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عازمـــــون علــــــــــــــى االستـــــــــــمرار يف اإلصالحات 
االقتصاديـــة والحرص عـــى اســـتكمال تحقيق 

أهـــداف الرؤية

خادم الحرمني الرشيفني

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أيده هللا

3وزارة الصناعة والرثوة المعدنية2 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية



لدينـــا جميـــع الممكنـــات للوصـــول إىل اقتصـــاد 
صنـــايع تنافيس ومســـتدام من مواهب شـــابة 
ومــــــــوارد  متمـــــــز،  جغـــرايف  وموقـــع  طموحـــة، 
طــــــــبيعية غنيـــة، ورشكــــــــات صناعيــــــــة وطنيـــة 
الوطنيـــة  االســـراتيجية  خـــالل  ومـــن  رائـــدة، 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  وبالرشاكـــة  للصناعـــة 
ســـتصبح المملكـــة قـــوة صناعية رائدة تســـاهم 
يف تأمـــن سالســـل اإلمـــداد العالميـــة، وتصـــدر 

المنتجـــات عاليـــة التقنيـــة إىل العالـــم

صاحب السمو المليك

األمريمحمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
سعود  آل 

حفظه هللا 
ويل العهد رئيس مجلس الوزراء
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نعيـــش يف المملكة رحلة تحـــّول اقتصادي بهدف تعزيز قدرات 
اقتصادنـــا الوطـــي، وتنويـــع مصـــادر الدخـــل فيـــه، معتمدة عىل 
رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2030 اليت ترســـم برامُجها 
التنفيذيـــة مالمـــَح مســـتقبلنا المـــرق بإذن هللا. ويـــأيت القطاع 
الصنـــايع عـــىل رأس القطاعـــات المعـــّول عليهـــا يف دعـــم النمـــو 
االقتصـــادي وتحفزيه، إذ ُيســـهم بشـــكٍل مبـــارٍش ورئييسٍّ يف رفع 
مؤرشات االقتصاد الكيل. وتســـتهدف المملكة زيادة مشـــاركة 
القطـــاع الصنـــايع يف إجمـــايل الناتـــج المحـــيل، وخلـــق الفـــرص 
الوظيفيـــة، وجـــذب االســـتثمارات النوعيـــة، وتنميـــة الصادرات، 

وتحســـني مـــزيان المدفوعات.

ــه امتداد إلرث  ـــا يمـــزي القطـــاع الصنـــايع يف المملكة: أنَـّ وإنَّ ممَّ
كبري يمتد ألكرث من 4 عقود، كما أنه يضم منظومة مجموعات 
المســـتهدفات  لتحقيـــق  بينهـــا  فيمـــا  تتناغـــم  الجهـــات  مـــن 

بنــدر بن إبراهيـم الخـــريف
وزير الصناعة والرثوة المعدنية

المنشـــودة، ففـــي جوانـــب البنيـــة التحتيـــة تربز )مـــدن( والهيئة 
تقـــوم  والدراســـات  الترشيعـــات  ويف  وينبـــع،  للجبيـــل  الملكيـــة 
وزارة الصناعـــة والـــرثوة المعدنيـــة بعمـــل التحســـينات يف هـــذا 
الجانـــب، وهيئـــة تنميـــة الصـــادرات والمركـــز الوطـــي للتنميـــة 
بـــأدوار مهمـــة، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالتمويـــل فيتـــواله  الصناعيـــة 
الصنـــدوق الصنـــايع وبنـــك التصدير واالســـترياد، لتســـهم هذه 
األهـــداف  وتحقيـــق  البنـــاء،  مواصلـــة  يف  مجتمعـــًة  الجهـــات 

الطموحـــة لرؤيـــة المملكـــة 2030.

وخـــالل الســـنوات الخمـــس الماضية، واكب القطـــاع الصنايع 
 ،2030 المملكـــة  رؤيـــة  أحدثتهـــا  الـــيت  اإليجابيـــة  التغـــرّيات 
وتفاعـــل معهـــا بعدة منجزات شـــملت نقل وتوطـــني الصناعات 

النوعيـــة، وتطويـــر المـــدن الصناعيـــة.

لتكـــون أكـــرث جاذبيـــة للمســـتثمرين، وإطـــالق برامـــج تعـــّزز مـــن 
العالميـــة، وتمكـــني  الســـعودية إىل األســـواق  الصـــادرات  نفـــاذ 
المـــرأة ودعـــم مشـــاريعها يف القطـــاع الصنـــايع، كمـــا تســـتهدف 
المملكـــة تعظيـــم القيمـــة االقتصاديـــة عرب رفع نســـبة مســـاهمة 
والنفقـــات  الحكوميـــة  المشـــريات  يف  المحليـــني  الــــُمصنِّعني 
القطـــاع  يف  الحكوميـــة  للـــركات  والتشـــغيلية  الرأســـمالية 
وتدريـــب  البـــري،  المـــال  رأس  تنميـــة  إىل  إضافـــة  الصنـــايع، 

الصناعـــة. لتوطـــني  االســـتثمارات  وجـــذب  العاملـــة،  األيـــدي 

القطـــاع  يف  المســـتقبيل  العمـــل  وليكـــون  ذلـــك،  أجـــل  مـــن 
َــــِلًقا مـــن احتياجات  ســـس علميـــة، ومنطـ

ُ
ـــا عـــىل أ الصنـــايع مبنيًّ

الواقـــع، كان ال ُبـــدَّ مـــن تصميـــم اســـراتيجيٍة وطنيـــٍة للصناعـــة 
ـــق مزيـــًدا  تســـهم -بعـــون هللا- يف تحفـــزي هـــذا القطـــاع، بمـــا ُيحقِّ
مـــن التنـــوع االقتصـــادي وتنويـــع مصـــادر الدخـــل غـــري النفطي، 
ـــة ألبنـــاء وبنـــات الوطـــن، وتحفزيهـــم عـــىل  وخلـــق وظائـــف نوعيَّ
تطوير مواهبهم ليسهموا يف بناء قطاٍع صنايعّ رائٍد ومستدام، 
وبمـــا يســـهم يف حمايـــة الصناعـــة مـــن اإلغـــراق والمنافســـة غـــري 
توطـــني  مـــن  اإليجـــايب  االقتصـــادي  األثـــر  وتحقيـــق  العادلـــة، 
بعـــض الصناعـــات لتدعـــم جهـــود المملكـــة يف تجـــاوز األزمـــات 
االســـتثمارات  لجـــذب  ـــٍة  نوعيَّ نـــاٍت  وتطويـــر ممكِّ االقتصاديـــة، 
اإلقليميـــة والعالميـــة، وتتواكـــب مـــع المتغـــريات الـــيت يشـــهدها 
العالـــم يف مجـــاالت االبتـــكار والتكنولوجيـــا، واالســـتفادة مـــن 

مقومـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة.

وتمـــي المملكـــة بوتـــرية مســـتمرة ومتصاعـــدة نحـــو تحقيـــق 
المزيـــد مـــن األهـــداف والطموحـــات يف قطـــاع الصناعـــة، مثل: 
وتطويـــر  والغـــاز،  بالنفـــط  المرتبطـــة  الصناعـــات  يف  التوســـع 
العســـكرية،  كـ)الصناعـــات  والتنافســـية  الواعـــدة  الصناعـــات 
وصناعة الســـيارات، وصناعة األدويـــة واألغذية(، لتصل بذلك 
أحـــد  وتحقيـــق  مزدهـــر،  واقتصـــاٍد  مـــرٍق  مســـتقبٍل  بنـــاء  إىل 

الوطنيـــة والخدمـــات الصناعـــة  برنامـــج )تطويـــر  أهـــداف 

رائـــدة،  صناعيـــة  دولـــة  إىل  المملكـــة  بتحـــول  اللوجســـتية( 
الدعـــم  مســـتمدة  اللوجســـتية،  للخدمـــات  عالميـــة  ومنصـــة 
مـــن توجيهـــات خـــادم الحرمـــني الرشيفـــني الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز، وصاحـــب الســـمو المليك األمري محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز  ويل العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 

الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة -يحفظهمـــا هللا-.

ــــــلَّ  كُ الالمحـــدود-  قيادتهـــا  -بدعـــم  المملكـــة  وســـتبذل 
هـــذه  لتنفيـــذ  الداعمـــة  المحفـــزات  لتوفـــري  وقدراتهـــا  طاقاتهـــا 
نهضـــًة  هللا-  -بـــإذن  ذلـــك  إثـــر  عـــىل  لنشـــهد  االســـراتيجية، 
مشـــهودًة يف هـــذا القطـــاع، تغـــدو بهـــا المملكـــة منـــارًة صناعيـــًة 

العالـــم. مســـتوى  عـــىل  رائـــدًة 
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الملخــص التنفيذي
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األنظمـــة  وتحســـني  ســـنِّ  عـــىل   2030 المملكـــة  رؤيـــة  ز 
ّ
ُتـــــرك

ِّـــــي إصالحاٍت ضخمة يف مختلف المجاالت  والترشيعـــات، وتبـَنــ
حزمـــة  إطـــالق  عـــرب  وذلـــك  االقتصـــادي(،  المجـــال  )ومنهـــا: 
مبادراٍت تهدف بمجموعها إىل تحقيق األهداف االســـراتيجية 
للرؤيـــة، والوصـــول إىل اقتصـــاٍد مزدهـــٍر للمملكـــة. وُيعـــدُّ وجود 
قطـــاع صنـــايع حيـــوي ومســـتدام قـــادر عـــىل المنافســـة ويعتمد 
 لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030، حيـــث 

ً
عـــىل التصديـــر ممكنـــا

إنَّ القطـــاع الصنـــايع هـــو المحـــرك الرئيـــيس لتحقيـــق زيـــادة يف 
الصـــادرات غـــري النفطيـــة، واســـتقطاب االســـتثمارات األجنبية، 
واالســـتثمار يف مجـــاالت البحـــث والتطويـــر واالبتـــكار، وخلـــق 

وظائـــف نوعيـــة للســـعوديني.

بمثابـــة  لتكـــون  للصناعـــة  الوطنيـــة  االســـراتيجية  وتـــأيت 
خارطـــة طريـــق شـــاملة، ُتســـهم يف ترسيـــع وتـــرة التطـــور 
 

ً
الصنـــايع يف المملكـــة وتنويعـــه، بطريقـــة فريـــدة ، هادفـــة

بذلـــك إىل تحقيـــق رؤيتهـــا ويه:

يقـــوده 	  ومســـتدام،  وتنافـــيس  مـــرن  صنـــايعٍّ  اقتصـــاد 
الخـــاص القطـــاع 

بالتوجهـــات  بنـــاء هـــذه االســـراتيجية  تـــمَّ االسرشـــاد يف  وقـــد 
العالميـــة ، ودراســـة مســـرية النهضـــة الصناعيـــة يف عـــدد مـــن 
 وأخـــذ أبـــرز الـــدروس المســـتفادة منها 

ً
الـــدول الرائـــدة صناعيـــا

يف  الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة  أهميـــة  إدراك  أبرزهـــا:  )ومـــن 
التنافســـية(. الصناعيـــة  القـــدرة  وتحليـــل  الصنـــايع  القطـــاع 

ولـــم تقتـــر االســـراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة يف الركـــزي عـــىل 
القطاعـــات الصناعيـــة )Industrial Clusters( الـــيت يمكـــن 
للمملكـــة النجـــاح فيهـــا فحســـب، بل تجاوزت ذلـــك إىل تحديد 
 )Strategic Segments( الصناعيـــة  الســـلع  مـــن  مجموعـــة 
الـــيت يجـــدر تركـــزي مـــوارد  ضمـــن هـــذه القطاعـــات الصناعيـــة 

المملكـــة عليهـــا.

 01
المـــــلخص
التنفــيــــذي

01. الملخص التنفيذي - األهداف  االسراتيجية01. الملخص التنفيذي

 01
المـــــلخص
التنفــيــــذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األهــــــــــــــــدافــــ 
االسرتاتيجية

تدفـــع هـــذه االســـراتيجية تركـــزي المملكـــة عـــىل 118 مجموعة 
مـــن الســـلع الصناعيـــة تـــمَّ اختيارهـــا وفـــق أســـس اســـراتيجية 
 
ً
 تمتلـــك المملكة فيهـــا فرصا

ً
 أولويـــا

ً
 صناعّيـــا

ً
ضمـــن 12 قطاعـــا

ســـانحة للمنافســـة عـــىل المســـتويني اإلقليمـــي والعالمـــي. ويف 
ســـبيل تحقيق ذلك، ارتكـــزت االســـراتيجية الوطنية للصناعة 

عـــىل 3 أهداف اســـرتاتيجية:

بنـــاء اقتصـــاد صنـــايع وطـــي مـــرن قـــادر عى 
التكيـــف مـــع المتغـــرات

وذلـــك مـــن خـــالل زيـــادة المـــــــــــــــــرونة الوطنيــــــــــــــــــــــة 
الصناعيـــة عـــرب زيـــادة التصنيـــع المحـــيل، وتقليـــل 
بالدخـــول  اإلمـــداد  مخاطـــر اضطرابـــات سالســـل 
يف اتفاقيـــات اســـراتيجية للتأكـــد مـــن اســـتمرارية 
رفاهيـــة   لضمـــان  المهمـــة   الســـلع  إىل  الوصـــول 

االقتصـــادي. النشـــاط  واســـتمرارية  المواطنـــني 

تكويـــن مركز إقليمـــي صنايع متكامـــل لتلبية 
لطلب ا

وذلـــك مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن حجـــم الســـوق 
المحـــيل واألســـواق اإلقليميـــة عـــرب نمـــوذج تكامـــل 
والمنتجـــات  القيميـــة  السالســـل  يف  اقتصـــادي 
المرتبطـــة بها لخلق قدرة تنافســـية تشـــكل قاعدة 
صناعيـــة إقليميـــة تســـهم يف تحويـــل المنطقـــة إىل 

مركـــز صنـــايع رئيـــيس وتنافـــيس.

تحقيق ريـــادة عالمية يف صناعـــة مجموعة من 
الســـلع الصناعية المختارة

الـــيت تتطلـــب تبـــي مجموعـــة مـــن تقنيـــات الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، والركزي عـــىل مجاالت البحث 

والتطويـــر واالبتـــكار فيها.

01

02

03

 118
مجموعة من السلع 

الصناعية

 12
ً
 أولويا

ً
 صناعّيا

ً
قطاعا
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 01
المـــــلخص
التنفــيــــذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـــــمــــكنـاتــــــــ

لوضـــع األســـس الالزمـــة لتحقيق األهـــداف االســـراتيجية اليت 
دت  حـــدَّ للصناعـــة،  الوطنيـــة  االســـراتيجية  عليهـــا  ارتكـــزت 
إدراجهـــا  تـــمَّ  المملكـــة،   يف 

ً
 صناعيـــا

ً
نـــا

ِّ
15 ُممك االســـراتيجية 

ضمـــن 4 محـــاور تمكينيـــة؛ وذلـــك لزيـــادة القـــدرة التنافســـية 
للمصـــــــانع المحليـــــــة، وجــــــــذب رّواد األعمـــــــــــال والمستثمرين، 
نات المســـاعدة يف 

ِّ
ومنـــح الخـــرباء المختصـــني اآلليـــات والممك

التطويـــر واالرتقـــاء.

بناء وتعزيز سالسل إمداٍد بمعاير عالمية

تتــــــــــسم  متـــــــكاملة  صناعيـــة  بيئــــــــة  إىل  الوصـــــــول 
بالموثوقيـــة والقـــدرة التنافســـــــية، مـــــــن خـــــــــــــــــــالل: 
وتدفـــق  م،  المتقـــدِّ والتصنيـــع  العاليـــة،  اإلنتاجيـــة 

منافســـة. بتكلفـــة  والخدمـــات  البضائـــع 

تنمية بيئة األعمال الصناعية

الترشيعيـــة  البيــــــــــة  تحســـني  خــــــــالل  مـــن  وذلـــك 
والتمويليـــة، ورفـــع مســـاهمة المروعات الصغرية 
والمتوســـطة الصناعيـــة، وزيادة مســـاهمة القطاع 

الصنـــايع يف المحتـــوى المحـــيل.

تعزيز التجارة الدولية للملكة

فتح آفاق جديدة دولية للمســـتثمرين الصناعيني، 
 يف ســـبيل 

ً
وتســـهيل التصديـــر بوصفـــه عامـــاًل مهمـــا

تحقيق اقتصـــاد مزدهر.

تنمية وتعزيز ثقافة االبتكار و المعرفة

المواهـــب  وجـــذب  تطويـــر  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
والحفـــاظ عليهـــا، وتنميـــة ثقافـــة االبتـــكار؛ لريـــادة 

الصنـــايع. القطـــاع  يف  العالـــم 

01

02

03

04

4
 محاور  تمكينية

01. الملخص التنفيذي - الممكنات

 01
المـــــلخص
التنفــيــــذي

 عـــىل اقتصـــاد المملكـــة، حيث
ً
 ضخمـــا

ً
 إيجابيـــا

ً
 ســـتحقق االســـراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة تأثـــريا

سيضيف قطاع الصناعة إىل الناتج المحيل اإلجمايل أكرث من ضعف ونصف ما يُضيف إليه اليوم

0.9 مليون
وظيفة يف عام 2020

169 مليار 
ريال بحلول عام 2020

 331  مــــليــــــــــار
ريـــــــال يف عــــــــــــام 2020

2.1 مليون
وظيفة بحلول عام 2030

557  مليار 
ريـــــــال يف عــــــــــــام 2030

ليصل بحول 
هللا إىل:

لتصل بحول 
هللا إىل:

فمن المتوقع أن 
تتضاعف لتبلغ:

سريتفع الناتج المحيل سريتفع الناتج المحيل 
اإلجمايل من:اإلجمايل من:

ُتضاعف الفرص الوظيفية 
اليت يخلقها القطاع من:

ا الصادرات   وأمَّ
رت بـــ : الصناعية اليت ُقدِّ

وتضمُّ االسراتيجية كذلك:
 أكـــرث مـــن 136  مبـــادرة )ومنها: المبادرات المتعلقة بالسياســـات واألنظمة(، ومن بني هذه 	 

المبادرات: 
المبـــادرات الخاصـــة بعـــدد مـــن الســـلع الصناعية،عـــىل ســـبيل المثـــال مبـــادرة  ُتعـــى 	 

بتوطـــني خدمـــات محـــددة كصيانـــة الطائـــرات المحليـــة.

لتمويـــل 	  الميـــّرة  بالقـــروض  تعـــى  كالـــيت  الصناعـــة،  لقطـــاع  التمكينيـــة  المبـــادرات 
القـــدرات التصنيعيـــة المتقدمة، وتقديم حزم تحفزيية لجذب المســـتثمرين العالميني 
وضمان ترسيع وترية اكتســـاب المعرفة يف عدد من المجاالت اليت تتســـم  بحرصية يف 

حقـــوق الملكيـــة الفكرية.

وتتضمن االســـراتيجية مجموعة شـــاملة من مؤرشات األداء الرئيســـية؛ وذلك بغرض متابعة 	 
األداء، بمـــا يمكـــن مـــن اتخاذ  القرارات بناء عـــىل بيانات واقعية صحيحة.

ويتطلـــب تنفيـــذ هذه االســـراتيجية الطموحة وجود نموذج حوكمة متكامل ومرن ومناســـٍب 	 
للقطـــاع الصنـــايع ومصمـــم لتمكـــني المســـتثمرين الصناعيـــني، تدعمـــه خطة تنفيـــذ واضحة 
المعالـــم تســـهم يف إنطـــالق القـــدرات التصنيعيـــة المحليـــة يف الوقـــت المحـــدد، وقـــد حرصت 

االســـراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة عـــىل أن تتضمن ذلك.

تســـري المملكة بخطى ثابتة يف ســـبيل النهوض بقطاعها الصنايع، ولديها فرص كبرية للكشـــف 
عـــن آفـــاق تصنيعيـــة جديـــدة تســـهم يف تحقيـــق نمـــو مســـتدام، وستســـهم االســـراتيجية الوطنيـــة 
للصناعة يف زيادة معدل جذب اســـتثمارات القطاع الخاص إىل قطاع الصناعة، مما يســـاهم يف 
زيـــادة حصـــة الصـــادرات غري النفطية، وتعزيـــز اعتماد االقتصاد الصنايع عـــىل المعرفة، والركزي 
عـــىل المنتجـــات والخدمـــات ذات القيمـــة المضافـــة ، وزيـــادة التنـــوع االقتصـــادي يف المملكـــة، 

وبنـــاء اقتصـــاد مكتـــٍف ومرن قـــادر عىل التكيـــف مع المتغـــريات العالمية.

01. الملخص التنفيذي 

 15
ً
 صناعيا

ً
نا

ِّ
895 مـــليــــــــارُممك

ريال بحلول عام 2030
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 02
مــســـيــــرة 
التنـــمـــيــة 
الصناعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المســـــيـــــرة 
الصناعيــــــــة
للممـــــــلــــكة
أثر رؤية المملكة 

2030 عىل القطاع 
الصنايع

02. مــســـيــــرة التنـــمـــيــة الصناعية - المســـــيـــــرة الصناعيــــــــة للممـــــــلــــكة

شـــهدت المملكـــة مســـرة تنمية صناعيـــة نابضـــة بالحياة 
عى مـــدى العقود الماضية مدفوعة بالتمكن الحكومي، 
ت تنمية القطـــاع الصنـــايع مع اكتشـــاف النفط 

ٔ
وقـــد بـــدا

ساســـية يف توســـيع النظـــام الصنايع 
ٔ
صبـــح ركزة ا

ٔ
الـــذي ا

المتكامـــل يف المملكة 

وىل المنتجـــات القائمـــة عـــىل الهيدروكربونـــات الـــيت 
ٔ
وكانـــت ا

زراعيـــة  مغذيـــات  الســـعودية:  العربيـــة  المملكـــة  يف  نتجـــت 
ُٔ
ا

صنعتهـــا رشكـــة األســـمدة العربيـــة الســـعودية )ســـافكو(، الـــيت 
سســـت يف عام 

ٔ
ول رشكـــة بروكيماويـــات يف المملكة، تا

ٔ
كانـــت ا

نـــٔي صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة الســـعودي يف عـــام 
ٔ
1965، وا

1974 لتقديـــم الخدمـــات الماليـــة واالستشـــارية النوعيـــة الـــيت 
تشـــتد الحاجـــة ٕاليهـــا لتعزيز تنميـــة الصناعة المحليـــة، وتقديم 
القـــروض متوســـطة وطويلـــة األجـــل إلنشـــاء مصانـــع جديـــدة 

وتوســـيع المصانـــع الحاليـــة. 

وقـــد واصلـــت المملكة جهودها التنمويـــة يف عام 1975، وذلك 
عندمـــا تـــم تكليـــف وزارة الصناعـــة والكهربـــاء حينهـــا باإلرشاف 
العـــام  وشـــهد  والبروكيماويـــة،  الصناعيـــة  المشـــاريع  عـــىل 
نفســـه ٕانشـــاء الهيئـــة الملكيـــة للجبيـــل وينبـــع لتعزيـــز صناعـــة 
الصناعيتـــني  المدينتـــني  تطويـــر  خـــالل  مـــن  البروكيماويـــات 
يف الجبيـــل وينبـــع. ومـــن األهـــداف األساســـية  إلنشـــاء الهيئـــة 
القيمـــة  ذات  البروكيماويـــات  لتطويـــر  الغـــاز  مـــن  االســـتفادة 
المضافـــة، واســـتقطاب االســـتثمار الصنايع وتوطـــني المعرفة، 
وتطويـــر قـــدرات القوى العاملـــة المحلية، وُتوج ذلك بتأســـيس 
 يف 

ً
رشكـــة ســـابك برؤية تســـتهدف أن تصبح رشكة رائـــدة عالميا

كـــرب الـــدول المنتجـــة 
ٔ
وبذلـــك أصبحـــت المملكـــة واحـــدة مـــن ا

ســـيس 
ٔ
، وشـــهد عام 1997 تا

ً
للبروكيماويات األساســـية عالميا

المملكـــة  التعديـــي يف  القطـــاع  تطويـــر  بهـــدف  معـــادن  رشكـــة 
 
ً
لتصبـــح الركـــزية الثالثـــة مـــن ركأيـــز االقتصـــاد الســـعودي جنبـــا

ٕاىل جنـــب مـــع النفـــط والبروكيماويـــات. 

ويف عـــام 2001،أنشـــئت الهيئـــة الســـعودية للمـــدن الصناعيـــة 
األرايض  تنميـــة  عمـــال 

ٔ
ا لتتـــوىل  )مـــدن(،  التقنيـــة  ومناطـــق 

الصناعيـــة والبنيـــة التحتيـــة المتكاملـــة واإلرشاف عليهـــا، وقـــد 
ازداد عـــدد المـــدن الصناعية اليت تديرهـــا الهيئة ليصل ٕاىل 36 
مدينـــة بحلـــول عـــام 2020، بٕاجمـــايل اســـتثمارات بلغـــت 370 

مليـــار ريـــال ســـعودي.

ٕاذ  الصناعيـــة،  قاعدتهـــا  بنـــاء  يف   
ً
نجاحـــا المملكـــة  وحققـــت 

اســـتحوذ قطـــاع الصناعـــة عـــىل نســـبة 3% مـــن الناتـــج المحيل 
قـــدره  ســـنوي  بمعـــدل  ونمـــى   ،2016 عـــام  بحلـــول  اإلجمـــايل 

عـــام 2020. ســـعودي يف  ريـــال  مليـــار  ٕاىل 258  ليصـــل   %5.3

ــــــــــــــــــــــــــــــــمــســـيــــرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتـنمـية
ــــــــــــــــــــــــــــــالصـناعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــمــســـيــــرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتـنمـية
ــــــــــــــــــــــــــــــالصـناعية
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تمثـــل رؤيـــة المملكـــة 2030 خارطـــة طريـــق طموحـــة وضخمـــة، وترتكـــز يف 
تحقيـــق أهدافهـــا وغاياتهـــا عـــى نقـــاط القـــوة الـــي تتمتع بهـــا المملكـــة، وقد 
وضعـــت رؤيـــة المملكـــة 2030 حجـــر األســـاس لتنفيـــذ إصالحـــاٍت فريدة من 

نوعهـــا، بمـــا يعـــود أثـــره عـــى االقتصـــاد والمجتمـــع بأرسه.

تســـري المملكـــة بخطـــى واثقـــة حثيثـــة يف طريقهـــا نحـــو التطـــور عـــىل جميـــع األصعدة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، بمـــا يســـهم يف تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030. 
وتســـاعد المشـــاريع الضخمة -كمـــروع نيـــوم، TheLine، البحر األحمـــر، ومبادرة 
الســـعودية الخرضاء- من خالل الطلب الذي ســـتخلقه عىل السلع والخدمات، مما 
يوفـــر فرصـــة لالرتقـــاء بصناعـــة المملكـــة، عرب بنـــاء اإلمكانيـــات التصنيعيـــة المحلية، 

وجـــذب التقنيـــات الصناعيـــة الحديثة.

 من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030
ً
وانطالقا

تطويـــر  أهميـــة  جـــاءت  طمـــوح(،  ووطـــن  مزدهـــر،  واقتصـــاد  حيـــوي،  )مجتمـــع 
للصناعـــة. الوطنيـــًة  االســـراتيجية 

2016
إطالق رؤية المملكة 2030

تأسيس
جهات

تعديل
اختصاصات

إنشاء وزارة الصناعة والرثوة 
المعدنية

إنشاء هيئة المحتوى
المحيل والمشرتيات

انشاءإنشاء وزارة االستثمار إنشاء وزارة الطاقة
بنك التصدير واالسترياد

السعودي

إطالق برنامج تطوير
الصناعة الوطنية

والخدمات اللوجستية

إنشاء الهيئة العامة
للتجارة الخارجية

إنشاء الهيئة العامة
للصناعات العسكرية

إطالق برنامج استدامة
الطلب عىل البرتول

تعديل اختصاصات هيئة المدن 
االقتصادية

وتحويلها لهيئة المدن والمناطق 
االقتصادية الخاصة

تعديل اختصاص صندوق التنمية 
الصناعية السعودية وزيادة رأس المال من 

65 إىل 105 مليار ريال

تعديل اختصاصات برنامج التجمعات 
الصنايع وتحويله إىل المركز الوطين 

للتنمية الصنايع
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تســاهم الجهــات التنفيذيــة يف منظومــة الصناعــة يف دعــم مســرة التنميــة 
المملكــة 2030 الصناعيــة وتحقيــق مســتهدفات رؤيــة 

التعريف بهاالجهات التنفيذية

يه الجهــة المســؤولة عــن تنظيــم وترخيــص الصناعــة والتعديــن، 
وتهــدف إىل النهــوض بقطــايع الصناعــة والتعديــن، والمســاهمة 
المملكــة  رؤيــة  مــع   

ً
تماشــيا المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق  يف 

2030، الــيت اعتمــدت هذيــن القطاعــني كخياريــن اســراتيجيني 
لتنويــع االقتصــاد الوطــي، ورفــع مســاهمتهما يف الناتــج المحــيل 

اإلجمــايل.

التحتيــة  والبــى  الصناعيــة  األرايض  بتطويــر  "مــدن"  اهتمــت 
المتكاملــة، وهــا يه اليــوم تــرف عــىل 36 مدينــة صناعيــة قائمــة 
وتحــت التطويــر يف مختلــف أنحــاء المملكــة، باإلضافــة إىل إرشافها 

عــىل المجمعــات والمــدن الصناعيــة الخاصــة.

فــور تأسيســها انطلقــت الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع يف رحلــة 
التحــدي واإلنجــاز وفــق رؤيــة طموحــة ألن تكــون: الخيــار األفضــل 
للمســتثمرين يف صناعــة البروكيماويــات والتعديــن والصناعــات 
كثيفــة االســتخدام للطاقــة، والمســاهم الرئيــس للنمــو بالمملكــة.

عــىل  ليعمــل  الســعودي  الصناعيــة  التنميــة  صنــدوق    تأســس 
 بــدور ريــادي يف تطويــر وتنفيــذ وتحقيــق سياســات 

ً
مــدار 45 عامــا

الرئيــيس  المــايل  ــن  الممكّ ليكــون  الصناعيــة،  التنميــة  وبرامــج 
المملكــة. يف  الصنــايع  للتحــول 

تهــدف إىل تنميــة صــادرات غــري نفطيــة متنوعــة مــن خــالل دعــم 
وخدماتهــم؛  منتجاتهــم  وترويــج  تنافســيتهم  لرفــع  المصدريــن 
للتوســع يف األســواق الدوليــة، وتذليــل المعوقــات الــيت قــد تحــد 

مــن ذلــك.

هــو مؤسســة متخصصــة يف جــذب االســتثمار الصنــايع والتنميــة 
الصناعيــة يف قلــب تحــول القطــاع الصنــايع يف المملكــة العربيــة 
الســعودية ، وإنشــاء صناعــات جديــدة لتنويــع االقتصــاد وتلبيــة 

طموحــات رؤيــة 2030.

يهــدف المركــز إىل أن يكــون مركــز المعرفــة الصناعيــة والتعدينيــة 
الموثــوق بــه يف المملكــة، لتمكــني التوجــه نحــو منظومــة صناعيــة 
والتعديــن  الصناعــة  ودعــم  ومنافســة،  متكاملــة  وتعدينيــة 
الســوق  يف  المعلومــات  شــفافية  تطويــر  خــالل  مــن  بالمملكــة، 
وصنــاع  المســتثمرين  ثقــة  تعزيــز  بهــدف  والتعديــي،  الصنــايع 

القــرار.
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مــســـيــــرة 
التنـــمـــيــة 
الصناعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المســـــيـــــرة 
الصناعيــــــــة
للممـــــــلــــكة
أثر رؤية المملكة 

2030 عىل القطاع 
الصنايع

02. مــســـيــــرة التنـــمـــيــة الصناعية - المســـــيـــــرة الصناعيــــــــة للممـــــــلــــكة

أهـــم المبـــادرات الصناعيـــة يف برنامج تطويـــر الصناعة الوطنيـــة والخدمات 
اللوجســـتية الـــي تســـاهم يف تحقيـــق مســـتهدفات رؤية المملكـــة 2030 يف 

القطـــاع الصنايع

نبذة عنهااسم المبادرة

 تحويــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة
المــايل الممكــن  ليصبــح   الســعودي 
 الرئيســـــي للتحــــــــول الصنـــــــــايع يف

المملكــة

تحويـــل صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة الســـعودي ليصبـــح الممكـــن 
المـــايل الرئيـــيس للتحول الصنايع يف المملكة، من خالل مواءمة 
تطويـــر  برنامـــج  وأهـــداف  تطلعـــات  مـــع  الصنـــدوق  اســـراتيجية 
الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية لتغطيـــة المتطلبـــات 

الماليـــة للقطاعـــات المســـتهدفة.

واالســترياد  التصديــر  بنــك   إنشــاء 
ي د لســعو ا

تأســـيس واطـــالق بنـــك التصديـــر واإلســـترياد الســـعودي وإعتمـــاد 
تنظيـــم البنـــك، حيـــث تـــم اعتمـــد البنـــك طلبـــات أتمانيـــة تجاوزت 
طلبـــات  عـــدد  بلـــغ  وقـــد   2021 عـــام  ســـعودي يف  ريـــال  10مليـــار 

 منـــذ تأســـيس البنـــك.
ً
االتمـــان 125 طلبـــا

تشغيل مرشوع 
)صنع يف السعودية(

المنتـــج  إبـــراز  بهـــدف  الســـعودية(   يف  )صنـــع  برنامـــج  إطـــالق 
المحليـــة  األســـواق  يف  التنافســـية  مـــن  وتمكينــــــه  الســــــــــــعودي، 

والعالميـــة.

 إنشــاء وتطويــر المنطقة اللوجســتية
خالــد الملــك  مطــار  يف   المتكاملــة 

الــدويل

تـــم أطـــالق المنطقة الخاصة اللوجســـتية المتكاملـــة )IBLZ( يف 
مطـــار الملـــك خالـــد، والـــيت تركـــز عـــىل أنشـــطة االســـترياد واعادة 
التصديـــر، والصناعـــات الخفيفـــة، وعمليـــات الصيانـــة واإلصـــالح 

والتحديث

التعديــي االســتثمار  نظــام   تعديــل 
المنظمــة واللوائــح 

البـــدء بالعمـــل بنظام االســـتثمار التعديـــي الجديد وإصـــدار 164 
رخصـــة استكشـــاف و 579 رخصـــة محاجـــر مواد يف عـــام 2021.

23وزارة الصناعة والرثوة المعدنية22 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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المســـــيـــــرة 
الصناعيــــــــة
للممـــــــلــــكة
أثر رؤية المملكة 

2030 عىل القطاع 
الصنايع

الــجــهــــــــــــــة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الهيئة الســـعودية للمدن الصناعيـــة ومناطق التقنية 
)مدن(

مدينة الملك عبدهللا االقتصادية

مدينة الملك سلمان للطاقة

مدينة نيوم الصناعية )أوكساجون(

مدن صناعية واقتصادية حول المملكة

المدن الصناعية

02. مــســـيــــرة التنـــمـــيــة الصناعية - المســـــيـــــرة الصناعيــــــــة للممـــــــلــــكة02. مــســـيــــرة التنـــمـــيــة الصناعية - المســـــيـــــرة الصناعيــــــــة للممـــــــلــــكة02. مــســـيــــرة التنـــمـــيــة الصناعية - المســـــيـــــرة الصناعيــــــــة للممـــــــلــــكة

أكرث من

40
مدينة صناعية واقتصادية حول 

المملكة

25وزارة الصناعة والرثوة المعدنية24 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية



المنهجيــــــــــة
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مـــنهـــــــجــــيـــــة 
االسراتيجية 
الــــــوطــنـــيـــــــة
للــصناعـــــــــــة

03. منهجية االسراتيجية الوطنية للصناعة

تــم تطويــر االســراتيجية  الوطنيــة للصناعــة لضمــان الوصــول إىل 
قابلــة  مخرجــات  ذي  ومســتدام  وتنافــيس  مــرن  صنــايع  اقتصــاد 
التوجهــات  مــع  وآلياتــه  ومخرجاتــه  تطلعاتــه  تتــواءم  للتنفيــذ، 
التوجــه  ســالمة  مــن  وللتأكــد  والمســتقبلية.  القائمــة  العالميــة 
والخيــار االســراتييج تــم البحــث والتحليــل عىل مســتوى القطاعات 
نظــر  وجــة  مــن   )Segments( الصناعيــة  الســلع  ومجموعــات 
المســتثمر الصنــايع ومــدى تحســن مــؤرشات االقتصــاد مســتندين 
موقــع  أبرزهــا  ومــن  للمملكــة،  االقتصاديــة  القــوى  مكامــن  عــىل 
وطنيــه  ،ورشكات  الطبيعيــة  المــوارد  ووفــرة  اســراتييج،  جغــرايف 

النقديــة. السياســات  واســتقرار  محليــة،  وتكتــالت 

االســراتييج  التوجــه  مواءمــة  تمــت  االســراتييج  المســتوى  فعــىل 
المملكــة  رؤيــة  مــع مســتهدفات  للصناعــة  الوطنيــة  لالســراتيجية 
2030، وتــم كذلــك دراســة وتحليــل أكــرث مــن 90 مــن التوجهــات 
تطويــر  رحلــة  يف  مرجعيــة  مقارنــات  وعمــل  الرئيســية،  العالميــة 
 6 عمــل  تــم  كمــا   ،

ً
صناعيــا للنهــوض  ســعت  دولــة   33 لـــ  الصناعــة 

مقارنــات مرجعيــة اســترافية للمســتقبل الصنــايع، وعقــد ورش 
عمــل صياغــة الرؤيــة االســراتيجية للصناعــة مــع نخبــة مــن الخــرباء 
العالميــني، وقــادة المنظومــة الصناعيــة وممثــيل القطــاع الصنــايع 
الخــاص يف المملكــة، كمــا تمــت مراجعــة أكــرث مــن 130 مــؤرش أداء 
مراجعــة  تمــت  كمــا  الصنــايع،  االســتثمار  بمخاطــر  تعــى  عالمــي 
االســراتيجية بالراكــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة )مثــل: 

وغريهمــا(. االســتثمار،  ووزارة  الطاقــة،  وزارة 

وعــىل مســتوى القطاعــات، تــم العمــل مــع أكــرث مــن 20 جهــة مــن 
المنظومــة الصناعيــة كمــا تــم عقــد ورش عمــل مــع أكــرث مــن 300 
ممثــل مــن القطــاع الخــاص وتحليــل أكــرث مــن 200 مجموعــة مــن 
الســلع الصناعيــة )Segments( عــىل مســتوى االســواق المحليــة 
بهــدف  وممكناتهــا  االســتثمارية  والبيئــة  والعالميــة   واإلقليميــة 
خلــق مبــادرات قطاعيــة نوعيــة تســهم يف معالجــة التحديــات ورفــع 

تنافســية قطــاع الصناعــة يف المملكــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهجيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهجية
ـــــــــــــــــــاالسرتاتيجيةــــــــــــــــــــــــــــاالسرتاتيجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوطنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوطنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــللصناعةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللصناعة

29وزارة الصناعة والرثوة المعدنية28 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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03. منهجية االسراتيجية الوطنية للصناعة

التوجه االسرتاتييج

النتائجالنتائج

أولويات التنفيذ 

المنهجية والمعايري 

-   المواءمة االسرتاتيجية مع أهداف رؤية 
المملكة 2030 

•  إمكانية تعزيز اإلنتاج المحيل والتصدير 
• توفري فرص العمل للمواطنني 

• تعريز التحول والتنوع االقتصادي 

-   جاذبية من منظور المستثمر 
• تنافسية المملكة 

 
ً
• القدرات المحلية حاليا

 -   جاذبية السوق 

-   الوضع المحقق لمكاسب المملكة 

-   المساهمة يف تحقيق المرونة الوطنية 

اآلالت و المعدات	 
السيارات 	 
الطريان 	 
العسكرية	 
البحرية 	 
صناعة األغذية 	 

الكيمياويات 	 
األدوية	 
األجهزة الطبية	 
الطاقة المتجددة	 
 الصناعه التعدينية	 
 مواد البناء	 

67

12

 +200

اسرتاتيجية  قطاعية ذات اولوية

118
مجموعة السلع الصناعية

)segments( اليت تم اختيارها

تعيني كل مجموعة أولية يف سالسل 
 )Hs-Code( القيمة لمجموع

القطاعات الفرعية 
مجموعة السلع الصناعية )segments( اليت تم دراستها

اليت تمت دراستها

31وزارة الصناعة والرثوة المعدنية30 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية 31وزارة الصناعة والرثوة المعدنية30 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية



الوضع الراهن
وخط األساس
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الوضـــــــــــــــــع 
الــــراهـــــــــــــن
وخــــــــــــــــــــــط 
األســـــــــــاس

03. منهجية االسراتيجية الوطنية للصناعة

الوضع الحايل للصناعة يف المملكة

يتأثــر أداء الصناعــة يف أي دولــة بعــدة عوامــل تقــاس بعــدة طــرق، ويوفــر مــؤرش 
األداء الصنــايع التنافــيس )CIP( لمنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة 
)UNIDO( تحليــاًل شــاماًل، ويحتــوي قســم مــؤرشات األداء الرئيســية يف هــذه 
االســراتيجية عــىل تحليــل كامــل لمــؤرش )CIP(، وعــىل الرغــم مــن أن المــؤرش 
 يف وزن المــؤرش ممــا 

ً
 مهمــا

ً
متعــدد المكونــات إال أن أداء الصــادرات تمثــل دورا

أثــر عــىل ترتيــب المملكــة، كمــا يتــم الركــزي عــىل مكــون التصديــر يف المــؤرش؛ 
ألن الصناعــة التنافســية تعــي أن الدولــة تنتــج أكــرث ممــا تســتهلك، ولهــا أنشــطة 

 عــن تصديــر المــواد األوليــة والطبيعيــة.
ً
تصديريــة عديــدة بعيــدا

مصادر القدرة التنافسية للمملكة

إن مالحظــة المتغــريات االقتصاديــة ُتــــظِهر لمحــة رسيعــة عــن الصناعــة، لكنهــا 
التنافســية إىل  القــدرة  . وعليــه، يمكــن تقســيم حالــة 

ً
 واضحــا

ً
تقــدم تفســريا ال 

بعديــن. ومــن شــأن ذلــك تحديــد مجــاالت معينــة للتحســني، وقــد تــم اإلبقــاء 
عــىل إطــار عمــل يدمــج جميــع أبعــاد القــدرة التنافســية الثمانيــة.

اإلطار العام للقدرة التنافسية:

الحوكمة  واألنظمة

ظرف كل عنر مــــن االبعاد

ظروف الطلب

التمويل

الكفاءات

تطور القطاع وتكامله

أبعاد القدرة 
التنافسية

البنية التحتية والخدمات اللوجستية

5
ممــكنــــات

3
محـــــّركـــــات 
رئيــــــــــــسيــــــة
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العدســـات الرئيسيـــة

03. منهجية االسراتيجية الوطنية للصناعة - العدسات الرئيسية

المتانــة  وكميــة لضمــان  نوعيــة   
ً
أسســا التقييــم  يتضمــن  أن  يجــب 

بشــكل  الحاليــة  الفاعلــة  الجهــات  نظــر  لوجهــات  والحساســية 
الصنــايع. القطــاع  يف  للواقــع  شــامل 

يشتمل هذا النهج عى التقييم من خالل
3 عدسات رئيسة:

العدسة األوىل

يف  الرئيســة  األداء  مــؤرشات  مــن   130 تقييــم 
الرئيســية  الصناعــة  )محــركات  األبعــاد  جميــع 
القــدرة  تمــزي  أن  يمكــن  الــيت  والممكنــات( 
األخــرى. بالــدول  مقارنــة  للمملكــة  التنافســية 

العدسة الثانية

أبعــاد  إىل  أشــارت  الــيت  المســتثمر  عدســة 
 لمــؤرش ثقــة االســتثمار 

ً
االهتمــام األســايس وفقــا

تركــز  والــيت  وتقريــره  العالمــي  المبــارش  األجنــي 
ببســاطة عــىل تعظيــم العوائــد وتقليــل المخاطــر 

االســتثمارية.

العدسة الثالثة

تــم  الــذي  الحــايل  الصنــايع  المســتثمر  تصــور 
المحــددة  العمــل  ورش  خــالل  مــن  تحديــده 
تطويــر  إبــان  األولويــة  ذات  الفرعيــة  للقطاعــات 

االســراتيجية.

01

02

03

االبتكار وريادة األعمال
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مواطــــن القــــــوة

03. منهجية االسراتيجية الوطنية للصناعة - مواطن القوة

نظرة عامة عى مواطن القوة يف المملكة

موقع اسرتاتييج

تقع المملكة العربية السعودية يف قلب العالمني العريب واإلسالمي.	 

ويه بوابة يمكنها الوصول ألكرث من:	 

اقتصاد قوي

أكرث من 33 مليون مستهلك.	 

نمو الناتج المحيل اإلجمايل الحقيقي بنسبة 3.2% خالل عام 2021، ونمو 	 
خالل النصف األول من عام 2022 بما يزيد عن 10%مقارنه بنفس الفرة 

من عام 2021.

تدفقات قوية لالستثمار األجني المبارش بقيمة 19.2 مليار دوالر أمرييك يف 	 
عام 2021.

حريّة تدفق األموال واستقرار رصف العملة.	 

موارد طبيعية وفرص كبرية 

1.3 تريليون دوالر أمرييك ثروات التعدين غري المستغلة.	 

مبادرة السعودية الخرضاء واستهداف الوصول إىل الحياد الصفري 	 
للكربون يف عام 2060.

الدفع بجهود التخصيص واالرشاك الفعال للقطاع الخاص يف مختلف 	 
قطاعات االقتصاد.

المشاريع الضخمة )مدينة نيوم بما فيها TheLine، والبحر األحمر، 	 
وغريهما(.

01

02

03

03. منهجية االسراتيجية الوطنية للصناعة - مواطن القوة

تعزيز بيئة مالئمة لألعمال

تحّسن بـ30 مركز يف سنة واحدة يف تقرير ممارسة األعمال 2020.	 

تحّسن بـ100 مركز يف مؤرش تأسيس الركات الصادر عن البنك الدويل 2020.	 

تحقيق أفضل تحّسن يف العالم يف تصنيف النساء واألعمال التجارية والقانون، 	 
الصادر عن البنك الدويل 2020.

جودة الحياة

المركز األول يف العالم العريب، والمركز الحادي والعرون عالميا يف تقرير 	 
السعادة العالمي يف 2021.

 يف أقل معدل لحوادث الجريمة المنظمة.	 
ً
المركز الخامس عر عالميا

الدفع بعجلة السياحة والركزي عىل الرفيه ومشاركة المجتمع الريايض.	 

القدرات البرشية

يوجد يف المملكة أكرث من 80 جامعة وكلية.	 

150 ألف سعودي ابتعثوا إىل أعرق الجامعات العالمية 2018.	 

 يف اإللمام الرقمي يف عام 2020	 
ً
المركز التاسع عالميا

قوى عاملة شابة )67% من السعوديني تبلغ أعمارهم 34 سنة فأقل(	 

04

05

06

  40 سوق رسيعة النمو ضمن 4 ساعات من الطريان.

  13% من التجارة البحرية العالمية عبورا بالبحر األحمر.
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مــــــــــؤشـــــرات األداء 
الرئيســــية

منظور المستثمرين

بهـــا  ينظـــر  الـــيت  للكيفيـــة  واضحـــة  رؤيـــة  عـــىل  للحصـــول 
المســـتثمرون إىل المملكـــة مـــن حيـــث جاذبيـــة االســـتثمار، تـــم 
الـــيت  )العوامـــل  الرئيســـة  االســـتثمار  عوامـــل  مـــن  االســـتفادة 
يبحث عنها المســـتثمرون يف الغالب عند التفكري يف االســـتثمار 

العوامـــل يه: وهـــذه  وتحليلهـــا،  ســـوق جديـــدة(  يف 

معدالت الرضائب وسهولة دفع الرضائب.	 

الشفافية التنظيمية وانعدام الفساد.	 

القدرات التقنية واالبتكارية.	 

البيئة األمنية العامة.	 

مشاركة الدولة يف االتفاقيات التجارية.	 

قدرات البحث والتطوير.	 

جودة البنية التحتية الرقمية.	 

 مـــن مـــؤرشات 
ً
وقـــد جـــرى تحديـــد هـــذه العوامـــل بــــــــِ 38 مـــؤرشا

األداء الرئيســـة الـــيت تمثل المقاييـــس ذات األولوية من منظور 
أن  الرئيســـة  األداء  مـــؤرشات  تحليـــل  أظهـــر  وقـــد  المســـتثمر، 
 يف اإلجراءات الحكومية، مع 

ً
 ملحوظا

ً
المملكة تشـــهد تحســـنا

وجـــود فـــرص للتحســـني يف مجـــال المعرفة والبحـــث والتطوير 
واالبتـــكار، والخدمـــات اإللكرونيـــة الحكوميـــة.

وقد أدى الزخم اإلصاليح يف المملكة إىل تحســـني اســـتقطابها 
للمســـتثمرين، وتحظـــى المملكـــة بفرصة ســـانحة للوصول إىل 

مصـــاف االقتصـــادات مـــن الدرجة األوىل، وقـــد نتج عن ذلك
6 مخرجات رئيسة، أال ويه:

سهولة ممارسة األعمال.	 

الهوامش المالية الوقائية.	 

رأس المال البري.	 

االبتكار.	 

البيئة التنظيمية.	 

أنماط التجارة. 	 

المنافسة اإلقليمية.	 

03. منهجية االسراتيجية الوطنية للصناعة - مؤرشات األداء الرئيسية

 38
 من مؤرشات 

ً
مؤرشا

األداء الرئيسة

03. منهجية االسراتيجية الوطنية للصناعة - مؤرشات األداء الرئيسية
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التوجهات
العالمية الرئيسية
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التوجهـات 
العالــــميــــة 
الرئيسيـــــة
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البــــعــــد التــقـــــــــــنــــــــــي

05. التوجهات العالمية الرئيسية - البــــعــــد التــقـــــــــــنــــــــــــــي

البعد التقي

مــن وجهــة نظــر تقنيــة، ثمــة 7 توجهــات رئيســية مــن المتوقــع أن 
تؤثــر يف الصناعــة، ويه:

توسيع دور البيانات يف الثورة الصناعية الرابعة

ســـتفرض الثورة الصناعية الرابعة عىل القطاعات 
وتحليلهـــا  البيانـــات  جمـــع  عـــىل  قدراتهـــا  تعزيـــز 
واســـتخدامها، وبالتايل سيســـتمر نمو سوق تحليل 
البيانـــات الضخمـــة والخدمـــات الســـحابية، فمـــن 
إيـــرادات  شـــهدت   2020 عـــام  حـــى   2016 عـــام 
 %20 بنســـبة   

ً
نمـــوا الضخمـــة  البيانـــات  تحليـــل 

الســـحابية  الخدمـــات  إيـــرادات  ونمـــت   ،
ً
ســـنويا

 ممـــا يتيـــح الفرصـــة 
ً
العالميـــة بنســـبة 16% ســـنويا

أمـــام المملكـــة لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة للبيانـــات؛ 
مـــن أجـــل دعـــم االســـتحواذ عـــىل البيانات واســـعة 
النطـــاق واســـتخدامها ضمـــن بيئـــة آمنـــة، مـــع إيالء 
أهميـــة قصوى لتطوير توافقية البيانات والتوصيل 

لدعـــم سالســـل اإلمـــداد المســـتقبلية.

زيادة انتشار أجهزة إنرنت األشياء

 
ً
جديـــدا شـــكاًل  الجديـــد  اإلنرنـــت  عالـــم  يتخـــذ 
يبقـــي جميـــع  الـــذي  األشـــياء  إنرنـــت  انتشـــار  مـــع 
دائـــم.  اتصـــال  حالـــة  يف  واألشـــياء  األشـــخاص 
يصـــل  أن  المتوقـــع  مـــن   ،2030 عـــام  وبحلـــول 
 24 إىل  المثبتـــة  األشـــياء  إنرنـــت  أجهـــزة  عـــدد 
، وهـــو 3 أضعـــاف العـــدد الحـــايل، وســـيغدو 

ً
مليـــارا

إلنرنـــت األشـــياء أثـــر كبـــري ومبـــارش عـــىل قطاعـــات 
بيانـــات  جمـــع  مـــن   

ً
بـــدءا المملكـــة  يف  متعـــددة 

اآلنيـــة.  اللوجســـتية  والخوارزميـــات  المســـتهلك 
أْن تشـــهد قطاعـــات اآلالت  التوقعـــات إىل  وتشـــري 
والمعـــدات واألجهـــزة الطبيـــة والطاقـــة المتجددة 
 مبـــارشة، وعندها ســـيكون عىل االســـراتيجية 

ً
آثـــارا

الوطنيـــة للصناعة أن تســـاعد الـــركات المصنعة 
الســـعودية عـــىل اعتمـــاد إنرنـــت األشـــياء وأنظمـــة 
التنافســـية  القـــدرة  لضمـــان  الناشـــئة  االتصـــال 
ذات  صناعيـــة  ســـلع  مجموعـــة  إدخـــال  وإمكانيـــة 

عاليـــة. مضافـــة  قيمـــة 
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التطور المزتايد للذكاء االصطنايع

 يوفــر الــذكاء االصطنــايع فرصــة ضخمــة لخدمــة 
أطــر  وضــع  إىل  الحكومــات  وتحتــاج  االقتصــاد، 
عــىل  البيانــات  أخالقيــات  )يف  متينــة  مؤسســاتية 
ســبيل المثــال(، فضــاًل عــن حاجتهــا إىل االســتثمار 
مــع  والعمــل  الرئيســية  البحــث  مجــاالت  يف 
الــركات التجاريــة لتشــجيع االســتثمار الداخــيل.

المتقــدم  اإلضــايف  للتصنيــع  المزتايــد  االســتخدام 
األبعــاد( ثالثيــة  )الطباعــة 

سيشـــهد االقتصـــاد العالمـــي تغـــريات كبـــرية جـــّراء 
إنتـــاج  عـــىل  وقدرتهـــا  األبعـــاد  ثالثيـــة  الطباعـــة 
واســـع  نطـــاق  عـــىل  للغايـــة  متخصصـــة  منتجـــات 
بتكلفـــة إضافيـــة قريبـــة مـــن الصفـــر. ويقيس مؤرش 
المهـــارات  دعـــم  درجـــة  األبعـــاد  ثالثيـــة  الطباعـــة 
العمليـــة والقدرات الصناعية والحوكمة واألصول 
البلـــدان لتطبيـــق الطباعـــة ثالثيـــة  االقتصاديـــة يف 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  وتمتلـــك  األبعـــاد، 
أعـــىل مـــؤرش للطباعـــة ثالثيـــة األبعاد بنســـبة %7.5 
الجنوبيـــة  وكوريـــا   %6.8 بنســـبة  ألمانيـــا  تليهـــا   ،
5.6%. وتشـــهد سالســـل القيمة العالمية الموزعة 
 مـــن التغـــريات 

ً
والمصانـــع المركزيـــة الكبـــرية كثـــريا

والمصانـــع  الرقميـــة  القيمـــة  سالســـل  بســـبب 
الصغـــرية واســـعة االنتشـــار. ولدعـــم هـــذا التحول، 
إىل  للصناعـــة  الوطنيـــة  االســـراتيجية  تتطلـــع 
العمـــل واالعتمـــاد  المســـاهمة يف تطويـــر مهـــارات 
الصنـــايع والقـــدرات الصناعية وريـــادة األعمال يف 
الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد مـــن خالل عـــدة ممكنات.
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االنتشــار المســتمر لألنظمــة اآلليــة المتقدمــة 
المتقدمــة( )الروبوتــات 

بالزتامـــن مـــع انتشـــار األنظمـــة اآلليـــة المتقدمـــة، 
ســـتنتقل الروبوتـــات مـــن أداء المهمـــات الروتينيـــة 
وقطـــاع  والشـــوارع  المكاتـــب  إىل  المصانـــع  يف 
للنمـــو:  الرئيســـية  المجـــاالت  وتشـــمل  الفضـــاء، 
 مـــن ســـيارات 

ً
قطـــاع المركبـــات بـــدون طيـــار )بـــدءا

األجـــرة الطائـــرة بـــدون طيـــار وطائـــرات التوصيـــل 
بـــدون طيـــار، وصـــواًل إىل طائـــرات التقـــاط الصـــور 
والمركبـــات  الحـــد”(،  يه  “الســـماء  طيـــار  بـــدون 
)تخـــرج  الصناعيـــة  والروبوتـــات  القيـــادة،  ذاتيـــة 
الروبوتـــات مـــن “القفـــص” لتتعـــاون مـــع البـــر(، 
المســـنني، وفحـــص  )لرعايـــة  الخدمـــة  وروبوتـــات 
لظهـــور  وســـتكون  وغريهمـــا(.  المواقـــع،  أمـــان 
األنظمـــة اآللية آثار عميقة عىل مســـتقبل المصانع 
يف المملكـــة، ممـــا قـــد يؤثـــر يف معظـــم القطاعـــات 
الصناعيـــة. ولـــذا ســـيكون مـــن األهميـــة بمـــكان أن 
تتمحـــور صياغـــة االســـراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة 
حـــول كيفية تحقيـــق طفرة يف هـــذا المجال، وربما 
اكتســـاب  طـــرق  تنويـــع  خـــالل  مـــن  ذلـــك  يحـــدث 

المعرفـــة.

زيادة االحتكاك بالمجال السيرباين/ التشفر

 ،
ً
 مزتايـــدا

ً
تمثـــل الطفـــرة الحاليـــة لالتصـــال خطـــرا

وقـــد شـــدد كثـــري مـــن الرؤســـاء التنفيذيـــني عىل أن 
تزايـــد مخاطـــر األمـــن الســـيرباين يمثل مصـــدر قلق 
كبـــري، يليـــه يف الخطـــورة صعوبـــة االبتـــكار وتراجـــع 
يف  موضـــح  هـــو  كمـــا   ، األعمـــال   نمـــوذج  كفـــاءة 
الشـــكل. وقد ظهرت مشـــاكل عميقة يف الجاهزية 
الـــركات مســـتعدة  تكـــن  لـــم  الســـيربانية عندمـــا 
فجـــأة  اضطرارهـــا  ســـيما  وال  ُبعـــد،  عـــن  للعمـــل 
لممارســـة األعمـــال عـــرب اإلنرنـــت خـــالل جائحـــة 
كوفيد-19. وســـيتعني عىل االســـراتيجية الوطنية 
للصناعة أن ُتســـّهل التعـــاون مع عدد من الجهات 
االتصـــاالت  وزارة  )مثـــل:  المملكـــة  الحكوميـــة يف 
وتقنية المعلومات( لبناء القدرات ضد التجســـس 
اإللكـــروين بغيـــة حمايـــة األرسار التجارية للمصانع 

الســـعودية.
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البنية التحتية / المدن الذكية

 لمفهـــوم المدينة الذكيـــة، ويحقق االســـتثمار يف التقنيات 
ً
 محوريـــا

ً
 يعـــد االبتـــكار الرقمـــي أمـــرا

الذكيـــة واالبتـــكارات الرقميـــة رفاهية المواطنني. ويشـــري مـــؤرش تنمية المـــدن الذكية العالمية 
إىل: أن معظـــم المـــدن بـــدأت يف تقديـــم خدمـــات المدينـــة الذكيـــة القائمـــة عـــىل اســـتخدام 
اإلنرنـــت وتطبيقاتـــه يف قطاعات النقل ومن ثم الثقافة والســـياحة، وســـتحتاج المدن الذكية 
إىل نظـــام حوكمـــة ذيك ُيـــرِبز أهميـــة حمايـــة البيانات، وإعـــادة تقييم نماذج األعمـــال، وإعادة أو 

إلغـــاء التنظيم.

07

آراء الرؤساء التنفيذين حول أهم التحديات المرتبطة بالعمليات التشغيلية )النسبة المئوية(

ـــــــالتوجهاتــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــالعالمية 
ــــــــــــــــــــــالرئيسية

16

 16 كريين 2017، آراء رؤسائها التنفيذيني )المجموعة يس(.

17 ال يصــل مجمــوع األرقــام إىل 100؛ ألن مقدمــي اإلجابــات يمكنهــم اختيــار مــا يصــل إىل 3 
اختيــارات. المصــدر: كــريين 2017، آراء رؤســائها التنفيذيــن )المجموعــة يس(.
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البعد البييئ:

يشـــهد العالـــم تحـــواًل يف إدارة المـــوارد، ومـــع حـــدوث تغـــريات 
جذريـــة مـــن منظـــور بيـــي، فثمـــة 3 توجهـــات رئيســـية، يه:

األنماط المتباينة للتغر المنايخ والتدهور 
البييئ

ارتفـــاع  بـــني  واضحـــة  ســـببية  عالقـــة  هنـــاك 
وزيـــادة  البـــر  أنشـــطة  عـــن  الناجمـــة  االنبعاثـــات 
درجـــات الحـــرارة عىل مســـتوى العالـــم، مما يؤدي 
إىل أحداث مناخية قاســـية. ومن المحتمل بنسبة 
66% الوصـــول إىل حد االنبعاثات المحدد لوقف 
االحتبـــاس الحـــراري عند 2 درجة مئوية يف غضون 
ل التغري المنايخ مخاطر 

ّ
. ويشـــك

ً
أقل من 20 عاما

جّمـــة عىل البلدان والمســـتثمرين والركات، وقد 
 
ً
يكـــون الرق األوســـط أحد المناطـــق األكرث ترضرا

بســـبب أثـــره الواســـع عـــىل المجـــاالت االجتماعيـــة 
تكـــون  أن  الممكـــن  مـــن  ولذلـــك  واالقتصاديـــة؛ 
مواجهـــة  يف  التكيـــف  عـــىل  والقـــدرة  المرونـــة 
الركـــزي يف  أهـــم محـــاور  أحـــد  التوجـــه  هـــذا  مثـــل 

الســـعودية. للصناعـــة  الوطنيـــة  االســـراتيجية 

زيـــادة الضغـــط عـــى المـــوارد العالميـــة للمياه 
والطاقة والغـــذاء 

بحلـــول  شـــخص  مليـــارات   10 إطعـــام  ســـيتطلب 
عـــام 2050، اتبـــاع أســـاليب متكاملـــة تجـــاه التغري 
والتطـــور  والميـــاه  األرايض  واســـتخدام  المنـــايخ 
بـــني  المتبـــادل  االعتمـــاد  أوجـــه  وتشـــمل  التقـــي، 
الميـــاه والغذاء: االحتياجات المائيـــة للزراعة اليت 
تستهلك 70% من المياه كل عام، يف حني تشمل 
الغـــذاء والطاقـــة:  بـــني  المتبـــادل  أوجـــه االعتمـــاد 
االســـتخدام اإللزامـــي للمنتجـــات الزراعية للوقود 
الحيـــوي. أما أوجه االعتمـــاد المتبادل بني الطاقة 
الكهرومائيـــة  الطاقـــة  إنتـــاج  فتشـــمل:  والميـــاه 
واالســـتهالك المرتفـــع للميـــاه يف اســـتخراج الرمال 
المزتايـــدة  القيمـــة  عـــىل  وســـيرتب  النفطيـــة، 
لالكتفـــاء الـــذايت أثـــر عميـــق عـــىل بعـــض القطاعات 

الصناعيـــة )ومنهـــا: صناعـــة األغذيـــة(.

01

02

تنويع مزيج الطاقة

حفـــزت اإلنجـــازات التقنيـــة وظروف الســـوق المواتية إحداث نمـــو رسيع للطاقة 
المتجددة، وإن االعتماد المتسارع عىل الطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية، 
وطاقـــة الريـــاح( الناتج عن االنخفاض الرسيع يف أســـعار هـــذه التقنيات له داللة 
واضحـــة عـــىل التحـــوالت الهائلـــة يف مجـــال التكنولوجيا والســـوق اليت شـــهدها 
المنتجـــة  الـــدول  وســـتكون  األخـــرية.  الســـنوات  المتجـــددة يف  الطاقـــة  قطـــاع 
 
ً
 عليـــه بحاجـــٍة إىل اتخاذ خطـــوات رسيعة للتنويـــع بعيدا

ً
للنفـــط والمعتمـــدة كليـــا

عـــن اعتمادهـــا الكيل عىل النفط، ويتضمـــن ذلك التفكري يف القطاعات المتاحة 
لتعزيـــز مســـتوى التعقيـــد االقتصـــادي واالســـتفادة مـــن المـــواد الخـــام الحاليـــة 

لدعـــم الصناعـــات الجديدة.

03

05. التوجهات العالمية الرئيسية - البــــعــــد البــيــــــــــــــئـــي
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تـــم بنـــاء البيـــت االســـراتييج، بوجـــود القطـــاع الحكومـــي كمقـــدم للخدمـــات وممكـــّن وبقيـــادة 
 عـــىل مواطـــن القـــوة يف المملكـــة، ومنهـــا: توفـــر رأس المـــال، والقـــوة 

ً
القطـــاع الخـــاص، اســـتنادا

الرائيـــة للحكومـــة والمســـتهلكني، ووجـــود السياســـات النقديـــة المســـتقرة، للمملكـــة وتوفـــر 
وتنـــوع المـــوارد الطبيعيـــة )مثـــل: النفـــط، والغـــاز، والمعـــادن، وغريهـــا( ووجـــود رشكات وطنيـــة 
وتكتـــالت محليـــة رائـــدة تدعـــم االقتصـــاد، باإلضافـــة إىل موقـــع المملكـــة الممـــزي بـــني 3 قـــارات 

وتأثريهـــا اإلقليمـــي يف المنطقـــة.

06 البيت االسراتييج لالسراتيجية الوطنية للصناعة
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06. االسرتاتيجية الوطنية للصناعة

بنـــاء  حـــول:  للصناعـــة  الوطنيـــة  االســـراتيجية  رؤيـــة  تتمحـــور 
اقتصاد صنايع يتســـم بالمرونة واالستدامة والتنافسية، 

ويقـــوده القطـــاع الخاص.

االستدامة:
اقتصاد وطي مستدام يعتمد عىل المزايا النسبة يف المملكة.

المرونة:
تتعلق برعة االستجابة للتكيف مع التغيريات، ال سيما التغريات التقنية.

التنافسية:
للمصنعـــني  يمكـــن  اقتصـــاد صنـــايع  المملكـــة إىل  تهـــدف االســـراتيجية إىل تحويـــل 
التنافـــس مـــن خاللـــه بســـبب القيمـــة المضافـــة العاليـــة وجـــودة منتجاتهـــم فضـــاًل عن 
تكاليـــف اإلنتـــاج التنافســـية، وســـيمكن ذلـــك المصنعـــني الســـعوديني مـــن المنافســـة 

.
ً
 وعالميـــا

ً
محليـــا

يقوده القطاع الخاص:
 ويه رؤيـــة يشـــارك فيها القطاع الخاص مشـــاركة فعالة ويشـــرك يف تحـــّول الصناعة 
الســـعودية لتصبـــح: عـــىل نحـــو اســـتبايق، قـــوة تنافســـية ومتناميـــة للمملكـــة، ومواِكبـــًة 
للنضـــج المزتايـــد لـــكل قطـــاع صنايع، ممـــا يعي أن جميـــع االســـتثمارات ذات العالقة 
 تصـــدر عـــن القطـــاع الخـــاص، وأن أهـــم المطالبـــات واالحتياجـــات يحددهـــا 

ً
تقريبـــا

 ما يكون فيـــه القطاع العام 
ً
ويكســـب تأييدهـــا القطـــاع الخـــاص، يف الوقت الذي غالبا

يف خدمـــة الوطـــن مـــن خالل توفري سياســـات ســـليمة وبيئـــة مواتية الزدهـــار الصناعة.

01

02

03

04

وفيمـــا يـــأيت مزيد مـــن التحليل لبعض الجوانب الرئيســـة لرؤية 
البيـــت  يف  ُوضحـــت  كمـــا  للصناعـــة،  الوطنيـــة  االســـراتيجية 

االســـراتييج:

 مرن صنا� اقتصاد
الخاص القطاع يقوده ومس�دام وتناف�

الرؤية

اع
ط

لق
ا

 
ي

وم
حك

ال

والمعرفة االبتكار ثقافة وتع�يز تنمية

الدولية التجارة تع�يز الصناعية األعمال ب��ة تنمية

اع
ط

لق
ا

 
ص

خا
ال

  كيفالت ع� قادر مرن وط� صنا� اقتصاد
المتغ�ات مع

 �الصنا اإلقليمي للتكامل قيادة
الطلب لتلب�ة

  من مجموعة صناعة � عالمية �يادة
المختارة السلع

واالبتكارات التطب�قية الصناعية األبحاث دعمعليها والمحافظة المواهب وجذب تنمية العالمية واالس�حواذات االندماج عمليات دعم

الصنا� للتمويل الوصول تسهيل يةالتجا� واالتفاقيات الس�اسات تحس�الصادرات تمك�المح� والمحتوى التوط� تشجيع

والمتوسطة الصغ�ة الم�وعات دعم   وإجراءات أنظمة وتفعيل اس�حداث
للمملكة التجا�ية العالمة تع�يزالصنا� القطاع �  الجودة معاي� رفعومرنة واضحة

  عالمية بمعاير إمداد سالسل وتع�يز بناء 

  التو�يد سالسل  تع�يز
الخاصة االقتصادية المناطق توف�اللوجس��ة الخدمات و المتقدمة الصناعات تقن�ات تب�ةرائد صناعية تحت�ة ب��ة توف�

 األهداف
يةاالس�اتيج

الممكنات

 وقيادة جغرا� موقع
إقليمية

  والقوة المال رأس
ال�ائية

نقدية س�اسات
مس�قرة 

موارد
طب�عية 

  ةمحلي وتكتالت وطن�ة �كات
  رائدة

 مواطن
القوى

 اقتصاد صنايع مرن
وتنافيس ومستدام يقوده القطاع الخاص
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وقد تم تفصيل 3 أهداف اسرتاتيجية مرتبطة بمؤرشات أداء قابلة للقياس

وطـــي  صنـــايع  اقتصـــاد 
التكيـــف  عـــىل  قـــادر  مـــرن 

المتغـــريات مـــع 

يح
ض

تو
20

35
ل 

لو
ح

ة ب
عي

صنا
 ال

نة
كا

لم
ا

يج
اتي

سرت
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ف 
هد

 لل
مة
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لد

ة ا
اري

ثم
ست

اال
ص 

فر
 ال

ىل
 ع

لة
مث

أ

قيادة للتكامل اإلقليمي 
الصنايع لتلبية الطلب

ريادة عالمية يف صناعة 
مجموعة من السلع 

المختارة

يمكن االســـتفادة من مواطن • 
القوة يف االقتصاد الســـعودي 
)مثـــل: القـــوة الرائيـــة، توفـــر 
رأس المال، الموارد الطبيعية( 
وتحفـــزي  الصناعـــة  دعـــم  يف 
مـــن  االقتصـــادي  التكامـــل 
الـــراكات والمصالـــح  خـــالل 

المتبادلـــة.

اإلقليمـــي •  التكامـــل  يحقـــق 
مزايـــا تنافســـية إضافية تدعم 
جميـــع األطـــراف إىل النهـــوض 
يف المنطقـــة كقـــوة اقتصاديـــة 

إقليميـــة جديـــدة.

االســـتفادة من حجم السوق • 
المحـــيل واألســـواق اإلقليمية 
تكامـــل  نمـــوذج  خـــالل  مـــن 
اقتصادي يف السالسل القيمية 
بهـــا  المرتبطـــة  والمنتجـــات 
لخلق قدرة تنافســـية تشـــكل 
قاعدة صناعية إقليمية تسهم 
يف تحويـــل المنطقـــة إىل مركز 

صنـــايع رئيـــيس وتنافيس.

االســـتفادة من الطلب العايل • 
اآلالت  لتصنيـــع   

ً
إقليميـــا

تخـــدم  الـــيت  والمعـــدات 
عـــال. نمـــو  ذات  قطاعـــات 

توفري مراكز خدمات الصيانة • 
لخدمـــة  والعمـــرة  واإلصـــالح 
رشكات الطـــريان اإلقليمية يف 

الريـــاض ونيـــوم وجدة.

اإلقليميـــة •  الجهـــود  تنســـيق 
لتوحيـــد الطلـــب عـــىل األقمار 

التجاريـــة. الصناعيـــة 

تســـى الصـــــــــــــناعة السعودية • 
عـــىل  القـــدرة  إىل  للوصـــول 
سلســـلة  اضطرابـــات  تحمـــل 
التوريد اليت قد تحدث نتيجة 
لظـــروف غـــري متوقعـــة )مثـــل: 
جائحة كوفيد-19(، أو بسبب 
االنقسامات الجيوسياسية يف 

المنتجـــات المختـــارة.

الوطنيـــة •  المـــــــــــــــرونة  زيـــادة 
زيـــادة  خـــالل  مـــن  الصناعيـــة 
وتقليـــل  المحـــيل،  التصنيـــع 
مخاطـــر اضطرابـــات سالســـل 
اإلمداد عن طريق الدخول يف 
اتفاقيات اســـراتيجية للتأكد 
مـــن اســـتمرارية الوصـــول إىل 
لضمـــان  المهمـــة  الســـلع 
رفاهية المواطنني واستمرارية 

االقتصـــادي. النشـــاط 

االستـــــــــــــــــــفادة مـــــــــــــــــن الطلـــب • 
صناعـــات  وتوطـــني  المحـــيل 
المستحرضات الحيوية )مثل: 

اللقاحـــات، والبالزمـــا(

القـــوة •  مــــــــــــــن  االستــــــــــــــــــــــــــفادة 
لتحفـــزي  للمملكـــة  الرائيـــة 
األســـلحة،  )مثـــل:  التوطـــني 
والذخائـــر الموجبـــة، وقاذفات 

الصواريـــخ(.

التوســـع يف قـــدرات المعالجـــة • 
والتصنيع المحيل يف منتجات 
الدواجن واأللبان للدخول يف 
مثـــل  متنـــوع  تصنيـــي  نطـــاق 

صناعـــة األجبـــان.

مـــن •  المملكـــة  تســـتفيد 
القـــدرات النوعيـــة لصندوق 
االستثـــــــــــــــــــمارات العــــــــــــــــــــامة 
والـــركات الوطنية الرائدة 
صناعيـــة،  قاعــــــــــــــــــــدة  لبنـــاء 
وامتـــالك التقنيـــات النوعيـــة 
للدخول يف سالســـل القيمة 
يف  يســـهم  ممـــا  العالميـــة، 
رفـــع القـــدرات الفنيـــة ونقل 

المعرفـــة.

القـــوة •  مواطـــن  عـــىل  البنـــاء 
الســـلع  مـــن  مجموعـــات  يف 
تتمتـــع  الـــيت  المختـــارة 
المملكـــة فيهـــا بمـــزي نســـبية 
واســـراتيجية  واقتصاديـــة 
العالميـــة  الريـــادة  لتحقيـــق 
عن طريق توجيه وتخصيص 

النوعيـــة. االســـتثمارات 

التقنيـــات •  يف  االســـثمار 
لتحتـــل  الواعـــدة  الجديـــدة 
يف  عالميـــة  ريـــادة  المملكـــة 

الســـلع. هـــذه 

تصنيـــع •  يف  عالميـــة  قيـــادة 
الميـــاه. تحليـــة  تقنيـــات 

مجـــال •  يف  عالميـــة  قيـــادة 
المتقدمـــة  المـــواد  تصنيـــع 
الســـيارات،  صناعـــة  يف 
البنـــاء. وتقنيـــات  والطائـــرات، 

تقنيـــات •  يف  عالميـــة  قيـــادة 
تصنيـــع المركبـــات صديقـــة 

البيئـــة.
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االســـراتيجية  األهـــداف 

زيادة مساهمة المنشآت الصغرية والمتوسطة يف المناقصات الحكومية
المنشــآت  مشــاركة  تعزيــز  بهــدف  الحكوميــة  المناقصــات  طــرح  لوائــح  تحســني  عــىل  العمــل 

مشــاركتها. يدعــم  بمــا  المناقصــات  تجزئــة  خــالل  مــن  والمتوســطة  الصغــرية 

حوافز زيادة الصادرات
الوطنيــة  االســراتيجية  ضمــن  المســتهدفة  الصناعيــة  الســلع  لمجموعــات  الصــادرات  تحفــزي 
للصناعــة مــن خــالل حوافــز  تهــدف لتمكــني الصناعــات المســتهدفة مــن الوصــول إىل األســواق 

العالميــة.

تحسني الحلول المالية للمصنعني 
توســيع الجهــود وزيــادة المنتجــات والحلــول الماليــة الميــرة مــن خــالل دعــم حكومــي لتغطيــة 
المســتثمرين  مــن  المحليــة  التجاريــة  البنــوك  قــروض  لمتلقــي  منهــا-  جــزء  -أو  الفوائــد  تكلفــة 

والمصنعــني المحليــني يف الســلع الصناعيــة المســتهدفة.

تحسني اللوائح لجذب المستثمرين األجنبيني
تحســني اللوائــح المتعلقــة باالســتثمار األجنــي المبــارش وإدارة األعمــال لزيــادة جــذب المصنعــني 
مــن  والحــد  الفكريــة،  الملكيــة  وحمايــة  الــدويل،  التحكيــم  المثــال:  ســبيل  )عــىل  العالميــني 

البريوقراطيــة(.

تعزيز االتفاقيات التجارية للمملكة
 إىل مبــادئ 

ً
تحديــد فــرص تكامــل سالســل القيمــة الصناعيــة مــع الــركاء اإلقليميــني ، اســتنادا

التكامــل والتعقيــد االقتصــادي ، وإبــرام اتفاقيــات المنافــع المتبادلــة عــىل مســتوى الحكومــات 
يمكــن  ممــا  إلــخ(  العــراق  األردن،  مــر،  المثــال:  ســبيل  )عــىل  التجاريــة  واالتفاقيــات   )G2G(

 للتصنيــع.
ً
 إقليميــا

ً
المملكــة مــن أن تصبــح مركــزا

استرشاف الطلب المتوقع عىل السلع المستهدفة من الجهات الحكومية 
وتقديــر  إحصــاء  عــىل  الحكوميــة  والجهــات  للدولــة  المملوكــة  المؤسســات  مــع جميــع  العمــل 
يف  الطلــب  تقديــر  بهــدف  المســتهدفة  الصناعيــة  الســلع  مجموعــات  عــىل  المتوقــع  الطلــب 

القادمــة. العــر  إىل  الخمــس  الســنوات 
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لتحقيـــق  المطلوبـــة  التمكينيـــة  المبـــادرات  ألبـــرز  أمثلـــة 
االســـراتيجية  األهـــداف 

توحيد عملية تأهيل الموردين للرشكات المملوكة للدولة
توحيــد عمليــة تأهيــل المورديــن للــركات المملوكــة للدولــة، مــن خــالل حثهــا عــىل اســتخدام 
 مــع الــركات المملوكــة 

ً
منصــة جديــر، وتوقيــع مذكــرات تفاهــم معهــا، وتعزيــز التعــاون عمومــا

للدولــة.

إنشاء مراكز ابتكار
للــركات  البحثيــة  االحتياجــات  لتلبيــة  الناضجــة  بالقطاعــات  خاصــة  ابتــكار  مراكــز  إنشــاء 
الصغــرية والمتوســطة، لتقــدم خدمــات البحــث والتطويــر مدفوعــة األجــر، حيــث تعمــل المراكــز 

الالزمــة. الخدمــات  تقديــم  عــىل 

تحسني معايري الجودة لمجموعات السلع الصناعية المستهدفة
تعزيــز معايــري الجــودة يف المملكــة لمجموعــات الســلع الصناعيــة المســتهدفة يف االســراتيجية 
الوطنيــة للصناعــة بمــا يتمــاىش مــع عمليــة تطويــر المعايــري الدوليــة )عــىل ســبيل المثــال: رمــوز 

المواصفــات، ومرافــق االختبــار، وشــهادات الجــودة(.
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مســـتهدفات  تحقيـــق  تدعـــم  تمكينيـــة  محـــاور   4 بنـــاء  تـــم 
سالســـل  وتعزيـــز  )بنـــاء  مقدمتهـــا  يف  ويـــأيت  االســـراتيجية، 
اإلمـــداد بمعايـــر عالمية( عن طريـــق توفري بنيـــة تحتية رائدة 
والخدمـــات  التوريـــد  سالســـل  وتعزيـــز  الصناعيـــة،  المـــدن  يف 
اإلمـــداد  سالســـل  تكامـــل  ســـهولة  يدعـــم  بمـــا  اللوجســـتية، 
لزيـــادة  تهـــدف  الـــيت  الخاصـــة  االقتصاديـــة  المناطـــق  وتوفـــري 
يمكـــن  بمـــا  المتقدمـــة  الصناعـــات  تقنيـــات  وتبـــي  الصـــادرات 
المســـتثمرين مـــن زيـــادة اإلنتاجيـــة وتقليل التكاليـــف. ولتنمية 
القطـــاع الصنـــايع المحيل يـــأيت المحور التمكيـــي )تنمية بيئة 
األعمـــال الصناعية( عن طريق تشـــجيع التوطـــني والمحتوى 
وتســـهيل  المحـــيل،  المنتـــج  عـــىل  الطلـــب  لزيـــادة  المحـــيل 
أنظمـــة  وتفعيـــل  واســـتحداث  الصنـــايع،  للتمويـــل  الوصـــول 
واجـــراءات واضحـــة ومرنـــة للمســـتثمرين، ودعـــم المروعـــات 
للقطـــاع  الرئيســـية  المحـــركات  الصغـــرية والمتوســـطة كأحـــد 
العالميـــة  األســـواق  يف  المملكـــة  مكانـــة  ولتعزيـــز  الصنـــايع. 
حرصـــت االســـراتيجية عـــىل )تعزيـــز التجـــارة الدوليـــة( عـــن 
منافـــذ  مختلـــف  مـــن  الصناعيـــة  الصـــادرات  تمكـــني  طريـــق 
التجاريـــة  واالتفاقيـــات  السياســـات  وتحســـني  المملكـــة، 
الثنائيـــة، وزيادة مســـاهمة القطاع الصنـــايع فيها، ورفع معايري 
العالميـــة  المنتجـــات  لتنافـــس  الصنـــايع  القطـــاع  يف  الجـــودة 
وتعزيـــز العالمـــة التجاريـــة للمملكة عـــن طريق برنامـــج صنع يف 
الســـعودية. كمـــا أن االســـراتيجية تعتمـــد عـــىل تهيئـــة الكـــوادر 
)تنميـــة  خـــالل  مـــن  الصنـــايع  القطـــاع  يف  الرائـــدة  الوطنيـــة 
وتعزيـــز ثقافة االبتـــكار والمعرفة( عـــن طريق دعـــم عمليات 
االندمـــاج واالســـتحواذات العالميـــة لجلـــب الخـــربات الدولية، 
وتنميـــة وجـــذب المواهـــب والمحافظـــة عليها، ودعـــم األبحاث 

واالبتـــكارات. التطبيقيـــة  الصناعيـــة 

4
محاور تمكينية تدعم 

تحقيق مستهدفات 
االسراتيجية،

 قائمة محاور التمكني ومساهماتها 

دور الممكّن يف تحقيق محور التمكني الممكّن محور التمكني

المنتجـــات  تدفـــق  المتطـــورة  التحتيـــة  البنيـــة  تدعـــم 
األجنـــي. االســـتثمار  وتســـتقطب 

توفر بنية تحتية      
صناعية رائدة

تعزيز  سالسل التوريد 
والخدمات اللوجستية

توفر المناطق            
االقتصادية الخاصة

تبي تقنيات               
الصناعات المتقدمة

األعمـــال  تطويـــر  الخاصـــة  االقتصاديـــة  المناطـــق  تعـــزز 
وتكامليـــة. متخصصـــة  بطريقـــة 

تعد الخدمات اللوجســـتية الموثوقة والمتصلة والفعالة 
 بالـــغ األهميـــة الســـتمرارية صناعـــات معينـــة والتأثري 

ً
أمـــرا

يف وقـــت التســـليم / التكلفـــة عرب سالســـل القيمة.

ســـتعمل الصناعـــة المتقدمـــة عىل رفع المســـتوى الحايل 
لسالســـل اإلمـــداد يف المملكـــة، وزيـــادة اإلنتاجية وتوفري 

الفرصـــة لتخطـــي المناطق الجغرافيـــة المماثلة

وتعزيـــز  بنـــــــــــــــــــاء 
اإلمداد  سالســـل 

بمعايـــر عالميـــة
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 قائمة محاور التمكني ومساهماتها 

ن يف تحقيق محور التمكني
ّ
دور الممك ن

ّ
الممك محور التمكني

ســـيؤدي إنشـــاء إطار تنظيمي مســـتقر وشـــفاف ومرن إىل 
جانـــب توفـــري رؤيـــة للســـوق إىل كســـب ثقة المســـتثمرين 

والســـماح بالعمليـــات المحلية

مـــن  والدوليـــة  اإلقليميـــة  الصـــادرات  تســـهيل  ســـزييد 
وصول الركات الســـعودية ونموها، وال ســـيما الركات 

الصغـــرية والمتوســـطة، بســـبب الطلـــب الخـــاريج

ســـيؤدي اســـتقطاب قـــادة الصناعـــة العالميـــة إىل المملكـــة 
المشـــاريع  واالســـتحواذ/  الدمـــج  عمليـــات  خـــالل  مـــن 
المشـــركة إىل اســـراد المعرفة وتطوير الصناعة المحلية.

استحداث وتفعيل أنظمة 
وإجراءات واضحة ومرنة

تمكن الصادرات

دعم عمليات االندماج 
واالستحواذات العالمية

تسهيل الوصول للتمويل 
الصنايع

تحسن السياسات 
واالتفاقيات التجارية

تنمية وجذب المواهب 
والمحافظة عليها

تشجيع التوطن والمحتوى 
المحيل

رفع معاير الجودة                    
يف القطاع الصنايع

دعم األبحاث الصناعية 
التطبيقية واالبتكارات

دعم المرشوعات الصغرة 
والمتوسطة

تعزيز العالمة التجارية 
للمملكة

مـــن  باالســـتفادة  المحليـــة  للـــركات  السياســـات  ستســـمح 
الطلـــب المحـــيل )بمـــا يف ذلـــك الحكومـــة( ومســـاعدتها عـــىل 
التوســـع لبنـــاء قدراتهـــا الخاصة لتصبح قادرة عىل المنافســـة

الدوليـــة  المســـتويات  إىل  المملكـــة  معايـــري  رفـــع  ســـيحمي 
مـــن  وســـيقلل  الجـــودة  منخفضـــة  الـــواردات  مـــن  األعمـــال 
الحواجـــز أمام التصدير بســـبب المتطلبات الخاصة بكل بلد

عـــىل  المتخصصـــة  والـــركات  البحـــث  مراكـــز  ســـتعمل 
وتطويـــر  الحاليـــة  بالقـــدرات  جديـــدة  تطبيقـــات  إنشـــاء 

جديـــدة ومنتجـــات  تقنيـــات 

ومنتجاتـــه  المخصصـــة  التمويـــل  آليـــات  ســـتلي 
االحتياجـــات التمويليـــة والتشـــغيلية الفريـــدة مـــن نوعهـــا 

والمتوســـطة الصغـــرية  الـــركات  مختلـــف  لتنميـــة 

والثنائيـــة  اإلقليميـــة  التجاريـــة  االتفاقيـــات  ســـتعمل 
المنطقـــة  أنحـــاء  اإلنتـــاج يف جميـــع  دمـــج  عـــىل  المواتيـــة 
وتعزيـــز أوجـــه التعاون ولتلبية الطلـــب العالمي عىل نحو 

أكـــرث كفـــاءة

ســـيتم ســـد الثغرات المرتبطة بنـــدرة المعرفة والمهارات 
بالمواهـــب المحليـــة والعالميـــة ذات المهـــارات العالميـــة 
مـــن خـــالل برنامـــج التدريـــب وتحســـني القابليـــة للعيـــش 

ومـــا إىل ذلك.

تحفـــزي  وتقديـــم  األعمـــال  ريـــادة  ثقافـــة  تعزيـــز  ســـيمكن 
والـــركات  الناشـــئة  للـــركات  مخصصـــة  وبرامـــج 

جديـــدة أعمـــال  تطويـــر  مـــن  والمتوســـطة  الصغـــرية 

ســـيؤدي تحســـني تصور جـــودة المنتجات الســـعودية إىل 
زيـــادة الطلـــب عـــىل الســـلع يف الخـــارج، ممـــا يحفـــز زيادة 

اإلنتـــاج المحيل 

تنمـــــــــــــــــــــــية بيئـــة 
العمـــل الصناعية

تعزيـــــــــــز التجـــارة 
الدوليـــة

تنميـــــــــــــة وتعزيـــز 
ثقـــــافة االبتـــــــــكار 

فة  لمعر ا و
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االسراتيجية
الوطنـــــــــــــــــــية 
للصنـــــــــــــــاعة

06. االسرتاتيجية الوطنية للصناعة

تســـى االســـراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة لتعزيـــز الجهود يف تحســـني بيئة االســـتثمار الســـتقطاب 
االســـتثمارات وضمـــان توســـعها ونموهـــا داخليـــا. وتعتمـــد االســـراتيجية عىل القطـــاع الخاص يف 
تفعيـــل مجموعـــات الســـلع الصناعية واالســـتثمار فيها لجذب اســـتثمارات تقـــارب 1 ترليون ريال 

مـــن خـــالل أكرث مـــن 800 فرصـــة صناعية

وحرصـــت االســـراتيجية  عـــىل وجـــود تمثيـــل للقطـــاع الخـــاص يف حوكمتها عن طريـــق المجلس 
الصنـــايع، والمجالس واللجـــان األخرى

 باالعتبـــار 
ً
وتـــم تطويـــر خطـــط مرحليـــة لتفعيـــل مجموعـــات الســـلع الصناعيـــة المســـتهدفة أخـــذا

القـــدرات الحاليـــة والتقنيـــات المطلوبـــة وتأهيـــل رأس المال البري لجـــذب 814 فرصة بحجم 
اســـتثمار يصـــل إىل 979 مليـــار ريـــال بحلول عـــام 2035.

الرشاكة مع القطاع الخاص  والفرص االستثمارية

الدخول يف قطاعات جديدة 
2035-2030

مجموعات الســـلع الصناعيـــة اليت تعتمد عىل 
توطني التقنيات المتقدمة أو الناشـــئة

تنوع وازدهار
2029-2026

تطويـــر مجموعـــات الســـلع الصناعيـــة لتحقيق 
االســـتدامة يف النمـــو وبنـــاء قـــدرات نوعية

انطالق متسارع
2025-2022

تتمتـــع  الـــيت  الصناعيـــة  الســـلع  مجموعـــات 
الـــراكات  عـــىل  تعتمـــد  أو  حاليـــة  بقـــدرات 

تيجية  ســـرا ال ا

195
فرصــــــــــــــــــــــة

285

334

فرصــــــــــــــــــــــة

فرصــــــــــــــــــــــة
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االســتفادة  مــن  يمكنهــا  فريــد  بوضــع  المملكــة  تتمتــع 
التقنيــة  وقدراتهــا  وإنتاجيتهــا  الطبيعيــة  مواردهــا  مــن 
القيمــة  سلســة  يف  العالميــة  ريادتهــا  عــى  الحفــاظ  يف 
للصناعــات البروكيماويــة، والتوســع يف سالســل القيمــة 
النهائيــة لضمــان تعظيــم األثــر االقتصــادي، واالجتمــايع 
بالمملكــة. الصناعيــة  اإلمــداد  سالســل  مرونــة  وتعزيــز 

فرعيـــة  قطاعـــات  عـــدة  البروكيماويـــة  الصناعـــات  وتتضمـــن   
والبروكيماويـــات  األساســـية،  البروكيماويـــات  تشـــمل 
والبروكيماويـــات  التحويليـــة،  والبروكيماويـــات  الوســـيطة، 
الممكنـــات  مـــن  العديــــــــــــــــد  تحـــــــــديد  تـــم  وقـــد  المتخصصـــة 
لتــــــــــــــــــــطوير القطــــــــــــــــــــــــــــــاع تحـــت مظلـــة  والمبـــادرات المحفـــزة 
االســـراتيجية الوطنيـــة لقطـــاع البروكيماويـــات بقيـــادة وزارة 
الطاقـــة ومواءمتهـــا مـــع االســـراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة مـــن 
خـــالل تحديـــد أبـــرز المبـــادرات التمكينيـــة ونمـــوذج الحوكمـــة 
المطلـــوب لضمـــان تكامل سالســـل إمـــداد البروكيماويات مع 
الكيماويـــات  التحويليـــة )تطبيقـــات   الصناعـــات  احتياجـــات 

التحويليـــة(. الكيماويـــات  ومـــواد  المتخصصـــة، 
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تطبيقات الكيماويات المتخصصة

أهمية قطاع تطبيقات الكيماويات المتخصصة

وبعـــض  األساســـية  البروكيماويـــات  يف  الحـــــــــــــــــــــالية  القـــــــــــــــــــدرات  علــــــــــى  باالعتمــــــــاد 
البروكيماويـــات الوســـيطة، تتمتـــع المملكة بوضع جيد يعزز مكانتهـــا يف قطاع صناعة 
 )Specialty Chemical Formulation(المتخصصـــة الكيماويـــات  تطبيقـــات 
مـــن خـــالل تحســـني وتطوير موقفهـــا يف تحقيق الريـــادة عىل المســـتويني اإلقليمي 

والدويل. 

وتمثل صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة فرصة جاذبة للمملكة؛ لسببني:

إمكانيـــة مســـاهمة هـــذه الصناعة يف زيـــادة التوطني، ليس ضمـــن القطاعات 	 
الفرعيـــة للمواد الكيماوية فحســـب، بل حـــى يف الصناعات المحاذية )مثل: 

مواد البنـــاء، وصناعة األغذية، والمســـتحرضات الدوائية(. 
امتـــالك صناعـــة تطبيقـــات الكيماويـــات المتخصصـــة إمكانيـــات ذات قيمـــة 	 

مضافـــة قويـــة من حيث الهوامش وخلق الوظائـــف الجديدة مقارنة بصناعة 
مـــن  االســـتفادة  للمملكـــة  ويمكـــن  والوســـيطة،  األساســـية  البروكيماويـــات 

النمـــو يف صناعـــة هـــذه التطبيقـــات لجـــذب الكفـــاءات والتقنيـــات الجديـــدة.

السوق والتوجهات

السوق العالمي

مــن المتوقــع أن ينمــو ســوق المــواد الكيماويــة عــىل مســتوى العالــم بمعــدل ســنوي 
 يف عــام 2020 

ً
3.7%، ممــا يضاعــف حجــم اإلنتــاج مــن 1870 مليــون طــن ســنويا

 أن يكــون 
ً
* بحلــول عــام 2040، ومــن المتوقــع أيضــا

ً
إىل 3867 مليــون طــن ســنويا

 
ً
 للطلــب عــىل النفــط والغــاز، حيــث يكتســب نصيبــا

ً
قطــاع المــواد الكيماويــة محــركا

مــن جميــع القطاعــات األخــرى. ومــع اســتمرار نمــو الطلــب عــىل النفــط، والتوقعــات 
أكــرث  الكيماويــة  المــواد  صناعــة  أصبحــت   ،2040 بحلــول  ذروتــه  إىل  بالوصــول 

مجــاالت الركــزي ذات الصلــة للــدول المنتجــة للغــاز والنفــط.

السوق السعودي

مــن  األوليــة  المراحــل  عــىل  المملكــة  يف  الكيماويــة  المــواد  صناعــة  نمــو  يركــز 
الكيماويــة  المــواد  يف  العالميــة  ريادتهــا  إىل  بالنظــر  وذلــك  التصنيــع،  سلســلة 
األساســية وبعــض البروكيماويــات الوســيطة المختــارة، ولكــن بســبب التواجــد 
الضئيــل يف ســوق عمليــات التصنيــع النهائيــة والفجــوات الجزئيــة الــيت تحــّد مــن 
نمــو العديــد مــن سالســل المــواد الكيماويــة وتطبيقاتهــا، وإن تطويــر مجموعــات 
مــع  المتكاملــة  المتخصصــة  الكيماويــات  تطبيقــات  قطــاع  الصناعيــة يف  الســلع 
النمــو الحــايل والمتوقــع يف البروكيماويــات األساســية والوســيطة يتيــح للمملكــة 
تحقيــق صناعــة ذات قيمــة مضافــة وقائمــة عــىل المعرفــة، ال ســيما مــن حيــث نقــل 
المهــارات والتقنيــة إىل الــركات المحليــة. تختلــف محــركات القــدرات والقيمــة 
حســب اختــالف سالســل المــواد الكيماويــة، وتمثــل صناعــة تطبيقــات الكيماويــات 
جديــدة  وظائــف  لخلــق  محــركات  والمطــاط  البالســتيك  وتحويــل  المتخصصــة 

الحاليــة. اإلمكانيــات  وتطويــر 
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07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

تطبيقات الكيماويات المتخصصة

المواد الخام

اختالل توازن التدفق التجاري )تخصيص الكميات(.	 

المراجع السعرية الدورية وانتشارها.	 

 توازن الطلب المحيل وعقود الراء المتفق عليها.	 

المرونة يف التخصيص )اإلختيار األمثل للجزئيات(.	 

المواد الكيماوية األساسية

التقنية األساسية )الراخيص( والمعرفة بالعملية.	 

التكلفة النقدية اإلجمالية وإجمايل التكلفة المدفوعة لقاء تقنية معينة أو 	 
تأسيس سلسلة إمداد.

المواد الكيماوية الوسيطة 

فرص التصنيع النهايئ والمشتقات المصنعة.	 

مرونة متوسطة يف اإلنتاج )الجدولة، والقدرة عىل تغيري المنتجات بنفس 	 
األصول(.

تنافسية إمداد المواد الخام )مستوى التكامل(.	 

تركيبات الكيماويات المتخصصة	 

قدرات الركيبات ووصفاتها.	 

 	)batch production(مرونة قصوى لألصول اإلنتاج عىل دفعات

والجدولة المعقدة	 

 	.)complex scheduling(

المساعدة الفنية.	 

منتجات تحويل البالستيك والمطاط	 

القرب من المستخدمني النهائيني )الركات المصنعة للنماذج الكاملة 	 
والبضائع االستهالكية والرعاية الصحية(.

القدرة عىل إدارة محافظ واسعة ضمن مجموعة تقنيات أو مواد كيماوية 	 
معينة.

01

02

03

04

05

المتخصصــة  الكيماويــات  تطبيقــات  صناعــة  توجهــات  موجــز   
للصناعــة  الوطنيــة  االســراتيجية  عــى  المحتملــة  واآلثــار   07
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اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةالتوجهات القطاعية

مــن  المزيــد  تقديــم  نحــو  النهــايئ  المســتخدم  طلــب  يف  نقلــة 
النهائيــة  المنتجــات  تطبيقــات  جميــع  يف  الفنيــة  المســاعدة 
ويزيــد  بالجملــة،  اإلنتــاج  يقيــد  ممــا   ،

ً
خصيصــا المصممــة 

الملكيــة حقــوق  وفــق  المســجلة  الركيبــات  عــىل  االعتمــاد 

عــىل  الحمايــة  مــن  المزيــد  فــرض  نحــو  الــركات  توجــه  إن 
ملكيتهــا الفكريــة وتقليــل مشــاركة التقنيــة يدفــع القطــاع نحــو 
وعمليــات  المشــركة،  )المشــاريع  الرئيســية  الــركات  دمــج 

االســتحواذ(.

وضــع القوانــني واألهــداف الطموحــة لتقليــل توليــد النفايــات 
إدارة  تكاليــف  تفــرض  حيــث  التدويــر،  إعــادة  جهــود  وزيــادة 
 مــن الضغــوط عــىل المنتجــني، وتســتديع عقــد 

ً
النفايــات مزيــدا

المطلوبــة. الخدمــات  تكاليــف  لتحمــل  وبرامــج  رشاكات 

عــىل  وغريهــا  الجمركيــة  بالرســوم  المتعلقــة  العوائــق  انتشــار 
صناعــة المــواد الكيماويــة هــو عامــل أســايس يف االكتفــاء الــذايت 
)مثــل: توفــر المعــادن األحاديــة(، وتعزيــز المنتجــني المحليــني 

يف المناطــق الناميــة.

07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

االنتقال إىل منتجات 
المستخدم النهايئ

حماية أقوى لحقوق 
الملكية الفكرية 

والركيبات والراخيص

الركز عى االستدامة

إختالل التجارة
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اختيار مجموعات السلع الصناعية

تأخــذ سلســلة قيمــة تطبيقــات الكيماويــات المتخصصــة يف االعتبــار دورة حيــاة 
المنتــج مــن البحــث والتطويــر إىل التوزيــع والمبيعــات، ويركــز البحــث والتطويــر 
الفنيــة  المســاعدة  ذلــك  يف  بمــا  والتطبيــق،  الركيبــة  معرفــة  عــىل  والتقنيــة 
للمســتخدمني النهائيــني، ويوجــد مســتوى محــدد مــن حمايــة الملكيــة الفكريــة 
اإلنتــاج  عمليــات  مســارات  أو  التطبيقــات  لبعــض  الجديــدة  التطبيقــات  لتغطيــة 
وطــرق القيــام بهــا، ولكــن التقنيــة واالبتــكار قائمــان إىل حــد كبــري عــىل الركيبــة 
والتعــاون الفــي مــع المســتخدمني النهائيــني. وتتكــون المــواد الخــام مــن جزيئــات 
 Basics and( البروكيماويــات األساســية والوســيطة والتحويليــة والمتخصصــة
يف  تطبيقــات  عــدة  بــني  مشــركة  تكــون  الــيت   )Intermediates molecules
بعــض الحــاالت، ويتــم تقســيم القطــاع الفــريع بنــاء عــىل التطبيــق، مــع تصنيــف 
تــم تبينــه لتحديــد 30 ســلعة صناعيــة يف االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة، ويرتفــع 
مســتوى تعقيــد التوزيــع مقارنــة بالبروكيماويــات األساســية والوســيطة والتحويلية 
والمتخصصــة، بالنظــر إىل الكميــات الوســيطة ومحفظــة المنتجــات، والركيبــات 
ودرجــة التعقيــد. وتختلــف الخدمــات اللوجســتية يف هــذه الصناعــة، حيــث تقــل 
وترتبــط  التغليــف،  يف  خاصــة  وطريقــة  خدمــات  تتطلــب  ولكنهــا  الكميــات  فيهــا 
المبيعــات وضبــط الجــودة بالوظائــف الفنيــة، كجــزء مــن العالقــة المذكــورة بــني 

التصنيــع المخصــص والدعــم الفــي للزبائــن. 

اعتمـــد تقييـــم تطبيقـــات الكيماويـــات المتخصصـــة عـــىل األهـــداف االســـراتيجية الوطنيـــة 
للصناعة اليت تهدف إىل توسيع السوق المستهدف عىل المستويني اإلقليمي والدويل من 
 متكاماًل 

ً
خـــالل االســـتفادة مـــن اإلمكانيـــات الحاليـــة. ويف ســـبيل أن تصبـــح المملكة مركـــزا

لتصديـــر تطبيقـــات الكيماويـــات المتخصصـــة عـــىل مســـتوى المنطقة، تمت دراســـة القدرة 
، إىل جانب توفـــر التقنية والراخيـــص المحلية )مع 

ً
عـــىل التكامـــل مـــع المـــواد الخام محليـــا

متطلبات المشـــاريع المشـــركة أو بدونها(، والقاعدة الحالية من الركات الصناعية، 
واألطـــراف الدوليـــة يف كل ســـلعة صناعيـــة. وبهـــدف المســـاهمة يف تعزيـــز الريـــادة العالمية، 
تـــم تحليـــل النمـــو العالمي/اإلقليمـــي يف كل تطبيـــق، إىل جانـــب مرونة التوجهـــات العالمية.

03
تطبيقات الكيماويات المتخصصة

سلسلة القيمة الخاصة بتطبيقات الكيماويات المتخصصة

ةلسلس
c1 ةم&ق

ةلسلس
c2 ةم&ق

ةلسلس
c3 ةم&ق

ةلسلس
c4 ةم&ق

ةلسلس
c6 ةم&ق
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تــم تقييــم 30 تركيبــة كيماويــة متخصصــة، مــع تصفيــة 20 
 مــن حيــث قدرتهــا عــىل المســاهمة يف نمــو المملكــة

ً
تركيبــا

تطبيقات الكيماويات المتخصصة الخاضعة للتحليل وترتيب األولوية*

مفتاح المصطلحات المستعملة

المواد الكيماوية التخصصية ذات االولية 

تركيبات الكيماويات المتخصصة ذات األولوية

إمكانية الوصول إىل العالمية

مهمة للمساهمة يف المرونة الوطنية

07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

المواد الالصقة 
ومانعات الترسب 

 Adhesices
and sealants

المواد الكيماوية 
لحقول النفط

 Oil field
chemicals

المواد الكيماوية 
للتعدين

Mining chem-
icals

مضافات زيوت 
التشحيم

 Lubricating
oil additives

مثبطات اللهب
Flame retard-

ant

كيماويات 
األنسجة

Textile chem-
icals

مثبطات التآكل 
 Corrosion
inhibitors

المواد الكيماوية 
لمعالجة المطاط
Rubber-pro-

cessing chem-
icals

المستحرضات 
الصيدالنية

Pharma-ceu-
ticals

المواد الحفازة
Catalysts

مكونات المغذيات
 Nutraceutical

ingredients

المبيدات
Biocides

الدهانات والطالء
 Prints and

Coatings

المؤثرات 
السطحية

Surfactants

مواد التشحيم 
االصطناعية

 Synthetic
lubricants

مكونات األغذية
Food ingredi-

ents

البوليمرات 
المتخصصة

Specialty poly-
 mers )specialty

)films

كيماويات 
اإللكرونيات

 Electronic
chemicals

المنظفات الصناعية 
والمزنلية

 industrial and
int cleaners

مواد الطالء 
المتخصصة
 Specialty

coatings

النكهات والعطور

 Flavors &

Fragrances

مضافات 
البالستيك

Plastic addi-
tives

حرب الطباعة
Printing inks

كيماويات الورق 
المتخصصة

Paper chemi-
cals specialty

كيماويات وبوليمرات 
معالجة المياه

 Water mint. 
 Chemicals &

polymers

مواد االنشاء 
الكيماوية

Const chem-
icals

البوليمرات القابلة 
للذوبان يف الماء

 Water soluble
polymers

مضادات األكسدة
Antioxidants

كيماويات 
مستحرضات 

التجميل 
 Cosmetics
chemicals

الكيماويات 
الزراعية

Agrochem-
icals

*تــم اعتبــار كيماويــات حقــول النفــط، كيماويــات معالجــة الميــاه، المنظفــات الصناعيــة والمزنليــة، محفــزات التفاعــل 
هــذه  توطــني  عــىل  العمــل  وســيتم  البروكيماويــات.  لقطــاع  الوطنيــة  االســراتيجية  يف  البنــاء  وكيماويــات  الكيماويــة 

القطــاع. تحديــد صالحيــات  خــالل حوكمــة  مــن  الجزيئــات 
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07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

مـــن المتوقـــع أن نمـــو تطبيقـــات الكيماويـــات المتخصصـــة يف 
المملكـــة توقعـــات نمو معدل النمو الســـنوي المركب المعتدل 
عنـــد 2.3%لمنطقـــة الـــرق األوســـط وإفريقيـــا. وتهـــدف خطـــة 
قيتجـــاوزدرات تطبيقات الكيماويـــات المتخصصة يف المملكة 
 بحلـــول عـــام 2030، 

ً
إىل النمـــو بمقـــدار 6.7 مليـــون طـــن ســـنويا

. وبحلـــول عام 2035، ســـيكون 
ً
بمعـــدل 8.7 مليـــون طـــن ســـنويا

قطـــاع صناعـــة تطبيقات الكيماويـــات المتخصصة يف المملكة 
قـــد اكتســـب 22%مـــن حصة الســـوق اإلقليمية. أمـــا من حيث 

.
ً
اإليـــرادات، يمثـــل هـــذا 93.5 مليـــار ريال إضافية ســـنويا

تجدر اإلشـــارة إىل أن اختيار مجموعات الســـلع الصناعية 
بـــي عى مدخـــالت األولويات مـــن وجهة نظر المســـتثمر 
 بـــأن عوامـــل التمكـــن الشـــاملة للقطاع 

ً
الصنـــايع، علمـــا

الصنـــايع تدعم كافـــة مجموعات الســـلع الصناعية حىت 
الـــي لم يتـــم اختيارها

المتخصصـــة  الكيماويـــات  تطبيقـــات  صناعـــة  قـــدرات 
والمتوقعـــة الحاليـــة 

6.8
مليون طن

ً
 مدل النمو  سنويا

 93.5
مليار ريال  إيرادات 

 
ً
إضافية سنويا

7.04
(%81.0)

1.65

(%19.0)

8.69

1.56
(%76.9)

0.47
(%23.1)

2.02

8686
(%33.2)

17.504

(%66.8)

26.190

2.023
(%10.9)

16.595

(%89.1)

18.618

2035202020352020

+10.2%

%2.3+
قدرات المملكة
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منتجات تحويل 
البالستيك والمطاط

قطاع منتجات تحويل البالستيك والمطاط

أهمية صناعة منتجات تحويل البالستيك والمطاط

تحويــل  منتجــات  يف  القــدرات  وبنــاء  لتطويــر  كبــرية  فرصــة  المملكــة  لــدى  إن 
البالســتيك والمطــاط ، وألن تحقــق يف ذلــك الريــادة العالميــة واإلقليميــة، وذلــك 
مــن خــالل االســتفادة مــن القــدرات الحاليــة يف تصنيــع المــواد الكيماويــة األوليــة، 
للصناعــات   )resins( الراتنجــات  إنتــاج  يف  العالميــة  الريــادة  المملكــة  وتحتــل 
اســتهالك  يتــم  لكــن   ،)polyolefins( أوليفينــات  البــويل  ســيما  ال  التحويليــة، 
جــزء صغــري منهــا )10% فقــط( يف الســوق المحــيل، وســتحدث حالــة مشــابهة يف 
مجموعــات الســلع الصناعيــة التحويليــة األخــرى يف حــال لــم يتــم تطويــر قــدرات 
التصنيــع النهائيــة، ففــي اللدائــن )elastomers(، بــدأت المملكــة يف إنتــاج بعــض 
معظمهــا  تصديــر  يتــم  الــيت   )fillers( والحشــوات   )monomers( المونمــرات 
وســوف تواصــل توســيع محفظــة الجزيئــات األساســية، مــع توطــني 8% فقــط مــن 
العمليــات التحويليــة بخــالف اإلطــارات، مــع العلــم أن المملكــة ال تمتلــك معمــاًل 
polyure-  يف حالــة البــويل يوريثــني 

ً
)لتصنيــع اإلطــارات، وســيكون الوضــع مثاليــا

thanes(، حيــث تقــود أنشــطة منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط إىل جانــب 
وخلــق  الهامــش  عــىل  االســتحواذ  عمليــة  المتخصصــة،  الكيماويــات  تطبيقــات 

الوظائــف يف صناعــة المــواد الكيماويــة.

 وبالتــايل تمثــل منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط فرصــة جذابــة للمملكــة 
لـــ 3 أســباب يه:

تشــهد الصناعــة زيــادة عالميــة وإقليميــة يف الطلــب بحيــث يمكــن للمملكــة 	 
بمــا  القطــاع  وتنميــة  المطلوبــة  الكميــات  عــىل  لالســتحواذ  منــه  االســتفادة 

والعالمــي. اإلقليمــي  الســوق  مــع حصــة  يتناســب 

المــواد 	  قطــاع  يتجــاوز  بمــا  القيمــة  إلضافــة  كبــرية  بفرصــة  القطــاع  يتمتــع 
الكيماويــة األوليــة )البروكيماويــات األساســية والوســيطة( ويمكــن للمملكــة 
االســتفادة من هذا الوضع الســتقطاب مختلف أنواع المســتثمرين الدوليني 

لجــذب المعرفــة والتقنيــات إىل المملكــة.

يمكــن منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط المســاهمة يف زيــادة التوطــني 	 
يف سالســل توريــد الصناعــات المحاذيــة )مثــل: الســيارات، وصناعــة األغذيــة، 

والمســتحرضات الدوائيــة(

01
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اسراتيجيات 
القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
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منتجات تحويل 
البالستيك والمطاط
) البالستيك والمطاط(

قطاع منتجات منتجات تحويل البالستيك والمطاط

السوق والتوجهات

السوق العالمي
مــن المتوقــع أن ينمــو ســوق المــواد الكيماويــة عــىل مســتوى العالــم بمعــدل ســنوي 
 يف عــام 2020 

ً
3.7% ممــا يضاعــف حجــم اإلنتــاج مــن 1870 مليــون طــن ســنويا

 أن يكــون 
ً
** بحلــول عــام 2040. مــن المتوقــع أيضــا

ً
إىل 3867 مليــون طــن ســنويا

 
ً
 للطلــب عــىل النفــط والغــاز، حيــث يكتســب نصيبــا

ً
قطــاع المــواد الكيماويــة محــركا

عــام   يف 
ً
تقريبــا إىل %31  عــام 2020  مــن %13  األخــرى،  القطاعــات  مــن جميــع 

2040. ومــع اســتمرار نمــو الطلــب عــىل النفــط، والتوقعــات بالوصــول إىل ذروتــه 
بحلــول 2040، أصبحــت صناعــة المــواد الكيماويــة أكــرث مجــاالت الركــزي ذات 

الصلــة للبلــدان المنتجــة للنفــط والغــاز والــركات العاملــة يف هــذا القطــاع.

السوق السعودي
 عــىل 

ً
يف مجــال منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط، تســتحوذ المملكــة حاليــا

2.1% مــن الســوق العالميــة و10.5% مــن ســوق الــرق األوســط اإلقليمــي. يركــز 
elas- )النشــاط الحــايل عــىل البالســتيك، وهنــاك تطــور محــدود يف تحويــل اللدائن 
tomers(، مــع 40 كيلــو طــن فقــط يف الســنة، عــىل الرغــم مــن اقــراب الطلــب 
اإلجمــايل المســتورد كمنتجــات نهائيــة مــن اإلطــارات واللدائــن مــن 1 مليــون طــن 
مــن   ،)polyurethanes( يوريثــان  للبــويل  بالنســبة  الوضــع  يختلــف  ال   .

ً
ســنويا

حيــث وجــود 4 رشكات محليــة فقــط قــادرة عــىل تشــكيل وتشــغيل النظــم الــالزم 
الــواردات عــىل الســوق اإلقليمــي، ممــا يمثــل  لمعالجــة كميــات صغــرية. تهيمــن 
elas- )فرصــة مثاليــة للمملكــة الســتبدال مقــدار مــن هــذه الحصــة. تمثــل اللدائن 
tomers( والبــويل يوريثــان )polyurethanes( فرصــة للتوطــني والنمــو بالنظــر 
إىل التغــريات الــيت تشــهدها كل مــن المــواد األوليــة واســتخدامات التكنولوجيــا يف 
البروكيماويــات األساســية، ممــا ســيجعل المــواد األساســية الــيت تحتاجهــا هــذه 
القطاعــات متاحــة بصــورة أكــرب. يتمتــع قطــاع صناعــة المــواد الكيماوية يف المملكة 
بالنضــوج بالنســبة للمــواد البالســتيكية وغــري المعدنيــة، ولكــن ال تــزال هنــاك فئــات 
يف  الهندســية  اللدائــن  )مثــل  الطلــب  فجــوة  لتغطيــة  تطويرهــا  يمكــن  مزتايــدة 
تطبيقــات مثــل أجــزاء المعــدات الطبيــة واألجهــزة الكهربائيــة، وأجــزاء الســيارات، 
والمرافــق  الطاقــة  صناعــات  خــارج  قطاعــات  يف  المعدنيــة  غــري  واالســتخدامات 

الخدميــة(.
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ً
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منتجات تحويل 
البالستيك والمطاط
) البالستيك والمطاط(

07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

مقارنة بن القدرات العالمية واإلقليمية والسعودية يف 
منتجات منتجات تحويل البالستيك والمطاط.

منتجــات  اســراتيجية  يف  اإلضافيــة  القــدرات  بعــض  ســزيد 
الوطنيــة  االســراتيجية  يف  والمطــاط  البالســتيك  تحويــل 
الســلع  مجموعــات  يف  اإلجماليــة  الكميــات  مــن  للصناعــة 
الوقــت  يف   

ً
ســنويا طــن  مليــون   2.7 مــن  الثالثــة  ًالصناعيــة 

ســنويا طــن  مليــون   11.5 إىل  الحــايل 

%10

%16

%74

طسوألا ق()لا تاردقة1ملاعلا تاردقلا

127.948

%3

%5

%97

25.793

%2
%2

%97

2.718

ة3دوعسلا تاردق

AB@ث<روي >;وب نئادللا ة1ندعملا NAغو ة1كJ1سالGلا داوملا

1.663

2.446

7.394

1.663

46

7.394

46

2400

4.770

1.6151.663

1.6638.785

678ث4روب01وبلا

نئادللا

داوملا
ةCكBCسال?لا
ةCندعملاH7غو

2020ة,فاضإلا تاردقلا2035

10.1%

)
ً
، 2020، تقديريا

ً
)كيلو طن سنويا

القدرات الحالية واإلضافية يف منتجات تحويل البالستيك 
)
ً
والمطاط )كيلو طن سنويا

من

إىل

%92%96
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موجــز التوجهــات الرئيســية يف منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط 
وآثارهــا المحتملــة عــى االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةالتوجهات القطاعية

الرعايــة •  نحــو  النهــايئ  المســتخدم  طلــب  يف  التحــول 
االســتهالكية والبضائــع  الطبيــة 

االنتقــال إىل المــواد خفيفــة الــوزن يصــب يف صالــح المــواد • 
غــري المعدنيــة.

توليــد •  لتقليــل  الطموحــة  واألهــداف  القوانــني  وضــع 
التدويــر. إعــادة  جهــود  وزيــادة  النفايــات 

البالســتيكية •  والمــواد  الســلع  يضــع  الدائــري  االقتصــاد 
الضغــط. تحــت  للتغليــف  المســتخدمة 

لتلبيــة •  والعمليــات  التقنيــة  عــىل  االســتحواذ  أو  تطويــر 
واإلقليمــي. المحــيل  الطلــب 

للمنتجــات الجديــدة مــن المــواد غــري المعدنيــة اللدائــن • 
.)polyurethanes( يوريثــان  والبــويل   )elastomers(

وغريهــا •  الجمركيــة  بالرســوم  المتعلقــة  العوائــق  انتشــار 
يف  أســايس  عامــل  هــو  الكيماويــة  المــواد  صناعــة  عــىل 
 ،))monomers( االكتفــاء الــذايت )مثــل توفــر المونمــرات

الناميــة. المناطــق  المحليــني يف  المنتجــني  وتعزيــز 

التحوالت يف 
تطبيقات المستخدم 

النهايئ

االقتصاد الدائري

تركزي متنامي عىل البحث 
وتطوير المنتجات يف السلع 

الصناعية الجديدة

انقطاع التجارة 
العالمية
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اختيار مجموعات السلع الصناعية

دورة  االعتبــار  يف  والمطــاط  البالســتيك  تحويــل  منتجــات  قيمــة  سلســلة  تأخــذ 
وعــىل  والمبيعــات.  التوزيــع  إىل  والتطويــر  البحــث  مــن  للمنتــج،  العمليــة  الحيــاة 
نحــو مشــابه لمــواد تطبيقــات الكيماويــات المتخصصــة، تعتــرب مواجهــة الســوق 
 لبعــض رشائــح العمــالء مــن المحــركات الرئيســية 

ً
والحلــول المصممــة خصيصــا

القيمــة. وهنــاك عنــارص مرتبطــة بالركيبــات والخصائــص وغريهــا مــن  لتحقيــق 
end plas- )العنــارص المتعلقــة بالتصميــم الفعــيل للمــواد البالســتيكية النهائيــة 
األجــزاء  أو   )composite( المركّبــات  أو   )elastomeric( اللدائــن  أو   )tics

.)urethane-based parts( اليوريثــان  عــىل  القائمــة 

03
تطبيقات الكيماويات المتخصصة

C2 ةلسلس

 قافنإلا ة3قارمو ذ,فنت–
>;امسأرلا

 م,مصتو ةسدنه–
 ة,مامألا ةهجاولا

(FEED) ةسدنهلاو 
ةلصفملا

 تاجا,تحا دKدحت–
تادعملا

 UVWلواقملا ةرادإ–
نطا3لا نم UVWلواقملاو

لقنلاو صحفلا–

C3 ةلسلس

C4 ةلسلس

C6 ةلسلس / 
تاabطعلا

 dVغ داوم
ةgbضع

C1 ةلسلس
 لوصألا ةرادإ–

 ةصاخلا ة01سجوللا
 قرطلا(  تارداصلا5
 ،ةAدAدحلا ك=سلاو
 ،تانازخلا تاعمجم
 ،ل1محتلا عرذأو فوفر
)نحشلا

 ةرادYو ةكWشلا TUVسحت–
تاعدوتسملا

 تا3لطتم بiترت ةداعإ–
 ءالمعلا

 مKدقتو ثاحpألا قيثوت–
 قوقحلا ةKامح تا3لط
ةabكفلا

تاvاtuلاو ةفرعملا لقن–

>wلاع م,يقتو صحف–

(Elastomers) نئادللا–
 ءانبلاو تالآلا–
 ةقاطلا قفارم–
ة1عانصلا–
تاراطإ نود5 تاWكرملا–
– …

 sUغو ة1ك01سالWلا داوملا–
 ة1ندعملا
 ة1ك01سالWلا داوملا–

 ةدع - ة1سدنهلا
 ةAاقولا

 ة1ك01سالWلا بwبانألا–
  تاsUVهجتلاو

 ة1ك01سالWلا بwبانألا–
 قفارم) تاsUVهجتلاو

(BRP) ةسدنهلاو 
(ة1ندملا

 ةقاطلا تاق1بطت–
 ة1ك01سالWلا داوملا–

اهر{ودت داعملا
 ة{وام�1لا داوملا–

ةم1قلا ة1لاع ةط1سولا

 ة{وام�1لا داوملا–
ةم1قلا ة1لاع ةط1سولا

 ة1ك01سالWلا داوملا–
 ءازجأ( ة1سدنهلا
 sUغ( ة1بطلا تادعملا
)ة1ندعملا
– …

 ناث{روبلوبلا –
)تانا1سوسÅالا(
ثاثألا–
 ءانبلا–
تارا1سلا–

حاجنلا لماوع *ع '&#ك$#لا

 تاداهش رادصإ–
 نم اهsUغو ل1لحتلا
ة1نفلا قئاثولا

 تانيعلا ذخأ تا1لمع–
ة{‰sخملا تا1لمعلاو

 تاجتنملا ةدوج ةWقارم–
V› تا1لمعلا معدو

Œ 
 çع ل1لحتلاو ةتمتألا
تنsèنإلا

 ة{راجتلا تا1قافتالا–
 قوسلا صحفو
فدهتسملا

 قوسلا ةهجاوم–
 عم لولحلا م1مصتو
TUVيئاهنلا TUVمدختسملا

 تامدخلا م1سقت–
 ما=حألاو طو”“لاو
 اهص1صختو ة{راجتلا

تائفلا بسح

عــــ{زوتلا  ر{‹طتلاو ثاح5ألا
ص1خsèلاو

 تا{sèشملاو ةسدنهلا
ة1ل{‹حتلا ة{وام�1لا داوملا ةعانصءانبلاو

  1ةدوجلا طWض
نحشلاو

تاع1بملا ماخلا داوملا

دAاهيدلامروف–
TUV (Melamine)مال1م–

– …

(PVC) د=ارول: ل89يف 45وبلا–
 لونيفلا تاجنتار–

(Phenolic resins)
– …

 ,+اع 123لثيإ ,+وب ك&%سال"–
(HDPE) ةفاث8لا

 ضفخنم 123ل&Aيإ ,+وب ك&%سال"–
(LLDPE) ةفاث8لا

– …
(SBR) نيداتوب ن{sUتس–
(NBR) نيداتوب ل{sèن–

– …

 ك1لاثف{sèلا ضمح–
(PTA)

6 نولAان–
– …

نو̈©�لا فا1لأ–
– …

 ة.-سجوللا تامدخلا
 ك9سلا( دا56تسالا1 ةصاخلا
)اه56غو تاقرطلاو ةد>دحلا
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اعتمــد تقييــم صناعــة منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط 
إىل  الهادفــة  للصناعــة  الوطنيــة  االســراتيجية  أهــداف  عــىل 
والدوليــة  اإلقليميــة  األســواق  إىل  الوصــول  نطــاق  توســيع 
المســاهمة  ســبيل  ويف  الحاليــة.  القــدرات  مــن  واالســتفادة 
متكامــاًل،   

ً
إقليميــا  

ً
صناعيــا  

ً
مركــزا المملكــة  تكــون  أن  يف 

بقــدرة  والمطــاط  البالســتيك  تحويــل  المنتجــات  وتتمتــع 
جوهريــة لتمكــني قطاعــات أخــرى مــن خــالل إمــداد األجــزاء 
والهندســة  البنــاء  )مثــل:  القطاعــات  لهــذه  الالزمــة  والمــواد 
الطبيــة،  واألجهــزة  والطــريان،  والســيارات،  المدنيــة، 
المــواد  مــع  التكامــل  والمــواد االســتهالكية(، وتمــت دراســة 
مجموعــات  مســتوى  عــىل  المحــيل  المســتوى  عــىل  الخــام 
األساســية  البروكيماويــات  قطاعــات  يف  الصناعيــة  الســلع 
والوســيطة. وتــم تقييــم توفــر التقنيــات المحليــة والراخيــص 
وتــم  بدونهــا(،  أو  المشــركة  المشــاريع  متطلبــات  )مــع 
جمــع مالحظــات وآراء القطــاع الخــاص يف هــذه النقطــة عــىل 

الصناعيــة. الســلع  مجموعــات  مســتوى 

تــم  العالميــة،  الريــادة  تعزيــز  يف  المســاهمة  ســبيل  ويف 
تحليــل النمــو اإلقليمي/العالمــي يف المنتجات التحويلية 
التوجهــات  مــع  التكيــف  عــى  القــدرة  جانــب  عــى 
مــن   

ً
وتطبيقــا  

ً
فرعيــا  

ً
قطاعــا  20 اختيــار  وتــم  العالميــة، 

صناعــة منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط حســب 
األولويــة.

 تتضمــن محفظــة االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة وقدراتهــا 
بالتوجــه نحــو االقتصــاد الدائــري،  اعتبــارات مهمــة مرتبطــة 
تدويرهــا.  المعــاد  المــواد  مــن  طــن  كيلــو   540 يضيــف  ممــا 
غــري  المــواد  نمــو  األمــر  هــذ  يعكــس  مشــابهة،  وبصــورة 
المعدنيــة يف تطبيقــات الطاقــة والمرافــق الخدميــة والتوســع 
المتوقــع أن يكــون أبطــأ لهــذه المــواد يف القطاعــات األخــرى. 
elasto-  يف اللدائــن 

ً
 متســارعا

ً
)وتقــرح هــذه االعتبــارات نمــوا

mers( والبــويل يوريثــني )polyurethanes(. وبهــدف جعــل 
الصناعيتــني،  الســلعتني  هاتــني  يف   

ً
عالميــا رائــدة  المملكــة 

واالســتفادة من فرصتها يف الفوز بهذا التوجه باالعتماد عىل 
الــدور الــذي ســتلعبه الــركات المنتجــة الوطنيــة يف عمليــات 
والوســيطة،  األساســية  للبروكيماويــات  األوليــة  التصنيــع 
القطــاع  رشكات  وتركــزي  الجاريــة،  المبــادرات  إىل   

ً
واســتنادا

الخــاص المحليــة عــىل ذلــك.
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يتجــاوز النمــو المقــرح يف قطــاع صناعــة منتجــات تحويــل البالســتيك والمطــاط 8.8 مليــون طــن 
، ممــا يعــي أن 

ً
، والــذي يزيــد مــن القــدرات اإلجماليــة لتصــل إىل 10.5 مليــون طــن ســنويا

ً
ســنويا

القطــاع مــن المتوقــع أن يضاعــف نمــوه الســنوي يف القــدرات العالميــة بمعــدل 4 مــرات، وأن يتــوىل 
elasto-  يف أســواق اللدائــن 

ً
 عالميــا

ً
المــواد البالســتكية، ومكانــا الريــادي اإلقليمــي يف  )الــدور 

mers( والبــويل يوريثــني )polyurethanes( بحلــول عــام 2035.

األولويـــة  ذات  والمطـــاط  البالســـتيك  تحويـــل  منتجـــات  منتجـــات   
المقرحـــة اإلضافيـــة  والقـــدرات 

المواد البالستيكية وغري المعدنية

المنتجات الوسيطة عالية القيمة	 

مواد التغليف عالية القيمة	 

المواد البالستيكية المعاد تدويرها	 

المواد البالستيكية الهندسية - عدة الوقاية	 

البناء )األنابيب البالستيكية والتجهزيات(	 

المواد البالستيكية الهندسية المكونات الكهربائية الرموستات	 

المواد البالستيكية الهندسية أجزاء السيارات	 

المواد البالستيكية الهندسية الرياضية والرفيهية	 

المواد البالستيكية الهندسة - أجزاء المعدات الطبية	 

تطبيقات الطاقة	 

األنابيب والقطع البالستيكية ) مواد البناء ( )مرافق )RP( والهندسة 	 
المدنية(

تغليف السلع	 

01

اللدائن

اإلطارات 	 

اآلالت والبناء	 

مرافق الطاقة	 

الصناعية	 

مكونات السيارات األخرى	 

02

)Polyurethane( البويل يوريثني

 	)Polyurethane( البويل يوريثني األثاث

 	)Polyurethane( البويل يوريثني السيارات

 	)Polyurethane( البويل يوريتني البناء

03
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أهمية قطاع صناعة األغذية

عاليـــة  وفـــرص  بجاهزيـــة  المملكـــة  تتمتـــع 
لتطويـــر قطـــاع صناعـــة األغذية، واالســـتحواذ 
اإلقليمـــي  الســـوق  مـــن  أكـــرب  حصـــة  عـــى 

أســـباب. لعـــدة  والعالمـــي 

لتحقيـــق •   
ً
رئيســـيا  

ً
دورا القطـــاع  هـــذا  يلعـــب 

ولديـــه  األغذيـــة،  إمـــداد  سلســـلة  مرونـــة 
مـــن  الثانويـــة  للمرحلـــة  لالنتقـــال  أفضليـــة 
التصنيع بســـبب وجود تكتالت قوية ورشكات 
خاصـــة ذات إمكانيات توســـعية يف القطاعات 
الرئيســـية )مثـــل: صناعـــة األجبـــان واأللبـــان، 

البحريـــة(. والمأكـــوالت 

األمـــن •  تحقيـــق  يف  يســـاهم  جوهـــري  قطـــاع 
الـــدروس  عـــىل  بنـــاًء  والغـــذايئ  الوطـــي 
كوفيـــد-19. جائحـــة  انتشـــار  بعـــد  المســـتفادة 

توفر فرص ســـانحة يف كال السوقني اإلقليمي • 
مـــن  االســـتفادة  للمملكـــة  يمكـــن  والعالمـــي 
الدخـــول فيهـــا وتتمتـــع المملكـــة بأفضليـــة يف 
الســـوق المحـــيل و اإلقليمـــي يف قطاع صناعة 
االغذيـــة بوجـــود نمو متوقع يف كل مجموعات 

الســـلع الصناعيـــة فيها.

مســـوغات •  القطـــاع  هـــذا  يف  تتوفـــر  اخـــريا  و 
والمهـــارات  التكنولوجيـــا  حيـــث  مـــن  التطـــور 
العمـــال  تطـــور  يتيـــح  بمـــا  القطـــاع،  هـــذا  يف 
عـــىل  يضفـــون  ممـــن  والمهـــرة  المدربـــني 

وفريـــدة. عاليـــة  قيمـــة  المنتجـــات 
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السوق والتوجهات

أقســـام   9 إىل  األغذيـــة  صناعـــة  ســـوق  ينقســـم 
والدواجـــن،  الحمـــراء،  اللحـــوم  ويه:  رئيســـية 
البحريـــة،  والمأكـــوالت  واأللبـــان،  واألجبـــان 
والتمـــور، والفواكه، والخـــرضاوات والمكرسات، 
والحيوانيـــة،  النباتيـــة  والزيـــوت  والحلويـــات، 

والمرشوبـــات.
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السوق العالمي

قــدرت قيمــة الســوق العالمــي للمأكــوالت والمروبــات بنحــو 6.27 تريليــون دوالر 
أمريــيك يف عــام 2019 وتشــري التوقعــات إىل نمــوه بمعــدل ســنوي بنســبة 6% حــى 
عــام 2030، حيــث ســتصل قيمتــه إىل 12 تريليــون دوالر أمريــيك. وتشــري التوقعــات إىل 
نمــو مطــرد لقطــاع األغذيــة بمــا يشــمل مجموعــات الســلع الكــربى يف هــذا القطــاع 
)الفواكــه والخضــار، والمكــرات(، وذلــك  بمعــدل ســنوي ليصــل إىل 6.1% بحلــول 
عــام 2030. ويعــزى نمــو الســوق إىل 3 أســباب يه الزيــادة يف دخــل الفــرد والزيــادة يف 

حصــة الفــرد الغذائيــة يف الــدول الناميــة والزيــادة الســكانية.

السوق اإلقليمي

 ،
ً
عىل المستوى اإلقليمي، يأخذ سوق الرق األوسط وشمال إفريقيا منىح مشابها

بنمــو بنحــو 7% حســب معــدل النمــو الســنوي المركــب مــن 263 مليــار دوالر أمريــيك 
يف عــام 2019 إىل 562 مليــار دوالر أمريــيك بحلــول عــام 2030. وتشــري التوقعــات إىل 
نمــو ثابــت لجميــع القطاعــات يف ســوق المأكــوالت والمروبــات يف المنطقــة بقيــادة 
. فيمــا يتعلــق بالتجــارة تعترب 

ً
قطــاع الحلويــات،  بنمــو كبــري  متوقــع بنســبة 8.3% ســنويا

المملكــة المصــّدر األول لألجبــان واأللبــان )المرحلــة الثانيــة مــن تصنيــع األجبــان 
واأللبــان كالجــن والزبــادي والزبــدة(، والحلويات،وُتعتــرب المملكــة المغربيــة أكــرب 
مصــّدر للمأكــوالت البحريــة يف المنطقــة، بينمــا تحتــل تركيــا المرتبــة األوىل يف تصديــر 

الفواكــه والخضــار والمكــّرات والحلويــات والزيــوت النباتيــة والحيوانيــة.

السوق السعودي

أمــا عــىل الصعيــد المحــيل، فتشــري التوقعــات إىل نمــو ســوق المأكــوالت والمروبــات 
مــن 154 مليــار ريــال يف عــام 2019 إىل 214 مليــار ريــال بحلــول عــام 2030، بمعــدل 
نمــو ســنوي 3% ومــن أســباب هــذا النمــو، زيــادة إنفــاق المســتهلكني عــىل المأكــوالت 
والمروبــات )بزيــادة يف المعــدل بنســبة 1.4%( والنمــو الســكاين )بزيــادة يف المعــدل 
بنســبة 1.73%(. وتشــري التوقعــات إىل أن هــذه األســباب ســتؤدي إىل نمــو ثابــت يف 

مجموعــة الســلع الصناعيــة كافــة بحلــول عــام 2030.
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الرئيســية  الصناعيــة  الســلع  مجموعــة  وتجــارة  واالســتهالك  اإلنتــاج 
األغذيــة صناعــة  لقطــاع 

االنتاج باأللف طن

استهالك باأللف طن

المزيان التجاري )مليون دوالر أمرييك(

عــى  المحتملــة  وآثارهــا  األغذيــة  صناعــة  توجهــات  ملخــص 
للصناعــة الوطنيــة  االســراتيجية 

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

المســـاهمة يف األمـــن الوطـــي ضمـــن قطاعـــات األغذيـــة • 
األساســـية كأولويـــة بســـبب الجائحـــة وتصاعـــد التوترات 

الجيوسياســـية.
المحـــيل •  لإلنتـــاج  المواتيـــة  البيئـــة  لبنـــاء  مبـــادرات 

اســـراتيجية  عـــىل  بنـــاء  األساســـية  الغذائيـــة  للقطاعـــات 
الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة  يف  الغـــذايئ  األمـــن 

المتقدمـــة •  الـــري  وأنظمـــة  المــــــــــائية  الزراعـــــــة  انتشـــار 
وتطبيقـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة الـــيت تجعـــل زراعـــة 
الفواكـــه والخـــرضوات ممكنـــة يف بيئـــة المملكـــة الحـــارة 

والجافـــة.
يمكـــن أن تســـتخدم قطاعـــات الصناعة األوليـــة منتجات • 

 وتقليل تكاليـــف التوريد.
ً
مزروعـــة محليـــا

جـــذب االســـتثمارات يف الدواجـــن واللحـــوم المســـزترعة • 
لزيـــادة  مســـتدامة  ووســـيلة  الحيوانـــات،  لربيـــة  كبديـــل 

األمـــن الغـــذايئ.

مـــن •  الزراعيـــة  التكنولوجيـــا  مجمعـــات  انتشـــار  يقلـــل 
والثانويـــة. األوليـــة  الصناعـــة  لقطـــايع  التكاليـــف 

يزيـــد االندمـــاج يف البنيـــة التحتيـــة اللوجســـتية المتقدمة • 
لألســـواق  الدخـــول  إمكانيـــة  مـــن  التربيـــد  وسالســـل 

والعالميـــة. اإلقليميـــة 

زيـــادة الطلـــب عـــىل الفواكه والخـــرضوات نتيجة التحول • 
إىل األنظمـــة الغذائية النباتية

أنمـــاط •  بســـبب  المبتكـــرة  العبـــوات  عـــىل  الطلـــب  زيـــادة 
الفـــرد مســـتوى  عـــىل  المزدحمـــة  الحيـــاة 

تحول الصناعة الثانوية إىل المكونات العضوية والبديلة • 
)مثـــل: منتجات الحلويات القائمة عىل التمور(.

التطور الرسيع للتقنيات 
الزراعية

زيادة االستثمار يف 
اللحوم المسزترعة

التكامل ضمن سلسلة 
القيمة

 زيادة الطلب عىل 
المنتجات العضوية 

والصحية المبتكرة
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تزايد الرتكزي عىل المساهمة 
يف األمن الوطي واألمن 

الغذايئ
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اختيار مجموعات السلع الصناعية

مـــن  األغذيـــة  صناعـــة  بقطـــاع  خاصـــة  قيمـــة  سلســـلة  تحـــدد  منهجيـــة  تبـــي  تـــم 
مســـتلزمات اإلنتاج وحى التوزيع. وبما أن تركزي االســـراتيجية الوطنية للصناعة 
عـــىل أنشـــطة قطـــاع الصناعة فإن مجموعات الســـلع الصناعية الـــيت تندرج تحت 
مرحلـــة الصناعـــة األوليـــة والثانويـــة مـــن القطاع يه الـــيت خضعـــت للتقييم فقط، 

وقـــد نتـــج عـــن إعمـــال هـــذه المنهجيـــة  18 ســـلعة صناعية.
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سلسلة القيمة يف قطاع صناعة الغذاء

نا$جألاو نا$لألا

 ة12ح$لا تالو,أملا

 تا52لحلا

تا8و67ملا

ءارمحلا موحللا

رومتلا

عــــ/زوتلاة+لوألا ةعانصلا ة/6ناثلا ةعانصلاجاتنإلا

ةعنصملا ءارمحلا موحللاەد0/ملا/ەدمجملا ءارمحلا موحللا

ةعنصملا نجاودلاةد67ملا/ةدمجملا نجاودلا

 ةد<=لاو يدا<=لاو >7;جلاب9لحلا

 ةEلعملا ةFGحEلا تالوBأملاةدمجملا ةFGحEلا تالوBأملا
ةعنصملاو

 ةOذغألاو تاصلصلاو رئاصعلاةفلغملا هBاوفلا
ة9ف9ظولا

 رومتلا :ع ةمئاقلا تا23لحلارومتلا
ةCفCظولا ةAذغألاو

 بوبحو ،واMاLلا ،ركسلا ،FGHحطلا
تاSGلحلاF0Hلا

ةرركملا توG=لاةرركملا 6Tغ توG=لا

ة?شاملا

جورفلا

ة9شاملا

ة?ئاملا ة?ئاذغلا تاجتنملا

 عرازملا

عرازملا

 تاFGكسلاو تا9لوقEلاو بوبحلا

تG=لا روذ[

ةالحملا/ة3زاغلا تاSوQRملابàلل ةحلاصلا ەا9ملاءاملا

تالخدملا

نزاخملا–

 د67Gتلا لسالس–

ةثيدحلا ل[اقم ةOد9لقتلا رجاتملا–

تارداصلا ل[اقم mnحملا قوسلا–

 ل[اقم ةمحدزملا قاوسألا–
ة9حصلا/ةرخافلا

ةع[ارلا ة9عانصلا ةروثلا
 تاتو<ورلاو ة9كذلا عرازملا–

 تن6zنxو ،ةفاظنلا نع ةلوؤسملا
 را9ط نود[ تارئاطلاو ءا9شألا

 ة9مانتملا تا9نقتلا
~{املا عار>6zسالا–

n، يرلا تا9نقت، 
ة<6zلا تا9نقت

ةعارزلا ل€ا9ه
 ةئيفدلا تويب ،ةOدومعلا ةعارزلا–

ة9عارزلا

ة)عارزلا ا)جولونكتلا

ة?ساسألا داوملا
ةدمسألا–
ة672حلا تاد?بملا–
روذ$لا–

ةم)قلا لسالس

ة)ج)تا27سالا 234كرت

نجاودلا

حاجنلا تاوطخحاجنلا تاوطخ

  تاو>„خلاو هBاوفلا
ت̀اكملاو

ة9ناويحلاو ة9تاEنلا توG=لا
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اسراتيجيات 
القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صناعة الطاقة المتجددة

قطاع صناعة الطاقة المتجددة

أهمية صناعة مكونات الطاقة المتجددة

ـــل صناعـــة مكونـــات الطاقـــة المتجـــددة فرصـــًة واعـــدًة للمملكـــة لخلـــق قيمـــة  تمثِّ
مضافـــة لالقتصـــاد الســـعودي مـــن خـــالل تلبيـــة الطلـــب المتنامـــي وتحقيـــق مزيـــج 
 
ً
الطاقـــة األمثـــل. وُتعـــدُّ الســـوق المحليـــة للطاقـــة المتجـــددة مســـتعدًة للنمـــو نظـــرا
للهـــدف الطموح الـــذي تبنته المملكة ببلوغ 50% من مزيج الطاقة إلنتاج الكهرباء 
عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ويه مســـاهمة أكرب بـ 4 مرات عن 
، اليت تعّد صاحبة أكرب حصة من الطاقة المتجددة 

ً
تلـــك الموجـــودة يف ألمانيا حاليا

أرقـــام  إىل   
ً
المملكـــة حاليـــا وقـــد وصلـــت  بنســـبة %13.  الراهـــن  الوقـــت   يف 

ً
عالميـــا

قياســـية عـــىل مســـتوى العالـــم فيما يتعلـــق بتكلفة رشاء الطاقـــة الكهربائيـــة المنتجة 
مـــن الطاقـــة المتجددة )عىل ســـبيل المثـــال: حقق مروع محطة الشـــعيبة للطاقة 
الشمســـية الكهروضوئيـــة أدىن تكلفـــة لراء الطاقة الكهربائيـــة المنتجة من الطاقة 
الشمســـية يف العالـــم بســـعر 1.04 ســـنت /كيلـــو واط ســـاعة، وُيعـــدُّ مـــروع محطـــة 
ســـدير للطاقـــة الشمســـية الكهروضوئيـــة أكـــرب محطـــة طاقـــة شمســـية كهروضوئيـــة 
يتـــم بنائهـــا خـــالل مرحلـــة واحـــدة يف العالـــم بطاقـــٍة إنتاجيـــة تبلـــغ 1,500 ميجـــاواط 
حيـــث حقـــق مروع محطة ســـدير للطاقة الشمســـية الكهروضوئية ثاين أدىن تكلفة 
لـــراء الطاقـــة الكهربائيـــة المنتجيـــة مـــن الطاقـــة الشمســـية عـــىل مســـتوى العالـــم 
بمتوســـط 1.24 ســـنت/ كيلـــو واط ســـاعة(. ووراء هـــذا االســـتغالل الطمـــوح للطاقـــة 
المتجـــددة يف الســـوق المحليـــة، تكمـــن فرصـــة كـــربى لتصنيـــع وتصديـــر مكونـــات 
الطاقة المتجددة لتلبية االحتياجات المزتايدة يف منطقة الرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا. باإلضافـــة لذلـــك، ُتعـــدُّ المملكـــة أحـــد أفضل المواقـــع عىل مســـتوى العالم 
 لطقســـها المشـــمس يف األحـــوال المعتـــادة، األمـــر 

ً
إلنتـــاج الطاقـــة الشمســـية. نظـــرا

الـــذي ســـيتيح لهـــا إنتـــاج الكهربـــاء مـــن الشـــمس بتكلفـــة تنافســـية، باإلضافـــة إىل أنه 
سيســـاعدها كذلـــك يف المحافظـــة عـــىل إمدادات الكهربـــاء إىل المناطـــق النائية من 
خـــالل اســـتغالل التوليـــد المـــوزَّع. حيـــث أن البحـــث والتطويـــر واالبتكار يقـــود قطاع 
الطاقـــة المتجـــددة، األمـــر الـــذي يتطلـــب جـــذب القـــوى العاملـــة المتخصصـــة )عىل 
ســـبيل المثـــال: يف مجـــاالت البحـــث والتطويـــر واالبتـــكار لتقنيـــات تخزيـــن الطاقـــة 
والصناعـــات المتخصصـــة( وهـــذا لـــن يخـــدم مجال الطاقـــة المتجددة فحســـب بل 

سيســـاعد كذلـــك يف تطويـــر القطاعـــات والصناعـــات األخـــرى.
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صناعة الطاقة المتجددة

اختيار مجموعات السلع الصناعية

الطاقـــة  قيمـــة  سلســـلة  يف  المختلفـــة  الصناعيـــة  الســـلع  مجموعـــة  دراســـة  تـــم 
المتجـــددة المبّينـــة بالنســـبة لـــ 3 مصـــادر للطاقات المتجددة بالتنســـيق مع وزارة 
الطاقـــة والجهـــات ذات العالقـــة، ويه: الطاقة الشمســـية الكهروضوئية، والطاقة 

الشمســـية المركـــزة، وطاقـــة الريـــاح.
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اسراتيجيات 
القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صنـــــــــاعة الطـــــــــــــــــــــــــــــريان

قطاع صناعة الطران

أهمية صناعة مكونات الطران01

ســيعود تطويــر قطــاع صناعــة الطــران بمنافــع 
عديــدة عــى المملكــة: 

فهـــو يتيـــح تطويـــر قاعـــدة من مصنـــي ومقدمي الخدمـــات )الصيانـــة واإلصالح • 
والتشـــغيل بصـــورة أساســـية(، وإن أمـــام المملكـــة فرصة االســـتفادة من ســـوق 
الطـــريان المـــدين المحـــيل، الـــذي سيواصــــــــــل النمـــو مـــع انفتـــاح المملكـــة عـــىل 
 فائدة 

ً
الســـفر والســـياحة. وعىل نحو مشـــابه، يتضمن الطريان العســـكري أيضا

عظيمـــة بالنظـــر إىل المزيانيـــة الـــيت تخصصهـــا المملكـــة للدفاع.

ويعـــزز قطـــاع صناعة الطـــريان تدريب موظفني محرفني بمهـــارات عالية تمكن • 
 عىل قطاعـــات أخرى )مثل: 

ً
االســـتفادة منهـــا يف مجـــاالت محاذيـــة ُتطبق الحقـــا

الهوائية(. الديناميكية 

كمـــا ســـيؤدي الدخـــول يف قطـــاع صناعـــة الطـــريان لزيـــادة المعرفـــة العمليـــة/• 
 جديـــدة يف القطاعـــات المحاذيـــة.

ً
الخـــربة التقنيـــة وخلـــق فرصـــا

وبصـــورة عامـــة، سيســـاهم قطـــاع صناعـــة الطـــريان يف األمـــن الوطـــي، وخلـــق 
وظائـــف نوعيـــة للســـعوديني.
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الفرعـــــــــــــــــــية
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صنـــــــــاعة الطـــــــــــــــــــــــــــــريان

السوق والتوجهات02

السوق العالمي

 بنســـبة  4% وتشـــري 
ً
يشـــهد ســـوق قطـــاع  الطـــريان العالمـــي يف الوقت الحايل نموا

التقديـــرات إىل وصولـــه لقيمـــة 850 مليـــار دوالر أمريـــيك بحلول عـــام 2030 بفعل 
زيـــادة عـــدد الـــركاب عىل مســـتوى العالـــم )12,726 مليـــار إيـــراد / كيلومر/ راكب 
RPK بحلـــول عـــام 2030(. وممـــا يـــؤدي إليـــه هـــذا النمـــو: اســـتبدال الطائـــرات 
القديمـــة بأخـــرى جديـــدة، ال ســـيما بهـــدف التكيـــف مـــع أنمـــاط الســـفر الجديـــدة 
عـــام  وبحلـــول   .

ً
حجمـــا األصغـــر  والطائـــرات  اإلقليميـــة  المســـارات  تفّضـــل  الـــيت 

2039، مـــن المتوقـــع أن يتضاعـــف األســـطول التجـــاري العالمي مـــن 25,900 إىل 
48,400 طائـــرة، وأن تبلـــغ قيمـــة ســـوق الطـــريان الدفـــايع والمـــدين عـــىل المـــدى 
الطويـــل 8.5 تريليـــون دوالر أمريـــيك خـــالل العقد القادم. وسيشـــهد ســـوق الدفاع 
األمنيـــة  للتحديـــات   

ً
تبعـــا  

ً
مزتايـــدا  

ً
طلبـــا واإلقليمـــي  المحـــيل  المســـتويني  عـــىل 

والجيوسياســـية.

السوق اإلقليمي

أما عىل المستوى اإلقليمي، من المتوقع أن يزيد نمو الرحالت الجوية يف الرق 
 )مقارنة بالنمو العالمي عند 4%( مما يجعل قيمة 

ً
األوسط بمعدل 4.5% سنويا

ســوق الصيانــة واالصــالح والتشــغيل تناهــز 18 مليــار دوالر أمريــيك بحلــول عــام 
2030. ينتــج هــذا النمــو بســبب المحفــزات العالميــة الجوهريــة، إىل جانــب بعــض 
المشــاريع  بقيــادة  والنقــل،  الســياحة  ســيما  ال  الرئيســية،  اإلقليميــة  المحفــزات 
الضخمــة مثــل نيــوم، ومــروع القديــة ومــروع البحــر األحمــر. باإلضافــة إىل ذلــك، 
ســتؤدي زيــادة األنشــطة الســياحية يف دول المنطقــة المختلفــة إىل ارتفــاع الحركــة 
الجويــة، ومــن المتوقــع أن يرتفــع ســوق الخدمــات الجويــة يف الــرق األوســط إىل 
725 مليــار دوالر أمريــيك، مــع ارتفــاع حجــم األســطول إىل 3,500 طائــرة مدنيــة 
بحلــول 2039 )مقارنــة بـــ 1500 عــام 2019(.حيــث تراجعــت حركــة الطــريان يف 
 بفعــل األزمــة الــيت 

ً
الــرق األوســط والرحــالت بــني القــارات / رحــالت الربــط كثــريا

 مــن 
ً
أحدثتهــا جائحــة كوفيــد-19. ومــن المتوقــع أن تشــهد حركــة الطــريان مزيــدا

التحســن بفضــل التكامــل اإلقليمــي، إىل جانــب التكامــل بــني المناطــق المختلفــة.

2020 2030

%87

13%

88%
88%

12%

2,518
1,569

12%

1,035

2040

4.5%

الحركة المرورية الجوية يف الرشق األوسط )مقدرة 
 )RPK بالمليار اإليرادات / كليو مرت / راكب

داخل المنطقة

بني المناطق
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السوق والتوجهات02

السوق السعودي

مــن المتوقــع زيــادة الطلــب عــىل الطــريان المــدين يف المملكــة بمعــدل 3 أضعــاف 
مــن 99 مليــون راكــب عــام 2018 إىل 330 مليــون راكــب بحلــول 2030، وذلــك 
تشــري  مشــابه،  نحــو  وعــىل  والنقــل.  الســياحة  عــىل  الطلــب  الرتفــاع  نتيجــة 
التقديــرات كذلــك إىل زيــادة الشــحن الجــوي (مــن 0.8 مليــون طــن عــام 2018 
إىل 4.5 مليــون طــن عــام 2030، وبالتــايل ينبــي مضاعفــة حجــم األســطول الجــوي 
الطــريان  ســوق  دخــل  وقــد  والشــحن،  الــركاب  يف  النمــو  هــذا  لمواكبــه  الحــايل 
التحتيــة  البنيــة  بفضــل  المتســارع  النمــو  مــن  جديــدة  مرحلــة  المحــيل  المــدين 
الدالــة عــىل ذلــك رشاء رشكــة  بــني األمثلــة  المملكــة، ومــن  والربــط والســفر إىل 
الطائــرات المروحيــة لمروحيــات إيربــاص، وإضافــة 100 طائــرة إيربــاص أ-320
الطــريان  القطــاع:  هــذا  يــربز يف  كمــا  المحــيل.  المــدين  الطــريان  أســطول  إىل  نيــو 
العســكري، حيــث  تحتــل المملكــة المرتبــة الخامســة مــن حيــث اإلنفــاق العالمــي 
 بفضــل القاعــدة 

ً
 مضطــردا

ً
عــىل الدفــاع، ويشــهد ســوق خدمــات مــا بعــد البيــع نمــوا

الكبــرية مــن الطائــرات المتمركــزة يف المملكــة، باإلضافــة إىل الطائــرات الــيت تمــر 
عــرب المطــارات الســعودية، والــذي ســيتطلب بــدوره خدمــات الصيانــة واإلصــالح 
والتشــغيل طــوال دورة حياتهــا. ويظهــر هــذا زيــادة الحاجــة إىل تطويــر إمكانيــات 

قطــاع الطــريان يف المملكــة والحفــاظ عــىل مكتســباته. 

وترســم توجهــات قطــاع الطــريان العديــد مــن معالــم هــذا القطــاع، وتؤثــر عــىل 
المصانــع ومــزودي الخدمــات يف العقــود القادمــة مــن خــالل: 

من المتوقع أن يشهد 
الطلب عىل الطريان 

المدين يف المملكة العربية 
السعودية زيادات هائلة 
بما يتماىش مع توقعات 

السياحة والشحن 

تغيري أنماط السفر.• 

بوتــرية •  الناشــئة  الطــريان  أســواق 
متســارعة.

حلول التصنيع الرقمية.• 

خيارات تحييد الكربون.• 
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ــراتيجية  ــى االس ــة ع ــا المحتمل ــريان وآثاره ــاع الط ــات قط توجه
ــة ــة للصناع الوطني

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

لدعـــم •   
ً
متســـارعا  

ً
توجهـــا الرقميـــة  التقنيـــات  تبـــي  يمثـــل 

الربـــي. الهامـــش  وأداء  التكاليـــف  كفـــاءة 
األشـــياء •  إنرنـــت  يتيـــح  -مثـــاًل-  الوقائيـــة  الصيانـــة  يف 

والمستشـــعرات جمـــع كميـــات هائلة من البيانـــات لتوقع 
مـــا  وهـــو  الصيانـــة،  عمليـــات  مـــن  الطائـــرة  احتياجـــات 
يـــؤدي إىل تقليـــل المخاطـــر والصيانـــة غـــري المخطـــط لها، 

التشـــغيلية. التكاليـــف  وخفـــض 
تســـهم الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد  يف الطائـــرات -مثـــاًل- يف • 

المناســـب. الوقـــت  يف  االســـتبدال 

تتجـــه أســـواق الطائـــرات بـــدون طيـــار واألقمـــار الصناعية • 
المتناميـــة برعـــة إىل دخـــول مجـــال الطـــريان المدين، يف 
 منحرة عـــىل العمليات 

ً
الوقـــت الـــذي كانـــت فيه ســـابقا

العســـكرية )تتعـــاون الهيئـــة الســـعودية للفضاء مـــع وزارة 
الصناعـــة والـــرثوة المعدنيـــة لتطويـــر قطـــاع الطريان(.

وجـــود فـــرص إلنشـــاء منصـــات جديـــدة يمكـــن للمملكـــة • 
مـــن خاللهـــا تحقيـــق الريـــادة.

بالنظـــر إىل توجهـــات الطـــريان المتطلعة للمســـتقبل، فإن • 
الخيارات االســـتثمارية حيادية الكربون ســـتواصل جذب 

جهود البحـــث والتطوير.
البحـــث •  يف  لالســـتثمار  المملكـــة  أمـــام  فـــرص  هنـــا  تـــربز 

والتطويـــر للتقنيـــات الجديدة المتعلقـــة بالطريان حيادي 
الكربـــون.

تغيري أنماط السفر/
تفضيالت العمالء يولد 

خطوط طريان جديدة

ترسيع تبي التقنية الرقمية 
يف مجال التصنيع )مثل 

الصيانة الوقائية(

أسواق الطريان الناشئة 
بوترية متسارعة )مثل 

الطائرات بدون طيار 
واألقمار الصناعية/سوق 

الفضاء(

زيادة االستثمارات يف 
تطوير خيارات الطريان 

حيادية الكربون  
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)مثـــل: •  جديـــدة  منتجـــات  برامج/خطـــوط  إنشـــاء  يوفـــر 
يف  الناشـــئة  للـــركات   

ً
فرصـــا الجديـــدة(   7  ×7 بوينـــغ  

اإلمـــداد. سالســـل  صناعـــة 
عـــىل الصعيـــد المحـــيل، مـــن المحتمل أن تعـــدل رشكات • 

بهـــدف  أســـطولها  الســـعودية مكونـــات  المـــدين  الطـــريان 
الـــيت  المرونـــة  مـــن  واالســـتفادة  المســـارات  تحســـني 

.
ً
حجمـــا األصغـــر  الطائـــرات  توفرهـــا 

ضيقـــة •  الطائـــرات  إىل  االنتقـــال  يؤثـــر  أن  المحتمـــل  مـــن 
الهيـــكل عـــىل اإلنفـــاق عـــىل خدمـــات الصيانـــة واإلصـــالح 

بهـــا. القـــدرات المرتبطـــة  والعمـــرة وخيـــارات 

ســتخلق هــذه التوجهــات واآلثــار العديــد مــن الفــرص للمصانــع الســعودية لدخــول قطــاع 
الطــريان.
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اختيار مجموعات السلع الصناعية03

بقطــاع  الخاصــة  القيمــة  سلســلة  يف  المختــارة  الصناعيــة  الســلع  موجــز 
الطــران صناعــة 

وتجـــدر اإلشـــارة إىل إمكانيـــة تطويـــر الســـلع الصناعيـــة اليت لم تعـــد ذات أولويـــة من خالل 
المســـتثمرين، وذلـــك باالســـتفادة من عوامل التمكني الشـــاملة للقطـــاع الصنايع، ويمكن 
تقييـــم كل ســـلعة صناعيـــة ليســـت ذات أولويـــة عـــىل حـــدة والنظـــر يف مســـتوى أهميتهـــا يف 

مراحـــل الحقة.
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صنـــــــــاعة السيـــــــــــــــــــارات

أهمية قطاع السيارات

من المتوقع أن يعود توطن قطاع السيارات بفوائد كبرة عى المملكة:

بالنظــر إىل حجــم ســوق •  للغايــة،  إقليميــة جذابــة  القطــاع فرصــة  يمثــل  حيــث 
المركبــات الخفيفــة والتوقعــات الــيت تشــري إىل تضاعــف نمــوه بضعفــي المعــدل 

العالمــي خــالل الســنوات العــر المقبلــة. 

)مثــل: •  األولويــة  ذات  األخــرى  للقطاعــات  قويــة  دفعــة  القطــاع  ســيخلق  كمــا 
المعــادن، والكيماويــات(، ويســاهم يف طموحــات المملكــة الهادفــة إىل تحقيــق 

 عــن النفــط.
ً
التنــوع االقتصــادي بعيــدا

كمــا تظهــر الفائــدة الــيت يعــود بهــا هــذا القطــاع مــن خــالل مــا تتمتــع بــه المملكــة • 
مــن قــدرة عــىل التصديــر إىل العديــد مــن األســواق المجــاورة، ال ســيما البلــدان 

الــيت ال تمتلــك مصانــع لســيارات نقــل الــركاب.

مــع •  العاملــة،  القــوى  تنميــة وتطويــر  إىل جــذب  القطــاع  هــذا  تطويــر  وســيؤدي 
الركــزي عــىل المنتجــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة )مثــل: بطاريــات الليثيــوم 

أيــون(، والــيت ســترثي الكفــاءات المحليــة.

السوق والتوجهات

فئتــن  تشــمل  والــي  المركبــات  فئــات  عــى  بنــاء  الســيارات  ســوق  ُيقســم 
رئيســتن همــا: المركبــات الخفيفــة )ســيارات الــركاب، والمركبــات التجاريــة 
التجاريــة  والمركبــات  طــن(،   6 عــن  اإلجمــايل  وزنهــا  يزيــد  ال  الــي  الخفيفــة 
المتوســطة والثقيلــة )المركبــات التجاريــة الــي يــراوح وزنهــا اإلجمــايل بــن 6 
، باإلضافــة إىل 

ً
، والمركبــات التجاريــة الــي يزيــد وزنهــا عــى 15 طنــا

ً
َو 15 طنــا

الحافــالت(.

السوق العالمي

العالـــم 76,876,764 مركبـــة  عـــىل مســـتوى  الخفيفـــة  المركبـــات  مبيعـــات  بلغـــت 
يف عـــام 2020، بانخفـــاض قـــدره 14% مقارنـــة بالعـــام الســـابق جـــراء تأثـــري جائحـــة 
كوفيـــد-19. وعىل ســـبيل المقارنـــة، وصلت مبيعات المركبات التجارية المتوســـطة 
والثقيلة 3,216,524 مركبة يف عام 2020. وعىل نحو مشـــابه، يمكن تقســـيم ســـوق 
الســـيارات حســـب خيـــارات منظومـــة الدفع والحركة، مـــع تحديد 4 فئات مشـــمولة 
الداخـــيل،  االحـــراق  بمحـــركات  العاملـــة  المركبـــات  ويه:  القطـــاع،  هـــذا  ضمـــن 
بالبطاريـــات،  العاملـــة  الكهربائيـــة  والمركبـــات  الهجينـــة،  الكهربائيـــة  والمركبـــات 
والمركبـــات الكهربائيـــة العاملـــة بخاليـــا الوقـــود. وقـــد بلغ حجـــم مبيعـــات المركبات 
ذات االحـــراق الداخـــيل 90% مـــن إجمـــايل مبيعـــات  المركبـــات الخفيفـــة يف عـــام 
أننـــا نشـــهد بدايـــة تحـــول هائـــل نحـــو خيـــارات أخـــرى لمنظومـــة الدفـــع  2020 إال 
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 إىل المبـــادرات التنظيميـــة الـــيت تشـــجع عـــىل تبـــي 
ً
والحركـــة، ويعـــود ذلـــك أساســـا

مبيعـــات  تراجـــع  أن  المتوقـــع  مـــن   ،2030 عـــام  وبحلـــول  الكهربائيـــة.  المركبـــات 
ســـتصل  بينمـــا   ،%50 مـــن  ألقـــل  داخـــيل  احـــراق  بمحـــركات  العاملـــة  الســـيارات 
مبيعـــات المركبـــات الكهربائيـــة الهجينة إىل 30%، وستســـتحوذ مبيعـــات المركبات 

الكهربائيـــة المـــزودة ببطاريـــات عـــىل 21% مـــن الحصـــة الســـوقية العالميـــة.

السوق اإلقليمي

ضمــن منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــربى، مــن المتوقــع زيادة مبيعات المركبات 
 )مقارنــة بالنمــو العالمــي بنســبة 2.1%( وســتبقى 

ً
الخفيفــة بمتوســط 2.5% ســنويا

المملكة العربية الســعودية واالمارات العربية المتحدة يف الصدارة، بحصة ســوقية 
مشــركة قدرهــا 4.5%. ويمكــن االطــالع عــىل توقعــات مبيعــات المركبــات يف دول 
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــربى يف الشــكل المجــاور. وقــد شــهدت المنطقــة 
مبيعــات 1,335,366 مركبــة يف عــام 2020، بانخفــاض يقــرب مــن 24% عــن الســنة 
السابقةبســبب جائحــة كورونــا كوفيــد-19، ومــن غــري المتوقــع أن تعــود المبيعــات إىل 
مســتويات مــا قبــل الجائحــة حــى عــام 2024. وُيتوقــع أن تكــون وتــرية االنتقــال إىل 
الخيــارات البديلــة لمنظومــة الدفــع والحركــة بطيئــة ضمــن منطقــة التجــارة الحــرة 
العربيــة الكــربى، مــع اســتحواذ مبيعــات مركبــات محــركات االحــراق الداخــيل عــىل 
حصة سوقية قدرها 80% بحلول 2030، وذلك بسبب انخفاض أسعار الوقود يف 
هــذه المنطقــة، إال أن النمــو يف المركبــات الكهربائيــة الهجينــة والمركبــات الكهربائيــة 
العاملــة بالبطاريــات سيتســارع بعــد 2025 مــع اســتمرار تكاليــف بطاريــات الليثيــوم 
أيــون يف االنخفــاض، وبالتــايل زيــادة اإلقبــال عــىل المركبــات الكهربائيــة بالنســبة إىل 

المركبــات ذات محــركات االحــراق الداخــيل.

مبيعات المركبات الخفيفة يف منطقة التجارة الحرة 
العربية الكربى حسب أعىل الدول

منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــربى بنــاء عــىل بيانــات رشكــة "آي أتــش أس" 
وتشــمل: الجزائــر والبحريــن ومــر واألردن والكويــت ولبنــان وليبيــا والمغــرب 

وعمــان وقطــر والســعودية والســودان وتونــس واإلمــارات.
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السوق السعودي

المركبــات  مبيعــات   يف حجــم 
ً
انخفاضــا المملكــة  المحــيل، شــهدت  الصعيــد  عــىل 

مبيعاتهــا  بلغــت  حيــث  الجائحــة،  بســبب   %16  - بمعــدل   2020 لعــام  الخفيفــة 
465،359 مركبــة يف عــام 2020. وســتنمو مبيعــات المركبــات الخفيفــة الســعودية 
بنســبة 2.2% خــالل العقــد المقبــل، لكــن مــن  غــري المتوقــع أن تعــود إىل مســتويات 
التعــايف مــن الجائحــة. وبصــورة  لبــطء   

ً
مــا قبــل كوفيــد-19 قبــل عــام 2026، نظــرا

مشــابهة، ستســتمر هيمنــة مبيعــات المركبــات العاملــة بمحــركات االحــراق الداخــيل 
عــىل الســوق بحلــول عــام 2030.

02

وســتنمو مبيعــات الســيارات الخفيفــة يف الســعودية بنســبة 2.2% خــالل العقــد 
تعــود إىل  أن  ُيتوقــع  الوبــاء وال  مــن  التعــايف  لكنهــا ســتكون بطيئــة يف   ، المقبــل 

مســتويات مــا قبــل كوفيــد-19 قبــل عــام 2026.

التوجهــات: موجــز التوجهــات الرئيســية يف قطــاع الســيارات وتأثرياتهــا المحتملــة عــى 
االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

خـــالل •  مـــن  الســـيارات  يف  االتصـــال  قـــدرات  ســـزتداد 
المســـتقبل، وذلك مع تركزي العمالء عىل عوامل الراحة، 
ويرتبط هذا التوجه بالمملكة العربية الســـعودية بســـبب 
نســـبة الشـــباب الكبـــرية فيها ومـــا يتمتعون به مـــن معرفة 

فنيـــة الســـتخدام وســـائل االتصـــاالت عـــىل اختالفهـــا.

الجديـــدة؛ •  الســـيارات  مبيعـــات  يف  محتمـــل  انخفـــاض 
بســـبب انخفـــاض معـــدل تملـــك الســـيارات بـــني العمـــالء، 
مـــع تفضيـــل النـــاس لوســـائل النقـــل األخرى )مثـــل: أوبر، 

وكريـــم، ومـــا إىل ذلـــك(.
للســـيدات •  بالســـماح  المملكـــة  اتخذتـــه  الـــذي  القـــرار 

بقيـــادة الســـيارات يرفـــع مـــن حجـــم المبيعـــات باإلضافـــة 
للمملكـــة. المتوقـــع  الســـكاين  النمـــو  إىل 
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الســيارات  قطــاع  يف  الرئيســية  التوجهــات  موجــز  التوجهــات: 
للصناعــة الوطنيــة  االســراتيجية  عــى  المحتملــة  وتأثرياتهــا 

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

التكنولوجيـــا •  ورشكات  الســـيارات  رشكات  تضـــخ 
اســـتثمارات عاليـــة يف القيـــادة الذاتيـــة الـــيت مـــن المتوقـــع 
نيـــوم، لكـــن  أن تكـــون مـــن الركائـــز األساســـية لمـــروع 
المنـــال  بعيـــد  يـــزال  ال  واســـع  نطـــاق  عـــىل  اســـتخدامها 
لعقـــود قادمة بســـبب عوائق تقبل النـــاس، والعوائق اليت 
ال تـــزال موجـــودة يف برامج تعلـــم اآلالت والقيـــادة الذاتية 

واألنظمـــة.  والقوانـــني 
تحتـــل جامعـــة الملك عبـــدهللا للعلوم والتقنيـــة الصدارة • 

يف تطويـــر هـــذه التكنولوجيـــا، وأطلقـــت أول مركبـــة ذاتية 
ضمـــن  النقـــل  خدمـــة  خـــالل  مـــن   2019 عـــام  يف  القيـــادة 

الحـــرم الجامـــي.

الكهربائيـــة •  للســـيارات  مصنـــع  أي  وجـــود  عـــدم  يمثـــل 
ألي  مثاليـــة  فرصـــة  المنطقـــة  يف  بالبطاريـــات  العاملـــة 
ـــع معـــدات أصليـــة لكســـب هـــذا الســـباق والنجـــاح  مصنِّ
بصناعـــة المحرك األول واحتـــالل الريادة اإلقليمية، عىل 
الرغـــم مـــن بـــطء وتـــرية التحـــول القـــادم نحـــو الســـيارات 

الكهربائيـــة.

بســـيارات •  القديمـــة  الســـيارات  اســـتبدال  سيســـاعد 
 عـــىل زيادة 

ً
جديـــدة باســـتخدام مـــواد أفضـــل وأخـــف وزنا

المنافســـة بني مصني الســـيارات )مثل: ألياف الكربون، 
والبالســـتيك عـــايل الجـــودة ، واأللمنيـــوم(.

بالنظـــر إىل تقليـــل انبعاثـــات ثاين أكســـيد الكربـــون، يمكن • 
أن تصبـــح المركبـــات الكهربائيـــة العاملـــة بخاليـــا الوقـــود 
 عـــىل المـــدى 

ً
)الـــيت تعمـــل بالهيدروجـــني( بديـــاًل ممكنـــا

طويلـــة  الثقيلـــة  التجاريـــة  للمركبـــات  خاصـــة  الطويـــل، 
اإلجماليـــة  التكلفـــة  انخفـــاض  جـــراء  وذلـــك  المـــدى، 

الجميـــع. متنـــاول  أن تصبـــح يف  للتملـــك، وإمكانيـــة 

استثمارات هائلة يف تقنيات 
القيادة الذاتية

ترسيع نمو السيارات 
الكهربائية

االستخدام المزتايد للمواد 
خفيفة الوزن يف مكونات 

السيارات

التحركات نحو أجندة صفر 
انبعاثات 
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الشعبية المزتايدة 
لخدمات التنقل المشرك
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وتجـــدر اإلشـــارة إىل إمكانيـــة تطويـــر الســـلع الصناعية اليت لم تعـــد ذات أولوية من خالل المســـتثمرين، وذلك باالســـتفادة 
مـــن عوامـــل التمكـــني الشـــاملة للقطاع الصنـــايع، ويمكن تقييم كل ســـلعة صناعية ليســـت ذات أولوية عىل حـــدة والنظر 

يف مســـتوى أهميتهـــا يف مراحل الحقة.
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قطاع الصناعة البحرية

أهمية قطاع الصناعة البحرية

يعتـــرب قطـــاع الصناعـــة البحريـــة ذا أهميـــة للمملكـــة إذ أنهـــا تســـى لتوطـــني صناعـــة 
 shipbuilding( الســـفن وعمليـــات التشـــغيل والصيانـــة ذات الصلـــة المرتبطة بهـــا
and related MRO(، وتشـــري التوقعات إىل أنه بحلول عام 2030 ســـوف تســـاهم 
ريـــال ويف خلـــق  بقيمـــة 10 مليـــار  المحـــيل اإلجمـــايل  الناتـــج  البحريـــة يف  الصناعـــة 
32,000 وظيفـــة. وتـــأيت أهميـــة قطـــاع الصناعـــة البحرية من الطلـــب المحيل 
المتنامـــي ويف تقديـــم بديـــل عـــن االســـتراد من خـــالل توطن هـــذه الصناعة 

والعمـــل عـــى التصدير.

ـــن صناعـــة الســـفن المملكـــة مـــن توطـــني صناعـــة الســـفن التجاريـــة والحربيـــة 
ّ
وتمك

والرفيهيـــة   )Commercial, naval and recreational ships( عـــرب تأســـيس 
مجمـــع عـــىل طـــراز عالمـــي )مجمـــع الملك ســـلمان العالمـــي للصناعـــات والخدمات 
البحريـــة(، وجـــذب مراكـــز الخدمات ومصّني الســـفن إىل المملكة. وستســـهم هذه 
الصناعـــة يف خلـــق فـــرص ذات قيمـــة مضافـــة عاليـــة للمواطنـــني الســـعوديني، األمـــر 
الذي يؤدي إىل تنوع اقتصاد المملكة عرب توطني ســـلع صناعية جديدة، إذ تســـتورد 

المملكـــة90% مـــن حاجتهـــا يف الوقـــت الراهن.

01

السوق والتوجهات

السوق العالمي

بلغـــت قيمـــة حجـــم الطلـــب العالمي مـــن الســـفن إىل 201 مليـــار دوالر أمرييك )754 
والســـفن  التجاريـــة،  الســـفن  الثالثـــة:  القطاعـــات  يف   2019 عـــام   يف  ريـــال(  مليـــار 
الحربيـــة  والســـفن الرفيهيـــة  وتتضمن الســـفن التجارية: ناقـــالت البضائع الجافة ، 
وناقـــالت الغـــاز الطبيي الســـائل ، وناقالت الحاويات ، وســـفن اإلنشـــاءات البحرية، 
والســـفن الســـياحية. وبلغت قيمة الســـوق من مجموعة الســـلع المذكورة 79 مليار 
دوالر أمريـــيك، وتلقـــت صناعـــة الســـفن تحديـــات يف الطلـــب يف الســـنوات األخـــرية 
بســـبب فائـــض العرض وتخفيـــض تجارة النفـــط العالمية. وانخفضت االســـتثمارات 

بنســـبة43% يف عـــام 2019 مقارنـــة بإحصائيـــات عـــام 2013.

وتتضمـــن الســـفن الحربيـــة الغواصـــات، وناقـــالت الطائـــرات، والمدمـــرات، وقـــوارب 
خفـــر الســـواحل ، وزوارق اإلنـــزال ، وينمـــو هـــذا القطـــاع بشـــكل مســـتمر، حيـــث بلـــغ 

حجـــم الســـوق 89 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عـــام 2019.
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 ويســـيطر 4 مصنعـــن رئيســـين عـــى نســـبة 40% مـــن اإلمـــدادات، بينمـــا 
يتقاســـم اآلخـــرون نســـبة 60% المتبقيـــة.

الرسيعـــة،  والـــزوارق  العمالقـــة  واليخـــوت  اليخـــوت  الرفيهيـــة  الســـفن  وتتضمـــن 
والعّبـــارات ، وتعتـــرب مجموعـــة الســـلع هـــذه رسيعـــة النمو، حيـــث بلغت قيمة الســـوق 
33 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عـــام 2019، وتشـــري التوقعـــات إىل نمـــوه بمعـــدل %11.8 

.
ً
سنويا

السوق اإلقليمي

الســـفن  اإلقليمـــي يف رشاء  المســـتوى  عـــىل  األوىل  المرتبـــة   
ً
المملكـــة حاليـــا تحتـــل 

التجاريـــة؛ بســـبب ارتفـــاع الطلـــب مـــن قطـــاع النفـــط والغـــاز. وبلـــغ حجـــم الطلـــب 
الســـنوي للمملكة 579 ألف حمولة ســـاكنة، مقارنة بحجم الطلب لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الذي بلغ 277 ألف حمولة ســـاكنة وحجم الطلب لســـلطنة عمان 
الـــذي بلـــغ 150 ألـــف حمولة ســـاكنة. ويلي رائـــدو الصناعة عىل المســـتوى العالمي 
)كوريـــا الجنوبيـــة، والصـــني، واليابـــان، وفيتنام( حاجـــة دول مجلس التعـــاون، بينما 
نـــت معظـــم دول مجلـــس 

ّ
يقتـــر اإلنتـــاج المحـــيل عـــىل الســـفن الصغـــرية. وقـــد وط

التعاون احتياجات إصالح الســـفن، إال أن المملكة ما زالت تعتمد عىل اإلمكانيات 
الخارجيـــة للصيانـــة واإلصالح.

ويلّي مصّنعو الســـفن عىل المســـتوى العالمي حاجة الســـوق اإلقليمي، حيث تقدر 
قيمـــة الطلـــب بـــني عامـــي 2019-2028 بمبلـــغ 198 مليـــار ريـــال، وتقـــدر قيمة ســـوق 
الـــرق األوســـط وإفريقيـــا للســـفن الرفيهيـــة بنحـــو 1.2 مليـــار دوالر أمريـــيك وينمـــو 

 النمـــو األرسع عـــىل الصعيـــد العالمي.
ً
، محققـــا

ً
بمعـــدل 15.6% ســـنويا

السوق السعودي

تحتـــل المملكـــة المرتبـــة األوىل بـــني دول مجلس التعاون يف رشاء الســـفن التجارية، 
يحفزهـــا قطـــاع النفـــط والغـــاز، ويبلـــغ الطلـــب الســـنوي 579 ألـــف حمولـــة ســـاكنة، 
عـــىل  اإلنفـــاق  ، وبلغـــت قيمـــة 

ً
إمكانيـــات إصـــالح محـــدودة حاليـــا المملكـــة  ولـــدى 

اإلصالحـــات 168 مليـــون ريـــال مـــا بـــني عامـــي 2020-2017.

 مقارنـــة بالدخل الفـــردي، مع 
ً
، يعتـــرب ســـوق الســـفن الرفيهية صغـــرا

ً
وأخـــرا

إمكانيـــة نمـــوه الرسيع من خـــالل تطوير البنيـــة التحتية للســـياحة، والصناعة 
البحريـــة يف المملكة.
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الصنــــــــــاعات البحـــــــــــــرية

التوجهــات: يوضــح الجــدول المجــاور عــدة توجهــات رئيســية لقطــاع الصناعــة 
البحريــة وتأثرياتــه المحتملــة عــى االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

تســـخري المســـتوى والموقع االســـراتييج لتأســـيس قطاع • 
صنـــايع يلـــي الطلـــب المحيل واإلقليمـــي المتنامي

 لتأســـيس مســـتوى عايل • 
ً
يعترب التحفزي الحكومي جوهريا

وضمان اســـتمرار الصناعة مـــن خالل المحفزات )ومنها: 
التمويـــل، والتدريب المهي، والبنية التحتية(.

يـــؤدي نمـــو الســـياحة البحريـــة يف البحر األحمـــر إلمكانية • 
توطـــني صناعـــة الســـفن الرفيهية.

األخـــذ بعـــني االعتبـــار متطلبـــات المحتـــوى المحـــيل بمـــا • 
يضمـــن التوطـــني.

زيـــادة االئتـــالف بـــني خطوط اإلنتـــاج المتخصصـــة )مثل: • 
الســـفن السياحية، والســـفن الحربية، والسفن التجارية 

للنفـــط والغاز(.
التحالف بني المصنعني لخفض التكلفة .• 

ائتالف سوق السفن 
التجارية

أهمية التحفزي الحكومي

الرتكزي عىل صناعة 
الوصول

الصـــني •  )تلـــي  الســـفن  بـــني مصنـــي  التحالفـــات  زيـــادة 
الســـوق(  مـــن حاجـــة  واليابـــان %96  الجنوبيـــة  وكوريـــا 

المتـــدين. والربـــح  المنكمشـــة  للســـوق  كاســـتجابة 
للمشـــريات •  المحـــيل  المحتـــوى  متطلبـــات  تأســـيس 

المســـتثمرين. الســـتقطاب  المســـتقبلية 
تســـخري طلـــب الســـوق المحـــيل للتحول لمجمـــع إقليمي • 

لصناعة الســـفن.

موجــز التوجهــات الرئيســية لقطــاع الصناعــة البحريــة وتأثرياته المحتملة عىل االســرتاتيجية 
الوطنيــة للصناعة 

 R&D and( البحــث والتطويــر والتصميــم الســفن:  القيمــة لقطــاع صناعــة  تتضمــن سلســلة 
manufacturing of key compo-( الرئيســية  واألجــزاء  المكونــات  وصناعــة   ،)design

nents and parts(، والركيــب )assembly(، والنظــم )system integration(، والصيانــة 
واإلصــالح والتشــغيل )MRO(، وترقيــة الســفن )upgrades(، وإجــراءات التخلــص مــن الســفن 

.)disposals(التالفــة

وتعتــرب المملكــة نشــطة يف بعــض أجــزاء سلســلة القيمــة لصناعــة الســفن الحربيــة، ولديهــا فرصــة 
ســانحة لتخطــو خطــوات أكــرب يف توطــني سلســلة القيمــة.
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اسراتيجيات 
القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صناعــــــــــــــة المستحرضات 
الدوائية واألدوية الحيوية

قطاع صناعة المستحرضات الدوائية واألدوية الحيوية

أهمية صناعة المستحرضات الدوائية واألدوية الحيوية

مـــن المتوقع أن تســـتفيد صناعات المســـتحرضات الدوائيـــة التقليدية والحيوية من 
ل القطـــاع الصـــي الطمـــوح، ومـــن الـــزتام الحكومـــة بتحفـــزي القـــدرات  برنامـــج تحـــوُّ
المحليـــة عـــرب اتباعهـــا لسياســـات المحتـــوى المحـــيل، وُتعـــدُّ المملكـــة أكرب ســـوٍق 
يف المنطقـــة، حيـــث بلغـــت القيمـــة الســـوقية لهـــذا القطـــاع 28 مليـــار ريال يف 
عـــام 2020، وإن صناعـــة المســـتحرضات الدوائيـــة الحيويـــة ال تـــزال يف طـــور النمـــو 
عـــىل الصعيـــد العالمـــي، ومعظـــم الجهـــات الفاعلـــة تنتمـــي لفئـــة الـــركات الصغرية 
عاليـــة التخّصـــص. وبهذا، فـــإنَّ أمام المملكـــة فرصة لتطوير صناعة المســـتحرضات 
رة، مما ُيســـهم يف تعزيز دورها وريادتها يف المنطقة 

ِّ
الدوائية الحيوية يف مراحل مبك

وتوظيـــف قدراتهـــا المحليـــة الحاليـــة يف المســـتحرضات الدوائيـــة التقليديـــة، وذلـــك 
مـــن خـــالل التكامـــل الـــرأيس نحـــو مجموعة ســـلع صناعيـــة ذات قيمـــة مضافة أعىل. 
 عىل 

ً
ل تهديدا

ِّ
 ألن الســـيناريوهات العالميـــة اليت تتصف بالتطور الدائم تشـــك

ً
ونظـــرا

ســـالمة سالســـل اإلمداد، فإن األدوية والمنتجات األساســـية ذات األهمية الوطنية 
)كاللقاحـــات، وبالزمـــا الـــدم( رضوريـــة لضمان اإلمـــدادات المســـتدامة للمملكة.

السوق والتوجهات

رئيســـيتن:  فئتـــن  إىل  عـــادًة  الدوائيـــة  المســـتحرضات  ســـوق  ُيقســـم 
الحيويـــة الدوائيـــة  والمســـتحرضات  التقليديـــة  الدوائيـــة  المســـتحرضات 

السوق العالمي

وصـــل حجـــم ســـوق المســـتحرضات الدوائية]1[ عىل المســـتوى العالمـــي إىل 1,149 
مليار دوالر أمرييك يف عام 2018. ومن المتوقع حدوث نمٍو يف هذا السوق للوصول 
إىل 1,450 مليـــار دوالر أمريـــيك بحلـــول عـــام 2030. ومـــن المرتقـــب أن تزيـــد حصـــة 
المســـتحرضات الدوائيـــة الحيويـــة يف الســـوق العالميـــة لإلنفـــاق الـــدوايئ مـــن حـــوايل 
32% يف عـــام 2018 إىل مـــا يقـــارب 37% بحلـــول عـــام 2030. ومـــن جهـــٍة أخرى، بلغ 
اإلنفـــاق عىل المســـتحرضات الدوائية التقليديـــة]2[  777 مليار دوالر أمرييك يف عام 
2018، مما شـــكل 63% من الحصة الســـوقية، ولكن من المتوقع انخفاض معدل 
النمـــو بســـبب تحـــّول تركـــزي رشكات األدويـــة العالميـــة نحـــو المســـتحرضات الدوائية 
الحيويـــة. وبهذا، ســـتنخفض حصتها الســـوقية إىل 63% بحلـــول عام 2030 بمعدل 
ـــب مقـــداره 1.8% فقـــط عـــن الفـــرة المتوقعـــة بـــني عامـــي -2030 نمـــو ســـنوي مركَّ

.2018

01

02

2018 2022

65.8%

34.2%

67.6%
64.7%

35.3%

1,435
1,334

32.4%

1,149

62.8%

37.2%

1,452

2026 2030

+1.2%

+5.1%

Conv. Pharma Biopharma

11.5% 4.4%

1.0% 2.2%

CAGR

’18-‘20

CAGR

’20-‘30

USD bn, 2018-2030

1- مســـتحرضات الدوائية من أعضاء 
حيويـــة أو تحتوي عىل أعضاء حية

 pharmaceutical products  -2
derived from chemical com-
pounds مســـتحرضات دوائيـــة مـــن 

مـــواد كيماوية

الطلب الشديد عىل
القوارب الرتفيهية يف 

المملكة

95وزارة الصناعة والرثوة المعدنية94 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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اسراتيجيات 
القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
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صناعــــــــــــــة المستحرضات 
الدوائية واألدوية الحيوية

وتشـــهد المســـتحرضات الدوائيـــة الحيويـــة معـــدالت اعتمـــاد أعـــىل يف االقتصـــادات 
ل نحـــو التقنيـــات الجديـــدة. ويتـــم دعـــم ذلـــك  متقدمـــة النمـــو، وهـــذا مـــا ُيـــربز التحـــوُّ
طـــر التنظيميـــة المتقدمـــة الـــيت تتيح تبـــي منتجـــات المســـتحرضات الدوائية 

ُ
عـــرب األ

الحيويـــة، فضـــاًل عـــن ويع المريـــض العـــايل بفعاليتهـــا ومعايريهـــا وجودتهـــا.

السوق اإلقليمي

ـــع أن ُيحقـــق ســـوق المســـتحرضات الدوائيـــة يف منطقـــة الـــرق األوســـط  مـــن المتوقَّ
 بنســـبة 4% بـــني عامـــي 2018-2030، وذلـــك بالزتامـــن مع نمو 

ً
 ثابتـــا

ً
وإفريقيـــا نمـــوا

اإلنفـــاق مـــن 23.4 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عام 2018 إىل 37.3 مليـــار دوالر أمرييك يف 
.2030 عام 

والمســـتحرضات  الحيويـــة  الدوائيـــة  المســـتحرضات  بـــني  الســـوق  تقاســـم  وإن 
الدوائيـــة التقليديـــة يميـــل بشـــكٍل كبـــري تجـــاه األخـــرية، ففـــي حـــني بلغ اإلنفـــاق عىل 
المســـتحرضات الدوائيـــة التقليديـــة 19.7 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عـــام 2018، بلـــغ 
اإلنفاق عىل المســـتحرضات الدوائية الحيوية 3.7 مليار دوالر أمرييك فقط يف العام 
ذاتـــه. ولكـــن مـــن المتوقع يف الفرة بني عامي 2020 2030- أن يشـــهد اإلنفاق عىل 
المســـتحرضات الدوائيـــة التقليديـــة معـــدل نمـــو أبطـــأ بنســـبة 4.2% مقارنـــًة بمعدل 

نمـــو نســـبته 5.6% يف المســـتحرضات الدوائيـــة الحيويـــة.

02

2018 2022

82.8%

17.2%

84.2%
82.0%

18.0%

32.1
27.1

15.8%

23.4

81.5%

18.5%

37.3

2026 2030

+4.1%

+3.8%

Biopharma Conv. Pharma

12.2% 5.6%

2.9% 4.2%

CAGR

’18-‘20

CAGR

’20-‘30

USD bn, 2018-2030F

المرتفعــة  التكلفــة  حساســية  إىل  التقليديــة  األدويــة  نحــو  الكبــري  الميــل  ويرجــع 
للمنتجــات  األخــرى ذات الصلــة. وُتعــدُّ األدويــة المكافئــة محــط اهتمــاٍم مســتقبيل 
 الرتفــاع معــدالت االعتمــاد المتوقعــة حــى 

ً
لمنطقــة الــرق األوســط وإفريقيــا؛ نظــرا

ــب يبلــغ حــوايل 5.6%(. عــام 2028 )بمعــدل نمــو ســنوي مركَّ
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القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صناعــــــــــــــة المستحرضات 
الدوائية واألدوية الحيوية

السوق السعودي

عـــىل  اعتمـــاده  المملكـــة  ســـوق  يواصـــل  أن  إىل  الحاليـــة  األســـواق  توقعـــات  تشـــري 
األدويـــة  عـــىل  المتوقـــع  االعتمـــاد  زيـــادة  مـــع  التقليديـــة،  الدوائيـــة  المســـتحرضات 

.2030 عـــام  بحلـــول  الحيويـــة 

وقـــد بلغ ســـوق المســـتحرضات الدوائية يف المملكة 27.9 مليـــار ريال يف عام 2020، 
حيـــث بلغـــت حصـــة المســـتحرضات الدوائيـــة التقليديـــة حـــوايل 68%،  بينمـــا بلغت 
حصـــة المســـتحرضات الدوائيـــة الحيويـــة حوايل 26%، والنســـبة المتبقيـــة اليت تبلغ 
حـــوايل 6% كانـــت غـــري مصنفـــة. وتبلـــغ حصة كل مـــن األدويـــة المكافئـــة والمحمية 
بـــرباءات اخـــراع مـــا نســـبته 50% من الســـوق التقليديـــة يف المملكة، ومـــن المتوقع 
المحافظـــة عـــىل هـــذه النســـبة المتســـاوية مـــع بلـــوغ حجـــم الســـوق اإلجمـــايل 1.44 

مليـــار ريـــال بحلول عـــام 2030.

ويتـــم التشـــجيع عـــىل التحـــّول الوطـــي باتجـــاه الركـــزي عـــىل التقنيـــات الحيويـــة مـــن 
خـــالل إطـــالق مبـــادرات وطنيـــة تهـــدف لبنـــاء ُبنيـــة تحتيـــة مواتيـــة للنظـــام المتكامل 
والنمو المســـتقبيل يف المجال )عىل ســـبيل المثال: االســـراتيجية الوطنية للتقنيات 
الحيويـــة، واالســـتثمارات الـــيت يقـــوم بهـــا صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة(. وبحســـب 
ـــح يف الشـــكل المجـــاور ُيتوقـــع أن يصـــل ســـوق المســـتحرضات الدوائية  مـــا هـــو موضَّ
إىل 44.1 مليـــار ريـــال بحلـــول عـــام 2030، وتمثـــل المســـتحرضات الدوائيـــة الحيوية 

27.6% مـــن هـــذه القيمة.

ُيتوقـــع أن تكـــون المملكـــة المســـتهلك األكـــرب لألدويـــة الحيويـــة يف المنطقـــة، بينمـــا 
يركـــز اإلنتـــاج المحـــيل عـــىل التعبئـــة والتغليـــف النهـــايئ لألدويـــة المكافئـــة والتعبئـــة 
 لمحدوديـــة القـــدرات، فـــإن اإلنتـــاج المحـــيل يغطي ما يقـــارب %25 

ً
الثانويـــة. ونظـــرا

مـــن الطلـــب، بينمـــا يتـــم اســـترياد حـــوايل 75% مـــن المســـتحرضات الدوائيـــة.
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اختيار مجموعات

03 السلع الصناعية
موجز مجموعة السلع الصناعية المختارة يف سلسلة القيمة 

الخاصة بقطاع المستحرضات الدوائية 

وتجــدر اإلشــارة إىل إمكانيــة تطويــر الســلع الصناعيــة اليت لم تعــد ذات أولوية من خالل 
المســتثمرين، وذلــك باالســتفادة مــن عوامــل التمكــني الشــاملة للقطــاع الصنــايع، 
ويمكــن تقييــم كل ســلعة صناعيــة ليســت ذات أولويــة عــىل حــدة والنظــر يف مســتوى 

أهميتهــا يف مراحــل الحقــة.
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قطاع صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية

أهمية قطاع صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية

الطبيــة  والمســتلزمات  األجهــزة  صناعــة  قطــاع  يســتفيد  أن  المتوقــع  مــن 
مــن برنامــج تحــول القطــاع الصــي الطمــوح، ومــن الــزتام الحكومــة بدعــم 
اإلمكانيــات المحليــة مــن خــالل سياســات المحتــوى المحــيل، ولــدى المملكــة 

فــرص تســهم يف تعزيــز هــذا القطــاع ويه: 

 توفــر فرصــة عظيمــة لتوطــني صناعــة األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة بســبب 	 
توفــر إمكانــات عديــدة يف المملكــة تتيــح تلبيــة الطلــب المحيل المزتايد والســوق 

اإلقليمــي األكــرب لألجهــزة الطبيــة. 

وجــود المملكــة عــىل مقربــة مــن دول إقليميــة ذات إنفــاق كبــري عــىل األجهــزة • 
الطبيــة أعــىل مــن المعــدل العالمــي مقارنــة بحصــة الفــرد، وتشــري التوقعــات إىل 
، ممــا يشــكل بيئــة مثاليــة لالســتثمار يف 

ً
 وإقليميــا

ً
نمــو واعــد يف الســوق محليــا

هــذه الصناعــة.

تشــابه المهــارات المطلوبــة يف صناعــة يف األجهــزة الطبيــة والقــدرات الحاليــة • 
المتبادلــة مــن  يبــر بوجــود أرضيــة لالســتفادة  مــع القطاعــات األخــرى، ممــا 

واإلمكانيــات.  الصناعيــة  العمليــة  المعرفــة 

ازديــاد األهميــة االســراتيجية لهــذا القطــاع جــراء جائحــة كوفيــد-19 مــن أجــل • 
تأمــني االكتفــاء الــذايت مــن المنتجــات الطبيــة الرضوريــة والمســاهمة يف األمــن 

الوطــي مــن خــالل توطــني سالســل إمــداد الرعايــة الصحيــة.
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سوق األجهزة الطبية العالمي من عام 2014 وحىت عام 
2023 )بالمليار دوالر(

02

*باستثناء معدات المختربات والتشخيص المخربي
*تشري األرقام إىل أسعار تسليم المصنع

السوق والتوجهات

 
ً
 وابتكاريا

ً
 متنوعـــا

ً
يعتـــرب قطاع صناعة األجهزة والمســـتلزمات الطبيـــة قطاعا

، حيـــث تســـتخدم األجهـــزة الطبيـــة يف العديد مـــن العالجـــات الطبية 
ً
وحيويـــا

 عرب الســـنن 
ً
 ملحوظا

ً
والطبيعيـــة. ولذلـــك، فقد شـــهدت هـــذه الصناعة نمـــوا

مع اختالف واســـع يف أنـــواع المنتجـــات المتاحـــة وتطبيقاتها.

السوق العالمي

 إىل قيمـــة 404 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عـــام 
ً
وصـــل ســـوق األجهـــزة الطبيـــة عالميـــا

2019، ودفـــع تفـــي جائحـــة كوفيـــد-19 إىل زيـــادة يف اإلنفاق عىل العاملـــني والبنية 
التحتيـــة واإلدارة الصحيـــة والمعـــدات الطبيـــة والمســـتهلكات يف قطـــاع الصحـــة. 
وعـــىل الرغـــم من ذلك، خفض تفي الجائحة اســـتهالك المنتجـــات عالية الهامش 
)مثـــل: األجهـــزة الطبيـــة المبتكـــرة(؛ بســـبب توجيـــه المـــوارد نحـــو معالجـــة مـــرىض 
جرب قطاع صناعة األجهزة والمســـتلزمات الطبية 

ُ
كوفيـــد-19. وبعبـــارة أخـــرى، فقد أ

إىل التحـــول إلنتـــاج معدات ســـلعية معينـــة )مثل: أجهزة التنفـــس، ومعدات الحماية 
الشـــخصية( بـــداًل مـــن المعـــدات الطبيـــة المبتكـــرة، وتشـــري التوقعـــات إىل نمـــو أرسع 
للســـوق العالمـــي ممـــا حصـــل يف العقـــد المـــايض )6% مقابل 4%( ليصـــل إىل قيمة 
تعـــادل 511 مليـــون دوالر أمريـــيك بحلـــول عـــام 2023، وبينمـــا ال تـــزال األمريكيتـــان 
تتصـــدران ســـوق األجهـــزة الطبيـــة العالمـــي، إال أن التوقعـــات تشـــري إىل نمـــو رسيـــع يف 

الســـنوات الثـــالث القادمـــة يف كافـــة المناطـــق كمـــا يوضحـــه الشـــكل المجاور.

السوق اإلقليمي لألجهزة الطبية من عام 2014 وحىت عام 
2023 )بالمليار دوالر(

*باستثناء معدات المختربات والتشخيص المخربي
*تشري األرقام إىل أسعار تسليم المصنع

السوق اإلقليمي

تشــري التوقعــات إىل نمــو قطــاع صناعــة األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة يف الــرق 
بــني   

ً
األوســط وإفريقيــا بأعــىل مســتوى )نمــو بنســبة 7.3 % مقابــل 6.0% عالميــا

وتعــداد  الصــي،  الــويع  وزيــادة  االقتصــادي،  النمــو  يحفــزه  عامــي2020-2023(، 
كبــار الســن، وتغطيــة الرعايــة الصحيــة الواســعة والنفقــات المصاحبــة لهــا. وتشــري 
التوقعــات إىل بقــاء المملكــة أكــرب ســوق فــردي يف المنطقــة، محققــة نســبة 17% مــن 

حصــة الســوق بحلــول عــام 2023.
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07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية
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2018

5.7
+3%

USD bn, 2018-2024F

5.4
5.1

4,8
5.1

4.7
5.0

2019 2020 2021 2022 2023 2024

-7% +9%

السوق السعودي02

عىل الرغم من االنخفاض الكبري يف عامي 2016-2015 بســـبب أزمة ســـوق النفط، 
يبقـــى ســـوق المملكة لألجهـــزة الطبية األكرب يف المنطقة، وتشـــري التوقعات إىل نموه 
بنســـبة أكرب من 5% بني عامي 2020 2023-، يدعمه الطلب المزتايد والتوســـع يف 
مجـــال الرعايـــة الصحية، كما تشـــري التوقعات  كذلك إىل نمو ســـوق األجهزة الطبية 
أمريـــيك  (مـــن 5 مليـــار دوالر  بنســـبة %50  بـــني عامـــي 2030-2019  المملكـــة  يف 
إىل 7.5 مليـــار دوالر أمريـــيك)، وتعتـــرب حكومـــة المملكـــة المحفـــز الرئيـــيس لنمـــو هـــذا 

القطـــاع، بوصـــول حصتهـــا من الســـوق إىل ما يقـــارب  %66.
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اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

المناقصــات •  ضمــن  المحــيل  المحتــوى  متطلبــات  طــرح 
المحليــة. التصنيــع  اســتثمارات  لتشــجيع  العامــة 

يف •  المشــريات  عــىل  الكبــري  الطلــب  مــن  االســتفادة 
العالميــة. والتكنولوجيــا  المعرفــة  لجــذب  المســتقبل 

المزتايـــدة •  الحكوميـــة  الكفـــاءة  جهـــود  مـــن  االســـتفادة 
للرويـــج لبدائل الموردين المحليـــني يف تقنيات التصنيع 

المتوســـطة. المنخفضـــة / 
التنظيمـــي •  واإلطـــار  القـــادرة  التحتيـــة  البنيـــة  توفـــري 

التمكيـــي لتعزيـــز عمليـــات االعتمـــاد والتجـــارب الرسيرية 
الطبيـــة. والموافقـــات 

تقييـــم •  وعمليـــات  للمنتجـــات  مرنـــة  مواصفـــات  توفـــري 
المناقصـــات القـــادرة عـــىل قبـــول منتجات جديـــدة عالية 

الســـوق. الجـــودة برعـــة يف 

تقديـــم برنامـــج وطـــي لدعـــم األطـــراف المحليـــة يف تنفيذ • 
تعزيـــز العمليـــات واســـتدامة الهندســـة لتطويـــر القـــدرات 
المطلوبـــة إلبرام اتفاقيات التصنيـــع بالتعاقد مع الركاء 

العالميني.
)مثـــل: •  الخـــاص  القطـــاع  اســـتثمارات  مـــن  االســـتفادة 

األســـهم الخاصـــة، وصناديـــق الـــرثوة الســـيادية( لجـــذب 
قـــدرات التصنيـــع بالتعاقـــدات االســـراتيجية يف المملكـــة 
وتجميـــع  المنتـــج،  تصميـــم  )مثـــل:  الســـعودية  العربيـــة 

واالختبـــار(. العمليـــات،  وتحســـني  األجهـــزة، 

تعزيـــز تقنيـــات الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد لتمكـــني الدخـــول • 
المبكـــر إىل تكنولوجيـــا تصنيـــع المنتجـــات عاليـــة النمـــو.

التنظيمـــي •  واإلطـــار  القـــادرة  التحتيـــة  البنيـــة  توفـــري 
مـــن  كل  يف  ميد-تيـــك  ابتـــكارات  لتشـــجيع  التمكيـــي 
الطـــي. المجـــال  يف  األشـــياء  وإنرنـــت  الجديـــدة  المنتجـــات 

 يقدم • 
ً
فرصـــة لتوفـــري مركـــز ابتـــكار تقي طـــي رائد عالميـــا

ذلـــك:  يف  بمـــا  البيـــي،  للنظـــام  جذابـــة  تمكـــني  عوامـــل 
بيانـــات طبيـــة موثوقـــة وآمنـــة، وتســـهيل حوافـــز األعمـــال.

بمجـــاالت •  المرتبطـــة  المنتجـــات  يف  االســـتثمار  تشـــجيع 
الرعايـــة الصحيـــة األساســـية وحـــاالت الطـــوارئ )مثـــل: 

الرعايـــة(. نقـــاط  ومعـــدات  المزمنـــة،  األمـــراض 

برنامج تحول القطاع 
الصيح )نماذج الرعاية 

الجديدة(

التحول نحو الرتكزي عىل 
العمالء والحلول ذات 

الهامش المنخفض

زيادة مستوى توحيد 
الصناعة، والرتكزي عىل 

اتفاقيات تنظيم التصنيع 
بالتعاقد2

النمو المرتفع البتكارات 
”ميد-تيك” وإنرتنت 

األشياء يف المجال الطيب1

الحاجة المزتايدة إىل مرونة 
سلسلة اإلمداد
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اختيار مجموعات

03 السلع الصناعية
موجز مجموعة السلع الصناعية المختارة يف سلسلة القيمة الخاصة بقطاع 

صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية

 وال�سويق التو�يع

  الجملة موزعو

  المس�شفيات

الممرضون/األطباء

المر�

والتطوير البحث تيك-ميد

ال�ي�ية والتجارب واالخت�ار االعتماد

المس�دامة والهندسة العمليات تطوير

 الب�ع بعد ما خدمات

  واإلصالح الصيانة

والتطوير البحث

الصلة ذات الرئ�س�ة األنشطة الصلة ذات الرئ�س�ة األنشطة

10- 15 %15- 20 % 10- 20 %

المكونات تصن�ع

 ال�مجيات تطوير

  اإللك�ونيات تطوير

 الدقيقة المعادن أشغال

  البالس��ك وصب تشكيل

الم�سوجات حياكة

 الغازات/الكيماوية المواد

 الس�اميك/الزجاج

  اإلنتاج/التجميع

التجميع

)المعقمة غ�( والتغليف التعب�ة

)المعقمة( والتغليف التعب�ة

التصن�ع

25- 30 %25- 30 %

النها�االخت�ار الصلة ذات األنشطة(السوق)

وتجــدر اإلشــارة إىل إمكانيــة تطويــر الســلع الصناعيــة اليت لم تعــد ذات أولوية من خالل 
المســتثمرين، وذلــك باالســتفادة مــن عوامــل التمكــني الشــاملة للقطــاع الصنــايع، 
ويمكــن تقييــم كل ســلعة صناعيــة ليســت ذات أولويــة عــىل حــدة والنظــر يف مســتوى 

أهميتهــا يف مراحــل الحقــة.
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الصنـــــــــــــاعات العسكرية

قطاع الصناعات العسكرية 

أهمية قطاع الصناعات العسكرية

تعـــد المملكـــة واحـــدة مـــن أكـــرث 5 دول يف اإلنفـــاق العســـكري عـــى مســـتوى 
العالـــم، إال أن نســـبة توطـــني هـــذه الصناعـــة كانـــت أقـــل مـــن 5% يف عـــام 2016. 
 مـــن أهـــم األهـــداف االســـراتيجية لرؤيـــة المملكـــة 2030 هـــو 

ً
وعليـــه فـــإن واحـــدا

توطني الصناعة العســـكرية، وتطمح المملكة لتوطني 50% من اإلنفاق العســـكري 
واألمـــي بحلـــول عـــام 2030.

نهـــا 
ّ
وتحقـــق المملكـــة منافـــع كثـــرية مـــن تطويـــر الصناعـــات العســـكرية، حيـــث يمك

ذلـــك مـــن االســـتفادة من الطلب المحـــيل، كما يخلق توطني الصناعات العســـكرية 
فـــرص عمـــل مرموقـــة للمواطنـــني، إذ يـــؤدي تأســـيس قـــدرات الصناعات العســـكرية 
إىل تطويـــر تكنولوجيـــا المعرفـــة العملية ويتيح نقل المعرفة وبالتـــايل تعزيز إمكانيات 

المحاذية. القطاعـــات 

01

اختيار السلع الصناعية

يتألف قطاع الصناعات العسكرية من عدة مجاالت:

فهناك مجاالت ذات طابع اسراتييج، مثل: اإللكرونيات الدفاعية• 

)Defense Electronics(، والصواريـــخ )Missile(، والطائـــرات بـــدون طيـــار           
.)Unmanned Aerial Vehicle(

، مثل: الصيانة • 
ً
كمـــا أن هنـــاك مجاالت ذات قيمـــة اقتصادية عالية وأقل تعقيدا

للمعـــدات  الهيكليـــة  والمكونـــات  واألنظمـــة   ،)MRO( والتشـــغيل  واإلصـــالح 
العسكرية. 

ويضم القطاع صناعات عالية التقنية مثل الرادار واألسلحة الكهرومغناطيسية.

مجاالت ذات طابع اسرتاتييج

اإللكرونيات الدفاعية.• 

الذخائر التقليدية واألسلحة.• 

الذخائر والصواريخ الموجهة والقاذفات.• 

األنظمة والمكونات الهيكلية للطائرات بدون طيار.• 

الحرب السيربانية.• 

ً
مجاالت ذات قيمة اقتصادية عالية وأقل تعقيدا

صيانة وإصالح وعمرة الطائرة بدون طيار.• 

صيانة وإصالح وعمرة قطع الطائرات ثابتة الجناح.• 

األنظمة والمكونات الهيكلية لألنظمة الربية.• 

صيانة وإصالح وعمرة قطع غيار األنظمة الربية.• 

صيانة وإصالح وعمرة قطع غيار األنظمة البحرية.• 

األنظمة والمكونات الهيكلية لألنظمة البحرية.• 

02
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قطـــاع مـــــــــــــواد البــــــــــــــــناء

قطاع مواد البناء

أهمية قطاع صناعة مواد البناء

يتمتـــع قطـــاع صناعـــة مـــواد البنـــاء بفرصة فريـــدة لالســـتفادة مـــن ديناميكية 
المملكـــة يف الســـنوات القادمـــة، ممـــا أدى إىل توســـع نطاقه عـــى الصعيدين 
المحـــيل واإلقليمي بهدف تحقيـــق المزيد من العوائـــد االقتصادية للمملكة.

وإن وجـــود عـــدة مشـــاريع عمالقـــة قيـــد التطويـــر يتيـــح إمكانيـــات كبـــرية يف كل مـــن 
أســـواق مـــواد البنـــاء المحليـــة واإلقليميـــة، ممـــا يوفـــر فرصـــة للتصديـــر إىل منطقـــة 
الـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، ويمكـــن للقـــدرات اليت بنتهـــا المملكـــة أن تجعلها 
 يف مجاالت مواد البناء واإلنشـــاء، كما ســـيؤدي تكامل طرق 

ً
الدولـــة الرائـــدة إقليميـــا

البنـــاء المتقدمـــة إىل إعـــداد كوادر مدربة وماهرة مّمن يضيفـــون قيمة عالية وفريدة 
مـــن نوعهـــا عـــىل المنتجات. 

 لتحويل 
ً
ويعـــد قطـــاع صناعـــة مـــواد البناء مـــن منظور محـــيل عامـــاًل رضوريـــا

تقلـــل  الـــي  الطاقـــة  كفـــاءة  وتصميمـــات  الدائـــري  االقتصـــاد  نحـــو  الركـــز 
االعتمـــاد عـــى الوقـــود.
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السوق والتوجهات

السوق العالمي

 بقيمـــة 4,663 مليـــار دوالر أمرييك يف عـــام 2020، 
ً
شـــهد ســـوق البنـــاء العالمـــي نمـــوا

وُيتوقـــع أن يصـــل إىل 8,490 مليـــار دوالر أمريـــيك بحلول عـــام 2030 )بزيادة قدرها 
(. ومـــع التعمـــق أكـــرث يف القطاعات الفرعية لمواد البناء، ُيتوقع أن تشـــهد 

ً
5% ســـنويا

 أقـــل، إذ ســـرتفع من 3.9 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عام 2019 
ً
صناعـــة اإلســـمنت نمـــوا

؛ 
ً
 لتكلفـــة النقـــل المرتفعـــة نســـبيا

ً
إىل 4.2 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عـــام 2028، ونظـــرا

. ومن المتوقع أن تنمو صناعة الســـرياميك بنســـبة 
ً
فعـــادًة مـــا ُينتـــج اإلســـمنت محليـــا

  بـــني 
ً
5.5%  بـــني عامـــي 2019-2025. وأمـــا صناعـــة الزجـــاج فُيتوّقـــع أن تنمـــو أيضـــا

عامـــي 2015-2025 بمعدل نمو ســـنوي مركب يبلـــغ 5.3%، وتعد الواليات المتحدة 
األمريكيـــة أكـــرب مســـتورد للزجـــاج، وتعـــد الصـــني أكـــرب مصـــدر لـــه، وتمثـــل العبـــوات 
الزجاجية نســـبة 45 % من إجمايل إنتاج الزجاج العالمي.  ويتوقع أن ينمو ســـوق 
األحجار  المســـتخدمة يف مواد البناء بن عامي )2026-2018( بنســـبة %4.
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قطـــاع مـــــــــــــواد البــــــــــــــــناء

السوق اإلقليمي

 أرسع مـــن الســـوق العالمـــي؛ إذ ينمـــو بمعـــدل 
ً
يشـــهد ســـوق البنـــاء اإلقليمـــي نمـــوا

نمـــو ســـنوي مركـــب قـــدره 6%، ليصـــل إىل  404 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عـــام 2030 
مقارنـــة بــــــ 223 مليـــار دوالر أمريـــيك يف عـــام 2019، وتعـــد تركيـــا الدولـــة الرائـــدة يف 
المصـــدر  تركيـــا  فتعـــد  اإلســـمنت  مجـــال  يف  وأمـــا  البنـــاء.  مـــواد  صـــادرات  إجمـــايل 
األول، وتمثـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ســـوق التصديـــر الرئيـــيس. ويف صناعـــة 
الســـرياميك تعـــد تركيـــا رائـــدة يف تصميـــم وتصنيـــع الســـرياميك، ومـــن ناحيـــة أخرى، 
تعد المملكة أكرب مســـتورد للســـرياميك يف منطقة الرق األوســـط وشـــمال إفريقيا. 
ويف قطـــاع الزجـــاج الفـــريع تعـــد تركيا أكرب مصـــدر يف المنطقـــة )28% من تصديرها 
عبـــارة عـــن عبـــوات زجاجيـــة(، وأكـــرب مســـتورد فيها )31% مـــن اســـتريادها عبارة عن 
أليـــاف زجاجيـــة(، وتتمتـــع العبـــوات الزجاجيـــة بأعـــىل نســـبة إنتـــاج إقليمي، مشـــكلًة 
 لألحجـــار )90 % مـــن 

ً
 رئيســـيا

ً
بذلـــك غالبيـــة الصـــادرات. وتعـــد المملكـــة مســـتوردا

إقليمـــي أكـــرب مصـــدر  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  تعـــد  بينمـــا  رخـــام(،  اســـتريادها 
)85 % من  تصديرها الحجر الجريي(.

السوق السعودي

 بالعديد مـــن المشـــاريع العمالقة المخطط 
ً
يشـــهد ســـوق البناء الســـعودي -مدفوعـــا

لهـــا يف المملكة والمشـــاريع التجارية والســـكنية ومشـــاريع الطاقـــة والمرافق والبنية 
 بن عامـــي 2019-2030 بمعدل 

ً
التحتيـــة والمشـــاريع الصناعيـــة األخـــرى- نموا

نمو ســـنوي مركب قدره 5 %، ليبلغ قيمـــة 281 مليار ريال بحلول عام 2030.
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قطـــاع مـــــــــــــواد البــــــــــــــــناء

موجز توجهات السوق الرئيسية

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

زيـــادة اســـتخدام األســـاليب الحديثـــة للبناء )مثـــل: أنظمة • 
الخرســـانة  وأشـــكال  المعزولـــة،  الجاهـــزة  الخرســـانة 
البنـــاء  مبـــادرة  مـــن  كجـــزء  ذلـــك(  إىل  ومـــا  المعزولـــة، 
البلديـــة  الشـــؤون  لـــوزارة  التابعـــة   ،)BTSI الحديـــث) 
والقروية واإلســـكان لخفض التكاليف وزيادة االستدامة.

)مثـــل: •  للبنـــاء  المتقدمـــة  األســـاليب  اســـتخدام  زيـــادة 
الطباعة ثالثية األبعاد، والروبوتات، وما إىل ذلك( خاصة 
 )BTSI ( تلـــك الـــيت أوصـــت بهـــا مبـــادرة البنـــاء الحديـــث
واإلســـكان  والقرويـــة  البلديـــة  الشـــؤون  لـــوزارة  التابعـــة 
االســـتدامة،  وزيـــادة  المـــروع،  تســـليم  رسعـــة  لتعزيـــز 

المـــروع. القـــدرة عـــىل تحمـــل تكاليـــف  وزيـــادة 

زيــادة اللوائــح والحوافــز الــيت تعــزز حلــول كفــاءة الطاقــة • 
وتقليــل اســتخدامها يف مــواد البنــاء واإلنشــاءات )مثــل: 
 يف إنشــاء مــرويع 

ً
اإلســمنت األخــرض المســتخدم حاليــا

غــري  العــزل  أنظمــة  واســتخدام  األحمــر،  والبحــر  نيــوم 
المعدنيــة(.

زيـــادة جهـــود إعـــادة التدويـــر واالعتمـــاد المزتايـــد للمـــواد • 
)مثـــل:  جديـــدة  منتجـــات  لتصنيـــع  تدويرهـــا  المعـــاد 

والطـــوب(. واإلســـمنت،  الزجـــاج، 
زيـــادة المبـــادرات الحكوميـــة لتعزيـــز إعـــادة التدوير، وفق • 

االهتمامـــات البيئيـــة يف جميـــع أنحـــاء العالـــم مـــن أجـــل 
معالجـــة النفايـــات بصـــورة فعالـــة.

تحقيـــق انتشـــار المـــواد غري المعدنية كحـــل موفر للطاقة • 
يف مجـــال العزل.

االســـتبدال المحتمـــل للمعـــادن بواســـطة البوليمر مقوى • 
باألليـــاف غـــري المعدنيـــة )FPR( عـــىل المـــدى الطويـــل، 

بســـبب متانتـــه وخصائصـــه الســـاكنة القويـــة.

البناء خارج الموقع

أساليب البناء 
الحديث

أساليب البناء المتقدمة

االستدامة وتخفيض 
اإلنبعاثات الكربونية 

االقتصاد
 الدائري

البناء باستخدام مواد غري 
معدنية

الحكومـــة تفـــرض نقـــل البناء إىل خـــارج الموقع، ال ســـيما • 
مـــع المشـــاريع الضخمـــة )مثـــل: نيـــوم، والبحـــر األحمـــر(.

يـــؤدي الطلـــب المزتايـــد عـــىل التســـليم الرسيـــع وفعاليـــة • 
التكلفـــة والمالءمـــة البيئية إىل زيـــادة الطلب عىل المباين 

الصنع. مســـبقة 
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قطاع صناعة اآلالت والمعدات

أهمية قطاع صناعة اآلالت والمعدات

 من األدوات الـــيت تصنف بناًء عىل 
ً
 واســـعا

ً
يشـــمل مصطلـــح اآلالت والمعدات نطاقا

اســـتخدامها )التنقيب واإلنتاج، والتكرير والمعالجـــة، والبروكيماويات، والتعدين، 
وتوليـــد الطاقـــة، والطاقـــة المتجـــددة، والميـــاه والرف الصـــي، والبنـــاء، وغريها(، 
وكذلـــك األمر بالنســـبة لوظيفتها التقنية )المعـــدات الدوارة، والمعدات الكهربائية، 
والمعـــدات الثابتـــة،و معـــدات الصناعات العامـــة، والمعدات المتخصصـــة(، ويتمتع 
قطـــاع  تطويـــر  يف  خاصـــة  اســـراتيجية  بأهميـــة  والمعـــدات  اآلالت  صناعـــة  قطـــاع 
والصيانـــة  الصناعـــة  يف  المســـتخدمة  المعـــدات  توريـــده  لمجـــرد  ليـــس  الصناعـــة، 
)معـــدات اللحـــام،و قطـــع الغيـــار( لكافـــة القطاعـــات األخـــرى، بـــل كذلـــك لتوريـــده 
المملكـــة  اقتصـــاد  أخـــرى أساســـية يف  لنشـــاطات  المســـتمرة  للعمليـــات  المعـــدات 

)مثـــل: النفـــط والغـــاز، وتحليـــة الميـــاه، والبناء(.

رؤيـــة  توجهـــات  مـــع  يتمـــاىش  بمـــا  االقتصاديـــة  النشـــاطات  كافـــة  وســـتنمو 
 
ً
المملكـــة 2030، حيث تشـــهد القطاعـــات الفرعية يف قطاع الصناعة نشـــاطا
، لتحقـــق مســـاهمة يف الناتـــج المحـــيل اإلجمـــايل بقيمـــة 1 ترليـــون ريال 

ً
كبـــرا

بحلـــول عـــام 2030 مقارنـــة بــــ 331 مليار ريـــال يف عـــام 2020.

وتوجـــد أمـــام مصنـــي اآلالت والمعـــدات يف المملكـــة فرصـــة فريـــدة لزيـــادة حصتهم 
أهـــداف  يحقـــق  بمـــا  القطاعـــات  لكافـــة  الالزمـــة  المعـــدات  وتصنيـــع  الســـوق  مـــن 
نيـــوم(  )مثـــل:  الكـــربى  المشـــاريع  وســـتتطلب  للصناعـــة،  الوطنيـــة  االســـراتيجية 
كميـــات كـــربى مـــن المعدات خـــالل عمليـــات البناء، وســـتحتاج المنشـــآت الصناعية 
الجديدة اليت تؤســـس باالســـتثمار المتحقق نتيجة االســـراتيجية الوطنية للصناعة 
إىل معـــدات إلنجـــاز عملياتهـــا، وأمـــام المملكـــة فرصـــة ســـانحة لتوطـــني الطلب عىل 

والمعـــدات. اآلالت 

01

Stone blocks Stone blocks

Clay powder

(أو� تصفية) أولويتها تقليل تم ال� الصناعية السلع   المختارة
ً
ائيةالنه المن�جات � مشمولةمس�قا

الزجاج
(Glass)

اإلسمنت
(Cement)

الس�اميك
(Ceramics)

األحجار
(Stone)

(Clinker) كلنكر

الثانوية المعالجة
(Secondary processing)

األولية المعالجة
(Primary processing)

الب�اء  مواد
(Building Material)

المحاجر
(Quarrying)

والتويع اإلنشاء
(Construction & distribution)

العقاري القطاع
(Real estate)

(Cement) اإلسمنت

 Advanced) المتقدمة الب�اء أساليب
methods of construction)

(3D Printing) األبعاد ثالثية الطباعة–
(Robotics) الروبوتات–
  المتقدم الصنع مس�ق الب�اء–

(Advanced prefabricated 
construction)

(Drones) طيار بدون الطائرات–
 Advanced) المتطورة ال�مجيات–

software)
(Smart devices) الذكية األجهزة–

(Distribution) التو�يع
(Warehousing)المخازن–
  الحديثة مقابل التقليدية المتاجر–

(Traditional vs. modern retail)
  الصادرات مقابل المح� السوق–

(Local market vs. exports)
  والتصميم المعما�ية الهندسة

(Architecture & design)
(Mega-projects)الضخمة المشا�يع–
(Housing)اإلسكان–

  والمب�عات ال�سويق
المحلية

(Local marketing 
and selling)

 Clay) الصلصال بودرة
powder)

 Plastic) اللدن الصلصال
clay)

 Glass الزجاجية األولية المواد
batch)

 Formed) المشّكل الزجاج
glass)

 Stone) الحج�ية القوالب
blocks)

Natural) الطب�� الجران�ت Granite)

(Natural Marble) الطب�� الرخام

(Natural Limestone) الطب�� الج�ي الحجر

(Natural Gypsum) الطب�� الج�س

(Silica sand) السليكا رمل
(Soda ash) الصودا رماد

(Limestone) الج�ي الحجر

(iron, carbon)) (كربون ،حديد) أخرى

(Surface clays) السط� الصلصال

(Shale) الطي� الصخر

 (Fire clays) الحراري الصلصال

(Limestone) الج�ي الحجر

  (Clay) الصلصال

(Marl) الج�ي الط�

المصقولة المقطوعة الحجارة
(Polished, cut stone)

القيمة سالسل

 & Concrete)والمالط الخرسانة
mortar)

 Modular) القياس�ة الخرسانة
concrete)

(Float glass) المصقول الزجاج

(Packaging glass) التعب�ة زجاج

(Granite) الجران�ت
  (Marble) الرخام

(Limestone) الج�ي الحجر

(Gypsum boards) الج�س�ة األلواح
 (Synthetic stone) الصنا� الحجر

(Ceramic tiles) الس�اميك بالط

(Sanitary ware) الصحية األدوات

(Clay pipes) الصلصال أناب�ب

(Clay bricks) الصلصال طوب

(Glass wool) الزجا� الصوف

(Fiberglass) الزجاجية األلياف

(Rock wool) الصخري الصوف (Natural Basalt) الطب�� البازلت

موجز مجموعات السلع الصناعية المختارة يف سلسة القيمة الخاصة بقطاع صناعة مواد البناء

وتجــدر اإلشــارة إىل إمكانيــة تطويــر الســلع الصناعيــة الــيت لــم تعــد ذات أولويــة مــن خــالل المســتثمرين، وذلــك باالســتفادة مــن عوامــل التمكــني الشــاملة 	 
للقطــاع الصنــايع، ويمكــن تقييــم كل ســلعة صناعيــة ليســت ذات أولويــة عــىل حــدة والنظــر يف مســتوى أهميتهــا يف مراحــل الحقــة.

اختيار مجموعات السلع الصناعية03
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صناعة اآلالت والمعدات
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07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

السوق والتوجهات

 
ً
 ومحليـــا

ً
 وإقليميـــا

ً
تشـــر التوقعـــات إىل نمـــو ســـوق اآلالت والمعـــدات عالميـــا

 لزيـــادة الطلـــب لعـــدة صناعـــات، 
ً
لتلبيـــة الحاجـــة المزتايـــدة للمعـــدات تبعـــا

والحاجـــة لتطوير سالســـل إمـــداد مرنـــة بإمكانها المحافظة عى ســـر العمل 
الطبيـــي يف حـــال حـــدوث األزمات.

السوق العالمي

عـــام 2019،  أمريـــيك يف  ترليـــون دوالر   3.7 
ً
والمعـــدات عالميـــا إنتـــاج اآلالت  حقـــق 

بهيمنـــة آلســـيا ودول المحيـــط الهـــادئ وأوروبا الغربية وشـــمال أمريكا عىل الســـوق. 
الصناعـــات  مـــن  عـــدد  مـــن  الطلـــب  زيـــادة  يه:  النمـــو  لهـــذا  الرئيســـية  واألســـباب 
المعتمـــدة بشـــكل كبـــري عىل اآلالت والمعـــدات )مثل: التعدين، والبنـــاء ، والزراعة(، 
والزيـــادة المتســـارعة يف الطلـــب يف كافـــة القطاعـــات ضمن اقتصـــادات رسيعة النمو 
 اليت تحتـــاج إىل كمية كبرية من 

ً
)مثـــل: الصـــني(، وسلســـلة المشـــاريع الكربى عالميا

اآلالت والمعدات لمقاوالت البناء وعمليات التشـــغيل، وزيادة الركزي عىل تأســـيس 
سالســـل إمـــداد مرنـــة. وتعترب المحـــركات والتوربينة والمضخـــات والضواغط ونظم 
األتمتـــة يه مجموعـــة الســـلع الصناعيـــة صاحبـــة النصيـــب األكـــرب من هذه الســـوق، 
الصناعيـــة  اآلالت  تصنيـــع  يف  االبتـــكار  عـــىل  كبـــري  بشـــكل  الصناعـــة  هـــذه  وتعتمـــد 
وعمليات تشـــغليها )مثل: إنرنت األشـــياء، والطباعة ثالثية األبعاد، والحساســـات(، 
ويتوجـــب زيـــادة اإلنتـــاج العالمـــي بـــني عامـــي 2019 2030- بنســـبة 4% عىل الرغم 

مـــن انخفاضـــه بعد عـــام 2030.

السوق اإلقليمي

يحقـــق إنتـــاج اآلالت والمعـــدات يف منطقـــة الـــرق األوســـط نفـــس معـــدل النمـــو يف 
الســـوق العالمـــي، وقـــد وصلـــت القيمة اإلجماليـــة لإلنتاج 47 مليـــار دوالر أمرييك يف 
 ليحقـــق 71 مليـــار دوالر 

ً
عـــام 2019، وتشـــري التوقعـــات إىل نمـــوه بنســـبة 4% ســـنويا

 إىل 
ً
أمريـــيك يف عـــام 2030. وتعـــود أســـباب الطلـــب عـــىل اآلالت والمعـــدات إقليميـــا

الـــرؤى واالســـراتيجيات الوطنيـــة الطموحـــة )مثـــل: رؤيـــة المملكـــة 2030، ورؤيـــة 
2030 يف جنـــوب إفريقيـــا، ورؤية 2030 يف مر(، ومشـــاريع التنمية واســـعة النطاق.

السوق السعودي02

 بني عامي 
ً
 بنســـبة 3% سنويا

ً
تشـــري التوقعات إىل نمو ســـوق اآلالت والمعدات محليا

2021 2040-، مولـــدة فرصـــة ســـانحة لتوطـــني الطلـــب المزتايـــد عـــىل المعـــدات،  
 عىل الســـلع الصناعية الثالث الرئيســـية، ويه: المعدات 

ً
وسيســـتمر الطلب متمركزا

الثابتـــة، والمعـــدات الـــدوارة، والمعـــدات الكهربائيـــة. وتحفز قطاعـــات النفط والغاز 
والخدمـــات الطلـــب يف ســـوق المملكـــة. وتعتـــرب االســـتثمارات الطموحـــة للحكومـــة 
 آخـــر لقطـــاع صناعـــة اآلالت والمعدات. 

ً
يف المشـــاريع الكـــربى ) مثـــل: نيـــوم( محفـــزا

والخدمـــات  والمواصـــالت،  والســـيارات،  الطـــريان،  صناعـــة  قطاعـــات  وتشـــكل 
 لقطـــاع صناعـــة اآلالت 

ً
 إضافيـــا

ً
اللوجســـتية، واألغذيـــة، والزراعـــة، والبنـــاء محفـــزا

والمعـــدات.
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صناعة اآلالت والمعدات

2019

USD bn, 2018-2024F

38

3127

6

2025 2030 2035 2040

3%

5

5

3

3

22

7

7

6

4

3

8

8

9

9

8

5

4

7

4

4

31

34

10

10

9

5

5

ةتباثلا تادعملا ةراودلا تادعملا ةBئا@?ه=لا تادعملا

ةصصختملا تادعملا ةماعلا ةBعانصلا تادعملا

مؤرشات سوق اآلالت والمعدات
 يف المملكة )بالمليار ريال(
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صناعة اآلالت والمعدات

عــى  المحتملــة  وآثارهــا  والمعــدات  اآلالت  صناعــة  قطــاع  توجهــات  موجــز 
للصناعــة الوطنيــة  االســراتيجية 

المواد المركبة

يتم االستفادة من المواد المركبة بسبب العديد من خصائصها المفيدة 
) مثل خفة الوزن، ومقاومة الصدأ، والمتانة(

يجب مراعاة تقييم التأثري عىل منتجات اآلالت والمعدات اليت يتم النظر يف 	 
توطينها

األتمتة والروبوتات وإمكانيات الذكاء االصطنايع/تعلم اآللة

لوحظت تحسينات يف الكفاءة وتقليل األخطاء والدقة وجودة المنتج

قد تتطلب زيادة مستويات القدرة التنافسية عىل مستوى العالم الركزي 	 
عىل تطوير هذه اإلمكانيات

زيادة المتطلبات المهارية واإلمكانيات إلدارة الروبوتات/ المعدات الذكية	 

استخدام التقنيات المستقبلية )إنرتنت األشياء/المستشعرات(

يؤثر إنرنت األشياء/المستشعرات عى نوع المصانع الي ستعتمد 
عى اإلنرنت يف المستقبل

يمكن التفكري بنوع جديد من المصانع 	 

سوق عايل التنافسية يف المستقبل، حيث تتنافس الركات الصينية عىل 	 
حصتها يف السوق عىل نطاق عالمي يف التقنيات الجديدة

زيادة المتطلبات المهارية واإلمكانيات إلدارة الروبوتات/ المعدات الذكية	 

التأثري عىل االسراتيجية  الوطنية للصناعة	 

01

02

03
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عــى  المحتملــة  وآثارهــا  والمعــدات  اآلالت  صناعــة  قطــاع  توجهــات  موجــز 
للصناعــة الوطنيــة  االســراتيجية 

إمكانية الطباعة ثالثية األبعاد تهديدات البدائل

ستوفر الطباعة ثالثية األبعاد إمكانيات مستقبلية قوية للقدرة اختيار 
االعدادات المرغوبة بالكامل

تقييم مستوى التأثري عىل القدرة واالسراتيجية لبناء اآلالت ثالثية األبعاد 	 
يف المملكة

تقييم المنتجات اليت قد تتأثر بفعل الطباعة ثالثية األبعاد	 

التوجه نحو خدمات ما بعد البيع

سيعزز المصنعون عروض خدمات ما بعد البيع، بعد جائحة كوفيد19-

يمكن أن تؤثر متطلبات الطلب عىل العنارص الثانوية يف مختلف القطاعات 	 
)السيارات،  والنفط والغاز، والتعدين وغريها(.

ًسياسات مالئمة لمعالجة نفايات اآلالت والمعدات المحلية وإعادة 	 
تدويرها محليا

التأثري عىل االسراتيجية  الوطنية للصناعة	 

تأثري الجائحة

يمكن ألي جائحة تعطيل سلسة اإلمداد واالستثمارات بشكل كبر، مما 
يفرض مخاطر مستقبلية 

 للعمل عىل من تأمني 	 
ً
أوجد تعطيل سالسل اإلمداد العالمية فرصا

.
ً
المنتجات محليا
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صناعة اآلالت والمعدات
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صناعة اآلالت والمعدات

اختيار مجموعات السلع الصناعية

والمعـــدات  اآلالت  قطـــاع  يف  الرئيســـية  واألجـــزاء  األقســـام  دراســـة  تمـــت 
والمكونـــات الداخليـــة للمعـــدات، وتـــم تصنيـــف المنتجـــات المختـــارة إىل 3 
شـــعب للركـــز عـــى توطـــن المنتجـــات ذوات الحصـــة األكـــرب مـــن الســـوق، 

المصنعـــن. توطـــن  إمكانيـــة  وكذلـــك 

03

الصمامات

القواطع 
الكهربائية

المحوالت

مضخات 
السوائل

أنظمة  األتمتة 
والعمليات 

 المحركات 
الكهربائية

األنابيب والمواسري 
والموصالت 

المراكمات 
الكهربائية

أجهزة التصفية

الربادات  
والمجمدات

موصالت الكابالت 
واألسالك

األجهزة الكهربائية 
ولوحات التحكم 

التدفئة والتربيد 
وتكييف الهواء 

المضخات والضواغط 
الهوائية أو الخوائية 

وحدات ومكونات 
اإلضاءة

أجهزة توزيع 
الحرارة والمراجل

آالت الثقب وحفر 
اآلبار

فالتر الزيت والماء 

أنظمة ومكونات 
طفايات الحريق

األوعية 
والخزانات

آالت الفرز والفحص 
والغسيل والتكسري 

الرافعات  والرافعات 
الهيدروليكية 

اآلالت  الزراعية  أو 
الحراجية

مولدات الغاز )منتج 
الغاز(

المولدات 
الكهربائية

تجهزيات الحقول

البكرات والروس 
والدرافيل

المحركات الهوائية 
والهيدروليكية

آالت النسيج 
والمالبس

معدات التحليل الكهربايئ
)العتبارها عىل أساس الطلب المستقبيل/

االسراتيجية المستقبلية للهيدروجني (

آالت التعبئة 

آالت تصنيع 
المطاط/ البالستيك

العنفات والعنفات 
التوربينية

المصاعد والساللم 
الكهربائية

الضوابط محركات 
االحراق الداخيل

األفران  وأفران الطهي

أعمدة نقل الحركة 

آالت الرفع

 آالت األطعمة 
والمروبات والتبغ  

ىل 
ألو

ة ا
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مستوى الواردات “2019”

أكرث من 0.9 مليار دوالر أمرييك

0.6 - 0.9 مليار دوالر أمرييك

0.3 - 0.6 مليار دوالر أمرييك

أقل من 0.3 مليار دوالر أمرييك

تحديــد الفئــة مــن أولويــات برنامــج التجمعــات 
المنســق  النظــام  رمــوز  الوطنيــة،  الصناعيــة 

المتداخلــة 

تم تقليل األولوية 
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الصنــــــــاعات التعدينية - 
الصلب

قطاع الصنــــــــاعات التعدينية - الصلب

أهمية قطاع الصناعات التعدينية - الصلب

 للمملكـــة العربيـــة الســـعودية  ممـــا 
ً
 اســـراتيجيا

ً
يعـــد قطـــاع المعـــادن قطاعـــا

يســـتديع تنميته وتطويـــره، بالنظر إىل دوره التمكيـــي لقطاعات أخرى، ويعد 
هـــذا القطـــاع من الصناعـــات الحيوية لتمكـــني التنمية الشـــاملة للقطاعات األخرى 
)كالبنـــاء ،والســـيارات،ومصادر الطاقـــة المتجـــددة، والطـــريان(، وذلـــك مـــن خـــالل 
توفـــري المـــواد الخـــام األساســـية وتحفـــزي الصناعـــات التحويليـــة، وتركـــز 75% مـــن 
Re- )الطاقة اإلنتاجية للصلب يف المملكة عىل حديد التســـليح وقضبان األســـالك 

bar and Wire Rod(، و اللـــذان يســـتخدمان بكثافـــة يف عمليـــات البناء، بينما يتم 
اســـترياد المنتجـــات األخـــرى )مثـــل: الصفائـــح المعدنيـــة، وألـــواح الصفيـــح، والكتـــل 
المســـتديرة(. وبالتـــايل، فإن المصانع الجديدة تتطلب بنـــاء القدرات إلنتاج الصلب 
لتلبيـــة الطلـــب المزتايـــد عـــىل المـــواد الخـــام الحيويـــة للقطاعـــات األخـــرى، وتتمتـــع 
كل مـــن أســـواق الصلـــب المحليـــة واإلقليميـــة بإمكانيـــات نمـــو كبـــرية عـــرب العديـــد 
مـــن فئـــات المنتجـــات. وإن لـــدى قطـــاع المعـــادن القدرة عـــىل المســـاهمة يف الناتج 
المحـــيل اإلجمـــايل للمملكـــة بصـــورة كبـــرية وخلـــق الوظائـــف مـــن خـــالل اســـتبدال 

الـــواردات وفـــرص التصدير.

01

السوق والتوجهات

السوق العالمي 

وصــل االســتهالك العالمــي للحديــد الخــام 1,880 مليــون طــن مــري عــام 2020، 
معــدل  زيــادة  المتوقــع  ومــن  الكميــة،  هــذه  نصــف  مــن  أكــرث  الصــني  وتســتخدم 
 خــالل الســنوات العــر القادمــة لتتجــاوز 

ً
االســتهالك العالمــي بنســبة 1.7 % ســنويا

2,220 مليــون طــن مــري بحلــول عــام 2030، مــع توقعــات بــأن تشــهد الهنــد معــدل 
، إال 

ً
النمــو األرسع، حيــث تشــري التقديــرات إىل نمــو اســتهالكها بنســبة 3.4% ســنويا

أن الطاقــة اإلنتاجيــة للصلــب تزيــد مــن معــدل إغــالق مصانــع الدرفلــة الخارجيــة، 
 بــدوره إىل انخفــاض معــدالت االســتخدام 

ً
 متواصــاًل، مؤديــا

ً
 عالميــا

ً
ممــا يوفــر فائضــا

القطــاع  لهــذا  االقتصاديــة  الجــدوى  يضــع  مــا  وهــو  التكاليــف،  وارتفــاع  واألســعار 
وكفاءتــه عــىل المــدى الطويــل يف مــأزق حقيقــي.

السوق اإلقليمي

تواجـــه دول مجلـــس التعـــاون مشـــكلة رئيســـية تتمثـــل يف القـــدرة الفائضـــة، حيـــث 
يركـــز أكـــرث من 60% من إجمـــايل الطاقة اإلنتاجية للصلب عىل مســـتوى المنطقة                
يف إنتـــاج حديـــد التســـليح وقضبـــان األســـالك )Rebar and Wire Rods( لقطـــاع 
اإلنتاجيـــة  واســـع يف قدراتهـــا  بفـــارق  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وتتفـــوق  البنـــاء، 
مقارنـــة بـــدول المنطقـــة األخـــرى، متجـــاوزة قطـــر الـــيت تليهـــا يف القائمـــة بأكـــرث من 3 
أضعـــاف. ومـــع ذلـــك، تركـــز جميـــع قـــدرات المنطقـــة يف قطـــايع العمليات الوســـيطة 
إمكانيـــات يف مجـــال  بـــأي  الخليـــج  مـــن دول  تمتـــع أي دولـــة  عـــدم  مـــع  والنهائيـــة، 
التنقيـــب واإلنتـــاج. وبالتايل، يســـتورد جميع منتيج الصلـــب يف دول مجلس التعاون 

خـــام الحديـــد ليكـــون بمثابـــة مـــواد أوليـــة لمصانـــع االخـــزتال المبـــارش للحديـــد.

02
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الصنــــــــاعات التعدينية - 
الصلب

07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

السوق السعودي

عانت المملكة يف عام 2019 من فجوات كبرية يف العديد من مجموعات منتجاتها 
المســـطحة بســـبب افتقارهـــا إىل إمكانيـــات معينـــة )مثـــل: لفائف الحديـــد المدرفلة 
عـــىل الســـاخن Hot Rolled Coil(، وعـــدم كفايـــة القـــدرة اإلنتاجية )مثـــل: لفائف 
البـــارد Cold Rolled Coil(، وتجـــاوز الطلـــب المحـــيل  الحديـــد المدرفلـــة عـــىل 
)مثـــل:  المنتجـــات  بعـــض  مجموعـــات  يف  اإلمكانيـــات  ونقـــص  اإلنتاجيـــة،  الطاقـــة 
الصفائـــح المعدنيـــة، وألـــواح الصفيـــح، حيـــث ال تمتلـــك المملكـــة أي إمكانيـــات يف 
(، وستتســـع هذه الفجوات بشـــكل كبري خالل الســـنوات الخمس عرة 

ً
ذلـــك حاليـــا

القادمـــة يف حـــال العجـــز عن إضافـــة إمكانيات جديدة. وفضاًل عن ذلك، ستتشـــكل 
فجـــوة جديـــدة بســـبب الطلـــب المزتايـــد مـــن قطـــاع الســـيارات بمجـــرد بـــدء إنتاجهـــا 
عـــام 2024، بينمـــا ستتســـع الفجـــوات الموجـــودة يف الُصلـــب الكهربـــايئ والمجلفـــن 

بالكهرباء.
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موجز الطلب المحيل وإمكانيات تصنيع منتجات الصلب 
المسطح )بالكيلو طن(

موجز الطلب المحيل والقدرة اإلنتاجية لمنتجات الصلب 
الطويلة ومنتجات الصلب األخرى
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07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

عــى  المحتملــة  والتداعيــات  الصلــب  لقطــاع  الرئيســية  التوجهــات  موجــز 
للصناعــة الوطنيــة  االســراتيجية 

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

العقـــود •  خـــالل  كبـــرية  بصـــورة  الكهربـــاء  أســـعار  ارتفعـــت 
مـــن  إقليميـــة، وزادت  الماضيـــة، ووصلـــت إىل مســـتويات 
قدرتهـــا  خفضـــت  وبالتـــايل  التصنيـــي،  اإلنتـــاج  تكاليـــف 

التكلفـــة. حيـــث  مـــن  التنافســـية 
االستثمار لتخفيض األسعار يف المشاريع ذات االستهالك • 

العايل للطاقة.

توقعـــات •  )مثـــل:  العمليـــات  لتحســـني  الرقمنـــة  زيـــادة 
الوقـــــــــائية(. والصــــــــــــــــــيانة  المبيعـــات 

المعـــادن، •  صناعـــة  قطـــاع  يف  الرقمـــي  التحـــول  تشـــجيع 
النهائيـــة،  القيمـــة  سلســـلة  يف  الرقمنـــة  دمـــج  خـــالل  مـــن 
باألطـــراف  مقارنـــة  التنافســـية  بالقـــدرة  واالحتفـــاظ 

العالميـــة.

الطلـــب •  تباطـــؤ  بســـبب  الفائضـــة  االســـتطاعة  ســـتؤدي 
يف الســـنوات األخـــرية واالنتعـــاش البطـــيء بعـــد جائحـــة 

األســـعار. وحـــروب  المنافســـة  زيـــادة  إىل  كوفيـــد-19 
وعاليـــة •  المتخصصـــة  الســـبائك  عـــىل  للركـــزي  فرصـــة 

الجـــودة، مـــع اســـتثمارات جديـــدة يف صناعـــات تحويليـــة 
الدفـــاع(. )مثـــل:  محـــددة 

تحييد الكربون

إصالحات الطاقة

أساليب البناء المتقدمة

االستطاعة الفائضة 
العالمية

تحســـني األنظمـــة لخفـــض االنبعاثـــات يف قطـــاع صناعـــة • 
المتقدمـــة  باالقتصـــادات   

ً
أساســـا والمدفـــوع  المعـــادن، 

لضمـــان تحييـــد الكربـــون بحلـــول عـــام 2050.
الكربـــون •  التقـــاط  يف  لالســـتثمار  المتطلبـــات  تتوافـــق 

واستخدامه و/أو تخزينه أو التخفيض البديل النبعاثات 
الكربـــون مـــع األنظمـــة.
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اختيار مجموعات السلع الصناعية

بصناعـــة  الخاصـــة  القيمـــة  سلســـلة  طـــول  عـــىل  الرئيســـية  القطاعـــات  تحديـــد  تـــم 
الصلـــب، والـــيت تـــراوح بـــني المـــواد الخـــام إىل المعـــاد تدويـــره واســـتخدامها. ومـــع 
ذلـــك، فإنـــه بالنظر إىل تركزي االســـراتيجية الوطنية للصناعة عىل أنشـــطة التصنيع، 
مـــن خـــالل  الخـــام  المـــواد  مـــع تغطيـــة  تقييـــم قطاعـــات الصلـــب ذات الصلـــة،  تـــم 
تـــم اعتبـــار المكننـــة والصـــب وإعـــادة االســـتخدام  اســـراتيجية التعديـــن، يف حـــني 
أنشـــطة رئيســـية ذات صلـــة، وقـــد جـــرى تحليـــل 21 ســـلعة صناعيـــة تتضمن أنشـــطة 

والتصنيـــع.  التحويـــل 

03

موجز السلع الصناعية المختارة يف قطاع الصلب
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قطاع الصناعات التعدينية-األلمنيوم

أهمية قطاع الصناعات التعدينية- األلمنيوم

مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق  للمملكـــة   
ً
اســـراتيجيا  

ً
قطاعـــا المعـــادن  قطـــاع صناعـــة  يعـــد 

)البنـــاء،  األخـــرى  للقطاعـــات  وتمكينـــه  دعمـــه  بســـبب  وذلـــك  والتطـــور،  التنميـــة 
والســـيارات، والطاقـــة المتجـــددة، والطـــريان( من خـــالل توفري المواد الخـــام الهامة 
وتحفـــزي الصناعـــة. وتركـــز إمكانيـــات المملكـــة اليـــوم يف  مجال األلمنيـــوم عىل فئاٍت 
Con-( وأســـالك الموصالت ،)Can stock )مـــن المنتجـــات، منها: مخـــزون العلب 
يتـــم  ductor wire(، وصفائـــح الســـيارات  )Automotive sheet(. ومـــع ذلـــك، 
اســـترياد منتجات أخرى، منها: الرقائق )Foil(، والصفائح )Plate(، والمســـبوكات 
)Castings(، ومـــن المتوقـــع عدم قـــدرة بعضها عىل تلبية الطلب المحيل المزتايد. 
وبالتـــايل، تـــربز الحاجـــة إىل تطويـــر قـــدرات إنتـــاج األلمونيـــوم الجديـــدة، باإلضافة إىل 
التوســـع يف قـــدرات الصناعـــة المحليـــة، لتلبيـــة الطلـــب المزتايـــد عـــىل المـــواد الخـــام 
المحليـــة  األلمونيـــوم  أســـواق  مـــن  كل  وتتمتـــع  األخـــرى،  القطاعـــات  مـــن  الهامـــة 
واإلقليميـــة بإمكانيـــات نمـــو كبـــرية عـــرب العديـــد مـــن قطاعـــات المنتجـــات. وتمتلـــك 
صناعـــة المعـــادن القـــدرة عـــىل تقديـــم مســـاهمة كبـــرية يف الناتـــج المحـــيل اإلجمـــايل 

الســـعودي والتوظيـــف مـــن خـــالل اســـتبدال الـــواردات وفـــرص التصديـــر.
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السوق والتوجهات

السوق العالمي

يف عـــام 2019، بلـــغ االســـتهالك العالمـــي مـــن األلمنيوم حوايل 66 مليـــون طن مري 
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل إىل 88 مليـــون طـــن مـــري بحلـــول عـــام 2030، بمعـــدل نمو 
ســـنوي مركـــب يعـــادل 2.4%، وعـــىل الرغـــم من أن الصـــني ســـتواصل احتفاظها بما 
يقـــارب 60% مـــن حصتها الســـوقية، فمـــن المتوقع أن تنمو منطقة الرق األوســـط 
 خالل العقـــد المقبل، 

ً
وآســـيا )باســـتثناء الصـــني( بمعـــدل أرسع، لتتجاوز 3% ســـنويا

ومـــن خـــالل نظرة عميقة لوضع الســـوق، يهيمـــن قطاعا البناء والنقـــل بالكامل عىل 
االســـتهالك العالمي، بنســـبة تقارب 50% من االســـتخدام العالمي، ومن المتوقع 

أن يرتفـــع الطلب عـــى النقل مع تزايد اســـتخدام األلمنيوم يف الســـيارات.

السوق اإلقليمي

األلمنيـــوم،  صناعـــة  يف  ونهائيـــة  وســـيطة  عمليـــات  التعـــاون  مجلـــس  دول  تمتلـــك 
مختلفـــة  ومنتجـــات   )Primary Aluminum( األســـايس  األلمنيـــوم  تنتـــج  حيـــث 
conduc-( وأســـالك الموصالت ،)extrusions )لالســـتخدام النهـــايئ، منها: البثـــق 
tor wire(. ومـــع ذلـــك، فـــإن المملكـــة واإلمـــارات يغطيان النطاق الكامل لسلســـلة 
القيمـــة، إذ ينتـــج منجـــم البعيثـــة التابـــع لركـــة )معـــادن( حـــوايل 4.2 مليـــون طـــن 
 والـــذي يتم نقله إىل مجمـــع رأس الخري لأللمنيوم 

ً
مـــري من خام البوكســـيت ســـنويا

، حيـــث تقـــوم 
ً
 مختلفـــا

ً
للتكريـــر والصهـــر، وتتخـــذ اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مســـارا

رشكـــة اإلمـــارات العالميـــة لأللمنيـــوم بتشـــغيل منجـــم للبوكســـيت يف غينيـــا وتكريـــر 
وصهـــر المـــواد يف أبوظـــي وديب.
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السوق السعودي

خـــالل الســـنوات العـــر القادمـــة، فـــإن المملكـــة عـــىل أعتـــاب نمـــو كبـــري يف صناعـــة 
عـــام 2019 إىل 1129  مـــن 482 كيلـــو طـــن يف  الطلـــب  زيـــادة  توقـــع  مـــع  األلمنيـــوم 
 بشـــكل أســـايس بالزيـــادة يف القطاعـــات األخـــرى 

ً
كيلـــو طـــن يف عـــام 2030، مدفوعـــا

ذات القيمـــة المضافـــة العاليـــة )مثـــل: الســـيارات، والطاقـــة المتجـــددة، والطـــريان(، 
والمنتجـــات   ،)extrusions( البثـــق  منتجـــات  عـــىل   

ً
تحديـــدا الطلـــب  وســـزيداد 

 ،)plate( والـــيت منهـــا: الصفائح )Flat Rolled Products( المســـطحة المدرفلـــة
والرقائـــق )foil(، وصفائـــح الســـيارات )automotive sheet( بشـــكل كبـــري، حيـــث 
 عـــىل منتجـــات البثـــق بمعـــدل 8.9 % وعـــىل المنتجـــات   

ً
ســـينمو هـــذا الطلـــب ســـنويا

عـــىل  الطلـــب  ســـيبدأ  ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة   .%7.9 بمعـــدل  المدرفلـــة  المســـطحة 
عـــام 2023 وســـيصل إىل 56  مســـبوكات األلمنيـــوم )Aluminum castings( يف 

 بحلـــول عـــام 2030.
ً
كيلـــو طـــن ســـنويا

02

07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

موجز الطلب المحيل والطاقة المحلية يف منتجات 
األلمنيوم )بالكيلو طن(

 حىت عام 2030.
ً

ملحوظة: تم افرتاض بقاء القدرة ثابتة

1. يمثـــل الطلـــب عـــىل منتجـــات األلمنيـــوم الجاهـــزة، وتمثـــل االســـتطاعة إجمـــايل إنتـــاج رشكـــة معـــادن الحـــايل مـــن 
األســـايس. األلمنيـــوم 

 باســـتثناء الـــواردات الـــيت بلغـــت 97 
ً
2. يمثـــل الطلـــب لعـــام 2019 الخـــردة الـــيت تـــم جمعهـــا وإعـــادة تدويرهـــا محليـــا

كيلوطـــن يف عـــام 2019، ويمثـــل الطلـــب لعـــام 2030 إجمـــايل الخـــردة المحليـــة والخـــردة المصـــدرة )179 كيلو طن يف 
عـــام 2019(.

3. تتضمن 129 كيلو طن من الطلب لقطاع الطاقة المتجددة.
4. ينبع الطلب عىل )سلسلة xxx7( من قطاع الطريان.

5. يأيت 70 % من الطلب الجديد عىل األلواح من قطاع الطريان.
 ،)

ً
(، وعجـــالت الســـيارات المســـتقبلية )36 % تقريبـــا

ً
6. الطلـــب مدفـــوع بضواغـــط اآلالت والمعـــدات )31 % تقريبـــا

.)
ً
وقطاعـــات الطـــريان )34 % تقريبـــا
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07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

عــى  المحتملــة  وآثارهــا  األلمنيــوم  قطــاع  يف  الرئيســية  التوجهــات  موجــز 
للصناعــة الوطنيــة  االســراتيجية 

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

العقـــود •  خـــالل  كبـــرية  بصـــورة  الكهربـــاء  أســـعار  ارتفعـــت 
مـــن  إقليميـــة، وزادت  الماضيـــة، ووصلـــت إىل مســـتويات 
قدرتهـــا  خفضـــت  وبالتـــايل  التصنيـــي،  اإلنتـــاج  تكاليـــف 

التكلفـــة. حيـــث  مـــن  التنافســـية 
االستثمار لتخفيض األسعار يف المشاريع ذات االستهالك • 

العايل للطاقة.

توقعــات •  )مثــل:  العمليــات  لتحســني  الرقمنــة  زيــادة 
الوقائيــة(. والصيانــة  المبيعــات 

المعــادن، •  صناعــة  قطــاع  يف  الرقمــي  التحــول  تشــجيع 
النهائيــة،  القيمــة  سلســلة  يف  الرقمنــة  دمــج  خــالل  مــن 
باألطــراف  مقارنــة  التنافســية  بالقــدرة  واالحتفــاظ 

. لميــة لعا ا

يمكــن إعــادة تدويــر األلمنيــوم كمــادة دائريــة لعــدة مــرات • 
وقابليــة  )الخفــة،  األصليــة  خصائصــه  يفقــد  أن  دون 
التوصيــل، وقابليــة التشــكيل، والمتانــة، وعــدم النفاذيــة(، 
األلمنيــوم،  تدويــر  إعــادة  لمحطــات  مهمــة  مــزيات  ويه 
ويمكــن أن تســاعد المملكــة عــىل توفــري نحــو 90 % مــن 

األلومنيــوم األســايس. عــادًة إلنتــاج  الالزمــة  الطاقــة 

فرصــة لتوفــري الطلــب المزتايــد عــىل المــواد خفيفــة الــوزن • 
مــن خــالل التعــايف الرسيــع للصــني مــن جائحــة كوفيــد-19، 
والطلــب النهــايئ عــىل المــواد خفيفــة الــوزن )مثــل: قطــاع 

السيارات(.
تشــجيع االســتثمارات يف صناعــة األلمنيــوم المتخصصــة • 

لتكــون قــادرة عــىل تلبيــة الطلــب العالمــي المزتايــد.

تحييد الكربون

إصالحات الطاقة

التحول الرقمي

االقتصاد الدائري

الدافع الصيي ومواد 
خفيفة الوزن من األلمنيوم

تحســـني األنظمـــة لخفـــض االنبعاثـــات يف قطـــاع صناعـــة • 
المتقدمـــة  باالقتصـــادات   

ً
أساســـا والمدفـــوع  المعـــادن، 

لضمـــان تحييـــد الكربـــون بحلـــول عـــام 2050.
الكربـــون •  التقـــاط  يف  لالســـتثمار  المتطلبـــات  تتوافـــق 

واستخدامه و/أو تخزينه أو التخفيض البديل النبعاثات 
الكربـــون مـــع األنظمـــة.
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اختيار مجموعات
السلع الصناعية 03

موجز السلع الصناعية المختارة ضمن سلسلة القيمة يف 
قطاع األلمنيوم
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الصنــــــــــاعات التعدينية - 
النحاس

قطاع الصناعات التعدينية-النحاس

أهمية قطاع الصناعات التعدينية-النحاس

 للمملكة العربية الســـعودية لتحقيق 
ً
 اســـراتيجيا

ً
يعـــد قطـــاع صناعة المعادن قطاعا

المزيـــد مـــن التنميـــة والتطـــور، وذلـــك بســـبب دعمـــه وتمكينـــه للقطاعـــات األخـــرى 
)البنـــاء، والســـيارات، والطاقـــة المتجـــددة، والطريان( من خالل توفـــري المواد الخام 
 بإمكانيـــات تصنيعية أولية ونهائية 

ً
الهامـــة وتحفـــزي الصناعة، وتتمتـــع المملكة حاليا

يف سلســـلة قيمـــة النحـــاس مـــن خـــالل مناجـــم عديـــدة للمـــواد األوليـــة، وإمكانيـــات 
عاليـــة يف صناعـــة الكابـــالت واألســـالك )wires and cables(. وعـــىل الرغـــم مـــن 
ذلـــك، ينقـــص المملكـــة وجـــود عمليـــات التكريـــر والصهـــر، إذ تعتمـــد عـــىل اســـترياد 
منتجـــات  لتطويـــر  المملكـــة  وتحتـــاج   ،)copper cathodes( النحـــاس  كاثـــود 
نها من اســـتغالل الخردة المحليـــة وإمكانيات المنطقة 

ّ
المراحـــل الوســـيطة بما يمك

 ،)copper concentrate( المركـــز  النحـــاس  مـــن  األوليـــة  التصنيـــع  مراحـــل  يف 
ويتمتـــع الســـوقان المحـــيل واإلقليمـــي بفرصـــة ســـانحة للنمـــو يف العديـــد من الســـلع 

الصناعيـــة.

01

السوق والتوجهات

السوق العالمي

بلـــغ االســـتهالك العالمـــي للنحـــاس المكـــرر )Refined Copper( 24 مليـــون طـــن 
 يف العقد 

ً
مـــري يف عـــام 2020، وتشـــري التوقعـــات إىل نمـــوه بما يقـــارب 1.6 % ســـنويا

المقبـــل. وعـــىل الرغـــم مـــن أن ســـوق الصـــني هـــو األكـــرب، إال أن اســـتهالكها ســـزييد 
بنســـبة 0.7% فقـــط حـــى عـــام 2030، بينمـــا ســـينمو يف بـــايق دول آســـيا )باســـتثناء 
الصـــني( بنســـبة 3.8% يف نفـــس الفـــرة الزمنيـــة. وتشـــري التوقعـــات إىل نمـــو ســـوق 

.
ً
 بمعـــدل 4.1% ســـنويا

ً
 كبـــريا

ً
منطقـــة الـــرق األوســـط نمـــوا

السوق اإلقليمي

تتقاســـم المملكـــة مـــع شـــقيقتها دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة قطـــاع صناعـــة 
 بالركـــزي عـــىل إنتـــاج المراحـــل النهائية منـــه، حيث تتمتـــع المملكة 

ً
النحـــاس إقليميـــا

بقـــدرة صناعيـــة كبرية يف صناعة الكابالت واألســـالك )wires and cables( وقدرة 
محـــدودة يف صناعة القضبان النحاســـية )rods(، فيمـــا تتمتع اإلمارات بقدرة كبرية 
 wires( وقـــدرة أصغـــر يف صناعـــة الكابالت واألســـالك )rods( يف صناعـــة القضبـــان
and cables( وقـــدرة متواضعـــة يف صناعـــة األرشطـــة النحاســـية )strips(. وعـــىل 
الرغـــم مـــن ذلـــك، تنفـــرد المملكـــة عـــىل مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون بمراحـــل 
 60 كيلـــو طـــن مـــن 

ً
التصنيـــع األوليـــة وذلـــك مـــن خـــالل مناجمهـــا الـــيت تنتـــج ســـنويا

.)copper ore( خامـــات النحـــاس
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ـــز قطـــاع صناعـــة النحـــاس يف المملكـــة عملياتـــه عـــىل مراحـــل التصنيـــع األوليـــة 
ّ
يرك

والنهائيـــة، وال وجـــود إلمكانيـــات محليـــة يف التكريـــر والصهـــر. وعليـــه، فـــإن المملكة 
 ،)copper ore and concentrate( النحـــاس  ـــزات 

ّ
ومرك خامـــات  تصـــّدر 

كوريـــا  إىل  النحـــاس  خـــردة  وتصـــدر  واليابـــان.  والهنـــد  الصـــني  إىل  رئيـــيس  بشـــكل 
إىل  الخـــردة  تحـــول  الـــيت  الوســـيطة  التصنيـــع  مراحـــل  النعـــدام  والهنـــد  واليابـــان 
النحـــاس الناحيـــة األخـــرى كاثـــود  مـــن  المملكـــة  بقيمـــة مضافـــة. وتســـتورد  منتـــج 
)copper cathodes( المســـتخدم يف صناعة المنتجات النهائية )مثل: الكابالت، 
واألســـالك، والقضبان(، وتأيت أكرث من نســـبة 80% من المســـتوردات من جمهورية 

الكونجو الديمقراطية.
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موجز الطلب المحيل واالستطاعة المحلية يف منتجات 
النحاس )بالكيلو طن(

 حىت عام 2030.
ً

ملحوظة: تم افرتاض بقاء القدرة ثابتة
1 . فرصـــة التصديـــر يف األســـالك والكابـــالت بنـــاء عـــىل الـــواردات المتوقعـــة مـــن جنـــوب إفريقيـــا وعمـــان واألردن وكينيا 

ومـــر وإثيوبيـــا والـــيت يمكـــن للمملكة اســـتهدافها.
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عــى  المحتملــة  وآثارهــا  النحــاس  قطــاع  يف  الرئيســية  التوجهــات  موجــز 
للصناعــة الوطنيــة  االســراتيجية 

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

العقـــود •  خـــالل  كبـــرية  بصـــورة  الكهربـــاء  أســـعار  ارتفعـــت 
مـــن  وزادت  إقليميـــة  مســـتويات  إىل  ووصلـــت  الماضيـــة، 
قدرتهـــا  خفضـــت  وبالتـــايل  التصنيـــي،  اإلنتـــاج  تكاليـــف 

التكلفـــة حيـــث  مـــن  التنافســـية 

توقعـــات •  )مثـــل:  العمليـــات  لتحســـني  الرقمنـــة  زيـــادة 
الوقائيـــة(. والصيانـــة  المبيعـــات 

المعـــادن، •  صناعـــة  قطـــاع  يف  الرقمـــي  التحـــول  تشـــجيع 
النهائيـــة،  القيمـــة  سلســـلة  يف  الرقمنـــة  دمـــج  خـــالل  مـــن 
باألطـــراف  مقارنـــة  التنافســـية  بالقـــدرة  واالحتفـــاظ 

العالميـــة.

يناســب النحــاس تكــرار إعــادة تدويــره إىل مــا ال نهايــة دون • 
خســارة خصائصــه، ممــا يجعــل دورة حياتــه غــري منتهيــة

المعـــدات •  مـــن  النحـــاس  اســـتعادة  تســـاعد  أن  يمكـــن 
والكابـــالت  والمحـــوالت  المحـــركات  مثـــل  واآلالت 
المملكـــة عـــىل تخفيـــض اســـتخدام الطاقة بنســـبة 85 % 

األساســـية اإلنتـــاج  بعمليـــة  مقارنـــة 

الطلـــب المرتفـــع عـــىل النحاس مدفوعا بأنظمة الشـــحن • 
الخاصة بالســـيارات الكهربائية وبطارياتها، باإلضافة إىل 
مجمعـــات الطاقة الشمســـية وطاقة الريـــاح والتحديثات 

المدخلة عىل الشـــبكة
تشـــجيع االســـتثمارات لتطويـــر إمكانيـــات اإلنتـــاج لتلبيـــة • 

الطلـــب المزتايـــد مـــن الصناعـــات النهائيـــة

تحييد الكربون

إصالحات الطاقة

أساليب البناء المتقدمة

االقتصاد الدائري

الطلب من السيارات 
الكهربائية ومصادر 

الطاقة المتجددة وتخزين 
النحاس

تحســـني األنظمـــة لخفـــض االنبعاثـــات يف قطـــاع صناعـــة • 
المتقدمـــة  باالقتصـــادات  أساســـا  والمدفـــوع  المعـــادن، 

لضمـــان تحييـــد الكربـــون بحلـــول 2050.
الكربـــون •  النقـــاط  يف  لالســـتثمار  متطلبـــات  تتوافـــق 

البديـــل  التخفيـــض  أو  تخزينـــه  و/أو  واســـتخدامه 
األنظمـــة مـــع  الكربـــون  النبعاثـــات 

 07
اسراتيجيات 
القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصنــــــــــاعات التعدينية - 
النحاس

07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

 07
اسراتيجيات 
القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصنــــــــــاعات التعدينية - 
النحاس

اختيار مجموعات
السلع الصناعية 03

موجز السلع الصناعية المختارة ضمن سلسلة القيمة يف 
قطاع النحاس

تجـــدر اإلشـــارة إىل إمكانيـــة تطوير الســـلع الصناعية الـــي لم تعـــد ذات أولوية من خالل المســـتثمرين 
وذلـــك باالســـتفادة مـــن عوامل التمكـــن الشـــاملة للقطاع الصنـــايع، ويمكـــن تقييم الســـلع الصناعية 

الـــي لـــم تعـــد ذات أولوية كال عـــى حدة والنظـــر يف مســـتوى أهميتها يف مراحـــل الحقة.
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قطاع الصناعات التعدينية -التيتانيوم

أهمية قطاع الصناعات التعدينية - التيتانيوم

 للمملكة لتحقيق المزيد من التنمية 
ً
 اســـراتيجيا

ً
يعد قطاع صناعة المعادن قطاعا

والتطـــور، وذلـــك بســـبب دعمـــه وتمكينـــه للقطاعـــات األخـــرى )البنـــاء، والســـيارات، 
والطاقـــة المتجـــددة، والطـــريان( مـــن خـــالل توفـــري المـــواد الخـــام الهامـــة وتحفـــزي 
 عالميـــًة بإمكانيـــات 

ً
الصناعـــة. وعـــىل عكـــس بـــايق المعـــادن، فـــإن للتيتانيـــوم ســـوقا

سلســـلة القيمـــة متوزعـــة يف عـــدة بلدان، وقد أنجـــزت المملكة يف الســـنوات األخرية 
خطوات هامة يف طريق تأســـيس سلســـلة القيمة للتيتانيوم من خالل إنشـــاء مصنع 
 ،)titanium slagger and sponge( أكاســـيد التيتانيـــوم والتيتانيـــوم اإلســـفنيج
 يف إنتـــاج التيتانيوم اإلســـفنيج عندما 

ً
وســـتحتل المملكـــة المرتبـــة الخامســـة عالميـــا

يصـــل مصنـــع مدينـــة ينبع لطاقته اإلنتاجية القصوى يف عـــام 2022. وتعزتم المملكة 
إدراج الســـلع الصناعية من مرحلة التصنيع الوســـيطة يف سلســـلة القيمة من خالل 
نها مـــن صناعـــة المنتجات شـــبه النهائية 

ّ
تطويـــر إمكانيـــات الصهـــر والطـــرق بمـــا يمك

)مثل: الســـبائك، والكتل، واأللواح(. باإلضافة لذلك، ســـتنتقل المملكة يف سلســـلة 
القيمـــة لتطويـــر منتجـــات نهائيـــة محـــددة )مثـــل: منتجـــات التيتانيـــوم ذات القيمـــة 
المضافـــة كاألنابيـــب وبثق األشـــكال المتعددة(، ويعـــزز كال المنتجني قطاع صناعة 
 والفـــوز بحصـــة 

ً
التيتانيـــوم يف المملكـــة ويحقـــق طموحـــه لدخـــول المنافســـة عالميـــا
كبـــرية مـــن الســـوق العالمـــي لصناعة الطـــريان والتيتانيـــوم الصنايع.
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السوق والتوجهات

السوق العالمي

 لمــا يقــارب 133 كيلــو طــن يف عــام 2020، وتشــري 
ً
وصــل اســتهالك التيتانيــوم عالميــا

 يف العقد المقبل ليصل االســتهالك إىل 165 
ً
التوقعات إىل نموه بنســبة 2.2 % ســنويا

كيلــو طــن بحلــول عــام 2030، ولســوق التيتانيــوم اســتخدامان رئيســيان: صناعــة 
الطــريان والدفــاع مــن جهــة، واالســتخدام الصنــايع مــن جهــة أخــرى. ويعتــرب ســوق 
الطلــب،  مــن   %45 يقــارب  بمــا  متمثــاًل  األكــرب  الســوق  والدفــاع  الطــريان  صناعــة 
 حــى عــام 2030. وتحتــل هيــاكل 

ً
وتشــري التوقعــات إىل نمــوه بنســبة 1.8% ســنويا

الطائــرات )Airframes( نســبة 80% مــن الطلــب الــذي تشــري التوقعــات إىل زيادتــه 
مــن 48 كيلــو طــن يف عــام 2020 إىل 54 كيلــو طــن يف عــام 2030، وتأخــذ محــركات 
 أقــل مــن الطلــب باقتصــاره عــىل األجــزاء الثابتــة 

ً
الطائــرات )Aeroengines( نصيبــا

)stationary parts( والمعــدات الــدّوارة )rotating equipment( الــيت تتطلــب 
التوقعــات إىل  الثــاليث، وتشــري  نقــاوة أعــىل بعمليــة الصهــر  ســبائك )alloys ( ذات 

نمــوه مــن 12 كيلــو طــن يف عــام 2020 إىل 14 كيلــو طــن يف عــام 2030.
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ً
استهالك التيتانيوم الصنايع عالميا

تشـــري التوقعـــات إىل نمـــو الطلـــب عىل مســـتوى المنتجـــات بني عامـــي 2019-2030 
لجميع تصنيفات سلســـلة القيمة بأكرث من 20%، وســـزيداد الطلب عىل المنتجات 
شـــبه المنتهيـــة الـــيت تســـتخدم للحصول عـــىل منتجات نهائيـــة مثل الكتـــل واأللواح                    
المطروقـــات  وســـتحقق  الفـــرة،  نفـــس  خـــالل   %28 بنســـبة   )Billets & Slabs(
 مـــن 26 كيلـــو طـــن يف 

ً
 نمـــوا

ً
المشـــكلة )Shaped Forgings( المســـتخدمة صناعيـــا

 Plate( عام 2019 إىل 33 كيلو طن يف عام 2030، كما ســـتحقق الصفائح والرقائق
 مـــن 63 كيلـــو طـــن يف 

ً
Sheet &( المســـتخدمة يف صناعـــة الطـــريان والدفـــاع نمـــوا

، ســـيحقق بثـــق األشـــكال المتعـــددة 
ً
عـــام 2019 إىل 78 كيلـــو طـــن يف 2030. وأخـــريا

 من 
ً
)Profile Extrusions( المســـتخدم يف المنتجـــات االســـتهالكية والطبية نموا

25 كيلـــو طـــن يف عـــام 2019 إىل 32 كيلـــو طـــن يف عـــام 2030.
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االستهالك العالمي من التيتانيوم حسب القطاع 
كيلو طن, 2018-2030

الطلب العالمي عى التيتانيوم حسب تصنيفات منتجاته
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07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

السوق والتوجهات

السوق السعودي

عـــىل الرغـــم مـــن عدم تعديـــن التيتانيوم يف المملكة، إال أنها اســـتفادت من الســـمعة 
التصنيـــع  رشكـــة  لصالـــح   %79 بنســـبة  )المملوكـــة  كريســـتال  لركـــة  العالميـــة 
الوطنيـــة( للحصـــول عىل معدن اإللمنايت )ilmenite( من الربازيل وأســـراليا، لذا 
 إلمداد عمليـــات صناعـــة المراحل المتوســـطة 

ً
تعتمـــد المملكـــة عـــىل اســـترياده كليـــا

 
ً
مـــن التيتانيـــوم. وتم االســـتثمار يف سلســـلة القيمـــة للتيتانيوم يف المملكـــة وخصيصا

 titanium slagger and( اإلســـفنيج والتيتانيـــوم  التيتانيـــوم  أكاســـيد  يف مصنـــع 
 62.4 كيلـــو طـــن مـــن ربـــايع كلوريـــد التيتانيـــوم 

ً
sponge(، وتملـــك المملكـــة حاليـــا

 إدراج الســـلع الصناعية من 
ً
)Titanium Tetrachloride(، وتعزتم المملكة أيضا

مرحلـــة التصنيـــع الوســـيطة يف سلســـلة القيمـــة مـــن خـــالل تطويـــر إمكانيـــات الصهـــر 
نها من صناعة المنتجات شـــبه النهائية )مثل: الســـبائك، والكتل، 

ّ
والطـــرق بمـــا يمك

واأللواح(.
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خــالل  مــن  القيمــة  سلســلة  يف  نهائيــة  منتجــات  إدراج  المملكــة  تعــزتم  كمــا 
تطويــر منتجــات التيتانيــوم ذات القيمــة المضافــة كاألنابيــب وبثــق األشــكال 

.)Tubes and Profile Extrusions( المتعــددة 
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عــى  المحتملــة  وآثارهــا  الرئيســية  التيتانيــوم  صناعــة  توجهــات  عــن  موجــز 
للصناعــة الوطنيــة  االســراتيجية 

اآلثار المحتملة عى االسراتيجية الوطنية للصناعةتوجهات القطاع

العقـــود •  خـــالل  كبـــرية  بصـــورة  الكهربـــاء  أســـعار  ارتفعـــت 
مـــن  وزادت  إقليميـــة  مســـتويات  إىل  ووصلـــت  الماضيـــة، 
قدرتهـــا  خفضـــت  وبالتـــايل  التصنيـــي،  اإلنتـــاج  تكاليـــف 

التكلفـــة. حيـــث  مـــن  التنافســـية 

توقعـــات •  )مثـــل:  العمليـــات  لتحســـني  الرقمنـــة  زيـــادة 
الوقائيـــة(. والصيانـــة  المبيعـــات 

المعـــادن، •  صناعـــة  قطـــاع  يف  الرقمـــي  التحـــول  تشـــجيع 
النهائيـــة،  القيمـــة  سلســـلة  يف  الرقمنـــة  دمـــج  خـــالل  مـــن 
باألطـــراف  مقارنـــة  التنافســـية  بالقـــدرة  واالحتفـــاظ 

العالميـــة.

يناســـب النحاس تكرار إعادة تدويره إىل ما ال نهاية دون • 
خســـارة خصائصه، مما يجعل دورة حياته غري منتهية

المعـــدات •  مـــن  النحـــاس  اســـتعادة  تســـاعد  أن  يمكـــن 
والكابـــالت  والمحـــوالت  المحـــركات  مثـــل  واآلالت 
المملكـــة عـــىل تخفيـــض اســـتخدام الطاقة بنســـبة %85 

األساســـية اإلنتـــاج  بعمليـــة  مقارنـــة 

يمثـــل الطلـــب مـــن قطـــايع الطـــريان والدفـــاع والطلـــب • 
التيتانيـــوم  أســـعار  تحـــرك  الـــيت  الدوافـــع  الصنـــايع 
اإلســـفنيج، ويحافـــظ التـــوازن بـــني العـــرض والطلب عىل 
المتوســـط  المـــدى  عـــىل  مســـتقرة  بمســـتويات  أســـعاره 

والبعيـــد.
إمكانيـــات •  يف  االســـتثمار  التصنيـــع  رشكات  عـــىل  يجـــب 

التصنيـــع النهائيـــة لضمان قيمة مضافـــة أعىل والحصول 
عـــىل أســـعار أعـــىل للوحدة.

تحييد الكربون

إصالحات الطاقة

التحول الرقمي

االقتصاد الدائري

ثبات أسعار التيتانيوم 
اإلسفنيج جراء فائض 

العرض

تحســـني األنظمـــة لخفـــض االنبعاثـــات يف قطـــاع صناعـــة • 
المتقدمـــة  باالقتصـــادات  أساســـا  والمدفـــوع  المعـــادن، 

لضمـــان تحييـــد الكربـــون بحلـــول 2050.
الكربـــون •  النقـــاط  يف  لالســـتثمار  متطلبـــات  تتوافـــق 

واستخدامه و/أو تخزينه أو التخفيض البديل النبعاثات 
األنظمـــة. مـــع  الكربـــون 
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اختيار مجموعات

03 السلع الصناعية
موجز السلع الصناعية المختارة يف سلسلة القيمة الخاصة 

بقطاع صناعة التيتانيوم

تجـــدر اإلشـــارة إىل إمكانية تطوير الســـلع الصناعية اليت لم تعـــد ذات أولوية من خالل 
المســـتثمرين وذلـــك باالســـتفادة مـــن عوامـــل التمكـــني الشـــاملة للقطـــاع الصنـــايع، 
ويمكـــن تقييـــم الســـلع الصناعيـــة الـــيت لـــم تعـــد ذات أولويـــة كال عـــىل حـــدة والنظر يف 

مســـتوى أهميتهـــا يف مراحـــل الحقة.
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تركزي اإلسرتاتيجية
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أبـــــــــــــــــــرز المبـــــــــــــــــــــــادرات

نبذة عن أبرز مبادرات االسراتيجية

 الوطنية للصناعة

تحويـــل مراكـــز البحـــث والتطويـــر القائمـــة إىل مراكـــز تقنيـــة 	 
الدعـــم  وتقديـــم  الصناعيـــة  التطبيقـــات  لتطويـــر  تطبيقيـــة 

الفـــي.

تطويـــر تقنيـــات إعـــادة التدويـــر والمرافـــق الالزمـــة لالقتصاد 	 
الدائـــري مـــن خـــالل التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة بإعادة 
إلعـــادة  االســـتثمارية  الســـعودية  الركـــة  )مثـــل:  التدويـــر 

التدويـــر(.

تمكـــني المنتجـــني المحليـــني وتعزيز التجـــارة وتأمني بدائل 	 
تعريـــف  اتفاقيـــات تجاريـــة وبرامـــج  مـــن خـــالل  اإلمـــدادات 

الـــواردات.

تقييـــم مـــدى الحاجـــة إىل اســـتثناء المـــواد الخام األساســـية 	 
الداخلـــة يف الصناعـــة مـــن التعرفـــة الجمركيـــة )مثـــل: قطـــع 

التونـــة، البـــذور الزيتية، الـــكاكاو(.

تجهـــزي المجمـــع الغـــذايئ يف جدة الذي يؤمـــن البى التحتية 	 
والخدمـــات والمرافـــق الالزمة لمصانـــع الصناعات الغذائية.

تجهزي المجمع الغذايئ للمأكوالت البحرية بجزيان.	 

عالميـــة 	  عالمـــة  لتكـــون  الســـعودية  حـــالل  عالمـــة  تمكـــني 
الحـــالل. للغـــذاء  لوجســـيت  مركـــز  إىل  المملكـــة  وتحويـــل 

تنفيـــذ سياســـات المحتـــوى المحيل لتمكـــني صناعة اآلالت 	 
والمعدات.

وضـــع حـــزم حوافـــز للـــركات المصنعـــة للمعـــدات األصلية 	 
نقـــل  يف  تســـاهم  رشاكات  وضمـــان  االســـتثمارات،  لجـــذب 
التقنيـــة، وحقـــوق الملكيـــة، وفتح مجـــاالت التصدير ) مثل: 

قطـــع الطائـــرات ، والطائـــرات بـــدون طيـــار(.

التنســـيق مـــع الـــدول اإلقليمية إلنشـــاء تكتل حيـــوي بقطاع 	 
الطـــريان وتوحيـــد اإلمكانيـــات المحليـــة يف سلســـلة التوريـــد 

لتحســـني أوجـــه التكامـــل وتجنـــب التعـــارض المحتمل.

07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية

 07
اسراتيجيات 
القطاعــــــــــات 
الفرعـــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبـــــــــــــــــــرز المبـــــــــــــــــــــــادرات

نبذة عن أبرز مبادرات االسراتيجية

 الوطنية للصناعة

المشـــاركة يف برامج شـــهادات الجودة لمصني الســـيارات العالميني. وتطوير برنامج تنموي 	 
لتلبيـــة الطلـــب القـــادم مـــن مصنـــي الســـيارات المحليـــني مـــن خـــالل العمـــل مـــع المورديـــن 

ذوي اإلمكانيـــات العالية.

تمكـــني المورديـــن المحليـــني والعالميـــني للعمـــل عـــىل اتفاقيـــات إلنشـــاء مرافـــق التصنيـــع 	 
.
ً
محليـــا والتجميـــع 

 لزيـــادة جاذبيـــة قطـــاع الســـيارات بالنســـبة إىل 	 
ً
اعتمـــاد حـــزم التمكـــني المصممـــة خصيصـــا

)مثـــل:  المحليـــة  التصنيـــع  إمكانيـــات  لتطويـــر  العالميـــني  والمورديـــن  الســـيارات  مصنـــي 
 ،

ً
التمويـــل المـــرن، واإلعفـــاء مـــن رســـوم االســـترياد عـــىل مكونـــات معينـــة غـــري مصنعـــة محليـــا

ومنـــح اإلنفـــاق الرأســـمايل، وتمكـــني رأس المـــال البـــري(

تعزيـــز االســـتفادة مـــن مركـــز االمتيـــاز للتجـــارب الرسيريـــة الوطنيـــة )مركـــز القيـــادة الوطنية( 	 
مـــن أجـــل تنســـيق وتعزيـــز أنشـــطة التجـــارب الرسيريـــة بالمملكة.

تمكني البحث والتطوير من خالل تقديم ِمنح وقروض للمســـتثمرين الملزتمني باالســـتثمار 	 
يف الصناعات الدوائية المستهدفة.

 )مثـــل: القائمـــة اإللزاميـــة وقائمـــة التواصـــل  	 
ً
مراجعـــة حوافـــز المشـــريات الحكوميـــة دوريـــا

والتفضيـــل الســـعري( بمـــا يضمـــن تمكـــني المنتجـــات المحليـــة.

تشـــجيع المنشـــآت الصغـــرية والمتوســـطة عـــىل المشـــاركة يف المشـــريات الحكوميـــة مـــن 	 
خـــالل تقديـــم عقود مخصصة )مثل: اإلعالنـــات المبكرة عىل المناقصـــات، وترسيع عمليات 

التعويض( التســـديد/ 

بنـــاء مركـــز ابتـــكار للتكنولوجيـــا الطبيـــة يعـــزز البنيـــة التحتيـــة/ اإلمكانيـــات الحاليـــة، وتزويد 	 
الصناعـــة بربامـــج نقـــل المعرفـــة العملية لمجموعـــة المهـــارات يف الصناعة )مثـــل: التقييمات 

الرسيريـــة/ مـــا قبـــل الرسيريـــة، والتدريبـــات، والنمـــاذج األوليـــة، وتصميـــم المنتجات(

تطويـــر وتعزيـــز محفزات االســـتثمار يف المناطق الصناعية الســـتقطاب المصنعني العالميني، 	 
وتعزيز مشـــاركة المنشـــآت الصغرية والمتوســـطة )مثل: أســـعار مخفضة، ومنشـــآت جاهزة، 

وبنية تحتية تشـــاركية(.

تطوير البنية التحتية لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.	 

تطوير الكوادر الوطنية بقطاع الصناعات البحرية من خالل األكاديمية الوطنية البحرية.	 

07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية07. اسرتاتيجيات القطاعات الفرعية
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األثـــــــــــــــــــــــر 
االقتصادي

08. األثر االقتصادي - األثر االقتصادي العام لقطاع الصناعة

األثر االقتصادي العام لقطاع الصناعة

سيســهم تنفيــذ االســرتاتيجية الوطنيــة للصناعــة يف تعزيــز قطــاع الصناعــة بالمملكــة، حيــث 
ســيحقق القطــاع بحلــول عــام 2030 مــا يــي:

تجــاوز مســاهمة الناتــج المحــيل اإلجمــايل 
الســنوية 895  مليــار ريــال، بزيــادة تصـــــــل 
 
ً
 يف عــام 2030 و 4.3 ضعفــا

ً
إىل 2.7 ضـــــــــــعفا

عــام  بمســتويات  مقـــــــــــارنة   2035 عــام  يف 
.2020

اســـتحداث مـــا يقـــارب 2.1 مليـــون وظيفـــة 
بزيـــادة  مبـــارشة،  وغـــري  مبـــارشة  صناعيـــة 
 3.7 و   2030 عـــام  يف   

ً
ضعفـــا  2.3 قدرهـــا 

 يف عـــام 2035 مقارنـــة بعـــام 2020.
ً
ضعفـــا

تجـــاوز الصـــادرات الصناعية الســـنوية 557 
أضعـــاف    3 إىل  تصـــل  بزيـــادة  ريـــال،  مليـــار 
 يف عـــام 2035  

ً
يف عـــام 2030 و 5.3 ضعفـــا

بعـــام 2020. مقارنـــة 

الناتج المحيل اإلجمايل 
)مليار ريال(

إجمايل الوظائف 
)باأللف(

الصــــــــــــــــــادرات 
)مليار ريال(

x4.3

x3.7

x5.3

01

02

03

ارتفاع القيمة باالسراتيجية
القيمة الحالية مع النمو الطبيي

ارتفاع القيمة باالسراتيجية
القيمة الحالية مع النمو الطبيي

ارتفاع القيمة باالسراتيجية
القيمة الحالية مع النمو الطبيي

08. األثر االقتصادي - األثر االقتصادي العام لقطاع الصناعة

الصادرات غري النفطية مقسمة حسب القطاعات يف عام  2020
 169 مليار ريال

 08
األثـــــــــــــــــــــــر 
االقتصادي

مـــن خـــالل االســـرتاتيجية الوطنيـــة للصناعـــة مـــن المتوقـــع أن تحقـــق المملكـــة 
قفـــزات عرب عنـــارص التعقيد االقتصادي تتمثـــل يف  التنوُّع والتفـــرُّد يف الصادرات 

عية  لصنا ا

ُيعـــّرف التعقيـــد االقتصـــادي بأنه: مقيـــاس المعرفـــة يف المجتمع الـــذي يعكس من 
خـــالل المنتجـــات الـــيت يصنعهـــا، وُيحســـب التعقيـــد االقتصـــادي لبلـــد مـــا بنـــاًء عـــىل 

شـــيوع وتنـــوع الصـــادرات الـــيت ينتجهـــا البلد.

وستتيح االسراتيجية الوطنية للصناعة من خالل الصناعات المستهدفة الوصول 
إىل مراتـــب متقدمـــة يف التعقيد االقتصادي، حيـــث يعد الدخول يف صناعات جديدة 
الوطنيـــة  لالســـراتيجية  التوجيهيـــة  المبـــادئ  أهـــم  مـــن  وتصديرهـــا  منتـــرة  وغـــري 

للصناعة. 

الصادرات غري النفطية مقســـمة حســـب القطاعات يف عام  2035 
892 مليار ريال

الكیماویة األساسیة
الكیماویة الوسیطة
الصناعات التعدینیة
مواد البناء
األغذیة
اآلالت والمعدات
األدویة
أخرى

الكیماویة األساسیة
الكیماویة الوسیطة
الكیماویة المتخصصة
الكیماویة التحویلیة
الصناعات التعدینیة
مواد البناء
األغذیة
اآلالت والمعدات
األدویة
السیارات
الطاقة المتجددة
الطیران
األجھزة الطبیة
أخرى

2020 2035

439

456

331

523

890

331

1,414

895

2030

1,180

894

893
1,375

1,906

893

3,281

2,074

2020 20352030

364

193

169

435

457

169

892

557

2020 20352030
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36+ ألـــــــف
مصنــــــــــــــــــع 
بحلول عام 2035

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبرز الممكنات

أبرز الممكنات

حـــر الطلـــب المتوقـــع عـــىل الســـلع المســـتهدفة مـــن 	 
الجهـــات الحكوميـــة والـــركات المملوكـــة للحكومـــة 
ومشـــاريع صندوق االســـتثمارات العامة، بهدف تقدير 
القادمـــة. العـــر  إىل  الخمـــس  الســـنوات  يف  الطلـــب 

زيـــادة مســـاهمة المنشـــآت الصغـــرية والمتوســـطة يف 	 
الحــــــــكومية. المناقصـــات 

تحســـني اللوائح لجـــذب المســـتثمرين األجانب )عىل 	 
الملكيـــة  الـــدويل، وحمايـــة  التحكيـــم  المثـــال:  ســـبيل 

الفكريـــة، والحـــد مـــن البريوقراطيـــة(.

تســـهيل التأشـــريات ذوات األولويـــة  لجـــذب المواهب 	 
الرضوريـــة للقطاعـــات الواعـــدة والتقنية

08. األثر االقتصادي - 36+ ألف مصنع بحلول عام 2035

خريطــة تصوريــة عــن تطــور القطــاع الصنــايع يف المملكــة 
يف عــام 2035

08. األثر االقتصادي - 36+ ألف مصنع بحلول عام 2035

141وزارة الصناعة والرثوة المعدنية140 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية

  تالطائرا مكونات لتجميع مصانع
 والعمودية الثابتة األجنحة ذوات

طيار بدون والطائرات
  أول تصن�ع

تجاري قمر

  لوتشكي لس�ك مصانع
المعادن

 
ً
   الحديثة التقن�ات لتصن�ع مصنعا

األش�اء إن�نت لمس�شعرات

  من أك� لتصن�ع مصنع
ةكهربائي مركبة ألف300

  تطب�قات مصانع من مجموعة
  وادم إلنتاج المتخصصة الكيماويات

 قةبطا ،الكيماوية واألصباغ الطالء
س�ة/طن ألف800 تتجاوز

 تالمأكوال لتجه� مصانع
المجمدة البح�ية 7

4

15

2

8

  متخصصة غذائية تجمعات تطوير
  سلسال تكاملية لتع�يز مش�كة بخدمات

وجازان وال�ياض جدة � اإلمداد

  األدوية إلنتاج مصانع
  �ةالطب واللقاحات الحيوية

3

  ثألحد متطور ابتكار مركز تطوير
  اباك�س لدعم ،الطب�ة التقن�ات
المعرفة
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مؤرشات 

األداء 
الرئيسية

يوضــح الجــدول أدنــاه العنــارص الرئيســية لمــؤرشات األداء الرئيســية الخاصــة 
باللجنــة العليــا للصناعــة إىل جانــب خــط األســاس والمســتهدفات 

09. مؤرشات األداء الرئيسية

اسم المؤرش

)CIP(مؤرش االنتاج الصنايع التنافيس 

)مرتبة(

 )ECI(مؤشـــــــر التعقـــــــيد االقصـــــــــــــــــــــادي 

)مرتبة(

الناتج المحيل اإلجمايل لقطاع الصناعة

)مليار ريال(

صادرات قطاع الصناعة 

)مليار ريال(

التوظيــــــــــــــف يف قطــــــــــــــــــــــــــــاع الصناعـــــــــــــــــــة

)ألف وظيفة(

توطيــــــــــــــن الصناعــــــــــــــــــــات المحليــــــــــــــــــــــــــــة

)نسبة مئوية(

09. مؤرشات األداء الرئيسية

خط األساس
اإليضاح

169

39

37

893

331

%41

20

2030 20202035

557

20

2,074

895

%57

15

892

15

3,281

1,413

%64

Top

Top

تطمـــح المملكـــة أن تكون ضمن أفضل 15 دولة يف العالم 
يف تنافسية القطاع الصنايع والتعقيد االقتصادي.

مضاعفـــة الناتـــج المحـــيل بأكـــرث مـــن 4 أضعـــاف والـــذي 
الممكلـــة ضمـــن  مركـــز  تقـــدم  المســـاهمة يف  شـــأنه  مـــن 

العرشيـــن. مجموعـــة 

أضعـــاف،   5 مـــن  بأكـــرث  الصناعيـــة  الصـــادرات  مضاعفـــة 
حيـــث تعي االســـراتيجية برفـــع تنافســـية المنتج المحيل 

والرويـــج لـــه، وبالتـــايل تحســـني المـــزيان التجـــاري.

خلـــــــــــــــــــــــــق وظائف صـــــــــــــــناعية نوعية تصل إىل مايقــــــــــارب

3 أضعاف.

المحليــــــــــــة  الصناعــــــــــــات  إنتــــــــــــاج  توطيـــــــــن  نســـبة  نمـــــــــو 
 1.4 بمضاعـــف 
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10. الحوكمـــــــــة

 10
الحوكمة

تــم االسرشــاد بالــدروس المســتفادة مــن المقارنــات المعياريــة لحوكمــة االســراتيجيات 
حوكمــة  تصميــم  مبــادئ  لبنــاء  حديثــة  صناعيــة  بنهضــة  مــرت  الــي  للــدول  الصناعيــة 

االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة، وأبــرز هــذه الــدروس المســتفادة:

التكامل 

التكامـــل  تدعــــــــم  تمـــــــــــــــكينية  بيئـــة  إنشـــــــــــاء 
والتعـــــــــــــــــاون بـــني جميـــع القطاعـــات والجهات 
بـــني  التداخـــــــــــــــــــــــالت  وتتفــــــــــــــــادى  الحكوميـــة 

المســـؤوليات.

االنضباط والمرونة 

تنفيــــــــذ  يف  للتقـــدم  المنضبطـــة  المراقبـــة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  لتمكـــني  االسراتيجـــــــــــــــــية 
ـــب علـــــــــــــــــى المـــــــــــعوقات، 

ّ
التصحيحية، والتغل

التغيـــريات. مـــع  والتكيـــف 

مركزية خدمة المستثمر 

حوكمـــة ُمصممــــــــــــة بنـــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــىل رحــــــــــــــــــلة 
المستثمــــــــــرين لضمـــــــــــــــــان تلــــــــبية احتياجـــات 

الخـــاص. القطـــاع 

تلبية احتياجات الصناعة 

تلبيـــة احتياجـــات القطـــاع الخـــاص الصنـــايع 
بشـــــــــــــــــأن  الحكــــــــــــــــــــومة  مــــــــــــــــــع  والتنســـــــــــــــــــيق 

المطلوبـــة. الُممكنـــات 

الكفاءة والفعالية

وتقلـــــــــيل  للمــــــــــــــــــــوارد  الفعــــــــــــــــال  االســـتخدام 
ســـهولة  لضمـــان  البريوقراطيـــــــــــة  اإلجـــراءات 

التنفيـــذ

01

03

05

02

04

10. الحوكمـــــــــة

دعـــــــــــــم القيـــــــــــــــــــادة

لألجنــــــــــدة الصناعيــــــــــة 

يتـــم دعـــم االســـراتيجيات الصناعيـــة للـــدول مـــن 
أعىل المســـتويات، لتوحيـــد الجهود وتحقيق النمو 

الصنـــايع الرسيع.

تــــأسيس فرق مركزية لتفعيــــــــل االسرتاتيجيـــــة 

تقوم الفرق المركزية بمتابعة تنفيذ االســـراتيجية 
وتنســـيق الجهـــود بـــني القيـــادة العليـــا، والجهـــات 
الترشيعيـــة بمنظومة الصناعة، وممكنات القطاع، 

ورشكات القطـــاع الخاص.

إسناد تنفيذ الممكنــــــــــات للجهات بحسب 
االختصاص 

إحالـــة كل ممكـــن إىل الجهـــة التنفيذيـــة ذات 
العالقـــة بحســـب اختصاص كل جهـــة، لتتوىل 
والتنســـيق  والمتابعـــة  الممكـــن  تنفيـــذ  قيـــادة 
مـــع الفـــرق المركزيـــة المســـؤولة عـــن تفعيـــل 

االســـراتيجية.

مشاركــــــــة القطــــــــــاع

الخــــــــــــــــــــــاص الصنــــــــــــــــــايع 

الصنـــايع  الخـــاص  القطـــاع  جهـــات  تشـــارك 
االســـراتيجية،  تفعيـــل  يف  قياديـــة  أدوار  يف 
التجمعـــات  عمـــل  فـــرق  فعالـــة يف  أدوار  ولهـــا 

الصناعيـــة.

 10
الحوكمة

تم بناء أبرز المبادئ لتصميم الحوكمة بما يحقق تطلعات االسرتاتيجية، ويه:

01

03

02

04

149وزارة الصناعة والرثوة المعدنية148 وزارة الصناعة والرثوة المعدنية



10. الحوكمـــــــــة - حوكمة االسراتيجية الوطنية للصناعة 

 10
الحوكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوكمة االسرتاتيجية 

الوطنية للصناعة 

تبنــت االســراتيجية نمــوذج حوكمــة فعــال يوضــح أدوار الجهــات ذات العالقــة لمواءمــة 
تنفيــذ االســراتيجية ومتابعتهــا

يقـــوم مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية 
االســـراتيجية  عـــىل  والتصديـــق  بالمراجعـــة 
 للموافقـــة عليهـــا 

ً
الوطنيـــة للصناعـــة، تمهيـــدا

مـــن مجلـــس الـــوزراء، وقـــد تضمنـــت حوكمـــة 
تقـــود  للصناعـــة  عليـــا  لجنـــة  االســـراتيجية 
خـــالل  مـــن  الصنـــايع  القطـــاع  تطويـــر  جهـــود 
وذلـــك  القطـــاع  تمكـــني  إجـــراءات  تنســـيق 
بصياغة وتنفيذ االســـراتيجيات والسياسات، 
االســـراتيجية،  مبـــادرات  تنفيـــذ  ومتابعـــة 

العقبـــات. وتذليـــل 

الوطنيـــة  الصناعـــة  تطويـــر  برنامـــج  ويعمـــل 
المواءمـــة  عـــىل  اللوجســـتية  والخدمـــات 
الوطنيـــة  االســـراتيجيات  بـــني  االســـراتيجية 
المرتبطـــة بالقطـــاع الصنـــايع، ومتابعـــة تنفيذ 
رؤيـــة  مســـتهدفات  يحقـــق  بمـــا  المبـــادرات 
المملكة 2030، ويؤدي إىل الوصول للتمويل 
التمويـــل  قـــرارات  عـــىل  ويصـــادق  الـــالزم 
للصناعـــة.  الوطنيـــة  باالســـراتيجية  الخاصـــة 

المعدنيـــة  والـــرثوة  الصناعـــة  وزارة  وتقـــود 
واالســـراتيجيات  السياســـات  تطويـــر  عمليـــة 
عىل مســـتوى الصناعة والقطاعات الصناعية 
الـــيت تـــرف عليهـــا، وتتـــوىل مســـؤولية تنفيـــذ 

مبـــادرات االســـراتيجية. ويف نموذج الحوكمة 
االســـراتيجية  ممكنـــات  إســـناد  تـــم  المقـــرح 
الوطنيـــة للصناعـــة للجهـــات الحكوميـــة الـــيت 
تنفـــذ مبـــادرات االســـراتيجية وتوفـــر التمكـــني 

الختصاصاتهـــا.  
ً
وفقـــا

 عىل خدمة المســـتثمرين الصناعيني 
ً
وحرصـــا

تـــم  يواجهونهـــا  قـــد  الـــيت  العقبـــات  وتذليـــل 
لتقـــوم  الصناعيـــة  الراكـــة  وحـــدات  إنشـــاء 
البيانـــات  توفـــري  خـــالل  مـــن  خدمتهـــم  عـــىل 
مـــع  الربـــط  و  األعمـــال  وتطويـــر  الصناعيـــة، 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة بالتنســـيق 
القطـــاع  أن  إىل   

ً
ونظـــرا االســـتثمار.  وزراة  مـــع 

الخـــاص الصنـــايع رشيـــك رئيـــيس يف تحقيـــق 
المجلـــس  فـــإن  االســـراتيجية  مســـتهدفات 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  ممثـــاًل  الصنـــايع 
والقطـــاع الخـــاص الصنـــايع يقـــوم بالتواصـــل 
مـــع المســـتثمرين الصناعيـــني لفهـــم وتحليـــل 
احتياجـــات تحديـــات القطـــاع الصنـــايع  مـــن 
الصناعـــة  وزارة  إىل  والتصعيـــد  الرفـــع  خـــالل 

الحاجـــة.  حســـب  المعدنيـــة  والـــرثوة 

حوكمة االسراتيجية الوطنية للصناعة 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

اللجنة االسراتيجية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجستية

)لجنة قطاع الصناعة(

 ممكنات االسراتيجية الوطنية للصناعة

الممكنات الصناعية والجهات الحكومية األخرى 
اليت تعمل عىل ممكنات للقطاع الصنايع

قطاعات االسراتيجية الوطنية للصناعة

المجلس الصنايع

لجنة الصناعة
الوطنية

مجالس التجمعات 
الصناعية

 “المستثمرون”“مقدمو الخدمات”

اللجنة العليا للصناعة
)بقيادة سمو ويل العهد رئيس مجلس الوزراء(
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