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تقدمي معايل وزير املالية

واهلل ويل التوفيق ،،

					

�إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف
وزير املالية
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يطيب يل مع انتهاء العام املايل 1428/1427هـ (2007م) �أن �أقدم التقرير ال�سنوي
ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والذي متكن ال�صندوق خالله من حتقيق اجنازات غري
م�سبوقة كانعكا�س طبيعي للدعم الكبري الذي �أولته الدولة رعاها اهلل لهذا ال�صندوق وغريه من
�صناديق التنمية الأخرى .
فقد �سجل ال�صندوق رقم ًا قيا�سي ًا جديد ًا يف قيمة القرو�ض التي اعتمدها خالل هذا
العام  ،حيث بلغت قيمتها ( )8.544مليون ريال وبن�سبة زيادة بلغت ( )%36عن اعتمادات
العام املايل ال�سابق  ،ويف نف�س الوقت ارتفعت قيمة املبالغ التي مت �صرفها خالل العام �إىل مبلغ
( )4.244مليون ريال وهي �أعلى قيمة مت �صرفها خالل عام مايل واحد منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق
يف عام 1394هـ (1974م) وذلك بارتفاع ن�سبته ( )%44عما كان عليه ال�صرف خالل العام املايل
ال�سابق 1427/1426هـ .
وقد بلغ �صايف عدد القرو�ض ال�صناعية للم�شاريع املنفذة �أو قيد التنفيذ التي اعتمدها
ال�صندوق منذ �إن�شائه وحتى نهاية العام املايل 1428/1427هـ ( )2512قر�ض ًا  ،قدمت للم�ساهمة
يف �إن�شاء ( )1667م�شروع ًا �صناعي ًا منت�شرة يف �أنحاء اململكة  ،بلغ �صايف املبالغ املعتمدة لها
( )59.449مليون ريال  ،وبلغت جملة القرو�ض التي مت �صرفها من قبل ال�صندوق خالل تلك
الفرتة ( )42.401مليون ريال  ،يف حني بلغت جملة املبالغ امل�سددة لل�صندوق من امل�ستفيدين من
هذه القرو�ض ( )28.544مليون ريال .
كما �ساهم ال�صندوق بدور �إيجابي بارز يف تنفيذ برنامج كفالة متويل املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة وذلك بالتن�سيق مع البنوك التجارية املحلية امل�شاركة يف هذا الربنامج  ،حيث قام
الربنامج خالل العام املايل 1428/1427هـ ب�إ�صدار ( )264وثيقة كفالة بقيمة �إجمالية مقدارها
( )127مليون ريال وذلك مقابل متويل مقدم من البنوك بلغت قيمته ( )272مليون ريال  .وبذلك
يبلغ �إجمايل عدد الكفاالت التي �أ�صدرها الربنامج منذ انطالقه قبل عامني ( )315كفالة بقيمة
�إجمالية قدرها ( )149مليون ريال ومتويالت بنكية مقابلة قدرها ( )321مليون ريال ل�صالح
( )247من�ش�أة .
ويجدر التنويه هنا �إىل �أن دور ال�صندوق ال يقت�صر على تقدمي القرو�ض للم�شاريع
امل�ستفيدة من خدماته بل يتعدى ذلك �إىل تقومي جدوى هذه امل�شاريع واال�ستمرار يف تقدمي امل�شورة
املالية والفنية والت�سويقية والإدارية لها منذ �إن�شائها ودخولها مرحلة الإنتاج حتى ت�سديدها لكامل
التزاماتها جتاه ال�صندوق .
و�إنني بهذه املنا�سبة �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده الأمني على ا�ستمرار رعايتهما ودعمهما لل�صندوق  ،والذي �آتى ثماره بحمد اهلل
على �أيدي جميع من�سوبي ال�صندوق الذين يعملون دائم ًا بكل جد و�إخال�ص وحرفية مهنية عالية
ت�شهد لها الإجنازات الرائعة التي يحققها ال�صندوق عام ًا بعد عام .





أعضاء جملس اإلدارة

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي | التقرير ال�سنوي 1428/1427هـ (2007م)

�سعادة املهند�س عبد اهلل بن حممد العبودي
مدير عام املياه مبنطقة الريا�ض

�سعادة الدكتور خالد بن حممد ال�سليمان
وكيل وزارة التجارة وال�صناعة ل�ش�ؤون ال�صناعة

الن�صار
�سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن عبد اهلل ّ
وكيل املحافظ لل�ش�ؤون الإدارية واملالية املكلف
مب�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

�سعادة الدكتور �أحمد بن حبيب �صالح
م�ست�شار �إقت�صادي
وزارة الإقت�صاد والتخطيط

كلمة معايل رئيس جملس اإلدارة
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ي�سرين مع انتهاء العام املايل 1428/1427هـ (2007م) �أن �أقدم التقرير ال�سنوي ل�صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي والذي يعك�س الأداء املميز الذي حتقق خالل العام مما ي�ساهم ب�إذن
اهلل يف حتقيق �أهداف تنمية القطاع ال�صناعي املحلي التي تطمح لها الدولة وت�شجيع اال�ستثمار
فيه وجذب التقنية ال�صناعية وتوفري فر�ص العمل للمواطنني .
فقد حتققت قفزة كبرية يف حجم الإقرا�ض خالل هذا العام مقارنة بالأعوام ال�سابقة
حيث و�صلت قيمة القرو�ض املعتمدة خالل العام املايل احلايل 1428/1427هـ �إىل مبلغ ()8.544
مليون ريال � ،أي بزيادة ( )%36عن اعتمادات العام املايل ال�سابق  .وقد قدمت هذه القرو�ض
للم�ساهمة يف �إقامة ( )69م�شروع ًا �صناعي ًا جديد ًا وتو�سعة ( )27م�شروع ًا �صناعي ًا قائم ًا بلغ
جمموع ا�ستثماراتها ( )22.049مليون ريال .
كما �أ�شري �إىل تكليف ال�صندوق ب�إدارة برنامج كفالة متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة بالتعاون
مع البنوك التجارية  ،حيث م�ضى على تفعيل هذا الربنامج �سنتان  .وقد �شهد الأداء خالل العام
املايل 1428/1427هـ ارتفاع ًا كبري ًا مقارنة بالعام املايل املا�ضي  ،حيث اعتمد الربنامج ()264
كفالة تفوق بخم�سة �أ�ضعاف الكفاالت التي �أ�صدرت يف العام الأول للربنامج  ،وذلك مببلغ �إجمايل
قدره ( )127مليون ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك للم�ستفيدين من هذا الربنامج مببلغ
( )272مليون ريال ا�ستفاد منها ( )211من�ش�أة �صغرية ومتو�سطة منت�شرة يف �أنحاء اململكة .
وختام ًا � ،أتقدم بجزيل ال�شكر واالمتنان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
على دعهما الالحمدود لل�صندوق  ،كما �أ�شكر �إدارة ال�صندوق وجميع موظفيه على ما يبذلونه
من جهود خمل�صة وعطاء مميز .
واهلل املوفق ،،

						

يو�سف بن �إبراهيم الب�سام
رئي�س جمل�س الإدارة

متهيد
اجتاهات ومؤشرات
االقتصاد العاملي واحمللي
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متهيد:
اجتاهات ومؤشرات االقتصاد
العاملي واحمللي
حركة و�آفاق
االقت�صاد العاملي 2007م
وا�صل االقت�صاد العاملي تو�سعه القوي
يف ال�سنوات الأخرية حتى بلغ معدل
منوه ( )%5.4يف عام 2006م � ،إال �أن
اال�ضطرابات يف الأ�سواق املالية �أدت �إىل
احتمال تراجعه �إىل ( )%5.2يف عام
2007م  ،ومن املتوقع كذلك �أن يرتاجع
�إىل ( )%4.8يف عام 2008م.

ومن �أهم �أ�سباب هذا الرتاجع انخفا�ض النمو يف اقت�صاد
الواليات املتحدة الأمريكية والدول املت�أثرة باال�ضطرابات
الناجمة عن م�شكالت قطاع الرهون العقارية عايل املخاطر
خا�صة كندا واملك�سيك وبع�ض االقت�صادات الآ�سيوية.
ففي الواليات املتحدة ت�شري التوقعات �إىل تراجع معدل
منو الناجت املحلي الإجمايل �إىل ( )%1.9يف عام 2007م
مقابل ( )%2.9يف عام 2006م  ،وذلك نتيجة ا�ضطراب
ال�سوق املالية الناجت عن قطاع الرهن العقاري عايل
املخاطر وارتفاع �أ�سعار النفط وهبوط الن�شاط يف �سوق
امل�ساكن املحلية  .كما ت�شري التوقعات �أن ينخف�ض معدل
النمو يف منطقة اليورو �إىل ( )%2.5يف عام 2007م مقابل
( )%2.8يف عام 2006م ،وذلك ب�سبب ت�أثري ال�سيا�سة
املالية املت�شددة على الطلب الداخلي وتداعيات ارتفاع �سعر
�صرف اليورو �أمام عدد من العمالت العاملية والت�أثريات
الناجمة عن م�شكالت قطاع الرهون العقارية يف الواليات
املتحدة الأمريكية  .ويف اليابان تراجع النمو �إىل ( )%2يف
عام 2007م و�سيتباط�أ يف عام 2008م لي�صل �إىل (،)%1.7
وذلك ب�سبب تراجع اال�ستثمارات وتباط�ؤ اال�ستهالك � .أما
يف بلدان الأ�سواق ال�صاعدة والدول النامية ،فقد ا�ستمر
النمو القوي وخا�صة يف ال�صني التي �سجلت �أعلى معدالت
النمو وهي ( )%11.5يف عام 2007م .وبالن�سبة للهند
ورو�سيا فقد ا�ستمر النمو فيهما مبعدالت بالغة القوة � ،إذ بلغ
معدل النمو يف الهند ( )%9ويف رو�سيا (� .)%8أما جمموعة
دول ال�شرق الأو�سط  ،وحتت ت�أثري الزيادات الكبرية التي
�شهدتها �أ�سعار النفط خالل العام  ،بالإ�ضافة �إىل انتعا�ش
الطلب املحلي  ،فقد �شهدت منو ًا مرتفع ًا من ( )%5.6يف
عام 2006م �إىل ( )%5.9يف عام 2007م .
ومن جهة �أخرى فقد ظل الت�ضخم قيد ال�سيطرة يف
االقت�صادات املتقدمة  ،ولكنه ارتفع يف العديد من البلدان
النامية نتيجة ارتفاع �أ�سعار الطاقة واملواد الغذائية فيها .
ففي البلدان ال�صناعية يتوقع �أن ينخف�ض معدل الت�ضخم
قلي ًال لي�صل �إىل ( )%2.1يف عام 2007م و( )%2يف

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي | التقرير ال�سنوي 1428/1427هـ (2007م)

عام 2008م مقابل ( )%2.3يف عام 2006م � .أما يف
دول االقت�صادات ال�صاعدة والدول النامية  ،فيتوقع �أن
يرتفع معدل الت�ضخم �إىل ( )%5.9يف عام 2007م مقابل
( )%5.1يف عام 2006م .
وعلى �صعيد التجارة العاملية فبعد �أن �شهد حجم
تبادل ال�سلع واخلدمات منو ًا كبري ًا و�صل �إىل ()%9.2
يف عام 2006م  ،يتوقع �أن ينخف�ض لي�صبح يف حدود
( )%6.6يف عام 2007م  .وفيما يخ�ص �أ�سواق ال�سلع
العاملية  ،فقد ارتفعت �أ�سعار النفط واملعادن واملواد
الغذائية �إىل م�ستويات عالية عام 2007م نتيجة لزيادة
الطلب وقلة العر�ض  .ومن املتوقع �أن حتافظ �أ�سعار
النفط يف عام 2008م على م�ستوياتها القيا�سية الراهنة
وذلك نتيجة ال�ستمرار حمدودية الطاقة الإنتاجية � .أما
�أ�سعار املعادن واملواد الغذائية  ،فمن املتوقع �أن تنخف�ض
قلي ًال يف املدى املتو�سط نتيجة التح�سن املتوقع يف �أحوال
العر�ض وتراجع الطلب.
وعلى �صعيد التطورات املالية  ،فقد حت ّمل اال�ستقرار
املايل العاملي اختبار ًا مهم ًا منذ �أبريل 2007م ،فقد
ازدادت خماطر االئتمان وال�سوق و�أ�صبحت الأ�سواق
�أكرث تقلب ًا ،حيث تدهور االن�ضباط االئتماين يف ال�سنوات
الأخرية ،وال�سيما يف ال�سوق الأمريكية للقرو�ض العقارية
منخف�ضة اجلودة و�سوق القرو�ض التمويلية  ،بالإ�ضافة
�إىل الأ�سواق االئتمانية الأخرى ذات ال�صلة  .و�أدى ذلك
�إىل حدوث ا�ضطرابات يف �أ�سواق املال ون�شوء م�صاعب
يف التمويل �أمام عدد من امل�ؤ�س�سات املالية  ،مما �أدى
ببع�ض البنوك املركزية �إىل �ضخ ال�سيولة يف �أ�سواق املال
لتحقيق اال�ستقرار يف هذه الأ�سواق  .ومن املتوقع �أن تكون
انعكا�سات هذه الفرتة امل�ضطربة ملمو�سة ووا�سعة النطاق،
مما ي�ستوجب ا�ستخال�ص الدرو�س الالزمة �سوا ًء بالن�سبة
للقطاع اخلا�ص �أو يف جمال التنظيم والرقابة  ،بغية تقومي
النظام املايل يف مواجهة التوترات امل�ستقبلية .وعلى �صعيد
التطورات النقدية ،قام االحتياطي الفيدرايل الأمريكي

يف �سبتمرب 2007م بخف�ض �أ�سعار الفائدة على الأموال
الفيدرالية بواقع ن�صف نقطة مئوية  ،وتتوقع الأ�سواق
املالية تخفي�ضات �إ�ضافية يف ال�شهور املقبلة  .كما تراجعت
حدة ال�سيا�سة النقدية يف منطقة اليورو واليابان منذ بداية
اال�ضطرابات املالية � .أما يف الأ�سواق ال�صاعدة فقد جل�أت
بع�ض البنوك املركزية �إىل توفري ال�سيولة لتخفيف حدة
ال�ضغوط يف �أ�سواق النقد املتداول .
�أما بالن�سبة لأ�سواق تبادل العمالت الأجنبية  ،فقد
وا�صل الدوالر الأمريكي انخفا�ضه مقابل �سعر اليورو والني
الياباين واليوان ال�صيني بالإ�ضافة �إىل عمالت بع�ض دول
االقت�صادات النا�شئة .
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الو�ضع االقت�صادي للمملكة
خالل عام 2007م

حقق االقت�صاد ال�سعودي نتائج قوية خالل عام
2007م ،ب�سبب ا�ستمرار قوة الطلب يف �أ�سواق
النفط العاملية والتح�سن يف �أ�سعار النفط،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار الدولة يف احلفاظ على
وترية الإ�صالحات الهيكلية والتنظيمية ،وهو
ما�ساعد على موا�صلة االقت�صاد ال�سعودي لوترية
منوه االيجابية .وح�سب البيان امل�صاحب لإعالن
امليزانية العامة للدولة ال�صادر من وزارة املالية،
يتوقع �أن يحقق الناجت املحلي الإجمايل عام
2007م منو ًا قدره  %7.1بالأ�سعار اجلارية لي�صل
�إىل  1.414بليون ريال � .أما بالأ�سعار الثابتة
فيتوقع �أن ي�شهد الناجت املحلي االجمايل للمملكة
منو ًا تبلغ ن�سبته  .%3.5و ت�شري التوقعات الأولية
�إىل �أن حجم الدين العام �سينخف�ض يف نهاية
العام املايل 2007م �إىل  267بليون ريال ( �أي ما
يعادل  %19من �إجمايل الناجت املحلي).

كما ت�شري البيانات �إىل ا�ستمرار النمو القوي واملتوا�صل
للقطاع اخلا�ص حيث يتوقع منوه بن�سبة  %7.6بالأ�سعار
اجلارية و %5.9بالأ�سعار الثابتة� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع
ن�سبة م�ساهمته يف الناجت املحلي لهذا العام �إىل حوايل
 %46.1بالأ�سعار الثابتة .وقد ا�ستمرت جميع الأن�شطة
االقت�صادية املكونة للقطاع اخلا�ص يف حتقيق نتائج منو
�إيجابية � ،إذ يقدر �أن ي�صل النمو احلقيقي يف ن�شاط
ال�صناعات التحويلية غري البرتولية �إىل  ، %8.6ويف
ن�شاط االت�صاالت والنقل والتخزين �إىل  ، %10.6ويف
ن�شاط الكهرباء والغاز واملاء �إىل  ، %4.4ويف قطاع
الت�شييد والبناء �إىل  ،%6.9ويف قطاع جتارة اجلملة
والتجزئة واملطاعم والفنادق �إىل  ،%6ويف ن�شاط خدمات
املال والأعمال والت�أمني والعقارات �إىل .%4
وقد �شهد هذا العام تزايد ًا يف ال�ضغوط الت�ضخمية
نتيجة زيادة االنفاق احلكومي ون�شاط القطاع اخلا�ص ،
حيث ارتفع الرقم القيا�سي لتكاليف املعي�شة خالل عام
2007م بن�سبة  %4.1عما كان عليه يف عام 2006م  .يف
حني يتوقع �أن ي�شهد معدل انكما�ش الناجت املحلي الإجمايل
للقطاع غري البرتويل ،الذي يعترب من �أهم امل�ؤ�شرات
االقت�صادية لقيا�س الت�ضخم على م�ستوى االقت�صاد ككل،
�إرتفاع ًا ن�سبته  %1.6للعام 2007م مقارنة مبا كان عليه
يف العام ال�سابق .
وت�شري التقديرات الأولية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�إىل حتقيق احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات فائ�ض ًا
مقداره  344.4بليون ريال للعام 2007م مقارنة بفائ�ض
مقداره  371بليون ريال للعام 2006م بانخفا�ض ن�سبته
 .%7.2ويف نف�س ال�سياق من املتوقع �أن يحقق امليزان
التجاري للعام 2007م فائ�ض ًا مقداره  555.6بليون ريال
بزيادة ن�سبتها  %1.1عن العام ال�سابق  ،وذلك بف�ضل
�إرتفاع قيمة ال�صادرات ال�سلعية واخلدمية للمملكة
خ�صو�ص ًا ال�صادرات ال�سلعية غري البرتولية� .إذ ُيتوقع �أن
تنمو ال�صادرات غري البرتولية بن�سبة  %24.9لتبلغ حوايل
 106.8بليون ريال وهو ما ميثل  %12.4من �إجمايل
ال�صادرات ال�سلعية للمملكة .
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�أما على �صعيد التطورات املالية والنقدية ،وعلى �ضوء
ماي�شهده االقت�صاد املحلي والعاملي من تطورات ،فقد
ا�ستمرت ال�سيا�سة املالية والنقدية للدولة باملحافظة على
م�ستوى مالئم من ال�سيولة يلبي �إحتياجات االقت�صاد
الوطني .وقد �سجل عر�ض النقود بتعريفه ال�شامل خالل
العام املايل 2007م منو ًا ن�سبته  %19.6مقارنة بنمو ن�سبته
 %19.3يف العام املايل ال�سابق .
وبالن�سبة للقطاع امل�صريف فقد وا�صلت امل�صارف التجارية
تدعيم قدراتها املالية ،وارتفع ر�أ�سمالها و�أحتياطياتها
يف العام 2007م بن�سبة  %32.6لت�صل �إىل  106بليون
ريال ،بينما ارتفع �إجمايل مطلوباتها من القطاعني العام
واخلا�ص خالل الفرتة نف�سها بن�سبة  ، %19.7كما ارتفع
حجم الودائع امل�صرفية لديها بن�سبة  .%21.4وكان
للم�صارف التجارية دور حيوي يف دعم القطاع اخلا�ص
وتو�سيع �أن�شطته ،حيث ارتفعت قيمة �إجمايل االئتمان
املمنوح من قبلها للأن�شطة االقت�صادية يف القطاع اخلا�ص
للعام 2007م بن�سبة .%19.7
وبالنظر �إىل التفا�صيل يف القطاعات الفرعية جند �أن حجم
التمويل املمنوح لقطاع النقل واالت�صاالت قد ارتفع بن�سبة
 ،%205.3ولقطاع التعدين واملناجم بن�سبة ،%116.2
ولقطاع اخلدمات بن�سبة  ،%69ولقطاع الكهرباء واملياه
واخلدمات الأخرى بن�سبة  ،%63.4ولقطاع ال�صناعة
والإنتاج بن�سبة  ، %44.6ولقطاع الزراعة و�صيد الأ�سماك
بن�سبة  ،%27ولقطاع البناء والت�شييد بن�سبة ،%14.7
ولقطاع التجارة بن�سبة . %14.3
ويف نف�س ال�سياق ا�ستمر �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي يف التو�سع يف دعم ال�صناعة املحلية يف كافة
�أن�شطتها و�سجلت اعتمادات ال�صندوق للعام املايل 2007م
�أعلى قيمة لها خالل عام واحد منذ �إن�شاء ال�صندوق
حيث بلغت  8.544مليون ريال بزيادة قدرها  %36عن
اعتمادات العام ال�سابق  .كما �شهد برنامج كفالة الذي
يديره ال�صندوق انطالقة كبرية حيث ارتفع عدد وثائق

الكفالة التي اعتمدها مل�شاريع �صغرية ومتو�سطة للعام
املايل 2007م �إىل  264وثيقة كفالة بقيمة  126.5مليون
ريال مقارنة بعدد  51وثيقة بقيمة  22.1مليون ريال عام
2006م .
من ناحية �أخرى �سجل امل�ؤ�شر العام لل�سوق املالية
ال�سعودي 11175نقطة مقارنة مع  7933نقطة نهــاية عــام
2006م ،مرتفع ًا بن�سبة  .%40.87ومت �إدراج � 23شركة
جديدة للتداول يف ال�سوق لي�صل عدد ال�شركات املدرجة
بال�سوق �إىل �111شركة بنهاية عام 2007م .وقد �صدر قرار
من جمل�س الوزراء بت�أ�سي�س �شركة ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول) واملوافقة على تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارتها،
وذلك لف�صل امل�س�ؤوليات الت�شريعية والتنظيمية والرقابية
التي تقوم بها هيئة ال�سوق املالية عن امل�س�ؤولية التنفيذية
التي تتوالها ال�شركة ،ويعد ذلك خطوة مهمة يف ا�ستكمال
العنا�صر الأ�سا�سية لل�سوق املالية .كما وا�صلت هيئة ال�سوق
املالية �إعداد و�إ�صدار منظومة اللوائح الالزمة لتنظيم
ال�سوق وتطويرها ،وخالل العام املايل احلايل �أ�صدرت
الهيئة (الئحة االندماج واال�ستحواذ) ،كما رخ�صت الهيئة
لـ (� )37شركة جديدة ملمار�سة �أن�شطة متعددة يف جمال
�أعمال الأوراق املالية لي�صل جمموع ال�شركات املرخ�ص لها
حتى تاريخه �إىل (� )78شركة .
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وا�ستكما ًال ملا مت يف ال�سنوات املا�ضية من �إجراءات
وقرارات تهدف �إىل تعزيز هيكل االقت�صاد الوطني فقد مت
خالل هذا العام بدء �سريان نظام املناف�سات وامل�شرتيات
احلكومية ،واعتماد تطبيق نظام امل�شاركة بالوقت يف
الوحدات العقارية ال�سياحية .ومتت املوافقة على العديد
من الأنظمة التي من �ش�أنها تعزيز البيئة الإ�ستثمارية
ومن �أهمها  :نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل و�آلية
العمل التنفيذية لكل منهما ،ونظام مكافحة جرائم
املعلوماتية ،ونظام مزاولة نقل النقود واملعادن الثمينة
وامل�ستندات ذات القيمة ،ونظام العالمات التجارية لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .كما متت املوافقة
على الالئحة التنظيمية ملراكز التنمية االجتماعية،
املوحدة لوحدات املراجعة الداخلية يف الأجهزة
والالئحة َّ
احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة ،وتنظيم مركز الدرا�سات
والبحوث البرتولية .كما متت املوافقة على �إن�شاء عدد
من الهيئات احلكومية وهي (الهيئة الوطنية حلماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد) و(هيئة تنمية ال�صادرات
ال�سعودية) و(الهيئة العامة للإ�سكان) .وتَ�ستكمل حالي ًا
امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية �إجراءات طرح
م�شروع اجل�سر الربي واخلط الذي يربط مكة املكرمة
باملدينة املنورة للمناف�سة العامة .
وقد حظيت التطورات الإيجابية لالقت�صاد ال�سعودي يف
العام 2007م بتقدير كافة اجلهات والأو�ساط االقت�صادية
العاملية ،حيث �أثنى جمل�س �إدارة �صندوق النقد الدويل على

ال�سيا�سة املالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري
ودورها يف �إ�ستقرار ال�سوق البرتولية من خالل تنفيذها
لربنامج �إ�ستثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبرتول وزيادة
طاقة تكريره والتو�سع يف مرافق معاجلة الغاز ،وكذلك ملا
قامت به من �إ�صالحات هيكلية يف �سبيل متكني القطاع
اخلا�ص غري النفطي من حتقيق منو قوي وا�سع النطاق.
كما رفعت م�ؤ�س�سة �ستاندرد �آند بورز الت�صنيف الإئتماين
للمملكة من (� )A+إىل درجة ( ،)AA-و�أكد تقريرها
�أن الو�ضع االقت�صادي واملايل القوي للمملكة �سوف يوفر
مرون ًة كبري ًة للدولة يف �إدارة االقت�صاد .وت�ضمن تقرير
البنك الدويل عن مناخ اال�ستثمار لعام 2008م ت�صنيف
اململكة يف املرتبة ( )23من بني ( )178دولة مت تقومي
الأنظمة والقوانني التي حتكم مناخ الإ�ستثمار فيها.
وقد �أ�سهمت التطورات االقت�صادية الإيجابية التي �شهدها
االقت�صاد ال�سعودي عام 2007م  ،بالإ�ضافة �إىل موا�صلة
م�سرية الإ�صالحات االقت�صادية يف ا�ستمرار حت�سن بيئة
اال�ستثمار املحلية ،وتعزيز املكانة االقت�صادية للمملكة
كبيئة جاذبة لال�ستثمارات العاملية وهذا ما ت�ؤكده التقارير
الدولية ،بالإ�ضافة �إىل االزدياد امللحوظ يف تدفقات
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف خمتلف القطاعات
خ�صو�ص ًا يف القطاعات الإنتاجية ،وهو ما �سي�ؤدي �إىل
حت�سني وتطوير هيكل االقت�صاد املحلي وتو�سيع �أن�شطة
القطاع اخلا�ص فيه  ،مما يعزز م�ستوى الثقة يف م�ستقبل
االقت�صاد ال�سعودي .

�شهد قطاع ال�صناعات التحويلية باململكة منو ًا جيد ًا
خالل العام 2007م  ،حيث بلغ معدل النمو احلقيقي
 .% 8.6كما تطور �إ�سهام القطاع ال�صناعي يف �إجمايل
الناجت املحلي ب�شكل ملحوظ مما يعك�س قوة منو هذا
القطاع � ،إذ بلغت امل�ساهمة الن�سبية لهذا القطاع يف
الناجت املحلي غري النفطي حوايل  %13.6يف العام
2007م .وقد �ساهم القطاع ال�صناعي ب�شكل كبري
يف زيادة �صادرات اململكة من ال�سلع غري البرتولية
والتي ارتفعت يف العام نف�سه مبعدل .%24.9

وبنا ًء على تقرير �إح�صاءات التجارة العاملية ال�صادر عن
منظمة التجارة العاملية يف عام 2007م  ،والذي يقي�س
�أداء الدول بالنظر �إىل �إجمايل قيمة ال�صادرات ال�سلعية،
فقد ارتفع ترتيب اململكة يف عام 2006م �إىل املرتبة 12
مقارن ًة باملرتبة  20يف العام 2004م .وبالن�سبة لل�صادرات
ال�صناعية حتديد ًا ،فوفق ًا لذات التقرير ،ارتفعت قيمتها من
 13.5مليار دوالر عام 2004م �إىل  18.3مليار دوالر بنهاية
عام 2006م مبعدل منو �سنوي قدره  .%17.8كما احتلت
اململكة املرتبة  14بني كربيات الدول امل�صدرة للمنتجات
الكيماوية ،ب�صادرات بلغت قيمتها  11.1مليار دوالر
وبح�صة من التجارة العاملية يف هذه املنتجات بلغت  %1يف

الإ�ستهالكات
الإيجارات
الأرباح
الفوائد
الأجور واملرتبات

ال�شكل ( )1توزيع مكونات القيمة امل�ضافة للت�صنيع يف اململكة (2006م)

امل�صدر  :قاعدة البيانات ال�صناعية بال�صندوق 2006 ،م .
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�أداء القطاع ال�صناعي للمملكة خالل
عام 2007م

عام 2006م مقارنة بحوايل  %0.7عام 2000م.
ويف �سياق ال�صورة العامة للقطاع ال�صناعي ح�سبما
�أوردناه بعاليه ،نلقي فيما يلي نظرة �أكرث تف�صي ًال لبع�ض
م�ؤ�شرات الأداء لهذا القطاع  .ونظر ًا لعدم توفر كامل
البيانات املطلوبة لعام 2007م  ،فقد قمنا بتحليل البيانات
املتوفرة يف قاعدة البيانات ال�صناعية للعام 2006م  ،حيث
تو�ضح الأ�شكال من (� )1إىل ( )3توزيع مكونات القيمة
امل�ضافة لل�صناعة ال�سعودية ولقطاعاتها املختلفة والن�سبة
املئوية للعمالة الوطنية من �إجمايل العمالة يف القطاعات
ال�صناعية الرئي�سية للعام 2006م .
فبالن�سبة مل�ؤ�شر القيمة امل�ضافة  ،يو�ضح ال�شكل ( )1توزيع
مكونات القيمة امل�ضافة يف القطاع ال�صناعي للمملكة يف
العام 2006م  ،حيث يالحظ �أن الأرباح متثل اجلزء الأكرب
من �إجمايل مكونات القيمة امل�ضافة ( ، )%38تليها الأجور
واملرتبات ( ، )%31ثم اال�ستهالكات ( ، )%24فالفوائد
( ،)%5و�أخري ًا الإيجارات ( . )%2ويدل ذلك على �إ�سهام
ال�صناعة باململكة يف زيادة الدخل القومي من خالل حتقيق
قيمة م�ضافة تغطي �أجور ومرتبات العاملني وتزيد عن ذلك
لت�ساهم يف تو�سع طاقاتها الإنتاجية .
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ولإعطاء �صورة �أكرث تف�صي ًال لتوزيع مكونات القيمة
امل�ضافة ح�سب القطاعات ال�صناعية الرئي�سية  ،يالحظ
من ال�شكل (� )2أنّ الأرباح بالإ�ضافة �إىل الأجور واملرتبات
ت�ستحوذ على �أكرث من ثالثة �أرباع �إجمايل القيمة امل�ضافة
يف قطاع ال�صناعات الأخرى ( )% 82.3ويف قطاع
املنتجات املعدنية ( ، )%81.6وكذلك يف قطاع مواد البناء
( )% 80.1وقطاع الورق والطباعة ( . )%76.7وتنخف�ض
هذه الن�سبة �إىل ( )%69.9يف قطاع اخل�شب ومنتجاته
و ( )%69.1يف قطاع املواد الغذائية و ( )%61.8يف
قطاع الن�سيج واملالب�س و ( )%54.8يف قطاع املنتجات
الكيميائية  ،وذلك لطبيعة التقنية يف هذه القطاعات
والتي تعتمد ب�صورة كبرية على الغزارة الر�أ�سمالية مما
يزيد من ن�صيب اال�ستهالكات فيها باملقارنة مع القطاعات
ال�صناعية الأخرى .

ال�صناعات
الأخرى
املنتجات
املعدنية
مواد
البناء
املنتجات
الكيميائية
الورق
والطباعة
اخل�شب
ومنتجاته
الن�سيج
وامللبو�سات
املواد
الغذائية
الإ�ستهالكات
الإيجارات
الأرباح
الفوائد
الأجور واملرتبات

%9

%1.5

%7.2
%16.9
%12
%1.2
%5.1
%2.2

%65.4

�أما بالن�سبة مل�ؤ�شر ن�سبة العمالة الوطنية لإجمايل العمالة
يف ال�صناعة فيعترب �أي�ض ًا من امل�ؤ�شرات ذات الأهمية
املتزايدة على �صعيد االقت�صاد ال�سعودي  .ويظهر ال�شكل
( )3الن�سب املئوية للعمالة الوطنية من �إجمايل العمالة
يف القطاعات ال�صناعية الرئي�سية يف العام 2006م ،
حيث يالحظ من معدالت عام 2006م �أن قطاع املنتجات
الكيميائية يت�صدر القطاعات ال�صناعية الأخرى بن�سبة
عمالة وطنية تبلغ  .%37يليه قطاع املنتجات املعدنية بن�سبة
تبلغ  ، %25فقطاع مواد البناء بن�سبة (ّ )%24ثم قطاعات
املواد الغذائية و الن�سيج و الورق بن�سب تبلغ  %21و  % 20و
 %19على التوايل  .و�أخري ًا ي�أتي قطاعا اخل�شب ومنتجاته
وال�صناعات الأخرى بن�سب عمالة وطنية تبلغ  % 17و%16
على التوايل � .أما يف القطاع ال�صناعي ككل  ،فتبلغ ن�سبة
العمالة الوطنية لإجمايل العمالة حوايل  ، %25والتي تعترب
متوا�ضعة  ،حيث ما زالت العمالة الأجنبية ت�شكل اجلزء
الأكرب من هيكل العمالة يف القطاع ال�صناعي .
%75

�إجمايل ال�صناعة
%48.1
%33.5

%15.5

%52.5

%25

ال�صناعات الأخرى
املنتجات املعدنية

%25

مواد البناء

%24

%84

%16

%75
%76

%2.2
%27.6
%37
%37.1
%81
%1.4
والطباعة
الورق
%28.5
%19
%6.8
%83
%26.3
ومنتجاته
اخل�شب
%17
%18.6
%80
%1.6
الن�سيج وامللبو�سات
%38.6
%20
%3
%79
%38.1
الغذائية
املواد
%21
%26
%2.3
%23.1
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
%1.8
%46.8
العمالة غري ال�سعودية
ال�شكل ( )3ن�سب العمالة ال�سعودية لإجمايل العمالة
العمالة ال�سعودية
%29.2
يف القطاعات ال�صناعية الرئي�سية (2006م)
%1.6
امل�صدر  :قاعدة البيانات ال�صناعية بال�صندوق 2006 ،م .
%28
%7.4
%33.8
%25.5
%2.2
%27.4
%3.2
%41.7
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

املنتجات الكيميائية

ال�شكل ( )2توزيع مكونات القيمة امل�ضافة
ح�سب القطاعات ال�صناعية الرئي�سية (2006م)

امل�صدر  :قاعدة البيانات ال�صناعية بال�صندوق2006 ،م.

%63

النشاط اإلقراضي للصندوق
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النشاط اإلقراضي للصندوق
�أو ًال :ملخ�ص الن�شاط للعام املايل
1428/1427هـ (2007م)

حقق ال�صندوق طفرة
كبرية يف حجم القرو�ض
التي اعتمدها يف العامني
املا�ضيني وذلك بعد �أن مت
رفع ر�أ�سماله �إىل  20بليون
ريال �سعودي .فقد بلغت
قيمة القرو�ض التي اعتمدها
خالل عام 1428/1427هـ
( )8.544مليون ريال �أي
ما يعادل خم�سة �أ�ضعاف
متو�سط اعتمادات ال�صندوق ال�سنوية منذ ت�أ�سي�سه
وحتى نهاية عام 1426/1425هـ وبن�سبة زيادة بلغت
حوايل ( )%36عن اعتمادات العام ال�سابق.

كما ارتفعت قيمة املبالغ التي مت �صرفها خالل عام
1428/1427هـ بن�سبة ( )%44لت�صل �إىل ()4.244
مليون ريال وهي �أعلى قيمة مت �صرفها خالل عام واحد
منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق .
وب�صورة �إجمالية  ،فقد بلغ �إجمايل عدد القرو�ض ال�صناعية
التي اعتمدها ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه وحتى نهاية عام
1428/1427هـ ( ) 2913قر�ض ًا بقيمة �إجمالية قدرها
( ) 66.806مليون ريال  ،قدمت للم�ساهمة يف �إن�شاء
( ) 2068م�شروع ًا �صناعي ًا يف خمتلف �أنحاء اململكة.

وقد بلغت جملة القرو�ض التي مت �صرفها من هذه
االعتمادات مبلغ ًا قدره ( )42.401مليون ريال �ُ ،سدد منها
حتى نهاية عام 1428/1427هـ ( )28.544مليون ريال ،
مما ي�ؤكد جناح امل�شاريع امل�ستفيدة من هذه القرو�ض ،
ذلك �أن دور ال�صندوق ال يقت�صر فقط على تقدمي الدعم
املايل مل�شاريع القطاع ال�صناعي باململكة بل يتعدى ذلك
�إىل تقدمي خدماته اال�ست�شارية يف املجاالت الفنية والإدارية
والت�سويقية للم�شاريع التي يقوم ب�إقرا�ضها .
وخالل عام 1428/1427هـ  ،اعتمد ال�صندوق ()96
قر�ض ًا منها ( )69قر�ض ًا قدمت مل�شاريع جديدة و()27
قر�ض ًا منحت لعمليات تو�سعة قامت بها م�شاريع �سبق �أن
ح�صلت على قرو�ض من ال�صندوق وحققت جناح ًا من
خالل دعم ال�صندوق لها  ،مما دفعها �إىل تو�سيع ن�شاطها
ر�أ�سي ًا و�أفقي ًا وتطوير جودة منتجاتها .
كما قام برنامج كفالة متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
الذي يديره ال�صندوق ب�إ�صدار ( )264وثيقة كفالة خالل
عام 1428/1427هـ بقيمة �إجمالية مقدارها ()127
مليون ريال مقابل متويل من البنوك التجارية بلغت قيمته
الإجمالية ( )272مليون ريال.
42.075
 1423 /1422هـ
29.940
20.658

 1424 /1423هـ

31.282
22.062

 1425 /1424هـ

33.050
23.569

 1426 /1425هـ

51.974

38.157
27.019

 1428 /1427هـ
منها ( )401قر�ض ًا مت �إلغاء الإلتزام بها.
منها ( )7،357مليون ريال مت �إلغاء الإلتزام بها.
منها ( )401م�شروع ًا مت �إلغاء �إلتزامات القرو�ض املعتمدة لها.

48.115

35.206
25.361

 1427 /1426هـ

املبالغ املعتمدة
املبالغ املن�صرفة
املبالغ امل�سددة

44.824

20.000

28.544
40.000

58.262

42.401
60.000

66.806
80.000

ال�شكل ( )4قيمة القرو�ض الرتاكمية املعتمدة من ال�صندوق
واملبالغ املن�صرفة واملعاد ت�سديدها (مباليني الرياالت)

با�ستعرا�ض القطاعات ال�صناعية الرئي�سية ح�سب
قيمة القرو�ض املمنوحة لها يت�ضح ما يلي :
ال�صناعات الكيميائية :

حجم القرو�ض :
ال زال هذا القطاع يت�صدر جميع القطاعات ال�صناعية من
حيث قيمة القرو�ض املعتمدة له � ،إذ بلغت قيمتها الإجمالية
منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق وحتى نهاية عام 1428/1427هـ
( )25.217مليون ريال �أي حوايل ( )%38من �إجمايل
القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق خالل تلك الفرتة .
امل�شاريع املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق لهذا القطاع خالل العام املايل
1428/1427هـ ( )32قر�ض ًا متثل ن�سبة ( )%33من
�إجمايل عدد القرو�ض املعتمدة خالل العام وقد بلغت قيمة
هذه القرو�ض ( )3.673مليون ريال �أي ما ميثل ()%43
من �إجمايل قيمة القرو�ض املعتمدة خالل العام قدمت
للم�ساهمة يف �إقامة ( )20م�شروع ًا �صناعي ًا جديد ًا وتو�سعة
( )12م�شروع ًا �صناعي ًا قائم ًا وبذلك ف�إن هذا القطاع ي�أتي
يف املرتبة الأوىل من حيث عدد وقيمة القرو�ض املمنوحة
خالل عام التقرير .
ومن بني القرو�ض اجلديدة املعتمدة لهذا القطاع قر�ض
قيمته ( )600مليون ريال لإقامة م�صنع يف الدمام لإنتاج
كربونات ال�صوديوم وكلوريد الكال�سيوم  ،وقر�ض �آخر
قيمته ( )600مليون ريال �أي�ض ًا لإقامة م�صنع يف اجلبيل
لإنتاج �أمينات الإيثلني  ،بالإ�ضافة �إىل قر�ض قيمته ()350
مليون ريال لإقامة م�صنع يف اجلبيل �أي�ض ًا لإنتاج حام�ض
الف�سفوريك امل�صفى و�صوديوم ثالثي الفو�سفات وحبيبات
ثالثي �سوبر الفو�سفات  .كما �شملت قرو�ض التو�سعة قر�ض ًا
قيمته ( )600مليون ريال لتو�سعة م�صنع يف اجلبيل يقوم
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ثانياً :التوزيع القطاعي للقرو�ض

ب�إنتاج امليثانول وكيماويات الفورمالدهايد وقر�ض ًا �آخر
قيمته حوايل ( )439مليون ريال لتو�سعة م�صنع يف اجلبيل
يقوم ب�إنتاج الغازات ال�صناعية بالإ�ضافة �إىل قر�ض قيمته
( )433مليون ريال لتو�سعة م�صنع يف ينبع يقوم �أي�ض ًا
ب�إنتاج الغازات ال�صناعية .
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امل�شاريع التي دخلت طور الإنتاج خالل عام  1428/1427هـ :
ي�أتي هذا القطاع يف املرتبة الثالثة من حيث عدد امل�شاريع
التي بد�أت الإنتاج خالل عام 1428/1427هـ  ،فقد بلغ
عددها �ستة م�شاريع تتوزع على كل من الدمام واجلبيل
والريا�ض  .وتقوم هذه امل�شاريع ب�إنتاج �أكيا�س البال�ستيك
املن�سوجة واحلبال البال�ستيكية وطالء االيبوك�سي  ،والبالط
البال�ستيكي  ،وال�شباك البال�ستيكية  .وت�ضم هذه امل�شاريع
�أربعة م�شاريع تو�سعة مل�صانع قائمة وم�شروعني جديدين .
 1423 /1422هـ
 1424 /1423هـ
 1425 /1424هـ
 1426 /1425هـ
 1427 /1426هـ
 1428 /1427هـ

14.206
15.109
16.801
18.610
21.544
25.217
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000
ال�شكل ( )5القيمة الرتاكمية للقرو�ض التي �إعتمدها
ال�صندوق لقطاع ال�صناعات الكيميائية (مباليني الرياالت)

20

ال�صناعات الهند�سية :
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حجم القرو�ض :
يحتل هذا القطاع املرتبة الثانية من حيث قيمة القرو�ض
املعتمدة له منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق وحتى نهاية عام
1428/1427هـ � ،إذ بلغت قيمة القرو�ض املمنوحة له
( )13.766مليون ريال �أي ما ميثل حوايل ( )%21من
�إجمايل قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق .
امل�شاريع املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق لهذا القطاع ( )24قر�ض ًا بلغت قيمتها
( )1.784مليون ريال �أي ما ميثل حوايل ( )%21من
�إجمايل قيمة القرو�ض املمنوحة من ال�صندوق خالل عام
1428/1427هـ  ،وهو بذلك ي�أتي يف املرتبة الثانية من
حيث عدد وقيمة القرو�ض املمنوحة خالل العام ذاته  ،وقد
قدمت هذه القرو�ض للم�ساهمة يف �إقامة ( )23م�شروع ًا
�صناعي ًا جديد ًا وتو�سعة م�شروع واحد .
من بني القرو�ض اجلديدة املعتمدة يف هذا القطاع خالل
عام  1428 / 1427هـ قر�ض قيمته ( )600مليون ريال
لإقامة م�صنع يف اجلبيل لإنتاج الأنابيب غري امللحومة ،
وقر�ض �آخر قيمته ( )550مليون ريال لإقامة م�صنع يف
ينبع لإنتاج الكتل احلديدية وحديد الت�سليح  ،بالإ�ضافة
�إىل قر�ض قيمته ( )115مليون ريال لإقامة م�صنع يف
منطقة اخلمرة بجدة لإنتاج علب الأملنيوم و�آخر قيمته
( )74مليون ريال لإقامة م�صنع يف جدة لإنتاج الإن�شاءات
احلديدية و�أعمدة الكهرباء و�أبراج نقل الطاقة  .كما اعتمد
ال�صندوق قر�ض ًا مببلغ ( )18مليون ريال لتو�سعة م�صنع
للكابالت الكهربائية يف مدينة جدة .

امل�شاريع التي دخلت طور الإنتاج خالل عام  1428 / 1427هـ :
ي�أتي هذا القطاع يف املرتبة الثانية من حيث عدد امل�شاريع
التي با�شرت الإنتاج خالل عام 1428/1427هـ  ،فقد بلغ
عددها ( )11م�شروع ًا تتوزع على كل من الريا�ض وجدة
والدمام واجلبيل  .وتقوم هذه امل�شاريع ب�إنتاج الأنابيب
احلديدية  ،وجلفنة الأنابيب والرباميل احلديدية  ،والعلب
املعدنية  ،والق�ضبان احلديدية  ،وقطع غيار امل�ضخات
ومق�صورات الهاتف ووحدات التوزيع  ،ومفاتيح التحويل
الكهربائية  ،وجلفنة الأر�ضيات ال�شبكية  ،وت�صنيع الكاثود
املعدين لنظم منع الت�آكل  .وت�ضم هذه القائمة ثمانية م�شاريع
جديدة بالإ�ضافة �إىل ثالثة م�شاريع تو�سعة مل�صانع قائمة .

8.916

 1423 /1422هـ
 1424 /1423هـ

9.875

 1425 /1424هـ

10.171
10.775

 1426 /1425هـ

11.982

 1427 /1426هـ

13.766

 1428 /1427هـ
6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

ال�شكل ( )6القيمة الرتاكمية للقرو�ض التي �إعتمدها

ال�صندوق لقطاع ال�صناعات الهند�سية (مباليني الرياالت)

ال�صناعات اال�ستهالكية :

امل�شاريع املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
بلغت اعتمادات ال�صندوق لهذا القطاع خالل عام
1428/1427هـ ( )20قر�ض ًا قيمتها ( )849مليون ريال �أي
ما يعادل حوايل ( )%10من قيمة القرو�ض التي اعتمدها
ال�صندوق خالل العام  ،وهو بذلك ي�أتي يف املرتبة الرابعة
من حيث قيمة القرو�ض املعتمدة خالل العام ويف املرتبة
الثالثة من حيث عدد القرو�ض املمنوحة  .وقد قدمت
القرو�ض لهذا القطاع للم�ساهمة يف �إقامة ( )10م�شاريع
�صناعية جديدة وتو�سعة ( )10م�شاريع �صناعية قائمة .
ومن بني القرو�ض اجلديدة املعتمدة يف هذا القطاع
خالل عام التقرير قر�ض قيمته ( )54مليون ريال لإقامة
م�صنع يف الريا�ض لتعبئة ع�صري الفواكه و�آخر قيمته
حوايل ( )34مليون ريال لإقامة م�صنع يف جدة لإنتاج
امل�شروبات الغازية.
ً
كما �شملت قرو�ض التو�سعة قر�ضا قيمته ( )322مليون
ريال لتو�سعة م�صنع يف اخلرج يقوم بت�صنيع منتجات
الألبان و�آخر قيمته ( )105مليون ريال لتو�سعة م�صنع يف
جدة يقوم ب�إنتاج الفطائر واملعجنات واحللويات ال�شرقية .
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حجم القرو�ض :
احتل هذا القطاع املرتبة الثالثة من حيث قيمة القرو�ض
املمنوحة له � ،إذ بلغت قيمتها حتى نهاية عام 1428/1427هـ
( )12.069مليون ريال �أي ما ميثل ( )%18من �إجمايل
قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه وحتى
نهاية الفرتة املذكورة .

امل�شاريع التي دخلت طور الإنتاج خالل عام  1428 / 1427هـ :
ي�أتي هذا القطاع يف املرتبة الأوىل من حيث عدد امل�شاريع
التي بد�أت الإنتاج خالل عام 1428/1427هـ  ،حيث بلغ
عددها ( )18م�شروع ًا تتوزع يف كل من الريا�ض واخلرج
وجدة وعنيزة والدمام والهفوف و�أبها  .وتقوم هذه امل�شاريع
بت�صنيع منتجات متعددة ت�شمل حلوم الدواجن  ،وع�صري
الفواكه  ،ومنتجات الألبان  ،واملرطبات  ،والب�سكويت
واحللويات  ،وتعبئة الزيتون  ،واملن�سوجات  ،وخيوط البويل
بروبيلني  ،والأثاث اخل�شبي  ،ولفات ورق املناديل  .وت�ضم
هذه القائمة ت�سعة م�شاريع جديدة وت�سعة م�شاريع تو�سعة
مل�صانع قائمة .
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ال�شكل ( )7القيمة الرتاكمية للقرو�ض التي �إعتمدها
ال�صندوق لقطاع ال�صناعات الإ�ستهالكية
(مباليني الرياالت)
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�صناعة الأ�سمنت :
حجم القرو�ض :
بلغ �إجمايل قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق
لقطاع الأ�سمنت منذ ت�أ�سي�سه وحتى عام1428/1427هـ
( )8.615مليون ريال � ،أي ما ميثل حوايل ( )%13من
�إجمايل قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق  ،وهو
بذلك ي�أتي يف املرتبة الرابعة من حيث حجم القرو�ض
املمنوحة .
امل�شاريع املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق خم�سة قرو�ض لهذا القطاع خالل العام
قيمتها ( )1.621مليون ريال � ،أي ما ميثل حوايل ()%19
من قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق خالل العام ،
وهو بذلك ي�أتي يف املرتبة الثالثة من حيث قيمة القرو�ض
املمنوحة خالل العام  ،وقد قدم ال�صندوق �أربعة من هذه
القرو�ض للم�ساهمة يف �إقامة م�صانع جديدة للأ�سمنت يف
كل من رابغ والهفوف ومنطقة حزم اجلالميد �شمال غرب
مدينة عرعر ومنطقة عروق املندفن �شمال �شرق مدينة
جنران � ،أما القر�ض اخلام�س فقد اعتمد لتو�سعة م�صنع
للأ�سمنت يف الريا�ض .

امل�شاريع التي دخلت طور الإنتاج خالل عام  1428 / 1427هـ :
دخلت �أربعة م�شاريع للأ�سمنت مرحلة الإنتاج التجاري خالل
عام 1428/1427هـ يف كل من الريا�ض وجنران ،منها ثالثة
م�شاريع جديدة وم�شروع واحد لتو�سعة م�صنع قائم.
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ال�شكل ( )8القيمة الرتاكمية للقرو�ض التي �إعتمدها
ال�صندوق لقطاع �صناعة الأ�سمنت (مباليني الرياالت)

امل�شاريع املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق خالل عام 1428/1427هـ ( )14قر�ضاً
لهذا القطاع بلغت قيمتها ( )510مليون ريال �أي ما ميثل
( )%6من �إجمايل القرو�ض املعتمدة خالل العام  ،وهو
بذلك ي�أتي يف املرتبة اخلام�سة من حيث قيمة القرو�ض
املعتمدة خالل العام  .وقد قدمت هذه القرو�ض للم�ساهمة
يف �إقامة ( )11م�شروع ًا �صناعي ًا جديد ًا وتو�سعة ثالثة
م�شاريع �صناعية قائمة .
ومن بني القرو�ض اجلديدة املعتمدة لهذا القطاع خالل
العام قر�ض قيمته ( )54مليون ريال لإقامة م�صنع يف
ينبع لإنتاج الأجزاء اخلر�سانية م�سبقة ال�صنع  ،و�آخر
قيمته حوايل ( )49مليون ريال لإقامة م�صنع يف الدمام
لإنتاج اجلب�س بالإ�ضافة �إىل قر�ض قيمته ( )39مليون
ريال لإقامة م�صنع يف اخلرب لإنتاج اخلر�سانة اجلاهزة .
كما �شملت قرو�ض التو�سعة قر�ض ًا قيمته ( )66مليون ريال
لتو�سعة م�صنع يف املزاحمية يقوم ب�إنتاج الطوب الأحمر
وبالط الأ�سقف .
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�صناعة مواد البناء الأخرى :
حجم القرو�ض :
بلغ �إجمايل قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق لقطاع
مواد البناء الأخرى حتى نهاية عام 1428/1427هـ
( )6.551مليون ريال �أي ما ميثل حوايل ( )%10من
�إجمايل قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق للم�شاريع
ال�صناعية منذ ت�أ�سي�سه  ،وهو بذلك ي�أتي يف املرتبة
اخلام�سة من حيث حجم القرو�ض املمنوحة .

امل�شاريع التي دخلت طور الإنتاج خالل عام  1428 / 1427هـ :
ي�أتي هذا القطاع يف املرتبة الرابعة من حيث عدد امل�شاريع
التي بد�أت الإنتاج خالل عام 1428/1427هـ  ،فقد بلغ
عددها �أربعة م�شاريع متوزعة على كل من الريا�ض وجدة
والهفوف وجنران  .وتقوم هذه امل�شاريع ب�إنتاج الطوب
الأحمر  ،والبالط والأدوات ال�صحية من ال�سرياميك ،
وبودرة البوزوالن  ،ومنتجات الألياف الزجاجية املقواة .
وت�ضم هذه امل�شاريع م�شروعني جديدين وم�شروعي تو�سعة
مل�صنعني قائمني .
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ثالثاً :التوزيع اجلغرايف للقرو�ض

با�ستعرا�ض التوزيع اجلغرايف لعدد وقيمة القرو�ض
الإجمالية املعتمدة ح�سب مناطق اململكة املختلفة
يت�ضح ما يلي :
منطقة الريا�ض
حجم القرو�ض
بلغ �إجمايل عدد القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق
للم�ساهمة يف �إقامة م�شاريع �صناعية يف منطقة الريا�ض
( )1080قر�ض ًا لتمويل ( )764م�شروع ًا �صناعي ًا �أي ما
ميثل ( )%37من �إجمايل عدد القرو�ض التي اعتمدها
ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه حتى نهاية عام 1428/1427هـ،
وبذلك ت�أتي منطقة الريا�ض يف املرتبة الأوىل من حيث
عدد القرو�ض املعتمدة  .غري �أنها ت�أتي يف املرتبة الثانية من
حيث قيمة القرو�ض املعتمدة � ،إذ بلغت قيمتها ()15.072
مليون ريال � ،أي ما ميثل حوايل ( )%23من �إجمايل قيمة
اعتمادات ال�صندوق .
القرو�ض املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق خالل عام 1428/1427هـ ( )29قر�ض ًا
مل�شاريع تقع يف منطقة الريا�ض �أي ما ميثل ( )%30من
عدد القرو�ض املعتمدة خالل العام  .وقد قدمت هذه
القرو�ض لإقامة ( )19م�شروع ًا �صناعي ًا جديد ًا وتو�سعة
( )10م�شاريع �صناعية قائمة  .وت�أتي منطقة الريا�ض
يف املرتبة الثانية من حيث عدد وقيمة القرو�ض املعتمدة
�إذ بلغت قيمتها ( )1.327مليون ريال �أي ما ميثل حوايل
( )%16من �إجمايل قيمة قرو�ض ال�صندوق املعتمدة خالل
عام 1428/1427هـ .

منطقة مكة املكرمة
حجم القرو�ض :
بلغ �إجمايل عدد القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق
للم�ساهمة يف �إقامة ( )518م�شروع ًا �صناعي ًا يف منطقة
مكة املكرمة ( )770قر�ض ًا بقيمة ( )12.745مليون ريال
�أي ما ميثل حوايل ( )%26من �إجمايل عدد القرو�ض
و( )%19من �إجمايل قيمتها  ،وبذلك ت�أتي منطقة مكة
املكرمة يف املرتبة الثالثة من حيث عدد وقيمة القرو�ض
التي اعتمدها ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه وحتى نهاية عام
1428/1427هـ .
القرو�ض املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق خالل عام 1428/1427هـ ( )18قر�ضاً
بقيمة ( )1.104مليون ريال� ،أي ما ميثل حوايل ()%19
من �إجمايل عدد القرو�ض وحوايل ( )%13من �إجمايل
قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق خالل العام ،
وبذلك ت�أتي منطقة مكة املكرمة يف املرتبة الثالثة من حيث
عدد القرو�ض واملرتبة الرابعة من حيث قيمة القرو�ض التي
اعتمدها ال�صندوق خالل عام 1428/1427هـ .
املنطقة ال�شرقية
حجم القرو�ض :
بلغ �إجمايل عدد القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق مل�شاريع
تقع يف املنطقة ال�شرقية ( )789قر�ض ًا لإقامة ()558
م�شروع ًا بقيمة ( )27.484مليون ريال � ،أي ما ميثل حوايل
( )%27من �إجمايل عدد القرو�ض وحوايل ( )%41من
�إجمايل قيمتها  .وبذلك ت�أتي املنطقة ال�شرقية يف املرتبة
الأوىل من حيث قيمة القرو�ض ويف املرتبة الثانية من حيث
عدد القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه وحتى
نهاية عام 1428/1427هـ .

منطقة املدينة املنورة
حجم القرو�ض :
بلغ �إجمايل عدد القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق
للم�ساهمة يف �إقامة ( )73م�شروع ًا تقع يف هذه املنطقة حتى
نهاية عام 1428/1427هـ ( )98قر�ض ًا بقيمة ()7.061
مليون ريال �أي ما ميثل ( )%3من عدد القرو�ض وحوايل
( )%11من قيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق.
وبذلك ت�أتي منطقة املدينة املنورة يف املرتبة الرابعة من
حيث عدد وقيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق منذ
ت�أ�سي�سه وحتى نهاية عام 1428/1427هـ .
القرو�ض املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق خالل عام 1428/1427هـ ت�سعة قرو�ض
مل�شاريع يف منطقة املدينة املنورة بقيمة ( )1.264مليون
ريال � ،أي ما ميثل حوايل ( )%15من �إجمايل قيمة القرو�ض
التي اعتمدها ال�صندوق خالل العام  .وبذلك ت�أتي منطقة
املدينة املنورة يف املرتبة الثالثة من حيث قيمة القرو�ض
املعتمدة خالل العام ويف املرتبة الرابعة من حيث عددها.
وت�أتي هذه الن�سبة العالية من قيمة القرو�ض مبنطقة املدينة
املنورة مقارنة بعددها من �ضخامة متو�سط اال�ستثمار يف
امل�شاريع التي تقام مبدينة ينبع ال�صناعية التي تتبع ملنطقة
املدينة املنورة .

مناطق اململكة الأخرى
حجم القرو�ض :
بلغ �إجمايل عدد القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق
مل�شاريع تقع يف مناطق اململكة الأخرى حتى نهاية عام
1428/1427هـ ( )115قر�ض ًا قيمتها ( )3.157مليون
ريال � ،أي ما ميثل حوايل ( )%4من �إجمايل عدد القرو�ض
وحوايل ( )%5من �إجمايل قيمة القرو�ض التي اعتمدها
ال�صندوق منذ �إن�شائه وحتى نهاية عام التقرير  .وت�أتي
مناطق جازان وجنران وع�سري واجلوف واحلدود ال�شمالية
على ر�أ�س قائمة هذه املناطق من حيث قيمة القرو�ض
املعتمدة  ،بينما ت�أتي يف نهاية القائمة منطقة الباحة .
القرو�ض املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق خالل عام 1428/1427هـ قر�ضني
قيمتهما ( )918مليون ريال لإقامة م�شروعني � ،أحدهما
مبنطقة جنران والآخر مبنطقة اجلوف واحلدود ال�شمالية
وكال امل�شروعني لإنتاج الأ�سمنت بهاتني املنطقتني .
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القرو�ض املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق خالل عام التقرير ( )37قر�ضاً
بقيمة ( )3.896مليون ريال مل�شاريع تقع يف املنطقة
ال�شرقية  ،وهي بذلك ت�أتي يف املرتبة الأوىل من حيث
عدد وقيمة القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق خالل عام
1428/1427هـ بن�سبة ( )%38من عدد القرو�ض و ()%45
من قيمة القرو�ض املعتمدة خالل العام  .وت�أتي هذه الن�سبة
العالية من عدد وقيمة القرو�ض املعتمدة للمنطقة ال�شرقية
من �أهمية مدينة اجلبيل ال�صناعية كمنطقة جذب ملثل هذه
اال�ستثمارات ال�ضخمة وخا�صة �صناعة البرتوكيماويات .

منطقة الق�صيم
حجم القرو�ض :
بلغ �إجمايل عدد القرو�ض التي اعتمدها ال�صندوق
للم�ساهمة يف �إقامة ( )50م�شروع ًا �صناعي ًا يف منطقة
الق�صيم ( )61قر�ض ًا بقيمة ( )1.287مليون ريال �أي ما
ميثل حوايل ( )%2من عدد وقيمة القرو�ض التي اعتمدها
ال�صندوق  ،وبذلك ت�أتي منطقة الق�صيم يف املرتبة
اخلام�سة من حيث عدد وقيمة القرو�ض التي اعتمدها
ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه وحتى نهاية عام 1428/1427هـ .
القرو�ض املعتمدة خالل عام  1428 / 1427هـ :
اعتمد ال�صندوق خالل عام 1428/1427هـ قر�ض ًا واحداً
لإقامة م�صنع للأدوية يف منطقة الق�صيم قيمته ()35
مليون ريال .
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رابعاً :برنامج كفالة متويل املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة

وت�أتي املنطقة الو�سطى يف املقدمة من حيث عدد وقيمة
الكفاالت التي �أ�صدرها الربنامج بنهاية عام 1428/1427هـ
بعدد ( )180كفالة بقيمة ( )86مليون ريال � ،أي ما ميثل
( )%57من جمموع عدد الكفاالت ال�صادرة وحوايل ()%58
من قيمتها  .تليها املنطقة الغربية بعدد ( )72كفالة بقيمة
( )34مليون ريال  ،ثم املنطقة ال�شرقية بعدد ( )44كفالة
بقيمة ( )20مليون ريال .

بلغ �إجمايل عدد الكفاالت التي �أ�صدرها الربنامج
منذ انطالقه مع بداية العام املايل 1427 /1426هـ
وحتى نهاية عام 1428/1427هـ ( )315كفالة بقيمة
�إجمالية قدرها ( )149مليون ريال مقابل اعتمادات
كما يت�صدر البنك الأهلي التجاري بقية البنوك التجارية
متويل قدمتها البنوك مببلغ ( )321مليون ريال
من حيث عدد الكفاالت التي �أ�صدرها الربنامج بعدد
ل�صالح ( )247من�ش�أة �صغرية ومتو�سطة.
وقد �شهد العام الثاين النطالقة برنامج كفالة متويل
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �أدا ًء متميز ًا � ،إذ اعتمدت
�إدارة الربنامج خالل عام 1428/1427هـ �إ�صدار ()264
كفالة � ،أي �أكرث من خم�سة �أ�ضعاف الكفاالت التي �أ�صدرت
يف العام الأول للربنامج  ،مببلغ �إجمايل قدره ()127
مليون ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك مببلغ ()272
مليون ريال ل�صالح ( )211من�ش�أة �صغرية ومتو�سطة  .وقد
ارتفع عدد الكفاالت التي �أ�صدرها الربنامج خالل عام
1428/1427هـ مبعدل ( )%418عن عدد الكفاالت التي
�أ�صدرت عام 1427/1426هـ .
وقد ت�صدر قطاع اخلدمات جمموع الكفاالت التي
�أ�صدرها الربنامج بنهاية عام 1428/1427هـ بعدد ()113
كفالة بقيمة ( )54مليون ريال � ،أي بن�سبة ( )%36من عدد
الكفاالت و�أي�ض ًا من قيمتها  .يليه القطاع ال�صناعي بعدد
( )109كفالة بقيمة ( )53مليون ريال � ،أي ( )%35من
عدد الكفاالت التي �أ�صدرها الربنامج وحوايل ( )%36من
قيمتها  .وي�أتي يف املرتبة الثالثة قطاع املقاوالت بعدد ()63
كفالة بقيمة ( )27مليون ريال � ،أي ( )%20من جمموع
عدد الكفاالت و( )%18من �إجمايل قيمتها .

( )123كفالة بقيمة ( )59مليون ريال � ،أي ما ميثل ()%39
من �إجمايل عدد الكفاالت و(� )%39أي�ض ًا من �إجمايل قيمة
الكفاالت التي �أ�صدرها الربنامج منذ انطالقته وحتى
نهاية عام التقرير  .يليه بنك الريا�ض بعدد ( )55كفالة
بقيمة ( )22مليون ريال .
واجلدير بالذكر �أن امل�شاريع اململوكة ل�سيدات �أعمال
ح�صلت على ( )22كفالة من جمموع الكفاالت التي
�أ�صدرها الربنامج حتى نهاية عام 1428/1427هـ .
اجلهة املمولة
البنك الأهلي التجاري
بنك الريا�ض
�ساب
م�صرف الراجحي
البنك العربي الوطني
جمموعة �سامبا املالية
البنك ال�سعودي الفرن�سي
بنك اجلزيرة
الإجمايل

عدد
الكفاالت
123
55
47
42
23
12
9
4
315

قيمة الكفاالت
(ريال �سعودي)
58.621.200
22.241.801
29.472.500
19.562.500
7.937.500
4.597.500
5.093.750
1.125.000
148.651.751

�إجمايل التمويل
(ريال �سعودي)
119.740.900
48.884.670
58.990.000
49.878.000
20.300.000
10.270.000
10.800.000
2.450.000
321.313.570

جدول ( )1عدد وقيمة الكفاالت التي �إعتمدها ال�صندوق حتى نهاية عام
1428/1427هـ ح�سب البنوك التجارية املمولة

يعترب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �آلية فعالة
ال�ستقطاب ونقل التقنية احلديثة �إىل اململكة وخلق
فر�ص عمل جديدة للمواطنني ال�سعوديني بالإ�ضافة
�إىل فتح الأ�سواق اخلارجية للمنتجات الوطنية  .ومن
هذا املنطلق فقد د�أب ال�صندوق منذ �إن�شائه على
ت�شجيع قيام امل�شاريع ال�صناعية املختلطة  ،وخا�صة
مع ال�شركات العاملية العريقة  ،وذلك لإميانه العميق
ب�أن عنا�صر جناح هذه امل�شاريع متوفرة يف اململكة.
وال ي�شرتط ال�صندوق وجود �شركاء �سعوديني يف
هذه امل�شاريع بل يقوم بتمويل امل�شاريع التي ميتلكها
�أجانب بالكامل �أي�ض ًا ويتعامل معها بنف�س الطريقة
التي يتعامل بها مع امل�شاريع التي ميتلكها �أو ي�ساهم
فيها م�ستثمرون �سعوديون .
بلغ عدد امل�شاريع املختلطة التي اعتمد ال�صندوق متويلها
منذ �إن�شائه وحتى نهاية العام املايل 1428/1427هـ
( )571م�شروع ًا �أي ما ميثل حوايل ( )%28من �إجمايل
عدد امل�شاريع املعتمدة  .كما بلغت قيمة القرو�ض املمنوحة
لهذه امل�شاريع املختلطة ( )24.771مليون ريال �أي ما ميثل
حوايل ()%37من �إجمايل قيمة قرو�ض ال�صندوق .ومتثل
م�ساهمة ال�شريك الأجنبي يف هذه امل�شاريع ( )%31من
ر�أ�س مالها .

وبالن�سبة لعام التقرير 1428/1427هـ اعتمد ال�صندوق
( )20قر�ض ًا لإقامة ( )13م�شروع ًا �صناعي ًا جديد ًا
وتو�سعة ( )7م�شاريع قائمة  ،وقد بلغت قيمة هذه القرو�ض
( )2.640مليون ريال �أي ما ميثل ( )%31من اعتمادات
ال�صندوق خالل العام  .وتوزعت قرو�ض هذه امل�شاريع
اجلديدة بواقع �ستة قرو�ض لقطاع ال�صناعات الهند�سية،
وخم�سة قرو�ض لقطاع ال�صناعات الكيميائية وقر�ض ًا واحد ًا
لكل من قطاعي مواد البناء واملنتجات الأخرى .
وقد وفرت امل�شاريع املختلطة املعتمدة خالل العام فر�ص
عمل جديدة ال�ستيعاب ( )3968موظف ًا وعام ًال �أي ما
ميثل حوايل ( )%18من �إجمايل فر�ص العمل التي توفرها
امل�شاريع التي �أقر�ضها ال�صندوق خالل عام 1428/1427هـ
والتي تبلغ حوايل ( )22420فر�صة عمل .
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خام�ساً :متويل امل�شاريع املختلطة

ومما يجدر ذكره �أن ( )100م�شروع ًا من هذه امل�شاريع
تبلغ قيمة القرو�ض املعتمدة لها ( )6.201مليون ريال
قد �أ�صبحت مملوكة بالكامل للم�ستثمرين ال�سعوديني بعد
�شرائهم ح�ص�ص ال�شركاء الأجانب فيها وذلك بعد �أن
حققت هذه امل�شاريع النجاح املن�شود وقامت بت�سديد ما
عليها من قرو�ض  .وي�أتي قطاع ال�صناعات الكيميائية يف
مقدمة القطاعات ال�صناعية من حيث قيمة القرو�ض
املعتمدة للم�شاريع املختلطة وذلك ل�ضخامة اال�ستثمار يف
م�شاريع هذا القطاع � ،إذ بلغت ح�صته منها ( )%58يليه
قطاع ال�صناعات الهند�سية الذي بلغت ح�صته ( )%22ثم
قطاع ال�صناعات اال�ستهالكية بح�صة (. )%13
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�ساد�ساً :القوى الب�شرية والتدريب

متكنت �إدارة ال�صندوق من خالل براجمها املدرو�سة
من ا�ستقطاب وتوظيف الكفاءات ال�سعودية امل�ؤهلة
يف خمتلف املهن والتخ�ص�صات ذات العالقة
بطبيعة العمل بال�صندوق ،حيث ترتبط عمليات
التوظيف بربامج تطوير الكفاءات والتدرج الوظيفي
التي تغطي جماالت التحليل املايل  ،مراجعة
احل�سابات  ،احلا�سب الآيل  ،الدرا�سات االقت�صادية
والإح�صائية ،الت�سويق  ،املحا�سبة امل�ستندية والعلوم
املالية  ،الإدارة  ،الدرا�سات واال�ست�شارات الفنية ،
حتليل املعلومات  ،الدرا�سات القانونية وغريها .

وقد بلغ عدد الربامج التدريبية التي مت تنفيذها
للموظفني ال�سعوديني يف الداخل واخلارج خالل العام
املايل 1428/1427هـ ( )326برناجم ًا تدريبي ًا مبا يف
ذلك الدورات الأ�سا�سية املتخ�ص�صة والدورات الق�صرية
وحلقات النقا�ش وامل�ؤمترات املهنية والدورات التدريبية
الداخلية بال�صندوق � ،إذ مت تدريب ( )211موظف ًا �سعودي ًا
مبا يتم�شى مع متطلبات حاجة العمل ومواقيت الدورات
التدريبية بالداخل واخلارج  ،حيث ح�صل ( )48موظف ًا
منهم على دورات �أ�سا�سية تخ�ص�صية مبا يف ذلك دورات
اللغة الإجنليزية املكثفة يف اخلارج بينما ح�صل ()35
موظف ًا �سعودي ًا جامعي ًا على التدريب العملي املهني على
ر�أ�س العمل مبختلف �إدارات ال�صندوق .
وقد د�أب ال�صندوق على توظيف عالقاته الطيبة مع
العديد من امل�ؤ�س�سات املالية امل�شابهة داخل وخارج
اململكة ل�صقل قدرات موظفيه املهنيني ال�سعوديني من
خالل امل�شاركة الفاعلة يف امل�ؤمترات التخ�ص�صية املهنية
والندوات وحلقات النقا�ش العملية التي ت�شارك فيها
تلك اجلهات مبا يكفل تبادل املعارف املهنية واخلربات
العلمية املتخ�ص�صة مما كان لها �أثرها الفعال يف االرتقاء
بقدرات الكوادر ال�سعودية الذي انعك�س �إيجاب ًا على �أداء
ال�صندوق العام .
ونظر ًا ملا يتمتع به ال�صندوق من �أنظمة �إدارية ومالية
متطورة فقد متكن من تنفيذ براجمه املقررة لتوظيف
ال�سعوديني خالل العام املايل 1428/1427هـ  ،حيث مت
توظيف ( )98موظف ًا �سعودي ًا يف �إطار امليزانية املعتمدة تلبية
ملتطلبات حاجة العمل مبختلف �إدارات و�أق�سام ال�صندوق .

حممد بن �سامل الدبيب
			املدير العام املكلف

دورة تقومي املشاريع الصناعية
واهليكل التنظيمي للصندوق

دورة تقومي املشاريع الصناعية
واهليكل التنظيمي للصندوق
�أو ًال :دورة تقومي امل�شاريع ال�صناعية
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حتر�ص �إدارة ال�صندوق كل احلر�ص على توفري
خدماتها الإقرا�ضية للم�ستثمرين الوطنيني
والأجانب بال�سرعة والفعالية الالزمتني  ،لذا ف�إنها
تعمل با�ستمرار على تطوير الإجراءات والأنظمة
واللوائح اخلا�صة بالن�شاط الإقرا�ضي لل�صندوق
مت�شي ًا مع متطلبات وتطورات العمل الإقرا�ضي وفق
املعايري الدولية املعمول بها لدى م�ؤ�س�سات التمويل
املماثلة يف �سائر �أنحاء العامل .

وتتبلور هذه اجلهود جميعها يف دورة امل�شــروع املعتمدة التي
تخ�ضــع من حني لآخر لتعديالت متليها ظروف التطبيق
العملي  ،مع الأخذ بعني االعتبار �أحدث التطورات يف جمال
التنظيم الإداري .
ويو�ضح املخطط التو�ضيحي التايل دورة
امل�شروع املعمول بها حالي ًا لدى ال�صندوق لعمليات درا�سة
وتقومي ومتابعة تنفيذ م�شاريع الإقرا�ض  ،وعمليات �صرف
االلتزامات املالية للم�شاريع ومتابعة ت�سديد م�ستحقات
ال�صندوق من قبل املقرت�ضني :

خمطط تو�ضيحي لعملية درا�سة وتقومي ومتابعة امل�شاريع
توفري وتقدمي املتطلبات الأولية التالية
1ـ ـ منوذج طلب احل�صول على قر�ض
2ـ ـ الرتخي�ص ال�صناعي
3ـ ـ ال�سجل التجاري
4ـ ـ درا�سة اجلدوى
ق�سم ا�ست�شارات الت�سويق
�إعداد التقرير
الت�سويقي

ق�سم اال�ست�شارات الفنية

�إدارة االئتمان
1ـ ـ ت�سجيل الطلب
 2ـ �إعداد درا�سة
اجلدوى

�إعداد التقرير الفني

ق�سم البحوث
تنفيذ البحث الت�سويقي

جلنة القرو�ض
�إدارة االئتمان

امللفات

قرار جمل�س الإدارة
غري معتمد
/اللجنة الإدارية

�إ�صدار خطاب االلتزام

معتمد
الإدارة القانونية

ق�سم التدقيق والتحليل
املايل

 1ـ ـ توقيع اتفاقية
ال�ضماناتالقر�ض مراجعة وتدقيق
2ـ ـ توثيق
امل�صروفات

مالحظات:
 .1تتوقف فرتة التقومي على مدى جتاوب مقدم الطلب
و�سرعة تقدميه للمعلومات املطلوبة.
.2تخ�ضع م�شاريع التو�سعة لنف�س املراحل ال�سابقة مع
�إخت�صار بع�ضها.

1ـ ـ مراقبة تنفيذ امل�شروع
وبدء عملية �صرف القر�ض
2ـ ـ مراقبة الأداء ومتابعة
ت�سديد القر�ض

يتكون الهيكل التنظيمي لل�صندوق من عدة �إدارات
متخ�ص�صة تتفاعل وطبيعة املهام املوكلة لل�صندوق
لتحقيق الأهداف الكبرية التي �أن�شيء من �أجلها،
كما يدير ال�صندوق برنامج متويل املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة (كفالة) الذي كلف ال�صندوق
ب�إدارته بهدف ا�ستحداث �آلية جديدة ت�سهم بفعالية
يف تن�شيط القطاع االقت�صادي باململكة  .وميكن
ا�ستعرا�ض هذه الإدارات على النحو التايل :
 1ـ ـ �إدارة االئتمان:
تتوىل م�س�ؤولية �إدارة برامج �إقرا�ض امل�شاريع ال�صناعية
من حيث التقومي واملتابعة وال�صرف والتح�صيل وتقدمي
اال�ست�شارات الالزمة للم�ستثمرين يف خمتلف املجاالت .
وتقوم هذه الإدارة من وقت لآخر بدرا�سة �أداء القطاعات
ال�صناعية املختلفة يف اململكة وو�ضع ال�سيا�سات املالئمة
لدعم كل من هذه القطاعات بالتعاون مع �إدارة درا�سات
وا�ست�شارات امل�شاريع .
 2ـ ـ �إدارة درا�سات وا�ست�شارات امل�شاريع :
تتوىل م�س�ؤولية درا�سة امل�شاريع من النواحي الفنية
والت�سويقية ؛ �إىل جانب �إعداد الدرا�سات االقت�صادية
والإح�صائية التي تتطلبها حاجة العمل� ،أو كلما دعت
احلاجة لذلك.

 4ـ ـ �إدارة القوى الب�شرية :
تعنى ب�ش�ؤون املوظفني والتدريب وتطوير الكفاءات و�إعداد
وتطوير ال�سيا�سات واللوائح اخلا�صة باملوظفني  .وت�ضم
�شعبة �ش�ؤون املوظفني و�شعبة التدريب وتطوير الكفاءات .
 5ـ ـ الإدارة القانونية :
تعنى بالق�ضايا وامل�سائل القانونية ومتابعة القرو�ض املتعرثة
و�إعداد الدرا�سات القانونية .وت�ضم �أربعة �أق�سام :ق�سم
العقود ،ق�سم الق�ضايا ،ق�سم الدرا�سات القانونية ،ق�سم
التح�صيل واملتابعة والرهون .
 6ـ ـ �إدارة املراقبة واال�ست�شارات املالية :
تعنى ب�إعداد امليزانية التقديرية العامة لل�صندوق وحتليل
الأداء الفعلي للإدارات خالل العام املايل ،وت�ضم :ق�سم
املراقبة املالية ،وق�سم املراجعة الداخلية ،ووحدة اخلدمات
اال�ست�شارية.
 7ـ ـ �إدارة تقنية املعلومات :
تعنى ب�إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج احلا�سب الآيل يف
ال�صندوق ح�سب متطلبات امل�ستخدم مع تقدمي اال�ست�شارات،
وت�ضم  :ق�سم امل�ساندة الفنية  ،وق�سم تطوير التطبيقات،
وق�سم م�ساندة امل�ستخدمني  ،وق�سم اال�ست�شارات والإدارة
النوعية .
برنامج كفالة متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة :
�أ�سندت وزارة املالية �إىل ال�صندوق �إدارة برنامج كفالة
متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة الذي يهدف �إىل التغلب
على امل�شاكل التمويلية التي تعاين منها املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة وذلك من خالل حتجيم ن�سبة املخاطر االئتمانية
لدى البنوك التجارية عن طريق كفالة ال�صندوق ملا ي�صل �إىل
 %50من قيمة القرو�ض التي تقدمها هذه البنوك للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة.
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ثانياً :الهيكل التنظيمي لل�صندوق

 3ـ ـ الإدارة والعمليات :
تعنى بااللتزامات وال�ش�ؤون الداخلية لل�صندوق مبا يف ذلك
عمليات �صرف القرو�ض املعتمدة وا�ستالم دفعات الت�سديد
من امل�ستثمرين  .وت�ضم ال�شعبة املالية  ،وال�شعبة الإدارية .
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برنامج كفالة متويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة

ق�سم التدقيق والتحليل املايل

ق�سم االئتمان
الرابع

ق�سم الإ�ست�شارات
واالدارة النوعية

ق�سم امل�ساندة
الفنية

ق�سم م�ساندة
امل�ستخدمني

ق�سم الدرا�سات
القانونية

ق�سم العقــود

ق�سم الق�ضايا

ق�سم التح�صيل
واملتابعة
والره ــون

مدير �إدارة تقنية
املعلومات

ق�سم تطوير
التطبيقات

ق�سم التن�سيق وحتليل
معلومات االئتمان

ق�سم الإ�ست�شارات
الفنية

ق�سم حتليل
البيانات
وامل�ساعدة الفنية

نائب مدير �إدارة
االئتمان
ق�سم االئتمان
الثالث

نائب مدير
�إدارة درا�سات
وا�ست�شارات
امل�شاريع

ق�سم �إ�ست�شارات
الت�سويق

ق�سم البحوث

نائب مدير �إدارة
االئتمان
ق�سم االئتمان
الأول
ق�سم االئتمان
الثاين

نائب مدير
�إدارة درا�سات
وا�ست�شارات
امل�شاريع

مدير �إدارة
درا�سات
وا�ست�شارات
امل�شاريع

مدير �إدارة
االئتمان

م�ساعد
املدير العام/
امل�شاريع

اهليكل التنظيمي للصندوق
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�شعبة التدريب
وتطوير
الكفاءات

مدير الإدارة
القانونية

امل�ست�شار
العام

املدير العام

جملـ�س الإدارة

�شعبة �ش�ؤون
املوظفني

ال�شعبة الإدارية

مدير �إدارة
القوى الب�شرية

م�ساعد املدير
العام /القوى
الب�شرية

ال�شعبة املالية

مدير الإدارة
والعمليات

م�ساعد املدير
العام /الإدارة
والعمليات

وحدة اخلدمات
اال�ست�شارية

ق�سم املراجعة
الداخلية

مدير �إدارة
املراقبة
واال�ست�شارات
املالية

ق�سم املراقبة
املالية

�إدارة درا�سات وا�ست�شارات امل�شاريع

ت�ؤدي �إدارة درا�سات وا�ست�شارات امل�شاريع دور ًا هام ًا يف
ال�صندوق  ،حيث ترتكز مهامها وم�سئولياتها مبا يلي :
مراجعة اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع ال�صناعية
املتقدمة للح�صول على �إقرا�ض ال�صندوق .
درا�سة القطاعات ال�صناعية املختلفة والتو�صية
بال�سيا�سات الإقرا�ضية املنا�سبة لها مبا يدعم الأداء
العام للقطاع ال�صناعي املحلي .
 تقدمي اال�ست�شارات الالزمة يف املجاالت الفنية والإدارية
والت�سويقيــة للم�ستثمرين خالل فرتة العالقة مع
ال�صندوق .
�إعداد الدرا�سات االقت�صادية والإح�صائية ودرا�سات
�أبحاث الت�سويق املتعلقة بالقطاع ال�صناعي باململكة.
وت�ؤدي هذه الإدارة مهامها من خالل الأق�سام املكونة لها
وهي :
ق�سم ا�ست�شارات الت�سويق :
يعمل هذا الق�سم على درا�سة وحتليل املعلومات الت�سويقية
مبا ي�ساعد الإدارة يف اتخاذ قرارات الإقرا�ض ال�سليمة ،
كما ي�ساعد �أ�صحاب امل�شاريع على و�ضع ا�سرتاتيجيات
ت�سويقية جيدة ملنتجاتهم وتقوية مراكزهم يف الأ�سواق
املحلية والدولية  ،و من املهام الرئي�سية للق�سم ما يلي :
 تقومي امل�شاريع املقدمة لل�صندوق من الناحية الت�سويقية
وتقدمي التو�صيات ب�ش�أن جدواها .
عمل درا�سات ت�سويقية لقطاعات �صناعية حمددة من
فرتة �إىل �أخرى بهدف التحقق من جدوى اال�ستمرار يف
متويل ال�صندوق مل�شاريع يف تلك القطاعات من عدمه .
عمل ا�ست�شارات ت�سويقية للم�شاريع التي مت متويلها من

ق�سم اال�ست�شارات الفنية :
يتوىل هذا الق�سم م�س�ؤولية تقومي امل�شاريع
ال�صناعية من الناحية الفنية وي�شمل ذلك تقدير التكاليف
الر�أ�سمالية والت�شغيلية الالزمة للت�صنيع وكذلك تقومي
التقنيات املزمع ا�ستخدامها يف الإنتاج ومدى مالءمتها
للن�شاط من حيث النوعية والطاقة الإنتاجية وتقومي
املخطط العام ملباين الإنتاج والتخزين و�سري مراحل
الت�صنيع وتقدير امل�ساحة املطلوبة لذلك ومراجعة العقود
اخلا�صة بتوريد املكائن ونقل التقنية وامل�ساعدة الفنية ،
ويقوم الق�سم �أي�ض ًا ب�إبداء الر�أي وامل�شورة يف جميع العنا�صر
الفنية لتخفي�ض تكلفة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية
وتوظيف العمالة ذات الكفاءة لتنفيذ امل�شاريع وت�شغيلها
على الوجه املطلوب  ،ويقوم الق�سم كذلك باملتابعة الفنية
ملراحل تنفيذ امل�شاريع والتحقق من ا�ستيفاء امل�ستثمر
لل�شروط الفنية وتقومي �أي تغيري يف نطاق وعنا�صر امل�شاريع
وكذلك تقدمي الآراء واملقرتحات ملعاجلة امل�صاعب التي قد
تواجهها امل�شاريع يف اجلوانب الإدارية والت�شغيلية .
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ثالثاً� :إدارة حتت املجهر:

قبل ال�صندوق وخا�صة تلك التي تواجه �صعوبات ت�سويقية
وتقدمي التو�صيات الالزمة للتغلب عليها .
 درا�سة الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف القطاع ال�صناعي
بهدف التعرف على �إمكانية الإفادة من قيام م�صانع
حملية ملنتجات لها مزايا تناف�سية جيدة .
درا�سة �أ�سواق الت�صدير املتاحة يف اململكة وم�ساعدة
�أ�صحاب امل�شاريع يف و�ضع ا�سرتاتيجيات الت�صدير .
تطوير الكفاءات ال�سعودية يف جماالت الت�سويق .
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ق�سم حتليل البيانات وامل�ساعدة الفنية :
يهدف الق�سم �إىل اال�ستفادة املثلى من املعلومات
ال�صناعية واملعارف املرتاكمة التي تكونت لدى �أق�سام
الإدارة با�ستخدام حلول تقنية املعلومات  ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي امل�ساعدة الفنية لق�سم اال�ست�شارات الفنية يف جمال
تقومي امل�شاريع ال�صناعية من خالل وحدتي الأعمال املدنية
وال�سالمة ال�صناعية  ،وترتكز املهام الرئي�سية للق�سم مبا
يلي :
تقومي جوانب ال�سالمة ال�صناعية للم�شاريع املقرتحة
وتقدمي امل�شورة الفنية حلماية الأفراد واملن�ش�آت واملواد
اخلام من احلريق واملخاطر الأخرى وكذلك احلماية
ال�شاملة لبيئة اململكة .
تقومي الأعمال املدنية للم�شاريع ال�صناعية اجلديدة
والقائمة �إ�ضافة �إىل تقدمي امل�شورة املتخ�ص�صة فيما
يخ�ص تنفيذ امل�شاريع ال�صناعية و�إدارتها وتقدير
تكاليف املباين والأعمال املدنية �أثناء وبعد التنفيذ .
اال�ستفادة من تطوير تقنية املعلومات من �أجل املعرفة
ال�صناعية من خالل درا�سة وحتليل م�سار العمل و�إجراءاته
وو�ضع ت�صورات حول تقنية املعلومات من �أجل رفع الكفاءات
الإنتاجية �إ�ضافة �إىل �إ�صدار التقارير والدرا�سات .
ق�سم البحوث :
ي�ؤدي هذا الق�سم مهامه من خالل الوحدات املكونة له
وهي:
وحدة �أبحاث الت�سويق.
وحدة الدرا�سات االقت�صادية واملكتبة.
وحدة الدرا�سات الإح�صائية.
وتتلخ�ص املهام الرئي�سية للق�سم يف تقدمي الدعم لأق�سام
ال�صندوق و�إداراته العليا ومدهم باملعلومات واال�ست�شارات
االقت�صادية والإح�صائية والت�سويقية على النحو التايل:
جمع وحتليل املعلومات والبيانات االقت�صادية والإح�صائية
و�أبحاث الت�سويق و�إ�صدار التقارير والدرا�سات اخلا�صة
بذلك .
�إجراء امل�سوحات امليدانية ملعرفة الأداء العام للقطاع
ال�صناعي املحلي وح�ساب م�ؤ�شراته ومقارنتها ببيانات
امل�شاريع التي مولها ال�صندوق .
تطوير قواعد املعلومات بالق�سم وجمع وحتديث املعلومات
الالزمة لها .

�إعداد الردود لال�ستف�سارات الواردة لل�صندوق من
جهات خارجية يف املجاالت االقت�صادية والإح�صائية
وغريها مما يقع �ضمن طبيعة عمل ومهام الق�سم .
بناء عالقات التعاون مع امل�ؤ�س�سات العامة يف جماالت
عمل الق�سم املختلفة بهدف تبادل املعلومات وحتليلها
خدمة ملتطلبات ال�صندوق .
اال�ستمرار يف تطوير مكتبة ال�صندوق باعتبارها مركزا
للمعلومات والتوثيق مبا يفي مبتطلبات واحتياجات
ال�صندوق .

موضوع حتت األضواء

موضوع حتت األضواء:
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الأمن و�أثره على االقت�صاد الوطني
�أثر الأو�ضاع الأمنية على التنمية
حتى مطلع الت�سعينيات من القرن الع�شرين ،مل تكن وتدفقات اال�ستثمار
م�س�ألة الأمن ( )Securityمثارة بالقوة التي هي
عليها الآن .ولهذا �شهد االقت�صاد العاملي �أف�ضل
معدالت منوه خالل فرتة الت�سعينيات� .إال �أنه ومنذ
مطلع الألفية امليالدية الثالثة ت�صاعد احلديث عن
الأمن وانعكا�ساته التنموية .وكان لأحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب 2001م وما تالها من حتوالت
وحروب وتقلبات يف الكثري من مناطق العامل
انعكا�سات بالغة الت�أثري �سواء على م�ستوى معدل
منو االقت�صاد العاملي �أو على معدالت النمو يف بلدان
ومناطق معينة كالواليات املتحدة واالحتاد الأوربي
والعديد من دول �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا.

فبعد ِعقد من االختالالت واحلوادث الإرهابية التي
�ضربت �أغلب دول العامل وما تالها من حروب ،باتت
ق�ضية الأمن واال�ستقرار الأمني يف مقدمة �أولويات خرباء
التنمية .فبالنظر �إىل عالقة االرتباط بني الأمن والتنمية،
ت�ؤكد التجارب والواقع املقارن على �أنه على م�ستوى العامل
ترتاجع معدالت منو االقت�صاد العاملي مع التقلبات الأمنية،
كما �أنه على م�ستوى الدول ،جند �أن املجتمعات التي تفتقر
�إىل اال�ستقرار الأمني تعاي�ش �أدنى معدالت التنمية ،حيث
�أن غياب اال�ستقرار الأمني يخلق بيئة طاردة لأي ن�شاط
تنموي ،ومن ثم تعاين من هروب ر�ؤو�س الأموال وعزوف
اال�ستثمار الأجنبي عن القدوم �إليها ،بل وهجرة الكفاءات
منها للمناطق الآمنة.
ويف �ضوء �سعي اململكة لتحقيق طفرة تنموية كبرية،
وطموحها لأن ت�صبح واحدة من �أكرب ع�شر دول على
م�ستوى العامل جذب ًا لال�ستثمار ،ن�ستعر�ض يف هذا املقال
العامل الأمني و�أثره على التنمية وتدفقات اال�ستثمار مع
الرتكيز على التجربة ال�سعودية بهذا اخل�صو�ص .

بالنظر �إىل معدالت منو االقت�صاد العاملي ،وكما هو مو�ضح
يف اجلدول (� ،)2شهد الناجت الإجمايل العاملي منوا
مت�صاعد ًا حتى عام 2000م� ،إال �أنه ومنذ عام 2001م وحتى
عام 2003م (وهي الفرتة التي �شهدت �أحداث �سبتمرب
واحلرب على كل من �أفغان�ستان والعراق) تراجعت معدالت
النمو العاملي �إىل �أدنى م�ستوياتها ،ثم نه�ضت معدالت النمو
من جديد مع نهاية عام 2004م .وهذا يعك�س بو�ضوح مدى
االرتباط بني �أو�ضاع الأمن عاملي ًا وبني امل�ؤ�شرات التنموية،
حيث كان الأداء على م�ستوى جمموعات الدول وا�ضح
الداللة و�سريع اال�ستجابة للأحداث الأمنية .ففي الدول
املتقدمة ،بعد �أن بلغ معدل النمو احلقيقي للناجت املحلي
الإجمايل حوايل  %3.9يف عام 2000م ،هبط �إىل %1.2
و  %1.5و  %1.9يف الأعوام 2001م و2002م و 2003م
على التوايل ،ثم عاود امل�ؤ�شر االرتفاع من جديد مع نهاية
2004م ،حيث �سجل معدل منو بلغ  .%3.2وبالن�سبة للدول
حديثة الت�صنيع يف �آ�سيا ،والتي ت�شهد �أعلى معدالت النمو
عاملي ًا ،فبعد �أن بلغ معدل النمو فيها  %7.9عام 2000م
هبط �إىل  %1.1ثم  %5.3ثم �إىل  %3.2يف الأعوام 2001م
و 2002م و 2003م على التوايل.

وت�شمل جمموعة الواليات املتحدة واليابان ودول االحتاد الأوروبي .
جدول  :2بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية العاملية خالل الفرتة
من 2000م حتى 2006م ()%
امل�صدر  :قاعدة بيانات �صندوق النقد الدويل والأنكتاد،
�سنوات متفرقة.

وفيما يخت�ص بتدفقات اال�ستثمار العاملي ،ات�ضح �أن هنالك
عالقة �شديدة االرتباط بني الأو�ضاع الأمنية وبني تدفقات
اال�ستثمار العاملي (� ،)FDI Inflowsإذ بعد الطفرة
الكربى يف تدفقات اال�ستثمار العاملي يف العام 2000م
والتي بلغت  1.3تريليون دوالر ،هبطت تلك التدفقات
بنهاية 2001م بن�سبة  %40.8نظر ًا لأحداث �سبتمرب ،ثم
�شهدت هبوط ًا �آخر بنهاية 2002م بن�سبة  %21مقارنة بعام
2001م ،ثم هبطت بن�سبة  %9.7بنهاية 2003م ،ثم عاودت

وفيما يخ�ص منطقة ال�شرق الأو�سط ،وعلى الرغم من
�أنها تنعم بالعديد من املزايا التي تفتقر �إليها �أغلب مناطق
العامل ،حيث وفرة املوارد الطبيعية واملوقع اجلغرايف الذي
يتو�سط قارات العامل واملوارد الب�شرية ،بالإ�ضافة �إىل
التنوع املناخي لدول املنطقة...الخ� ،إال �أن كل هذه املزايا
مل ت�شفع للمنطقة ،حيث �أنها تعترب من �أدنى مناطق العامل
من حيث معدالت النمو االقت�صادي ،و�أعلى مناطق العامل
من حيث معدالت البطالة خا�صة بني ال�شباب ،كما �أنها
ال تزال من �أعلى مناطق العامل من حيث معدالت الأمية،
هذا بالإ�ضافة �إىل �أنها من �أدنى مناطق العامل من حيث
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر.
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2006م 2005م 2004م 2003م 2002م 2001م 2000م
منو الناجت الإجمايل العاملي
4.1 1.5 1.8 2.7 3.9 3.4 3.8
منو الناجت الإجمايل يف الدول املتقدمة
3.9 1.2 1.5 1.9 3.2 2.6 2.9
منو الناجت املحلي يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
5.3 3.0 4.1 6.4 5.5 5.7 5.6
منو الناجت الإجمايل يف الدول حديثة الت�صنيع
7.9 1.1 5.3 3.2 5.9 4.5 5.3
منو تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر عاملي ًا
29.1 40.8- 21.0- 9.7- 27.4 28.9
38

م�ؤ�شرات تدفقات اال�ستثمار العاملي ال�صعود يف ال�سنوات
التالية� ،إذ منت مبعدل  %27.4يف العام 2004م ،و%28.9
يف العام 2005م ،ثم بلغت قيمة التدفقات بنهاية 2006م
حوايل  916مليار دوالر مبعدل منو بلغ  . %38و�أخري ًا
وبح�سب بيانات تقرير اال�ستثمار العاملي لعام 2007م ،بلغت
تدفقات اال�ستثمار العاملي  1.306مليار دوالر وهي طفرة
تقارب تلك التي �شهدها العامل قبل �أحداث �سبتمرب.

37

38
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي | التقرير ال�سنوي 1428/1427هـ (2007م)

وميكن تف�سري هذا الو�ضع املتناق�ض بني �إمكانات
املنطقة وواقعها التنموي ب�أنه على مدى �أكرث من خم�سني
عام ًا ،وجهت �أغلب دول املنطقة الكثري من خم�ص�صات
الإنفاق العام نحو الت�سلح وحماربة الإرهاب واحلروب
املتتالية .فوفق ًا للتقارير الدولية ،تنفق الدول العربية
�سنوي ًا حوايل  50مليار دوالر على م�شرتياتها من ال�سالح
منذ بداية الت�سعينات ،يف وقت توجه فيه باقي مناطق
العامل الإيرادات لال�ستثمار يف القطاعات التنموية .فهذه
املخ�ص�صات ال�سنوية لو كانت قد وجهت �إىل ا�ستثمارات
تنموية مدنية لتغريت امل�ؤ�شرات التنموية للكثري من الدول
العربية نحو الأف�ضل .كما �أن الو�ضع الأمني غري امل�ستقر
يف املنطقة جعل �أغلب امل�ستثمرين ينظرون �إليها على �أنها
منطقة حرب .ففي العام 2000م والذي بلغت فيه تدفقات
اال�ستثمار العاملي حوايل  1.3تريليون دوالر ،جند �أن ح�صة
املنطقة ب�أكملها مل تتع ّد الـ  7مليار دوالر .كما لوحظ �أنه
خالل العامني التاليني لأحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب،
�شهدت ح�صة الدول العربية انخفا�ض ًا كبري ًا �إىل ما دون الـ
 5مليار دوالر ،ثم عادت �إىل ال�صعود بعد �أن انتهت احلرب
على العراق.
ونخل�ص مما �سبق �إىل �أنه بتحقق الأمن يتحقق
اال�ستقرار الذي يوفر بيئة خ�صبة للتنمية .ولهذا وخالل
�سنوات التقلبات الأمنية بعد �أحداث �سبتمرب وما تالها
من حروب ،تدهورت م�ؤ�شرات االقت�صاد العاملي ،حيث
جتلت بو�ضوح عالقة االرتباط بني الأمن والتنمية .وقد
انطبقت عالقة االرتباط تلك على خمتلف مناطق ودول
العامل ،ومنها منطقة ال�شرق الأو�سط ،التي �سجلت �أدنى
معدالت النمو مقارنة مبناطق العامل الأخرى ،كما �سجلت
�أدنى معدالت تدفقات اال�ستثمار يف العامل .ويف املقابل،
وبعد �أن حت�سنت الأو�ضاع الأمنية خالل العامني الأخريين
بد�أت دول املنطقة ت�شهد تعافي ًا يف معدالت النمو ،ويف
تدفقات اال�ستثمار .ومن امل�ؤكد �أن تغري امل�ؤ�شرات التنموية
ي�أتي نتيجة لت�أثري العديد من العوامل� ،إال �أنه ال ميكن
�إغفال العامل الأمني كعامل حموري وم�ؤثر يف تطور
امل�ؤ�شرات التنموية.

الأمن والتنمية يف اململكة العربية ال�سعودية

ال يوجد جمتمع على م�ستوى العامل ال يعرف اجلرمية و�إن
تفاوتت حدة معدالت اجلرمية من جمتمع �إىل �آخر� ،إال �أن
تف�شي وا�ست�شراء معدالت اجلرمية يخلق حالة من عدم
اال�ستقرار الأمني ،ومن ثم يع�صف بجهود التنمية .وبنا ًء
عليه ،ويف �ضوء �سعي اململكة لتحقيق نه�ضة تنموية �شاملة،
كان البد من التعرف على واقع الأو�ضاع الأمنية يف اململكة
وانعكا�ساتها على م�ستقبل عملية التنمية .ويف �سبيل تبيان
ذلك ،ف�إنه يتوجب علينا �إ�ستعرا�ض واقع الو�ضع الأمني يف
اململكة بح�سب امل�ؤ�شرات املحلية والدولية ،ثم للم�ؤ�شرات
		
التنموية للمملكة خالل فرتة القيا�س.

�أ -واقع الو�ضع الأمني يف اململكة ح�سب امل�ؤ�شرات
املحلية والدولية:

�أثرت الأو�ضاع الأمنية يف منطقة ال�شرق الأو�سط �سلب ًا
على امل�ؤ�شرات التنموية لدول املنطقة ،واململكة لي�ست
ا�ستثنا ًء يف هذا اخل�صو�ص حيث �أنها جزء من املنطقة التي
يطلق عليها م�سمى منطقة حرب (� ، )War Zoneإذ
�أن حالة عدم اال�ستقرار تلك قد �أفقدت اململكة الكثري من
الفر�ص وا�ضطرتها �إىل تخ�صي�ص جزء كبري من املوارد
ملكافحة الإرهاب والإنفاق الع�سكري  ،بد ًال من توجيه تلك
املخ�ص�صات نحو القطاعات التنموية� .إال �أنه بالنظر �إىل
امل�ؤ�شرات الأمنية الداخلية بح�سب الإح�صاءات املحلية
(الكتاب الإح�صائي لوزارة الداخلية) والدولية (�إح�صاءات
الأمم املتحدة – مكتب املخدرات واجلرمية) جند �أن
اململكة يف و�ضع �أمني جيد ي�ضمن لها حتقيق انطالقة تنموية
كربى .فكما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)10واعتماد ًا على
بيانات الكتاب الإح�صائي لوزارة الداخلية� ،شهدت اململكة
خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية تراجع ًا ملحوظ ًا يف معدالت
اجلرمية على الرغم من الزيادة الكبرية يف �أعداد ال�سكان
خالل تلك الفرتة .فقد �شهدت معدالت اجلرمية منو ًا بلغ
 %19عام  1421هـ ثم بد�أت ت�شهد تراجع ًا تدريجي ًا �إىل �أن
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51426هـ 1425هـ 1424هـ 1423هـ 1422هـ 1421هـ
ال�شكل ( )10معدل منو احلوادث اجلنائية من عام 1421هـ حتى عام 1426هـ
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي لوزارة الداخلية ،الثاين والثالثون لعام 1426هـ.

و يو�ضح اجلدول ( )3توزيع اجلرائم ح�سب نوع اجلرمية
يف عام 1426هـ  ،ويالحظ �أن جرائم الأموال ت�ستحوذ على
ح�صة الأ�سد بن�سبة  %45من �إجمايل اجلرائم املرتكبة عام
1426هـ  .وجرائم الأموال حتديد ًا لها ت�أثري مبا�شر على
عملية التنمية واال�ستثمار نظر ًا لأن امل�ستثمر بحاجة �إىل
ال�شعور ب�أن ا�ستثماراته م�ؤمنة �ضد �أي اعتداء.
التوزيع ح�سب اجلن�سية ()%
�سعودي
مقيم
55
45
82
18
53
47
45
55
69
31
61
39

الن�سبة  %عدد اجلرائم
45
17
14
13
10
100

39609
15492
12682
11783
9043
88609

نوع اجلرمية
االعتداء على الأموال
االعتداء على النف�س
املتنوعة
الأخالقية
امل�سكرات
الإجمايل

جدول  :3توزيع اجلرائم املرتكبة يف عام 1426هـ بح�سب النوع وجن�سية مرتكبها ()%
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي لوزارة الداخلية ،الثاين والثالثون لعام 1426هـ.
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بلغت ( )%1-بنهاية عام 1426هـ  .وبهذه امل�ؤ�شرات تكون
اململكة على نقي�ض �أغلب دول العامل والتي ت�شهد يف الوقت
الراهن ت�صاعد ًا يف معدالت اجلرمية.

ميثل املقيمون  %27من �إجمايل �سكان اململكة ح�سب
�إح�صاءات عام 1426هـ� ،إال �أنهم ي�شكلون  %39من �إجمايل
اجلرائم املرتكبة ،وت�شهد ح�صتهم منو ًا ملحوظ ًا عام ًا
بعد �أخر .ففي عام 1423هـ ،كانت ح�صتهم من �إجمايل
اجلرائم املرتكبة يف حدود  %37ثم ارتفعت �إىل  %39يف
العام 1426هـ مما يدل على �أن �إجرام املقيمني ي�شهد منو ًا
ملحوظ ًا يف وقت ترتاجع فيه معدالت اجلرمية يف اململكة
وهذه م�ؤ�شرات لها دالالت كبرية ب�ش�أن انعكا�سات هيكل
العمالة املقيمة على الأمن واجلرمية يف اململكة ومن ثم
التنمية االقت�صادية.
كما لوحظ �أن املقيمني يف جرائم الأموال واجلرائم
الأخالقية حتديد ًا ي�ستحوذون على ن�سبة كبرية � ،إذ بلغت
ح�صتهم  %45من جرائم الأموال ،و  %55من اجلرائم
الأخالقية  ،و %47من اجلرائم املتنوعة .وت�شهد ح�صة
املقيمني من هذه النوعية من اجلرائم تطور ًا كبري ًا ي�ستحق
الدرا�سة واملعاجلة حتى ال تت�ضرر عملية التنمية .وبالنظر
�إىل التجارب املقارنة جند �أن الو�ضع على خالف ذلك حيث
�أن ح�صة الأجانب يف اجلرائم املرتكبة �سواء يف الواليات
املتحدة �أو اليابان �أو بريطانيا �أقل بكثري من ن�سبتهم من
ال�سكان و�سبب ذلك �أن تلك الدول تتبع �سيا�سات انتقائية
يف اجتذاب الأجانب.
وفيما يخت�ص مب�ؤ�شرات اجلرمية يف اململكة ،ات�ضح
�أن هنالك توافق ًا بني امل�ؤ�شرات الدولية (الأمم املتحدة)
وامل�ؤ�شرات املحلية ب�ش�أن معدالت منو اجلرمية .فاململكة
وفق ًا لإح�صاءات الأمم املتحدة تعترب من �أدنى دول العامل
من حيث معدالت اجلرمية مبختلف �أ�شكالها  ،ويف ذلك
ر�سالة وا�ضحة للعامل ب�أن اململكة توفر الأمن والأمان
للم�ستثمرين واملعنيني بالتنمية  .ففي جرائم مثل القتل
العمد احتلت اململكة املرتبة ( )61من بني ( )62دولة  ،كما
�أنه يف جرائم الن�صب واالحتيال احتلت املرتبة ( )61من
بني ( )61دولة  ،ويف جرائم ال�سرقة احتلت املرتبة ()60
من بني ( )62دولة  .وب�صفة عامة احتلت اململكة املرتبة
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( )58عاملي ًا يف خمتلف اجلرائم من �إجمايل ( )62دولة
�شملها �إح�صاء الأمم املتحدة لعام 2004م .
وفيما يخت�ص باجلرائم الإرهابية كانت اململكة قد
تعر�ضت خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية لأكرث من  25عملية
�إرهابية راح �ضحيتها نحو � 144شخ�صا من املواطنني
ورجال الأمن والوافدين � .إال �أن ال�سلطات الأمنية وقفت
باملر�صاد لتلك الفئات ال�ضالة� ،إذ �ألقت القب�ض على �أكرث
من � 800شخ�ص من املتهمني بالإرهاب من جن�سيات
خمتلفة  ،وقد ترتب على تلك احلملة الناجحة حت�سن كبري
يف الو�ضع الأمني ،وهو ما انعك�س يف النهاية على امل�ؤ�شرات
التنموية يف اململكة بالإيجاب .

ب -امل�ؤ�شرات التنموية للمملكة
يف �ضوء الأو�ضاع الأمنية احلالية:
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ال�شكل ( )11حجم الإ�ستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة (باملليون دوالر)
امل�صدر :الهيئة العامة لال�ستثمار :م�سح اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة.

2.000

(ماليني الدوالرات)

�شهدت امل�ؤ�شرات التنموية للمملكة حت�سن ًا وتطور ًا ملحوظ ًا
خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية (2006 – 2001م)  ،وهي
م�ؤ�شرات تعك�س حت�سن الو�ضع الأمني يف اململكة .فكما
�أو�ضحنا �سابق ًا ف�إن اململكة وفق ًا مل�ؤ�شرات وزارة الداخلية
وامل�ؤ�شرات الدولية ت�ص ّنف بني �أقل دول العامل يف معدالت
اجلرمية بل ت�شهد تراجع ًا يف اجلرمية ،وهو ما انعك�س يف
النهاية �إيجاب ًا على املناخ االقت�صادي للمملكة� ،إذ �شهد
الناجت املحلي الإجمايل حت�سن ًا كبري ًا يعزى يف املقام الأول
لتح�سن �أ�سعار النفط ،ولهذا ي�صعب ربط م�ؤ�شر الناجت
املحلي بالأو�ضاع الأمنية .ولكن لدينا م�ؤ�شر مهم ،وبالغ
الداللة ب�ش�أن عالقة االرتباط بني الأمن والتنمية يف اململكة
وهو م�ؤ�شر تدفقات اال�ستثمار الأجنبي .فبعد �أن كانت
اململكة ت�ستقطب ن�سبة �ضئيلة من التدفقات  ،بد�أت ت�شهد
طفرة كبرية فيها (�شكل .)11

فقد �أعلنت الهيئة العامة لال�ستثمار �أن اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة �إىل اململكة منت على نحو ملحوظ
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،وهو ما يو�ضح امليزات
التناف�سية للمملكة ،حيث تركز معظم تلك اال�ستثمارات
يف جمال �صناعة الطاقة وم�شتقاتها .فكما هو مو�ضح
بال�شكل ( ،)11بلغت التدفقات اال�ستثمارية للمملكة يف
عام 2005م  12.097مليون دوالر مقارنة بـ 1.942
مليون دوالر عام 2004م ،ثم بلغت  18.293مليون
دوالر يف عام 2006م .كما ارتفعت اال�ستثمارات املحلية
�إىل  125مليار ريال بنهاية عام 2006م مبعدل منو بلغ
 .%9ويف �ضوء تلك امل�ؤ�شرات املتفائلة ،و�ضعت الهيئة
العامة لال�ستثمار خطة طموحة ت�سمى � ،10×10أي �أن
ت�صبح اململكة بنهاية عام 2010م واحدة من �أكرب 10
دول جاذبة لال�ستثمار عاملي ًا .وما كان لهيئة اال�ستثمار �أن
ت�ضع تلك التوقعات واخلطط املتفائلة لوال اليقني من �أن
املناخ اال�ستثماري والأمني ي�شجع على ذلك.

يف �ضوء تنامي االهتمام العاملي بالأمن وعالقته بالتنمية،
ا�ستعر�ضنا �أو ًال الأو�ضاع الأمنية وانعكا�ساتها على التنمية
من خالل حتليل عدد من التجارب املقارنة وتبني لنا �أن
العالقة �شديدة االرتباط وقد جتلى ذلك يف �أحداث �سبتمرب
وما تالها من �أحداث �ألقت بظاللها على امل�ؤ�شرات التنموية
العاملية والإقليمية .ثم قمنا بتحليل احلالة ال�سعودية وتبني
لنا �أن اململكة ت�شهد حت�سن ًا كبري ًا يف الأو�ضاع الأمنية وقد
ت�أكد ذلك من خالل حتليلنا للم�ؤ�شرات املحلية والدولية،
فاململكة ورغم ت�ضاعف �أعداد ال�سكان ،ت�شهد تراجع ًا يف
م�ؤ�شرات اجلرمية ،وعليه ومن منطلق حتليلنا للتجارب
املقارنة وللتجربة ال�سعودية مت التو�صل �إىل املقرتحات
التالية:
�ضرورة موا�صلة اجلهود من قبل اجلهات املختلفة
واملعنيني بالتنمية لتعريف الر�أي العام ال�سعودي ب�أهمية
احلفاظ على ا�ستقرار الأو�ضاع الأمنية نظر ًا ملا لهذا
اال�ستقرار من انعكا�سات تنموية بالغة الو�ضوح ،وميكن
�أن يتحقق ذلك بالربامج املوجهة من خالل و�سائل الن�شر
والإعالم املختلفة و الربامج الدرا�سية يف اجلامعات
واملعاهد العلمية والتعليم العام.
تو�ضح الإح�صائيات �أن ن�سبة الأجانب املقيمني يف اململكة يف
حدود%27من�إجمايلال�سكان�إال �أنح�صتهممناجلرمية
ت�صل �إىل  %39من �إجمايل عدد اجلرائم ب�شكل عام
و  %45من جرائم الأموال و  %55من اجلرائم الأخالقية،
كما �أن ح�صتهم من �إجمايل اجلرائم تتطور عام ًا بعد
�آخر �إذ ارتفعت من  %37يف عام 1423هـ �إىل  %39يف
عام 1426هـ.

 ي�شكل هيكل العمالة الأجنبية القائم حتدي ًا كبري ًا �سواء
من املنظور االقت�صادي والتنموي �أو من املنظور الأمني.
لذا فمن املنا�سب و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية جديدة
لال�ستقدام ت�ضع يف االعتبار كافة الدرو�س امل�ستفادة
من التجربة املا�ضية وكذلك التجارب املقارنة ،لكي
ت�صبح م�ساهمة الوافدين �إيجابية على امل�ستوى
التنموي وحتى ن�ضمن انخفا�ض معدالت اجلرمية �إىل
�أدنى م�ستوى ممكن.
الحظنا �أن جرائم الأموال ،والتي تعترب وثيقة ال�صلة
باالقت�صاد والتنمية ،ت�ستحوذ على ح�صة كبرية ()%45
من �إجمايل اجلرائم املرتكبة يف اململكة ،لذا وحتى
ن�ضمن ا�ستمرار م�سرية التنمية ،ال بد من التعرف على
�أ�سباب ت�صاعد جرائم الأموال ،وتقدمي �أ�ساليب جديدة
للحد من معدالتها ،لكي يكون امل�ستثمر واملنتج يف م�أمن
على ماله وا�ستثماراته.
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بيانات النشاط اإلقراضي للصندوق
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بيان رقم 1

بيان بعدد امل�شاريع ال�صناعية اجلديدة املمولة
من ال�صندوق ح�سب القطاعات الفرعية
القطاع
ال�صناعات اال�ستهالكية:
املواد الغذائية
املرطبات وامل�شروبات
الن�سيج
منتجات اجللود واملواد البديلة
املنتجات اخل�شبية
الأثاث اخل�شبي
منتجات الورق
الطباعة
ال�صناعات الكيميائية:
الكيماويات
منتجات النفط والغاز
منتجات املطاط
منتجات البال�ستيك
�صناعة مواد البناء:
املنتجات اخلزفية
منتجات الزجاج
مواد البناء الأخرى
�صناعة الأ�سمنت:
ال�صناعات الهند�سية:
املنتجات املعدنية
املاكينات والآالت
املعدات الكهربائية
معدات النقل
ال�صناعات الأخرى
املجموع

1428/1427هـ
10
6
1
1
2
20
10
1
9
11
1
2
8
4
23
14
1
8
1
69

منها ( )401م�شروع ًا مت �إلغاء �إلتزامات القرو�ض املعتمدة لها.

املجموع الرتاكمي
576
263
45
63
24
14
50
81
36
511
238
25
14
234
315
10
54
251
28
600
354
84
109
53
38
2068
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بيان بقيمة القرو�ض ال�صناعية املعتمدة
من ال�صندوق ح�سب القطاعات الفرعية
(مباليني الرياالت)
1428/1427هـ
القطاع
849
ال�صناعات اال�ستهالكية:
746
املواد الغذائية
34
املرطبات وامل�شروبات
2
الن�سيج
منتجات اجللود واملواد البديلة
املنتجات اخل�شبية
الأثاث اخل�شبي
67
منتجات الورق
الطباعة
3.673
ال�صناعات الكيميائية:
3.371
الكيماويات
24
منتجات النفط والغاز
منتجات املطاط
278
منتجات البال�ستيك
510
�صناعة مواد البناء:
152
املنتجات اخلزفية
18
منتجات الزجاج
340
مواد البناء الأخرى
1.621
�صناعة الأ�سمنت:
1.784
ال�صناعات الهند�سية:
1.547
املنتجات املعدنية
5
املاكينات والآالت
232
املعدات الكهربائية
معدات النقل
107
ال�صناعات الأخرى
8.544
املجموع
منها ( )7.357مليون ريال مت �إلغاء الإلتزام بها.

املجموع الرتاكمي
12.069
5.837
1.138
2.040
133
205
341
2.160
215
25.217
20.314
1.238
217
3.448
6.551
893
1.920
3.738
8.615
13.766
10.272
803
1.770
921
588
66.806
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بيان رقم 2
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بيان رقم 3

بيان بعدد امل�شاريع ال�صناعية اجلديدة املمولة
من ال�صندوق ح�سب مناطق اململكة
1428/1427هـ
املنطقة
19
الريا�ض
10
مكة املكرمة
8
املدينة املنورة
1
الق�صيم
29
املنطقة ال�شرقية
ع�سري
تبوك
حائل
جازان
1
جنران
الباحة
1
اجلوف واحلدود ال�شمالية
69
املجموع
منها ( )401م�شروع ًا مت �إلغاء �إلتزامات القرو�ض املعتمدة لها.

املجموع الرتاكمي
764
518
73
50
558
30
8
16
17
11
9
14
2068

بيان رقم 4

بيان بقيمة القرو�ض ال�صناعية املعتمدة من ال�صندوق
ح�سب مناطق اململكة (مباليني الرياالت)
1428/1427هـ
املنطقة
1.327
الريا�ض
1.104
مكة املكرمة
1.264
املدينة املنورة
35
الق�صيم
3.896
املنطقة ال�شرقية
ع�سري
تبوك
حائل
جازان
455
جنران
الباحة
463
اجلوف واحلدود ال�شمالية
8.544
املجموع
منها ( )7.357مليون ريال مت �إلغاء الإلتزام بها.

املجموع الرتاكمي
15.072
12.745
7.061
1.287
27.484
597
490
46
720
626
28
650
66.806
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