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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

خطة التنفيذ | 15

أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة

َ
قطاعات البرنامج ومحوري تركيزه

الحد من التلوث بمختلف أنواعه

أ
ش
المبا�
جن�
جذب االستثمار ال ب ي

يز
توف� معارف نوعية
للمتم�ين ف ي� المجاالت
ي
ذات أ
الولوية

2.4.3

3.6.1

4.1.6

بالضافة لمحوري ي ز
ترك� ممك َن ي ن�
يتكون بال�نامج من  4قطاعات رئيسية ،هي :الطاقة ،والتعدين ،والصناعة ،والخدمات اللوجستية ،إ
للقطاعات أ
المحل ،والثورة الصناعية الرابعة.
الربعة الرئيسية ،وهما :المحتوى
ي
وتتكامل قطاعات ال�نامج الرئيسية أ
الربعة ي ن
بتمك� من المحتوى
المحل والثورة الصناعية الرابعة ُمشكِّلةً محرك نمو القتصاد المملكة
ب
ي
يغ� النفطي ،لتتحول المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

ب� دول مجلس التعاون ضمان المواءمة ي ن
بمس�ة التعاون ي ن
ب� مخرجات التعليم
الدفع ي
واحتياجات سوق العمل
الخليجي

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

3.6.2

4.1.7

2.4.1

حماية وتهيئة المناطق الطبيعية

3.1.1

تسهيل ممارسة أ
العمال

3.1.3

خصخصة خدمات حكومية محددة

3.1.4

تطوير سوق مالية متقدمة

3.1.5

3.1.6

4.1.5

تطوير العالقات االقتصادية إالقليمية

التوسع ف ي� التدريب
ن
لتوف� احتياجات سوق العمل
المه� ي
ي

3.6.3

4.3.1

3.7.1

6.2.1

3.7.2

6.2.2

العالمي� تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة أ
ين
تطوير العالقات االقتصادية مع ش
ال�كاء
العمال

الك�ى لتعزيز ريادتها تعزيز ي ز
ترك� ش
دعم ش
ال�كات بمسؤوليتها االجتماعية
ال�كات الوطنية ب
عالمياً
ّ

ين
ال�كات المحلية الواعدة إىل ش�كات رائدة تعزيز اهتمام ش
تمك� المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع تطوير ش
ال�كات عىل استدامة االقتصاد
ن
وعالمياً
إقليمياً
الوط�
الخاص
ّ
ّ
ي

3.3.2

تنمية االقتصاد الرقمي *

אא

אא

א 

4.1.4

ين
تحس� ترتيب المؤسسات التعليمية

* يركز بال�نامج عىل ي ن
تمك� الثورة الصناعية الرابعة.
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يهدف قطاع الطاقة  ىڡ الرىنامج -من خالل وزارة الطاقة والجهات التنفيذية  ىڡ القطاع -إىل رفع  
المرىات النسبية والتنافسية للمملكة
لتعزيز الريادة العالمية والمحافظة عليها ،حيث تعترى المملكة من أكرى منتجي النفط والغاز  ىڡ العالم  ،
وتتمرى بوفرة مواردها
الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح ،وخصوصاً ىڡ المناطق الساحلية ،وتعتىل المملكة المراكز ¦
الشمىس،
االوىل  ىڡ وفرة ¤االشعاع




كبرى ًة للنمو  ىڡ مجال الكهرباء؛ نظراً
مما يساهم ىڡ إيجاد فرص جديدة ذات قيمة اقتصادية أعىل ،كما يمتلك قطاع الطاقة فرصاً 
والمكانية تصدير الكهرباء إقليمياً بأسعار منافسة.
للزيادة المتوقعة عىل الطلب
المحىل¤ ،

وسوف يجري العمل عىل زيادة الطاقة االنتاجية والتوزيعية للغاز للوصول إىل مزيج الطاقة ¦
االمثل واستبدال الوقود السائل ،وزيادة
¤

باالضافة لرفع
مساهمة مصادر الطاقة المتجددة  ىڡ مزيج الطاقة عن طريق مشاريع نوعية ىڡ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح¤ ،
تنافسية قطاع الطاقة من خالل رفع كفاءة توليد الكهرباء واالستغالل ¦
االمثل للموارد الهيدروكربونية ،مما يساهم  ىڡ تعظيم القيمة
المتحققة من قطاع الطاقة ،وتنوع اقتصاد المملكة.

א א 
المرىات التنافسية ،منها :احتواء باطن ¦

يتمرى قطاع التعدين  ىڡ المملكة بعدد من  
االرض  ىڡ المملكة عىل احتياطات عالية من المعادن
وتمكںى القطاعات ¦
ركرىة ثالثة لالقتصاد السعودي ،ويُعد قطاع التعدين أحد أهم عوامل دعم  
والمواد الخام ،مما يشكل  
االخرى  ىڡ

وتوفرى احتياجات قطاعي الصناعة والطاقة،
الكبرى للسوق
المحىل والعالمي ،
الرىنامج ،حيث سيسهم القطاع ىڡ تغطية االستهالك 

مثل :توفرى مادة السيليكا لصناعات الطاقة المتجددة والمتمثلة ىڡ البوىل سيليكون ،وتوفرى المواد ¦
االولوية كالحديد والنحاس




Í
¦
وغرىها.
وااللمنيوم والمواد الالزمة للصناعات العسكرية وصناعة االالت والمعدات 

الوطىى ،من خالل Îالرى  
كرى عىل جميع مراحل سلسلة القيمة
ويهدف الرىنامج إىل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته  ىڡ االقتصاد

Í
االتية:
الوىل أ
• المرحلة أ
(النشطة التعدينية) :وتشمل :عمليات المسح واالستكشاف بغرض تحديد كميات المعادن ،وعمل دراسات
الجدوى االقتصادية ،وتطوير المناجم ومعالجة المواد الخام.
¦
• المرحلة الثانية (مرحلة الصناعات الوسيطة) :وتشمل :عمليات التكرير والصهر لتصنيع المواد االساسية ،مثل :سبائك
¦
االلمنيوم وكتل الحديد الصلب.
• المرحلة الثالثة (مرحلة الصناعات التحويلية) :وتشمل :تصنيع المنتجات شبه النهائية كصفائح الحديد و ¦
االلمنيوم ،والمنتجات
النهائية ¦
كاالنابيب والقضبان الحديدية.
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א אא
كذلك فإن لدى قطاع الصناعة بالمملكة عدداً من  
المرىات التنافسية ،منها :بنية تحتية صناعية
بمعايرى عالمية  ىڡ عدد من المدن

الخرى والمدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( ،وتوفر
الصناعية كالجبيل وينبع ورأس 
¦
Ù
باالضافة إىل القوة البارزة والمكانة العالمية
الطاقة والمواد االولية بأسعار تنافسية عالمية ،ووجود القدرات البرسية ال َطموحة¤ ،
الرائدة ىڡ صناعات الكيماويات ¦
االساسية والوسيطة.

وتحفرىه بشكل شامل ،من خالل Î

ويهدف الرىنامج إىل تطوير قطاع الصناعة
اسرىاتيجية تكاملية ومبادرات تمكينية تسهم  ىڡ :رفع
كفاءة التصنيع ،وخفض التكاليف ،ورفع التنافسية ،والحماية من ¤االغراق والمنافسة غرى العادلة ،ورفع كفاءة وجودة المنتجات
الوطىى ،وتوفرى الحد ¦
المحلية لتمكينها من تغطية حصة رئيسية من الطلب المتنامي ىڡ السوق المحىل ،وتعزيز ¦

اال دىى من
االمن




¦
الغذاىى والدو ¦اىى ،ودعم الصادرات للمنافسة ىڡ ¦
¦
االسواق ¤االقليمية والعالمية ،و Ù
االمن
استرساف واستغالل االتجاهات المستقبلية



للقطاع ،ويركز القطاع عىل عدد من الصناعات الواعدة ،ومنها) :الصناعات العسكرية ،وصناعـة السـيارات ،والصناعات الغذائية
االسرىاتيجية الوطنية للصناعة ،و Î
وغرىهـا( ،وذلك بما يتفق مع أهداف Î
اسرىاتيجية قطاع الصناعات
والدوائيـة ،واللـوازم الطبيـة ،
العسكرية ،و Î
اسرىاتيجية صندوق االستثمارات العامة.

א א

א א

المرىات التنافسية أيضاً ،وعىل رأسها :الموقع Î
ويمتلك قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة العديد من  
االسرىاتيجي المركزي الذي
¦

المحىل
يربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والذي يتمركز عىل طول أحد أهم طرق التجارة العالمية ىڡ حوض البحر االحمر ،والحجم

القتصاد المملكة كأكرى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأحد أهم ¦
الرسق ¦
االسواق االستهالكية  ىڡ منطقة Ù
االوسط وشمال
إفريقيا ،كما أن الموقع الجغر  اىڡ للمملكة يمكِّ نها من أن تصبح نواة ربط أساسية للخطوط التجارية والمالحية العالمية ،ومركزاً
الرسق ¦
لوجستياً رئيسياً لخدمة أسواق Ù
االوسط وشمال وغرب إفريقيا ومنطقة Ùرسق المتوسط ،ويلعب قطاع الخدمات اللوجستية دوراً
ّ

مهماً  ىڡ تكامل قطاعات الرىنامج  
وتمكںى بعضها البعض ،حيث يسهم ىڡ :رفع جاذبية االستثمار ،وتكامل سالسل ¤االمداد.
ويهدف الرىنامج لتحويل المملكة إىل منصة لوجستية عالمية ،من خالل :تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وجودتها ورسعتها،
وتحسںى جودة البنية التحتية ورفع طاقتها االستيعابية ،وخفض تكلفة الشحن بالربط  

بںى مختلف أنماط الشبكات المحلية،
واستحداث شبكات ربط إقليمية تنافسية ،وتسهيل إجراءات الفسح وحركة البضائع عرى الحدود لدعم خطط النمو الصناعي وحركة
المحىل ،وإتاحة توصيل السلع بتكلفة تنافسية ،وتعزيز حوكمة ولوائح القطاع
التصدير وإعادة التصدير ،ورفع كفاءة حركة التوزيع

Î
اللوجسىى وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
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المحتوى المحلي
ف
يُعد رفع نسبة المحتوى
وغ� النفطية أحد أهم أهداف رؤية المملكة  ،2030حيث يسهم ف ي� تعظيم
المحل ي� القطاعات النفطية ي
ي
االقتصاد ن
الوط� ،وخلق الفرص الوظيفية ،وتطوير القدرات المحلية ،وتعزيز التكامل ي ن
ب� القطاع الحكومي والخاص ،ويسعى برنامج
ي
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إىل رفع نسبة المحتوى
المحل ف ي� قطاعات بال�نامج وجذب االستثمارات إليها بطريقة
ي
مستدامة وتنافسية.
ت
يز
ال� من شأنها خلق بيئة جاذبة للعديد من االستثمارات ،والمساهمة
وتتم� المملكة -بفضل الله -بتوفر العديد من الموارد الطبيعية ي
ال�كات الرائدة ف� القطاع الخاص ذات إالنفاق العال وال�ت
ف ي� رفع نسبة المحتوى المحل ،كما ي ز
تتم� المملكة بوجود العديد من ش
ي
ي
ي ي
المحتوى
نسبة
رفع
إىل
تهدف
بها
بدأت بتطوير مبادرات خاصة
المحل ف ي� مختلف القطاعات ،واالستثمار ف ي� تدريب وتطوير القوى
ي
ف
العاملة السعودية ،ودعم ي ن
وتمك� عمل المرأة ي� عدد من المجاالت.

الثورة الصناعية الرابعة
ف
ت
ن
ال� تشمل :الذكاء
تمثل الثورة الصناعية ال أرابعة تحوال ً ي� سياسات أ ومنهجيات العمل ،وذلك بالتكامل يب� التقنيات المتقدمة ،ي
االصطناعي ،ت
وإن�نت الشياء ،والطباعة ثالثية البعاد ،والروبوتات ،والمصانع والمناجم الذكية ،وشبكات الكهرباء الذكية؛ وذلك
لزيادة إالنتاج والتنافسية ،وتعزيز االستدامة ،وتوسيع سالسل القيمة.
ف
ف
ت
ت
ال� من أهمها :ال�كيبة السكانية واالجتماعية ي� المملكة ،حيث تمثل
وتمتلك المملكة المقومات الالزمة للتنافس ي� هذا القطاع ،و ي
كب�ة من عدد السكان ،ولدى هذه ش
كب� بالتقنيات المتقدمة ،كما تمتلك المملكة
الكب�ة اهتمام ي
ال�يحة ي
ش�يحة الشباب نسبة ي
إمكانيات مالية ممتازة لالستحواذ عىل التقنيات المتقدمة وتوطينها .ويعد الحصول عىل البيانات الصناعية الضخمة وتحقيق
نسبياً نتيجة للتنسيق العال ي ن
التكامل ي ن
ب� التجمعات الصناعية.
ب� المصانع سهالً ّ
ي
ن
ويركز بال�نامج عىل بناء منظومة الثورة
تب� وابتكار التقنيات المتقدمة ،وخلق فرص
الصناعية الرابعة وتطويرها ،بهدف دعم ّ ي
آ
ت
واعدة ف ي� قطاعات بال�نامج ،وذلك من خالل ال ي�:
الت�يعية ،ع� وضع أ
•تهيئة البيئة ش
ال ُ ُطر القانونية الالزمة لتوسعة نطاق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يتواءم مع
ب َْ
تنمية قطاعات بال�نامج.
ف
•تطوير البنية التحتية لتقنيات االتصاالت والرقمنة ،كممكّن رئيس لنمو وانتشار تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ي� مختلف
المجاالت.
ش
•تأهيل الكوادر الب�ية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة؛ إليجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف
ت
ال� سيتم توليدها.
الجديدة ي
أ
أ
ف
ال�كات التقنية المحلية واستقطاب ش
•دعم رواد العمال و ش
ال�كات الجنبية المتخصصة ي� مجال تقنيات الثورة الصناعية
وتوط� مراكز ي ز
ين
للتم� والبحث والتطوير.
الرابعة
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فرص نمو وتنويع اقتصاد المملكة

ت
ال� ي ز
تتم� بها المملكة العربية السعودية ،إذ تمتلك المملكة قدرات استثمارية ضخمة ،وتتيح
بُنيت أهداف بال�نامج عىل مكامن القوة ي
ت
المحلي� و ي ن
ين
ال� ستشكل دعائم جديدة القتصاد المملكة،
فرصاً نوعية للمستثمرين
الدولي� جراء تطوير عدد من القطاعات الواعدة ي
أ
الك�ى.
إ
بالضافة إىل تخصيص بعض الصول المملوكة للدولة ،وإطالق عدد من المشاريع ب
اس�اتيجياً يتوسط العالم ويربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ،كما أن موقعها عىل ث
وتحتل المملكة موقعاً جغرافياً ت
أك� المعابر المائية
أ
ف
أهمية يعطيها ي ز
كب�ة ويجعلها قريبة من السواق ،إذ تعد المملكة بوابة لوجستية عالمية ي� غاية ي ز
التم� يمكن من خاللها
م�ة تنافسية ي
ين
المستهلك�.
الوصول إىل
أ
أ
وإن من مكامن قوة المملكة ت
ال� يسعى بال�نامج لالستفادة منها :امتالكها ل بك� اقتصاد ف ي� منطقة ش
ال�ق الوسط ،حيث بلغ ناتجها
ي
أ
المحل إالجمال ث
ال�ائية المحلية الهائلة لدى ش
أك� من  2.6تريليون ريال ف ي� عام 2020م ،إضافة إىل القوة ش
ال�كات والفراد ،كما أن
ي
أي
حرية تدفق
الموال واستقرار العملة ساهمت ف ي� تعزيز اقتصاد المملكة.
ين
السعودي� تبلغ
وإىل جانب توفر الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتطورة تملك المملكة كفاءات وطنية شابة ،حيث إن  %67من
أعمارهم  34سنة فأقل.
وقد تم بناء ت
اس�اتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة  2030إثر النظر
ف
المقومات الرئيسية ،مثل :زيادة مساهمة
ي� المنهج التاريخي لتطور ونمو قطاعات بال�نامج ،وذلك من خالل االعتماد عىل عدد من ّ
المتغ�ات العالمية ،وتطوير وتعزيز ي ز
م�ات
القطاع الخاص ف ي� نمو قطاعات بال�نامج ،وتحديث التوجيهات السياسية بشكل مرن وفق
ي
تنافسية مستدامة وجديدة.
ويتطلب الوصول إىل هذه المرحلة :البناء عىل مكامن القوة الحالية للمملكة ،واالنطالق لتطوير وتعزيز ي ز
م�ات تنافسية جديدة بشكل
ف
و� هذا السياق تم بناء الركائز ت
لل�نامج.
االس�اتيجية ب
تدريجي كمرحلة انتقالية ،ي
وقد كان التكامل ي ن
ب� قطاعات بال�نامج ف ي� السابق محدوداً نسبياً ،مما أدى إىل عدم استغالل فرص تساهم ف ي� تحقيق قيمة اقتصادية
أ
ف
ت
أعىل للمملكة ،لذا تقوم ت
اس�اتيجية بال�نامج عىل التكامل ي ن
سيأ� إيضاحه ي� هذه
ب� القطاعات ،واالستغالل المثل لمخرجاتها ،كما ي
الخطة.
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جاذبية المملكة العربية السعودية

 ثأك� من  33مليون مستهلك.
 نمو ف ي� الناتججمال الحقيقي
ي
المحل إال ي
بنسبة  %2سنوياً منذ عام 2013م
(معدل نمو سنوي مركب).
أ
جن�
 تدفقات قوية لالستثمار ال ب يش
المبا�.
 حرية تدفق أالموال ،واستقرار العملة.

ش
الع�ين ،ومنطقة
 عضو مجموعةالك�ى.
التجارة الحرة العربية ب
تحسن ف ي� العالم ف ي�
 تحقيق أفضل ّأ
تصنيف (المرأة والعمال التجارية
والقانون) الصادر عن البنك
الدول.
ي
 -بيئة سياسية داعمة.

ين
 الدفع بجهودالتوط� بع� مختلف
القطاعات.
 المشاريع الضخمة (مدينة نيوم،أ
وغ�ها).
البحر الحمر ،ي

 تحقيق المركز ( )26عالمياً ف ي� جودةنظام الرعاية الصحية لعام 2019م ،وفقاً
لمنظمة الصحة العالمية.
 زيادة معدالت مشاركة المرأة (زيادة عددالعامالت ف ي� القطاعات الخاصة بنسبة
 %130ف� ت
الف�ة.)2017- 2013 :
ي
 الدفع بعجلة السياحة ،و تال� ي زك� عىل
تال�فيه.

تحسن ضمن
 تحقيق المملكة أفضل ّش
الدول:
مؤ� أداء البنك
ي
تحسن بـ 30مركزاً ف ي� سنة واحدة ف ي�
• ّ
أ
تقرير ممارسة العمال لعام .2020
تحسن بـ 100مركز ف ي� ش
مؤ� تأسيس
• ّ
ش
ال�كات.
 -مستويات ض�يبية منخفضة.

 وجود ثأك� من  80جامعة وكلية
مستقلة.
  150,000سعودي يدرسون ف ي� الخارج(2018م).
 مجتمع متقدم تقنياً (نسبة مستخدميالهواتف المحمولة  %97ونسبة
مستخدمي إال تن�نت  ،%89وذلك لمن
هم فوق  15سنة).
ين
السعودي�
 قوى عاملة شابة ( %67منتبلغ أعمارهم  34سنة فأقل).

ين
العر�
 تقع المملكة ف ي� قلبالعالم� ب ي
و إالسالمي.
 لديها حدود مع ي ناثن� من أهم طرق
أ
العر�).
الشحن (البحر الحمر ،والخليج ب ي
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استراتيجية تكاملية

إجمــال الناتــج
حــددت رؤيــة المملكــة  2030مســتهدفات طموحــة لتنويــع اقتصــاد المملكــة ،ومــن المتوقــع مضاعفــة نمــو
ي
ـ� غـ يـر النفطــي ف ي� عــام  ،2030ليحقــق بذلــك نم ـواً بوتـ يـرة أرسع ،وهــو مــا يتطلــب نمــو قطاعــات بال�نامــج بوتـ يـرة أرسع
المحـ ي
كذلــك؛ لتحقيــق النمــو المســتدام ،وصــوال ً إىل مســتهدفات رؤيــة المملكــة .2030
ال�نامج عدداً من المبادئ التوجيهية ،وذلك عىل النحو التالي:
وقد اعتمد ب

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

IR

IR

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

التركيز على األنظمة والتشريعات لتحفيز النمو بوتيرة أسرع.

الخدمات اللوجستية

IR

IR

IR

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

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ

IR

IR

:

وتواجــه المملكــة العربيــة الســعودية أوضاعــاً وتوجهــات عالميــة تشــكّل فرصــاً وتحديــات أمــام تحقيــق النمــو االقتصــادي
المتســارع ،منهــا:
•أن زيــادة أهميــة البحــث واالبتــكار و إالنتاجيــة تعــد فرصـاً كبـ يـرة لتعزيــز القــدرة التنافســية ،وال يُعــد ذلــك مــن نقــاط القــوة
لــدى المملكــة حاليـاً.
ف
•مســتقبل التجــارة العالميــة والتغـ يـرات ي� التدفقــات التجاريــة وسالســل التوريــد تتيــح للمملكــة فرصـاً لمواكبتهــا عــى صعيــد
التجــارة الدوليــة ،ممــا ينعكــس أثــره عــى إالنتاجيــة الصناعيــة للمملكــة.
•تقلبــات أســعار النفــط خــال العقــد أ
الخـ يـر تعــزز توجــه المملكــة ف ي� التنــوع االقتصــادي المســتدام وتعظيــم القيمــة مــن
ال ـرث وات الهيدروكربونيــة.

ال�نامج:
المنهج المرجو الستدامة نمو قطاعات ب
ســيتم االنتقــال لمنهــج أك ـرث اســتدامة يســاهم ف ي� تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030ويســتند هــذا المنهــج عــى خلــق عنــارص تمكينيــة
تســاهم ف ي� تحسـ ي ن
ـ� واســتدامة مركــز المملكــة ف ي� عوامــل القــدرة التنافســية بـ ي ن
ـ� الــدول إالقليميــة والعالميــة ،وذلــك عـ بـر:
ف
صغ�ة ومتوسطة منافسة.
1.أن يكون للقطاع الخاص دور قيادي ي� دفع دفة النمو ،وقيام ش�كات ي
متغ�ات المشهد العالمي.
2.أنظمة مرنة تشهد مواكبة ي
ن
ت ز
مب� عىل البحث والتطوير واالبتكار.
3.ال� يك� عىل أالتنافسية و إالنتاجية بشكل ي
توط� الصناعات ت
ال�ائية نحو ي ن
4.االستغالل المثل لقوة المملكة ش
االس�اتيجية.
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بناء عىل ماسبق ،تم بناء الركائز Î
االسرىاتيجية للرىنامج بما يضمن تحقيق مستهدفات الرىنامج:
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ﺗـﻌﻈﻴـــــــــﻢ
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

مــن خالل :تطويــر البيئــة التنظيميــة المســتدامة،
وخفــض تكلفــة العمليــات ،وتحديــد أدوار ومســؤوليات
الجهــات ذات العالقــة ،وإيجــاد 
البــىى التحتيــة
المناســبة لتحقيــق القطاعــات ¦الهدافهــا.

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻳﺎدة
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

¾ ¥אא¾ אאא

توفــرى الكفــاءات والخــرىا ت المنافســة،
مــن خــالل :
ودعــم البحــث والتطويــر واالبتــكار ،وتطبيــق تقنيــات
الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والعمــل عــىل توفـ ـرى المـواد
¦
االوليــة وتصنيعهــا محليــاً ،ممــا يعــزز المحتــوى
المحــىل ،ويرفــع نســبة مشاركـــته ىڡ ¦
االس ـواق المحليــة


والعالميــة.

رﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

مــن خــالل :تطويــر الم ـو  ¦
اىى والمطــارات وشــبكات
النقــل ودعــم العمليــات ،ممــا يخــدم سالســل
¤االمــداد ،ويســهم  ىڡ تســهيل عمليــات النقــل
واالســترىاد والتصديــر والوصــول إىل ¦
االســواق

المســتهدفة.

ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺗـﻌﺰﻳـــــﺰ اﻟـﺘﻜﺎﻣـــــــﻞ
ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد

ﺗﻌﻈﻴـﻢ اﻟﺘـــــــﺮاﺑﻂ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ

 אכא  אÏא Îאא

مــن خــالل :دعــم التكامــل بـ  
ـںى القطاعــات الرئـــيسية
للرىنامــج ،بمــا يخــدم سالســل القيــم ،ويُعظــم
العائــد االقتصــادي ،وذلــك باالرتــكاز عــىل نقــاط القــوة
الموجــودة ،كتوفــر المــوارد االقتصاديــة الكامنــة مــن
طاقــة ومعــادن ومصــادر طاقــة متجــددة.
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اقتصاد متين ونمو مستدام
مـ ّـر اقتصــاد المنطقــة والعالــم خــال جائحــة فـ يـروس كورونــا المســتجد ( )COVID-19بأزمــة غـ يـر مســبوقة أثــرت عــى اقتصــادات
كبــر ،ممــا أدى إىل ركــود اقتصــادي تاريخــي وتوقعــات تب�اجــع نمــو االقتصــاد العالمــي ،ت
ويــأ� هــذا التأثــر
الــدول بشــكل ي
ي
االقتصــادي الكبــر بســبب حــدوث صدمــات اقتصاديــة متوازيــة بنفــس الفـ تـرة ،حيــث شــهدت أسـواق الطاقــة انخفاضـاً كبــراً �ف
ي
ي ي
الطلــب جــراء الحظــر الجـ ئ
ـز�
ـ
ال
و
ـكل ف ي� معظــم البلــدان ،ممــا أدى لوفــرة ف ي� المعــروض وانخفــاض كبـ يـر ف ي� الطلــب تط ّلــب اتخــاذ
ي
ّ
ي
قـرارات تاريخيــة للمحافظــة عــى تـوازن الســوق.
كمــا تســببت هــذه أ
الزمــة ف ي� تعطــل سالســل إالمــداد العالميــة بســبب إغــاق عــدد مــن المصانــع ،واتخــاذ بعــض الــدول
اح�ازيــة ،وعــدم الرغبــة ف� تصديــر الســلع الرئيســية أ
سياســات ت
كالدويــة ،ومحدوديــة التنقــل بـ ي ن
ـ� الــدول ،وارتفــاع الطلــب عــى
ي
المنتجــات والمســتلزمات الطبيــة والم ـواد الغذائيــة.
وقــد قــام ال�نامــج بدراســة أثــر هــذه أ
الزمــة عــى تحقيــق مســتهدفات بال�نامــج ،وتوقــع أي أزمــات مســتقبلية عــى ضــوء ذلــك،
ب
أ
كمــا تــم وضــع أســس للتعامــل مــع الزمــات المســتقبلية وتخفيــف آثارهــا االقتصاديــة بمــا يخــدم قطاعــات بال�نامــج ،ويُــرع
ف
ـا� ،ويحقــق االســتدامة.
التعـ ي
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أسس للتعامل مع األزمات االقتصادية
تسريع تبني الثورة الصناعية
الرابعة
ف
دعــم التحــول
الــذك ي� جميــع قطاعــات
ي
بال�نامــج.

تحسين سالسل اإلمداد
والخدمات اللوجستية
تحس� الربط ي ن
ين
ب� مدن المملكة
وضمان استمرارية إالنتاج ض
المت�ر
من ث
تع� سالسل إالمداد.
تمكين األمــــــن الطبي والدوائي
كب�ة ف ي� القيمة المحلية لمجمعات
تحقيق زيادة ي
التصنيع واالنتقال إىل منتجات ث
أك� تعقيدا ً.

تعــــزيـز األمـــــــن الغــــذائي
ئ
توف�
غذا� إقليمي لضمان ي
تأسيس مركز ي
محلياً.
جميع االحتياجات الغذائية ّ
تعزيز القدرات العسكرية
رفع نسبة ي ن
توط� الصناعات العسكرية.

زيادة موثوقية إمدادات الطاقة
وتحقيق االستدامة

الربط إالقليمي لشبكات الكهرباء
والتحول للشبكة الذكية.
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01

تسريع تبني الثورة الصناعية الرابعة:
تكمــن قــوة ومرونــة االقتصــادات المتقدمــة ف� مواجهــة أ
الزمــات ف ي� قــوة ومرونــة اقتصاداتهــا الرقميــة ،وقــد أحدثــت
ي
جائحــة فـ يـروس كورونــا المســتجد ( )COVID-19تغـ يـراً كبـ يـراً ف ي� أولويــات واسـ تـراتيجية الثــورة الصناعيــة الرابعــة،
ن
وبالتحديــد فيمــا يخــص االعتمــاد عــى القــوى العاملــة وتأثــر سالســل إالمــداد ،ويركــز بال�نامــج عــى زيــادة تبـ ّ ي
ت
ـ� تقلــل مــن االعتمــاد عــى القــوى العاملــة ،مثــل :الرصــد والمراقبــة
الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتطبيقاتهــا الـ ي
عــن بُعــد ،و"الدرونــز" ،وأنظمــة الرؤيــة لمراقبــة الجــودة والصيانــة الوقائيــة ،والواقــع المعــزز؛ وذلــك لتحقيــق
ف
شــى الظــروف ،كمــا يتــم العمــل عــى تطويــر المنظومــة البيئيــة وكفــاءات المســتقبل
اســتمرارية العمــل ي� ت َّ
ف
ـذك ف ي� جميــع قطاعــات
والمحفـزات ،ودعــم االبتــكار ي� التقنيــات المتقدمــة ،وبنــاء بنيــة تحتيــة تدعــم التحــول الـ ي
أ
بال�نامــج ،وهــو مــا ســيدعم القــدرات التحليليــة وتطبيقــات الــذكاء الصناعــي لتطويــر العمليــات بالصــورة المثــل
ف� ظــل أ
الزمــات المســتقبلية.
ي

02

تحسين سالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية:
مــن أســس نجــاح التخطيــط لسالســل إالمــداد :قدرتهــا عــى العمــل المتواصــل ف ي� جميــع الظــروف ،وقــد كشــفت
ف
ت
جائحــة فـ يـروس كورونــا المســتجد ( )COVID-19ضعــف البنيــة
ـ�
التحتيــة لسالســل إالمــداد ي� أغلــب الــدول ،والـ ي
ف
تتطلــب التخطيــط الصحيــح والتخزيــن لكميــات تفــي باالحتيــاج ي� حــال تأخــر إالمــداد أو إعــادة التعبئــة ،وهــو
ت
ـ� يعمــل عليهــا بال�نامــج .ويعمــل بال�نامــج عــى
مــا يوضــح أهميــة العمليــات اللوجســتية وسالســل إالمــداد الـ ي
ف
ـ� الربــط بـ ي ن
تحسـ ي ن
أي
ـ� مــدن المملكــة والمناطــق الصناعيــة والتعدينيــة ،ممــا يســهم -بمشــيئة هللا -ي� تجنــب ِّ
ف
أزمــات مشــابهة ،كمــا تســهم خطــة التنفيــذ ي� ضمــان اســتمرارية إالنتــاج المت ـرض ر مــن تع ـرث سالســل إالمــداد
عــر تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وذلــك مــن خــال :تفعيــل وترســيخ تقنيــة طباعــة ثالثيــة أ
البعــاد لقطــع
ب
أ
أ
ف
ن
الغيــار الحساســة والمهمــة ي� المــن الوطـ ي  ،وتكويــن قاعــدة بيانــات وتصاميــم رقميــة للقطاعــات ذات الولويــة
ف
ئ
ـذا� والــدو ئ يا� والعســكري ،ويؤخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار :جميــع المخاطــر ،وكذلــك خطــط
ي� المملكــة كالقطــاع الغـ ي
ن
ن
ـ� ،ويوفــر فــرص
التصــدي لهــا كزيــادة االعتمــاد عــى المورديــن والمنتجـ يـ� المحليـ يـ� ،ممــا يزيــد مــن الناتــج المحـ ي
وظيفيــة أكـ بـر.

03

تمكين األمن الطبي والدوائي:
أ
أ
ف
ـ� للمملكــة ،ممــا تظهــر
يُعـ ّـد قطــاع الدويــة والمســتلزمات الطبيــة ذا أهميــة كبـ يـرة ي� رفــع مســتوى المــن الطـ ب ي
ـ� مــن خــال جــذب االســتثمارات وضمــان اســتدامتها ،وذلــك
معــه الحاجــة إىل رفــع مســتوى االكتفــاء المحـ ي
ت
ـ�
ـ� ،وإن عــدم وجــود سياســة للمحتــوى المحـ ي
فباالســتفادة مــن المشــريات الحكوميــة فوسياســات المحتــوى المحـ ي
ـ� المحليـ ي ن
ي� فـ تـرة ســابقة أدى إىل عــدم وضــوح ي� :عمليــات الـ شـراء المحليــة وضمــان البيــع للمص ّنعـ ي ن
ـ� وتفضيــل
منتجاتهــم عــى المنتجــات المســتوردة.
وفيمــا يخــص سالســل إالمــداد ،فــإن منتجــات هــذا القطــاع تتطلــب العديــد مــن المصــادر لتوريــد القطــع مــن
فالدويــة تتطلــب مـواد فاعلــة لعمــل تال�كيبــات الطبيــة وإنتــاج أ
مختلــف أنحــاء العالــم ،أ
الدويــة ،ومــن ثــم توفــر
التعليــب والقــدرة عــى توصيــل المنتجــات بشــكل رسيــع ،ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المســتلزمات الطبيــة و أ
الجهــزة
تتطلــب القــدرة عــى الوصــول ألس ـواق ومنتجــات مختلفــة تتفــاوت ف ي� التعقيــد ،مــن صناعــة المنســوجات إىل
صناعــة أجهــزة التنفــس.
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تعزيز األمن الغذائي:

04

يحتــل قطاعــا أ
أ
ف
ئ
ئ
الغذيــة واالسـ ت ز
ـذا� للمملكــة ،ممــا تظهــر معــه
ـ�راع المـ ي
ـا� أهميــة كبـ يـرة ي� رفــع مســتوى المــن الغـ ي
الحاجــة إىل رفــع مســتوى
ـ� ،مــن خــال جــذب االســتثمارات وضمــان اســتدامتها ،وذلــك باالســتفادة
االكتفــاء المحـ ي
أ
ت
ن
وتحســ� سالســل إالمــداد المحليــة و إالقليميــة لضمــان
بالضافــة إىل تعزيــز
مــن
المشــريات الحكوميــة للغذيــة ،إ
ي
توافــر الكميــات الغذائيــة الكافيــة لمواجهــة الظــروف المســتقبلية ،ويعمــل بال�نامــج عــى توفـ يـر تجمعــات متكاملــة
ومتخصصــة للصناعــات الغذائيــة تعــزز مــن سالســل إالمــداد ،كمــا يتــم العمــل عــى تطويــر مفــارخ وطنيــة لدعــم
ـا� وضمــان اســتدامته ،دون االعتمــاد المطلــق عــى اســت�اد ذلــك مــن الــدول أ
ئ
إنتــاج االسـ ت ز
الخــرى.
ي
ـ�راع المـ ي

تعزيز القدرات العسكرية:
ين
توطــ� الصناعــات العســكرية ،ورفــع الجاهزيــة العســكرية ،وتعزيــز االســتقاللية
يســعى بال�نامــج إىل رفــع نســبة
أ
ن
االسـ تـراتيجية والتشــغيل المشـ تـرك بـ يـ� كافــة الجهــات العســكرية والمنيــة ،وتطويــر قطاعــات صناعــات عســكرية محلية
مســتدامة عــن طريــق تطويــر هــذه الصناعــات ف ي� المجــاالت المســتهدفة ،وذلــك ببنــاء سالســل إمدادهــا ،وتوجيــه
عمليــات أ
البحــاث والتطويــر للتقنيــات المســتهدفة ،وتطويــر البنيــة التحتيــة المناســبة.

زيادة موثوقية إمدادات الطاقة وتحقيق االستدامة:
يعمــل بال�نامــج -مــن خــال وزارة الطاقــة والجهــات التنفيذيــة ف ي� قطــاع الطاقــة -عــى زيــادة موثوقيــة واســتدامة
إمــدادات الطاقــة بالربــط إالقليمــي لشــبكات الكهربــاء والتحــول للشــبكات الذكيــة ،وذلــك عــن طريــق إنشــاء أنظمــة
تح ّكــم متقدمــة ،وتركيــب عــدادات ذكيــة ألتمتــة مغذيــات شــبكة التوزيــع ،ممــا يزيــد الموثوقيــة ،ويواكــب الطلــب
المتنامــي بــكل كفــاءة ،كمــا يعمــل بال�نامــج للتحـ ُّـرك نحــو االســتدامة ،وذلــك مــن خــال زيــادة معــدالت إنتــاج الطاقــة
مــن مصادرهــا المتجــددة بمعــدالت عالميــة ،وإدخالهــا لمزيــج الطاقــة بالتكامــل مــع اســتخدام الغــاز للوصــول لمزيــج
أ
ف
ـ� ف ي� القطــاع،
الطاقــة المثــل تقليـاً لالنبعاثــات ورفعـاً للكفــاءة ،كمــا سيســهم بال�نامــج ي� رفــع نســبة المحتــوى المحـ ي
ممــا يدعــم تنميــة المـوارد المحليــة مــن مشـ تـريات الســلع والخدمــات ،وتحقيــق االســتدامة الفنيــة والعمليــة ،وضمــان
كفــاءة سالســل المــداد ،والقــدرة عــى االســتجابة الرسيعــة للمتطلبــات ف� أوقــات أ
الزمــات والحــاالت الطارئــة.
إ
ي

05

06
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نتكامل لصناعة المستقبل

أحداث رئيسية توضح أهمية التكامل بين قطاعات البرنامج

أ
أي اقتصــاد تكمــن ف ي�
ظــل اقتصــاد المملكــة لســنوات طويلــة معتمــداً عــى العائــدات النفطيــة ،ونظـراً لن اســتدامة نمـ ّـو ومتانــة ّ
تنوعــه؛ جــاءت رؤيــة المملكــة  2030فــكان أحــد أهــم مرتكزاتهــا( :اقتصــاد مزدهــر) تتنــوع فيــه مصــادر الدخــل ويزخــر بالفــرص
ُّ
ف
النوعيــة .ويســهم برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــن خــال مســتهدفاته الطموحــة ي� الوصــول إىل
ذلــك ،لتتحــول المملكــة إىل قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية عالميــة تتــاءم مــع موقعهــا الجغـر ف يا� وتمكنهــا مــن تحقيــق
االســتغالل أ
المثــل ثل�واتهــا الطبيعيــة لصناعــة اقتصــاد متنــوع.

1928

1933
 א 


א

אא

1976

دعم القطاعات المصدرة وربط سالسل اإلمداد المحلية

إمدادات الطاقة
ودعم الميزة التنافسية
إمدادات الطاقة ودعم الميزة التنافسية

א כ א

אא א א

א אאכ

א כ א 

1991

  כ

1997

א כ

  אא 

אכ

כא א  אאכ

2016
دعم القطاعات المصدرة وربط سالسل اإلمداد المحلية

1939

א כ א

2019
אא 

אא א  ¡ ¢אא

אכ 2030

א  א£א א 

ـا� :مــا تــم حـ ي ن
ممــا يُجـ ِّـىل أهميــة التكامــل بـ ي ن
ـ� اكتشــاف حقــول النفــط والغــاز الطبيعــي
ـ� قطاعــات بال�نامــج ومــا لــه مــن أثــر إيجـ ب ي
ي
ف ي� المملكــة العربيــة الســعودية وتأســيس ش�كــة أرامكــو ،حيــث قامــت المملكــة بربــط صناعــة النفــط والغــاز الطبيعــي بشــبكة
أ
ف
لوجســتية ضخمــة مــن مـو نئ
عالميـاً ف ي� تصديــر النفــط.
ا� ومحطــات للتصديــر ،ممــا أســهم ي� جعــل المملكــة تحتــل المرتبــة الوىل ّ
ف
و� عــام 1976م تــم تأســيس ش�كــة ســابك الـ ت ىن
ت
ت
ـ� تمــد قطــاع الصناعــة بمختلــف الم ـواد
أي
ـ� تُع ـ َ بصناعــة الب�وكيماويــات ،والـ ي
ي
عــر االســتفادة مــن وفــرة الغــاز الطبيعــي ،ونتيجــة لذلــك نمــت العديــد مــن
الوليــة الممكنــة لسالســل القيــم المختلفــة ب
ش
الصناعــات ف ي� المملكــة ،وخاصــة ف ي� مجــال الــورق والبالســتيك والحديــد ،وذلــك مــع بدايــة القــرن الع�يــن.
ف
و� عــام 2016م ،أُطلقــت رؤيــة المملكــة  ،2030وأُطلــق مــن ي ن
بــ� برامجهــا :برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
ي
اللوجســتية مطلــع عــام 2019م ،ويجمــع بال�نامــج تحــت مظلتــه قطاعــات الطاقــة ،والتعديــن ،والصناعــة ،والخدمــات
ـ� :المحتــوى المحــ� ،والثــورة الصناعيــة الرابعــة ،كنتيجــة إلدراك ض�ورة (التكامــل) بـ ي ن
ـوري تال�كـ ي ز
ـ�
اللوجســتية ،إ
بالضافــة إىل محـ َ
ي
ز
ً
هــذه القطاعــات بشــكل فعــال والــذي مــن شــأنه أن يخلــق اقتصــادا ذا مـ يـ�ات تنافســية نوعيــة تســاعد عــى تعظيــم القيمــة
ف
ف
ـال.
ـ� إالجمـ ي
المضافــة ،ويســهم هــذان المحــوران ي� رفــع حجــم االســتثمارات وزيــادة مســاهمة القطاعــات ي� الناتــج المحـ ي
ت
ـ� كان يمكــن تحقيقهــا دونــه ،ولذلــك بــات خلــق هــذا التكامــل
وهــذا التكامــل يم ّكــن كل قطــاع مــن النمــو بوتـ يـرة أرسع مــن تلــك الـ ي
ض�ورة حتميــة ومطلبـاً ضامنـاً لتحقيــق تطلعــات رؤية المملكــة .2030
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نتائج التكامل

مستويات التكامل

أ
ف
ـوري
يعمــل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عـ بـر أك ـرث مــن  300مبــادرة ي �-قطاعاتــه الربعــة ومحـ َ
تركـ ي ز
ـ�ه -يتكامــل ف ي� تنفيذهــا عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص لتحقيــق النتائــج التاليــة:



 א

אא

אכ

אא

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﲑة اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت

اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻹﻳﺮادات
ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺧﻠﻖ
ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻓﻲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

  א 
א 

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ

 אא
אא אא
 א אא

إىل جانــب العمــل المســتمر عــى خلــق التكامــل بـ ي ن
ـ� قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،يســعى
بال�نامــج إىل تحقيــق التكامــل مــع القطــاع الحكومــي عـ بـر لجــان قطاعيــة ،كمــا يســعى إىل تحقيــق التكامــل مــع القطــاع الخــاص
ف
ـ� ،والــذي يضـ ّـم ف ي� عضويتــه كـ بـرى الـ شـركات الوطنيــة ذات العالقــة،
مــن خــال شإ�اكــه ي� مجلـ ٍـس لتنســيق المحتــوى المحـ ي
الفعــال؛ لزيــادة فعاليــة وكفــاءة مبــادرات بال�نامــج ،وتعزيــز مجــاالت التعــاون
ويتبـىن ّ أفضــل الممارســات ،ويهــدف إىل التنســيق ّ
المشـ تـركة مــع القطــاع الخــاص.
ت
ـ� تواجــه القطــاع الخــاص ،والعمــل عــى إيجــاد
كمــا يســعى بال�نامــج بالتكامــل مــع الجهــات ذات العالقــة لحــر التحديــات الـ ي
الحلــول المناســبة لتجاوزهــا.
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التكامل على مستوى االستراتيجيات
إىل جانــب الــدور االسـ تـراتيجي المهــم الــذي تقــوم بــه اللجــان الحكوميــة المشـ تـركة ف ي� كافــة القطاعــات ،يعمــل بال�نامــج عــى
ـ� القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة؛ لتفــادي االزدواجيــة بـ ي ن
مواءمــة االسـ تـراتيجيات الوطنيــة وتوحيــد الجهــود بـ ي ن
ـ� االسـ تـراتيجيات،
وضمــان تطويــر المنظومــة ،وتحسـ ي ن
ـ� العمليــات ،ممــا يخلــق بيئــة اســتثمارية تنافســية وجاذبــة ،وعــى ســبيل المثــال :تتــم مواءمــة
أ
االسـ تـراتيجية الوطنيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية مــع اسـ تـراتيجيات قطاعــات بال�نامــج الخــرى بهــدف خلــق نمــوذج ذي جــدوى
ت
ـ� عــن طريــق تحديــد المســارات المثــى ،وربــط منصــات التعديــن
اقتصاديــة للقطــاع الخــاص؛ وذلــك لتلبيــة الطلــب اللوجسـ ي
والمــدن الصناعيــة ،واالقتصاديــة ،والم ـو نئ
ا� البحريــة والمــدن المختلفــة ومناطــق الجــذب الرئيســية ،والربــط مــع دول الج ـوار،
أ
ف
ت
ـ� ممكِّ نـاً للقطاعــات الخــرى ،ليعــزز ذلــك مكانــة المملكــة اللوجســتية والجغرافيــة.
وهــو مــا يجعــل التحــول ي� القطــاع اللوجسـ ي

تكامل على مستوى التخطيط
يحــرص بال�نامــج عــى مواءمــة خطــط تنفيــذ المبــادرات ف ي� قطاعاتــه؛ لترسيــع وتـ يـرة إالنجــاز ف ي� تحقيــق مســتهدفات القطاعــات
وتعظيــم القيمــة المضافــة ،ومثــال ذلــك :إيصــال الغــاز للمــدن الصناعيــة وأماكــن الطلــب ،فقــد افتقــدت العديــد مــن المــدن
ـال لــم تكــن
الصناعيــة عــى مــدار الـــ
 20ســنة الماضيــة لوصــول خطــوط الغــاز ،ممــا أدى الســتخدام الس ـوائل كوقــود ،وبالتـ ي
أ
الم ـوارد مســتغلة بالشــكل المثــل ،كمــا لــم تكــن جاذبــة لالســتثمار.

قطاع الصناعة

تحديث الخطة الشاملة
للخطوط الحديدة

قطاع الطاقة

توفير الغاز ألماكن
الطلب وإيصاله للمدن
الصناعية

قطاع الخدمات
اللوجستية

قطاع الصناعة

تحديد مواقع الطلب
والكميات المستهدفة

قطاع التعدين

وقــد عمــل ال�نامــج عــى تحديــد الطلــب ،ودراســة إيصــال الغــاز لمناطــق الطلــب ذات أ
الولويــة االسـ تـراتيجية عـ بـر ربــط مراكــز
ب
ف
ت
ـ� تــم تحديدهــا -كـ(الدمــام الثالثــة ،وجــدة الثانيــة ،وجــدة الثالثــة ،وســدير ،والخــرج) -مــع شــبكة
الطلــب ي� المــدن الصناعيــة الـ ي
الغــاز الرئيســية ،كمــا عمــل بال�نامــج عــى خلــق تكامــل بـ ي ن
ـ� الجهــات التنفيذيــة ،ومنهــا وزارة الطاقــة ،والهيئــة العامــة للمــدن
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة (مــدن) ،وهــو مــا يســهم ف ي� ترسيــع وتـ يـرة إالنجــاز ،وتعظيــم القيمــة المضافــة.
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مواطن االعتماد المتبادل بين البرنامج
وبرامج رؤية المملكة 2030

تكامل على مستوى التنفيذ

فيمــا يخــص التكامــل عــى مســتوى التنفيــذ يســعى بال�نامــج للمواءمــة بـ ي ن
ـ� آليــات تنفيــذ المبــادرات ف ي� قطاعاتــه؛ لضمــان اســتغالل
المـوارد بالشــكل أ
المثــل ،وتحقيــق مســتهدفات القطاعــات والجهــات التنفيذيــة ،ومثــال ذلــك :التكامــل الــذي يحققــه بال�نامــج بـ ي ن
ـ�
ن
ـ�.
قطاعــي التعديــن والصناعــة ،والــذي يقــوم عــى آليتـ يـ� :التكامــل التطويــري ،والتكامــل العكـ ي
•التكامــل التطويــري :كصناعــة أ
أ
ت
اللمنيــوم ف ي� المملكــة ،حيـ
ـ� يتــم إنتاجهــا يمكــن
ـث َّإن قوالــب اللمنيــوم عاليــة النقــاوة الـ ي
أن تتكامــل مــع احتياجــات الصناعــة ،وذلــك عــر تحويــل أ
اللمنيــوم إىل قطــع أو أجـزاء تم ِّكــن صناعــة الســيارات ،وصناعــة
ب
الطائ ـرات ،والصناعــات العســكرية.

قطاع التعدين
خلق قيمة مضافة
من األلمنيوم

قطاع الصناعة

تطوير صناعات الطيران
والفضاء وجذب
االستثمارات

قــام برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بتحديــد مواطــن االعتمــاد المتبــادل ونقــاط التداخــل بينــه
وبيــن ال�امــج أ
الخــرى لرؤيــة المملكــة  ،2030فعمــل عــى المواءمــة فــي تصميــم المبــادرات ،والتأكــد مــن عــدم وجــود
ب
ازدواجيــة فــي نطاقاتها.
ن
الوط�ي:
أوالً /برنامج التحول

1.يتقاطــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــع برنامــج التحــول الوطـن ي ف ي� ضمان تحقيق مســتهدفات
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية المرتبطــة بشــكل ش
مبــا� بأحــد أهــداف رؤيــة المملكــة 2030
المســندة إىل برنامــج التحــول الوطـن  ،وهــو هــدف( :تنميــة االقتصــاد الرقمــي) ،والــذي يتضمــن ركـ ي ز
ـ�ة (تبـن ي تقنيــات الثــورة
ي
ت
ـ� تعــد أحــد أهــم ركائــز محــور الثــورة الصناعيــة الرابعــة؛ لدورهــا ف ي� زيــادة إالنتاجيــة بجميــع
الصناعيــة الرابعــة) ،والـ ي
قطاعــات بال�نامــج نحــو تحقيــق مســتهدفاتها.
2.يتقاطــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــع برنامــج التحــول الوط ـن ف� (ضمــان تحقيــق أ
المــن
ي ي
ئ
ُ
ـذا�) ،وهــو أحــد أهــداف رؤيــة المملكــة  2030المســندة إىل برنامــج التحــول الوطـن ي  .ويعمــل برنامــج تطويــر
التنمــوي والغـ ي
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عــى بنــاء تجمعــات متطــورة للصناعــات الغذائيــة ،وتأمـ ي ن
ـ� إمــدادات الطاقــة
وزيــادة موثوقيتهــا وكفاءتهــا.

ثانياً /برنامج تطوير القطاع المالي:

•التكامــل العكســي :كصناعــة الحديــد ،حيــث توجــد فرصــة نمــو ف ي� تطويــر منجم الحديــد الخــام ف ي� منطقــة وادي الصواوين؛
لتلبيــة الطلــب الكبـ يـر عــى مــادة كريــات الحديد.

قطاع الصناعة
خلق قيمة مضافة
عكسية وتطوير صناعة
كريات الحديد

قطاع التعدين

خلق قيمة مضافة
عكسية من خام الحديد

المــال
المــال ف ي� :التطويــر
يتقاطــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــع برنامــج تطويــر القطــاع ف ي
ي
للمؤسســات الماليــة ونحوهــا؛ وذلــك لدعــم الـ شـركات -وخصوص ـاً الصغـ يـرة والمتوســطة -العاملــة ي� قطاعــات برنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.
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ثالثاً /برنامج التخصيص:

يقــوم برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بدراســة وتقييــم فــرص التخصيــص ف ي� الجهــات ذات العالقــة بــه،
ُم َّتبعـاً ف ي� ذلــك القواعــد إالرشــادية للمركــز الوطـن ي للتخصيــص ،ويعتمــد برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
عــى بال�نامــج الوطـن ي للتخصيــص ف ي� دعــم تمويــل الدراســات التفصيليــة ،واالســتفادة مــن الخـ بـرات ،وأخــذ التوجيهــات حيــال
أ
النظمــة و ش
الت�يعــات ،والحصــول عــى الموافقــات الالزمــة لدراســة وتطويــر الفــرص.
رابعاً /برنامج تنمية القدرات ش
الب�ية:
يتجــى التعــاون والتداخــل بـ ي ن
ـ� برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وبرنامــج تنميــة القــدرات ش
الب�يــة ف ي�
ف
ت
ـ� يســتهدفها برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
العمــل عــى تأهيــل القــوى العاملــة والتخصصيــة ي� المجــاالت الـ ي
ف
اللوجســتية ،وذلــك مــن خــال المواءمــة بـ ي ن
ـ� مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل ،والتوســع ي� التدريــب المهـن ي بدعــم
ف
ـا� مــن برنامــج تنميــة القــدرات ش
مبـ ش
الب�يــة؛ لمــا لذلــك مــن أثــر ي� التوســع بالصناعــات الواعــدة ،وتعزيــز نســبة المحتــوى
ـ� فيهــا.
المحـ ي
خامساً /برنامج صندوق االستثمارات العامة:
يتجــى التعــاون والتداخــل بـ ي ن
ـ� برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وبرنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة
ف ي� توجيــه اســتثمارات صنــدوق االســتثمارات العامــة وإنشــاءا ِته إىل الصناعــات الواعــدة ،والصناعــات المرتبطــة بالنفــط والغــاز،
ويســاهم الصنــدوق مــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ف ي� توطـ ي ن
ـ� التقنيــات والمعرفــة.
بــ� بال� ي ن
بــ� مجــاالت التعــاون ي ن
ومــن ي ن
نامجــ� :التعــاون ف ي� المشــاريع المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة ،والســيارات ،والخدمــات
اللوجســتية ،والثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والبحــث والتطويــر واالبتــكار.
سادساً /برنامج تحول القطاع الصحي:
يتجــى التعــاون والتداخــل بـ ي ن
ـ� برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وبرنامــج تحــول القطــاع الصحــي ف ي�
ضمــان تحقيــق أ
المــن الصحــي ،حيــث يعمــل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عــى إنشــاء تجمعــات
صناعيــة خاصــة أ
بالدويــة والمســتلزمات الطبيــة.

خطة التنفيذ | 57

| 58

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

خطة التنفيذ | 59

أبرز مؤشرات قياس أداء األهداف االستراتيجية

أبرز مؤشرات قياس األداء

الهدف االستراتيجي

3.1.7
إنشــاء مناطــق خاصــة •حجم االستثمار يغ� الحكومي تال�اكمي ف ي� المدن االقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة.
وإعــادة تأهيــل المــدن االقتصاديــة •عدد المناطق االقتصادية الخاصة.
•نسبة إالشغال من المساحة المطورة للمدن الصناعية.

رفــع نســبة المحتــوى •نسبة المحتوى
المحل ف ي� قطاع النفط والغاز.
ي

3.2.1
المحلــي فــي قطــاع النفــط والغــاز

إجمال القدرة إالنتاجية للغاز الجاف.
 3.2.2زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة • ي
والتوزيعيــة للغــاز
•الطاقة االستيعابية لمعالجة الغاز الخام (.)Raw Gas

 3.2.3تطوير الصناعات
المرتبطة بالنفط والغاز

إجمال تكوين رأس المال الثابت ف ي� الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.
• ي
ف
ت
إجمال قيمة الصادرات ال�اكمي ي� صناعة الكيماويات.
• ي

أبرز مؤشرات قياس األداء

الهدف االستراتيجي
 3.3.4توطين الصناعة
العسكرية

 3.3.7رفع نسبة المحتوى
المحلي في القطاعات غير
النفطية

إجمال قيمة المبيعات العسكرية تال�اكمي ش
لل�كات المحلية.
• ي
ن
توط� الصناعات العسكرية.
•نسبة ي
•قيمة المحتوى
المحل ف ي� القطاعات يغ� النفطية.
ي

 3.5.1إنشاء وتحسين أداء
المراكز اللوجستية

•الحصة السوقية لمو نئ
ا� المملكة من المسافنة إالقليمية.
ف
•حصة مطارات المملكة من
إجمال المسافرين العابرين ي� المنطقة.
ي

 3.5.2تحسين الربط المحلي
واإلقليمي والدولي لشبكات
التجارة والنقل

•ترتيب ربط مطارات المملكة (.)WEF/ IATA
• ش
مؤ� ربط شبكة الطرق.

إجمال السعة الموصلة من مصادر الطاقة المتجددة.
 3.2.4زيــادة مســاهمة مصــادر • ي
ف
الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج •نسبة المحتوى
المحل ي� مشاريع الطاقة المتجددة.
ي
الطاقــة

3.2.5
الطاقة

رفع تنافسية قطاع

 3.3.1تعظيم القيمة
المتحققة من قطاع التعدين
واإلستفادة منها
3.3.3
الواعدة

توطين الصناعات

•كفاءة توليد الكهرباء.
إجمال إالنفاق عىل االستكشاف سنوياً لكل كيلو تم� مربع.
• ي
إجمال عدد رخص االستغالل للتعدين والمناجم
الصغ�ة السارية.
ي
• ي
إجمال تكوين رأس المال الثابت ف ي� الصناعات الواعدة.
• ي
ت
إجمال قيمة الصادرات ال�اكمي للصناعات الواعدة.
• ي

وتسهم في تحقيق هذه
األهداف االستراتيجية:

أكثر مـن

٣٠٠

مبــــادرة
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أبرز التزامات البرنامج لعام 2025م

إنشاء  8مناطق اقتصادية

زيـــــــادة نسبــــــــة المـــحـــتــوى

بلوغ كفاءة توليد

خاصـة فــي مختلـــف أنحــاء

المحـــلي في قطـــــــاع النفط

الكهرباء % 40.8

المملكـــة لدعـــم قطــاعـات

والغاز إلى % 70

تخفيض مدة استخراج
ً
الرخص التعدينية إلى  60يوما

البرنامج

استكمال أكثر من  % 50من
أعمال المسح الجيولوجي
للدرع العربي

تفعيل  5مراكز قدرات
وطنية لتقنيات الثورة
الصناعية الرابعة

بلوغ نسبة التصنيع الدوائي
المحلي من إجمالي القيمة
السوقية % 30

وصــــــــــــــول عدد مـــــــــــراكز
الخدمات اللوجستية ذات
الـــروابط الممــكنة إلعادة
ً
التصــــدير إلـــى  20مــركزا

بلــوغ الطــاقة اإلنتاجية لقطـاع

رفـــع المحــتوى المحلي في

االستزراع المائي  300ألف طن
ً
سنويا

القطـــــاعـــــــات غيــر النفطـــــية،

الوصــــــــول إلى درجة ( )3.38في
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية

لتصبح قيمته  1,24مليار ريال

رفع معــــــــــدل االستــخـــدام
التشغيــــــــــلي للمـــــــــــــوانئ
مقابل الزيادة في الطاقة
االستيعابية إلى % 70
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نظرة عامة على خطة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
ـ� البيئــة االســتثمارية ،وتمكـ ي ن
حيــث تواصــل المملكــة مسـ يـرتها ف ي� تحسـ ي ن
ـ� القطــاع الخــاص وتعزيــز دوره ف ي� نمــو االقتصــاد وتنويعــه،
أ
ف
ف
ت
ش
ـ� تملكهــا أو تديرهــا
وتطويــر ال�اكــة معــه ي� عمليــات التشــغيل ،وتمكينــه مــن االســتثمار ي� عــدد مــن الصــول والخدمــات الـ ي
الحكومــة بشــكل ش
عــر قطاعاتــه خطــة لتعزيــز
مبــا�ِ ،اســتحدث برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ب
أ
ش
ال�اكــة مــع القطــاع الخــاص ،ويعمــل بال�نامــج -باالســتعانة بمجموعــة مــن القــدرات والدوات -عــى حــر ودعــم تطويــر الفــرص
االســتثمارية القائمــة والمنبثقــة مــن سالســل القيــم ،كمــا يعمــل عــى تحديــد فــرص تخصيــص أوليــة بقطاعــات بال�نامــج ،وإكمــال
دراســات الجــدوى التفصيليــة للفــرص ودعــم ترسيــع تخصيصهــا ،كمــا ســيكون لل�نامــج دور أسـ ف
ت
ـ�
ب
ي
ـاس ي� حــر التحديــات الـ ي
أ
ش
تواجــه القطــاع الخــاص والعمــل عــى تجاوزهــا بوتـ يـرة أرسع ،مــن خــال توفـ يـر الممكنــات والنظمــة والت�يعــات الالزمــة ،وضمــان
اســتدامة قنـوات التواصــل مــع القطــاع الخــاص ،مــن خــال خطــة ش�اكــة تقــوم عــى  3محــاور رئيســية:

.1تحسين بيئة االستثمار بقطاعات البرنامج
ـ� بيئــة االســتثمار وأداء أ
يســعى بال�نامــج لتعزيــز جهــود المملكــة ف ي� تحسـ ي ن
العمــال ف ي� ظــل حــدة التنافــس إالقليمــي والعالمــي
عــى اســتقطاب االســتثمارات ،ولضمــان توســعها ونموهــا داخلي ـاً ،وقــد َخ َطــت المملكــة مؤخ ـراً خط ـوات إصالحيــة مهمــة
ورسيعــة كان لهــا أ
الثــر الكبــر ف� تحقيــق المملكــة المركــز أ
الول عالميـاً ف� إصالحــات بيئــة أ
العمــال ضمــن مـ ش
ـؤ� ســهولة ممارســة
ي
ي
ي
العمــال الصــادر عــام 2020م مــن البنــك الــدول ،كمــا تعــد المملكــة أكـرث الــدول إصالحـاً أ
أ
للنظمــة و ش
الت�يعــات المرتبطــة
ي
بالمـرأة و أ
العمــال ،ويعــزز بال�نامــج مواءمــة جهــود الجهــات المعنيــة بدعــم وجــذب االســتثمارات مــع أولويــات وخطــط وزارة
االســتثمار .وســيتم العمــل خــال الفـ تـرة القادمــة عــى مــا يلــي:

•تعزيز التشاركية وتوحيد التوجهات مع القطاع الخاص
إيمانـاً بأهميــة القطــاع الخــاص ض
و�ورة شإ�اكــه ف ي� تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030يســعى بال�نامــج لضمــان فاعليــة
واســتدامة الحـوار مــع القطــاع الخــاص مــن خــال نقاشــات تهــدف لتحسـ ي ن
ـ� مخرجــات االسـ تـراتيجيات وتطويــر خطــط التنفيــذ،
وجهــود مشـ تـركة ف ي� حــر وتجــاوز التحديــات ،وســيكون للقطــاع الخــاص دور رئيــس ف ي� مناقشــة الق ـرارات المرتبطــة بالبيئــة
االســتثمارية ونمــو القطاعــات مــن خــال قنـوات اتصــال ولجــان ومجالــس ش�اكــة اسـ تـراتيجية مــع القطــاع الحكومــي.

•تسليط الضوء على القيم التنافسية لقطاعات البرنامج
يز
إســهاماً ف ي� إيصــال نقــاط
اغــ� االســتثمار بقطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
التمــ� وتفصيــل عوامــل الجــذب لر ب ي
والخدمــات اللوجســتية ،يقــوم بال�نامــج بتســليط الضــوء عــى القيــم التنافســية للقطاعــات وعرضهــا بشــكل متنــوع وجــاذب
للمســتثمرين ،ويرتكــز العمــل عــى إيضــاح المـ ي ز
ـ�ات المكتســبة للمملكــة بشــكل عــام ،كتوفــر الم ـوارد الطبيعيــة ،والموقــع
ـ� المرتبــط بالطلــب العــال والمتنامــي ،واالقتصــاد القــوي والمســتقر ،وتوفــر الفــرص الكبـ يـرة الممـ ي ز
الجغـر ف يا� الممـ ي ز
ـ�ة (كمشــاريع:
ي
نيــوم ،والقديــة ،والبحــر أ
الحمــر) ،وتوفــر القــدرات ش
بالضافــة إلبـراز المحفـزات الخاصــة بالقطاعــات وعوامل
الب�يــة المدربــة ،إ
الجــذب بمختلــف المكونــات لتمكـ ي ن
ـ� االســتثمارات وترسيعهــا.

•تعزيز الثقة والشفافية وتحسين رحلة المستثمر
العمــال ممــا لــه أ
إيضاح ـاً لخط ـوات التطويــر والمتطلبــات ورفــع مســتوى شــفافية أداء أ
الثــر ف ي� تحسـ ي ن
ـ� جاذبيــة االســتثمار
بقطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،يقــوم بال�نامــج عــى حــر تفاصيــل رحلــة المســتثمر
ت
بالضافــة لقيــاس
ـ� تتضمــن :متطلبــات الجهــات ،والرســوم الحكوميــة ،والجــدول الزمـن ي لــكل خطــوة ،إ
بقطاعاتــه الفرعيــة ،والـ ي
جاهزيــة الجهــات وجــودة خدماتهــا ،كمــا يتــم العمــل عــى إبـراز فــرص تحسـ ي ن
ـ� متنوعــة ،كأتمتــة الخدمــات ،وتوفـ يـر خدمــات
المكتــب الموحــد ،ويجــري العمــل كذلــك عــى حــر التحديــات وتســليط الضــوء عليهــا ،والتعــاون مــع الجهــات المختصــة
عــى تجاوزهــا بحلــول مســتدامة.
وســيتضمن العمــل :تغطيــة مجمــل الجهــات المعنيــة برحلــة المســتثمر ،ويؤخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار :االختالفــات بنــاء عــى طبيعــة
ت
ـ� ســتعتمد عــى تفاصيــل الرحلــة المصممــة لــكل
المســتفيد ،وتفعيــل منصــة موحــدة لدعــم تطويــر ومتابعــة المشــاريع ،والـ ي
مكــون مــن مكونــات بال�نامــج ،وآليــة سلســة تتيــح للمســتفيد والمســؤول تتبــع التقــدم.

•حمايــة الســوق المحلــي مــن المنافســة غيــر العادلــة ودعــم النفــاذ لألســواق
العالميــة
يســعى ال�نامــج لحمايــة المنتــج المحــ� ورفــع تنافســيته مــن خــال عــدة أدوات ،أهمهــا :مراجعــة أ
النظمــة و ش
الت�يعــات
ب
ي
ن
ـ�
المرتبطــة بالتجــارة الخارجيــة والعمــل عــى تحليلهــا واالســتفادة منهــا ،وجــذب وتوطـ يـ� صناعــات جديــدة للســوق المحـ ي
يز
وتحف�هــا للتصديــر.
وتعمــل قطاعــات بال�نامــج عــى اســتحداث وترسيــع إنجــاز مبــادرات تعـىن بحمايــة المنتجــات الوطنيــة وتحتــوي عــى أدوات
مختلفــة ،ومــن أمثلتهــا:
•رفع كفاءات تطبيق معاير المواصفات والمقاييس والجودة.
ت
للمش�يات الحكومية.
المحل
•تطوير سياسات وأنظمة دعم المحتوى
ي
أ
ت
ت
ـ� يتوقــع
ويعمــل بال�نامــج مــع الجهــات المعنيــة عــى بنــاء اســراتيجيات نفــاذ للس ـواق العالميــة وبخاصــة إالقليميــة الـ ي
أن تشــهد نمـ ّـواً متســارعاً خــال الســنوات القادمــة ،كمــا يعمــل بال�نامــج عــى توفـ يـر البنيــة التحتيــة والخدمــات اللوجســتية
الالزمــة للمصنــع المحــ� للتصديــر بتنافســية عاليــة ،وضمــان اكتمــال جميــع أ
النظمــة واالشـ تـراطات الكفيلــة بحمايــة المصـ ِّـدر،
ي
الالزمــة لمعرفــة أ
الس ـواق المســتهدفة.
وتوفـ يـر الدراســات

•حصر القيود والتحديات والعمل على تجاوزها
يعمــل بال�نامــج عــى متابعــة تحسـ ي ن
ـ� البيئــة االســتثمارية مــن خــال قيــاس نبــض القطــاع الخــاص بوتـ يـرة مســتمرة ،وحــر
أ
القيــود والتحديــات المتعلقــة باســتمرارية ونمــو العمــال ومعالجتهــا مــن خــال عــدة قنـوات تواصــل شــاملة لمجالــس ش
ال�اكــة
االسـ تـراتيجية ،وسيســتمر بال�نامــج ف ي� العمــل مــع الجهــات المعنيــة عــى تحليــل مجمــل التحديــات ،والعمــل عــى تجاوزهــا
بشــكل رسيــع ومســتدام ،وقــد قــام بال�نامــج بحــر أول للتحديــات وفــرص التحسـ ي ن
ـ� مــن عــدة مصــادر ،منهــا :مجالــس
ي
ت
رث
ال�اكــة االسـ تـراتيجية ،ومخرجــات ورش ش
ش
ـ� أقامهــا بال�نامــج بمشــاركة أك ـ مــن  80ممث ـاً رفيــع
إ�اك القطــاع الخــاص الـ ي
أ
ت
ـ�
المســتوى للقطــاع الخــاص خــال الربــع الول مــن عــام 2020م ،وقــد قــام بال�نامــج بالعمــل عــى تحليــل التحديــات الـ ي
تــم حرصهــا ،والعمــل المبـ ش
ـا� مــع الجهــات المعنيــة عــى تجاوزهــا.
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 .٢دعم تطوير الفرص االستثمارية بقطاعات البرنامج
يهــدف بال�نامــج لتمكـ ي ن
ـ� اســتثمارات القطــاع الخــاص بقيمــة  1.4ترليــون ريــال بحلــول عــام  ،2030والمتضمنــة تنســيق جهــود
أ
وخطــط أكـرث مــن  40جهــة ف ي� قطاعــات بال�نامــج الرئيســية الربعــة ،وهــي :الطاقــة ،والتعديــن ،والصناعــة ،والخدمــات اللوجســتية،
ت
ن
ـ�:
ويســعى بال�نامــج إىل تحقيــق هــذا الهــدف الطمــوح مــن خــال االســتفادة مــن مكانتــه االســراتيجية مــع جميــع المعنيـ يـ� كمــا يـ ي

رفع كفاءة حصر تطوير الفرص االستثمارية ودعمها
ـ� إج ـراءات التنســيق وتحديــد أوجــه التعــاون بـ ي ن
يســعى بال�نامــج لتحسـ ي ن
ـ� جهاتــه التنفيذيــة فيمــا
يخــص الفــرص االســتثمارية ،وتتضمــن الجهــود :حــر بيانــات الفــرص االســتثمارية ،والمســاهمة �ف
ي
تقدمهــا ،وتحديــد الدعــم الــازم لهــا.
تطويرهــا ،وتتبــع ّ
أ
أ
ويعمــل بال�نامــج عــى وضــع مجموعــة مــن الدوات لتنفيــذ العمــال ،منهــا :تطويــر وتفعيــل نظــام
حــر وتطويــر ومتابعــة (منصــة ت
إلك�ونيــة داخليــة) ،عـ بـر تطويــر نظــام تبويــب للفــرص االســتثمارية،
ـ� الجهــات أداء أدوارهــم ،وتضمــن الجــودة واالســتدامة.
وآليــات للرفــع والمتابعــة تســهل عــى ممثـ ي

مواءمـــة خطـــط جهـــات البرنامـــج وتحفيـــز التعـــاون اإليجابـــي
بالقطـــاع الخـــاص
يســعى بال�نامــج للعمــل كأداة ربــط ومتابعــة فاعلــة ي ن
بــ� الجهــات فيمــا يخــص :خطــط تنميــة
االســتثمارات ومواقعهــا ،وأولويــات القطاعــات ،والمهــام المتعلقــة بالتنفيــذ والمتابعــة ،آخــذاً بعـ ي ن
ـ�
االعتبــار ت
اســراتيجيات الجهــات ذات العالقــة ،ويقــوم بال�نامــج بــدور محــوري ف ي� دعــم جهــود
الجهــات ف ي� جــذب االســتثمارات.
ـا� بـ ي ن
ـ� ش�كات القطــاع الخــاص ،ممــا يســاعد عــى
كمــا يعمــل بال�نامــج عــى تعزيــز التعــاون إاليجـ ب ي
ن
تجــاوز كثـ يـر مــن تحديــات الســوق ،ورفــع تنافســية المنتــج الوطـ ي  ،وذلــك مــن خــال دمــج أســاليب
إالدارة المتطــورة مــع القيمــة المضافــة مــن خفــض تكاليــف إالنتــاج وتحسـ ي ن
ـ� الجــودة واســتدامتها.

تعظيــم دور التكامــل بيــن قطاعــات البرنامــج فــي خلــق فــرص
نابعــة مــن السالســل القيميــة
العمــل مــع الجهــات المعنيــة عــى تطويــر فــرص جديــدة نابعــة مــن سالســل القيمــة ،وتعظيــم دور
التكامــل بـ ي ن
ـ� القطاعــات ،ممــا يســهم إســهاماً بالغـاً ف ي� تحسـ ي ن
ـ� تنافســية المنتجــات؛ نظـراً لتقليــل
كلفــة إالنتــاج.
ت
ـ� لــم تكــن ذات
وإن تحليــل سالســل القيمــة مــن أهــم نقــاط توليــد الفــرص ،وبخاصــة تلــك الـ ي
يجــا� عــى تكلفــة
أهميــة وأولويــة أو مســتبعدة لضعــف ربحيتهــا قبــل قيــاس أثــر التكامــل إال ب ي
وربحيــة المشــاريع ،وعــى ســبيل المثــال :فــإن نمــو قطــاع التعديــن مســتقبالً ســيكون رافــداً لفــرص
عديــدة ف ي� قطاعــات الصناعــة والطاقــة والخدمــات اللوجســتية.
تعزيز دور الشركات الوطنية الكبرى وصندوق االستثمارات
العامة في تمكين قطاعات البرنامج
كــرى مــن القطــاع
قياســاً عــى قصــص النجــاح والنهــوض القتصــادات عالميــة بقيــادة ش�كات ب
الخــاص ،يعمــل ال�نامــج عــى إيجــاد أفضــل آ
الليــات لضمــان مشــاركة وتفعيــل دور ش
الــركات
ب
الكــرى وصنــدوق االســتثمارات العامــة ف ي� قطاعــات بال�نامــج ،وذلــك مــن خــال:
ب
ف
• التوسع االستثماري ي� الصناعات الممكنة لصناعات تحويلية.
•دعم ترسيع تنفيذ البنية التحتية للقطاعات.

•دعم تطوير ورفع تنافسية االستثمارات النوعية.
•المساهمة ف ي� بناء الممكنات وتطوير رأس المال ش
الب�ي.
أ
ـ� واالســتثمار ف ي�
وســتتجه منهجيــة التعــاون إىلأ حــث التفعيــل المثــل لسياســات المحتــوى المحـ ي
ت
ـا� مضاعــف.
مشــاريع اســراتيجية ممكِّ نــة لخــرى تحويليــة ذات أثــر إيجـ ب ي
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وســوف يتــم العمــل علــى تعزيــز التعــاون مــع القطــاع الخــاص ،وتجــاوز مــا يواجهــه
مــن تحديــات بمــا يحقــق مســتهدفات قطاعــات البرنامــج ،وذلــك مــن خــال حلــول
َّ
مســتدامة ،ومبــادرات نوعيــة مضمنــة بمحفظــة مبــادرات كل قطــاع ،ومــن أهــم هذه
المبــادرات مــا يلــي:

 .٣دعم وتسريع تنفيذ فرص التخصيص بقطاعات البرنامج

•أهمية التخصيص ودور البرنامج في دعم وتسريع فرص التخصيص

لتحســ� وضــع ي ز
ين
م�انيــة الحكومــات مــن خــال خفــض
يعــد التخصيــص ذا أهميــة بالغــة؛ وذلــك لكونــه أحــد أبــرز الحلــول
النفقــات الرأســمالية والتشــغيلية ،وخلــق مصــادر جديــدة للعائــدات الحكوميــة ،ودعمــه لنمــو القطــاع الخــاص عــن طريــق زيــادة
حجــم وتمثيــل القطــاع وتعزيــز التنافســية.
وللتخصيــص دور مهــم كذلــك ف ي� تحسـ ي ن
ـ� جــودة الخدمــات وكفاءتهــا باالســتفادة مــن قــدرات القطاع الخــاص ،ويقــوم التخصيص
ف
ـغيل إىل دور
كذلــك بتعزيــز الــدور إال ش� يا� للجهــات الحكوميــة؛ لكونــه يحـ ّـول دور الجهــات الحكوميــة مــن دور اســتثماري وتشـ ي
ش�اكــة وتمكـ ي ن
ـ� ش
وإ�اف.

الطاقة

التعدين

الصناعة

دراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب ف ي� المدن
الصناعية

برنامج االستكشاف المرسع

يز
اســتقطاب
وتحفــ� االســتثمارات ف ي� المــدن
والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة

ش
ال�كة السعودية لخدمات التعدين

صندوق ي ن
تمك� التجمعات الصناعية

وإن نجــاح ملفــات التخصيــص يعتمــد عــى عــدة عوامــل ،أهمهــا :وجــود نمــوذج عمــل مناســب ،وإطــار تنظيمــي ،وحوكمــة
بالضافــة ألصــول ذات جاذبيــة عاليــة.
مطــورة وفعالــة ،إ
وقــد َخ َطــت حكومــة المملكــة خطـوات إيجابيــة ف ي� تفعيــل سياســيات وأنظمــة التخصيــص ممــا نتــج عنــه عــدة قصــص نجــاح ف ي�
ت
مجــاالت مختلفــة ،منهــا :مشــاريع تخصيــص الهيئــة العامــة للم ـو نئ
ـ� تضــم تطويــر وتشــغيل محطــات الحاويــات بعــدة
ا� ،والـ ي
ت
ا� ،وتخصيــص إمــدادات الطاقــة كمشــاريع بال�نامــج الوطـن للطاقــة المتجــددة الـ ت ش
مـو نئ
ـ� تضــم
ـ� تــرف عليهــا وزارة الطاقــة ،والـ ي
ي
ي
أ
مـ شـروع ســكاكا للطاقــة الشمســية ومـ شـروع دومــة الجنــدل لطاقــة الريــاح ،وتمتلــك المملكــة -وللــه الحمــد -العديــد مــن الصــول
ت
ذات الجاذبيــة العاليــة كالمطــارات والمـو نئ
ـ� ســيعمل بال�نامــج عــى تطويــر عــدد مــن
ا� والطــرق والبنيــة التحتيــة الصناعيــة ،أ والـ ي
الفــرص التابعــة لهــا بالتعــاون مــع المركــز الوطـن ي للتخصيــص وجهــات الدعــم الخــرى المعنيــة وذات الصلــة بنظــام التخصيــص.

אאא

 אאא

אא

א  א

 א

ـ� أ
تحسـ ي ن
النظمــة والبيئــة ش
الت�يعيــة ف ي� قطــاع
الصناعــة
تصميــم الحوافــز الصناعيــة وحوافــز التجمعات
الصناعية
تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية

א 
الخدمات اللوجستية

المحتوى المحلي

الثورة لصناعية الرابعة

تنفيذ المشاريع التوسعية لمواكبة النمو ف ي�
التجارة واالقتصاد والمحافظة عىل أ
الصول

زيادة المحتوى
المحل ف ي� االقتصاد السعودي
ي

منصة الممكنات الرقمية

تحديث الخطة الشاملة للخطوط الحديدية

الصغ�ة والمتوسطة
تأهيل المنشآت
ي

ئيس للمنصات اللوجستية
تطوير المخطط الر ي
االست�اد والتصدير
تطوير عملية
ي
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ممكنات البرنامج

 .1التمكين المالي
•التحديات األساسية:

هنــاك عــدد مــن التحديــات القائمــة ف ي� المنظومــة الماليــة تؤثــر عــى قطاعــات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
ـ�:
اللوجســتية ،وتشــمل هــذه التحديــات مــا يـ ي
•محدودية آليات تفعيل مشاركة رأس المال التطويري من القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
•ضعف جاذبية االستثمار الصناعي لرؤوس أ
الموال.

•عــى الرغــم مــن إصــدار بال�امــج والمنتجــات الماليــة التمويليــة الجديــدة ،واعتبــار قطاعــات بال�نامــج قطاعــات اسـ تـراتيجية
لــدى صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،إال أن العمــل ال يـزال مســتمراً مــع إدارة شإ�اك القطــاع الخــاص ،ومــن مهــام
ف
ـال وحلهــا حــال اكتشــافها.
هــذه إالدارة :تحديــد الفجـوات التنظيميــة الجديــدة ي� التمويــل المـ ي
•صعوبة متطلبات وإجراءات الحصول عىل قروض من البنوك التجارية شو�كات التمويل.
•عدم االستفادة من العالقة ي ن
ب� منظومة التمويل الحكومي المحفز والتسهيالت المقدمة من البنوك التجارية.

•الجهود المبذولة:
ـال ،ففــي
قــام برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بالعمــل مــع عــدة جهــات لتطويــر بيئــة التمويــل المـ ي
ـال ،ومــن أبــرز
ـال للمشــاريع قــام بال�نامــج بالعمــل مــع الجهــات ذات العالقــة لتطويــر بيئــة التمويــل المـ ي
مســار الدعــم المـ ي
ـ�
ماتــم حيــال ذلــك :عمــل بال�نامــج مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ليصبــح الصنـ ُ
ـدوق المم ِّكـ َـن المـ ي
ـال الرئيـ ي
أ
ف
ت
ـاس للصنــدوق ومواءمــة اســراتيجيته مــع توجهــات
للتحـ ُّـول الصناعــي ي� المملكــة ،وذلــك مــن خــال تعديــل النظــام السـ ي
بال�نامــج وتطلعاتــه بهــدف التغلــب عــى التحديــات التمويليــة القائمــة ،ومنهــا :إجـراءات التمويــل ،وتمويــل االســتحواذ وتمويــل
قطــاع التعديــن ،وتمويــل الخدمــات اللوجســتية والخدمــات المســاندة ،وتمويــل رأس المــال العامــل ،وتمويــل مشــاريع الطاقــة
المتجــددة ،ودعــم المنشــآت الحيويــة بمختلــف أحجامهــا ومراحلهــا.
يز
كمــا قــام الصنــدوق ف ي �-مســار تمكـ ي ن
ـ� المســتثمرين -بإطــاق عــدد مــن بال�امــج والمنتجــات الماليــة لتمكينهــم
وتحف�هــم مــن
بالق ـراض ،ويوفــر الصنــدوق
خــال :رفــع كفــاءة إج ـراءات القــروض وتســهيل رصفهــا ،إىل جانــب أتمتــة التعامــات المتعلقــة إ
التحف�يــة ،مثــل :برنامــج آفــاق ،وبرنامــج تنافســية ،وبرنامــج توطـ ي ن
يز
عــدداً مــن بال�امــج
ـ� ،إىل جانــب عــدد مــن المنتجــات الماليــة
أ
المهمــة ،ومــن بينهــا :القــرض متعــدد الغـراض ،ومنتــج تمويــل االســتحواذ.

أمــا ف ي� مســار الدعــم المــال للصــادرات ،فقــد بــذل بال�نامــج جهــوداً مــع هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية لتمكـ ي ن
ـ� التمويــل
ي
ـت�اد الســعودي ،وهــو بنــك مســتقل
ـال للمنشــآت لغــرض التصديــر ،حيــث تــم العمــل عــى إطــاق بنــك التصديــر واالسـ ي
المـ ي
ف
لتمويــل الصــادرات ب ـرأس مــال  30مليــار ريــال ،ويهــدف البنــك إىل تجسـ يـر فج ـوات تمويــل الصــادرات ي� المملكــة ،وذلــك
الجانــب ذوي أ
ـعودي� و أ
كالمصدريــن السـ ي ن
لخدمــة مختلــف ش�ائــح المســتفيدين
النشــطة الصناعيــة والتجاريــة ف ي� المملكــة ،مــن
ّ
ف
خــال توفـ يـر خدمــات تمويليــة بمزايــا تنافســية؛ وذلــك لتعزيــز الثقــة ي� الصــادرات الســعودية ودخولهــا أسـواق جديــدة ،وللحـ ّـد
مــن مخاطــر مســتورديها مــن خــال توفـ يـر حلــول تمويليــة وائتمانيــة متكاملــة تســتهدف جميــع مراحــل عمليــة التصديــر كتمويــل
الصــادرات والضمانــات وتأمـ ي ن
ـ� ائتمــان الصــادرات.

•التطلعات:
ن
ـال هــو ضمــان حصــول قطاعــات بال�نامــج عــى منتجــات التمويــل المناســبة ،مــن خــال المؤسســات
إن الهــدف مــن التمكـ يـ� المـ ي
المعنيــة ،وذلــك بنــاء عــى نمــوذج حوكمــة مالئــم.
ين
ويرتكز برنامج
المال عىل محاور ،أبرزها:
التمك� ي
ن
ـال لــكل قطــاع ضمــن بال�نامــج،
•تحديــد أُســس االحتياجــات التمويليــة ب
لل�نامــج ،بمــا يشــمل تحديــد احتياجــات التمكـ يـ� المـ ي
وحرصها.
•وضــع توصيــات تتعلــق بالمنتجــات الجديــدة المطلوبــة والتغـ يـرات ف ي� المنظومــة وكياناتهــا ،مثــل :اللوائــح ،وخطــط التنفيــذ
ت
ـ� تتضمــن مبــادرات واضحــة لمعالجــة الثغـرات المحــددة.
المطلوبــة ،والـ ي
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 .٢دعم التصدير

•التحديات األساسية:
ـال صــادرات المملكــة فقــط،
تتقلــب صــادرات المملكــة مــع تقلــب أســعار النفــط ،وتمثــل الصــادرات غـ يـر النفطيــة ثلــث إجم فـ ي
ـ�
وتنمــو بمعــدل ســنوي مركــب يبلــغ ح ـو يال  ،%7ومــع ذلــك فــإن نســبة الصــادرات غـ يـر النفطيــة ي� المملكــة إىل الناتــج المحـ ي
ـال منخفضــة مقارنــة بالمتوســط العالمــي ،ممــا يعـ ّـزز رســالة مفادهــاَّ :أن لــدى المملكــة إمكانيــة كبـ يـرة لزيــادة صادراتهــا غـ يـر
إالجمـ ي
النفطيــة ،وهنــاك عــدد مــن التحديــات عـ بـر سلســلة القيمــة التصديريــة يجــب التعامــل معهــا ،مــع مالحظــة أن هيئــة تنميــة
الصــادرات تعمــل حالي ـاً عــى تحديــث االسـ تـراتيجية الوطنيــة للتصديــر ،ممــا قــد تنتــج عنــه تحديــات أخــرى:
تنوع إالنتاج الصناعي والخدمي الذي يدعم نمو الصادرات.
•ضعف القدرات التصديرية ومحدودية ُّ
•بيئة التصدير تعيق نمو صادرات السلع والخدمات وإعادة التصدير.
م�ة تنافسية فيما يتعلق بالنفاذ إىل أ
•عدم وجود ي ز
السواق العالمية.
•محدودية أ
الدوات تال�ويجية والتسويقية لمنتجات المملكة ف� أ
السواق العالمية.
ي
•محدودية الممكنات الالزمة لدعم بيئة التصدير ،مثل :تمويل الصادرات.

•برنامــج لحوافــز التصديــر :يهــدف برنامــج تحفـ ي ز
ـ� الصــادرات الســعودية الــذي أطلقتــه هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية
ف ي� منتصــف نوفمـ بـر عــام 2019م إىل تشــجيع الـ شـركات الســعودية عــى دخــول أس ـواق التصديــر والتوســع فيهــا ،ويقــدم
ت
ـ� تتحملهــا الـ شـركات الســعودية ف ي�
بال�نامــج  9حوافــز متوافقــة مــع متطلبــات منظمــة التجــارة العالميــة تغطــي التكاليــف الـ ي
ف
المراحــل المختلفــة مــن أنشــطتها التصديريــة ،وقــد تـ َّـم تصميــم الحوافــز لمســاعدة الـ شـركات الســعودية ي� بنــاء قدراتهــا
ف
ن
ـال:
وتحسـ يـ� تنافســيتها والتوســع ي� انتشــارها العالمــي ،وذلــك عــى النحــو التـ ي
 حافز إالدراج ف� منصات التجارة إال تلك�ونية.
ي
ف
 حافز المشاركة الفردية ي� المعارض الدولية. حافز شهادات المنتجات. حافز التسويق و إالعالن.-

•الجهود المبذولة:
يجري حالياً بذل عدد من الجهود لتعزيز ي ن
تمك� الصادرات ف ي� المملكة بع� سلسلة القيمة الكاملة ،بما ف ي� ذلك:

ـت�اد الســعودي مــن ِقبــل
•إنشــاء وإطــاق بنــك الصــادرات الســعودي :تمــت الموافقــة عــى تنظيــم بنــك التصديــر واالسـ ي
مجلــس الــوزراء ،والــذي يهــدف إىل تجسـ يـر فج ـوات تمويــل الصــادرات ف ي� المملكــة ،لخدمــة مختلــف ش�ائــح المســتفيدين
الجانــب ذوي أ
ـعودي� و أ
كالمصدريــن السـ ي ن
النشــطة الصناعيــة أو التجاريــة ف ي� المملكــة ،ويجــري العمــل عــى تجهـ ي ز
ـ� البنــك
ّ
لمرحلــة الطــاق أ
ول باســتقطاب الكفــاءات وتفعيــل الـ شـراكات مــع المؤسســات الماليــة والتأمينيــة المحليــة والدوليــة.
ال
إ
ي
ـت�اد بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة :تعمــل هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية عــى
•تبســيط عمليــات التصديــر واالسـ ي
تحسـ ي ن
المصدريــن
بالضافــة إىل غــرس ثقافــة التصديــر ،ومســاعدة
ـ� قنـوات التواصــل مــع القطــاع الخــاص لفهــم احتياجاتــه ،إ
ّ
ف
ف ي� الحصــول عــى الخدمــات اللوجســتية المســاندة والكفــاءات ش
الب�يــة المؤهلــة ي� مجــال التصديــر.
فعــال للمص ّن ي ن
ع�،
(صنــع فــي الســعودية) :منصــة تهــدف لدعــم الصناعــة الوطنيــة ،مــن خــال توفـ يـر منــاخ اقتصــادي ّ
•منصــة ُ
ف
ن
ت
ت
و� ،والمســاهمة ي� عمليات التســويق وال�ويــج لمنتجاتهم.
وذلــك بربطهــم بخدمــات الشــحن والدفــع إاللكــر ي

حافز تسجيل المنتجات.
ت
ين
المش�ين
حافز تسهيل زيارة
المحتمل�.
حافز االستشارات ت
(اس�اتيجية التصدير وسالسل التوريد).
ن
حافز الدعم
القانو�.
ي
حافز التدريب المتخصص.

•التطلعات:
تُوفــر االسـ تـراتيجية الوطنيــة للتصديــر طريقــة شــاملة لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  ،2030وتُركــز هــذه االسـ تـراتيجية عــى
تحديــد أولويــات المنتجــات عــر الســلع والخدمــات ،وإعــادة التصديــر ،وتحديــد أ
السـواق الرئيســية ،وتحديــد الركائز االسـ تـراتيجية
ب
الرئيســية لتنفيــذ االسـ تـراتيجية بنجــاح.
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 .٣دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•التحديات األساسية:

ف
ـال الناتــج المحلـــي من
مــن أهــم مسـتهدفـــات رؤيــة المملكــــة  :2030رفـــع مساهمـــة المنشـ فـآت الصغيـــرة والمتوسـطــــة ي� إجـمــ ي
ت
ت
 % 20إىل  ،% 35ويســهم القطــاع
ـ�
الصناعــي واللوجسـ ي
ـ� إســهاماً بالغـاً ي� تحقيــق ذلــك .وقــد تــم حــر ف عــدد مــن التحديــات الـ ي
ف
ن
تواجــه المنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة ي� هــذا القطاعـ يـ� ،ومــن أبرزهــا مــا يتعلــق بالتنســيق والتنظيــم ي� العــرض والطلــب ،وقلــة
التمويــل المتــاح للمشــاريع الناشــئة ،وضعــف القــدرات الصناعيــة للمنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة ،وشــح البيانــات ف ي� القطــاع،
صعــب عــى المنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة العمــل بشــكل منتظــم.
ممــا يُ ِّ
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 .٤تنمية رأس المال البشري

لـرأس المــال البـ شـري أهميــة كـ بـرى ف ي� اســتمرار التنميــة االقتصاديــة ،خاصــة ف ي� ظــل التقــدم التكنولوجــي الــذي أثَّــر ف ي� االعتمــاد
ف
ت
ش
ش
ـ� ال تمتلــك مهــارات وقــدرات كافيــة.
عــى العنــر البــري ،وتسـ َّـبب ي� تقليــل فــرص الكـوادر الب�يــة الـ ي
ومــن هــذا المنطلــق تكمــن أهميــة تطويــر رأس المــال البـ شـري ذي القــدرات والكفــاءات العلميــة والتقنيــة لتتوافــق مــع توجهــات
الدولــة للوصــول إىل كـوادر شب�يــة مؤهلــة وقــادرة عــى تطويــر اقتصــاد المملكــة ف ي� مجاالتــه المختلفــة.

•التحديات األساسية:
•الجهود المبذولة:
نظـ ًـرا أل َّن للمنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة قــدرة بــأن تكــون مــن أهــم محـركات النمــو االقتصــادي يحــرص برنامــج تطويــر الصناعــة
الصغ�ة والمتوســطة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عــى التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة -وخاصــة الهيئــة العامــة للمنشــآت
ي
(منشــآت) -لوضــع حلــول للتحديــات ف ي� جميــع القطاعــات مــن خــال عــدة مبــادرات تهــدف إىل رفــع نســبة مســاهمة المنشــآت
ـ� ودعــم رواد أ
الصغـ يـرة والمتوســطة ف ي� إجمــال الناتــج المحــ� ،وذلــك بتحفـ ي ز
العمــال وأصحــاب المنشــآت ،وتعمــل الجهــات عــى
ي
ي
ت
ت
ـ� تســهم ف ي� تجــاوز العقبــات ،وأهمهــا ف ي� القطــاع الصناعــي :اسـ تـراتيجية سالســل إالمــداد الصناعيــة
عــدد مــن االســراتيجيات الـ ي
ت
ـ� حــددت عــدة تحديــات للمنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة ،ليتــم حلهــا مــن خــال عــدة
للمنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة ،والـ ي
مبــادرات ومواءماتهــا مــع المعنيـ ي ن
ـ�.

•التطلعات:

أ
ف
ت
ن
ـ� يســعى برنامــج تطويــر الصناعــة
َّإن للمنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة دوراً فاع ـا ً ي� تمكـ يـ� وتفعيــل بيئــة العمــال الكليــة الـ ي
ت
اتيجية برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية تُر ِّكــز عــى
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إىل تطويرهــا ،فاســر ّ
أ
بنــاء قـ ّـو ٍة
المكونــات الساسـ ّـية الالزمــة لتحريــك البيئــة
صناعيـ ٍـة ولوجيسـ ٍ
محليـ ٍـة صلبــة ،والمنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة مــن ّ
ـتية ّ
ّ
ف
الصناعيــة واللوجســتية الكليــة؛ لقدرتهــا عــى المســاهمة ي� مختلــف القطاعــات الصناعيــة واللوجســتية.

ال�نامــج عــدة تحديــات ،ت
وال�ــي تبــذل برامــج رؤيــة المملكــة 2030
تواجــه (تنميــة رأس المــال البـ شـري) فــي مختلــف قطاعــات ب
ذات العالقــة جهــوداً حثيثــة لتجاوزهــا ،ومــن هــذه التحديــات:
•عــدم وجــود وفــرة ف� عــدد مــن التخصصــات العلميــة وبرامــج التعليــم والتدريــب التقـن والمهنـ ت
ـ� تتطلبهــا قطاعــات
ي
ـ� الـ ي
ي
ي
بال�نامــج.
الخريج� و ي ن
ين
الباحث� عن العمل وإحصائيات الوظائف الشاغرة.
•قلة بيانات
•وجود ضعف ف ي� ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
• يز
ترك� مراحل التعليم عىل الجوانب النظرية.
ن
تد� مشاركة القطاع الخاص ف ي� تأهيل الكوادر الوطنية المطلوبة وتدريبهم عىل رأس العمل.
• ي
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•الجهود المبذولة:
أ .دراسة الوضع الحالي

•تمــت مراجعــة العديــد مــن االسـ تـراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بتنميــة رأس المــال البـ شـري واحتياجــات الســوق ومواءمتهــا
مــع توجهــات بال�نامــج وقطعاتــه.
أ
•تــم تحليــل الوضــع الحــال لقطــاع التعليــم ت
بال�كـ ي ز
بالضافــة إىل دراســة القطــاع
ـ� عــى قطاعــات بال�نامــج ذات الولويــة ،إ
ي
الخــاص ونوعيــة الوظائــف المتاحــة حالي ـاً.
•تــم تحليــل بال�امــج والتخصصــات التعليميــة المتوفــرة حاليـاً ،واالطــاع عــى توجهــات الجامعــات ومراكــز التدريــب ونوعيــة
التخصصــات المتوفــرة حاليـاً.
ين
•تم حرص نوعية المهن المتاحة حالياً ف ي� قطاعات بال�نامج ونسبة
التوط� ف ي� تلك القطاعات.

ب .الدراسات العالمية

•تم االطالع عىل التقارير العالمية والدراسات المعيارية واالستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

ج .الزيارات الميدانية

•تــم إجـراء زيــارات ميدانيــة؛ لالطــاع عــن قــرب ،وفهــم التحديــات بشــكل أوضــح ،وضمــان تنفيــذ الحلــول ت
المق�حــة بعــد
التأكــد مــن مالمســتها ألرض الواقــع.

د .مجموعات التركيز وورش العمل

خ�اتهــا وتجاربهــا للخــروج بأفضــل التوصيــات
•تــم عمــل اجتماعــات عديــدة مــع بيــوت الخـ بـرة واالختصــاص لالســتفادة مــن ب
و ث
أك�هــا قابليــة للتطبيــق وضمــان نجاحهــا بالشــكل المطلــوب.
•تــم عمــل ورش عمــل متخصصــة لمعالجــة تحديــات رأس المــال البـ شـري لــكل قطــاع مــن قطاعــات بال�نامــج ،والخــروج
بحلــول نوعيــة.
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•التطلعات:
الب�ي للقطاعات أ
ال�نامج إىل تنمية رأس المال ش
الساسية ،سعياً إىل الوصول لـ :
يطمح ب
كفــاءات وطنيــة بمعاييــر عالميــة فــي المجــاالت المهنيــة والقطاعــات االســتراتيجية
المســتهدفة فــي البرنامــج
ـا�ة وغـ يـر مبـ ش
تســاهم قطاعــات بال�نامــج بخلــق وظائــف مبـ ش
ـا�ة ،ويعمــل بال�نامــج عــى زيــادة مهــارات القــوى العاملــة لالســتجابة
أ
لحاجــات الســوق المتغـ يـرة ،لذلــك يقــوم بال�نامــج بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة لتطويــر الدوات الالزمــة لتوفـ يـر متطلبــات
ت
ـا� موحــد يســهل الربــط وســد الثغـرات لتنميــة
واحتياجــات الســوق الصناعــي ودعــم الحاضنــات الصناعيــة مــن خــال مركــز معلومـ ي
القطــاع الصناعــي.
كمــا يعمــل بال�نامــج عــى تصميــم خطــة متكاملــة لـرأس المــال البـ شـري لــكل تجمــع صناعــي ذي أولويــة ،بحيــث تعـ ب ِّـر الخطــة عــن
احتياجــات المهــارات المســتقبلية للتجمــع ،وتربــط بـ ي ن
ـ� التدريــب عــى رأس العمــل والخـ بـرة العمليــة والتدريــب الفـن ي والشــهادات،
بمــا يعــزز توافــر المواهــب الســعودية المؤهلــة ف ي� مجــال التصنيــع.
ـتقبل لقطــاع الخدمــات اللوجســتية،
إ
ـال والمسـ ي
ـ� الحـ ي
ـ� والتأهيـ ي
بالضافــة إىل ذلــك ،يعمــل بال�نامــج عــى ســد االحتيــاج التدريـ ب ي
ف
ويســتهدف العمــل :إيجــاد ك ـوادر شب�يــة وطنيــة مؤهلــة تعمــل ي� القطــاع.
كمــا يعمــل بال�نامــج عــى ســد الفجــوة بـ ي ن
ـ� المهــارات الالزمــة والحاليــة لـرأس المــال البـ شـري ف ي� المملكــة لقطا َعــي الطاقــة الذريــة
والمتجــددة؛ لضمــان االســتعداد التشــغيل للقطاعـ ي ن
ـ�.
ي
الب�يــة عــى عــدة مســتويات لضمــان االســتغالل أ
ويجــري العمــل مــع برنامــج تنميــة القــدرات ش
المثــل للطاقــات والقــدرات والموارد،
أ
وذلــك عــن طريــق مشــاركة المســتهدفات بمــا يقــود إىل تعظيــم الثــر ،مــن خــال بنــاء اسـ تـراتيجية متكاملــة لتمكـ ي ن
ـ� رأس المــال
البـ شـري لقطاعــات بال�نامــج ،حيــث يعمــل بال�نامجــان عــى التوفيــق بـ ي ن
ـ� العــرض والطلــب ،عـ بـر تعريــف الجامعــات بطلــب
ـ� آليــات ربــط أصحــاب العمــل بالخريجـ ي ن
الســوق ،وتحسـ ي ن
ـ� ،وتوعيــة الطــاب بالمســارات المهنيــة البديلــة.
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 .٥البحث والتطوير واالبتكار
تــم تشــكيل لجنــة تعـىن بتنميــة قطــاع البحــث والتطويــر واالبتــكار ف ي� المملكــة ترتبــط بمجلــس الشــؤون االقتصادية والتنمية باســم
ول العهــد رئيــس مجلــس الشــوؤن االقتصاديــة
«اللجنــة العليــا للبحــث والتطويــر واالبتــكار» ،ويرأســها صاحــب الســمو الملـ ي
ـ� ي
والتنميــة ،ويُعتـ بـر ذلــك دافعـاً رئيســياً مــن شــأنه أن يحــدث نقلــة نوعيــة عــى كافــة الجوانــب االقتصاديــة والتنمويــة واالجتماعيــة،
وتســاهم ف ي� تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة . 2030
ومــن الجديــر بالذكــر :أن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية عمــل منــذ إطالقــه عــى إالســهام ف ي� تنميــة
قطــاع البحــث والتطويــر واالبتــكار التطبيقــي لخلــق منتجــات وخدمــات جديــدة عـ بـر عــدد مــن المبــادرات ،ومــن خــال إيجــاد
ت
ـ� يســعى بال�نامــج لتحقيقهــا ف ي� قطاعاتــه الرئيســية ،وهــي( :الطاقــة ،والتعديــن،
منهجيــة تربــط البحــث واالبتــكار بالمســتهدفات الـ ي
ت ز
ـ� ،والثــورة الصناعيــة الرابعــة).
والصناعــة ،والخدمــات اللوجســتية) ،إ
بالضافــة إىل محــوري ال�كـ يـ� ،وهمــا( :المحتــوى المحـ ي

•التحديات األساسية:
يمثــل ضعــف القــدرة عــى تقليــص دورة حيــاة المنتجــات وتســويقها بأســعار منافســة أحــد التحديــات الـ ت
ـ� تواجــه قطــاع الصناعــة
ي
الوطنيــة ف ي� المملكــة مــع تنامــي القــدرات الدوليــة المبتكــرة المدعومــة بالمهــارات التقنيــة العاليــة ،ممــا يتطلــب االســتثمار ف ي�
البحــث والتطويــر واالبتــكار لرفــع إالنتاجيــة وتعزيــز القــدرة التنافســية للمملكــة ،كمــا تتطلــب التنميــة الصناعيــة المســتقبلية ف ي�
المملكــة منهج ـاً جديــداً يســتند عــى ترسيــع االبتــكار للحفــاظ عــى المزايــا الحاليــة ،وتكويــن مزايــا جديــدة ،وذلــك مــن خــال:
دعــم االبتــكار التق ـن ي  ،وتطويــر منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار الوطنيــة.
ويؤكــد بال�نامــج عــى هــذا التوجــه مــن خــال دعــم البحــث والتطويــر واالبتــكار ،واالســتفادة مــن ذلــك إليجــاد مـ ي ز
ـ�ات تنافســية
جديــدة ف ي� تنفيــذ مبــادرات بال�نامــج.
أ
ت
ش
ـ� قــد ينجــم عنهــا
ويعتبــــر ضعــف النظمـ فـة والت�يعــات الخاصــة بمنظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار أحــد أهــم التحديــات الـ ي
ضعــف دعــم االســتثمار ي� المنظومــة وضعــف التنســيق والتعــاون بـ ي ن
ـ� مكوناتهــا.
ومن أهم التحديات أيضاً :محدودية الدعم المادي وعدم استدامته لتنفيذ مبادرات البحث والتطوير واالبتكار.
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•الجهود المبذولة:

•التطلعات:
نظـراً ألهميــة البحــث والتطويــر واالبتــكار باعتبــاره ممكِّ نـاً ض�وريّـاً بل�نامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،فــإن
تطلعــات البحــث والتطويــر واالبتــكار تعـ ّـد محـركاً داعمـاً لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030الطموحــة.

تندرج جهود وأنشطة البحث والتطوير واالبتكار لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في:

المؤسسات
الحكومية

المؤسسات
الصناعية

مخرجات مرحلة التخطيط:
•سياسات ولوائح محددة بشكل جيد.
•مبادرات وبرامج موجهة.
•أهداف أداء رئيسية طموحة يمكن تحقيقها.
• يز
م�انيات مناسبة.
•مساهمة فاعلة من ش
ال�كاء.

مخرجات مرحلة التنفيذ:
•نمو صادرات التقنيات المتقدمة.
•نمو مخرجات البحث والتطوير واالبتكار.
• ين
تحس� مكانة المملكة العالمية ف ي� ش
مؤ� االبتكار العالمي.

المؤسسات
األكاديمية

قطاع
األعمال

ـا� عــى القــدرة التنافســية و إالنتاجيــة للمملكــة،
وســيكون لتطلعــات البحــث والتطويــر واالبتــكار عنــد نجــاح تنفيذهــا تأثـ يـر إيجـ ب ي
وذلــك مــن خــال توليــد وابتــكار منتجــات وعمليــات وخدمــات جديــدة مــن شــأنها أن تعــزز مكانــة المملكــة والنمــو فيهــا ،وذلــك
مــن خــال المســتهدفات التاليــة:
• ين
تحس� ترتيب المملكة ف ي� ش
مؤ� التنافسية العالمية.
•زيادة مساهمة المشاريع
جمال للمملكة.
الصغ�ة والمتوسطة ف ي� الناتج
ي
المحل إال ي
ي
•زيادة إاليرادات الحكومية يغ� النفطية.
•زيادة مساهمة القطاع الخاص.
• ين
تحس� ترتيب المملكة ف ي� ش
مؤ� أداء الخدمات اللوجستية.
جمال.
•زيادة حصة الصادرات يغ� النفطية ف ي� الناتج
المحل إال ي
ي
•زيادة االستثمارات أ
ش
الجنبية
جمال.
المبا�ة ف ي� الناتج
المحل إال ي
ي
أك� االقتصاديات العالمية.
•تعزيز مكانة المملكة ضمن ب
•زيادة االعتماد عىل القدرات المحلية ف ي� مجاالت الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
•زيادة مشاركة المرأة ف ي� سوق العمل.
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الطاقة في أرقام

مشروع سكاكا
أول مشروع للطاقة المتجددة
يربط بشبكة الكهرباء

 300ميجاواط
طـــاقــة إنتــــاجيــــــة

3600+

ميجاواط
من الطاقة النظيفة

 1.1مليار ريال
تكلفة استثمارية

ســديــــــر

القريات

الشعيبة

جــــــــــــــدة

رابـــــــــــغ

رفحاء

المدينة

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

1500

200

600

300

300

20

50

باإلضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل

تُخفض

 7+ماليين طـــــــن
من االنبعـــاثات المسببة
لالحتباس الحراري

1.04

سنت/كيلو واط
ساعة

تُغذي

 600+ألف
وحدة سكنية بالكهرباء

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

א   אא א א

א א אאא

Î
ـىى يجــري العمــل مــن خــالل مبــادرات نوعيــة عــىل تجاوزهــا .ومــن أبرزهــا
يواجــه قطــاع الطاقــة عــدداً مــن التحديــات الرئيســية ،والـ 
هــذه التحديــات:

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

ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

25

20

2018م
 15.95ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

15
2010م
 11.5ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

10

2014م
 13.45ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ
ﻣﺪﻳﻦ
ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ واﺳﻂ

ﻛﺮان
ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻳﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺒﺮي/ﺷﺪﻗﻢ/اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

5

0

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

• محدودية عدد مصنعي مكونات الطاقة المتجددة والكفاءات المختصة:



المختصــںى  ىڡ تصنيــع مكونــات الطاقــة المتجــددة ،ووجــود فــارق  ىڡ التنافســية  
المحليــںى
المصنعــںى
محدوديــة عــدد
بــںى

توطــںى صناعــات الطاقــة
المنتجــات المصنعــة محليــاً والمســتوردة ،ممــا يتطلــب اســتحداث ِحــزم دعــم وحوافــز لتعزيــز

المتجــددة ،إضافــةً إىل الحاجــة لتدريــب وتطويــر الكفــاءات الوطنيــة لتأهيلهــا لشــغل فــرص العمــل المســتحدثة بنــا ًء عــىل

توطــںى قطــاع الطاقــة المتجــددة.
مســتهدفات
•

ﻛﻔﺎءة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

39.2%

36%
2016

• محدودية تغطية شبكة الغاز الرئيسية ،نتيجة عدم وضوح كميات الغاز المطلوبة  ىڡ مناطق الطلب:
فيمــا يخــص زيــادة الطاقــة ¤االنتاجيــة والتوزيعيــة للغــاز :توجــد عــدة تحديــات لتحقيــق مســتهدفات القطــاع  ىڡ الغــاز ،مــن
أبرزهــا :وجــود عــدة مراكــز طلــب تبعــد عــن شــبكة الغــاز الرئيســية ،ممــا يقلــل جــدوى إيصــال الغــاز لمناطــق الطلــب ويزيــد
باالضافــة إىل عــدم وضــوح الكميــات المطلوبــة للغــاز  ىڡ مناطــق الطلــب.
تكاليــف إيصالــه¤ ،

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻳﺔ
ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺣﺮض
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2017

2018

2019

اعتمــاد المملكــة بصفــة كبـ ـرىة عــىل الوقــود الســائل  ىڡ قطاعــات إنتــاج الكهربــاء وتحليــة الميــاه والصناعــة  ىڡ ظــل تزايــد تكلفــة
توفـ ـرى هــذا الوقــود لتغذيــة الطلــب  Î
المرىايــد مــن القطاعــات الحيوية.

توجــد فــرص  ىڡ تحسـ  
ـںى كفــاءة التوليــد واالســتهالك
ِوبـــرفع تنافســية قطــاع الطاقــة ،يُمكــن التغلــب عــىل عــدة تحديــات ،حيــث َ
والنقــل والتوزيــع ،ونحوهــا.
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ما تم عمله

َخطــا قطــاع الطاقــة خــال الســنوات الماضيــة خطـوات كبـ يـرة وحقــق إنجــازات نوعيــة نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030حيــث
تــم العمــل عــى عــدد مــن المبــادرات و بال�امــج ســعياً للوصــول إىل المســتهدفات الطموحــة ،ونعــرض هنــا الجهــود القائمــة عـ بـر
ذكــر أبــرز أ
العمــال والمســاهمات:

ن
ت
ـ� تتكــون مــن  4مشــاريع مــن
•إطــاق مناقصــة مشــاريع المرحلــة الثالثــة مــن بال�نامــج الوط ـ ي للطاقــة المتجــددة ،والـ ي
الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بســعة إجماليــة تصــل إىل  1,200ميجــاواط.
ـ� تقنيــات الطاقــة المتجــددة (أنظمــة الطاقــة الشمســية ومولــدات الديــزل الهجـ ي ن
•توقيــع أول عقــود توطـ ي ن
ـ� ،واختبــار
ف
البطاريــات ف ي� درجــات الحــرارة العاليــة ي� المملكــة) ،وبــدء أعمــال المشــاريع.

فيما يخص قطاع الغاز:

•احتلــت المملكــة المركــز الســابع ف ي� قائمــة أعــى الــدول مــن حيــث الطلــب عــى الغــاز الطبيعــي عــى مســتوى العالــم ف ي�
ت
ـ� تغــذي شــبكة الغــاز الرئيســية  18مليــار قــدم
عــام 2018م ،وقــد بلغـ
ـت الطاقــة االســتيعابية لمعالجــة الغــاز الخــام الـ ي
ف
ـاس ف ي� اليــوم ي� عــام 2020م.
مكعــب قيـ ي
• ف ي� عــام 2019م بلــغ إنتــاج ش�كــة أرامكــو الســعودية 9 :مليــار قــدم مكعــب قيـ
ـاس مــن الغــاز الطبيعــي ف ي� اليــوم ،و1.0
ي
ـاس مــن إاليثــان ف ي� اليــوم ،و  1.0مليــون برميــل مــن سـوائل الغــاز الطبيعــي ف ي� اليــوم ،و 0.2مليــون
مليــار قــدم مكعــب قيـ ي
ف
برميــل مــن المكثفــات غـ يـر الممزوجــة ي� اليــوم.
•وقــد حصلــت ش�كــة أرامكــو الســعودية مؤخـراً عــى الموافقــة عــى تطويــر حقــل الجافــورة الــذي يعــد أكـ بـر حقــل للغــاز غـ يـر
المصاحــب غـ يـر التقليــدي يتــم اكتشــافه ف ي� المملكــة بطــول  170كيلومـ تـر وعــرض  100كيلومـ تـر ،ممــا ســيضع المملكــة ف ي�
ف
ف
عالميـاً ف ي� إنتــاج الغــاز عــام .2030
الريــادة العالميــة ي� مجــال إنتــاج الغــاز ،وســيجعلها -بــإذن هللا -ي� المرتبــة الثالثــة ّ

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

•صــدور قـرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة عليــا باســم اللجنــة العليــا لشــؤون مزيــج الطاقــة إلنتــاج الكهربــاء وتمكـ ي ن
ـ� قطــاع
الطاقــة المتجــددة.
ن
الوط� للطاقة المتجددة.
•إطالق بال�نامج
ي
الصغ�ة.
•إطالق إالطار التنظيمي ألنظمة الطاقة الشمسية
ي
•تدشـ ي ن
ـ� مـ شـروع محطــة ســكاكا للطاقــة الشمســية بقــدرة  300ميجــاواط ،وقــد تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المـ شـروع وربطــه بشــبكة
الكهربــاء الوطنيــة.
•توقيــع اتفاقيــة ش�اء الطاقــة لمـ شـروع محطــة دومــة الجنــدل لطاقــة الريــاح بقــدرة  400ميجــاواط ،وقــد تــم البــدء بتنفيــذ
مـ شـروع المحطــة ،وســجل هــذا المـ شـروع رقمـاً قياســياً أل ند� ســعر تعرفــة لمشــاريع طاقــة الريــاح ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط
ي
بســعر ( 7.99هللــة لــكل كيلــو واط ف ي� الســاعة ،بمــا يعــادل  2.13ســنت لــكل كيلــو واط ف ي� الســاعة).
•تحقيــق أقــل تكلفــة لـ شـراء الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية ف ي� العالــم ،حيــث بلغــت تكلفــة ش�اء الكهربــاء مــن مـ شـروع الشــعيبة
ـ� لــكل كيلــو واط ف ي� الســاعة.
 1.04ســنت أمريـ ي
•توقيــع اتفاقيــات ش�اء الطاقــة لـــ  7مشــاريع إلنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية ،ليصــل مجمــوع قــدرة مشــاريع الطاقــة
المتجــددة ف ي� المملكــة -متضمنــة ش
م�و َعــي ســكاكا ودومــة الجنــدل -إىل  3670ميجــاواط ،ممــا يوفــر الطاقــة الكهربائيــة ألكـرث مــن
 600ألــف وحــدة ســكنية ،ويخفــض أكـرث مــن  7ماليـ ي ن
ـ� طــن مــن االنبعاثــات المســببة لالحتبــاس الحـراري.

وبخصوص الجهود الحالية في قطاع الكهرباء وكفاءة التوليد وترشيد االستهالك:
•بدء إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عن طريق تشكيل لجنة وزارية مختصة بذلك.
•تخطي مستهدف كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ف ي� المملكة ليصبح  %39.2ف ي� عام .2019
•حســب تنظيــم المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة ،أُضيــف لنطــاق عمــل المركــز :تحسـ ي ن
ـ� كفــاءة اســتخدام الوقــود ف ي�
توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه ،ويشــمل :نقــل الكهربــاء وتوزيعهــا.
•إعــداد وتنفيــذ عــدد مــن الممكنــات والمبــادرات الـ ت
ـ� ســاهمت ف ي� إيجــاد ســوق لـ شـركات خدمــات كفــاءة الطاقــة ،حيــث
ي
أنهــى المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة :تطويــر إالج ـراءات والمتطلبــات الخاصــة تب�خيــص الـ شـركات العاملــة ف ي� مجــال
مشــاريع تدقيــق الطاقــة وإعــادة تهيئــة المنشــآت لتحسـ ي ن
ـ� مســتويات اســتهالك الطاقــة فيهــا.
•عمــل المركــز الوط ـن ي لكفــاءة الطاقــة عــى مواءمــة جهــوده وتكاملهــا مــع الجهــات ذات العالقــة ف ي� عــدد مــن المبــادرات
المتعلقــة بقطــاع أ
العمــال بالمملكــة ،وذلــك بهــدف تشــجيع االســتثمار وتســهيل إالجــراءات عــى المســتثمرين ،وقــد
ســاهمت هــذه الجهــود ف ي� ترخيــص  58ش�كــة محليــة وعالميــة ف ي� الســوق الســعودي.
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ﻣﻨﻔﺬ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺮﻋﺮ

يعد قطاع الطاقة من أكرى الركائز االقتصادية ىڡ المملكة ،وترتكز Î
اسرىاتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
ّ

لقطاع الطاقة عىل عدة محاور رئيسية:
• تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة ¤االنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف و ¤االيثان وسوائل الغاز الطبيعي.
¦
• زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة  ىڡ االستهالك
المحىل للطاقة وتحقيق مستهدفاتها  ىڡ مزيج الطاقة االمثل ¤النتاج

الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي.
¦

¦
Î


المحىل
البيىى من خالل االستخدام

الوطىى وااللرىام 
• االستغالل االمثل للموارد الهيدروكربونية ىڡ المملكة لدعم االقتصاد  

باالضافة لدعم تنفيذ
والتصدير للخارج ،ورفع مستويات كفاءة الطاقة ،وتنويع مصادر الطاقة ىڡ مزيج الطاقة
الوطىى¤ ،

برنامج استبدال الوقود السائل.
א

א

אÐ
• تعظيم مساهمة الغاز ىڡ توليد الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الطاقة المتجددة ىڡ ظل المزيج ¦
االمثل ¤النتاج الطاقة


الكهربائية.
• تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة ¤االنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف و ¤االيثان وسوائل الغاز الطبيعي.


• تحقيق أقىص درجات الكفاءة وأعىل قيمة مضافة لالقتصاد
الوطىى للمملكة
الوطىى والمساهمة  ىڡ زيادة مصادر الدخل


Î
وتنويعه لالستفادة منه كوقود ولقيم ¤النتاج الكهرباء وتحلية المياه ،وصناعة البرىوكيماويات والصناعات التحويلية والتعدينية
والصناعات ¦
االخرى.
• الوصول إىل مزيج الطاقة ¦
االمثل ¤النتاج الطاقة الكهربائية عرى استغالل مصادر الطاقة المتجددة بالتكامل مع الغاز
الطبيعي.
¦
¦
البيىى لمشاريع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
• تعظيم االثر االقتصادي و
االجتماعي و 

• الوصول إىل ريادة المملكة عالمياً ىڡ قطاع الطاقة المتجددة.
• تحقيق بيئة Ùترسيعية وتنظيمية محفزة لنمو  
وتمرى قطاعي الطاقة المتجددة والذرية.
• إيجاد سوق
تنافىس  ىڡ قطاع توليد الكهرباء.


توفرى الخدمة الكهربائية
تنافىس يحقق استدامة القطاع وزيادة موثوقية وكفاءة توليد ونقل وتوزيع
للمستهلكںى بشكل
• 

واستهالك الطاقة الكهربائية.
Î
• تعزيز تنافسية قطاع التجارة بالمنتجات البرىولية عن طريق تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بها من استخدام
استرىاد وتصدير.
وبيع ونقل وتخزين وتوزيع و 

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز واﻟﺒﱰول
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
ﻃﺮق ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ) اﻟﻤﻮﺟﻮدة(
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أبرز مبادرات محفظة قطاع الطاقة

اسم المبادرة

نطاق عمل المبادرة

دراسة وإمداد الغاز لمراكز القيام بدراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب ف ي� المدن الصناعية،
ين
ين
الحالي� و
الطلب ف ي� المدن الصناعية وذلك لخدمة المستثمرين
المستقبلي� بما يسهم ف ي�
التحول من الوقود السائل إىل الغاز وتعظيم المنفعة االقتصادية.

تنافس عن طريق فصل
إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إليجاد سوق
ي
ت
أنشطة التوليد ف ي� قطاع الكهرباء واستقاللية المش�ي الرئيس،
وإنشاء حساب الموازنة والنموذج المعتمد شل�وط وأحكام العقود
التجارية ي ن
ب� الكيانات العاملة ف ي� قطاع الكهرباء.

األثر المتوقع

توف� دراسة شاملة باحتياجات مراكز الطلب
• ي
من الغاز لتلبية الطلب وتوسعة شبكة الغاز
الرئيسية.
• الحد من استهالك الوقود السائل.
ين
وتحس� جودة الهواء.
• حرق وقود نظيف
• خفض حجم االستثمارات المرتبطة بنوع
الوقود ،مما يساعد ف ي� تشجيع االستثمار
الصناعي.
ف
• المساهمة ي� المحافظة عىل البنية التحتية
عن طريق خفض حركة شاحنات نقل المواد
الهيدروكربونية السائلة عىل شبكة الطرق
بالمملكة.
ف
• إيجاد سوق
تنافس ي� قطاعات التوليد.
ي
• تنظيم العالقات والتعاقدات التجارية يب�ن
الكيانات العاملة ف ي� قطاع الكهرباء.
• تصميم واعتماد نموذج حساب الموازنة وآلياته.
• تحديد آليات وطرق الدعم الحكومي المطلوب
لقطاع الكهرباء.

اسم المبادرة

نطاق عمل المبادرة

أ
ت
ين
ال� ش
تتما�
الحرم�
مبادرة خادم
تنفيذ وإعداد كافة الدراسات والعمال التمهيدية ،و ي
ال� ي ن
ش
توف� التصاريح الالزمة
يف� للطاقة المتجددة مع أفضل الممارسات العالمية ،وكذلك ي
لمشاريع الطاقة المتجددة ،ومن ثم تأهيل المطورين وطرح
ف ي� المملكة
المناقصات لهذه المشاريع لزيادة مساهمة مصادر الطاقة
أ
المتجددة ف ي� االستهالك
المحل للطاقة ف ي� مزيج الطاقة المثل
ي
بالضافة
إلنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وتكلفة منافسة .إ
لعقد ش�اكات مع القطاع الخاص لزيادة قدرة توليد الطاقة
ن
زم� محدد.
المتجددة وفق إطار ي
وتستهدف هذه المبادرة القيام بمشاريع تغطي احتياج كافة
مناطق المملكة حسب التقنية المناسبة لكل منطقة ،وفقاً
للمستهدفات المحددة لمساهمة مصادر الطاقة المتجددة
ف� مزيج الطاقة أ
المثل إلنتاج الكهرباء ،حيث ستسهم هذه
ي
المشاريع ف ي� خفض استهالك الوقود السائل وتخفيض االنبعاثات
االل�ام ئ
الكربونية ورفع مستوى ت ز
البي� ،كما ستسهم ف ي� جذب
ي
وتوف� الوظائف إالنشائية والتشغيلية ف ي� كافة مناطق
االستثمارات ي
المملكة.

األثر المتوقع

• تقليل تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية؛ من
خالل استغالل مصادر الطاقة المتجددة.
عالمياً ف ي� قطاع
• الوصول إىل ريادة المملكة ّ
الطاقة المتجددة.
ن
الوط� للطاقة
• رفع جاذبية مشاريع بال�نامج
ي
المتجددة.
ف
• رفع عدد ش
ال�كات المنافسة ي� قطاع الطاقة
المتجددة من داخل المملكة ومن خارجها.
توف� رؤية واضحة لمستقبل قطاع الطاقة
• ي
المتجددة بما يعزز جاذبية االستثمار للمطورين
والمص ّن ي ن
ع�.
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التحديات األساسية
ت
ـ� يجــري العمــل مــن خــال مبــادرات نوعيــة عــى تجاوزهــا .ومــن أبرزهــا
يواجــه قطــاع التعديــن عــدداً مــن التحديــات الرئيســية ،والـ ي
هــذه التحديات:
 .1تدني مستوى االستكشاف في المملكة.

تبــدأ التحديــات الـ تـ� تواجــه القطــاع مــن االستكشــاف ،وهــو الخطــوة أ
ت
ـ� يتــم مــن
الوىل ف ي� كافــة سالســل القيمــة
ي
المعدنيــة الـ ي
خاللهــا تحديــد الرواســب الـ ت
ـ� يمكــن تطويرهــا إىل مشــاريع مناجــم ،وعــى الرغــم مــن نجــاح المملكــة ف ي� زيــادة إنفاقهــا عــى
ي
ش
ً
ـال إالنفــاق عــى االستكشــاف أقــل
ـ
إجم
ال
ز
ـ
ي
ـ
اح
و
ـة
ـ
ك
ب�
ا
ـ
مدفوع
ـاع
ـ
القط
ال
ز
ـ
ي
االستكشــاف منــذ بدايــة عــام
وال
ـدة،
ال
2000م،
ي
ف
ممــا هــو عليــه ف ي� الــدول المتقدمــة ي� مجــال التعديــن.
ف
و� الفـ تـرة مــا بـ ي ن
ـ� عامــي َ 2006و 2010م ،ارتفــع إالنفــاق عــى االستكشــاف بقرابــة  %50ســنويّاً ،إال أن النمــو كان أقــل بكثـ يـر
ي
ن
ـال إالنفــاق عــام 2015م أقــل مــن  50مليــون دوالر
بـ يـ� عامــي َ 2010و 2015م ،حيــث كانــت نســبته  %1ســنويّاً فقــط ،وكان إجمـ ي
ـ�.
أمريـ ي
 .2ضعف كفاءة إجراءات منح الرخص.

تُعـ ّـد رسعــة إصــدار رخــص االستكشــاف ف ي� المملكــة حالي ـاً أقــل بكثـ يـر مــن الــدول العالميــة الرائــدة ف ي� القطــاع ،ففــي حـ ي ن
ـ�
يســتغرق الحصــول عــى رخصــة استكشــاف ف ي� المملكــة مــن ســنة إىل  4ســنوات (بمتوســط سـ ي ن
ـنت� ونصــف) تصــدر الــدول الرائــدة
ف ي� مجــال التعديــن الرخــص خــال  90-30يوم ـاً ،فعــى ســبيل المثــال :تصــدر غــرب أسـ تـراليا  %96مــن طلبــات الرخــص خــال
 65يوم ـاً مــن تاريــخ تقديمهــا ،ويــؤدي التأخـ يـر ف ي� إصــدار الرخــص ف ي� المملكــة إىل تثبيــط االســتثمار ،وبخاصــة بـ ي ن
ـ� المســتثمرين
أ
الجانــب.
ومــن أســباب هــذا التأخـ يـر ف ي� المملكــة :عــدم كفــاءة إالج ـراءات الم َّتبعــة ،إىل جانــب عــدم توفــر نظــام لتقديــم الطلبــات
أ ض
ت
ا� وملكيتهــا.
إلك� ّ
ونيــاً ،وعــدم وجــود قاعــدة بيانــات لــ�ر ي
ّ
 .3قلة المطورين المحليين.

العديــد مــن سالســل القيمــة تتطلــب رأسـاً كبــراً مــن المــال (مثــل :مـ شـروع ش�كــة معــادن لسلســلة قيمــة أ
اللمنيــوم الــذي تجــاوز
ي
ـ�) ،ممــا يحــد مــن اســتثمار القطــاع الخــاص ،ويــدل ذلــك :االعتمــاد عــى
رأس المــال المســتثمر فيــه  10ملي فــار دوالر أمريـ ي
ف
ش
الـ شـركات
ـول تلــك
المملوكــة جزئي ـاً للدولــة ي� غالبيــة االســتثمارات الكـ بـرى يعكــس أ غيــاب �كات القطــاع الخــاص الراغبــة ي� تـ ّ ي
ف
رث
ـال رؤوس المـوال الالزمــة ضمــن مشــاريع تفــوق قيمــة كل مـ شـروع
االســتثمارات ،ي
و� المســتقبل ســيكون أكـ مــن  %60مــن إجمـ ي
ن
ـ� ،ممــا يتطلــب وجــود المســتثمرين الراغبـ يـ� باالســتثمار بهــذا الحجــم.
منهــا مليــار دوالر أمريـ ي
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 .4محدودية المنافع االجتماعية من الموارد المعدنية.

أ
ـعودي� العاملـ ي ن
الثــر االجتماعــي لسلســلة القيمــة ف ي� قطــاع التعديــن أقــل مــن المطلــوب ،فعــدد السـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع
منخفــض ،ومعظمهــم ال ينجذبــون إىل هــذا القطــاع؛ ألســباب تتعلــق بظــروف العمــل الشــاقة ،وانخفــاض أ
الجــور،
وتطبيــق معايـ يـر ســامة العمــل ف ي� ش�كات التعديــن.
وقــد ّبينــت دراســة أُجريــت مؤخــراً حــول المحتــوى
المحــ� ف ي� سلســلة القيمــة للتعديــنَّ :أن المحتــوى
المحــ�
ي
ي
أ
يبلــغ  ،%12و َّأن متطلبــات حمايــة البيئــة غـ يـر مطبقــة بصــورة مكافئــة لفضــل الممارســات الدوليــة ٬ممــا يتطلــب
اســتحداث :ش�اكات نوعيــة مــع الجهــات المعنيــة بتطويــر القــدرات ش
الب�يــة ،ومبــادرات ترفــع مســاهمة المحتــوى
ـ� ف ي� القطــاع.
المحـ ي
 .5ضعف عوائد القطاع المالية للدولة.

ال يُعــد قطــاع التعديــن لــدى العديــد مــن الــدول الرائــدة ف ي� هــذا القطــاع مصــدراً أساسـ ّـياً للدخــل مقارنــة بقطــاع
ـال والرســوم ألنشــطة التعديــن ف ي� أسـ تـراليا  9مليــارات دوالر،
النفــط والغــاز ،فعــى ســبيل فالمثــال :يوفــر المقابــل المـ ي
بينمــا يوفــر  3مليــارات دوالر ي� كنــدا ،إال أن عوائــد المملكــة مــن هــذا القطــاع تعتـ بـر منخفضــة بالمقارنــة مــع هــذه
ـال للمناجــم والمحاجــر المنتـ شـرة ف ي� المملكــة للتأكــد مــن الكميــات
الــدول ،ومــن أســباب ذلــك :ضعــف االمتثــال المـ ي
الفعليــة المســتغلة؛ نظ ـراً لقلــة عــدد الك ـوادر ش
الب�يــة ،ولمحدوديــة االعتمــادات الماليــة لمراقبــة ومتابعــة القطــاع،
ف
ولصعوبــة الضبــط وضعــف العقوبــات عــى المخالفــات ي� مجــال اســتخراج الخامــات المعدنيــة.

 .6معوقات جدوى المشاريع وشدة المنافسة العالمية.

ال يقتــر هــذا التحــدي عــى المملكــة فحســب ،حيــث إن المنافســة قويــة مــن جانــب
المصدريــن ،وخاصــة ف ي� آســيا.
ّ
ئ
وتعــد المملكــة مســتورداً صافي ـاً أساسـ ّـياً للمنتجــات المعدنيــة مــن آســيا ،وهــو مــا يعكــس بشــكل جـ
ـز� التحديــات
الـ تـ� تفرضهــا تلــك الفئــة مــن المنتجــات .كمــا تعتــر ردود أ
الفعــال ف� المملكــة لحمايــة أ
السـواق أقــل ممــا ي هــو عليــه �ف
ُ ب
ي
ي
ي
ـدول أ
ش
ـ� وتســهيل وصولــه
ـ
المح
ـج
ـ
المنت
ـة
ـ
لحماي
ات
و
أد
و
ـات
ـ
يع
ت�
ـر
ـ
تطوي
ـ
ع
ـل
ـ
العم
ـب
ـ
يتطل
ـا
ـ
م
ـو
ـ
وه
ـرى،
ـ
خ
ال
الـ
ـى
ي
أ
للسـواق العالميــة.
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ما تم عمله
َ
ٌ
ناول للجهود الحالية كنقطة انطالق لتصميم مبادرات البرنامج المستقبلية:
فيما يلي ت

تمــت الموافقــة عــى االسـ تـراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة ِمــن ِق َبــل مجلــس الــوزراء ،وتــم البــدء بأعمــال
التنفيــذ لعــدد مــن مبــادرات االسـ تـراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة ومســتهدفاتها ،ومنها:
ن
التعدي�.
1.إقرار نظام لالستثمار
ي
2.الموافقة عىل تأسيس ش
ال�كة السعودية لخدمات التعدين.
3.العمــل عــى تطويــر إالجـراءات ش
الت�يعيــة لالســتثمار بالقطــاع ،مــن خــال تطويــر نظــام االســتثمار التعديـن ي المحــدث الــذي
ُعــرض عــى عــدد مــن الجهــات المعنيــة ذات العالقــة وعــدد مــن المســتثمرين إلبــداء المرئيــات حيالــه.
ـ� تجربــة المســتفيد والشــفافية للقطــاع ،مــن خــال إطــاق منصــة ت
4.البــدء بتحسـ ي ن
إلك�ونيــة إلصــدار كافــة تال�اخيــص التعدينيــة
(منصــة تعدين).
أ
كــر برنامــج مســح جيولوجــي مــن نوعــه ف ي� العالــم لجمــع البيانــات الجيولوجيــة الالزمــة
البــت إ
بالجــراءات التعاقديــة ل ب
ّ 5.
للمســتثمر.
6.الطــاق أ
ت
ـ� ســتكون الن ـواة لكافــة البيانــات الوطنيــة الجيولوجيــة
إ
ول لمنصــة قاعــدة البيانــات الوطنيــة الجيولوجيــة ،والـ ي
ال ي ّ
ف
للمســتثمر ي� قطــاع التعديــن.
7.تطويــر أعمــال المراقبــة ف ي� قطــاع التعديــن؛ لضمــان اســتدامة القطــاع واالمتثــال لكافــة إجـراءات الصحــة والســامة ش
بال�اكــة
ت
ش
ـ� تــم تأسيســها فيمــا
مــع القطــاع الخــاص ،والــذي بــدأ كمرحلــة اســتباقية قبــل تأســيس �كــة لتطويــر قطــاع التعديــن ،والـ ي
بعــد.
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التطلعات

مــن خــال إدراك المكانــات الكاملــة لقطــاع التعديــن ف� المملكــة يمكــن تحقيــق درجــة عاليــة مــن أ
الثــر االجتماعــي واالقتصــادي،
إ
ي
ف
رث
فعــى ســبيل المثــال :يمكــن أن تســهم سالســل القيمــة المعدنيــة بحلــول عــام 2035م بأك ـ مــن  281مليــار ريــال ي� الناتــج
ف
ـا� الـواردات بمــا ال يقــل عــن  37مليــار ريــال،
ـال ،وتخلــق أكـرث مــن  265.000فرصــة عمــل جديــدةُ ،
وتـحـــد مــن صـ ي
ـ� إالجمـ ي
المحـ ي
كمــا أن تحقيــق إالمكانيــات بالكامــل مــن شــأنه أن يرفــع مــن معــدل إاليـرادات الحكوميــة بمقــدار  10.9مليــار ريــال سنويّــاً بحلــول
ـال فــإن هنــاك فرصــة كبـ يـرة ُمتاحــة للنمــو يســتفيد منهــا ّكل مــن المســتثمرين والمجتمــع الســعودي.
عــام 2035م ،وبالتـ ي
ف
ف
رث
المتاحــة للنمــو ي� سالســل القيمــة المعدنيــة ي� المملكــة كبـ يـرة ومتنوعــة ،علم ـاً بــأن أك ـ مــن  %80مــن مشــاركة
وإن الفــرص ُ
أ
أ
ف
ت
ـأ� مــن  8مــن سالســل القيمــة ،وهــي :الصلــب ،والســمدة ،والمعــادن الساســية ،والخرســانة،
ـال يـ ي
ـ� إالجمـ ي
القطــاع ي� الناتــج المحـ ي
و أ
اللمنيــوم ،والسـ يـراميك ،ومركبــات الصوديــوم ،والمعــادن النفيســة ،وإضافــةً إىل ذلــك ،فــإن لــدى المملكــة فرصـاً ُمتاحــة للنمــو
االقتصــادي ف ي� العديــد مــن المعــادن االسـ تـراتيجية ،كالتيتانيــوم ،والمغنيســيوم ،والنيوبيــوم ،والتانتالــوم ،والســيليكون ،وفرص ـاً
ف
الم َركّبــات غـ يـر العضويــة ،كالفوســفور ،والســليكا ،وأكســيد المغنيســيوم ،والفلــور ،والكالســيوم ،والبوتاســيوم،
ُمتاحــة للتوســع ي� ُ
و أ
أ
اللومينــا ،كمــا توجــد ف ي� المملكــة فــرص محتملــة مــن مختلــف المنتجــات المعدنيــة الخــرى ،كأحجــار البنــاء ،واليورانيــوم،
والمعــادن الصناعيــة المختلفــة بمــا ف ي� ذلــك البنتونيــت ،والزركــون.
ولتحقيــق الطمــوح بصــورة كاملــة بحلــول عــام 2035م ،فثمــة حاجــة إىل إجـراء تحـ ّـول ف ي� هــذا القطــاع ،ويهــدف برنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إىل تطويــر سالســل القيمــة المتكاملــة لتحقيــق أقــى قــدر مــن أ
الثــر االجتماعــي
واالقتصــادي للمملكــة مــن المـوارد المعدنيــة ،ممــا يتطلــب ترسيــع التنميــة ف ي� مجــال استكشــاف المعــادن واســتخراجها ،وتعمــل
المملكــة ت ز
بال�امــن مــع ذلــك -عــى سـ ّـد الثغ ـرات الرئيســية ف ي� الصناعــات الوســيطة والصناعــات التحويليــة ف ي� سلســلة القيمــة.أ
ـ� التنميــة الـ ت
ـق� :تمكـ ي ن
لل�نامــج ف ي� قيــادة هــذا التحـ ّـول إىل شـ ي ن
ـ� يقودهــا القطــاع الخــاص ،وأن يكــون
وتنقســم الدوار الرئيســية ب
ي
أد� -عام ـا مســاعداً ف� الصناعــات أ
الساســية تحــت التطويــر ف� سالســل القيمــة أ
ذلــك -بحــد ن
الساســية؛ للمســاهمة ف ي� تجــاوز
ً
ي
ي
ت
ـ� تقــف حيــال نموهــا.
العوائــق الـ ي
وإن التحــول الرئيــ� أ
الول المطلــوب يتعلــق بحوكمــة القطــاع والتمكـ ي ن
ـ� ،وذلــك مــن خــال تنظيــم القطــاع بفاعليــة
ـ� المؤسـ
ي
ي
وكفــاءة ،وممــا أُنجــز ف ي� هــذا الشــأن :تعديــل نظــام االســتثمار التعديـن ي وإعــداد لوائــح تنفيذيــة ،وسيســهم ذلــك ف ي�:
 1.ي ن
تحس� جاذبية القطاع.
2.تعزيز إيرادات الدولة.
3.تطوير المجتمعـات المحليـة وتحقيـق استدامـة القطاع.
ف
رث
ت
وبالضافــة إىل ذلــك ،ســيقوم بال�نامــج بتطويــر العمليــات لتصبــح أك ـ سالســة بمــا ي� ذلــك آليــة الحصــول عــى ال�اخيــص؛
إ
لتحقيــق أفضــل المعايـ يـر العالميــة فيمــا يتعلــق بالوقــت الــازم للحصــول عــى ترخيــص االستكشــاف خــال  90–30يومـاً ،ممــا
ســيجعل هــذه العمليــة أك ـرث شــفافية وموثوقيــة للمســتثمرين ،كمــا ســيتم وضــع آليــة عمــل واضحــة بـ ي ن
ـ� الجهــات التنفيذيــة
بالضافــة إىل عمليــات التحــول الرقمــي ،حيــث يعمــل بال�نامــج عــى جعــل البيانــات
أثنــاء إعــادة تصميــم هياكلهــا التنظيميــة ،إ
والمعلومــات الالزمــة متوفــرة عــى شــبكة إال تن�نــت ،مــن خــال قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة ذات المســتوى العالمــي.
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الطموح
وســيعمل بال�نامــج كذلــك عــى تال�كـ ي ز
ـ� عــى رفــع االســتدامة ف ي� القطــاع ،مــن خــال إصــدار مبــادئ واشـ تـراطات وإرشــادات
محــددة لعمليــات االستكشــاف عــن المعــادن واســتخراجها ،مــع تعزيــز أنظمــة الصحــة والســامة ،وإعــادة التأهيــل مــن أجــل
ـ� عــى خلــق قطــاع صديــق للبيئــة وأكـرث أمانـاً ،ليعمــل ذلــك بشــكل ت ز
التحفـ ي ز
م�امــن كحافــز لالســتثمار عـ بـر سلســلة قيمــة ،ولــن
ف
ـ� ي� قطــاع توريــد الســلع
يركــز تشــجيع االســتثمار عــى مشــاريع سلســلة القيمــة فقــط ،وإنمــا عــى تعزيــز المحتــوى المحـ ي
والخدمــات أيض ـاً.
وســيمارس بال�نامــج أيض ـاً دوراً رئيسـ ّـياً ف ي� تمكـ ي ن
ـ� البنيــة التحتيــة ،وتطويــر الك ـوادر والمواهــب ،وتوفـ يـر التمويــل ،كمــا ســيدعم
ـ� الميــاه المعالجــة ،ومــد خطــوط أ
بال�نامــج االســتثمارات االسـ تـراتيجية ف ي� البنيــة التحتيــة للتعديــن ،بمــا ف ي� ذلــك :تأمـ ي ن
النابيــب
بالضافــة إىل تضمـ ي ن
ـ� الفــرص المتاحــة لمـ شـروع سلســلة القيمــة ف ي� مخططاتهــا الرئيســية ف ي�
والطــرق ،وتوســيع شــبكة الكهربــاء ،إ
ف
ف
المناطــق الصناعيــة ،وســيكون هنــاك اهتمــام بالتدريــب وبرامــج المنــح الدراســية ي� الخــارج ي� تخصصــات محــددة يحتاجهــا
ف
و� الوقــت ذاتــه سيتوســع نطــاق تطويــر القــدرات لتدريــس تخصصــات التعديــن والجيولوجيــا ف ي� الجامعــات
قطــاع التعديــن ،ي
المحليــة.

تــم تحديــد طمــوح قطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة بــأن يكــون الركـ ي ز
ـ�ة الثالثــة ف ي� الصناعــة الســعودية ،وذلــك بعــد النفــط
والغــاز ،والصناعــات الكيميائيــة ،بمــا يحقــق تطلعــات رؤيــة المملكــة  ،2030وذلــك مــن خــال :تعظيــم أثــر القطــاع عــى الناتــج
ـ�ان التجــاري ،وتحقيــق اســتدامة القطــاع ،وتحسـ ي ن
ـ� المـ ي ز
المحــ� إالجمــال ،ورفــع نســبة مشــاركة المحتــوى المحــ� ،وتحسـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
الممكنــات ش
الت�يعيــة واالســتثمارية ف ي� القطــاع ،وتوليــد فــرص وظيفيــة ،وتنميــة الك ـوادر الوطنيــة.
ويسعى القطاع إىل:
توفــر البيانــات الجيولوجيــة الالزمــة ،مــن خــال إتمــام أكــرث مــن  %50مــن أعمــال بال�نامــج العــام للمســح الجيولوجــي
• ي
العــر�.
لمنطقــة الــدرع
بي
•رفــع إالنفــاق عــى أعمــال االستكشــاف للوصــول إىل معــدالت إالنفــاق العالمــي ،وذلــك مــن خــال اســتثمارات القطــاع الخــاص
والدعــم المخصــص مــن صنــدوق االستكشــاف المقـ تـرح إنشــاؤه ضمــن مبــادرات القطــاع.
•االنتهــاء مــن إعــداد نظــام االســتثمار التعدي ـن ي ولوائحــه التنفيذيــة لتحقيــق أهــداف وتطلعــات قطــاع التعديــن واســتدامته؛
لتتســم بالوضــوح والشــفافية.
ـ� تجربــة المســتفيد ورفــع مســتوى الرضــا ،مــن خــال تحسـ ي ن
•تحسـ ي ن
ـ� الخدمــات ،وتوفـ يـر البيانــات الالزمــة بصيغــة رقميــة
ودرجــة عاليــة مــن الموثوقيــة ،وتســهيل الوصــول إليهــا ،وتقليــص مــدة إصــدار تراخيــص الكشــف إىل  60يوم ـاً.
•تعظيــم القيمــة المضافــة للخامــات المعدنيــة ،مــن خــال تطويــر سالســل القيمــة المضافــة للصناعــات المعدنيــة بمشــاركة
القطــاع الخــاص؛ لتوفـ يـر فــرص اســتثمارية تقــدر بأك ـرث مــن  100مليــار ريــال.
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برنامج االستكشاف المرسع إطالق برنامج لتطوير الرواسب المعدنية الواعدة من خالل تنفيذ • المساهمة  ىڡ زيادة حجم ¤االنفاق واالستثمار

برامج استكشاف ذات درجة عالية من الموثوقية ،مما يساهم  ىڡ عىل االستكشاف
المعدىى.

• ترسيع وزيادة أعمال االستكشاف ،والمساهمة
زيادة الفرص االستثمارية واستقطاب المستثمرين.

ىڡ بناء قطاع االستكشاف.
• زيادة نسبة الفرص االستثمارية الواعدة
¦
جنىى.
للمستثمر

المحىل واال 
• تفعيل دور Ù
الصغرىة والمتوسطة.
الرسكات


• زيادة وتطوير الكفاءات الوطنية ىڡ أعمال
االستكشاف والتنقيب.
الرسكة السعودية لخدمات دعم تنمية االستثمارات التعدينية ،بما  ىڡ ذلك :دعم مديريات • رفع مستوى  Î
الرىام Ù
Ù
بمعايرى البيئة
الرسكات




والصحة والسالمة بما يخدم
العاملںى ىڡ القطاع
التعدين ،وتطوير إجراءات الرقابة والضبط ىڡ مواقع الرخص
التعدين
والمجتمعات المحلية المجاورة.
التعدينية ،وذلك من خالل :استخدام وسائل رقابة متطورة
• رفع كفاءة المراقبة للموارد المستغلة ،مما
وتقنيات حديثة ،ودعم خدمات التحصيل للعوائد والغرامات.

يساهم ىڡ زيادة إيرادات الدولة.
الرىنامج العام للمسح
الجيولوجي

اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻃﺮق ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ) اﻟﻤﻮﺟﻮدة(
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توفرى المعلومات والخرائط الجيولوجية بمقاييسها المختلفة،

وعمل المسوحات الجوية متعددة الطرق والمسوحات
العرىى؛ وذلك لدعم ترسيع
الجيوكيميائية لكامل منطقة الدرع


االستثمار  ىڡ االستكشاف
المعدىى من خالل الحصول عىل

المعلومات الجيولوجية االقليمية ¦
االساسية عالية الدقة ،وإنشاء
¤
مركز متقدم لتحليل كافة المعلومات الجيولوجية يقوم بتحليل
وتفسرى ونمذجة البيانات الجيولوجية باستخدام أحدث تقنيات


الذكاء الصناعي والذي يساهم ىڡ استكشاف تمعدنات جديدة،
الحرصي والعمر اىى وكافة مجاالت علوم ¦
ويخدم التطور 
االرض،

كما تساهم المبادرة  ىڡ نقل المعرفة والتأهيل ،وإنشاء وحدة
تعىى باال Ùرساف عىل عمل المبادرة والمبادرات ¦
Î
االخرى
اسرىاتيجية  ¤
بهيئة المساحة الجيولوجية.

توفرى المعلومات الجيولوجية عالية الدقة
• 
الىى ستؤدي إىل جذب وزيادة االستثمارات ىڡ
Î
¦ 
و 
لىك يصبح أحد الركائز االساسية
قطاع
التعدين 

لالقتصاد ىڡ المملكة.
• تعزيز الثقة  ىڡ أعمال االستكشاف ومخرجاتها

توفرى بيانات جديدة.
وذلك بالمساهمة ىڡ 
• تحديد دالئل عىل وجود المكامن والرواسب
العرىى.
المعدنية الواعدة  ىڡ الدرع

• زيادة وتطوير الكفاءات الوطنية  ىڡ أعمال
المسح الجيولوجي.
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قطاع الصناعة

الصناعة في أرقام
ترتيب المملكة في إنتاج بعض المواد البتروكيماوية
المادة

المرتبة

إيثيلين جاليكول ()MEG
إم ت�ي ب�ي إي ()MTBE

المرتبة أ
الوىل عالمياً
المرتبة أ
الوىل عالمياً

إيثيلين ()Ethylene

المرتبة الثانية عالمياً

بولي كاربونيت ()Polycarbonate

المرتبة الثانية عالمياً

ميثانول ()Methanol

المرتبةالثالثة عالمياً

بولي بروبلين ()Polypropylene

المرتبة الثالثة عالمياً
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الصادرات غير النفطية

إجمالي الناتج المحلي للتصنيع حسب القطاعات

(مليار دوالر)

(عند مستويات العام  ،٢٠١٥مليار دوالر)
+1.2%

-5.0%
88

90

84

88

87

53%

53%

12%

12%
12%

84

+2%
-39%

74
52%

52%

14%

14%

14%

14%

12%

12%

12%

12%

12%

23%

23%

23%

22%

23%

2020

2019

2018

2017

2016

51%

83

53%

67

63
50
45

الكيماويات والبالستيك
أ
الغذية و ش
الم�وبات

المعادن والمواد الخام
أخرى

2015

Other3

Chemicals and plastics1

Metals & Other Material Products

Food & Beverage

2

2020

2019

المنتجات يغ� المصنعة

2018

2017

2016

2015
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عدد التراخيص الصناعية الجديدة في المملكة

()٢٠٢١-٢٠٢٠

التحديات األساسية
140
120
100
80
60
40
20
0

فبراير
٢١
Feb-21

يناير
٢١
Jan-21

ديسمبر
٢٠
Dec-20

نوفمبر
٢٠
Nov-20

اكتوبر
٢٠
Oct-20

سبتمبر
٢٠
Sep-20

اغسطس
٢٠
Aug-20

يوليو
٢٠
Jul-20

يونيو
٢٠
Jun-20

May-20
 ٢٠مايو

Apr-20
ابريل
٢٠

عدد المصانع الجاهزة في
المدن الصناعية

رأس مال بنك التصدير
واالستيراد

مارس
٢٠
Mar-20

129

ً
مصنعا

30

مليار ريال

فبراير
٢٠
Feb-20

عدد المنشــــــــآت الصنـــــاعية
في الممــلكــة

ً
سنويا من األسماك من
خالل تقنيات االستزراع
السمكي

يناير
٢٠
Jan-20

 10+آالف

مصنع

100

ألف طن

1.133

ّ
ّ
ً ّ
حاليا حصة كبيرة ومركزة من سوق الصناعات السعودي ،حيث
األساسية
الصناعات
ل
تمث
.1
ً
يعتمد النمو والصادرات تقريبا على الصناعات التي تستفيد من مزايا ظرفية مرتبطة بتوفر
الطاقة والمواد األولية ،وهي موارد تنضب بمرور الوقت.

لقد أرست المملكة أُسـساً قوية ف� الصناعات أ
مبا�ة من المزايا الظرفية لها ،ال سيما ت
مستمدة ش
الب�وكيماويات
الساسية ،وهي
ّ
ي
جمال الحقيقي
والفلزات والمعادن ،وأدى ذلك ف ي� عام 2016م إىل مساهمة القطاع الصناعي بنسبة  %9ف ي� الناتج
المحل إال ي
ي
بكث� عن متوسط بلدان مجموعة ش
(باستثناء أنشطة تكرير النفط) ،وهي نسبة ّ
الع�ين ودول منظمة التعاون االقتصادي
تقل ي
والتنمية.
وي�كّز القطاع الصناعي ف� المملكة بشكل كثيف ف� هذه الصناعات أ
ت
الساسية ،حيث تم ّثل  %56من الناتج المحل إالجمال ،و ث
أك�
ي
ي
ي
ي
ت
ال� بذلتها
من  %71من الصادرات ،وتعتمد بشكل ي
كب� عىل المزايا الظرفية للمملكة المتعلقة بالطاقة ،وعىل الرغم من الجهود ي
المملكة للتعجيل بتطوير قطاعات صناعية جديدة ،ال تزال هذه الصناعات أ
إجمال النمو الصناعي منذ
الساسية تم ّثل  %82من
ي
عام 2011م.

ترليون ريال

حجم االستثمارات

105

ت
ـ� يجــري العمــل مــن خــال مبــادرات نوعيــة عــى تجاوزهــا .ومــن أبرزهــا
يواجــه قطــاع الصناعــة عــدداً مــن التحديــات الرئيســية ،والـ ي
هــذه التحديات:

مليار ريال

رأس مال الصندوق
الصناعي

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

خالل السنوات الخمس الماضية ،واجه القطاع الصناعي ف� المملكة تحديات كب�ة كما يظهر ف� عدد من مقاييس أ
الداء الرئيسية:
ي
ي
ي
•كان الناتج
جمال للصناعات التحويلية راكداً تقريباً مع نمو بنسبة  %0.1ف ي� عام 2016م.
المحل إال ي
ي
•تراجعت القيمة إالجمالية لصادرات الصناعات التحويلية.
جمال).
•ازدادت كثافة الطلب عىل الطاقة ف ي� القطاع الصناعي (استهالك الطاقة لكل وحدة من الناتج
المحل إال ي
ي
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ما تم عمله

 .3درجة التقدم الصناعي والفرص المتاحة للتنويع في المملكة.

سلع المملكة التنافسية عىل الصعيد العالمي يغ� معقدة نسبياً وتتوفر بدائل لها ،مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق والمنافسة،
وبمحاذاة هذا التحدي تتوفر لدى المملكة فرص إليجاد صناعات ذات قيمة مضافة عالية بما يحقق القفزة النوعية المطلوبة لبلوغ
المستهدفات االقتصادية للقطاع الصناعي.

أ
ـ� الكريــم بإنشــاء وزارة الصناعــة وال ـرث وة المعدنيــة ليتضمــن نطــاق عملهــا تطويــر قطــاع الصناعــة بمــا
•صــدور المــر الملـ ي
يحقــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
أ
ن
ن
الوط� للتنمية الصناعية.
الوط� للتجمعات الصناعية إىل المركز
الملك الكريم بتحويل بال�نامج
•صدور المر ي
ي
ي
أ
ـال
ـاس لصنــدوق التنميــة الصناعيــة ورفــع ســقفه التمويـ ي
ـ� إىل  105مليــار ريــال ليصبــح الممكــن المـ ي
•تعديــل النظــام السـ ي
لقطاعــات بال�نامــج الرئيســية.
االست�اد السعودي.
•إطالق بنك التصدير و ي

 .4القدرة التنافسية للصناعات التحويلية.

تُعد الخصائص التنافسية للمملكة حالياً منخفضةً نسبياً ف ي� الصناعات التحويلية ،مع وجود نقاط قوة ف ي� المحاور المرتبطة بتكلفة
المحل ،وإن انخفاض هذه الخصائص التنافسية بالنسبة للصناعات التحويلية هو
الطاقة والعمالة والمواد الخام وحجم السوق
ي
التغ�ات ف ي� التقنية ،وتكاليف النقل و إالمداد ،والتدفقات التجارية ،والتقارب العام ف ي� القدرة التنافسية ي ن
ب� البلدان عىل
بفعل :ي
الصعيد العالمي ،مما يتطلب بذل مزيد من الجهود ف ي� تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية ،من خالل :تعزيز التكامل ف ي� سالسل
وتحس� أ
ين
القيمة ،و تال� ي ز
النظمة و ش
ك� عىل االبتكار ،ورفع القدرة عىل استقطاب الكفاءات واستبقائها،
الت�يعات ،وتطوير الخدمات
اللوجستية.

•تعديل تنظيم هيئة المدن االقتصادية لعام 1431هـ لتصبح هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة.
ف
•دعم ي ن
الخ� عن طريق مبادرات تطوير البنية التحتية.
توط� الصناعات البحرية ي� مدينة رأس ي

ن
الوط� للمعلومات الصناعية
لتوفــــ� معلومـــــات صناعيــة شامـلة.
•إنشاء المركز
ي
ي
•البــدء ف ي� تصديــر منتجــات االسـ ت ز
ـمك لــدول جديــدة مــن بينهــا جمهوريــة روســيا االتحادية ودولــة ســنغافورة وجمهورية
ـ�راع السـ ي
بالضافــة إىل إطــاق أول مزرعــة ُربيــان مسـ ت ز
الصـ ي ن
ـ�رع بالنظــام المغلــق بالكامــل ف ي� منطقــة تبوك.
ـ� الشــعبية ،إ
ن
•قــام بال�نامــج بتطويــر اسـ تـراتيجية صناعــة الطـ يـران ،والـ تـ� تشــمل القطاعـ ي ن
ـد� والعســكري وذلــك بالعمــل مــع الجهــات
ـ� المـ ي
ي
ذات العالقــة ،وقــد شــملت :رصــد التحديــات الـ تـ� تواجــه توطـ ي ن
ـ� القطــاع ،وحلــول معالجاتهــا مــن خــال مجموعــة مــن
ف ي
مرحلتهــا أ
الوىل تركــز عــى توطـ ي ن
المبــادرات النوعيــة .علم ـاً بــأن االسـ تـراتيجية ي�
ـ� صناعــة أهــم مدخــات إالنتــاج لقطــاع
صناعــة الطــران ،مثــل :إنتــاج مــادة أ
اللومونيــوم والتيتانيــوم ،وذلــك بالتعــاون مــع الـ شـركات الوطنيــة القائمــة.
ي
ت
ت
ت
ـ� تواجــه القطــاع ،وكيفيــة تذليلهــا،
ـ� تشــمل دراســة التحديــات الـ ي
•تــم تطويــر اســراتيجية لقطــاع الصناعــات العســكرية الـ ي
كمــا حــددت المجــاالت الصناعيــة والتقنيــات العســكرية المســتهدفة بنــاء عــى :إالنفــاق
المســتقبل المتوقــع ،والقيمــة
ي
ت
ت
ش
االســراتيجية ،والجاهزيــة لتنفيــذ كل مجــال .وستســاهم
االســراتيجية ف ي� توجيــه المســتثمرين والــركات القائمــة وزيــادة
الشــفافية ف ي� القطــاع.
ف
ت
ال� تقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية تل�ويجها محلياً وعالمياً.
•إطالق مبادرة «صنع ي� السعودية» ،و ي
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التطلعات

•تنميــة القطــاع الصناعــي كأحــد دعامــات االقتصــاد الســعودي ،وتحفـ ي ز
ـ� القطــاع ليســهم ف ي� رفــع مـ ش
ـكل،
ـؤ�ات االقتصــاد الـ ي
مــن خــال :التوســع ف ي� الصناعــات المرتبطــة بالنفــط والغــاز ،وتطويــر وتوطـ ي ن
ـ� الصناعــات الواعــدة والتنافســية كالصناعــات
الغذيــة و أ
العســكرية وصناعــة الســيارات و أ
الدويــة ،ورفــع جــودة البنيــة التحتيــة.
إقليميـاً
•حمايــة الصناعــة الوطنيــة مــن إالغـراق والمنافســة غـ يـر العادلــة ،ورفــع كفــاءة المنتجــات المحليــة للمنافســة
وعالميـاً،
ّ
ّ
ممــا يســهم ف ي� :نمــو القطاعــات الصناعيــة الواعــدة ،وتعزيــز الصــادرات.
ت
ين
•تعظيــم القيمــة المضافــة لالقتصــاد ،مــن خــال :رفــع نســبة مســاهمة المص ّن ي ن
عــ�
المحليــ� ف ي�
المشــريات الحكوميــة
أ
والنفقــات الرأســمالية والتشــغيلية للـ شـركات الحكوميــة ف ي� القطــاع الصناعــي ،وتنميــة رأس المــال البـ شـري وتدريــب اليــدي
ين
العاملــة ،وجــذب االســتثمارات
لتوطــ� الصناعــات ف ي� المملكــة.
أ
أ
ف
يز
ـا� مــن توطـ ي ن
ـ� عــدد مــن الصناعــات
وتحف�هــا بمــا يدعــم جهــود المملكــة ي� تجــاوز الزمــات
•تحقيــق الثــر االقتصــادي إاليجـ ب
ي
أ
أ
ئ
ـ� والــدو ئ يا�.
االقتصاديــة ،وممــا تتضــح معــه أهميــة دعــم الصناعــات المرتبطــة بالمــن الغـ ي
ـذا� ،والمــن الطـ ب ي
•تطويــر ممكِّـــنات نوعيــة تشــمل :إنشــاء مناطــق صناعيــة واقتصاديــة خاصــة ،ورفــع جــودة المــدن االقتصاديــة والصناعيــة،
ـ� أ
وتحسـ ي ن
النظمــة و ش
الت�يعــات؛ لرفــع التنافســية ،وجــذب مزيــد مــن االســتثمارات إالقليميــة والدوليــة.

الطموح

اآلالت والمعدات:

أن تكــون صناعــة آ
الالت والمعــدات مــن ضمــن الصناعــات الرائــدة ف ي� المملكــة العربيــة الســعودية ،مــن خــال :إنشــاء
عالميـاً ف ي� مجــال التقنيــات الرئيســية الناشــئة ،وتوطـ ي ن
ـ� السالســل القيميــة وزيــادة نســبة الصادرات.
ش�كات وطنيــة تنافــس ّ
السيارات:

عالمي� لنتاج سيارات محلية ،ودعم رواد أ
ين
جذب مص ّن ي ن
العمال
ع�
المحلي� ف ي� تطوير صناعة السيارات.
ين إ

األدوية:

ـ� صناعــة أ
ـ� أداء توطـ ي ن
تحسـ ي ن
الدويــة ف ي� الســوق الســعودي الــذي يتجــاوز قيمتــه  30مليــار ريــال ،مــن خــال :توطـ ي ن
ـ�
أ
ـ� عــى دعــم توطـ ي ن
 %40مــن قيمــة الســوق المحــ� ،و تال�كـ ي ز
ـ� المنتجــات الكـرث تطــوراً ،بمــا يهــدف إىل جعــل المملكــة
ي
أ
جهــة تصنيــع رائــدة ومبتكــرة ومصـ ّـدرة ألسـواق منطقــة الـ شـرق الوســط وإفريقيــا ودول منظمــة العالــم إالســامي بحجم
أسـواق يتجــاوز  400مليــار ريــال.

األجهزة والمستلزمات الطبية:

الجهــزة والمســتلزمات الطبيــة ،ودعــم أ
تطويــر صناعــة أ
ـ� صناعــة أ
المــن الــدو ئ يا� ،ورفــع نســبة توطـ ي ن
الجهزة والمســتلزمات
الطبيــة إىل  ،%15والـ تـ� تشــمل :المســتلزمات الطبيــة االســتهالكية ،و أ
الجهــزة البســيطة والمتوســطة وعاليــة التعقيد.
ي

األغذية:

أن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية مرك ـزاً إقليمي ـاً للصناعــات الغذائيــة ،مــن خــال تطويــر تجمعــات متخصصــة
ـ� المص ّنعـ ي ن
للصناعــات الغذائيــة تربــط بـ ي ن
ـ� وسالســل إالمــداد (مثــل :القطــاع الزراعــي ،والخدمــات اللوجســتية الداعمة)،
ـ� عــى الصناعــات الغذائيــة النهائيــة،
تهــدف إىل زيــادة تنافســية المصانــع
المحليــةأ لتلبيــة  %85مــن الطلــب المحـ ي
ف
ئ
والمســاهمة ف ي� تحسـ ي ن
ـذا� ،واالســتفادة مــن المـوارد الطبيعيــة ،مــع ضمــان االســتدامة
ـ� مســتوى المملكــة ي� المــن الغـ في
البيئيــة إلنتــاج عــال الجــودة ،وزيــادة مســاهمة القطــاع ي� إالنتــاج المحـ ّـىل ،وتوطـ ي ن
ـ� مــا يمكــن تصنيعــه محلي ـاً مــن
ٍ ي
ي
واردات المملكــة مــن المنتجــات الغذائيــة النهائيــة الـ ت
ـ� بلغــت ف ي� عــام 2018م أك ـرث مــن  50مليــار ريــال.
ي
االستزراع المائي:

االســتفادة مــن المـوارد الطبيعيــة مــع ضمــان االســتدامة البيئيــة إلنتــاج عــال الجــودة ،وزيــادة مســاهمة قطــاع االسـ ت ز
ـ�راع
ٍ ي
ـا� ف� النتــاج المحـ ّـىل بأكـرث مــن  7أضعــاف مــن خــط أ
الســاس عــام 2016م ،واســتبدال  %65مــن واردات المنتجــات
المـ ئ ي ي إ
ي
غـ يـر المطابقــة للمعايـ يـر والمقاييــس عـ بـر رفــع إالنتــاج إىل  600ألــف طــن ،وزيــادة نســبة التوطـ ي ن
ـ� إىل  %50ف ي� الوظائــف
ئ
بالضافــة لمضاعفــة اســتثمارات القطــاع الخــاص بمــا يرفــع الطاقــة إالنتاجيــة لقطــاع االسـ ت ز
ـا�.
النوعيــة ،إ
ـ�راع المـ ي
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אא:Å

تعظيــم وتعزيــز ¤االمكانيــات القائمــة  ىڡ مجــال الصيانــة الدوريــة للطائ ـرات المدنيــة والعســكرية وصيانــة المح ـركات ،كمــا
تركــز اسـ Îـرىاتيجية صناعــة الطــرىان ىڡ المرحلــة ¦
االوىل عــىل تطويــر القــدرات ىڡ صناعــة المـواد ¦
االوليــة ،مثــل :تصنيــع صفائــح
 

¦

االلمنيــوم والتيتانيــوم؛ الســتخدامها ىڡ تصنيــع الطائ ـرات.

א :

بنــاء صناعــة بحريــة مســتدامة ومنافســة عــىل المســتوى ¤االقليمــي ،مــن خــالل تعظيــم سلســلة القيمــة الكاملــة لالســتفادة
االخــرى كالصناعــات التعدينيــة وصناعــة Í
مــن مخرجــات الصناعــات ¦
االالت والمعــدات ،وتلبيــة الطلــب المتنامــي  ىڡ السـ  
ـوقںى
ـىل و ¤االقليمــي.
المحـ 
א

א  אא א

¨:

أن تكــون صناعــة معــدات الطاقــة المتجــددة مــن ضمــن الصناعــات الرائــدة  ىڡ المملكــة ،مــن خــالل :توطـ  
ـںى السالســل


ـىل
القيميــة ،وزيــادة نســبة الصــادرات وصــوال ً للريــادة العالميــة ،بمــا يســهم ىڡ خلــق الوظائــف والمســاهمة ىڡ الناتــج المحـ 
ـاىل.
¤االجمـ 

א

אכא א אאא א:

تعــرىم المملكــة الحفــاظ عــىل مكانتهــا العالميــة الرائــدة ىڡ صناعــة الكيماويــات ¦
Î

االساســية،
وتحفــرى النمــو  ىڡ صناعــة

الكيماويــات الوســيطة ،وتوطـ  
ـںى منتجــات إضافيــة  ىڡ سلســلة القيمــة؛ لدعــم التصديــر ،وضمــان وفــرة هــذه المنتجــات
كمدخــالت لصناعــة الكيماويــات المتخصصــة والتحويليــة.
אכא א א :

تطويــر وتوطـ  
ـترىاد ،وســتدعم هــذه
ـںى عوائــل مختلفــة مــن المنتجــات المتخصصــة لزيــادة القيمــة المضافــة وخفــض االسـ 
¦
¦
¦

وغرىهمــا.
المنتجــات تطبيقــات مختلفــة ىڡ الصناعــات االخــرى ،مثــل :صناعــات االدويــة واالغذيــة 

اﻟﻤﺪن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
•

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

א אכ אא×:

¦
ـىل و ¤االقليمــي،
رفــع الطاقــة ¤االنتاجيــة الحاليــة¦ ،وتطويــر منتجــات عاليــة االداء وتطبيقــات متقدمــة لتغطيــة الســوق المحـ 
ودعــم الصناعــات االسـ Îـرىاتيجية االخــرى ،مثــل :الصناعــات العســكرية ،وصناعــة الســيارات ،وصناعــة الطائ ـرات.

אכ:

¦ 

مىى عىل المعدات والمنظومات العسكرية وخدمات الصيانة و ¤االصالح.
توطںى  %50من ¤االنفاق العسكري واال 

ﻃﺮق ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ) اﻟﻤﻮﺟﻮدة(
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أبرز مبادرات محفظة قطاع الصناعة

اسم المبادرة

نطاق عمل المبادرة

صندوق ي ن
تمك� التجمعات
الصناعية

إنشاء صندوق يهدف إىل ي ز
تحف� نمو التجمعات الصناعية ،من
خالل العمل المستمر عىل إدخال استثمارات ُممكّ نة وضخمة بع�
ت
المس�دة ،بحيث
تقديم مزيج من المشاركة ف ي� الملكية و ِالمنح يغ�
مكونات
تركز االستثمارات ُ
الممكّ نة عىل مجموعة من الفئات ،هيّ :
ن
ت
اللوجس� ،واالبتكار ،والبنية
الف� و
ي
سلسلة القيمة ،والدعم ي
التحتية الخاصة بالتجمعات داخل المملكة.
تحويل مناطق ف ي� عدد من المدن الصناعية القائمة إىل تجمعات
للصناعات الغذائية ،وإطالق خدمات سالسل إالمداد للصناعات
الغذائية ومرافق ن
وب� تحتية مخصصة ()One stop shop
لتجمعات الصناعات الغذائية.

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

البنية التحتية للكيماويات
المتخصصة (المناطق
الصناعية)

يز
هندسة وتوريد وإنشاء
وتجه� وتركيب وتأثيث مجموعة الخدمات
ت
المش�كة والمرافق الخدمية ،وتتضمن :شبكات المياه والكهرباء،
أ
الت�يد بمياه البحر،
وممرات النابيب والبخار والغاز ،وقنوات ب
النظمة أ
و أ
المنية ،والتدريب و بال�امج ،و تال�اخيص ،وأنظمة مكافحة
الحرائق ،والمعدات؛ لتهيئة البيئة الصناعية بالجبيل الصناعية
الستقطاب ي ن
وتمك� صناعات الكيماويات المتخصصة.

تأسيس وتشغيل المركز
ن
الوط� للمعلومات
ي
الصناعية

ن
وط� للمعلومات الصناعية يسهم ف ي� جمع
إنشاء وتشغيل مركز ي
البيانات الصناعية من الجهات ذات العالقة وتحليل جودتها
المعاي� العالمية؛ لبناء قاعدة بيانات للمنشآت
وتصنيفها حسب
ي
والمنتجات الصناعية ،ولوحات معلومات وتقارير لقياس
المؤ�ات الصناعية واالقتصادية ،ودليل ن
ش
وط� للمنتجات ،ليكون
ي
مركز المعرفة الصناعية الموثوق به ف ي� المملكة،
المركز بذلك َ
ُ
والمساهم ف ي� تطوير شفافية السوق ،وتعزيز ثقة المستثمرين
وصناع القرار.
أ
تطوير مفارخ وطنية لسماك المياه المالحة وأسماك المياه
الداخلية والربيان لضمان توفر احتياطي مدخالت ت ز
االس�راع
الما� من اصبعيات ويرقات أ
ئ
السماك والربيان وضمان خلوها من
أ ي
بالضافة للتأكد من تكيفها مع بيئة المملكة وتطوير
المراض ،إ
أ
سالالت أ
الحياء المائية عن طريق تطبيقات البحاث.

تطوير المفارخ لدعم
ئ
صناعة ت ز
الما�
االس�راع ي

األثر المتوقع

• زيادة االستثمارات ف ي� الصناعات الواعدة.

• المساهمة ف ي� رفع تنافسية قطاع الصناعة
وتوف� نب� تحتية أساسية
بع� رفع القدرات ي
متخصصة ف ي� الصناعات الغذائية.
• زيادة المنتجات المحلية الغذائية النهائية.
• زيادة عدد ش�كات أ
الغذية المحلية و ش
ال�كات
الرائدة عالمياً.
• زيادة االستثمارات للقطاع الخاص ،والفرص
االستثمارية بمجال الكيماويات الخاصة.
• زيادة إنتاج المواد أ
الساسية والوسيطة
والمتخصصة والتحويلية.
• تعظيم القيمة المضافة للصناعات
ت
الب�وكيماوية.
• ين
تمك� الصناعات الواعدة كالسيارات
والصناعات العسكرية.
• رفع نسبة المحتوى
المحل.
ي
توف� بيانات صناعية متكاملة ومدمجة بع�
• ي
مركز موحد.
• إتاحة إالحصاءات الصناعية بع� لوحات
البيانات.
• إتاحة الخدمات الرقمية المبتكرة.

• تقليل تكلفة إالنتاج.
• رفع نسبة ضمان أ
المن الحيوي لمشاريع
ئ
تز
الما�.
االس�راع ي
• رفع نسبة المحتوى
المحل.
ي

اسم المبادرة

تطوير سالسل إالمداد
المحلية
تطوير قدرات التصدير
للمنشآت السعودية

تحس� أ
ين
النظمة والبيئة
ش
الت�يعية ف ي� قطاع
الصناعة

نطاق عمل المبادرة

األثر المتوقع

ت
إنشاء قاعدة بيانات ومنصة لتحليل المنتجات المرتبطة ببعضها • زيادة نسبة المحتوى
المحل ف ي�
المش�يات
ي
بالضافة إىل مواءمة ي ز
الحكومية.
ترم� المنتجات
حسب سلسلة التوريد ،إ
ش
( )codificationومواصفات المنتجات وإجراءات تأهيل الموردين • مواءمة إجراءات التأهيل لدى ال�كات.
• مواءمة المواصفات والمقاييس لدى ش
من المصانع لدى ش
ال�كات.
ال�كات.
• تعزيز قيمة الصادرات للصناعات الواعدة.
رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير
وبسياسات وإجراءات التصدير ف� المملكة و أ
السواق ذات
ي
أ
بالضافة إىل مساعدة المنشآت ف ي� تعزيز ورفع الجاهزية
الولوية ،إ
التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتها عالمياً ،وذلك من خالل:
برنامج تدريب ومساعدات مالية واستشارية ووضع آلية لها،
والمساعدة ف� حل العوائق التصديرية ،وتحديث ت
االس�اتيجيات
ي
ذات الصلة ،وتطوير القدرات الداخلية لتقنية المعلومات
للمساهمة ف ي� تقديم أفضل الخدمات للمصدرين ،والذي يساهم
ف ي� تعزيز قيمة الصادرات للصناعات الواعدة.
تحس� أ
ين
النظمة والبيئة ش
• زيادة عدد المستثمرين ف ي� القطاع الصناعي.
الت�يعية ف ي� وزارة الصناعة و ثال�وة
المعدنية ومنظومة الصناعة و ثال�وة المعدنية من خالل عدد من • حماية الصناعة المحلية من المنافسة يغ�
العادلة للمنتجات المستوردة.
المحاور ،أبرزها :وضوح رحلة المستثمر الصناعي ف ي� القطاعات
االس�اتيجية وكافة أ
ت
النظمة و ش
الت�يعات المرتبطة بها ،وضمان بيئة • رفع نسبة المحتوى
المحل.
ي
• تقليل المخاطر التنظيمية عىل القطاع
شت�يعية تحفز االستثمار ف ي� القطاع الصناعي وتحمي المنافسة
وت�يعات تساهم ف� تحقيق أ
العادلة ،وضمان أنظمة ش
الهداف الصناعي
ي
ت
ال� يتطلع إليها بال�نامج ،و إالسهام ف� تحقيق ت
اس�اتيجية الصناعة • ي ن
تحس� الكفاءة ش
الت�يعية والمالية للمنشآت
ي
ي
الوطنية ،ورفع ش
الصناعية.
مؤ�ات التنافسية ،ومعالجة تحديات القطاع
ين
الخاص الصناعي،
وتحس� آليات الحوافز و إالعفاءات المالية
لالستثمارات الصناعية ،وتقديم الخدمة للمستثمر الصناعي بع�
منفذ واحد يحوي كافة الجهات مقدمة الخدمات.
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اسم المبادرة

نطاق عمل المبادرة

األثر المتوقع

يز
وتحف�
استقطاب
ف
االستثمارات ي� المدن
والمناطق االقتصادية
الخاصة

تطوير وإطالق برامج ي ز
تحف�ية لدعم الجهات ش
• تعزيز جذب واستدامة االستثمارات المحلية
الم�فة عىل
أ
ف
ش
والجنبية
المدن والمناطق االقتصادية الخاصة ،وذلك ضمن جهود
المبا�ة ي� جميع القطاعات
أ
ت
ين
وتوط� االستثمارات المحلية ،وتنمية االس�اتيجية المستهدفة بالمدن والمناطق
جن�،
استقطاب االستثمار ال ب ي
االقتصادية الخاصة ،وذلك من خالل ما سيتم
الصغ�ة والمتوسطة.
السياسات الخاصة بالمنشآت
ي
توف�ه من برامج وحوافز قطاعية ،مع مراعاة
ي
أ
ن
وتمك� رواد العمال والمنشآت
استقطاب ي
الصغ�ة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات
ي
العالقة.
ف
• استقطاب وتنمية االستثمارات النوعية ي� المدن
والمناطق االقتصادية الخاصة ،من خالل ما
ستقوم به هيئة المدن والمناطق االقتصادية
الخاصة من أعمال دعم أ
النشطة التسويقية
للجهات ش
وتوف� الحوافز التسويقية
الم�فة ي
الموجهة.
ف
• المساهمة ي� تعزيز جاذبية االستثمار بالمملكة
الدول بع� دعم جهود
عىل المستوى إال فقليمي و ي
أ
الجهات ش
الم�فة ي� التسويق والوصول ل بك�
ال�ائح والقطاعات ت
عدد ممكن من ش
االس�اتيجية
المستهدفة ف ي� المدن والمناطق االقتصادية
الخاصة.

دعم البحث والتطوير
لتحس� إنتاجية ت ز
ين
االس�راع
ئ
الما�
ي

الما� ،بالتعاون مع المؤسسات • إدخال أنواع جديدة من أ
ئ
تعزيز إنتاجية مخرجات ت ز
السماك ذات جدوى
االس�راع ي
البحثية
الشه�ة محلياً ودولياً للقيام بدراسات بحثية إلدخال أنواع اقتصادية.
ي
جديدة لها أثر اقتصادي كب� ،وتطوير أنظمة أ
العالف ،وإنشاء • تطوير تركيبات علفية ،وتقنيات تسهم �ف
ي
ي
أ
خفض تكاليف إالنتاج.
مركز ألبحاث صحة وتربية الحياء المائية.
• إنشاء مركز متخصص أ
للبحاث.
الالت والمعدات و أ
توط� آ
ين
بعد إتمام مبادرة ي ن
الجهزة الكهربائية
المصنع ي ن�
• دعم
المحلي� واستقطاب
ّ
أ
تأ� (المرحلة الثانية والثالثة) من هذه المبادرة المستثمرين أ
ت
الجانب وتمكينهم ،بما يسهم ف ي�
(المرحلة الوىل) ،ي
االستمرارية واستدامة إالنتاج ،وتنمية وتنويع
لتتم فيها دراسة المنتجات بتعمق ،وتحديد أوجه التحديات
وفرص االستثمار الممكنة.
االقتصاد السعودي.
وستكون ت
المحلي�،ن
ن
ع�
ي
االس�اتيجية مبنية عىل دعم المص ّن ي
واستقطاب المستثمرين أ
الجانب.

توط� آ
ين
الالت والمعدات
و أ
الجهزة الكهربائية
(المرحلة الثانية والثالثة)

اسم المبادرة

نطاق عمل المبادرة

ت
ال� يجدر إدخالها عىل الحوافز الحالية
تصميم الحوافز الصناعية تحديد إالصالحات ي
المقدمة للصناعة ،وتحديد وتفصيل و ت
اق�اح حوافز جديدة عىل
وحوافز التجمعات
مستوى قطاع الصناعة وعىل مستوى التجمعات الصناعية،
الصناعية
ت
ال� من شأنها جذب االستثمارات الرئيسية بما يدعم أهداف
و ي
ت
االس�اتيجية الوطنية للصناعة ،بحيث يتم إعداد «محفظة»
وتوف�
حوافز محدثة للصناعة مما يزيد من الجاذبية لالستثمار ي
الشفافية و ي ن
اليق� للمستثمرين ،وتحقيق المواءمة مع نتائج
ت
وتوف� مقاييس واضحة للتقييم
االس�اتيجية الوطنية للصناعة ،ي
والرصد المستمر للعوائد المحققة للمملكة.
بناء القدرات المؤسسية
للجهات القائمة عىل
المواصفات والمقاييس
الصناعية

تطوير القدرات الفنية الخاصة بالمقاييس الصناعية ألهم
الجهات ف ي� المملكة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة ،والهيئة العامة للغذاء والدواء ،وهيئة الزكاة و ض
ال�يبة
ن
الوط� للتنمية الصناعية) ،وذلك عن طريق
والجمارك ،والمركز
ي
ف
توف� برنامج تدريب متخصص ي� مقاييس الجودة من نواحي
ي
ش
السياسات واللوائح ،وذلك بال�اكة مع الجهات العالمية الرائدة
ين
عن طريق
مختص� للمساعدة ف ي� وضع السياسات والمنهجيات
لبناء القدرات وتقديمها.

األثر المتوقع

وتوف� الشفافية
• زيادة الجاذبية لالستثمار ي
والوضوح للمستثمرين.

• تطوير القدرات الفنية الخاصة بالمقاييس
الصناعية للجهات ذات العالقة ،والرفع من
توط�ن
إالمكانيات الفنية ش
الب�ية ،مما يؤدي إىل :ي
الصناعات الواعدة ف ي� القطاعات يغ� النفطية.

االس�اتيجية الصناعية • انخفاض الواردات أ
السياسة التجارية للتصنيع تحديد متطلبات السياسة التجارية لدعم ت
الجنبية وزيادة صادرات
الوطنية ف� كل تجمع صناعي للوصول إىل أ
السواق المستهدفة ،المملكة من المنتجات الوطنية.
ي
التداب� يغ� الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من
وبناء
ي
أ
ت
الم�ر ،وسياسات الحماية المق�حة
تنامي الواردات الجنبية يغ� ب
للمفاوضات التجارية المعلقة أو المقبلة ،وسياسات الحماية
ت
المق�حة للمفاوضات التجارية المستقبلية مع أسواق التصدير
ومعاي� نقل وتخزين وتغليف وتداول
المستهدفة وسياسات
ي
است�اد
السلع والمنتجات الصناعية ،وسياسات وضوابط تشجيع ي
المواد أ
الولية وإعادة تصديرها كمنتجات نهائية أو نصف نهائية،
وسياسات تشجيع نقاط البيع والتجزئة للمنتجات الوطنية،
است�اد
وتنظيم اقتناء وتداول المعدات الصناعية ،وسياسات ي
المواد أ
الساسية والمنتجات نصف المصنعة وبيانات المنشأ
ومكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية ،وسياسات تقييد
تصدير المواد أ
الساسية والمدخالت الصناعية والموارد المكتسبة،
وسياسات إدارة المخاطر واستدامة التوازن ف ي� العرض والطلب من
السلع والمنتجات الصناعية ف� أ
السواق المحلية.
ي
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

اسم المبادرة

تطوير نماذج العمل
ف ي� المدن والمناطق
االقتصادية الخاصة

تأسيس البنية ش
الت�يعية
والتنظيمية و إالعالمية
لمراكز فصل البالزما

نطاق عمل المبادرة

األثر المتوقع

ال�اكات ت
ال�اكات ت
االس�اتيجية ي ن
• تعزيز ش
تطوير نماذج العمل وآلية بناء ش
ب� القطاع
االس�اتيجية داخل
المدن والمناطق االقتصادية الخاصة ،والمو نئ
العام والخاص.
ا� الحالية
• تعزيز معدالت التبادل التجاري والتنافسية
تنافس ومحفز
والمستقبلية التابعة لها ،لخلق مناخ استثماري
ي
ت
لمزيد من استثمارات القطاع الخاص و ش
اللوجستية.
ال�اكات االس�اتيجية،
• يز
أك� من االستثمارات المحلية
وتسهم المبادرة ف ي �-ضوء ما سيتم تطويره من نماذج للعمل
تحف� عدد ب
وآليات مشاركة القطاع الخاص داخل المدن االقتصادية والمناطق و أ
الجنبية.
• رفع معدالت جودة الحياة ف ي� المدن والمناطق
االقتصادية الخاصة -ف ي� تعزيز مشاركة هيئة المدن والمناطق
االقتصادية الخاصة ف ي� المبادرات والحمالت الوطنية المجتمعية ،االقتصادية الخاصة ،والقرى والمحافظات
المحيطة بها.
واستحداثها لحمالت ومبادرات وطنية ف ي� هذا المجال؛ وذلك
بغرض تعميق أ
الثر فيما يتعلق بمجال المسؤولية االجتماعية
ين
وتحس� معدالت جودة الحياة داخل المدن والمناطق االقتصادية
الخاصة ،والقرى والمحافظات المحيطة بها.
ت
ت
ش
الذا� من منتجات البالزما.
ال� تشمل
• االكتفاء ي
إعادة هيكلة البنية الت�يعية لمشاريع البالزما ،و ي
أ
الت�يعات و ت
النظمة و ش
االش�اطات الخاصة سواء بجمع أو فصل
أو نقل أو تخزين أو تصنيع مشتقات البالزما ،ومراجعة ش�وط
وآلية تراخيص مراكز تجميع البالزما؛ وذلك لتعزيز جودة وكمية
بالضافة إىل مراجعة ش�وط وآلية التفتيش
إمدادات البالزما ،إ
ومتطلبات التصنيع الجيد لمراكز ومصانع مشتقات البالزما
ين
لتوط� فصل البالزما؛ وذلك لتلبية كامل االحتياج ف ي� أنحاء
أ
المملكة والمساهمة ف ي� ي ن
توط� تصنيع المواد الولية لمشتقات
ال�ق أ
البالزما لمنطقة ش
الوسط وشمال إفريقيا ،كما تشمل إعداد
ش
ال�وط والمتطلبات الفنية لبنوك الدم بغرض المشاركة بالبالزما
الفائضة عن االحتياج حيث ال توجد آلية لمشاركة الفائض من
البالزما ف ي� بنوك الدم ،وكذلك إعداد خطة إعالمية تثقيفية
للمت� ي ن
الت�ع ببالزما
ع� ببالزما الدم وإطالقها لرفع الوعي بأهمية ب
ب
الدم.

نطاق عمل المبادرة

األثر المتوقع

اسم المبادرة

استدامة الصناعة

دراسة وتطوير خطة لتنفيذ منتجات وحلول متكاملة لتعزيز
ث
المتع�ة وتجنيبها إالفالس الذي قد
استمرارية المصانع القائمة
أ
ش
تغي� أو تحديث الت�يعات والنظمة واللوائح،
يحدث بسبب ي
ف
وتساهم هذه المبادرة ي� الحفاظ عىل استدامة القدرة التنافسية
للقطاعات الصناعية المندرجة تحت هدف الصناعات الواعدة،
وستساهم المبادرة ف� تطوير آ
المعاي� الالزمة لتحديد
الليات و
ي
ي
ث
المتع�ة وأولويات الدعم ووضع دراسة مفصلة
المصانع
ت
للمنتجات التمويلية الحالية والمنتجات المق�حة سواء كانت مالية
أو تدريبية أو إدارية ،ومن خالل هذه المبادرة سيتم تطوير آلية
ت
ن
ال� تساهم ف ي�
حوكمة للربط يب� الوزارة والجهات ذات العالقة ي
تسهيل عملية تطبيق الحلول المتاحة والمنتجات ت
المق�حة عىل
ث
المتع�ة .ولتطبيق الحلول سيتم وضع خطة زمنية
المصانع
أ
لضمان عملية تنظيم الدعم وفق الولويات المحددة سابقاً.
وتهدف المبادرة إىل :تقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين،
واستدامة المصانع ،وجذب االستثمارات الصناعية من خالل
تطوير الحلول المتاحة للدعم.

• الحفاظ عىل ش
ال�كات الصناعية من إالفالس.
ف
ين
• الحفاظ عىل وظائف
السعودي� ي� المصانع
ث
المتع�ة.
ف
• الحفاظ عىل مكانة المملكة ي� جذب
االستثمارات ونموها.
• رفع ش
مؤ� تنافسية القطاع الصناعي السعودي.
المحل.
• رفع نسبة المحتوى
ي

اللوائح التنظيمية للمدن
والمناطق االقتصادية
الخاصة

إعداد وإصدار اللوائح التنظيمية والقواعد و ش
الت�يعات المو ِاكبة
لنطاق عمل تنظيم هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة
ودورها ش
الت�يعي ف ي� المدن والمناطق االقتصادية الخاصة،
ال� تكفل تنظيم الممارسات ف� القطاعات المستهدفة �ف
ت
ي
ي
و ي
المدن والمناطق االقتصادية الخاصة؛ وذلك لتعزيز معدالت
ين
للقاطن�
جودة الحياة بها ،ورفع مستوى الخدمات المقدمة
والمستثمرين والزوار.

• المساهمة ف� تعزيز البيئة و أ
الدوات التنظيمية
ي
ف ي� القطاعات المستهدفة بالمدن والمناطق
االقتصادية الخاصة ،ومن ثم تعزيز ثقة
ين
القاطن� والزوار ،وذلك من خالل
المستثمرين و
توف� مستويات أعىل لجودة الحياة وسهولة
ي
أ
ممارسة العمال ،مما سيحفز جذب وضخ
المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
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التحديات األساسية
ت
ـ� يجــري العمــل مــن خــال مبــادرات نوعيــة عــى تجاوزهــا.
يواجــه قطــاع الخدمــات اللوجســتية عــدداً مــن التحديــات الرئيســية ،والـ ي
ومــن أبرزهــا هــذه التحديات:
 .1البنى التحتية:

الصــول اللوجســتية أ
•بعــض أ
الساســية -والـ تـ� تشــكل نقــاط ربــط محوريــة بـ ي ن
ـ� المملكــة والعالــم -مزدحمــة ومقيــدة مــن حيــث
ي
وي�امــن هــذا التحــدي مــع تــدن ملحــوظ ف� جــودة بعــض هــذه أ
طاقتهــا االســتيعابية ،ت ز
الصــول ،ممــا قــد يُصعــب رفــع
ٍّ
ي
حجــم البضائــع المتناولــة وعــدد الـركاب العابريــن ،تماشــياً مــع طمــوح رؤيــة المملكــة .2030
أ
• ن
الدول.
فعال مع أهم مراكز النشاط
تد� قدرة الصول اللوجستية القائمة عىل ربط المملكة بشكل ّ
ي
ي
ـ� أ
•ضعــف ف ي� المناطــق اللوجســتية ومنصــات الربــط بـ ي ن
النمــاط المختلفــة ،والــذي يظهــر مــن خــال محدوديــة عــدد المناطــق
اللوجستية.

 .2تشريعية /إجرائية:

ـ� أ
ـ� أ
•فج ـوات ف ي� التخطيــط المتكامــل ،والتخطيــط بـ ي ن
النمــاط ،ممــا يــؤدي إىل ضعــف ف ي� االرتبــاط بـ ي ن
الصــول اللوجســتية
أ
الساســية ،ويُضعــف أداء شــبكة النقــل مــن حيــث زيــادة وقــت شــحن البضائــع ،ورفــع تكلفــة الشــحن.
•تعــدد المنصــات الرقميــة المعنيــة بقطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية ،دون التكامــل بينهــا ،وعــدم وجــود منصــة واحــدة
تســهل تتبــع البضائــع مــن المصــدر إىل المســتهلك.
تد� الكفاءة التشغيلية أ
ف
• ن
ت
الدول.
للصول اللوجستية ،والذي يتضح ي� طول ف�ة الشحن
ي
ي
أ
ت
ش
ش
ـ� ترفــع كفــاءة القطــاع (مث ـاً :غيــاب لوائــح
•ضعــف إالطــار الت�يعــي للقطــاع ،وغيــاب بعــض الت�يعــات الساســية الـ ي
ـدول إىل المملكــة.
ـ� الشــحن البحــري) ،ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع تكلفــة الشــحن الـ ي
مخلـ ي
ش
•ضعف آلية تطوير الكفاءات ورأس المال الب�ي فيما يخص قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

 . 3هيكلية:

•حوكمــة قطــاع النقــل متشــعبة ومجــزأة عــى عــدد مــن الجهــات ذات الصلــة داخــل وخــارج المنظومــة ،ممــا يُصعــب
التخطيــط الشــامل واتخــاذ القــرار الرسيــع.
ت
•ضعــف تحديــد وجهــة موحــدة للقطــاع بطريقــة منهجيــة ومنظمــة ،ممــا يصعــب عمليــة إعــداد اســراتيجيات قطاعيــة
متوائمــة ،أو عــى المســتوى المناســب ،وينتــج ذلــك عــن مســتوى تنســيق دون المســتوى أ
المثــل بـ ي ن
ـ� مختلــف أنمــاط النقــل.
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ما تم عمله

ت
ال� تشمل تعزيز نموذج الحوكمة من خالل:
يشهد القطاع تحركات نشيطة عىل عدد من المحاور الرئيسية ،و ي
• شإ�اك القطــاع الخــاص ف ي� إدارة وتشــغيل بعــض عمليــات الم ـو نئ
ا� (عقــود إالســناد ف ي� مينــاء جــدة إالســامي ،ومينــاء الملــك
عبدالعزيــز بالدمــام) بمجمــوع اســتثمارات يبلــغ  16مليــار ريــال.
•إطالق مبادرة المنصات اللوجستية.
•فتــح  5خطــوط مبـ ش
ـا�ة لشــحن وتصديــر المنتجــات الوطنيــة وجــذب حصــة ســوقية إضافيــة مــن عمليــات "المســافنة" مــع
ف
أنحــاء مختلفــة مــن العالــم ،مثــل :القــرن إالفريقــي ودول جنــوب ش�ق آســيا ،ممــا ســاعد ي� زيــادة حصــة المســافنة إالقليميــة.

•تقليص مدة الفسح
الجمرك من  288ساعة إىل  9ساعات.
ي
ت
اللوجس�.
•إنشاء لجنة الخدمات اللوجستية لتكون مرجعاً ألي إجراء يؤثر عىل كفاءة القطاع
ي
•الـ شـروع بإصــاح حوكمــة قطــاع الطـ يـران مــن خــال تخصيــص عمليــات تشــغيل المطــارات الســعودية (ابتــداء مــن عــام
ـدول بالدمــام ،وكذلــك
2016م) ،ممــا ســاعد عــى
ـدول بالريــاض ،ومطــار الملــك فهــد الـ ي
خصخصــة مطــار الملــك خالــد الـ ي
أ
خصخصــة خدمــات المناولــة الرضيــة واللوجســتية.
ال�كــة الســعودية للخطــوط الحديديــة والمؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة لتصبــح جهــة واحــدة ،ن
•تــم دمــج ش
تع� بتشــغيل
ـكك.
القطاع السـ ي
ش
كبــرة ف ي� قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية (أكــرث مــن  400مليــار ريــال ف ي� الســنوات
العــر
•اســتثمرت المملكــة مبالــغ ي
الماضيــة) ،وخاصــةً ف ي� ش
نئ
م�وعــات البنيــة
التحتيــة ،كتطويــر الطــرق والمـوا� وخطــوط الســكك الحديديــة والمطــارات ،ممــا أ ّدى
ّ
إىل إيجــاد شــبكة قويــة تتمتــع بتغطيــة ممتــازة لكافــة أنحــاء الدولــة.
•ســمحت هــذه البنيــة التحتيــة بنقــل عــدد متنـ ٍـام مــن ال ـركاب ( 103.3مليــون مســافر عـ بـر المنافــذ الجويــة) والبضائــع (9.0
مليــون حاويــة شــحن ف ي� 2019م).
وقد خطا قطاع الخدمات اللوجستية خطوات مهمة ف� رفع أ
ين
الداء
التشغيل،
وتحس� أداء القطاع ،ومما تم ف ي� ذلك:
َ
ي
ي
•رقمنــة العمليــات ،وتقليــل نســبة عمليــات التفتيــش اليــدوي (مثــل :منصــة فســح) ،وتحسـ ي ن
ـ� اللوائــح التشــغيلية (أنظمــة إدارة
الشــاحنات ،والموافقــات آ
ف
الليــة ،والتوثيــق الميــر) ،وتســهيل العمليــات داخــل المينــاء ،ممــا أســهم ي� تقــدم المملكــة 72
مركـزاً ف ي� مـ ش
ـؤ� التجــارة عـ بـر الحــدود بعــام 2019م.
ت
ـ� قللــت مــن مــدة بقــاء الحاويــات ،وأدت إىل ارتفــاع أحجــام المناولــة ،خصوصــا
•إجـراء العديــد مــن إالصالحــات التنظيميــة الـ ي
المســافنة عــام .2020
وغ�هما.
•افتتاح صاالت مطارات جديدة ،ف ي� مطار الملك عبدالعزيز
الدول بجدة ،ومطار عرعر ،ي
ي
•تحديــد حوكمــة جديــدة لقطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية ف ي� االسـ تـراتيجية الوطنيــة للنقل والخدمــات اللوجســتية ،واالنتهاء
اتيجيات قطاعيـ ٍـة متوائمـ ٍـة مــع االسـ تـراتيجية الوطنيــة للنقــل والخدمات اللوجســتية.
مــن اسـ تـر
ٍ
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التطلعات
ـؤ� أرسع الــدول ف ي� التعامــل مــع ســفن الحاويــات ممــا يســاهم ف ي� تحسـ ي ن
•تحقيــق المملكــة المرتبــة الخامســة بمـ ش
ـ� إنتاجيــة
مناولــة الحاويــات.
•افتتاح منفذ جديدة عرعر لرفع مستوى التبادل التجاري ي ن
ب� المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.
•تدشـ ي ن
ـ� مـ شـروع مينــاء الملــك عبــدهللا بمدينــة الملــك عبــدهللا االقتصاديــة كأول مينــاء ســعودي يتم تطويــره وتشــغيله بملكية
كاملــة مــن قبــل القطــاع الخــاص ،وذلــك بالتنســيق مــع الـ شـركاء والجهــات المعنيــة مــن القطاعـ ي ن
ـ� الحكومــي والخاص.
الع�يــن عالمي ـاً ،و أ
•حصــول المملكــة عــى المرتبــة ش
الوىل عربي ـاً للســنة الثانيــة عــى الت ـو يال مــن حيــث القــدرة االســتيعابية
لنقــل البضائــع عــر أ
الســطول البحــري الســعودي حســب تقريــر  UNCTEDلعــام 2020م.
ب

تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بموقــع جغ ـر ف يا� اسـ تـراتيجي مركــزي يربــط الـ شـرق بالغــرب ،ويمركزهــا عــى طــول أحــد أهــم
ـر�).
طــرق التجــارة العالميــة (خــط التجــارة ش�ق-غــرب ،والــذي يمــر بمحــاذاة الســاحل الغـ ب ي
ومــن مـ ي ز
ـ�ات موقــع المملكــة الجغ ـر ف يا� :أنــه يُمكّ نهــا مــن أن تصبــح ن ـواة ربــط أساســية للخطــوط التجاريــة والمالحيــة العالميــة،
أ
ومركـزاً لوجســتياً عالميـاً رئيســياً لخدمــة أسـواق الـ شـرق الوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة غــرب إفريقيــا ،ومنطقــة ش�ق المتوســط.
ت
ت
ش
وتسـ
ـ� تتطلــع دائمـاً للمســتقبل ف ي� تفعيــل
ـ� طــورت بــإ�اف وتوجيــه قيــادة المملكــة الحكيمــة الـ ي
ـاهم البنيــة التحتيـ أـة القائمــة ،والـ ي
ف
ذلــك ي� خدمــة هــذه السـواق.
ف
ـ� القتصــاد المملكــة -أكـ بـر أسـواق منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي ،وأحــد أهــم
و� هــذا إالطــار ،وبنــاء عــى الحجــم
ي
المحـ ي
أ
السـواق االســتهالكية ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا ،-يتطلــع بال�نامــج إىل العمــل عــى عــدة محــاور:
ي
•تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وجودتها ورسعتها.
• ين
تحس� جودة البنية التحتية ،ورفع طاقتها االستيعابية.
•خفــض تكلفــة الشــحن مــن خــال تطويــر الربــط بـ ي ن
ـ� مختلــف شــبكات االنمــاط المحليــة ،واســتحداث شــبكات ربــط إقليميــة
تنافســية.
•رفع دقة توقيت شحن واستالم البضائع.
التقص والتتبع للشحنات والبضائع لسالسل إالمداد وأتمتة العمليات.
•تعزيز
ي
ت
ـ� تدعــم خطــط النمــو الصناعــي ،وحركــة التصديــر وإعــادة
•تســهيل إج ـراءات الفســح وحركــة البضائــع عـ بـر الحــدود ،والـ ي
أ
ـ� بمــا يتيــح توصيــل الســلع بتكلفــة تنافســية ،المــر الــذي يحقــق االســتفادة مــن
التصديــر ،ورفــعف كفــاءة حركــة التوزيــع المحـ ي
الموقــع الجغ ـر يا� الممـ ي ز
ـ� للمملكــة العربيــة الســعودية.
ت
•تعزيز حوكمة ولوائح القطاع
اللوجس� ،وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
ي
كالتال:
وقد قام قطاع الخدمات اللوجستية بتحديد طموحاته لتحقيق رؤية المملكة  ،2030وهي ي
لوجس� بحري عالمي ف� غرب المملكة عىل البحر أ
ت
•بناء مركز
الحمر قادر عىل التعامل مع السفن الضخمة المستقبلية.
ي
ي
ف
ف
•بنــاء وتطويــر عــدد مــن المنصــات اللوجســتية للشــحن الجــوي ي� عــدد مــن المناطــق ،مثــل :مطــار الملــك خالــد ي� الريــاض،
ومطــار الملــك عبدالعزيــز ف ي� جــدة.
•تعزيز القدرة عىل الربط المحل ،عن طريق شن� شبكة سكك حديدية ،مع ي ن
تحس� جودة الطرق.
ي
ـ� التجــارة إال ت
•إطــاق وتحسـ ي ن
ـ� شــبكة متعــددة الوســائط وعاليــة الجــودة ف ي� المناطــق اللوجســتية؛ لتمكـ ي ن
لك�ونيــة وأنمــاط التجــارة
المســتقبلية أ
الخرى.
ـ� قطاعــات ال�نامــج أ
ويتطلــع القطــاع اللوجسـ ت
للســهام ف ي� تمكـ ي ن
الخــرى ،حيــث سيســاهم مث ـاً ف ي� رفــع جاذبيــة االســتثمار
ـ� إ
ب
ي
ف� القطــاع التعدي ـن  ،مــن خــال توفــر حلــول لنقــل الخامــات التعدينيــة (الم ـواد أ
الوليــة) والمعــادن المعالجــة إىل المصاهــر
ي
ي
ي
والمصانــع ف ي� المــدن الصناعيــة بأســعار منافســة وجاذبــة ،وذلــك مــن خــال بنــاء شــبكات طــرق إســفلتية وحديديــة تســاهم ف ي�
تكامــل بنــاء سالســل إالمــداد.
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التخطيــط والربــط :توجــد حالي ـاً فج ـوات  ىڡ التكامــل و Îالرىابــط بـ  
ـںى أنمــاط النقــل المختلفــة ،كمــا يوجــد نقــص  ىڡ المنصــات
متعــددة ¦
ـںى أوضــاع الواجهــات المختلفــة ،مــع وجــود فــرص لتحسـ  
االنمــاط لتحسـ  
ـںى تخطيــط أنمــاط النقــل.
منصــة رقميــة متكاملــة :يمكــن جمــع جميــع المنصــات الرقميــة تحــت منصــة رقميــة لوجســتية موحــدة وشــاملة ،ويمكــن لهــذه
المنصــة الموحــدة :خدمــة أنمــاط النقــل المختلفــة والسالســل القيميــة وتوفـ ـرى أفضــل رؤيــة لتتبــع رحلــة المنتــج مــن المصنــع
إىل العميــل ،مــع إمكانيــة تطويــر بعــض ¦
االنظمــة الحاليــة.
ـںى العديــد مــن العمليــات التشــغيلية ىڡ ¦
العمليــات وأنمــاط النقــل :هنالــك فرصــة لتحسـ  
االصــول اللوجســتية )مثــل :تحسـ  
ـںى

وقــت بقــاء البضائــع  ىڡ الم ـو  ¦
ـترىاد والتصديــر ،وإعــادة التصديــر عــرى المنافــذ( ،وثمــة فرصــة
اىى والمطــارات ،وأوقــات االسـ 
كذلــك  ىڡ االســتفادة مــن الممـرات الرىيــة والبحريــة والجويــة؛ نظـراً لمركــز المملكــة الجغـر  اىڡ بـ  
ـںى القــارات الثــالث )بنــاء عــىل
ـدوىل للبضائــع .(TIR
اتفاقيــة النقــل الـ 
اللوائــح و Îالرىاخيــص والوثائــق :اســتحداث اللوائــح ،مثــل :اللوائــح الخاصــة بالمقطــورات ووكالء الشــحن ،والتقليــل مــن
اســتخدام الوثائــق الورقيــة والتحــول إىل ¦
االنظمــة ¤اال Î
لكرىونيــة ،إضافــة إىل وجــود مـ Ùـرسع ومنظــم واحــد Îلرىاخيــص الخدمــات
اللوجســتية يكــون مرجع ـاً للمســتثمرين.
التواصــل :هنالــك فرصــة كبـ ـرىة لتحسـ  
ـںى قــدرة المملكــة عــىل التواصــل بشــكل مســتمر مــع المؤسســات العالميــة المســؤولة عن
ـدوىل( ،وفرصــة
التصنيفــات والتقييــم فيمــا يتعلــق بالخدمــات اللوجســتية
)مثــل :المنتــدى االقتصــادي العالمــي ،والبنــك الـ 

Î

ـىى.
كبـ ـرىة لتحسـ ـںى وعــي المســتثمرين حــول الفــرص االســتثمارية ىڡ القطــاع اللوجسـ 
القــدرات Ù
البرسيــة :النقــص الكبـ ـرى  ىڡ المؤسســات التعليميــة اللوجســتية والــدورات المتخصصــة بالخدمــات اللوجســتية  ىڡ
النظــام التعليمــي بالمملكــة.
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رفــع حجــم البضائــع المتناولــة عــرى م ـو  ¦
اىى المملكــة إىل مــا يقــارب  40مليــون حاويــة قياســية ،ورفــع عــدد ال ـركاب عــرى
مطــارات المملكــة إىل مــا يقــارب  330مليــون مســافر بحلــول عــام  ،2030ممــا يســاهم  ىڡ ترســيخ مكانــة المملكــة كمركــز
وىڡ كونهــا المركــز ¦

Î
إقليمي ـاً )مــن حيــث عــدد البضائــع المناولــة وجــودة الخدمــات المقدمــة(.
االول
ـىى عالمــي ،
ّ
لوجسـ 
مؤرس ¦
Î
اللوجسىى إىل درجة  ،4.01بما يعادل المرتبة Ù
وصول المملكة  ىڡ Ù
العارسة بحلول عام .2030
االداء

رفــع Îالرىابــط بـ  
ـںى المملكــة والعالــم ،وخفــض تكلفــة نقــل البضائــع وال ـركاب الســتيعاب رفــع حجــم البضائــع المتناولــة
وعــدد ال ـركاب.
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

أبرز مبادرات محفظة قطاع الخدمات اللوجستية

اسم المبادرة

نطاق عمل المبادرة

األثر المتوقع

جذب السفن إىل المو نئ
ا� إنشاء منصة عائمة بالقرب من ميناء ينبع الصناعي لتنفيذ عمليات • جذب المزيد من الخطوط المالحية وأعمال
توف� نقل المنتجات النفطية من السفن العمالقة إىل سفن أصغر
المسافنة.
السعودية من خالل ي
الخدمات المضافة
حجماً ،وتوريد المعدات البحرية الالزمة لتشغيل المنصة وتنفيذ • زيادة العوائد يغ� النفطية من خالل تقديم
ف
ش
العمليات ،مع الحفاظ عىل البيئة البحرية ي� المنطقة ،وإعداد
خدمة نقل المشتقات النفطية لل�كات المحلية
دراسة إنشاء مركز رائد ت ز
ل�ويد السفن بالوقود بالقرب من خطوط والعالمية.
مرور السفن ،مما يشجع عىل تزايد الحركة المالحية ،وزيادة
• زيادة بضائع إعادة التصدير.
ف
• تعزيز دور المو نئ
إاليرادات ،وتسويق المملكة كمركز عالمي لتموين السفن.
ا� السعودية ي� طرق التجارة
البحرية العالمية.
• زيادة الحصة السوقية لمو نئ
ا� المملكة من
المسافنة إالقليمية.
ين
تحس� جودة البنية التحتية ،وتعميق القنوات المالحية ،وزيادة • زيادة ش
مؤ� اتصال شبكة المالحة مع خطوط
تنفيذ المشاريع التوسعية
نئ
المالحة العالمية.
الطاقة االستيعابية ،وإنشاء وتجديد طرق الموا� والجسور
لمواكبة النمو ف ي� التجارة
ت
• رفع معدل استخدام المو نئ
ا�.
ال� تقدم الخدمات
و أاالقتصاد والمحافظة عىل والبوابات ،وإنشاء ٍ
مبان مطورة للجهات ي
نئ
ف ي� المو نئ
• زيادة القدرة التنافسية للموا� السعودية.
وتوف�
الصول
ا�( ،إدارة الميناء ،والجمارك ،وحرس الحدود) ،ي
ف
ن
ن
نئ
الدول من خالل
وتحس�
محطات لتوليد الكهرباء الالزمة ي� الموا� ،وإنشاء
• ي
ي
تحس� الربط إالقليمي و ي
ز
تجه� البنية التحتية لمواكبة النمو
المناطق الخلفية (الخدمات المساندة) ،وإنشاء وتطوير خدمات
ي
أ
المرافق المطورة ف ي� المو نئ
ا� السعودية ألعمال المو نئ
• زيادة قابلية استقبال السفن ذات الحجام
ا� (كهرباء،
الكب�ة لتنشيط حركة المسافنة.
وتكييف ،ورصف صحي ،وإنارة ،وأنظمة مكافحة الحريق)،
ي
لتسهيل وترسيع عمليات المو نئ
ا� ،واستقطاب الخطوط المالحية • ،وزيادة الخدمات المساندة (طرق ،ومرافق،
أ
ين
وكهرباء) للساحات والرصفة.
وتحس� وترسيع
وزيادة تدفق الشاحنات ،وتخفيف االزدحام،
حركة تدفق البضائع.
إحداث نقلة نوعية ف ي� ش
إعادة تنظيم المؤسسة
ال�كة السعودية للخطوط الحديدية،
ز
المؤسس والفعال بها ،وذلك من خالل دراسة
التمي�
العامة للخطوط الحديدية وزيادة ي
ي
و ش
القدرة التكاملية للمنظومة ودمج المؤسسة العامة للخطوط
ال�كة السعودية
للخطوط الحديدية ف ي� كيان الحديدية مع ش
ال�كة السعودية للخطوط الحديدية.
واحد وتحديد النموذج
التشغيل أ
المثل لهذا
ي
الكيان
ين
االست�اد والتصدير وخفض وقت الفسح
تحس� إجراءات
تطوير عملية
االست�اد
ي
ي
والتصدير
لالست�اد والتصدير ،بما يضمن :تحقيق تنافسية الوقت ،وأن
ي
تكون المملكة منصة لوجستية عالمية.

• ين
تحس� أداء الجهات الحكومية من خالل إعادة
تنظيم ش
ال�كة السعودية للخطوط الحديدة
والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ف ي� كيان
واحد يُ ن
ع� بهذه الصناعة.

است�اد البضائع وتصديرها.
• تقليل وقت وتكلفة ي

اسم المبادرة

نطاق عمل المبادرة

جذب الخطوط المالحية تطوير ت
اس�اتيجية لتسويق المو نئ
ا� السعودية لجذب خطوط
إىل المو نئ
ا� السعودية لتنمية المالحة ،من خالل تطوير برامج مخصصة لجذب مزيد من
عمليات المسافنة وإعادة خطوط المالحة ،وتشغيل وتفعيل خطوط ومسارات جديدة
وزيادة االنتشار والربط مع المو نئ
ا� إالقليمية والعالمية وأعمال
التصدير
المسافنة ،وتنفيذ الحمالت إالعالمية والدعائية والعالقات العامة
لتحس� الصورة الذهنية أ
ين
للعمال
للخطوط المالحية والمستثمرين
ت
المقدمة ف ي� المو نئ
ال� تشمل :تفعيل الحضور ،وإقامة
ا� عالمياً ،و ي
ت
اللوجس� ،وقطاع
وتقديم الرعاية ف ي� المنتديات العالمية بالقطاع
ي
لك�ى خطوط
النقل البحري بشكل خاص ،وتنظيم زيارات دورية ب
المالحة والمستثمرين أ
الجانب ،و ت
االش�اك ف ي� الدوريات العالمية
ذات العالقة لتقديم محتوى دوري بالتطورات المحلية للمو نئ
ا�
السعودية (مثل.)lloyds list drewry :
تحديد مرجعية أنشطة النقل والتخزين الواردة ف ي� التصنيف
النافذة اللوجستية
أ
ن
ن
الوط� للنشطة االقتصادية ،وحل تباين المرجعيات يب� الجهات
الموحدة
ي
الحكومية من خالل :عمل تقرير للمقارنة المعيارية والدروس
المستفادة لتوحيد أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية،
وأنشطة اقتصادية مصنفة ضمن فئات محددة تغطي احتياجات
المستثمرين اللوجستية ،ودراسة متطلبات و ت
اش�اطات الرخص
ت
اللوجس� ،وتحديد
اللوجستية ،وإنشاء نموذج حوكمة للقطاع
ي
ت
اللوجس� ،وإنشاء وتفعيل منصة لوجستية رقمية
رحلة المستثمر
ي
موحدة ت
ن
باللغت� العربية
لل�اخيص ،وإنشاء دليل المستثمر
ي
و إال ي ز
نجل�ية.

األثر المتوقع

• ين
تحس� الصورة الذهنية للمو نئ
ا� السعودية.
• جذب الخطوط المالحية لزيادة أعمال
المسافنة.

ين
• ين
وتحس�
تحس� آلية الحصول عىل تال�اخيص،
ف
ت
اللوجس� ،مما
تجربة المستثمر ي� القطاع
ي
ف
وتوف� بيئة
يساهم ي� :رفع كفاءة هذا القطاع ،ي
جاذبة له ،وهو ما يدعم تحقيق أحد أهداف
ين
(تحس� الربط
رؤية المملكة  ،2030وهو هدف:
الدول لشبكات التجارة
المحل و إالقليمي و ي
ي
والنقل).

• رفع الطاقة االستيعابية لقطار الشحن.

رفع الطاقة االستيعابية
لقطارات الشحن ف ي� سكة
حديد (الشمال الجنوب)

رفع الطاقة االستيعابية لخط السكك الحديدية ،من خالل إنشاء
محطة وقوف للقطار ف ي� مدينة سدير ،وتطوير نظام إالشارات
واالتصاالت لسكة وعد الشمال وسكة حديد الجبيل وسكة رأس
الخ� إالضافية وسكة
الخ� الجديدة والقديمة وسكة منشآت رأس ي
ي
حديد الجبيل إىل الدمام وسكة حديد الجبيل الصناعية الداخلية
أ
(الجزاء المتأثرة) ،ي ن
وتأم� قاطرات ومقطورات شل�كة صدراة ف ي�
الجبيل ،وذلك لرفع الطاقة االستيعابية لقطارات الشحن.

تحديث الخطة الشاملة
للخطوط الحديدية

• ين
الدول
تحس� الربط
مراجعة وتحديث الخطة الشاملة للخطوط الحديدية
المحل و إالقليمي و ي
ي
لشبكات التجارة والنقل للركاب والبضائع.
( ،)2030 - 2016حيث سيتم تطوير شبكة الخطوط الحديدية
السكك لمناطق المملكة الصناعية
للركاب والبضائع ف ي� المملكة ،ومراجعة أولوية تنفيذ المسارات بناء • تعزيز الربط
ي
معاي� اقتصادية واجتماعية وبيئية.
واالقتصادية والمدن المختلفة ومناطق الجذب
عىل عدة ي
الرئيسية ودول الجوار.
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

اسم المبادرة

الئحة وسطاء الشحن
البحري

نطاق عمل المبادرة

استحداث الئحة لتنظيم نشاط وسطاء الشحن البحري تسهم
ف ي� تقديم خدمات ذات كفاءة ف ي� النقل البحري ،وتتواءم مع
متطلبات جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

األثر المتوقع

• جذب االستثمارت ف ي� مجال الخدمات
اللوجستية ،بع� استحداث تال�اخيص لذلك،
وإيجاد الالئحة المنظمة لها؛ نظراً ألهميتها ف ي�
جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

الئحة مزاولة أعمال النقل تحديث الئحة أعمال النقل البحري ،وتخصيص طبيعة أ
النشطة • تنظيم كافة أنشطة النقل البحري وتسهيل
المرخص لها ،وتحديد ت
االش�اطات الالزمة لكل نشاط ،مع حرصها إالجراءات والخدمات البحرية،
وبالتال :زيادة
البحري
ي
ف
ف
عدد السفن المرخصة لمزاولة أعمال النقل
ي�  5أنشطة تصب طبيعتها ي� الخدمات اللوجستية .
البحري.
ف
ين
تحس� شت�يعات الحركة تعزيز تنافسية مو نئ
ا� المملكة ،والمساهمة ف ي� زيادة سالسة إالمداد • تسهيل الحركة التجارية ي� الميناء.
ف
التجارية ي� المو نئ
وزيادة العمليات اللوجستية ،وترسيع إجراءات الحركة التجارية • تعزيز مكانة المملكة لوجستياً.
ا�
يز
• زيادة جاذبية المو نئ
للمو نئ
ا�
لتحف� المستثمر وتقليل
ا� ،وذلك عن طريق تسهيل إجراءات العبور والتفتيش
رحلته إالجرائية.
والسماح باالستعانة بالقطاع الخاص للقيام بالمهام المتعلقة
نئ
بأمن المو نئ
• تعزيز تنافسية الموا� السعودية مع مثيالتها
ا� البحرية تحت المظلة التنظيمية للهيئة العامة
للمو نئ
عالمياً.
ا� ،بعد تعديل نظام أمن الحدود والئحته التنفيذية.
تحس� البنية التحتية ض
ين
• تفعيل مستهدفات المنصات اللوجستية ،من
ال�ورية لالستثمار ف ي� شبكة المنصات
ئيس
تطوير المخطط الر ي
ف
ت
ئيس وخارطة طريق لتنفيذها
للمنصات اللوجستية
اللوجستية ،و ي
ال� من شانها المساعدة ي� تعزيز التدفق الفعال خالل مخطط ر ي
للبضائع الواردة والصادرة والمارة بع� المملكة ،فهي مبادرة تتعلق بالمواءمة مع جميع الجهات ذات العالقة بما
بكل من البنية التحتية والخدمات ،مع ض�ورة العمل عن كثب
يضمن تحقيق المستهدف.
مع القطاع الخاص لتحديث وتطوير قدرات المنصات اللوجستية
بالمملكة ،وذلك من خالل :دراسة جدوى تفصيلية لتنفيذ
المنصات اللوجستية ذات أ
الولوية.
إعادة تشكيل شبكة
الط�ان • زيادة أعداد المسافرين.
دراسة االتفاقيات الثنائية وتحديثها وتفعيلها مع ش�كات ي
المحلية ووضع خطط تفصيلية لشبكة خطوط الربط الدولية
االتصال الجوية الدولية
• زيادة حجم الشحن.
والمحلية ف ي� المملكة لدعم وربطها بأهم المراكز المحلية والدولية لتعزيز كثافة النقل
الط�ان للمستثمرين.
• زيادة جاذبية قطاع ي
التنمية االقتصادية عىل
لمشغل النقل ،وتدفق البضائع
المحلية والقدرة االستيعابية
ي
أ
نطاق أوسع
والفراد ،وذلك من خالل دراسة االتفاقيات الثنائية وتحديثها
ش
الط�ان المحلية والخطط التفصيلية لشبكة
وتفعيلها مع �كات ي
الط�ان ،وربطها بأهم المراكز المحلية
الربط الدولية لخطوط ي
والدولية.
اس�اتيجية القطاع البحري إعداد ت
ت
مستقبلية مدروسة بعناية للقطاع،
اس�اتيجية شاملة للقطاع البحري ف ي� المملكة بالتنسيق مع • وضع رؤية
ّ
لمشغل السفن للقيام بهذه
الجهات ذات العالقة ،وذلك من خالل :وضع خطة شاملة تشمل وخلق بيئة جاذبة
ي
ف
وت�يعات وآليات التمويل والتموين و ت ز
عىل لوائح وأنظمة ش
نئ
ال�ود العمليات ف ي� الموا� السعودية أو ي� المياه
أ
وبالتال :زيادة الكثافة
بالوقود لعمال النقل البحري ،إ
بالضافة إىل تصنيع وبناء السفن ،إالقليمية السعودية ،ف ي
مستقبلية مدروسة بعناية للقطاع ،ومما لعمليات مناولة البضائع ي� المو نئ
ا� السعودية.
مما يساهم ف ي� وضع رؤية
ّ
يُعزز من القدرة التنافسية الدولية ،ورفع مكانة المملكة كمركز
ت
لوجس� عالمي.
ي

اسم المبادرة

نطاق عمل المبادرة

االست�اد والتصدير إال ت
ين
لك�ونية الموحدة،
تحس� تجربة المستفيد ف ي� دعم وتفعيل منظومة
ي
االست�اد والتصدير وذلك عن طريق تقليل سلسة إالجراءات ،وترسيع عملية الفسح
منظومة
ي
االست�اد والتصدير وجعل المملكة مركزاً
بما يحقق سهولة حركة
ي
ن
لوجستياً عالمياً ،وذلك من خالل :استكمال الربط التق� ي ن
ب�
ي
االست�اد
منصة فسح والجهات الحكومية ذات العالقة بمنظومة
ي
والتصدير إال ت
لك�ونية الموحدة بع� ش
ال�كة السعودية لتبادل
المعلومات ت
إلك�ونياً (تبادل) ،وتخفيض عدد البنود المقيدة
بأك� من  ،%22و ث
لالست�اد ث
أك� من  %15للبنود المقيدة ف ي�
ي
التصدير.
إجراء دراسة أولية لتطبيق
الهاي� لووب ف ي�
تقنية ب
المملكة

األثر المتوقع

• تنظيم إجراءات الفسح وتعزيز أ
التمتة.
• تسهيل الحركة التجارية ف ي� المنفذ.
االست�اد والتصدير ف ي�
• ترسيع وتسهيل حركة
ي
المنافذ.

دراسة أولية لتحديد وتحليل واختيار أفضل سيناريوهات لتطبيق • إدخال تقنية نقل جديدة ورسيعة ،تكفل رسعة
تقنية الهاي� لووب ( )Hyper loopف� المملكة من الناحية الفنية تدفق البضائع و أ
الفراد ف ي� المملكة.
ب
ي
والمالية.
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التأثرى السلىى عىل سالسل االمداد والتوريد الناتج عن التغرىات االقتصادية والظروف و ¦
االزمات.
¤



عدم توفر البيانات الكافية لوضع تصور واضح حول العرض والطلب.
Î
ضعف الوعي والمعرفة بآليات وبرامج Ù
المشرىيات الحكومية.
المحىل عىل مستوى
وترسيعات تنمية المحتوى

ضعف إدراك ¦
يجاىى الناتج لتفضيل المنتجات والخدمات المحلية.
االثر ¤اال

غياب برامج التوعية الفعالة بأهمية المحتوى المحىل ¦
لالفراد.
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أبرز مبادرات محفظة المحتوى المحلي
اسم المبادرة

المحل
وبالتال تأسست هيئة المحتوى
المحل،
تحول اقتصادي فيما يتعلق بالمحتوى
تتطلب رؤية المملكة  2030إحداث ّ
ي
ي
ي
ف
و ت
مس�ة التحول ي� هذا المجال ،وتم العمل عىل تطوير إطار عام للهيئة يكون فيه الطلب عىل المحتوى
المش�يات الحكومية لقيادة ي
ال�ائح االقتصادية من القطاع العام والخاص و أ
المحل ي ز
رك�ة أساسية ،وذلك بتطوير نهج شامل يستهدف جميع ش
الفراد ،سعياً إىل
ي
أ
ف
تشجيع الطلب
المحل عىل السلع والخدمات المحلية ،بالتنسيق مع الجهات الخرى ي� المنظومة االقتصادية لخلق بيئة جاذبة
ي
ن
ن
للمص ّن ي ن
المحلي� من خالل :سياسات وأنظمة تُع� بتعظيم المحتوى
ع�
المحل ،وحزم دعم مخصصة.
ي
ي
ومن أبرز ما تم ف ي� هذا المحور:
ن
المحل
الوط� ،وتطوير منهجية لقياس نسبة مساهمة المحتوى
المحل عىل مستوى االقتصاد
•وضع تعريف موحد للمحتوى
ي
ي
ي
ف ي� ش
ال�كات والعقود.
الصغ�ة والمتوسطة المحلية و ش
المحل والمنشآت
•موافقة مجلس الوزراء عىل الئحة تفضيل المحتوى
ال�كات المدرجة بالسوق
ي
ي
المالية ف� أ
العمال و ت
المش�يات.
ي
ش
المحل
المحتوى
تنسيق
ومجلس
المحتوى
اكات
�
مبادرة
•إطالق
المحل المنبثق عنه ،والذي يضم ف ي� عضويته بك�يات
ي
ي
ش
ال�كات الوطنية والحكومية (ذات العالقة).
•إطالق النسخة أ
الوىل من سياسة المحتوى المحل لتجمعات آ
المحل ف ي�
الالت والمعدات وذلك بهدف تعزيز مساهمة المنتج
ي
ي
هذه الصناعة الواعدة.
أ
ف
ن
•اكتمال سياسة المحتوى
المحل لقطاع الدوية بهدف رفع مستوى
التوط� ي� هذه الصناعة.
ي
ي

التطلعات
تعزيــز المكانــة االقتصاديــة للمملكــة مــن خــال زيــادة مشــاركة العنــر المحــ� ف� القــوى العاملــة والســلع والخدمــات و أ
الصــول
ي ي
والتقنيــة ،وذلــك بهــدف :تعظيــم أ
الثــر ،وتحقيــق اقتصــاد مزدهــر متنــوع.

الطموح
•قدرات محلية رائدة تُحقق أعىل مساهمة لعنارص المحتوى
المحل ف ي� قطاعات بال�نامج.
ي
ـ� ومقدمــي الخدمــات المحليـ ي ن
•تعظيــم القيمــة المضافــة لالقتصــاد ،مــن خــال رفــع نســبة مســاهمة المصنعـ ي ن
ـ� ف ي� المشـ تـريات
والنفقــات الرأســمالية والتشــغيلية للـ شـركات العاملــة ف ي� القطــاع ،وتنميــة رأس المــال البـ شـري ،وجــذب االســتثمارات لتوطـ ي ن
ـ�
الصناعــات ف ي� القطــاع.
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نطاق عمل المبادرة

األثر المتوقع

تأهيل المنشآت
الصغ�ة
الصناعية
ي
والمتوسطة

ال�ائية ف ي� القطاع العام والخاص • ي ن
توحيد عملية التأهيل الخاصة بالفرص ش
المحل ف ي� ش
تمك� برامج المحتوى
ال�كات
في
الك�ى من تحقيق مستهدفتها ي� ي ن
الصغ�ة والمتوسطة المؤهلة للوصول للفرص
للتسهيل عىل المنشآت
توط�
ب
ي
ت
ال�ائية لدى بك�ى ش
ش
الصغ�ة
المش�يات من خالل المنشآت
ال�كات والقطاع العام بما يزيد عدد المنشآت
ي
والمتوسطة لرفع نسبة المحتوى المحل �ف
ت
ال� تصل لذلك ،وتوقيع
ي
ي ي
الصغ�ة والمتوسطة ي
ش
عدد من االتفاقيات مع بك�ى ال�كات الخاصة والقطاع العام الستخدام قطاع النفط والغاز والقطاعات يغ� النفطية.
تمك� القطاع العام من تحقيق ي ن
• ين
توط�
المنصة وذلك لتسهيل وصولها للمنشآت
الصغ�ة والمتوسطة المؤهلة
ي
ت
عن طريق منصة ت
الصغ�ة
المش�يات من خالل المنشآت
إلك�ونية (منصة جدير).
ي
والمتوسطة
ش
المحل لدى بك�ى ال�كات
• رفع نسبة المحتوى
ي
والقطاعات العامة من خالل المنشآت.

زيادة المحتوى
المحل ف ي� االقتصاد
ي
السعودي

ن
زيادة نسبة مساهمة المحتوى
الوط� من خالل
المحل ف ي� االقتصاد
ي
ي
الخاص ،واالستفادة من الفرص المتاحة �ف
ت
المش�يات الحكومية والقطاع
ي
القطاعات ت
االس�اتيجية (قطاع التشييد والبناء ،وقطاع الصناعة ،وقطاع
الطاقة والمرافق ،والرعاية الصحية والمواد الصيدالنية ،وقطاع االتصاالت
وغ�ها من
وتقنية المعلومات ،وقطاع النقل والخدمات اللوجستية ،ي
القطاعات الواعدة) ،وذلك من خالل تأسيس جهة مسؤولة عن المحتوى
المحل عىل مستوى
ي
المحل وتفعليها ،واعتماد آلية لحساب المحتوى ف ي
متطلبات
اج
ر
وإد
،
المحتوى
الكل
االقتصاد
المحل ي� نظام المنافسات
ي
ي
و ت
المش�يات الحكومية ،وتنسيق مجلس يُ ن
بالمحتوى
ع�
المحل بمشاركة
ي
المحل وتطبيقها ف ي�
القطاع الخاص ،وإطالق الئحة تفضيل المحتوى
ي
ت
إجراءات عملية ش
ال�اء الحكومي بع� إنشاء بوابة إلك�ونية ترتبط مع منصة
اعتماد ،وتدريب موظفي الجهات الحكومية عىل الئحة التفضيل ،وتحديد
سفراء للمحتوى
المحل ف ي� تلك الجهات.
ي

المحل إىل  1240مليار ريال
• زيادة المحتوى
ي
سعودي ف ي� .2025
• وضع مستهدفات المحتوى المحل من
خالل وضع مستهدفات المحتوى يالمحل �ف
ي ي
ت
المش�يات الحكومية وتفعيل آلية تفضيل
المحتوى
المحل ف ي� نظام المنافسات
ي
و ت
المش�يات الحكومية بالتنسيق مع الجهات
الحكومية.
المحل عىل
• وجود تعريف موحد للمحتوى
ي
ن
الوط�.
مستوى االقتصاد
ي
ف
• تنمية المحتوى
المحل ي� القطاعات
ي
ت
االس�اتيجية اعتماداً عىل المنهجية القائمة عىل
إالنفاق.

المحل عن طريق دراسة طبيعة السلع
تحديد فرص المحتوى
فرص المحتوى
ي
ت
ت
ف ت
ش
ال� تقع ضمن
ي
ال� يتم �اؤها من قبل الجهات الحكومية و ي
المحل ي� مش�يات والخدمات ي
وخدمات االتصاالت قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ،وذلك بالتعاون مع وزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات وتقنية المعلومات ،وبرنامج التعامالت إال ت
لك�ونية الحكومية (يرس) ،ومركز
تحقيق كفاءة إالنفاق ،والجهات الحكومية ذات العالقة.

• االستفادة من تحليل إالنفاق عىل السلع
والخدمات ف ي� قطاع االتصاالت وتقنية
المحل.
المعلومات ف ي� تحديد فرص المحتوى
ي

ين
يز
القطاع� العام والخاص والموردين و ش
• زيادة نسبة المحتوى
المحل ف ي� مختلف
ال�كات عىل وجه خاص
تطوير وإطالق جائزة
تحف�
ي
ف
ف
القطاعات يغ� النفطية ،من خالل تفاعل القطاع
لزيادة المحتوى
المحل
المحتوى
المحل ي� مختلف القطاعات وتطوير أدائها ي� تنفيذ
ي
ي
معاي� فنية وآليات لتصنيف الخاص مع المبادرة وحرصه عىل تدعيم عنارص
العقود والمشاريع ،وتشمل المبادرة :تحديد ي
المحل.
ووت�ة منحها لكل مسار ،المحتوى
مسارات الجائزة ،وتحديد نوعية وطبيعة الجائزة ي
ي
ت
ال� سيتم إالعالن من خاللها عن
إ
بالضافة إىل تحديد القنوات الرسمية ي
المبادرة واالنتهاء من إعداد نسخة تجريبية مع ش�كات مختارة.
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تركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة عــى :التحــول الرقمــي الشــامل لكافــة أ
الصــول الماديــة ،والتكامــل ف ي� المنظومــة الرقميــة مــع الـ شـركاء ف ي�
ت
ت
ـ� تنـ شـر
ـ� تنشــدها الثــورة الصناعيــة الرابعــة والـ ي
سلســلة القيمــة .وإن توليــد وتحليــل وإيصــال البيانــات بسالســة يعــزز المكاســب الـ ي
مجموعــة كبـ يـرة مــن التقنيــات الحديثــة لخلــق القيمــة ،ونــرى بــأن مح ـركات الثــورة الصناعيــة الرابعــة هــي:

محور الثورة الصناعية الرابعة

التحول الرقمي والتكامل لسالسل القيمة العمودية و أ
الفقية:
ما هي الثورة الصناعية الرابعة؟
ف
ن
بــ� التقنيــات المتقدمــة ،و إالنتقــال إىل
الثــورة الصناعيــة الرابعــة تحــول ي� سياســات ومنهجيــات العمــل ،وذلــك بالتكامــل ي
مصانــع ومناجــم وشــبكات كهربــاء ذكيــة ،بمــا يحقــق السالســة ف� أ
العمــال اللوجســتية ،ويزيــد إالنتاجيــة والتنافســية.
ي

~ 1870s

~ 1760s

~ 1970s
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ستعمل الثورة الصناعية الرابعة عىل تحويل العمليات وتكاملها رقمياً ف ي� المؤسسات:

•وذلــك بشــكل عمــودي :بــدءاً مــن تطويــر المنتجــات والخدمــات ،والــذي يشــمل :تحويــل المنتجــات القائمــة إىل منتجــات رقميــة،
وتوســعة المنتجــات الموجــودة ،وإيجــاد منتجــات رقميــة جديــدة تُركــز عــى تقديــم حلــول متكاملــة ،ووصــوال ً إىل عمليــات التصنيــع،
وتقديــم الخدمــة.
•وكذلــك بشــكل أفقــي :يمتــد إىل مــا بعــد العمليــات الداخليــة ،بــدءاً مــن المزوديــن ،ووصــوال ً إىل العمــاء شو�كاء سلســلة القيمــة،
ويشــمل :جميــع التقنيــات الـ تـ� تتنــوع بـ ي ن
ـ� أجهــزة التتبــع ،وعمليــات التخطيــط والتنفيــذ المتكامــل ،بمــا يقــدم حلــوال ً متكاملــة ف ي�
ي
منظومــة رقميــة ممـ ي ز
ـ�ة.

وتضم الثورة الصناعية الرابعة مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها المتقدمة ،وهي:
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ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة

ترتبط الثورة الصناعية الرابعة بشكل ش
مبا� بـ :
•البيانــات (عــى ســبيل المثــال :زاد عــدد أجهــزة االستشــعار مــن  4.2مليــار ف ي� عــام 2012م إىل  50مليــار ف ي� عــام 2017م ،ثــم
زادت إىل  1تريليــون ف ي� عــام 2020م ،ومــن المتوقــع زيادتهــا إىل  100تريليــون بحلــول عــام .)2030
•االتصال بالشبكات (سيتم توصيل ث
أك� من  50مليار آلة بالشبكات بحلول عام 2025م).
•القدرة الحاسوبية (تضاعفت لكل ت
مليم� مربع شل�ائح المعالجات أللف ضعف خالل السبع سنوات السابقة).
•الروبوتات (يقدر النمو ف ي� عدد الروبوتات الصناعية بنسبة  %63ي ن
ب� عامي َ 2015و 2019م).
وقــد أسســت هــذه الثــورة لنمــوذج جديــد مــن التقنيــات ،مثــل :البيانــات ،واالتصــال بالشــبكات ،والقــدرة الحاســوبية ،والــذكاء
االصطناعــي ،والتحــول مــن الرقميــة إىل المــادة ،وتفاعــل آ
اللــة مــع إالنســان.
يٌ ت�جــم هــذا النمــوذج الجديــد إىل قيمــة جديــدة للــدول الـ تـ� تركــز عــى االرتقــاء بالمـ ي ز
ـ�ة التنافســية لقطاعاتهــا الحاليــة مــن خــال
ي
ـ�ة تنافســية لتمكـ ي ن
زيــادة إالنتاجيــة وتخفيــض التكاليــف وزيــادة الســامة وتوفـ يـر مـ ي ز
ـ� القطاعــات الجديــدة وتأســيس منظومــة بيئيــة
لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

البيانات

االتصال
بالشبكات

القدرة
الحاسوبية

الروبوتات

زاد عدد أجهزة االستشعار

 50مليار آلة

تطور القدرة الحاسوبية بـ

بلغ النمو في عدد

من  4.2مليار في عام 2012م

سيتم توصيلها

 1000ضعف لكل مليميتر

إلى  50مليار في عام 2025م

بالشبكات بحلول عام

من الشرائح خالل الـ 7

الروبوتات الصناعية بين
َ
عامي  2015و 2019م:

2025م

سنوات الماضية

%63

الثورة العلمية
البيانات والقدرة الحاسوبية
واالتصال بالشبكات

تحليل البيانات والذكاء

(البيانات الضخمة ،وإنترنت

(التحول الرقمي ،والتحليل

األشياء والحوسبة السحابية)

التحول من الرقمية إلى
المادة
(الروبوتات المتقدمة،
والطباعة ثالثية األبعاد)

المتقدم)

تقنيات
الثورة
الصناعية
الرابعة

تفاعل اآللة مع اإلنسان
(التفاعل باللمس ،والواقع
االفتراضي  /الواقع
المعزز)

القيمة المقدمة
01
زيادة الميزة التنافسية للقطاعات
الحالية
02

إنتاجية

تكلفة

سالمة

إيجاد ميزة تنافسية لتمكين القطاعات

03
تأســيس منظومــة بيئيــة لتقنيــات الثــورة الصناعيــة

الجديدة

الرابعــة
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نسبة جاهزية المدن التحتية التقنية  ىڡ المدن المختارة

%50

مجموع المنشآت المستفيدة من محفزات الثورة الصناعية الرابعة
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%63


كبرى عىل Ùرسكات ومقدمي خدمات من خارج المملكة،
تعاىى من االعتماد بشكل 
• المنظومة البيئية للثورة الصناعية الرابعة 
وزيادة تكلفة تطبيق الحلول المتطورة واالبتكارات ،وضعف خدمات التشغيل والصيانة.

Î
• تواجه القطاعات ضعفاً  ىڡ فهم  
الىى تقدمها هذه التقنيات.
تبىى الثورة الصناعية الرابعة ،والفوائد 
ممرىات ّ 
• ندرة وارتفاع أجور القوى العاملة  ىڡ مجال الثورة الصناعية الرابعة  ،ىڡ ظل التحول الرقمي وتطبيق تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة  ىڡ قطاعات الطاقة ،والتعدين ،والصناعة ،والخدمات اللوجستية ،مما يتطلب إدخال تقنيات حديثة  ىڡ

التغرىات ،مما قد يُعيق
وتغيرى أساليب العمل ،وقد يصعب عىل
العاملںى التكيف برسعة وسهولة مع 
هذه القطاعات 

أو ّ 
تبىى هذه التقنيات ،وهو ما قد يؤدي إىل االستغناء عن بعض الوظائف أو توظيف خرىاء ىڡ التقنية من خارج
يؤخر ّ 
المملكة.
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ما تم عمله

•أنشــأت مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة مركــز االبتــكار للصناعــة الرابعــة ،ويحتــوي عــى عــدد مــن تقنيــات الجيــل
الرابــع للصناعــة ،مــن نحــو :معــدات تصنيــع بالتحكــم الرقمــي ،ومعــدات هندســة عكســية رقميــة ،ومعــدات للواقــع المعــزز،
أ
حاســو� متقــدم إلدارة حيــاة
بالضافــة بل�نامــج
ومعــدات متقدمــة
لصــب المعــادن ،ومعــدات للطباعــة ثالثيــة البعــاد ،إ
ّ
بي
ـدس ،والتصنيــع الرقمــي ،وإدارة الملفــات ،وإتاحــة الوصــول بل�نامــج إدارة
ـدس ،والتحليــل الهنـ ي
المنتــج يشــمل :الرســم الهنـ ي
ف
ت
ت
ن
ش
حيــاة المنتــج ،وبعــض معــدات التصنيــع عـ بـر شــبكة إالن�نــت للمشــر يك� ي� خدمــات المركــز مــن الــركات الناشــئة ،كمــا
يقــدم المركــز دورات تدريبيــة عــى المعــدات و بال�امــج المذكــورة ف ي� مقــره وعـ بـر شــبكة إال تن�نــت.
•إطــاق االسـ تـراتيجية الوطنيــة للتحــول الرقمــي مــن ِقبــل وحــدة التحــول الرقمــي ،حيــث تركــز االسـ تـراتيجية عىل التحــول الرقمي
للقطاعــات ذات أ
الولويــة ف ي� المملكــة بحلــول عــام 2025م ،ومــن ضمنهــا :الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،ويجــدر بالذكــر -وفق ـاً
لمــا تضمنتــه االسـ تـراتيجية -أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســوف تُحــدث أثـراً كبـ يـراً ف ي� االقتصــاد الرقمــي .وتدعــم االسـ تـراتيجية
أهــداف بال�نامــج وقطاعاتــه ،بمــا يضمــن تحقيــق التحــول الرقمــي ف ي� القطاعــات ،وتوفـ يـر كافــة الدعــم للجهــات التنفيذيــة،
وتتـواءم أهــداف االسـ تـراتيجية مــع أهــداف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.
•قامــت الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة (مــدن) مــن خــال برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
ت
ن
ـ� تهــدف لرفــع مســتوى إنتاجيــة المصانــع ،عــن طريــق وضــع
اللوجســتية بإطــاق مبــادرة برنامــج إالنتاجيــة الوط ـ ي  ،الـ ي
خطــط التحــول للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وقــد ُوقعــت اتفاقيــات عمــل مــع  22مصنع ـاً.
• ُوقعــت اتفاقيــة تربــط صنــدوق التنميــة الصناعيــة ،والهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة (مــدن) ،ومدينــة
الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة؛ لتمكـ ي ن
ـ� القطــاع الصناعــي مــن التحــول إىل تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،حيــث
يقــوم الصنــدوق بتمويــل  100مصنــع نموذجــي للثــورة الصناعيــة الرابعــة.
•اكتمــال تنفيــذ المرحلــة أ
الوىل مــن تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة ف� المــدن الصناعيــة وإيصــال شــبكة أ
الليــاف الضوئيــة ألكـرث
ي
مــن  1500مصنــع.
•إطــاق برنامــج «تنافســية» والــذي يتضمــن آليــة تمويــل التحــول الرقمــي الصناعــي ويهــدف إىل تحسـ ي ن
ـ� إالنتاجيــة عــن طريــق
تمويــل  100مصنــع نموذجــي للثــورة الصناعيــة الرابعــة.
•توفـ يـر الممكّ نــات الرقميــة المناســبة للمنشــآت الصناعيــة مــن خــال برنامــج المصــدر المفتــوح ف ي� خطــوة تهــدف إىل تحفـ ي ز
ـ�
تب ـن ي خدمــات وحلــول المصــدر المفتــوح ف ي� القطــاع الصناعــي.

| 145

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

خطة التنفيذ | 145

التطلعات

بالنظــر إىل مكانــة المملكــة وطموحهــا ،سـ تـركز اسـ تـراتيجية بال�نامــج للثــورة الصناعيــة الرابعــة عــى تطويــر وتمكـ ي ن
ـ� الثــورة الصناعيــة
الرابعــة ف ي� المملكــة لتكــون ُم َمكِّ نـاً لقطاعــات الطاقــة ،والتعديــن ،والصناعــة ،والخدمــات اللوجســتية ،وذلــك بهــدف تحقيــق مــا
يل :
ي
•زيادة ي ز
الم�ة التنافسية لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
•التوسع بسالسل القيمة القائمة ،وتطوير سالسل جديدة.
تأث� إالصالحات الرئيسية ف ي� مجال الطاقة والغاز الطبيعي ونظام العمل.
•تخفيف ي
•تطوير المنظومة البيئية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
•إيجاد وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة الوطنية.
•دعم ي ن
توط� صناعات جديدة ومتقدمة.
ـ� مــن إطــاق برنامــج “ترسيــع تب ـن ّ ي الثــورة الصناعيــة الرابعــة” هــو بنــاء نمــوذج ناجــح ف ي� وقــت قصـ يـر؛
وإن الهــدف الرئيـ ي
لتوحيــد الجهــود ،ومعرفــة نقــاط القــوة والتحديــات ،ورســم مســار واضــح لسـ يـر عمــل المبــادرات ،وســيتم التنفيــذ كمــا هــو
ف
ـال:
موضــح ي� الشــكل التـ ي
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ف ن
تب� وابتكار التقنيات المتقدمة ،وخلق فرص واعدة ف ي� الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية؛ لزيادة
دولة رائدة ي� ّ ي
كفاءة إالنتاج والتنافسية ،وتعزيز االستدامة.
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أبرز مبادرات محفظة الثورة الصناعية الرابعة
اسم المبادرة

تطوير حاالت استخدام
للتقنيات الناشئة

مراكز القدرات للثورة
الصناعية الرابعة

منصة الممكنات الرقمية

نطاق عمل المبادرة

األثر المتوقع

تعريف وتطوير وتنفيذ حاالت استخدام ( )Use Casesلتقنيات • تنمية استخدام الثورة الصناعية الرابعة،
ف
ن
تب� تقنياتها.
الثورة الصناعية الرابعة ،لتكون قابلة للتطبيق ي� قطاعات بال�نامج وزيادة ي
أ
ت
ت
الربعة ،مع تال� ي ز
ال� تواجه
• تذليل العقبات و
اللوجس� ،وتقديم
ك� عىل القطاع الصناعي و
التحديات ي
ي
المنشآت ف� القطاعات أ
الربعة.
الدعم الالزم للتطبيق.
ي
ش
• تنمية ال�كات المحلية لتطبيق تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة.
تحف� ن
• يز
وتب� منتجات وخدمات الثورة الصناعية
ي
الرابعة لدى  50منشأة ،مما سيساهم ف ي� توسيع
ن
تب� حاالت االستخدام للتقنيات المتقدمة،
أفق ي
ليخدم ما ال يقل عن  300منشأة.
ن
تب� تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ف ي� قطاعات بال�نامج • ،رفع كفاءة وإنتاجية ش
المنضمة
ال�كات
َّ
ترسيع ي
وذلك بع� إنشاء وتشغيل مركز قدرات للثورة الصناعية الرابعة
لالستفادة من خدمات المركز.
ف ي� منطقة الرياض ،مما يتيح للمستفيدين من هذه القطاعات
الخ�ة الالزمة للتعرف عىل هذه التقنيات
الحصول عىل المعرفة و ب
مخت�ات لعرض
وكيفية االستفادة منها وتطويرها ،ويضم المركز :ب
التقنيات ،وأكاديميات تحول توفر التدريب المتخصص وتقديم
ومخت�ات للبحث والتطوير واالبتكار ،ويتم تقديم
االستشارات،
ب
ت
خدمات المركز للفئات المستهدفة عن طريق منصة إلك�ونية.
ن
لتب� واستخدام
دعم المنشآت بالحلول والخدمات التقنية الممكنة ألعمالها،
• ي
توف� العوامل التمكينية ي
ال� تشمل :الرقمنة أ
و ت
الساسية والتحول الرقمي بع� منصة رقمية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ي
موحدة تُستضاف عىل الحوسبة السحابية المحلية ،مما يسهم ف ي� • ي ن
مجد
تحس� إالنتاجية وخفض التكاليف بشكل ٍ
ن
مبا� ،ويرفع كفاءة العمليات • تنمية ش
تب� الثورة الصناعية الرابعة بشكل ش
ال�كات المحلية ف ي� مجال الممكنات
ي
التشغيلية ،للخروج بإنشاء منصة رقمية موحدة للثورة الصناعية الرقمية أ
الساسية.
الرابعة ،ودعم المنشآت ف� تطبيق الرقمنة أ
الساسية والتحول
ي
الرقمي.
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