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يســعدني أن أقدم التقرير السنوي للصندوق عن العام المالي 1434/1433هـ )2012م( 
والــذي تمكــن الصندوق خالله مــن تحقيق إنجازات غير مســبوقة من حيث قيمة 
القروض المعتمدة والمصروفة والمســددة وذلك كنتيجة طبيعية للدعم الكبير 
الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشــريفين – حفظه اهلل - لهذا الصندوق وغيره 

من صناديق التنمية بالمملكة. 

وتأتي هذه اإلنجازات في وقت تشــهد فيه المملكة العربية السعودية نهضة تنموية 
شاملة في كافة المجاالت وخاصة في مجال التنمية الصناعية ، والتي يقوم صندوق 
التنمية الصناعية الســعودي بدور محوري فيها ، واستطاعت المملكة بحمد اهلل ثم 
ــرًا من التحديات وأن تمضي قدمًا في دعم  بفضل السياســة الحكيمة أن تواجه كثي
مختلف أوجــه التنمية االقتصادية ولكافة مناطق المملكــة. وتقف ميزانية الدولة 
ــد 1435/1434هـ )2013م( ،والتي تعتبر أضخم ميزانية في تاريخ  للعام المالي الجدي

المملكة ، شاهدة على هذا التوجه التنموي.

وقد حفل العام المالي  1434/1433هـ )2012م( بالعديد من اإلنجازات على المســتوى 
ــي للصندوق ومن ذلــك صدور الموافقة الســامية الكريمة على رفع رأس  الداخل
مال الصندوق من )20( مليار ريال إلى )40( مليار ريال. كما تم رفع الحد األقصى 
للقرض الواحد المعتمد للمشــاريع الصناعية المقامة فــي المناطق والمدن األقل 
نمــوًا إلى )1.2( مليار ريال ، بينما تم رفــع الحد األقصى  للقرض الواحد المعتمد 

للمشاريع الصناعية المقامة في المدن الرئيسية إلى )900( مليون ريال . 

ــي  1434/1433هـ  ونتــج عن ذلك أن ارتفعت اعتمــادات الصندوق خالل العام المال
بنســبة 23% لتصل إلى )9.940( مليون ريال، مســجلة أعلى قيمة من  القروض التي 
اعتمدهــا الصندوق في عــام واحد منذ تأسيســه في عام 1394هـ. وقــد قدمت هذه 
القروض للمساهمة في إقامة )101( مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة )35( مشروعًا 
صناعيًا قائمًا، وبلغ إجمالي اســتثمارات هذه المشــاريع )30.987( مليون ريال. كما 
ــي 1434/1433هـ   ارتفــع إجمالي قيمــة القروض التي تم صرفهــا خالل العام المال
بنســبة 16 % لتصل الى )6.058( مليون ريال ، وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها 
من قبل المقترضين خالل العام )4.310( مليون ريال وذلك بارتفاع نسبته 67 % عن 
ما تم تســديده خالل العام  المالي الســابق مسجلة بذلك أعلى قيمة من  القروض 

المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

مــن جانب آخر حقــق برنامج كفالة تمويل المنشــآت 
ــدوق إنجازًا  الصغيرة والمتوســطة الــذي يديره الصن
متميزًا في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بالمملكة ومســاندتها ، حيث اعتمد البرنامج خالل العام 
المالي 1434/1433هـ )2012م( عدد )1.670( كفالة بقيمة 
)949( مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية 
ــه )1.768( مليون ريال  ــة البرنامج تبلغ قيمت تحت مظل
لصالح )918( منشــأه صغيرة ومتوسطة . وبذلك يصل 
عدد الكفــاالت التي اعتمدها البرنامج منذ انطالقه حتى 
ــة قيمتها )2.304(  ــة العام المنصــرم )4.765( كفال نهاي
ــل تمويل قدمته البنــوك تبلغ قيمته  ــون ريال مقاب ملي
ــح )2.909( منشــأة صغيرة  ــال لصال ــون ري )4.836( ملي

ومتوسطة في مختلف القطاعات االقتصادية ومنتشرة في مختلف أنحاء المملكة .

وختامًا فإنه يشــرفني أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص الشــكر واالمتنان 
للقيادة الحكيمة التي يقف على رأســها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده 
ــة الصناعية في المملكة من دعم وتوجيه  ــن – حفظهما اهلل – لما تلقاه التنمي األمي
كان لهمــا أبلغ األثر في تحقيق الكثير مــن اإلنجازات الصناعية المتميزة والـتي 

كان للصندوق دور رائد فيها.

كما يســرني أن أعبر عن شــكري وتقديري لمعالي رئيــس وأعضاء مجلس إدارة 
ــه من جهود  ــه التنفيذية وجميع منســوبيه لمــا بذلوه ويبذلون ــدوق وإدارت الصن
مشــهودة كان من ثمرتها هذه النتائج المميزة التــي حققها الصندوق خالل العام 

المالي 1434/1433هـ.

واهلل ولي التوفيق،،

وزير المالية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

تقديم معالي وزير المالية 
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يسرني أن أقدم التقرير الســنوي للصندوق عن العام المالي 1434/1433هـ )2012م( 
والــذي اتســم بتحقيــق معــدالت أداء متميزة على جميــع المســتويات والتي أتت 
منســجمة مع التطور المطــرد لقطاع الصناعة في المملكة ومــع الدعم والرعاية 
الكريمة التي يحظى بها صندوق التنمية الصناعية السعودي من مقام حكومة خادم 
الحرمين الشــريفين - حفظه اهلل -  حيث مضى الصندوق قدمًا في تنفيذ سياســاته 
ــة تلبية لتطلعات المســتثمرين المحليين واألجانب على حّد ســواء. فقد  اإلقراضي
اعتمــد الصندوق خالل العام المالي 1434/1433هـــ )136( قرضًا بزيادة 15% عن عدد 
القروض التي اعتمدها خالل العام المالي الســابق بلغــت جملة  اعتماداتها )9.940( 
مليــون ريال، وهي أعلى قيمة مــن  القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد 
منذ تأسيسه في عام 1394هـ.  كما وصلت المبالغ التي صرفها الصندوق خالل العام 
)6.058( مليــون ريال، وبلغت جملت المبالغ التي تم تســديدها من قبل المقترضين 

خالل العام )4.310( مليون ريال، وهي أيضًا أعلى قيمة من  القروض المســددة في 
عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

وبذلــك فقد وصل إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشــائه عام 
1394هـ وحتى نهاية العام المالي المنصرم إلى )3.480( قرضًا تبلغ قيمتها )105.415( 
مليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة )2.472( مشروعًا صناعيًا منتشرة في جميع 
ــدوق للمقترضين  مناطــق المملكــة. كما بلغت قيمــة المبالغ التــي صرفها الصن
ــال وبلغت قيمة المبالغ المســددة للصندوق مــن المقترضين  ــون ري )70.662( ملي
ــي 1434/1433هـ )2012م(. وقد  ــون ريال، وذلك حتى نهاية العام المال )41.526( ملي
كان لهذا الدعــم الكبير الذي قدمه الصندوق األثر الواضح، حيث تمكنت المصانع 

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
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الوطنية من توفير احتياجات الســوق المحلية من العديد من الســلع، باإلضافة إلى 
ــع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص  تمكن الكثير من المصان
العمل للشباب السعودي ، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض.

ــي 1434/1433هـ صدرت الموافقة الســامية الكريمة برفع رأس  وخــالل العام المال
مــال الصندوق من )20( مليار ريال إلى )40( مليار ريال. كما اعتمد مجلس اإلدارة 
تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي 
ــر مناطق صناعية  تهدف إلى توفير خدمات مســاندة ولوجســتية تســاهم في توفي

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 للمشــاريع الصناعية المقامة فــي المناطق والمدن األقل 
نموًا إلى )1.2( مليار ريال وذلك للمشــاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات 
ــم رفع الحد األقصــى للقرض الواحد للمشــاريع الجديدة  المســاهمة العامة ، وت
ومشاريع التوســعة في المدن الرئيسية لهذا النوع من الشركات إلى )900( مليون 
ريال. كما تم رفع الحد األقصى للقرض الواحد إلى )400( مليون ريال للمشــاريع 
الجديدة ومشــاريع التوســعة في المناطق والمدن األقل نموًا بالنســبة للمشــاريع 
المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسئولية 
محدودة / شــركات توصية بســيطة . أما في المدن الرئيســية فقــد تم رفع الحد 
األقصى للقرض الواحد للمشــاريع الجديدة ومشــاريع التوســعة لهــذه الفئة من 

المؤسسات والشركات  إلى )300( مليون ريال.

وتمشيًا مع سياسة الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المنشآت الصغيرة 
والمتوســطة، فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشــريفين - حفظه اهلل - اهتمامًا 
خاصًا ببرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم الصندوق بإدارته، 
ــي 1434/1433هـ )2012م(  حيــث حقــق البرنامج إنجازات متميزة خــالل العام المال
تمثلت في اعتماد عدد )1.670( كفالة بقيمة )949( مليون ريال مقابل تمويل قدمته 
البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته )1.768( مليون ريال لصالح )918( 
منشــأه صغيرة ومتوسطة أي بزيادة 38% في عدد الكفاالت ، و49%  في قيمتها، و%38 
في قيمة التمويل المقدم من البنوك التجارية، و24% في عدد المنشــآت المســتفيدة 

مقارنة بالعام السابق.

وختامًا يســعدني أن أتقدم بجزيل الشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة لمتابعتهم 
ــة  على اتخاذ اإلجراءات  المســتمرة لنشــاط الصندوق ، وإلدارة الصندوق التنفيذي
الالزمة لالرتقاء بمســتوى األداء ولجميع منســوبي الصندوق على ما يبذلونه من 

جهود طيبة .

واهلل الموفق،،

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن عبداهلل الحميدي
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تمهيد : اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي 
الوضع االقتصادي للمملكة خالل عام 2012م: 

أظهر االقتصاد الســعودي في عام 2012م أداًء قويًا في كافة المؤشرات االقتصادية، 
وذلــك على الرغم من اســتمرار تأثر المناخ االقتصــادي الدولي بتداعيات األزمة 
المالية واالقتصادية العالمية. وقد ســاهم في تحقيق هذه النتائج اســتمرار تحسن 
أســعار النفط خالل عام 2012م وارتفــاع حجم إنتاجه في المملكــة، باإلضافة إلى 
ــة لالقتصاد  ــة إجراء العديد مــن اإلصالحــات الهيكلية والتنظيمي ــة الدول مواصل
السعودي واســتمرار اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية األساسية. وطبقًا للبيان 
المصاحــب إلعالن الميزانية العامــة للدولة الصادر مــن وزارة المالية، يتوقع أن 
ــام 2012م حوالي )2.727( مليار ريال باألســعار  ــي اإلجمالي للع ــغ الناتج المحل يبل
ــغ 8.6%، أما باألســعار الثابتة فيتوقع أن يســجل الناتج المحلي  ــة بنمو يبل الجاري
ــة إلى أن حجم الدين  ــي للمملكة نموًا قدره 6.8%. وتشــير التوقعات األولي اإلجمال
العام ســينخفض في نهاية العام المالي 2012م إلى ما يقارب )98.8( مليار ريال )أي 

ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي اإلجمالي(.
 

وواصــل القطــاع الخاص فــي عــام 2012م أداءه القوي بتســجيله لمعدالت نمو   
مرتفعة، حيث يتوقع نموه بنســبة 11.5% باألســعار الجارية وبنحو 7.5% باألســعار 
ــام 2012م بحوالي %58.  ــج المحلي اإلجمالي للع الثابتة ، وتقدر مســاهمته في النات
وقد اســتمرت جميع األنشــطة االقتصادية المكونة للناتج المحلي غير النفطي في 
ــق نتائج جيدة، حيث يقدر أن يصل النمو الحقيقــي في الصناعات التحويلية  تحقي
غير النفطية إلى 8.3%، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 10.3%، وفي نشاط االتصاالت 
ــة والمطاعم  والنقــل والتخزين إلى 10.7%، وفي نشــاط تجــارة الجملة والتجزئ
والفنادق إلى 8.3%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء إلى 7.3%، وفي نشاط خدمات 

المال والتأمين والعقارات إلى %4.4. 

وفيما يتعلق بالتضخم والمســتوى العام لألســعار، ســجل الرقم القياسي لتكاليف 
المعيشة في عام 2012م ارتفاعًا بنسبة تقدر بنحو 2.9% عما كان عليه في عام 2011م 
وذلــك وفقًا للتغيرات التي طرأت على ســلة ومنهجية الســلع والخدمات بما في 
ذلك تغيير ســنة األساس من عام )1999م( إلى عام )2007م(. ومن المتوقع أن يشهد 
معامــل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقطــاع غير النفطي، والذي يعد من أهم 
المؤشــرات االقتصادية لقياس التضخم على مستوى  االقتصاد ككل، ارتفاعًا نسبته 

3.8% في عام 2012م مقارنة بما كان عليه في عام 2011م. 

وطبقًا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، يتوقع أن يحقق الحساب الجاري 
ــزان المدفوعات فائضًا يتجاوز )669( مليار ريال في عام 2012م مقارنة بفائض  لمي
قــدره )594( مليار ريال للعام 2011م . وفي ذات الســياق، يتوقــع أن يحقق الميزان 
التجــاري في عام 2012م فائضًا كبيرًا يبلغ )1.005( مليار ريال بزيادة نســبتها %10 
ــى ارتفاع قيمة الصــادرات النفطية وغير  عــن عام 2011م، وتعــزى هذه الزيادة إل
النفطية. فعلى جانب الصادرات،  يقدر أن يبلغ إجمالي الصادرات السلعية خالل عام 
2012م نحو)1.485( مليار ريال بزيادة نسبتها 9% عن عام 2011م، كما يتوقع أن تبلغ 
قيمة الصادرات الســلعية غير النفطية حوالي )183( مليار ريال محققة نموًا قدره 
4% مقارنة بعام 2011م، هذا وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته 12% من 
إجمالي الصادرات الســلعية. أما على جانب الواردات، فتشير التوقعات في عام 2012م 

إلى أنها تبلغ حوالي )480( مليار ريال بنمو نسبته 7% عن العام السابق. 

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 استمرت السياستان المالية والنقدية للدولة بالمحافظة 
على مستوى مالئم من السيولة يلبي احتياجات االقتصاد الوطني . وقد سجل عرض 
النقود بتعريفه الواســع خالل األشهر العشــرة األولى من العام المالي2012 م نموًا 

جيدًا نسبته 10% مقارنة بنمو نسبته 10.2 % لنفس الفترة في العام الماضي 2011م. 

وفيما يتصل بالقطاع المصرفي، فقد واصلت المصارف التجارية تدعيم مراكزها 
ــة، وارتفع رأســمالها واحتياطياتها خالل األشــهر العشــرة األولى من العام  المالي
ــال ، وازداد إجمالي مطلوباتها من  2012م بنســبة 10.3%  لتصــل إلى )210( مليار ري
القطاعين العام والخاص خالل الفترة نفســها بنسبة 11.5%، كما نما حجم الودائع 
المصرفية لدى المصارف التجارية بنسبة9.5 % لتبلغ حوالي )1.208( مليار ريال. وقد 
حافظت المصارف التجارية على دورها الحيوي في دعم القطاع الخاص وتوســيع 
أنشــطته، حيث بلغ إجمالي االئتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية لألنشطة 
االقتصادية في القطاع الخاص خالل األشــهر التسعة األولى للعام 2012م أكثر من 
ــار ريال. غير أن أداء المصــارف التجارية فيما يتعلق بتوفير االئتمان قد  )973( ملي
اتســم نسبيًا بالتباين بين األنشــطة االقتصادية المختلفة خالل الفترة المذكورة، 
فقــد نما حجم االئتمان الممنوح لبعض األنشــطة االقتصادية مثل التمويل بنســبة 
81%، والماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية بنســبة 52.3%، والخدمات بنســبة 
50.3%، والتعدين والمناجم بنســبة 43.7%، والبناء والتشــييد بنســبة 33.7%، والنقل 
واالتصاالت بنســبة 17.5%، والصناعة واإلنتاج بنســبة 16.9%، وقطاع التجارة بنسبة 
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1.4%، في المقابل ســجل االئتمان المقدم إلى قطاع الزراعة وصيد األسماك تراجعًا 
بنحو %9.4.

وفي ســياق مشابه، استمر صندوق التنمية الصناعية السعودي في أدائه المتميز في 
دعــم الصناعة المحلية في كافة أنشــطتها، حيث بلغ عــدد القروض التي اعتمدها 
ــام المالي 1434/1433هـــ )2012م( )136( قرضــًا بقيمة )9.940(  ــدوق خالل الع الصن
مليون ريال. كما شــهد برنامج كفالة الذي يديره الصنــدوق ارتفاعًا كبيرًا في 
عدد الكفاالت التي اعتمدها للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة فــي عام2012 م، حيث 
اعتمدت إدارة البرنامج خالل العام )1.670( كفالة بقيمة إجمالية تبلغ )949( مليون 
ــة بمبلغ  )1.768( مليون ريال  ــال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المحلي ري

لصالح  )918( منشأة صغيرة ومتوسطة. 

وفي شأن آخر، سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية )6.801( نقطة في نهاية 
عام 2012م مقارنة مع )6.417( نقطة في نهاية عام2011 م. وشهد هذا العام طرح جزء 
من أســهم سبع شــركات لالكتتاب العام ، ليصبح بذلك عدد الشركات المدرجة 
بالســوق )158( شركة. وقد استمرت هيئة الســوق المالية خالل العام المالي2012م 
ــداول األوراق المالية وتطوير الســوق  ــة إلى تنظيم طرح وت فــي جهودها الرامي
ــة، وتعزيز مبدأ العدالة والشــفافية واإلفصاح وحماية المســتثمرين، حيث  المالي
أصدر مجلس الهيئة قرارات بتعديل قواعد التسجيل واإلدراج وقائمة المصطلحات 
المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وتعديل الئحة االندماج واالستحواذ وآلية 
ــداول حقوق األولويــة كورقة مالية للشــركات المدرجة في  جديــدة إلدراج وت
ــق أفضل معايير وقواعد  الســوق المالي، ومشــروع قواعد الكفاية المالية. ولتطبي
حوكمــة الشــركات، ألزمت الهيئة الشــركات بوضع أنظمــة وضوابط للرقابة 
الداخلية وسياســة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعالنات 

الشركات المدرجة. 
ــة واســتكمال اإلصالحــات الهيكلية  وفي ســبيل الســعي لمواصلة مســيرة التنمي
والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز هيكل االقتصاد الوطني ، فقد صدرت خالل العام 
ــة وبعض األنظمة والتنظيمات  2012م الموافقة على إنشــاء بعض الهيئات الحكومي
الجديدة والقواعد واإلجراءات مثل:  إنشــاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة 
اإلذاعة والتلفزيون، وإنشاء الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة 
للنقــل العام، وتنظيم وكالة األنباء الســعودية، ونظام مراقبة شــركات التمويل، 
ونظام التمويل العقاري، ونظام اإليجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل،  

ونظام مكافحة غســل األموال، ونظــام التحكيم، وإقرار إنشــاء مدينة صناعية في 

منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة “وعد الشمال للصناعات التعدينية”. 

ونتيجــة لــألداء القوي الذي أظهره االقتصاد الســعودي خالل عــام 2012م، حظيت 
المملكة بإشــادة المؤسســات االقتصادية العالمية الكبرى. فقــد أثنى صندوق النقد 
الدولي على السياسات االقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية 
المرتفعــة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهــداف التنمية المحلية. فقد تم اإلعالن عن 
مبادرات جديدة عام 2011م لتســريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا االجتماعية 
الملحــة، بما في ذلك التوظيف، وتوفير الســكن، وتمويل المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة. كما رحب صندوق النقد بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق االستقرار 
ــز الرقابة المالية وإدارة المخاطر  في أســواق النفط، وعلى جهود الحكومة لتعزي
والتحســينات المدخلة على نظام مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب. هذا وقد 
نوهت مؤسســة التصنيف العالمية )فيتش( على سياســة المملكــة المالية والنقدية 
ــي انتهجتها وأبقت على التصنيف االئتماني الذي حصلت عليه المملكة  الحكيمة الت
ــي العالمي، وذلك على الرغم من  ــى درجة التميز )-AA( في التصنيف االئتمان عل
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 واإلشــراف 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 المؤسســات المالية وتنظيم األســواق المالية ومقاومة 

سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية. 

ــام، فقد قدم االقتصاد الســعودي خالل عام 2012م أداًء جديرًا باإلشــادة،   وفــي الخت
ــة ترزح تحت وطأة االختــالالت االقتصادية  وذلــك في ظــل بيئة اقتصادية عالمي
والمالية. ووفقًا للمؤشرات الحالية، فإنه من المتوقع أن يواصل االقتصاد السعودي 
ــن فــي األعوام القادمة، وستســتمر الدولة بإذن اهلل فــي تنفيذ البرامج  أداءه المتي
واإلصالحات االقتصادية الالزمة لضمان تحقيق التنمية المســتدامة ورفع تنافسية 

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

 

          

المصدر : قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق )2011م(

مؤشرات أداء القطاع الصناعي  المحلي:

شــهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكــة نموًا جيدًا خالل عام 2012م ، حيث  
بلغ معدل النمو الحقيقي )8.3 %(. كما تشير االحصائيات أّن مساهمة هذا القطاع في الناتج 
ــام 2012م هي األكبر من  ــي اإلجمالي والتي تصل الى 11.9% باألســعار الثابتة في الع المحل
بين جميع القطاعات االنتاجية غير النفطية. ومن جانب آخر ســاهم القطاع الصناعي بشكل 
كبير في زيادة صادرات المملكة من الســلع غير النفطية ، حيث  بلغت الصادرات الســلعية 
غير النفطية في العام 2012م حوالي 183  مليار ريال بارتفاع قدره )4 %( عن ما تم تصديره 

في عام 2011م.

وفي ســياق الصورة العامــة للقطاع الصناعي ، نلقي فيما يلي نظــرة أكثر تفصياًل لبعض 
ــة لعام 2012م  ،  مؤشــرات األداء لهــذا القطاع . ونظرًا لعدم توفــر كامل البيانات المطلوب
فقــد قمنا بتحليل البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات الصناعية للعام 2011م ، حيث توضح 
ــات القيمة المضافة للصناعة الســعودية ولقطاعاتها  األشــكال مــن )1( إلى )3( توزيع مكون
ــة الوطنية من إجمالي العمالة فــي القطاعات الصناعية  المختلفة والنســبة المئوية للعمال

الرئيسية للعام 2011م . 

فبالنســبة لمؤشــر القيمة المضافة ، يوضــح الشــكل )1( توزيع مكونات القيمــة المضافة 
فــي القطاع الصناعي للمملكة فــي العام 2011م ، حيث يالحظ أن األجــور والمرتبات تمثل 
ــا األرباح )27.7 %( ، ثم  الجــزء األكبر من إجمالــي مكونات القيمة المضافة )40.0 %( ، تليه
االســتهالكات )26.6%(، فالفوائد  )3.6%(، وأخيرًا اإليجارات )2.1 %( . ويدل ذلك على إسهام 
الصناعــة بالمملكة فــي زيادة الناتج القومي مــن خالل تحقيق قيمــة مضافة تغطي أجور 

ومرتبات العاملين وتزيد عن ذلك لتساهم في توسيع طاقاتها اإلنتاجية.

وإلعطاء صورة أكثر تفصياًل لتوزيع مكونات القيمة المضافة حســب القطاعات الصناعية 
الرئيســية، يالحظ من الشــكل )2( أّن األرباح باإلضافة إلى األجور والمرتبات تستحوذ على 
أكثر من 70% من إجمالي القيمة المضافة في قطاعات الخشــب ومنتجاته والمواد الغذائية 
والمنتجات المعدنية ، وتنخفض هذه النسبة إلى )67.3%(  في قطاع الورق والطباعة و)%66.7(  
في قطاع النسيج والمنتجات الجلدية و)66.5%( في قطاع المنتجات الكيميائية و)61.9 %( في 
قطــاع  مواد البناء، وذلك لطبيعة  التقنية في هذه القطاعات والتي  تعتمد بصورة كبيرة 
ــا بالمقارنة مع القطاعات  على الغزارة الرأســمالية مما يزيد من نصيب االســتهالكات فيه

الصناعية األخرى.

األجور والمرتبات ٤٠,٠٪
االستهالكات ٢٦,٦٪

األرباح ٢٧,٧٪الفوائد ٣,٦٪

اإليجارات ٢,١٪
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   الشكل )2( توزيع مكونات القيمة المضافة حسب القطاعات الصناعية الرئيسية )2011م(

  المصدر : قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق ، 2011م .

أما بالنسبة لمؤشر نسبة العمالة الوطنية إلجمالي العمالة في الصناعة  فيعتبر أيضًا 
من المؤشرات ذات األهمية المتزايدة على  صعيد االقتصاد السعودي . ويظهر الشكل 
)3( النســب المئويــة للعمالة الوطنية من إجمالي العمالة فــي القطاعات الصناعية 
الرئيســية في العام 2011م ، حيث يالحظ من معدالت عام 2011م أن قطاع المنتجات 
الكيميائية يتصدر القطاعات الصناعية األخرى بنســبة عمالة وطنية تبلغ 36%، يليه 

قطاعا المنتجات المعدنية ومواد البناء بنســبة )25%( لكل منهما والخشب ومنتجاته 
بنســبة )24%(    ثّم قطاع المواد الغذائية بنسبة )22%( والنسيج والمنتجات الجلدية 
بنســبة )20%( وأخيرًا قطاع الورق والطباعة بنســبة )18%(. أما في القطاع الصناعي 

ككل ، فتبلغ نسبة العمالة الوطنية إلجمالي العمالة حوالي %26.

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

المصدر : قاعدة البيانات الصناعية بالصندوق ، 2011م .
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استعراض أداء الصندوق 
النشاط اإلقراضي للعام المالي 1434/1433هـ )2012م(:

واصل صندوق التنمية الصناعية الســعودي تحقيق معــدالت أداء عالية على جميع 
المســتويات خــالل العام المالــي 1434/1433هـــ )2012م( كنتيجــة طبيعية للدعم 
الكبير الذي أولته الدولة - رعاها اهلل – لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية 
بالمملكــة، وكانعكاس طبيعي لمتانة الوضع االقتصــادي المحلي الذي عبرت عنه 
الميزانية العامة للدولة هذا العام، والتي تعتبر أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.

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

   

فقــد بلغت قيمــة القــروض التي اعتمدهــا الصندوق 
خــالل العام المالي 1434/1433هـــ )9.940( مليون ريال 
وهي أعلــى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق 
فــي عام واحــد منذ إنشــائه ومرتفعة بنســبة 23% عن 
قيمــة اعتمادات الصنــدوق خالل العام المالي الســابق 
ــغ عدد القروض المعتمدة خالل  1433/1432هـ. كما بل
عام التقرير )136( قرضًا بزيادة 15% عن عدد القروض 
ــه. وقــد قدمت هذه  المعتمــدة خــالل العام الســابق ل
القروض للمســاهمة في إقامة )101( مشروعًا صناعيًا 
جديدًا وتوسعة )35( مشروعًا صناعيًا قائمًا بلغ إجمالي 
استثماراتها )30.987( مليون ريال. وبلغت قيمة المبالغ 
التي تم صرفها خالل عام التقرير )6.058( مليون ريال، 

كما بلغت تســديدات القروض خالل عام التقرير )4.310( مليون ريال، وهي أيضًا 
أعلى قيمة من القروض التي تم تســديدها في عام واحد منذ إنشــاء الصندوق في 

عام 1394هـ .

وبصورة إجمالية، فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق 
منذ تأسيســه وحتى نهايــة عام 1434/1433هـ )3.480( قرضــًا بقيمة إجمالية قدرها 
)105.415( مليــون ريال قدمت للمســاهمة في إنشــاء )2.472( مشــروعًا صناعيًا في 
مختلف أنحاء المملكة. وقد بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه االعتمادات 
)70.662( مليون ريال ســدد منها حتى نهاية عام 1434/1433هـ )41.526( مليون ريال، 
مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق ومن الدعم االستشاري 

الذي يقدمه لهذه المشاريع في المجاالت الفنية واإلدارية والمالية والتسويقية. 

وممــا يجدر ذكره أن العــام المالي 1434/1433هـ قد حفــل بالعديد من اإلنجازات 
علــى المســتوى الداخلي للصندوق ومن ذلك إنشــاء قســم خــاص لتقييم طلبات 
قروض المشاريع الصناعية الصغيرة والذي سيعمل على تسهيل متطلبات الصندوق 
الالزمة للتقييم وتســريع إجراءات دراســة الطلبات بمهنية تتناسب مع حاجة هذا 
القطاع مع المحافظة على األســس الرئيسية الالزمة العتماد التمويل مثل جدوى 
ــا على الوفــاء بالتزاماتها تجاه الصنــدوق. كما قام  المشــاريع التجارية وقدرته
الصندوق بتفعيل أداء قســم خدمات العمالء وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق 
والمســتثمرين المحليين واألجانب، إضافة إلى تطوير تعامالته إلكترونيًا والربط 
مع وزارة التجارة والصناعة والتنســيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية 
)مدن( للربط معها إلكترونيًا وذلك للمســاعدة في تيســير إجــراءات العمل التي 
ــا المســتثمرون الصناعيون في جميــع مناطق المملكة. كمــا قام الصندوق  يطلبه
ــه إلكترونيًا مــع عمالئه وذلك لتســهيل عملية تقديم  ــة تطوير تعامالت بمواصل

طلبات القروض ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

(بماليين الرياالت)

۱٤۲٥ / ۱٤۲٦هـ

۱٤۲٤ / ۱٤۲٥هـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲۷هـ

۱٤۲۷ / ۱٤۲۸هـ

۱٤۲۸ / ۱٤۲۹هـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۲هـ

۱٤۳۲ / ۱٤۳۳هـ

۱٤۳۳ / ۱٤۳٤هـ

۱٤۳۰ / ۱٤۳۱هـ
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أوالً: التوزيع القطاعي للقروض:

باســتعراض القطاعات الصناعية الرئيســية   
حسب قيمة القروض المعتمدة لها يتضح ما يلي : 

الصناعات الكيميائية: 
حجم القروض التراكمية :

ال يزال هذا القطاع يتصدر جميع القطاعات الصناعية 
من حيث قيمة القــروض التراكمية المعتمدة له، إذ 
بلغت قيمتها اإلجمالية منذ تأســيس الصندوق وحتى 
نهايــة عام 1434/1433هـــ )41.881( مليون ريال أي ما 
يمثــل حوالي 40% مــن إجمالي قيمة القــروض التي 

اعتمدها الصندوق.

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

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ :

اعتمــد الصنــدوق لهذا القطاع خــالل العام   
المالــي 1434/1433هـ )35( قرضًا تمثل حوالي 26% من 
إجمالــي عدد القــروض المعتمدة خــالل العام، وقد 
بلغت قيمة هــذه القروض )4.251( مليون ريال أي ما 
يمثل حوالي 43% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة 
خــالل العام، وهو بذلك يأتي في المرتبة األولى من 
ــة الثالثة من حيث  حيــث قيمة القروض وفي المرتب
عدد القــروض المعتمدة خالل العام، وقد قدمت هذه 
القروض لهذا القطاع خالل عام التقرير للمســاهمة 
في إقامة )24( مشــروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة )11( 

مشروعًا صناعيًا قائمًا.

ــدة المعتمدة في  ومن بيــن القروض الجدي  
هذا القطــاع خالل عام 1434/1433هـــ قرضان إلقامة 
مصنعين في الجبيل أحدهما قيمته )600( مليون ريال 
ــاج بوليمرات فائقــة االمتصاص،  للمســاهمة في إنت

واآلخر قيمته )313( مليون ريال للمساهمة في إنتاج 
والمورفوليــن ومنتجات  ــات الجليكــول  ثنائي أمين
ثانوية مثل أمين ســي – 11 وأمين سي – 10 ورواسب 
المورفولين، وقرض ثالــث قيمته )310( مليون ريال 
ــع إلنتاج إطارات  للمســاهمة في إقامة مصنع في ينب
ــرة، وقرض  ســيارات ركاب وإطــارات حافالت صغي
ــه )203( مليون ريال للمســاهمة في إقامة  رابع قيمت
 .)LPG( مصنع في الرياض إلنتاج غاز بترول مسال

كما شملت قروض التوســعة ثالثة قروض لتوسعة 
ثالثــة مصانع في الجبيل أحدهــا قيمته )592( مليون 
ريال للمســاهمة في إنتاج بولــي ترفثيالت اإليثيلين 
والثاني قيمته )530( مليون ريال للمساهمة في إنتاج 
حامــض التيرفثاليك النقــي والثالــث قيمته )528( 
ــال إلنتاج البارازايلين، باإلضافة إلى قرض  مليون ري
ــه )116( مليون ريال لتوســعة مصنع في الدمام  قيمت

إلنتاج رقائق تغليف شفافة.

۱٤۲٥ / ۱٤۲٦هـ
۱٤۲٤ / ۱٤۲٥هـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲۷هـ
۱٤۲۷ / ۱٤۲۸هـ
۱٤۲۸ / ۱٤۲۹هـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۲هـ
۱٤۳۲ / ۱٤۳۳هـ
۱٤۳۳ / ۱٤۳٤هـ

۱٤۳۰ / ۱٤۳۱هـ

۱٦٫۸۰۱
۱۸٫٦۱۰

۲۱٫٥٤٤
۲٥٫۲۱۷

۳۰٫۷٤۹
۳۱٫٤۲۱

۳٥٫۱٤۷
۳۷٫٦۳۰

٤۱٫۸۸۱

(بماليين الرياالت)
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الصناعات الهندسية:

حجم القروض التراكمية:

يحتل هذا القطــاع المرتبة الثانية من حيث   
قيمة القروض التراكمية المعتمدة له منذ تأســيس 
الصندوق وحتى نهاية عام 1434/1433هـ إذ بلغت قيمة 
القروض المعتمــدة له )21.706( مليــون ريال أي ما 
يمثــل 20% من إجمالي قيمة القــروض التي اعتمدها 

الصندوق.

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

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ: 

اعتمــد الصندوق لهــذا القطــاع )37( قرضًا   
ــال أي ما يربو على  ــا )1.942( مليون ري بلغــت قيمته
26% من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق 
خــالل عــام 1434/1433هـــ وحوالي 20% مــن إجمالي 
قيمتها، وهو بذلك يأتي في المرتبة األولى من حيث 
عــدد القروض وفــي المرتبة الثالثة مــن حيث قيمة 
ــر، وقد قدمت  القــروض المعتمدة خالل عام التقري
هذه القروض للمســاهمة فــي إقامة )30( مشــروعًا 
صناعيًا جديدًا وتوسعة سبعة مشاريع صناعية قائمة.

ــدة المعتمدة في  ومن بيــن القروض الجدي  
هذا القطــاع خالل عــام 1434/1433هـ قــرض قيمته 
)900( مليون ريال إلقامة مصنع في رأس الخير إلنتاج 

خام البوكســايت وألومينا، وقرضــان آخران إلقامة 
مصنعيــن في الدمــام أحدهما لبناء وإصالح الســفن 
بقرض قيمته حوالي )188( مليون ريال واآلخر إلنتاج 
محوالت الطاقة الكهربائية بقرض قيمته حوالي )57( 
مليــون ريال، باإلضافة إلى قرض قيمته )125( مليون 
ريال إلقامة مصنع في الرياض إلنتاج كتل حديدية.

كمــا شــملت قــروض التوســعة قرضيــن   
قيمتهما )145( مليون ريال لتوســعة مصنع لألنابيب 
ــة وأنابيب  الحديديــة في الدمــام إلنتاج أنابيب مثني
الصلب وتســنين أنابيب الصلــب وتبطين األنابيب من 
الداخل، باإلضافــة إلى قرض قيمته )59( مليون ريال 
لتوسعة مصنع في منطقة الخمرة جنوب جدة إلنتاج 

كتل صلب وقضبان حديد التسليح وقضبان سلكية.

۱٤۲٥ / ۱٤۲٦هـ
۱٤۲٤ / ۱٤۲٥هـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲۷هـ
۱٤۲۷ / ۱٤۲۸هـ
۱٤۲۸ / ۱٤۲۹هـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۲هـ
۱٤۳۲ / ۱٤۳۳هـ
۱٤۳۳ / ۱٤۳٤هـ

۱٤۳۰ / ۱٤۳۱هـ

۱۰٫۱۷۱
۱۰٫۷۷٥

۱۱٫۹۸۲
۱۳٫۷٦٦

۱٤٫۸۲۲
۱٦٫٤٤٤

۱۷٫۸۰۲
۱۹٫۷٦٥

۲۱٫۷۰٦

(بماليين الرياالت)

۰

٥٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

۱٥٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰

۲٥٫۰۰۰



التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤  التقــرير السنـوي  للعـام المالي  -22-
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 

الصناعات االستهالكية:

حجم القروض التراكمية: 

ــة الثالثة من حيث  احتل هذا القطاع المرتب  
ــه، إذ بلغت  ــة المعتمدة ل قيمــة القــروض التراكمي
قيمتها حتى نهاية عــام 1434/1433هـ )17.773( مليون 
ــال أي مــا يمثــل حوالي 17% مــن إجمالــي قيمة  ري
القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيســه وحتى 

نهاية الفترة المذكورة.

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

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:

بلغت اعتمادات الصندوق لهذا القطاع خالل    
عــام 1434/1433هـــ )36( قرضًا بلغــت قيمتها )2.161( 
مليون ريال أي ما يمثل 26% من عدد القروض وحوالي 
22% من قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خالل 
العام، وهو بذلك يأتــي في المرتبة الثانية من حيث 
عدد وقيمة القروض المعتمدة خالل العام، وقد قدمت 
القروض المعتمدة لهذا القطاع للمســاهمة في إقامة 
)29( مشــروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة سبعة مشاريع 

قائمة.

ومن بيــن القروض الجديدة المعتمــدة لهذا القطاع 
ــه )590( مليون ريال  خالل عــام التقرير قرض قيمت
إلقامة مصنــع في حائل إلنتاج دجــاج كامل )مبرد( 
ودجــاج كامل )مجمد( وقطع دجاج طازجة وصدور 
دجــاج بــدون عظــم ومنتجــات ثانوية مثل أحشــاء 
ومخلفــات الدجــاج، باإلضافــة إلى قرضيــن إلقامة 
مصنعيــن إلنتاج األعالف أحدهما قيمته حوالي )214( 
ــال إلقامة مصنع في الدمــام إلنتاج أعالف  مليون ري
ــال إلقامة  ــه )96( مليون ري الماشــية، واآلخــر قيمت
مصنع في الخرج إلنتاج أعالف ماشية وأعالف دواجن 
وأعــالف أخرى. وقرض آخر قيمته )35( مليون ريال 
إلقامة مصنع في الرياض إلنتاج كاتشــاب ومايونيز 

وصلصة طماطم وصلصات أخرى.

۱٤۲٥ / ۱٤۲٦هـ
۱٤۲٤ / ۱٤۲٥هـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲۷هـ
۱٤۲۷ / ۱٤۲۸هـ
۱٤۲۸ / ۱٤۲۹هـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۲هـ
۱٤۳۲ / ۱٤۳۳هـ
۱٤۳۳ / ۱٤۳٤هـ

۱٤۳۰ / ۱٤۳۱هـ

۱۰٫۲۰۸
۱۰٫۷۷۳
۱۱٫۲۲۰
۱۲٫۰٦۹

۱۲٫۹۷۲
۱۳٫۷۲۱

۱٤٫٥٥۱
۱٥٫٦۱۲

۱۷٫۷۷۳

(بماليين الرياالت)

۰

٥٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

۱٥٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰

-22-



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

التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
-23-هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 

كما شــملت قروض التوســعة قرضًا قيمته   
)300( مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج 
زيت فول الصويا وزيت نباتي خام وزيت نباتي مكرر 
ــه )115( مليون ريال  ــة. وقرضًا قيمت وأعالف مركب
لتوسعة مصنع في الخرج يقوم بإنتاج عصائر متنوعة 
وحليب طويل األجل وأجبان مربعة الشكل، باإلضافة 
إلى قرض قيمته )78( مليون ريال لتوسعة مصنع في 
ــاج علب المنتجات الغذائية طويلة  الرياض يقوم بإنت

األجل وأغطيتها.

الشكل )8(  القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها 
الصندوق لقطاع  صناعة األسمنت )بماليين الرياالت(

صناعة األسمنت:

حجم القروض التراكمية:

ــغ إجمالــي قيمــة القــروض التراكمية  بل  
التي اعتمدها الصندوق لقطاع األســمنت منذ تأسيسه 
وحتى نهاية عــام 1434/1433هـ )10.213( مليون ريال، 
أي ما يمثــل حوالي 10% من إجمالــي قيمة القروض 
التي اعتمدها الصندوق وهو بذلك يأتي في المرتبة 

الخامسة من حيث قيمة القروض المعتمدة.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:

اعتمــد الصنــدوق لهذا القطــاع قرضين خــالل عام 
1434/1433هـ بقيمة )429( مليون ريال تقريبًا أحدهما 
للمســاهمة في إقامة مصنع في حائل إلنتاج أســمنت 
بورتالندي عادي وأســمنت مقاوم للكبريت، واآلخر 
لتوســعة مصنع لألســمنت في نجران إلنشاء محطة 
ــد الطاقــة الكهربائية مــن الحــرارة المهدرة  لتولي

المتولدة من مرافق اإلنتاج.

۱٤۲٥ / ۱٤۲٦هـ
۱٤۲٤ / ۱٤۲٥هـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲۷هـ
۱٤۲۷ / ۱٤۲۸هـ
۱٤۲۸ / ۱٤۲۹هـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۲هـ
۱٤۳۲ / ۱٤۳۳هـ
۱٤۳۳ / ۱٤۳٤هـ

۱٤۳۰ / ۱٤۳۱هـ

٥٫۷۷٦
٦٫۱۷٦

٦٫۹۹٤
۸٫٦۱٥
۸٫۹۱۱

۹٫٦۹٥
۹٫٦۹٥
۹٫۷۸٤

۱۰٫۲۱۳

(بماليين الرياالت)

۰

۲٫۰۰۰

٤٫۰۰۰

٦٫۰۰۰

۸٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰



التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤  التقــرير السنـوي  للعـام المالي  -24-
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 

صناعة مواد البناء األخرى:

حجم القروض التراكمية: 

بلغ إجمالي قيمة القروض التراكمية التي   
اعتمدهــا الصندوق لقطاع مــواد البناء األخرى حتى 
نهاية عام 1434/1433هـــ )11.222( مليون ريال، أي ما 
يمثــل حوالي 11% مــن إجمالي قيمة القــروض التي 
اعتمدها الصندوق للمشــاريع الصناعية منذ تأسيسه، 
وهو بذلك يأتي فــي المرتبة الرابعة من حيث قيمة 

القروض المعتمدة. 

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

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ: 

اعتمد الصندوق خالل عام 1434/1433هـ )19(   
ــا )765( مليون ريال،  قرضــًا لهذا القطاع بلغت قيمته
أي مــا يمثل 14% مــن عدد القــروض وحوالي 8% من 
إجمالي قيمــة القروض المعتمدة خــالل العام، وهو 
بذلك  يأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد وقيمة 
القروض المعتمدة خالل العام، وقدمت القروض لهذا 
القطــاع للمســاهمة في إقامة )12( مشــروعًا صناعيًا 

جديدًا وتوسعة سبعة مشاريع صناعية قائمة.

ومن بين القــروض الجديدة المعتمدة لهذا   
القطاع خالل عــام 1434/1433هـ قرض قيمته حوالي 
)51( مليــون ريال إلقامــة مصنع في الخــرج إلنتاج 
بلوك خرســاني خلوي عازل وألواح خرسانية خلوية 
ــة، وقرضان آخــران قيمتهمــا )41( مليون ريال  عازل
إلقامــة مصنعين إلنتاج الخرســانة الجاهزة أحدهما 
في حائل واآلخر فــي المدينة المنورة. باإلضافة إلى 
قرض قيمته )13( مليون ريال إلقامة مصنع في عرعر 

إلنتاج بالط األرصفة وبردورات أسمنتية.

كما شــملت قروض التوســعة قرضًا قيمته   
)205( مليون ريال لتوســعة مصنع فــي الجبيل يقوم 
ــة، وقرضين آخرين قيمتهما  بإنتاج األلياف الزجاجي
حوالي )122( مليــون ريال لتوســعة مصنعين إلنتاج 
الطوب األحمر أحدهما في بحرة جنوب جدة واآلخر 
في خليص شــمال شــرق جدة، باإلضافــة إلى قرض 
قيمته )80( مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم 

بإنتاج ألواح الزجاج.

الصناعات األخرى:

حجم القروض التراكمية : 
ــغ إجمالي قيمة القروض التراكمية التي اعتمدها  بل

الصنــدوق لقطاع الصناعــات األخرى منذ تأسيســه 
وحتى نهاية عام 1434/1433هـ )2.620( مليون ريال، أي 
ما يمثــل 2% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها 
الصندوق وهو بذلك في المرتبة السادســة من حيث 

قيمة القروض المعتمدة.

المشاريع المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ: 

اعتمــد الصنــدوق لهــذا القطاع خــالل عام   
1434/1433هـ سبعة قروض قيمتها )392( مليون ريال 
أي مــا يمثل حوالــي 4% من إجمالــي قيمة القروض 
المعتمــدة خالل العام، وهو بذلــك يأتي في المرتبة 
السادســة من حيــث قيمة القــروض المعتمدة خالل 
العام. وقد قدمت هذه القروض للمســاهمة في إقامة 
خمســة مشــاريع صناعية جديدة وتوسعة مشروعين 

صناعيين قائمين.

ومن بين القــروض الجديدة المعتمدة لهذا   
القطــاع خــالل العــام وفي إطــار تمويــل الصندوق 
لمشاريع خدمات المســاندة للقطاع الصناعي، قرض 
ــال إلقامة مصنع في الظهران  ــه )139( مليون ري قيمت
ــاه تبريــد لتزويــد العديد مــن المكاتب  ــاج مي إلنت
ــة والســكنية بالمياه  ــة والصناعي والمبانــي الخدمي
المبردة ألغراض التكييــف المركزي، وقرض آخر 
قيمته )60( مليون ريال إلنشــاء مجمع سكني للعمال 
ــة الثانية بالريــاض، باإلضافة  فــي المدينة الصناعي
ــه )38( مليــون ريال إلنشــاء مباني  إلــى قرض قيمت
مصانــع نموذجية ومبنى مكاتب وخدمات في المدينة 

الصناعية الثانية بالدمام.

كمــا شــملت قــروض التوســعة قرضيــن   
قيمتهمــا حوالــي )132( مليون ريال لتوســعة مرفق 
في ينبع لتخزين البتروكيماويــات ومواد بترولية 

سائلة.

۱٤۲٥ / ۱٤۲٦هـ
۱٤۲٤ / ۱٤۲٥هـ

۱٤۲٦ / ۱٤۲۷هـ
۱٤۲۷ / ۱٤۲۸هـ
۱٤۲۸ / ۱٤۲۹هـ

۱٤۳۱ / ۱٤۳۲هـ
۱٤۳۲ / ۱٤۳۳هـ
۱٤۳۳ / ۱٤۳٤هـ

۱٤۳۰ / ۱٤۳۱هـ

٤٫۷۰۷
٥٫۱۸۰

٦٫۰٤۱
٦٫٥٥۱

۷٫٥۳۳
۸٫٦٤٥
۹٫۳۱۹

۱۰٫٤٥۷
۱۱٫۲۲۲

(بماليين الرياالت)

۰

۲٫۰۰۰

٤٫۰۰۰

٦٫۰۰۰

۸٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰

-24-



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

التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
-25-هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 

المشـــاريع التي دخلت طـــور اإلنتاج خالل 

عام 1434/1433هـ:
ــة الممولة من  بلغ عدد المشــاريع الصناعي  
الصنــدوق التي بدأت اإلنتاج خــالل عام 1434/1433هـ 
)56( مشروعًا صناعيًا منها )30( مشروعًا جديدًا و)26( 

مشروع توسعة تفاصيلها كما يلي :

القطاع

عدد المشاريع 

التي دخلت 

طور اإلنتاج 

خالل العام

عدد 

العمالة 

المقدرة

171.763الصناعات الهندسية

163.072الصناعات االستهالكية 

151.409الصناعات الكيميائية 

5642صناعة مواد البناء األخرى

21.466صناعة األسمنت

115الصناعات األخرى

568.367المجموع

التوزيع الجغرافي للقروض: ثانيًا 
باســتعراض التوزيع الجغرافي لعدد وقيمة القروض 
اإلجمالية المعتمدة حســب مناطق المملكة المختلفة 

يتضح ما يلي : 

منطقة الرياض:
حجم القروض التراكمية:

بلغ إجمالي عدد القــروض التراكمية التي   
اعتمدهــا الصنــدوق للمســاهمة في إقامة مشــاريع 
ــة في منطقة الريــاض )1.270( قرضًا لتمويل  صناعي
ــًا أي ما يمثــل حوالي 36% من  )888( مشــروعًا صناعي
إجمالي عــدد القروض التي اعتمدهــا الصندوق منذ 
إنشــائه حتى نهاية عام 1434/1433هـــ، وبذلك تأتي 
منطقــة الرياض فــي المرتبة األولى مــن حيث عدد 
القــروض المعتمدة غير أنها تأتي في المرتبة الثانية 
من حيث قيمــة القروض المعتمــدة، إذ بلغت قيمتها 
ــال أي مــا يمثل حوالــي 20% من  )20.856( مليــون ري

إجمالي اعتمادات الصندوق.

القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ: 

اعتمــد الصندوق خــالل عــام 1434/1433هـ   
)47( قرضًا لمشــاريع تقع فــي منطقة الرياض أي ما 
يمثــل حوالي 35% من عدد القــروض المعتمدة خالل 
العام، وقد قدمت هذه القروض إلقامة )33( مشــروعًا 
صناعيًا جديدًا وتوســعة )14( مشــروعًا صناعيًا قائمًا. 
وتأتــي منطقة الرياض فــي المرتبة األولى من حيث 
عدد القروض المعتمدة وفي المرتبة الثالثة من حيث 
قيمــة القروض المعتمدة خالل عام التقرير، إذ بلغت 
ــال، أي ما يمثل حوالي %16  ــا )1.547( مليون ري قيمته
مــن إجمالي قيمة قروض الصنــدوق المعتمدة خالل 

عام 1434/1433هـ. 

منطقة مكة المكرمة: 
حجم القروض التراكمية:

 
بلغ إجمالي عدد القــروض التراكمية التي اعتمدها 
الصندوق للمســاهمة في إقامة مشــاريع صناعية في 
منطقــة مكة المكرمــة )877( قرضًا بقيمــة إجمالية 
قدرها )16.860( مليون ريال لتمويل )596( مشــروعًا 
ــًا، وبذلــك تأتي منطقــة مكــة المكرمة في  صناعي
ــة الثالثة من حيث عــدد وقيمة القروض التي  المرتب
ــذ إنشــائه وحتــى نهاية عام  اعتمدهــا الصنــدوق من
1434/1433هـ بنســبة 25% من إجمالــي عدد القروض 

و16% من إجمالي قيمتها.

القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ:

اعتمد الصندوق خالل عام 1434/1433هـ )19(   
قرضــًا بقيمة )674( مليــون ريال لمشــاريع تقع في 
منطقة مكة المكرمة، أي ما يمثل 14% من عدد القروض 
وحوالــي 7% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها 
ــام، وبذلك تأتــي منطقة مكة  الصنــدوق خــالل الع
ــة الثالثة من حيث عدد القروض  المكرمة في المرتب
وفي المرتبة الخامســة من حيث قيمة القروض التي 

اعتمدها الصندوق خالل عام 1434/1433هـ. 

المنطقة الشرقية: 
حجم القروض التراكمية:

بلغ إجمالي عدد القــروض التراكمية التي اعتمدها 
الصندوق لمشــاريع تقع في المنطقة الشرقية )984( 
قرضــًا إلقامة )698( مشــروعًا بقيمة )48.086( مليون 
ريال، أي ما يمثل 28% من إجمالي عدد القروض و%46 
من إجمالي قيمتها، وبذلك تأتي المنطقة الشــرقية 
فــي المرتبة األولى مــن حيث قيمــة القروض وفي 
ــة الثانية من حيث عدد القروض التي اعتمدها  المرتب
الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1434/1433هـ.
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القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ: 

اعتمد الصندوق خالل عــام 1434/1433هـ )39( قرضًا 
بقيمة )3.843( مليون ريال لمشاريع تقع في المنطقة 
الشــرقية، وهي بذلك تأتي فــي المرتبة األولى من 
حيــث قيمة القروض المعتمدة وفــي المرتبة الثانية 
مــن حيث عددهــا بنســبة 39% مــن قيمــة القروض 
وحوالــي 29% من عدد القــروض المعتمدة خالل عام 
التقرير. وقدمت هذه القروض للمســاهمة في إقامة 
)30( مشــروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة تسعة مشاريع 

صناعية قائمة. 

منطقة المدينة المنورة: 
حجم القروض التراكمية: 

بلغ إجمالي عــدد القروض التراكمية التي   
اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة )100( مشروع 
تقع في هــذه المنطقة حتى عــام 1434/1433هـ )136( 
قرضًا بقيمة )11.957( مليون ريال، أي ما يمثل حوالي 
4% من إجمالي عــدد القروض و11% من إجمالي قيمة 
القــروض التــي اعتمدهــا الصندوق، وبذلــك تأتي 
منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث 
عــدد وقيمة القــروض التي اعتمدهــا الصندوق منذ 

تأسيسه وحتى نهاية عام 1434/1433هـ. 

القروض المعتمدة خالل عام 1434/1433هـ: 

اعتمد الصنــدوق خــالل 1434/1433هـ )16(   
ــة المنورة  قرضــًا لمشــاريع تقع فــي منطقة المدين
ــال، أي ما يمثل حوالي %12  ــا )2.558( مليون ري قيمته
مــن عدد القــروض و26% مــن قيمة القــروض التي 
اعتمدها الصنــدوق خالل العام، وبذلك تأتي منطقة 
ــة الرابعة من حيث عدد  ــة المنورة في المرتب المدين
ــة من حيث قيمة القروض  القروض والمرتبة الثاني
المعتمــدة خــالل العام، وقــد قدمت هــذه القروض 
إلقامة تسعة مشــاريع جديدة وتوسعة سبعة مشاريع 
قائمة. وتأتي هذه النســبة العالية من قيمة القروض 
بمنطقة المدينة المنورة مقارنة بعددها من ضخامة 
متوسط االســتثمار في المشــاريع التي تقام بمدينة 

ينبع الصناعية التي تتبع لمنطقة المدينة المنورة.

منطقة القصيم:
حجم القروض التراكمية: 

بلغ إجمالي عــدد القروض التراكمية التي   
اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة )57( مشروعًا 
في منطقــة القصيم )68( قرضًا بقيمة )1.377( مليون 
ريال، أي ما يمثل حوالي 2% من إجمالي عدد القروض 
و1% مــن إجمالــي قيمــة القــروض التــي اعتمدهــا 
الصندوق، وبذلــك 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: 

اعتمــد الصندوق خــالل عــام 1434/1433هـ   
ــال إلقامة مصنعين  قرضيــن قيمتهما )36( مليون ري
جديدين فــي منطقة القصيم أحدهمــا إلنتاج أنابيب 
حديدية كهربائية وأنابيــب كهربائية من البي في 
سي وحوامل كابالت ولوحات توزيع وعلب حديدية 
ــاج أعالف  ــة، واآلخــر إلنت لالســتخدامات الكهربائي

الدواجن.
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مناطق المملكة األخرى:
حجم القروض التراكمية: 

بلغ إجمالي عدد القــروض التراكمية التي اعتمدها 
الصندوق للمساهمة في إقامة )133( مشروعًا تقع في 
مناطــق المملكة األخرى حتى نهاية عام 1434/1433هـ 
)145( قرضــًا قيمتها )6.280( مليون ريال، أي ما يمثل 
4% و6% من 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 )1.281( مليون ريال للمساهمة في إقامة 
)12( مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة مشروع صناعي 
واحد، وتتوزع هذه المشــاريع بواقع أربعة مشــاريع 
فــي حائل وثالثة مشــاريع في عســير ومشــروعين 
في كل من تبــوك وعرعر ومشــروعين في نجران 

أحدهما مشروع توسعة لمصنع قائم.

ثالثًا: تمويل المشاريع المختلطة:
دأب الصندوق منذ إنشــائه على تشجيع قيام المشاريع 
الصناعية المختلطة، وخاصة مع الشــركات العالمية 
العريقة وذلك إليمانه العميق بأن عناصر نجاح هذه 
المشاريع متوفرة في المملكة. ونظرًا لقناعة الصندوق 
بأن االستثمار األجنبي المباشر آلية فّعالة الستقطاب 
ــة الحديثة للمملكة وخلــق فرص عمل  ونقــل التقني
جديدة للمواطنين الســعوديين باإلضافــة إلى الدور 
ــه في فتــح األســواق الخارجية  المهــم الــذي يقوم ب
للمنتجــات الوطنية، فإن الصندوق ال يشــترط وجود 
شركاء ســعوديين في هذه المشــاريع 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. 
ــي اعتمد الصندوق  بلغ عدد المشــاريع المختلطة الت

ــام المالي  ــة الع ــى نهاي ــذ إنشــائه وحت ــا من تمويله
1434/1433هـــ )666( مشــروعًا أي مــا يمثــل 27% من 
إجمالــي عدد المشــاريع المعتمدة، كمــا بلغت قيمة 
القروض المعتمدة لهذه المشاريع المختلطة )41.108( 
مليون ريال أي ما يمثل 39% من إجمالي قيمة قروض 
الصندوق، وتمثل مســاهمة الشريك األجنبي في هذه 

المشاريع 34% من رأس مالها. 
 

ومما يجدر ذكره أن )115( مشروعًا من هذه المشاريع 
تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها )10.579( مليون ريال 
قد أصبحت مملوكة بالكامل للمستثمرين السعوديين 
بعد شــرائهم حصص الشــركاء األجانب فيها وذلك 
بعد أن حققت هذه المشــاريع النجاح المنشود وقامت 

بتسديد ما عليها من قروض.
 

ــة فــي مقدمــة  ويأتــي قطــاع الصناعــات الكيميائي
القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض المعتمدة 
ــام المالي  ــى نهاية الع ــدوق وحت ــذ تأســيس الصن من
1434/1433هـ وذلك لضخامة االســتثمار في مشاريع 
ــا 53% يليه قطاع  ــه منه هــذا القطــاع، إذ بلغت حصت

الصناعات الهندســية الذي بلغــت حصته 31% ثم قطاع 
الصناعات االستهالكية بحصة %9.

وبالنسبة لعام التقرير 1434/1433هـ، اعتمد   
ــدوق )24( قرضًا إلقامة )20( مشــروعًا صناعيًا  الصن
ــدًا وتوســعة أربعة مشــاريع صناعية  مختلطــًا جدي
مختلطة قائمة. وقد بلغت قيمة هذه القروض )3.218( 
مليون ريال، أي مــا يمثل 32% من اعتمادات الصندوق 
خالل العام. وقد توزعت قروض المشاريع المختلطة 
ــدة بواقــع تســعة قــروض لقطــاع الصناعات  الجدي
الهندسية وخمسة قروض لقطاع الصناعات الكيميائية 
وثالثــة قــروض لقطــاع الصناعات االســتهالكية 
ــن لقطاع مــواد البناء وقــرض واحد لقطاع  وقرضي

الصناعات األخرى. 

وقــد وفرت المشــاريع المختلطة المعتمدة   
خالل العــام فرص عمــل جديدة الســتيعاب )3.375( 
ــًا وعامــاًل أي ما يمثل 17% مــن إجمالي فرص  موظف
العمل التي توفرها المشاريع التي أقرضها الصندوق 
ــي تبلغ )19.847( فرصة  خــالل عام 1434/1433هـ والت

عمل.
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برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
واصــل برنامج كفالة تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة دوره المتميز في 
دعم المنشــآت الصغيرة والمتوســطة في المملكة العربية السعودية، وذلك إيمانا 
ــه البرنامج في خدمة المجتمع، وتوســيع قاعدة  ــه بالدور الرئيســي الذى يلعب من
المســتفيدين، وإيجاد فــرص عمل جديدة تســاهم في تقليل معــدالت البطالة في 

المملكة.

وشهد العام السابع النطالقة البرنامج أداًء متميزًا، إذ اعتمدت إدارة البرنامج خالل 
ــة مقابل )1.208( كفالة تم  العام المالــي 1434/1433هـ )2012م( عدد )1.670( كفال
اعتمادهــا خــالل العام الســابق، بمعدل نمو بلغــت نســبته )38%(،  وبقيمة إجمالية 
للكفاالت بلغت )949.4( مليون ريال مقابل )635.4( مليون ريال خالل العام الســابق، 
ــادة بلغــت نســبتها )49%( ، في حيــن بلغت قيمــة التمويل المقدم مــن البنوك  بزي
ــال مقابل )1.283( مليــون ريال العام  المشــاركة مع البرنامــج )1.768( مليون ري

السابق بزيادة بلغت نسبتها )%38(.

وتصدر قطاع التشييد والبناء) المقاوالت( مجموع الكفاالت التي اعتمدها البرنامج 
خالل العام المالي 1434/1433هـ )2012م( بعدد )922( كفالة، بقيمة إجمالية للكفاالت 
قدرها )461( مليون ريال، بنسبة )55%( من إجمالي عدد الكفاالت، و)49%( من قيمتها، 
ــة قطاع التجارة بعــدد )225( كفالة، وبقيمــة )138( مليون ريال،  ــه في األهمي يلي
ــا، وقطاع الصناعة بعدد  بنســبة )13%( مــن إجمالي عدد الكفاالت، و)15%( من قيمته
ــة وبقيمة )250( مليون ريال، بنســبة )13%( مــن إجمالي عدد الكفاالت  ) 219( كفال
و)26%( مــن قيمتها، ثم قطاع خدمات المال واألعمال بعــدد )145( كفالة، وبقيمة 
)84( مليون ريال، بنســبة )9%( من إجمالي عدد الكفاالت، و)9%( من قيمتها. أما باقي 
الكفاالت وعددها )159( كفالة، فقد وزعت بين القطاعات التالية : خدمات اجتماعية 
وجماعية وشخصية )80(، النقل والتخزين والتبريد )62(، الزراعة والصيد وفروعها 

)8(، الكهرباء والغاز والماء وفروعها )6(، المناجم والبترول وفروعها )3(. 

وفى إطار تحقيق هدف التنمية المتوازنة، فقد حرصت إدارة البرنامج على استفادة 
جميــع المناطق اإلدارية بالمملكة من البرنامج، وتأتى منطقة الرياض في المرتبة 
األولى من حيث عدد وقيمــة الكفاالت التي اعتمدها البرنامج خالل هذا العام بعدد 
)768( كفالة بقيمة )431( مليون ريال، تليها المنطقة الشــرقية بعدد )374( كفالة 
بقيمــة )235( مليون ريال ، ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد )269( 

ــة بقيمة )144( مليون ريال، ومنطقة القصيــم في المرتبة الرابعة بعدد )67(  كفال
ــة، وباقي المناطق األخرى بعدد ) 127(  ــة، ثم منطقة نجران بعدد )65( كفال كفال
كفالة، ومن المالحظ أن اعتمادات هذا العام غطت معظم مناطق المملكة اإلدارية.

وبالنســبة لجهــات التمويل المشــاركة مــع البرنامج، فقد تصــدر البنك االهلي 
التجاري كافة البنوك والمصارف التجارية المشاركة مع البرنامج من حيث عدد 
الكفــاالت التي اعتمدها البرنامج خالل هذا العام بعــدد )521( كفالة، بلغت قيمتها 
ــة )201( مليــون ريال وبنســبة )31%( من إجمالي عدد الكفــاالت المعتمدة  اإلجمالي
و)21%( مــن قيمتها، ويأتي فــي المرتبة الثانية بنك الرياض بعــدد )388( كفالة 
بقيمة )273( مليون ريال ، بنسبة )23%( من إجمالي عدد الكفاالت، و)29%( من قيمتها، 
ثــم البنك العربي الوطني فــي المرتبة الثالثة من حيث العدد )258( كفالة بقيمة 
)120( مليون ريال بنسبة )15%( من إجمالي عدد الكفاالت، و)13%( من قيمتها، وباقي 
البنوك بعدد ) 503( كفالة بقيمة ) 355( مليون ريال بنســبة )30%( من إجمالي عدد 

الكفاالت و)37%( من قيمتها. 

ــذ انطالقة البرنامج عــام 1427/1426هـ )2006م( حتى نهاية عــام 1434/1433هـ  ومن
)2012م( اعتمدت إدارة البرنامج عدد )4.765( كفالة اســتفادت منها )2.909( منشــأة 
ــة للكفاالت بلغت )2.304( مليــون ريال مقابل  صغيرة ومتوســطة، وبقيمة إجمالي

اعتماد للتمويل بلغت قيمته اإلجمالية )4.836( مليون ريال.

ــام 1434/1433 هـ )2012م( تســييل عدد )5( كفاالت بقيمــة مليون ريال  وشــهد الع
لصالح البنوك المشــاركة مع البرنامج، وبذلك ارتفع عدد الكفاالت المسيلة منذ 
انطالقــة البرنامج حتى نهاية عــام 2012م إلى )43( كفالة بقيمــة إجمالية قدرها 
ــون ريال ، منها )18( كفالة للبنك الســعودي البريطاني و)17( كفالة  )18.5( ملي
للبنــك األهلي التجــاري، و)4( كفاالت لبنك الريــاض، و)3( كفاالت  لمصرف 

الراجحي، وكفالة واحدة لبنك البالد.

وجدير بالذكر أن نشاط البرنامج لم يقتصر على إصدار الكفاالت لتوفير التمويل 
الــالزم لقطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، بل امتد ليشــمل جانــب التدريب 
والتثقيف والتطوير ألصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العالقة 
ــة التابعة للبنــك الدولي والمعهد  وذلــك بالتعاون مع مؤسســة التمويل الدولي
المصرفي التابع لمؤسســة النقد العربي السعودي وبمشاركة البنوك والمصارف 
ــة الصناعية بالمملكة. ومنذ بداية نشــاط التدريب في  الســعودية والغرف التجاري
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جدول يوضح عدد وقيمة الكفاالت المعتمدة وعدد المنشآت المستفيدة حسب جهات التمويل

جهات التمويل

اإلجمالي منذ انطالقة البرنامجالمعتمد خالل عام 2012م

العدد
عددالمبالغ بآالف الرياالت

المنشآت
العدد

عددالمبالغ بآالف الرياالت
المنشآت قيمة التمويلقيمة الكفاالتقيمة التمويلقيمة الكفاالت

521200.770311.5892291381531.601921.575739البنك األهلي التجاري

388273.571531.5652731315669.3241.463.158936بنك الرياض

258119.698346.40786712299.848920.455276البنك العربي الوطني

190140.580216.203132632348.432650.124440مصرف الراجحي

6845.02981.72446192103.196213.828140مجموعة سامبا المالية

6429.98642.500248539.25964.00033بنك الجزيرة

5836.26669.989408753.121113.40959بنك البالد

5556.81178.74446109101.435148.49493البنك السعودي الهولندي

4226.20154.861225033.50666.23229البنك السعودي لالستثمار

139.46213.9971012177.367156.761108البنك السعودي البريطاني

1311.04020.431108147.274118.09556البنك السعودي الفرنسي

1670949.4141.768.01091847652.304.3634.836.1322909اإلجمالي

العام  ــة  نهاي ــى  البرنامــج وحت
نفــذ   ، )2012م(  1434/1433هـــ 
البرنامج عدد )59( دورة تدريبية 
المملكة  مناطــق  فــي مختلــف 
اإلدارية ، تحت مسمى )أساسيات 
البداية في تشغيل وإدارة األعمال 
التجارية( موجهــة إلى أصحاب 
المنشــآت الصغيرة والمتوسطة، 
استفاد منها عدد )1.400( متدربًا 
من بينهم )1.045( متدربا و)355( 
ــة. كمــا نظــم البرنامج  متدرب
التثقيفية  ــات  الفعالي مــن  عددًا 
ــوم المنشــآت  تحــت مســمى )ي
بالتعاون  والمتوسطة(  الصغيرة 
ــة والبنوك  مع الغــرف التجاري
المشــاركة لتعريــف أصحــاب 
المنشــآت بالبرنامج، وشروطه، 
العمــل،  ــات  وآلي ومســتلزمات 
ــى المشــاركة في  باإلضافــة إل
العديد من المنتديات والملتقيات 
بالمنشــآت  الخاصة  والمعارض 

الصغيرة والمتوسطة.
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القوى البشرية والتدريب 
ــدوق من خــالل برامجها المدروســة من اســتقطاب وتوظيف  ــت إدارة الصن تمكن
الكفاءات الســعودية المؤهلة في مختلف المهــن 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، 
ــل المعلومات، الدراســات القانونية  اإلدارة، الدراســات واالستشــارات الفنية، تحلي

وغيرها .  
 

وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للموظفين الســعوديين في الداخل 
ــًا بما في ذلك  ــام المالي 1434/1433هـــ )523( برنامجًا تدريبي والخــارج خالل الع
الدورات األساســية المتخصصة والماجســتير والدورات القصيرة وحلقات النقاش 
والمؤتمــرات المهنية والدورات التدريبية الداخلية بالصندوق، إذ تم تدريب )564( 
موظفًا ســعوديًا بما يتماشى مع متطلبات حاجة العمل ومواقيت الدورات التدريبية 
بالداخــل والخارج، حيث حصل )104( موظفًا منهم على دورات أساســية تخصصية 
بما في ذلك شــهادة الماجســتير ودورات اللغــة اإلنجليزية المكثفــة في الخارج 
بينما حصل )396( موظفًا سعوديًا على دورات قصيرة خارج المملكة و)138( موظفًا 
ــرة داخل المملكة في الوقت الذي حصل فيه )531( موظفًا  حصلوا على دورات قصي
سعوديًا على دورات قصيرة داخل الصندوق إضافة إلى حصول )81( موظفًا سعوديًا 

جامعيًا على التدريب العملي المهني على رأس العمل بمختلف إدارات الصندوق .

وقد دأب الصندوق على توظيف عالقاته الطيبة مع العديد من المؤسســات   
المالية المشابهة داخل وخارج المملكة لصقل قدرات موظفيه المهنيين السعوديين 
من خالل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات التخصصية المهنية والندوات وحلقات 
النقاش العملية التي تشــارك فيها تلك الجهات بما يكفــل تبادل المعارف المهنية 
ــرات العملية المتخصصــة مما كان لها أثرها الفعال فــي  االرتقاء بقدرات  والخب

الكوادر السعودية الذي انعكس إيجابًا على أداء الصندوق العام . 
 

ــدوق من أنظمة إدارية ومالية متطــورة فقد تمكن من  ونظــرًا لما يتمتع به الصن
تنفيذ برامجه المقررة لتوظيف الســعوديين خالل العام المالي 1434/1433هـ حيث 
تم توظيف )145( موظفًا سعوديًا في إطار الميزانية المعتمدة تلبية لمتطلبات حاجة 

العمل بمختلف إدارات الصندوق .  

 

      
المدير العام  

      
علي بن عبداهلل العايد  
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دورة تقييم المشاريع الصناعية 
ــا  خدماته توفيــر  علــى  الصنــدوق  إدارة  تحــرص 
اإلقراضية واالستشــارية للمســتثمرين فــي القطاع 
ــن ، لذا فإنها  الصناعــي بالســرعة والفعالية الالزمتي
تعمل باســتمرار علــى تطوير اإلجــراءات واألنظمة 
واللوائــح الخاصــة بالنشــاط اإلقراضــي 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 
ــي ، مع األخذ بعيــن االعتبار  ظــروف التطبيق العمل
أحدث التطورات في مجال التنظيم اإلداري والتحليل 

المالي والتقدم التقني . 

ويوضح المخطط التوضيحي التالي دورة المشــروع 
المعمــول بها حاليًا لــدى الصندوق لعمليات دراســة 
وتقييم ومتابعة تنفيذ مشــاريع اإلقراض ، وعمليات 
صرف االلتزامات المالية للمشــاريع ومتابعة تسديد 

مستحقات الصندوق من قبل المقترضين : 

١ - نموذج طلب الحصول على قرض
٢ - نموذج الممتلكات الشخصية

٣ - الترخيص الصناعي
٤ - دراسة الجدوى االقتصادية

مخطط توضيحي لعملية دراسة وتقييم ومتابعة المشاريع

توفير وتقديم المتطلبات األولية التالية

قسم استشارات التسويق

قسم استشارات التسويق

الملفات

إعداد التقرير التسويقي

تنفيذ البحث الميداني

إصدار خطاب اإللتزام

مراجعة وتدقيق مسوغات الصرف

معتمد غير معتمد

إعداد التقرير الفني
١ - تسجيل الطلب رسميًا

٢ - الدراسة التفصيلية وإعداد
تقرير التقييم النهائي    

تسجيل الطلب للدراسة األولية
والتقييم المبدئي 

استكملت المعلومات

إدارة االئتمان
لم تستكمل المعلومات(قسم خدمات العمالء)

إدارة االئتمان

لجنة القروض

إدارة االئتمان

قسم التدقيق والتحليل المالي اإلدارة القانونية

قسم بحوث التسويق

الملفات

قسم االستشارات الفنية

قسم االستشارات الفنية

قرار مجلس اإلدارة /  
اللجنة اإلدارية

١ - مراقبة تنفيذ المشروع
٢ - صرف القرض

٣ - مراقبة األداء أثناء التشغيل
٤ - متابعة التسديد

١ - توقيع اتفاقية القرض
٢ - توثيق الضمانات والرهون

مالحظات :
ــى مدى تجــاوب مقدم الطلب وســرعة . 1 ــرة التقييم عل تتوقــف فت

تقديمه للمعلومات المطلوبة.
تخضع مشــاريع التوســعة لنفس المراحل الســابقة مــع اختصار . 2

بعضها.
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مجلس اإلدارة

المستشار العام

مدير إدارة دراسات
واستشارات المشاريع

نائب مدير
إدارة االئتمان

مدير إدارة االئتمان

قسم البحوث

قسم استشارات التسويق

قسم االئتمان األول

قسم االئتمان الثاني

نائب مدير
إدارة االئتمان

قسم تحليل البيانات
والمساعدة الفنية

قسم االستشارات
الفنية األول 

قسم االستشارات
الفنية الثاني 

قسم االئتمان الثالث

قسم االئتمان الرابع

 قسم التنسيق
وتحليل معلومات االئتمان

قسم التدقيق
والتحليل المالي

قسم خدمات العمالء

نائب مدير إدارة االئتمان

 مدير إدارة
تقنية المعلومات

مدير اإلدارة
القانونية

قسم تطوير
التطبيقات 

قسم الرهون
والضمانات

قسم مساندة
قسم القضاياالمستخدمين

شعبة التدريب
وتطوير الكفاءات

شعبة شؤون
قسم المراجعةالشعبة الماليةالشعبة اإلداريةالموظفين

الداخلية

قسم المراقبة
المالية 

قسم المساندة
قسم العقودالفنية

قسم االستشارات
واإلدارة النوعية

قسم الدراسات
القانونية

مدير إدارة
القوى البشرية

مدير اإلدارة
والعمليات

مدير إدارة المراقبة
واالستشارات المالية

مساعد المدير العام / المشاريع رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

قسم االئتمان

قسم األعمال المساندة

المدير العام

الهيكل التنظيمي للصندوق
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إدارة تحت المجهر
اإلدارة والعمليات:

ــدوق حيث تتولى  ــات مــن اإلدارات الرئيســية بالصن ــر إدارة اإلدارة والعملي تعتب
ــى وضع اللوائح  ــة واإلدارية من خالل العمل عل مســؤولية إدارة السياســات المالي
المالية واإلدارية والعمل على تطبيقها بكفاءة وفاعلية مع استثمار الموارد المالية 
ــع  اإلدارة والعمليات بعدة  الفائضة لتحقيق األهداف الرئيســية للصندوق وتضطل

مهام ومسؤوليات يمكن تلخيصها فيما يلي :

العمــل على خفض التكاليف و زيادة اإليرادات و ذلك بتوجيه الموارد المالية  •
للصندوق باالتجاه الصحيح.

إدارة الســيولة بشــكل 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. •
ــدوق من المشــتريات الرأســمالية و االســتهالكية  • ــر احتياجــات الصن توفي

والخدمية.
تقديم مختلف أنواع الخدمات المســاندة كالصيانة و االتصاالت و المواصالت  •

باإلضافة للخدمات المتعلقة بالسكن.

وتتكون اإلدارة والعمليات من الشــعبة المالية والشــعبة اإلدارية حيث تتضمن كل 
شعبة عددًا من األقسام تقوم بمهام رئيسية على النحو التالي :

أوالً: الشعبة المالية 
قسم المحاسبة العامة: 

يتولى هذا القســم مهمة تنفيذ العمليات المالية التشــغيلية والرأســمالية وتوفير 
ــة لمقابلة احتياجات اإلقراض وكذلــك إدارة الموارد  الســيولة النقدية المطلوب
ــة للصندوق  ومســك الدفاتر المحاســبية والســجالت التحليلية من خالل  المالي
اســتخدام األنظمة اآللية ، كما يقوم القســم بإعداد الميزانيات التقديرية السنوية 
والقوائم المالية الربع سنوية والحسابات الختامية السنوية إضافة إلى ذلك توفير 
البيانات المالية الالزمة الحتياجات اإلدارة العليا ، ويتكون القســم من أربع وحدات 
هــي وحــدة الدفاتر المالية ، وحدة االســتثمار والبنوك ، وحــدة األصول الثابتة ، 

ووحدة معالجة المعلومات والخزينة . 

قسم محاسبة القروض:
يتولى هذا القســم إنجاز المعامالت المالية و المحاســبية الخاصة بصرف الدفعات 
و ســداد األقســاط و التكاليف المستحقة على القروض وإرســال مطالبات أقساط 
القــروض و تكاليف المتابعة الدورية لمقترضي الصندوق ، كذلك يقوم القســم 
بحفــظ المســتندات القانونية و الرهــون المتعلقة بالقــروض ومتابعة حركتها 
ــر الدورية الالزمة لذلــك ، كما يقوم بإصدار تقارير شــهرية  وإصــدار التقاري
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.
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ثانيًا : الشعبة اإلدارية 
أقسام المباني والصيانة:

مهمتها اإلشــراف على تشــغيل وصيانة ونظافة مكاتب الصندوق ومرافقه   
وتوجيه مقاول الصيانة وكوادره ومراقبتهم بما يضمن تطبيق بنود عقد الصيانة 
والتوجيه واإلشــراف 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 األساســية، بالتنســيق مع 
أقســام الصندوق وتســليمها للموظفين المستحقين واســتالمها في حالة المغادرة 
واســتكمال إجراءات الجرد الالزمة لمحتوياتها، وتقييم الحاجه الستبدال وإضافة 
ــة، وتجديد عقود اإليجارات، والكشــف على وحدات ســكنية جديدة  األصــول الثابت

والتنسيق مع المالكين الستكمال إجراءات االستالم والتسليم.

  أقسام الخدمات العامة والمشتريات:
تقوم بتأمين الخدمــات الخاصة بالصندوق ومرافقــه كالماء والكهرباء   
وخدمــات الهاتف، وتشــغيل وصيانة اآلالت المكتبية، وتشــغيل وتوزيع الســيارات 
ــد والفاكــس وتوزيع  ــا، وتأميــن خدمــات االتصــاالت كالبري ورصــد حركته
ــكات الصندوق لدى  ــى ممتل المراســالت والتعقيــب على المعامــالت والتأمين عل
الشــركات المختصة وتوفير خدمــات المطعم واألرشــيف المركزي والصحف 
والمجــالت الدورية وتوفير الخدمات األمنية للصندوق ومرافقه واإلشــراف على 
مواقف السيارات ودار الضيافة وشحن أمتعة الخبراء المغادرين. كما تقوم بتأمين 
كافة مشــتريات واحتياجات الصندوق ومرافقه، تخزين وصرف المواد واألصول 
من المســتودعات التابعة لها، وبيع وتخريد األصول المســتعملة ونقلها حســب ما 
ــة ومتابعة تنفيذها  ــه الحاجة، باإلضافة إلى إعــداد عقود التوريد والصيان تقتضي

وحفظ المستندات القانونية المتعلقة بها.

قسم الترجمة:
ــق مهامه بتقديم خدمــات الترجمة الشــفوية والتحريرية مــن وإلى اللغة  وتتعل

العربية واإلنجليزية لكافة إدارات وأقسام الصندوق .
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دراسة صناعية : 
التغليف البالستيكي المرن

المنتج:
التغليــف جزء مهم من المنتج النهائي للمنتجــات الصناعية والزراعية ، فهو الذي 
يوفر الحماية المادية للمنتج وعلى ســطحه يتم تدوين كافة المعلومات الخاصة 
بالمنتج خاصــة المكونات وتاريخ الصالحية. وفي كثير مــن المنتجات الصناعية 

يمثل التغليف قيمة مضافة للمنتج تلعب دورًا هامًا في جذب المشترين.

ينقسم التغليف عمومًا إلى ثالثة أقسام رئيسية هي : 
تغليف مرن.. 1
تغليف شبه مرن.. 2
تغليف صلب.. 3

وتختلف األقسام المذكورة أعاله باختالف المادة الخام المصنع منها أداة التغليف. 
ــم تصنيعه من مواد مرنة أهمها الرقائق البالســتيكية ورقائق  فالتغليــف المرن يت
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 وســوف تركز هذه الدراســة على منتجات التغليف المرن المصنعة من المواد 
البالســتيكية نظرًا 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 ..)Polypropylene Resin( راتنجات البولي بروبيلين
2 ..)Polyethylene Resin( راتنجات البولي إثيلين عالي ومنخفض الكثافة
3 ..)PVC Resin( راتنجات البي في سي
4 . .)PET Resin( راتنجات البي إي تي

وفيما يلي نعطي فكرة موجزة عن خصائص واســتخدامات المنتجات أعاله: 

• البولي بروبيلين – عمومًا تستخرج األغشية البالستيكية األكثر شيوعًا من 	
البولي بروبيلين وهو مادة متعددة االســتخدام شــهد الطلب عليه نموًا كبيرًا 
بسبب خصائصه المميزة كمادة تغليف مرن. وتشمل هذه الخصائص شفافيته 
ــازات للمنتج. كذلك يعتبر  ــه الكبيرة على العــزل التام لمنع نفاذ الغ وقدرت

وسيطًا جيدًا للطباعة التي تعطي منظرًا المعًا. وعالوًة على ذلك يمكن ترقيق 
البولي بروبيلين مع أغشـــية بالســتيكية أخرى )بولي إيثيلين، بي في سي، أو 
رقائــق 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 

: )CPP( والبولي بروبيلين المصبوب )BOPP(

• البولي بروبيلين ثنائي الشــد – تغليف متين وأقــوى من البولي إيثيلين 	
ــي في ســي والبولــي ســتايرين. ولكنه يصبح هشــًا في درجــات الحرارة  والب
المنخفضــة، وتتم معالجة هذه الهشاشــة بإضافة المزيد مــن جزيئات البولي 
بروبلين اآلحادية أو جزيئات اإليثلين. وهذا الشكل من األغشية البالستيكية هو 
األكثر شــيوعًا )يمثل أكثر من 60% من الطلب الحالي في الســوق المحلي(. 
والبوليمرات ثنائية الشــد يتم شــدها في اتجاهين ويكون الناتج أغشية تغليف 

تتميز بالمتانة.

• البولي بروبيلين المصبوب – هذا شــكل جديد من األغشــية  البالستيكية، 	
وهو أرخص سعرًا من البولي بروبيلين ثنائي الشد، ولكنه أشد متانًة من البولي 
إيثيلين والبولي بروبيلين ثنائي الشــد. من جانب آخر، فإن الطباعة عليه أقل  
وضوحًا من الطباعة على أغشية البولي بروبيلين ثنائي الشد. يستخدم كل من 
ــي بروبيلين المصبوب في تعبئة وتغليف  البولي بروبيلين ثنائي الشــد والبول
المــواد الغذائية كما في اللحــوم والحلويات والفواكــه ومنتجات المخابز. 
ويمكن أن يأتي البولي بروبيلين ثنائي الشد في شكل منبسط ألغراض الطباعة 
عليه أو في شــكل لؤلؤي لماع )غير شــفاف( أو في شــكل ممعدن )عليه طبقة 
من رقائق األلمونيوم(. وتســتخدم صناعة األغذية الخفيفة األغشية الممعدنة 
ــة منتجاتها ألنها تمنع دخول األشــعة فوق البنفســجية  كما أنها تقلل  لتعبئ

األكسدة مما يطيل صالحية المنتج. 

• البولي إيثيلين -  البولي إيثيلين غشــاء بالستيكي يستخدم في التصفيح مع 	
أغشــية بالســتيكية أخرى ومؤخرًا بدأ اســتخدامه للطباعة عليه في صناعات 
منتجات األلبان والمشــروبات الغازية والعصائــر حيث يتم لصقه على العبوة، 
ــي الكثافة/ ترافثيالت  ــي إيثيلين عال كمــا فــي القوارير المصنوعة من البول

البولي إيثيلين – )القوارير سعة 1 لتر لالستهالك المنزلي(.

• البولي فينيل كلورايد  )PVC( –  هو بالستيك  قاٍس يتم  تليينه  وجعله 	
مرنًا بإضافة مواد ملدنة. ويســتخدم في التغليف الملفوف حلزونيًا للشــموع 
والشكوالتة. وهذا التغليف المرن الملفوف هو الوحيد من نوعه، ويعتبر أفضل 
من التغليف بأغشية البولي بروبيلين ثنائي الشد والبولي بروبيلين المصبوب 
ــي تنكمش عند تعرضها للحرارة. ويســتخدم أيضًا في الديباجات التعريفية  الت
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ــر الزجاجية، وأصبح هذا االســتخدام أكثر انتشــارًا في  ــات القواري لمحتوي
صناعة المشــروبات وحل محل الديباجات التعريفية التقليدية ) الرطبة، ذاتية 

اللصق، ...إلخ( ألنه أرخص من ناحية التكلفة.

• ــي إيثيلين تريفثاليت، وهــو أحد الراتنجات 	 ــي إي تي - هو اختصار للبول ب
البالســتيكية وشكل من أشكال البوليستر وهو يتكون من الجمع بين اثنين من 

المونومرات ) جاليكول اإلثيلين المعدل وحمض التريفثاليك النقي(.

خصائص الســوق:

• ــات التحويلية إلنتاج  مــواد التغليف البالســـتيكي المرن من 	 تتضمــن العملي
عمليتين رئيســيتين همــا الطباعة والمعدنة )التصفيح( الــذي يتم عادة بدمج 
طبقة من رقائق األلمنيوم. وتقوم بعض الشركات التحويلية المحلية بمعدنة 
ــًا بداًل من الحصــول على المــادة الخام المطلوبة )األغشــية  ــا داخلي منتجاته

البالستيكية( ممعدنًة من مصادر أخرى وذلك لتقليل تكلفة التغليف. 

• يتم إنتاج كافة األغشــية البالســتيكية ) المادة الخــام( محليًا، حيث يتم إنتاج  	
البولي بروبيلين ثنائي الشــد من قبل مصـنعين محليين. أما البولي بروبيلين 
ــم إنتاجه أيضــًا بواســــطة مصـنعين محليين. أما األغشـــية  ــوب فيت المصب

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 المصبوبالبولي بروبيلين ثنائي الشــد

• •خصائص ميكانيكية جيدة	 خصائص ميكانيكية ضعيفة	

• تسرب  	 لمنع  السـد  إحكام  إمكانية 
الغازات للمنتج جيدة

• تسرب 	 لمنع  الســد  إحكام  إمكانية 
الغازات للمنتج ممتازة

• •مانع جيد	 مانع ضعيف	

• •الطباعة عليه واضحة	 الطباعة عليه أقل وضوحًا.	

تمثل أغشــية البولي بروبيلين ثنائي الشــد ما يقارب 60% من االســتهالك المحلي 
في صناعة التغليف المرن، وتأتي هذه األغشــية  بســماكات مختلفة  حسب رغبات 

واحتياجات العمالء. 

اإلنتاج المحلي:

ــة بمنتجات التغليف  ــاج المحلي هو المصدر الرئيســي إلمداد الســوق المحلي اإلنت
المرن. وتوجد تســعة مصانع تحويلية موزعة في أنحاء المملكة وتعتبر ستة منها 
رئيســية من حيث اإلنتاجية. أما الثالثة األخرى المتبقية فهم من صغار المنتجين. 
ــي مبيعات المصانع المحلية مــن منتجات التغليف  ويوضــح الجدول التالي إجمال

المرن خالل الســنوات 2009م – 2011م:

2011م2010م2009 مالسنة

42.73546.99955.716اإلنتاج بالطن

+19%+10%-نسبة التغير

كمــا نالحظ في الجــدول أعاله أن حجم المبيعات من اإلنتاج المحلي قد شــــهد 
ــادة ملحوظة خالل العامين الماضيين فقد زاد حجم المبيعات بنســبة 10% و%19  زي
فــي عام 2010م و2011م على التوالي. وترجع هــذه الزيادة الكبيرة في حجم اإلنتاج 
ــي على منتجــات التغليف المــرن بجانب زيادة  ــادة الطلب المحل ــي إلى زي المحل
الشــركات التحويلية إلنتاجها إلى الحد األقصى بغرض تلبية عمالئها خارج البالد 

ودخول أسواق تصدير جديدة مسـتهدفة. 

تبلغ الطاقة اإلنتاجية المركبة للمصانع المحلية 67.401 طن ســنويًا حيث تتركز 
في الغالب في المدن الرئيســية )الرياض 36% ، جـــدة 33% والدمام 31%(. وبناء على 
ــي البالغ 55.716 طنًا تكون المصانع الوطنية للتغليف البالســــتيكي  إنتاجها الفعل

المرن قد اســتغلت حوالي 83% من طاقاتها اإلجمالية المركبة عام 2011م.

الواردات:

ــة المحلية قدرتها على تلبية معظم احتياجات الســوق  أثبتت الشــركات التحويلي
ــع هؤالء المنتجون المحليون بعــدة مزايا لخدمة  ــي. وفي واقع األمر، يتمت المحل
السوق المحلية وتشــمل: )1( قربهم من المستهلكين األمر الذي يساعد في تقصير 
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مدة التســليم. )2( يستخدم هؤالء المنتجون أحدث تقنيات الطباعة والخدمات التي 
تنعكس في تقديمهم منتجات ذات جودة عالية. ومع ذلك ال زالت شــريحة صغيرة 
ــة  تتم  تلبيتها مــن خالل منتجــات التغليف المرن  مــن احتياجات الســوق المحلي

المستوردة.
ال تشــمل إحصاءات التجارة الخارجية رمز )أو رمــوز( مفصلة لألنواع المختلفة 
مــن منتجات التعبئة والتغليف المرنة المســتوردة من خارج المملكة حيث يتم في 
الغالــب إدراج الواردات من مثل هــذه المواد النهائية تحت عناوين ذات صلة برموز 
تصنيف البالستيك و/أو الورق. واستنادًا على إفادة الشركات التحويلية المحلية، 
تشــير تقديرات الصندوق إلي أن حجم الواردات من مواد التعبئة والتغليف المرنة 

التي تم استيرادها خالل السنوات الثالث الماضية على النحو التالي:

2011م2010 م2009مالسنة

4.5405.0535.558حجم الواردات )بالطن(

+10%+11%-نسبة التغير

ــواردات المملكة من منتجات التعبئة  يوضــح الجدول أعاله نمو الحجم اإلجمالي ل
والتغليف المرنة خالل الســنوات القليلة الماضية نســبة لنمو الطلب وعدم توفر 
بعــض المنتجات ذات المواصفات الخاصة في الســــوق الســــعودي. وتأتي معظم 
المنتجات المســتوردة من مواد التعبئة والتغليف المرنة من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وبعض الدول األوربية.

الصادرات:

ــة والتغليف المرنة على  ــة المنتجة لمواد التعبئ تركز معظم الشــركات المحلي
أعمال التصدير بســبب توفر أسواق كبيرة ال سيما في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وبعض الدول العربية األخرى، حيث تتوفر للشــركات التحويلية 
المحلية عدد من المزايا التي تمكنهم من اســتهداف أســواق التصدير وتشــمل هذه  

المزايا :
• استخدام أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال تجهيزات الطباعة.	
• تأمين المواد الخام الرئيسية الالزمة للمشروع المتمثلة في البولي بروبيلين 	

ثنائي  الشــد )أفالم بالســتيكية عادية وممعدنة( والبولي بروبيلين المصبوب 

من موردين محليين.
• تتميز المواد الخام الالزمة للمشــروع )األفالم البالســتيكية( بأسعار تنافسية 	

للغاية مقارنة بأسعارها في أسواق التصدير المستهدفة حيث يتم تأمين المواد 
الخــام 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.

• ــع منتجات التغليف الســــعودية مقارنة باألســــعار في 	 اعتدال أســــعار بي
أســواق التصدير. 

• ــز الموقــع الجغرافي للمنتجين المحليين وقربه من األســواق في الدول 	  تمي
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:

2011م2010 م2009مالســنة

11.30512.49216.962كمية الصادرات )بالطن(

+36%+11%-نسبة التغير

كمــا نالحظ من الجدول أعــاله أن إجمالي حجم الصادرات مــن منتجات التعبئة 
ــة الماضية، حيث  والتغليــف المرنة قد شــهد نموًا متصاعدًا خالل الســنوات القليل
ارتفعت الصادرات بنسبة 11% خالل عام 2010م وبنسبة 36% خالل عام 2011م، وزادت 

من  11.305 طن في عام  2009م  لتصل إلى  16.962 طن في عام 2011 م.

الطلب التاريخي: 

تتمتع صناعة مواد التعبئة والتغليف المرنة بقاعدة واســعة ومتنوعة من العمالء، 
ويستخدمها الكثير من الصناعيين والمستهلكين. ويتم استخدام نحو )65%( من مواد 
التعبئة والتغليف المرنة في الصناعات الغذائية. ويتراجع موســميًا الطلب بصورة 
ــرة على األغذية الخفيفة في شــهر رمضان وخالل عطلة المدارس من شــهر  كبي
يونيو حتى أغســطس ويزداد في فصل الصيــف، فيما يرتفع الطلب بصورة كبيرة 
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على المشروبات الغازية والمياه المعدنية ومثلجات اآليسكريم/الحلويات في فصل 
الصيف ويتراجع في الشــتاء. 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:

2011م2010 م2009مالسنة

42.73546.99955.716إجمالي اإلنتاج المحلي )بالطن(

4.5405.0535.558الواردات

)16.962()12.492()11.305()الصادرات(

35.97039.56044.312الطلب التاريخي

+12%+10%-نسبة التغير

يوضــح الجدول أعاله االتجاه التصاعدي لنمو الطلب المحلي على منتجات التعبئة 
ــة الماضية، حيــث زاد الطلب المحلي من  والتغليــف المرنة خالل الســنوات القليل
35.970 طن في عام 2009م بنســبة 10% ليصل إلى 39.560 طن في عام 2010م واســتمر 
ــب في النمو ليصل إلى 44.312 طــن بزيادة قدرها )12%( في عام 2011م ويرجع  الطل
ذلك إلي النمو المطرد في الطلب على المنتجات الصناعية التي تعتمد على التغليف 

المرن كمادة أســاســية للتغليف.

الطلب المستقبلي:

كما ذكر سابقًا، تستهلك الشركات المنتجة للمنتجات الغذائية المختلفة حصة 
كبيرة من سوق منتجات التعبئة والتغليف المرنة حيث تمثل أكثر من نحو )%65( 
مــن إجمالي المبيعــات، فيما تســتهلك الصناعات األخرى كالمشــروبات الغازية 
ــة اإلنتاج. ومــن المتوقع أن تنمو هــذه الصناعات  ــاه والحليــب واأللبان بقي والمي

ــن )6%( إلي )8%( ســنويا، وينمو الطلب العالمــي على البولي  ــراوح بي بمعــدالت تت
بروبيلين ثنائي الشــد بمعدل )7%( إلى )8%( ســنويًا. وتشير تقديرات الصندوق إلى 
زيادة الطلب في المســتقبل على منتجات التعبئة والتغليف البالســــتيكية المرنة 

بمعدل نمو   قدره )6%( في المتوسط سنويا على النحو التالي:

2016 م2015م2014م2013م2012مالسنة

47.00049.80052.80055.90059.300الطلب المستقبلي )بالطن(

+6%+6%+6%+6%-نسبة التغير

وفي الختام فإن صناعة التغليف البالســتيكي المرن في المملكة شــهدت نموًا جيدًا 
خالل الســــنوات القليلة الماضية ويتوقع أن يســتمر هذا النمو في المســتقبل 
المنظور بفضل زيادة الطلب على المنتجات االســتهالكية التي تعتمد عليه كمادة 
ــأة لمصانع التغليف  ــة أخري مازالت الفرصة مهي أســاســــية للتغليف. من ناحي
البالســتيكي المرن المحلية لزيادة صادراتها لألســواق المجاورة بفضل الميزات 
ــة المتمثلة فــي توفر المواد الخــام محليًا إضافة للميزات التنافســــية  التفضيلي

المتمثلة في جودة منتجاتها وأســعارها التنافســية في أســواق التصدير.  
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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 ســواء، نظرًا لما تلعبه هذه المنشــآت 
من دور فاعــل في إيجاد العديد من فرص العمل، وزيادة الطاقة اإلنتاجية القائمة، 
ورفع المستوى المعيشي، باإلضافة إلى تحقيق التوازن التنموي في المناطق النائية 
األقــل حظًا في التنمية. وتشــير الدراســات االقتصادية إلى أن المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة على مســتوى العالم تشــكل أكثر مــن 90% من إجمالي المؤسســات 
ــة، وتوظــف ما بيــن 50 – 60 % من القوى العاملة، وتســاهم بحوالي50  % من  العامل
الناتــج المحلي اإلجمالي. وعلى الرغم من أهمية المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
ودورهــا في تحقيــق التنمية االقتصادية، إال أنه حتــى اآلن ال يوجد تعريف موحد 
لتصنيف المنشــآت الصغيرة والمتوســطة على مســتوى العالم، حيث يتم تعريفها 
اســتنادًا إلى مجموعة مــن المعايير منها عدد العمال، حجــم رأس المال، أو خليط 
من المعيارين معًا، حجم المبيعات الســنوية أو بعض المعايير األخرى. فعلى سبيل 
المثال ُيعّرف البنك الدولي المشــروعات الصغيرة والمتوســطة باستخدام معيار 
عــدد العمال بحيث يعتبر المنشــأة صغيرة إذا كانت توظف أقــل من 50 عاماًل. أما 
في الواليات المتحدة األمريكية فيتم تعريف المنشــآت الصغيرة والمتوسطة بأنها 
تلك المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظفًا بالنسبة للصناعات التحويلية 
والتعدين أو التي تصل مبيعاتها الســنوية إلــى 35.5 مليون دوالر أمريكي. وُتعّرف 
ــرة والمتوســطة طبقًا لبرنامــج “كفالة” الــذي يديره صندوق  المنشــآت الصغي
التنمية الصناعية الســعودي بأنها أي نشــاط ربحي صغير أو متوســط ال تتجاوز 

قيمة مبيعاته السنوية 30 مليون ريال.

معوقات تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تواجه المنشــآت الصغيرة والمتوســطة العديد من المعوقات والمشاكل التي تحد 
من طاقات هذه المؤسســات وتحول دون تحقيــق الغايات واألهداف المرجوة منها، 

ويمكن إيجاز هذه المعوقات فيما يلي: 

• المعوقــات اإلدارية واإلجرائية : والتي تتمثل في ضعف القدرات والمهارات •
اإلداريــة ألصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وافتقار معظم المنشــآت 
للهيكل التنظيمي الســليم، الذي يحدد المسؤوليات والمهام الخاصة بالوظائف 
ــة واإلدارة، باإلضافة إلى ازدواجية  ومــا قد يترتب عليه مــن خلط بين الملكي
بعض اإلجراءات الحكومية، وكثرة اإلجراءات الالزمة للحصول على تراخيص 

مزاولة النشاط.

• نقص المعلومات : تمثل مشــكلة ضعــف المعلومات المتوفرة عن المنشــآت •
الصغيرة والمتوســطة وتطورها وطبيعة نشــاطها وحجــم أعمالها وقدراتها 
المالية، فضاًل عن نقص المعلومات عن أســواق الموارد ومستلزمات اإلنتاج أو 

السلع، أهم التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت.

• ــة عن توفير • مشــكلة التمويــل : والتي تتمثــل في إحجــام الجهات التمويلي
التمويل الالزم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرًا الرتفاع 
نســبة المخاطرة في هذه النوعية من المنشآت وعدم وجود الضمانات الكافية 

والحسابات المنتظمة التي تبين الوضع المالي للمنشآت القائمة.

• نقص الدعم الفني : يعاني قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة من مشكلة •
عــدم توافر الدعــم الفني في مجــال اإلنتاج والتســويق والجوانــب التقنية، 
وكذلــك التدريب وإكســاب أصحاب هذه المنشــآت أو العاملين بها مهارات 
ومقومــات العمل، يضاف إلى ذلك عدم تأهيل هذه المنشــآت إلنتاج مخرجات 

مطابقة للمواصفات العالمية.

• اإلعداد الجيد لخطط األعمال : يّتســم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة •
بالمنافســة الشــديدة ودخول المنافســين الُجُدد الذين يأتون بأساليب وطرق 
ــد لخطط األعمال  جديــدة المجال للتعامــل معها إال من خــالل اإلعداد الجي
ومعرفــة نقاط القوة والضعف في كل مشــروع من أجــل زيادة فرص نجاح 

المشروع.  

برامج ضمان مخاطر االئتمان المصرفي

جاءت برامج مخاطر التمويل المصرفي لتكون بمثابة األمان لجهات التمويل، حيث 
تتحمل مؤسسة الضمان جزءًا من عبء المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك نتيجة 
تعثر النشاط الممول ولتوفر للبنوك الحماية الالزمة لمواصلة دورها واالطمئنان 
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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 الدراســات الســابقة على تنوع وتعدد هيئات ومؤسسات ضمان مخاطر 
االئتمان المصرفي للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة على مستوى العالم، واتخاذها 
عدة أشــكال منها مــا هو في صورة مكاتــب كما هو الحال فــي الواليات المتحدة 
األمريكية وتركيا أو هيئات كما في اليابان أو شــركات كما في مصر واألردن 
أو تكافل المقترضين أنفســهم كما في بنجالديش. وتقوم هيئات ومؤسسات ضمان 
مخاطر االئتمان بتدريب العاملين في البنوك والمصارف والشــركات للتعامل مع 
نظام المعلومات وتوفير الكثير من البيانات التي يمكن الرجوع إليها للمساعدة في 

اتخاذ قرار التمويل. 

قطـــاع المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة بالمملكـــة العربيـــة 
السعودية

يلعــب قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة بالمملكــة العربية الســعودية دورًا 
ــًا في تحقيــق التنمية االقتصاديــة المأمولة وذلك من خــالل دعم الناتج  محوري
ــي، واالرتقــاء بالقيمة المضافة، وتنــوع القاعدة االقتصادية، واإلســهام في  المحل
توفير فرص عمل للســعوديين، وإعادة هيكلة القطاعــات االقتصادية لتتواكب مع 
ــات االقتصاديــة وتقديم أنمــاط ذات كفاءة عالية في تخصيص واســتغالل  التقلب

الموارد المحلية لتوجيهها نحو االستثمارات المنتجة. 

 وعلى الرغم من األهمية النســبية الكبيرة لعدد المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
الســعودية والتي تمثل 90% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة وتضم 80% من 
القوى العاملة، إال أن مســاهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي متواضعة نســبيًا حيث 
بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص والذي هي جزء منه نحو 34.6% من الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار الجارية )58% باألسعار الثابتة(، ولعل ضعف مساهمة القطاع في 
االقتصاد الوطني يرجع في المقام األول إلى كبر القطاعين النفطي والعام، اللذان 
ال يــزاالن يلعبان دورًا مؤثرًا على مجريات االقتصاد الســعودي، ويمثالن المحرك 
الرئيــس للتنمية االقتصاديــة واالجتماعية في المملكة، باإلضافــة إلى  التحديات 
التــي تواجه القطاع نتيجة تعدد الهيئات والجهات الحكومية التي تتولى اإلشــراف 
والرقابة على هذا القطاع، وما يتبع ذلك من كثرة اإلجراءات الالزمة لممارســة 

النشاط.

برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نشأة البرنامج :

نظرًا لحاجة قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة بالمملكــة لوجود جهة تضمن 
مخاطر االئتمان وتيسر ألصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوسطة فرص الحصول 
ــة تمويل المنشــآت الصغيرة  علــى التمويل الــالزم، فقد تم إنشــاء برنامج كفال
والمتوســطة عام 2006م ، بدعم من وزارة المالية والبنوك المحلية المســاهمة مع 
البرنامج برأسمال قدره 200 مليون ريال )50 % من وزارة المالية و 50 % من البنوك 
المحلية المساهمة( وُأســندت إدارة البرنامج لصندوق التنمية الصناعية السعودي، 
بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا 
والتــي تمتلــك مقومات النجــاح وال يمكنها تقديــم الضمان الالزم أو الســجالت 
المحاســبية التــي تثبت أهليتها للحصــول على التمويل، وذلك مــن خالل تغطية 
نســبة من مخاطر الجهة الممولة )80% من قيمة التمويــل وبحد أقصى 1.6 مليون 
ــال( في حالة إخفاق النشــاط المكفول عن ســداد التمويــل أو جزء منه  وذلك  ري
لتشــجيع المصارف والبنوك على تمويل تلك النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة 

المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية.

تطور نشاط البرنامج خالل الفترة 2006م –  2012م :

ــذ بداية انطالق البرنامــج في عام 2006م وحتى نهاية عــام 2012م اعتمدت إدارة  من
البرنامــج عدد )4.765( كفالة اســتفادت منها )2.909( منشــأة صغيرة ومتوســطة، 
ــال مقابل اعتماد للتمويل بلغت  وبقيمــة إجمالية للكفاالت بلغت )2.304( مليون ري
ــر عدد )11.636( فرصة عمل  ــه اإلجمالية )4.836( مليون ريال، نتج عنها توفي قيمت
ــدة. وعلى الرغم مــن تحفظ البنوك على منح التمويل تحــت مظلة البرنامج  جدي
في الســنوات األولى بســبب حداثة فكرة البرنامج، لكن ســرعان مــا قامت البنوك 
ــة اإلدارات الخاصة  والمصارف المشــاركة بإعداد الدراســات الالزمة إلعادة هيكل
بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوســطة واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب 
مع طبيعة وآليات عمل البرنامج وذلك باإلضافة إلى اإلجراءات والسياســات التي 
ــا إدارة البرنامج لتســهيل إجــراءات الحصول على الكفالة، مما أســفر عن  اتخذته
حدوث تطــور كبير وملحوظ في األداء وزيادة فــي الفاعلية ترتب عليهما زيادة 

كبيرة في عدد وقيمة الكفاالت المعتمدة. 
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جدول يوضح تطور أداء البرنامج منذ بدايته عام 2006م حتى نهاية عام 2012م مقارنة بتوقعات بيت الخبرة قبل تأسيس البرنامج

البيان
قيمة الكفاالتعدد الكفاالت

)مليون ريال(
قيمة التمويل
)مليون ريال(

نسبة المحقق %متوقعفعلينسبة المحقق %متوقعفعلينسبة المحقق % متوقعفعلي

2006515001022150154920025م

2007263750351232255627030093م

20082921.000291223003928640070م

20095041.0005018130060464400116م

20107771.0007827130090716400179م

20111.2081.0001216363002121.283400321م

20121.6701.0001679493003161.768400442م

4.7656.250762.3041.8751234.8362.500193اإلجمالي

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 ســابقة ومشــابهة في دول أخرى، نالحظ أن ما حققه البرنامج بنهاية عام 2012م يشــير إلى انخفاض عدد الكفاالت بنسبة 24% عن المتوقع، بينما ارتفعت قيمة 
الكفــاالت بنســبة 23% وارتفعت قيمة التمويل الممنوح من جهات التمويل تحت مظلة البرنامج بنســبة 93%. وبالنظر إلى ما تحقــق خالل العامين األخيرين )2011م، 2012م( 
نجــد أن مــا تحقق فعليًا من حيث عدد وقيمة الكفاالت التي أصدرها البرنامج يفوق مــا كان متوقعًا. أما ما تحقق فعليًا من حيث قيمة التمويل المقدم من البنوك فقد بدأ 
يفوق ما كان متوقعًا منذ عام 2009م. وبناًء على تقديرات البرنامج، من المتوقع أن يكفل البرنامج خالل الفترة من 2013م - 2017م حوالي )4.900( منشأة، تساهم في توفير 

19.600 فرصة عمل.
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جهود البرنامج في مجال التدريب والتثقيف والتطوير:

لم يقتصر دور برنامج كفالة تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوسطة على إصدار 
الكفاالت لتوفير التمويل الالزم ألصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوسطة، بل امتد 
ليشــمل جانب التدريب والتثقيف والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى شــباب 
األعمال، وذلك من خالل عقــد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع 
البنك الدولي والمعهد المصرفي التابع لمؤسســة النقد العربي الســعودي ولجنة 
اإلعــالم والتوعية المصرفية وبمشــاركة البنوك والمصارف الســعودية والغرف 

التجارية الصناعية بالمملكة. 

ــم تصميم البرامــج التدريبية والتثقيفية التي يتبناها البرنامج بحيث تتناســب  وت
مع مختلف شــرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوســطة ولتحقيق مجموعة من 

األهداف أبرزها :-

	 تزويد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات األساسية والخطوات
الفاعلة التي تساهم في تأسيس وتطوير ونمو األعمال.

	 زيادة الوعي بمردود وأهمية التدريب والتثقيف ألصحاب المنشــآت الصغيرة
والمتوسطة قبل تنفيذ األعمال.

	.تطبيق المنهجية الحديثة للتدريب بما يتماشى مع متطلبات القطاع
	 ــاء وتعزيز القــدرات المهنية لمنتســبي مراكــز دعم المنشــآت الصغيرة بن

والمتوسطة.
	 زيادة وعي منتســبي البنوك المشــاركة مــع البرنامج بآلية عمــل البرنامج

والشروط الواجب توافرها في المنشأة للحصول على كفالة البرنامج.

ومنذ بداية نشــاط البرنامج في مجال التدريــب 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 )59( دورة تدريبية في معظم مدن المملكة بالتعاون 
ــل الدولية التابعة للبنــك الدولي والمعهــد المصرفي التابع  مع مؤسســة التموي
لمؤسسة النقد العربي السعودي باإلضافة إلى الغرف التجارية الصناعية السعودية 
تحت مســمى )أساســيات البداية في تشــغيل وإدارة األعمال التجارية( موجهة إلى 
أصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوسطة، اســتفاد منها )1.400( متدربًا، منهم )355( 

متدربة. 

جهود البرنامج لمواجهة التحديات وزيادة الفعالية:
 

ــات والمعوقــات التي واجهت  ســعت إدارة البرنامج إلــى مواجهة التحدي   
البرنامج في بداياته، والمتمثلة في عدم وجود العدد الكافي من مســئولي االئتمان 
بالبنــوك للتعامــل مع أصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وكذلك تواضع 
ــة البرنامج، باإلضافة إلى  ــل البنوك للتمويل تحت مظل ــة والترويج من قب الدعاي
الفهــم الخاطئ من أصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوســطة لبرنامــج “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.

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

	 ــة لمنســوبي المصــارف والبنوك بالتعاون مــع المعهد إقامــة دورات تدريبي
المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

	 إقامة دورات تدريبية لمدراء مراكز تنمية المنشــآت الصغيرة والمتوســطة
ــة الصناعية في كيفية التعامل مع طالبي التمويل، وذلك  في الغرف التجاري

بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي.
	 ــة إدارة المنشــآت الصغيرة ــة للمســتثمرين في كيفي إقامــة دورات تدريبي

والمتوسطة، بالتعاون مع البنك الدولي.
	 ــادة الدعاية والترويج للبرنامج بالتعاون مع جهات التمويل التركيز على زي

المشاركة في المناطق األقل نموًا.
	 التنسيق مع المؤسسات والشــركات الكبرى لإلعالن عن الفرص االستثمارية

المتاحــة مــن خالل المواقــع اإللكترونية لهــذه المؤسســات ومراكز تنمية 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية الصناعية.

	 ــه الشــباب إلى الجهــات الخاصة بدعــم وتمويل المشــروعات الصغيرة توجي
والمتوسطة وآلية الحصول على رأس المال.

	 ــة الصناعية ومراكــز دعم المنشــآت الصغيرة ــادة دور الغــرف التجاري زي
والمتوسطة في عقد اللقاءات والندوات في المناطق األقل نموًا لتبادل الخبرات 
بين الممارســين الذين يســاندون تنمية مشروعات الشــباب الرائدة وأصحاب 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
	 ــة والتأهيلية ألصحاب المنشــآت القائمــة أو تحت ــادة البرامــج التدريبي زي

التأسيس.
	 تنظيم ندوات وبرامج توعوية للشــباب الســعودي للتأكيد على أهمية الريادة

والعمل الحر وفوائد تأســيس مشروع خاص ودور القطاع الخاص في تحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.



التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤  التقــرير السنـوي  للعـام المالي  -46-
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 



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

التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
-47-هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 

بيانات النشاط اإلقراضي للصندوق : 

بيان رقم )1( بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية

المجموع التراكميِخالل عام 1434/1433هـ )2012م(القطاع
29670الصناعات االستهالكية  :

21318المواد الغذائية 
260المرطبات والمشروبات

69ــالنسيج
24ــمنتجات الجلود والمواد البديلة

317المنتجات الخشبية
255األثاث الخشبي
191منتجات الورق

36ــالطباعة
24609الصناعات الكيميائية : 

11290الكيماويات
135منتجات النفط والغاز

118منتجات المطاط
11266منتجات البالستيك

12397صناعة مواد البناء  :
13ــالمنتجات الخزفية
164منتجات الزجاج

11320مواد البناء األخرى
131صناعة األسمنت  :

30713الصناعات الهندسية  :
23431المنتجات المعدنية
189الماكينات واآلالت
5135المعدات الكهربائية

158معدات النقل
552الصناعات األخرى

2.472*101المجموع

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



التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤  التقــرير السنـوي  للعـام المالي  -48-
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 

بيان رقم )2( بيان بقيمة  القروض الصناعية المعتمدة من الصندوق  حسب القطاعات الفرعية )بماليين الرياالت(

المجموع التراكميِخالل عام 1434/1433هـ )2012م(القطاع
2.16117.773الصناعات االستهالكية  :

1.9769.882المواد الغذائية 

241.639المرطبات والمشروبات

2.298ــالنسيج
133ــمنتجات الجلود والمواد البديلة

12217المنتجات الخشبية
19387األثاث الخشبي

1303.002منتجات الورق
215ــالطباعة

4.25141.881الصناعات الكيميائية  :
3.28432.663الكيماويات

2033.379منتجات النفط والغاز
310787منتجات المطاط

4545.052منتجات البالستيك

76511.222صناعة مواد البناء  :
1.369ــالمنتجات الخزفية

4013.386منتجات الزجاج

3646.467مواد البناء األخرى

42910.213صناعة األسمنت :
1.94221.706الصناعات الهندسية  :

1.62816.346المنتجات المعدنية 
27899الماكينات واآلالت

993.216المعدات الكهربائية

1881.245معدات النقل

3922.620الصناعات األخرى
105.415*9.940المجموع

* منها )15.028( مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها .

-48-



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

التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
-49-هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 

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

المجموع التراكميِخالل عام 1434/1433هـ )2012م(المنطقة

33888الرياض

15596مكة المكرمة 

9100المدينة المنورة 

257القصيم

30698المنطقة الشرقية

339عسير

211تبوك

421حائل

19ــجازان

113نجران

9ــالباحة

16ــالجوف 

25الحدود الشمالية

2.472 *101المجموع

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



التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤  التقــرير السنـوي  للعـام المالي  -50-
هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 

بيان رقم )4(  بيان بقيمة القروض الصناعية المعتمدة  من الصندوق حسب مناطق المملكة )بماليين الرياالت(

المجموع التراكميِخالل عام 1434/1433هـ )2012م(المنطقة

1.54720.856الرياض

67416.860مكة المكرمة 

2.55811.957المدينة المنورة 

361.377القصيم

3.84348.086المنطقة الشرقية

42912عسير

40536تبوك

1.0341.165حائل

1.337ــجازان

1401.096نجران

28ــالباحة

230ــالجوف 

26975الحدود الشمالية

105.415 *9.940المجموع

* منها )15.028( مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها .

-50-



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

التقــرير السنـوي  للعـام المالي  
-51-هـ (  ٢٠١٢ م )  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ 
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