
تطلق في هذه األيام برامج تحقيق الرؤية والتي 
تم االعالن عنها في عام 2017، وذلك بعد انتهاء 
على  والموافقة  لها  والتخطيط  االعداد  مراحل 
ازدهار  أكثر  اقتصاد  خلق  وتستهدف  بعضها، 
المملكة  رؤية  مع  توافقا  حيوية  أكثر  ومجتمع 

2030

إطار  في  المطروحة  عشرة  االثني  البرامج  جاءت 
والتنميــة  االقتصادية  الشؤون  مجلس  اهتمام 
المساءلة  تضــمن  حوكمــة  نظــم  اتبــاع  على 
تحقيق  متابعة  أساليب  وتفعيـــــل  والشفــــافية، 

أهداف الرؤية.

خطط وبرامج تنفيذية
وتسهم برامج تحقيق الرؤية التي أطلقت في وقت 
سابق في خدمة ضيوف الرحمن، ودعم الريادة في 
الصناعة واألعمال واألسواق المالية، وتحسين نمط 
الحياة والخدمات، ودعم الثقافة والفنون والترفيه، 
تطوير  فعليا  بدأ  وقد  الوطني.  االنتماء  وترسيخ 

الخطط التنفيذية خالل الربع الثالث من العام 2017م.

أطر  وضع  الجــديــدة  الــبــرامــج  وتســتهــدف 
والتقويم،  والتنفيذ  للقياس  قابلة  وأسس 
والبرامج  الخطط  تقدم  متابعة  في  واإلسهــام 
متابعة   

ً
أيضا وفعال،  مستمر  بشكل  التنفيذية 

أية مؤثرات على االقتصاد الكلي والمستهدفات 
المراحل  كل  في  والخدمات  المشتركة  الوطنية 

التي يمر بها مسار التنفيذ.

آليات رقابية وتقويم مستمر
والتنمــيــة  االقتصادية  الشؤون  مجلس  وحرص 
مباشرة  استراتيجية  أهــداف  تحــديــد  علــى 
وغير مباشرة مرتبطة بكافة برامج تحقيق الرؤية، 
وإدارتها  األهداف  مختلف  بين  العالقة  وتوضيح 
من خالل لجان يترأسها وزراء وأعضاء من الجهات 
للبرامج  التنظيمية  األطر  وتضمنت  المختصة  
خضــوع أداء الــفــريــق للمراقبة والمساءلة وفق 
أقره  ما  بحسب  مستمر  وتقويم  رقابية  آليات 
واتخاذ  والتنمية،  االقتصادية  الشؤون  مجلس 
القرار بالتصعيد إذا دعت الحاجة لذلك من خالل فرق 
استشارية مكونة من خبرات وكفاءات وطنية من 

القطاعين الخاص والغير الربحي.
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نشرة ربع سنوية تصدر عن مكتب تحقيق الرؤية لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 برامج تحقيق الرؤية 2030

 دعائم الصناعة وروافد التوطين

 الجيل الرابع من الصناعة..
المملكة تواكب العصر

 سين جيم مع المهندس 
علي العمير - مدن

 نيوم..وجهة المستقبل

 أبرز إنجازات منظومة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية 

خالل عام 2017

 “مكتب تحقيق الرؤية” 
يعقد دورات تدريبية على نظام 

إدارة األداء بالمنظومة

اقرأ في هذا العدد
الشفافية والحوكمة
في تفعيل المبادرات

رؤية 2030 : برامج ترسم مالمح المستقبل
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أطلق مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 12 برنامج 
ذات أهمية استراتيجية لتحقيق

رؤية المملكة 2030

بـرامج
بعضوية الوزارة

بـرامج
يرأسها وزير الطاقة

والصناعة والثروة المعدنية

بـرامج
بمشاركة غير مباشرة للوزارة

بـرامج
أخرى

الوطني:  التحول  برنامج   1

الحكومي  العمل  تطوير 
ومتطلبات  طموحات  واستيعاب 
واألجهزة  القطاعات  تطوير 
الحكومية، من خالل دعم المرونة 
والعمل  التنسيق  وتيرة  ورفع 

والتخطيط المشترك.

التوازن  تحقيق  برنامج   2

كفاءة  رفع  على  يرتكز  المالي: 
والتشغيلي،  الرأسمالي  اإلنفاق 
والمياه،  الطاقة  أسعار  وتصحيح 
الحكومية،  اإليرادات  وتنمية 
وإعادة توجيه الدعم للمستحقين، 

ونمو القطاع الخاص.

3 برنامج خدمة ضيوف الرحمن: 

ممكن  عدد  ألكبر  الفرصة  إتاحة 
فريضة  ألداء  المسلمين  من 
إثراء  على  والعمل  والعمرة  الحج 
وتعميق تجربتهم من خالل تهيئة 
وعكس  الشريفين،  الحرمين 
والحضارية  المشرفة  الصورة 
الحرمين  خدمة  في  للمملكة 

الشريفين.

4 برنامج صندوق االستثمارات 

صــــنــدوق  دور  تــعــزيز  العامة: 
كونه  في  العامة  االستثمارات 
تنوع  خلف  الــفــاعل  المــحرك 
وتطوير  المملــكة  في  االقتصاد 
القطاعات االستراتيجية وتعظيم 
أكبر  وجعله  االستثمارات  أثر 
صندوق ثروة سيادية في العالم.

الصناعة  تطــــوير  برنامج   5

الوطنية والخدمات اللوجستية: 
والــمحتوى  الــصــناعــة  تنــمــيــة 
وصناعات  طاقــــة،  من  المــــحلي 
ومــــيزان  والتعــدين  عســــكرية، 
المدفوعــــات والــــتقنية والــقوى 
العاملــة الروبوتية لتصبح المملكة 
منصــة صناعية ولوجستية مميزة 

بين القارات الثالث.

القــــطاع  تــــطوير  برنــــامج   6

أسواق  وتطوير  تعميق  المالي: 
وتحسين  السعودية  المال  رأس 

والمستخدمين  المشغلين  تجربة 
الــمــال  رأس  أســــواق  ومكــانة 
الصـــعيــدين  عــلى  الــسعـــوديـة 
اإلقليمــي والعالـمي بما يمكنها 
فـي  محــوري  بـدور  القـيـام  من 
وتنويع  الوطني  االقتصـاد  تنمية 

مصادر دخله.

7 برنامج تحسين نمط الحياة: 

تحسين نمط حياة األفراد واألسر 
من خالل تهيئة البيئة الالزمة لدعم 
تعزز  جديدة  خيارات  واستحداث 
والمقيم في  المواطن  مشاركة 
والترفيهية  الثقافية  األنشطة 
األخرى  الحياة  وأنماط  والرياضية 
في  السعودية  المدن  يضع  ما 

ترتيب أفضل المدن العالمية.

الشــــركات  ريــــادة  برنامــــج   8

أكثر  الوطنية: يعمل على تحفيز 
لديها  وطنية  شركة   100 من 
فرص واعدة في الريادة اإلقليمية 
تعزيز  على  والعمــل  والعالمــية 
ينعكس  مما  مكانتها  وترسيخ 
الـمملـــكة  صــورة  علــى   

ً
إيجــابــا

ومتانتها االقتصادية.

الشـراكات  نـــــامـــــج  بـر  9

تعميق  االستراتيـجـيــة: 
استراتيجية  اقتصــــادية  شراكات 
عالقات  بناء  إلى  إضافة   

ً
عالميا

المنطقة  دول  مع  استراتيجية 
األفراد والبضائع  نقل  في مجاالت 
واألمــــوال بســــالسة تستهدف 
توطــــين المعــــرفة وتنويع مصادر 
الدخــــل وزيــــادة تأثيــــر المملكة 
 عبر عقد صفقات 

ً
 وعالميا

ً
إقليميا

كبرى ونوعية لالقتصاد.

تمكين  اإلسكان:  برنامج   10

مع  تتماشــــى  لمنازل  التملك 
لتوفير  مالية  وقدرات  احتياجات 
السعودية  لألسر  الكريمة  الحياة 
ويتضمــــن ذلك تطــــوير القطــــاع 
بأحدث  واإلنشائــــي  السكنــــي 
األثر  وتعظيم  البناء،  تقنيــــات 

االقتصادي منه.

تعزيز  التخصيص:  برنامج   11

تقديم  في  الخاص  القطاع  دور 

برامج تحقيق 
الرؤية 2030:

ً
 سعوديا

ً
اقتصادا

ً
ازدهــــــــــــــارا أكثر 

 أكثر حيوية
ً
مجتمعا

بالقيم  
ً
متمسكـــــــــــا

اإلسالمية وبالهوية الوطنية

 
ً
 طموحا

ً
وطنا

أكثر فاعلية 

ومسؤولية

ماذا ستحقق برامج 
تحقيق الرؤية

األصــــول  وإتــــاحة  الخــــدمــــات 
يحسن  مما  أمــــامه  الحكوميــــة 
جودة الخدمات بشكل عام ويقلل 
من تكاليفها األمر الذي يعزز من 
األجنبي  االستثمار  جذب  عمليات 
ميزان  من  ويحسن  المبــــاشر، 

المــــدفوعات.

الشخصية  تعزيز  برنامج   12

السعودية: تنمية وتعزيز الهوية 
على  وإرسائها  لألفراد  الوطنية 
القيم اإلسالمية والوطنية وتعزيز 
والنفسية  الشخصية  الخصائص 
وتحفيز  قيادة  شأنها  من  التي 

األفراد نحو النجاح والتفاؤل.

ريادة الشركات الوطنية

اإلسكان

تحقيق التوازن المالي

التخصيص

تعزيز الشخصية السعودية

صندوق االستثمارات العامة

تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

الشراكات االستراتيجية

التحول الوطني 2.0

تطوير القطاع المالي

خدمة ضيوف الرحمن

تحسين نمط الحياة
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أحد برامج تحقيق الرؤية ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية
عالمية في المجا�ت الواعدة للنمو (مع التركيز على الجيل الرابع للصناعة)، بما يولد فرص عمل
وافرة للكوادر السعودية ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي. ويركز البرنامج على

أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية

تحسين البنية التحتية

دعم الصادرات

تطوير الخدمات اللوجستية ال�زمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية
مميزة بين القارات الث�ث

خلق فرص عمل واعدة للشباب والشابات السعوديين

ي..
Ơف

م 
ه

ƠƠا
س

ƠيƠ
س

األهداف المباشرة

و؟
ƠƠه

مƠا

األهداف غير المباشرة

تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز	 
زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة	 
رفع تنافسية قطاع الطاقة	 
تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منها	 
توطين الصناعات الواعدة	 
توطين الصناعة العسكرية	 
رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية	 
تحسين أداء المراكز اللوجستية	 
تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل	 

تسهيل ممارسة األعمال )الجوانب التنظيمية 	 
بشكل رئيسي(

تحرير األصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص	 
خصخصة خدمات حكومية محددة	 
تطوير سوق مالية متقدمة )السوق األساسية(	 
تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع 	 

الخاص )السوق الثانوية(
جذب االستثمار األجنبي المباشر	 
انشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن 	 

االقتصادية
الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون 	 

الخليجي
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية	 
تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين	 
ًدعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها 	 

عالميا
ًتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة 	 

 وعالميا
ً
إقليميا

تحسين مخرجات التعليم األساسية	 
تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية )مثل 	 

الجامعات(
توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات 	 

األولوية
ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات 	 

سوق العمل
التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات 	 

سوق العمل
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 	 

الصغر من خلق فرص عمل
تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل 	 

الوصول إلى الحرمين الشريفين
تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين	 
إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين	 
تنمية االقتصاد الرقمي	 
تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها االجتماعية	 
تعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد 	 

الوطني
الحد من التلوث بمختلف أنواعه	 
حماية وتهيئة المناطق الطبيعية )مثل الشواطئ 	 

والُجزر والمحميات الطبيعية(

مساندة جهات 
المنظومة في عملية 

انتقال المبادرات 
من برنامج التحول 

الوطني 2020 الى 
برامج تحقيق الرؤية 

المختلفة

التخطيط  مرحلة  مع  بالتزامن   1

التي  الرؤية  تخطيط  لبرامج 
السنة  منتصف  في  أطلقت 
بمساندة  المكتب  قام   ،2017
التحضير  في  المنظومة  جهات 
 2018 لسنة  الجهات  لميزانيات 
ومن  جهة  لكل  مستقل  بشكل 
المبادرات  موائمة  طريق  عن  ثم 
ومساندة  الرؤية  تحقيق  لبرامج 
للبرامج  المالية  المتطلبات  رفع 
المبادرات  تندرج  والتي  الجديدة 
ابريل  الفترة  من  مظلتها.  تحت 

2017 وحتى 21 سبتمبر 2017.

الرؤية  تحقيق  برامج  تتميز   2

 1.0 الوطني  التحول  برنامج  عن 
من  يبدأ  الذي  التخطيط  بأسلوب 
االستراتيجية  األهداف  مستوى 
ضم  يــــتم  وبعــــدها  للبرنامــــج 
المبادرات التي تساهم في هذه 
عمل  نطاق  تحديد  وتم  األهداف. 
برامج تحقيق الرؤية باالستناد إلى 
أهداف الرؤية 2030 ومن ثم بعد 
التحول  ببرنامج  النظر  إعادة  ذلك 
البرامج  حزمة  وإطالق  الوطني 
بأهداف  البرامج  ربط  الجديدة وتم 
المستوى  على  استراتيجية 
جميع  سير  لضمان  وذلك  الثالث 
مشتركة.  أهداف  نحو  الجهات 
المكتب  قام  المنطلق  هذا  ومن 
لجهات  الربط  خريطة  باستيضاح 
وذلك  البرامج  مع  المنظومة 
مرحلتين  تأسيس  طريق  عن 

أساسيتين:
تحقيق  لبرامج  التخطيط  مرحلة 

الرؤية والمساندة المطلوبة: 
بدراسة  الرؤية  يقوم مكتب  حيث 
الــعوائد  واســــتنتاج  وتحليــــــل 
يتم  ذلك  وعــــلى  والمخاطــــر 
تأسيس االستراتيجية المناسبة، 
العوامل  على  التــــركيز  ويتــــم 

التالية:
تحقيق  ببرامج  المبادرات  ربط   •
خالل  من  يتم  المناسبة:  الرؤية 
االستراتيجية  األهداف  دراسة 
هــذه  من  لكل  العــــمل  ونــطاق 
أصحاب  مع  بالتنســيق  البرامــج 

العالقة
• تحديد أوجه التكامل والترابط: 
الترابط  أوجه  تحديد  يتم  حيت 

القواسم  دراسة  عبر  البرامج  بين 
والمبادرات  للمواضيع  المشتركة 
التابعة لمختلف البرامج وذلك بعد 
ووثائق  مدخالت  جميع  من  االخذ 

برنامج التحول الوطني 1.0
هذه  في  الميزانيات:  تفصيل   •
وطلب  تفصيل  يتم  المرحلة 
تحقيق  برامج  مبادرات  ميزانيات 
حسب  بالمنظومة  الخاصة  الرؤية 
مع  والعمل  المالية  وزارة  أنظمة 
واالستشارية  الداعمة  الفرق 
ترشيد  هيئة  المثال  )على سبيل 
القائمة  المالية(  بوزارة  اإلنفاق 
المطلوبة  الميزانيات  إعداد  على 
تحقيق  ببرامج  الخاصة  للمبادرات 

الرؤية 
تحقيق  برامج  تنفيذ  مرحلة 

الرؤية: 
تنفيذ  يتم  المرحلة  هذه  في 
واالســــــتراتيــــجيــــات  الخــــطة 
الموضوعة مع جميع الجهات ذات 
بالتركيز على  العالقة، ويتم ذلك 

العوامل التالية:
المبادرات: حيث  انتقال  • عملية 
يتم دعم عملية انتقال المبادرات 
 1.0 الوطني  التحول  برنامج  من 
األخرى  الرؤية  تحقيق  برامج  الى 
والوثائق  المستندات  تحضير  عبر 
والمتطلبات التفصيلية من جميع 
متطلبات  لشرح  الداعمة  الجهات 
والموارد  واألدوات،  الحوكمة، 
التشغيلية  والعمليات  البشرية، 

لتنفيذ هذه المبادرات.
المرحلة  هذه  في  األداء:  إدارة   •
إدارة  في  الدعم  تقديم  يتم 
القضايا،  ومعالجـــة  المشاريـــع 
األداء  متابعـــة  إلـــى  باإلضـــافـــة 
التقارير  رفع  في  والمساندة 

الدورية المتغيرة لمركز أداء.

دور مكتب تحقيق الرؤية في هذه المرحلة
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من قصص نجاح مساهمة منظومة
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

الطاقة المتجددة
اجرى مكتب تطوير مشاريع الطاقة 

المتجددة مراسم فتح مظاريف عطاءات 
المشروع المزمع إقامته في مدينة 

سكاكا، بمنطقة الجوف لتوليد 
الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي 

تبلغ طاقته 300 ميجاواط

صناعة ا�دوية
التوقيع على مذكرات تفاهم متبادلة 

بين GE وSaudiVax  لتوطين صناعة 
اللقاحات في المملكة وتنمية البحث 

والتطوير األكاديمي صناعة التكنولوجيا 
الحيوية

الطاقة الذرية
الموافقة على انشاء مشروع وطني 

باسم "المشروع الوطني للطاقة 
الذرية في المملكة" الذي يتكون من 
عدد من البرامج والمبادرات التابعة لرؤية 

المملكة 2030

مدينة الملك سلمان للطاقة
إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة 

التي ستسهم في إضافة 22 مليار ريال 
للناتج المحلي سنويا، باإلضافة إلى مجمع 
الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية 

التي ستشكل قاعدة للصناعات 
المتكاملة بالمملكة

مدينة جازان للصناعات 
ا�ساسية والتحويلية

استقطاب 7 مشاريع استثمارية لمدينة 
جازان للصناعات األساسية والتحويلية 
تتركز في مجال الصناعات البتروكيماوية، 

واألدوية، والحديد، والخرسانة، بتكلفة تصل 
إلى 16 مليار ريال

المشاريع التقنية
ا، 

�
ا تقني

ً
احتضان أكثر من 127 مشروع

بلغت القيمة السوقية لخمسة وثالثين 
مشروًعا منها 290 مليون ريال، فيما 
وفرت الشركات المحتضنة قرابة 800 
وظيفة للشباب والشابات السعوديين

واحة مدن ا�حـسـاء
ا في واحة مدن 

ً
بناء 20 مصنًعا جاهز

اإلحساء لتمكين المستثمرات ورائدات 
األعمال من االستثمار في أكثر من 10 

نشاطات منّوعة، مثل: الصناعات 
الغذائية والمستلزمات الطبية

شبكات الرصد الزلزالي
تكملة إنشاء شبكات الرصد 

الزلزالي والبركاني على مستوى 
المملكة لرصد ومراقبه المخاطر 

الزلزالية والبركانية، وقياس تركيز 
غاز الرادون وإصدار خرائط نطاقية 

للمملكة 2030

وعد الشمال
انشاء مجمع صناعة الفوسفات في 

وعد الشمال من قبل معادن بتكلفة 30 
مليار ريال بالشراكة مع سابك وموزاييك, 

أكبر منتجي الفوسفات في العالم 
إضافة إلى بناء المدينة السكنية 

ومشاريع البنية التحتية

منصة طلبات القروض
إطالق منصة إلكترونية لطلبات 

القروض وإجراءات متابعتها، وإحاللها 
محل الطلبات والمعامالت الورقية وذلك 

لتسهيل اإلجراءات على المستثمرين 
وزيادة الفاعلية.

استراتيجية التصدير
االنتهاء من االستراتيجية الوطنية 

للتصدير لتطوير القاعدة التصديرية و 
ًبيئة التصدير والوصول إلى أسواق 

 ودوليا
ً
جديدة إقليميا

ا�كتفاء الذاتي للكهرباء
االكتفاء الذاتي من بعض مكونات 

الشبكة الكهربائية كالمحوالت وبعض 
أنواع المحطات واألبراج واألعمدة 

والكابالت وغيرها من المعدات وقطع 
الغيار

ضوئيات
بدأت شركة "ضوئيات" بتنفيذ مشروع 
نشر خدمات النطاق العريض من خالل 

تنفيذ شبكة األلياف الضوئية  إلى 
منازل المشتركين في عدد من األحياء 
الحضرية بمدن ومناطق المملكة كجزء 

من مخطط برنامج التحّول الوطني  لنشر 
FTTH في كافة انحاء المملكة

المدن الذكية 
نال مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية 

على جائزة "أفضل الحلول لتقنية 
البيانات" خالل القمة العالمية للمدن 

الذكية بمدينة برشلونة بإسبانيا

تقليل ا�نبعاثات
تم استكمال مشاريع "وقود النقل 

النظيف" في محطة التكرير في الرياض 
والجبيل بهدف تطبيق مبادرة تقليل 

االنبعاثات الناتجة من استخدام الوقود

الحد من سوء استخدام 
المنتجات البترولية

الموافقة على نظام المتاجرة 
بالمنتجات البترولية والبدء بالتطبيق 

مما يحد من سوء استخدام المنتجات 
البترولية

أبرز إنجازات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
في برنامج التحول الوطني خالل عام 2017

ج 
ام

لبر
وا

ت 
ها

لج
م ا

دع
ية

رؤ
 ال

ق
قي

تح
ي 

ف

مساندة 10 برامج لتحقيق 

الرؤية في مرحلة التخطيط

10
برامƠƠƠƠƠƠƠج

يتم مراقبتها بشكل 
متواصل

580
مشروع

تطوير هيكلية عملية 

التعاقدات والنفقات 

للمنظومة

اطالق

نظام ادارة األداء

من استثمارات 

القطƠƠاع الخƠƠاص

ار
�ث

ا
قة

حق
م

ال
ء 

دا
ح أ

م
�

م
ز 

بر
ا

ت
را

اد
مب

ال

8,7
ملƠيƠƠار ريƠƠال

من األثر المالي لخزينة الدولة

اإليرادات الحكومية الجديدة

72
مƠليƠƠون ريƠƠال

تƠƠƠƠƠƠƠƠƠم

استحداثها

9776
وظƠيƠفƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

بالتنسيق مع الجهات

الداعمة لتحقيق الرؤية

130
معƠƠƠوق محلƠƠول

على المسار

85%
من المبادرات

تƠƠƠƠم إطالقها

97
مبƠƠƠƠƠادرة

تم تحقيق 

مستهدفاتها بشكل 

كامل

60%
من المؤشرات

ء 
نا

وب
ل 

ص
وا

لت
ا

ت
را

قد
ال

ورشة عمل تم تقديمها من قبل مكتب 

تحقيق الرؤية لمنسوبي المنظومة

25
دورة تدريبية

اطالق معرض مكتب تحقيق الرؤية الدائم 

للتعريف بمساهمة المنظومة في الرؤية

اطالق حملة إعالمية للتعريف عن 

مبادرات المنظومة

تم التعريف عنها في كتيب مشاركة القطاع الخاص

فرصة21
استثمارية

اصدار نشرة "رؤية" اإلخبارية ألبرز مستجدات مكتب تحقيق 

الرؤية اإلخبارية

إنجازات مكتب تحقيق الرؤية

إنجازات المنظومة
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وتعظيم  جديدة،  وظائف  توليد 
المحتوى المحلي.

الملك  مدينة  مبادرات  تركز 
البالغ  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
دعم  على  مبادرة   30 عددها 
االبتكار والبحث العلمي والتصنيع 
يتم  حيث  التقنية،  وتوطين  ونقل 
في كل مبادرة تنفيذ برامج وأبحاث 
تطويرية في العديد من المجاالت 
بالشراكة مع مؤّسسات ومراكز 
عالمّية رائدة بينها من يعمل في 
مجال تقنيات الطاقة وإنتاج الوقود 
أيضا في  الكفاءة،  النظيف عالي 
تكدس  مشكلة  معالجة  مجال 
الشمسية،  األلواح  على  األتربة 
وتطوير تقنية المراقبة المستمرة 

لمخزون الكربون.  

ومن بين المجاالت التي تضمنتها 
تقنية  نقل  و  توطين  المبادرات 
تعمل  إذ  واالتصاالت  المعلومات 
للعلوم  عبدالعزيز  الملك  مدينة 
وتطوير  تصنيع  على  والتقنية 
 في 

ً
أيضا  ،  K-TABاللوحي الجهاز 

الصحة  تقنية  ونقل  توطين  مجال 

مدينة  حققتها  عدة  إنجازات 
للعلوم  العــــزيــــز  عبــــد  المــــلك 
الخطة  تنفيذ  جراء  والتقنية، 
الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار 
على  التركيز  حيث   ،)1 )معرفة 
في  التقنيات  وتطوير  توطين 
أولوية  ذات   

ً
مجاال عشر  خمسة 

البترول  “الطاقة،  هي:  للمملكة 
المياه،  البتروكيماويات،  والغاز، 
التقنية  الصغر،  المتناهية  التقنية 
الحيوية، المعلومات، اإللكترونيات 
الفضاء  والضوئيات،  واالتصاالت 
والطيران، البيئة، المواد المتقدمة، 
األبحاث  والفيزياء،  الرياضيات 
تقنية  الزراعية،  التقنية  الطبية، 
تحوير  ليتم  والتشييــــد”  البناء 
المرحلة الثانية من الخطة الوطنية 
واالبتكــــار  والتقــــنية  للعلــــــوم 
رؤية  أهداف  لتحقيق   )2 )معرفة 
البرامج  موائمة  خالل  من   2030
برنامج  مع  والتطبيقية  البحثية 
المتضمن   2020 الوطني  التحول 
اقتــــصاد  نقــــل  أهــــدافه  في 
على  قائم  اقتصاد  إلى  المملكة 
بين  الشراكة  وتعزيز  المعرفة، 
بهدف  والخاص  العام  القطاعين 

الجينوم  مشروع  المدينة  ت 
ّ
تبن

يقدم  الذي  السعودي  البشري 
الطب  مجاالت  في  كبيرة  خدمة 

الشخصي والوقائي. 

وتدعم مبادرات المدينة الصناعات 
ر أحدث التقنيات 

ّ
المحلية فهي توف

المتقدمة لخدمة القطاعين العام 
مراكز  برنامج  خالل  من  والخاص 
تطوير  وبرنامج  الصناعي  االبتكار 
االستمرار  إلى  إضافة  المنتجات، 
في  للبحوث  الدعم  تقديم  في 
من  البحثية  والمراكز  الجامعات 
والتطوير  البحث  دعم  برنامج  خالل 

للجامعات والمؤسسات البحثية.
مبادرات  أربع  المدينة  وأطلقت 
االبتكار  دعم  مجال  في  متميزة 
قدرات  رفع  إلى  تهدف  والتصنيع 
والمتوسطة،  الصغيرة  المنشآت 
تقــنية  اســــتشــــارات  وتقــديم 
والقطاع  الحكومــــية  للــجهــــات 
المــــنتجات  وتطــــويــــر  الخــــاص، 
لتأسيس المــــوردين المــــحليين، 
الشركات  احتضان  إلى  باإلضافة 
“بادر”  برنامج  خالل  من  الناشئة 

لحاضنات ومسرعات التقنية. 
الملك  مدينة  مبادرات  وحققت 
 
ً
عددا والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 
من النتائج منها تقديم 30 خدمة 
وظيفة   790 وتوفير  استشارية، 
من  ناشئة  شركة   157 بإنشاء 
األعمال  مسرعات  برنامج  خالل 

في “بادر”.

برنامج  يقوم  اإلطار  ذات  في 
تــــدريبيــة  برامــــج  بتنفــــيذ  “بادر” 
تشمل  األعمال  لرواد  متخصصة 
تــــطــــوير األفــــكار والمتــــابــــعة 
الخــــدمات  وتقــــديم  واإلرشــــاد 
وديمومة  نمو  لضمان  المساندة 
مبادرة  مجال  ففي  المشروعات، 
والمنشآت  األعمال  ريادة  “دعم 
احتضن  والمتوسطة”  الصغيرة 
يزيد  ما  تأسيسه  منذ  البرنامج 
بلغت  تقني،  مشروع   200 عن 
القيمة السوقية لخمس وثالثين 
منها 290 مليون ريال، ووفرت نحو 
والشابات  للشباب  وظيفة   800

استقطبت  كما  السعوديين، 
استثمارات  المُحتضنة  الشركات 
 75 تتجاوز  بقيمة  ودولية  محلية 
مليون ريال في عام 2016م فقط. 

لحاضنات  “بادر”  برنامج  ويعمل 
يأتي  الذي  التقنية  ومسرعات 
ضمن جهــــود مــــدينة الــملك عبد 
للوصول  والتقنية  للعلوم  العزيــز 
الناشئة،  الصناعات  قطاعات  إلى 
المخترعين  وتشجيع  دعم  على 
البــــيئة  وتــوفــــير  والمبدعــــين، 
 
ً
المناسبة للــمستثمرين، تماشيا
مــع مســتهدفات رؤيــة المملكة 
الوطني  التحول  وبرنامج   2030

.2020

مدينة  تبذلها  التي  الجهود  إن 
للعلوم والتقنية  الملك عبدالعزيز 
لم تكن لوال الدعم والرعاية الذي 
الحرمين  خادم  مقام  يكفلها 
عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
عهده  وولي  سعود،  آل  العزيز 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
المعالي  وصاحب  سعود،  آل 
والثروة  والصناعة  الطاقة  وزير 
إدارة  مجلس  رئيس  المعدنية، 
للعلوم  عبدالعزيز  الملك  مدينة 
البحوث  قطاعات  لتطوير  والتقنية 
بصورة  المملكة  في  والتطوير 
العزيز  عبد  الملك  ومدينة  عامة 
وجه  على  والتقنية  للعلوم 
سانحة  فرصة  لتكون  الخصوص، 
رعايتهم  على  الشكر  لتقديم 
منظومة  وفريق  أيضا  الفائقة 
الــــطاقــــة والــــصناعــــة والــــثروة 
من  يبذلونه  ما  على  المعدنية 

جهود مباركة. 

من 
مستهدفاتنا 

بحلول عام 
2020

رفع عدد شركات التقنية الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات ا
عمال

زيادة عدد براءات ا�ختراع المسجلة الصادرة من المملكة

رفع عدد التقنيات التي تم توطينها وتطويرها
في القطاعات ا�ستراتيجية المستهدفة

تستهدف
مبادراتنا

تأهيل 350 خبير من خ�ل برنامج اعداد القادة التقنيين

350
خƠƠƠبƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠر

خلق 18300 فرصة عمل جديدة

18300
فƠرصƠƠƠƠƠة عƠƠمƠƠƠƠƠل

 157600
شƠƠركƠƠƠةشƠƠركƠƠƠة

7865000
بƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠراءةبƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠراءة

45125
تƠقƠنƠƠيƠƠƠةتƠقƠنƠƠيƠƠƠة

من
مبادراتنا

برنامج رفع القدرات التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة

برنامج دعم البحث والتطوير للجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير المحتوى المحلي

توطين ونقل تقنية الطاقة

توطين ونقل تقنية التعدين والمواد المتقدمة

د. تركي بن سعود 
بن محمد آل سعود
الملك  رئيس مدينة 
عبــدالعزيــــز للعلـوم 

والتقنية

دعائم الصناعة
وروافد التوطين
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)Industry 4.0( الجيل الرابع من الصناعة
المملكة تسارع الخطى

عشر  الثامن  القرن  مطلع  مع 
مع  موعد  على  العالم  كان 
الثورة  تلك  نوع جديد،  ثورة من 
للعالم  فتحت  التي  الصناعية 
معها  نهضت  جديدة   

ً
آفاقا

في  الجديد  وشهدت  البشرية 
حتى  واالزدهار  التقدم  عوالم 
الثورة  إلى  المبلغ  بها  بلغ 
الرقمية التي جعلت من العالم 
قرية صغيرة، الجميع فيها على 

مقربة من بعضهم.

متتابعة  ثورات  ثالث  مدار  وعلى 
ارتقت الصناعة واتسعت مجاالتها 
فقد  والتحديث،  واالبتكار  باإلبداع 
في  البخارية  اآللة  اختراع  كان 
عشر  الثامن  القرن  في  إنجلتــــرا 
والتاســــع عشــــر ســــبب قوتها 
بموقعها  والنهوض  االقتصادية 
إلى  بعد  فيما  لتنقل  الجغرافي، 
إلى  ثم  ومن  أوروبا  غرب  دول 

جميع أنحاء العالم. 

الثورة الصناعية األولى
السبق  للبريطانيين  كان  لقد 
كانت  صناعية  نهضة  تحقيق  في 
مستوى  تحسين  في   

ً
سببا

من  بهم  واالنتقال  معيشتهم 
استخدام  إلى  الزراعية  األعمال 
وتطــــوير  المــــتطــــورة  اآلالت 
لتمتد  الصناعــــية،  المشاريــــع 
إلى  الصناعــــية  الثروة  بعــــدها 
خاصة  األوروبية  الدول  من  العديد 
الشمالية  وأمريكا  الغربية  أوروبا 
كان  ألمانيا  في   

ً
أيضا واليابان، 

ارتقت الصناعة واتسعت 
مجاالتها على مدار ثالث 

ثورات متتابعة باإلبداع 
واالبتكار والتحديث

أشكال االتصال والمواصالت حتى 
استخدام الطاقة الكهربائية، لقد 
بتلك  المجتمعات  شكل  تغير 
االختراعات التي أضفت على حياته 

السهولة والسرعة.

ثورة العصر الرقمي
وتتسارع  األزمنـــــــــــــة  تتالحــــق 
ثورة  إلى  تصل  حتى  االختراعات 
الصناعية  بالثورة  عرفت  جديدة 
اليوم  نعيشها  التي  الثالثة 
الرقمي  العصر  ثورة  بحق  فهي 
 
ً
سبال الصناعة  فيه  شهدت  التي 

جديدة من التطور واالبتكار.
عام  في  الحاسوب  اختراع  فمع 
عن  رسالة  أول  ونقل  1969م 
الحواسيب  أصبحت  اإلنترنت  طريق 
التصنيع  مناحي  معظم  في 
وساهمت  والتعليم،  واالتصاالت 
برمجيات  من  المذهلة  التقنيات 
متطــــورة وروبوتــــات مــــساعدة 
معروفة  تكن  لم  جديدة  ومواد 
تكلفة  تقليل  في  السابق  في 
ومتنوعة  قليلة  لكميات  اإلنتاج 

تناسب األذواق المختلفة. 

البنية الرقمية من ثروات العصر
 ثورة صناعية 

ً
يشهد العالم حاليا

رابعة يدور مفهومها حول أتمتة 
األيدي  من  والتقليل  الصناعة 
دور   

ً
 فشيئا

ً
لينحصر شيئا العاملة 

عليه  االعتماد  ويقل  اإلنسان 
ورقمية  تقنية  بنية  امتالك  عبر 

متطورة.
تنبأ  سنوات   6 من  يقرب  ما  منذ 
األلمان بقدوم ثورة صناعية رابعة، 
اإلنسان  تجعل  التي  الثورة  تلك 
استمدت  فقد  شيء،  كل  محور 
في  تمت  مبادرة  من  تسميتها 
أعمال  رجال  قبل  من  2011م  عام 
قاموا  وأكاديميين  وسياسيين 
بتعريفها على أنها وسيلة لزيادة 
للصناعات  التنافسية  القدرة 
خالل  من  ألمانيا  في  التحويلية 
اإللكترونية  األنظمة  دمج  زيادة 

الفيزيائية في عمليات التصنيع.
الخدمات  تصميم  فكرة  وتمثل 
الموجهة أحد الجوانب الملموسة 
فالصورة  الرابعة،  الصناعية  للثورة 
الحقيقية لتلك الثورة ال تخرج عن 
قيام الزبائن أنفسهم باستخدام 

إلنتاج  نفسه  المصنع  إعدادات 
قيام  وبين  الخاصة  منتجاتهم 
المنتجات  بإنتاج  نفسها  الشركة 
 لما 

ً
بعينهم طبقا الفردية لألفراد 

يريدونه من مواصفات.
الرابعة  الصناعية  الثورة  وتمتاز 
مقارنة  التغييرات  في  بالتسارع 
بالثورات الصناعية السابقة، فهي 
كل  لتطال  عالية  بسرعة  تتطور 

 في كل بلد. 
ً
الصناعات تقريبا

التي  التغييرات  وعمق  سعة  إن 
تبشر  الجديدة  الثورة  بها  تقوم 
بتحول جميع نظم اإلنتاج، واإلدارة، 
التقني،  الشكل  إلى  والحوكمة 
فاالحتماالت والخيارات غير محدودة 
الذين  البشر  من  المليارات  أمام 
يتواصلون عبر هواتفهم المحمولة 
قوة  في   

ً
مثيال ترى  ال  التي 

المعالجة، وسعة التخزين، والوصول 
إلى المعرفة. وسوف تتضاعف هذه 
االختراعات  طريق  عن  االحتماالت 
مجاالت  في  الجديدة  التكنولوجية 
مثل الذكاء االصطناعي والروبوتات، 
ذاتية  والمركبات  األشياء  وإنترنت 
األبعاد  ثالثية  والطباعة  الحركة 
الحيوية  والتقنية  النانو  وتقنية 
الطاقة،  وتخزين  المواد،  وعلوم 

والحوسبة الكمية.

الرابعة  الصناعية  الثورة  وتعمل 
الدخل  مستويات  رفع  على 
للسكان  الحياة  نوعية  وتحسين 
فقد  العالم،  أنحاء  جميع  في 
اآلن  حتى   

ً
فعليا منها  استفاد 

على  القادرون  المستهلـــكون 
الرقــمي  الــعــــالم  اســتخــدام 
التقنيات  ومكنت  فريد  بشكل 
الحديثة من الوصول إلى منتجات 
كفاءة  من  تزيد  جديدة  وخدمات 
لألفراد  الشخصية  الحياة  ومتعة 

والمجتمعات.

 تواكب الحدث
ً
المملكة دوما

العربية  المملكة  تتخلف  لم 
الثورة  مواكبة  عن  السعودية 

الصناعية فهي تسارع الخطى 
تضمنت  فقد  جديد  كل  نحو 

مالمح   2030 المملكة  رؤية 
بإعادة  الجديدة  الثورة  من 
الحكومية  الجهات  هيكلة 
لتشكل  بالصناعة  العالقة  ذات 
والصناعة  الطاقة  منظومة 
والثروة المعدنية، وتطوير عدد 
التي  المنظومة  مبادرات  من 
الوطني  التحول  في  تسهم 
.2030 المملكة  رؤية  وتحقيق 

مساعي  ضمن  من  وكان 
المملكة تطوير القطاع الصناعي 
الصناعة  تطوير  برنامج  وإطالق 
اللوجستية،  والخدمات  الوطنية 
لتحقيق  التنفيذية  البرامج  أحد 
رؤية المملكة 2030، ليتم تطوير 
للمملكة  صناعية  استراتيجية 
الطاقة  منظومة  مبادرات  كأحد 

والصناعة والثروة المعدنية.

تضمنت رؤية 2030 
مالمح من الثورة 

الجديدة بإعادة هيكلة 
الجهات الحكومية

حديدية  سكك  خط  أول  تسيير 
يعمل باآللة البخارية. 

العديد  الصناعي  التطور  وشمل 
صناعة  فازدهرت  الميادين  من 
المصانع  وظهرت  والنسيج  الغزل 
لصهر  الحرارة  عالية  واألفران 
الحديد، وأصبحت اآلالت بحاجة إلى 
فاستخدم  للطاقة  جديدة  مصادر 
الفحم الحجري ثم البخار في القرن 
في  الكهرباء  ثم  عشر،  التاسع 
 
ً
سببا كانت  التي  العشرين  القرن 
واآلالت  المحركات  تشغيل  في 
األمر  والقاطرات  البواخر  وتسيير 
الدول  تقدم  إلى  أدى  الذي 
إيراداتها  زيادة  في  والمساهمة 

وتحسين مقدراتها المالية.

ثورة أخرى بعد قرن
الثانية  الصناعية  الثورة  انطلقت 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  في 
بعد مرور نحو 100 عام على اختراع 
بالثورة  عرفت  فقد  البخارية،  اآللة 
أثرها  له  كان  التي  التكنولوجية 
وظهور  اإلنتاج  عجلة  تسريع  في 

أخــــرى ثــــورة 
بــعــد قــرن

الرقمية  الـبـنـيــة 
من ثروات العصر

الثورة الصناعية 
األولى

العـصـــر  ثــورة 
الـرقـمــي

0203 0104
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سين جيم
مع المهندس علي العمير- مدن

 2030 المملكة  رؤية  خصصت 
اهتماماتها  من   

ً
هاما  

ً
جزءا

المشروعات  بدعم  الصناعية 
ورفع  والمتوسطة،  الصغيرة 
نسبة مشاركتها في االقتصاد 
 70% إلى  لتصل  الوطني 
لتتقارب من نظيراتها العالمية. 
علي  المهندس  التقت  “رؤية” 
األعمال  تطوير  مدير  العمير 
للمدن  السعودية  بالهيئة 
التقنية  ومناطق  الصناعية 
لمناقشته حول دور “مدن” في 
تنمية قطاع المنشآت الصغيرة 
ذلك  وانعكاس  والمتوسطة 
وتهيئة  الصناعية  التنمية  على 

بيئة جاذبة لألعمال الريادية.

س: ما هو دور “مدن” في دعم 
رواد األعمال؟ 

قطاع  بأهمية  “مدن”  تؤمن  ج: 
والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت 
ودوره الحيوي في تنمية وتدعيم 
على  دأبت  حيث  الوطني،  االقتصاد 
تخدم  منتجات  وتطوير  تقديم 
المصانع  في  ممثلة  األعمال  رواد 
إضافة  المختلفة،  بأنواعها  الجاهزة 
من  متنوعة  حزمة  تقديم  إلى 
على  يّسر 

ُ
ت التي  التسهيالت 

النشاط  مزاولة  بدء  األعمال  اد 
ّ

رو
الصناعي.

س: ما أبرز التحديات التي تواجه 
المنشآت  وأصحاب  األعمال  رواد 

المتوسطة والصغيرة؟
رود  تواجه  تحديات  هناك  ج: 
نجملها  أن  يمكن  األعمال 

ونتعرف على خاللها في النقاط 
التالية:

التمويل 	  إلى  الوصول  صعوبة 
االعتماد  إجراءات  واستغراق 
ولعالج   

ً
نسبيا  

ً
طويال  

ً
وقتا

البنوك  مع  التواصل  تم  ذلك 
وحثهم على ضرورة تخصيص 
محفظتها  من  معينة  نسبة 
المنشآت  لتمويل  التمويلية 
كذلك  والمتوسطة  الصغيرة 
حث جهات التمويل الحكومية 

على تسريع اإلجراءات.
العاملة 	  األيدي  توافر  عدم 

الوطنية الراغبة في العمل وقد 
لتعريف  حمالت  تدشين  تم 
بأعمال  السعودي  الشباب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والعملية  التنظيمية  وبيئتها 

المثالية.
المطلوبة 	  التراخيص  كثرة 

تمت  وقد  النهائي  للتشغيل 
مواجهة ذلك التحدي بالعمل 
تغطية  نطاق  توسعة  على 
ألكبر  الموحد  الشباك  خدمة 
الجهات  من  ممكن  عدد 
الحكومية والخاصة الخدمية.

المفــاهــيم 	  بــعــض  غيــاب 
الهامة عن رواد األعمال وقد 
تم تعزيز الخدمات غير المالية 

المقدمة لرواد األعمال.   

س: ماهي أهداف مبادرة حاضنة 
وأصحاب  األعمال  رواد  لدعم 
المنشآت المتوسطة والصغيرة؟ 
ج: مبادرة حاضنة لدعم رواد األعمال 
المتوسطة  المـــنـــشآت  وأصحـــاب 

لقطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة دوره الحيوي 

في تنمية وتدعيم االقتصاد 
الوطني

نطمح إلى توفير خدمات متكاملة
لدعم شباب وشابات األعمال

“نيوم” وجهة
المستقبل

7 آالف مواطنة
يقبلن على 

المدن الصناعية

المملكة  تكتبه  جديد  تاريخ 
مشروع  بطرح  الذهب  بمداد 
المستقبل  العالمي..  “نيوم” 

الجديد والتاريخ األحدث. 

يأتي إعالن ولي العهد نائب رئيس 
مــجلس  رئيــس  الوزراء  مجلــس 
االستــثــمارات  صــــنــــــدوق  إدارة 
سلمان  بن  محمد  األمير  العامة 
بن عبدالعزيز آل سعود عن إطالق 
مشروع “نيوم” العمالق في إطار 
 2030 لرؤية  الطموحة  التطلعات 
نموذٍج  إلى  المملكة  وتحويل 

كشفت الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية أن عدد 
حاجز  تجاوز  »مدن«  في  العامالت 
الـ7 آالف عاملة وذلك بسبب حجم 
رد بمعدالت التشغيل 

ّ
اإلقبال المط

الدوائية  الصناعات  مجال  في 
 اإلقبال الذي ظهر 

ً
والغذائية، أيضا

في جانب المستثمرات الصناعيات.

تمكين المرأة 
الــهــيئة  أنــشــأت  جــانــبــهــا  مــن 
الــصــنــاعية  للــمدن  الســعــوديــة 
ومناطق التقنية واحة “مدن” في 

جوانب  مختلف  في  رائد،  عالمي 
وتنويع  جذب  خالل  من  الحياة، 
الصناعات  في  المختلفة  القيم 

والتقنية.
“منطقة  إن  العهد  ولي  قال 
قطاعات   9 على  تركز  “نيوم” 
استثمارية متخصصــة تســتهدف 
اإلنسانية  الحضــارة  مستقــبل 
والمياه،  “الطــاقــة  في  ممثــلــة 
الــحــيوية،  والتــقــنيــــات  والنقــل، 
الــــتقــنية  والعــــلوم  والــغــــذاء، 
المتطور،  والتــــصنيع  والــرقــمية، 
اإلعالمي،  واإلنتــاج  واإلعــالم 
التي تمثل  والترفيه، والمعيشة 
باقي  في  األساسية  الركيزة 
النمو  تحفيز  بهــدف  القطاعات، 
تمكين   

ً
أيضا االقتصادي،  والتنوع 

عمــليات التصنيع، وابتكار وتحريك 
مستوى  على  المحلية  الصناعة 

عالمي.

بن  محمد  األمير  العهد  ولي 
“مشروع  أن   

ً
أيضا أوضح  سلمان 

نيوم سوف يؤدي إلى خلق فرص 
زيادة  في  والمساهمة  عمل 
للمملكة،  المحلي  الناتج  إجمالي 
فهو مشروع جاذب لالستثمارات 
والشراكات الحكومية، بالمشروع 
من  بأكثر  دعمه  سيتم  الجديد 
األعوام  خالل  دوالر  مليار   500
القادمة من صندوق االستثمارات 
إلى  باإلضافة  بالمملكة،  العامة 
المحلية  الشركات  استثمارات 

والعالمية”.
إلى  “نيوم”  مشروع  ويتطلع 
تكون  طموحة  أهداف  تحقيق 
عبر   

ً
أمنا أكثر  المنطقة  معها 

العالمية  التقنيات  أحدث  توظيف 
والسالمة،  األمن  مجال  في 
الحياة  أنشطة  كفاءات  وتعزيز 
السكان  حماية  أجل  من  العامة، 

والمرتادين والمستثمرين.
سيتم  المشروع  أعمال  وخالل 
المقدمة  الخدمات  جميع  أتمتة 
 100% بنسبة  فيها  واإلجراءات 
األكثر  “نيوم”  مشروع  ليصبح 
وتطبيق  العالم،  حول  كفاءة 
األنشــطــة  كــافــة  علــى  ذلك 
والحكومية  القانونية  كاإلجراءات 
إن  وغــــــيــرهــا،  واالستثمــاريــة 
المنطقة بأكملها ستخضع ألعلى 
مــعــــاييــــر االســتدامة العالمية، 
المــــعامالت  جميــــع  وتكــــون 
واإلجــــراءات والــــمرافعــات فيــها 

إلكترونية.
بمــشروعها  الممــلكة  وتهــدف 
الجــديد السعي بقوة نحو تطبيق 
مفهوم القوى العاملة لالقتصاد 
علــى  يعــتمد  الــذي  الجديــد 
استقــطاب الكــفاءات والمهارات 
لالبتكار  للتفرغ  العالية  البشرية 
المنشآت  وقيادة  القرارات  وإدارة 
التأسيسية  المهام  تؤول  فيما 
التي  الروبوتات  من  هائل  لعدد 
قد يتجاوز عددها تعداد السكان، 
مما يجعل إجمالي الناتج المحلي 
األعلى  هو  المنطقة  في  للفرد 
“نيوم”  مشروع  يضع  ما   ،

ً
عالميا

كفاءة  حيث  من  الصدارة  في 
األفضل  ليصبح  المقدمة  الخدمات 

للعيش في العالم.

إلى  والصغيرة هي مشروع يهدف 
اد 

ّ
لرو جديدة  استثمار  فرص  خلق 

والشابات  الشباب  من  األعمال 
خالل  من  وذلك  السعودي، 
وتطوير  تحسين  في  مساعدتهم 
إقامة  في  والبدء  الصناعية  األفكار 
الصغيرة  الصناعية  مشاريعهم 

والمتوسطة.
خدمات  تقديم  األهداف  وتتضمن 
لرواد  وفنيــة  واستشاريــة  تقنــية 
تهيئة  عــلى  والــعمــل  األعــمــال، 
محددة  لفترة  لذلك  مناسب  مناخ 
لدراسة  تجريبية  إنتاجية  فترة  تعد 
الدفع  بعدها  يتم  الفكرة،  وتقييم 
لسوق  الناجح  الصناعي  بالمشروع 
صناعي  مشروع  وإنشاء  العمل 
بحجم إنتاجي يواكب حاجة السوق، 
الــشراكات  عقــد   

ً
حاليــا ويجــري 

الحاضنات  وتشغيل  لتنفيذ  الالزمــة 
مؤسسات  مع  وجه  أكمل  علــى 
تنموية  وجهات  مرموقة  تعليميــة 
في  للبدء   

ً
تمــهيدا متخصصة 

التنفيذ، ومن المتوقع بدء تشغيل 
الحاضنات بحلول عام 2020م بسعة 

استيعابية تصل لـ200 ُمحتضن.

س: ما هي طموحاتكم المستقبلية 
فــي مجـــال المــشــروعــات الصــغيــرة 

والمتــوســطــة؟
ج: نطمح إلى توفير خدمات متكاملة 
وشابات  شباب  دعم  على  تعمل 
األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة 
المــساهمة  ؛ 

ً
أيضــا والمتوســطة، 

المشاريع  نجاح  فرص  مضاعفة  في 
البدايات  تعتمد  بحيث  المختلفة، 
ومتدرجة  مدروسة  خطــوات  على 
في  بفعالية  يسهم  الذي  األمــر 
عبر   2030 المملكة  رؤية  تحقيق 
متناهية  المنشآت  إسهــام  زيادة 
في  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر 

الناتج المحلي اإلجمالي. 

األحساء، فيما يجري العمل على 
في  الواحات  من  آخر  عدد  إنشاء 
والجوف  والقصيم  جدة  من  كل 
مناسبة  عمل  بيئة  لتهيئة  وينبع، 
وجاذبة لطموحات وأهداف المرأة، 
 لرؤية المملكة 2030 التي 

ً
تفعيال

تعمل على تمكين المرأة وزيادة 
الصناعية  المجاالت  في  دورها 

واالقتصادية كافة.

الكفاءات السعودية خيار أمثل
للمدن  السعودية  الهيئة  قالت 
إنه  التقنية  ومناطق  الصناعية 
تهدف  التي   2030 لرؤية   

ً
تحقيقا

اجتماعية  استدامة  تحقيق  إلى 
من  الوطنية  الكفاءات  وتمكين 
التطور واالستمرار واالندماج في 
سوق العمل، تبنت “مدن” العديد 
في  االستراتيجية  المحاور  من 
السعودية  الكفاءات  دور  تفعيل 

األمثل  الخيار  لتكون  وتطويرها 
فــي مــجــال الــتــنمية الــصــناعية 
والمجال الصناعي الذي يعتبر أحد 

أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

بيئة عمل وخدمات جديدة
ظروف  تأمين  إلى  “مدن”  تسعى 
العاملة،  للقوى  مالئمة  عمل 
أهــمها  مختــلفة،  برامــــج  بتفعيــل 
الحكومية على  الجهات  العمل مع 
تطوير وتسهيل الخدمات في المدن 
الصناعية، كذلك تطوير بيئة وظروف 
استــقــطاب  فــي  تســهم  عمــل 
خدمات  وتأمين  الماهرة،  العمالة 
تجارية ذات جودة تتالءم مع احتياج 
القوى العاملة في المدن الصناعية.

 التي تعمل 
ً
ومن ضمن البرامج أيضا

وتأجير  إقامة   
ً
حاليا عليها  “مدن” 

التسوق  ومراكز  التجارية  المحالت 
وإطالق  الصناعية،  المدن  داخل 

حس  رفع  في  تسهم  نشاطات 
إلى  إضافة  للموظفين،  االنتماء 
استحداث المستوصفات والعيادات 

الطبية داخل المدن الصناعية.
تفعيل  في  االستراتيجية  المحاور 
دور الكفاءات السعودية وتطويرها 
مجال  في  األمثل  الخيار  لتكون 
التنمية الصناعية والمجال الصناعي 
رؤية  ركائز  أهم  أحد  يعتبر  الذي 

المملكة 2030.

أخبار
ومستجدات

المصانع الجاهزة التي توفرها مدن كأحد الخيارات للمصنعين
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لمكتب  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
الطاقة  بمنظومة  الرؤية  تحقيق 
المعدنية  والثــــروة  والصنــــاعة 
اجتماعها الدوري في الربع الرابع 
من عام 2017 بهدف مناقشة آخر 
جهــــات  مســــاهمة  مستجدات 
المنظومة لتحقيق رؤية المملكة 

.2030

استضافته  الذي  االجتماع  دار 
للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة 

لمناقشة مساهمات جهات 
منظومة تحقيق الرؤية 

اجتماع اللجنة 
التنفيذية لمكتب 

تحقيق الرؤية 
بمنظومة الطاقة 
والصناعة والثروة 

المعدنية

مكتب  فريق  قبل  من  والتقنية 
بقيادة  بالمنظومة  الرؤية  تحقيق 
المهندس أحمد الغامدي، وحضور 
لبرنامج  التنفيذية  اللجنة  أعضاء 
المنظومة  في  الـــرؤيـــة  تحقيق 
المنظومة  جــــــهات  وممثـــلي 
وممثلي مركز أداء وممثل برنامج 
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجستية.

الرؤية  تحقيق  مكتب  فريق  قدم 
حالة  عن   

ً
عرضــــــا االجتماع  خالل 

مبادرات ومؤشرات أداء المنظومة 
النصف األول من عام 2017.  خالل 
حيث أشير إلى أن %81 من مبادرات 
بتنفيذها،  البدء  تم  المنظومة 
المسار  على  تسير  منها   90%
مؤشرات  حالة  وعن  له.  المخطط 
 38 بقياس  البدء  تم  فقد  األداء، 
مؤشر أداء للمنظومة تمثل 70% 
المنظومة  مؤشرات  اجمالي  من 
 82% مستهدفات  تحقيق  تم 
إلى  كذلك  التطرق  وتم  منها. 
اإلنجاز في تقديم متطلبات مركز 
ومنها  الداعمة  والجهات  أداء 
للمبادرات  المساندة  الوثائق 

ومؤشرات األداء، حيث تم توثيق 
%36 من المبادرات التي تم البدء 
وتوثيق  كامال،  توثيقا  بتنفيذها 
يتم  التي  الــمؤشرات  مـــن   61%

.
ً
 كامال

ً
قياسها توثيقا

ما  استعراض  االجتماع  وشهد 
لدعم  إنجـــازه من مشـــاريع  تـــم 
الالزمة  باألدوات  الجهات  تمكين 
التواصل  إلدارة األداء وبناء جسور 
ورفع الوعي بين منسوبي جهات 
منظومة الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية. 

البوابة  إطالق  االجتماع  وناقش 
اإللكترونية لمكتب تحقيق الرؤية 
األداء  إدارة  نظام  تضم  والتي 
المبادرات ومؤشرات  ولوحة عرض 
مستجدات  عرض  تم  كما  األداء. 
الشركاء  إدارة  مستند  تطـــويــر 
ما  وكذلك  المصلحة.  وأصحاب 
حققته المنظومة من تغطية من 
أتيحت  التي  “رؤية”  نشرة  خالل 
من  شخص   10000 من  أكثر  إلى 
لالطالع  المنظومة  منسوبي 
مســـاهمة  ومعــــرض  عليهــــا، 

رؤية  تحقيق  في  المنظومة 
المملكة 2030 الذي شهد زيارة 

أكثر من 500 شخص.

تحقيق  مكتب  عرض  نهاية  وفي 
ميزانيات  مناقشة  تم  الرؤية 
تحديث  وآلية  المنظومة،  مبادرات 
 2017 لعام  المصروفــــــات  حالة 
 .2018 لعام  الميزانية  وخطط 
إلى مناقشة  التطـــرق  كمـــا تم 
فيما  استجد  وما  الصرف  آليات 
عطاءات  مظاريف  فتح  آلية  يخص 

مشاريع المبادرات.

نبذة  إعطاء  االجتماع  خالل  وتم 
لتحقيق  التنفيذية  البرامج  عن 
الرؤية والبرنامج الزمني للتخطيط 
من  تقديمه  تم  ما   

ً
أيضا لها، 

وفرق  الرؤية  تحقـــــيق  مكــــتب 
العمل المخــــتلفة في منظومة 
والثروة  والــــصناعة  الــــطاقــــة 
دعم ومشاركة  المعدنــــية من 
في ملتقيات وورش عمل برامج 

تحقيق الرؤية.

مكتب  ممثل  اللجنة  واستضافت 
الوطنية  الصــناعة  تطــويـــر  برنامج 
والخدمات اللوجستية األستاذ بندر 
الغبين، والذي قدم نبذة عن البرنامج 
القطاعات  وعــن  عمــــله،  ونطــاق 
الرئيسية واالستراتيجيات الوطنية 
وبعض  البرنامج،  في  المساهمة 
إلطالق  الزمنية  الخطة  تفاصيل 

البرنامج.

بكلمة  أعماله  االجتماع  اختتم 
مــــكتب  وقــــائد  المــــســــتشار 
تحقيــــق الــــرؤية المهندس أحمد 
الشكر  خاللها  قدم  الغامدي 
الجهات  وممثلي  اللجنة  ألعضاء 
تعاون  من  تم  ما  على  الداعمة 
وما تم تحقيقه من منجزات على 
مستــــوى مــــبادرات المنظومة. 
كما قدمت مدينة الملك عبدالله 
للطاقة الذرية والمتجددة الدعوة 
الستضــــافــــة االجــــتماع القادم 
تحقيق  لبرنامج  التنفيذية  للجنة 
الرؤية لمنظومة الطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية.

“مكتب تحقيق 
 الرؤية” 

يعقد دورات 
تدريبية 

متنوعة ألفراد 
المنظومة

الرؤية  تحقيق  مكتب  عقد 
بمنظومة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية دورات تدريبية لمنسوبي 
والصناعة  الطاقة  منظومة  جهات 
والثروة المعدنية في مقر المكتب 
من  متدرب   100 من  أكثر  حضرها 
والصناعة  الطاقة  وزارة  من  كل 
الهيئة  ومن  المعدنية،  والثروة 
ومدينة  وينبع،  للجبيل  الملكية 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
باإلضافة إلى مدينة الملك عبدالله 
وهيئة  والمتجددة،  الذرية  للطاقة 
السعودية،  الجيولوجية  المساحة 
والهيئة السعودية للمدن الصناعية 
تنمية  وهيئة  التقنية،  ومناطق 
وصـــندوق  الســـعودية،  الصـــادرات 

التنمية الصناعية السعودي. 

مواضيع  التدريبية  الدورات  تناولت 
باستخدام  يتعلق  ما  منها  عدة 
ادخال  وكيفية  األداء،  ادارة  نظام 
البيانات وتحديث معلومات المبادرات 
تقديم  والية  األداء،  ومؤشرات 
الرؤية،  تحقيق  مكتب  إلى  الطلبات 
لمستخدمي  المتاحة  والخصائص 
منسوبي  من  االلكترونية  البوابة 

جهات المنظومة. 
كما اشتملت على جلسات تدريبية 
المنظومة  أعضاء  قدرات  لتطوير 
رؤية  تحقيق  مجال  في  العاملين 
التدريب  وتضمنت  المملكة، 
بالمهارات  للتعريف  اإللقاء  على 
العروض  وإعداد  لإللقاء  األساسية 
إجراء  على  والتدريب  المرئية، 
الحوار  مهارات  المقابالت لتطوير 

والتفسير،  واإلصغاء  والتفاوض 
والتدريب على كتابة شريحة العرض 
نقل  في  األفضل  العرض  لتصميم 
نتائج التحليل، والتدريب على تنسيق 
للتعريف  واالجتماعات  العمل  ورش 
تحضير  في  الرئيسية  بالمبادئ 
واالجتماعات،  العمل  ورش  وإدارة 
المالية  المهارات  على  والتدريب 
في  األساسية  بالنظريات  للتعريف 
التقارير  وقراءة  المالية  المحاسبة 

المالية.

عدد من مسؤولي المبادرات من جهات المنظومة أثناء حضور الدورة التدريبية في مكتب تحقيق الرؤية



16

vro@meim.gov.sa العدد الثالثمارس 2018 | مكتب تحقيق الرؤية

عقد ندوات 
للتبادل 

المعرفي بين 
منسوبي 

جهات منظومة 
الطاقة 

والصناعة 
والثروة 

المعدنية

تحقيق  مكتب  جهود  ضمن 
قطاعات  بين  المعرفة  لنقل  الرؤية 
المنظومة، شرع المكتب في تنظيم 
جلسات نقل المعرفة ويتم تقديمها 
وزارة  مقر  في  اسبوعي  بشكل 
المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة 
وابريل.  مارس  شهري  خالل  وذلك 
وتشمل جلسات نقل المعرفة التي 
يقدمها خبراء دوليين على المواضيع 

التالية:
سيؤثر  كيف  المتجددة:  الطاقة 
قطاع الطاقة المتجددة على اقتصاد 

المملكة العربية السعودية؟

مدى  ما  الكهربائية:  السيارات 
استعداد المملكة العربية السعودية 

لقطاع السيارات الكهربائية؟

النفط والغاز: ما هو تأثير سعر النفط 
على المملكة العربية السعودية؟

الثروة المعدنية: كيف يساعد قطاع 
المملكة  اقتصاد  بتنويع  التعدين 

العربية السعودية؟

الطاقة النووية: كيف ستحول الطاقة 
النووية قطاع الطاقة في المملكة 

العربية السعودية.

المدن  الذكية: استغالل فرصة المدينة 
الذكية

 إعداد

 فريق مكتب تحقيق الرؤية

بإشراف

قائد مكتب تحقيق الرؤية

م. أحمد بن حامد الغامدي

يسعدنا أن نحظى بآرائكم

االيميل عبر  ومالحظاتكم 

vro@meim.gov.sa

االلكترونية البوابة 

vro.meim.gov.sa

مكان االنعقاد تاريخ الفعالية الفعاليات القادمة

دبي من 18/4/9  إلى 18/4/11 معرض مدن المستقبل

الرياض من 18/3/28 إلى 18/3/29    المنتدى السعودي للطاقة المتجددة

الرياض من 18/5/7 إلى 18/5/10   معرض الكهرباء السعودي


