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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله-

ي االإصالحات االقتصادية 
”عازمون عىل االستمرار �ف

والحرص عىل استكمال تحقيق أهداف الرؤية”. 

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

ي ُتب�ف 
“دائماً ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك ال�ت

عىل مكامن القوة”.
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كلمة معالي رئيس لجنة البرنامج

ُتعنــى رؤيــة المملكــة 2030 بإحــداث نقلــة نوعيــة علــى كافــة األصعــدة، فــكان 

مــن الطبيعــي أن ُتمَنــح قطاعــات )الصناعــة، والتعديــن، والطاقــة، والخدمــات 

اللوجســتية( اهتمامــًا بالغــًا.

المســتويات،  كافــة  علــى  القطاعــات  هــذه  بيــن  التكامــل  تحقيــق  وألهميــة 

ونظــًرا للترابــط الكبيــر بينهــا؛ تــم إســناد أهــداف الرؤيــة االســتراتيجية المرتبطــِة 

بهــا إلــى برنامــٍج واحــد، وهــو: برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 

اللوجســتية )ندلــب(، الــذي يقــوم عليــه نخبــة مــن الشــباب الســعودي المؤهــل 

القــادر -بعــون اللــه- علــى صناعــة التغييــر وإحــداث الفــارق، بجهــود جهــاٍت 

تنفيذيــٍة ملتزمــٍة بتحقيــق األهــداف، تعمــل مــع بعضهــا البعــض بشــكل متناغــم 

رائــع.

وقــد عمــل البرنامــج مــع جهاتــه التنفيذيــة خــال عــام )2020( علــى تحديــث 

الخطــة التنفيذيــة للبرنامــج، والتــي �أِخــذ فيهــا بعيــن االعتبــار ِعــدَّة توجهــاٍت، 

ساســل  وتحســين  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  تقنيــات  تبنــي  تســريع  أبرزهــا: 

اإلمــداد والخدمــات اللوجســتية، وتحقيــق األمــن الطبــي والدوائــي والغذائــي 

للمملكــة، وتعزيــز القــدرات العســكرية، وزيــادة موثوقيــة إمــدادات الطاقــة، 

ــا يتناولــه هــذا التقريــر. وتحقيــق االســتدامة، وغيرهــا ممَّ

بندر بن إبراهيم الخريف

وزير الصناعة والثروة المعدنية 
رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية 

والخدمات اللوجستية
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جاهزيــة  ذات  خاصــة  اقتصاديــة  مناطــق   )3( وإطــاق  للصناعــة،  الوطنيــة 

تشــغيلية، وإكمــال اســتراتيجية النقــل البحــري، وإطــاق منصــة )جديــر( التــي 

تهــدف إلــى تأهيــل المنشــآت الصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة للمنافســة 

فــي الحصــول علــى عقــود ومشــاريع الشــركات الوطنيــة الكبــرى، وإطــاق 

برنامــج )ُصنــع فــي الســعودية( الــذي يســهم فــي تطويــر الصناعــة الوطنيــة 

وزيــادة الصــادرات غيــر النفطيــة بمــا يتــواءم مــع رؤيــة وتطلعــات المملكــة.

ــق مــن مكتســبات خــال الفتــرة الماضيــة،  وإنَّــه بقــدر الفخــر والســعادة بمــا تحقَّ

فكلــي ثقــة بــأنَّ القــادم أفضــل وأجمــل وأعظــم أثــرًا بعــون اللــه وتوفيقــه.

ويســتعرض التقريــر كذلــك جملــًة مــن إنجــازات البرنامــج التــي تــم تحقيقهــا 

جهــود  لتظافــر  مباِشــر  كِنتــاج  األداء  مســتوى  فــي  كبيــرة  نقلــة  وأحدثــت 

المبــادرات وبلــوغ المســتهدفات،  إنجــاز  التنفيذيــة وعملهــا علــى  الجهــات 

وللجهــِد الحثيــث المتكامــل الُمقــدَِّم فــي قطاعــات البرنامــج وعملــه علــى 

تعظيــم االســتفادة مــن محــوَري التركيــز المتمثَليــن فــي: )الثــورة الصناعيــة 

ــه - قفــزة نوعيــة فــي  الرابعــة، والمحتــوى المحلــي(، ممــا أحــدث -بحمــد الل

ــذ إطاقــه، حيــث تقــدم أداء  ــه من أداء البرنامــج ليصــل إلــى أعلــى مســتوى ل

منهــا:  إنجــازات  عــدة  تحقيــق  وتــم  اســتثناء،  بــا  البرنامــج  قطاعــات  جميــع 

اكتشــاف حقليــن للزيــت والغــاز فــي منطقتــي الحــدود الشــمالية، واالنتهــاء 

مــن إعــداد الائحــة التنفيذيــة لنظــام التعديــن الجديــد، وافتتــاح منفــذ جديــدة 

ــًا. كل ذلــك وغيــره  عرعــر، وتدشــين أول زورق اعتراضــي ســريع مصنــع محليَّ

الكثيــر يأتــي نتيجــًة للدعــم االســتثنائي والمتواصــل مــن لــدن خــادم الحرميــن 

الشــريفين وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد رئيــس مجلــس الشــؤون 

االقتصاديــة والتنميــة -يحفظهمــا اللــه-.

ويعتــزم البرنامــج فــي عــام )2021م( مــن خــال جهاتــه التنفيذيــة تحقيــَق 

مجموعــة مــن األهــداف المحوريــة، أبرزهــا: إكمــال االســتراتيجية الشــاملة 

للطاقة، وترســية حزمة من مشــاريع الطاقة المتجددة، وإكمال االســتراتيجية 
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الجهات 
التنفيذية 

للبرنامج
  
  



برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
    

|
  

  |   13التقرير السنوي 122020 

Integrating Towards a Prosperous Future

Integrating Towards a Prosperous Future

نطاق البرنامج المحدَّث

رائــدة ومنصــة لوجســتية  قــوة صناعيــة  إلــى  المملكــة  إلــى تحويــل  البرنامــج  يهــدف 

عالميــة، وتعظيــم القيمــة المتحققــة مــن قطاعــي التعديــن والطاقــة، والتركيــز علــى 

محــوري المحتــوى المحلــي والثــورة الصناعيــة الرابعــة، ليســاهم البرنامــج بشــكل كبيــر 

فــي تعظيــم األثــر االقتصــادي وتنويعــه للقطاعــات المســتهدفة، واســتدامة نمــو تلــك 

القطاعــات وتحقيــق ريادتهــا، وخلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة فيهــا.

 زيكرتلا رواحم تاعاطق

عاطق
 ةعانصلا

عاطق
 نيدعتلا

 ةقاطلاعاطق
 

 تامدخلاعاطق
 ةيتسجوللا

ىوتحملا
 يلحملا 

 ةيعانصلا ةروثلا
 ةعبارلا

IR
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نتكامل لصناعة المستقبل 

إن جمــع القطاعــات الأربعــة فــي برنامــج واحــد يُعتــرب فكــرة عبقريــة مــن صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس 
نامــج بشــكل تــام بــأن التكامــل بيــن قطاعاتــه الرئيســية ومحــاور  الــوزراء رئيــس مجلــس الشــؤون القتصاديــة والتنميــة، ويؤمــن الرب
ــي  ي ومهــم لخلــق اقتصــاد مزدهــر ومتنــوع ولرفــع مســاهمة هــذه القطاعــات فــي الناتــج المحلــي الإجمال ــز عامــل مصــري ك�ي الرت
اتيجيات لضمــان تحقيــق الســتغالل الأمثــل  وتعظيــم القيمــة المضافــة،  إذ يعمــل عــى مواءمــة القطاعــات عــى مســتوى الســرت

لمدخــالت ومخرجــات كل قطــاع وآليــات التنفيــذ بشــكل يســاهم -بمشــيئة اللــه- فــي الوصــول إىل مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030.

التعدين

الثورة الصناعية الرابعة

تعزيز التنافسية
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إمدادات الطاقة
ودعم الميزة التنفاسية

امدادات الطاقة ودعم الميزة التنفاسية

تعزيز اإلنتاجية

المحتوى المحلي

دعم القطاعات المصدرة من خالل ربط سالسل اإلمداد المحلية

الصناعة

الخدمات اللوجستية

الطاقة
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تســتهدف توجهــات قطــاع الطاقــة تعظيــم القيمــة المتحققــة مــن 
القطــاع مــن خــال:

• دعم تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المملكة تدعم متطلبات النمو القتصادي.
يثان وسوائل الغاز الطبيعي. نتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإ • تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإ

• زيــادة مســاهمة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الســتهالك المحلــي للطاقــة وتحقيــق مســتهدفاتها فــي مزيــج الطاقة 
نتــاج الطاقــة الكهربائيــة بالتكامــل مــع الغــاز الطبيعــي، وبنــاء القــدرات الوطنيــة للوصــول إىل ريــادة المملكــة  الأمثــل لإ
يعيــة والتنظيميــة المحفــزة لقطاعــات الطاقــة المكملــة لتعظيــم المــردود  فــي القطــاع عالميــاً، وتطويــر البنيــة الت�ش

ــي. الكلــي عــى القتصــاد الوط�ن
ــزام البيئــي مــن خــالل  ــي والل�ت ــة فــي المملكــة لدعــم القتصــاد الوط�ن  • الســتغالل الأمثــل للمــوارد الهيدروكربوني
ــع  ــة وتنوي ــاءة الطاق ــتويات كف ــع مس ــارج ورف ــر للخ ــة والتصدي ــوارد الهيدروكربوني ــن الم ــي م ــب المحل ــة الطل تلبي

ــي. ــة الوط�ن ــج الطاق ــي مزي ــة ف مصــادر الطاق
منــذ أن تدفــق النفــط مــن البئــر الســابع “بئــر الخيــر” 

المملكــة  حملــت   1938 عــام  الدمــام  مدينــة  فــي 

علــى عاتقهــا مهمــة إمــداد العالــم بالطاقــة، حتــى 

للطاقــة  موثوقيــة  األكثــر  المنتــج  اليــوم  أصبحــت 

علــى مســتوى العالــم بفضــل مــن اللــه ومــن خــال 

جهــود أجيــال تعاقبــت علــى العمــل لتطويــر هــذا 

رؤيــة  ظــل  فــي  اليــوم  الرايــة  ونســتلم  القطــاع، 

طموحــة وقيــادة حكيمــة لنواصــل مســيرة اإلنجــاز 

وليســتمر العطــاء بأمــر اللــه.

الطاقة
أبرز الطموحات 2030

أهدافنا

الستغالل الأمثل للموارد 
الهيدروكربونية في المملكة 

ي  لدعم القتصاد الوط�ن
زام البيئي والل�ت

توفري الخدمة الكهربائية 
للمستهلكين بشكل تنافسي 

يحقق استدامة القطاع

رفع نسبة المحتوى المحلي 
في قطاع النفط والغاز إىل 

% 75

الوصول إىل ريادة المملكة عالمّياً 
في قطاع الطاقة المتجددة

  |   19التقرير السنوي 2020

نتاجية  زيادة الطاقة الإ
والتوزيعية للغاز

زيادة مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة

رفع تنافسية قطاع الطاقة

3.2.5 3.2.4 3.2.2

صاحب السمو الملكي 
األمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود

وزير الطاقة 

“لن نكون جزءًا من المشكلة ولن نقبل 

أن نكون جزءًا من الحلول، ولكن هدفنا 

أن نكون قادة في إيجاد الحلول”

رفــع نســبة مســاهمة مصــادر الطاقــة المتجــددة 
إىل  للوصــول  الطاقــة  مزيــج  مــن   %  50 إىل 

نتــاج الطاقــة الكهربائيــة المزيــج الأمثــل لإ
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تســتهدف توجهــات قطــاع الصناعــة تعظيــم القيمــة المتحققــة مــن 
القطــاع مــن خــال:

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

ف الصناعــات الواعدة والتنافســية،  ي الصناعــات المرتبطــة بالنفــط والغــاز، وتطويــر وتوطــ�ي
، مــن خــال التوســع �ف الــكلي

ف الصناعــات العســكرية، وتقديــم بنيــة تحتيــة ذات  هــا، وتوطــ�ي مثــل: صناعــة الســيارات، واالأغذيــة، واالأدويــة، وغ�ي
جــودة عاليــة.

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

يات الحكوميــة 	  ي المشــ�ت
ف �ف ف المحليــ�ي تعظيــم القيمــة المضافــة لاقتصــاد، مــن خــال رفــع نســبة مســاهمة المصّنعــ�ي

ي وتدريــب  ي القطــاع الصناعــي، وتنميــة رأس المــال البــرش
كات الحكوميــة �ف والنفقــات الرأســمالية والتشــغيلية للــرش

ي المملكــة. 
ف الصناعــات �ف االأيــدي العاملــة، وجــذب االســتثمارات لتوطــ�ي

ــاوز 	  ي تج
ــة �ف ــود المملك ــم جه ــا لتدع ه ف ــات وتحف�ي ــض الصناع ف بع ــ�ي ــن توط ي م ــا�ب يج ــادي االإ ــر االقتص ــق االأث تحقي

ي كأحــد الــدروس 
ي والــدوا�أ

االأزمــات االقتصاديــة، ممــا تتضــح معــه أهميــة دعــم الصناعــات المرتبطــة باالأمــن الغــذا�أ
 .)Covid-19( ــا المســتجد وس كورون المســتفادة مــن جائحــة فــ�ي

ــة 	  ــدن االقتصادي ــودة الم ــع ج ــة، ورف ــة خاص ــة واقتصادي ــق صناعي ــاء مناط ــمل: إنش ــة تش ــات نوعي ــر ممكن تطوي
ــة. ــة والدولي قليمي ــتثمارات االإ ــن االس ــد م ــذب مزي ــية وج ــع التنافس ــات لرف يع ــة والترش ف االأنظم ــ�ي ــة، وتحس والصناعي

مــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الصناعــة  بــدأت 

توالــي االكتشــافات البتروليــة فــي ثاثينــات القــرن العشــرين 

الميــادي، وتأســيس شــركة أرامكــو، وكانت قبــل ذلك مقتصرة 

علــى الحــرف التقليديــة والصناعــات اليدويــة. وفــي عــام 1962 

تأسســت المؤسســة العامــة للبتــرول والمعــادن )بتروميــن( 

باســتثناء  المملكــة  فــي  بالصناعــة  يتعلــق  مــا  كل  لتتولــى 

حيــث   1975 عــام  حتــى  كذلــك  واســتمرت  أرامكــو،  أعمــال 

تســلمت وزارة الصناعــة والكهربــاء المشــاريع الصناعيــة، وقــد 

شــهدت األعــوام  )1974، 1975، 1976(: )3( إنشــاءات صناعيــة 

آنــذاك، وهــي: صنــدوق التنميــة الصناعــي، والهيئــة الملكيــة 

للجبيــل وينبــع، وشــركة ســابك ، وتتضاعــف اليــوم جهود تنمية 

القطــاع الصناعــي إذ جــاءت رؤيــة المملكــة 2030 لتهــدف عبــر 

برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى 

تحويــل المملكــة لقــوة صناعيــة رائــدة.

أبرز الطموحات 2030

أهدافنا

توطين صناعة آالت ومعدات 
رائدة ومنافسة عالمياً

أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً 
للصناعات الغذائية لتلبية

 % 85 
من الطلب المحلي عى الصناعات 

الغذائية النهائية وكذلك تعزيز الطاقة 
زراع المائي  نتاجية لقطاع الس�ت الإ

توطين 40 % 
من قيمة السوق في صناعة الأدوية
ورفع نسبة توطين صناعة  الأجهزة 

والمستلزمات الطبية إىل

 % 15 

توطين  70 %
من سلسلة التوريد المستقبلية 

للمواد الكيماوية الأساسية والوسيطة 
وتحديد أولويات 

18
مجموعة كيماوية متخصصة   

أن تكون صناعة مصادر الطاقة 
المتجددة ضمن الصناعات 

الرائدة في المملكة 

استكمال وإعادة تأهيل المناطق 
والمدن القتصادية الحالية، 

واعتماد

5 
 مناطق اقتصادية خاصة

الوصول إىل نسبة 

 % 50
ي نفاق العسكري والأم�ن في توطين الإ

بناء صناعات بحرية 
مستدامة ومنافسة عى 

قليمي المستوى الإ

تطوير الصناعات 
المرتبطة بالنفط والغاز

توطين الصناعات 
الواعدة

توطين الصناعات 
العسكرية

إنشاء مناطق خاصة وإعادة 
تأهيل المدن القتصادية

3.3.33.3.43.1.7 3.2.3
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صاحب المعالي
بندر بن إبراهيم الخريف 

وزير الصناعة والثروة المعدنية

“ حريصون على توفير المحفزات 
للقطاع الصناعي في كافة مناطق 

المملكة، وخالل الفترة المقبلة 
سنشهد إن شاء الله طفرة هائلة 

في هذا القطاع”
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تستهدف توجهات قطاع الخدمات اللوجستية
تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خال:

•  تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وجودتها ورسعتها.
•  تحسين جودة البنية التحتية ورفع طاقتها الستيعابية.

ــة  ــط إقليمي ــبكات رب ــتحداث ش ــة واس ــاط المحلي ــف الأنم ــن مختل ــط بي ــالل الرب ــن خ ــحن م ــة الش ــض تكلف •  خف
ــية. تنافس

•  رفع دقة وتوقيت الشحن واستالم البضائع.
•  تعزيز تقصي وتتبع الشحنات والبضائع لسالسل المداد وأتمتة العمليات.

•  تســهيل إجــراءات الفســح وحركــة البضائــع عــرب الحــدود لدعــم خطــط النمــو الصناعــي وحركــة التصديــر وإعــادة 
التصديــر ورفــع كفــاءة حركــة التوزيــع المحلــي وإتاحــة توصيــل الســلع بتكلفــة تنافســية.

ي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.  •  تعزيز حوكمة ولوائح القطاع اللوجيس�ت

والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر  برنامــج  يعمــل 

اللوجســتية بجهاتــه التنفيذيــة علــى تحويــل المملكــة إلــى 

المتميــز  اســتغال موقعهــا  عبــر  عالميــة  لوجســتية  منصــة 

وإفريقيــا(،  وأروبــا  )آســيا  الثــاث  القــارات  بيــن  يربــط  الــذي 

وذلــك مــن خــال االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة الصلبــة فــي 

المملكــة، حيــث ترابــط المطــارات فــي المملكــة التــي بلغــت 28 

مطــارًا مــع بعضهــا بشــبكة طــرق متكاملــة تزيــد علــى 73 ألــف 

كيلــو متــر، احتلــت علــى إثرهــا المملكــة المرتبــة األولــى عالميــًا 

فــي الربــط البــري. كمــا أنهــا تتكامــل مــع 10 موانــئ موزعــة 

علــى الســواحل الســعودية وســكك حديديــة تربــط بيــن أهــم 

المناطــق التجاريــة والحيويــة فــي المملكــة. وتجــدر اإلشــارة 

أنمــاط  لتطويــر  متســارعة  بوتيــرة  العمــل  يجــري  أنــه  إلــى 

الحديثــة  النقــل  تقنيــات  وتبنــي  واســتحداث  القائمــة  النقــل 

ومنافســة  التغيــرات  لمواكبــة  ســعيًا  وذلــك  عــام  بشــكٍل 

الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال لتحقيــق طموحــات رؤيــة 

.2030 المملكــة 

أبرز الطموحات 2030

+40 مليون حاوية قياسية
حجم البضائع المتناولة عرب 

موانئ المملكة

من أعلى 10 دول
ترتيب المملكة في مؤرسش 

ي الأداء اللوجس�ت

رفع الترابط 
بين المملكة والعالم في أنماط النقل الجوي )أفضل 15 دولة 

في مؤرسش ترابط المطارات( والبحري )درجة 75 في مؤرسش اتصال 
شبكة المالحة البحرية مع خطوط المالحة العالمية(

330 مليون مسافر
 عدد الركاب عرب مطارات 

المملكة

أهدافنا

إنشاء وتحسين أداء المراكز 
اللوجستية

قليمي  تحسين الربط المحلي والإ
والدولي لشبكات التجارة والنقل

3.5.13.5.3

“استثمرت المملكة في البنية التحتية استثمارات 
ضخمة خالل العقد الماضي، وذلك بما يزيد على 400 
مليار ريال، وهناك رغبة في االستفادة من الموقع 
المميز للمملكة ومن بنيتها التحتية الكبيرة، ومما 

يشهده االقتصاد الوطني من حراك بفضل رؤية 
المملكة 2030 بما يجعل المملكة مهيأة النطالقة 

مميزة في مجال النقل وشتى المجاالت االقتصادية 
المرتبطة به من خدمات لوجستية وغيرها”

  |   23التقرير السنوي 2020

10

صاحب المعالي

م. صالح الجاسر
وزير النقل
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تســتهدف توجهــات قطــاع التعديــن تعظيــم القيمــة المتحققــة مــن 
القطــاع مــن خــال:

يعات وتحسين الممكنات لرفع مستوى تنافسية قطاع التعدين. • تطوير الأنظمة والت�ش
• خلق فرص وظيفية وتنمية الكوادر الوطنية.

نامــج العــام للمســح الجيولوجــي  • توفــري البيانــات الجيولوجيــة الالزمــة مــن خــالل العمــل عــى إتمــام أعمــال الرب
ــي. لمنطقــة الــدرع العر�ب

ــك مــن خــالل اســتثمارات  نفــاق العالمــي، وذل نفــاق عــى أعمــال الستكشــاف للوصــول إىل معــدلت الإ • رفــع الإ
ــادرات القطــاع. ح إنشــاؤه ضمــن مب ــدوق الستكشــاف المقــرت القطــاع الخــاص والدعــم المخصــص مــن صن

ــي ولوائحــه التنفيذيــة لتحقيــق أهــداف وتطلعــات قطــاع التعديــن  • النتهــاء مــن إعــداد نظــام الســتثمار التعدي�ن
واســتدامته لتتســم بالوضــوح والشــفافية.

• تحســين تجربــة المســتفيد ورفــع مســتوى الرضــا مــن خــالل تحســين الخدمــات، وتوفــري البيانــات الالزمــة بصيغــة 
رقميــة ودرجــة عاليــة مــن الموثوقيــة، وتســهيل الوصــول إليهــا، وتقليــص مــدة إصــدار تراخيــص الكشــف.

• تعظيــم القيمــة المضافــة للخامــات المعدنيــة مــن خــالل تطويــر سالســل القيمــة المضافــة للصناعــات المعدنيــة 
ة ونوعيــة. بمشــاركة القطــاع الخــاص؛ لتوفــري فــرص اســتثمارية كبــري

بــدأت أعمــال التعديــن والمناجــم فــي عهــد الملــك عبدالعزيــز -رحمــه 

اللــه-، حيــث تمــت االســتفادة مــن منجمــي مهــد الذهــب وظلــم.

وقــد بــدأ نشــاط التعديــن فــي الســتينات المياديــة مــن القــرن الماضــي 

بغــرض تنويــع اقتصــاد المملكــة، كمــا قامــت المملكــة قبــل أكثــر مــن 

40 عامــًا بإصــدار نظــام ســعودي خــاص بالتعديــن، ورفعــت مســتوى 

اإلنفــاق علــى أعمــال المســح والتنقيــب. 

التعديــن  قطــاع  يحظــى   2030 المملكــة  رؤيــة  خــال  ومــن  واليــوم 

باهتمــام كبيــر، إذ يعمــل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 

الركيــزة  ليكــون  القطــاع  هــذا  مســاهمة  تعظيــم  علــى  اللوجســتية 

الســعودية. للصناعــة  الثالثــة  

هدفنا

تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين

3.3.1

أبرز الطموحات 2030

  |   25التقرير السنوي 2020

تعظيم المساهمة في 
الناتج المحلي الإجمالي

يعية والستثمارية  تحسين الممكنات الت�ش
للقطاع وإصدار رخص الكشف خالل

 60 يومًا

رفع الفوائد المالية للقطاع بمبلغ 

خلق وظائف جديدة

“قطاع التعدين في المملكة 
يشهد حراكًا وتطورًا كبيرًا، وستكون 

له مساهمة كبيرة في التنوع 
االقتصادي، وتنويع مصادر الدخل غير 

النفطي”

صاحب المعالي
بندر بن إبراهيم الخريف 

وزير الصناعة والثروة المعدنية

176 مليار ريال

8.9 مليار ريال

219 ألف وظيفة
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هــذا  علــى  التركيــز  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  توجهــات  تســتهدف 
خــال: مــن  المحــور 

1. التحول الرقمي في المنتجات والخدمات:
ــاً لجنــب مــع توســعة المنتجــات الموجــودة، مثــل: إضافــة المستشــعرات  ــاً، جنب يشــمل: تحويــل المنتجــات رقمي
ضافــة إىل إيجــاد منتجــات  ــات، بالإ ــي يمكــن اســتخدامها مــع أدوات تحليــل البيان ــة أو أجهــزة التصــالت ال�ت الذكي
كات عــرب تكامــل الطــرق الجديــدة لعمليــات  رقميــة جديــدة تركــز عــى تقديــم حلــول متكاملــة. وســوف تتمكــن الــ�ش
جمــع البيانــات وتحليلهــا مــن توليــد بيانــات حــول كيفيــة اســتخدام المنتجــات وتحســين المنتجــات لتلبيــة الطلــب 

زايــد مــن العمــالء النهائييــن. الم�ت
2. تطوير نماذج أعمال رقمية للوصول إلى العمالء:

ــة  ــات المبني ــل: الخدم ــة ، مث ــول رقمي ــم حل ــالل تقدي ــن خ ــه م ــا تقدم ــعة م ــى توس ــدة ع كات الرائ ــ�ش ــل ال تعم
عــى البيانــات وحلــول المنصــات المتكاملــة، وتركــز نمــاذج الأعمــال عــى توليــد إيــرادات رقميــة إضافيــة وتحســين 
التفاعــل مــع العمــالء والوصــول إليهــم، و فــي كثــري مــن الأحيــان تســعى المنتجــات والخدمــات الرقميــة إىل خدمــة 

ــزة. العمــالء بتقديــم حلــول متكاملــة فــي منظومــة رقميــة مم�ي سياســات  فــي  تحــول  هــي  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة   

ومنهجيــات العمــل، وذلــك بالتكامــل بيــن التقنيــات المتقدمــة، 

والتحــول إلــى مصانــع ذكيــة ومناجــم المســتقبل، وشــبكات 

لزيــادة  اللوجســتية؛  األعمــال  وساســل  الذكيــة،  الكهربــاء 

الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  وتضــم  والتنافســية.  اإلنتــاج 

مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات التقنيــة، بمــا فــي ذلــك: 

النانــو،  وتكنولوجيــا  االصطناعــي،  والــذكاء  الروبوتــات، 

وإنترنــت  الحيويــة،  والتكنولوجيــا  الكموميــة،  والحوســبة 

المســتقلة.  والمركبــات  األبعــاد،  ثاثيــة  والطباعــة  األشــياء، 

هدفنا

تنمية لقتصاد الرقمي 
لـ)تمكين الثورة الصناعية الرابعة(

 3.3.2

أبرز الطموحات 2030

ّي  دولة رائدة في تب�ن
وابتكار التقنيات المتقدمة

نتاج  زيادة كفاءة الإ
والتنافسية، وتعزيز الستدامة

“نبني أحدث الحلول والتطبيقات التقنية 
التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة 

لمسارعة الخطى وصوالً لتحقيق أهداف 
رؤية المملكة 2030”

  |   27التقرير السنوي 2020

صاحب المعالي
م. عبدالله بن عامر السواحه

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

تفعيل 5 مراكز قدرات وطنية 
لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
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تســتهدف توجهــات المحتــوى المحلــي التركيــز علــى هــذا المحــور 
مــن خــال:

ي. • تعزيز وتأهيل رأس المال الب�ش
يات من مقدمي الخدمات والمصنعين المحليين.  • زيادة المشرت

• توطين ونقل التقنيات والمعرفة.
• زيادة التكامل في سالسل القيمة للتصنيع.

• تعظيم فرص الستثمار في قطاع النفط والغاز.
يات الحكومية. • زيادة المحتوى المحلي في المشرت

تتطلــب رؤيــة المملكــة 2030 إحــداث تحــّول اقتصــادّي فيمــا 

هيئــة  تأسســت  وبالتالــي  المحلــي،  بالمحتــوى  يتعلــق 

المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة لقيــادة مســيرة 

إطــار  بتطويــر  الهيئــة  فقامــت  المجــال،  هــذا  فــي  التحــول 

عــام للعمــل، حيــث إن الطلــب علــى المحتــوى المحلــي يعــد 

ركيــزة أساســية، ممــا يتطلــب تطويــر نهــج شــامل يســعى إلــى 

الســلع والخدمــات. المحلــي علــى  الطلــب  تشــجيع 

أبرز الطموحات 2030

تعظيم القيمة المضافة لالقتصاد من خالل: زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غري النفطية  لتصل 
إىل  1,747 مليار ريال، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاعات النفطية لتصل إىل 75 %، عرب رفع مساهمة 

كات العاملة في  يات والنفقات الرأسمالية والتشغيلية لل�ش المصّنعين ومقّدمي الخدمات المحليين في المشرت
ي، وجذب الستثمارات لتوطين الصناعات. القطاع، وتنمية رأس المال الب�ش

أهدافنا

رفع نسبة المحتوى المحلي 
في قطاع النفط والغاز

رفع نسبة المحتوى
المحلي في القطاعات غري النفطية

3.2.13.3.7

  |   29التقرير السنوي 2020
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رحلة تحديث خطة تنفيذ البرنامج )2025-2020(

ة          قــام برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بتحديــث خطــة تنفيــذه، للفــرت
نفــاق فــي البنيــة التحتيــة، وتشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص  )2020-2025(، بمــا يُراعــي رفــع كفــاءة الإ
نفــاق الرأســمالي،  يعــات، وتقليــص الإ نامــج بمــا يراعــي تحســين الأنظمــة والت�ش عــرب إعــادة هيكلــة الرب
كات  ــ�ش ــع ال ــل م ــة، والعم ــة التحتي ــوات البني ــد فج ــي لس ــل الحكوم ــرق، والتدخ ــط الط ــز رب وتعزي

ــك. ــري ذل ــة، وغ ــي المملك ى ف ــرب ــة الك الصناعي

وخــالل رحلــة تحديــث خطــة التنفيــذ وإعــادة الهيكلــة، تــمَّ العمــل مــع الجهــات الحكوميــة التنفيذيــة 
والقطــاع الخــاص عــى مراجعــة فــرص التحســين بشــكل دقيــق، بمشــاركة أكــرش مــن )30( جهــة تنفيذيــة، 
وعقــد مــا يزيــد عــى )500( ورشــة عمــل، ومشــاركة قرابــة )1000( مشــارك مــن القطــاع العــام، وأكــرش 
ة.  ــز الخــرب ــن مراك ــآراء عــدد م ــة، وبالســتعانة ب كات الوطني ــ�ش ــات ال ي ــادة كرب ــن ق ــن )70( مشــاركاً م م
، ومراجعــة وتحليــل أكــرش مــن )90( درســاً  كل ذلــك للخــروج بآليــٍة لمعالجــة مــا يزيــد عــى )200( تحــدٍّ
مســتفاداً، فــي عمــل دؤوب اســتمر لأكــرش مــن )180( يومــاً مــن التدقيــق والتحديــث، أســهم فــي الخــروج 

نامــج. +500بخطــة تنفيــٍذ محّدثــة للرب
ورشة عمل

1000+
 مشارك من القطاع

العام

200+
تـحـــــدٍّ

180+
 يومًا من التدقيق

والتحديث

  |   31التقرير السنوي 2020

ة تحديــث خطــة التنفيــذ وإعــادة هيكلتهــا عــى عــدة عوامــل لســتيعاب  وقــد تــمَّ العتمــاد خــالل مســري
اتيجية والتنفيذيــة، ومنها: كافــة الجوانــب الســرت

• إجراء المقارنات المعيارية، بناء عى أفضل الممارسات العالمية، وتحليلها وتقييمها.
امج الأخرى لرؤية المملكة 2030. نامج والرب • تحديد نقاط التداخل والتكامل بين الرب

نامج. اتيجية وطنية ذات عالقة بقطاعات الرب • التواؤم مع أكرش من )15( اسرت
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منهجيــــــــــــــــــــــــة  تطويــر  تــم 
تفكيــر مبتكــرة تتــواءم مـــــــــــع 
الطموحــات الكبيــرة للبرنامــج 
 ،2030 المملكــة  ورؤيــة 
وهـــــــــــــي مبنيــــــــــــة علــى )4( 
مبـــــــــــــادئ أساسيـــــــــــــــــــــــــــــة.

01

02

03

04

نستشرف الفرص المستقبلية، بينما ننجز التزامات الحاضر.

نتعلم من التجارب السابقة والمقارنات المعيارية،

ولكن نبتكر بأنفسنا لنحقق قفزات طموحة.

نهندس منتجاتنا )ممكنات، حوافز، خدمات أخرى( للتركيز على 

احتياجات المستثمرين والقيمة المضافة بدالً من التركيز

على االستثمار فقط.

ُنفّعل دور القطاع الخاص كقائد للنمو االقتصادي من خالل

توفر البيئة االستثمارية الجاذبة والممكنات الالزمة.

  |   33التقرير السنوي 2020
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قيــادة المملكـــــــــــة لمجموعــــــــــــة العشريــــــــــــــن 
لعــام 2020

ــد  ــى الصعي ــدة ع ــة رائ ــن فرص ي ــة الع�ش ــة لمجموع ــتضافة المملك ــّكلت اس ش
ــي.  ــد الدول ــى الصعي ــة ع ــة المملك ــرت مكان ــي، وأظه قليم ــي والإ العر�ب

ــذ 1 ديســمرب  ــن من ي ــدأت المملكــة رئاســتها لجتماعــات مجموعــة الع�ش وقــد ب
ــة  ــاد قم ــت بانعق ــام 2020 واختتم ــرب ع ــهر نوفم ــر ش ــى أواخ ــام 2019، حت ع
القــادة بالريــاض فــي 21-22 نوفمــرب عــام 2020، وقــررت المملكــة تنســيق أعمال 
ــن  ي ــادي والع�ش ــرن الح ــرص الق ــام ف ــعار “اغتن ــت ش ــن تح ي ــة الع�ش مجموع
ــة  ــرة فرص ــن لأول م ي ــة الع�ش ــة لمجموع ــتضافة المملك ــرب اس ــع”، وتُعت للجمي
ــرب  ــا تعت ــة كم ــدول النامي ــًة لل ــا إضاف ــمال أفريقي ــط وش ق الأوس ــ�ش ــل ال لتمثي
فرصــًة لمشــاركة رؤيــة المملكــة 2030 مــع العالــم بأكملــه، حيــث تتســق الخطــط 
يــن، خاصــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق  التنمويــة للرؤيــة مــع أهــداف مجموعــة الع�ش
ــارة  ــة التج ــز حرك ــتدامة، وتعزي ــة المس ــي، والتنمي ــادي الكل ــتقرار القتص الس

ــن المــرأة. ــة إىل تمكي والســتثمار، إضاف

المســتجد            كورونــا  وس  فــري انتشــار  بــدء  مــع  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن   
اضيــة بمشــاركة جميــع الــدول  )COVID-19(، نظمــت المملكــة قمــة اســتثنائية افرت
زيــة للتصــدي للجائحــة وتخفيــف الأثــر  الأعضــاء وذلــك لبحــث إقــرار حــزم تحف�ي
قــرار نحــو 11 ترليــون  الناجــم عنهــا، وقــد نجحــت المملكــة بقيــادة المجموعــة لإ
ــاج اللقــاح المناســب،  نت ــة لإ زاني دولر لمواجهــة الجائحــة وصــولً إىل اعتمــاد م�ي
ــة  ــطة القتصادي ــز الأنش ــة تعزي ــى أهمي ــة ع ــي للمجموع ــان الختام ــد البي وأك
ــمولي  ــج ش ــون كنه ــري للكرب ــاد الدائ ــج القتص ــي نه ــرار تب�ن ــم إق ــاملة، وت الش

ــات. ــل للســيطرة عــى النبعاث متكام
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نهاية عام استثنائــــــــــــــــي..
ــا فيــه  “نقــف اليــوم فــي نهايــة عــاٍم اســتثنائي حظين

العــام  هــذا  المجموعــة.  رئاســة  ومســؤولية  بشــرف 

وضعنــا منــذ بدايتــه هدفــًا واحــدًا هــو )اغتنــام فــرص 

محــاور  متضمنــًا  للجميــع(  والعشــرين  الحــادي  القــرن 

تشــمل تمكين اإلنســان، وحماية كوكب األرض، وتشــكيل 

آفــاق جديــدة”.

صاحب السمو الملكي
الأم�ي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 - حفظه الله- 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الشؤون القتصادية والتنمية 

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
    

|
  

 36

أهم إنجازات المملكة على مستوى المؤشرات الدولية:

ات القيــاس العالميــة المختلفــة،  اســتمرت جهــود المملكــة وإنجازاتهــا عــى كافــة الأصعــدة، كمــا اســتمر العمــل عــى تحقيــق التقــدم فــي مــؤرسش
حيــث انعكســت خطــط وجهــود المملكــة فــي تطويــر وتحســين منــاخ الأعمــال وتنميــة المحتــوى المحلــي وتعزيــز تنافســية القتصــاد، عــى: 

ات الدوليــة.  تحســن ترتيــب المملكــة فــي المــؤرسش
ي حققت المملكة تقدماً ملحوظاً فيها: ات الدولية ال�ت تظهـــــــــــــر التقاريــــــــــر وفيما يلي أبرز المؤرسش

والمؤشرات الدوليــة 
تقدمًا ملحوظًا في 
تحسين بيئة األعمـــال

حققت المملكة أكبر تقدم بين الدول األكثر تنافسية
مؤشر حماية أقلية المستثمرين

دارية( )المصدر:تقرير التنافسية العالمية 2020م. المعهد الدولي للتنمية الإ

ترتيب التنافسية 
العالمية

“صعود المملكة بـــ 14 مرتبة” 
)ATLAS of economic complexity :المصدر(

مؤشر 
التعقيد االقتصادي 

اعتماد تقنية المعلومات واإلتصاالت

استجابة الحكومة للتغيير

مؤشر القدرة على اإلبتكار 

)المصدر: تقرير التنافسية العالمي 2020م. منتدى القتصاد العالمي( 

الترتيب في مؤشر 
التنافسية العالمية

+16

+5
38

36
2 

nd

احتلــت المملكــة المرتبــة األولــى ضمــن قائمــة أفضــل 10 دول مــن حيــث 
التحســن فــي ســهولة ممارســة األعمــال خــال العــام 2019م

)المصدر: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام2020م .مجموعة البنك الدولي(

سهولة ممارسة 
األعمال

+4 3rdمؤشر القدرة على االبتكار مؤشر حماية أقلية المستثمرين

+4 مؤشر القدرة على االبتكار مؤشر حماية أقلية المستثمرين
3rd

36
th

التحسن 3 مراتب

62
th

التحسن 30 مرتبة

24
th

التحسن مرتبتين

36
th

التحسن 14 مرتبة

th

  |   37التقرير السنوي 2020



برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
    

|
  

  |   39التقرير السنوي 382020 

Integrating Towards a Prosperous Future

Integrating Towards a Prosperous Future

EnergyMiningIndustryLogisticIndustry 4.0Local Content

EnergyMiningIndustryLogisticIndustry 4.0Local Content

EnergyMiningIndustryLogisticIndustry 4.0Local Content

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
    

|
  

 38

ــار تطويــر مســتهدفات الصناعــات الغذائيــة  عمــل البرنامــج خــال عــام 2020 علــى تحديــث خطــة التنفيــذ آخــذًا باالعتب
القــدرات  وتنميــة  العســكرية  القــدرات  وتعزيــز  والطبــي،  الغذائــي  األمــن  تحقيــق  نحــو  والعســكرية  والطبيــة 
التصنيعيــة للمملكــة، وكذلــك توطيــن قــدرات التصنيــع المتقــدم ليدعــم األمــن الوطنــي باإلضافــة إلــى تطويــر 
الطاقــة،  إمــدادات  موثوقيــة  وزيــادة  القطاعــات،  بيــن  التكامــل  تحقيــق  عبــر  للمملكــة  اللوجســتية  الشــبكة 
واالســتفادةالقصوى مــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتنميتهــا لتخــدم قطاعــات البرنامــج ، والتــي ستســاهم بدورهــا 
فــي تعزيــز ســرعة وفاعليــة اســتجابة اقتصادالمملكــة فــي ظــل حدوث أزمات مشــابهة ألزمة جائحــة فيروس كورونا 
المســتجد )COVID-19(،  وبالتالــي تســريع التعافــي والدفــع نحــو االســتدامة. وفيمــا يلــي تفصيــل لهــذه الجهــود:

الجهود الحالية والمستقبلية للبرنامج نحو تحقيق االستدامة االقتصادية
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تحسين سالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية:
مــداد: قدرتهــا عــى العمــل المتواصــل فــي جميــع الظــروف، فعــى  مــن أســس نجــاح التخطيــط لسالســل الإ
مداد  وس كورونــا المســتجد )COVID-19( ضعــف البنيــة التحتية لسالســل الإ نــْت جائحــة فــري ســبيل المثــال: بيَّ
ــي تتطلــب التخطيــط الصحيــح والتخزيــن لكميــات تفــي بالحتيــاج فــي حــال تأخــر  فــي أغلــب الــدول، وال�ت
ــي يعمــل  مــداد ال�ت مــداد أو إعــادة التعبئــة، ممــا يوضــح مــدى أهميــة العمليــات اللوجســتية وسالســل الإ الإ
نامــج عــى تحســين الربــط بيــن مــدن المملكــة والمناطــق الصناعيــة والتعدينيــة  نامــج. ويعمــل الرب عليهــا الرب
ر  نتــاج المتــرن نامــج عــى ضمــان اســتمرارية الإ ممــا سيســاهم فــي تجنــب أي أزمــات مشــابهة، كمــا يقــوم الرب
ــي  تقنيــة )التصنيــع  مــداد مــن خــالل تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وذلــك بتب�ن مــن تعــرش سالســل الإ
ــي، وتكويــن قاعــدة بيانــات  ضافــة(، وذلــك لقطــع الغيــار الحساســة والمهمــة والمتأثــرة فــي الأمــن الوط�ن بالإ
وتصاميــم رقميــة للقطاعــات ذات الأولويــة فــي المملكــة، ويؤخــذ بعيــن العتبــار جميــع المخاطــر وخطــط 
ــج  ــد مــن نمــو النات ــا يزي ــن، مم ــن المحليي ــن والمنتجي ــادة العتمــاد عــى الموردي ــك: زي ــا، ومــن ذل تخفيفه

. ــر فرصــاً وظيفيــًة أكــرب المحلــي ويوفِّ

تحقيق األمن الغذائي:
نامــج لتحقيــق الأمــن الغذائــي عــرب تأســيس مركــز غذائــي إقليمــي لضمــان توفــري جميــع  يســعى الرب
ائــح الغذائيــة الرئيســية مثــل  الحتياجــات الغذائيــة مــن المصانــع المحليــة، وذلــك عــرب زيــادة تنافســية ال�ش
ــام 2025  ــول ع ــبة 75 % بحل ــول لنس ــان، للوص ــور والألب ــة والتم ــولت البحري ــن والمأك ــوم والدواج اللح
ــاء مجمعــات غذائيــة متخصصــة ســيتم الربــط بيــن  ــة بنســبة 66 %  فــي عــام 2019. ومــن خــالل بن مقارن
ــن القطــاع مــن تلبيــة 85 % مــن الحتيــاج  كات التغليــف وتجــارة التجزئــة، ممــا يُمكِّ المزارعيــن والمصنِّعيــن ورسش
المحلــي للصناعــات الغذائيــة النهائيــة بحلــول عــام2030، كمــا أنَّ تطويــر الخدمــات اللوجســتية لسالســل 
م خدمــات اختبــار تقنيات  عــات صناعيــة متخصصــٍة تُقــدِّ يــد عــرب تمكيــن القطــاع الخــاص وتأســيس تجمُّ الترب

الأطعمــة ســيؤدي إىل تجــاوز قيمــة ســوق الأغذيــة فــي المملكــة 255 مليــار ريــال بحلــول عــام 2025.

تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة:
ــة  ــوة ومرون ــي ق ــات ف ــة الأزم ــي مواجه ــوم ف ــم الي ــي العال ــة ف ــادات المتقدم ــة القتص ــوة ومرون ــن ق تكم
ــات  ــي أولوي اً ف ــري اً كب ــري ــتجد )COVID-19( تغ ــا المس وس كورون ــري ــة ف ــت جائح ــة، إذ أحدث ــا الرقمي اقتصاداته
اتيجيات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وبالتحديــد فيمــا يخــص العتمــاد عــى القــوى العاملــة وتأثــر سالســل  واســرت
ــن  ــل م ــي تقل ــا ال�ت ــن تقنياته ــة الرابعــة وتوطي ــورة الصناعي ــات الث ــادة تطبيق ــى زي ــج ع نام ــز الرب ــداد. ويرك م الإ
ه مــن الأنشــطة، كالرصــد والمراقبــة عــن  كات الخارجيــة  فــي مجموعــة كبــري العتمــاد عــى القــوى العاملــة و الــ�ش
بُعــد وفــي مــا يتعلــق بالمركبــات والدرونــز وأنظمــة الرؤيــة لمراقبــة الجــودة والصيانــة الوقائيــة والواقــع المعــزز، 
نامــج عــى تطويــر المنظومــة  ممــا يســهم فــي تحقيــق اســتمرارية العمــل فــي شــتى الظــروف، كمــا يعمــل الرب
ــي تقنيــات الثــورة  البيئيــة وكفــاءات المســتقبل والمحفــزات ودعــم البتــكار فــي التقنيــات المتقدمــة لتعظيــم تب�ن
نامــج إىل الســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء الصناعــي   الصناعيــة الرابعــة بغــرض دعــم تحــول جميــع قطاعــات الرب
ر العمليــات  )كالموانــئ والمصانــع والمناجــم وشــبكات الكهربــاء الذكيــة(، ممــا يدعــم القــدرات التحليليــة ويطــوِّ

ــي يمكــن مــن خاللهــا الحــد مــن آثــار الأزمــات المســتقبلية. للوصــول إىل الصــورة الأمثــل ال�ت
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زيادة موثوقية إمدادات الطاقة وتحقيق االستدامة:
ــي  قليم ــط الإ ــرب الرب ــة ع ــدادات الطاق ــتدامة إم ــة واس ــادة موثوقي ــة  إىل زي ــه التنفيذي ــج بجهات نام ــعى الرب يس
لشــبكات الكهربــاء والتحــول للشــبكة الذكيــة، وذلــك مــن خــالل إنشــاء أنظمــة تحكــم متقدمــة وتركيــب عــدادات 
ذكيــة لأتمتــة مغذيــات شــبكة التوزيــع، ممــا يزيــد الموثوقيــة ويواكــب الطلــب المتنامــي بــكل كفــاءة، وإضافــة 
نامــج عــى التحــرك بشــكل كبــري نحــو الســتدامة، مــن خــالل زيــادة معــدلت إنتــاج الطاقــة  إىل ذلــك يعمــل الرب
ــج الطاقــة فــي  ــل 50 % مــن مزي ــج الطاقــة لتمث ــة، وإدخالهــا لمزي مــن مصادرهــا المتجــددة بمعــدلت عالمي
عــام 2030، وذلــك بالتكامــل مــع اســتخدام الغــاز للوصــول لمزيــج الطاقــة الأمثــل، عــى النحــو الــذي يقلــل 

النبعاثــات ويرفــع الكفــاءة.

تعزيز القدرات العسكرية:
ــز القــدرات العســكرية عــرب رفــع نســبة توطيــن الصناعــات العســكرية،  نامــج للمســاهمة فــي تعزي يســعى الرب
ــز التشــغيل  اتيجية، وتعزي ــز الســتقاللية الســرت ــة العســكرية، وتعزي ــع الجاهزي ــز القطــاع عــى: رف ــث يركِّ حي
ك بيــن كافــة الجهــات العســكرية والأمنيــة، وتطويــر صناعــاٍت عســكريٍة محليــٍة مســتدامٍة فــي المجــالت  المشــرت
ــات المســتهدفة،  ــر للتقني ــات الأبحــاث والتطوي ــه عملي ــا وتوجي ــاء سالســل إمداده ــن خــالل بن المســتهدفة م
وتطويــر البنيــة التحتيــة المناســبة. ويجــدر بالِذكــر أنَّ المملكــة العربيــة الســعودية تهــدف إىل توطيــن الصناعــات 
العســكرية بنســبة 50 % بحلــول عــام 2030، علمــاً بــأنَّ نســبة توطيــن الصناعــات العســكرية قــد بلغــت 8 % 

فــي عــام 2020، بعــد أن كانــت أقــل مــن  2 % فــي عــام 2017.

تحقيق األمن الطبي والدوائي:
ــتلزمات  ــة والمس ــة الدوائي ــات الصناعي ــر التجمع ــج لتطوي نام ــعى الرب ــي يس ــي والدوائ ــن الط�ب ــق الأم لتحقي
ــة مالئمــة لنمــو القطــاع، لتصــل  ــق بيئ ــي ممــا يســهم فــي خل ــوى المحل ــل سياســات المحت ــة وتفعي الطبي
نســبة توطيــن الســوق المحلــي لقطــاع الأدويــة إىل 40 % فــي عــام 2030، و 15 % للمســتلزمات الطبيــة فــي 
ة فــي القيمــة المحليــة لمجمعــات التصنيــع تزامنــاً مــع  نامــج عــى تحقيــق زيــادة كبــري نفــس العــام، ويرّكــز الرب
ق  النتقــال إىل منتجــات أكــرش تعقيــداً، لتصبــح المملكــة وجهــه تصنيعيــة وابتكاريــة رائــدة فــي منطقــة الــ�ش
ــات  ــاً بكمي ــة محلّي وري ــة الرن ــة والمســتلزمات الطبي ــر الأدوي ــك توف ــا، وليضمــن ذل الأوســط وشــمال أفريقي

مناســبة.

  |   41التقرير السنوي 2020
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أبرز إنجازات برنامــج 
تطوير الصناعـــــــــــــــة 
الوطنية والخدمات 
اللوجستــــــــــــــــــــــــــــــية 
بجهاتــــه التنفيذية 

لعـــــــــــــــــــــــام 2020

جذب 
االستثمارات

تطوير البنية 
التحتية

استغالل 
أمثل للموارد

تحسين األنظمة 
والتشريعات

وصول لألسواق 
العالمية
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حقــق البرنامــج -بفضــل اللــه- إنجــازات نوعية ُيطمح أن يكــون لها أثر كبير 

وإيجابــي علــى اقتصــاد المملكة، حيث تمكن البرنامج بجهاته التنفيذية 

مــن المســاهمة  فــي  تطويــر البنيــة التحتيــة لقطاعــات البرنامج  لتكون 

أحــد أهــم عوامــل رفــع تنافســية المملكــة  وجاذبيتهــا كوجهــة مثاليــة 

لاســتثمار، إلــى جانــب العمــل علــى تحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد  

بكافــة أنواعهــا  لتكــون مكامــن قــوة المملكــة محــركًا رئيســيًا للتحــول 

العمــل علــى تحســين  تــم  جــذب مســتدام، كمــا  االقتصــادي وعامــل 

األنظمــة والتشــريعات لتتــواءم مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 

ومتطلبــات المرحلــة، كمــا جــرى العمــل علــى تطويــر قطــاع الخدمــات 

اللوجســتية لتســهيل عمليــات الوصول لألســواق المحليــة والعالمية،  

إضافة إلى المساهمة في جذب االستثمارات  في قطاعات البرنامج.   
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جذب االستثمارات
حجم االستثمارات من بداية البرنامج حتى نهاية 2020

“ تحفيــز اســتثمارات القطــاع الخــاص مــن خالل تطويــر البنية التحتية 
الطبيعيــة  المــوارد  الســتغالل  والتشــريعات  األنظمــة  وتحســين 

وصــوالً لألســواق المحليــة والعالميــة”. 

ارتفـــــــــــــــــــــــاع 

نسبة االستثمارات 

األجنبيــــــــــــــــة 

 % 12
في منتصف عام 2020 رغم 

جائحة فيروس كورونا

17
مليــــــــــــــــــار ريال 
211 قـــــــــــــرض معتمد

10+ 
مليــــــــــــــــــار  ريال 
21 ألف وظيفـــــــــــــــــــــــــــة

  
  

16
مليــــــــــــــــــــــــار يــــــــــال

+ 4 آالف وظيفة

 13.4
مليــــــــــــــــــار ريال 

37 ألف وظيفــــــــــــــــــة

 183
مليــــــــــــــــــــــار ريال

16  ألف وظيفة
)استثمارات مستقطبة(

308 مليار ريال  
20 ألف وظيفـــــــــة 

515
مصنعًا بدأت اإلنتاج

)استثمارات مستقطبة(

)عقود إسناد وتشغيل()مشاريع بقطاع الطاقة(

)استثمارات مستقطبة(

 

 300+
مليار ريال

 

 50 + 
ألف وظيفة

مشاريع منَجزة بقطاعات البرنامج 
حتى عام ٢٠٢٠

إصــدار 903 ترخيــص صناعــي جديــد بقيمــة 

حجــم  لرفــع  ريــال  مليــار   23 إلــى  تصــل 

االســتثمارات فــي قطــاع الصناعــة، وزيــادة 

وظائــف  وخلــق  االقتصاديــة،  مســاهمته 

الوطنيــة. للكفــاءات  نوعيــة 

أصــدرت الهيئــة 107 ترخيــص فــي 6 أنشــطة 

لـــــــ 66 شــركة محليــة وعالميــة فــي المجــال 

العســكري لمزاولــة األعمــال فــي مجــاالت 

بهــدف  والتوريــد  والتصنيــع  الخدمــات 

تعزيــز وتطويــر قــدرات الشــركات المحليــة، 

وإتاحــة الفرصــة لهــا للتنافــس علــى عقــود 

العســكرية. والخدمــات  المنظومــات 

ســريع  اعتراضــي  زورق  أول  تدشــين  تــم 

الزامــل  شــركة  ِقبــل  مــن  محليــًا  مصنــع 

شــركة  مــع  بالتعــاون  البحريــة  للخدمــات 

البحريــة  القــوات  لصالــح  الفرنســية   CMN

الــزوارق،  صناعــة  توطيــن  بغيــة  الملكيــة 

وتعزيــز أســطول القــوات البحريــة، وتطويــر 

سالســل اإلمــداد، وتعزيــز األمــن الوطنــي.

جــدة  مينــاء  فــي  اإلســناد  عقــود  توقيــع 

عبدالعزيــز  الملــك  ومينــاء  اإلســامي 

رفــع  فــي  ستســاهم  والتــي  بالدمــام  

الطاقــة االســتيعابية لمحطــات الحاويــات 

و خلــق أكثــر مــن 4 آالف وظيفــة فــي قطــاع 

الموانــئ.
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تطوير البنية التحتية
“ تطوير بنية تحتــــــية مستدامة وجــــاذبة 
لالستثمــــــــــار بمواصفات عالميـــــــــــــــــــــــــــــة”.

استثمارات في تطوير 
البنية التحتية 

 1.9
مليار ريال

عدد المنشآت الصناعية 
القائمة وتحت اإلنشاء

9783
بمعدل نمو 9.6 %

تسليم خطط تحول للثورة 
الصناعية الرابعة لـــــ

8 مصانع
وتطبيق نماذج أولية لتطبيقات 

الثورة الصناعية الرابعة مع 

5 مصانع 

طــــــــــــــــــــــرح

 4 مشاريع 

للطاقة الشمسية

اكتمال البنية 
التحتية  الستقبال 

لقاحات كورونا

الطبيــة  المــواد  مناولــة  مرافــق  افتتــاح 

الشــحن  فــي محطــة ســال للشــحن بقريــة 

الدولــي  خالــد  الملــك  بمطــار  النموذجيــة 

فــي الريــاض بهــدف توفيــر جميــع المبانــي 

والتجهيــزات الســتقبال المنتجــات الطبيــة، 

والتــي كان مــن بينهــا: اللقاحــات الخاصــة 

.)COVID-19( المســتجد  كورونــا  بفيــروس 

وصــول عــدد المنشــآت الصناعيــة القائمــة 

نمــو  بمعــدل   9783 إلــى  اإلنشــاء  وتحــت 

9.6 % خــال عــام 2020 للمســاهمة فــي 

فــي  االقتصــادي  التنــوع  مســتوى  رفــع 

المملكــة.

ذكــي  عــداد  مليــون   8 مــن  أكثــر  تركيــب 

مشــروع  ضمــن   ،2020 عــام  نهايــة  حتــى 

اســتبدال العــدادات الميكانيكيــة بعــدادات 

إلكترونيــة ذكيــة يبلــغ  عددهــا 10 ماييــن 

عــداد لتحقيــق التحــول الرقمــي، وتحســين 

الكهربــاء. قطــاع  فــي  الخدمــات  جــودة 

الشمســية  للطاقــة  مشــاريع   4 طــرح 

بقــدرة إجماليــة تبلــغ 1200 ميجــاواط ضمــن 

مشــاريع المرحلــة الثالثة للطاقــة المتجددة 

وذلــك لتنويــع مصــادر إنتــاج الطاقــة فــي 

واعــدة.  صناعــات  وخلــق  المملكــة 

إطــاق مركــز العمليــات الجمركيــة الموحــد 

لتســهيل وتســريع عمليات إصدار الفســوح 

الجمركيــة .

مارتــن  لوكهيــد  شــركة  مــع  االتفــاق  تــم 

الثــاد  منظمومــة  فــي  توطيــن  أول  علــى 

حامــات   توطيــن صناعــة  خــال  مــن  وذلــك 

الصناعيــة  القــدرات  لتوفيــر  الصواريــخ 

منظومــة  مــن  أجــزاء  بتصنيــع  المتعلقــة 

الدفــاع الجــوي لصالــح وزارة الدفــاع، وهــو 

جــزء مــن أعمــال تطويــر سالســل اإلمــداد. 
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البريــد  تمنــح  الســعودية  الجمــارك 

الســعودي رخصــة تخليــص جمركيــة بهــدف 

التشــغيلية،  الخدمــات  بكفــاءة  االرتقــاء 

وتطويــر اإلجــراءات الجمركيــة بالمجمعــات 

البريديــة.

االنتهــاء مــن دراســة مشــروع إنشــاء مطــار 

  6 رقــم  صالــة  فــي  الريــاض  فــي  جديــد 

قطــاع  فــي  العالميــة  المنافســة  لزيــادة 

الطيــران.

تفعيــل الجمــارك الســعودية خدمــات النقــل 

لُتســهم   ”RFS“ الترانزيــت  لشــحنات  البــري 

القطــاع  وتنافســية  كفــاءة  رفــع  فــي 

وتيســير  تكاليفــه،  وتخفيــض  اللوجســتي 

والتصديــر. االســتيراد  عمليــات 

أتمتــة آليتــي التفضيــل الســعري والقائمــة 

لتســهيل  اعتمــاد  منصــة  فــي  اإللزاميــة 

عمليــة االلتــزام بمتطلبــات الئحــة تفضيــل 

الصغيــرة  والمنشــآت  المحلــي  المحتــوى 

والشــركات  المحليــة  والمتوســطة 

فــي  الماليــة  الســوق  فــي  المدرجــة 

والمشــتريات. األعمــال 

الجــدوى  قبــل  مــا  دراســة  مــن  االنتهــاء 

لتطبيــق تقنيــة الهايبــر لــوب فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية وذلــك لرفــع مســتوى 

اللوجســتي،  القطــاع  فــي  الخدمــات 

التقنيــات  مــن  االســتفادة  وتعظيــم 

الحديثــة.
  
  

الصناعيــة  للثــورة  تحــوٍل  خطــط  تســليم 

الرابعــة لـــــــ 8 مصانــع، وتطبيــق نمــاذج أوليــة 

لتطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــع  5 

مصانــع لتعظيــم االســتفادة مــن التقنيــات 

الحديثــة وتســخيرها لخدمــة مســتهدفات 

رؤيــة المملكــة 2030 وخلــق ميــز تنافســية 

جديــدة لالســتثمار فــي القطــاع الصناعــي 

بالمملكــة.

تصــدرت المملكــة في قائمة دول مجموعة 

كمــا  فــي التنافســية الرقميــة،  العشــرين 

فــازت بجائــرة الريــادة الحكوميــة الممنوحة 

االتصــاالت  لقطــاع  الدولــي  االتحــاد  مــن 

المتنقلــة.
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استغالل أمثل للموارد
“تعظيم االستفادة من مكامن قوة المملكة واستغالل 

مواردها لتحقيـــــق التنوع والنـــــمو االقتصـــــــــادي”

زيادة كبيرة في 

إنتاج الغاز 
بمعــــــــــــــــدل 

% 8

إنجاز

 % 91
من مخرجات مبادرة أجهزة 

التكييف عالية الكفاءة، 
ووصول نسبة المبيعات إلى ما 

يقارب 190 ألف جهاز

تشغيل معمل الفاضلي إلنتاج 
الغاز بطاقة معالجة إجمالية تبلغ  

2.5 مليار
قدم مكعبة قياسية في اليوم من 

الغاز الخام، بنسبة إنجاز 

 % 100

بدء أعمال 
المسح 

الجيولوجي  
األضخم

إنشاء مشروع مصفاة 
جازان بنسبة تنفيذ 

تجاوزت

% 95

الغــاز  إلنتــاج  الفاضلــي  معمــل  تشــغيل 

مليــار   2.5 تبلــغ  إجماليــة  معالجــة  بطاقــة 

مــن  اليــوم  فــي  قياســية  مكعبــة  قــدم 

 ،  %100 إنجــاز     بنســبة  الخــام،  الغــاز 

ليســاهم فــي تنويــع مصــادر إنتــاج الطاقــة 

تكلفتهــا. وخفــض  المملكــة  فــي 

الجيوفيزيائــي  المســح  عقــد  ترســية 

ــري  المغناطيســـــــــــــــي الجراديوميتــــــــــــــــــــــــــ

واإلشــعاعي الجــوي لتوفيــر معرفــة أدق 

المعدنيــة. الثــروات  عــن  تفصيــالً  وأكثــر 

علــى  الــوزراء  مجلــس  موافقــة  صــدور 

تأســيس شــركة مســاهمة تملكهــا الدولــة 

تنفيذيــًا  ذراعــًا  لتكــون  التعديــن  لخدمــات 

المعدنيــة  والثــروة  الصناعــة  لــوزارة 

األنشــطة  علــى  الرقابــة  بمهــام  للقيــام 

بالنظــام  االمتثــال  وتحقيــق  التعدينيــة، 

العالقــة. ذات  والتعليمــات  واللوائــح 

خــال  الكمامــات  تصنيــع  مضاعفــة  تمــت 
المستجـــد             كورونــا  فيــروس  جائحــة 

)COVID-19(، حيــث قفــز حجــم التصنيــع مــن 

مالييــن   3 إلــى  يوميــًا  كمامــة  ألــف   600

. مــة كما
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أجهــزة  مبــادرة  مخرجــات  مــن   %  91 إنجــاز 

التكييــف عاليــة الكفــاءة، وقــد وصلــت نســبة 

مبيعــات إلــى مــا يقــارب 190 ألــف جهــاز مــن 

أصــل 300 ألــف جهــاز، وذلــك بهــدف ترشــيد 

اســتهالك الطاقــة.

الجيوكيميائــي  المســح  مشــروع  ترســية 

التابــع لمبــادرة المســح الجيولوجــي والتــي 

مــن  االســتفادة  مســتوى   لرفــع  تهــدف 

المملكــة. وثــروات  التعدينيــة  القــدرات 

لرفــع  الجافــورة  حقــل  تطويــر  اعتمــاد 

مســتوى إنتــاج الغــاز فــي المملكــة والــذي 

منتجــي  أهــم  أحــد  المملكــة  ســيجعل 

حاجــة  وســيلبي  العالــم،  فــي  الغــاز 

المحــالة  الميــاه  وإنتــاج  الكهربــاء  قطــاع 

وعمليــات  البتروكيماويــة  والصناعــات 

المتوقــع  ومــن  الغــاز،  مــن  التعديــن 

االنتهــاء مــن عمليــات تطويــر الحقــل فــي 

2036م. عــام 

 إنشــاء مشــروع مصفــاة جــازان بنســبة تنفيــذ 

تجــاوزت 95 % ، وبطاقــة إنتاجيــة مصممــة 

برميــل  ألــف   400 مــن  أكثــر  لمعالجــة 

الثقيــل  العربــي  الزيــت  مــن  اليــوم  فــي 

والمتوســط كجــزء مــن العمــل علــى تعظيــم 

المملكــة  قــوة  مكامــن  مــن  االســتفادة 

واســتدامة. متانــة  أكثــر  اقتصــاد  لخلــق 

ذات  شــركة  تأســيس  اتفاقيــة  توقيــع 

مســؤولية محــدودة تحــت مســمى “شــركة 

 4 تضــم  المتقدمــة”  المائــي  االســتزراع 

لتوحيــد  محليــة   مائــي  اســتزراع  شــركات 

اإلنتــاج،  تكاليــف  وتخفيــض  الجهــود، 

والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف األمــن 

بالمملكــة. الغذائــي 

إطــاق أول مزرعــة ُربيــان مســتزرع بالنظــام 

تبــوك  منطقــه  فــي  بالكامــل  المغلــق 

فــي  األجنبــي  االســتثمار  فــرص  لزيــادة 

ومواكبــة  المائــي،  االســتزراع  قطــاع 

اســتخدام  فــي  العالميــة  االتجاهــات 

الحديثــة. التقنيــات 

القاعــدة  مــن  األولــى  المرحلــة  إطــاق 

لتوفيــر  الجيولوجيــة  للبيانــات  الوطنيــة 

معلومــات أدق وأكثــر تفصيــالً عــن المكامن 

المعدنيــة.
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تحسين األنظمــــــــــة 
والتشريعـــــــــــــــــــــــات

“بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة وتنافسية”

إطالق اإلطار التنظيمي 

ألنظمة الطاقة 

الشمسية الصغيرة

إطالق وثيقة 
دراسة سياسة 

المحتوى المحلي 
لقطاع األجهزة 

والمستلزمات الطبية

تقليص مدة 

الفسح الجمركي من

 288 ساعة 
إلى

9 ساعات 

إطالق القائمة اإللزامية للمحتوى 

المحلي والتي تقدر بقرابة 

1.1 مليار ريال

إطالق نظام 
االستثمار 

التعديني الجديد  

ــد  إطــاق نظــام االســتثمار التعدينــي الجدي

تطلعاتــه  تحقيــق  مــن  القطــاع  لتمكيــن 

الصناعــة  فــي  الثالثــة  الركيــزة  ليكــون 

القطــاع،  صــورة  وتحســين  الســعودية، 

ورفــع ثقــة المســتثمرين بقطــاع التعديــن.

لنظــام  التنفيذيــة  الائحــة  اعتمــاد 

رفــع  بهــدف  الجديــد  التعدينــي  االســتثمار 

جاذبيــة القطــاع وتنافســيته، وخلــق بيئــة 

استثمارية من شأنها أن تعظم مساهمة 

الســعودي. االقتصــاد  فــي  القطــاع 

إطــاق اإلطــار التنظيمــي ألنظمــة الطاقــة 

الشمســية الصغيرة، والتي ستســاهم في 

االنبعاثــات  مــن  البيئــة  علــى  المحافظــة 

الكربونيــة باإلضافــة إلــى تخفيــض األحمــال 

الســعودية  الشــركة  علــى خطــوط  العليــا 

الشــبكة  موثوقيــة  وزيــادة  للكهربــاء، 

الكهربائيــة.

23 ألــف منافســة حكوميــة تنطبــق عليهــا 

آليــات المحتــوى المحلــي. 
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إطــاق وثيقــة دراســة سياســة المحتــوى 

والمســتلزمات  األجهــزة  لقطــاع  المحلــي 

الطبيــة النهائيــة، واالنتهــاء مــن الدراســة 

فــي  الفجــوة  مواطــن  بتحديــد  المعنيــة 

الطبيــة،  والمســتلزمات  األجهــزة  قطــاع 

والخــروج بمجموعــة مــن السياســات التــي 

القائمــة،  الفجــوات  ردم  شــأنها   مــن 

 36 وتحديــد  المحلــي،  المحتــوى  وزيــادة 

اســتثمارية. فرصــة 

نظــام  علــى  الــوزراء  مجلــس  موافقــة 

الكهربــاء، وتنظيــم هيئــة تنظيــم الميــاه 

بنــاء  الهيئــة  تقــوم  والــذي  والكهربــاء 

واإلشــراف  التنظيــم  بأعمــال  عليــه 

والتنســيق المتعلقــة بخدمــات الكهربــاء 

ــا لجنــب مــع باقــي الخدمــات التابعــة  -جنًب

الختصاصهــا-، لوضــع اإلطــار الــالزم لضمان 

مســتويات ذات جــودة وموثوقيــة عاليــة، 

التنافســية. إلــى  يوِصــل  بمــا 

الوطنــي  االستشــاري  المجلــس  تشــكيل 

لمركــز القيــادة الوطنــي للتجــارب الســريرية 

بعضويــة 7 جهــات حكوميــة، بهــدف زيــادة 

األدويــة،  قطــاع  فــي  والتطويــر  البحــوث 

والمســاهمة فــي تصنيــع أدويــة جديــدة، 

فــي  الحكوميــة  غيــر  االســتثمارات  ورفــع 

الواعــدة. الصناعــات  قطاعــات 

المحتــوى  سياســة  دراســة  وثيقــة  إطــاق 

المحلــي لتجمعــات اآلالت والمعــدات، بهدف 

تعزيــز مســاهمة المنتــج المحلــي فــي هذه 

الصناعــة الواعــدة.

عاليــة  الكهربائيــة  المفاتيــح  إضافــة 

زيــادة  بهــدف  اإللزاميــة،  للقائمــة  الجهــد 

المشــتريات  فــي  المحلــي  المحتــوى 

واألعمــال الحكوميــة ذات العالقــة بــاآلالت 

والمعــدات. 

القائمــة  مــن  األولــى  المرحلــة  إطــاق 

اإللزاميــة لألدويــة والمســتحضرات الطبيــة 

لرفــع اســتفادة المصنعيــن المحلييــن مــن 

الســنوية  الحكوميــة  المشــتريات  قيمــة 

 1.1 بقرابــة  تقــدر  والتــي  المنتجــات  لهــذه 

ريــال. مليــار 

إطــاق  وثيقــة دراســة سياســة المحتــوى 

المحلــي لقطــاع األدويــة بهــدف رفــع نســبة 

التوطيــن فــي هــذه الصناعــة.

ببرنامــج  الُمتعلقــة  التشــريعات  تطبيــق  تأجيــل 

تحفيــز المنشــآت لتوطيــن الوظائــف )نطاقــات(  

المتوســطة  المنشــآت  علــى  قــوى  وبرنامــج 

والصغيــرة إلــى حيــن صــدور الّترخيــص الصناعــي 

ــع المنشــآت الصناعيــة  النهائــي لضمــان  توسُّ

المتوســطة والصغيــرة فــي القطــاع الصناعــي، 

المنشــآت  علــى  الماليــة  المخاطــر  وتقليــل 

فــي  يســاهم  ممــا  والصغيــرة،  المتوســطة 

االقتصــاد  فــي  القطــاع  مســاهمة  تعظيــم 

الســعودي.

المــوارد  تداخــل  فــي  للفصــل  لجنــة  تشــكيل 

االعتراضــات  فــي  بالبــت  تختــص  الطبيعيــة 

المقدمــة مــن الجهــات الحكوميــة علــى طلبــات 

تخصيــص مناطــق التجمعــات التعدينيــة وطلبــات 

منــح الرخــص التعدينية علــى األراضي والمناطق 

المحــددة بهــدف رفــع نســبة اســتخراج الثــروات 

لــدى  المتواجــد  اللبــس  وإنهــاء  المعدنيــة 

. لمســتثمرين ا

تقليــص مــدة إصــدار الفســح الجمركــي مــن 288 

ســاعة إلــى  9 ســاعات بهــدف تحســين أداء 

المراكــز اللوجســتية وتعظيــم االســتفادة 

مــن الموقــع الجغرافــي المهــم للمملكة.
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الوصول لألسواق 
المحلية والعالميـة

“تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي 
لشبكـــــــــــــــــات التجـــــــــــــــــارة والنقـــــــــــــــــل”

وصول منتجات الثــروة 

السمكيـــة إلى 

روسيا وسنغافورة

توقيــــــــــــــــــــــــــع

  8 اتفاقيات 

لتسليم المهام التشغيلية 

لمباني الشحن في عدد من 

المطارات في المملكة

تمكنت المملكة من تحقيق 

المرتبة الخامسة 
بمؤشر أسرع الدول في 

التعامل مع سفن الحاويات

3
خطوط مالحية 

جديدة 
إلى آسيا وإفريقيا

افتتاح منفذ 
جديدة عرعــــــــــــر 

5

دخــول صــادرات منتجــات االســتزراع المائــي 

الســعودية إلــى األســواق الســنغافورية 

بحجــم صــادرات يصــل إلــى 2000 طــن مــن 

وبقيمــة  ســنويًا،  والُربيــان  األســماك 

مبيعــات تصــل إلــى 40 مليــون ريــال تقريبــًا.

المهــام  لتســليم  اتفاقيــات   8 توقيــع 

عــدد  فــي  الشــحن  لمبانــي  التشــغيلية 

مــن المطــارات فــي المملكــة لرفــع كفــاءة 

ســتقوم  حيــث  التشــغيلية،  الخدمــات 

الشــركات بعمليــات التشــغيل والمناولــة 

هــذه  وستســاهم  والصيانــة،  والحمالــة 

المســؤوليات  تحديــد  فــي  االتفاقيــات 

المرتبطــة  األعمــال  فــي  والمهــام 

الجمــارك. لعمــالء  المقدمــة  بالخدمــات 

المرتبــة  تحقيــق  مــن  المملكــة  تمكنــت 

فــي  الــدول  أســرع  بمؤشــر  الخامســة 

ممــا  الحاويــات   ســفن  مــع  التعامــل 

مناولــة  إنتاجيــة  تحســين  فــي  يســاهم 

تطبيــق  جــودة  تضمــن  التــي  الحاويــات 

األداء. مؤشــرات 

لرفــع  وذلــك  عرعــر  جديــدة  منفــذ  افتتــاح 

بيــن المملكــة  التجــاري  التبــادل  مســتوى 

العربيــة الســعودية وجمهوريــة العــراق.
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إطــاق حملــة أطلــس التصديــر بهــدف دعــم 

تزويدهــم  عبــر  الســعوديين  المصدريــن 

والمعلومــات. بالبيانــات 

موانــئ  بيــن  يربــط  ماحــي  خــط  تدشــين 

ســاحل البحــر األحمــر مــع الموانــئ المطلــة 

علــى خليجــي العقبــة والســويس وذلــك 

بهــدف  زيــادة قــوة ربــط موانــئ المملكــة 

كبــرى  وجــذب  العالميــة،  الموانــئ  مــع 

شــركات الخطــوط المالحيــة العالميــة.

تشــغيل خــط ماحــي جديــد لنقــل الحاويــات بيــن 

المملكــة ودول شــرق آســيا، فــي مينــاء الجبيــل 

فتــح خطــوط مباشــرة  التجــاري ليســاهم فــي 

وزيــادة  الوطنيــة،  المنتجــات  وتصديــر  لشــحن 

الســعودية،  الموانــئ  فــي  المناولــة  كميــات 

إلــى جانــب تســهيل وتســريع عمليــات االســتيراد 

آســيا،  شــرق  دول  مــن  المباشــر  والتصديــر 

التجــاري. التبــادل  وزيــادة 

مينــاء  لربــط  جديــد  ماحــي  خــط  تدشــين 

ينبــع  بمدينــة  الصناعــي  فهــد  الملــك 

ممــا  أفريقيــا،   شــرق  بــدول  الصناعيــة 

الموقــع  مــن  االســتفادة  ُيعظــم 

العربيــة  للمملكــة  المميــز  الجغرافــي 

. ية د لســعو ا

الشــاحنات  إدارة  نظــام  مشــروع  إطــاق 

العزيــز  عبــد  الملــك  مينــاء  فــي  للتصديــر 

الطاقــة  وتنظيــم  إدارة  فــي  ليســهم 

االســتيعابية للمنافــذ، وذلــك باســتخدام 

أحــدث التقنيــات لحجــز المواعيــد ومراقبــة 

إلــى  باإلضافــة  الشــاحنات،  حركــة  وإدارة 

ربــط جميــع الجهــات الحكوميــة واألطــراف 

العالقــة. ذات 

عربيــًا،  األول  المركــز  المملكــة  حققــت 

البحــري  النقــل  فــي  عالميــًا  والعشــرين 

حســب تقريــر  UNCTAD  لعــام  2020  ممــا  

لوجســتيًا  مركــزًا  المملكــة  مكانــة  يعــزز 

 . لمــي عا

دخــول صــادرات منتجــات االســتزراع المائــي 

الروســية  األســواق  إلــى  الســعودية 

بحجــم صــادرات يصــل إلــى 15 ألــف طــن مــن 

األســماك والُربيــان ســنويًا بقيمــة مبيعــات 

ريــال تقريبــًا. إلــى 293 مليــون  تصــل 

اعتمــاد حوافــز ماليــة متنوعــة للمصدريــن 

التجــارة  منظمــة  ضوابــط  مــع  تتوافــق 

تكاليــف  مــن  جــزء  لتغطيــة  العالميــة 

األنشــطة التصديريــة، وذلــك ضمــن التدابيــر 

النمــو  لتحفيــز  الدولــة  تقدمهــا  التــي 

االقتصــادي.

للحبــوب  إقليميــة  محطــة  وأكبــر  أول  بنــاء 

فــي المملكــة بمســاحة )313 ألــف م²( فــي 

مينــاء ينبــع التجــاري وهــو مــا سيســاهم 

فــي رفــع مســتوى األمــن الغذائــي وتعزيز 

ســرعة وصــول الحبــوب الرئيســة للمملكــة .

تحقيــق شــركة “ســار” أعلــى كميــة نقــل مــن 

المعــادن خــال شــهر واحــد بــوزن إجمالــي 

بلــغ 1,065,062 طــن، وهــو مــا ُيعــد األعلــى 

فــي   ،2011 عــام  الشــركة  تأســيس  منــذ 

نقلــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي تمكيــن 

قطــاع التعديــن مــن تحقيــق مســتهدفاته 

الطموحــة.
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