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الملك يدشن مشاريع وعد الشمال

  الملك يدشن مشاريع “وعد 
الشمال”... منظومة نموذجية 

متكاملة.

 خالل مؤتمر مبادرة مستقبل 
االستثمار .. 55 مليار دوالر 

حصاد اتفاقيات منظومة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية.

 اإلطالق المبدئي لبرنامج 
تطوير الصناعة والخدمات 

اللوجستية.

 برنامج “تنمية” .. نحو تعليم 
وتدريب بمستويات عالمية. 

 سين جيم مع معالي محافظ 
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 

المزدوج.

اقرأ في هذا العدد

بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  دشن 
صاحب  بحضور  الله-  -حفظه  سعود  آل  العزيز  عبد 
عبد  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  العهد،  العزيز ولي 
مشروعات  منظومة  من  األولى  المرحلة  الدفاع، 
مليار   55 بقيمة  الصناعية  الشمال  وعد  مدينة 
 - الله  أّيده   - ريال في محافظة طريف، كما وضع 
الثانية  المرحلة  حجر األساس لمشروعات ومرافق 
زيارته  خالل  وذلك  ريال؛  مليار   31 بقيمة  للمدينة 

لمنطقة الحدود الشمالية.

والخدمات  والطاقة  والصناعة  التعدين  قطاعات 
اللوجستية: 

يعتبر تدشين “وعد الشمال” ركيزة أساسية في 
متانة االقتصاد الوطني بما يضمن تحقيق األهداف 
االقتصادية  النهضة  ويعزز  المرجوة  التنموية 
واالجتماعية لمنطقة الحدود الشمالية. فالمشروع 
والبرامج  والمبادرات  الحكيمة  السياسات  يعكس 
 ،2030 المملكة  رؤية  من  المنبثقة  الطموحة 
وتترجم المدينة استراتيجية برنامج تطوير الصناعة 
األثر  لتحقيق  اللوجستية،  والخدمات  الوطنية 
ويستهدف  منها،  المأمول  األكبر  االقتصادي 
بتريليون  المحلي  الناتج  في  اإلسهام  البرنامج 

ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة،  ومئتي مليار 
بتريليون  قّدر 

ُ
ت استثمارات  جذب  إلى   

ً
إضافة

و600 مليار ريال بحلول عام 2030. 

“وعد الشمال”... منظومة نموذجية 
متكاملة من المصانع والمنشآت 

الستدامة اجتماعية واقتصادية وبيئية:
بيئة  الصناعية  الشمال  وعد  مدينة  تجسد 
خصبة لتحقيق طموحات المواطن في العيش 
برفاهية، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي 
اإلجمالي، بما يحمله ذلك من توليد للوظائف 
المباشرة وغير المباشرة، وتنويع مصادر الدخل 
ما  جانب  إلى  النفط،  على  االعتماد  وتقليل 
تحمله المدينة من أبعاد االستدامة االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية، التي تنعكس على حياة 

الفرد بشكل ملموس.
المدينة  المميزة لهذه  أبرز السمات  ولعل من 
خصوًصا  الوطن،  ألبناء  دخل  مصدر  توفير  هي 
وصقل  الشمالية،  الحدود  منطقة  أبناء 
من  واالستفادة  وقدراتهم،  مهاراتهم 
المملكة  رؤية  ألهداف  مواكبة  طاقاتهم؛ 
الصناعة  برنامج  ألهداف  وتجسيًدا   ،2030

الوطنية والخدمات اللوجستية.



بعد استكمال  الفالح:   خالد 
للمدينة  الثانية  المرحلة 
من  المملكة  إنتاج  سيرتفع 
ماليين   ٩ إلى  الفوسفات 
المملكة  لتصبح   

ً
سنويا طن 

لألسمدة  منتج  أكبر  ثاني 
الفوسفاتية.

وتسهم خطط التوظيف والتأهيل 
خفض  في  الشمال”  “وعد  في 
المملكة،  في  البطالة  معدالت 
وذلك بتوليد 22 ألف وظيفة خالل 
المحتوى  وزيادة  القادم،  العام 
وكانت  عالية،  بنسب  المحلي 
خالل  ا 

ً
سبق سجلت  قد  المدينة 

أي  األولى،  التأسيسية  المرحلة 
التحتية  البنية  تشييد  مراحل  في 

التعدين  شركة  تولتها  التي 
“معادن”،  السعودية  العربية 
 2640 من  أكثر  وتأهيل  بتدريب 
شاًبا سعودًيا في مرافقها، %85 
عملوا  المنطقة،  أبناء  من  منهم 
في   

ً
مقاوال  20 من  أكثر  لدى 

االستثمار  مركز  عبر  المشروع، 
أسس  الذي  المحلية،  والتنمية 
العمل  طالبي  بين  الربط  بهدف 
فيما  والموردين،  والمقاولين 
نحو  معادن  شركة  استقطبت 
 %74 لديها،  للعمل  شاًبا   450
منهم من أبناء المجتمع المحلي، 
وفنية  هندسية  وظائف  يشغلون 
وإدارية، وهم من خريجي جامعات 
من  أخرى  وجامعات  الشمال 
وآخرين  المملكة،  مناطق  باقي 
وهي  العامة،  الثانوية  حملة  من 
مواكبة  مستمر،  نمو  في  أرقام 
مع ما تشهده المدينة من حراك 
مستقبلي لدى اكتمال مراحلها.

التوظيف  عمليات  وشهدت 
أسهم  تهدأ،  ال  حركة  والتأهيل 
فيها شركاء اإلنجاز في المدينة، 
مثل الشركة السعودية للخطوط 
استقطبت  التي  )سار(  الحديدية 
المنطقة  من  التخرج  حديثي 

الشمالية لتدريبهم على مهارات 
الوطنية  المياه  شركة  استفادت 
من الكوادر السعودية الشابة في 
المنطقة، وذلك في تنفيذ أعمال 
مشروع نقل المياه المعالجة إلى 
وعد الشمال، عن طريق استثمار 
مواهبهم وخبراتهم وصقلها بما 
وللمشروع.  لهم  الفائدة  يحقق 
والتوجيه  اإلشراف  عملية  وكانت 
البرنامج تتم من قبل فريق  وإدارة 
المركز  في  مؤهل  سعودي 
الرئيسي للشركة بمدينة الرياض.

المركبة،  التوليد  لمحطة  وكان 
إنشائها  على  تعمل  التي 
للكهرباء،  السعودية  الشركة 
صناعة  توطين  في  حقيقًيا  دوًرا 
الطاقة الكهربائية، ونقل المعرفة 
والخبرات إلى أبناء الوطن، وبدورها 
للمدن  السعودية  الهيئة  لعبت 
التقنية »مدن«  الصناعية ومناطق 
أبناء  توظيف  في  ا 

ً
مميز دوًرا 

المشروعات،  المنطقة في جميع 
بناًء على االحتياج الوظيفي، حيث 
عبر  الشاغرة  الوظائف  عن  أعلنت 
قنوات “مدن” الرسمية للتوظيف.

النجاح  عجلة  تستمر  ولكي 
أبرمت  ثابتة،  بخطى  والتقدم 

للتدريب  العامة  المؤسسة 
شراكة  والمهني  التقني 
إستراتيجية مع شركة “معادن”، 
للتعدين  الوطني  المعهد  إلنشاء 
فنيين  لتخريج  المدينة،  في 
وفي  متخصصين،  سعوديين 
المعهد  فيه  يزال  ال  الذي  الوقت 
المدينة  استفادت  اإلنشاء،  قيد 
السعودي  المعهد  مخرجات  من 
عرعر،  مدينة  في  للتعدين  التقني 
الذي نجح في تأهيل وتدريب أكثر 

من 500 شاب سعودي.
وعد  صادرات  طن  مليون   1.7

الشمال بميناء رأس الخير
وعد  مشروع  صادرات  بلغت 
“شمال  الواقعة  الشمال 
رأس  ميناء  طريق  عن  المملكة” 
الخير منذ بداية تشغيله، 1.7 مليون 
عبر 50  الفوسفات،  طن من مادة 
سفينة رست على األرصفة، ويتم 
نقل مادة الفوسفات من مشروع 
رأس  مدينة  إلى  الشمال  وعد 
الحديدية،  بالسكة  الصناعية  الخير 
طريق  عن  نقلها  يتم  ثم  ومن 
التخزين  إلى منطقة  الناقل  السير 
ميناء  داخل  للمشروع  المخصصة 
للشحن  جاهزة  لتكون  الخير  رأس 
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 وعد الشمال هي مثال حي 
التي  الشاملة  لالستراتيجية 
يطمح لتحقيقها برنامج تطوير 
والخدمات  الوطنية  الصناعة 
بين  التكامل  في  اللوجستية 
قطاعـــات الطاقـــــة والخدمات 
اللوجستيــــة، والــــتــعــديــــــــن 
ا لتحقيق أكبر أثر 

ً
والصناعة مع

اقتصادي وطني

على السفن عن طريق أرصفة وعد 
 
ً
الشمال، ويضم الميناء )14( رصيفا
؛ بما فيها )3( أرصفة مخصصة 

ً
بحريا

تم  التي  الشمال،  وعد  لمشروع 
عام  مطلع  تنفيذها  من  االنتهاء 
بـ  تقّدر  إجمالية  وبتكلفة  2017م 

)803( مليون ريال.
الحرمين  خادم  تفضل  كما 
الشريفين بتسليم صاحب السمو 
الملكي األمير فيصل بن تركي بن 
الديوان  المستشار في  عبدالعزيز 
عبدالعزيز  الملك  وشاح  الملكي 
نظير إسهاماته وجهوده المميزة 
 عن 

ً
بمشروعات وعد الشمال، فضال

الطاقة  بوزارة  المتعددة  إنجازاته 
كما  المعدنية.  والثروة  والصناعة 
الشريفين  الحرمين  خادم  تسلم 
بتقديمها  تشرف  تذكارية  هدية 
والصناعة  الطاقة  وزير  معالي 
المهندس خالد  المعدنية  والثروة 
الفالح نيابة عن شركاء اإلنجاز في 

مشروعات وعد الشمال.

مدينة وعد الشمال

حجم الفوسفات 500 مليون طن

ً
المساحة ا�جمالية للمشروع 440 كيلو مترا

ومرافقها  السكنية  للمدينة  التحتية  البنية  األولى:  المرحلة 
بتنفيذ "معادن" بالتزامن مع إطالق مشروع "مجمع معادن وعد 

الشمال للفوسفات" بنحو 3 ماليين طن للفوسفات.
محطتا توليد وتحويل للشركة السعودية للكهرباء.

سعودي  ريال  مليار   10.7 بنحو  السعودية  أرامكو  استثمار 
لمنطقة خدمات ومركز إلنتاج الغاز غير التقليدي.

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

نشرة تصدر عن مكتب تحقيق الرؤية بمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية



حضور بارز سجلته منظومة الطاقة 
والصناعة والثروة والمعدنية خالل 
“مبادرة  مؤتمر  فعاليات  انعقاد 
دورته  في  االستثمار”  مستقبل 
شهدت  فقد  بالرياض،  الثانية 
العديد  توقيع  المبادرة  اجتماعات 
من اتفاقيات الشراكة االقتصادية 
مع  وذلك  التفاهم،  ومذكرات 
والشركات  الكبرى  المؤسسات 
 25 إلى  عددها  وصل  العالمية، 
بقيمة  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية 

إجمالية تجاوزت 55 مليار دوالر.
أبرمتها  التي  االتفاقيات  تضمنت 
والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة 
في  لالستثمار   

ً
اتفاقا المعدنية 

للبتروكيميائيات  مجمع  إنشاء 
في جازان بالتعاون مع شركة “بان 
إنتاج  يستهدف  الصينية،  آسيا” 
 PTA مادة  من  طن  مليون   1.25
و500  المنقى  التريفثاليك  حمض 
البولي   PETمادة من  طن  ألف 
بين  تتراوح  نسبة  وتصدير  إيثلين، 

مما  اإلنتاج،  حجم  من   % 60-70
في  إيجابية  مساهمة  يشكل 

تعزيز الناتج المحلي.
الفعاليات  خالل  وقعت  كما 
مصهر  إلنشاء  تفاهم  مذكرة 
في  والرصاص  والزنك  للنحاس 
مع  بالتعاون  الخير  رأس  مدينة 
السنغافورية  ترافيقورا  شركة 
بهدف  الحديثة،  التعدين  وشركة 
النحاس،  من  طن  ألف   400 إنتاج 
و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف 
من  ذلك  وغير  الرصاص،  من  طن 
والفضة،  النقية كالذهب  المعادن 
هذا  يكون  أن  المستهدف  ومن 
المشروع أول مصهر للنحاس في 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 

الطلب  دعم  في  ُيسهم  كما 
المتزايد على المعادن الرئيسية.

المبرمة،  االتفاقيات  إطار  وفي 
بتوقيع  العام  النقل  هيئة  قامت 
CCE- )مذكرة تفاهم  مع شركة 
مشروع  لتنفيذ  الصينية   )CC
سواحل  يربط  الذي  البري  الجسر 
بسواحلها  الغربية  المملكة 

الخدمات  قطاع  حجم  زيادة   
السعودية  في  اللوجستية 
ريال  مليار   70 من  أكثر  إلى 

بحلول عام 2020

خالل مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار 

منظومــــــة الطاقــــــة والصناعــــة 
والثروة المعدنية توقع اتفاقيات 
ومذكـــــرات تفاهـــــم بقيمـــــــــــة

55 مليار دوالر 
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عالمتان  وسابك  أرامكو   
تجذبان  سعوديتان  صناعيتان 
لتشكيل  العالمية  الشركات 
الجديد  االستثمار  مستقبل 

في العالم. 

بالخط  المرور  طريق  عن  الشرقية 
الرياض  بين  القائم  الحديدي 
أن  المتوقع  من  حيث  والدمام، 
في  االستثمار  قيمة  تتجاوز 
 10.6 مبلغ  الضخم  المشروع  هذا 
اتفاق  إلى  إضافة  دوالر،  مليار 
الشحن  عربات  تصنيع  إلى  يهدف 
المملكة  في  الحديدية  للخطوط 

للخطوط  السعودية  الشركة  بين 
براير  جرين  الحديدية )سار( وشركة 
)Greenbrier( األمريكية، وتوقيع 
صندوق  قبل  من  أخرى  اتفاقية 
االستثمارات العامة والمؤسسة 
العامة للخطوط الحديدية من جهة 
والتحالف اإلسباني من جهة أخرى 
تطوير  من  الثانية  بالمرحلة  للبدء 

السريع.  الحرمين  قطار  مشروع 
إلى  االتفاقيات  هذه  وتسعى 
 
ً
مركزا لتصبح  المملكة  تمكين 
تعزيز  خالل  من   

ً
عالميا  

ً
لوجستيا

العام  القطاعين  بين  الشراكة 
حجم  رفع  إلى  إضافة  والخاص، 
في  اللوجستية  الخدمات  قطاع 
السعودية إلى أكثر من 70 مليار 

ريال خالل عام 2020م.
التحويلية،  الصناعات  يخص  وفيما 
والصناعة  الطاقة  وزارة  وقعت 
وشركة  المعدنية  والثروة 
 لالستثمار 

ً
 إطاريا

ً
فلكسجن اتفاقا

التحويلية  للصناعات  مصنعين  في 
في مدينة الجبيل الصناعية، بهدف 
في  االستثمارية  الفرص  تطوير 
وإنشاء  المطاط  صناعة  مجال 
شركة  مع  للكيميائيات  مصنع 
هاليبيرتون األميركية الذي سيتم 
بناؤه في مجمع “بالسكيم” في 
اتفاق  توقيع  تم  كما  الجبيل، 
شركة  مع  إطاري  استثماري 
وحدة  إلنشاء  الفرنسية  فيوليا 
مركزية مستدامة  خدمية  مرافق 
الكيميائية  الصناعات  مجمع  في 
والتحويلية )بالسكيم( في الجبيل 
حلول  توفير  على  يعمل  والذي 
المرافق  إلدارة  المدى  بعيدة 

الخدمية.
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عت شركة “أرامكو” 
ّ

ق
َ

من جانبها و
االتفاقات  من   

ً
عددا السعودية 

مجموعة  مع  التفاهم  ومذكرات 
تضمنت  الدوليين،  الشركاء  من 
مجمع  إنشاء  على  االتفاق 
“التغويز”  غاز  إلى  التحويل 
والطاقة الكهربائية في جازان بين 
السعودية  باور”  “أكوا  شركتي 
 
ً
أيضا األميركية.  و”أيربرودكت” 
في  لالستثمار  تفاهم  مذكرة 
بين  “بترورابغ”،  مصفاة  تطوير 
السعودية  “أرامكو”  شركتي 
و”ســومــيــتــومــــو كــيــمـيكال” 
مع  تفاهم  ومذكرة  اليابانية، 
الكورية  “هــــيــــونـــداي”  شركـــة 
لالستثمار المشترك في مصفاة 
مجمع  ومشروع  “هيونداي” 
البحرية،  للصناعات  سلمان  الملك 
استثمار  اتفاقية  إلى  باإلضافة 

في”  أو  “إن  شركة  مع  مشترك 
الحفر  منصات  لتصنيع  األميركية 
المملكة،  في  ومعداته  البري 
شركة  مع  تفاهم  ومذكرة 
“شلمبرجير” األميركية لالستثمار 
الحفر،  ومنشآت  معدات  في 
ومذكرة تفاهم مع شركة “بيكر 
األميركية  إلكتريك”  جنرال  هيوز 
ومعدات  خدمات  في  لالستثمار 

وتقنيات حقول الزيت.
التي  االتفاقيــــــات  وتضمنـــــت 
مذكرة  “أرامكو”  شركة  وقعتها 
“هاليبيرتون”  شركة  مع  تفاهم 
األميركية لالستثمار في تقنيات 
ومذكرة  الزيت،  حقول  نات 

ّ
وُممك

مجال  في  لالستثمار  تفاهم 
المناطق  وتركيبات  وإنشاءات 
اإلنشاءات  شركة  مع  المغمورة 
 
ً
أيضا الوطنية اإلماراتية،  البترولية 

في  لالستثمار  تفاهم  مذكرة 
البالستيكية  لألنابيب  ُمنشأة 
شركة  مع  اة 

ّ
المقو الحرارية 

ومذكرة  ستيل”،  “فلكس 
منشأة  في  لالستثمار  تفاهم 
شركة  مع  الحفر  لكيميائيات 
مذكرة  إلى  باإلضافة  “قمبرو”، 
مواد  في  لالستثمار  تفاهم 
التسليح غير المعدنية مع شركة 

“بلترون” النيوزيلندية.
شركة  عت 

ّ
وق آخر،  جانب  من 

“سابك” مع شركة “رواق الصناع” 
“شمتد”  وشركة  السعودية 
إلنشاء  تفاهم  مذكرة  األلمانية 
صناعي  مشروع  لتطوير  شراكة 
فائق  السيليكون  مادة  إلنتاج 
النقاء ومشتقاته بأحدث التقنيات، 
صناعة  في  تستخدم  والتي 
الكهربائية  الموصالت  أشباه 

كذلك  المتقدمة،  واإللكترونيات 
إنتاج “سبائك” معدة إلنتاج الخاليا 
الشمسية الضوئية عالية الكفاءة 
مع توطين التقنيات المستخدمة 
على  التوقيع  تم  كما   ،

ً
محليا

نفس  مع  أخرى  تفاهم  مذكرة 
لتطوير  شراكة  إلنشاء  األطراف 
بطاريات  إلنتاج  صناعي  مشروع 
على  الطاقة  تخزين  لتطبيقات 
التقنية  توطين  مع  واسع  نطاق 

محلًيا.

“سبائك”  إلنتاج  اتفاقية   
الضوئية  الشمسية  الخاليا 
وتوطين  الكفاءة  عالية 

.
ً
التقنيات المستخدمة محليا
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اتفاقية لتوطين صناعة الصناعات الثقيلة في السعودية

اتفاقية نشاء مشروع للتكرير والكيماويات

•  شراكة �ط�ق شبكة تجزئة مشتركة
    في سوق محطات البنزين في السعودية

•  بناء مجمع للصناعات التحويلية

اتفاقية �نشاء مجمع بتروكيماويات في جازان

حصاد اتفاقيات أرامكو والشركات العالمية في منتدى االستثمار  

vro@meim.gov.sa العدد الرابعنوڤمبر 2018 | مكتب تحقيق الرؤية
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مƠƠƠذكƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرات
الƠƠƠتƠفƠƠƠاهƠƠƠƠƠƠƠم

مذكرة تفاهم ل�ستثمار
في محطات الوقود 

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في تطوير مصفاة بترورابغ

مذكرة تفاهم �نشاء 
شراكة تطوير مشروع 

صناعي �نتاج البولي 
سيلكون المتطور 

مذكرة تفاهم مشتركة 
ل�ستثمار في مصفاة 

هيونداي ومشروع مجمع 
الملك سلمان للصناعات البحرية

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
المشترك في التكرير 
والمعالجة والتسويق

مذكرة تفاهم �نشاء 
شراكة تطوير مشروع 
صناعي �نتاج البطاريات

مذكرة تفاهم �ستثمار 
نورنكو في الصناعات في 

المملكة

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في خدمات ومعدات 
وتقنيات حقول الزيت

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في إمدادات حقول النفط 

ا¡ساسية

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في معدات ومنشآت الحفر

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في مجال منشآت 

كيميائيات الحفر

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في تقنيات وممكنات 

حقول الزيت

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في مجال هندسة 
وإنشاءات وتركيب 
المناطق المغمورة

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في منشأة ا¡نابيب 

الب�ستيكية الحرارية 
RTP المقواة

اتفاقية إنشاء مصهر 
النحاس والزنك والرصاص 

في مدينة رأس الخير

اتفاقية ل�ستثمار في 
إنشاء مجمع 

بتروكيماويات في جازان 

اتفاقية تطوير مشتركة 
من المرحلة الثانية لمصفاة 

ساتورب

اتفاقية المرحلة الثانية من 
مشروع قطار الحرمين السريع

اتفاقية استثمارية إطارية 
�نشاء مصنع كيميائيات 

اتفاقية لتصنيع عربات 
الشحن للسكك الحديدية 

في المملكة

اتفاقية لمشروع التغويز 
والطاقة الكهربائية في 

جازان

اتفاقية لتنفيذ مشروع 
الجسر البري

اتفاقية لتوطين هندسة 
الحديد في المملكة

اتفاقية إطارية لتطوير 
فرص استثمارية في مجال 

صناعة المطاط 

اتفاقية استثمار مشترك 
لتصنيع معدات الحفر البري 

في المملكة

االتƠفƠƠƠƠاقƠƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠات

موجز االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت في مبادرة مستقبل االستثمار 
لقطاع الطاقة والصناعة بقيمة ٢١٢ مليار ريال سعودي - ٥٦،٤ مليار دوالر أمريكي
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مƠƠƠذكƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرات
الƠƠƠتƠفƠƠƠاهƠƠƠƠƠƠƠم

مذكرة تفاهم ل�ستثمار
في محطات الوقود 

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في تطوير مصفاة بترورابغ

مذكرة تفاهم �نشاء 
شراكة تطوير مشروع 

صناعي �نتاج البولي 
سيلكون المتطور 

مذكرة تفاهم مشتركة 
ل�ستثمار في مصفاة 

هيونداي ومشروع مجمع 
الملك سلمان للصناعات البحرية

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
المشترك في التكرير 
والمعالجة والتسويق

مذكرة تفاهم �نشاء 
شراكة تطوير مشروع 
صناعي �نتاج البطاريات

مذكرة تفاهم �ستثمار 
نورنكو في الصناعات في 

المملكة

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في خدمات ومعدات 
وتقنيات حقول الزيت

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في إمدادات حقول النفط 

ا¡ساسية

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في معدات ومنشآت الحفر

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في مجال منشآت 

كيميائيات الحفر

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في تقنيات وممكنات 

حقول الزيت

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في مجال هندسة 
وإنشاءات وتركيب 
المناطق المغمورة

مذكرة تفاهم ل�ستثمار 
في منشأة ا¡نابيب 

الب�ستيكية الحرارية 
RTP المقواة
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وزير الطاقة يعلن إطالق مبدئي 

“برنامـــج تطويــــر الصناعـــة 

الوطنـيـــــــة والـخـدمــــــــــات 

اللوجستية”

أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة 
خالد  المهندس  المعدنية  والثروة 
انعقاد  خالل  الفالح،  العزيز  عبد  بن 
فعاليات الدورة الثانية من فعاليات 
مبادرة مستقبل االستثمار بتاريخ 
المبدئي  اإلطالق  عن  أكتوبر،   24
الوطنية  الصناعة  تطوير  “برنامج  لـ 

والخدمات اللوجستية”.

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة 
أبرز  أحد  يعد  البرنامج  إن  المعدنية 
برامج تحقيق رؤية المملكة، وينفذ 
ويعمل  مبادرة،   300 من  أكثر 
صناعة  منها  11صناعة  تطوير  على 
العسكرية  والصناعات  السيارات 
المائي  واالستزراع  والطبية 
تستهدف  وكلها  والسمكي، 
رفع صادرات المملكة لتصبح %50 

منها صادرات غير نفطية .

استراتيجية  أن  معاليه  وأفاد 
تحويــل  إلى  تهدف  البرنامج 
صناعيـة  قــوة  إلـى  المملكــة 
عالميـة،  لوجستية  ومنصة  رائــدة 
أربعـة  علـى  التركيـز  عبـر  وذلـك 
)الصناعـة،  حيويـة  قطاعـات 
والخدمـات  الطاقـة،  التعديـن، 
يستهدف  حيث  اللوجسـتية(، 
الناتج  في  اإلسهام  البرنامج 
المحلي بـترليون ومئتي بليون ريال 
سعودي، وتوفير مليون وستمئة 
جذب  إلى   

ً
إضافة وظيفة،  ألف 

قّدر بترليون وستمئة 
ُ
استثمارات ت

عام  بحلول  سعودي،  ريال  بليون 
2030م.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
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ًكتاب بيان المدن المستدامة
 والتصرف عالميا

ً
التفكير محليا

كلمة  مؤسسة  عن  صدر 
أبو  لهيئة  التابعة  اإلماراتية، 
“بيان  كتاب  للسياحة،  ظبي 
للمؤلفين:  المستدامة”.  للمدن 
جاغر  وستيفيان  غينز  جيرمي 
ويتطرق  للو.  علي  وترجمة 
العشرة،  فصوله  فى  الكتاب، 
المعمارية  التصاميم  لمسألة 
للمدن المعاصرة، باالعتماد على 
بات  معايير جديدة لتأسيس ما 
د 

ّ
يعرف باألبنية الخضراء، التى تول

من الطاقة أكثر مما تستهلك، 
تشيد  التى  المدن  وستكون 
فيها تلك األبنية بمثابة مشاريع 
نموذجية ألماكن نابضة بالحيوية، 

تضم مساحات خضراء، وتضمن نوعية راقية من الحياة لقاطنيها.
مجال  فى  مراعاتها، سواء  من  بد  ال  اعتبارات  هناك  أن  الكتاب  ويؤكد 
وتوفير  والتطوير  التنمية  أو  البيئة،  الحفاظ على  أو  االستدامة،  تحقيق 
التنموية  المتطلبات  لتلبية  السعي  ضرورة  أبرزها  من  ولعل  الطاقة، 

والبيئية لألجيال الحالية والقادمة.
كما يوضح الكتاب أن تخطيط المدن ال يقتصر على التخطيط العمراني 
 قضايا مهمة من قبيل االحتباس الحراري، 

ً
السليم، وإنما يتناول أيضا

التوازن  على  والحفاظ  النظيفة،  المياه  وتوفير  الموارد،  وإهدار 
االجتماعي والتنوع الثقافي.

هذا الكتاب هو بيان )مانيفستو( للوصول إلى مدينة مستدامة
يعرض الكتاب عشرة وصايا للوصول لمدينة مستدامة، هي:

 ١- الجمع بين النظرية والحس السليم
 ٢- االتجاه إلى المناطق المبنية غير المستغلة وليس إلى 

المناطق الخضراء
 ٣- تقليل الطاقة وتقليص التقنية

 ٤- إبقاء الفضاء مفتوحا
 ٥- خلق معالم هوية واضحة

 ٦- التفكير في الدورات العامة وليس في القطاعات: تجنب تقديم 
المصالح القصيرة األمد على المكاسب الطويلة األمد

 ٧- ال تدع أنماط المواصالت تنافس على المساحة: التنقل الحالي 
يعزز الال تنقل

 ٨- تشجيع المشاركة المدنية
 ٩- وضع األسس الصحيحة قبل بناء المدينة

 ١٠- األولوية للبيئة واالقتصاد والمساواة

يتميز الكتاب باستخالص النتائج والتوصيات من خالل خبرات تراكمت على 
سنين بفضل مشاريع عديدة تم تنفيذها في بالد ومدن مختلفة حول 

العالم.

الفائدة االقتصادية للتجمعات
)الصناعية، التقنية، واللوجستية(

م/ خالد صالح الحماد
البريطاني  االقتصادي  أطلقه  الذي  “التجمع”؛  مصطلح  ُعرف 
المدرسة  منظري  أبرز  -أحد  مارشال”  “الفريد  المعروف 
ذات  منشآت  )تجمع  بأنه   ،1920 العام  في  النيوكالسيكية- 
ضيق  نطاق  ذات  جغرافية  منطقة  في  تعمل  محدد،  نشاط 
ومعروف، تترابط وتتكامــل فيمــا بينهــا في إنتــاج مجموعة 
في  تدخــل  بحيــث  النشــاط،  هــذا  خدمــات  أو  منتجــات  مــن 
وأفقـي  رأسـي  بينهـا بشـكل  تكامـٍل وتشـابك فيمـا  عالقـة 
في جميـع مراحـل العمليــة اإلنتاجية، مكونــة بذلــك السلســلة 

الكاملــة للقيمــة المضافة للمنتــج(.
المعرفية والصناعية  التجمعات إلى تطوير السلسلة  وتهدف 
من  غيرها  أو  التجارب  أو  الخام،  المواد  فائض  من  لالستفادة 
األعمال، ومن هذا المنطلق؛ باتت العديد من دول العالم تتجه 
نسبة  رفع  أو  مطلوبة،  صناعات  توطين  ألجل  المبدأ،  هذا  نحو 
المنتج المحلي منها، باعتبار أن إنشاء المجمعات بات من أنجع 
المصانع  بين  الصناعي  التكامل  تدعم  التي  التنموية  الحلول 
الكبيرة من ناحية، والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 
ناحية أخرى، هذا بجانب المساهمة في تشجيع االستثمارات 
المحلية واألجنبية بالصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة 

المضافة، والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا.
: )وادي 

ً
واألمثلة على نجاح مثل هذه التجمعات كثيرة فمثال

الشركات  أكبر  يحتضن  الذي   )Silicon Valley  - السيليكون 
أحد  يعتبر  أمريكا؛  في  التكنولوجيا  مجال  في  العالمية 
التجمعات التقنية المهمة التي رأينا مخرجاتها في العديد من 
من  وغيرها  شات(  وسناب  فيسبوك،  )انستقرام،  التطبيقات 
أدواٍت تطبيقية في العلوم التقنية، مما دفع بالواليات المتحدة 

ألن تتربع على عرش الدول في مجال تقنية المعلومات.
ومن األمثلة الصناعية في منطقة الخليج؛ التجمع الصناعي في 
“جبل علي” بمدينة دبي باإلمارات، والذي دعم في أن تكون دبي 
واحدة من أهم المدن اللوجستية لدول الخليج وشمال أفريقيا، 
ومناطق  الصناعية  للمدن  السعودية  الهيئة  اتجهت  فقد  لذا 
إلى خلق تجمعاٍت مشابهة في أنشطة عدة  التقنية “مدن”، 
في  غذائية  تجمعاٍت  تطوير  مثل  المملكة،  مستوى  على 
سدير  من  كل  في  طبية  وتجمعاٍت  والجوف،  والخرج  األحساء 
وجدة، باإلضافة إلى صناعات متخصصة في الغاز والبترول في 

 لتحقيق العديد من أهدافها االستراتيجية.
ً
الدمام، سعيا

-
ً
حاليا “مدن”  عليها  تعمل  -التي  التجمعات  هذه  شأن  من 

متكامل  اقتصادي  لنظام  االستدامة  خلق  في  المساعدة 
وتحريك  االقتصاد،  تنويع  من  سيفعل  ما   ،)Eco-system(
، األمر الذي 

ً
دوران عجلته، وتمكين الصناعات وتطويرها محليا

المحلي،  الناتج  رفع  في  المساهمة  على  بدوره  سينعكس 
المناسبة للمجتمع السعودي  الطبيعة  الوظائف ذات  وتوفير 
يحقق  بما  وآثارها،  البطالة  من  والحد  والشابات،  الشباب  من 

أهداف الصناعة. 
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أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أقرته اللجنة ا�ستراتيجية
بمجلس الشؤون ا�قتصادي والتنمية.

فه
دا

ه
أ

أهداف المستوى الثالث غير المباشرة

أهداف المستوى الثالث المباشƠƠƠƠƠƠƠƠƠرة

أعضاء لجنة برنامج "تنمية" 

مستجدات العصر ومتطلباته كما تتواءم مع احتياجات التنمية وسوق 
الثورة  ومتطلبات  والمتجددة،  المتسارعة  والعالمي  المحلي  العمل 

الصناعية الرابعة.

يه
 ف

ك
ار

ش
تطوير ي في  ا�سهام  بغرض   ،

ً
ودوليا  

ً
محليا الع�قة  ذات  الجهات  جميع 

المعلمين،  ذلك  في  بما  والتدريب،  التعليم  منظومة  مكونات  جميع 
والمدربين، وأعضاء هيئة التدريس، والحوكمة، وأنظمة التقويم والجودة، 
التعليمية  والبيئة  والمهنية  التعليمية،  والمسارات  المناهج   ،

ً
أيضا

والتدريبية، لكافة مراحل التعليم والتدريب حتى تنسجم مع التوجهات 
الحديثة والمبتكرة في هذا الشأن.

جميع  في  والتدريب  التعليم  منظومة  مخرجات  تحسين  إلى  يهدف 
مراحلها، من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى 

الحياة للوصول إلى المستويات العالمية.

Ơو
Ơه

ما
ب

ك
وا

ي

 من:
ً
وعضوية ك�

• معالي وزير التجارة وا®ستثمار
• معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

• معالي وزير التعليم
• معالي وزير الخدمة المدنية

• معالي وزير ا®قتصاد والتخطيط
• معالي وزير العمل والتنمية ا®جتماعية

• معالي وزير ا®تصا®ت وتقنية المعلومات
• معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

• معالي رئيس هيئة تقويم التعليم
• وعدد من معالي المستشارين بالديوان الملكي

صاحب السمو الملكي
ا�مير محمد بن سلمان

ولي العهد رئيس مجلس الشؤون 
ا®قتصادية والتنمية
 
ً
ه- رئيسا

ّ
-حفظه الل

برنامج تنمية القدرات البشرية “تنمية”
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أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أقرته اللجنة ا�ستراتيجية
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والمدربين، وأعضاء هيئة التدريس، والحوكمة، وأنظمة التقويم والجودة، 
التعليمية  والبيئة  والمهنية  التعليمية،  والمسارات  المناهج   ،

ً
أيضا

والتدريبية، لكافة مراحل التعليم والتدريب حتى تنسجم مع التوجهات 
الحديثة والمبتكرة في هذا الشأن.

جميع  في  والتدريب  التعليم  منظومة  مخرجات  تحسين  إلى  يهدف 
مراحلها، من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى 

الحياة للوصول إلى المستويات العالمية.

Ơو
Ơه

ما
ب

ك
وا

ي

 من:
ً
وعضوية ك�

• معالي وزير التجارة وا®ستثمار
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ً
ه- رئيسا

ّ
-حفظه الل

بناء رحلة تعليمية متكاملة 	 
تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم 	 
تحسين مخرجات التعليم األساسية	 
تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية 	 
توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية	 
المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل 	 
التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل	 
تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل	 

خصخصة خدمات حكومية محدودة	 
جذب االستثمار األجنبي المباشر	 
تنمية االقتصاد الرقمي	 
توطين الصناعات الواعدة 	 
رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية	 
 	 

ً
ًتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميا

وعالميا
زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل	 
تمكين اندماج ذوي االحتياجات الخاصة في سوق العمل	 
تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال	 
زياد مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد	 
استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية 	 
تحسين إنتاجية موظفي الحكومة	 
تشجيع العمل التطوعي	 
تعزيز قيم الوسطية والتسامح	 
تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط	 
تعزيز قيم العدالة والشفافية	 
تعزيز قيم العزيمة والمثابرة	 
غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني	 
المحافظة على تراث المملكة اإلسالمي والعربي والوطني 	 

والتعريف به
العناية باللغة العربية	 
تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في المجتمع	 
تعزيز حصانة المجتمع من المخدرات	 
تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة	 
تعزيز مشاركة األسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم 	 
تعزيز قيم اإليجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد	 
تسهيل ممارسة األعمال )الجوانب التنظيمية بشكل 	 

رئيسي(.

 مع رؤية المملكة 2030
ً
تماشيا

القدرات  تنمية  برنامج  انطالق 
لتحسين  “تنمية”  البشرية 

مخرجات التعليم والتدريب

 مع رؤية المملكة 2030 
ً
تماشيا

أقرت اللجنة االستراتيجية بمجلس 
والتنمية  االقتصادية  الشؤون 
تنمية  برنامج  على   الموافقة 
باعتباره  “تنمية”  البشرية  القدرات 
المملكة  رؤية  تحقيق  برامج  أحد 

.2030
تحسين  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
التعليم  منظومة  مخرجات 
مراحلها،  جميع  في  والتدريب 
وحتى  المبكر  التعليم  من 
التعليم والتدريب المستمر مدى 
المستويات  إلى  للوصول  الحياة 

العالمية.

والتأهيل  التعليم  برامج  واكب 
ُ
وت

برنامج  يتضمنها  التي  والتدريب 
العصر  مستجدات  “تنمية”، 
مع  تتواءم  كما  ومتطلباته 
العمل  وسوق  التنمية  احتياجات 
المتسارعة  والعالمي  المحلي 
الثورة  ومتطلبات  والمتجددة، 

الصناعية الرابعة.
“تنمية”  برنامج  في  يشارك 
 
ً
جميع الجهات ذات العالقة محليا
في  اإلسهام  بغرض   ،

ً
ودوليا

منظومة  مكونات  جميع  تطوير 

ذلك  في  بما  والتدريب،  التعليم 
وأعضاء  والمدربين،  المعلمين، 
والحوكمة،  التدريس،  هيئة 
 ،

ً
أيضا والجودة،  التقويم  وأنظمة 

التعليمية،  والمسارات  المناهج 
التعليمية  والبيئة  والمهنية 
التعليم  لكافة مراحل  والتدريبية، 
مع  تنسجم  حتى  والتدريب 
التوجهات الحديثة والمبتكرة في 

هذا الشأن.

“تنمية”  برنامج  لجنة  ويترأس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
مجلس  رئيس  سلمان  بن  محمد 
والتنمية  االقتصادية  الشؤون 
-حفظه الله-وتضم في تشكيلها 
وزير  معالي  من   

ً
كال عضوية 

ومعالي  واالستثمار،  التجارة 
والثروة  والصناعة  الطاقة  وزير 
التعليم،  وزير  المعدنية، ومعالي 
المدنية،  الخدمة  وزير  ومعالي 
ومعالي وزير االقتصاد والتخطيط، 
ومعالي  التعليم،  وزير  ومعالي 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير 
وتقنية  االتصاالت  وزير  ومعالي 
محافظ  ومعالي  المعلومات، 
للتدريب  العامة  المؤسسة 
التقني والمهني، ومعالي رئيس 
من  وعدد  التعليم،  تقويم  هيئة 
بالديوان  المستشارين  معالي 

الملكي.

معدن شبابنا... سر طاقتنا
في صناعة المستقبل
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بدأ مكتب تطوير مشاريع الطاقة 
مظاريف  فتح  مراسم  المتجددة 
إلنتاج  مشروع  أول  عطاءات 
الرياح  طاقة  باستعمال  الكهرباء 
في المملكة، وهو مشروع دومة 
يبلغ  الذي  الجوف  بمنطقة  الجندل 
حجمه 400 ميجاواط، وتعتبر هذه 
تطرحها  التي  الثانية  المنافسة 
الوطني  البرنامج  ضمن  الوزارة، 

للطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة، صرح معالي وزير 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح 
الطاقة  المشروع األول إلنتاج  بأن 
 
ً
 جديدا

ً
عن طريق الرياح يمثل فصال

المحلي،  الطاقة  مزيج  تنويع  نحو 
استراتيجية  في   

ً
مهما  

ً
وعنصرا

بقطاع  المتعلقة  الصناعات  تطوير 
 إلى أن 

ً
الطاقة المتجددة، مشيرا

 2 بحوالي  تقدر  المشروع  تكلفة 
مليار ريال، وسيسهم في توليد 
حوالي  تغذي  كهربائية  طاقة 
الجوف،  بمنطقة  منزل   70,000
المشروع  ربط  خالل  من  وذلك 
للكهرباء  الوطنية  بالشبكة 

الواقعة شمالي المملكة.
بتقييم  المكتب  وسيبدأ 
مدى  من  للتحقق  العطاءات 
التزامها بمتطلبات وشروط وثائق 
طلب العروض ومن ثم تتم ترسية 
المشروع في 11 ربيع الثاني عام 
ديسمبر   18 الموافق  هـ   1440

2018 م.
المنافسة  هذه  طرح  ويأتي 
الطاقة  منتجي  لنموذج(   

ً
وفقا

 Independent( المستقلين- 
حيث   ”Power Producer ”IPP
لشراء  اتفاقية  توقيع  سيتم 
 20 مدتها  الكهربائية  الطاقة 

 بين المطور الفائز بالمنافسة 
ً
عاما

لشراء  السعودية  والشركة 
تم  أنه  بالذكر  والجدير  الطاقة. 
الهواء  على  المراسم  هذه  بث 
من  أكثر  بمشاركة   

ً
مباشرة

المنصة  خلل  من  مشاهد،   350
 
ً
أنشئت خصيصا التي  اإللكترونية 
مشروعات  مناقصات  إلدارة 

الطاقة المتجددة بالمملكة.
العروض  طلب  وثائق  أن  يذكر 
الجندل  دومة  مشروع  لمنافسة 
لطاقة الرياح بحجم 400 ميجاواط 
هـ   1438 الحجة  ذو   7 في  أطلقت 
م،   2017 أغسطس   29 الموافق 
من  عطاءات  أربعة  تقديم  وتم 
والدوليين  اإلقليميين  المطورين 
 لهذه 

ً
الذين تم تأهيلهم مسبقا

المنافسة وهم شركة أكوا باور، 
والشركة الفرنسية للكهرباء إي 
EDF Energies Nou- إف  )دي 
باور.  جرين  إينل  وشركة   )velles
 )Enel Green Power S.p.A(
فرع  باور-  انترناشيونال  وشركة 
Inter- إنجي التابع لشركة   دبي 
 national Power SA, Dubai

.)branch ENGIE

اإلعالن عن فتح مظاريف عطاءات أول مشروع في المملكة

 إلنتاج الكهرباء باستخدام
طاقة الرياح

 أربع شركات تتقدم لمشروع “دومة الجندل” بحجم 400 ميجاواط 

وإعالن الفائز في ديسمبر المقبل.
 تبلغ قيمة المشروع 2 مليار ريال سعودي ويستهدف تغذية 70 

ألف منزل بالطاقة الكهربائية.
 تراوحت أسعار تكلفة الطاقة ما بين 7.99 و12.71 هللة للكيلوواط 

بالساعة.

أخبار منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

هويتها  تطلق  “مدن” 
تحت  الجديدة  واستراتيجيتها 
لتمكين  جديدة  “رؤية  شعار 

الصناعة”
للمدن  السعودية  الهيئة  أطلقت 
“مدن”  التقنية  ومناطق  الصناعية 
الجديدة  وهويتها  استراتيجيتها 
والصناعة  الطاقة  وزير  برعاية 
خالد  المهندس  المعدنية  والثروة 
عدد  وبحضور  الفالح،  العزيز  عبد  بن 
والصناعيين  المسؤولين  كبار  من 

واإلعالميين.
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة 
االستراتيجية  إن  المعدنية، 
والهوية الجديدة للهيئة السعودية 
التقنية  ومناطق  الصناعية  للمدن 
توجيهات  مع  تتوافق  “مدن” 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
وولي  عبدالعزيز،  بن  سلمان 
سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد 
نمو  ريادة  على  حرصهما  وتواكب 
الصناعة  وازدهار  الصناعي  القطاع 

السعودية.

التي  الكبيرة  الجهود  أن  وأضاف 
بذلتها “مدن” مع مختلف الجهات 
السنوات  خالل  األخرى  الحكومية 
األخيرة، أسهمت بشكٍل كبيٍر في 
تشهده  الذي  الملحوظ  اإلقبال 
االستثمار  على  اليوم  المملكة 
 إلى نجاح “مدن” 

ً
الصناعي، مشيرا

المزايا  وإبراز  التسويق  في 
مدنها  بها  تتميز  التي  والحوافز 

الصناعية.
“مدن”  عام  مدير  عبر  جانبه  من 
عن  السالم،  خالد  المهندس 
الجديدة  الهوية  بإطالق  سعادته 
بإطالق  نفخر   “  :

ً
قائال “مدن”  لـ 

الجديدة  واستراتيجيتنا  هويتنا 
من  جديدة  مرحلة  تمثل  التي 
العمل  تتطلب  التي  التحديات 
الفاعل  المنظم  والجهد  الدؤوب 
والشركاء  والزميالت  الزمالء  من 
نحو  “مدن”  بطموح  لالنطالق 
واعد  صناعي  مستقبل  تحقيق 
جديدة  رؤية  إطار  في  للوطن 

لتمكين الصناعة”.

بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

معالي وزير الطاقة يطلق شعار “مدن” الجديد
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جلسة نقل المعرفة التي نظمها مكتب تحقيق الرؤية
في جدة

ستة محاور والعديد من 
التوصيات والمخرجات

حول  معرفة”  “نقل  جلسة  بالمنظومة  الرؤية  تحقيق  مكتب  أقام 
والصناعة  الطاقة  وزارة  وكالة  بالتعاون مع  وذلك  المعدنية  الثروة 
والثروة المعدنية، لـ )الثروة المعدنية( في مقر وكالة الوزارة للثروة 

المعدنية بمدينة جدة.
وتأتي تلك الجلسة التي عقدت تحت عنوان “الثروة المعدنية: كيف 
يساعد قطاع التعدين بتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية” 
الطاقة  منظومة  منسوبي  بين  وتبادلها  المعرفة  نقل  على   

ً
حرصا

لعمل  وورش  المعرفة  لدور   
ً
وتمكينا المعدنية،  والثروة  والصناعة 

في التميز والمواكبة.
 كبيرين، ووصلت إلى العديد 

ً
 وحضورا

ً
يذكر أن الجلسة شهدت تفاعال

المرحلة  التوصيات والمخرجات التي سوف يكون لها األثر في  من 
القادمة.

بالعمل   ،2030 المستقبل  رؤية  إليها  تسعى  طموحة  خطوات 
على زيادة صادرات المملكة غير النفطية لتصل نسبتها إلى %50 
على  بالعمل  وذلك  الحالية،  المعدالت  عن   %30 عن  يزيد  بفارق 
تعزيز استراتيجيات التنمية الوطنية، واالعتماد على مجموعة من 
األسواق  على  والتعرف  التصدير،  بيئة  لتحسين  الرامية  اإلجراءات 

.
ً
المنافسة خارجيا

وصلت  فقد  ريال،  مليار   111.54 نحو  النفطية  غير  الصادرات  إجمالي  بلغ 
الصادرات السعودية غير النفطية في الربع األول من 2018 إلى نحو 56.18 
مليار ريال، مقابل 45.51 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، 
فيما بلغت الصادرات للربع الثاني من نفس العام نحو 55.36 مليار ريال، 

مقابل 45.35 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2017.

%50

111.54
مليار

 نسبة زيادة الصادرات غير
النفطية في رؤية 2030

الصادرات غير النفطية في الشهور 
السبعة األولى
من عام 2018

56.18
مليار ريال

 الصادرات غير النفطية في الربع
األول من 2018

487.3

55.36

354.3

مليار ريال

مليار ريال

مليار ريال

الصادرات النفطية خالل
الشهور السبعة األولى

لعام 2018

 الصادرات غير النفطية للربع
الثاني من عام 2018

الصادرات النفطية خالل الشهور 
السبعة األولى لعام 2017

خالل السبعة شهور األولى من عام 2018

ارتفاع معدالت الصادرات 
 السعودية النفطية وغير

 لرؤية 2030
ً
النفطية تحقيقا

في المقابل سجلت إيرادات المملكة من صادراتها النفطية نسبة بلغت 
37.6 %، تعادل نحو 133 مليار ريال، لتبلغ 487.3 مليار ريال خالل النصف 
الفترة  في  ريال  مليار   354.3 نحو  مقابل   2018 من  يونيو  وشهر  األول 

ذاتها من عام 2017.
االقتصادية  التقارير  بحسب  النفطية  اإليرادات  ارتفاع  السبب في  ويرجع 
المحلية والعالمية الصادرة في هذا الشأن، إلى االرتفاع الذي شهدته 
النفط خالل تلك الفترة من العام الجاري 2018 وزيادة الكميات  أسعار 
المصدرة، وأشارت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء إلى وصول 
متوسط سعر الخام العربي الخفيف الذي تصدره السعودية إلى سعر 
69.7 دوالر، مع ارتفاع كمية الصادرات النفطية لتبلغ 7.172 مليون برميل 
يومًيا عن ذات الفترة، مقابل 7.059 مليون برميل يومًيا في فترة مماثلة 

من عام 2017.
البلدان  منظمة  في  األعضاء  بدأ   ،2017 الماضي  العام  مطلع  ومنذ 
المصدرة للنفط “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، خفض اإلنتاج 

بنحو 1.8 مليون برميل يومًيا على أن ينتهي االتفاق في ديسمبر 2018.
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معالي الدكتور

خالد بن صالح
السلطان

عين معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان 
 لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية 

ً
رئيسا

والمتجددة، وذلك لما يمتلكه من خبرات 
ممتدة وكفاءات مميزة.

حصل الدكتور خالد على شهادة البكالوريوس 
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

في تخصص هندسة النظم مع مرتبة الشرف 
األولى واألول على الدفعة، ثم تحّصل على 
شهادة الماجستير في نفس التخصص من 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، ثم 

تحصل على شهادة ماجستير أخرى في 
الرياضيات من جامعة ميتشغان وتابع دراسته 

لينال الدكتوراة في الهندسة الصناعية من 
نفس الجامعة.

شغل منصب عميد جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن من 2003 إلى أبريل 2018. كما 

شغل منصب نائب وزير الشؤون التعليمية 
في وزارة التعليم العالي، الرياض، المملكة 
العربية السعودية لمدة خمس سنوات. في 

وقت سابق، كان عميد كلية علوم وهندسة 
الكمبيوتر من 1996 إلى 1998 ورئيس قسم 

هندسة النظم من العام 1993 إلى 1996 في 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

عمل الدكتور السلطان في مجالس تحرير 
العديد من المجالت الدولية، وقام بنشر 39 
ا في مجالت علمية محكمة وهو عضو 

ً
بحث

في العديد من المنظمات المهنية الدولية 
ومستشار للعديد من المؤسسات الصناعية 

الحكومية والخاصة. وهو عضو في مجلس 
إدارة أرامكو السعودية وجامعة الملك عبدالله 

للعلوم والتكنولوجيا، وعشرة مؤسسات 
خاصة وعامة أخرى. واستلم العديد من الجوائز 

العلمية والتقديرية.

معالي المهندس

خالد بن صالح 
المديفر

عين المهندس خالد المديفر نائب وزير 
الطاقة لشؤون التعدين، فقد عمل 

كرئيس تنفيذي لشركة معادن وكبير 
مدرائها التنفيذيين، بعدما شغل منصب 
نائب الرئيس للفوسفات وتطوير األعمال 

الجديدة في ذات الشركة.
كما شغل المديفر منصب رئيس شركة 

أسمنت القصيم، بعد أن تسنم عدة 
مناصب بما فيها مدير عام اإلدارة المالية 

في الشركة الشرقية للبتروكيماويات 
إحدى شركات سابك، وعضوية مجلس 

اإلدارة واللجنة الفنية للشركة السعودية 
للخطوط الحديدية.

حصل المديفر على البكالوريوس في 
الهندسة المدنية من جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن عام 1984، 
وأكمل دبلوم دراسات عليا في األعمال 
التجارية العالمية من جامعة أكسفورد 
في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة 
الماجستير في إدارة األعمال عام 1987 

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 
المهندس خالد، عضو مجلس إدارة 

“مجلس األعمال السعودي األمريكي” 
 على قوائم المجالت 

ً
ويصنف دوما

 
ً
االقتصادية من أكثر الشخصيات تأثيرا

في المملكة ضمن قطاع االقتصاد.

سيـــرة ذاتــيــة

صدرت عدة قرارات ملكية بتعيين 
كفاءات وطنية في مناصب قيادية 

في قطاع الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، مما يسهم في تحقيق 
أهداف رؤية المملكة 2030 وإحداث 

طفرة تنموية واضحة.
نشرة “رؤية” تهنئ أصحاب 

 إلى 
ً
المعالي المنضمين حديثا

منظومة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية وتتمنى لهم دوام 

التوفيق والسداد.
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معالي األستاذ

ناصر بن عبدالرزاق 
النفيسي

عين األستاذ ناصر بن عبدالرزاق النفيسي 
 لوزير الطاقة والصناعة والثروة 

ً
مساعدا

 
ً
المعدنية كما تم تكليف معاليه مؤخرا

كنائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم 
الحرمين الشريفين.

القرار الذي يأتي ليكلل جهوده في 
 
ً
القطاع االقتصادي ألكثر من ثالثين عاما

خدم فيها البالد بمؤهالته األكاديمية 
وجهوده المميزة. 

وحصل على بكالوريوس إدارة األعمال من 
جامعة سان فرانسيسكو. شغل منصب  
نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، 
 للتدريب والتطوير 

ً
 عاما

ً
بعدما عمل مديرا

للشؤون العامة في أرامكو السعودية 
وحقق نجاحات الفتة بما يمتلك من خبرات 

وتميز.
النفيسي له العديد من المشاركات 
االجتماعية والحضور على المستوى 

االقتصادي ويشغل عضوية العديد من 
المجالس والجمعيات.

معالي المهندس

عبدالله بن إبراهيم 
السعدان

عين معالي المهندس عبدالله بن 
 
ً
إبراهيم بن عبدالله السعدان، رئيسا

للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير. 
وذلك  بعد مسيرة مهنية مليئة بالنجاح 

واإلنجازات.
شغل المهندس عبدالله إبراهيم 

السعدان منصب النائب األعلى للرئيس 
للمالية واالستراتيجيات والتطوير في 
أرامكو السعودية التي يمتلك معها 

خبرة عملية تزيد عن ثالثين عاًما.
حصل المهندس عبدالله السعدان على 

شهادة البكالوريوس في الهندسة 
الكيميائية من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن عام 1985، ثم 
الماجستير من جامعة لويزيانا عام 

1991. وإلى جانب عمله حصل على 
ماجستير إدارة أعمال من كلية سلون 

التابعة لمعهد ماساشوستس 
للتقنية عام 2007.

وقد شغل المهندس عبدالله العديد 
من المناصب اإلشرافية والقيادية في 
إدارة أساليب التصنيع والمراقبة، في 

 بين أروقتها وشركاتها 
ً
أرامكو متنقال

لالستفادة من قدراته وطاقاته 
العلمية. 

يشغل المهندس عبدالله السعدان 
عضوية العديد من لجان ومجالس 

العمل في أرامكو السعودية، كما 
ا رئيس مجلس إدارة شركة 

ً
يشغل أيض

جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الطبية، 
ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو 

للتجارة.

معالي المهندس

 عبدالعزيز بن
عبدالله 

العبدالكريم
ُعين معالي المهندس عبدالعزيز بن 

عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

لشؤون الصناعة.
 
ً
ويأتي هذا القرار الكريم، تثمينا
لمسيرة المهندس العبدالكريم 

المهنية المميزة ودوره في دعم 
المسيرة التنموية واالقتصادية في 

المملكة خالل سنوات طوال.
درس المهندس عبدالعزيز بن عبدالله 

بن علي العبدالكريم في جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن، وحصل على 
البكالوريوس في هندسة البترول، 

ليعمل بعد ذلك في أرامكو السعودية 
حيث شغل منصب نائب الرئيس للشراء 
 
ً
واإلمداد في أرامكو السعودية، أيضا

 للرئيس لتقنية المعلومات في 
ً
عمل نائبا

ذات الشركة حيث أدار مسؤولياته بكل 
اقتدار.
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في التقرير النهائي لمركز أداء للربع الثالث، تم قياس 105 مبادرة منها 63 على المسار المحدد لها بنسبة 53 %أداء مبادرات و مؤشرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في نهاية الربع الثالث لعام 2018

حالة المبادرات (الربع الثالث لعام 2018م)*

على المسار (حسب المخطط او تأخر اقل من 5 % عن الجدول الزمني المحدد)

تم التحقق منها بشكل كاملتم التحقق منها بشكل كاملتم التحقق منها بشكل كاملتم التحقق منها بشكل كامل

منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 118 مبادرة

حالة مؤشرات األداء (الربع الثالث لعام 2018م)*

من إجمالي مبادرات المنظومةتمثƠƠƠƠƠƠل
تم قياسها�

105
89 %مبƠƠƠƠƠƠƠƠƠادرة

من المبادرات التي تم قياسهاتمثƠƠƠƠƠƠل
تسير على المسار 

 63
60 %مبƠƠƠƠƠƠƠƠƠادرة

13 63

من المبادرات التي تم قياسهاتمثƠƠƠƠƠƠل
تم التحقق منها بشكل كامل 

 83
79 %مبƠƠƠƠƠƠƠƠƠادرة

من إجمالي مؤشرات المنظومةتمثƠƠƠƠƠƠل
تم قياسها�

 39
72 %مؤشر أداء رئيسي 

من المؤشرات التي يتم قياسهاتمثƠƠƠƠƠƠل
تم تحقيق مستهدفاتها 

 29
74 %مؤشر أداء رئيسي 

من المؤشرات التي يتم قياسهاتمثƠƠƠƠƠƠل
تم توثيقها بشكل كامل

35
90 %مؤشر أداء رئيسي 

14

2

27

2

7
15

9

10
1

4

20

2

1

1

3

من بين 105 مبادرة تم قياسها للمنظومة بنهاية الربع الثالث لعام 2018م، تم التحقق من 83 مبادرة بشكل كامل
بنسبة 70 %

مبƠادرة45مبƠادرة30مبƠادرة38 مبƠادرات5

متأخرة عن المسار (تأخر أكثر من 5 % وأقل من 15 % عن الجدول الزمني المحدد) 

متأخرة جدا عن المسار (تأخر اكثر من 15 % عن الجدول الزمني المحدد) 

لم يتم التحققتم التحقق

لم يتم البدء في قياس المبادرة 

منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 83 مبادرة التحقق منها بالكامل

% 70

مبƠادرة39مبƠادرة16مبƠادرة24 مبƠادرات4

8 34

% 62% 52% 75% 86
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في التقرير النهائي لمركز أداء للربع الثالث، تم قياس 105 مبادرة منها 63 على المسار المحدد لها بنسبة 53 %أداء مبادرات و مؤشرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في نهاية الربع الثالث لعام 2018

حالة المبادرات (الربع الثالث لعام 2018م)*
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تم قياس 39 مؤشر أداء للمنظومة بنهاية الربع الثالث لعام 2018م بنسبة توثيق 90 %

مؤشر12مؤشر12مؤشر24 مؤشرات6

غير موثقموثق

منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 35 مؤشر تم توثيقهم بشكل كامل

% 65

مؤشرات10مؤشرات4مؤشر17 مؤشرات4

% 72% 33% 67% 83

7 3

تم تحقيق عدد من اإلنجازات الرئيسية من خالل مبادرات المنظومة في رؤية المملكة حتى اليوم

تأسيس شبكات ا�لياف الضوئية في 
المدن الصناعية

 
تفاهم  مذكرة  "ضوئيات"  وقعت"مدن" مع شركة 
في  الضوئية  األلياف  شبكات  تأسيس  لدراسة 

مدنها الصناعية.

برنامج كفاءة الطاقة
 

بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة تم 
رفع  الى  يهدف  خاص  تمويلي  برنامج  استحداث 
لتمكين  الصناعية  ت 

َ
المنشا في  الطاقة  كفاءة 

المصانع من تخفيض التكاليف المتزايدة الستهالك 
البرنامج  هذا  يأتي  القائمة.  ت 

َ
المنشا في  الطاقة 

السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  جهود  ضمن 
التحويل  لدعم  الرئيسي  المالي  الممول  ليكون 

الصناعي بالمملكة.

مشروع تحفيز تقنية البناء

الصناعة  تطوير  وبرنامج  اإلسكان  برنامج  وقع 
الوطنية والخدمات اللوجستية  مع صندوق التنمية 
تمويل  بهدف  تعاون  اتفاقية  السعودي  الصناعية 
البناء)  تقنية  مبادرة  (تحفيز  تحت  المندرجة  الفرص 
المبتكرة  البناء  تقنيات  ودعم  توطين  إلى  الرامية 
وتطوير عملياتها التشغيلية للمساهمة في نمو 
وتعزيز القاعدة اإلنتاجية وبيئة العمل االستثمارية، 
وهي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي أقرها 

خادم الحرمين الشريفين

مشروع العدادات الذكية
 

العدادات  مشروع  من  األولى  المرحلة  عقد  وقع 
المشتركين  تربط  ذكي  عداد  مليون   2.5 الذكية. 
بحساباتهم مباشرة وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة

منتج أرض وقرض

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
الصناعية  التنمية  وصندوق  "مدن"  التقنية 
السعودي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل 
في دعم المنظومة الصناعية عبر العمل المشترك 
تلبي  التي  والخدمات  المنتجات  من  العديد  لتوفير 

احتياجات المستثمرين الصناعيين

نظام ا�ستثمار التعديني 

االستثمار  نظام  مشروع  إعداد  من  االنتهاء 
أمام  المجال  يفتح  الذي  المعدل  التعديني 
من  لالستفادة  الخاص  والقطاع  المستثمرين 
الحيوي  القطاع  بهذا  الواعدة  االستثمارية  الفرص 

في المملكة.

توطين المفاع�ت المدمجة الصغيرة 
"تقنية سمارت"

 
من  وحدتين  لبناء  الهندسية  التصاميم  إعداد  تم 
السعودية  العربية  بالمملكة  "سمارت"  مفاعالت 
بƠإنجاز%70 من أعمال التصاميم الهندسية. االنتهاء 
من 90 % من أعمال إعداد النموذج المالي االنتهاء 
سمارت  لبرنامج  المستقبلية  التصورات  منرسم 
استناًدا  للتقنية  المالئمة  التطبيقات  بحث  ويتضمن 

إلى دراسة الجدوى وتقييمات السوق.

مة يفوز 
ّ
مركز إكسبك ل�بحاث المتقد

بث�ث جوائز في أديبك

األول  المركز  المتقّدمة  لألبحاث  إكسبك  مركز  حاز 
في فئات االبتكار التقني، والتحول الرقمي، واإلنجاز 
الشخصي. بثالث جوائز في معرض ومؤتمر أبو ظبي 
ل 

ّ
تمث الجوائز  هذه  إن  إذ  (أديبك).  للبترول  الدولي 

أرامكو  فازت  كما   . 2017م  عام  جوائز  من   60%
السعودية بثالث جوائز من أصل ثمان في عام 2016

م، وهو ما لم يسبق ألي شركة تحقيقه في تاريخ 
أديبك.

أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

المزدوج  واإلنتاج  الكهرباء  تنظيم  هيئة  اعتمدت 
وثيقة بعنوان (تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية 
الكهرباء  لتنظيم  جهودها  إطار  في  الصغيرة) 
في  العالمية  التطورات  لمواكبة  المزدوج  واإلنتاج 
مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية وتحقيقا 

ألهداف رؤية المملكة 2030.

حملة استكشاف القمر

الفضاء  استشعار  ألنظمة  حمولة  وتطوير  بناء 
المهمة  تهدف  للقمر،  ضوئية  صوٍر  التقاط  بهدف 
دراسة  إلى  والصين،  المملكة  بين  المشتركة 
واستكشاف القمر وطبيعة الجانب الغير مرئي منه 
والمختصين  للباحثين  العلمية  البيانات  بتوفير  وذلك 
الملك  مدينة  جهود  ضمن  الفضاء  وعلوم  بأبحاث 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

استراتيجية معادن في التحول الرقمي

توقيع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" 
مذكرة تفاهم استراتيجية مع جنرال إلكتريك تركز 
الرقمي  التحول  لدعم  الممكنة  الفرص  بحث  على 

في القطاع الصناعي

 (أداء المؤشر يساوي 99 % أو اكثر)  
ً
 (أداء المؤشر يساوي أكثر من 85 % واقل من 99 %) تم تحقيقه كليا

ً
تم تحقيقه جزئيا

لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفةلم يتم تحقيقه (أداء المؤشر يساوي أقل من 85 %)

تم قياس 39 مؤشر أداء بنهاية الربع الثالث لعام 2018م حققت 74 % منها مستهدفاتها بشكل كلي

تم توثيقها بشكل كاملتم توثيقها بشكل كاملتم توثيقها بشكل كاملتم توثيقه بشكل كامل
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مؤشر12مؤشر12مؤشر24 مؤشرات6

غير موثقموثق
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مؤشرات10مؤشرات4مؤشر17 مؤشرات4

% 72% 33% 67% 83
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أمام  المجال  يفتح  الذي  المعدل  التعديني 
من  لالستفادة  الخاص  والقطاع  المستثمرين 
الحيوي  القطاع  بهذا  الواعدة  االستثمارية  الفرص 

في المملكة.

توطين المفاع�ت المدمجة الصغيرة 
"تقنية سمارت"

 
من  وحدتين  لبناء  الهندسية  التصاميم  إعداد  تم 
السعودية  العربية  بالمملكة  "سمارت"  مفاعالت 
بƠإنجاز%70 من أعمال التصاميم الهندسية. االنتهاء 
من 90 % من أعمال إعداد النموذج المالي االنتهاء 
سمارت  لبرنامج  المستقبلية  التصورات  منرسم 
استناًدا  للتقنية  المالئمة  التطبيقات  بحث  ويتضمن 

إلى دراسة الجدوى وتقييمات السوق.

مة يفوز 
ّ
مركز إكسبك ل�بحاث المتقد

بث�ث جوائز في أديبك

األول  المركز  المتقّدمة  لألبحاث  إكسبك  مركز  حاز 
في فئات االبتكار التقني، والتحول الرقمي، واإلنجاز 
الشخصي. بثالث جوائز في معرض ومؤتمر أبو ظبي 
ل 

ّ
تمث الجوائز  هذه  إن  إذ  (أديبك).  للبترول  الدولي 

أرامكو  فازت  كما   . 2017م  عام  جوائز  من   60%
السعودية بثالث جوائز من أصل ثمان في عام 2016
م، وهو ما لم يسبق ألي شركة تحقيقه في تاريخ 

أديبك.

أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

المزدوج  واإلنتاج  الكهرباء  تنظيم  هيئة  اعتمدت 
وثيقة بعنوان (تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية 
الكهرباء  لتنظيم  جهودها  إطار  في  الصغيرة) 
في  العالمية  التطورات  لمواكبة  المزدوج  واإلنتاج 
مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية وتحقيقا 

ألهداف رؤية المملكة 2030.

حملة استكشاف القمر

الفضاء  استشعار  ألنظمة  حمولة  وتطوير  بناء 
المهمة  تهدف  للقمر،  ضوئية  صوٍر  التقاط  بهدف 
دراسة  إلى  والصين،  المملكة  بين  المشتركة 
واستكشاف القمر وطبيعة الجانب الغير مرئي منه 
والمختصين  للباحثين  العلمية  البيانات  بتوفير  وذلك 
الملك  مدينة  جهود  ضمن  الفضاء  وعلوم  بأبحاث 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

استراتيجية معادن في التحول الرقمي

توقيع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" 
مذكرة تفاهم استراتيجية مع جنرال إلكتريك تركز 
الرقمي  التحول  لدعم  الممكنة  الفرص  بحث  على 

في القطاع الصناعي

 (أداء المؤشر يساوي 99 % أو اكثر)  
ً
 (أداء المؤشر يساوي أكثر من 85 % واقل من 99 %) تم تحقيقه كليا

ً
تم تحقيقه جزئيا

لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفةلم يتم تحقيقه (أداء المؤشر يساوي أقل من 85 %)
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سين جيم
محافظ هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج:

صناعة الكهرباء وتحلية المياه 
 في تنمية االقتصاد 

ً
شريكا

الوطني وازدهاره

واإلنتاج  الكهرباء  قطاع  يشهد 
من  الكثير  اليوم  المزدوج 
مبادرات  على  ويعمل  النشاط 
عدة من شأنها أن ترفع الخدمات 
 .

ً
المقدمة وتدفع بالقطاع قدما

التقت مع معالي  الرؤية  نشرة 
الكهرباء  تنظيم  هيئة  محافظ 
بن  د.عبدالله  المزدوج،  واإلنتاج 
يعمل  الذي  الشهري  محمد 
عام  منذ  للهيئة  كمحافظ 
حوار  في  تاريخه،  حتى  1430هـ 
المنظمة  مشاريع  آخر  تناول 

ومخططاتها.

بهيئة  تعرفونا  أن  لكم  هل 
واإلنتاج  الكهرباء  تنظيم 
التي  والقطاعات  المزدوج 

تنظمها؟ 
صناعة  بتنظيم  الهيئة  تقوم 
في  المياه  وتحلية  الكهرباء 
ضيف لها مهام 

ُ
أ المملكة، كما 

وسلسلة  المناطق،  تبريد  تنظيم 
الصحي  والصرف  المياه  خدمات 
الغاز  وتوزيع  اآلبار(،  )باستـثـناء 
السائل  البترول  وغاز  الجاف 
والتجارية.  السكنية  لألغراض 
الوصول  إلى  الهيئة  وتهدف 
إلى  تنظمها  التي  بالخدمات 
االقتصادية،  االستدامة  مرحلة 
بأفضل  الخدمة  تقديم  ضمان  مع 
حيث  من  العالمية  المعايير 
واالعتمادية  والكفاءة،  الجودة، 

)الموثوقية (، والشمولية. 

في  الهيئة  إسهامات  ماهي 
رؤية المملكة 2030؟ 

إن تنظيم خدمات صناعة الكهرباء 

الكهرباء  نقل  لشبكة  التخطيط 
ومنظومة التوليد.

تطوير  على  الهيئة  تعمل   
قواعد سوق الكهرباء التنافسي 
لنقل  الثنائية  التعاقدات  وتنظيم 
المملكة  في  الكهرباء  صناعة 
من الوضع االحتكاري الحالي إلى 
الكهرباء  أسعار  فيه  تخضع  وضع 

لعوامل العرض والطلب.
بمتابعة  الهيئة  تقوم  كما   
أداء  مؤشرات  بيانات  وتدقيق 
بما  وتطويرها  الكهرباء  صناعة 
الخدمة  بنوعية  الرقي  يحقق 

وجودتها.
خطة  إعداد  على  الهيئة  تعمل   
عمل لتنفيذ مقتضى قرار مجلس 
بتنظيم  كلفها  الذي  الوزراء 

خدمات المياه والصرف الصحي 
وتنظيمات  معايير  تطوير   
وإجراءات وإرشادات لمراقبة جودة 
المياه والصرف الصحي بالمملكة.
وتصميم  لحساب  نظام  وضع   
المياه  خدمات  لسلسلة  التعرفة 

في المملكة العربية السعودية.
شؤون  متابعة  الهيئة  تتولى   
لدى  والبيئة  والسالمة  الصحة 
نظام  وتطبيق  الخدمة،  مقدمي 
حماية المرافق العامة والبت في 

المخالفات.
بمعالجة  الهيئة  تقوم  كما   
للكهرباء  المستهلكين  شكاوى 

والماء.

ان  يمكن  الذي  الدور  هو  ما 
تقوم به الهيئة لتحسين خدمة 
القطاعات التي تشرف عليها؟ 

مستمر  بشكل  الهيئة  تقوم 
مستوى  لتقييم  دراسات  بإجراء 
استقرار األنظمة التشغيلية وتعزيز 
بهدف  وذلك  الخدمة،  مستوى 
ضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة 
في جميع مناطق المملكة. كذلك 
لمواقع  زيارات  بعمل  الهيئة  تقوم 
تدقيق  بهدف  الخدمة  مقدمي 
المتعلقة  واإلجراءات  العمليات 
المعلومات  وصحة  البيانات  بدقة 
األداء  مؤشرات  لحساب  المطلوبة 
للمتطلبات  والتأكد من استيفائها 
اإلجرائية والتنظيمية. ويتم مقارنة 
النتائج بمثيالتها في دول المنطقة 
ووضعت  العالم  مستوى  وعلى 
مقدمو  بها  يلتزم  أداء  معايير 
بتحقيق  الجميع  تلزم  الخدمة 
مستويات أداء ال تقل عن المعمول 
، حيث يتم وضع 

ً
به والمطبق عالميا

التوصيات  لتنفيذ  لهم  زمنية  خطة 
ورفع  األداء  لتحسين  فيها  الواردة 

الكفاءة. 
دور  الخاص  للقطاع  سيكون  هل 
في  الهيئة  تطلعات  تحقيق  في 
التي  القطاعات  أعمال  مجال 

تشرف عليها الهيئة؟ 
إن نسبة الزيادة السنوية المتوقعة 
 بين 5 إلى 

ً
على الطاقة تتراوح تقريبا

المملكة،  في  المياه  وتحلية 
المناطق،  تبريد  خدمات  وتنظيم 
والصرف  المياه  وسلسلة خدمات 
تحقيق  في  يساهم  الصحي، 
 2030 المملكة  رؤية  أهداف 
بجودة  االرتقاء  منها  والتي 
للمواطنين،  المقدمة  الخدمات 
من  مستدامة  استفادة  وضمان 

الموارد المتاحة. 

وترخيص  تنظيم  فإن  كذلك 
المتجددة  الطاقة  خدمة  مقدمي 
زيادة مساهمة مصادر  يصب في 
مزيج  في  المتجددة  الطاقة 
القطاع.  تنافسية  ورفع  الطاقة 
أن تحسين وتنظيم شبكات  كما 
في  تساهم  الكهربائي  الربط 
الربط المحلي واإلقليمي والدولي 
العالقات  وتطوير  النقل  لشبكات 
ذلك  وكل  اإلقليمية  االقتصادية 

من أهداف رؤية المملكة 2030.

الحالية  المشاريع  أهم  ماهي 
تعمل  التي  والمستقبلية 
الكهرباء  تنظيم  هيئة  عليها 

نتاج المزدوج؟ 
ٌ
واإل

لدى الهيئة العديد من المشاريع 
التي تعمل عليها، ومن ذلك:

الطاقة  وزارة  مع  الهيئة  تعمل   
المعدنية  والثروة  والصناعة 
الصناعي  لألمن  العليا  والهيئة 
المدني  والدفاع  الداخلية  بوزارة 
خارطة  إعداد  على  أخرى  وجهات 
تنظيمي،  وإطار  شاملة،  طريق 
البترول  وغاز  الجاف  الغاز  لتوزيع 
السكنية  لألغراض  السائل 

والتجارية.
معايير  بمراجعة  الهيئة  تقوم   

الصغيرة  المنشآت  لقطاع   
الحيوي  دوره  والمتوسطة 
االقتصاد  وتدعيم  تنمية  في 

الوطني

22



والخاص لشرح جوانبها ومتطلباتها 
وفوائدها. وعقدت كذلك اجتماعات 
السعودية  الشركة  مع  دورية 
وتركيب  التنفيذ  أجل  من  للكهرباء 
المملكة،  في  الذكية  العدادات 
تطبيقات  انتشار  في  والتوسع 
وأظهرت  الذكية.  الشبكات 
تعود  ضخمة  فوائد  االستراتيجية 
ومقدمي  المستهلك  على 
الخدمة واالقتصاد الوطني. وتتميز 
عن  االتصال  على  بالقدرة  العدادات 
بعد للتعرف على حالة العداد، كذلك 
القدرة على تسجيل حاالت التالعب 
أو  العداد  فتح  عند  الطاقة  وسرقة 
 عن أنها تتمتع 

ً
عكس التيار، فضال

بإمكانية قراءة االستهالك عن بعد 
دون  عالية  بدقة  الفواتير  وإصدار 
يقلل  مما  يدوية  قراء  إلى  الحاجة 
البشرية،  األخطاء  حدوث  نسبة  من 
الكهرباء  فصل  عملية  أن  كما 
وهذا  بعد،  عن  ستكون  وإعادتها 
ونقلة  كبيرة  قفزة  ُيعد  ذاته  بحد 
الخدمات  تقديم  مجال  في  نوعية 

الكهربائية للمستهلكين.

معاليكم   يود  إضافات  من  هل 
الضوء  إلقاء  أو  مشاركتها 

عليها؟ 
من  عدد  مع  الهيئة  عملت 
العالقة على مدى  الجهات ذات 
ثالث سنوات إلعداد خطة طويلة 
في  والكهرباء  للماء  المدى 
من  الفترة  تغطي  المملكة 
الوقت الراهن حتى عام 2040م. 

في  الكهرباء  خدمات  تطورت  وقد 
الماضيين  العقدين  خالل  المملكة 
منظومة  وأصبحت   

ً
كبيرا  

ً
تطورا

الكهرباء تمثل أكثر من ثلث الكهرباء 
عد تعريفة 

ُ
في العالم العربي. كما ت

في  التعريفات  أدنى  من  الكهرباء 
لوال  ليتحقق  ذلك  كان  وما  العالم 
الدعم السخي الذي تقدمه الدولة. 
وللمحافظة على هذه المكتسبات 
على  يقع  والتطور  النمو  واستمرار 

كل مستفيد مسؤولية استخدام 
دون  وترشيد  بوعي  الخدمة  هذه 
قوله  في  بذلك  أمرنا  والله  إسراف 
تعالى “ كلوا واشربوا وال تسرفوا 

إنه ال يحب المسرفين “.
على  القائمين  اشكر  الختام  وفي 
من  المزيد  وأتمنى  “رؤية”  نشرة 

التقدم والنجاح.

بالمئة وهذا يتطلب استثمارات   6
إال  مواكبتها  يمكن  ال  كبيرة 
من  للمستثمرين  المجال  بفتح 
في  للمشاركة  الخاص  القطاع 
وتشغيلها.  وانشائها  تمويلها 
إلعادة  خطة  الهيئة  أعدت  لذلك 
السعودية  الشركة  هيكلة 
الكهرباء  صناعة  وتهيئة  للكهرباء 
االستثمارات  الستقطاب 
بفاعلية  الخاص  القطاع  ومشاركة 

في جميع مكوناتها.
المملكة  رؤية  لمتطلبات   

ً
وتحقيقا

برامج  هناك  يكون  فسوف   2030
ومن  الخدمية  القطاعات  لتخصيص 
ضمنها محطات وشبكات الكهرباء 
خالل السنوات القريبة القادمة. كما 
القطاع  مساهمة  نسبة  ارتفعت 
في  الكهرباء  صناعة  في  الخاص 
تمثل  وأصبحت  األخيرة  السنوات 
نسبة كبيرة ومن المتوقع أن ترتفع 
التوليد  نشاط  تخصيص  مع   

ً
كثيرا

وتفعيل برامج الطاقة المتجددة.

إليه  للوصول  تطمحون  ماذا 
خدمات  لتقديم  خططكم  ضمن 
التي  المختلفة  القطاعات 

عليها؟  تشرفون 
مستوى  رفع  إلى  الهيئة  تسعى 
بيئة  في  الخدمة  مقدم  أداء 
الحد  ضمان  مع  تنافسية 
المقدمة  الخدمة  لجودة  األدنى 
وزيادة  الفردي  للمستهلك 
المستهلكين،  رضى  مستوى 
من  الخدمات  هذه  حماية  وكذلك 
 
ً
دائما لتظل  االقتصادية،  التقلبات 

الوطني  االقتصاد  لنمو   
ً
مرتكزا

وازدهاره.

المستجدة  المواضيع  إحدى 
الكهرباء  قطاع  في   

ً
حديثا

العدادات  )استخدام  هي 
عنها  حدثنا  الذكية(  والشبكات 
في  المطلوبة  واالستثمارات 

هذا الخصوص؟ 
أعدت الهيئة استراتيجية الشبكات 
المملكة  في  الذكية  والعدادات 
اتبعتها  الماضية  الفترة  خالل 
ذوي  مع  عمل  وورش  بلقاءات 
العام  القطاعين  من  العالقة 

 المحافظ
د.عبدالله بن محمد الشهري 

 محافظ هيئة تنظيم 
الكهرباء واإلنتاج المزدوج منذ 

عام 1430هـ حتى تاريخه.
 نائب محافظ هيئة تنظيم 

الكهرباء للشؤون التنظيمية 
خالل الفترة 1425 – 1430.
 عين عضوا في مجلس 

الشورى خالل الفترة 1422-
.1425

 لقسم 
ً
 عمل رئيسا

الهندسة الكهربائية ثم 
 للدراسات العليا والبحث 

ً
عميدا

العلمي. جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن.

 ثم 
ً
 مساعدا

ً
 عمل أستاذا

 
ً
 ثم أستاذا

ً
 مشاركا

ً
أستاذا

للهندسة الكهربائية في 
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن.
 حصل على الدكتوراه من 

جامعة والية أوريجون، الواليات 
المتحدة األمريكية في عام 

.1405
 حصل على البكالوريوس 

والماجستير في الهندسة 
الكهربائية من جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن في 
عامي 1398 و1400 على 

التوالي.
 نشر ما يربو على 80 

 في مجالت محكمة 
ً
بحثا

ومؤتمرات عالمية.
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 إعداد
 فريق مكتب تحقيق الرؤية

الصناعية  التجمعات 
www.ic.gov.sa

الجيولوجية المساحة  هيئة 
https://sgs.org.sa

للمدن السعودية   الهيئة 
التقنية ومناطق  الصناعية 

www.modon.gov.sa

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

بعض إصدارات جهات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
www.seec.gov.sa

هيئة تنمية الصادرات السعودية
http://saudiexports.sa

روزنامة قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
 

المكان المدينة اسم المعرض التاريخ

رتز كارلتون جدة المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2018م 11 – 13 ديسمبر                              ديسمبر

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض  الرياض معرض الطاقة المتجددة 22 - 23 يناير يناير

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الرياض المعرض والمؤتمر السعودي الثاني النترنت االشياء 13 - 15 فبراير فبراير

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الرياض المعرض الدولي للبناء والتشييد 10 - 13 مارس مارس

نشرة تصدر عن مكتب تحقيق الرؤية بمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية


