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المرونة االستجابة ي 
التعا�ف

اعادة 
االبتكار

ة ك�ف تعاملت الممل�ة الع���ة السعود�
19-مع مراحل أزمة كوف�د 
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الناتج المح�ي 



معدالت 
البطالة



التجارة



القطاعات









برنامج تط��ر 
ة الصناعة الوطن�
والخدمات 
اللوجست�ة

إ�شاء مناطق خاصة، و�عادة تأه�ل المدن االقتصاد�ة1.

ي م��ــــج الطاقة2.
ز�ادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة �ف

رفع تنافس�ة قطاع الطاقة3.

هاتعظ�م الق�مة المتحققة من قطاع التعدين واالستفادة من4.

تط��ر الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز5.

ف الصناعات الواعدة6. توطني

ف الصناعة العسك��ة7. توطني

ي القطاعات غ�ي النفط�ة8.
رفع �سبة المحتوى المح�ي �ف

ف أداء المرا�ز اللوجست�ة9. إ�شاء وتحسني
ف ال��ط المح�ي واإلقل��ي والدو�ي لشبكات التجا10. رة والنقلتحسني
ز�ادة الطاقة اإلنتاج�ة والتوز�ع�ة للغاز11.
ي قطاع النفط والغاز12.

رفع �سبة المحتوى المح�ي �ف



ارتفع عدد المصانع 
8155المنتجة إ� 

 
�
خالل %) 5(+مصنعا

ال��ــع األول من عام 
و�رأسمال تجاوز 2021

�ليون ر�ال، وهو ما  ال�ت
يؤكد ع� أهم�ة الدعم 

الذي تلقاە القطاع 
الصنا�ي من وزارة 

ي 
الصناعة السعود�ة �ف

جائحة كورونا



مبادرة تحل�ل المعلومات 
الصناع�ة والتعدين�ة، 

اف واالست�ش

مبادرة تط��ر سالسل 
اإلمداد المحل�ة

مبادرة تأس�س و�شغ�ل 
ي للمعلومات 

المركز الوطين
الصناع�ة

مبادرة منصة الخدمات 
الرقم�ة لرحلة المستثمر 

الصناع�ة

مبادرة القدرة التنافس�ة 
لتكلفة البناء الوطن�ة

مبادرة المجلس الصنا�ي 

مبادرة مركز تنم�ة 
القدرات الصنا�ي 

مبادرة استدامة الصناعة
ن االنظمة  مبادرة تحسني

ي قطاع 
�ع�ة �ن والبيئة الت�ش

الصناعة

مبادرة مكافحة المنافسة 
ي التجارة 

غ�ي العادلة �ن
الدول�ة

مبادرة الس�اسة التجار�ة 
للتصنيع

مبادرة برنامج القدرة 
التنافس�ة إلصالح أسعار 

الطاقة

مبادرة تط��ر ال�ات 
ومعاي�ي و�جراءات اإلعفاء 
الجمر�ي وتحسينها لقطاع 

الصناعة

مبادرة تأس�س و�شغ�ل 
ي للتصنيع

المركز الوطين
واإلنتاج المتقدم

مبادرة ترسيخ وا�تساب 
ةتقن�ة التصنيع باإلضاف

مبادرة معاي�ي التجمعات 
الصناع�ة
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