نُ مكّـن ..لنصنـع

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

الرؤية
المساهمة في أن تكون المملكة العربية السعودية دولة صناعية
متطورة عبر تقديم حلول مالية واستشارية.

الرسالة
دعــم وتنويــع االقتصــاد الســعودي مــن خــال المســاعدة علــى
تشــكيل القطاعــات الصناعيــة ،وتطوير المؤسســات التنافســية،
ودعم المبادرات االستراتيجية.

القيم
•المبادرة في التنمية.
•الشراكة في النمو.
•المسؤولية في االستثمار.
•الخبرة في االستشارات.
•النجاح في الصناعة.

المحتويات
08
15
23
43
49

•مجلس إدارة الصندوق
•لكمة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
•الهيلك التنظيمي للصندوق
تمهيد :اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي
•الوضع االقتصادي للمملكة خالل عام  2017م
•مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي
استعراض أداء الصندوق
•النشاط اإلقراضي للعام المالي 1439/1438هـ(2017م)
•التوزيع الجغرافي والتوزيع القطاعي للقروض
•تمويل المشاريع المختلطة
•الموارد البشرية والتدريب
•التحول الرقمي
•موضوع تحت األضواء :دور الصناعة في النمو االقتصادي

•إحصاءات النشاط اإلقراضي للصندوق للعام المالي
1439/1438هـ (2017م)

مجلس اإلدارة

معالي المهندس /خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي

معالي األستاذ /ياسر بن عثمان الرميان
المشرف على صندوق االستثمارات العامة
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور /عابد بن عبدالله السعدون
وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشراكت
عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ /عبدالله بن صالح العريفي
وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم الملكف
عضو مجلس اإلدارة

تقديم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي
عرضــا للتقرير الســنوي لصندوق التنمية الصناعية الســعودي عن العــام المالي 1439/1438هـ
ً
معــا
نُ طالــع ً
مشيدا بما تحقق من مؤشرات جيدة ألداء الصندوق في هذا العام.
(2017م)،
ً
لقد مر االقتصاد الوطني خالل عام 2017م بإصالحات هيكلية ملحوظة ،حظيت بتقدير العديد من الجهات
االقتصاديــة والمؤسســات الماليــة العالميــة ،على الرغم مــن التحديات االقتصادية التــي يواجهها العالم،
ســعيا إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يتماشــى مع تطلعات "رؤية المملكة  "2030والبرامج
وذلك
ً
المرتبطــة بهــا ،والتــي تهدف إلى بناء منظومة تصنيع مســتدامة وتنافســية ،مع تعزيــز المحتوى المحلي
ودعم الطاقة المتجددة والصادرات والتعدين.
وفي هذا اإلطار واصل القطاع الصناعي السعودي (الذي يشكل  %12من الناتج المحلي اإلجمالي ) أداءه
اإليجابي ،الذي ظهرت نتائجه في تحســن نمو بعض القطاعات االقتصادية ،حيث شــهد قطاع الصناعات
متزايدا.
نموا
التحويلية غير النفطية
ً
ً
أداء متميزً ا في العام المالي 2017م وذلك
وفــي ذات االتجــاه حقــق صندوق التنمية الصناعية الســعودي ً
في عدد القروض المعتمدة وقيمتها ،حيث بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خالل هذا العام 137
قائما ،وسيكون لهذه
صناعيا
مشروعا
جديدا ،وتوسعة 17
صناعيا
مشروعا
قرضا ،أسهمت في إقامة 120
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
المشاريع أبرز األثر في تعزيز نمو االقتصاد الوطني ،ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بإضافة نحو
 28مليار ريال إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،وأن توفر نحو  8آالف فرصة عمل مباشرة جديدة  ،واإلسهام
تقريبا ،وأن يبلغ حجم صادراتها حوالي  50مليار ريال.
في تلبية الطلب المحلي بـ 10مليارات ريال
ً
وبالنظــر إلــى قيمــة هــذه القروض في عــام 2017م ،البالغ نحــو  10.6مليار ريال ،نجد زيادة نســبتها %33
عما اعــتُ ـمد في العام السابق ،وتعد هذه ثاني أعلى قيمة اعتمادات في عام واحد منذ إنشاء الصندوق.
واســتحوذت المشــاريع الجديــدة علــى نســبة  %88مــن قيمة القــروض المعتمدة لهــذا العــام ،فيما تجاوز
إجمالي استثمارات كل المشاريع المقترضة من الصندوق  45مليار ريال لنفس العام.
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كذلك بلغت نســبة القروض المعتمدة هذا العام من الصندوق للمشــاريع الصناعية الواقعة في المناطق
نمــوا مــا نســبته  %45مــن إجمالــي عــدد القــروض،و  %26مــن إجمالي قيمــة القروض.
والمــدن األقــل
ً
وبصــورة إجماليــة فــإن القــروض الصناعية التــي اعتمدها الصندوق منذ إنشــائه عــام 1974م وحتى نهاية
قرضا بقيمة إجمالية قدرها  147.9مليار ريال ،أســهمت في إنشــاء 3108
ً
العام 2017م بلغ عددها 4216
مشــروعات صناعية جديدة ،وتوســعة  1108مشــروعات صناعية قائمة في مختلف أنحاء المملكة ،كما بلغ
إجمالــي القــروض التــي تــم صرفها من هــذه االعتمــادات  102.2مليار ريالُ ،ســدد منهــا  63.6مليار ريال،
األمــر الــذي يؤكد نجاح المشــاريع المســتفيدة من قــروض الصندوق ،ومن الدعم االستشــاري الذي يقدمه
الصندوق لهذه المشاريع في المجاالت الفنية واإلدارية والمالية والتسويقية.
ومع التوجهات الطموحة لرؤية المملكة  2030ورفع المساهمة الصناعية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي،
تحفزت جهود القائمين على خطط الصندوق عبر إنشــاء مشــروع تطوير اســتراتيجية األعمال لتتماشــى مع
مخرجــات برنامــج تطويــر الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية ،ومخرجات االســتراتيجية الوطنية للصناعة
التــي تقــوم ركائزهــا علــى صناعــة اآلالت والمعــدات ،وإمــدادات الطاقة المتجــددة ،والصناعــات الدوائية،
واألجهــزة الطبية ،والســيارات ،والصناعــات المتربطة بالنفط والغاز والصناعــات الغذائية ،ليصبح الصندوق
الصناعــي الممكِّــن المالــي الرئيس للتحول الصناعي فــي المملكة عبر تلبية المتطلبــات المالية للقطاعات
المستهدفة ،لتحقيق الطموحات الصناعية بما يتواكب مع تطلعات الرؤية.
وترتكــز رؤيــة فريــق عمل تطويــر االســتراتيجية على أربعة محــاور اســتراتيجية لقيادة التحــول الصناعي في
المملكــة ،وهــي تقديــم منتجــات مالية وخدمــات استشــارية متكاملة تلبي احتيــاج القطاعــات ،التركيز على
تحقيق التنمية المســتدامة ،تفعيل دور الصندوق في تشــكيل منظومة تمويل المشــاريع ،باإلضافة إلى
بناء قاعدة مؤسسية قوية مدعمة بخدمات مساندة ذات كفاءة عالية .ومن المتوقع أن يكتمل العمل على
مشــروع تطوير اســتراتيجية الصندوق نهاية عام  ،2018والتي من شــأنها المســاهمة في تحقيق أهداف
الرؤية.
وفــي الختــام أتقدم بخالص الشــكر والتقديــر لمقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود ،ولســمو ولي عهده األمين  -حفظهما الله  -لدعمهما المســتمر لجهود تنمية الصناعة الوطنية
بشكل عام ،ومؤازرتهما ألنشطة الصندوق بشكل خاص ،والشكر موصول لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة،
وإلدارة الصندوق ومنســوبيه لما يبذلونه من جهود أثمرت عن إنجازات مشــهودة ونقالت نوعية ،ســتظهر
آثارها الواضحة  -بإذن الله  -على تقدم القطاع الصناعي بالمملكة.
خالد بن عبدالعزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي
التقرير السنوي Annual Report 2017
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الهيكل التنظيمي للصندوق

مساعد المدير العام
االئتمان والدراسات

مجلس اإلدارة

مساعد المدير العام

المراجعة
الداخلية

الموارد البشرية والخدمات
المساندة

مساعد المدير العام
التخطيط االستراتيجي
وتقنية المعلومات

المدير العام

مساعد المدير العام
التسويق

مساعد المدير العام
الشؤون القانونية

مساعد المدير العام
المالية
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إدارة االئتمان

إدارة دراسات واستشارات المشاريع
إدارة تنسيق وخدمات القروض

إدارة الموارد البشرية

إدارة الخدمات المساندة

إدارة تقنية المعلومات

إدارة التخطيط االستراتيجي

إدارة تسويق المنتجات

إدارة تطوير األعمال

اإلدارة القانونية

اإلدارة المالية

التقرير السنوي Annual Report 2017
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تمهيد:
اتجاهات ومؤشرات االقتصاد المحلي

التقرير السنوي Annual Report 2017
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الوضع االقتصادي للمملكة خالل عام 2017م
تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية مرحلــة تحــول
مهمة في جميع المجاالت االجتماعية واالقتصادية
وغيرها .ويتحرك االقتصاد الســعودي نحو التحسن
ّ
وبتطلــع كبير نحو المســتقبل،
فــي الوقــت الراهن
على الرغم من التحديات االقتصادية التي شــهدها
العالم ككل .وقد خضع االقتصاد المحلي خالل عام
2017م إلى إصالحات هيكلية اقتصادية عدة وذلك
ســعيا إلــى بنــاء اقتصــاد متيــن ومتنــوع ،يتوافــق
ً
مــع توجهــات رؤيــة المملكــة  .2030وقــد أســهم
التحسن في أسعار النفط خالل العام في استقرار
االقتصاد المحلي ،حيث ارتفع متوسط أسعار سلة
أوبــك خــال عــام 2017م بحوالــي ( )% 29مقارنــة
بالعام الســابق .وستستمر المملكة في إصالحاتها
االقتصاديــة خــال األعوام المقبلــة وذلك وفق ما
تتطلع إليه رؤية  2030وبرامجها المختصة.
ومــن المتوقــع أن يبلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي
وفقا لتقديرات الهيئة العامة لإلحصاء
ً
لعام 2017م
( )2٫569مليار ريال باألسعار الثابتة بانخفاض بسيط
نســبته ( )% 0.74مقارنــة بالعــام المالــي الســابق
2016م .ويتوقــع أن يشــهد القطــاع غيــر النفطــي
نســبيا حيــث يتوقــع نمــوه بنســبة (.)%1
اســتقرارا
ً
ً
ويعــود ذلــك إلــى تحســن نمــو بعــض القطاعــات
االقتصاديــة كقطــاع الصناعــات التحويليــة الــذي
يقــدر أن يصــل نمــوه الحقيقي إلى حوالــي (1.30
 )%وقطــاع خدمــات المــال والتأميــن والعقــارات
نموا قدره
وخدمات األعمال والذي يتوقع أن يحقق ً
(.)% 2.20
نســبيا فــي
اســتقرارا
وقــد شــهد عــام 2017م
ً
ً
مســتويات التضخــم ،حيــث تشــير تقديــرات الهيئــة
العامة لإلحصاء إلى تراجع الرقم القياسي لتكاليف
المعيشة خالل عام 2017م بنسبة ( )% 0.29مقارنة
بارتفــاع نســبته ( )% 3.5فــي عــام 2016م ،وذلــك
طبقا لســنة األســاس 2007م .أما معامل انكماش
ً
الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي  ،الذي
يعــد أهم المؤشــرات االقتصادية لقيــاس التضخم
علــى مســتوى االقتصــاد ككل  ،فمــن المتوقــع أن
طفيفــا بنســبة ( )% 0.03فــي عام
ً
ارتفاعــا
يشــهد
ً
2017م مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
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وحســب التقديرات األولية لمؤسسة النقد العربي
الســعودي  ،يتوقع أن يحقق ميزان الحساب الجاري
فائضــا بنحــو ( )57٫1مليار ريال
ً
لميــزان المدفوعــات
مقارنة بعجز مقداره ( )89٫4مليار ريال في 2016م.
ويقــدر أن تبلــغ قيمــة الصــادرات الســلعية خــال
عــام 2017م نحــو ( )827مليــار ريــال .كمــا يتوقع أن
تبلغ قيمة الصادرات الســلعية غيــر النفطية حوالي
( )188٫5مليار ريال وبنمو نسبته ( )% 7.8عن العام
الماضي .أما الواردات الســلعية ،فتشير التوقعات
تقريبــا ،وذلــك
إلــى أنهــا ســتبلغ ( )439مليــار ريــال
ً
بانخفاض نسبته ( )% 7عن العام السابق.
وعلــى صعيــد التطــورات المالية والنقديــة ،وعلى
ضــوء مــا يشــهده االقتصــاد المحلــي والعالمــي
مــن تطــورات .فقــد اســتمرت السياســتان الماليــة
والنقديــة فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان
توفر مســتوى مالئم من الســيولة تلبــي احتياجات
االقتصــاد الوطنــي .وقــد حققــت ميزانيــة 2017م
ارتفاعــا فــي اإليــرادات بنســبة  % 34لتصــل إلــى
ً
 696مليــار ريــال مقارنة بـ  519مليار ريال في العام
الســابق ،كمــا ارتفــع حجــم اإلنفاق بنســبة % 11.5
ليصــل إلــى حوالــي  926مليار ريال .وعليه ســجلت
الميزانيــة عجــزً ا بحوالــي  230مليــار ريال ،مــا يعادل
( )% 8.9مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
مقارنــة بعجــز نســبته ( )% 12.8مــن إجمالــي الناتج
المحلــي اإلجمالي فــي العام المالي 2016م ،مما
يشــير إلى أن السياســة المالية في المملكة تســير
فــي الطريق الصحيح لتحقيق األهداف المنشــودة.
فيمــا يقــدر أن يصــل حجــم الديــن العام فــي نهاية
العــام المالــي 2017م إلــى حوالــي ( )438مليــار
ريــال  ،ليمثل ما نســبته ( )% 17مــن الناتج المحلي
اإلجمالي .وقد سجل عرض النقود بتعريفه الواسع
نمــوا بنســبة ( )% 0.2أي
فــي نهايــة عــام 2017م
ً
بزيــادة ( )3٫8مليــار ريــال مقارنــة بالعــام المالــي
الماضــي 2016م ،ويعــود الســبب فــي ذلــك إلى
زيــادة اإلنفــاق الحكومــي وزيادة التدفقــات النقدية
الحاصلة بسبب تحسن أسعار النفط.
وفيمــا يخــص القطــاع المصرفــي ،فقــد واصلــت
المصــارف التجاريــة تعزيــز مالءتهــا الماليــة ،حيــث
ارتفــع رأس مالهــا واحتياطاتهــا بنهايــة 2017م

قيمة الصادرات السلعية في عام 2017م

827
قيمة الصادرات السلعية
غير النفطية في عام 2017م

188.5
بنسبة نمو بلغت

بنســبة ( )% 0.2أي مــا يقــارب ( )317٫6مليــار ريال.
كمــا ارتفــع إجمالــي مطلوباتهــا مــن القطاعيــن
العــام والخــاص خــال نفــس الفتــرة بنســبة
( ،)% 3.8وارتفــع كذلــك حجــم الودائــع المصرفيــة
نموا بلغ ()% 0.1
على المســتوى الســنوي وحقق
ً
مقارنة بمستواه في العام الماضي .وفيما يخص
المصارف التجارية و دورها الحيوي في دعم القطاع
الخاص وتوســيع دائرة أنشــطتها  ،فقد بلغ إجمالي
االئتمــان مــن قبــل المصــارف التجاريــة لألنشــطة
االقتصاديــة في القطــاع الخاص خالل عام 2017م
حوالي ( )1٫386مليار ريال  ،وذلك بانخفاض نسبته
( )% 1عن العام السابق .وبالنظر لتفاصيل االئتمان
حســب األنشــطة الفرعيــة ،نجــد أن حجــم التمويــل
الممنوح قد نما لبعض األنشــطة االقتصادية مثل
قطــاع المــاء والكهربــاء والغــاز والخدمــات الصحيــة
بنسبة ( ،)% 23.6وقطاع النقل واالتصاالت بنسبة
( ،)% 17.8وقطاع التمويل بنسبة ( ،)%11.4بينما
شــهد حجــم التمويــل الممنــوح لبعــض القطاعــات
بعــض التراجــع كقطــاع التعـــدين والمناجــم وقطــاع
البنــاء والتشـــييد وقطــاع الصنـــاعة واإلنتاج بنســب
( )% 8.8( ،)14٫9( ،)% 23.6علــى التوالــي ،ممــا

%7.8

كان لــه أثــر علــى تراجــع نمــو إجمالــي االئتمــان من
قبل المصارف.
وفــي ذات االتجــاه  ،فقــد حقــق صنــدوق التنميــة
أداء متميــزً ا في العام المالي
الصناعية الســعودي ً
2017م مــن حيــث عدد وقيمة القــروض المعتمدة.
فقــد بلــغ عــدد القــروض التــي اعتمدهــا الصندوق
قرضــا قدمت للمســاهمة
ً
خــال هــذا العــام ()137
جديدا وتوســعة
ا
صناعي
ا
مشــروع
في إقامة ()120
ً
ً
ً
قائمــا .وبلــغ إجمالــي قيمــة
ــا
صناعي
مشــروعا
()17
ً
ً
ً
هذه القروض ( )10,571مليون ريال وبزيادة نسبتها
( )% 33عن ما تم اعتماده في العام السابق ،وتعد
هذه ثاني أعلى قيمة اعتمادات في عام واحد منذ
إنشاء الصندوق.
وســيكون لهــذه المشــاريع أبرز األثر فــي تعزيز نمو
االقتصاد الســعودي .حيث من المتوقع أن تســهم
هذه المشاريع بإضافة حوالي  12مليار ريال بشكل
ســنويا ،وأن تتوفر
مباشــر للناتج المحلي اإلجمالي
ً
حوالــي  8آالف فرصــة عمــل يشــغل الســعوديون
منها ( )% 26على األقل .كما يقدر أن تساهم هذه
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المشــاريع فــي تلبيــة مــا قيمتــه أكثر مــن  9.6مليار
ســنويا ،وأن
ريــال علــى األقل مــن الطلب المحلي
ً
يصل حجم صادراتها السنوية  50مليار ريال.
مــن ناحيــة أخــرى  ،ســجل المؤشــر العــام للســوق
اســتقرارا
الماليــة الســعودية بنهايــة عــام 2017م
ً
نســبيا حيــث ارتفــع بنســبة ( )% 0.22ليســجل
ً
( )7226نقطــة مقارنة مــع ( )7210نقطة في نهاية
عــام 2016م .وبلغــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم
المتداولــة خــال عــام 2017م حوالــي ( )836مليــار
ريــال مقابــل ( )1٫156مليــار ريال في عــام 2016م،
أي بانخفــاض نســبته ( .)% 27.7وقامــت هيئــة
الســوق المالية بالعمل على توسيع قاعدة السوق
عبــر زيادة فــرص التمويــل والنمو للشــركات وزيادة
القنــوات االســتثمارية ،حيــث طرحت عشــر شــركات
جزءا من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام 2017م،
ً
ُ
وأدرج منها سبع شركات ،ليصل بذلك إجمالي عدد

الشــركات المدرجة بالســوق إلى  179شــركة بنهاية
العــام .وبلغــت القيمــة الســوقية للشــركات التــي
ُطرحــت ُ
وأدرجــت فــي الســوق خــال عــام 2017م
حوالــي ( )3٫96مليــار ريــال أي ما نســبته ()% 0.23
مــن إجمالي القيمة الســوقية .كمــا ُطبق التصنيف
الجديــد ( المعيــار العالمي للقطاعــات ) ( )GICSفي
الســوق الماليــة الســعودية منــذ مطلــع شــهر يناير
2017م ،والــذي يهــدف إلــى إعادة هيكلــة قطاعات
الســوق وتعزيــز مســتوى الشــفافية داخل الســوق
وتوفيــر معلومــات أكثــر دقــة عــن أداء القطاعــات.
وشــهد عــام 2017م انطالقــة الســوق الموازيــة

“نمــو” والــذي أغلق عنــد ( )3140نقطــة في نهاية
عــام 2017م وبلغــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم
المتداولــة حوالــي ( )1٫805مليار ريــال في أول عام
من تطبيقه .ويأتي إطالق السوق الموازية «نمو»
والذي يعد منصة بديلة للشركات الراغبة في اإلدراج
بشــروط أكثر مرونة مقارنة بالســوق الرئيسة ضمن
الخطــط التطويريــة للســوق المالية المتماشــية مع
رؤية المملكة  2030والتي تســعى إلى بناء ســوق
ماليــة متقدمة وتزيد من فــرص التمويل والقدرات
واإلمكانــات االســتثمارية للشــركات فــي المملكة.
باإلضافــة إلــى مســاعدة الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة المؤهلة على تحقيق التوسع والنمو
المطلوب لها عبر تنويع مصادر التمويل و التوســع
فــي أعمالهــا وتطويــر أنشــطتها ممــا يســهم فــي
نموها واستدامتها.
شــهد عام 2017م انطــاق عدد من البرامج لتحقيق
رؤيــة  2030منهــا برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنية
والخدمــات اللوجســتية ،إلــى جانــب اإلصالحــات
الهيكليــة والتنظيميــة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز
هيكل االقتصاد الوطني ،حيث أنشــئت العديد من
المؤسســات الحكوميــة مثل الهيئة العامــة للعقار،
والهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية ،ومدينــة
الطاقــة الصناعيــة بالمنطقــة الشــرقية والمشــروع
الوطنــي للطاقــة الذريــة ،كمــا أعيــد تنظيــم الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل .وقــد تمــت الموافقة على
االتفاقيــة الموحدة لضريبة القيمــة المضافة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية .باإلضافة إلى

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ 2030

1
2
3
4
5
6
18

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة

صــندوق التنـمـيـة الصـناعـيـة السـعـودي
Saudi Industrial Development Fund
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻳﺎدة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ

االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والتي ُطبقت خالل عام
2017م .وأنشئ صندوق التنمية الوطني ،واللجنة
العليا لمكافحة الفســاد ،وقد تمــت الموافقة على
نظام مكافحة غسيل األموال.
وقــد حظــي االقتصــاد الســعودي فــي هــذا العام
بتقديــر وإشــادة العديــد مــن الجهــات االقتصاديــة.
حيث أشــاد تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات
المــادة الرابعــة للمملكــة العربيــة الســعودية عــام
2017م بمكانــة االقتصــاد الســعودي  ،وأنــه مــن
نموا في مجموعة العشــرين.
أفضــل االقتصادات ً
وأشاد التقرير باإلصالحات التي تمت منذ بدء رؤية
 ،2030مشــيرا إلــى أن المملكــة حققت تقدما كبيرا
فــي اإلصالحات االقتصادية وبــدأت جهود الضبط
المالي تؤتي ثمارها مع التقدم المحرز في مسيرة
اإلصالحــات الراميــة إلــى تحســين بيئــة األعمــال
وزيــادة الشــفافية .كمــا أثنــى المســؤولون فــي
صنــدوق النقــد الدولــي على ما قامت بــه المملكة
من برامج للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام
والخاص .وعلى الرغم من وجود تحديات اقتصادية
وإصالحــات هيكليــة شــهدتها المملكة خــال الفترة

الماضيــة ،إال أنهــا الزالــت تتمتع بتصنيــف ائتماني
جيد .حيث صنفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف
االئتمانــي في شــهر نوفمبــر 2017م المملكة عند
( )A-/A-2مــع نظــرة مســتقرة ،مــع توقــع اســتمرار
تعزيــز وضع المالية العامة خالل العامين القادمين.
كما صنفت وكالة فيتش االئتمان السيادي للمملكة
فــي نفس الشــهر عنــد ( )+Aمــع نظرة مســتقبلية
مستقرة بســبب قوة االقتصاد السعودي وفاعلية
اإلصالحــات االقتصاديــة ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع
االحتياطيــات األجنبيــة ،واألصــول الحكومية القوية
ومتانة الميزانية العامة.
وختامــا ،فــإن أداء االقتصــاد الســعودي فــي عــام
ً
إيجابيــا في ظل ما يشــهده االقتصاد
عــد
ً
2017م ُي ُّ
العالمي من تحديات ،وهو ما يدل على قوة ومتانة
االقتصــاد الســعودي ويبشــر بنجــاح اإلصالحــات
االقتصاديــة والهيكليــة التــي تنفذهــا الدولــة لدفع
عجلــة النمــو االقتصــادي و تنويــع مصــادر الدخــل
وتحقيق توجهات رؤية المملكة .2030
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مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي
بالتزامن مع بدء تعافي االقتصاد العالمي وتحسن أسعار النفط في العام 2017م ،شهد قطاع الصناعات
وفقــا لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء (حســب
ً
نموا بنســبة (،)%0.86
التحويليــة غيــر النفطيــة فــي المملكة ً
األسعار الثابتة لعام 2010م).
ً
وفقا لبيانات
ً
تفصيل لبعض مؤشــرات أداء قطاع الصناعــات التحويلية غير النفطية.
وفيمــا يلــي نظرة أكثر
الهيئة العامة لإلحصاء  .حيث توضح األشــكال ( )1،2،3مؤشــرات األداء حســب األنشطة الصناعية الرئيسة
نظرا لعدم توفر بيانات عام 2017م.
للعام 2016م،
ً
بالنظــر لمؤشــرات اإلنتاجيــة الصناعيــة ،يوضح الشــكل رقــم ( )1متوســط القيمة المضافة لــكل عامل في
األنشــطة الصناعية الرئيســية للعام 2016م ،حيث يالحظ أن نشــاط المنتجات الكيماوية والبالستيكية يأتي
فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث متوســط القيمــة المضافة لــكل عامــل بقيمة  751ألــف ريال ،يليه نشــاط
منتجات الورق والطباعة بقيمة  377ألف ريال ،فنشاط اآلالت والمعدات بحوالي  309ألف ريال ،ثم نشاط
المنتجــات الغذائيــة بقيمة  276ألف ريال ،ثم نشــاط منتجات المعادن القاعدية بمتوســط للقيمة المضافة
لــكل عامــل بقيمــة  275ألف ريال .فيما يبلغ متوســط القيمة المضافة لــكل عامل في قطاع الصناعات غير
النفطية حوالي  269ألف ريال.
الشكل رقم ()1
متوسط القيمة المضافة لكل عامل بآالف الرياالت حسب النشاط الصناعي لعام 2016م (آالف الرياالت)

وخصوصا في الســنوات القليلة الماضية مؤشــر معدل
ومــن المؤشــرات التــي اكتســبت أهمية متزايــدة
ً
وخصوصا
النفطية
غير
الصادرات
لتعزيز
كبرى
أهمية
2030
الصــادرات الصناعيــة ،حيث تولي رؤية المملكــة
ً
الصــادرات الصناعيــة كهــدف اســتراتيجي لالقتصــاد الوطني لتخفيف االعتمــاد على الصــادرات النفطية ،
ويظهــر الشــكل رقم ( )2نســبة الصــادرات الصناعية إلجمالي المبيعات .ويالحظ مــن معدالت عام 2016م
تصــدر نشــاط المنتجــات الكيماويــة والبالســتيكية لكافــة األنشــطة حيــث تبلــغ نســبة الصــادرات إلجمالــي
المبيعــات فــي هــذا النشــاط حوالــي ( ،)%58يليه في المرتبــة الثانية نشــاط المنتجات المعــادن القاعدية
حيث تبلغ صادراته إلجمالي مبيعاته حوالي ( ،)%39ومن ثم يأتي نشــاط منتجات اآلالت والمعدات حيث
بلغت نســبة الصادرات إلجمالي المبيعات ما نســبته ( ،)%29يليه المنتجات الغذائية بنســبة ( .)%15ومن
ثم نشــاط منتجات المعادن المشــكلة بنســبة بلغت ( ،)%11بينما بلغت نســبة مبيعات التصدير لنشــاطي
منتجات الورق والطباعة ومنتجات المنسوجات والملبوسات ( )%10و( )%9على التوالي .ويقدر متوسط
نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بحوالي (.)%30
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الشكل رقم ()2
نسبة الصادرات الصناعية إلجمالي المبيعات حسب النشاط الصناعي لعام 2016م

أيضا من المؤشرات ذات
فيعد ً
أما بالنســبة لمؤشــر نســبة العمالة الوطنية إلجمالي العمالة في الصناعة ُ
األهميــة المتزايــدة علــى صعيــد االقتصــاد الســعودي  ،ويظهــر الشــكل رقم ( )3النســبة المئويــة للعمالة
الســعودية مــن إجمالــي العمالــة في األنشــطة الرئيســة لقطــاع الصناعــات التحويليــة غير النفطيــة للعام
2016م ،حيث يالحظ أن نشاط المنتجات الكيماوية والبالستيكية يتصدر النشاطات الصناعية األخرى بنسبة
عمالــة ســعودية تبلــغ ( ،)% 44يليــه نشــاط منتجــات المعادن القاعدية بنســبة عمالة ســعودية ( ،)36%ثم
نشــاط منتجــات الــورق والطباعة ونشــاط منتجــات اآلالت والمعدات بنســبة ( )%24لكل منهما .ثم نشــاط
المعــادن الالفلزيــة والمنتجــات الغذائيــة بنســبة ( )%22فنشــاط منتجــات األثــاث ونشــاط المنســوجات
والملبوســات بنســبة ( )%15لكل منهما ،ثم يأتي نشــاط المعادن المشــكلة بنســبة عمالة ســعودية تبلغ
( .)%13وال تــزال نســب العمالــة الســعودية في القطاعــات الصناعية المختلفــة دون الطموحات ،حيث إن
نسبة العمالة السعودية ال تتجاوز ( )%24من إجمالي العمالة في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية.
وتشكل العمالة األجنبية الجزء األكبر من هيكل القوى العاملة في القطاع الصناعي .األمر الذي يؤكد على
أهمية تعزيز فرص عمل القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي ،من خالل العمل على تطوير هيكل
الصناعة المحلية لجعلها قادرة على خلق المزيد من فرص العمل المجزية للمواطنين.
الشكل رقم ()3
نسبة العمالة السعودية إلجمالي العمالة حسب النشاط الصناعي لعام 2016م
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استعراض أداء الصندوق

د .إبراهيم بن سعد المعجل
المدير العام

النشاط اإلقراضي للصندوق للعام المالي 1439/1438هـ (2017م)

واصل الصندوق نشــاطه المتميز في تنمية القطاع الصناعي المحلي ،إذ بلغت اعتمادات الصندوق خالل
صناعيا .وقد
قرضــا
ً
العــام المالــي 1439/1438هـــ (2017م) مــا قيمتــه ( )10٫571مليــون ريال لعــدد ()137
ً
جديدا
ــا
صناعي
ا
مشــروع
ُقدمــت هــذه القــروض المعتمــدة خــال عام التقرير للمســاهمة فــي إقامة ()120
ً
ً
ً
قائما بلغ إجمالي اســتثماراتها ( )45٫361مليون ريال .وبلغت قيمة المبالغ
صناعيا
مشــروعا
وتوســعة ()17
ً
ً
ً
التــي تــم صرفهــا خــال العــام ( )7٫419مليــون ريال ،أي بارتفــاع ( )%16عــن المبالغ التي تــم صرفها خالل
العام المالي السابق .وفي المقابل تم تسديد مبالغ القروض خالل عام 1439/1438هـ والبالغة ()4٫296
مليون ريال.
وتؤكــد اعتمــادات الصندوق خالل العام المالي 1439/1438هـ (2017م) ،تنامي حصة المشــاريع الصناعية
الجديدة بصورة أكبر مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة ،حيث بلغ عدد القروض الصناعية للمشاريع
قرضــا باعتمــادات بلغت ( )9٫234مليون ريال ممثلة بذلــك ()%88من إجمالي عدد القروض
ً
الجديــدة ()120
و()% 87من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خالل العام.
كمــا تميــز نشــاط الصندوق خــال العام المالي 1439/1438هـــ (2017م) بتحقيق نســبة عالية من القروض
التــي اعتمدهــا الصندوق للمشــاريع الصناعية التــي تقع في المناطق والمدن الواعــدة حيث بلغت ()%45
علما
مــن إجمالــي عدد القروض و( )%26مــن إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خالل العامً ،
بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى ( )%14من إجمالي عدد قروض الصندوق و ( )%15من قيمتها قبل تطبيق
الضوابط الخاصة بزيادة نســبة تمويل الصندوق للمشــاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن األقل
نموا بما ال يزيد عن ( )% 75من تكلفة المشــروع ً
بدل من ( )%50وزيادة فترة ســداد القرض حتى  20ســنة
ً
ً
بدل من  15سنة.

اعتمادات الصندوق للعام 2017م

10.5

137

قرضا
ً
صناعيا
ً

120
جديدا
صناعيا
مشروعا
ً
ً
ً

 17توسعة لمشاريع صناعية قائمة

إجمالي

استثماراتها
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45.3

جانب من اجتماع لجنة القروض
أيضــا إلنجــازات الصنــدوق خالل العــام المالــي 1439/1438هـــ (2017م) ،النســبة
ومــن المالمــح المميــزة ً
العاليــة مــن عــدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشــاريع الصناعية الصغيرة (التي تصل قروضها إلى
 15مليــون ريــال) ،حيــث بلغــت نســبة قروض الصنــدوق لهذه الفئة من المشــاريع ()%56مــن إجمالي عدد
القروض التي اعتمدها الصندوق خالل العام.
وبصورة إجمالية بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه في عام 1394هـ
قرضــا بقيمة إجماليــة قدرهــا ( )147٫939مليون ريال،
ً
وحتــى نهايــة العــام المالــي 1439/1438هـــ ()4216
قائما في
ا
صناعي
ا
مشروع
()1108
وتوسعة
ا،
جديد
ا
صناعي
مشروعا
قدمت للمساهمة في إنشاء ()3108
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مختلــف أنحــاء المملكــة .كما بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هــذه االعتمادات ( )102,240مليون
ريالُ ،ســدد منها ( )63,629مليون ريال ،مما يؤكد نجاح المشــاريع المســتفيدة من قروض الصندوق ومن
الدعم االستشاري الذي يقدمه لهذه المشاريع في المجاالت الفنية واإلدارية والمالية والتسويقية.

إجمالي عدد القروض التي
اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1974م
وحتى نهاية العام المالي  2017م

4216

بقيمة

صناعيا
قرضا
ً
ً

بقيمة

إجمالي المبالغ المصروفة
منذ إنشاء الصندوق عام 1974م
وحتى نهاية العام المالي 2017م

147.9
مليار ريال

102.2
مليار ريال

القروض المسددة

63.6

مليار ريال
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ً
أول :التوزيع القطاعي للقروض
باستعراض القطاعات الصناعية الرئيسة حسب قيمة القروض المعتمدة لها يتضح مايلي:
الصناعات الكيميائية
حجم القروض التراكمية
ال يزال هذا القطاع يتصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة ،إذ بلغت
قيمتهــا اإلجماليــة منذ تأســيس الصندوق وحتى نهاية العام المالــي 1439/1438هـ ( )59٫588مليون ريال
أي ما يمثل ()%40.3من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق.
المشاريع المعتمدة خالل العام المالي 1439/1438هـ (2017م)
قرضا بلغت قيمتها ( )6٫770مليون
ً
اعتمــد الصنــدوق لهــذا القطاع خالل العام المالي 1439/1438هـــ ()48
ريــال ،أي مــا يمثــل ( )%35من عــدد القروض المعتمدة خالل العام و ()%64مــن قيمتها ،وهو بذلك يأتي
فــي المرتبــة األولــى مــن حيث عدد القــروض وقيمتها خــال العام .وقــد ُقدمت هذه القــروض خالل عام
جديدا وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة.
صناعيا
مشروعا
التقرير للمساهمة في إقامة ()42
ً
ً
ً
ومــن بيــن القــروض الجديــدة المعتمدة فــي هذا القطاع خــال عام التقريــر أربعة قروض قيمتهــا ()3,200
مليــون ريــال إلنتــاج البنزيــن (بنــزول) وجميعها فــي مدينة ينبــع ،وقرض قيمتــه ( )900مليون ريــال إلقامة
مصنع إلنتاج رماد الصودا في رأس الخير ،وقرضان قيمتهما ( )800مليون ريال إلقامة مصنعين في ينبع
إلنتــاج لينيــر الكيــل بنزين والمذيبات الدهنية ،وقرضان إلقامة مصنعيــن لمعالجة النفايات الصحية أحدهما
فــي الجبيــل واآلخــر فــي ســدير بقيمــة ( )95مليون ريــال .باإلضافــة إلى قــرض قيمته ( )300مليــون ريال
إلقامة مصنع في الجبيل إلنتاج كوك البترول.
كما شــملت قروض التوســعة قرضين قيمتهما ( )479مليون ريال لتوســعة مصنعين في الجبيل أحدهما
يقوم بإنتاج اإلثيلين واآلخر إلنتاج جاليكول أحادي اإليثلين ،باإلضافة إلى قرض قيمته حوالي ( )29مليون
ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج األوعية البالستيكية.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية عام 2017م
للصناعات الكيميائية

59.5
مليار ريال

تمثل
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%40.3

من إجمالي قيمة القروض

الصناعات الهندسية
حجم القروض التراكمية
يحتــل هــذا القطــاع المرتبــة الثانية من حيث قيمــة القروض التراكميــة المعتمدة له منذ تأســيس الصندوق
وحتى نهاية العام المالي 1439/1438هـ ،إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له ( )30٫770مليون ريال ،أي
ما يمثل حوالي ( )%20.8من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق.
المشاريع المعتمدة خالل العام المالي 1439/1438هـ (2017م)
قرضا بلغت قيمتها ( )2٫222مليون
ً
اعتمــد الصنــدوق لهــذا القطاع خالل العام المالي 1439/1438هـــ ()36
ريــال ،أي مــا يمثــل ( )% 26مــن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خالل العام وحوالي ()%21
مــن قيمتهــا .وهــو بذلــك يأتــي في المرتبــة الثالثة من حيث عــدد القروض وفــي المرتبة الثانيــة من حيث
مشروعا
قيمة القروض المعتمدة خالل عام التقرير .وقد ُقدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة ()33
ً
جديدا وتوسعة ثالثة مشاريع صناعية قائمة.
صناعيا
ً
ً
ومــن بيــن القــروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خالل عام التقريــر قرضان قيمتهما ( )1,289مليون
ريــال لتصنيــع ســبائك الذهــب أحدهما فــي الطائف واآلخر في أبهــا ،باإلضافة إلى قرضيــن بقيمه ()471
مليــون ريــال إلقامــة مصنعين إلنتاج توربينات الغاز أحدهما في الدمام واآلخر في ســدير ،وقرضان إلنتاج
أجــزاء اإلنشــاءات المعدنيــة قيمتهمــا حوالي ( )63مليون ريــال في كل من الدمام ومكــة المكرمة ،وقرض
قيمتــه ( )37مليــون ريال إلقامة مصنــع إلنتاج فالتر رملية في الدمام ،باإلضافة إلى قرض قيمته حوالي
( )31مليون ريال إلقامة مصنع إلنتاج المضخات في سدير.
كمــا شــملت قــروض التوســعة قرضين قيمتهمــا حوالي ( )32مليون ريال لتوســعة مصنعيــن في الدمام
وقرضا قيمته ( )21مليون ريال لتوســعة مصنع
ً
أحدهما يقوم بإنتاج أنابيب حديدية واآلخر بســبك الحديد،
في الجبيل يقوم بإنتاج األسالك.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية 2017م
للصناعات الهندسية

30.7
مليار ريال

تمثل

%20.8

من إجمالي قيمة القروض
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الصناعات االستهالكية
حجم القروض التراكمية
احتل هذا القطاع المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة له ،إذ بلغت قيمتها حتى نهاية
العام المالي 1439/1438هـ ( )24٫057مليون ريال ،أي ما يمثل ( )%16.2من إجمالي قيمة القروض التي
اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الفترة المذكورة.
المشاريع المعتمدة خالل العام المالي 1439/1438هـ (2017م)
قرضا بلغت قيمتها ( )1٫233مليون
ً
اعتمــد الصنــدوق لهــذا القطاع خالل العام المالي 1439/1438هـــ ()39
ريــال ،أي مــا يمثــل ( )% 28مــن إجمالــي عدد القــروض التي اعتمدها الصنــدوق خالل العــام وحوالي (12
 )%مــن قيمتهــا .وهــو بذلــك يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد القروض وفي المرتبة الثالثة من حيث
مشروعا
قيمة القروض المعتمدة خالل عام التقرير .وقد ُقدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة ()34
ً
جديدا وتوسعة خمسة مشاريع صناعية قائمة.
صناعيا
ً
ً
ومــن بيــن القــروض الجديــدة المعتمدة في هذا القطاع خــال عام التقرير قرض قيمتــه ( )224مليون ريال
إلقامــة مصنــع في الخفجي لتحلية المياه ،ومشــروع لتعليب األســماك في رابــغ بقيمة ( )74مليون ريال،
وثالثــة قــروض قيمتهــا ( )57مليــون ريــال إلقامة ثالثة مشــاريع إلنتاج أعــاف الحيوانات اثنــان منهم في
النعيريــة واألخيــر فــي تبــوك ،باإلضافة إلى قرض قيمتــه ( )35مليون ريال لصناعة المنســوجات وتهيئتها
في الرياض.
قرضا قيمتــه ( )442مليــون ريال لتوســعة مصنع في الخرج يقوم ببســترة
ً
كمــا شــملت قــروض التوســعة
الحليــب وتعبئتــه وتعقيمــه ،وقرضيــن قيمتهما ( )42مليون ريال لتوســعة مصنع في تبــوك ومصنع في
وقرضــا قيمته ( )27مليون ريال لتوســعة مصنــع في ينبع
ً
وادي الدواســر إلنتــاج الميــاه الصحيــة المعبــأة،
إلنتاج أعالف الطيور والدواجن.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية 2017م
للصناعات االستهالكية

24

مليار ريال

تمثل

28
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%16.2

من إجمالي قيمة القروض

صناعة األسمنت
حجم القروض التراكمية
بلغ إجمالي قيمة القروض التراكمية التي اعتمدها الصندوق لقطاع األســمنت منذ تأسيســه وحتى نهاية
العام المالي 1439/1438هـ ( )12,503مليون ريال ،أي ما يمثل ( )% 8.5من إجمالي قيمة القروض التي
اعتمدها الصندوق ،وهو بذلك يأتي في المرتبة الخامسة من حيث قيمة القروض المعتمدة.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية 2017م
لصناعة األسمنت

12.5

مليار ريال

%8.5

تمثل

من إجمالي قيمة القروض

صناعة مواد البناء األخرى
حجم القروض التراكمية
بلــغ إجمالــي قيمــة القروض التراكمية التــي اعتمدها الصندوق لقطاع مواد البنــاء األخرى حتى نهاية العام
المالــي 1439/1438هـــ ( )13,965مليــون ريــال ،أي مــا يمثــل ( )%9.4مــن إجمالــي قيمــة القــروض التــي
اعتمدهــا الصنــدوق للمشــاريع الصناعيــة منذ تأسيســه ،وبذلك يأتي هــذا القطاع في المرتبــة الرابعة من
حيث قيمة القروض المعتمدة.
المشاريع المعتمدة خالل العام المالي 1439/1438هـ (2017م)
اعتمــد الصنــدوق خــال العــام المالــي 1439/1438هـ ( )8قروض لهــذا القطاع بلغت قيمتهــا ( )153مليون
ريــال ،أي مــا يمثــل ( )% 6مــن عــدد القروض وحوالــي ( )% 1.5من قيمــة القروض المعتمــدة خالل العام،
وبذلك يأتي هذا القطاع في المرتبة الرابعة من حيث عدد القروض وفي المرتبة الخامسة من حيث قيمة
القــروض المعتمــدة خــال العــام .وقــد ُقدمــت القروض لهــذا القطاع للمســاهمة في إقامة ( )7مشــاريع
صناعية جديدة وتوسعة مشروع صناعي قائم.
ومــن بيــن القــروض الجديــدة المعتمــدة في هذا القطاع خــال عام التقرير قــرض قيمتــه ( )28مليون ريال
إلقامة مصنع في طريف إلنتاج بالط الرخام ،وقرضان قيمتهما حوالي ( )24مليون ريال إلقامة مصنعين
قرضا قيمته
ً
إلنتاج ألواح الزجاج المسطح أحدهما في جدة والثاني في حائل .كما شملت قروض التوسعة
( )77مليون ريال لتوسعة مصنع في نساح يقوم بإنتاج الطوب األحمر.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية 2017م
لصناعة مواد البناء األخرى

13.9

مليار ريال

تمثل

%9.4

من إجمالي قيمة القروض
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الصناعات األخرى
حجم القروض التراكمية
بلــغ إجمالــي قيمــة القــروض التراكميــة التــي اعتمدهــا الصنــدوق لقطــاع الصناعــات األخرى منذ تأسيســه
تقريبا من إجمالي
وحتــى نهايــة العــام المالــي 1439/1438هـــ ( )7,056مليون ريال ،أي مــا يمثــل ()%4.8
ً
قيمــة القــروض التــي اعتمدها الصندوق ،وهو بذلك يأتي في المرتبة السادســة من حيث قيمة القروض
المعتمدة.
المشاريع المعتمدة خالل العام المالي 1439/1438هـ (2017م)
اعتمــد الصنــدوق لهــذا القطاع خالل العام المالي 1439/1438هـ ( )6قروض قيمتها ( )193مليون ريال ،أي
مــا يمثــل حوالــي ( )%4مــن عدد القــروض و ( )% 2من قيمة القــروض المعتمدة خالل العــام ،وهو بذلك
يأتي في المرتبة الخامسة من حيث عدد القروض وفي المرتبة الرابعة من حيث قيمة القروض المعتمدة
خالل عام التقرير .وقد ُقدمت قروض هذا القطاع خالل العام للمســاهمة في إقامة ( )4مشــاريع صناعية
جديدة وتوسعة مشروعين صناعيين قائمين.
ومــن بيــن القــروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خالل عام التقرير قــرض قيمته حوالي ( )12مليون
قرضا بقيمــة ( )155مليون ريال
ً
ريــال لخدمــات المســتودعات فــي الرياض ،كما شــملت قروض التوســعة
لتوزيع المياه للمدن الصناعية في الجبيل.

إجمالي قيمة القروض حتى نهاية العام المالي 2017م
للصناعات األخرى

7
تمثل

مليار ريال

%4.8

من إجمالي قيمة القروض

المشاريع التي دخلت طور اإلنتاج خالل العام المالي 1439/1438هـ (2017م)
مشــروعا
بلــغ عــدد المشــاريع الصناعيــة الممولــة مــن الصندوق التي بــدأت اإلنتاج خــال عام 2017م ()47
ً
جديدا و ( )13مشاريع توسعة تفاصيلها كما يلي:
صناعيا منها ( )34مشروعا
ً
جدول رقم ()1
عدد المشاريع التي دخلت طور اإلنتاج خالل العام
القطاع

30

عدد المشاريع

العمالة

المقدرة

الصناعات االستهالكية

16

826

الصناعات الكيميائية

16

637
715

الصناعات الهندسية

6

صناعة مواد البناء

6

229

الصناعات األخرى

3

216

المجموع

47

2623
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ثانيا :التوزيع الجغرافي للقروض
ً
باســتعراض التوزيع الجغرافي لعدد وقيمة القروض اإلجمالية المعتمدة حســب مناطق المملكة المختلفة
يتضح ما يلي:

منطقة الرياض

منطقة مكة المكرمة

حجم القروض التراكمية

حجم القروض التراكمية

بلــغ إجمالــي عدد القــروض التراكمية التــي اعتمدها
الصندوق للمســاهمة فــي إقامة مشــاريع صناعية
قرضا لتمويل ()1116
ً
فــي منطقة الريــاض ()1543
صناعيــا ،أي مــا يمثــل حوالــي ( )% 37من
مشــروعا
ً
ً
إجمالــي عدد القــروض التي اعتمدها الصندوق منذ
إنشــائه حتــى نهايــة العــام المالــي 1439/1438هـ،
وبذلــك تأتــي منطقــة الريــاض في المرتبــة األولى
مــن حيــث عــدد القــروض المعتمــدة وفــي المرتبــة
الثانيــة مــن حيث قيمة القروض المعتمدة ،إذ بلغت
قيمتهــا ( )27,632مليــون ريــال ،أي ما يمثل حوالي
( )%19من إجمالي اعتمادات الصندوق.

بلــغ إجمالــي عدد القــروض التراكمية التــي اعتمدها
الصندوق للمســاهمة فــي إقامة مشــاريع صناعية
قرضــا بقيمــة
ً
فــي منطقــة مكــة المكرمــة ()1029
إجماليــة قدرها ( )24,791مليون ريال لتمويل ()731
صناعيا ،وبذلك تأتي منطقة مكة المكرمة
مشــروعا
ً
ً
فــي المرتبــة الثالثة مــن حيث عدد وقيمــة القروض
التــي اعتمدهــا الصندوق منذ إنشــائه وحتــى نهاية
عــام 1439/1438هـ بنســبة ()%24مــن إجمالي عدد
القروض و ( )%17من إجمالي قيمتها.

القروض المعتمدة خالل العام المالي
1439/1438هـ (2017م)
قرضا بقيمــة ( )1٫168مليون
ً
اعتمــد الصندوق ()46
ريال لمشــاريع تقع في منطقة الرياض أي ما يمثل
حوالــي ( )% 34مــن عــدد القــروض و( )% 11مــن
قيمــة القروض المعتمــدة خالل العام ،وبذلك تأتي
منطقــة الرياض فــي المرتبة األولى مــن حيث عدد
القــروض المعتمــدة وفي المرتبــة الرابعة من حيث
قيمــة القــروض المعتمــدة خالل عــام التقريــر .وقد
صناعيا
مشــروعا
ُقدمــت هذه القروض إلقامة ()42
ً
ً
جديدا وتوسعة ( )4مشاريع صناعية قائمة.
ً

القروض المعتمدة خالل العام المالي
1439/1438هـ (2017م)
قرضــا بقيمة ( )1,713مليون
ً
اعتمــد الصندوق ()30
ريــال لمشــاريع تقــع في منطقــة مكــة المكرمة ،أي
مــا يمثــل ( )% 22من عدد القروض وحوالي ()%16
من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق
خــال العــام ،وبذلــك تأتــي منطقــة مكــة المكرمــة
فــي المرتبة الثانية مشــترك من حيث عدد القروض
وفــي المرتبــة الثالثة من حيث قيمــة القروض التي
اعتمدهــا الصنــدوق خــال عــام 1439/1438هـــ،
وقــد ُقدمــت هذه القروض للمســاهمة فــي إقامة
جديــدا وتوســعة مشــروعين
صناعيــا
مشــروعا
()28
ً
ً
ً
صناعيين قائمين.

حجم القروض التراكمية

1543
1116
27.6

قرضا
ً
جديدا
صناعيا
مشروعا
ً
ً
ً
مليار ريال

حجم القروض التراكمية

1029
جديدا
صناعيا
مشروعا
ً
ً
ً
731
 24.7مليار ريال
قرضا
ً
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المنطقة الشرقية

منطقة المدينة المنورة

حجم القروض التراكمية

حجم القروض التراكمية

بلــغ إجمالي عدد القــروض التي اعتمدها الصندوق
لمشــاريع تقــع فــي المنطقــة الشــرقية ()1106
قــروض بقيمة ( )60,544مليون ريال إلقامة ()790
مشــروعا ،أي مــا يمثل حوالــي ( )%26من إجمالي
ً
عدد القــروض و()%41من إجمالي قيمتها ،وبذلك
تأتــي المنطقــة الشــرقية فــي المرتبــة األولى من
حيــث قيمة القروض وفــي المرتبة الثانية من حيث
عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه
وحتى نهاية عام 1439/1438هـ .وتأتي هذه النسبة
نظرا
العالية من قيمة القروض بالمنطقة الشــرقية ً
لضخامــة االســتثمارات التــي تقــام بمدينــة الجبيل
الصناعية التي تتبع للمنطقة الشرقية.

بلــغ إجمالــي عدد القروض التراكميــة التي اعتمدها
مشــروعا
الصنــدوق للمســاهمة فــي إقامــة ()160
ً
تقــع فــي منطقــة المدينــة المنــورة حتــى عــام
قرضا بقيمة ( )20,059مليون
ً
1439/1438هـ ()198
ريــال ،أي ما يمثل ( )%5مــن إجمالي عدد القروض
وحوالــي ( )%14مــن إجمالي قيمــة القروض التي
اعتمدهــا الصنــدوق ،وبذلــك تأتي منطقــة المدينة
المنــورة فــي المرتبــة الرابعة من حيث عــدد وقيمة
القــروض التــي اعتمدهــا الصنــدوق منــذ تأسيســه
وحتــى نهايــة عــام 1439/1438هـــ .وتأتــي هــذه
النسبة العالية من قيمة القروض بمنطقة المدينة
المنورة مقارنة بعددها بسبب ضخامة االستثمارات
التي تقام بمدينة ينبع الصناعية التي تتبع لمنطقة
المدينة المنورة.

القروض المعتمدة خالل العام المالي
1439/1438هـ (2017م)
قرضا بقيمة ( )2,943مليون
ً
اعتمد الصنــدوق ()30
ريال لمشــاريع تقــع في المنطقة الشــرقية ،وهي
بذلــك تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث قيمــة
القــروض بنســبة ( )% 28وفــي المرتبــة الثانيــة
مشــترك من حيث عدد القروض بنسبة ( )% 22من
عــدد القــروض التــي اعتمدهــا الصندوق خــال عام
التقرير .وقد ُقدمت هذه القروض للمساهمة في
جديدا وتوســعة ثمانية
صناعيا
مشــروعا
إقامة ()22
ً
ً
ً
مشاريع صناعية قائمة.

حجم القروض التراكمية
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صــندوق التنـمـيـة الصـناعـيـة السـعـودي
Saudi Industrial Development Fund

القــروض المعتمدة العــام المالي 1439/1438هـ
(2017م)
قرضا قيمتها ( )4,519مليون
ً
اعتمد الصندوق ()17
ريال لمشاريع تقع في منطقة المدينة المنورة ،أي
مــا يمثل حوالي ( )%12من عدد القروض و()%43
مــن قيمة القــروض التي اعتمدهــا الصندوق خالل
العــام ،وبذلــك تأتي منطقــة المدينــة المنورة في
المرتبــة األولــى من حيــث قيمة القــروض والمرتبة
الرابعــة مــن حيــث عــدد القــروض المعتمــدة خــال
العــام .وقــد ُقدمــت هــذه القــروض إلقامــة ()16
جديــدا بمنطقــة المدينــة المنــورة
صناعيــا
مشــروعا
ً
ً
ً
وتوسعة مشروع صناعي قائم.

حجم القروض التراكمية
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منطقة جازان

منطقة حائل
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بلــغ إجمالــي عدد القروض التراكميــة التي اعتمدها
مشــروعا
الصنــدوق للمســاهمة فــي إقامــة ()41
ً
قرضــا بقيمــة
ً
صناعيــا فــي منطقــة جــازان ()48
ً
( )4٫160مليون ريال ،أي ما يمثل حوالي ( )%1من
إجمالــي عدد القــروض وحوالــي ( )%3من إجمالي
قيمــة القــروض التــي اعتمدهــا الصنــدوق ،وبذلك
تأتــي منطقــة جــازان فــي المرتبــة السادســة مــن
حيــث قيمة القــروض التي اعتمدهــا الصندوق منذ
تأسيسه وحتى نهاية عام 1439/1438هـ.

بلــغ إجمالــي عدد القروض التراكميــة التي اعتمدها
الصنــدوق للمســاهمة في إقامة مشــاريع صناعية
قرضا بقيمة إجمالية قدرها
ً
فــي منطقــة حائل ()40
مشــروعا
()39
لتمويل
وذلك
( )2,306مليــون ريــال
ً
صناعيــا ،وبذلــك تأتــي منطقــة حائــل فــي المرتبــة
ً
الثامنة من حيث عدد القروض وفي المرتبة السابعة
مــن حيــث قيمة القــروض التي اعتمدهــا الصندوق
منــذ تأسيســه وحتــى نهايــة عــام 1439/1438هـــ.
بنســبة ( )%1من إجمالي عدد القروض و( )%2من
إجمالي قيمتها.

القــروض المعتمدة العــام المالي 1439/1438هـ
(2017م)
اعتمــد الصندوق قرضين تبلغ قيمتهما ( )13مليون
ريــال إلقامــة مشــروعين صناعييــن جديديــن فــي
منطقــة جــازان ،وبذلــك تأتــي هــذه المنطقــة فــي
المرتبة السادســة مشــترك من حيــث عدد القروض
وفــي المرتبــة الســابعة مــن حيــث قيمــة القروض
تقريبا من
المعتمدة خالل عام التقرير بنســبة ()%1
ً
عدد القروض المعتمدة خالل العام .وتعتبر منطقة
جــازان من المناطق الواعدة التي اســتفادت بصورة
واضحــة مــن الضوابــط الجديــدة لتفعيل قــرار زيادة
نموا بما ال
نســبة التمويل للمناطق والمدن األقل
ً
ً
يزيد على ( )%75من تكلفة المشــروع بدل من (50
 ،)%وبفتــرة ســداد للقــرض ال تزيــد على  20ســنة
ً
بدل من  15سنة.
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القــروض المعتمدة العــام المالي 1439/1438هـ
(2017م)
اعتمـــد الصنـــدوق قرضيـــن تبلـــغ قيمتهمـــا ()16
مليــون ريــال إلقامــة مشــروعين صناعييــن جديديــن
فــي منطقــة حائــل ،وهــي بذلــك تأتــي فــي المرتبــة
السادســـة مـــن حيـــث قيمـــة القـــروض المعتمـــدة
وف ــي المرتب ــة السادس ــة مش ــترك م ــن حي ــث ع ــدد
القــروض خــال عــام التقريــر .وتعتبــر منطقــة حائــل
أيضـــا
ً
مـــن المناطـــق الواعـــدة التـــي اســـتفادت
م ــن الضواب ــط الجدي ــدة لتفعي ــل ق ــرار زي ــادة نس ــبة
التمويـــل ومـــدة فتـــرة ســـداد القـــرض للمشـــاريع
المقام ــة ف ــي المناط ــق والم ــدن األق ــل نم ـ ًـوا.

حجم القروض التراكمية
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منطقة القصيم

مناطق المملكة األخرى

حجم القروض التراكمية

حجم القروض التراكمية

بلــغ إجمالي عــدد القروض التراكميــة التي اعتمدها
الصنــدوق للمســاهمة في إقامة مشــاريع صناعية
ً
قرضــا بقيمــة إجماليــة
فــي منطقــة القصيــم ()92
قدرهــا ( )1,647مليــون ريــال وذلــك لتمويــل ()79
ً
ً
صناعيــا ،وبذلــك تأتــي منطقــة القصيــم
مشــروعا
فــي المرتبــة السادســة مــن حيــث عــدد القــروض
وفــي المرتبــة الثامنــة مــن حيــث قيمــة القــروض
التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيســه وحتى نهاية
عــام 1439/1438هـ بنســبة ( )%2مــن إجمالي عدد
القروض و( )%1من إجمالي قيمتها.

بلــغ إجمالي عــدد القروض التراكميــة التي اعتمدها
ً
مشــروعا
الصنــدوق للمســاهمة فــي إقامــة ()152
تقــع فــي مناطــق المملكة األخــرى حتــى نهاية عام
ً
قرضــا بقيمة ( )6٫799مليون
1439/1438هـــ ()160
ً
تقريبــا ( )%4مــن إجمالــي عــدد
ريــال ،أي مــا يمثــل
القــروض وتمثــل ( )%5مــن قيمــة القــروض التــي
اعتمدهــا الصنــدوق منــذ إنشــائه وحتــى نهايــة عام
التقرير.
القروض المعتمدة خالل العام المالي
1439/1438هـ (2017م)

القروض المعتمدة خالل العام المالي
1439/1438هـ (2017م)

اعتمــد الصنــدوق ثمانيــة قــروض قيمتهــا ()191
مليون ريال للمســاهمة في إقامة ســبعة مشــاريع
صناعيــة جديــدة وتوســعة مشــروع صناعــي قائــم
فــي بقيــة مناطــق المملكة .وتتوزع هذه المشــاريع
الجديــدة بواقــع أربعة مشــاريع في منطقة عســير.
ومشــروع واحــد لــكل من منطقــة الجــوف ومنطقة
تبــوك ومنطقة الحدود الشــمالية .وقد حظيت هذه
المناطق بما نسبته ( )%6من إجمالي عدد القروض
وحوالــي ( )%2مــن إجمالــي قيمــة القــروض التي
اعتمدها الصندوق خالل عام التقرير.

اعتمــد الصنــدوق قرضيــن تبلــغ قيمتهمــا ســبعة
ماليين ريال إلقامة مشروع صناعي جديد وتوسعة
مشــروع صناعي قائم في منطقة القصيم ،وهي
بذلك تأتي في المرتبة السادسة مشترك من حيث
عــدد القــروض وفي المرتبــة الثامنة من حيث قيمة
القروض المعتمدة خالل عام التقرير.

حجم القروض التراكمية
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جدول رقم ()2
التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق التراكمية بنهاية عام 1439/1438ه (2017م)
المنطقة
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عدد القروض المعتمدة

قيمة القروض المعتمدة
(ماليين الرياالت)

الرياض

1543

27,632

مكة المكرمة

1029

24,791

المنطقة الشرقية

1106

60,544

المدينة المنورة

198

20,059

جازان

48

4,160

حائل

40

2,306

القصيم

92

1,647

مناطق المملكة األخرى

160

6,799

المجموع

4,216

147,939

صــندوق التنـمـيـة الصـناعـيـة السـعـودي
Saudi Industrial Development Fund

ً
ثالثا :تمويل المشاريع المختلطة
دأب الصنــدوق منــذ إنشــائه علــى تشــجيع قيــام
المشــاريع الصناعية المختلطة ،وحيث إن االستثمار
األجنبــي المباشــر يعــد إحــدى الركائــز األساســية
الســتقطاب ونقــل التقنيــة الحديثــة للمملكة وخلق
فــرص عمــل جديــدة للمواطنيــن الســعوديين،
باإلضافــة إلــى الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه فــي
فتــح األســواق الخليجيــة للمنتجــات الوطنيــة ،فقــد
أولى الصندوق اهتمام ًـــا خاص ًـا لجذب االستثمارات
األجنبيــة وخاصــة مــع الشــركات العالميــة العريقــة.
وســواء كانــت هــذه المشــاريع بوجــود شــركاء
ســعوديين أو بملكية أجنبيــة بالكامل فإن الصندوق
يتعامل معها بنفس األســس التي يتعامل بها مع
المشاريع التي يملكها أو يساهم فيها مستثمرون
سعوديون.
بلغ عدد المشــاريع المختلطة التي اعتمد الصندوق
إقراضهــا منــذ إنشــائه وحتــى نهايــة العــام المالي
1439/1438هـ ( )730مشروع ًـا ،أي ما يمثل ()%23
مــن إجمالــي عــدد المشــاريع المعتمدة ،كمــا بلغت
قيمة القروض المعتمدة لهذه المشــاريع المختلطة
( )58,085مليــون ريــال ،أي مــا يمثــل ( )% 39مــن
إجمالي قيمة قروض الصندوق ،وتمثل مســاهمة
الشــريك األجنبــي في هــذه المشــاريع ( )%33من
رأس مالها.
مما يجدر ذكره أن ( )137مشروع ًـا من هذه المشاريع
تبلــغ قيمــة القــروض المعتمدة لهــا ()7,586مليون
ريــال قــد أصبحــت مملوكــة بالكامــل للمســتثمرين
الســعوديين بعد شــرائهم حصص الشركاء األجانب
فيهــا وذلــك بعــد أن حققــت هــذه المشــاريع النجاح
المنشود وقامت بتسديد ما عليها من قروض.

يأتــي قطــاع الصناعــات الكيميائيــة فــي مقدمــة
القطاعــات الصناعيــة مــن حيــث قيمــة القــروض
المعتمــدة للمشــاريع المختلطــة منــذ تأســيس
الصنــدوق وحتــى نهاية عــام 1439/1438هـ ،وذلك
لضخامــة االســتثمار فــي مشــاريع هــذا القطــاع،
إذ بلغــت حصتــه منهــا حوالــي ( ،)%55يليــه قطــاع
الصناعات الهندســية الذي بلغــت حصته (،)%29.5
ثم قطاع الصناعات االستهالكية بحصة (.)%7
اعتمــد الصندوق لعــام التقريــر 1439/1438هـ ()15
ً
جديدا،
قرضا إلقامة ( )14مشروع ًـا صناعي ًـا مختلط ًـا
ً
باإلضافة إلى توسعة مشروع صناعي واحد قائم.
بلغــت قيمــة هــذه القــروض ( )4,756مليــون ريال،
وهو ما يمثل حوالي ( )%45من إجمالي اعتمادات
الصنــدوق خــال العــام .وقــد توزعــت قــروض
المشــاريع المختلطــة الجديدة بواقــع ثمانية قروض
لقطاع الصناعات الكيميائية وخمسة قروض لقطاع
الصناعــات الهندســية وقرضيــن لقطــاع الصناعــات
االستهالكية.
وفــرت المشــاريع المختلطــة المعتمــدة خــال عــام
ّ
ً
موظفا
التقرير فرص عمل جديدة الستيعاب ()794
وعامــا ،أي مــا يمثــل حوالــي ( )%10مــن إجمالــي
ً
فرص العمل التي وفرتها المشــاريع التي أقرضها
الصنــدوق خــال عــام 1439/1438هـــ والتــي تبلــغ
( )7676فرصة عمل.

تمويل المشاريع المختلطة
(شراكات سعودية أجنبية)

730

ً
مشروعا

بقيمة

58

مليار ريال
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مشروع تطوير االستراتيجية:

حاليــا ،وحســب توجيهــات مجلس
يقــوم الصنــدوق ً
اإلدارة ،بتطويــر اســتراتيجية أعمالــه لتتماشــى مــع
مخرجــات برنامج تطوير الصناعــة الوطنية والخدمات
اللوجســتية ومخرجــات االســتراتيجية الوطنيــة
للصناعــة .حيــث تم البــدء في تنفيذ المشــروع في
ديســمبر  2017والمتوقــع أن يتم العمل على خطة
التنفيذ في شهر فبراير .2018
يهــدف المشــروع إلــى تحويــل الصنــدوق ليصبــح
الممكّــن المالــي الرئيــس للتحــول الصناعــي فــي
َ
المملكــة ،مــن خالل مواءمــة اســتراتيجية الصندوق
مــع تطلعــات وأهــداف برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمات اللوجســتية لتغطيــة المتطلبات
المالية للقطاعات المستهدفة.
مكونات التنفيذ:
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•تحديـــد الخدمـــات والمنتجـــات المعروضـــة مـــن
الصنـــدوق بمـــا يتماشـــى مـــع برنامـــج تطويـــر
الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية،
وتطويـــر وتحديث المنتجات المحددة ،وتبســـيط
إجـــراءات تقديـــم طلبـــات القـــروض.
•تبســـيط إجـــراءات تقديـــم طلبـــات القـــروض
للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة ،ومراجعـــة
متطلبـــات الضمانـــات للمنشـــآت الصغيـــرة
والمتوســـطة.
•تصميـــم النمـــوذج التشـــغيلي الجديـــد ونموذج
بنـــاء علـــى االســـتراتيجية
الحوكمـــة للصنـــدوق
ً
الجديـــدة ،ونظامـــه األساســـي المحـــدث.
•وضـــع الخطـــة التنفيذية وتنفيذ مبـــادرات تحول
الصندوق.

•تحديد حالة اإلجراءات الداخلية للصندوق ومنتجاته
وحوكمته ،والمراجعة الشاملة لها.

المشاركة في فريق عمل االستراتيجية الوطنية
للصناعة:

•تحديد تفاصيل استراتيجية الصندوق ،أي أهدافها
وأولوياتهـــا ،بمـــا يتماشـــى مـــع «رؤيـــة ،»2030
واالســـتراتيجية الوطنية للصناعة ،و برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســـتية.

يســعى المشــروع إلــى تنظيــم القطــاع الصناعــي
بالمملكــة من خالل تحديد القطاعات ذات األولوية،
ويعمــل على توفير وتطوير الممكّنات الالزمة التي
تســهم فــي دعم وتحقيق مبــادرات وأهداف الرؤية
 2030وبرنامج التحول الوطني .2020
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إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في برنامج التحول:
إدارة وتنفيذ مبادرات ومشــاريع استراتيجية الصندوق الحالية
والمشــاريع التقنية المختلفة ورفع التقارير الدورية المتعلقة
بها ،وتفعيل عمليات التغيير لضمان نجاح عملية التحول.
إنشاء مؤشرات قياس األداء على مستوى اإلدارات
واألفراد:
تتيــح مؤشــرات األداء الرئيســية إلدارة الصنــدوق تقييــم أداء
المنظمة ككل واإلدارات المختلفة وجميع العاملين ،وســوف
تغــذي هــذه البيانــات فــي نهايــة المطــاف عمليــة التقييــم
انعكاســا أفضــل ألداء األفراد ،وستشــجع اإلدارات
وتعطــي
ً
والموظفيــن علــى تحســين جهودهــم .وقــد تــم االنتهــاء
مــن إنشاء مؤشــرات قيــاس األداء علــى مســتوى اإلدارات
وتصميــم بطاقــات القيــاس ووضــع المســتهدفات للســنة
إضافة إلى إنشاء مؤشرات
ً
القادمة لجميع إدارات الصندوق.
قيــاس األداء علــى مســتوى األفــراد ،ووضع المســتهدفات
للسنة القادمة لجميع العاملين بالصندوق.

بالصنــدوق ،حيث إن توثيــق جميع إجراءات هذه األعمال يمنح
المســؤولين والعامليــن التصــور والرؤيــة الواضحــة لدورهم
المطلــوب تأديته من خالل إجــراءات العمل المدخلة بالنظام،
حيث يقوم النظام بعمل اختبار يحاكي فيه إجراء عمل محدد،
ويقــدم التحســينات المقترحــة مــن خالل أفضل الممارســات
المســتخدمة بهــذا المجال ،بحيــث يكون الهــدف النهائي هو
ً
فضل عن عمليات الدعم
تســريع عملية اإلقراض بالصنــدوق
األخرى.
إعداد برنامج إبداع:
تــم إعــداد برنامــج «إبــداع» بهــدف الحصول على أكثــر األفكار
إبداعــا مــن موظفــي الصنــدوق للمســاعدة فــي خفــض
ً
التكاليــف وزيــادة اإليــرادات ،وتحســين اإلجــراءات ،وإضافــة
القيمة المكتســبة ،وتطوير منتجات الصندوق ،وتحسين بيئة
العمل .وهو قناة للتواصل بين الصندوق والموظفين لطرح
األفكار الجديدة واإلبداعية.

إعادة دراسة إجراءات أعمال الصندوق المستهدفة:
تــم االنتهــاء مــن إعــادة هيكلــة إجــراءات أعمــال الصنــدوق
تمهيــدا
المســتهدفة ( )TO-BEوعكســها فــي نظــام ARIS
ً
ألتمتــة هــذه اإلجــراءات فــي نظــام إدارة القــروض وخدمــات
حاليا باســتخدام تطبيق  ،SAPكذلك
العمالء الذي يتم تنفيذه ً
تم توثيق إجراءات أعمال نظام ( )K2الخاص بأعمال اإلقراض
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الموارد البشرية والتدريب:

تمكن الصندوق من خالل برامجه المدروســة من اســتقطاب
وتوظيــف الكفاءات الســعودية المؤهلــة في مختلف المهن
والتخصصــات ذات العالقة بطبيعــة العمل بالصندوق ،حيث
ترتبــط عمليــات التوظيــف ببـــرامج تطويــر الكفــاءات والتــدرج
الوظيفــي التـــي تغطــي مجــاالت التحليــل المالــي ،مراجعة
الحسابات ،تقنية المعلومات ،التسويق ،المحاسبة والعلوم
المالية ،اإلدارة ،الدراســات واالستشــارات الفنية ،الدراسات
القانونية وغيرها.
بلــغ عــدد البـــرامج التدريبيــة التـــي تــم تنفيذهــا للموظفيــن
الســعوديين فــي الداخــل والخــارج خــال العــام المالــي
تدريبيــا ،بما في ذلك الدورات
برنامجــا
1439/1438هـــ ()609
ً
ً
األساســية المتخصصــة والماجســتير والــدورات القصيــرة
وحلقــات النقــاش والمؤتمــرات المهنيــة والــدورات التدريبية
الداخليــة بالصندوق والتدريب العملــي ،إذ تم تدريب ()1321
ســعوديا بمــا يتماشــى مــع متطلبــات حاجــة العمــل
موظفــا
ً
ً
ومواقيــت الــدورات التدريبيــة بالداخــل والخــارج ،وحصل ()19
موظفا على دورات أساسية تخصصية بما في ذلك شهادة
ً
الماجســتير ودورة التحليــل المالــي فــي الخــارج ،بينمــا حصل
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ســعوديا علــى دورات قصيــرة خــارج المملكــة
موظفــا
ً
()394
ً
ســعوديا حصلــوا علــى دورات قصيرة داخل
موظفــا
ً
و()553
ً
ســعوديا فــي المؤتمرات
موظفــا
ً
المملكــة ،وشــارك ()118
ً
داخــل وخــارج المملكــة ،فــي الوقــت الــذي حصل فيــه ()222
ســعوديا على دورات قصيرة داخــل الصندوق منهم
موظفــا
ً
ً
( )27مشــاركًا من جهات حكوميــة وخاصة من خارج الصندوق،
تعاونيا) من
(تدريبا
ســعوديا
إضافــة إلــى حصول ( )15متدربا
ً
ً
ً
مختلف الجامعات الســعودية على التدريب العملي المهني
على رأس العمل بمختلف إدارات الصندوق.
ودأب الصنــدوق علــى توظيــف عالقاتــه المثمرة مــع العديد
مــن المؤسســات الماليــة المشــابهة والفعاليــات المهنيــة
داخــل وخــارج الصنــدوق لصقــل قــدرات موظفيــه المهنييــن
الســعوديين ،مــن خــال المشــاركة الفاعلــة فــي المؤتمرات
التخصصيــة المهنيــة والنــدوات وحلقــات النقــاش العمليــة
وتعدهــا تلــك الجهــات،
وورش العمــل التــي تشــارك فيهــا
ّ
بمــا يكفــل تبــادل المعــارف المهنيــة والخبـــرات العمليــة
المتخصصــة ممــا كان لــه أثــره الفعــال فــي االرتقــاء بقدرات
إيجابا على األداء العام
الكوادر السعودية األمر الذي انعكس
ً

للصنــدوق .إلى جانــب توظيف عالقة الصنــدوق المميزة مع
الجامعــات الســعودية ،وذلــك من خــال المشــاركة في أيام
المهنة الســنوية واإلسهام في الشــراكة المجتمعية الفاعلة
باســتقطاب طالب الجامعات للتدريب التعاوني في مختلف
إدارات الصندوق.
ونظــرا لمــا يتمتــع بــه الصنــدوق مــن أنظمــة إداريــة وماليــة
ً
متطــورة ،فقــد تمكــن مــن تنفيــذ خططــه المقــررة لتوظيــف
الســعوديين خــال العــام المالــي 1439/1438هـــ  ،حيــث تم
ســعوديا في إطــار الميزانية المعتمدة
موظفا
ً
توظيــف ()52
ً
تلبيــة لمتطلبــات حاجــة العمــل ،إضافــة إلى تفعيــل عمليات
ً
التدويــر الداخلــي لالرتقاء بقــدرات كفاءاته واالســتفادة منها
في مختلف إدارات الصندوق.
أبرز إنجازات الموارد البشرية للعام 2017م:

•تحديث األوصاف الوظيفية لجميع وظائف الصندوق.
•اعتمــاد خطــط اإلحــال والتعاقــب للوظائــف القياديــة
واإلشرافية بالصندوق.
• توقيــع اتفاقيــة القرض الســكني للعامليــن بالصندوق
مع بنك البالد وإقامة لقاءات تعريفية لجميع العاملين،
إلــى جانب التعاقد مع شــركة التعاونية للتأمين الطبي،
واالنضمــام لشــبكة التواصــل االجتماعــي (لينكــد إن)
لتوظيف الكفاءات.
•أتمتــة إجــراءات المــوارد البشــرية والعمــل علــى إطالق
المرحلة الثانية للخدمات اإللكترونية ( SAPموارد).
•أرشفة ملفات الموظفين ضمن مشروع إدارة المحتوى
الشامل.

•مراجعة وتحديث جميع السياسات ذات العالقة بالموارد
البشــرية ،وإقامة لقاءات تعريفيــة للعاملين بالصندوق
لعرض وشــرح السياسات والمبادرات ،إلى جانب توفير
نسخة إلكترونية للسياسات بموقع الصندوق الداخلي.
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التحول الرقمي
أتمتة إجراءات األعمال

حاليــا علــى اســتكمال أتمتة جميع
يعمــل الصنــدوق ً

نسبته ( )% 87في مرحلة التميز والتحسين ،واحتل
المركــز الثاني من بيــن الجهات الحكوميــة المصنفة
ضمــن قطاع التخطيــط والتنمية واالســتثمار ،وهذا
يعكــس مــدى توافق الخدمــات اإللكترونية المقدمة
مــن قبل الصندوق مع االشــتراطات المطلوبة في
نمــوذج القيــاس ،و توفيــر البيانــات والمعلومــات
المتعلقة بها .وفي المجال نفســه أطلق الصندوق
العديــد مــن األنظمــة والتطبيقات والمبــادرات
والخدمــات اإللكترونية التــي تســهم فــي تفعيــل
دور التقنيــة الحديثة في أعماله لتحقيق االســتفادة
القصــوى منهــا بهــدف تســهيل إجراءاتــه وتعزيــز
إمكاناته الداخلية ،وتصنف هذه المشاريع إلى ثالثة
أنواع:

يولي الصنــدوق الصناعي اســتخدام التقنية الحديثة

1.1مشــاريع الخدمــات اإللكترونيــة :وهــي
الخدمــات اإللكترونيــة الخارجيــة والداخليــة
الموجهة لعمالء ومنسوبي الصندوق.

المعلومــات واالتصــاالت ،واالنتقــال إلــى مفهــوم

2.2مشاريع البنية التحتية :وتشمل مشاريع أمن
المعلومــات ،الشــبكات ،االتصــال الصوتــي
والمرئي ،ومركز البيانات.

إجراءاتــه لتعزيــز قدراتــه فــي خدمــة العميــل بكفاءة
وفاعليــة ،ومــن أهــم هــذه المشــاريع التــي تدعــم
تحقيــق هــذا الهــدف :نظــام أتمتة إجــراءات األعمال
الرئيســة ونظــام تخطيط المــوارد ،إضافة إلى لوحة
مؤشــرات األداء ،كمــا تــم توســعة وتطويــر المركــز
الرئيــس لبيانات الصندوق لزيادة كفاءته التشــغيلية
ً
مستقبل إطالق
والتوســع المستقبلي .كما سيتم
العديــد مــن األنظمــة مثــل نظــام إدارة اإلقــراض،
وإدارة عالقــات العمــاء ،وتطويــر تطبيقــات جديدة
لألجهزة الذكية.

مشاريع خطة التحول الرقمي

حاليا بتنفيذ خطته االستراتيجية
اهتماما ً
بالغا،ويقوم ً
ً

للتحــول إلــى التعامالت اإللكترونيــة في مجال تقنية
اســتجابة للقــرارات الســامية
ً
الحكومــة اإللكترونيــة
والمبادرات الحكومية بهذا الشأن وتحقيق خطة التحول
الوطني  .2020حيث شــارك الصنــدوق في القياس
الســابع للتحول إلى التعامــات اإللكترونية الحكومية
لعــام 1439/1438هـــ (2017م) وحقــق إنجــازً ا متميــزً ا
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3.3مشــاريع تطويــر إجــراءات تقنيــة المعلومات
الداخليــة :ويقصــد بهــا المشــاريع التــي تركز
على تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

أبرز مشاريع إدارة تقنية المعلومات
1.1تجديــد الحصــول علــى شــهادات اآليــزو
( )ISO9001, ISO27001, ISO20000فــي
مجال تقنية المعلومات.
2.2الحصــول علــى جائــزة الحــل اإلبداعــي ألتمتــة
إجراءات األعمال على مستوى الشرق األوسط
من شركة (.)K2
3.3االنتهــاء مــن الربــط اإللكترونــي مــع ( )29جهــة
حكومية.

8.8تقديم خدمة التصديق الرقمي.
9.9إطالق نظام إدارة المحتوى والوثائق بنســختيه
على األجهزة المكتبية والذكية.
1010إطــاق نظام االتصــاالت اإلدارية (مراســات)
بنسختيه على األجهزة المكتبية والذكية.
إلكترونيا.
1111أرشفة أكثر من نصف مليون وثيقة
ً

4.4أتمتة التقييم النهائي لطلب القرض.

1212تطوير نظام شهادة عدم االقتراض.

5.5أتمتة الموافقة على تمويل طلب القرض.

1313تطوير نظام شكاوى العمالء.

6.6إطالق خدمة االستفسار عن تفاصيل القروض
للجهات الحكومية.
7.7إطــاق المرحلــة الثانيــة مــن نظــام تخطيــط
الموارد.

1414تطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة في
أمن المعلومات.
1515توسعة وتطوير المركز الرئيس للبيانات.
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موضوع تحت األضواء

موضوع تحت األضواء
دور الصناعة في النمو االقتصادي
مقدمة
أســهمت الصناعــة منــذ الثــورة الصناعيــة األولــى
وبشــكل كبيــر فــي التطــور الهائــل الــذي شــهده
االقتصاد العالمي ،حيث كانت الصناعة مركز التحول
مباشــرا في زيادة
وســببا
الهيكلــي في االقتصاد،
ً
ً
حجــم اإلنتــاج وفــرص العمل وتطــور التقنيــة ،األمر
الــذي ســاهم فــي تحقيــق زيــادة النمــو االقتصادي
وثروات األمم بصورة غير مسبوقة.
حاليا نحــو ( )%71من
وتشــكل المنتجــات الصناعيــة ً
حجم التجارة الدولية في الســلع ،وقد تضاعف حجم
الصــادرات الصناعيــة العالميــة أكثر من ثــاث مرات
منــذ مطلع العقد الماضي ،حيث ارتفعت من ()4٫7
تريليــون دوالر في عــام 2000م إلى حوالي ()11٫3
تريليون دوالر عام 2016م.
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عــرف هــذه الفتــرة بأنهــا واحدة
العالميــة الثانيــة ،وتُ ّ
مــن فتــرات النمــو المتواصــل في حصــة الفرد من
سنويا
الناتج المحلي اإلجمالي بما يزيد على ()%7
ً
عامــا .وكانــت عشــر من أصل
لمــدة ال تقــل عــن ً 25
ثــاث عشــرة قصــة نجاح لــدول حققت فتــرة طويلة
مــن النمــو المســتدام ،هــي حــاالت النمــو القائــم
علــى الصناعــة ومــن أبرز هــذه الدول اليابــان وكوريا
والصين.
لــم تحقــق هــذه البلــدان هــذا النمــو الســريع فــي
الصناعــة عــن طريــق المصادفــة ولكــن مــن خــال
السياســات التي تبنتها لتوجيه القطاع الخاص لرفع
مســتوى وتنوع المنتجات المصنعة بشــكل ســريع.
وشــملت هــذه السياســات تقديــم الدعــم الــازم
لــه مــن خــال حمايتــه مــن المنافســة األجنبيــة في
الســوق المحليــة ،ومنحــه حوافــز للتصديــر ،وتوفير
أشــكال متعــددة مــن التمويــل بشــروط ميســرة.
إضافــة إلــى القــرارات المرتبطــة بأســعار الفائــدة
وســعر الصــرف والسياســات المتعلقــة بتخصيــص
رأس المــال والبنية التحتيــة وتنمية مهارات األفراد،
وهــذه السياســات جميعهــا تســتهدف تعزيــز النمو
السريع للقطاع الصناعي.

وقــد حولــت المملكــة العربيــة الســعودية تركيزهــا
إلــى قطاعــات أخــرى غيــر النفــط بســبب التقلبــات
الكبيــرة في أســعار النفــط التي أدت إلــى التفاوت
فــي اإليرادات ،بالتالي القــدرة على تحقيق التنمية
المســتدامة .حيــث تحتــاج المملكــة إلــى الطاقــة
المســتدامة وإلــى استكشــاف قطاعــات جديــدة
لتحقيــق النمــو فــي المســتقبل ،والــذي يتوقــع
أن يعتمــد علــى الطلــب علــى المعــدات الصناعيــة
والدفاعية والطاقة المتجددة والبنية التحتية لصناعة
التعديــن .باإلضافــة إلــى ذلك فــإن المملكــة بحاجة
إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب العاطلين
عن العمل ،وألولئك الذين هم على وشك الدخول
لهذه الســوق .لذا فإن األنشطة التنموية كالصناعة
أساســيا لتحقيق االزدهــار االقتصادي.
مطلبا
تعتبــر
ً
ً
حاليــا ما يقــارب ( )%12من الناتج
الصناعــة
وتشــكل
ً
المحلــي اإلجمالــي ،وتقضى توجهــات رؤية 2030
برفــع مســاهمتها إلى مســتويات أعلى مــع التركيز
ً
وصول
علــى التحــول نحــو الصناعــات عالية التقنيــة
إلــى مســتوى الثــورة الصناعيــة الرابعــة .لــذا تحتــاج
المشــاريع القائمــة والجديــدة إلــى رفــع كفاءتهــا
وفعاليتهــا باســتمرار مــن خــال اســتخدام اآلالت
والتقنيــات الحديثــة والعمــل علــى تطويرهــا ،وهذا
بــدوره ســيؤدي إلــى تنميــة القاعــدة الصناعيــة في
المملكــة وإلــى تمكيــن الصناعــة مــن لعــب دورهــا
المحوري في النمو االقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكــدت العديــد مــن الدراســات التــي طبقــت علــى
مجموعــة مــن البلــدان النامية وجــود عالقــة إيجابية
بين النمو الصناعي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي،
علــى عكــس القطاعــات األوليــة وقطــاع الخدمــات.
ويعنــي هــذا أن الصناعــة هــي المحرك األساســي
لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي وخلــق الفــرص
الوظيفيــة بينمــا يعتمــد نمــو القطاعــات األخرى ،ال
ســيما العديــد مــن قطاعات الخدمــات ،على الطلب
المتزايد المســتمد (والناتج عن) زيادة الناتج المحلي
اإلجمالي .ولذا ،فإن النمو والفرص الوظيفية في
معظــم القطاعات األوليــة وقطاع الخدمات ال تقود
النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي بــل هي في
الواقع تابعة له.

الصناعة والنمو :دليل عالمي

الصناعة في المملكة:

أشــار تقرير اللجنــة رفيعة المســتوى المعنية بالنمو
والتنميــة ،التابعــة للبنك الدولي ،عن اســتراتيجيات
النمــو المســتدام والتنميــة الشــاملة ،إلــى وجــود
ســمات مشــتركة بيــن البلــدان التــي حققــت فتــرة
طويلــة مــن النمــو المســتدام ،منــذ نهايــة الحــرب

يعتمــد االقتصــاد الســعودي وبشــكل كبيــر علــى
النفط ،حيث يشكل ( )%72من اإليرادات الحكومية،
وتشــكل الصــادرات النفطيــة ( )%75مــن إجمالــي
الصــادرات ،كمــا يســاهم القطــاع بنســبة ()%43
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي .هــذا االعتمــاد الكبير
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ويتمتــع القطاع الصناعي بميزة فريدة وهي القدرة
علــى توليد (عوائد ديناميكية متنامية) .بعبارة أخرى،
التصنيــع ليــس لديــه القــدرة فحســب علــى زيــادة
اإلنتــاج بنســبة أكثــر من الزيــادة فــي المدخالت (أي
زيــادة العوائــد إلــى الحجــم) ولكــن كلمــا كان معــدل
نمــو اإلنتــاج الصناعــي أســرع ،تســارعت وتيــرة نمو
اإلنتاجيــة في الصناعة وعلى نطاق االقتصاد بوجه
عام وبالتالي تحقيق عوائد ديناميكية متنامية.

لالقتصاد الســعودي على النفط والتقلبات الكبيرة في أســعار النفط والتحوالت العالمية الجديدة لمصادر
الطاقــة ،دعــت المملكــة للتفكيــر فــي تعزيــز دور القطاعــات األخــرى المولــدة للدخــل ،وعلى رأســها القطاع
الصناعــي الــذي يتمتــع بإمكانات كبيــرة لتعزيز النمو االقتصادي الشــامل بفضل تشــابكاته االقتصادية مع
معظم األنشطة االقتصادية.
وقد نما حجم القطاع الصناعي في المملكة من مستوى  32مليار ريال عام 1974م إلى حوالي  312مليار
ً
واضحا خالل هذه الفترة ،حيث تطورت مســاهمة الصناعات
تحول هيكليا
في عام 2017م .وشــهد القطاع
ً
التحويلية (غير التكريرية) في الناتج الصناعي وبشكل متزايد من ( )%32عام 1974م لتشكل حوالي ()%69
من حجم الناتج الصناعي في 2017م ،وبلغ معدل النمو السنوي لهذه الصناعات طوال هذه الفترة حوالي
( ،)%8.4وهو يعد من أعلى معدالت النمو بين كافة األنشطة االقتصادية.
تطور هيكل اإلنتاج الصناعي في المملكة (2017-1974م)

مليار ريال

الناتج المحلي اإلجمالي لتكرير النفط

الناتج المحلي اإلجمالي للصناعات األخرى

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء

كمــا بلــغ معــدل النمــو الســنوي للصــادرات الصناعيــة غيــر النفطيــة ( )%15خــال الفتــرة مــن  1984إلــى
2016م ،وزادت مســاهمتها إلــى إجمالــي الصــادرات من ( )%1.4إلى حوالــي ( )%21خالل نفس الفترة،
عالميا في مؤشــر
وذلــك رغــم النمــو الكبير في حجم الصادرات النفطية .وتحتل المملكة اليوم المرتبة 37
ً
التنافسية الصناعية الصادر عن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،اليونيدو ،والمرتبة الثامنة ضمن
االقتصادات الصناعية الناشئة.
لكن هذه التطورات رغم أهميتها ال تزال دون مستوى الطموحات ،ودون مستوى اإلمكانات المتاحة لنمو
القطاع الصناعي في المملكة .األمر الذي تم أخذه بالحســبان في رؤية  2030والتي تهدف لدفع القطاع
الصناعي لمستويات أعلى.
دفع التصنيع
تتأثــر قــدرة التصنيع في الدول بحســب عوامل إنتاجها (نوعية العمالــة ومواردها الطبيعية وتكلفة الطاقة
والنقل وتوفر رأس المال) .ويعتمد التصنيع على فهم توجهات الطلب والقدرة اإلنتاجية ،كما أن التقييم
الواقعــي لنقــاط قــوة الدولة ونقاط الضعف التــي ينبغي التغلب عليها أمر ضــروري .وفي حالة المملكة
العربية السعودية ،استمر الدخل باالرتفاع طوال العقد المنصرم إال أن العمالة الوطنية منخفضة التكلفة
ليســت متوفــرة ،لــذا يتعيــن على الصناعة فــي المملكة أن تتحول مــن الصناعات المعتمــدة على العمالة
إلى الصناعات التي تعتمد على رأس المال والتقنية ،وهذه الصناعات في نهاية المطاف هي الصناعات
التي تعتمد على البحث والتطوير.
وتعتمد استمرارية التنافسية الصناعية على االبتكار ،الذي ُيعد أهم العوامل المساهمة في نمو إنتاجية
أي اقتصــاد .وتركــز سياســات تشــجيع االبتكار الحكوميــة الفعالة عادة علــى النتائــج واألداء .وهناك العديد

التقرير السنوي Annual Report 2017

45

مــن الطــرق لدعــم االبتــكار منهــا تمويــل البحــوث
واالبتــكارات فــي مجــال الروبوتات والمــواد ،وهذه
أســواقا جديــدة .كما يمكن
ً
االبتــكارات بدورها تخلق
أن يشــمل التشــجيع الحكومــي ضمــان ربــط نتائــج
هذه األبحاث واالبتكارات مع الشركات القادرة على
تسويقها كمنتجات.
مــن ناحية أخرى يســتدعي األمــر أن تعمل الحكومة
مــع قطاع الصناعــة والمؤسســات التعليمية للتأكد
مــن أن المهــارات المكتســبة فــي المؤسســات
التعليميــة تتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل،
ولتجهيــز الشــباب للدخــول فــي وظائــف التصنيــع.
ومــن ذلــك تطويــر برامــج تدريــب محــددة يتــم مــن
خاللهــا الحصــول علــى شــهادات تلبــي احتياجــات
الصناعــة في المملكة وعلى مختلف المســتويات.
ومــن األهميــة بمــكان تجنب مواجهة قوى الســوق
بدعــم األجــور ،بــل يجب التركيــز ً
بدل مــن ذلك على
تطويــر البنيــة التحتيــة والفنيــة المتقدمــة للتدريــب
لصقل مهارات الشباب ،التي تمكنهم من االرتقاء
والمنافســة علــى وظائــف ذات دخــل ومهــارات
أعلــى ،باإلضافــة إلــى بناء الشــبكات التي يســهل
من خاللها ربط طالبي العمل بأصحاب العمل.
وفي ســياق آخر تعد معرفة اقتصاديات الصناعات
أمرا بالغ األهمية
ذات االســتهالك العالي للطاقــة ً
لتحديد خيارات السياســة الصناعية الصحيحة .وفي
نفس الوقت يتعين على الشــركات الصناعية التي
يرتفع فيها اســتهالك الطاقــة ،العمل على خفض
اســتهالك الطاقة لكل وحدة إنتــاج ،وتقليص حصة
تكلفة الطاقة إلى إجمالي التكلفة .وتعتبر سياســة
تشــجيع ترشــيد اســتهالك الطاقــة من السياســات
الفعالــة علــى مســتوى االقتصــاد ككل ،حتــى وإن
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تحديــا لبعــض المنتجيــن .كمــا هــو الحــال
شــكلت
ً
فــي كاليفورنيــا التــي تســببت لوائحهــا الصارمــة
الســتهالك الطاقــة ورفع أســعار الكهربــاء إلى رفع
تكاليــف التصنيــع ،إال أن سياســات توفيــر الطاقــة
تلك كانت بمثابة نعمة على اقتصاد الوالية بشكل
عــام ،مــن خــال توفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل
وزيادة الدخل المتاح.
قويا من
التزاما
ويتطلــب تحقيــق التنمية الصناعيــة
ً
ً
قبــل الدولــة لتحقيــق أهدافها التي رســمت بعناية
مــن خــال االســتراتيجية الصناعيــة .ومــن األهمية
بمكان تبني القطاع الخاص لهذه األهداف ،حيث إن
تأييد القطاع الخاص لهذه األهداف ســوف يســهل
تقبــل السياســات الراميــة لتحقيقهــا .هــذا التكامل
بيــن الدورين الحكومــي والخاص سيســاعد القطاع
الصناعي على النمو وزيادة مساهمته في القيمة
المضافــة ونمــو الصــادرات وخلــق فــرص العمــل،
هاما لألعمــال التجاريــة المبتكرة،
وســيظل
مصــدرا ً
ً
وللنمو االقتصادي الشامل والمستدام.
التقنية والتصنيع
التغييــر هــو الســمة الثابتــة الجديــدة ،واالقتصــاد
العالمــي يتطور بشــكل مســتمر ،كذلــك يجب على
المملكــة مواكبــة التطــورات الجديــدة .والفروقــات
في مســتوى التقنية مســؤولة عــن االختالف في
المزايــا النســبية بيــن الــدول ،ويفســر ذلــك توجــه
أنشــطة التصنيع في الدول المتقدمة الستقطاب
العمالــة الماهــرة .فــي حيــن تميــل الــدول الناميــة
األقــل تقدما مــن الناحيــة التقنية إلى إنتاج الســلع
اعتمادا علــى المهارة ،وبالتالــي ،فإن إدخال
األقــل
ً
التقنية الحديثة إلى هذه الدول سيخلق فرص عمل
أكثر للقوى العاملة األعلى مهارة.

من الجوانب المهمة على المدى القريب أن تستقطب
المملكة العمالة عالية المهارة إليها ،وأن يتم االعتماد
على األتمتة كوســيلة للحد من االعتماد على العمالة
الوافــدة األقــل مهــارة ،وبهــذه الطريقــة ،تتمكــن من
تحويــل نمــط قطاعهــا الصناعــي إلــى االعتمــاد علــى
التقنيــات المتطــورة التي تدار بواســطة العمالة عالية
المهــارة ذات األجــور المجزيــة ،والتي ســتكون بدورها
جاذبــة للشــباب الســعودي ،كمــا حصــل بالفعــل فــي
الصناعــات النفطيــة وصناعــة البتروكيماويــات والتــي
تعد فيها نسبة السعودة من أعلى المعدالت.
العمالــة عاليــة المهــارة توجــد حيــث يتوفــر رأس المال
المعرفــي ،وباســتيعابها لهــذه المعرفــة يــزداد رصيد
البــاد ممــا يعرف بالرأســمال البشــري ،والذي يقاس
شيوعا هو البحث والتطوير
بعدة أساليب ،لكن أكثرها
ً
أو عدد براءات االختراع الصادرة في بلد ما .ويستخدم
نمــوذج رأس المــال المعرفــي علــى نطــاق واســع
لدراســة القــرارات المتعلقة بتحديد الشــركات متعددة
الجنســيات للمواقع التي تســتثمر بها على المستوى
الجزئي ،وهو ما يلقي بتأثيره على االستثمار األجنبي
المباشــر .كمــا يســتخدم نموذج رأس المــال المعرفي
لتحديد الميزة النسبية لبلد ما في التجارة الدولية على
المســتوى الكلــي مــن خــال شــرح ســبب وجــود ميل
لــدى الــدول المتقدمــة إلنتاج ســلع كثيفــة رأس المال
(التقنية) ،في حين أن الدول النامية تميل بشــكل أكبر
إلنتاج سلع تعتمد بشكل أكبر على العمالة.

خدمــات البحــث والتطويــر لوســائل اإلنتــاج ،وتطويــر
المنتجــات وأبحــاث الســوق ،والمبيعــات والتســويق،
وغيرهــا مــن المجــاالت .وفــي مثــل هــذه البيئــة نجــد
ان التدابيــر التقليديــة للحفــاظ علــى وظائــف اإلنتــاج،
مثــل تقديــم الدعــم المباشــر ،ال تعالــج الطريقة التي
يتــم بهــا خلــق الوظائــف مــن قبــل قطــاع الصناعــات
التحويليــة .اليــوم ،يخلــق قطــاع الخدمــات ثمانــي من
أصــل عشــر وظائف جديدة .وتخلــق مقابل كل وظيفة
فــي القطــاع الصناعــي ثــاث إلــى أربــع وظائف في
القطاعات األخرى .وعليه فإن تطوير القطاع الصناعي
يتطلب رفع مســتوى القطاعات الخدمية المساندة له
قبــل وأثناء وبعــد عملية اإلنتاج .هذا التكامل ســيوجد
األرضية المناسبة للنمو االقتصادي ،وسيخلق المزيد
من فرص العمل المجزية والمستدامة.
تاريخيا ،كان االبتكار في التصنيع أكبر مساهم في نمو
اإلنتاجية القتصاد الدول .وســوف تســتمر االبتكارات
التقنيــة فــي تغذيــة اإلنتاجيــة والنمــو فــي العقــود
القادمــة .لــذا على رواد قطاع الصناعــات التحويلية أن
يشــرعوا فــي تطوير أتمتــة عمليات اإلنتــاج ،والتحول
نحــو الصناعــات عاليــة التقنيــة لالنتقــال بمســتوى
منتجاتهم إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى .وهو
األمــر الــذي تؤكد عليــه توجهات رؤيــة المملكة ،2030
واالستراتيجية الصناعية.

اعتمادا على رأس
التقنيــة جعلــت عملية التصنيع أكثــر
ً
اعتمــادا علــى العمالــة ،ال ســيما فــي
المــال وأقــل
ً
الــدول المتقدمة حيث ترتفع تكلفــة العمالة .لذا تحتاج
الشــركات الصناعيــة إلــى عــدد أقــل مــن العمالة في
منطقــة اإلنتــاج ،لكنها تحتــاج المزيد منهــم في مجال
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إحصاءات النشاط اإلقراضي للصندوق
للعام المالي 1439/1438هـ (2017م)
جدول رقم ()1
قيمة القروض التراكمية المعتمدة من الصندوق والمبالغ المنصرفة والمعاد تسديدها (بماليين الرياالت)
السنة

المبالغ المسددة

المبالغ المنصرفة

المبالغ المعتمدة

1428/1429هـ

30,283

47,458

75,617

1430/1431هـ

32,010

52,899

80,803

1431/1432هـ

34,641

59,401

87,391

1432/1433هـ

37,216

64,604

95,476

1433/1434هـ

41,526

70,662

105,415

1434/1435هـ

45,886

75,592

112,095

1435/1436هـ

50,346

81,276

117,987

1436/1437هـ

54,999

88,444

129,425

1437/1438هـ

59,333

94,821

137,368

1438/1439هـ

63,629

102,240

147,939

الشكل رقم ()1
قيمة القروض التراكمية المعتمدة من الصندوق والمبالغ المنصرفة والمعاد تسديدها (بماليين الرياالت)
147٫939

102٫240

137٫368

63٫629

94٫821

129٫425

80٫803
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المبالغ المنصرفة

1433-1432ه

37٫216

59٫401

75٫617

المبالغ المسددة

1434-1433ه

41٫526

64٫604

87٫391

1435-1434ه

45٫886

70٫662

95٫476

1436-1435ه

50٫346

75٫592

105٫415

 1437-1436ه

54٫999

81٫276

112٫095

 1438-1437ه

59٫333

88٫444

117٫987

 1439-1438هـ

1432-1431ه

34٫641

52٫899
47٫458

1431-1430ه

32٫010
30٫283
المبالغ المعتمدة

1429-1428ه

جدول رقم ()2
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الكيميائية (بماليين الرياالت)
السنة

قيمة القروض

1428/1429هـ

30,749

1430/1431هـ

31,421

1431/1432هـ

35,147

1432/1433هـ

37,630

1433/1434هـ

41,881

1434/1435هـ

43,928

1435/1436هـ

45,443

1436/1437هـ

52,074

1437/1438هـ

52,818

1438/1439هـ

59,588

الشكل رقم ()2
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الكيميائية (بماليين الرياالت)

59٫588

 1439-1438هـ
52٫818

 1438-1437ه

52٫074

 1437-1436ه
1436-1435ه

45٫443

1435-1434ه

43٫928

1434-1433ه

41٫881
37٫630

1433-1432ه

35٫147
31٫421
30.749

1432-1431ه
1431-1430ه
1429-1428ه
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جدول رقم ()3
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الهندسية

(بماليين الرياالت)

السنة

قيمة القروض

1428/1429هـ

14,822

1430/1431هـ

16,444

1431/1432هـ

17,802

1432/1433هـ

19,765

1433/1434هـ

21,706

1434/1435هـ

22,561

1435/1436هـ

23,367

1436/1437هـ

24,136

1437/1438هـ

28,548

1438/1439هـ

30,770

الشكل رقم ()3
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات الهندسية (بماليين الرياالت)

30٫770

 1439-1438هـ
28٫548

 1438-1437ه

24٫136

 1437-1436ه
 1436-1435ه

23٫367

 1435-1434ه

22٫561

 1434-1433ه

21٫706
19٫765

 1433-1432ه

17٫802
16٫444
14٫822
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 1432-1431ه
 1431-1430ه
 1429-1428ه

جدول رقم ()4
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات االستهالكية

(بماليين الرياالت)

السنة

قيمة القروض

1428/1429هـ

12,972

1430/1431هـ

13,721

1431/1432هـ

14,551

1432/1433هـ

15,612

1433/1434هـ

17,773

1434/1435هـ

19,103

1435/1436هـ

20,129

1436/1437هـ

21,780

1437/1438هـ

22,824

1438/1439هـ

24,057

الشكل رقم ()4
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع الصناعات االستهالكية (بماليين الرياالت)

24٫057

 1439-1438هـ
22٫824

 1438-1437ه

21٫780

 1437-1436ه
 1436-1435ه

20٫129

 1435-1434ه

19٫103

 1434-1433ه

17٫773
15٫612

 1433-1432ه

14٫551
13٫721
12٫972

 1432-1431ه
 1431-1430ه
 1429-1428ه
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جدول رقم ()5
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة األسمنت

(بماليين الرياالت)
قيمة القروض

السنة
1428/1429هـ

8,911

1430/1431هـ

9,695

1431/1432هـ

9,695

1432/1433هـ

9,784

1433/1434هـ

10,213

1434/1435هـ

11,515

1435/1436هـ

11,603

1436/1437هـ

11,603

1437/1438هـ

12,503

1438/1439هـ

12,503

الشكل رقم ()5
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة األسمنت (بماليين الرياالت)
12,503

 1439-1438هـ

12,503

 1438-1437ه
11,603

 1437-1436ه

11,603

 1436-1435ه
 1435-1434ه

11,515

 1434-1433ه

10,213
9,784

 1433-1432ه

9,695

 1432-1431ه

9,695

 1431-1430ه
8,911
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 1429-1428ه

جدول رقم ()6
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة مواد البناء األخرى (بماليين الرياالت)
السنة

قيمة القروض

1428/1429هـ

7,533

1430/1431هـ

8,645

1431/1432هـ

9,319

1432/1433هـ

10,457

1433/1434هـ

11,222

1434/1435هـ

12,177

1435/1436هـ

12,599

1436/1437هـ

13,279

1437/1438هـ

13,812

1438/1439هـ

13,965

الشكل رقم ()6
القيمة التراكمية للقروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق لقطاع صناعة مواد البناء األخرى

(بماليين الرياالت)
13٫965

 1439-1438هـ

13٫812

 1438-1437ه

13٫279

 1437-1436ه
12٫599

 1436-1435ه
 1435-1434ه

12٫177

 1434-1433ه

11٫222
10٫457

 1433-1432ه
 1432-1431ه

9٫319
8٫645
7٫533

 1431-1430ه
 1429-1428ه

صناعة مواد البناء األخرى
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جدول رقم ()7
بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية
ِخالل عام 1439/1438هـ (2017م)

المجموع التراكمي

الصناعات االستهالكية:

34

844

القطاع
المواد الغذائية

18

398

المرطبات والمشروبات

3

93

النسيج

4

86

منتجات الجلود والمواد البديلة

0

25

المنتجات الخشبية

2

26

األثاث الخشبي

4

65

منتجات الورق

3

114

الطباعة

0

37

الصناعات الكيميائية:

42

801

الكيماويات

22

377

منتجات النفط والغاز

8

50

منتجات المطاط

0

24

منتجات البالستيك

12

350

صناعة مواد البناء:

7

485

المنتجات الخزفية

3

18

منتجات الزجاج

3

78

مواد البناء األخرى

1

389

صناعة األسمنت:

0

33

الصناعات الهندسية:

33

852

المنتجات المعدنية

23

525

الماكينات واآلالت

8

104

المعدات الكهربائية

1

152

معدات النقل

1

71

الصناعات األخرى:

4

93

120

*3108

المجموع

مشروعا تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها.
* منها ()648
ً
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جدول رقم ()8
بيان بقيمة القروض الصناعية المعتمدة من الصندوق حسب القطاعات الفرعية

(بماليين الرياالت)
ِخالل عام 1439/1438هـ (2017م)

المجموع التراكمي

القطاع

1,233

24,057

المواد الغذائية

753

13,775

المرطبات والمشروبات

280

2,666

النسيج

65

2,521

منتجات الجلود والمواد البديلة

0

141

المنتجات الخشبية

11

303

األثاث الخشبي

35

521

منتجات الورق

89

3,903

الطباعة

0

227

الصناعات الكيميائية:

6,770

59,588

الكيماويات

5٫719

47,653

831

4,298

0

847

الصناعات االستهالكية:

منتجات النفط والغاز
منتجات المطاط
منتجات البالستيك

220

6,790

صناعة مواد البناء:

153

13,965

المنتجات الخزفية

19

1,965

منتجات الزجاج

29

3,822

مواد البناء األخرى

105

8,178

صناعة األسمنت:

0

12,503

الصناعات الهندسية:

2,222

30,770

المنتجات المعدنية

1,645

20,513

الماكينات واآلالت

536

1,513

المعدات الكهربائية

4

3,621

معدات النقل

37

5,123

الصناعات األخرى

193

7,056

*10,571

**147,939

المجموع

قائما.
مشروعا
جديدا وتوسعة ()17
مشروعا
* اعتمدت للمساهمة في تمويل ()120
ً
ً
ً
ً
** منها ( )15٫147مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها.
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جدول رقم ()9
بيان بعدد المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق حسب مناطق المملكة
ِخالل عام 1439/1438هـ (2017م)

المنطقة

المجموع التراكمي

الرياض

42

1116

مكة المكرمة

28

731

المدينة المنورة

16

160

القصيم

1

79

المنطقة الشرقية

22

790

عسير

4

59

تبوك

1

14

حائل

2

39

جازان

2

41

نجران

0

27

الباحة

0

14

الجوف

1

25

الحدود الشمالية

1

13

120

*3108

المجموع
مشروعا تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها.
* منها ()648
ً

جدول رقم ()10
بيان بقيمة القروض الصناعية المعتمدة من الصندوق حسب مناطق المملكة

(بماليين الرياالت)
ِخالل عام 1439/1438هـ (2017م)

المجموع التراكمي

المنطقة

1,168

27,632

مكة المكرمة

1,713

24,791

المدينة المنورة

4,519

20,059

الرياض

7

1,647

2,943

60,544

القصيم
عسير

111

1,265

تبوك

46

620

حائل

16

2,306

جازان

13

4,160

نجران

0

1,256

الباحة

0

60

الجوف

7

349

الحدود الشمالية

28

3,250

*10,571

**147٫939

المنطقة الشرقية

المجموع

قائما.
مشروعا
جديدا وتوسعة ()17
مشروعا
* اعتمدت للمساهمة في تمويل ()120
ً
ً
ً
ً
** منها ( )15٫147مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها أو تخفيضها.
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نُ مكّـن ..لنصنـع

