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كفيت ووفيت كفيت ووفيت 
      نســتفتح هــذا العــدد مــن نشــرتنا بــوداع أخينــا 
وزميلنــا قائــد مكتــب تحقيــق الرؤيــة المهنــدس 
أحمــد بــن حامــد الغامــدي بعد مســيرة عمــل حافلة 
بالعطــاء، فــي نمــوذج مضــيء للقائــد المتواضــع 
بخلقــه الرفيــع، وشــغفه لبنــاء بيئــة عمــل مثاليــة، 
ــا الرشــيدة علــى كافــة  وتحقيــق تطلعــات حكومتن
ُمِنــح صالحيــات ومنصــب هــو  حيــث  األصعــدة، 
التعالــي؛  عــن  بمنــأى  عملــه  وتجلــى  لــه،  أهــٌل 
فصنــع رؤيــًة لألجيــال القادمــة، وقــدم دروًســا فــي 
شــخصية القائــد المعلــم الــذي يعلــم مرؤوســيه 
ويوجههــم بــكل رحابــة صــدر وتواضــع، فقــد أجمــع 
علــى  قيادتــه  وتحــت  معــه  عمــل  ومــن  زمــالؤه 
تواضعــه ودماثــة خلقــه، فكســب احتــرام الجميــع وودهــم، وكان بعيــًدا كل البعــد عــن الحــدة فــي التوجيــه 
ــة  ــر الصمــت، ويوصــل رســالته بأســلوب يتســم بالمرون ــل كان يؤث ــا يقصــر أحدهــم، ب ــخ عندم أو التوبي

ــل وجهــات النظــر. ــرام وتقب واالحت

خمــس ســنوات بــدأت بوضعــه لبنــة هــذا المكتــب والعمــل علــى تأسيســه وانطالقــه وصــواًل إلــى 
المســتوى المشــرف الــذي نحــن عليــه اآلن، حيــث حصــل مكتــب تحقيــق الرؤيــة علــى جائزتيــن فــي التميــز 
علــى مســتوى الشــرق األوســط، إضافــة إلــى العديــد مــن األعمــال واإلنجــازات المتواليــة بمــا يتواكــب مــع 

األهــداف اإلســتراتيجية لرؤيــة المملكــة 2030.

قائدنــا ذو خبــرة طويلــة امتــدت منــذ عــام 1980م، حيــث تجــاوز 40 ســنة فــي العطــاء الالمحــدود مكّرًســا 
ــه فــي الشــركة الســعودية الموحــدة  ــدأت مســيرة عمل ــه ومجتمعــه، فقــد ب ــه وجهــده خدمــة لوطن وقت
للكهربــاء بالمنطقــة الشــرقية، ثــم مهندًســا فــي أرامكــو الســعودية فــي عــدة إدارات، وبعدهــا أعيــر 
إلــى وزارة الطاقــة أخصائًيــا ومستشــاًرا فــي التســويق المحلــي للغــاز، ثــم قائــًدا لمكتــب تحقيــق الرؤيــة 
لمنظومــة الطاقــة، إضافــة إلــى عضويتــه  كممثــل لــوزارة الطاقــة فــي مجالــس إدارات  عــدد مــن كبــرى 

ــة  ــات الحكومي الهيئ
وختــام حديثنــا ال يســعنا إال أن نقــدم باســم فريــق مكتــب تحقيــق الرؤيــة الشــكر الجزيــل إلــى األخ والزميل 

والقائــد العزيــز، راجيــن مــن اللــه الكريــم أن يمــده بالصحــة والعافيــة، وأن يســدد على الخيــر خطاه.

وإلى لقاء جديد
دمت بخير
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خمس سنوات خمس سنوات 
ازدهارازدهار

خمس سنوات

مضــــــــــــــت في تأسيس 
بنية تحــــــتية متينة، وعهد 
جديد من القوة والتمكين 

للوطن والمواطن.

لغة األرقام 

تتحــــــــــــــــدث عن قــــــــــــفزة 
اقتصـــــــادية ومجتــــــــــمعية 
عظـــــــمى، يقــــودها شعب 
طموح برؤية قائد ملهم من 
أجل وطن عظيم، وال حدود 

لتطلعاته

مرحلتنا المقبلة

تعنـــــــى بالتنــــــفيذ ودفع 
عجلة اإلنــجاز وصواًل إلى 
تحويل أحالم الوطن إلى 

واقع ملموس.

عملــت   ،2030 المملكــة  رؤيــة  إطــالق  منــذ  أعــوام  خمســة 
خاللهــا علــى تحقيــق تطلعــات المواطــن وتوفيــر كل مــا يلــزم 

لبنــاء مســتقبل واعــد وبيئــة إيجابيــة وجاذبــة

ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

طاقتنا تبني الوطن
نجاحات الطاقة في خمس سنوات

البترول والغاز

الموافقة على نظام المتاجرة 
بالمنتجات البترولية

التوصل إلى اتفاق تاريخي 
لمجموعة أوبك بلس لخفض 
اإلنتاج ودعم استقرار سوق 

النفط أثناء الجائحة.

دعم مدينة وعد الشمال 
وإمدادها بالطاقة

تطوير مدينة الملك 
سلمان للطاقة

اكتشاف عدد من حقول 
الزيت والغاز في عدة مناطق 

بالمملكة

تشغيل معمل الفاضلي إلنتاج 
الغاز

عودة اإلنتاج في المنطقة 
المقسومة بين السعودية 

والكويت

إعتماد تطوير حقل الجافورة 
العمالق للغاز الطبيعي

إنشاء برنامج استدامة الطلب 
على المواد الهيدروكربونية
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قطاع الكهرباءالطاقة املتجددة والنظيفة

إعالن برنامج كفاءة 
الطاقة

إلغاء الرسم الحكومي 
على الشركة السعودية 
للكهرباء وسداد فواتير 
االستهالك الحكومي

تحفيز ودعم المواطنين 
على شراء أجهزة 

تكييف عالية الكفاءة

إعادة هيكلة الديون 
الحكومية على الشركة 

السعودية للكهرباء

مبادرات ترشيد 
استهالك الطاقة في 

المباني والمصانع 
وقطاع النقل البري 

استبدال العدادات 
الميكانيكية بالعدادات 

اإللكترونية الذكية 
وتركيب أكثر من 10 

ماليين عداد ذكي

تحديث دليل تقديم 
الخدمة الكهربائية

تحديث اإلطار 
التنظيمي ألنظمة  
الطاقة الشمسية 

الصغيرة

إقرار نظام الكهرباء 
وتنظيم هيئة المياه 

والكهرباء

تنفيذ شبكة األلياف 
الضوئية إلى منازل 

المشتركين

مشروع الربط 
الكهربائي مع مصر 

واألردن

طاقة مستدامة تزدهر عاًما بعد عام وفي 2030 
تكون أكبر، لتوازي أحالم الوطن

تدشين محطة سكاكا للطاقة 
الشمسية وتوقيع اتفاقيات 
شراء الطاقة بسعة إجمالية 

3670 ميجاوات

بناء الكوادر البشرية في مجال 
المفاعالت النووية المدمجة 

الصغيرة

إطالق مشاريع للطاقة 
النظيفة في إنتاج الهيدروجين 

واالمونيا 

حصول مشروع دومة الجندل 
على جائزة  »صفقة العام 
لقطاع الطاقة المتجددة 

في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا«

تسجيل رقم قياسي عالمي 
كأقل تكلفة لشراء الكهرباء 

المنتجة من الطاقة الشمسية 
في العالم.

إطالق برنامج االقتصاد الدائري 
للكربون
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إطالق الهوية إطالق الهوية 
الجديدة لوزارة الجديدة لوزارة 

الطاقةالطاقة
المضــي نحــو المســتقبل رمزيــة حملتهــا الهويــة البصريــة الجديــدة لــوزارة الطاقــة التــي كشــفت عنهــا 
مطلــع عــام 2021م فــي وقــت يشــهد فيــه القطــاع تحــوالت إســتراتيجية ومحــاور مرتبطــة بالتوجهــات 

المحليــة والعالميــة بمــا يحقــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030.

ــر الطاقــة فــي حفــل تدشــين الهويــة البصريــة أن إطــالق الشــعار الجديــد هــي فرصــة  وأكــد ســمو وزي
جديــدة لتعزيــز توجهــات هــذا القطــاع بشــكل عــام والــوزارة بشــكل خــاص لمــا نصبــو إليــه مــن توجهــات 
جديــدة ببرامــج خالقــة متوائمــة مــع رؤيــة 2030، ومــا تتطلبــه الرؤيــة مــن برامــج مســاندة خدميــة تعــزز مــن 
فــرص وإمكانــات الجهــات األخــرى لتحقيــق مســتهدفاتها التنمويــة مــن خــالل العمــل الجماعــي المنظــم 
الــذي نفخــر بكثيــر مــن االعتــزاز أننــا كــوزارة كان لنــا الســبق فــي تطويــر برامــج تســتوجب العمــل الجماعــي.

لــن يكــون لهــذا القطــــاع طاقــة 
إال بتواجـــــد عــــــدد كبيــر مــن 
الذيــن  والشــــــباب  الشــابات 
يملكــون طاقــة الرغبــة فــي أن 
ــى عمــٍل  ــن عل ــوا ُمقدمي يكون
جــاٍد بشــغف ونهــم وطمــوح

سمو وزير الطاقة 

رمزية الشعار

لتحميل ملفات الهوية المؤسسية اضغط هنا

ــع قطاعــات الطاقــة  ــط بيــن جمي ــة علــى التراب ــة للدالل بشــكل الكــرة األرضي
المختلفــة وتعزيزهــا لالقتصــاد الوطنــي والعالمــي وعــن الحلــول االبتكاريــة 
خــالل  مــن  االقتصــادي  النمــو  دعــم  وتســتهدف  الــوزارة  تتبناهــا  التــي 
االســتغالل األمثــل للثــروة الهيدروكربونيــة لتعظيــم المنفعــة االقتصاديــة 

للمملكــة.

تتوســط الشــعار بموقعهــا المتميــز، كقلــب نابــض وموثــوق يمــد العالــم بالطاقــة. 
والســيفان والنخلــة رمــز للقــوة والنمــاء، والخارطــة ترمــز إلــى مشــاركة قطــاع الطاقــة 
ــق أهدافهــا واإلســهام فــي  ــة األخــرى، بالعمــل علــى تحقي ــع القطاعــات الوطني لجمي

ــرى. ــات األخ ــق أهــداف القطاع تحقي

هــي: األزرق الداكــن والفاتــح، والذهبــي، شــكلت هالــًة مضيئــة ُتمثــل رمزيــة 
مصــادر الطاقــة المختلفــة، واللــون األخضــر الــذي يرمــز لالســتدامة والرخــاء 
المســتمد مــن لــون علــم المملكــة، ســتهدف المملكــة إلــى تحقيــق المزيــج 

األمثــل للطاقــة، األكثــر كفــاءة واألقــل كلفــة. 

شعار مستدير:

خارطة المملكة 
والشعار الوطني:

أربعة ألوان 
متداخلة:

https://mpet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alsumf0h_mopm_gov_sa/Ei70P-eIx5dPq58VkebSQtYB8O_Ko7D1YLlbGdKGfFJC5Q?e=5P0ukf
https://www.youtube.com/watch?v=REzv-m_x8ww
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افتتاح محطة سكاكا 
إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

اإلعالن عن    مشاريع أخرى

أول مشروع للطاقة المتجددة

يربط بشبكة الكهرباء 

300 ميجاواط

طاقة إنتاجية

القريات

 1.1 مليار ريال

تكلفة استثمارية

7
المدينةرفحاءرابغجدةالشعبيةسدير

15002006003003002050

توفر
+3600 ميجاواط
من الطـــــــــــاقة المتجددة

تخفض 
+7 ماليين طن 

من االنبعــــــــــــــــاثات المسببة 

لإلحتباس الحراري

تغذي
+600 ألف

وحــــــــــدة سكنـــــــــية بالكهرباء

ميجاواطميجاواطميجاواطميجاواطميجاواطميجاواطميجاواط

مزيج الطاقة األمثل

ألواح شمسية سعودية بجودة عالية

نســتهدف مــن خــالل هــذه المشــروعات إلــى الوصــول إلــى مزيــج الطاقــة األمثــل فــي 
ــاز الطبيعــي  ــك بخفــض اســتهالك الوقــود الســائل ورفــع حصــة الغ ــاء وذل ــاج الكهرب إنت
والطاقــة المتجــددة إلــى %50 لــكل منهمــا بحلــول عــام 2030م ، وذلــك بإزاحــة مــا يقــارب 

مليــون برميــل يومــي مكافــئ مــن الوقــود الســائل وتصديرهــا واســتثمارها.

تبــذل المراكــز البحثيــة فــي مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة وجامعــات المملكــة 
جهــوًدا بحثيــة متميــزة فــي توطيــن وتطويــر الكثيــر مــن التقنيــات لتغطيــة سلســلة القيمــة 
لصناعــة الطاقــة الشمســية ابتــداًء مــن تطويــر الخاليــا واأللــواح الشمســية، وانتهــاًء ببنــاء 
المحطــات الشمســية، عــالوة علــى مــا تملكــه مــن قــدرات وخبــرات علميــة وطنيــة، وبنيــة 
ــادة فــي مجــال صناعــة الطاقــة الشمســية،  ــة متقدمــة تعــزز مــن وصولهــا إلــى الري تحتي
ــز  ــد العزي ــك عب ــة المل ــة فــي مدين ــواح الشمســية المصنع ــى أن األل ــدر اإلشــارة إل وتج

للعلــوم والتقنيــة حاصلــة علــى أربــع عالمــات جــودة عالميــة. 

مشاهدة 
ممتعة

سمو وزير الطاقة 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm2lYTKoEeU
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ببوابة شمسيببوابة شمسي

هــي بوابــة إلكترونيــة تتيــح للمســتهلك معرفــة الجــدوى االقتصاديــة من تركيــب منظومة 
الطاقــة الشمســية فــي منشــأته وربطهــا بالشــبكة العامة.

الحاســبة الشمســية: تقديــر إنتــاج الطاقــة مــن النظــام الشمســي فــي 
كل ســاعة خــالل العــام فــي مســاحة محــددة.

ــب النظــام الشمســي، ومقــدار  ــر تكلفــة تركي ــة: تقدي الحاســبة المالي
ــاء الخاصــة بــك، ومــدة اســترداد التكلفــة. ــورة الكهرب ــر مــن فات التوفي

المتعاقــدون واألســعار: الوصــول إلــى المقاوليــن والمستشــارين 
طلــب  إرســال  وإمكانيــة  الصغيــرة،  الشمســية  لألنظمــة  المعتمديــن 

عــروض األســعار والمقارنــة بينهــا.

خدمات ال�بوابة:

فيديو 
تعريفي

معلومات تهمك:
ــات االســتهالك  ــع المهتميــن بتركيــب أنظمــة شمســية بكافــة فئ يســتهدف النظــام جمي

ــخ( )ســكني، تجــاري، صناعــي، ال

ــد المرجــوة مــن النظــام،  ــاء مــن أهــم الفوائ ــورة اســتهالك الكهرب ــر فــي فات يعــد التوفي
حيــث يتــم تغذيــة جــزء مــن االســتهالك عــن طريــق األلــواح الشمســية ويتــم دفــع فاتــورة 

ــاء حســب الطاقــة المســتوردة مــن الشــبكة. الكهرب

تعتمــد تكلفــة تركيــب النظــام الشمســي علــى عوامــل كثيــرة مثــل حجــم النظــام ككل، نــوع 
التقنيــة المســتخدمة للوحــدات والمكونــات، إمكانيــة الوصــول للموقــع، األيــدي العاملــة 

وغيرهــا. 

ــد التكلفــة هــي طلــب  تقــدم شمســي ســعر تركيــب افتراضــي، وأفضــل طريقــة لتحدي
تســعيرة مــن المقــاول المعتمــد.

ال يســتغرق التركيــب وقًتــا طويــاًل ، ويعتمــد علــى عــدة عوامــل مثــل حجــم النظــام وســهولة 
الوصــول للموقع.

األلواح الشمسية تعمل فقط عند وجود أشعة الشمس، وال تعمل بغيابها. 

يقل إنتاج الطاقة الشمسية في حالة الغبار أو أي شيء آخر يحجب الضوء عن الوحدات.

تتوقــف األنظمــة الشمســية عــن إنتــاج الطاقــة أثنــاء انقطــاع الشــبكة الكهربائيــة وذلــك 
ألســباب تتعلــق بســالمة الفنييــن.. 

ــة المختلفــة.  ــد مــن الشــركات المصنع ــواح الشمســية والعدي ــواع مــن األل ــدة أن ــاك ع هن
توفــر حاســبة شمســي الشمســية 3 خيــارات: الوحــدات الجيــدة )الســيليكون أحــادي البلــورة 
ــاءة  ــدد الكريســتاالت( بكف ــة )الســيليكون متع ــدات العادي ــاءة 19%، الوح ــا( بكف عموًم

15%، والوحــدات الرقيقــة )المصنوعــة مــن مــواد غيــر الســيليكون( بكفــاءة %10.

https://www.youtube.com/watch?v=jVFrFztYaH4
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دو�ق  �صول �ص�ن م�ق �أ �ي ا�ق �صق و�صن ل�ي ع�ق �صقر�صي ر�صب �أ

�ي �صام 2025 مار��ق ��صعام�ق  �ن �ث �لا�ص�ت

اعتمد مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة برئاسة صاحب الســـمو الملكي األمير
األمير محــمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجــلس الشــــؤون االقتصادية والتنــــمية 
إستراتيجية صنــــــــدوق االستثــــــمارات العامة لألعــــوام )2021 - 2025(، بهــــــدف رفع 
إجـــــمالي قيمة األصـــول االستثمارية للصندوق إلى نحو 4 تريليونات ريال، والتــــــركيز 

بدرجة أكبر على االستثمار وتأسيس المشاريع العمالقة في االقتصاد الوطني.

ازدادت أهميــة قطــاع المرافــق الخدميــة والطاقــة المتجــددة 
بشــكل كبيــر فــي العالــم اليــوم، حيــث حــددت األمــم المتحــدة 
»العمــل المناخـــــــي« و»طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة« 
كهدفيــن مــن أهــداف التنميــة المستــــــــدامة للعالــم حتــى عــام 
2030، وتأتي هذه المبــــادرة من أجل تعزيـــز الطاقة االستيعابية 
المحليــة للمملكــة فــي القطـــاع، وتبّنــي التقنيــــــــــات المالئمــة 
لتخفيــف األثــر الكربونــي، مــع زيــادة العوائــد الماليــة المتأتيــة 

ــر التنمــوي. واألث

تهدف اإلستراتيجية إلى أن يكون الصندوق:

المرافق الخدمية والطاقة المتجددة 

المساهم األساسي في تنمية 
وتنويع االقتصاد السعودي.

الشريك المفضل للمستثمرين 
وللشركات االبتكارية والمتطورة 

في العالم

تركز اإلستراتيجية الجديدة لصندوق االستثمارات العامة على 
13 قطاًعا إستراتيجًيا على المستوى المحلي:

الطيران والدفاع  

األغذية والزراعة

الخدمات المالية 

 الرعاية الصحية

المركبات

مواد وخدمات 
البناء والتشييد

القطاع العقاري 

السلع االستهالكية 
والتجزئة 

 النقل والخدمات 
اللوجستية

الترفيه والسياحة 
والرياضة

المعادن والتعدين

 االتصاالت 
واإلعالم والتقنية.
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�ق ��صعا�صم �ص�ن �ق ��صعا�صم �ص�ن �ص�ن �صا�ق 8080%% �ص�ن �صا�ق

ور�ي �ص�ن ود �لاأ ور�ي ��صو�ق �ص�ن ود �لاأ  ��صو�ق
ــموعة مــن المــواد التــي تحتــوي علــى الهيدروكربــون مــن األصــول  ــارة عــن مجـــــــ الوقــود االحفــوري عب
البيولوجيــة، والتــي تتشــكل داخــل القشــرة األرضّيــة، وُيمكــن حــرق جميــع أنــواع الوقــود األحفــوري فــي 
الهــواء أو باألكســجين الُمشــتق مــن الهــواء؛ وذلــك مــن أجـــــل توفيــر الحــرارة، وُيعــد الوقــود األحفــوري من 

مصــادر الّطاقــة غيــر المتجــددة، وذلــك ألّنــه يحتــاج إلــى مالييــن الّســنوات حتــى يتشــكل.

سمي بالوقود االحفوري؛ ألنه ُيستخرج من البقايا 
األحفورّية المتحجرة منذ الِقَدم، والتي تتمثل ببقايا نباتات 

أو حيوانات من فترة ما قبل التاريخ. 
 

وصل إليه اإلنسان عن طريق الحفر والتعدين في 
األرض الستخراجه من الصخور والتكوينات الجيولوجية، 
هذا النوع من الوقود، يوفر حوالي 80 في المائة من 

طاقة العالم.

استخداماته:

تحريك وسائل النقل

تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائّية.

يستعمل في المصانع والمطابخ على شكل غاٍز طبيعي.

بنيت استراتيجية برنامج االقتصاد الدائري للكربون
على أربعة عناصر رئيسية

اه ��صي و�ع�م�ن �صن �أ
رخيص نسبًيا ويسهل الحصول عليه.

يمتلك كثافة طاقة عالية.
سهل التخزين.

عند معالجته بتروكيميائًيا نحصل على أنواع مختلفة 
من الوقود باستخدامات متعددة.      

بــدأ تاريــخ الوقــود األحفــوري منــذ بدايــة الّثــورة الّصناعّيــة، حيــث كان 
ــرا فــي  ــع فــي إنجلت ــدأ الّتصني مصــدرًا مــن مصــادر الّطاقــة المهمــة، وب
ــم  ــرة تســارع اســتخدام الفح ــك الفت ــرن الّثامــن عشــر، وفــي تل ــر الق أواخ
كوقــود، وخــالل النصــف األخيــر مــن القــرن الّتاســع عشــر أصبــح الوقــود 
األحفــوري الوقــود المعتمــد فــي عمليــة الّتصنيــع فــي الواليــات المتحــدة 
ــر أنَّ الفحــم بقــي مصــدرًا رئيســيًا  ــرى، وُيذك ــة الُكب ــّدول الّصناعّي وفــي ال
ــي مــن  ــدًا فــي الّنصــف الّثان ــك وتحدي ــد ذل ــة لعــدة ســنوات، وبع للطاق
الّرئيســّية  المصــادر  الّطبيعــي  والغــاز  النفــط  أصبــح  العشــرين  القــرن 

ــر نفــط فــي بنســلفانيا. ــر أول بئ ــم حف ــام 1859 ت ــة، وفــي ع للطاق

طــّورت المملكــة إطــار عمــل االقتصــاد الدائــري للكربــون إلدارة االنبعاثــات وهــو نهــج شــامل يســتخدم 
الممكنــات واألدوات المتاحــة لمعالجــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، وتــم إنشــاء البرنامج الوطنــي لالقتصاد 
الدائــري للكربــون الــذي ســيعتمد إطــاًرا شــاماًل لدفــع الدعــم العالمــي والتبنــي عبــر القطاعــات عاليــة االنبعاثــات.

  خفض االستخدام                إعادة االستخدام                    إعادة التدوير                     اإلزالة. 

الصلب كالفحم.

السائل كالبترول.

الغاز الطبيعي.
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75مليار ريال
استثمارات في مجال الذكاء االصطناعي

   تــم إطــالق »مركــز الــذكاء االصطناعــي للطاقــة«، برعايــة ســمو وزيــر الطاقــة  
ومعالــي رئيــس الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي »ســدايا« 
ــن منظومــة  ــق حكومــي مشــترك بي ــة التكامــل والعمــل كفري ــا مــن ســموه بأهمي إيماًن

الطاقــة ومختلــف األجهــزة ذات العالقــة.

يهــدف المركــز إلــى تعزيــز تنافســية قطــاع الطاقــة خاصــة فــي جانــب 
ــذكا االصطناعــي. ــكار المشــترك فــي ال االبت

يســهم فــي بنــاء القــدرات والكفــاءات الوطنيــة المختصــة بالــذكاء 
االصطناعــي فــي قطــاع الطاقــة.

يعــزز تحقيــق مســتهدفات اإلســتراتيجية للوصــول إلــى أكثــر مــن 15 ألــف 
متخصــص فــي البيانــات والــذكاء االصطناعــي.

يساهم في تعزيز فرصة النمو لقطاع الطاقة.

امتـــــــــــــــدادا  يأتــي  المـــــــركز  هــذا 
لتوجهـــــــــات وزارة الطاقــــــــــــة التــي 
تعتمــد علــى البــــــيانــــــــــات والــذكاء 
ــكار والتحــول  االصطناعــي واالبتــــــــ
كركائــز أساســية لمســـتقبل قطــاع 
الطاقــــة وتعظيــم القيمــة المضافــة 
منه، وســنعمل مع ســـــــدايا بشــكل 
تكاملي لتحقيــق  أهداف هذا المـركز

سمو وزير الطاقة
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ضيف نشرة رؤية
سعادة المهندس أحمد الزهراني 

والتميبز لشؤون التطويبر  مساعد سمو الوزيبر 

حصل المهندس أحمد الزهــــراني على درجة البــــــــــــكالوريوس في الهنـــــــدسة الكيمــــائية 
من جامـــعة الملك فهد للبترول والمــــــعادن ودرجة الماجستير في هنــدسة وعلوم المواد، 

من جامـــــــعة والية بنسلفانيا بالواليات المتــــــــــــــحدة األمريكية.

المناصب والخبرات العملية:
ديسمبر 2020– حتى تاريخه

مساعد سمو وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز 
مايو 2019 – ديسمبر 2020

مستشار سمو وزير الطاقة
مارس 2018 – مايو 2019

المدير العام- المركز السعودي لكفاءة الطاقة 
أبريل 2012 – مارس 2018

مدير البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة 
األعوام 1995 – 2012

مناصب هندسية وإدارية متعددة في شركة أرامكو السعودية 

عضويات المجالس واللجان
رئاسة مجلس إدارة شركة طاقة، وعضوية مجلس إدارة بكٍل من الهيئة الملكية 

للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة 
العامة للغذاء والدواء، المركز الوطني للتنافسية، والشركة الوطنية لخدمات 

كفاءة الطاقة )ترشيد(.

إنجازات أخرى
• حصل على جائزة اإلمــــــــــارات العربية المتــــــحدة للطاقة بالنــــــــيابة عن شركة أرامكو 

السعودية عام 2010.
.)NACE( عضو مجلس إدارة، وقائد منطقة في منظمة مهنــــدسي التآكل العالمية •
• رئيس جمعية مهندسي الــــطاقة، فـــــرع المملكة العـــربية الســــعودية )منذ 2010(.
.)IEEE( رئيس مسار صناعة مؤتمرات الطاقة معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات •

• رئيس منظمة مهندسي التآكل العالمية )NACE( فرع أفريقيا وغرب أفريقيا.

يقوم فريق العمــــل في الوزارة 
بتطوير برنامج االبتــــــكار لتحويل 
أكبـر قدر من األفكار المــــــبتكرة 
في الطــــــــــــــــاقة إلى مخرجات 
في الســــــــــــوق لتحقيق القيمة 

المضافة.
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   تعـــد منظومة الطاقة إحدى 
أكبــر الروافــد االقتصادية في 
المملكــة، حيــث تســهم فــي 
الناتــــــــج المحلــي اإلجمالــي، 
ماهــي تطلـــــــــــــعاتكم لهــذا 
القطاع؟ وما الذي تعتــــــزمون 

تطويــره فــي هــذا المجــال؟

نتطلــع فــي منظومة الطــــاقة 
بقيــــــــــــــادة صاحـــــب الســــمو 
الملكــي األميــر عبــد العزيــــــز 
بــن ســــــــــلمان إلــى إحــــــــداث 
نقلــة نوعيــة فــي قطــــــــــــــاع 
الطاقــة ، كمــا نعتــزم التطويــر 
الشــامل للمنظومــة وتجســيد 
ــة  إســتراتيجيات المملكــــــــــــــــــ
ــطاع الطاقــة  وتوجهاتهــا لقــــــــ
الواعد، من خالل التوسع في 
االســتفادة مــن جميــع المــوارد 
ــظى بهــا  المتاحــة التــي تحــــــــ
بالدنــا ،وأن تتصــدر المملكــة 
الحضــور الدولــي البــارز فــي 
المنظمــات الدوليــــــة لتحقيــق 
التــوازن فــي أســواق البتــرول، 
والعمــل علــى استــــــــــــــــدامة 
الطلــب العالمــي علــى المــواد 
الهيدروكربونيــة للحــــــــــــــــفاظ 
ــافسي  عليهــا كمصــدر تنــــــــــــ
ــي  ــور بيئ للطاقــة مــن منظــــــ
واقتصادي، لذا تــــــــم تشــكيل 
فــرق عمــل تضــم ممثليــن مــن 
مختلــف الجهــات الحــــــــــكومية 
والمراكز البــــــــحثية والشــركات 
ــة لتطويــر برنامــج  المتخصصــــ
االقتصــاد الدائــــــــري للكربون، 
الذي يعد إطار عمــــــــل شــامل 
لالنبعاثــات مــن خــــــالل حلــول 

خفــــــض نســــــــبة االنبعاثــات، 
أو إعــادة اســــــــــــــتخدامها، أو 
تدويرها إلنتـــــــاج مواد جديدة، 
أو إزالتهــا. كمــا يشــتمل نطــاق 
العمــل علــى الممــــــــــــــكنات 
الالزمــة لدعــم التقنـــيات التــي 
تنــدرج تحــت هــذا البــــــرنامج. 
وقــد حصــل مفــــــــــــــــــــــهوم 
االقتصــاد الدائــــــري للكربــون 
علــى دعــم مــن قــادة مجموعــة 
العشــــــــــــــــرين خــالل رئاســة 
المملكــة العــام الماضــي كمــا 
كان أحــد جوانــب كلمــة خــادم 
ــريفين -حفظــه  الحرميــن الشــــ

اللــه ورعــاه-.
وفــي ســياق حــــــــــــديثنا عــن 
التطوير نود أن نســلط الضوء 
ــول الرقمــي«  علــى »التحــــــــــ
فــي هــذا القــــــــــــــطاع الــذي 
يطمــح لتحويــل قطــاع الطاقــة 
بالمملكــة إلــى قــــــــطاع رائــد 
عالمًيــا فــي صنــع القيمــة مــن 
ــات الناشــئة. ــات والتقني البيان

حيــث تــم تشــكيل فريــق عمــل 
مشــــــترك مــع جميــع جهــات 
منظومــــــــــة الطاقــة لتطويــر 
اســتراتيجية التحــول الرقمــي 
بقطــاع الطاقــة ويمكــن تعريف

 

التحــول الرقمــــــــــي بأنــه رحلــة 
ــلومات  ــل المعـــــــــ ــدأ بتحوي تب
والخدمــات إلــى صيغــة رقميــة 
ــن تحديــث  تمكــن الجهــة مـــــــــ
نمــاذج العمــل الحاليــة لتقديــم 
خدمــات غيــر مســبوقة، وتعــد 
تقنيــة الــذكاء االصــــــــــطناعي 
أحــد أهــم التقنيــات ذات األثــر 
فــي تطويــر القطــاع بمختلــف 
كاستــــــــــــخدامها  العمليــات، 
في التنبؤ باألعـــــــــــــــــــــــــطال 
ــغيلية قبــل وقوعهــا.  التشــــــــ
ولذلــك، تــــــــم إطــالق )مركــز 
الـــــــــــــــــــذكاء االصــــــــــطناعي 
للطاقــة( بالتعــاون مــع الهيئــة 
والــذكاء  للبيانــات  الســعودية 
االصطناعــي لتعزيـــــــــز تطبيق 
الــذكاء االصــــــــــــــطناعي فــي 

قطــاع الطاقــة.

 ماهــي مجــاالت التـــــــــــطوير 
واالبتــكار التــي ســيتم التركيــز 
عليـــــــــــــها للمســاهمة فــي 
ازدهــار مســــــــــــــتقبل الطاقة 

ــا؟ ــا وعالمًي محلًي

يعــد التطويــر واالبتــكار ممّكًنــا 
رئيســًيا إلضـــــــــــــــــافة القيمــة 

قامت منظــــــــــــومة الطاقة بجهود كبيرة في دعم 
منظومة الصحة خالل جائــــحة كورونا المستجد، عبر 

استيراد العديد من المستلزمات الطبية الحرجة

من مخـــــــــــــــتلف المجـــاالت
ــى  ــاقة. فعل فــي قطــاع الطـــ
ســبيل المثـــــــال، هنــاك أفــكار 
مبتكــرة لتحويــل البتــرول الخــام 
إلــى مــواد كيميائيــة مباشــرة 
ــول إلــى منتجــات  للوصـــــــــــــــ
ذات قيمة أعلــــــــــى، و التركيز
ــى االســتفادة مــن المــواد  عل
ــونية فــي إنتــاج  الهيدروكربــــــــ
الهيدروجيـــــــــــــن )ممــا يعــرف 
بالهيدروجيــــــــن األزرق( والــذي 
ــل  ــود بدي يعــد مصــدر وقــــــــــ
مصاحــب للبيــــــــــــئة. وهنــاك 
فــي  االبتــكارات  مــن  الكثيــر 
مجــال الطاقــة المتجــددة مــن 
حيــث إيجــاد مــواد جديــدة أعلى 
ــاج الطاقــة  ــاءة فــي إنتــــــــــ كف
الشمســية، أو أنظمــة لتخزيــن 
الطاقــة ويعمــل الفريــق علــى 
تطويــر برنامــج االبتكار بالطاقة 
الرامــي لتحديـــــــــــــــــد مجاالت 
االبتـــــــكار ذات األولويــة، ومن 
ثــم تفعيـــــــل ودعم المنظومة 
لتحويــل أكبــر قــدر مــن األفــكار 
ــي الطاقــة إلــى  المبتكــرة فـــــ
مخرجــات في الســـــــــــوق ذات 

قيمــة مضافــة.
أن  نــود  المناســــــــبة  وبهــذه 
نشــير إلــى الدعــم الذي تقدمه 
المنظومة للمشــاريع الوطنية 
العمالقــة مثــل )نيــوم وآمــاال 
وشــركة البحــر األحمــر والهيئــة 
الملكيــة للعــال وهيئــة محميــة 
األميــر محمــــــــــــد بــن ســلمان 
وهيئــة تطويــــــــــــر الشــرقية(. 
حيــث تــم تشــكيل فـــــرق عمــل 
ــة الطاقــة  ــات منظوم مــن جه

الحكومية والخاصــــــــة، وكذلك 
مــن المشــاريع العــــــــــــــمالقة 
تحــت آليــة عمــل موحــدة، ممــا 
كان لــه األثــر فــي تحديــــــــــــد 
فــرص التكامــل والتعـــــــــــاون 
لتســريع عمليــة تطويــر هــذه 
المشــاريع وخفــض التكلفــة. 

 مــا هــي طموحاتكــم لتطويــر 
ورفــع  المحلــي،  المحتــوى 
فــي  للمســاهمة  كفاءتــه 
اإلجمالــي؟ المحلــي  الناتــج 

ــا  نطمــح فــي أعمالنــــــــــــــــــــــــ
لتطويــر المحتـــــــــــوى المحلــي 
لالســتمرارية فــي تقديــم دور  
رائــد لتحقيــق مســـــــــــتهدفات 
رؤيــة 2030 مــن خــالل زيــــــــادة 
ــمالي  ــلي اإلجـــ ــج المحــــــ النات
ــين ميــزان  للمملكــة وتحســـــــــ
المدفوعــــــــــــــات مــــــــع الدول 
األجنبيـــــــــــة مــن خــالل العمــل 
مع القطــــــــــــــاع الخاص لتعزيز 
نمو المصنعيـــــــــن المحليين، 
وتوطين المــــــــــواد والخدمات 
ــوردة واســتحداث  المستــــــــــــــ
ــر  ــة القيمــة لتوف ــف عالي وظائ
فرص نـــمو وتنميــة للمواهب 

الســعودية. 
ولتحقيــــــــــــــق هــذه األهــداف 
تعمــل الـــــوزارة علــى إنشــاء 
قاعــدة تصنيــع محليــة وتعميق 
سالســــــــل القيمــة وتأســيس 
ــلية لتقديــم  شــركات محـــــــــــــــ
الخدمات الهنــــــــدسية والفنية 
ــر احتياجــات المــوارد  وتوفيـــــــــ
البشــرية وتــــــــطوير المواهب 

المحليــــــــة، كمـــا تتبنى  زيادة 
المحتــوى المحلــي فــي جميــع 
ــونية  القطاعــات )الهيـــدروكربـــ
والمصــادر التقليديــة والطاقــة 
المتجــددة وكفــــــــاءة الطاقــة(، 
ــاك أعمــال تحــت  كذلــك هنـــــــــ
التنفيــذ، مثـــــل مدينــة الملــك 
سلـــــــــمان للـــطاقة »سبارك« 
ومجـــــــــــــــــمع الملــك ســلمان 
للصناعاــــــــت البحريــة، ومجمع 
ــة الملحــق  الصناعــات التحويلي
ــرورابغ ومنطقــة  بشــركة بتـــــــــ
البالســـــــــــكيم التابــع لشــركة 
»صـــــــــــدارة«. كــــما نستشهد 

دائًما ببرنامج »اكـــــــتفاء« الذي 
تنفــذه »أرامكـــــــو الســعودية« 
وبرنامــج »بناء« فــــــي الشــركة 
الســعودية للكهربــــاء، وبرنامج 
»نســاند« فــي ســـــابك؛ لدعم 
ــن  ــلي وتوطي ــوى المحـــ المحت
الصناعــة والتــــــــــــــقنية، ورفــع 

مســتوى الصناعــة المحليــة.
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  ماهي اإلسهامات التنموية 
التي تقــــوم بها وزارة الطاقة 
ــال خدمــة المجتمــع  فــي مجـــ
و تفعيــــــــــــــــــل المســؤولية 
ــن الجهــات  ــة وتمكي المجتمعي
التــي تشــــــرف عليهــا الــوزارة 
لتكون مبــــــــادرتها المجتمعية 
ذات أثــر ملموس ومســتدام؟ 

تؤدي الـــــوزارة عبـــــــــــر مختلف 
قطاعاتها، وجهات المنـــظومة 
والشــركات التــي تعمـــــل فــي 
قطاع الطاقة، دوًرا الفًتـــا في 
تحقيـــــــــــق التنميــة المجتمعية 
الشــاملة، عبـــــــــــر العديــد مــن 
المبــادرات المـــــجمعية، لعــل 
مــن أبــــــــــــرزهــــــا خــالل العــام 
الماضــي مســاهمة شــركات 
ــدوق  ــة ضمــن الصن الطاقـــــــــ
الصحـــــــــــي المجتمعــي التابع 
لــوزارة الصحــة، حيــث بلــغ حجــم 
مســاهمات شـــــــركات الطاقــة 
أكثر من 500 مليــــــــــــون ريال، 
وتمثــل نســــــــــــبة %25 مــن 
مجمــل حجــم المســــــــــــاهمات 
فــي الصندوق والبــــــــــــالغة 2 

مليــار ريــال.
وإضافـــــــــة إلى المساهمات 
العينــــــــــــية خــالل أزمــة جائحــة 
كورونــا، فقد قامــــت منظومة 
الطاقــة بجهــود كبيرة في دعم 
منظومــة الصحــة عبــر اســتيراد 
العديــد مــن المســــــــــــتلزمات 
الطبيــة الحرجـــــــــــــة، مــن خالل 
ــفادة مــن المكاتــب  االستــــــــــــ
اإلقليميــة والعــــــالمية التابعة 
لشــركات المنــــــــــظومة، حيــث 

تــم استــــــــــيراد قرابــة 12 ألــف 
طــن مــن اإليــــــــــثانول الطبــي 
وهــي المــــــــــــــادة األساســية 
إلنتــاج المعقمــات ممــا غطــى 
احتيــاج الممــــــــــلكة لمــدة 5-4 
أشهر. وبالتــــــــوازي، ولضمان 
االستدامة، فقــــــــــــــد أطلقت 
ــا  ــروًعا خاًص ــوزارة مشــــــــــــــــ ال
بتوطيــن معــــــــــــــدات الحمايــة 
الشــخصية، نجحــت مــن خاللــه 
فــي اســــــــــــــتقطاب عــدد مــن 
الشــــــــــركات العالميــة تحقيًقــا 
لالكتـــــــــــــفاء الذاتــي للمملكة 
مــن تلــك المعــــــــــــــدات. ونتج 
عنــه ارتفاع اإلنتـــــــــــاج اليومي 
مــن األقنعــة الطبيــة مــن 400 
ألــف قنــاع إلـــــــــــــى 10 مليون 

قنــاع فــي اليــوم. 
وأمــا مــا يتــــــــــــــــــعلق بالقطاع 
الثالــث، غيــر الربحــــــــــــي، فــإّن 
الوزارة تسعى بالتـــــــعاون مع 
جميع شركائــــها في )1. وزارة 
المــوارد البشــــــرية والتنميــة 
االجتماعيــة(، و )2. المنظمات 
تحــت  الواقعــة  الربحيــة  غيــر 
إشــرافها الفنــي(، و )3. برامج 
المســؤولية االجتماعيــة فــي 
إلــى  المنظومــة(،  شــركات 
دفــع وتوحيــد الجهــود لتحقيــق 
فيمــا  المملكــة  مســتهدفات 
بدعـــــــــــــــــم وتمكيــن  يتعلــق 
المنظمــات غيــر الربحية وتعزيز 
ــام الشــركات بمســؤوليتها  قي
االجتماعيــة، وبالمناســبة فقــد 
رخصــت وزارة الطاقــة لثــالث 
منظمــات غـــــير ربحيــة في عام 
2020م، وجــاري العمــل حالًيــا 

علــى ترخيــص ثــالث جمعيــات 
أخــرى خــالل النـــــــصف األول 
من عام 2021م، وهــــذا الزخم 
العالــي، غيــر المستــــــــــــغرب، 
يعكــس رغبــــــــــــة وطاقــة أبنــاء 
هــذا الوطــــــــــــن المعطاء في 
اإلســهام في كل مــــــــــا شــأنه 
رفعــة وتقــدم وطننــا الغالــي.

بصفتكم مســــاعًدا لسمو 
الوزيــر لشـــــــــــــــؤون التطويــر 
والتميــز، ماهي اإلســتراتيجية 
التــي تعملــون عليهــا لتمكيــن 
التميــز  تحقيــق  مــن  الــوزارة 
االحترافيــة،  مســتوى  ورفــع 
القطاعــات  وماهــــــــــــــــــــــي 
المستهــــــــــدفة فــي تحقيــق 

التميــز المؤسســي؟ 

إّن منهــــــــــــــجيات التـــــــــــــــميز 
المؤسسي تركز علـــــــــــى بناء 
األساسات الالزمــــة للتخطيط 
وبناء التغييـــــــرات المؤسسية 
والتشــغيلية الالزمــة لتحقيــق 
رؤيــة وتوجهــات المنظمــات. 
ــا مــن حــرص ســموه  وانطالًق
الكريــم علــــــــى تبنــي أفضــل 
بمــا  اإلداريــة  الممارســـــــات 
النتائــج،  اســتدامة  يضمــن 
ــى اســتحداث  ــا نعمــل عل فإنن
إدارة ُتعنـــــــــــــــــــــــــــــى بالتميــز 
المؤسســي، تســــــــــــــتهدف 
تبّنــي، ونشــر، وتـــــــــــــــــطبيق 
أفضــل الممارســات المحليــة 
ــعلق  والعالميــة فيمــا يتـــــــــــــــ
بتحسين األداء واالرتـــــــــــــــقاء 
بمســتوى الخدمــات المقدمــة 

مــن الــوزارة. والبـــــرامج التابعة 
لهــا، وجهــات المنـــــــــــــــــظومة 
علــى حٍد ســــــــــــــــــواء. ســوف 
تركـــــــــــــــــز اإلدارة علــى تحليــل 
الوضــع القائــم لقــــــــــــــطاعات 
الــوزارة، ووضــــــــــع خطط إدارة 
التغييــر والمشـــــــــاريع الالزمــة 
لتحقيــق التميــــــــز فــــــــــــي كل 

مــا نقــوم بــه مــن أعمــال. 
وبالتوازي، ولتــــحقيق التكامل 
فــي التنفيـــــــــــذ، فــإّن مكتــب 
إدارة المشاريــــــع المؤسسي 
يعمــل علــى قيـــــاس مســتوى 
االحترافيــة فــــــــي الوزارة في 
مجــال إدارة المشــــــــاريع علــى 
معيــار P3M3، وبنــاء منهجيــة 
إدارة مشـــــــــاريع مبنيــة علــى 
ــة  أفضــل الممارســات العالمي
من بيوت الخبـــــــــرة في مجال 
 PMI إدارة المشـــــاريع مثــــــــل
 “project management
institute“ األمـــــــــــــــــــــريكية 
و  AXELOS  البــــــــــــــريطانية.. 
ويســتهدف المكتــــــــب نشــر 
وتطبيــق أعلــى معاييــــــــر إدارة 
المشــاريع ومتابـــــــــعة تحقيــق 
القيــــــم المضافة، علـــــــــــــــى 
مســتوى مشــــــــــــــاريع وبرامج 

ومحافــظ الــوزارة.

كلمة أخيرة توجــــــــــــهونها لمنسوبي منظـــــــــــومة الطاقة؟

منســوبو منظومــة الطاقــة هــم أخوانــي وأخواتــي، وأود أن 
أعــرب لهــم عــن خالــص شــكري وتقديــري علــى مــا يقدمونــه 
مــن جهــود وتفــاٍن، فــكل واحــد منكــم لــه دور مباشــر وغيــر 
مباشــر فــي نجــاح القطــاع، وأرجــو منهــم مواصلــة مســـــــــيرة 
ــذي  ــي ال ــدور الوطن ــاه ال العطــاء، واستشــعار مســؤوليتنا تج
ــة المســتمرة  ــا، والمواكب ــه قطاعن ينبغــي أن ينهــض بـــــــــــــــ
لإليقــاع الســريع الــذي تتجــه لــه رؤيــة المملكــة 2030 بالتوافــق 
مــع مبادئنــا التــي تقــــــــوم علــى االبتــكار  والتميـــــــــز والريادة. 
ــمر نحــو النجاحــات،  وأن يكــون شــغفنا هــو الدافــع المستـــــــ

ــا لمواجهــة التحديــات والعقبــات.  ووقودن

ودعواتي الخالصـــــــة بدوام التوفيق والتقدم للجميع.

تتبـــــــنى الوزارة زيادة المحتوى المحلي في جميع 
القـــــطاعات عبر توطين الصناعة والتقنية بأبعادها 
البشرية والتقنية واالقتصادية. وهناك العديد من 

األمثلة على أرض الواقع. 

سعادة المهندس أحمد الزهراني 
مساعد سمو الوزير لشؤون التطوير والتميز
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ـــــق واـــحـــد  ر�ي
ــــ�ف

كابـســارككابـســارك
الريــادة في الريــادة في 
 األبــــحـاث  األبــــحـاث 

 المتخصصة المتخصصة

زاوية ربعية يتم تسليط الضوء فيها
على إحدى جهات املنظومة

مركــز الملــك عبداللــه للدراســات والبحــوث البتروليــة 
المعــروف اختصــاًرا باســم »كابســارك« 

الرؤيــــة 

مركز أبــــحاث غير 
ربحي 

 مختص في 
اقتصاديات الطاقة

يضم خبراء من أكثر 
من 20 جنسية 

يمثل السعوديون 
%50 من الباحثين

تعزيز فهم اقتــــــــصاديات الطاقة وتــــــمهيد الطريق لتحقيق تقدم اقتصادي 
واجتماعي في المنطقة والعالم  بأسره.

1. دعــم شــركاء المركــز  فــي  قطــاع الطاقــة، بتســخير الخبــرات التــي يمتلكهــا 
المركــــــز المتمــــــــــــــثلة في 89 خبيًرا، باستخدام النماذج واألدوات المتخصصة 

المصممــة لمســاعدة الشــركاء علــى مواجهــة التحديــات.
2. إجراء ونشر البحوث والدراسات الموضوعية في اقتصاديات الطاقة.

3. تطويــر مجموعــات البيانــات مفتوحــة المصــدر وإتاحتهــا مــن خــالل بوابــة 
بيانــات كابســارك، حيــث وصلــت  فــي غضــون 5 ســنوات إلــى أكثــر مــن 1400 
قاعــدة بيانــات فــي 16 موضوًعــا  تســتفيد منهــا أكثــر مــن  30 دولــة وتســتمد 

المعلومــات ممــا يزيــد عــن 230 مصــدًرا. 

 األسواق والتنمية 
الصناعية 

 التغير المناخي 
والبيئة

علوم السياسة واتخاذ 
القرار

 النقل والبنية التحتية 
للمدن

تحوالت الطاقة 
والكهرباء

االقتصاد الكلي 
وأنظمة الطاقة.

تغطي أجندة المركز البــــــــــــــــــحثية ستة مجاالت هي:  

أبرز األعمال: 

لالطالع على البحوث

لالطالع على المزيد

1

4

2

5

3

6

https://www.kapsarc.org/ar/research/publications/
https://www.kapsarc.org/ar/research/data-tools/
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ــف  ــاث بحســب تصني ــز األبح ــى فــي المؤشــر العالمــي لمراك ــب أعل ــى مرات 1. التقــدم إل
جامعــة بنســلفانيا عــام 2020م .

      المرتبة 12 من بين 60 مركًزا بحثًيا في سياسات الطاقة ومواردها. 
      المرتبة 15 من بين 101 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ــة  ــادة مجموع ــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية لقي ــز المل 2. التعــاون مــع مرك
. )T20( 2020 تواصــل الفكــر العشــرين

3. نشر 148دراسة وورقة بحثية محكمة، في عام 2020م .

4. إطــالق سلســلة لقــاءات كابســارك االفتراضيــة المتخصصــة فــي قضايــا الطاقــة فــي 
عــام 2020، بالتعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة، بلغــت 17 ورشــة 

عمــل حضوريــة وافتراضيــة، حضرهــا أكثــر مــن 1500 شــخص .
 

ــة  ــة الطاق ــاون مــع وكال ــون بالتع ــري للكرب ــل االقتصــاد الدائ ــى إطــالق دلي 5. العمــل عل
الدوليــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة، ووكالــة الطاقــة النوويــة، ومنظمــة التعــاون 

ــون .   ــن الكرب ــاز وتخزي ــة، والمعهــد العالمــي الحتج االقتصــادي والتنمي

وتدشين موقع  إلكتروني متخصص بمفهوم االقتصاد الدائري للكربون

6. استقطاب أكثر من 2.5 مليون عملية بحث من أكثر من 200 دولة.

7. مواكبــة االهتمــام العالمــي بفيــروس كوفيــد - 19، وذلــك بإطــالق  قاعــدة بيانــات 
ترصــد مســتجدات الجائحــة فــي المملكــة. اشــتملت علــى مــا يزيــد عــن 243 ألــف ســجل 

ــات.  بيان

8. عقــد أكثــر مــن 300  اجتمــاع مــع الجهــات التابعــة لمنظومــة الطاقــة  للتعريــف بخدماتــه 
وفــرص التعــاون.

9. عقد شراكات مع أكثر من 22 جهة محلية وعالمية.

اضغط هنا

اضغط هنا

نجاحات نفـــــخر ببها نجاحات نفـــــخر ببها 

حلقات صوتية باللغة العربية، توجز مختلف الدراسات التي تتناول اقتصاديات الطاقة، 
وسياساتها، وتقنياتها، والقضايا البيئية المرتبطة بها  

مملكة الطاقة: 
سلسلة مناقشات صوتية حول اقتـــصاديات 
الطاقة، وسياساتها، وتقنياتها تقدمها أبحاث 

كابسارك

#ببودكاست-دراسات-كابسارك#ببودكاست-دراسات-كابسارك

اضغط هنا

تتوافـــــــــــــق إســتراتيجية المركــز مــع أهــداف رؤيــة 
الســعودية 2030، وتعمـــــــــــل علــى تدعيــم ركائــز 
نمــو اقتصــاد الوطــن، ويســــــــعى المركــز مــن خــالل 
األبحــاث التــي يجريهــا  إلــى رفــع تنــــــــــــافسية قطاع 
الطاقــة والحفــاظ علــى البيئــة والمقــدرات الطبيعيــة 
وتحريــر أســعار الطاقــة، وذلــك لتعزيــز الوصــول  إلــى 

مجتمــٍع حيــوي واقتصــاٍد مزدهــر ووطــٍن طمــوح

https://twitter.com/cce_guide?s=11
https://www.cceguide.org/
https://www.kapsarc.org/ar/kingdom-of-energy/
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)ذا الين( مدينة ذكيــــة خاليــة 
من االنبعاثات الكربونية

أقــدم لكــم ذا اليــــــــــن مديـــــنة مليـونــية بطــول 170كم تحــافــظ على %95 من 

الطــبيعة على أراضي نيوم
ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

0
ذا اليـــــــــــــــن

0 شوارعسيارات

مدينة ذكية كبرى معززة بالذكاء االصطناعي.
تمتد بطول 170 كم من ساحل نيوم على البحر األحمر.

سُتشكل مجتمعات »ذا الين« اإلدراكية منصة لالبتكار واألعمال 
التجارية المزدهرة.

ستضيف 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
توفير 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

ل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%.  سُتشغَّ
يهدف تصميم المدينة إلى جعل المشي نمًطا أساسًيا مع 

سهولة الوصول إلى جميع المرافق.

يقــع مشــروع »ذا اليــن« فــي نيــوم شــمال 
غــرب المملكــة.

يســتطيع %40 مــن ســكان العالــم الوصــول 
إلــى نيــوم فــي أقــل مــن 4 ســاعات.

%13 مــن حركــة التجــارة العالميــة تمــرُّ عبــر 
البحــر األحمــر.

نجحت

ــعاثات  ــض االنبــــــــ ــلكة فــي خفــــــ الممــــــ
الكربــــــــــــــونية بحوالـــــــــي %4.4 ممـــــــــــا 

يعــادل 26 مليــــــــون طــن فــي 2018

تتقدم

الممــــــــــــــلكة مــن المركــــــــــــــــــز الرابــع إلــى 
ــرع  ــث كأســـــــــــــ ــركز الثالــــــــــــ المــــــــــــــــــــــــ
دول مجمـــــــــــــــــــــــــــوعة العشــــــرين خفًضا 
لالنبـــــــــــعاثات مــن استــــــــــهالك الوقــود.

مشاهدة 
ممتعة

https://www.neom.com/ar-sa/whatistheline
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ما هو دور مكاتب 
VRO تحقيق الرؤية

المهام:  أبرز 
ــادرات وتقديمهــا إلــى مكتــب برنامــج تحقيــق الرؤيــة المعنــي إلعــداد  تصميــم المب

خطــة التنفيــذ.

ــى  ــة لهــا ورفعهــا إل ــة المطلوب ــة التقديري ــادرات والميزاني ــد المب العمــل علــى تحدي
ــة المعنــي. ــق الرؤي ــب برنامــج تحقي مكت

تنفيذ التواصل على مستوى المبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

والرفــع  بياناتهــا  للمنظومــة وتقديــم  التابعــة  المبــادرات  تنفيــذ  علــى  اإلشــراف 
لحــل المشــكالت. الرؤيــة  برنامــج تحقيــق  لمكتــب 

ــن ودعــم  ــى تمكي ــة، تهــدف إل ــة فــي الجهــات الحكومي هــي وحــدات إداري
مبــادرات رؤيــة المملكــة ، والمســاهمة بتحقيــق أوجــه التكامــل بيــن الجهــات، 
وضمــان حوكمــة رؤيــة 2030 ، وقــد صــدر األمــر الســامي الكريــم بإنشــائها 

فــي عــام 2016م.

 فيديو يشرح دور مكاتب

تحقيق الرؤية بشكل مبسط

�ة �ي
زاوية ربعية يتم فيها التعريف برؤية حوكم�ة الروؤ

اململكة

استبيان قياس الوعي 
برؤية اململكة

فــي إطــار ســعي مكتــب تحقيــق الرؤيــة إلــى نشــر الوعــي 
حــول رؤيــة المملكــة 2030، تــم إعــداد اســتبيان لقيــاس 
مــدى معرفــة منســوبي منظومــة الطاقــة بــكل مــا يخــص 

الرؤيــة. 

يسعدنا مشاركتك من خالل الرابط ادناه 

اء�ة ( �ة الك�ف �ف عال�ي �ي ك�ي  ال�ة
�ة هرف �ج

ؤ
 ا

ادر�ة )م�ج �ي
صود �ف ر م�ة �ي

 عف
ؤ
طا �ة �ف �ي

 روؤ
ر�ة �ش ع من �ف �ي العدد السا�ج

ورد �ف

         حيث تمت اإلشارة في مخرجات المبادرة إلى وصول عدد المبيعات إلى 148 ألف جهاز لدعم أكثر من
          60 ألف مواطن

          والصحيح هو وصول نسبة المبيعات إلى أكثر من 188 ألف جهاز ودعم أكثر من 80 ألف مواطن

ار دف � واع�ة و�ي �ف  �ة

اضغط هنا

https://www.surveymonkey.com/r/moenergy
https://www.youtube.com/watch?v=G_KRH4Yn81M
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كم  اركا�ة زاوية ربعية نستعرض فيها مشاركات منسوبي منظومة الطاقةمسش
علًما أن جميع املشاركات تعبر عن رأي كاتبها

من يخدمك أفضل.. القطاع الخاص أم الحكومي ؟

مــن النــادر أن يطــرح هــذا الســؤال عليــك، ونــود فــي هــذه المقالــة توضيــح حقائــق قــد تكــون 
ــة القطــاع الخــاص  ــة الســؤال، مــع عــدم التقليــل مــن أهمي ــة وربمــا تســاعدك فــي إجاب غائب
فــي دورة حيــاة المجتمعــات واالقتصــاد، إال أن خدماتــه المقدمــة عــادة مــا تكــون بمقابــل، أمــا 
األجهــزة الحكوميــة فهــي ال تتوقــف عــن تقديــم العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة الشــاملة 
لكافــة احتياجاتــك، وهــي متاحــة لــك »بضغطــة زر أو عبــر مكالمــة هاتفيــة، وأغلبهــا مجانيــة« 
ويؤكــد ذلــك )بلــوغ المملكــة المرتبــة 29 عالميــًا بيــن 139 دولــة فــي مؤشــر األمــم 

المتحــدة لتطويــر الحكومــة اإللكترونيــة(.
وبالمثــال يتضــح المقــال، فمــن خــالل االطــالع علــى احتياجاتــك الرئيســية ســتجد خدمــات 

عديــدة لــكل جانــب - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

النظاميــة، وأخــرى  الخدمــات  لتثقيفــك وتقديــم  منصــات  المســتهلك:  حقــوق 
الســتقبال الشــكاوى مثــل:) بوابــة معيــن، دليــل إلكترونــي لألنظمــة الســعودية، 
التطبيقــات  ناجــز، شــكوى  بوابــة  األســهم،  الصحيــة، شــكوى ســوق  حقوقــك 
اإللكترونيــة وخدمــات البريــد، خدمــة موثــق، صنــدوق النفقــة، منصــة تصفيــة، 

دليــل التاجــر الحقوقــي(.

 التجــارة واألعمــال: خدمــات لجميــع مراحــل اعمالــك التجاريــة، مثل:) أبشــر لألعمال، 
الناشــر التجــاري، بوابــة أجيــر، منصــة هيئــة تنميــة الصــادرات، بوابــة بلــدي، متجــر 
معــروف، بوابــة فــرص، منصــة فســح، منصــة بنــاء، منصــة اعتمــاد، منصــة زراعــي، 

ريــف لتمويــل المشــاريع، منصــة ريــادي(. 

ــل  ــر والتوظيــف مث ــد مــن منصــات التدريــب والتطوي ــف: العدي ــم والتوظي التعلي
)عيــن، تقنــي، دروب، ســبل، منصــة تكامــل، العمــل المــرن، منصــة قــوى، أبشــر 

توظيــف(. 

األمــن والســالمة: مثــل )هاتــف ألمــن ومســاندة الطفــل – هاتــف ألمنــك خــارج 

مشاركة
أحمد البراهيم

مستشار قانونـي ـ وزارة الطاقة

ولكيــال أكــون ممــن يطــرح الســؤال أو المشــكلة وال يوجــد لهــا حــاًل، فقــد أطلقــت -بفضــل 
اللــه – أحــد المنتجــات المســاعدة فــي هــذا الصــدد، وهــو عبــارة عــن منصــة إلكترونيــة مجانيــة 
شــاملة تعمــل علــى تســهيل معرفتــك وفهمــك بأهــم الخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة وشــبة 
الحكوميــة، بشــكل مبســط وبآليــة تقســيم وبحــث وربــط فعالــة وســهلة، يســتفيد منهــا حاليــا 
أكثــر مــن 300 ألــف مســتخدم. وذلــك مــن خــالل منصــات تطبيقــات لآليفــون واألندرويــد 

باســم )بوابــة وطــن(.

ــا أمــن(. ــق كلن المملكــة – هاتــف 911 – هاتــف للعنــف األســري – تطبي

الســياحة والترفيــه: منصــات لتعريفــك بالفعاليــات وخيــارات الترفيــه مثــل )منصــة 
األســماء  الريــاض، مستكشــف  منصــة  الســعودية،  مواســم  الســعودية،  روح 

الجغرافيــة(.

ــن  ــه ع ــل )تنبي ــف مث ــة والتثقي ــة والتوعي ــة الصحي ــم الرعاي ــة: خدمــات لتقدي الصح
مواعيــد تطعيــم أطفالــك، هاتــف الصحــة، وصفتــي، دورات لإلســعافات األوليــة 
الكترونيــة، خدمــة تيقــظ، تطبيقــات مثــل: صحة وتطمن وطمني وإشــارة وصحتي، 

خدمــة أســعفني، الســمنة(.

اإللكترونــي،  )المزايــدات  مثــل:  والتمويــالت  المالــي  الدعــم  تقديــم  الماليــة: 
ــة، بنــك التنميــة االجتماعــي، بنــك الصــادرات،  ســاند، الضمــان االجتماعــي، كفال

بوابــة التمويــل منشــآت، ســمة للمعلومــات عــن أموالــك(.

التبرعــات والعطــاء  العطــاء: خدمــات تمكنــك مــن تقديــم  الخيــر وبــذل  أعمــال 
والتطــوع بشــكل موثــوق وأمــن مثــل:) المنصــة الوطنيــة للتبــرع، منصــة العمــل 
التطوعــي، بوابــة التبــرع االلكترونيــة، جــود اإلســكان، فرجــت، خدمــة زكاتــي، تطبيــق 

ــة التطــوع(. طبــت، بواب
أخــرى: هاتــف مخصــص للتواصــل مــع الديــوان الملكــي، منصــة تراضــي، خدمــة 

تقديــر لكبــار الســن، بوابــة مســاند للعمالــة المنزليــة. والعديــد غيرهــا. 

لتحميل التطبيق الرجاء إختيار نوع النظام الخاص بك

https://apps.apple.com/us/app/bwabt-watan-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86/id1223387754
https://play.google.com/store/apps/details?id=bwabt.watan&hl=ar&gl=US
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كم  اركا�ة زاوية ربعية نستعرض فيها مشاركات منسوبي منظومة الطاقةمسش
علًما أن جميع املشاركات تعبر عن رأي كاتبها

ماهي الحوكمة وما أهميتها؟

تعــرف الحوكمــة علــى أنهــا: »النظــام الــذي يحكــم ويقــود المنشــآت«. فهــو يعنــى بالهيــكل 
التنظيمــي وعمليــات صنــع القــرار والمســؤوليات والرقابــة وممارســات اإلدارة العليــا ألي 
منظومــة كانــت، تتحكــم الحوكمــة فــي الكيفيــة التــي توضــع بهــا أهــداف المنظومــة ويتــم 
تحقيقهــا، وآليــة مراقبــة المخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا، والمنهجيــة المتبعــة التــي يطمــح 

أن يتــم التوصــل مــن خاللهــا إلــى المســتوى األمثــل لــألداء.

ماهي الحوكمة؟

ما أهمية الحوكمة الجيدة؟ 

مشاركة
محمد الشافعي 

وزارة الطاقة

من بين األسباب الرئيسة التي تجعل المنشآت تتبنى ممارسات 
حوكمة جيدة ما يلي: 

المحافظــة علــى ثقــة مســتفيدي المنشــأة - ســواًء كانــت حكوميــة أم خاصــة   •
وتقويتهــا، حيــث إن وجــود قاعــدة مؤيــدة وداعمــة مــن المســتفيدين مــن شــأنه أن 
يحقــق مكاســب عظيمــة ألي منظومــة مــن خــالل الدعــم المعنــوي والمجتمعــي.

بناء أساس متين لمنظومة عالية األداء - فيجب أن نعي بأن تحقيق أهداف   •
أي منظومــة والوصــول بهــا إلــى نجــاح مســتدام يتطلــب المســاهمة والدعــم مــن 
ــى مــع وجــود ممارســات حوكمــة  ــك المنظومــة. وحت ــع المســتويات فــي تل جمي
ــط االســتراتيجي  ــر اإلطــار العــام للتخطي ــا( توفي ــدة، فــإن وظيفــة )اإلدارة العلي جي
والتنفيــذ ومراقبــة األداء. ويجــب العلــم بــأن الحوكمــة الجيــدة هــي التــي تســاعد 

اإلدارة والموظفيــن ليكونــوا فــي أفضــل حاالتهــم لينتجــوا أفضــل مــا لديهــم.

ضمــان أن المنظومــة علــى المســار الصحيــح الــذي يؤهلهــا لالســتجابة   •
الســريعة للمتغيــرات الخارجيــة الســيما أن بيئــة األعمــال فــي العصــر الحديــث 
ــي - عصــر  ــا الحال ــة فــي عصرن ــت التقني ــر ســريع ومتواصــل. وقــد أحدث فــي تغي
المعلوماتيــة - نقلــة نوعيــة فــي العالــم ككل وعلــى جميــع األصعــدة.  ولكــي 

Governance Today :المرجع

وخالصة القول: 

الحوكمــة تشــتمل علــى العمليــات التــي مــن خاللهــا يتــم إدارة المنظومــة والتحكــم بهــا 
ــه  ــادة واإلدارة والتوجي ــات والمســؤوليات والقي ــا. وتتضمــن الصالحي ــون مســؤولة عنه وتك
واإلشــراف والرقابــة التــي يتــم ممارســتها. وتعظــم الفائــدة عندمــا يتــم تطبيــق مبــادئ 

ومفاهيــم وممارســات حوكمــة جيــدة فــي كافــة المنشــآت التابعــة للمنظومــة.

يتمكــن عالــم األعمــال مــن الصمــود أمــام التحديــات ويبقي على مكاســبه ويتمكن 
مــن تحقيــق رســالته ورؤيتــه، يتعيــن وضــع نظــام يســاعد المنشــآت فــي الكشــف 
ــة والتوجهــات الســائدة.  ــة الخارجي ــرات فــي كل مــن البيئ واالســتدالل علــى التغي

ــا  ــرات فــي عالمن ــه ال يمكــن إدراك التغي ــى أن ــاه إل وأود أن ألفــت االنتب
صدفــة، بــل هــي عمليــة تتطلــب قيــادة ومــوارد والتــزام مــن قبــل اإلدارة 
العليــا لتأســيس مثــل ذلــك النظــام داخــل أي منظومــة وضمــان التقيــد 

بــه واســتمراريته. 
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يعد نقص فيتامين )د( من األمراض الصامتة التي ال يشعر بها المريض لسنوات، 
ويتحول نقص فيتامين د مع مرور الوقت إلى هشاشة عظام تؤثر بشكل كبير على 

كل أعضاء الجسم.

      يغطي التعرض للشمس يوميا 90٪ من حاجة الجسم من فيتامين)د(.

      ينصح بضرورة التعرض للشمس بمعدل 15-30 دقيقة يومًيا من بعد شروق 
الشمس وحتى العاشرة صباًحا مع تجنب ساعات الظهيرة.

      ال يمكن للجسم االستفادة من أشعة الشمس عن طريق الزجاج أو وضع مساحيق 
وكريمات مضادة ألشعة الشمس.

أبرز األعراض التي تصيبك عند نقص فيتامين د

مصادره

عالجه

 األســـــــــماك الزيتية            اللحوم الحمراء              الكبد             صفار البيض
كالسلمون والسردين

التعرض ألشعة
الشمس بشكل كاف

تناول أقراص
فيتامين د

التركيز على األطعمة 
الغنية بفيتامين د

ك صح�ة
     نصائح 

    لصيام صحي...

ممارسة رياضة المشي  
واالستمرار بهذه العادة خالل 

شهر رمضان.

تخفيف التدخين للتأقلم على ذلك 
خالل فترة الصيام.

تناول وجبة سحور صحية.

التخفيف تدريجًيا من الكافيين، 
لتجنب الشعور باإلرهاق.

اإلكثار من شــــــــــرب الماء في 
المساء لتجنب التعب والجفاف.

تقسيم اإلفطار إلى عدة وجبات.

االبتعاد عن األكل الغني بالدهون 
المشبعة والسكر.

اإلكثار من الخضروات والفـــــــواكه 
للحصول على الفيتامينات 

الضرورية.

امساكية رمضان للتحميل

اضغط هنا

نقص فيتامني دالنقص فيتامني دال
املرض الصامتاملرض الصامت

زاوية ربعية عن الصحة الجسدية والنفسية

https://vro.moenergy.gov.sa/Arabic/DocLib/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.pdf


ل
بري

/ ا
ن 

ام
الث

د 
عد

ال
ل

بري
/ ا

ن 
ام

الث
د 

عد
ال

4243

ملخص الكتاب 
ــات  ــه أفــكار لمواجهــة الخيب ــذي يحمــل فــي طيات مــن األعمــال العظيمــة ال
والتحديــات التــي يتعــرض لهــا اإلنســان، هــذا الكتــاب يوجــد بــه أفــكار جميلــة 
للغايــة لمواقــف تصيبنــا جميعــا علــى هيئــة خطــوات عمليــة والعقبــات التــي 
ــدة  ــف ع ــث يعطــي المؤل ــة التعامــل معهــا، حي ــا وكيفي نمــر بهــا فــي حياتن
أفــكار لعــدد مــن المواقــف التــي يمــر بهــا اإلنســان بصفــة دوريــة، ويتطــرق 
آالم  مــع  التعايــش  كيفيــة  مثــل  والمجــاالت  الجوانــب  مــن  العديــد  إلــى 
الفقــر، كيفيــة التخلــص مــن التوتــر والقلــق وغيرهــا مــن األمــور التــي تمــس 

اإلنســان.

ــار ضخمــة يعــود  تختــزن العــال منطقــة آث
لقــوم  وترجــع  الســنين  آلالف  تاريخهــا 
اكتشــف  وقــد  صالــح.  ومدائــن  ثمــود، 
باحثــون فيهــا بقايـــا معابــد وتماثيــل تعود 
إلــى عصــر اللحيـــــــــــانيين عــام 900 قبــل 
الميــالد، األمــر الــذي يجعلهــا واحــدة مــن 

ــراث بالســعودية. ــع الت أهــم مواق

غدًا أجمل

ك �ة و�ة ع �ج م�ة
اس�ة

ا�ة ـــ�ي
�ة ا�ؤ و�ش

العال املتحف املفتوح
مشاهدة ممتعة

لقضاء وقت ممتع  تط�يقات وأفكار 
في المنزل

ممارسة الرياضة والمشي:
تعّزز الّرياضة الجوانب اإليجابّية في نفس 

من يمارسها.

الـــــرســـــم :
يساعد على تحفيز الخيال، وتنمية الحس اإلبداعي.

الدورات التدريبية عن بعد:
اإللمام بمجاالت عديدة وتزيد خبرة الفرد وفرصه الوظيفية.

التصوير الفوتوقرافي:
من الممكن تعلم التصوير والتعديل على الصور.

الـــطــــبـــخ :
مهارة الطبخ تمنحك فرصة إلتقان مهارة جديدة.

اإلستماع للبودكاست )البث الصوتي(:
مصدر ثري للمعلومات ويمكن االستماع إليه في أي وقت. 

https://www.youtube.com/watch?v=EEHkyJaC2YQ


زاويــة ربــع ســنوية، يتــم اإلشــارة فيهــا إلــى إحــدى مبــادرات منظومــة الطاقــة، والتطــرق إلــى 
أهدافهــا والجهــة المالكــة.

المساهمة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي
زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

الجهة المالكة  
مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

وصف المبادرة

تعمــل المبــادرة علــى ســد الفجــوة بيــن المهــارات الالزمــة 
والحاليــة لــرأس المــال البشــري فــي المملكــة لقطاعــي 
الطاقــة الذريــة والمتجــددة لضمــان االســتعداد التشــغيلي 
للقطاعيــن عــن طريــق برامــج تعليميــة وتدريبيــة متخصصــة 
الذريــة  الطاقــة  مجالــي  فــي  إســتراتيجية  أهميــة  ذات 

والمتجــددة. 

والجامعــات، الشرائح المستهدفة العامــة  الثانويــة  طــالب 
والموظفــون فــي مجالــي الطاقــة الذريــة 

المجــاورة. والمجــاالت  والمتجــددة 

م�ادرة تأهيل رأس المال ال�شري لقطاعي م�ادرة تأهيل رأس المال ال�شري لقطاعي 
الطاقة الذرية والمتجددةالطاقة الذرية والمتجددة

المــال األثر المتوقع رأس  وتؤهــل  تنمــي  تحتيــة  وبنيــة  بيئــة   
البشــري فــي قطاعــي الطاقــة الذريــة والمتجــددة

المخرجات
• إستراتيجية وخارطة الطريق لبناء القدرات البشرية في القطاعين 

• منصة رقمية وطنية لبناء القدرات البشرية في القطاعين
• تفعيــل 3 برامــج تعليميــة متخصصــة ذات أهميــة إســتراتيجية فــي 

مجــال الطاقــة الذريــة والطاقــة المتجــددة 
• تفعيــل 5 آليــات لجــذب الطــالب والتدريــب لمجالــي الطاقــة الذريــة 
والمتجــددة )البرامــج تدريبيــة، التدريــب علــى رأس العمــل، البرامــج 

الصيفيــة، برامــج رعايــة للطــالب، مســار وظيفــي واضــح(

https://vro.moenergy.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx


https://vro.moenergy.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx

