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“إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي ،ونعقد عليه
كبيرة في بناء وطنه ،ونشعر بالمسؤولية
بعد الله -آماالًً
تجاهه .إن كل مواطن في بالدنا وكل جزء من أجزاء
وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي ،ونتطلع إلى
إسهام الجميع في خدمة الوطن”

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله
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“إن مستقبل المملكة مبشر وواعد ،وتستحق
بالدنا الغالية أكثر مما تحقق .لدينا قدرات سنقوم
بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة
هذا المستقبل”

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سـلـمـــان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
حفظه الله
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كلمة معالي رئيس
لجنة البرنامج

جــاءت رؤيــة المملكــة  2030لتضــع تطويــر قطاعــات
(الطاقــة ،والتعديــن ،والصناعــة ،والخدمــات
اللوجســتية) فــي طليعــة اهتماماتهــا؛ لقُ ــدرة
هــذه القطاعــات علــى خلــق أثــر اقتصــادي كبيــر،
ُيســهم -بمشــيئة اللــه -فــي تحقيــق اقتصــاد
مزدهــر ومتنــوع ومســتدام ،وذلــك فــي ظــل الدعــم
غيــر المحــدود الــذي تحظــى بــه هــذه القطاعــات
مــن قبــل مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز ،وســمو ســيدي ولــي
العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز
يحفظهمــا اللــه.
ونظــر ًا ألهميــة هــذه القطاعــات ،وضــرورة تحقيــق
التكامــل بينهــا لضمــان تعظيــم أثرهــا؛ فقــد تــم
إســناد مهمــة إحــداث هــذا التكامــل لبرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (ندلــب)
الــذي يضــم أكثــر مــن  40جهــة تنفيذيــة تعمــل علــى
تنفيــذ مايزيــد علــى  290مبــادرة نوعيــة ،لتحقيــق
المســتهدفات الوطنيــة الطموحــة المســندة
للبرنامــج بقطاعاتــه األربعــة ،وبمحــوري تركيــزه:
(الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والمحتــوى المحلــي).

معالي األستاذ

بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
رئيس لجنة البرنامج

وفــي مطلــع عــام  ،2021وبعــد مــرور قرابة  5أعوام
علــى إطــاق رؤيــة المملكــة  2030انتقلــت الرؤيــة
إلــى مرحلــة جديــدة لتعظيــم األثــر ،وتســريع وتيــرة
اإلنجــاز ،ورفــع مســتوى إشــراك القطــاع الخــاص في
تحقيــق التحــول المنشــود بكافــة القطاعــات وعلــى
جميــع األصعــدة ،حيــث ُأعيــدت هيكلــة بعــض برامــج
الرؤيــةُ ،
طلقــت برامــج جديــدة تســاهم -بــإذن
وأ
ْ
اللــه -فــي صناعــة المســتقبل وتحقيــق الطموحــات.

وفــي نهايــة عــام  ،2021وضمــن المســيرة
التنمويــة لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية :نجــح البرنامــج -بفضــل
اللــه -فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات فــي
قطاعاتــه األربعــة ،إذ بلــغ مجمــوع االســتثمارات
التــي تــم تحقيقهــا منــذ إطــاق البرنامــج إلــى
نهايــة عــام  2021قرابــة  378مليــار ريــال.
تــم طــرح واعتمــاد بنــاء
وفــي قطــاع الطاقــةَّ :
وتشــييد مشــروعات إلنتــاج الكهربــاء مــن
مصــادر الطاقــة المتجــددة بســعة إجماليــة
تبلــغ  7,100ميجــاواط ،كمــا تــم تحقيــق أقــل
تكلفــة شــراء كهربــاء فــي العالــم فــي مشــروع
الشــعيبة للطاقــة الشمســية حيــث بلغــت 1.04
ســنت/كيلوواط ســاعة ،واكتمــل التشــغيل
التجــاري لمشــروع ســكاكا للطاقــة الشمســية
الكهروضوئيــة بســعة إجماليــة قدرهــا 300
ميجــاواط ،واكتمــل كذلــك التشــغيل التجريبــي
لمشــروع دومــة الجنــدل لطاقــة الريــاح الــذي
تبلــغ ســعته اإلنتاجيــة المســتهدفة 400
ُبدلت  10مالييــن عــداد كهربــاء
ميجــاواط ،واُســت
ْ
بعــدادات ذكيــة ،كمــا تمكــن  125ألــف مواطــن
مــن االســتفادة مــن  295ألــف جهــاز تكييــف
عالــي الكفــاء ضمــن مبــادرة (أجهــزة التكييــف
عاليــة الكفــاءة) ،إلــى جانــب تدشــين واحــة مــدن
بالقصيــم علــى مســاحةِ  706آالف م.2
وفــي قطــاع التعديــن :ومنــذ بــدء العمــل بنظــام
تــم بنهايــة عــام
االســتثمار التعدينــي الجديــد َّ
 2021إصــدار  164رخصــة استكشــاف و 579رخصــة

محاجــر مــواد ،إضافــة إلــى إطــاق أعمــال المســح
الجــوي الجيوفيزيائــي للــدرع العربــي لتوفيــر
البيانــات األوليــة الالزمــة كجــزء مــن أعمــال
مبــادرة (البرنامــج العــام للمســح الجيولوجــي).
وأمــا فــي قطــاع الصناعــة :فقــد تــم إصــدار
 954ترخيصــ ًا صناعيــ ًا جديــداً ،واكتمــل إنشــاء 197
مصنعــ ًا جاهــزاً ،باإلضافــة إلــى بــدء االنتــاج فــي
 820مصنعــ ًا جديــد ًا تشــكل مــا نســبته  8%مــن
إجمالــي المصانــع القائمــة البالــغ مجموعهــا
 10,293مصنعــاً ،كمــا اكتمــل تمديــد خطــوط
وممــا تــم كذلــك :إطــاق برنامــج
األليــاف البصريــة،
َّ
(ص ِنــع فــي الســعودية) برعايــة كريمــة مــن ســمو
ُ
ولــي العهــد -يحفظــه اللــه ،-والــذي يهــدف إلــى
تعزيــز ثقافــة الــوالء للمنتــج الوطنــي ،وإبــرازه
وتمكينــه مــن المنافســة فــي األســواق المحليــة
والعالميــة ،ممــا يســاهم فــي توزيــع القاعــدة
اإلنتاجيــة الصناعيــة فــي المملكــة.
وفــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية :إطــاق
االســتراتيجية الوطنيــة للنقــل والخدمــات
اللوجســتية ،وعلــى صعيــد الوصــول لألســواق
المحليــة والدوليــة :جــاءت المملكــة فــي المرتبــة
األولــى عربيــ ًا والعشــرين عالميــ ًا فــي النقــل
البحــري حســب مؤشــر  ،UNCTADكمــا حلــت 3
موانــئ ســعودية ضمــن أكبــر  100مينــاء فــي
العالــم ،ورفعــت المملكــة تصنيفهــا العالمــي
فــي أداء شــبكة موانئهــا البحريــة ،كمــا قفــزت
إلــى المرتبــة  16دوليــ ًا فــي حجــم كميــات
المناولــة وذلــك وفــق تقريــر  Lloyd’s Listلعــام

 2021الــذي يقيــس القــدرة اإلنتاجيــة الســنوية
لمناولــة الحاويــات.

تــم إطــاق القائمــة
وفــي المحتــوى المحلــيَّ :
اإللزاميــة لألغذيــة والمنتجــات الزراعيــة ألكثــر
مــن  28منتج ـاً ،والوصــول إلــى  5قوائــم إلزاميــة
تشــمل عــدة قطاعــات ،يبلــغ أثرهــا المتوقــع علــى
المحتــوى المحلــي الصناعــي  8,5مليــار ريــال.
ختامـاً :يســرني أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل ألصحاب
الســمو والمعالــي والســعادة أعضــاء لجنــة
البرنامــج وقــادة الجهــات التنفيذيــة ،ولفريــق
عمــل البرنامــج علــى مــا بذلــوه خــال عــام 2021
ســاع وجهــود ،ونتطلــع -بمشــيئة اللــه-
مــن َم
ٍ
لمواصلــة العمــل ســوي ًا فــي األعــوام القادمــة
لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات واإلنجــازات ،فبقــدر
فخرنــا وســعادتنا بمــا تحقــق مــن مكتســبات،
بــأن القــادم أفضــل وأجمــل وأكبــر
فكلــي ثقــة
َّ
أثــراً ،بعــون اللــه وتوفيقــه ،ثــم بالدعــم الكبيــر
مــن لــدن قيادتنــا الرشــيدة.
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كلمة الرئيس
التنفيذي للبرنامج

عنــوان
“مســتقبل واضــح وخطــوات متســارعة”
ٌ
يصــف مرحلــة مــا بعــد إطــاق رؤيــة المملكــة ،2030
التــي جــاءت لتكــون بمثابــة خارطــة طريــق لكيفيــة
االســتفادة مــن مكامــن قــوة المملكــة الكثيــرة
وتعظيــم أثرهــا ،وهــو مــا ُيشــعرنا بالفخــر لكوننــا
ٍ
قيــادة أثبتــت
ظــل
أبنــاء وطــن عظيــم يزدهــر فــي
ِّ
أن (اإلنســان) وتنميتــه وتحقيــق
للعالــم أجمــع َّ
رخائــه هــو هاجســها األول ،كمــا أنَّــه يضــع علــى
عاتقنــا مســؤولية كبيــرة للعمــل الــدؤوب علــى
تحقيــق الــرؤى والتطلعــات ،ومواكبــة التقــ ُّدم
والمنجــزات.
( )5أعــوام مـ َّـرت ،حقَّ قــت فيهــا الرؤيــة عبــر برامجهــا
التنفيذيــة قفــزات كبيــرة ،متجــاوزةً مرحلــة التخطيــط
ووضــع األفــكار ،لتبلــغ مرحلــة التنفيــذ وصناعــة
النجاحــات علــى أرض الواقــع ،لتســتمر مســيرة
الصعــود ،وتــزداد الطموحــات ،وتتعاظــم اآلمــال،
ونــزداد ثقــة بقدراتنــا وإمكاناتنــا.

سعادة المهندس

سليمان بن خالد المزروع
الرئيس التنفيذي للبرنامج

وبفضــل اللــه تعالــى حقَّ ــق برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــن خــال
جهاتــه التنفيذيــة خــال عــام  2021عــدد ًا كبيــر ًا
مــن اإلنجــازات الوطنيــة المهمــة التــي تدعــو
بــا شــك للفخــر والتفــاؤل ،وذلــك علــى صعيــد
البنيــة التحتيــة ،وتحســين األنظمــة والتشــريعات،
وجــذب
ورفــع مســتوى االســتفادة مــن المــوارد،
ِ
االســتثمارات ،ورفــع مســتوى الربــط باألســواق
وإن مــا تحقَّ ــق علــى هــذه
المحليــة والعالميــة.
َّ
قــارئ هــذا التقريــر علــى
ممــا يطلــعاألصعــدة
َّ
ُ
َّ
ـوح
ـ
طم
ـن
ـ
م
ـير
ـ
يس
ء
ٌ
ـي
ـ
ش
إل
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
م
ـه-
ـ
من
ـوذج
نمـ
ٍ
ٍ
كبيــر يدفعنــا جميعـ ًا لمواصلــة الركــض بنَهــم لحصــدِ
ـن
التفـ ُّ
ـع يليــق بوطـ ٍ
ـوق ،وتحويــل الرؤيــة إلــى واقـ ٍ
عظيــم ،وقيـ ٍ
ـادة متفــردة ،وشــركاء تنفيـ ٍ
ـذ متفانيــن،

لنكمــل -بمشــيئة اللــه -رحلــة الوصــول إلــى اقتصـ ٍ
ـاد
دد
ومتنــوع
ٍ
ومتيــن وملــيءٍ بالفُ ــرص ،تتعــ َّ
ٍ
مزدهــرٍ
فيــه مصــادر الدخــل ،وتُصنــع مــن خاللــه الوظائــف
النوعيــة لشــباب وشــابات المملكــة.
وإنِّنـــي إذ أتحـــدث عـــن اإلنجـــازات َلتوجه بأســـمى
آيـــات الشـــكر والعرفـــان لمقـــام مـــوالي خـــادم
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز،
وولـــي عهـــده األميـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي
األميـــر محمـــد مـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز
يحفظهمـــا اللـــه -علـــى دعمهمـــا الضخـــموعطائهما المســـتمر وثقتهما بالبرنامج وفريقه،
وأســـأل اللـــه أن نكـــون أهـــاً لهـــذه الثقـــة ،كمـــا
أشـــكر معالـــي رئيس لجنـــة البرنامج وزيـــر الصناعة
والثـــروة المعدنيـــة األســـتاذ بنـــدر بـــن إبراهيـــم
الخريـــف ومعالـــي نائب رئيـــس اللجنة وزيـــر النقل
والخدمـــات اللوجســـتية المهنـــدس صالـــح بن ناصر
الجاســـر وكافـــة أعضـــاء لجنـــة البرنامج مـــن أصحاب
المعالي والســـعادة علـــى حرصهـــم الدائم على
تســـهيل عمـــل البرنامـــج وتعظيـــم أثـــره ،كمـــا ال
أنســـى شـــكر الجهـــات التـــي تعمـــل علـــى تنفيـــذ
مبـــادرات البرنامـــج بشـــكل رائـــع وتعـــاون كبيـــر.
ونتطلــع -بمشــيئة اللــه تعالــى -لعــام جديــد يزخــر
بالنجاحــات ،وتــزداد فيــه اإلنجــازات ،وترتفــع وتيــرة
األداء ،وتســتمر مســيرة التكامــل بيــن قطاعــات
البرنامــج والجهــات التنفيذيــة ،ويكــون عنوانــه
(الشــغف) ،الــذي يدفــع -بعــون اللــه وتمكينــه-
لتجــاوز التحديــات ،وتذليــل العقبــات ،وتحطيــم
األرقــام ،بمــا ُيســهم فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة
وبلــوغ مســتهدفاتها ،وبمــا يعــود أثــره إيجابـ ًا علــى
إعــاء شــأن وطننــا العظيــم والنهــوض بــه.
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أعضاء لجنة البرنامج
2021

معالي األستاذ

معالي المهندس

معالي المهندس

معالي األستاذ

معالي المهندس

سعادة المهندس

سعادة األستاذ

بندر بن إبراهيم الخريف

صالح بن ناصر الجاسر

عبدالله بن عامر السواحه

فيصل بن فاضل اإلبراهيم

أسامة بن عبدالعزيز الزامل

أحمد بن موسى الزهراني

ناصر بن دمشق المهاشير

وزير الصناعة والثروة المعدنية

وزير النقل والخدمات اللوجستية

رئيس لجنة البرنامج

نائب رئيس لجنة البرنامج

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

وزير االقتصاد والتخطيط

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

ممثل وزارة الطاقة

ممثل وزارة االستثمار

19

2021

Ministry
Ministry
of Transport
of Transport
and Logistic
and Logistic
Services
Services
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الجهات
التنفيذية

20

التقرير السنوي

21

2021

نطاق
البرنامج
يهــدف البرنامــج إلــى :تحويــل المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية
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.

قــطــاع

قــطــاع

الـطــاقــة

الخدمات اللوجستية

قــطــاع

قــطــاع

الـصنـاعــة

الـتعـديـن

مــحـور تركـيـز

مــحـور تركـيـز

المحتوى المـحلي

الثورة الصنـاعية الرابعة

قــطـاعـــات الـتـــنوع االقـتـصـادي

مــــحـــورا الــتـــركـــيــــز
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أهداف
البرنامج
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2021

3

 1من 6

 4من 27

 12من 96

محـــــاور
الــــــرؤية

من أهداف
المستوى األول

من األهداف الفرعية
من المستوى الثاني

هدف ًا تفصيلي ًا من
المستوى الثالث
•إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن االقتصادية

مجتمع
حيــوي

تعزيز القيم اإلسالمية
والهوية الوطنية

تنمية مساهمة القطاع
الخاص في االقتصاد

تمكين حياة عامرة وصحية

•رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز
•زيادة الطاقة اإلنتاجية والتوزيعية للغاز
•تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز

تعظيم القيمة المتحققة
من قطاع الطاقة

اقتصاد
مزدهــر

•زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
•رفع تنافسية قطاع الطاقة

زيادة معدالت التوظيف
تنمية وتنويع االقتصاد

إطالق قدرات القطاعات
غير النفطية الواعدة

•تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منها
•توطين الصناعات الواعدة
•توطين الصناعات العسكرية

وطـــــن
طموح

تعزيز العمل الحكومي
تمكين المسؤولية االجتماعية

•رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية
ترسيخ مكانة المملكة
كمركز لوجستي عالمي

•إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية
•تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل
مساهمة مباشرة
مساهمة غير مباشرة

2021

استراتيجية
الـبـرنـامـج

دعم القطاعات المصدرة من خالل ربط سالسل اإلمداد المحلية

التعدين

توطين
سلسلة
قيمة
الصناعة

المحتوى
المحلي

الثورة الصناعية
الرابعة

الصناعة

الخدمات
اللوجستية

تعزيز اإلنتاجية

توطين
سلسلة
قيمة
الطاقة

الطاقة
إمدادات الطاقة ودعم الميزة التنافسية
إمدادات الطاقة ودعم الميزة التنافسية

إمدادات الطاقة ودعم الميزة التنافسية

توطين
سلسلة
قيمة
التعدين

تعزيز التنافسية

توطين
سلسلة
قيمة
الخدمات
اللوجستية

يعتمــد البرنامــج علــى  4ركائــز اســتراتيجية مهمــة،
تســهم فــي تحقيــق المســتهدفات الطموحــة
للبرنامــج بــإذن اللــه ،وهــذه الركائــز هــي:
دعم القطاعات المصدرة من خالل ربط سالسل اإلمداد المحلية

إن جمــع القطاعــات األربعــة فــي برنامــج واحــد
فكــرة عبقريــة مــن صاحــب الســمو الملكــي
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصادية والتنمية،
ويؤمــن البرنامــج بــأن التكامــل بيــن قطاعاتــه
ومحــوري تركيــزه عامــل مصيــري
الرئيســية
َ
ومهــم لخلــق اقتصــاد مزدهــر ومتنــوع،
ورفــع مســاهمة هــذه القطاعــات فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وتعظيــم القيمــة
المـضـــافة مــن خاللهــا .ويعمــل البرنامــج
علــى مواءمــة القطاعــات علــى مســتوى
االســتراتيجيات؛ لضمــان االســتغالل األمثــل
لمدخــات ومخرجــات كل قطــاع ،والخــروج
بآليــات تنفيــذ تســاهم -بمشــيئة اللــه -فــي
الوصــول لمســتهدفات رؤ ـيـة المملكــة .2030

تطوير سالسل القيمة المعدنية (المواد الخام للصناعة)

نتكامل لصناعة
المستقبل

تكامل سالسل القيمة
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.

1تعزيــز التكامــل الســتغالل الموارد ،ســواء الموارد
الطبيعية أو األصول أو الموارد البشــرية.
2رفــع التنافســية واإلنتاجيــة ،وتقديــم الممكنــات
الالزمــة للوصــول إلــى العالميــة.
3تطويــر المنظومــة وتحســين العمليــات؛
للتركيــز علــى احتياجــات المســتثمرين والقيمــة
المضافــة ،بــدالً مــن التركيــز علــى االســتثمار
فقــط .
4تعظيــم الترابــط الداخلــي والخارجــي والوصــول
لمنـــاطق الطـلـــب فــي المناطــق العالميــة.

كما تتبع االستراتيجية نموذج تطوير:
يبــدأ مــن :البنــاء علــى مكامــن القــوة،
والمحافظــة علــى المكتســبات ،وتطويــر مزايــا
تـنــافـسـيـــة مـــستدامة.
مقومــات تزيــد مــن تنافســية
ويقــف علــى:
ّ
القطاعــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط
والبعيــد.

قـوة صـناعـية رائدة
ومنصـة لوجستيـة عالميـة
تنوع العائد االقتصادي عن طريق خلق
بيئة استثمارية جاذبة ومنصة لوجستية عالمية

الـركـائـز االستـراتيـجـيـة
رفع التنافســية
واإلنـتـاجـيـة

تعزيز التكامل
الستغالل الموارد

تعظيم الترابط
الداخلي والخارجي

تطوير المنظومة
وتحسين العمليات

قــطــاعــــات الــتــنــــوع االقـتــصــــادي

التعدين

الطاقة

الخدمات
اللوجستية

الصناعة

مــــحــــورا الـــتــــركـــــيـــــــز
الثورة الصناعية
الرابعة

المحتوي
المحلي

الـمـمـكـنـات
تــابــعــة للـبـرنـــامــج
السياسات
واألنـــظـــمـــة
والمعــاييــر

تحفيز
التصدير

بالتعاون مع برامج أخرى
التمكين
الـمـالـي

إشراك القطاع
الخاص وتحفيز
ريادة األعمال

تنمية
رأس المال
البشري

البحث
والتطوير
واالبتكار
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لمحة
اقتصادية
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“

فيصل بن فاضل اإلبراهيم
وزير االقتصاد والتخطيط

“

معالي األستاذ

إن عــزم المملكــة الثابــت وخططهــا المتينــة فــي
التحــول إلــى مركــز صناعــي ومحــور لوجســتي رائــد
فــي المنطقــة يأتــي فــي ســبيل تحقيــق التنــوع
األمثــل فــي هيكلهــا االقتصــادي ،وتقديــم منصــة
مــن السياســات والخدمــات السـ َّباقة في مرونتها
ومواكبتهــا للمتغيرات ،ومنافســة قطاعاتها في
إضافــة القيمــة المثلــى لشــركائها ولموقعهــا
الجغرافــي المتميــز ،وتوظيــف ذلــك فــي الوصــول
إلــى خدمــة األســواق المختلفــة فــي القــارات
الثــاث مع ـزِّزة بذلــك ارتباطهــا القــوي باالقتصــاد
العالمــي

30

التقرير السنوي

31

2021

االقتصاد
العالمي
4.5

نما االقتصاد العالمي في عام
 2021نتيجة التعافي من جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )19-واالنفتاح
االقتصادي ،حيث تحقق نمو عالمي
بنسبة  %5.9مقارنة بعام .2020

5.4

3.7
1.6

9.1

4.6
3.3

9.1

7.2 4.5

3.1

3.2

3.4

3.3

5.6

4.9

6.2

11.0

8.1

4.0

2.7

4.7

6.7

4.8

5.3

2020

2021

االقتصاد العالمي

–3.1

5.9

المملكة العربية السعودية

–4.1

3.2

3.0

3.5

4.2

بــدأ االقتصــاد العالمــي بالتعافــي مــن أواخــر عــام  ،2020واســتمر بالنمــو حتــى وصــل نمــو الناتــج
اإلجمالــي العالمــي لنســبة  %5.9فــي عــام  ،2021بعــد أن كانــت نســبته ( %)-3.1فــي عــام ،2020
وحققــت الهنــد أعلــى نمــو للناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســة  %9.0بعــد أن كانــت ( %)-7.3فــي عــام
 ،2020تليهــا الصيــن بنمــو ســنوي نســبته .%8.1

4.7

4.7
4.6

اإلمارات العربية المتحدة
جمهورية مصر العربية

0.9

2.3

معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي لعام
2021

%

%

الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي

10.0

%6 or more
%3 - %6
0 - 3%
no data

-5.9
3.6

3.1
3.3

الواليات المتحدة األمريكية

–3.4

5.6

المملكة المتحدة

-9.4

7.2

الصين

2.3

8.1

الهند

–7.3

9.0

كوريا

- 0.9

4.0

اليابان

-4.6

1.6

ماليزيا

- 5.6

3.5

روسيا

–2.7

4.5

المصادر ،IMF :الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليالت فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
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تشــير بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى نمــو الناتــج
المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي لألنشــطة االقتصاديــة
لقطاعــات البرنامــج فــي عــام  2021بنســبة  %9مقارنــة بعــام
 ،2020وبلغــت قيمــة الناتــج  413.5مليــار ريــال.

االقتصاد
السعودي

حقــق الناتــج المحلــي
اإلجمالــي غيــر النفطــي
نمــو ًا فــي عــام 2021
بنســبة %6.1

انتعــش االقتصــاد الســعودي فــي عــام  2021وذلــك علــى ضــوء التعافــي
التدريجــي لالقتصــاد وانحســار آثــار جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19-حيــث
حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي نمــو ًا بمعــدل  %3.2مقارنــة بعــام
 2020وذلــك بقيمــة  2،614مليــار ريــال ،قــاده النمــو فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي للقطــاع غيــر النفطــي بمعــدل  %6.1مقارنــة بعــام  ،2020وحقــق
الناتــج المحلــي للقطــاع النفطــي ارتفاعــ ًا بمعــدل  %0.2مقارنــة بعــام .2020

اإلجمالي

%

2.5

2.3

-3.2
2018
الناتج المحلي اإلجمالي

نمــت أنشــطة قطاعــات
البرنامــج فــي عــام 2021
بنســبة %9

الناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة االقتصادية لقطاعات البرنامج
(مليار ريال)

معدل نمو
الناتج المحلي

%6.1

%9

6.1

3.2

0.3
-3.3
2019

-4.1
-3.4

0.2

%-4

410.6

%9
%1

2021
القطاع غير النفطي

378.1

%-8

-6.7

2020
القطاع النفطي

3.2

407.7

413.5

2018

2019

المصادر :الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليالت فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
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إجمالي الصادرات
السعودية

274.9

بلــــغ إجمالــــي الصــــادرات غيــــر النفطيــــة فــــي عــــام  2021نحــــو  313.5مليــــار ريــــال ،وأشــــارت بيانــــات الهيئــــة العامــــة لإلحصــــاء إلــــى
تحســــن فــــي أداء الصــــادرات الســــلعية غيــــر النفطيــــة ،إذ ســــجلت فــــي نهايــــة العــــام  231.3مليــار ريــال ،مقارنــة بنحــــو  168.9مليــار
ريــــال فــــي عــــام  2020وذلــــك بنســــبة زيــــادرة بلغــــت حوالــي ،% 37كمــا تحســنت قيمــــة عمليــات إعــادة التصديــر بنهايــة عــام 2021
وبلغــت  43.5مليــار ريــال ،مقارنــة بنحــو  35.3مليــار ريــال فــي عــام ،2020وذلــك بنســبة زيــادة بلغــت حوالــي  ،% 23وتمثــل الزيــادة
غيــــر المســــبوقة للصــــادرات الســــلعية غيــــر النفطيــــة انعكاســـ ًا الرتفــــاع األســــعار وزيــــادة الكميــــات مــــن خــــال الجهــــود التحفيزيــــة
والمبــــادرات التمكينيــة.
وقــد اســتمر االنخفــاض فــي صــادرات الخدمــات منــذ عــام  2020بســبب تأثيــرات جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد )19-فــي الربعيــن
األول والثانــي مــن عــام  ،2021وبــدأت بالتحســن فــي الربــع الثالــث مــن العــام.

قيمـــة الصـــادرات غيـــر
النفطية (الســـلع وإعادة

بــدأت صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية باالرتفــاع منــذ شــهر
يونيــو مــن عــام  2020مدعومــة بالزيــادة فــي الصــادرات النفطيــة،
حيــث وصلــت الصــادرات النفطيــة ألعلــى قيمــة لهــا فــي شــهر
أكتوبــر مــن عــام  2021بقيمــة  82.4مليــار ريــال ،كمــا حققــت الصــادرات
السلعية غير النفطية نمو ًا في عام ( 2021الشكل أدناه يوضح نمو الصادرات).

التصديـــر) بزيـــادة نحـــو
 %34.5عـــن عـــام .2020
إجمالي الصادرات غير النفطية
(مليار ريال)

14.5

صـــادرات
المملكة العربية
السعودية
(مليار ريال)

17

16 65
21 19
18
18
18
47 53 46
17
16 48
38 37 35 38 33
13 13
27 24 25 30
19

SR

19

19

Feb
2020

Apr
2020

الصادرات النفطية

Jun
2020

Aug
2020

Oct
2020

Dec
2020

Feb
2021

20 22
52 52

Apr
2021

24 22
61 60

Jun
2021

23 21

25

69 66 71

Aug
2021

29 27 24
77 81 82

Oct
2021

Dec
2021

17.9
8.1

4
7.5

40.5

35.7

2020 - Q1

2020 - Q2

5.1
8.2

45.8

2020 - Q3

6.7

6.5

11.5

10.9

46.9

2020 - Q4

49.1

2021 - Q1

7.3
8.3

57.4

2021 - Q2

10.3
10.5

58.8

2021 - Q3

الصادرات غير النفطية (السلع وإعادة التصدير)
صادرات الخدمات

إعادة التصدير

13.8

الصادرات السلعية غير النفطية

65.9

2021 - Q4
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التوظيف في
قطاعات البرنامج
مقارنة أعداد الموظفين في قطاعات البرنامج
لعامي َ 2020و 2021

بلــغ عــدد العامليــن فــي قطاعــات البرنامــج فــي عــام  2021نحــو
 1.388مليــون عامــل ،وارتفعــت نســبة التوطيــن مــن  %31فــي عــام
 2020إلــى  %32فــي نهايــة عــام  .2021وتشــير البيانــات إلــى
ارتفــاع فــي عــدد العامليــن فــي قطاعــات البرنامــج بنحــو  48.8ألــف
عامــل ،وهــو مــا ســاهم فــي خفــض نســبة البطالــة ،إذ زاد عــدد
العامليــن الســعوديين بنحــو  31.1ألــف عامــل ،كمــا زاد عــدد العاملين
غيــر الســعوديين بنحــو  17.8ألــف عامــل ،وتصــدر قطــاع الخدمــات
اللوجســتية قائمــة القطاعــات فــي خلــق الوظائــف ،يليــه قطــاع
التعديــن ،ثــم قطــاع الصناعــة ،ممــا يؤكــد علــى اســتمرار فاعليــة
اإلجــراءات والمبــادرات الحكوميــة التــي اُتخــذت للحــد مــن آثــار جائحة
فيــروس كورونــا (كوفيــد )19-علــى معــدالت البطالــة.

1.388

1.340

مليون عامل

مليون عامل

سـعـوديـون

غير سعوديين

بزيادة

31.1

17.8

ألـــف عــــــامـــــل

ألـف عامل

ألـف عامل

48

2020

2021

38

التقرير السنوي

2021

قطاعات البرنامج
ِ
ومحورا تركيزه
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قطاع

الطاقة

لــتستمــر
الــــريــــــادة..
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قطاع
الطاقة

تستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم
القيمة المتحققة من القطاع من خالل:

“

كل
أنتظــر بــكل شــوق اليــوم الذي ســيأتي ٌّ
منكــم إلــى األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي
العهــد ،وتخبرونــه بأنكــم أنجزتــم مهمــة
تحقيق الرؤية كاملة .هذا اليوم ســأفتخر
بــه وأترقبــه ،وال أخفيكــم أننــي أرى مالمــح
هــذا اليــوم قريبــة منــا

األمير عبدالعزيز بن سلـمـان
وزير الطاقة

“

صاحب السمو الملكي

منــذ أن تدفــق النفــط مــن البئــر
الســابع (بئــر الخيــر) فــي مدينــة
الدمــام عــام 1938م حملــت المملكــة
علــى عاتقهــا مهمــة إمــداد العالــم
بالطاقــة ،حتــى أصبحــت اليــوم
بفضــل اللــه -المنتج األكثــر موثوقيةللطاقــة علــى مســتوى العالــم،
وذلــك بجهــود أجيــال تعاقبــت
علــى العمــل لتطويــر هــذا القطــاع.
ونســتلم الرايــة اليــوم فــي ظــل
رؤيــة طموحــة وقيــادة حكيمــة
لنواصــل مســيرة اإلنجــاز ،وليســتمر
العطــاء بــإذن اللــه.

1

دعــم تعزيــز البنيــة التحتيــة لقطــاع الكهربــاء فــي المملكــة
بمــا يدعــم متطلبــات النمــو االقتصــادي.

2

تعظيــم القيمــة المضافــة مــن زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة
والتوزيعيــة للغــاز الجــاف واإليثــان وســوائل الغــاز الطبيعي.

3

زيــادة مســاهمة مصــادر الطاقــة المتجــددة في االســتهالك
المحلــي للطاقــة وتحقيــق مســتهدفاتها فــي مزيــج
الطاقــة األمثــل إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة بالتكامل مــع الغاز
الطبيعــي ،وبنــاء القــدرات الوطنيــة للوصــول إلــى ريــادة
المملكــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة عالميــاً ،وتطويــر
البنيــة التشــريعية والتنظيميــة المحفــزة لقطاعــات الطاقــة
المكملــة لتعظيــم المــردود الكلــي علــى االقتصــاد الوطنــي.

4

االســتغالل األمثــل للمــوارد الهيدروكربونيــة فــي المملكــة
لدعــم االقتصــاد الوطنــي وااللتــزام البيئــي مــن خــال تلبيــة
الطلــب المحلــي مــن المــوارد الهيدروكربونيــة والتصديــر
للخــارج ورفــع مســتويات كفــاءة الطاقــة وتنويــع مصــادر
الطاقــة فــي مزيــج الطاقــة الوطنــي.

أهدافـنـا
3.2.2
زيــادة الـطــاقــة اإلنتـاجيـة
والتــــوزيعيـــــــة للغـــاز

3.2.4
زيادة مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة

3.2.5
رفـــــــع تنـــــافسية
قطــــاع الطـــاقــــة
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2021

أبرز ما تم
تحقيقه

أبرز الطموحات
2030
االستغالل األمثل للموارد الهيدروكربونية
في المملكة لدعم االقتصاد الوطني
وااللتزام البيئي
توفير الخدمة الكهربائية للمستهلكين
بشكل تنافسي يحقق استدامة القطاع
الوصول إلى ريادة المملكة عالمي ًا في
قطاع الطاقة المتجددة
رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة إلى ما يقارب  %50من مزيج
الطاقة للوصول إلى المزيج األمثل إلنتاج
الطاقة الكهربائية
رفع نسبة المحتوى المحلي
في قطاع النفط والغاز إلى %75

استفاد  125ألف
مواطن من أكثر من

295

طرح واعتماد تشييد وبناء مشروعات
للطاقة المتجددة بسعة إجمالية

ألف جهاز تكييف
عالي الكفاءة مصنعة محلي ًا

تحقيق أقل تكلفة شراء كهرباء في العالم
في مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية

1.04

7,100

ميجاواط

بنهاية 2021

اكتمال فصل

الشركة السعودية لشراء الطاقة
(المشتري الرئيس)

سنت /كيلوواط ساعة

عن الشركة السعودية للكهرباء
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2021

قطاع

التعدين

إمكانيات
وازدهـــار..
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قطاع
التعدين

2021

تستهدف توجهات قطاع التعدين تعظيم
القيمة المتحققة من القطاع من خالل:

“

المســؤولية تقــع علــى عاتقنــا للتغلــب
علــى تحديــات تنميــة قطــاع التعديــن،
وإيجــاد بيئــة جاذبــة لالســتثمارات ،والتــي
تتطلــب بطبيعتهــا شــراكة فاعلــة بيــن
القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،وفهم ـ ًا
عميقــ ًا لــدور كل طــرف؛ ذلــك أن القطــاع
التعدينــي يحتــاج لــرؤوس أمــوال كبيــرة،
ونظــرة اســتثمارية طويلــة األجــل

بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
رئيس لجنة البرنامج

“

معالي األستاذ

49

بـــدأت األعمـــال المتعلقـــة بالتعديـــن
والمناجـــم فـــي عهـــد الملـــك
عبدالعزيـــز رحمـــه اللـــه ،وذلـــك
باالســـتفادة مـــن منجمـــي مهـــد
الذهـــب وظلـــم.
وقـــد بـــدأ نشـــاط التعديـــن فـــي
الســـتينات الميالديـــة مـــن القـــرن
الماضـــي بغـــرض تنويـــع اقتصـــاد
المملكـــة ،كمـــا قامـــت المملكـــة قبل
أكثـــر من  40عام ًا بإصـــدار نظام خاص
بالتعديـــن ،ورفعت مســـتوى اإلنفاق
علـــى أعمــــــــــال المســـح والتنقيـــب.
واليـــوم ومـــن خـــال رؤيـــة المملكة
 2030يحظــــــــى قطـــــــــــاع التعديـــن
باهتمـــام كبيـــر ،ويعمـــل برنامـــج
تطويـــر الصناعة الوطنيـــة والخدمات
اللوجســـتية على تعظيم مســـاهمة
هـــذا القطـــاع ليكـــون الركيـــزة الثالثة
للصناعـــة الســـعودية.

1

تطويــر األنظمــة والتشــريعات وتحســين الممكنــات لرفــع
مســتوى تنافســية القطــاع.

2

خلق فرص وظيفية وتنمية الكوادر الوطنية.

3

توفيــر البيانــات الجيولوجيــة الالزمــة مــن خــال العمــل
علــى إتمــام أعمــال البرنامــج العــام للمســح الجيولوجــي
لمنطقــة الــدرع العربــي.

4

رفــع اإلنفــاق علــى أعمــال االستكشــاف للوصــول إلــى
معــدالت اإلنفــاق العالمــي ،وذلــك مــن خــال اســتثمارات
القطــاع الخــاص ،والدعــم المخصــص مــن صنــدوق
االستكشــاف المقتــرح إنشــاؤه ضمــن مبــادرات القطــاع.

5

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

6

تعظيــم القيمــة المضافــة للخامــات المعدنيــة ،مــن خــال
تطويــر سالســل القيمــة المضافــة للصناعــات المعدنيــة
بمشــاركة القطــاع الخــاص؛ لتوفيــر فــرص اســتثمارية
كبيــرة ونوعيــة.

هدفــنــا
3.3.1
تعظيم القيمة المتحققة
من قطاع التعدين
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2021

أبرز ما تم
تحقيقه

أبرز الطموحات
2030

فيلم
منصورة ومسرة

رخصة استطالع
SR

تعظيم المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي لتصل إلى

 176مليار ريال
خلق وظائف جديدة تقدر بأكثر من

 219ألف وظيفة

60
يـــــــومـــــ ًا

تحسين تجربة المستفيد ،ورفع
مستويات الرضا عن الخدمات
المقدمة ،وتقليص مدة إصدار
تراخيص الكشف لتصل إلى  60يوم ًا

32

إطالق أعمال المسح
الجوي الجيوفيزيائي
للدرع العربي
سيتم من خالل أعمال المسح الجوي الجيوفيزيائي للدرع
العربي توفير البيانات الجيولوجية لمساحة الدرع العربي
كاملةً ؛ وذلك لتمكين األعمال االستكشافية التعدينية ،وتعزيز
دور قطاع التعدين ،ورفع مساهمته في الناتج المحلي
اإلجمالي.

حقق قطاع التعدين في المملكة اإليرادات األعلى في تاريخه
على إثر اإلصالحات والتطور المتسارع الذي يشهده القطاع
حيث بلغت العائدات المحققة للعام  2021أكثر من  727مليون
ريال بزيادة قدرها  27%عن العوائد المحققة في العام
ً
السابق.

إصدار وتجديد

رخصة
استكشاف

رخصة محاجر
مواد بناء

579 164
إصدار وتجديد

إصدار وتجديد

بدء العمل بنظام االستثمار التعديني الجديد،
وقـــد تـــم بنهايـــة عـــام  :2021إصـــدار وتجديـــد 32
رخصـــة اســـتطالعَ ،و  164رخصـــة استكشـــافَ ،و 579
رخصـــة محاجـــر مـــواد بناء ،وهـــو ما سيســـهم في
زيـــادة اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة ،وتنويـــع مصـــادر
ا لد خل .
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2021

قطاع

الصناعة

اكتشاف
الـــفــــــرص..
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قطاع
الصناعة

تستهدف توجهات قطاع الصناعة تعظيم
القيمة المتحققة من القطاع من خالل:

“

وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة
حريصــة علــى إيجــاد محفــزات للقطاع
الصناعــي فــي مختلــف المجــاالت،
وسنشــهد خــال الفتــرة المقبلــة
بمشــيئة اللــه -طفــرة هائلــة فــيهــذا القطــاع

بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
رئيس لجنة البرنامج

“

معالي األستاذ

بــدأت الصناعــة فــي المملكة العربية الســعودية
مــع توالــي االكتشــافات البتروليــة فــي ثالثينــات
القــرن العشــرين الميــادي ،وتأســيس شــركة
أرامكــو ،وكانــت قبــل ذلــك مقتصــرة علــى الحــرف
التقليديــة والصناعــات اليدويــة.
وفــي عــام  1962تأسســت المؤسســة العامــة
للبتــرول والمعــادن (بتروميــن) لتتولــى كل
مــا يتعلــق بالصناعــة فــي المملكــة باســتثناء
أعمــال أرامكــو ،واســتمرت كذلــك حتــى عــام
 1975والــذي تســلمت فيــه وزارة الصناعــة
والكهربــاء -حينهــا -المشــاريع الصناعيــة .وقــد
شــهدت األعــوام ( 3 :)1976,1975,1974إنشــاءات
صناعيــة آنــذاك ،وهــي :الصنــدوق الصناعــي،
والهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع ،وشــركة ســابك.
وتتضاعــف اليــوم جهــود تنميــة القطــاع
الصناعــي ،حيــث تهــدف رؤيــة المملكــة 2030
عبــر برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية إلــى تحويــل المملكــة لقــوة صناعيــة
رائــدة.

1

خلــق اقتصــاد صناعــي مــرن وتنافســي يقــوده القطــاع الخــاص يســهم فــي
رفــع مؤشــرات االقتصــاد الكلــي ،مــن خــال التوســع فــي الصناعــات الواعــدة
(مثــل :األدويــة ،والمســلتزمات الطبيــة ،والســيارات) ،والصناعــات المرتبطــة
بالنفــط والغــاز (مثــل :صناعــة الكيماويــات المتخصصــة ،والبالســتيك،والمطاط)،
والصناعــات العســكرية ،وخلــق بيئــة تمكينيــة منافســة تتميــز بـــ :توفــر بنيــة تحتية
رائــدة ،وأطــر تشــريعية وتنظيميــة مرنــة وشــفافة ،وثقافــة بحــث وابتــكار تتناســب
مــع متطلبــات المنشــآت الصناعيــة بمختلــف أحجامهــا.

2

حمايــة الصناعــة الوطنيــة مــن اإلغــراق والمنافســة غيــر العادلــة ،ورفــع كفــاءة
المنتجــات المحليــة للمنافســة إقليميــ ًا وعالميــاً ،وهــو مــا يســهم فــي نمــو
القطاعــات الصناعيــة الواعــدة وتعزيــز الصــادرات.

3

تعظيــم القيمــة المضافــة لالقتصــاد ،مــن خــال رفــع نســبة مســاهمة المصنعيــن
المحلييــن فــي المشــتريات الحكوميــة والنفقــات الرأســمالية والتشــغيلية
للشــركات الحكوميــة فــي القطــاع الصناعــي ،وتنميــة رأس المــال البشــري
وتدريــب األيــدي العاملــة ،وجــذب االســتثمارات لتوطيــن الصناعــات فــي المملكــة.

4

توطيــن صناعــات نوعيــة لتحفيــز متانــة االقتصــاد الوطنــي ومرونتــه فــي التعامل
مــع األزمــات والتكيــف مــع المتغيــرات العالميــة ،وكذلــك توطيــن صناعــات يمكــن
للمملكــة تحقيــق الريــادة العالميــة واإلقليميــة فيهــا ،إضافــةً إلــى العمــل علــى
قيــادة التكامــل الصناعــي اإلقليمــي.

5

تطويــر ممكنــات نوعيــة تشــمل :إنشــاء مناطــق صناعيــة واقتصادية خاصــة ،ورفع
جــودة المــدن االقتصاديــة والصناعيــة ،وتحســين األنظمــة والتشــريعات ذات
العالقــة؛ لرفــع التنافســية ،وجــذب مزيــد مــن االســتثمارات اإلقليميــة والدوليــة.

أهدافـنـا
3.2.3
تطوير الصناعات المرتبطة
بالنفط والغاز

3.3.3
توطين الصناعات الواعدة

3.3.4
توطين الصناعات العسكرية

3.1.7
إنشاء مناطق خاصة وإعادة
تأهيل المدن االقتصادية
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أبرز الطموحات
2030
توطين صناعة آالت ومعدات
رائـدة ومنافسة عالمي ًا
توطين  %40من قيمة السوق
في صناعة األدوية ،ورفع
نسبة توطين صناعة األجهزة
والمستلزمات الطبية إلى %15
أن تكون المملكة مركز ًا إقليمي ًا
للصناعات الغذائية ،لتلبية
 %85من الطلب المحلي على
الصناعات الغذائية ،وتعزيز
الطاقة اإلنتاجية لقطاع
االستزراع المائي
الوصول إلى نسبة  %50في
توطين اإلنفاق العسكري
واألمني

أبرز ما تم
تحقيقه
أن تكون صناعة مصادر الطاقة
المتجددة ضمن الصناعات
الرائدة في المملكة

إطـالق بـرنـامـج

“صنع في السعودية”

استثمارات

SR

100

استقطاب استثمارات صناعية بإجمالي 100
مليار ريال عن طريق الهيئة الملكية للجبيل
وينبع ،والهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التنقنية ،والهيئة العامة للصناعات
العسكرية.

مليار

توطين  %70من سلسلة التوريد
المستقبلية للمواد الكيماوية
األساسية والوسيطة وتحديد
أولويات  18مجموعة كيماوية
متخصصة

ترخيص

74
شــركــة

استكمال وإعادة تأهيل
المناطق والمدن االقتصادية
الحالية ،واعتماد  8مناطق
اقتصادية مستهدفة لعام
2025
بناء صناعة بحرية مستدامة
ومنافسة على المستوى
اإلقليمي

تم في عام  2021الترخيص لـ  74شركة ضمن تراخيص
القطاع العسكري ،وقد بلغ إجمالي الشركات المرخصة
 144شركة .ويسهم ذلك في رفع مستوى االستثمار
في قطاع الصناعات العسكرية ،وتعظيم مساهمته في
تحقيق التنوع االقتصادي ،وتحقيق مستهدفات التوطين.

إنشاء

إنشاء

مصنع ًا جاهز ًا

مستودع ًا ذاتي ًا

16 197

تم في عام  2021إنجاز  68مصنع ًا جاهز ًا َو 16
مستودع ًا ذاتياً ،ليكتمل بذلك إنشاء  197مصنع ًا
جاهز ًا َو  16مستودع ًا ذاتياً .ويسهم ذلك في
جذب المزيد من االستثمارات للقطاع الصناعي،
وتسهيل رحلة المستثمر ،وتمكينه من تحقيق
استثماره.

بهــدف إبــراز المنتــج الوطنــي،
وتعزيــز ثقافــة الــوالء تجاهــه،
وتمكينــه مــن المنافســة فــي
األســواق المحليــة والعالميــة.

إصدار

بدء اإلنتاج

ترخيص ًا صناعي ًا

مصنع ًا جديد ًا

820 954
إصدار  954ترخيص ًا صناعي ًا جديداً ،وبدء اإلنتاج لـ 820
مصنع ًا جديد ًا تشكل ما نسبته  %8من إجمالي عدد
المصانع القائمة في المملكة والتي تجاوز  10آالف
مصنعاً ،ويسهم ذلك في توسيع القاعدة اإلنتاجية
الصناعية في المملكة.
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الخدمات
اللوجستية

وصـول
وتـرابــط ..
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قطاع
الخدمات اللوجستية

“

صالح بن ناصر الجاسر
وزير النقل والخدمات اللوجستية
نائب رئيس لجنة البرنامج

“

معالي المهندس

ســتعمل منظومــة النقــل والخدمــات
اللوجســتية وفــق منهجيــة متماســكة،
أساســها توســيع الشــراكة مــع القطــاع
الخــاص ،وتطبيــق أعلــى الممارســات فــي
البنــى التحتيــة ،وتمكيــن نمــو
اســتخدام ُ
األعمــال ،وتوســيع االســتثمارات ،وتعزيــز
جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــاء
والمســتفيدين

تستهدف توجهات قطاع الخدمات اللوجستية
تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خالل:

يعمــل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية -مــن خــال الجهــات
التنفيذيــة بقطــاع الخدمــات اللوجســتية -علــى
تحويــل المملكــة إلــى منصــة لوجســتية عالميــة،
عبــر اســتغالل موقعهــا المتميــز الــذي يربــط
بيــن القــارات الثــاث (آســيا ،وأوروبــا ،وأفريقيــا)،
وذلــك مــن خــال االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة
الصلبــة فــي المملكــة ،حيــث ترتبــط المطــارات
فــي المملكــة -التــي بلغــت  28مطــاراً -مــع
بعضهــا البعــض بشــبكة طــرق متكاملــة يجــاوز
طولهــا  73ألــف كــم ،احتلــت علــى إثرهــا المملكــة
المرتبــة األولــى عالميــ ًا فــي الربــط البــري.
ويتكامــل ذلــك مــع  10موانــئ موزعــة علــى
الســواحل الســعودية ،وســكك حديديــة تربــط
بيــن أهــم المناطــق التجاريــة والحيويــة فــي
المملكــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــري العمــل
بوتيــرة متســارعة لتطويــر أنمــاط النقــل القائمــة،
واســتحداث وتبنــي تقنيــات حديثــة للنقــل؛ ســعي ًا
لمواكبــة التغيــرات ،ومنافســة الــدول المتقدمــة
فــي هــذا المجــال ،بمــا يســهم فــي تحقيــق
طموحــات رؤيــة المملكــة .2030

1

تعزيــز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية مركــز ًا لوجســتي ًا عالميــاً ،حيــث
تتمتــع المملكــة بموقــع جغرافــي اســتراتيجي مميــز يتوســط خطــوط التجارة،
ويربــط  3قــارات (آســيا ،وأوروبــا ،وأفريقيــا).

2

تحســين التكامــل مــع أنمــاط النقــل ،عبــر تعزيــز الروابــط بيــن النقــل البحــري
والجــوي والطــرق والســكك الحديديــة ،ممــا يســهم فــي تحســين خدمــات
البضائــع والشــحن.

3

تحسين إجراءات وتشريعات تراخيص الخدمات اللوجستية.

4

توفيــر تكلفــة أقــل لنقــل وتخزيــن البضائــع الســعودية المنشــأ مــن خــال
الخدمــات اللوجســتية المتقدمــة ،وهــو مــا يشــجع مبــادرات الصناعــة المحليــة،
ويســهم فــي جــذب مســتثمرين صناعييــن جــدد لالســتفادة مــن هــذه المزايــا.

5

ـدم ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر أداء الخدمــات اللوجســتية مــن المرتبــة 55
تقـ ُ
إلــى المراتــب العشــر األولــى ،وضمــان ريادتهــا إقليميـاً.

6

االســتثمار فــي التقنيــات الذكيــة (مثــل :األتمتــة عبــر الموانــئ والبنيــة
التحتيــة اللوجســتية)؛ لتســريع وتســهيل ورفــع كفــاءة التشــغيل.

7

تحســين الربــط مــع دول الجــوار ،ممــا يســهم فــي زيــادة جاذبيــة الســوق
الســعودية للمســتثمرين األفــراد ،ويســهل التنقــل ونقــل البضائــع.

أهدافـنـا
3.5.1
إنشاء وتحسين أداء
المراكز اللوجستية

3.5.2
تحسين الربط المحلي
واإلقليمي والدولي
لشبكات التجارة والنقل
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أبرز الطموحات
2030
 40+مليون حاوية قياسية

حجم البضائع المتناولة
عبر موانئ المملكة

 330مليون مسافر

عدد الركاب عبر مطارات المملكة

ضمن أعلى  10دول

ترتيب المملكة في
مؤشر األداء اللوجستي

رفع الترابط

بين المملكة والعالم

وخفض تكلفة

نقل البضائع والركاب؛ الستيعاب
حجم البضائع المتناولة وعدد الركاب

أبرز ما تم
تحقيقه
إطالق

إنشاء

إطالق

الحزمة األولى

االستراتيجية الوطنية
للنقل والخدمات
اللوجستية

وكالة
الخدمات
اللوجستية

الرخصة
اللوجستية
الموحدة

رخصة لشركات
دولية ومحلية

ميناء المملكة

األول
عالمي ًا

32

موانئ المملكة األكثر كفاءة عالمي ًا

من بين  370ميناء حول العالم حقق ميناء الملك عبدالله المرتبة األولى،
وحقق ميناء جدة اإلسالمي المرتبة الثامنة متقدما  55مركزاً ،وحقق ميناء
الملك عبدالعزيز المرتبة  14عالمي ًا متقدما  88مركزاً ،وذلك في مؤشر أداء
موانئ الحاويات عالمي ًا لعام 2021م والصادر من البنك الدولي ومؤسسة
.S&P GLOBAL

تصنيف 4

ضمن أفضل

مطارات
سعودية

100

سجلت المملكة تقدم ًا في مؤشر اتصال شبكة
المالحة البحرية مع خطوط المالحة العالمية،
وذلك ضمن تقرير “ .”UNCTAD

مطار دولي ًا

ضمن أفضل

10

مطارات في الشرق األوسط

70.097

نــــقــــطــــــة

كمتوسط
لـــعــــــام 2021

فوز

المملكة بعضوية مجلس
المنظمة البحرية الدولية
لعامي 2023-2022
َ
إطالق

األكاديمية
اللوجستية
وتدريب

300
مـتدرب ًا
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الثورة
الصناعية
الرابعة

صـنـاعــة
الـمسـتقـبــل ..
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الثورة الصناعية
الرابعة

“

عبدالله بن عامر السواحة
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
عضو لجنة البرنامج

“

معالي المهندس

ســتكون الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي
نشــهدها اليــوم ممكنــ ًا أساســي ًا فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030وهــو مــا
يتطلــب مــن الجميــع صياغــة نمــاذج عمــل
وآليــات تنفيــذ جديــدة تحتكــم لقواعــد
التنافســية العالميــة الجديــدة المبنيــة
علــى االنتقــال مــن التركيــز علــى األصــول
والخبــرات إلــى االعتمــاد الكلــي علــى
الوقــود الجديــد المتمثــل فــي البيانــات
والــذكاء االصطناعــي ،وبنــاء المحــرك
الجديــد :الشــباب والريــادة

تستهدف توجهات الثورة الصناعية
الرابعة التركيز على هذا المحور من خالل:
الثــورة الصناعيــة الرابعــة هــي تحــول فــي
سياســات ومنهجيــات العمــل ،بالتكامــل بيــن
التقنيــات المتقدمــة ،والتحــول إلــى مصانــع
ذكية ،ومناجم المســتقبل ،وشــبكات الكهرباء
الذكيــة ،وسالســل األعمــال اللوجســتية؛
لزيــادة اإلنتاجيــة والتنافســية .وتضــم الثــورة
الصناعيــة الرابعــة مجموعــة واســعة مــن
التطبيقــات التقنيــة (مثــل :الروبوتــات ،والذكاء
االصطناعــي ،وتكنولوجيــا النانــو ،والحوســبة
الكموميــة ،والتكنولوجيــا الحيويــة ،وإنترنــت
األشــياء ،والطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،والمركبــات
ذاتيــة القيــادة) .وتهــدف رؤيــة المملكــة
 2030مــن خــال برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية إلــى تعظيــم
االســتفادة مــن هــذه التقنيــات؛ لخلــق مزايــا
تنافســية ،وتمكيــن قطاعــات البرنامــج األربعــة.

1

األطــر القانونيــة الالزمــة
تهيئــة البيئــة التشــريعية ،عبــر َو ْضــع ُ
لتوســعة نطــاق تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة بمــا
يتــواءم مــع تنميــة قطاعــات البرنامــج.

2

تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــات االتصــاالت والرقمنــة ،كمم ّكــن
رئيــس لنمــو وانتشــار تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي
مختلــف المجــاالت.

3

تطويــر المنظومــة البيئيــة لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
والتوســع بسالســل القيمــة الحاليــة وتطويــر سالســل جديدة.

هدفنا
3.3.2
تنمية االقتصاد الرقمي لــ
(تمكين الثورة الصناعية الرابعة)
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أبرز الطموحات
2030
AI

69

دولـة رائـدة في تب ّنـي وابتكـار
الـتقنيــات المتقدمـة

أبرز ما تم تحقيقه

إطالق المرحلة التجريبية لمركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

زيادة كفاءة اإلنتاج والتنافسية،
وتعزيز االستدامة

تفعيل  5مراكز قدرات وطنية
لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

الـــــصـــنـــــــــاعـــــيــــــــة
الــــــــثــــــــــــانــــــــيـــــــــــة
الرياض

تهيئة مركز القدرات للثورة الصناعية
الرابعة التابع لمدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية في
المدينة الصناعية الثانية بالرياض.

تدريب

450+
موظف ًا

إطالق مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى
االقتصادي العالمي ( ،)WEFوهو مركز فكر تنفيذي يسعى لتعزيز
تطوير وتطبيق التقنيات الناشئة لصالح المجتمع السعودي.

تقييم

45
مصنع ًا

تم االنتهاء من تقييم  45مصنع ًا
في المدن الصناعية التابعة للهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية (مدن) ،وتسليم خطط التحول
للثورة الصناعية الرابعة.

مشاركة

تـــم تدريـــب مـــا يزيـــد علـــى
 450موظفـــ ًا علـــى مفاهيـــم
وتطبيقـــات الثـــورة الصناعيـــة
ا لرا بعـــة .

100
شـــركـــة

تمت إقامة حملة لرفع مستوى
الوعي بالثورة الصناعية الرابعة،
شاركت فيها  100شركة.
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الـــمـــحــــتـــــوى

المحلي

تمكين
وإبــــراز ..
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المحتـوى
الـمــحــلـــي

“

التوجهــات الصناعيــة فــي المملكــة
تركِّــز علــى تنميــة المحتــوى المحلــي
فــي جميــع القطاعــات ،وتبنــي
تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
التــي ستســهم بشــكل كبيــر فــي
زيــادة اإلنتاجيــة للمصانــع المحليــة،
وخلــق الفــرص الوظيفيــة النوعيــة
للمو ا طنيــن

بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
رئيس لجنة البرنامج

“

معالي األستاذ

تستهدف توجهات المحتوى المحلي
التركيز على هذا المحور من خالل:

تتطلــب رؤيــة المملكــة  2030إحــداث تحــول
اقتصــادي فيمــا يتعلــق بالمحتــوى المحلــي،
ولذلــك تــم تأســيس هيئــة المحتــوى المحلي
والمشــتريات الحكوميــة ،لتتولــى الهيئــة
قيــادة مســيرة التحــول فــي هــذا المجــال.
وقــد قامــت الهيئــة بســن وتفعيــل العديــد
مــن األنظمــة والتشــريعات التــي مــن شــأنها
تعظيــم الفائــدة االقتصاديــة مــن اإلنفــاق
المحلــي فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص
وكذلــك تعظيــم الفائــدة مــن حجــم الســوق
المحلــي.

1

زيــادة نســبة المحتــوى المحلــي فــي االقتصــاد الوطنــي مــن خــال
وضــع مســتهدفات وطنيــة علــى كافــة المســتويات؛ وتفعيــل آليــات
تفضيــل المحتــوى المحلــي فــي نظــام المنافســات والمشــتريات
الحكوميــة.

2

تعظيــم حصــة الشــركات المص ّنعــة ومقدمــي الخدمــات المحليــة
فــي المشــتريات والنفقــات الرأســمالية والتشــغيلية.

3

زيــادة نســبة التصنيــع والخدمــات وتوظيــف وتدريــب رأس المــال
البشــري مــن خــال االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة المباشــرة
وتوطيــن التقنيــات النوعيــة الناشــئة والجديــدة والتقنيــات المرتبطــة
بمتانــة االقتصــاد الصناعــي.

أهدافـنـا
3.2.1
رفع نسبة المحتوى
المحلي في قطاع
النفط والغاز

3.3.7
رفع نسبة المحتوى
المحلي في القطاعات
غير النفطية
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أبرز ما تم
تحقيقه

أبرز الطموحات
2030

%
75
محتوى
مـــحـلــي
SR

1,747
مليار ريال
في القطاعات

غير النفطية

تعظيــم القيمــة المضافــة لالقتصــاد
الوطنــي مــن خــال زيــادة نســبة
المحتــوى المحلــي فــي قطــاع النفــط
والغــاز لتصــل إلــى  %75بحلــول عــام
 ،2030وذلــك عــن طريــق رفــع نســبة
مســاهمة المصنعيــن ومقدمــي
الخدمــات المحلييــن فــي المشــتريات
والنفقــات الرأســمالية والتشــغيلية
للشــركات العاملــة فــي القطــاع،
وتنميــة رأس المــال البشــري ،وجــذب
االســتثمارات لتوطيــن صناعــات القطــاع.

رفــع القــدرات المحليــة لتحقيــق أعلــى
مســاهمة فــي عنصــر المحتــوى
المحلــي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة
لتصــل إلــى  1,747مليــار ريــال بحلــول
عــام  ،2030إســهام ًا فــي الوصــول
إلــى اقتصــاد مزدهــر ومســتدام.

5

قوائم إلزامية
تضمنت

319+

تطبيق آليتي وزن
المحتوى المحلي
والحد األدنى
للمحتوى المحلي

8

SR

8.5

مليار
األثر المتوقع

بأثر يزيد
على

33

مـليار ريـال

قــطــاعــات
الوصول إلى  5قوائم إلزامية
للمنتجات الوطنية ،تم تضمينها

تم تضمين آليتي وزن المحتوى المحلي والحد

أكثر من  319منتجاً ،ويصل أثرها

األدنى للمحتوى المحلي في  607منافسة

المتوقع على المحتوى المحلي

حكومية بلغت قيمتها اإلجمالية  93مليار ريال،

الصناعي  8.5مليار ريال.

بأثر يجاوز  33مليار ريال.

منتج ًا

تضمين

بأثر يزيد على

500 208+
منتج ًا وطني ًا في آلية
التفضيل السعري

توقيع

5

اتفاقيات
لتوطين الصناعة
ونقل المعرفة

مليون ريال

تـــم تضميـــن منتجـــات وطنيـــة فـــي
آلية التفضيل الســـعري يزيد عددها
علـــى ( ،208وتشـــمل قطاعـــا ٍ
ت مـــن
ضمنها :التشـــييد والبنـــاء ،والرعاية
الصحيـــة) ،بأثـــر يجـــاوز  500مليـــون
ريال ،وقد جاوزت قيمة المنافســـات
الحكوميـــة التي تنطبـــق عليها آلية
التفضيـــل الســـعري  21مليـــار ريال.

الوصول إلى

%83

تم الوصول إلى  33ألف منافسة تنطبق عليها
متطلبات المحتوى المحلي بنسبة  %83من
إجمالي المنافسات الحكومية ،كما تم إصدار

من المنافسات الحكومية  545شهادة محتوى محلي مدققة لشركات
القطاع الخاص.
تنطبق عليها متطلبات
المحتوى المحلي

تم توقيع  5اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية

تطبيق آليات وزن المحتوى

الطبية ونقل معرفتها ،وذلك بهدف رفع مساهمة

%35 %53

المحتوى المحلي ،ودعم الصناعات الواعدة ،وتحقيق
االكتفاء الذاتي.

مــن الـمــنــافســات الــحــكـومـــيــة
على الخدمات
االستشارية

على خدمات
تقنية المعلومات

توسيع آلية وزن المحتوى المحلي
في التقييم المالي لتشمل %53
من إجمالي اإلنفاق الحكومي على
الخدمات االستشارية اإلدارية و%35
من إجمالي اإلنفاق الحكومي على
خدمات تقنية المعلومات.
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تمكــن البرنامــج منــذ إطالقــه مــن رفــع مســتوى التكامــل بيــن قطاعاتــه األربعة

أبرز اإلنجازات

ومحــوري تركيــزه
(الطاقــة ،والتعديــن ،والصناعــة ،والخدمــات اللوجســتية)
َ
(الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والمحتــوى المحلــي) عبــر العمــل مــع أكثــر مــن
 40جهــة تنفيذيــة ،وذلك بهدف جــذب المزيــد مــن االســتثمارات ،وتطويــر
البنيــة التحتيــة ،وتحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد ،وتحســين األنظمــة
والتشــريعات ،وتوفير أفضــل الســبل للوصــول إلــى األســواق المحليــة
والعالمية.
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أبرز اإلنجازات

جذب االستثمارات
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استثمار

87

أبرز اإلنجازات /

أبرز اإلنجازات /

مليار ريال

في الهيئة الملكية للجبيل
ٍ
أراض
وينبع عبر تخصيص
صناعية

جذب االستثمارات

جذب االستثمارات
استثمار

7

استثمار

3.6
مليار ريال

مليار ريال
توقيع اتفاقيات شراء الطاقة
لـمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة
رأسمالية تجاوز  7مليار ريال

وضع حجر األساس
ألعمال اإلنشاءات
لمحطة فيوليا
للمرافق المركزية

الجبيل

رأس الخير
القريات

المنطقة
الشرقية

سدير

استثمار

87
مليار ريال

استثمار

5

مليار ريال

استثمار

7

مليار ريال

الرياض

استثمار

استثمار

7

1.1

ينبع
رابغ
الشعيبية

مليار ريال
تدشين مشاريع مشتركة لتوطين
صناعات عسكرية

مليار ريال

جدة

جازان

محطة
“ســــــال”
توسعة محطة “سال” بمطار الملك عبدالعزيز
الدولي

استثمار

استثمار

370
مليون ريال

توقيع عقود استثمارية بقيمة  370مليون ريال بميناءي جازان
ورأس الخير ،بغرض إنشاء صوامع لتخزين الحبوب

500
مليون ريال

وإنشاء أكبر منطقة لوجستية
في ميناء جدة اإلسالمي

استثمار

5

مليار ريال
جذب أكثر من  350استثمار ًا جديد ًا في
المدن الصناعية التابعة للهيئة

اســـتقطاب اســـتثمارات صناعيـــة بأكثـــر مـــن 40
اســـتثماراً ،بقيمـــة إجمالية تصل إلـــى  87مليار ريال،
ومنهـــا:
•وضع حجر األســـاس ألعمال اإلنشـــاءات لمحطة
فيوليـــا للمرافـــق المركزيـــة لمعالجـــة وتقييم
النفايـــات في مجمع “بالســـكيم” فـــي الجبيل.2
•قيـــام شـــركة “ ”EV METALS GROUPبالعمـــل
علـــى تطويـــر مصنـــع بطاريـــات الليثيـــوم فـــي
مدينـــة ينبـــع الصناعية.

جـــذب أكثـــر مـــن  350اســـتثمار ًا جديـــد ًا فـــي مـــدن
الهيئـــة الســـعودية للمـــدن الصناعيـــة ومناطـــق
التقنيـــة (مـــدن) ،بقيمـــة إجمالية تصل إلـــى  5مليار
ريـــال خالل عـــام  ،2021وذلك ضمن جهـــود المملكة
لتطويـــر قطاعـــي الصناعـــة والخدمات اللوجســـتية
وتعظيـــم مســـاهمتهما فـــي تحقيـــق التنـــوع
االقتصـــادي.

توقيع اتفاقيات شـــراء الطاقة لمشروعات الطاقة
المتجـــددة في مختلف مناطـــق المملكة والتي تم
مـــن خاللها إنشـــاء عدة شـــركات ســـعودية للطاقة
المتجددة.
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أبرز اإلنجازات /

أبرز اإلنجازات /

جذب االستثمارات

جذب االستثمارات

استثمار

1.1
مليار ريال

جذب اســـتثمارات باســـتقطاب  12مســـتثمر بإجمالي
اســـتثمارات جديـــدة بقيمـــة  1.1مليـــار ريـــال خـــال
عـــام  2021فـــي المـــدن االقتصاديـــة الراميـــة
لتحفيـــز االســـتثمار ورفع تنافســـية قطـــاع الصناعة
والخدمــــــــات اللوجســـتية.

استثمار

870
مليون ريال

استثمار

استثمار

2.4

74 7

مليار ريال

إنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة
“ميرسك” في الشرق األوسط بميناء جدة
اإلسالمي بقيمة استثمارات بلغت  500مليون ريال.

استقطاب استثمارات بقيمة  2.4مليار ريال ،وتوقيع
عدة عقود استثمارية بمطار الملك عبدالعزيز
الدولي (منها :إنشاء منطقة خدمات الطرود
السريعة ،وتقديم خدمة مناولة الشحن الجوي،

تم توقيع عقود استثمارية بقيمة  370مليون ريال
بميناءي جازان ورأس الخير ،بغرض إنشاء صوامع
لتخزين الحبوب.

وتوسعة محطة “سال”).

ترخيص

مليار ريال

ترخيص شركة ضمن تراخيص القطاع العسكري

تم ترخيص  74شركة ضمن تراخيص القطاع العسكري ،مما أسهم في:
•البدء بمشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة “فيجياك
(دسر) ،بهدف بناء
أيرو” الفرنسية والشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية ُ
منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات.
•توطين صناعة الطائرة بدون طيار” حارس األجواء” بقيادة الشركة السعودية للصناعات
العسكرية.
•تدشين مشاريع مشتركة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة إل ثري
هاريس االمريكية الرائدة في أنظمة االتصاالت المتقدمة وأجهزة االستشعار.
•توقيع أول اتفاقية تعاون مشترك سعودية – إماراتية بين الشركة السعودية للصناعات
العسكرية وشركة نمر اإلماراتية إلنتاج عربات “جيس”.

استثمار

3.6
مليار ريال

جذب استثمارات بقيمة  3.6مليار ريال في مدينة
الملك سلمان للطاقة (سبارك) ،من خالل تخصيص
ٍ
أراض متطورة ،وتقديم خدمات لوجستية وبرامج
تدريبية متخصصة في الصناعة ،بما يساهم في
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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جذب االستثمارات
طلبات ائتمانية

10
مليارات ريال

اعتمــد بنــك التصديــر واالســتيراد الســعودي طلبــات
ائتمانيــة بقيمــة تجــاوزت  10مليــارات ريــال فــي عــام
 ،2021وقــد بلــغ عــدد طلبــات االئتمــان المعتمــدة 125
طلبـ ًا منــذ تأســيس البنــك.

اتفاقيات مع مصارف

118.5
مليون ريال

وقَّ ع بنك االستيراد والتصدير اتفاقيات مع عدد من
المصارف بقيمة تقدر بنحو  118.5مليون دوالر ،وقد
تضمنت وثيقة تأمين تعزيز االعتمادات المستندية مع
أحد البنوك المحلية بقيمة  63.5مليون دوالر ،واتفاقيات
خطوط ائتمان مع بنك أردني وآخر عراقي بقيمة
 55مليون دوالر لدعم مستوردي السلع والخدمات
والمنتجات السعودية في السوقين األردني والعراقي.

صرف قروض

10
مليارات ريال

صرف قروض تمويلية بقيمة  10مليارات ريال
ْ
خالل عام  ،2021منها  2مليار ريال قروض مقدمة
للمنشآت العاملة في قطاع التعدين.
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تطـويــر البنـيــــة التحتية

تدشين واحة مدن
بالقصيم بمساحة

706

تمديد خطوط

12

األلياف البصرية بطول

آالف م²

تدشين واحة «مدن» بالقصيم ،التي تقع
على مساحة  706آالف م ،²والتي تمت
تهيئتها لدعم االستثمارات النسائية بالقطاع
الصناعي.

كــم

اكتمال تمديد خطوط األلياف البصرية بطول
 12كم ،بهدف خدمة مرافق الهيئة الملكية
في مدينة جازان للصناعات األساسية
والتحويلية.

تركيب واستبدال

اكتمال تقييم

63

مصنع ًا

تم تقييم  45مصنع ًا في المدن الصناعية
التابعة لـ“مدن” وتسليم خطط تحولها للثورة
الصناعية الرابعة ،ليصبح مجموع المصانع التي
تم تقييمها  63مصنعاً ،مما يساهم في:
ارتفاع األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب
واالستهالك ( )EBITDAبنسب تتـــــــــــــــــراوح
بين  ،%40-10ورضا المصانع بنسبة  %87عن
توصيات التقييم وخطط التحول الرقمي
وتوافقها مع احتياجات المصانع.

10

اكتمال إنشاء

ماليين عداد

اكتمال مشروع العدادات الكهربائية الذكية
بتركيب واستبدال  10ماليين عداد في
المملكة %40 ،منها مصنعة محلياً ،مما
يسهم في تحقيق التحول الرقمي للشبكة
الكهربائية وزيادة موثوقيتها.

197

مصنع ًا جاهز ًا

إنجاز  68مصنع ًا جاهز ًا ليصبح عدد المصانع الجاهزة التي اكتمل إنشاؤها
 197مصنع ًا جاهزاً ،وكذلك إنجاز  16مستودع ًا ذاتياً ،علم ًا بأن اإلجمالي
المستهدف إنجازه يبلغ  416مصنع ًا جاهز ًا َو  64مستودع ًا ذاتياً ،بهدف
جذب المزيد من االستثمارات بالقطاع الصناعي ،وتسهيل رحلة المستثمر
وتمكينه من تحقيق استثماره.
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صنع في السعودية
إطالق برنامج “صنع في السعودية”
بهدف إبراز المنتج الوطني ،وتعزيز ثقافة
الوالء تجاهه ،وتمكينه من المنافسة في
األسواق المحلية والعالمية.

5

تطبيق متطلبات
المحتوى المحلي على

قوائم إلزامية
بأثر يصل إلى

8.5

مليار ريال

إطـــاق  5قوائـــم إلزاميـــة (تشـــمل :األغذيـــة
والمنتجات الزراعية ،واألعمال الفنية ،واألدوية
والمســـتحضرات الطبية ،والمســـتلزمات الطبية،
والتشـــييد والبنـــاء) ،وتغطي هـــذه القوائم ما
يجـــاوز  319منتجـــاً ،ويصـــل األثـــر المتوقـــع على
المحتـــوى المحلـــي الصناعـــي نتيجـــة هـــذه
القوائـــم اإللزاميـــة  8.5مليـــار ريـــال.

%53

توطين منتجات األدوية
والمستحضرات الطبية وتشمل
من إجمالي
اإلنفاق الحكومي
على الخدمات
االستشارية اإلدارية

%35

من إجمالي
اإلنفاق الحكومي
على خدمات
تقنية المعلومات

توسيع آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي لتشمل  %53من
إجمالي اإلنفاق الحكومي على الخدمات االستشارية اإلدارية َو  %35من
إجمالي اإلنفاق الحكومي على خدمات تقنية المعلومات ،بهدف رفع
مساهمة المحتوى المحلي وتمكينة من المنافسة.

103

منتجات

إطالق النسخة الثانية المحدثة من
القائمة اإللزامية لمنتجات األدوية
والمستحضرات الطبية تشمل 103
منتج ًا ومستحضر ًا دوائياً ،بهدف
رفع مساهمة المحتوى المحلي
وتمكينة من المنافسة في قطاع
الصناعات الواعدة.

إطالق مركز الثورة الصناعية الرابعة
بالتعاون مع المنتدى االقتصادي العالمي

إطالق الرخصة اللوجستية الموحدة،
وتسليم الحزمة األولى من الرخص لـ

WEF

32

إطـــاق مركـــز الثـــورة الصناعيـــة الرابعة
ليكـــون منصـــة متعـــددة األطـــراف تجمع
بيـــن القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة
حـــول العالـــم لتعزيـــز تطويـــر أطـــر
سياســـات وحوكمة تدعم تقنيات الثورة
الصناعيـــة الرابعـــة في المملكـــة ،وهو
نتـــاج تعـــاون بيـــن المنتـــدى االقتصادي
العالمـــي ومدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز
للعلـــوم والتقنيـــة.

إطـــاق الرخصـــة اللوجســـتية
الموحـــدة ،وتســـليم الحزمـــة
األولـــى مـــن الرخـــص لـ  32شـــركة
دوليـــة ومحليـــة رائـــدة وذلـــك
لتســـريع األعمال وتطبيق أفضل
الممارســـات العالميـــة فـــي
صناعـــة الخدمـــات اللوجســـتية.

شركة دولية
ومحلية رائدة

اعتماد الالئحة
المنظمة لنشاط
وسيط الشحن
اعتماد الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن،
والتي تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع
بالشاحنات ،ورفع الكفاءة المهنية للسائقين
ومدراء التشغيل ،ورفع الكفاءة التشغيلية
للشاحنات ،ورفع مستوى السالمة على الطرق،
والحفاظ على البيئة ،وتعزيز مستوى تنافسية
القطاع لتقديم أفضل الخدمات ،وتنظيم العالقة
التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
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اعتماد الئحة النقل
الخفيف للبضائع على الطرق

تطوير آلية تنظيم
دخول الشاحنات للمدن

دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في
الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)

إطالق منتج تمويل
سالسل اإلمداد

تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل
الخفيف التي ال يتجاوز وزنها اإلجمالي  3500كيلوجرام ،مما يساهم في
رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطها ،ودعم الحركة اللوجستية
وسالسل التوريد ،والحفاظ على البيئة ،ورفع مستوى السالمة والخدمات
المقدمة للمستفيدين ،وتنظيم العالقة بين كافة أطراف عملية النقل.

تمكن هذه اآللية الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح
في أوقات المنع والذروة واالزدحام المروري للطرق الرئيسية بالمدن ،مما يسهم في تقليل
فترات االنتظار الطويلة للسائقين ،وتطوير الجوانب التشغيلية ،وتقليل التكاليف ،وتسريع
عمليات الشحن في مدن ومناطق المملكة ،ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة
اللوجستية ،وتوفير التقارير والبيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع ،والعمل على
تحقيق النمو االقتصادي المستهدف ،وتقليل الخسائر المالية للناقلين.

وهي خطوة مهمة في مجال تخصيص بعض أعمال قطاع النقل ،مما يرفع
الكفاءة والمرونة ،ويعزز من فاعلية الخدمات ،ويحقق االستثمار األمثل
للموارد ،ويساهم في الربط السككي بين مناطق المملكة ودول الجوار.

إطالق منتج تمويل سالسل اإلمداد
بالشراكة مع بنك ساب؛ لتمكين
القطاع الخاص من االستثمار في
مجال تطوير سالسل اإلمداد،
وزيادة االستثمارات في القطاعات
المستهدفة.

96

التقرير السنوي

97

2021

أبرز اإلنجازات /

تحسيـن األنظـمة والتشريعــات

تضمين

208+

بأثر يزيد على

منتج ًا وطني ًا في
آلية التفضيل
السعري

500

مليون ريال

تضميـــن منتجـــات وطنية في آلية التفضيل الســـعري يجاوز
عددهـــا  ،208تشـــمل عـــدة قطاعـــات (من ضمنها :التشـــييد
والبنـــاء ،والرعايـــة الصحيـــة ،والصناعة ،والطاقـــة) بأثر يزيد
علـــى  500مليـــون ريـــال ،بهدف رفـــع مســـاهمة المحتوى
المحلـــي ،وتمكيـــن المنتـــج الوطنـــي فـــي المنافســـات
والمشـــتريات الحكوميـــة ،وقـــد جـــاوزت قيمة المنافســـات
الحكوميـــة التـــي تنطبق عليهـــا آلية التفضيل الســـعري 21
مليـــار ريال.

تضمين آليتي وزن
المحتوى المحلي
والحد األدنى
للمحتوى المحلي
في  607منافسة
حكومية

بأثر يزيد على

33

الوصول إلى

مليار ريال

تضمين آليتي وزن المحتوى المحلي
والحد األدنى للمحتوى المحلي في
 607منافسة حكومية بلغت قيمتها
اإلجمالية  93مليار ريال ،بأثر يجاوز 33
مليار ريال على المحتوى المحلي.

800+

شهادة
محتوى محلي
تم إصدارها

إصدار ما يجاوز  545شهادة للمحتوى
المحلي للقطاع الخاص خالل عام
 ،2021وجاوز عدد الشهادات منذ
تفعيل نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية الجديد  800شهادة.

إصدار

إصدار وتجديد

فصل الشــــركة
السعـــــــــــودية
لشراء الطاقة

775

بجهود مـــن اللجنـــة الوزارية إلعادة
هيكلـــة قطـــاع الكهربـــاء والشـــركة
الســـعودية للكهربـــاء تـــم فصـــل
الشـــركة الســـعودية لشـــراء الطاقة
(المشـــتري الرئيـــس) عـــن الشـــركة
الســـعودية للكهربـــاء؛ لضمـــان
تســـهيل العمليات التجارية ألصحاب
المصلحـــة ،وتشـــجيع االســـتثمارات
الخاصـــة ،بمـــا يحقـــق االســـتدامة
المالية ،ويرفع الكفاءة والحيادية،
ويجنـــب تضـــارب المصالـــح.
ُ

إطـــاق العمـــل بنظـــام االســـتثمار
التعدينـــي الجديـــد ،وقـــد تـــم إصـــدار
وتجديـــد  32رخصـــة اســـتطالعَ ،و 164
رخصـــة ،استكشـــاف َو  579رخصة محاجر
مـــواد ،وذلـــك بنهايـــة عـــام  ،2021مما
يســـهم فـــي زيـــادة اإليـــرادات غيـــر
النفطيـــة ،وتنويـــع مصـــادر الدخـــل.

رخصة وفق ًا لنظام
االستثمار التعديني
الجديد

954

ترخيص َا
صناعي ًا جديد ًا

إصـــدار  954ترخيص ًا صناعيـــ ًا جديد ًا وبدء
اإلنتاج في  820مصنع ًا جديد ًا تشكل ما
نســـبته  %8مـــن إجمالي عـــدد المصانع
القائمـــة فـــي المملكـــة والمقـــدرة بــــ
 10,293مصنعـــاً ،ممـــا يســـاهم فـــي
توســـيع القاعـــدة االنتاجيـــة الصناعيـــة
فـــي المملكة.

تطبيق برنامج
المراقبة والمتابعة
تطبيـــق برنامـــج المراقبـــة والمتابعـــة
لتطبيقـــات ضوابط األمـــن الحيوي في
مشـــاريع االســـتزراع المائـــي بمناطـــق
المملكـــة؛ للمحافظـــة علـــى اســـتدامة
عمـــل المشـــاريع والحـــد مـــن مخاطـــر
اإلصابـــة باألمـــراض الخطيـــرة -خصوصـــ ًا
األمـــراض الفيروســـية والتـــي تشـــكل
تحديـــ ًا كبيـــر ًا أمـــام مشـــاريع االســـتزراع
المائـــي ،-وذلـــك مـــن خـــال تطبيـــق
بروتوكـــول األمن الحيـــوي ،مما يضمن
تطبيـــق أفضـــل الممارســـات ،وجـــودة
اإلنتـــاج بقطـــاع االســـتزراع بالمملكـــة.

إطالق خدمة إصدار رخص
استخدام المنتجات البترولية

إطالق خدمة إصدار رخص
استخدام المنتجات البترولية؛
لتمكين مستخدمي المنتجات
البترولية في القطاع الخاص،
وهي جزء من مبادرة إقرار
وتنفيذ نظام المتاجرة في
المنتجات البترولية.
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اكتمال التشغيل التجاري
لمشروع سكاكا للطاقة
الشمسية

االستغالل
األمثل للموارد

300

3000

ميجاواط
توقيع عقود إلنشاء خط ربط
كهربائي بين المملكة ومصر

ميجاواط

اكتمال التشغيل
التجريبي لمشروع
دومة الجندل

400

سكاكا

ميجاواط
دومة
الجندل

المنطقة الحدودية
بين المملكة ومصر

رابغ
جدة

الدرع العربي
الشعيبة

تخصيص أرضين بمساحة

12

مليون م

2

لمشاريع الطاقة المتجددة
في جدة ورابغ

بدء أعمال برنامج المسح الجيولوجي

حقق مشروع الشعيبة للطاقة
الشمسية أقل تكلفة شراء في
العالم بقيمة

1.04

سنت أمريكي لكل
كيلوواط /ساعة

اكتمال التشغيل التجاري لمشروع سكاكا للطاقة
الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تبلغ

استفادة

125

ألف مواطن من
أجهزة التكييف عالية
الكفاءة

استفاد ما يقارب  125ألف مواطن من  295ألف جهاز
تكييف عالي الكفاءة ضمن أجهزة التكييف المصنعة
محلي ًا حول مناطق المملكة ،والمساهمة في تحفيز
ودعم الصناعة المحلية ،وتحقيق وفر يقدر بنحو 245
ألف برميل نفط مكافئ سنوياً ،باإلضافة إلى الحد
من االنبعاثات الناتجة من ثاني أكسيد الكربون بما
يقارب  78ألف طن سنوياً ،وقد حصلت مبادرة أجهزة
التكييف عالية الكفاءة على جائزة المركز األول في
مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة المقدمة من
أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء المنبثقة
عن القطاع االقتصادي باألمانة العامة لجامعة الدول
العربية ،كأفضل آليات التمويل المقدمة لعام 2021
على مستوى الدول العربية.

300

ميجاواط
لمشروع
سكاكا

اكتمــــــــــــــــال التشـــغيل التجـــاري
لمشـــــــــــــــــــــروع ســـكاكا للطاقـــة
الشمســـية الكهروضوئية بســـعة
إجماليـــة تبلـــغ  300ميجـــاواط،
والـــذي تهـــدف المملكـــة مـــن
خاللـــه إلـــى زيـــادة مســـاهمة
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة فـــي
مزيـــج الطاقـــة إلنتـــاج الكهربـــاء
بحوالـــي  %50بحلـــول عام .2030

بلغت العائدات المحققه للعام  2021أكثر من

727

مليون
ريال

حقق قطاع التعدين في المملكة
اإليرادات األعلى في تاريخه على
إثر اإلصالحات والتطور المتسارع
الذي يشهده القطاع حيث بلغت
العائدات المحققة للعام 2021
ً
ريال بزيادة
أكثر من  727مليون
قدرها  27%عن العوائد المحققة
في العام السابق.

أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من
الطاقة الشمية في العالم

1.04

سنت
أمريكي

حقق مشروع الشعيبة للطاقة
الشمسية الكهروضوئية رقم ًا
قياسي ًا عالمي ًا كأقل تكلفة لشراء
الكهرباء المنتجة من الطاقة
الشمسية في العالم ،حيث بلغت
تكلفة الشراء  1.04سنت أمريكي
لكل كيلوواط /ساعة ،وهو ما يعزز
دور المملكة الريادي في قطاع
الطاقة المتجددة.
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االستغالل
األمثل للموارد

طرح واعتماد بناء وتشييد مشروعات للطاقة
المتجددة بسعة إجمالية تبلغ

تدريب

525

متدرب ًا

توقيع  3اتفاقيات تهدف إلى تدريب  525متدرب ًا
لتفعيل البرامج التعليمية والتدريبية وآليات الجذب
في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة كجزء من
مبادرة تأهيل رأس المال البشري الالزم لقطاعي
الطاقة الذرية والمتجددة ،وتتضمن هذه االتفاقيات
عدد ًا من البرامج وفرص التطوير والتعليم ونشر
المعرفة في المجاالت المهنية والصناعية.

7,100

ميجاواط
بنهاية
عام 2021

طرح واعتماد بناء وتشييد عدد من مشروعات
الطاقة المتجددة بسعة إجمالية تبلغ 7,100
ميجاواط وبتكلفة رأسمالية تقدر بحوالي 19
مليار ريال ،وقد تم توقيع اتفاقيات لعدد من
مشروعات الطاقة الشمسية خالل عام  2021نتج
عنها تأسيس عدد من الشركات السعودية.

إطالق األكاديمية
السعودية اللوجستية

300

اكتمال التشغيل التجريبي لمشروع دومة
الجندل لطاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ

متدرب

إطـــاق األكاديميـــة الســـعودية اللوجســـتية،
وتدريـــب  300متدرب ،وهي إحـــدى المبادرات
الداعمـــة لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة ،2030
والتـــي تهدف إلى توفير الكفـــاءات المهنية
المتميـــزة ،وتطويـــر القـــدرات البشـــرية
الوطنيـــة ،وذلـــك مـــن خـــال برامـــج تدريبيـــة
متنوعـــة ومتخصصـــة بالقطـــاع اللوجســـتي.

400

ميجاواط

اكتمال التشغيل التجريبي لمشروع دومة
الجندل لطاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ 400
ميجاواط ،ويعد المشروع األكبر من نوعه
في المنطقة ،ويهدف إلى زيادة مساهمة
مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
إلنتاج الكهرباء بحوالي  %50بحلول عام
.2030

تخصيص
أرضين بمساحة

12

مليون م 2لتطوير
محطتين للطاقة
المتجددة

تخصيص أرضين تبلغ مساحتهما  12مليون م،2
لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة
كل من المدينة الصناعية
 600ميجاواط في ٍّ
الثالثة بجدة ،والمدينة الصناعية برابغ ،من
خالل الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن) ،بهدف خفض تكاليف
إنتاج الطاقة الكهربائية من خالل استغالل
مصادر الطاقة المتجددة.
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االستغالل
األمثل للموارد

مشروع الربط الكهربائي
السعودي  -المصري
الكهربائـــي
الربـــط
مشـــروع
إطـــاق
الســـعودي  -المصـــري (محطـــات التحويـــل،
والكيبل البحري ،والخطوط الهوائية) إلنشـــاء
خـــط ربط كهربائي بيـــن المملكة ومصر بقدرة
تبلـــغ  3000ميجـــاواط ،وهـــو جزء مـــن مبادرة
الربـــط الكهربائي مـــع مصر.

تدريب ما يزيد على

بدء أعمال البرنامج العام
للمسح الجيولوجي لمساحة
كاملة
الدرع العربي
ً

450

تدشين وإطالق أعمال المسح الجوي
الجيوفيزيائي للدرع العربي لتوفير البيانات
األولية الالزمة كجزء من أعمال مبادرة
البرنامج العام للمسح الجيولوجي ،والتي
سيتم من خاللها توفير البيانات الجيولوجية
لمساحة الدرع العربي كاملةً ؛ وذلك لتمكين
األعمال االستكشافية التعدينية ،وتعزيز دور
قطاع التعدين ،ورفع مساهمته في الناتج
المحلي اإلجمالي.

إطـــاق حملـــة لرفـــع الوعـــي بمفاهيـــم
وتطبيقـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ،وذلك
بمشـــاركة  100شـــركة ،وقد تم خاللهـــا تدريب
مـــا يزيد علـــى  450موظفـــاً ،وتهـــدف الحملة
للمساهمة في تســـريع تبني تقنيات الثورة
الصناعيـــة الرابعـــة.

استثمارات تصل إلى

موظف ًا

إطالق وتشغيل أنظمة الطاقة
الشمسية ومولدات الديزل الهجينة
إطالق وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية ومولدات الديزل
الهجينة ،بقدرة إنتاجية تقارب  3ميجاواط ،لدعم توطين
تقنيات الطاقة المتجددة في المملكة من خالل أنظمة
الطاقة الشمسية المتكاملة مع مولدات الديزل ،وتوفير
قرابة  2مليون لتر من وقود الديزل سنوياً ،وتخفيض قرابة
 5,800طن سنوي ًا من االنبعاثات الكربونية.

تطـــــــــــــــــوير
المقـــاييس الصناعــــــــية
تطويـــر القـــدرات الفنيـــة الخاصـــة
بالمقاييـــس الصناعيـــة ألهـــم الجهـــات
ذات العالقـــة بالمقاييـــس فـــي القطـــاع
الحكومـــي (مثـــل :الهيئة العامـــة للغذاء
والـــدواء ،وهيئـــة الـــزكاة والضريبـــة
والجمـــارك) ،عـــن طريـــق توفيـــر برنامـــج
تدريـــب متخصص في منظومـــة التقييس
والبنيـــة التحتيـــة للجودة ،بهـــدف تطوير
القـــدرات ورفـــع الخبـــرات الفنيـــة الخاصة
بالمقاييـــس الصناعية ،مما يســـهم في
توطيـــن الصناعـــات الواعـــدة.

59.4

مليون ريال

إطـــاق منتـــج “أرض وقـــرض صناعـــي
ولوجســـتي” في مدينة الملـــك عبدالله
االقتصاديـــة بإجمالـــي تمويـــل يصـــل إلى
 59.4مليـــون ريـــال؛ وذلـــك للنهـــوض
بالصناعـــة المحليـــة ،وتعزيـــز فـــرص
النمـــو الصناعـــي واللوجســـتي ،وجـــذب
االســـتثمارات ،عبـــر تســـهيل ممارســـة
األعمـــال ،واختصـــار الجهـــد والوقـــت،
وتقليـــل المخاطـــر.
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دخول المملكة ألول مرة
ضمن قائمة أفضل

10

1

7

سجلت المملكة تقدم ًا في مؤشر
اتصال شبكة المالحة البحرية مع
خطوط المالحة العالمية ضمن تقرير
“ ”UNCTADحيث حققت

3

موانئالمملكةاألكثركفاءةعالمي ًامنبين
 370ميناء حول العالم حقق ميناء الملك
عبدالله المرتبة األولى ،وحقق ميناء جدة
اإلسالمي المرتبة الثامنة متقدما  55مركزاً،
وحقق ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة 14
عالمي ًا متقدما  88مركزاً ،وذلك في مؤشر
أداء موانئ الحاويات عالمي ًا لعام 2021م
والصادر من البنك الدولي ومؤسسة S&P
.GLOBAL

70.097

نقطة كمتوسط
لعام 2021

6

4

المملكة األعلى تقدم ًا إقليمي ًا بمؤشر اتصال
شبكة المالحة البحرية مع خطوط المالحة
العالمية ضمن تقرير “.”UNCTAD
رفعت المملكة تصنيفها العالمي
حيث قفزت إلى المرتبة

16
مليون طن

حققت المملكة المرتبة األولى عربي ًا والعشرين
عالمي ًا في النقل البحري عبر تجاوز الطاقة
االستيعابية لحمولة أسطولها  13.5مليون طن،
حسب مؤشر “ ”UNCTADلعام .2021

2

ضمن أفضل شركات
الخطوط الحديدية
حلت الشركة السعودية للخطوط الحديدية
(سار) ضمن أفضل شركات الخطوط الحديدية
أمان ًا وذلك في المؤشر الصادر عن االتحاد
الدولي للخطوط الحديدية ،ويعزز ذلك من
مكانة المملكة العالمية في قطاع النقل
والخدمات اللوجستية.

في حجم
كميات المناولة،

حققت المملكة المرتبة السادسة عشرة دولي ًا في حجم مناولة
الحاويات في أداء شبكة موانئها البحرية وفق التقرير السنوي
“ ”LLOYD’S LISTلعام .2021

تجاوز المملكة الطاقة
االستيعابية لحمولة
أسطول المملكة

13.5

موانئ سعودية ضمن
أكبر  100ميناء في العالم

 3موانئ سعودية (ميناء جدة اإلسالمي ،وميناء
الملك عبدالله برابغ ،وميناء الملك عبدالله
بالدمام) ضمن أكبر  100ميناء في العالم.

تصنيف عالمي

موانئ عالمي ًا

109

دخول

5

4

مطارات سعودية ضمن تصنيف أفضل  100مطار عالمي

دخول  4مطارات سعودية ضمن تصنيف أفضل  100مطار عالمي وأفضل 10
مطارات في الشرق األوسط ،وذلك بالتنافس مع  500مطار من مختلف دول
العالم ،حيث تقدم مطار الملك عبدالعزيز إلى المركز  50في عام  2021بعد
أن كان في المركز  136عام  ،2020وجاء مطار الملك خالد في المركز  58بعد
أن كان في المركز  94عام  ،2020ثم جاء مطار األمير محمد بن عبدالعزيز
في المركز  68بعد أن كان في المركز  84عام  ،2020ثم مطار الملك فهد
في المركز  87بعد أن كان في المركز  91عام .2020
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بلغت الصادرات السلعية
غير النفطية

اتفاقية تجارية مع الخط المالحي هاباغ لويد

231

اتفاقية تجارية مع الخط المالحي هاباغ لويد لزيادة
عمليات المسافنة بموانئ المملكة ،ويسهم ذلك في
زيادة الحصة السوقية لموانئ المملكة من المسافنة
اإلقليمية حيث إن موانئ المملكة تستحوذ حالي ًا على
ما يقارب  %21من سوق المسافنة في المنطقة،
َو  %80من إجمالي سوق المسافنة في البحر األحمر،
هادفة لالستحواذ على أكثر من  %50في سوق حاويات
المسافنة بنهاية عام .2030

بلغت الصادرات السلعية غير النفطية
 231مليار ريال في عام  ،2021بارتفاع
 %37مقارنة بعام  ،2020مما رفع
مساهمة الصادرات غير النفطية في
الناتج المحلي اإلجمالي.

مليار ريال

إطالق الرخصة
اللوجستية الموحدة لـ

إطالق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء
الملك عبدالعزيز وميناء خليفة بن سلمان
وموانئ الشرق األقصى
إطالق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبدالعزيز
بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين
وموانيء الشرق األقصى ،وذلك بالشراكة مع الشركة
السعودية العالمية للمواني والخط المالحي العالمي
( ،)OOCLبهدف زيادة كميات المسافنة في ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام ،وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة
العربية السعودية ودول المنطقة والعالم.

32

شركة
دولية ومحلية

إطـــاق الرخصـــة اللوجســـتية الموحدة،
وتســـليم الحزمـــة األولى مـــن الرخص لـ
 32شـــركة دولية ومحليـــة رائدة؛ وذلك
لتســـريع األعمـــال ،وتطبيـــق أفضـــل
الممارســـات العالميـــة فـــي صناعـــة
الخدمـــات اللوجســـتية.

حققت الموانئ السعودية ارتفاع ًا في
إجمالي أعداد حاويات المسافنة ،بنسبة

اتفاقية بين
سار وسابك لنقل

300

ألف حاوية سنوي ًا

أبرمت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)
اتفاقية مع شركة “سابك” لنقل البوليمرات عبر الخطوط
الحديدية من الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد
الصناعي بالدمام لمدة  25عاماً ،ومن المتوقع نقل
أكثر من  300ألف حاوية سنوياً ،مما سيساهم في
تقليل عدد الحوادث المرورية ،وخفض نسبة االنبعاثات
الكربونية بنسبة  %19عبر إزاحة ما ال يقل عن  300ألف
رحلة نقل عبر الشاحنات من الطرق سنوياً ،األمر الذي
يساعد في تحسين البنية التحتية للطرق.

%14.27

بواقع أكثر من  242ألف
حاوية قياسية

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ المملكة بنسبة بلغت
 %14.27خالل شهر مايو من عام .2021
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الوصــــــــــول لألســـــــواق

ارتفاع إجمالي البضائع المناولة الصادرة
والواردة بأكثر من

ضمن أفضل شركات
الخطوط الحديدية
حلت الشركة السعودية للخطوط الحديدية
(سار) ضمن أفضل شركات الخطوط الحديدية
أمان ًا وذلك في المؤشر الصادر عن االتحاد

الدولي للخطوط الحديدية ،ويعزز ذلك من
مكانة المملكة العالمية في قطاع
النقل والخدمات اللوجستية.

5

مليون طن

ارتفاع إجمالي البضائع في ميناء
الملك فهد الصناعي بالجبيل في
شهر يوليو من عام  2021بنسبة
 ،%3.45بأكثر من  5مليون طن مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق.

وصول أول وأكبر سفينة
حاويـــــات فـــــي العـــــــــــالم
وصول أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل
على الغاز الطبيعي المسال لميناء جدة اإلسالمي ،مما يؤكد
على تطور البنية التحتية بقطاع النقل والخدمات اللوجستية
في المملكة ،ويعتبر رسو هذه السفينة العمالقة بميناء
جدة اإلسالمي حدث ًا بارز ًا في تاريخ النقل البحري العالمي،
ومؤشر ًا على مكانة ميناء جدة اإلسالمي ،الذي يعد أحد
محاور الربط البحري بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
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تطوير المنظومة وتحسين العمليات

االنتهاء من نظام البيانات الضخمة ونظام
مركز العمليات الذكي بمدينة ينبع الصناعية
تـــم االنتهـــاء مـــن النظاميـــن عبـــر ربـــط نظـــام
البوابـــة الموحـــدة باألنظمـــة الموجـــودة
لتقنيـــة المعلومات ،مما يســـهم في تطوير
البنيـــة التحتيـــة التقنية التي تشـــمل األلياف
البصرية ،وتطبيقات إنترنت األشـــياء ،وخدمات
االتصـــاالت والمعلومـــات فـــي المدينـــة.

إطالق خدمة تعديل بيانات الرخص التجارية
إلكتروني ًا عبر بوابة “شامل”

تصميم النموذج
التشغيلي الشامل
لبرنامج الفسح بساعتين

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل خدمة تعديل
بيانات الرخص التجارية إلكتروني ًا عبر بوابة
الخدمات اإللكترونية “شامل” والتي تضم
مجموعة من الخدمات اإللكترونية المقدمة
للمستثمرين ،بهدف تطوير وتيسير اإلجراءات
على المستفيدين ،واإلسراع في تقديم
الخدمة بكفاءة عالية ،مما يسهم في
تحقيق التحول الرقمي.

تصميم النموذج التشـــغيلي
الشـــامل لبرنامـــج الفســـح
بســـاعتين ،بهـــدف تســـهيل
عمليـــات الفســـح الجمركـــي،
ورفـــع جاذبيـــة القطـــاع
اللوجســـتي فـــي المملكـــة.

تهيئة مركز القدرات
للثورة الصناعية الرابعة

إطالق المرحلة التجريبية لمركز
قدرات الثورة الصناعية الرابعة

تهيئـــة مركـــز القـــدرات للثـــورة
الصناعيـــة الرابعـــة التابـــع لمدينـــة
الملـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنية
فـــي الصناعيـــة الثانيـــة بالريـــاض.
وســـوف يتيـــح المركز -للمســـتفيدين
مـــن قطاعـــات الطاقـــة والتعديـــن
والصناعـــة والخدمـــات اللوجســـتية-
الحصـــول علـــى المعرفـــة والخبـــرة
الالزمـــة للتعـــرف علـــى تقنيـــات
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة وكيفيـــة
االســـتفادة منهـــا وتطويرهـــا.

إطالق المرحلة التجريبية لمركز
قدرات الثورة الصناعية الرابعة
بالتعاون مع جامعة الملك
عبدالله للعلوم والتقنية في
مقر الجامعة .ويهدف هذا المركز
لتسريع تبني تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة في قطاعات
الطاقة ،والتعدين ،والصناعة،
والخدماتاللوجستية.

إطـــــالق منصـــــة
االعتراضات اإللكترونية
على مخالفات الهيئة
إطـــاق منصـــة االعتراضـــات
اإللكترونيـــة علـــى مخالفـــات
الهيئـــة العامـــة للنقـــل؛
لتســـهيل معالجتها وتنفيذها
بشـــكل آلـــي ،كمـــا تـــم افتتـــاح
 15مركـــز خدمات أعمـــال ،وتتبع
هـــذا المراكـــز للهيئـــة العامـــة
للنقـــل ،وهـــي موزعـــة علـــى
مناطـــق المملكـــة.

إطالق
منصة وشـــــــج
إطـــاق منصة وشـــج لربط
سلســـلة إمداد الشـــحنات
الجويـــة إلكترونيـــاً ،ممـــا
يســـهيل إصدار التراخيص
لهـــا ،وتمكيـــن تتبعها.
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تطوير المنظومة وتحسين العمليات

إطالق مرحلة التسجيل في منصة الخدمات
اإللكترونية إلدارة مراقبة المنتجات البترولية

توقيع اتفاقية البرتوكول التشغيلي لمجاالت
التعاون المشترك

إطالق مرحلة التسجيل في منصة الخدمات
اإللكترونية إلدارة مراقبة المنتجات البترولية،
وذلك ضمن مشروع أتمتة طلب تراخيص
استخدام المنتجات البترولية وطلب تصاريح
االستيراد والتصدير واإلجراءات الداخلية للمراقبة
والتفتيش ،بهدف تمكين مستخدمي المنتجات
البترولية في القطاع الخاص.

توقيع اتفاقية البرتوكول التشغيلي لمجاالت
التعاون المشترك بين الهيئة العامة للبيانات
والذكاء الصناعي (سدايا) والهيئة العامة
للطيران المدني ،واكتمال الربط اإللكتروني
لجميع خطوط الطيران الوطنية بتطبيق
“توكلنا”.

االستراتيجية الوطنية للنقل
والخدمـــــــــــــات اللـــــوجستيـــــــة

إطالق االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات
اللوجستية التي تضمنت حزمة واسعة من
المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة
والتي ستدفع بخدمات النقل وصناعة
الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة
إقليمي ًا ودولي ًا لدعم التنمية المستدامة
في كافة مناطق المملكة.
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إطالق
منصة دليل

إطالق مبادرتي “نمول لتصنع”
و“نستثمر لتصنع” بقيمة  6مليارات ريال

ضمــن فعاليــات الحفــل الختامــي لبرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (ندلــب) لعــام
 2021أطلــق راعــي الحفــل صاحــب الســمو الملكــي
وزيــر الطاقــة األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان وأصحــاب
المعالــي والســعادة أعضــاء لجنــة البرنامــج منصــةَ دليــل
اإللكترونيــة ،التــي تتيــح تجربــة سلســة ،يتــم مــن خاللهــا
توضيــح رحلــة المســتثمر فــي قطاعــات البرنامــج ،وتزويــد
المســتفيدين بــكل احتياجاتهــم ،حيــث تعــد المنصــة
واجهــة متكاملــة تتضمــن توفيــر المعلومــات المحدثــة
التــي قــد يحتاجهــا المســتثمر المحلــي والدولــي فــي
رحلــة االســتثمار فــي قطاعــات الطاقــة ،والتعديــن،
والصناعــة ،والخدمــات اللوجســتية.

أطلــق برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنية والخدمات اللوجســتية
(ندلــب) وبنــك الريــاض مبادرتــي “نمــول لتصنــع” و“نســتثمر
لتصنــع” بقيمــة  6مليــارات ريــال ،وذلــك برعايــة وحضــور معالــي وزيــر

تفعيل دور القطاع الخاص بجذب
استثمارات بقيمة  50مليار ريال
تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون لالســتثمار فــي قطاعــات
البرنامــج مــع مجموعــة عجــان وإخوانــه القابضــة
(أبيليتــي) ،برعايــة وحضــور معالــي وزيــر الصناعــة
والثــروة المعدنيــة رئيــس لجنــة البرنامــج األســتاذ بنــدر
بــن ابراهيــم الخريــف ،وبحضــور نائــب رئيــس مجلــس
إدارة مجموعــة عجــان وإخوانــه القابضــة (أبيليتــي)
األســتاذ محمــد بــن عبدالعزيــز العجــان ،وتهــدف هــذه
االتفاقيــة إلــى تفعيــل دور القطــاع الخــاص مــن خــال
جــذب اســتثمارات بقيمــة  50مليــار ريــال.

الصناعــة والثــروة المعدنيــة رئيــس لجنــة البرنامــج األســتاذ بنــدر بــن إبراهيم
الخريــف ،وبحضــور رئيــس مجلــس إدارة بنــك الريــاض المهنــدس عبداللــه
العيســى ،وتهــدف مبــادرة “نمــول لتصنــع” إلــى تمويــل توطيــن  50منتج ـ ًا
فــي  5قطاعــات بقيمــة  4مليــارات ريــال ،فيمــا تهــدف مبــادرة “نســتثمر
لتصنــع” إلــى تمويــل الصناديــق االســتثمارية المختصــة بالقطــاع الصناعــي
ـاري ريــال.
فــي  3قطاعــات بقيمــة مليـ َ
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بنــاء منصــات وطنيــة وحــاالت اســتخدام للتقنيــات
الناشئـــــــة في قطاعــــــــــــــــــات الصناعـــــــــــــــة والطاقة
والتعديــن والخدمــات اللوجســتية
وقــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (ندلــب) مذكــرة
تفاهــم مــع شــركة االتصــاالت الســعودية ( )STCللعمــل علــى بنــاء منصــات وطنيــة
وحــاالت اســتخدام للتقنيــات الناشــئة فــي قطاعــات الطاقــة ،والتعديــن ،والصناعــة،
والخدمــات اللوجســتية.
ـجع علــى التعــاون بيــن
وجــاءت هــذه المذكــرة تماشــي ًا مــع
ُّ
توجــه المملكــة المشـ ِّ
القطاعيــن العــام والخــاص ،وحرصــ ًا علــى تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
ومــن أهدافهــا :التعــاون فــي بنــاء منصــات وطنيــة وحــاالت اســتخدام للتقنيــات
الناشــئة فــي قطاعــات البرنامــج ،والتعــاون فــي إطــار الخدمــات اللوجســتية
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الوطنيــة مــن خــال االســتفادة مــن قــدرات
شــركة االتصــاالت الســعودية األساســية ،إلــى جانــب التعــاون فــي تمكيــن ودعــم
تحقيــق مبــادرات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.

تفعيل مركز قدرات
لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

وقــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (ندلــب) مذكــرة تفاهم
مــع جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت) ،بتشــريف معالــي وزيــر
الصناعــة والثــروة المعدنيــة رئيــس لجنــة البرنامــج األســتاذ بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف.
وتهــدف المذكــرة إلــى :التعــاون فــي تفعيــل مركــز قــدرات للثــورة الصناعيــة الرابعــة
فــي المنطقــة الغربيــة مســاهمةً فــي تســريع تبنــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة
الرابعــة فــي قطاعــات البرنامــج ،وتطويــر خارطــة طريــق وبرامــج لتمكيــن هــذا
المركــز مــن تحقيــق أهدافــه ،وتحديــد األطــر واآلليــات المناســبة لتقديــم الخدمــات
للمســتفيدين عبــر منصــة رقميــة موحــدة ،إضافــة إلــى العمــل مــع الجهــات المعنيــة
لتحديــد معاييــر تُصنــف مراكــز قــدرات الثــورة الصناعيــة الرابعــة بنــاء عليهــا كمراكــز
قــدرات وطنيــة.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳـﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣـــــــــــﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

