغيل المطار بخدمات جزئية لخدمة قطاع
األعمال واالستخدام التجاري المحدود إلى أن
يتم إنشاء صاالت جديدة بالجهة الشرقية لفصلها
عن االستخدام غير المدني بحيث يشغل بشكل
كامل لخدمة الساكنين وقطاع األعمال في الجبيل
الصناعية ورأس الخير والمناطق المحيطة بها
ودعم قطاع الشحن الجوي واالستفادة من ميزات
المدينة النسبية في الصناعة لتأسيس منطقة
صيانة الطائرات (حسب توصية هيئة الطيران)

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•تساهم المبادرة في جذب السكان بنشاطات
تنموية مستدامة تحد من الهجرة إلى المدن
االخرى وتساعد على االستقرار والتنمية
االجتماعية واالقتصادية ،زودت المبادرة
بالمرافق والخدمات التي تحقق االهداف
التنموية وتحتوي على المساجد والمدارس
والمستوصفات والمرافق الثقافية
االجتماعية والساحات والحدائق والمباني
االدارية حتى تتمكن الهيئة الملكية من
تقديم برامج تنموية يستطيع السكان من
خاللها اكتساب مهارات وممارسة نشاطات
تمكنهم من العمل والمساهمة في
تنمية مجتمعهم وتوفير بيئة سكنية تعزز
العالقات االجتماعية بين السكان.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٦5

تطوير وتجهيز وتأهيل
المرافق العامة
وتشغيلها والمحافظة
عليها بالجبيل الصناعية

•المبادرة تمكن الهيئة الملكية من تلبية االحتياجات
األساسية المرتبطة بالحياة المعيشية والتنمية
المستدامة من خدمات تعليمية وصحية وخدمات
اجتماعية وثقافية وترفيهية ومرافق حكومية
وشبكة النقل العام وتشغيلها والمحافظة عليها

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•إيجاد بيئة مناسبة إلنشاء وتجهيز التجهيزات
االساسية لمجمعات صناعة السيارات وتوفير
مواقع مطورة بالتجهيزات االساسية
لمجمعات صناعة السيارات بمدينة الجبيل
الصناعية ويتوقع ان تكون المبادرة حجر
االساس في توفير احتياج المملكة من
السيارات على المدى الطويل.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-٧٥5

تطوير البنية االساسية
لمدينة السيارات بالجبيل
الصناعية

•تشمل الدراسات الفنية واالستشارية وإنشاء
التجهيزات االساسية لمجمعات صناعة السيارات ،
حيث ُعهد للهيئة الملكية بالجبيل حسب التوجيهات
بهذا الخصوص تنفيذ المبادرة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•تمكن أهمية المبادرة في تلبية احتياجات
المستثمرين من العاملين بالصناعات
والقطاعات االخرى بمدينة الجبيل الصناعية
فيما يخص السكن ،حيث تعتبر برامج اإلسكان
التي توفرها الشركات الصناعية للموظفين
من أهم العناصر الداعمة الستقطاب كوادر
ذات كفاءة عالية للعمل بالمدن الصناعية
مما سيحقق بدوره اإلستقرار االجتماعي
والوظيفي.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٦٠

تطوير المناطق السكنية
بالجبيل الصناعية

•اعمال الدراسات الهندسية والمشاريع اإلنشائية
إلعداد وتطوير المواقع والتجهيزات األساسية
والطرق والخدمات للمناطق السكنية لتلبية
الطلب المتنامي على الوحدات السكنية ،وتأتي
المبادرة ضمن خطة تخصيص وجدول زمني منسق
مع القطاع الخاص المطور للمستوى الثاني من
التطوير الذي بدأ فعليا بالتطوير

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•توفير بيئة صحية للقاطنين في مدينة
الجبيل الصناعية حيث أن المسطحات الخضراء
تساهم بشكل كبير في تقليل اآلثار البيئية
السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٤٣

تنمية وحماية البيئة
بالجبيل الصناعية

•وتشمل تطوير التجهيزات األساسية لألنظمة
البيئية وتطوير االنظمة والتشريعات وتطوير
الرقابة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء
والتشجير لتخفيض نسبة الكربون ومعالجة النفايات
واعادة تدويرها لتحقيق االستدامة بمدينة الجبيل
الصناعية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•تلبية الحاجة إلى السكن لموظفي الصناعات
والهيئة الملكية وبعض الفئات االخرى
العاملة في المدينة مما يساهم في
استقطاب الكفاءات الوظيفية العالية
بالمدن الصناعية السيما بالمناطق البعيدة
والنائية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٧٦

توفير الوحدات السكنية
بالجبيل الصناعية

• تعمل المبادرة على توفير الوحدات السكنية
بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات الساكنين بالمدينة
من موظفي الصناعات وموظفي الهيئة الملكية
بالجبيل الصناعية وبعض الفئات األخرى العاملة في
المدينة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•تلبية الحاجة إلى السكن لموظفي الصناعات
والهيئة الملكية وبعض الفئات االخرى
العاملة في المدينة مما يساهم في
استقطاب الكفاءات الوظيفية العالية
بالمدن الصناعية السيما بالمناطق البعيدة
والنائية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٨٦

مركز المعارض التجارية
بالجبيل الصناعية

•إنشاء معارض ومحالت تجارية كبيرة ومتنوعة
ومجمع تجاري مغلق يخدم جميع فئات المجتمع
لتلبية احتياجات المدينة وتوفير بيئة استثمارية
جاذبة للمدينة واالستغالل االفضل للمواقع على
مداخل المدينة .وتقدر المساحة االجمالية للمنطقة
( )72هكتار.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بالجبيل

•لمواجهة التحديات االمنية التي تواجهها
المدينة السيما مع ازدياد عدد الصناعات
والتوسع الصناعي بالمدينة واحتوائها
على مواد شديدة الخطورة الذي يتطلب
خطة ومرافق وتجهيزات وموارد إلدارة
االزمات والكوارث-ال سمح الله -وان تطابق
المواصفات العالمية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٤٦

إدارة األزمات وتطوير
أنظمة الحماية االمنية
برأس الخير الصناعية

•تشمل هذه المبادرة تطوير برنامج متكامل إلدارة
األزمات والكوارث بما في ذلك تطوير اإلجراءات
وتوفير الموارد المالية والبشرية وتطوير أنظمة
الحماية والمرافق االمنية ورفع مستوى السالمة
بالمدينة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية برأس الخير

•توفير بيئة صحية للقاطنين في مدينة أس
الخير حيث أن المسطحات الخضراء تساهم
بشكل كبير في تقليل اآلثار البيئية السلبية
الناتجة عن العمليات الصناعية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٧٢

تنمية وحماية البيئة برأس
الخير الصناعية

•وتشمل تطوير التجهيزات األساسية لألنظمة البيئية
وتطوير االنظمة والتشريعات وتطوير الرقابة
البيئية وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير
لتخفيض نسبة الكربون ومعالجة النفايات واعادة
تدويرها لتحقيق االستدامة بمدينة رأس الخير
الصناعية ،حيث ستعمل المبادرة على تشجير
المنطقة الصناعية وتصريف المياه المعالجة
حسب الخطة العامة للمدينة ،وإنشاء مصبات قناة
الصرف لمياه التبريد بمياه البحر الراجعة بالمنطقة
الصناعية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية برأس الخير

•تمكن أهمية المبادرة في تلبية احتياجات
المستثمرين من العاملين بالصناعات
والقطاعات االخرى بمدينة راس الخير
الصناعية فيما يخص السكن  ،حيث تعتبر
برامج اإلسكان التي توفرها الشركات
الصناعية للموظفين من أهم العناصر
الداعمة الستقطاب كوادر ذات كفاءة عالية
للعمل بالمدن الصناعية مما سيحقق بدوره
االستقرار االجتماعي والوظيفي.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٦١

تطوير المناطق السكنية
لرأس الخير الصناعية

•تطوير الموقع وإنشاء التجهيزات األساسية
والطرق والخدمات والمرافق للمناطق السكنية
بالجبيل الصناعية لخدمة مدينة رأس الخير

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية برأس الخير

•تساهم المبادرة في جذب السكان بنشاطات
تنموية مستدامة تحد من الهجرة إلى المدن
االخرى وتساعد على االستقرار والتنمية
االجتماعية واالقتصادية ،زودت المبادرة
بالمرافق والخدمات التي تحقق االهداف
التنموية وتحتوي على المساجد والمدارس
والمستوصفات والمرافق الثقافية
االجتماعية والساحات والحدائق والمباني
االدارية حتى تتمكن الهيئة الملكية من
تقديم برامج تنموية يستطيع السكان من
خاللها اكتساب مهارات وممارسة نشاطات
تمكنهم من العمل والمساهمة في
تنمية مجتمعهم وتوفير بيئة سكنية تعزز
العالقات االجتماعية بين السكان.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٦6

تطوير وتجهيز وتأهيل
المرافق العامة
وتشغيلها والمحافظة
عليها لرأس الخير الصناعية

• هذه المبادرة تمكن الهيئة الملكية من تلبية
االحتياجات األساسية المرتبطة بالحياة المعيشية
والتنمية المستدامة من خدمات تعليمية وصحية
وخدمات اجتماعية ودينية وثقافية وترفيهية
ومرافق حكومية وشبكة النقل العام.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية برأس الخير

•تكمن أهمية هذه المبادرة في توفير
منطقة مجهزة بالخدمات للصناعات
التحويلية وجاذبة لالستثمارات الصناعية
المحلية والعالمية ،حيث أن تطوير التجهيزات
األساسية للمناطق الصناعية سيعمل على
استقطاب االستثمارات الصناعية وتلبية
الطلب الحالي على االستثمار بهذا المجال
والتي سيكون مردودها االستثماري عالي
جدا .

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٧١

تنمية الصناعات التحويلية
ذات القيمة المضافة
برأس الخير الصناعية

•أعمال الدراسات واالستشارات والخدمات الهندسية
والتصاميم و المشاريع االنشائية التي تتضمن
مشاريع اعداد وتطوير الموقع وإنشاء التجهيزات
االساسية والطرق والخدمات والمرافق لمناطق
الصناعات األساسية والتحويلية والمساندة
للصناعات التعدينية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية برأس الخير

•تلبية الحاجة إلى السكن لموظفي الصناعات
والهيئة الملكية وبعض الفئات االخرى
العاملة في المدينة مما يساهم في
استقطاب الكفاءات الوظيفية العالية
بالمدن الصناعية السيما بالمناطق البعيدة
والنائية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٧٩

توفير الوحدات السكنية
لمدينة رأس الخير
الصناعية

• تعمل المبادرة على توفير الوحدات السكنية
بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات الساكنين بالمدينة
من موظفي الصناعات وموظفي الهيئة الملكية
وبعض الفئات األخرى العاملة في مدينة الجبيل
الصناعية لخدمة مدينة رأس الخير

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية برأس الخير

•توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من
خالل تقديم وتوطين الخدمات وإنشاء البنية
التحتية لقطاع الصناعات البحرية والتعدينية
في مدينة رأس الخير الصناعية حيث
سينتهي التطوير للموقع وبدأ التخصيص
للصناعات البحرية والتعدينية بالعام 2023م
والبدء بتحقيق االثار االقتصادية للمبادرة
من استثمارات للقطاع الخاص واستحداث
وظائف و تحقيق إيرادات علم ًا بان المبادرة
ذات عالقة بمجمع الملك سلمان العالمي
للصناعات البحرية براس الخير الصناعية
الواقع شرق منطقة المبادرة.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-٠٣٧

تطوير التجهيزات
األساسية للصناعات
البحرية والتعدينية برأس
الخير الصناعية

•يتكون المشروع من اعداد الدراسات البيئة
والتصميمية والهندسية والمسح الميداني واعداد
الموقع الخاص للصناعات البحرية والتعدينية
بمنطقة رأس الخير وإنشاء التجهيزات االساسية
والخدمات المساندة للصناعات البحرية والتعدينية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية برأس الخير

•إن تطوير الكليات والمعاهد ورفع الطاقة
االستيعابية وتطوير البرامج األكاديمية بها
يساهم في تطوير مخرجات التعليم وتوفير
الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين
بالمدن

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٥٦

تجهيز وتطوير الكليات
والمعاهد بمدينة ينبع
الصناعية

•توسعة مرافق الكليات والمعاهد والمراكز
واستكمالها لرفع الطاقة االستيعابية لتلبية الطلب
المتزايد من الصناعة وتوفير التخصصات المطلوبة
المعتمدة على المعايير العالمية واالعتمادات
األكاديمية بمدينة ينبع الصناعية حسب احتياجات
سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم
على سبيل المثال الشراكة مع معهد نيفادا للحريق
لتقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة للتدريب
التخصصي في السالمة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•تهدف المبادرة إلى مواكبة التوسع في
المنطقة الصناعية وذلك بتجهيز البنية
التحتية للمناطق السكنية الجديدة لتستوعب
الطلب على الوحدات السكنية والخدمات
المرتبطة بها لتكتمل منظومة البيئة
االستثمارية الجاذبة والتنافسية ولدعم
جاذبية المدينة التنافسية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٥٩

تطوير التجهيزات
األساسية للمناطق
السكنية بمدينة ينبع
الصناعية

•البيئة االستثمارية بالمدينة تعتمد على تقديم
خدمات متكاملة للصناعات واالنشطة االقتصادية
المختلفة بالمدينة وبالتالي يعتبر تطوير المنطقة
السكنية لمواكبة النمو الصناعي واالقتصادي احد
الركائز االساسية لتحقيق تنافسية وجاذبية المدينة
لالستثمارات كما انها تعتبر مصدر جيد إليرادات
الهيئة الملكية المباشرة وتتضمن اعمال تطوير
التجهيزات االساسية للمناطق السكنية اعداد
الدراسات والخدمات الهندسية والتصاميم وتنفيذ
المشاريع االنشائية التي تتضمن اعداد وتطوير
الموقع وإنشاء التجهيزات االساسية والطرق
الرئيسية وشبكات التوزيع الرئيسية والخدمات
والمرافق للمناطق السكنية والتي يقدر مساحة
المناطق المطورة بحلول عام 2020م ( 2000هكتار).

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•تساهم هذه المبادرة في تقديم الحلول
العلمية المبتكرة للمشاكل التي يواجهها
القطاع الصناعي بمدينة ينبع الصناعية
وجازان االقتصادية بحيث يتم ربط العملية
التعليمية بالمشاكل الصناعية مما يزيد
من جودة مخرجات التعليم وصقل مهارات
الطالب وأعضاء هيئة التدريس وتقديم
منفعة في المقابل للقطاع الصناعي أيض ًا
يتم تقديم حلول علمية لزيادة وتنويع
االنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة وزيادة
المحتوى المحلي وبالتالي تحويل البحوث
التطبيقية إلى مشاريع حقيقية ذات منتج،
مما يدعم االقتصاد المعرفي  ،ويمكن
أن يتم إعطاء هذه المبادرة صبغة تجارية
مستقبالً مما يوجد مصادر دخل جديدة.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-٦٦٢

تطوير مراكز اإلبداع
واالبتكار بمدينة ينبع
الصناعية

•إنشاء مراكز متخصصة لإلبداع واإلبتكار تقوم على
تكامل المنتجات وتحويل البحوث التطبيقية إلى
منتجات تساهم بنقل التقنية وتكوين قاعدة عريضة
لالقتصاد المعرفي في المجاالت التالية -1 -معمل
المواد المتقدمة -2مركز الطاقة المتجددة  -3مركز
التصنيع  -4مركز نقل التقنية  -5مركز الحاضنات.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•تخفيض التكاليف رأس المالية إلنشاء محطات
توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لتلبية الطلب
على الطاقة الناشئة عن نمو االستثمارات
في مدينة ينبع الصناعية في منطقة
الواجهة البحرية ومركز المدينة ،تخفيض
التكاليف رأس المالية على استثمارات
القطاع الخاص في وحدات تبريد تقليدية مما
يزيد جاذبية االستثمار.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-٦٥٤

تبريد المناطق بمركز
المدينة والواجهة البحرية
بمدينة ينبع الصناعية
()district cooling

•تعظيم االستفادة من االصول القائمة لشبكة
االتصاالت بمدينة ينبع الصناعية بعد تطويرها
لتقديم العديد من التطبيقات التقنية الحديثة
لتعزيز مكانة مدينة ينبع الصناعية التنافسية لتوفير
حلول تقنية متطورة للتجمعات الصناعية وزيادة
جودة الحياة للمقيمين بمدينة ينبع الصناعية.
هذه المبادرة ستقدم أحدث ما توصلت اليه
التقنيات الحديثة من خدمات االتصاالت وتقنية
المعلومات والتي تشكل قيمة مضافة إلدارة
المدينة ( الهيئة الملكية بينبع ) والمستخدمين
النهائيين ( المستثمرين  ،السكان) وهذه الخدمات
على سبيل المثال ال الحصر تقديم خدمات االتصاالت
الحديثة والسريعة ،تقديم تطبيقات التلفزيون
التفاعلي  ،توفير مركز عمليات موحد للتحكم
والمراقبة بشبكة االشارات المرورية  ،شبكة
كاميرات المراقبة االمنية  ،شبكة التحكم بالمياه
والصرف الصحي  ،شبكة التحكم بمياه الري  ،شبكة
التحكم بالحساسات التقنية للمباني واالصول
وغيرها من الخدمات التقنية الحديثة والتي تهدف
لرفع كفاءة العمليات التشغيلية و المحافظة على
استهالك الطاقة وتقليل الهدر.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•المحافظة على البيئة والحد من اآلثار
الجانبية للتوسع الصناعي للتأكد من عدم
اإلضرار بالبيئة والصحة العامة

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-19-17b-668

تطوير وتنمية وحماية
البيئة بمدينة جازان
للصناعات األساسية
والتحويلية

•تطوير التجهيزات األساسية لألنظمة البيئية وتطوير
االنظمة والتشريعات وتطوير الرقابة البيئية وزيادة
المسطحات الخضراء والتشجير لتخفيض نسبة
الكربون ومعالجة النفايات واعادة تدويرها لتحقيق
االستدامة بمدينة جازان للصناعات التحويلية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بجازان

•تعمل الهيئة الملكية على تطوير االنظمة
والتشريعات وتطوير الرقابة البيئية وعمل
التجهيزات االساسية الالزمة لتحقيق
االستدامة بمدن الهيئة الملكية الصناعية
والتي تعتبر متطلب أساسي للمواطن
والمستثمر بمدينة ينبع الصناعية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-٦٦٩

تطوير وتنمية وحماية
البيئة بمدينة ينبع
الصناعية

•تطوير التجهيزات األساسية لألنظمة البيئية وتطوير
االنظمة والتشريعات وتطوير الرقابة البيئية وزيادة
المسطحات الخضراء والتشجير لتخفيض نسبة
الكربون ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإنشاء
مصنع السماد الطبيعي ومعالجة النفايات واعادة
تدويرها لتحقيق االستدامة بمدن الهيئة الملكية
الصناعية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•توطين صناعة المطاط  -جلب التقنية -
تشجيع االستثمار الذي يهدف إلى انتاج
منتجات مطاطية لالستخدام الصناعي
والنقل والبناء كمنتجات بديلة للمواد
المستوردة.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٧4

توطين صناعة المطاط
بمدينة ينبع الصناعية

542

الوصف

•تعمل الهيئة الملكية بينبع بالشراكة مع وزارة
البترول والثروة المعدنية وسابك واكسون موبيل
والبرنامج الوطني لتطوير البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية تطوير مجمع صناعة المطاط
بمدينة ينبع الصناعية وذلك لزيادة القيمة المضافة
على الموارد الطبيعية للمملكة ،حيث يتم انتاج
المطاط الصناعي والكربون االسود (المادتين
االساسيتين لصناعة المطاط) من منشآت سابك
واكسون موبيل كما تم إنشاء وتشغيل معهد
المطاط وذلك لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية
الالزمة للعمل في هذه االستثمارات الصناعية
المستقبلية .وتتكون هذه المبادرة من توطين
صناعات مختلفة الحجم وهما فئتان -
مجمع صناعة االطارات بحجم  7مليون إطار سنويالتغطية متطلبات السوق المحلي ومنطقة الشرق
االوسط.
مجمع للصناعات المطاطية التحويلية ذاتالمنتجات النهائية والتي تستهلك في السوق
المحلي وتشمل المنتجات المطاطية المتعلقة
بالصناعات النفطية والبتروكيماوية باإلضافة إلى
المنتجات المتعلقة بصناعات التعدين ومنتجات
متعلقة بقطع غيار السيارات .و نظرا لحساسية
الصناعات القائمة بالمملكة لجودة هذه المنتجات
قام فريق العمل المشترك باستقطاب العديد
من الشركات العالمية المتخصصة والتي توفر
حاليا منتجاتها للصناعات المستهدفة وذلك
لضمان الجودة ،اال ان جدوى إنشاء هذه الصناعات
المتخصصة لها حساسية عالية للتكاليف رأس
المالية وكميات االنتاج لذا فإن استقطاب هذه
الصناعات يتم من خالل ممكنات ( )Plug&Playلزيادة
جاذبية الفرصه للمستثمرين وتوطين التقنية وخلق
فرص عمل للكوادر التي تم تدريبها وتأهيلها.
ويشتمل مجمع الصناعات المطاطية التحوويلية
على مصنع لمزج المواد االولية حيث تم االتفاق
مع أكبر الثالث شركة متخصصة في هذا االطار
وصناعات تحويليه اخرى تستخدم منتجات مصنع
مزج المطاط كلقيم لتنتج مواد تحويلية وتم
تخصيص منطقة لهذا المشروع وإنشاء مباني
تصنيع جاهزة وتأجيرها على المستثمرين في
المجمع وتم التنسيق مع الشريك التكنولوجي
لمصنع مزج المطاط إلنشاء مبنى مجهز بالتقنية
حسب متطلباته وتم طرح مشروع مباني التصنيع
الجاهزة تحت اجراءات الترسية الستقطاب
وتمكين صناعات المطاط والمنتجات المرتبطة بها
وتستهدف المبادرة إلى تعظيم االستفادة من
الخامات المنتجة من الصناعات القائمة بالمدينة
وتحويلها لمنتجات نهائية تستهدف السوق
المحلي واالسواق العالمية.

الجهة المسؤولة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

األثر المتوقع

•إن توفير االحتياجات االساسية للسكان
كالوحدات السكنية المالئمة لتغطي جميع
شرائح المجتمع تساهم في رفع المستوى
المعيشي لهم وتعزز االستقرار االجتماعي
(االمن االجتماعي) ويزيد من اإلنتاجية
(كفاءة االقتصاد) ويساهم في توفير بيئة
استثمارية جاذبة وتنافسية.

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-19-17b-677

توفير الوحدات السكنية
بمدينة جازان للصناعات
األساسية والتحويلية

•تفتقر المدينة حاليا للوحدات السكنية علما بأن
البيئة االستثمارية بالمدينة تعتمد على تقديم
خدمات متكاملة للصناعات واالنشطة االقتصادية
المختلفة بالمدينة وبالتالي يعتبر تطوير المنطقة
السكنية لمواكبة النمو الصناعي واالقتصادي احد
الركائز االساسية لتحقيق تنافسية وجاذبية المدينة
لالستثمارات كما انها تعتبر مصدر جيد إليرادات
الهيئة الملكية المباشرة و يقدر الطلب بحوالي
 5825وحدة سكنية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بجازان

•تعمل الهيئة الملكية على تطوير االنظمة
والتشريعات وتطوير الرقابة البيئية وعمل
التجهيزات االساسية الالزمة لتحقيق
االستدامة بمدن الهيئة الملكية الصناعية
والتي تعتبر متطلب أساسي للمواطن
والمستثمر بمدينة ينبع الصناعية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٧8

توفير الوحدات السكنية
بمدينة ينبع الصناعية

•تعمل المبادرة على تلبية الطلب الحالي
والمستقبلي على الوحدات السكنية بمختلف
أنواعها لتلبي جميع فئات المجتمع بمدينة ينبع
الصناعية وذلك بعدة أساليب منها مشاركة القطاع
الخاص ويقدر الطلب بحولي =  10,563وحدة سكنية
وسيتم تمويل إنشاء ( )5800وحدة سكنية من قبل
القطاع الخاص.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•إيجاد حل مالئم إلدارة شبكة الغازات
للمحافظة على معايير السالمة واالستخدام
األمثل لألراضي و حفظ الطاقة وتخفيض
التكاليف الرأس مالية عبر إيجاد خدمات
مشتركة لتبادل المنافع العمليات التشغيلة
مع إيجاد إيرادات إضافية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-680

شبكة الغازات الصناعية
و تأجير ممرات انابيب
الصناعات بمدينة ينبع
الصناعية

•يهدف إلى المحافظة على أعلى معايير السالمة
لشبكة أنابيب المواد البترولية والبتروكيماوية
من خالل برنامج اإلشراف والصيانة الذي تقوم به
الهيئة الملكية وتقوم بتغطية النفقات من خالل
تطبيق ايجار ممرات الخدمات الصناعية  ،ويتوقع أن
توفر الهيئة الملكية إيرادات إضافية و فرص عمل
مع محافظتها على الهدف األساسي من المبادرة
كما يهدف المشروع إلى تبادل منفعة الغازات بين
الصناعات مثل غاز الهيدروجين مما يساهم في
حفظ الطاقة وتخفيض استهالك مياه العمليات
لدى الشركات.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•إيجاد حل إلعادة استثمار عائدات األصول
المستردة لتمويل مشاريع ذات عائد مجزي
والمحافظة على أداء مالي احترافي
للتدفقات النقدية للهيئة الملكية.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-65١

الصندوق االستثماري
السترداد التكاليف

•االستثمار في صندوق تدوير التكاليف المستردة
من األصول لغرض تمويل مشاريع جديدة بالمدينة
الصناعية واستمرارية و استدامة التنمية و يعتبر
الصندوق اإلستثماري أحد أهم الحلول إلستمرار
تطوير المشاريع ذات العائد المجزي في مدن
الهيئة الملكية بدون الحاجة لطلب ميزانيات لتمويل
هذه المشاريع باإلضافة إلى المساهمة في دعم
نفقات الهيئة الملكية التشغيلية على المدى
المتوسط والبعيد و يعطي الفرصة إلستغالل
األصول المتاحة مع األخذ بعين اإلعتبار تقليل
المخاطر ألقل قدر ممكن وزيادة العائدات ألعلى
قدر وسيتم تكوين هيكل الصندوق بناء على هذه
األهداف .من أهم الصناديق المماثلة و التي
تدعم التنمية صندوق سنغافورة ،ومؤسسة دبي
لإلستثمارات الحكومية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -المركز الرئيس

•تخفيض التكاليف رأس المالية و التشغيلية
على القطاع الخاص عبر إنشاء خدمات تخزين
مشتركة و زيادة إيرادات الهيئة الملكية من
خالل تأجير الخزانات.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-650

الخزن المشترك ISO TANK
 SHAREDبمدينة ينبع
الصناعية

•اقامة شراكة مع القطاع الخاص إلنشاء خزانات
للسوائل الكيماوية والمشتقات البترولية  ،يساهم
في سرعة النقل من و إلى الميناء و توفير الخدمة
النوعية للصناعات تخفض تكاليف النقل و الوقود
والحركة المرورية و تعتبر خزانات السوائل عنصر
أساسي للعديد من الصناعات و يتطلب إنشائها لكل
مشروع على حده تكاليف رأسمالية عالية ويعتبر
الحل األمثل و األكثر جاذبية لالستثمار وضع التكاليف
في التكلفة التشغيلية مما يعد مناسب ًا لطبيعة
عمل العديد من المصانع كما تجدر اإلشارة إلى
انه يجري تنفيذ مشروع مماثل بين شركة سابك
وشركة نوفاك في الجبيل و يقترح أن يتم تنفيذ
هذه المبادرة مع شركة سابك ساب تانك في ينبع
و شركة الفرابي للبتروكيماويات`.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•تهدف المبادرة لتطوير استثمارات مدينة
جازان للصناعات األساسية والتحويلية
وذلك بتجهيز البنية التحتية للمناطق
السكنية الجديدة لتستوعب الطلب على
الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة بها
لتكتمل منظومة البيئة االستثمارية الجاذبة
والتنافسية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-19-17b-6٥٨

تطوير التجهيزات
االساسية للمناطق
السكنية بمدينة جازان
للصناعات األساسية
والتحويلية

•يتم حاليا تطوير استثمارات تتجاوز في مجملها
 70مليار ريال لمدينة جازان االقتصادية للعديد
من االستثمارات الصناعية والتجهيزات الرئيسية
بالمدينة اال ان المنطقة السكنية للمدينة لم يتم
البدء بتطويرها لتواكب االحتياجات بالمدينة ،االمر
الذي يتطلب سرعة البدء في تنفيذ مشاريع تطوير
المنطقة السكنية والتي تضمنت اعداد الدراسات
والخدمات الهندسية وتنفيذ المشاريع االنشائية
وتطوير المواقع وإنشاء التجهيزات االساسية
والطرق والخدمات والمرافق العامة للمناطق
السكنية الستيعاب االحتياجات السكنية الحالية
والمستقبلية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بجازان

•االحتياج الفعلي للتجهيزات االساسية
للمنطقة الصناعية لرفع جاهزية وتنافسية
مدينة جازان االقتصادية لجذب االستثمارات
الجديدة المحلية والعالمية لتكون بيئة
استثمار خدمية منافسة

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٨٤

مرفأ الصناعات التعدينية
بمدينة ينبع الصناعية

•تنمية قطاع الصناعات التعدينية بالمملكة يتطلب
تطوير مرافق لوجستية متخصصة تدعم تطوير
الصناعات التعدينية وتمكن المملكة من االستفادة
من موقعها الجغرافي وتحقيق مكاسب سريعة
لالقتصاد الوطني وتنمية تجارة الخامات التعدينية
بالمملكة مما يساهم في تشجيع القطاع الخاص
على االستثمار فب استخراج الثروات المعدنية
المحلية وذلك من خالل تطوير مرفأ اقليمي لتوزيع
الخامات التعدينية ذو قدرة الستيعاب الناقالت
العمالقة الستقبال الخامات واعادة توزيعها في
المنطقة وحول العالم.
كما سيعزز المشروع الجدوى االقتصادية
للشبكة الوطنية للسكك الحديدية ويدعم تحول
المملكة لمركز عالمي للخدمات اللوجستية ويعزز
اقتصاديات منطقة االستيراد واعادة التصدير
(المنطقة االقتصادية الخاصة) بمشروع مركز ينبع
للخدمات اللوجستية المتعددة .لذا فإن المبادرة
تركز على الخدمات اللوجستية للصناعات التحويلية
القائمة بمدينة ينبع الصناعية والمناطق المجاورة
للمدينة مما يعزز جذب المزيد من االستثمارات في
الصناعات التعدينية وتصدير المنتجات والخامات.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•يساعد االستثمارات الصناعية على المستوى
والوطني والعالمي وتنويع مصادر الدخل
الوطني .باإلضافة إلى ذلك تم تخصيص
مواقع مؤقتة بناء على رغبة المستثمرين
في مجال الخدمات اللوجستية باإلضافة
للمستثمرين المتواجدين لتقديم مثل هذه
الخدمات حاليا وذلك لعدم جاهزية المنطقة
المخصصة لمركز الخدمات اللوجستية إلى أن
يتم عمل التجهيزات األساسية .كما سيعزز
موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي
خاصة مع مبادرة المملكة لالنضمام التفاقية
طريق الحرير

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

546

547
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٦٣

مركز الخدمات اللوجستية
المتعددة بمدينة ينبع
الصناعية

548

الوصف

•قامت الهيئة الملكية بإعداد خطة اقتصادية
متكاملة من قبل استشاري عالمي ( )SRIلالستفادة
من المقومات االقتصادية الحالية والمستقبلية
لمدينة ينبع الصناعية بهدف زيادة النمو
االقتصادي بالمدينة ليتجاوز  %6.4سنويا  ،ومن أبرز
مبادرات الخطة االقتصادية تطوير مركز الخدمات
اللوجستية المتعددة بينبع والذي تم إعداد دراسة
جدوى اقتصادية لمكوناته وعناصره وخطة عمله
وجرى تنسيقها مع جميع الشركاء الرئيسيين من
جهات حكومية وصناعات وقطاع خاص وتعتمد
فكرة المركز على المقومات الحالية لحجم
الصادرات والواردات لمدينة ينبع الصناعية والفوائد
المتوقعة لجميع الشركاء وااليرادات المباشرة التي
ستحققها الهيئة الملكية جراء تطوير المركز على
مساحة ( )72مليون متر مربع من خالل  3مراحل
سيبلغ خاللها مجمل استثمارات القطاع الخاص
( )44مليار ريال مما سيعزز تنافسية مدينة ينبع
الصناعية كما سيحقق المركز تكامل بين الموانئ
الرئيسية على الساحل الغربي للملكة  ،باإلضافة
إلى أهمية المركز لمبادرة طريق الحرير البحري مع
جمهورية الصين حيث ستشكل منطقة االستيراد
وإعادة التصدير ضمن المركز فرصة حقيقية لتعزيز
تجارة المسافنة وتعزيز موقع المملكة كمركز
لوجستي عالمي خاصة وأن بمدينة ينبع الصناعية
أكبر االستثمارات الصينية بالمملكة .وتتضمن
المرحلة األولى لمبادرة مركز الخدمات اللوجستية
المتعددة قيام الهيئة الملكية بتطوير وعمل
التجهيزات األساسية لمركز الخدمات اللوجستية
المتعددة وتقوم شركة مرافق بتقديم الخدمات
الرئيسية للمنطقة من طاقة كهربائية والمياه
بأنواعها ويشمل المركز المركز الوطني للدراسات
اللوجستية ومحطة الحاويات ومنطقة لالستيراد
وإعادة التصدير ومراكز التجميع والمعالجة
الصناعية ومستودعات مبردة ومستودعات المواد
الكيمياوية وميناء جاف لبناء وإصالح السفن
والمناولة والربط بشبكة السكك الحديدية ومحطة
السكة الحديدية المرتبطة بموانئ الساحل الغربي.

الجهة المسؤولة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

األثر المتوقع

•يعتبر مشروع تحويل النفط إلى
كيماويات ( )OTCأكبر مشروع تحولي
في صناعة البتروكيماويات في المملكة
والشرق األوسط واالنتقال من الصناعات
البتروكيماوية المعتمدة على الغاز إلى
صناعة البتروكيماويات المعتمدة على النفط
 ،وسيساهم المشروع في تعزيز موقع
المملكة كأكبر منتجي البتروكيماويات كما
سيساهم في انتاج منتجات جديدة وزيادة
حجم انتاج الصناعات

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-٠٣٤

برنامج تطوير التكامالت
الصناعية بمدينة ينبع
الصناعية

•يعتبر مشروع تحويل النفط إلى كيماويات ()OTC
أكبر مشروع تحولي في صناعة البتروكيماويات
في المملكة والشرق األوسط واالنتقال من
الصناعات البتروكيماوية المعتمدة على الغاز إلى
صناعة البتروكيماويات المعتمدة على النفط ،
وسيساهم المشروع في تعزيز موقع المملكة
كأكبر منتجي البتروكيماويات كما سيساهم في
انتاج منتجات جديدة وزيادة حجم انتاج الصناعات بـ
 18مليون طن سنويا ويتميز المشروع بتوفيره لما
يزيد عن ( )15000وظيفة مباشرة وحجم استثمارات
عالي يتجاوز ( 136مليار ريال) .ويتضمن دور الهيئة
الملكية بينبع في هذا المشروع بتمكينه من خالل
توفير التجهيزات األساسية المالئمة والتي تتضمن
عمل التجهيزات األساسية في المنطقة باإلضافة
إلى تجهيز البنية التحتية من المرافق العامة
بواسطة القطاع الخاص (شركة مرافق) وتطويرها
إلنشاء مرافق صناعات تحويل النفط إلى كيماويات
والصناعات التكاملية األخرى ذات القيمة المضافة
وإعداد دراسات الجدوى المبدئية لتلك الصناعات.

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-19-17b-664

تطوير وتجهيز المرافق
العامة بمدينة جازان
للصناعات األساسية
والتحويلية

•هذه المبادرة تمكن الهيئة الملكية من تلبية
االحتياجات االساسية المرتبطة بالحياة المعيشية
والتنمية المستدامة من خدمات تعليمية وصحية
وخدمات اجتماعية ودينية وثقافية وترفيهية
ومرافق حكومية وتشغيلها والمحافظة عليها.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بجازان

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٦٧

تطوير وتجهيز وتأهيل
المرافق العامة
وتشغيلها والمحافظة
عليها بمدينة ينبع
الصناعية

•وهذه المبادرة تمكن الهيئة الملكية من تلبية
االحتياجات االساسية المرتبطة بالحياة المعيشية
والتنمية المستدامة من خدمات تعليمية وصحية
وخدمات اجتماعية ودينية وثقافية وترفيهية
ومرافق حكومية وتشغيلها والمحافظة عليها.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

550

الوصف

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

يعتبر مشروع تحويل النفط إلى كيماويات
( )OTCأكبر مشروع تحولي في صناعة
البتروكيماويات في المملكة والشرق األوسط
واالنتقال من الصناعات البتروكيماوية
المعتمدة على الغاز إلى صناعة
البتروكيماويات المعتمدة على النفط،
وسيساهم المشروع في تعزيز موقع
المملكة كأكبر منتجي البتروكيماويات كما
سيساهم في إنتاج منتجات جديدة وزيادة
حجم إنتاج الصناعات

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

•تحسين المستوى المعيشي والصحي
للمواطن وسيحقق ذلك استدامة البيئة
االستثمارية بمدن الهيئة الملكية وتمكينها
على جذب استثمارات محلية وعالمية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

•تمكين الصناعات التحويلية يدعم المحتوى
المحلي ويساهم في زيادة حجم االستثمار
وتنوع المنتجات.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٧٣

توطين صناعة الطاقة
المتجددة بمدينة ينبع
الصناعية

•توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة
حيث تتوفر المواد الخام الالزمة لذلك والصناعات
الرئيسية بالمملكة (بولي سيلكون ) وتعتبر هذه
الصناعات من الصناعات الجديدة التي تتماشى
مع اهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل
بالمملكة وتقليص االعتماد على النفط مما يشكل
فرصة وطنية لتوطين التقنية  ،لذا تم بالشراكة
مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة على
إعداد دراسات جدوى الستقطاب هذه الصناعات
وتم بالفعل استقطاب استثمارات صناعية لمدينة
ينبع الصناعية بحجم استثمار ( )595مليون ريال
وتستهدف المبادرة إلى استقطاب استثمارات
صناعية بإستثمارات تتجاوز ( )1500مليون ريال حتى
2025م ويتضمن دور الهيئة الملكية في هذه
المبادرة تطوير التجهيزات االساسية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•الحاجة إلى تطوير برنامج متكامل إلدارة
األزمات والكوارث يشتمل على االستعداد
والتدريب بما في ذلك تطوير اإلجراءات
وتوفير االدوات و الموارد المالية والبشرية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٤٧

إدارة االزمات وتطوير
أنظمة الحماية االمنية
بمدينة ينبع الصناعية

•تهدف المبادرة إلى تطوير برنامج متكامل إلدارة
األزمات والكوارث يشتمل على االستعداد والتدريب
بما في ذلك تطوير اإلجراءات وتوفير الموارد
أيضا إلى تطوير أنظمة
المالية والبشرية وتهدف ً
الحماية االمنية الحالية ورفع مستوى السالمة
بمدن الهيئة الملكية بأحدث التقنيات واالساليب.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•سيوفر التحول الرقمي وااللكتروني والمدن
الذكية التي ستوفرها الهيئة الملكية
بمدنها على رفع قدرة مدن الهيئة الملكية
وزيادة تنافسيتها على جذب االستثمارات
ورفاهية المواطن

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٨٣

مدينة ينبع الصناعية
الذكية

•تعظيم االستفادة من االصول القائمة لشبكة
االتصاالت بمدينة ينبع الصناعية بعد تطويرها
لتقديم العديد من التطبيقات التقنية الحديثة
لتعزيز مكانة مدينة ينبع الصناعية التنافسية لتوفير
حلول تقنية متطورة للتجمعات الصناعية وزيادة
جودة الحياة للمقيمين بمدينة ينبع الصناعية.
هذه المبادرة ستقدم أحدث ما توصلت اليه
التقنيات الحديثة من خدمات االتصاالت وتقنية
المعلومات والتي تشكل قيمة مضافة إلدارة
المدينة ( الهيئة الملكية بينبع ) والمستخدمين
النهائيين ( المستثمرين  ،السكان) وهذه الخدمات
على سبيل المثال ال الحصر تقديم خدمات االتصاالت
الحديثة والسريعة ،تقديم تطبيقات التلفزيون
التفاعلي  ،توفير مركز عمليات موحد للتحكم
والمراقبة بشبكة االشارات المرورية  ،شبكة
كاميرات المراقبة االمنية  ،شبكة التحكم بالمياه
والصرف الصحي  ،شبكة التحكم بمياه الري  ،شبكة
التحكم بالحساسات التقنية للمباني واالصول
وغيرها من الخدمات التقنية الحديثة والتي تهدف
لرفع كفاءة العمليات التشغيلية و المحافظة على
استهالك الطاقة وتقليل الهدر.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•االعتماد على الناتج المحلي الستدامة
الصناعات ونقل المعرفة  ،حيث أن االستهالك
المحلي الحالي يقدر بحوالي  %18من حجم
السوق العالمي للتحلية

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٧٥

توطين صناعة قطع الغيار
للصناعات األساسية
والتحلية بينبع الصناعية

•هي مبادرة تقودها الهيئة الملكية وتساهم في
إنجاحها وتحقيقها مشاركة وتعاون جهات أخرى
ذات عالقة ومصلحة* ،حيث تهدف للوصول إلى
توطين صناعة قطع الغيار المرتبطة بالصناعات
األساسية والسيارات وصناعة التحلية بمدينة ينبع
الصناعية ،حيث تقوم الهيئة الملكية بعدة أدوار
منها -
•التنسيق بين األطراف ذات العالقة والمصلحة
وتوحيد الجهود والعمل الجماعي لتحديد الفرص
الممكن توطينها ثم يتم تسويقها.
•تجهيز البنية األساسية الجاذبة والمناسبة وتطوير
األراضي الصناعية وبناء المصانع الجاهزة لجذب
وتوطين هذه اإلستثمارات.
* قامت الهيئة الملكية بتوقيع مذكرات تفاهم
بشأن هذه المبادرة مع الجهات ذات العالقة
والمصلحة منها -
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،شركة
التعدين العربية السعودية (معادن) ،الشركة
السعودية للكهرباء ،وشركة مرافق الكهرباء
والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) ،البنك السعودي
للتسليف واإلدخار ،البرنامج الوطني لتطوير البرنامج
الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•تقوم المدن الصناعية بإقامة مشاريع
للخدمات المشتركة تشمل شبكة البخار و
ذلك لتخفيض التكاليف و زيادة الجاذبية
لالستثمارات في هذه المدن.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٨١

شبكة بخار الصناعات
بمدينة ينبع الصناعية

•تستهدف المبادرة ترشيد استخدام الطاقة
بالمنشئات الصناعية بالمدينة وتحقيق عوائد مالية
مباشرة للهيئة الملكية وتطوير التكامالت الصناعية
وتتضمن المبادرة استغالل الكميات الفائضة للبخار
من العمليات الصناعية ومحطة توليد الكهرباء
وتطوير سوق لتجارة البخار بين الصناعات بما يحقق
تعظيم الفائدة ويقلص استهالك الوقود لدى
الصناعات وزيادة موثوقية االعمال التشغيلية  ،كما
تساهم هذه المبادرة في زيادة جاذبية وتنافسية
المدينة الستقطاب المزيد من الصناعات التي تحتاج
إلى البخار في عملياتها حيث تقدر كمية البخار
الفائضة بـ  1015طن في الساعة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بينبع

•استغالل الغاز في منطقة رأس أبو قميص
إلنتاج الصناعات التحويلية والخفيفة

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٥٣

برنامج رفع الكفاءة المالية
واإلدارية الذاتية

•هي عبارة عن حزمة دراسات مستقلة تهدف إلى
رفع الكفاءة المالية واإلدارية الذاتية وتتركز في
كل من -:دراسة تطبيق إدارة األصول ،دراسة برنامج
رفع الكفاءة المالية الذاتية ،دراسة تطبيق إدارة
األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن ،دراسات
استشارية للهندسة القيمية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -المركز الرئيس

•ستعمل المبادرة على جذب صناعات ذات
قيمة مضافة أعلى عن طريق تحسين
المرافق المناسبة لهذه الصناعات ،وستعمل
المبادرة على تحسين اقتصاديات المشاريع
الصغيرة والمتوسطة وتقليل المخاطر
ودعم المحتوى وزيادة حجم االستثمار
وتنوع المنتجات.

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٨٢

شركة الجبيل وينبع
لخدمات المدن الصناعية

•إنشاء شركة خدمات صناعية واستثمارية للهيئة
الملكية لإلستفادة من األصول والحقوق المملوكة
للهيئة الملكية ورفع مستوى الخدمات الصناعية
مما يعزز تنافسية مدن الهيئة الملكية ويمكنها
من الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف األنشطة
اإلقتصادية (التطوير العقاري والخدمات اللوجستية
والخدمات المشتركة ) مما يعزز إيرادات الهيئة
الملكية و يحقق إستدامة التنمية وتطوير وتحقيق
نقلة نوعية في جاذبية مدن الهيئة الملكية
لالستثمارات.
وباإلمكان تحقيق مبادرات الهيئة الملكية التالية
عن طريقها (تبريد المناطق  -الخزن المشترك -
شبكة الغازات الصناعية  -شبكة البخار ) والمساهمة
في مبادرة (توفير الوحدات السكنية).

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -المركز الرئيس

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-17-6٤٤

دراسات تنمية وتمكين
الصناعات التحويلية

•إعداد دراسات لتطوير وتحديد الصناعات
التحويلية المستهدفة المعتمدة على المنتجات
البتروكيماوية والمعدنية األساسية ودراسة
مشروع التكامل الصناعي بين الصناعات بمدن
الهيئة الملكية وخارجها ،باإلضافة لمشروع سلسلة
اإلمداد ومشروع تطوير منطقة الصناعات بمدينة
جازان للصناعات األساسية والتحويلية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -المركز الرئيس

األثر المتوقع

•تطوير النظام المالي والمحاسبي واالنتقال
للعمل بأسلوب االستحقاق واألسلوب
التجاري وتمكين الهيئة الملكية من
معرفة مركزها المالي وأقيام أصولها
واالستهالكات المتعلقة بها وتطبيق
محاسبة التكاليف األمر الذي يساعدها في
دراسة خصخصة بعض األنشطة مستقبال
ومشاركة القطاع الخاص.
تحسين أسلوب مشاركة القطاع الخاص في
استثمارات الهيئة الملكية وإعادة هيكلة
أنشطتها المختلفة ووضع مقابل مادي
للرخص والتصاريح والخدمات التي تقدمها.
منظومة قياس األداء باستخدام بطاقة
األداء المتوازن.
وفر في التكاليف التشغيلية( إدارة األصل).
وفر في التكاليف الراسمالية (الهندسة
القيمية).

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

•إجمالي الصادرات التي تولدها
الشركات الواقعة في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٧٢٨

مبادرة تطوير مدينة
صناعية في حوطة بني
تميم

•إنشاء مدينة صناعية في حوطة بني تميم وتوفير
البنية التحتية الالزمة لجذب المستثمرين الصناعيين
والتجاريين لتتنمية اإلقتصاد والعائد الوطني
ولالستفادة من الغاز الطبيعي والموارد الطبيعية
غير المستغلة

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تنمية العائد الغير نفطي وخلق فرص
وظيفية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٠٩

إنشاء وتجهيز مباني
خدميه بعدد من المدن

•إنشاء وتجهيز مباني خدميه بعدد من المدن

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•توفير الخدمات الالزمة لتشغيل المدينة

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٠

تطوير مدينة عسير
الصناعية

•إنشاء البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف
مياه األمطار والصرف الصحي لخدمة المستثمرين
المستقبليين

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١١

تحديث وتطوير األنظمة
األمنية بالمدن الصناعيه
الرئيسية

•تحديث وتطوير األنظمة األمنية بالمدن الصناعيه
الرئيسية

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•توفير بيئة آمنه للمستثمرين

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•الحفاظ على أمن االستثمارات
بالمدن
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رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٢

استكمال وتحديث البنية
التحتية بالمدينه الصناعيه
الثانيه بالدمام

•نظر ًا لتقادم البنية التحتية بالمدينة ألكثر من 35
سنة ولتحديث المخطط العام للمدينة إلستيعاب
االحتياجات المستقبلية

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٣

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينه الصناعيه
بضرماء

•استكمال إنشاء البنية التحتية من مياه وكهرباء
وصرف صحي لخدمة المستثمرين الحالين
والمستقبليين

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٤

استكمال أعمال البنية
التحتية وتصريف مياه
األمطار بمدينة الدمام
الثالثه

•استكمال إنشاء البنية التحتية من كهرباء وصرف
صحي وطرق للمرحلة الثانية وحماية المدينة من
الزحف الرملي

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•استكمال أعمال البنية التحتية وتصريف مياه
األمطار بمدينة الدمام الثالثه

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•توفير خدمات مياه وصرف صحي
للمستثمرين بالمدينة.

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٥

إنشاء وتجهيز محطات
للدفاع المدني بعدد من
المدن

•إنشاء وتجهيز محطات للدفاع المدني بعدد من
المدن

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•إنشاء وتجهيز محطات للدفاع المدني بعدد
من المدن

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•الحفاظ على الممتلكات

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٦

تنفيذ أعمال البنية التحتية
بالتوسعه الجديده وإنشاء
محطة صرف صحي وتأمين
مصدر للمياه ومحطة
تنقيه بالمدينه الصناعيه
بحائل

•تنفيذ أعمال البنية التحتية بالتوسعه
الجديده وإنشاء محطة صرف صحي وتأمين مصدر
للمياه ومحطة تنقيه بالمدينه الصناعيه بحائل

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•توفير مياه الشرب والصرف الصحي
للمستثمرين

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٧

استكمال أعمال البنية
التحتية وتصريف مياه
األمطار بالمدينه الصناعيه
الثانيه والثالثه بجده

•استكمال أعمال البنية التحتية وتصريف مياه
األمطار بالمدينه الصناعيه الثانيه والثالثه بجده

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٨

تأمين مصدر للمياه
وإنشاء محطة صرف
بالمدينه الصناعيه بجازان

•توصيل المياه وإنشاء محطة تنقية لتأمين مياه
الشرب في المدينة الصناعية وإنشاء خزانات
باإلضافة إلى محطة صرف صحي

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•توفير خدمات صرف صحي
للمستثمرين بالمدينة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠١٩

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينه الصناعيه
بالخرج

•استكمال إنشاء البنية التحتية من تصريف مياه
األمطار وصرف صحي وطرق وإستغالل الفائض
من المياه المعالجة للزراعة في المدينة وربط
الكهرباء بين الجزء الجنوبي والشمال لإلستغالل
الخدمات الموجودة

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•توفير خدمات مياه وصرف صحي
للمستثمرين بالمدينة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٠

استكمال أعمال البنيه
التحتيه بالمدينه الصناعيه
بالمدينه المنوره

•استكمال أعمال البنيه التحتيه بالمرحله الثالثه
والخامسة بالمدينه الصناعيه بالمدينه المنوره

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢١

إنشاء وتجهيز مساجد
بعدد من المدن

•بناء خمسة مساجد في عدد خمس من المدن

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•توفير الخدمات الالزمة لتشغيل المدينة

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٢

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينه الصناعية
األولى بالقصيم

•درء أخطار مياة األمطار وتحتاج المدينة إلى ربط
شبكة تصريف مياه األمطار بالوادي

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•توفير الخدمات الالزمة لتشغيل المدينة

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٣

استكمال أعمال البنية
بالمدينه الصناعيه الثانيه
بالقصيم

•استكمال البنية التحتية وإنشاء محطة صرف صحي
لخدمة المستثمرين الحاليين والمستقبليين

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٤

تأهيل البنية التحتية
بالمدينه الصناعيه الثانية
بالرياض

•نظر ًا لتقادم البنية التحتية بالمدينة ألكثر من 35
سنة ولتحديث المخطط العام للمدينة إلستيعاب
االحتياجات المستقبلية

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٥

إستكمال البنية التحتية
بالمدينة الصناعية الثالثة
بالرياض

•حفر آبار وإنشاء محطة تنقية لتأمين مياه الشرب
في المدينة الصناعية وإنشاء خزانات وباإلضافة
إلى محطة صرف صحي

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•توفير خدمات مياه وصرف صحي
للمستثمرين

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٦

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمرحله الثانيه
والمنطقه اللوجستيه
بالمدينه الصناعيه بسدير

•استكمال إنشاء البنية التحتية من مياه وكهرباء
وصرف مياه األمطار والصرف صحي لخدمة
المستثمرين الحالين والمستقبليين

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٧

تطوير مدينة الطائف
الصناعية

•إنشاء البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف
مياه األمطار والصرف الصحي لخدمة المستثمرين
المستقبليين

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٨

استكمال تطوير مدينة
وعد الشمال

•استكمال إنشاء البنية التحتية من مياه وكهرباء
وصرف مياه األمطار والصرف صحي لخدمة
المستثمرين ولإلستفادة من الثروة الفسفورية
تنفي ًذا لقرار مجلس الوزراء رقم 472

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-٠٢٩

استكمال وتحديث البنية
التحتية بالمدينه الصناعيه
بجده

•تعديل وتحديث شبكة الطرق الداخلية إلستيعاب
الكثافة المرورية وتقليل نسبة الحوادث وإضافة
مداخل ومخارج للمدينة وإنشاء سور حول المدينة

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير
الخدمات وتشجيع القطاعين العام والخاص
لالعتماد على المنتجات المحلية

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•االستفادة من الموارد الطبيعية

•تنمية العائد الغير نفطي وخلق فرص
وظيفية

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-7٢٧

منطقة رأس أبو قميص

•بناء مركز إنتاج للصناعات التحويلية والخفيفة في
منطقة رأس أبو قميص لالستفادة من توفر الغاز
وبناء على خطط إنشاء مصانع توليد الطاقة وتحلية
المياه ( قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية
ومدن)

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-7٤٧

مبادرة الواحات الصناعية

•إنشاء خمسة واحات صناعية مالئمة لعمل المرأة
بإنشاء البنية التحتية والخدمات المساندة لتشغيل
الواحة وجذب المستثمرين.

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•عدد العامالت في المصانع

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-7٢٩

مبادرة تطوير مدينة
صناعية في ضبا

•إنشاء مدينة صناعية في ضبا وتوفير البنية التحتية
الالزمة لجذب المستثمرين الصناعيين والتجاريين
لتتنمية اإلقتصاد والعائد الوطني ولالستفادة من
الغاز الطبيعي والموارد الطبيعية غير المستغلة

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•االستفادة من الموارد الطبيعية

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-7٤٨

المنتجات الجاهزة لدعم
رواد األعمال وأصحاب
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

•بناء مصانع جاهزة وحاضنات أعمال لدعم رواد
األعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا
•عدد رواد األعمال وأصحاب المنشئات
على االستثمار

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٣-7٤٩

تطوير مدينتين لوجستية

•إنشاء مدن صناعية في مدينتي القريات ورفحاء
وتوفير البنية التحتية الالزمة لجذب المستثمرين
الصناعيين والتجاريين لتتنمية اإلقتصاد والعائد
الوطني

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•خلق فرص وظيفية وتنمية العائد
اإلقتصادي الغير نفطي

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-19-17b-036

تطوير التجهيزات
االساسية للمناطق
الصناعية بمدينة جازان
للصناعات األساسية
والتحويلية

•يتطلب استدامة التنمية الصناعية بمدينة جازان
للصناعات األساسية والتحويلية واستقطاب المزيد
من االستثمارات الصناعية التكاملية والمساندة
للمدينة األمر الذي يتطلب استكمال أعمال
التجهيزات األساسية للمدينة ويتضمن ذلك إعداد
الدراسات والخدمات الهندسية و التصاميم وتنفيذ
المشاريع االنشائية التي تشمل إعداد وتطوير
الموقع وإنشاء التجهيزات األساسية والطرق
والخدمات و المرافق للمناطق الصناعية حيث تقدر
المساحة المخطط تطويرها بحلول عام 2020م
(450هكتار) باإلضافة إلى تطوير الميناء الصناعي
والخدمات اللوجستية وشبكات التوزيع.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 -الهيئة الملكية بجازان

•االحتياج الفعلي للتجهيزات االساسية
للمنطقة الصناعية لرفع جاهزية وتنافسية
مدينة جازان االقتصادية لجذب االستثمارات
الجديدة المحلية والعالمية لتكون بيئة
استثمار خدمية منافسة

•حجم االستثمارات
•الوظائف الجديدة للمنظمة
•توطين الصناعات محلي ًا

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-٠٢-١٥٩

تهيئة منطقة حرة لجذب
الصناعات الموجهة
للتصدير

•االستفادة من الحركة التجارية في البحر األحمر
ليتم إصافة "قيمة مضافة" عليها في موانئ
المملكة للمساهمة في تنمية الصادرات غير
النفطية

وزارة االقتصاد والتخطيط

•تحسين أداء الجهات الحكومية

-

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-٠٢-١٦١

دراسة إنشاء المناطق
االقتصادية المتخصصة
ّ

حرة وتهدف إلى تطوير المناطق
•تطوير منطقة ّ
الحرة وانظمتها ،وتصميم نموذج للحوكمة
ّ

وزارة االقتصاد والتخطيط

•تحسين أداء الجهات الحكومية

-
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الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-46-001

اللوائح التنظيمية للمدن
االقتصادية

•إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد واإلجراءات،
وعمل دراسات تطويرية خاصة بالمدن االقتصادية
بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة
في مجاالت األعمال واالستثمار لتسهم في تنفيذ
خطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية.

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•رفع القدرة على المنافسة عالمي ًا لالستفادة
من المزايا التنافسية لمناطق المملكة
وتقديم لوائح تنظيمية خاصة ودعم
حكومي مميز وفرص في قطاعات متنوعة
وكذلك إيجاد بيئة تنظيمية واستثمارية
لتحفيز القطاع الخاص وجذب االستثمارات مما
ايجابا على المستوى المعيشي
ينعكس
ً
للمدن االقتصادية

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-46-002

تطوير نماذج العمل في
المدن االقتصادية

•تهدف المبادرة إلى تطوير وإنشاء نماذج عمل
داخل المدن االقتصادية القائمة ،والموانئ التابعة
لها لخلق بيئة جاذبة لالستثمار بشكل متكامل
للقطاعات المستهدفة واالستثمارات المحلية
واألجنبية وخلق ترابط وتكامل مع الجهات ذات
العالقة

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•خلق فرص مشاريع استراتيجية بين القطاعين
العام والخاص بالمدن االقتصادية وتسهيل
التبادل التجاري والتفوق اللوجيستي لجذب
االستثمار األجنبي مع األخذ باالعتبار التركيز
على القطاعات المستهدفة في برامج
الرؤية

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-46-003

استقطاب االستثمارات في
المدن االقتصادية

•تجهيز برامج الستقطاب االستثمار األجنبي وتوطين
االستثمارات المحلية وتنمية السياسات الخاصة
بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن تكون
شاملة ،وكذلك تحديث وتشغيل االستثمارات الذاتية
لهيئة المدن االقتصادية القائمة.

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•التأثير بإيجابية على االستثمارات المحلية
واألجنبية المباشرة وبالتالي استقطاب
بشكل أفضل للقطاعات االستراتيجية
المستهدفة وأيضا التنمية الشاملة
لالستثمارات في قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة.

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-46-004

تفعيل استراتيجية وطنية
للمناطق االقتصادية
الخاصة وتطويرها

•دراسة وتفعيل االستراتيجيات والضوابط التنظيمية
للمناطق االقتصادية الخاصة وموانئها ،وذلك لخلق
بيئة جاذبة لالستثمار ورفع جاهزية الهيئة لتطبيق
وإدارة ملف المناطق االقتصادية الخاصة وكذلك
تفعيل المنظومة اإلدارية والفنية والتنظيمية لها.

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•التأثير بإيجابية على االستثمارات األجنبية
المباشرة وبالتالي الوصول بشكل أفضل
للقطاعات االستراتيجية المستهدفة مما
سينعكس على حجم التبادل التجاري.

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-46-005

تفعيل استراتيجية وطنية
للمناطق االقتصادية
الخاصة وتطويرها

•إنشاء وتطوير األنظمة والمعايير لالرتقاء
بمستوى الخدمات ومعايير الجودة عن طريق
تطوير سياسات الخدمات المقدمة داخل المدن
االقتصادية القائمة.

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تحسين معدل التطوير واالمتثال في المدن
االقتصادية والمناطق الخاصة
•زيادة عدد مشاريع البنية التحتية االجتماعية
المعتمدة
•زيادة عدد المناطق الخاصة وتحت التنفيذ

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-46-006

تطوير أنظمة الحوكمة
وأتمتة الخدمات الحكومية

•أتمتة وربط الخدمات الحكومية والرقابية آلياً،
ووضع دراسة المقابل المالي للخدمات الحكومية
لتقديم الحلول التكاملية للخدمات التجارية
واالستثمارية مع جميع الجهات الحكومية
والقطاع الخاص بطريقة نوعية لتسهيل ممارسة
األعمال ،وضمان الجودة بكفاءة عالية داخل المدن
االقتصادية القائمة.

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•تطوير مستوى الخدمات والذي سيؤدي
إلى تحسن في تطوير المنطقة وبالتالي
سينعكس على زيادة عدد السكان.
•االهتمام بالبنية التحتية لجذب السكان
وتوفير بيئة أفضل.

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-46-007

استكمال بناء جهاز الهيئة
اإلداري والتشغيلي

•اطالق حزمة من المشاريع التقنية واإلدارية
والتشغيلية لرفع مستوى الكفاءة وضمان
استقطاب الكفاءات المتميزة ،وتحسين أنظمة
الحماية األمنية لنظم المعلومات وتقديم الخدمات
الحكومية وخدمات ذات قيمة مضافة عن طريق
مركز معلومات الهيئة والموقع االلكتروني،
بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العالقة وكذلك
تحسين جودة وسرعة إصدار القرارات ،وتحقيق
إيرادات للدولة

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

•زيادة حجم التبادل التجاري في المدن
االقتصادية
•زيادة حجم االستثمارات غير الحكومية في
المدن االقتصادية والمناطق الخاصة
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•المناطق االقتصادية الخاصة بدون ملحق

الركيزة
االستراتيجية /
القطاع

رقم المبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

مقياس البرنامج
المتأثر بالبرنامج

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-١٩-1٧-661

•تطوير المناطق
السكنية لرأس
الخير الصناعية

الهيئة الملكية للجبيل
وينبع  -الهيئة الملكية
برأس الخير

•إجمالي الصادرات
التي تولدها
الشركات الواقعة
في المناطق
االقتصادية الخاصة

المناطق
االقتصادية
الخاصة

N-19-17b-٠٣٦

•تطوير التجهيزات
االساسية
للمناطق
الصناعية بمدينة
جازان للصناعات
األساسية
والتحويلية

الهيئة الملكية للجبيل
وينبع  -الهيئة الملكية
بجازان

•إجمالي الصادرات
التي تولدها
الشركات الواقعة
في المناطق
االقتصادية الخاصة

تطبيقات اللحام الحديثة في العمليات الصناعية
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قسم :8-6
السياسات واللوائح
والمقاييس
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.3أ التحديات األساسية
يعتبــر وجــود بنيــة تحتيــة وطنيــة للجــودة أمــر بالــغ األهميــة لنمــو واســتدامة الصناعــات
التحويليــة .وتواجــه المملكــة ثمانيــة تحديــات رئيســية بمــا يخــص المواصفــات والمقاييس وتؤثر
بشــكل مباشــر علــى البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة والتــي تعتبــر ممكنــ ًا رئيســي ًا لقطاعــات
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
1.1القدرات الفنية المتعلقة بإعداد المواصفات الصناعية المثلى
2.2القدرات لتطوير حوكمة تضمن اتخاذ القرارات بكفاءة
فعال
قانوني
3.3القدرات والتنسيق بين أصحاب المصلحة إلقامة إطار
ّ
4.4تطبيــق محــدود للقوانيــن علــى جميــع األصعــدة والمســتويات (الجمــارك  ،وزارة الطاقــة
والصناعــة  ،الدفــاع المدنــي  ،الــخ )...
5.5قلة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية المطبقة للمعايير العالمية
6.6نقص المشاركة في تطوير معايير دولية جديدة
7.7ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص بمــا يــؤدي إلــى نقــص التنســيق بينــه وبيــن الهيئــة
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة
8.8محدودية المواصفات اللتي تحمي الشركات المحلية من الممارسات غير العادلة

.3ب الجهود الحالية
تقــوم عــدد مــن البرامــج والجهــات ذات العالقــة بالمســاهمة فــي معالجــة التحديــات التــي
تواجههــا منظومــة البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة بالمملكــة وهــي كالتالــي:
•وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة :تتأكــد مــن تطبيــق المصانــع للقوانيــن
ا لمو ضو عــة
•الهيئــة العامــة للمواصفــات والمقاييــس والجــودة :تقــوم بوضــع األنظمــة القانونيــة
والسياســات علــى المواصفــات الوطنيــة ،اجــراءات الســامة ،واالختبــارات البيئيــة
•وزارة التجــارة واالســتثمار  :تقــوم بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للمواصفــات والمقاييــس
والجــودة بمســح األســواق للتأكــد مــن تطبيــق المواصفــات الموضوعــة
•الجمــارك الســعودية :تقــوم بمراقبــة المنافــذ والحــدود للتأكــد مــن تطبيــق األنظمــة
القانونيــة.
•هيئــة الغــذاء والــدواء :تتأكــد مــن ســامة المنتجــات الدارجــة تحتهــا عبــر سلســلة القيمــة
كاملــة

الكوادر المحلية أثناء العمل في مختبر
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تُعتبر البنية التحتية للجودة أمر ًا بالغ األهمية لإلنتاجية ولنمو الصناعات
التحويلية
الوصف

الجهات

وقــد قامــت الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة بمعالجــة اثنيــن مــن
التحديــات المذكــورة مــن خــال إنشــاء عــدة لجــان معاييــر فنيــة لحــل مشــكلة النقــص فــي
القــدرات الفنيــة ،باإلضافــة إلــى إنشــاء نظــام ســابر لمســاعدة الجهــات المســؤولة فــي التأكــد
مــن تطبيــق المواصفــات.
أيضــا العديــد مــن المواصفــات فــي قطاعــات عــدة القــت مســتويات مختلفــة
كمــا طبقــت الهيئــة ً
مــن التب ّنــي ،فعلــى ســبيل المثــال تــم تب ّنــي المواصفــات المتعلقــة بالصحــة والســامة بنســبة
 ،%80أمــا مواصفــات التقنيــة فتــم تب ّنيهــا بنســبة  ،%65ومواصفــات الحوكمــة التنظيميــة بنســبة
.%35

وزارة الطاقة
والصناعة
والثروة المعدنية

•تضمن إنفاذ القوانين عن طريق القيام
بعمليات تدقيق للمصانع

الهيئة
السعودية
للمواصفات
والمقاييس
والجودة

•تضع األنظمة القانونية للمعايير الوطنية،
وإجراءات السالمة ،واالختبارات البيئية

وزارة التجارة
واالستثمار

•تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة
للمواصفات والمقاييس والجودة بمسح
األسواق للتأكد من تطبيق المواصفات
الموضوعة

الجمارك
السعودية

•تقوم بمراقبة المنافذ والحدود للتأكد من
تطبيق األنظمة القانونية

إدارة الجودة

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

•تضمن سالمة األغذية واألدوية في جميع
المنتجات في سلسلة القيمة

الفنية

تُعتبر البنية التحتية للجودة أمر ًا بالغ األهمية لإلنتاجية ولنمو الصناعات التحويلية
نوع المعايير
الصحة والسالمة

البيئة
الجهة الرئيسة

الجهة الداعمة

تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهة مسؤولة
عن البنية التحتية للجودة في المملكة.

الوصف
•وضع أنظمة إلدارة الصحة
والسالمة وتقليل مخاطر التشغيل
•مساعدة الشركات على اعتماد
طرق فعالة من حيث التكلفة
وطرق لضمان الجودة عبر اعتماد
نظام التحسين المستمر
•تحديد الخصائص الفنية لمنتج ما
أو عملية إنتاج معينة ،مما يسمح
بالتطبيق والتكرار الفعالين
•تمكين الشركات من تحديد تأثيرها
البيئي والتحكم به ومن ثم
تحسين أدائها

قواعد
الممارسات

•توفير المبادئ التوجيهية ألفضل
الممارسات في تنفيذ عملية
معينة أو إجراء ما

اإلدارة

•توفير أنظمة لإلدارة الفعالة
لوظائف محددة داخل المؤسسات

الحوكمة
التنظيمية

•توفير اإلرشادات بشأن الهياكل
والممارسات الفعالة لحوكمة
المؤسسات

%80

%٧٦

%65

%٦٣

%60

%٥١

%٣٥

.1النسبة المئوية من اقتصاد المملكة المتحدة  -جميع القطاعات ،النسبة المئوية لالستخدام حسب نوع المعيار
المصدر :المساهمة االقتصادية للمعايير في اقتصاد المملكة المتحدة
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 .4اإلستراتيجية

عناصر نظام البنية التحتية للجودة وأهدافها:
1.1الحوكمة

تحســين البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة ( )NQIســيلبي احتياجــات القطــاع العــام والشــركات
والمســتهلك
•فــي القطــاع العــام :ســتعمل البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة كآليــة لدعــم السياســات
التجاريــة والصناعيــة ذات الصلــة ولضمــان االمتثــال للمتطلبــات الفنيــة اإللزاميــة للمواصفــات.
•فــي القطــاع الخــاص :تبنــي أنظمــة الجــودة العالميــة مــن شــأنه تحســين كفــاءة األداء
وخفــض تكاليــف ممارســة األعمــال التجاريــة وتحســين جــودة المنتجــات وإتاحة فــرص التصدير
وزيــادة اإلنتاجيــة
•والمســتهلك :ستســاعد تحســين البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة علــى ضمــان ســامة
المنتــج وحمايــة حقــوق المســتهلك مــن االحتيــال والمنتجــات المقلــدة.

سبب اعتماد البنية التحتية للجودة:
األهمية لنمو واستدامة الصناعات التحويلية
ُتعتبر بالغة
ّ

تقلص الوقت على
الحدود وتقلل من
إمكانية الرفض

يمكن بيع المنتجات
المحلية في بلدان
أخرى مع إجراء الحد
األدنى من التعديالت
على أن تكون
معروفة بجودتها

تعزيز
المسافة
األقتصادية

إتاحة
الوصول إلى
األسواق
العالمية

البنية
التحتية
للجودة
بناء الثقة
في سلسلة
القيمة

تعزيز
االبتكار

تحسين
القدرة
التنافسية

2.2منشآت البنية التحتية للجودة
•تطبيق القوانين
دقة القياسات
•التأكد من ّ
•توحيد القياسات لبناء الثقة بين البائع والمشتري.

3.3خدمات البنية التحتية للجودة
•التسويق والتعزيز للجودة لزيادة الوعي
•تقويم المطابقة عبر االختبارات والفحوصات
التقيد بالمواصفات
•المعايرة والتحقق من
ّ

4.4المنشآت

تحسن الكفاءة المؤسسية،
ّ
وتنعش التجارة ،وتسهل عملية االبتكار

تحسين
اإلنتاجية

•وضع إطار تنظيمي للتأكد من المصلحة العامة
لتحفز االقتصاد المحلي.
•وضع سياسة جودة
ّ

•تطوير المنشآت عن طريق انتاج منتجات مطابقة للمواصفات العالمية
بالتقيد بالجودة المطلوبة
•تطوير سلسلة القيمة عن طريق إلزام السلسلة كاملة
ّ
تقلّص الوقت المطلوب
لتسويق البضائع ،وتشجع
انتشارها ،كما تتيح فرص
االبتكار أمام المنشآت الكبيرة
والصغيرة على حد سواء

5.5المستهلكين
•زيادة الوعي عبر المطالبة بمنتجات ذات جودة عالية
•بناء القدرات عن طريق مشاركة النتائج مع المستهلكين

تحسن جودة المنتجات ،وتقلل
ّ
من تنوع السلع للوصول إلى
المستوى األمثل من التكلفة،
وتسهل توافق التشغيل بين
المنتجات ،وتسهل عملية تبادل
المعلومات بين الشركات

تحسن التوافق بين المنتجات والعمليات
ّ
وتعزز الثقة بين الموردين والعمالء
والمستهلكين
المصدر :المساهمة االقتصادية للمعايير في اقتصاد المملكة المتحدة ،تحليالت فريق االستراتيجية الصناعية الوطنية 2030
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وقــد عمــل برنامــج تطويــر الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية من خالل اســتراتيجية الصناعة
الوطنية على ـــتحديد أربع ركائز استراتيجية تتعلق بالسياسات واللوائح والمواصفات ،وهي:

مكونات رئيسية
تتألف منظومة البنية التحتية للجودة من خمسة
ّ

الحوكمة

خدمات البنية
التحتية للجودة

مؤسسات البنية
التحتية للجودة

•وضع إطار تنظيمي • تطبيق القوانين
دقة
للتأكد من المصلحة • التأكد من ّ
القياسات
العامة
• توحيد القياسات
•وضع سياسة
لبناء الثقة بين
لتحفز
جودة
ّ
االقتصاد المحلي .البائع والمشتري.

•التسويق
والتعزيز للجودة
لزيادة الوعي
•تقويم المطابقة
عبر االختبارات
والفحوصات
•المعايرة
والتحقق
التقيد
من
ّ
بالمواصفات

المستهلكون

المنشآت

•تطوير المنشآت عن
طريق انتاج منتجات
مطابقة للمواصفات
العالمية
•تطوير سلسلة
القيمة عن طريق
إلزام السلسلة كاملة
بالتقيد بالجودة
ّ
المطلوبة

•زيادة الوعي عبر
المطالبة بمنتجات
ذات جودة عالية
•بناء القدرات عن
طريق مشاركة النتائج
مع المستهلكين

المصدر :البنية التحتية للجودة – تعزيز الثقة في التجارة

1.1زيادة التنسيق ومشاركة القطاع الخاص ،من خالل:
•تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل تطوير وتبني المواصفات ،وإطالقها
•التنســيق مــع القطــاع الخــاص وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن لحمايــة القطاعــات الصناعيــة ذات
األولويــة مــن الممارســات الغيــر عادلــة وتعزيــز تنافســيتها
2.2زيادة الوعي بالمواصفات ،من خالل:
•زيــادة الوعــي لــدى كل مــن القطــاع الخــاص والمســتهلكين حــول فوائــد وجــود مواصفــات
وأثرهــا علــى الجــودة.
•تحقيق انتشار أعلى للمواصفات العالمية مثل ال ISO
3.3تحديد اإلطار القانوني وتعزيز آليات إلزام التطبيق ،من خالل:
•تحديد اإلطار القانوني المطلوب لاللتزام بتطبيق المواصفات وفق لوائح فنية
•تحســين تطبيــق اللوائــح والتنســيق بيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين بمــا فــي ذلــك الهيئــة
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة ووزارة التجــارة واالســتثمار والهيئة العامة
للجمارك.
4.4تحسين البنية التحتية الوطنية للجودة ،من خالل:
•بنــاء القــدرات البشــرية والمؤسســية حــول البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة واســتكمال
بنائهــا وضمــان تحســينها المســتمر
التوصيات األربعة الشاملة لمعالجة الثغرات الموجودة في البنية التحتية للجودة

تبذل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهد ًا كبير ًا في ما يتعلق
بالبنية التحتية للجودة
رؤية ورسالة الهيئة

الرؤية

«تحقيق الريادة اإلقليمية والمرجعية
العلمية في مجاالت التقييس وتقويم
المطابقة».

المهام

«االرتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات
والخدمات لتعزيز حماية المستهلك
والتنافسية لالقتصاد الوطني»

المبادرات القائمة
استراتيجية
البنية التحتية
للجودة

ورش عمل
ومنتديات
القطاع الخاص

دعم المعايير
للمنشآت
الصغيرة
والمتوسطة

نظام «سابر»

لجنة المعايير
الفنية

لجنة الصحة
والسالمة
والبيئة

برنامج سالمة
المنتجات
الوطنية

حماية
الصناعات
الوطنية من
المنافسة
غير العادلة

المصدر :تحليالت فريق االستراتيجية الصناعية الوطنية 2030
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زيادة التنسيق
ومشاركة القطاع
الخاص
• ضمان مشاركة القطاع
الخاص في جميع مراحل
تطوير المعايير ،بما في
ذلك وضعها وإطالقها
وتنفيذها
• التنسيق مع القطاع
الخاص وأصحاب المصلحة
اآلخرين للتأكد من أن
المطبقة تحمي
المعايير
ّ
القطاعات ذات األولوية

زيادة الوعي
بالمواصفات وزيادة
استخدامها

تحديد اإلطار
القانوني وتعزيز
آليات التنفيذ

• زيادة الوعي لدى
كل من القطاع الخاص
والمستهلكين حول فوائد
وجود مواصفات وأثرها
على الجودة
• تحقيق انتشار أوسع
للمواصفات العالمية في
المملكة (مثل معايير
األيزو)

• تحديد اإلطار القانوني
المطلوب مع آليات
جزائية مناسبة
• تحسين آليات التنفيذ
وتعزيز التنسيق بين
أصحاب المصلحة
الرئيسيين بما في
ذلك الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس
والجودة ،ووزارة التجارة
واالستثمار ،والجمارك

معالجة الثغرات في قدرات
البنية التحتية للجودة
• بناء قدرات تتعلق بالبنية
التحتية للجودة لدى صناع
السياسات ،ومنفذي القانون،
والمشرعين
ومس ّني القوانين،
ّ
من أجل التأكد من أن منظومة
البنية التحتية للجودة أصبحت
ومحسنة ومطبقة
مفهومة
ّ

نقاط الضعف
مشاركة محدودة في
تطوير المعايير الجديدة

تنفيذ محدود للمعايير

غياب حماية الصناعة
الوطنية

غياب المعايير المثلى

جمارك غير فعالة

غياب مشاركة القطاع الخاص

إطار قانوني ضعيف

عدم فعالية عملية صناعة القرار

المصدر :تحليالت فريق االستراتيجية الصناعية الوطنية 2030
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كمــا عمــل البرنامــج علــى تحديــد خمســة مبــادرات لتمكيــن البنيــة التحتيــة للجــودة فــي قطــاع
الصناعــة .أولــى وأهــم المبــادرات هــي تحديــد مواصفــات للتجمعــات الصناعيــة ،حيــث ستســاعد
هــذه المبــادرة علــى زيــادة الوعــي بالمواصفــات لــكل مــن القطاعــات والمســتهلكين .وتحــرص
المبــادرة الثانيــة علــى زيــادة الوعــي بالمواصفــات الصناعيــة  ،ومســاعدة المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة .كمــا ستســاعد المبــادرة الثالثــة فــي تحســين البنيــة التحتيــة للجــودة عــن طريــق
تحســين التطبيــق للمواصفــات الصناعيــة .أمــا المبــادرة الرابعــة فســتعمل علــى اســتكمال بنــاء
وأخيــرا،
البنيــة التحتيــة للجــودة مــن خــال معالجــة القــدرات المؤسســية للمعاييــر الصناعيــة.
ً
تتعلــق المبــادرة الخامســة بإنشــاء مجالــس لتطويــر التجمعــات المختلفــة فــي القطــاع الخــاص.
خمس مبادرات رئيسية لتمكين الصناعات التحويلية من خالل البنية التحتية للجودة

المواصفات للتجمعات الصناعية:
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تحديــد المواصفــات المثاليــة لــكل مــن التجمعــات الصناعيــة عــن
طريــق الموازنــة بيــن احتياجــات المســتهلك والمن ِتــج المحلــي ،كمــا تهــدف إلــى تطويــر معاييــر
الجــودة وتطبيقهــا علــى التجمعــات الصناعيــة المختلفــة .وســيكون تحســين هامــش الربــح
وزيــادة المعرفــة فــي جــودة المنتجــات الصناعيــة مــن النتائــج المتوقعــة للمبــادرة .ويعــود
ســبب تحديــد وتنفيــذ هــذه المبــادرة بالتعــاون بيــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس
والجــودة ،والهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء إلــى عوامــل عديــدة أهمهــا المشــاركة المحــدودة
للقطــاع الخــاص فــي تحديــد المواصفــات ،ونقــص الحمايــة للمص ّنعيــن المحلييــن.

الوعي بالمواصفات الصناعية:
تهــدف المبــادرة إلــى تحســين الوعــي واالهتمــام بمعاييــر الجــودة وذلــك نظــرا لقلــة الوعــي
فــي هــذه النواحــي وذلــك مــن خــال تنفيــذ حمــات تســويقية وتعليميــة بالتعــاون مــع المجلــس
الســعودي للغــرف التجاريــة تتضمــن العديــد مــن ورش العمــل ،والنشــر المكثــف لقصــص النجــاح،
وشــفافية المواصفــات.

زيادة التنسيق
ومشاركة القطاع
الخاص
أ

زيادة الوعي
بالمواصفات وزيادة
استخدامها

للتجمعات الصناعية
مواصفات
ّ

ب

التجمعات
مجالس لتنمية
ّ

التوعية بالمواصفات
الصناعية ودعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

لجنة المعايير الفنية

جائزة الملك عبد العزيز

ورش عمل ومنتديات
القطاع الخاص

مبادرات البنية التحتية للجودة
محورية
مبادرات
ّ
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تحديد اإلطار
القانوني وتعزيز
آليات التنفيذ
ج

معالجة الثغرات في قدرات
البنية التحتية للجودة

تحسين تطبيق المعايير الصناعية

د

برنامج «سابر»

القدرات المؤسسية في
مجال المعايير الصناعية

القدرات المؤسسية للمعايير الصناعية:
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى بنــاء وتطويــر القــدرات التقنيــة فــي القطــاع العــام للتأكــد مــن أن
ــال ،باإلضافــة إلــى تقديــم برامــج تدريبيــة عــن معاييــر
معاييــر الجــودة مصممــة
فع ً
تصميمــا ّ
ً
الجــودة .كمــا تهــدف إلــى زيــادة عــدد المنتجــات المرفوضــة فــي المينــاء نظـ ًـرا لعــدم توافقهــا
مــع معاييــر الجــودة.

مبادرة الصحة والسالمة
والبيئة

مبادرة المقاييس
القانونية

مبادرات أخرى مم ّكنة
لالستراتيجية الصناعية الوطنية

المبادرات القائمة
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تنفيذ سياسات
تحقق أهداف
رؤية المملكة
القائمة على دعم
التوطين والتنمية
االقتصادية

 .5محفظة المبادرات

(السياسات واللوائح والمقاييس -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
لقطة ألحدى مصانع مدينة ينبع الصناعية
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.5أ محفظة المبادرات
اسـم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

رقــــــــــــــم
الـركـيـــزة
االسـتـراتيجيـة /المبادرة
الـقـطـــاع
السياسات
واللوائح
والمعايير

N-٢٢-٢٠-٠٠١

التوعية بالمقاييس
الصناعية

•تهدف المبادرة إلى زيادة الوعي بالمقاييس الصناعية
وتثقيفية بالشراكة مع مجلس
من خالل حملة ترويجية
ّ
الغرف السعودية
ستتضمن الحملة أربعة محاور ،وورش عمل ،واستعراض
•
ّ
لقصص النجاح ،وشفافية المقاييس ،والمنافع
المتوخاة

الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس
والجودة

•زيادة اإلدراك لجودة المنتجات التحويلية
•زيادة عدد مقاييس الجودة الصادرة للمصنعين
•زيادة اإلدراك لجودة المنتجات

إجمالي االستثمارات غير الحكومية
في القطاعات الصناعية الواعدة

السياسات
واللوائح
والمعايير

N-٢٢-٢٠-٠٠٢

بناء القدرات المؤسسية
للجهات القائمة على
المقاييس الصناعية

•تطوير القدرات الفنية الخاصة بالمقاييس الصناعية
ألهم الجهات في المملكة (الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة ،الهيئة العامة
للغذاء والدواء ،مصلحة الجمارك ،البرنامج الوطني
لتطوير التجمعات الصناعية)
•توفير برنامج تدريب متخصص في مقاييس الجودة من
نواحي السياسات واللوائح ،وذلك بالشراكة مع الجهات
العالمية الرائدة
•تطوير شبكة من الخبراء العالميين للمساعدة في
وضع السياسية

الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس
والجودة

•زيادة متوسط النمو هوامش الربحية للقطاعات االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
ذات األولوية
•زيادة قيمة  /حجم البضائع المرفوضة بالميناء
ألسباب عدم مطابقة المنتج لمقاييس الجودة

السياسات
واللوائح
والمعايير

 N-٢٢-٢٠-٠٠٣دعم وتوعية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
على تطبيق المقاييس
الصناعية

•تهدف المبادرة إلى التوسع في توفير الدعم الفني
المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة ،والذي يتم تقديمه على صورة تدريب
•سوف تدعم هذه المبادرة التوسع في الدعم
الحالي بما في ذلك أدوات التعلم اإللكترونية وتعزيز
الشفافية في مقاييس الجودة في المملكة وأسواق
التصدير الرئيسة

الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس
والجودة

•نمو في متوسط هامش ربح التجمعات ذات
األولوية
•تعزيز اإلدراك عن جودة المنتجات المصنعة
•زيادة عدد مقاييس الجودة الصادرة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة

االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

السياسات
واللوائح
والمعايير

N-٢٢-٢٠-٠٠٤

دعم تطبيق المقاييس
الصناعية

•تهدف هذه المبادرة إلى إجراء مراجعة سريعة لسلسة
انطالقا من تدقيق الحدود
قيمة التنفيذ القائمة
ً
وصول إلى التصديق ومعايير الجودة وذلك في
ً
التعاقد الحكومي وتنفيذ التدخالت المستهدفة بغية
تعزيز التطبيق ،بما في ذلك تدريب موظفي الجمارك،
متطلبات التصديق لعمليات الشراء الحكومية ،الخ

الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس
والجودة

•نمو في متوسط هامش ربح التجمعات ذات
األولوية
•زيادة في قيمة/أحجام البضائع المرفوضة
بالميناء ألسباب عدم مطابقة المنتج لمعايير
الجودة
•تعزيز توقعات جودة منتجات التصنيع

االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

السياسات
واللوائح
والمعايير

N-٢٢-١٤-٠٠٥

معايير التجمعات
الصناعية

•وضع أفضل المعايير ألولويات كل تجمع صناعي من
خالل موازنة احتياجات العمالء والمنتجين المحليين.
يجب تطبيق معايير الجودة التي من شأنها االرتقاء
بالجودة إلى مستوى ٌيقصي المنتجات المستوردة
الرخيصة ذات الجودة المتدنية من السوق
•يتم تطوير معايير جودة وخطة تنفيذ مستقلة لكل
تجمع صناعي على حدة

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•النمو في متوسط الربحية في القطاعات ذات
األولية
•زيادة فهم جودة منتجات التصنيع
•زيادة فهم معايير الجودة

االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
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قسم :9-6
دعم التجمعات
الصناعية والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة
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.3أ التحديات األساسية
مــن اهــم اهــداف رؤيــة  2030هــو رفــع مســاهمة المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة فــي
اجمالــي الناتــج المحلــي  ،حيــث يشــكل القطــاع الصناعــي واللوجســتي احــد القطاعــات الواعــدة
لتحقيــق أهــداف رؤيــة  ،2030فقــد تــم حصــر عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة فــي هــذا القطــاع ،وهــي التنســيق والتنظيــم في العرض والطلــب و قلة التمويل
المتــاح للمشــاريع الناشــئة و ضعــف القــدرات الصناعيــة للمنشــآت الصغيــرة و المتوســطة وشــح
البيانــات فــي القطــاع ممــا يصعــب علــى المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة العمل بشــكل منتظم.
بأهــم التحديــات التــي تواجــه المؤسســات الصغيــرة
يوضــح الجــدول أدنــاه ملخــص عــام
ّ
والمتوســطة فــي القطاعــات ذات الصلــة لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
ا للو جســتية .

.3ب الجهود الحالية
كــون المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة لديهــا القــدرة أن تكــون مــن اهــم محــركات النمــو
االقتصــادي يحــرص برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية علــى التنســيق
مــع الكيانــات الرائــدة ذات الصلــة وخاصــة هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة (منشــآت).
تعمــل الجهــات المعنيــة علــى حــل التحديــات المواجهــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي
جميــع القطاعــات مــن خــال عــدة مبــادرات واردة أدنــاه التــي تهــدف إلــى رفــع نســبة مســاهمة
المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة فــي اجمالــي الناتــج المحلــي مــن خــال تحفيــز و دعــم رواد
االعمــال و اصحــاب المنشــآت و تعمــل الجهــات علــى عــدد مــن االســتراتيجيات االخــرى و اهمهــا
فــي القطــاع الصناعــي اســتراتيجية سالســل اإلمــداد الصناعيــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
نتجــت عنهــا إيجــاد عــدة تحديــات للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة حيــث يتــم حلهــا مــن خــال عــدة
مبــادرات ومؤائمــات مــع قطاعــات ذات صلــة.

منجم ذهب في بلغة
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 .4االستراتيجية

(دعم التجمعات الصناعية
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
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.4أ الركائز اإلستراتيجية
رقم المبادرة

الفئة
الفرعية
ّ

سياسات خطة تطوير قطاع
السيارات ()ADP

I-06-14-001

السيارات

توفير فرص استثمارية و دعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة في بناء سالسل
اإلمداد والقيمة المضافة في صناعة
السيارات

تطوير مصهر المعادن للنحاس
والزنك

M-12-14-023

التعدين

التأكد وضمان نقل القيمة المضافة على
طول سلسلة اإلمداد الخاصة بالمنتجات
النحاسية والزنك مع الحفاظ على الميزة
التنافسية في التكلفة للمصنعين
المحليين مقابل المنتجات المستوردة

إنشاء بنك التصدير واالستيراد
السعودي (مرحلة التأسيس)

N-16-18-011

التمكين
المالي

غالبية مستفيدي بنك التصدير هم من
المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث
سيقدم البنك حلول وخدمات مالية
بهدف دعم الصادرات السعودية

برنامج زيادة المحتوى المحلي
في االقتصاد السعودي

O-15-10-001

المحتوى
المحلي

إيجاد بنية تحتية وأدوات مساعدة لدعم
توطين الصناعة و سالسل اإلمداد و
إجاد فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة والتي تعتبر الممكن
الرئيسي للتوطين

برنامج القدرة التنافسية إلصالح
أسعار الطاقة

E-١٣b-14-001

تسعير
الطاقة
والدعم

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
بناء سالسل اإلمداد والقيمة المضافة
في الصناعات المعدنية ( ذات ميزة
تنافسية)

سياسة المحتوى المحلي
لصناعة األدوية

I-04-10-004

األدوية

يمثل قطاع صناعة االدوية احد القطاعات
الفرعية ذات األولوية في استراتيجية
سالسل اإلمداد للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،وتقوم هذه المبادرة
بدعم مصنعي األدوية المحليين لتتطور
عبر سلسلة القيم المضافة

سياسة المحتوى المحلي لقطاع
األجهزة والمستلزمات الطبية

I-05-10-004

األجهزة
والمستلزمات
الطبية

يمثل قطاع األجهزة والمستلزمات
الطبية احد القطاعات الفرعية ذات
األولوية في استراتيجية سالسل اإلمداد
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقوم
هذه المبادرة بمساعدة مصنعي
األجهزة والمستلزمات الطبية المحليين
على التطوير عبر كامل سلسلة القيم

برنامج المحتوى المحلي للكيماويات

I-08-14-001

الصناعات
المرتبطة
بالنفط والغاز

التأكد وضمان نقل القيمة المضافة
على طول سلسلة اإلمداد الخاصة
بالمنتجات الكيماوية مع الحفاظ على
الميزة التنافسية في التكلفة للمصنعين
المحليين مقابل المنتجات المستوردة

سياسة المحتوى المحلي لتجمعات
اآلالت والمعدات

I-01-10-001

اآلالت
والمعدات

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
بناء سالسل اإلمداد والقيمة المضافة
في صناعة اآلالت والمعدات وتحديد
الفرص االستثمارية

المبادرة
حيــث يعتمــد دعــم المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة علــى عــدد مــن الركائــز األســتراتيجية و التــي
اســتحدثت لتركيــز جهــود الدعــم و التطويــر .والــذي يخــص قطــاع الصناعة و الخدمات اللوجســتية
هــي ركيــزة تعزيــز الطلــب و التــي تركــز علــى إيجــاد طلــب للمنتجــات المصنوعــة محليــا و ركيــزة
ســهولة ممارســة األعمــال والتــي تســهل علــى اصحــاب المنشــآت و رواد األعمــال مزاولــة
اعمالهــم بشــكل منتظــم وميســر ،للوصــول إلــى التمويــل والتــي تؤكــد وجــود مصــادر التمويــل
للمشــاريع الناشــئة والمنشــآت القائمــة و توفيــر منتجــات تخــص القطــاع الصناعــي مثــل قــروض
رأس المــال العامــل وغيــره وركيــزة دعــم األعمــال والتــي تحــرص علــى توفيــر التدريــب و الدعــم
الــازم الصحــاب المنشــآت وأخيــرا ركيــزة تبــي التقنيــة و األبتــكار والتــي تســاهم فــي تنميــة
المنشــآت للتقنيــة لرفــع كفــاءة المنتجــات والخدمــات المقدمــة واســتخدام الوســائل المبتكــرة
فاعــل فــي تمكيــن وتفعيــل بيئــة األعمــال
دور
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم
ٌ
ٌ
الكليــة التــي يســعى برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى تطويرهــا،
قــو ٍة
ّ
فاســتراتيجية برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية تر ّكــز علــى بنــاء ّ
محلي ٍ
ٍ
صناعي ٍ
ــة صلبــة ،والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم هــي إحــدى
ولوجيســتية
ــة
ّ
ّ
األساســية الالزمــة لتحريــك البيئــة الصناعيــة واللوجســتية الكليــة لقدرتهــا علــى
نــات
المكو
ّ
ّ
إن المنشــآت الصغيرة والمتوســطة
ـية.
ـ
واللوجتس
الصناعية
القطاعات
مختلف
في
ـاهمة
ـ
المس
ّ
معنيــة بكافــة المبــادرات المدرجــة تحــت مظلّــة برنامــج تطويــر الصناعــة
بالتالــي
هــي
الحجــم
ّ
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية .وعليــه ،ســوف نناقــش فــي الفقــرات أدنــاه مبــادرات برنامــج
األهــم بالنســبة إلــى المنشــآت الصغيــرة
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
ّ
خصيصــا لرفــع مســتوى مســاهمة
وضعهــا
وأيضــا المبــادرات التــي تــم
والمتوســطة الحجــم
ً
ً
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مــن  %20إلــى .%35

الفردية
الموجهة للقطاعات
.4أ 1.المبادرات
ّ
ّ
ـل في كافة القطاعات
مــن
ّ
المتوقــع أن تلعــب المنشــآت الصغيرة والمتوســطة الحجم بدورٍ فاعـ ٍ
ـددة كقطاعــات ذات أولويــة ضمــن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
ـ
المح
ّ
ٍ
معيــن مــن القطاعــات دون
ـدد
ـ
ع
ـي
ـ
ف
ـم
ـ
أه
دور
ـا
ـ
له
ـون
ـ
يك
أن
ـع
ـ
المتوق
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ولك
ـام،
ـ
ع
ـكل
ّ
بشـ ٍ
ٌ
ّ
ّ
ســواها .الجــدول أدنــاه يســتعرض ( )17مبــادرة مــن مبــادرات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
محــددة هــي األقــرب إلــى مجتمــع المنشــآت
الموجهــة لقطاعــات
والخدمــات اللوجســتية
ّ
ّ
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم .ســتعمل الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
("منشــآت") علــى دعــم هــذه المبــادرات بمــا يضمــن:
• مراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في السياسات والتنظيمات
• اســتفادة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مــن الفــرص االقتصاديــة القائمــة فــي
القطاعــات المنضويــة تحــت مظلّــة برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
• المواءمــة مــع جهــود تطويــر قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم األخــرى القائمــة
فــي المملكــة

590

ماذا سيقدم البرنامج
للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في هذه
المبادرة

591

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

الفئة
الفرعية
ّ

ماذا سيقدم البرنامج
للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في هذه
المبادرة
تيسير شراء اآلالت والمعدات للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة

المبادرة

رقم المبادرة

التعاون في مشتريات مصنعي
اآلالت والمعدات

I-01-14-002

اآلالت
والمعدات

سياسة المحتوى المحلي لتجمعات
صناعات الطاقة المتجددة

I-03-14-001

إمدادات
الطاقة
المتجددة

تحديد الفرص االستثمارية للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة

ضمان أسعار طاقة منافسة

M-12-01-029

التعدين

التأكد وضمان نقل الميزة التنافسية
لتكلفة على طول سالسل اإلمداد
والقيمة المضافة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في قطاع صناعة المعادن

االستثمار في صناعات الفوالذ

M-12-14-022

التعدين

التأكد وضمان نقل القيمة المضافة
على طول سلسلة اإلمداد الخاصة
بالمشغوالت الحديدية مع الحفاظ على
الميزة التنافسية في التكلفة للمصنعين
المحليين مقابل المنتجات المستوردة

تشجيع تطوير الجهات المحلية
الموردة

M-12-34-027

التعدين

تعزيز تنمية الموردين المحليين لسلسلة
القيمة التعدينية التي اغلبها منشآت
صغيرة و متوسطة

حمالت جذب المستثمرين

I-10-04-002

االستزراع
المائي

توحيد الجهود و اشراك البرنامج في
فعاليات (منشآت)

التواصل مع القطاع الخاص داخليا
وخارج المملكة

L-14-15-009

الخدمات
اللوجستية

توحيد الجهود و اشراك البرنامج في
فعاليات (منشآت)
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.4أ 2.المبادرات التمكينية
قطــاع صناعــي أو لوجســتي
كل منهــا علــى
ٍ
باإلضافــة إلــى المبــادرات الســابقة التــي تر ّكــز ّ
تمكينيــة المتقاطعــة بيــن مختلــف القطاعــات هــي
معيــن ،تــم تحديــد مجموعــة مــن  13مبــادرة
ّ
ّ
ـدا لمجتمــع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم .وهــي موضحــة فــي الجــدول
ـ
ج
ـة
ـ
مهم
ّ
ً
أدنــاه؛ ســتعمل الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ("منشــآت") علــى دعــم هــذه
المبــادرات بمــا يضمــن بلورتهــا وتطويرهــا بمــا يلبــي احتياجــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
الحجــم.

المبادرة

رقم المبادرة

الفئة
الفرعية
ّ

ماذا سيقدم البرنامج
للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في هذه
المبادرة

تطوير قدرات التصدير للمنشآت
السعودية

N-20-18-742

دعم التصدير

زيادة معرفة المنشآت فيما يتعلق

بناء مصانع جاهزة وحاضنات
أعمال

N-19-13-748

المناطق
االقتصادية
الخاصة

ومساعدتهم في تحديد األسواق
المستهدفة لتصدير منتجاتهم ومعرفة
متطلبات التصدير لتلك األسواق

N-18-07-692

البحث
والتطوير
واألبتكار

تحديد الفرص االستثمارية للمنشآت
وربطها بالمنصة ،حيث أن احد اهم
المستخدمين للمناطق هم من المنشآت
صغيرة و متوسطة

برنامج رفع القدرات التصنيعية
للشركات الصغيرة والمتوسطة

N-18-07-697

البحث
والتطوير
واألبتكار

بناء مصانع جاهزة وحاضنات أعمال
لدعم رواد األعمال وأصحاب المنشآت
المتوسطة والصغيرة

تطوير سلسلة التوريد للتجمعات

N-23-14-004

دعم تطوير
البرنامج
الوطني
لتطوير
التجمعات
الصناعية

توطين الخدمات االستشارية المقدمة
للجهات المستهدفة من خالل بناء قدرات
تقنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تجمعات ومدن الصناعات الغذائية

I-09-13-001

االستزراع
المائي
والصناعات
الغذائية

توفير بنية تحتية ومرافق عامة مشتركة
للمصانع المحلية

إنشاء حاضنة استكشاف

M-12-34-021

التعدين

إنشاء شركات سعودية صغيرة جديدة
من خالل المبادرة بإقامة

برنامج حاضنات ومسرعات األعمال

N-18-07-695

البحث
والتطوير
واألبتكار

دعم إنشاء الشركات الصغيرة
والمتوسطة
التقنية وذات النمو الكبير للمساهمة
في خلق الوظائف
وتنويع االقتصاد الوطني

برنامج االستشارات التقنية
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المبادرة

رقم المبادرة

الفئة
الفرعية
ّ

ماذا سيقدم البرنامج
للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في هذه
المبادرة

برنامج مراكز االبتكار الصناعي

N-18-07-698

البحث
واألبتكار

تعتبر هذه المبادرة محفزة لالبتكار
وريادة االعمال لكونها تخلق منشآت
ابتكارية وريادية ذات ميزة تنافسية
وقابلة للمنو ،باإلضافة لتمكين المنشات
القائمة من ايجاد حلول مبتكر ونقل
للتقنية تساعدها على المنافسة محليا
وعالميا ممايزيد فرص النمو .كذلك
تساعد هذه المبادرة من بناء القدرات
في مجاالت ذات قيمة مضافة وتمنح
فرص استثمارية

توطين صناعة المطاط بمدينة ينبع
الصناعية

N-19-17-674

المناطق
االقتصادية
الخاصة

يمثل قطاع صناعة المطاط احد القطاعات
الفرعية ذات األولوية في استراتيجية
سالسل اإلمداد للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة

الموائمة مع برنامج دعم الشركات
الوطنية الكبرى الصناعية

N-23-01-002

دعم تطوير
البرنامج
الوطني
لتطوير
التجمعات
الصناعية

تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة
من سالسل اإلمداد الخاصة بالشركات
الوطنية الكبرى من خالل دعمها
وتحفيزها لعمل ذلك

منصة روابط األعمال

O-15-10-002

المحتوى
المحلي

احد مبادرات استراتيجية سالسل اإلمداد
هو توفير الطلب للمصنعين المحليين
وتسهيل ربط المشتريات بين الشركات
الكبراء والجهات الحكومية مع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
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المخصصة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة
تــم تحديــد مجموعــة أخــرى من المبادرات التمكينية
ّ
الحجــم .هــذه المبــادرات مســتوحاة مــن اســتراتيجية سلســات التوريــد التــي وضعتهــا الهيئــة
مكملــة للمبــادرات التمكينيــة
العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ("منشــآت") وهــي ُتع َتبــر
ّ
المكونات
القائمــة تحــت مظ ّلــة برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنية والخدمات اللوجســتية وتغطــي
ّ
الفرعيــة التاليــة:
 تعزيــز المشــتريات :التعــاون مــع الشــركات الوطنيــة الكبــرى مــن أجــل مراجعــة سياســاتواشــتراطات الترويــد وتعزيــز وصــول المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة إلــى الفــرص المتاحــة.
ّ
مؤشــر بأكبــر  100شــركة ســعودية مــن حيــث اســهامها فــي نمــو
 مؤشــر التصنيــف :نشــرالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم المحليــة.
المخصصــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم :تأســيس "مركــز
 بوابــة سلســات التوريــدّ
سلســات الترويــد" بهــدف توطيــن الصناعــة وبذلــك ضمــان اســتدامة القطــاع.
 اإلرشــادات التوجيهيــة إلــى المســتثمرين :إعــداد مــواد لمســاعدة المســتثمرين علــى تحديــدالفــرص االســتثمارية.
 تحالــف المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم :بنــاء تحالــف لمســاعدة المنشــآت الصغيــرةقوتهــا الشــرائية واالســتفادة مــن اقتصــادات الحجــم.
والمتوســطة الحجــم علــى تعزيــز ّ
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 .٥محفظة المبادرات

(دعم التجمعات الصناعية
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية)
مصنع الومنيوم في البعيثة
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 .5أ محفظة المبادرات
اسـم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

مقياس البرنامج المتأثر بالمبادرة

رقــــــــــــــم
الـركـيـــزة
االسـتـراتيجيـة /المبادرة
الـقـطـــاع
دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

N-23-14-001

جذب االستثمار الصناعي

•تحديد وتفصيل الفرص االستثمارية للتجمعات ذات
األولوية
تجمع بما فيه الرسائل،
•تطوير خطة تسويق وجذب لكل ّ
المستثمرين المستهدفين واالتصاالت .وضع خط
وتجمعات سوقية للمستثمرين
استثمار تنفيذية
ّ
المحليين والدوليين

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع
الصناعة
•زيادة نسبة تكوين رأس المال اإلجمالي في
قطاع الصناعة

إجمالي االستثمارات غير الحكومية
في القطاعات الصناعية الواعدة

دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

N-23-01-002

الموائمة مع برنامج دعم
الشركات الوطنية الكبرى
الصناعية

•تهدف هذه المبادرة إلى تحديد الفرص ودعم إعداد
خطط ودراسات حالة مفصلة لتأسيس شركات وطنية
كبرى في تجمعات ذات أولوية
•قد تتأتى هذه الشركات الكبرى من شركات قائمة
وتعمل مع اتحادات شركات لدخول فئات جديدة وتوجيه
االستثمارات من صندوق االستثمارات العامة

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية  -وكالة
الصناعة

•زيادة في عدد المصنعين

إجمالي االستثمارات غير الحكومية
في القطاعات الصناعية الواعدة

دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

N-23-01-003

بنية تحتية متخصصة
للتجمعات

•تهدف المبادرة إلى تحديد الفرص حيث يمكن
لبنية تحتية متخصصة أن تعزز تنافسية التجمعات
المستهدفة وبسبب حجم البنية التحتية المطلوبة أو
محدودا
نموذج العمل ،كان إقبال القطاع الخاص الخاص
ً
على تطويرها

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•زيادة في عدد المصنعين

إجمالي االستثمارات غير الحكومية
في القطاعات الصناعية الواعدة

دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

N-23-01-004

تطوير سلسلة التوريد
للتجمعات

•تمثل هذه المبادرة جهد ًا متواصالً في جميع التجمعات
ذات األولوية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرنامج
الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (كل من التجمعات
وإدارة الممكنين).
•جرى تطوير سالسل التوريد المحلية عن طريق تحديد
فجوات سالسل التوريد للتجمعات ذات األولوية،
وتحديد ودعم الشركات المحلية واألجنبية التي يمكنها
تسد هذه الفجوات وتدعمها
أن
ّ

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
التجمعات ذات األولوية
•تحسين تصنيف جودة الموردين المحليين
•رفع متوسط المحتوى المحلي في التجمعات
ذات األولوية

االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

N-23-01-005

روابط سلسلة إمدادات
دولية

•تهدف هذه المبادرة إلى ربط المؤسسات ضمن
التجمعات ذات األولوية بسالسل إمدادات إقليمية
(وعالمية) بهدف التنويع والتوسع
سيتم تنفيذ ذلك من خالل تحديد الروابط المحتملة
•
ّ
تجمع ،زيادة التوعية وتسهيل التبادالت و
كل
في
ّ
المنتديات بين الشركات السعودية وتجمعات دولية

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•زيادة في الصادرات اإلقليمية ضمن التجمعات
ذات األولوية
•زيادة في تصنيف جودة الموردين المحليين
•رفع متوسط المحتوى المحلي في التجمعات
ذات األولوية

االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة

دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

N-23-01-006

القدرة التنافسية لتكلفة
البناء الوطنية

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الصناعة

•زيادة القدرة التنافسية لتكاليف البناء في
القطاع الصناعي
• تقليص العقبات التي تواجه الشركات الصناعية
المحلية في تنفيذ مشاريع البناء

االستثمارات غير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
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تهدف المبادرة إلى تناول عدد من مصادر ضعف القدرة
التنافسية:
•القدرات المحلية فيما يخص الهندسة والمشتريات
والبناء
•معايير البناء والتصميم
•سهولة الوصول إلى مواد ومعدات البناء
•تقييم توفر سلسلة التوريد المحلية
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الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

رقــــــــــــــم
الـركـيـــزة
االسـتـراتيجيـة /المبادرة
الـقـطـــاع
دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

 N-23-01-720تطوير وتوطين الفرص
الصناعية والخدمية ودعم
شراكات القطاع الخاص

•تطوير وتوطين الفرص الصناعية والخدمية ودعم
شراكات القطاع الخاص

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات
غير النفطية ،زيادة مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة ،توطين الصناعات
الواعدة

دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

 N-23-14-736تطوير قطاعات صناعية
استراتيجية وذات بعد
أمني وطني ابتداء
بالقطاعات الدوائية

•وضع آلية الحوكمة وتوزيع الميزانية لتطوير القطاعات
ذات االولوية في قطاع الدوائية

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•توطين الصناعات الواعدة

دعم تطوير
التجمعات
الصناعية

 N-23-01-735مركز التنمية الصناعية

•وحدة ادارية لتحديث السياسات الصناعية وادلة االجراء
واطر العمل لمتابعة أداء القطاع الصناعي ومتابعة
االليات التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للصناعة،
واطالق األنشطة ذات الصلة وادارتها وتنسيقها مع
جميع الجهات المعنية بالتنمية الصناعية في المملكة
العربية السعودية

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية  -وكالة
الصناعة

•تعزيز دور القطاع الصناعي في التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
•توجيه القطاع الصناعي إلى الصناعات القائمة
على المزايا النسبية والقدرة التنافسية
المحلية.
•تمكين وخلق بيئة استثمار صناعية محفزة.
•المساهمة بزيادة المحتوى المحلي الصناعي
وتعزيز التشابكات الصناعية في القطاع
الصناعي.
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.5أ محفظة المبادرات
رقــــــــــــــم
الـركـيـــزة
االسـتـراتيجيـة /المبادرة
الـقـطـــاع

اسـم المبادرة

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

الحوكمة
والقدرات
المؤسسية

N-24-14-001

مجلس تنمية التجمعات

•تسعى المبادرة إلى تأسيس مجلس تنمية االتجمعات
والذي يتكون من مجموعة تنسيق بين القطاعين
الحكومي والخاص إلسداء النصائح بشأن أولويات
التجمعات والمدخالت الحالية على صعيد تنفيذ
االستراتيجية وإجراء التعديالت المطلوبة
• مراقبة تنفيذ االستراتيجية وإدخال التعديالت المطلوبة
• تسهيل الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص
وتشجيع الجهود التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز
تنافسية التجمعات
• تحدي ،جمع ومعالجة المشاكل الرئيسية التي
التجمع
يواجهها
ّ

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

• 9مجالــس تجمعــات للتوجيــه حيــال الفــرص االستثمارات الغير الحكومية في
االســتثمارية ،أولويــات التجمعــات والتنفيــذ قطاعات الصناعات الواعدة
•ضمــان المواءمــة والتنســيق مــن خــال مجموعــة
التنســيق بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص

الحوكمة
والقدرات
المؤسسية

N-24-01-002

مؤسسة التنمية
الصناعية

•تكون إدارة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة هي
المسؤولية األساسية للمؤسسة
•تتألف الجهة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص
•تتمثل األنشطة األساسية في تنفيد استراتيجيات
التجمعات وتفعيل استراتيجيات التمكين بهدف تسهيل
جذب االستثمار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية
في القطاعين الحكومي والخاص

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الصناعة

•تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة فــي جميع االستثمارات الغير الحكومية في
قطاعات الصناعات الواعدة
التجمعــات والمم ّكنــات ذات األولوية
•النمو في اإلنتاج الصناعي واألعمال
•تعــاون وثيــق بيــن الجهــات المعنيــة فــي
القطاعيــن الحكومــي والخــاص

الحوكمة
والقدرات
المؤسسية

N-24-14-003

مركز تحليالت المعلومات
الصناعية واالستشراف

تفصل المبادرة تجهيز مركز البيانات والتحليالت
• ّ
السعودي
•يتمتع المركز بالوظائف الرئيسية التالية:
1.1جمع المعلومات والبيانات
2.2تحليالت البيانات ،بما في ذلك تحديد التوجهات
المستقبلية
•متابعة التغييرات التقنية من خالل وحدة الذكاء التقني

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية -
وكالة الصناعة

االستثمارات الغير الحكومية في
•جمع بيانات عالية الجودة
•فرصــة للجهــات ،مــن القطاعيــن العــام والخــاص ،قطاعات الصناعات الواعدة
الكتشــاف توجهــات الصناعــة الرئيســية واالختالالت
فــي وقــت مبكــر
•تقارير وتحليالت مخصصة الطالع صناع القرار

الحوكمة
والقدرات
المؤسسية

N-24-14-005

تفعيل االستراتيجية
الوطنية للصناعة

•من أجل تسريع تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة،
سد الفجوة بين تصميم
ستر ّكز هذه المبادرة على
ّ
االستراتيجية وتنفيذها ،وسيكون ذلك عبر تمكين
جهات التنفيذ ،وتنفيذ المكاسب السريعة ومعالجة
أي مسائل عالقة من مرحلة التصمي بما يتضمن؛
( )1االنتهاء من برامج الحوافز الصناعية ( )2تطوير
استراتيجية صندوق تطوير التجمعات الصناعية ()3
بناء  /استقطاب القدرات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية
الوطنية للصناعة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجيستية ( )4تصميم خطة التحول
للبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ()5
توسعة وإطالق  8تجمعات صناعية إضافية ضمن
البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ()6
تصميم وإطالق السياسات والبرامج الجديدة المحورية
الالزمة

البرنامج الوطني لتطوير
التجمعات الصناعية

•إنشاء وتمكين مؤسسة تنمية صناعية
•مواءمة مستمرة بين الجهات المعنية
والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية
•تسليم جهة التنفيذ أكثر من  90مبادرة
للتجمعات والمم ّكنات
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 N-24-01-733المركز الوطني
للمعلومات الصناعية

الوصف

الجهة المسؤولة

األثر المتوقع

•المركز الوطني للمعلومات الصناعية

وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

•توطين الصناعات الواعدة
•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير
النفطية
•مصدر رئيسي وموثوق للمعلومات واالحصاءات
الصناعية
محليا
•القدرة على عرض المنتجات السعودية
ً
وفي األسواق الدولية
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