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الـرؤيــة
المساهمة في أن تكون المملكة العربية السعودية دولة صناعية 

متقدمة عبر تقديم حلول مالية واستشارية.
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من الرسالة السعودي  االقتصاد  تنويع  و  دعم   •
القطاعات  تشكيل  في  المساعدة  خالل 
الصناعية، و تطوير المؤسسات التنافسية 

و دعم المبادرات االستراتيجية.

• المبادرة في التنمية.
• الشراكة في النمو.

• المسؤولية في االستثمار.
• الخبرة في االستشارات.

• النجاح في الصناعة.

القيم
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ي�رسين تقدمي التقرير ال�سنوي ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي للعام املايل 1437/1436هـ )2015م(، 
والذي يعك�س بجالء ثقة امل�ســتثمرين املحليني واالأجانب بقوة االقت�ســاد ال�ســعودي، والدور الكبري ل�سندوق 

التنمية ال�سناعية ال�سعودي يف تعزيز القطاع ال�سناعي.

وقد حقق االقت�ســاد ال�ســعودي هذا العــام نتائج اإيجابية، وذلــك بالرغم من التحديات االقت�ســادية الكبرية 
املتمثلة يف تباطوؤ منو االقت�ســاد العاملي، وتراجع اأ�ســعار النفط الأدنى م�ســتوى له منذ 12 عامًا. وقد جاءت 
هذه النتائج االإيجابية نتيجة ملوا�ســلة الدولة العمل على االإ�ســالحات االقت�سادية الرامية اإلى تعزيز كفاءة 

االقت�ساد الوطني وتعزيز قدراته التناف�سية.

وفيما يتعلق باأداء القطاع ال�ســناعي، فقد وا�ســل هذا القطاع يف ال�ســنوات االأخرية حتقيق معدالت منو تفوق يف املتو�سط معدالت منو الناجت 
املحلــي االإجمايل. حيث بلغ معدل منو الناجت املحلي للقطاع ال�ســناعي خالل عــام 2015م 5.78% مقارنة مبعدل منو قدره 3.35% للناجت 
املحلــي االإجمــايل، وذلك كنتيجــة طبيعية للدعم الكبري الذي اأولتــه قيادة اململكة للقطاع ال�ســناعي جلعله ركيزة اأ�سا�ســية لتحقيق التنويع 
االقت�ســادي املن�ســود. ويف ذات ال�سياق، فقد وا�سل �ســندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي هذا العام حتقيق نتائج غري م�سبوقة من حيث قيمة 
وعدد القرو�س املعتمدة، حيث ارتفع عدد القرو�س املعتمدة خالل العام اإلى 155 قر�سًا وبقيمة ت�سل اإلى 11.4 مليار ريال، وذلك للم�ساهمة 

يف اإن�ساء 135 م�رسوعًا جديداً وتو�سعة 20 م�رسوعًا �سناعيًا قائمًا، وقد بلغ اإجمايل ا�ستثمارات هذه امل�ساريع 40 مليار ريال.

وتاأكيداً الهتمام الدولة يف تو�سيع القاعدة ال�سناعية وتعزيز التنمية االقت�سادية املتوازنة بني مناطق اململكة، وخ�سو�سًا املناطق واملدن 
الواعــدة، فقــد نتــج عن تطبيق ال�سوابط اخلا�سة بتفعيل قرار جمل�ــس الوزراء القا�سي بزيادة ن�سبة التمويــل للم�ساريع ال�سناعية املقامة يف 
املناطــق واملــدن االأقــل منواً مبا ال يزيــد على 75% من تكلفة امل�رسوع بداًل مــن 50%، ارتفاع ن�سيب املناطق الواعــدة اإلى 54% من اإجمايل 
عدد القرو�س و 43% من اإجمايل قيمة القرو�س التي مت اعتمادها خالل العام املايل 2015م. علمًا باأن هذه الن�سبة مل تكن تتعدى 14% من 

اإجمايل عدد القرو�س و 15% من قيمتها قبل تطبيق قرار جمل�س الوزراء املوقر.

ويجــدر التنويــه اإلى اأهميــة تنويع الهيكل التقني للقطاع ال�سناعي يف اململكة وزيادة قدراتــه التناف�سية، حيث اأنه بالرغم من ارتفاع القيمة 
امل�سافة ال�سناعية للفرد اإال اأن �سادرات اململكة ال�سناعيةالزال لديها فر�سةاأكربللنمو، مما ي�ستدعي تكثيف اجلهود امل�سرتكة بني القطاعني 
احلكومــي واخلا�ــس لزيادة اال�ستثمــارات يف ال�سناعات متو�سطة وعالية التقنية وتعزيز تناف�سية ال�ســادرات ال�سناعية، ال �سيما اأن احلوافز 
والت�سهيالت التي تقدمها حكومة اململكة تعد االأف�سل يف املنطقة من حيث قدرتها على توفري بيئة جاذبة ال�ستقطاب اال�ستثمارات ال�سناعية 

املحلية واالأجنبية، وبناء قاعدة �سناعية وطنية، وا�ستقطاب م�ساريع �سناعية عاملية وحملية رائدة يف عدد من املجاالت.

وختامــًا، ال ي�سعنــي اإال اأن اأتقدم بال�سكر والتقدير ملقام خادم احلرمــني ال�رسيفني، و�سمو ويل عهده االأمني، و�سمو ويل ويل العهد على دعمهم 
امل�ستمــر للتنميــة ال�سناعيــة ول�سندوق التنميــة ال�سناعية ال�سعــودي. وال�سكر مو�ســول لزمالئي اأع�ســاء جمل�ــس االإدارة والإدارة ال�سندوق 
ومن�سوبيــه علــى ما يبذلونه من جهود ملمو�سة اأثمــرت يف حتقيق هذه النتائج املتميزة، ونحن على ثقة باأن ما حتقق حتى االآن من اإجنازات 

�سيقودنا باإذن اهلل تعالى اإلى م�ستقبل �سناعي زاهر وم�رسق.

واهلل ويل التوفيق،،،

وزير التجارة وال�صناعة 
رئي�س جمل�س اإدارة

�صندوق التنمية ال�صناعية 
ال�صعودي

توفيق بن فوزان الربيعة 

تقديم معالي وزير التجارة والصناعة 
رئيس مجلس إدارة الصندوق:



تمهيد:
اتجاهات ومؤشرات 
االقتصاد المحلي
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حق��ق القت�ص��اد ال�صع��ودي يف ع��ام 2015م نتائ��ج جي��دة، وذلك 
بالرغ��م من التحديات القت�صادية واجليو�صيا�صية التي �صهدها هذا 
العام، حيث تراجع متو�صط اأ�صعار النفط يف هذا العام مبا يزيد على 
45% ع��ن معدلها يف ع��ام 2014م نتيج��ة لتباطوؤ من��و القت�صاد 
العامل��ي عن م�صتويات��ه ال�صابقة. لكن خربة اململكة يف التعامل مع 
ال��دورات القت�صادية لأ�ص��واق النفط وموا�صلتها اإج��راء العديد من 
الإ�صالح��ات القت�صادية والهيكلية كانت له��ا انعكا�صات اإيجابية 
يف تخفي��ف اأثر ه��ذه التحديات عل��ى القت�صاد ال�صع��ودي. وح�صب 
البيان امل�صاحب لإعالن امليزانية العامة للدولة ال�صادر عن وزارة 
املالية، فمن املتوقع اأن يبلغ الناجت املحلي الإجمايل لعام 2015م 
وفق��ًا لتقدي��رات الهيئ��ة العام��ة لالإح�ص��اء )2.450( ملي��ار ريال 
بالأ�صع��ار اجلاري��ة بانخفا���س ن�صبت��ه )13.35%( مقارنة بالعام 
املايل ال�صابق 2014م، واأن ي�صل حجم الدين العام يف نهاية العام 
املايل 2015م الى حوايل 142 مليار ريال ، ليمثل ما ن�صبته %5.4 
م��ن الناجت املحل��ي الإجمايل املتوقع لع��ام 2015م. اأما بالأ�صعار 
الثابتة ، فيتوقع اأن ي�صجل الناجت املحلي الإجمايل للمملكة يف عام 

2015م  منواً قدره )%3.35(. 

وقد متكن القطاع اخلا�س يف عام 2015م من موا�صلة اأدائه اجليد 
بتحقيق��ه ملعدلت منو اإيجابية ، حيث يتوقع منوه بن�صبة )%5.83( 
بالأ�صعار اجلارية و )3.34%( بالأ�صعار الثابتة. وقد وا�صلت جميع 
الأن�صط��ة القت�صادي��ة املكون��ة للناجت املحلي غ��ري النفطي حتقيق 
نتائ��ج اإيجابي��ة ، حي��ث يق��در اأن ي�ش��ل النم��و احلقيق��ي يف ن�شاط 
الت�ص��الت والنق��ل والتخزي��ن اإل��ى )6.1%( ، ويف قط��اع الت�صييد 
والبن��اء اإلى )5.6%( ، ويف ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم 
والفن��ادق اإل��ى )3.86%( ، ويف قط��اع ال�صناع��ات التحويلي��ة غري 
امل��ال والتاأم��ن  ن�ش��اط خدم��ات  ، ويف  اإل��ى )%3.23(  النفطي��ة 

والعقارات وخدمات الأعمال اإلى ما يقارب )%2.55(.  

كم��ا �صه��د ع��ام 2015م تراجع��ًا يف م�صتوي��ات الت�صخ��م ، حي��ث 
ت�ص��ري تقديرات الهيئة العامة لالإح�صاء اإل��ى ارتفاع الرقم القيا�صي 
لتكالي��ف املعي�ص��ة خ��الل ع��ام 2015م بن�صب��ة )2.2%( مقارن��ة 
بارتفاع ن�صبته )2.7%( يف عام 2014م، وذلك طبقًا ل�صنة الأ�صا�س 
2007م. اأم��ا معامل انكما���س الناجت املحلي الإجمايل للقطاع غري 
النفط��ي ، ال��ذي يعد اأه��م املوؤ���رشات القت�صادية لقيا���س الت�صخم 
على م�صتوى القت�ص��اد ككل، فمن املتوقع اأن ي�صهد ارتفاعًا بن�صبة 
)2.02%( يف عام 2015م مقارنة مبا كان عليه يف العام املا�صي.

وح�ص��ب التقديرات الأولية ملوؤ�ص�صة النق��د العربي ال�صعودي ، يتوقع 
اأن يحق��ق احل�شاب اجلاري ملي��زان املدفوعات عجزاً مقداره )155( 
ملي��ار ري��ال يف الع��ام 2015م مقارنة بفائ�س مق��داره )288.4( 

ملي��ار ريال للعام املا�ص��ي 2014م. ويف املقابل، يتوقع اأن يحقق 
املي��زان التجاري يف عام 2015م فائ�صًا مق��داره )235.3( مليار 
ري��ال وذل��ك بانخفا�س ن�صبته )65.9%( عن الع��ام املا�صي، وذلك 
نتيجة انخفا�س اإجمايل قيمة ال�صادرات ال�صلعية بن�صبة )%40.2(، 
حي��ث يق��در اأن تبلغ قيمة ال�ص��ادرات ال�صلعية خ��الل عام 2015م 
نح��و )767.2( ملي��ار ري��ال. كما يتوق��ع اأن تبلغ قيم��ة ال�صادرات 
ال�صلعية غري النفطية حوايل )176.3( مليار ريال بانخفا�س ن�صبته 
)18.8%( عن العام املا�صي، ومتثل ال�صادرات ال�صلعية غري النفطية 
م��ا ن�صبته )22.9%( م��ن اإجمايل ال�صادرات ال�صلعي��ة. اأما الواردات 
ال�صلعية ، فت�صري التوقعات الى اأنها �صتبلغ )531.9( مليار ريال يف 

عام 2015م بانخفا�س ن�صبته )10.5%( عن العام ال�صابق.

وعل��ى �صعي��د التط��ورات املالي��ة والنقدي��ة، ويف �صوء م��ا ي�صهده 
القت�ص��اد املحلي والعاملي من تطورات، فق��د ا�صتمرت ال�صيا�صتان 
املالي��ة والنقدي��ة اتخاذ الإج��راءات الالزمة ل�صم��ان توفر م�صتوى 
مالئ��م من ال�صيولة يلب��ي احتياجات القت�ص��اد الوطني. وقد �صجل 
عر���س النقود بتعريفه الوا�صع خالل الأ�صهر الع�رشة الأولى من عام 
2015م من��واً ُق��درت ن�صبته بح��وايل )2.5%( مقارنة بنم��و ن�صبته 

)10.4%( لنف�س الفرتة من العام املايل املا�صي 2014م.

وفيم��ا يخ�س القط��اع امل�رشيف، فقد وا�صل��ت امل�صارف التجارية 
تعزي��ز مالءتها املالي��ة، اإذ ارتفع راأ�س ماله��ا واحتياطياتها خالل 
الأ�صه��ر الع���رشة الأول��ى م��ن ع��ام 2015م بن�صب��ة )9.6%( لت�صل 
اإل��ى ح��وايل )271.9( مليار ري��ال. وازداد اإجم��ايل مطلوباتها من 
القطاع��ني العام واخلا�س خالل الفرتة نف�صها بن�صبة )7.9%( ، كما 
ارتف��ع حجم الودائ��ع امل�رشفية بن�صبة )1.7%(. اأم��ا على امل�صتوى 
ال�صن��وي فحقق��ت منواً بل��غ )3.3%( مقارن��ة بالع��ام املا�صي. كما 
ا�شتم��رت امل�ش��ارف التجاري��ة يف اأداء دوره��ا احلي��وي يف دع��م 
القطاع اخلا�س وتو�صيع دائرة اأن�صطتها، حيث بلغ اإجمايل الئتمان 
املمن��وح م��ن قبل امل�ص��ارف التجاري��ة لالأن�صط��ة القت�صادية يف 
القطاع اخلا�س خ��الل الأ�صهر الت�صعة الأولى للعام 2015م حوايل 
)1330( مليار ريال. وبالنظر اإلى التفا�صيل يف القطاعات الفرعية، 
جن��د اأن حجم التمويل املمنوح ق��د منا لبع�س الأن�صطة القت�صادية 

الوضع االقتصادي للمملكة خالل 
عام 2015م

م 2015
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مث��ل قطاع اخلدمات بن�صبة )18%(، وقط��اع البناء والت�صييد بن�صبة 
)17%(، وقط��اع املاء والكهرباء والغ��از واخلدمات ال�صحية بن�صبة 
)8.1%(، وقط��اع ال�صناعة والإنت��اج بن�صبة )8%( ، وقطاع التجارة 
بن�صب��ة )6%(، وقطاع الزراع��ة و�صيد الأ�صماك بن�صب��ة )1%(، بينما 
�صهد حجم التمويل لبع�س القطاعات بع�س الرتاجع كقطاع التعدين 
واملناج��م ال��ذي تراجع بن�صب��ة )8%(، وقط��اع النق��ل والت�صالت 

بن�صبة )4.5%(، وقطاع التمويل بن�صبة )%2(.

يف ذات الجت��اه ، حقق �صن��دوق التنمية ال�صناعي��ة ال�صعودي اأداًء 
ممي��زاً هذا العام ليوؤك��د بذلك على دوره احلي��وي يف دعم ال�شناعة 
املحلية يف كافة اأن�صطتها، حيث قفزت اعتماداته اإلى )11.4( مليار 
ري��ال لع��دد )155( قر�ص��ًا، بن�صبة زي��ادة قدره��ا )6.9%( يف عدد 
القرو�س املعتمدة، و )94%( يف قيمتها. وا�صتمر ال�صندوق يف دوره 
التنم��وي لتعزيز ال�صتثمار ال�صناع��ي يف املناطق واملدن الواعدة، 
حي��ث �صكلت قيمة القرو�س له��ا  43% من اإجمايل قيمة القرو�س و 

54% من اإجمايل عدد القرو�س للعام املايل 2015م.

م��ن ناحية اأخ��رى، �صج��ل املوؤ�رش الع��ام لل�صوق املالي��ة ال�صعودية 
بنهاي��ة ع��ام 2015م انخفا�ص��ًا بن�صب��ة )17%( لي�صج��ل )6912( 
نقط��ة مقارن��ة م��ع )8333( نقطة يف نهاية ع��ام 2014م. وقامت 
هيئ��ة ال�صوق املالي��ة بالعمل على تو�صيع قاع��دة ال�صوق عرب زيادة 
فر�س التمويل والنمو لل�رشكات وزيادة القنوات ال�صتثمارية، حيث 
مت ط��رح جزء من اأ�صهم ثالث ���رشكات لالكتتاب العام مببلغ )3.8( 
ملي��ار ري��ال، و�صك��وك ل�رشك��ة واحدة مببل��غ )3.9( ملي��ار ريال ، 
وح�صلت 12 �رشكة على حقوق اأولية مببلغ )2.3( مليار ريال. كما 
عملت هيئ��ة ال�صوق املالية على طرح وح��دات �صناديق ال�صتثمار، 
حي��ث مت الرتخي���س لع��دد 26 �صندوق��ًا ا�صتثماريًا جدي��داً لي�صبح 
اإجم��ايل ع��دد ال�صنادي��ق املرخ�ص��ة 265 �صندوقًا. ونف��ذت هيئة 
ال�ص��وق املالي��ة خالل الع��ام 2015م العديد من اخلط��وات الهادفة 
لتنظي��م اإ�ص��دار الأوراق املالي��ة وتطوي��ر اأ�صواقه��ا ورف��ع م�صتوى 
ال�صفافي��ة والإف�ص��اح يف معامالته��ا، حي��ث اعتمد جمل���س الهيئة 
القواعد املنظم��ة ل�صتثمار املوؤ�ص�صات املالية الأجنبية املوؤهلة يف 
الأ�صهم املدرجة، ثم �صمح بفتح املجال للموؤ�ص�صات املالية الأجنبية 

املوؤهلة ل�رشاء وبيع الأ�صهم املدرجة يف ال�صوق املالية ال�صعودية.

ويف جم��ال ال�صالح��ات الهيكلي��ة والتنظيمي��ة والتي ته��دف اإلى 
تعزي��ز هيكل القت�ص��اد الوطني ، فقد اأ�صدر املق��ام ال�صامي العديد 
م��ن الق��رارات والأوام��ر منه��ا اإلغ��اء 12 م��ن اللج��ان والهيئ��ات 
واملجال���س العلي��ا واإن�صاء جمل�ص��ي: ال�ص��وؤون ال�صيا�صي��ة والأمنية، 
وال�ص��وؤون القت�صادية والتنمية بهدف رفع كف��اءة الأداء وم�صتوى 
التن�صي��ق، وت�رشي��ع اآلية اتخاذ الق��رارات ومتابع��ة تنفيذها، ور�صم 
الجتاه��ات امل�صتقبلية. كما وافق جمل�س الوزراء على اإعادة ترتيب 
الأجه��زة التي ت�رشف عليه��ا وزارة املالية اأو ترتب��ط بها تنظيميًا، 
وم��ن �صمنه��ا �صن��دوق التنمي��ة ال�صناعي��ة ال�صع��ودي، حيث وجه 
جمل���س ال��وزراء ب��اأن يك��ون ارتب��اط �شن��دوق التنمي��ة ال�شناعية 
ال�صع��ودي بوزارة التج��ارة وال�صناعة، ويراأ�س جمل���س اإدارته وزير 

التجارة وال�صناعة. كما �صدر خالل عام 2015م املوافقة على عدد 
م��ن الأنظمة منها: نظ��ام ال�صياحة، نظام مبا���رشة الأموال العامة، 
نظ��ام ر�صوم الأرا�صي البي�صاء، نظ��ام ال�رشكات. كما متت املوافقة 
على ع��دد من التنظيم��ات منها: تنظي��م جمعية حماي��ة امل�صتهلك، 
تنظيم الهيئة ال�صعودية للمحامني، تنظيم املركز ال�صعودي لعتماد 
املن�ص��اآت ال�صحية، تنظيم هيئة تولي��د الوظائف ومكافحة البطالة، 
تنظي��م الهيئة العامة لالإح�صاء، الربنامج الوطني لإدارة امل�صاريع، 
الهيئ��ة العام��ة للمن�ص��اآت ال�صغ��رية واملتو�صط��ة، تنظي��م �صندوق 
ال�صهداء وامل�صابني والأ�رشى واملفقودين، املركز ال�صعودي لقيا�س 
الأجهزة العامة، مرك��ز الإجناز والتدخل ال�رشيع. كما متت املوافقة 
م��ن حيث املبداأ على اإن�صاء املرك��ز الوطني للدرا�صات ال�صرتاتيجية 

التنموية.

وق��د حظي القت�صاد ال�صعودي يف ه��ذا العام بتقدير واإ�صادة العديد 
م��ن اجله��ات القت�صادي��ة. حي��ث اأ�صاد تقري��ر م�ص��اورات �صندوق 
النق��د الدويل مع اململكة ع��ام 2015م مبكانة القت�صاد ال�صعودي، 
واأن��ه من اأف�صل القت�صادات منواً يف جمموع��ة الع�رشين. كما اأثنى 
امل�صوؤول��ون يف �صن��دوق النقد ال��دويل على ق��وة القطاع امل�رشيف 
ال�صع��ودي، واأي��دوا اجله��ود املتوا�صل��ة لتعزي��ز التنظي��م والرقاب��ة 
يف القط��اع املايل. وق��د اأعلنت وكال��ة �صتاندرد اآند ب��ورز العاملية 
للت�صنيف الئتماين على اأنها اأبقت على الت�صنيف ال�صيادي للمملكة 
عن��د )-AA( على املدى الطويل. كما اأبقت وكالة فيت�س للت�صنيف 
الئتم��اين على ت�صنيفها ال�صيادي للمملك��ة عند )AA( على املدى 

الطويل.

وختام��ًا، فاإن اأداء القت�صاد ال�صعودي يف عام 2015م يعترب جيداً 
يف ظ��ل انخفا�س اأ�صع��ار النفط و ما ي�صه��ده القت�صاد العاملي من 
تباط��وؤ يف النم��و ، وهو يدل على ق��وة ومتانة القت�ص��اد ال�صعودي 
وجناح الإ�صالحات القت�صادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لدفع 
عجل��ة النمو القت�صادي و تنويع م�ص��ادر الدخل. لذا، فمن املتوقع 
اأن تع��زز هذه الإ�صالحات منو القت�صاد ال�صعودي وخا�صة القطاع 
غري النفط��ي نتيجة لال�صتمرار يف الرتكيز عل��ى امل�صاريع التنموية 

وتر�صيد الإنفاق وتنويع م�صادر الدخل غري النفطية.
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انعك���س تباط��وؤ االقت�شاد العامل��ي واالنخفا�س احل��اد يف اأ�شعار 
النف��ط  يف الع��ام 2015م �صلب��ًا عل��ى الطل��ب عل��ى املنتج��ات  
ال�صناعي��ة ،حي��ث  انخف�ص��ت قيم��ة �ص��ادرات اململك��ة ال�صلعي��ة 
غي���ر النفطي��ة والت���ي تتكون معظمها م��ن ال�ص��ادرات ال�صناعية 
بن�صب��ة 18.8% ، مما �شاهم يف تباط��وؤ النمو يف قطاع ال�شناعات 
التحويلي��ة  املحلية من 9.54% يف ع��ام 2014م الى 5.78% يف 
ع��ام 2015م )ح�صب الأ�صعار الثابتة لع��ام 2010م( ، وذلك وفقًا 

لبيانات الهيئة العامة لالإح�صاء.

وفيم��ا يل��ي نلقي نظ��رة اأكث���ر تف�صي��اًل لبع���س موؤ���رشات الأداء 
للقط��اع ال�صناعي املحل��ي. و نظراً لعدم توف��ر البيانات املطلوبة 
لع��ام 2015م ، فق��د قمن��ا بتحلي��ل البيانات املتوف��رة يف قاعدة 
املعلومات ال�صناعية بال�صندوق لبيانات عام 2014م . وتو�صح 
الأ�ص��كال )1 ، 2 ، 3( مالم��ح الأداء ح�ص��ب القطاع��ات ال�صناعي��ة 

للعام 2014م.

بالنظر ملوؤ�رشات الإنتاجية ال�صناعية ، يو�صح ال�صكل )1( متو�صط 
القيمة امل�صافة لكل عامل يف القطاعات ال�صناعية للعام 2014م 
، حي��ث يالح��ظ اأن قطاع املنتج��ات الكيميائية ياأت��ي يف املرتبة 
الأول��ى من حي��ث متو�صط القيمة امل�صافة ل��كل عامل بقيمة 273 
األ��ف ري��ال ، يليه قط��اع املنتج��ات املعدنية بقيم��ة 234.4 األف 

الشكل )1(
القيمة المضافة 
لكل عامل بآالف 

الرياالت 

امل�صدر: قاعدة البيانات ال�صناعية بال�صندوق لبيانات عام 2014م

الصناعي  القطاع  أداء  مؤشرات 
للمملكة خالل عام 2015م :

ريال ، فقطاع مواد البناء بقيمة 153.1 األف ريال، وقطاع الورق 
والطباع��ة بقيم��ة 109.3 األف ري��ال، واخل�ص��ب ومنتجاته بقيمة 
76.9 األ��ف ريال، واملواد الغذائية بقيمة 72.1 األف ريال، وقطاع 
الن�صي��ج واملنتجات اجللدية بقيمة 40.1 األف ريال، واأخي�راً قطاع 
املنتجات الأخرى كاأقل متو�صط للقيمة امل�صافة لكل عامل بقيمة 

20.5 األف ريال.
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وم��ن املوؤ���رات الت���ي اكت�صب��ت اأهمي��ة متزاي��دة وخ�صو�ص��ًا يف 
ال�صن��وات القليل��ة املا�صي��ة موؤ���ر مع��دل ال�ص��ادرات ال�صناعية، 
حي��ث تويل خطط التنمية للمملكة اأهمي��ة كب�رى لتعزيز ال�صادرات 
غي���ر النفطية وخ�صو�صًا ال�ص��ادرات ال�صناعية كهدف ا�صرتاتيجي 
لالقت�ص��اد الوطن��ي لتخفيف االعتم��اد على ال�ص��ادرات النفطية ، 
ويظه��ر ال�صكل )2( ن�صبة ال�ص��ادرات ال�صناعية الإجمايل املبيعات. 
ويالح��ظ م��ن مع��دالت ع��ام 2014م ت�ص��در قط��اع املنتج��ات 

امل�صدر: قاعدة البيانات ال�صناعية بال�صندوق لبيانات عام 2014م

امل�صدر: قاعدة البيانات ال�صناعية بال�صندوق لبيانات عام 2014م

وفيم��ا يخ���ص موؤ�رش ن�سب��ة العمالة الوطنية لإجم��ايل العمالة يف 
ال�سناع��ة فيعتب�ر اأي�سًا من املوؤ���رشات ذات الأهمية املتزايدة على 
�سعي��د القت�س��اد ال�سع��ودي ، ويظه��ر ال�س��كل )3( الن�سب��ة املئوية 
للعمال��ة ال�سعودي��ة من اإجم��ايل العمالة يف القطاع��ات ال�سناعية 
للعام 2014م، حيث يالحظ اأن قطاع املنتجات الكيميائية يت�سدر 
القطاعات ال�سناعي��ة الأخرى بن�سبة عمالة �سعودية تبلغ 33.5 % 
يلي��ه قطاع مواد البناء بن�سب��ة عمالة �سعودية قدرها 31.4 % ، ثم 
قط��اع اخل�سب ومنتجاته بن�سبة 25%  واملنتجات املعدنية  بن�سبة 
22.1% ، ث��م قط��اع املنتج��ات الأخ��رى  بن�سب��ة 21.9%، وقطاع 

الشكل )2(
نسبة الصادرات

الصناعية إلجمالي
المبيعات

الكيميائي��ة لكافة القطاعات حيث تبل��غ ن�صبة ال�صادرات لإجمايل 
املبيع��ات يف هذا القط��اع حوايل 56.2% ، يليه يف املرتبة الثانية 
قط��اع الن�صيج واملنتجات اجللدية  بن�صبة 52% ، فقطاع املنتجات 
الأخ��رى )40%( ، ومنتج��ات ال��ورق والطباع��ة )27.2%( و املواد 
الغذائي��ة )21.6%(  واملنتج��ات املعدني��ة )13.7%( و مواد البناء 
)12.7%( . بينم��ا بلغ��ت ن�صب��ة مبيع��ات الت�صدي��ر لقط��اع اخل�صب 

ومنتجاته من اإجمايل املبيعات اأقّل ن�صبة )%7.3(. 

ال��ورق والطباع��ة بن�صب��ة 19.7%، والن�صي��ج واملنتج��ات اجللدي��ة 
بن�صب��ة 19%، واأخي���راً ياأت��ي قطاع امل��واد الغذائي��ة بن�صبة عمالة 
�صعودية تبلغ 18.3% . ويت�شح مما ذكر اأن ن�شب العمالة ال�شعودية 
يف القطاع��ات ال�صناعية املختلفة ل ت��زال دون الطموحات، حيث 
م��ا زال��ت العمالة الأجنبي��ة ت�صكل اجل��زء الأكب�ر من هي��كل القوى 
العامل��ة يف القطاع ال�صناعي، الأمر الذي يوؤك��د على اأهمية تعزيز 
فر�س العمل للقوى العاملة الوطنية يف القطاع ال�صناعي من خالل 
تطوير هيكل ال�صناع��ة املحلية جلعلها قادرة على خلق املزيد من 

فر�س العمل املجزية للمواطنني.

OGƒŸG
á«FGò¨dG

è«°ùædG
äÉéàæŸGh
ájó∏÷G

Ö°ûÿG
¬JÉéàæeh

¥QƒdG
áYÉÑ£dGh

 äÉéàæŸG
á«FÉ«ª«µdG

OGƒe
AÉæÑdG

äÉéàæŸG
á«fó©ŸG

äÉéàæŸG
iôNC’G

‹ÉªLEG
áYÉæ°üdG

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

٪٢١٫٦

٪٥٢٫٠

٪٧٫٣

٪٢٧٫٢

٪٥٦٫٢

٪١٢٫٧ ٪١٣٫٧

٪٤٠٫٠
٪٣٣٫٤

OGƒŸG
á«FGò¨dG

è«°ùædG
äÉéàæŸGh
ájó∏÷G

Ö°ûÿG
¬JÉéàæeh

¥QƒdG
áYÉÑ£dGh

 äÉéàæŸG
á«FÉ«ª«µdG

OGƒe
AÉæÑdG

äÉéàæŸG
á«fó©ŸG

äÉéàæŸG
iôNC’G

‹ÉªLEG
áYÉæ°üdG

%0
%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

٪٢١٫٩٪٢٠٫٩
٪١٨٫٣ ٪١٩

٪٢٥
٪١٩٫٧

٪٣٣٫٥ ٪٣١٫٤

٪٢٢٫١ الشكل )3(
نسبة العمالة

السعودية
إلجمالي العمالة



استعـــــــراض
أداء الصندوق

16



17



18

تزامن تقري��ر ال�صندوق للعام امل��ايل 1437/1436ه� )2015م( 
م��ع املوافق��ة ال�شامي��ة عل��ى ارتب��اط ال�شن��دوق ب��وزارة التجارة 
وال�صناعة، حيث �صدر قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 270 وتاريخ 
1436/6/3ه���، والقا�ش��ي ب��اأن يك��ون ارتباط �شن��دوق التنمية 
ال�صناعي��ة ال�صع��ودي بوزارة التج��ارة وال�صناع��ة، ويراأ�س جمل�س 
اإدارت��ه وزير التجارة وال�صناعة، وكذل��ك �صدر قرار جمل�س الوزراء 
املوقر رقم 9 وتاريخ 1437/1/13ه� والقا�شي باأن يُنقل ن�شاط 
متوي��ل املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة من البنك ال�صعودي للت�صليف 
والدخ��ار اإل��ى �صن��دوق التنمي��ة ال�صناعي��ة ال�صع��ودي ويك��ون 
ال�صن��دوق خمت�صًا بربامج متوي��ل املن�صاآت ال�صغ��رية واملتو�صطة 
اأو �صم��ان متويله��ا، ويك��ون �صم��ان متوي��ل املن�ص��اآت ال�صغ��رية 
واملتو�صطة من اخت�صا�س برنامج كفالة متويل املن�صاآت ال�صغرية 

واملتو�صطة، الذي تديره اإدارة ال�صندوق.

وقد كان اأداء ال�صندوق خالل عام التقرير متميزاً بكل املقايي�س، اإذ 
حقق��ت مبالغ القرو�س املعتم��دة واملن�رشفة وامل�صددة خالل عام 
1437/1436ه� )2015م( اأعلى اأرق��ام لها منذ اإن�صاء ال�صندوق. 
فق��د بلغ عدد القرو�س التي اعتمدها ال�صندوق خالل العام )155( 
قر�ص��ًا بلغت قيمتها )11.438( مليون ري��ال، وهي اأعلى قيمة مت 
اعتماده��ا يف ع��ام واحد من��ذ اإن�ص��اء ال�صندوق، وبزي��ادة ن�صبتها 
6.9% يف ع��دد القرو���س و 94% يف قيمة القرو���س التي اعتمدها 

ال�صندوق خالل العام املايل ال�صابق 1436/1435ه�.

وق��د ُقدمت هذه القرو���س املعتمدة خالل عام التقري��ر للم�صاهمة 
يف اإقامة )135( م�رشوع��ًا �صناعيًا جديداً وتو�صعة )20( م�رشوعًا 
�صناعيًا قائمًا بلغ اإجم��ايل ا�صتثماراتها )40( مليار ريال. وبلغت 
قيم��ة املبالغ التي مت �رشفها خالل الع��ام )7.168( مليون ريال، 
اأي بزي��ادة 26% ع��ن املبال��غ التي مت �رشفها خ��الل العام املايل 
ال�صاب��ق. وتعترب هذه املبال��غ امل�رشوفة خالل ع��ام التقرير اأعلى 
قيم��ة مت �رشفها خالل عام واحد من��ذ اإن�صاء ال�صندوق. وباملقابل 
تعت��رب مبالغ القرو�س التي مت ت�صديدها من قبل املقرت�صني خالل 
ع��ام 1437/1436ه� والبالغة )4.653( مليون ريال، اأعلى قيمة 
مت ت�صديدها خالل عام واحد منذ اإن�صاء ال�صندوق. وبذلك يت�صح اأن 
الأرقام التي حققها ال�صندوق خالل العام من حيث قيمة القرو�س 
املعتم��دة، وقيم��ة القرو�س املن�رشف��ة، وقيمة القرو���س امل�صددة 

اأرقامًا قيا�صية.

وتوؤك��د اعتم��ادات ال�صندوق خالل العام امل��ايل 1437/1436ه� 
)2015م(، تنام��ي ح�ص��ة امل�صاري��ع ال�صناعي��ة اجلدي��دة ب�صورة 
اأك��رب مقارنة مب�صاري��ع التو�صعة للم�صانع القائم��ة، حيث بلغ عدد 

النشاط اإلقراضي للعام المالي 
1437/1436هـ )2015م(:

الشكل رقم)4(: قيمة القروض التراكمية المعتمدة من الصندوق  والمبالغ المنصرفة  والمعاد تسديدها
)بماليين الرياالت( 
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التي مت �رشفها من هذه العتمادات )88.444( مليون ريال، �ُصدد 
منها )54.999( مليون ريال، مما يوؤكد جناح امل�شاريع امل�شتفيدة 
م��ن قرو�س ال�صن��دوق ومن الدع��م ال�صت�صاري ال��ذي يقدمه لهذه 

امل�صاريع يف املجالت الفنية والإدارية واملالية والت�صويقية.

أواًل: التوزيع القطاعي للقروض :

با�صتعرا���س القطاعات ال�صناعية الرئي�صي��ة ح�صب قيمة القرو�س 
املعتمدة لها يت�صح ما يلي : 

الصناعات الكيميائية : 
حجم القروض التراكمية :

ل ي��زال هذا القط��اع يت�صدر جميع القطاع��ات ال�صناعية من حيث 
قيم��ة القرو���س الرتاكمية املعتمدة له، اإذ بلغ��ت قيمتها الإجمالية 
منذ تاأ�صي�س ال�صندوق وحتى نهاية العام املايل 1437/1436ه� 
)52.074( ملي��ون ري��ال اأي م��ا ميث��ل 40% م��ن اإجم��ايل قيم��ة 

القرو�س التي اعتمدها ال�صندوق.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ:

اعتمد ال�صن��دوق لهذا القطاع خالل العام املايل 1437/1436ه� 
)50( قر�ص��ًا بلغ��ت قيمته��ا )6.631( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميثل 
32% م��ن عدد القرو�س املعتمدة خالل الع��ام و 58% من قيمتها، 
وه��و بذلك ياأتي يف املرتبة الأولى م��ن حيث عدد وقيمة القرو�س 
املعتم��دة خالل العام. وق��د ُقدمت هذه القرو�س خالل عام التقرير 
للم�صاهم��ة يف اإقامة )40( م�رشوعًا �صناعيًا جديداً وتو�صعة ع�رشة 

م�صاريع �صناعية قائمة.

القرو���س ال�صناعية للم�صاريع اجلدي��دة )135( قر�صًا باعتمادات 
بلغ��ت )10.668( ملي��ون ري��ال ممثل��ة بذل��ك 87% م��ن اإجم��ايل 
ع��دد القرو���س و 93% من اإجمايل قيم��ة القرو�س الت��ي اعتمدها 

ال�صندوق خالل العام.

كم��ا متيز ن�ش��اط ال�شندوق خ��ال العام امل��ايل 1437/1436ه� 
)2015م( بالن�صب��ة العالي��ة من القرو�س الت��ي اعتمدها ال�صندوق 
للم�صاري��ع ال�صناعية التي تقع يف املناط��ق واملدن الواعدة، حيث 
بلغ��ت ن�صبته��ا 54% م��ن عدد القرو���س و 43% م��ن اإجمايل قيمة 
القرو���س الت��ي اعتمده��ا ال�صن��دوق خالل الع��ام، علمًا ب��اأن هذه 
الن�صب��ة مل تك��ن تتعدى 14% من  اإجمايل ع��دد قرو�س ال�صندوق و 
15% من قيمتها قبل تطبيق ال�صوابط اخلا�صة بزيادة ن�صبة متويل 
ال�صن��دوق للم�صاريع ال�صناعية املقام��ة يف املناطق واملدن الأقل 
منواً مبا ل يزيد عن 75% من تكلفة امل�رشوع بدًل من 50% وزيادة 

فرتة �صداد القر�س مبا ل يزيد عن 20 �صنة بدًل من 15 �صنة.

ومن املالمح املميزة اأي�صًا لإجنازات ال�صندوق خالل العام املايل 
1437/1436ه��� )2015م(، الن�صب��ة العالي��ة م��ن ع��دد القرو�س 
الت��ي اعتمدها ال�صندوق للم�صاريع ال�صناعية ال�صغرية )التي ت�صل 
قرو�صها اإلى 15 مليون ريال(، حيث بلغت ن�صبة قرو�س ال�صندوق 
له��ذه الفئ��ة م��ن امل�صاري��ع 55% من اإجم��ايل ع��دد القرو�س التي 

اعتمدها ال�صندوق خالل العام املايل 1437/1436ه�.

وب�ص��ورة اإجمالي��ة، بل��غ اإجمايل ع��دد القرو���س ال�صناعي��ة التي 
اعتمده��ا ال�صن��دوق من��ذ اإن�صائه يف ع��ام 1394ه� وحت��ى نهاية 
الع��ام امل��ايل 1437/1436ه��� )3924( قر�ص��ًا بقيم��ة اإجمالية 
قدره��ا )129.425( ملي��ون ري��ال، ُق�دم��ت للم�صاهم��ة يف اإن�ص��اء 
)2852( م�رشوع��ًا �صناعي��ًا جدي��داً وتو�صع��ة )1072( م�رشوع��ًا 
�صناعيًا قائمًا يف خمتلف اأنحاء اململكة. كما بلغت جملة القرو�س 
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م��ن بني القرو�س اجلديدة املعتمدة لهذا القطاع خالل عام التقرير 
قر�ص��ان قيمتهما الإجمالية )2.200( ملي��ون ريال للم�صاهمة يف 
اإقام��ة م�رشوع��ني يف طري��ف، اأحدهم��ا لإنتاج حم���س الكربيتيك 
والآخ��ر لإنت��اج حم���س الف�صفوري��ك، وقر�ص��ان اآخ��ران قيمتهم��ا 
)1.800( ملي��ون ري��ال للم�صاهم��ة يف متويل م�رشوع��ني يف راأ�س 
اخل��ري، اأحدهم��ا لإنت��اج الأمونيا والث��اين لإنتاج اأح��ادي وثنائي 
فو�صفات الأمونيا. وقر�صني اآخرين قيمتهما )1.418( مليون ريال 
لإقام��ة م�رشوعني يف ينبع، اأحدهما لإنتاج ثاين اأك�صيد التيتانيوم 
والثاين لإنتاج غاز الهيدروجني، وقر�صني اآخرين قيمتهما )250( 
مليون ريال لإقامة م�صنعني لإنتاج الأدوية الطبية وامل�صتح�رشات 
ال�صيدلنية، اأحدهم��ا يف الريا�س والآخر يف حائل بالإ�صافة اإلى 
قر���س قيمت��ه حوايل )167( ملي��ون ريال لإقام��ة م�صنع اآخر  يف 

حائل لإنتاج الأنابيب البال�صتيكية وجتهيزاتها.

كم��ا �صمل��ت قرو���س التو�صع��ة قر�صًا قيمت��ه )119( ملي��ون ريال 
لتو�صعة م�صنع يف الريا�س يقوم باإنتاج هايبوكلوريت ال�صوديوم 
وحام�س الهيدروكلوريك وال�ص��ودا الكاوية، وقر�صًا قيمته حوايل 
)116( مليون ريال لتو�صعة م�صنع يف جدة يقوم باإنتاج الأكيا�س 

البال�صتيكية املن�صوجة.

الصناعات الهندسية : 
حجم القروض التراكمية :

يحت��ل ه��ذا القط��اع املرتب��ة الثاني��ة م��ن حي��ث قيم��ة القرو���س 
الرتاكمي��ة املعتم��دة له منذ تاأ�صي���س ال�صندوق وحت��ى نهاية عام 
1437/1436ه���، اإذ بلغت قيمة القرو�س املعتمدة له )24.136( 
ملي��ون ريال، اأي ما ميثل حوايل 19% م��ن اإجمايل قيمة القرو�س 

التي اعتمدها ال�صندوق.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ:

اعتم��د ال�صندوق لهذا القطاع خالل ع��ام 1437/1436ه� )28( 
قر�ص��ًا بلغ��ت قيمته��ا )769( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميث��ل %18 
من اإجم��ايل عدد القرو�س الت��ي اعتمدها ال�صن��دوق خالل العام 
وح��وايل 7% م��ن قيمتها. وهو بذلك ياأت��ي يف املرتبة الثالثة من 
حيث عدد القرو���س ويف املرتبة الرابعة من حيث قيمة القرو�س 
املعتم��دة خالل عام التقرير. وق��د ُقدمت هذه القرو�س للم�صاهمة 
يف اإقام��ة )24( م�رشوعًا �صناعيًا جدي��داً وتو�صعة اأربعة م�صاريع 

�صناعية قائمة. 

م��ن بني القرو���س اجلدي��دة املعتمدة يف ه��ذا القطاع خ��الل عام 
التقري��ر ثالث��ة قرو�س قيمته��ا )229( مليون ري��ال لإقامة ثالثة 
م�شان��ع الإنت��اج كت��ل احلدي��د، اثن��ان منه��ا يف اخل��رج والثال��ث 
يف اجلبي��ل، وثالث��ة قرو���س قيمته��ا ح��وايل )85( ملي��ون ري��ال 
لإقام��ة ثالثة م�صان��ع يف �صدير، اأحدها لإنت��اج لوحات التو�صيل 
الكهربائي��ة، والثاين لإنتاج اأ�صالك الهاتف، والثالث لإنتاج معدات 
املالع��ب. بالإ�صاف��ة اإلى قر���س قيمته ح��وايل )43( مليون ريال 

لإقامة م�صنع يف بحرة لإنتاج املحولت الكهربائية.

الشكل رقم )5(: القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الكيميائية
)بماليين الرياالت(
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كم��ا �صمل��ت قرو���س التو�صع��ة قر�صًا قيمت��ه )152( ملي��ون ريال 
لتو�صعة م�صنع يف الدمام يقوم باإنتاج ملحقات الأنابيب الفولذية، 
وقر�صًا قيمته )39( مليون ريال لتو�صعة م�صنع يف الريا�س يقوم 
باإنت��اج الأملنيوم اخلام، بالإ�صافة اإل��ى قر�س قيمته )17( مليون 

ريال لتو�صعة م�صنع يف الدمام يقوم باإنتاج ال�صمامات.

الصناعات االستهالكية : 
حجم القروض التراكمية :

احتل هذا القطاع املرتبة الثالثة من حيث قيمة القرو�س الرتاكمية 
املعتم��دة له، اإذ بلغ��ت قيمتها حتى نهاية ع��ام 1437/1436ه� 

الشكل رقم )6(: القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الهندسية
)بماليين الرياالت(

الشكل رقم )7(: القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات االستهالكية
)بماليين الرياالت(

)21.780( مليون ريال، اأي ما ميثل حوايل 17% من اإجمايل قيمة 
القرو���س التي اعتمدها ال�صندوق منذ تاأ�صي�صه وحتى نهاية الفرتة 

املذكورة.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ:

بلغت اعتمادات ال�صندوق لهذا القطاع خالل عام 1437/1436ه� 
)38( قر�ص��ًا قيمته��ا )1.651( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميثل حوايل 
25% م��ن عدد القرو���س و 14% من قيمة القرو���س التي اعتمدها 
ال�صن��دوق خ��الل العام، وه��و بذلك ياأت��ي يف املرتب��ة الثانية من 
حي��ث عدد القرو���س ويف املرتبة الثالثة من حي��ث قيمة القرو�س 
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صناعة اإلسمنت : 
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل قيم��ة القرو���س الرتاكمية الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
لقط��اع الإ�صمنت منذ تاأ�صي�ص��ه وحتى نهاية عام 1437/1436ه� 
)11.603( ملي��ون ريال، اأي م��ا ميثل حوايل 9% من اإجمايل قيمة 
القرو���س الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق، وه��و بذلك ياأت��ي يف املرتبة 

اخلام�صة من حيث قيمة القرو�س املعتمدة.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ:

مل يعتم��د ال�صندوق قرو�ص��ًا لهذا القطاع خالل ع��ام التقرير حيث 
مل يتق��دم اأي م�صتثم��ر لل�صندوق بطل��ب متويل نظ��راً لأن الطاقات 
الإنتاجية املحلية لهذه ال�صناعة تكفي لتغطية الطلب املحلي على 

هذه ال�شلعة يف الوقت احلا�رض.

املعتم��دة خالل الع��ام. وقد ُقدمت القرو�س املعتم��دة لهذا القطاع 
خ��الل عام التقري��ر للم�صاهم��ة يف اإقامة )35( م�رشوع��ًا �صناعيًا 

جديداً وتو�صعة ثالثة م�صاريع �صناعية قائمة. 

م��ن بني القرو���س اجلدي��دة املعتمدة يف ه��ذا القطاع خ��الل عام 
التقري��ر قر�س قيمته )840( مليون ريال لإقامة م�صنع يف جيزان 
لتكري��ر ال�صك��ر، وقر���س اآخ��ر قيمت��ه )132( مليون ري��ال لإقامة 
م�شن��ع يف ينبع الإنت��اج اأغذي��ة احليوانات، باالإ�شاف��ة اإلى قر�س 
قيمت��ه ح��وايل )66( مليون ري��ال لإقامة م�صن��ع يف �صدير لإنتاج 
القه��وة واملك�رشات، وقر���س اآخر قيمته ح��وايل )60( مليون ريال 
لإقام��ة م�صن��ع يف اخل��رج لإنتاج الكي��ك واملعم��ول وال�صوكولتة 
والآي���س ك��رمي. وثالثة قرو���س قيمتها )65( مليون ري��ال لإقامة 
ثالث��ة م�صاري��ع لإنت��اج مي��اه ال���رشب املعب��اأة، اأحده��ا يف وادي 

الدوا�رش والثاين يف املدينة املنورة والثالث يف �صقرا.

كم��ا �صمل��ت قرو���س التو�صع��ة قر�صًا قيمت��ه )170( ملي��ون ريال 
لتو�صع��ة م�صنع يف اخلرج يقوم باإنت��اج الن�صاء واجللوكوز وقر�صًا 
اآخر قيمت��ه حوايل )26( مليون ريال لتو�صعة م�صنع يف جدة يقوم 

باإنتاج الكروا�صونات.

الشكل رقم )8(: القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة األسمنت
)بماليين الرياالت(
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مليون ريال لإقامة م�صنع يف الزلفي لإنتاج بلوك خر�صاين خلوي 
ع��ازل، بالإ�صاف��ة اإلى اأربع��ة قرو�س قيمتها ح��وايل )53( مليون 
ري��ال لإقامة اأربعة م�صانع لإنت��اج اخلر�صانة اجلاهزة يف كل من 

املدينة املنورة وجيزان والر�س و�رشورة.

كم��ا �صملت قرو�س التو�صعة ثالثة قرو�س قيمتها الإجمالية )59( 
ملي��ون ري��ال لتو�صع��ة ثالث��ة م�صان��ع يف الريا�س يق��وم اأحدها 
باإنت��اج الأدوات ال�صحية ولوازم التمدي��دات، والآخر يقوم باإنتاج 

رمل ال�صيلكا اجلاف، والثالث يقوم باإنتاج الزجاج املعزول.

صناعة مواد البناء األخرى : 
حجم القروض التراكمية :

بلغ اإجمايل قيمة القرو�س الرتاكمية التي اعتمدها ال�صندوق لقطاع 
م��واد البناء الأخرى حتى نهاية عام 1437/1436ه� )13.279( 
ملي��ون ري��ال، اأي ما ميثل 10% م��ن اإجمايل قيم��ة القرو�س التي 
اعتمده��ا ال�صندوق للم�صاريع ال�صناعية منذ تاأ�صي�صه، وبذلك ياأتي 

هذا القطاع يف املرتبة الرابعة من حيث قيمة القرو�س املعتمدة.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ:

اعتم��د ال�صندوق خ��الل ع��ام 1437/1436ه��� )27( قر�صًا لهذا 
القط��اع بلغ��ت قيمته��ا )680( مليون ريال، اأي م��ا ميثل 17% من 
عدد القرو�س وحوايل 6% من قيمة القرو�س املعتمدة خالل العام، 
وبذلك ياأتي هذا القطاع يف املرتبة الرابعة من حيث عدد القرو�س 
ويف املرتب��ة اخلام�ص��ة م��ن حيث قيم��ة القرو���س املعتمدة خالل 
الع��ام. وقد ُقدمت القرو�س له��ذا القطاع للم�صاهمة يف اإقامة )24( 

م�رشوعًا �صناعيًا جديداً وتو�صعة ثالثة م�صاريع �صناعية قائمة.

م��ن بني القرو���س اجلدي��دة املعتمدة يف ه��ذا القطاع خ��الل عام 
التقري��ر قر�ص��ان قيمتهم��ا ح��وايل )163( ملي��ون ري��ال لإقام��ة 
م�صنع��ني لإنت��اج الطوب الأحم��ر اأحدهما يف �رشم��اء والثاين يف 
اخل��رج، وقر�س اآخر قيمته )137( مليون ري��ال لإقامة م�صنع يف 
ينبع الإنتاج باط قي�ش��اين للحائط واالأر�شيات، واآخر قيمته )61( 

الشكل رقم )9(: القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة مواد البناء األخرى
)بماليين الرياالت(
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الصناعات األخرى : 
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل قيم��ة القرو���س الرتاكمية الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
لقط��اع ال�صناع��ات الأخ��رى من��ذ تاأ�صي�ص��ه وحت��ى نهاي��ة ع��ام 
1437/1436ه��� )6.553( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميث��ل 5% م��ن 
اإجم��ايل قيمة القرو���س التي اعتمدها ال�صن��دوق، وهو بذلك ياأتي 

يف املرتبة ال�صاد�صة من حيث قيمة القرو�س املعتمدة. 

المشاريع المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ:

اعتم��د ال�صندوق لهذا القط��اع خالل ع��ام 1437/1436ه� )12( 
قر�ص��ًا قيمته��ا )1.707( مليون ريال، اأي م��ا ميثل حوايل 8% من 
ع��دد القرو���س و 15% من قيم��ة القرو�س املعتمدة خ��الل العام، 
وه��و بذل��ك ياأت��ي يف املرتب��ة  اخلام�صة م��ن حيث ع��دد القرو�س 
ويف املرتب��ة الثانية من حيث قيم��ة القرو�س املعتمدة خالل عام 
التقري��ر. وقد زادت قيم��ة القرو�س املعتمدة لهذا القطاع يف الآونة 
الأخ��رية ب�ص��ورة ملحوظ��ة نتيج��ة لتوج��ه ال�صندوق نح��و متويل 
م�صاريع البنى التحتية للمدن ال�صناعية وم�صاريع امل�صاندة والدعم 
اللوج�صتي للقطاع ال�صناع��ي وم�صاريع ال�صناعات التعدينية. وقد 
ُقدم��ت قرو�س هذا القطاع خالل الع��ام للم�صاهمة يف اإقامة )12( 

م�رشوعًا �صناعيًا جديداً. 

م��ن ب��ني القرو���س اجلدي��دة املعتم��دة له��ذا القط��اع خ��الل عام 
التقري��ر، وذلك يف اإطار دعم ال�صندوق مل�صاريع اخلدمات امل�صاندة 
وم�صاريع الدعم اللوج�صتي للقطاع ال�صناعي، قر�س قيمته )900( 
ملي��ون ري��ال لإقامة حمط��ة لإنتاج الكهرب��اء واملي��اه ال�صناعية 
مبدين��ة ينب��ع، واآخر قيمت��ه )660( ملي��ون ريال لإقام��ة م�رشوع 
لإنت��اج وتوزيع املياه باملدينة ال�صناعية باجلبيل، بالإ�صافة اإلى 
قر�س قيمته )37( مليون ريال لإقامة م�رشوع يف الريا�س لإنتاج 
امل�صانع النموذجية اجلاهزة، وقر�س اآخر قيمته )23( مليون ريال 
لإقامة م�رشوع يف جدة لتوف��ري خدمة التخزين )امل�صتودعات( يف 
امل��دن ال�صناعية، وقر�س قيمت��ه )19( مليون ريال لإقامة م�صنع 
يف راب��غ ملعاجلة املخلف��ات ال�صناعية، واآخ��ر قيمته حوايل )13( 
مليون ريال لإقامة م�رشوع يف املدينة ال�صناعية الثانية بالدمام 

لتوفري اأنظمة النقل والتخزين.

المشاريع التي دخلت طور اإلنتاج خالل عام 1437/1436هـ:

بل��غ ع��دد امل�صاري��ع ال�صناعية املمول��ة من ال�صندوق التي ب��داأت الإنتاج خالل ع��ام 1437/1436ه� )29( م�رشوع��ًا �صناعيًا منها )18( 
م�رشوعًا جديداً و)11( م�رشوع تو�صعة تفا�صيلها كما يلي :
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القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ : 

اعتم��د ال�صندوق خ��الل عام 1437/1436ه��� )25( قر�صًا بقيمة 
)365( ملي��ون ري��ال مل�صاري��ع تق��ع يف منطقة مك��ة املكرمة، اأي 
م��ا ميث��ل 16% من ع��دد القرو�س وح��وايل 3% من اإجم��ايل قيمة 
القرو���س التي اعتمدها ال�صندوق خالل العام، وبذلك تاأتي منطقة 
مك��ة املكرم��ة يف املرتب��ة الثاني��ة من حي��ث ع��دد القرو�س ويف 
املرتب��ة ال�صابعة من حيث قيمة القرو���س التي اعتمدها ال�صندوق 
خ��الل عام 1437/1436ه�، وقد ُقدم��ت هذه القرو�س للم�صاهمة 
يف اإقام��ة )22( م�رشوع��ًا �صناعيًا جديداً وتو�صع��ة ثالثة م�صاريع 

�صناعية قائمة.

المنطقة الشرقية : 

حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجم��ايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
مل�صاريع تقع يف املنطقة ال�رشقية )1051( قر�صًا بقيمة )53.523( 
ملي��ون ريال لإقامة )751( م�رشوع��ًا، اأي ما ميثل حوايل 27% من 
اإجم��ايل ع��دد القرو���س  و 41% من اإجم��ايل قيمته��ا، وبذلك تاأتي 
املنطق��ة ال�رشقي��ة يف املرتبة الأولى من حي��ث قيمة القرو�س ويف 
املرتبة الثانية من حيث عدد القرو�س التي اعتمدها ال�صندوق منذ 
تاأ�صي�ص��ه وحتى نهاية ع��ام 1437/1436ه�. وتاأت��ي هذه الن�صبة 
العالي��ة من قيمة القرو�س باملنطق��ة ال�رشقية من �صخامة متو�صط 
ال�صتثم��ار يف امل�صاري��ع التي تقام مبدينة اجلبي��ل ال�صناعية التي 

تتبع للمنطقة ال�رشقية.

ثانيًا: التوزيع الجغرافي للقروض:

 با�صتعرا���س التوزيع اجلغرايف لع��دد وقيمة القرو�س الإجمالية 
املعتمدة ح�صب مناطق اململكة املختلفة يت�صح ما يلي : 

منطقة الرياض :
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
للم�صاهمة يف اإقامة م�صاريع �صناعية يف منطقة الريا�س )1443( 
قر�صًا لتمويل )1028( م�رشوعًا �صناعيًا، اأي ما ميثل حوايل %37 
م��ن اإجمايل ع��دد القرو�س الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق من��ذ اإن�صائه 
حت��ى نهاي��ة العام امل��ايل 1437/1436ه�، وبذل��ك تاأتي منطقة 
الريا���س يف املرتبة الأولى من حي��ث عدد القرو�س املعتمدة ويف 
املرتب��ة الثانية من حيث قيمة القرو�س املعتمدة، اإذ بلغت قيمتها 
)24.465( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميث��ل ح��وايل 19% م��ن اإجمايل 

اعتمادات ال�صندوق.

القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ : 

اعتم��د ال�صندوق خ��الل عام 1437/1436ه��� )68( قر�صًا بقيمة 
)1.512( ملي��ون ري��ال مل�صاري��ع تقع يف منطق��ة الريا�س، اأي ما 
ميث��ل ح��وايل 44% من ع��دد القرو���س و 13% من قيم��ة القرو�س 
املعتم��دة خ��الل الع��ام، وبذلك تاأت��ي منطقة الريا���س يف املرتبة 
الأول��ى من حيث ع��دد القرو�س املعتم��دة ويف املرتبة الرابعة من 
حيث قيم��ة القرو�س املعتمدة خالل عام التقري��ر. وقد ُقدمت هذه 
القرو���س لإقام��ة )56( م�رشوع��ًا �صناعي��ًا جدي��داً وتو�صعة )12( 

م�رشوعًا �صناعيًا قائمًا. 

منطقة مكة المكرمة :
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
للم�صاهم��ة يف اإقام��ة م�صاري��ع �صناعية يف منطقة مك��ة املكرمة 
)959( قر�ص��ًا بقيم��ة اإجمالي��ة قدره��ا )22.228( ملي��ون ري��ال 
لتمويل )665( م�رشوعًا �صناعيًا، وبذلك تاأتي منطقة مكة املكرمة 
يف املرتب��ة الثالث��ة من حيث ع��دد وقيمة القرو���س التي اعتمدها 
ال�صن��دوق منذ اإن�صائه وحتى نهاية ع��ام 1437/1436ه� بن�صبة 

24% من اإجمايل عدد القرو�س و 17% من اإجمايل قيمتها.
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القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ : 

اعتم��د ال�صندوق خ��الل عام 1437/1436ه��� )23( قر�صًا بقيمة 
)3.143( ملي��ون ري��ال مل�صاري��ع تقع يف املنطق��ة ال�رشقية، وهي 
بذلك تاأتي يف املرتبة الأولى من حيث قيمة القرو�س بن�صبة %27 
ويف املرتب��ة الثالث��ة من حيث ع��دد القرو�س بن�صب��ة تقارب %15 
م��ن عدد القرو�س التي اعتمده��ا ال�صندوق خالل عام التقرير. وقد 
ُقدم��ت هذه القرو�س للم�صاهمة يف اإقام��ة )19( م�رشوعًا �صناعيًا 

جديداً وتو�صعة اأربعة م�صاريع �صناعية قائمة. 

منطقة المدينة المنورة :
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
للم�صاهمة يف اإقامة )133( م�رشوعًا تقع يف منطقة املدينة املنورة 
حتى عام 1437/1436ه� )169( قر�صًا بقيمة )15.311( مليون 
ري��ال، اأي م��ا ميث��ل 4% من اإجمايل ع��دد القرو�س وح��وايل %12 
م��ن اإجمايل قيم��ة القرو�س التي اعتمدها ال�صن��دوق، وبذلك تاأتي 
منطق��ة املدين��ة املنورة يف املرتب��ة الرابعة من حي��ث عدد وقيمة 
القرو���س الت��ي اعتمدها ال�صندوق منذ تاأ�صي�ص��ه وحتى نهاية عام 
1437/1436ه���. وتاأت��ي هذه الن�صبة العالية م��ن قيمة القرو�س 
مبنطق��ة املدينة املنورة مقارنة بعددها من �صخامة متو�صط قيمة 
ال�صتثم��ار يف امل�صاري��ع التي تق��ام مبدينة ينب��ع ال�صناعية التي 

تتبع ملنطقة املدينة املنورة. 

القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ : 

اعتم��د ال�صندوق خالل عام 1437/1436ه��� )12( قر�صًا قيمتها 
)2.725( ملي��ون ريال مل�صاريع تقع يف منطقة املدينة املنورة، اأي 
ما ميثل حوايل 8% من عدد القرو�س و 24% من قيمة القرو�س التي 
اعتمدها ال�صندوق خالل العام، وبذلك تاأتي منطقة املدينة املنورة 
يف املرتب��ة الرابع��ة م��ن حيث ع��دد القرو�س واملرتب��ة الثانية من 
حيث قيمة القرو�س املعتمدة خالل العام. وقد ُقدمت هذه القرو�س 

لإقامة )12( م�رشوعًا �صناعيًا جديداً مبنطقة املدينة املنورة. 

منطقة جازان :
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
للم�صاهم��ة يف اإقام��ة )30( م�رشوع��ًا �صناعي��ًا يف منطقة جازان 
)37( قر�ص��ًا بقيمة )3.819( ملي��ون ريال، اأي ما ميثل حوايل %1 

م��ن اإجمايل عدد القرو�س وحوايل 3% م��ن اإجمايل قيمة القرو�س 
الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق، وبذل��ك تاأتي منطقة ج��ازان يف املرتبة 
اخلام�ص��ة م��ن حيث قيم��ة القرو�س الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق منذ 

تاأ�صي�صه وحتى نهاية عام 1437/1436ه�. 

القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ : 

اعتم��د ال�صندوق خالل ع��ام 1437/1436ه� ثالث��ة قرو�س تبلغ 
قيمتها )861( مليون ري��ال لإقامة ثالثة م�صاريع �صناعية جديدة 
يف منطق��ة جازان، وبذل��ك تاأتي هذه املنطق��ة يف املرتبة ال�صابعة 
م�ص��رتك م��ن حيث ع��دد القرو���س ويف املرتبة اخلام�ص��ة من حيث 
قيم��ة القرو�س املعتمدة خ��الل عام التقرير بن�صب��ة 2% تقريبًا من 
عدد القرو�س و 7% من قيمة القرو�س املعتمدة خالل العام. وتعترب 
منطقة جازان م��ن املناطق الواعدة التي ا�صتفادت ب�صورة وا�صحة 
م��ن ال�صواب��ط اجلديدة لتفعيل ق��رار زيادة ن�صب��ة التمويل للمناطق 
واملدن الأقل منواً مبا ل يزيد على 75% من تكلفة امل�رشوع بدًل من 
50%، وبفرتة �صداد للقر�س ل تزيد على 20 �صنة بدًل من 15 �صنة. 

منطقة الحدود الشمالية:
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
للم�شاهم��ة يف اإقامة م�شاريع �شناعية يف منطقة احلدود ال�شمالية 
)12( قر�ص��ًا بقيم��ة اإجمالي��ة قدرها )3.222( ملي��ون ريال وذلك 
لتموي��ل )12( م�رضوع��ًا �شناعي��ًا، وبذل��ك تاأت��ي منطق��ة احل��دود 
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ال�صمالي��ة يف املرتب��ة الثاني��ة ع�رشة من حيث ع��دد القرو�س ويف 
املرتبة ال�صاد�صة م��ن حيث قيمة القرو�س التي اعتمدها ال�صندوق 

منذ تاأ�صي�صه وحتى نهاية عام 1437/1436ه�. 

القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ : 

اعتمد ال�صندوق خالل عام 1437/1436ه� ثالثة قرو�س قيمتها 
)2.205( ملي��ون ريال لإقامة ثالثة م�صاري��ع �صناعية جديدة يف 
منطق��ة احل��دود ال�شمالية، وه��ي بذلك تاأت��ي يف املرتب��ة ال�شابعة 
م�ص��رتك م��ن حيث ع��دد القرو���س ويف املرتب��ة الثالث��ة من حيث 
قيمة القرو���س املعتمدة خال عام التقرير. وتعترب منطقة احلدود 
ال�صمالي��ة من املناط��ق الواعدة التي ا�صتفادت اأي�ص��ًا من ال�صوابط 
اجلدي��دة لتفعيل قرار زيادة ن�صبة التموي��ل ومد فرتة �صداد القر�س 

للم�صاريع املقامة يف املناطق واملدن الأقل منواً. 

منطقة حائل:
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
للم�صاهم��ة يف اإقام��ة م�صاري��ع �صناعي��ة يف منطق��ة حائ��ل )35( 
قر�ص��ًا بقيمة اإجمالية قدره��ا )1.962( مليون ريال وذلك لتمويل 
)34( م�رشوع��ًا �صناعي��ًا، وبذل��ك تاأت��ي منطقة حائ��ل يف املرتبة 
ال�صابعة من حيث عدد وقيمة القرو�س التي اعتمدها ال�صندوق منذ 

تاأ�صي�صه وحتى نهاية عام 1437/1436ه�.

القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ : 

اعتم��د ال�صن��دوق خ��الل ع��ام 1437/1436ه��� خم�ص��ة قرو�س 
قيمتها )406( مليون ريال لإقامة خم�صة م�صاريع �صناعية جديدة 
يف منطق��ة حائل، وهي بذلك تاأتي يف املرتب��ة ال�صاد�صة من حيث 

عدد وقيمة القرو�س املعتمدة خالل عام التقرير. 

منطقة القصيم :
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجمايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صندوق 
للم�صاهم��ة يف اإقام��ة م�صاري��ع �صناعية يف منطق��ة الق�صيم )87( 
قر�ص��ًا بقيمة اإجمالية قدره��ا )1.609( مليون ريال وذلك لتمويل 
)75( م�رشوع��ًا �صناعي��ًا، وبذلك تاأتي منطق��ة الق�صيم يف املرتبة 
اخلام�ص��ة من حي��ث عدد القرو���س ويف املرتب��ة الثامنة من حيث 
قيم��ة القرو�س التي اعتمدها ال�صن��دوق منذ تاأ�صي�صه وحتى نهاية 
ع��ام 1437/1436ه� بن�صبة 2% م��ن اإجمايل عدد القرو�س و %1 

من اإجمايل قيمتها. 

القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ : 

اعتمد ال�صندوق خالل عام 1437/1436ه� �صبعة قرو�س قيمتها 
)92( مليون ري��ال لإقامة �صتة م�صاري��ع �صناعية جديدة وتو�صعة 
م���رشوع �صناع��ي واحد يف منطق��ة الق�صيم، وهي بذل��ك تاأتي يف 
املرتب��ة اخلام�صة من حيث عدد القرو���س ويف املرتبة الثامنة من 

حيث قيمة القرو�س املعتمدة خالل عام التقرير. 

مناطق المملكة األخرى :
حجم القروض التراكمية :

بل��غ اإجم��ايل ع��دد القرو���س الرتاكمي��ة الت��ي اعتمده��ا ال�صن��دوق 
للم�صاهمة يف اإقامة )124( م�رشوعًا تقع يف مناطق اململكة الأخرى 
حت��ى نهاية عام 1437/1436ه��� )131( قر�صًا قيمتها )3.286(  
ملي��ون ريال، اأي م��ا ميثل 4% من اإجمايل عدد وقيمة القرو�س التي 

اعتمدها ال�صندوق منذ اإن�صائه وحتى نهاية عام التقرير.

القروض المعتمدة خالل عام 1437/1436هـ :

اعتمد ال�صندوق خالل ع��ام 1437/1436ه�  ت�صعة قرو�س قيمتها 
)129(  ملي��ون ري��ال للم�صاهم��ة يف اإقامة ت�صع��ة م�صاريع �صناعية 
جدي��دة يف بقي��ة مناطق اململك��ة. وتتوزع ه��ذه امل�صاري��ع اجلديدة 
بواقع خم�صة م�صاريع يف ع�صري  وثالثة م�صاريع يف جنران وم�رشوع 

واحد يف تبوك. 

التوزيــع الجغرافــي لقروض الصنــدوق بنهاية 
عام 1437/1436هـ )2015م(

عدد القرو�ض املنطقة
املعتمدة

قيمة القرو�ض املعتمدة
)مباليني الرياالت(

1.44324.465الريا�س
95922.228مكة املكرمة 

16915.311املدينة املنورة 
871.609الق�صيم
1.05153.523ال�رشقية

351.962حائل
373.819جازان

123.222احلدود ال�شمالية
مناطق اململكة 

1313.286الأخرى

3.924129.425املجموع
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ثالثًا: تمويل المشاريع المختلطة :

داأب ال�صن��دوق منذ اإن�صائه على ت�صجي��ع قيام امل�صاريع ال�صناعية 
املختلط��ة، وخا�صة مع ال�رشكات العاملي��ة العريقة وذلك لقناعته 
باأن ال�صتثمار الأجنبي املبا�رش اآلية فّعالة ل�صتقطاب ونقل التقنية 
احلديث��ة للمملكة وخلق فر�س عمل جدي��دة للمواطنن ال�شعودين 
بالإ�صافة اإلى الدور املهم الذي يقوم به يف فتح الأ�صواق اخلارجية 
للمنتجات الوطنية. وال ي�ش��رط ال�شندوق وجود �رضكاء �شعودين 
يف ه��ذه امل�صاري��ع بل يقوم اأي�ص��ًا بتمويل امل�صاري��ع التي ميلكها 
اأجان��ب بالكامل ويتعامل معها بنف�س الأ�ص�س التي يتعامل بها مع 

امل�صاريع التي ميلكها اأو ي�صاهم فيها م�صتثمرون �صعوديون.

بل��غ ع��دد امل�صاريع املختلط��ة التي اعتم��د ال�صن��دوق اإقرا�صها منذ 
اإن�صائه وحتى نهاية العام املايل 1437/1436ه� )702( م�رشوعًا، 
اأي م��ا ميث��ل 25% من اإجمايل ع��دد امل�صاريع املعتم��دة، كما بلغت 
قيمة القرو�س املعتمدة لهذه امل�صاريع املختلطة )49.170( مليون 
ري��ال، اأي ما ميثل 38% م��ن اإجمايل قيمة قرو�س ال�صندوق، ومتثل 

م�صاهمة ال�رشيك الأجنبي يف هذه امل�صاريع 33% من راأ�س مالها.

مم��ا يجدر ذك��ره اأن )128( م�رشوعًا من ه��ذه امل�صاريع تبلغ قيمة 
القرو���س املعتم��دة له��ا )5.862( ملي��ون ريال اأ�شبح��ت مملوكة 
بالكام��ل للم�صتثمري��ن ال�صعودي��ني بعد �رشائهم ح�ص���س ال�رشكاء 

الأجان��ب فيها وذلك بع��د اأن حققت هذه امل�صاريع النجاح املن�صود 
وقامت بت�صديد ما عليها من قرو�س.

ياأتي قطاع ال�صناعات الكيميائية يف مقدمة القطاعات ال�صناعية 
م��ن حيث قيمة القرو�س املعتمدة للم�صاريع املختلطة منذ تاأ�صي�س 
ال�صن��دوق وحت��ى نهاي��ة الع��ام امل��ايل 1437/1436ه��� وذل��ك 
ل�صخامة ال�صتثمار يف  م�صاريع هذا القطاع، اإذ بلغت ح�صته منها 
ح��وايل 57%، يليه قطاع ال�صناعات الهند�صي��ة الذي بلغت ح�صته 

25%، ثم قطاع ال�صناعات ال�صتهالكية بح�صة %8. 

بالن�صب��ة لع��ام التقرير 1437/1436ه���، اعتمد ال�صن��دوق )15( 
قر�ص��ًا لإقام��ة )14( م�رشوع��ًا �صناعي��ًا خمتلطًا جدي��داً، وتو�صعة 
م���رشوع �صناع��ي واحد خمتل��ط قائم. بلغ��ت قيمة ه��ذه القرو�س 
)5.022( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميثل ح��وايل 44% م��ن اعتمادات 
ال�صن��دوق خ��الل العام. وقد توزع��ت قرو�س امل�صاري��ع املختلطة 
اجلديدة بواقع �صبعة قرو�س لقطاع ال�صناعات الكيميائية وخم�صة 
قرو���س لقطاع ال�صناعات الهند�صية وقر�س واحد لكل من قطاعي 

مواد البناء وال�صناعات الأخرى.

وّفرت امل�صاريع املختلطة املعتمدة خالل العام فر�س عمل جديدة 
ل�صتيع��اب )3223( موظفًا وعام��اًل، اأي ما ميثل 28% من اإجمايل 
فر���س العمل التي توفرها امل�صاريع التي اأقر�صها ال�صندوق خالل 

عام 1437/1436ه� والتي تبلغ )11504( فر�صة عمل.
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برنامــج كفالــة تمويــل المنشــآت 
الصغيرة والمتوسطة:

وا�ص��ل برنامج »كفالة«  دوره املتمي��ز يف دعم املن�صاآت ال�صغرية 
واملتو�صط��ة يف اململكة العربية ال�صعودية، وذلك اإميانًا منه بالدور 
الرئي�صي الذى يلعبه الربنامج يف خدمة وتنمية املجتمع ال�صعودي، 
وتو�صي��ع قاعدة امل�صتفيدين، واإيجاد فر�س عمل جديدة ت�صاهم يف 

تقليل معدلت البطالة يف اململكة.

 �صهد العام املايل 1437/1436ه� )2015م( اأداًء متميزاً لربنامج 
كفال��ة متوي��ل املن�ص��اآت ال�صغ��رية واملتو�صط��ة، اإذ اعتم��دت اإدارة 
الربنام��ج عدد )4007( كفالة مقاب��ل )3612( كفالة مت اعتمادها 
خ��الل العام ال�صابق، مبعدل منو بلغت ن�صبته 11%، ا�صتفادت منها 
)1643( من�ص��اأة �صغ��رية ومتو�صطة مقاب��ل )1497( من�صاأة خالل 
العام ال�صابق بزيادة بلغت ن�صبتها 10% وبقيمة اإجمالية للكفالت 
بلغ��ت )1.820( ملي��ون ريال مقاب��ل )1.688( مليون ريال خالل 
الع��ام ال�صاب��ق بزي��ادة بلغ��ت ن�صبته��ا 8%، يف  ح��ني بلغ��ت قيمة 
التمويل املقدم من البنوك امل�صاركة يف الربنامج )3.723( مليون 
ري��ال مقاب��ل )3.462( مليون ريال خ��الل العام ال�صاب��ق بزيادة 

بلغت ن�صبتها حوايل %8.

ت�ص��در قطاع الت�صيي��د والبناء )املقاولت( جمم��وع الكفالت التي 
اعتمده��ا الربنام��ج خ��الل الع��ام امل��ايل 1437/1436ه��� بعدد 
)2362( كفال��ة، بقيم��ة اإجمالي��ة للكفالت قدره��ا )966( مليون 
ري��ال، بن�صب��ة 59% من اإجمايل عدد الكف��الت و 53% من قيمتها، 
يلي��ه يف الأهمية قطاع التجارة بع��دد )737( كفالة بقيمة )333( 
ملي��ون ري��ال، بن�صب��ة 18% من اإجم��ايل عدد وقيم��ة الكفالت، ثم 
قط��اع خدمات امل��ال والأعمال بعدد )336( كفال��ة بقيمة )152( 
مليون ريال، بن�صبة 8% من اإجمايل عدد وقيمة الكفالت، ثم القطاع 
ال�صناعي بعدد )283( كفالة بقيمة )184( مليون ريال بن�صبة %7 
م��ن اإجم��ايل عدد الكف��الت و 10% من اإجمايل قيمته��ا. اأما باقي 
الكف��الت وعدده��ا )289( كفالة والتي متث��ل 7% من اإجمايل عدد 
الكف��الت و 10% من اإجم��ايل قيمتها فقد توزع��ت بني القطاعات 
املختلفة: ال�صياحة والرتفي��ه )137(، خدمات اجتماعية وجماعية 
و�صخ�صي��ة )96(، النقل والتخزين والتربي��د )43(، الكهرباء والغاز 
وامل��اء وفروع��ه )10(، املناجم والبرتول وفروعه��ا )2(، والزراعة 

وال�صيد وفروعها )1(.

حر�ص��ت اإدارة الربنام��ج عل��ى ا�صتفادة جمي��ع املناط��ق الإدارية 
باململكة م��ن خدمات الربنام��ج لتحقيق هدف التنمي��ة املتوازنة 

باململك��ة. تاأتي منطقة الريا�س يف املرتب��ة الأولى من حيث عدد 
وقيمة الكفالت التي اعتمدها الربنامج خالل العام بعدد )1874( 
كفال��ة بقيم��ة )811( ملي��ون ريال، تليه��ا املنطق��ة ال�رشقية بعدد 
)792( كفال��ة بقيمة )421( مليون ريال، ث��م منطقة مكة املكرمة 
يف املرتب��ة الثالثة بع��دد )602( كفالة بقيمة )268( مليون ريال، 
ث��م منطق��ة ع�ص��ري يف املرتب��ة الرابعة بع��دد )156( كفال��ة بقيمة 
)74( ملي��ون ريال، ثم منطقة املدينة املنورة يف املرتبة اخلام�صة 
بع��دد )143( كفالة بقيمة )60( ملي��ون ريال، ومنطقة الق�صيم يف 
املرتب��ة ال�صاد�ص��ة بع��دد )132( كفال��ة بقيمة )62( ملي��ون ريال، 
ومنطق��ة جن��ران يف املرتب��ة ال�صابع��ة بع��دد )114( كفال��ة بقيمة 
)44( ملي��ون ري��ال، ثم باقي املناطق الأخرى بع��دد )194( كفالة 
بقيم��ة )80( مليون ريال، منها: منطقة الباحة )48( كفالة، منطقة 
اجل��وف )36( كفال��ة، منطقة ج��ازان )33( كفال��ة، منطقة احلدود 
ال�صمالية )28( كفالة، منطقة تبوك )25( كفالة، منطقة حائل )24( 
كفال��ة. وم��ن املالحظ اأن اعتم��ادات الربنامج خ��الل العام املايل 

1437/1436ه� غطت كافة مناطق اململكة.

بالن�صب��ة جله��ات التموي��ل املتعاونة م��ع الربنامج، ت�ص��در البنك 
الأهلي التجاري كافة البن��وك وامل�صارف التجارية املتعاونة مع 
الربنامج من حيث عدد الكفالت التي اعتمدها الربنامج خالل هذا 
العام بعدد )2138( كفالة ، بلغت قيمتها الإجمالية )716( مليون 
ري��ال بن�صبة 53% من اإجمايل عدد الكف��الت املعتمدة و 39% من 
قيمتها، وياأتي يف املرتبة الثانية بنك الريا�س بعدد )494( كفالة 
بقيمة )331( مليون ريال بن�صبة 12% من اإجمايل عدد الكفالت و 
18% من قيمتها، ثم البنك العربي الوطني يف املرتبة الثالثة بعدد 
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)367( كفال��ة بقيم��ة )167( ملي��ون ريال بن�صب��ة 9% من اإجمايل 
عدد وقيمة الكف��الت، وم�رشف الراجحي يف املرتبة الرابعة بعدد 
)330( كفال��ة بقيم��ة )193( ملي��ون ريال بن�صب��ة 8% من اإجمايل 
عدد الكفالت و 11% من قيمتها. وباقي البنوك بعدد )678( كفالة 
بقيم��ة )414( مليون ريال بن�صبة 17% م��ن اإجمايل عدد الكفالت 

و 23% من قيمتها.

من��ذ انطالقة الربنامج يف ع��ام 1427/1426ه� )2006م( حتى 
نهاية عام 1437/1436ه� اعتمدت اإدارة الربنامج عدد )14899( 
كفال��ة ا�صتفادت منها )7222( من�ص��اأة �صغرية ومتو�صطة، وبقيمة 
اإجمالي��ة للكف��الت بلغ��ت )7.098( ملي��ون ري��ال مقاب��ل اعتماد 

للتمويل بلغت قيمته الإجمالية )14.371( مليون ريال.

�صه��د الع��ام 1437/1436ه��� ت�صيي��ل ع��دد )37( كفال��ة بقيم��ة 
)20.1( مليون ري��ال ل�صالح البنوك املتعاونة مع الربنامج، بذلك 

ارتفع عدد الكفالت امل�صّيلة منذ انطالقة الربنامج حتى نهاية عام 
1437/1436ه��� )137( كفال��ة بقيم��ة  اإجمالي��ة قدرها )70.4( 
ملي��ون ري��ال، منه��ا )50( كفالة للبن��ك الأهلي التج��اري، و )39( 
كفالة مل�رشف الراجحي، و )19( كفالة للبنك ال�صعودي الربيطاين، 
و )13( كفال��ة لبن��ك الريا���س، و )4( كف��الت للبن��ك ال�صع��ودي 
الهولندي، و )3( كفالت لكل من بنك اجلزيرة، وبنك البالد، والبنك 
العرب��ي، وكفالة واحدة ل��كل من جمموعة �صامب��ا املالية ، والبنك 
ال�صع��ودي الفرن�صي، والبنك ال�صع��ودي لال�صتثمار. ومتثل الكفالت 
امل�صّيل��ة التي �رشفه��ا الربنامج منذ بداي��ة انطالقته وحتى نهاية 
الع��ام املايل 1437/1436ه� م��ا ن�صبته 0.92% من اإجمايل عدد 
الكفالت املعتمدة و 0.99% من اإجمايل قيمة الكفالت املعتمدة.

جدول يوضح عدد وقيمة الكفاالت المعتمدة وعدد المنشآت المستفيدة حسب جهات التمويل   
)القيمة بآالف الرياالت( 

تراكمية منذ بداية الربنامجاملعتمدة خالل عام 2015مجهة التمويل

عدد 
عدد قيمة التمويلقيمة الكفاالتالكفاالت

املن�شاآت
عدد 

قيمةقيمة الكفاالتالكفاالت
التمويل

عدد 
املن�شاآت

2138716.0421.707.06861964062.226.2134.753.4592265البنك الأهلي التجاري

494330.959658.16930127831.664.3733.426.1201851بنك الريا�س

367166.638334.3282061612710.7641.868.855688البنك العربي الوطني

330192.683327.7981641577873.4281.534.859906م�رشف الراجحي  

11979.088104.37067494282.406390.339232بنك اجلزيرة

16852.10190.25740596253.802469.712261جمموعة �صامبا املالية  

108101.728159.44089508492.481735.906420البنك ال�صعودي الهولندي

8336.89964.94732203114.460214.68696البنك ال�صعودي لال�صتثمار

7030.81455.12028240131.852249.525163البنك ال�صعودي الربيطاين )�صاب(

7148.849109.80848299200.425419.625205بنك البالد

5964.618111.97649181147.435308.157135البنك ال�صعودي الفرن�صي

40071.820.4193.723.2811643148997.097.63914.371.2437222االإجمايل
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متكن��ت اإدارة ال�صن��دوق من خالل براجمها املدرو�صة من ا�صتقط��اب وت�ظيف الكفاءات ال�صع�دية امل�ؤهلة يف خمتلف املهن والتخ�ص�صات 
ذات العالق��ة بطبيع��ة العمل بال�صندوق، حي��ث ترتبط عمليات الت�ظيف بب�رام��ج تط�ير الكفاءات والتدرج ال�ظيف��ي الت�ي تغطي جماالت 
التحلي��ل املايل، مراجعة احل�صابات، تقنية املعل�مات، الدرا�صات االقت�صادية واالإح�صائية، الت�ص�يق، املحا�صبة امل�صتندية والعل�م املالية  

االإدارة، الدرا�صات واال�صت�صارات الفنية، حتليل املعل�مات، الدرا�صات القان�نية وغريها.

بل��غ ع��دد الب�رام��ج التدريبي��ة الت�ي مت تنفيذه��ا للم�ظفن ال�صع�دي��ن يف الداخل واخلارج خ��الل العام امل��ايل 1437/1436ه� )518( 
برناجمًا تدريبيًا مبا يف ذلك الدورات االأ�صا�صية املتخ�ص�صة واملاج�صتري والدورات الق�صرية وحلقات النقا�ش وامل�ؤمترات املهنية والدورات 
التدريبي��ة الداخلي��ة بال�صن��دوق والتدري��ب العملي، اإذ مت تدري��ب )870( م�ظفًا �صع�ديًا مب��ا يتم�صى مع متطلبات حاج��ة العمل وم�اقيت 
ال��دورات التدريبي��ة بالداخل واخلارج، وح�صل )102( م�ظفًا عل��ى دورات اأ�صا�صية تخ�ص�صية مبا يف ذلك �صهادة املاج�صتري ودورات اللغة 
االإجنليزي��ة املكثف��ة يف اخلارج، بينما ح�صل )219( م�ظفًا �صع�ديًا على دورات ق�صرية خارج اململكة و )30( م�ظفًا ح�صل�ا على دورات 
ق�ص��رية داخ��ل اململك��ة، يف ال�قت الذي ح�ص��ل فيه )248( م�ظفًا �صع�ديًا عل��ى دورات ق�صرية داخل ال�صندوق اإ�صاف��ة اإلى ح�ص�ل )28( 
متدربا �صع�ديًا ) تدريب تعاوين ( من خمتلف اجلامعات ال�صع�دية على التدريب العملي املهني على راأ�ش العمل مبختلف اإدارات ال�صندوق 

داأب ال�صندوق على ت�ظيف عالقاته الطيبة مع العديد من امل�ؤ�ص�صات املالية امل�صابهة والفعاليات املهنية داخل وخارج ال�صندوق ل�صقل 
ق��درات م�ظفي��ه املهنين ال�صع�دي��ن من خالل امل�صاركة الفاعلة يف امل�ؤمت��رات التخ�ص�صية املهنية والندوات وحلق��ات النقا�ش العملية 
وور���ش العم��ل التي ت�صارك فيها وتعّدها تلك اجلهات مبا يكفل تبادل املع��ارف املهنية واخلب�رات العملية املتخ�ص�صة مما كان لها اأثرها 

الفعال يف االرتقاء بقدرات الك�ادر ال�صع�دية الذي انعك�ش اإيجابًا على اأداء ال�صندوق العام. 

ونظ��راً مل��ا يتمتع ب��ه ال�صندوق من اأنظم��ة اإدارية ومالية متط���رة، فقد متكن من تنفيذ خطط��ه املقررة لت�ظي��ف ال�صع�دين خالل العام 
امل��ايل 1437/1436ه��� حيث مت ت�ظيف )49( م�ظفًا �صع�ديًا يف اإط��ار امليزانية املعتمدة تلبيًة ملتطلبات حاجة العمل مبختلف اإدارات 

ال�صندوق.

مبادرات إدارة الموارد البشرية: 	•
مت�صي��ًا م��ع ت�ج��ه جمل���ش اإدارة ال�صن��دوق واإدارته التنفيذي��ة يف تفعي��ل دور اإدارة امل�ارد الب�رشية مب��ا يحقق م�صلحة العم��ل والعاملن 
بال�صن��دوق م��ن خالل تطبيق االإدارة البنكي��ة احلديثة وفق املعايري املهنية املتط�رة فقد بادرت اإدارة امل���ارد الب�رشية بتنفيذ العديد من 

املنا�صط احلي�ية خالل هذا العام متثلت يف االآتي:

الموارد البشرية والتدريب :
التدريب والتوظيف:
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مراجعة كافة ال�صيا�صات ذات العالقة باملوارد الب�رشية بهدف حتديثها وتطويرها مواكبة للم�صتجدات التي طراأت يف خمتلف املجالت   )1
على اأن يتم عر�صها على جميع العاملني بال�صندوق لالطالع عليها من خالل لقاءات مفتوحة اإلى جانب موقع ال�صندوق الداخلي.

2(  تعدي��ل اأ�شل��وب اإعداد امليزانية التقديرية للوظائف واملوظفن والتدري��ب توظيفًا للوقت واجلهد مع ا�شتخدام الو�شائل التقنية احلديثة 
يف اإعداد امليزانية.

ا�شتخ��دام التقني��ات احلديثة لتفعيل اأعم��ال اإدارة املوارد الب�رضية واإجراءاتها مب�شاركة كافة الك��وادر املتخ�ش�شة داخل اإدارة املوارد   )3
الب�رشية.

اأر�صف��ة واإدخال كاف��ة البيانات املتعلقة بالعاملني بال�صن��دوق مبا يحقق دقة املعلومات و�صحة و�صهول��ة ا�صتخداماتها يف خمتلف   )4
متطلبات العمل بالإدارة.

5(  تعديل نظام تقييم اأداء العاملن مبا يحقق العدالة وال�شفافية باالرتباط بالزيادات ال�شنوية ومكافاأة االأداء ال�شنوي وما يت�شل بذلك 
من عمليات ترقية العاملني بال�صندوق.

6(  مراجع��ة ت�صني��ف الوظائ��ف ال�رشافي��ة والقيادي��ة يف ال�صن��دوق ملعاجلة الختناق��ات الوظيفية وظاه��رة التكليف عل��ى الوظائف 
ال�رشافي��ة والقيادي��ة، م��ع معاجلة كيفية ا�صتحق��اق ومنح مكافاآت ال�رشاف بعدال��ة ومو�صوعية على م�صتوى كاف��ة فئات الوظائف 

ال�رشافية والقيادية.

اإذكاء روح التوا�صل بني العاملني بال�صندوق من خالل ا�صتحداث مكتب لالت�صال لالإجابة على كافة ال�صتف�صارات والأخذ باملالحظات   )7
التي يطرحها العاملون بال�صندوق حول اأعمال اإدارة املوارد الب�رشية.

تفعي��ل قن��وات التوا�صل من خالل خمتلف القنوات املتمثلة يف �صذرات املعرفة، الرتح��اب بالعائدين من الدورات التدريبية باخلارج،    )8
موق��ع )يامر( مبوقع ال�صندوق الداخل��ي اإلى جانب امل�صاهمة يف ن�رش كافة ال�صيا�صات والإجراءات ذات العالقة بالعاملني بال�صندوق 

اأوًل باأول كاإعالنات داخلية.

التن�شيق مع امل�شوؤولن مبختلف اإدارات ال�شندوق مبا ي�شهم يف تنفيذ ا�شراتيجية ال�شندوق لتحقيق اأهدافه احليوية.  )9

10(  متابع��ة التعدي��الت الت��ي طراأت على نظام العمل ال�صعودي وانعكا�صاتها على لئحة تنظيم العمل املعتمدة من وزارة العمل اإلى جانب 
التعديالت املعتمدة من جمل�س اإدارة ال�صندوق واإدارته التنفيذية.

  لمحة عن استراتيجية الصندوق:
يعتب���ر ال�صن��دوق، منذ ال�صبعين��ات امليالدية، الرك�ي�زة الأ�صا�صي��ة الداعمة للحركة ال�صناعي��ة يف اململكة العربي��ة ال�صعودية. حيث �صاهم 
ال�صن��دوق يف تطوي��ر وريادة العديد م��ن القطاعات املهمة ومنها البرتوكيماويات والتعدين وال�صناع��ات الأخرى، من خالل اعتماد اأك�رث 
من 129 مليار ريال للم�صاهمة يف اإن�صاء 2852 م�رشوع حول اململكة. وبالنظر اإلى امل�صتقبل، فقد قام ال�صندوق بتجديد روؤيته ور�صالته 
لي�صاه��م يف تطوي��ر نظم اقت�صادية، حيوي��ة، مبتكرة وتناف�صية من �صاأنها اأن ت�صاعد اململكة العربي��ة ال�صعودية لت�صبح رائدة يف ال�صناعة 

عامليًا.

   القيم   الرسالة   الرؤية

1.     املبادرة يف التنمية.
2.     ال�رشاكة يف النمو.

3.     امل�صوؤولية يف ال�صتثمار.
4.     اخلربة يف ال�صت�صارات.
5.     النجاح يف ال�صناعة.

القت�صاد  وتنوي��ع  • دعم 
ال�صع��ودي م��ن خ��الل امل�صاع��دة 

ال�صناعي��ة،  القطاع��ات  ت�صكي��ل  يف 
التناف�صي��ة،  املوؤ�ص�ص��ات  وتطوي��ر 

ودعم املبادرات ال�صرتاتيجية

• امل�صاهم��ة ب��اأن تك��ون اململك��ة 
�صناعي��ة  دول��ة  ال�صعودي��ة  العربي��ة 

متقدم��ة ع�ب�ر تق��دمي حل��ول مالية 
وا�صت�صارية.
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•  إجراءات الصرف:
يعم��ل ال�صن��دوق حاليًا عل���ى تطوير جميع اإجراءات��ه واأمتتت�ها خلدمة العميل بكف��اءة عالية، ومن اأهم هذه الإج��راءات تطوير اآلية 
ال���رشف، م��ن خالل اأمتت��ة اإجراءات ال�رشف وتفعيل ق�صم م�صتق��ل لت�رشيع عمليات ال�رشف. كما عمل ال�صن��دوق عل�ى اإيجاد اآليات 
�رشف جديدة منها فتح العتمادات ل�صترياد املكائن واملعدات خلدمة امل�صانع وذلك بتي�صري وت�رشيع عملية ال�صترياد وباأقل كلفة 

عما كان عليه احلال يف ال�شابق. 

                        املدير العام

عبدالكرمي بن ابراهيم النافع         

•    29 مب���ادرة يتم العمل عليها حاليًا              
يف ال�ش���ندوق لتحقي���ق اال�ش���راتيجية موزعة على 

ت�شعة حماور هي: 

1.     تعزيز احلوكمة.

2.     املبادرة يف التوجيه ال�صرتاتيجي و  قيا�س الأداء.

3.     رفع القيمة امل�صافة بزيادة املنتجات و اخلدمات.

4.     حت�صني اإدارة الئتمان و املخاطر.

5.     تنويع م�صادر التمويل.

6.     تطوير املوارد الب�رشية.

7.     التحول الرقمي.

8.     تفعيل اإدارة التغيري.

9.     برنامج امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

•   منتجات ال�شندوق )احلالية واجلديدة(
املنتجات احلالية: متويل امل�ش���اريع وتقدمي اخلدمات 

اال�شت�شارية.

o     املنتجات املقرتحة: 

1-       على املدى الق�صري:

•       العتمادات امل�صتندية.

•       الت�صهيالت الئتمانية )املرابحة(.

•       ال�صمانات.

•       التو�صع يف اخلدمات ال�صت�صارية.

2-       على املدى الطويل:

•       متويل ال�رشكات.

•       اأ�صواق املال.

•       ال�صندات.

•       متويل و�صطي.
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الإقرا�ضي��ة  خدماته��ا  توف��ر  عل��ى  ال�ضن��دوق  اإدارة  حتر���ص 
وال�ضت�ضارية للم�ضتثمرين يف القطاع ال�ضناعي بال�رسعة والفعالية 
الالزمت��ن ، ل��ذا فاإنه��ا تعم��ل با�ضتم��رار عل��ى تطوي��ر الإجراءات 
والأنظمة واللوائح اخلا�س��ة بالن�ساط الإقرا�سي لل�سندوق لي�ستمر 

يف متي�زه بني موؤ�س�سات التمويل املماثلة يف �سائر اأنحاء العامل. 

تتبلور هذه اجلهود جميعها يف دورة تقييم امل�رشوع املعتمدة الت�ي 
تخ�س��ع من ح��ني لآخر لتعديالت متليها ظ��روف التطبيق العملي ، 
مع الأخذ بعني العتبار اأحدث التطورات يف جمال التنظيم الإداري 

والتحليل املايل والتقدم التقني . 

يو�س��ح املخط��ط التو�سيحي الت��ايل دورة امل���رشوع املعمول بها 
حالي��ًا ل��دى ال�سن��دوق لعملي��ات درا�س��ة وتقيي��م ومتابع��ة تنفيذ 
م�ساري��ع الإقرا�ض ، وعمليات �رشف اللتزامات املالية للم�ساريع 

ومتابعة ت�سديد م�ستحقات ال�سندوق من قبل املقرت�سني : 

ـــمـــشـــاريـــع  ال تـــقـــيـــيـــم  دورة 
الصناعية 
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مخطط توضيحي لعملية دراسة وتقييم ومتابعة المشاريع

مالحظات:
تتوقف فرتة التقييم على مدى جتاوب مقدم الطلب و�رشعة تقدميه للمعلومات املطلوبة.  -1

تخ�صع م�صاريع التو�صعة لنف�س املراحل ال�صابقة مع اخت�صار بع�صها.  -2
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بن��اًء عل��ى روؤية جمل�س اإدارة ال�شندوق القائمة على مواكبة م�شتجدات االإدارة احلديث��ة يف بناء الهياكل االإدارية مبا ين�شجم مع متطلبات 
حاج��ة العم��ل بال�شندوق اإلى جانب اأهمية تفعيل اآلي��ات العمل فيه لتحقيق االأهداف احليوية التي اأن�شئ من اأجلها ال�شندوق دعمًا للتنمية 
ال�صناعي��ة، فق��د اأقر جمل�س اإدارة ال�صندوق ا�صتحداث اإدارات جديدة خالل الع��ام املايل 1437/1436ه� مع اإعادة النظر يف هيكلة بع�س 

الإدارات القائمة وذلك على النحو التايل:

ا�صتحداث اإدارة ت�صويق املنتجات لتتولى مهمة ت�صويق منتجات ال�صندوق وفق خطط مدرو�صة مبا يعك�س خمرجات املنا�صط التي  اأواًل: 
ينجزه��ا ال�شن��دوق مع عر�شه��ا واإبرازها يف خمتلف الفعالي��ات وو�شائل الت�شويق احلديثة وكذلك من خ��ال اللقاءات والندوات 

واملوؤمترات والو�صائل الإعالمية وقنوات التوا�صل امل�صموعة واملقروءة وامل�صاهدة.

ا�شتحداث اإدارة تطوير االأعمال ال�شتحداث اأ�شاليب جديدة يف تطوير اأعمال ال�شندوق االأ�شا�شية وفق املعايري املهنية احلديثة مبا  ثانيًا: 
يتالءم مع روؤية ال�صندوق امل�صتقبلية لالرتقاء بالأداء والإنتاجية.

الهيكل التنظيمي للصندوق: 
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ا�دارة العليا

مساعد المدير العام /
التخطيط االستراتيجي  وتقنية المعلومات

مساعد المدير العام/ 
الشؤون القانونية

مساعد المدير العام/ 
المالية

مساعد المدير العام/ 
الموارد البشرية والخدمات المساندة

مساعد المدير العام/ 
ا�ئتمان والدراسات

مساعد المدير العام/ 
التسويق

مجلس ا�دارة

المدير العام

  مساعدو
 المدير العام

المراجعة
 الداخلية

االئتمان
دراسات 

واستشارات 
المشاريع

تنسيق 
وخدمات 
القروض

 تسويق
المنتجات

تطوير
ا�عمال

 المواردالماليةالقانونية
البشرية

 الخدمات
المساندة

تقنية
المعلومات 

 التخطيط
االستراتيجي

 مدراء ا�دارات

37

ا�صتحداث اإدارة التخطيط ال�صرتاتيجي لتتولى مهمة اإعداد خطة ا�صرتاتيجية مقننة لل�صندوق بالتن�صيق مع م�صاعدي املدير العام  ثالثًا: 
ومدراء الإدارات.

اإع��ادة هيكل��ة بع���س الإدارات به��دف تركيز املهام التخ�ص�صي��ة وتفعيل دورها حيث ح��وِّر م�صم��ى اإدارة الإدارة والعمليات اإلى  رابعًا: 
)الإدارة املالية( و )اإدارة اخلدمات امل�صاندة(، ومت حتوير م�صمى )اإدارة القوى الب�رشية( اإلى )اإدارة املوارد الب�رشية(.

مت ا�صتح��داث خم���س وظائ��ف مب�صم��ى م�صاع��د املدير الع��ام يف جم��الت الت�صوي��ق، القانونية، التخطي��ط ال�صرتاتيج��ي وتقنية  خام�شًا: 
املعلوم��ات، املالية، امل��وارد الب�رشية واخلدمات امل�صاندة حتت اإ�رشاف مدير عام ال�صندوق م��ع تر�صيخ روح فريق العمل الواحد 
عل��ى م�صت��وى �صاغلي الوظائف القيادية بال�صندوق وذلك من خالل عق��د اجتماعات اأ�صبوعية دورية ملعاجلة كافة املو�صوعات 

امل�صرتكة ب�صفافية ومهنية.



إدارة تحت 
المجهر
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مت ا�صتح��داث اإدارة تن�صيق وخدم��ات القرو�س مبوجب قرار �صعادة 
املدير العام ال�صادر بتاريخ 1435/4/27ه� لتكون حتت التجربة 
التطبيقي��ة خالل العام املايل 1436/1435ه� ومن ثم �صدر قرار 
اعتم��اد الإدارة بتاري��خ 1436/7/14ه�  وذل��ك تلبية ملتطلبات 
العم��ل ومواكب��ة للنم��و املط��رد يف مه��ام وم�صئولي��ات ال�صندوق 

وا�صتجابة ملتطلبات تطوير الأداء.

تتلخص المهام األساســــية إلدارة تنســــيق وخدمات 
القروض في التالي:

امل�صان��دة  وتق��دمي  القرو���س  معلوم��ات  واإدارة  تن�صي��ق   •
املعلوماتية لأق�ص��ام اإدارتي الئتمان ودرا�ص��ات وا�صت�صارات 
امل�صاريع وحفظ وحتديث قواعد البيانات اخلا�صة بالقرو�س.

مراجعة وتدقيق التكاليف املقدمة من املقرت�صني ل�صتكمال   •
عملي��ات ال���رشف والتاأك��د من اأنه��ا مطابقة مل��ا مت اعتماده 
من قبل ال�صن��دوق وموؤيدة بامل�صتندات الالزمة ومتثل اأ�صوًل 

حقيقية كم�صوغات لل�رشف حماية مل�صالح ال�صندوق. 

تنظي��م وتوثيق عمليات ا�صتقب��ال طلبات القرو�س والتن�صيق   •
م��ع عم��اء ال�شن��دوق للتاأك��د م��ن توف��ر احل��د االأدن��ى م��ن 
املعلوم��ات والوثائ��ق الالزم��ة لت�رشي��ع وت�صهي��ل الإجراءات 

اخلا�صة مبعاجلة الطلب .

مراجع��ة ومتابعة تو�صيات تقارير مراجعة القرو�س وكذلك   •
بالإقرا���س  اخلا�ص��ة  اللج��ان  اجتماع��ات  اأعم��ال  تن�صي��ق 

ومراجعة تقارير الطلبات املقدمة ملجل�س الإدارة .

و�ص��ع ال�صيا�ص��ات والإج��راءات املتعلق��ة مبخاط��ر الئتمان   •
اخلا�شة بن�شاط ال�شندوق االإقرا�شي.

وتتكون إدارة تنسيق وخدمات القروض من خمسة 
أقسام هي : 

. ق�صم التن�صيق وحتليل معلومات الئتمان   •

ق�صم التدقيق والتحليل املايل - الأول.   •

ق�صم التدقيق والتحليل املايل - الثاين.  •

ق�صم خدمات العمالء.  •

ق�صم مراجعة ومتابعة القرو�س.  •

باإلضافة إلى 

فريق اإدارة املخاطر.  n

قسم التنسيق وتحليل معلومات االئتمان :

ه��و الق�ص��م املعن���ي بحف��ظ وحتدي��ث اأنظم��ة املعلوم��ات اخلا�صة 
بالقرو���س ال�شناعي��ة ومتابعة تطبي��ق االأنظمة التقني��ة احلديثة 
بالتن�صيق مع اإدارة تقنية املعلومات وا�صتخراج التقارير الئتمانية 
الازم��ة م��ن تل��ك االأنظمة متى ما دع��ت احلاجة لها م��ع التن�شيق 
لتب��ادل تلك املعلومات مع اإدارات ال�صندوق املختلفة واملوؤ�ص�صات 
واالإدارات احلكومي��ة االأخ��رى ، باالإ�شافة اإلى تزوي��د اأق�شام اإدارة 
الئتم��ان واإدارة درا�صات وا�صت�صارات امل�صاريع مبعلومات اجلدارة 
الئتماني��ة للم�صتثمري��ن للم�صاع��دة يف عملي��ات حتلي��ل طلب��ات 

الإقرا�س اجلديدة .

ويضم القسم فريقي العمل التاليين :

فريق اإدارة معلومات القرو�س.  n

فريق اجلدارة الئتمانية.  n

قسمي التدقيق والتحليل المالي :

ي�ص��م كل ق�ص��م فريق��ني متماثل��ني يف امله��ام ) اأ ( و ) ب ( و يعن�ى 
الق�صم مبراجعة وتدقيق التكاليف املقدمة لإكمال عمليات ال�رشف 
م��ن قبل املقرت�ص��ني والتاأكد من اأنها مطابقة مل��ا مت اعتماده من 
قب��ل ال�صندوق ومدعومة بامل�صتندات الالزمة مع التاأكد من كفاية 
الإج��راءات الرقابية على تكاليف امل�رشوع اأثناء التنفيذ بالإ�صافة 
اإل��ى تقدمي خدمات امل�صورة املالي��ة لأق�صام الئتمان واملقرت�صني 

يف احلاالت التالية :

امل�صاع��دة يف اإع��داد القوائ��م املالية لبع���س املقرت�صني من   -
واقع الدفاتر وال�صجالت املحا�صبية اخلا�صة بهم .

فح���س وتق��ومي الأنظمة املالي��ة واأنظمة التكالي��ف والرقابة   -
الداخلية املطبقة بوا�صطة بع�س امل�صانع املقرت�صة .

تق��ومي املدراء املاليني واملحا�صب��ني امل�صتخدمني لدى بع�س   -
املقرت�صني .

إدارة تنسيق وخدمات القروض
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تق��دمي امل�ص��ورة يف اختي��ار الأنظم��ة املحا�صبي��ة واملالي��ة   -
املالئمة لبع�س املقرت�صني .

قسم خدمات العمالء:

يعتب���ر ق�صم خدمات العمالء واجهة الت�ص��ال والتن�صيق مع عمالء 
ال�شن��دوق احلالي��ن وامل�شتهدف��ن من خ��ال تطوي��ر وا�شتحداث 
اخلدم��ات الإلكرتوني��ة يف الإجاب��ة عل��ى ا�صتف�صاراته��م وتق��دمي 
املعلوم��ات املطلوبة له��م وتعريفهم  مبتطلب��ات التقدمي للح�صول 

على القر�س ال�صناعي.

ويق��وم الق�ص��م بتنظيم وتوثي��ق عملي��ة ا�صتقبال طلب��ات القرو�س 
والتاأك��د م��ن توفر احل��د االأدنى م��ن املعلومات والوثائ��ق الازمة 
لت�رضي��ع وت�شهيل اإج��راءات درا�ش��ة وحتليل الطلب مم��ا ي�شاعد يف 
اإجن��از مه��ام ال�صندوق ب�ص��كل مهن���ي يت�صف باجل��ودة وال�رشعة 
ويعط��ي �صورة اأك��رث اإيجابية ع��ن ان�صيابية و�صهول��ة التعامل مع 

ال�صندوق .

ويضم قسم خدمات العمالء الفريقين التاليين :

فريق خدمات العمالء.  n

فريق تطوير الأنظمة.  n

ومما يجدر ذكره اأّن ق�شم خدمات العماء قد انتقل من اإدارة تن�شيق 
وخدمات القرو�س اإلى اإدارة ت�صويق املنتجات ح�صب الهيكل اجلديد 

لل�صندوق.

قسم مراجعة ومتابعة القروض :

تتمثل مهام القسم في ما يلي:

جدولة اأعمال جلنة القرو�س وجلنة مراجعة القرو�س واإعداد   •
حما�رش اجتماعاتها .

مراجع��ة خطاب��ات جمل���س الإدارة للطلب��ات املدرج��ة على   •
جدول اأعمال املجل�س.

مراجع��ة حما���رش اجتماعات املجل�س فيم��ا يخ�س عمليات   •
القرو�س ال�صناعية .

مراجعة تقارير مراجعة القرو�س واإدخال وقائع اجتماعاتها   •
يف النظام .

ويضم القسم فريقي العمل التاليين:

فريق مراجعة القرو�س.  n

فريق متابعة القرو�س.  n

فريق إدارة المخاطر  :

ه��و فري��ق مت تكوين��ه موؤخراً كن��واة ليتط��ور م�صتقباًل لق�ص��م اإدارة 
املخاطر ولزالت هياكله الوظيفية قيد ال�صتكمال .

تتلخ���س مهام فري��ق اإدارة املخاطر يف حتدي��د املخاطر الرئي�صية 
بالن�شب��ة لن�شاط ال�شن��دوق االئتماين وو�شع ال�شيا�ش��ات والقواعد 
الالزم��ة لإدارته��ا ب�ص��كل فاعل م��ع مراجع��ة �صيا�ص��ات الئتمان 
وا�صرتاتيجيات املخاطر اخلا�ص��ة بالقطاعات ال�صناعية املختلفة 
واقت���راح م�صتوي��ات حتمل املخاط��ر الئتماني��ة لإدارة ال�صندوق، 
بالإ�صاف��ة ملراقب��ة تنفي��ذ فاعلي��ة اإدارة املخاط��ر املعم��ول به��ا 
يف ال�صن��دوق م��ع العم��ل عل��ى حت�ص��ني �صيا�ص��ات اإدارة املخاطر 

وعملياتها من حني لآخر .
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مـقـدمـــة: 
ُتعّرف الطاقة لغويًا باأنها القدرة على العمل. وهي تاأخذ عدة اأ�صكال 
مث��ل الطاقة ال�شم�شية  والطاق��ة احلرارية والطاقة ال�شوئية والطاقة 
امليكانيكي��ة والطاق��ة الكهربائي��ة و الطاق��ة الكيميائي��ة و الطاقة 

النووية. 

تنقسم الطاقة إلى قسمين رئيسيين هما : 

الطاق��ة الغ��ري متجددة: وه��ي الطاق��ة الناجتة م��ن امل�صادر   -
النا�صب��ة التي ل جت��دد نف�ص��ها ب�صورة طبيعي��ة وهي تتمثل 
ب�ص��ورة رئي�ص��ي��ة يف العنا�رش الكربونية مث��ل النفط والفحم 
والغ��از، كما ي�ص��مل هذا امل�صطلح بع�س اأنواع الطاقة البديلة 

مثل الطاقة النووية.

الطاقة املتجددة: وهي الطاقة الناجتة عن عمليات طبيعية متجددة   -
مث��ل �صوء ال�صم�س و حرارة الأر�س و حركة الري��اح و املاء، و هذا 

النوع من الطاقة يتميز بال�صتدامة و التجدد .

الطاقة الشمسية: 
م��ع تزاي��د الهتم��ام خ��الل العقدي��ن املا�صي��ني بارتف��اع تكلفة 
م�ص��ادر الطاقة غ��ري املتج��ددة واجتاهها نحو الن�ص��وب توجهت 
البح��وث التقني��ة نحو تطوير و�صائل ل�صتغ��الل اأهم م�صدر للطاقة 
املتج��ددة وه��و ال�صم���س. تعت��رب الطاق��ة ال�صم�صي��ة اأه��م امل�صادر 
الطبيعية املتجددة وغري امللوثة للبيئة ، حيث تنتج ال�صم�س كل 50 
دقيق��ة من الطاقة ما يعادل ال�صته��الك ال�صنوي لالأر�س. لقد ظلت 
ال�صم���س تغذي الأر�س بالطاقة من��ذ بدء اخلليقة و�صوف ت�صتمر يف 

ذلك حتى نهاية الكون. 

تــــم تطويــــر نوعين مــــن التقنيــــة الســــتغالل الطاقة 
الشمسية هما :- 

: Photovoltaic (PV( التوليد ال�شم�شي ال�شوئي  -1

يت��م عن طريق هذه التقنية حتويل �ص��وء ال�صم�س مبا�رشة اإلى 
طاق��ة كهربائية عن طريق خالي��ا �صوئية م�صنوعة من مادة 

ال�صيليكون. 

:Solar Thermal Technology (ST( التوليد ال�شم�شي احلراري  -2

 ُتْع��رف ه��ذه الطريقة اأي�ص��ًا بالطاقة ال�صم�صي��ة املركزة حيث يتم 

جم��ع و تركي��ز الأ�صعة ال�صم�صية بوا�صط��ة جمموعة من املرايا 
لتولي��د احلرارة الت��ي ت�شتخدم لغلي املاء وحتويل��ه اإلى بخار 

ي�صتخدم يف اإدارة توربينات لتوليد الكهرباء.

من الناحية التجارية يتم استغالل الطاقة الشمسية 
بطريقتين هما: 

 )Off-Grid( املنف�صل��ة  ال�صم�صي��ة  الطاق��ة  تولي��د  وح��دات   •
التي ت�صتخ��دم لأغرا�س حمددة مثل اإن��ارة املنازل و املزارع 
اأو ت�صغي��ل وح��دات �صناعية مثل وحدات حتلي��ة املياه. وهذه 

الوحدات تكون عادة ذات قدرة توليد �صغرية. 

وح��دات تولي��د الطاق��ة ال�صم�صي��ة املغذي��ة ل�صبك��ة الكهرباء   •
العام��ة )On-Grid( .هذه الوح��دات عادة ما تكون كبرية يف 
حجمها حيث تغطي م�صاحة �صا�صعة من الأر�س وتولد كميات 
كب��رية من الطاقة الكهربائية يت��م �صخها مبا�رشة يف ال�صبكة 

العامة. 

مكونات نظام الطاقة الشمسية:

 تعت��رب اخلاليا ال�صم�صية القاع��دة الأ�صا�صية التي يبنى عليها نظام 
الطاق��ة ال�صم�صي��ة ، وهي عبارة ع��ن �رشيحة مربع��ة م�صنوعة من 
م��ادة ال�صيليكون م�صاف��ًا اإليها مواد مو�صلة اأخ��رى. عندما ت�صقط 
اأ�صعة ال�صم�س عل��ى هذه اخللية جتري عملية تفاعل كيميائية ينتج 
عنه��ا اإلكرتونات تولد الطاقة الكهربائية. وت�صمى اخلاليا ال�صم�صية 
اأي�صًا باخلاليا ال�صوئية )photovoltaic cells(  وي�صار لها بالرمز 
)PV( وه��ي تدخ��ل يف �صناع��ة العديد من الأجه��زة ال�صغرية التي 

تعمل باخلايا ال�شوئية مثل احلا�شبات و ال�شاعات. 

تطور اإلنتاج العالمي من الطاقة الشمسية:

ُعِرفت ظاهرة الطاقة ال�صم�صية منذ عام 1839م ، اإل اأن ا�صتغاللها 
التج��اري احلقيق��ي تزاي��د ب�ش��كل وا�ش��ح خ��ال العق��د املن���رضم 
)2000م-2010م(، حي��ث قف��ز اإجمايل الطاق��ات املركبة لتوليد 
الطاق��ة ال�صم�صية من 700 ميجاوات / �صاعة يف عام 2000م اإلى 
38.816 ميجاوات/�صاعة بنهاية عام 2010م. و منذ ذلك التاريخ 
بداأت الطاق��ات املركبة الرتاكمية لإنتاج الطاق��ة ال�ص��م�ص��ية تنمو 
من��واً مت�صارعًا بل��غ متو�صطه ال�صنوي 42% لت�ص��ل اإلى 216.671 

ميجاوات/�صاعة بنهاية عام 2015م. 

بالمملكة  الشمسية  الطاقة 
العربية السعودية
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كم��ا نالح��ظ من ال�صكل ال�صابق ، فقد �صهدت قدرات توليد الطاقة ال�صم�صية منواً كبرياً خ��الل العقد املن�رشم نظراً لنخفا�س تكاليف الإنتاج 
ب�ص��كل ع��ام و خ�صو�ص��ًا خاليا ال�صيليكون اإ�صافة اإلى التقدم التقني ال��ذي اأدى اإلى رفع كفاءة اخلاليا ال�صم�صية. جت��در الإ�صارة اإلى اأّن �صعر 
خلي��ة ال�صيليك��ون ق��د انخف�س من 76 دولر لكل وات عام 1977م اإلى 30 �صنت يف عام 2015م ، اأي بانخفا�س مقداره 253 �صعفًا خالل 

الأربعني عامًا املا�صية. 

امل�صدر:  وكالة الطاقة الدولية

تطور طاقات توليد الطاقة الشمسية المركبة التراكمية في العالم خالل الفترة )2005م- 2015م(

ويبني ال�صكل التايل تطور الطاقات املركبة الرتاكمية لتوليد الطاقة ال�صم�صية يف العامل خالل العقد املن�رشم:
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يت�ص��ح م��ن ال�ص��كل ال�صابق اأّن ال��دول ال�صناعية ت�صتحوذ على �ص��وق الطاقة ال�صم�صية يف الع��امل نظراً لعتمادها عل��ى ا�صرتاتيجيات طويلة 
املدى لتطوير وا�صتغالل م�صادر الطاقة املتجددة. وت�صكل خم�س من دول العامل وهي اأملانيا وال�صني واليابان واإيطاليا والوليات املتحدة 

الأمريكية حوايل 73% من اإجمايل الطاقة العاملية املركبة لإنتاج الطاقة ال�صم�صية.

التقديرات المستقبلية إلنتاج الطاقة الشمسية:

قامت عدة موؤ�ص�صات اأبحاث عاملية من �صمنها وكالة الطاقة الدولية باإجراء درا�ص��ات لتقدير الطلب العاملي امل�صتقبلي على الطاقة ال�صم�صية. 
ويب��ني اجل��دول التايل التقديرات امل�صتقبلي��ة لطاقات التوليد الرتاكمية العاملي��ة لإنتاج الطاقة ال�صم�صية خ��الل الأعوام 2015م-2020م 

وذلك با�صتخدام معدل منو �صنوي مركب مقداره %17.7. 

الطاقات المركبة التراكمية المستقبلية لتوليد الطاقة الشمسية )2015م-2020م(

طاقات التوليد الراكميةال�شنة
)جيجاوات / �شاعة (

الطاقات امل�شافة �شنويًا 
)جيجاوات / �شاعة(

201521743م

201625538م

201730146م

201835453م

201941662م

202049074م

املصدر:  وكالة الطاقة الدولية

االستغالل العالمي للطاقة الشمسية : 
يبني ال�صكل التايل توزيع الطاقات املركبة الرتاكمية لإنتاج الطاقة ال�صم�صية يف العامل عام 2014م موزعة ح�صب الدول الرئي�صية:

امل�صدر:  وكالة الطاقة الدولية

نصيب الدول من الطاقات المركبة إلنتاج الطاقة الشمسية خالل عام 2014م
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وبن��اًء عل��ى تقدي��رات وكالة الطاقة الدولي��ة، فمن املتوقع اأن ت�ص��ل الطاقات املركبة املرتاكم��ة لإنتاج الطاقة ال�صم�صي��ة يف عام 2050م 
اإل��ى4.600 جيجاوات/�صاع��ة. وللو�ص��ول له��ذه الطاق��ة املركبة الرتاكمي��ة الكبرية يتطلب ذل��ك اإ�صاف��ة 124 جيجاوات/�صاع��ة �صنويًا ، 

با�ص��تثمارات �صنوية تقّدر بحوايل 225 بليون دولر.

استخدام الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية :

تطور توليد واستهالك الكهرباء  في المملكة : 
لق��د زاد تولي��د وا�صته��الك اململكة العربية ال�صعودية م��ن الطاقة الكهربائية ب�ص��ورة كبرية خالل العقد املن�رشم وذل��ك ليواكب الزيادة يف 
ع��دد ال�ص��كان و التطور العمراين ال�رشيع الذي �صهدت��ه اململكة خالل ال�صنوات املا�صية. اجلدول التايل يبني تط��ور توليد وا�صتهالك الكهرباء 

باململكة خالل العقد املن�رشم .

تطور توليد واســتهالك الكهرباء بالمملكة )2005م-2014م(

2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008م2007م2006م2005مال�ش��نة

طاقة التوليد 
32.30135.00036.94939.24244.48549.13851.14853.59058.46265.506)ميجاوات/�صاعة(

12%9%5%4%10%13%6%6%8%معدل التغري

طاقة التوليد الإ�صافية
2.6991.9492.2935.2434.6532.0102.4424.8727.044)ميجاوات/�صاعة(

الطاقة املباعة �صنويًا 
153.284163.151169.780181.098193.472212.263219.661240.288256.688274.502)جيجاوات(

7%7%9%3%10%7%7%4%6%معدل التغري

العدد الرتاكمي 
4.74.95.25.45.76.06.36.77.17.6للم�صرتكني )باملليون(

6%6%6%6%5%5%5%5%5%معدل التغري

املصدر:  الرشكة الســعودية للكهرباء

يالح��ظ م��ن  ال�ص��كل اأّن قدرات التوليد الكهربائي يف اململكة قد �صّجلت متو�صط منو �صن��وي مركب قدره 7.6% يف الفرتة 2005م-2014م ، 
اأي مبتو�ص��ط زيادة �صنوي��ة قدرها حوايل 3.700 ميجاوات �صنويًا، وذلك ملواجهة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية والذي بلغ متو�صط 
منوه ال�صنوي املركب خالل نف�س الفرتة 6.3%. ومن الالفت للنظر اأن قدرات التوليد الكهربائي باململكة قد �صهدت خالل العامني املا�صيني 
زيادة كبرية تراوحت بني 9% - 12%. ومن املتوقع اأن ي�صتمر منو التوليد بنف�س الوترية خالل اخلم�س �صنوات القادمة لي�صل جمموع طاقات 

التوليد املركبة اإلى 104 جيجاوات/�صاعة بحلول عام 2020م. 
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يو�صح الر�صم البياين التايل توزيع الطاقة الكهربائية امل�صتهلكة خالل عام 2014م ح�صب القطاعات امل�صتهلكة:

يالح��ظ م��ن ال�صكل ال�صابق اأن ا�صتهالك القطاع ال�صكني بلغ حوايل ن�صف الطاق��ة املولدة عام 2014م يليه القطاع التجاري بن�صبة %18.8 
ث��م القط��اع احلكومي بن�شبة 15.6% ث��م القطاع الزراعي بن�صبة 10.9%. ويعت��رب القطاع ال�صناعي من القطاع��ات قليلة ال�صتهالك للطاقة 

الكهربائية باململكة حيث بلغت ح�صته 1.7% ، بينما تبلغ ح�صة بقية القطاعات ن�صبة%3.5.

نوع الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في المملكة: 
يبني  ال�صكل التايل ن�صبة واأنواع الوقود امل�صتخدم يف توليد الطاقة الكهربائية باململكة خالل عام 2014م .

املصدر:  الرشكة السعودية للكهرباء

املصدر:  الرشكة السعودية للكهرباء

توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة عام 2014م حسب القطاعات المســتهلكة

نسبة وأنواع الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بالمملكة خالل عام 2014م
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ويالح��ظ من  ال�ص��كل اأّن كل الطاقات الكهربائي��ة التي اأنتجت عام 
2014م يف اململك��ة كانت من الوقود الأحفوري )غاز، ديزل، زيت 
خ��ام، زيت خام ثقيل ( وه��و من امل�صادر النا�صبة غري املتجددة ،  
كم��ا اأّن ا�صتخدام��ه يف الإنتاج الكهربائي ل��ه العديد من التاأثريات 

ال�صلبية اأهمها : 

ت�شتهل��ك اململكة يف اإنتاج الكهرب��اء يف الوقت احلايل حوايل   -1
اثن��ني مليون برميل برتول يف اليوم. وم��ن املتوقع اأن ترتفع 
اإلى ثالثة ماليني برميل بحلول عام 2020م ، مما يوؤثر �شلبًا 
عل��ى كمية الب��رتول امل�ص��درة للخ��ارج الذي يعت��رب امل�صدر 

الأ�صا�صي لدخل الدولة. 

اإن ح��رق الوقود الأحفوري لغر�س اإنت��اج الكهرباء ينتج عنه   -2
العدي��د من الغازات امللوثة للبيئة مثل اأك�صيد الكربيت واأك�صيد 

النيرتوجني. 

مم��ا �شبق يت�ش��ح اأهمية ا�شتخ��دام الطاقة ال�شم�شي��ة لتوليد الطاقة 
الكهربائي��ة يف اململكة ملا لها من فوائد اقت�صادية وبيئية اإ�صافة 

اإلى الفوائد املادية لل�رشكات امل�صتثمرة يف هذا القطاع. 

إنتاج الطاقة الشمسية في المملكة: 
يرج��ع تاري��خ ا�صتغ��الل الطاق��ة ال�صم�صي��ة يف اململك��ة اإل��ى فرتة 
ال�صبعين��ات من الق��رن املا�صي عندما تاأ�ص���س الربنامج ال�صعودي 
الأمريك��ي لأبحاث الطاقة ال�صم�صي��ة )�صولرز( الذي ا�صتمر من عام 
1975م حت��ى عام 1995م ، وكان الهدف الأ�صا�صي منه لأغرا�س 
البحوث وذلك بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 
وق��د اأجن��ز الربنام��ج ع��دة اأبح��اث واأوراق علمي��ة مه��دت الطريق 
لربنامج مدينة امللك عبد العزيز يف جمال اأبحاث الطاقة ال�صم�صية. 

يف منت�ص��ف الثمانيات بداأت ثالثة م�صان��ع وطنية اإنتاج اخلاليا 
ال�صم�صية بطاقات اإنتاجية �صغرية وهي:-

م�صنع الدخيل واإ�صباير مل�صاريع الطاقة ال�صم�صية   -1

م�صنع اجلزيرة لنظم الطاقة ال�صم�صية   -2

م�صنع �رشكة البرتول الربيطانية العربية   -3

 وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للم�صانع الثالثة حوايل 1500 
كيل��و وات/�صاعة ، وهي طاق��ة متوا�صعة ج��داً مقارنة بامل�صانع 
التي يج��ري اإن�صاوؤها حاليًا والتي ت��رتاوح طاقتها الإنتاجية بني 

50-160 ميجاوات / �صاعة. 

ا�صتم��رت امل�صان��ع الثالث��ة يف الإنت��اج ل�صن��وات قليلة ث��م اأغلقت 
ويرج��ع ذل��ك لقلة الطل��ب ب�صبب انخفا���س اأ�صع��ار الكهرباء وعدم 
وج��ود ا�صرتاتيجي��ة وطني��ة يف ذلك الوق��ت ت�صجع عل��ى ا�صتخدام 

الطاقة ال�صم�صية. 

و ق��د ظ��ل الطلب على الطاق��ة ال�صم�صية يف اململكة خ��الل العقدين 
املا�صي��ني حم�صوراً يف ع��دد من املوؤ�ص�صات العام��ة مثل اأرامكو ، 
ووزارة الت�صالت وتقني��ة املعلومات، اإ�صافة اإلى بع�س م�صاريع 
وزارة الدف��اع. كما ظل الطلب على الطاق��ة ال�صم�صية -  بالإ�صافة 
اإلى حمدوديته - متذبذبًا من عام لآخر اعتماداً على عدد امل�صاريع 

املنفذة خارج تغطية ال�صبكة العامة للكهرباء. 

دور احلكومة يف تنمية و ت�شجيع ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية:  

تت��ويل يف الوقت احلايل جهت��ان حكوميتان مهمة تنظيم وت�شجيع 
ا�صتخدام الطاقة املتجددة و الطاقة البديلة هما: 

 )KACST( مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -1

)K.A.CARE( مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية و املتجددة  -2

ولأهمي��ة هاتني املدينتني يف تنظيم وتطوير قطاع الطاقة البديلة 
واملتجددة  باململكة نذكر فيما يلي دور كل منهما: 

)KACST( مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -1

ب��داأت مدين��ة املل��ك عبدالعزي��ز للعل��وم والتقني��ة اأبح��اث الطاقة 
ال�صم�صي��ة منذ منت�ص��ف ال�صبعين��ات يف اإطار الربنام��ج ال�صعودي 
الأمريك��ي لأبحاث الطاقة ال�صم�صية حيث اأن�ص��اأت مدينة امللك عبد 
العزي��ز للعل��وم والتقنية القري��ة ال�صم�صية يف مدين��ة العيينة لعمل 
الأبح��اث التطبيقية ويف فرتة لحقة اأن�ص��اأت معماًل �صغرياً لإنتاج 
األواح الطاق��ة ال�صم�صية بطاقة 3 ميجاوات/�صاعة ثم طورته خالل 
الع��وام القليلة املا�صية اإلى م�صنع بطاق��ة 12 ميجاوات/�صاعة، 
وذل��ك يف اإطار تنفيذ مبادرة املل��ك عبداهلل لت�صغيل حمطات حتلية 
مي��اه البحر بالطاق��ة ال�صم�صية بدًل من الطاق��ة املولدة من الوقود 
الأحفوري. هذا وق��د قامت املدينة العام املا�صي ببناء اأول حمطة 
طاق��ة �صم�صية بطاق��ة 10 ميجاوات/�صاع��ة لت�صغيل حمطة حتلية 
املي��اه مبدين��ة اخلفجي التي �ص��وف تنتج 60 األف م��رت مكعب من 
املي��اه املحالة يف الي��وم. ووفقًا ملبادرة امللك عب��داهلل ل�صتخدام 
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الطاق��ة ال�صم�صي��ة يف حمطات التحلية �صوف تقوم املدينة يف املرحل��ة القادمة ببناء حمطات اإنتاج طاقة �صم�صية لعدد من م�صاريع التحلية 
تبل��غ طاقاته��ا الإجمالية 300 األف مرت مكعب يف اليوم خالل الف��رتة 2017م-2020م ، �صيتم بعدها تعميم ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية يف 

كل م�صاريع حتلية املياه اجلديدة باململكة.

 )K.A.CARE( مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية و املتجددة  -2
مت تاأ�صي�س مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة عام 2010م لالإ�ص��راف على تنمية وتطوير قطاع الطاقة الذرية واملتجددة عن طريق 
و�صع ال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات اخلا�صة بالعالقات الفنية والتجارية بني اجلهات العاملة يف جمال اإنتاج الطاقة من م�صادرها املختلفة. 

ه��ذا وق��د و�شعت املدين��ة اخلطوط العري�شة لربنامج تطوي��ر الطاقة املتجددة والبديل��ة ، وتوقعت من خاله اأن ت�شتح��وذ الطاقة املتجددة 
والبديل��ة عل��ى معظم م�ص��ادر توليد الكهرباء يف اململك��ة ، واأن ت�صل ح�صة الطاق��ة ال�صم�صية اإلى 31% من اإجمايل طاق��ات توليد الكهرباء 

املركبة بحلول عام 2032م.

يب��ن اجل��دول التايل احل�ش�س املتوقع��ة مل�شادر توليد الطاقة الكهربائية ع��ام 2032م وفقًا للخطة ال�صرتاتيجي��ة التي و�صعتها مدينة 
امللك عبداهلل .

الحصص المتوقعة لمصادر توليد الكهرباء  بحلول عام 2032م 

طاقات التوليد املركبة الراكميةم�شدر اإنتاج الطاقة
الن�شبة املئوية)جيجاوات / �شاعة (

46%60الوقود الأحفوري 

31%41الطاقة ال�صم�صية 

13%17.6الطاقة النووية 

7%9الرياح 

2%3املخلفات 

1%1حرارة الأر�س 

100%131.6املجموع 

املصدر:  مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة

وته��دف ه��ذه اخلط��ة اإلى اأن ت�صل الطاق��ة الإنتاجية املركبة للطاقة ال�صم�صي��ة بحلول عام 2032م اإلى 41 جيج��اوات / �صاعة )اأي بزيادة 
قدرها 2.4 جيجاوات/�صاعة �صنويًا(، منها 25 جيجاوات/�صاعة عن طريق تركيز حرارة ال�صم�س و 16 جيجاوات / �صاعة عن طريق اخلاليا 

ال�صوئية التي �صوف يتم تركيب 6 جيجاوات/�صاعة من هذه اخلاليا ال�صوئية قبل عام 2020م. 

و يف اإطار تنفيذ ال�صرتاتيجية الوطنية لإحالل الطاقة املتجددة حمل الطاقة الأحفورية قامت مدينة امللك عبدالعزيز موؤخراً  بتوقيع مذكرة 
تفاه��م م��ع ال�رشكة ال�صعودية للكهرباء و�رشكة تقنية للطاقة لإن�صاء حمطة طاقة �صم�صية منف�صلة بطاقة 50 ميجاوات/�صاعة لإمداد مدينة 

الأفالج بالتيار الكهربائي ب�صعر 4.9 �صنت للكيلو وات / �صاعة )18.75 هلله للكيلو وات/ �صاعة( لل�رشكة ال�صعودية للكهرباء.

لقد حملت ميزانية عام 2016م تغريات هامة يف �صوق الطاقة حيث مت رفع اأ�صعار جميع اأنواع الوقود الأحفوري والطاقة الكهربائية بن�صب 
خمتلف��ة. اإن ارتف��اع اأ�صعار الوقود الأحفوري امل�صتخدم يف توليد الطاق��ة الكهربائية اإ�صافة اإلى رفع اأ�صعار بيع الكهرباء جتعالن من اإنتاج 
الكهرب��اء م��ن الطاقة ال�صم�صية مناف�س للطاقة املولدة من الوقود الأحف��وري بالإ�صافة اإلى الفوائد القت�صادية والبيئية الأخرى امل�صاحبة 

لإنتاج الطاقة ال�صم�صية، علمًا باأن اأ�صعار بيع الطاقة ال�صم�صية موؤهلة للمزيد من النخفا�س يف امل�صتقبل. 

لذا فاإّن ال�صرتاتيجية  اخلا�صة با�صتخدام الطاقة البديلة واملتجددة لتوليد الكهرباء بدًل من الطاقة الكهربائية املولدة من الوقود الأحفوري 
اأ�صبحت يف غاية الأهمية يف ظل الظروف القت�صادية التي متر بها اململكة نتيجة انخفا�س اأ�صعار النفط عامليًا.
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دور الصندوق في دعم وتشـــــجيع قطاع 
الطاقة المتجددة و البديلة: 

ب��داأت عالق��ة ال�صن��دوق بقط��اع الطاق��ة املتج��ددة يف منت�صف 
الثمانين��ات عندم��ا ق��ام بتموي��ل ثالثة م�صان��ع وطني��ة لإنتاج 
الطاقة الكهربائية من اخلالي��ا ال�صوئية. وقد عملت تلك امل�صانع 
لع��دة �صن��وات ث��م توقف��ت نظ��راً ملحدودي��ة الطل��ب عل��ى الطاقة 
ال�صم�صية ورخ���س اأ�صعار الكهرباء و ارتفاع اأ�ص��عار خاليا الطاقة 

ال�ص��م�ص��ية يف ذلك الوقت. 

ويف ع��ام 1431ه��� قام ال�صن��دوق بتمويل م�صنع ه��و الأول من 
نوع��ه يف منطق��ة ال���رشق الأو�صط لإنت��اج م��ادة ال�صيليكون وهي 
املادة الأ�صا�صية يف �صناعة اخلاليا ال�صم�صية وذلك بتقنية عاملية 
وبطاق��ة تبلغ 3.350 طنًا بالتعاون م��ع اإحدى ال�رشكات الكورية 

التي تتولى مهمة الت�صويق اخلارجي للمنتج. 

ويف ع��ام 1435ه��� قام��ت ال�رشك��ة املنتج��ة مل��ادة ال�صيليك��ون 
باإن�صاء �رشكة �صقيقة بالتعاون الفني مع اإحدى ال�رشكات الكورية 
اأي�صًا لإنت��اج �رشائح ال�صيليكون )Wafer( امل�صتخدمة يف �صناعة 
اخلاليا ال�صم�صية بطاقة اإنتاجية تبلغ 281 ميجاوات / �صاعة يتم 

ت�صويقها داخل وخارج اململكة.

ويف نف���س الع��ام )1435ه���( قام ال�صن��دوق بتموي��ل م�صنع يف 
مدينة حائل لإنتاج الفيلم البال�صتيكي امل�صتخدم يف تغطية األواح 
الطاقة ال�صم�صية بطاقة 4 اآلف طن �صنويًا يتم ت�صويقها يف ال�صوق 

املحلي و اأ�صواق الت�صدير. 

وعل��ى م�صتوى �صناعة األ��واح الطاقة ال�صم�صية ق��ام ال�صندوق عام 
1436ه� بتمويل اأحد امل�صانع لإنتاج األواح الطاقة ال�صم�صية بطاقة 
�صنوية تبل��غ 88.7 ميجاوات/�صاعة بالتعاون مع اإحدى ال�رشكات 

الإيطالية التي �صوف تقوم بت�صويق املنتج يف ال�صوق الأوربي.  

يف الوق��ت احل��ايل يقوم ال�شن��دوق بتقييم ثاث��ة م�شاريع الإنتاج 
خالي��ا واألواح الطاق��ة ال�صم�صية بطاق��ة اإجمالية ت�ص��ل اإلى 300 
ميجاوات/�صاع��ة. وبالإ�صاف��ة اإل��ى ذل��ك، قرر ال�صن��دوق اعتماد 
متوي��ل م�صاري��ع اإنتاج الطاقة الكهربائية م��ن امل�صادر املتجددة 
مثله��ا مثل امل�صاريع ال�صناعية الأخ��رى وهو يقوم حاليًا بدرا�صة 
طل��ب م��ن اإح��دى ال���رشكات الوطني��ة لبن��اء حمط��ة تولي��د طاقة 
كهربائي��ة من الطاق��ة ال�صم�صية بطاق��ة 50 ميجاوات/�صاعة يتم 

بيعها ل�رشكة الكهرباء بعقد طويل الأجل.

رؤية مستقبلية: 
اإن التط��ور التقني لتح�ص����ني قدرة خاليا الطاق��ة ال�ص��م�ص��ية علي 
اإنت��اج الكهرب��اء وانخفا���س تكالي��ف امل��واد الأ�ص��ا�ص��ي��ة الت��ي 
تنت��ج منها اخلالي��ا ال�ص��م�ص��ية جعل التكالي��ف الإجمالية لإنتاج 
الكهرب��اء من الطاق��ة ال�ش��م�ش��ية اأقل كلفة بكثري يف الوقت احلايل 
مقارن��ة بال�ص��ن��وات املا�صي��ة ، علمًا باأّن ه��ذه التكاليف مر�صحة 
للمزي��د م��ن النخفا�س يف امل�ص��تقبل ، كل ذل��ك �ص��اهم يف اإيجاد 
فر�س ا�ص��تثمارية يف جمال اإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�ص��م�ص��ية 
يف اململك��ة ل�ص��د حاج��ة الطلب املحل��ي و الت�صدير ل��دول اخلليج 
وال��دول العربية املجاورة وحتى ال��دول الأوربية وذلك عن طريق 

الربط الكهربائي الذي بداأ العمل فيه منذ عدة �صنوات. 

ويتوق��ع اخل��رباء يف ال�صن��دوق انتعا�ص����ًا كب��رياً يف �ص��وق اإنتاج 
الكهرب��اء من الطاق��ة ال�صم�صية ولوازمه��ا ال�صناعية املختلفة يف 
اململك��ة خالل ال�صنوات القادمة نظراً لنخفا�س تكاليفها ولتلبية 
املتطلبات اخلا�صة  بتوجه الدولة نحو ا�صتبدال الطاقة الأحفورية 

بالطاقة املتجددة والبديلة. 
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موضوع
تحت األضواء 
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الأ�صواق املحلية والدولية، مع تطوير ال�صناعات والأن�صطة الأخرى 
ذات القيمة امل�صافة العالية واملحتوى التقني الأعلى«.

ويتميز موؤ�رش تناف�صية الأداء ال�صناعي )CIP( ال�صادر عن اليونيدو 
عن بقي��ة موؤ���رشات التناف�صية الأخ��رى من حيث طبيع��ة البيانات 
امل�صتخدم��ة، ففي ه��ذا املوؤ�رش ت�صتم��د املعلومات ح��ول التناف�صية 
ال�صناعي��ة ل��كل دول��ة بن��اء عل��ى بيان��ات الأداء الفعل��ي للقط��اع 
ال�صناع��ي فيها، ول يعتم��د اإطالقًا عل��ى اآراء اأو تقديرات �صخ�صية، 
ل��ذا فه��و يعك�س بواقعي��ة حقائ��ق الأداء مبوؤ���رشات قابل��ة للقيا�س 
واملتابعة. وموؤ�رش التناف�صية ال�صناعية هو موؤ�رش مركب يتكون من 
ثمانية مقايي�س وموؤ�رشات فرعية جممعة يف ثالثة حماور رئي�صية، 
كما يغطي هذا املوؤ�رش 147 دولة لعام 2012م، مما يتيح ل�شانعي 
ال�صيا�ص��ة القت�صادي��ة وال�صناعي��ة الفر�ص��ة للمقارن��ة م��ع الدول 
الإقليمي��ة وال��دول املت�صابه��ة يف امل�صت��وى القت�ص��ادي والتنمية 

ال�صناعية.  

أداء الـــدول الخمـــس األولـــى في مؤشـــر 
التنافسية الصناعية:

ت�ص��درت اأملانيا ترتيب اأف�صل دول الع��امل من حيث تناف�صية الأداء 
ال�صناع��ي لعام 2012م كما هو مو�ص��ح يف اجلدول التايل بعد اأن 
كان��ت يف املرتبة الثانية يف تقرير عام 2010م. تليها اليابان يف 
املرتب��ة الثانية، بعد اأن كانت يف املرتبة الأولى عام 2010م. وقد 
لوح��ظ اأن كل م��ن اأملانيا والياب��ان تتبعان ا�صرتاتيجي��ة �صناعية 
مت�صابه��ة بالدخ��ول يف ال�صناعات ذات التقني��ة العالية وبالرتكيز 
عل��ى ال�صناع��ات الت�صديري��ة، وق��د �صاهم��ت القاع��دة ال�صناعي��ة 
ال�صخم��ة والعم��ق التقني لل�ص��ادرات ال�صناعية يف حف��اظ اأملانيا 
والياب��ان عل��ى املرتبت��ني الأول��ى والثاني��ة يف موؤ���رش التناف�صية 
ال�صناعية منذ عام 1980م. وت�صتحوذ الوليات املتحدة الأمريكية 
الت��ي ج��اءت يف املرتبة الثالث��ة على 19.3% م��ن القيمة امل�صافة 
لل�صناعة العاملية. وحلت كوري��ا اجلنوبية يف املركز الرابع بف�صل 
ق��وة م�صاهم��ة ال�صناع��ات متو�صط��ة وعالي��ة التقني��ة يف الن��اجت 
ال�صناعي وحتقيقها اأعلى ن�صبة تركيز يف ال�صادرات ال�صناعية اإلى 
اإجم��ايل ال�صادرات وتبلغ حوايل 96.8%. فيم��ا ا�صتحوذت ال�صني، 
الت��ي ج��اءت يف املركز اخلام�س، على ح��وايل 16% من حجم �صوق 
ال�صادرات ال�صناعية العاملية لتكون اأكرب دولة م�صدرة يف العامل.

ويالح��ظ من اجل��دول التايل اأن ال��دول اخلم�س الأول��ى يف الرتتيب 
ت�صتح��وذ عل��ى اأكرث من ن�ص��ف القيمة امل�صاف��ة لل�صناعة العاملية 
ح��وايل 57.6%، وعل��ى حوايل 44.6% من جت��ارة ال�صلع ال�صناعية 
العاملي��ة. وذل��ك نتيج��ة تركيز ه��ذه ال��دول، بالدرج��ة الأولى على 
ال�صناع��ات متو�صطة وعالي��ة التقنية التي حتقق لها مكا�صب كبرية 

يف اأ�صواق الت�صدير.

مقدمة:
�صه��د مفه��وم التناف�صية اهتمامًا متزاي��داً يف العقد الأخري، وذلك 
موؤ�رشات��ه  وتع��ددت  العامل��ي،  القت�ص��ادي  النفت��اح  ظ��ل  يف 
واجلهات التي ت�صدرها، و يعترب موؤ�رش تناف�صية الأداء ال�صناعي 
)Competitive Industrial Performance )CIP، ال�صادر عن منظمة 
الأم��م املتحدة للتنمي��ة ال�صناعية )اليونيدو( اأح��د اأهم املوؤ�رشات 
العاملي��ة التي تهتم بدرا�ص��ة كفاءة و تناف�صية القط��اع ال�صناعي 
للدول. وهو موؤ�رش عل��ى م�صتوى عاٍل من الأهمية لأنه يعد مرجعًا 
لأداء وتناف�صي��ة القطاعات ال�صناعية لل��دول الأع�صاء يف منظمة 
اليوني��دو. وميك��ن ال�صتف��ادة م��ن هذا املوؤ���رش من قب��ل �صانعي 
ال�صيا�ص��ة القت�صادي��ة يف و�ص��ع ال�صرتاتيجي��ة الالزم��ة لتعزيز 
تناف�صي��ة القط��اع ال�صناعي، وبالت��ايل تعزيز النم��و القت�صادي 

ب�صكل عام.

وق��د قف��ز ترتي��ب اململك��ة يف التقرير الأخ��ري لهذا املوؤ���رش بع�رشة 
مراك��ز اإلى املرك��ز 37 يف قائمة الدول الأك��رث تناف�صية يف القطاع 
ال�صناع��ي حول العامل لعام 2012م، وذلك مقارنة باملركز 47 يف 
ع��ام 2000م، اأما عل��ى م�صتوى الدول العربية فق��د احتلت اململكة 
املركز الأول. وقد حتقق ذلك بف�صل اهتمام اململكة بتعزيز تناف�صية 
القط��اع ال�صناعي وتو�صي��ع دوره يف منظومة العم��ل القت�صادي، 
حي��ث ركزت اململك��ة على زي��ادة حج��م ال�صتثم��ارات يف القطاع 
ال�صناع��ي، ورف��ع م�صتوى ال�صتف��ادة من املوارد املحلي��ة، وتلبية 
جزء من الطلب املحلي من ال�صلع املختلفة، وزيادة حجم ال�صادرات 
ال�صناعي��ة، وتوف��ري املزي��د م��ن فر�س العم��ل. وقد قدم��ت اململكة 
العدي��د من احلوافز لت�شجيع ال�شناعة املحلية ومنها توفري التمويل 
ال��الزم لال�صتثمار ال�صناعي، حيث يقدم �صندوق التنمية ال�صناعية 
ال�صع��ودي قرو�صًا للم�صاري��ع ال�صناعية ت�صل اإل��ى 75% من تكلفة 
امل���رشوع يف امل�صاري��ع املقام��ة يف املناط��ق الواع��دة. كما قامت 
اململك��ة  بتوفري البني��ة التحتية الالزمة لل�صناع��ة ومن ذلك اإن�صاء 
امل��دن ال�صناعية، و ت�صجيع ال�صتثم��ار الأجنبي املبا�رش من خالل 
احلواف��ز ال�رضيبية امل�شجع��ة ومعاملته معامل��ة امل�شتثمر املحلي، 
بالإ�صاف��ة اإل��ى مب��ادرات تعزيز ال�ص��ادرات غري النفطي��ة وتدريب 

وتاأهيل الكوادر ال�شعودية، والعديد من احلوافز االأخرى.

مفهوم التنافسية الصناعية :
ُتَعِرّف منظم��ة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعي��ة )اليونيدو( مفهوم 
التناف�صية ال�صناعية على اأنها » قدرة الدول على زيادة وجودها يف 

الصناعي  الــقــطــاع  تنافسية 
السعودي
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مقاييس التنافســـية الصناعية وأداء أبرز 
الدول فيها:

كم��ا اأ�رشن��ا �صابق��ًا، ف��اإن موؤ���رش التناف�صي��ة ال�صناعية ه��و موؤ�رش 
مرك��ب يتك��ون من ثماني��ة مقايي�س. لك��ن هذا ل يعن��ي بال�رشورة 
اأن حتقي��ق املرتب��ة الأولى يف بع�س ه��ذه املقايي�س ي�صمن حتقيق 
اأعلى م�صت��وى من التناف�صية. حيث متكنت الدول اخلم�س الأولى من 
حتقيقه��ا مراكز متقدمة يف موؤ�رش التناف�صية ال�صناعية، بالرغم من 
عدم وجودها يف املرتبة الأولى يف جميع املقايي�س املكونة ملوؤ�رش 

التناف�صية ال�صناعية، والتي �صن�رشحها فيما يلي:�

المحـــور األول: القـــدرة علـــى إنتـــاج وتصدير الســـلع 
الصناعية

تثبت العديد من الدرا�صات باأن رفع القيمة امل�صافة لل�صلع ال�صناعية 
ي�صاع��د على تنويع القاع��دة ال�صناعية وتطويرها ، مب��ا ي�صمن منواً 
اقت�صادي��ًا اأك��رث ا�صتدام��ة، وهو ما ينعك���س اإيجابًا عل��ى ال�صادرات 
ال�صناعي��ة. وين��درج حتت هذا املحور مقيا�صان هم��ا مقيا�س القيمة 
ال�صناعية امل�صافة للفرد، ومقيا�س قيمة ال�صادرات ال�صناعية للفرد. 

جدول يوضح أداء مجموعة مختارة من الدول في مؤشر التنافسية الصناعية

الدولة

املحور الثالثاملحور الثايناملحور االأول

الرتيب

القيمة 
ال�شناعية 

امل�شافة لكل 
فرد )بالدوالر( 

)MVApc(

قيمة 
ال�شادرات 
ال�شناعية 
لكل فرد 
)بالدوالر(
)MXpc(

*م�شاهمة 

ال�شناعات 
متو�شطة 

وعالية التقنية 
يف اإجمايل 

القيمة امل�شافة 
للقطاع 

ال�شناعي 
)MHVAsh(

)%(

م�شاهمة 
القيمة 

امل�شافة 
لل�شناعة 
يف الناجت 
املحلي 
االإجمايل

)MVAsh(
)%(

**م�شاهمة 

ال�شناعات 
متو�شطة 
وعالية 
التقنية 

من اإجمايل 
ال�شادرات 
ال�شناعية 
)MHXsh(

)%(

ن�شبة 
ال�شادرات 
ال�شناعية 
من اإجمايل 
ال�شادرات
)MXsh( 

)%(

التاأثري 
يف القيمة 
امل�شافة 
لل�شناعة 
العاملية 

 )lmWMVA(
)%(

التاأثري يف 
جتارة ال�شلع 
ال�شناعية 
العاملية 
)lmWMT(

)%(

17.30415.12460.119.572.587.66.810.0أملانيا

27.9565.83456.121.379.592.311.46.0اليابان

35.4093.24350.612.662.575.719.38.3أمريكا

46.37310.91360.128.770.696.83.54.3كوريا الجنوبية

51.0861.46241.432.558.496.616.616.0الصني

371.9802.52841.211.435.619.10.60.6السعودية

املصدر: تقرير مؤرش تنافسية األداء الصناعي )2014م(، الصادر عن اليونيدو يف عام 2015م. 

* تشمل تكرير الزيت    ** تشمل تكرير الزيت وإعادة التصدير

القيمة ال�شناعية امل�شافة لكل فرد  •
 Manufacturing Value Added per Capita (MVApc(

وتعني القيمة امل�صافة لل�صناعة التحويلية املنتجة بوا�صطة كل فرد 
من ال�صكان، وهو موؤ�رش يعك�س م�صتوى الدولة يف الت�صنيع، ويح�صب 
بق�صم��ة �صايف القيم��ة ال�صناعية امل�صافة على ع��دد ال�صكان، وهو 
م��ن اأهم املقايي�س التي تعك�س كفاءة الإنت��اج ال�صناعي يف الدولة 
املعني��ة. وحتت��ل اإيرلن��دا املرتبة الأول��ى عامليًا يف ه��ذا املقيا�س، 
حي��ث بلغت القيم��ة ال�صناعية امل�صافة لكل ف��رد يف اإيرلندا حوايل 
12.981 دولر، تليه��ا �صوي���رشا يف املرتب��ة الثاني��ة وتبلغ القيمة 

ال�صناعية امل�صافة لكل فرد فيها حوايل 10.393 دولر. 

قيمة ال�شادرات ال�شناعية لكل فرد  •
 Manufacturing Export per Capita (MXpc(

القدرة على الت�صدير ت�صكل عاماًل مهمًا يف التناف�صية، وهذا املوؤ�رش 
يقي���س قدرة الدولة على مقابلة الطلب العاملي من ال�صلع ال�صناعية 
بدرج��ة عالية من التناف�شية، مما يعني �شمنيًا قدرتها على مواكبة 
التط��ورات التقني��ة. ويح�صب هذا املقيا�س من خ��الل ق�صمة اإجمايل 
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ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة على عدد ال�صكان. وقد ت�ص��درت بلجيكا هذا 
املقيا���س حي��ث تبلغ قيم��ة ال�ص��ادرات ال�صناعية ل��كل فرد حوايل 
36.223 دولر، تليه��ا �صنغاف��ورة يف املرتبة الثاني��ة والتي تبلغ 

قيمة ال�صادرات ال�صناعية لكل فرد فيها حوايل 32.241 دولر.

المحور الثاني: العمق التقني وتطوره 
تلع��ب القدرة عل��ى ا�شتيع��اب التقنية احلديث��ة دوراً مهم��ًا يف رفع 
م�صت��وى التناف�صية ال�صناعية يف الإنتاج والت�صدير، وتتمثل اأهمية 
هذا املحور يف اأنه يعك�س تاأثري القدرات التقنية للدول على تناف�صية 
اأدائه��ا ال�صناعي. ويندرج حتت هذا املح��ور موؤ�رشان مركبان هما 

كثافة الت�صنيع وجودة ال�صادرات.

 Industrial Intensity (INDint( موؤ�رش كثافة الت�شنيع

هو موؤ�رش فرع��ي مركب الهدف منه قيا�س مدى التطور التقني يف 
القط��اع ال�صناع��ي وم�صاهمت��ه يف الناجت املحل��ي الإجمايل. وقد 
حققت �صنغافورة املرتبة الأولى عامليًا يف موؤ�رش كثافة الت�صنيع 
تليه��ا تايالن��د. ويتك��ون موؤ���رش كثاف��ة الت�صني��ع م��ن مقيا�صني 

فرعيني هما:

•  ح�ش���ة ال�ش���ناعات متو�ش���طة وعالي���ة التقني���ة يف اإجمايل 
(MHVAsh( القيمة امل�شافة للقطاع ال�شناعي

 Medium- and High-tech Manufacturing Value
Added Share in Total Manufacturing Value Added

ويعك���س هذا املقيا�س مرحلة التطور ال�صناعي، حيث يحدث التطور 
ال�صناعي عرب التحول من ال�صناعات القائمة على املوارد الطبيعية 
اإل��ى القائم��ة عل��ى ال�صناع��ات منخف�ص��ة التقني��ة ث��م ال�صناعات 

متو�صطة و متقدمة التقنية. 

وق��د ت�ص��درت �صنغافورة املرتب��ة الأولى عامليًا يف ه��ذا املقيا�س، 
حي��ث ت�ص��كل ال�صناع��ات متو�صط��ة وعالي��ة التقني��ة  82.3% م��ن 
اإجمايل القيم��ة امل�صافة للقطاع ال�صناعي فيه��ا، تليها اإيرلندا يف 

املرتبة الثانية وبن�صبة %63.

•  ح�ش���ة القيم���ة امل�ش���افة للقط���اع ال�ش���ناعي م���ن اإجمايل 
(MVAsh( الناجت املحلي

Manufacturing Value Added Share in Total GDP 

يعك���س ه��ذا املقيا�س م��دى اعتماد اقت�ص��اد الدولة عل��ى القطاع 
ال�صناعي، كما ميكن من خالله معرفة مرحلة التحول القت�صادي 
ال��ذي بلغته. وقد ت�صدرت تايالند الرتتي��ب يف هذا املقيا�س حيث 
ت�ص��كل ح�صة القط��اع ال�صناعي فيها ح��وايل 35.5% من اإجمايل 
الن��اجت املحل��ي، تليها ال�ص��ني يف املرتبة الثاني��ة 32.5%. وهذه 
الدول قد قطعت �صوطًا كبرياً يف حتولها من بلدان زراعية اإلى دول 

�صناعية. 

 Export Quality (MXQual( موؤ�رش جودة ال�شادرات

وه��و موؤ�رش فرع��ي مركب الهدف من��ه قيا�س ق��درة القت�صاد على 
التعميق التقني والتقدم كبلد �صناعي. وقد ت�صدرت اأملانيا الرتتيب 
العاملي يف هذا املوؤ�رش، تليها اليابان يف املرتبة الثانية، رغم عدم 
وجودهم��ا يف املراتب الأولى للمقايي�س املكونة له. ويتكون موؤ�رش 

جودة ال�صادرات من مقيا�صني فرعيني هما:

•  ن�ش���بة ال�ش���ادرات ال�ش���ناعية متو�ش���طة وعالية التقنية من 
(MHXsh( اإجمايل ال�شادرات ال�شناعية

 Medium- And High-Tech Manufactured Exports
 Share in Total Manufactured Exports

وق��د حلت دولة الكونغ��و يف املرتبة الأولى يف ه��ذا املقيا�س حيث 
تبلغ ن�صبة ال�صادرات متو�صطة وعالية التقنية لديها حوايل %83.4 
م��ن اإجمايل �صادراته��ا ال�صناعي��ة، وذلك نتيج��ة لعتمادها على 
اإع��ادة ت�صدي��ر ال�صف��ن باأنواعه��ا. تليه��ا يف املرتبة الثاني��ة دولة 
برون��اي والتي اأدت �صادراتها من الغ��از الطبيعي امل�صال اإلى رفع 
ن�صب��ة ال�صادرات متو�صط��ة وعالية التقنية من اإجم��ايل ال�صادرات 
اإلى 82.8%. ومع ذلك فقد حلت هاتان الدولتان يف املرتبة 101 و 

87 عامليًا على التوايل يف موؤ�رش جودة ال�صادرات.

(MXsh( ن�شبة ال�شادرات ال�شناعية من اإجمايل ال�شادرات  •
 Manufactured Exports share in total exports

ت�ص��درت دولة برم��ودا الرتتيب الأول يف ه��ذا املقيا�س حيث ت�صكل 
ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة 97.6% م��ن اإجم��ايل �صادراته��ا، نتيج��ة 
لعتمادها املكث��ف على اإعادة ت�صدير منتجات الأدوية والعقاقري، 
لك��ن ذلك مل ي�صف��ع لها يف الو�ص��ول اإلى مراتب متقدم��ة يف موؤ�رش 
ج��ودة ال�ص��ادرات، حيث حل��ت يف املرتب��ة 133عاملي��ًا. يف حني 
ج��اءت  كوريا اجلنوبية يف املرتب��ة الثانية يف هذا املقيا�س، حيث 
ت�صكل ال�صادرات ال�صناعية 96.8% من اإجمايل �صادراتها، وحققت 

املرتبة الرابعة يف موؤ�رش جودة ال�صادرات.

المحور الثالث: التأثير على التصنيع العالمي

ي��ربز ه��ذا املحور مكان��ة الدول��ة على خريط��ة ال�صناع��ة العاملية 
وم��دى تناف�صي��ة منتجاتها يف الأ�صواق العاملي��ة مقارنة مع الدول 

ال�صناعية الأخرى. ويندرج حتت هذا املحور مقيا�صان هما: 

تاأث���ري الدول���ة يف القيم���ة امل�ش���افة للقط���اع ال�ش���ناعي   •
(lmWMVA( العاملي

Impact of  a country on World Manufacturing Value Added

ويقا�س تاأثري الدولة يف القيمة امل�صافة للقطاع ال�صناعي العاملي 
م��ن خالل ح�صاب ح�صة الدول��ة من اإجمايل القيمة امل�صافة لقطاع 
ال�صناع��ة العاملي. وقد حققت الولي��ات املتحدة الأمريكية املرتبة 
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الأول��ى يف ه��ذا املقيا�س حيث ت�ص��كل القيمة امل�صاف��ة لل�صناعات 
الأمريكي��ة ح��وايل19.3% م��ن اإجم��ايل القيم��ة امل�صاف��ة لقط��اع 
ال�صناعة العاملي، وذلك بالرغم من كون القطاع ال�صناعي ل ي�صكل 
�ص��وى 13% م��ن اإجمايل القيمة امل�صافة للن��اجت املحلي الأمريكي. 
تليه��ا ال�ص��ني يف التاأث��ري يف القيم��ة امل�صافة للقط��اع ال�صناعي 

العاملي وبن�صبة %16.6.

تاأث���ري الدول���ة يف جت���ارة ال�ش���لع ال�ش���ناعية العاملي���ة   •
(lmWMT(

 Impact of  a Country on World Manufactures Trade
ي��ربز ه��ذا املقيا���س م��دى تناف�صي��ة املنتج��ات ال�صناعي��ة للدولة 
املعني��ة يف الأ�ص��واق العاملي��ة، ويقا���س م��ن خالل ح�ص��اب ح�صة 
ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة للدول��ة اإلى اإجم��ايل ال�ص��ادرات ال�صناعية 
العاملي��ة. وقد ج��اءت ال�ص��ني يف املرتبة الأولى يف ه��ذا املقيا�س 
حي��ث ت�ص��كل �صادرتها ال�صناعي��ة حوايل 16% من اإجم��ايل ال�صلع 
ال�صناعي��ة امل�صت��وردة يف العامل، تليها اأملاني��ا يف املرتبة الثانية 

وبن�صبة %10.

أداء المملكة في مؤشر التنافسية الصناعية:

حق��ق قطاع ال�صناع��ة يف اململكة اإجنازات مهم��ة بف�صل �صيا�صات 
التنمي��ة الت��ي هدفت اإل��ى تنويع قاع��دة الإنتاج ال�صناع��ي وتعزيز 
تناف�صيت��ه. ويو�صح تقري��ر موؤ�رش تناف�صي��ة الأداء ال�صناعي الأخري 
اأن ترتي��ب اململك��ة �صه��د حت�صنًا كب��رياً حيث تقدمت بع���رشة مراكز 
لتاأت��ي يف املركز 37 عامليًا يف ع��ام 2012م مقارنة باملركز 47 
عاملي��ًا يف ع��ام 2000م، وه��ي تعترب بذل��ك اأف�صل ال��دول العربية 
اأداًء يف ه��ذا املوؤ���رش. كم��ا تق��ع اململك��ة يف املركز الثام��ن �صمن 

 Emerging Industrial جمموع��ة القت�صاديات ال�صناعية النا�صئ��ة
ف��وق  ال�صناع��ي  الأداء  جمموع��ة  �صم��ن  وت�صن��ف   ،Economies
املتو�ص��ط، والتي تتمي��ز بارتفاع القيمة امل�صاف��ة ال�صناعية للفرد 
ولكنها تع��اين من توا�صع �صادراته��ا ال�صناعية نتيجة لعتمادها 

على ت�صدير منتجات املوارد الطبيعية.

لمؤشـــر  الفرعيـــة  المقاييـــس  فـــي  المملكـــة  أداء 
التنافسية الصناعية:

جاء اأداء اململكة يف املقايي�س الفرعية ملوؤ�رش التناف�صية ال�صناعية 
متباين��ًا اإلى حد كبري، فق��د جاء متقدمًا يف بع�س املقايي�س، ودون 
الإمكان��ات يف البع�س الآخ��ر. وفيما يلي �صنق��وم با�صتعرا�س اأداء 

اململكة يف هذه املقايي�س. 

(MVApc( 1- القيمة ال�شناعية امل�شافة لكل فرد
احتل��ت اململك��ة املرتبة 39 عاملي��ًا يف هذا املقيا���س، حيث بلغت 
القيم��ة ال�صناعية امل�صاف��ة لكل فرد يف اململك��ة يف عام 2012م  
ح��وايل 1.980 دولر ل��كل ف��رد، وه��و تط��ور مه��م باملقارن��ة مع 
القيم��ة ال�صناعية امل�صافة للفرد يف البالد التي تعتمد على املوارد 
الطبيعية يف ال�صناعة. وي�صنف التقرير التطور ال�صناعي للدول بناء 
على حج��م القيمة امل�صاف��ة ال�صناعية لكل فرد. حي��ث تعك�س هذه 
القيمة ن�صبة العتماد على عوامل الإنتاج ال�صناعي الرئي�صية والتي 
م��ن خاللها ميك��ن تق�صيم هيكل ال�صناعات القائم��ة اإلى: �صناعات 
قائمة على املوارد الطبيعي��ة، و�صناعات كثيفة ال�صتخدام لالأيدي 
العاملة، و�صناعات كثيفة ال�صتخدام لراأ�س املال املادي والب�رشي 

ح�صب اجلدول التايل:

جدول يوضح تصنيف تركيبة الهيكل الصناعي للدول حسب عوامل اإلنتاج

القيمة ال�شناعية  الفئة
اأمثلة على اأهم ال�شناعاتتركيبة الهيكل ال�شناعيامل�شافة للفرد

اأقل من 2000 دولراأ
50% �صناعات تعتمد على املوارد الطبيعية

20% �صناعات كثيفة ال�صتخدام للعمالة 
30% �صناعات تعتمد راأ�س املال املادي/ الب�رشي

�صناعات املالب�س واملواد الغذائية  
واملعادن الأ�صا�صية

2000 - 8000 دولرب
50% �صناعات تعتمد على املوارد الطبيعية

30% �صناعات كثيفة ال�صتخدام للعمالة
20% �صناعات تعتمد راأ�س املال املادي/ الب�رشي

البال�صتيك والطباعة

اأكرث من 8000 دولرج
تتقل�س م�صاهمة ال�صناعات التي تعتمد على املوارد الطبيعية 

وال�صناعات كثيفة ال�صتخدام للعمالة
وتزداد م�صاهمة �صناعات تعتمد راأ�س املال املادي/ الب�رشي

الكيميائية واملعدات واملحركات

امل�صدر: تقرير موؤ�رش تناف�صية الأداء ال�صناعي )2010م(، ال�صادر عن اليونيدو يف عام 2013م. 
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:(MXpc( 2- قيمة ال�شادرات ال�شناعية لكل فرد
حقق��ت اململك��ة املرتب��ة 47 عاملي��ًا يف هذا املقيا���س، حيث بلغت 
قيم��ة ال�صادرات ال�صناعية لكل فرد حوايل 2.528 دولراً لكل فرد 
يف عام 2012م.  وباملقارنة مع املقيا�س ال�صابق، جند اأن اململكة 
لديه��ا اإمكانات كب��رية لتحقيق مرك��ز متقدم يف ه��ذا املقيا�س يف 

حال اتباع �صيا�صات فعالة لت�صجيع الت�صدير.

يف  التقني���ة  وعالي���ة  متو�ش���طة  ال�ش���ناعات  م�ش���اهمة   -3
:(MHVAsh( اإجمايل القيمة امل�شافة للقطاع ال�شناعي

حقق��ت اململك��ة املرك��ز 40 عاملي��ًا يف موؤ���رش كثاف��ة الت�صني��ع، 
حيث تبل��غ ن�صبة م�صاهمة ال�صناعات متو�صط��ة وعالية التقنية يف 
اإجم��ايل القيمة امل�صافة للقط��اع ال�صناعي حوايل 41.2%.  ويعود 
حتقي��ق اململكة لأداء جيد يف ه��ذا املوؤ�رش لوجود �صناعات التكرير 
والبرتوكيماوي��ات ب�صكل خا���س، وت�صري العديد م��ن الدرا�صات اأنه 
كلم��ا زادت ن�صبة م�صاهمة ال�صناع��ات متو�صطة وعالية التقنية يف 
اإجم��ايل القيم��ة امل�صافة كلما كان التحول اإل��ى اقت�صاد قائم على 

املعرفة والبتكار اأ�رشع.

4- م�ش���اهمة القيم���ة امل�ش���افة للقطاع ال�ش���ناعي يف الناجت 
:(MVAsh( املحلي

عل��ى الرغ��م م��ن ارتفاع القيم��ة امل�صاف��ة للقط��اع ال�صناعي يف 
اململك��ة م��ن 22.4 مليار ريال ع��ام 1980م اإل��ى 270.2 مليار 
ري��ال ع��ام 2012م بالأ�صع��ار اجلاري��ة، اإل اأن م�صاهم��ة القطاع 
ال�صناع��ي يف اإجمايل الن��اجت املحلي مل تتج��اوز 11.4%. ويعود 
ال�صب��ب يف انخفا�س م�صاهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي 
الإجم��ايل اإل��ى تزاي��د تاأث��ري القطاع النفط��ي على الن��اجت املحلي 

الإجمايل للمملكة.

5- م�ش���اهمة ال�ش���ناعات متو�ش���طة وعالي���ة التقني���ة م���ن 
:(MHXsh( اإجمايل ال�شادرات ال�شناعية

بلغ��ت ن�صب��ة م�صاهم��ة ال�صناع��ات متو�صط��ة وعالي��ة التقني��ة من 
اإجم��ايل ال�ص��ادرات ال�صناعية ال�صعودية نح��و 35.6%، وهي ن�صبة 
دون اإمكانات اململكة. لذا فاإن اململكة بحاجة اإلى تطوير العديد من 
ال�صناعات متو�صطة وعالية التقنية لتعزيز اأدائها يف هذا املقيا�س.

:(MXsh( 6- ن�شبة ال�شادرات ال�شناعية من اإجمايل ال�شادرات
بل��غ ن�صي��ب ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة م��ن اإجم��ايل ال�ص��ادرات يف 
اململك��ة نح��و 19.1%.  ويعود ال�صب��ب يف توا�صع ه��ذه الن�صبة اإلى 
هيمن��ة ال�صادرات النفطية على هيكل ال�صادرات ال�صعودية. لذا فاإّن 
اململك��ة بحاجة اإلى تطوير املزيد م��ن ال�صناعات متو�صطة وعالية 
التقنية لكي ت�صتطيع التقليل من العتماد على ال�صادرات النفطية.

:(lmWMVA(  7- التاأثري يف القيمة امل�شافة لل�شناعة العاملية
حققت اململكة املركز 27 عامليًا يف هذا املقيا�س، حيث تبلغ ن�صبة 
تاأثري القط��اع ال�صناعي يف اململكة على القيمة امل�صافة لل�صناعة 
العاملي��ة ح��وايل 0.6%،  وميك��ن للمملك��ة تعزيز مكانته��ا يف هذا 
املوؤ���رش من خ��الل الدخول يف ال�صناعات العاملي��ة التكاملية التي 

تعتمد على �صل�صلة القيمة امل�صافة. 

:(lmWMT( 8- اأهمية الدولة يف جتارة ال�شلع ال�شناعية العاملية
حقق��ت اململكة املرتب��ة 34 عامليًا يف هذا املقيا���س نتيجة لبلوغ 
ح�ص��ة �صادراتها ال�صناعي��ة يف جتارة ال�صل��ع ال�صناعية العاملية 
حوايل 0.6%. وهي ن�صبة دون اإمكانات اململكة. وعليه فاإن الرتكيز 
على املنتجات املتو�صطة وعالية التقنية والدخول يف �صل�صلة القيمة 
امل�صاف��ة لل�صناعات العاملي��ة من �صاأنه و�ص��ع اململكة يف مكانة 

بارزة على خارطة جتارة ال�صلع ال�صناعية تتالءم مع اإمكاناتها. 

الخاتمة:
ا�صتطاع��ت اململكة اأن حتقق العديد من الإجنازات الهامة والناجحة 
يف تطوي��ر القط��اع ال�صناعي وزيادة تناف�صيت��ه. وبذلك قفز ترتيب 
اململكة اإلى املركز 37 يف موؤ�رش التناف�صية ال�صناعية. وبتحليل اأداء 
اململك��ة مع اأداء الدول املتقدمة يف املقايي�س الفرعية املكونة لهذا 
املوؤ���رش، تبني وجود عامل��ني اأ�صا�صيني يف التاأثري عل��ى التناف�صية 
ال�صناعي��ة لل��دول، هما ال�صتثمار يف ال�صناع��ات متو�صطة وعالية 
التقني��ة وتعزي��ز ال�ص��ادرات ال�صناعية. ومن خ��الل تركيز اململكة 
عل��ى هذي��ن املجال��ني يف الف��رتة القادم��ة ومب��ا يتوف��ر لديها من 
اإمكانات، ومبزيد من الدعم املقدم من مركز التناف�صية الوطني الذي 
اأ�ص�صت��ه الهيئ��ة العامة لال�صتثم��ار، فاإنها �صتكون ق��ادرة باإذن اهلل 
عل��ى اللحاق بركب الدول الأكرث تناف�صية يف القطاع ال�صناعي. ول 
ينح�رش حتقي��ق التقدم يف هذين املجالني عل��ى القطاع ال�صناعي 
فح�صب، بل يعتمد وب�صكل كبري اأي�صًا على مدى تطور ومواكبة قطاع 
اخلدمات امل�صان��دة ب�صتى اأنواعها لطموح��ات التقدم ال�صناعي يف 

اململكة. 
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بيان رقم )1(
بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية

املجموع الراكميِخالل عام 1437/1436ه� )2015م(القطاع

35765ال�شناعات اال�شتهالكية  :

14362املواد الغذائية 

881املرطبات وامل�رشوبات

578الن�صيج

125منتجات اجللود واملواد البديلة

121املنتجات اخل�صبية

260الأثاث اخل�صبي

4101منتجات الورق

37-الطباعة

40717ال�شناعات الكيميائية : 

22337الكيماويات

38-منتجات النفط والغاز

222منتجات املطاط

16320منتجات البال�صتيك

24466�شناعة مواد البناء  :

115املنتجات اخلزفية

169منتجات الزجاج

22382مواد البناء الأخرى

33-�شناعة االإ�شمنت:

24790ال�شناعات الهند�شية  :

14485املنتجات املعدنية

294املاكينات والآلت

6147املعدات الكهربائية

264معدات النقل

1281ال�شناعات االأخرى

2.852*135املجموع

*   منها )570( مرشوعاً تم إلغاء التزامات القروض املعتمدة لها .
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بيان رقم )2(
بيان بقيمة  القروض الصناعية المعتمدة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية )بماليين الرياالت(

املجموع الراكميِخالل عام 1437/1436ه�  )2015م(القطاع

1.65121.780ال�شناعات اال�شتهالكية  :

1.45512.436املواد الغذائية 

1062.290املرطبات وامل�رشوبات

232.438الن�صيج

8141منتجات اجللود واملواد البديلة

5277املنتجات اخل�صبية

17431الأثاث اخل�صبي

373.540منتجات الورق

227-الطباعة

6.63152.074ال�شناعات الكيميائية  :

6.16641.597الكيماويات

3.398-منتجات النفط والغاز

31835منتجات املطاط

4346.244منتجات البال�صتيك

68013.279�صناعة مواد البناء  :

1591.946املنتجات اخلزفية

223.654منتجات الزجاج

4997.679مواد البناء الأخرى

11.603-�شناعة االإ�شمنت:

76924.136ال�شناعات الهند�شية  :

56218.399املنتجات املعدنية 

33969املاكينات والآلت

1493.465املعدات الكهربائية

251.303معدات النقل

1.7076.553ال�شناعات االأخرى

129.425**11.438*املجموع

* اعتمدت للمساهمة يف متويل )135( مرشوعاً جديداً وتوسعة )20( مرشوعاً قامئاً.

 ** منها )18.737( مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها .
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بيان رقم )3(
بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب مناطق المملكة 

املجموع الراكميِخالل عام 1437/1436ه� )2015م(املنطقة
561.028الريا�س

22665مكة املكرمة 
12133املدينة املنورة 

675الق�صيم
19751املنطقة ال�رشقية

553ع�صري
113تبوك
534حائل

330جازان
325جنران
10-الباحة

23-اجلوف 
312احلدود ال�شمالية

2.852*135املجموع

* منها )570( مرشوعاً تم إلغاء التزامات القروض املعتمدة لها .

بيان رقم )4( 
بيان بقيمة القروض الصناعية المعتمدة من الصندوق حسب مناطق المملكة )بماليين الرياالت(

املجموع الراكميِخالل عام 1437/1436ه� )2015م(املنطقة
1.51224.465الريا�س

36522.228مكة املكرمة 
2.72515.311املدينة املنورة 

921.609الق�صيم
3.14353.521املنطقة ال�رشقية

791.137ع�صري
17574تبوك
4061.962حائل

8613.819جازان
331.203جنران
37-الباحة

337-اجلوف 
2.2053.222احلدود ال�شمالية

129.425**11.438*املجموع

 * اعتمدت للمساهمة يف متويل )135( مرشوعاً جديداً وتوسعة )20( مرشوعاً قامئاً.

 ** منها )18.737( مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها .








