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مثل  ذلك  من  المرجوة  المكاسب 
والعمل  الجهات  بين  الخبرات  نقل 
وتعزيز  المشترك  التخطيط  على 
مستوى  على  اإلنفاق  كفاءة 
من   5 مناقشة  تمت  المنظومة. 
أوجه التكامل المحتملة بين جهات 
المنظومة وذلك بناًء على التقييم 
التعاون  سيتم  والتي  األولي 
فيها بين كافة قطاعات المنظومة 

بعد دراستها.

وإدارة  والداخلي  اإلعالمي  التواصل 
الحملة  أصداء  عرض  تم  التغيير: 
بمساهمة  التعريفية  اإلعالمية 
المنظومة في برنامج التحول الوطني 
والتي حققت تغطية إعالمية كبيرة 
المجتمع  شرائح  كافة  إلى  للوصول 
من خالل كافة القنوات، كما تم إلقاء 
المعرض  تدشين  حفل  على  الضوء 
واستعراض  الوزارة  مقر  في  الدائم 
كانت  التي  المعرض  زوار  فعل  ردود 
أسهم  حيث  العموم،  في  إيجابية 
تعميق  في  كبير  بشكل  المعرض 

فهمهم لمبادرات المنظومة.

استضافة  تمت  أخرى،  جهٍة  ومن 
الوطني  المركز  من  ممثلين 

عقد أول اجتماعات اللجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية 
للمنظومة في برنامج التحول الوطني

مع انطالق مرحلة تنفيذ المبادرات وتحقيق أوجه التكامل والمواءمة في المنظومة: 

اقرأ في هذا العدد

 اللجنة التوجيهية في اجتماعها األول

اجتماعها  التوجيهية  اللجنة  عقدت 
2017م  أبريل   2 األحد  يوم  األول 
ومشاركة  الوزير  معالي  برئاسة 
أصحاب السمو والمعالي والسعادة 
في  الشقيقة  الجهات  رؤساء 
المنظومة الستعراض التوجه العام 
مستوى  على  واالطالع  للرؤية 
التحول  برنامج  مبادرات  في  التقدم 
القرارات  واتخاذ  للمنظومة  الوطني 
الوزير  معالي  أكد  فيما  الالزمة. 
بين  الجهود  تكامل  على  حرصه 
للوصول  المنظومة  أجهزة  جميع 
أبدى  المشتركة  الوطنية  لألهداف 
رؤساء الجهات الشقيقة التزامهم 
بروح  العمل  على  ودعمهم 
الوطنية  األهداف  لتحقيق  الفريق 

المشتركة وتخطي المعوقات. 

وفي جانب آخر، عقدت اللجنة التنفيذية 
والثروة  والصناعة  الطاقة  لمنظومة 
األول  الشهري  اجتماعها  المعدنية 
بمقر  م   2017 مايو   9 الثالثاء  يوم 
الوزارة.  كما عقدت اللجنة اجتماعها 
يونيو   6 الثالثاء  يوم  في  الثاني 
في  االجتماع  عقد  حيث  2017م 
وينبع  للجبيل  الملكية  الهيئة  مقر 

بالرياض.
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والثروة المعدنية: لنتفوق 

على التحديات 

مبادرة خادم الحرمين 
الشريفين للطاقة المتجددة، 

المقومات والتحديات

سين جيم، مع سعادة 
المهندس تركي الشهري، 

رئيس مكتب تطوير مشاريع  
الطاقة المتجددة

الجهات  من  وهو  للتخصيص، 
المملكة  رؤية  لتحقيق  الداعمة 
التنظيم  إليضاح  وذلك   ،2030
الدور  وتبيين  بالمركز  الخاص 
الجهات  دعم  في  بالمركز  المنوط 
ببرامج  يتعلق  بما  الحكومية 
التخصيص، والرد على استفسارات 
خالل  تم  كما  المنظومة.  جهات 
االجتماع الثاني استضافة ممثلين 
والمركز  المالية  وزارة  من   

ً
كال

األجهزة  أداء  لقياس  الوطني 
الكمية  التقارير  لمناقشة  العامة 
والمؤشرات،  المبادرات  ألداء 
وممثلين من مركز اإلنجاز والتدخل 
الميزانيات  لمناقشة  السريع 

والمعوقات وطلبات التغيير.
عقد االجتماعين بمشاركة مسؤولي 
الجهات الشقيقة في برنامج التحول 
االجتماعين  خالل  وتم  الوطني 
إنجازه،  تم  وما  الراهن  الوضع  عرض 
المستقبلية  بالخطط  والتعريف 
باألعضاء  التعريف  إلى  باإلضافة 
الجدد بمكتب تحقيق الرؤية وممثلي 

الجهات لدى مكتب تحقيق الرؤية.

محاور  عدة  التنفيذية  اللجنة  ناقشت 
لتقييم المرحلة أهمها:

إدارة األداء: تمت مناقشة تقارير أداء 
الربع األول لعام 2017، الذي شمل 54 
مؤشر أداء و 113 مبادرة للمنظومة، 
حيث حقق 83% من مؤشرات األداء 
من   %93 وتسير  مستهدفاتها 

المبادرات على المسار المخطط له. 
مناقشة  تمت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والتشريعية  اإلجرائية  المعوقات 
أغلبها  إقفال  تم  حيث  والمالية 
بالنظر إلى مراجعة المعوقات من قبل 
الجهات واعتماد التوصيات المتعلقة 
الشؤون  مجلس  قبل  من  بها 

االقتصادية والتنمية.

التخطيط والتكامل: تتمثل أهمية 
التكامل في تحقيق  تحقيق أوجه 
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الطاقة  منظومة  قصة  بدأت 
في  المعدنية  والثروة  والصناعة 
1437هـ/  عام  من  رجب  شهر 
المملكة  إعالن  بعد   2016 أبريل 
الهيكلة لعدد من األجهزة  إعادة 
إضافة  تمت  حيث  الحكومية، 
إلى  والكهرباء  الصناعة  قطاعي 
المعدنية  والثروة  البترول  وزارة 
الطاقة  وزارة  لتكوين   ”

ً
“سابقا

المعدنية،  والثروة  والصناعة 
معالي  تولي  إلى  باإلضافة 
عدد  إدارة  مجالس  رئاسة  الوزير 
المحوري  الدور  ذات  الجهات  من 
تنمية  في  التكاملي  الرئيسي 
والصناعة  الطاقة  منظومة 
بالمملكة  المعدنية  والثروة 

وتحقيق رؤيتها. 

2015م  ديسمبر  شهر  في 
لبرنامج  الفعلية  االنطالقة  كانت 
ورش  خالل  من  الوطني  التحول 
المبدئي.  الميثاق  تطوير  عمل 
بمشاركة  البرنامج  واستمر 
الحكومية  الجهات  من  العديد 
لتحديد  الداعمة  والجهات 
األهداف  وتطوير  التحديات، 
األداء  ومؤشرات  االستراتيجية، 
التي  والمبادرات  الرئيسية، 
باإلضافة  المستهدفات  تحقق 

واآلثار  الميزانيات  تطوير  إلى 
المتوقعة والخطط التفصيلية.

الرؤية 2030 وبرنامج التحول 
الوطني 2020

 2030 المملكة  رؤية  انطلقت 
القوة  نقاط  على   

ً
مرتكزة

الرئيسية للمملكة من خالل 3 
محاور، و 24 هدف استراتيجي، 
تسهم  حيث  التزام.   18 و 
والصناعة  الطاقة  منظومة 
تحقيق  في  المعدنية  والثروة 
األهداف  تلك  نصف  من  أكثر 
وااللتزامات  االستراتيجية 

المرتبطة بالرؤية.

المنظومة  مبادرات  كافة  وفي 
تم  الوطني،  التحول  برنامج  في 
األهداف  تحقيق  على  الحرص 
التي  المشتركة  الوطنية 
 2020 عام  بحلول  ستساهم 

للناتج  ريال  مليار   140 من  بأكثر 
واستحداث  اإلجمالي  المحلي 

أكثر من 130 ألف وظيفة. 

مكتب تحقيق الرؤية
لتنفيذ مبادرات برنامج التحول 
الوطني على أكمل وجه، صدر 
 44643 رقم  السامي  األمر 
بإنشاء مكاتب تحقيق الرؤية 
والذي يتمثل دوره في دعم 
المنظومة من خالل التخطيط 
المعوقات  وإزالة  والمتابعة 
لضمان تنفيذ وتكامل جميع 

المبادرات.

خدمات المكتب

”منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”

يقدم مكتب تحقيق الرؤية ستة خدمات رئيسية هي:

عدد المبادرات

113 مبادرة
ا�ثر المالي

+60 مليار ريال

المساهمة في
الناتج ا	جمالي المحلي

+140 مليار ريال

الوظائف المستحدثة 

 +138 ألف وظيفة
مساهمة القطاع الخاص

+320 مليار ريال

أهم م�مح مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

إدارة ا�داء 
تقديــم تقاريــر دورية وتحليلية لحالة مؤشــرات 

ا�داء وســير عمل المبادرات.

حل المعوقات 
والقضايــا التــي تواجه مدراء المبادرات وإدارة 

المخاطــر وطلبــات التغيير والتصعيد.

المساندة في التخطيط 
ل�هداف ا�ســتراتيجية والمؤشرات 

والميزانيات. والمبادرات 

التواصل ا�ع�مي 
للتعــرف بالمبــادرات وعرض ا	نجازات وقصص 

الرئيسية. النجاح 

التواصل الداخلي 
إدارة التغييــر ضمــن المنظومــة لنقل المعرفة 

وآخر المستجدات
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تحقيق أوجه التكامل 
والمواءمــة بيــن الجهات الداخلية في 

المنظومــة والجهات الخارجية.

-4

-5

-6



بحضوٍر الفت وتفاعل كبير

دشن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس 
الطاقة  منظومة  “مساهمة  معرض  الفالح،  عبدالعزيز  بن  خالد 
والصناعة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030”

معرض “مساهمة 
منظومة الطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية”

معالي الوزير أثناء تدشين المعرض

التعريف  إلى   
ً
حاليا المعرض  ويهدف 

والثروة  والصناعة  الطاقة  بمنظومة 
المعدنية ومبادراتها وتفعيل التواصل 

والتقارب بين مختلف جهاتها.

وفي المرحلة القادمة سوف يسهم 
بالمنظومة  التعريف  في  المعرض 
وطلبة  الخاص  والقطاع  لالعالم 

المدارس والجامعات وغيرهم.

المعرض،  افتتاحه  وفي مستهل 
 رّحب 

ً
ألقى المهندس الفالح، كلمة

المنظومة،  في  بالشركاء  فيها 
 على الدور الجوهري الذي 

ً
مؤكدا

الرؤية  تحقيق  مكتب  به  ينهض 
في المنظومة، وما تم إنجازه.

من جهته، عبر قائد مكتب تحقيق 
الغامدي  أحمد  المهندس  الرؤية 
الذي  التجمع  بهذا  سعادته  عن 
االقتصادية  الكيانات  أهم  يضم 
أن  إلى   

ً
مشيرا المملكة،  في 

الُمدرجة  المبادرات  يمثل  المعرض 
البرنامج  رئيسة:  مسارات   6 ضمن 
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المتجددة،  للطاقة  الوطني 
وتحقيق االستدامة البيئية، ودعم 
ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة 
الصناعات  وتطوير  والمتوسطة، 
االستراتيجية، واالستغالل األمثل 
للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى 
المحلي ، وهي جزٌء من مجموعة 
تشمل  مبادرة،   113 تضم  أوسع 
الطاقة  منظومة  قطاعات  جميع 
والصناعة والثروة المعدنية، وتأتي 
ترجمة لخطة التحول الوطني 2020 

ولرؤية المملكة 2030.

وأضاف الغامدي: “أن المنظومة 
حرصت على أن يكتسب المعرض 
تاح 

ُ
لت االستمرارية،  صفة 

المنظومة،  لموظفي  الفرصة 
القطاعات  من  والمهتمين 
المعنية، لزيارة المعرض واالطالع 
في  المنظومة  مبادرات  على 
برنامج التحول الوطني وااللتقاء 
يحقق  بما  المشاركة،  بالجهات 
الفهم األوسع لهذه المبادرات 
وأهدافها  تنفيذها  وآليات 

التنموية”.

الرؤية  تحقيق  مكتب  يعتبر 
الوزير  تتبع معالي  إدارية  وحدة 
تمكين  إلى  تهدف  مباشرة 
برنامج  مبادرات  تنفيذ  ودعم 
والمساهمة  الوطني  التحول 
بتحقيق أوجه التكامل بين جهات 
والصناعة  الطاقة  منظومة 
والثروة المعدنية باإلضافة إلى 
إطار  ضمن  الداعمة  الجهات 
 2030 المملكة  رؤية  حوكمة 
أهدافنا  تحقيق  سبيل  في 

الوطنية المشتركة.

أهم مالمح مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 للمنظومة
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المعرض  تدشين  حفل  خالل 
منظومة  لمشاركة  التعريفي 
والثروة  والصناعة  الطاقة 
التحول  برنامج  في  المعدنية 
المملكة  رؤية  وتحقيق  الوطني 
الطاقة  ألقى معالي وزير   ،2030
والصناعة والثروة المعدنية كلمة 
وتطرق  المناسبة  بهذه  للحضور 
نقتبس  مواضيع  لعده  معاليه 

منها مايلي:

 ”2030 المملكة  “رؤية  ترتكز 
األهداف،  من  منظومة  على 
مستوى  رفع  إلى  ترمي 
أرفع  وتوفير  المواطن  معيشة 
له،  الكريمة  الحياة  أسباب 
ومتنوع  قوي  اقتصاد  بناء  عبر 
مستقر  نمو  وتحقيق  المصادر، 
على  يقوم  ومستدام، 
الموارد  جميع  في  االستثمار 
المزايا  وتوظيف  المتاحة، 

تزخر  التي  والتنافسية  النسبية 
بها المملكة.

في إطار السعي لتنفيذ أهداف 
الرؤية، تم إعادة هيكلة معظم 
أجهزة الدولة بما في ذلك إعادة 
والصناعة  الطاقة  وزارة  تشكيل 
لتمكينها  المعدنية،  والثروة 
تطوير  بمهمة  النهوض  من 
التقليدية  الطاقة  موارد  وإدارة 
قطاع  وتنمية  والمتجددة، 
الصناعة التحويلية النفطية وغير 

نستشرف المستقبل 
ونتخطى الصعاب

الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية.. 

مزايا تنافسية وموارد 
تزخر بها المملكة 

قطاع  إسهام  وزيادة  النفطية، 
الوطني.  االقتصاد  في  التعدين 
التكامل  هو  القرار  هذا  دالالت 
الطاقة  بين  يكون  أن  يجب  الذي 
المعدنية  والثروة  والصناعة 
متواصلة  قيمة  كسلسلة 
من  التجاري  الميزان  لتحسين 
وتوليد  والواردات  الصادرات 

الوظائف ألبناء الوطن.

لدينا مدن صناعية وبنى تحتية ال 
األوسط،  الشرق  في  لها  مثيل 
الصناعية  المشاريع  من  وتعد 
العالم  مستوى  على  المتميزة 
البتروكيماويات  صناعات  في 
حديد  من  التعدين  وصناعة 
الخير  رأس  في  كما  والمنيوم، 
وعد  وكذلك  وجازان  والجبيل 

الشمال. 

نراها  المملكة  تعزم  عندما 
أن  ونريد  اإلنجاز.  على  قادرة 
في  األمام  إلى  قفزات  نحقق 
االستراتيجية.  الصناعات  نوعية 

والبرامج  التحويلية  كالصناعات 
المرتبطة بصناعة الطاقة وصناعة 

المتجددة. الطاقة 

كبيرة  أمامنا  المسؤولية 
فيها  عمل  بيئة  في  كمنظومة 
فترة  في  التحديات  من  كثير 
الزمن.  فيها  نسابق  قصيرة 
وحماس  نجاح  من  رأيته  وما 
كبيرة  ثقة  يعطيني  زمالئي  من 
بأن  المستقبل  في  سننظر  بأننا 
استطعنا  المنال  صعب  كان  ما 
وطننا  عليه  ليشكرنا  تحقيقه. 
على  القادمة  األجيال  وتشكرنا 
ما قمنا به من بناء اقتصاد وتنوع 

مستدام. 

مرتبط  المنظومة  في  نجاحنا 
والقطاع  األخرى  الحكومة  بأجهزة 
الخاص وأن نتأكد من الحصول على 
الدعم  مراكز  من  الالزم  الدعم 
التي أنشأت لهذا الغرض. وللقطاع 
الخاص دور كبير في دفع االقتصاد 

إلى األمام.

المسؤولية أمامنا 
كبيرة كمنظومة في 
بيئة عمل فيها كثير 

من التحديات في فترة 
قصيرة نسابق فيها 

الزمن

 لتحسين 
ُ

قيٌم متواصلة
الميزان التجاري من 

الصادارات والواردات وتوليد 
الوظائف ألبناء الوطن
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لدينا المقومات
وأمامنا تحديات

ٌ
استثمار
 

 للموارد
 الطبيعية

 على
ٌ
 وحفاظ
البيئة

السعودية
سوق للطاقة المتجددة

مبادرة خادم 
الحرمين الشريفين 
للطاقة المتجددة، 

سوف تسهم 
في توفير أكثر 
من 7000 فرصة 

وظيفية للشباب في 
المجاالت الهندسية 

والتقنية واإلدارية

المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة  منظومة  أطلقت 
المتجددة”،  للطاقة  الشريفين  الحرمين  خادم  “مبادرة 
التي تساندها مبادرات: “تقييم مصادر الطاقة البديلة 
المتجددة  الطاقة  تقنيات  و”توطين  والمتجددة”، 
الالزمة لدعم المملكة”، و”توطين صناعة الطاقة في 
مدينة ينبع الصناعية”. والتي تهدف إلى جعل الطاقة 
الطاقة  مزيج  ضمن   

ً
وفاعال  

ً
أساسيا  

ً
عنصرا المتجددة 

الوطني، وتستهدف إدخال 3450 ميجاواط من الطاقة 
 من الطاقة الُمنتجة 

ً
المتجددة، أو ما يعادل 4% تقريبا

ُمنتَجة  كطاقة  الوطني،  الطاقة  مزيج  ضمن   ،
ً
حاليا

مخلفات  منها  تنبعث  ال  التي  الطبيعية،  المصادر  من 
الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  مثل  هيدروكربونية، 
وكذلك  األرض  باطن  من  المنبعثة  الجوفية  والحرارة 
إلى  طاقة، مما سيؤدي  إلى  النفايات  تحويل  عملية 

تخفيض كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، 
الله - توفير اكثر من 7000  سوف تسهم - بإذن 

الهندسية  المجاالت  في  للشباب  وظيفية  فرصة 
والتقنية واإلدارية. وفيما يخص المبادرة المساندة 
في  الطاقة  صناعة  “توطين  نفسه  المسار  في 
الملكية  الهيئة  أعدت  الصناعية”،  ينبع  مدينة 
عبدالله  الملك  مدينة  مع  بالشراكة  وينبع  للجبيل 
للطاقة المتجددة دراسات جدوى الستقطاب هذه 
الصناعات  تنويع  في  ستسهم  التي  الصناعات 
تعّد  حيث  المضافة،  القيمة  ذات  التكاملية 
الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة من الصناعات 
القيمة  من  سترفع  التي  الجديدة  التقنيات  ذات 
الطبيعية  والثروات  األساسية  للمنتجات  المضافة 
. كما تعمل المبادرة على تمكين 

ً
المتوافرة محليا

المحتوى  دعم  إلى  الرامية  التحويلية  الصناعات 
المنتجات  وتنويع  االستثمار  حجم  وزيادة  المحلي 
وإتاحة الفرص االستثمارية للقطاع الخاص، وتوفير 
الطاقة  صناعة  مجاالت  في  عمل  فرصة   1150 نحو 

المتجددة.

طرح مبادرة الملك 
سلمان للطاقة 
المتجددة

ضمان تنافسية الطاقة 
ًالمتجددة من خالل تحرير سوق 

المحروقات تدريجيا

وضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح 
للقطاع الخاص بالملكية واالستثمار 

في القطاع

توفير التمويل الالزم من خالل 
شراكات بين القطاعين العام 

والخاص في مجال الصناعة

إدخال 9.5 جيجاوات من الطاقة 
المتجددة إلى اإلنتاج المحلي 
كمرحلة أولى عام 2023م

العمل على توطين نسبة كبيرة من 
سلسلة قيمة الطاقة المتجددة 
في اقتصادنا

نتمتُع بمقوماٍت قوية في مجال طاقتي 

 
ً
الشمسية والرياح، لكننا ال نملك حتى اآلن قطاعا

 للطاقة المتجددة
ً
منافسا



التحديات الحالية

ارتفاع ا�ســته�ك المحلي للطاقة 
وانعدام مســاهمة الطاقة المتجددة 

التــي تتمتع بها المملكة من 
مقومات طبيعية كالطاقة الشمســية 
وطاقــة الرياح في مزيج الطاقة الوطني 

بشكل فعال.

هدف المبادرة؟

المساهمة الفاعلة بتنويع مصادر 
الطاقــة وذلك بإدخال 3450 ميجاواط 
من الطاقة المتجددة أو ما يعادل %4 

من السعة الكلَية لمزيج الطاقة الوطني.

سيؤدي إلى

خفض كمية انبعاث غاز ثاني أكســيد  
.
ً
الكربون بمعدل 8 مليون طن ســنويا

توليد أكثر من 7000 فرصة عمل نوعية.
توفيــر 18 مليــون برميــل بتــرول مكافــئ  

 بحلول 2020.
ً
سنويا

كيف؟

1- وضع إطار قانوني وتنظيمي يســمح 
للقطاع الخاص بالملكية وا�ستثمار في 

قطاع الطاقة المتجددة.

2- جذب القطاع الخاص ل�ســتثمار في 
مشاريع الطاقة المتجددة وضمان تنافسية 

سوق الطاقة المتجددة.

ارتفاع االستهالك

المحلي للطاقة 

انعدام مساهمة

الطاقة المتجددة 

هدف المبادرة

3450 ميجاواط

من الطاقة المتجددة 

توفير 18 مليون برميل بترول

إطار قانوني

جذب القطاع الخاص 

للقطاع الخاص

8 مليون طن سنويًا

خفض كمية انبعاث غاز
ثاني أكسيد الكربون 

7000
فرصة عمل

إدخال

سيؤدي إلى

كـيـــف

إحدى مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الـ 113 من أصل 755 مبادرة لبرنامج التحول الوطني 2020.
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ما هو الدور المناط بمكتب تطوير 
مشاريع الطاقة المتجددة ؟ 

الطاقة  مشاريع  تطوير  مكتب 
رسمية  جهة  عن  عبارة  المتجددة 
تم إنشائها بوزارة الطاقة والصناعة 
المهام  لتتولى  المعدنية  والثروة 
بقطاع  المتعلقة  والمسؤولّيات 
ومن  بالمملكة،  المتجددة  الطاقة 
الوطني  البرنامج  تنفيذ  أهمها 
مع  يتوافق  بما  المتجددة  للطاقة 
برنامج التحول الوطني ورؤية 2030. 
وقد تم تكوين لجنة إشرافية على 
المكتب برئاسة معالي وزير الطاقة 
الوزارة  وكيل  سعادة  وعضوية 
لشؤون الكهرباء و ممثلين للجهات 
ذات الصلة وهي مدينة الملك عبد 
والمتجددة  النووية  للطاقة  الله 
واإلنتاج  الكهرباء  تنظيم  وهيئة 
المزدوج وشركة أرامكو السعودية 
للكهرباء.  السعودية  والشركة 
اإلشراف  اللجنة  هذه  وتتولى 
المباشر على أداء المكتب ومتابعة 
اإلنجاز في الخطة التنفيذية للبرنامج 
الوطني للطاقة المتجددة وذلك من 
خالل اإلجتماع الدوري الذي تعقده 

اللجنة كل أسبوعين. 

الطاقة  مشاريع  أهم  هي  ما 
وصلتم  وأين  حاليا؟  المتجددة 

فيها ) مراحلها (؟
الوطني  البرنامج  انطالق  منذ 
يناير 2017،  المتجددة في  للطاقة 
تم تحقيق عدد من اإلنجازات منها:  
مشاريع  تطوير  مكتب  إنشاء 

الطاقة المتجددة كجهة مسؤولة 
الطاقة  مشاريع  تنفيذ  عن 
من   

ً
انطالقا بالمملكة  المتجددة 

رؤية 2030. 
إلكترونية  منصة  أول  إطالق 
وذلك  المناقصات  إلدارة  حكومية 
قطاع  مشاريع  مناقصات  إلطالق 
الطاقة المتجددة   من خاللها مع 

ضمان الشفافية. 
عقد منتدى االستثمار في قطاع 
المملكة  في  المتجددة  الطاقة 
أقيم  والذي  السعودية  العربية 
من  أبريل  شهر  في  الرياض  في 
بهدف  2017م  الحالي  العام 
في  االستثمارات  استقطاب 
نجح  وقد  الحيوي،  القطاع  هذا 
المنتدى في استقطاب أكثر من 
1000 شخصية معنية باالستثمار 
من  المتجددة  الطاقة  مجال  في 

المملكة و خارجها. 
إطالق وثائق التأهيل والمناقصات 
المتجددة  للطاقة  مشروع  ألول 
السعودية  العربية  بالمملكة 
العام  وأبريل من  فبراير  في شهر 
المشروع  وهذا  2017م،  الحالي 
عبارة عن محطة للطاقة الشمسية 
بحجم 300 ميجاواط في سكاكا 

بمنطقة الجوف.
مؤتمر  أول  بعقد  المكتب  قام 
لمشاريع  المؤهلين  للمطورين 
شهر  في  المتجددة  الطاقة 
2017م  الحالي  العام  من  مايو 
والذي حضره المطورون المؤهلون 
الشمسية  الطاقة  لمشروع 

يشغل سعادة المهندس تركي الشهري منصب رئيس مكتب 
والصناعة  الطاقة  وزارة  في  المتجددة  الطاقة  مشاريع  تطوير 
والثروة المعدنية، ويحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ البرنامج 
رؤية  أهداف  مع  يتماشى  بما  المتجددة  للطاقة  الوطني 
المملكة 2030. وقد عمل قبل ذلك كرئيس لقسم االستثمارات 
في قطاع الطاقة بشركة أرامكو السعودية بعد أن أمضى قرابة 

العقد كمستشار الستراتيجيات وأنظمة الطاقة والمياه. 

سين جيم مع المهندس 
تركي الشهري

المكتب  قام  وقد  بسكاكا، 
بترتيب زيارة لموقع المشروع في 

اليوم التالي للمؤتمر.

على  إلنجازه  تطمحون  الذي  ما 
المدى القصير والبعيد على صعيد 

مشاريع الطاقة المتجددة ؟ 
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 
هو مبادرة استراتيجية ضمن رؤية 
الوطني  التحول  وبرنامج   2030
نصيب  زيادة  إلى  ويهدف   2020
مزيج  ضمن  المتجددة  الطاقة 
بالمملكة وذلك من خالل  الطاقة 
جيجاواط   9.5 إدخال  استهداف 
عام  بحلول  المتجددة  الطاقة  من 
البرنامج  هذا  وضع  وقد  2023م. 
لتسريع  محددة  طريق  خارطة 
المتجددة  الطاقة  إنتاج  عمليات 
وتنويع مصادر الطاقة بصورة عامة، 
وتحفيز النمو واالزدهار االقتصادي 
األهداف  وتحقيق  المملكة،  في 
فيما  الرؤية  عليها  نصت  التي 
حول  والمتمحورة  بالطاقة  يتعلق 
مثالية  استثمارية  سوق  خلق 

ودعم قطاع طاقة متجددة واعد.

؟ 
ً
على ماذا تريدون تسليط الضوء أيضا

في  المتجددة  الطاقة  صناعة  إن 
التي  الركائز  أحد  تعد  المملكة 
إنها  كما  البرنامج.  عليها  يقوم 
سيساهم  الذي  األهم  العنصر 
الفرص  من  العديد  خلق  في 
وتحقيق  والوظيفية  االستثمارية 
المدى  على  االقتصادي  النمو 
المملكة.  في  والبعيد  القريب 
ولضمان تحقيق مثل هذا الهدف، 
قمنا بتطوير استراتيجية المحتوى 
الطاقة  لمشاريع  المحلي 
من  العديد  لتغطي  المتجددة 

الجوانب وأهمها ما يلي: 

أهداف المحتوى المحلي 
المحلي  المحتوى  متطلبات  تعد 
لمشروعي  بتحديدها  قمنا  التي 
وقابلة  معقولة  األولى  المرحلة 
للتحقيق خالل عام واحد، وسنعمل 
المحتوى  هذا  نسبة  زيادة  على 
في المراحل القادمة من البرنامج. 

التشاور مع القطاع الخاص 
وفهمنا  دراستنا  من  الرغم  على 
تواجه  التي  التحديات  لطبيعة 
قابلية  ولضمان  التوطين،  عمليات 
المحلي  المحتوى  متطلبات 
للتنفيذ،  تحديدها  تم  التي 
من  العديد  مع  بالتواصل  قمنا 
والتشاور  الخاص  القطاع  جهات 
أبدوا  األمر، وقد  معهم في هذا 
جميعهم موافقتهم على قابلية 
ضمن  للتنفيذ  المتطلبات  هذه 

الجدول الزمني المحدد. 

برنامج حاضنة األعمال 
العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
تحديد  على  نعمل  لالستثمار، 
لشركات  الالزمة  المتطلبات 
المحليين  والمصنعين  المقاوالت 
القيمة  للمساهمة في سلسلة 
للطاقة المتجددة، كما نعمل على 
وتوفير  واضحة  عمل  خطط  تطوير 
الشركات  لهذه  الالزم  التمويل 
مساهمتها  لبدء  الوطنية 
المتجددة  الطاقة  صناعة  في 

بالمملكة. 

نهدف إلى زيادة نصيب الطاقة المتجددة من 

إجمالي حجم الطاقة المنتجة داخل المملكة 

إلى 9.5 جيجاواط بحلول عام 2023

لقطة من منتدى المملكة لالستثمار  

في الطاقة المتجددة )الرياض، أبريل 2017(



الطاقة
هل تعلم أن لدى المملكة 

العربية السعودية أكبر 
منظومة كهربائية في 

منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بقدرات 

توليد تجاوزت 75 جيجا واط.

الصناعة
هل تعلم أن حجم 
االستثمارات التي 

استقطبتها  الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع 

لمدنها بلغ حتى اآلن حوالي 
تريليون ريال.

الثروة المعدنية
هل تعلم أن منجم الذهب 

“الدويحي” الواقع في 
منطقة مكة المكرمة يعد 

أكبر مناجم الذهب في 
السعودية بمتوسط إنتاج 

.
ً
180 ألف أوقية سنويا

حقائق 
وأرقام

اإلشراف

م. أحمد الغامدي

التحرير هيئة 

باكرمان ثامر 

الحقباني المجيد  عبد 

التحرير فريق 

08

 
ٌ

 جديدة
ٌ

خطوة
لتواصل أكبر

النشرة   ، العدد من  بداية يسرني إطالق هذا 
اإلخبارية لمكتب تحقيق الرؤية ، وذلك لتحقق لنا المزيد 
الواحدة،  العائلة  بروح  والعمل  والتفاعل  التواصل  من 
العائلة التي تنتسب لهذا الوطن المعطاء وتعمل على 

تحقيق أهدافه وطموحاته.

حلقة  نكون  أن  الرؤية  تحقيق  مكتب  في  دورنا  يقتضي 
والثروة  والصناعة  الطاقة  منظومة  جهات  بين  الربط 
 إلى الجهات الداعمة ضمن إطار حوكمة 

ً
المعدنية، إضافة

الوطنية  أهدافنا  المملكة 2030 في سبيل تحقيق  رؤية 
مبادرات  تنفيذ  ودعم  تمكين  على  والعمل  المشتركة. 
 
ً
برنامج التحول الوطني. من هنا كانت فكرة النشرة تأكيدا
نشر  بأهمية   

ً
وإمعانا الداخلي  التواصل  ضرورة  على 

المعلومة وأخبار المنظومة.

لتكون  دوري  بشكل  “رؤية”  بإصدار  المواصلة  نعتزم  إننا 
وإثرائها،  تحريرها  في  جميعنا  نشترك   

ً
إعالمية  

ً
منصة

والصناعة  الطاقة  منظومة  لمنسوبي  مرجعية  وتكون 
والثروة المعدنية. 

فيما  والمناسبات  واألحداث  األخبار  على  التركيز  سيتم 
الوطني  التحول  برنامج  في  المنظومة  بإسهام  يتعلق 
ومؤشرات  المبادرات  من  عدٍد  عرض  سيتم  كما  الواعد. 
األول  العدد  افتتحنا  حيث  النجاح.  وقصص  األداء  قياس 
للطاقة  الشريفين  الحرمين  خادم  بمبادرة  بالتعريف 

المتجددة.

 أن نحظى بآرائكم ومالحظاتكم فيما يتعلق 
ً
يسعدنا دوما

بالنشرة اإلخبارية وننتظر مقترحاتكم وكل عاٍم وأنتم بخير.
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