
للوثائق   
ٌ

مركزية  
ٌ

مكتبة تقدم: 
إلى  الوصول  تسهيل  على  تعمل 
المستنــــدات، وتقويـــم لألحــــداث 
والفعاليـــات الخاصــــة بالمنظومـــة 
قائمــة  إلــى  إضافــة  جهــة  وبكــل 
 للمعوقات الخاصة 

ً
للتواصل وسجال

بكــل جهــة والتطــورات المتعلقــة 
بها.

لم تغفل البوابة الرئيسة للمنظومة 
إفــــادة أفــــراد المجتمــــع بتوفيـــر 
وســــائــط معرفيـــة ومعلوماتيـــة 
توضـــح دور ومساهمـــة جـهـــــات 
منظومة الطاقة والصناعة والثروة 
رؤية  تحقيق  في  كافة  المعدنية 
 عن التوعية 

ً
المملكة 2030، فضال

األداء  ومستهدفات  بمؤشرات 
التحول  ببرنامج  الخاصة  والمبادرات 

الوطني لجميع جهات المنظومة.

التواصل  تسهيل  البوابة  تتيح: 
لـجـهــــات المنظومــــة مــــع فريــــق 
مـكـتـــب تحقيـــق الرؤيـــة إلرســـال 
االستفسارات والمقترحات وتلقي 

الردود. 

إطاللة معلوماتية 
وجسر للتواصل

تدشين البوابة اإللكترونية لمنظومة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية

اقرأ في هذا العدد

الصفحة الرئيسة للبوابة اإللكترونية

أطلق مكتب تحقيق الرؤية لمنظومة 
المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة 
بوابته اإللكترونيــة بهـــدف تمكيـــن 
مسـؤولــــي ومنسـوبـــي منظـومــة 
المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة 
الـمبـــــادرات  أداء  مـــــن متــابـعــــــــة 
األداء، والمساهمــة  ومــؤشــــــرات 
ومتابعة  المعرفة  نشر  في   

ً
أيضا

التعامالت  وأتمتة  المستجدات  آخر 
بمساهمة  المتعلقة  واالتصاالت 
رؤية  تحقيق  برامج  في  المنظومة 

المملكة 2030. 

البوابة 
 اإللكترونية..

محتوى إخباري 
وخدمات ال تضاهى
تنقسم البوابة إلى ثالثة أقسام:

1.   الصفحة الرئيسية
2.  نظام إدارة األداء والمبادرات

3.  لوحة مؤشرات األداء

تمكين الصناعة وتوفير 
بيئة جاذبة لالستثمار ركائز 
ترسيها “الهيئة الملكية 

للجبيل وينبع”. 

مبادرة تطوير الصناعات 
الدوائية أمن وطني وعوائد 

إضافية.

سين جيم مع سعادة 
المهندس نزار الحريري 

نائب الرئيس لقطاع الدواء 
والتقنية الحيوية في البرنامج 

الوطني لتطوير التجمعات 
الصناعية. 

برنامج تدريب صيفي في 
الطاقة الذرية تقدمه “مدينة 
الملك عبدالله للطاقة الذرية 

والمتجددة”.

      الصفحة الرئيسة: 
تستهدف في المرحلة األولى من 
اإلطالق منسوبي منظومة الطاقة 
مع  المعدنية،  والثروة  والصناعة 
إمكانية إتاحة الفرصة لكافة أفراد 
المجتمع بالوصول إليها في وقت 

الحق.
ح حسب 

ّ
يتيح تصميم البوابة التصف

الـموقــع الـوظيفــي للـمستخــدم 
وتخصصه، ويحتوي على:

محتــوى متوفر للجميع	 
محتــوى مخصص لكـــل جهة 	 

ومتاح لكل منسوبي الجهة
بمسؤولــي 	  خــــاص  محتــوى 

برنامج  في  المنظومة  جهات 
التحول الوطني.

 للمعلومات واألخبار 
ً
تضم: أقساما

والفعاليات،  األحداث  وكذلك 
مكتبة  أقسامها  بين  يوجد  كما 
للوسائط والــمستنـــدات الـخـاصــــة 
بــمكتـــب تحقيــق الرؤيــــة وجهـــات 
المنظومة، وتحوي البوابة الرئيسة 
من  جهة  بكل  للتعريف  صفحة 
 
ً
أيضا تضم  كما  المنظومة،  جهات 
ملتقى للحوار يتم فيه تبادل اآلراء 

واألفكار.
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تـنــويــــه: ستواصل النشرة إصدارتها بشكل ربع سنوي في األعداد القادمة وذلك بمناسبة اطالق البوابة األلكترونية التي سوف تحتوي على أخر األخبار واألحداث

نشرة ربع سنوية تصدر عن مكتب تحقيق الرؤية لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية



 إدارة األداء والمبادرات..
جسر ممتد 

 بتحديد الصالحية 
ً

يوفر: بيئة آمنة
مستخدم،  لكل  الالزمة 
محــدثــــة  معلومــــات  ويعرض 
مكن 

ُ
تعكـــــس األداء الحالي، وت

بكافة  اإلحاطة  من  المسؤولين 
المبادرات  جميع  عن  المعلومات 
معرفة  النظام  يتيح  كما 
التغييرات وتتبع مســــار التحديــث 

علــى البيانـات والمعلومات.

يعد المركز الوطني لقياس 
أداء األجهزة العامة “أداء”:

 في مرحلة الحقة، 
ً
 رئيسيا

ً
شريكا

بالمنظومة  خاص  النظام  فهذا 
ليمكن من إدارة األداء والمبادرات 
عن  ُيغني  وال  إلكتروني  بشكل 
نظام مركز “أداء”. وسوف نعمل 

أداء  مـتــــابـعــــــة  فــي  تسهــم 
المـبادرات والـمؤشـــرات بـشكــٍل 
فــي  يـسهــم  مـمــا  لـحظــي 
جهـات  بين  التواصل  تمكيـن 
المنظومـــة والجهـــات الداعمـــة، 
طلبـــات  مــع  التجـــاوب  فيكـــون 
الداعمـة بشكل مباشـر  الجهـات 

عبر القنوات اإللكترونية. 

تنفيذ  مسؤولي  من  يتطلب 
المبادرات وقياس مؤشرات األداء 
تحديث  المنظومــة  جهــات  فــي 
تغيير  كل  مع  الخاصة  بياناتهم 
كما  المبادرات،  إنجاز  نسب  في 
 رفــع المستـنـــدات 

ً
يتطلــب أيضــا

الداعمـــة لـهــذه الــبيانــات علــى 
الموقع.

إدارة األداء
على  يحتوي  األداء  إدارة  نظام 
عدة أقسام الخاصة بإدارة األداء 
وهي : 1( األهداف االستراتيجية، 
)3 األداء،  قياس  2(مؤشرات 

ويضم  والمشاريع،  المبادرات 
جزء خاص بإدارة البيانات الرئيسية 
لنظام إدارة األداء وخاصية إصدار 

التقارير.

ببعضهما  النظامين  ربط  على 
ليتم التحديث بشكل تلقائي.

 لوحة األداء الرئيسة..
عين على المنظومة

عين  الرئيسية  األداء  لوحة  تعد 
والصناعة  الطاقة  منظومة  على 
والثروة المعدنية وُمجريات عملها 
في تحقيق رؤية المملكة 2030 
إذ  مختلفة،  مستويات  خالل  من 
الوجهة  بأنها  األداء  لوحة  عرف 

ُ
ت

علــى مستــوى  األداء  لمعرفـــة 
األهداف االستراتيجية ومؤشرات 
األداء، أيضا على مستوى تنفيذ 
المبادرات من خالل رسوم بيانية 
ذكاء  نظام  بتطبيق  تفاعلية 

األعمال. 

مـركــــزي  نـظـــام  ذكاء األعمال 
الــبيانــــات  يقــــوم علــى قــــراءة 
الصادرة من أكثر من جهة ويقوم 
بعرض   بجمعها وتحليلها ويقوم 
رسوم  خالل  من  المعلومات 
بيانية تظهر في لوحة األداء كما 
تكوين  فرصة  للمستخدم  يتيح 
رؤية وإصدار تقارير بشكل ميسر 

دون الحاجة لدعم فني.

مستخدمي  األداء  لوحة  ن 
ّ
تمك

تقارير  إصدار  من  كافة  الجهات 
مختلفة تتوافق مع تقارير نظام 
النظام  يتيح  كما  “أداء”  مركز 
مخصصة  أداء  لوحة  إنشاء 
وصالحيات  متطلبات  علـى  بنـــاء 

المستخدم. 

مـســؤولــي المنظــومــة 
من االطالع اللحظي على 
مساهمة المنظومة في 
تحقيــق رؤيــــة المملكــة 
2030 وقـيــــــــــــــاس أداء 

المؤشرات والمبادرات.

 الــتصـفــــــح فــي جـميــــع
 األقـســــام المعلوماتية
 واإلخباريــة حســب موقـع

.المستخدم وتخصصه

وســــائــــــط معــــرفيــــــة 
دور  توضح  ومعلوماتية 
الطاقة  منظومة  جهات 
والــصنــــاعــــة والـــثـــــروة 
المعدنيـــة فــــي تحقيــق 

رؤية المملكة 2030.

 إمكانيـة تبــادل الــرأي مع
 الـمتلقــــي واسـتقبــــــال
 الـمقتـــرحــات والـــرد على

.االستفسارات

منسوبي منظومة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية 
كافة من جانب وأفراد المجتمع 

من جانب آخر.

تستهدف  01
الحصول على تقويم كامل 
لألحداث والفعاليات الخاصة 
والجهات  المنظومة  بجهات 

الشريكة.

تسهل 02

تتيح 05 تمكن توفر06 تكفل04 03

02

خدمات
البوابة اإللكترونية:

2

3

ً
بيئة آمنة

لعرض معلومات 
محدثة تعكس 

األداء الحالي 
مكن المسؤولين 

ُ
وت

من اإلحاطة بكافة 
المعلومات الخاصة 

بجميع المبادرات

لوحة األداء الرئيسة
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نظام ٕادارة األداء
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. دعائٌم وركائز

 تمكين للصناعة
بتوفيـر بيئة جاذبة لالستثمار

تأميــــن  للسكـــان مــن  النوعيــة 
وتأميــــن  المنـاســـب  الـسـكـــن 
والصحيـــة  التعليميــة  الخدمــات 
المتطورة فضال عن حماية البيئة.

على  الملكية  الهيئة  أكدت  لقد 
مع  بالتوازي  مبادراتها،  تنفيذ 
الشاملة  االستراتيجية  خطتها 
ومشاريع  برامج  من  تحمله  وما 
في إطار توجهات رؤية المملكة 
2030، وبمــــا يــضمــــن التكـامــل 
والصناعة  الطاقة  منظومة  مع 
خطط  وكافة  المعدنية  والثروة 
الدولـــة وتوجهاتهـــا وتعظيـــم 
البرامــج  لهــذه  األثر االقتصــادي 

والمبادرات.

ترابط وأهداف
ارتبطـــت مستهدفــــات الهيئــــة 
بأهداف  وينبع  للجبيل  الملكية 
 
ً
رؤية المملكة 2030 فكانت جنبا
للعمل  الخطى   

ّ
تحث جنب  إلى 

قطاعـــات  تنافسيــة  رفــع  علــى 
وتتوافــــق  والـصنــاعـــة  الطـاقــة 
بضرورة  الرؤية  أهداف  مع   

ً
إيجابا

االستثمار  لجذب  آليات  وجود 
األجنبي المباشر وتنويع اإليرادات 
لألصـــــول   

ً
تعظيمــا الحكوميــة 

المملوكة للدولة، وتعزيز فاعلية 
الـتخـطــيــــط المالــــي وكفــــاءة 
اإلنفــاق الحكومــي، مع ضـــرورة 
الحد من التلوث بمختلف أنواعه. 

تطوير وصناعة
بحجم اإلنتاج الصناعي لمدنها من 
252 مليون طن في 2016 إلى 308 
وزيـــادة  2020م  في  طن  مليون 
فـي  منتج   432 مــن  المنتجــات 
2016 الى 516 منتـج في 2020م. 
االستثمــارات  بـحـجــم  والـوصـــول 
عام  بحلول  الخــاص  للقطــاع 
ريال  مليار   1.65 نحو  إلى  2020م 

ترتكز رؤية المملكة 2030 على 
ذات  ضخمة  اقتصادية  أعمدة 
أفضل،  باستثمار  واعد  تخطيط 
من بينها الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع الخيار األفضل للمستثمرين 
البتروكيماويات  صناعة  في 
االستخدام  كثيفة  والصناعات 
في  النمو  دعائم  كأحد  للطاقة 

المملكة.

في  المملكة  رؤية  جـاءت  فقد 
 
ً
مــجملهــــا مــتكـاملـــة تطـويــــرا

كفرق  الجهات  لتعمل   
ً
وتنظيما

متناغمة تخدم تحقيق األهداف 
المرجوة من الرؤية، لذا جاء القرار 
إعادة  في  المتمثل  المبارك 
الهيكلة لقطاع الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية، ووضع الجهات 
ذات الـعالقــة ضـمـــن مـنظـومـــة 
 لخدمة 

ً
 هاما

ً
واحدة مكونة كيانا

األولويــــات الوطنيــــة، وتفعيــــل 
وتبـــــادل  والتنسيـــق  التكامـــل 
العالقة  الجهات ذات  بين  الخبرات 

بهذا القطاع الحيوي والهام.

تأثير فاعل
تعــد مبـادرات الهيئـــة الملكيــــة 
البرامـــــج  فــــي  وينبــــع  للجبيــــل 
التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 
تأسست  فقد  فاعل  تأثير  ذات 
الذي  الفكر  ذات  على  الهيئة 
فجميــع  الـرؤيـــة،  منــه  اطلقــت 
تصب  الملكية  الهيئة  مبــادرات 
الصناعة  تمكين  َمعين  في 
وتوفير بيئة جاذبة لالستثمــــارات 
داخــــل المملكــــة، ومشــاركــــة 
إلـى  إضـافــة  الخـــاص،  القطـــاع 
لألصــــول  األمثـــل  االستغــــالل 
وكفاءة اإلنتاج وتوسيع الطاقة 
في  الصناعي  للقطاع  اإلنتاجية 
مدن الهيئة وتنمية الصادرات غير 
الحياة  جودة  وتحسين  النفطية، 

مقابل 570 مليار ريال في 2016م.

المشاريع  تسهم  أن  ويتوقع 
واالستثمارات المقررة المباشرة 
وظيفة  ألف   30 بتوفير  فيها 
تعظيــم  عــــن   

ً
فضـــال وظيفــــة، 

الوطني،  والمحتوى  الصناعـــة 
األمــــــر الـــــذي مــــــــن شــأنــــــه 
المحليــــة  االستثمـارات  جــــذب 
والخارجية وتفعيل ذلك من خالل 
تسهــم  التــي  الخدمــات  توفير 
في توطيــن الصناعات األساسية 
والتحويليــــة والبتـــروكيمــاويــــة 
ودعم االبتكــار، وإنشـاء المراكز 
 عن 

ً
اللوجستية، فضال والخدمات 

الممارسات  أحدث  على  التعرف 
يتوافق  بما  وتطويرها  العالمية 
من  ويعزز  الصناعة،  احتياج  مع 
علــى  ويؤكــد قدرتهــا  نـجاحهـــا 

.
ً
المنافسة عالميا

للجبيل  الملكية  الهيئة  وتعمل 
استقطــاب  علــى   

ً
حاليـا وينبــع 

جديـــدة  استراتيجيـــة  شراكـــات 
فــي مجالـي صناعـة السيلكـون 
والطــاقـــة الـمتجـــددة ومـصهــر 
للنحـــاس بالتعــــاون مع البرنـامــج 
التجمعـــــات  لتطــويـــر  الوطنـــي 

الصناعية. 

مبادرات صناعية
للجبيل  الملكية  الهيئة  أطلقت 
الصناعات  تنمية  مبادرتي  وينبع 
ذات  والتحـويليـــــة  األسـاسيـــة 
مدينـــة  فــي  المضافــة  القيمــة 
الجبيل الصناعية، وتوطين صناعة 
المطاط في مدينة ينبع الصناعية 
الوطنـــي  التحــول  برنامــج  ضمــن 
2020 أحـــد البرامـــج التنفيــذيــــة 

لتحقيق رؤية المملكة 2030.

الصناعات  تنمية  مبادرة  تهدف 
ذات  والتحــويليـــــة  األساسيــة 
الجبيل  في  المضافة  القيمـة 
حجـــــــم  زيـــادة  إلــى  الصناعيــة 
االستثمــارات واإلنتــاج الصناـعي 
للمدن  التنافسية  القدرة  وتعزيز 
التابعة للهيئة الملكية. وتتضمن 
تطوير  استكمال  أيضا  المبادرة 
التجهيــــزات  وإنشـــاء  المواقـــع 
األساسيـة والطــــرق والخدمــات 
الصنـــاعـــات  لمناطــق  والمرافــق 
تلك  وتـخصـيـــص  بـ”الجبيل2”، 
األساسية  للصناعات  المنــاطـق 
ذات القيمة المضافـة، والصناعات 
التحويليــة المــرتـبطــة بالـبرنـامــج 

والصناعات  للمدينة  الـصنـاعــي 
أن  ويتـوقــع  لهمــا،  المساندة 
تحقق هـذه المبادرة بنهاية 2020 
االستثمــارات  حجــم  في   

ً
زيادة

الصناعيــة  الجبيــل  مدينــة  فـي 
حجـــم  ورفـــع   ،%20 بنسبــة 
 %  13 بنسبة  الصنـاعـــي  اإلنتــاج 
كذلك إضافة حزمة من المنتجات 
القيمة  ذات  التحويلية  الصناعية 
عن   

ً
فضال  17% بنسبة  المضافة 

استحداث نحو 8 آالف وظيفة.

صناعة  توطين  مبادرة  وتسعى 
المطاط في مدينة ينبع الصناعية 
تكاملية  صناعات  جذب  إلى 
متنوعة تمتاز بقيمتها المضافة 
الملكية  الهيئة  العالية، وتعمل 
من  المبادرة  هذه  تحقيق  على 
استثمار  معــدالت  رفـــع  خــالل 
 
ً
الُمنتجــة محليا الخــــام  المـــواد 
والمرتبطة بصناعة المطاط لسد 
عبر  ذلك  المحلية، ويجري  الحاجة 
والمرافق  التحتية  الُبنى  تشييد 
الخاصـــة بهــذه الصناعــة وتوفيــر 
الميـــــزة  واستثمــــار  التمويــل 
توفر  في  المتمثلة  التنافسية 
حجــم  وارتفــاع  الخــام  المــواد 
الطلب المحلي. ومن بين أهداف 
مصنع  تشييد  كذلك  المبادرة 
مساحة  علــى  المطـــاط  لمـــــزج 
ريال،  هكتارين بقيمة 60 مليون 
 على 

ً
 جاهزا

ً
إضافة إلى 38 مصنعا

مساحة 10.6 هكتار بتكلفة تقدر 
بحوالي 100 مليون ريال. وتخدم 
المطاط  صناعة  توطين  مبادرة 
المملكة  أبناء  من   

ً
كبيرا  

ً
جانبا

جديدة  عمل  فرصة   1400 بتوفير 
تأهيل  بعد   2020 عام  حتى 
عن  وتدريبهم  المملكة  أبناء 
للصناعات  العالي  المعهد  طريق 
المطاطية بينبع أحد المؤسسات 
المساندة لتحقيق هذه المبادرة. 
سوف تعمل المباردة على دعم 
المحلي وتشجيع حركة  السوق 
سبعة  بإنتاج  الخارجي  التصدير 
كما   

ً
سنويا سيارة  إطار  ماليين 

توطين  إلى  بدورها  ستؤدي 
صناعـــات تحويليــة تتكامـــل مــع 
الـــــذي  المطــاط  مــــزج  مصنــــع 
ينبع  سيتم تشييده في مدينة 
الصناعية، وينتج عن هذا التكامل 
األخرى  المنتجات  من  العديد 

كسيور النقل وعوازل األنابيب.

من 
مستهدفاتنا 

بحلول عام 
2020م

رفع اجمالي ناتج صناعات مدن الهيئة الملكية 

رفع نسبة توطين الموارد البشرية بمدن الهيئة إلى %38.8

مضاعفة حجم استثمارات القطاع الخاص في مدن الهيئة

تستهدف
مبادراتنا

2020 30.900
2016خلق 30900 فرصة عمل جديدة

إسهام القطاع الخاص بـ 153 مليار ريال

153
مƠلƠيƠƠƠƠƠƠƠار

القطاع
الخــاص

إيرادات 775 مليون ريال كعوائد مالية للمبادرات

عوائـد
ماليـة 

252308
مليون طنمليون طن

5701065
مƠلƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠارمƠلƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠار

%38.8

775
مليون ريال

مبادرة تنمية 
الصناعات 

ا¨ساسية 
والتحويلية ذات 

القيمة المضافة 
بمدينة الجبيل 

الصناعية

من 
مبادراتنا

زيادة حجم ا®ستثمارات وا¬نتاج الصناعي 

تطوير المواقع وإنشاء التجهيزات ا¨ساسية والطرق والخدمات والمرافق 

تخصيص مناطق للصناعات ا¨ساسية ذات القيمة المضافة

تخصيص مناطق للصناعات التحويلية المرتبطة بالبرنامج الصناعي 

زيادة حجم ا®ستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة %20

ا®رتقاء بحجم ا¬نتاج الصناعي بنسبة %13

إضافة حزمة من المنتجات الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة بنسبة %17

استحداث نحو 8 آ®ف وظيفة

تشييد مصنع لمزج المطاط على مساحة هكتارين بقيمة 60 مليون ريال

 على مساحة 10.6 هكتار وبكلفة 100 مليون ريال
ً
 جاهزا

ً
يوجد 38 مصنعا

تسهم المبادرة في توفير 1400 فرصة عمل حتى 2020
ً
إنتاج سبعة م¿يين إطار سيارة سنويا

توطين صناعات تحويلية تتكامل مع مصنع مزج المطاط مثل سيور النقل وعوازل ا¨نابيب

مبادرة تنمية الصناعات ا�ساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة بمدينة الجبيل الصناعية

مبادرة توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية

%25%30
زيادة نسبة المحتوى المحلي 

في قطاع الطاقة المتجددة.

500
فرصة

8000
فرصة
ا�رتقاء بعدد فرص العمل 
قطاعي  في  للمواطنين 
الطاقة الذرية والمتجددة.

أهدافنا

2020مبادراتنا 30.900
2016فرصة عمل جديدة بين عامي

197
مليار سعودي مساهمة القطاع الخاص

القطاع
الخــاص

2.07
مليار ريال عوائد مالية متوقعة

عوائـد
ماليـة 

2.07
مـلـيــار 

زيادة حجم ا�ستثمارات وا�نتاج الصناعي 

تطوير المواقع وإنشاء التجهيزات ا�ساسية والطرق والخدمات والمرافق 

تخصيص مناطق للصناعات ا�ساسية ذات القيمة المضافة

تخصيص مناطق للصناعات التحويلية المرتبطة بالبرنامج الصناعي 

زيادة حجم ا�ستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة %20

ا�رتقاء بحجم ا�نتاج الصناعي بنسبة %13

إضافة حزمة من المنتجات الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة بنسبة %17

استحداث نحو 8 آ�ف وظيفة

مبادرة تنمية 
الصناعات 

ا�ساسية 
والتحويلية 

ذات القيمة 
المضافة 

تشييد مصنع لمزج المطاط على مساحة هكتارين بقيمة 60 مليون ريال

 على مساحة 10.6 هكتار وبكلفة 100 مليون ريال
ً
 جاهزا

ً
يوجد 38 مصنعا

تسهم المبادرة في توفير 1400 فرصة عمل حتى 2020
ً
إنتاج سبعة م¼يين إطار سيارة سنويا

توطين صناعات تحويلية تتكامل مع مصنع مزج المطاط مثل سيور النقل وعوازل ا�نابيب

مبادرة توطين 
صناعة المطاط 

في مدينة 
ينبع الصناعية
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تتراوح نسبة األدوية 
في  المستوردة 
السعودية  السوق 
بين 75% و80% من 

القيمة السوقية

مبادرة تطوير قطاعات صناعية 
استراتيجية ابتداء بالقطاعات 

الدوائية

 وطني
ٌ

 أمن
وعوائد إضافية

إطالق قطاعاٍت صناعيٍة واعدة هو 
أحد المرتكزات الرئيسة في رؤية 
إلى  والهادفة   2030 المملكة 
والعمل  المملكة  اقتصاد  تنويع 
رقعة  وتوسيع  استدامته  على 
األمن  يخدم  بما  فيه  االستثمار 
تحقيق  إلى  ويؤدي  الوطني 
في  يسهم  كما  إضافية  عوائد 

توفير ماليين الوظائف.

 )KAUST Innovation Center(
من  المملكة  تمكين  بهدف 
اللتزاماتها  ذاتية  حلول  إيجاد 
فــــي   

ً
وخارجــيــــا  

ً
داخليـــا الصحية 

والعالم  األوسط  الشرق  منطقة 
حج  بموسم  والخروج  اإلسالمي 
خاٍل من األمراض الوبائية باستخدام 
مواد  من  تصنع  مبتكرة  منتجات 
نباتية بعيدة عن الخاليا الحيوانية.  

نجاحات وإنجازات
تعاون دولي

 
ً
استعدادا الجهود  تتكاتف 

لمواجهة األخطار الوبائية بالتحالف 
حجر  وضع  خالل  من  واالبتكار، 
في  اللقاحات  لصناعه  األساس 
تم  فقد  عبدالله،  الملك  جامعة 
العالمية  المنظمة  مع  التواصل 
 CEPI – Coalition of Epidemic(
 )Preparedness Innovation
عمل  تنفيذ  في  التنسيق  بهدف 
المحتمل  الوبائي  الخطر  بحثي ضد 
يجري  حيث  )كورونا(  لفيروس 
التعاون حاليا بين برنامج التجمعات 
الشركة  في  المتمثل  الصناعية 
 )SaudiVax( للقاحات  السعودية 
وجــــامـعـــــة الـــمــــــلـك سـعـــــــود 
الحرس  وزارة  الطبية في  والمدينة 
العمل  وفريق  جانب  من  الوطني 

والصناعة  الطاقة  منظومة  تضع 
أعينها  نصب  المعدنية  والثروة 
من  مبادرة   100 من  أكثر  تنفيذ 
المملكة 2030  رؤية  برامج تحقيق 
مسار  على  هنا  الضوء  ونسلط 
تطوير الصناعات االستراتيجية الذي 
الصناعات  تطوير  مبادرة  يشمل 

الدوائية.

وتعــــد الصناعــات الدوائيــة أحــــد 
االستراتيجيـــة  الصناعــــات  أهـــــم 
السعودية  العربية  المملكة  في 
 فهـــي ذات 

ً
اقتصاديا واجتماعيــــا

ميـزة تنافسيـة يمكـن مـن خاللهـا 
وضــع المملكة في مصاف الــدول 
الصناعيــة الكبـــرى ذات التوقعــــات 

 .
ً
اإليجابية مستقبال

أطلــق الـبرنامــج الوطنـــي لتطويـــر 
تطوير  مبادرة  الصناعية  التجمعات 
قطاعات صناعية استراتيجية وذات 
بعد أمني وطني ابتداء بالقطاعات 
الحوكمـــة  آليـــة  ووضــع  الـدوائية 
وتوزيع الميزانية لتطوير القطاعات 

ذات األولوية.

الى  التالية  الصفحات  ونتطرق في 
تطوير الصناعات الدوائية. 

صناعة  توطين 
األدوية 

البيولوجية.. 
ضرورة حتمية 

شهد القطاع الصناعي خالل الفترة 
مذكرات  من  عدد  توقيع  الماضية 
اـلتعـــاون الـمشتركـــة لــتوطـيــــن 
البيولوجية السيما  األدوية  صناعة 
المتعلقة باألمصال واللقاحات وذلك 
لعلوم  إلكتريك  جنرال  شركة  مع 
الحياة، )GE Life Science( بهدف 
توفير أحدث التقنيات العالمية في 
هذه الصناعة الهامة، أيضا التعاون 
مع جامعة الملك سعود والشركة 
 )SaudiVax( للقاحات  السعودية 
للعلوم  عبدالله  الملك  وجامعة 
إلى  إضافة   )KAUST( والتقنية 
للعلوم  عبدالعزيز  الملك  مدينة 
والمدينة   )KACST( والتقنية 
الطبية بوزارة الحرس الوطني التي 
الزاوية  حجر   - الله  بإذن   – ستكون 
ألول تناغم علمي نموذجي واقعي 
مركز  من  ينطلق   )eco-system(
لالبتكارات  عبدالله  الملك  جامعة 

ولقـد تضمـنــت مرتكــــزات برنامــــج 
 
ً
عــــددا  2020 الــوطـنـــي  الـتحــول 

الصناعـــــات  تطويـــر  مبــادرات  مــن 
االستراتيجية أبرزها مبادرة “تطوير 
الدوائية” وتوطينها في  الصناعات 
االكتفاء  تحقيق  بهدف  المملكة 
االستثمــــــارات  وجــــذب  المحلـــي 
الصناعيــــة  تقنيتها  ونقل  األجنبية 

كبديل جيد لالستثمار النفطي.

الصناعات  قطاع  مبادرة  وتعد 
الدوائية التي يعكف على تنفيذها 
البرنامج الوطني لتطوير التجمعات 
الهامة  المبادرات  من  الصناعية 
والثروة  والصناعة  الطاقة  لوزارة 
المعدنية والبرنامج الوطني لتطوير 
تحويه  لما  الصناعية  التجمعات 
أثر واضح ليس على مستوى  من 
فحسب،  الدوائي  اإلنفاق  إجمالي 
من  المواطن  على  أثرها  يمتد  بل 
محلية  دوائية  صناعة  توفير  خالل 
الطلب  تلبية  على  قادرة  قوية 

المحلي واإلقليمي.

السعودي،  الدوائي  السوق 
وجهة جاذبة وآفاق واعدة 

تعــــد الســـــوق السعوديــــة مـــن 
األســـواق الواعــــدة والــمــؤهلـــــة 
فقد  الدوائية،  الصناعات  لتوطين 

المكمل لهم في الجانب األمريكي 
 Texas Children’s Hospital Center(
 for Vaccine Development at Baylor
والكندي   )College of Medicine

)PnuVax( من جانب آخر. 

بروتوكول سعودي هندي
تتواصل اإلنجازات التي تخدم برنامج 
التحول الوطني 2020، فقد وقعت 
االقتصاديــة  عبدالله  الملك  مدينة 
التجمعــات  برنامــــج  مــــن  بــدعـــم 
شــركـــة  مــع   

ً
عقــدا الصنــاعيــة 

لبناء  العالمية  الهندية  أوروبيندو 
الحبوب  لتصنيــع  صناعية  منشأة 
إطار  في  الفموية  والكبسوالت 
الجهتين  بين  المشتركة  الجهود 
في  الدوائية  الصناعات  لتوطين 

المملكة.

مصنع عالمي للخامات الدوائية
السعودية  العربية  المملكة  نجحت 
في أن تكون أول دولة في منطقة 
 
ً
مصنعا تمتلك  األوسط  الشرق 

الدوائية  الخامات  لتصنيع   
ً
عالميا

المعتمد  الدولي  التصنيف  تحت 
 Good Manufacturing Practice(
GMP -( في عام 2014م وذلك من 
األوسط  الشرق  كاد  شركة  خالل 
للصناعات الدوائية في الرياض- فقد 

بلغت حصة المملكة السوقية 31% 
( من 

ً
)25 مليار ريال سعودي تقريبا

إجمالي قيمة اإلنفاق في أسواق 
2016م  لعام  األوسط  الشرق 
والذي تجاوز حاجز 21.4 مليار دوالر 
( ما 

ً
)80 مليار ريال سعودي تقريبا

األكبر من  السوق  المملكة  يجعل 
تليها  األوسط،  الشرق  في  نوعه 

مصر بنسبة تقترب من 16%. 

المستوردة  وتتراوح نسبة األدوية 
 75% بين  السعودية  السوق  في 
ما  السوقية  القيمة  من  و80% 
هذا  إلى  النظر  ضرورة  يستوجب 
والعمل  الواعد  الصناعي  القطاع 
محلية  دوائية  بدائل  إيجاد  على 

عالية الجودة بتكلفة مناسبة.

وأكــــــدت اإلحصــــاءات أن الســـــوق 
نمــو  السعودية قد حققت معـدل 
خـــالل   10% نسبتــه  بلغـت  مرتفـع 
وهو  المنقضية  السنوات  الخمس 
بـالـعديـــد  معــدل مرتفــع مقــارنـة 
واألمريكيــة  األوروبيــة  الـدول  مـن 
التوقعـــات  حجـم  مـن  يضاعـف  مـا 
اإليجابيــة بوصــول حجـــم الســـوق 
الدوائي السعــودي ألكثـر مـن 30 
مليـــار ريــال سعــودي بحلـول عــام 

.2020

حصل مصنعها على شهادة اعتماد 
منظمة الصحة العالمية )WHO( في 
منتصف هذا العام 2017، بعد أن دخل 
تحت مجهر التصنيع العالمي كونه 
 لمادة الخام الدوائية 

ً
 عالميا

ً
موردا

الوبائي  الكبد  لفيروس  المعالجة 
.)virus-C(

النجاح الذي حققه المصنع السعودي 
أثره في عالج ما  له  العالمي كان 
دولة  في  مريض  الف   900 يقارب 
من  عالجهم  تم  الشقيقة  مصر 
حول  حالة  وأربعمائة   مليون  أصل 
بأن  اإلشارة  تجدر  حيث  العالم. 
هذه  عالج  في  ساهمت  المملكة 
الدولي  تعاونها  خالل  من  الحاالت 
مــع برنامــج “تـحيــــا مـصــــر” بتورــيد 
المادة الخام للمصانع  الدوائية في 
جمهورية مصر؛ لينتقل بذلك تصنيف 
التاريخ  في  مرة  ألول  المملكة 
الصناعي الدوائي في عام 2017م 
 
ً
ماليا ومتبرعة  مانحة  دولة  من 
الصحة  في  مساهمة  دولة  إلى 

العالمية ورفع جودة الحياة.

تطوير الصناعات الدوائية

السعودية أول دولة 
في المنطقة تمتلك 
مصنع GMP للخامات 

الدوائية

السوق السعودية 
الواعدة والُمؤهلة 
لتوطين الصناعات 

الدوائية

تنويع 
لمصادر 

 الدخل
غير النفطية

مسؤولي التجمعات الصناعية خالل عقد اتفاقية مع مسؤولي جهات محلية 
ودولية إلنشاء مركز بحثي مختص باألمصال واللقاحات ووضع أولوية للعمل 

ضد الخطر الوبائي المحتمل لفيروس كرونا
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بين  للربط  السبب  لذات  سنغافورة 
الوسطى وشرقها األقصى،  آسيا 
ال  الطموحة،   2030 رؤية  وضمن 
وإسالمي  إقليمي  منافس  يوجد 
العربية  المملكة  اليوم مثل  مقنع 
الشرق  أسواق  لخدمة  السعودية 
اإلسالمي  العالم  ودول  األوسط 
 بمعدل ال يقل 

ً
والتي تتدفق سنويا

لزيارة  ومعتمر  حاج  مليون   12 عن 
الحرمين الشريفين. ونحن في برنامج 
في  نتطلع  الصناعية  التجمعات 
الصناعات  وتوطين  تطوير  مبادرة 
الـدوائـيـــة ضـمــن بــرنامـــج التحـــول 
سقف  تحقيق  إلى   2020 الوطني 
هذه التطلعات والتي نرجو من الله 
تحقيقها  على  يعيننا  أن  وجل  عز 

والوفاء بها لوطننا الغالي.   

08

الوطني  البرنامج  دور  هو  ما 
لتطوير التجمعات الصناعية في 

صناعة الدواء في المملكة؟ 
البرنامج الوطني لتطوير التجمعات 
في  الدواء  صناعة  في  الصناعية 
ثالثة  خالل  من  يعمل  المملكة 
محاور رئيسة هي تطوير المشاريع 
غير  قطاعات  في  الرائدة  الدوائية 
المصالح  يحقق  بما  مسبوقة 
الوطنية بعد دراستها واستقطاب 
لها  المناسبة  العالمية  الشركات 
إلقامة  معها  المباحثات  وإجراء 
المملكة،  في  المشاريع  هذه 
ويتضمن ذلك تذليل العقبات التي 
مع  والتواصل  طريقها  تعترض  قد 

الجهات ذات العالقة.

تعزيز  الثاني  المحور  ويتناول 
الوطنية  للموارد  المضافة  القيمة 
جوانبها  من  المشاريع  دراسة  عبر 
االستراتيجية والفنية واالقتصادية 
لذلك  الحكومية  الجهات  عند طلب 
الطلبات  تلك  خاصة  البرنامج  من 

نزار  المهندس  سعادة  يشغل 
الرئيس  نائب  منصب  الحريري 
الحيوية  والتقنية  الدواء  لقطاع 
لتطوير  الوطني  البرنامج  في 
يحمل  فهو  الصناعية،  التجمعات 
تطوير  مسؤولية  عاتقه  على 
لرؤية   

ً
تحقيقا الدوائي  القطاع 

إلى  الرامية   2030 المملكة 
وتوطين  الدخل  مصادر  تنويع 
ذات  االستراتيجية  الصناعات 

البعد األمني الوطني والدوائي.

أسرة  إلى  الحريري  انضم  فقد 
البرنامج الوطني لتطوير التجمعات 
 من 

ً
الصناعية وفي جعبته 24 عاما

الخبرة في مجال تطوير األعمال في 
ولديه  والخاص،  العام  القطاعين 
التفاوض  إدارة  مجال  في  خبرات 
المشاريع  وإدارة  العقود  وتمويل 
االستراتيجي  والتخطيط  الحيوية 
التنظيمية  الهياكل  ووضع 

للمشاريع تحت التأسيس. 

إلى  بها مستثمرون  يتقدم  التي 
والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة 
القصوى  لالستفادة  المعدنية 
يتم  حيث  المملكة،  موارد  من 
المشاريع  حول  التوصيات  تقديم 
المثال  سبيل  فعلى  التحويلية، 
مسح  على   

ً
حاليا نعمل  الحصر  ال 

شامل لخريطة الصناعة الكيماوية 
تعزيزها  وبحث سبل  المملكة  في 
القتحام مجال الصناعات الكيماوية 
خلق  بهدف  ومشتقاتها  الدوائية 
مجال صناعي جديد ال يتأثر بأسعار 

النفط.

العمل  فيتناول  الثالث  المحور  أما 
مع الجهات الحكومية ذات العالقة 
اإلجراءات  هندسة  وإعادة  القتراح 
جديدة،  صناعات  وإقامة  لتحفيز 
التحويلية  الصناعات  وتشجيع 
الكفاءات  ورفع  بتدريب  وربطها 
االبتكارية  القدرات  وبناء  الوطنية 
Eco-( من خالل الجهات ذات العالقة

.)system enabling

صناعة  تحديات  أبرز  هي  ما  س: 
الدواء في المملكة؟ 

تواجه  التي  التحديات  تختلف  ج: 
ارتفاع  أبرزها  ومن  الدواء  صناعة 
فاتورة الدواء على المملكة بسبب 
محدودية وضعف الصناعات القائمة 
على  أساسي  بشكل  واالعتماد 
فاتورته  تتراوح  التي  االستيراد 
وجود  و %80( في ظل  )بين 75% 
االستثمارات  تدفق  في  انخفاض 
وعدم  القطاع  هذا  في  العالمية 
لالحتياجات  محليين  منتجين  وجود 
)البيولوجية(  الحيوية  الدوائية 
والبالزما  اللقاحات  مثل  المبتكرة 
والشيخوخة  السرطان  وأدوية 
وطني  أمن  صناعات  تعتبر  والتي 
المتقدمة  الدول  في  ودوائي 
والنامية على حد سواء، وباالطالع 
كالبرازيل  دول  إنجازات  على 
والمكسيك والهند والصين وكوريا 
تلمس  يمكن  وتركيا  الجنوبية 
اتخذتها  التي  الحازمة  المعايير 

هذه الدول للوصول لمبتغاها، والبد 
أن نؤكد أن هناك مساحة ضبابية ال 
وإجراءات  البداية  نقطة  فيها  تتضح 
هذه  في  المتشعبة  االستثمار 
وجود  عدم  ذلك  ويعزز  الصناعة. 
اللتزامات  وعملي  واضح  مفهوم 
تضمن  األجل  طويلة  حكومية 
 
ً
بين 10 و15عاما تتراوح  عقود شراء 
المملكة  تود  التي  للمنتجات 
 مما يقلل من جاذبية 

ً
توطينها محليا

االستثمار للتصنيع المحلي.

الدواء  منتج  قدرة  مدى  ما  س: 
المنتج  منافسة  على  المحلي 

المستورد؟ 
الدوائية  الصناعة  ج: تعتمد سمعة 
في دولة ما على قوة وحزم النظام 
العامة  فالهيئة  لديها،  الرقابي 
للغذاء والدواء في المملكة تقوم 
المنتج  جودة  لضمان  كبير  بدور 
تتولى  فهي  المحلي،  الدوائي 
والتنفيذية  اإلجرائية  المهمات 
الدواء  جودة  لضمان  والرقابية 
 
ً
ومرورا المنشأة  ترخيص  من   

ً
بدءا

وتقييم  األدوية  تصنيع  بعمليات 
وجودتها  وفعاليتها  مأمونيتها 
وإصدار التراخيص الالزمة لتسويقها 
 
ً
إقليميا تصديرها  وفسح   

ً
محليا

.
ً
ودوليا

السعودية  الهيئة  عمل  ويتضمن 
المتداولة  األدوية  مراقبة   

ً
أيضا

جودتها  من  والتحقق  السوق  في 
وتثقيف  ومأمونيتها  وفاعليتها 
التي  الضارة  اآلثار  من  المستهلك 
إلى   

ً
إضافة تناولها،  عن  تنجم  قد 

وضع األنظمة واللوائح والمواصفات 
الالزمة قبل السماح بتسويق الدواء 
بأن  القول  ويمكن  المملكة،  في 
السعودية  والدواء  الغذاء  هيئة 
معتبرة  دولية  بسمعة  تتمتع 
إضافة إلى كونها أحد أهم الجهات 
منطقة  في  المعتمدة  الرقابية 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
نقطة  لتكون  المملكة  يؤهل  مما 

جذب ألي استثمار دوائي.

س: ماهي أهداف مبادرة تطوير 
أي  وعلى  الدوائية.  الصناعات 

المراحل نقف اليوم؟ 
إليه من هدف  أشرنا  لما  إضافة  ج: 
الحكومية  الجهات  مع  مشترك 
ذات العالقة لتخفيض فاتورة الدواء 
رغبة  هناك  والمواطن،  الوطن  على 
التحول  استراتيجية  لرسم  حقيقة 
نحو االقتصاد المتنوع من خالل نقل 
المجاالت  في  وتوطينها  التقنية 
الدوائية غير المسبوقة التي يمكن 
الوطني  األمن  تحقيق  خاللها  من 
والدوائي ال سيما ما يتعلق بتوفير 
اللقاحات واألمصال والبالزما وأدوية 
واألمراض  والشيخوخة  السرطان 
وظائف  خلق  مع  وغيرها  المزمنة 
للشباب  عاِل  مردود  ذات  نوعية 
والشابات من أبناء المملكة فهذه 
بطبيعة   

ً
عالميا تتمتع  الصناعة 

أنها  كما   
ً
ومهنيا  

ً
علميا مناسبة 

بشكل  للسيدات  جاذبة  صناعة 
واضح، عطفا على ذلك سوف يتم 
رفع نسبة التصنيع الدوائي المحلي 
ألكثر من %50 من وضعها الحالي 
 
ً
بحلول عام 2020 ثم زيادتها تباعا

مع ظهور هذه الصناعات على أرض 
بين  التالية  المرحلة  في  الواقع 

عامي 2020 و2025 إن شاء الله.

للوصول  تطمحون  الذي  س:ما 
القريب  المستقبل  في  إليه 
الصناعات  قطاع  في  والبعيد 

الدوائية؟ 
ج: على المدى القريب آمل المضي 
محلي  اتحاد  تأسيس  في   

ً
قدما

تم  بما   
ً

أسوة الدوائية  للصناعات 
في دول عدة بحيث يكون:-

 للتخطيط االستراتيجي 	 
ً
محورا

الوطني.
 للصنــاعـــة الــمحليــة 	 

ً
مــرجـعـــا

القائمـة لتحفيزهـــا ورعــايتهــا 
وحمايتها من المتغيرات.

نقطــة جــذب مــوحــدة لمخاطبـة 	 
االستثمارات الخارجية المباشرة 
والـمختلطـــــة واإلجــابــــة علــى 
استفساراتها وتأمينهــا حتــى 

.
ً
تصبح واقعا

الصناعات  تطوير  “مبادرة  بأن   
ً
علما

األمني  البعد  ذات  االستراتيجية 
الدوائية”  بالصناعات   

ً
بدءا الوطني 

اعتمدت على هذا األساس لتكون 
 يحتذى به لحوكمة مجالس 

ً
نموذجا

االستراتيجية  الصناعات  اتحادات 
 )مثل الـعسكرية، 

ً
األخرى مستقبال

الطاقة  السيارات،  المياه،  تحلية 
أما  جانب،  من  هذا  إلخ(  متجددة، 
ظل  ففي  البعيد،  المدى  على 
واإلسالمية  الدولية  المسؤوليات 
وما  المملكة  على  المتنامية 
من  السياسية  الساحة  تشهده 
دول  في  استقرار  وعدم  متغيرات 
تحقيق  علينا  يتحتم  فإنه  الجوار 
المنتجات  من  الذاتي  االكتفاء 
وجود  لضمان  األساسية  الدوائية 
بل  ظروف،  أية  تحت  األدوية  تلك 
المملكة  تكون  أن  في  ونطمح 
بزيادة  الدوائي  للتوريد  آمنا   

ً
مصدرا

والشرق  الجوار  لدول  صادراتها 
اإلسالمي  العالم  ودول  األوسط 
بشكل  صناعتنا  به  تتمتع  لما 
بشكل  الدوائية  والصناعة  عام 
والقدرة  العالية  الجودة  من  خاص 
في  العالمية  المنافسة  على 
الله.  شاء  إن  الواعد  المجال  هذا 
بين  للربط  وطورت  إيرلندا  برزت  فقد 
ووجدت  وأوروبا،  الشمالية  أمريكا 

سين جيم مع المهندس 
نزار الحريري

نزار الحريري:

نائب الرئيس لقطاع 
الدواء والتقنية 

الحيوية في البرنامج 
الوطني لتطوير 

التجمعات الصناعية
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أخبار
ومستجدات

فـــي  المشـــروع   ويسهم 
سعودييــن  علماء  تأهيل 
عــمليـــــة  فــــي  مــختصيـــــن 
استكشاف وإنتاج اليورانيوم، 
تــقنيـــــات  تــوطيـــــن  ويـتـيــح 
خامــات  وإنتــــاج  استخـــــالص 

اليورانيوم.

في سياق متصل سوف يتم 
تطوير هيئة للسالمة النووية 
جهة  لتكون  واإلشعاعية 
إلى  تهدف  تنظيمية  رقابية 
الحفاظ على السالمة النووية 
والبيئة  لألفراد  واإلشعاعية 
والمنشـــآت النوويــــة حســب 

أفضل الممارسات العالمية.

برنامج تدريب صيفي في الطاقة 
الذرية

أوفدت “مدينة الملك عبدالله 
للطاقــة الذريــة والمتجــددة” 
 من طـــالب 

َ
 جامعيــا

َ
34 طالبــا

الهندســـة الـنـوويــــة بجامعــة 
وقســم  عبــــدالعزيــز  المــلك 
الفيزيــاء مــن جامعــة المــلك 
فهد للبتــرول والمعــادن إلــى 
نخبـة من المعاهـد العالميــة 
في فرنسـا وكوريــا لتدريبهم 
فــي مــجـــال الطاقــة الذريــة 
وتأهيلهـم بمـا يسهــم في 
تطويـر قدراتهــم للعمــل في 

هذا المجال بعد التخرج.

الوطني  “المشروع  إنشاء 
للطاقة الذرية في المملكة”

 
صــــدر قــــرار مـجلـــس الـــوزراء 
بـالـمـوافـقــــة عـلـــى إنـشـــاء 
“المشـروع الوطنــي للطاــقة 

الذرية في المملكة”.
وجـه المهنـدس خالــد الفالــح، 
وزير الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، رئيس مجلس إدارة 
مدينة الملك عبد الله للطاقة 
مدينــة  والمتجــددة،  الـذريـة 
الملك عبد الله للطاقـة الذريــة 
بالبدء حاال بتنفيذ  والمتجددة 

مكونات المشروع.

مصادر  من  المشروع  ويعزز 
وتحلية  الكهربائية  الطاقة 
ميــاه البحر وغيرهـــا، للوصــول 
إلــى مزيـــج الـطـاقـــة األمثــل 

للمملكة.

يتكـــون المشـــروع الوطنـــي 
للطاقـة الذريـة مــن مفاعـــالت 
نووية ذات قدرة كهربائية تقدر 
ما بين 1200 - 1600 ميغاوات 
الكهـربــائيــــة  الـسـعـــة  مــن 

للمفاعل الواحد.

تستثمــر المملكة مــن خــالل 
خامــات  فـي  المشروع  هذا 
الــيورانيـــوم الـمـوزعــــة فــي 
طـبـقـــات األرض وذلك إلنتــاج 

أكسيد اليورانيوم.

زيــــارات  البــرنـامــج  وتـضـمـــن 
ميدانية إلـى محطــات نـوويــة 
لالطـالع علــى سريــان العمــل 

فيها.

وتأتي برامج التدريب الصيفي 
البرامج  لتحقيق أهداف   

ً
دعما

رؤيــة  لـتحـقـيـــق  التنفـيــذيــة 
المملكة 2030، إذ تندرج تحت 
مبادرة تطوير القدرات البشرية 
الذريــة  الطاقــة  مجالـي  فـي 

والمتجددة.

المنتجين  لتشجيع  جديدة  آلية 
الوطنية  والصناعات  ًالمحليين 

من المنافسة خارجيا
الوزارية  التموين  لجنة  أقرت 
المشكلـة مـن وزارات الـتجــارة 
الطاقة  المالية،  واالستثمار، 
المعدنية،  والثروة  والصناعة 
آلية  والزراعة  والمياه  البيئة 
المنتجين  لتشجيع  جديدة 
الوطنية  والصناعات  المحليين 
بما يمكنهــا مــن المنـافـســة 
رسـوم  تحديد  بإعادة   ،

ً
خارجيا

التصدير المقررة على صادرات 
مصانع االسمنت والحديد.

الصادرات  تنمية  هيئة  تتولى 
رفـــع تقـريــر للجنــة التـمـويـن 
الوزارية كل )6( أشهر لقياس 
اإلجراءات على حجم  أثر هذه 
الصادرات الوطنية وأثرها على 

القطاع.

تحقق   
ً
مشروعا  24 تمويل 

استثمارات تفوق 2.6 مليار ريال 
صندوق  إدارة  مجلس  وافق 
السعودي  الصناعية  التنمية 
 
ً
تمويـــل 24 مشروعـــا علــى 

 بمبالغ تزيد علــى 691 
ً
صناعيا

مليون ريال.

هـــــذه  اســتثمــــارات  تــبلـــغ 
من  أكثر  الصناعية  المشاريع 
مليارين وستمائة مليون ريال.

التنميــة  تعزيـــز  إلــى  تهدف 
بيـــن  المتــوازنــة  االقتصاديــة 
المملكـــة  مناطــق  مختلــف 
تلبية متطلبات السوق ودعم 
الوطنيـــة  الصناعـــة  مسيـــرة 

المتنامية.

 على 
ً
كما وافق المجلس أيضا

المشترك،  للتمويل  اتفاقية 
بين صندوق التنمية الصناعية 
الزراعيــة،  التنميــة  وصنــدوق 
بة 

ّ
لدعم صناعة األعالف الُمرك

المملكة لضمــان تأمين  في 
احتياجـــات الســوق المحلـيـــة 
من األعالف وتوحيد وتنسيق 

الجهود لتجنب االزدواجية. 

توطين
منشآت صناعية وخدمة 

جديدة

إضافة
22.5ً مليار ريال سعودي 

للناتج المحلي سنويا

توفير
آالف الوظائف المباشرة وغير 

المباشرة

إنتاج ومعالجة المياهالطاقة الكهربائية التقليديةالتنقيب واإلنتاج والتكرير

برامج التدريب الصيفي 
تدعم تحقيق أهداف 

البرامج التنفيذية 
لتحقيق رؤية المملكة 

2030

ومستجدات للطاقةأخبار  الملك سلمان  مدينة 

تأهيل فنيين 
سعوديين مختصين 

في الطاقة الذرية

األهداف االستراتيجية
دعم إمدادات الطاقة.	 
خفض التكاليف.	 
سرعة االستجابة لالحتياجات التشغيلية.	 

األنشطة التصنيعية

خدمات حفر اآلبار.	 
أجهزة الحفر.	 
معدات معالجة السوائل.	 
خدمات التنقيب واإلنتاج.	 
تصنيع األنابيب.	 
المعدات الكهربائية.	 
األوعية والخزانات.	 
الصمامات والمضخات.	 

توفير بنية تحتية متطورة.	 
خدمات لوجستية متكاملة.	 
حوافز لجذب االستثمارات.	 
تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة.	 
توفير معاهد تدريبية متخصصة.	 
مركز خدمات شامل.	 
مجمعات سكنية وأنشطة تجارية.	 

مكونات بيئة العمل

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  من  كريم  بتوجيه  إنشائها  قرار  جاء 
 2030 ورؤية  المملكة  توجهات  مع   

ً
تماشيا وذلك  عبدالعزيز  بن  سلمان 

التي تهدف إلى تنويع األنشطة االقتصادية ودعم البنية التحتية الحيوية 
أيضا توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة.

وتوفر المدينة اآلالف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما تعمل 
 
ً
على إضافة ما يصل إلى 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنويا

الصناعية  المدن  السعودية وهيئة  أرامكو  بين  بالشراكة  تدار  فهي 
ومناطق التقنية “مدن”.

ويتضمن قرار انشاء المدينة تأسيس شركتين تتولى إحداهما تطوير 
الثابتة وتتولى األخرى تشغيل  المدينة  التحتية وإدارة أصول  البنية 

المدينة وإدارتها وصيانتها.

vro@meim.gov.sa العدد الثانيأكتوبر 2017 | مكتب تحقيق الرؤية



اإلشراف

م. أحمد الغامدي

التحرير هيئة 

باكرمان ثامر 

الحقباني المجيد  عبد 

التحرير فريق 
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 جهات المنظومة
في معرض برنامج التحول الوطني

الزيارات  من  عدٍد  بتنظيم  الرؤية  تحقيق  مكتب  قام 
والثروة  والصناعة  الطاقة  منظومة  جهات  لمنسوبي 
برنامج  في  المنظومة  مساهمة  معرض  إلى  المعدنية 

التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

 لكل جهة من جهات 
ً
وقد خصص مكتب تحقيق الرؤية يوما

زائر،  أكثر من 500  للمعرض  الزائرين  ليصل عدد  المنظومة 
من  كل  ودور  ونشأتها  بالمنظومة  التعريف  تم  حيث 
الجهات الشقيقة، كما تم إطالع الزوار على مبادرات كل 

الزوار  استفسارات  على  للرد  عنها  ممثلين  بحضور  جهة 
 
ً
والتعرف على مالحظاتهم ومقترحاتهم ما أظهر تفاعال

 من جانب الزائرين. 
ً
كبيرا

الطاقة  منظومة  جهات  بمنسوبي  نرحب  أن  ويسعدنا 
والصناعة والثروة المعدنية الذين لم يزوروا المعرض حتى 
اآلن لزيارة المعرض المقام في مقر الوزارة ويمكن تنسيق 

الزيارة بالتواصل مع فريق مكتب تحقيق الرؤية.
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عدد من منسوبي صندوق التنمية الصناعية السعودي خالل زيارتهم للمعرض

vro@meim.gov.sa :أن نحظى بآرائكم ومالحظاتكم فيما يتعلق بالنشرة اإلخبارية وننتظر مقترحاتكم عبر االيميل 
ً
يسعدنا دوما

من زيارة منسوبي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 

جانب من جولة منسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

منسوبي هيئة تنمية الصادرات السعودية خالل زيارة المعرض

عدد من منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خالل زيارتهم للمعرض

زيارة منسوبي الهيئة الملكية للجبيل وينبع للمعرض


