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تقديم معالي وزير المالية
يســرني أن أقدم التقرير الســنوي لصندوق التنمية الصناعية الســعودي للعام المالي 1432/1431هـ ،الذي يعكس بجالء اســتمرار ثقة
المستثمرين المحليين واألجانب بمتانة االقتصاد السعودي وسالمة النهج الذي تتخذه الدولة بهدف تنويع القاعدة االقتصادية واإلنتاجية.
ال يزال العالم يعاني من آثار األزمة المالية العالمية التي بدأت منذ منتصف عام 2008م وتســببت في ضعف الطلب العالمي على الســلع
والخدمات مما أثر على النشاط الصناعي على المستوى الدولي  .إال أن الصندوق استمر في دعمه للقطاع الصناعي المحلي بشكل ممتاز مدعومًا
بثبــات ومتانــة الوضع االقتصادي المحلي الذي عبرت عنه ميزانية الدولة خالل العامين المالييــن 1431/1430هـ و1432/1431هـ واللتين أكدتا
للمتابعين للوضع االقتصادي المحلي ثبات نهج الدولة في دعم جميع القطاعات االقتصادية المحلية .ومن دالئل ذلك النهج صدور األمر الملكي
ال على مدى ثقة والة األمــر في حيوية وكفاءة أداء الصندوق في دعم
الكريــم بدعم موارد الصندوق بمبلغ عشــرة مليارات ريال مما يعد دلي ً
الصناعة المحلية ويعكس سرعة استجابة حكومة خادم الحرمين الشريفين  -حفظه اهلل  -لحاجة القطاع الصناعي إلى استمرار توفير التمويل
الالزم لنموه  ،وستنعكس آثار هذه الزيادة إيجابًا في أداء القطاع الصناعي السعودي .

.

استمر الصندوق في تحقيقه نتائج متميزة في نشاطه اإلقراضي حيث تم اعتماد ( )95قرضًا صناعيًا خالل العام المالي 1432/1431هـ بلغت جملة اعتماداتها ()6 588
مليون ريال مرتفعة بنســبة ( )%27عما كانت عليه في العام المالي الســابق  .وقد حافظ الصندوق على نهجه الثابت في التحقق والتأكد من الجدوى االقتصادية للمشاريع
المقترضة من المنظور االقتصادي العام والخاص لتعزيز فرص نجاح المشاريع من خالل التوظيف األمثل لألموال المستثمرة وتحقيق عائد استثماري جيد وقيمة مضافة
محلية مناســبة وتعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق التكامل الصناعي وخلق الفرص الوظيفية للســعوديين واستغالل المواد الخام المحلية واستقطاب رؤوس األموال
األجنبية ونقل وتوطين التقنية ومراعاة سالمة البيئة  .كل ذلك دون التركيز على قطاعات صناعية بعينها أو مناطق جغرافية دون غيرها.
وتمشــيًا مع نهج الدولة في دعم المنشــآت الصغيرة والمتوســطة فقد بلغ عدد الكفاالت التي أصدرها برنامج كفالة تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوسطة الذي
يديره الصندوق منذ انطالقته وحتى نهاية العام المالي 1432/1431هـ ( )1 887كفالة بقيمة ( )720مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك التجارية بمبلغ ()1 786
مليون ريال .

.

.

وفي الختام  ،فإنه يشــرفني أن أرفع بالغ شــكري وتقديري لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني على ما يقدمونه من دعم
وتوجيه للصندوق مما مكنه من تحقيق هذه اإلنجازات التي نشهدها عامًا بعد عام بفضل اهلل .
ال أساســيًا في
كما أتقدم بجزيل الشــكر والتقدير لمجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية وجميع العاملين فيه على ما يبذلونه من جهود متميزة كانت عام ً
حسن التعامل مع األحداث والتحديات التي يمر بها االقتصاد العالمي خالل هذه الفترة .
واهلل الموفق ،،

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية
7

أعضاء مجلس اإلدارة
معالي الدكتور

عبد الرحمن بن عبد اهلل الحميدي
نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
ورئيس مجلس إدارةصندوق التنمية الصناعية السعودي

سعادة الدكتور

سعادة الدكتور

أحمد بن حبيب صالح

توفيق بن فوزان الربيعة

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط
للشؤون االقتصادية

وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف
مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

سعادة األستاذ

سلطان بن جمال شاولي
وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية
للثروة المعدنية

8

سعادة األستاذ

عبد اهلل بن ابراهيم العياضي
مساعد أمين عام صندوق االستثمارات العامة

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
يســعدني مع نهاية العام المالي 1432/1431هـ (2010م) أن أقدم التقرير السنوي
للصنــدوق  ،حيث واصل الصندوق أداءه المميز خالل العام  ،والذي شــهد زيادة
كبيرة في حجم اإلقراض وتنوع المشــاريع الصناعية المســتفيدة من خدمات
الصنــدوق  ،األمر الذي برهن على متانة وجاذبية مناخ االســتثمار في المملكة
وخصوصًا االستثمار الصناعي .
فقد شــهد هذا العام قفزة كبيرة فــي مبالغ القروض المعتمدة بلغت
نســبتها ( )%27عمــا كانت عليه في العام المالي الســابق  ،وبقيمة بلغت ()6 588
مليــون ريال  .قدمت هذه المبالغ من خالل ( )95قرضًا ســاهمت في إنشــاء ()68
مشروعًا صناعيًا جديداً وتوسعة ( )27مشروعًا صناعيًا قائمًا  .كما ارتفع إجمالي
المبالغ المنصرفة خالل العام المالي 1432/1431هـ بنســبة ( )%19عما كان عليه
خالل العام المالي الســابق  ،حيث وصلت إلى ( )6 502مليون ريال وهو رقم قياســي منذ أن تم إنشــاء الصندوق في عام 1394هـ  .كما ارتفع إجمالي المبالغ المســددة خالل العام بنسبة ()%52
عما كانت عليه خالل العام المالي السابق  ،حيث بلغت ( )2 631مليون ريال وهو أيضًا رقم قياسي منذ إنشاء الصندوق  .وبال شك فإن هذا النشاط يعكس بجالء مدى اإلقبال على االستثمار
الصناعي في المملكة والمبني على القناعة بسالمة ومتانة االقتصاد الوطني السعودي والبيئة االستثمارية المحلية.

.

.

.

وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق يقوم أيضًا بإدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع البنوك التجارية المحلية  ،حيث اعتمد البرنامج خالل
العــام المالــي 1432/1431هـــ ( )777كفالة بقيمة ( )271مليون ريال  ،وذلك مقابل تمويل من البنوك بلغت قيمته ( )716مليون ريال  ،بارتفاع بلغت نســبته أكثر من ( )%53في عدد الكفاالت
و( )%50في قيمة الكفاالت المعتمدة  ،وهذا بال شــك يعكس مدى اإلقبال على هذا البرنامج ومدى نجاح تفعيله من قبل الصندوق والبنوك المشــاركة تشــجيعًا لألفراد في االســتثمار في
المشاريع المختلفة التي تعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع بخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى دخل األسر المستفيدة من هذا البرنامج في جميع أنحاء المملكة .
وإن الصندوق بما يملكه من خبرة طويلة وإدارة واعية وموظفين أكفاء قادر بإذن اهلل ،بالتعاون والتشاور مع أصحاب الشأن في القطاع الصناعي ،على مواجهة ما يكتنف االستثمار
الصناعي الوطني من تحديات وإيجاد الحلول المناســبة لما قد يطرأ عليه من مشــاكل تســويقية ومالية وإدارية وفنية  .وبال شك فإن ما تحقق من إنجازات تم بفضل اهلل وتوفيقه أو ً
ال ثم
بدعم وتشجيع مستمر من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني والتي ال تألو جهداً في دعم كل جهد يبذل لرفعة هذا الوطن وأبنائه .
وختامًا  ،فإنني أتقدم بالشــكر الجزيل لزمالئي في مجلس اإلدارة ولجميع موظفي الصندوق لما يبذلونه من جهود مشــكورة تستحق الثناء نتج عنها هذا األداء المميز خالل العام
وآمل منهم مواصلة الجهد لتحقيق المزيد من النتائج الباهرة خالل األعوام القادمة كما تعود الجميع من الصندوق .

واهلل ولي التوفيق ،،

عبدالرحمن بن عبداهلل الحميدي
رئيس مجلس اإلدارة
9

تمهيد  :اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي

النفطي ،والذي يعد من أهم المؤشــرات االقتصادية لقياس التضخم على مســتوى
االقتصاد ككل ،ارتفاعا نســبته  %1 5في عــام 2010م مقارنة بما كان عليه في عام
2009م.

تمهيد  :اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي

.

الوضع االقتصادي للمملكة خالل عام 2010م
نجح االقتصاد الســعودي في عام 2010م من تحقيق نتائج جيدة في كافة المؤشــرات
االقتصادية مقارنة بالعديد من اقتصاديات العالم والتي ال يزال معظمها خاصة المتقدم
منهــا يعاني من تداعيات األزمة المالية العالمية .وقد ســاعد في تحقيق هذه النتائج
اإليجابية تحســن أسعار النفط خالل عام 2010م ،باإلضافة إلى مواصلة الدولة إجراء
العديد من اإلصالحات الهيكلية والتنظيمية لالقتصاد الســعودي واســتمرار اإلنفاق
الحكومي على مشــاريع البنية األساســية .وطبقا للبيان المصاحب إلعالن الميزانية
العامة للدولة الصادر من وزارة المالية ،يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي للعام
2010م حوالي  1 630مليار ريال باألســعار الجارية بنمو نســبته  ،%16 6أما باألســعار
الثابتة فيتوقع أن يســجل الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة نمواً قدره  .%3 8وتشــير
التوقعات األولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي 2010م إلى
ما يقارب  167مليار ريال (أي ما يعادل  %10 2من الناتج المحلي اإلجمالي).

.

.

.

.

وتمكن القطاع الخاص في عام 2010م من مواصلة أدائه الجيد بتحقيقه لمعدالت
نمو إيجابية ،حيث يتوقع نموه بنسبة  %5 3باألسعار الجارية وبنحو  %3 7باألسعار
الثابتة  ،وتقدر مســاهمته في الناتــج المحلي اإلجمالي للعام 2010م بحوالي .%47 8
وقد واصلــت جميع األنشــطة االقتصادية المكونــة للناتج المحلــي للقطاع غير
النفطــي تحقيق نتائــج إيجابية ،حيث يقــدر أن يصل النمو الحقيقي في نشــاط
الكهرباء والغاز والماء إلى  ،%6وفي نشــاط االتصاالت والنقل والتخزين إلى ،%5 6
وفي نشــاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى  ،%5وفي نشــاط تجارة الجملة
والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى  ،%4 4وفي نشاط التشييد والبناء إلى  ،%3 7وفي
نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات إلى .%1 4

.

.

.

.

.

.

.

وفيما يتعلق بالتضخم والمستوى العام لألسعار ،فقد سجل الرقم القياسي لتكاليف
المعيشــة في عــام 2010م ارتفاعا بنســبة تقدر بنحو  %3 7عمــا كان عليه في عام
2009م .ومن المتوقع أن يشهد معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير

.

وطبقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي ،يتوقع أن يحقق الحساب الجاري
لميــزان المدفوعات فائضا قدره  260 9مليار ريال في عــام 2010م مقارنة بفائض
قــدره  78 6مليــار ريال للعام 2009م  .وفي ذات الســياق ،يتوقــع أن يحقق الميزان
التجاري في عام 2010م فائضا قدره  557 9مليار ريال بزيادة نسبتها  %41 4عن عام
2009م ،وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات الســلعية خالل عام
2010م إلــى  886 3مليار ريال بزيادة نســبتها  %23عن عــام 2009م  .ويتوقع أن تبلغ
قيمة الصادرات الســلعية غير النفطية حوالي  124 2مليار ريال محققة نمواً قدره
 %14مقارنة بعام 2009م ،هذا وتمثل الصادرات الســلعية غير النفطية ما نســبته %14
من إجمالي الصادرات السلعية.

.

.

.

.

.

.

أما على صعيد التطورات المالية والنقدية ،وعلى ضوء ما يشــهده االقتصاد المحلي
والعالمي من تطورات تتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان توفر السيولة الكافية
في النظام المصرفي ،فقد اســتمرت السياســات المالية والنقدية للدولة بالمحافظة
على مستوى مالئم من السيولة يلبي احتياجات االقتصاد الوطني  .وقد سجل عرض
النقود بتعريفه الشــامل خالل األشــهر العشــرة األولى من العام المالي 2010م نمواً
نسبته  %1 2مقارنة بنمو نسبته % 8لنفس الفترة في العام الماضي 2009م.

.

وفيمــا يتصل بالقطــاع المصرفي ،فقد واصلت المصــارف التجارية تدعيم قدراتها
المالية ،وارتفع رأســمالها واحتياطياتها خالل األشــهر العشــرة األولــى من العام
2010م بنســبة  %10 7لتصــل إلى 181 1مليار ريــال  ،وازداد إجمالي مطلوباتها من
القطاعين العام والخاص خالل الفترة نفســها بنسبة  ،%6 2كما ارتفع حجم الودائع
المصرفيــة لدى المصارف التجارية بنســبة % 0 5لتبلغ حوالي 955مليار ريال  .وقد
حافظت المصــارف التجارية على دورها الحيوي في دعم القطاع الخاص لتوســيع
أنشــطته ،حيث بلغ إجمالي االئتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية لألنشــطة
االقتصادية في القطاع الخاص خالل األشــهر التســعة األولى للعام 2010م أكثر من
 774مليــار ريال  .حيث نما حجم االئتمان الممنوح لبعض األنشــطة االقتصادية مثل

.

.

.

.
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الزراعة وصيد األســماك بنســبة  ،%25والماء والكهرباء والخدمات األخرى بنسبة
 ،%14وقطاعي التجارة والبناء والتشييد بنسبة  %5 1لكل منهما ،والتعدين والمناجم
بنسبة  ،%4والصناعة واإلنتاج بنسبة .%0 6

.

.

وفي سياق مشابه  ،استمر صندوق التنمية الصناعية السعودي في أدائه المميز في
دعم الصناعة المحلية في كافة أنشطتها ،حيث بلغت اعتمادات الصندوق خالل العام
2010م حوالي ( )6 588مليون ريال  .كما شهد برنامج كفالة الذي يديره الصندوق
ارتفاعًا في عدد وثائق الكفالة التي اعتمدها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام
2010م ،حيث اعتمدت إدارة البرنامج خالل العام ( )777وثيقة كفالة بقيمة إجمالية
تبلغ ( )271مليــون ريال وذلك لضمان اعتمادات تمويــل قدمتها البنوك المحلية
بمبلغ ( )716مليون ريال لصالح ( )480منشأة صغيرة ومتوسطة.

.

.

وفي شــأن آخر ،سجل المؤشر العام للســوق المالية السعودية 6 620نقطة في عام
2010م مقارنــة مــع  6 122نقطة في نهاية عام 2009م .وشــهد هذا العام طرح جزء
من أســهم  9شــركات لالكتتاب العــام ،ليصبح بذلك عدد الشــركات المدرجة
بالسوق  146شركة .وقد استمرت هيئة السوق المالية خالل العام المالي2010م في
جهودها الرامية إلى تنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطوير السوق المالية،
وتعزيــز مبدأ العدالة والشــفافية واإلفصــاح وحماية المســتثمرين ،حيث أصدر
ال لالئحة حوكمة الشــركات ،وضوابط استثمارات الشركات
مجلس الهيئة تعدي ً
في الســوق الماليــة .كما منحت الهيئة رخصا ألربع شــركات جديــدة لمزاولة
أعمــال األوراق الماليــة المختلفة ليصل مجموع الشــركات المرخــص لها إلى
 94شركة.

.

وفي ســبيل الســعي لمواصلــة مســيرة التنمية واســتكمال اإلصالحــات الهيكلية
والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز هيكل االقتصاد الوطني  ،فقد صدرت خالل العام
2010م الموافقة وبدء التنفيذ لخطة التنمية التاسعة للفترة 2014-2010م ،باإلضافة
إلــى صدور توجيهــات خادم الحرمين الشــريفين الملك عبداهلل بــن عبدالعزيز
حفظه اهلل باســتمرار صرف بدل غالء المعيشة بنســبة  %15لموظفي الدولة .كما
تمت أيضا خالل عام 2010م الموافقة على إنشــاء بعــض الهيئات الحكومية وبعض
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األنظمــة والتنظيمات الجديدة والقواعــد واإلجراءات مثل إنشــاء مدينة الملك
عبد اهلل للطاقة الذرية والمتجددة ،وإنشــاء جمعية أهلية باسم الجمعية السعودية
للجودة ،وإنشــاء المركز الســعودي لكفاءة الطاقة ،وصــدور الالئحة التنفيذية
لنظام مكافحة غسيل األموال.
ونتيجــة لألداء المتين لالقتصاد الســعودي خالل عــام 2010م ،أثنى صندوق النقد
الدولــي على سياســة المملكة المالية والنقدية التي أســهمت في تخفيف تداعيات
األزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة ،وعلى التقييم اإليجابي لمتانة وسالمة
النظام المصرفي ،وعلى دور مؤسســات اإلقراض الحكوميــة المتخصصة بتوفير
االئتمان للمؤسســات الصغيرة والمتوسطة ،وعلى اســتراتيجية الحكومة لتعزيز
كفاءة اســتخدام الموارد واالســتثمار في الطاقة المتجددة .كما أظهر الصندوق
تأييده لسياسة سعر الصرف للريال السعودي ،ونوه بالتقدم الذي أحرزته المملكة
في مجال مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب .كما عبر صندوق النقد الدولي
عن تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط
واســتمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها اإلنتاجية .وقد انعكس
أداء االقتصاد السعودي على ترتيبه في مؤشرات االستثمار والتنافسية العالمية في
عام 2010م ،فقد تربع االقتصاد الســعودي على المرتبة  11عالميا من بين  183دولة
في مؤشر سهولة القيام باألعمال الصادر عن البنك الدولي ،باإلضافة إلى تحقيق
المملكة للمركز  21عالميا من أصل  139دولة في مؤشر التنافسية العالمية الصادر
عن المنتدى االقتصادي العالمي.
وهكــذا يتضح بجالء أن االقتصاد الســعودي أظهر نتائج مشــرفة فــي عام 2010م ،
وإذا أخذنا في الحسبان ما تعانيه معظم دول العالم وخاصة المتقدم منه من أزمة
اقتصادية حادة بســبب تبعات األزمة المالية العالمية فإنه يمكن القول أن االقتصاد
السعودي قد أدى بحق أدا ًء قويا يستحق اإلشادة .ووفقا للمؤشرات الحالية ،فإنه من
المتوقع أن يواصل االقتصاد الســعودي أداءه الجيد في األعوام القادمة ،وستستمر
الدولة بإذن اهلل في تنفيذ البرامج واإلصالحات االقتصادية الالزمة لضمان تحقيق
التنمية المستدامة ورفع تنافسية االقتصاد السعودي.

مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي

الشكل ( )1توزيع مكونات القيمة المضافة للتصنيع في المملكة (2009م)

حققــت الصناعات التحويلية غيــر البترولية بالمملكة نمواً إيجابي ـًا في العام 2010م ،
حيــث يقــدر النمو الحقيقي لها بمعــدل  % 5في العــام 2010م مقارنة بـ  %2 2في
العام 2009م .كما تطور إســهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشــكل
تقدر المســاهمة النسبية لهذا القطاع
ملحوظ مما يعكس قوة نمو هذا القطاع  ،إذ ّ
في الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  % 10 1في العام 2010م .ومن جانب آخر ســاهم
القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية،
حيث بلغت الصادرات الســلعية غير البترولية في العــام 2010م حوالي  124مليار
ريال بارتفاع قدره  % 14عن ما تم تصديره في 2009م.

,

اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت
٪٣٥ ٦

,

.

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت ٪٢٨ ٢

,

اﻹﻳﺠﺎرات ٪١ ٨

.

,

اﻟﻔﻮاﺋﺪ ٪٣ ٩

,

اﻷرﺑﺎح ٪٣٠ ٥

المصدر  :قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق 2009 ،م .

وفي سياق الصورة العامة للقطاع الصناعي حسبما أوردناه بعاليه  ،نلقي فيما يلي
ال لبعض مؤشرات األداء لهذا القطاع  .ونظراً لعدم توفر كامل
نظرة أكثر تفصي ً
البيانــات المطلوبة لعــام 2010م  ،فقد قمنا بتحليل البيانــات المتوفرة في قاعدة
البيانات الصناعية للعام 2009م  ،حيث توضح األشكال من ( )1إلى ( )3توزيع مكونات
القيمة المضافة للصناعة السعودية ولقطاعاتها المختلفة والنسبة المئوية للعمالة
الوطنية من إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية للعام 2009م .
فبالنســبة لمؤشــر القيمة المضافــة  ،يوضح الشــكل ( )1توزيع مكونــات القيمة
المضافــة في القطاع الصناعي للمملكة في العــام 2009م  ،حيث يالحظ أن األجور
والمرتبات تمثل الجزء األكبر من إجمالي مكونات القيمة المضافة ( ، )%35 6تليها
األرباح ( ، )%30 5ثم االســتهالكات ( ، )%28 2فالفوائــد ( ،)%3 9وأخيراً اإليجارات
( .)%1 8ويدل ذلك على إسهام الصناعة بالمملكة في زيادة الدخل القومي من خالل
تحقيق قيمة مضافة تغطي أجور ومرتبات العاملين وتزيد عن ذلك لتســاهم في
توسع طاقاتها اإلنتاجية .

.

.

.

.

.

ال لتوزيع مكونات القيمة المضافة حســب القطاعات
وإلعطــاء صورة أكثر تفصي ً
أن األرباح باإلضافــة إلى األجور
الصناعيــة الرئيســية  ،يالحظ مــن الشــكل (ّ )2
والمرتبات تســتحوذ على أكثر من ثالثة أرباع إجمالي القيمة المضافة في قطاع
الخشب ومنتجاته ( ،)%75 6وتنخفض هذه النسبة إلى ( )%71 6في قطاع المنتجات
المعدنيــة و ( )%63 1فــي قطاع المنتجات الكيميائية و ( )%61 3في قطاع النســيج
والمنتجــات الجلدية و ( )%60 7في قطاع مواد البنــاء و ( )% 60 5في قطاع الورق
والطباعة ،وذلك لطبيعة التقنية في هذه القطاعات والتي تعتمد بصورة كبيرة
على الغزارة الرأســمالية مما يزيد من نصيب االســتهالكات فيهــا بالمقارنة مع
القطاعات الصناعية األخرى .

.

.

.

.

.

.
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الجلدية بنســب تبلغ  %22و %21على التوالي  .وأخيــراً يأتي قطاع الورق والطباعة
بنســبة عمالة وطنية تبلغ  .%17أما في القطاع الصناعي ككل  ،فتبلغ نسبة العمالة
الوطنية إلجمالي العمالة حوالي  ، %26والتي تعتبر متواضعة  ،حيث ما زالت العمالة
األجنبية تشكل الجزء األكبر من هيكل العمالة في القطاع الصناعي .

الشكل ( )2توزيع مكونات القيمة المضافة حسب القطاعات الصناعية الرئيسية (2009م)

٥٠

٪٤۸٫۰

اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﺎت

٤٠

٪۳۷٫۳

اﻹﻳﺠﺎرات

٣٠

٪۲٦٫۱
٪۳۱٫۱

٪۳٦٫۳
٪۲٥٫٦
٪۲٥٫۰

٪۲۲٫۳

٪۲۷٫٦

٪۳۳٫۱
٪۳۱٫۰
٪۲۹٫٥

٪۳٤٫۹

٪۲٤٫۲

٪۳۱٫۹
٪۲۸٫۲

٪۳۱٫٦
٪۳٦٫٥

٪٤۱٫۹
٪۲۹٫۷
٪۲۲٫۷

الشكل ( )3نسب العمالة السعودية إلجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية (2009م)

اﻷرﺑﺎح

٢٠

اﻟﻔﻮاﺋﺪ

١٠

٪۲٫۰
٪۳٫٥

٪٦٫۰
٪۷٫۱

٪۰٫۹
٪۱٫۲

٪۱٫۱
٪٥٫۳

٪۰٫۹
٪٤٫۱

٪٥٫۲
٪۲٫٥

٪۱٫۰
٤٫٦

٪٢٦

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

٪٢٦

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت

٠
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺨﺸﺐ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ

اﻟﻮرق واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

٪٢٥

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

٪٣٧

اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

٪١٧
المصدر  :قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق 2009 ،م .

٪٢٣
٪٢١

أما بالنســبة لمؤشر نســبة العمالة الوطنية إلجمالي العمالة في الصناعة فيعتبر
أيضًا من المؤشرات ذات األهمية المتزايدة على صعيد االقتصاد السعودي  .ويظهر
الشــكل ( )3النســب المئوية للعمالة الوطنية مــن إجمالي العمالة فــي القطاعات
الصناعية الرئيسية في العام 2009م  ،حيث يالحظ من معدالت عام 2009م أن قطاع
المنتجات الكيميائية يتصدر القطاعات الصناعية األخرى بنسبة عمالة وطنية تبلغ
ثم قطاع مواد البناء بنسبة ()%25
 ،%37يليه قطاع المنتجات المعدنية بنسبة (ّ )%26
والخشــب ومنتجاته بنســبة ( )%23و قطاعي المواد الغذائية و النسيج والمنتجات
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٪٢٢

اﻟﻮرق واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
اﻟﺨﺸﺐ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠
المصدر  :قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق 2009 ،م .

النشاط اإلقراضي للصندوق
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.

النشاط اإلقراضي للصندوق :

الصندوق خالل العام السابق والبالغة ( )5 186مليون
ريال  ،أي بزيادة قدرها . %27

أو ً
ال :ملخص النشاط للعام المالي 1432/1431هـ (2010م) :
ســتة وثالثون عامًا مرت منذ إنشــائه في عام 1394هـــ وال يزال صندوق
التنمية الصناعية السعودي يقوم بدوره الريادي في دعم وتطوير القطاع الصناعي
الخاص بالمملكة وذلك من خالل تقديمه للقروض الميســرة متوســطة وطويلة
األجل  ،باإلضافة إلى تقديم خدماته االستشارية للمشاريع التي يقوم بإقراضها في
المجاالت المالية والفنية والتسويقية واإلدارية .
الشكل ( )4قيمة القروض التراكمية المعتمدة من الصندوق
والمبالغ المنصرفة والمعاد تسديدها (بماليين الرياالت)

,

,

,

٧٥ ٦١٧

٨٠ ٨٠٣

,
,

٥١ ٩٧٤

,

,

,

,

٣٨ ١٥٧
٢٧ ٠١٩

,

٥٨ ٢٦٢

,

٦٦ ٨٠٦

,

,

,

٤٢ ٤٠١
٢٨ ٥٤٤

,
٣٠ ٢٨٣

,

٤٧ ٤٥٨

,
٣٢ ٠١٠

,

٥٢ ٨٩٩

,

٥٩ ٤٠١

٣٤ ٦٤١

٣٥ ٢٠٦
٢٥ ٣٦١

,

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

,

٤٠ ٠٠٠

١٤٢٦ / ١٤٢٥ﻫـ

١٤٢٧ / ١٤٢٦ﻫـ

١٤٢٨ / ١٤٢٧ﻫـ

١٤٢٩ / ١٤٢٨ﻫـ

١٤٣١ / ١٤٣٠ﻫـ

١٤٣٢ / ١٤٣١ﻫـ

٢٠ ٠٠٠
٠

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ

,

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة

,

٨٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠

٨٧ ٣٩١

١٠٠ ٠٠٠

وفيما يختص بنشــاط الصندوق اإلقراضي خالل عــام 1432/1431هـ (2010م)  ،فقد
بــدأت الثقة تعود إلى قطاع صناعة البتروكيماويات بعد األزمة المالية العالمية ،
مما حدا بالمســتثمرين إلى الدخول مرة أخرى في مشاريع من هذا النوع  .وكان
مــن نتيجة ذلــك أن ازدادت قيمة القــروض التي اعتمدها الصنــدوق خالل العام
المالي 1432/1431هـ إلى ( )6 588مليون ريال مقارنة بمبالغ القروض التي اعتمدها

.
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وإذا ما نظرنا إلى اعتمادات الصندوق خالل
عــام التقرير لقطــاع الصناعــات الكيميائية والذي
تشكل صناعة البتروكيماويات الجزء األكبر منه،
نجد أن اعتمــادات الصندوق لهذا القطاع قد ازدادت
من ( )672مليون ريال خالل العام السابق لتصل إلى
حوالــي ( )3 726مليون ريال خالل عام التقرير  ،أي
بنســبة زيادة بلغت  . %454كما زادت اعتمادات الصندوق خالل عام التقرير لقطاع
الصناعات االستهالكية بمعدل  %11عن العام السابق .

.

وقد ارتفعت قيمة المبالغ التي تم صرفها خالل عام التقرير 1432/1431هـ
بنســبة ( )%19لتصــل إلى ( )6 502مليون ريال وهو رقم قياســي منذ أن تم إنشــاء
الصنــدوق في عام 1394هـــ  ،كما بلغت تســديدات القروض خالل عــام التقرير
( )2 631مليون ريال  ،وهو أيضًا رقم قياســي منذ إنشــاء الصندوق وبنســبة زيادة
بلغت  %52عن تسديدات العام السابق .

.

.

وبصــورة إجماليــة  ،فقــد بلغ إجمالي عــدد القــروض الصناعية التــي اعتمدها
الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1432/1431هـ ( )3 226قرضًا بقيمة إجمالية
قدرها ( )87 391مليون ريال قدمت للمســاهمة في إنشــاء ( )2 284مشروعًا صناعيًا
فــي مختلــف أنحاء المملكة .وقد بلغــت جملة القروض التي تــم صرفها من هذه
االعتمادات مبلغًا وقدره ( )59 401مليون ريال سدد منها حتى نهاية عام 1432/1431هـ
( )34 641مليون ريال  ،مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق
ومن الدعم االستشــاري الذي يقدمه لهذه المشاريع في المجاالت الفنية واإلدارية
والتسويقية .

.

.

.

.

.

وقــد اعتمد الصندوق خالل عام 1432/1431هـ ( )95قرضًا منها ( )68قرضًا
قدمت لمشاريع جديدة و( )27قرضًا منحت لعمليات توسعة قامت بها مشاريع سبق
وأن حصلت على قروض من الصندوق وحققت نجاحًا من خالل دعم الصندوق لها،
مما دفعها إلى توسيع نشاطها رأسيًا وأفقيًا وتطوير جودة منتجاتها .

ثانيًا  :التوزيع القطاعي للقروض :
باســتعراض القطاعات الصناعية الرئيســية حســب
قيمة القروض المعتمدة لها يتضح ما يلي :

الصناعات الكيميائية :
حجم القروض :

الزال هذا القطاع يتصدر جميع القطاعات الصناعية
من حيث قيمة القروض المعتمدة له  ،إذ بلغت قيمتها
اإلجمالية منذ تأســيس الصندوق وحتــى نهاية عام
1432/1431هـــ ( )35 147مليون ريــال أي حوالي %40
من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق .

.

الشكل ( )5القيمة التراكمية للقروض التي اعتمدها

المشاريع المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :

الصندوق لقطاع الصناعات الكيميائية (بماليين الرياالت)

٣٠,٧٤٩
٣١,٤٢١

,

٣٥ ٠٠٠

٣٥,١٤٧

,

٤٠ ٠٠٠

,

.

٢٥,٢١٧

٣٠ ٠٠٠

,

١٨,٦١٠

٢١,٥٤٤

٢٥ ٠٠٠

,

اعتمد الصنــدوق لهــذا القطاع خالل العــام المالي
1432/1431هـ ( )23قرضًا تمثل نســبة  %24من إجمالي
عدد القروض المعتمدة خالل العام  ،وقد بلغت قيمة
هذه القروض ( )3 726مليون ريال أي ما يمثل حوالي
 %57من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خالل العام
وبذلــك فإن هذا القطاع قــد عاد مرة أخرى ليحتل
المرتبة األولى من حيــث قيمة القروض الممنوحة
خالل عام التقرير مما يشير إلى عودة الطمأنينة إلى
المســتثمرين تدريجيًا بعد األزمة المالية العالمية .
وقــد قدمت هذه القــروض لهذا القطــاع خالل عام
التقرير للمســاهمة في إقامة ( )15مشروعًا صناعيًا
جديداً وتوسعة ثمانية مشاريع صناعية قائمة .

٢٠ ٠٠٠

,

١٥ ٠٠٠

,

١٠ ٠٠٠

,

٥ ٠٠٠
٠

مشــاريع جديدة باستثمار سعودي فرنسي في مدينة
الجبيل إلنتــاج البنزين والكيروســين والجازولين
والديزل والفحم الثقيل والبارازايلين والبروبيلين
وغــاز النفط المســال والكبريت الســائل ومركب
البنزيــن الثنائــي المخلــوط وغاز النفط المســال
غيــر المعالج  .إضافة إلى قرضيــن آخرين قيمتهما
( )900مليون ريال إلقامة مصنعين في مدينة الجبيل
إلنتاج الصودا الكاوية وغاز الكلور وثنائي كلوريد
اإلثيلين وحمض الهايدروكلوريك .
كما شــملت قروض التوســعة قرض ـًا قيمته ()350
مليون ريال لتوســعة مصنع في الجبيل يقوم بإنتاج
ألكيــل البنزين الخطــي  ،وآخر قيمتــه ( )41مليون
ريال لتوســعة مصنع في الجبيل يقوم بإنتاج أمينات
اإليثيلين .

١٤٣٢ / ١٤٣١ﻫـ

١٤٣١ / ١٤٣٠ﻫـ

١٤٢٩ / ١٤٢٨ﻫـ

١٤٢٨ / ١٤٢٧ﻫـ

١٤٢٧ / ١٤٢٦ﻫـ

١٤٢٦ / ١٤٢٥ﻫـ

ومن بين القروض الجديــدة المعتمدة لهذا القطاع
أربعــة قروض قيمتهــا ملياري ريــال إلقامة أربعة
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النح��اس والزنك وس��بائك
الذهب والفضة ،باإلضافة إلى
قرض قيمته ( )200مليون ريال
إلقامة مصنع ف��ي جدة إلنتاج
علب وأغطي��ة علب المرطبات
وآخ��ر قيمت��ه ( )200ملي��ون
ريال إلقامة مصنع في الجبيل
إلنت��اج األنابي��ب الملحوم��ة
وأنابي��ب الصل��ب المق��اوم
للصدأ وأنابيب األلمنيوم .

الصناعات الهندسية :
حجم القروض :

يحت��ل هذا القط��اع المرتبة الثانية م��ن حيث قيمة
القروض المعتمدة له منذ تأس��يس الصندوق وحتى
نهاي��ة عام 1432/1431ه���  ،إذ بلغ��ت قيمة القروض
المعتم��دة له ( )17 802مليون ري��ال أي ما يمثل %20
من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق .

.

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

,

١٧ ٨٠٢

١٦ ٤٤٤

,

٢٠ ٠٠٠

,
,
١٤,٨٢٢
١٣ ٧٦٦

,

١٢ ٠٠٠

١٠ ٧٧٥

,

,

١١ ٩٨٢

,

١٦ ٠٠٠

,

٨ ٠٠٠

,

٤ ٠٠٠
٠
١٤٣٢ / ١٤٣١ﻫـ

١٤٣١ / ١٤٣٠ﻫـ

١٤٢٩ / ١٤٢٨ﻫـ

١٤٢٨ / ١٤٢٧ﻫـ

١٤٢٧ / ١٤٢٦ﻫـ

١٤٢٦ / ١٤٢٥ﻫـ
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المشاريع المعتمدة خالل عام 1432/1431ه� :
اعتمد الصندوق لهذا القطاع ( )25قرضًا بلغت قيمتها
( )1 358ملي��ون ري��ال أي ما يمث��ل  %26من إجمالي
ع��دد القروض الت��ي اعتمدها الصن��دوق خالل عام
1432/1431ه��� و %21م��ن قيمتها  ،وه��و بذلك يأتي
ف��ي المرتبة الثانية من حيث ع��دد وقيمة القروض
المعتم��دة خالل الع��ام  .وقد قدمت ه��ذه القروض
للمس��اهمة في إقام��ة ( )17مش��روعًا صناعيًا جديداً
وتوسعة ثمانية مشاريع صناعية قائمة .

.

وم��ن بي��ن الق��روض الجدي��دة المعتم��دة في هذا
القطاع خالل عام 1432/1431ه��� قرض قيمته ()330
مليون ريال إلقامة مصنع في نجران إلنتاج مكثفات

كما ش��ملت قروض التوسعة
قرض �ًا قيمت��ه ( )91ملي��ون
ري��ال لتوس��عة مصن��ع ف��ي
الدمام إلنت��اج أنابيب الصلب
الملحوم��ة وقرضين آخرين
قيمتهم��ا ( )39ملي��ون ري��ال
لتوس��عة مصن��ع ف��ي الدمام
إلنت��اج األنابيب المثنية وأنابي��ب الصلب الملحومة
بالمقاومة الكهربائية .

الصناعات االستهالكية :
حجم القروض :

احتل ه��ذا القط��اع المرتبة الثالثة م��ن حيث قيمة
الق��روض المعتمدة له  ،إذ بلغ��ت قيمتها حتى نهاية
ع��ام 1432/1431ه��� ( )14 551ملي��ون ري��ال أي م��ا
يمثل حوال��ي  %17من إجمالي قيم��ة القروض التي
اعتمدها الصندوق منذ تأسيس��ه وحتى نهاية الفترة
المذكورة .

.

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

,

١٤ ٥٥١

١٣ ٧٢١

,

١٢ ٩٧٢

,

,

١١ ٢٢٠

,

,

١٢ ٠٠٠

١٠ ٧٧٣

,

١٢ ٠٦٩

,

١٦ ٠٠٠

,

٨ ٠٠٠

لقطاع صناعة األسمنت (بماليين الرياالت)

,
٨,٩١١
٩,٦٩٥
٩,٦٩٥

,

١٠ ٠٠٠

١٤٣٢ / ١٤٣١ﻫـ

١٤٣١ / ١٤٣٠ﻫـ

١٤٢٩ / ١٤٢٨ﻫـ

١٤٢٨ / ١٤٢٧ﻫـ

١٤٢٧ / ١٤٢٦ﻫـ

,

,

,

١٤٢٦ / ١٤٢٥ﻫـ

,

٨ ٠٠٠
٦ ٠٠٠

,

٤ ٠٠٠

,

٢ ٠٠٠
٠

١٤٣٢ / ١٤٣١ﻫـ

١٤٣١ / ١٤٣٠ﻫـ

١٤٢٩ / ١٤٢٨ﻫـ

١٤٢٨ / ١٤٢٧ﻫـ

١٤٢٧ / ١٤٢٦ﻫـ

١٤٢٦ / ١٤٢٥ﻫـ

بلغــت اعتمادات الصنــدوق لهذا القطــاع خالل عام
1432/1431هـ ( )28قرضًا بلغــت قيمتها ( )830مليون
ريــال أي ما يعادل  %29من عــدد القروض و %13من
قيمة القروض التــي اعتمدها الصندوق خالل العام،
وهــو بذلــك يأتي فــي المرتبــة األولــى من حيث
عــدد القروض وفي المرتبــة الثالثة من حيث قيمة
القروض المعتمدة خالل العام  .وقد قدمت القروض
لهــذا القطاع للمســاهمة فــي إقامة ( )22مشــروعًا
صناعيًا جديداً وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة .
وقــد تقدم هذا القطاع مرتبة واحدة خالل هذا العام

الشكل ( )8القيمة التراكمية للقروض التي اعتمدها الصندوق

٦ ١٧٦

المشاريع المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :

كما شــملت قروض التوســعة قرض ـًا قيمته ()200
مليون ريال لتوســعة مصنع في الخرج يقوم بإنتاج
الحليــب واأللبان واألجبان والزبــدة  ،وقرض آخر
قيمته ( )42مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم
بإنتاج البسكويت والفطائر والمعمول  ،باإلضافة إلى
قرض قيمته حوالي ( )28مليون ريال لتوسعة مصنع
فــي الدمام يقوم بإنتاج لفات ورق المناديل وعجينة
الورق من المخلفات الورقية .

.

٦ ٩٩٤

٠

ومــن بيــن القــروض الجديــدة المعتمــدة في هذا
القطــاع خالل عام التقرير قرض قيمته ( )98مليون
ريال إلقامة مصنع في المدينة المنورة إلنتاج لحوم
الدجاج المبردة والمجمدة والمصنعة  ،وآخر قيمته
( )65مليــون ريــال إلقامة مصنع فــي الدمام إلنتاج
ميــاه اآلبار المحــالة والمياه المعالجــة  ،باإلضافة
إلــى قرض قيمته ( )45مليون ريال إلقامة مصنع في
الرياض إلنتاج الخبز والكيك والمعجنات .

بلغ إجمالي قيمة القــروض التي اعتمدها الصندوق
لقطــاع األســمنت منــذ تأسيســه وحتــى نهاية عام
1432/1431هـــ ( )9 695مليون ريال  ،أي ما يمثل %11
من إجمالي قيمة القــروض التي اعتمدها الصندوق
وهو بذلك يأتي في المرتبة الرابعة من حيث قيمة
القروض المعتمدة .

٨ ٦١٥

,

٤ ٠٠٠

ليعود مرة أخرى إلى المرتبة الثالثة من حيث قيمة
القروض المعتمدة سنويًا والتي حافظ عليها لفترة
طويلة .

صناعة األسمنت :
حجم القروض :

المشاريع المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :
لــم يعتمد الصندوق قروضًا لهذا القطاع خالل العام
حيث لم يتقدم أي مســتثمر للصندوق بطلب تمويل
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نظراً ألن الطاقــات اإلنتاجية لهذه الصناعة المحلية
تكفــي لتغطية الطلب المحلي على هذه الســلعة في
الوقت الحاضر .

صناعة مواد البناء األخرى :
حجم القروض :
بلغ إجمالي قيمــة القروض التي اعتمدها الصندوق
لقطــاع مــواد البنــاء األخــرى حتــى نهايــة عــام
1432/1431هـــ ( )9 319مليــون ريــال  ،أي مــا يمثل
حوالــي  %10 7مــن إجمالــي قيمــة القــروض التي
اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ تأسيسه،
وهــو بذلك يأتي فــي المرتبة الخامســة من حيث
حجم القروض المعتمدة .

.

.

خــالل العام  ،وهو بذلك يأتي فــي المرتبة الرابعة
من حيــث قيمة القروض المعتمدة خالل العام  .وقد
قدمت القــروض لهذا القطاع للمســاهمة في إقامة
( )14مشروعًا صناعيًا جديداً وتوسعة خمسة مشاريع
صناعية قائمة.
ومن بين القروض الجديــدة المعتمدة لهذا القطاع
خــالل العام قــرض قيمته ( )54مليــون ريال إلقامة
مصنع في الريــاض إلنتاج ألواح الزجــاج والزجاج
العازل  ،وآخر قيمته حوالي ( )44مليون ريال إلقامة
مصنــع في ينبع إلنتــاج قرميد األســقف  ،باإلضافة
إلــى قرض قيمته ( )26مليون ريال إلقامة مصنع في
الرياض إلنتاج الخرسانة الجاهزة.
الشكل ( )9القيمة التراكمية للقروض التي اعتمدها الصندوق

كما شــملت قروض التوســعة قرضًا قيمته حوالي
( )118مليــون ريال لتوســعة مصنع فــي جدة يقوم
بإنتاج بالط الســيراميك والبورســالن لألرضيات
والجــدران  ،باإلضافة إلى قــرض قيمته ( )65مليون
ريال لتوســعة مصنع فــي المزاحمية يقــوم بإنتاج
الطوب األحمر الفخاري .

المشاريع التي دخلت طور اإلنتاج خالل عام
1432/1431هـ :

بلغ عدد المشــاريع الصناعية الممولة من الصندوق
التــي بــدأت االنتاج خــالل عــام 1432 / 1431هـ ()50
مشروعًا صناعيا منها (  ) 29مشروعًا جديداً و ( ) 21
مشروع توسعة تفاصيلها كما يلي:

لقطاع صناعة مواد البناء األخرى (بماليين الرياالت)

الصناعات الهندسية

13

صناعة مواد البناء

11

الصناعات الكيميائية

9

صناعة األسمنت

2

,

٩ ٣١٩

الصناعات االستهالكية

15

,

,

٦ ٠٤١

٦ ٥٥١

,

٨ ٠٠٠

٧ ٥٣٣

,

٨ ٦٤٥

,

١٠ ٠٠٠

القطاع

عدد المشاريع
التي دخلت طور
اإلنتاج خالل العام

,

٥ ١٨٠

,

,

٦ ٠٠٠

,

٤ ٠٠٠

المشاريع المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :

١٤٣٢ / ١٤٣١ﻫـ

١٤٣١ / ١٤٣٠ﻫـ

١٤٢٩ / ١٤٢٨ﻫـ

١٤٢٨ / ١٤٢٧ﻫـ

١٤٢٧ / ١٤٢٦ﻫـ
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٠
١٤٢٦ / ١٤٢٥ﻫـ

اعتمــد الصندوق خالل عام 1432/1431هـ ( )19قرضًا
لهــذا القطاع بلغــت قيمتها ( )674مليــون ريال  ،أي
ما يمثــل  %10من إجمالي قيمــة القروض المعتمدة

,

٢ ٠٠٠

المجموع

50

عدد
العمالة
المقدرة

.
2.081
1.976
2 493

818
580

.

7 948

ثالثًا  :التوزيع الجغرافي للقروض :
باستعراض التوزيع الجغرافي لعدد وقيمة القروض
اإلجمالية المعتمدة حسب مناطق المملكة المختلفة
يتضح ما يلي :

منطقة الرياض :

قدمت هــذه القروض إلقامة ( )22مشــروعًا صناعيًا
جديداً وتوسعة عشرة مشاريع صناعية قائمة  .وتأتي
منطقة الريــاض في المرتبة الثانيــة من حيث عدد
وقيمــة القروض المعتمــدة إذ بلغــت قيمتها ()964
مليون ريال أي ما يمثل حوالي  %15من إجمالي قيمة
قروض الصندوق المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ .

منطقة مكة المكرمة :

حجم القروض :
بلــغ إجمالي عدد القروض التــي اعتمدها الصندوق
للمســاهمة في إقامة مشــاريع صناعيــة في منطقة
الريــاض ( )1 181قرض ـًا لتمويــل ( )824مشــروعًا
صناعي ـًا أي مــا يمثل حوالي  %37مــن عدد القروض
التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيســه حتى نهاية عام
1432/1431هـــ  ،وبذلــك تأتي منطقــة الرياض في
المرتبــة األولى من حيث عــدد القروض المعتمدة،
غيــر أنها تأتي فــي المرتبة الثانية مــن حيث قيمة
القروض المعتمدة  ،إذ بلغت قيمتها ( )17 919مليون
ريــال أي مــا يمثــل حوالــي  %21من إجمالــي قيمة
اعتمادات الصندوق .

.

.

القروض المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :
اعتمد الصنــدوق خالل عام 1432/1431هـ ( )32قرضًا
لمشاريع تقع في منطقة الرياض أي ما يمثل حوالي
 %34من عــدد القروض المعتمدة خــالل العام  ،وقد

حجم القروض :
بلــغ إجمالي عدد القروض التــي اعتمدها الصندوق
للمســاهمة فــي إقامــة ( )557مشــروعًا صناعيًا في
منطقة مكــة المكرمة ( )825قرض ـًا بقيمة ()14 998
مليــون ريــال  ،أي ما يمثل حوالــي  %26من إجمالي
عدد القروض و %17من إجمالي قيمتها وبذلك تأتي

.

منطقــة مكة المكرمة في المرتبــة الثالثة من حيث
عدد وقيمــة القروض التي اعتمدهــا الصندوق منذ
تأسيسه وحتى نهاية عام 1432/1431هـ .

القروض المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :
اعتمد الصنــدوق خالل عام 1432/1431هـ ( )14قرضًا
بقيمة ( )569مليون ريال لمشاريع تقع في منطقة مكة
المكرمــة  ،أي ما يمثل حوالي  %15من عدد القروض
و %9مــن قيمــة القروض التــي اعتمدهــا الصندوق
خالل العــام  ،وبذلك تأتي منطقة مكة المكرمة في
المرتبة الثالثــة من حيث عدد وقيمة القروض التي
اعتمدها الصندوق خالل عام 1432/1431هـ .

المنطقة الشرقية :
حجم القروض :
بلــغ إجمالي عدد القروض التــي اعتمدها الصندوق
لمشــاريع تقع فــي المنطقة الشــرقية ( )915قرضًا
إلقامة ( )647مشــروعًا بقيمة ( )39 515مليون ريال،
أي مــا يمثل  %28مــن إجمالي عدد القــروض و %45
من إجمالي قيمتها  ،وبذلك تأتي المنطقة الشرقية
فــي المرتبــة األولى من حيث قيمــة القروض وفي
المرتبة الثانية من حيث عدد القروض التي اعتمدها
الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1432/1431هـ

.
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القروض المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :
اعتمد الصندوق خالل عام التقرير ( )41قرضًا بقيمة
( )4 469مليــون ريــال لمشــاريع تقع فــي المنطقة
الشــرقية وهي بذلك تأتي فــي المرتبة األولى من
حيث عدد وقيمة القروض التــي اعتمدها الصندوق
خالل عام 1432/1431هـ بنسبة  %43من عدد القروض
وحوالي  %68من قيمة القروض المعتمدة خالل العام

.

منطقة المدينة المنورة :
حجم القروض :
بلغ إجمالــي عدد القروض التــي اعتمدها الصندوق
للمســاهمة فــي إقامة ( )88مشــروعًا تقــع في هذه
المنطقــة حتى نهاية عام 1432/1431هـــ ( )116قرضًا
بقيمة ( )8 927مليون ريال  ،أي ما يمثل حوالي  %4من
عدد القروض و %10من قيمة القروض التي اعتمدها
الصندوق  ،وبذلــك تأتي منطقــة المدينة المنورة
في المرتبة الرابعة مــن حيث عدد وقيمة القروض
التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام
1432/1431هـ .

.

القروض المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :
اعتمــد الصندوق خــالل عــام 1432/1431هـــ أربعة
قروض لمشــاريع تقع في منطقــة المدينة المنورة
قيمتهــا ( )211مليون ريــال  ،أي ما يمثل  %4من عدد
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القــروض و %3مــن قيمة القــروض التــي اعتمدها
الصندوق خالل العام  ،وبذلك تأتي منطقة المدينة
المنورة فــي المرتبة الرابعة مــن حيث عدد وقيمة
القروض المعتمدة خالل العام .

مناطق المملكة األخرى :
حجم القروض :
بلــغ إجمالي عدد القروض التــي اعتمدها الصندوق
لمشاريع تقع في مناطق المملكة األخرى حتى نهاية
عام 1432/1431هـ ( )124قرضًا قيمتها حوالي ()4 695
مليــون ريال  ،أي ما يمثل حوالي  %4و %5من إجمالي
عدد وقيمــة القروض التي اعتمدهــا الصندوق منذ
إنشائه وحتى نهاية عام التقرير .

.

منطقة القصيم :
حجم القروض :
بلــغ إجمالي عدد القروض التــي اعتمدها الصندوق
للمساهمة في إقامة ( )54مشروعًا صناعيًا في منطقة
القصيــم ( )65قرضًا بقيمــة ( )1 338مليون ريال أي
مــا يمثل حوالــي  %2من عدد وقيمــة القروض التي
اعتمدهــا الصندوق  ،وبذلك تأتــي منطقة القصيم
في المرتبة الخامسة من حيث عدد وقيمة القروض
التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام
1432/1431هـ .

.

القروض المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :
اعتمــد الصندوق خــالل عــام 1432/1431هـ قرضين
قيمتهما ( )28مليون ريال إلقامة مصنعين في منطقة
القصيــم  ،أحدهمــا إلنتاج وتوزيع الميــاه الصالحة
للشــرب والمياه المعالجة واآلخــر إلنتاج الحلويات
والكيك والمعجنات .

القروض المعتمدة خالل عام 1432/1431هـ :
اعتمد الصندوق خالل عام 1432/1431هـ قرضًا قيمته
( )330مليون ريال إلقامــة مصنع في منطقة نجران
إلنتــاج مكثفات النحاس والزنك وســبائك الذهب
والفضــة  ،وآخــر قيمتــه ( )17مليون ريــال إلقامة
مصنع في منطقة الجوف إلنتاج الخرسانة الجاهزة .

رابعًا  :تمويل المشاريع المختلطة :
دأب الصندوق منذ إنشائه على تشجيع قيام المشاريع
الصناعية المختلطة  ،وخاصة مع الشركات العالمية
العريقــة وذلــك إليمانه العميق بــأن عناصر نجاح
هــذه المشــاريع متوفــرة فــي المملكــة  ،وإليمانه
أيضًا بــأن االســتثمار األجنبي المباشــر آلية فعالة
الستقطاب ونقل التقنية الحديثة إلى المملكة وخلق
فرص عمل جديدة للمواطنين الســعوديين باإلضافة
إلى فتــح األســواق الخارجية للمنتجــات الوطنية .
وال يشــترط الصندوق وجود شركاء سعوديين في
هذه المشاريع بل يقوم أيضًا بتمويل المشاريع التي
يملكها أجانب بالكامل ويتعامل معها بنفس األســس
التي يتعامل بها مع المشاريع التي يمتلكها أو يساهم
فيها مستثمرون سعوديون .
بلغ عدد المشــاريع المختلطة التي اعتمد الصندوق
تمويلهــا منــذ إنشــائه وحتى نهايــة العــام المالي
1432/1431هـــ ( )625مشــروعًا أي مــا يمثل  %27من
إجمالي عدد المشــاريع المعتمــدة ،كما بلغت قيمة
القــروض المعتمــدة لهــذه المشــاريع المختلطــة
( )33 415مليــون ريــال أي ما يمثــل حوالي  %38من
إجمالي قيمة قــروض الصندوق  ،وتمثل مســاهمة
الشــريك األجنبي في هذه المشــاريع  %33من رأس
مالها .

.

وممــا يجــدر ذكــره أن ( )113مشــروعًا مــن هذه
المشــاريع تبلــغ قيمــة القــروض المعتمــدة لهــا
( )8 868مليــون ريال قد أصبحــت مملوكة بالكامل
للمســتثمرين الســعوديين بعــد شــرائهم حصــص
الشــركاء األجانب فيها وذلك بعــد أن حققت هذه
المشاريع النجاح المنشــود وقامت بتسديد ما عليها
مــن قروض  .ويأتي قطــاع الصناعات الكيميائية في
مقدمة القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض
المعتمدة وذلك لضخامة االستثمار في مشاريع هذا
القطــاع  ،إذ بلغت حصته منها حوالي  %61يليه قطاع
الصناعات الهندســية الذي بلغت حصته  %23ثم قطاع
الصناعات االستهالكية بحصة . %9

.

وقد وفــرت المشــاريع المختلطــة المعتمدة خالل
العــام فرص عمل جديدة الســتيعاب ( )3 737موظفًا

.

ال أي مــا يمثل حوالي  %33مــن إجمالي فرص
وعام ً
العمل التي توفرها المشاريع التي أقرضها الصندوق
خالل عام 1432/1431هـــ والتي تبلغ حوالي ()11 203
فرصة عمل .

.

وبالنسبة لعام التقرير 1432/1431هـ اعتمد الصندوق
( )23قرض ـًا إلقامــة ( )17مشــروعًا صناعي ـًا جديداً
وتوســعة ســتة مشــاريع صناعية قائمة  ،وقد بلغت
قيمة هذه القروض حوالي ( )3 940مليون ريال أي ما
يمثل حوالي  %60من اعتمادات الصندوق خالل العام.
وتأتي هذه النســبة العالية نظــراً العتماد الصندوق
لمشــاريع مختلطة عمالقة ذات اســتثمارات ضخمة
خــالل هذا العــام  .وتوزعت قروض هذه المشــاريع
الجديــدة بواقع تســعة قــروض لقطــاع الصناعات
الهندسية وستة قروض لقطاع الصناعات الكيميائية
وقرضين لقطاع الصناعات االستهالكية .

.
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برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة :
شــهد العام الخامس النطالقة برنامج كفالة تمويل المنشــآت الصغيرة
والمتوســطة أدا ًء متميــزاً  ،إذ اعتمــدت إدارة البرنامــج خالل عــام 1432/1431هـ
(2010م) عدد ( )777كفالة مقابل ( )504كفالة تم اعتمادها خالل العام الســابق أي
بمعدل نمو بلغ ( ، )%54وبمبلغ إجمالي قدره ( )271مليون ريال مقابل (  )181مليون
ريــال بمعدل نمو بلغ ( ،)%50كمــا بلغت قيمة القروض التي مولتها البنوك خالل
هذا العام لهذه المنشــآت (  )716مليون ريــال مقابل ( )464مليون ريال بمعدل نمو
بلغ ( )%54عن العام السابق .
هــذا وقد بلغ إجمالي عدد الكفاالت التي اعتمدهــا البرنامج منذ انطالقه
مــع بداية العام 1427/1426هـ وحتى نهاية عام 1432/1431هـ ( )1 887كفالة بقيمة
إجمالية قدرها ( )720مليون ريال ســعودي مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك
تحت مظلة البرنامج بمبلغ ( )1 786مليون ريال ســعودي ،لصالح (  )1 249منشــأة
صغيرة ومتوسطة .

.

.

.

وتصــدر قطاع المقاوالت مجموع الكفــاالت التي اعتمدها البرنامج حتى
نهاية العام 1432/1431هـ بعدد (  )855كفالة بقيمة (  )294مليون ريال ،أي بنسبة
(  )%45من عدد الكفاالت و(  )%41من قيمتها ،يليه قطاع الخدمات بعدد (  )437كفالة
بقيمة (  )185مليون ريال أي بنســبة (  )%23من عدد الكفاالت و (  )%26من قيمتها،
ثــم القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة بعــدد (  )364كفالة بقيمة (  )160مليون
ريال أي بنســبة (  )%20من عدد الكفاالت و(  )%22من قيمتها ،أما الكفاالت المتبقية
وعددها (  )231وتمثل (  )%12من عدد الكفاالت المعتمدة فقد وزعت بين القطاعات:
التجاري( )164والطبي (  )42والتعليمي ( )19والزراعي ( )4والترفيهي (.)2
وتأتــي منطقــة الرياض في المرتبــة األولى من حيث عدد وقيمــة الكفاالت التي
اعتمدها البرنامج خالل هذا العام بعدد ( )320كفالة بقيمة ( ) 112مليون ريال أي
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مــا يمثل (  )%41من عدد وقيمة الكفاالت المعتمدة خالل هذا العام  ،تليها المنطقة
الشــرقية بعدد (  )176كفالة بقيمــة ( )60مليون ريال ،ثــم منطقة مكة المكرمة
بعــدد (  )173كفالة بقيمة ( )56مليون ريال ،وجاءت منطقة عســـير في المرتبة
الرابعة من حيث اعتمادات هذا العام بعدد (  )31كفالة  ،كما جاءت منطقة المدينة
المنورة في المرتبة الخامســة بعدد ( )25كفالة  ،ومن المالحظ أن اعتمادات هذا
العام غطت كافة مناطق المملكة اإلدارية .
وبالنســبة لجهــات التمويل ،فــإن بنك الريــاض يتصدر بقيــة البنوك
التجاريــة من حيث عدد وقيمــة الكفاالت التي اعتمدهــا البرنامج خالل هذا العام
بعــدد ( )242كفالــة وبقيمة( )81مليــون ريال  ،إال أن البنــك األهلي التجاري ما
زال يتصــدر بقية البنــوك في إجمالي االعتمادات التي اعتمــدت منذ انطالق عمل
البرنامــج بعــدد ( )590كفالة بقيمة (  )209مليون ريال أي بنســبة ( )%31من عدد
الكفــاالت و( )%29من قيمتها ،ويأتي بنك الرياض فــي المرتبة الثانية بعدد ()570
كفالــة بقيمة ( )201مليون ريال أي بنســبة (  )%30من عــدد الكفاالت و(  )%29من
قيمتها ،ثم البنك العربي الوطني في المرتبة الثالثة بعدد( )269كفالة بقيمة ()90
مليون ريال بنسبة ( )%14من عدد الكفاالت و( )%12من قيمتها .
كما شــهد عام 2010م تســييل ( )13كفالة من البرنامــج لصالح البنوك
الممولــة وبذلك ارتفع عدد الكفاالت المســيلة منذ انطالقــة البرنامج إلى ()28
كفالــة بقيمــة إجمالية قدرهــا ( )11 3مليون ريــال  ،منهــا ( )12كفالة للبنك
الســعودي البريطاني و ( )11كفالة للبنك األهلي التجاري وأربع كفاالت لبنك
الرياض وكفالة واحدة لمصرف الراجحي .
وفي إطار توســيع قاعدة المتعاملين مع البرنامج ،وزيادة الوعي بدور المنشــآت
الصغيرة والمتوســطة في تحقيق التنمية االقتصادية ،قــام البرنامج بالتعاون مع
الغرف التجارية الصناعية السعودية والبنوك التجارية المحلية المشاركة بتنفيذ
عدد ( )21فعالية في ( )21مدينة بالمملكة ،تحت مســمى ( يوم المنشــآت الصغيرة
والمتوســطة) ،كما قام البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسســة التمويل
الدوليــة والغرف التجارية الصناعية الســعودية بتنفيذ عــدد ( )13دورة تدريبية

.

في مختلف مدن المملكة تحت مســمى
(أساســيات البدايــة في تشــغيل وإدارة
عدد وقيمة الكفاالت المعتمدة وعدد المنشآت حسب جهات التمويل
جدول ()1
األعمال التجارية) موجهة إلى أصحاب
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،ووصل
اإلجمالي منذ انطالقة البرنامج
الكفاالت المعتمدة عام 2010م
عــدد المتدربين بتلك الــدورات ()391
المبالغ بآالف الرياالت
المبالغ بآالف الرياالت
متدربــا منهــم ( )107متدربــة و ()284
الـبــنــك
عدد
عدد
عدد
العدد
متدرباً .كذلك قــام البرنامج بتنظيم
قيمة
قيمة
قيمة
المنشآت
قيمة المنشآت الكفاالت
( )11ورشــة عمل تعريفية عن (برنامج
التمويل الكفاالت
التمويل الكفاالت
كفالة) وشروطه ومستلزمات وآليات
358
590
98
العمــل بالبرنامج موجهــة إلى أصحاب البنك األهلي التجاري
208 914
414 563
64 124 125 594 223
االختصــاص مــن موظفــي البنــوك
570
173
بنك الرياض
409
521 787
81 098 223 692 242
200 646
المحليــة المشــاركة ،إلــى جانب ()13
269
45
97
ورشــة عمل ودورة تدريبيــة تعريفية البنك العربي الوطني
113
306 593
36 741 135 380
89 762
عــن (برنامــج كفالــة) وشــروطه،
218
93
مصرف الراجحي
174
236 622
46 608 116 449 129
92 739
ومســتلزمات وآليات العمل بالبرنامج
البنك السعودي البريطاني
98
11
11
90
129 689
6 674
16 749
61 359
موجهــة ألصحــاب المنشــآت الصغيرة
46
60
30
36
والمتوســطة .إضافــة إلــى ذلــك قام مجموعة سامبا المالية
25 615
64 945
15 592
41 125
البرنامــج بالتعاون مــع البنك الدولي
51
8
ومؤسســة التمويــل الدوليــة ومجلس البنك السعودي الفرنسي 12
35
68 362
4 861
15 830
24 147
15
14
الغرف التجارية السعودية بتنظيم عدة البنك السعودي الهولندي 15
14
22 600
10 887
22 600
10 888
دورات موجهــة إلى منســوبي مراكز
10
3
6
بنك الجزيرة
5
13 587
2 200
11 400
3 194
تنمية المنشــآت الصغيرة والمتوســطة
في الغرف التجارية الصناعية السعودية
6
5
6
بنك البالد
5
7 170
2 595
7 170
2 595
والمســئولين عن التعامل المباشــر مع
480
اإلجــمـالـي
1 249 719 859 1 785 918 1 887
271 380 715 989 777
أصحــاب تلك المنشــآت تحت مســمى
(كيفية تقييم خطط العمل).
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القوى البشرية والتدريب :
تمكنــت إدارة الصنــدوق من خالل برامجها المدروســة من اســتقطاب وتوظيف
الكفاءات الســعودية وتأهيلها في مختلف المهن والتخصصات ذات العالقة بطبيعة
العمل بالصندوق ،حيث ترتبط عمليات التوظيف ببرامج تطوير الكفاءات والتدرج
الوظيفي التي تغطي مجاالت التحليل المالي ،مراجعة الحسابات  ،تقنية المعلومات،
الدراسات االقتصادية واإلحصائية  ،التسويق  ،المحاسبة المستندية والعلوم المالية،
اإلدارة  ،الدراســات واالستشــارات الفنية  ،تحليل المعلومات ،الدراســات القانونية
وغيرها .
وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للموظفين السعوديين في الداخل
والخارج خــالل العام المالــي 1432/1431هـ ( )733برنامج ـًا تدريبيًا بما في ذلك
الدورات األساســية المتخصصة والماجستير والدورات القصيرة وحلقات النقاش
والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الداخلية بالصندوق  ،إذ تم تدريب ()479
موظفًا سعوديًا بما يتماشى مع متطلبات حاجة العمل ومواقيت الدورات التدريبية
بالداخل والخارج  ،حيث حصل ( )103موظفًا منهم على دورات أساســية تخصصية
بمــا في ذلك شــهادة الماجســتير ودورات اللغة اإلنجليزيــة المكثفة في الخارج
بينما حصل ( )167موظفًا سعوديًا على دورات قصيرة خارج المملكة و ( )97موظفًا
حصلــوا على دورات قصيرة داخل المملكة في الوقت الذي حصل فيه ( )112موظفًا
سعوديًا على دورات قصيرة داخل الصندوق إضافة إلى حصول ( )12موظفًا سعوديًا
جامعيًا على التدريب العملي المهني على رأس العمل بمختلف إدارات الصندوق .
وقد دأب الصندوق على توظيف عالقاته الطيبة مع العديد من المؤسسات
الماليــة المشــابهة داخــل وخــارج المملكة لصقــل قــدرات موظفيــه المهنيين
الســعوديين مــن خالل المشــاركة الفاعلة فــي المؤتمرات التخصصيــة المهنية
والندوات وحلقات النقاش العملية التي تشــارك فيها تلك الجهات بما يكفل تبادل
المعــارف المهنيــة والخبرات العملية المتخصصة ممــا كان لها أثرها الفعال في
االرتقاء بقدرات الكوادر السعودية الذي انعكس إيجابًا على أداء الصندوق العام .
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ونظراً لما يتمتع به الصندوق من أنظمة إدارية ومالية متطورة فقد تمكن
مــن تنفيذ برامجه المقررة لتوظيف الســعوديين خالل العام المالي 1432/1431هـ
حيث تم توظيف ( )91موظفًا سعوديًا في إطار الميزانية المعتمدة تلبية لمتطلبات
حاجة العمل بمختلف إدارات الصندوق .

علي بن عبداهلل العايد
المدير العام المكلف
دورة تقييم المشاريع الصناعية والهيكل التنظيمي
للصندوق :

دورة تقييم المشاريع الصناعية والهيكل التنظيمي للصندوق
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ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
دورة تقييم المشاريع الصناعية :

ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 - ١ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض
 - ٢اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 - ٣اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
 - ٤دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى

تحــرص إدارة الصنــدوق على توفيــر خدماتهــا اإلقراضية واالستشــارية
للمستثمرين في القطاع الصناعي بالســرعة والفعالية الالزمتين  ،لذا فإنها
تعمل باستمرار على تطوير اإلجراءات واألنظمة واللوائح الخاصة بالنشاط
اإلقراضي للصندوق ليســتمر في تميزه بين مؤسسات التمويل المماثلة في
سائر أنحاء العالم .
وتتبلــور هــذه الجهود جميعهــا في دورة تقييــم المشــروع المعتمدة التي
تخضــع من حين آلخر لتعديالت تمليها ظــروف التطبيق العملي  ،مع األخذ
بعين االعتبار أحدث التطورات في مجــال التنظيم اإلداري والتحليل المالي
والتقدم التقني .
ويوضح المخطط التوضيحي التالي دورة المشروع المعمول بها حاليًا لدى
الصندوق لعمليات دراسة وتقييم ومتابعة تنفيذ مشاريع اإلقراض  ،وعمليات
صرف االلتزامات المالية للمشاريع ومتابعة تسديد مستحقات الصندوق من
قبل المقترضين :

ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ

إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ

 - ١ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ
 - ٢إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮوض

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ

مالحظات :
.1
.2

تتوقــف فتــرة التقييم على مــدى تجاوب مقدم الطلب وســرعة تقديمــه للمعلومات
المطلوبة.
تخضع مشاريع التوسعة لنفس المراحل السابقة مع اختصار بعضها.

اﻟﻤﻠﻔﺎت

إﺻﺪار ﺧﻄﺎب اﻹﻟﺘﺰام

اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 - ١ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض
 - ٢ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
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ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ

ﻣﻌﺘﻤﺪ

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

 - ١ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع
 - ٢ﺻﺮف اﻟﻘﺮض
 - ٣ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض

اﻟﻤﻠﻔﺎت

الهيكل التنظيمي للصندوق

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  /اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة دراﺳﺎت
واﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة دراﺳﺎت
واﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷول

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻗﺴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﻫﻮن

ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة دراﺳﺎت
واﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻘﻮد

ﻗﺴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷول

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺮاﺑﻊ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
واﻹدارة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﻹدارة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ

اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
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إدارة تحت المجهر :
اإلدارة القانونية :
تعتبــر اإلدارة القانونيــة إحــدى اإلدارات المهمة بالصندوق وذلــك الرتباطها

بواجبهم على أكمل وجه  .كما دأبت اإلدارة القانونية على تدريب وتأهيل الكوادر
الوطنية بإلحاقهم بــدورات علمية وتطبيقية مكثفة داخلي ـًا وخارجيًا مما يعكس
حرص اإلدارة وإيمانها بأهمية العنصر الوطني ودوره الفاعل في عملية التنمية .
ونظراً إليمان اإلدارة القانونية بأهمية التخصص القانوني فقد تم تقســيم اإلدارة

الوثيــق بجميع إداراته  ،وهــي الجهة ذات االختصاص في تقديــم كافة الخدمات

القانونية إلى أربعة أقسام هي :

واالستشــارات وإعداد الدراســات القانونية إلى جميع اإلدارات واللجان المختلفة

( )1قســم العقود ( )2قسم القضايا ( )3قسم الرهون والمتابعة والتحصيل ( )4قسم

ال عن أنها الجهة ذات االختصاص بصياغة عقود القروض والعقود
بالصندوق  .فض ً

الدراسات القانونية .

اإلدارية ومراجعتها واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بشــأنها  ،كما تقوم اإلدارة
القانونية بصياغة اللوائح واألنظمة ومراجعتها وتقوم أيضًا بتمثيل الصندوق أمام

أو ً
ال  :قـسم الـعقـود :

المحاكم والهيئات والجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي.
ويختص قســم العقود بإعداد عقــود القروض وصياغة االتفاقيــات الملحقة بها ،
كما تتولى اإلدارة القانونية متابعة ومراجعة التشريعات والقوانين والسياسات

والمعدلــة لهــا  ،وكذلك االتفاقيات األخرى ذات العالقــة  .وما يتطلبه ذلك من

التــي تصــدر من الجهات العليا فــي الدولة  ،وتتلقــى اإلدارة القانونية العديد من

تقديــم وثائــق قانونية منها ما يتــم إعدادها بواســطة اإلدارة القانونية كالعقود

الطلبات من وزارة المالية إلبداء الرأي القانوني أو إعطاء المشورة في العديد من

واالتفاقيــات ووثائــق الضمانــات المختلفــة ومنها مــا يتم الحصــول عليها من

مشاريع األنظمة والقوانين ســوا ًء الداخلية أو اإلقليمية الخاصة بدول الخليج أو

المقترض كالســجل التجاري والترخيص الصناعي وعقد التأســيس للشــركات

االتفاقيات الدولية .

وعقد إيجار أرض المشــروع أو صك الملكية  ,ومنهــا ما يتم الحصول عليه عن
طريــق جهات أخرى مثل خطابات الضمان البنكية ومنها ما يتم الحصول عليه من

وداخــل الصندوق تقوم اإلدارة القانونية باالستشــارات القانونية الالزمة وذلك

الجهات الرســمية مثل وثائــق الرهن الصادرة من كتابات العــدل  .وهناك قواعد

لضمان توافق تصرفات اإلدارة وإجراءاتها مع اللوائح الداخلية واألنظمة المعمول

خاصة بكل من هذه الوثائق يحرص القســم علــى مراعاتها ألداء العمل المطلوب

بها في الدولة.

المقدمة للنظر في
على الوجه األكمل  ،إذ يقوم بدراســة هذه الوثائق والضمانات
ّ
مدى كفايتها قانونيًا لضمان ســداد القروض المقدمة  .كما يقوم القسم بدراسة
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ولقد حرصت اإلدارة القانونية على استقطاب الكفاءات الوطنية واألجنبية في هذا

التمويــل المقدم مــن الجهات التمويلية األخرى لضمان عــدم تعارضها مع حقوق

ال علميًا يمكنهم من القيام
المجــال من أصحاب الخبرة والدراية والمؤهليــن تأهي ً

الصندوق .

ثانيـًا  :قسـم القـضـايا :

بشــأنها  ،باإلضافة إلى صياغة ومراجعــة العقود الغير نمطية التي تحال إليه من
مختلف إدارات الصندوق.

يختص قســم القضايا بمتابعة حاالت تعثر سداد القروض المقدمة والتفاوض مع

كما يختص القســم بإعداد الدراســات والبحوث المتخصصة التي تتطلبها حاجة

المقترضين المتعثرين إليجاد الحلول المناسبة لتسوية مبالغ القروض المتعثرة

العمل بما يتماشــى مع األنظمة الســارية وما يلبي حاجة اإلدارة العامة أو مجلس

بالتعاون مع إدارة االئتمان  .كما يقوم القسم في حالة عدم جدوى الوسائل الودية

اإلدارة  .كما يضطلع القسم بتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي يتعرض لها

لســداد القرض باتخاذ اإلجــراءات النظامية فــي مواجهة المقترضيــن بما يكفل

الصندوق ورفع التوصيات الالزمة بشأنها.

استرداد مســتحقات الخزينة العامة .باإلضافة إلى تمثيل الصندوق أمام المحاكم

وأخيــرا يضطلع القســم بإعــداد وصياغة كافة المســتندات القانونيــة الالزمة

واللجــان القضائية وفــي اللجان التنفيذية  ،وإعــداد صحائف الدعوى ومذكرات

والخاصة بالبرامج والمشــاريع التي تعهد الدولة إدارتها إلى الصندوق كبرنامج

الدفاع وحضور الجلسات القضائية.

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ( كفالة) .

ثالثـًا  :قسم الرهون والمتابعة والتحصيل :

وإلى جانب األقســام المشار إليها بعاليه تتطلع اإلدارة إلى استحداث وحدة تختص
بدراســة ومراجعة وثائق التأمين المقدمة للصندوق والنظر في مدى اســتيفائها

ويختص بمراجعة مســتندات الرهــون ومتابعة تســجيلها وتوثيقها لدى كتابات

للمتطلبــات القانونية وتوافقها مع األنظمة ذات الشــأن بمــا يكفل وفاءها بحقوق

العدل المختصة  ،والتحقق من الضمانات وتدقيقها  ،ومتابعة التعديالت التي تطرأ

الصندوق كمستفيد في هذه الوثائق .

على وثائق الرهون ،ومراجعة المستندات التي يستوجبها منح القروض .
هذا باإلضافة إلــى متابعة القروض المتعثرة وإعداد المطالبات الالزمة  ،ومتابعة
تحصيل المســتحقات المالية لدى الجهات الحكوميــة وغيرها  ،وتوريدها لصالح
الصندوق .

رابعـًا  :قسم الدراسات القانونية :
ويختص بإعداد البحوث والدراســات القانونية المطلوبة مــن اإلدارة أو اإلدارات
األخرى بالصندوق  ،والمشــاركة في صياغة األنظمة والتشريعات التي تصدر من
وقــت آلخر  ،والوقوف على مدى تأثيرها علــى المصلحة العامة واقتراح ما يلزم

31

دراسة اقتصادية  :التوزيع الجغرافي لالستثمار الصناعي في المملكة
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دراسة اقتصادية :
التوزيع الجغرافي لالستثمار الصناعي في المملكة
شــهد القطاع الصناعي في المملكة تقدم ـًا وتطوراً ملحوظًا وأصبح قطاعًا إنتاجيًا
هام ـًا  ،حيث ســاهم في رفع معدالت نمو الناتج المحلــي اإلجمالي وتنويع مصادر
الدخل وتحســين ميزان المدفوعات ،وذلك بفضل التوجيه والتشــجيع الحكومي
الــذي تمثــل بتقديم حوافز عديدة لالســتثمار فــي القطاع الصناعي مثل إنشــاء
صناديق اإلقراض الحكومي والمدن الصناعية وإعطاء األفضلية للمنتجات المحلية
في مشــتريات الدولة باإلضافة إلى اشــتراك الدولة مع القطاع الخاص في تنفيذ
العديد من المشــروعات الصناعيــة  .إال أن الملفت للنظر فــي تطور الصناعة في
المملكة تمركزها في أربع مناطق إدارية فقط وهي المنطقة الشــرقية ومناطق
مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة .

ظاهرة التركز الجغرافي في الصناعة :
إن ظاهــرة تركز النشــاط الصناعــي تتجاذبها العديد من النظريــات االقتصادية
والتنموية وتحكمها العديد من االعتبارات ،وهي ظاهرة ليســت بالجديدة في دول
العالم .فقد تقتضي الكفاءة االقتصادية تركز النشــاط الصناعي في مناطق معينة
ســواء العتبارات اقتصادية كوفرة مدخالت وعناصر اإلنتاج أو ما يسمى بالموارد
الطبيعية والوفورات االقتصادية  ،أو اعتبارات إدارية كالقرب من المؤسســات ،أو
اعتبارات تجارية وتســويقية كالقرب من الموانئ وأســواق االستهالك...الخ أو ما
يســمى بالموقع الجغرافي المتميز  .وعلى الرغم من أن هذه األســس االقتصادية
يجــب مراعاتها عند تحليلنا لهــذه الظاهرة بين مناطق المملكــة  ،إال أن التحدي
الحقيقــي يكمن في ما إذا كان تركز النشــاط الصناعي فــي مناطق بعينها وليد

اعتبــارات أخرى نحتاج حصرها ودراســتها حتى نتمكن من تشــجيع الصناعة في
كافة المناطق بما يتناســب مع ما تنعم به من إمكانات وميزات نســبية  .ففي حالة
كهــذه البد مــن البحث عن الحلول التي تقود إلى إعادة توزيع وتوطين النشــاط
الصناعي .

التوزيع الجغرافي لالستثمار الصناعي في المملكة:
أن المنطقة الشــرقية تســتأثر بالجــزء األكبر من حجم
يتضح من الجدول (ّ )2
االســتثمارات الصناعية للمصانع القائمة بقيمة  192 833مليون ريال وبنســبة %48
مــن إجمالي حجم االســتثمار الصناعي في المملكة والبالــغ  403 805مليون ريال
وذلــك بنهاية النصــف األول من عام 1431هـ  ،ويعزى ســبب تركز االســتثمار
الصناعي في المنطقة الشــرقية لوجود اســتثمارات كبيرة موظفة في المشاريع
البتروكيماويــة والصناعات األساســية خصوصًا فــي مدينة الجبيــل الصناعية،
يلي ذلك منطقة الرياض بحجم اســتثمارات قدرها  66 616مليون ريال وبنســبة
 %16 5من إجمالي حجم االســتثمارات  ،ثم منطقة المدينــة المنورة بقيمة 64 052
مليون ريال وبنســبة  %15 9وذلك لوجود مشــروعات صناعية كبيرة في مدينة
ينبــع الصناعية  ،وبعدها منطقة مكة المكرمة بقيمة  61 671مليون ريال وبنســبة
 . %15 3وتمثل االستثمارات الصناعية في المناطق األربع مجتمعة ما نسبته  %95من
إجمالي حجم االســتثمار الصناعي في المملكة  ،ويعزى السبب الرئيسي في ذلك
إلى توفــر المقومات األساســية للصناعة إضافة إلى زيادة حجم الســكان ووجود
المطورة فيها.
المدن الصناعية
ّ

.

.

.

.

.

.

.

.
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التوزيع الجغرافي لحجم االستثمار الصناعي والمصانع العاملة والعمالة
في المملكة حسب المناطق حتى نهاية النصف األول من عام 1431هـ

جدول ()2

المنطقة

192 833

999

.
66.616
64.052
61.671
6.448
3.831
2.345
1.747
1.734
1.687

21

حائل

517

34

الجوف

236

24

947

الباحة

88

16

459

اإلجمالي

403 805

4 631

الشرقية
الرياض
المدينة المنورة
مكة المكرمة
القصيم
عسير
الحدود الشمالية
جازان
تبوك
نجران

المصدر :بيانات وزارة التجارة والصناعة
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إجمالي التمويل (مليون ريال)

عدد المصانع

عدد العمالة

.

.

1 748
168

.

1 177
225
123
15
43
38

.

.
199.607
21.236
145.164
15.879
7.359
1.408
2.247
3.448
1.627
1.409

128 655

.

529 445

كما بلغ إجمالي عــدد المصانع المنتجة في المملكة بنهاية النصف األول من عام
1431هـ  4 631مصنعًا  ،تســتأثر منها منطقة الريــاض بالجزء األكبر بعدد 1 748

.

.

مصنعًا منتجًا وبنســبة  %38من إجمالي عدد المصانــع المنتجة في المملكة  ،تليها
منطقة مكة المكرمة بعدد  1 177مصنعًا وبنســبة  ، %25ثم المنطقة الشــرقية بعدد
 999مصنع ـًا وبنســبة  . %22كما تتصدر منطقــة الرياض جميــع مناطق المملكة
األخــرى من حيــث عدد العمالــة الصناعية بعــدد  199 607عامل وبنســبة  %38من
إجمالي عدد العمالة الصناعية في المملكة والبالغ  529 445عامل .يلي ذلك منطقة
مكة المكرمة بعدد  145 164عامل وبنســبة  %27ثم المنطقة الشرقية بعدد 128 655
عامل وبنسبة  %24فالمدينة المنورة بعدد  21 236عامل وبنسبة  . %4وتمثل المناطق
األربــع (الرياض  ،مكة المكرمة ،المنطقة الشــرقية والمدينــة المنورة) مجتمعة
حوالــي  %93من إجمالي العمالة الصناعية في المملكة في حين تمثل بقية المناطق
اإلدارية التسع مجتمعة  %7من إجمالي العمالة الصناعية .

.

.

.

.

قيمــة القروض المعتمدة من الصندوق حتى نهاية العــام المالي 1432/1431هـ  .بينما
مجتمعة حوالي
تمثل إجمالــي قيمة القروض المعتمــدة لمناطق المملكة األخــرى
ً
 %8فقط  .ومن أســباب تركز قــروض الصندوق في هذه المناطــق األربع باإلضافة
إلى الجدوى االقتصادية لمشــاريع تلك المناطق  :توفــر البنية التحتية والخدمات
الضرورية  ،وطبيعة النشاط االقتصادي  ،والكثافة السكانية .

شكل ( )10التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق حتى نهاية العام المالي 1432/1431هـ

.

.

(بماليين الرياالت)

التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق حسب مناطق المملكة:

اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻮف

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻧﺠﺮان

ﺟﻴﺰان

ﺣﺎﺋﻞ

ﺗﺒﻮك

ﻋﺴﻴﺮ

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

.

.

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

.

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

.

اﻟﺮﻳﺎض

يوضح الشكل ( )10التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق التراكمية حتى نهاية العام
المالي 1432/1431هـ  ،حيث نجد أن المنطقة الشرقية تأتي في المرتبة األولى من حيث
قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام  ،إذ بلغت قيمة
القــروض المعتمدة من الصندوق لمصانع المنطقة الشــرقية  39 515مليون ريال أي
ما يمثل حوالي  %45من إجمالي قيمة القروض  .ثم تأتي منطقة الرياض في المرتبة
الثانية من حيث قيمــة القروض المعتمدة ،إذ بلغت قيمتها  17 919مليون ريال أي ما
يمثل  %20من إجمالي قيمة اعتمادات الصندوق  ،ثم منطقة مكة المكرمة بقيمة 14 998
مليــون ريال أي ما يمثل  %17مــن إجمالي قيمة القروض المعتمدة من الصندوق ،ثم
منطقــة المدينة المنورة بقيمة  8 927مليون ريال  .وتمثل المناطق األربع (المنطقة
الشــرقية ومناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة) حوالي  %92من إجمالي

٤٠,٠٠٠
٣٥,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
٢٥,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٥,٠٠٠
٠

المصدر :المعلومات الداخلية للصندوق
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األسباب الرئيسية لظاهرة التركز الصناعي الجغرافي في المملكة:

النتائج والتوصيات:

باإلضافــة إلى ما ذكر في فقــرة ظاهرة التركز الجغرافي في الصناعة  ،فإن من
أسباب التركز الجغرافي للنشاط الصناعي في المملكة ما يلي :

التركز الصناعي في بعض مناطق المملكة كان نتيجة
مما سبق يمكن القول بأن
ّ
لتوفر الميزات النسبية الواضحة في تلك المناطق ومنها  :توفر الغاز في مدينتي
الجبيل وينبع الصناعيتين  ،واألسواق الكبيرة في كل من الرياض وجدة والدمام،
ـورة في تلك المناطــق  ،حيث قدمت تلك
باإلضافــة إلى المــدن الصناعية المطـ ّ
المدن ميزات كبيرة نتيجة التقارب والتكامل بين المصانع وتحســين اقتصاديات
تقديــم الخدمات من كهربــاء وماء وهاتف و وقود  .كما ينبغي اإلشــارة إلى أن
هناك أنشــطة بعينها ال تقبل إعادة التركز حيــث أن تركزها جاء نتيجة حتمية
للمزايا التي يتمتع بها الموقع المعين .

•من حيث المبدأ ال يخرج الوضع الراهن لتركز النشاط الصناعي في المناطق
األربع المذكورة عن المعيار االقتصادي (الكفاءة االقتصادية) وهو القرب من
عناصر ومدخالت اإلنتاج أو موانئ التصدير  .وكان لهذا الوضع ما يبرره في
الماضي حيث كانت المملكة في أولى مراحل التنمية الصناعية .
•نظــراً ألن نســبة ال بــأس بها مــن إنتاج القطــاع الصناعي الســعودي (بصفة
عامــة) هو لخدمة الســوق الســعودي فــكان منطقي ـًا أن تتركــز الصناعات
أن نحــو ( )%72من
فــي المــدن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة  ،حيث نجــد ّ
إجمالــي ســكان المملكــة يتركز فــي أربع مناطــق إدارية فقــط وهي مكة
المكرمــة والريــاض والمنطقــة الشــرقية والمدينــة المنورة مــن إجمالي
 13منطقة إدارية في المملكة.
•ســيادة ظاهرة الشــركات العائلية ،فأغلب الشــركات العاملــة بالمملكة هي
عبارة عن شــركات عائلية وهو األمر الذي حال دون إعادة توطين االستثمار
الصناعي خارج المدن الرئيسية.
يكمل بعضها بعضًا  ،فإن قربها من بعض يعتبر
•نظراً ألن الكثير من الصناعات ّ
اســتثماراً أمثل لكافــة عناصر اإلنتاج مــن وجهة نظر المســتثمر خاصة في
ظل التميــز المبكر للمناطق األربع بتوافر المــدن الصناعية المتطورة حيث
تســتحوذ المــدن الصناعية الواقعة فــي المناطق األربع علــى حوالي  %66من
إجمالي عدد المصانع في المملكة وهو ما حال دون انتشار االستثمار الصناعي
بشكل ملحوظ خارج تلك المناطق .
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ولتشــجيع توطيــن الصناعة في المناطــق األخرى  ،ال بد وأن تكــون هناك رؤية
قترح اآلتي:
واستراتيجية جديدة لالستثمار الصناعي بالمملكة  .وعليه ُي َ
 .1ضرورة إجراء دراسة علمية موسعة الستكشاف المزايا النسبية لمختلف مدن
ومناطــق المملكة وذلك تمهيــداً إلعادة تركز الصناعــات بعد التعرف على
إمكانــات واحتياجات كل منهــا وذلك وفقًا للمعاييــر االقتصادية المتعارف
عليها ومن ثم يتم الترويج لهذه المزايا سواء محليًا أو إقليميًا أو دولياً .وفي
هذا الخصوص يوصى بضرورة تشــجيع اإلدارات واللجان االقتصادية التابعة
لمجالــس المناطق على التوســع في بحــث الفرص واإلمكانات االســتثمارية
المتاحــة لديهم وإعداد الدراســات األوليــة الخاصة بها  ،مــع التركيز على
األنشــطة الصناعية التي تعتمد على الموارد المحلية مثل المنتجات الزراعية
والتعدينية والحيوانية  ،وتقديم الحوافز المشــجعة للمســتثمرين في تلك
المناطق .
 .2يتطلب إعادة تركز االســتثمار الصناعي بيــن المدن النائية والجديدة توفير
حزمة من الحوافز بتلك المدن .األمر الهام هنا هو أن تصبح المزايا الممنوحة
أكثــر من التكاليــف واألعباء التي يمكن أن يتكبدها المســتثمر نتيجة إعادة
التوطين خارج المدن التقليدية .ومن بين المزايا التي يمكن تقديمها ضرورة
توفير بنية أساســية محفزة بإنشــاء مؤسســات تعليميــة وتدريبية متطورة
ومتخصصــة لتدريب القوى العاملة حســب متطلبــات الصناعة  ،واإلعفاء من

التزامــات معينة لفترة معينة بشــكل ال يتعارض مع التزامــات المملكة أمام
منظمة التجارة العالمية  ،وتعديل اإلعفاءات الضريبية على المستثمر األجنبي
بحيــث تطول فترة اإلعفــاء كلما ابتعدنا عــن المدن الرئيســية الثالث...الخ.
وضرورة اإلســراع بإنشاء المزيد من خطوط السكك الحديدية لربط كافة
مدن المملكة ببعضها البعض .وحيث أن من بين أسباب تركز النشاط الصناعي
في المملكة ســيادة ظاهرة الشركات العائلية وما تقود إليه من تركز يعوق
االنتشار  ،فمن الضروري بحث السبل الكفيلة بتحويلها إلى شركات مساهمة
لحفزها على االنتقال وإعادة التركز .
 .3من الضروري االســتفادة من تقنية المعلومات واالتصاالت الحديثة لتســهيل
عمليــة تواصــل المســتثمرين الصناعييــن فــي كل محافظــات المملكة مع
المؤسســات الحكوميــة المعنية باالســتثمار الصناعي لالســتفادة الكاملة من
خدمات هذه المؤسسات.
 .4فيمــا يتعلــق بدور صنــدوق التنمية الصناعية الســعودي  ،فــإن الصندوق ال
يتدخل بشــكل مباشــر في تحديد موقع المصنع المقتــرض الذي يحدد عادة
من قبل أصحاب المشروع إال إذا كان ذلك يتعارض مع الجدوى االقتصادية
للمشــروع .ويمكن تعزيز دور الصندوق في المســاعدة فــي القضاء على هذه
الظاهرة من خالل حملة توعية بنشــاط الصنــدوق والمزايا التي يوفرها ،مع
ضرورة إبــراز الدور التنمــوي للصندوق (وخاصة التنموي على المســتوى
اإلقليمي) وذلك من خالل زيادة نسبة مساهمة الصندوق في تكاليف المشاريع
الصناعية المقامة في المناطق األقل نمواً.
 .5ومــن المقترحــات الهامة أيضًا اســتمرار القطاع العام في القيــام بدوره في
المناطــق النائية لتكملة برامج التنمية فيها من إنشــاء مــدن صناعية وبنية
تحتية وخلق مجاالت عمل لســكان تلك المناطق لزيادة القوة الشــرائية مما
يــؤدي إلــى زيــادة رؤوس األموال في هــذه المناطق لالســتثمار في القطاع
الصناعي .

للمملكة باستثمارات تبلغ ( 100مليار ريال)  ،ومدينة األمير عبد العزيز بن مساعد
فــي حائل  ،ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة  ،ومدينة جازان االقتصادية  ،وكل
مدينة من هذه المدن بها منطقة صناعية ومناطق مساندة للصناعة  .وأيضًا ال بد من
اإلشــارة إلى خطة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإنشاء اثنتي
تم حجز مواقعها في المدن المختلفة  ،ويجري
عشرة ( )12مدينة صناعية جديدة ّ ،
التحضيــر لتطويرها بالتعــاون مع القطاع الخاص الوطنــي واألجنبي  .كما يتم
دراســة إمكانية زيادة نسبة قروض الصندوق من  %50إلى  %75من تكلفة المشروع
وخاصة للمستثمرين في المناطق األقل نمواً وذلك لحل مشكلة محدودية رؤوس
األموال فيها .وعمومًا البد من إنشــاء البنية التحتيــة الالزمة إلقامة المصانع في
تلــك المدن وتوفر حزمة من الحوافز التشــجيعية يكون قرض الصندوق أحدها
لجذب المســتثمرين وتشجيعهم على االستثمار في تلك المدن .وقد أبرزت خطة
التنمية التاسعة أهمية كبرى لتنمية المناطق وذلك باتخاذ العديد من السياسات
منهــا تفعيــل دور صناديق اإلقــراض المتخصصــة والمؤسســات التمويلية لدعم
المشاريع الصغيرة والمتوســطة في المناطق والمحافظات األقل جذبًا لالستثمار
وتعزيــز المعونات الفنية المقدمة لهذه المشــاريع لتذليــل المعوقات التنظيمية
والتسويقية في المناطق المختلفة .
ونتوقع أن تســهم هــذه المتغيرات االقتصادية واالجتماعيــة في تغيير كبير في
خارطــة التصنيع في المملكــة وذلك بتهيئة الظروف المناســبة والتي تحد من
الهجرة من تلك المناطق لخلق أسواق كبيرة ،وتوفير الكفاءات اإلدارية واأليدي
العاملــة المؤهلة إلدارة وتشــغيل المشــاريع الصناعية  ،وإنشــاء المدن الصناعية
الكفيلة بجذب االستثمار المحلي واألجنبي وحل مشكلة محدودية رؤوس األموال
في تلك المدن.

وهنــا البد من اإلشــارة إلى بعض الخطوات اإليجابية علــى مختلف األصعدة التي
قامت بها الحكومة لتشــجيع االســتثمار الصناعي في المدن النائية  ،نذكر منها
الشروع في إنشاء أربعة مدن اقتصادية موزعة على مناطق المملكة المختلفة وهي
مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية والتي تقع بالقرب من رابغ على الساحل الغربي
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موضوع تحت األضواء :
دراسة صناعية  :صناعة زجاج المباني في المملكة
وصف واســتخدامات زجاج المباني :
الزجاج هو مادة صلبة شــــفافة يتم تصنيعها بصورة أساســية من الرمل األبيض
المعروف برمل الســــيليكا مضافًا إليه مادتي رماد الصودا والحجر الجيري .يتم
تصنيع الزجاج بعدة طرق أهمها طريقة الطفو حيث يتم تســــخين المواد الخام
ـــتو من القصدير المصهور
لدرجة الصهر ثم تركها تنســــاب علي ســطح مسـ ٍ
حيث تطفو عليه مكونة ألواحًا شــــفافة عالية النقاوة من الزجاج  .يســــمى هذا
النوع من الزجاج بزجاج الطفو ( )Float Glassوذلك نســبة لعملية الطفو التي
يصنع بها  .يســتخدم زجاج الطفو بصورة أســاســية في المباني وهو يعتبر من
أهم أنواع الزجاج وأكثرها اســــتخدامًا إذ يمثل حوالي  %90من إجمالي الزجاج
المسطح المســتخدم في العالم .
يصنع الزجاج بســــماكات تتراوح بين  19 – 2ملم أهمها ســــماكة  6ملم التي
تشــكل حوالي  %70من إجمالي االســــتهالك بالمملكة العربية الســــعودية وهي
تســتخدم بصورة أســاســية في النوافذ تليها ســماكة  12ملم التي تســتخدم
فــي واجهات المباني التجارية والمباني الزجاجية  .وإلضفاء قيمة جمالية للزجاج
يتــم تلوينه بعدة ألوان بطريقة التلويــن الداخلي أو الطالء الخارجي كما تصنع
منه ألواح عاكســــة تحجب الرؤيا من الخارج وذلــك للحفاظ علي خصوصية
المبنى .

يســتخدم الزجاج في المباني علي هيئة أشكال متعددة أهمها :
•زجاج عادي من طبقة واحدة.
•زجاج مقســى بالحرارة مضاد للكسر (.)Security Glass
•زجاج مزدوج عازل للحرارة (.)Double Glaze
•زجاج أمان مكون من عدة طبقات مضاد للكسر.
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ويختلف اســتخدام هذه األنــواع باختالف المباني  ،فالزجاج العادي يســتخدم في
المبانــي التجاريــة العادية والمســــاكن الشــــعبية بينما يســــتخدم الزجاج
المقســــى والمزدوج في المباني الســكنية والتجارية الفاخرة  .أما زجاج األمان
فيستخدم بصورة أساســية في البنوك التجارية .

اقتصاديات صناعة زجاج المباني :
تعتبــر صناعة زجــاج الطفو المســــتخدم بصفة أســاســــية فــي المباني من
الصناعــات التي تحتاج إلى رأس مال كبير إذ تتراوح تكلفة خط اإلنتاج بين  70و
 200مليون يورو (حوالي  1 000 – 400مليون ريال) وذلك حســب مواصفات الخط
ومصدره  .وعلى الرغم من توفر خطوط إنتاج رخيصة نســــبيًا من الصين إال أن
كفاءتها وجودة إنتاجها تقل كثيراً عن خطوط اإلنتاج األوروبية واألمريكية .

.

بمجرد أن يتم تســخين الفرن ويبدأ في اإلنتاج التجاري  ،فيجب أن يســتمر في
العمل دون توقف لمدة ال تقل عن عشــــر ســنوات دون اعتبار لظروف الســوق
مــن عرض وطلــب  .إن هذا اإلنتاج المتواصل يتطلب مقدرة عالية لدى الشــركة
لتحقيــق مبيعات أعلى من نقطة التعادل  .واعتماداً على التجارب العالمية ال يحقق
مصنــع زجــاج الطفو أرباحًا مجزية إال إذا اســــتغل ما يزيد عــن  %70من طاقته
اإلنتاجيــة .وتعتبر الطاقة والمواد الخام أهم عناصــر تكلفة إنتاج زجاج الطفو إذ
تمثــل ما يزيد عــن  %60من إجمالي تكلفة اإلنتاج لذلــك يجب أن تتوفر للمصنع
مصادر قريبة ورخيصة للطاقة والمواد الخام.
يعتبر الزجاج المســطح من المنتجات ثقيلة الوزن ورخيصة الســعر إضافة إلى
ذلك فإن الزجاج مادة حســاســــة وعرضه للكســر مما يتطلب حذراً شــديداً
في نقلهــا وترحيلها  .لهذه األســــباب يتطلب الوضع المثالــي القتصاديات إنتاج
الزجاج المســــطح أن ال تزيد مســافة نقله بالبر عن  600كلم وأن يكون قريبًا
من موانيء التصدير.

اإلنتاج المحلي من زجاج المباني :
بالنظــر إلى ظروف اإلنتــاج الصناعي في المملكة العربية الســــعودية نجد أنها
مناســــبة جداً إلنتاج الزجاج المســــطح إذ يتوفر رمل الســيليكا عالي الجودة
بكميــات كبيرة كما أن تكلفــة الطاقة الالزمة لصهره وتحويله إلى زجاج تعتبر
رخيصــة مقارنة بالدول األخرى هــذا باإلضافة إلى الميزات األخرى التي توفرها
الدولة من بنيات تحتية صناعية وقروض ميسرة.

القائمة في مجــال التصدير .فعلى الرغم من الميــزات التفضيلية التي تتوفر في
المملكة والتي أهمها توفر الطاقة ورخص ســعرها إال أن المنافســة في الســوق
العالمي شــــديدة جداً نســــبة لوجود شــركات كبري تملك مصانع في دول
مختلفة وشبكات توزيع تغطي معظم قارات العالم.

واردات وصادرات المملكة من زجاج المباني :
الواردات :

وقــد بدأ إنتاج زجاج المباني بالمملكة العربية الســــعودية عــام 1996م  ،ويوجد
فــي المملكة حاليًا مصنعان إلنتاج هذا النوع من الزجاج باإلضافة إلى مصنع ثالث
يتوقع أن يبدأ إنتاجه التجاري من زجاج الطفو الشــفاف في عام 2011م.

علــى الرغم من وجــود مصنعين كبيرين إلنتاج زجاج المبانــي إال أن المملكة ما
زالت تســــتورد كميــات كبيرة منه  ،الجدول التالي يبيــن واردات المملكة من
زجاج المباني خالل األربع ســنوات الماضية:

جدول ( )3الطاقات المركبة واإلنتاج الفعلي والمتوقع للمصانع الوطنية

جدول ( )4واردات المملكة من زجاج المباني المسطح (بالطن)
خالل الفترة (2006م – 2009م)

البيان

2008م

2009م

2010م

2011م

عدد المصانع الكلي

1

2

2

3

الطاقة المركبة (طن)

200 000

اإلنتاج الفعلي (طن)
نسبة االستغالل ()%

.
190.000
%95

.
288.121
316 000

%91

.
337.000
375 000

%90

.
*442.000
550 000

البيان

2006م

زجاج عاكس

20 545

زجاج آخر (شفاف)

.
37.798
21.658

زجاج ملون

%80

* تقديري .
المصدر  :البيانات الداخلية لصندوق التنمية الصناعية السعودي .

كما نالحظ من جدول ( )3أن نســــبة اســــتغالل مصانع الزجاج الثالثة عالية
نســــبيًا ويرجع ذلك بصورة أســاســــية إلي طبيعة اإلنتــاج الذي يعتمد علي
ال لعدة ســــنوات بدون
ال متواص ً
األفــران عالية الحــرارة والتي تتطلب تشــــغي ً
اعتبار لمعطيات الســوق من عرض وطلب.
باإلضافة إلي المصانع الثالثة المذكورة ســابقًا أصدرت وزارة التجارة والصناعة
( )12ترخيصًا صناعيًا إلنتاج الزجاج المســطح تبلغ إجمالي طاقاتها المرخصة 2 8
مليون طن .إن اســــتغالل بعض هذه التراخيص إلنشــاء مصانع زجاج جديدة في
المملكة يعتمد بصورة أساسية علي النجاح الذي يتوقع أن تحققه المصانع الثالثة

.

2007م

2008م

.
42.973
21.327

382

298

1 613

19 279

.
34.905

2009م

21 896

.
36.269
16 500

زجاج مســلك

218

264

520

المجموع

80 219

83 843

57 703

.

.
54.680

%5

% 31 -

%5-

معدل التغير

.

.

المصدر :إحصائيات التجارة الخارجية.

كمــا نالحــظ من جــدول ( )4أن واردات المملكة من زجاج المباني قد شــــهدت
انخفاض ـًا ملحوظًا خالل العاميــن الماضيين خاصة من الزجاج الشــــفاف الذي
انخفضت وارداته بصورة كبيرة ويرجع ذلك بصورة أساســية إلى زيادة اإلنتاج
المحلــي منه  .كما هو واضح في الجدول الســابق أن الغالبية العظمى من واردات
المملكة مــن زجاج المباني تنحصر في الزجاج الملــون والعاكس اللذان يمثالن
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 %97مــن إجمالي كمية الواردات عام 2009م وهي األنــواع التي ال تنتجها المصانع
المحلية .
ومــن ناحية أخــرى كادت أن تتالشــــى واردات المملكة من الزجاج الشــــفاف
ممــا يدل على قوة المصانع المحلية التي تقوم بإنتاجه وســــيطرتها التامة على
الســــوق المحلية  .وبالنظر إلى مصادر االســــتيراد نجد أن الصين تســــتحوذ
علــى أكثر من  %70من واردات المملكة من زجــاج المباني ويرجع ذلك لرخص
أســعارها ووفرة إنتاجها تليها تايالند فالواليات المتحدة األمريكية بنســب تقل
عن  %10لكل منهما.

الصادرات :
نظــراً لكبر الطاقة المركبــة لمصانع زجــاج المباني الســــعودية والتي تفوق
االســــتهالك المحلــي بمراحل ،تعتمد هــذه المصانع بصورة أســاســــية على
التصدير ألســــواق الدول المجاورة  .والجدول التالي يبين صادرات المملكة من
زجاج المباني خالل األربع ســنوات الماضية :

كمــا نالحظ من جــدول ( )5أن صادرات المملكة من زجــاج المباني قد انخفضت
بصورة كبيــرة عام 2008م ويرجع ذلك إلى الزيــادة الكبيرة في الطلب المحلي
في تلك الســــنة إضافــة إلى األزمة الماليــة التي حدثت في نفــس العام والتي
امتد تأثيرها لدول الخليج والدول العربية التي تصدر لها المصانع المحلية .ومن
ناحية أخرى أوضحت اإلحصائيات أن أكثر من  %90من زجاج المباني الذي تصدره
المصانع الســــعودية يذهب إلى أســواق دول الخليج والدول العربية المجاورة
وذلك لقربها من السوق الســعودية وتمتعها باإلعفاء من الرســوم الجمركية.
هذا ومــن المتوقع أن ترتفع صادرات المملكة من زجــاج المباني بصورة كبيرة
خالل األعوام القادمة بعد دخول المصنع الوطني الثالث في مرحلة اإلنتاج في عام
2011م.

الطلب المحلي على زجاج المباني :
الجدول التالي يبين الطلب التاريخي للمملكة على زجاج المباني :

جدول ( )5صادرات المملكة من زجاج المباني المسطح (طن)
خالل الفترة (2006م – 2009م)

البيان

2006م

2007م

2008م

2009م

البيان

2007م

زجاج عاكس

2 593

12 105

404

3 143

اإلنتاج المحلي

190 000

زجاج ملون

703

117

43

زجاج آخر (شفاف)

43 303

59 780

.

0

47 929

.

الصادرات

59 197

المبيعات المحلية

84

33

72 086

.

0

48 409

.

الواردات

62 340

إجمالي الطلب

% 16

%33 -

% 29

معدل التغير

زجاج مســلك
المجموع
معدل التغير

.

.
15.703
62.302

.
.
.

المصدر :إحصائيات التجارة الخارجية.
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جدول ( )6الطلب المحلي على زجاج المباني (طن)
خالل الفترة (2007م – 2009م)

.

.
72.086
117.914
83.843
201.757

2008م

.
48.409
141.591
57.703
199.294
190 000

%1-

المصدر :إحصائيات التجارة الخارجية وبيانات الصندوق الداخلية.

2009م

.
62.340
225.781
54.680
280.461
288 121

% 41

كما نالحظ من جدول ( )6أن طلب المملكة علي زجاج المباني قد شــــهد زيادة
كبيرة خالل عام 2009م وذلك بســبب الطفرة العمرانية الكبرى التي تشــهدها
المملكــة .مــن ناحية أخــري يالحظ أن مســــتوى الواردات من الزجــاج لم يقل
كثيــراً رغم زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصانع المحلية ويرجع ذلك إلى أن معظم
الــواردات هي من الزجاج الملــون والعاكس الذي ال تنتجه المصانع المحلية  .في
ظل التحســن الكبير في أســعار البترول والزيادة المطردة في اإلنفاق الحكومي
والطلب المتنامي علي الوحدات السكنية يتوقع أن يســتمر نمو الطلب علي زجاج
المباني بنســبة ال تقل عن  %5خالل الخمس ســنوات القادمة.

اإلنتاج العالمي من الزجاج المســطح :
بلغ اإلنتاج العالمي من الزجاج المســــطح عام 2009م حوالي  52مليون طن تقدر
قيمتها على المســتوى الصناعي بحوالي  22بليون يورو (حوالي  132بليون ريال).
هــذا وقد ظل الطلب ينمو بمعدل  %5-4خالل الســــنوات القليلة الماضية متفوقًا
علــى النمو في الناتج القومي العالمي .تســــتحوذ الصيــن على أكثر من  %50من
الطاقــات اإلنتاجية لزجاج المباني تليها مجموعة الدول األوروبية بنســــبة %22
فأمريكا الشــــمالية بنســــبة  %9بينما تتوزع نســــبة الـ  %19الباقية على دول
ومناطــق العالم األخــرى  .ويمثل زجــاج المباني حوالي  %80مــن إجمالي اإلنتاج
العالمي بينما يدخل بقية اإلنتاج في عدة اســــتخدامات أهمها زجاج الســــيارات
واألثاث المنزلي .

توزيع الطلب العالمي على الزجاج المسطح :
شكل ( )11توزيع الطلب العالمي على الزجاج المسطح لعام 2009م

ﻷﺧﺮى

اﻟﺼﻴﻦ ٪٥٣

٪١٦

ﺪول ا
اﻟ
ﺟﻨﻮب
أﻣﺮ
ﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤ
ﺎﻟﻴﺔ ٪٨
او
روﺑ
ـ
ـ
ـ
ﺎ
٪١٦

ﺷﺮق اﺳﻴﺎ ٪٧

المصدر  :تقرير شركة نيبون 2010م .

كما نالحظ من الشــكل ( )11أن الصين تســتحوذ على نصف الطلب العالمي على
الزجاج المســطح وذلك بفضل االنتعاش االقتصادي الكبير الذي تعيشــه نتيجة
لســياســــة التحرير واالنفتاح االقتصادي التي تبنتهــا الدولة في العقد األخير
والتــي خلقت منها أكبر مركز اقتصادي في العالــم وتأتي القارة األوروبية في
المركز الثاني بنصيب  %16تليها أمريكا الشمالية بنصيب  %8فجنوب شرق آســيا
بنصيب  %7بينما تتوزع النســبة الباقية بين بقية دول العالم.

مستقبل صناعة زجاج المباني بالمملكة :
تمتاز صناعة زجاج المباني الســعودية بالميزات التفضيلية التالية :
•توفر معظم المواد الخام محلياً.
•انخفاض سعر الطاقة.
•توفر قروض ميســرة من الدولة.
•وجود طلب قوي في السوق المحلية .
•توفر أســواق مجاورة تفتقر لوجود هذه الصناعة.
وعلى الرغم من الميزات التفضيلية التي تمتاز بها مصانع زجاج المباني بالمملكة
إال أنها تعاني من بعض نقاط الضعف تتلخص في اآلتي :
•عدم وجود شبكات توزيع تغطي كل أســواق التصدير المســتهدفة.
•تركيــز المصانــع الثالثة على إنتاج الزجاج الشــــفاف وعــدم الدخول في
الزجاج الملون والعاكس.
•بعــض المصانع ليس لها شــركاء عالمييــن أقوياء يســــاعدون علي ضبط
الجودة والتطوير إضافة إلى التســويق العالمي للمنتج.
وفقًا للمحددات المذكورة أعاله فإن مســتقبل صناعة زجاج المباني في المملكة
يعتمد بصورة أســاســــية على مقدرة المصانع الوطنية على اســتغالل ميزاتها
التفضيلية بالصورة المثلى لتخلق منها ميزات تنافســــية تســاعدها على دخول
األســــواق العالمية .إن أهم الميزات التنافســــية التي تحتاجها هذه المصانع هي
إنشــاء شــبكة توزيع عالمية تغطي كل األســواق المســتهدفة خاصة أســواق
الدول العربية واإلســالمية التي تتمتع المنتجات الســعودية فيها بميزة اإلعفاء
من الرســوم الجمركية.
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بيانات النشاط اإلقراضي للصندوق
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بيانات النشاط اإلقراضي للصندوق :
بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية

بيان رقم ()1

القطاع

1432/1431هـ

المجموع التراكمي

10
6
1
2
3
-

290
55
64
24
14
53
88
36

الصناعات االستهالكية :

22

الصناعات الكيميائية :

15

562

صناعة مواد البناء :

14

366

صناعة األسمنت :
الصناعات الهندسية :

17

30
659

الصناعات األخرى

-

43

المواد الغذائية
المرطبات والمشروبات
النسيج
منتجات الجلود والمواد البديلة
المنتجات الخشبية
األثاث الخشبي
منتجات الورق
الطباعة
الكيماويات
منتجات النفط والغاز
منتجات المطاط
منتجات البالستيك
المنتجات الخزفية
منتجات الزجاج
مواد البناء األخرى

المنتجات المعدنية
الماكينات واآلالت
المعدات الكهربائية
معدات النقل

المجموع

11
3
1

2
12

13
1
3
-

68

624

267
32
17
246

13
59
294

391
88
126
54

.

*2 284

(*) منها ( )454مشروعًا تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها .

43

بيان رقم ()2

بيان بقيمة القروض الصناعية المعتمدة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية (بماليين الرياالت)

الصناعات االستهالكية :

1432/1431هـ

المجموع التراكمي

القطاع

830

14 551

المواد الغذائية
المرطبات والمشروبات
النسيج
منتجات الجلود والمواد البديلة
المنتجات الخشبية
األثاث الخشبي
منتجات الورق
الطباعة

555
163
1
-

7 356
1 581
2 073
133

-

205

الصناعات الكيميائية :
الكيماويات
منتجات النفط والغاز
منتجات المطاط
منتجات البالستيك

.

.
.
.

368
2 620
215

.

.

3 726

35 147

1 833
1 800

27 566
3 114
477
3 990

.
.

93

صناعة مواد البناء :

674

المنتجات الخزفية
منتجات الزجاج
مواد البناء األخرى

189
98
387

.
.
.
9.319
1.332
2.563
5.424

صناعة األسمنت :
الصناعات الهندسية :

1 358

.

الصناعات األخرى

-

877

المجموع

6 588

المنتجات المعدنية
الماكينات واآلالت
المعدات الكهربائية
معدات النقل

(*) منها ( )12,197مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها .
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12
99
-

.

.

.

1 225
11
122
-

.

9,695
17 802

.
.

12 988
872
3 010
932

.

*87 391

بيان رقم ()3

بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب مناطق المملكة
المنطقة

1432/1431هـ

المجموع التراكمي

الرياض

22

824

مكة المكرمة

10

557

المدينة المنورة

3

88

القصيم

2

54

المنطقة الشرقية

29

647

عسير

-

32

تبوك

-

9

حائل

-

17

جازان

-

18

نجران

1

12

الباحة

-

9

الجوف

1

14

الحدود الشمالية

-

3

المجموع

68

.

*2 284

* منها ( )454مشروعًا تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها .

45

بيان رقم ()4

.

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

1432/1431هـ

المجموع التراكمي

الرياض

964

17 919

مكة المكرمة

569

المدينة المنورة

211

القصيم

28

المنطقة الشرقية

4 469

عسير

-

606

تبوك

-

496

حائل

-

132

جازان

-

1 320

نجران

330

956

الباحة

-

28

الجوف

17

207

الحدود الشمالية

-

949

المجموع

6 588

* منها ( )12 197مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها .
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.

.
14.998
8.927
1.338
39.515

.

.

.
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