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رحلة يف عامل الصناعة



صــاحـب السـمــــو امللـكــــي  األمـيـــــر
محمد بن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله
ولــي العهـــد ورئيــس مجلـــس الـوزراء

              لدينا جميع املمكنات للوصول إىل اقتصاد تنافيس ومستدام من مواهب 

شابة  وطموحة، وموقع جغرايف متميز، وموارد طبيعية غنية، ورشكات صناعية 

القطاع  مع  وبالرشاكة  للصناعة  الوطنية  االسرتاتيجية  خالل  ومن  رائدة،  وطنية 

الخاص ستصبح اململكة قوة صناعية رائدة تساهم يف تأمني سالسل اإلمداد 

العاملية، وتصدر املنتجات التقنية للعامل.
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ما هي جمعية املبادرات املتميزة؟

وتسعى  االجتامعية،  باملسؤولية  تهتم  جمعية  املتميزة  املبادرات  جمعية 

عمل  فريق  خالل  من  عالية,  وجودة  استدامة  ذات  مجتمعية  مبادرات  لتقديم 

متخصص، وفق أفضل املامرسات العاملية، واألساليب اإلدارية الحديثة, بتكامل 

مع رشكاء النجاح.

الرؤية:

الريادة والتميز يف املبادرات املجتمعية.

األهداف: 
تنفيذ مبادرات نوعية متميزة.•

تعظيم الرشاكات الفاعلة مع رشكاء النجاح.•

تعزيز هوية الجمعية وتخصصها.•

تنويع مصادر الدخل لتحقيق االستدامة.•

تطوير مبادرات موامئة مع رؤية اململكة ٢٠٣٠•

بناء بيئة عمل محفزة وجاذبة وتطويرها إداريا وتقنيا.•

تطوير قدرات العاملني لتحقيق االستدامة الشاملة للجمعية.•
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ساهمت الصناعة عىل مر العقود يف منو وتطور اقتصاد الدول، وميكن 

قيمتها،  لزيادة  الخام,  املواد  شكل  يف  تغيري  بأنها  الصناعة  تعريف 

وجعلها أكرث مالمئًة لحاجات اإلنسان ومتطلباته.

نشأت الصناعة عند اكتشاف اإلنسان واخرتاعه للمواد والعمليات لصنع 

إىل  ثم  ومن  سنة،   ٦٠٠٠ من  أكرث  إىل  تاريخها  يعود  والتي  األشياء, 

القطاع  عىل  يعتمد  اقتصاد  من  االقتصاد  فتحول  اإلنتاج،  أنظمة  تطوير 

الزراعي إىل اقتصاد مبني عىل الصناعة والتقدم التقني.

عرش  الثامن  القرن  أواخر  يف  بدأت  والتي  الصناعية  الثورات  أحدثت 

االقتصاد  أمناط  يف  نوعية  ونقلة  عظيمة،  تغيريات  بريطانيا  يف 

واإلنتاج، ثم يف الحياة االجتامعية والفردية، حيث متثلت يف تطور 

الحياة من اقتصاد، قائم عىل الزراعة والحرف اليدوية، إىل اقتصاد 

املستوى  عىل  التقنية  واعتامد  والتصنيع  الصناعة  عىل  يعتمد 

الفردي واالجتامعي.

تم  حيث  طرق،  بعدة  اإلنتاج  عىل  كبرٌي  تأثرٌي  الصناعية  للثورات  وكان 

اخرتاع سلسلة من اآلالت واستبدلت الطاقة البخارية املياه والرياح 

والطاقة الحيوانية، ومنحت هذه التطورات الصناعة الربيطانية مزايا 

التقنيات  تقييد تصدير  إنجلرتا  وحاولت  األخرى،  بالدول  كبرية مقارنة 

الجديدة، ولكن انترشت يف النهاية إىل بقية دول العامل.

الثورات الصناعية

؛ حيث يعد  للدول  االقتصادي  التطور  الحيوية املهمة ودعامة أساسية من دعائم  الروافد  الصناعة من  يعترب قطاع 

القطاع ثاين أكرب مساهم يف الناتج اإلجاميل العاملي، واملحرك األسايس للنمو يف اقتصادات الدول املتقدمة 

منذ الثورة الصناعية األوىل عام ١٧٦٥ م 

مقدمة عن أهمية الصناعة 

ملحة عن قطاع الصناعة عامليّاً
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الثورة الصناعية األوىل

١٧٨٤م 

اخرتاع املحرك البخاري والقدرة عىل اإلنتاج اآليل

الثورة الصناعية الثانيةماكينة البخارامليكانيكا

١٨٧٠م 

اخرتاع الطاقة الكهربائية والقدرة عىل اإلنتاج الضخم

خطوط اإلنتاجإنتاج الكميات 

الثورة الصناعية الثالثة

١٩٦٩م 

اخرتاع الطاقة الحاسوبية والقدرة

 عىل التشغيل اآليل

اإللكرتونياتالتشغيل اآليل 
الثورة الصناعية الرابعة

٢٠١٤م 

استخدام التقنيات الحديثة والبيانات الضخمة 

يف عمليات اإلنتاج الصناعي

إنرتنت األشياء التكنولوجيا الحيوية 

الذكاء االصطناعياألمن السيرباين  مبادئ الثورة الصناعية الرابعة
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الثورات الصناعية

إمكانية تبادل البيانات

شبكات ذكية تربط وتسمح باالتصال بني األشخاص واألدوات واآلالت واألنظمة

شفافية املعلومات

تقوم أنطمة املعلومات بإنشاء نسخ افرتاضية للعامل امللموس، من خالل إثراء مناذج املصنع الرقمي بالبيانات الذكية.

املساعدة الفنية

تقوم األنظمة الذكية بتجميع البيانات وتحليلها؛ التخاذ القرارات وحل املشكالت، كام تنفذ فعليّاً املهام التي كانت من 

مسؤولية البرش.

املصانع ذاتية التنظيم

تتخذ األنظمة الذكية قرارت ذكية من تلقاء نفسها،

وتؤدي املهام بشكل مستقل. 
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اكتشاف النفط

١٩٣٠م 
بدأت رحلة الصناعة تزامناً مع اكتشاف النفط، وهو الركيزة األساسية 

بدأت  بيرن  االتفاقيات  أول  ويف  الحديثة،  الصناعة  عليها  قامت  التي 

أعامل حفر اآلبار حتى عام ١٩٣٨ م حيث تم إنتاج النفط بكميات تجارية 

وتأسيس رشكة أرامكو (رشكة الزيت العربية األمريكية).

وزارة الصناعة والكهرباء

١٩٧٥م 
تحولت تبعية للمرشوعات الصناعية البرتوكياموية إىل وزارة الصناعة 

والكهرباء حينها، كام شهد نفس العام إنشاء الهيئة امللكية للجبيل 

شاهدتني  لتكونا  الصناعيتني  املدينتني  تطوير  تتوىل  والتي  وينبع  

عىل النهضة الصناعية وتحول القطاع.

صندوق التنمية الصناعية

١٩٧٤م 
أشكال  كافة  وقدمت  الصناعة  بتنمية  كبرياً  اهتامماً  الدولة  أولت 

الدعم واملساندة والتشجيع, وذلك لتمويل وتنمية القطاع عن طريق 

أو  جديدة  مصانع  لتأسيس  األجل  طويلة  أو  متوسطة  قروض  تقديم 

تطوير وتوسعة املصانع القامئة.
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عىل  حظي  كام  الوطني،  لالقتصاد  الطريق  خارطة  ورسم  طويلة،  عقود  مدى  عىل  اململكة  يف  الصناعة  إرث  بني 

تشجيع الحكومة كونه أهم الروافد عرب رؤيتها ٢٠٣٠ م، ومؤثراً مهامً يف الناتج املحيل وتنويع وتنمية مصادر الدخل.

عن الصناعة يف اململكة العربية السعودية
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الرشكة السعودية للصناعات األساسية

١٩٧٦م 
تأسست سابك كخطوة رائدة يف بلد ناٍم, استهدفت استثامر الغاز الطبيعي 

املصاحب إلنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية، يهدف التصدير بعد استيفاء 

متطلبات القطاعات اإلنتاجية الحالية. وبعد أن كانت الغازات تهدر حرفياً فيام 

يف  تسهم  مواد  إلنتاج  قيمة  ذات  اآلن  أصبحت  البيئة،  تلوث  مسببة  سبق 

سالمة البيئة وصحتها, وتستخدم يف صناعة منتجات تخدم املجتمع، وتلبي 

متطلبات الحياة يف مسكنها وغذائها وكسائها ومختلف حاجاتها العرصية.

املدن الصناعية

٢٠٠١م 
تأسست الهيئة السعودية للمدن الصناعية عام ٢٠٠١ م  والتي تهتم بتطوير 

األرايض الصناعية والبنى التحتية املتكاملة، وتطبيقاً ملخرجات اسرتاتيجيتها 

الرامية إىل تطوير مدن صناعية منوذجية تلتزم العمل بتقنيات مبتكرة، تلبي 

مساحات  زيادة  الهيئة  واستطاعت  الرضا،  مؤرشات  وتعزز  الرشكاء  احتياجات 

األرايض الصناعية املطورة حتى عام ٢٠٢١ م ملا يقارب ٢٠٠ مليون مرت مربع.

رشكة معادن

١٩٧٦م 
حيث  تأسيسها,  منذ  العامل  يف  منواً  التعدين  رشكات  أكرب  إحدى 

الثالثة  الركيزة  كونه  والتعدين  الصناعة  قطاع  يف  شوطًا  قطعت 

وطرحت  والبرتوكيامويات،  النفط  قطاع  بعد  السعودية  للصناعة 

الرشكة ٥٠٪ من أسهمها يف السوق عام ٢٠٠٨م.

الهيئة امللكية للجبيل وينبع

تُعنى الهيئة بتخطيط وتشجيع االستثامر وتطوير وإدارة مدن صناعة 

البرتوكيامويات والصناعات  كثيفة االستخدام للطاقة, من خالل الرتكيز 

وبقية  واملجتمع  واملوظفني  واملستثمرين  العمالء  مع  والتكامل 

لتنفيذ  امللكية  للهيئة  مستقلة  ميزانية  تخصيص  تم  كام  الرشكاء, 

أعاملها.
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١٩٧٥م 



هيئة تنمية الصادرات السعودية

٢٠١٣م 
قدرات  لتعزيز  املحورية،  أدوارها  أداء  استكامل  عىل  الهيئة  تعمل 

االقتصاد الوطني التي تجعلها من بني أهم املرجعيات الوطنية يف 

تحقيق مستهدفات رؤية اململكة ٢٠٣٠، حيث رفعت نسبة الصادرات 

غري النفطية يف عام ٢٠٢١ م أكرث من ٣٧٪ مقارنة بالعام املايض، 

غري  السلع  من  اململكة  صادرات  تاريخ  يف  قيمة  أعىل  تعترب  والتي 

النفطية.
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وزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية

٢٠١٦م 
بعد صدور األمر السامي بنقل االختصاصات واملهامت واملسؤوليات 

واحدة،  مظلة  تحت  املعدنية  والرثوة  الصناعة  بقطاعي  املتعلقة 

الصناعة  بقطاعي  النهوض  عىل  الجديد  بثوبها  الوزارة  تعمل 

والتعدين واملساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة.

وزارة الصناعة والرثوة املعدنية

٢٠١٩ م 
ونقل  املعدنية،  والرثوة  الصناعة  وزارة  بإنشاء  الكريم  املليك  األمر  صدر 

والرثوة  الصناعة  بقطاعي  املتعلقة  واملسؤوليات  واملهامت  االختصاصات 

التنمية  تحقيق  يف  للمساهمة  الوزارة  وتهدف  إليها،  املعدنية 

التي اعتمدت قطاعي الصناعة  املستدامة،متاشياً مع رؤية اململكة ٢٠٣٠، 

لتنويع االقتصاد الوطني, ورفع مساهمتها  والتعدين كخيارين إسرتاتيجيني 

يف الناتج الحايل اإلجاميل، وذلك عرب تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة 

الوطنية والخدمات اللوجستية ألحد برامج تحقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠، والذي 

عاملية  ومنصة  رائدة،  وتعدينية  صناعية  كقوة  اململكة  تحويل  إىل  يهدف 

للخدمات اللوجستية.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية

والخدمات اللوجستية

٢٠١٩ م 

يساهم الربنامج بشكل كبري يف تعظيم األثر االقتصادي وتنويعه ما 

تلك  منو  واستدامة  والتعدين،  والطاقة  اللوجستي  القطاع  بني 

عىل  تركز  جاذبة  استثامرية  بيئة  وخلق  ريادتها،  وتحقيق  القطاعات 

محوري املحتوى الحايل والثورة الصناعية الرابعة.
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مختلف  يف  ضخمة   إصالحات  وتبي  والترشيعات،  األنظمة   وتحسني  سن  عىل  م   ٢٠٣٠ اململكة  رؤية  تركزت 

للرؤية,  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق   إىل  مبجموعها  تهدف  مبادرات  حزمة  إطالق  عرب  وذلك  املجاالت, 

املنافسة  عىل  قادر  ومستدام  حيوي  صناعي  قطاع  وجود  ويعد  للمملكة.  مزدهر  اقتصاد  إىل  والوصول 

الرئيس  املحرك  هو  الصناعي  القطاع  أن  حيث  م,   ٢٠٣٠ اململكة  رؤية  لتحقيق  ممكناً  التصدير  عىل  ويعتمد 

البحث  مجاالت  يف  واالستثامر   , األجنبية  االستثامرات  واستقطاب  النفطية,  غري  الصادرات  يف  زيادة  لتحقيق 

والتطوير واالبتكار, وخلق وظائف نوعية للسعوديني.

شهدت اململكة مسرية تنمية صناعية نابضة بالحياة عىل مدى العقود املاضية مدفوعة بالتمكني الحكومي, 

وقد بدأت تنمية القطاع الصناعي مع اكتشاف النفط الذي أصبح ركيزة أساسية يف توسيع النظام الصناعي 

املتكامل يف اململكة, وتأيت االسرتاتيجية الوطنية للصناعة لتكون مبثابة خارطة طريق شاملة تُسهم يف 

ترسيع وترية التطوير الصناعي يف اململكة، وتنويعه بطريقة فريدة وغري مسبوقة, هادفة بذلك خلق اقتصاد 

صناعي مرن وتنافيس ومستدام, يسعى لتمكني القطاع الخاص وتعظيم دوره.

وذلك  للصناعة,  االسرتاتيجية  األهداف  لتحقيق  الالزمة  األسس  لوضع  تكميلية  أهداف   ٤ االسرتاتيجية  وحددت 

الخرباء واملتخصصني  رواد األعامل واملستثمرين, ومنح  السعودية, وجذب  للمصانع  التنافسية  القدرة  لزيادة 

اآلليات املساعدة عىل التطوير واالرتقاء:

رؤية اململكة يف دعم قطاع الصناعة

االسرتاتيجية الوطنية للصناعة
األهداف االسرتتيجية لقطاع الصناعة

بناء اقتصاد صناعي مرن قادر
عىل التكيف مع املتغريات

تكوين مركز إقليمي صناعي
متكامل لتلبية الطلب

 تحقيق ريادة عاملية يف صناعة
مجموعة من السلع الصناعية املختارة

تنمية بيئة األعامل الصناعيةبناء وتعزيز سالسل إمداد مبعايري عاملية

تعزيز التجارة الدولية للمملكةتنمية وتعزيز ثقافة االبتكار واملعرفة



صناعيو املستقبل 
F u t u r e  I n d u s t r i a l i s t s

أرقام وإحصائيات عن قطاع الصناعة يف اململكة

١ مليار ريال
إجاميل قيمة رأس املال

للمصانع املرخصة حتى الربع
الثالث من عام ٢٠٢٢ م

١,٣٦٧ تريليون ريال
حجم استثامرات القطاع الصناعي

يف اململكة حتى يونيو عام ٢٠٢٢ م 

١٧٨
دولة تصدر لها الصناعات السعودية

٣٦
مدينة صناعية يف اململكة

٣١٪
إجاميل نسبة توطني الوظائف

يف القطاع الصناعي باململكة

٢٧٤,٩ مليار ريال
قيمة الصادرات غري النفطية عام ٢٠٢١ م

١٠,٧٨٨
إجاميل املنشآت الصناعية

يف اململكة حتى أكتوبر ٢٠٢٢ م

١٧ ألف
عدد السعوديات العامالت

يف املدن الصناعية حتى

نهاية عام ٢٠٢٠ م

٢٦+ ألف
وظيفة وفرها القطاع

الصناعي حتى الربع الثاين

من عام ٢٠٢٢ م

٥٧ ٪
نسبة منو املعدل السنوي

للقطاع الصناعي يف اململكة
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١٧٨

الرشقية

الجوفالحدود الشاملية

حائل

القصيم

الرياض
مكة املكرمة

الباحة

نجران

عسري

جازان

املدينة املنورة

تبوك

٤,١٢٦

٨٢

٤٠٦

١,٩٤٨

٤١٤

١٢٦

٤٤٧

٩٨

١٠٧

٥٠

١٨٤

٢,٢٤٨

٥٥

إجاميل عدد املصانع يف مناطق

 اململكة حتى عام ٢٠٢١ م

Al Yamamah Steel Industries Company

الناقل الرسمي للمبادرة

الشركاء المؤسسين 
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املدن الصناعية يف اململكة

١٧٨

الحدود الشاملية
الجوف

حائل

القصيم

الرياض

مكة املكرمة

الباحة

نجران

عسري

جازان

املدينة املنورة

تبوك

٨

١

١

٧

٢

١

٣

١

١

١

١

٢

الرشقية
٧
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عن برنامج

صنع يف السعودية

والخدمات  الوطنية  الصناعة  تطوير  برنامج  من  كجزء  السعودية  يف  صنع  برنامج  أطلق 

تنمية  هيئة  إرشاف  تحت  وطنية  مبادرة  وهي  م،   ٢٠٢١ عام  يف  «ندلب»  اللوجستية 

خالل  من  منوها  وترسيع  السعودية  املشاريع  دعم  إىل  يهدف  السعودية،  الصادرات 

تحفيز الصناعات الوطنية, وتشجيع املستهلكني عىل رشاء السلع املحلية، وتنمية تعزيز 

صادرات اململكة إىل األسواق العاملية.

ويف ظل االحتفاء باالبتكارات التقنية، واملواهب اإلبداعية، يعكس الربنامج رؤية اململكة 

عجلة  ودفع  األعضاء  بني  التعاون  تعزيز  يف  يساهم  إذ  الوطني،  لالقتصاد  الطموحة 

االقتصاد الوطني, كام يهدف لرفع نسبة الصادرات غري النفطية يف اململكة من ١٦٪ إىل 

٥٠٪ من إجاميل الناتج املحيل بحلول عام ٢٠٣٠ م .

Al Yamamah Steel Industries Company

الناقل الرسمي للمبادرة

الشركاء المؤسسون 
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مستقبل الصناعة

صناعة املستقبل يف الصناعة من املجاالت ذات األهداف والقيم املحددة, وتشمل رؤية 

ورسالة لبناء املستقبل الواعد للوطن الطموح، وتسعى اململكة بقوة منظوماتها لبناء 

 ٪٦٥ إىل  الخاص  للقطاع  املحيل  الناتج  يف  املساهمة  زيادة  خالل  من  طموحة،  صناعة 

بحلول عام ٢٠٣٠م مقارنة بـ ٤٠٪ يف عام ٢٠١٦م، ورفع نسبة املساهمة يف االستثامر 

األجنبي من ٣,٨٪ إىل ٥,٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠م.

Al Yamamah Steel Industries Company

الناقل الرسمي للمبادرة

الشركاء المؤسسين 

ختاًمـا

قطاع  عن  التقرير  خالل  من  املادة  هذه  إعداد  يف  املساعدة  عىل  إكس  أوشن  نشكر 

الصناعة يف اململكة العربية السعودية

الشركاء المؤسسون 


