
للصناعة والتعدين
النرشة الشهرية

نوفمبر 2021



إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين 

تُصــدر وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة نشــرة شــهرية عــن المركــز الوطنــي للمعلومــات الصناعيــة 

ــي  ــي ف ــي والتعدين ــاط الصناع ــة النش ــرات لحرك ــرز المؤش ــى أب ــوء عل ــليط الض ــة، لتس والتعديني

المملكــة لتحقيــق أحــد أهــداف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بتحويــل 

المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية دوليــة، وأن يكــون التعديــن الركيــزة الثالثــة 

للصناعة الوطنية.

وتكشــف النشــرة عــن حجــم التغييــر الــذي يشــهده القطاعيــن فــي االســتثمارات الجديــدة، حيــث 

تُقــدم وبــكل شــفافية كافــة المســتجدات حــول عــدد التراخيــص الجديــدة وعــدد العمالــة المرخصــة 

والفعليــة وقائمــة بأكبــر األنشــطة الصناعيــة مــن حيــث عــدد التراخيــص الجديــدة ونســب 

ــا  ــتثمارات وتوزيعه ــواع االس ــرة وأن ــطة والكبي ــرة والمتوس ــآت الصغي ــن المنش ــكل م ــص ل التراخي

ــة فــي المملكــة، كمــا تســلط الضــوء علــى أكبــر األنشــطة الصناعيــة مــن  حســب المناطــق اإلداري

ــاج وتقــدم نظــرة عامــة علــى أعــداد العامليــن فــي القطــاع  ــدأت اإلنت ــع التــي ب حيــث عــدد المصان

الصناعي للشهر.

1

الملخص التنفيذي



إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين 

2

قاموس المعاين والمفردات

المصنع الحاصل على رخصة صناعية ولم يبدأ اإلنتاج بعدالمصنع تحت اإلنشاء

المصنع الحاصل على رخصة صناعية وينتج حالياًالمصنع المنتج

عدد التراخيص الجديدة الصادرة من الوزارة خالل الشهرالتراخيص الجديدة

عدد العمالة المحتملة للمنشـــأة الصناعيـــة والمحددة في عدد العمالة

الترخيـــص الصناعي بحســـب دراســـة الجــدوى ومتطلبات 

المشروع الصناعي 

حجم االســتثمار المســجل فــي الترخيص الصناعــي الصادر رأس المال

بحسب دراسة الجدوى للمشروع الصناعي

عــدد العمالــة الفعلية فــي المصنع بحســب ســجالت وزارة العمالة الفعلية

الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات
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الخدمات اليت تقدمها
وزارة الصناعة والرثوة المعدنية

تهـــدف وزارة الصناعـــة والثروة المعدنيـــة إلى النهـــوض بقطاعي الصناعـة والتعديـــن، والمسـاهمة 

ــن  ــدت هذيـ ــي اعتمـ ــة 2030، الت ــة المملكـ ــع رؤيـ ــًيا م ــتدامة، تماشـ ــة المسـ ــق التنميـ ــي تحقيـ ف

ــج  ــاهمتهما فــي الناتـ ــع مسـ ــع االقتصــاد الوطنــي، ورفـ ــن اســتراتيجيين لتنويـ ــن كخياريـ القطاعـ

ــن  ــدًدا م ــة ع ــروة المعدني ــة والث ــدم وزارة الصناع ــداف تق ــك األه ــا لتل ــي، وتحقيًق ــي اإلجمال المحل

الخدمات عبر       موقعها اإللكتروني

طلب ترخيص صنايع جديد

طلب اإلعفاء الجمريك

طلب تأييد العمالة

طلب الفسح الكيميايئ

منصة الرتمزي

طلب البيانات

تجميع وتحديث بيانات المصنع

بنــاء لمشــاريع  طلــب إصــدار رخصــة مــواد 
البىن التحتية الحكومية

طلب رخص محجر مواد البناء

للمناطــق  كشــف  رخصــة  إصــدار  طلــب 
التعدينية

للمناطــق  اســتطالع  رخصــة  إصــدار  طلــب 
التعدينية 

تسجيل مستثمر تعديين جديد

أبرز خدمات القطاع الصنايع

منصة صنايع

أبرز خدمات القطاع التعديين

منصة تعدين

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين 
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نحو مستقبل صنايع واعد
دشــنت وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة هويتهــا الجديــدة، وأعلنــت عــن اســتراتيجيتها المؤسســية 

ــي  ــزات الت ــم والمرتك ــن القي ــدٍد م ــد ع ــن ولتأكي ــة والتعدي ــي الصناع ــوض بقطاع ــدف للنه ــي ته الت

تمثــل خارطــة الطريــق لتوجهــات الــوزارة المســتقبلية، التــي تعبــر عــن بدايــة مرحلــة جديــدة مــن 

عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. 

الرؤية

أن تكـــون الســـعودية مركـــزًا لجـــذب 
الصناعة  فـــي  النوعيـــة  االســـتثمارات 

والتعدين.

الرسالة

قيادة منظومة الصناعة والتعدين وفًقا 
القدرات  يدعـــم  فعـــال  إلطـــار حوكمة 
التنافســـية للشـــركاء، ويحقـــق كفاءة 
اســـتخدام الموارد ويعظم إدارة المنافع 
لتوفير بيئة اســـتثمارية جاذبة وخدمات 
ومنتجـــات وطنيـــة إبداعيـــة ومبتكرة 

تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

التوجهات االسرتاتيجية

توحيد الرؤى والتوجهات 
االستراتيجية

.01
تكامـــل أدوار الوزارة مع 

جهات المنظومة

.02
االرتقاء بالنضج المؤسسي 

للوزارة وجهات المنظومة

.03

مرن،  هيكلـــي  تصميـــم 
تفاعلي  تشغيل  ونموذج 
الـــوزارة  تكامـــل  يدعـــم 

وجهات المنظومة

.04
االستثمار في بناء القدرات 

البشرية والوطنية

.05
المؤسسية  القدرات  تعزيز 
لالستجابـــــة السريعـــــة 

لمتغيرات بيئة األعمال.

.06



المرتكزات الرئيسة للشعار الجديد

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

قيمنا

تعكـــس قيـــم وزارة الصناعـــة والثروة 
االســـتراتيجية،  أولوياتهـــا  المعدنيـــة 

وتتمثل في خمس قيم أساسية:

التأثريالطموح

التمكنيالثقة

الحيوية

جودة المنتجاتوفرة المواردالعمليات المستدامة

5
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القطاع الصنايع
اإلحصاءات حىت نهاية نوفمرب 2021

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

عدد المصانع القائمة

10,253%0.36
نسبة التغير الشهري

عدد العمالة المرخصة

1,046,961%0.03
نسبة التغير الشهري

حجم االستثمار بالمليون

ريال سعودي

1,336,414.2%0.008
نسبة التغير الشهري
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إحصاءات المؤرشات الصناعية
خالل الفرتة من يناير حىت نوفمرب 2021

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

استثمار 
المصانع التي 

بدأت اإلنتاج

التغير الشهري
في عدد العاملين

السعوديين 
الفعلي

 عدد التراخيص 
الجديدة

 المصانع التي 
بدأت اإلنتاج

استثمارات  
المصانع الجديدة

999
مليون

1.57
مليون

4
مليار

 50
مليار

857
مليون

715
مليون 532

مليون

1.6
مليار

1.6
مليار

15
735مليار

مليون

بإجمالي

78.50
مليار

72.5
مليار

بإجمالي

1.1
مليار

1.2
مليار

1.2
مليار

1.4
مليار

2.293
1.6مليار

مليار

51
مليار

5.2
مليار

671
مليون

917
مليون

4.8
مليار

1,614
موظف 1,690

موظف

2,166
موظف

4,284
3,233موظف

موظف
 3,194

موظف
2,999

2,383 موظف
موظف 1,063

موظف
1,102

موظف
1,120

موظف
 24,848
موظف

بإجمالي

873
ترخيص

بإجمالي

 731
مصنع

بإجمالي

66
مصنع

104
90مصنع

مصنع
64

مصنع

97
مصنع

78
مصنع

88
مصنع

33
مصنع

39
مصنع 31

مصنع

41
مصنع

115
رخصة

91
92رخصة

رخصة 83
رخصة

59
48رخصة

رخصة

79
رخصة

76
60رخصة

رخصة
68

رخصة

102
رخصة

نوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير



1,902
عمالة مرخصة

للرتاخيص الجديدةللرتاخيص الجديدة

68
ترخيص جديد

مليـون735

حجم االستثمار

إحصاءات شهر نوفمرب 2021
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الرتاخيص الجديدة

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

أكرب األنشطة الصناعية من حيث عدد الرتاخيص الجديدة

المصانع حسب الرتاخيص الجديدة

توزيع الرتاخيص الجديدة حسب المناطق اإلدارية

صنع المواد 13
الغـــذائية

صنع المواد والمنتجات 9
الكيميائيــــــــــــة

صنع منتجات المعادن8
الالفـــــلزية

صنع منتجات الفلزات 6
القــــــــــاعـــدية

صنع منتجات المطاط 6
واللـــدائـــن

صنع منتجات المعادن 6
المشكــلة

حسب نوع االستثمارحسب حجم المنشأة

89.7%
صغيرة

متناهية
الصغر

1.47%
متوسطة
8.82%

89.70%
وطني

مشترك
5.88  %

أجنبي
4.41%

الرياض

24
القصيم

03
الجوف

02
الباحة

01

المنطقة الشرقية

17
مكة المكرمة

15
المدينة المنورة

06



64
المصانع اليت بدأت اإلنتاج

5,432
عمالة مرخصة

للمصانع اليت بدأت اإلنتاجللمصانع اليت بدأت اإلنتاج

مليار1.6

حجم االستثمارات

إحصاءات شهر نوفمرب 2021
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المصانع اليت بدأت اإلنتاج

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

المصانع اليت بدأت اإلنتاج حسب النشاط الصنايع

المصانع اليت بدأت اإلنتاج

توزيع المصانع اليت بدأت اإلنتاج حسب المناطق اإلدارية

صنع المــــــواد8
الغـــذائية

صنع المواد8
الكيميائيـة

صنع منتجات المعادن7
الالفلزية

صنع منتجات المطاط 5
واللـــــــدائــــــــن

صنع منتجات المعادن 10
المشكلة

حسب نوع االستثمارحسب حجم المنشأة

26.56%
متوسطة

70.31%
صغيرة

متناهية
الصغر

1.56%

كبيرة
1.56%79.69%

وطني

مشترك
9.38  %

أجنبي
10.94%

الرياض

36
القصيم

02
عسير

01
حائل

01

مكة المكرمة

14
المنطقة الشرقية

07
المدينة المنورة

02
جيزان

01



مقارنة بني شهري أكتوبر ونوفمرب 2021
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نسبة التغري يف الرتاخيص الجديدة

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

نوفمبرvs        2020          نوفمبر2021

مقارنة مع الشهر المماثل يف السنة الماضية

1,9021,701

العمالة المرخصة

735
مليون

1,571
مليون

حجم رأس المال

6860

الرتاخيص الجديدة
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1,9022,641

العمالة المرخصة

735
مليون

مليون
2,149
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77
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نسبة التغري يف المصانع اليت بدأت اإلنتاج

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

نوفمبر vs        2020         نوفمبر 2021

مقارنة مع الشهر المماثل يف السنة الماضية

5,4324,437

العمالة المرخصة

1,618
مليون

2,293
مليون

حجم رأس المال

64
90

عدد المصانع
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م
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تو
أك
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م
وف
ن

بر
تو
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5,432

8,138

العمالة المرخصة

1,618
مليون

مليون
8,482

حجم رأس المال

64

154

عدد المصانع

20
21

ر 
مب
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ن
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20
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مب

وف
20ن

21
ر 
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وف

ن

20
20

ر 
مب

وف
ن

20
21

ر 
مب

وف
ن

20
20

ر 
مب

وف
ن
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خالل العام الحايلالمؤرشات التعدينية
من يناير حىت نوفمرب 2021 إجمايل الرخص

إصدار 
نوفمبر2021

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

رخصة1,9131,913

سارية يف القطاع

رخصة540540

تـــــــــــــــــــــــم إصدارهـــــــــــــــــــــــــــــا

منها

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

 1,101
محاجـــر مـــــــــــــواد بنـــــــــــــاء

376رخصة 
محاجـــر مـــــــــــــواد بنـــــــــــــاء

رخصة 

140
استكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

رخصة  616
استكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

رخصة 

166
استغالل للتعدين والمناجم 

الصغرية السارية

رخصة استغالل 

 30
استطـــــــــــــــــــــــــــــــــالع

رخصة 

استطـــــــــــــــــــــــــــــــــالع

رخصة  24

34 رخصة تم إصدارها
خالل شهر نوفمرب

7 رخص استكشاف 

رخصة استطالع واحدة

26 رخصة محاجر مواد بناء



وقعت وزارة الصناعة والثروة المعـدنية مذكــرة تفــاهم مع
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجــد النبوي؛

لتعزيز هوية الصناعات الوطنية، وتحفيز المحتوى المحـلي
في مشاريع الحرمين الشريفين.

ذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 333 جولة ميدانية على نفَّ
عدد من المواقــع التعـدينية في مختلف مناطـق المملكـــة
خالل شهر أكتوبر الماضي، وأصدرت 69 عقوبة على المنشآت
المخالفة لنظام االستثمار التعديني الجديد. كما نفــذت 1,101
زيارة ميدانية على المنشآت الصنـاعية في المملكة؛ للتـــأّكد

من التزامها بمعايير الجودة واالشتراطات الالزمة.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء التسجيل في
مبـــادرة تدريب 1,400 سعـــودي وتوظيفهم كمسؤولين في
المحــاجر والكســارات، وذلك بتدشيـــن البــوابة اإللكتـرونية
للمبادرة برعاية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

أبرز أخبار الصناعة والتعدين
نوفمرب 2021

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحصـل على أربع شهـــادات
عالمية من المنظمة الدولية للمعــايير "  آيزو - ISO  “؛ نظير
تحقيقها لمعايير الجودة العالمية في مجاالت التقنية وأمن

المعلومات، وإدارة الجودة واستمرارية األعمال.
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وزارة الصناعة والرثوة المعدنية

تحصل عىل 4 شهادات عالمية 
مـــــــــن مــنظمــــــــــــــــة "اآليــــــــــــــزو"ا 

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية

 تعلـن عن بدء التسجيل يف مبـــــادرة 

تـــدريب وتــــوظيف 1,400 سعـودي

كمسؤولني يف المحاجر والكسارات 

"وزارة الصناعة والرثوة المعدنية "

ذ 333 جــــــــولة عــىل المـــــواقع 
�
 تنف

 التعدينية  و 1101 زيــــارة ميــدانية 

عىل مصانع المملكـة يف "أكتــوبر"ا 

المـايض 

وزارة الصنــــــــــــــــــــــــاعة والثـــــــــــــــــــــــــروة المعــــــــــــــــــــــدنيــــــــــــــة

ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 

لتعـــــــزيــــــز مذكـــــــــــــرة  تـــــوقعـــــــــان 

هــــــــــــوية الصنــاعـــــــــات الوطنيـــــة 

يف مشــاريع الحرمــني 

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين



كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

”مدن“ عــن احتضـــانها 593 مصنًعا للمـــواد الكيميــــائيـة

ومنتجـــاتها، تُوجد غــالبيتها في القطــاع الغـــربي بإجمالي

229 مصنًعا.

ا”مدن“ تحتضن أكرث

من 590 مصنًعا للمواد
الكيميــــائية ومنتجــــــاتها 

بنك االستيراد والتصدير يعتمد طلبات تمــويل

بقيمة 8.95 مليـــار ريال لمنتجــات وخدمـــات

سعودية تم تصديرها ألكثر من 50 دولـة حــول

العــــالم، استحــوذت المؤسســـات الصغيــرة

والمتـــوسطة منهــا على نسبـة 51%، واستفاد

منها عدد من القطاعات الحيوية.

أصدرت وزارة الصنــاعة والثـــروة المعــدنيـة 60

ترخيصًا صناعًيا جديًدا خالل شهر أكتوبر الماضي،

بحجـــم استثمـــارات يــــزيد عن 1.5 مليــار ريال، 

مسجلـــة زيـــــادة شهـــرية في حجم االستثمار

تقدر بـ 0.18% مقــارنة بشهـــر سبتمبر الماضي،

فيما بدأ 90 مصنًعا عمليات اإلنتاج.

"الصناعة والرثوة المعدنية"
تصدر 60 ترخيًصا صناعًيا يف أكتوبر
منهـــــــــا 83% استثمــــــارات وطــــــــــنية

أبرز أخبار الصناعة والتعدين
نوفمرب 2021
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كشــف بنك التصـدير واالستيــراد السعـودي عن تــــوقيعه

اتفاقيات بأكثر من 100 مليون دوالر مع المــؤسسة العربية

لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، وتهدف االتفاقيات إلى

توفير منتجات التمويل والتأمين للمصّدرين السعــــوديين

من أجل وصول المنتجات الوطنية  إلى األســواق الخليجية.

"التصدير واالسترياد"ا
يعتمـــــــــــد طلبــــــــــات تمـــــــــويل 
بــــــــ ـ 8.95 مليـــــــــــــار ريــــــــــــــــــال 

توقيع اتفاقيات لتمويل
المصّدرين السعوديني للوصول 
إىل األســــــــــــــواق الـــــــــخليجيــــــــــــــة  
بقيمـــــــــــــة 100 مليـــــــــــــــون دوالر 

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين



نوفمرب 2021
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وقعــت الشــركة الســعودية للصناعــات الدوائيــة والمســتلزمات 
واالســتيراد  التصديــر  وبنــك   – الدوائيــة  ســبيماكو   – الطبيــة 
السعودي اتفــــاقية مــــــرابحة رئيسية تنـــــص على أن يقـــــدم بنك 
لشــركة  ائتمانيــة  تســهيالت  الســعودي  واالســتيراد  التصديــر 
ــة  ــعودي؛ لتغطي ــال س ــغ 150,000,000 ري ــة بمبل ــبيماكو الدوائي س
لألســواق  التصديــر  بأنشــطة  الخــاص  المــال  رأس  احتياجــات 

الخارجية.

سبيماكو الدوائية
توقع اتفــاقية مــرابحة مــع بنك 
التصدير واالسترياد السعودي 
 بـ 150 مليـــــــــــــــون ريــــــــــــــــــــــــــــال

ــي  ــزة  ف ــع الجاه ــداد المصان ــع أع ــم رف ــي ت ــاع الصناع ــا للقط دعًم
ــاحات  ــز بمس ــع جاه ــن 1000 مصن ــر م ــى أكث ــة إل ــدن الصناعي الم
بيـــــن 700م2 و1500م2 أكثـــــــر مــن 95% منــــــــها مخصــص 
ــال،  ــادة األعمـ ــروعات ري ــطة ومش ــرة والمتوس ــات الصغي للصناع
فيمــا تــم خــالل العــام الجــاري 2021م استقطــــاب استثمــــارات 

نوعية ذات قيمة مضافة.

 ا"مدن" السعودية..ا
ارتفاع عدد المصانع الجاهزة 
ألكثـــــــر مـــــــــــــن 1000 مصنع 

برنـــــامج تطــــوير الصنــاعة الوطنيـــة والخدمات اللوجستية يطلق 
ــى  ــر عل ــو األكب ــادن وه ــع المعــ ــي لجميـ ــح جيولوج ــج مس برنام
مستـــوى المنطقـــة ويشمــــل مناطــق المملكــــة كــــافة، الفتـًـا إلى 
ــة،  ــي المملك ــافة  ف ــادن كــ ــح المعــ ــتهدف مســ ــج يس أن البرنام
ويســتهدف المســــح تقديــم المعلــــومات األساســية كافــة لجميــع 

المستثمرين في المناجم.

ا290 مبادرة أطلقها «ندلب»ا

لرفع حضــــــور مرشوعــــــات 
القطــــــــــــــــــــاع الخــــــــــــــــــــاص 

وّقعــت الهيئــة الســعودية للمدن الصناعيــة ومنــــاطق التقنية 
”مــدن“، اتفاقيــة تعاون مــع الهيئة الســعودية للملكيــة الفكرية 

لالنضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية.

 ا”مدن“ توقع مذكرة تعاون
 مع الملكية الفكرية لتمكني 

 حماية وتشجيع ثقافة االخرتاع
واالبتكــــار

إصدار 
نوفمبر2021

نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين



رئيس "المساحة الجيولوجية":ا
ا 3.8 مليار ريال حجم االستثمــــار

المتــــــوقع يف مبــــــادرات برنـــــامــــــج 
المســــــــــــــــــــــــــــح الجيــــــــــــــــــــــــــــولويج 

صّرح الرئيس التنفيـــذي لهيئــــة المســــاحة

الجيـــــولوجية المــهندس عبــدالله بن مفطر 

الشمراني أن حجـــم االستثمــار المتـــوقع في 

مبادرات البرنامج العام للمســـح الجيـــولوجي 

المتعلق بقطاع التعدين يبلغ نحو 3.8 مليــــار 

ريال. حيث تساهم هذه المبادرات في التسهيل 

على المستثمرين الراغبين في الحصول علـــى 

معلومات عن قطاع التعدين في المملكة.ا 

بنك التصدير واالسترياد السعودي
يوقع اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية 

بـ 118 مليــــــــون دوالر 

وقع بنك التصدير واالستيراد السعودي اتفاقيات

خطوط ائتمان مع بنك المال األردني والمصــرف 

األهلي العـــراقي بقيمــة 55 مليــون دوالر لدعم 

مستــــوردي السلــــع والخدمـــات والمنتجـات 

السعودية في السوقين األردني والعراقي، كـــما 

وقع على وثيقــــة تأمين تعـــــزيز االعتمـــادات 

المستندية مع "ساب" قيمتها 63.5 مليون دوالر.ا 

ا7 أهـــــــــــــــــــــــداف

 لمركــــــــــــز التنميــــــــــة الصنـــــــــــــاعية 
تدعم المشاريع الريادية والناشئة

يقدم مركــز التنمية الصنــاعية مساعدات ألصحــاب المشاريع
الريادية أو الناشئة بتطوير مشاريعهم أو أفكارهم وتحويلها إلى 
مؤسسات أعمال ناجحة في السوق تحقق لهم الدخل، ويهدف 
إلى تهيئة بيئة عمـل منــاسبة الحتضــان االفكــار والمشــاريع 
الصنــاعية والخــدمية النـاشئة والصغيرة، وعقد الشراكات مع 

الجهات ذات العالقة، باإلضافة إلى نشــر ثقـافة ريـادة األعمــال،ا 
ورفع نسبة توطين الوظائف ودعم النمو واالستدامة للمشاريع 
المحتضنة، ومساعدة وتأهيل ريادي األعمال مـن خالل تقــديم 

اإلرشاد والتدريب واالستشارات المتخصصة.ا 

"نماء للكيماويات"
توقع اتفاقية نهائية مع "الصندوق الصنايع"ا 

إلعــــــــــادة هيكــــــــــلة القـــــــروض القائمة بقيمة 

ا 451.6 مليون ريال

أعلنــت شـــركة نماء للكيمـاويات توقيعها االتفاقية النهائية
إلعادة هيكلة القروض القائمة مع صندوق التنمية الصناعية
السعودي، الذي يتضمن رصيـــد القروض القــائمة المعــــاد
جدولتها بقيمة 451.6 مليــون ريال بعد دفــع متحصالت بيع

أسهم "ينساب" بقيمة 139.7 مليون ريال.

أبرز أخبار الصناعة والتعدين
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نشـــرة شـــهرية تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية 
والتعدينية لتســـليط الضوء على أبرز المؤشـــرات لحركة النشاط 

الصناعي والتعديني في المملكة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
النشرة الشهرية للصناعة والتعدين




