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الذكاء االصطناعي في رؤية 2030

الذكاء االصطناعي ثورة في قطاع الطاقة

ما تم تحقيقه في منظومة الطاقة للنصف األول من 2021م

التشغيل التجريبي ألول توربينة طاقة الرياح بمشروع دومة الجندل

جامعة الملك فهد تفتح باب القبول للطالبات

مكتب تحقيق الرؤية يقيم دورة تدريبية في نظام المنافسات والمشتريات

نبذة عن برامج تحقيق الرؤية

لمحة عن برنامج التحول الوطني

معرض مشكاة التفاعلي

مشاركات القراء ) قادة المرحلة وصناع التاريخ(

استمتع بوقتك

المخاطر الصحية للحرارة الشديدة

اكتشف السعودية ) جزر ومتاحف(

مبادرة العدد )مبادرة خادم الحرمين للطاقة المتجددة في المملكة(

روزنامة قطاع الطاقة

https://vro.moenergy.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx
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الذكــــــــاء االصطناعي في رؤية الذكــــــــاء االصطناعي في رؤية 20302030
لغٍد نحقق فيه األفضللغٍد نحقق فيه األفضل

نحــن نعيــش فــي زمــن االبتــكارات العلميــة والتقنيــات غيــر المســبوقة وآفــاق نمــو غيــر محــدودة، ويمكــن 
لهــذه التقنيــات الجديــدة مثــل الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء فــي حــال تــم اســتخدامها علــى النحــو 

األمثــل أن تجنــب العالــم الكثيــر مــن المضــار، وتجلــب للعالــم الكثيــر مــن الفوائــد

اإلستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء االصطناعي
لتحقيــق هــــــــذه الرؤيــة الطموحــة يتــم التركيــز علــى تنفيــذ األولويــات الوطنيــة بحلــول عــام 2025، 
ــم المجــاالت المتخصصــة بحلــول عــام 2030،  ــزة تنافســية فــي أهـــــــــ ــاء األســس لتحقيــق مي وبن
لتصبــــــــح المملكــة واحــدة مــن أبــرز االقتصــادات فــي استخــــــــدام وتصديــر البيانــات والــذكاء 

ــام 2030. ــد ع االصطناعــي بعــــــ

مبــادرات  مــن  العديــد  تهــدف 
رؤيــة 2030 إلــى تــــــــــــــــــــــعزيز 
االســتفادة مــن البيانــات والــذكاء 
االصطناعي، فمثاًل، تســــــــعى 
نيوم إلى تسخير قوة البيانــــــات 
ــطناعي ودمجهــا  ــذكاء االصــــ وال
جانــب  كل  فــــــــي  بســــــــالسة 

مــن جوانـــب حيــاة المواطــن. 

تســتعد هيئــة البيانــات والــذكاء 
االصــــــــــطناعي »ســـــــــــدايا« 
ــذكاء  ــة لل إلطــالق النســخة الثاني

االصطناعــي لعــام 2021م

ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرؤيــــــــــــــة السعودية الوطنية للبيانات والذكاء االصطناعي

توجه اإلستراتيجية

تطوير وابتكار وتبني تقنيات البيانات والذكاء االصطناعي في جميع أنحاء المملكة

بيئــة جاذبــة وبنيــة تحتيــة عالميــة ومنظومــة للتجريــب وحوكمــة للبيانــات ومجموعــات 
بيانــات مميــزة

           دعم األولويات الوطنية          بناء القدرات المتخصصة                قطاع منافس ريادي

20212021
تلبية االحتياجـات الملحة 

لتمكين تحول المملكة 
وفق أولويات رؤية 2030

بناء أسس تنافسية عالية 
عن طريق التــخصص في 

مجاالت محددة

أقتصاد رائد قائم على 
البيانات و الذكاء االصطناعي

2025202520302030
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الذكــــــــاء االصطناعي الذكــــــــاء االصطناعي 
ثــــــــــــورة في قــــــطاع الطـــاقة ثــــــــــــورة في قــــــطاع الطـــاقة 

ــام بمهــام  ــة علــى القي ــه قــدرة اآلالت والحواســيب الرقمّي ــذكاء االصطناعــي بأن يعــرف ال
ُمعينــة ُتحاكــي تلــك التــي يقــوم بهــا االنســان، كالقــدرة علــى التفكيــر أو التعُلــم مــن التجــارب الســابقة 
والقيــام بالعمليــات الذهنيــة، ويهــدف الــذكاء االصطناعــي إلــى الوصــول إلــى أنظمــة تتمتــع بالــذكاء 

وُتقــدم لُمســتخدميها خدمــات ُمختلفــة مــن التعليــم واإلرشــاد والتفاعــل ومــا إلــى ذلــك.

تسـعى وزارة الطاقة إلـى اسـتثمار التقنيـات المسـتجدة، وتتجه إلى توظيـف الـذكاء االصطناعـي 
فـــي إدارة اســـتهالك الطاقـــة والتنبـــؤ بهـــا لتلبيـــة طلبات االســـتهالك، وكذلـــك تحديـــد أنمـــاط جمـــع 

مزيـــج الطاقـــة وإدارتهـــا وتشـــغيلها بمـا يسـهم فـي جعلهـــا أكثـر كفـاءة وأماًنا

لاطــاع علــى وثيقــة اإلســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء 
  .. االصطناعــي 

المجاالت المستهدفة

زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة من خالل تطوير حلول 
تقنية ذات قيمة مضافة.

تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في تطبيق الذكاء االصطناعي 
في قطاع الطاقة.

اســـتحداث وظائف عاليـــة القيمة في قطـــاع الطاقة.

مراقبــة المنتجــات البتروليـة وضمــان الكميــات والجـودة ومنـع المتاجـرة بهـا بشـكل غيـر 
مرخـص.

مراقبة وحماية المنشآت مثل خطوط األنابيب وشبكات نقل الكهرباء.

استعمال بيانات العدادات الذكية لتقديم خدمات أفضل للمشتركين.

أتمتــة العمليــات وزيــادة اإلنتاجيــة ومراقبة االنبعاثات والحد من اإلضرار البيئية وزيادة 
استدامة قطاع الطاقة.

تطوير أنظمة مباني ذكية تساعد على خفــض تكاليــف التدفئــة والتهويــة والتبريــد 
اســتناًدا إلى معدل إشــغال المبانــي

وتهدف وزارة الطاقة إلى

البحث والتطويـــــر الكتشــاف حلول 
ابتكارية.

تطوير تطــــــــــبيقات الــــــــــــــــــــذكاء 
االصطناعــي فــي الطاقــة.

تطوير المــــــــــوارد البشرية ورفع 
مستوى المعرفة بهذا المجال.

تمكيـــــــــــــن ريــادة األعمــال لصناعة 
شــــــركات تخــــــدم قطــــــــــاع الطاقة 

بالــذكاء االصطناعــي

المشاريع المبتكرة من
استعمال الذكاء االصطناعي اضغط هنا

https://ai.sa/
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قطاع الكهرباء 

االستدامة

مــن  ونقلهــا  بالمملكــة  الكهربــاء  إنتــاج  يتــم 
خــالل شبـــــــــــكة تزيــد عــن 84,000 كيلومتــر، 
وتوزيعهــا عبــر جميــع مناطــق المملكــة.     وتعــد 
موازنــة إمــداد الطاقــة مــع الطلــب أحــد أكبــر 
تحديــات الشــبكة الكهربائيــة، لــذا فــإن معرفــة 
ذروة مســتويات الطـــــــــلب ذو أهميــة بالغــة 

لتوفيــر خدمــة ثابتــة

متنوعــة  مصـــــــــــادر  المتجــددة  الطاقــة  تشــكل 
يزيــد  الطاقــة ممــا  إلــى مزيــج  يمكــن إضافتهــا 
ــوع مصادرهــا ويعــزز األمــن  إمــدادات الطاقــة وتن

والموثوقيــة.
المتجــددة   الطاقــة  فــي  التحديــات  اكبــر  ومــن 
التقطعــات فــي انتــاج الطاقــة بســبب العوامــل 
الجويــة. فمثــاًل فــي الفتــرات التــي تنعــدم فيهــا 
أشــعة الشــمس او تقــل فيهــا حركــة الريــاح، تقــل 
المتجــددة.  الطاقــة  مــن  تنتــج  التــي  الكميــات 
ولذلــك فقــد أصبــح التنبــؤ بأحــوال الطقــس التــي 
ــاج أمــًرا مهمــا الســتمرارية  ــة االنت ــر علــى كمي تؤث

الكهربــاء واســتقرار شــبكة 

االســتدامة، هــي إنتــاج الطاقــة لتلبيــة االحتيــاج 
الحالــي دون التأثيــر علــى األجيــال القادمــة. ولذلــك 
تعــد مراقبــة وحصــر االنبعاثــات أحــد أكبــر التحديــات 

للتعامــل مــع مشــكلة التغيــر المناخــي.
يقــوم الــذكاء االصطناعــي باســتخدام بيانــات 
الشــبكة الســابقة فــي نمــاذج للتنبــؤ بدقــة 
وضمــان  المتوقعــة  الطاقــة  باســتهالك 

ثابتــة وإمــدادات  كافيــة  مســتويات 

يأتي دور الذكاء االصـــــــــــطناعي في تطوير 
نماذج تستخدم بيانات الطقس للتـــنبؤ بكمية 
الطاقة المتوقع انتاجها. وبالتالي يساعد هذا 

في عمليات التخطيط واالنتاج في الشبكة. 
وقد قامت شركة قوقل باستخـــــــــــدام الذكاء 
االصطناعي للتنبؤ بكمية الطاقة المتــــــــوقع 
انتاجها من الرياح خالل ال36 ساعة القــــــادمة 
مما ساعد على رفع قيمة االنتاج بما يقــــارب 

. 20%

يعمل الذكاء االصطناعي على تحليل بيانات 
منشآت الطاقة وصـــــــــــــور األقمار الصناعية 
باستخدام طرق مختلفة مثل التــــعلم العميق 
)Deep Learning( لتحديد كمية االنبــــعاثات 

من مصدر معين.

الطاقة المتجددة

النفط والغاز 

للحفــاظ علــى ريــادة بالدنــا فــي 
العالــم،  مســتوى  علــى  الطاقــة 
تســعى المملكــة إلــى البحــث عــن 
طــرق إلنتــاج النفــط والغــاز بشــكل 
وأقــل  واســتدامة  كفــاءة  أكثــر 

تكلفــة. 

إلــى  الوصــول  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  يســهم 
مســتهدفات القطــاع مــن خــالل مراحــل اإلنتــاج المختلفــة:
1.التنقيــب واالســتخراج: التنبــؤ بدقــة بوجــود الهيدروكربــون 

فــي باطــن األرض قبــل الحفــر
2.مراقبــة وصيانــة خطــوط أنابيــب النقــل: تحليــل صــور 
المراقبــة بشــكل لحظــي الكتشــاف أي خلــل أو مشــكلة.

للتنبــؤ  العمليــات  بيانــات  تحليــل  والتصنيــع:  3.التكريــر 
بــأي أعطــال قبــل وقوعهــا ممــا يســاعد علــى تقليــل وقــت 
ــز  التوقــف عــن العمــل ، وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية ، وتعزي

الســالمة.

مساهمة الذكاء االصطناعي في 
قطاعات الطاقة
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ما تم تحقيقه في الذكاء االصطناعي

بودكاستبودكاست

إطــالق مركــز الــذكاء االصطناعــي للطاقــة بالشـــراكة مــع الهيئــة 
االصطناعــي. والــذكاء  للبيانــات  الســعودية 

 
ــم  ــة ليت ــا محتمــاًل وتصنيفهــا حســب األولوي ــو 60 تطبيًق حصــر نح

العمــل عليهــا.

تشـــكيل فـــرق عمـــل مشـــتركة مـــع الجهـــات الحكوميــة والشــــركات 
العاملـــة بالقطــاع للعمــل علـــى التطبيقــات ذات األولويــة.

 
عقــــد زيــــارات ميدانيــــة للمنشــــآت الحساســــة للنظــــر فــــي كيفيــــة 

االســــتفادة مــــن البيانــــات والــــذكاء االصطناعــي

عقـــد برامـــج تدريبيـــة لمـــا يزيـــد عـــن 50 شـــخًصا مـــن 7 جهـــات فـــي 
منظومـــة الطاقـــة مقدمـــة مـــن شــــركات رائـــدة مثـــل Huawei و 

.IBM

عقــد ورش عمــل عــن أفضــل الممارســات  والفــرص المســتقبلية 
فــي تطبيــق الــذكاء االصطناعــي فــي قطــاع الطاقــة بمشــاركة 
القطــاع الحكومــي و الخــاص و األكاديمــي وحضــور أكثــر مــن 70 

شــخًصا.

يتحــدث فيــه المهنــدس )يحيــى خوجــه( مــن وزارة 
ــذكاء االصطناعــي فــي الطاقــة،  الطاقــة  عــن ال

بعنــوان :

تحســين  فــي  ودورهــا  اآللــة  )تعّلــم 
والغــاز( النفــط  صناعــة 

ــذكاء االصطناعــي  ــز الــــــــ تــم إطـــــــــاق مركـــ
)AICE( للطاقـــــــــة

تنافســية  لتعزيــز  2021م  ينايـــــــــــــــــــر  فــي 
القطــاع وبنــــــــــــــــــــــــاء القــدرات والكفــاءات 

المتخصصــة.

استمع

إستراتيجيات مركز الذكاء االصطناعي للطاقةإستراتيجيات مركز الذكاء االصطناعي للطاقة

تعزيز األولويات الوطنية في مجال الطاقة.

تطوير الذكاء االصطناعي لخدمة المعرفة.

جمــع الخبــرات فــي قطــاع الطاقــة وتعزيــز البيانــات التــي تركــز على الطاقــة وابتكار 
الــذكاء االصطناعي.

اإلســتراتيجية  الشــراكات  منظومــة  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  وقيــادة  تطويــر 
للطاقــة فــي المملكــة

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5maXJlc2lkZS5mbS96YWlucG9kY2FzdDEvcnNz/episode/MTBiM2IyODUtMTI2Yi00ZDUyLWIyYjctOTM2ZDg1NjA4MDFl?ep=14
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ص�ف  لال ا�ل�ف �ة �لف وم�ة ا�لطا�ة
�ظ �ي �ل�ف � �ف �ة �ي ح�ة �لة

م  �لبر�ف �لا �لة ص�ف اأ لال ا�ل�ف �ة �لف وم�ة ا�لطا�ة
�ظ �ي �ل�ف � �ف �ة �ي ح�ة �لة

م  �لبر�ف �لا �لة اأ

ول �ل�ن 20212021مم ول �ل�ن الاأ الاأ

وزارة الطاقة و والهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي »سدايا«
 تطلقــان مركــز الــذكاء االصطناعــي للطاقــة لتعزيــز تنافســية قطــاع الطاقــة، 

فــي جانــب االبتــكار المشــترك فــي الــذكاء االصطناعــي

تــم اعتمــاد السياســة الوطنيــة إلدارة النفايــات المشــعة مــن قبــل المقــام الســامي – بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم 371 وتاريــخ 1442/07/04هـ 

نشــر عــدد )98( مــن األوراق البحثيــة فــي المجــالت العلميــة والمؤتمــرات والملتقيــات العلميــة ونشــر عــدد 
مــن الكتــب والفصــول العلميــة، بنــاء علــى اتفاقيــات التعــاون بيــن المدينــة والجامعــات الســعودية. 

ــة وورش العمــل المباشــرة والمســجلة  ــة والعــروض العملي انطــالق بعــض البرامــج والجــوالت االفتراضي
التابعــة لمعــرض مشــكاة أحــد مبــادرات المدينــة. 

ــي  ــوم العرب ــز األول فــي مســابقة الي ــة الكفــاءة المرك ــادرة أجهــزة التكييــف عالي حققــت مب
لكفــاءة الطاقــة.

الكهروضوئيــة  الشمســية  الطاقــة  لمنظومــات  شمســي  بوابــة  إطــالق 
الصغيــرة التــي تتيــح للمســتهلك معرفــة الجــدوى االقتصاديــة مــن تركيــب 

منظومــات الطاقــة الشمســية فــي منازلهــم أو منشــآتهم. 

بهــدف تطويــر وبرهنــة تقنيــات الطاقــة المتجــددة التــي تتناســب مــع الظــروف المناخيــة واحتياجــات الطاقــة 
فــي المملكــة، بالتعــاون مــع شــركة قــدرة للطاقــة. 

االنتهــاء مــن البنــاء والتشــغيل الجزئــي للتقنيــة األولــى مــن مبــادرة »توطيــن تقنيــات الطاقــة المتجــددة 
الالزمــة للمملكــة لدعــم قطاعــات الطاقــة وتحليــة الميــاه« -  مشــروع أنظمــة الطاقــة الشمســية ومولــدات 

)PV diesel( الديــزل الهجينــة

وزارة الطاقــة تعلــن عــن جاهزيــة العمــل بمنظومــات الطاقــة الشمســية 
الكهروضوئيــة الصغيــرة  التــي تتيــح للمســتهلك إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
مــن المنــزل أو المنشــأة، وربطهــا بأنظمــة توزيــع الشــبكة الكهربائيــة العامــة 

فــي المملكــة

الســعودي األلمانــي فــي  التفاهــم  الطاقــة يوقــع مذكــرة  ســمو وزيــر 
مجــال الهيدروجيــن، لكونــه أحــد أهــم أنــواع الوقــود المســتقبلية، مــن حيــث 
إســهامه فــي دعــم جهــود التعــاون بيــن الــدول لمعالجــة قضايــا التغيــر 

المناخــي.

اتفاقيــات  وتوقيــع  الشمســية  للطاقــة  ســكاكا  محطــة  مشــروع  افتتــاح 
فــي  المتجــددة  الطاقــة  مشــروعات  بدايــة  يعــد  الــذي  أخــرى،  مشــاريع 

ميجــاوات.  300 اإلنتاجيــة  ســعته  وتبلــغ  المملكــة، 

توقيــع اتفاقيــات شــراء الطاقــة لســبعة مشــروعات أخــرى للطاقــة المتجــددة 
فــي مختلــف مناطــق المملكــة، مــع 5 تحالفــاٍت اســتثمارية مكونــٍة مــن 12 

شــركًة ســعوديًة ودوليــة.

مركز الذكاء االصطناعي للطاقة 

اعتماد السياسة الوطنية إلدارة النفايات المشعة

نشر األوراق البحثية 

برامج مشكاة االفتراضية

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة في المركز األول 

إطالق بوابة شمسي

انطالق أعمال مشروع برهنة استخدام الطاقة الحرارية الشمسية لتوليد 
البخار في العمليات الصناعية

مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة 

منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة 

التفاهم السعودي األلماني في مجال الهيدروجين

مشروع سكاكا للطاقة الشمسية 

توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 7 مشاريع للطاقة 
المتجددة



س
ط
س
أغ

 / 
سع

لتا
د ا

عد
ال

 / 
سع

لتا
د ا

عد
ال

1415

�ة �ي وى الاح�ةرا�لف ع �لس�ة روع ��لف �ل�ش

هو أحد المشاريع التحسينية التي تقوم بها وزارة الطاقة لالرتقاء بمــــخرجات 

العمل ورفع كفاءته، وذلك بناء على تقييم مشروع قياس مستوى احتـرافية 

األجهزة الحكومية من قبل المركز الوطني لقياس أداء األجــــــــهزة العامة 

» أداء« للمجاالت األربعة التالية:

         إدارة اإلستراتيجية

         إدارة األداء

         إدارة المبادرات

         إدارة التغيير وثقافة األداء

ــاج  ــاح فــي إنت ــة الســتغالل طاقــة الري ــي ألول توربين ــدأ التشــغيل التجريب ب

الكهربــاء فــي المملكــة فــي مشــروع دومــة الجنــدل لطاقــة الريــاح يــوم 

األربعــاء 28 / يوليــو/ 2021م، ويعــد المشــروع األول مــن نوعــه الــذي يأتــي 

فــي إطــار العمــل علــى إنتــاج %50 مــن الكهربــاء فــي المملكــة مــن مصــادر 

ــول 2030م . متجــددة بحل

أول مشروع من نوعه في المملكة واألكبر في الشرق ألوسط.

يحتوي المشروع على 99 توربينة يبلغ ارتفاع الواحدة منها
205 أمتار فوق سطح األرض.

يبلغ إنتاج كل توربينة 4,2 ميجاوات. 

سيزيح المشروع 988 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوًيا. 

سيتم تزويد 70 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية. 

حقق المشروع رقًما قياسًيا في تسجيل أقل تكلفة إلنتاج
الكهرباء عام 2019م بلغت 0,0199 دوالر لكل كيلو وات بالساعة.

التشغيل التجريبي ألول توربينة طاقة التشغيل التجريبي ألول توربينة طاقة 
الرياح بمشروع دومة الجندلالرياح بمشروع دومة الجندل
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لتمك�ين المرأة  
وتحق�يق الرؤية

جامـــعة الملك جامـــعة الملك 
فهد تفتــح باب فهد تفتــح باب 
القبيول للطالبات القبيول للطالبات 

في البكالورييوسفي البكالورييوس

قبــول جامعــة الملــك فهــد للطالبــات فــي البكالوريــوس خطــوة 
ضمــن مســتهدفات رؤيــة 2030

سمو وزير الطاقة

ــة عريقــة ذات مســتوى  ــة وطني ــات لالســتفادة مــن مؤسســة أكاديمي فرصــة للطالب
أكاديمــي وتطبيقــي عالمــي مرمــوق وتصنيــف متميــز بيــن جامعــات العالــم خاصــة 

فــي مجــاالت العلــوم والهندســة المختلفــة.

20%40%
قبــــــــــول الطالبــات فــي الجامعــة للعــام 
الدراســي القـــــــــــــــــادم 2021-2022 مــن 
ــات المتاحــة. المقبوليــن وفقــا لإلمكانــــــــــ

ــول الطالبــات فــي العــام  رفــع نســبة قبـــــ
ــه ثــم يســتمر القبــول بعــد ذلــك  الــذي يلي
بنــاًء علــى الكفــاءة والقــدرات حســب قواعد 
القبــول للطــالب والطالبــات لــدى الجامعــة.

 سيتم توفير سكن خاص للطالبات في المدينة الجامعية.

والمبانــي  الطالبــات  ســكن  بيــن  للتنقــل  حافــالت  الجامعــة  ســتوفر   
األكاديميــة.

للطالبــات  متاحــة  ســتكون  ونحوهــا  الشــهرية  المكافــأة  مثــل  المزايــا   
ســواء. حــد  علــى  والطــالب 

 سيتم توفير فصول تربية بدنية للطالبات يشرف عليها مدربات.

 الهندسة الميكانيكية

هندسة النظم

الهندسة الكيمائية

علوم الكمبيوتر

الهندسة الكهربائية

هندسة البرامج

التخصصات المتاحة للطالبات

1

2

3

4

سيتم التركيز على التخصصات الهندسية، النادر توافرها 
للطالبات في الجامعات األخرى وهي:

اإلدارة المالية
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VRP برامج تحقيق الرؤية
الذراع الرئيسي لتحقيق األهداف

دورة تدريبية
 في نظام املنافسات واملشتريات الحكومية

ــة المملكــة 2030 وأهدافهــا  ــق تطلعــات رؤي هــي برامــج مصممــة خصيصــًا لتحقي
ذات العالقــة ،وتقــوم بمواءمــة أنشــطتها مــن خــالل خطــط التنفيــذ المعتمــدة 
والتــي تسترشــد باألهــداف اإلســتراتيجية للرؤيــة ، المحــددة مســبًقا ومؤشــرات 

األداء الرئيســية .

مــع انتقــال رؤيــة 2030 إلــى المرحلــة التاليــة، ولتحقيــق وتعميــق األثــر وإشــراك 
ــات،  ــف القطاع ــة فــي مختل ــة نوعي ــداث نقل ــول إلح ــة التح ــاص فــي رحل القطــاع الخ
ــة بعــض برامــج تحقيــق الرؤيــة، واســتحداث برامــج جديــدة لعكــس  تمــت إعــادة هيكل

طموحــات وقــدرات بالدنــا وتحقيــق رؤيــة 2030 علــى أكمــل وجــه.

      تم استحداث برنامج ) تحول القطاع الصحي(

      تم تسكين مبادرات 3 برامج
        برنامج الشراكات اإلستراتيجية

        برنامج الريادة الوطنية
        برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

      تغيير مسمى برنامج التوازن المالي إلى ) برنامج االستدامة المالية(

أقــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة دورة تدريبيــة فــي نظــام المنافســات والمشــتريات 

الحكوميــة، علــى مــدى 4 أيــام فــي شــهر يوليــو الماضــي، بهــدف رفــع المســتوى 

المهــارات  ولتحســين  عملهــم  وفــرق  المبــادرات  لمــالك  والثقافــي  المعرفــي 

األساســية فــي إبــرام العقــود اإلداريــة وتنفيــذ أعمال ومشــتريات الجهــات الحكومية 

ــة. ــر الحكومي وغي

قدم الدورة 

د. ســـــــــــــــــــالم المطــــــــــوع 

�ة �ي
زاوية ربعية يتم فيها التعريف برؤية حوكم�ة الر�ؤ

اململكة

ييوضح فكرة  ييوضح فكرة ف�دييو قص�ير  ف�دييو قص�ير 
البرامج التنف�ذيةالبرامج التنف�ذية

https://www.youtube.com/watch?v=Ng8_YRLPYbw
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برنامج التحول الوطني
دعم وتعزيز وتحول رقمي

ُأطلق برنامج التحول الوطني في عام 2016، سعيا لتحقيق التميز في األداء الحكومي 
وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحسين عوامل التمكين االقتصادي ورفع مستوى 

المعيشة.

هكتار مساحة الغطاء 
النبـــــــاتي الطبيعي 

المعاد تأهيله

حــــــصة االقتصاد متطوع في المملكة
الرقمي من الناتج 
المحلي اإلجمالي

مستوى نضج تحول 
الخدمات الحكومية 

الرئيسية

تطوير الخدمات 
العدلية

تطوير البنية 
التحتية للمملكة.

تنظيم سوق 
العمل

تطوير القطاع 
السياحي

االرتقاء بالرعاية 
الصحية

تسهيل ممارسة 
األعمال

تمكين المرأة وزيادة مشاركتها 
في القوى العاملة

تحسين المشهد 
الحضري

التوسع في 
التحول الرقمي 
والحلول التقنية

تنمية القطاع غير 
الربحي

مساهمات البرنامج في المرحلة السابقة

أبرز المستهدفات بنهاية عام 2025

تقــدم المملكــة 29 مرتبــة فــي مؤشــر )ســهولة ممارســة األعمــال 
 63 المركــز  الدولــي وتحقيــق  البنــك  عــن مجموعــة  الصــادر   )2020

ــا. عالمًي
حصــول المملكــة علــى المركــز األول فــي أكثــر الــدول تقدًمــا فــي 

بيــن دول مجموعــة العشــرين التنافســية الرقميــة مــن 
االنخفــاض فــي مؤشــر عــدد وفيــات حــوادث الطــرق 1000 ألف نســمة 

مــن 2016 إلــى 2020 بواقــع 53%
ــاث الســعوديات والوصــول  ــة لإلن ــادة معــدل المشــاركة االقتصادي زي

إلــى 33.5%
زراعــة أكثــر مــن 3.65 مليــون شــجرة داخــل المــدن وخارجهــا مــن األشــجار 

لمحلية ا
تحقيــق المملكــة طاقــة إنتاجيــة للميــاه المحــالة عالمًيــا بحجــم إنتــاج يقدر 

بـــ 5.9 مليــون م3 يومًيا 
إقــرار نظــام العمــل التطوعــي وتدشــين منصــة العمــل التطوعــي 

ألــف متطــوع ومتطوعــة وتجــاوز عــدد المتطوعيــن 409 
إطــالق »اســتثمر فــي الســعودية« وإصــدار 1,278 رخصــة اســتثمارية 

جنبية أ
امتالك المملكة ألحد أكبر مخازن الغذاء في الشرق األوسط

أبرز األعــــــــمال

86,982600,000 19.20%92%
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معرض مشكاة التفاعليمعرض مشكاة التفاعلي
قصة المعرضقصة المعرض

جديد للطاقة المستدامة نحو عصر 

تعرف على مشكاةتعرف على مشكاة

 تم تصميم المعرض وتنفيذه وتطوير المحتوى الخاص به،    

 إضافة إلى فتح أبوابه الستقبال الزوار في أقل من 14 شهرًا

  تم تطوير المعرض باستشارة مختصين سعوديين 
  وآخرين من بريطانيا وألمانيا وسويسرا وهولندا.

  اختبار دقيق ألعضاء الفريق الذين
  تم اختيارهم للعمل في مشكاة.

  تدريب وتأهيل الفريق  في متحف العلوم بلندن

  ومعرض تكنيكوست في كاردف.

  طورت مشكاة ثقافة نابضة بالحياة لإللهام وااللتزام بتقديم
  تجارب إثرائية لجميع الزوار

  وتستمر القصة..  ويتمتع بقاعدة جماهيرية نشطة. 

اسُتلهم اسم المعرض )مشكاة( من اآلية الكريمة

ــَماَواِت َواْلْرِض َمَثــُل نــوِرِه َكِمْشــَكاٍة ِفيَهــا ِمْصَبــاٌح اْلِمْصَبــاُح ِفــي ُزَجاَجــٍة  ــُه نــوُر السَّ } اللَّ
ــٍة َيــَكاُد  ٍة َوَل َغْرِبيَّ َباَرَكــٍة َزْيُتوِنــٍة َلّ َشــْرِقيَّ يٌّ ُيوَقــُد ِمــن َشــَجَرٍة مُّ َهــا َكْوَكــٌب ُدرِّ َجاَجــُة َكَأنَّ الزُّ
ــُه ِلُنــوِرِه َمــن َيَشــاُء َوَيْضــِرُب  ــوٌر َعَلــى نــوٍر َيْهــِدي اللَّ َزْيُتَهــا ُيِضــيُء َوَلــْو َلــْم َتْمَسْســُه َنــاٌر نُّ

ــُه ِبــُكلِّ َشــْيٍء َعِليــٌم.{  ــاِس َواللَّ ــُه اْلْمَثــاَل ِللنَّ اللَّ
سورة النور: اآلية 35

المعرض إحدى مبادرات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

يهدف المعرض إللهام النشء ليكونوا رواد طاقة المستقبل.

يعد األول محلًيا وإقليمًيا للتــــــوعية بالطاقة المستدامة، كما أنه سّباق بتجربة 
االستكشاف الحر و التعلم التطبيقي في المراكز العلمية.

يفتتح المعرض العلمي أبوابه يـــــــــــومًيا خالل الفصل الدراسي للمجموعات 
الطالبية، إضافة إلى أنه وجهة للعائالت في الفعاليات والمهرجانات العلمية.

ـــــق �اـــحـــد  ر�ي
زاوية ربعية يتم تسليط الضوء فيهاــــ�ف

على إحدى جهات املنظومة

https://www.youtube.com/watch?v=F45-i8jcJtg&t=7s
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لماذا مشكاة!لماذا مشكاة!

المساهمة في إعداد جيل قيادي 
من الشـــباب، نؤمن بإننا جزء من 
الرؤية، خـدمة مجتمعية من خالل 

التطوع والمشاركات الخارجية

معروضات تفاعلية، عروض علمية، أفالم تعليمية، ورش عمل، برامج أرض المعرض، برامج المعلم

برنامج علمي إثرائي تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة 
واإلبداع ويستضيف الطالب الموهوبين ويهدف إلى بناء جيل متعلم مبدع ومبتكر. 

مجموعة واسعة من الخبرات التعليميةمجموعة واسعة من الخبرات التعليمية

توسيع دائرة التأثير خارج أوقات المدرسةتوسيع دائرة التأثير خارج أوقات المدرسة

ــوم الطاقــة  ــن بعل تســتهدف المهتمي
ــت أو المدرســة  ــن فــي البي وللمعلمي
ليتمكنــوا مــن الحصــول علــى مصــادر 
فهــم  مــن  تمكنهــم  بحيــث  ثريــة 

الطاقــة. علــوم  وتبســيط 
وتقنيــات  بعلــوم  متخصصــة  شــهرية  علميــة  نشــرة 
الطاقــة، إلبــراز أهميــة إدخــال الطاقــة الذريــة والمتجــددة 
لتحقيــق  المملكــة  فــي  الطاقــة  منظومــة  ضمــن 
معــرض  فــي  فعاليــات  ونشــر  مســتدام،  مســتقبل 

التفاعلــي. مشــكاة 

برنامج للناشئة يتم فيه بناء وتجربة مجموعة من األنشطة المتميزة باإلثراء العلمي 
التحفيزي

جائزة لتعزيز قدرات اّلنشء وتزويدهم بمخزون معرفي ومهاري يّؤهلهم للمشاركة 
في المسابقات المحّلية والعالّمية في مجاالت الطاقة المستدامة.

إثارة الفضول حول علوم وتقنيات 
الطاقة الذرية والمتـــــجددة، نلهم 

الزوار، نستهدف الشباب.

تعزيز فهم عـــــــــــــــــــلوم وتقنيات 
الطاقة الذرية المتجــددة، منــــصة 
للمبتكرين، 8 أهداف مشتركة مع 
 .SDG أهداف التنمية المستدامة

برنامج موهبة الصيفي
مملكة الطاقة المستدامة

جائزة مستكشفو 
طاقة المستقبل

جائزة مستكشفو 
طاقة المستقبل

برنامج مشكاة بلس عيش 
الطاقة

ماذا يقدم مشكاة؟

بناء كوادر بشرية 
وطنية

تغيير مفاهيم 
المجتمع

رفع وعــــــــــي 
المجتمع 

الصفحة اإللكترون�ةالصفحة اإللكترون�ة

التّعلمالتّعلم

أحاديث الطاقةأحاديث الطاقة

1

2

أطلقت مبادرة »البرامج االفتراضية« والذي صممت 
خصيًصا خالل فترة جائحة فايروس كورونا لالستمرار 

في تحقيق األهداف الرئيسية للمعرض.

البرامج االفتراض�ةالبرامج االفتراض�ة

الجوائـــــــزالجوائـــــــز

 Big Idea )جائزة أفضل مشروع إبداعي لفيلم )آخر قطرة

جائزة أفضل مركز تعليمي ترفيهي في الشرق األوسط 

ضمن حفل جوائز الشرق األوسط للترفيه 

جائزة اإلمارات للطاقة في مجال التعليم وبناء الكوادر 
البشرية

الجائزة البرونزية لفيلم »إنقاذ جول« في مهرجان 

نيويورك لألفام 

ترشيح فيلم »إنقاذ جول« للقائمة القصيرة في مهرجان 

دبي الدولي لإلبداع

ترشيح للقائمة القصيرة لجائزة المتاحف والتراث
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كم  اركا�ة زاوية ربعية نستعرض فيها مشاركات منسوبي منظومة الطاقةم�ش
علًما أن جميع املشاركات تعبر عن رأي كاتبها

قادة املرحلة وصّناع التاريخ

يــرى المتأمــل فــي أحــداث التاريــخ المــدون للبشــرية وفــي التاريــخ المعاصــر بشــكل 
خــاص آالف األحــداث والمواقــف المتعاقبــة بوتيــرة ســريعة ومتعاقبــة.

ومــع كثــرة تلــك األحــداث وتشــعباتها تبــرز أســماء و دول ومواقــف يأبــى التاريــخ أن يمــر عليهــا 
دون ذكــر وإشــادة، فاليابــان علــى ســبيل المثــال مــرت بأســوأ حاالتهــا التاريخيــة بعــد الحــرب 
ــرًا مدمــرًا، لكــن ســرعان مــا تبدلــت  ــدًا مهزومــًا فقي ــان حينهــا بل ــة وظهــرت للعي ــة الثاني العالمي
األحــوال خــالل فتــرة وجيــزة وبعزيمــة شــعبية وجهــد ومثابــرة مــن أبنائهــا أصبحــت اليابــان قــوة 
ــه  ــت إلي ــر نقــرأ ونشــاهد مــا وصل ــكل فخ ــوم وب ــم، والي ــى مســتوى العال ــدة عل ــة رائ اقتصادي
ــدي شــباب وشــابات الوطــن يقودهــا  ــم بأي ــه ث ــق مــن الل ــة مــن نهضــة وتقــدم بتوفي المملك
ــا ليــس علــى ســبيل المبالغــة أو مجــرد آمــال  ملــك حكيــم وولــي عهــد طمــوح، ومــا أذكــره هن
وأمنيــات بــل أصبــح للمملكــة ثقلهــا االقتصــادي وحضورهــا اإلقليمــي والدولي غير المســبوق، 
فعلــى ســبيل المثــال لــم نعــد كســابق عهدنــا مجــرد مســتهلكين لمــا يصنعــه غيرنــا بــل أصبــح 
لدينــا مدننــا الصناعيــة المتقدمــة ومرافقنــا اللوجســتية المتطــورة أثبتــت بفضــل اللــه قوتهــا 

ــا. وجاهزيتهــا بشــكل ملمــوس وفــي أحلــك الظــروف خــالل ذروة جائحــة فايــروس كورون

مشاركة
عبد العزيز بن إبراهيم عسيري

وزارة الطاقة- وكالة الوزارة لشؤون البترول والغاز

وعلــى الرغــم ممــا خلفتــه الجائحــة مــن أضــرار اقتصاديــة اكتســحت دول العالــم، إال أننــا شــاهدنا 
باعتــزاز وفخــر بالدنــا وهــي تقــود كبــرى دول العالــم فــي قمــة العشــرين، ناهيــك عــن النجــاح 
الــذي حققتــه فــي الوصــول إلــى اتفاقيــة اوبــك بلــس والــذي كان طــوق النجــاة والتعافــي 
ألســواق النفــط العالميــة إلــى غيرهــا مــن الشــراكات االســتراتيجية الطموحــة مــع مختلــف دول 

العالــم وأكبــر اقتصاداتــه.

ــة  ــز المتقدم ــات والمراك ــن نتقــدم ونســجل النجاح ــة هــا نح ــر والهمــة عالي وألن الطمــوح كبي
فــي شــتى المياديــن هــا نحــن اليــوم ورغــم وفــرة النفــط نتجــه بحكمــة وبعــد نظــر نحــو الطاقــة 
المتجــددة وتطبيقاتهــا، نســتثمر فــي الطاقــة الهيدروكربونيــة والهيدروجينيــة وتقنياتهــا، وأنــا 
علــى يقيــن تــام بــأن أحــداث اليــوم والتحــول الجــذري الملمــوس الــذي تحــذوه بالدنــا الغاليــة 
سيســجله التاريــخ، وكمــا ســطرت بالدنــا أمجادهــا منــذ تأسيســها ســنكمل المســير ونضبــط 
بوصلــة نهضتنــا ونمــاء وطننــا باتجــاه المجــد والعــز بطمــوح وعزيمــة ال حــدود لهــا ســوى عنــان 

الســماء.
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ملخص الكتاب 
يعــدُّ كتــاب حيــاة فــي اإلدارة مــن أشــهر مؤلفــات الدكتــور غــازي القصيبــي، 
وهــو عبــارة عــن ســيرة ذاتيــة، يتنــاول فيــه القصيبــي ســيرَة حياتــه الوظيفيــة 
وتجربتــه فــي اإلدارة واســتالم المناصــب فــي الحكومــة، حيــُث جعلــه ترجمــًة 
ا  ــارَّ ــي م ــة تعليمــه األول ــه وبداي ــذ والدت ــه من ــة، وســيرًة لحيات ــه الذاتي لحيات
ــة للشــباب، ويســتمرُّ  ــا توجيهي ــاًل منهــا دروًس ــه وجاع ــكّل منعطفــات حيات ب
بســرد وقائــع وظــروف وتنقــالت حياتــه إلــى أن تــمَّ تعيينــه ســفيًرا فــي 
مملكــة البحريــن عــام 1984م، وقــد اســتخلَص مــن ســيرة حياتــه فــي كتــاب 
حيــاة فــي اإلدارة الكثيــر مــن التوجيهــات لإلدارييــن بشــكٍل عــاّم وللشــباب 

بشــكل خــاّص.

حياة في اإلدارة

ك �ة و�ة ع �ب م�ة
اس�ة

اسا�ة �ب �ة ا�ة

د. غازي القصيبي

ال تستح أبًدا من أن تعترف بجهلك وتعالجه بخبرة الخبراء.

ال شيء يقتل الكفاءة اإلدارية مثل تحول أصحاب الشلة إلى زمالء عمل.

إن أي نجاح ال يتحقق إال بفشل االخرين هو في حقيقته 
هزيمة ترتدي ثياب النصر.

لقاء شخصي واحد قد يحقق ما 
ال تستطيع عشرات المراسالت الرسمية تحقيقه.

مع كل قرار تأديبي يولد عدو جديد.

برنبرنــــــــــــــامج التبـــــرع باألعامج التبـــــرع باألعــــــــــــضاءضاء
ملرضى ملرضى الفــــــشل العـــضويالفــــــشل العـــضوي

اإلنســـــــــــــانيـــة أوًالاإلنســـــــــــــانيـــة أوًال

في بادرة إنسانية من القيـــــادة الحكيمة، قام خادم الحرمين الشريفين المـلك سلمان بن عبـــدالعزيز 
آل ســــــــــــعود، وصـــاحب السمـــو الملكي األمير محــمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع باألعضاء التابع للمــركز 

السعودي للتبرع باألعضاء.

تشجيع المواطنين والمقيمين 
على التسجيل في برنامج التبرع 

باألعضاء؛ امتثااًل لقول الله 
تعالى }ومن أحياها فكأنما أحيا 

الناس جميًعا{.

تعزيز التكافل في المجتمع 
تجاه مرضى الفشل العضوي 

النهائي.

دعم مستويات الصحة العامة 
وزيادة كفاءة القطاع الطبي في 

إجراء هذه العمليات.  

ك زاوية ربعية عن الصحة الجسدية والنفسيةصح�ة

ازرع أمل،، ساهم بحياة 

التسجبل كمتبرع باألعضاء بعد الوفاة

أو عبر موقع المركز
لزيارة الموقع  

اضغط هنا

http://scot.gov.sa
https://scot.gov.sa/ar/Register/Index?type=AfterDie
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الصح�ة للحرارة  الصح�ة للحرارة فهم المخاطر  فهم المخاطر 
الشديدةالشديدة

نصائح السالمة الرئيسية:

السالمة أثناء الخروج

شرب الكثير من الماء، 
وتناول وجبات متوازنة 

وخفيفة ومنتظمة.

 تجنب المشروبات 
التي تحتوي على 

الكافيين.

متابعة أحوال 
الطقس، وتجنب 
الخروج ألشعة 

الشمس المباشرة.

عدم ترك األطفال 
بمفردهم في 

المركبات المغلقة.

كيف تتحول درجة الحرارة داخل المركبة
المتوقفة لتصبح مميتة؟

تشنج وآالم في العضالت ناتجة عن التعرض المباشر لحرارة الشمس.

بسبب ممارسة الرياضة بكثافة أو العمل في مكــــــــــان حار،  حيث يفقد 
الجسم السوائل من خالل التعرق الشديد، ويزداد تدفق الدم إلى الجلد، 

وانخفاض تدفقه إلى األعضاء الحيوية. 

تجنب العمل الشاق خالل درجات الحرارة القصوى، وأخذ فترات راحة متكررة.
ارتداء مالبس فضفاضة غير داكنة.

حماية الوجه والرأس من أشعة الشمس المباشرة 

حالة تهدد الحياة. بسبـــــب التعرق الشديد فإن 
نــــظام التحــــــــــــكم في درجة الحرارة، يتوقف 
عن العمل. وترتــــــفع درجة حرارة الجسم مما 

يؤدي إلى تلف الدماغ والموت.

تشنجات

اإلرهاق

السكتة الدماغية

تغير درجة الحرارة داخل مركبة متوقفة بدرجة حرارة خارجية 32 درجة مئوية

+10 درجات مئوية بعد مرور 10 دقائق   42 درجة مئوية 

+17 درجة مـئــويـة بعد مرور 20 دقيقة    49 درجة مئوية 

+19 درجة مـئــويـة بعد مرور 30 دقيقة   51 درجة مئوية 

+22 درجة مـئــويـة بعد مرور 60 دقيقة   54 درجة مئوية 

موجة الحرارة – حالة من الطقس شديدة الحرارة.

درجة الحرارة - عدد بدرجات مئوية )C( يشير إلى درجة 
حرارة الهواء الخارجية في الظل.

مصطلحات لحمايتك

إصابات صحية من التعرض للحرارة الشديدة

زاوية ربعية من إعداد فريق األمن 
والسالمة بوزارة الطاقة �ل�ن و�للام�ة اأ
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جزر سعودية 
استكشف أملج وجزرها "مالديف السعودية"

وجوه من أملجوجوه من أملج

أنشطة في أملجأنشطة في أملج

ال حاجــة إلــى تفكيــر طويــل لكــي تفهمــوا الســبب وراء تســمية منطقــة هــذه المدينــة 
الســاحلية الصغيــرة بـ”مالديف الســعودية“. 

فهــذا األرخبيــل الواقــع شــمال مدينــة أملــج يتكون من أكثر من 100 جزيــرة تتميز برمالها 
ــة، وأيضــا بوجــود عاريــات الخيشــوم والســالحف  البيضــاء، ونخيلهــا العتيقــة المتمايل
ــا  ــاه زرقــاء نقيــة تشــابه مــاء حــوض لألســماك. ورغًم واألطــوم التــي تعيــش فــي مي
عــن كــون شــاطئ أملــج فــي غايــة فــي الروعــة، إال أن  عامــل الجــذب الرئيســي هــو 
فرصــة اإلبحــار بالقــارب إلــى جــزر فــي غايــة الجمــال مثــل جبــل حســن أو االســترخاء فــي 
شــواطئ مليئــة بالنخيــل كشــواطئ رأس الشــبعان والدقــم. ومــن المدينــة، يمكنكــم 
زيــارة مــزارع المانجــو، أو الســفر إلــى المناطــق البريــة الموجــودة علــى ُبعــد ســاعة 
بالســيارة، لكــي تستكشــفوا حــرة لونيــر، حقــل فوهــات ومخاريــط بركانيــة ســيبدو لكــم 

وكأنــه عالــم مختلــف تماًمــا عــن كثبــان رمــل الســاحل ومياهــه الزرقــاء.

 تعّرفوا على أهل المنطقة

 واكتشفوا الثقافة والعادات

 المحلية بمشاهدة هذا

الفيديو

استكشف الوجه استمتع بزرقة أملج 
األَخاذة

وجهة إلى شواطئ أملجألذ مطاعم أملج

متاحف السعودية
جولة افتراضية في املتحف الوطني

وزارة  أطلقــت  ودوليــًا؛  محليــًا  رقميــة  بقوالــب  ونشــره  الوطنــي  للتــراث  حفظــًا 
الثقافــة بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات منصــة الجولــة 
االفتراضيــة للمتحــف الوطنــي التــي تســمح بالتجــول فــي أروقتــه وأقســامه 

الثمانيــة واســتعراض محتوياتــه ومقتنياتــه األثريــة فــي رحلــة رقميــة افتراضيــة.

وهــي أول منصــة عربيــة تتيــح للمســتخدم محتــوى تفاعلــي يســاعد علــى ســهولة إجــراء 
التحويــل الهجائــي للكتابــات العربيــة القديمــة مــع اللغــة العربيــة.

جولة ممتعة جولة ممتعة 

https://www.youtube.com/watch?v=yn49adwhrOE
https://nationalmuseum.moc.gov.sa/virtualtour/


زاويــة ربــع ســنوية، يتــم اإلشــارة فيهــا إلــى إحــدى مبــادرات منظومــة الطاقــة، والتطــرق إلــى 
أهدافهــا والجهــة المالكــة.

الهدف اإلستراتيجي
 زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

الجهة المالكة  
وزارة الطاقة .

فكرة المبادرة

تنعــم المملكــة بإمكانــات طبيعيــة تتيــح لهــا أن تحظــى بمكانــة محوريــة 
ودور ريــادي فــي ســوق الطاقــة المتجــددة، حيــث تتوفــر لديهــا 
المتجــددة  الطاقــة  إلنتــاج  الالزمــة  والبيئيــة  االقتصاديــة  العوامــل 
بأشــكالها المتعــددة، وُيمثــل ذلــك فرصــة نمــو رئيســة للمحافظــة علــى 

المــوارد الحاليــة وتحقيــق التــوازن وتلبيــة متطلبــات
 الحياة لألجيال القادمة وتحقيق التنمية االقتصادية

 المستدامة..

الشرائح المستهدفة

هدف المبادرة

القطــاع الخــاص مــن مســتثمرين وشــركات صناعيــة ومطوريــن والجهــات 
الحكوميــة األخــرى. 

مبادرة خادم الحرم�ين الشريف�ين للطاقة مبادرة خادم الحرم�ين الشريف�ين للطاقة 
المتجددة في المملكةالمتجددة في المملكة

تحقيــق المزيــج األمثــل للطاقــة األكثــر كفــاءة واألقــل كلفــة فــي إنتــاج 
الكهربــاء بإزاحــة الوقــود الســائل والتعويــض عنــه بالغاز الطبيعــي ومصادر 

الطاقــة المتجــددة بمــا يقــارب %50 لــكل منهمــا بحلــول عــام 2030.

 نطاق عمل

المبادرة

ستؤدي المبادرة إلى

      خفض كمية االنبعاثات وغاز ثاني أكسيد الكربون
      توفير الطاقة الكهربائية آلالف الوحدات السكنية المجاورة

      توفير آالف البراميل المكافئة يومًيا
      إنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وتكلفة منافسة

      الوصول إلى ريادة المملكة عالمًيا في قطاع الطاقة المتجددة
      زيادة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

      تفعيل دور القطاع الخاص من خالل زيادة مشاركة الشركات المنافسة في قطاع الطاقة المتجددة.

• إعداد الدراسات وتنفيذ األعمال التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
• توفيــر التصاريــح الالزمــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة ومــن ثــم تأهيــل المطوريــن 

وطــرح المناقصــات.
• عقــد شــراكات مــع القطــاع الخــاص لزيــادة قــدرة توليــد الطاقــة المتجــددة مــن خــالل  

مــن خــالل توقيــع اتفاقيــات شــراء الطاقــة
• إعداد نظام المشتريات اإللكتروني
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الطاقة
 موديستو/
 الواليات
المتحدة

معرض مرافق للطاقة
5-4

الطاقة
 دنفر/ الواليات

المتحدة
مؤتمر النفط والغاز

18-15

الطاقة غوانزو/ الصين
 المعرض العالمي للطاقة الشمسية

الكهروضوئية
18-16

الطاقة افتراضي
 مهارات كتابة وعرض التقارير الفنية

 لمهندسي وفنيي النفط والغاز

24-16

الطاقة
 ميامي/الواليات

المتحدة
معرض الطاقة

26-24

الطاقة افتراضي لقاء الطاقة العالمية ومجال الطاقة
28

الطاقة
 هانغتشو/

الصين
 معرض الصين الدولي لتكنولوجيا الغازات

والمعدات والتطبيقات

10-8

الطاقة دبي The Big 5 Solar
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