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المساعدة على تشكيل القطاعات الصناعية، 
وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات 

االستراتيجية.
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يتميــز التحــول الهيكلي الذي تســتهدفه »رؤية المملكة 2030« بأنه واســع وعميق.. يمــس كل مكونات بناء 
الدولة الحديثة.. حيث بدأ يؤتي ثماره بوصول الناتج المحلي إلى أرقام قياســية أتاحت رصد أكبر ميزانية إنفاق 

في تاريخ المملكة.

وقفز االقتصاد الســعودي قفزات نوعية مشــهودة على مســتويات كفــاءة األداء.. مما كان لــه أثره اإليجابي 
علــى الميــزان التجــاري للدولة الــذي حقق فائضــًا.. كما حققــت مؤشــرات أداء القطاع الصناعي الســعودي 
لعــام 2018م كامــل المســتهدفات المتوقعــة منهــا.. وخصوصــًا فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة، وقيمــة 
الصــادرات الصناعيــة غير النفطية، وتشــجيع العمالــة الوطنية، وارتفاع متوســط القيمة المضافــة لكل عامل 
 فــي تلــك القطاعات.. وذلــك نتيجة اإلصالحات الهيكلية المســتمرة التــي تدفع باتجاه تحقيــق أهداف »رؤية 

المملكة 2030«.

إن النتائــج االســتثنائية التي حققها الصندوق خالل عام 2018م تدعو للفخــر.. فقد أطلق الصندوق مع مطلع 
العــام الماضــي )26( مبادرة.. تمثل النواة األولى لبرنامج التحول االســتراتيجي للصندوق.. وبنهاية العام أنهى 
العمــل علــى أكثر مــن )60( مبادرة تدعم برامــج التحول المســتهدفة.. وتحقق أحد أبرز مســتهدفات الصندوق 
األساســية وهــو وضــع العميل موضع األولوية.. لبناء شــراكة معه تحقــق األثر التنمــوي المطلوب في جميع 

القطاعات المستهدفة.

لقد شكلت أهداف »رؤية المملكة 2030« مستهدفات الصندوق.. وتمت صياغة استراتيجيته على أساس أن 
ت مبادراته في االتجاهات التي تمكنه من لعب  يصبح هو المحرك الرئيسي للقطاع الصناعي السعودي.. وَصبَّ
دور الممكن المالي »لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية«.. وتمت مواءمة برامجه ومبادراته 
 مــع أهــداف »البرنامج« لتغطيــة المتطلبــات المالية لجميــع القطاعات المســتهدفة.. بما في ذلــك قطاعات

 الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية باإلضافة إلى الصناعة.

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة 



Saudi Industrial Development Fund
Annual Report 2018

11

وفــور اإلعــالن عــن أن الصندوق الصناعي هو الممكن المالــي »للبرنامج« تمت زيــادة رأس مال الصندوق إلى 
)105( مليار ريال.. وذلك من أجل تعزيز قدراته على التوسع.. وتطوير خدماته لتشمل قطاعات »البرنامج« كافة.. 
هــذه المهمــة المنوطة بالصنــدوق والتي تهدف إلى تعظيــم المحتوى المحلي.. تعطي مؤشــرًا على مدى 

أهمية الدور المطلوب أن يلعبه الصندوق في تحقيق أهداف الرؤية.

كما اشــتملت اســتراتيجية الصندوق على مبادرات غايتها تسهيل إجراءات اإلقراض والصرف، وتحفيز االستثمار 
األجنبــي، وتحفيــز الشــركات للطــرح العام، وإطــالق برامــج الخصخصة، وتعظيــم المحتوى المحلــي، وتطوير 
المنتجــات الداعمة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة، واالســتثمار في تقنيــات البناء الحديثة، وعقد شــراكات 
اســتراتيجية محليــة ودولية، وتطوير القوى البشــرية، كما تم إنشــاء مكتب التحول بالصنــدوق لحوكمة خطة 

التحول، ولتقديم الدعم لفرق المبادرات والتنسيق بينها، وتعزيز العالقة مع القطاع الخاص وعمالء الصندوق.

فــي هــذا التقريــر أتقــدم بعميــق االمتنــان والتقديــر إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده 
واالزدهــار  االســتقرار  يوفــر  متقــدم..  صناعــي  بلــد  إلــى  بالدنــا  لتحويــل  الحاســم  التوجــه  علــى  األميــن 
والنمــو المســتدام.. وعلــى الدعــم المســتمر للصنــدوق وبرامجــه.. كمــا أتقــدم بالشــكر والتقديــر لجميــع 
نتائجهــا تباشــير  الحــت  جهــود  مــن  يبذلونــه  لمــا  الصنــدوق  ومنســوبي  اإلدارة  مجلــس  فــي   الزمــالء 

بما َيُسر ولله الحمد.

م/ خالد بن عبد العزيز الفالح
 وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي
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ــد إطــالق “برنامــج تطوير الصناعات الوطنيــة والخدمات اللوجســتية” نقلة تنموية مهمة حيــث جاء بمثابة  جسَّ
م تطوير استراتيجية الصندوق لتتواءم  تأكيد على الدور المحوري للصناعة في “رؤية المملكة 2030”.. مما حتَّ
مــع المتطلبــات الماليــة للبرنامج.. ومن ذلك زيادة رأســمال الصندوق من )65( مليار ريال إلــى )105( مليار ريال، 
وأصبحــت اســتراتيجية الصنــدوق تقوم على تقديم منتجات وخدمات متكاملة تلبي بشــكل شــامل وســريع 
احتياجات العمالء، مع العمل على تحقيق التنمية والحفاظ على االســتدامة المالية وتحفيز االستثمار النوعي، 

من خالل تشكيل منظومة شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات.. تدار تحت ظل حوكمة عالية.

ومنذ إعالن الدولة أن الصندوق هو الممكن المالي الرئيسي للبرنامج كان لزامًا إطالق مجموعة برامج ومشاريع 
تهــدف إلى تعزيز المحتوى المحلي.. وتســتجيب لمتطلبات المرحلة بالكفــاءة المطلوبة لتحقيق ذلك الهدف.. 
ومــن تلــك البرامــج: “برنامج كفاءة الطاقــة” ومهمته رفع كفاءة اســتخدام الطاقة، و”برنامــج التحول الرقمي” 
الــذي يدفع نحو اســتخدام التقنيات الحديثة لتحســين إنتاجية المشــاريع القائمة، و”برنامــج آفاق” بهدف دعم 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة وتعزيز دورها فــي االقتصاد المحلي، و”برنامج توطيــن” ومهمته دعم فرص 

توطين سالسل اإلمداد.

وقد واصل الصندوق نشاطه اإلقراضي بوتيرة عالية.. حيث كان )2018م( عامًا استثنائيًا حقق الصندوق خالله 
رقمًا قياســيًا منذ إنشــائه فيما تم صرفه وما تم تســديده خالل عام واحد. وبلغة األرقام فقد بلغت اعتمادات 
الصنــدوق خــالل العام المالــي )2018م( )9,440( مليون ريال لتمويل )134( قرضًا صناعيــًا.. منها )110( قروض 

لمشاريع صناعية جديدة و)24( قرضًا لتوسعة مشاريع صناعية قائمة.. إجمالي استثماراتها )38,4( مليار ريال. 

كلمة المدير العام
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في نفس الوقت، تنامت حصة المشــاريع الصناعية الجديدة بصورة أكبر خالل عام )2018م(.. منها نســبة عالية 
تقــع فــي المناطق والمــدن الواعدة حيث بلغت )44 %( مــن إجمالي عدد القــروض و)72 %( من إجمالي قيمة 
القروض.. مما يعتبر قفزة عالية في عدد وقيمة القروض مقارنة باألعوام السابقة التي لم تكن تتجاوز )14 %(.

ولعب الصندوق منذ إنشــائه عام )1974م( دورًا بارزًا في تنمية القطاع الصناعي الســعودي.. فقد قدم حتى 
نهاية عام )2018م( )4,350( قرضًا بقيمة )157,3( مليار ريال، ساهمت في إنشاء )3218( مشروعًا صناعيًا جديدًا 

وتوسعة )1132( مشروعًا صناعيًا قائمًا في مختلف أنحاء المملكة.

كذلك فإن من أبرز ما تحقق خالل عام )2018م( اســتكمال بناء هياكل الصندوق.. اســتجابة للدور الجديد الذي 
ُأوكل للصندوق حيث تم التوسع في مهامه.. وأنيطت به مسؤوليات كبيرة تستدعي تعزيز البناء الداخلي له.. 
مع االســتمرار في تطوير الموارد البشرية باستقطاب كوادر ذات كفاءات عالية وبالتدريب النوعي المتخصص.. 
كذلــك تمــت مراجعة األنظمة وإجــراءات العمل اإلدارية والماليــة وأنظمة االتصال المؤسســي للصندوق.. أما 

على مستوى خدمة الشركاء فإن أبرز أهداف االستراتيجية هو وضع العميل على قمة األولويات.

الدكتور / إبراهيم بن سعد المعجل
المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي
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تعزيز المحتوى 
المحلي كأداة للتنمية 

االقتصادية بالمملكة
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تعزيز المحتوى المحلي كأداة للتنمية 

االقتصادية بالمملكة



Saudi Industrial Development Fund
Annual Report 2018

19

تعزيز مساهمة القطاع الخاص
وضعت المملكة أهدافا للتنمية االقتصادية في إطار رؤية المملكة 2030, وتتضمن هذه األهداف نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي, وتقليل معدالت البطالة. ويعد تعزيز المحتوى 
المحلــي إحدى أهم األدوات الممكن اســتخدامها لتحقيق هذه األهــداف. ويمكن أن يعرف المحتوى المحلي 
بأنــه إجمالي ما يتم إنفاقــه على عوامل اإلنتاج المحلية ومنها العمالة, ويشــمل ذلك تدريبهم وزيادة قدراتهم 
اإلنتاجية، والســلع والخدمات، ومنها السلع الوسيطة، ويشــمل ذلك دعم الموردين المحليين وزيادة طاقاتهم، 
باإلضافة إلى األصول المنتجة والتكنولوجيا المصنعة داخل المملكة. وفي ســبيل ذلك تم إنشــاء وحدة هيئة 

المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي.

المبررات االقتصادية لرفع نسبة المحتوى المحلي:
Ó  قامت العديد من الدول ســواء المتقدمة أو النامية بتضمين رفع نســبة المحتوى المحلي ضمن سياســاتها

الصناعيــة منــذ عــام 1940م، وتراوحــت أهدافها الرئيســة بين تحقيــق التنميــة الصناعية، رفع المســتوى 
التكنولوجــي، خلــق قيمــة مضافة، إيجاد فرص العمــل وما إلى ذلك. واتجهت العديد مــن الدول بعد األزمة 
الماليــة العالميــة في 2008م إلى تبني سياســات المحتوى المحلي في محاولة لتحســين وضع العمالة 
المحلية واألداء الصناعي. وتشير بعض الدراسات إلى أن سياسة المحتوى المحلي تستخدم في أكثر من 

90 % من الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

Ó  وتســتخدم في سياســة المحتوى المحلي عدة أدوات لتحقيق غاياتها عبر التشريعات واألنظمة الحكومية
من أهمها: اشتراط استخدام مستوى معين من عوامل اإلنتاج المحلية كحد أدنى، وتقديم معاملة تفضيلية 
للموردين المحليين، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في المشــتريات الحكومية، أو في الحصول على 
الدعــم أو اإلعفــاءات الحكوميــة. ويختلف مســتوى هذه االشــتراطات وتعــدد األدوات المســتخدمة في 
سياســية المحتــوى المحلــي من بلــد آلخر وفقًا لعــدة اعتبارات، منهــا الوضع االقتصــادي للدولة، والهدف 

الرئيسي لسياسة المحتوى المحلي، ومستوى القطاعات المحلية المرتبطة بهذا الهدف. 

ويمكن تلخيص أهم أهداف سياسة تعزيز المحتوى المحلي في المملكة فيما يلي:
Ó  رفع مساهمة الشركات المحلية في سلسلة القيمة المضافة، عبر تنمية العالقات التشابكية في سالسل

اإلمداد.

Ó  ،تخفيــض معــدالت البطالة بيــن المواطنين، مــن خالل توطين الوظائــف، وخلق فرص عمــل محلية جديدة
باإلضافة إلى تحسين مهارات العمالة المحلية من خالل اإلنفاق على التدريب وتنمية المهارات. 

Ó  نقل وتطوير التكنولوجيا الحديثة خاصة في الصناعات كثيفة رأس المال، من خالل قيام الشركات المحلية
بتبني أحدث التقنيات المتاحة بما يؤدي إلى دعم المشاريع المحلية وزيادة تنافسيتها.

Ó  تعزيز القدرات التنافســية للشــركات المحلية، من خالل زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير لدى الشــركات
المحلية. 

Ó .استغالل الموارد المحلية بشكل أمثل في التنمية االقتصادية

Ó .زيادة استفادة االقتصاد المحلي من عوائد األنشطة االقتصادية

وتعد العالقات التشــابكية بين الوحدات االقتصادية بالدولة هي المحرك الرئيســي لتعزيز مســاهمة سياسة 
المحتــوى المحلــي فــي التنميــة االقتصادية، ذلك أن زيادة نشــاط العناصــر المحلية من خالل هــذه العالقات 
التشــابكية سوف يؤدي إلى تحســين إنتاجيتها ورفع مستواها الفني. وال يقتصر تعزيز الطلب على المنتجات 
المحليــة على القطاع الحكومي فحســب بل يلعب القطاع الخاص الدور األساســي فــي هذا المجال، ويكون 
الــدور الحكومــي هنا هو تحفيز القطاع الخاص على خلق شــراكات مع رواد الصناعــة، ودعمه بالممكنات التي 
تزيد قدرته على الدخول في هذه الشراكات وعلى تحقيق أهداف المحتوى المحلي. وتتنوع هذه المحفزات 
بيــن الدعــم التنظيمــي والدعم المادي واللوجســتي. كمــا أن لألفراد أيضــًا دورًا مهمًا في زيــادة الطلب على 

المنتجات المحلية, ويتطلب ذلك رفع الوعي بالمنتج السعودي وبجودته.
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تعزيز المحتوى المحلي كأداة للتنمية 

االقتصادية بالمملكة

تتمثل أهم اآلثار االقتصادية لسياسة رفع 
المحتوى المحلي في: رفع مستوى الناتج 
المحلي اإلجمالي، خفض معدالت البطالة 

بين السعوديين، تعزيز ميزان المدفوعات، 
األثر على تكاليف اإلنتاج، زيادة التنافسية 

ورفع المستوى التكنولوجي، وجذب 
االستثمارات األجنبية

أهم اآلثار االقتصادية لسياسة رفع المحتوى 
المحلي:

هنــاك عــدة آثــار اقتصاديــة متوقعة نتيجة سياســة 
المحتوى المحلي أهمها:

رفع مستوى الناتج المحلي اإلجمالي: 
وذلــك مــن خــالل العالقات التشــابكية، حيــث يؤدي 
االعتماد على الموردين المحليين إلى زيادة مساهمة 
الشــركات المحليــة فــي سالســل اإلمــداد والقيمة 
المضافــة, األمــر الــذي يعزز بــدوره من زخــم وحيوية 
النشــاط االقتصــادي، وينعكس بالتالــي على حجم 

الناتج المحلي اإلجمالي. 

تخفيض معدالت البطالة بين السعوديين: 
تعمــل سياســة المحتــوى المحلــي علــى توطيــن 
الوظائــف من خــالل تشــجيع االعتماد علــى العمالة 
المحتــوى  رفــع نســبة  الوطنيــة. ولالســتفادة مــن 
المحلــي في مدخالت العمالة فإنه يجب أن يتم ذلك 
من خــالل رؤية متكاملــة للتوطين تراعــي احتياجات 
ســوق العمل، ومعالجة مشــاكل عدم توافق العرض 
والطلــب، وزيــادة اإلنفاق علــى تدريب الســعوديين, 

والذي يعد أيضا بدوره جزءًا من المحتوى المحلي.

تعزيز ميزان المدفوعات: 
يعد تعزيز ميزان المدفوعات من أهم اآلثار االقتصادية 
لسياســة المحتوى المحلي، حيــث تؤدي إلى خفض 
الواردات من السلع الوسيطة، إال أن األمر هنا يتطلب 
مراعاة نوعية الســلع الوســيطة التي ســيتم إحاللها 
حتــى ال تتأثر تنافســية المنتجات الصناعيــة النهائية، 
وذلك بالتدرج حتى الوصول إلى المنتجات الوسيطة 

ذات القيمة المضافة العالية.



Saudi Industrial Development Fund
Annual Report 2018

21

األثر على تكاليف اإلنتاج: 
مــن المهم دراســة األثر على تكلفة اإلنتاج لدى الشــركات التي تتبع سياســة المحتــوى المحلي. حيث تؤدي 
سياسة المحتوى المحلي في المجمل إلى خفض تكاليف اإلنتاج إذا كان المكون الرئيسي في هيكل التكلفة 
هو المواد الخام التي تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية، إال أنه قد تؤدي هذه السياسة في بعض الحاالت إلى 
رفع تكاليف اإلنتاج على المدى القصير، أما على المدى الطويل فإن األثر سيكون إيجابيًا نتيجة تطور موردي 
المدخــالت المحليــة من العمالة والمواد الخام )وهو ما تهدف إليه سياســة المحتوى المحلي(، ولتجاوز مرحلة 
األثر الســلبي الذي قد ينشــأ على المدى القصير فإن األمر يتطلب توفير الدعم والتحفيز الحكومي لمنشــآت 

القطاع الخاص التي ستتبع سياسة المحتوى المحلي. 

زيادة التنافسية ورفع المستوى التكنولوجي: 
يتطلب الدخول والمنافســة ضمن سالســل اإلمداد تطوير تنافسية الشركات، لذلك تسعى الشركات المحلية 
إلــى اســتقطاب التقنيات الحديثة في اإلنتاج، وتعمــل على رفع كفاءتها من خالل زيــادة اإلنفاق على البحث 

والتطوير وعلى تدريب العاملين المواطنين، وهذه النفقات تدخل ضمن حساب المحتوى المحلي.

جذب االستثمارات األجنبية:
تزيد التطورات المتعلقة بمستوى التكنولوجيا المستخدمة والعمالة المحلية وتحسين كفاءة اإلنتاج، باإلضافة 
إلى زيادة النشــاط االقتصادي وارتفاع مســتوى الطلب المحلي وتوفر الدعم الحكومي من جاذبية االقتصاد 

لالستثمارات العالمية.

التحديات والمخاطر
يصاحب تطبيق سياســة تعزيز المحتوى المحلي العديد من التحديات التي قد تشــكل نوعًا من المخاطر التي 

قد تؤثر في نجاحها حال عدم التعامل معها بالشكل الصحيح والفّعال. ومن أهم هذه التحديات ما يلي:

تهيئة القطاع الخاص: 
القطاع الخاص هو المحور الرئيســي لهذه السياســة، ولضمان نجاح مســاهمته في تحقيق أهداف سياســة 
المحتــوى المحلــي يتطلــب األمر توفير البيئة االنتقالية المناســبة، وال يقتصر ذلك على توفيــر الحوافز المالية 
والتفضيلية فحسب، بل يتطلب العمل على تهيئة المناخ االستثماري المناسب من الناحية المادية والتنظيمية، 
كمــا يقتضي ذلك التوافق على رؤية واحدة وواضحة لالســتثمارات المســتقبلية طويلــة األجل بين القطاعين 

العام والخاص، ومن ذلك برنامج تطوير الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

تطوير رأس المال البشري: 
يعد رأس المال البشــري العنصر األساســي للتنمية، ومن أهم أهداف سياســة المحتوى المحلي توفير فرص 
العمــل ورفــع كفاءة العمالة المحلية. إال أن ذلك يتطلب التأكيد على توافر وتهيئة العمالة المحلية التي تلبي 
طلبــات الســوق. وفي هذا اإلطار فــإن نفقات التدريب والتطوير للعمالة المحلية تدخل في حســاب المحتوى 

المحلي, ومن ثم فإن هذه السياسات تتكامل مع بعضها.

تحسين الكفاءة اإلنتاجية:
إن استخدام األساليب التقنية المتطورة في اإلنتاج لدى الشركات العاملة بالسوق المحلي يساعد في التغلب 
على اآلثار السلبية قصيرة األجل التي قد تحدث على هياكل التكلفة. ويمكن أن يقوم الجهاز الحكومي بدور 
فعال في هذا المجال من خالل المساعدة على توفير الحوافز الالزمة لتطوير أساليب اإلنتاج والبنية األساسية 

التكنولوجية.
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تعزيز المحتوى المحلي كأداة للتنمية 

االقتصادية بالمملكة

دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في تعزيز المحتوى المحلي:
مع انطالق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية، تم اإلعالن عن أن صندوق التنمية الصناعية 
السعودي هو الممكن المالي الرئيس للبرنامج، وتمت زيادة رأس مال الصندوق إلى )105( مليار ريال سعودي، 
األمر الذي ســيعزز من قدرات الصندوق في التوســع وتطوير خدماته لتشــمل جميع قطاعات البرنامج، وهي 
الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة. وفي هذا اإلطار أطلق الصندوق عدة برامج رئيسية تتكامل 

فيما بينها من أجل تعزيز المحتوى المحلي، وهي:

برنامج كفاءة الطاقة:
ويهــدف هــذا البرنامج إلى دعم 

قاعدة التصنيع الحالية لتحسين 

الطاقــة  اســتخدام  كفــاءة 

وتخفيض التكاليف.

برنامج التحول الرقمي:
والــذي يهدف إلى تحســين 
القائمــة  المشــاريع  إنتاجيــة 
عــن طريــق تبنــي التقنيــات 

الحديثه واألتمتة. 

برنامج آفاق:
ــى  ــ والــــــــــذي يــــهــــدف إل
الصغيرة  الــمــشــاريــع  دعـــم 
دورها  وتعزيز  والمتوسطة 

في االقتصاد المحلي.

برنامج توطين:
والــذي يهــدف إلــى تعزيــز 
المحتوى المحلي عبر تقديم 
لفــرص  والتمويــل  الدعــم 

توطين سالسل اإلمداد.
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دشن الصندوق برنامج »توطين« بالتوقيع 
مع كبرى الشركات في المملكة العربية 

السعودية، لدعمها في استبدال المنتجات 
وقطع الغيار المستوردة بمنتجات محلية 

الصنع في سبيل توطين سلسلة التوريد 
الرئيسة لهذه الشركات

هذا التكامل بين برامج الصندوق وتنوعها هو مؤشــر 
قوي على الدور الهام الذي يلعبه الصندوق كممكن 
مالــي لبرنامــج تطوير الصناعــة الوطنيــة والخدمات 
اللوجســتية، والذي بدوره يعد أهــم البرامج الداعمة 

لتحقيق أهداف سياسة المحتوى المحلي. 

وقد دشــن الصنــدوق برنامج »توطيــن« بالتوقيع مع 
كبــرى الشــركات فــي المملكــة العربية الســعودية، 
الغيــار  وقطــع  المنتجــات  اســتبدال  فــي  لدعمهــا 
المستوردة بمنتجات محلية الصنع في سبيل توطين 
سلســلة التوريد الرئيسة لهذه الشــركات، بما يساعد 
علــى تحفيز األنشــطة االســتثمارية، ودعم سياســة 
المحتــوى المحلــي من خالل الحلــول التمويلية التي 
التمويــل  إلــى شــروط  الصنــدوق، إضافــة  يقدمهــا 
التفضيليــة واالستشــارات الفنية. ومن أبرز الشــركات 
التــي وقع معهــا الصنــدوق ضمن برنامــج »توطين« 
شركة أرامكو)اكتفاء(، وشركة سابك )نساند(، وشركة 
معادن )مبــادرة تطوير المحتوى المحلي(، والشــركة 
السعودية للكهرباء )مبادرة تطوير المحتوى المحلي(.
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اتجاهات ومؤشرات 
االقتصاد المحلي
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اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي

الوضع االقتصادي 
للمملكة خالل عام 

2018م
يشــهد االقتصاد السعودي منذ انطالقة رؤية المملكة 
2030 حراكًا ملحوظًا في كافة المجاالت، ويســير قدمًا 
وفق توجهات الرؤية نحو تحول هيكلي قادر على النمو 

واالستدامة.

وتشــير البيانات األولية إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 
عــام 2018م حقــق نمــوًا بنســبة 2.2 % مقارنــة بالعام 
الســابق وفقًا لتقديرات الهيئة العامــة لإلحصاء، ليصل 
إلى )2,625( مليار ريال باألسعار الثابتة. مدفوعًا بتحسن 
أســعار النفط خالل عام 2018م والنمــو الجيد للقطاع 
غيــر النفطي، حيث ارتفع متوســط األســعار االســمية 
لســلة أوبك خــالل عــام 2018م بحوالــي 33 % مقارنة 

بنفس الفترة للعام السابق.

كما شــهد القطاع غير النفطي نموًا يصل إلى 2.05 % 
باألســعار الثابتــة، لتصــل بذلك نســبة مســاهمته في 

الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 56.23 %.

األنشــطة  لبعــض  النمــو  إلــى تحســن  ذلــك  ويعــود 
االقتصادية كنشــاط الصناعات التحويلية غير النفطية، 
والذي حقق نموًا قويًا بنســبة 3.97 %، ونشــاط خدمات 
المال والتأمين وخدمات األعمال والذي حقق نموًا قدره 
2.96 %، واألنشــطة التعدينية غيــر النفطية والمتوقع 

نموها بنسبة 2.7 %.

معدالت التضخم
أما بالنسبة لمعدالت التضخم، فقد سجل مؤشر الرقم 
القياسي ألســعار المستهلك نموًا قدره 2.4 % بنهاية 
العــام 2018م وذلــك وفق تقديــرات الهيئــة العامة 
لإلحصــاء. فــي حيــن ارتفــع معامــل انكمــاش الناتج 
المحلي اإلجمالي غير النفطي، والذي يقيس التغير 
في مســتوى األسعار لكافة القطاعات االستهالكية 

واالستثمارية والحكومية، بنسبة 4 %.

ويعــود االرتفاع النســبي لمســتويات التضخم لعدة 
الطاقــة،  أســعار  تصحيــح  إجــراءات  أبرزهــا  عوامــل، 
وتطبيــق ضريبة القيمة المضافة، وحســاب المواطن، 
وصــرف بدل غالء المعيشــة، وغيرها مــن اإلصالحات 

المالية واالقتصادية.

الناتج المحلي اإلجمالي

لعام 2018م

مليار ريال2,625

% 2.2
نسبة النمو بالناتج المحلي اإلجمالي لعام 2018م

% 2.4
معدالت التضخم بنهاية العام 2018م

% 56.23
نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج 

المحلي االجمالي في عام 2018م
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تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي
ووفقــًا للتقديــرات األوليــة لمؤسســة النقــد العربي 
الســعودي، يتوقع أن يسجل الحســاب الجاري لميزان 
المدفوعــات فائضًا يصــل إلى 271 مليار ريــال، ويأتي 
ذلك نتيجة التحسن الكبير في الميزان التجاري والذي 
حقــق فائضًا يصــل إلى 639 مليــار ريال وبنســبة نمو 
تصل إلــى 73 %، حيث تقدر قيمة الصادرات الســلعية 
فــي عام 2018م بنحو 1,104 مليــار ريال، نتيجة ارتفاع 
الصادرات النفطية بنســبة 36 % لتصل إلى 868 مليار 
ريــال، وارتفاع قيمة الصادرات الســلعية غيــر النفطية 
بنســبة 22 % لتصل إلى حوالي 235 مليار ريال مقارنة 
بالعام الماضي. مقابل نموًا بســيطًا للواردات السلعية 
فــي عــام 2018م بنســبة 0.5 % لتصــل حوالي 465 

مليار ريال مقارنة بالعام السابق.

تطورات المالية والنقدية
وفيمــا يتعلــق بالتطــورات الماليــة والنقديــة، فقــد 
باتخــاذ  والنقديــة  الماليــة  السياســتان  اســتمرت 
اإلجــراءات الالزمة لضمــان توافر مســتوى مالئم من 
الســيولة تلبــي احتياجــات االقتصــاد الوطنــي. وقد 
ســجلت األرقام الفعلية لميزانية الدولة لعام 2018م 
نتائــج ممتــازة، حيث ارتفعــت اإليرادات بنســبة 29 % 
لتصــل إلى )895( مليــار ريال مقارنة بالعام الســابق، 
كمــا ارتفع حجم المصروفات إلــى )1.030( مليار ريال 
بزيادة نســبتها 10.8 % عن العام الســابق. وقد ساعد 
الضبــط المالي لميزانية الدولة علــى تخفيض العجز 
ين  بنســبة 43 % عن العام السابق. وظل مستوى الدَّ
العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالي عند مســتوى 
مقبــول جدًا ووصل إلــى 19.1 % مقارنة بـ 17.2 % في 
العام 2017م، وهو يعتبر من أقل المعدالت العالمية. 
كمــا ســجل عرض النقــود بتعريفه الواســع )ن3( في 
نهايــة عــام 2018م نمــوًا بنســبة 2.8 % ليصــل إلى 

)1.841( مليار ريال، مقارنة بنهاية العام السابق. 

القطاع المصرفي
وبالنســبة للقطــاع المصرفــي، انخفــض رأس مــال 
المصارف التجارية واحتياطاتها في نهاية عام 2018م 
بنســبة 4.4 % إلــى حوالــي )303,8( مليــار ريال. في 
حيــن ارتفع إجمالــي مطلوباتها مــن القطاعين العام 
والخاص بنســبة 5.4 % لتصل إلى )1.786( مليار ريال، 
وارتفع كذلك حجم الودائع المصرفية على المستوى 

السنوي وحقق نموًا بلغ 2.6 % مقارنة بمستواها في 
العام الماضي.

وفيما يخص دور المصارف التجارية في دعم األنشطة 
االقتصاديــة المختلفة، فقد بلــغ إجمالي االئتمان من 
قبــل المصــارف التجارية لألنشــطة االقتصادية خالل 
عــام 2018م حوالي )1.425( مليار ريال، وذلك بارتفاع 
نســبته 2.8 % مقارنــة بمــا كان عليه العــام الماضي. 
وبالنظر لتفاصيل االئتمان حســب األنشــطة الفرعية، 
نجــد أن حجــم التمويــل المصرفــي قــد نمــا لمعظم 
نمــوًا قطــاع  األنشــطة االقتصاديــة، وكان أكثرهــا 
التعدين والمناجم، حيــث زاد حجم التمويل المصرفي 
لهذا القطاع بنســبة 30 %، يليــه قطاع الزراعة وصيد 
األســماك بنســبة 20 %، ثم قطــاع البناء والتشــييد 

بنسبة 9 %، ثم قطاع الصناعة واإلنتاج بنسبة 6 %.

فــي المقابــل، شــهد حجــم التمويل الممنــوح لبعض 
القطاعــات بعــض التراجــع كقطــاع التجــارة وقطاع 
التمويــل  حجــم  تراجــع  حيــث  واالتصــاالت،  النقــل 

المصرفي بنسبة 10 % لكل منهما.

صندوق التنمية الصناعية السعودي
فــي ذات الســياق، حقق صنــدوق التنميــة الصناعية 
الســعودي أداًء متميزًا في العام المالي 2018م من 
حيــث عدد وقيمــة القروض المعتمــدة. فقد بلغ عدد 
القــروض التي اعتمدهــا الصندوق خالل هــذا العام 
)134( قرضــًا قدمــت للمســاهمة فــي إقامــة )110( 
مشــاريع صناعيــة جديــدة وتوســعة )24( مشــروعًا 
صناعيــًا قائمًا. وبلــغ إجمالي قيمة هــذه القروض ما 

يزيد على )9.440( مليون ريال.

وستســهم هــذه المشــاريع بتعزيــز نمــو االقتصــاد 
المحلي من خالل إضافة حوالي )11( مليار ريال سنويًا 
للناتــج المحلي اإلجمالــي، وتوفير أكثر مــن )11( ألف 
فرصــة عمــل يشــغل الســعوديون منهــا 22 % على 
األقل. كما يقدر أن تســهم هذه المشــاريع في تلبية 
مــا قيمتــه )8.8( مليــار ريال علــى األقل مــن الطلب 
المحلــي ســنويًا، وأن يتجاوز حجم صادراتها الســنوية 

)17( مليار ريال.
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أداء سوق المال
وفــي شــأن آخر، ارتفــع المؤشــر العام للســوق المالية 
الســعودية بنهاية عام 2018م بنســبة 8.3 % ليســجل 
)7.826( نقطة بالمقارنــة مع )7.226( نقطة نهاية عام 
2017م. وبلغــت القيمــة اإلجمالية لألســهم المتداولة 
خــالل عــام 2018م حوالــي )871( مليــار ريــال مقابــل 
)836( مليار ريال عام 2017م، أي بارتفاع بلغت نســبته 
4.1 %. وشــهدت السوق المالية الســعودية هذا العام 
زيادة فــرص التمويل والنمو للشــركات وزيادة القنوات 
االستثمارية، حيث ُأدرجت )11( شركة جديدة في السوق 
خــالل عــام 2018، باإلضافــة إلى طرح تســع شــركات 
من قطاعــي الصناديق العقاريــة المتداولة والخدمات 
االســتهالكية جــزء من أســهمها لالكتتــاب العام خالل 
عــام 2018م، ليصــل إجمالــي عدد الشــركات المدرجة 
بالســوق إلى )190( شركة بنهاية العام. وبلغت القيمة 
الســوقية للشــركات التي ُطرحت وُأدرجت في السوق 
خالل عام 2018م حوالي )9.88( مليار ريال. كما شــهد 
هذا العام تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى 
تعزيــز دور الســوق المالية فــي االقتصاد الســعودي، 
ومنهــا إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية، وتخفيض 
الحد األدنى لحجم األصول التي يتملكها المســتثمرون 
األجانب للســماح لهم بالتداول في السوق السعودية. 
وقــد أعلنت إم إس ســي آي )MSCI( المــزود العالمي 
للمؤشــرات، عن انضمام السوق المالية السعودية إلى 
مؤشرها العالمي لألسواق الناشئة، كما أعلنت إس آند 
بــي داو جونــز )S&P DJI( المزود العالمي للمؤشــرات، 
عن ترقية الســوق المالية الســعودية لســوق ناشــئة. 
وهذا يدل على التطور الكبير الذي حصل في الســوق 

المالية السعودية ومواكبتها للمعايير العالمية.

ما تم تحقيقه خالل عام 2018م يؤكد 
عزم المملكة على المضي قدما لتحقيق 

ما تم التخطيط له في رؤية المملكة 
2030 للوصول القتصاد متنوع يتمتع 

باالستدامة والنمو.

أعلنت )إم إس سي آي( المزود العالمي 
للمؤشرات، عن انضمام السوق المالية 

السعودية إلى مؤشرها العالمي لألسواق 
الناشئة.
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اإلصالحات الهيكلية والتنظيمية
واســتمرارًا في تنفيذ توجهات رؤيــة المملكة 2030، 
شــهد العام 2018م العديد من اإلصالحات الهيكلية 

والتنظيمية، ومنها:
Ó .إنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة

Ó  المكرمــة مكــة  لمدينــة  ملكيــة  هيئــة  إنشــاء 
والمشاعر المقدسة.

Ó  إنشــاء الهيئة الســعودية للفضاء، والهيئة العامة
للمعارض والمؤتمرات.

Ó  تم تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة
باسم الهيئة العامة للجمارك وُأعيد تنظيمها.

Ó .تمت الموافقة على نظام الرهن العقاري

كما شــهد عــام 2018م انطالقــة عدد مــن مبادرات 
تحســين منــاخ األعمال وزيــادة الفرص االســتثمارية، 

ومنها:
Ó  والتعديــن الصناعــة  تطويــر  برنامــج  انطــالق 

والخدمــات اللوجســتية، والبدء فــي توقيع عقود 
مبادرات التخصيص.

تدشين العديد من المشاريع التنموية الهامة مثل:
Ó .مشروع قطار الحرمين 

Ó .مشروع القدية

Ó .مشروع البحر األحمر

Ó .مشروع نيوم

Ó  وضع حجر األســاس لسبعة مشــاريع استراتيجية
فــي مجاالت الطاقــة المتجددة والذريــة، وتحلية 

المياه، والطب الجيني، وصناعة الطائرات.

شهد عام 2018 العديد من اإلصالحات 
الهيكلية والتنظيمية، ومنها إنشاء وزارة 

بمسمى وزارة الثقافة، وإنشاء هيئة 
ملكية لمدينة مكة المكرمة، وإنشاء 

الهيئة السعودية للفضاء، والهيئة العامة 
للمعارض والمؤتمرات.
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التقارير الدولية
وقد أشادت العديد من الهيئات االقتصادية العالمية 
بمتانة االقتصاد السعودي وتطوره. حيث أشاد تقرير 
صنــدوق النقــد الدولــي لمشــاورات المــادة الرابعــة 
للمملكــة العربيــة الســعودية عــام 2018م بمكانــة 
االقتصــاد الســعودي، وأنه مــن أفضــل االقتصادات 
نمــوًا فــي مجموعــة العشــرين. وأشــاد التقريــر بمــا 
قامت بــه المملكة من اإلصالحــات وإيجابيتها، مؤكدًا 
أن اســتمرار تنفيــذ اإلصالحات سيســهم في تحقيق 
أهــداف المملكــة للماليــة العامــة وفي ازدهــار نمو 
القطــاع غيــر النفطــي. كما أثنــى المســؤولون في 
صنــدوق النقــد الدولــي علــى آليــة تطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة، باإلضافــة إلــى ارتفــاع معــدالت 
مشــاركة المرأة الســعودية في القــوى العاملة. وما 
زالــت المملكــة تتمتع بتصنيــف ائتمانــي متميز على 
المســتوى العالمي، حيث صنفت وكالة »ستاندرد آند 
بــورز« للتصنيــف االئتماني في شــهر أكتوبر 2018م 
المملكــة عنــد )A-/A-2( مــع نظــرة مســتقرة. كمــا 
صنفــت وكالة »فيتش« االئتمان الســيادي للمملكة 
فــي نفــس الشــهر عنــد )A+( مــع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة، وذلــك بســبب قــوة االقتصاد الســعودي 
وفاعليــة اإلصالحــات االقتصاديــة واســعة النطــاق، 
باإلضافــة إلــى االحتياطيــات المرتفعة والمســتوى 

المنخفض من الدين العام.

وبشــكل عام، شــهد االقتصاد الســعودي خالل عام 
2018م اســتمرارية للعوامل اإليجابية التي رســمتها 
توجهــات رؤيــة المملكــة 2030. ومــن المتوقــع أن 
يواصل االقتصاد السعودي المضي قدمًا في طريق 
اإلصالحــات االقتصادية والهيكلية بهــدف تعزيز قوة 
ومتانــة االقتصاد المحلي في كافــة القطاعات، وما 
تــم تحقيقــه خالل عــام 2018م يؤكد عــزم المملكة 
علــى المضي قدمًا لتحقيق مــا تم التخطيط له في 
رؤيــة المملكة 2030، للوصول القتصاد متنوع يتمتع 

باالستدامة والنمو.

أشاد تقرير صندوق النقد الدولي 
لمشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية 
السعودية عام 2018م بمكانة االقتصاد 

السعودي، وأنه من أفضل االقتصادات 
نموًا في مجموعة العشرين

صنفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف 
االئتماني المملكة عند )A-/A-2( مع 

نظرة مستقرة. كما صنفت وكالة فيتش 
االئتمان السيادي للمملكة عند )A+( مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
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برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

3
برنامج صندوق االستثمارات العامة

5
برنامج تطوير القطاع المالي

7
برنامج ريادة الشركات الوطنية

9
برنامج اإلسكان

11
برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

2
برنامج التحول الوطني

4
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

6
برنامج تحسين نمط الحياة

8
برنامج الشراكات االستراتيجية

10
برنامج التخصيص

12
برنامج تحقيق التوازن المالي

1
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
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اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي

مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي:
اســتمر األداء اإليجابــي لقطاع الصناعات التحويلية غيــر النفطية في المملكة في ظــل اإلصالحات الهيكلية 
المســتمرة وفق رؤية المملكة 2030، حيث حقق نموًا بنســبة 4 % في عام 2018م، وفقًا لبيانات الهيئة العامة 
لإلحصاء )حسب األسعار الثابتة لعام 2010م(. وقد بدأ قطاع الصناعات التحويلية في العودة للنمو منذ العام 
الســابق 2017م، حيث حقق نموًا بنســبة 1 % تقريبًا. وفيما يلي نظرة أكثر تفصياًل لبعض مؤشــرات أداء قطاع 
الصناعات التحويلية غير النفطية. حسب األنشطة الصناعية الرئيسية للعام 2017م، نظرًا لعدم اكتمال بيانات 

عام 2018م. 

وقــد شــهد العــام 2017م ارتفاع متوســط القيمة المضافة لــكل عامل في قطــاع الصناعــات التحويلية غير 
النفطيــة بنســبة 3 % تقريبــًا، وهو من أهم مؤشــرات اإلنتاجيــة. ويالحظ من الشــكل )1( أن نشــاط المنتجات 
الكيماوية والبالستيكية يأتي في المرتبة األولى من حيث متوسط القيمة المضافة لكل عامل بقيمة )798( 
ألف ريال، يليه نشاط منتجات الورق والطباعة بقيمة )368( ألف ريال، فنشاط اآلالت والمعدات بحوالي )356( 
ألف ريال، ونشــاط المنتجات الغذائية بقيمة )339( ألف ريال، ثم نشــاط منتجات المعادن األساســية بمتوســط 
للقيمة المضافة لكل عامل بقيمة )307( ألف ريال. فيما يبلغ متوســط القيمة المضافة لكل عامل في قطاع 

الصناعات غير النفطية حوالي )278( ألف ريال.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

798

356339 368
307278

 المنتجات
الكيماوية والبالستيكية

منتجاتاآلالت والمعدات
المعادن األساسية

منتجات
الورق والطباعة

المنتجات
الغذائية

قطاع
الصناعات غير النفطية

الشكل رقم )1(

متوسط القيمة المضافة لكل عامل حسب النشاط الصناعي لعام 2017م )آالف الرياالت(
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الشكل رقم )3(

نسبة العمالة السعودية إلجمالي العمالة حسب النشاط الصناعي لعام 2017م

 المنتجات
الكيماوية 

والبالستيكية

منتجات
اآلالت والمعدات

المعادن الالفلزية
والمنتجات الغذائية

منتجات
المعادن األساسية

منتجات
الورق والطباعة

قطاع الصناعات 
التحويلية

غير النفطية

% 36 % 44% 25% 24% 22

وفي ذات السياق ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية )ال تشمل إعادة التصدير( بنسبة 8 % مقارنة 
بالعام السابق لتصل إلى )159.5( مليار ريال تقريبًا في عام 2017م. ويظهر الشكل )2( نسبة الصادرات الصناعية 
إلجمالي المبيعات حســب األنشــطة المختلفة. ويالحظ الدور البارز لنشــاط المنتجات الكيماوية والبالستيكية 
في تعزيز الصادرات الصناعية للمملكة، حيث تبلغ نسبة الصادرات إلجمالي المبيعات في هذا النشاط حوالي 
59 %، يليه في المرتبة الثانية نشــاط منتجات المعادن األساســية حيث تبلغ صادراته إلجمالي مبيعاته حوالي 
35 %، ومن ثم يأتي نشــاط منتجات اآلالت والمعدات حيث بلغت نســبة الصادرات إلجمالي المبيعات ما نسبته 
25 %، يليه المنتجات الغذائية بنســبة 14 %. ويقدر متوســط نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات في قطاع 

الصناعات التحويلية غير النفطية بحوالي 30 %.

كمــا حقــق القطاع تطــورًا في اســتقطاب العمالة الوطنيــة، حيث زاد عــدد العاملين الســعوديين في قطاع 
الصناعــات التحويليــة بنســبة 4 % تقريبًا، ويظهر الشــكل )3( النســبة المئوية للعمالة الســعودية من إجمالي 
العمالة في األنشــطة الرئيســة لقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية للعام 2017م، حيث يالحظ أن نشاط 
المنتجات الكيماوية والبالســتيكية يتصدر النشاطات الصناعية األخرى بنسبة عمالة سعودية تبلغ 44 %، يليه 
نشاط منتجات المعادن األساسية بنسبة عمالة سعودية 36 %، يليهم نشاط منتجات اآلالت والمعدات بنسبة 
25 %، ثم نشاط منتجات الورق والطباعة بنسبة 24 %. ثم نشاطي المعادن الالفلزية والمنتجات الغذائية بنسبة 
22 % لكل منهما. فيما ظلت نسبة العمالة السعودية إلى إجمالي العمالة في قطاع الصناعات التحويلية غير 
النفطية عند مســتوى 24 %. ويتوقع أن تســهم سياســات العمل التي تبنتها رؤية المملكة 2030 في تعزيز 

مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي من حيث العدد ومن حيث نوعية األعمال التي يمارسونها.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

الشكل رقم )2(

نسبة الصادرات الصناعية إلجمالي المبيعات حسب النشاط الصناعي لعام 2017م

 المنتجات
الكيماوية 

والبالستيكية

% 59

منتجات
المعادن األساسية

% 35

منتجات
اآلالت والمعدات

% 25

المنتجات
الغذائية

% 14

قطاع الصناعات التحويلية
غير النفطية

% 30

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

% 24
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استعراض أداء 
الصندوق الصناعي
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استعراض أداء الصندوق الصناعي

كان عام 2018 عامًا حافاًل بالنتائج االستثنائية. فقد بدأ 
الصندوق رحلة جادة في برنامج التحول للســعي لجعل 
الصنــدوق الصناعــي أكثر انســجامًا مع مبــادرات تحول 
وطننــا الغالــي لتحقيق رؤيــة المملكــة 2030. احتضن 
هــذا التحول نجاحــات مميزة فــي كل مجــاالت العمل، 
حيــث أصبح الصنــدوق الممكن المالــي الرئيس لبرنامج 
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، إضافة إلى 

برنامجين آخرين من برامج الرؤية. 

التحــول  برنامــج  انطــالق  نقطــة  كانــت  مبــادرة   )26(
االســتراتيجي للصندوق والمعتمدة مــن مجلس إدارته 
بجلسته بشــهر فبراير 2018م، ومع نهاية العام وبفضل 
شغف وطموح شباب وشابات الصندوق، تم العمل على 
أكثر من )60( مبادرة داعمة لبرنامج التحول الطموح، مع 
وضــع العميل علــى محور أولوياتــه لبناء الشــراكة نحو 
النجاح وتحقيق األثر في جميع القطاعات المستهدفة. 

يهــدف مشــروع اســتراتيجية الصنــدوق إلــى تحويــل 
الصنــدوق ليصبــح المحــرك المالــي الرئيســي لقيــادة 
التحــول الصناعــي فــي المملكــة، مــن خــالل مواءمة 
اســتراتيجية الصنــدوق مع تطلعــات وأهــداف )برنامج 
اللوجســتية(  والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر 
لتغطيــة المتطلبــات الماليــة للقطاعات المســتهدفة. 
وعلــى ضوئــه سيتوســع الصنــدوق فــي دعــم جميع 
القطاعــات المســتهدفة من البرنامج لتشــمل قطاعات 
أخــرى كالطاقــة والتعديــن والخدمات اللوجســتية مع 

االستمرار بدعم القطاع الصناعي.

عدد المبادرات الداعمة لبرنامج التحول الطموح

مبادرة60

يهدف مشروع استراتيجية الصندوق إلى 
تحويل الصندوق ليصبح المحرك المالي 

الرئيس لقيادة التحول الصناعي في 
المملكة
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وتســتند هذه الركائز على بناء قاعدة مؤسســية فعالة بحوكمة عالية 
تسهم في تمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وبناء بيئة عمل جاذبة 

للموظفين.

تضمنت االستراتيجية 

ثالث ركائز رئيسة:

المبادرة في تشــكيل منظومة تمويل المشاريع 
من خــالل البحــث عــن الشــراكات االســتراتيجية 
لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على 

القطاع الصناعي.

تقديم منتجــات وخدمات متكاملة وفعالة لتلبية 
احتياجــات العمالء: تشــمل هذه الركيــزة تقديم 
قائمــة متكاملة من المنتجــات والخدمات المالية 
واالستشــارية، وعمليــة تقييم شــاملة وســريعة 
للمشــاريع، والمبادرة في توفير الخدمات بكفاءة 

عالية لخدمة مختلف أنواع العمالء.

التركيــز علــى تحقيق التنميــة مع الحفــاظ على 
االســتدامة المالية: وتشــمل تقديم آلية واضحة 
لتقييــم المشــاريع، مبنيــة على نســبة المخاطرة 
لتحديد تكاليف المنتجات، وتأسيس إدارة مخاطر 
فعالة، وتحفيز االســتثمار النوعي في المشــاريع 

التنموية.

01

02

03
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استعراض أداء الصندوق الصناعي

ومــن أهــم المبــادرات التــي تــم العمــل عليهــا 
وإطالقها خالل العام 2018م:

Ó  :مبادرة تسريع ورفع كفاءة إجراءات طلبات القروض
إجــراءات  تصميــم  إعــادة  علــى  الصنــدوق  عمــل 
القــروض من خــالل أتمتة عــدد كبير مــن اإلجراءات 
وتســريع إجراءات الموافقة والصرف، وإضافة مهمة 
مديــر العالقــة للتواصل مــع العميل طــوال عالقته 
بالصنــدوق، واســتحداث إجــراءات مخصصة حســب 
طبيعة المشروع، وأخيرا إعادة تصميم عملية تقييم 
وإدارة  لدراســة  داخليــة  إدارة  وإضافــة  المشــاريع 
المخاطــر. نجــح الصندوق عــام 2018م في تقليص 

مدة دراسة المشاريع بنسبة 22 %.

Ó  مبادرة تسهيل إجراءات الصرف: عمل الصندوق على
دراســة تســهيل إجراءات الصــرف تلبيــة الحتياجات 
العمــل، وتــم ذلــك من خالل صــرف 30 % مــن مبلغ 
القــرض بعــد االعتمــاد مقدمــًا للمنشــآت الكبيــرة 
التــي أكملت تنفيذ 75 % من المشــروع وللمنشــآت 

الصغيرة والمتوسطة الواعدة.

Ó  مبادرة تحفيز االســتثمار األجنبي: وتم ذلك من خالل
إعفاء الشــركات من الضمانــات االعتبارية واالكتفاء 

بضمان المشروع.

Ó  مبادرة تحفيز الشركات للطرح العام: عمل الصندوق
مــع برنامــج تطوير القطــاع المالي على اســتحداث 
محفــزات مخصصة للشــركات المدرجة للطرح العام، 
وذلــك مــن خــالل زيــادة نســب التمويل إلــى 75 % 
مــع مدة إقراض تصــل إلى )20( ســنة. كما تم رفع 
ريــال  إلــى )1.8( مليــار  الحــدود اإلقراضيــة لتصــل 

للشركات المدرجة.

Ó  مبــادرة إطالق برامــج مخصصة لدعم المشــاريع: تم
تصميــم وإطــالق برامــج تمويلية تحفيزيــة مختلفة 
أبرزهــا برنامــج رفــع كفــاءة الطاقــة، وبرنامــج دعم 
التحــول الرقمــي للمشــاريع. هــذه البرامــج متاحــة 
لجميع القطاعــات الصناعية وتضمــن محفزات مثل 
مدة سداد ال تقل عن )7( سنوات وفترة سماح تصل 
إلــى )24( شــهرًا، وإجــراءات موافقة تســتغرق )6 - 
8( أســابيع بحد أقصــى، وتوفير خدمات استشــارية 

بالتعاون مع بيوت الخبرة المختصين. 

Ó  مبــادرة تعظيم المحتــوى المحلي وفــرص توطين
القطاعــات ودعــم سالســل اإلمــداد مع الشــركات 
الرائــدة في المملكة، وتم من خاللها توقيع اتفاقية 
مــع برنامــج نســاند لدعــم سالســل اإلمــداد فــي 
شــركة ســابك، وتوقيع اتفاقية مع برنامج »اكتفاء« 
لدعم سالســل اإلمــداد في شــركة أرامكو، وتوقيع 
اتفاقية مع برنامج »بناء« التابع للشــركة السعودية 

% 22

مبادرة تسريع ورفع كفاءة إجراءات 
طلبات القروض
تقليص مدة دراسة المشاريع بنسبة

% 30
مبادرة تسهيل إجراءات الصرف
صرف مبلغ من القرض بنسبة

% 75
مبادرة تحفيز الشركات للطرح العام
زيادة نسب التمويل إلى
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للكهربــاء. واتفاقيــة »معــادن« مع شــركة التعدين 
العربية السعودية، كما تشمل برامج التوطين ودعم 
المحتــوى المحلي مميزات إضافية مثل فترة ســداد 

أطول وفترة سماح تصل إلى )24( شهرًا.

Ó  مبادرة تطوير منتجات تســتهدف المنشآت الصغيرة
والمتوســطة: تم إطــالق حزمة من المبــادرات تحت 
مســمى برنامــج »آفاق« لدعــم المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة، ومن أهمها برنامج تمويلي لتحفيز نمو 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة، وتوقيــع اتفاقية 
مــع »حاضنة بــادر« التابعة لمدينة الملــك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية لدعم رواد األعمال وتحفيزهم لبدء 

المشاريع الصناعية.

Ó  برنامج تحفيز تقنية البناء بالتعاون مع وزارة اإلسكان
ووحــدة المحتــوى المحلي وتنميــة القطاع الخاص 
»نمــاء«: يهــدف البرنامــج لتحفيــز القطــاع الخــاص 
لالســتثمار في تقنيات البناء الحديثة، مما يقلل من 
تكلفة ومدة بناء الوحدات السكنية. يعمل الصندوق 

حالًيا كذراع تشغيلي لقروض برنامج اإلسكان. 

Ó  :مبــادرة عقد شــراكات اســتراتيجية محليــة ودولية
تم إطــالق عدد من المبــادرات والشــراكات لتمكين 
منظومــة تمويــل المشــاريع الصناعيــة والتكامــل 
مــع الجهــات ذات العالقة، ومن أهمهــا إطالق منتج 
»أرض وقرض« بالتعــاون مع هيئة المدن الصناعية، 
والتوســع في التعاون مع البنــوك التجارية لتقديم 
التاليــة:  البنــوك  لتشــمل  المســتندية  االعتمــادات 
بنك الريــاض والبنك الســعودي البريطانــي والبنك 

السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة. 

Ó  تم إطــالق البرنامج التدريبي »كيف تبدأ مشــروعك
الصناعــي« وأقيمت أكثر من )14( ورشــة حتى اآلن 
ألكثــر مــن )1500( مســتفيد بالتعــاون مــع الغرف 

التجارية في المناطق المختلفة.

كما تم إطالق عدد من المبادرات لتطوير القوى 
البشرية وزيادة فعالية الصندوق ومن أهمها:

Ó  تــم إطالق برنامــج تدريبي لمــدة شــهرين بالتعاون
مع جامعة ســتانفورد، والجدير بالذكر أنه تم إشــراك 
موظفــي عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي هذا 

البرنامج. 

Ó .تم اعتماد برنامج االبتعاث للدراسات العليا

Ó .تم إطالق مجلس القيادات الشابة بالصندوق

ومن المبادرات التي مازال العمل جاريًا عليها: 
Ó  مبــادرة تطويــر آليــة احتســاب التكاليــف وتصنيــف

المشاريع.

Ó .مبادرة استحداث منتجات مالية جديدة

Ó .تطوير القدرات الداخلية لخدمة القطاعات الجديدة

ولحوكمــة خطــة التحــول تــم إنشــاء مكتــب التحــول 
بالصنــدوق لتقديــم الدعم لفــرق المبادرات والتنســيق 
فيما بينها والمتابعة والتواصل، كما تم استحداث اللجنة 
التوجيهيــة لالســتراتيجية لالجتمــاع بشــكل أســبوعي 
لمتابعــة ســير عمــل هــذه المبــادرات وتقديــم الدعــم 
والتوجيه. كما تم اســتحداث لقاء شــهري مع موظفي 
الصندوق لعرض آخر المســتجدات االستراتيجية وخطة 
لألســئلة  المجــال  وفتــح  المبــادرات  وعــرض  التحــول 

واالقتراحات.

كمــا تم إعــداد وإطالق برنامج »إبــداع« بهدف الحصول 
علــى أكثــر األفــكار إبداعــًا مــن موظفــي الصنــدوق 
وإشــراكهم في برنامــج التحول، تضمنــت الحملة أفكارًا 
تســهم في )خفض التكاليف، زيادة اإليرادات، تحســين 
اإلجــراءات، إضافــة القيمة المكتســبة، تطويــر منتجات 
بيئــة العمــل(. ســاهم موظفــو  الصنــدوق وتحســين 
الصنــدوق الصناعــي ضمن حملتين خــالل عام 2018م 
بأكثــر مــن )100( فكــرة تطويرية تم إطــالق عدد منها، 
مثــل تأســيس نــادي التوستماســترز لتطويــر مهــارات 
ادخــاري  برنامــج  إمكانيــة تفعيــل  الخطابــة، ودراســة 

لموظفي الصندوق.

ولتعزيــز العالقة مع القطاع الخــاص وعمالء الصندوق 
تم عقد عــدد من ورش العمل بالصنــدوق في مختلف 
مناطــق المملكــة ألخــذ مرئياتهــم وآرائهم فــي مرحلة 
إعداد االســتراتيجية وتصميم المبــادرات المختلفة قبل 
إطالقها. كما تم عرض اســتراتيجية الصندوق الصناعي 
فــي عدد مــن الغــرف التجارية والصناعية فــي كّل من 
المــدن التالية: الرياض، جدة، الدمــام، أبها، وحائل، وذلك 
بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة للصناعة فــي مختلف 

الغرف. 

وحرصــا من الصندوق على تحســين تجربة العميل فقد 
أطلقنــا القرض اإللكترونــي بالكامــل مصحوًبا بتطبيق 
جــّوال، وقد تم تفعيل الربط اإللكتروني مع العديد من 
الجهــات الحكومية ومنها وزارة الداخلية )أبشــر( والبريد 
الســعودي والهيئــة العامــة لالســتثمار ووزارة التجــارة 

واالستثمار.
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النشاط اإلقراضي 
للصندوق

اســتعراض أداء الصنــدوق للعام 
المالي 1440/1439 )2018م(

واصل الصندوق نشــاطه المتميز فــي تنمية القطاع 
الصناعــي المحلي، إذ بلغت اعتمادات الصندوق خالل 
العــام المالــي 1440/1439هـــ )2018م( مــا قيمته 
)9,440( مليــون ريال لعدد )134( قرضــًا صناعيًا, وقد 
ُقدمــت هذه القــروض المعتمــدة خالل عــام التقرير 
للمســاهمة في إقامة )110( مشاريع صناعية جديدة 
وتوســعة )24( مشــروعًا صناعيــًا قائمًا بلــغ إجمالي 
اســتثماراتها )38,485( مليــون ريــال. وبلغــت قيمــة 
المبالــغ التي تــم صرفها خالل العــام )9,389( مليون 
ريــال، أي بارتفاع 26 % على المبالــغ التي تم صرفها 
خالل العام المالي الســابق. وفي المقابل تم تسديد 
مبالــغ القروض خالل عــام 1440/1439هـــ والبالغة 
)5,059( مليــون ريــال أي بارتفاع 18 % علــى المبالغ 
التــي تــم تســديدها خــالل العــام المالــي الســابق. 
وبذلك يعتبر ما تم صرفه وما تم تســديده خالل عام 

واحد رقمًا قياسيًا منذ إنشاء الصندوق.

وتؤكــد اعتمــادات الصنــدوق خــالل العــام المالــي 
1440/1439هـــ )2018م(، تنامــي حصــة المشــاريع 
الصناعيــة الجديــدة بصــورة أكبــر مقارنــة بمشــاريع 
التوســعة للمصانع القائمــة، حيث بلغ عــدد القروض 
الصناعية للمشاريع الجديدة )110( قروض باعتمادات 
بلغــت )8,063( مليــون ريــال, ممثلة بذلــك 82 % من 
إجمالــي عــدد القــروض, و85 % مــن إجمالــي قيمة 

القروض التي اعتمدها الصندوق خالل العام.

كمــا تميــز نشــاط الصنــدوق خــالل العــام المالــي 
1440/1439هـــ )2018م( بتحقيــق نســبة عالية من 
القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية 
التــي تقع في المناطق والمــدن الواعدة, حيث بلغت 
44 % مــن إجمالي عدد القــروض, و72 % من إجمالي 
قيمــة القروض التي اعتمدهــا الصندوق خالل العام، 
علمــًا بــأن هــذه النســبة لم تكــن تتعــدى 14 % من 
إجمالــي عدد قــروض الصنــدوق و15 % مــن قيمتها, 
قبــل تطبيــق الضوابط الخاصــة بزيادة نســبة تمويل 
الصندوق للمشــاريع الصناعية المقامة في المناطق 
والمــدن األقل نمــوًا, بما ال يزيد على 75 % من تكلفة 
المشــروع بداًل مــن 50 % ,وزيادة فترة ســداد القرض 

حتى )20( سنة بداًل من )15( سنة.

134
قرًضا صناعًيا

110
مشاريع صناعية جديدة

24
توسعة لمشاريع صناعية قائمة

38.4
إجمالي استثماراتها

مليار 
ريال

9.4
اعتمادات الصندوق للعام 2018م

مليار 
ريال
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ومن المالمح المميزة أيضًا إلنجازات الصندوق خالل العام المالي 1440/1439هـ )2018م(، النسبة العالية من 
عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشــاريع الصناعية الصغيرة )التي تصل قروضها إلى 15 مليون ريال(، 
حيــث بلغت نســبة قروض الصندوق لهذه الفئة من المشــاريع 65 % من إجمالي عــدد القروض التي اعتمدها 

الصندوق خالل العام.

وبصــورة إجماليــة بلــغ إجمالــي عدد القــروض الصناعيــة التي اعتمدهــا الصندوق منذ إنشــائه عــام 1394هـ 
وحتــى نهاية العام المالــي 1440/1439هـ )4350( قرضًا بقيمة إجمالية قدرها )157,379( مليون ريال، قدمت 
للمســاهمة في إنشــاء )3218( مشــروعًا صناعيًا جديدًا, وتوســعة )1132( مشــروعًا صناعيًا قائمًا في مختلف 
أنحاء المملكة. كما بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه االعتمادات )111,629( مليون ريال، ُسدد منها 
)68,688( مليــون ريــال، مما يؤكد نجاح المشــاريع المســتفيدة من قروض الصندوق ومن الدعم االستشــاري 

الذي يقدمه لهذه المشاريع في المجاالت الفنية واإلدارية والمالية والتسويقية.

157.3

إجمالي عدد القروض التي اعتمدها 
الصندوق منذ إنشائه عام 1974م 
وحتى نهاية العام المالي 2018م

بقيمة

مليار 
ريال

قرًضا 4,350
صناعًيا

68.6

إجمالي المبالغ المصروفة والمسددة 
 منذ إنشاء الصندوق عام 1974م

وحتى نهاية العام المالي 2018م

القروض المسددة 

مليار 
ريال

مليار 111.6
ريال

القروض المصروفة 
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أواًل: التوزيع القطاعي للقروض:
باستعراض القطاعات الصناعية الرئيسية حسب قيمة القروض المعتمدة لها يتضح ما يلي: 

الصناعات الكيميائية: 
حجم القروض التراكمية:

 ال يــزال هــذا القطــاع يتصــدر جميــع القطاعــات الصناعية من حيــث قيمــة القــروض التراكمية المعتمــدة له، 
إذ بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة منــذ تأســيس الصندوق وحتــى نهاية العــام المالــي 1440/1439هـــ )2018م( 

)66,040( مليون ريال, أي ما يمثل 42 % من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1440/1439هـ )2018م(:
اعتمــد الصنــدوق لهذا القطاع خالل العام المالي 1440/1439هـــ )2018م( )47( قرضًا بلغت قيمتها )6,452( 
مليــون ريــال، أي ما يمثــل 35 % من عدد القروض المعتمــدة خالل العام و68 % من قيمتهــا، وهو بذلك يأتي 
فــي المرتبــة األولى من حيث عــدد القروض وقيمتها خالل العام. وقد ُقدمت هــذه القروض خالل عام التقرير 

للمساهمة في إقامة )38( مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة.

مــن بيــن القروض الجديــدة المعتمدة في هذا القطاع خالل عام التقرير ثالثة قــروض قيمتها )4,500( مليون 
ريــال إلنتاج البارازيليــن وجميعها في مدينة رابغ، وقرض قيمته )400( مليون ريــال إلقامة مصنع إلنتاج كبريت 
بنزيــن أحــادي االكايل في الجبيل، وقرضان قيمتهما )390( مليون ريال إلقامة مصنعين إلنتاج األدوية أحدهما 
فــي بريدة واآلخر في ســدير، وقرض إلقامــة مصنع إلنتاج المســتحضرات الصيدالنية في جــدة بقيمة )203( 

مليون ريال. باإلضافة إلى قرض قيمته )128( مليون ريال إلقامة مصنع في الجبيل إلنتاج األثوكيالت.

كما شــملت قروض التوســعة قرضًا قيمته )66( مليون ريال لتوســعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج الهيدروجين، 
باإلضافــة إلــى قــرض قيمتــه )44( مليون ريــال لتوســعة مصنع فــي الرياض يقــوم بتصنيع منتجــات تغليف 

البالستيك.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية عام 
2018م للصناعات الكيميائية

مليار 66
ريال

من إجمالي قيمة القروض

% 42 
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الصناعات الهندسية: 
حجم القروض التراكمية:

يحتل هذا القطاع المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة له منذ تأسيس الصندوق وحتى 
نهاية العام المالي 1440/1439هـ )2018م(، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له )31,218( مليون ريال، أي ما 

يمثل حوالي 19.8 % من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1440/1439هـ )2018م(:
اعتمــد الصنــدوق لهذا القطاع خالل عام 1440/1439هـ )2018م( )33( قرضًا بلغت قيمتها )448( مليون ريال، 
أي ما يمثل 24.6 % من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خالل العام وحوالي 4.7 % من قيمتها. 
وهــو بذلــك يأتي فــي المرتبة الثالثة مــن حيث عدد القــروض وفي المرتبــة الرابعة من حيــث قيمة القروض 
المعتمــدة خــالل عــام التقرير. وقد ُقدمت هذه القروض للمســاهمة فــي إقامة )29( مشــروعًا صناعيًا جديدًا 

وتوسعة أربعة مشاريع صناعية قائمة.

مــن بيــن القــروض الجديدة المعتمدة فــي هذا القطاع خالل عــام التقرير قرض واحد قيمتــه )31( مليون ريال 
لتصنيع أســالك مقاومة الحريق في مدينة الجبيل، باإلضافة إلى قرض بقيمة حوالي )23( مليون ريال إلقامة 
مصنــع إلنتاج ألــواح الصلب المعدنية فــي مدينة الرياض، وقرض إلنتــاج الثالجات والفريــزرات الصناعية بقيمة 
)22( مليون ريال في مدينة جدة، وقرضان قيمتهما )17( مليون ريال إلقامة مصنعين أحدهما في ضرما واآلخر 
في ســدير إلنتاج المصاعد الكهربائية، باإلضافة إلى قرض قيمته حوالي )17( مليون ريال إلقامة مصنع إلنتاج 

سخانات المياه بالطاقة الشمسية في الرياض.

كمــا شــملت قروض التوســعة قرضًا قيمتــه )141( مليون ريال لتوســعة مصنع في الجبيل يقــوم بإنتاج أنابيب 
مغلفــة بطبقة لحــام داخلية، وقرضًا قيمته حوالي )17( مليون ريال لتوســعة مصنع فــي مدينة الرياض يقوم 

بإنتاج قاطعات الدائرة الكهربائية.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية عام 
2018م للصناعات الهندسية

مليار 31.2
ريال

من إجمالي قيمة القروض

% 19.8 
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استعراض أداء الصندوق الصناعي

الصناعات االستهالكية:
حجم القروض التراكمية:

احتل هذا القطاع المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة له، إذ بلغت قيمتها حتى نهاية عام 
1440/1439هـــ )25,780( مليــون ريال، أي ما يمثل حوالي 16.4 % من إجمالــي قيمة القروض التي اعتمدها 

الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الفترة المذكورة.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1440/1439هـ )2018م(:
اعتمد الصندوق لهذا القطاع خالل عام 1440/1439هـ )2018م( )39( قرضًا بلغت قيمتها )1,723( مليون ريال، 
أي مــا يمثل 29 % مــن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خالل العام وحوالي 18.3 % من قيمتها. 
وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد وقيمة القروض المعتمدة خالل عام التقرير. وقد ُقدمت هذه 

القروض للمساهمة في إقامة )32( مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة 7 مشاريع صناعية قائمة. 

مــن بيــن القروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خالل عام التقرير قرض قيمته )450( مليون ريال إلقامة 
مصنع في ينبع لصناعة الســكر وتكريره، ومشــروع لمنتجات األلبان في جدة بقيمة )103( مليون ريال، وقرض 
واحــد قيمته )72( مليون ريال إلقامة مشــروع إلنتاج الــورق في الدمام، باإلضافة إلى قرض قيمته )35( مليون 

ريال لصناعة العصائر في جدة.

كما شــملت قروض التوســعة قرضًا قيمته )627( مليون ريال لتوســعة مصنع في الخرج يقوم ببســترة الحليب 
وتعبئته وتعقيمه، وقرضًا قيمته )188( مليون ريال لتوسعة مصنع في الليث إلنتاج الربيان المجمد.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية عام 
2018م للصناعات االستهالكية

مليار 25.8
ريال

من إجمالي قيمة القروض

% 16.4 
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إجمالي قيمة القروض حتى نهاية عام 
2018م لصناعة األسمنت

مليار 12.6
ريال

صناعة األسمنت: 
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالي قيمــة القروض التراكمية التــي اعتمدها الصندوق لقطاع األســمنت منذ تأسيســه وحتى نهاية 
عــام 1440/1439هـــ )2018م( )12,643( مليون ريال، أي ما يمثل حوالي 8 % من إجمالي قيمة القروض التي 
اعتمدهــا الصنــدوق، وهــو بذلك يأتــي في المرتبة الخامســة من حيث قيمــة القروض المعتمــدة. كما اعتمد 
الصنــدوق خــالل عام التقرير قرًضا صناعيا واحًدا قيمته )140( مليون ريال لتوســعة مصنع في رابغ يقوم بإنتاج 

األسمنت.

من إجمالي قيمة القروض

% 8 
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استعراض أداء الصندوق الصناعي

صناعة مواد البناء األخرى: 
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالــي قيمة القــروض التراكمية التــي اعتمدها الصنــدوق لقطاع مــواد البناء األخرى حتــى نهاية عام 
1440/1439هـــ )2018م( )14,127( مليــون ريــال، أي ما يمثــل 9 % من إجمالي قيمة القــروض التي اعتمدها 
الصنــدوق للمشــاريع الصناعيــة منذ تأسيســه، وبذلك يأتــي هذا القطاع فــي المرتبة الرابعة مــن حيث قيمة 

القروض المعتمدة.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1440/1439هـ )2018م(:
 اعتمد الصندوق خالل عام 1440/1439هـ )2018م( سبعة قروض لهذا القطاع بلغت قيمتها )162( مليون ريال، 
أي مــا يمثــل 5 % من عدد القروض وحوالي 1.7 % من قيمة القروض المعتمــدة خالل العام، وبذلك يأتي هذا 
القطــاع فــي المرتبة الرابعة مشــترك من حيث عدد القروض, وفي المرتبة الخامســة مــن حيث قيمة القروض 
المعتمدة خالل العام. وقد ُقدمت القروض لهذا القطاع للمساهمة في إقامة خمسة مشاريع صناعية جديدة 

وتوسعة مشروعين صناعيين قائمين.

مــن بيــن القروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خالل عام التقرير قــرض قيمته )60( مليون ريال إلقامة 
مصنــع فــي الرياض إلنتاج الطوب الرملي الجيري، وقرض قيمته حوالــي )43( مليون ريال إلقامة مصنع إلنتاج 
رمل الســيليكا الجاف في الرياض, باإلضافة إلى قرض قيمته )27( مليون ريال إلقامة مصنع في شــقراء يقوم 

بإنتاج األعمدة األسمنتية.

كما شملت قروض التوسعة قرضًا قيمته )17( مليون ريال لتوسعة مشروع يقوم بإنتاج األدوات الصحية ولوازم 
التمديدات في الرياض، باإلضافة إلى قرض قيمته )8( مليون ريال إلنتاج بودرة الجبس في ينبع.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية عام 
2018م لصناعة مواد البناء األخرى

مليار 14.1
ريال

من إجمالي قيمة القروض

% 9 
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الصناعات األخرى: 
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالي قيمة القــروض التراكمية التي اعتمدها 
الصنــدوق لقطــاع الصناعــات األخرى منذ تأسيســه 
وحتــى نهاية عام 1440/1439هـــ )2018م( )7,571( 
مليــون ريــال، أي مــا يمثــل 4.8 % من إجمالــي قيمة 
القــروض التي اعتمدها الصنــدوق، وهو بذلك يأتي 
فــي المرتبــة السادســة مــن حيــث قيمــة القــروض 

المعتمدة. 

المشاريع المعتمدة خالل عام 1440/1439هـ 
)2018م(:

اعتمد الصندوق لهذا القطاع خالل عام 1440/1439هـ  
 )2018م( ســبعة قــروض قيمتهــا )515( مليــون ريال، 
أي ما يمثل حوالي 5.2 % من عدد القروض و5.4 % من 
قيمة القروض المعتمدة خالل العام، وهو بذلك يأتي 
فــي المرتبــة الرابعة مشــترك من حيث عــدد القروض 
وفي المرتبة الرابعة من حيث قيمة القروض المعتمدة 
خــالل عــام التقريــر. وقد ُقدمــت قروض هــذا القطاع 
خــالل العــام للمســاهمة فــي إقامــة ســتة مشــاريع 

صناعية جديدة وتوسعة مشروع صناعي قائم. 

من بين القروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع 
خــالل عام التقرير قرض قيمتــه حوالي )400( مليون 
ريال إلقامة مشــروع لخدمات المستودعات في رابغ، 
وقــرض آخر قيمته حوالي )46( مليون ريال لمشــروع 
إنشاء المصانع الجاهزة، كما شملت قروض التوسعة 
قرضــًا بقيمــة )12( مليــون ريــال لمشــروع معالجــة 

النفايات الصناعية في مدينة الجبيل.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية 
العام المالي 2018م  للصناعات 

األخرى

مليار 7.6
ريال

من إجمالي قيمة القروض

% 4.8 

المشاريع التي دخلت طور اإلنتاج خالل عام 2018م:
بلغ عدد المشاريع الصناعية الممولة من الصندوق التي بدأت اإلنتاج خالل عام 1440/1439هـ )2018م( )58( 

مشروعًا صناعيا وجميعها مشاريع جديدة تفاصيلها كما يلي:

جدول رقم )1(

 عدد المشاريع التي دخلت طور اإلنتاج خالل عام 2018م

العمالة المقدرةعدد المشاريعالقطاع

221208الصناعات االستهالكية

262255الصناعات الكيميائية

7398الصناعات الهندسية

3226صناعات مواد البناء األخرى

584087المجموع
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استعراض أداء الصندوق الصناعي

منطقة الرياض:
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالي عدد القــروض التراكميــة التي اعتمدها 
الصندوق للمساهمة في إقامة مشاريع صناعية في 
منطقة الرياض )1,583( قرضًا لتمويل )1,148( مشروعًا 
صناعيــًا، أي ما يمثل حوالي 36.4 % من إجمالي عدد 
القــروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشــائه حتى 
نهاية العام المالي 1440/1439هـ )2018م(، وبذلك 
تأتــي منطقة الريــاض في المرتبــة األولى من حيث 
عدد القروض المعتمدة وفي المرتبة الثالثة من حيث 
قيمــة القروض المعتمــدة، إذ بلغت قيمتها )28,863( 
مليــون ريال، أي ما يمثل حوالــي 18.3 % من إجمالي 

اعتمادات الصندوق.

1440/1439هـ  عام  خالل  المعتمدة  القروض 
)2018م(: 

اعتمد الصندوق خالل عام 1440/1439هـ )2018م( 
)40( قرضــًا بقيمة )1,231( مليون ريال لمشــاريع تقع 
فــي منطقة الريــاض, أي ما يمثــل حوالي 30 % من 
عــدد القــروض و13 % مــن قيمة القــروض المعتمدة 
خالل العام، وبذلك تأتي منطقة الرياض في المرتبة 
األولــى مــن حيــث عــدد القــروض المعتمــدة وفــي 
المرتبــة الثالثــة مــن حيث قيمــة القــروض المعتمدة 
خالل عــام التقرير. وقد ُقدمت هــذه القروض إلقامة 
)32( مشــروعًا صناعيــًا جديدًا وتوســعة )8( مشــاريع 

صناعية قائمة. 

منطقة مكة المكرمة:
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالي عدد القــروض التراكميــة التي اعتمدها 
الصنــدوق للمســاهمة فــي إقامة مشــاريع صناعية 
فــي منطقــة مكــة المكرمــة )1,066( قرضــًا بقيمــة 
لتمويــل  ريــال  مليــون   )30,725( قدرهــا  إجماليــة 
)762( مشــروعًا صناعيــًا، وبذلــك تأتــي منطقة مكة 
المكرمــة فــي المرتبة الثالثة من حيــث عدد القروض 
وفــي المرتبــة الثانية مــن حيث قيمة القــروض التي 
اعتمدهــا الصنــدوق منــذ إنشــائه وحتــى نهاية عام 
1440/1439هـ )2018م( بنسبة 24.5 % من إجمالي 

عدد القروض و 19.5 % من إجمالي قيمتها.

1440/1439هـ  عام  خالل  المعتمدة  القروض 
)2018م(: 

اعتمد الصندوق خالل عام 1440/1439هـ )37( قرضًا 
بقيمة )5,934( مليون ريال لمشاريع تقع في منطقة 
مكــة المكرمة، أي مــا يمثل 28 % من عــدد القروض 
وحوالــي 63 % مــن إجمالــي قيمــة القــروض التــي 
اعتمدهــا الصندوق خالل العام، وبذلك تأتي منطقة 
مكــة المكرمــة فــي المرتبــة الثانيــة من حيــث عدد 
القروض وفي المرتبة األولى من حيث قيمة القروض 
التــي اعتمدها الصندوق خــالل عام 1440/1439هـ، 
وقــد ُقدمت هــذه القروض للمســاهمة فــي إقامة 
)31( مشــروعًا صناعيًا جديدًا وتوســعة ستة مشاريع 

صناعية قائمة.

ثانيًا: التوزيع الجغرافي للقروض:
باســتعراض التوزيــع الجغرافــي لعدد وقيمة القــروض اإلجمالية المعتمدة حســب مناطق المملكــة المختلفة 

يتضح ما يلي:

حجم القروض التراكمية

قرًضا1,583

مشروًعا صناعًيا جديًدا1,148

مليار ريال28.8

حجم القروض التراكمية

قرًضا1,066

مشروًعا صناعًيا جديًدا762

مليار ريال30.7

مكة المكرمةالرياض
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المنطقة الشرقية:
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالي عــدد القروض التــي اعتمدها الصندوق 
لمشــاريع تقع فــي المنطقة الشــرقية )1.137( قرضًا 
بقيمــة )61,795( مليون ريال إلقامة )815( مشــروعًا،  
وبذلك تأتي المنطقة الشــرقية فــي المرتبة األولى 
مــن حيث قيمــة القــروض وفــي المرتبــة الثانية من 
حيــث عــدد القــروض التــي اعتمدهــا الصنــدوق أي 
 مــا يمثــل حوالي 26.1 % مــن إجمالي عــدد القروض 
و39.2 %مــن إجمالــي قيمتهــا منذ تأسيســه وحتى 
نهايــة عــام 1440/1439هـــ)2018م(, وتأتــي هذه 
النسبة العالية من قيمة القروض بالمنطقة الشرقية 
نظًرا لضخامة االســتثمارات التي تقام بمدينة الجبيل 

الصناعية التي تتبع للمنطقة الشرقية.

1440/1439هـ  عام  خالل  المعتمدة  القروض 
)2018م(: 

اعتمد الصندوق )31( قرضًا بقيمة )1,251( مليون ريال 
لمشــاريع تقــع فــي المنطقة الشــرقية، وهي بذلك 
تأتــي فــي المرتبــة الثانية مــن حيث قيمــة القروض 
بنســبة 13 % وفــي المرتبــة الثالثة بنســبة 23 % من 
حيــث عــدد القروض التــي اعتمدها الصنــدوق خالل 
عــام التقرير. وقــد ُقدمت هذه القروض للمســاهمة 
في إقامة )25( مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة ستة 

مشاريع صناعية قائمة.

منطقة المدينة المنورة:
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالــي عــدد القــروض التراكميــة التــي اعتمدها 
الصنــدوق إلقامــة مشــاريع تقــع فــي منطقــة المدينة 
المنورة )207( قروض بقيمة 20.636 مليون ريال لتمويل 
)166( مشــروعًا صناعيــًا، وبذلــك تأتي منطقــة المدينة 
المنورة في المرتبة الرابعة من حيث عدد وقيمة القروض 
التــي اعتمدها الصنــدوق أي ما يمثــل 5 % من إجمالي 
عدد القروض وحوالي 13.1 % من إجمالي قيمة القروض 
التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيســه وحتى نهاية عام 
1440/1439هـــ)2018م(. وتأتــي هذه النســبة العالية 
مــن قيمــة القــروض بمنطقــة المدينــة المنــورة مقارنة 
بعددهــا نظًرا لضخامة االســتثمارات التــي تقام بمدينة 

ينبع الصناعية التي تتبع لمنطقة المدينة المنورة. 

1440/1439هـ  عام  خالل  المعتمدة  القروض 
)2018م(: 

اعتمد الصندوق تسعة قروض قيمتها )577( مليون ريال 
لمشــاريع تقع في منطقة المدينــة المنورة، أي ما يمثل 
حوالــي 7 % من عــدد القروض و6 % مــن قيمة القروض 
التــي اعتمدهــا الصنــدوق خــالل العــام، وبذلــك تأتــي 
منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث عدد 
وقيمــة القروض المعتمدة خالل العام. وقد ُقدمت هذه 
القروض إلقامة ســتة مشــاريع صناعية جديدة بمنطقة 

المدينة المنورة وتوسعة ثالثة مشاريع صناعية قائمة.

حجم القروض التراكمية

قرًضا1,137

مشروًعا صناعًيا جديًدا815

مليار ريال61.7

المنطقة الشرقية

حجم القروض التراكمية

قروض207

مشروًعا صناعًيا جديًدا166

مليار ريال20.6

المدينة المنورة
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منطقة عسير:
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالــي عــدد القــروض التراكميــة التــي اعتمدها 
الصندوق للمســاهمة في إقامة )63( مشــروعًا صناعيًا 
فــي منطقة عســير )64( قرضــًا بقيمــة )1,296( مليون 
ريال، أي ما يمثل حوالي1.5 % من إجمالي عدد القروض 
وحوالــي 1 % من إجمالي قيمــة القروض التي اعتمدها 
الصنــدوق، وبذلــك تأتــي منطقــة عســير فــي المرتبة 
السادســة من حيث عدد القروض وفي المرتبة التاسعة 
مــن حيث قيمة القــروض التي اعتمدهــا الصندوق منذ 

تأسيسه وحتى نهاية عام 1440/1439هـ )2018م(. 

1440/1439هـ  عام  خالل  المعتمدة  القروض 
)2018م(: 

اعتمد الصندوق خالل العام أربعة قروض تبلغ قيمتها 
)31( مليون ريال إلقامة أربعة مشاريع صناعية جديدة 
فــي منطقــة عســير، وبذلــك تأتــي هــذه المنطقة 
في المرتبة السادســة من حيث عــدد القروض وفي 
المرتبــة الســابعة من حيث قيمة القــروض المعتمدة 
خالل عام التقرير بنســبة 3 % تقريبًا من عدد القروض 
المعتمــدة خــالل العــام. وتعتبــر منطقــة عســير من 
المناطــق الواعدة التي اســتفادت بصورة واضحة من 
الضوابط الجديــدة لتفعيل قرار زيادة نســبة التمويل 
للمناطق والمدن األقل نموًا بما ال يزيد على 75 % من 
تكلفة المشروع بداًل من 50 %، وبفترة سداد للقرض 

تصل إلى )20( سنة بداًل من )15( سنة.

منطقة حائل:
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالي عدد القــروض التراكميــة التي اعتمدها 
الصنــدوق للمســاهمة فــي إقامة مشــاريع صناعية 
في منطقــة حائل )43( قرضًا بقيمــة إجمالية قدرها 
)2,321( مليــون ريــال وذلــك لتمويــل )42( مشــروعًا 
صناعيــًا، وبذلــك تأتــي منطقــة حائــل فــي المرتبــة 
الثامنة من حيث عدد القروض وفي المرتبة الســابعة 
من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ 
تأسيسه وحتى نهاية عام 1440/1439هـ )2018م(. 
بنســبة 1 % مــن إجمالــي عــدد القــروض و1.5 % من 

قيمة القروض.

1440/1439هـ  عام  خالل  المعتمدة  القروض 
)2018م(: 

اعتمــد الصنــدوق ثالثــة قــروض تبلــغ قيمتهــا )15( 
مليون ريال إلقامة ثالثة مشاريع صناعية جديدة في 
منطقة حائل، وهي بذلك تأتي في المرتبة السابعة 
مــن حيث عــدد القروض وفــي المرتبة التاســعة من 
حيــث قيمــة القــروض المعتمدة خــالل عــام التقرير. 
وتعتبــر منطقــة حائــل مــن المناطــق الواعــدة التي 
اســتفادت بشكل كبير من الضوابط الجديدة لتفعيل 
قــرار زيادة نســبة التمويــل ومدة فترة ســداد القرض 

للمشاريع المقامة في المناطق والمدن األقل نموًا.

حجم القروض التراكمية

قرًضا64

مشروًعا صناعًيا جديًدا63

مليار ريال1.2

عسير

حجم القروض التراكمية

قرًضا43

مشروًعا صناعًيا جديًدا42

مليار ريال2.3

حائل
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منطقة القصيم:
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالي عدد القــروض التراكميــة التي اعتمدها 
الصنــدوق للمســاهمة فــي إقامة مشــاريع صناعية 
في منطقة القصيم )97( قرضًا بقيمة إجمالية قدرها 
)1,960( مليــون ريــال وذلــك لتمويــل )83( مشــروعًا 
صناعيــًا، وبذلــك تأتــي منطقة القصيم فــي المرتبة 
الخامسة من حيث عدد القروض وفي المرتبة الثامنة 
من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ 
تأسيســه وحتى نهاية عام 1440/1439هـ)2018م( 
بنســبة 2 % مــن إجمالــي عــدد القــروض و1.2 % من 

إجمالي قيمتها.

1440/1439هـ  عام  خالل  المعتمدة  القروض 
)2018م(: 

اعتمد الصندوق خمســة قــروض تبلــغ قيمتها )313( 
مليــون ريــال إلقامــة أربعة مشــاريع صناعيــة جديدة 
وتوسعة مشروع صناعي قائم في منطقة القصيم، 
وهي بذلك تأتي في المرتبة الخامسة من حيث عدد 

وقيمة القروض المعتمدة خالل عام التقرير.

مناطق المملكة األخرى:
حجم القروض التراكمية:

بلــغ إجمالي عدد القــروض التراكميــة التي اعتمدها 
الصنــدوق للمســاهمة فــي إقامــة )139( مشــروعًا 
تقــع في مناطــق المملكــة األخرى حتــى نهاية عام 
قيمتهــا  قرضــًا   )153( )2018م(  1440/1439هـــ 
 % 3.5 تقريبــًا  يمثــل  مــا  أي  ريــال،  مليــون   )9.783(
مــن إجمالي عــدد القــروض وتمثــل 6.2 % من قيمة 
القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشــائه وحتى 

نهاية عام التقرير.

1440/1439هـ  عام  خالل  المعتمدة  القروض 
)2018م(: 

اعتمد الصندوق خمسة قروض قيمتها )88( مليون ريال 
للمســاهمة في إقامة خمسة مشاريع صناعية جديدة 
فــي بقية مناطــق المملكــة. وتتــوزع هذه المشــاريع 
الجديــدة بواقــع مشــروعين لــكل مــن منطقــة تبوك 
ومنطقــة الباحة ومشــروع واحــد في منطقــة نجران. 
وقــد حظيت هذه المناطق بما نســبته حوالي 4 % من 
إجمالــي عدد القروض وحوالي 1 % مــن إجمالي قيمة 

القروض التي اعتمدها الصندوق خالل عام التقرير.

حجم القروض التراكمية

قرًضا97

مشروًعا صناعًيا جديًدا83

مليار ريال1.9

القصيم

حجم القروض التراكمية

قرًضا153

مشروًعا صناعًيا جديًدا139

مليار ريال9.7

مناطق المملكة األخرى

جدول رقم )2(

التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق بنهاية عام 1439/1440 )2018م(

قيمة القروض المعتمدة )ماليين الرياالت(عدد القروض المعتمدةالمنطقة

158328,863الرياض

106630,725مكة المكرمة

113761,795المنطقة الشرقية

20720,636المدينة المنورة

641,296عسير

432,321حائل

971,960القصيم

1539,783مناطق المملكة األخرى

4350157,379المجموع
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ثالثا: تمويل المشاريع المختلطة:
دأب الصنــدوق منذ إنشــائه على تشــجيع قيام المشــاريع الصناعيــة المختلطة، وحيث إن االســتثمار األجنبي 
المباشــر يعد إحدى الركائز األساســية الســتقطاب ونقل التقنيــة الحديثة للمملكة وخلق فــرص عمل جديدة 
للمواطنين السعوديين، باإلضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به في فتح األسواق العالمية للمنتجات الوطنية، 
فقد أولى الصندوق اهتمامًا خاصًا لجذب االســتثمارات األجنبية وخاصة مع الشركات العالمية العريقة. وسواء 
كانت هذه المشــاريع بوجود شــركاء ســعوديين أو بملكية أجنبية بالكامل فإن الصندوق يتعامل معها بنفس 

األسس التي يتعامل بها مع المشاريع التي يملكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون.

بلغت المشاريع المختلطة التي اعتمد الصندوق إقراضها منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1440/1439هـ 
)2018م( عدد )740( مشروعًا، أي ما يمثل 23 % من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة، كما بلغت قيمة القروض 
المعتمــدة لهــذه المشــاريع المختلطــة )60,281( مليــون ريــال، أي مــا يمثــل 38 % من إجمالــي قيمة قروض 
الصنــدوق، وتمثل مســاهمة الشــريك األجنبي في هذه المشــاريع 34 % من رأس مالها. وممــا يجدر ذكره أن 
)141( مشــروعًا مــن هذه المشــاريع تبلغ قيمة القــروض المعتمدة لها حوالي )7,124( مليــون ريال قد أصبحت 
مملوكة بالكامل للمســتثمرين الســعوديين بعد شــرائهم حصص الشــركاء األجانب فيها, وذلك بعد أن حققت 

هذه المشاريع النجاح المنشود وقامت بتسديد ما عليها من قروض.

يأتي قطاع الصناعات الكيميائية في مقدمة القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض المعتمدة للمشاريع 
المختلطة منذ تأســيس الصندوق وحتى نهاية عام 1440/1439هـ )2018م(، وذلك لضخامة االســتثمار في 
مشــاريع هــذا القطاع، إذ بلغت حصته منهــا حوالي 58 %، يليه قطاع الصناعات الهندســية الذي بلغت حصته 

26 %، ثم قطاع الصناعات االستهالكية بحصة 7 %.

اعتمد الصندوق لعام التقرير 1440/1439هـ )2018م( )15( قرضًا إلقامة )13( مشروعًا صناعيًا مختلطًا جديدًا، 
باإلضافة إلى توسعة مشروعين صناعيين قائمين. بلغت قيمة هذه القروض )5,369( مليون ريال، وهو ما يمثل 
حوالــي 57 % من إجمالــي اعتمادات الصندوق خالل العــام. وقد توزعت قروض المشــاريع المختلطة الجديدة 
بواقع تســعة قروض لقطاع الصناعات الكيميائية، وثالثة قروض لقطاع الصناعات االســتهالكية وقرض واحد 

لكل من قطاع صناعة األسمنت وقطاع صناعة مواد البناء األخرى وقطاع الصناعات الهندسية.

وّفرت المشاريع المختلطة المعتمدة خالل عام التقرير فرص عمل جديدة الستيعاب )224( موظفًا وعاماًل، أي 
ما يمثل 1 % من إجمالي فرص العمل التي وفرتها المشاريع التي أقرضها الصندوق خالل عام 1440/1439هـ 

)2018م( والتي تبلغ )22,025( فرصة عمل.

حجم القروض المعتمدة للمشاريع 
المختلطة خالل عام 2018م

حجم القروض التراكمية المعتمدة 
للمشاريع المختلطة حتى نهاية 2018م:

مليار ريال60.2مليار ريال5.3

من إجمالي قيمة قروض الصندوق

% 57

من إجمالي قيمة قروض الصندوق

% 38
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1. رؤيــة المملكــة 2030 وقطاع 
الخدمات اللوجستية:

تســعى المملكة العربية الســعودية من خالل رؤيتها 
الطموحــة 2030 إلــى أن تكــون لهــا الريــادة علــى 
مســتوى العالــم فــي مختلــف المجــاالت. وألن مــن 
أهم األســس التــي بنيت عليها الرؤيــة االنطالق من 
مكامن القوة، فقد حظي قطاع الخدمات اللوجستية 
باهتمــام بالغ نظرًا لما تمتلكــه المملكة من مقومات 
جغرافيــة واقتصاديــة تخولهــا بــأن تكــون المقــدم 
األهــم للخدمات اللوجســتية فــي المنطقــة وعلى 
مســتوى العالم. ومن أجل تحقيق هــذا الطموح، تم 
إطــالق برنامــج تطوير الصناعــة الوطنيــة والخدمات 
اللوجســتية كأحد برامج الرؤية األساسية. حظي هذا 
البرنامج باهتمام كبير وتعاون بين أكثر من )30 ( جهة 
حكومية وخاصة داخل المملكة وخارجها. نتج عن هذا 
التعــاون إطالق أكثــر مــن )300( مبادرة مســتقبلية 
تســتهدف النطاقات األربعــة للبرنامج وهي: الطاقة, 
والتعديــن, والخدمــات اللوجســتية, والصناعــة. ومن 
أهم مســتهدفات هذا البرنامج تحويــل المملكة إلى 

مركز لوجستي رائد. 

التكامل في العالقة التي تجمع بين 
القطاع الصناعي وقطاع الخدمات 

اللوجستية تضفي أهمية بالغة في تبني 
استراتيجيات رابطة لمخرجات كل قطاع.

التحول إلى منصة تصدير عالمية
أن تتحّول المملكة إلى منّصة للتصدير 
تتســم بالكفــاءة في العمــل والقدرة 
التخزينيــة،  المســاحات  توفيــر  علــى 
وذلك من أجل دعم استراتيجية التنّوع 

الصناعي الكلي في المملكة.

2. العناصر الرئيسية لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا رائدًا
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التحول إلى منصة توزيع إقليمية )إعادة تصدير(
أن تتحّول المملكة إلى مركٍز إقليمي للتوزيع في منطقة الخليج وشــرق أفريقيا، يقّدم أســعارًا أدنى وســرعة 

أكبر مقارنًة بالمنافسين.

المصدر: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

تأسيس شبكة توزيع داخلية فعالة
أن تتمّتــع المملكة بنظام توزيع مترابط يســمح بتوزيع الســلع والمدخالت بكلفة جّيدة للمناطق المســتهدفة 

بخطط التنمية.
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قطاع الخدمات اللوجستية

مجال البنية 

التحتية

الوصف

تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لتمكيــن 

اللوجســتية.  والخدمــات  النقــل  قطــاع 

شملت هذه الخطة مختلف وسائل النقل 

والطرقات والممكنات األخرى.

أبرز المبادرات ذات العالقة

 - إنشاء وتوسعة المطارات.

- تطوير البنية التحتية للموانئ.

- تطوير السكك الحديدية.

بعض المشاريع القادمة

- بناء أكثر من )5( مطارات وتوسعة أكثر من )30( مطارًا.

- إنشاء خطوط سكك حديدية يتجاوز طولها )2,000( كم

- إنشاء أكثر من )10( طرق رئيسية ضخمة وتطوير أكثر من )35( 

طريق رئيسي و)60( فرعيًا.

مجال 

العمليات 

واإلجراءات

الوصف

تطوير العمليات واإلجــراءات المتعلقة 

بتقديــم مختلف الخدمات اللوجســتية. 

شــملت تحســين اإلجــراءات الجمركية 

والتحول الرقمي لكافة التعامالت ذات 

العالقة.

أبرز المبادرات ذات العالقة

- ترشيد إجراءات االستيراد والتصدير.

- اعتماد النظام اإللكتروني.

بعض المشاريع القادمة

- تسهيل اإلجراءات الالزمة لالستيراد والتصدير.

- الدمج اإللكتروني للبيانات.

- تطبيق نظام تتّبع الشاحنات.

مجال جودة 

الخدمة

الوصف

رفــع مســتوى جــودة الخدمــات اللوجســتية التــي تقدمها 

تنظيميــة  هيكليــة  إصالحــات  خطــة  شــملت  المملكــة. 

للقطاعــات المعنيــة، وجــذب وتحفيــز االســتثمارات لزيــادة 

التنافسية، باإلضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة.

أبرز المبادرات ذات العالقة

- جذب االستثمارات.

- تحسين التنظيمات.

- تنمية الموارد البشرية.

بعض المشاريع القادمة

- توفير فرصة شراكة مع القطاع الخاص.

- تأسيس مناطق اقتصادية خاصة جديدة.

- برامج شهادات عليا وتدريب مهني.

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف,حظي قطاع الخدمات اللوجستية بقرابة )60( مبادرة من إجمالي عدد المبادرات 
التي أطلقها البرنامج. تستهدف هذه المبادرات ثالثة مجاالت تطويرية رئيسية كما هو موضح في الجدول التالي: 

وقــد بــدأ العمــل على أرض الواقــع لتحقيق هــذه الطموحات، حيــث تم تحقيــق جملة من المكاســب المبكرة 
تمحــورت بشــكل كبير في مجال تطويــر العمليات واإلجراءات المتعلقة بقطاع الخدمات اللوجســتية. شــملت 
هــذه المكاســب إطــالق عدد من المنصــات اإللكترونية )مثل منصة فســح و وصل وتبــادل وغيرها(, باإلضافة 
إلى تيســير اإلجراءات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمختلف التعامالت الجمركية )مثل االستيراد والتصدير، 

وإتاحة إنهاء اإلجراءات الجمركية إلكترونيًا(. 

المصدر: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
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مكتسبات مبكرة
نسبة التغيرات )حتى 3 /2018( بالمقارنة مع السنة الماضية )2 /2017(

تقليل عدد 
المستندات 

المطلوبة لالستيراد
-83 %

تقليل عدد 
المستندات 

المطلوبة للتصدير
-75 %

زيادة نسبة 
التصاريح المقدمة 

إلكترونيا
+35 %

طول مدة الحصول 
على تصريح 

جمركي
-100 %

عدد التصاريح 
المقدمة قبل 
وصول السفن

+11 %

منصات إلكترونية
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قطاع الخدمات اللوجستية
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إجمالي عدد القروض حتى نهاية 
2018م

قرضًا صناعيًا4350

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية 
2018م

مليار ريال157

إجمالي المشاريع التي تم إنشاؤها 
حتى نهاية 2018م

مشروع3218

3. دور الصنــدوق في دعم قطاع 
الخدمات اللوجستية:

على مدار )45( عامًا ساهم صندوق التنمية الصناعية 
الســعودي في تنميــة الصناعة الوطنيــة عبر تقديم 
أكثر من )4350( قرضًا صناعيًا بإجمالي مبالغ معتمدة 
تفوق )157( مليار ريال ســعودي ساهمت في إنشاء 
أكثــر مــن )3200( مشــروع فــي مختلــف القطاعات 
الصناعية والخدمات المساندة لها حتى عام 2018م. 
ومن أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام كبير من قبل 
الصندوق قطاع الخدمات اللوجســتية نظرًا ألهميته 
فــي دفع عجلة التطور الصناعــي في المملكة. وقد 
بلــغ إجمالي تكاليف المشــاريع اللوجســتية الممولة 
مــن قبل الصندوق أكثر من )1.2( مليار ريال ســعودي 
ســاهم الصندوق فيهــا بأكثر مــن )500( مليون ريال 

سعودي حتى عام 2018م.

ولمواكبــة التحــول الجــذري الــذي يشــهده قطــاع 
الصناعة والخدمات اللوجســتية في المملكة والذي 
تقوده رؤية المملكة 2030، فإن دعم صندوق التنمية 
الصناعيــة الســعودي لقطــاع الخدمات اللوجســتية، 
ســيدخل مرحلة جديــدة يكون فيها الممكــن المالي 
الرئيــس لبرنامج تطوير الصناعــة الوطنية والخدمات 
اللوجســتية، والذي يتوقع أن يســهم بنســبة )30 %( 
مــن إجمالــي الناتج المحلــي للمملكة فــي 2030م. 
ولتحقيق هذا الهدف سيتســع نطاق عمل الصندوق 
ليشمل تمويل جميع قطاعات البرنامج األربعة، وهي: 
الطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجســتية، والصناعة، 
عبــر توفيــر منتجــات وبرامج ماليــة واستشــارية، مثل 
التمويل متعدد األغراض، وتمويل رأس المال العامل، 
وتمويــل االســتحواذ، باإلضافــة إلــى توفيــر خدمات 
استشــارية مختلفة، وبرامج تمويل متخصصة تتضمن 
برنامج “تنافســية” )الذي يهدف إلى تحفيز المنشآت 
الصناعيــة لالنتقــال إلى مســتوى كفــاءة أعلى في 
اإلنتــاج، وذلك باالعتماد على التقنيــات الحديثة مثل 
الرقمنة وتقنيات الجيل الرابع واالســتثمار في كفاءة 
الطاقــة( وبرنامــج “توطين” )والذي يهــدف لتعظيم 
المحتــوى المحلي وفرص توطيــن القطاعات ودعم 

سالسل اإلمداد(.
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إحصاءات النشــاط اإلقراضي للصندوق الصناعي 

حتى العام المالي 1439/1440هـ )2018م(
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إحصاءات النشاط اإلقراضي 
للصندوق الصناعي حتى العام 

المالي 1440/1439هـ )2018م(
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إحصاءات النشــاط اإلقراضي للصندوق الصناعي 

حتى العام المالي 1439/1440هـ )2018م(

إحصاءات النشاط اإلقراضي للصندوق الصناعي
حتى العام المالي 1440/1439هـ )2018(

المبالغ المعتمدة

1436/1435هـ )2014م(1431/1430هـ )2009م(

مليون ريال117,987مليون ريال80,803

1437/1436هـ )2015م(1432/1431هـ )2010م(

مليون ريال129,425مليون ريال87,391

1438/1437هـ )2016م(1433/1432هـ )2011م(

مليون ريال137,368مليون ريال95,476

1439/1438هـ )2017م(1434/1433هـ )2012م(

مليون ريال147,939مليون ريال105,415

1440/1439هـ )2018م(1435/1434هـ )2013م(

مليون ريال157,379مليون ريال112,095

الشكل رقم )1(

قيمة القروض التراكمية المعتمدة من الصندوق والمبالغ المنصرفة والمعاد تسديدها )بماليين الرياالت(

المبالغ المعتمدة
المبالغ المنصرفة
المبالغ المسددة

68,688

63,629

59,333

54,999

50,346

45,886

41,526

37,216

34,641

32,010

102,240

94,821

88,444

81,276

75,592

70,662

64,604

59,401

52,899

147,939

137,368

129,425

117,987

112,095

105,415

95,476

87,391

80,803

111,629
157,379

1439-1440 هـ )2018م(

1438-1439 هـ )2017م(

1437-1438 ه )2016م(

1436-1437 ه )2015م(

1435-1436ه )2014م(

1434-1435ه )2013م(

1433-1434ه )2012م(

1432-1433ه )2011م(

1431-1432ه )2010م(

1430-1431ه )2009م(
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قيمة القروض التراكمية المعتمدة من الصندوق والمبالغ المنصرفة والمعاد تسديدها )بماليين الرياالت(

المبالغ المسددة

1436/1435هـ )2014م(1431/1430هـ )2009م(

مليون ريال50,346مليون ريال32,010

1437/1436هـ )2015م(1432/1431هـ )2010م(

مليون ريال54,999مليون ريال34,641

1438/1437هـ )2016م(1433/1432هـ )2011م(

مليون ريال59,333مليون ريال37,216

1439/1438هـ )2017م(1434/1433هـ )2012م(

مليون ريال63,629مليون ريال41,526

1440/1439هـ )2018م(1435/1434هـ )2013م(

مليون ريال68,688مليون ريال45,886

المبالغ المنصرفة

1436/1435هـ )2014م(1431/1430هـ )2009م(

مليون ريال81,276مليون ريال52,899

1437/1436هـ )2015م(1432/1431هـ )2010م(

مليون ريال88,444مليون ريال59,401

1438/1437هـ )2016م(1433/1432هـ )2011م(

مليون ريال94,821مليون ريال64,604

1439/1438هـ )2017م(1434/1433هـ )2012م(

مليون ريال102,240مليون ريال70,662

1440/1439هـ )2018م(1435/1434هـ )2013م(

مليون ريال111,629مليون ريال75,592
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إحصاءات النشــاط اإلقراضي للصندوق الصناعي 

حتى العام المالي 1439/1440هـ )2018م(

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الكيميائية )بماليين الرياالت(

1436/1435هـ )2014م(1431/1430هـ )2009م(

مليون ريال45,443مليون ريال31,421

1437/1436هـ )2015م(1432/1431هـ )2010م(

مليون ريال52,074مليون ريال35,147

1438/1437هـ )2016م(1433/1432هـ )2011م(

مليون ريال52,818مليون ريال37,630

1439/1438هـ )2017م(1434/1433هـ )2012م(

مليون ريال59,588مليون ريال41,881

1440/1439هـ )2018م(1435/1434هـ )2013م(

مليون ريال66,040مليون ريال43,928

الشكل رقم )2(

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الكيميائية )بماليين الرياالت(

66,040

45,443

52,818

41,881

35,147

59,588

43,928

52,074

37,630

31,421

الصناعات الكيميائية

1439-1440 هـ )2018م(

1438-1439 هـ )2017م(

1437-1438 ه )2016م(

1436-1437 ه )2015م(

1435-1436ه )2014م(

1434-1435ه )2013م(

1433-1434ه )2012م(

1432-1433ه )2011م(

1431-1432ه )2010م(

1430-1431ه )2009م(
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شكل رقم )3(

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الهندسية )بماليين الرياالت(

31,217

23,367

28,548

21,706

17,802

30,770

22,561

24,136

19,765

16,444

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الهندسية )بماليين الرياالت(

1436/1435هـ )2014م(1431/1430هـ )2009م(

مليون ريال23,367مليون ريال16,444

1437/1436هـ )2015م(1432/1431هـ )2010م(

مليون ريال24,136مليون ريال17,802

1438/1437هـ )2016م(1433/1432هـ )2011م(

مليون ريال28,548مليون ريال19,765

1439/1438هـ )2017م(1434/1433هـ )2012م(

مليون ريال30,770مليون ريال21,706

1440/1439هـ )2018م(1435/1434هـ )2013م(

مليون ريال31,217مليون ريال22,561

الصناعات الهندسية

1439-1440 هـ )2018م(

1438-1439 هـ )2017م(

1437-1438 ه )2016م(

1436-1437 ه )2015م(

1435-1436ه )2014م(

1434-1435ه )2013م(

1433-1434ه )2012م(

1432-1433ه )2011م(

1431-1432ه )2010م(

1430-1431ه )2009م(
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إحصاءات النشــاط اإلقراضي للصندوق الصناعي 

حتى العام المالي 1439/1440هـ )2018م(

شكل رقم )4(

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات االستهالكية )بماليين الرياالت(

25,780

20,129

22,824

17,773

14,551

24,057

19,103

21,780

15,612

13,721

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات االستهالكية )بماليين الرياالت(

1436/1435هـ )2014م(1431/1430هـ )2009م(

مليون ريال20,129مليون ريال13,721

1437/1436هـ )2015م(1432/1431هـ )2010م(

مليون ريال21,780مليون ريال14,551

1438/1437هـ )2016م(1433/1432هـ )2011م(

مليون ريال22,824مليون ريال15,612

1439/1438هـ )2017م(1434/1433هـ )2012م(

مليون ريال24,057مليون ريال17,773

1440/1439هـ )2018م(1435/1434هـ )2013م(

مليون ريال25,780مليون ريال19,103

الصناعات االستهالكية

1439-1440 هـ )2018م(

1438-1439 هـ )2017م(

1437-1438 ه )2016م(

1436-1437 ه )2015م(

1435-1436ه )2014م(

1434-1435ه )2013م(

1433-1434ه )2012م(

1432-1433ه )2011م(

1431-1432ه )2010م(

1430-1431ه )2009م(
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شكل رقم )5(

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة األسمنت )بماليين الرياالت(

12,643

11,603

12,503

10,213

9,695

12,503

11,515

11,603

9,784

9,695

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة األسمنت )بماليين الرياالت(

1436/1435هـ )2014م(1431/1430هـ )2009م(

مليون ريال11,603مليون ريال9,695

1437/1436هـ )2015م(1432/1431هـ )2010م(

مليون ريال11,603مليون ريال9,695

1438/1437هـ )2016م(1433/1432هـ )2011م(

مليون ريال12,503مليون ريال9,784

1439/1438هـ )2017م(1434/1433هـ )2012م(

مليون ريال12,503مليون ريال10,213

1440/1439هـ )2018م(1435/1434هـ )2013م(

مليون ريال12,643مليون ريال11,515

صناعة األسمنت

1439-1440 هـ )2018م(

1438-1439 هـ )2017م(

1437-1438 ه )2016م(

1436-1437 ه )2015م(

1435-1436ه )2014م(

1434-1435ه )2013م(

1433-1434ه )2012م(

1432-1433ه )2011م(

1431-1432ه )2010م(

1430-1431ه )2009م(
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إحصاءات النشــاط اإلقراضي للصندوق الصناعي 

حتى العام المالي 1439/1440هـ )2018م(

شكل رقم )6(

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة مواد البناء األخرى )بماليين الرياالت(

1439-1440 هـ )2018م(

1438-1439 هـ )2017م(

1437-1438 ه )2016م(

1436-1437 ه )2015م(

1435-1436ه )2014م(

1434-1435ه )2013م(

1433-1434ه )2012م(

1432-1433ه )2011م(

1431-1432ه )2010م(

1430-1431ه )2009م(

14,127

12,599

13,812

11,222

9,319

13,965

12,177

13,279

10,457

8,645

القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة مواد البناء األخرى )بماليين الرياالت(

1436/1435هـ )2014م(1431/1430هـ )2009م(

مليون ريال12,599مليون ريال8,645

1437/1436هـ )2015م(1432/1431هـ )2010م(

مليون ريال13,279مليون ريال9,319

1438/1437هـ )2016م(1433/1432هـ )2011م(

مليون ريال13,812مليون ريال10,457

1439/1438هـ )2017م(1434/1433هـ )2012م(

مليون ريال13,965مليون ريال11,222

1440/1439هـ )2018م(1435/1434هـ )2013م(

مليون ريال14,127مليون ريال12,177

صناعة مواد البناء األخرى
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إحصاءات النشــاط اإلقراضي للصندوق الصناعي 

حتى العام المالي 1439/1440هـ )2018م(

 بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة وقيمة القروض المعتمدة من الصندوق حسب 
القطاعات الفرعية

المواد الغذائية

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

121,494ِخالل 2018م
41015,269المجموع التراكمي

المرطبات والمشروبات

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

00ِخالل 2018م
932,666المجموع التراكمي

النسيج

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

312ِخالل 2018م
892,533المجموع التراكمي

منتجات الجلود والمواد البديلة

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

14ِخالل 2018م
26145المجموع التراكمي

المنتجات الخشبية

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

111ِخالل 2018م
27314المجموع التراكمي

األثاث الخشبي

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

218ِخالل 2018م
67539المجموع التراكمي

منتجات الورق

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

13184ِخالل 2018م
1274,087المجموع التراكمي

الطباعة

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

00ِخالل 2018م
37227المجموع التراكمي

الصناعات االستهالكية

قيمة القروضعدد المشاريع

1,723ِخالل 2018م32ِخالل 2018م

25,780المجموع التراكمي876المجموع التراكمي
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 بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة وقيمة القروض المعتمدة من الصندوق حسب 
القطاعات الفرعية

الكيماويات

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

236,196ِخالل 2018م
40053,849المجموع التراكمي

المنتجات الخزفية

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

417ِخالل 2018م
221,982المجموع التراكمي

منتجات النفط والغاز

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

363ِخالل 2018م
534,361المجموع التراكمي

منتجات الزجاج

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

13ِخالل 2018م
793,825المجموع التراكمي

منتجات المطاط

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

13ِخالل 2018م
25850المجموع التراكمي

مواد البناء األخرى

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

0142ِخالل 2018م
3898,320المجموع التراكمي

منتجات البالستيك

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

11190ِخالل 2018م
3616,980المجموع التراكمي

الصناعات الكيميائية

قيمة القروضعدد المشاريع

6,452ِخالل 2018م38ِخالل 2018م

66,040المجموع التراكمي839المجموع التراكمي

صناعة مواد البناء

قيمة القروضعدد المشاريع

162ِخالل 2018م5ِخالل 2018م

14,127المجموع التراكمي490المجموع التراكمي
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إحصاءات النشــاط اإلقراضي للصندوق الصناعي 

حتى العام المالي 1439/1440هـ )2018م(

 بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة وقيمة القروض الصناعية المعتمدة من 
الصندوق حسب القطاعات الفرعية

المنتجات المعدنية

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

13259ِخالل 2018م
53820,772المجموع التراكمي

الماكينات واآلليات

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

1096ِخالل 2018م
1141,609المجموع التراكمي

المعدات الكهربائية

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

585ِخالل 2018م
1573,706المجموع التراكمي

معدات النقل

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

18ِخالل 2018م
725,131المجموع التراكمي

الصناعات الهندسية

قيمة القروضعدد المشاريع

448ِخالل 2018م29ِخالل 2018م

31,218المجموع التراكمي881المجموع التراكمي

* منها )691( مشروعًا تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها
** اعتمدت للمساهمة في تمويل )110( مشروعًا جديدًا وتوسعة )24( مشروعًا قائمًا.

*** منها )16093( مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها.

صناعة اإلسمنت

قيمة القروضعدد المشاريع

140ِخالل 2018م0ِخالل 2018م

12,643المجموع التراكمي33المجموع التراكمي
الصناعات األخرى

قيمة القروضعدد المشاريع

515ِخالل 2018م6ِخالل 2018م

7,571المجموع التراكمي99المجموع التراكمي
المجموع

قيمة القروضعدد المشاريع

9,440**ِخالل 2018م110ِخالل 2018م

157,379***المجموع التراكمي3218*المجموع التراكمي
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إحصاءات النشــاط اإلقراضي للصندوق الصناعي 

حتى العام المالي 1439/1440هـ )2018م(

الرياض

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

321,231ِخالل 2018م
114828,863المجموع التراكمي

المنطقة الشرقية

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

251,251ِخالل 2018م
81561,795المجموع التراكمي

المدينة المنورة

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

6577ِخالل 2018م
16620,636المجموع التراكمي

تبوك

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

262ِخالل 2018م
16682المجموع التراكمي

مكة المكرمة

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

315,934ِخالل 2018م
76230,725المجموع التراكمي

عسير

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

431ِخالل 2018م
631,296المجموع التراكمي

القصيم

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

4313ِخالل 2018م
831,960المجموع التراكمي

حائل

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

315ِخالل 2018م
422,321المجموع التراكمي

 بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة وقيمة القروض المعتمدة من الصندوق حسب 
مناطق المملكة



Saudi Industrial Development Fund
Annual Report 2018

77

جازان

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

00ِخالل 2018م
414,160المجموع التراكمي

الباحة

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

217ِخالل 2018م
1677المجموع التراكمي

الحدود الشمالية

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

00ِخالل 2018م
133,250المجموع التراكمي

نجران

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

19ِخالل 2018م
281,265المجموع التراكمي

الجوف

عدد 
المشاريع

قيمة 
القروض

00ِخالل 2018م
25349المجموع التراكمي

* منها )691( مشروعًا تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها
** اعتمدت للمساهمة في تمويل )110( مشروعًا جديدًا وتوسعة )24( مشروعًا قائمًا.

*** منها )16093( مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها.

المجموع

قيمة القروضعدد المشاريع

9,440**ِخالل 2018م110ِخالل 2018م

157,379***المجموع التراكمي3218*المجموع التراكمي
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