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تقديم معالي وزير المالية
يس��عدني أن أقدم التقرير السنوي للصندوق عن العام المالي 1434/1433هـ (2012م)
وال��ذي تمك��ن الصندوق خالله م��ن تحقيق إنجازات غير مس��بوقة من حيث قيمة
القروض المعتمدة والمصروفة والمس��ددة وذلك كنتيجة طبيعية للدعم الكبير
الذي أولته حكومة خادم الحرمين الش��ريفين – حفظه اهلل  -لهذا الصندوق وغيره
من صناديق التنمية بالمملكة.
وتأتي هذه اإلنجازات في وقت تش��هد فيه المملكة العربية السعودية نهضة تنموية
شاملة في كافة المجاالت وخاصة في مجال التنمية الصناعية  ،والتي يقوم صندوق
التنمية الصناعية الس��عودي بدور محوري فيها  ،واستطاعت المملكة بحمد اهلل ثم
بفضل السياس��ة الحكيمة أن تواجه كثي��راً من التحديات وأن تمضي قدمًا في دعم
مختلف أوج��ه التنمية االقتصادية ولكافة مناطق المملك��ة .وتقف ميزانية الدولة
للعام المالي الجدي��د 1435/1434هـ (2013م) ،والتي تعتبر أضخم ميزانية في تاريخ
المملكة  ،شاهدة على هذا التوجه التنموي.
وقد حفل العام المالي 1434/1433هـ (2012م) بالعديد من اإلنجازات على المس��توى
الداخل��ي للصندوق ومن ذل��ك صدور الموافقة الس��امية الكريمة على رفع رأس
مال الصندوق من ( )20مليار ريال إلى ( )40مليار ريال .كما تم رفع الحد األقصى
للقرض الواحد المعتمد للمش��اريع الصناعية المقامة ف��ي المناطق والمدن األقل
نم��واً إلى ( )1 2مليار ريال  ،بينما تم رف��ع الحد األقصى للقرض الواحد المعتمد
للمشاريع الصناعية المقامة في المدن الرئيسية إلى ( )900مليون ريال .

.

ونت��ج عن ذلك أن ارتفعت اعتم��ادات الصندوق خالل العام المال��ي 1434/1433هـ
بنس��بة  %23لتصل إلى ( )9 940مليون ريال ،مس��جلة أعلى قيمة من القروض التي
اعتمده��ا الصندوق في ع��ام واحد منذ تأسيس��ه في عام 1394هـ .وق��د قدمت هذه
القروض للمساهمة في إقامة ( )101مشروعًا صناعيًا جديداً وتوسعة ( )35مشروعًا
صناعيًا قائماً ،وبلغ إجمالي اس��تثمارات هذه المش��اريع ( )30 987مليون ريال .كما
ارتف��ع إجمالي قيم��ة القروض التي تم صرفه��ا خالل العام المال��ي 1434/1433هـ
بنس��بة  % 16لتصل الى ( )6 058مليون ريال  ،وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها
من قبل المقترضين خالل العام ( )4 310مليون ريال وذلك بارتفاع نسبته  % 67عن
ما تم تس��ديده خالل العام المالي الس��ابق مسجلة بذلك أعلى قيمة من القروض
المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

.

.

.

.

م��ن جانب آخر حق��ق برنامج كفالة تمويل المنش��آت
الصغيرة والمتوس��طة ال��ذي يديره الصن��دوق إنجازاً
متميزاً في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة
بالمملكة ومس��اندتها  ،حيث اعتمد البرنامج خالل العام
المالي 1434/1433هـ (2012م) عدد ( )1 670كفالة بقيمة
( )949مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية
تحت مظل��ة البرنامج تبلغ قيمت��ه ( )1 768مليون ريال
لصالح ( )918منش��أه صغيرة ومتوسطة  .وبذلك يصل
عدد الكف��االت التي اعتمدها البرنامج منذ انطالقه حتى
نهاي��ة العام المنص��رم ( )4 765كفال��ة قيمتها ()2 304
ملي��ون ريال مقاب��ل تمويل قدمته البن��وك تبلغ قيمته
( )4 836ملي��ون ري��ال لصال��ح ( )2 909منش��أة صغيرة
ومتوسطة في مختلف القطاعات االقتصادية ومنتشرة في مختلف أنحاء المملكة .

.

.

.

.

.

.

وختامًا فإنه يش��رفني أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص الش��كر واالمتنان
للقيادة الحكيمة التي يقف على رأس��ها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
األمي��ن – حفظهما اهلل – لما تلقاه التنمي��ة الصناعية في المملكة من دعم وتوجيه
كان لهم��ا أبلغ األثر في تحقيق الكثير م��ن اإلنجازات الصناعية المتميزة والـتي
كان للصندوق دور رائد فيها.
كما يس��رني أن أعبر عن ش��كري وتقديري لمعالي رئي��س وأعضاء مجلس إدارة
الصن��دوق وإدارت��ه التنفيذية وجميع منس��وبيه لم��ا بذلوه ويبذلون��ه من جهود
مش��هودة كان من ثمرتها هذه النتائج المميزة الت��ي حققها الصندوق خالل العام
المالي 1434/1433هـ.
واهلل ولي التوفيق،،

وزير المالية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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أعضاء مجلس اإلدارة
معالي الدكتور

عبد الرحمن بن عبد اهلل احلميدي
نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي

سعادة الدكتور

أحمد بن حبيب صالح
وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط

سعادة المهندس

صالح بن إبراهيم الرشيد

مدير عام هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية املكلف

للشؤون االقتصادية

سعادة األستاذ

سلطان بن جمال شاولي

وكيل وزارة البترول والثروة املعدنية
للثروة املعدنية
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سعادة األستاذ

عبد اهلل بن إبراهيم العياضي

مساعد أمني عام صندوق االستثمارات العامة

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

يسرني أن أقدم التقرير الس��نوي للصندوق عن العام المالي 1434/1433هـ (2012م)
وال��ذي اتس��م بتحقي��ق مع��دالت أداء متميزة على جمي��ع المس��تويات والتي أتت
منس��جمة مع التطور المط��رد لقطاع الصناعة في المملكة وم��ع الدعم والرعاية
الكريمة التي يحظى بها صندوق التنمية الصناعية السعودي من مقام حكومة خادم
الحرمين الش��ريفين  -حفظه اهلل  -حيث مضى الصندوق قدمًا في تنفيذ سياس��اته
حد س��واء .فقد
اإلقراضي��ة تلبية لتطلعات المس��تثمرين المحليين واألجانب على ّ
اعتم��د الصندوق خالل العام المالي 1434/1433ه��ـ ( )136قرضًا بزيادة  %15عن عدد
القروض التي اعتمدها خالل العام المالي الس��ابق بلغ��ت جملة اعتماداتها ()9 940
ملي��ون ريال ،وهي أعلى قيمة م��ن القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد
منذ تأسيسه في عام 1394هـ .كما وصلت المبالغ التي صرفها الصندوق خالل العام
( )6 058ملي��ون ريال ،وبلغت جملت المبالغ التي تم تس��ديدها من قبل المقترضين

.

.

.

خالل العام ( )4 310مليون ريال ،وهي أيضًا أعلى قيمة من القروض المس��ددة في
عام واحد منذ تأسيس الصندوق.
وبذل��ك فقد وصل إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنش��ائه عام
1394هـ وحتى نهاية العام المالي المنصرم إلى ( )3 480قرضًا تبلغ قيمتها ()105 415
مليون ريال ،قدمت للمساهمة في إقامة ( )2.472مشروعًا صناعيًا منتشرة في جميع
مناط��ق المملك��ة .كما بلغت قيم��ة المبالغ الت��ي صرفها الصن��دوق للمقترضين
( )70 662ملي��ون ري��ال وبلغت قيمة المبالغ المس��ددة للصندوق م��ن المقترضين
( )41 526ملي��ون ريال ،وذلك حتى نهاية العام المال��ي 1434/1433هـ (2012م) .وقد
كان لهذا الدع��م الكبير الذي قدمه الصندوق األثر الواضح ،حيث تمكنت المصانع

.

.

.
.

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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الوطنية من توفير احتياجات الس��وق المحلية من العديد من الس��لع ،باإلضافة إلى
تمكن الكثير من المصان��ع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص
العمل للشباب السعودي  ،مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض.
وخ�لال العام المال��ي 1434/1433هـ صدرت الموافقة الس��امية الكريمة برفع رأس
م��ال الصندوق من ( )20مليار ريال إلى ( )40مليار ريال .كما اعتمد مجلس اإلدارة
تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي
تهدف إلى توفير خدمات مس��اندة ولوجس��تية تس��اهم في توفي��ر مناطق صناعية
متكاملة الخدمات وتهيئ مناخًا لالستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق.
أما ما يتعلق بأسقف قروض الصندوق فقد اعتمد مجلس اإلدارة رفع الحد األقصى
للقرض الواحد المعتمد للمش��اريع الصناعية المقامة ف��ي المناطق والمدن األقل
نمواً إلى ( )1 2مليار ريال وذلك للمش��اريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات
المس��اهمة العامة  ،وت��م رفع الحد األقص��ى للقرض الواحد للمش��اريع الجديدة
ومشاريع التوس��عة في المدن الرئيسية لهذا النوع من الشركات إلى ( )900مليون
ريال .كما تم رفع الحد األقصى للقرض الواحد إلى ( )400مليون ريال للمش��اريع
الجديدة ومش��اريع التوس��عة في المناطق والمدن األقل نمواً بالنس��بة للمش��اريع
المملوكة من قبل المؤسسات الفردية  /شركات التضامن  /شركات ذات مسئولية
محدودة  /ش��ركات توصية بس��يطة  .أما في المدن الرئيس��ية فق��د تم رفع الحد
األقصى للقرض الواحد للمش��اريع الجديدة ومش��اريع التوس��عة له��ذه الفئة من
المؤسسات والشركات إلى ( )300مليون ريال.

.

وتمشيًا مع سياسة الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المنشآت الصغيرة
والمتوس��طة ،فقد أولت حكومة خادم الحرمين الش��ريفين  -حفظه اهلل  -اهتمامًا
خاصًا ببرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم الصندوق بإدارته،
حي��ث حق��ق البرنامج إنجازات متميزة خ�لال العام المال��ي 1434/1433هـ (2012م)
تمثلت في اعتماد عدد ( )1 670كفالة بقيمة ( )949مليون ريال مقابل تمويل قدمته
البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته ( )1 768مليون ريال لصالح ()918
منش��أه صغيرة ومتوسطة أي بزيادة  %38في عدد الكفاالت  ،و %49في قيمتها ،و%38
في قيمة التمويل المقدم من البنوك التجارية ،و %24في عدد المنش��آت المس��تفيدة
مقارنة بالعام السابق.

.

-12-

.

وختامًا يس��عدني أن أتقدم بجزيل الشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة لمتابعتهم
المس��تمرة لنش��اط الصندوق  ،وإلدارة الصندوق التنفيذي��ة على اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لالرتقاء بمس��توى األداء ولجميع منس��وبي الصندوق على ما يبذلونه من
جهود طيبة .
واهلل الموفق،،

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالرحمن بن عبداهلل الحميدي

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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تمهيد  :اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي
الوضع االقتصادي للمملكة خالل عام 2012م:
أظهر االقتصاد الس��عودي في عام 2012م أدا ًء قويًا في كافة المؤشرات االقتصادية،
وذل��ك على الرغم من اس��تمرار تأثر المناخ االقتص��ادي الدولي بتداعيات األزمة
المالية واالقتصادية العالمية .وقد س��اهم في تحقيق هذه النتائج اس��تمرار تحسن
أس��عار النفط خالل عام 2012م وارتف��اع حجم إنتاجه في المملك��ة ،باإلضافة إلى
مواصل��ة الدول��ة إجراء العديد م��ن اإلصالح��ات الهيكلية والتنظيمي��ة لالقتصاد
السعودي واس��تمرار اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية األساسية .وطبقًا للبيان
المصاح��ب إلعالن الميزانية العام��ة للدولة الصادر م��ن وزارة المالية ،يتوقع أن
يبل��غ الناتج المحل��ي اإلجمالي للع��ام 2012م حوالي ( )2 727مليار ريال باألس��عار
الجاري��ة بنمو يبل��غ  ،%8 6أما باألس��عار الثابتة فيتوقع أن يس��جل الناتج المحلي
اإلجمال��ي للمملكة نمواً قدره  .%6 8وتش��ير التوقعات األولي��ة إلى أن حجم الدين
العام س��ينخفض في نهاية العام المالي 2012م إلى ما يقارب ( )98 8مليار ريال (أي
ما يعادل  %3 6من الناتج المحلي اإلجمالي).

.

.

.

.

.

وواص��ل القط��اع الخاص ف��ي ع��ام 2012م أداءه القوي بتس��جيله لمعدالت نمو
مرتفعة ،حيث يتوقع نموه بنس��بة  %11 5باألس��عار الجارية وبنحو  %7 5باألس��عار
الثابتة  ،وتقدر مس��اهمته في النات��ج المحلي اإلجمالي للع��ام 2012م بحوالي .%58
وقد اس��تمرت جميع األنش��طة االقتصادية المكونة للناتج المحلي غير النفطي في
تحقي��ق نتائج جيدة ،حيث يقدر أن يصل النمو الحقيق��ي في الصناعات التحويلية
غير النفطية إلى  ،%8 3وفي نشاط التشييد والبناء إلى  ،%10 3وفي نشاط االتصاالت
والنق��ل والتخزين إلى  ،%10 7وفي نش��اط تج��ارة الجملة والتجزئ��ة والمطاعم
والفنادق إلى  ،%8 3وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء إلى  ،%7 3وفي نشاط خدمات
المال والتأمين والعقارات إلى .%4 4

.

.

.

.

.

.

.

.

وفيما يتعلق بالتضخم والمس��توى العام لألس��عار ،س��جل الرقم القياسي لتكاليف
المعيشة في عام 2012م ارتفاعًا بنسبة تقدر بنحو  %2 9عما كان عليه في عام 2011م
وذل��ك وفقًا للتغيرات التي طرأت على س��لة ومنهجية الس��لع والخدمات بما في
ذلك تغيير س��نة األساس من عام (1999م) إلى عام (2007م) .ومن المتوقع أن يشهد
معام��ل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقط��اع غير النفطي ،والذي يعد من أهم
المؤش��رات االقتصادية لقياس التضخم على مستوى االقتصاد ككل ،ارتفاعًا نسبته
 %3 8في عام 2012م مقارنة بما كان عليه في عام 2011م.

.

.
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وطبقًا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي ،يتوقع أن يحقق الحساب الجاري
لمي��زان المدفوعات فائضًا يتجاوز ( )669مليار ريال في عام 2012م مقارنة بفائض
ق��دره ( )594مليار ريال للعام 2011م  .وفي ذات الس��ياق ،يتوق��ع أن يحقق الميزان
التج��اري في عام 2012م فائضًا كبيراً يبلغ ( )1 005مليار ريال بزيادة نس��بتها %10
ع��ن عام 2011م ،وتع��زى هذه الزيادة إل��ى ارتفاع قيمة الص��ادرات النفطية وغير
النفطية .فعلى جانب الصادرات ،يقدر أن يبلغ إجمالي الصادرات السلعية خالل عام
2012م نحو( )1 485مليار ريال بزيادة نسبتها  %9عن عام 2011م ،كما يتوقع أن تبلغ
قيمة الصادرات الس��لعية غير النفطية حوالي ( )183مليار ريال محققة نمواً قدره
 %4مقارنة بعام 2011م ،هذا وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته  %12من
إجمالي الصادرات الس��لعية .أما على جانب الواردات ،فتشير التوقعات في عام 2012م
إلى أنها تبلغ حوالي ( )480مليار ريال بنمو نسبته  %7عن العام السابق.

.

.

أما على صعيد التطورات المالية والنقدية ،وعلى ضوء ما يش��هده االقتصاد المحلي
والعالمي من تطورات تتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان توفر السيولة الكافية
في النظام المصرفي ،فقد استمرت السياستان المالية والنقدية للدولة بالمحافظة
على مستوى مالئم من السيولة يلبي احتياجات االقتصاد الوطني  .وقد سجل عرض
النقود بتعريفه الواس��ع خالل األشهر العش��رة األولى من العام المالي 2012م نمواً
جيداً نسبته  %10مقارنة بنمو نسبته  % 10 2لنفس الفترة في العام الماضي 2011م.

.

وفيما يتصل بالقطاع المصرفي ،فقد واصلت المصارف التجارية تدعيم مراكزها
المالي��ة ،وارتفع رأس��مالها واحتياطياتها خالل األش��هر العش��رة األولى من العام
2012م بنس��بة  %10 3لتص��ل إلى ( )210مليار ري��ال  ،وازداد إجمالي مطلوباتها من
القطاعين العام والخاص خالل الفترة نفس��ها بنسبة  ،%11 5كما نما حجم الودائع
المصرفية لدى المصارف التجارية بنسبة % 9 5لتبلغ حوالي ( )1 208مليار ريال .وقد
حافظت المصارف التجارية على دورها الحيوي في دعم القطاع الخاص وتوس��يع
أنش��طته ،حيث بلغ إجمالي االئتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية لألنشطة
االقتصادية في القطاع الخاص خالل األش��هر التسعة األولى للعام 2012م أكثر من
( )973ملي��ار ريال .غير أن أداء المص��ارف التجارية فيما يتعلق بتوفير االئتمان قد
اتس��م نسبيًا بالتباين بين األنش��طة االقتصادية المختلفة خالل الفترة المذكورة،
فق��د نما حجم االئتمان الممنوح لبعض األنش��طة االقتصادية مثل التمويل بنس��بة
 ،%81والماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية بنس��بة  ،%52 3والخدمات بنس��بة
 ،%50 3والتعدين والمناجم بنس��بة  ،%43 7والبناء والتش��ييد بنس��بة  ،%33 7والنقل
واالتصاالت بنس��بة  ،%17 5والصناعة واإلنتاج بنس��بة  ،%16 9وقطاع التجارة بنسبة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 ،%1 4في المقابل س��جل االئتمان المقدم إلى قطاع الزراعة وصيد األسماك تراجعًا
بنحو .%9 4

.

وفي س��ياق مشابه ،استمر صندوق التنمية الصناعية السعودي في أدائه المتميز في
دع��م الصناعة المحلية في كافة أنش��طتها ،حيث بلغ ع��دد القروض التي اعتمدها
الصن��دوق خالل الع��ام المالي 1434/1433ه��ـ (2012م) ( )136قرض��ًا بقيمة ()9 940
مليون ريال .كما ش��هد برنامج كفالة الذي يديره الصن��دوق ارتفاعًا كبيراً في
عدد الكفاالت التي اعتمدها للمنش��آت الصغيرة والمتوس��طة ف��ي عام 2012م ،حيث
اعتمدت إدارة البرنامج خالل العام ( )1 670كفالة بقيمة إجمالية تبلغ ( )949مليون
ري��ال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المحلي��ة بمبلغ ( )1 768مليون ريال
لصالح ( )918منشأة صغيرة ومتوسطة.

.

.

.

.

وفي شأن آخر ،سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية ( )6 801نقطة في نهاية
عام 2012م مقارنة مع ( )6 417نقطة في نهاية عام 2011م .وشهد هذا العام طرح جزء
من أس��هم سبع ش��ركات لالكتتاب العام  ،ليصبح بذلك عدد الشركات المدرجة
بالس��وق ( )158شركة .وقد استمرت هيئة الس��وق المالية خالل العام المالي2012م
ف��ي جهودها الرامي��ة إلى تنظيم طرح وت��داول األوراق المالية وتطوير الس��وق
المالي��ة ،وتعزيز مبدأ العدالة والش��فافية واإلفصاح وحماية المس��تثمرين ،حيث
أصدر مجلس الهيئة قرارات بتعديل قواعد التسجيل واإلدراج وقائمة المصطلحات
المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها ،وتعديل الئحة االندماج واالستحواذ وآلية
جدي��دة إلدراج وت��داول حقوق األولوي��ة كورقة مالية للش��ركات المدرجة في
الس��وق المالي ،ومش��روع قواعد الكفاية المالية .ولتطبي��ق أفضل معايير وقواعد
حوكم��ة الش��ركات ،ألزمت الهيئة الش��ركات بوضع أنظم��ة وضوابط للرقابة
الداخلية وسياس��ة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعالنات
الشركات المدرجة.
وفي س��بيل الس��عي لمواصلة مس��يرة التنمي��ة واس��تكمال اإلصالح��ات الهيكلية
والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز هيكل االقتصاد الوطني  ،فقد صدرت خالل العام
2012م الموافقة على إنش��اء بعض الهيئات الحكومي��ة وبعض األنظمة والتنظيمات
الجديدة والقواعد واإلجراءات مثل :إنش��اء هيئة تقويم التعليم العام ،وإنشاء هيئة
اإلذاعة والتلفزيون ،وإنشاء الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع ،وإنشاء هيئة
للنق��ل العام ،وتنظيم وكالة األنباء الس��عودية ،ونظام مراقبة ش��ركات التمويل،
ونظام التمويل العقاري ،ونظام اإليجار التمويلي ،ونظام الرهن العقاري المسجل،
ونظام مكافحة غس��ل األموال ،ونظ��ام التحكيم ،وإقرار إنش��اء مدينة صناعية في

.

منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة “وعد الشمال للصناعات التعدينية”.
ونتيج��ة ل�لأداء القوي الذي أظهره االقتصاد الس��عودي خالل ع��ام 2012م ،حظيت
المملكة بإش��ادة المؤسس��ات االقتصادية العالمية الكبرى .فق��د أثنى صندوق النقد
الدولي على السياسات االقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية
المرتفع��ة لتعجيل التقدم نحو إحراز أه��داف التنمية المحلية .فقد تم اإلعالن عن
مبادرات جديدة عام 2011م لتس��ريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا االجتماعية
الملح��ة ،بما في ذلك التوظيف ،وتوفير الس��كن ،وتمويل المش��روعات الصغيرة
والمتوسطة .كما رحب صندوق النقد بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق االستقرار
في أس��واق النفط ،وعلى جهود الحكومة لتعزي��ز الرقابة المالية وإدارة المخاطر
والتحس��ينات المدخلة على نظام مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب .هذا وقد
نوهت مؤسس��ة التصنيف العالمية (فيتش) على سياس��ة المملك��ة المالية والنقدية
الحكيمة الت��ي انتهجتها وأبقت على التصنيف االئتماني الذي حصلت عليه المملكة
عل��ى درجة التميز ( )AA-في التصنيف االئتمان��ي العالمي ،وذلك على الرغم من
األزمة المالية العالمية التي تمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية ،مما يدل
على متانة االقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها الستثماراتها الخارجية
واحتياطياتها من النقد األجنبي واإلش��راف المنضبط على القطاع المصرفي .كما
أظهر تقرير لمجموعة العشرين بأن المملكة جاءت في المرتبة األولى بين أعضاء
المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في اإلصالحات الهيكلية
واالنضباط المالي وإصالح المؤسس��ات المالية وتنظيم األس��واق المالية ومقاومة
سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية.
وف��ي الخت��ام ،فقد قدم االقتصاد الس��عودي خالل عام 2012م أدا ًء جديراً باإلش��ادة،
وذل��ك في ظ��ل بيئة اقتصادية عالمي��ة ترزح تحت وطأة االخت�لاالت االقتصادية
والمالية .ووفقًا للمؤشرات الحالية ،فإنه من المتوقع أن يواصل االقتصاد السعودي
أداءه المتي��ن ف��ي األعوام القادمة ،وستس��تمر الدولة بإذن اهلل ف��ي تنفيذ البرامج
واإلصالحات االقتصادية الالزمة لضمان تحقيق التنمية المس��تدامة ورفع تنافسية
االقتصاد السعودي.

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي:
ش��هد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملك��ة نمواً جيداً خالل عام 2012م  ،حيث
أن مساهمة هذا القطاع في الناتج
بلغ معدل النمو الحقيقي ( .)% 8 3كما تشير االحصائيات ّ
المحل��ي اإلجمالي والتي تصل الى  %11 9باألس��عار الثابتة في الع��ام 2012م هي األكبر من
بين جميع القطاعات االنتاجية غير النفطية .ومن جانب آخر س��اهم القطاع الصناعي بشكل
كبير في زيادة صادرات المملكة من الس��لع غير النفطية  ،حيث بلغت الصادرات الس��لعية
غير النفطية في العام 2012م حوالي  183مليار ريال بارتفاع قدره ( )% 4عن ما تم تصديره
في عام 2011م.

.

.

ال لبعض
وفي س��ياق الصورة العام��ة للقطاع الصناعي  ،نلقي فيما يلي نظ��رة أكثر تفصي ً
مؤش��رات األداء له��ذا القطاع  .ونظراً لعدم توف��ر كامل البيانات المطلوب��ة لعام 2012م ،
فق��د قمنا بتحليل البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات الصناعية للعام 2011م  ،حيث توضح
األش��كال م��ن ( )1إلى ( )3توزيع مكون��ات القيمة المضافة للصناعة الس��عودية ولقطاعاتها
المختلفة والنس��بة المئوية للعمال��ة الوطنية من إجمالي العمالة ف��ي القطاعات الصناعية
الرئيسية للعام 2011م .
فبالنس��بة لمؤش��ر القيمة المضافة  ،يوض��ح الش��كل ( )1توزيع مكونات القيم��ة المضافة
ف��ي القطاع الصناعي للمملكة ف��ي العام 2011م  ،حيث يالحظ أن األج��ور والمرتبات تمثل
الج��زء األكبر من إجمال��ي مكونات القيمة المضافة ( ، )% 40 0تليه��ا األرباح ( ، )% 27 7ثم
االس��تهالكات ( ،)%26 6فالفوائد ( ،)%3 6وأخيراً اإليجارات ( . )% 2 1ويدل ذلك على إسهام
الصناع��ة بالمملكة ف��ي زيادة الناتج القومي م��ن خالل تحقيق قيم��ة مضافة تغطي أجور
ومرتبات العاملين وتزيد عن ذلك لتساهم في توسيع طاقاتها اإلنتاجية.

.

.

.

.

.
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,

اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ٪٤٠ ٠

.

.

,

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت ٪٢٦ ٦

,

اﻹﻳﺠﺎرات ٪٢ ١

.

ال لتوزيع مكونات القيمة المضافة حس��ب القطاعات الصناعية
وإلعطاء صورة أكثر تفصي ً
أن األرباح باإلضافة إلى األجور والمرتبات تستحوذ على
الرئيس��ية ،يالحظ من الش��كل (ّ )2
أكثر من  %70من إجمالي القيمة المضافة في قطاعات الخش��ب ومنتجاته والمواد الغذائية
والمنتجات المعدنية  ،وتنخفض هذه النسبة إلى ( )%67 3في قطاع الورق والطباعة و()٪66 7
في قطاع النسيج والمنتجات الجلدية و( )%66 5في قطاع المنتجات الكيميائية و( )% 61 9في
قط��اع مواد البناء ،وذلك لطبيعة التقنية في هذه القطاعات والتي تعتمد بصورة كبيرة
على الغزارة الرأس��مالية مما يزيد من نصيب االس��تهالكات فيه��ا بالمقارنة مع القطاعات
الصناعية األخرى.

.

الشكل ( )1توزيع مكونات القيمة المضافة للتصنيع في المملكة (2011م)
الشكل ( )1توزيع مكونات القيمة المضافة للتصنيع في المملكة (2011م)

,

اﻟﻔﻮاﺋﺪ ٪٣ ٦

,

اﻷرﺑﺎح ٪٢٧ ٧

المصدر  :قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق (2011م)

قطاعا المنتجات المعدنية ومواد البناء بنس��بة ( )%25لكل منهما والخشب ومنتجاته
ثم قطاع المواد الغذائية بنسبة ( )%22والنسيج والمنتجات الجلدية
بنس��بة (ّ )%24
بنس��بة ( )%20وأخيراً قطاع الورق والطباعة بنس��بة ( .)%18أما في القطاع الصناعي
ككل  ،فتبلغ نسبة العمالة الوطنية إلجمالي العمالة حوالي .%26

الشكل ( )2توزيع مكونات القيمة المضافة حسب القطاعات الصناعية الرئيسية (2011م)

اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت
اﻟﻔﻮاﺋﺪ

٪۲٤٫٤

اﻷرﺑﺎح

٪۲۰٫۲

٪۲۳٫۰

٪۲٤٫٥

٪۲۸٫۱

٪۲٤٫۳

٪۲۷٫٤

٪۳٤٫۷
٪۳۲٫۰

٪٤۱٫۳
٪۳٦٫۳

٪۳۹٫۲

٪٤۲٫۲
٪۲۹٫۰

٪۲۷٫٤

٪۲۸٫٦

الشكل ( )3نسب العمالة السعودية إلجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية (2011م)

٪٢٠

٪۲۳٫۷

٪٣٠

٪۳۳٫۹
٪۲۸٫۰

٪٤٠

٪٤۳٫۰

٪٤٦٫٤

٪٥٠

٪۲٥

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

٪۲٥

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

٪۳٦

اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺨﺸﺐ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ

اﻟﻮرق واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت

٪۱٫٦

٪۳٫۲

٪٤٫٥
٪٥٫۸
٪۰٫۷

٪۱٫٥

٪۱٫٥

٪۰٫۸
٪۳٫۷

٪۲٫۹

٪۳٫۸

اﻟﻮرق واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

٪۱۸
٪۱٫۷

٪٠

٪٦٫٦

٪١٠

٪٤٫۳

اﻻﻳﺠﺎرات

اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺨﺸﺐ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ

٪۲٤

اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

٪۲۰

اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

٪۲۲
٤٠

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

٪
المصدر  :قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق 2011 ،م .

المصدر  :قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق 2011 ،م .

أما بالنسبة لمؤشر نسبة العمالة الوطنية إلجمالي العمالة في الصناعة فيعتبر أيضًا
من المؤشرات ذات األهمية المتزايدة على صعيد االقتصاد السعودي  .ويظهر الشكل
( )3النس��ب المئوي��ة للعمالة الوطنية من إجمالي العمالة ف��ي القطاعات الصناعية
الرئيس��ية في العام 2011م  ،حيث يالحظ من معدالت عام 2011م أن قطاع المنتجات
الكيميائية يتصدر القطاعات الصناعية األخرى بنس��بة عمالة وطنية تبلغ  ،%36يليه

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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استعراض أداء الصندوق

.

النشاط اإلقراضي للعام المالي 1434/1433هـ (2012م):
واصل صندوق التنمية الصناعية الس��عودي تحقيق مع��دالت أداء عالية على جميع
المس��تويات خ�لال العام المال��ي 1434/1433ه��ـ (2012م) كنتيج��ة طبيعية للدعم
الكبير الذي أولته الدولة  -رعاها اهلل – لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية
بالمملك��ة ،وكانعكاس طبيعي لمتانة الوضع االقتص��ادي المحلي الذي عبرت عنه
الميزانية العامة للدولة هذا العام ،والتي تعتبر أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.

۸۰٫۰۰۰
٦۰٫۰۰۰
٤۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰

۱٤۳٤ / ۱٤۳۳ﻫـ

۱٤۳۲ / ۱٤۳۱ﻫـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۰ﻫـ

۱٤۲۹ / ۱٤۲۸ﻫـ

۱٤۲۸ / ۱٤۲۷ﻫـ

۱٤۲۷ / ۱٤۲٦ﻫـ

۱٤۳۳ / ۱٤۳۲ﻫـ

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ

۱٤۲٦ / ۱٤۲٥ﻫـ

۰

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة

۱٤۲٥ / ۱٤۲٤ﻫـ

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰٥٫٤۱٥
۷۰٫٦٦۲
٤۱٫٥۲٦
۹٥٫٤۷٦
٦٤٫٦۰٤
۳۷٫۲۱٦
۸۷٫۳۹۱
٥۹٫٤۰۱
۳٤٫٦٤۱
۸۰٫۸۰۳
٥۲٫۸۹۹
۳۲٫۰۱۰
۷٥٫٦۱۷
٤۷٫٤٥۸
۳۰٫۲۸۳
٦٦٫۸۰٦
٤۲٫٤۰۱
۲۸٫٥٤٤
٥۸٫۲٦۲
۳۸٫۱٥۷
۲۷٫۰۱۹
٥۱٫۹۷٤
۳٥٫۲۰٦
۲٥٫۳٦۱
٤۸٫۱۱٥
۳۳٫۰٥۰
۲۳٫٥٦۹

الشكل ( )4قيمة القروض التراكمية المعتمدة من الصندوق والمبالغ المنصرفة والمعاد
تسديدها ( بماليين الرياالت )
۱۲۰٫۰۰۰

فق��د بلغت قيم��ة الق��روض التي اعتمده��ا الصندوق
خ�لال العام المالي 1434/1433ه��ـ ( )9 940مليون ريال
وهي أعل��ى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق
ف��ي عام واح��د منذ إنش��ائه ومرتفعة بنس��بة  %23عن
قيم��ة اعتمادات الصن��دوق خالل العام المالي الس��ابق
1433/1432هـ .كما بل��غ عدد القروض المعتمدة خالل
عام التقرير ( )136قرضًا بزيادة  %15عن عدد القروض
المعتم��دة خ�لال العام الس��ابق ل��ه .وق��د قدمت هذه
القروض للمس��اهمة في إقامة ( )101مشروعًا صناعيًا
جديداً وتوسعة ( )35مشروعًا صناعيًا قائمًا بلغ إجمالي
استثماراتها ( )30 987مليون ريال .وبلغت قيمة المبالغ
التي تم صرفها خالل عام التقرير ( )6 058مليون ريال،
كما بلغت تس��ديدات القروض خالل عام التقرير ( )4 310مليون ريال ،وهي أيضًا
أعلى قيمة من القروض التي تم تس��ديدها في عام واحد منذ إنش��اء الصندوق في
عام 1394هـ .

.

.

.

وبصورة إجمالية ،فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق
منذ تأسيس��ه وحتى نهاي��ة عام 1434/1433هـ ( )3 480قرض��ًا بقيمة إجمالية قدرها
( )105 415ملي��ون ريال قدمت للمس��اهمة في إنش��اء ( )2 472مش��روعًا صناعيًا في
مختلف أنحاء المملكة .وقد بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه االعتمادات
( )70 662مليون ريال س��دد منها حتى نهاية عام 1434/1433هـ ( )41 526مليون ريال،
مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق ومن الدعم االستشاري
الذي يقدمه لهذه المشاريع في المجاالت الفنية واإلدارية والمالية والتسويقية.

.
.

.

.

.

ومم��ا يجدر ذكره أن الع��ام المالي 1434/1433هـ قد حف��ل بالعديد من اإلنجازات
عل��ى المس��توى الداخلي للصندوق ومن ذلك إنش��اء قس��م خ��اص لتقييم طلبات
قروض المشاريع الصناعية الصغيرة والذي سيعمل على تسهيل متطلبات الصندوق
الالزمة للتقييم وتس��ريع إجراءات دراس��ة الطلبات بمهنية تتناسب مع حاجة هذا
القطاع مع المحافظة على األس��س الرئيسية الالزمة العتماد التمويل مثل جدوى
المش��اريع التجارية وقدرته��ا على الوف��اء بالتزاماتها تجاه الصن��دوق .كما قام
الصندوق بتفعيل أداء قس��م خدمات العمالء وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق
والمس��تثمرين المحليين واألجانب ،إضافة إلى تطوير تعامالته إلكترونيًا والربط
مع وزارة التجارة والصناعة والتنس��يق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
(مدن) للربط معها إلكترونيًا وذلك للمس��اعدة في تيس��ير إج��راءات العمل التي
يطلبه��ا المس��تثمرون الصناعيون في جمي��ع مناطق المملكة .كم��ا قام الصندوق
بمواصل��ة تطوير تعامالت��ه إلكترونيًا م��ع عمالئه وذلك لتس��هيل عملية تقديم
طلبات القروض ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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أوالً :التوزيع القطاعي للقروض:
باس��تعراض القطاعات الصناعية الرئيس��ية
حسب قيمة القروض المعتمدة لها يتضح ما يلي :

الصناعات الكيميائية:
حجم القروض التراكمية :
ال يزال هذا القطاع يتصدر جميع القطاعات الصناعية
من حيث قيمة الق��روض التراكمية المعتمدة له ،إذ
بلغت قيمتها اإلجمالية منذ تأس��يس الصندوق وحتى
نهاي��ة عام 1434/1433ه��ـ ( )41 881مليون ريال أي ما
يمث��ل حوالي  %40م��ن إجمالي قيمة الق��روض التي
اعتمدها الصندوق.

.

٤۱٫۸۸۱

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

۳۷٫٦۳۰

۳٥٫۱٤۷

۳۱٫٤۲۱

۲٥٫۲۱۷

۲۱٫٥٤٤

۳۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰

۱۸٫٦۱۰

٤۰٫۰۰۰
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۱٤۳٤ / ۱٤۳۳ﻫـ

۱٤۳۳ / ۱٤۳۲ﻫـ

۱٤۳۲ / ۱٤۳۱ﻫـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۰ﻫـ

۱٤۲۹ / ۱٤۲۸ﻫـ

۱٤۲۸ / ۱٤۲۷ﻫـ

۱٤۲۷ / ۱٤۲٦ﻫـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲٥ﻫـ

۱٤۲٥ / ۱٤۲٤ﻫـ

۱۰٫۰۰۰
۰

اعتم��د الصن��دوق لهذا القطاع خ�لال العام
المال��ي 1434/1433هـ ( )35قرضًا تمثل حوالي  %26من
إجمال��ي عدد الق��روض المعتمدة خ�لال العام ،وقد
بلغت قيمة ه��ذه القروض ( )4 251مليون ريال أي ما
يمثل حوالي  %43من إجمالي قيمة القروض المعتمدة
خ�لال العام ،وهو بذلك يأتي في المرتبة األولى من
حي��ث قيمة القروض وفي المرتب��ة الثالثة من حيث
عدد الق��روض المعتمدة خالل العام ،وقد قدمت هذه
القروض لهذا القطاع خالل عام التقرير للمس��اهمة
في إقامة ( )24مش��روعًا صناعيًا جديداً وتوسعة ()11
مشروعًا صناعيًا قائماً.

.

۱٦٫۸۰۱

٥۰٫۰۰۰

۳۰٫۷٤۹

الشكل ( )5القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها
الصندوق لقطاع الصناعات الكيميائية (بماليين الرياالت)

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ :

ومن بي��ن القروض الجدي��دة المعتمدة في
هذا القط��اع خالل عام 1434/1433ه��ـ قرضان إلقامة
مصنعين في الجبيل أحدهما قيمته ( )600مليون ريال
للمس��اهمة في إنت��اج بوليمرات فائق��ة االمتصاص،

واآلخر قيمته ( )313مليون ريال للمساهمة في إنتاج
ثنائي أمين��ات الجليك��ول والمورفولي��ن ومنتجات
ثانوية مثل أمين س��ي –  11وأمين سي –  10ورواسب
المورفولين ،وقرض ثال��ث قيمته ( )310مليون ريال
للمس��اهمة في إقامة مصنع في ينب��ع إلنتاج إطارات
س��يارات ركاب وإط��ارات حافالت صغي��رة ،وقرض
رابع قيمت��ه ( )203مليون ريال للمس��اهمة في إقامة
مصنع في الرياض إلنتاج غاز بترول مسال (.)LPG
كما شملت قروض التوس��عة ثالثة قروض لتوسعة
ثالث��ة مصانع في الجبيل أحده��ا قيمته ( )592مليون
ريال للمس��اهمة في إنتاج بول��ي ترفثيالت اإليثيلين
والثاني قيمته ( )530مليون ريال للمساهمة في إنتاج
حام��ض التيرفثاليك النق��ي والثال��ث قيمته ()528
مليون ري��ال إلنتاج البارازايلين ،باإلضافة إلى قرض
قيمت��ه ( )116مليون ريال لتوس��عة مصنع في الدمام
إلنتاج رقائق تغليف شفافة.

الصناعات الهندسية:
حجم القروض التراكمية:
يحتل هذا القط��اع المرتبة الثانية من حيث
قيمة القروض التراكمية المعتمدة له منذ تأس��يس
الصندوق وحتى نهاية عام 1434/1433هـ إذ بلغت قيمة
القروض المعتم��دة له ( )21 706ملي��ون ريال أي ما
يمث��ل  %20من إجمالي قيمة الق��روض التي اعتمدها
الصندوق.

.

۲۱٫۷۰٦

۱۰٫۰۰۰

۱٤۳٤ / ۱٤۳۳ﻫـ

۱٤۳۳ / ۱٤۳۲ﻫـ

۱٤۳۲ / ۱٤۳۱ﻫـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۰ﻫـ

۱٤۲۹ / ۱٤۲۸ﻫـ

۱٤۲۸ / ۱٤۲۷ﻫـ

۱٤۲۷ / ۱٤۲٦ﻫـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲٥ﻫـ

٥٫۰۰۰
۰

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:
اعتم��د الصندوق له��ذا القط��اع ( )37قرضًا
بلغ��ت قيمته��ا ( )1 942مليون ري��ال أي ما يربو على
 %26من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق
خ�لال ع��ام 1434/1433ه��ـ وحوالي  %20م��ن إجمالي
قيمتها ،وهو بذلك يأتي في المرتبة األولى من حيث
ع��دد القروض وف��ي المرتبة الثالثة م��ن حيث قيمة
الق��روض المعتمدة خالل عام التقري��ر ،وقد قدمت
هذه القروض للمس��اهمة ف��ي إقامة ( )30مش��روعًا
صناعيًا جديداً وتوسعة سبعة مشاريع صناعية قائمة.

.

۱٤۲٥ / ۱٤۲٤ﻫـ

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

۱۹٫۷٦٥

۱۷٫۸۰۲

۱٦٫٤٤٤

۱٤٫۸۲۲

۱۳٫۷٦٦

۱٥٫۰۰۰

۱۱٫۹۸۲

۲۰٫۰۰۰

۱۰٫۷۷٥

۲٥٫۰۰۰

۱۰٫۱۷۱

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

ومن بي��ن القروض الجدي��دة المعتمدة في
هذا القط��اع خالل ع��ام 1434/1433هـ ق��رض قيمته
( )900مليون ريال إلقامة مصنع في رأس الخير إلنتاج

خام البوكس��ايت وألومينا ،وقرض��ان آخران إلقامة
مصنعي��ن في الدم��ام أحدهما لبناء وإصالح الس��فن
بقرض قيمته حوالي ( )188مليون ريال واآلخر إلنتاج
محوالت الطاقة الكهربائية بقرض قيمته حوالي ()57
ملي��ون ريال ،باإلضافة إلى قرض قيمته ( )125مليون
ريال إلقامة مصنع في الرياض إلنتاج كتل حديدية.
كم��ا ش��ملت ق��روض التوس��عة قرضي��ن
قيمتهما ( )145مليون ريال لتوس��عة مصنع لألنابيب
الحديدي��ة في الدم��ام إلنتاج أنابيب مثني��ة وأنابيب
الصلب وتس��نين أنابيب الصل��ب وتبطين األنابيب من
الداخل ،باإلضاف��ة إلى قرض قيمته ( )59مليون ريال
لتوسعة مصنع في منطقة الخمرة جنوب جدة إلنتاج
كتل صلب وقضبان حديد التسليح وقضبان سلكية.
اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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الصناعات االستهالكية:
حجم القروض التراكمية:
احتل هذا القطاع المرتب��ة الثالثة من حيث
قيم��ة الق��روض التراكمي��ة المعتمدة ل��ه ،إذ بلغت
قيمتها حتى نهاية ع��ام 1434/1433هـ ( )17 773مليون
ري��ال أي م��ا يمث��ل حوالي  %17م��ن إجمال��ي قيمة
القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيس��ه وحتى
نهاية الفترة المذكورة.

.

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

۱۷٫۷۷۳

۱٥٫٦۱۲

۱٤٫٥٥۱

۱۳٫۷۲۱

۱۲٫۹۷۲

۱۲٫۰٦۹

۱۱٫۲۲۰

۱٥٫۰۰۰

۱۰٫۷۷۳

۲۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

۱۰٫۲۰۸

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

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:

٥٫۰۰۰
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۱٤۳٤ / ۱٤۳۳ﻫـ

۱٤۳۳ / ۱٤۳۲ﻫـ

۱٤۳۲ / ۱٤۳۱ﻫـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۰ﻫـ

۱٤۲۹ / ۱٤۲۸ﻫـ

۱٤۲۸ / ۱٤۲۷ﻫـ

۱٤۲۷ / ۱٤۲٦ﻫـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲٥ﻫـ

.

۱٤۲٥ / ۱٤۲٤ﻫـ

۰

بلغت اعتمادات الصندوق لهذا القطاع خالل
ع��ام 1434/1433ه��ـ ( )36قرضًا بلغ��ت قيمتها ()2 161
مليون ريال أي ما يمثل  %26من عدد القروض وحوالي
 %22من قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خالل
العام ،وهو بذلك يأت��ي في المرتبة الثانية من حيث
عدد وقيمة القروض المعتمدة خالل العام ،وقد قدمت
القروض المعتمدة لهذا القطاع للمس��اهمة في إقامة
( )29مش��روعًا صناعيًا جديداً وتوسعة سبعة مشاريع
قائمة.

ومن بي��ن القروض الجديدة المعتم��دة لهذا القطاع
خالل ع��ام التقرير قرض قيمت��ه ( )590مليون ريال
إلقامة مصن��ع في حائل إلنتاج دج��اج كامل (مبرد)
ودج��اج كامل (مجمد) وقطع دجاج طازجة وصدور
دج��اج ب��دون عظ��م ومنتج��ات ثانوية مثل أحش��اء
ومخلف��ات الدج��اج ،باإلضاف��ة إلى قرضي��ن إلقامة
مصنعي��ن إلنتاج األعالف أحدهما قيمته حوالي ()214
مليون ري��ال إلقامة مصنع في الدم��ام إلنتاج أعالف
الماش��ية ،واآلخ��ر قيمت��ه ( )96مليون ري��ال إلقامة
مصنع في الخرج إلنتاج أعالف ماشية وأعالف دواجن
وأع�لاف أخرى .وقرض آخر قيمته ( )35مليون ريال
إلقامة مصنع في الرياض إلنتاج كاتش��اب ومايونيز
وصلصة طماطم وصلصات أخرى.

كما ش��ملت قروض التوس��عة قرضًا قيمته
( )300مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج
زيت فول الصويا وزيت نباتي خام وزيت نباتي مكرر
وأعالف مركب��ة .وقرضًا قيمت��ه ( )115مليون ريال
لتوسعة مصنع في الخرج يقوم بإنتاج عصائر متنوعة
وحليب طويل األجل وأجبان مربعة الشكل ،باإلضافة
إلى قرض قيمته ( )78مليون ريال لتوسعة مصنع في
الرياض يقوم بإنت��اج علب المنتجات الغذائية طويلة
األجل وأغطيتها.

صناعة األسمنت:

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:

حجم القروض التراكمية:

اعتم��د الصن��دوق لهذا القط��اع قرضين خ�لال عام
1434/1433هـ بقيمة ( )429مليون ريال تقريبًا أحدهما
للمس��اهمة في إقامة مصنع في حائل إلنتاج أس��منت
بورتالندي عادي وأس��منت مقاوم للكبريت ،واآلخر
لتوس��عة مصنع لألس��منت في نجران إلنشاء محطة
لتولي��د الطاق��ة الكهربائية م��ن الح��رارة المهدرة
المتولدة من مرافق اإلنتاج.

بل��غ إجمال��ي قيم��ة الق��روض التراكمية
التي اعتمدها الصندوق لقطاع األس��منت منذ تأسيسه
وحتى نهاية ع��ام 1434/1433هـ ( )10 213مليون ريال،
أي ما يمث��ل حوالي  %10من إجمال��ي قيمة القروض
التي اعتمدها الصندوق وهو بذلك يأتي في المرتبة
الخامسة من حيث قيمة القروض المعتمدة.

.

الشكل ( )8القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها

٦٫۰۰۰
٤٫۰۰۰

۱٤۳٤ / ۱٤۳۳ﻫـ

۱٤۳۳ / ۱٤۳۲ﻫـ

۱٤۳۲ / ۱٤۳۱ﻫـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۰ﻫـ

۱٤۲۹ / ۱٤۲۸ﻫـ

۱٤۲۸ / ۱٤۲۷ﻫـ

۱٤۲۷ / ۱٤۲٦ﻫـ

۰

۱٤۲٦ / ۱٤۲٥ﻫـ

۲٫۰۰۰
۱٤۲٥ / ۱٤۲٤ﻫـ

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

۱۰٫۲۱۳

۹٫۷۸٤

۹٫٦۹٥

۹٫٦۹٥

۸٫۹۱۱

۸٫٦۱٥

۸٫۰۰۰

٦٫۹۹٤

۱۰٫۰۰۰

٦٫۱۷٦

۱۲٫۰۰۰

٥٫۷۷٦

الصندوق لقطاع صناعة األسمنت (بماليين الرياالت)

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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صناعة مواد البناء األخرى:

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:

حجم القروض التراكمية:

اعتمد الصندوق خالل عام 1434/1433هـ ()19
قرض��ًا لهذا القطاع بلغت قيمته��ا ( )765مليون ريال،
أي م��ا يمثل  %14م��ن عدد الق��روض وحوالي  %8من
إجمالي قيم��ة القروض المعتمدة خ�لال العام ،وهو
بذلك يأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد وقيمة
القروض المعتمدة خالل العام ،وقدمت القروض لهذا
القط��اع للمس��اهمة في إقامة ( )12مش��روعًا صناعيًا
جديداً وتوسعة سبعة مشاريع صناعية قائمة.

بلغ إجمالي قيمة القروض التراكمية التي
اعتمده��ا الصندوق لقطاع م��واد البناء األخرى حتى
نهاية عام 1434/1433ه��ـ ( )11 222مليون ريال ،أي ما
يمث��ل حوالي  %11م��ن إجمالي قيمة الق��روض التي
اعتمدها الصندوق للمش��اريع الصناعية منذ تأسيسه،
وهو بذلك يأتي ف��ي المرتبة الرابعة من حيث قيمة
القروض المعتمدة.

.

۱۱٫۲۲۲

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

۱۰٫٤٥۷

۹٫۳۱۹

۸٫٦٤٥

۷٫٥۳۳

٦٫٥٥۱

۸٫۰۰۰
٦٫۰۰۰

٦٫۰٤۱

۱۰٫۰۰۰

٥٫۱۸۰

۱۲٫۰۰۰

٤٫۷۰۷

الشكل ( )9القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها
الصندوق لقطاع صناعة مواد البناء األخرى (بماليين الرياالت)

٤٫۰۰۰

۱٤۳٤ / ۱٤۳۳ﻫـ

۱٤۳۳ / ۱٤۳۲ﻫـ

۱٤۳۲ / ۱٤۳۱ﻫـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۰ﻫـ

۱٤۲۹ / ۱٤۲۸ﻫـ

۱٤۲۸ / ۱٤۲۷ﻫـ

۱٤۲۷ / ۱٤۲٦ﻫـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲٥ﻫـ

۰

۱٤۲٥ / ۱٤۲٤ﻫـ

۲٫۰۰۰

ومن بين الق��روض الجديدة المعتمدة لهذا
القطاع خالل ع��ام 1434/1433هـ قرض قيمته حوالي
( )51ملي��ون ريال إلقام��ة مصنع في الخ��رج إلنتاج
بلوك خرس��اني خلوي عازل وألواح خرسانية خلوية
عازل��ة ،وقرضان آخ��ران قيمتهم��ا ( )41مليون ريال
إلقام��ة مصنعين إلنتاج الخرس��انة الجاهزة أحدهما
في حائل واآلخر ف��ي المدينة المنورة .باإلضافة إلى
قرض قيمته ( )13مليون ريال إلقامة مصنع في عرعر
إلنتاج بالط األرصفة وبردورات أسمنتية.
كما ش��ملت قروض التوس��عة قرضًا قيمته
( )205مليون ريال لتوس��عة مصنع ف��ي الجبيل يقوم
بإنتاج األلياف الزجاجي��ة ،وقرضين آخرين قيمتهما
حوالي ( )122ملي��ون ريال لتوس��عة مصنعين إلنتاج
الطوب األحمر أحدهما في بحرة جنوب جدة واآلخر
في خليص ش��مال ش��رق جدة ،باإلضاف��ة إلى قرض
قيمته ( )80مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم
بإنتاج ألواح الزجاج.

الصناعات األخرى:
حجم القروض التراكمية :

بل��غ إجمالي قيمة القروض التراكمية التي اعتمدها
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الصن��دوق لقطاع الصناع��ات األخرى منذ تأسيس��ه
وحتى نهاية عام 1434/1433هـ ( )2 620مليون ريال ،أي
ما يمث��ل  %2من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها
الصندوق وهو بذلك في المرتبة السادس��ة من حيث
قيمة القروض المعتمدة.

.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:
اعتم��د الصن��دوق له��ذا القطاع خ�لال عام
1434/1433هـ سبعة قروض قيمتها ( )392مليون ريال
أي م��ا يمثل حوال��ي  %4من إجمال��ي قيمة القروض
المعتم��دة خالل العام ،وهو بذل��ك يأتي في المرتبة
السادس��ة من حي��ث قيمة الق��روض المعتمدة خالل
العام .وقد قدمت هذه القروض للمس��اهمة في إقامة
خمس��ة مش��اريع صناعية جديدة وتوسعة مشروعين
صناعيين قائمين.
ومن بين الق��روض الجديدة المعتمدة لهذا
القط��اع خ�لال الع��ام وفي إط��ار تموي��ل الصندوق
لمشاريع خدمات المس��اندة للقطاع الصناعي ،قرض
قيمت��ه ( )139مليون ري��ال إلقامة مصنع في الظهران
إلنت��اج مي��اه تبري��د لتزوي��د العديد م��ن المكاتب
والمبان��ي الخدمي��ة والصناعي��ة والس��كنية بالمياه
المبردة ألغراض التكيي��ف المركزي ،وقرض آخر
قيمته ( )60مليون ريال إلنش��اء مجمع سكني للعمال
ف��ي المدينة الصناعي��ة الثانية بالري��اض ،باإلضافة
إل��ى قرض قيمت��ه ( )38ملي��ون ريال إلنش��اء مباني
مصان��ع نموذجية ومبنى مكاتب وخدمات في المدينة
الصناعية الثانية بالدمام.
كم��ا ش��ملت ق��روض التوس��عة قرضي��ن
قيمتهم��ا حوال��ي ( )132مليون ريال لتوس��عة مرفق
في ينبع لتخزين البتروكيماوي��ات ومواد بترولية
سائلة.

المش���اريع التي دخلت ط���ور اإلنتاج خالل

ثانيًا التوزيع الجغرافي للقروض:

منطقة مكة المكرمة:

عام 1434/1433هـ:

باس��تعراض التوزيع الجغرافي لعدد وقيمة القروض
اإلجمالية المعتمدة حس��ب مناطق المملكة المختلفة
يتضح ما يلي :

حجم القروض التراكمية:

بلغ عدد المش��اريع الصناعي��ة الممولة من
الصن��دوق التي بدأت اإلنتاج خ�لال عام 1434/1433هـ
( )56مشروعًا صناعيًا منها ( )30مشروعًا جديداً و()26
مشروع توسعة تفاصيلها كما يلي :

.

منطقة الرياض:
حجم القروض التراكمية:

عدد المشاريع
القطاع

التي دخلت
طور اإلنتاج
خالل العام

عدد
العمالة
المقدرة

الصناعات الهندسية

17

الصناعات االستهالكية

16

الصناعات الكيميائية

15

.
3.072
1.409

صناعة مواد البناء األخرى

5

642

صناعة األسمنت

2

1 466

.

الصناعات األخرى

1

15

المجموع

56

.

1 763

8 367

بلغ إجمالي عدد الق��روض التراكمية التي
اعتمده��ا الصن��دوق للمس��اهمة في إقامة مش��اريع
صناعي��ة في منطقة الري��اض ( )1 270قرضًا لتمويل
( )888مش��روعًا صناعي��ًا أي ما يمث��ل حوالي  %36من
إجمالي ع��دد القروض التي اعتمده��ا الصندوق منذ
إنش��ائه حتى نهاية عام 1434/1433ه��ـ ،وبذلك تأتي
منطق��ة الرياض ف��ي المرتبة األولى م��ن حيث عدد
الق��روض المعتمدة غير أنها تأتي في المرتبة الثانية
من حيث قيم��ة القروض المعتم��دة ،إذ بلغت قيمتها
( )20 856ملي��ون ري��ال أي م��ا يمثل حوال��ي  %20من
إجمالي اعتمادات الصندوق.

.

.

القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:
اعتم��د الصندوق خ�لال ع��ام 1434/1433هـ
( )47قرضًا لمش��اريع تقع ف��ي منطقة الرياض أي ما
يمث��ل حوالي  %35من عدد الق��روض المعتمدة خالل
العام ،وقد قدمت هذه القروض إلقامة ( )33مش��روعًا
صناعيًا جديداً وتوس��عة ( )14مش��روعًا صناعيًا قائماً.
وتأت��ي منطقة الرياض ف��ي المرتبة األولى من حيث
عدد القروض المعتمدة وفي المرتبة الثالثة من حيث
قيم��ة القروض المعتمدة خالل عام التقرير ،إذ بلغت
قيمته��ا ( )1 547مليون ري��ال ،أي ما يمثل حوالي %16
م��ن إجمالي قيمة قروض الصن��دوق المعتمدة خالل
عام 1434/1433هـ.

.

بلغ إجمالي عدد الق��روض التراكمية التي اعتمدها
الصندوق للمس��اهمة في إقامة مش��اريع صناعية في
منطق��ة مكة المكرم��ة ( )877قرضًا بقيم��ة إجمالية
قدرها ( )16 860مليون ريال لتمويل ( )596مش��روعًا
صناعي��اً ،وبذل��ك تأتي منطق��ة مك��ة المكرمة في
المرتب��ة الثالثة من حيث ع��دد وقيمة القروض التي
اعتمده��ا الصن��دوق من��ذ إنش��ائه وحت��ى نهاية عام
1434/1433هـ بنس��بة  %25من إجمال��ي عدد القروض
و %16من إجمالي قيمتها.

القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:
اعتمد الصندوق خالل عام 1434/1433هـ ()19
قرض��ًا بقيمة ( )674ملي��ون ريال لمش��اريع تقع في
منطقة مكة المكرمة ،أي ما يمثل  %14من عدد القروض
وحوال��ي  %7من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها
الصن��دوق خ�لال الع��ام ،وبذلك تأت��ي منطقة مكة
المكرمة في المرتب��ة الثالثة من حيث عدد القروض
وفي المرتبة الخامس��ة من حيث قيمة القروض التي
اعتمدها الصندوق خالل عام 1434/1433هـ.

المنطقة الشرقية:
حجم القروض التراكمية:
بلغ إجمالي عدد الق��روض التراكمية التي اعتمدها
الصندوق لمش��اريع تقع في المنطقة الشرقية ()984
قرض��ًا إلقامة ( )698مش��روعًا بقيمة ( )48 086مليون
ريال ،أي ما يمثل  %28من إجمالي عدد القروض و%46
من إجمالي قيمتها ،وبذلك تأتي المنطقة الش��رقية
ف��ي المرتبة األولى م��ن حيث قيم��ة القروض وفي
المرتب��ة الثانية من حيث عدد القروض التي اعتمدها
الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1434/1433هـ.

.

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:
اعتمد الصن��دوق خ�لال 1434/1433هـ ()16
قرض��ًا لمش��اريع تقع ف��ي منطقة المدين��ة المنورة
قيمته��ا ( )2 558مليون ري��ال ،أي ما يمثل حوالي %12
م��ن عدد الق��روض و %26م��ن قيمة الق��روض التي
اعتمدها الصن��دوق خالل العام ،وبذلك تأتي منطقة
المدين��ة المنورة في المرتب��ة الرابعة من حيث عدد
القروض والمرتبة الثاني��ة من حيث قيمة القروض
المعتم��دة خ�لال العام ،وق��د قدمت ه��ذه القروض
إلقامة تسعة مش��اريع جديدة وتوسعة سبعة مشاريع
قائمة .وتأتي هذه النس��بة العالية من قيمة القروض
بمنطقة المدينة المنورة مقارنة بعددها من ضخامة
متوسط االس��تثمار في المش��اريع التي تقام بمدينة
ينبع الصناعية التي تتبع لمنطقة المدينة المنورة.

.

منطقة القصيم:
حجم القروض التراكمية:
القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:

منطقة المدينة المنورة:

اعتمد الصندوق خالل ع��ام 1434/1433هـ ( )39قرضًا
بقيمة ( )3 843مليون ريال لمشاريع تقع في المنطقة
الش��رقية ،وهي بذلك تأتي ف��ي المرتبة األولى من
حي��ث قيمة القروض المعتمدة وف��ي المرتبة الثانية
م��ن حيث عدده��ا بنس��بة  %39م��ن قيم��ة القروض
وحوال��ي  %29من عدد الق��روض المعتمدة خالل عام
التقرير .وقدمت هذه القروض للمس��اهمة في إقامة
( )30مش��روعًا صناعيًا جديداً وتوسعة تسعة مشاريع
صناعية قائمة.

حجم القروض التراكمية:

.
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بلغ إجمالي ع��دد القروض التراكمية التي
اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة ( )100مشروع
تقع في ه��ذه المنطقة حتى ع��ام 1434/1433هـ ()136
قرضًا بقيمة ( )11 957مليون ريال ،أي ما يمثل حوالي
 %4من إجمالي ع��دد القروض و %11من إجمالي قيمة
الق��روض الت��ي اعتمده��ا الصندوق ،وبذل��ك تأتي
منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث
ع��دد وقيمة الق��روض التي اعتمده��ا الصندوق منذ
تأسيسه وحتى نهاية عام 1434/1433هـ.

.

بلغ إجمالي ع��دد القروض التراكمية التي
اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة ( )57مشروعًا
في منطق��ة القصيم ( )68قرضًا بقيمة ( )1 377مليون
ريال ،أي ما يمثل حوالي  %2من إجمالي عدد القروض
و %1م��ن إجمال��ي قيم��ة الق��روض الت��ي اعتمده��ا
الصندوق ،وبذل��ك تأتي منطقة القصيم في المرتبة
الخامسة من حيث عدد وقيمة القروض التي اعتمدها
الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1434/1433هـ.

.

القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:
اعتم��د الصندوق خ�لال ع��ام 1434/1433هـ
قرضي��ن قيمتهما ( )36مليون ري��ال إلقامة مصنعين
جديدين ف��ي منطقة القصيم أحدهم��ا إلنتاج أنابيب
حديدية كهربائية وأنابي��ب كهربائية من البي في
سي وحوامل كابالت ولوحات توزيع وعلب حديدية
لالس��تخدامات الكهربائي��ة ،واآلخ��ر إلنت��اج أعالف
الدواجن.

مناطق المملكة األخرى:
حجم القروض التراكمية:
بلغ إجمالي عدد الق��روض التراكمية التي اعتمدها
الصندوق للمساهمة في إقامة ( )133مشروعًا تقع في
مناط��ق المملكة األخرى حتى نهاية عام 1434/1433هـ
( )145قرض��ًا قيمتها ( )6 280مليون ريال ،أي ما يمثل
 %4و %6من إجمالي عدد وقيمة القروض التي اعتمدها
الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام التقرير.

.

القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ :
اعتمد الصندوق خالل عام 1434/1433هـ ()13
قرضًا قيمتها ( )1 281مليون ريال للمساهمة في إقامة
( )12مشروعًا صناعيًا جديداً وتوسعة مشروع صناعي
واحد ،وتتوزع هذه المش��اريع بواقع أربعة مش��اريع
ف��ي حائل وثالثة مش��اريع في عس��ير ومش��روعين
في كل من تب��وك وعرعر ومش��روعين في نجران
أحدهما مشروع توسعة لمصنع قائم.

.

تمويله��ا من��ذ إنش��ائه وحت��ى نهاي��ة الع��ام المالي
1434/1433ه��ـ ( )666مش��روعًا أي م��ا يمث��ل  %27من
إجمال��ي عدد المش��اريع المعتمدة ،كم��ا بلغت قيمة
القروض المعتمدة لهذه المشاريع المختلطة ()41 108
مليون ريال أي ما يمثل  %39من إجمالي قيمة قروض
الصندوق ،وتمثل مس��اهمة الشريك األجنبي في هذه
المشاريع  %34من رأس مالها.

.

ومما يجدر ذكره أن ( )115مشروعًا من هذه المشاريع
تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها ( )10 579مليون ريال
قد أصبحت مملوكة بالكامل للمستثمرين السعوديين
بعد ش��رائهم حصص الش��ركاء األجانب فيها وذلك
بعد أن حققت هذه المش��اريع النجاح المنشود وقامت
بتسديد ما عليها من قروض.

.

ويأت��ي قط��اع الصناع��ات الكيميائي��ة ف��ي مقدم��ة
القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض المعتمدة
من��ذ تأس��يس الصن��دوق وحت��ى نهاية الع��ام المالي
1434/1433هـ وذلك لضخامة االس��تثمار في مشاريع
ه��ذا القط��اع ،إذ بلغت حصت��ه منه��ا  %53يليه قطاع

الصناعات الهندس��ية الذي بلغ��ت حصته  %31ثم قطاع
الصناعات االستهالكية بحصة .%9
وبالنسبة لعام التقرير 1434/1433هـ ،اعتمد
الصن��دوق ( )24قرضًا إلقامة ( )20مش��روعًا صناعيًا
مختلط��ًا جدي��داً وتوس��عة أربعة مش��اريع صناعية
مختلطة قائمة .وقد بلغت قيمة هذه القروض ()3 218
مليون ريال ،أي م��ا يمثل  %32من اعتمادات الصندوق
خالل العام .وقد توزعت قروض المشاريع المختلطة
الجدي��دة بواق��ع تس��عة ق��روض لقط��اع الصناعات
الهندسية وخمسة قروض لقطاع الصناعات الكيميائية
وثالث��ة ق��روض لقط��اع الصناعات االس��تهالكية
وقرضي��ن لقطاع م��واد البناء وق��رض واحد لقطاع
الصناعات األخرى.

.

وق��د وفرت المش��اريع المختلطة المعتمدة
خالل الع��ام فرص عم��ل جديدة الس��تيعاب ()3 375
�لا أي ما يمثل  ٪17م��ن إجمالي فرص
موظف��ًا وعام ً
العمل التي توفرها المشاريع التي أقرضها الصندوق
خ�لال عام 1434/1433هـ والت��ي تبلغ ( )19 847فرصة
عمل.

.

.

ثالثًا :تمويل المشاريع المختلطة:
دأب الصندوق منذ إنش��ائه على تشجيع قيام المشاريع
الصناعية المختلطة ،وخاصة مع الش��ركات العالمية
العريقة وذلك إليمانه العميق بأن عناصر نجاح هذه
المشاريع متوفرة في المملكة .ونظراً لقناعة الصندوق
فعالة الستقطاب
بأن االستثمار األجنبي المباشر آلية ّ
ونق��ل التقني��ة الحديثة للمملكة وخل��ق فرص عمل
جديدة للمواطنين الس��عوديين باإلضاف��ة إلى الدور
المه��م ال��ذي يقوم ب��ه في فت��ح األس��واق الخارجية
للمنتج��ات الوطنية ،فإن الصندوق ال يش��ترط وجود
شركاء س��عوديين في هذه المش��اريع بل يقوم أيضًا
بتمويل المشاريع التي يملكها أجانب بالكامل ويتعامل
معها بنفس األسس التي يتعامل بها مع المشاريع التي
يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون.
بلغ عدد المش��اريع المختلطة الت��ي اعتمد الصندوق
اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
واص��ل برنامج كفالة تمويل المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة دوره المتميز في
دعم المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة في المملكة العربية السعودية ،وذلك إيمانا
من��ه بالدور الرئيس��ي الذى يلعب��ه البرنامج في خدمة المجتمع ،وتوس��يع قاعدة
المس��تفيدين ،وإيجاد ف��رص عمل جديدة تس��اهم في تقليل مع��دالت البطالة في
المملكة.
وشهد العام السابع النطالقة البرنامج أدا ًء متميزاً ،إذ اعتمدت إدارة البرنامج خالل
العام المال��ي 1434/1433هـ (2012م) عدد ( )1 670كفال��ة مقابل ( )1 208كفالة تم
اعتماده��ا خ�لال العام الس��ابق ،بمعدل نمو بلغ��ت نس��بته ( ،)٪38وبقيمة إجمالية
للكفاالت بلغت ( )949 4مليون ريال مقابل ( )635 4مليون ريال خالل العام الس��ابق،
بزي��ادة بلغ��ت نس��بتها ( ، )٪49في حي��ن بلغت قيم��ة التمويل المقدم م��ن البنوك
المش��اركة مع البرنام��ج ( )1 768مليون ري��ال مقابل ( )1 283ملي��ون ريال العام
السابق بزيادة بلغت نسبتها (.)٪38

.

.

.
.

.

.

وتصدر قطاع التشييد والبناء( المقاوالت) مجموع الكفاالت التي اعتمدها البرنامج
خالل العام المالي 1434/1433هـ (2012م) بعدد ( )922كفالة ،بقيمة إجمالية للكفاالت
قدرها ( )461مليون ريال ،بنسبة ( )٪55من إجمالي عدد الكفاالت ،و( )٪49من قيمتها،
يلي��ه في األهمي��ة قطاع التجارة بع��دد ( )225كفالة ،وبقيم��ة ( )138مليون ريال،
بنس��بة ( )٪13م��ن إجمالي عدد الكفاالت ،و( )٪15من قيمته��ا ،وقطاع الصناعة بعدد
(  )219كفال��ة وبقيمة ( )250مليون ريال ،بنس��بة ( )٪13م��ن إجمالي عدد الكفاالت
و( )٪26م��ن قيمتها ،ثم قطاع خدمات المال واألعمال بع��دد ( )145كفالة ،وبقيمة
( )84مليون ريال ،بنس��بة ( )٪9من إجمالي عدد الكفاالت ،و( )٪9من قيمتها .أما باقي
الكفاالت وعددها ( )159كفالة ،فقد وزعت بين القطاعات التالية  :خدمات اجتماعية
وجماعية وشخصية ( ،)80النقل والتخزين والتبريد ( ،)62الزراعة والصيد وفروعها
( ،)8الكهرباء والغاز والماء وفروعها ( ،)6المناجم والبترول وفروعها (.)3
وفى إطار تحقيق هدف التنمية المتوازنة ،فقد حرصت إدارة البرنامج على استفادة
جمي��ع المناطق اإلدارية بالمملكة من البرنامج ،وتأتى منطقة الرياض في المرتبة
األولى من حيث عدد وقيم��ة الكفاالت التي اعتمدها البرنامج خالل هذا العام بعدد
( )768كفالة بقيمة ( )431مليون ريال ،تليها المنطقة الش��رقية بعدد ( )374كفالة
بقيم��ة ( )235مليون ريال  ،ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد ()269
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كفال��ة بقيمة ( )144مليون ريال ،ومنطقة القصي��م في المرتبة الرابعة بعدد ()67
كفال��ة ،ثم منطقة نجران بعدد ( )65كفال��ة ،وباقي المناطق األخرى بعدد ( )127
كفالة ،ومن المالحظ أن اعتمادات هذا العام غطت معظم مناطق المملكة اإلدارية.
وبالنس��بة لجه��ات التمويل المش��اركة م��ع البرنامج ،فقد تص��در البنك االهلي
التجاري كافة البنوك والمصارف التجارية المشاركة مع البرنامج من حيث عدد
الكف��االت التي اعتمدها البرنامج خالل هذا العام بع��دد ( )521كفالة ،بلغت قيمتها
اإلجمالي��ة ( )201ملي��ون ريال وبنس��بة ( )٪31من إجمالي عدد الكف��االت المعتمدة
و( )٪21م��ن قيمتها ،ويأتي ف��ي المرتبة الثانية بنك الرياض بع��دد ( )388كفالة
بقيمة ( )273مليون ريال  ،بنسبة ( )٪23من إجمالي عدد الكفاالت ،و( )٪29من قيمتها،
ث��م البنك العربي الوطني ف��ي المرتبة الثالثة من حيث العدد ( )258كفالة بقيمة
( )120مليون ريال بنسبة ( )٪15من إجمالي عدد الكفاالت ،و( )٪13من قيمتها ،وباقي
البنوك بعدد (  )503كفالة بقيمة (  )355مليون ريال بنس��بة ( )٪30من إجمالي عدد
الكفاالت و( )٪37من قيمتها.
ومن��ذ انطالقة البرنامج ع��ام 1427/1426هـ (2006م) حتى نهاية ع��ام 1434/1433هـ
(2012م) اعتمدت إدارة البرنامج عدد ( )4 765كفالة اس��تفادت منها ( )2 909منش��أة
صغيرة ومتوس��طة ،وبقيمة إجمالي��ة للكفاالت بلغت ( )2 304ملي��ون ريال مقابل
اعتماد للتمويل بلغت قيمته اإلجمالية ( )4 836مليون ريال.

.

.

.

.

وش��هد الع��ام  1434/1433هـ (2012م) تس��ييل عدد ( )5كفاالت بقيم��ة مليون ريال
لصالح البنوك المش��اركة مع البرنامج ،وبذلك ارتفع عدد الكفاالت المسيلة منذ
انطالق��ة البرنامج حتى نهاية ع��ام 2012م إلى ( )43كفالة بقيم��ة إجمالية قدرها
( )18 5ملي��ون ريال  ،منها ( )18كفالة للبنك الس��عودي البريطاني و( )17كفالة
للبن��ك األهلي التج��اري ،و( )4كفاالت لبنك الري��اض ،و( )3كفاالت لمصرف
الراجحي ،وكفالة واحدة لبنك البالد.

.

وجدير بالذكر أن نشاط البرنامج لم يقتصر على إصدار الكفاالت لتوفير التمويل
ال�لازم لقطاع المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة ،بل امتد ليش��مل جان��ب التدريب
والتثقيف والتطوير ألصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العالقة
وذل��ك بالتعاون مع مؤسس��ة التمويل الدولي��ة التابعة للبن��ك الدولي والمعهد
المصرفي التابع لمؤسس��ة النقد العربي السعودي وبمشاركة البنوك والمصارف
الس��عودية والغرف التجاري��ة الصناعية بالمملكة .ومنذ بداية نش��اط التدريب في

البرنام��ج وحت��ى نهاي��ة العام
1434/1433ه��ـ (2012م)  ،نف��ذ
البرنامج عدد ( )59دورة تدريبية
ف��ي مختل��ف مناط��ق المملكة
اإلدارية  ،تحت مسمى (أساسيات
البداية في تشغيل وإدارة األعمال
التجارية) موجه��ة إلى أصحاب
المنش��آت الصغيرة والمتوسطة،
استفاد منها عدد ( )1 400متدربًا
من بينهم ( )1 045متدربا و()355
متدرب��ة .كم��ا نظ��م البرنامج
عدداً م��ن الفعالي��ات التثقيفية
تح��ت مس��مى (ي��وم المنش��آت
الصغيرة والمتوسطة) بالتعاون
مع الغ��رف التجاري��ة والبنوك
المش��اركة لتعري��ف أصح��اب
المنش��آت بالبرنامج ،وشروطه،
ومس��تلزمات وآلي��ات العم��ل،
باإلضاف��ة إل��ى المش��اركة في
العديد من المنتديات والملتقيات
والمعارض الخاصة بالمنش��آت
الصغيرة والمتوسطة.

.

.

جدول يوضح عدد وقيمة الكفاالت المعتمدة وعدد المنشآت المستفيدة حسب جهات التمويل

المعتمد خالل عام 2012م
جهات التمويل

المبالغ بآالف الرياالت
العدد

البنك األهلي التجاري

521

بنك الرياض

388

البنك العربي الوطني

258

مصرف الراجحي

190

مجموعة سامبا المالية

68

بنك الجزيرة

64

بنك البالد

58

البنك السعودي الهولندي

55

البنك السعودي لالستثمار

42

البنك السعودي البريطاني

13

البنك السعودي الفرنسي

13

اإلجمالي

1670

قيمة الكفاالت

قيمة التمويل

.
273.571
119.698
140.580
45.029
29.986
36.266
56.811
26.201
9.462
11.040
949.414

.
531.565
346.407
216.203
81.724
42.500
69.989
78.744
54.861
13.997
20.431
1.768.010

200 770

311 589

اإلجمالي منذ انطالقة البرنامج
عدد
المنشآت

المبالغ بآالف الرياالت
العدد

229

1381

273

1315

86

712

132

632

46

192

24

85

40

87

46

109

22

50

10

121

10

81

918

4765

قيمة الكفاالت

قيمة التمويل

.
669.324
299.848
348.432
103.196
39.259
53.121
101.435
33.506
77.367
47.274
2.304.363

.

531 601

921 575

. .
920.455
650.124
213.828
64.000
113.409
148.494
66.232
156.761
118.095
4.836.132
1 463 158

عدد
المنشآت
739
936
276
440
140
33
59
93
29
108
56
2909

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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القوى البشرية والتدريب
تمكن��ت إدارة الصن��دوق من خ�لال برامجها المدروس��ة من اس��تقطاب وتوظيف
الكفاءات الس��عودية المؤهلة في مختلف المه��ن 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 ،الدراس��ات واالستش��ارات الفنية ،تحلي��ل المعلومات ،الدراس��ات القانونية
وغيرها .
وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للموظفين الس��عوديين في الداخل
والخ��ارج خالل الع��ام المالي 1434/1433ه��ـ ( )523برنامجًا تدريبي��ًا بما في ذلك
الدورات األساس��ية المتخصصة والماجس��تير والدورات القصيرة وحلقات النقاش
والمؤتم��رات المهنية والدورات التدريبية الداخلية بالصندوق ،إذ تم تدريب ()564
موظفًا س��عوديًا بما يتماشى مع متطلبات حاجة العمل ومواقيت الدورات التدريبية
بالداخ��ل والخارج ،حيث حصل ( )104موظفًا منهم على دورات أساس��ية تخصصية
بما في ذلك ش��هادة الماجس��تير ودورات اللغ��ة اإلنجليزية المكثف��ة في الخارج
بينما حصل ( )396موظفًا سعوديًا على دورات قصيرة خارج المملكة و( )138موظفًا
حصلوا على دورات قصي��رة داخل المملكة في الوقت الذي حصل فيه ( )531موظفًا
سعوديًا على دورات قصيرة داخل الصندوق إضافة إلى حصول ( )81موظفًا سعوديًا
جامعيًا على التدريب العملي المهني على رأس العمل بمختلف إدارات الصندوق .
وقد دأب الصندوق على توظيف عالقاته الطيبة مع العديد من المؤسس��ات
المالية المشابهة داخل وخارج المملكة لصقل قدرات موظفيه المهنيين السعوديين
من خالل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات التخصصية المهنية والندوات وحلقات
النقاش العملية التي تش��ارك فيها تلك الجهات بما يكف��ل تبادل المعارف المهنية
والخب��رات العملية المتخصص��ة مما كان لها أثرها الفعال ف��ي االرتقاء بقدرات
الكوادر السعودية الذي انعكس إيجابًا على أداء الصندوق العام .
ونظ��راً لما يتمتع به الصن��دوق من أنظمة إدارية ومالية متط��ورة فقد تمكن من
تنفيذ برامجه المقررة لتوظيف الس��عوديين خالل العام المالي 1434/1433هـ حيث
تم توظيف ( )145موظفًا سعوديًا في إطار الميزانية المعتمدة تلبية لمتطلبات حاجة
العمل بمختلف إدارات الصندوق .
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المدير العام

						

علي بن عبداهلل العايد

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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دورة تقييم المشاريع الصناعية

ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

تح��رص إدارة الصن��دوق عل��ى توفي��ر خدماته��ا
اإلقراضية واالستش��ارية للمس��تثمرين ف��ي القطاع
الصناع��ي بالس��رعة والفعالية الالزمتي��ن  ،لذا فإنها
تعمل باس��تمرار عل��ى تطوير اإلج��راءات واألنظمة
واللوائ��ح الخاص��ة بالنش��اط اإلقراض��ي للصندوق
ليستمر في تميزه بين مؤسسات التمويل المماثلة في
سائر أنحاء العالم .
وتتبلور هذه الجهود جميعها في دورة تقييم المشروع
المعتمدة التي تخضع من حين آلخر لتعديالت تمليها
ظ��روف التطبيق العمل��ي  ،مع األخذ بعي��ن االعتبار
أحدث التطورات في مجال التنظيم اإلداري والتحليل
المالي والتقدم التقني .
ويوضح المخطط التوضيحي التالي دورة المش��روع
المعم��ول بها حاليًا ل��دى الصندوق لعمليات دراس��ة
وتقييم ومتابعة تنفيذ مش��اريع اإلقراض  ،وعمليات
صرف االلتزامات المالية للمش��اريع ومتابعة تسديد
مستحقات الصندوق من قبل المقترضين :

 - ١ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض
 - ٢ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 - ٣اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 - ٤دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن
)ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء(
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ

ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ

إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ

 - ١ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ رﺳﻤﻴًﺎ
 - ٢اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وإﻋﺪاد
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮوض

ﻗﺴﻢ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ

اﻟﻤﻠﻔﺎت

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ

ﻣﻌﺘﻤﺪ

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن
إﺻﺪار ﺧﻄﺎب اﻹﻟﺘﺰام

مالحظات :
1 .1تتوق��ف فت��رة التقييم عل��ى مدى تج��اوب مقدم الطلب وس��رعة
تقديمه للمعلومات المطلوبة.
2 .2تخضع مش��اريع التوس��عة لنفس المراحل الس��ابقة م��ع اختصار
بعضها.

اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 - ١ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض
 - ٢ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺮﻫﻮن
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ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﻮﻏﺎت اﻟﺼﺮف

 - ١ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع
 - ٢ﺻﺮف اﻟﻘﺮض
 - ٣ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 - ٤ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ

اﻟﻤﻠﻔﺎت

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

الهيكل التنظيمي للصندوق

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  /اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة دراﺳﺎت
واﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻫﻮن
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻘﻮد

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷول

ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷول

ﻗﺴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺮاﺑﻊ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
واﻹدارة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات

ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆون
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ

اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (

-33-

إدارة تحت المجهر
اإلدارة والعمليات:
تعتب��ر إدارة اإلدارة والعملي��ات م��ن اإلدارات الرئيس��ية بالصن��دوق حيث تتولى
مس��ؤولية إدارة السياس��ات المالي��ة واإلدارية من خالل العمل عل��ى وضع اللوائح
المالية واإلدارية والعمل على تطبيقها بكفاءة وفاعلية مع استثمار الموارد المالية
الفائضة لتحقيق األهداف الرئيس��ية للصندوق وتضطل��ع اإلدارة والعمليات بعدة
مهام ومسؤوليات يمكن تلخيصها فيما يلي :
•
•
•
•
•
•
•

•العم��ل على خفض التكاليف و زيادة اإليرادات و ذلك بتوجيه الموارد المالية
للصندوق باالتجاه الصحيح.
•إدارة الس��يولة بش��كل يحقق التوازن األمثل بين متطلبات اإلقراض و استثمار
فائض األموال.
•إصدار الميزانيات الربع السنوية و السنوية للصندوق.
•توفير البيانات المالية الالزمة الحتياجات اإلدارة العليا.
•حفظ المستندات و الوثائق القانونية المتعلقة بالقروض.
•توفي��ر احتياج��ات الصن��دوق من المش��تريات الرأس��مالية و االس��تهالكية
والخدمية.
•تقديم مختلف أنواع الخدمات المس��اندة كالصيانة و االتصاالت و المواصالت
باإلضافة للخدمات المتعلقة بالسكن.

وتتكون اإلدارة والعمليات من الش��عبة المالية والش��عبة اإلدارية حيث تتضمن كل
شعبة عدداً من األقسام تقوم بمهام رئيسية على النحو التالي :
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أوالً :الشعبة المالية
قسم المحاسبة العامة:
يتولى هذا القس��م مهمة تنفيذ العمليات المالية التش��غيلية والرأس��مالية وتوفير
الس��يولة النقدية المطلوب��ة لمقابلة احتياجات اإلقراض وكذل��ك إدارة الموارد
المالي��ة للصندوق ومس��ك الدفاتر المحاس��بية والس��جالت التحليلية من خالل
اس��تخدام األنظمة اآللية  ،كما يقوم القس��م بإعداد الميزانيات التقديرية السنوية
والقوائم المالية الربع سنوية والحسابات الختامية السنوية إضافة إلى ذلك توفير
البيانات المالية الالزمة الحتياجات اإلدارة العليا  ،ويتكون القس��م من أربع وحدات
ه��ي وح��دة الدفاتر المالية  ،وحدة االس��تثمار والبنوك  ،وح��دة األصول الثابتة ،
ووحدة معالجة المعلومات والخزينة .

قسم محاسبة القروض:
يتولى هذا القس��م إنجاز المعامالت المالية و المحاس��بية الخاصة بصرف الدفعات
و س��داد األقس��اط و التكاليف المستحقة على القروض وإرس��ال مطالبات أقساط
الق��روض و تكاليف المتابعة الدورية لمقترضي الصندوق  ،كذلك يقوم القس��م
بحف��ظ المس��تندات القانونية و الره��ون المتعلقة بالق��روض ومتابعة حركتها
وإص��دار التقاري��ر الدورية الالزمة لذل��ك  ،كما يقوم بإصدار تقارير ش��هرية
لمؤسسة النقد العربي السعودي وتوفير البيانات الخاصة بالقروض لتلبية احتياجات
اإلدارة العليا ،ويتكون القسم من ثالث وحدات هي وحدة القروض الصناعية  ،وحدة
اإلدخال وتقارير الحاسب اآللي  ،ووحدة مراقبة الضمانات وسجالت القروض.

ثانيًا  :الشعبة اإلدارية
أقسام المباني والصيانة:
مهمتها اإلش��راف على تش��غيل وصيانة ونظافة مكاتب الصندوق ومرافقه
وتوجيه مقاول الصيانة وكوادره ومراقبتهم بما يضمن تطبيق بنود عقد الصيانة
والتوجيه واإلش��راف على تنفيذ الطلبات المتعلقة بتعديل المكاتب ومرافقها .كما
تقوم بتشغيل و صيانة السيارات وإعداد وتجهيز الوحدات السكنية وجميع األصول
التابعة لها كالتركيبات واألثاث والمعدات والتجهيزات األساس��ية ،بالتنس��يق مع
أقس��ام الصندوق وتس��ليمها للموظفين المستحقين واس��تالمها في حالة المغادرة
واس��تكمال إجراءات الجرد الالزمة لمحتوياتها ،وتقييم الحاجه الستبدال وإضافة
األص��ول الثابت��ة ،وتجديد عقود اإليجارات ،والكش��ف على وحدات س��كنية جديدة
والتنسيق مع المالكين الستكمال إجراءات االستالم والتسليم.

أقسام الخدمات العامة والمشتريات:
تقوم بتأمين الخدم��ات الخاصة بالصندوق ومرافق��ه كالماء والكهرباء
وخدم��ات الهاتف ،وتش��غيل وصيانة اآلالت المكتبية ،وتش��غيل وتوزيع الس��يارات
ورص��د حركته��ا ،وتأمي��ن خدم��ات االتص��االت كالبري��د والفاك��س وتوزيع
المراس�لات والتعقي��ب على المعام�لات والتأمين عل��ى ممتل��كات الصندوق لدى
الش��ركات المختصة وتوفير خدم��ات المطعم واألرش��يف المركزي والصحف
والمج�لات الدورية وتوفير الخدمات األمنية للصندوق ومرافقه واإلش��راف على
مواقف السيارات ودار الضيافة وشحن أمتعة الخبراء المغادرين .كما تقوم بتأمين
كافة مش��تريات واحتياجات الصندوق ومرافقه ،تخزين وصرف المواد واألصول
من المس��تودعات التابعة لها ،وبيع وتخريد األصول المس��تعملة ونقلها حس��ب ما
تقتضي��ه الحاجة ،باإلضافة إلى إع��داد عقود التوريد والصيان��ة ومتابعة تنفيذها
وحفظ المستندات القانونية المتعلقة بها.

قسم الترجمة:
وتتعل��ق مهامه بتقديم خدم��ات الترجمة الش��فوية والتحريرية م��ن وإلى اللغة
العربية واإلنجليزية لكافة إدارات وأقسام الصندوق .

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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دراسة صناعية :
التغليف البالستيكي المرن
المنتج:
التغلي��ف جزء مهم من المنتج النهائي للمنتج��ات الصناعية والزراعية  ،فهو الذي
يوفر الحماية المادية للمنتج وعلى س��طحه يتم تدوين كافة المعلومات الخاصة
بالمنتج خاص��ة المكونات وتاريخ الصالحية .وفي كثير م��ن المنتجات الصناعية
يمثل التغليف قيمة مضافة للمنتج تلعب دوراً هامًا في جذب المشترين.

ينقسم التغليف عمومًا إلى ثالثة أقسام رئيسية هي :

1 .1تغليف مرن.
2 .2تغليف شبه مرن.
3 .3تغليف صلب.

وتختلف األقسام المذكورة أعاله باختالف المادة الخام المصنع منها أداة التغليف.
فالتغلي��ف المرن يت��م تصنيعه من مواد مرنة أهمها الرقائق البالس��تيكية ورقائق
األلمونيوم والكرتون المزدوج .أما التغليف شبه المرن فأهم المواد التي يصنع منها
فروخ الكرتون المقوى وبعض المواد البالستيكية .أما التغليف الصلب فأهم المواد
التي يصنع منها الزجاج واأللمنيوم.
هذا وس��وف تركز هذه الدراس��ة على منتجات التغليف المرن المصنعة من المواد
البالس��تيكية نظراً لما تتميز به المملكة العربية السعودية من ميزات تفضيلية في
هذا القطاع بحكم توفر المواد الخام من مصادر محلية أهمها شركة سابك.

يتم إنتاج منتجات التغليف البالستيكي المرن من المواد الخام اآلتية :

.1
.2
.3
.4

1راتنجات البولي بروبيلين (.)Polypropylene Resin
2راتنجات البولي إثيلين عالي ومنخفض الكثافة (.)Polyethylene Resin
3راتنجات البي في سي (.)PVC Resin
4راتنجات البي إي تي (.)PET Resin

وفيما يلي نعطي فكرة موجزة عن خصائص واســتخدامات المنتجات أعاله:
•البولي بروبيلين – عمومًا تستخرج األغشية البالستيكية األكثر شيوعًا من
البولي بروبيلين وهو مادة متعددة االس��تخدام ش��هد الطلب عليه نمواً كبيراً
بسبب خصائصه المميزة كمادة تغليف مرن .وتشمل هذه الخصائص شفافيته
وقدرت��ه الكبيرة على الع��زل التام لمنع نفاذ الغ��ازات للمنتج .كذلك يعتبر

وسيطًا جيداً للطباعة التي تعطي منظراً المعاً .وعالو ًة على ذلك يمكن ترقيق
البولي بروبيلين مع أغش��ـية بالس��تيكية أخرى (بولي إيثيلين ،بي في سي ،أو
رقائ��ق األلمونيوم) إلنتاج تغليف مرن متعدد الطبقات .وفي واقع األمر ،يمكن
انتاجه في اشكال متعددة ليناسب احتياجات العمالء.
هذا ،وينتج بوليمر البولي بروبيلين بهيئتين هما البولي بروبيلين ثنائي الشد
( )BOPPوالبولي بروبيلين المصبوب (: )CPP
•البولي بروبيلين ثنائي الش��د – تغليف متين وأق��وى من البولي إيثيلين
والب��ي في س��ي والبول��ي س��تايرين .ولكنه يصبح هش��ًا في درج��ات الحرارة
المنخفض��ة ،وتتم معالجة هذه الهشاش��ة بإضافة المزيد م��ن جزيئات البولي
بروبلين اآلحادية أو جزيئات اإليثلين .وهذا الشكل من األغشية البالستيكية هو
األكثر ش��يوعًا (يمثل أكثر من  %60من الطلب الحالي في الســوق المحلي).
والبوليمرات ثنائية الش��د يتم ش��دها في اتجاهين ويكون الناتج أغشية تغليف
تتميز بالمتانة.
•البولي بروبيلين المصبوب – هذا ش��كل جديد من األغش��ية البالستيكية،
متانة من البولي
وهو أرخص سعراً من البولي بروبيلين ثنائي الشد ،ولكنه أشد
ً
إيثيلين والبولي بروبيلين ثنائي الش��د .من جانب آخر ،فإن الطباعة عليه أقل
وضوحًا من الطباعة على أغشية البولي بروبيلين ثنائي الشد .يستخدم كل من
البولي بروبيلين ثنائي الش��د والبول��ي بروبيلين المصبوب في تعبئة وتغليف
الم��واد الغذائية كما في اللح��وم والحلويات والفواك��ه ومنتجات المخابز.
ويمكن أن يأتي البولي بروبيلين ثنائي الشد في شكل منبسط ألغراض الطباعة
عليه أو في ش��كل لؤلؤي لماع (غير ش��فاف) أو في ش��كل ممعدن (عليه طبقة
من رقائق األلمونيوم) .وتس��تخدم صناعة األغذية الخفيفة األغشية الممعدنة
لتعبئ��ة منتجاتها ألنها تمنع دخول األش��عة فوق البنفس��جية كما أنها تقلل
األكسدة مما يطيل صالحية المنتج.
•البولي إيثيلين  -البولي إيثيلين غش��اء بالستيكي يستخدم في التصفيح مع
أغش��ية بالس��تيكية أخرى ومؤخراً بدأ اس��تخدامه للطباعة عليه في صناعات
منتجات األلبان والمش��روبات الغازية والعصائ��ر حيث يتم لصقه على العبوة،
كم��ا ف��ي القوارير المصنوعة من البول��ي إيثيلين عال��ي الكثافة /ترافثيالت
البولي إيثيلين – (القوارير سعة  1لتر لالستهالك المنزلي).
قاس يتم تليينه وجعله
•البولي فينيل كلورايد ( – )PVCهو بالستيك ٍ
مرنًا بإضافة مواد ملدنة .ويس��تخدم في التغليف الملفوف حلزونيًا للش��موع
والشكوالتة .وهذا التغليف المرن الملفوف هو الوحيد من نوعه ،ويعتبر أفضل
من التغليف بأغشية البولي بروبيلين ثنائي الشد والبولي بروبيلين المصبوب
الت��ي تنكمش عند تعرضها للحرارة .ويس��تخدم أيضًا في الديباجات التعريفية
اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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لمحتوي��ات القواري��ر الزجاجية ،وأصبح هذا االس��تخدام أكثر انتش��اراً في
صناعة المش��روبات وحل محل الديباجات التعريفية التقليدية ( الرطبة ،ذاتية
اللصق... ،إلخ) ألنه أرخص من ناحية التكلفة.

تمثل أغش��ية البولي بروبيلين ثنائي الش��د ما يقارب  %60من االس��تهالك المحلي
في صناعة التغليف المرن ،وتأتي هذه األغش��ية بس��ماكات مختلفة حسب رغبات
واحتياجات العمالء.

•ب��ي إي تي  -هو اختصار للبول��ي إيثيلين تريفثاليت ،وه��و أحد الراتنجات
البالس��تيكية وشكل من أشكال البوليستر وهو يتكون من الجمع بين اثنين من
المونومرات ( جاليكول اإلثيلين المعدل وحمض التريفثاليك النقي).

اإلنتاج المحلي:

خصائص الســوق:
•تتضم��ن العملي��ات التحويلية إلنتاج م��واد التغليف البالس��ـتيكي المرن من
عمليتين رئيس��يتين هم��ا الطباعة والمعدنة (التصفيح) ال��ذي يتم عادة بدمج
طبقة من رقائق األلمنيوم .وتقوم بعض الشركات التحويلية المحلية بمعدنة
منتجاته��ا داخلي��ًا بد ً
ال من الحص��ول على الم��ادة الخام المطلوبة (األغش��ية
ممعدنة من مصادر أخرى وذلك لتقليل تكلفة التغليف.
البالستيكية)
ً
•يتم إنتاج كافة األغش��ية البالس��تيكية ( المادة الخ��ام) محلياً ،حيث يتم إنتاج
البولي بروبيلين ثنائي الش��د من قبل مصـنعين محليين .أما البولي بروبيلين
المصب��وب فيت��م إنتاجه أيض��ًا بواس��ــطة مصـنعين محليين .أما األغش��ـية
الثانوية األخرى فيتم انتاجها من قبل العديد من المصانع المحلية.
•تعتبر أغشية البولي بروبيلين ثنائي الشد والبولي بروبيلين المصبوب األكثر
شيوعًا ويوضح الجدول التالي خصائصهما الرئيسية:
البولي بروبيلين ثنائي الشــد
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البولي بروبيلين المصبوب

•خصائص ميكانيكية جيدة

•خصائص ميكانيكية ضعيفة

•إمكانية إحكام السـد لمنع تسرب
الغازات للمنتج جيدة

•إمكانية إحكام الســد لمنع تسرب
الغازات للمنتج ممتازة

•مانع جيد

•مانع ضعيف

•الطباعة عليه واضحة

•الطباعة عليه أقل وضوحاً.

اإلنت��اج المحلي هو المصدر الرئيس��ي إلمداد الس��وق المحلي��ة بمنتجات التغليف
المرن .وتوجد تس��عة مصانع تحويلية موزعة في أنحاء المملكة وتعتبر ستة منها
رئيس��ية من حيث اإلنتاجية .أما الثالثة األخرى المتبقية فهم من صغار المنتجين.
ويوض��ح الجدول التالي إجمال��ي مبيعات المصانع المحلية م��ن منتجات التغليف
المرن خالل الســنوات 2009م – 2011م:
السنة

 2009م

2010م

2011م

اإلنتاج بالطن

42 735

.

46 999

.

55 716

.

نسبة التغير

-

%10+

%19+

كم��ا نالحظ في الج��دول أعاله أن حجم المبيعات من اإلنتاج المحلي قد ش��ــهد
زي��ادة ملحوظة خالل العامين الماضيين فقد زاد حجم المبيعات بنس��بة  %10و%19
ف��ي عام 2010م و2011م على التوالي .وترجع ه��ذه الزيادة الكبيرة في حجم اإلنتاج
المحل��ي إلى زي��ادة الطلب المحل��ي على منتج��ات التغليف الم��رن بجانب زيادة
الش��ركات التحويلية إلنتاجها إلى الحد األقصى بغرض تلبية عمالئها خارج البالد
ودخول أسواق تصدير جديدة مسـتهدفة.

.

تبلغ الطاقة اإلنتاجية المركبة للمصانع المحلية  67 401طن ســنويًا حيث تتركز
في الغالب في المدن الرئيس��ية (الرياض  ، %36جـ��دة  %33والدمام  .)%31وبناء على
إنتاجها الفعل��ي البالغ  55 716طنًا تكون المصانع الوطنية للتغليف البالس��ــتيكي
المرن قد اســتغلت حوالي  %83من طاقاتها اإلجمالية المركبة عام 2011م.

.

الواردات:
أثبتت الش��ركات التحويلي��ة المحلية قدرتها على تلبية معظم احتياجات الس��وق
المحل��ي .وفي واقع األمر ،يتمت��ع هؤالء المنتجون المحليون بع��دة مزايا لخدمة
السوق المحلية وتش��مل )1( :قربهم من المستهلكين األمر الذي يساعد في تقصير

مدة التس��ليم )2( .يستخدم هؤالء المنتجون أحدث تقنيات الطباعة والخدمات التي
تنعكس في تقديمهم منتجات ذات جودة عالية .ومع ذلك ال زالت شــريحة صغيرة
م��ن احتياجات الس��وق المحلي��ة تتم تلبيتها م��ن خالل منتج��ات التغليف المرن
المستوردة.
ال تش��مل إحصاءات التجارة الخارجية رمز (أو رم��وز) مفصلة لألنواع المختلفة
م��ن منتجات التعبئة والتغليف المرنة المس��توردة من خارج المملكة حيث يتم في
الغال��ب إدراج الواردات من مثل ه��ذه المواد النهائية تحت عناوين ذات صلة برموز
تصنيف البالستيك و/أو الورق .واستناداً على إفادة الشركات التحويلية المحلية،
تش��ير تقديرات الصندوق إلي أن حجم الواردات من مواد التعبئة والتغليف المرنة
التي تم استيرادها خالل السنوات الثالث الماضية على النحو التالي:
السنة

2009م

.

 2010م

.

2011م

حجم الواردات (بالطن)

4 540

5 053

5 558

.

نسبة التغير

-

%11+

%10+

يوض��ح الجدول أعاله نمو الحجم اإلجمالي ل��واردات المملكة من منتجات التعبئة
والتغليف المرنة خالل الس��نوات القليلة الماضية نســبة لنمو الطلب وعدم توفر
بع��ض المنتجات ذات المواصفات الخاصة في الس��ــوق الس��ــعودي .وتأتي معظم
المنتجات المس��توردة من مواد التعبئة والتغليف المرنة من دولة اإلمارات العربية
المتحدة وبعض الدول األوربية.

الصادرات:
تركز معظم الش��ركات المحلي��ة المنتجة لمواد التعبئ��ة والتغليف المرنة على
أعمال التصدير بس��بب توفر أسواق كبيرة ال سيما في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وبعض الدول العربية األخرى ،حيث تتوفر للش��ركات التحويلية
المحلية عدد من المزايا التي تمكنهم من اس��تهداف أس��واق التصدير وتش��مل هذه
المزايا :
•استخدام أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال تجهيزات الطباعة.
•تأمين المواد الخام الرئيسية الالزمة للمشروع المتمثلة في البولي بروبيلين
ثنائي الش��د (أفالم بالس��تيكية عادية وممعدنة) والبولي بروبيلين المصبوب

من موردين محليين.
•تتميز المواد الخام الالزمة للمش��روع (األفالم البالس��تيكية) بأسعار تنافسية
للغاية مقارنة بأسعارها في أسواق التصدير المستهدفة حيث يتم تأمين المواد
الخ��ام الالزمة لتصنيع هذه االفالم وهي راتينجات البولي بروبيلين (البي بي)
وراتينجات البولي إثيلين (البي إي) وراتينجات تريفثات البولي إثيلين (بي إي
تي) محليًا من شركة سابك وشركة التصنيع الوطنية مما يقلل من تكلفتها.
•اعتدال أس��ــعار بي��ع منتجات التغليف الس��ــعودية مقارنة باألس��ــعار في
أســواق التصدير.
• تمي��ز الموق��ع الجغرافي للمنتجين المحليين وقربه من األس��واق في الدول
العربية والدول المجاورة واالستفادة أيضا من الرسوم الجمركية المنخفضة.
وتقوم جميع الشركات التحويلية المحلية المنتجة لمواد التعبئة والتغليف المرنة
بتصدير منتجاتها إلى الخارج ،ويوضح الجدول أدناه إجمالي حجم الصادرات خالل
السنوات الثالث الماضية على النحو التالي:
الســنة

2009م

 2010م

2011م

كمية الصادرات (بالطن)

11 305

.

12 492

.

16 962

.

نسبة التغير

-

%11+

%36+

كم��ا نالحظ من الجدول أع�لاه أن إجمالي حجم الصادرات م��ن منتجات التعبئة
والتغلي��ف المرنة قد ش��هد نمواً متصاعداً خالل الس��نوات القليل��ة الماضية ،حيث
ارتفعت الصادرات بنسبة  ٪11خالل عام 2010م وبنسبة  ٪36خالل عام 2011م ،وزادت
من  11 305طن في عام 2009م لتصل إلى  16 962طن في عام  2011م.

.

.

الطلب التاريخي:
تتمتع صناعة مواد التعبئة والتغليف المرنة بقاعدة واس��عة ومتنوعة من العمالء،
ويستخدمها الكثير من الصناعيين والمستهلكين .ويتم استخدام نحو ( )٪65من مواد
التعبئة والتغليف المرنة في الصناعات الغذائية .ويتراجع موس��ميًا الطلب بصورة
كبي��رة على األغذية الخفيفة في ش��هر رمضان وخالل عطلة المدارس من ش��هر
يونيو حتى أغس��طس ويزداد في فصل الصي��ف ،فيما يرتفع الطلب بصورة كبيرة

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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على المشروبات الغازية والمياه المعدنية ومثلجات اآليسكريم/الحلويات في فصل
الصيف ويتراجع في الش��تاء .ويتم تقدير حجم الطلب المحلي التاريخي على مواد
التعبئة والتغليف المرنة بطرح إجمالي الصادرات من إجمالي حجم اإلنتاج المحلي
مع إضافة الواردات.
ويوضح الجدول التالي الطلب التاريخي على منتجات التعبئة والتغليف المرنة في
الســوق المحلي على النحو التالي:
السنة
إجمالي اإلنتاج المحلي (بالطن)
الواردات
(الصادرات)
الطلب التاريخي
نسبة التغير

2009م

 2010م

2011م

.
4.540
()11.305
35.970

.
5.053
()12.492
39.560

.
5.558
()16.962
44.312

-

%10+

%12+

46 999

42 735

55 716

يوض��ح الجدول أعاله االتجاه التصاعدي لنمو الطلب المحلي على منتجات التعبئة
والتغلي��ف المرنة خالل الس��نوات القليل��ة الماضية ،حي��ث زاد الطلب المحلي من
 35 970طن في عام 2009م بنس��بة  ٪10ليصل إلى  39 560طن في عام 2010م واس��تمر
الطل��ب في النمو ليصل إلى  44 312ط��ن بزيادة قدرها ( )٪12في عام 2011م ويرجع
ذلك إلي النمو المطرد في الطلب على المنتجات الصناعية التي تعتمد على التغليف
المرن كمادة أســاســية للتغليف.

.

.

.

الطلب المستقبلي:
كما ذكر سابقاً ،تستهلك الشركات المنتجة للمنتجات الغذائية المختلفة حصة
كبيرة من سوق منتجات التعبئة والتغليف المرنة حيث تمثل أكثر من نحو ()٪65
م��ن إجمالي المبيع��ات ،فيما تس��تهلك الصناعات األخرى كالمش��روبات الغازية
والمي��اه والحلي��ب واأللبان بقي��ة اإلنتاج .وم��ن المتوقع أن تنمو ه��ذه الصناعات
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بمع��دالت تت��راوح بي��ن ( )٪6إلي ( )٪8س��نويا ،وينمو الطلب العالم��ي على البولي
بروبيلين ثنائي الش��د بمعدل ( )%7إلى ( )٪8س��نوياً .وتشير تقديرات الصندوق إلى
زيادة الطلب في المس��تقبل على منتجات التعبئة والتغليف البالس��ــتيكية المرنة
بمعدل نموقدره ( )٪6في المتوسط سنويا على النحو التالي:
السنة

2012م

2013م

2014م

2015م

 2016م

الطلب المستقبلي (بالطن)

47 000

.

49 800

.

52 800

.

55 900

.

59 300

.

نسبة التغير

-

%6+

%6+

%6+

%6+

وفي الختام فإن صناعة التغليف البالســتيكي المرن في المملكة شــهدت نمواً جيداً
خالل الس��ــنوات القليلة الماضية ويتوقع أن يســتمر هذا النمو في المســتقبل
المنظور بفضل زيادة الطلب على المنتجات االســتهالكية التي تعتمد عليه كمادة
أســاس��ــية للتغليف .من ناحي��ة أخري مازالت الفرصة مهي��أة لمصانع التغليف
البالســتيكي المرن المحلية لزيادة صادراتها لألســواق المجاورة بفضل الميزات
التفضيلي��ة المتمثلة ف��ي توفر المواد الخ��ام محليًا إضافة للميزات التنافس��ــية
المتمثلة في جودة منتجاتها وأســعارها التنافســية في أســواق التصدير.

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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موضوع تحت األضواء :
دور برنام��ج “كفال��ة” ف��ي دع��م وتنمي��ة قطاع المنش��آت
الصغيرة والمتوسطة:
تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهم محاور التنمية االقتصادية في العديد من
دول العالم ،المتقدمة منها والنامية على حد س��واء ،نظراً لما تلعبه هذه المنش��آت
من دور فاع��ل في إيجاد العديد من فرص العمل ،وزيادة الطاقة اإلنتاجية القائمة،
ورفع المستوى المعيشي ،باإلضافة إلى تحقيق التوازن التنموي في المناطق النائية
األق��ل حظًا في التنمية .وتش��ير الدراس��ات االقتصادية إلى أن المنش��آت الصغيرة
والمتوس��طة على مس��توى العالم تش��كل أكثر م��ن  ٪90من إجمالي المؤسس��ات
العامل��ة ،وتوظ��ف ما بي��ن  ٪ 60 – 50من القوى العاملة ،وتس��اهم بحوالي ٪ 50من
النات��ج المحلي اإلجمالي .وعلى الرغم من أهمية المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة
ودوره��ا في تحقي��ق التنمية االقتصادية ،إال أنه حت��ى اآلن ال يوجد تعريف موحد
لتصنيف المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة على مس��توى العالم ،حيث يتم تعريفها
اس��تناداً إلى مجموعة م��ن المعايير منها عدد العمال ،حج��م رأس المال ،أو خليط
من المعيارين معاً ،حجم المبيعات الس��نوية أو بعض المعايير األخرى .فعلى سبيل
عرف البنك الدولي المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة باستخدام معيار
المثال ُي ّ
ع��دد العمال بحيث يعتبر المنش��أة صغيرة إذا كانت توظف أق��ل من  50عامالً .أما
في الواليات المتحدة األمريكية فيتم تعريف المنش��آت الصغيرة والمتوسطة بأنها
تلك المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن  500موظفًا بالنسبة للصناعات التحويلية
ُعرف
والتعدين أو التي تصل مبيعاتها الس��نوية إل��ى  35 5مليون دوالر أمريكي .وت ّ
المنش��آت الصغي��رة والمتوس��طة طبقًا لبرنام��ج “كفالة” ال��ذي يديره صندوق
التنمية الصناعية الس��عودي بأنها أي نش��اط ربحي صغير أو متوس��ط ال تتجاوز
قيمة مبيعاته السنوية  30مليون ريال.

.
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•المعوق��ات اإلدارية واإلجرائية  :والتي تتمثل في ضعف القدرات والمهارات
اإلداري��ة ألصحاب المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة وافتقار معظم المنش��آت
للهيكل التنظيمي الس��ليم ،الذي یحدد المسؤوليات والمهام الخاصة بالوظائف
وم��ا قد يترتب عليه م��ن خلط بين الملكي��ة واإلدارة ،باإلضافة إلى ازدواجية
بعض اإلجراءات الحكومية ،وكثرة اإلجراءات الالزمة للحصول على تراخيص
مزاولة النشاط.
•نقص المعلومات  :تمثل مش��كلة ضع��ف المعلومات المتوفرة عن المنش��آت
الصغيرة والمتوس��طة وتطورها وطبيعة نش��اطها وحج��م أعمالها وقدراتها
ال عن نقص المعلومات عن أس��واق الموارد ومستلزمات اإلنتاج أو
المالیة ،فض ً
السلع ،أهم التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت.
•مش��كلة التموي��ل  :والتي تتمث��ل في إحج��ام الجهات التمويلي��ة عن توفير
التمويل الالزم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،نظراً الرتفاع
نس��بة المخاطرة في هذه النوعية من المنشآت وعدم وجود الضمانات الكافية
والحسابات المنتظمة التي تبين الوضع المالي للمنشآت القائمة.
•نقص الدعم الفني  :يعاني قطاع المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة من مشكلة
ع��دم توافر الدع��م الفني في مج��ال اإلنتاج والتس��ويق والجوان��ب التقنية،
وكذل��ك التدريب وإكس��اب أصحاب هذه المنش��آت أو العاملين بها مهارات
ومقوم��ات العمل ،يضاف إلى ذلك عدم تأهيل هذه المنش��آت إلنتاج مخرجات
مطابقة للمواصفات العالمية.
•اإلعداد الجيد لخطط األعمال  :ي ّتس��م قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الج ُدد الذين يأتون بأساليب وطرق
بالمنافس��ة الش��ديدة ودخول المنافس��ين ُ
جدي��دة المجال للتعام��ل معها إال من خ�لال اإلعداد الجي��د لخطط األعمال
ومعرف��ة نقاط القوة والضعف في كل مش��روع من أج��ل زيادة فرص نجاح
المشروع  .

معوقات تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

برامج ضمان مخاطر االئتمان المصرفي

تواجه المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة العديد من المعوقات والمشاكل التي تحد
من طاقات هذه المؤسس��ات وتحول دون تحقي��ق الغايات واألهداف المرجوة منها،
ويمكن إيجاز هذه المعوقات فيما يلي:

جاءت برامج مخاطر التمويل المصرفي لتكون بمثابة األمان لجهات التمويل ،حيث
تتحمل مؤسسة الضمان جزءاً من عبء المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك نتيجة
تعثر النشاط الممول ولتوفر للبنوك الحماية الالزمة لمواصلة دورها واالطمئنان

إلى وجود دعم حقيقي ومضمون ال تنقص قيمته بمرور الوقت مما يشجع البنوك
على المضي قدمًا في تقديم التمويل الالزم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقد أكدت الدراس��ات الس��ابقة على تنوع وتعدد هيئات ومؤسسات ضمان مخاطر
االئتمان المصرفي للمنش��آت الصغيرة والمتوس��طة على مستوى العالم ،واتخاذها
عدة أش��كال منها م��ا هو في صورة مكات��ب كما هو الحال ف��ي الواليات المتحدة
األمريكية وتركيا أو هيئات كما في اليابان أو ش��ركات كما في مصر واألردن
أو تكافل المقترضين أنفس��هم كما في بنجالديش .وتقوم هيئات ومؤسسات ضمان
مخاطر االئتمان بتدريب العاملين في البنوك والمصارف والش��ركات للتعامل مع
نظام المعلومات وتوفير الكثير من البيانات التي يمكن الرجوع إليها للمساعدة في
اتخاذ قرار التمويل.

قط���اع المنش���آت الصغي���رة والمتوس���طة بالمملك���ة العربي���ة
السعودية
يلع��ب قطاع المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة بالمملك��ة العربية الس��عودية دوراً
محوري��ًا في تحقي��ق التنمية االقتصادي��ة المأمولة وذلك من خ�لال دعم الناتج
المحل��ي ،واالرتق��اء بالقيمة المضافة ،وتن��وع القاعدة االقتصادية ،واإلس��هام في
توفير فرص عمل للس��عوديين ،وإعادة هيكلة القطاع��ات االقتصادية لتتواكب مع
التقلب��ات االقتصادي��ة وتقديم أنم��اط ذات كفاءة عالية في تخصيص واس��تغالل
الموارد المحلية لتوجيهها نحو االستثمارات المنتجة.
وعلى الرغم من األهمية النس��بية الكبيرة لعدد المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة
الس��عودية والتي تمثل  ٪90من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة وتضم  ٪80من
القوى العاملة ،إال أن مس��اهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي متواضعة نس��بيًا حيث
بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص والذي هي جزء منه نحو  ٪34 6من الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الجارية ( ٪58باألسعار الثابتة) ،ولعل ضعف مساهمة القطاع في
االقتصاد الوطني يرجع في المقام األول إلى كبر القطاعين النفطي والعام ،اللذان
ال ي��زاالن يلعبان دوراً مؤثراً على مجريات االقتصاد الس��عودي ،ويمثالن المحرك
الرئي��س للتنمية االقتصادي��ة واالجتماعية في المملكة ،باإلضاف��ة إلى التحديات
الت��ي تواجه القطاع نتيجة تعدد الهيئات والجهات الحكومية التي تتولى اإلش��راف
والرقابة على هذا القطاع ،وما يتبع ذلك من كثرة اإلجراءات الالزمة لممارس��ة
النشاط.

.

برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نشأة البرنامج :
نظراً لحاجة قطاع المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة بالمملك��ة لوجود جهة تضمن
مخاطر االئتمان وتيسر ألصحاب المنش��آت الصغيرة والمتوسطة فرص الحصول
عل��ى التمويل ال�لازم ،فقد تم إنش��اء برنامج كفال��ة تمويل المنش��آت الصغيرة
والمتوس��طة عام 2006م  ،بدعم من وزارة المالية والبنوك المحلية المس��اهمة مع
البرنامج برأسمال قدره  200مليون ريال ( ٪ 50من وزارة المالية و  ٪ 50من البنوك
المحلية المساهمة) وُأس��ندت إدارة البرنامج لصندوق التنمية الصناعية السعودي،
بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا
والت��ي تمتل��ك مقومات النج��اح وال يمكنها تقدي��م الضمان الالزم أو الس��جالت
المحاس��بية الت��ي تثبت أهليتها للحص��ول على التمويل ،وذلك م��ن خالل تغطية
نس��بة من مخاطر الجهة الممولة ( ٪80من قيمة التموي��ل وبحد أقصى  1 6مليون
ري��ال) في حالة إخفاق النش��اط المكفول عن س��داد التموي��ل أو جزء منه وذلك
لتش��جيع المصارف والبنوك على تمويل تلك النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة
المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية.

.

تطور نشاط البرنامج خالل الفترة 2006م – 2012م :
من��ذ بداية انطالق البرنام��ج في عام 2006م وحتى نهاية ع��ام 2012م اعتمدت إدارة
البرنام��ج عدد ( )4 765كفالة اس��تفادت منها ( )2 909منش��أة صغيرة ومتوس��طة،
وبقيم��ة إجمالية للكفاالت بلغت ( )2 304مليون ري��ال مقابل اعتماد للتمويل بلغت
قيمت��ه اإلجمالية ( )4 836مليون ريال ،نتج عنها توفي��ر عدد ( )11 636فرصة عمل
جدي��دة .وعلى الرغم م��ن تحفظ البنوك على منح التمويل تح��ت مظلة البرنامج
في الس��نوات األولى بس��بب حداثة فكرة البرنامج ،لكن س��رعان م��ا قامت البنوك
والمصارف المش��اركة بإعداد الدراس��ات الالزمة إلعادة هيكل��ة اإلدارات الخاصة
بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوس��طة واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب
مع طبيعة وآليات عمل البرنامج وذلك باإلضافة إلى اإلجراءات والسياس��ات التي
اتخذته��ا إدارة البرنامج لتس��هيل إج��راءات الحصول على الكفالة ،مما أس��فر عن
حدوث تط��ور كبير وملحوظ في األداء وزيادة ف��ي الفاعلية ترتب عليهما زيادة
كبيرة في عدد وقيمة الكفاالت المعتمدة.

.

.

.

.

.

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
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جدول يوضح تطور أداء البرنامج منذ بدايته عام 2006م حتى نهاية عام 2012م مقارنة بتوقعات بيت الخبرة قبل تأسيس البرنامج

عدد الكفاالت

البيان

قيمة الكفاالت

قيمة التمويل

)مليون ريال)

)مليون ريال)

فعلي

متوقع

نسبة المحقق ٪

فعلي

متوقع

نسبة المحقق ٪

فعلي

متوقع

نسبة المحقق ٪

2006م

51

500

10

22

150

15

49

200

25

2007م

263

750

35

123

225

56

270

300

93

2008م

292

1 000

29

122

300

39

286

400

70

2009م

504

50

181

300

60

464

400

116

2010م

777

78

271

300

90

716

400

179

2011م

1 208

121

636

300

212

1 283

400

321

167

949

300

316

400

442

76

,

1 875

123

2 500

193

2012م
اإلجمالي

,
1,670
4,765

,
1,000
1,000
1,000
1,000
6,250

2 304

,

,
1,768
4,836

,

المصدر  :وحدة البحوث وتحليل المعلومات/برنامج كفالة.

وبمقارنة النتائج المحققة خالل الفترة من عام 2006م وحتى نهاية عام 2012م بما كان متوقعًا في الدراسة المعدة من بيت الخبرة االستشارية قبل تأسيس البرنامج ،بناء
على تجارب س��ابقة ومش��ابهة في دول أخرى ،نالحظ أن ما حققه البرنامج بنهاية عام 2012م يش��ير إلى انخفاض عدد الكفاالت بنسبة  ٪24عن المتوقع ،بينما ارتفعت قيمة
الكف��االت بنس��بة  ٪23وارتفعت قيمة التمويل الممنوح من جهات التمويل تحت مظلة البرنامج بنس��بة  .٪93وبالنظر إلى ما تحق��ق خالل العامين األخيرين (2011م2012 ،م)
نج��د أن م��ا تحقق فعليًا من حيث عدد وقيمة الكفاالت التي أصدرها البرنامج يفوق م��ا كان متوقعاً .أما ما تحقق فعليًا من حيث قيمة التمويل المقدم من البنوك فقد بدأ
يفوق ما كان متوقعًا منذ عام 2009م .وبنا ًء على تقديرات البرنامج ،من المتوقع أن يكفل البرنامج خالل الفترة من 2013م 2017 -م حوالي ( )4 900منشأة ،تساهم في توفير
 19 600فرصة عمل.

.
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جهود البرنامج في مجال التدريب والتثقيف والتطوير:

جهود البرنامج لمواجهة التحديات وزيادة الفعالية:

لم يقتصر دور برنامج كفالة تمويل المنش��آت الصغيرة والمتوسطة على إصدار
الكفاالت لتوفير التمويل الالزم ألصحاب المنش��آت الصغيرة والمتوسطة ،بل امتد
ليش��مل جانب التدريب والتثقيف والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى ش��باب
األعمال ،وذلك من خالل عق��د دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع
البنك الدولي والمعهد المصرفي التابع لمؤسس��ة النقد العربي الس��عودي ولجنة
اإلع�لام والتوعية المصرفية وبمش��اركة البنوك والمصارف الس��عودية والغرف
التجارية الصناعية بالمملكة.

		 س��عت إدارة البرنامج إل��ى مواجهة التحدي��ات والمعوق��ات التي واجهت
البرنامج في بداياته ،والمتمثلة في عدم وجود العدد الكافي من مس��ئولي االئتمان
بالبن��وك للتعام��ل مع أصحاب المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة وكذلك تواضع
الدعاي��ة والترويج من قب��ل البنوك للتمويل تحت مظل��ة البرنامج ،باإلضافة إلى
الفه��م الخاطئ من أصحاب المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة لبرنام��ج “كفالة”
وأهدافه وآلية عمله وعدم استيفائهم لمعايير المصارف والبنوك االئتمانية ،وعدم
إلمام البعض بكيفية إعداد واستكمال ملف طلب التمويل بما في ذلك إعداد دراسة
الجدوى االقتصادية للمشروع.

وت��م تصميم البرام��ج التدريبية والتثقيفية التي يتبناها البرنامج بحيث تتناس��ب
مع مختلف ش��رائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوس��طة ولتحقيق مجموعة من
األهداف أبرزها -:

وقد استطاعت إدارة البرنامج التغلب على هذه التحديات من خالل ما يلي :

تزويد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات األساسية والخطوات
الفاعلة التي تساهم في تأسيس وتطوير ونمو األعمال.
زيادة الوعي بمردود وأهمية التدريب والتثقيف ألصحاب المنش��آت الصغيرة
والمتوسطة قبل تنفيذ األعمال.
تطبيق المنهجية الحديثة للتدريب بما يتماشى مع متطلبات القطاع.
بن��اء وتعزيز الق��درات المهنية لمنتس��بي مراك��ز دعم المنش��آت الصغيرة
والمتوسطة.
زيادة وعي منتس��بي البنوك المش��اركة م��ع البرنامج بآلية عم��ل البرنامج
والشروط الواجب توافرها في المنشأة للحصول على كفالة البرنامج.
ومنذ بداية نش��اط البرنامج في مجال التدري��ب والتثقيف عام 2008م وحتى نهاية
عام 2012م ،نفذ البرنامج العديد من الفعاليات التعريفية تحت مسمى (يوم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة) بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية والبنوك المشاركة
لتعريف أصحاب المنشآت بالبرنامج ،وشروطه ،ومستلزمات وآليات العمل به ،كما
شارك البرنامج في تنفيذ عدد ( )59دورة تدريبية في معظم مدن المملكة بالتعاون
مع مؤسس��ة التموي��ل الدولية التابعة للبن��ك الدولي والمعه��د المصرفي التابع
لمؤسسة النقد العربي السعودي باإلضافة إلى الغرف التجارية الصناعية السعودية
تحت مس��مى (أساس��يات البداية في تش��غيل وإدارة األعمال التجارية) موجهة إلى
أصحاب المنش��آت الصغيرة والمتوسطة ،اس��تفاد منها ( )1 400متدرباً ،منهم ()355
متدربة.

.

إقام��ة دورات تدريبي��ة لمنس��وبي المص��ارف والبنوك بالتعاون م��ع المعهد
المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
إقامة دورات تدريبية لمدراء مراكز تنمية المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة
في الغرف التجاري��ة الصناعية في كيفية التعامل مع طالبي التمويل ،وذلك
بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي.
إقام��ة دورات تدريبي��ة للمس��تثمرين في كيفي��ة إدارة المنش��آت الصغيرة
والمتوسطة ،بالتعاون مع البنك الدولي.
التركيز على زي��ادة الدعاية والترويج للبرنامج بالتعاون مع جهات التمويل
المشاركة في المناطق األقل نمواً.
التنسيق مع المؤسسات والش��ركات الكبرى لإلعالن عن الفرص االستثمارية
المتاح��ة م��ن خالل المواق��ع اإللكترونية له��ذه المؤسس��ات ومراكز تنمية
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية الصناعية.
توجي��ه الش��باب إلى الجه��ات الخاصة بدع��م وتمويل المش��روعات الصغيرة
والمتوسطة وآلية الحصول على رأس المال.
زي��ادة دور الغ��رف التجاري��ة الصناعية ومراك��ز دعم المنش��آت الصغيرة
والمتوسطة في عقد اللقاءات والندوات في المناطق األقل نمواً لتبادل الخبرات
بين الممارس��ين الذين يس��اندون تنمية مشروعات الش��باب الرائدة وأصحاب
المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
زي��ادة البرام��ج التدريبي��ة والتأهيلية ألصحاب المنش��آت القائم��ة أو تحت
التأسيس.
تنظيم ندوات وبرامج توعوية للش��باب الس��عودي للتأكيد على أهمية الريادة
والعمل الحر وفوائد تأس��يس مشروع خاص ودور القطاع الخاص في تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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بيانات النشاط اإلقراضي للصندوق :
بيان رقم ( )1بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية
الصناعات االستهالكية :

ِخالل عام 1434/1433هـ (2012م)

29

المجموع التراكمي

القطاع

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

21
2

ــ

24

318
60
69
24
17
55
91
36

609

الكيماويات
منتجات النفط والغاز
منتجات المطاط
منتجات البالستيك

11
1
1
11

290
35
18
266

الصناعات الكيميائية :

صناعة مواد البناء :
المنتجات الخزفية
منتجات الزجاج
مواد البناء األخرى

ــ
ــ

3
2
1

12
ــ

1
11

670

397
13
64
320

صناعة األسمنت :
الصناعات الهندسية :

1
30

31
713

المنتجات المعدنية
الماكينات واآلالت
المعدات الكهربائية
معدات النقل

الصناعات األخرى

23
1
5
1

5

431
89
135
58

المجموع

101

.

52

*2 472

* منها ( )484مشروعًا تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها .
اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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بيان رقم ( )2بيان بقيمة القروض الصناعية المعتمدة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية (بماليين الرياالت)
الصناعات االستهالكية :

ِخالل عام 1434/1433هـ (2012م)

المجموع التراكمي

القطاع

2 161

17 773

المواد الغذائية

1 976

9 882

المرطبات والمشروبات

24

النسيج

ــ

منتجات الجلود والمواد البديلة

ــ

133

المنتجات الخشبية

12

217

األثاث الخشبي

19

387

منتجات الورق

130

3 002
215

.

الطباعة

الصناعات الكيميائية :

4 251

41 881

الكيماويات

3 284

32 663

منتجات النفط والغاز

203

منتجات المطاط

310

منتجات البالستيك

454

صناعة مواد البناء :

765

11 222

المنتجات الخزفية

ــ

1 369

منتجات الزجاج

401

مواد البناء األخرى

364

صناعة األسمنت :
الصناعات الهندسية :

429

.

.

.

.
3.379
787
5.052

.

.
3.386
6.467

.
.

1 942

10 213
21 706

الماكينات واآلالت

1 628
27

16 346
899

المعدات الكهربائية

99

معدات النقل

188

الصناعات األخرى

392

2 620

المجموع

9 940

*105 415

* منها ( )15 028مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها .
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.

.
1.639
2.298

ــ

المنتجات المعدنية

.

.

.

.

.

.

.
3.216
1.245
.

.

بيان رقم ( )3بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب مناطق المملكة
المنطقة

ِخالل عام 1434/1433هـ (2012م)

المجموع التراكمي

الرياض

33

888

مكة المكرمة

15

596

المدينة المنورة

9

100

القصيم

2

57

المنطقة الشرقية

30

698

عسير

3

39

تبوك

2

11

حائل

4

21

جازان

ــ

19

نجران

1

13

الباحة

ــ

9

الجوف

ــ

16

الحدود الشمالية

2

5

المجموع

101

.

* 2 472

* منها ( )484مشروعًا تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها .

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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بيان رقم ( )4بيان بقيمة القروض الصناعية المعتمدة من الصندوق حسب مناطق المملكة (بماليين الرياالت)
المنطقة
الرياض
مكة المكرمة

674

.

المدينة المنورة

2 558

القصيم

36

.

.
16.860
11.957
1.377
48.086
20 856

المنطقة الشرقية

3 843

عسير

42

912

تبوك

40

536

حائل

1 034

.

جازان

ــ

نجران

140

الباحة

ــ

28

الجوف

ــ

230

الحدود الشمالية

26

975

9 940

.

* منها ( )15 028مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها .
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.

1 547

المجموع

.

ِخالل عام 1434/1433هـ (2012م)

المجموع التراكمي

.

.
1.337
1.096
1 165

* 105 415

PR@sidf.gov.sa

اﻟﺘﻘــﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨـﻮي ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ١٤٣٤ / ١٤٣٣ﻫـ ) ٢٠١٢م (
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www.sidf.gov.sa

