




خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملكي

صاحب السمو الملكي

ولي العهد نائب رئيس  مجلس الوزراء 

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزي�ر الداخلية



أن نستمر كمؤسسة رائدة في تمويل القطاع الصناعي ودعمالرؤية

التنمية االقتصادية والبشرية في المملكة العربية السعودية 

وجعلها مركز� صناعي� متميز�.

45

تحفيز التطور الصناعي في المملكة من خالل التركيز على:

ـ اإلقراض الصناعي. 

ـ دعم سياسات واستراتجيات القطاع الصناعي.

ـ الخدمات االستشارية

ـ التركيز على العمالء.

ـ التدريب وتنمية الكفاءات والمعرفة.



7 6

المحتويات :

9 تقديم معالي وزير المالية.  

 11 كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة.  

13 تمهيد : اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي : 

14 الوضع االقتصادي للمملكة خالل عام 2014م.   

16 مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي.   

19 استعراض أداء الصندوق :  

20 -  النشاط اإلقراضي للعام المالي 1436/1435هـ )2014م(.    

29 -  برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.    

31 -  القوى البشرية والتدريب.   

32 -  ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة.   

   34 -  دورة تقييم المشاريع الصناعية.   

36 -  الهيكل التنظيمي للصندوق.   

39 إدارة تحت المجهر :  

40 برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.   

43 دراسة صناعية :  
44 صناعـة العزل الحراري في المملكة.   

49 موضوع تحت األضواء :  

50 مستقبل المدن الصناعية بالمملكة.   

57 بيانات النشاط اإلقراضي للصندوق.  



89

ي�سعــدين تقدمي التقرير ال�سنوي ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي للعام املايل 1436/1435هـ 
)2014م(، حيث يوافق �سدور التقرير مرور ما يربو على 40 عامًا على تاأ�سي�س ال�سندوق، حافلة بالعطاء 

املميز يف دعم التنمية ال�سناعية يف اململكة. 

 اأظهر االقت�ساد ال�سعودي يف عام التقرير منواً اإيجابيًا على الرغم من التحديات التي تواجه االقت�ساد 
العاملــي، حيــث ا�ستمر االإنفاق ال�سخــي على م�ساريع التنميــة ووا�سل القطاع اخلا�ــس اأداءه القوي، ونال 

االقت�ســاد ال�سعودي بذلــك اإ�سادة العديد من املنظمات االقت�سادية الدولية. وجاءت ميزانيــة الدولة للعام املايل اجلديد 1437/1436هـ 
)2015م( لتوؤكد على اال�ستمرار باالإنفاق اال�ستثماري وفق االأولويات التي ن�ست عليها خطط التنمية ومبا يعزز منو االقت�ساد.

ا�ستمر قطاع ال�سناعات التحويلية غري النفطية بتحقيق معدالت منو مرتفعة لي�سبح بذلك ثاين اأقوى االأن�سطة االقت�سادية اأداء خالل 
العــام املن�ــرم عاك�سًا متانة االقت�ساد ال�سعودي واأثر ال�سيا�ســات االقت�سادية يف حتفيز النمو االقت�سادي يف اململكة، من خالل ت�سجيع 
امل�ستثمرين، حيث ارتفع عدد القرو�س املعتمدة من قبل �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي يف العام املايل 1436/1435هـ )2014م( 
اإلــى 145 قر�ســًا بقيمة ت�سل اإلى 5.9 مليار ريال، ذلك للم�ساهمــة يف اإن�ساء 125 م�روعًا �سناعيًا جديداً وتو�سعة 20 م�روعًا �سناعيًا 

قائمًا، بلغ اإجمايل ا�ستثمارات هذه امل�ساريع نحو 11.7 مليار ريال.     

وت�ســري بيانــات التقرير اإلى النمو امللحــوظ يف ا�ستفادة املناطق الواعدة من قرو�س ال�سندوق، حيــث اأتت النتائج االإيجابية بف�سل 
احلوافــز االإقرا�سيــة امل�سجعة التــي اعتمدها جمل�س الوزراء املوقــر قبل اأعوام قليلــة، والقا�سية بزيادة ن�سبة متويــل ال�سندوق للم�ساريع 
ال�سناعيــة املقامــة يف املناطــق واملــدن االأقل منواً مبا ال يزيد علــى 75% من تكلفة امل�روع بداًل من 50%، وبفــرة �سداد ال تزيد عن 20 
�سنــة بــداًل من 15 �سنــة. حيث ارتفع ن�سيب املناطق الواعدة من عدد القرو�س املعتمدة اإلــى 57% وا�ستحوذت على 50% من اإجمايل قيمة 
القرو�س املعتمدة خالل العام املايل 1436/1435هـ )2014م(. ويتوقع اأن تدعم هذه النتائج التنمية املتوازنة بني املناطق والتي توؤكد 
عليها امليزانية احلكومية، حيث مل يكن يتجاوز ن�سيب املناطق الواعدة 14% من عدد قرو�س ال�سندوق و15% من قيمتها قبل تطبيق قرار 

جمل�س الوزراء املوقر. 

وتبعــث النتائــج امل�سجعــة املتمثلة يف ارتفاع ن�سيــب املناطق الواعدة من قرو�ــس ال�سندوق ملزيد من التفــاوؤل يف تعزيز التنمية 
ال�سناعيــة يف هذه املناطــق. ويف هذا اخل�سو�س، اأهيب بامل�ستثمرين ال�ستطالع الفر�س املجزية التــي يوفرها االقت�ساد الوطني خا�سة 
املزايــا الن�سبيــة يف املناطــق الواعــدة، واأن ي�ستفيدوا مــن الت�سهيالت التي توفرها الدولــة ومن بيئة االأعمال املحفــزة يف اململكة لتطوير 
م�ساريــع جديــدة والتو�سع يف امل�ساريع القائمة، خا�سة واأنه نتيجة ل�سيا�سة احلكومة امل�ستمرة بالتنمية املتوازنة وانعكا�س ذلك فيما يقر 
من ميزانيات �سنوية للجهات احلكومية، فقد اأ�سبح باإمكان امل�ستثمرين يف مناطق اململكة املختلفة اال�ستفادة من نف�س اخلدمات والبنى 

االأ�سا�سية وم�سادر التمويل التي تتوافر للم�ستثمر يف املدن الرئي�سة. 

كمــا ا�ستمــر برنامج كفالة متويل املن�ســاآت ال�سغرية واملتو�سطة الذي يديره ال�سندوق يف حتقيــق اإجنازات بارزة متثلت يف ارتفاع 
عــدد الكفــاالت التي اعتمدهــا الربنامج خالل العام املايل 1436/1435هـــ )2014م( اإلى 3612 كفالة بقيمــة 1.7 مليار ريال ل�سالح 
1497 من�ساأة �سغرية ومتو�سطة تزاول اأن�سطة متنوعة يف جميع مناطق اململكة. بذلك ي�سل اإجمايل عدد الكفاالت التي اعتمدها الربنامج 
منــذ انطالقتــه يف عام 1427/1426هـ )2006م( حتى نهاية العام املــايل 1436/1435هـ )2014م( اإلى 10892 كفالة قيمتها 5.3 

مليار ريال وذلك مقابل متويل قدمته البنوك التجارية املحلية بقيمة 10.6 مليار ريال ل�سالح 5579 من�ساأة �سغرية ومتو�سطة.

ختامًا، يطيب يل اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر وعظيم االمتنان ملقام خادم احلرمني ال�ريفني و�سمو ويل عهده االأمني و�سمو ويل ويل العهد 
- حفظهــم اهلل - علــى دعمهم للتنمية ال�سناعية يف اململكة وملا يلقاه ال�سندوق وغــريه من �سناديق التنمية احلكومية االأخرى من رعاية 
واهتمام. كما ال يفوتني اأن اأ�سكر معايل رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق واأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�سندوق وجميع من�سوبيه 
على ما بذلوه ويبذلونه من جهود متميزة اأثمرت يف حتقيق هذه االإجنازات الطيبة، متطلعًا للمزيد من التقدم يف اأعمال واأن�سطة ال�سندوق.  

واهلل ويل التوفيق ،،

 وزير املالية

اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف

تقديم معالي وزير المالية
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يطيب يل اأن اأقدم التقرير ال�سنوي ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي للعام املايل 1436/1435هـ 
)2014م(، وهو العام الذي �سهد الكثري من التحديات االقت�سادية خا�سة على ال�سعيد العاملي.

بالرغــم مــن هــذه التحديات، وا�سل ال�سنــدوق دوره التنموي مبــا يتالءم مع التطــور امل�ستمر لقطاع 
ال�سناعــة يف اململكــة. حيث اعتمد ال�سندوق يف هــذا العام )145( قر�سًا بلغت جملــة اعتماداتها )5.892( 
مليون ريال، و �ساهمت يف اإن�ساء )125( م�رشوعًا �سناعيًا جديداً ويف تو�سعة )20( م�رشوعًا �سناعيًا قائمًا، 

فيمــا بلــغ حجــم ا�ستثمارات هذه امل�ساريع نحو 11.7 مليار ريــال. كما و�سلت املبالغ التي �رشفها ال�سندوق خــالل العام )5.685( مليون 
ريــال يف حــن بلــغ اإجمايل املبالغ امل�سددة )4.460( مليون ريال. بذلك و�سل اإجمايل عدد القرو�ــض املعتمدة من ال�سندوق منذ اإن�سائه يف 
عــام 1394هـــ )1974م( وحتى نهاية العام املايل 1436/1435هـــ )2014م( )3769( قر�سًا بلغت جملــة اعتماداتها نحو )118( مليار 
ريــال، و�ساهمــت هذه القرو�ض يف اإقامة )2717( م�رشوعًا �سناعيًا منت�رشة يف خمتلف مناطق اململكة. تدل هذه االأرقام داللة وا�سحة على 

الدور الفعال لل�سندوق يف ت�سجيع اال�ستثمارات ال�سناعية يف اململكة، ويف تعزيز القاعدة ال�سناعية لالقت�ساد ال�سعودي.

يف جمال التنمية املتوازنة بن مناطق اململكة، وخ�سو�سًا املناطق واملدن الواعدة، فقد نتج عن تطبيق ال�سوابط اجلديدة التي اعتمدها 
جمل�ــض االإدارة اخلا�ســة بزيــادة ن�سبة التمويــل للم�ساريع املقامــة يف املناطق واملدن الواعــدة، زيادة ملحوظة يف توزيــع قرو�ض ال�سندوق 
ل�سالح تلك املناطق،  حيث بلغت ن�سبة اعتمادات ال�سندوق للمناطق واملدن الواعدة )57%( من اإجمايل عدد القرو�ض و)50%( من اإجمايل قيمة 
القرو�ــض التــي مت اعتمادها يف العام املايل 1436/1435هـــ )2014م(. ويتوقع اأن ت�ساهم هذه امل�ساريع يف اإحداث تنمية �ساملة ال تقت�رش 

على املجال ال�سناعي فقط بل متتد لت�سمل االأن�سطة االقت�سادية االأخرى، ذلك من خالل جذبها لال�ستثمارات امل�ساندة. 

كمــا قــام ال�سندوق وبفاعلية مبواكبة اهتمام الدولة - رعاها اهلل - املتزايد بامل�ساريع ال�سناعية ال�سغرية، حيث بلغت ن�سبة القرو�ض 
املوجهة للم�ساريع ال�سناعية ال�سغرية )التي ت�سل قرو�سها اإلى 15 مليون ريال( حوايل )58%( من اإجمايل عدد القرو�ض املعتمدة لهذا العام. 

يف ذات االإطــار ومتا�سيــًا مــع اهتمام الدولــة بدعم املن�ساآت ال�سغــرية واملتو�سطة وتعزيز دورها يف االقت�ســاد املحلي وتوفري فر�ض 
العمــل للمواطنــن ال�سعودين، قام برنامج كفالة متويل املن�ســاآت ال�سغرية واملتو�سطة الذي يديره ال�سنــدوق بالتعاون مع البنوك املحلية، 
بــدور متميــز خالل العام املايل 1436/1435هـ )2014م(، حيث اعتمد الربنامج خالل هذا العام عدد )3612( كفالة جديدة بزيادة قدرها 
)44%( عن العام املا�سي، وبقيمة قدرها )1.7( مليار ريال، اأي بزيادة قدرها )31%( وذلك مقابل متويل قيمته )3.462( مليون ريال قدمته 

البنوك التجارية بزيادة قدرها )47%( عن العام الذي �سبقه.

جاءت هذه االإجنازات الهامة لل�سندوق، رغم التحديات االقت�سادية الكبرية التي يواجهها االقت�ساد العاملي يف هذه الفرتة، بف�سل من 
اهلل وتوفيقه ثم بالدعم املتوا�سل من القيادة الر�سيدة التي اأولت ال�سندوق كامل الدعم والرعاية.

وختامــًا، اأتقــدم بال�سكــر اجلزيل ملقــام خادم احلرمن ال�رشيفــن و�سمو ويل عهده االأمــن و�سمو ويل ويل العهــد –حفظهم اهلل- للدعم 
ال�سخي الذي يلقاه ال�سندوق. كما اأتقدم بال�سكر اجلزيل لزمالئي اأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سندوق والإدارة ال�سندوق وجميع من�سوبيه ملا يبذلونه 
من جهود م�سكورة حققوا من خاللها هذه النتائج املتميزة، واآمل منهم موا�سلة اجلهد لتحقيق املزيد من هذه النتائج خالل االأعوام القادمة.

واهلل املوفق،،

رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة

معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبداهلل الحميدي
رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

سعادة األستاذ/ عبداهلل بن إبراهيم العياضي
م�ساعد اأمني عام �سندوق اال�ستثمارات العامة

سعادة الدكتور/ أسامة بن حسين منصوري
م�ست�سار معايل وزير االقت�ساد والتخطيط

سعادة الدكتور/ عابد بن عبداهلل السعدون
وكيل وزارة البرتول والرثوة املعدنية ل�سوؤون ال�رشكات

سعادة المهندس/ صالح بن إبراهيم الرشيد
مدير عام الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية



تمهيد: اتجاهات ومؤشرات 
                االقتصاد المحلي

 المحلي
االقتصاد
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حق��ق االقت�ساد ال�سعودي نتائج جيدة يف عام 2014م، ذلك 
بالرغ��م م��ن ا�ستمرار من��و االقت�س��اد العاملي ب�س��كل �سعيف وغري 
مت��وازن وما اأدى اإليه م��ن تراجع الأ�سعار النف��ط يف الن�سف الثاين 
م��ن العام 2014م، لك��ن �سيا�سة اململكة املعت��ادة يف التعامل مع 
ال��دورات االقت�سادية الأ�سواق النفط �ساهمت يف تعزيز ا�ستدامة منو 
االقت�س��اد ال�سع��ودي. وطبق��ًا للبي��ان امل�ساحب الإع��ان امليزانية 
العام��ة للدول��ة ال�سادر ع��ن وزارة املالي��ة، يتوق��ع اأن يبلغ الناجت 
املحلي االإجمايل لعام 2014م وفق��ًا مل�سلحة االإح�ساءات العامة 
واملعلوم��ات )2.821( ملي��ار ري��ال باالأ�سعار اجلاري��ة مبعدل منو 
يبلغ )1.09%( مقارن��ة بالعام 2013م. اأما باالأ�سعار الثابتة لعام 
)2010م( فيتوق��ع اأن ي�سجل الن��اجت املحلي االإجمايل للمملكة منواً 
قدره )3.59%(. كما يتوقع  اأن ينخف�س حجم الدين العام يف نهاية 
العام املايل 2014م اإلى حوايل )44.2( مليار ريال، ليمثل اأقل من 

)1.6%( من الناجت املحلي االإجمايل املتوقع لهذا العام.

وحق��ق القط��اع اخلا���س مع��دالت من��و ه��ي االأق��وى ب��ني 
القطاع��ات التنظيمي��ة املكون��ة للن��اجت املحلي يف ع��ام 2014م، 
حي��ث يتوقع اأن يحقق منواً تبلغ ن�سبته )9.11%( باالأ�سعار اجلارية 
و)5.7%( باالأ�سع��ار الثابت��ة. حقق��ت جمي��ع االأن�سط��ة االقت�سادية 
املكون��ة للن��اجت املحلي غ��ري النفطي من��واً اإيجابيًا، حي��ث يقدر اأن 
ي�ش��ل �لنمو �حلقيقي يف ن�ش��اط �لت�شييد و�لبناء �إل��ى )6.7%(، ويف 
ن�ش��اط �ل�شناعات �لتحويلية غري �لنفطي��ة �إلى )6.5%(، ويف ن�شاط 
االت�س��االت والنقل والتخزي��ن )6.13%(، ويف ن�شاط جتارة �جلملة 
والتجزئة واملطاع��م والفنادق )5.97%(، ويف ن�شاط خدمات �ملال 

والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال )%4.46(.

و�سهد العام 2014م تر�جعًا يف م�شتوى �ل�شغوط �لت�شخمية، 
حي��ث ت�سري تقديرات م�سلحة االإح�س��اءات العامة واملعلومات اإلى 
ارتفاع الرقم القيا�سي لتكاليف املعي�سة خال عام 2014م بن�سبة 
)2.7%( مقارن��ة بارتف��اع ن�سبته )3.5%( يف ع��ام 2013م، وذلك 
طبق��ًا ل�سنة االأ�سا���س 2007م. اأما معامل انكما���س الناجت املحلي 
االإجم��ايل للقط��اع غ��ري النفط��ي، وال��ذي يعد م��ن اأه��م املوؤ�رشات 
االقت�سادية لقيا���س الت�سخم على م�ستوى االقت�ساد ككل، فيتوقع 
اأن يرتف��ع بن�سب��ة )2.99%( يف عام 2014م مقارنة مبا كان عليه 

يف العام املا�سي.

ووفق��ًا للتقدي��رات االأولي��ة ملوؤ�س�سة النقد العرب��ي ال�سعودي، 
يتوق��ع �أن يحقق �حل�شاب �جلاري مليز�ن �ملدفوعات فائ�شًا مقد�ره 
)399( ملي��ار ري��ال يف الع��ام 2014م مقارن��ة بفائ���س مق��داره 
)497( ملي��ار ريال للعام املا�سي 2013م، ذلك بانخفا�س ن�سبته 
)19.7%(. يف ذات ال�سي��اق، يتوق��ع اأن يحقق املي��زان التجاري يف 

ع��ام 2014م فائ�سًا مق��داره )789( مليار ريال بانخفا�س ن�سبته 
)5.6%( ع��ن الع��ام املا�س��ي، ذل��ك نتيج��ة النخفا���س ال�سادرات 
ال�سلعي��ة بن�سب��ة )4.4%( ع��ن الع��ام املا�س��ي، حيث يق��در اأن يبلغ 
اإجم��ايل ال�س��ادرات ال�سلعي��ة خال ع��ام 2014م نح��و )1.348( 
ملي��ار ري��ال. يف املقابل يتوق��ع اأن تبلغ قيمة ال�س��ادرات ال�سلعية 
غري النفطية ح��وايل )208( مليار ريال بزيادة ن�سبتها )3.1%( عن 
الع��ام املا�سي، ومتثل ال�س��ادرات ال�سلعية غري النفطي��ة ما ن�سبته 
)15.4%( م��ن اإجم��ايل ال�س��ادرات ال�سلعية. اأما ال��واردات ال�سلعية، 
فت�س��ري التوقع��ات اإل��ى اأنه��ا �ستبل��غ )564( ملي��ار ري��ال يف ع��ام 

2014م بانخفا�س ن�سبته )2.6%( عن العام ال�سابق.

اأما على �سعيد التطورات املالية والنقدية، ويف ظل ما ي�سهده 
االقت�س��اد املحل��ي والعاملي من تطورات، فقد ا�ستم��رت ال�سيا�ستان 
املالي��ة والنقدي��ة للدولة باتخاذ االإج��راءات الازم��ة ل�سمان توفر 
ال�سيول��ة الكافي��ة يف النظ��ام امل���رشيف، ذل��ك لتلبي��ة احتياج��ات 
االقت�س��اد الوطن��ي م��ن ال�سيولة النقدي��ة وللمحافظة عل��ى م�ستوى 
مائم لاأ�سعار. و�سجل عر���س النقود بتعريفه الوا�سع خال االأ�سهر 
الع���رشة االأول��ى من الع��ام امل��ايل 2014م من��واً ن�سبت��ه )%10.4( 

مقارنة بنمو ن�سبته )6.6%( لنف�س الفرتة من العام 2013م.

فيم��ا يخ���س القط��اع امل���رشيف، فق��د وا�سل��ت امل�س��ارف 
التجاري��ة تدعيم ماءتها املالية، اإذ ارتفع راأ�سمالها واحتياطياتها 
خ��ال االأ�سه��ر الع�رشة االأولى م��ن الع��ام 2014م بن�سبة )%11.1( 
لت�س��ل اإل��ى حوايل )251( ملي��ار ريال، وازداد اإجم��ايل مطلوباتها 
م��ن القطاعني العام واخلا�س خال الفرتة نف�سها بن�سبة )%13.8(، 
ومنا حج��م الودائع لدى امل�س��ارف التجارية بن�سب��ة )11%( لتبلغ 
ح��وايل )1.550( ملي��ار ري��ال. كم��ا حافظت امل�س��ارف التجارية 
عل��ى دورها �حلي��وي يف دع��م �لقطاع �خلا���ص وتو�شي��ع �أن�شطته، 
حي��ث بلغ اإجمايل االئتم��ان املمنوح من قبل امل�س��ارف التجارية 
لاأن�سط��ة االقت�سادي��ة يف القط��اع اخلا���س خال االأ�سه��ر الت�سعة 
االأول��ى للعام 2014م اأكرث م��ن )1.239( مليار ريال. وبالنظر اإلى 
توف��ري االئتمان ح�سب االأن�سطة االقت�سادي��ة املختلفة خال الفرتة 
املذك��ورة، جند اأن حج��م االئتمان املمنوح قد من��ا لبع�س االأن�سطة 
االقت�سادية مثل قطاع النقل واالت�ساالت بن�سبة )22.1%(، وقطاع 
التعدي��ن واملناج��م بن�سب��ة )16.9%(، وقط��اع ال�سناع��ة واالإنتاج 
بن�سب��ة )14.3%(، وقطاع التمويل بن�سب��ة )11.4%(، وقطاع البناء 
والت�سيي��د بن�سبة )10.9%(، وقطاع التجارة بن�سبة )9.4%(، وقطاع 
�ملاء و�لكهرباء و�لغاز و�خلدمات �ل�شحية بن�شبة )8.1%(، ولقطاع 
الزراع��ة و�سي��د االأ�سماك بن�سب��ة )3.6%(، يف ح��ني �سجل االئتمان 

املقدم اإلى قطاع اخلدمات تراجعًا بنحو )%3.9(. 

يف نف�س ال�سياق، ا�ستمر �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 
يف دع��م ال�سناع��ة املحلي��ة يف كاف��ة اأن�سطتها، حيث بل��غ اإجمايل 
اعتم��ادات ال�سندوق خال عام 2014م ح��وايل )5.9( مليار ريال 
لع��دد )145( قر�س��ًا، وقد وجه م��ا ن�سبته )57%( م��ن اإجمايل عدد 
ه��ذه االعتم��ادات للمناط��ق الواع��دة. كم��ا اعتم��دت اإدارة برنامج 
كفال��ة متويل �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة، �لذي يديره �ل�شندوق، 
خ��ال العام 2014م )3612( كفالة بقيمة اإجمالية تبلغ )1.688( 
مليون ريال مقابل اعتم��ادات متويل قدمتها البنوك املحلية مببلغ 

)3.462( مليون ريال ل�سالح )1497( من�شاأة �شغرية ومتو�شطة.

م��ن ناحي��ة اأخ��رى، �سج��ل املوؤ���رش الع��ام لل�س��وق املالي��ة 
ال�سعودي��ة بنهاي��ة ع��ام 2014م انخفا�سًا بن�سب��ة )2.4%( لي�سجل 
)8333( نقط��ة مقارنة مع )8535( نقط��ة يف نهاية عام 2013م. 
وقام��ت هيئة ال�سوق املالي��ة بالعمل على تو�سيع قاعدة ال�سوق عرب 
زيادة فر�س التمويل والنمو لل�رشكات وزيادة القنوات اال�ستثمارية، 
حي��ث وافقت على طرح جزء من اأ�سهم �ستة �رشكات لاكتتاب العام 
لي�سب��ح بذل��ك عدد ال���رشكات املدرج��ة بال�س��وق 163 �رشكة. كما 
وافقت على طرح �سكوك ل�رشكة واحدة ورخ�ست ل�ستة ع�رش �سندوقًا 
ا�ستثماري��ًا جدي��داً لي�سبح اإجمايل ع��دد ال�سناديق املرخ�سة 263 
�سندوق��ًا. ونفذت هيئة ال�سوق املالية خ��ال العام املايل 2014م 
العدي��د من اخلطوات الهادفة لتنظيم اإ�سدار االأوراق املالية وتطوير 
اأ�سواقه��ا ورفع م�ست��وى ال�سفافية واالإف�س��اح يف معاماتها، حيث 
اأ�س��در جمل�س الهيئة هذا الع��ام الئحة وكاالت الت�سنيف االئتماين، 
ودليل اإج��راءات ا�ستطاع مرئي��ات العموم حي��ال م�ساريع اللوائح 
التنفيذي��ة لنظام ال�سوق املالية. كما اأقر املجل�س تعديًا على قائمة 
امل�سطلح��ات امل�ستخدمة يف لوائح الهيئ��ة وقواعدها. و �سدر قرار 
جمل���س ال��وزراء املوق��ر رق��م )388( بتاري��خ 1435/09/24ه��� 
القا�س��ي باملوافقة عل��ى قيام هيئ��ة ال�سوق املالي��ة بفتح املجال 
للموؤ�س�سات املالية االأجنبية ل�رشاء وبيع االأ�سهم املدرجة يف ال�سوق 
املالية ال�سعودية، وذلك بح�سب ما ت�سعه من قواعد يف هذا ال�ساأن.

يف جم��ال االإ�ساح��ات الهيكلي��ة والتنظيمي��ة الت��ي تهدف 
اإل��ى تعزيز هيكل االقت�س��اد الوطني، �سدرت خ��ال العام 2014م 
املوافق��ة عل��ى عدد م��ن االأنظمة وت�سم��ل: )النظ��ام اجلزائي جلرائم 
التزوير، النظام اجلزائي جلرائم االإرهاب، نظام التاأمني �سد التعطل 
عن العمل، نظام »قانون« العامات التجارية لدول جمل�س التعاون 
ل��دول اخللي��ج العربية، نظ��ام الرعاي��ة ال�سحي��ة، نظ��ام املجال�س 
البلدي��ة(. كما متت املوافقة على عدد م��ن التنظيمات منها: )تنظيم 
الدع��م ال�سكن��ي، تنظيم امل��دن الطبي��ة وامل�ست�سفي��ات التخ�س�سية 
التابع��ة ل��وزارة ال�سح��ة، تنظي��م اجلمعي��ة ال�سعودي��ة للمر�سدي��ن 
ال�سياحي��ني، تنظي��م اجلمعية ال�سعودي��ة لل�سفر وال�سياح��ة، واإعادة 

تنظيم جمعية حماية امل�ستهلك(.

وحظ��ي االقت�س��اد ال�سع��ودي بتقدي��ر واإ�س��ادة العدي��د م��ن 
اجله��ات االقت�سادي��ة الدولية ملا يتمتع  به من ق��وة ومتانة، حيث 
اأكد تقرير م�ساورات �سندوق النقد الدويل مع اململكة لعام 2014م 
اأن اقت�س��اد اململكة حقق منواً قويًا يف ال�سنوات االأخرية، وكان من 
االقت�س��ادات االأف�سل اأداًء عل��ى م�ستوى بل��دان جمموعة الع�رشين، 
كم��ا ال ت��ز�ل �آفاق �لنمو �إيجابي��ة و�ملخاطر متو�زن��ة. و�أن �ململكة 
تع��د من اأهم الدول التي دعم��ت االقت�ساد العاملي من خال دورها 
امل�سان��د يف �س��وق النف��ط العاملي��ة. واأ�س��اد املدي��رون التنفيذيون 
باالأداء االقت�سادي القوي للمملكة الذي يرتكز على اأ�سا�سيات قوية. 
كم��ا اأثنوا على اجلهود التي تقوم بها اململكة لتعزيز كفاءة االإنفاق 
العام وخطة اإن�ساء وحدة للمالية العامة الكلية. كما اتفق املديرون 
على اأن موقف ال�سيا�سة النقدية و�سيا�سة ال�سامة االحرتازية الكلية 
يف �لوق��ت �حلا���ر مالئم رغ��م تر�جع منو �الئتم��ان، و�أن �قت�شاد 
اململك��ة مل يتاأث��ر بتقلب االأ�س��واق املالية العاملي��ة، باالإ�سافة اإلى 
متت��ع اجله��از امل�رشيف مب�ست��وى جيد م��ن راأ�س امل��ال والربحية. 
وق��د �أعلنت وكال��ة �شتاندرد �آند بورز �لعاملي��ة للت�شنيف �الئتماين 
ع��ن خف�سها للنظ��رة امل�ستقبلي��ة للت�سنيف ال�سي��ادي للمملكة من 
اإيجاب��ي اإلى م�ستقر عل��ى خلفية تراجع اأ�سعار النف��ط، اإال اأنها اأبقت 
عل��ى الت�سنيف ال�سي��ادي للدولة عند )-AA( عل��ى املدى الطويل، 
واأ�س��ارت الوكال��ة اإلى اأنه على الرغم من تعدي��ل نظرتنا امل�ستقبلية 

لل�شعودية، �إال �أن منو �القت�شاد �حلقيقي ال يز�ل قويًا ن�شبيًا.

يف اخلت��ام، يعترب اأداء االقت�س��اد ال�سعودي يف عام 2014م 
جي��داً يف ظل انخفا�س اأ�سعار النفط وم��ا ي�سهده االقت�ساد العاملي 
م��ن تباطوؤ يف �لنمو. ووفق��ًا للموؤ�ر�ت �حلالي��ة، فاإنه من �ملتوقع 
اأن يوا�س��ل االقت�س��اد ال�سع��ودي منوه القوي وخا�س��ة القطاع غري 
النفطي نتيجة لا�ستمرار يف الرتكيز على امل�ساريع التنموية، االأمر 
الذي �سي�ساهم يف تنويع قاعدة االقت�ساد الوطني وتعزيز تناف�سيته.

الوضع االقتصادي للمملكة خالل عام 2014م
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على الرغم من تباطوؤ منو االقت�ساد العاملي، وكذلك االإنتاج 
ال�سناع��ي العامل��ي خال الن�س��ف الثاين من ع��ام 2014م، الذي 
انعك���س �سلب��ًا على الطلب عل��ى املنتجات ال�سناعي��ة، اإال اأّن قطاع 
ال�سناع��ات التحويلي��ة غ��ري النفطي��ة باململك��ة حقق من��واً جيداً، 
حي��ث بل��غ معدل منوه �حلقيق��ي )6.5%( يف ع��ام 2014م مقارنة 
بن�شب��ة منو بلغت )6.2%( يف الع��ام ال�سابق )ح�سب االأ�سعار الثابتة 
لع��ام2010م(، وذلك وفق��ًا لبيانات م�سلحة االإح�س��اءات العامة 
واملعلوم��ات. وت�س��ري االأرق��ام االأولية الرتف��اع م�ساهم��ة القطاع 
�ل�شناع��ي يف �لناجت �ملحل��ي �الإجمايل �حلقيقي يف �لعام 2014م 
وه��ي  ع��ام 2013م،  )10.9%( يف  م��ع  مقارن��ة   )%11.3( اإل��ى 
امل�ساهم��ة االأكرب من بني جميع القطاعات االإنتاجية غري النفطية. 
كم��ا �ساه��م القط��اع ال�سناع��ي ب�س��كل كب��ري يف زي��ادة �سادرات 
�ململكة من �ل�شلع غري �لنفطية، حيث  بلغت �ل�شادر�ت �ل�شلعية غري 
النفطي��ة يف ع��ام 2014م حوايل 208 مليار ري��ال بارتفاع قدره 

)3.1%( عن ما مت ت�سديره يف عام 2013م.

فيم��ا يخ�س حتليل موؤ���رشات اأداء القطاع ال�سناعي ، ونظراً 
لع��دم توفر كامل البيان��ات املطلوبة لعام 2014م  ، فقد مّت حتليل 
البيان��ات املتاحة يف قاع��دة البيانات ال�سناعي��ة للعام 2013م. 
اأظه��رت موؤ���رشات االأداء ال�سناعي موا�سلة النم��و اجليد يف معظم 
القطاع��ات ال�سناعية باململكة. وتو�س��ح االأ�سكال البيانية  )1، 2، 

بتحلي��ل مكون��ات القيم��ة امل�صاف��ة يف القط��اع ال�صناعي، 
وهو من املوؤ�رشات الهامة يف تقييم اأداء القطاع ال�صناعي، يو�صح 
ال�ص��كل )2( توزيع هذه املكونات يف عام 2013م، حيث يالحظ اأن 
الأجور واملرتب��ات متثل اجلزء الأكرب من اإجم��ايل مكونات القيمة 
امل�صاف��ة )39.6%(، تليه��ا الأرب��اح )27.9%(، ث��م ال�صته��الكات 
)26.7%(، فالفوائ��د )3.8%(، واأخ��راً الإيج��ارات )2.0 %(. توؤك��د 
جمي��ع هذه الن�صب على ج��دوى ال�صتثمار ال�صناع��ي يف اململكة ، 
وقدرت��ه على ا�صتقطاب املزيد من ال�صتثمارات ال�صناعية مدفوعة 

بهذه املوؤ�رشات الإيجابية.

اأما بالن�سبة ملوؤ�رش ن�سب��ة العمالة الوطنية لإجمايل العمالة 
يف ال�سناع��ة  وه��و م��ن املوؤ���رشات ذات الأهمي��ة املتزاي��دة على  
ال�سعي��د الوطني، يظهر ال�س��كل )3( الن�سب املئوية للعمالة الوطنية 
من اإجم��ايل العمالة ح�س��ب القطاع��ات ال�سناعي��ة الرئي�سية لعام 
2013م. يالح��ظ من ال�سكل اأن قط��اع املنتجات الكيميائية ت�سدر 

ال�صكل )1( القيمة امل�صافة لكل عامل ح�صب القطاعات ال�صناعية للعام 2013م مقارنة بعام 2012م
)باآالف الرياالت(
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ال�صكل )3( ن�صب العمالة ال�صعودية الإجمايل العمالة يف القطاعات ال�صناعية الرئي�صية )2013م(

مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي
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3( مامح واجتاهات االأداء يف موؤ�رشات االإنتاجية والعمالة ح�سب 
القطاعات ال�سناعية الرئي�سية.

بالنظ��ر ملوؤ���رشات االإنتاجي��ة ال�سناعية ، ومنه��ا متو�سط 
القيمة امل�سافة لكل عامل ح�س��ب القطاعات ال�سناعية الرئي�سية 
لع��ام 2013م، ناح��ظ اأّن قطاع املنتج��ات الكيميائية ياأتي يف 
املرتب��ة االأول��ى من حي��ث متو�س��ط القيم��ة امل�سافة ل��كل عامل 
)ال�س��كل 1(، يلي��ه قط��اع مواد البن��اء، فقطاع املنتج��ات املعدنية 
ث��م قط��اع �لن�شي��ج و�ملنتج��ات �جللدية، وقط��اع �مل��و�د �لغذ�ئية، 
ث��م قطاع الورق والطباع��ة واأخرياً قطاع اخل�س��ب ومنتجاته كاأقل 
متو�س��ط للقيم��ة امل�سافة. اأم��ا من حي��ث اجتاه��ات االأداء ملوؤ�رش 
القيمة امل�سافة لكل عامل، يف عام 2013م مقارنًة بعام 2012م، 
فيظه��ر من ال�س��كل )1( اأن هنالك تباينًا ب��ني القطاعات ال�سناعية 
املختلفة يف هذا اخل�سو�س، اإذ ارتفع متو�سط القيمة امل�سافة لكل 
عامل لقطاعات مواد البناء و املنتجات املعدنية بن�سبة 13% و%7 
عل��ى التوايل، وللمنتج��ات الكيميائية واملنتج��ات اخل�سبية بن�سبة 
5% ل��كل منهم��ا، و�شجل قطاعا �مل��و�د �لغذ�ئية و�ل��ورق و�لطباعة 
ارتفاع��ًا طفيف��ًا يف متو�سط القيمة امل�سافة ل��كل عامل بن�سبة %1 
ل��كل منهم��ا. يف املقابل �سه��د متو�سط القيمة امل�ساف��ة لكل عامل 
يف قط��اع الن�سيج واملنتج��ات اجللدية تراجعًا بن�سبة 5% يف العام 

2013م  مقارنًة بعام 2012م. 

امل�سدر : قاعدة البيانات ال�سناعية بال�سندوق - 2014م

ال�صكل )2( توزيع مكونات القيمة امل�صافة للت�صنيع يف 
اململكة )2013م(

القطاعات ال�سناعية الأخرى بن�سبة �سعودة تبلغ 38%، يليه  قطاع 
املنتج��ات املعدنية بن�سبة )27%( فقطاع اخل�سب ومنتجاته بن�سبة 
)25%( وقط��اع م��واد البناء بن�سبة )23%( وامل��واد الغذائية بن�سبة 
22% واأخرياً قطاعي الن�سيج واملنتجات اجللدية والورق والطباعة 
بن�سبة )19%( لكل منهما. اأما يف القطاع ال�سناعي ككل  فقد بلغت 
ن�سب��ة العمال��ة الوطنية لإجمايل العمالة ح��وايل 27% ، الأمر الذي 
يوؤك��د عل��ى اأهمية تعزي��ز فر�ص عمل الق��وى العامل��ة الوطنية يف 
القط��اع ال�سناع��ي، من خالل العم��ل على تطوير هي��كل ال�سناعة 
املحلي��ة جلعلها قادرة على خلق املزيد م��ن فر�ص العمل املجزية 

للمواطنني. 
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�سهد العام املايل 1436/1435ه� )2014م( اأداًء متميزاً من 
�سندوق التنمية ال�سناعي��ة ال�سعودي ال�سيما من حيث عدد وقيمة 
القرو���س املعتمدة للم�ساريع املقام��ة يف املناطق واملدن الواعدة 
وكذل��ك �لقرو�ص �ملعتم��دة للم�شاري��ع �ل�شناعية �ل�شغ��رية. تاأتي 
ه��ذه �الإجن��از�ت متو�فق��ة مع �شيا�ش��ة �لدولة �حلكيم��ة يف ت�ريع 
وت��رية التنمية والنمو يف املناطق واملدن الواعدة وحتقيق التنمية 
املتوازن��ة بني جمي��ع مناطق اململكة وخلق فر���س العمل يف هذه 
املناط��ق، كم��ا اأن هذه االإجن��ازات تاأتي كانعكا���س طبيعي لتبني 
�ل�شندوق �لعديد من �حلو�فز �مل�شجعة لال�شتثمار �ل�شناعي يف هذه 
املناطق من خال تطبيقه لل�سوابط اخلا�سة بزيادة ن�سبة التمويل 

للم�ساريع ال�سناعية املقامة بها وزيادة فرتة �سداد القر�س. 

فقد متيز ن�شاط �ل�شندوق خالل �لعام �ملايل 1436/1435ه� 
)2014م( بالن�سب��ة العالي��ة من القرو�س الت��ي اعتمدها ال�سندوق 
للم�ساري��ع ال�سناعية التي تقع يف املناط��ق واملدن الواعدة، حيث 
بلغ��ت ن�شبته��ا 57% م��ن عدد  القرو���س و50% م��ن اإجمايل قيمة 
القرو���س الت��ي اعتمده��ا ال�سن��دوق خال الع��ام، علمًا ب��اأن هذه 
الن�سب��ة مل تك��ن تتع��دى 14% من اإجم��ايل عدد قرو���س ال�سندوق 
و15% م��ن قيمته��ا قبل تطبي��ق ال�سواب��ط اخلا�سة بزي��ادة ن�سبة 
متوي��ل ال�سندوق للم�ساريع ال�سناعية املقامة يف املناطق واملدن 

االأق��ل منواً مبا ال يزيد عن 75% م��ن تكلفة امل�رشوع بداًل من %50 
وزيادة فرتة �سداد القر�س مبا ال يزيد عن )20( �سنة بداًل من )15( 
�سن��ة. ويف ه��ذا اإ�س��ارة وا�سح��ة اإلى جن��اح ال�سن��دوق يف مواكبة 
اأهداف الدولة لتحقيق التنمية املتوازنة يف جميع مناطق اململكة. 
وم��ن املتوق��ع اأن يك��ون مللتق��ى التنمي��ة ال�سناعي��ة يف املناطق 
الواع��دة ال��ذي نظمه ال�سن��دوق )يف الفرتة م��ن 22-23 ربيع اأول 
1436ه� يف مدينة الريا�س(، االأثر الفعال يف ت�سجيع امل�ستثمرين 
املحليني واالأجانب لتوجيه ا�ستثماراتهم اإلى هذه املناطق الواعدة 
مم��ا ينتج عنه تنامي ح�سته��ا من قرو�س ال�سندوق. والأهمية هذا 

امللتقى، فقد اأفردنا له جزءاً خا�سًا يف ثنايا هذا التقرير.

وم��ن املامح املميزة اأي�سًا الإجن��ازات ال�سندوق خال العام 
املايل 1436/1435ه� )2014م(، االهتمام الذي حظي به قطاع 
�مل�شاري��ع �ل�شناعية �ل�شغرية )�لتي ت�شل قرو�شها �إلى 15 مليون 
ري��ال( حيث بلغت ن�شبة قرو�ص �ل�شندوق لهذه �لفئة من �مل�شاريع 
58% م��ن اإجم��ايل ع��دد القرو�س الت��ي اعتمدها ال�سن��دوق خال 
الع��ام امل��ايل 1436/1435ه� )2014م(، متث��ل ح�سة امل�ساريع 
ال�سناعي��ة اجلدي��دة حوايل 93% من ه��ذه �مل�شاريع �ل�شغرية، مما 
يوؤك��د �سام��ة املناخ االقت�سادي ال��ذي تعمل فيه ه��ذه امل�ساريع، 
وي�شري �أي�شًا �إلى �رتفاع �لوعي �ال�شتثماري لدى �شغار �مل�شتثمرين 
ال�سناعي��ني ب�سورة عامة من خال الدعم الذي يجدونه من الق�سم 
�خلا�ص بدر��شة وتقييم �مل�شاريع �ل�شناعية �ل�شغرية بال�شندوق.

امل��ايل  الع��ام  خ��ال  ال�سن��دوق  اعتم��ادات  توؤك��د  كم��ا 
1436/1435ه��� )2014م(،  على وجود اجتاهات وا�سحة لتنامي 
ح�س��ة امل�ساري��ع ال�سناعية اجلديدة ب�سورة اأك��رب مقارنة مب�ساريع 
التو�سع��ة للم�سان��ع القائم��ة، حي��ث بلغ ع��دد القرو���س ال�سناعية 
اجلديدة )125( قر�شًا باعتماد�ت بلغت )5.053( مليون ريال ممثلة 

بذلك 86% من اإجمايل عدد وقيمة قرو�س ال�سندوق خال العام.

بل��غ عدد القرو�س التي اعتمدها ال�سندوق خال العام املايل 
1436/1435ه��� )145( قر�سًا بزيادة طفيف��ة عن عدد القرو�س 
املعتم��دة خ��ال العام امل��ايل ال�سابق ل��ه، وقدمت ه��ذه القرو�س 
للم�ساهمة يف اإقامة )125( م�رشوعًا �سناعيًا جديداً وتو�سعة )20( 
م�رشوع��ًا �سناعيًا قائم��ًا بلغ اإجمايل ا�ستثماراته��ا )11.7( مليار 

امل�صاريع املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ :

امل��ايل  الع��ام  خ��ال  القط��اع  له��ذا  ال�سن��دوق  اعتم��د 
ع��دد  اإجم��ايل  م��ن   %28 متث��ل  قر�س��ًا   )41( 1436/1435ه��� 
�لقرو�ص �ملعتمدة خالل �لعام، بلغت قيمة هذه �لقرو�ص )1.515( 
ملي��ون ريال اأي م��ا ميثل حوايل 26% من اإجم��ايل قيمة القرو�س 
املعتم��دة خ��ال الع��ام، وهو بذل��ك ياأت��ي يف املرتب��ة الثانية من 
حي��ث قيمة القرو���س ويف املرتبة االأولى من حي��ث عدد القرو�س 
املعتم��دة خال العام. قدمت هذه القرو�س لهذا القطاع خال عام 
التقرير للم�ساهمة يف اإقامة )39( م�رشوعًا �سناعيًا جديداً وتو�سعة 

م�رشوعني �سناعيني قائمني.

النشاط اإلقراضي للعام المالي 
1436/1435هـ )2014م( :

ري��ال وبلغ��ت �لقرو�ص �ملعتمدة له��ا )5.892( ملي��ون ريال. كما 
بلغ��ت قيمة �ملبالغ �لت��ي مت �رفها خالل ع��ام �لتقرير )5.685( 
ملي��ون ري��ال، وبلغ��ت ت�شدي��د�ت �لقرو���ص خ��الل ع��ام �لتقري��ر 
)4.460( ملي��ون ريال، وه��ي اأعلى قيمة من القرو�س مت ت�سديدها 

يف عام واحد منذ اإن�ساء ال�سندوق.

ب�س��ورة اإجمالي��ة، بلغ اإجمايل عدد القرو���س ال�سناعية التي 
اعتمده��ا ال�سن��دوق من��ذ تاأ�سي�سه يف عام 1394ه��� وحتى نهاية 
الع��ام امل��ايل 1436/1435ه��� )3769( قر�س��ًا بقيم��ة اإجمالية 
قدره��ا )117.987( ملي��ون ري��ال قدم��ت للم�ساهم��ة يف اإن�س��اء 
)2717( م�روع��ًا �شناعي��ًا يف خمتلف �أنح��اء �ململكة. كما بلغت 
جمل��ة القرو�س الت��ي مت �رشفها من هذه االعتم��ادات )81.276( 
مليون ريال �س��دد منها حتى نهاية العام املايل 1436/1435ه� 
)50.346( ملي��ون ري��ال، مم��ا يوؤكد جن��اح امل�ساري��ع امل�ستفيدة 
م��ن قرو�س ال�سن��دوق ومن الدع��م اال�ست�ساري ال��ذي يقدمه لهذه 

امل�ساريع يف املجاالت الفنية واالإدارية واملالية والت�سويقية.

أواًل :  التوزيع القطاعي للقروض :
با�ستعرا���س القطاع��ات ال�سناعي��ة الرئي�سي��ة ح�س��ب قيم��ة 

القرو�س املعتمدة لها يت�سح ما يلي : 

الصناعات الكيميائية : 
حجم القرو�ض الرتاكمية :

ال ي��زال ه��ذا القط��اع يت�س��در جمي��ع القطاع��ات ال�سناعي��ة 
م��ن حيث قيم��ة �لقرو�ص �لرت�كمي��ة �ملعتمدة ل��ه، �إذ بلغت قيمتها 
االإجمالي��ة من��ذ تاأ�سي���س ال�سن��دوق وحت��ى نهاي��ة الع��ام امل��ايل 
1436/1435ه��� )45.443( ملي��ون ريال اأي م��ا ميثل 38% من 

اإجمايل قيمة القرو�س التي اعتمدها ال�سندوق.
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م��ن ب��ني القرو�س اجلدي��دة املعتم��دة يف هذا القط��اع خال 
ع��ام  التقري��ر قر�س قيمته )865( مليون ري��ال الإقامة م�سنع يف 
اجلبي��ل الإنت��اج البيتانول امل�ستخدم يف اإنت��اج البويات واالأحبار، 
وقر���س قيمته )100( مليون ري��ال الإقامة م�سنع يف ينبع الإنتاج 
مركب��ات البويل بروبيلني املحتوية عل��ى م�سحوق معدين واملقواة 
بالزج��اج واملقاومة لا�ستع��ال، باالإ�سافة اإلى قر�س قيمته )65( 
مليون ريال الإقامة م�سنع يف حائل الإنتاج خات فينيل االإيثلني، 
وقر�ص �آخر قيمته )61( مليون ريال الإقامة م�سنع يف رابغ الإنتاج 
لفات فيلم متديدي للتغليف، وقر�شان �آخر�ن قيمتهما )32( مليون 
ري��ال الإقام��ة م�سنعني يف جازان اأحدهما الإنت��اج خزانات املياه 
�لبال�شتيكي��ة و�الآخر الإنت��اج قو�رير مياه خمتلف��ة �ل�شعة، وقر�ص 
قيمت��ه ح��وايل )25( مليون ري��ال الإقامة م�سن��ع يف مدينة �سدير 

�ل�شناعية الإنتاج �أوعية بال�شتيكية باأحجام خمتلفة. 

كما �سمل��ت قرو�س التو�سعة قر�سًا قيمته حوايل )20( مليون 
ريال لتو�سعة م�سنع يف جدة يقوم باإنتاج اأكيا�س البويل بروبلني، 
وقر�ش��ًا �آخر قيمته )17( ملي��ون ريال لتو�سعة م�سنع يف الريا�س 

يقوم باإنتاج األواح رغوية مرنة من البويل اإيثلني.

الصناعات الهندسية :
حجم القرو�ض الرتاكمية :

يحت��ل هذا القط��اع املرتبة الثاني��ة من حيث قيم��ة القرو�س 
الرتاكمي��ة املعتم��دة له منذ تاأ�سي���س ال�سندوق وحت��ى نهاية عام 
1436/1435ه��� �إذ بلغت قيم��ة �لقرو�ص �ملعتمدة له )23.367( 
ملي��ون ري��ال اأي ما ميث��ل 20% من اإجم��ايل قيم��ة القرو�س التي 

اعتمدها ال�سندوق.

امل�صاريع املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ : 

اعتم��د ال�سن��دوق له��ذا القط��اع ع��ام 1436/1435ه� )33( 
قر�ش��ًا بلغت قيمتها )806( مليون ري��ال اأي ما ميثل حوايل %23 
م��ن اإجم��ايل ع��دد القرو�س الت��ي اعتمده��ا ال�سندوق خ��ال عام 
1436/1435ه��� وح��وايل 14% م��ن اإجمايل قيمته��ا، وهو بذلك 
ياأت��ي يف املرتب��ة الثاني��ة م��ن حيث ع��دد القرو���س ويف املرتبة 
الرابعة من حيث قيمة القرو�س املعتمدة خال عام التقرير. قدمت 
ه��ذه القرو�س للم�ساهمة يف اإقام��ة )29( م�رشوعًا �سناعيًا جديداً 

وتو�سعة اأربعة م�ساريع �سناعية قائمة. 

م��ن ب��ني القرو�س اجلدي��دة املعتم��دة يف هذا القط��اع خال 
ع��ام التقرير قر�س قيمت��ه )139( مليون ري��ال الإقامة م�سنع يف 
الدم��ام الإنت��اج اأنابيب �سل��ب ملحومة طوليًا، وقر�س��ان قيمتهما 
)141( ملي��ون ري��ال الإقام��ة م�سنع��ني يف رابغ اأحدهم��ا الإنتاج 
حدي��د �لت�شلي��ح و�الآخر الإنتاج حدي��د �لبيليت، وقر���ص �آخر قيمته 
ح��وايل )50( مليون ريال الإقامة م�سنع يف جازان الإنتاج ق�سبان 
حديد م�سكل��ة بالقطع والثني و�سبك مع��دين وق�سبان حديد مطلية 
باالإيبوك�س��ي، وقر���س قيمت��ه ح��وايل )23( ملي��ون ري��ال الإقامة 
م�سن��ع يف �سقراء الإنتاج قطاع��ات حديد م�سحوبة عل��ى ال�ساخن، 
وقر�شان �آخر�ن قيمة كل منهما )11( مليون ريال اأحدهما الإقامة 
م�سن��ع يف مدينة �سدي��ر ال�سناعية الإنتاج اأب��واب حديدية معزولة 
وخز�نات و�أرفف حديدي��ة و�الآخر الإقامة م�شنع يف �خلرج الإنتاج 

الكابات الكهربائية.

كم��ا �سمل��ت قرو���س التو�سع��ة قر�س��ًا قيمت��ه )32( ملي��ون 
ري��ال لتو�سع��ة م�سنع يف الريا���س يقوم باإنت��اج �سخانات املياه 
الكهربائي��ة، وقر�س��ًا قيمته )16( مليون ري��ال لتو�سعة م�سنع يف 
الدم��ام الإنت��اج األوح �ساج وقطاع��ات وموا�سري مفرغ��ة وق�سبان 
حديدي��ة، باالإ�سافة اإلى قر�س قيمته ثمانية مايني ريال لتو�سعة 

م�شنع يف �جلبيل يقوم باإنتاج حديد ت�شليح مغطى باالإيبوك�شي.

الصناعات االستهالكية :

حجم القرو�ض الرتاكمية : 

احتل القطاع املرتبة الثالثة من حيث قيمة القرو�س الرتاكمية 
�ملعتم��دة له، �إذ بلغ��ت قيمتها حتى نهاية ع��ام 1436/1435ه� 
)20.129( ملي��ون ريال اأي ما ميثل حوايل 17% من اإجمايل قيمة 
القرو���س التي اعتمدها ال�سندوق منذ تاأ�سي�سه وحتى نهاية الفرتة 

املذكورة.

امل�صاريع املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ :

ع��ام  خ��الل  �لقط��اع  له��ذ�  �ل�شن��دوق  �عتم��اد�ت  بلغ��ت   
1436/1435ه� )32( قر�شًا بلغت قيمتها )1.026( مليون ريال 
اأي ما ميثل 22% من عدد القرو�س وحوايل 17% من قيمة القرو�س 
الت��ي اعتمده��ا ال�سندوق خال العام، وهو بذل��ك ياأتي يف املرتبة 
الثالث��ة من حيث عدد وقيمة القرو�س املعتمدة خال العام. قدمت 
القرو�س املعتمدة لهذا القطاع للم�ساهمة يف اإقامة )24( م�رشوعًا 

�سناعيًا جديداً وتو�سعة ثمانية م�ساريع قائمة.

م��ن ب��ني القرو�س املعتم��دة اجلدي��دة يف هذا القط��اع خال 
ع��ام التقرير قر�س قيمت��ه )105( مليون ري��ال الإقامة م�سنع يف 
رابغ الإنت��اج ن�ساء جاف وجلوكوز، واأعاف جلوتني الذرة الرطبة، 
ووجب��ة جلوتني ال��ذرة وزيت الذرة اخلام، وثاث��ة قرو�س اإجمايل 
قيمته��ا )107( ملي��ون ري��ال الإقامة ثاث��ة م�سان��ع الإنتاج مياه 
�شحي��ة معباأة يف قو�رير خمتلفة �ل�شعة �أحدها يف �ملدينة �ملنورة 
والث��اين يف �سبي��ا والثالث يف تبوك، باالإ�ساف��ة اإلى قر�س قيمته 
)15( مليون ريال الإقامة م�سنع يف مدينة �سدير ال�سناعية الإنتاج 
�الأث��اث �خل�شب��ي، وقر���ص �آخ��ر قيمت��ه )12( مليون ري��ال الإقامة 
م�سن��ع يف اخلرج الإنتاج اأعاف حيوانية واأعاف دواجن، وقر�س 
قيمت��ه حوايل �ستة مايني ريال الإقام��ة م�سنع يف اجلوف الإنتاج 

زيت الزيتون ومعجون الطماطم ومركزات الع�سري واملربى. 

كما �سملت قرو�س التو�سعة قر�سًا قيمته حوايل )239( مليون 
ري��ال لتو�سعة م�سنع يف حائل يقوم باإنت��اج دجاج طازج )مربد( 
ودجاج جممد وحلوم دجاج متب��ل و�شحوم دو�جن، باالإ�شافة �إلى 
قر���ص �آخر قيمته ح��و�يل )178( مليون ري��ال لتو�سعة م�سنع يف 
�لريا���ص يقوم باإنتاج عبو�ت كرتونية م�شفحة باالألومنيوم حلفظ 

املنتجات اال�ستهاكية طويلة االأجل.
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ال�صكل رقم )6( القيمة الرتاكمية للقرو�ض ال�صناعية 
التي اعتمدها ال�صندوق لقطاع ال�صناعات الهند�صية 

)مباليني الرياالت(
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ال�صكل رقم )7( القيمة الرتاكمية للقرو�ض ال�صناعية 
التي اعتمدها ال�صندوق لقطاع ال�صناعات اال�صتهالكية 

)مباليني الرياالت(
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كما �سمل��ت قرو�س التو�سعة قر�سًا قيمته حوايل )48( مليون 
ري��ال لتو�سع��ة م�سن��ع يف اخل��رج يق��وم بتحلية ومعاجل��ة املياه 

لاأغرا�س ال�سناعية.

امل�صاريع التي دخلت طور االإنتاج خالل عام 1436/1435هـ :

بلغ عدد امل�صاريع ال�صناعية املمولة من ال�صندوق التي بداأت 
االإنتاج خـــالل عام 1436/1435هـ )46( م�رصوعًا �صـــناعيًا 
منها )33( م�رصوعًا جديداً و)13( م�رصوع تو�صـــعة تفا�صيلها 

كما يلي :

القطاع
عدد امل�صاريع التي 
دخلت طور االإنتاج 

خالل العام

عدد 
العمالة 
املقدرة

123217ال�سناعات الهند�سية

121291ال�سناعات الكيميائية 

91059�سناعة مواد البناء االأخرى

9880ال�سناعات اال�ستهاكية 

3127ال�سناعات االأخرى

125�سناعة االأ�سمنت

466599املجموع

صناعة األسمنت :
حجم القرو�ض الرتاكمية :

بل��غ اإجمايل قيمة القرو�س الرتاكمية التي اعتمدها ال�سندوق 
لقط��اع االأ�سمنت منذ تاأ�سي�س��ه وحتى نهاية عام 1436/1435ه� 
)11.603( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميث��ل ح��وايل 10% م��ن اإجمايل 
قيمة القرو�س التي اعتمدها ال�سندوق وهو بذلك ياأتي يف املرتبة 

اخلام�سة من حيث قيمة القرو�س املعتمدة.

امل�صاريع املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ :

اعتمد ال�سندوق لهذا القط��اع خال عام التقرير قر�سًا بقيمة 
)88( ملي��ون ري��ال اأي ما يعادل ح��وايل 1.5% م��ن اإجمايل قيمة 
قرو���س ال�سن��دوق خ��ال الع��ام، لتو�سع��ة م�سن��ع يف اخلر�سانية 

الإنتاج �أ�شمنت حفر �آبار �لنفط.

صناعة مواد البناء األخرى :
حجم القرو�ض الرتاكمية :

بل��غ اإجمايل قيمة القرو�س الرتاكمية التي اعتمدها ال�سندوق 
لقط��اع م��واد البناء االأخ��رى حتى نهاي��ة ع��ام 1436/1435ه� 
)12.599( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميث��ل ح��وايل 11% م��ن اإجمايل 
قيم��ة القرو�س الت��ي اعتمدها ال�سندوق للم�ساري��ع ال�سناعية منذ 
تاأ�سي�س��ه، وبذلك ياأتي يف املرتب��ة الرابعة من حيث قيمة القرو�س 

املعتمدة. 

امل�صاريع املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ : 

اعتم��د ال�سن��دوق خال ع��ام 1436/1435ه��� )27( قر�سًا 
له��ذ� �لقطاع بلغت قيمته��ا )422( مليون ريال، اأي ما ميثل حوايل 
19% م��ن ع��دد القرو�س وحوايل 7% م��ن اإجمايل قيم��ة القرو�س 
املعتم��دة خال العام، وبذل��ك  ياأتي يف املرتب��ة الرابعة من حيث 
ع��دد القرو�س واملرتبة اخلام�سة من حيث قيمة القرو�س املعتمدة 
خال العام. قدمت القرو�س لهذا القطاع للم�ساهمة يف اإقامة )23( 

م�رشوعًا �سناعيًا جديداً وتو�سعة اأربعة م�ساريع �سناعية قائمة.

م��ن بني القرو�س اجلديدة املعتمدة يف هذا القطاع خال عام 
التقري��ر قر���س قيمته حوايل )33( مليون ري��ال الإقامة م�سنع يف 
الروي�س��ة بالقرب من حمافظة ثادق الإنت��اج األواح جدران واأ�سقف 
وم�شتودع��ات تربيد. وقر�ش��ان �آخر�ن يف مدينة �شدي��ر �ل�شناعية 
قيمتهم��ا )34( مليون ريال اأحدهما الإقام��ة م�سنع الإنتاج قواطع 
جب�شي��ة وزجاجية، و�الآخ��ر الإقامة م�شن��ع الإنتاج بل��وك �أ�شمنتي 
عادي مع��زول وبردور�ت �أ�شمنتية وبالط �أر�شيات وبالط �نرتلوك 
واأنابي��ب اأ�سمنتية، باالإ�سافة اإلى قر���س قيمته )22( مليون ريال 

الإقامة م�شنع يف �خلرج الإنتاج ليا�شة عازلة وغر�ء بالط وجدر�ن 
جب�سي��ة، وقر�س قيمت��ه )20( مليون ريال الإقامة م�سنع يف عرعر 
الإنت��اج األواح اجلراني��ت، وقر�س قيمته )15( ملي��ون ريال الإقامة 
م�سنع يف بريدة الإنتاج طوب خر�ساين خلوي، وقر�س قيمته �سبعة 

مايني ريال الإقامة م�سنع يف بي�سة الإنتاج اخلر�سانة اجلاهزة.

كما �سمل��ت قرو�س التو�سعة قر�سًا قيمته حوايل )17( مليون 
ري��ال لتو�شع��ة م�شنع يف �لريا�ص يقوم باإنت��اج بالط �ل�شري�ميك، 
باالإ�شاف��ة �إلى قر�شني �آخرين قيمة كل و�ح��د منهما )16( مليون 
ري��ال اأحدهم��ا لتو�سع��ة م�سن��ع يف الدمام يق��وم باإنت��اج الطوب 
�الأبي���ص، و�الآخر لتو�شع��ة م�شنع يف ر�بغ يقوم باإنتاج �أنابيب من 

اخلر�سانة امل�سلحة.

الصناعات األخرى :
حجم القرو�ض الرتاكمية : 

بل��غ اإجمايل قيمة القرو�س الرتاكمية التي اعتمدها ال�سندوق 
لقط��اع ال�سناع��ات االأخ��رى من��ذ تاأ�سي�س��ه وحت��ى نهاي��ة ع��ام 
1436/1435ه��� )4.846( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميث��ل 4% م��ن 
اإجمايل قيمة القرو�س التي اعتمدها ال�سندوق وهو بذلك ياأتي يف 

املرتبة ال�ساد�سة من حيث قيمة القرو�س املعتمدة.
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ال�صكل رقم )8( القيمة الرتاكمية للقرو�ض ال�صناعية 
التي اعتمدها ال�صندوق لقطاع �صناعة االأ�صمنت 

)مباليني الرياالت(

امل�صاريع املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ :

اعتم��د ال�سن��دوق لهذا القط��اع خال ع��ام 1436/1435ه� 
)11( قر�س��ًا قيمته��ا )2.035( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميثل حوايل 
8% م��ن اإجمايل عدد القرو�س و34.5% من اإجمايل قيمة القرو�س 
املعتم��دة خال العام، وبذلك ياأت��ي يف املرتبة اخلام�سة من حيث 
عدد القرو�س ويف املرتبة االأولى من حيث قيمة القرو�س املعتمدة 
خ��ال العام. ت�س��در هذا القط��اع للم��رة االأولى جمي��ع القطاعات 
االأخ��رى من حيث قيمة القرو���س املعتمدة خال عام التقرير، مما 
يعك�س جناح توجه ال�سندوق نحو متويل م�ساريع امل�ساندة والدعم 
اللوج�ست��ي للقط��اع ال�سناع��ي، باالإ�ساف��ة اإلى متوي��ل م�رشوعني 
م��ن م�ساري��ع ال�سناع��ات التعديني��ة. قدم��ت قرو�س ه��ذا القطاع 
للم�ساهم��ة يف اإقام��ة ع���رشة م�ساري��ع �سناعي��ة جدي��دة وتو�سعة 

م�رشوع واحد قائم.

م��ن ب��ني القرو���س اجلدي��دة املعتم��دة له��ذا القط��اع خ��ال 
ع��ام التقري��ر قر�سان قيمتهم��ا االإجمالي��ة )1.379( مليون ريال 
للم�ساهم��ة يف متوي��ل م�رشوع��ني الإنتاج �سبائك ذه��ب غري منقاة 
مبنطقة مكة �ملكرمة �أحدهم��ا يف حمافظة �خلرمة و�الآخر مبنطقة 
�ل�ش��وق مبرك��ز ظلم مبحافظ��ة �لطائف، وقر�ص �آخ��ر قيمته حو�يل 
)366( ملي��ون ري��ال الإقام��ة م�سن��ع يف اجلبي��ل الإنت��اج �سبائ��ك 
ورقائق البويل �سيليكون. يف اإطار دعم ال�سندوق مل�ساريع اخلدمات 
امل�سان��دة واللوج�ستية للقطاع ال�سناعي، اعتم��د ال�سندوق خم�سة 
قرو���س يبلغ اإجمايل قيمتها )166( مليون ريال قدمت للم�ساهمة 
يف اإن�س��اء فندقني وجممعني �سكني��ني للعمالة يف املدن ال�سناعية 
يف الريا�س والدمام وم���رشوع للخدمات امل�ساندة، باالإ�سافة اإلى 
قر���س قيمت��ه حوايل )17( مليون ريال الإقام��ة م�سنع يف �سدو�س 

الإعادة تدوير النفايات الكهربائية واالإلكرتونية.
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ال�صكل رقم )9( القيمة الرتاكمية للقرو�ض ال�صناعية التي 
اعتمدها ال�صندوق لقطاع �صناعة مواد البناء االأخرى 

)مباليني الرياالت(



2627

القرو�ض املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ :

اعتم��د ال�سن��دوق خال ع��ام 1436/1435ه��� )22( قر�سًا 
بقيمة )2.071( مليون ريال مل�ساريع تقع يف منطقة مكة املكرمة، 
اأي ما ميثل 15% من عدد القرو�س وحوايل 35% من اإجمايل قيمة 
القرو���س التي اعتمدها ال�سندوق خال العام، وبذلك تاأتي منطقة 
مك��ة املكرم��ة يف املرتب��ة الثالث��ة م��ن حي��ث ع��دد القرو�س ويف 
املرتب��ة االأولى من حيث قيم��ة القرو�س الت��ي اعتمدها ال�سندوق 
خال ع��ام 1436/1435ه�.  وقد قدمت هذه القرو�س للم�ساهمة 
يف اإقام��ة )20( م�رشوع��ًا �سناعي��ًا جدي��داً وتو�سع��ة م�رشوع��ني 

�سناعيني قائمني.

المنطقة الشرقية : 
حجم القرو�ض الرتاكمية : 

بل��غ اإجمايل عدد القرو�س الرتاكمي��ة التي اعتمدها ال�سندوق 
مل�ساري��ع تقع يف املنطقة ال�رشقي��ة )1028( قر�سًا الإقامة )732( 
م�رشوع��ًا بقيم��ة )50.378( ملي��ون ري��ال، اأي ما ميث��ل 27% من 
اإجم��ايل ع��دد القرو���س و43% من اإجم��ايل قيمتها، وبذل��ك تاأتي 
املنطق��ة ال�رشقية يف املرتبة االأولى م��ن حيث قيمة القرو�س ويف 
املرتبة الثانية من حيث عدد القرو�س التي اعتمدها ال�سندوق منذ 
تاأ�سي�س��ه وحت��ى نهاية ع��ام 1436/1435ه�. تاأتي ه��ذه الن�سبة 
العالي��ة من قيمة القرو�س باملنطقة ال�رشقية من �سخامة متو�سط 
اال�ستثم��ار يف امل�ساريع التي تقام مبدين��ة اجلبيل ال�سناعية التي 

تتبع للمنطقة ال�رشقية.

القرو�ض املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ : 

اعتم��د ال�سن��دوق خال ع��ام 1436/1435ه��� )28( قر�سًا 
بقيم��ة )1.921( ملي��ون ريال مل�ساريع تق��ع يف املنطقة ال�رشقية، 
وه��ي بذلك تاأتي يف املرتبة الثانية من حيث عدد وقيمة القرو�س 
املعتم��دة بن�سب��ة 33% من قيم��ة القرو�س وح��وايل 19% من عدد 
القرو���س املعتم��دة خ��ال ع��ام التقري��ر. قدم��ت ه��ذه القرو���س 
للم�ساهمة يف اإقام��ة )19( م�رشوعًا �سناعيًا جديداً وتو�سعة ت�سعة 

م�ساريع �سناعية قائمة.

منطقة المدينة المنورة : 
حجم القرو�ض الرتاكمية : 

بل��غ اإجمايل عدد القرو�س الرتاكمي��ة التي اعتمدها ال�سندوق 
للم�ساهمة يف اإقامة )121( م�رشوعًا تقع يف منطقة املدينة املنورة 
حتى عام 1436/1435ه� )157( قر�سًا بقيمة )12.586( مليون 
ري��ال، اأي م��ا ميثل ح��وايل 4% من اإجم��ايل ع��دد القرو�س و%11 

م��ن اإجمايل قيم��ة القرو�س التي اعتمدها ال�سن��دوق، وبذلك تاأتي 
منطق��ة املدين��ة املنورة يف املرتب��ة الرابعة من حي��ث عدد وقيمة 
القرو���س الت��ي اعتمدها ال�سندوق منذ تاأ�سي�س��ه وحتى نهاية عام 
1436/1435ه���. تاأت��ي هذه الن�سب��ة العالية من قيم��ة القرو�س 
مبنطق��ة املدينة املنورة مقارنة بعددها من �سخامة متو�سط قيمة 
اال�ستثم��ار يف امل�ساري��ع التي تق��ام مبدينة ينب��ع ال�سناعية التي 

تتبع ملنطقة املدينة املنورة.

القرو�ض املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ : 

اعتم��د ال�سن��دوق خال ع��ام 1436/1435ه��� )13( قر�سًا 
مل�ساري��ع تقع يف منطق��ة املدينة املن��ورة قيمته��ا )392( مليون 
ري��ال، اأي م��ا ميث��ل ح��وايل 9% من ع��دد القرو���س و7% من قيمة 
القرو���س التي اعتمدها ال�سندوق خال الع��ام، بذلك تاأتي منطقة 
املدينة املنورة يف املرتبة الرابعة من حيث عدد القرو�س واملرتبة 
اخلام�سة من حيث قيمة القرو�س املعتمدة خال العام. قدمت هذه 
القرو���س الإقام��ة )13( م�رشوع��ًا �سناعيًا جدي��داً مبنطقة املدينة 

املنورة. 

منطقة جازان :
حجم القرو�ض الرتاكمية : 

بل��غ اإجمايل عدد القرو�س الرتاكمي��ة التي اعتمدها ال�سندوق 
للم�ساهم��ة يف اإقام��ة )27( م�رشوع��ًا �سناعي��ًا يف منطقة جازان 
)34( قر�س��ًا بقيمة )2.958( 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�سندوق، وبذل��ك تاأتي منطقة ج��ازان يف املرتبة 
اخلام�س��ة م��ن حيث قيم��ة القرو�س الت��ي اعتمده��ا ال�سندوق منذ 

تاأ�سي�سه وحتى نهاية عام 1436/1435ه�.

القرو�ض املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ : 

اعتم��د ال�سندوق خال ع��ام 1436/1435ه� خم�سة قرو�س 
تبل��غ قيمتها ح��وايل )121( ملي��ون ريال الإقامة خم�س��ة م�ساريع 
�سناعي��ة جدي��دة يف منطقة جازان، وبذلك تاأت��ي هذه املنطقة يف 
املرتب��ة اخلام�سة م��ن حيث ع��دد القرو�س ويف املرتب��ة ال�ساد�سة 
م��ن حيث قيم��ة القرو�س املعتم��دة خال عام التقري��ر بن�سبة %4 
تقريبًا م��ن عدد القرو�س و2% من قيم��ة القرو�س املعتمدة خال 
الع��ام. تعترب منطق��ة جازان من املناط��ق الواعدة الت��ي ا�ستفادت 
ب�س��ورة وا�سحة م��ن ال�سوابط اجلدي��دة لتفعيل قرار زي��ادة ن�سبة 
التمويل للمناطق واملدن االأقل منواً مبا ال يزيد على 75% من تكلفة 
امل���رشوع بداًل من 50%، وبف��رتة �سداد للقر���س ال تزيد على )20( 

�سنة بداًل من )15( �سنة. 

ثانيًا :  التوزيع الجغرافي للقروض :

با�شتعر��ص �لتوزيع �جلغر�يف لعدد وقيمة �لقرو�ص �الإجمالية 
املعتمدة ح�سب مناطق اململكة املختلفة يت�سح ما يلي : 

منطقة الرياض :

حجم القرو�ض الرتاكمية :

بل��غ اإجمايل عدد القرو�س الرتاكمي��ة التي اعتمدها ال�سندوق 
للم�ساهمة يف اإقامة م�ساريع �سناعية يف منطقة الريا�س )1375( 
قر�س��ًا لتموي��ل )972( م�رشوعًا �سناعي��ًا اأي ما ميثل حوايل %37 
م��ن اإجمايل ع��دد القرو�س الت��ي اعتمده��ا ال�سندوق من��ذ اإن�سائه 
حت��ى نهاي��ة العام امل��ايل 1436/1435ه�، وبذل��ك تاأتي منطقة 
الريا���س يف املرتبة االأولى من حيث ع��دد القرو�س املعتمدة غري 
اأنه��ا تاأتي يف املرتبة الثانية من حيث قيمة القرو�س املعتمدة، اإذ 
بلغ��ت قيمتها )22.953( مليون ريال اأي ما ميثل حوايل 19% من 

اإجمايل اعتمادات ال�سندوق.

القرو�ض املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ : 

اعتم��د ال�سن��دوق خال ع��ام 1436/1435ه��� )53( قر�سًا 
مل�ساريع تقع يف منطقة الريا�س اأي ما ميثل حوايل 37% من عدد 
القرو���س املعتمدة خ��ال العام، وقد قدمت ه��ذه القرو�س الإقامة 
)45( م�رشوع��ًا �سناعي��ًا جدي��داً وتو�سع��ة )8( م�ساري��ع �سناعي��ة 
قائم��ة. تاأت��ي منطق��ة الريا�س يف املرتب��ة االأولى م��ن حيث عدد 
القرو���س املعتم��دة ويف املرتب��ة الثالثة من حي��ث قيمة القرو�س 
�ملعتم��دة خالل عام �لتقري��ر، �إذ بلغت قيمتها )893( مليون ريال، 
اأي م��ا ميث��ل ح��وايل 15% م��ن اإجم��ايل قيم��ة قرو���س ال�سندوق 

املعتمدة خال عام 1436/1435ه�. 

منطقة مكة المكرمة : 

حجم القرو�ض الرتاكمية : 

بل��غ اإجمايل عدد القرو�س الرتاكمي��ة التي اعتمدها ال�سندوق 
للم�ساهم��ة يف اإقام��ة م�ساري��ع �سناعية يف منطقة مك��ة املكرمة 
)934( قر�س��ًا بقيم��ة اإجمالي��ة قدره��ا )21.863( ملي��ون ري��ال 
لتمويل )643( م�رشوعًا �سناعيًا، وبذلك تاأتي منطقة مكة املكرمة 
يف املرتب��ة الثالث��ة من حيث ع��دد وقيمة القرو���س التي اعتمدها 
ال�سن��دوق منذ اإن�سائه وحتى نهاية ع��ام 1436/1435ه� بن�سبة 

25% من اإجمايل عدد القرو�س و18% من اإجمايل قيمتها.

منطقة القصيم :
حجم القرو�ض الرتاكمية : 

بل��غ اإجمايل عدد القرو�س الرتاكمي��ة التي اعتمدها ال�سندوق 
للم�ساهم��ة يف اإقام��ة م�ساري��ع �سناعية يف منطق��ة الق�سيم )80( 
قر�س��ًا بقيمة اإجمالية قدره��ا )1.517( مليون ريال وذلك لتمويل 
)69( م�رشوع��ًا �سناعي��ًا، وبذلك تاأتي منطق��ة الق�سيم يف املرتبة 
اخلام�س��ة من حي��ث عدد القرو�س ويف املرتب��ة ال�ساد�سة من حيث 
قيم��ة القرو�س التي اعتمدها ال�سن��دوق منذ تاأ�سي�سه وحتى نهاية 
ع��ام 1436/1435ه� بن�سبة 2% من اإجم��ايل عدد القرو�س و%1 

من اإجمايل قيمتها.

القرو�ض املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ : 

اعتم��د ال�سن��دوق خال ع��ام 1436/1435ه��� �ستة قرو�س 
قيمتها )54( مليون ريال الإقامة �ستة م�ساريع �سناعية جديدة يف 
منطق��ة الق�سيم، وهي بذلك تاأت��ي يف املرتبة اخلام�سة م�سرتك من 
حي��ث عدد القرو�س ويف املرتب��ة ال�سابعة من حيث قيمة القرو�س 
املعتم��دة خ��ال عام التقري��ر بن�سبة 4% من حيث الع��دد و1% من 

حيث القيمة.

مناطق المملكة األخرى :
حجم القرو�ض الرتاكمية : 

بل��غ اإجمايل عدد القرو�س الرتاكمي��ة التي اعتمدها ال�سندوق 
للم�ساهم��ة يف اإقام��ة )153( م�رشوع��ًا تق��ع يف مناط��ق اململك��ة 
االأخ��رى حتى نهاية عام 1436/1435ه��� )161( قر�سًا قيمتها 
)5.732( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميثل ح��وايل 4% و5% من اإجمايل 
ع��دد وقيمة القرو�س الت��ي اعتمدها ال�سندوق من��ذ اإن�سائه وحتى 

نهاية عام التقرير.

القرو�ض املعتمدة خالل عام 1436/1435هـ : 

اعتم��د ال�سن��دوق خال ع��ام 1436/1435ه��� )18( قر�سًا 
قيمته��ا )440( ملي��ون ري��ال للم�ساهمة يف اإقام��ة )17( م�رشوعًا 
�سناعي��ًا جدي��داً وتو�سع��ة م���رشوع �سناع��ي واحد، وتت��وزع هذه 
امل�ساري��ع اجلديدة بواقع اأربعة م�ساريع يف جنران وثاثة م�ساريع 
يف كل م��ن ع�شري وحائل و�حلدود �ل�شمالية وم�روعني يف �جلوف 
وم�رشوع واح��د يف كل من تبوك والباحة، ومتثل هذه القرو�س ما 
ن�سبت��ه ح��وايل 12% من حيث ع��دد القرو�س و7% م��ن حيث قيمة 
القرو���س الت��ي اعتمدها ال�سندوق خال ع��ام التقرير. ومما يجدر 
ذك��ره اأن جميع مناط��ق اململكة االإدارية ق��د ا�ستفادت من قرو�س 

ال�سندوق لهذا العام.
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ثالثًا :  تمويل المشاريع المختلطة :

داأب ال�سن��دوق من��ذ اإن�سائ��ه عل��ى ت�سجي��ع قي��ام امل�ساري��ع 
ال�سناعية املختلطة، وخا�سة مع ال�رشكات العاملية العريقة وذلك 
الإميان��ه العمي��ق ب��اأن عنا�رش جن��اح ه��ذه امل�ساري��ع متوفرة يف 
اململك��ة. ونظراً لقناعة ال�سندوق ب��اأن اال�ستثمار االأجنبي املبا�رش 
�آلي��ة فّعالة ال�شتقطاب ونق��ل �لتقنية �حلديثة للمملكة وخلق فر�ص 
عم��ل جدي��دة للمواطن��ني ال�سعوديني باالإ�ساف��ة اإلى ال��دور املهم 
الذي يقوم به يف فت��ح االأ�سواق اخلارجية للمنتجات الوطنية، فاإن 
�ل�شندوق ال ي�شرتط وج��ود �ركاء �شعوديني يف هذه �مل�شاريع بل 
يقوم اأي�سًا بتمويل امل�ساريع التي ميلكها اأجانب بالكامل ويتعامل 
معها بنف�س االأ�س�س التي يتعامل بها مع امل�ساريع التي ميتلكها اأو 

ي�ساهم فيها م�ستثمرون �سعوديون. 

بلغ عدد امل�ساريع املختلط��ة التي اعتمد ال�سندوق متويلها منذ 
اإن�سائ��ه وحتى نهاية العام املايل 1436/1435ه� )688( م�رشوعًا 
اأي ما ميثل 26% من �إجمايل عدد �مل�شاريع �ملعتمدة، كما بلغت قيمة 
القرو���س املعتمدة لهذه امل�ساريع املختلطة )44.148( مليون ريال 
اأي م��ا ميثل 37% من اإجمايل قيمة قرو�س ال�سندوق، متثل م�ساهمة 

ال�رشيك االأجنبي يف هذه امل�ساريع 34% من راأ�س مالها. 

مم��ا يجدر ذك��ره اأن )123( م�رشوعًا من ه��ذه امل�ساريع تبلغ 
قيم��ة القرو���س املعتم��دة له��ا )11.633( مليون ري��ال اأ�سبحت 

مملوك��ة بالكام��ل للم�ستثمري��ن ال�سعودي��ني بعد �رشائه��م ح�س�س 
ال�رشكاء االأجان��ب فيها وذلك بعد اأن حققت هذه امل�ساريع النجاح 

املن�سود وقامت بت�سديد ما عليها من قرو�س.

ياأت��ي قط��اع ال�سناع��ات الكيميائي��ة يف مقدم��ة القطاع��ات 
ال�سناعية من حيث قيمة القرو�س املعتمدة منذ تاأ�سي�س ال�سندوق 
وحت��ى نهاي��ة الع��ام امل��ايل 1436/1435ه��� وذل��ك ل�سخام��ة 
�ال�شتثم��ار يف م�شاريع ه��ذ� �لقطاع، �إذ بلغ��ت ح�شته منها حو�يل 
53%، يلي��ه قطاع �ل�شناعات �لهند�شية �لذي بلغت ح�شته 31% ثم 

قطاع ال�سناعات اال�ستهاكية بح�سة %6.

بالن�سب��ة لع��ام التقري��ر 1436/1435ه���، اعتم��د ال�سندوق 
)13( قر�سًا الإقامة )12( م�روعًا �شناعيًا خمتلطًا جديد�ً وتو�شعة 
م���روع �شناع��ي و�حد خمتل��ط قائم. بلغ��ت قيمة ه��ذه �لقرو�ص 
)986( ملي��ون ري��ال، اأي م��ا ميث��ل ح��وايل 16% م��ن اعتم��ادات 
ال�سن��دوق خ��ال الع��ام. توزع��ت قرو���س امل�ساري��ع املختلط��ة 
اجلدي��دة بواقع �ستة قرو�س لقط��اع ال�سناع��ات الهند�سية وثاثة 
قرو���س لقطاع ال�سناعات الكيميائية وقر�سني لقطاع ال�سناعات 

اال�ستهاكية وقر�س واحد لقطاع ال�سناعات االأخرى.

وف��رت امل�ساري��ع املختلط��ة املعتمدة خ��ال الع��ام فر�س عمل 
جديدة ال�ستيعاب )1927( موظفًا وعامًا اأي ما ميثل حوايل 20% من 
اإجم��ايل فر�س العمل التي توفره��ا امل�ساريع التي اأقر�سها ال�سندوق 

خال عام 1436/1435ه� والتي تبلغ )9805( فر�سة عمل.

برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة :

و��ش��ل برنامج كفالة متوي��ل �ملن�شاآت �ل�شغ��رية و�ملتو�شطة 
دوره �ملتمي��ز يف دعم �ملن�شاآت �ل�شغ��رية و�ملتو�شطة يف �ململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة، وذلك اإميانًا منه بال��دور الرئي�سي الذى يلعبه 
الربنام��ج يف خدمة وتنمية املجتمع، وتو�سيع قاعدة امل�ستفيدين، 
واإيج��اد فر�س عمل جديدة ت�ساهم يف تقلي��ل معدالت البطالة يف 

اململكة.

�سه��د العام امل��ايل 1436/1435ه���، )2014م( اأداًء متميزاً 
لربنام��ج كفالة متوي��ل �ملن�شاآت �ل�شغ��رية و�ملتو�شطة، �إذ �عتمدت 
اإدارة الربنام��ج ع��دد )3612( كفال��ة مقاب��ل )2515( كفال��ة مت 
�عتماده��ا خ��الل �لعام �ل�شاب��ق، مبعدل منو بلغ��ت ن�شبته )%44( ، 
ا�ستف��ادت منها )1497( من�شاأة �شغرية ومتو�شطة مقابل )1173( 
من�ش��اأة خالل �لع��ام �ل�شابق بزيادة بلغت ن�شبته��ا )28%(، وبقيمة 
�إجمالي��ة للكفاالت بلغ��ت )1.688( مليون ري��ال مقابل )1.286( 
ملي��ون ريال خالل �لعام �ل�شابق بزي��ادة بلغت ن�شبتها )31%(، يف 
ح��ني بلغت قيمة �لتمويل �ملقدم من �لبنوك �مل�شاركة يف �لربنامج 
)3.462( ملي��ون ري��ال مقابل )2.348( ملي��ون ريال خال العام 

�ل�شابق بزيادة بلغت ن�شبتها )%47(. 

ت�س��در قطاع الت�سيي��د والبناء )املق��اوالت( جمموع الكفاالت 
الت��ي اعتمدها الربنامج خال العام املايل 1436/1435ه� بعدد 
)2185( كفال��ة، بقيم��ة اإجمالي��ة للكفاالت قدره��ا )931( مليون 
ري��ال، بن�سب��ة )60%( م��ن اإجم��ايل ع��دد الكف��االت، و)55%( م��ن 
قيمتها، يلي��ه يف االأهمية قطاع التجارة بعدد )501( كفالة بقيمة 
)214( ملي��ون ري��ال ، بن�سب��ة )14%( م��ن اإجمايل ع��دد الكفاالت، 
و)13%( م��ن قيمته��ا، ث��م القط��اع ال�سناع��ي بع��دد )332( كفالة 
بقيمة )219( مليون ريال، بن�سبة )9%( من اإجمايل عدد الكفاالت، 
و)13%( من قيمتها، ثم قطاع خدمات املال واالأعمال بعدد )308( 
كفال��ة، بقيم��ة )147( مليون ري��ال، بن�سبة )9%( م��ن اإجمايل عدد 
الكف��االت، و)9%( من قيمتها، اأما باقي الكف��االت وعددها )286( 
كفال��ة والت��ي متثل )8%( م��ن اإجمايل عدد الكف��االت، و)10%( من 
قيمته��ا، فقد وزعت ب��ني القطاعات املختلفة : خدم��ات اجتماعية 
النق��ل   ،)95( والرتفي��ه  ال�سياح��ة   ،)100( و�سخ�سي��ة  وجماعي��ة 
والتخزين والتربي��د )69(، الزراعة وال�سيد وفروعها )9(، الكهرباء 

و�لغاز و�ملاء وفروعه )7( واملناجم والبرتول وفروعها )6(.

ف��ى اإطار حتقيق هدف التنمي��ة املتوازنة خا�سة يف املناطق 
الواع��دة، حر�س��ت اإدارة الربنام��ج عل��ى ا�ستفادة جمي��ع املناطق 

االإداري��ة باململك��ة. تاأتى منطق��ة الريا�س يف املرتب��ة االأولى من 
حيث عدد وقيمة الكفاالت التي اعتمدها الربنامج خال هذا العام 
بع��دد )1734( كفال��ة بقيم��ة )785( مليون ريال، تليه��ا املنطقة 
ال�رشقية بع��دد )769( كفالة بقيمة )384( مليون ريال، ثم منطقة 
مك��ة املكرمة يف املرتبة الثالثة بع��دد )576( كفالة بقيمة )257( 
ملي��ون ري��ال، ومنطق��ة الق�سيم يف املرتب��ة الرابعة بع��دد )106( 
كفال��ة بقيمة )58( ملي��ون ريال، ثم منطقتي ع�س��ري وجنران بعدد 
)97( كفال��ة ل��كل منهم��ا بقيم��ة )59( و)46( ملي��ون ري��ال عل��ى 
الت��وايل، وباقي املناط��ق االأخرى بع��دد )233( كفالة بقيمة )99( 
ملي��ون ري��ال، ومن املاح��ظ اأن اعتم��ادات هذا الع��ام غطت كافة 

مناطق اململكة االإدارية.

بالن�سبة جلهات التمويل املتعاونة مع الربنامج، ت�سدر البنك 
االأهلي التجاري كافة البن��وك وامل�سارف التجارية املتعاونة مع 
الربنامج من حيث عدد الكفاالت التي اعتمدها الربنامج خال هذا 
الع��ام بعدد )1840( كفالة، بلغت قيمتها �الإجمالية )638( مليون 
ري��ال بن�سب��ة )51%( من اإجمايل عدد الكف��االت املعتمدة و )%38( 
م��ن قيمته��ا، ياأتي يف املرتب��ة الثانية بنك الريا���س بعدد )500( 
كفال��ة بقيمة )346( ملي��ون ريال بن�سبة )14%( م��ن اإجمايل عدد 
الكف��االت و)20%( م��ن قيمته��ا، ثم م�رشف الراجح��ي يف املرتبة 
الثالثة بعدد )389( كفالة بقيمة )198( مليون ريال بن�سبة )%11( 
من اإجمايل عدد الكفاالت، و)12%( من قيمتها. وباقي البنوك بعدد 
)883( كفالة بقيمة )506( مليون ريال بن�سبة )24%( من اإجمايل 

عدد الكفاالت و)30%( من قيمتها.
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جهة التمويل
تراكمية منذ بداية الربنامجاملعتمدة خالل عام 2014م

عدد 
الكفاالت

قيمة  
الكفاالت

قيمة
التمويل

عدد 
املن�صاآت

عدد 
الكفاالت

قيمة 
الكفاالت

قيمة
التمويل

عدد 
املن�صاآت

1840638.2091.533.70955242691.510.6813.047.2911646البنك االأهلي التجاري

500345.597682.59132422881.332.9052.766.7511550بنك الريا�س

389197.894339.4641741247680.7451.207.061742م�رشف الراجحي

256110.511260.7621041245544.5461.534.677482البنك العربي الوطني

16053.49489.26343428201.702379.455221جمموعة �سامبا املالية

156151.801222.542125400390.753576.465331البنك ال�سعودي الهولندي

12883.020110.64168375203.398285.969165بنك اجلزيرة

7647.76999.91452228151.575309.817157بنك الباد

4625.86152.9042112077.561149.74064البنك ال�سعودي لا�ستثمار

4016.11324.88118170101.037194.405135البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(

2117.63144.9521612282.818196.18186البنك ال�سعودي الفرن�سي

36121.687.9003.461.6231497108925.277.72110.647.8125579االإجمايل

متكن��ت اإدارة ال�سن��دوق م��ن خ��ال براجمه��ا املدرو�سة م��ن ا�ستقط��اب و ت�ظيف الكف��اءات ال�سع�دي��ة امل�ؤهل��ة يف خمتلف املهن 
والتخ�س�س��ات بربام��ج تط�ير الكف��اءات والتدرج ال�ظيف��ي التي تغطي جم��االت التحليل امل��ايل، مراجعة احل�سابات، تقني��ة املعل�مات، 
الدرا�س��ات االقت�سادي��ة واالإح�سائي��ة، الت�س�ي��ق، املحا�سبة امل�ستندي��ة والعل�م املالي��ة، االإدارة، الدرا�س��ات واال�ست�س��ارات الفنية، حتليل 

املعل�مات، الدرا�سات القان�نية وغريها.

بل��غ ع��دد الربامج التدريبية الت��ي مت تنفيذها للم�ظفن ال�سع�دي��ن يف الداخل واخلارج خال العام امل��ايل 1436/1435ه� )887( 
برناجم��ًا تدريبيًا مبا يف ذل��ك الدورات االأ�سا�سية املتخ�س�سة واملاج�ستري والدورات الق�سرية وحلقات النقا�ش وامل�ؤمترات املهنية والدورات 
التدريبية الداخلية بال�سندوق والتدريب العملي، اإذ مت تدريب )243( م�ظفًا �سع�ديًا مبا يتم�سى مع متطلبات حاجة العمل وم�اقيت الدورات 
التدريبي��ة بالداخ��ل واخلارج، وح�سل )165( م�ظفًا على دورات اأ�سا�سية تخ�س�سية مب��ا يف ذلك �سهادة املاج�ستري ودورات اللغة االإجنليزية 
املكثفة يف اخلارج، بينما ح�سل )415( م�ظفًا �سع�ديًا على دورات ق�سرية خارج اململكة و)156( م�ظفًا ح�سل�ا على دورات ق�سرية داخل 
اململك��ة يف ال�ق��ت ال��ذي ح�سل فيه )300( م�ظف��ًا �سع�ديًا عل��ى دورات ق�سرية داخل ال�سن��دوق اإ�سافة اإلى ح�س���ل )24( م�ظفًا �سع�ديًا 

جامعيًا على التدريب العملي املهني على راأ�ش العمل مبختلف اإدارات ال�سندوق.

داأب ال�سندوق على ت�ظيف عاقاته الطيبة مع العديد من امل�ؤ�س�سات املالية امل�سابهة والفعاليات املهنية داخل وخارج اململكة ل�سقل 
قدرات م�ظفيه املهنين ال�سع�دين من خال امل�ساركة الفاعلة يف امل�ؤمترات التخ�س�سية املهنية والندوات وحلقات النقا�ش العملية وور�ش 
العم��ل الت��ي ت�سارك فيها وتعدها تلك اجلهات مبايكفل تبادل املع��ارف  املهنية واخلربات العملية املتخ�س�سة مما كان لها اأثرها الفعال يف 

االرتقاء بقدرات الك�ادر ال�سع�دية الذي انعك�ش اإيجابًا على اأداء ال�سندوق العام.

ونظراً ملا يتمتع به ال�سندوق من اأنظمة اإدارية ومالية متط�رة فقد متكن من تنفيذ خططه املقررة لت�ظيف ال�سع�دين خال العام املايل 
1436/1435ه� حيث مت ت�ظيف )148( م�ظفًا �سع�ديًا يف اإطار امليزانية املعتمدة تلبية ملتطلبات حاجة العمل مبختلف اإدارات ال�سندوق.

                املدير العام

علي بن عبداهلل العايد          

القوى البشرية والتدريب  منذ انطاقة الربنامج ع��ام 1427/1426ه� )2006م( حتى 
نهاية عام 1436/1435ه� اعتمدت اإدارة الربنامج عدد )10892( 
كفالة ا�ستف��ادت منها )5579( من�شاأة �شغ��رية ومتو�شطة، وبقيمة 
�إجمالي��ة للكف��االت بلغ��ت )5.278( ملي��ون ري��ال مقاب��ل اعتماد 

للتمويل بلغت قيمته �الإجمالية )10.648( مليون ريال.

�سه��د الع��ام 1436/1435ه� ت�سييل ع��دد )37( كفالة بقيمة 
)23.6( ملي��ون ري��ال ل�سال��ح البن��وك املتعاون��ة م��ع الربنامج، 
بذل��ك ارتف��ع عدد الكف��االت امل�سيلة من��ذ انطاق��ة الربنامج حتى 
نهاي��ة العام 1436/1435ه��� اإلى )100( كفال��ة بقيمة اإجمالية 
قدره��ا )50.3( ملي��ون ري��ال، منه��ا )42( كفال��ة للبن��ك االأهل��ي 
التج��اري، و )20( كفال��ة مل���رشف الراجح��ي، )18( كفال��ة للبنك 
ال�سع��ودي الربيط��اين، و)11( كفال��ة لبنك الريا���س، و)3( كفاالت 
لبن��ك اجلزيرة وكفالتان لكل من بنك الباد والبنك العربي الوطني 
والبن��ك ال�سعودي الهولن��دي. متثل الكفاالت املن�رشف��ة منذ بداية 
الربنام��ج وحتى نهاية الع��ام املايل 1436/1435ه��� ما ن�سبته 
)0.94%( م��ن اإجم��ايل عدد الكفاالت املعتم��دة و)2%( من اإجمايل 

عدد الكفاالت ال�سارية.

�نطالق��ًا من م�شئولية برنامج كفالة متويل �ملن�شاآت �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة جتاه دعم وتنمية قطاع �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة، 
ورغبت��ه يف تو�سي��ع دائ��رة امل�ستفيدي��ن و تقدمي اأف�س��ل اخلدمات، 
اأع��دت اإدارة الربنام��ج وبالتع��اون مع اإح��دى ال���رشكات العاملية 
املتخ�س�سة يف جمال اال�ست�سارات اال�سرتاتيجية خطة ا�سرتاتيجية 
خم�سي��ة للربنام��ج، تواك��ب حالة النم��و االقت�سادي ال��ذي ت�سهده 
�ململك��ة عمومًا وقطاع �ملن�ش��اآت �ل�شغ��رية و�ملتو�شطة على وجه 
التحدي��د، تهدف اإل��ى تلبية متطلبات القط��اع بال�سكل الذي يتاءم 
م��ع احتياجات��ه، و تت�سمن اال�سرتاتيجية جمموع��ة من املبادرات 
�أبرزه��ا در��ش��ة رف��ع �حلد �الأعل��ى للتموي��ل وكذلك قي��م �لكفاالت 
الت��ي ميك��ن اأن ي�سدره��ا الربنام��ج اإ�ساف��ة اإل��ى زي��ادة م�س��ادر 
متوي��ل الربنام��ج واإ�سافة عدة منتجات جديدة م��ن �ساأنها حتقيق 
مع��دالت اأعل��ى من النمو والو�س��ول بالربنامج اإل��ى نقطة التعادل 
م��ع املحافظة يف نف�س الوقت على م�ست��وى مقبول من املخاطرة، 
مبا يت��اءم مع متطلبات اخلط��ة االإمنائية للدول��ة وطبيعة ال�سوق 

واحتياجات القطاع االقت�سادي.

جدول يو�صح عدد وقيمة الكفاالت املعتمدة وقيمة التمويل وعدد املن�صاآت امل�صتفيدة ح�صب جهات التمويل
)�لقيمة باآالف �لرياالت(
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ملتقى التنمية الصناعية في 
المناطق الواعدة

مقدمة :
تويل حكومة خادم �حلرمني �ل�ريفني - حفظه �هلل - �هتمامًا 
كب��رياً بتعزيز كل ما من �س��اأنه توفري االزده��ار والتنمية املتوازنة 
ب��ني مناطق ومدن  اململكة. ترجمة له��ذا االهتمام ويف اإطار خطط 
اململكة لتنويع م�سادر الدخل وتعزيز االقت�ساد الوطني عب�ر ترقية 
القطاع ال�س��ناعي اإلى امل�س��تويات التي توؤه��ل اململكة للدخول يف 
م�س��اف الدول املتقدمة �س��ناعيًا، بادر ال�س��ندوق بتنظيم امللتقى 
االأول »ملتق��ى التنمية ال�س��ناعية يف املناطق الواع��دة«، الذي عقد 
يف مدين��ة الريا���س  يومي 22-23 ربي��ع االأول 1436ه� املوافق 
13-14 يناي��ر 2015م حتت رعاي��ة معايل وزير املالية الدكتور/ 
اإبراهي��م بن عبدالعزي��ز الع�ساف، ومعايل وزي��ر التجارة وال�سناعة 

الدكتور/ توفيق الربيعة. 

تاأتي مبادرة ال�سندوق يف تنظيم امللتقى ان�سجامًا مع اأهداف 
القي��ادة الر�سيدة التي اأولت التنمي��ة ال�سناعية يف املناطق الواعدة 
اهتمام��ًا خا�سًا، فه��ذه الفعالية �سمن �سل�سلة م��ن املبادرات الت�ي 
ينفذه��ا ال�سن��دوق للم�ساهم��ة بالنهو���س بالقط��اع ال�سناعي يف 
خمتلف مناطق �ململكة، و�لتي كان �آخرها �حلو�فز �ملتمثلة يف رفع 
ن�س��ب متويل امل�ساريع الواقع��ة يف املناطق وامل��دن الواعدة مبا ال 
يزيد عن 75% من تكلفة امل�رشوع بداًل من 50%، ومتديد فت�رة �سداد 
قرو���س امل�ساري��ع املقامة هناك مبا ال يزيد ع��ن 20 �سنة بداًل من 
15 �شن��ة ، �إ�شافة �إلى �عتماد �ل�شن��دوق رفع �حلد �الأق�شى للقر�ص 
الواحد مل�ساريع ال�سناعات املقامة يف تلك املناطق اإلى 1.2 مليار 
ري��ال مقاب��ل 900 مليون ري��ال مل�ساريع ال�سناع��ات املقامة يف 
�مل��دن �لرئي�شي��ة. و�أثمرت ه��ذه �حلو�فز عن زي��ادة ن�شيب �ملناطق 
الواع��دة م��ن قرو�س ال�سن��دوق لي�سل اإل��ى  48 يف املئة من حيث 
عدد القرو�س ونح��و 40 يف املئة من حيث قيمة قرو�س ال�سندوق 
املعتم��دة، وذلك منذ تطبيق القرار عام 2011م وحت�ى نهاية العام 
املايل 2014م، علمًا باأن هذه الن�سبة كانت ال تتجاوز 14 يف املئة 

من اإجمايل عدد قرو�س ال�سندوق و15 يف املئة من قيمتها.

أهداف الملتقى :
ت�سجي��ع اال�ستثم��ار ال�سناع��ي يف املناطق الواع��دة ملا لذلك   •
م��ن دور يف توفري فر�س العم��ل للمواطنني يف هذه املناطق، 
و�مل�شاهم��ة يف حتقيق �لتنمي��ة �ملتو�زنة و��شتغ��الل �ملو�رد 

والفر�س املتاحة فيها.

و�سع اإطار ع��ام ال�سرتاتيجية وطنية حتدد االأهداف املطلوبة   •
وت�س��ع ال�سيا�س��ات لتحقي��ق ه��ذه االأه��داف وتب��ني الفر���س 

املتاحة للتنمية ال�سناعية يف املناطق الواعدة.

عر���ص �حلو�فز و�لت�شهيالت �ملتاح��ة للم�شتثمرين و�شبل ربط   •
�لن�شاط �ل�شناعي يف �ملناطق �لو�عدة بالن�شاطات �ل�شناعية 

االأ�سا�سية.

اال�ستف��ادة من التجارب العاملية يف جمال التنمية ال�سناعية   •
يف املناطق الواعدة.

رك��زت جل�سات امللتقى على عدد من املوا�سيع املتعلقة ب�سبل 
تطوي��ر التنمية ال�سناعية يف تلك املناط��ق وهي �سيا�سات واأهداف 
التنمية ال�سناعية باملناطق الواعدة، ومتطلبات التنمية ال�سناعية 
فيه��ا، ودور القطاع اخلا�س يف التنمية املناطقية. كما مت التعريف 
بالفر�س اال�ستثماري��ة ال�سناعية يف عدد من املناطق الواعدة، مع 
ا�ستعرا���س بع���س ق�س�س النج��اح مل�ساريع �سناعي��ة يف عدد من 
املناط��ق الواع��دة، باالإ�سافة اإل��ى مناق�سة التحدي��ات التي تواجه 
امل�ستثمري��ن يف بع�س ه��ذه املناطق. كما كان��ت التجارب الدولية 
يف التنمية املناطقية واحدة من اأبرز املحاور التي متت مناق�ستها. 

�س��ارك يف فعالي��ات امللتق��ى ع��دد كب��ري م��ن امل�سئول��ني يف 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا���ص من د�خل �ململكة وخارجها. وحظي 
�مللتق��ى باهتم��ام و��ش��ع  حيث فاق ع��دد �حل�ش��ور 700 فرد، من 
�سمنهم م�سوؤولون  حكوميون ورجال اأعمال من اململكة وخارجها. 
كم��ا ا�ست�س��اف امللتق��ى، فخامة الرئي���س ال�سابع ع���رش جلمهورية 
كوري��ا اجلنوبي��ة ميون��غ باك يل، ك�سي��ف �رشف، حي��ث األقى كلمة 
رئي�شية يف �ليوم �الأول و�أجرى حو�ر�ً مع �حل�شور يف �ليوم �لثاين.

من خال اأوراق العمل التي ا�ستعر�سها املتحدثون، والنقا�سات 
الت��ي دارت خ��ال امللتق��ى، اتف��ق امل�سارك��ون عل��ى اأن التنمي��ة 
ال�سناعي��ة يف املناطق الواعدة هي جزء م��ن التنمية ال�ساملة لهذه 
املناط��ق، وخ��رج امل�سارك��ون مبجموعة م��ن التو�سي��ات التي من 
�ساأنه��ا تعزيز التنمي��ة ال�ساملة يف املناطق الواع��دة وتهيئة البيئة 

املنا�سبة فيها لقيام اال�ستثمارات ال�سناعية، على النحو التايل: 

التوصيات :
ر�س��م خط��ة تنموية حم��ددة املعامل ل��كل منطقة م��ن املناطق   -1
الواع��دة، �سمن االإط��ار العام خلطة التنمي��ة يف الدولة، يو�سح 
فيها االأهداف وامل�ساريع واجلهات املكلفة بتنفيذها. واأن ت�سند 

مهمة متابعة تنفيذ هذه اخلطة لاإدارات املحلية يف املناطق.

حتديد جتمعات اقت�سادية )�سناعية، زراعية، خدمية ( يف كل   -2
منطق��ة ترتكز على امليزة الن�سبية االأك��رب يف كل منها، والتي 
حتق��ق اأعلى قيم��ة م�سافة ممكنة وتخلق اأك��رب قدر من فر�س 
العم��ل، وذلك بهدف تركيز اجلهود واإعطاء دفعة قوية للتنمية 

يف كل منطقة وفقًا ملزاياها الن�سبية. 

و�س��ع برام��ج لتطوي��ر الكف��اءات الوطني��ة يف كل منطقة من   -3
املناط��ق الواع��دة تت��اءم م��ع ن��وع التجم��ع االقت�س��ادي، 
باالإ�شاف��ة �إل��ى تعزي��ز �آلي��ات متوي��ل �لتدري��ب �ملتخ�ش���ص 

للكفاءات الوطنية يف املناطق الواعدة.  

توف��ري مقوم��ات التنمي��ة امل�ستدام��ة يف املناط��ق الواع��دة،   -4
واملتمثل��ة ببنية حتتي��ة متطورة، قطاع �سح��ي جيد، وقطاع 
تعليم متطور وع�رشي.اأما فيم��ا يتعلق بالبنية التحتية يجب 

التاأكيد على ما يلي:

االإ�رشاع يف ا�ستكمال البنى التحتية للمدن ال�سناعية يف   •
املناطق الواعدة وتذليل العقبات اأمام تهيئتها وتزويدها 

باخلدمات الازمة.

رب��ط املدن ال�سناعي��ة ب�سبكات املوا�س��ات مع الرتكيز   •
على �ل�شكك �حلديدية، لتقليل تكلفة �لنقل، و�ال�شتمر�ر يف 

حت�سني الطرق واملطارات. 

تهيئ��ة امل��دن ال�سناعي��ة واملراف��ق التابعة له��ا ب�سبكة   •
�ملعلوم��ات و�الت�ش��االت �حلديث��ة، وت�شجي��ع ��شتخ��د�م 

تقنيات �الت�شاالت �حلديثة يف �مل�شانع.

قي��ام �لغرف �لتجارية �ل�شناعية يف �ملناطق �لو�عدة بدر��شة   -5
الفر���س اال�ستثماري��ة املتاح��ة يف مناطقه��ا درا�س��ة وافية، 
والت�سويق له��ا ب�سكل احرتايف وممنهج، حملي��ًا ودوليًا، وذلك 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

تعزيز دور �ملب��ادر�ت �لفردية ودعم قطاع �ملن�شاآت �ل�شغرية   -6
واملتو�سطة لت�سارك يف قيادة التنمية يف املناطق الواعدة.

و�ش��ع �آليات متويل جدي��دة تخت�ص بت�شجيع قي��ام �مل�شاريع   -7
اخلدمية يف املناطق الواعدة.

حتدي��د �ل���ركات �لك��ربى وموؤ�ش�ش��ات �لدول��ة حلاجاتها من   -8
�ملدخ��الت وقطع �لغيار وحتديثها ب�شكل م�شتمر، وذلك بهدف 

درا�سة جدوى ت�سنيعها حمليًا.

9-  �إيج��اد �آلي��ات تعن��ى مبنح �مل�شاري��ع و�مل�شان��ع �لعاملة يف 
�ملناط��ق �لو�ع��دة �أف�شلية يف �لعقود �حلكومي��ة �لتي تنفذ يف 

املناطق الواعدة.

10- �إيج��اد �آلي��ة مرن��ة لتطبي��ق ن�ش��ب �ل�شع��ودة يف �مل�شاري��ع 
املناط��ق  يف  املقام��ة  وغريه��ا(  )ال�سناعي��ة  اال�ستثماري��ة 
الواع��دة، وذلك بناًء على الكثافة ال�سكانية ون�سب البطالة لكل 

منطقة. 
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توفي�ر وتقديم المتطلبات األولية التالية:

١. نموذج طلب الحصول على قرض

٢. نموذج الممتلكات الشخصية

٣. الترخيص الصناعي

٤. دراسة الجدوى اإلقتصادية

إدارة االئتمان (قسم خدمات العمالء)

تسجيل الطلب للدراسة األولية       
والتقي�يم المبدئي

قسم استشارات التسويق

إعداد التقري�ر التسويقي

إدارة االئتمان

١. تسجيل الطلب رسمياً
٢. الدراسة التفصيلية وإعداد تقري�ر 

التقي�يم النهائي

قسم االستشارات الفنية

إعداد التقري�ر الفني

قسم أبحاث التسويق

تنفيذ البحث الميداني

قرار مجلس اإلدارة/ اللجنة اإلداريةالملفات
معتمد

إدارة االئتمان

إصدار خطاب اإللتزام

اإلدارة القانونية

١.توقيع اتفاقية القرض
٢. توثيق الضمانات والرهون

قسم التدقيق والتحليل المالي

مراجعة وتدقيق مسوغات الصرف

١.مراقبة تنفيذ المشروع
٢. صرف القرض

٣.مراقبة األداء أثناء التشغيل
٤.متابعة التسديد

غي�ر معتمد

قسم تحليل البيانات لجنة القروض
والمساعدة الفنية

إعداد تقري�ر السالمة البيئية

قسم اإلنشاءات
الصناعية

إعداد تقري�ر المباني واألعمال 
المدنية

الملفات لم تستكمل المعلومات 

قسم االستشارات الفنيةاستكملت المعلوماتقسم استشارات التسويق

دورة تقييم المشاريع الصناعية

مخطط توضيحي لعملية دراسة وتقييم ومتابعة المشاريع دورة تقييم المشاريع الصناعية 
حتر���ص اإدارة ال�ضن��دوق عل��ى توف��ر خدماته��ا الإقرا�ضي��ة 
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 الإج��راءات 
والأنظم��ة واللوائح اخلا�سة بالن�س��اط الإقرا�سي لل�سندوق لي�ستمر 

يف متيزه 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 م��ن حني لآخ��ر لتعدي��ات متليه��ا 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 
به��ا حاليًا لدى ال�سن��دوق لعمليات درا�سة وتقيي��م ومتابعة تنفيذ 
م�ساري��ع الإقرا�ض، وعمليات �رشف اللتزام��ات املالية للم�ساريع 

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

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

تخ�سع م�ساريع التو�سعة لنف�س املراحل ال�سابقة مع اخت�سار بع�سها.  -2
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رئيس برنامج كفالة تمويل 
المنشآت الصغي�رة والمتوسطة

مدي�ر إدارة دراسات 
واستشارات المشاريع

مدي�ر إدارةمدي�ر إدارة االئتمان
تقنية المعلومات

قسم تطوي�ر 
التطبيقات

قسم مساندة 
المستخدمين

قسم المساندة الفنية

قسم االستشارات 
واإلدارة النوعية

مدي�ر اإلدارة
القانونية

شعبة التدريب 
وتطوي�ر الكفاءات

شعبة شؤون 
الموظفين

الشعبة اإلدارية

الخدمات 
االستشارية

المراجعة 
الداخلية

المراقبة 
المالية

   الدراسات 
القانونية والوثائق 

والتأمين
الشؤون القانونية

الشعبة المالية

مدي�ر إدارة القوى 
البشرية

مدي�ر اإلدارة 
والعمليات

مدي�ر إدارة المراقبة 
واالستشارات المالية

نائب مدي�ر اإلدارة نائب مدي�ر اإلدارة نائب مدي�ر اإلدارة

مساعد المدي�ر العام/ 
القوى البشرية

مساعد المدي�ر العام /
المشاريع

مساعد المدي�ر العام/ 
اإلدارة والعمليات

نائب مدي�ر اإلدارة

قسم االئتمان األول

قسم االئتمان الثاني

قسم االئتمان الخامس

نائب مدي�ر اإلدارة

قسم االستشارات 
الفنية األول

قسم االستشارات 
الفنية الثاني

قسم تحليل البيانات 
والمساعدة الفنية

قسم اإلنشاءات 
الصناعية

نائب مدي�ر اإلدارة

قسم االئتمان الثالث

قسم االئتمان الرابع

قسم االئتمان السادس

نائب مدي�ر اإلدارة

قسم التنسيق وتحليل 
معلومات االئتمان

قسم التدقيق 

والتحليل المالي األول

قسم التدقيق 

والتحليل المالي الثاني

قسم خدمات العمالء

فريق مراجعة
ومتابعة القروض

فريق إدارة المخاطر
نائب مدي�ر اإلدارة

قسم استشارات 
التسويق األول

قسم استشارات 
التسويق الثاني

قسم الدراسات 
اإلحصائية واالقتصادية 

والمعلومات

قسم أبحاث التسويق

 نائب مدي�ر اإلدارة

قسم االئتمان

قسم الشؤون القانونية

وحدة تقنية المعلومات

قسم الشؤون المالية 
واإلدارية

وحدة تطوي�ر األعمال 
والعالقات العامة

قسم البحوث وتحليل 
المعلومات

مجلس اإلدارة

المدي�ر العام

المستشار العام

نائب مدي�ر اإلدارة نائب مدي�ر اإلدارة

الهيكل 
التنظيمي 
للصندوق

قسم العقودقسم القضايا
قسم الرهون 
والضمانات
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إدارة تحت المجهر : 
برنامج كفالة تمويل
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-    برنامج كفالة تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة :

تاأ�ش���ص برنامج كفالة متوي��ل �ملن�شاآت �ل�شغ��رية و�ملتو�شطة 
وتاري��خ   )1166( رق��م  املالي��ة  وزي��ر  مع��ايل  ق��رار  مبوج��ب 
1425/05/04ه���، كمب��ادرة تنموية م�سرتكة ب��ني وزارة املالية 
و�لبن��وك �لتجاري��ة، وذلك بغر���ص تغطية ن�شبة م��ن �ملخاطر �لتي 
تتعر���ص له��ا �لبنوك يف حال��ة �إخف��اق �لن�شاط �ملكف��ول يف �شد�د 
�لتمويل �أو جزء منه ولت�شجيع �لبنوك على متويل �ملن�شاآت �ل�شغرية 
واملتو�سط��ة التي متتلك مقومات النجاح ولكنه��ا تفتقد ال�سمانات 
الازم��ة للح�س��ول على التموي��ل. اأ�سن��دت اإدارة الربنامج ل�سندوق 
التنمية ال�سناعية ال�سعودي نظراً ملا يتمتع به ال�سندوق من خربات 
طويل��ة وكف��اءات عالية يف جم��ال االئتمان واالأعم��ال امل�رشفية. 
يكف��ل الربنام��ج م��ا ن�سبته 80% م��ن قيم��ة التموي��ل املمنوح من 
البن��وك املتعاون��ة مع الربنامج وبحد اأق�سى ملي��ون و�ستمائة األف 
ري��ال للن�شاط �لو�حد، يف حني �أن �حل��د �الأق�شى ملجموع �لكفاالت 
الت��ي ي�سدرها الربنامج للموؤ�س�سة الفردية ي�سل اإلى خم�سة مايني 
ريال وبالن�سبة لل�رشكات ي�سل اإلى ع�رشة مايني ريال، دون التقيد 
بحد اأق�سى للتمويل املمنوح م��ن البنوك. وتتمثل االأهداف الرئي�سة 

للربنامج يف �الآتي :

يف  و�ملتو�شط��ة  �ل�شغ��رية  �ملن�ش��اآت  �أ�شح��اب  م�شاع��دة   -
�حل�ش��ول على �لتمويل �الإ�شالمي �ل��الزم، لتطوير وتو�شيع 

اأن�سطتها.

ت�شجيع �ملوؤ�ش�شات �ملالية على �لتعامل مع قطاع �ملن�شاآت   -
�ل�شغرية و�ملتو�شطة.

جذب �ريحة جديدة م��ن �أ�شحاب �ملن�شاآت و�لتي مل تعتد   -
التعامل مع جهات التمويل.

تنمي��ة وتطوي��ر قط��اع �ملن�ش��اآت �ل�شغ��رية و�ملتو�شط��ة   -
لتحقيق دورها الهام يف تنمية االقت�ساد الوطني.

امل�ساهمة يف توفري فر�س عمل  جديدة با�ستخدام اأقل قدر   -
من راأ�س املال.

تنمية املحافظات االأقل ن�ساطًا اقت�ساديًا.  -

حق��ق الربنامج خ��ال الت�سع �سن��وات منذ انطاقت��ه يف العام 
امل��ايل 1427/1426ه� جناحات جت��اوزت التوقعات التي ُحدِّدت 
ل��ه قبل التاأ�سي�س والت��ي توؤّكد على حجم اجله��ود املبذولة من قبل 
�سن��دوق التنمية ال�سناعية ال�سع��ودي - برنامج كفالة، ومب�ساركة 
�لبن��وك �ل�شعودية لدع��م وتطوير ه��ذ� �لقطاع. بلغت ن�شب��ة �لزيادة 

يف ع��دد الكفاالت امل�س��درة خال الفرتة املا�سي��ة )31%( مقارنة 
بالتوقع��ات يف ح��ني زادت قيمة الكف��االت وقيم��ة التمويل بن�سبة 
)110%( ون�سب��ة )218%( على �لتو�يل، فيم��ا بلغت ن�شبة �لتعرث يف 
امل�ساري��ع الت��ي كفلها الربنامج )1%( فقط يف ح��ني قدرت الدرا�سة 
مع��دل التعرث بح��وايل )18%(. ويعم��ل الربنامج حالي��ًا على تنفيذ 
م���رشوع اخلدم��ات االإلكرتونية الذي يت�سمن اإن�س��اء البنية التحتية  
 )Workflow( ملرك��ز البيان��ات واأمتتة اأعم��ال برنام��ج كفال��ة
اإلكرتوني��ة لتق��دمي خدم��ات الكفال��ة  وت�سمي��م  وتطوي��ر  بواب��ة 
اإلكرتوني��ًا، وتنفي��ذ نظ��ام اأر�سفة اإلكرتوني��ة للم�ستن��دات والوثائق 

اخلا�سة بالكفاالت.

 نتيج��ة للتفاع��ل الكبري من البن��وك املتعاونة م��ع الربنامج، 
والتوج��ه الع��ام للدول��ة - رعاه��ا اهلل - الرامي اإل��ى تطوير قطاع 
�ملن�ش��اآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة لزيادة م�شاهمته يف حتقيق �لتنمية 
االقت�سادي��ة، ا�ست�سع��رت اإدارة الربنام��ج اأهمية العم��ل على تطوير 
اأدائه مبا يواكب حالة النمو االقت�سادي الذي ت�سهده اململكة عمومًا 
وقط��اع �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة على وجه �خل�شو�ص، بهدف 
تلبي��ة متطلبات القطاع بال�سكل الذي يتاءم مع احتياجاته. وعليه 
يعم��ل الربنام��ج حاليًا مع اإح��دى ال�رشكات العاملي��ة املتخ�س�سة 
يف جم��ال اال�ست�سارات الإعداد خط��ة ا�سرتاتيجية خم�سية للربنامج، 
تت�سم��ن جمموعة من املب��ادرات من �ساأنها حتقي��ق معدالت اأعلى 
م��ن النمو والو�س��ول بالربنامج اإل��ى نقطة التعادل م��ع املحافظة 
يف نف���س الوقت عل��ى م�ستوى مقب��ول من املخاط��رة، ومبا يتاءم 
م��ع متطلبات اخلط��ة االإمنائية للدولة وطبيع��ة ال�سوق واحتياجات 

القطاع االقت�سادي.

حر�س��ت اإدارة ال�سن��دوق عل��ى ا�ستقط��اب الكف��اءات الوطنية 
واالأجنبي��ة، وزيادة عدد املوظفني بالربنامج من )7( موظفني عام 
2006م اإل��ى )104( موظفًا بنهاية ع��ام 2014م، مبا يتنا�سب مع 
�حتياج��ات �لعمل و�لزيادة �لهائلة يف حجم �لن�شاط، وكذلك تطوير 

�لهيكل �لتنظيمي للربنامج لي�شبح كاالآتي :

أوال : قسم االئتمان :
تتلخ���ص مه��ام �لق�ش��م يف در��ش��ة طلب��ات �حل�ش��ول عل��ى كفالة 
اجل��دوى  وحتلي��ل  املتعاون��ة،  البن��وك  م��ن  ال��واردة  الربنام��ج 
�القت�شادية و�جلد�رة �الئتمانية و�لفنية للن�شاط ودر��شة �ملخاطر، 
كم��ا يق��وم الق�س��م بعقد اجتماع��ات دورية م��ع البن��وك املتعاونة 
لتفعيل االأداء وزيادة الفاعلي��ة، ومتابعة حمفظة البنوك وحت�سيل 
اأج��ور الكفاالت، باالإ�سافة اإلى القيام بالزيارات امليدانية الازمة 
للتاأكد من �شحة ��شتخد�م �لتمويل يف �لغر�ص �ملخ�ش�ص له وذلك 

بالتعاون مع البنوك.

ثانيا : قسم  الشؤون القانونية :

ه��و الق�سم املعني بتقدمي اال�ست�س��ارات القانونية لاإدارة ، ودرا�سة 
�جلو�ن��ب �لقانونية للوثائ��ق و�مل�شتند�ت �خلا�ش��ة بطلب �حل�شول 
على كفالة الربنامج، وا�ستكمال اإجراءات اإ�سدار الكفالة بعد التحقق 
من ال�سمانات ووثائق الرهونات والتاأمني وكافة االأعمال الازمة 
الإ�سدار الكفال��ة. كما يتولى الق�سم مهمة متابعة االأن�سطة املتعرثة 
ورف��ع الق�سايا وحتريك الدعاوى التي حتفظ حقوق الربنامج جتاه 
�لغ��ري. باالإ�شافة �إلى �إع��د�د ومر�جعة �ل�شياغ��ة �لقانونية للعقود 
واالرتباط��ات التي يربمها �سندوق التنمي��ة ال�سناعية ال�سعودي/

برنام��ج كفالة مع االأطراف االأخرى واملتابع��ة القانونية ملا يطراأ 
من م�سكات تعرت�س تنفيذها.

ثالثًا : قسم البحوث وتحليل المعلومات :

يعن��ى ق�ش��م �لبح��وث وحتلي��ل �ملعلوم��ات بالربنام��ج بت�شجي��ل 
ومعاجلة البيانات املتعلقة باإ�س��دار الكفاالت وحفظها وحتديثها 
التقاري��ر  الإ�س��دار  املعلوم��ات  ب�س��ورة دوري��ة، وكذل��ك حتلي��ل 
�الإح�شائي��ة �لدوري��ة �خلا�شة بن�شاط �لربنام��ج وعالقة �لربنامج 
باجله��ات التمويلي��ة املتعاون��ة م��ع الربنام��ج، كما يق��وم الق�سم 
باإع��د�د �لبح��وث و�لدر��ش��ات �القت�شادية و�الإح�شائي��ة �ملرتبطة 
باالقت�ش��اد �ل�شع��ودي وقط��اع �ملن�ش��اآت �ل�شغ��رية و�ملتو�شط��ة. 
اإلى جان��ب امل�ساركة يف اإع��داد الردود لا�ستف�س��ارات الواردة اإلى 
الربنام��ج من اجله��ات اخلارجية املتعاونة م��ع الربنامج مما يقع 

�سمن طبيعة عمل ومهام الق�سم.

رابعًا : وحدة تطوير األعمال والعالقات العامة :
تعنى وح��دة تطوير االأعمال والعاق��ات العامة بتوفري املعلومات 
املتج��ددة والدقيق��ة للعماء الراغب��ني يف اال�ستف��ادة من خدمات 
الربنام��ج، وبناء عاقات تعاون مع البنوك واجلهات ذات العاقة، 
اإل��ى جانب االإ���رشاف على تنفيذ م�رشوع��ات التطوير والتن�سيق مع 
املكات��ب اال�ست�سارية الت��ي تتولى تنفيذ تل��ك امل�رشوعات، وكذلك 
عق��د دورات تدريبي��ة ون��دوات تثقيفي��ة ل�سباب و�ساب��ات االأعمال 
مبختلف �أنحاء �ململك��ة، و�الإ�ر�ف على �حلمالت �لرتويجية لن�ر 

فكرة الربنامج خا�سة يف املناطق الواعدة.

خامسا : وحدة تقنية المعلومات :
وح��دة تقني��ة املعلوم��ات بالربنام��ج هي اجله��ة املعني��ة بتوفري 
بيئ��ة تقني��ة املعلوم��ات وتوفري اخلدم��ات والربام��ج والتطبيقات 
الت��ي ت��وؤدي دوراً اأ�سا�سيًا يف اإجناز وتطوي��ر االأعمال وتوفري كافة 

االأجهزة وخدمات الدعم وامل�ساندة الفنية ملوظفي الربنامج. 

سادسًا : قسم الشؤون المالية واإلدارية :
يتولى ق�سم ال�سوؤون املالية واالإدارية بالربنامج م�سوؤولية االإ�رشاف 
على جميع االأمور املالي��ة واالإدارية اخلا�سة بربنامج كفالة وفقًا 
للنظام املحا�سبي املعتمد، واإعداد التقارير املالية الدورية، وكذلك 
القي��ام بحفظ الوثائق وامل�ستندات اخلا�س��ة بالكفاالت، باالإ�سافة 
اإل��ى تقدمي كافة االأعمال واخلدمات االإداري��ة  امل�ساندة كال�سيانة 
واالت�س��االت واملوا�س��ات، واملتابع��ة واالإ���رشاف عل��ى ا�ست��ام 

وت�سليم امل�سرتيات اإلى اجلهات املعنية بالربنامج.
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صناعـة العزل الحراري في المملكة

تعريف العزل الحراري :
ُيع��رف �لع��زل �حلر�ري باأنه منع �نتقال �لطاقة �حلر�رية من منطقة الأخرى. وُتع��رف �لعو�زل �حلر�رية باأنها �ملو�د �لتي تقلل من �نتقال 
�حل��ر�رة م��ن منطقة الأخرى بو��شطة طرق �النتقال �ملختلف��ة مثل �ملالم�شة وحترك �لتيار�ت و�الإ�شعاع �حل��ر�ري، وعادة ما تكون هذه �ملو�د 

العازلة للحرارة عازلة اأي�سًا للتيار الكهربائي.

ي�ش��تخ��دم �لع��زل �حل��ر�ري يف �ملباين للحفاظ على درجة �حل��ر�رة �ملطلوبة د�خل �ملبنى با�ش��تخد�م �حلد �الأدن��ى من �لتدفئة �أو �لتربيد 
وهو بالتايل عن�رش اأ�سا�سي يف توفري الطاقة.

ويف �ملناطق �حلارة مثل �ململكة �لعربية �ل�ش��عودية، ي�ش��تخدم �لعزل �حلر�رى حلماية �ملباين من �حلر�رة �ملرتفعة خالل ف�شل �ل�شيف 
حيث يقلل من �نتقال �حلر�رة من حميط �ملبنى �خلارجي �إلى د�خله مما ي�ش��اعد على خف�ص �لطاقة �مل�ش��تخدمة يف تكييف �لهو�ء.

�أهم �ملو�د �مل�ش��تخدمة يف �لعزل �حلر�ري يف �ململكة هي:

األواح البولي�س��تايرين املمدد. 	•

األواح البولي�س��تايرين املبثوق. 	•

�آيزو�ش��ينوريت. �ألو�ح ورغاوي �لبويل يوريثني و�لبويل  	•

االألياف الزجاجية. 	•

ال�س�وف ال�سخري. 	•

الليا�س��ة العازلة للحرارة. 	•

عل��ى �لرغ��م من �أن �ملو�د �ملذكورة �أعاله ت�ش��تخدم ب�ش��ورة �أ�شا�شية لغر�ص �لعزل �حلر�ري، �إال �أن بع�شها يتم �ختياره الأغر��ص �إ�شافية 
ب�س��ب��ب خ�سائ�س��ه الفيزيائي��ة. فعلى �سبيل املث��ال، ال�سوف ال�سخري يعت��رب مانع لل�سوت ومق��اوم للحريق. من ناحية اأخ��رى هناك مواد 

مقاومة للحريق مثل البرياليت ومواد اإن�س��ائية مثل بلوك اخلر�س��انة اخللوية غالبًا ما يتم اختيارها ملا توفره من عزٍل حرارٍي جيد.

هن��اك عدة طرق مقبولة لقيا���ص �أد�ء �لعزل �حلر�ري، و�لطريقة �ملعتمدة بو��شطة �لهيئة �ل�شعودي��ة للمو��شفات و�ملقايي�ص و�جلودة هي 
طريقة �لتو�شيل �حلر�ري �لتي يرمز لها باحلرف �لالتيني )U-value( حيث اأ�سدرت الهيئة املوا�سفة ال�سعودية رقم 2865 لعام 2014م 
حت��ت ��شم )قيم معامل �النتقال �حلر�ري للمب��اين �ل�شكنية(. �لوحدة �مل�ش��تخدمة يف قيا�ص �لتو�شيل �حلر�ري هي و�ت/م2 كيلفن وهي تقي�س 

�لكمية �ملفقودة من �حلر�رة من وحدة م�شاحة حمددة، فكلما قلت درجة نفاذ �حلر�رة كلما �زد�دت درجة �لعزل �حلر�ري للمادة.

تعت��رب م��ادة �لبويل يوريثني من �أف�ش��ل �لعو�زل �حلر�رية �إذ يعطي �أقل درجة تو�شيل للحر�رة لذلك غالبًا ما يتم �ختياره لالأغر��ص �لتي 
حتتاج اإلى درجة عزل عالية. اإال اأن البويل يوريثني غايل ن�س��بيًا يف املباين العادية لذلك ي�س��تخدم بداًل منه البولي�س���تايرين ن�سبة النخفا�س 
كثافت��ه وقيمت��ه. وبالن�س��بة لاأغرا���س ال�سناعية يف�سل ال�سوف ال�سخري نظراً ملقاومته العالية لاح��رتاق. اأما االألياف الزجاجية فيف�سل 

��شتخد�مها يف تغليف �ملو��ش��ري وجماري تكييف �لهو�ء ن�شبة ل�شهولة ت�شكيلها. 

نظرة عامة عن الســوق :
تعت��رب اململك��ة العربية ال�سعودية من اأك��رب الدول امل�ستهلكة للكهرباء يف ال�رشق االأو�سط. فخال العق��د املن�رشم ارتفع ا�ستهاك اململكة من 
الطاقة الكهربائية من 144.385 جيجاو�ط/�شاعة عام  2004م اإلى 256.879 جيجاو�ط/�شاعة عام 2013م. جتدر االإ�سارة اإلى اأن حوايل 
80% م��ن الطاق��ة امل�ستهلكة ت�ستخدم يف املب��اين حيث يتم ا�ستهاك حوايل 70% منها يف تكييف اله��واء. وح�سب تقديرات ال�رشكة ال�سعودية 

للكهرباء فاإن الطلب على الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030م �سوف يت�ساعف ملواكبة النمو ال�سكاين يف اململكة.

كان �لعزل �حلر�ري يف �ململكة حتى عام 2013م حم�شور�ً يف �لغالب يف عدد قليل من �ملباين �لتجارية و�ملوؤ�ش�شية باالإ�شافة للمباين 
�حلكومي��ة. �أم��ا يف �ملب��اين �ل�شكنية فاإن �لع��زل �حلر�ري كان مق�ش��ور�ً يف �لغالب على �الأ�ش��ق��ف فقط. وخالل �لعقد �ملن���رم ظلت �ل�ركة 
�ل�شعودي��ة للكهرب��اء تروج ال�شتخ��د�م �لعزل �حلر�ري يف كل �أنو�ع �ملباين م��ن خالل عدة و�شائل �إعالمية، كما �أدخل��ت �ل�ركة نظام ت�ش��عري 
جدي��د يرب��ط ال�س��عر بكمية اال�ستهاك من الكهرباء بحيث يزيد ال�س��عر بزيادة اال�ستهاك. اإال اأن كل هذه الو�س��ائل مل توؤثر كثرياً على ا�ستهاك 

الكهرباء الذي ظل ينمو مبعدل 7% �سنويًا.  

يف 1431/9/22ه� �سدر املر�س��وم امللكي رقم 6927 �لقا�شي باملو�فقة على تطبيق �لعزل �حلر�ري ب�شكل �إلز�مي على جميع �ملباين 
�جلديدة، �شو�ًء �ل�شكنية �أو �لتجارية �أو غريها من �ملن�شاآت، وينطبق �ملر�شوم �مللكي على كل �ملباين �ل�شكنية �لتي �شدرت لها تر�خي�ص للبناء 

يف اأو بعد 1435/2/1ه�.

يت��م �لتن�شي��ق على برنامج �لع��زل �حلر�ري �الإلز�مي للمب��اين بو��شطة جلنة �لعزل �حل��ر�ري �لتابعة ملركز كفاءة �لطاق��ة و�لتي ير�أ�ش��ها 
�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي االأمري/ عبد العزيز بن �سلمان  بن عب��د العزيز، وت�سم اللجنة يف ع�سويتها ممثلني ع��ن الهيئة ال�سعودية للموا�سفات 

واملقايي�س واجلودة، وال�رشكة ال�سعودية للكهرباء.

اأ�س��درت الهيئ��ة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة يف 1435/8/9ه� �ملو��شف��ة �خلا�شة بالعزل �حلر�ري يف �ملباين �ل�شكنية 
على اأن يتم العمل بها بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�رشها باجلريدة الر�سمية. حددت الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة املوا�سفات 

�خلا�شة بت�شع مو�د عازلة غري �إن�ش��ائية ال�ش��تخد�مها يف �لعزل �حلر�ري يف �ملباين �ل�ش��كنية كما هو مو�شح يف �جلدول �لتايل:

7- األواح البولي�ستايرين املمدد4- حبيبات الفريميكيواليت1- �ألو�ح ورغاوي �لبويل  يوريثني / �آيزو�شينوريت

8- األواح البولي�ستايرين املبثوق5- االألياف الزجاجية2- ال�سوف ال�سخري

9- األواح الفينول املقوى6- الليا�سة العازلة3- حبيبات البرياليت

�لعزل �حلر�ري  �أن قائمة مو�د  �أكدتا  �ل�شعودية للكهرباء  �ل�شعودية للمو��شفات و�ملقايي�ص و�جلودة، و�ل�ركة  �لهيئة  �أن كاًل من  �إلى  �الإ�شارة  جتدر 
�ملذكورة �أعاله لي�شت قا�رة على �ملو�د �ملذكورة فقط بل قابلة الإ�شافة �أنو�ع �أخرى من �ملو�د �لعازلة ب�رط حتقيق درجة �لعزل �حلر�ري �ملطلوبة 

يف املوا�سفات.

�لعزل  متطلبات  وحددت  فيها،  �ل�ش��ائد  �ملناخ  على  بناء  مناطق  ثالث  �إلى  �ململكة  و�جلودة  و�ملقايي�ص  للمو��شفات  �ل�شعودية  �لهيئة  ق�شمت  كما 
�حلر�ري لكل منطقة كما هو مبني يف �جلدول �لتايل:

اجلزء املطلوب عزله
)U-value( قيمة العزل احلراري

املنطقة رقم-3املنطقة رقم-2املنطقة رقم-1

0.200.240.27ال�س��طح

0.340.400.45اجلدار

2.842.842.84االأبواب وال�سبابيك
  

– جيزان - بي�سة. – جنران  – املدينة املنورة  – ال�رشقية  – مكة املكرمة )عدا الطائف(  املنطقة رقم )1( ت�سمل: الريا�س  	•

املنطق��ة رق��م )2( ت�سم��ل: الق�سيم – حائل – تبوك – اجل��وف )عدا القريات( – �حلدود �ل�شمالية )ع��د� طريف( – ع�سري)عدا اأبها  	•
وخمي�س م�سيط وبي�سة( – الطائف – الباحة.

– طريف. – القريات  – خمي�س م�سيط  اأبها  املنطقة رقم )3( ت�سمل:  	•



47 46

وكم��ا نالح��ظ يف �جلدول �أعاله فاإن �لعزل �حلر�ري يقت���ر على �الأ�شقف و�جلدر�ن باالإ�شافة �إلى �الأب��و�ب و�ل�ش��بابيك. بينما �الأجز�ء 
�الأخ��رى �لت��ي حتتاج �إلى عزل حر�رى كاملو��شري وجماري هو�ء �لتكييف و�الأر�شيات فاإنها غري م�شمولة يف مو��شفة �لعزل �حلر�رى �حلالية 
ولك��ن ح�ش��ب م��ا ذكرت �لهيئة باإنها �شوف ُت�شمل يف �ملو��شف��ات �مل�شتقبلية. وال ي�شمل �لعزل �حلر�رى �الإلز�م��ي �ملباين �لقائمة �إال يف حالة 

ترميمها. �أما �ملالحق �جلديدة للمباين �لقائمة فهي م�شمولة يف �لعزل �حلر�ري �الإلز�مي.

ت�رف �ل�ركة �ل�ش��عودية للكهرباء ر�شميًا على تطبيق برنامج �لعزل �حلر�ري �الإلز�مي للمباين وذلك من خالل �لوحدة �لتي مت تكوينها 
حديثًا يف �ل�ركة لتطبيق �لعزل �حلر�ري �الإلز�مي. تتلخ�ص �شيا�شة �ل�ركة �ل�شعودية للكهرباء يف رف�ص تو�شيل �لتيار �لكهربائي الأي مبنى 

ما مل يكن معزواًل حراريًا وفقًا ملوا�سفات الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة. 

و�صوف يتم يف البداية تطبيق العزل احلراري االإلزامي للمباين يف 24 مدينة موزعة على مناطق اململكة االإدارية كما يلي:

املنطقة االإدارية
اأ�صماء املدن التي مت اختيارها لتطبيق 

اإلزامية العزل احلراري
عدد املدن

2الريا�س، اخلرجالريا�س
3مكة املكرمة، جدة، الطائفمكة املكرمة

2املدينة املنورة، ينبعاملدينة املنورة
2بريدة، عنيزةالق�سيم

الدمام، الظهران، اخلرب، القطيف، االأح�ساء، املنطقة ال�رشقية
6حفر الباطن

2اأبها، خمي�س م�سيطع�سري
1تبوكتبوك
1حائلحائل
1جازانجازان
1جنرانجنران
1الباحةالباحة
1�سكاكااجلوف

1عرعر�حلدود �ل�شمالية
24املجموع

وح�س��ب اإح�سائيات ال�رشكة ال�سعودية للكهرباء فاإن االأربعة والع�رشين مدينة املذكورة اأعاه ا�ستهلكت حوايل 82% من كمية الكهرباء 
املباع��ة ع��ام 2013م. هذ� وقد �أعدت �ل�ركة �ل�شعودي��ة للكهرباء برناجمًا على �حلا�شب �الآيل لت�شهيل تب��ادل معلومات تر�خي�ص �لبناء مع 
�لبلدي��ات �ملختلف��ة. وم��ن �أجل تنفيذ م�روع �لعزل �حل��ر�ري �الإلز�مي، قامت �ل�رك��ة �ل�شعودية للكهرباء بتعيني فري��ق كبري من �ملفت�ش��ني 
�ملزودي��ن باأجه��زة متقدم��ة لفح���ص درجة �لعزل �حل��ر�ري. ومبجرد ��شتالم �رك��ة �لكهرباء ملعلوم��ات ترخي�ص �لبناء يق��وم مفت�شو �لعزل 
�حلر�ري باالت�شال مبالك �ملبنى و�ملقاول �ملخت�ص لتن�شيق �لزيار�ت �مليد�نية خالل فرتة �لبناء للتاأكد من تطبيق متطلبات �لعزل �حلر�ري 

قبل املوافقة على تو�سيل التيار الكهربائي اإلى املبنى.

العرض والطلب :
ق��ام �شن��دوق �لتنمية �ل�شناعي��ة �ل�شعودي باإعد�د در��شة عن �شوق م��و�د �لعزل �حلر�ري �لغري �إن�شائية باالإ�شاف��ة �إلى بلوك �خلر�شانة 

�خللوية �لذي يعترب �ملادة �الإن�شائية �لرئي�شية �لتي ت�ش��تخدم لغر�ص �الإن�شاء و�لعزل �حلر�ري يف �ململكة.

واجلدول التايل يبني العر�ض والطلب على مواد العزل احلراري الرئي�صية يف اململكة خالل الثالث �صنوات املا�صية :

املنتج
عدد 

امل�صانع
2013 م2012 م2011 م البيان

معدل 
التغري

6.2%23.23723.39926.213اإجمايل املبيعات20األواح البولي�صتايرين املمدد
 279231724الواردات )طن/ال�سنة(

 32556410ال�سادرات  
 23.19123.57426.527الطلب  
6.9%12.5%1.6% معدل النمو  

-3.9%19.16521.86217.709اإجمايل املبيعات7األواح البولي�صتايرين املبثوق
 1.1189242.894الواردات )طن/ال�سنة(

 1.6301.7881.434ال�سادرات  
 18.65320.99819.169الطلب  
1.4%-8.7%12.6% معدل النمو  

12.0%24.60627.71030.877اإجمايل املبيعات3ال�صــوف ال�صــخري
 8.1055.3883.502الواردات )طن/ال�سنة(

 11.64810.27610.031ال�سادرات  
 21.06322.82224.348الطلب  
7.5%6.7%8.4% معدل النمو  

0.4%12.71612.96212.830اإجمايل املبيعات2االألياف الزجاجية
 12.32611.51014.914الواردات )طن/ال�سنة(

 4.9284.2233.945ال�سادرات  
 20.11420.24923.799الطلب  
8.8%17.5%0.7% معدل النمو  

8.1%11.61012.51013.560اإجمايل املبيعات5بويل يوريثني/اآيزو�صينوريت
 1.1363.6981.836الواردات )طن/ال�سنة(

 320330340ال�سادرات 
 12.42615.87815.056الطلب  
10.1%-5.2%27.8% معدل النمو  

 95.447103.521108.899الطلب37جمموع العوازل غري االإن�صائية
6.8%5.2%8.5% معدل النمو )طن/ال�سنة(

9.8%613.607715.072740.368اإجمايل املبيعات6البلوك واحلوائط اخللوية
 000الواردات )م3 /ال�سنة(

 210.549188.421193.686ال�سادرات  
 403.058526.651546.682الطلب  
16.5%3.8%30.7% معدل النمو  

كما يت�شح من �جلدول �أعاله �أن و�رد�ت �ململكة من مو�د �لعزل �حلر�ري حمدودة وتعترب قليلة جد�ً فيما عد� �الألياف �لزجاجية. من ناحية �أخرى تقوم 
اململكة بت�سدير كميات كبرية من ال�سوف ال�سخري وبلوك اخلر�سانة اخللوية اإلى دول اخلليج والدول املجاورة. هذا يعني اأن اململكة قد حققت ن�سبة 
كبرية من �الكتفاء �لذ�تي من مو�د �لعزل �حلر�ري قبل تطبيق �لعزل �حلر�ري �الإلز�مي للمباين �ل�شكنية. جتدر �الإ�شارة �إلى �أن معظم م�شانع مو�د �لعزل 

�حلر�ري �لرئي�شية مت متويلها من خالل �شندوق �لتنمية �ل�شناعية �ل�شعودي.
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نظرة مســتقبلية :

بعد �أن بد�أ تطبيق �لعزل �حلر�ري �الإلز�مي للمباين �ل�شكنية و�لتجارية، يتوقع �أن ي�ش��هد �لطلب على مو�د �لعزل �حلر�ري منو�ً كبري�ً خالل 
ال�س��نوات القادمة مما يعطي الفر�سة للم�سانع القائمة بالتو�سع وللم�سانع اجلديدة بالدخول يف هذا ال�س��وق ل�سد الفجوة بني العر�س والطلب.

اجلدول التايل يبني الطلب امل�صتقبلي على مواد العزل احلراري باململكة:

ال�صنــــة
املنتــج

الطلب امل�صتقبلي على مواد العزل احلراري باململكة العربية ال�صعودية )باالأطنان(

2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م
معدل 
النمو

الكثافة 
)كجم/م3(

األواح البولي�ستايرين 
1016%26.52729.18032.10035.31038.84042.720املمدد

األواح البولي�ستايرين 
1032%19.16921.09023.20025.52028.07030.880املبثوق

1050%24.34826.78029.46032.41035.65039.220ال�سوف ال�سخري

78%23.79925.46027.24029.15031.19033.370االألياف الزجاجية

البويل يوريثني/
635%15.05615.96016.92017.94019.02020.160�آيزو�شنيوريت

جمموع العوازل غري 
االإن�صائية

108.899118.470128.920140.330152.770166.350%9

9550%546.682594.240645.940702.140763.230829.630البلوك اخللوي )م3(

كم��ا يالح��ظ م��ن �جلدول �أعاله �أن �لطلب على مو�د �لعزل �حلر�ري يتوقع �أن يزي��د بن�شبة 6 – 10% خال االأربع �سنوات القادمة بف�سل 
تطبي��ق �لع��زل �حلر�ري �الإلز�م��ي يف �ملباين �ل�شكنية. وم��ن �ملتوقع �أن ي�ش��هد �ل�ش����وق ��ش��تد�د �ملناف�شة بني بد�ئل �لع��زل �حلر�ري �ملختلفة 
�عتم��اد�ً عل��ى خ�شائ�شه��ا �لفنية و�أ�شعار بيعه��ا. و�شوف ي�ش��تمر �شندوق �لتنمي��ة �ل�شناعية �ل�شعودي يف دعم م�شان��ع مو�د �لعزل �حلر�ري 

اعتماداً على نوع املنتج وو�سع ال�س��وق عند تقييم طلب القر�س. 
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مستقبل المدن الصناعية بالمملكة
مقدمــــة : 

ي�س��ري التط��ور الكبري الذي �سهده القطاع ال�سناعي يف اململكة وزيادة م�ساهمت��ه يف االقت�ساد الوطني ب�سكل الفت يف االأعوام االأخرية 
اإلى جناح اململكة يف تبني ال�سناعة كخيار ا�سرتاتيجي لتنويع م�سادر الدخل. وقد ازدادت مع هذا التطور حاجة القطاع ال�سناعي اإلى وجود 
�ملزيد من �ملدن �ل�شناعية �ملتقدمة �لتي ت�شاهم يف تعزيز منو هذ� �لقطاع وتزيد من كفاءته. وتنامت هذه �حلاجة يف �الأعو�م �الأخرية ب�شبب 
توج��ه الدول��ة اإلى ح�رش اإقامة امل�سانع اجلديدة داخل املدن ال�سناعية املخ�س�سة لذل��ك، خا�سة يف ظل اخلطط املنفذة حاليًا لتوفري املزيد 

من االأرا�سي ال�سناعية املطورة. 
مفهوم املدن ال�صناعية كمناطق اقت�صادية خا�صة يف اإطار التجارب العاملية:

تع��د امل��دن ال�سناعية م��ن اأهم اأ�سكال املناط��ق االقت�سادية اخلا�سة. وقد وج��دت يف التاريخ القدمي مناطق ميك��ن و�سفها باملناطق 
�القت�شادي��ة �خلا�ش��ة، لكن ه��ذه �ملناطق مبفهومها �حلديث برزت عند تاأ�شي�ص �أول منطقة جتارة ح��رة يف �لعامل يف �شنة 1959م يف مدينة 
�سان��ون الواقع��ة يف جمهورية اإيرلندا. كم��ا اأفرزت العقود االأخرية العديد م��ن اأ�سكال املناطق االقت�سادية اخلا�س��ة التي تختلف يف اأهدافها 
وطبيعتها. وُتعرف �ملناطق �القت�شادية �خلا�شة باأنها مناطق ذ�ت حدود جغر�فية حمددة تنظمها وت�رف عليها جهة حكومية و�حدة، حيث 
تتمت��ع �مل�شاري��ع �مل�شتثمرة يف هذه �ملناطق بحو�فز تف�شيلية معينة ال تتوفر لغريها يف �ملناطق �الأخرى. و�جلدول �لتايل يو�شح �أهم �أنو�ع 

هذه املناطق يف �سوء التجارب العاملية.

جدول يو�صح اأهم اأنواع املناطق االقت�صادية اخلا�صة

ال�صوق امل�صتهدفةالهدف التنمويالنوع

ال�سوق املحلية واإعادة الت�سديردعم التجارةمناطق �لتجارة �حلرة

االأ�سواق اخلارجيةالت�سنيع للت�سدير فقطمناطق ال�سناعات الت�سديرية

تنمية ال�سناعة عمومًا ومن �سمنها ال�سناعات املناطق ال�سناعية املختلطة
ال�سوق املحلية واخلارجيةالت�سديرية 

ال�سوق املحلية واخلارجيةتعزيز التنمية ال�ساملة�ملو�نئ �حلرة

ال�سوق املحليةتن�شيط قطاع �الأعمال يف �ملناطق �حل�ريةمناطق �الأعمال �حلرة

Special Economic Zones: Performance, Lessons learned, and Implications for Zone Development, FIAS, 2008 :امل�سدر

 أهــميــة المـدن الـصنـاعيـة :
�أك��دت �لتج��ارب �لعاملية و�ملحلية على جن��اح �ملدن �ل�شناعية كاآلية فاعلة يف تنمية كافة �ال�شتثم��ار�ت �ل�شناعية وتطوير �أعمالها، 
خا�سة فئة ال�سناعات اال�سرتاتيجية. وُيعد بناء وتطوير املدن ال�سناعية اأحد اأهم اأدوات ال�سيا�سة ال�سناعية لتنمية القطاع ال�سناعي وزيادة 
��شتثمار�ت��ه، حي��ث متثل �ملدن �ل�شناعية �لبيئة �الأف�شل ملمار�شة �لن�شاط �ل�شناعي و�الإ�ر�ف عليه ليحقق بذلك �الأهد�ف �ل�شناعية �لوطنية 
وي�ساه��م يف تعزي��ز التنمي��ة ال�سامل��ة. ومن حيث املبداأ، هناك نوع��ان من املنافع االقت�سادي��ة التي تقدمها املدن ال�سناعي��ة وهما املنافع 

االأ�سا�سية واملنافع الديناميكية. 
املناف��ع االأ�سا�سي��ة ، وتت�س��ف بالبديهي��ة و�سهول��ة القيا���س،  	•

وت�ستمل على ما يلي:
توفري فر�س عمل مبا�رشة وتوليد الدخل.   -

تنويع م�سادر الدخل الوطني.  -
تنمية ال�سادرات وتنويعها.  -

زيادة االإيرادات من العمات االأجنبية.  -
ج��ذب ورفع اال�ستثمارات الوطني��ة واال�ستثمارات االأجنبية   -

املبا�رشة.
تعزي��ز �الإي��ر�د�ت �حلكومية من خ��الل �لر�ش��وم و�ل�ر�ئب   -

وغريها.

املنافع الديناميكية، وتت�سف باأنها اأكرث تعقيداً من حيث القيا�س، كما اأن اأثرها االقت�سادي اأ�سد عمقًا على املدى الطويل. ومن �سمن  	•
هذه �ملنافع �الآتي:

خلق فر�س وظيفية غري مبا�رشة.  -
تنمية املهارات والكفاءات الوطنية.  -

تعميق الروابط اخللفية واالأمامية بني �سناعات معينة بف�سل وجودها يف منطقة واحدة.   -
اإيجاد فر�س وظيفية للن�ساء.   -

نقل التقنية.  -
حت�ش��ني م�شتوي��ات �لتن�شيق و�لتع��اون بني �مل�شتثمرين �ل�شناعيني م��ن جهة وبني �جلهات �حلكومية من جه��ة �أخرى بخ�شو�ص   -

التعريف باحتياجاتهم والتن�سيق فيما يتعلق باخلدمات واالأنظمة اخلا�سة بال�سناعة. 
حتفيز امل�ساريع االأخرى على حماكاة امل�ساريع التي تطبق اأف�سل ممار�سات االأعمال ودفعها لاإبداع والتطوير.   -

تعزيز التنمية املتوازنة بني املناطق.  -

المدن الصناعية في المملكة :  
ُتعد فئة »املناطق ال�سناعية املختلطة« النمط ال�سائد يف اململكة كما يف مدينتي اجلبيل وينبع ال�سناعيتني واملدن ال�سناعية التابعة 
للهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية »مدن«، حيث ت�ستهدف هذه املدن تنمية ال�سناعة ب�سكل عام لتعزيز ال�سادرات ال�سناعية 
وتلبي��ة �ل�ش��وق �ملحلية. وقد بد�أت جتربة �ملدن �ل�شناعية يف �ململكة منذ نحو �أربع��ة عقود، �أي �أنها و�كبت �الجتاه �لعاملي �آنذ�ك يف �لتوجه 

نحو تخ�شي�ص �أر��شي حمددة ملز�ولة �لن�شاط �ل�شناعي.   

ُتق��ام �مل�شان��ع �لعاملة يف �ململكة على نوعني من �الأر��شي: �الأر��شي �حلكومية و�الأر��شي �خلا�شة. وتقع معظم �مل�شانع يف �ململكة 
واالأهم من الناحية اال�سرتاتيجية يف اأرا�ٍس تديرها وت�رشف عليها جهات حكومية من اأبرزها الهيئة امللكية للجبيل وينبع والهيئة ال�سعودية 
للم��دن ال�سناعي��ة ومناط��ق التقني��ة )م��دن(، باالإ�ساف��ة اإلى جهات حكومي��ة اأخرى منها عل��ى �سبيل املث��ال اأمانات املناط��ق وهيئة املدن 
االقت�سادي��ة الت��ي ب��داأت تكت�سب موؤخراً اأهمية متزايدة يف توف��ري االأرا�سي ال�سناعية املطورة. كما توجد العديد م��ن اال�ستثمارات ال�سناعية 

واملقامة على اأرا�ٍس خا�سة مملوكة اأو موؤجرة من قبل امل�ستثمرين.

الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الصناعيين :
تق��دم �لدول��ة �لعديد م��ن �حلو�ف��ز للم�شتثمرين �ل�شناعيني به��دف تنمية �ال�شتثم��ار�ت �ل�شناعي��ة، حيث ميك��ن الأي م�شتثمر �شناعي 

�ال�شتفادة من هذه �حلو�فز، ومن �أهمها ما يلي:-
اإعف��اء الر�س��وم اجلمركي��ة على املواد اخل��ام االأولية والن�س��ف م�سنعة واأكيا���س وعلب وا�سطوان��ات التعبئة الازم��ة للموؤ�س�سات   -

�ل�شناعية ب�رط �أن ال يكون لها مثيل قائم وكاٍف باململكة. 
�إعفاء �ملنتجات �ملعدة للت�شدير من ر�شوم �لت�شدير وكافة �ل�ر�ئب �الأخرى وفق �آلية معينة.  -

اال�ستف��ادة م��ن اتفاقية االحت��اد اجلمركي اخلليجي وذل��ك باإمكانية انتقال املنتج��ات امل�سنعة حمليًا بحري��ة بني دول جمل�س   -
التعاون لدول اخلليج العربية.

وجود حوافز �رشيبية م�سجعة جداً لا�ستثمار االأجنبي وخا�سة يف املناطق الواعدة.  -
�حل�شول على قرو�ص حكومية ت�شل يف حاالت معينة �إلى 75% من تكلفة امل�رشوع يف املناطق واملدن الواعدة.  -

اإمكانية اال�ستفادة من برامج �سندوق املوارد الب�رشية لدعم توظيف الكفاءات ال�سعودية.  -
اإمكانية زيادة ال�سادرات ال�سناعية من خال اال�ستفادة من برنامج ال�سادرات ال�سعودية.   -

كما وفرت �لدولة ممثلة يف »مدن« عدة مز�يا مغرية لتنمية �ال�شتثمار�ت �ل�شناعية وجذبها �إلى �ملدن �ل�شناعية، من �أهمها:

توفري اأرا�سي �سناعية باأ�سعار منا�سبة.  -
تقدمي فر�س لا�ستثمار يف جماالت غري �سناعية مثل املجاالت التجارية، ال�سكنية، اللوج�ستية، اخلدمية والتقنية.   -

قرب املدن ال�سناعية من االأ�سواق املحلية والدولية.   -
توفري بنية حتتية متكاملة وتطوير م�ستمر ملزيد من اخلدمات )�سبكات طرق ومياه وكهرباء، �سبكة ات�ساالت متقدمة، اأمن �سناعي،   -

خدمات حكومية، جممعات جتارية، جممعات �سكنية(.
فر���ص ��شتثمارية للقطاع �خلا�ص يف تطوير وت�شغيل �خلدم��ات يف �ملدن �ل�شناعية بنظام �النتفاع )نظام �ر�كة �لقطاع �لعام    -

 . ))PPP( مع  اخلا�س
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اآلفاق المستقبلية للمدن الصناعية في المملكة :
م��ن الوا�س��ح اأن م�س��ار التنمية ال�سناعي��ة وجناحها يف اململكة �سيعتمد ب�س��كل كبري على توافر املدن ال�سناعي��ة يف االأعوام القادمة، 

ويرجع ذلك للعوامل التالية:

حتقي��ق قط��اع ال�سناع��ات التحويلية يف اململكة لنمو قوي يقّدر بنحو 8% كمتو�سط �سنوي خ��ال االأعوام اخلم�سة املا�سية، وذلك   -
باالأ�سع��ار الثابت��ة، ويعد بذلك اأحد اأ�رشع االأن�سطة االإنتاجية منواً يف االقت�ساد ال�سعودي، مما ي�سري اإلى توقعات بتزايد الطلب على 

االأرا�سي ال�سناعية يف االأعوام القادمة.  
�شتتوج��ه جمي��ع �مل�شانع �جلديدة �إلى �الإقامة يف مناطق خم�ش�شة لال�شتثمار �ل�شناع��ي وذلك بناء على قر�ر جمل�ص �لوزر�ء يف   -

عام 1434ه� )2013م(، ويعني ذلك �رشاحة زيادة الطلب ب�سكل كبري على االأرا�سي ال�سناعية التابعة لهيئة »مدن«. 
وملقابل��ة ه��ذا الطلب املتوقع خال الف��رتة القادمة، تعمل »مدن« على التو�سع يف اأعداد امل��دن ال�سناعية بزيادتها من 32 مدينة   -
�سناعية اإلى 40 مدينة بنهاية عام 2016م، ي�سار اإلى اأن ن�سبة منو الطلب على االأرا�سي ال�سناعية خال الفرتة 2008م-2013م 

بلغ يف املتو�سط %35.  
ازدياد جاذبية اال�ستثمار يف بناء املدن ال�سناعية اخلا�سة يف االأعوام االأخرية، فيوجد حاليًا �سبع مدن �سناعية مملوكة للقطاع   -
اخلا�س حتت اإ�رشاف وتنظيم »م��دن«، وت�ساهم هذه املدن اخلا�سة ب�سد جزء من الطلب املتزايد على املدن ال�سناعية التابعة لهيئة 

املدن ال�سناعية ومناطق التقنية »مدن«. 
تنامي �الجتاه نحو �حلد من �لتلوث �لبيئي �لناجت من �الأن�شطة �ل�شناعية، خا�شة للم�شانع �لعاملة خارج �ملدن �ل�شناعية ب�شبب   -
قربها من �الأحياء �ل�شكنية. وعادة ما يكون �لتلوث �لنا�شئ من �مل�شانع �لعاملة يف �ملدن �ل�شناعية �أقل �رر�ً ب�شبب �لتنظيمات 
امل�سددة على طرق ا�ستخدام الطاقة والرقابة املبا�رشة على عملية اإزالة النفايات ال�سناعية. ويف هذا ال�سدد، وجه جمل�س الوزراء 
بت�سكي��ل جلان لدرا�سة و�س��ع امل�سانع العاملة خارج املناطق املخ�س�سة لل�سناعة ملعاجل��ة اأو�ساعها وبحث اإمكانية نقلها اإلى 

املناطق املخ�س�سة لا�ستثمار ال�سناعي.

اإل��زام الهيئة العامة لا�ستثمار جميع امل�ستثمرين االأجانب الراغب��ني يف اال�ستثمار بال�سناعات اخلفيفة باإن�ساء م�ساريعهم داخل   -
اإحدى املدن ال�سناعية اأو االقت�سادية.  

دور الصندوق في دعم المدن الصناعية في المملكة :
ي�ساه��م �سن��دوق التنمي��ة ال�سناعي��ة ال�سعودي ب��دور فاعل يف دعم وتطوي��ر املدن ال�سناعية م��ن خال ما يقدمه م��ن دعم ومتويل 
للم�ساريع ال�سناعية، باالإ�سافة اإلى ما يقدمه من حوافز اإقرا�سية للمناطق واملدن الواعدة حيث ي�ساهم ال�سندوق بجانب اإقرا�سه للم�ساريع 

ال�سناعية يف متويل ما يلي:

اإقرا�ض م�صاريع اخلدمات امل�صاندة ال�صناعية واللوج�صتية داخل املدن ال�صناعية: 	•
نظ��ر�ً حلاج��ة �لقط��اع �ل�شناعي مل�شاريع �خلدمات �ملرتبطة به��ذ� �لقطاع، فقد �شاهم �ل�شندوق يف تق��دمي قرو�ص يف جمال �خلدمات 
امل�ساندة واخلدمات اللوج�ستية، وذلك لتوفري مناطق �سناعية متكاملة اخلدمات تلبي املطالب املتزايدة من امل�ستثمرين ال�سناعيني لتكوين 
من��اخ منا�س��ب جلذب اال�ستثم��ارات ال�سناعية وحتقيق التناف�سي��ة املطلوبة للم�سنعني املحلي��ني وتخدم ال�سناعة وامل��دن ال�سناعية ب�سكل 
مبا���رش، وت�سمل اخلدم��ات اللوج�ستية )امل�ستودعات ومناولة امل��واد واأنظمة النقل داخل املدن ال�سناعية(، واأنظم��ة تربيد املناطق، واملباين 
النموذجي��ة للم�سان��ع، ومراك��ز التدريب، وم�ساريع االإ�س��كان يف املدن ال�سناعية عل��ى اأن تقام جميع هذه اخلدمات داخ��ل املدن ال�سناعية 
التابع��ة لهيئ��ة امل��دن ال�سناعية ومناطق التقني��ة »مدن« واأن تكون حا�سلة على ت�رشي��ح عمل من الهيئة. كما ي�سم��ل الدعم متويل م�ساريع 

اخلدمات ال�سناعية كالتايل :
م�شاريع توزيع �لغاز �لطبيعي يف �ملدن �ل�شناعية.   -

م�ساريع حتلية املياه ومعاجلة ال�رشف ال�سحي التي تخدم املدن ال�سناعية.   -
م�ساريع معاجلة النفايات الكيميائية ال�سناعية والطبية.   -

م�ساريع تعقيم االأغذية واالأدوية.   -
م�ساريع حتلية مياه البحر املتنقلة  )البارجات(.  -

ويخ�ش��ع متوي��ل م�شاريع خدمات �مل�شاندة �ل�شناعية و�للوج�شتية لل�روط �ملعتادة و�لتي م��ن �أهمها تزويد �ل�شندوق بدر��شة جدوى 
اقت�سادي��ة متكامل��ة واأن يك��ون امل�رشوع جمدي��ًا من الناحية التجارية، واأن تع��ود ملكية امل�رشوع للقطاع اخلا���س، واأن يخ�سع متويل هذه 
امل�ساري��ع ل�سيا�س��ات واإج��راءات ال�سن��دوق املتبعة يف تقييم ومتوي��ل امل�ساريع ال�سناعي��ة. وان�سجامًا مع جهود الدول��ة يف دعم التنمية يف 
�ملناطق �لو�عدة، فاإن حو�فز �ل�شندوق لدعم �مل�شاريع �ملقامة يف �ملناطق و�ملدن �لو�عدة تتيح للم�شتثمرين �أي�شًا �ال�شتفادة من هذه �حلو�فز 

يف متويل م�ساريع اخلدمات امل�ساندة واللوج�ستية يف املدن ال�سناعية يف املناطق الواعدة .

متويل تطوير البنى التحتية للمدن ال�صناعية:  	•
به��دف ت�سجي��ع القط��اع اخلا�س لا�ستثمار يف تطوي��ر وبناء مدن �سناعية منوذجي��ة، فقد اعتمد جمل���س اإدارة ال�سندوق مبلغ 1000 
ملي��ون ري��ال كربنامج لتمويل تطوير البنى التحتية للمدن ال�سناعية ومناط��ق التقنية اململوكة ل� »م��دن« وللمدن ال�سناعية اخلا�سة، وذلك 

بناًء على املعايري التالية:
�أن يتم �حل�شول على ترخي�ص من هيئة �ملدن �ل�شناعية وهيئة تنظيم �لكهرباء لتطوير �الأر��شي كمدن �شناعية.  -

تقت�رش ن�سبة متويل ال�سندوق على 50% من اإجمايل تكاليف تطوير البنى التحتية .   -
ميول ال�سندوق ن�سبة ال تزيد عن 50% من قيمة �رشاء االأرا�سي بحيث ال يزيد �سعر �رشائها عن 100 ريال للمرت املربع.  -

يت��م من��ح قر�س التمويل لتطوير البنى التحتية للم��دن ال�سناعية للمطورين من القطاع اخلا�س ولي���س للهيئات التنظيمية )هيئة   -
املدن اأو هيئة تنظيم الكهرباء(.

يتم ال�رشف للقر�س املمنوح بناء على ما يتم االلتزام به من تكاليف فعلية من قبل املطور.  -
-  يت��م اتب��اع املتطلبات واالإج��راءات القيا�سية املتبع��ة يف حالة امل�ساري��ع ال�سناعية واملتعلق��ة ب�سيا�سات التموي��ل وال�سمانات 

و�إجر�ء�ت �ل�رف و�ل�روط ح�شب ما تقت�شيه حالة م�روع �لتطوير.
-  يتم ت�سميم جدول ال�سداد اإلى 10 �سنوات بحد اأق�سى بعد فرتة �سماح ت�سل اإلى 5 �سنوات بناًء على نتائج التقييم والدرا�سة. 

�صكل يو�صح تطور اأعداد امل�صانع وامل�صاحات املطورة يف املدن ال�صناعية

امل�سدر: الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية »مدن«، التقرير ال�سنوي لعام 2013 م
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جنحت هذه �حلو�فز يف تو�شيع �لقاعدة �الإنتاجية لل�شناعة يف �ململكة ب�شكل كبري، وذلك بف�شل ت�شاعف عدد �ملدن �ل�شناعية )�لتابعة 
ل�هيئة »م��دن«( من 14 مدينة �سناعية فقط يف عام 2007م اإلى 32 مدينة �سناعية يف عام 2013م، وتو�سعة م�ساحات االأرا�سي ال�سناعية 
املطورة من نحو 40 مليون مرت مربع يف عام 2007م اإلى نحو 163 مليون مرت مربع يف عام 2013م بنمو �سنوي قدره 43% مما اأ�سهم يف 
زي��ادة اأع��داد امل�سان��ع يف املدن ال�سناعية لت�سل اإلى 5400 م�سنعًا يف ع��ام 2013م مقارنة مع 1950 م�سنعًا يف عام 2007م. ووفقًا ل� 

»م���دن«، تتجاوز ا�ستثمارات امل�سانع يف املدن ال�سناعية 250 مليار ريال ويعمل فيها اأكرث من 300 األف موظف.    
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وحتم��ل املدين��ة ال�سناعي��ة باخلرج فر�س��ًا ا�ستثماري��ة مميزة يف 
املج��االت غ��ري ال�سناعية، اإذ ياح��ظ حمدودي��ة اال�ستثمارات غري 
�ل�شناعية، مما يعني �أن هناك فر�شًا متاحة للم�شتثمرين مل ت�شتغل 
بع��د، خا�س��ة اأن حواف��ز ال�سن��دوق االإقرا�سية اخلا�س��ة باملناطق 
الواع��دة تنطب��ق عل��ى مدينة اخل��رج ال�سناعية مب��ا يف ذلك متويل 

اخلدمات امل�ساندة واللوج�ستية. 

المدينة الصناعية الثانية بجدة :
مت اإن�س��اء املدين��ة ال�سناعية الثانية بج��دة )جدة 2( يف عام 
1429ه��� وذلك للطلب املتزاي��د على االأرا�س��ي ال�سناعية يف جدة 
ب�سب��ب عدم توفر اأرا�ٍس �سناعية باملدينة ال�سناعية االأولى. وتبلغ 
م�ساح��ة املدينة ال�سناعي��ة الثانية بجدة )ج��دة 2( ثمانية مايني 
مرت مربع مطورة بالكامل، متثل �الأر��شي �مل�شتغلة فيها نحو %39، 
وت�شتغ��ل ه��ذه �الأر��ش��ي يف �أن�شط��ة �شناعية بن�شب��ة 86% واأخرى 

ا�ستثمارية بن�سبة 11% و�سكنية بن�سبة %3.

بل��غ عدد قرو�س ال�سندوق للم�ساريع ال�سناعية داخل مدينة 
)ج��دة 2( 11 قر�سًا اعتمدت لتموي��ل ت�سعة م�ساريع بقيمة اإجمالية 
قدره��ا 218.5 ملي��ون ري��ال، ويبل��غ جمم��وع ا�ستثم��ارات ه��ذه 
امل�ساريع اأكرث من 547 مليون ريال. وقد توزعت قرو�س ال�سندوق 
على امل�ساريع ال�سناعية وامل�ساريع اخلدمية. فعلى جانب امل�ساريع 
ال�سناعية، حظيت ال�سناعات الكيميائية بالن�سيب االأكرب من حيث 
ع��دد القرو�س وذلك بواقع �ستة قرو�س، بينم��ا ح�سلت ال�سناعات 
الهند�سية على قر�سني، وال�سناعات اال�ستهاكية على قر�س واحد. 

اأم��ا بالن�سبة للم�ساريع اخلدمية، فقد حظيت بتمويل م�ساريع 
اإ�سكاني��ة للعمالة بواق��ع قر�سني تبل��غ قيمتهم��ا االإجمالية 74.6 
مليون ريال، يف حني تبلغ قيمة هذه اال�ستثمارات ال�سكنية اأكرث من 
168.8 ملي��ون ريال. وت�ستمد )ج��دة 2( فر�س جناحها وم�ستقبلها 
الواع��د م��ن االأهمي��ة اال�سرتاتيجي��ة ملدين��ة ج��دة كقط��ب �سناعي 
واقت�سادي رئي�س��ي يف اململكة. وهي �سديدة القرب من مدينة جدة 
حي��ث ترتب��ط معه��ا بخط �رشيع مم��ا ي�سه��ل عملية نق��ل املوظفني 
والب�سائ��ع. وتتميز )ج��دة 2( باأن جميع اأرا�سيه��ا مطّورة وجاهزة 
لال�شتثمار، خا�شة لالأن�شطة غري �ل�شناعية �لتي باإمكانها ��شتغالل 

نحو 60% من اأرا�سيها املتبقية.  

التحديات التي تواجه المدن الصناعية :
عل��ى �لرغ��م من وجود جمل��ة من �مليز و�حلو�ف��ز للتو�شع يف 
�مل��دن �ل�شناعي��ة و�ال�شتثمار فيها، �إال �أنه��ا بطبيعة �حلال ال تخلو 
م��ن بع���س التحدي��ات. فعل��ى �سبي��ل املثال، هن��اك حاج��ة ما�سة 
لا�ستم��رار يف حت�س��ني ج��ودة االأرا�س��ي ال�سناعية ورف��ع م�ستوى 
خدماته��ا وتقدمي حوافز اإ�سافية جلذب ا�ستثمارات �سناعية جديدة 

حملي��ة وعاملية، واإغراء امل�ساريع ال�سناعي��ة املقامة خارج املدن 
ال�سناعي��ة لانتق��ال اإل��ى امل��دن ال�سناعي��ة. وهن��اك اأي�سا حتدي 
يتعل��ق ب�رشعة توف��ري اأرا�سي �سناعية جدي��دة يف املناطق واملدن 
التي ت�سهد منواً �سناعيًا �رشيعًا مقارنة مع املناطق واملدن االأخرى 
يف اململك��ة. ي�ساف اإلى ذلك �رشورة اإيجاد حلول ملحدودية بع�س 
�ملنافع مثل �لكهرباء و�لغاز و�ملياه يف عدد من �ملدن �ل�شناعية. 

وفيم��ا يتعل��ق بتقيي��م اأداء امل�سان��ع العامل��ة داخ��ل املدن 
ال�سناعي��ة، ال بد من توفري بيان��ات �سناعية �ساملة وتف�سيلية عن 
امل�ساريع ال�سناعية املقامة داخل املدن وذلك للتعرف ب�سكل دقيق 
عل��ى مدى ق��وة م�ساهمتها يف الن��اجت املحلي االإجم��ايل والوقوف 
عل��ى ال�سعوب��ات الت��ي تواجهها ه��ذه امل�ساري��ع وذل��ك لدرا�ستها 
وتق��دمي �حلل��ول �ملنا�شب��ة له��ا، م��ع �أهمي��ة �ال�شتم��ر�ر يف تطوير 
قاعدة البيان��ات عن امل�سانع القائمة يف امل��دن ال�سناعية لتقدمي 
معلوم��ات �شاملة ع��ن �لن�شاط �ل�شناعي و�الإنت��اج و�ال�شتهالك من 
الطاق��ة واملياه وبيانات القوى العاملة الوطنية واالأجنبية يف هذه 
امل��دن. ومن املوؤكد اأن ه��ذه البيانات �ست�ساعد متخ��ذي القرار على 
زي��ادة كف��اءة امل�سانع العاملة داخل امل��دن ال�سناعية وت�سجيعها 

لتكون اأداة تخدم التنمية ال�سناعية ب�سورة اأف�سل. 

الخاتمــة :
اأثبت��ت جترب��ة اململك��ة جناح التنمي��ة ال�سناعي��ة من خال 
اإقامة املدن ال�سناعية، بدليل اأن اأف�سل امل�سانع كفاءة يف اململكة 
واأهمها من الناحي��ة اال�سرتاتيجية تزاول ن�ساطها داخل هذه املدن 
�ل�شناعي��ة. ويف �الآون��ة �الأخرية، ز�د �الهتمام به��ذه �ملدن و�أ�شبح 
م��ن املوؤكد اأن م�سار التنمية ال�سناعية وجناح امل�ساريع ال�سناعية 
اجلديدة �سيكون مرهونًا مبدى توفر مدن �سناعية مطّورة ومتكاملة 

اخلدمات. 

جنحت جهود الدولة يف توفري م�ساحات وا�سعة من االأرا�سي 
ال�سناعي��ة بحي��ث متكنت يف االأعوام االأخرية م��ن ا�ستقطاب العديد 
م��ن ال���رشكات العاملي��ة لا�ستثمار فيها مث��ل �رشكت��ي �سيمن�س و 
اإي�س��وزو. ومن الوا�سح اأن املناطق واملدن الواعدة �ست�سهد طفرة يف 
جم��ال االأرا�سي ال�سناعي��ة اإذ اأن هناك خططًا لزي��ادة اأعدادها يف 
تل��ك املناطق. ومما يج��در ذكره اأن عدد امل��دن ال�سناعية املوجود 
حالي��ًا يف املناط��ق واملدن الواع��دة يبلغ 22 مدينة م��ن اأ�سل 32 
متث��ل 69% م��ن جمموع امل��دن ال�سناعي��ة يف اململك��ة، و�سي�ساعد 
ذل��ك حتمًا يف قيام ال�سندوق ب��دوره التمويلي  املميز يف املناطق 

الواعدة على اأف�سل وجه.  

ُتعد مدين��ة �سدير لل�سناعة واالأعم��ال مدينة �سناعية واعدة 
حيث ت�ستحوذ على ث��اين اأكرب م�ساحة اأرا�سي �سناعية مع اإمكانية 
اال�ستثم��ار يف معظ��م اأن��واع االأن�سط��ة ال�سناعية، وكذل��ك اإمكانية 
تخ�سي���س مواق��ع للتجمع��ات ال�سناعي��ة اخلا�س��ة باالإ�سافة اإلى 
وج��ود فر���س ا�ستثماري��ة م�سان��دة مث��ل اإن�س��اء الفن��ادق و�سك��ن 
املوظف��ني واإقامة االأ�سواق التجاري��ة واالأن�سطة الرتفيهية وغريها. 
حتظ��ى مدينة �سدي��ر بحواف��ز اإقرا�سية من ال�سن��دوق ت�سمل متويل 
�خلدم��ات �للوج�شتية. تتميز مدينة �شدير مبوقعه��ا �جلغر�يف، �إذ �أن 
تو�سطه��ا بني منطقت��ي الريا���س والق�سيم يوؤهله��ا لا�ستفادة من 
اإمكانات املنطقت��ني والو�سول اإلى اأ�سواقهما وج��ذب اال�ستثمارات 
�إليها. كما �شيعمل م�روع �شكة �حلديد �لذي �شيمر بها م�شتقباًل على 

تعزيز تناف�سيتها ودعمها لوج�ستيًا.

مدينة الخرج الصناعية :
اأُن�سئت املدينة ال�سناعية باخلرج عام 1430ه�، على م�ساحة 
اإجمالي��ة قدره��ا 100 ملي��ون مرت مرب��ع مما يجعله��ا يف م�ساف 
امل��دن ال�سناعية الكبرية. حتت�سن املدين��ة العديد من اال�ستثمارات 
ال�سناعي��ة املتنوعة وجتت��ذب با�ستمرار ا�ستثم��ارات جديدة، ويدل 
عل��ى ذل��ك و�ش��ول ن�شب��ة �الأر��ش��ي �مل�شتغل��ة فيها �إل��ى 34% من 
اإجمايل اأرا�سيها املطورة والتي تقدر حاليًا بنحو 12.6 مليون مرت 
مربع، وذل��ك بالرغم من م�سي فرتة ق�سرية على اإن�سائها. ت�ستحوذ 
امل�ساري��ع ال�سناعي��ة على 99% م��ن هذه �الأر��ش��ي �مل�شتغلة ويتم 
حالي��ًا اإ�سافة م�ساحات مطورة جديدة تقدر بحوايل خم�سة مايني 

مرت مربع. 

كما ه��و �حلال مع مدين��ة �شدير لل�شناع��ة و�الأعمال، تتمتع 
مدينة �خل��رج �ل�شناعي��ة بنف�ص �حلو�ف��ز �الإقر��شي��ة �مل�شجعة من 
ال�سن��دوق واملتمثل��ة يف اإمكانية متويل امل�ساري��ع ال�سناعية فيها 
اإلى 60% من تكلفة امل�رشوع وبفرتة �سداد ت�سل اإلى 20 �سنة. اعتمد 
ال�سن��دوق متويل 33 م�سنع��ًا يف مدينة اخلرج ال�سناعية باإجمايل 
قرو���س جت��اوزت قيمته��ا 955 ملي��ون ري��ال وذل��ك حت��ى نهاية 
ع��ام 2014م، ويقدر اإجمايل ا�ستثمارات ه��ذه امل�سانع املقرت�سة 
باأك��رث م��ن 2.567 مليون ري��ال. ا�ستح��وذت م�ساري��ع ال�سناعات 
الكيميائي��ة على معظم القرو�س بواقع 13 قر�سًا، تليها ال�سناعات 
اال�ستهاكي��ة بت�سع��ة قرو�س، فال�سناع��ات الهند�سي��ة و�سناعات 
م��واد البناء بخم�سة واأربعة قرو�س على التوايل، واأخرياً ال�سناعات 

االأخرى بواقع قر�سني. 

لع��ل ُق�رب مدين��ة اخلرج ال�سناعي��ة من العا�سم��ة الريا�س 
ُيع��د اأحد اأه��م العوام��ل امل�ساع��دة على ازدهاره��ا، وت��زداد اأهمية 
موقعها �جلغر�يف نظر�ً الأنها �ملدينة �ل�شناعية �لوحيدة يف �لن�شف 
اجلنوبي م��ن منطقة الريا���س و�ستظل اأكرب امل��دن ال�سناعية فيها 
حت��ى بعد اإنه��اء اعتماد وتخ�سي���س مدن اأخرى يف تل��ك اجلهات. 

جتاوب �لقطاع �خلا�ص ب�ش��كل �ريع مع �حلو�فز �الإقر��شية 
اجلديدة، فعلى الرغم من اأنه مل مي�س �سوى اأقل من ثاثة اأعوام على 
�إط��الق ه��ذه �حلو�فز �إال �أن ع��دد �لقرو�ص �لتي �عتمده��ا �ل�شندوق 
خال هذه الفرتة الق�سرية مل�ساريع اخلدمات امل�ساندة واللوج�ستية 
والبن��ى التحتي��ة للمدن ال�سناعي��ة بلغ 19 قر�س��ًا بقيمة جتاوزت 
859 مليون ريال قدمت لتمويل م�ساريع تقدر تكلفتها بنحو 2.35 
ملي��ار ري��ال، وتوزعت ه��ذه القرو�س يف عدة مناط��ق من اململكة. 
ومما يجدر ذكره اأن �سيا�سة دعم البنية التحتية واالأن�سطة امل�ساندة 
لل�سناع��ة هي من �سمن املحاور الرئي�سي��ة لا�سرتاتيجية الوطنية 
لل�سناع��ة، وق��د اأدرجت اال�سرتاتيجية ب�سكل �رشي��ح ا�سم ال�سندوق 

يف قائمة اجلهات امل�ساركة يف تنفيذ هذا املحور اال�سرتاتيجي.   

وعلى �لرغم م��ن �أن �ل�شندوق ال ي�شرتط �أن تكون �مل�شاريع 
املقرت�س��ة داخل املدن ال�سناعية، اإال اأن��ه يف�سل متويل امل�سانع 
الت��ي ترغ��ب يف اال�ستثم��ار داخ��ل اإحدى امل��دن ال�سناعي��ة نظراً 
مل��ا توفره هذه امل��دن من و�سائ��ل الدعم والتنظيم الت��ي تزيد من 
فر�س جناح امل�ساري��ع املقرت�سة من ال�سندوق. وفيما يلي ن�سلط 
بع���س ال�سوء على دعم ال�سندوق للم�ساري��ع ال�سناعية يف املدن 
ال�سناعي��ة يف �سدي��ر، اخل��رج، املدين��ة ال�سناعية الثاني��ة بجدة، 
وذلك نظر�ً حلد�ثة هذه �ملدن وكونها حتمل �آفاقًا م�شتقبلية و�عدة 

لل�سناعة. 

مدينة سدير للصناعة واألعمال :
تعت��رب مدينة �سدير ال�سناعية من ب��ني اأكرب املدن ال�سناعية 
مب�ساحة اإجمالية تقّدر بحوايل 265 مليون مرت مربع،  فقد مت البدء 
باأعمال البنية التحتية فيها عام 1430ه�، وتبلغ امل�ساحة املطورة 
فيه��ا حت��ى �الآن نح��و 16.8 مليون مرت مرب��ع، مت تاأجري نحو 3.6 
مليون مرت مربع من ه��ذه امل�ساحات املطورة وا�ستحوذت االأن�سطة 
ال�سناعية فيها على 96% من االأرا�سي املوؤجرة مقابل 4% لاأن�سطة 
اال�ستثماري��ة وال�سكنية. ويجري حالي��ًا تطوير م�ساحات جديدة من 

االأرا�سي تبلغ اأربعة مايني مرت مربع.

تتمت��ع مدين��ة �سدير لل�سناع��ة واالأعمال بحواف��ز اإقرا�سية 
م�سجع��ة من قبل ال�سندوق تتمثل يف متوي��ل امل�ساريع ال�سناعية 
فيها بن�سبة ت�سل اإلى 60% من تكلفة امل�رشوع وبفرتة �سداد ت�سل 
اإلى 20 �سنة. على الرغم من حداثة مدينة �سدير لل�سناعة واالأعمال، 
اإال اأن ال�سندوق اعتمد متويل 18 م�رشوعًا �سناعيًا فيها باإجمايل 
قرو���س جتاوزت قيمتها 346 مليون ريال وذلك حتى نهاية عام 
2014م، ويق��در اإجمايل ا�ستثمارات هذه امل�سانع باأكرث من 910 
مليون ريال. ا�ستحوذت ال�سناعات الكيميائية على الن�سيب االأكرب 
م��ن هذه القرو�س بواقع )7 قرو�س(، تليه��ا ال�سناعات الهند�سية 
)5 قرو���س(، ف�سناعات م��واد البناء )3 قرو�س(، ث��م ال�سناعات 

اال�ستهاكية ب�قر�سني، واأخرياً ال�سناعات االأخرى بقر�س واحد. 
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بيان رقم )1(  
بيان بعدد امل�صاريع ال�صناعية اجلديدة املمولة من ال�صندوق ح�صب القطاعات الفرعية  

  

املجموع الرتاكميِخالل عام 1436/1435هـ )2014م(القطاع

24730ال�صناعات اال�صتهالكية  :

13348�ملو�د �لغذ�ئية 

373املرطبات وامل�رشوبات

73--الن�سيج

24--منتجات اجللود واملواد البديلة

320املنتجات اخل�سبية

358�الأثاث �خل�شبي

297منتجات الورق

37--الطباعة

39677ال�صناعات الكيميائية : 

14315الكيماويات

238منتجات �لنفط و�لغاز

20--منتجات �ملطاط

23304منتجات البا�ستيك

23442�صناعة مواد البناء  :

14--املنتجات اخلزفية

368منتجات الزجاج

20360مواد البناء االأخرى

33--�صناعة االأ�صمنت  :

29766ال�صناعات الهند�صية  :

21471املنتجات املعدنية

292�ملاكينات و�الآالت

3141املعدات الكهربائية

362معدات النقل

1069ال�صناعات االأخرى

2717 *125املجموع

           
* منها )531( م�روعًا مت �إلغاء �لتز�مات �لقرو�ص �ملعتمدة لها .  

 

بيان رقم )2(
بيان بقيمة  القرو�ض ال�صناعية املعتمدة من ال�صندوق ح�صب القطاعات الفرعية )مباليني الرياالت(

املجموع الرتاكميِخالل عام 1436/1435هـ )2014م(القطاع

1.02620.129ال�صناعات اال�صتهالكية  :

49910.981�ملو�د �لغذ�ئية 

1072.184املرطبات وامل�رشوبات

52.415الن�سيج

133--منتجات اجللود واملواد البديلة

55272املنتجات اخل�سبية

27414�الأثاث �خل�شبي

3333.503منتجات الورق

227--الطباعة

1.51545.443ال�صناعات الكيميائية  :

1.19035.431الكيماويات

93.398منتجات �لنفط و�لغاز

804--منتجات �ملطاط

3165.810منتجات البا�ستيك

42212.599�صناعة مواد البناء  :

181.787املنتجات اخلزفية

1163.632منتجات الزجاج

2887.180مواد البناء االأخرى

8811.603�صناعة االأ�صمنت :

80623.367ال�صناعات الهند�صية  :

70617.837املنتجات املعدنية 

23936�ملاكينات و�الآالت

573.316املعدات الكهربائية

201.278معدات النقل

2.0354.846ال�صناعات االأخرى

117.987 **5.892 *املجموع

      
* اعتمدت للم�ساهمة يف متويل )125( م�رشوعًا جديداً وتو�سعة )20( م�رشوعًا قائمًا.

** منها )17.439( مليون ريال مت �إلغاء �اللتز�م بها �أو تخفي�شها .
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بيان رقم )4( 
بيان بقيمة القرو�ض ال�سناعية املعتمدة من ال�سندوق ح�سب مناطق اململكة )مباليني الرياالت(

املجموع الرتاكميِخالل عام 1436/1435هـ )2014م(املنطقة

89322.953الريا�ض
2.07121.863مكة املكرمة 

39212.586املدينة املنورة 
541.517الق�صيم

1.92150.378املنطقة ال�رشقية
181.058ع�صري
21557تبوك
3221.556حائل

1212.958جازان
231.170جنران
937الباحة

14337اجلوف 
331.017احلدود ال�صمالية

117.987 **5.892 *املجموع

 * اعتمدت للم�صاهمة يف متويل )125( م�رشوعًا جديداً وتو�صعة )20( م�رشوعًا قائمًا.
 ** منها )17.439( مليون ريال مت اإلغاء االلتزام بها اأو تخفي�صها .

بيان رقم )3(
بيان بعدد امل�ساريع ال�سناعية اجلديدة املمولة من ال�سندوق ح�سب مناطق اململكة 

املجموع الرتاكميِخالل عام 1436/1435هـ )2014م(املنطقة

45972الريا�ض
20643مكة املكرمة 

13121املدينة املنورة 
669الق�صيم

19732املنطقة ال�رشقية
348ع�صري
112تبوك
329حائل

527جازان
422جنران
110الباحة

223اجلوف 
39احلدود ال�صمالية

2717 *125املجموع

* منها )531( م�رشوعًا مت اإلغاء التزامات القرو�ض املعتمدة لها .

�صندوق بريد: 4143 الريا�ض 11149
اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 4774002 11 00966  -  فاك�ض : 4790165 11 00966
PR@sidf . gov . sa الربيد االإلكرتوين: 

www . s idf . gov . sa موقع ال�صندوق على ال�صبكة: 

التقرير ال�صنوي 1435 / 1436هـ
رقم االإيداع: 16/3418

ردمد: 1319-5522






