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

  جولة ولي العهد اآلسيوية، 
إيجابيات على مجمل االقتصاد 

السعودي واآلسيوي.

 تحت رعاية وتشريف سمو 
ولي العهد: إطالق برنامج تطوير 

الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجستية.

 إطالق أول قمر سعودي 
لالتصاالت )SGS1( بأيٍد سعودية 

% 100

 نشرة “رؤية” تلتقي معالي 
نائب وزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية لشؤون 

التعدين المهندس خالد بن صالح 
المديفر 

اقرأ في هذا العدد
قراء “رؤية” األعزاء 

لمنظومة  الرؤية  تحقيق  مكتب  عمل  فريق  يسر 
لكم  يقدم  أن  المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة 
التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أهله 
ومنكم  منا  وتقبل  واإليمان،  باألمن  علينا  الله 
الصيام والقيام وصالح األعمال.. وكل عام وأنتم 

بخير.

لتحميل إمساكية
شهر رمضان

https://vro.meim.gov.

sa/Arabic/News/

Pages/news5619.aspx

https://vro.meim.gov.sa/Arabic/News/Pages/news5619.aspx
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توقيع:
7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

حكومة  بين  تفاهم  مذكرة 
باكستان  وحكومة  المملكة 
في  االستثمار  فرص  لدراسة 
والبتروكيماويات  التكرير  قطاعي 
في  للتكرير  مصفاة  وإنشاء 
باكستان بأكثر من 37 مليار ريال. 

مذكرة تفاهم إطارية بين الصندوق 
والحكومة  للتنمية  السعودي 
مشاريع  لتمويل  الباكستانية 
في  الكهربائية  للطاقة  توليد 

باكستان بـأكثر من مليار ريال.

الهيئة  بين  فني  تعاون  برنامج 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
الباكستانية  والهيئة  والجودة 

للمواصفات وضبط الجودة.

اتفاقية تعاون في مجال الرياضة.

حكومة  بين  تفاهم  مذكرة 
باكستان في  المملكة وحكومة 
المعدنية في  الثروة  مجال قطاع 
باكستان بأكثر من 22 مليار ريال.،

حكومتي  بين  تفاهم  مذكرة 
البلدين في مجال تطوير مشروعات 
باكستان  في  المتجددة  للطاقة 

بأكثر من سبعة مليارات ريال.

توقيع اتفاقية تمويل توفير كميات 
من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى 
الصندوق السعودي  بين  باكستان 
الباكستانية  والحكومة  للتنمية 
وتجدد  شهريا  ريال  مليار  بقيمة 

سنويا لمدة ثالث سنوات.

جولة ولي العهد في باكستان  

رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو ولي العهد في جولته لباكستان

إيجابيات  اآلسيوية،  العهد  ولي  الملكي  السمو  جولة 
على مجمل االقتصاد السعودي واآلسيوي

في إطار الجولة اآلسيوية لسمو 
بن  محمد  األمير  العهد  ولي 
باكستان  في  بدأت  التي  سلمان 
بالصين  وختاًما  بالهند  مروًرا 
العالقات  تعزيز  إلى  الهادفة 
الشقيقة  والدول  المملكة  بين 

كافة،  المجاالت  في  والصديقة 
المقدمة  للدعوات  واستجابة 
التقى سموه  حيث  العهد،  لولي 
خاللها قادة هذه الدول وعدًدا من 
العالقات  لبحث  فيها  المسؤولين 
القضايا  ومناقشة  الثنائية 

وقد  المشترك.  االهتمام  ذات 
العهد  ولي  سمو  زيارات  أسفرت 
من  العديد  توقيع  الدول  لتلك 
التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات 
والتعاون  االستثمار  ومشروعات 
من  الزيارات  عن  صدر  وما  الثنائي، 

متانة  عن  عبرت  مشتركة  بيانات 
بها  الدفع  على  والحرص  العالقات 
السريع،  واالزدهار  التقدم  إلى 
والتنسيق المشترك بين المملكة 
والصين  والهند  وباكستان 

الشعبية في جميع المجاالت.

يوقع  الطاقة  وزير  معالي    
لمشاريع  تفاهم  مذكرات 
الطاقة  في  مشتركة 
والبتروكيماويات  المتجددة 
الجانب  مع  والتعدين 

الباكستاني .
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توقيع:
7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

توقيع:
6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات

الطاقة والصناعة والبتروكيميائيات

إلنتاج  تعاون  اتفاقية 
الفحم  من  البتروكيميائيات  
النفطي في المملكة بأكثر من 5 

مليارات دوالر

الطاقة  وزارة  بين  تفاهم  مذكرة 
والصناعة والثروة المعدنية ووزارة 
المعلومات مع  االتصاالت وتقنية 
بحجم  الصينية  هواوي  شركة 
استثمار قدره 600 مليون دوالر. 

إنشاء  فرص  لبحث  تعاون  اتفاقية 
البيوتاين  مادة  لصناعة  مجمع 
داويول ومشتقاته ومواد الصناعة 

الدوائية في المملكة

مصنع  إلنشاء  تفاهم  مذكرة 
للسيراميك عالي الجودة في ينبع 
 200 تبلغ  بقيمة  الشمال  ووعد 

مليون دوالر.

بين  ملزمة  غير  تفاهم  مذكرة 
وشركة  الصناعية  التجمعات 
صناعة  مجال  في   GELNMARK
أدوية  صناعة  لتوطين  األدوية، 
الجهاز التنفسي بقيمة تتراوح بين 

30 – 50 مليون ريال. 

مشروع  إلنشاء  تعاون  اتفاقية 
شركة بان آسيا " المرحلة الثانية" 
لزيادة إنتاج المرحلة األولى من مادة 
ايثلين  والبولي  الثيريثاليك  حمض 
ثيريثاليت في المملكة بقيمة مليار 

ونصف المليار ريال سعودي

التجمعات  بين  تفاهم  مذكرة 
الصناعية وشركة الشرق األوسط 
تريفترون  وشركة  الصحية  للرعاية 
توطين  إلى  تهدف  التي  الهندية 

صناعة المستلزمات الطبية.

الهيئة  بين  تعاون  اتفاقية 
الصناعية  للمدن  السعودية 
الستقطاب  التقنية  ومناطق 
بقيمة  "مدن"  التحويلية  الصناعات 

مليار دوالر.

جولة ولي العهد في الهند  

جولة ولي العهد في الصين  

  معالي وزير الطاقة خالد الفالح:
“إن الصين هي الشريك التجاري األكبر للمملكة، وإن التجارة الثنائية 
قوية ومزدهرة مع انفتاح األسواق الصينية، والمملكة لديها حصتها 

في تلك األسواق”

نائب رئيس المجلس االستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية 
السيد خي لي فونغ في استقبال سمو ولي العهد

استقبال فخامة رئيس جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي 
لسمو ولي العهد 

توقيع وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة 
المالية الهندية الستثمار المملكة 
لالستثمار  الوطني  الصندوق  في 
للنهوض  الهندية  التحتية  والبنية 

بالمشاريع التحتية بين البلدين.

والصناعة  الطاقة  وزارة  توقيع 
اتفاقية  المعدنية  والثروة 
لالنضمام للتحالف الدولي للطاقة 
لالستفادة   )ISA( الشمسية 

المثلى من الطاقة الشمسية.
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صاحب  وتشريف  رعاية  تحت 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
سلمان بن عبد العزيز -ولي العهد 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الدفاع - حفظه الله - انطلقت يوم 
2019م  يناير   28 الموافق  االثنين 
بالرياض،  كارلتون"  "ريتز  بفندق 
الصناعة  تطوير  "برنامج  أعمال 
اللوجستية"  والخدمات  الوطنية 

تحت رعاية وتشريف
السمو الملكي ولي العهد

الوطنية  الصناعة  تطوير  برنامج  إطالق 
والخدمات اللوجستية

المملكة  تحويل  يستهدف  الذي 
ومنصة  رائدة  صناعية  قوة  إلى 
لوجستية عالمية، والذي يعد أحد 
عشر  الثالثة  البرامج  أكبر  و  أهم 
التي   2030 المملكة  رؤية  في 
واالستدامة  التنمية  على  تعمل 
أربعة  بين  ويربط  االقتصادية، 
)الطاقة،  استراتيجية  قطاعات 
الخدمات  التعدين،  الصناعة، 

صاحب  الحفل  حضر  اللوجستية(. 
بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو 
منطقة  أمير   - العزيز  عبد  بن  بندر 
األمير  السمو  وصاحب   ،- الرياض 
الدكتور تركي بن سعود بن محمد 
الملكي-،  بالديوان  -المستشار 
بن  سعود  األمير  السمو  وصاحب 
السمو  وصاحب  جلوي  بن  تركي 
مشعل  بن  فهد  األمير  الملكي 
وصاحب  العزيز،  عبد  بن  سعود  بن 
الله  عبد  األمير  الملكي  السمو 
بن بندر بن عبد العزيز - وزير الحرس 
األمير  السمو  وصاحب  الوطني-، 
تركي بن فيصل بن ثنيان، وأصحاب 
وكبار  والمعالي  األمراء  السمو 
األعمال  ورجال  المسؤولين 
والمستثمرين في عدٍد من الدول.

ويركز البرنامج على تعزيز قطاعاته 
السياسات  تطوير  خالل  من 
المالي،  الدعم  وتوفير  واللوائح، 
واستكمال البنية التحتية، وتوفير 
الصناعية،  األراضي  وتخصيص 
االقتصادية  المناطق  وإطالق 

القدرات  وبناء  والرقمنة،  الخاصة، 
البحوث  وتبني  ودعم  البشرية، 
الجيل  على  التركيز  مع  واالبتكار، 
يتضمن  الذي  الصناعة،  من  الرابع 
التطبيقات  من  واسعة  مجموعة 
التقنية الروبوتية المتقدمة، التي 
 من خالل زيادة 

ً
 تنافسية

ً
فر ميزة

ّ
تو

التكاليف،  وتخفيض  اإلنتاجية، 
وزيادة مستوى السالمة.

تدشين  حفل  خالل  تم  وقد 
اتفاقية   37 توقيع  البرنامج، 
 29 عن  واإلعالن  تفاهم،  ومذكرة 
أخرى،  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية 
تلك  أهم  ومن  ا، 

ً
الحق ستوقع 

عمالقي  بين  تم  ما  االتفاقيات 
"أرامكو  والبتروكيميائيات  النفط 
مدينة  في  وسابك"  السعودية 
ينبع الصناعية بشأن "تحويل النفط 
الفكرة  لتحويل  كيماويات"،  إلى 

إلى واقع ملموس.
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غير  وبشكل  أنه  بالذكر  وجديٌر 
أكثر من 30 جهة  مسبوق تعمل 
في  تكاملي،  بشكل  حكومية 
إطار هذا البرنامج، لتنفيذ أكثر من 
مبادرة،   130 منها  مبادرة،   300
مليار   60 تبلغ  إجمالية  بقيمة 
ريال، كمرحلة أولى، تتمحور هذه 
األنظمة  تعديل  حول  المبادرات 
القطاعات  وتحفيز  واللوائح، 
عن   

ً
فضال التقليدية،  الصناعية 

وملموسة  سريعة  نتائج  تحقيق 
خالل 90 يوًما.

النقل  وزير  لمعالي  كلمة  وفي 
الدكتور نبيل العامودي خالل حفل 
“البرنامج  أن  فيها  أكد  االفتتاح 
أجهزة  قدرات  تكامل  إلى  يهدف 
جانب  إلى  المملكة،  في  الدولة 
االستثمارات  وتشجيع  جذب 
المحلية والعالمية من خالل أربعة 
الطاقة،  هي:  رئيسة  قطاعات 
والخدمات  والتعدين،  والصناعة، 
المملكة  لتكون  اللوجستية، 
رائدة ومنصة عالمية  قوة صناعية 
للخدمات اللوجستية”، مشيًرا إلى 
أن القطاع الحكومي هو الُمَمكن 
حيث  البرنامج،  هذا  خلف  الرئيس 
من  العديد  جهود  فيه  تتكامل 

القطاعات. 
 من جانبه قال وزير الطاقة والصناعة 
المهندس  المعدنية  والثروة 
للتوجيهات  ا 

ً
تنفيذ  “ الفالح  خالد 

خادم  سيدي  لدن  من  السامية 
الملك  الشريفين  الحرمين 
 ، سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
األمير  األمين  ولي عهده  وسمو 
 - عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
قطاعات  بتطوير   ،- الله  حفظهما 
والخدمات  والتعدين  الصناعة 
عملنا طيلة  والطاقة،  اللوجستية 
طط، 

ُ
الخ بوضع  الماضية،  الفترة 

واستقطاب  المبادرات،  وإعداد 
المبادرات  وترجمة  المستثمرين، 
تنموية  مشروعات  إلى  واألفكار 
 عن إعداد وإطالق 

ً
مستدامة، فضال

لدعم  والممكنات  زات 
ّ

المحف
وتشجيع القطاع الخاص؛ الشريك 
وفي  التنمية،  في  االستراتيجي 

هذا البرنامج”.
الذي  الصحفي  المؤتمر  وفي 
البرنامج  أعمال  على هامش  ُعقد 
 ، 2019م  يناير   27 األحد  يوم 

حرصنا  “لقد  الفالح:  الوزير  قال 
ا 

ً
عروض الملتقى  هذا  يشمل  أن 

وقطاعاته  البرنامج،  عن   
ً

مفصلة
والفرص  ومبادراته،  الرئيسة، 
كل  في  المتاحة  االستثمارية 
شركائنا،  على  عرضنا  فقد  قطاع، 
فرصة   65 الخاص،  القطاع  من 
عوائد  وذات  متميزة،  استثمارية 
مليار   70 قيمتها  تفوق  مجزية، 
قطاعات  تشمل  وهي  ريال، 
 ،

ً
رفة

ُ
البرنامج األربعة، وأعددنا 20 غ

الصفقات”،  رف 
ُ
“غ أسميناها 

بين  المباشرة  اللقاءات  لعقد 
االستثمارية،  بالفرص  المعنيين 
الخاص،  القطاع  مؤسسات  وبين 
وعرضنا  االستثمار،  في  الراغبة 
الجهود  المستثمرين  على 
البنية  الستكمال  نبذلها  التي 
واإلنشائية  التنظيمية  التحتية؛ 
وجميع  للبرنامج،  واإلسنادية 
التي  والمحفزات  نات 

ِّ
الُممك

كثيًرا  وحللنا  البرنامج،  ُيقدمها 
بالهم  تشغل  التي  القضايا  من 
واإلجراءات  باألنظمة  يتعلق  فيما 
تبقى  ما  بأن  علًما  والتسهيالت، 
الحل،  إلى  طريقه  في  هو  منها 

بإذن الله “
أرامكو  رئيس  أكد  جهته  من 

إدارييها  وكبير  السعودية 
أن  الناصر:  أمين  التنفيذيين، 
ستكون  السعودية  أرامكو 
قطاع  في  تمّيزها  خالل  من 
والتصنيع  والكيميائيات  الطاقة 
رئيسة  دعامة  البشرية،  والموارد 
ستستفيد  أنها  كما  للبرنامج، 
ر البنى التحتية والخدمات 

ّ
من تطو

بيئة  وتحسين  اللوجستية، 
بما  المملكة  في  االستثمار 
التجاري، ومكاسبها  نجاحها  يعزز 
الصناعية  وقوتها  االقتصادية، 

على المدى البعيد.

خالد  الطاقة  وزير  معالي    
الفالح:

“عملنا طيلة الفترة الماضية، 
بوضــــــــع وإعــــــداد المبـادرات، 
واسـتـقـطـــاب المستـثـمـرين، 
وترجمــة الـمـبــادرات واألفكـار 
عـن  تنمويــة  مشروعات  إلى 
الـمـحـفــزات  وإطـــالق  إعـــداد 
وتشجيـع  لدعـم  والممكنـات 

القطاع الخاص”

معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي

 معالي وزير الطاقة المهندس خالد الفالح في كلمة افتتاح حفل البرنامج
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5 33

التمكين المالي البنية التحتية
والخدمات اللوجستية

الثورة الصناعية الرابعة
والبحث والتطوير وا�بتكار

تأهيل وتطوير
القدرات البشرية

ا��ت والمعدات وقطع 
الغيار

الحوكمة وتطوير
ا�نظمة والتوعية

محƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاور
االتƠفƠƠƠƠاقƠƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠات

توطين الصناعات 
العسكرية

218

الصناعات الكيميائية 
والتحويلية

تم خالل حفل تدشين البرنامج
توقيــــــع 

37
اإلعالن عن  

29

أهـمـهــــا

تحويل النفط إلى كيماويات في مدينة ينبع الصناعية

ااتفاقية ومذكرة تفاهم
ً

اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع الحق

205 مليار ريال
القيمة اإلجمالية لالتفاقيات

ومذكرات التفاهم

منها 165 مليار ريال
في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية

والخدمات اللوجستية

اقتصاد مزدهر

6



نات حكومية معتمدة 
ّ
وعود ومحفزات وُمَمك

التزمت بها الحكومة في إطار برنامج تطوير 

الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

اعتماد مبلغ 45 مليار ريال لتحفيز وتوطين صناعة السيارات  
إطالق برنامج دعم صناعي لرفع اإلنتاجية وتحسين التنافسية   

للمصانع المحلية 
اعتماد 3 مليارات ريال لدعم االستكشاف في قطاع التعدين-   
تحديث نظام االستثمار التعديني خالل هذا العام، والمتضمن   

تسهيل اإلجراءات وتقليل مدة إصدار الرخص
إطالق برنامج شامل لتسريع تبني الثورة الصناعية الرابعة      

برأسمال قدره 5.3 مليار ريال
إطالق 5 مناطق اقتصادية خاصة في 2019م  

زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليارات ريال،   
وتوسيع نطاق عمله لدعم جميع قطاعات البرنامج.

إطالق برنامج تمويل الصادرات الفوري بصفته جزء من أعمال بنك   
التصدير واالستيراد برأسمال 30 مليار ريال.

إطالق حزم تحفيزية للمستثمرين تستهدف المصنعين المحليين   
والدوليين إلقامة صناعات تحويلية متخصصة ومتطورة في 

المجمعات الصناعية بالمملكة بما فيها التعدينية والدوائية 
والكيميائية، واعتماد 3 مليارات ريال للبنية التحتية.

إطالق منصة إلكترونية موحدة “صناعي” لتسهيل اإلجراءات   
الحكومية للمستثمرين الصناعيين، وإطالق مركز المعلومات 

الصناعية لتوفير معلومات متكاملة.
توفير كميات إضافية من الغاز الجاف بمقدار 3.1 بليون قدم   

مكعب باليوم بزيادة 70 % عن الكمية الحالية، وكميات إضافية 
من غاز اإليثان بمقدار 350 مليون قدم مكعب يومًيا، لدعم 

الصناعة.

جلسات حوارية:
والجهات  القطاعات  قادة  مع 
الخاص  القطاع  وقادة  الممكنة، 

وقطاع األعمال.

 معالي وزير الطاقة المهندس 
خالد الفالح:

“يدشن منصة “تعدين” لتسهيل 
الرخص  وتجديد  إصدار  إجراءات 
التعدينية ويطلق النسخة التجريبية 
الجيولوجية  البيانات  لقاعدة 
الوطنية لخدمة المستثمرين في 

المجاالت التعدينية.”

د. عابد السعدون:
في  الرئيسية  الركائز  “إحدى 
برنامج الصناعة الوطنية والخدمات 
وظيفية  فرص   

ُ
خلق اللوجستية 

عظمى للجيل القادم”.

عبدالله  المهندس  معالي 
السعدان:

من  ولنتمكن  كبيرة،  “أهدافنا 
نصحح  أن  علينا  يجب  تحقيقها، 
في  المخاوف  إلزالة  المفاهيم 

أذهان المستثمرين”.

معالي األستاذ أحمد الحقباني:
التحديات  من  الكثير  “هنالك 
بكثير،  أكبر  الفرص  لكن  بالشك، 
ليس  المستحيل  على  ورهاننا 

على الممكن”.

معالي الدكتور غسان الشبل:
وعقد  التقنية،  ”استقطاب 
المؤسسات  مع  شراكات 
وتهيئة  األجنبية،  والمنشآت 
أهم  لذلك؛  المناسب  المناخ 

عوامل نجاح البرنامج”.

المهندس صالح السلمي:
التي  التحديات  أكبر  “من 
واجهتنا، غياُب عنصر التكامل بين 
االستراتيجيات والجهات، وكذلك 
الصناعات  قطاع  تنوع  محدودية 

الخدمية في المملكة”.

د. إبراهيم المعجل:
الثروات،  على  ليس  “الرهان 
نراهن  نحن  القدرات،  على  بل 
ولذلك  الشبابية،  القدرات  على 
جامعة  مع  اتفاقية  بعقد  قمنا 
تطوير  سبيل  في  ستانفورد 

وتأهيل الكوادر البشرية”.

جلسات حوارية 
البرنامج  فعاليات  ضمن  ُعقدت 
تلك  أولى  حوارية،  جلسات  ثالث 
إستراتيجيات   “ بعنوان  الجلسات 
شارك   ، األساسية”  القطاعات 
وزير  نائب  معالي  من  كل  فيها 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
المهندس  الصناعية  للشؤون 
ومعالي  العبدالكريم،  عبدالعزيز 
نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة 
التعدين،  لشؤون  المعدنية 
ونائب  المديفر،  خالد  المهندس 
مدينة  في  األبحاث  مركز  رئيس 
والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  الملك 
ومعالي  الفارس  أنس  الدكتور 
هيئة  رئيس  الرميح  رميح  الدكتور 

النقل العام ممثل وزير النقل
الثانية  الحوارية  الجلسة  وكانت 
التي  التحديات   “ بعنوان  أخرى 
تواجه األجهزة الحكومية والقطاع 
معالي  فيها  شارك  الخاص” 
السعدان،  الله  عبد  المهندس 
للجبيل  الملكية  الهيئة  رئيس 

غسان  الدكتور  ومعالي  وينبع، 
هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الشبل، 
والمشتريات  المحلي  المحتوى 
ومعالي  السعودية،  الحكومية 
الحقباني،  أحمد  األستاذ 
للجمارك  العامة  الهيئة  محافظ 
المهندس  وسعادة  السعودية، 
هيئة  عام  أمين  السلمي،  صالح 
السعودية  الصادرات  تنمية 
إبراهيم  الدكتور  وسعادة 
المعجل، مدير عام صندوق التنمية 

الصناعية السعودي.
األخيرة  الحوارية  الجلسة  أما 
الخاص  القطاع  مدراء  مع  فكانت 
فيها  شارك  والدولي،  المحلي 
الرئيس  شوردرت  جورجس 
د.اندرياس  و  للمراعي،  التنفيذي 
شوير الرئيس التنفيذي للصناعات 
ماكلفني  جيم  و  العسكرية، 
الرئيس اإلقليمي لداو، و عبدالله 
للزامل  التنفيذي  الرئيس  الزامل 
المدير  العبيداء  وياسر  للصناعة، 

التنفيذي لفارما السعودية.

جانب من الجلسة الحوارية “استراتيجيات القطاعات االساسية”
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#فوق هام السحب يحلق في الفضاء بتوقيع من سمو ولي العهد

لالتصاالت  سعودي  قمر  أول  إطالق 
)SGS1( بأيٍد سعودية 100 %

طموحنا عنان السماء

أعلنت المملكة العربية السعودية 
عبد  الملك  مدينة  في  ممثلة 
العزيز للعلوم والتقنية، عن إطالق 

القمر السعودي األول لالتصاالت
غويانا  مركز  من  بنجاح   ،)SGS-1(
متن  على  للفضاء  الفرنسي 
وقع  الذي   ،”5 “أريان  الصاروخ 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  محمد 
مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي 
الله  حفظه   – الدفاع  وزير  الوزراء 
بعبارة  له  األخيرة  القطعة  على   ،-
“فوق هام السحب”. في 6 فبراير 

2019م 

الرئيس  نائب  أشاد  جانبه  من 
لوكهيد  لشركة  التنفيذي 
إدواردز،  ريتشارد  الدولية،  مارتن 
التي  االستراتيجية  بالعالقات 
العربية  بالمملكة  الشركة  تربط 
نجاح  يأتي  وقال:  السعودية، 
إطالق هذا القمر الصناعي كخطوة 
مدينة  مع  عالقاتنا  في  مهمة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
السعودية،  العربية  والمملكة 
وهي عالقات قائمة على االبتكار 
والعلوم والتقنية وتنمية الموارد 

البشرية”.
السعودي  القمر  وتضمن 
تطويره  جرى  الذي  لالتصاالت 
لوكهيد  شركة  مع  بالتعاون 
من  عدد  تأهيل   ، مارتن 
وفق  السعوديين  المهندسين 
الشركة  تعتمدها  التي  المعايير 

 معالي وزير الطاقة
يعد  الوطني  اإلنجاز  هذا  )إن 
الذي  الكبير  للدعم  ا 

ً
نتاج

البحث  قطاع  به  يحظى 
المملكة،  في  والتطوير 
ا 

ً
تحقيق إطالقه  ويأتي 

التي   2030 المملكة  لرؤية 
التقنيات  توطين  إلى  تهدف 
وزيادة  االستراتيجية، 
وتمكين  المحلي،  المحتوى 
للعمل  السعودي  الشباب 
المتقدمة في  التقنيات  على 
األقمار  وتصنيع  تطوير  مجال 

الصناعية(

مراحل  جميع  في  لمنسوبيها 
نقل  بهدف  واالختبار،  التصنيع 
خبرات التصنيع واالختبارات الخاصة 
بتقنيات األقمار الصناعية الضخمة 
الفضائية  لالتصاالت  والمخصصة 

في المدار الثابت.
لالتصاالت  السعودي  القمر  ويعد 
لالتصاالت  قمر  أول   )SGS1(
للمملكة،  مملوك  الفضائية 
متعددة  تطبيقات  ويقدم 
العريض  النطاق  اتصاالت  تشمل 
وتوفير  اآلمنة  واالتصاالت 
النائية  شبه  للمناطق  االتصاالت 
والمناطق المنكوبة “ال قدر الله”، 
سيتم  الذي  القمر  هذا  ويدعم 
خالل  من  به  والتحكم  تشغيله 
محطات أرضية في المملكة البنية 

التحتية لقطاع االتصاالت.

وطـن طـمــوح
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:SGS1 مواصفات القمر السعودي لالتصاالت
الذي سيتم إدارته وتشغيله والتحكم به عبر كوادر وطنية، على:

 يدعم البنية التحتية لقطاع االتصاالت 
ويعزز الشبكة للمناطق شبه النائية 

والمنكوبة 

يغطي االحتياج التجاري لمناطق الشرق 
سيا 

َ
األوسط وأفريقيا وأوروبا من ا

الوسطى، ويعزز قدرات وإمكانات هذه 
الدول في مجال االتصاالت.

ا
ً

موقعه المداري 39 درجة شرق

يعادل حجمه بامتداد خالياه الشمسية 
مساحة ملعب كرة قدم

وزنه لحظة اإلطالق 6.5 طن

:SGS1 مميزات القمر السعودي لالتصاالت

يقدم خدمات االتصاالت الفضائية 
)Ka-band(المتقدمة عبر النطاق العريض

يؤسس شبكة اتصاالت عالية السرعة 
 )Ka-band(  بنطاق

منة 
َ
يقدم خدمات متطورة لالتصاالت اال
للجهات الحكومية في المملكة

سعة رقمية عالية  تتعدى 34 غيغا بت 
في الثانية

يستخدم أنظمة دفع هجينة )كهربائية، 
كيميائية( لزيادة العمر االفتراضي للقمر 

إلى أكثر من 20 سنة

خالياه الشمسية عالية الكفاءة تولد 
طاقة عالية بمقدار 20 كيلو واط

يطور الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص 
عمل في صناعة الفضاء
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المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزير  معالي 
ن سفينة األبحاث العلمية “ناجل” المخصصة 

ّ
يدش

لخدمة البحث العلمي بالخليج العربي والبحر األحمر

ن معالي وزير الطاقة والصناعة 
ّ

دش
المهندس خالد  المعدنية  والثروة 
الماضي،  يناير  شهر  في  الفالح 
“ناجل”  العلمية  األبحاث  سفينة 
العلمي  البحث  لخدمة  المخصصة 
العربي والبحر األحمر، في  بالخليج 
المخزون  ودراسة  البحار  علوم 
المناخية  والتغيرات  السمكي 
المختلفة،  البحرية  البيئات  في 
التجاري.  الجبيل  ميناء  في  وذلك 
ا 

ً
أيض يرأس  -الذي  الفالح  وقال 

عبد  الملك  مدينة  إدارة  مجلس 

إن  والتقنية-  للعلوم  العزيز 
األنشطة  لدعم  تهدف  السفينة 
بها  تقوم  التي  العلمية  البحثية 
للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة 
المملكة،  بحار  في  والتقنية 
السعودية  الجامعات  وتمكين 
والعالمية  الوطنية  والشركات 
طوال  البحرية  البحوث  إجراء  من 
ا عن مكتشفات علمية 

ً
العام، بحث

وعملية، إضافة إلى خدمة الجهات 
األسماك،  مصائد  في  العاملة 
السمكية،  األرصدة  وتقييم 

ومراقبة  استثمارها،  وترشيد 
والتعرف  البحرية،  البيئية  األنظمة 
البحرية.  األحياء  مكونات  على 
وأفاد الفالح أن المدينة تطمح إلى 
تهيئة قدرات وكفاءات وطنية في 
تسعى  كما  البحار،  علوم  مجال 
األحيائي  التنوع  على  للحفاظ 
المملكة  به  تتميز  الذي  البحري 
الرابعة  المرتبة  احتاللها  خالل  من 

عالمًيا.
تتسع  األبحاث  سفينة  أن  يذكر 
إلى  إضافة  علمًيا،  ا 

ً
باحث  14 لـ 

لهم  تتوفر  الفني،  طاقمها 
والمختبرات  العلمية  األجهزة 
في  كافة  األساسية  والمرافق 
خمسة طوابق، تشمل المعملين 
تجهيز  ومنطقة  والرطب،  الجاف 
من  والعديد  وبرمجتها،  المعدات 
بالرصد  المختصة  العلمية  األجهزة 
وجمع  األمواج،  ورصد  الجوي، 
خاًصا  ا 

ً
وجهاز الجوفية،  العينات 

بما  البحر،  قاع  وتصوير  بمسح 
يضمن للباحثين إجراء بحوثهم بكل 

يسر وسهولة.

يبلغ طولها 43 متًرا

تتكون من خمسة طوابق

على  بالقدرة  تمتاز 
لمدة  البحر  في  المكوث 

30 يوًما

ا علمًيا
ً
تتسع لـ 14 باحث

مختبرات  على  تحتوي 
علمية وأجهزة متخصصة 
ورصد  الجوي،  بالرصد 
العينات  وجمع  األمواج، 

الجوفية

•

•

•

•

•

تهدف السفينة إلى:
تقوم  التي  العلمية  البحثية  األنشطة  دعم   
بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

الوطنية  والشركات  الجامعات  تمكين   
والعالمية من إجراء البحوث البحرية للبحث عن 

المكتشفات. 
تقييم األرصدة السمكية وترشيد استثمارها.   
مراقبة األنظمة البيئية البحرية والتعرف على   

مكونات األحياء البحرية.

خالد  الطاقة  وزير  معالي   
الفالح: 

لدعم  تهدف  السفينة  إن 
العلمية  البحثية  األنشطة 
الملك  بها مدينة  تقوم  التي 
والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد 

في بحار المملكة

مواصفات السفينة:

وطـن طـمــوح
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للمدن  السعودية  الهيئة  حصدت 
“مدن”  التقنية  ومناطق  الصناعية 
العزيز  عبد  الملك  جائزة  على 
للجودة في دورتها الرابعة 2018م 
في  الحكومية  الهيئات  فئة  عن 
تسلمتها  البرونزي،  المستوى 
من صاحب السمو الملكي األمير 
-أمير  العزيز،  بن عبد  بندر  بن  فيصل 
الذي  الحفل  الرياض- خالل  منطقة 
نظمته األمانة العامة للجائزة يوم 
الثالثاء 8 يناير 2019م برعاية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
–أيده  سعود  آل  العزيز  عبد  بن 
الله. ومنذ تأسيسها عام 2001، 
األراضي  بتطوير  “مدن”  تضطلع 
الخدمات  متكاملة  الصناعية 
العالمية،  المعايير  أعلى  وفق 
مدينة   35 على  اليوم  وتشرف 
التطوير  وتحت  قائمة  صناعية 
المملكة  مناطق  مختلف  في 
المدن  على  إشرافها  إلى  إضافة 
تجاوزت  وقد  الخاصة،  الصناعية 
 194,6 المطورة  الصناعية  األراضي 
مليون م² حتى اآلن، وتضم المدن 
 
ً
مصنعا  3,474 القائمة  الصناعية 

.
ً
منِتجا

جائزة  أعلنت  ذاته،  السياق  وفي 
“معمل  فوز  العزيز  عبد  الملك 
الغاز  لتجزئة  السعودية  أرامكو 
ومعامل  ينبع  في  الطبيعي” 
قطاع  عن  بقيق،  في  الشركة 
وجاء  الكبرى.  اإلنتاج  شركات 
جائزة  على  المعمل  حصول 
2018م  لعام  الذهبي  المستوى 
نظير جهود الموظفين في تطوير 
نظم تجزئة سوائل الغاز الطبيعي، 
والتطبيق  السالمة،  وأنظمة 
الشركة  إلستراتيجية  الشامل 
في التمّيز التشغيلي، حيث حقق 

تفوز  المنظومة  جهات  من  ثالث 
للجودة  العزيز  عبد  الملك  بجائزة 

لعام 2018م

هذا  في  األعلى  النتيجة  المعمل 
أرامكو  مستوى  على  المجال 

السعودية.
في  المنظومة  جهات  وتتوالى 
حيث  للجوائز  وحصدها  تميزها 
الصناعية  التنمية  صندوق  فاز 
الجهات  فرع  بجائزة  السعودي 
للمستوى  للوزارات  التابعة 
الصندوق  تحقيق  وُيعد  البرونزي 
أهم  من  الجائزة  لهذه  الصناعي 
قيادات  تبني  على  المؤشرات 
ألسس  الصناعي  الصندوق 
ورفع  الشاملة  الجودة  وتقنيات 
المستمر  والسعي  الكفاءة، 
عبر  الداخلية  العمليات  لتحسين 
تلبي  وخدمات  منتجات  تقديم 

تطلعات المستفيدين.
العزيز  عبد  الملك  جائزة  وتعد 
للجودة إحدى الجوائز الوطنية التي 
المؤسسي  التميز  بإبراز  عنى 

ُ
ت

في المنشآت الحكومية والخاصة 
لتعزيز  وتهدف  الربحية،  وغير 
برامج  عبر  االحترافية  الممارسات 
وتقيس  محددة،  عمل  وأدوات 
ثمانية  المنشآت في  أداء  الجائزة 
اإلدارية،  القيادة  هي:  معايير 
الموارد  االستراتيجي،  التخطيط 
البشرية، الشراكات والموارد، إدارة 
والخدمات،  والمنتجات  العمليات 
الموارد  نتائج  المستفيدين،  نتائج 
الرئيسة.  األداء  ونتائج  البشرية، 
وتهدف الجائزة إلى رفع مستوى 
في  واإلنتاجية  والكفاءة  الجودة 

مختلف القطاعات.

أمير منطقة الرياض يسلم مدن جائزة_الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الهيئات 
الحكومية في المستوى البرونزي

 أمير منطقة الرياض يسلم صندوق التنمية الصناعي جائزة_الملك عبدالعزيز 
للجودة عن فئة القطاع الحكومي فرع الجهات التابعة   للوزارات في المستوى 

البرونزي 

مدن عن فئة الهيئات 
الحكومية في المستوى 

البرونزي

“معمل أرامكو السعودية 
لتجزئة الغاز الطبيعي” 

في ينبع ومعامل الشركة 
في بقيق عن فئة قطاع 

شركات اإلنتاج الكبرى على 
المستوى الذهبي.

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي  عن فئه القطاع 

الحكومي فرع الجهات 
التابعة للوزارات للمستوى 

البرونزي
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يعقد  الرؤية  تحقيق  مكتب 
بعنوان  تدريبية  دورات  سلسلة 

“إدارة المبادرات”

لمشاهدة فيديو “ إدارة المبادرات” 
الرجاء الضغط على الرابط 

https://vro.meim.gov.sa/Arabic/News/_layouts/15/videoembedplayer.aspx?site=be7ee83625ac4c6882f7e1a292422021&web=642
8ef62c3a44372babb13b1dc823b79&folder=6268d5d42263489488944f12fdd4d6fc&img=https%3a//vro.meim.gov.sa/Arabic/News/
PublishingImages/vrotraining01/Preview%20Images/vrotraining01_mp4.png&f=1&t=0

مكتب  وسعي  جهود  ضمن 
الطاقة  لمنظومة  الرؤية  تحقيق 
لبناء  المعدنية  والثروة  والصناعة 
لمنسوبي جهات  القدرات  وتطوير 
المنظومة كافة، أقيمت سلسلة 
“إدارة  بعنوان  تدريبية  دورات 
منسوبي  استهدفت  المبادرات”، 
لتطوير  المنظومة،  جهات 
مهاراتهم في تخطيط المبادرات 
تدريبهم على  وإدارتها، من خالل 

األساسية  والعناصر  الجوانب 
للتخطيط الفاعل، وإدارة المبادرات 
وتزويد  مة، 

ّ
ومنظ سهلة  بطريقة 

المناسبة  باألدوات  المتدربين 
في  أعمق  مستوى  ومنحهم 

إدارة المبادرات.
تعريف  التدريبية  الدورة  شملت 
المتدربين وتطوير مهاراتهم في 
والمنهجيات  الممارسات  أفضل 
في دورة حياة المبادرات، ودراسة 

الجدوى وحالة العمل بما تتضمنه 
وأساسيات  ومنافع،  معالم  من 
)كراسات  العروض  طلبات  كتابة 
وإبرام  والمواصفات(  الشروط 
والمخاطر  التغيير  وإدارة  العقود، 
وإعداد  المبادرات،  إدارة  في 
وقد  التكاليف.  وإدارة  الميزانيات 
استفاد من هذه الدورات أكثر من 
100 موظف من جهات المنظومة 

كافة.
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محاور الدورة

لفهم  الالزمة  األساسية  المهارات  بناء  على  الدورة  هذه  تركز 
وظائف تخطيطية خاصة بالمهام، وتنفيذها إلدارة المبادرات، حيث 
إنها ستمكن المتدربين من التخطيط الشامل للمبادرة وإدارتها 

من خالل:

وحوكمة  وأهدافها،  وركائزها،   ،2030 المملكة  برؤية  التعريف   
الرؤية وأدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في تحقيق الرؤية.
التعريف بمفهوم المبادرات والهدف من إنشائها، والفائدة من   

تنفيذها لتحقيق أهداف الرؤية. 
التعرف على أفضل الممارسات واألساليب و األدوات المتعلقة   
والمنهجيات  المعايير  أفضل  وفق  المبادرات  إدارة  حياة  بدورة 

العالمية 
من  عدد  طريق  عن  جديدة  مبادرة  وتجهيز  إنشاء  طريقة  فهم   
اإلجراءات المطلوبة، مثل كتابة ميثاق المبادرة وتحديد نطاقها، 
وإعداد دراسة الجدوى، وحالة العمل، وتحديد جدوى االستثمار 

من تنفيذها والميزانية المطلوبة لها.
تقديم  من  المبادرات  تمويل  مستلزمات  إعداد  طريقة  فهم   
خطة المبادرة، وتقديم متطلبات مكتب تحقيق كفاءة اإلنفاق، 
وطريقة توزيع تكاليف تنفيذ المبادرة، وخطة السيولة المطلوبة.
والمخاطر  المشاكل  إدارة  و  التغيير،  إدارة طلبات  فهم كيفية   

المتعلقة بتنفيذ المبادرات.
معرفة كيفية مراقبة مخاطر المبادرة.  

وعمليات  العروض،  تقديم  طلب  كتابة  أساسيات  على  التعرف   
وإجراءات العطاءات، وإبرام العقود ضمن المبادرة أو المشروع.

التكاليف  التكاليف والعقود، وكيفية تقدير  إدارة  فهم طريقة   
المالي  األداء  ومراقبة  المصروفات  وإدارة  الميزانية،  وإعداد 

للمبادرات.

قادة ومالك المبادرات
في جهات المنظومة

مديرو المشاريع ضمن 
مبادرات جهات المنظومة

منسوبو مكاتب إنجاز المبادرات
في جهات المنظومة

المستهدفون
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تسير 29% من مبادرات المنظومة على المسار المخطط له بينما 44 % من مؤشرات ا�داء حققت مستهدفاتهاملخص أداء مبادرات ومؤشرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في نهاية الربع الرابع لعام 2018
بشكل كامل

حالة المبادرات (الربع الرابع لعام 2018م)حالة المبادرات (الربع الرابع لعام 2018م)

على المسار
ا) 

ً
(انحراف أقل من 5 % عن الجدول الزمني المحدد مسبق

حالة مؤشرات ا�داء (لعام 2018م)حالة مؤشرات ا�داء (الربع الرابع لعام 2018م)

من إجمالي مبادرات المنظومةتمثــــــل
�تم قياسها

144
58 %مبـــــــــادرة

من إجمالي مبادرات 

المنظومة على 

المسار

% 29

لم يتم البدء       

في قياسها

% 42
من المبادرات التي تم قياسهاتمثــــــل

تسير على المسار 

 72
50 %مبـــــــــادرة

من المبادرات التي تم قياسهاتمثــــــل
تم التحقق منها بشكل كامل 

 84
58 %مبـــــــــادرة

من إجمالي مؤشرات المنظومةتمثــــــل
�تم قياسها

37
67 %مؤشر أداء رئيس 

من المؤشرات التي يتم قياسهاتمثــــــل
تم تحقيق مستهدفاتها 

 24
65 %مؤشر أداء رئيس 

من المؤشرات التي يتم قياسهاتمثــــــل
تم توثيقها بشكل كامل

 31
83 %مؤشر أداء رئيس 

72

105

34

38

249 مبـادرة
متأخرة عن المسار

ا) 
ً

(انحراف من 5 % إلى 15 % عن الجدول الزمني المحدد مسبق

ا عن المسار
ً
متأخرة جد

ا) 
ً

(انحراف أكثر من 15 % عن الجدول الزمني المحدد مسبق
لم يتم البدء في قياس المبادرة أو لم يتم توفر بياناتها

من مبادرات 

المنظومة تم 

التحقق منها

بشكل كامل 

% 34
84

165

التوثيقالتقييــــم

على المسار
(انحراف أقل من 1 % في نسبة ا¥نجاز الفعلي مقارنة بالقيم المستهدفة) 

من إجمالي مؤشرات 

المنظومة حققت 

مستهدفاتها 

بشكل كامل

% 44

لم يتم البدء       

في قياسها

% 33
24

18

4
9

ا
ً
55 مؤشر

متأخرة عن المسار
(انحراف من 1 % إلى 15 % في نسبة ا¥نجاز الفعلي مقارنة بالقيم المستهدفة) 

ا عن المسار
ً
متأخرة جد

(انحراف أكثر من 15 % في نسبة ا¥نجاز الفعلي مقارنة بالقيم 
المستهدفة) 

لم يتم البدء في قياس المؤشر بعد أو لم يتم توفر بياناتها

من مؤشرات 

المنظومة التي تم 

تقديمها توثقت 

بشكل كامل 

% 56
3124

التوثيقالتقييــــم
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3124

التوثيقالتقييــــم
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نشرة “رؤية” تلتقي معالي نائب وزير الطاقة 

والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين  

المهندس خالد بن صالح المديفر 

 
ً
 جذريا

ً
يشهد قطاع التعدين تحوال

منتصف  في  هيكلته  إعادة  بعد 
العديد  تنفيذ  عبر  2018م  العام 
من المبادرات التي تشمل تحديث 
نظام االستثمار التعديني ورقمنة 
وتسهيل  به  المرتبطة  الخدمات 

إجراءاته.

نشرة “رؤية” تلتقي مع المهندس 
القرار  صدر  الذي  المديفر  خالد 
 لوزير الطاقة 

ً
الملكي بتعيينه نائبا

المعدنية  والثروة  والصناعة 

 المهندس 
خالد بن صالح المديفر

والصناعة  الطاقة  وزير  نائب   
لشؤون   - المعدنية  والثروة 
الرئيس  منصب  شغل  التعدين. 
التنفيذين  المديرين  وكبير 
العربية  التعدين  لشركة 
عام  منذ  “معادن”  السعودية 
قاد  2018م،  عام  حتى  2011م 
إحدى  لتصبح  الشركة  فيها 
 
ً
نموا التعدين  شركات  أسرع 
أفضل  قائمة  العالم وفي  في 

عشر شركات تعدين عالمية.
في   

ً
عاما  30 تتجاوز  خبرة   

في   
ً
عاما  23 منها  الصناعة 

في  تقلد  التعدين،  صناعة 
أغلبها مناصب قيادية.

مدير  منصب  معاليه  شغل   
القصيم  إسمنت  شركة  عام 
منذ عام 1993م حتى 2006م. 
عام  ومدير  الرئيس  ونائب 
من  شرق  شركة  في  المالية 

1986م حتى 1993م.
 شغل معاليه عضوية العديد 

من مجالس اإلدارات، وذلك في 
و  القصيم”  “إسمنت  شركة 
للخطوط  السعودية  “الشركة 
الخليج”  و”بنك  الحديدية” 
األسمدة  “منظمة  وعضوية 
األعمال  “مجلس  و  العالمية” 
األمريكي”  السعودي 
المجالس  من  للعديد  إضافة 

والمنظمات..
منصب  يشغل   ،

ً
حاليا  

الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
الجماعي،  للنقل  السعودية 
شركة  إدارة  مجلس  وعضو 
السعودية  العربية  التعدين 

“معادن”.
 يحمل معاليه درجة الماجستير 
ودرجة  األعمال،  إدارة  في 
الهندسة  في  البكالوريوس 
المدنية، من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن، ودبلوًما عالًيا 
في األعمال الدولية من جامعة 

أكسفورد.

لشؤون التعدين، في حوار يتناول 
ظل  في  التعدين  قطاع  مستقبل 

رؤية المملكة 2030.
لقراء  نقدمه  وبإيجاز بسيط   ،

ً
بداية

نشرة “رؤية” في عددها الخامس 
بإعطاء نبذة عن معاليكم )معالي 
نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة 
التعدين  لشؤون  المعدنية 
في  المديفر(  خالد  المهندس 

سطور..

معاليكم  يشرف  الذي  الدور  ما 
ضمن  التعدين  قطاع  لتطوير  عليه 

رؤية المملكة 2030؟  
أهم  أحد  التعدين  قطاع  يعد 
وسائل التنوع والتحول االقتصادي 
رؤية  وتستهدف  المملكة.  في 
زيادة مساهمة  السعودية 2030 
المحلي  الناتج  في  التعدين  قطاع 
ريال،  مليار   )97( إلى  اإلجمالي 
إلى  الوظيفية  الفرص  عدد  وزيادة 
وظيفية  فرصة  ألف   90 من  أكثر 
ويحظى  2020م،  العام  بحلول 
القطاع باهتمام بالغ من لدن خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده –

حفظهما الله. 
أن  إلى  األولية  التقديرات  تشير 
القيمة اإلجمالية للموارد المعدنية 
تريليون   1.3 تفوق  المملكة  في 
دوالر. ولتحقيق مستهدفات الرؤية، 
طورنا استراتيجية طموحة ستحول 
قطاع التعدين إلى أن يكون الركيزة 
بعد  السعودية  للصناعات  الثالثة 
والبتروكيماويات.  النفط  قطاعي 
وإطالق  إعداد  على   

ً
حاليا ونعمل 

المشروعات  من  مجموعة 
تكثيف  ذلك  في  بما  والمبادرات 
استثمار  وتسهيل  االستكشاف 
البيئة  وتحسين  الخاص  القطاع 
إجراءات  وتسهيل  التشريعية 
التراخيص. ونهدف إلى تطبيق أعلى 

وضمان  المهنية  السالمة  معايير 
على  والمحافظة  االستدامة 
الجيولوجية  البيانات  وتوفير  البيئة 
بعد  عن  اليها  الوصول  وتمكين 
لكافة  العالم  في  مكان  أي  من 
المستثمرين سواًء داخل المملكة 

أو خارجها.
الحالية  المشاريع  أهم  ما 
عليها  يعمل  التي  والمستقبلية 
الطاقة  بوزارة  التعدين  شؤون 

والصناعة والثروة المعدنية؟  
بميزانية  مبادرة   42 بإعداد  قمنا 
دوالر،  مليار   3.8 قدرها  معتمدة 
نهدف من خاللها إلى تنفيذ برنامج 
تفصيلي خالل العام 2019م  في 

ثالثة مجاالت رئيسة:
الشفافية  مستوى  رفع   :

ً
أوال

وسهولة ممارسة األعمال:
االستثمار  نظام  بتحديث  قمنا   
التعديني وتمت مراجعته مع جميع 
والمستثمرين.  المصالح  أصحاب 
وتلقينا وأخذنا في االعتبار أكثر من 
600 تعليق، وقدمنا اآلن المسودة 

النهائية للمراجعة والموافقة.
وتهدف  “تعدين”  منصة  طورنا   
إلى تسهيل إجراءات إصدار وتجديد 
واالستعالم  التعدينية  الرخص 
المتوافرة  التعدينية  المواقع  عن 
تجربة  وتحسين  المملكة،  في 
باألنظمة  وربطه  المستثمر 

وطـن طـمــوح
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اإللكترونية وذلك للتواكب مع خطة 
التحول الرقمي المستهدفة لقطاع 
التعدين. وتحتوي المنصة على 20 
حيث  للمستثمر،  إلكترونية  خدمة 
الوقت  في  خدمات  ثالث  طرح  تم 
بيانات  تسجيل  وهي:  الراهن، 
، واالستعالم 

ً
المستثمر إلكترونيا

التعدينية،  المجمعات  مواقع  عن 
البناء.  مواد  محاجر  رخص  وتجديد 
جميع  إنهاء  على   

ً
حاليا ونعمل 

الخدمات قبل نهاية العام الجاري.
لخدمات  مركز  أول  أطلقنا   
حيث  الرياض،  في  المستثمرين 
إلى  الوصول  للمستثمرين  يمكن 

جميع الخدمات والمعلومات.
ثانًيا: نعمل على ضمان استدامة 
قطاع التعدين على المدى الطويل 
من خالل تعزيز اللوائح التي تحكم 
وتنمية  والبيئة  والسالمة  الصحة 
المجتمع، من خالل زيادة المحتوى 
القيمة،  سالسل  في  المحلي 
من  السعودية  الكفاءات  وتأهيل 
الجيولوجيين، ومهندسي التعدين، 
واالستكشاف،  التنقيب  وعلماء 
ومراقبي البيئة والصحة والسالمة، 

وفنيي التعدين المتخصصين.
نمو  تمكين  على  نعمل  ا: 

ً
ثالث

االستثمار  مخاطر  وتقليل  القطاع 
في التعدين، من خالل زيادة وإثراء 
في  الجيولوجية  البيانات  قواعد 
النسخة  أطلقنا  وقد  المملكة. 
البيانات  قاعدة  من  التجريبية 
الجيولوجية الوطنية، التي ستكون 
وتحتوي  اإلنترنت،  عبر  متوفرة 
على أكثر من 10 آالف تقرير خاص 
 ببناء المكتبة 

ً
بالتعدين، ونقوم حاليا

وأرشفة  لتسجيل  للحفر  الوطنية 
متاحة  وستكون  الحفر،  عينات 

للشركات المهتمة.
به  سيقوم  الذي  الدور  هو  ما 
القطاع الخاص في تحقيق تطلعات 

قطاع التعدين؟ 
والصناعة  الطاقة  وزارة  لمنظومة 
واضح  تصور  المعدنية  والثروة 
القطاع  مع  الشراكة  تفعيل  في 
الخاص، ومن أبرز األمثلة على ذلك 
الوطنية  الصناعة  برنامج تطوير  هو 
“ندلب”،  اللوجستية  والخدمات 
رؤية  تحقيق  برامج  وأهم  أكبر 
المملكة 2030، ويستهدف تحويل 
المملكة إلى قوة صناعية ومنصة 
أكثر  خالل  من  عالمية  لوجستية 

من 300 مبادرة، وتعزيز دور القطاع 
الخاص في رسم مستقبل اقتصاد 
إسهامه  رفع  خالل  من  المملكة، 
من  المحلي  الناتج  إجمالي  في 
عام  بحلول  إلى 65%   

ً
حاليا  40%

الدفع  إلى  يهدف  كما  2030م. 
باتجاه تمويل القطاع الخاص لـ 40% 
من جميع المبادرات التي اشتملت 
الرؤية، والتي  برامج تحقيق  عليها 

زادت على 500 مبادرة.
وتندرج تحت البرنامج أربعة قطاعات 
والصناعة  الطاقة  هي:  حيوية 
اللوجستية،  والخدمات  والتعدين 
ويستهدف رفع مشاركة قطاعاته 
األربعة في الناتج المحلي اإلجمالي 
ريال،  بليون  ومائتي  تريليون  إلى 
ألف  وستمائة  مليون  واستحداث 
وظيفة جديدة، ورفع حجم الصادرات 
غير النفطية إلى أكثر من تريليون 
محلية  استثمارات،  وجذب  ريال، 
تريليون  على  يزيد  بما  ودولية، 
سعودي،  ريال  بليون  وستمائة 
استثناء،  بدون  مجاالته  وجميع 
القطاع  الستثمارات  مفتوحة 

الخاص المحلي والدولي.
لتطوير  خططكم  ماهي  ختاًما، 
والسالمة  والصحة  البيئة  أنظمة 

في قطاع التعدين؟
قطاع  أهداف  لتحقيق  رحلتنا  في 
التعدين وفق رؤية المملكة 2030، 
واقتصاٍد  حيوي،  مجتمٍع  وبناء 
مزدهٍر، ووطٍن طموح، تعد التنمية 
األهداف  أهم  إحدى  المستدامة 
للوصول   

ً
جوهريا  

ً
وعنصرا الوطنية 

ألهدافنا. فالمملكة كلها، تعيش 
الرؤية الطموحة، التي أرست  زخم 
خادم  سيدي   

ُ
حكمة قواعدها 

الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والتي يقودها بحكمٍة 
السمو  صاحب  سيدي  وحماٍس، 
الملكي، ولي العهد، األمير محمد 

بن سلمان، حفظهما الله.
من  العديد  بتنفيذ   

ً
حاليا نقوم 

المبادرات في مجال البيئة والصحة 
التعدين،  قطاع  في  والسالمة 
المبادرات  تلك  تستهدف  حيث 
بيئة  وتوفير  بالبيئة  اإلضرار  منع 
القطاع  في  للعاملين  آمنة  عمل 
وحماية المجتمعات المحلية القريبة 
وتنميتها.  التعدين  أنشطة  من 
اللوائح  تعديل  المبادرات  وتشمل 
المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة 

التعدين وإطالق  المخصصة لقطاع 
نظام جديد لمراقبة االمتثال بقواعد 

البيئة والصحة والسالمة.
إرشادات   

ً
حاليا نطور  كما 

لقطاع  االجتماعية  للمسؤولية 

المحتوى  وتنمية  لتعزيز  التعدين 
مع  الروابط  وتعزيز  المحلي 
المجتمعات المحلية للتشجيع على 
العمل في االستثمار المجتمعي.

قطاع التعدين في ظل رؤية المملكة 2030

تفوق1.3تريليون دوالر 

إلى97مليار ريال 

القيمة اإلجمالية للموارد المعدنية في المملكة

الركيزة الثالثة للصناعات السعودية 
بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات

رفع مستوى الشفافية وسهولة ممارسة األعمال

ضمان استدامة قطاع التعدين

تمكين نمو القطاع وتقليل مخاطر االستثمار في التعدين 

https://mining.dmmr.gov.sa

42 مبادرة بميزانية معتمدة قدرها

3.8مليار دوالر 

زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي 
بحلول العام 2020 

إصدار  إجراءات  تسهيل  إلى  “تعدين”  منصة  تهدف   

المواقع  عن  واالستعالم  التعدينية  الرخص  وتجديد 

التعدينية المتوافرة في المملكة 

vro@meim.gov.sa العدد الخامس الربع األول 2019م | مكتب تحقيق الرؤية
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أطفئ األنوار غير الضرورية، وافصل 
األجهزة  عن  الكهربائي  التيار 
الكهربائية التي ال تحتاجها ) كم 
مع  يتكلم  التلفاز  تركت  مرة  من 

نفسه وأنت نائم !(

هذه  في  الخاصة  مناسبتك  اصنع 
الساعة، أوقد شمعة واجتمع مع 
أجهزة  بدون  أصحابك  او  عائلتك، 

وتيارات كهربائية. 

حولك  من  بتوعية  قم 
مواقع  في  ومشاركتهم 
التواصل االجتماعي وعبر الرسائل 
على  الحفاظ  أهمية  اإللكترونية 

كوكب األرض وحمايته.

كف عن استخدام سيارتك، أغلق 
هاتفك النقال، أرح جهاز الحاسوب 

، أطفئ التلفاز..
ً
قليال

عاهد نفسك بحماية كوكبنا كل يوم

أبريل،   22 الموافق  العالمي  األرض  يوم  في  همومها  األرض  لتشارك  الوقت  حان 
تأثيرها،  نعلم صدى  وال  نتجاهلها  ربما  التي  البسيطة  األشياء  بأهمية  وستشعر 

افعلها من أجل وطنك وأرضك.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” إحدى )جهات منظومة الطاقة والصناعة 
“لتبقى” من خالل  الطاقة  لترشيد استهالك  أطلق حملة وطنية  المعدنية(  والثروة 

إرشادات ميسرة لتوفير الطاقة في الحياة اليومية وهي كالتالي:

مجتمـع حيــوي
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تجفيف  أو  غسيل  تفادي   
المالبس وقت الذروة

تشغيل الغسالة أو المجفف   
من  الكاملة  بحمولتها 

المالبس
السريع  الغسيل  اختيار   
االتساخ  خفيفة  للمالبس 

يساعد في توفير الطاقة

سم   15  –  10 الثالجة  إبعاد   
عن الجدار

ألبواب  العازل  اإلطار  فحص   
عدم  من  للتأكد  الثالجة 
تسرب البرودة للخارج أو تسرب 

الهواء الساخن إلى الثالجة

مكان  أبرد  في  الثالجة  ضع   
المواقع  وتجنب  المطبخ  في 
الحرارة  ومصادر  الساخنة، 

والضوء
الحرارة  مؤشر  ضبط   
درجة  على  )الثرموستات( 
حرارة متوسطة يحافظ على 
ويقلل من  الطازجة  األطعمة 

استهالك الطاقة.
درجة  عند  الثرموستات  ضبط   
درجة   )60( مناسبة  حرارة 

مئوية
مصدر  عن  السخان  فصل   
عدم  عند  الكهرباء 

االستخدام لفترة طويلة.

حساسة  مفاتيح  استخدام   
وتغلق  الدخول  عند  تشغل 

عند الخروج أوتوماتيكًيا
االستفادة من ضوء الشمس   

خالل النهار قدر اإلمكان
على  اإلنارة  أجهزة  تقسيم   

عدة مفاتيح
التيار  خافضات  استخدام   
dimmers لتقليل اإلنارة خالل 

النهار.

عند  والنوافذ  األبواب  إغالق   
وإغالق  المكيف،  تشغيل 
مغادرة  بعد  المكيف 
استخدامه  وعدم  المكان، 

عند تحسن األجواء
للمكيف،  الدورية  الصيانة   
وتنظيف الفلتر كل أسبوعين.
 _23 بين  الحرارة  درجة  تثبيت   

25 ْم

اإلنارة                  

السخانات                  

المكيفات          

الغساالت

ومجففات المالبس        

بعد الشراء                          قبل الشراءالثالجات                          

السيارات واإلطاراتاألجهزة المنزلية 

بطاقة  في  األخضر  اختيار   
واستخدام  الوقود  اقتصاد 
من  للتحقق  “تأكد”  تطبيق 

صحة البطاقة
السيارة  شراء  على  احرص   
مراجعة  طريق  عن  المرشّدة 

بطاقة اقتصاد الوقود.
سيارة،  أي  استيراد  قبل   
دخولها  إمكانية  من  التأكد 
الهيئة  موقع  من  للمملكة 
للمواصفات  السعودية 

والمقاييس
الحصول  للمستهلك  يمكن   
كفاءة  أعلى  طرازات  على 
بهدف  المساس  دون 
أو  الشراء،  من  المستهلك 
مستوى  أو  الراحة،  مقدار 
جميع  ضمن  وذلك  األداء. 
)سيارات  المركبات  فئات 
الفان،  الرباعي،  الدفع 

السيدان، البيك أب، …(.
اإلطار  شراء  على  احرص   
خالل  من  كفاءة  األعلى 
كفاءة  بطاقة  على  االطالع 

الطاقة لإلطارات
الحجم  ذي  اإلطار  اختيار   
الشركة  من  به  الموصى 

المصنعة للسيارة
 

المحرك  زيت  استخدام   
الموصى به من قبل المصنع

والتباطؤ  التسارع  تجنب   
في  والمفاجئ  المتكرر 

القيادة
 30 لمدة  السيارة  إحماء   

ثانية

السرعة  مثبت  استخدام   
على الطرق السريعة

موازنة اإلطار بشكل دوري  
احتكاك  من  يقلل  إنه  حيث   

اإلطار مع الطريق
كما  الهواء  ضغط  إبقاء   
الشركة  من  به  موصى  هو 

المصنعة
اإلطارات  استخدام  عدم   
االحتياطية أو تلك المخصصة 
بشكل  الوعرة  للطرق 
مخصصة  إنها  حيث  يومي، 

لالستخدامات المؤقتة. 

العزل الحراري

صبغ المنزل باأللوان الفاتحة  
المزدوج  الزجاج  استخدام   

بالنوافذ

المنزل  بناء  في  البدء  قبل   
بالمكاتب  باالستعانة  ينصح 
المعتمدة  االستشارية 
العزل  الئحة  تطبيق  لضمان 

الحراري.
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 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

روزنامة قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 2019
 

المدينة اسم المعرض التاريخ

كوااللمبور، ماليزيا
سيا للزيت والغاز

َ
مؤتمر ا

https://aogc.com.my
25 – 23 يونيو

طوكيو - اليابان
معرض الصناعات الدوائية

https://www.interphex.jp/en-gb.html
5 – 3 يوليو

جنوب أفريقيا، كيب تاون
المنتدى االقتصادي العالمي ألفريقيا

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-on-africa
6 – 4

نيجيريا، الغوسسبتمبر
معرض نيجيريا للطاقة 2019

https://www.power-nigeria.com/en/home.html
26 – 24

تكساس، هيوستن
معرض ومؤتمر التكنولوجيا والغاز

/https://www.gastechevent.com
19 – 17

الربع األول 2019م | مكتب تحقيق الرؤية

 دليل الفرص االستثمارية في برنامج
والخدمات الوطنية  الصناعة   تطوير 

اللوجستية باللغة اإلنجليزية

صحيفة جبين
 االلكترونية

 دليل الحصول على القروض الصناعية
وإعداد دراسة الجدوى االقتصادية

مجلة العلوم
والتقنية

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية

الهيئة الملكية
للجبيل وينبع

 صندوق التنمية الصناعية
السعودي

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

بعض إصدارات جهات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

اضغط هنا لمشاهدة اإلصداراضغط هنا لمشاهدة اإلصدار

http://emileforum.com/wp-includes/
NIDLP_BOOKLET.pdf

اضغط هنا لمشاهدة اإلصدار اضغط هنا لمشاهدة اإلصدار

-

- -
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https://aogc.com.my
https://www.interphex.jp/en-gb.html
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-on-africa
https://www.power-nigeria.com/en/home.html
https://www.gastechevent.com/
https://www.gastechevent.com/
http://emileforum.com/wp-includes/NIDLP_BOOKLET.pdf
http://emileforum.com/wp-includes/NIDLP_BOOKLET.pdf
https://www.sidf.gov.sa/ar/MediaCenter/FundPublications/Arabic_Guide_for_get_Loans_201807.pdf
http://publications.kacst.edu.sa/SystemFiles/Books_Pdf/PDF_636890198990166395.pdf
http://jubyan.rcjy.gov.sa/

