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 ��������Ì א� Ê�Ë א·��¸א£�� �א������, ����א�� א���� ���  ��
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 �¹¹���	 �א�¹¹�¨  �ºא���¹¹   ¨�¹¹�  §¹¹�» א����כ�¹¹   �¹¹����  §¹¹�» א� ��א��¹¹   ��¹¹��

�������¹¹ �א����¹¹, 	��©�¹¹½ א���� א�����¹¹ �� ��א�� א������ 	א��א��, 

	א������¹¹ א�����¹¹ 	א��¹¹ª̈� א���א���¹¹ א��א���¹¹, ���¹¹א�½ א� ��א��¹¹ �¦¹¹כ� כ ��¹¹ ¾�¹¹ 

��©�¹¹½ א��¹¹À א����¹¹א�± 	�����¹¹¿ ���א�¹¹א� א�����¹¹�¾�, 	א��¹¹�א�� ���¹¹ 

��¹¹כ א��א�¹¹א� 	���Ã¹¹ ��א���¹¹א, 	���¹¹Â�� Ã¹¹ א��ª�¹¹א��� �א®��¹¹ ¾��¹¹א.

א� ��א��¹¹ ��¹¹§ �����¹¹ ��כ�¹¹א� ���Æ¹¹¢ �¹¹א �Å ��¹¹א�½ ¾�¹¹ �¾¥¹¹  כ�¹¹א ��כ�¹¹ 

�����¹¹ «�¹¹¢אכ א��¹¹א� א�
¹¹א¤, 	�����¹¹ �	�° ¾�¹¹ א���Ç�¹¹ ��א�¹¹א� 

א������¹¹,  א� ���¹¹   �¹¹����	 א��א��¹¹,  (א���כ��¹¹  א���כ�¹¹א�  ��¹¹כ   ��¹¹��  �¹¹�	 א� ��א��¹¹, 

	א��¦���¹¹א�). א��©��¹¹   ��¹¹���	
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مجتمع حيوي
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وارتباطها االستراتيجي
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أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة

2.4.1
الحد من التلوث بمختلف أنواعه

3.1.6
ي المبا�ش جذب الستثمار الأجن�ب

4.1.5
المجالت  ي 

�ف ين  ف للمتم�ي نوعية  معارف  توف�ي 
ذات الأولوية

2.4.3
حماية وتهيئة المناطق الطبيعية

3.6.1
التعاون  مجلس  دول  ف  ب�ي التعاون  ة  بمس�ي الدفع 

الخليجي

4.1.6
التعليم  مخرجات  ف  ب�ي المواءمة  ضمان 

واحتياجات سوق العمل

3.1.1
تسهيل ممارسة الأعمال

3.6.2
قليمية تطوير العالقات القتصادية الإ

4.1.7
ي التدريب

التوسع �ف
ي لتوف�ي احتياجات سوق العمل

المه�ف

3.1.3
خصخصة خدمات حكومية محددة

3.6.3
ف كاء العالمي�ي تطوير العالقات القتصادية مع ال�ش

4.3.1
تعزيز ودعم ثقافة البتكار وريادة الأعمال

3.1.4
تطوير سوق مالية متقدمة

3.7.1
ريادتها  لتعزيز  ى  الك�ب الوطنية  كات  ال�ش دعم 

عالمّياً

6.2.1
كات بمسؤوليتها الجتماعية ف ال�ش تعزيز ترك�ي

3.1.5
ف المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع  تمك�ي

الخاص

3.7.2
كات رائدة  كات المحلية الواعدة إىل �ش تطوير ال�ش

إقليمّياً وعالمّياً

6.2.2
كات عىل استدامة القتصاد  تعزيز اهتمام ال�ش

ي
الوط�ف

3.3.2
تنمية القتصاد الرقمي *

4.1.4
ف ترتيب المؤسسات التعليمية تحس�ي

ف الثورة الصناعية الرابعة. نامج عىل تمك�ي * يركز ال�ب

قطاعات البرنامج ومحوَري تركيزه

ف  ف ممكَن�ي نامج من 4 قطاعات رئيسية، هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة لمحوري ترك�ي يتكون ال�ب
، والثورة الصناعية الرابعة.  للقطاعات الأربعة الرئيسية، وهما: المحتوى المحىلي

ف من المحتوى المحىلي والثورة الصناعية الرابعة ُمشكِّلًة محرك نمو لقتصاد المملكة  نامج الرئيسية الأربعة بتمك�ي وتتكامل قطاعات ال�ب
غ�ي النفطي، لتتحول المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وإن ترابط القطاعات الرئيسية الوثيق والتداخالت بينها يخلق فرصاً غ�ي محدودة للتكامل، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة لبلوغ 
مستهدفات رؤية المملكة 2030. 
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Ó
�כ

 ���  ��
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א���� 
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א� א·��¸א£�   Ð�����  
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�½�¤�א  

×
���כא א����כ�   ³��  ���כא

 Ø¦א�� ���א�; ����א� �א¯�®� ��¤� ²�
�אØ, כ�א � א���� �¤�
 ¿��
  ��� א������,  �����א� �  2030 א����כ�   ��¦� ��א� ��¤�  ��
�א� ����� ��א� א�� ²�
 º��א���א� א�����»�� �����א�� ¥ כ� כא
�א��א����,   א������  ���Úא§   Ðא���� 
���א�   ���¤�� א���¶¤��� 

.��Ûªא�� ²�ª א��¤א¾�� �Ö«¶ º א·���Ôא�א� �º ��א
א� א����א
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א���כ�� א��א�Ö«¶� º א·���Ôא�א�
�א�� א����א�� ��² ��א�� 2020¥ ����� א·�����Ôא�א� 

������ א����� א������  Ð¨��Å ��������� א�����Ôא�א� א�����א� א����א�  ”
א���������  א�����א�£   Ð¨Õ����· �א�� �����א�  א¯�®����   ����¤��

 �����Úא§ א�������� �א��א������“
×
·�����

 

 300+
Ðא� ��א���

 

50+
���Ý� Þ�Á

����א
א� א����א¥ ³ ����� א��� 
2020 Øא
 ²�� 

29.5
 Ðא� ��א���������������������
����� á��������������� 335 §����� �®אØ א�¸��

Ñא�� âÁ� ³£א�¼�

 105
 Ðא� ��א��������������������

5.5
 Ðא� ��א���������������������

����� á���������������65א���כ Ðא��� âÁ�

 30
 Ðא� ��א���

10+
 Ðא�  ��א���������������������
������������������������������Ý� Þ�Á 21

(�����¤�(א���Ôא�א� 

  
  

16
Ðא� �����������א���������������������������

���Ý� ã·ä 4 +
(��Õ ��£ ��ªא£ �
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 Ðא� ��א���������������������

���������������������Ý� Þ�Á 37
(�����¤�(א���Ôא�א� 

 183
Ðא� ��א�������������������������

���������Ý� Þ����Á  16
(�����¤�(א���Ôא�א� 

  Ðא� ��א��� 308
 ������������Ý� Þ�Á 20
� א��� ¥��א� א��א��))
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(COVID-19) �א��¤��
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 ��
א����� א������ א�¸�א

 9
Ðא� ��א���

 ��
�£ א��� �î א�¸�א

א��א½�� ��¿ א¬� א±

9800
% 9.6 ��� Ð���¥

Øא�ª �
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��א³�£ ��Û 

×
�¸��א

 א��¸א�� א��א¾³

12 
 
×
�א��¶ 

×

א��� �

³£����א�� א����



23   |  ���� א����� ���א�� ����� א���א�� א������ 	א�
��א� א��������
    

|
  

 22

�������Ô ����������א�£Á Ð¨������Õא��

 Ð¨Õא����� �³ א����כ������ �����כא �����®���� א·�����א³£ ”
��א�£¾��א ��������¹ א������� �א����������� א·��¸��א£�“

 çא��¬ º�Ûא��א ���� ��Õ 
 ð��א�Õא¼ ¥�א�� ��א��� ª¶�א��� 

���א� 2.5
 �� Øא��� º� �א���� �כ��� Ø��

א�Õא¼ א��א�¤�¥ Ø� ��ªא¼ 

 % 100

� א��א�������� כ�א³± 
,Ø2016 Øא
 º� %36 ��

  ²�ª

% 39.2 

¼�א³£ א��א�� א·����א¥�� 

 Ð����א����� א���Õא¼ ¥������

% 16

Öא���א � �
£

Þ�Á 190

א�º א�כ�א³±  Þכ��¶�א¼ 

 Ðא�
Á ±�¥
 ñ¤א��

 º¶א������×

א���א ��Û¯א

(�� 15.95 ���א� ��� �כ� � ��א��� ¾� א���� ¾� 
�א� �2015, «�§ 18.3 ���א� ��� �כ� � ��א��� 

¾� א���� ¾� �א� �2020)

Ø2019 Øא
 º�
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�¤�� א¯�®������������ 
�א�� ��������������������������א�

³ ��א�¤��“��� ����®�� �����  �ò�¥”

 Þ�Á 23
 ¹��� �����א�¤� �כ�

 ºא���� Ïא� א�������ä א���


 Øא®� §¨©ª
א·���Ôא� 

  ���א������º א��

 º��®א¬©א� א��� §¨©ª

¯�®�� א��א�� 

³��Õ¸א� �א� �¤�

 ñ¤³ א���� ó���
 �
�� 288 �א ºא����כ

²�ª 9 �א
א�

 ��®��� ��½· ôא�א���
� אõ ���א± א� �� 

 ���� º� ��¤א����� 
 º� ³±א� כ�אµ א���Å

א���� א�����
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א������������Ú� Ðא§ 
א������ �א��א�����

 ¹��� ���כ�¿ א����כ� 

 �¤�א����� א��א
 º� Ð��¥����Á �ÎË א�

�� ��� א��א��א� ��א���א

 «��� öא���א
 �������������
�
 ³���¶

5

 º� £א¬��א £��
 ����
 º����א± ¶�³ א¬�¨

���א� א��א��א� ¥א����א±  ��Õ � ������
���¥ ����� א���א� א��א� ¥א���Ôא� �

Ðא� ��א��� 9 

������������������������������

  8 א�א��א� 

 ����Õ א�� Øא���א ���¤��

 �� £�
 º� �� א� ºא����

א���א�א� �º א����כ�

5
 ���¨� õ��Å

 ³���¶
��א ����Á¥א���ª� א��ä ² �א�א��ª
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 ¹���א� א���¶¤��� �������� א�¸�א
� א��©��� �א�� ���²�¤ ¥��א
 Ñ�� ���� �¾£��א �� ÊÁ Ñ�÷Î �¤א¾� �¹�Å º א��¸א£  ��כ� 
£א£ ¥Ñ ��� א����, � ,���� Ñ�¨Å א·���א ¹���� ,�Å��¸א£� א�
א���Ôא���   ��¶� א����כ�   ñ�¸��  ,��
א���  Þ½אÝא��  ���
  ¹��

Æ
�
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�² כא�� א¯���³ �א���א·�.
�� א�����א�  ���¶ ¹��� ²�
 �
��¤א� ³���¥ ���»א ���� א����א

א���ÀÁ ø¹��¥ ¹Ô� º¾א �Á¾����א, ��� ¥�� ¾»� א�����א�:

29   |  ���� א�����

���� א��¸א£ א����כ�.� ����

.��¶»Ö א·���Ôא�א� �º ��א
א� א����א

.ºא���� Ïא³£ א������¼

�א� א���¶¤���.���� ºא��
³ ���כ ����� א����כ� ²�ª ��³ ��א
�� �א½

.��
¼�א³£ ��� א����, �� א���כ� 
�² א��Ýא½Þ א���

��¹ א·��Ð¨Õ א¯��Ô ����א�£.�

�¤�� א���אÊ א���א�� �º א����כ�.

���� א��¸א£ א����כ�.� ����

.��¶»Ö א·���Ôא�א� �º ��א
א� א����א

�א� א���¶¤���.���� ºא��
³ ���כ ��א� א���¶¤���.���� א����כ� ²�ª ��³ ��א
�� �א½���� ºא��
³ ���כ ����� א����כ� ²�ª ��³ ��א
�� �א½

.��
¼�א³£ ��� א����, �� א���כ� 
�² א��Ýא½Þ א���

�א� א���¶¤���.���� ºא��
³ ���כ ����� א����כ� ²�ª ��³ ��א
�� �א½

.��
¼�א³£ ��� א����, �� א���כ� 
�² א��Ýא½Þ א���
��.¼�א³£ ��� א����, �� א���כ� 
�² א��Ýא½Þ א���
��.¼�א³£ ��� א����, �� א���כ� 
�² א��Ýא½Þ א���

�¤�� א���אÊ א���א�� �º א����כ�.



���א�� ����� א���א�� א������ 	א�
��א� א��������
    

|
  

 30

ات النسبية والتنافسية للمملكة  � �� القطاع-  إ
 رفع الم
نامج -من خ ل وزارة الطاقة والجهات التنفيذية �� �� ال

يهدف قطاع الطاقة ��
بوفرة مواردها   � �العالم، وتتم  �

النفط والغاز �� � منتجي أك المملكة من   �تعت العالمية والمحافظة عليها، حيث  الريادة  لتعزيز 
 ، شعاع الشم¡� � وفرة ا¥¤

�� 
� المناطق الساحلية، وتعت§� المملكة المراكز ا¥¦و
الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح، وخصوصاً ��

� مجال الكهرباء؛ نظراً 
ًة للنمو �� �� إيجاد فرص جديدة ذات قيمة اقتصادية أع§، كما يمتلك قطاع الطاقة فرصاً كب

مما يساهم ��
مكانية تصدير الكهرباء إقليمياً بأسعار منافسة. ، و¥¤ للزيادة المتوقعة ع§ الطلب المح§�

نتاجية والتوزيعية للغاز للوصول إ
 مزيج الطاقة ا¥¦مثل واستبدال الوقود السائل، وزيادة  وسوف يجري العمل ع§ زيادة الطاقة ا¥¤
الرياح، با¥¤ضافة لرفع  � الطاقة الشمسية وطاقة 

� مزيج الطاقة عن طريق مشاريع نوعية ��
مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ��

� تعظيم القيمة 
تنافسية قطاع الطاقة من خ ل رفع كفاءة توليد الكهرباء وا¥ستغ ل ا¥¦مثل للموارد الهيدروكربونية، مما يساهم ��

المتحققة من قطاع الطاقة، وتنوع اقتصاد المملكة.

��א� א��א��

� المملكة ع§ احتياطات عالية من المعادن 
ات التنافسية، منها: احتواء باطن ا¥¦رض �� � �� المملكة بعدد من الم

� قطاع التعدين �� �يتم
 �

� القطاعات ا¥¦خرى �� �Ãة ثالثة ل قتصاد السعودي، ويُعد قطاع التعدين أحد أهم عوامل دعم وتمك � �والمواد الخام، مما يشكل رك
� تغطية ا¥سته ك الكب� للسوق المح§� والعالمي، وتوف� احتياجات قطاعي الصناعة والطاقة، 

نامج، حيث سيسهم القطاع �� �ال
والنحاس  كالحديد  ا¥¦ولوية  المواد   �وتوف سيليكون،   �
البو  �

�� والمتمثلة  المتجددة  الطاقة  لصناعات  السيليكا  مادة   �توف مثل: 
ها. �وا¥¦لمنيوم والمواد ال زمة للصناعات العسكرية وصناعة ا¥Í¥ت والمعدات وغ

� ع§ جميع مراحل سلسلة القيمة  �ك Î، من خ ل ال �
�Ïا¥قتصاد الوط �

نامج إ
 تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته �� �ويهدف ال
ا¥Íتية: 

المرحلة الأوىل )الأنشطة التعدينية(: وتشمل: عمليات المسح وا¥ستكشاف بغرض تحديد كميات المعادن، وعمل دراسات • 
الجدوى ا¥قتصادية، وتطوير المناجم ومعالجة المواد الخام.

سبائك •  مثل:  ا¥¦ساسية،  المواد  لتصنيع  والصهر  التكرير  عمليات  وتشمل:  الوسيطة(:  الصناعات  )مرحلة  الثانية  المرحلة 
ا¥¦لمنيوم وكتل الحديد الصلب.

المرحلة الثالثة )مرحلة الصناعات التحويلية(: وتشمل: تصنيع المنتجات شبه النهائية كصفائح الحديد وا¥¦لمنيوم، والمنتجات • 
النهائية كا¥¦نابيب والقضبان الحديدية.

��א� א������
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� عدد من المدن 
ات التنافسية، منها: بنية تحتية صناعية بمعاي� عالمية �� � �كذلك فإن لدى قطاع الصناعة بالمملكة عدداً من الم

الصناعية كالجبيل وينبع ورأس الخ� والمدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وتوفر 
العالمية  والمكانة  البارزة  القوة   
إ با¥¤ضافة  الَطموحة،  ية  ÙÚالب القدرات  عالمية، ووجود  تنافسية  بأسعار  ا¥¦ولية  والمواد  الطاقة 

� صناعات الكيماويات ا¥¦ساسية والوسيطة.
الرائدة ��

: رفع  �
اتيجية تكاملية ومبادرات تمكينية تسهم �� Îه بشكل شامل، من خ ل اس � �نامج إ
 تطوير قطاع الصناعة وتحف �ويهدف ال

غراق والمنافسة غ� العادلة، ورفع كفاءة وجودة المنتجات  كفاءة التصنيع، وخفض التكاليف، ورفع التنافسية، والحماية من ا¥¤
، وتوف� الحد ا¥¦د�Þ من  �

�Ïوتعزيز ا¥¦من الوط ، � السوق المح§�
المحلية لتمكينها من تغطية حصة رئيسية من الطلب المتنامي ��

اف واستغ ل ا¥تجاهات المستقبلية  ÙÚقليمية والعالمية، واست � ا¥¦سواق ا¥¤
، ودعم الصادرات للمنافسة �� �

¦Þوالدوا �
¦Þا¥¦من الغذا

للقطاع،  ويركز القطاع ع§ عدد من الصناعات الواعدة، ومنها: (الصناعات العسكرية، وصناعـة السـيارات، والصناعات الغذائية 
اتيجية قطاع الصناعات  Îاتيجية الوطنية للصناعة، واس Îهـا)، وذلك بما يتفق مع أهداف ا¥س �والدوائيـة، واللـوازم الطبيـة، وغ

اتيجية صندوق ا¥ستثمارات العامة. Îالعسكرية، واس

��א� א���א��

اتيجي المركزي الذي  Îات التنافسية أيضاً، وع§ رأسها: الموقع ا¥س � �ويمتلك قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة العديد من الم
� حوض البحر ا¥¦حمر، والحجم المح§� 

يربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والذي يتمركز ع§ طول أحد أهم طرق التجارة العالمية ��
ا¥¦وسط وشمال  ق  ÙÚال � منطقة 

ا¥¦سواق ا¥سته كية �� الخليجي وأحد أهم  التعاون  � أسواق دول مجلس كأك المملكة  ¥قتصاد 
ومركزاً  العالمية،  والم حية  التجارية  للخطوط  أساسية  ربط  نواة  تصبح  أن  من  نها  ãيمك للمملكة   �

الجغرا�� الموقع  أن  كما  إفريقيا، 
ق المتوسط، ويلعب قطاع الخدمات اللوجستية دوراً  Ùå ق ا¥¦وسط وشمال وغرب إفريقيا ومنطقة ÙÚلوجستّياً رئيسياً لخدمة أسواق ال

مداد. : رفع جاذبية ا¥ستثمار، وتكامل س سل ا¥¤ �
� بعضها البعض، حيث يسهم �� �Ãنامج وتمك �� تكامل قطاعات ال

مهماً ��
اللوجستية وجودتها وåعتها،  الخدمات  كفاءة  تعزيز  عالمية، من خ ل:  لوجستية  منصة   
إ المملكة  لتحويل  نامج  �ال ويهدف 
المحلية،  الشبكات  أنماط  مختلف   � �Ãب بالربط  الشحن  تكلفة  وخفض  ا¥ستيعابية،  طاقتها  ورفع  التحتية  البنية  جودة   � �Ãوتحس
� الحدود لدعم خطط النمو الصناعي وحركة واستحداث شبكات ربط إقليمية تنافسية، وتسهيل إجراءات الفسح وحركة البضائع ع
، وإتاحة توصيل السلع بتكلفة تنافسية، وتعزيز حوكمة ولوائح القطاع  التصدير وإعادة التصدير، ورفع كفاءة حركة التوزيع المح§�

� وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
ÎÏاللوجس

��א� א�
��א� א��������
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ي تعظيم 
ي القطاعات النفطية وغ�ي النفطية أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسهم �ف

يُعد رفع نسبة المحتوى المحىلي �ف
ف القطاع الحكومي والخاص، ويسعى برنامج  ، وخلق الفرص الوظيفية، وتطوير القدرات المحلية، وتعزيز التكامل ب�ي ي

القتصاد الوط�ف
نامج وجذب الستثمارات إليها بطريقة  ي قطاعات ال�ب

تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إىل رفع نسبة المحتوى المحىلي �ف
مستدامة وتنافسية.

ي من شأنها خلق بيئة جاذبة للعديد من الستثمارات، والمساهمة 
ف المملكة  -بفضل الله- بتوفر العديد من الموارد الطبيعية ال�ت وتتم�ي

ي 
نفاق العاىلي وال�ت ي القطاع الخاص ذات الإ

كات الرائدة �ف ف المملكة بوجود العديد من ال�ش ، كما تتم�ي ي رفع نسبة المحتوى المحىلي
�ف

ي تدريب وتطوير القوى 
ي مختلف القطاعات، والستثمار �ف

بدأت بتطوير مبادرات خاصة بها تهدف إىل رفع نسبة المحتوى المحىلي �ف
ي عدد من المجالت.

ف عمل المرأة �ف العاملة السعودية، ودعم وتمك�ي

 المحتوى المحلي

ي تشمل: الذكاء 
ف التقنيات المتقدمة، ال�ت ي سياسات ومنهجيات العمل، وذلك بالتكامل ب�ي

تمثل الثورة الصناعية الرابعة تحولً �ف
نت الأشياء، والطباعة ثالثية الأبعاد، والروبوتات، والمصانع والمناجم الذكية، وشبكات الكهرباء الذكية؛ وذلك  الصطناعي، وإن�ت

نتاج والتنافسية، وتعزيز الستدامة، وتوسيع سالسل القيمة. لزيادة الإ
ي المملكة، حيث تمثل 

كيبة السكانية والجتماعية �ف ي من أهمها: ال�ت
ي هذا القطاع، وال�ت

وتمتلك المملكة المقومات الالزمة للتنافس �ف
ة اهتمام كب�ي بالتقنيات المتقدمة، كما تمتلك المملكة  يحة الكب�ي ة من عدد السكان، ولدى هذه ال�ش يحة الشباب نسبة كب�ي �ش
البيانات الصناعية الضخمة وتحقيق  المتقدمة وتوطينها. ويعد الحصول عىل  التقنيات  إمكانيات مالية ممتازة لالستحواذ عىل 

ف التجمعات الصناعية. ف المصانع سهالً نسبّياً نتيجة للتنسيق العاىلي ب�ي التكامل ب�ي
ي وابتكار التقنيات المتقدمة، وخلق فرص  ّ

نامج عىل بناء منظومة الثورة الصناعية الرابعة وتطويرها، بهدف دعم تب�ف ويركز ال�ب
: ي

نامج، وذلك من خالل الآ�ت ي قطاعات ال�ب
واعدة �ف

يعية، ع�ب َوْضع الأُُطر القانونية الالزمة لتوسعة نطاق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يتواءم مع 	  تهيئة البيئة الت�ش
نامج. تنمية قطاعات ال�ب

ي مختلف 	 
تطوير البنية التحتية لتقنيات التصالت والرقمنة، كممّكن رئيس لنمو وانتشار تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة �ف

المجالت.
يجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف 	  ية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة؛ لإ تأهيل الكوادر الب�ش

ي سيتم توليدها.
الجديدة ال�ت

ي مجال تقنيات الثورة الصناعية 	 
كات الأجنبية المتخصصة �ف كات التقنية المحلية واستقطاب ال�ش دعم رواد الأعمال وال�ش

ف والبحث والتطوير. ف مراكز للتم�ي الرابعة وتوط�ي

الثورة الصناعية الرابعة
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فرص نمو وتنويع اقتصاد المملكة

ف بها المملكة العربية السعودية، إذ تمتلك المملكة قدرات استثمارية ضخمة، وتتيح  ي تتم�ي
نامج عىل مكامن القوة ال�ت بُنيت أهداف ال�ب

ي ستشكل دعائم جديدة لقتصاد المملكة، 
ف جراء تطوير عدد من القطاعات الواعدة ال�ت ف والدولي�ي فرصاً نوعية للمستثمرين المحلي�ي

ى. بالإضافة إىل تخصيص بعض الأصول المملوكة للدولة، وإطالق عدد من  المشاريع الك�ب

اتيجياً يتوسط العالم ويربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما أن موقعها عىل أك�ش المعابر المائية  وتحتل المملكة موقعاً جغرافياً اس�ت
ف يمكن من خاللها  ي غاية التم�ي

ة ويجعلها قريبة من الأسواق، إذ تعد المملكة بوابة لوجستية عالمية �ف ة تنافسية كب�ي ف أهمية يعطيها م�ي
. ف الوصول إىل المستهلك�ي

ق الأوسط، حيث بلغ ناتجها  ي منطقة ال�ش
نامج لالستفادة منها: امتالكها لأك�ب اقتصاد �ف ي يسعى ال�ب

وإن من مكامن قوة المملكة ال�ت
كات والأفراد، كما أن  ائية المحلية الهائلة لدى ال�ش ي عام 2020م، إضافة إىل القوة ال�ش

المحىلي الإجماىلي أك�ش من 2.6 تريليون ريال �ف
ي تعزيز اقتصاد المملكة.

حرية تدفق الأموال واستقرار العملة ساهمت �ف

ف تبلغ  وإىل جانب توفر الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتطورة تملك المملكة كفاءات وطنية شابة، حيث إن 67% من السعودي�ي
أعمارهم 34 سنة فأقل.

اتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 إثر النظر  وقد تم بناء اس�ت
نامج، وذلك من خالل العتماد عىل عدد من المقّومات الرئيسية، مثل: زيادة مساهمة  ي المنهج التاريخي لتطور ونمو قطاعات ال�ب

�ف
ات  ف ات العالمية، وتطوير وتعزيز م�ي نامج، وتحديث التوجيهات السياسية بشكل مرن وفق المتغ�ي ي نمو قطاعات ال�ب

القطاع الخاص �ف
تنافسية مستدامة وجديدة.

ات تنافسية جديدة بشكل  ف ويتطلب الوصول إىل هذه المرحلة: البناء عىل مكامن القوة الحالية للمملكة، والنطالق لتطوير وتعزيز م�ي
نامج.  اتيجية لل�ب ي هذا السياق تم بناء الركائز الس�ت

تدريجي كمرحلة انتقالية، و�ف

ي تحقيق قيمة اقتصادية 
ي السابق محدوداً نسبياً، مما أدى إىل عدم استغالل فرص تساهم �ف

نامج �ف ف قطاعات ال�ب وقد كان التكامل ب�ي
ي هذه 

ي إيضاحه �ف
ف القطاعات، والستغالل الأمثل لمخرجاتها، كما سيأ�ت نامج عىل التكامل ب�ي اتيجية ال�ب أعىل للمملكة، لذا تقوم اس�ت

الخطة.

- أك�ش من 33 مليون مستهلك.

ي الناتج المحىلي الإجماىلي الحقيقي 
- نمو �ف

2013م  عام  منذ  سنوياً   %2 بنسبة 
)معدل نمو سنوي مركب(.

ي  الأجن�ب لالستثمار  قوية  تدفقات   -
. المبا�ش

- حرية تدفق الأموال، واستقرار العملة.

ومنطقة  ين،  الع�ش مجموعة  عضو   -
ى. التجارة الحرة العربية الك�ب

ي 
�ف العالم  ي 

�ف تحّسن  أفضل  تحقيق   -
التجارية  والأعمال  )المرأة  تصنيف 

. والقانون( الصادر عن البنك الدوىلي

- بيئة سياسية داعمة.

مختلف  ع�ب  ف  التوط�ي بجهود  الدفع   -
القطاعات.

نيوم،  )مدينة  الضخمة  المشاريع   -
ها(. البحر الأحمر، وغ�ي

ضمن  تحّسن  أفضل  المملكة  تحقيق   -
: مؤ�ش أداء البنك الدوىلي

ي 	 
�ف واحدة  سنة  ي 

�ف مركزاً  بـ30  تحّسن 
تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020.

تأسيس 	  ي مؤ�ش 
�ف بـ100 مركز  تحّسن 

كات. ال�ش

يبية منخفضة. - مستويات �ف

جودة  ي 
�ف عالمياً   )26( المركز  تحقيق   -

نظام الرعاية الصحية لعام 2019م، وفقاً 
لمنظمة الصحة العالمية.

- زيادة معدلت مشاركة المرأة )زيادة عدد 
بنسبة  الخاصة  القطاعات  ي 

�ف العامالت 
ة: 2013 -2017(. ي الف�ت

130% �ف

عىل  ف  ك�ي وال�ت السياحة،  بعجلة  الدفع   -
فيه. ال�ت

وكلية  جامعة   80 من  أك�ش  وجود   -
مستقلة.

ي الخارج 
- 150,000 سعودي يدرسون �ف

)2018م(.

- مجتمع متقدم تقنياً )نسبة مستخدمي 
ونسبة   %97 المحمولة  الهواتف 
لمن  وذلك   ،%89 نت  ن�ت الإ مستخدمي 

هم فوق 15 سنة(.

ف  - قوى عاملة شابة )67% من السعودي�ي
تبلغ أعمارهم 34 سنة فأقل(.

ي  ف العر�ب ي قلب العالم�ي
- تقع المملكة �ف

والإسالمي.

ف من أهم طرق  اثن�ي - لديها حدود مع 
.) ي الشحن )البحر الأحمر، والخليج العر�ب

جاذبية المملكة العربية السعودية
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استراتيجية تكاملية

ــج  ــاىلي النات ــو إجم ــة نم ــع مضاعف ــن المتوق ــة، وم ــاد المملك ــع اقتص ــة لتنوي ــتهدفات طموح ــة 2030 مس ــة المملك ــددت رؤي ح
ة أ�ع  نامــج بوتــ�ي ة أ�ع، وهــو مــا يتطلــب نمــو قطاعــات ال�ب ي عــام 2030، ليحقــق بذلــك نمــواً بوتــ�ي

المحــىلي غــ�ي النفطــي �ف
ــة 2030. ــة المملك ــو المســتدام، وصــولً إىل مســتهدفات رؤي ــق النم ــك؛ لتحقي كذل

نامج عدداً من المبادئ التوجيهية، وذلك عىل النحو التالي: وقد اعتمد ال�ب

ــادي  ــو القتص ــق النم ــام تحقي ــات أم ــاً وتحدي ــّكل فرص ــة تش ــات عالمي ــاً وتوجه ــعودية أوضاع ــة الس ــة العربي ــه المملك وتواج
ــا: ــارع، منه المتس

ة لتعزيــز القــدرة التنافســية، ول يُعــد ذلــك مــن نقــاط القــوة 	  نتاجيــة تعــد فرصــاً كبــ�ي أن زيــادة أهميــة البحــث والبتــكار والإ
لــدى المملكــة حاليــاً.

ي التدفقــات التجاريــة وسالســل التوريــد تتيــح للمملكــة فرصــاً لمواكبتهــا عــىل صعيــد 	 
ات �ف مســتقبل التجــارة العالميــة والتغــ�ي

نتاجيــة الصناعيــة للمملكــة. التجــارة الدوليــة، ممــا ينعكــس أثــره عــىل الإ
ي التنــوع القتصــادي المســتدام وتعظيــم القيمــة مــن 	 

تقلبــات أســعار النفــط خــالل العقــد الأخــ�ي تعــزز توجــه المملكــة �ف
وات الهيدروكربونيــة. الــ�ش

التركيز على محفظة متنوعة من القطاعات قائمة على ميز تنافسية مستدامة.

التركيز على األنظمة والتشريعات لتحفيز النمو بوتيرة أسرع.

تفعيل دور القطاع الخاص في النمو االقتصادي، من خالل توفير البيئة االستثمارية الجاذبة، 
والممكنات الالزمة.

االنطالق من مصادر القوة الحالية للمملكة، مثل: مصادر الطاقة، والموارد الطبيعية.

نامج: المنهج المرجو لستدامة نمو قطاعات ال�ب

ــة  ــة المملكــة 2030، ويســتند هــذا المنهــج عــىل خلــق عنــا� تمكيني ي تحقيــق رؤي
ســيتم النتقــال لمنهــج أكــ�ش اســتدامة يســاهم �ف

: ــة، وذلــك عــ�ب ــة والعالمي قليمي ــدول الإ ف ال ــ�ي ي عوامــل القــدرة التنافســية ب
ف واســتدامة مركــز المملكــة �ف ي تحســ�ي

تســاهم �ف
ة ومتوسطة منافسة.. 1 كات صغ�ي ي دفع دفة النمو، وقيام �ش

أن يكون للقطاع الخاص دور قيادي �ف
ات المشهد العالمي.. 2 أنظمة مرنة تشهد مواكبة متغ�ي
ي عىل البحث والتطوير والبتكار.. 3

نتاجية بشكل مب�ف ف عىل التنافسية والإ ك�ي ال�ت
اتيجية. . 4 ف الصناعات الس�ت ائية نحو توط�ي الستغالل الأمثل لقوة المملكة ال�ش
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 ةمظنألاو تاسايسلا
 ريياعملاو

 يلاملا نيكمتلا ريدصتلا زيفحت

الخدمات اللوجستية
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 تـعظيـــــــــم
العائد االقتصادي

استدامة النمو وتحقيق الريادة
في القطاعات المستهدفة

بيئة استثمارية

تطوير المنظومة
وتحسين العمليات

رفع التنافسية
واإلنتاجية

 تـعزيـــــز الـتكامـــــــل
الستغالل الموارد

 تعظيـم  التـــــــرابط
الداخلي  واإلقليمي

والدولي

 منصة لوجستية
عالمية

א��כא�� א����א����� �� ��א��

نامج: �نامج بما يضمن تحقيق مستهدفات ال �اتيجية لل Îبناء ع§ ماسبق، تم بناء الركائز ا¥س

�¾¥ א���א¾��� 	א��Ìא���

��©�½ א���א�Í א��א��� 	א�����Ì ����� א���©��� 	����� א�����א�
	א��	��

������ א��כא�� ���Î¬Ï א���א�

ــة،  ا ت المنافس �ــ ــاءات والخ ــ� الكف ــ ل: توف ــن خ م

ــكار، وتطبيــق تقنيــات  ــر وا¥بت ودعــم البحــث والتطوي

الثــورة  الصناعيــة الرابعــة، والعمــل عــ§ توفــ� المــواد 

المحتــوى  يعــزز  ممــا  محليــاً،  وتصنيعهــا  ا¥¦وليــة 

� ا¥¦ســواق المحليــة 
، ويرفــع نســبة مشاركـــته �� المحــ§�

والعالميــة.

المســتدامة،  التنظيميــة  البيئــة  خ ل: تطويــر  مــن 

وخفــض تكلفــة العمليــات، وتحديــد أدوار ومســؤوليات 

التحتيــة   �Ïالبــ وإيجــاد  الع قــة،  ذات  الجهــات 

المناســبة لتحقيــق القطاعــات ¥¦هدافهــا.

¦ والمطــارات وشــبكات  �Þمــن خــ ل: تطويــر المــوا

ــل  ــدم س س ــا يخ ــات، مم ــم العملي ــل ودع النق

� تســهيل عمليــات النقــل 
مــداد، ويســهم �� ا¥¤

ا¥¦ســواق   
إ والوصــول  والتصديــر  اد  �وا¥ســت

المســتهدفة.

ــيسية  � القطاعــات الرئـ �Ãــ مــن خــ ل: دعــم التكامــل ب

ويُعظــم  القيــم،  س ســل  يخــدم  بمــا  نامــج،  �لل

العائــد ا¥قتصــادي، وذلــك با¥رتــكاز عــ§ نقــاط القــوة 

ــن  ــة م ــة الكامن ــوارد ا¥قتصادي ــر الم ــودة، كتوف الموج

طاقــة ومعــادن ومصــادر طاقــة متجــددة.

43   |  ���� א�����



خطة التنفيذ  |   45 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
    

|
  

 44

اقتصاد متين ونمو مستدام

وس كورونــا المســتجد )COVID-19( بأزمــة غــ�ي مســبوقة أثــرت عــىل اقتصــادات  مــّر اقتصــاد المنطقــة والعالــم خــالل جائحــة فــ�ي
ــر  ــذا التأث ي ه

ــأ�ت ــي، وي ــاد العالم ــو القتص ــع نم اج ــات ب�ت ــي وتوقع ــادي تاريخ ــود اقتص ــا أدى إىل رك ، مم ــ�ي ــكل كب ــدول بش ال
ي 

اً �ف ة، حيــث شــهدت أســواق الطاقــة انخفاضــاً كبــ�ي القتصــادي الكبــ�ي بســبب حــدوث صدمــات اقتصاديــة متوازيــة بنفــس الفــ�ت
ي الطلــب تطّلــب اتخــاذ 

ي المعــروض وانخفــاض كبــ�ي �ف
ي معظــم البلــدان، ممــا أدى لوفــرة �ف

ي والــكىلي �ف
الطلــب جــّراء الحظــر الجــز�أ

قــرارات تاريخيــة للمحافظــة عــىل تــوازن الســوق. 

ــدول  ــض ال ــاذ بع ــع، واتخ ــن المصان ــدد م ــالق ع ــبب إغ ــة بس ــداد العالمي م ــل الإ ــل سالس ي تعط
ــة �ف ــذه الأزم ــببت ه ــا تس كم

ف الــدول، وارتفــاع الطلــب عــىل  ي تصديــر الســلع الرئيســية كالأدويــة، ومحدوديــة التنقــل بــ�ي
ازيــة، وعــدم الرغبــة �ف سياســات اح�ت

ــة.  ــواد الغذائي ــة والم المنتجــات والمســتلزمات الطبي

نامــج، وتوقــع أي أزمــات مســتقبلية عــىل ضــوء ذلــك،  نامــج بدراســة أثــر هــذه الأزمــة عــىل تحقيــق مســتهدفات ال�ب وقــد قــام ال�ب
نامــج، ويُــ�ع  كمــا تــم وضــع أســس للتعامــل مــع الأزمــات المســتقبلية وتخفيــف آثارهــا القتصاديــة بمــا يخــدم قطاعــات ال�ب

، ويحقــق الســتدامة.   ي
التعــا�ف

أسس للتعامل مع األزمات االقتصادية

تسريع تبني الثورة الصناعية 
الرابعة

تمكين األمــــــن الطبي والدوائي

تعزيز القدرات العسكرية

ــات  ــع قطاع ي جمي
ــذكي �ف ــول ال ــم التح دع

نامــج. ال�ب

ي القيمة المحلية لمجمعات 
ة �ف تحقيق زيادة كب�ي

التصنيع والنتقال إىل منتجات أك�ش تعقيداً .

ف الصناعات العسكرية. رفع نسبة توط�ي

زيادة موثوقية إمدادات الطاقة 
وتحقيق االستدامة

قليمي لشبكات الكهرباء  الربط الإ
والتحول للشبكة الذكية.

تحسين سالسل اإلمداد 
والخدمات اللوجستية

ف مدن المملكة  ف الربط ب�ي تحس�ي
ر  نتاج المت�ف وضمان استمرارية الإ

مداد. من تع�ش سالسل الإ

تعــــزيـز األمـــــــن الغــــذائي
ي إقليمي لضمان توف�ي 

تأسيس مركز غذا�أ
جميع الحتياجات الغذائية محلّياً.
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03

02

01

ي قــوة ومرونــة اقتصاداتهــا الرقميــة، وقــد أحدثــت 
ي مواجهــة الأزمــات �ف

تكمــن قــوة ومرونــة القتصــادات المتقدمــة �ف
ــة الرابعــة،  ــورة الصناعي اتيجية الث ــات واســ�ت ي أولوي

اً �ف ــ�ي اً كب ــا المســتجد )COVID-19( تغــ�ي وس كورون جائحــة فــ�ي
ي  ّ

نامــج عــىل زيــادة تبــ�ف مــداد، ويركــز ال�ب وبالتحديــد فيمــا يخــص العتمــاد عــىل القــوى العاملــة وتأثــر سالســل الإ
ــة  ــل: الرصــد والمراقب ــة، مث ــوى العامل ــاد عــىل الق ــن العتم ــل م ي تقل

ــ�ت ــا ال ــة الرابعــة وتطبيقاته ــورة الصناعي الث
ــق  ــك لتحقي ــة، والواقــع المعــزز؛ وذل ــة الوقائي ــة الجــودة والصيان ــة لمراقب ــز"، وأنظمــة الرؤي ــد، و"الدرون عــن بُع
ــتقبل  ــاءات المس ــة وكف ــة البيئي ــر المنظوم ــىل تطوي ــل ع ــم العم ــا يت ــروف، كم َّ الظ ــ�ت ي ش

ــل �ف ــتمرارية العم اس
ي جميــع قطاعــات 

ي التقنيــات المتقدمــة، وبنــاء بنيــة تحتيــة تدعــم التحــول الــذكي �ف
والمحفــزات، ودعــم البتــكار �ف

نامــج، وهــو مــا ســيدعم القــدرات التحليليــة وتطبيقــات الــذكاء الصناعــي لتطويــر العمليــات بالصــورة الأمثــل  ال�ب
ي ظــل الأزمــات المســتقبلية.

�ف

تسريع تبني الثورة الصناعية الرابعة:

ي للمملكــة، ممــا تظهــر  ي رفــع مســتوى الأمــن الطــ�ب
ة �ف يُعــّد قطــاع الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة ذا أهميــة كبــ�ي

ــك  ــتدامتها، وذل ــان اس ــتثمارات وضم ــن خــالل جــذب الس ــاء المحــىلي م ــع مســتوى الكتف ــة إىل رف ــه الحاج مع
، وإن عــدم وجــود سياســة للمحتــوى المحــىلي  يات الحكوميــة وسياســات المحتــوى المحــىلي بالســتفادة مــن المشــ�ت
ف وتفضيــل  ف المحليــ�ي اء المحليــة وضمــان البيــع للمصّنعــ�ي : عمليــات الــ�ش ي

ة ســابقة أدى إىل عــدم وضــوح �ف ي فــ�ت
�ف

منتجاتهــم عــىل المنتجــات المســتوردة.

مــداد، فــإن منتجــات هــذا القطــاع تتطلــب العديــد مــن المصــادر لتوريــد القطــع مــن  وفيمــا يخــص سالســل الإ
كيبــات الطبيــة وإنتــاج الأدويــة، ومــن ثــم توفــر  مختلــف أنحــاء العالــم، فالأدويــة تتطلــب مــواد فاعلــة لعمــل ال�ت
التعليــب والقــدرة عــىل توصيــل المنتجــات بشــكل �يــع، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المســتلزمات الطبيــة والأجهــزة 
ــة المنســوجات إىل  ــن صناع ــد، م ي التعقي

ــاوت �ف ــة تتف ــدرة عــىل الوصــول لأســواق ومنتجــات مختلف ــب الق تتطل
صناعــة أجهــزة التنفــس. 

تمكين األمن الطبي والدوائي:

ي جميــع الظــروف، وقــد كشــفت 
مــداد: قدرتهــا عــىل العمــل المتواصــل �ف مــن أســس نجــاح التخطيــط لسالســل الإ

ي 
ي أغلــب الــدول، والــ�ت

مــداد �ف وس كورونــا المســتجد )COVID-19( ضعــف البنيــة التحتيــة لسالســل الإ جائحــة فــ�ي
مــداد أو إعــادة التعبئــة، وهــو  ي حــال تأخــر الإ

تتطلــب التخطيــط الصحيــح والتخزيــن لكميــات تفــي بالحتيــاج �ف
نامــج عــىل  نامــج. ويعمــل ال�ب ي يعمــل عليهــا ال�ب

مــداد الــ�ت مــا يوضــح أهميــة العمليــات اللوجســتية وسالســل الإ
ــب أيِّ  ي تجن

ــا يســهم -بمشــيئة هللا- �ف ــة، مم ــة والتعديني ــة والمناطــق الصناعي ــدن المملك ف م ــ�ي ــط ب ف الرب تحســ�ي
مــداد  ر مــن تعــ�ش سالســل الإ ــاج المتــ�ف نت ي ضمــان اســتمرارية الإ

ــذ �ف أزمــات مشــابهة، كمــا تســهم خطــة التنفي
عــ�ب تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وذلــك مــن خــالل: تفعيــل وترســيخ تقنيــة طباعــة ثالثيــة الأبعــاد لقطــع 
، وتكويــن قاعــدة بيانــات وتصاميــم رقميــة للقطاعــات ذات الأولويــة  ي

ي الأمــن الوطــ�ف
الغيــار الحساســة والمهمــة �ف

ــك خطــط  ــع المخاطــر، وكذل ــار: جمي ف العتب ي والعســكري، ويؤخــذ بعــ�ي
ــدوا�أ ي وال

ــة كالقطــاع الغــذا�أ ي المملك
�ف

، ويوفــر فــرص  ، ممــا يزيــد مــن الناتــج المحــىلي ف ف المحليــ�ي التصــدي لهــا كزيــادة العتمــاد عــىل المورديــن والمنتجــ�ي
. وظيفيــة أكــ�ب

تحسين سالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية:

خطة التنفيذ  |   47

04

ي للمملكــة، ممــا تظهــر معــه 
ي رفــع مســتوى الأمــن الغــذا�أ

ة �ف ــ�ي ــة كب ي أهمي
راع المــا�أ ف ــة والســ�ت ــل قطاعــا الأغذي يحت

، مــن خــالل جــذب الســتثمارات وضمــان اســتدامتها، وذلــك بالســتفادة  الحاجــة إىل رفــع مســتوى الكتفــاء المحــىلي
ــان  ــة لضم قليمي ــة والإ ــداد المحلي م ــل الإ ف سالس ــ�ي ــز وتحس ــة إىل تعزي ــة، بالإضاف ــة لالأغذي يات الحكومي ــ�ت ــن المش م
ــة  نامــج عــىل توفــ�ي تجمعــات متكامل ــة لمواجهــة الظــروف المســتقبلية، ويعمــل ال�ب ــة الكافي ــات الغذائي توافــر الكمي
مــداد، كمــا يتــم العمــل عــىل تطويــر مفــارخ وطنيــة لدعــم  ومتخصصــة للصناعــات الغذائيــة تعــزز مــن سالســل الإ

ــدول الأخــرى. اد ذلــك مــن ال ي وضمــان اســتدامته، دون العتمــاد المطلــق عــىل اســت�ي
راع المــا�أ ف ــاج الســ�ت إنت

تعزيز األمن الغذائي:

ــتقاللية  ــز الس ــكرية، وتعزي ــة العس ــع الجاهزي ــكرية،  ورف ــات العس ف الصناع ــ�ي ــبة توط ــع نس ــج إىل رف نام ــعى ال�ب يس
ف كافــة الجهــات العســكرية والأمنيــة، وتطويــر قطاعــات صناعــات عســكرية محلية  ك بــ�ي اتيجية والتشــغيل المشــ�ت الســ�ت
ــه  ــاء سالســل إمدادهــا، وتوجي ــك ببن ي المجــالت المســتهدفة، وذل

ــر هــذه الصناعــات �ف ــق تطوي مســتدامة عــن طري
عمليــات الأبحــاث والتطويــر للتقنيــات المســتهدفة، وتطويــر البنيــة التحتيــة المناســبة. 

تعزيز القدرات العسكرية:
05

06

ــتدامة  ــة واس ــادة موثوقي ــىل زي ــة-  ع ــاع الطاق ي قط
ــة �ف ــات التنفيذي ــة والجه ــالل وزارة الطاق ــن خ ــج -م نام ــل ال�ب يعم

قليمــي لشــبكات الكهربــاء والتحــول للشــبكات الذكيــة، وذلــك عــن طريــق إنشــاء أنظمــة  إمــدادات الطاقــة بالربــط الإ
ــة، ويواكــب الطلــب  ــد الموثوقي ــع، ممــا يزي ــات شــبكة التوزي ــة لأتمتــة مغذي ــم متقدمــة، وتركيــب عــدادات ذكي تحّك
نامــج للتحــرُّك نحــو الســتدامة، وذلــك مــن خــالل زيــادة معــدلت إنتــاج الطاقــة  المتنامــي بــكل كفــاءة، كمــا يعمــل ال�ب
مــن مصادرهــا المتجــددة بمعــدلت عالميــة، وإدخالهــا لمزيــج الطاقــة بالتكامــل مــع اســتخدام الغــاز للوصــول لمزيــج 
ي القطــاع، 

ي رفــع نســبة المحتــوى المحــىلي �ف
نامــج �ف الطاقــة الأمثــل تقليــالً لالنبعاثــات ورفعــاً للكفــاءة، كمــا سيســهم ال�ب

يات الســلع والخدمــات، وتحقيــق الســتدامة الفنيــة والعمليــة، وضمــان  ممــا يدعــم تنميــة المــوارد المحليــة مــن مشــ�ت
ي أوقــات الأزمــات والحــالت الطارئــة.

مــداد، والقــدرة عــىل الســتجابة ال�يعــة للمتطلبــات �ف كفــاءة سالســل الإ

زيادة موثوقية إمدادات الطاقة وتحقيق االستدامة:
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نتكامل لصناعة المستقبل

ي 
ظــل اقتصــاد المملكــة لســنوات طويلــة معتمــداً عــىل العائــدات النفطيــة، ونظــراً لأن اســتدامة نمــّو ومتانــة أّي اقتصــاد تكمــن �ف

عــه؛ جــاءت رؤيــة المملكــة 2030 فــكان أحــد أهــم مرتكزاتهــا: )اقتصــاد مزدهــر( تتنــوع فيــه مصــادر الدخــل ويزخــر بالفــرص  تنوُّ
ي الوصــول إىل 

ــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــن خــالل مســتهدفاته الطموحــة �ف النوعيــة. ويســهم برنامــج تطوي
ي وتمكنهــا مــن تحقيــق 

ذلــك، لتتحــول المملكــة إىل قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية عالميــة تتــالءم مــع موقعهــا الجغــرا�ف
واتهــا الطبيعيــة لصناعــة اقتصــاد متنــوع. الســتغالل الأمثــل ل�ش

دعم القطاعات المصدرة وربط سالسل اإلمداد المحلية
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إمدادات الطاقة
ودعم الميزة التنافسية

إمدادات الطاقة ودعم الميزة التنافسية

أحداث رئيسية توضح أهمية التكامل بين قطاعات البرنامج 

ف اكتشــاف حقــول النفــط والغــاز الطبيعــي  : مــا تــم حــ�ي ي نامــج ومــا لــه مــن أثــر إيجــا�ب ف قطاعــات ال�ب ي أهميــة التكامــل بــ�ي ممــا يُجــىلِّ
كــة أرامكــو، حيــث قامــت المملكــة بربــط صناعــة النفــط والغــاز الطبيعــي بشــبكة  ــة الســعودية وتأســيس �ش ي المملكــة العربي

�ف
ي تصديــر النفــط. 

ي جعــل المملكــة تحتــل المرتبــة الأوىل عالمّيــاً �ف
أ ومحطــات للتصديــر، ممــا أســهم �ف لوجســتية ضخمــة مــن مــوا�ف

ي تمــد قطــاع الصناعــة بمختلــف المــواد 
وكيماويــات، والــ�ت َ بصناعــة الب�ت ي تُعــ�ف

كــة ســابك الــ�ت ي عــام 1976م تــم تأســيس �ش
و�ف

ــن  ــد م ــت العدي ــك نم ــة لذل ــي، ونتيج ــاز الطبيع ــرة الغ ــن وف ــتفادة م ــ�ب الس ــة ع ــم المختلف ــل القي ــة لسالس ــة الممكن الأولي
ــن.  ي ــرن الع�ش ــة الق ــع بداي ــك م ــد، وذل ــورق والبالســتيك والحدي ي مجــال ال

ــة، وخاصــة �ف ي المملك
ــات �ف الصناع

ــات  ــة والخدم ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي ــا: برنام ف برامجه ــ�ي ــن ب ــق م ــة 2030، وأُطل ــة المملك ــت رؤي ــام 2016م، أُطلق ي ع
و�ف

نامــج تحــت مظلتــه قطاعــات الطاقــة، والتعديــن، والصناعــة، والخدمــات  اللوجســتية مطلــع عــام 2019م، ويجمــع ال�ب
ف  ورة )التكامــل( بــ�ي دراك �ف ، والثــورة الصناعيــة الرابعــة، كنتيجــة لإ : المحتــوى المحــىلي ف كــ�ي اللوجســتية، بالإضافــة إىل محــوَري ال�ت
ــة تســاعد عــىل تعظيــم القيمــة  ات تنافســية نوعي ف ــق اقتصــاداً ذا مــ�ي ــذي مــن شــأنه أن يخل هــذه القطاعــات بشــكل فعــال وال
. ــاىلي ــج المحــىلي الإجم ي النات

ــات �ف ــادة مســاهمة القطاع ــتثمارات وزي ــع حجــم الس ي رف
ــذان المحــوران �ف ــة، ويســهم ه المضاف

ي كان يمكــن تحقيقهــا دونــه، ولذلــك بــات خلــق هــذا التكامــل 
ة أ�ع مــن تلــك الــ�ت وهــذا التكامــل يمّكــن كل قطــاع مــن النمــو بوتــ�ي

ورة حتميــة ومطلبــاً ضامنــاً لتحقيــق تطلعــات رؤية المملكــة 2030.  �ف
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ــه الأربعــة ومحــوَري  ي قطاعات
ــادرة -�ف ــن 300 مب ــ�ش م ــ�ب أك ــات اللوجســتية ع ــة والخدم ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي ــل برنام يعم

ــة: ــج التالي ــق النتائ ــة والقطــاع الخــاص لتحقي ــات الحكومي ــن الجه ــدد م ي تنفيذهــا ع
ــل �ف ه- يتكام ف ــ�ي ترك

نتائج التكامل

تعظيم اإليرادات 
غري النفطية من 
قطاعات الربنامج 

تعزي�ز استدامة القطاعات 
من خالل الت�كامل في 
األنظمة والتشريعات

تعزي�ز التنافسية وخلق 
بيئة است�ثمارية جاذبة 
للمشروعات النوعية

االستغالل 
األمثل للموارد

تعظيم القيمة 
االقتصادية 

المضافة

تحقيق التنوع 
االقتصادي

تسريع وترية اإلنجاز في 
تحقيق  مستهدفات 

القطاعات

مستويات التكامل

ف قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، يســعى  إىل جانــب العمــل المســتمر عــىل خلــق التكامــل بــ�ي
نامــج إىل تحقيــق التكامــل مــع القطــاع الحكومــي عــ�ب لجــان قطاعيــة، كمــا يســعى إىل تحقيــق التكامــل مــع القطــاع الخــاص  ال�ب
كات الوطنيــة ذات العالقــة،  ى الــ�ش ي عضويتــه كــ�ب

، والــذي يضــّم �ف ي مجلــٍس لتنســيق المحتــوى المحــىلي
اكــه �ف مــن خــالل إ�ش

نامــج، وتعزيــز مجــالت التعــاون  ّ أفضــل الممارســات، ويهــدف إىل التنســيق الفّعــال؛ لزيــادة فعاليــة وكفــاءة مبــادرات ال�ب ويتبــ�ف
كة مــع القطــاع الخــاص. المشــ�ت

ي تواجــه القطــاع الخــاص، والعمــل عــىل إيجــاد 
نامــج بالتكامــل مــع الجهــات ذات العالقــة لحــ� التحديــات الــ�ت كمــا يســعى ال�ب

الحلــول المناســبة لتجاوزهــا.

مستويات الت�كامل
في الربنامج

قطاع الصناعةقطاع التعدين

قطاع الخدمات 
اللوجستية

المحتوى المحلي

الثورة الصناعية الرابعة
قطاع الطاقة

�א��� �����
א���כ��
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نامــج عــىل  ي كافــة القطاعــات، يعمــل ال�ب
كة �ف ــة المشــ�ت ــه اللجــان الحكومي اتيجي المهــم الــذي تقــوم ب إىل جانــب الــدور الســ�ت

اتيجيات،  ف الســ�ت ف القطاعــات القتصاديــة المختلفــة؛ لتفــادي الزدواجيــة بــ�ي اتيجيات الوطنيــة وتوحيــد الجهــود بــ�ي مواءمــة الســ�ت
ف العمليــات، ممــا يخلــق بيئــة اســتثمارية تنافســية وجاذبــة، وعــىل ســبيل المثــال: تتــم مواءمــة  وضمــان تطويــر المنظومــة، وتحســ�ي
نامــج الأخــرى بهــدف خلــق نمــوذج ذي جــدوى  اتيجيات قطاعــات ال�ب اتيجية الوطنيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية مــع اســ�ت الســ�ت
ي عــن طريــق تحديــد المســارات المثــىل، وربــط منصــات التعديــن 

اقتصاديــة للقطــاع الخــاص؛ وذلــك لتلبيــة الطلــب اللوجســ�ت
ــط مــع دول الجــوار،  ــة والمــدن المختلفــة ومناطــق الجــذب الرئيســية، والرب أ البحري ــة، والمــوا�ف ــة، والقتصادي والمــدن الصناعي
نــاً للقطاعــات الأخــرى، ليعــزز ذلــك مكانــة المملكــة اللوجســتية والجغرافيــة. ي ممكِّ

ي القطــاع اللوجســ�ت
وهــو مــا يجعــل التحــول �ف

التكامل على مستوى االستراتيجيات

قطاع الصناعة
قطاع التعدين

قطاع الخدمات 
اللوجستية

تحديث الخطة الشاملة 
للخطوط الحديدة

تحديد مواقع الطلب 
والكميات المستهدفة

ي تحقيــق مســتهدفات القطاعــات 
نجــاز �ف ة الإ ي قطاعاتــه؛ لت�يــع وتــ�ي

نامــج عــىل مواءمــة خطــط تنفيــذ المبــادرات �ف يحــرص ال�ب
وتعظيــم القيمــة المضافــة، ومثــال ذلــك: إيصــال الغــاز للمــدن الصناعيــة وأماكــن الطلــب، فقــد افتقــدت العديــد مــن المــدن 
ــاىلي لــم تكــن  ــة لوصــول خطــوط الغــاز، ممــا أدى لســتخدام الســوائل كوقــود، وبالت ــة عــىل مــدار الـــ 20 ســنة الماضي الصناعي

المــوارد مســتغلة بالشــكل الأمثــل، كمــا لــم تكــن جاذبــة لالســتثمار.

تكامل على مستوى التخطيط

اتيجية عــ�ب ربــط مراكــز  نامــج عــىل تحديــد الطلــب، ودراســة إيصــال الغــاز لمناطــق الطلــب ذات الأولويــة الســ�ت وقــد عمــل ال�ب
ي تــم تحديدهــا -كـ)الدمــام الثالثــة، وجــدة الثانيــة، وجــدة الثالثــة، وســدير، والخــرج(- مــع شــبكة 

ي المــدن الصناعيــة الــ�ت
الطلــب �ف

ــة العامــة للمــدن  ــة، ومنهــا وزارة الطاقــة، والهيئ ف الجهــات التنفيذي ــ�ي نامــج عــىل خلــق تكامــل ب الغــاز الرئيســية، كمــا عمــل ال�ب
نجــاز، وتعظيــم القيمــة المضافــة. ة الإ ي ت�يــع وتــ�ي

الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )مــدن(، وهــو مــا يســهم �ف

قطاع الصناعة
قطاع الطاقة

توفير الغاز ألماكن 
الطلب وإيصاله للمدن 

الصناعية



خطة التنفيذ  |   55 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
    

|
  

 54

ي قطاعاتــه؛ لضمــان اســتغالل 
ف آليــات تنفيــذ المبــادرات �ف نامــج للمواءمــة بــ�ي فيمــا يخــص التكامــل عــىل مســتوى التنفيــذ يســعى ال�ب

ف  نامــج بــ�ي المــوارد بالشــكل الأمثــل، وتحقيــق مســتهدفات القطاعــات والجهــات التنفيذيــة، ومثــال ذلــك: التكامــل الــذي يحققــه ال�ب
 . : التكامــل التطويــري، والتكامــل العكــسي ف قطاعــي التعديــن والصناعــة، والــذي يقــوم عــىل آليتــ�ي

ي يتــم إنتاجهــا يمكــن 	 
ي المملكــة، حيــث إنَّ قوالــب الألمنيــوم عاليــة النقــاوة الــ�ت

التكامــل التطويــري: كصناعــة الألمنيــوم �ف
ــن صناعــة الســيارات، وصناعــة  أن تتكامــل مــع احتياجــات الصناعــة، وذلــك عــ�ب تحويــل الألمنيــوم إىل قطــع أو أجــزاء تمكِّ

الطائــرات، والصناعــات العســكرية.

ي منطقــة وادي الصواوين؛ 	 
ي تطويــر منجم الحديــد الخــام �ف

التكامــل العكســي: كصناعــة الحديــد، حيــث توجــد فرصــة نمــو �ف
لتلبيــة الطلــب الكبــ�ي عــىل مــادة كريــات الحديد.

تكامل على مستوى التنفيذ

قطاع الصناعة

تطوير صناعات الطيران 
والفضاء وجذب 

االستثمارات

خلق قيمة مضافة
من األلمنيوم

قطاع التعدين

قطاع الصناعة

خلق قيمة مضافة 
عكسية من خام الحديد

خلق قيمة مضافة 
عكسية وتطوير صناعة 

كريات الحديد

قطاع التعدين

مواطن االعتماد المتبادل بين البرنامج 
وبرامج رؤية المملكة 2030 

قــام برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بتحديــد مواطــن العتمــاد المتبــادل ونقــاط التداخــل بينــه 
ــد مــن عــدم وجــود  ــادرات، والتأك ــم المب ــة فــي تصمي ــة 2030، فعمــل عــىل المواءم ــة المملك امــج الأخــرى لرؤي ــن ال�ب وبي

ازدواجيــة فــي نطاقاتها.

ي: أولً/ برنامج التحول الوط�ن

ي ضمان تحقيق مســتهدفات . 1
ي �ف

يتقاطــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــع برنامــج التحــول الوطــ�ف
ــة 2030  ــة المملك ــداف رؤي ــد أه ــا�ش بأح ــكل مب ــة بش ــتية المرتبط ــات اللوجس ــة والخدم ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي برنام
ي تقنيــات الثــورة 

ة )تبــ�ف ف ، وهــو هــدف: )تنميــة القتصــاد الرقمــي(، والــذي يتضمــن ركــ�ي ي
المســندة إىل برنامــج التحــول الوطــ�ف

ــع  ــة بجمي نتاجي ــادة الإ ي زي
ــة الرابعــة؛ لدورهــا �ف ــورة الصناعي ــز محــور الث ي تعــد أحــد أهــم ركائ

ــ�ت ــة الرابعــة(، وال الصناعي
نامــج نحــو تحقيــق مســتهدفاتها. قطاعــات ال�ب

ي )ضمــان تحقيــق الأمــن . 2
ي �ف

يتقاطــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــع برنامــج التحــول الوطــ�ف
. ويعمــُل برنامــج تطويــر  ي

(، وهــو أحــد أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 المســندة إىل برنامــج التحــول الوطــ�ف ي
التنمــوي والغــذا�أ

ــة  ف إمــدادات الطاق ــة، وتأمــ�ي ــاء تجمعــات متطــورة للصناعــات الغذائي ــة والخدمــات اللوجســتية عــىل بن الصناعــة الوطني
وزيــادة موثوقيتهــا وكفاءتهــا.

ثانياً/ برنامج تطوير القطاع المالي:

ــاىلي  ــر الم : التطوي ي
ــاىلي �ف ــاع الم ــر القط ــج تطوي ــع برنام ــتية م ــات اللوجس ــة والخدم ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي ــع برنام يتقاط

ــر  ي قطاعــات برنامــج تطوي
ة والمتوســطة- العاملــة �ف كات -وخصوصــاً الصغــ�ي للمؤسســات الماليــة ونحوهــا؛ وذلــك لدعــم الــ�ش

ــتية. ــات اللوجس ــة والخدم ــة الوطني الصناع
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ثالثاً/ برنامج التخصيص:

ي الجهــات ذات العالقــة بــه، 
يقــوم برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بدراســة وتقييــم فــرص التخصيــص �ف

ي للتخصيــص، ويعتمــد برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية 
رشــادية للمركــز الوطــ�ف ي ذلــك القواعــد الإ

بعــاً �ف ُمتَّ
ات، وأخــذ التوجيهــات حيــال  ي دعــم تمويــل الدراســات التفصيليــة، والســتفادة مــن الخــ�ب

ي للتخصيــص �ف
نامــج الوطــ�ف عــىل ال�ب

يعــات، والحصــول عــىل الموافقــات الالزمــة لدراســة وتطويــر الفــرص. الأنظمــة والت�ش

ية: رابعاً/ برنامج تنمية القدرات الب�ش

ي 
يــة �ف ف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وبرنامــج تنميــة القــدرات الب�ش يتجــىل التعــاون والتداخــل بــ�ي

ي يســتهدفها برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 
ي المجــالت الــ�ت

العمــل عــىل تأهيــل القــوى العاملــة والتخصصيــة �ف
ي بدعــم 

ي التدريــب المهــ�ف
ف مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل، والتوســع �ف اللوجســتية، وذلــك مــن خــالل المواءمــة بــ�ي

ــوى  ــز نســبة المحت ي التوســع بالصناعــات الواعــدة، وتعزي
ــر �ف ــك مــن أث ــا لذل ــة؛ لم ي ــة القــدرات الب�ش ــا�ش مــن برنامــج تنمي مب

المحــىلي فيهــا.

خامساً/ برنامج صندوق الستثمارات العامة:

ف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وبرنامــج صنــدوق الســتثمارات العامــة  يتجــىل التعــاون والتداخــل بــ�ي
ي توجيــه اســتثمارات صنــدوق الســتثمارات العامــة وإنشــاءاِته إىل الصناعــات الواعــدة، والصناعــات المرتبطــة بالنفــط والغــاز، 

�ف
ف التقنيــات والمعرفــة. ي توطــ�ي

ويســاهم الصنــدوق مــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية �ف

ــات  ــيارات، والخدم ــددة، والس ــة المتج ــة بالطاق ــاريع المتعلق ي المش
ــاون �ف : التع ف ــ�ي نامج ف ال�ب ــ�ي ــاون ب ــالت التع ف مج ــ�ي ــن ب وم

ــكار. ــر والبت ــث والتطوي ــة، والبح ــة الرابع ــورة الصناعي ــتية، والث اللوجس

سادساً/ برنامج تحول القطاع الصحي:

ي 
ف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وبرنامــج تحــول القطــاع الصحــي �ف يتجــىل التعــاون والتداخــل بــ�ي

ضمــان تحقيــق الأمــن الصحــي، حيــث يعمــل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عــىل إنشــاء تجمعــات 
صناعيــة خاصــة بالأدويــة والمســتلزمات الطبيــة.
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3.1.7          إنشــاء مناطــق خاصــة 
وإعــادة تأهيــل المــدن االقتصاديــة

ي المدن القتصادية والصناعية والمناطق الخاصة.	 
اكمي �ف حجم الستثمار غ�ي الحكومي ال�ت

عدد المناطق القتصادية الخاصة.	 

شغال من المساحة المطورة للمدن الصناعية.	  نسبة الإ

المحتــوى  نســبة  رفــع         3.2.1
المحلــي فــي قطــاع النفــط والغــاز

ي قطاع النفط والغاز.	 
نسبة المحتوى المحىلي �ف

3.2.2     زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
للغــاز والتوزيعيــة 

نتاجية للغاز الجاف.	  إجماىلي القدرة الإ

 	.)Raw Gas( الطاقة الستيعابية لمعالجة الغاز الخام

3.2.3      تطوير الصناعات 
المرتبطة بالنفط والغاز

ي الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.	 
إجماىلي تكوين رأس المال الثابت �ف

ي صناعة الكيماويات.	 
اكمي �ف إجماىلي قيمة الصادرات ال�ت

3.2.4     زيــادة مســاهمة مصــادر 
مزيــج  فــي  المتجــددة  الطاقــة 

الطاقــة

إجماىلي السعة الموصلة من مصادر الطاقة المتجددة.	 

ي مشاريع الطاقة المتجددة.	 
نسبة المحتوى المحىلي �ف

3.2.5     رفع تنافسية قطاع 
الطاقة

كفاءة توليد الكهرباء.	 

3.3.1     تعظيم القيمة 
المتحققة من قطاع التعدين 

واإلستفادة منها

نفاق عىل الستكشاف سنوياً لكل كيلو م�ت مربع.	  إجماىلي الإ

ة السارية.	  إجماىلي عدد رخص الستغالل للتعدين والمناجم الصغ�ي

3.3.3      توطين الصناعات 
الواعدة

ي الصناعات الواعدة.	 
إجماىلي تكوين رأس المال الثابت �ف

اكمي للصناعات الواعدة.	  إجماىلي قيمة الصادرات ال�ت

أبرز مؤشرات قياس األداءالهدف االستراتيجي
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3.3.4      توطين الصناعة 
العسكرية

كات المحلية.	  اكمي لل�ش إجماىلي قيمة المبيعات العسكرية ال�ت

ف الصناعات العسكرية.	  نسبة توط�ي

3.3.7     رفع نسبة المحتوى 
المحلي في القطاعات غير 

النفطية

ي القطاعات غ�ي النفطية.	 
قيمة المحتوى المحىلي �ف

3.5.1     إنشاء وتحسين أداء 
المراكز اللوجستية

قليمية.	  أ المملكة من المسافنة الإ الحصة السوقية لموا�ف

ي المنطقة.	 
حصة مطارات المملكة من إجماىلي المسافرين العابرين �ف

3.5.2     تحسين الربط المحلي 
واإلقليمي والدولي لشبكات 

التجارة والنقل

 	.)WEF/ IATA( ترتيب ربط مطارات المملكة

مؤ�ش ربط شبكة الطرق.	 

وتسهم في تحقيق هذه 
األهداف االستراتيجية:

أكثر مـن

300
مبــــادرة

أبرز مؤشرات قياس أداء األهداف االستراتيجية
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أبرز التزامات البرنامج لعام 2025م

تخفيض مدة استخراج
ً
الرخص التعدينية إلى 60 يوما

بلوغ نسبة التصنيع الدوائي 
المحلي من إجمالي القيمة 

السوقية 30 %

بلــوغ الطــاقة اإلنتاجية لقطـاع 
االستزراع المائي 300 ألف طن 

ً
سنويا

استكمال أكثر من 50 % من 
أعمال المسح الجيولوجي 

للدرع العربي

رفع معــــــــــدل االستــخـــدام 
التشغيــــــــــلي للمـــــــــــــوانئ 
مقابل الزيادة في الطاقة 

االستيعابية إلى 70 %

زيـــــــادة نسبــــــــة المـــحـــتــوى 
المحـــلي في قطـــــــاع النفط 

والغاز إلى 70 %

إنشاء 8 مناطق اقتصادية 
خاصـة فــي مختلـــف أنحــاء 
المملكـــة لدعـــم قطــاعـات 

البرنامج

تفعيل 5 مراكز قدرات 
وطنية لتقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة

رفـــع المحــتوى المحلي في 
القطـــــاعـــــــات غيــر النفطـــــية، 
لتصبح قيمته 1,24 مليار ريال

بلوغ كفاءة توليد 
الكهرباء 40.8 %

الوصــــــــول إلى درجة )3.38( في 
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية

وصــــــــــــــول عدد مـــــــــــراكز 
الخدمات اللوجستية ذات 
الـــروابط الممــكنة إلعادة 

ً
التصــــدير إلـــى 20 مــركزا
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نظرة عامة على خطة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

ي نمــو القتصــاد وتنويعــه، 
ف القطــاع الخــاص وتعزيــز دوره �ف ف البيئــة الســتثمارية، وتمكــ�ي ي تحســ�ي

تها �ف حيــث تواصــل المملكــة مســ�ي
ي تملكهــا أو تديرهــا 

ي عــدد مــن الأصــول والخدمــات الــ�ت
ي عمليــات التشــغيل، وتمكينــه مــن الســتثمار �ف

اكــة معــه �ف وتطويــر ال�ش
ــز  ــة لتعزي ــه  خط ــ�ب قطاعات ــتية ع ــات اللوجس ــة والخدم ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي ــتحدث برنام ، ِاس ــا�ش ــكل مب ــة بش الحكوم
نامــج -بالســتعانة بمجموعــة مــن القــدرات والأدوات- عــىل حــ� ودعــم تطويــر الفــرص  اكــة مــع القطــاع الخــاص، ويعمــل ال�ب ال�ش
نامــج، وإكمــال  الســتثمارية القائمــة والمنبثقــة مــن سالســل القيــم، كمــا يعمــل عــىل تحديــد فــرص تخصيــص أوليــة بقطاعــات ال�ب
ي 

ي حــ� التحديــات الــ�ت
نامــج دور أســاسي �ف دراســات الجــدوى التفصيليــة للفــرص ودعــم ت�يــع تخصيصهــا، كمــا ســيكون لل�ب

يعــات الالزمــة، وضمــان  ة أ�ع، مــن خــالل توفــ�ي الممكنــات والأنظمــة والت�ش تواجــه القطــاع الخــاص والعمــل عــىل تجاوزهــا بوتــ�ي
اكــة تقــوم عــىل 3 محــاور رئيســية: اســتدامة قنــوات التواصــل مــع القطــاع الخــاص، مــن خــالل خطــة �ش

تعزيز التشاركية وتوحيد التوجهات مع القطاع الخاص	 

قليمــي والعالمــي  ي ظــل حــدة التنافــس الإ
ف بيئــة الســتثمار وأداء الأعمــال �ف ي تحســ�ي

نامــج لتعزيــز جهــود المملكــة �ف يســعى ال�ب
ــة  ــة مهم ــراً خطــوات إصالحي ــة مؤخ ــت المملك ــد َخَط ــاً، وق ــا داخلي ــان توســعها ونموه ــتثمارات، ولضم ــىل اســتقطاب الس ع
ي إصالحــات بيئــة الأعمــال ضمــن مــؤ�ش ســهولة ممارســة 

ي تحقيــق المملكــة المركــز الأول عالميــاً �ف
و�يعــة كان لهــا الأثــر الكبــ�ي �ف

يعــات المرتبطــة  ، كمــا تعــد المملكــة أكــ�ش الــدول إصالحــاً لالأنظمــة والت�ش الأعمــال الصــادر عــام 2020م مــن البنــك الــدوىلي
نامــج مواءمــة جهــود الجهــات المعنيــة بدعــم وجــذب الســتثمارات مــع أولويــات وخطــط وزارة  بالمــرأة والأعمــال، ويعــزز ال�ب

ة القادمــة عــىل مــا يلــي: الســتثمار. وســيتم العمــل خــال الفــ�ت

نامــج لضمــان فاعليــة  ي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، يســعى ال�ب
اكــه �ف ورة إ�ش إيمانــاً بأهميــة القطــاع الخــاص و�ف

اتيجيات وتطويــر خطــط التنفيــذ،  ف مخرجــات الســ�ت واســتدامة الحــوار مــع القطــاع الخــاص مــن خــالل نقاشــات تهــدف لتحســ�ي
ي مناقشــة القــرارات المرتبطــة بالبيئــة 

ي حــ� وتجــاوز التحديــات، وســيكون للقطــاع الخــاص دور رئيــس �ف
كة �ف وجهــود مشــ�ت

اتيجية مــع القطــاع الحكومــي. اكــة اســ�ت الســتثمارية ونمــو القطاعــات مــن خــالل قنــوات اتصــال ولجــان ومجالــس �ش

1.تحسين بيئة االستثمار بقطاعات البرنامج

ــة  ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي ــات برنام ــتثمار بقطاع ي الس ــ�ب ــذب لراغ ــل الج ــل عوام ف وتفصي ــ�ي ــاط التم ــال نق ي إيص
ــهاماً �ف إس

نامــج بتســليط الضــوء عــىل القيــم التنافســية للقطاعــات وعرضهــا بشــكل متنــوع وجــاذب  والخدمــات اللوجســتية، يقــوم ال�ب
ــع  ــة، والموق ــوارد الطبيعي ــر الم ــام، كتوف ــة بشــكل ع ات المكتســبة للمملك ف ــ�ي ــل عــىل إيضــاح الم ــز العم للمســتثمرين، ويرتك
ة )كمشــاريع:  ف ة الممــ�ي ف المرتبــط بالطلــب العــاىلي والمتنامــي، والقتصــاد القــوي والمســتقر، وتوفــر الفــرص الكبــ�ي ي الممــ�ي

الجغــرا�ف
بــراز المحفــزات الخاصــة بالقطاعــات وعوامل  يــة المدربــة، بالإضافــة لإ نيــوم، والقديــة، والبحــر الأحمــر(، وتوفــر القــدرات الب�ش

ف الســتثمارات وت�يعهــا.  الجــذب بمختلــف المكونــات لتمكــ�ي

تسليط الضوء على القيم التنافسية لقطاعات البرنامج 	 

ف جاذبيــة الســتثمار  ي تحســ�ي
ــه الأثــر �ف إيضاحــاً لخطــوات التطويــر والمتطلبــات ورفــع مســتوى شــفافية أداء الأعمــال ممــا ل

نامــج عــىل حــ� تفاصيــل رحلــة المســتثمر  بقطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، يقــوم ال�ب
ي لــكل خطــوة، بالإضافــة لقيــاس 

ي تتضمــن: متطلبــات الجهــات، والرســوم الحكوميــة، والجــدول الزمــ�ف
بقطاعاتــه الفرعيــة، والــ�ت

ف متنوعــة، كأتمتــة الخدمــات، وتوفــ�ي خدمــات  جاهزيــة الجهــات وجــودة خدماتهــا، كمــا يتــم العمــل عــىل إبــراز فــرص تحســ�ي
المكتــب الموحــد، ويجــري العمــل كذلــك عــىل حــ� التحديــات وتســليط الضــوء عليهــا، والتعــاون مــع الجهــات المختصــة 

عــىل تجاوزهــا بحلــول مســتدامة.

ف العتبــار: الختالفــات بنــاء عــىل طبيعــة  وســيتضمن العمــل: تغطيــة مجمــل الجهــات المعنيــة برحلــة المســتثمر، ويؤخــذ بعــ�ي
ي ســتعتمد عــىل تفاصيــل الرحلــة المصممــة لــكل 

المســتفيد، وتفعيــل منصــة موحــدة لدعــم تطويــر ومتابعــة المشــاريع، والــ�ت
نامــج، وآليــة سلســة تتيــح للمســتفيد والمســؤول تتبــع التقــدم. مكــون مــن مكونــات ال�ب

تعزيز الثقة والشفافية وتحسين رحلة المستثمر	 

يعــات  ــة المنتــج المحــىلي ورفــع تنافســيته مــن خــالل عــدة أدوات، أهمهــا: مراجعــة الأنظمــة والت�ش نامــج لحماي يســعى ال�ب
ف صناعــات جديــدة للســوق المحــىلي  المرتبطــة بالتجــارة الخارجيــة والعمــل عــىل تحليلهــا والســتفادة منهــا، وجــذب وتوطــ�ي

ــر. هــا للتصدي ف وتحف�ي

نامــج عــىل اســتحداث وت�يــع إنجــاز مبــادرات تعــ�ف بحمايــة المنتجــات الوطنيــة وتحتــوي عــىل أدوات  وتعمــل قطاعــات ال�ب
مختلفــة، ومــن أمثلتهــا:

رفع كفاءات تطبيق معاير المواصفات والمقاييس والجودة.	 

يات الحكومية.	  تطوير سياسات وأنظمة دعم المحتوى المحىلي للمش�ت

ــع  ي يتوق
ــ�ت ــة ال قليمي ــة وبخاصــة الإ ــاذ لالأســواق العالمي اتيجيات نف ــاء اســ�ت ــة عــىل بن ــع الجهــات المعني نامــج م ويعمــل ال�ب

نامــج عــىل توفــ�ي البنيــة التحتيــة والخدمــات اللوجســتية  أن تشــهد نمــّواً متســارعاً خــالل الســنوات القادمــة، كمــا يعمــل ال�ب
ر،  اطات الكفيلــة بحمايــة المصــدِّ الالزمــة للمصنــع المحــىلي للتصديــر بتنافســية عاليــة، وضمــان اكتمــال جميــع الأنظمــة والشــ�ت

وتوفــ�ي الدراســات الالزمــة لمعرفــة الأســواق المســتهدفة. 

حمايــة الســوق المحلــي مــن المنافســة غيــر العادلــة ودعــم النفــاذ لألســواق 	 
العالميــة

ة مســتمرة، وحــ�  ف البيئــة الســتثمارية مــن خــالل قيــاس نبــض القطــاع الخــاص بوتــ�ي نامــج عــىل متابعــة تحســ�ي يعمــل ال�ب
اكــة  القيــود والتحديــات المتعلقــة باســتمرارية ونمــو الأعمــال ومعالجتهــا مــن خــالل عــدة قنــوات تواصــل شــاملة لمجالــس ال�ش
ي العمــل مــع الجهــات المعنيــة عــىل تحليــل مجمــل التحديــات، والعمــل عــىل تجاوزهــا 

نامــج �ف اتيجية، وسيســتمر ال�ب الســ�ت
ف مــن عــدة مصــادر، منهــا: مجالــس  نامــج بحــ� أوىلي للتحديــات وفــرص التحســ�ي بشــكل �يــع ومســتدام، وقــد قــام ال�ب
ــع  ــالً رفي ــن 80 ممث ــ�ش م ــج بمشــاركة أك نام ــا ال�ب ي أقامه

ــ�ت اك القطــاع الخــاص ال اتيجية، ومخرجــات ورش إ�ش ــة الســ�ت اك ال�ش
ي 

نامــج بالعمــل عــىل تحليــل التحديــات الــ�ت المســتوى للقطــاع الخــاص خــالل الربــع الأول مــن عــام 2020م، وقــد قــام ال�ب
تــم ح�هــا، والعمــل المبــا�ش مــع الجهــات المعنيــة عــىل تجاوزهــا.

حصر القيود والتحديات والعمل على تجاوزها	 
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ــة تنســيق جهــود  ــول عــام 2030، والمتضمن ــال بحل ــون ري ف اســتثمارات القطــاع الخــاص بقيمــة 1.4 ترلي نامــج لتمكــ�ي يهــدف ال�ب
نامــج الرئيســية الأربعــة، وهــي: الطاقــة، والتعديــن، والصناعــة، والخدمــات اللوجســتية،  ي قطاعــات ال�ب

وخطــط أكــ�ش مــن 40 جهــة �ف
: ف كمــا يــىلي اتيجية مــع جميــع المعنيــ�ي نامــج إىل تحقيــق هــذا الهــدف الطمــوح مــن خــالل الســتفادة مــن مكانتــه الســ�ت ويســعى ال�ب

رفع كفاءة حصر تطوير الفرص االستثمارية ودعمها

2. دعم تطوير الفرص االستثمارية بقطاعات البرنامج

ــة فيمــا  ــه التنفيذي ف جهات ــ�ي ــد أوجــه التعــاون ب ف إجــراءات التنســيق وتحدي نامــج لتحســ�ي يســعى ال�ب
ي 

يخــص الفــرص الســتثمارية، وتتضمــن الجهــود: حــ� بيانــات الفــرص الســتثمارية، والمســاهمة �ف
تطويرهــا، وتتبــع تقّدمهــا، وتحديــد الدعــم الــالزم لهــا.

نامــج عــىل وضــع مجموعــة مــن الأدوات لتنفيــذ الأعمــال، منهــا: تطويــر وتفعيــل نظــام  ويعمــل ال�ب
ونيــة داخليــة(، عــ�ب تطويــر نظــام تبويــب للفــرص الســتثمارية،  حــ� وتطويــر ومتابعــة )منصــة إلك�ت

وآليــات للرفــع والمتابعــة تســهل عــىل ممثــىلي الجهــات أداء أدوارهــم، وتضمــن الجــودة والســتدامة.

ف الجهــات فيمــا يخــص: خطــط تنميــة  نامــج للعمــل كأداة ربــط ومتابعــة فاعلــة بــ�ي يســعى ال�ب
ف  الســتثمارات ومواقعهــا، وأولويــات القطاعــات، والمهــام المتعلقــة بالتنفيــذ والمتابعــة، آخــذاً بعــ�ي
ي دعــم جهــود 

نامــج بــدور محــوري �ف اتيجيات الجهــات ذات العالقــة، ويقــوم ال�ب العتبــار اســ�ت
ــتثمارات. ــذب الس ي ج

ــات �ف الجه

كات القطــاع الخــاص، ممــا يســاعد عــىل  ف �ش ي بــ�ي يجــا�ب نامــج عــىل تعزيــز التعــاون الإ كمــا يعمــل ال�ب
، وذلــك مــن خــالل دمــج أســاليب  ي

تجــاوز كثــ�ي مــن تحديــات الســوق، ورفــع تنافســية المنتــج الوطــ�ف
ف الجــودة واســتدامتها.  نتــاج وتحســ�ي دارة المتطــورة مــع القيمــة المضافــة مــن خفــض تكاليــف الإ الإ

اإليجابـــي  التعـــاون  وتحفيـــز  البرنامـــج  جهـــات  خطـــط  مواءمـــة 
الخـــاص بالقطـــاع 

العمــل مــع الجهــات المعنيــة عــىل تطويــر فــرص جديــدة نابعــة مــن سالســل القيمــة، وتعظيــم دور 
ف تنافســية المنتجــات؛ نظــراً لتقليــل  ي تحســ�ي

ف القطاعــات، ممــا يســهم إســهاماً بالغــاً �ف التكامــل بــ�ي
نتــاج. كلفــة الإ

ي لــم تكــن ذات 
ــ�ت وإن تحليــل سالســل القيمــة مــن أهــم نقــاط توليــد الفــرص، وبخاصــة تلــك ال

ــة  ــىل تكلف ي ع ــا�ب يج ــل الإ ــر التكام ــاس أث ــل قي ــا قب ــف ربحيته ــتبعدة لضع ــة أو مس ــة وأولوي أهمي
وربحيــة المشــاريع، وعــىل ســبيل المثــال: فــإن نمــو قطــاع التعديــن مســتقبالً ســيكون رافــداً لفــرص 

ــات اللوجســتية.  ــة والخدم ــة والطاق ي قطاعــات الصناع
ــدة �ف عدي

تعظيــم دور التكامــل بيــن قطاعــات البرنامــج فــي خلــق فــرص 
نابعــة مــن السالســل القيميــة

ــاع  ــن القط ى م ــ�ب كات ك ــادة �ش ــة بقي ــادات عالمي ــوض لقتص ــاح والنه ــص النج ــىل قص ــاً ع قياس
كات  ــ�ش ــل دور ال ــاركة وتفعي ــان مش ــات لضم ــل الآلي ــاد أفض ــىل إيج ــج ع نام ــل ال�ب ــاص، يعم الخ

ــالل: ــن خ ــك م ــج، وذل نام ــات ال�ب ي قطاع
ــة �ف ــتثمارات العام ــدوق الس ى وصن ــ�ب الك

ي الصناعات الممكنة لصناعات تحويلية.	 
 التوسع الستثماري �ف

دعم ت�يع تنفيذ البنية التحتية للقطاعات.	 

دعم تطوير ورفع تنافسية الستثمارات النوعية.	 

ي.	  ي بناء الممكنات وتطوير رأس المال الب�ش
المساهمة �ف

ي 
وســتتجه منهجيــة التعــاون إىل حــث التفعيــل الأمثــل لسياســات المحتــوى المحــىلي والســتثمار �ف

ي مضاعــف. نــة لأخــرى تحويليــة ذات أثــر إيجــا�ب اتيجية ممكِّ مشــاريع اســ�ت

 تعزيز دور الشركات الوطنية الكبرى وصندوق االستثمارات 
العامة في تمكين قطاعات البرنامج
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ــض  ــالل خف ــن خ ــات م ــة الحكوم اني ف ــع م�ي ف وض ــ�ي ــول لتحس ــرز الحل ــد أب ــه أح ــك لكون ــة؛ وذل ــة بالغ ــص ذا أهمي ــد التخصي يع
النفقــات الرأســمالية والتشــغيلية، وخلــق مصــادر جديــدة للعائــدات الحكوميــة، ودعمــه لنمــو القطــاع الخــاص عــن طريــق زيــادة 

ــز التنافســية. حجــم وتمثيــل القطــاع وتعزي

ف جــودة الخدمــات وكفاءتهــا بالســتفادة مــن قــدرات القطاع الخــاص، ويقــوم التخصيص  ي تحســ�ي
وللتخصيــص دور مهــم كذلــك �ف

ي للجهــات الحكوميــة؛ لكونــه يحــّول دور الجهــات الحكوميــة مــن دور اســتثماري وتشــغيىلي إىل دور 
ا�ف كذلــك بتعزيــز الــدور الإ�ش

اف.  ف وإ�ش اكــة وتمكــ�ي �ش

ــة  ــي، وحوكم ــل مناســب، وإطــار تنظيم ــوذج عم ــا: وجــود نم ــل، أهمه ــدة عوام ــد عــىل ع ــص يعتم ــات التخصي وإن نجــاح ملف
ــة. ــة عالي ــة لأصــول ذات جاذبي ــة، بالإضاف مطــورة وفعال

ي 
ي تفعيــل سياســيات وأنظمــة التخصيــص ممــا نتــج عنــه عــدة قصــص نجــاح �ف

وقــد َخَطــت حكومــة المملكــة خطــوات إيجابيــة �ف
ي تضــم تطويــر وتشــغيل محطــات الحاويــات بعــدة 

، والــ�ت أ مجــالت مختلفــة، منهــا: مشــاريع تخصيــص الهيئــة العامــة للمــوا�ف
ي تضــم 

ف عليهــا وزارة الطاقــة، والــ�ت ي تــ�ش
ي للطاقــة المتجــددة الــ�ت

نامــج الوطــ�ف ، وتخصيــص إمــدادات الطاقــة كمشــاريع ال�ب أ مــوا�ف
وع دومــة الجنــدل لطاقــة الريــاح، وتمتلــك المملكــة -وللــه الحمــد- العديــد مــن الأصــول  وع ســكاكا للطاقــة الشمســية ومــ�ش مــ�ش
نامــج عــىل تطويــر عــدد مــن  ي ســيعمل ال�ب

أ والطــرق والبنيــة التحتيــة الصناعيــة، والــ�ت ذات الجاذبيــة العاليــة كالمطــارات والمــوا�ف
ي للتخصيــص وجهــات الدعــم الأخــرى المعنيــة وذات الصلــة بنظــام التخصيــص.

الفــرص التابعــة لهــا بالتعــاون مــع المركــز الوطــ�ف

أهمية التخصيص ودور البرنامج في دعم وتسريع فرص التخصيص	 

وســوف يتــم العمــل علــى تعزيــز التعــاون مــع القطــاع الخــاص، وتجــاوز مــا يواجهــه 3. دعم وتسريع تنفيذ فرص التخصيص بقطاعات البرنامج
مــن تحديــات بمــا يحقــق مســتهدفات قطاعــات البرنامــج، وذلــك مــن خــالل حلــول 
نــة بمحفظــة مبــادرات كل قطــاع، ومــن أهــم هذه  مســتدامة، ومبــادرات نوعيــة مضمَّ

المبــادرات مــا يلــي:


�� א���א��א���א����� א���א���א���א�א�	
א����� א�
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الصناعةالتعدينالطاقة

ي المدن 
دراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب �ف

الصناعية
المــدن برنامج الستكشاف الم�ع ي 

�ف الســتثمارات  ف  وتحفــ�ي اســتقطاب 
الخاصــة القتصاديــة  والمناطــق 

كة السعودية لخدمات التعدين ف التجمعات الصناعيةال�ش صندوق تمك�ي

ي قطــاع 
ــة �ف يعي ــة الت�ش ــة والبيئ ف الأنظم تحســ�ي

ــة الصناع

تصميــم الحوافــز الصناعيــة وحوافــز التجمعات 
الصناعية

تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية

الثورة لصناعية الرابعةالمحتوى المحليالخدمات اللوجستية

ي 
تنفيذ المشاريع التوسعية لمواكبة النمو �ف

التجارة والقتصاد والمحافظة عىل الأصول
ي القتصاد السعودي

منصة الممكنات الرقميةزيادة المحتوى المحىلي �ف

ة والمتوسطةتحديث الخطة الشاملة للخطوط الحديدية تأهيل المنشآت الصغ�ي

تطوير المخطط الرئيسي للمنصات اللوجستية

اد والتصدير تطوير عملية الست�ي
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ممكنات البرنامج

التحديات األساسية:	 
ي المنظومــة الماليــة تؤثــر عــىل قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 

هنــاك عــدد مــن التحديــات القائمــة �ف
: اللوجســتية، وتشــمل هــذه التحديــات مــا يــىلي

محدودية آليات تفعيل مشاركة رأس المال التطويري من القطاع الخاص والقطاع الحكومي.	 

ضعف جاذبية الستثمار الصناعي لرؤوس الأموال.	 

اتيجية 	  نامــج قطاعــات اســ�ت امــج والمنتجــات الماليــة التمويليــة الجديــدة، واعتبــار قطاعــات ال�ب عــىل الرغــم مــن إصــدار ال�ب
اك القطــاع الخــاص، ومــن مهــام  لــدى صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، إل أن العمــل ل يــزال مســتمراً مــع إدارة إ�ش

ي التمويــل المــاىلي وحلهــا حــال اكتشــافها.
دارة: تحديــد الفجــوات التنظيميــة الجديــدة �ف هــذه الإ

كات التمويل.	  صعوبة متطلبات وإجراءات الحصول عىل قروض من البنوك التجارية و�ش

ف منظومة التمويل الحكومي المحفز والتسهيالت المقدمة من البنوك التجارية.	  عدم الستفادة من العالقة ب�ي

، ففــي   قــام برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بالعمــل مــع عــدة جهــات لتطويــر بيئــة التمويــل المــاىلي
، ومــن أبــرز  نامــج بالعمــل مــع الجهــات ذات العالقــة لتطويــر بيئــة التمويــل المــاىلي مســار الدعــم المــاىلي للمشــاريع قــام ال�ب
ــسي  ــاىلي الرئي ــَن الم ــدوُق الممكِّ ــح الصن ــة الســعودي ليصب ــة الصناعي ــدوق التنمي ــع صن ــج م نام ــل ال�ب ــك: عم ــال ذل ــم حي مات
اتيجيته مــع توجهــات  ــل النظــام الأســاسي للصنــدوق ومواءمــة اســ�ت ي المملكــة، وذلــك مــن خــالل تعدي

ل الصناعــي �ف للتحــوُّ
نامــج وتطلعاتــه بهــدف التغلــب عــىل التحديــات التمويليــة القائمــة، ومنهــا: إجــراءات التمويــل، وتمويــل الســتحواذ وتمويــل  ال�ب
قطــاع التعديــن، وتمويــل الخدمــات اللوجســتية والخدمــات المســاندة، وتمويــل رأس المــال العامــل، وتمويــل مشــاريع الطاقــة 

المتجــددة، ودعــم المنشــآت الحيويــة بمختلــف أحجامهــا ومراحلهــا.

هــم مــن  ف امــج والمنتجــات الماليــة لتمكينهــم وتحف�ي ف المســتثمرين- بإطــالق عــدد مــن ال�ب ي مســار تمكــ�ي
كمــا قــام الصنــدوق -�ف

قــراض، ويوفــر الصنــدوق  خــالل: رفــع كفــاءة إجــراءات القــروض وتســهيل �فهــا، إىل جانــب أتمتــة التعامــالت المتعلقــة بالإ
، إىل جانــب عــدد مــن المنتجــات الماليــة  ف يــة، مثــل: برنامــج آفــاق، وبرنامــج تنافســية، وبرنامــج توطــ�ي ف امــج التحف�ي عــدداً مــن ال�ب

المهمــة، ومــن بينهــا: القــرض متعــدد الأغــراض، ومنتــج تمويــل الســتحواذ.

الجهود المبذولة:	 

التطلعات:	 

ف التمويــل  نامــج جهــوداً مــع هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية لتمكــ�ي ي مســار الدعــم المــاىلي للصــادرات، فقــد بــذل ال�ب
أمــا �ف

اد الســعودي، وهــو بنــك مســتقل  المــاىلي للمنشــآت لغــرض التصديــر، حيــث تــم العمــل عــىل إطــالق بنــك التصديــر والســت�ي
ــك  ــة، وذل ي المملك

ــل الصــادرات �ف ــك إىل تجســ�ي فجــوات تموي ــدف البن ــال، ويه ــار ري ــال 30 ملي ــرأس م ــل الصــادرات ب لتموي
ي المملكــة، مــن 

ــة �ف ف والأجانــب ذوي الأنشــطة الصناعيــة والتجاري ائــح المســتفيدين كالمصّدريــن الســعودي�ي لخدمــة مختلــف �ش
ي الصــادرات الســعودية ودخولهــا أســواق جديــدة، وللحــّد 

خــالل توفــ�ي خدمــات تمويليــة بمزايــا تنافســية؛ وذلــك لتعزيــز الثقــة �ف
مــن مخاطــر مســتورديها مــن خــالل توفــ�ي حلــول تمويليــة وائتمانيــة متكاملــة تســتهدف جميــع مراحــل عمليــة التصديــر كتمويــل 

ف ائتمــان الصــادرات. الصــادرات والضمانــات وتأمــ�ي

نامــج عــىل منتجــات التمويــل المناســبة، مــن خــالل المؤسســات  ف المــاىلي هــو ضمــان حصــول قطاعــات ال�ب إن الهــدف مــن التمكــ�ي
المعنيــة، وذلــك بنــاء عــىل نمــوذج حوكمــة مالئــم.

ف الماىلي عىل محاور، أبرزها: ويرتكز برنامج التمك�ي

نامــج، 	  ف المــاىلي لــكل قطــاع ضمــن ال�ب نامــج، بمــا يشــمل تحديــد احتياجــات التمكــ�ي تحديــد أُســس الحتياجــات التمويليــة لل�ب
وح�ها. 

ي المنظومــة وكياناتهــا، مثــل: اللوائــح، وخطــط التنفيــذ 	 
ات �ف وضــع توصيــات تتعلــق بالمنتجــات الجديــدة المطلوبــة والتغــ�ي

ي تتضمــن مبــادرات واضحــة لمعالجــة الثغــرات المحــددة. 
المطلوبــة، والــ�ت

1. التمكين المالي
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التحديات األساسية:	 
ــة ثلــث إجمــاىلي صــادرات المملكــة فقــط،  تتقلــب صــادرات المملكــة مــع تقلــب أســعار النفــط، وتمثــل الصــادرات غــ�ي النفطي
ي المملكــة إىل الناتــج المحــىلي 

وتنمــو بمعــدل ســنوي مركــب يبلــغ حــواىلي 7%، ومــع ذلــك فــإن نســبة الصــادرات غــ�ي النفطيــة �ف
ة لزيــادة صادراتهــا غــ�ي  الإجمــاىلي منخفضــة مقارنــة بالمتوســط العالمــي، ممــا يعــّزز رســالة مفادهــا: أنَّ لــدى المملكــة إمكانيــة كبــ�ي
ــة  ــة تنمي ــة يجــب التعامــل معهــا، مــع مالحظــة أن هيئ ــات عــ�ب سلســلة القيمــة التصديري ــاك عــدد مــن التحدي ــة، وهن النفطي

اتيجية الوطنيــة للتصديــر، ممــا قــد تنتــج عنــه تحديــات أخــرى: الصــادرات تعمــل حاليــاً عــىل تحديــث الســ�ت

نتاج الصناعي والخدمي الذي يدعم نمو الصادرات.	  ع الإ ضعف القدرات التصديرية ومحدودية تنوُّ

بيئة التصدير تعيق نمو صادرات السلع والخدمات وإعادة التصدير.	 

ة تنافسية فيما يتعلق بالنفاذ إىل الأسواق العالمية.	  ف عدم وجود م�ي

ي الأسواق العالمية.	 
ويجية والتسويقية لمنتجات المملكة �ف محدودية الأدوات ال�ت

محدودية الممكنات الالزمة لدعم بيئة التصدير، مثل: تمويل الصادرات.	 

ي ذلك:
ي المملكة ع�ب سلسلة القيمة الكاملة، بما �ف

ف الصادرات �ف يجري حالياً بذل عدد من الجهود لتعزيز تمك�ي

ــل 	  اد الســعودي مــن ِقب ــر والســت�ي إنشــاء وإطــاق بنــك الصــادرات الســعودي: تمــت الموافقــة عــىل تنظيــم بنــك التصدي
ــح المســتفيدين  ائ ــف �ش ــة مختل ــة، لخدم ي المملك

ــل الصــادرات �ف ــذي يهــدف إىل تجســ�ي فجــوات تموي ــوزراء، وال ــس ال مجل
ــك  ف البن ــ�ي ــىل تجه ــل ع ــة، ويجــري العم ي المملك

ــة �ف ــة أو التجاري ــب ذوي الأنشــطة الصناعي ف والأجان ــن الســعودي�ي كالمصّدري
ــة. ــة والدولي ــة المحلي ــة والتأميني ــع المؤسســات المالي اكات م ــ�ش ــل ال ــاءات وتفعي ــة الإطــالق الأوىلي باســتقطاب الكف لمرحل

اد بالتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة: تعمــل هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية عــىل 	  تبســيط عمليــات التصديــر والســت�ي
ف قنــوات التواصــل مــع القطــاع الخــاص لفهــم احتياجاتــه، بالإضافــة إىل غــرس ثقافــة التصديــر، ومســاعدة المصّدريــن  تحســ�ي

ي مجــال التصديــر.
يــة المؤهلــة �ف ي الحصــول عــىل الخدمــات اللوجســتية المســاندة والكفــاءات الب�ش

�ف

 	 ، ف منصــة )ُصنــع فــي الســعودية(: منصــة تهــدف لدعــم الصناعــة الوطنيــة، مــن خــالل توفــ�ي منــاخ اقتصــادي فّعــال للمصّنع�ي
ويــج لمنتجاتهم. ي عمليات التســويق وال�ت

، والمســاهمة �ف ي
و�ف لكــ�ت وذلــك بربطهــم بخدمــات الشــحن والدفــع الإ

الجهود المبذولة:	 
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التطلعات:	 

ف الصــادرات الســعودية الــذي أطلقتــه هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية 	  ــر: يهــدف برنامــج تحفــ�ي برنامــج لحوافــز التصدي
ــر والتوســع فيهــا، ويقــدم  كات الســعودية عــىل دخــول أســواق التصدي ــ�ش ي منتصــف نوفمــ�ب عــام 2019م إىل تشــجيع ال

�ف
ي 

كات الســعودية �ف ي تتحملهــا الــ�ش
نامــج 9 حوافــز متوافقــة مــع متطلبــات منظمــة التجــارة العالميــة تغطــي التكاليــف الــ�ت ال�ب

ــاء قدراتهــا  ي بن
كات الســعودية �ف ــمَّ تصميــم الحوافــز لمســاعدة الــ�ش ــة، وقــد ت المراحــل المختلفــة مــن أنشــطتها التصديري

 : ي انتشــارها العالمــي، وذلــك عــىل النحــو التــاىلي
ف تنافســيتها والتوســع �ف وتحســ�ي

ونية. لك�ت ي منصات التجارة الإ
دراج �ف    -  حافز الإ

ي المعارض الدولية.
   -  حافز المشاركة الفردية �ف

   -  حافز شهادات المنتجات.

عالن.    -  حافز التسويق والإ

   -  حافز تسجيل المنتجات.

. ف ين المحتمل�ي    -  حافز تسهيل زيارة المش�ت

اتيجية التصدير وسالسل التوريد(.    -  حافز الستشارات )اس�ت

. ي
   -  حافز الدعم القانو�ف

   -  حافز التدريب المتخصص.

اتيجية عــىل  ــز هــذه الســ�ت ــة 2030، وتُرك ــة المملك ــق أهــداف رؤي ــة شــاملة لتحقي ــر طريق ــة للتصدي اتيجية الوطني ــر الســ�ت تُوف
اتيجية  تحديــد أولويــات المنتجــات عــ�ب الســلع والخدمــات، وإعــادة التصديــر، وتحديــد الأســواق الرئيســية، وتحديــد الركائز الســ�ت

اتيجية بنجــاح.  الرئيســية لتنفيــذ الســ�ت

2. دعم التصدير
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التحديات األساسية:	 
ي إجـمـــاىلي الناتــج المحلـــي من   

مــن أهــم مسـتهدفـــات رؤيــة المملكــــة 2030: رفـــع مساهمـــة المنشــآت الصغيـــرة والمتوسـطــــة �ف
ي 

ي تحقيــق ذلــك. وقــد تــم حــ� عــدد مــن التحديــات الــ�ت
ي إســهاماً بالغــاً �ف

20 % إىل 35 %، ويســهم القطــاع الصناعــي واللوجســ�ت
ي العــرض والطلــب، وقلــة 

، ومــن أبرزهــا مــا يتعلــق بالتنســيق والتنظيــم �ف ف ي هــذا القطاعــ�ي
ة والمتوســطة �ف تواجــه المنشــآت الصغــ�ي

ي القطــاع، 
ة والمتوســطة، وشــح البيانــات �ف التمويــل المتــاح للمشــاريع الناشــئة، وضعــف القــدرات الصناعيــة للمنشــآت الصغــ�ي

ة والمتوســطة العمــل بشــكل منتظــم. ــب عــىل المنشــآت الصغــ�ي ممــا يُصعِّ

الجهود المبذولة:	 
ة والمتوســطة قــدرة بــأن تكــون مــن أهــم محــركات النمــو القتصــادي يحــرص برنامــج تطويــر الصناعــة  نَّ للمنشــآت الصغــ�ي

نظــًرا لأ
ة والمتوســطة  الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عــىل التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة -وخاصــة الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغ�ي
ي جميــع القطاعــات مــن خــالل عــدة مبــادرات تهــدف إىل رفــع نســبة مســاهمة المنشــآت 

)منشــآت(- لوضــع حلــول للتحديــات �ف
ف ودعــم رواد الأعمــال وأصحــاب المنشــآت، وتعمــل الجهــات عــىل  ، وذلــك بتحفــ�ي ي إجمــاىلي الناتــج المحــىلي

ة والمتوســطة �ف الصغــ�ي
مــداد الصناعيــة  اتيجية سالســل الإ ي القطــاع الصناعــي: اســ�ت

ي تجــاوز العقبــات، وأهمهــا �ف
ي تســهم �ف

اتيجيات الــ�ت عــدد مــن الســ�ت
ة والمتوســطة، ليتــم حلهــا مــن خــالل عــدة  ي حــددت عــدة تحديــات للمنشــآت الصغــ�ي

ة والمتوســطة، والــ�ت للمنشــآت الصغــ�ي
. ف مبــادرات ومواءماتهــا مــع المعنيــ�ي

التطلعات:	 
ــة  ــر الصناع ــج تطوي ي يســعى برنام

ــ�ت ــة ال ــال الكلي ــة الأعم ــل بيئ ف وتفعي ــ�ي ي تمك
ة والمتوســطة دوراً فاعــالً �ف إنَّ للمنشــآت الصغــ�ي

ــز عــىل  اتيجّية برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية تُركِّ الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إىل تطويرهــا، فاســ�ت
ة والمتوســطة مــن المكّونــات الأساســّية الالزمــة لتحريــك البيئــة  بنــاء قــّوٍة صناعّيــٍة ولوجيســتيٍة محلّيــٍة صلبــة، والمنشــآت الصغــ�ي

ي مختلــف القطاعــات الصناعيــة واللوجســتية.
الصناعيــة واللوجســتية الكليــة؛ لقدرتهــا عــىل المســاهمة �ف

ي العتمــاد 
ي ظــل التقــدم التكنولوجــي الــذي أثَّــر �ف

ي اســتمرار التنميــة القتصاديــة، خاصــة �ف
ى �ف ي أهميــة كــ�ب لــرأس المــال البــ�ش

ي ل تمتلــك مهــارات وقــدرات كافيــة.
يــة الــ�ت ي تقليــل فــرص الكــوادر الب�ش

ي، وتســبَّب �ف عــىل العنــ� البــ�ش

ي ذي القــدرات والكفــاءات العلميــة والتقنيــة لتتوافــق مــع توجهــات  ومــن هــذا المنطلــق تكمــن أهميــة تطويــر رأس المــال البــ�ش
ي مجالتــه المختلفــة.

يــة مؤهلــة وقــادرة عــىل تطويــر اقتصــاد المملكــة �ف الدولــة للوصــول إىل كــوادر ب�ش

التحديات األساسية:	 

ي تتطلبهــا قطاعــات 	 
ي والمهنــ�ي الــ�ت

ي عــدد مــن التخصصــات العلميــة وبرامــج التعليــم والتدريــب التقــ�ف
عــدم وجــود وفــرة �ف

نامــج. ال�ب

ف عن العمل وإحصائيات الوظائف الشاغرة.	  ف والباحث�ي قلة بيانات الخريج�ي

ي ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. 	 
وجود ضعف �ف

ف مراحل التعليم عىل الجوانب النظرية.	  ترك�ي

ي تأهيل الكوادر الوطنية المطلوبة وتدريبهم عىل رأس العمل.	 
ي مشاركة القطاع الخاص �ف

تد�ف

ــي تبــذل برامــج رؤيــة المملكــة 2030  نامــج عــدة تحديــات، وال�ت ي( فــي مختلــف قطاعــات ال�ب تواجــه )تنميــة رأس المــال البــ�ش
ذات العاقــة جهــوداً حثيثــة لتجاوزهــا، ومــن هــذه التحديــات:

4. تنمية رأس المال البشري3. دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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الجهود المبذولة:	 

ي واحتياجــات الســوق ومواءمتهــا 	  اتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بتنميــة رأس المــال البــ�ش تمــت مراجعــة العديــد مــن الســ�ت
نامــج وقطعاتــه. مــع توجهــات ال�ب

نامــج ذات الأولويــة، بالإضافــة إىل دراســة القطــاع 	  ف عــىل قطاعــات ال�ب كــ�ي تــم تحليــل الوضــع الحــاىلي لقطــاع التعليــم بال�ت
الخــاص ونوعيــة الوظائــف المتاحــة حاليــاً.

امــج والتخصصــات التعليميــة المتوفــرة حاليــاً، والطــالع عــىل توجهــات الجامعــات ومراكــز التدريــب ونوعيــة 	  تــم تحليــل ال�ب
التخصصــات المتوفــرة حاليــاً.

ي تلك القطاعات.	 
ف �ف نامج ونسبة التوط�ي ي قطاعات ال�ب

تم ح� نوعية المهن المتاحة حالياً �ف

تم الطالع عىل التقارير العالمية والدراسات المعيارية والستفادة من التجارب العالمية الناجحة. 	 

حــة بعــد 	  تــم إجــراء زيــارات ميدانيــة؛ لالطــالع عــن قــرب، وفهــم التحديــات بشــكل أوضــح، وضمــان تنفيــذ الحلــول المق�ت
التأكــد مــن مالمســتها لأرض الواقــع. 

اتهــا وتجاربهــا للخــروج بأفضــل التوصيــات 	  ة والختصــاص لالســتفادة مــن خ�ب تــم عمــل اجتماعــات عديــدة مــع بيــوت الخــ�ب
هــا قابليــة للتطبيــق وضمــان نجاحهــا بالشــكل المطلــوب.  وأك�ش

نامــج، والخــروج 	  ــكل قطــاع مــن قطاعــات ال�ب ي ل ــات رأس المــال البــ�ش ــم عمــل ورش عمــل متخصصــة لمعالجــة تحدي ت
ــة.  بحلــول نوعي

أ. دراسة الوضع الحالي

ب. الدراسات العالمية

ج. الزيارات الميدانية

د. مجموعات التركيز وورش العمل

التطلعات:	 

ي للقطاعات الأساسية، سعياً إىل الوصول لـ :  نامج إىل تنمية رأس المال الب�ش يطمح ال�ب

نامــج عــىل زيــادة مهــارات القــوى العاملــة لالســتجابة  ة، ويعمــل ال�ب ة وغــ�ي مبــا�ش نامــج بخلــق وظائــف مبــا�ش تســاهم قطاعــات ال�ب
نامــج بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة لتطويــر الأدوات الالزمــة لتوفــ�ي متطلبــات  ة، لذلــك يقــوم ال�ب لحاجــات الســوق المتغــ�ي
ي موحــد يســهل الربــط وســد الثغــرات  لتنميــة 

واحتياجــات الســوق الصناعــي ودعــم الحاضنــات الصناعيــة مــن خــالل مركــز معلومــا�ت
القطــاع الصناعــي.

ِّ الخطــة عــن  ي لــكل تجمــع صناعــي ذي أولويــة، بحيــث تعــ�ب نامــج عــىل تصميــم خطــة متكاملــة لــرأس المــال البــ�ش كمــا يعمــل ال�ب
ي والشــهادات، 

ة العمليــة والتدريــب الفــ�ف ف التدريــب عــىل رأس العمــل والخــ�ب احتياجــات المهــارات المســتقبلية للتجمــع، وتربــط بــ�ي
ي مجــال التصنيــع. 

بمــا يعــزز توافــر المواهــب الســعودية المؤهلــة �ف

ي والتأهيــىلي الحــاىلي والمســتقبىلي لقطــاع الخدمــات اللوجســتية،  ــ�ب ــاج التدري نامــج عــىل ســد الحتي بالإضافــة إىل ذلــك، يعمــل ال�ب
ي القطــاع.

ــة وطنيــة مؤهلــة تعمــل �ف ي ويســتهدف العمــل: إيجــاد كــوادر ب�ش

ي المملكــة لقطاَعــي الطاقــة الذريــة 
ي �ف ف المهــارات الالزمــة والحاليــة لــرأس المــال البــ�ش نامــج عــىل ســد الفجــوة بــ�ي كمــا يعمــل ال�ب

. ف والمتجــددة؛ لضمــان الســتعداد التشــغيىلي للقطاعــ�ي

يــة عــىل عــدة مســتويات لضمــان الســتغالل الأمثــل للطاقــات والقــدرات والموارد،  ويجــري العمــل مــع برنامــج تنميــة القــدرات الب�ش
ف رأس المــال  اتيجية متكاملــة لتمكــ�ي وذلــك عــن طريــق مشــاركة المســتهدفات بمــا يقــود إىل تعظيــم الأثــر، مــن خــالل بنــاء اســ�ت
ــب  ــات بطل ــف الجامع ــ�ب تعري ــب، ع ف العــرض والطل ــ�ي ــق ب ــىل التوفي نامجــان ع ــل ال�ب ــث يعم ــج، حي نام ــات ال�ب ي لقطاع ــ�ش الب

، وتوعيــة الطــالب بالمســارات المهنيــة البديلــة. ف ف آليــات ربــط أصحــاب العمــل بالخريجــ�ي الســوق، وتحســ�ي

كفــاءات وطنيــة بمعاييــر عالميــة فــي المجــاالت المهنيــة والقطاعــات االســتراتيجية 
المســتهدفة فــي البرنامــج
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ي المملكــة ترتبــط بمجلــس الشــؤون القتصادية والتنمية باســم 
 تــم تشــكيل لجنــة تعــ�ف بتنميــة قطــاع البحــث والتطويــر والبتــكار �ف

»اللجنــة العليــا للبحــث والتطويــر والبتــكار«، ويرأســها صاحــب الســمو الملــ�ي وىلي العهــد رئيــس مجلــس الشــوؤن القتصاديــة 
والتنميــة، ويُعتــ�ب ذلــك دافعــاً رئيســياً مــن شــأنه أن يحــدث نقلــة نوعيــة عــىل كافــة الجوانــب القتصاديــة والتنمويــة والجتماعيــة، 

ي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 .
وتســاهم �ف

ي تنميــة 
ســهام �ف ومــن الجديــر بالذكــر: أن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عمــل منــذ إطالقــه عــىل الإ

قطــاع البحــث والتطويــر والبتــكار التطبيقــي لخلــق منتجــات وخدمــات جديــدة عــ�ب عــدد مــن المبــادرات، ومــن خــالل إيجــاد 
ي قطاعاتــه الرئيســية، وهــي: )الطاقــة، والتعديــن، 

نامــج لتحقيقهــا �ف ي يســعى ال�ب
منهجيــة تربــط البحــث والبتــكار بالمســتهدفات الــ�ت

، والثــورة الصناعيــة الرابعــة(. ، وهمــا: )المحتــوى المحــىلي ف كــ�ي والصناعــة، والخدمــات اللوجســتية(، بالإضافــة إىل محــوري ال�ت

ي قــد ينجــم عنهــا 
يعــات الخاصــة بمنظومــة البحــث والتطويــر والبتــكار أحــد أهــم التحديــات الــ�ت ويعتبــــر ضعــف الأنظمــة والت�ش

ف مكوناتهــا. ي المنظومــة وضعــف التنســيق والتعــاون بــ�ي
ضعــف دعــم الســتثمار �ف

ومن أهم التحديات أيضاً: محدودية الدعم المادي وعدم استدامته لتنفيذ مبادرات البحث والتطوير والبتكار.

التحديات األساسية:	 

ي تواجــه قطــاع الصناعــة 
يمثــل ضعــف القــدرة عــىل تقليــص دورة حيــاة المنتجــات وتســويقها بأســعار منافســة أحــد التحديــات الــ�ت

ي 
ــتثمار �ف ــب الس ــا يتطل ــة، مم ــة العالي ــارات التقني ــة بالمه ــرة المدعوم ــة المبتك ــدرات الدولي ــي الق ــع تنام ــة م ي المملك

ــة �ف الوطني
ي 

ــز القــدرة التنافســية للمملكــة، كمــا تتطلــب التنميــة الصناعيــة المســتقبلية �ف نتاجيــة وتعزي البحــث والتطويــر والبتــكار لرفــع الإ
ــا الحاليــة، وتكويــن مزايــا جديــدة، وذلــك مــن خــالل:  المملكــة منهجــاً جديــداً يســتند عــىل ت�يــع البتــكار للحفــاظ عــىل المزاي

، وتطويــر منظومــة البحــث والتطويــر والبتــكار الوطنيــة. ي
دعــم البتــكار التقــ�ف

ات تنافســية  ف يجــاد مــ�ي نامــج عــىل هــذا التوجــه مــن خــالل دعــم البحــث والتطويــر والبتــكار، والســتفادة مــن ذلــك لإ ويؤكــد ال�ب
نامــج.  ي تنفيــذ مبــادرات ال�ب

جديــدة �ف
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تندرج جهود وأنشطة البحث والتطوير والبتكار لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في:

مخرجات مرحلة التخطيط:

سياسات ولوائح محددة بشكل جيد. 	 

مبادرات وبرامج موجهة. 	 

أهداف أداء رئيسية طموحة يمكن تحقيقها. 	 

انيات مناسبة. 	  ف م�ي

كاء. 	  مساهمة فاعلة من ال�ش

مخرجات مرحلة التنفيذ:

نمو صادرات التقنيات المتقدمة. 	 

نمو مخرجات البحث والتطوير والبتكار. 	 

ي مؤ�ش البتكار العالمي. 	 
ف مكانة المملكة العالمية �ف تحس�ي

المؤسسات 
الحكومية

المؤسسات 
الصناعية

المؤسسات 
األكاديمية

قطاع 
األعمال

التطلعات:	 الجهود المبذولة:	 

نامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، فــإن  وريـّـاً ل�ب نــاً �ف نظــراً لأهميــة البحــث والتطويــر والبتــكار باعتبــاره ممكِّ
تطلعــات البحــث والتطويــر والبتــكار تعــّد محــركاً داعمــاً لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 الطموحــة. 

نتاجيــة للمملكــة،  ي عــىل القــدرة التنافســية والإ وســيكون لتطلعــات البحــث والتطويــر والبتــكار عنــد نجــاح تنفيذهــا تأثــ�ي إيجــا�ب
وذلــك مــن خــالل توليــد وابتــكار منتجــات وعمليــات وخدمــات جديــدة مــن شــأنها أن تعــزز مكانــة المملكــة والنمــو فيهــا، وذلــك  

مــن خــالل المســتهدفات التاليــة:

ي مؤ�ش التنافسية العالمية. 	 
ف ترتيب المملكة �ف تحس�ي

ي الناتج المحىلي الإجماىلي للمملكة. 	 
ة والمتوسطة �ف زيادة مساهمة المشاريع الصغ�ي

يرادات الحكومية غ�ي النفطية. 	  زيادة الإ

زيادة مساهمة القطاع الخاص. 	 

ي مؤ�ش أداء الخدمات اللوجستية. 	 
ف ترتيب المملكة �ف تحس�ي

 	 . ي الناتج المحىلي الإجماىلي
زيادة حصة الصادرات غ�ي النفطية �ف

 	 . ي الناتج المحىلي الإجماىلي
ة �ف زيادة الستثمارات الأجنبية المبا�ش

تعزيز مكانة المملكة ضمن أك�ب القتصاديات العالمية. 	 

ي مجالت الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية. 	 
زيادة العتماد عىل القدرات المحلية �ف

ي سوق العمل. 	 
زيادة مشاركة المرأة �ف
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 الطاقة في أرقامقطاع الطاقة

300 ميجاواط
طـــاقــة إنتــــاجيــــــة

1.04
سنت/كيلو واط

ساعة

+3600 ميجاواط
من الطاقة النظيفة

ُتخفض
+7 ماليين طـــــــن
من االنبعـــاثات المسببة

لالحتباس الحراري

ُتغذي
+600 ألف

وحدة سكنية بالكهرباء

ســديــــــر
1500
ميجاواط

الشعيبة
600
ميجاواط

رابـــــــــــغ
300

ميجاواط

القريات
200

ميجاواط

جــــــــــــــدة
300

ميجاواط

رفحاء
20

ميجاواط

المدينة
50

ميجاواط

مشروع سكاكا

أول مشروع للطاقة المتجددة
يربط بشبكة الكهرباء

أقل تكلفة لشراء الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في مشروع الشعيبة

باإلضافة إلى مشروعي  سكاكا ودومة الجندل

1.1 مليار ريال
تكلفة استثمارية
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� يجــري العمــل مــن خــ ل مبــادرات نوعيــة عــ§ تجاوزهــا. ومــن أبرزهــا 
ÎÏيواجــه قطــاع الطاقــة عــدداً مــن التحديــات الرئيســية، والــ

هــذه التحديــات:

� مناطق الطلب:• 
محدودية تغطية شبكة الغاز الرئيسية، نتيجة عدم وضوح كميات الغاز المطلوبة ��

ــن  � الغــاز، م
ــق مســتهدفات القطــاع �� ــات لتحقي ــة للغــاز: توجــد عــدة تحدي ــة والتوزيعي نتاجي ــة ا¥¤ ــادة الطاق ــا يخــص زي فيم

أبرزهــا: وجــود عــدة مراكــز طلــب تبعــد عــن شــبكة الغــاز الرئيســية، ممــا  يقلــل جــدوى إيصــال الغــاز لمناطــق الطلــب ويزيــد 
� مناطــق الطلــب.

ــة للغــاز �� ــات المطلوب ــه، با¥¤ضافــة إ
  عــدم وضــوح الكمي تكاليــف إيصال

محدودية عدد مصنعي مكونات الطاقة المتجددة والكفاءات المختصة:• 

 � �Ãــ ــية ب � التنافس
ــارق �� ــود ف ــددة، ووج ــة المتج ــات الطاق ــع مكون � تصني

�� � �Ãــ � المختص �Ãــ � المحلي �Ãــ ــدد المصنع ــة ع محدودي
ــة  ــات الطاق � صناع �Ãــ ــز توط ــز لتعزي ــم وحواف ــزم دع ــتحداث ِح ــب اس ــا يتطل ــتوردة، مم ــاً والمس ــة محلي ــات المصنع المنتج
ــاًء عــ§  ــل المســتحدثة بن ــرص العم ــا لشــغل ف ــة لتأهيله ــاءات الوطني ــر الكف ــب وتطوي ــًة إ
 الحاجــة لتدري المتجــددة، إضاف

ــددة. ــة المتج ــاع الطاق � قط �Ãــ ــتهدفات توط مس

� ظــل تزايــد تكلفــة • 
� قطاعــات إنتــاج الكهربــاء وتحليــة الميــاه والصناعــة ��

ة عــ§ الوقــود الســائل �� �اعتمــاد المملكــة بصفــة كبــ
ايــد مــن القطاعــات الحيوية. � Îتوفــ� هــذا الوقــود لتغذيــة الطلــب الم

� كفــاءة التوليــد وا¥ســته ك  �Ãتحســ �
وِبـــرفع تنافســية قطــاع الطاقــة، يُمكــن التغلــب عــ§ عــدة تحديــات، حيــث توَجــد فــرص ��

والنقــل والتوزيــع، ونحوهــا.

36%

2019 2018 2017 2016

39.2%

كفاءة توليد الكهرباء

نمو الطاقة الستيعابية لمعالجة الغاز. 
كة أرامكو السعودية. المصدر: تقرير ل�ش

النمو التاريخي للطاقة الستيعابية لمعالجة الغاز من عام 1980م إىل عام 2018م:

25

20

15

10

5

0

طاقة معالجة الغاز الخام
مليار قدم مكعب قياسي في اليوم

معمل الغاز في الفاضلي
مدين

كران

معمل الغاز في الخرسانية

توسيع معمل الغاز في الحوية
معمل الغاز في حرض

معمل الغاز في الحوية

معامل الغاز في البري/شدقم/العثمانية

معمل الغاز في واسط
2018م

15.95 مليار قدم مكعب 
قياسي في اليوم

2014م
13.45 مليار قدم مكعب 

قياسي في اليوم 2010م
11.5 مليار قدم مكعب 

قياسي في اليوم

2006
2014

1998
1986

2018
2002

1990
2010

1994
1982

2004
2012

1996
1984

2016
2000

1988
2008

1992
1980
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ة وحقــق إنجــازات نوعيــة نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، حيــث  َخطــا قطــاع الطاقــة خــالل الســنوات الماضيــة خطــوات كبــ�ي
امــج ســعياً للوصــول إىل المســتهدفات الطموحــة، ونعــرض هنــا الجهــود القائمــة عــ�ب  تــم العمــل عــىل عــدد مــن المبــادرات وال�ب

ذكــر أبــرز الأعمــال والمســاهمات:

فيما يخص قطاع الغاز:

ي 	 
ي قائمــة أعــىل الــدول مــن حيــث الطلــب عــىل الغــاز الطبيعــي عــىل مســتوى العالــم �ف

احتلــت المملكــة المركــز الســابع �ف
ي تغــذي شــبكة الغــاز الرئيســية 18 مليــار قــدم 

عــام 2018م، وقــد بلغــت الطاقــة الســتيعابية لمعالجــة الغــاز الخــام الــ�ت
ي عــام 2020م.

ي اليــوم �ف
مكعــب قيــاسي �ف

ي اليــوم، و1.0 	 
ــار قــدم مكعــب قيــاسي مــن الغــاز الطبيعــي �ف كــة أرامكــو الســعودية: 9 ملي ي عــام 2019م بلــغ إنتــاج �ش

�ف
ي اليــوم، و0.2 مليــون 

ي اليــوم، و 1.0 مليــون برميــل مــن ســوائل الغــاز الطبيعــي �ف
يثــان �ف مليــار قــدم مكعــب قيــاسي مــن الإ

ي اليــوم.
برميــل مــن المكثفــات غــ�ي الممزوجــة �ف

كــة أرامكــو الســعودية مؤخــراً عــىل الموافقــة عــىل تطويــر حقــل الجافــورة الــذي يعــد أكــ�ب حقــل للغــاز غــ�ي 	  وقــد حصلــت �ش
ي 

، ممــا ســيضع المملكــة �ف ي المملكــة بطــول 170 كيلومــ�ت وعــرض 100 كيلومــ�ت
المصاحــب غــ�ي التقليــدي يتــم اكتشــافه �ف

ي إنتــاج الغــاز عــام 2030.
ي المرتبــة الثالثــة عالمّيــاً �ف

ي مجــال إنتــاج الغــاز، وســيجعلها -بــإذن هللا- �ف
الريــادة العالميــة �ف

وأما بخصوص الجهود والأعمال القائمة في قطاع الطاقة المتجددة، فقد تم ما يلي:

ف قطــاع 	  نتــاج الكهربــاء وتمكــ�ي صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة عليــا باســم اللجنــة العليــا لشــؤون مزيــج الطاقــة لإ
الطاقــة المتجــددة.

ي للطاقة المتجددة.	 
نامج الوط�ف إطالق ال�ب

ة.	  طار التنظيمي لأنظمة الطاقة الشمسية الصغ�ي إطالق الإ

وع وربطــه بشــبكة 	  وع محطــة ســكاكا للطاقــة الشمســية بقــدرة 300 ميجــاواط، وقــد تــم النتهــاء مــن تنفيــذ المــ�ش ف مــ�ش تدشــ�ي
الكهربــاء الوطنيــة.

ــاح بقــدرة 400 ميجــاواط، وقــد تــم البــدء بتنفيــذ 	  وع محطــة دومــة الجنــدل لطاقــة الري اء الطاقــة لمــ�ش توقيــع اتفاقيــة �ش
ق الأوســط  ي منطقــة الــ�ش

وع رقمــاً قياســياً لأد�ف ســعر تعرفــة لمشــاريع طاقــة الريــاح �ف وع المحطــة، وســجل هــذا المــ�ش مــ�ش
ي الســاعة(.

ي الســاعة، بمــا يعــادل 2.13 ســنت لــكل كيلــو واط �ف
بســعر )7.99 هللــة لــكل كيلــو واط �ف

وع الشــعيبة 	  اء الكهربــاء مــن مــ�ش ي العالــم، حيــث بلغــت تكلفــة �ش
اء الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية �ف تحقيــق أقــل تكلفــة لــ�ش

ي الســاعة.
1.04 ســنت أمريــ�ي لــكل كيلــو واط �ف

نتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية، ليصــل مجمــوع قــدرة مشــاريع الطاقــة 	  اء الطاقــة لـــ 7 مشــاريع لإ توقيــع اتفاقيــات �ش
وَعــي ســكاكا ودومــة الجنــدل- إىل 3670 ميجــاواط، ممــا يوفــر الطاقــة الكهربائيــة لأكــ�ش مــن  ي المملكــة -متضمنــة م�ش

المتجــددة �ف
ف طــن مــن النبعاثــات المســببة لالحتبــاس الحــراري. 600 ألــف وحــدة ســكنية، ويخفــض أكــ�ش مــن 7 ماليــ�ي

ما تم عمله

ي تتكــون مــن 4 مشــاريع مــن 	 
ــ�ت ي للطاقــة المتجــددة، وال

نامــج الوطــ�ف ــة مــن ال�ب ــة الثالث إطــالق مناقصــة مشــاريع المرحل
ــة تصــل إىل 1,200 ميجــاواط. ــة بســعة إجمالي ــة الشمســية الكهروضوئي الطاق

ــار 	  ، واختب ف ــزل الهجــ�ي ــدات الدي ــة الشمســية ومول ــة الطاق ــة المتجــددة )أنظم ــات الطاق ف تقني ــود توطــ�ي ــع أول عق توقي
ــاريع. ــال المش ــدء أعم ــة(، وب ي المملك

ــة �ف ــرارة العالي ــات الح ي درج
ــات �ف البطاري

وبخصوص الجهود الحالية في قطاع الكهرباء وكفاءة التوليد وترشيد الستهاك:

بدء إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عن طريق تشكيل لجنة وزارية مختصة بذلك.	 

ي عام 2019.	 
ي المملكة ليصبح 39.2% �ف

تخطي مستهدف كفاءة توليد الطاقة الكهربائية �ف

ي 	 
ــاءة اســتخدام الوقــود �ف ف كف ــز: تحســ�ي ــف لنطــاق عمــل المرك ــة، أُضي ــاءة الطاق ــز الســعودي لكف ــم المرك حســب تنظي

ــاء وتوزيعهــا. ــاه، ويشــمل: نقــل الكهرب ــة المي ــاء وتحلي ــد الكهرب تولي

كات خدمــات كفــاءة الطاقــة، حيــث 	  ي إيجــاد ســوق لــ�ش
ي ســاهمت �ف

إعــداد وتنفيــذ عــدد مــن الممكنــات والمبــادرات الــ�ت
ي مجــال 

كات العاملــة �ف خيــص الــ�ش أنهــى المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة: تطويــر الإجــراءات والمتطلبــات الخاصــة ب�ت
ف مســتويات اســتهالك الطاقــة فيهــا. مشــاريع تدقيــق الطاقــة وإعــادة تهيئــة المنشــآت لتحســ�ي

ي عــدد مــن المبــادرات 	 
ي لكفــاءة الطاقــة عــىل مواءمــة جهــوده وتكاملهــا مــع الجهــات ذات العالقــة �ف

عمــل المركــز الوطــ�ف
ــد  ــتثمرين، وق ــىل المس ــراءات ع ــهيل الإج ــتثمار وتس ــجيع الس ــدف تش ــك به ــة، وذل ــال بالمملك ــاع الأعم ــة بقط المتعلق

ي الســوق الســعودي.
ــة �ف ــة وعالمي ــة محلي ك ي ترخيــص 58 �ش

ســاهمت هــذه الجهــود �ف
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اتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية  Î� المملكة، وترتكز اس
� الركائز ا¥قتصادية ��يعّد قطاع الطاقة من أك

لقطاع الطاقة ع§ عدة محاور رئيسية:

يثان وسوائل الغاز الطبيعي.•  نتاجية والتوزيعية للغاز الجاف وا¥¤ تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة ا¥¤
نتاج •  � مزيج الطاقة ا¥¦مثل ¥¤

� ا¥سته ك المح§� للطاقة وتحقيق مستهدفاتها ��
زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ��

الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي.
� من خ ل ا¥ستخدام المح§� • 

¦Ïام البي � Î� وا¥ل
�Ïالمملكة لدعم ا¥قتصاد الوط �

ا¥ستغ ل ا¥¦مثل للموارد الهيدروكربونية ��
، با¥¤ضافة لدعم تنفيذ  �

�Ïمزيج الطاقة الوط �
والتصدير للخارج، ورفع مستويات كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة ��

برنامج استبدال الوقود السائل.

الطاقة •  نتاج  ا¥¦مثل ¥¤ المزيج  � ظل 
المتجددة �� الطاقة  بالتكامل مع  الكهربائية  الطاقة  توليد   �

الغاز �� تعظيم مساهمة 
الكهربائية.

يثان وسوائل الغاز الطبيعي.•  نتاجية والتوزيعية للغاز الجاف وا¥¤ تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة ا¥¤
� للمملكة • 

�Ïزيادة مصادر الدخل الوط �
� والمساهمة ��

�Ïدرجات الكفاءة وأع§ قيمة مضافة ل قتصاد الوط øتحقيق أق
وكيماويات والصناعات التحويلية والتعدينية  Îنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وصناعة الب وتنويعه ل ستفادة منه كوقود ولقيم ¥¤

والصناعات ا¥¦خرى.
الغاز •  مع  بالتكامل  المتجددة  الطاقة  مصادر  استغ ل   �ع الكهربائية  الطاقة  نتاج  ¤¥ ا¥¦مثل  الطاقة  مزيج   
إ الوصول 

الطبيعي.
� لمشاريع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.• 

¦Ïتعظيم ا¥¦ثر ا¥قتصادي وا¥جتماعي والبي
� قطاع الطاقة المتجددة.• 

الوصول إ
 ريادة المملكة عالمياً ��
� قطاعي الطاقة المتجددة والذرية.•  �يعية وتنظيمية محفزة لنمو وتم ÙÚتحقيق بيئة ت
� قطاع توليد الكهرباء.• 

إيجاد سوق تناف¡� ��
� بشكل تناف¡� يحقق استدامة القطاع وزيادة موثوقية وكفاءة توليد ونقل وتوزيع •  �Ãالخدمة الكهربائية للمستهلك �توف

واسته ك الطاقة الكهربائية.
ولية عن طريق تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بها من استخدام •  Îتعزيز تنافسية قطاع التجارة بالمنتجات الب

اد وتصدير. �وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واست

Ðא����

مشاريع معامل معالجة الغاز والبرتول

مشاريع الربط الكهربائي 

مشاريع الطاقة الشمسية

مشاريع طاقة الرياح

طرق مزدوجة 

طرق سريعة 

السكك الحديدية ( الموجودة)

 

 

  
 

���א

 

א�����

منفذ جديدة عرعر
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أبرز مبادرات محفظة قطاع الطاقة

األثر المتوقع نطاق عمل المبادرةاسم المبادرة

دراسة وإمداد الغاز لمراكز 
ي المدن الصناعية

الطلب �ف
ي المدن الصناعية، 

  القيام بدراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب �ف
ي 

ف بما يسهم �ف ف والمستقبلي�ي وذلك لخدمة المستثمرين الحالي�ي
التحول من الوقود السائل إىل الغاز وتعظيم المنفعة القتصادية.

	 توف�ي دراسة شاملة باحتياجات مراكز الطلب 
من الغاز لتلبية الطلب وتوسعة شبكة الغاز 

الرئيسية.
	 الحد من استهالك الوقود السائل. 

ف جودة الهواء. 	 حرق وقود نظيف وتحس�ي
	 خفض حجم الستثمارات المرتبطة بنوع 

ي تشجيع الستثمار 
الوقود، مما يساعد �ف

الصناعي.
ي المحافظة عىل البنية التحتية 

	 المساهمة �ف
عن طريق خفض حركة شاحنات نقل المواد 

الهيدروكربونية السائلة عىل شبكة الطرق 
بالمملكة.

يجاد سوق تنافسي عن طريق فصل إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لإ
ي الرئيس،  ي قطاع الكهرباء واستقاللية المش�ت

أنشطة التوليد �ف
وط وأحكام العقود  وإنشاء حساب الموازنة والنموذج المعتمد ل�ش

ي قطاع الكهرباء.
ف الكيانات العاملة �ف التجارية ب�ي

ي قطاعات التوليد. 
	 إيجاد سوق تنافسي �ف

ف  	 تنظيم العالقات والتعاقدات التجارية ب�ي
ي قطاع الكهرباء. 

الكيانات العاملة �ف
	 تصميم واعتماد نموذج حساب الموازنة وآلياته.

	 تحديد آليات وطرق الدعم الحكومي المطلوب 
لقطاع الكهرباء.
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األثر المتوقع نطاق عمل المبادرةاسم المبادرة

ف  مبادرة خادم الحرم�ي
ف للطاقة المتجددة  يف�ي ال�ش

ي المملكة
�ف

ي تتماسش 
تنفيذ وإعداد كافة الدراسات والأعمال التمهيدية، وال�ت

مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك توف�ي التصاريح الالزمة 
لمشاريع الطاقة المتجددة، ومن ثم تأهيل المطورين وطرح 

المناقصات لهذه المشاريع لزيادة مساهمة مصادر الطاقة 
ي مزيج الطاقة الأمثل 

ي الستهالك المحىلي للطاقة �ف
المتجددة �ف

نتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وتكلفة منافسة. بالإضافة  لإ
اكات مع القطاع الخاص لزيادة قدرة توليد الطاقة  لعقد �ش

ي محدد.
المتجددة وفق إطار زم�ف

وتستهدف هذه المبادرة القيام بمشاريع تغطي احتياج كافة 
مناطق المملكة حسب التقنية المناسبة لكل منطقة، وفقاً 

للمستهدفات المحددة لمساهمة مصادر الطاقة المتجددة 
نتاج الكهرباء، حيث ستسهم هذه  ي مزيج الطاقة الأمثل لإ

�ف
ي خفض استهالك الوقود السائل وتخفيض النبعاثات 

المشاريع �ف
ي جذب 

، كما ستسهم �ف ي
ام البي�أ ف الكربونية ورفع مستوى الل�ت

ي كافة مناطق 
نشائية والتشغيلية �ف الستثمارات وتوف�ي الوظائف الإ

المملكة.

 	 تقليل تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية؛ من 
خالل استغالل مصادر الطاقة المتجددة.

ي قطاع 
	 الوصول إىل ريادة المملكة عالمّياً �ف

الطاقة المتجددة.
ي للطاقة 

نامج الوط�ف 	 رفع جاذبية مشاريع ال�ب
المتجددة.

ي قطاع الطاقة 
كات المنافسة �ف 	 رفع عدد ال�ش

المتجددة من داخل المملكة ومن خارجها.
	 توف�ي رؤية واضحة لمستقبل قطاع الطاقة 

المتجددة بما يعزز جاذبية الستثمار للمطورين 
. ف والمصّنع�ي
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التحديات األساسية

1.  تدني مستوى االستكشاف في المملكة. 

ي يتــم مــن 
ي كافــة سالســل القيمــة المعدنيــة الــ�ت

ي تواجــه القطــاع مــن الستكشــاف، وهــو الخطــوة الأوىل �ف
تبــدأ التحديــات الــ�ت

ــادة إنفاقهــا عــىل  ي زي
ي يمكــن تطويرهــا إىل مشــاريع مناجــم، وعــىل الرغــم مــن نجــاح المملكــة �ف

خاللهــا تحديــد الرواســب الــ�ت
نفــاق عــىل الستكشــاف أقــل  كــة واحــدة، ول يــزال إجمــاىلي الإ الستكشــاف منــذ بدايــة عــام 2000م، ل يــزال القطــاع مدفوعــاً ب�ش

ي مجــال التعديــن. 
ي الــدول المتقدمــة �ف

ممــا هــو عليــه �ف
ــة 50% ســنويّاً، إل أن النمــو كان أقــل بكثــ�ي  نفــاق عــىل الستكشــاف بقراب ف عامــي 2006 َو 2010م، ارتفــع الإ ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

و�ف
نفــاق عــام 2015م أقــل مــن 50 مليــون دولر  ف عامــي 2010 َو 2015م، حيــث كانــت نســبته 1% ســنويّاً فقــط، وكان إجمــاىلي الإ بــ�ي

. أمريــ�ي

2.  ضعف كفاءة إجراءات منح الرخص.

ف  ــي حــ�ي ي القطــاع، فف
ــدة �ف ــة الرائ ــدول العالمي ــن ال ــ�ي م ــل بكث ــاً أق ــة حالي ي المملك

ــة إصــدار رخــص الستكشــاف �ف ــّد �ع تُع
ف ونصــف( تصــدر الــدول الرائــدة  ي المملكــة مــن ســنة إىل 4 ســنوات )بمتوســط ســنت�ي

يســتغرق الحصــول عــىل رخصــة استكشــاف �ف
اليا 96% مــن طلبــات الرخــص خــالل  ي مجــال التعديــن الرخــص خــالل 30-90 يومــاً، فعــىل ســبيل المثــال: تصــدر غــرب أســ�ت

�ف
ف المســتثمرين  ي المملكــة إىل تثبيــط الســتثمار، وبخاصــة بــ�ي

ي إصــدار الرخــص �ف
65 يومــاً مــن تاريــخ تقديمهــا، ويــؤدي التأخــ�ي �ف

الأجانــب.
ــات  ــم الطلب ــر نظــام لتقدي ــدم توف ــب ع ــة، إىل جان بع ــراءات المتَّ ــاءة الإج ــدم كف ــة: ع ي المملك

ــذا التأخــ�ي �ف ــباب ه ــن أس وم
ــا. ي وملكيته

ــالأرا�ف ــات ل ــدة بيان ــود قاع ــدم وج ــاً، وع ونّي إلك�ت

3.  قلة المطورين المحلّيين.

كــة معــادن لسلســلة قيمــة الألمنيــوم الــذي تجــاوز  وع �ش اً مــن المــال )مثــل: مــ�ش العديــد مــن سالســل القيمــة تتطلــب رأســاً كبــ�ي
ــاد عــىل  ــك: العتم ــدل ذل ــن اســتثمار القطــاع الخــاص، وي ــا يحــد م (، مم ــ�ي ــار دولر أمري ــه 10 ملي ــال المســتثمر في رأس الم
ي تــوىّلي تلــك 

كات القطــاع الخــاص الراغبــة �ف ى يعكــس غيــاب �ش ي غالبيــة الســتثمارات الكــ�ب
ــاً للدولــة �ف كات المملوكــة جزئي الــ�ش

وع  ي المســتقبل ســيكون أكــ�ش مــن 60% مــن إجمــاىلي رؤوس الأمــوال الالزمــة ضمــن مشــاريع تفــوق قيمــة كل مــ�ش
الســتثمارات، و�ف

ف بالســتثمار بهــذا الحجــم. ، ممــا يتطلــب وجــود المســتثمرين الراغبــ�ي منهــا مليــار دولر أمريــ�ي
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4.  محدودية المنافع االجتماعية من الموارد المعدنية.

ي القطــاع 
ف �ف ف العاملــ�ي ي قطــاع التعديــن أقــل مــن المطلــوب، فعــدد الســعودي�ي

الأثــر الجتماعــي لسلســلة القيمــة �ف
منخفــض، ومعظمهــم ل ينجذبــون إىل هــذا القطــاع؛ لأســباب تتعلــق بظــروف العمــل الشــاقة، وانخفــاض الأجــور، 

كات التعديــن. ي �ش
وتطبيــق معايــ�ي ســالمة العمــل �ف

ــىلي  ــوى المح ــن: أنَّ المحت ــة للتعدي ــلة القيم ي سلس
ــىلي �ف ــوى المح ــول المحت ــراً ح ــت مؤخ ــة أُجري ــت دراس ــد بّين وق

ــة٬ ممــا يتطلــب  ــة لأفضــل الممارســات الدولي ــة غــ�ي مطبقــة بصــورة مكافئ ــة البيئ ــات حماي ــغ 12%، وأنَّ متطلب يبل
يــة، ومبــادرات ترفــع  مســاهمة المحتــوى  اكات نوعيــة مــع الجهــات المعنيــة بتطويــر القــدرات الب�ش اســتحداث: �ش

ي القطــاع.
المحــىلي �ف

 5.  ضعف عوائد القطاع المالية للدولة.

ــة بقطــاع  ي هــذا القطــاع مصــدراً أساســّياً للدخــل مقارن
ل يُعــد قطــاع التعديــن لــدى العديــد مــن الــدول الرائــدة �ف

اليا 9 مليــارات دولر،  ي أســ�ت
النفــط والغــاز، فعــىل ســبيل المثــال: يوفــر المقابــل المــاىلي والرســوم لأنشــطة التعديــن �ف

ي كنــدا، إل أن عوائــد المملكــة مــن هــذا القطــاع تعتــ�ب منخفضــة بالمقارنــة مــع هــذه 
بينمــا يوفــر 3 مليــارات دولر �ف

ي المملكــة للتأكــد مــن الكميــات 
ة �ف الــدول، ومــن أســباب ذلــك: ضعــف المتثــال المــاىلي للمناجــم والمحاجــر المنتــ�ش

يــة، ولمحدوديــة العتمــادات الماليــة لمراقبــة ومتابعــة القطــاع،  الفعليــة المســتغلة؛ نظــراً لقلــة عــدد الكــوادر الب�ش
ي مجــال اســتخراج الخامــات المعدنيــة.

ولصعوبــة الضبــط وضعــف العقوبــات عــىل المخالفــات �ف

6.  معوقات جدوى المشاريع وشدة المنافسة العالمية.

ي آســيا. 
ل يقتــ� هــذا التحــدي عــىل المملكــة فحســب، حيــث إن المنافســة قويــة مــن جانــب المصّدريــن، وخاصــة �ف

ي التحديــات 
وتعــد المملكــة مســتورداً صافيــاً أساســّياً للمنتجــات المعدنيــة مــن آســيا، وهــو مــا يعكــس بشــكل جــز�أ

ي 
ي المملكــة لحمايــة الأســواق أقــل ممــا هــو عليــه �ف

ي تفرضهــا تلــك الفئــة مــن المنتجــات. كمــا تُعتــ�ب ردود الأفعــال �ف
الــ�ت

يعــات وأدوات لحمايــة المنتــج المحــىلي وتســهيل وصولــه  الــدول الأخــرى، وهــو مــا يتطلــب العمــل عــىل  تطويــر ت�ش
لالأســواق العالميــة.

ي يجــري العمــل مــن خــالل مبــادرات نوعيــة عــىل تجاوزهــا. ومــن أبرزهــا 
يواجــه قطــاع التعديــن عــدداً مــن التحديــات الرئيســية، والــ�ت

ــذه التحديات: ه
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اتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة ِمــن ِقَبــل مجلــس الــوزراء، وتــم البــدء بأعمــال  تمــت الموافقــة عــىل الســ�ت
اتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة ومســتهدفاتها، ومنها:  التنفيــذ لعــدد مــن مبــادرات الســ�ت

1 .. ي
إقرار نظام لالستثمار التعدي�ف

كة السعودية لخدمات التعدين.. 2 الموافقة عىل تأسيس ال�ش

ي المحــدث الــذي . 3
يعيــة لالســتثمار بالقطــاع، مــن خــالل تطويــر نظــام الســتثمار التعديــ�ف العمــل عــىل تطويــر الإجــراءات الت�ش

بــداء المرئيــات حيالــه.  ُعــرض عــىل عــدد مــن الجهــات المعنيــة ذات العالقــة وعــدد مــن المســتثمرين لإ

اخيــص التعدينيــة . 4 ونيــة لإصــدار كافــة ال�ت ف تجربــة المســتفيد والشــفافية للقطــاع، مــن خــالل إطــالق منصــة إلك�ت البــدء بتحســ�ي
ــة تعدين(.  )منص

ــة . 5 ــة الالزم ــات الجيولوجي ــع البيان ــم لجم ي العال
ــه �ف ــن نوع ــي م ــح جيولوج ــج مس ــ�ب برنام ــة لأك ــراءات التعاقدي ــّت بالإج الب

ــتثمر.  للمس

ــة . 6 ــة الجيولوجي ــات الوطني ــواة لكافــة البيان ي ســتكون الن
ــ�ت ــة، وال ــة الجيولوجي ــات الوطني ّ لمنصــة قاعــدة البيان طــالق الأوىلي الإ

ــن.  ي قطــاع التعدي
للمســتثمر �ف

اكــة . 7 ي قطــاع التعديــن؛ لضمــان اســتدامة القطــاع والمتثــال لكافــة إجــراءات الصحــة والســالمة بال�ش
تطويــر أعمــال المراقبــة �ف

ي تــم تأسيســها فيمــا 
كــة لتطويــر قطــاع التعديــن، والــ�ت مــع القطــاع الخــاص، والــذي بــدأ كمرحلــة اســتباقية قبــل تأســيس �ش

بعــد.

ناوٌل للجهود الحالية كنقطة انطالق لتصميم مبادرات البرنامج المستقبلية:
َ
فيما يلي ت

ما تم عمله
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ي المملكــة يمكــن تحقيــق درجــة عاليــة مــن الأثــر الجتماعــي والقتصــادي، 
مكانــات الكاملــة لقطــاع التعديــن �ف مــن خــالل إدراك الإ

ي الناتــج 
فعــىل ســبيل المثــال: يمكــن أن تســهم سالســل القيمــة المعدنيــة بحلــول عــام 2035م بأكــ�ش مــن 281 مليــار ريــال �ف

ي الــواردات بمــا ل يقــل عــن 37 مليــار ريــال، 
، وتخلــق أكــ�ش مــن 265.000 فرصــة عمــل جديــدة، وتـُحـــد مــن صــا�ف المحــىلي الإجمــاىلي

يــرادات الحكوميــة بمقــدار 10.9 مليــار ريــال سنويّـــاً بحلــول  مكانيــات بالكامــل مــن شــأنه أن يرفــع مــن معــدل الإ كمــا أن تحقيــق الإ
ة ُمتاحــة للنمــو يســتفيد منهــا كّل مــن المســتثمرين والمجتمــع الســعودي. عــام 2035م، وبالتــاىلي فــإن هنــاك فرصــة كبــ�ي

ــأن أكــ�ش مــن 80% مــن مشــاركة  ــاً ب ة ومتنوعــة، علم ــ�ي ــة كب ي المملك
ــة �ف ي سالســل القيمــة المعدني

وإن الفــرص الُمتاحــة للنمــو �ف
ي مــن 8 مــن سالســل القيمــة، وهــي: الصلــب، والأســمدة، والمعــادن الأساســية، والخرســانة، 

ي الناتــج المحــىلي الإجمــاىلي يــأ�ت
القطــاع �ف

اميك، ومركبــات الصوديــوم، والمعــادن النفيســة، وإضافــًة إىل ذلــك، فــإن لــدى المملكــة فرصــاً ُمتاحــة للنمــو  والألمنيــوم، والســ�ي
اتيجية، كالتيتانيــوم، والمغنيســيوم، والنيوبيــوم، والتانتالــوم، والســيليكون، وفرصــاً  ي العديــد مــن المعــادن الســ�ت

القتصــادي �ف
ي الُمَرّكبــات غــ�ي العضويــة، كالفوســفور، والســليكا، وأكســيد المغنيســيوم، والفلــور، والكالســيوم، والبوتاســيوم، 

ُمتاحــة للتوســع �ف
ــوم،  ــاء، واليوراني ــة الأخــرى، كأحجــار البن ــف المنتجــات المعدني ــن مختل ــة م ــرص محتمل ــة ف ي المملك

ــا توجــد �ف ــا، كم والألومين
ي ذلــك البنتونيــت، والزركــون.

والمعــادن الصناعيــة المختلفــة بمــا �ف

ي هــذا القطــاع، ويهــدف برنامــج تطويــر 
ولتحقيــق الطمــوح بصــورة كاملــة بحلــول عــام 2035م، فثمــة حاجــة إىل إجــراء تحــّول �ف

ــي  ــر الجتماع ــن الأث ــدر م ــىص ق ــق أق ــة لتحقي ــة المتكامل ــل القيم ــر سالس ــتية إىل تطوي ــات اللوجس ــة والخدم ــة الوطني الصناع
ي مجــال استكشــاف المعــادن واســتخراجها، وتعمــل 

والقتصــادي للمملكــة مــن المــوارد المعدنيــة، ممــا يتطلــب ت�يــع التنميــة �ف
ي سلســلة القيمــة.

ي الصناعــات الوســيطة والصناعــات التحويليــة �ف
امــن مــع ذلــك- عــىل ســّد الثغــرات الرئيســية �ف ف المملكــة -بال�ت

ي يقودهــا القطــاع الخــاص، وأن يكــون 
ف التنميــة الــ�ت : تمكــ�ي ف ي قيــادة هــذا التحــّول إىل شــق�ي

نامــج �ف وتنقســم الأدوار الرئيســية لل�ب
ي تجــاوز 

ــة الأساســية؛ للمســاهمة �ف ي سالســل القيم
ــر �ف ي الصناعــات الأساســية تحــت التطوي

ــالً مســاعداً �ف - عام ــك -بحــد أد�ف ذل
ي تقــف حيــال نموهــا.

العوائــق الــ�ت

، وذلــك مــن خــالل تنظيــم القطــاع بفاعليــة  ف المؤســسي وإن التحــول الرئيــسي الأول المطلــوب يتعلــق بحوكمــة القطــاع والتمكــ�ي
: ي

ي وإعــداد لوائــح تنفيذيــة، وسيســهم ذلــك �ف
ي هــذا الشــأن: تعديــل نظــام الســتثمار التعديــ�ف

وكفــاءة، وممــا أُنجــز �ف

ف جاذبية القطاع.. 1 تحس�ي
تعزيز إيرادات الدولة.. 2
تطوير المجتمعـات المحليـة وتحقيـق استدامـة القطاع.. 3

اخيــص؛  ي ذلــك آليــة الحصــول عــىل ال�ت
ــر العمليــات لتصبــح أكــ�ش سالســة بمــا �ف نامــج بتطوي وبالإضافــة إىل ذلــك، ســيقوم ال�ب

لتحقيــق أفضــل المعايــ�ي العالميــة فيمــا يتعلــق بالوقــت الــالزم للحصــول عــىل ترخيــص الستكشــاف خــالل 30–90 يومــاً، ممــا 
ف الجهــات التنفيذيــة  ســيجعل هــذه العمليــة أكــ�ش شــفافية وموثوقيــة للمســتثمرين، كمــا ســيتم وضــع آليــة عمــل واضحــة بــ�ي
نامــج عــىل جعــل البيانــات  أثنــاء إعــادة تصميــم هياكلهــا التنظيميــة، بالإضافــة إىل عمليــات التحــول الرقمــي، حيــث يعمــل ال�ب
نــت، مــن خــالل قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة ذات المســتوى العالمــي. ن�ت والمعلومــات الالزمــة متوفــرة عــىل شــبكة الإ

   التطلعات
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اطات وإرشــادات  ــادئ واشــ�ت ــن خــالل إصــدار مب ي القطــاع، م
ــع الســتدامة �ف ف عــىل رف ــ�ي ك ــك عــىل ال�ت ــج كذل نام وســيعمل ال�ب

محــددة لعمليــات الستكشــاف عــن المعــادن واســتخراجها، مــع تعزيــز أنظمــة الصحــة والســالمة، وإعــادة التأهيــل مــن أجــل 
امــن كحافــز لالســتثمار عــ�ب سلســلة قيمــة، ولــن  ف ف عــىل خلــق قطــاع صديــق للبيئــة وأكــ�ش أمانــاً، ليعمــل ذلــك بشــكل م�ت التحفــ�ي
ــد الســلع  ي قطــاع توري

ــوى المحــىلي �ف ــز المحت ــا عــىل تعزي ــة فقــط، وإنم ــز تشــجيع الســتثمار عــىل مشــاريع سلســلة القيم يرك
والخدمــات أيضــاً.

ف البنيــة التحتيــة، وتطويــر الكــوادر والمواهــب، وتوفــ�ي التمويــل، كمــا ســيدعم  ي تمكــ�ي
نامــج أيضــاً دوراً رئيســّياً �ف وســيمارس ال�ب

ف الميــاه المعالجــة، ومــد خطــوط الأنابيــب  ي ذلــك: تأمــ�ي
ي البنيــة التحتيــة للتعديــن، بمــا �ف

اتيجية �ف نامــج الســتثمارات الســ�ت ال�ب
ي 

ي مخططاتهــا الرئيســية �ف
وع سلســلة القيمــة �ف ف الفــرص المتاحــة لمــ�ش والطــرق، وتوســيع شــبكة الكهربــاء، بالإضافــة إىل تضمــ�ي

ي تخصصــات محــددة يحتاجهــا 
ي الخــارج �ف

المناطــق الصناعيــة، وســيكون هنــاك اهتمــام بالتدريــب وبرامــج المنــح الدراســية �ف
ي الجامعــات 

ي الوقــت ذاتــه سيتوســع نطــاق تطويــر القــدرات لتدريــس تخصصــات التعديــن والجيولوجيــا �ف
قطــاع التعديــن، و�ف

المحليــة.
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ويسعى القطاع إىل:

ــي 	  ــح الجيولوج ــام للمس ــج الع نام ــال ال�ب ــن أعم ــن 50% م ــ�ش م ــام أك ــالل إتم ــن خ ــة، م ــة الالزم ــات الجيولوجي ــ�ي البيان توف
. ي ــر�ب ــدرع الع ــة ال لمنطق

نفــاق العالمــي، وذلــك مــن خــالل اســتثمارات القطــاع الخــاص 	  نفــاق عــىل أعمــال الستكشــاف للوصــول إىل معــدلت الإ رفــع الإ
ح إنشــاؤه ضمــن مبــادرات القطــاع. والدعــم المخصــص مــن صنــدوق الستكشــاف المقــ�ت

ي ولوائحــه التنفيذيــة لتحقيــق أهــداف وتطلعــات قطــاع التعديــن واســتدامته؛ 	 
النتهــاء مــن إعــداد نظــام الســتثمار التعديــ�ف

لتتســم بالوضــوح والشــفافية.

ــة 	  ــة بصيغــة رقمي ــات الالزم ــ�ي البيان ــات، وتوف ف الخدم ــة المســتفيد ورفــع مســتوى الرضــا، مــن خــالل تحســ�ي ف تجرب تحســ�ي
ــاً. ــص الكشــف إىل 60 يوم ــدة إصــدار تراخي ــص م ــا، وتقلي ــة، وتســهيل الوصــول إليه ــن الموثوقي ــة م ودرجــة عالي

تعظيــم القيمــة المضافــة للخامــات المعدنيــة، مــن خــالل تطويــر سالســل القيمــة المضافــة للصناعــات المعدنيــة بمشــاركة 	 
القطــاع الخــاص؛ لتوفــ�ي فــرص اســتثمارية تقــدر بأكــ�ش مــن 100 مليــار ريــال.

ي الصناعــة الســعودية، وذلــك بعــد النفــط 
ة الثالثــة �ف ف تــم تحديــد طمــوح قطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة بــأن يكــون الركــ�ي

والغــاز، والصناعــات الكيميائيــة، بمــا يحقــق تطلعــات رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك مــن خــالل: تعظيــم أثــر القطــاع عــىل الناتــج 
ف  ــق اســتدامة القطــاع، وتحســ�ي ان التجــاري، وتحقي ف ف المــ�ي ، وتحســ�ي ــوى المحــىلي ، ورفــع نســبة مشــاركة المحت المحــىلي الإجمــاىلي

ي القطــاع، وتوليــد فــرص وظيفيــة، وتنميــة الكــوادر الوطنيــة. 
يعيــة والســتثمارية �ف الممكنــات الت�ش

الطموح
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���� � א��א� ���©� ��א� א������

א¯�À א������ ��א§ 
�� א���א³�£א�� א���א³�£

إط ق برنامج لتطوير الرواسب المعدنية الواعدة من خ ل تنفيذ برنامج ا¥ستكشاف المÚع 
 �

برامج استكشاف ذات درجة عالية من الموثوقية، مما يساهم ��
زيادة الفرص ا¥ستثمارية واستقطاب المستثمرين.

نفاق وا¥ستثمار  � زيادة حجم ا¥¤
• المساهمة ��

. �
�Þع§ ا¥ستكشاف المعد

• تÚيع وزيادة أعمال ا¥ستكشاف، والمساهمة 
� بناء قطاع ا¥ستكشاف.

��
• زيادة نسبة الفرص ا¥ستثمارية الواعدة 

. � �Ïللمستثمر المح§� وا¥¦جن
ة والمتوسطة. �كات الصغ ÙÚتفعيل دور ال • 
� أعمال 

• زيادة وتطوير الكفاءات الوطنية ��
ا¥ستكشاف والتنقيب.

كة السعودية لخدمات  ÙÚال
التعدين

� ذلك: دعم مديريات 
دعم تنمية ا¥ستثمارات التعدينية، بما ��

� مواقع الرخص 
التعدين، وتطوير إجراءات الرقابة والضبط ��

التعدينية، وذلك من خ ل: استخدام وسائل رقابة متطورة 
وتقنيات حديثة، ودعم خدمات التحصيل للعوائد والغرامات. 

كات بمعاي� البيئة  ÙÚام ال � Î• رفع مستوى ال
� القطاع 

�� � �Ãوالصحة والس مة بما يخدم العامل
والمجتمعات المحلية المجاورة.

• رفع كفاءة المراقبة للموارد المستغلة، مما 
� زيادة إيرادات الدولة.

يساهم ��

نامج العام للمسح  �ال
الجيولوجي

توف� المعلومات والخرائط الجيولوجية بمقاييسها المختلفة، 
وعمل المسوحات الجوية متعددة الطرق والمسوحات 

؛ وذلك لدعم تÚيع  � �Þالجيوكيميائية لكامل منطقة الدرع العر
� من خ ل الحصول ع§ 

�Þا¥ستكشاف المعد �
ا¥ستثمار ��

قليمية ا¥¦ساسية عالية الدقة، وإنشاء  المعلومات الجيولوجية ا¥¤
مركز متقدم لتحليل كافة المعلومات الجيولوجية يقوم بتحليل 
وتفس� ونمذجة البيانات الجيولوجية باستخدام أحدث تقنيات 
� استكشاف تمعدنات جديدة، 

الذكاء الصناعي والذي يساهم ��
� وكافة مجا¥ت علوم ا¥¦رض، 

�Þي والعمرا �ùويخدم التطور الح
� نقل المعرفة والتأهيل، وإنشاء وحدة 

كما تساهم المبادرة ��
اف ع§ عمل المبادرة والمبادرات ا¥¦خرى  Ùå¤¥با �Ïاتيجية تع Îاس

بهيئة المساحة الجيولوجية.

• توف� المعلومات الجيولوجية عالية الدقة 
 �

� ستؤدي إ
 جذب وزيادة ا¥ستثمارات ��
ÎÏوال

قطاع التعدين ل�ú يصبح أحد الركائز ا¥¦ساسية 
� المملكة.

ل قتصاد ��
� أعمال ا¥ستكشاف ومخرجاتها 

• تعزيز الثقة ��
� توف� بيانات جديدة. 

وذلك بالمساهمة ��
• تحديد د¥ئل ع§ وجود المكامن والرواسب 

. � �Þالدرع العر �
المعدنية الواعدة ��

� أعمال 
• زيادة وتطوير الكفاءات الوطنية ��

المسح الجيولوجي.
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قطاع الصناعة
الصناعة في أرقام

ترتيب المملكة في إنتاج بعض المواد البتروكيماوية

المرتبة المادة

)MEG( المرتبة الأوىل عالمياًإيثيلين جايكول

)MTBE( ي إي ي �ب المرتبة الأوىل عالمياًإم �ت

)Ethylene( المرتبة الثانية عالمياًإيثيلين

)Polycarbonate( المرتبة الثانية عالمياًبولي كاربونيت

)Methanol( المرتبةالثالثة عالمياًميثانول

)Polypropylene( المرتبة الثالثة عالمياًبولي بروبلين
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Chemicals and plastics1

Food & Beverage
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Metals & Other Material Products

-5.0%
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50

63
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2
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الصادرات غير النفطية )مليار دوالر(  إجمالي الناتج المحلي للتصنيع حسب القطاعات
)عند مستويات العام ٢٠١٥، مليار دوالر(

المنتجات غ�ي المصنعة الكيماويات والبالستيك
أخرى وبات الأغذية والم�ش

المعادن والمواد الخام
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التحديات األساسية

زة من سوق الصناعات السعودي، حيث 
ّ
 حّصة كبيرة ومرك

ً
ل الصناعات األساسية حاليا

ّ
1. تمث

 على الصناعات التي تستفيد من مزايا ظرفية مرتبطة بتوفر 
ً
يعتمد النمو والصادرات تقريبا

الطاقة والمواد األولية، وهي موارد تنضب بمرور الوقت.

وكيماويات  ة من المزايا الظرفية لها، ل سيما الب�ت ي الصناعات الأساسية، وهي مستمّدة مبا�ش
لقد أرست المملكة أُسـساً قوية �ف

ي الناتج المحىلي الإجماىلي الحقيقي 
ي عام 2016م إىل مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 9% �ف

والفلزات والمعادن، وأدى ذلك �ف

ين ودول منظمة التعاون القتصادي  )باستثناء أنشطة تكرير النفط(، وهي نسبة تقّل بكث�ي عن متوسط بلدان مجموعة الع�ش

والتنمية.

، وأك�ش  ي هذه الصناعات الأساسية، حيث تمّثل 56% من الناتج المحىلي الإجماىلي
ي المملكة بشكل كثيف �ف

ّكز القطاع الصناعي �ف وي�ت

ي بذلتها 
من 71% من الصادرات، وتعتمد بشكل كب�ي عىل المزايا الظرفية للمملكة المتعلقة بالطاقة، وعىل الرغم من الجهود ال�ت

المملكة للتعجيل بتطوير قطاعات صناعية جديدة، ل تزال هذه الصناعات الأساسية تمّثل 82% من إجماىلي النمو الصناعي منذ 

عام 2011م.

2. بعد فترة من النمو السريع بين عامي 2008 َو 2011م، حدث بعض التباطؤ في النمو، وتأثر 
عدد من المؤشرات الرئيسية.

ي عدد من مقاييس الأداء الرئيسية: 
ة كما يظهر �ف ي المملكة تحديات كب�ي

خالل السنوات الخمس الماضية، واجه القطاع الصناعي �ف

ي عام 2016م.	 
كان الناتج المحىلي الإجماىلي للصناعات التحويلية راكداً تقريباً مع نمو بنسبة 0.1 % �ف

تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات الصناعات التحويلية.	 

 	.) ي القطاع الصناعي )استهالك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحىلي الإجماىلي
ازدادت كثافة الطلب عىل الطاقة �ف

عدد التراخيص الصناعية الجديدة في المملكة )٢٠٢٠-٢٠٢١(
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عدد المنشــــــــآت الصنـــــاعية 
في الممــلكــة

عدد المصانع الجاهزة في 
المدن الصناعية 

 من األسماك من 
ً
سنويا

خالل تقنيات االستزراع 
السمكي

رأس مال بنك التصدير 
واالستيراد 

حجم االستثمارات 

رأس مال الصندوق 
الصناعي

مصنع

ً
مصنعا

ألف طن 
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ي يجــري العمــل مــن خــالل مبــادرات نوعيــة عــىل تجاوزهــا. ومــن أبرزهــا 
يواجــه قطــاع الصناعــة عــدداً مــن التحديــات الرئيســية، والــ�ت

ــذه التحديات: ه
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3. درجة التقدم الصناعي والفرص المتاحة للتنويع في المملكة.

سلع المملكة التنافسية عىل الصعيد العالمي غ�ي معقدة نسبياً وتتوفر بدائل لها، مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق والمنافسة، 

يجاد صناعات ذات قيمة مضافة عالية بما يحقق القفزة النوعية المطلوبة لبلوغ  وبمحاذاة هذا التحدي تتوفر لدى المملكة فرص لإ

المستهدفات القتصادية للقطاع الصناعي.

4. القدرة التنافسية للصناعات التحويلية.

ي المحاور المرتبطة بتكلفة 
ي الصناعات التحويلية، مع وجود نقاط قوة �ف

تُعد الخصائص التنافسية للمملكة حالياً منخفضًة نسبياً �ف

، وإن انخفاض هذه الخصائص التنافسية بالنسبة للصناعات التحويلية هو  الطاقة والعمالة والمواد الخام وحجم السوق المحىلي

البلدان عىل  ف  التنافسية ب�ي القدرة  ي 
العام �ف التجارية، والتقارب  مداد، والتدفقات  النقل والإ التقنية، وتكاليف  ي 

ات �ف التغ�ي بفعل: 

ي سالسل 
ي تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية، من خالل: تعزيز التكامل �ف

الصعيد العالمي، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود �ف

يعات، وتطوير الخدمات  ف الأنظمة والت�ش ف عىل البتكار، ورفع القدرة عىل استقطاب الكفاءات واستبقائها، وتحس�ي ك�ي القيمة، وال�ت

اللوجستية.
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ما تم عمله

وة المعدنيــة ليتضمــن نطــاق عملهــا تطويــر قطــاع الصناعــة بمــا 	  صــدور الأمــر الملــ�ي الكريــم بإنشــاء وزارة الصناعــة والــ�ش
يحقــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030. 

ي للتنمية الصناعية.	 
ي للتجمعات الصناعية إىل المركز الوط�ف

نامج الوط�ف صدور الأمر المل�ي الكريم بتحويل ال�ب

ــال ليصبــح الممكــن المــاىلي 	  تعديــل النظــام الأســاسي لصنــدوق التنميــة الصناعيــة ورفــع ســقفه التمويــىلي إىل 105 مليــار ري
نامــج الرئيســية. لقطاعــات ال�ب

اد السعودي.	  إطالق بنك التصدير والست�ي

تعديل تنظيم هيئة المدن القتصادية لعام 1431هـ لتصبح هيئة المدن والمناطق القتصادية الخاصة.	 

ي مدينة رأس الخ�ي عن طريق مبادرات تطوير البنية التحتية.	 
ف الصناعات البحرية �ف دعم توط�ي

ي للمعلومات الصناعية لتوفــــ�ي معلومـــــات صناعيــة شامـلة.	 
إنشاء المركز الوط�ف

راع الســم�ي لــدول جديــدة مــن بينهــا جمهوريــة روســيا التحادية ودولــة ســنغافورة وجمهورية 	  ف ي تصديــر منتجــات الســ�ت
البــدء �ف

ي منطقــة تبوك.
رع بالنظــام المغلــق بالكامــل �ف ف ف الشــعبية، بالإضافــة إىل إطــالق أول مزرعــة ُربيــان مســ�ت الصــ�ي

ي والعســكري وذلــك بالعمــل مــع الجهــات 	 
ف المــد�ف ي تشــمل القطاعــ�ي

ان، والــ�ت اتيجية صناعــة الطــ�ي نامــج بتطويــر اســ�ت قــام ال�ب
ــا مــن خــالل مجموعــة مــن  ــول معالجاته ف القطــاع، وحل ي تواجــه توطــ�ي

ــ�ت ــات ال ــد شــملت: رصــد التحدي ــة، وق ذات العالق
ــاج لقطــاع  نت ــة أهــم مدخــالت الإ ف صناع ــز عــىل توطــ�ي ــا الأوىل ترك ي مرحلته

اتيجية �ف ــأن الســ�ت ــاً ب ــة. علم ــادرات النوعي المب
كات الوطنيــة القائمــة. ان، مثــل: إنتــاج مــادة الألومونيــوم والتيتانيــوم، وذلــك بالتعــاون مــع الــ�ش صناعــة الطــ�ي

ي تواجــه القطــاع، وكيفيــة تذليلهــا، 	 
ي تشــمل دراســة التحديــات الــ�ت

اتيجية لقطــاع الصناعــات العســكرية الــ�ت تــم تطويــر اســ�ت
ــة  ــع، والقيم ــتقبىلي المتوق ــاق المس نف ــىل: الإ ــاء ع ــتهدفة بن ــكرية المس ــات العس ــة والتقني ــالت الصناعي ــددت المج ــا ح كم
ــادة  ــة وزي كات القائم ــ�ش ــتثمرين وال ــه المس ي توجي

اتيجية �ف ــ�ت ــاهم الس ــال. وستس ــذ كل مج ــة لتنفي اتيجية، والجاهزي ــ�ت الس
ــاع. ي القط

ــفافية �ف الش

ويجها محلياً وعالمياً.	  ي تقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية ل�ت
ي السعودية«، وال�ت

إطالق مبادرة »صنع �ف
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التطلعات

 	 ، ات القتصــاد الــكىلي ي رفــع مــؤ�ش
ف القطــاع ليســهم �ف تنميــة القطــاع الصناعــي كأحــد دعامــات القتصــاد الســعودي، وتحفــ�ي

ف الصناعــات الواعــدة والتنافســية كالصناعــات  ي الصناعــات المرتبطــة بالنفــط والغــاز، وتطويــر وتوطــ�ي
مــن خــالل: التوســع �ف

العســكرية وصناعــة الســيارات والأغذيــة والأدويــة، ورفــع جــودة البنيــة التحتيــة.

غــراق والمنافســة غــ�ي العادلــة، ورفــع كفــاءة المنتجــات المحليــة للمنافســة إقليمّيــاً وعالمّيــاً، 	  حمايــة الصناعــة الوطنيــة مــن الإ
: نمــو القطاعــات الصناعيــة الواعــدة، وتعزيــز الصــادرات. ي

ممــا يســهم �ف

ــة 	  يات الحكومي ــ�ت ي المش
ف �ف ــ�ي ف المحلي ــ�ي ــاهمة المصّنع ــبة مس ــع نس ــالل: رف ــن خ ــاد، م ــة لالقتص ــة المضاف ــم القيم تعظي

ــدي  ــب الأي ي وتدري ــ�ش ــال الب ــة رأس الم ي القطــاع الصناعــي، وتنمي
ــة �ف كات الحكومي ــ�ش ــات الرأســمالية والتشــغيلية لل والنفق

ــة.  ي المملك
ــات �ف ف الصناع ــ�ي ــتثمارات لتوط ــذب الس ــة، وج العامل

ي تجــاوز الأزمــات 	 
هــا بمــا يدعــم جهــود المملكــة �ف ف ف عــدد مــن الصناعــات وتحف�ي ي مــن توطــ�ي يجــا�ب تحقيــق الأثــر القتصــادي الإ

 . ي
ي والــدوا�أ ، والأمــن الطــ�ب ي

القتصاديــة، وممــا تتضــح معــه أهميــة دعــم الصناعــات المرتبطــة بالأمــن الغــذا�أ

ـــنات نوعيــة تشــمل: إنشــاء مناطــق صناعيــة واقتصاديــة خاصــة، ورفــع جــودة المــدن القتصاديــة والصناعيــة، 	  تطويــر ممكِّ
ــة. ــة والدولي قليمي ــد مــن الســتثمارات الإ يعــات؛ لرفــع التنافســية، وجــذب مزي ف الأنظمــة والت�ش وتحســ�ي
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الطموح

اآلالت والمعدات:

ي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــالل: إنشــاء 
أن تكــون صناعــة الآلت والمعــدات مــن ضمــن الصناعــات الرائــدة �ف

ف السالســل القيميــة وزيــادة نســبة الصادرات. ي مجــال التقنيــات الرئيســية الناشــئة، وتوطــ�ي
كات وطنيــة تنافــس عالمّيــاً �ف �ش

السيارات:

ي تطوير صناعة السيارات.
ف �ف نتاج سيارات محلية، ودعم رواد الأعمال المحلي�ي ف لإ ف عالمي�ي جذب مصّنع�ي

األدوية:

ف   ي الســوق الســعودي الــذي يتجــاوز قيمتــه 30 مليــار ريــال، مــن خــالل: توطــ�ي
ف صناعــة الأدويــة �ف ف أداء توطــ�ي تحســ�ي

ف المنتجــات الأكــ�ش تطــوراً، بمــا يهــدف إىل جعــل المملكــة  ف عــىل دعــم توطــ�ي كــ�ي ، وال�ت 40% مــن قيمــة الســوق المحــىلي
ســالمي بحجم  ق الأوســط وإفريقيــا ودول منظمــة العالــم الإ جهــة تصنيــع رائــدة ومبتكــرة ومصــّدرة لأســواق منطقــة الــ�ش

أســواق يتجــاوز 400 مليــار ريــال.

األجهزة والمستلزمات الطبية:

ف صناعــة الأجهزة والمســتلزمات  ، ورفــع نســبة توطــ�ي ي
تطويــر صناعــة الأجهــزة والمســتلزمات الطبيــة، ودعــم الأمــن الــدوا�أ

ي تشــمل: المســتلزمات الطبيــة الســتهالكية، والأجهــزة البســيطة والمتوســطة وعاليــة التعقيد.
الطبيــة إىل 15%، والــ�ت

األغذية:

ــر تجمعــات متخصصــة  ــن خــالل تطوي ــة، م ــات الغذائي ــاً للصناع ــزاً إقليمي ــة الســعودية مرك ــة العربي ــون المملك أن تك
مــداد )مثــل: القطــاع الزراعــي، والخدمــات اللوجســتية الداعمة(،  ف وسالســل الإ ف المصّنعــ�ي للصناعــات الغذائيــة تربــط بــ�ي
ــة،  ــة النهائي ــب المحــىلي عــىل الصناعــات الغذائي ــن الطل ــة 85% م ــة لتلبي ــع المحلي ــادة تنافســية المصان تهــدف إىل زي
، والســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة، مــع ضمــان الســتدامة  ي

ي الأمــن الغــذا�أ
ف مســتوى المملكــة �ف ي تحســ�ي

والمســاهمة �ف
ــاً مــن  ــا يمكــن تصنيعــه محلي ف م ، وتوطــ�ي ــاج المحــىّلي نت ي الإ

ــادة مســاهمة القطــاع �ف ــاٍج عــاىلي الجــودة، وزي نت ــة لإ البيئي
ي عــام 2018م أكــ�ش مــن 50 مليــار ريــال.

ي بلغــت �ف
واردات المملكــة مــن المنتجــات الغذائيــة النهائيــة الــ�ت

االستزراع المائي:

راع  ف نتــاٍج عــاىلي الجــودة، وزيــادة مســاهمة قطــاع الســ�ت الســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة مــع ضمــان الســتدامة البيئيــة لإ
نتــاج المحــىّلي بأكــ�ش مــن 7 أضعــاف مــن خــط الأســاس عــام 2016م، واســتبدال 65% مــن واردات المنتجــات  ي الإ

ي �ف
المــا�أ

ي الوظائــف 
ف إىل 50% �ف نتــاج إىل 600 ألــف طــن، وزيــادة نســبة التوطــ�ي غــ�ي المطابقــة للمعايــ�ي والمقاييــس عــ�ب رفــع الإ

. ي
راع المــا�أ ف نتاجيــة لقطــاع الســ�ت النوعيــة، بالإضافــة لمضاعفــة اســتثمارات القطــاع الخــاص بمــا يرفــع الطاقــة الإ
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:Åא����א
ــة المحــركات، كمــا  ــة والعســكرية وصيان ــرات المدني ــة للطائ ــة الدوري � مجــال الصيان

ــات القائمــة �� مكاني ــز ا¥¤ تعظيــم وتعزي
� صناعــة المــواد ا¥¦وليــة، مثــل: تصنيــع صفائــح 

� المرحلــة ا¥¦و
 عــ§ تطويــر القــدرات ��
ان �� �اتيجية صناعــة الطــ Îتركــز اســ

� تصنيــع الطائــرات.
ا¥¦لمنيــوم والتيتانيــوم؛ ¥ســتخدامها ��

א���כ���:
� ع§ المعدات والمنظومات العسكرية وخدمات الصيانة وا¥¤ص ح.

�Ïنفاق العسكري وا¥¦م � 50 % من ا¥¤ �Ãتوط

א� ����:

قليمــي، مــن خــ ل تعظيــم سلســلة القيمــة الكاملــة ل ســتفادة  بنــاء صناعــة بحريــة مســتدامة ومنافســة عــ§ المســتوى ا¥¤
 � �Ãالســوق �

مــن مخرجــات الصناعــات ا¥¦خــرى كالصناعــات التعدينيــة وصناعــة ا¥Í¥ت والمعــدات، وتلبيــة الطلــب المتنامــي ��
قليمــي. المحــ§� وا¥¤

:¨���א�� א��א�� א�����

� الس ســل  �Ãــن خــ ل: توطــ ــة، م � المملك
ــدة �� ــات الرائ ــن الصناع ــن ضم ــة المتجــددة م ــة معــدات الطاق ــون صناع أن تك

� الناتــج المحــ§� 
� خلــق الوظائــف والمســاهمة ��

القيميــة، وزيــادة نســبة الصــادرات وصــو¥ً للريــادة العالميــة، بمــا يســهم ��
. �
ا¥¤جمــا

א�כ��א	�א� א��א��� 	א������: 

� صناعــة 
� النمــو �� �� صناعــة الكيماويــات ا¥¦ساســية، وتحفــ

م المملكــة الحفــاظ عــ§ مكانتهــا العالميــة الرائــدة �� � Îتعــ
ــذه المنتجــات  ــرة ه ــان وف ــر، وضم ــم التصدي ــة؛ لدع � سلســلة القيم

ــة �� � منتجــات إضافي �Ãــيطة، وتوطــ ــات الوس الكيماوي
كمدخــ ت لصناعــة الكيماويــات المتخصصــة والتحويليــة.

:���
א�כ��א	�א� א���

اد، وســتدعم هــذه  �� عوائــل مختلفــة مــن المنتجــات المتخصصــة لزيــادة القيمــة المضافــة وخفــض ا¥ســت �Ãتطويــر وتوطــ
همــا. �� الصناعــات ا¥¦خــرى، مثــل: صناعــات ا¥¦دويــة وا¥¦غذيــة وغ

المنتجــات تطبيقــات مختلفــة ��

א� ¬���כ 	א���א×:

قليمــي،  ــة الســوق المحــ§� وا¥¤ ــة ا¥¦داء وتطبيقــات متقدمــة لتغطي ــر منتجــات عالي ــة، وتطوي ــة الحالي نتاجي رفــع الطاقــة ا¥¤
ــرات. ــل: الصناعــات العســكرية، وصناعــة الســيارات، وصناعــة الطائ اتيجية ا¥¦خــرى، مث Îودعــم الصناعــات ا¥ســ
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أبرز مبادرات محفظة قطاع الصناعة

األثر المتوقع نطاق عمل المبادرةاسم المبادرة

ف التجمعات  صندوق تمك�ي
الصناعية

ف نمو التجمعات الصناعية، من  إنشاء صندوق يهدف إىل تحف�ي
خالل العمل المستمر عىل إدخال استثمارات ُممّكنة وضخمة ع�ب 

دة، بحيث  ي الملكية والِمنح غ�ي المس�ت
تقديم مزيج من المشاركة �ف

تركز الستثمارات الُممّكنة عىل مجموعة من الفئات، هي: مكّونات 
، والبتكار، والبنية  ي

ي واللوجس�ت
سلسلة القيمة، والدعم الف�ف

التحتية الخاصة بالتجمعات داخل المملكة. 

ي الصناعات الواعدة.
	 زيادة الستثمارات �ف

ي عدد من 
تحويل مناطق �ف

المدن الصناعية القائمة إىل 
تجمعات غذائية متخصصة

ي عدد من المدن الصناعية القائمة إىل تجمعات 
تحويل مناطق �ف

مداد للصناعات  للصناعات الغذائية، وإطالق خدمات سالسل الإ
 )One stop shop( الغذائية ومرافق وب�ف تحتية مخصصة

لتجمعات الصناعات الغذائية.

ي رفع تنافسية قطاع الصناعة 
	 المساهمة �ف

ع�ب رفع القدرات وتوف�ي ب�ف تحتية أساسية 
ي الصناعات الغذائية.

متخصصة �ف
	 زيادة المنتجات المحلية الغذائية النهائية.

كات  كات الأغذية المحلية وال�ش 	 زيادة عدد �ش
الرائدة عالمياً.

البنية التحتية للكيماويات 
المتخصصة )المناطق 

الصناعية(

ف وتركيب وتأثيث مجموعة الخدمات  هندسة وتوريد وإنشاء وتجه�ي
كة والمرافق الخدمية، وتتضمن: شبكات المياه والكهرباء،  المش�ت

يد بمياه البحر،  وممرات الأنابيب والبخار والغاز، وقنوات الت�ب
اخيص، وأنظمة مكافحة  امج، وال�ت والأنظمة الأمنية، والتدريب وال�ب

الحرائق، والمعدات؛ لتهيئة البيئة الصناعية بالجبيل الصناعية 
ف صناعات الكيماويات المتخصصة. لستقطاب وتمك�ي

	 زيادة الستثمارات للقطاع الخاص، والفرص 
الستثمارية بمجال الكيماويات الخاصة.
	 زيادة إنتاج المواد الأساسية والوسيطة 

والمتخصصة والتحويلية.
	 تعظيم القيمة المضافة للصناعات 

وكيماوية. الب�ت
ف الصناعات الواعدة كالسيارات  	 تمك�ي

والصناعات العسكرية.
. 	 رفع نسبة المحتوى المحىلي

تأسيس وتشغيل المركز 
ي للمعلومات 

الوط�ف
الصناعية

ي جمع 
ي للمعلومات الصناعية يسهم �ف

إنشاء وتشغيل مركز وط�ف
البيانات الصناعية من الجهات ذات العالقة وتحليل جودتها 

وتصنيفها حسب المعاي�ي العالمية؛ لبناء قاعدة بيانات للمنشآت 
والمنتجات الصناعية، ولوحات معلومات وتقارير لقياس 

ي للمنتجات، ليكون 
ات الصناعية والقتصادية، ودليل وط�ف المؤ�ش

ي المملكة، 
المركُز بذلك مركَز المعرفة الصناعية الموثوق به �ف

ي تطوير شفافية السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين 
والمساهم �ف

وصناع القرار.

	 توف�ي بيانات صناعية متكاملة ومدمجة ع�ب 
مركز موحد.

	 إتاحة الإحصاءات الصناعية ع�ب لوحات 
البيانات.

	 إتاحة الخدمات الرقمية المبتكرة.

تطوير المفارخ لدعم 

ي
راع الما�أ ف صناعة الس�ت

تطوير مفارخ وطنية لأسماك المياه المالحة وأسماك المياه 
راع  ف الداخلية والربيان لضمان توفر احتياطي مدخالت الس�ت

ي من اصبعيات ويرقات الأسماك والربيان وضمان خلوها من 
الما�أ

الأمراض، بالإضافة للتأكد من تكيفها مع بيئة المملكة وتطوير 
ساللت الأحياء المائية عن طريق تطبيقات الأبحاث.

نتاج. 	 تقليل تكلفة الإ
	 رفع نسبة ضمان الأمن الحيوي لمشاريع 

. ي
راع الما�أ ف الس�ت

. 	 رفع نسبة المحتوى المحىلي
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مداد  تطوير سالسل الإ
المحلية

إنشاء قاعدة بيانات ومنصة لتحليل المنتجات المرتبطة ببعضها 
ف المنتجات  حسب سلسلة التوريد، بالإضافة إىل مواءمة ترم�ي

)codification( ومواصفات المنتجات وإجراءات تأهيل الموردين 
كات. من المصانع لدى ال�ش

يات  ي المش�ت
	 زيادة نسبة المحتوى المحىلي �ف

الحكومية.
كات. 	 مواءمة إجراءات التأهيل لدى ال�ش

كات. 	 مواءمة المواصفات والمقاييس لدى ال�ش

تطوير قدرات التصدير 
للمنشآت السعودية

رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير 
ي المملكة والأسواق ذات 

وبسياسات وإجراءات التصدير �ف
ي تعزيز ورفع الجاهزية 

الأولوية، بالإضافة إىل مساعدة المنشآت �ف
التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتها عالمياً، وذلك من خالل: 
برنامج تدريب ومساعدات مالية واستشارية ووضع آلية لها، 

اتيجيات  ي حل العوائق التصديرية، وتحديث الس�ت
والمساعدة �ف

ذات الصلة، وتطوير القدرات الداخلية لتقنية المعلومات 
ي تقديم أفضل الخدمات للمصدرين، والذي يساهم 

للمساهمة �ف
ي تعزيز قيمة الصادرات للصناعات الواعدة.

�ف

	 تعزيز قيمة الصادرات للصناعات الواعدة.

ف الأنظمة والبيئة  تحس�ي
ي قطاع 

يعية �ف الت�ش
الصناعة

وة  ي وزارة الصناعة وال�ش
يعية �ف ف الأنظمة والبيئة الت�ش تحس�ي

وة المعدنية من خالل عدد من  المعدنية ومنظومة الصناعة وال�ش
ي القطاعات 

المحاور، أبرزها: وضوح رحلة المستثمر الصناعي �ف
يعات المرتبطة بها، وضمان بيئة  اتيجية وكافة الأنظمة والت�ش الس�ت

ي القطاع الصناعي وتحمي المنافسة 
يعية تحفز الستثمار �ف ت�ش

ي تحقيق الأهداف 
يعات تساهم �ف العادلة، وضمان أنظمة وت�ش

اتيجية الصناعة  ي تحقيق اس�ت
سهام �ف نامج، والإ ي يتطلع إليها ال�ب

ال�ت
ات التنافسية، ومعالجة تحديات القطاع  الوطنية، ورفع مؤ�ش
عفاءات المالية  ف آليات الحوافز والإ الخاص الصناعي، وتحس�ي

لالستثمارات الصناعية، وتقديم الخدمة للمستثمر الصناعي ع�ب 
منفذ واحد يحوي كافة الجهات مقدمة الخدمات.

ي القطاع الصناعي.
	 زيادة عدد المستثمرين �ف

	 حماية الصناعة المحلية من المنافسة غ�ي 
العادلة للمنتجات المستوردة.
. 	 رفع نسبة المحتوى المحىلي

	 تقليل المخاطر التنظيمية عىل القطاع 
الصناعي

يعية والمالية للمنشآت  ف الكفاءة الت�ش 	 تحس�ي
الصناعية.
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ف  استقطاب وتحف�ي
ي المدن 

الستثمارات �ف
والمناطق القتصادية 

الخاصة

فة عىل  ية لدعم الجهات الم�ش ف  تطوير وإطالق برامج تحف�ي
المدن والمناطق القتصادية الخاصة، وذلك ضمن جهود 

ف الستثمارات المحلية، وتنمية  ، وتوط�ي ي استقطاب الستثمار الأجن�ب
ة والمتوسطة. السياسات الخاصة بالمنشآت الصغ�ي

 	 تعزيز جذب واستدامة الستثمارات المحلية 
ي جميع القطاعات 

ة �ف والأجنبية المبا�ش
اتيجية المستهدفة بالمدن والمناطق  الس�ت

القتصادية الخاصة، وذلك من خالل ما سيتم 
ه من برامج وحوافز قطاعية، مع مراعاة  توف�ي

ف رواد الأعمال والمنشآت  استقطاب وتمك�ي
ة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات  الصغ�ي

العالقة. 
ي المدن 

	 استقطاب وتنمية الستثمارات النوعية �ف
والمناطق القتصادية الخاصة، من خالل ما 

ستقوم به هيئة المدن والمناطق القتصادية 
الخاصة من أعمال دعم الأنشطة التسويقية 
فة وتوف�ي الحوافز التسويقية  للجهات الم�ش

الموجهة.
ي تعزيز جاذبية الستثمار بالمملكة 

	 المساهمة �ف
قليمي والدوىلي ع�ب دعم جهود  عىل المستوى الإ

ي التسويق والوصول لأك�ب 
فة �ف الجهات الم�ش

اتيجية  ائح والقطاعات الس�ت عدد ممكن من ال�ش
ي المدن والمناطق القتصادية 

المستهدفة �ف
الخاصة.

دعم البحث والتطوير 
راع  ف ف إنتاجية الس�ت لتحس�ي

ي
الما�أ

، بالتعاون مع المؤسسات  ي
راع الما�أ ف  تعزيز إنتاجية مخرجات الس�ت

دخال أنواع  ة محلياً ودولياً للقيام بدراسات بحثية لإ البحثية الشه�ي
، وتطوير أنظمة الأعالف، وإنشاء  جديدة لها أثر اقتصادي كب�ي

مركز لأبحاث صحة وتربية الأحياء المائية.

	 إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى 
اقتصادية.

ي 
	 تطوير تركيبات علفية، وتقنيات تسهم �ف

نتاج. خفض تكاليف الإ
	 إنشاء مركز متخصص لالأبحاث.

ف الآلت والمعدات  توط�ي
والأجهزة الكهربائية 

)المرحلة الثانية والثالثة(

ف الآلت والمعدات والأجهزة الكهربائية  بعد إتمام مبادرة توط�ي
ي )المرحلة الثانية والثالثة( من هذه المبادرة 

)المرحلة الأوىل(، تأ�ت
لتتم فيها دراسة المنتجات بتعمق، وتحديد أوجه التحديات 

وفرص الستثمار الممكنة.
 ، ف ف المحلي�ي اتيجية مبنية عىل دعم المصّنع�ي وستكون الس�ت

واستقطاب المستثمرين الأجانب.

ف واستقطاب  ف المحلي�ي  	 دعم المصنّع�ي
ي 

المستثمرين الأجانب وتمكينهم، بما يسهم �ف
نتاج، وتنمية وتنويع  الستمرارية واستدامة الإ

القتصاد السعودي.
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تصميم الحوافز الصناعية 
وحوافز التجمعات 

الصناعية

ي يجدر إدخالها عىل الحوافز الحالية 
تحديد الإصالحات ال�ت

اح حوافز جديدة عىل  المقدمة للصناعة، وتحديد وتفصيل واق�ت
مستوى قطاع الصناعة وعىل مستوى التجمعات الصناعية، 

ي من شأنها جذب الستثمارات الرئيسية بما يدعم أهداف 
وال�ت

اتيجية الوطنية للصناعة، بحيث يتم إعداد »محفظة«  الس�ت
حوافز محدثة للصناعة مما يزيد من الجاذبية لالستثمار وتوف�ي 

ف للمستثمرين، وتحقيق المواءمة مع نتائج  الشفافية واليق�ي
اتيجية الوطنية للصناعة، وتوف�ي مقاييس واضحة للتقييم  الس�ت

والرصد المستمر للعوائد المحققة للمملكة.

	 زيادة الجاذبية لالستثمار وتوف�ي الشفافية 
والوضوح للمستثمرين.

بناء القدرات المؤسسية 
للجهات القائمة عىل 

المواصفات والمقاييس 
الصناعية

 تطوير القدرات الفنية الخاصة بالمقاييس الصناعية لأهم 
ي المملكة )الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 

الجهات �ف
يبة  والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة وال�ف
ي للتنمية الصناعية(، وذلك عن طريق 

والجمارك، والمركز الوط�ف
ي مقاييس الجودة من نواحي 

توف�ي برنامج تدريب متخصص �ف
اكة مع الجهات العالمية الرائدة  السياسات واللوائح، وذلك بال�ش
ي وضع السياسات والمنهجيات 

ف للمساعدة �ف عن طريق مختص�ي
لبناء القدرات وتقديمها.

	 تطوير القدرات الفنية الخاصة بالمقاييس 
الصناعية للجهات ذات العالقة، والرفع من 

ف  ية، مما يؤدي إىل: توط�ي مكانيات الفنية الب�ش الإ
ي القطاعات غ�ي النفطية. 

الصناعات الواعدة �ف

اتيجية الصناعية السياسة التجارية للتصنيع  تحديد متطلبات السياسة التجارية لدعم الس�ت
ي كل تجمع صناعي للوصول إىل الأسواق المستهدفة، 

الوطنية �ف
وبناء التداب�ي غ�ي الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من 

حة  ر، وسياسات الحماية المق�ت تنامي الواردات الأجنبية غ�ي الم�ب
للمفاوضات التجارية المعلقة أو المقبلة، وسياسات الحماية 

حة للمفاوضات التجارية المستقبلية مع أسواق التصدير  المق�ت
المستهدفة وسياسات ومعاي�ي نقل وتخزين وتغليف وتداول 

اد  السلع والمنتجات الصناعية، وسياسات وضوابط تشجيع است�ي
المواد الأولية وإعادة تصديرها كمنتجات نهائية أو نصف نهائية، 

وسياسات تشجيع نقاط البيع والتجزئة للمنتجات الوطنية، 
اد  وتنظيم اقتناء وتداول المعدات الصناعية، وسياسات است�ي

المواد الأساسية والمنتجات نصف المصنعة وبيانات المنشأ 
ومكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، وسياسات تقييد 
تصدير المواد الأساسية والمدخالت الصناعية والموارد المكتسبة، 
ي العرض والطلب من 

وسياسات إدارة المخاطر واستدامة التوازن �ف
ي الأسواق المحلية.

السلع والمنتجات الصناعية �ف

	 انخفاض الواردات الأجنبية وزيادة صادرات 
المملكة من المنتجات الوطنية.
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تطوير نماذج العمل 
ي المدن والمناطق 

�ف
القتصادية الخاصة

اتيجية داخل  اكات الس�ت  تطوير نماذج العمل وآلية بناء ال�ش
أ الحالية  المدن والمناطق القتصادية الخاصة، والموا�ف

والمستقبلية التابعة لها، لخلق مناخ استثماري تنافسي ومحفز 
اتيجية،  اكات الس�ت لمزيد من استثمارات القطاع الخاص وال�ش
ي ضوء ما سيتم تطويره من نماذج للعمل 

وتسهم المبادرة -�ف
وآليات مشاركة القطاع الخاص داخل المدن القتصادية والمناطق 

ي تعزيز مشاركة هيئة المدن والمناطق 
القتصادية الخاصة- �ف

ي المبادرات والحمالت الوطنية المجتمعية، 
القتصادية الخاصة �ف

ي هذا المجال؛ وذلك 
واستحداثها لحمالت ومبادرات وطنية �ف

بغرض تعميق الأثر فيما يتعلق بمجال المسؤولية الجتماعية 
ف معدلت جودة الحياة داخل المدن والمناطق القتصادية  وتحس�ي

الخاصة، والقرى والمحافظات المحيطة بها.

ف القطاع  اتيجية ب�ي اكات الس�ت 	  تعزيز ال�ش
العام والخاص.

	 تعزيز معدلت التبادل التجاري والتنافسية 
اللوجستية.

ف عدد أك�ب من الستثمارات المحلية  	 تحف�ي
والأجنبية.

ي المدن والمناطق 
	 رفع معدلت جودة الحياة �ف

القتصادية الخاصة، والقرى والمحافظات 
المحيطة بها.

يعية  تأسيس البنية الت�ش
عالمية  والتنظيمية والإ

لمراكز فصل البالزما

ي تشمل 
يعية لمشاريع البالزما، وال�ت إعادة هيكلة البنية الت�ش

اطات الخاصة سواء بجمع أو فصل  يعات والش�ت الأنظمة والت�ش
وط  أو نقل أو تخزين أو تصنيع مشتقات البالزما، ومراجعة �ش

وآلية تراخيص مراكز تجميع البالزما؛ وذلك لتعزيز جودة وكمية 
وط وآلية التفتيش  إمدادات البالزما، بالإضافة إىل مراجعة �ش
ومتطلبات التصنيع الجيد لمراكز ومصانع مشتقات البالزما 
ي أنحاء 

ف فصل البالزما؛ وذلك لتلبية كامل الحتياج �ف لتوط�ي
ف تصنيع المواد الأولية لمشتقات  ي توط�ي

المملكة والمساهمة �ف
ق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تشمل إعداد  البالزما لمنطقة ال�ش
وط والمتطلبات الفنية لبنوك الدم بغرض المشاركة بالبالزما  ال�ش

الفائضة عن الحتياج حيث ل توجد آلية لمشاركة الفائض من 
ي بنوك الدم، وكذلك إعداد خطة إعالمية تثقيفية 

البالزما �ف
ع ببالزما  ف ببالزما الدم وإطالقها لرفع الوعي بأهمية الت�ب ع�ي للمت�ب

الدم.

ي من منتجات البالزما.
	 الكتفاء الذا�ت
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األثر المتوقع نطاق عمل المبادرةاسم المبادرة

دراسة وتطوير خطة لتنفيذ منتجات وحلول متكاملة لتعزيز استدامة الصناعة
فالس الذي قد  ة وتجنيبها الإ استمرارية المصانع القائمة المتع�ش
يعات والأنظمة واللوائح،  يحدث بسبب تغي�ي أو تحديث الت�ش

ي الحفاظ عىل استدامة القدرة التنافسية 
وتساهم هذه المبادرة �ف

للقطاعات الصناعية المندرجة تحت هدف الصناعات الواعدة، 
ي تطوير الآليات والمعاي�ي الالزمة لتحديد 

وستساهم المبادرة �ف
ة وأولويات الدعم ووضع دراسة مفصلة  المصانع المتع�ش

حة سواء كانت مالية  للمنتجات التمويلية الحالية والمنتجات المق�ت
أو تدريبية أو إدارية، ومن خالل هذه المبادرة سيتم تطوير آلية 
ي 

ي تساهم �ف
ف الوزارة والجهات ذات العالقة ال�ت حوكمة للربط ب�ي

حة عىل  تسهيل عملية تطبيق الحلول المتاحة والمنتجات المق�ت
ة. ولتطبيق الحلول سيتم وضع خطة زمنية  المصانع المتع�ش
لضمان عملية تنظيم الدعم وفق الأولويات المحددة سابقاً.

وتهدف المبادرة إىل: تقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين، 
واستدامة المصانع، وجذب الستثمارات الصناعية من خالل 

تطوير الحلول المتاحة للدعم.

فالس. كات الصناعية من الإ 	 الحفاظ عىل ال�ش
ي المصانع 

ف �ف 	 الحفاظ عىل وظائف السعودي�ي
ة. المتع�ش

ي جذب 
	 الحفاظ عىل مكانة المملكة �ف

الستثمارات ونموها. 
	 رفع مؤ�ش تنافسية القطاع الصناعي السعودي.

. 	 رفع نسبة المحتوى المحىلي

اللوائح التنظيمية للمدن 
والمناطق القتصادية 

الخاصة

يعات المواِكبة   إعداد وإصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والت�ش
لنطاق عمل تنظيم هيئة المدن والمناطق القتصادية الخاصة 

ي المدن والمناطق القتصادية الخاصة، 
يعي �ف ودورها الت�ش

ي 
ي القطاعات المستهدفة �ف

ي تكفل تنظيم الممارسات �ف
وال�ت

المدن والمناطق القتصادية الخاصة؛ وذلك لتعزيز معدلت 
ف  جودة الحياة بها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للقاطن�ي

والمستثمرين والزوار.

ي تعزيز البيئة والأدوات التنظيمية 
	 المساهمة �ف

ي القطاعات المستهدفة بالمدن والمناطق 
�ف

القتصادية الخاصة، ومن ثم تعزيز ثقة 
ف والزوار، وذلك من خالل  المستثمرين والقاطن�ي

توف�ي مستويات أعىل لجودة الحياة وسهولة 
ممارسة الأعمال، مما سيحفز جذب وضخ 

المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
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الحرمين السريع الدمام-الرياضالشمال-الجنوبقطار:

محلية 14إقليمية 5

8,501 km35,863 km

9,199 km 1,833 km

طرق سريعة

الطرق الحضرية السريعة

85 خط الدمام -الرياض-جدة

الطرق المزدوجة

مســـــــــار واحـــــــــد

ترتيب المملكة في الربط البري
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٪

٪

٪
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100 95
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التحديات األساسية

1.  البنى التحتية:

ف المملكــة والعالــم- مزدحمــة ومقيــدة مــن حيــث 	  ي تشــكل نقــاط ربــط محوريــة بــ�ي
بعــض الأصــول اللوجســتية الأساســية -والــ�ت

ي جــودة بعــض هــذه الأصــول، ممــا قــد يُصعــب رفــع 
ــدنٍّ ملحــوظ �ف امــن هــذا التحــدي مــع ت ف طاقتهــا الســتيعابية، وي�ت

حجــم البضائــع المتناولــة وعــدد الــركاب العابريــن، تماشــياً مــع طمــوح رؤيــة المملكــة 2030.
 	. ي قدرة الأصول اللوجستية القائمة عىل ربط المملكة بشكل فّعال مع أهم مراكز النشاط الدوىلي

تد�ف
ف الأنمــاط المختلفــة، والــذي يظهــر مــن خــالل محدوديــة عــدد المناطــق 	  ي المناطــق اللوجســتية ومنصــات الربــط بــ�ي

ضعــف �ف
اللوجستية.

2.  تشريعية/ إجرائية:

ف الأصــول اللوجســتية 	  ــ�ي ــاط ب ي الرتب
ــؤدي إىل ضعــف �ف ــا ي ــاط، مم ف الأنم ــ�ي ــط ب ــل، والتخطي ــط المتكام ي التخطي

فجــوات �ف
ــة الشــحن. ــع تكلف ــع، ورف ــادة وقــت شــحن البضائ ــث زي ــل مــن حي الأساســية، ويُضعــف أداء شــبكة النق

تعــدد المنصــات الرقميــة المعنيــة بقطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية، دون التكامــل بينهــا، وعــدم وجــود منصــة واحــدة 	 
تســهل تتبــع البضائــع مــن المصــدر إىل المســتهلك.

 	. ة الشحن الدوىلي ي طول ف�ت
ي الكفاءة التشغيلية لالأصول اللوجستية، والذي يتضح �ف

تد�ف
ي ترفــع كفــاءة القطــاع )مثــالً: غيــاب لوائــح 	 

يعــات الأساســية الــ�ت يعــي للقطــاع، وغيــاب بعــض الت�ش طــار الت�ش ضعــف الإ
مخلــىصي الشــحن البحــري(، ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع تكلفــة الشــحن الــدوىلي إىل المملكــة.

ي فيما يخص قطاع النقل والخدمات اللوجستية.	  ضعف آلية تطوير الكفاءات ورأس المال الب�ش

3 .  هيكلية:

ــب 	  ــا يُصع ــة، مم ــارج المنظوم ــل وخ ــة داخ ــات ذات الصل ــن الجه ــدد م ــىل ع ــزأة ع ــعبة ومج ــل متش ــاع النق ــة قط حوكم
ــع. ــرار ال�ي ــاذ الق ــامل واتخ ــط الش التخطي

ــة 	  اتيجيات قطاعي ــداد اســ�ت ــة إع ــا يصعــب عملي ــة، مم ــة ومنظم ــة منهجي ــة موحــدة للقطــاع بطريق ــد وجه ضعــف تحدي
ف مختلــف أنمــاط النقــل.  متوائمــة، أو عــىل المســتوى المناســب، وينتــج ذلــك عــن مســتوى تنســيق دون المســتوى الأمثــل بــ�ي
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ي تشمل تعزيز نموذج الحوكمة من خالل: 
يشهد القطاع تحركات نشيطة عىل عدد من المحاور الرئيسية، وال�ت

ــاء الملــك 	  ســالمي، ومين ــاء جــدة الإ ي مين
ســناد �ف أ )عقــود الإ ــات المــوا�ف ي إدارة وتشــغيل بعــض عملي

اك القطــاع الخــاص �ف إ�ش
ــال. ــار ري ــغ 16 ملي ــز بالدمــام( بمجمــوع اســتثمارات يبل عبدالعزي

إطالق مبادرة المنصات اللوجستية.	 

ة لشــحن وتصديــر المنتجــات الوطنيــة وجــذب حصــة ســوقية إضافيــة مــن عمليــات "المســافنة" مــع 	  فتــح 5 خطــوط مبــا�ش
قليميــة. ي زيــادة حصــة المســافنة الإ

ق آســيا، ممــا ســاعد �ف فريقــي ودول جنــوب �ش أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، مثــل: القــرن الإ

تقليص مدة الفسح الجمركي من 288 ساعة إىل 9 ساعات.	 

 	. ي
إنشاء لجنة الخدمات اللوجستية لتكون مرجعاً لأي إجراء يؤثر عىل كفاءة القطاع اللوجس�ت

ــام 	  ــن ع ــداء م ــات تشــغيل المطــارات الســعودية )ابت ــص عملي ــن خــالل تخصي ان م ــة قطــاع الطــ�ي وع بإصــالح حوكم ــ�ش ال
2016م(، ممــا ســاعد عــىل خصخصــة مطــار الملــك خالــد الــدوىلي بالريــاض، ومطــار الملــك فهــد الــدوىلي بالدمــام، وكذلــك 

ــة واللوجســتية. ــة الأرضي خصخصــة خدمــات المناول

كــة الســعودية للخطــوط الحديديــة والمؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة لتصبــح جهــة واحــدة، تع�ف بتشــغيل 	  تــم دمــج ال�ش
 . القطاع الســك�ي

ــ�ش 	  ــنوات الع ي الس
ــال �ف ــار ري ــن 400 ملي ــ�ش م ــتية )أك ــات اللوجس ــل والخدم ــاع النق ي قط

ة �ف ــ�ي ــغ كب ــة مبال ــتثمرت المملك اس
أ وخطــوط الســكك الحديديــة والمطــارات، ممــا أّدى  وعــات البنيــة التحتّيــة، كتطويــر الطــرق والمــوا�ف ي م�ش

الماضيــة(، وخاصــًة �ف
إىل إيجــاد شــبكة قويــة تتمتــع بتغطيــة ممتــازة لكافــة أنحــاء الدولــة.

ســمحت هــذه البنيــة التحتيــة بنقــل عــدد متنــاٍم مــن الــركاب )103.3 مليــون مســافر عــ�ب المنافــذ الجويــة( والبضائــع )9.0 	 
ي 2019م(.

ــة شــحن �ف ــون حاوي ملي

ي ذلك: 
ف أداء القطاع، ومما تم �ف ، وتحس�ي ي رفع الأداء التشغيىلي

وقد َخطا قطاع الخدمات اللوجستية خطوات مهمة �ف

ف اللوائــح التشــغيلية )أنظمــة إدارة 	  رقمنــة العمليــات، وتقليــل نســبة عمليــات التفتيــش اليــدوي )مثــل: منصــة فســح(، وتحســ�ي
ي تقــدم المملكــة 72 

ــاء، ممــا أســهم �ف ــة، والتوثيــق الميــ�(، وتســهيل العمليــات داخــل المين الشــاحنات، والموافقــات الآلي
ي مــؤ�ش التجــارة عــ�ب الحــدود بعــام 2019م. 

مركــزاً �ف

ي قللــت مــن مــدة بقــاء الحاويــات، وأدت إىل ارتفــاع أحجــام المناولــة، خصوصــا 	 
إجــراء العديــد مــن الإصالحــات التنظيميــة الــ�ت

المســافنة عــام 2020.

هما.	  ي مطار الملك عبدالعزيز الدوىلي بجدة، ومطار عرعر، وغ�ي
افتتاح صالت مطارات جديدة، �ف

اتيجية الوطنيــة للنقل والخدمــات اللوجســتية، والنتهاء 	  ي الســ�ت
تحديــد حوكمــة جديــدة لقطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية �ف

اتيجية الوطنيــة للنقــل والخدمات اللوجســتية. اتيجياٍت قطاعيــٍة متوائمــٍة مــع الســ�ت مــن اســ�ت

ما تم عمله

ي يجــري العمــل مــن خــالل مبــادرات نوعيــة عــىل تجاوزهــا. 
يواجــه قطــاع الخدمــات اللوجســتية عــدداً مــن التحديــات الرئيســية، والــ�ت

ومــن أبرزهــا هــذه التحديات:
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ف إنتاجيــة 	  ي تحســ�ي
ي التعامــل مــع ســفن الحاويــات ممــا يســاهم �ف

تحقيــق المملكــة المرتبــة الخامســة بمــؤ�ش أ�ع الــدول �ف
مناولــة الحاويــات.

ف المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.	  افتتاح منفذ جديدة عرعر لرفع مستوى التبادل التجاري ب�ي

وع مينــاء الملــك عبــدهللا بمدينــة الملــك عبــدهللا القتصاديــة كأول مينــاء ســعودي يتم تطويــره وتشــغيله بملكية 	  ف مــ�ش تدشــ�ي
ف الحكومــي والخاص. كاء والجهــات المعنيــة مــن القطاعــ�ي كاملــة مــن قبــل القطــاع الخــاص، وذلــك بالتنســيق مــع الــ�ش

يــن عالميــاً، والأوىل عربيــاً للســنة الثانيــة عــىل التــواىلي مــن حيــث القــدرة الســتيعابية 	  حصــول المملكــة عــىل المرتبــة الع�ش
لنقــل البضائــع عــ�ب الأســطول البحــري الســعودي حســب تقريــر UNCTED لعــام 2020م.
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   التطلعات

ق بالغــرب، ويمركزهــا عــىل طــول أحــد أهــم  اتيجي مركــزي يربــط الــ�ش ي اســ�ت
تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بموقــع جغــرا�ف

 .) ي ق-غــرب، والــذي يمــر بمحــاذاة الســاحل الغــر�ب طــرق التجــارة العالميــة )خــط التجــارة �ش

: أنــه يُمّكنهــا مــن أن تصبــح نــواة ربــط أساســية للخطــوط التجاريــة والمالحيــة العالميــة،  ي
ات موقــع المملكــة الجغــرا�ف ف ومــن مــ�ي

ق المتوســط. ق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة غــرب إفريقيــا، ومنطقــة �ش ومركــزاً لوجســتياً عالميــاً رئيســياً لخدمــة أســواق الــ�ش

ي تفعيــل 
ي تتطلــع دائمــاً للمســتقبل �ف

اف وتوجيــه قيــادة المملكــة الحكيمــة الــ�ت ي طــورت بــإ�ش
وتســاهم البنيــة التحتيــة القائمــة، والــ�ت

ي خدمــة هــذه الأســواق.
ذلــك �ف

طــار، وبنــاء عــىل الحجــم المحــىلي لقتصــاد المملكــة -أكــ�ب أســواق منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي، وأحــد أهــم  ي هــذا الإ
و�ف

نامــج إىل العمــل عــىل عــدة محــاور: ق الأوســط وشــمال إفريقيــا-، يتطلــع ال�ب ي منطقــة الــ�ش
الأســواق الســتهالكية �ف

تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وجودتها و�عتها.	 
ف جودة البنية التحتية، ورفع طاقتها الستيعابية.	  تحس�ي
ف مختلــف شــبكات النمــاط المحليــة، واســتحداث شــبكات ربــط إقليميــة 	  خفــض تكلفــة الشــحن مــن خــالل تطويــر الربــط بــ�ي

تنافســية. 
رفع دقة توقيت شحن واستالم البضائع.	 
مداد وأتمتة العمليات.	  تعزيز التقىصي والتتبع للشحنات والبضائع لسالسل الإ
ــر وإعــادة 	  ــة التصدي ي تدعــم خطــط النمــو الصناعــي، وحرك

ــ�ت ــع عــ�ب الحــدود، وال ــة البضائ تســهيل إجــراءات الفســح وحرك
التصديــر، ورفــع كفــاءة حركــة التوزيــع المحــىلي بمــا يتيــح توصيــل الســلع بتكلفــة تنافســية، الأمــر الــذي يحقــق الســتفادة مــن 

ف للمملكــة العربيــة الســعودية. ي الممــ�ي
الموقــع الجغــرا�ف

، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.	  ي
تعزيز حوكمة ولوائح القطاع اللوجس�ت

: وقد قام قطاع الخدمات اللوجستية بتحديد طموحاته لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي كالتاىلي

ي غرب المملكة عىل البحر الأحمر قادر عىل التعامل مع السفن الضخمة المستقبلية.	 
ي بحري عالمي �ف

بناء مركز لوجس�ت
ي الريــاض، 	 

ي عــدد مــن المناطــق، مثــل: مطــار الملــك خالــد �ف
بنــاء وتطويــر عــدد مــن المنصــات اللوجســتية للشــحن الجــوي �ف

ي جــدة.
ومطــار الملــك عبدالعزيــز �ف

ف جودة الطرق.	  ، عن طريق ن�ش شبكة سكك حديدية، مع تحس�ي تعزيز القدرة عىل الربط المحىلي
ونيــة وأنمــاط التجــارة 	  لك�ت ف التجــارة الإ ي المناطــق اللوجســتية؛ لتمكــ�ي

ف شــبكة متعــددة الوســائط وعاليــة الجــودة �ف إطــالق وتحســ�ي
المســتقبلية الأخرى.

ــة الســتثمار  ي رفــع جاذبي
ــالً �ف نامــج الأخــرى، حيــث سيســاهم مث ف قطاعــات ال�ب ي تمكــ�ي

ســهام �ف ي لالإ
ــع القطــاع اللوجســ�ت ويتطل

ــة( والمعــادن المعالجــة إىل المصاهــر  ــة )المــواد الأولي ، مــن خــالل توفــ�ي حلــول لنقــل الخامــات التعديني ي
ــ�ف ي القطــاع التعدي

�ف
ي 

ي المــدن الصناعيــة بأســعار منافســة وجاذبــة، وذلــك مــن خــالل بنــاء شــبكات طــرق إســفلتية وحديديــة تســاهم �ف
والمصانــع �ف

مــداد. تكامــل بنــاء سالســل الإ



129   |  ���� א����� ���א�� ����� א���א�� א������ 	א�
��א� א��������
    

|
  

 128128   |  ���� א�����

:
Ø
 �א���א

Ø
 ������א

Ø
(6) ��א�� ��א��� ���� א����כ� ��כ�א

� المنصــات . 1
� أنمــاط النقــل المختلفــة، كمــا يوجــد نقــص �� �Ãابــط بــ Î� التكامــل وال

التخطيــط والربــط: توجــد حاليــاً فجــوات ��
� تخطيــط أنمــاط النقــل. �Ãأوضــاع الواجهــات المختلفــة، مــع وجــود فــرص لتحســ � �Ãمتعــددة ا¥¦نمــاط لتحســ

منصــة رقميــة متكاملــة: يمكــن جمــع جميــع المنصــات الرقميــة تحــت منصــة رقميــة لوجســتية موحــدة وشــاملة، ويمكــن لهــذه . 2
المنصــة الموحــدة: خدمــة أنمــاط النقــل المختلفــة والس ســل القيميــة وتوفــ� أفضــل رؤيــة لتتبــع رحلــة المنتــج مــن المصنــع 

إ
 العميــل، مــع إمكانيــة تطويــر بعــض ا¥¦نظمــة الحاليــة.

3 . � �Ãا¥¦صــول اللوجســتية (مثــل: تحســ �
� العديــد مــن العمليــات التشــغيلية �� �Ãالعمليــات وأنمــاط النقــل: هنالــك فرصــة لتحســ

ــذ)، وثمــة فرصــة  � المنافــر عــ ــادة التصدي ــر، وإع اد والتصدي �ــات ا¥ســت ¦ والمطــارات، وأوق �Þالمــوا �
ــع �� ــاء البضائ وقــت بق

� القــارات الثــ ث (بنــاء عــ§  �Ãبــ �
يــة والبحريــة والجويــة؛ نظــراً لمركــز المملكــة الجغــرا�� �� ا¥ســتفادة  مــن الممــرات ال

كذلــك ��
.(TIR للبضائــع �
اتفاقيــة النقــل الــدو

اخيــص والوثائــق: اســتحداث اللوائــح، مثــل: اللوائــح الخاصــة بالمقطــورات ووك ء الشــحن، والتقليــل مــن . 4 Îاللوائــح وال
اخيــص الخدمــات  Îع ومنظــم واحــد ل ÙÚوجــود مــ 
ونيــة، إضافــة إ Îلك اســتخدام الوثائــق الورقيــة والتحــول إ
 ا¥¦نظمــة ا¥¤

ــاً للمســتثمرين. ــون مرجع اللوجســتية يك

� قــدرة المملكــة عــ§ التواصــل بشــكل مســتمر مــع المؤسســات العالميــة المســؤولة عن . 5 �Ãة لتحســ �التواصــل: هنالــك فرصــة كبــ
)، وفرصــة  �
التصنيفــات والتقييــم فيمــا يتعلــق بالخدمــات اللوجســتية (مثــل: المنتــدى ا¥قتصــادي العالمــي، والبنــك الــدو

. �
ÎÏالقطــاع اللوجســ �

� وعــي المســتثمرين حــول الفــرص ا¥ســتثمارية �� �Ãة لتحســ �كبــ

6 . �
ــات اللوجســتية �� ــدورات المتخصصــة بالخدم ــة اللوجســتية وال � المؤسســات التعليمي

�� �ــ ــص الكب ــة: النق ي ÙÚــدرات الب الق
ــة. النظــام التعليمــي بالمملك
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א����

א������ �א����

 ���כא �
	
����������������

א�����א� 
�א� א�	�����

א���א�� 
�א���א��� 

�א���א��

א���א �

א���א� 
א������

���א�� ����� א���א�� א������ 	א�
��א� א��������
    

|
  

 129

Ðא����

 • �ــ ــركاب ع ــع عــدد ال ــة قياســية، ورف ــون حاوي ــارب 40 ملي ــا يق ــة إ
 م ¦ المملك �Þــوا � مــ ــة ع ــع المتناول ــع حجــم البضائ رف

ــز  ــة المملكــة كمرك � ترســيخ مكان
ــول عــام 2030، ممــا يســاهم �� ــون مســافر بحل ــا يقــارب 330 ملي مطــارات المملكــة إ
 م

ــة). ــات المقدم ــة وجــودة الخدم ــع المناول ــدد البضائ ــث ع ــن حي ــاً (م ــز ا¥¦ول إقليمّي ــا المرك � كونه
ــي، و�� � عالم

ÎÏلوجســ

ة بحلول عام 2030.•  Ùåدرجة 4.01، بما يعادل المرتبة العا 
� إ
ÎÏا¥¦داء اللوجس Ùåمؤ �

وصول المملكة ��

ــة •  ــع المتناول ــركاب ¥ســتيعاب رفــع حجــم البضائ ــع وال ــة نقــل البضائ ــم، وخفــض تكلف ــة والعال � المملك �Ãــ ــط ب اب Îرفــع ال

ــركاب. وعــدد ال
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المنصات اللوجستية 
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أبرز مبادرات محفظة قطاع الخدمات اللوجستية

األثر المتوقع نطاق عمل المبادرةاسم المبادرة

أ  جذب السفن إىل الموا�ف
السعودية من خالل توف�ي 

الخدمات المضافة

إنشاء منصة عائمة بالقرب من ميناء ينبع الصناعي لتنفيذ عمليات 
نقل المنتجات النفطية من السفن العمالقة إىل سفن أصغر 

حجماً، وتوريد المعدات البحرية الالزمة لتشغيل المنصة وتنفيذ 
ي المنطقة، وإعداد 

العمليات، مع الحفاظ عىل البيئة البحرية �ف
ويد السفن بالوقود بالقرب من خطوط  ف دراسة إنشاء مركز رائد ل�ت

مرور السفن، مما يشجع عىل تزايد الحركة المالحية، وزيادة 
يرادات، وتسويق المملكة كمركز عالمي لتموين السفن. الإ

	 جذب المزيد من الخطوط المالحية وأعمال 
المسافنة.

	 زيادة العوائد غ�ي النفطية من خالل تقديم 
كات المحلية  خدمة نقل المشتقات النفطية لل�ش

والعالمية.
	 زيادة بضائع إعادة التصدير.

ي طرق التجارة 
أ السعودية �ف 	 تعزيز دور الموا�ف

البحرية العالمية.
أ المملكة من  	 زيادة الحصة السوقية لموا�ف

قليمية. المسافنة الإ

تنفيذ المشاريع التوسعية 
ي التجارة 

لمواكبة النمو �ف
والقتصاد والمحافظة عىل 

الأصول

ف جودة البنية التحتية، وتعميق القنوات المالحية، وزيادة  تحس�ي
أ والجسور  الطاقة الستيعابية، وإنشاء وتجديد طرق الموا�ف

ي تقدم الخدمات 
والبوابات، وإنشاء مباٍن مطورة للجهات ال�ت

، )إدارة الميناء، والجمارك، وحرس الحدود(، وتوف�ي  أ ي الموا�ف
�ف

ف  ، وإنشاء وتحس�ي أ ي الموا�ف
محطات لتوليد الكهرباء الالزمة �ف

المناطق الخلفية )الخدمات المساندة(، وإنشاء وتطوير خدمات 
أ )كهرباء،  أ السعودية لأعمال الموا�ف ي الموا�ف

المرافق المطورة �ف
وتكييف، و�ف صحي، وإنارة، وأنظمة مكافحة الحريق(، 

، واستقطاب الخطوط المالحية،  أ لتسهيل وت�يع عمليات الموا�ف
ف وت�يع  وزيادة تدفق الشاحنات، وتخفيف الزدحام، وتحس�ي

حركة تدفق البضائع.

	 زيادة مؤ�ش اتصال شبكة المالحة مع خطوط 
المالحة العالمية.

. أ 	 رفع معدل استخدام الموا�ف
أ السعودية. 	 زيادة القدرة التنافسية للموا�ف
قليمي والدوىلي من خالل  ف الربط الإ 	 تحس�ي

ف البنية التحتية لمواكبة النمو تجه�ي
	 زيادة قابلية استقبال السفن ذات الأحجام 

ة لتنشيط حركة المسافنة. الكب�ي
	 وزيادة الخدمات المساندة )طرق، ومرافق، 

وكهرباء( للساحات والأرصفة.

إعادة تنظيم المؤسسة 
العامة للخطوط الحديدية 

كة السعودية  وال�ش
ي كيان 

للخطوط الحديدية �ف
واحد وتحديد النموذج 
التشغيىلي الأمثل لهذا 

الكيان

كة السعودية للخطوط الحديدية،  ي ال�ش
إحداث نقلة نوعية �ف

ف المؤسسي والفعال بها، وذلك من خالل دراسة  وزيادة التمي�ي
القدرة التكاملية للمنظومة ودمج المؤسسة العامة للخطوط 

كة السعودية للخطوط الحديدية. الحديدية مع ال�ش

ف أداء الجهات الحكومية من خالل إعادة  	 تحس�ي
كة السعودية للخطوط الحديدة  تنظيم ال�ش

ي كيان 
والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية �ف

واحد يُع�ف بهذه الصناعة.

اد  تطوير عملية الست�ي
والتصدير

اد والتصدير وخفض وقت الفسح  ف إجراءات الست�ي تحس�ي
اد والتصدير، بما يضمن: تحقيق تنافسية الوقت، وأن  لالست�ي

تكون المملكة منصة لوجستية عالمية.

اد البضائع وتصديرها. 	 تقليل وقت وتكلفة است�ي
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جذب الخطوط المالحية 
أ السعودية لتنمية  إىل الموا�ف

عمليات المسافنة وإعادة 
التصدير

أ السعودية لجذب خطوط  اتيجية لتسويق الموا�ف تطوير اس�ت
المالحة، من خالل تطوير برامج مخصصة لجذب مزيد من 
خطوط المالحة، وتشغيل وتفعيل خطوط ومسارات جديدة 

قليمية والعالمية وأعمال  أ الإ وزيادة النتشار والربط مع الموا�ف
عالمية والدعائية والعالقات العامة  المسافنة، وتنفيذ الحمالت الإ

ف الصورة الذهنية لالأعمال  للخطوط المالحية والمستثمرين لتحس�ي
ي تشمل: تفعيل الحضور، وإقامة 

أ عالمياً، وال�ت ي الموا�ف
المقدمة �ف

، وقطاع  ي
ي المنتديات العالمية بالقطاع اللوجس�ت

وتقديم الرعاية �ف
ى خطوط  النقل البحري بشكل خاص، وتنظيم زيارات دورية لك�ب

ي الدوريات العالمية 
اك �ف المالحة والمستثمرين الأجانب، والش�ت

أ  ذات العالقة لتقديم محتوى دوري بالتطورات المحلية للموا�ف
 .)lloyds list drewry :السعودية )مثل

أ السعودية. ف الصورة الذهنية للموا�ف 	 تحس�ي
	 جذب الخطوط المالحية لزيادة أعمال 

المسافنة.

النافذة اللوجستية 
الموحدة

ي التصنيف 
تحديد مرجعية أنشطة النقل والتخزين الواردة �ف

ف الجهات  ي لالأنشطة القتصادية، وحل تباين المرجعيات ب�ي
الوط�ف

الحكومية من خالل: عمل تقرير للمقارنة المعيارية والدروس 
المستفادة لتوحيد أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، 
وأنشطة اقتصادية مصنفة ضمن فئات محددة تغطي احتياجات 

اطات الرخص  المستثمرين اللوجستية، ودراسة متطلبات واش�ت
، وتحديد  ي

اللوجستية، وإنشاء نموذج حوكمة للقطاع اللوجس�ت
، وإنشاء وتفعيل منصة لوجستية رقمية  ي

رحلة المستثمر اللوجس�ت
ف العربية  اخيص، وإنشاء دليل المستثمر باللغت�ي موحدة لل�ت

ية. ف نجل�ي والإ

ف  اخيص، وتحس�ي ف آلية الحصول عىل ال�ت 	 تحس�ي
، مما  ي

ي القطاع اللوجس�ت
تجربة المستثمر �ف

: رفع كفاءة هذا القطاع، وتوف�ي بيئة  ي
يساهم �ف

جاذبة له، وهو ما يدعم تحقيق أحد أهداف 
ف الربط  رؤية المملكة 2030، وهو هدف: )تحس�ي

قليمي والدوىلي لشبكات التجارة  المحىلي والإ
والنقل(.

رفع الطاقة الستيعابية 
ي سكة 

لقطارات الشحن �ف
حديد )الشمال الجنوب(

رفع الطاقة الستيعابية لخط السكك الحديدية، من خالل إنشاء 
شارات  ي مدينة سدير، وتطوير نظام الإ

محطة وقوف للقطار �ف
والتصالت لسكة وعد الشمال وسكة حديد الجبيل وسكة رأس 

الخ�ي الجديدة والقديمة وسكة منشآت رأس الخ�ي الإضافية وسكة 
حديد الجبيل إىل الدمام وسكة حديد الجبيل الصناعية الداخلية 

ي 
كة صدراة �ف ف قاطرات ومقطورات ل�ش )الأجزاء المتأثرة(، وتأم�ي

الجبيل، وذلك لرفع الطاقة الستيعابية لقطارات الشحن.

	 رفع الطاقة الستيعابية لقطار الشحن.

تحديث الخطة الشاملة 
للخطوط الحديدية

مراجعة وتحديث الخطة الشاملة للخطوط الحديدية          
)2016 - 2030(، حيث سيتم تطوير شبكة الخطوط الحديدية 

ي المملكة، ومراجعة أولوية تنفيذ المسارات بناء 
للركاب والبضائع �ف

عىل عدة معاي�ي اقتصادية واجتماعية وبيئية.

قليمي والدوىلي  ف الربط المحىلي والإ 	 تحس�ي
لشبكات التجارة والنقل للركاب والبضائع.

	 تعزيز الربط السك�ي لمناطق المملكة الصناعية 
والقتصادية والمدن المختلفة ومناطق الجذب 

الرئيسية ودول الجوار.
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لئحة وسطاء الشحن 
البحري

استحداث لئحة لتنظيم نشاط وسطاء الشحن البحري تسهم 
ي النقل البحري، وتتواءم مع 

ي تقديم خدمات ذات كفاءة �ف
�ف

متطلبات جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ي مجال الخدمات 
	 جذب الستثمارت �ف

اخيص لذلك،  اللوجستية، ع�ب استحداث ال�ت
ي 

وإيجاد الالئحة المنظمة لها؛ نظراً لأهميتها �ف
جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

لئحة مزاولة أعمال النقل 
البحري

تحديث لئحة أعمال النقل البحري، وتخصيص طبيعة الأنشطة 
اطات الالزمة لكل نشاط، مع ح�ها  المرخص لها، وتحديد الش�ت

ي الخدمات اللوجستية .
ي 5 أنشطة تصب طبيعتها �ف

�ف

	 تنظيم كافة أنشطة النقل البحري وتسهيل 
: زيادة  الإجراءات والخدمات البحرية، وبالتاىلي

عدد السفن المرخصة لمزاولة أعمال النقل 
البحري. 

يعات الحركة  ف ت�ش تحس�ي
أ ي الموا�ف

التجارية �ف
مداد  ي زيادة سالسة الإ

أ المملكة، والمساهمة �ف تعزيز تنافسية موا�ف
وزيادة العمليات اللوجستية، وت�يع إجراءات الحركة التجارية 

، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات العبور والتفتيش  أ للموا�ف
والسماح بالستعانة بالقطاع الخاص للقيام بالمهام المتعلقة 

أ البحرية تحت المظلة التنظيمية للهيئة العامة  بأمن الموا�ف
، بعد تعديل نظام أمن الحدود ولئحته التنفيذية.  أ للموا�ف

ي الميناء.
	 تسهيل الحركة التجارية �ف

	 تعزيز مكانة المملكة لوجستياً.
ف المستثمر وتقليل  أ لتحف�ي 	 زيادة جاذبية الموا�ف

رحلته الإجرائية.
أ السعودية مع مثيالتها  	 تعزيز تنافسية الموا�ف

عالمياً. 

تطوير المخطط الرئيسي 
للمنصات اللوجستية

ي شبكة المنصات 
ورية لالستثمار �ف ف البنية التحتية ال�ف تحس�ي

ي تعزيز التدفق الفعال 
ي من شانها المساعدة �ف

اللوجستية، وال�ت
للبضائع الواردة والصادرة والمارة ع�ب المملكة، فهي مبادرة تتعلق 

ورة العمل عن كثب  بكل من البنية التحتية والخدمات، مع �ف
مع القطاع الخاص لتحديث وتطوير قدرات المنصات اللوجستية 

بالمملكة، وذلك من خالل: دراسة جدوى تفصيلية لتنفيذ 
المنصات اللوجستية ذات الأولوية.

	 تفعيل مستهدفات المنصات اللوجستية، من 
خالل مخطط رئيسي وخارطة طريق لتنفيذها 
بالمواءمة مع جميع الجهات ذات العالقة بما 

يضمن تحقيق المستهدف.

إعادة تشكيل شبكة 
التصال الجوية الدولية 

ي المملكة لدعم 
والمحلية �ف

التنمية القتصادية عىل 
نطاق أوسع

ان  كات الط�ي دراسة التفاقيات الثنائية وتحديثها وتفعيلها مع �ش
المحلية ووضع خطط تفصيلية لشبكة خطوط الربط الدولية 

وربطها بأهم المراكز المحلية والدولية لتعزيز كثافة النقل 
المحلية والقدرة الستيعابية لمشغىلي النقل، وتدفق البضائع 
والأفراد، وذلك من خالل دراسة التفاقيات الثنائية وتحديثها 

ان المحلية والخطط التفصيلية لشبكة  كات الط�ي وتفعيلها مع �ش
ان، وربطها بأهم المراكز المحلية  الربط الدولية لخطوط الط�ي

والدولية.

	 زيادة أعداد المسافرين.
	 زيادة حجم الشحن.

ان للمستثمرين. 	 زيادة جاذبية قطاع الط�ي

اتيجية القطاع البحري ي المملكة بالتنسيق مع اس�ت
اتيجية شاملة للقطاع البحري �ف إعداد اس�ت

الجهات ذات العالقة، وذلك من خالل: وضع خطة شاملة تشمل 
ود  ف يعات وآليات التمويل والتموين وال�ت عىل لوائح وأنظمة وت�ش

بالوقود لأعمال النقل البحري، بالإضافة إىل تصنيع وبناء السفن، 
ي وضع رؤية مستقبلّية مدروسة بعناية للقطاع، ومما 

مما يساهم �ف
يُعزز من القدرة التنافسية الدولية، ورفع مكانة المملكة كمركز 

ي عالمي.
لوجس�ت

	 وضع رؤية مستقبلّية مدروسة بعناية للقطاع، 
وخلق بيئة جاذبة لمشغىلي السفن للقيام بهذه 

ي المياه 
أ السعودية أو �ف ي الموا�ف

العمليات �ف
: زيادة الكثافة  قليمية السعودية، وبالتاىلي الإ

أ السعودية. ي الموا�ف
لعمليات مناولة البضائع �ف
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ي 
ف تجربة المستفيد �ف تحس�ي

اد والتصدير منظومة الست�ي
ونية الموحدة،  لك�ت اد والتصدير الإ دعم وتفعيل منظومة الست�ي
وذلك عن طريق تقليل سلسة الإجراءات، وت�يع عملية الفسح 
اد والتصدير وجعل المملكة مركزاً  بما يحقق سهولة حركة الست�ي

ف  ي ب�ي
لوجستياً عالمياً، وذلك من خالل: استكمال الربط التق�ف

اد  منصة فسح والجهات الحكومية ذات العالقة بمنظومة الست�ي
كة السعودية لتبادل  ونية الموحدة ع�ب ال�ش لك�ت والتصدير الإ
ونياً )تبادل(، وتخفيض عدد البنود المقيدة  المعلومات إلك�ت
ي 

اد بأك�ش من 22%، وأك�ش من 15% للبنود المقيدة �ف لالست�ي
التصدير.

	 تنظيم إجراءات الفسح وتعزيز الأتمتة.
ي المنفذ.

	 تسهيل الحركة التجارية �ف
ي 

اد والتصدير �ف 	 ت�يع وتسهيل حركة الست�ي
المنافذ.

إجراء دراسة أولية لتطبيق 
ي 

تقنية الهاي�ب لووب �ف
المملكة

دراسة أولية لتحديد وتحليل واختيار أفضل سيناريوهات لتطبيق 
ي المملكة من الناحية الفنية 

تقنية الهاي�ب لووب )Hyper loop( �ف
والمالية.

	 إدخال تقنية نقل جديدة و�يعة، تكفل �عة 
ي المملكة.

تدفق البضائع والأفراد �ف
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نامج.	  ي قطاعات ال�ب
قدرات محلية رائدة تُحقق أعىل مساهمة لعنا� المحتوى المحىلي �ف

يات 	  ي المشــ�ت
ف �ف ف ومقدمــي الخدمــات المحليــ�ي تعظيــم القيمــة المضافــة لالقتصــاد، مــن خــالل رفــع نســبة مســاهمة المصنعــ�ي

ف  ي، وجــذب الســتثمارات لتوطــ�ي ي القطــاع، وتنميــة رأس المــال البــ�ش
كات العاملــة �ف والنفقــات الرأســمالية والتشــغيلية للــ�ش

ي القطــاع. 
الصناعــات �ف

ي القــوى العاملــة والســلع والخدمــات والأصــول 
تعزيــز المكانــة القتصاديــة للمملكــة مــن خــالل زيــادة مشــاركة العنــ� المحــىلي �ف

والتقنيــة، وذلــك بهــدف: تعظيــم الأثــر، وتحقيــق اقتصــاد مزدهــر متنــوع.

الطموح

التطلعات

المحىلي  المحتوى  هيئة  تأسست  وبالتاىلي   ، المحىلي بالمحتوى  يتعلق  فيما  اقتصادي  تحّول  إحداث   2030 المملكة  رؤية  تتطلب 

ي هذا المجال، وتم العمل عىل تطوير إطار عام للهيئة يكون فيه الطلب عىل المحتوى 
ة التحول �ف يات الحكومية لقيادة مس�ي والمش�ت

ائح القتصادية من القطاع العام والخاص والأفراد، سعياً إىل  ة أساسية، وذلك بتطوير نهج شامل يستهدف جميع ال�ش ف المحىلي رك�ي

ي المنظومة القتصادية لخلق بيئة جاذبة 
تشجيع الطلب المحىلي عىل السلع والخدمات المحلية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى �ف

، وحزم دعم مخصصة. ف من خالل: سياسات وأنظمة تُع�ف بتعظيم المحتوى المحىلي ف المحلي�ي للمصّنع�ي

ي هذا المحور:
ومن أبرز ما تم �ف

، وتطوير منهجية لقياس نسبة مساهمة المحتوى المحىلي 	  ي
وضع تعريف موحد للمحتوى المحىلي عىل مستوى القتصاد الوط�ف

كات والعقود. ي ال�ش
�ف

كات المدرجة بالسوق 	  ة والمتوسطة المحلية وال�ش موافقة مجلس الوزراء عىل لئحة تفضيل المحتوى المحىلي والمنشآت الصغ�ي

يات. ي الأعمال والمش�ت
المالية �ف

يات 	  ك�ب عضويته  ي 
�ف يضم  والذي  عنه،  المنبثق  المحىلي  المحتوى  تنسيق  ومجلس  المحىلي  المحتوى  اكات  �ش مبادرة  إطالق 

كات الوطنية والحكومية )ذات العالقة(. ال�ش

ي 	 
إطالق النسخة الأوىل من سياسة المحتوى المحىلي لتجمعات الآلت والمعدات وذلك بهدف تعزيز مساهمة المنتج المحىلي �ف

هذه الصناعة الواعدة.

ي هذه الصناعة.	 
ف �ف اكتمال سياسة المحتوى المحىلي لقطاع الأدوية بهدف رفع مستوى التوط�ي

ما تم عمله
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تأهيل المنشآت 
ة  الصناعية الصغ�ي

والمتوسطة

ي القطاع العام والخاص 
ائية �ف توحيد عملية التأهيل الخاصة بالفرص ال�ش

ة والمتوسطة المؤهلة للوصول للفرص  للتسهيل عىل المنشآت الصغ�ي
كات والقطاع العام بما يزيد عدد المنشآت  ى ال�ش ائية لدى ك�ب ال�ش

ي تصل لذلك، وتوقيع
ة والمتوسطة ال�ت الصغ�ي

كات الخاصة والقطاع العام لستخدام  ى ال�ش عدد من التفاقيات مع ك�ب
ة والمتوسطة المؤهلة  المنصة وذلك لتسهيل وصولها للمنشآت الصغ�ي

ونية )منصة جدير(. عن طريق منصة إلك�ت

كات  ي ال�ش
ف برامج المحتوى المحىلي �ف  	 تمك�ي

ف  ي توط�ي
ى من تحقيق مستهدفتها �ف الك�ب

ة  يات من خالل المنشآت الصغ�ي المش�ت
ي 

والمتوسطة لرفع نسبة المحتوى المحىلي �ف
قطاع النفط والغاز والقطاعات غ�ي النفطية.

ف  ف القطاع العام من تحقيق توط�ي 	 تمك�ي
ة  يات من خالل المنشآت الصغ�ي المش�ت

والمتوسطة
كات  ى ال�ش 	 رفع نسبة المحتوى المحىلي لدى ك�ب

والقطاعات العامة من خالل المنشآت.

زيادة المحتوى 
ي القتصاد 

المحىلي �ف
السعودي

ي من خالل 
ي القتصاد الوط�ف

زيادة نسبة مساهمة المحتوى المحىلي �ف
ي 

يات الحكومية والقطاع الخاص، والستفادة من الفرص المتاحة �ف المش�ت
اتيجية )قطاع التشييد والبناء، وقطاع الصناعة، وقطاع  القطاعات الس�ت

الطاقة والمرافق، والرعاية الصحية والمواد الصيدلنية، وقطاع التصالت 
ها من  وتقنية المعلومات، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وغ�ي

القطاعات الواعدة(، وذلك من خالل تأسيس جهة مسؤولة عن المحتوى 
المحىلي وتفعليها، واعتماد آلية لحساب المحتوى المحىلي عىل مستوى 

ي نظام المنافسات 
، وإدراج متطلبات المحتوى المحىلي �ف القتصاد الكىلي

يات الحكومية، وتنسيق مجلس يُع�ف بالمحتوى المحىلي بمشاركة  والمش�ت
ي 

القطاع الخاص، وإطالق لئحة تفضيل المحتوى المحىلي وتطبيقها �ف
ونية ترتبط مع منصة  اء الحكومي ع�ب إنشاء بوابة إلك�ت إجراءات عملية ال�ش
اعتماد، وتدريب موظفي الجهات الحكومية عىل لئحة التفضيل، وتحديد 

ي تلك الجهات.
سفراء للمحتوى المحىلي �ف

	 زيادة المحتوى المحىلي إىل 1240 مليار ريال 
ي 2025.

سعودي �ف
	 وضع مستهدفات المحتوى المحىلي من 

ي 
خالل وضع مستهدفات المحتوى المحىلي �ف
يات الحكومية وتفعيل آلية تفضيل  المش�ت

ي نظام المنافسات 
المحتوى المحىلي �ف

يات الحكومية بالتنسيق مع الجهات  والمش�ت
الحكومية.

	 وجود تعريف موحد للمحتوى المحىلي عىل 
. ي

مستوى القتصاد الوط�ف
ي القطاعات 

	 تنمية المحتوى المحىلي �ف
اتيجية اعتماداً عىل المنهجية القائمة عىل  الس�ت

نفاق. الإ

فرص المحتوى 
يات  ي مش�ت

المحىلي �ف
وخدمات التصالت 

وتقنية المعلومات

 تحديد فرص المحتوى المحىلي عن طريق دراسة طبيعة السلع 
ي تقع ضمن 

اؤها من قبل الجهات الحكومية وال�ت ي يتم �ش
والخدمات ال�ت

قطاع التصالت وتقنية المعلومات، وذلك بالتعاون مع وزارة التصالت 
ونية الحكومية )ي�(، ومركز  لك�ت وتقنية المعلومات، وبرنامج التعامالت الإ

نفاق، والجهات الحكومية ذات العالقة. تحقيق كفاءة الإ

نفاق عىل السلع   	 الستفادة من تحليل الإ
ي قطاع التصالت وتقنية 

والخدمات �ف
. ي تحديد فرص المحتوى المحىلي

المعلومات �ف

تطوير وإطالق جائزة 

المحتوى المحىلي
كات عىل وجه خاص  ف العام والخاص والموردين وال�ش ف القطاع�ي  تحف�ي
ي تنفيذ 

ي مختلف القطاعات وتطوير أدائها �ف
لزيادة المحتوى المحىلي �ف

العقود والمشاريع، وتشمل المبادرة: تحديد معاي�ي فنية وآليات لتصنيف 
ة منحها لكل مسار،  مسارات الجائزة، وتحديد نوعية وطبيعة الجائزة ووت�ي

عالن من خاللها عن  ي سيتم الإ
بالإضافة إىل تحديد القنوات الرسمية ال�ت

كات مختارة. المبادرة والنتهاء من إعداد نسخة تجريبية مع �ش

ي مختلف 
	 زيادة نسبة المحتوى المحىلي �ف

القطاعات غ�ي النفطية، من خالل تفاعل القطاع 
الخاص مع المبادرة وحرصه عىل تدعيم عنا� 

. المحتوى المحىلي
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محور الثورة الصناعية الرابعة

ما هي الثورة الصناعية الرابعة؟
ــال إىل  نتق ــة، والإ ــات المتقدم ف التقني ــ�ي ــل ب ــك بالتكام ــل، وذل ــات العم ــات ومنهجي ي سياس

ــول �ف ــة تح ــة الرابع ــورة الصناعي الث
ــة والتنافســية. نتاجي ــد الإ ــتية، ويزي ــال اللوجس ي الأعم

ــة �ف ــق السالس ــا يحق ــة، بم ــاء ذكي ــبكات كهرب ــع ومناجــم وش مصان

~ 1760s~ 1970s ~ 1870s

~2010s
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ي 
كاء �ف ي المنظومــة الرقميــة مــع الــ�ش

تركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة عــىل: التحــول الرقمــي الشــامل لكافــة الأصــول الماديــة، والتكامــل �ف
ي تنــ�ش 

ــ�ت ــة الرابعــة وال ــورة الصناعي ي تنشــدها الث
ــ�ت ــات بسالســة يعــزز المكاســب ال ــل وإيصــال البيان ــد وتحلي سلســلة القيمــة. وإن تولي

ة مــن التقنيــات الحديثــة لخلــق القيمــة، ونــرى بــأن محــركات الثــورة الصناعيــة الرابعــة هــي: مجموعــة كبــ�ي

التحول الرقمي والتكامل لسالسل القيمة العمودية والأفقية: 

ي المؤسسات:
ستعمل الثورة الصناعية الرابعة عىل تحويل العمليات وتكاملها رقمياً �ف

وذلــك بشــكل عمــودي: بــدءاً مــن تطويــر المنتجــات والخدمــات، والــذي يشــمل: تحويــل المنتجــات القائمــة إىل منتجــات رقميــة، 	 
وتوســعة المنتجــات الموجــودة، وإيجــاد منتجــات رقميــة جديــدة تُركــز عــىل تقديــم حلــول متكاملــة، ووصــولً إىل عمليــات التصنيــع، 

وتقديــم الخدمــة.

كاء سلســلة القيمــة، 	  وكذلــك بشــكل أفقــي: يمتــد إىل مــا بعــد العمليــات الداخليــة، بــدءاً مــن المزوديــن، ووصــولً إىل العمــالء و�ش
ي 

ف أجهــزة التتبــع، وعمليــات التخطيــط والتنفيــذ المتكامــل، بمــا يقــدم حلــولً متكاملــة �ف ي تتنــوع بــ�ي
ويشــمل: جميــع التقنيــات الــ�ت

ة. ف منظومــة رقميــة ممــ�ي

وتضم الثورة الصناعية الرابعة مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها المتقدمة، وهي:
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تعتمــد الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى الثــورات العلميــة وأحــدث التقنيــات التــي تمنــح الــدول قيمــة 
مضافــة مميــزة:

ترتبط الثورة الصناعية الرابعة بشكل مبا�ش بـ : 

ي عــام 2017م، ثــم 	 
ي عــام 2012م إىل 50 مليــار �ف

البيانــات )عــىل ســبيل المثــال: زاد عــدد أجهــزة الستشــعار مــن 4.2 مليــار �ف
ي عــام 2020م، ومــن المتوقــع زيادتهــا إىل 100 تريليــون بحلــول عــام 2030(.

زادت إىل 1 تريليــون �ف

التصال بالشبكات )سيتم توصيل أك�ش من 50 مليار آلة بالشبكات بحلول عام 2025م(.	 

ائح المعالجات لألف ضعف خالل السبع سنوات السابقة(. 	  القدرة الحاسوبية )تضاعفت لكل مليم�ت مربع ل�ش

ف عامي 2015 َو 2019م(.	  ي عدد الروبوتات الصناعية بنسبة 63% ب�ي
الروبوتات )يقدر النمو �ف

وقــد أسســت هــذه الثــورة لنمــوذج جديــد مــن التقنيــات، مثــل: البيانــات، والتصــال بالشــبكات، والقــدرة الحاســوبية، والــذكاء 
نســان. الصطناعــي، والتحــول مــن الرقميــة إىل المــادة، وتفاعــل الآلــة مــع الإ

ة التنافســية لقطاعاتهــا الحاليــة مــن خــالل  ف ي تركــز عــىل الرتقــاء بالمــ�ي
جــم هــذا النمــوذج الجديــد إىل قيمــة جديــدة للــدول الــ�ت يٌ�ت

ف القطاعــات الجديــدة وتأســيس منظومــة بيئيــة  ة تنافســية لتمكــ�ي ف نتاجيــة وتخفيــض التكاليــف وزيــادة الســالمة وتوفــ�ي مــ�ي زيــادة الإ
لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة

الثورة العلمية

القيمة المقدمة

البيانات والقدرة الحاسوبية 
واالتصال بالشبكات

)البيانات الضخمة، وإنترنت 
األشياء والحوسبة السحابية(

تحليل البيانات والذكاء
)التحول الرقمي، والتحليل 

المتقدم(

تفاعل اآللة مع اإلنسان
)التفاعل باللمس، والواقع 

االفتراضي / الواقع 
المعزز(

إيجاد ميزة تنافسية لتمكين القطاعات 
الجديدة

زيادة الميزة التنافسية للقطاعات 
الحالية 

الصناعيــة  الثــورة  لتقنيــات  بيئيــة  منظومــة  تأســيس 
الرابعــة

التحول من الرقمية إلى 
المادة

)الروبوتات المتقدمة، 
والطباعة ثالثية األبعاد(

01

0203

تقنيات
الثورة 

الصناعية 
الرابعة

50 مليار آلة
سيتم توصيلها 

بالشبكات بحلول عام 
2025م

زاد عدد أجهزة االستشعار 
من 4.2 مليار في عام 2012م
إلى 50 مليار في عام 2025م

تطور القدرة الحاسوبية بـ 
1000 ضعف لكل مليميتر 

من الشرائح خالل الـ 7 
سنوات الماضية

بلغ النمو في عدد 
الروبوتات الصناعية بين 
عامي 2015 َو 2019م:

 %63

االتصال البيانات
بالشبكات

القدرة
الحاسوبية

الروبوتات

سالمةإنتاجية تكلفة
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� المدن المختارة
50 %نسبة جاهزية المدن التحتية التقنية ��

10مجموع المنشآت المستفيدة من محفزات الثورة الصناعية الرابعة
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تطور القدرة الحاسوبية 
ائح  لكل مليمي�ت من ال�ش

1000
Þ�Û%63

النمو في عدد الروبوتات 
الصناعيـة
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كات ومقدمي خدمات من خارج المملكة، •  Ùå §ع �� من ا¥عتماد بشكل كب
�Þالمنظومة البيئية للثورة الصناعية الرابعة تعا

وزيادة تكلفة تطبيق الحلول المتطورة وا¥بتكارات، وضعف خدمات التشغيل والصيانة.

� تقدمها هذه التقنيات.• 
ÎÏالثورة الصناعية الرابعة، والفوائد ال � ّ

�Ïات تب � �� فهم مم
تواجه القطاعات ضعفاً ��

الثورة •  تقنيات  وتطبيق  الرقمي  التحول  ظل   �
�� الرابعة،  الصناعية  الثورة  مجال   �

�� العاملة  القوى  أجور  وارتفاع  ندرة 
 �

� قطاعات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، مما يتطلب إدخال تقنيات حديثة ��
الصناعية الرابعة ��

ات، مما قد يُعيق  �� التكيف بÚعة وسهولة مع التغ �Ãأساليب العمل، وقد يصعب ع§ العامل �هذه القطاعات وتغي
� التقنية من خارج 

اء �� �� هذه التقنيات، وهو ما قد يؤدي إ
 ا¥ستغناء عن بعض الوظائف أو توظيف خ ّ
�Ïأو يؤّخر تب

المملكة.
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أنشــأت مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة مركــز البتــكار للصناعــة الرابعــة، ويحتــوي عــىل عــدد مــن تقنيــات الجيــل 	 
الرابــع للصناعــة، مــن نحــو: معــدات تصنيــع بالتحكــم الرقمــي، ومعــدات هندســة عكســية رقميــة، ومعــدات للواقــع المعــزز، 
ــاة  دارة حي ــدم لإ ي متق ــو�ب ــج حاس نام ــة ل�ب ــاد، بالإضاف ــة الأبع ــة ثالثي ــدات للطباع ــادن، ومع ــّب المع ــة لص ــدات متقدم ومع
نامــج إدارة  ، والتصنيــع الرقمــي، وإدارة الملفــات، وإتاحــة الوصــول ل�ب ، والتحليــل الهنــدسي المنتــج يشــمل: الرســم الهنــدسي
كات الناشــئة، كمــا  ي خدمــات المركــز مــن الــ�ش

ف �ف ك�ي نــت للمشــ�ت ن�ت ــاة المنتــج، وبعــض معــدات التصنيــع عــ�ب شــبكة الإ حي
نــت. ن�ت ي مقــره وعــ�ب شــبكة الإ

امــج المذكــورة �ف يقــدم المركــز دورات تدريبيــة عــىل المعــدات وال�ب

اتيجية عىل التحــول الرقمي 	  اتيجية الوطنيــة للتحــول الرقمــي مــن ِقبــل وحــدة التحــول الرقمــي، حيــث تركــز الســ�ت إطــالق الســ�ت
ي المملكــة بحلــول عــام 2025م، ومــن ضمنهــا: الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ويجــدر بالذكــر -وفقــاً 

للقطاعــات ذات الأولويــة �ف
اتيجية  ي القتصــاد الرقمــي. وتدعــم الســ�ت

اً �ف اتيجية- أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســوف تُحــدث أثــراً كبــ�ي لمــا تضمنتــه الســ�ت
ي القطاعــات، وتوفــ�ي كافــة الدعــم للجهــات التنفيذيــة، 

نامــج وقطاعاتــه، بمــا يضمــن تحقيــق التحــول الرقمــي �ف أهــداف ال�ب
اتيجية مــع أهــداف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية. وتتــواءم أهــداف الســ�ت

قامــت الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )مــدن( مــن خــالل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 	 
ــق وضــع  ــع، عــن طري ــة المصان ــع مســتوى إنتاجي ي تهــدف لرف

ــ�ت ، ال ي
ــة الوطــ�ف نتاجي ــج الإ ــادرة برنام اللوجســتية بإطــالق مب

خطــط التحــول للثــورة الصناعيــة الرابعــة، وقــد ُوقعــت اتفاقيــات عمــل مــع 22 مصنعــاً.

ُوقعــت اتفاقيــة تربــط صنــدوق التنميــة الصناعيــة، والهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )مــدن(، ومدينــة 	 
ف القطــاع الصناعــي مــن التحــول إىل تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، حيــث  الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة؛ لتمكــ�ي

يقــوم الصنــدوق بتمويــل 100 مصنــع نموذجــي للثــورة الصناعيــة الرابعــة. 

ي المــدن الصناعيــة وإيصــال شــبكة الأليــاف الضوئيــة لأكــ�ش 	 
اكتمــال تنفيــذ المرحلــة الأوىل مــن تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة �ف

مــن 1500 مصنــع.

نتاجيــة عــن طريــق 	  ف الإ إطــالق برنامــج »تنافســية« والــذي يتضمــن آليــة تمويــل التحــول الرقمــي الصناعــي ويهــدف إىل تحســ�ي
تمويــل 100 مصنــع نموذجــي للثــورة الصناعيــة الرابعــة.

ف 	  ي خطــوة تهــدف إىل تحفــ�ي
توفــ�ي الممّكنــات الرقميــة المناســبة للمنشــآت الصناعيــة مــن خــالل برنامــج المصــدر المفتــوح �ف

ي القطــاع الصناعــي.
ي خدمــات وحلــول المصــدر المفتــوح �ف

تبــ�ف

ما تم عمله
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التطلعات

ف الثــورة الصناعيــة  نامــج للثــورة الصناعيــة الرابعــة عــىل تطويــر وتمكــ�ي اتيجية ال�ب كز اســ�ت بالنظــر إىل مكانــة المملكــة وطموحهــا، ســ�ت
نــاً لقطاعــات الطاقــة، والتعديــن، والصناعــة، والخدمــات اللوجســتية، وذلــك بهــدف تحقيــق مــا  ي المملكــة لتكــون ُمَمكِّ

الرابعــة �ف
: يىلي

ة التنافسية لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.	  ف زيادة الم�ي

التوسع بسالسل القيمة القائمة، وتطوير سالسل جديدة. 	 

ي مجال الطاقة والغاز الطبيعي ونظام العمل. 	 
تخفيف تأث�ي الإصالحات الرئيسية �ف

تطوير المنظومة البيئية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 	 

إيجاد وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة الوطنية.	 

ف صناعات جديدة ومتقدمة.	  دعم توط�ي

؛  ي وقــت قصــ�ي
ــوذج ناجــح �ف ــاء نم ــة الرابعــة” هــو بن ــورة الصناعي ي الث ّ

ــ�ف ــع تب ــج “ت�ي ــن إطــالق برنام ــسي م وإن الهــدف الرئي
ــادرات، وســيتم التنفيــذ كمــا هــو  ــات، ورســم مســار واضــح لســ�ي عمــل المب ــد الجهــود، ومعرفــة نقــاط القــوة والتحدي لتوحي

: ــاىلي ي الشــكل الت
موضــح �ف
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الطموح

ي الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية؛ لزيادة 
ي وابتكار التقنيات المتقدمة، وخلق فرص واعدة �ف ّ

ي تب�ف
دولة رائدة �ف

نتاج والتنافسية، وتعزيز الستدامة. كفاءة الإ
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أبرز مبادرات محفظة الثورة الصناعية الرابعة

األثر المتوقع نطاق عمل المبادرةاسم المبادرة

تطوير حالت استخدام 
للتقنيات الناشئة

تعريف وتطوير وتنفيذ حالت استخدام )Use Cases( لتقنيات 
نامج  ي قطاعات ال�ب

الثورة الصناعية الرابعة، لتكون قابلة للتطبيق �ف
، وتقديم  ي

ف عىل القطاع الصناعي واللوجس�ت ك�ي الأربعة، مع ال�ت
الدعم الالزم للتطبيق. 

	 تنمية استخدام الثورة الصناعية الرابعة، 
ي تقنياتها.

وزيادة تب�ف
ي تواجه 

	 تذليل العقبات والتحديات ال�ت
ي القطاعات الأربعة.

المنشآت �ف
كات المحلية لتطبيق تقنيات الثورة  	 تنمية ال�ش

الصناعية الرابعة.
ي منتجات وخدمات الثورة الصناعية 

ف وتب�ف 	 تحف�ي
ي توسيع 

الرابعة لدى 50 منشأة، مما سيساهم �ف
ي حالت الستخدام للتقنيات المتقدمة، 

أفق تب�ف
ليخدم ما ل يقل عن 300 منشأة.

مراكز القدرات للثورة 
الصناعية الرابعة

نامج،  ي قطاعات ال�ب
ي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة �ف

ت�يع تب�ف
وذلك ع�ب إنشاء وتشغيل مركز قدرات للثورة الصناعية الرابعة 
ي منطقة الرياض، مما يتيح للمستفيدين من هذه القطاعات 

�ف
ة الالزمة للتعرف عىل هذه التقنيات  الحصول عىل المعرفة والخ�ب
ات لعرض  وكيفية الستفادة منها وتطويرها، ويضم المركز: مخت�ب
التقنيات، وأكاديميات تحول توفر التدريب المتخصص وتقديم 
ات للبحث والتطوير والبتكار، ويتم تقديم  الستشارات، ومخت�ب

ونية. خدمات المركز للفئات المستهدفة عن طريق منصة إلك�ت

ة  كات المنضمَّ 	 رفع كفاءة وإنتاجية ال�ش
لالستفادة من خدمات المركز.

دعم المنشآت بالحلول والخدمات التقنية الممكنة لأعمالها، منصة الممكنات الرقمية
ي تشمل: الرقمنة الأساسية والتحول الرقمي ع�ب منصة رقمية 

وال�ت
ي 

موحدة تُستضاف عىل الحوسبة السحابية المحلية، مما يسهم �ف
، ويرفع كفاءة العمليات  ي الثورة الصناعية الرابعة بشكل مبا�ش

تب�ف
التشغيلية، للخروج بإنشاء منصة رقمية موحدة للثورة الصناعية 

ي تطبيق الرقمنة الأساسية والتحول 
الرابعة، ودعم المنشآت �ف

الرقمي.

ي واستخدام 
	 توف�ي العوامل التمكينية لتب�ف

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
نتاجية وخفض التكاليف بشكل مجٍد ف الإ 	 تحس�ي

ي مجال الممكنات 
كات المحلية �ف 	 تنمية ال�ش

الرقمية الأساسية.
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