االستراتيجية الوطنية للصناعة

الرؤية الصناعية للمملكة

 %84نسبة النمو في القطاعات غير النفطية

%55

املحتوى املحلي في التصنيع

 3أضعاف
زيادة نفقات البحث والتطوير
في القطاع الخاص

بناء منظومة للصناعات التحويلية
تتسم باالستدامة والتنافسية
والتنوع يقودها القطاع الخاص
%18

مساهمة التصنيع في الناتج املحلي اإلجمالي في عام
2030
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 460مليارريال سعودي
صادرات التصنيع في عام 2030

 230ألف فرص العمل السعودية

 37مليارريال سعودي قيمة النفقات
ّ
التراكمية في املمكنات الصناعية

ترتكز االستراتيجية على المشاركة القوية والتصميم المفصل

20+

ورشة عمل
وجلسات نقاش

120+

35

مسؤول حكومي مشارك

خبير خارجي
ورئيس تنفيذي

20+

جهة حكومية مختلفة

مشارك من القطاع الخاص

80+

منشآه صناعية سعودية

ً
تجمعا
لـ 12

80+
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50+

مبادرة

الخارطة االستراتيجية
منظومة
للصناعات التحويلية
تتسم باالستدامة والتنافسية  ....يقودها القطاع الخاص

الركائز
والتجمعات
االستراتيجية
نموذج التطوير
مواطن القوة
العوامل التمكينية
الحوكمة
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االنتقال من نموذج قائم على العرض املتمركز على سلسلة القيمة (الدفع) إلى نموذج قائم على تجمعات ملنتجات نهائية (لـسحب) الطلب
رأس املال

ّ
السوق املحلي والقيادة

السياسات النقدية
والسياسية املستقرة

تسعير الطاقة
واملواد الخام

التكتالت القوية

منصات ملنتجات أولية في
سالسل القيمة الرئيسية

اإلنتاجية والثورة
الصناعية الرابعة

تطوير القدرات

تطوير سلسلة
التوريد

منظومة التمويل

االبتكار الصناعي

البنية التحتية ذات
الجودة العالية

ّ
نموذج حوكمة قوي مصحوب بجهة واحدة ُممكنة تتمتع باملوارد وتعمل على تنظيم تنفيذ املنظومة الصناعية

العوامل التمكينية الحاسمة لالستراتيجية الوطنية للصناعة

اإلنتاجية والثورة الصناعية الرابعة
دفع عجلة النمو على صعيد اإلنتاجية ،والتمكين
ملواكبة الثورة الصناعية الرابعة

منظومة التمويل
تأسيس منظومة تمويلية داعمة تضمن
إمكانية الحصول على التمويل

البنية التحتية ذات الجودة
العالية
وضع معايير الجودة
ّ
املصنعة املحلية
التي من شأنها حماية الشركات
وإتاحة الوصول إلى األسواق الدولية
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االبتكارالصناعي

ُ
استحداث منظومة ابتكارية للدفع باتجاه تحقيق امللكية
الفكرية وتلبية احتياجات الصناعة واألوساط األكاديمية

تطويرالقدرات

ضمان تطوير القدرات الصناعية على مستوى
القوى العاملة ،واملنشآت واملؤسسات

املنشآت الصغيرة واملتوسطة
وسلسة التوريد
بناء سلسلة توريد متينة تضم مجموعة من
الشركات املحلية

نموذج الحوكمة
وزيرالطاقة و الصناعة و الثروة املعدنية

املجلس الصناعي

وكالة الوزارة للرقابة الصناعية

وكالة الوزارة للتطويرالصناعي

نائب الوزيرلشؤون الصناعة

وكالة الوزارة للخدمات الصناعية
اللجنة التنفيذية للتنمية
الصناعية
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اللجنة التنفيذية للتنمية الصناعية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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الموائمة والتنسيق في تنفيذ االستااتييةة
اتخاذ الق اااات االستااتييةة األساسةة الالزمة لتنفيذ االستااتييةة
التنسيق والموائمة لدعم يذب االستثماا
تحديد األولوةات على المدى القصيا
اإلشااف على نموذج حوكمة الصناعة
وضع مهام وأولوةات ماكز دعم اتخاذ القااا
تشكيل منتدى لمعالية واتخاذ اإليااءات الالزمة بشأن أي تحدةات أو
معوقات ائةسةة
العمل كلينة استشااية لتطويا التيمعات واتخاذ ق اااات بشأن
االستثمااات الائةسةة
مواءمة ق اااات االستثماا والحوافز الائةسةة

مجلس صناعي استشاري للقطاع الخاص

•
•
•
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تمكين مشااكة القطاع الخاص
الحصول على المائةات والمالحظات على االستااتييةات والمباداات
وأولوةات التنمةة الصناعةة لمنظومة و ازاة الطاقة والصناعة والثاوة
المعدنةة والكةانات ذات الصلة
بناء أطا عمل لموايهة التحدةات والقضاةا الائةسةة التي توايه
الصناعة.

