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لقوى  الميسرة  االئتمانية  التسهيالت  تقديم  عبر  الزراعية  التنمية  صندوق  مساهمة 
المناطق  لتنمية  الماسة  وللحاجة  المجتمع،  رفاه  وزيادة  تعزيز  بهدف  الزراعي  العمل 
الريفية �سباب اجتماعية واقتصادية �يجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عالي، داعمة 
كوادره  تطوير  على  العمل  الحسبان  في  آخذا  الوطنية،  االقتصادية  التنمية  لمسيرة 
المحصولية  التركيبة  وميزة  المناخي،  والتنوع  المياه،  لمصادر  ا�مثل  واالستغالل 
عالي  اهتمام  مع  الممكنة،  التقنيات  أفضل  وتوطين  استخدام  وتشجيع  للمناطق، 

بسالمة البيئة وصحة ا�نسان.
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ا�نتاج  أساليب  وتطوير  الــزراعــي،  للقطاع  االقتصادي  الحجم  زيــادة  في  «المساهمة 
والتسويق، وبناء قنوات متكاملة من مرحلة ا�نتاج حتى التسويق، مع توفر المعلومات 
توفير  أجل  من  بالقطاع،  العالقة  ذات  أو  العاملة،  الجهات  لكافة  الحديثة  والتقنيات 

منتجات غذائية آمنة، وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك».
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• التميز في ا�داء: نسعى دومًا إلى تحقيق أعلى مستويات التميز في الخدمات التي 
نقدمها لعمالئنا.

• العمل بروح الفريق: نعمل في الصندوق بروح الفريق الواحد للمساهمة في تحقيق 
التنمية الزراعية المستدامة.

• المعرفة: نسعى للوصول إلى أعلى درجات المعرفة المهنية في مجال عملنا كٌل 
حسب اختصاصه.

لعمالء  العالية  الجودة  ذات  الخدمات  أفضل  تقديم  على  نحرص  العمالء:  خدمة   •
الصندوق.

• التقييم المستمر: نضع أداءنا باستمرار تحت المجهر ونعيد تقييمه، من أجل ضمان 
تحقيق رسالة الصندوق ورؤيته وأهدافه.



المهندس
عبداهللا بن سليمان الربيعان
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وا�ربــعــون يسرني  التاسع  السنوي  التقرير  أقــدم  أن 
المالي  لــلــعــام  الــزراعــيــة  التنمية  لــصــنــدوق 
١٤٣٤/١٤٣٣هـــــــــــ، حــيــث تـــم فـــي هــــذا الـــعـــام مــواصــلــة الــعــمــل 
المالي  العام  في  اعتمادها  تم  التي  السبع  المبادرات  �نجاز 
١٤٣٢/١٤٣١هـ، والتي تهدف إلي تحويل التحديات التي يواجهها 
القطاع الزراعي إلي فرص استثماريه تعزز أداء القطاع الزراعي، 
ودخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى جودة 

وسالمة المنتجات الزراعية المقدمة بأسعار مناسبة ومستقرة .
سيتم  والبعض  المبادرات،  بعض  دراســة  من  ا�نتهاء  تم  وقــد 
يستعرض  وســوف  القادمة،  القليلة  ا�شهر  في  منها  ا�نتهاء 
االنتهاء  تم  التي  الدراسات  بها  خرجت  التي  التوصيات  التقرير 
من دراستها وكذلك مالمح مخرجات الدراسات التي على وشك 

ا�نتهاء منها .
من  ١٤٣٤/١٤٣٣هــــــ  المالي  الــعــام  منجزات  التقرير  ويستعرض 
حيث القوى البشرية وسبل تطويرها ومجاالت ا�قراض الزراعي 
وما  المتخصصة  الزراعية  والمشاريع  العادية  الزراعية  للقروض 
القطاع  تنمية  سبيل  في  ســداد  إعــانــات  من  الصندوق  يقدمه 

الزراعي.
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عدد  إجمالي  يكون  وبذلك  ريـال  مليون   (٩٢٤) حوالي  ا�جمالية  وقيمتها  قرضًا   (٣٥٩٠) المعتمدة  القروض  عدد  إجمالي  بلغ  فقد 
القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي ١٣٨٥/١٣٨٤هـ حتى نهاية العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ (٤٤٣,١٤٩) 

قرضًا, بينما بلغت قيمتها ا�جمالية حوالي (٤٤,٢٢٠) مليون ريـال .
كما أسفرت جهود الصندوق في تحصيل ا�قساط المستحقة لقروض المزارعين في تحصيل حوالي (١٥٩٠) مليون ريـال، وبذلك 
يكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي ١٣٨٥/١٣٨٤هـ حتى نهاية العام 
ريـال محققًا بذلك نسبة عامة للتحصيل قدرها (٨٥٫٥٪)، كما بلغت إعانة السداد  المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـــ حوالي(٢٧,٢٧٣) مليون 
المستحقة التي تم احتسابها خالل هذا العام  حوالي (٤٣) مليون ريـال، وبذلك يكون إجمالي قيمة ا�عانات التي قام الصندوق 

بصرفها منذ العام المالي ١٣٩٤/١٣٩٣هـ حتى نهاية العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ حوالي(١٣,٢٩٠) مليون ريـال .
ويحرص  سعوديون،  جميعهم  موظفًا   (٢٢٩٣) ١٤٣٤/١٤٣٣هــــ  المالي  العام  نهاية  في  بالصندوق  العاملين  عدد  بلغ  وقد  هذا 
تدريبية سواًء  بإلحاقهم في دورات  والفنية وذلك  ا�دارية  بتنمية مهاراتهم وتحسين قدراتهم  أداء منسوبيه  رفع  الصندوق على 

داخل المملكة أو خارجها تتناسب مع تخصصاتهم وأعمالهم التي يقومون بها.
ويسعدني أن أتقدم نيابة عن مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية وإدارته العامة وجميع منسوبيه بأسمى آيات الشكر والعرفان 
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ا�مين ا�مير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني ا�مير مقرن بن عبد 
العزيز حفظهما اÚ ، وإلى كٍل من معالي وزير المالية ومعالي وزير الزراعة على عظيم اهتمامهم وكريم مؤازرتهم وتشجيعهم 

المتواصل للصندوق .
جهودهم  على  منسوبيه  وجميع  الصندوق  وإدارة  ا�دارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  إلى  والتقدير  بالشكر  أنــوه  أن  يفوتني  ال  كما 

المتواصلة التي ساهمت في تحقيق إنجازات الصندوق المثمرة.
واÚ ولي التوفيق،،،
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المقدمة :
لقد أُتبع في إعداد هذا التقرير منهج وأسلوب الحصر الشامل لما 

قدمه الصندوق من قروض في مختلف ا�نشطة الزراعية ومجاالتها.
من  ١٤٣٤/١٤٣٣هـــ  المالي  العام  منجزات  التقرير  ويستعرض 
الزراعي  ا¡قراض  ومجاالت  تطويرها  وسبل  البشرية  القوى  حيث 
وما  المتخصصة  الزراعية  والمشاريع  العادية  الزراعية  للقروض 
يقدمه الصندوق من إعانات سداد في سبيل تنمية القطاع الزراعي.

أهداف الصندوق: 
واستدامتها  الزراعية  التنمية  دعم  إلى  الصندوق  نظام  يهدف 
عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيالت االئتمانية الالزمة، 
الزراعية،  استخداماتها  وترشيد  المياه  على  المحافظة  مراعاة  مع 

والمحافظة على البيئة.
وتشمل أهداف الصندوق ما يلي :

المواشي  وتربية  الزراعية،  المحاصيل  زراعة  تشجيع   -١
من  أي  وتخزين  وصيدهما،  والربيان  وا�سماك  والدواجن، 

ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات الالزمة لذلك.
تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها،   -٢
وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه، وذلك لمختلف مجاالت 

نشاط القطاع الزراعي.
رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية.  -٣

رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع   -٤
الزراعي.

تقديم الخدمات االستشارية ل¾فراد والمنشآت العاملة   -٥
في القطاع الزراعي.

إستراتيجية الصندوق:
بعد  أقرها  التي  المستقبلية  الصندوق  إستراتيجية  تهدف 
وتاريخ  (م/٩)  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الجديد  النظام  صدور 
الزراعي مما يحقق له تنمية  ١٤٣٠/٢/١هـ إلى دعم وتطوير القطاع 
مكتسباته،  على  ويحافظ  ا¡نتاجية،  كفاءته  من  ويرفع  مستدامة، 
عالية  بصورة  المتاحة  االقتصادية  الموارد  استغالل  في  ويساعد 
ويسعى  المائية،  بالموارد  منها  يتعلق  ما  وخصوصًا  الكفاءة، 
بالخطط  ورد  ما  على  المرتكزة  إستراتيجيته  خالل  من  الصندوق 
للقطاع  مفصله  دراسة  إليه  توصلت  ما  وإلى   ، للدولة  الخمسية 
تحديات  من  الزراعي  القطاع  يواجه  ما  معالجة  إلى   ، الزراعي 

والمتمثلة بالتالي :
الزراعي  وا¡نتاج  بالزراعة  المتعلقة  المعلومات  محدودية   •

وحاجة ا�سواق المختلفة.
االستهالك العالي للمياه في القطاع الزراعي.  •

والمنتجات  المحاصيل  لبعض  ا¡مــداد  سالسل  ضعف   •
الزراعية الهامة.

تدني أداء قطاع الماشية.  •
ضعف العمل التعاوني بالقطاع الزراعي.  •

تدني فرص العمل بالقطاع الزراعي.  •
التسويق الزراعي ومعوقاته.  •

ضعف قطاع الخدمات المتعلقة بالقطاع الزراعي.  •

أهم أهداف إستراتيجية الصندوق ما يلي :
∫ wŽ«—e�« ŸUDI�« ∫ ÎôË√

الحد من استخدام المياه بالزراعة وترشيد استخدامها والرفع   -١
من كفاءة الري.

من  والرفع  المعلومات  وتوفير  الحديثة  التقنيات  استخدام   -٢
الكفاءة ا¡نتاجية والعائد االقتصادي منها.

بالقطاع  العمل  فرص  وتوفير  الريفية  المناطق  تنمية   -٣
الزراعي.

استغالل التنوع المناخي والميزة النسبية لكل منطقة.  -٤
التركيز على سالمة وأمن المنتجات الزراعية.  -٥

الحفاظ على البيئة.  -٦
تشجيع العمل التعاوني.  -٧

تنمية أنشطة تقديم الخدمات للقطاع ا¡نتاجي الزراعي.  -٨
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التسويق الزراعي وتوفير سالسل ا¡مداد المالئمة والمناولة السليمة   -٩

للمنتجات الزراعية.
إنجاح قطاع الثروة الحيوانية (ا�غنام).  -١٠

تنمية قطاع صيد وتربية ا�سماك والروبيان.  -١١
رفع مستوى ا�من الحيوي لمشاريع الدواجن.  -١٢

على  تعتمد  الصغيرة  للمؤسسات  عمل  مجاالت  خلق  على  العمل   -١٣
بعض المنتجات الزراعية أو المواد الناتجة عنها مثل منتجات التمور أو مخلفات 

النخيل ومخلفات العمليات الزراعية والحيوانية .
الخدمات  تقديم  مجال  في  الصغيرة  الكيانات  بعض  قيام  تشجيع   -١٤
الزراعة  قبل  ما  بخدمات  منها  يتعلق  ما  سواء  الصغير  المنتج  يحتاجها  التي 
أو ما بعدها من حراثة وتجهيز ا�رض أو الحصاد وجني  المحاصيل وغيرها من 

الخدمات.
إيجاد بدائل عن القمح وا�عالف الخضراء.   -١٥

∫ ‚ËbMB�« qš«œ ∫ ÎUO½UŁ
المحاور  خالل  من  الصندوق  داخل  العمل  تطوير  ا¡ستراتيجية  تضمنت 

التالية :
العمل من خالل ا¡ستراتيجية.  -١

تطوير بيئة العمل.  -٢
رفع كفاءات العاملين.  -٣

الضمانات.  -٤
رفع كفاءة التحصيل.  -٥

أهم البرامج القائمة لقطاع الزراعة:
دعم ا�فكار الجديدة والمبتكرة التي تعزز تحقيق أهداف إستراتيجية   -١

الصندوق.
دعم العمل التعاوني.  -٢

رسالة  مع  تتوافق  التي  القائمة  ا¡قراض  ببرامج  العمل  استمرار   -٣
الصندوق ورؤيته.

إعادة النظر في ا�نماط الزراعية المستخدمة.  -٤
التقنيات الحديثة المالئمة التي تهدف لرفع  تسهيل الحصول على   -٥

الجودة والكفاءة.
مساعدة المشاريع المتعثرة على استئناف أنشطتها سواء بتحويلها   -٦

إلى أنشطة مناسبة، أو عبر ا�خذ بيدها ومعالجة أسباب تعثرها ومعوقاتها.

المبادرات التي أقرها الصندوق:
مركز المعلومات الزراعية.  -١

القمح  باستثناء   ) الزراعية   المحاصيل  في  المياه  استخدام  ترشيد   -٢
وا�عالف الخضراء ).

(الخضار  الزراعية  للمحاصيل  والتسويق  المناولة  أساليب  تطوير   -٣
والفاكهة) .

التأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية (بدًء بقطاع الدواجن).  -٤
والتسويق  المناولة  أساليب  وتطوير  التمور  قطاع  وضع  مراجعة   -٥

لمنتجات التمور .
إكثار وتحسين ا�غنام .  -٦

كيان يتولى الجوانب الخدمية والتسويقية لصناعة الثروة السمكية.  -٧

آلية التنفيذ :
توجيهية  فرق  بتشكيل  الصندوق  قام  المبادرات  هذه  تنفيذ  في  وللبدء 
والمهتمين  الجامعات،  من  والمختصين  الجهات،  من  وعدد  الصندوق  من 
الدراسات  ¡عداد  المناسبة  ا�طر  لتحديد  الخبرة  وذوي  الخاص  القطاع  من 
وخبرة  مهنية  ذات  متخصصة  استشارية  مكاتب  قبل  من  الالزمة  التفصيلية 
القانونية  والجوانب  المطلوبة،  الكيانات  نوعية  ولتحديد   ، ا�نشطة  بهذه 

المتعلقة بها ، واÜليات الالزمة لتأسيسها بما في ذلك النواحي المالية.
تم  وما  المبادرات،  تلك  بتطورات  المتعلقة  التفاصيل  بعض  يلي  وفيما 

حولها :
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مركز المعلومات الزراعية
ا�هداف:

الزراعية  المنتجات  عن  اÜنية  المعلومات  توفير   -١
خالل  من  الدقة  من  عال  بمستوى  ا�ســواق  واحتياجات 

ا¡نترنت.
توفير  طريق  عن  المنتجات  من  الفاقد  نسبة  تقليل   -٢
في  الخدمة  مستوى  لرفع  ا¡مداد  لسالسل  المعلومات 

ا�سواق.
 ، لÝنتاج  المسبق  التخطيط  على  المنتجين  مساعدة   -٣

وتحديد الفرص المتاحة بالقطاع واستغاللها.
رفع مستوى المردود المادي على المنتجين.  -٤

تنظيم  عبر  الري  في  المياه  من  االستهالك  خفض   -٥
الفاقد  وخفض  المياه  استخدام  كفاءة  من  والرفع  ا¡نتاج 

منه.
تقليص الفجوة بين العرض والطلب في ا�سواق من   -٦

المنتجات الزراعية.
تنظيم  على  الزراعية  الخدمات  مقدمي  مساعدة   -٧
 ، بتقديمها  يقومون  التي  الخدمات  لتطوير  أعمالهم 
والعمل على خلق المزيد منها، بما في ذلك تأمين مختلف 

المستلزمات الزراعية.

بتاريخ  رسميًا  أعماله  الزراعية  المعلومات  مركز  باشر 
يلي  وفيما   . له  الوظيفي  الهيكل  اكتمل  حيث  ـــ،  ١٤٣٣/٢/٢٣ه

بعض ا�عمال الجارية بالمركز :

١1
المبادرة 

األولى
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∫ WO−Oð«d²Ýù« WD)« ŸËdA�  ≠±

وعالقته  الزراعية  المعلومات  لمركز  الخارجية  ا¡ستراتيجية  الخطة  وضع  إلى  المشروع  يهدف 
بالقطاع الزراعي على مستوى الجهات الحكومية والشركات الخاصة و المزارعين، وكذلك تطوير آلية 
تمّكن المركز من التعامل مع الكم الهائل من البيانات الزراعية ، وكيفية االستفادة منها في تحقيق 

ا�هداف العامة للمركز ، وبالتالي أهداف مبادرات صندوق التنمية الزراعية ا�خرى . 
ومن أهم مخرجات مشروع الخطة ا¡ستراتيجية :

الة ¡دارة البيانات. تطوير نظام معلومات زراعية مدعم بإستراتيجية فعَّ  •
العام  المستويين  على  القرارات  اتخاذ  لدعم  مصداقية   وذات  موثوقة  زراعية  بيانات  توفير   •

والخاص .
∫ WOŽ«—e�«  U½UO³�« lLł ŸËdA�  ≠≤

 ، الزراعية  المعلومات  جمع  بمشروع  الخاصة  المواصفات  كراسة  وكتابة  إعداد  من  االنتهاء  تم   
ويهدف إلى جمع ا�سعار ، و حصر جميع المزارع في المملكة با¡ضافة إلى تقديم المعلومات الالزمة 
لدراسة الجدوى االقتصادية للقطاع الزراعي. ومن أهم مخرجات هذا المشروع إيجاد سجل زراعي شامل 

ومحدث لجميع المزارع في المملكة ويكون قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة .
∫ nOI¦²�« Ë WOŽu²�« ŸËdA�  ≠≥

الهدف من المشروع هو تحقيق أعلى نسبة مشاركة ممكنة في مشروع جمع البيانات عن طريق 
تم  الحملة  فعالية  رفع  أجل  ومن   ، العالقة  ذات  الجهات  و  البيانات  مقدمي  تستهدف  التي  الحمالت 
تقسيم المعنيين و المستهدفين بهذه الحملة إلى عدة فئات ، وقد روعي في التقسيم مدى التأثير 
و االستفادة من مشروع جمع البيانات ، و بتقسيم المستهدفين إلى فئات أصبح من السهل تصميم 
يضمن  بما   ، المستهدفة  الشريحة  من  فئة  كل  تناسب  توعية  ووسائل   ، توصيل  وقنوات   ، أدوات 

مشاركتهم الفاعلة في مشروع جمع البيانات .
∫ ÷U¹d�« WM¹b� w� t�«uH�« Ë —UC)« —UFÝ√ WÐ«uÐ  ≠¥

من خالل هذا المشروع سيتم جمع أسعار الخضار و الفواكه من ا�سواق الرئيسية في مدينة الرياض 
بصورة يومية و جعلها متاحة لجميع المستفيدين و خاصة المزارعين . 

∫ WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM�  «—œU³�  UłUO²Š« WÝ«—œ  ≠µ
الخاصة  االستمارات  بمناقشة  المبادرات  فرق  جميع  قامت  حيث   ، الشأن  بهذا  عمل  ورشة  عقد  تم 

بجمع البيانات وتتضمن النقاط التالية :
السجل الزراعي .   .١

ا�سعار  .  .٢
برامج التحليل ا¡حصائي .  .٣

     عقب ذلك تم عرض البيانات والجداول الخاصة بكل مبادرة ، ومناقشتها بشكل مفصل ، ومن 
ثم أخذت التوصيات من أعضاء المبادرات وفق ا�هداف المحددة لكل مبادرة، وعلى ضوء دراسة هذا 
المختلفة  البيانات  جميع  نماذج  تطوير  عملية  عليها  تقوم  والتي  البيانات  نماذج  تطوير  تم  االحتياج 

للمزارع ، وكذلك تطوير ا�نظمة الزراعية الخاصة بذلك .
 Ułd�*« …œuł h×H� 5ð—Ëœ cOHMð  ≠∂
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ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية
(باستثناء القمح وا�عالف)

ا�هداف:
الزراعي، وتوفير ا�من الغذائي، ورفع  ١- رفع كفاءة ا¡نتاج 

كفاءة استخدامات المياه والمحافظة عليها. 
محاصيل  (لغير  الري  أنظمة  لتحديث  المزارعين  تحفيز   -٢
الحبوب وا�عالف) واستخدامات تقنيات حديثة تساعد على 
االستهالك  إجمالي  وخفض  المياه،  استخدامات  ترشيد 
مكعب  متر  بليون   ١٢٫٥ (من  المياه  من  المحاصيل  لتلك 
المستهدفة  الكمية  وهي  مكعب)  متر  بليون   ٥٫٥ إلى 
تقليص  سياسة  تطبيق  بعد  الزراعي  القطاع  الستهالك 

إنتاج القمح وخطة ا�عالف.
للميزة  تبعًا  بالمملكة  الزراعية  الخارطة  رسم  إعادة   -٣
محصوليه  تركيبة  وتحديد  المختلفة،  للمناطق  النسبية 
لكل منطقة، يحقق أعلى إنتاجية لوحدة المساحة للوحدة 

الواحدة من المياه.
٤- توفير بيئة اقتصادية محفزة للمزارعين، وتحقيق الرفاهية 
لهم بما يضمن االستمرارية في العمل الزراعي عبر ضمان 

عوائد مالية مجزية.

سير العمل في المبادرة:
التي  الدراسة،  ومتطلبات  للمبادرة  إطار  بوضع  الفريق  قام  وقد 
ورش  عدة  أقيمت  كما  عالمية.  استشارية  جهة  إلى  اسنادها  تم 

عمل للفريق التوجيهي للمبادرة وبالتعاون مع الشركة االستشارية 
إلى  واالستماع  العالقة،  وذوي  والمهتمين،  بالمختصين،  لاللتقاء 
وزير  معالي  من  كل  مقابلة  تمت  كما  ومالحظاتهم،  مرئياتهم 
بتاريخ  والكهرباء  المياه  وزير  ومعالي  ١٤٣٣/٦/٢٣هـ،  بتاريخ  الزراعة 
أعمالها،  ومجريات  المبادرة  بأهداف  ¡حاطتهما  ـــ  ١٤٣٣/٦/٢٥ه
وأجريت عدة لقاءات واجتماعات بعدد من المسؤولين في عدد من 
من  عدد  مع  موسع  لقاء  عقد  تم  العالقة،  ذات  الحكومية  الجهات 

خبراء البنك الدولي أيضًا.
وقد أبانت الدراسة الحقائق التالية: 

أ- استهالك المملكة من المياه في الوقت الحاضر ١٩٫٥ مليار متر 
وتبلغ  والزراعية،  والصناعية،  البلدية،  لالستخدامات  سنويًا  مكعب 
بما  مكعب)  متر  مليار   ١٦٫٧) الزراعية  في  المستهلكة  المياه  كمية 

يمثل ٨٥٪ من المياه المستهلكة في المملكة.
هكتار،  مليون   ٣،٤٥ للزراعة  الصالحة  ا�راضــي  مساحة  ب- 

ومساحة ا�راضي المزروعة تبلغ ٧٧٣٠٠٠ هكتار.
ج- سبل الري: الرش، التنقيط، الغمر وا�مطار، وتتسم بانخفاض 

الكفاءة التي أدت إلى زيادة الطلب علي المياه.
د- تفترض العديد من التقديرات أن إجمالي االحتياطي المقدر 
مكعب  متر  تريليون   ٢٫١ حوالي  واستخدامه  استخراجه  يمكن  الذي 
وبسبب  المياه،  نوعية  مخاطر  بسبب  ممكنة  غير   ٪  ٥٢ نسبة  منها 
ونسبته  والمتبقي  مكعب)  متر  مليار   ٤٠٠ مليار،   ٧٠٠) جغرافية  قيود 
٤٨ ٪ يكفي لمدة ٦٠ سنة فقط إذا ظل مستوى الطلب على حاله 

بدون نمو.
ه- مستقبل قطاع المياه والزراعة: 

من المرجح تغير المشهد بحلول عام ٢٠٣٠م بدرجة كبيرة بسبب 
السياسات التي يجري تنفيذها: 

∫VKD�« V½Uł vKŽ
- إلغاء الدعم ¡نتاج محصول القمح بحلول عام ٢٠١٦م.

- انخفاض زراعة ا�عالف بسبب دعم ا�عالف المستوردة.
- الحد من استهالك المياه وترشيدها. 

∫÷dF�« V½Uł vKŽ
من  عليها  الحصول  يتم  إضافي  مكعب  متر  مليار   ٥٫٨ توفير 
هو  كما  الوضع  استمر  ولو  والسدود  والمحالة،  المتجددة،  المياه 
عليه (دون تطبيق خطة عملية للترشيد وتطوير العمليات الزراعية) 
 ١٨٫٣ إلى  المياه  على  الطلب  سيصل  ٢٠٣٠م،  عام  حلول  في  فإنه 

مليار متر مكعب بانكماش قدرة ٦٪ في حجم الطلب حاليًا.

٢2
المبادرة 

الثانية
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١٨٫٣ مليار متر مكعب. 

٢٫٦ مليار متر مكعب ١٤٪ لالستخدام الصناعي.
٣٫٤ مليار متر مكعب ١٩٪ لالستخدام المدني بنمو ١٦٠٪.

١٢٫٣ مليار متر مكعب ٦٧٪ لالستخدام الزراعي بانخفاض ٢٦٪.
في عام ٢٠٣٠ م ستصبح محاصيل التمور أكبر مستهلك للمياه في الزراعة 
بنسبة ٨٠٪ (٩٫٨ مليار متر مكعب). تليها محاصيل الفاكهة والخضروات بنسبة 

١٠٪ (١٫٢ مليار متر مكعب).
ÆVFJ� d²� —UOK� ±≤[≥ Â≤∞≥∞ w� WŽ«—e�« ÁUO� vKŽ VKD�« WKLł

الموقر  الوزراء  مجلس  قرار  تنفيذ  بغرض  أيضًا  المبادرة  هذه  اطالق  ويأتي 
المزارعين  لحث  حوافز  بمنح  الخاص  ـــ،  ١٤٣٢/٤/٢ه بتاريخ  الصادر   ٩٢ رقم 
وتقنيات  أنظمة  إلى  التقليدية  الري  أنظمة  بتطوير  المياه  استخدام  لترشيد 
حديثة تصل إلى ٧٠٪ من قيمة ا�نظمة المحدثة كما أن تنفيذ هذه المبادرة 
المناولة  أساليب  تطوير  وهى  الثالثة  المبادرة  سيّما  ا�خرى  المبادرات  مع 
النخيل  بقطاع  الخاصة  الخامسة  والمبادرة  الزراعية،  للمحاصيل  والتسويق 
من  سيزيد  وتحسينها،  ا�غنام  بإكثار  الخاصة  السادسة  والمبادرة  والتمور، 
إنتاج القمح وا�عالف  الرامية إلى وقف  الدولة  المزارعين لسياسات  استجابة 
بن   èعبدا الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  مبادرة  طريق  عن  وتوفيرها 
عبدالعزيز لالستثمار الخارجي، بما سيتوفر من فرص تضمن تسويق المحاصيل 
ومشجعة  محفزة  بأسعار  للمياه  المستهلكين  المحصولين  لهذين  البديلة 

لÝنتاج. 

حزم الحوافز والمكافآت المقترحة:
تنطوي المبادرة على حزم مقترحة من الحوافز والمكافآت، حيث تختص 
ومتطورة،  حديثة  تقنيات  واستخدام  الري،  أنظمة  بتحديث  الحوافز  حزمة 
وتتمثل  كبيرتين.  وفعالية  بكفاءة  الري،  مياه  استهالك  ترشيد  إلى  تؤدى 
نسبة  إلى  ا�قصى  حدها  في  تصل  إعانة  المزارعين  منح  في  الحوافز  حزمة 
ستكون  التي  المطورة  والتقنيات  المحدثة،  الري  أنظمة  تكلفة  من   ٪٧٠
كبديل ل¾نظمة التقليدية المستهلكة لمياه الري، حيث يكون حجم ا¡عانة 
التقليدية،  الري  أنظمة  على  المدخلة  التحديثات  حجم  بقدر  المستحقة 

وكفاءتها.
وإلى جانب حوافز تحديث ا�نظمة، ستكون هنالك مكافآت مالية إضافية 
في  ا¡ضافي  التوفير  نظير  الحوافز  حزمة  استيفاء  بعد  للمزارعين،  مستحقة 
مياه الري، وفقًا لحجم المياه المستخدم، مقارنة بحجم االستهالك القياسي 
بــــ  والمكافآت  الحوافز  لحزم  ا¡جمالية  التكلفة  وتقدر  المحدثة.  ل¾نظمة 

٦٫٢ مليار ريـال، خالل الفترة المنتهية بعام ٢٠٣٠م.
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البرنامج الوطني لالستغالل ا�مثل لمياه الري في الزراعة 
واستدامتها:

يمثل هذا البرنامج الجهة المؤسسية التي ستشرف على تطبيق 
على  يشتمل  تنظيمي  هيكل  خالل  من  والمكافآت،  الحوافز  حزم 
مجلس إدارة مكون من ذوى االختصاص المهني، والخبرة العملية، 

ويتكون هذا البرنامج من ثالثة آليات تنفيذية: 
• مفوضية الرقابة والمتابعة الستخدامات مياه الري.

• صندوق المياه الزراعية.
• المختبر الوطني لفحص جودة أنظمة وتقنيات الري.

∫Íd�« ÁUO�  U�«b�²Ýô WFÐU²*«Ë WÐUd�« WO{uH� ≠ √
استخدام  على  المستمرة  والمتابعة  الرقابة  في  دورها  ويتمثل 
من  يلزم  ما  واتخاذ  استخدامها،  كفاءة  من  والتحقق  الري،  مياه 
استهالك  كفاءة  في  االستدامة  لضمان  وقانونية،  إدارية،  إجراءات 
المياه. وتختص الهيئة بجمع المعلومات (التي يمكن توفيرها عن 
طريق مركز المعلومات الزراعية) وتحليلها واستخدام نتائج التحليل 
وسيتيح  للمزارعين،  المستحقة  والمكافآت  الحوافز،  تحديد  في 
الزراعية  النهضة  انطالق  منذ  مرة  �ول  الفرصة  الكيان  هذا  وجود 
من  المنتجة  المياه  حجم  لمتابعة  الماضي،  القرن  سبعينيات  في 
على  السلبية  تأثيراتها  وقياس  المملكة،  مناطق  بكافة  الري  آبار 
الالزمة  التدابير  واتخاذ  منطقة،  بكل  الجوفية  وا�حواض  الخزانات، 
وتقدر  المستدامة،  التنمية  وأهداف  يتسق  بما  أوضاعها  لتصحيح 

التكلفة الكلية ¡نشاء المفوضية بمبلغ ١٢٧ مليون ريـال. 
 ∫WOŽ«—e�« ÁUO*« ‚ËbM� ≠ »

تتمثل مهمته في تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، من 
العليا،  إدارته  على  عالوة  المناطق  مستوى  على  تنشأ  فروع  خالل 
للحوافز  المستحقين  المزارعين  قوائم  باعتماد  الصندوق  ويختص 

والمكافآت واستالم، المبالغ ذات الصلة وتوزيعها. 
∫Íd�«  UOMIðË WLE½√ …œuł h×H� wMÞu�« d³²�*« ≠ ?ł

يتمثل دوره في اختبار جودة أنظمة، الري المستخدمة، والتقرير 
بشأن مدى استحقاق مستخدميها لحوافز الري من عدمه. 

المشروع التجريبي للمبادرة:
المبادرة على المدى  من أجل ضمان التطبيق ا�مثل لمخرجات 
ا¡ستراتيجي  الهدف  إلى  الوصول  تأكيد  إلى  يؤدى  بما  الطويل 
بدايًة  فسيتم  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  المتمثل  المنشود 

تنفيذ المبادرة في إطار مشروع تجريبي نموذجي، يستمر لفترة ١٨ 
شهرًا، يتم خاللها تدريب الكادر البشري الذى سيتولى أداء مهمات 
الممارسات  أفضل  على  والتعرف  للمبادرة،  التنفيذية  اÜليات 
لمعايير  الدقيق  والتحديد  المختلفة  التنفيذ  جوانب  في  المطبقة 
اÜليات  برامج  في  ا�داء  قياس  ومعايير  للمبادرة،  الرئيسية  النجاح 
المياه  وصندوق  والمتابعة،  الرقابة  مفوضية  الثالثة:  التنفيذية 

الزراعية، ومختبر فحص التقنيات. 

عناصر تخفيض استهالك المياه وركائز توفير مصادر المياه:
تتمثل فيما يلى:

على  الطلب  تخفيض  بعناصر  الخاصة  الزراعي  االرشاد  برامج   .١
والمتمثل  الزراعة،  وزارة  وتنفيذه  إعداده  على  ستشرف  الذى  المياه 

في:
- التحول إلى تركيبة محصوليه غير مستهلكة للمياه (بالتحول 
من المحاصيل متدنية القيمة والمستهلكة للمياه إلى المحاصيل 

عالية القيمة، وا�قل استهالكًا للمياه). 
- ممارسات الحرث ا�مثل.

- الري بالعجز (بالتركيز على الري ا�ولي ثم تطبيق الري العادي 
حسب االحتياج الفعلي).

- إنهاء عمليات الري الصيفي عند مرحلة تساوى التكلفة الحدية 
مع ا¡نتاجية الحدية لمياه الري. 

- استخدام التركيبة المثلى ل¾سمدة.
- المكافحة المتكاملة.

- استخدام البذور المحسنة.
با¡ضافة إلى وقف منح ا�راضي الزراعية، واستعادة منح ا�راضي 

غير المنتجة (الهامشية).
والذى  وتوزيعها،  ا¡ضافية  المياه  مصادر  توفير  عناصر  برنامج   .٢
المتجددة  المياه  إمدادات  وزيـادة  والكهرباء،  المياه  وزارة  ستنفذه 

عن طريق:
المناطق  إلى  وتوجيهها  المدن  حول  المهدرة  المياه  تجميع   -

الزراعية.
(خزانات  السطحية  المياه  من  لÝستفادة  تحتية  بنيات  إنشاء   -

ومصارف).
- إنشاء بنيات تحتية لحصاد مياه ا�مطار في المناطق الجنوبية.

- إستخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه �غراض الزراعة.
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العوائد المادية المتوقعة للمبادرة:

تتمثل العوائد المادية للمبادرة فيما يلي:
١) توفير الديزل المستخدم في عمليات جلب وضخ المياه الجوفية وضخها، 

الذى تقدر تكلفته السنوية بحوالي ٧٫١ مليار ريـال.
المنتجات  �سعار  الدولة  دعم  وقف  إلى  المبادرة  هذه  تنفيذ  يؤدى   (٢

الزراعية سواًء كان هذا الدعم للمنتجين أو المستهلكين.
التي  الجديدة  الشركات  بواسطة  الوطني  الدخل  في  المساهمة   (٣
تحت  وستكون  وتركيبها،  المياه  ترشيد  مشروعات  مكونات  لتوريد  ستنشأ 

إشراف الصندوق ودعمه.
٤) وجود أنظمة ري ذات كفاءة عالية في كل ا�وقات، ومتقيدة بأنظمة، 

ترشيد المياه وقوانينها. 
ومتجددة،  كبيرة،  وظيفية  بفرص  الكفاءة  عالي  زراعي  قطاع  وجود   (٥

ومؤسسات متخصصة تشرف على أداء هذا القطاع.
٦) زيادة إنتاجية الغلة الزراعية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية، 
وتؤدى إلى توفير العمالت الصعبة المستخدمة في عمليات االستيراد للسلع 

الغذائية الزراعية وبصفة خاصة منتجات الخضار والفاكهة. 
٧) زيادة الناتج المحلي االجمالي من خالل زيادة ا¡نتاج من السلع الزراعية، 

وتوليد فرص استثمارية لمنتجات وخدمات جديدة زراعية، وصناعية، وخدمية. 
٨) زيادة الدخل ل¾فراد من خالل توليد الفرص الوظيفية مما يسهم في 

زيادة الدخل الوطني.
٩) بمشيئة اè.. وبحلول عام ٢٠٣٠م، حين يكتمل تنفيذ المبادرة، ستكون 
باالستغالل  يختص  فيما  العالم  مستوى  على  الدول  طليعة  في  المملكة 
الرئيسي  المصدر  السعودي  الزراعي  القطاع  وسيكون  الري،  لمياه  ا�مثل 
للمقارنة المرجعية لكفاءة استخدامات مياه الري في المناطق الجافة وشبه 

الجافة.

فرص التوظيف:
الفرص  لتوليد  المحفزة  العناصر  من  عدد  على  المبادرة  هذه  تشتمل 

الوظيفية، تتمثل:
المستدامة،  الزراعية  للتنمية  الوطني  للبرنامج  التنفيذية  المؤسسات   (١
والمختبر  الزراعية،  المياه  وصندوق  المياه  على  الرقابة  مفوضية  وهى 
الوطني لفحص أنظمة وتقنيات الري. ويقدر إجمالي الوظائف المتولدة من 

إنشاء هذه المؤسسات بنحو ٤٠٠ وظيفة.
العناصر فرص وظائف  المياه: توفر هذه  ٢) عناصر تخفيض الطلب على 
للمياه  مستهلكة  غير  محصولية  تركيبة  إلى  التحول  من  متولدة  ضخمة 
تتمثل في الزيادة في عدد وظائف القطاع الزراعي، نتيجة لزيادة ا¡نتاج في 

استشاري  تقديرات  وبحسب  أنه  حيث  للمزروعات،  الحالية  المساحات  إطار 
المبادرة سيزيد عدد الوظائف من ٤٢٫٤٩٦ وظيفة في الوضع الحالي (وفقًا 
 ١٢٦٥٩ بزيادة  ٢٠٢٠م  عام  في  وظيفة   ٥٥٫١٥٥ إلى  ٢٠١٠م)  العام  لتقديرات 
الرأسمالية  االستثمارات  من  المتولدة  الوظائف  إلى  با¡ضافة  وظيفة. 
والتشغيلية ذات الصلة بتطبيق عناصر تخفيض المياه التي يتوقع أن تصل 

الى آالف الوظائف.

المنافع العائدة للدولة والمجتمع من فرص التوظيف المتولدة من 
المبادرة:

إن الوظائف المتولدة من المبادرة هي وظائف رفيعة المستوى، يتطلبها 
المزارعون كبديل ل¾نظمة  التي سيستخدمها  الحديثة  الري  تشغيل تقنيات 

التقليدية الحالية، حيث ستتحقق من إيجاد هذه الوظائف المنافع التالية:
توفير  وبالتالي  الماهرة،  غير  الوافدة  العمالة  وظائف  من  الكثير  إحالل   (١
تحويالت  في  المتمثلة  الصعبة  العملة  وتوفير  المزاحة،  العمالة  تكلفة 

العمالة إلى استخدامات أخرى ذات مردود وطني.
السعودي،  للشباب  جاذبة  ستكون  الوظائف  لهذه  الفنية  الطبيعة   (٢

وداعمة لمشروع توطين الوظائف.
حقيقية  زيادة  إلى  المبادرة  من  المتولدة  الفنية  الوظائف  هذه  تؤدي   (٣

في الدخل الوطني للمملكة.
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والتسـويــق  المنـاولـة  أساليـب  تطـويــر 
للمحاصيل الزراعية
(الخضار والفاكهة)

ا�هداف:
١- تعزيز جودة المنتجات الزراعية وسالمتها.

٢- رفع كفاءة التسويق في القطاع الزراعي.
٣- توفير وسائل المناولة وسالسل ا¡مداد المالئمة.

٤- خفض الهدر في المياه المستخدمة في الري، عن طريق 
النقل  رداءة  بسبب  المنتجات  من  التالف  حجم  تخفيض 

والمناولة. وربط ا¡نتاج بالحاجة الفعلية.
المنتج  جودة  وضمان  المنتجين،  على  العائد  رفع   -٥

وسالمته.
بالفائدة  سيعود  مما  والطلب،  العرض  بين  التنسيق   -٦

على المستهلك والمنتج.
٧- تحقيق إنشاء كيان (كيانات) تتولى توفير سلسلة إمداد 
وتخزينه،  ومناولته،  ونقله،  المحصول،  جني  من  متكاملة 
وتعبئته، وتوزيعه على نقاط البيع أو لبعض المستهلكين 
المتوافرة  التقنيات  أحدث  من  االستفادة  مع  النهائيين، 
أجواء  بالحسبان  وا�خذ  ا�خرى  الدول  وتجارب  العالم  في 
استغالله  يمكن  ما  واستغالل  ومتطلباتها،  المملكة 
المنشأة  �غراض  ومناسبة  متوافرة  ومنشآت  مرافق  من 
(المنشآت) وإيجاد آليات للتعامل مع المزارع بقصد تخفيف 
منتجه  تطوير  على  التركيز  من  وتمكينه  عنه  العناء 

بمواصفات عالية الجودة.
٨- توفير فرص جديدة لعمل المؤسسات الصغيرة لتقديم 

مختلف الخدمات التي تتعلق بتلك النشاطات.

سير العمل في المبادرة:
وتتمثل  الدراسة،  من  وا�خيرة  الثالثة  المرحلة  إعداد  حاليًا  يجري 
المقترحة  الكيانات  بتقسيم  وتوصياتها  الدراسة  نتائج  مالمح  أبرز 

إلى قسمين رئيسيين:
التسويق  قطاع  في  االستثمارية  البيئة  إصالح  في  االستثمار   -١

الزراعي.
٢- االستثمار في وظائف التسويق الزراعي مباشرة.

• كيانات إصالح البيئة التسويقية:
بالمملكة  ومراقبتها،  والفاكهة  الخضار  جودة  لقياس  كيان   .١
على غرار مكتب رقابة الجودة الهولندي (KCB)، ويمكن تسمية هذا 

.(S.K.C.B) الكيان في الوقت الراهن بـ
٢. كيان لتطوير أسواق الخضار والفواكه بما في ذلك الوصول 

إلى سوق إلكتروني (أو رقمي) متقدم.
٣. كيان لمخازن حفظ الخضار والفاكهة، يشمل أصناف الخضار 
حسب  الحفظ  بيئة  وتخصص  الجغرافي  وانتشارها  والفاكهة، 

المنتج.
سالسل  خاصة  التسويقية،  الوظائف  في  االستثمار  كيانات   •

ا¡مداد.
 (١) رقم  والفاكهة  الخضار  لمجموعة  والتوزيع  التجميع  مراكز   .١

وهي الجزر – البطاطس – البصل.
٢. مراكز التجميع والتوزيع لمجموعة الخضار والفاكهة رقم (٢) 

وهي الخضروات ا�خرى.
وفنية  اقتصادية  جدوى  دراسات  بعمل  االستشاري  يقوم  سوف 
للكيانات المقترحة، كما يقترح الفريق إمكانية إعداد دراسة جدوى 
إضافية لمركز أبحاث وتطوير تسويق الخضار والفاكهة بالمملكة، 

إما بشكل مستقل أو تعاوني مع جهة بحثية موثوقة.

٣3
المبادرة 

الثالثة
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الحيوانية  الثـروة  لقطـاع  التـعـاونـي  التـأمـيـن 
(بدًء بقطاع الدواجن)

ا�هداف:
الدواجن،  التي تحققت في قطاع  المحافظة على المكتسبات   -١
بتحمل  ومساعدتها  المخاطر،  وتجنيبها  القائمة  المشاريع  ورعاية 
بعض التعويضات مقابل الخسائر التي تقع بسبب ا�مراض وا�وبئة 

التي تتعرض لها المشاريع، والتخفيف من حدة تأثيراتها.
٢- توفير الضوابط وإعداد التدابير واالحتياجات الالزمة لدرء ا�مراض 
من  والرفع  المتاحة،  الموارد  استخدام  لترشيد  يقود  بما  والحوادث، 
العمل  يتم  التي  واللوائح  البرامج  صياغة  مع  استخداماتها،  كفاءة 

بها لمجابهة ا�ضرار والكوارث التي يتعرض لها المنتجون.
استحقاق  ربط  عبر  المشاريع،  في  الحيوي  ا�من  درجة  رفع   -٣
تطبيقها  يجب  واشتراطات  معينة  بضوابط  بااللتزام  التعويضات 

بدقة عالية داخل المشاريع لتحقيق هذا الهدف.
با¡نسان  العالقة  ذات  ا�مراض  من  المواطنين  صحة  وقاية   -٤

والطيور.
٥- الحد من الخسائر الفادحة التي تتعرض لها المشاريع واالقتصاد 

بشكل عام.
ربط  عبر  وتطويره  تكاليفه،  وتخفيض  القطاع،  كفاءة  رفع   -٦
التعويضات بالتقيد باشتراطات ا�من الحيوي للمشاريع وتطبيقها 

بدقة.
ورسم  حدوثها،  عند  عليها  وا¡شراف  ا�مراض  متابعة  تسهيل   -٧

السياسات الطويلة للتخلص من ا�مراض المستوطنة بالبالد.
٨- وضع الضوابط واÜليات للتخلص من المخلفات وتطهير المزارع 

الموبوءة وإقامة المرافق المناسبة لذلك.

٤4
المبادرة 

الرابعة
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سير العمل في المبادرة:
تحديد  إلى  بالمملكة  الدواجن  قطاع  افتقار  الدراسة  بينت 
ا�ولويات عبر إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، وطويلة المدى، 
ويبدو  الدواجن.  أمراض  معدل  ارتفاع  أسباب  توضح  مقاييس  تضع 
أثر ا�مراض واضحًا في ازدياد نسبة النفوق داخل الحظائر، با¡ضافة 
مدة  زيادة  إلى  المربي  معه  يحتاج  مما  للطيور،  ا�وزان  نقص  إلى 
التربية للوصول الى ا�وزان المطلوبة، الذي تترتب عليه زيادة كبيرة 
كبيرة،  �عمار  وصولها  عند  السيما  الالزمة،  ا�عالف  استهالك  في 
للمشروع  التربية  دورات  عدد  في  انخفاض  أيضًا  ذلك  على  ويترتب 
خالل العام الواحد بسبب زيادة فترات التربية، مما ينتج عنه انخفاض 
في اقتصاديات المشاريع. كما أن القطاع يفتقر أيضًا إلى ا�نظمة 
واللوائح المالئمة، واÜليات المؤسسية لتشجيع التعاون والشراكة 
المجاالت،  هذه  في  الخاص  والقطاع  الحكومية  القطاعات  بين 
مستوى  وانخفاض  التدريب،  نقص  منها  أخرى  عوامل  إلى  إضافة 

العاملين.
ومن أجل السيطرة على ا�مراض المستوطنة والوبائية اقترحت 

الدراسة ما يلي: 
من  برعاية  إلزامي  خــاص  تعاوني  تأمين  برنامج  اطــالق  ١ـ 
التحفيزات  يقــدم  المستوطنة،  ا�مــراض  لتغطية  الحـكومة 
الخاصــة،  التأمين  ولشركــات  والمربين،  للمزارعين،  الالزمــة 
لتقــديم خدمة التأمين لقطاع الدواجن إلى جانب منتجات التأمين 

ا�خرى.
لدعم  الحيوانية  الثروة  نظام  في  التعويضات  بند  تطوير   .٢
ينبغي  حيث  الوبائية،  ل¾مراض  البيطري  الطب  صندوق  إنشاء 
تحديث ا�نظمة القائمة وتطويرها لتعكس المعايير الدولية لرصد 

ا�مراض الوبائية واحتوائها.
االقتصادية،  الجدوى  الرتفاع  االختيار  هذا  ينجح  أن  المرجح  ومن 
التي سوف تشجع شركات التأمين على المنافسة لتقديم التأمين 
يقدم  أن  المتوقع  من  أنه  الدراسة  وبينت  الدواجن.  صناعة  لقطاع 
لرفع  نتيجة  مباشـرة  اقتصادية  عوائد  الدواجن  على  التأمين  برنامج 
التي  الدواجن  نفوق  معدالت  وانخفاض  القطاع،  أداء  مستويات 
أعوام،  عشرة  مدى  على  ريـال  مليون   ٦٧٩ بقيمة  خسائرها  قدرت 
ذبح  لتأخير  كنتيجة  مباشرة  غير  اقتصادية  عـوائد  تحقيق  وأيضًا 
الدجاج، حيث إنه نتيجة الرتفاع نسبة المخاطر يقوم منتجو الدواجن 
المنتجين  مع  مقارنة  أسبوعين  أو  أسبوع  قبل  الالحم  الدجاج  بذبح 
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معدل  الرتفاع  يؤدي  أن  يمكن  الالحم  الدجاج  ذبح  تأخير  فإن  لذا  االوروبيين، 
على  التأمين  نموذج  ويقدر  جرام،  كيلو   (١،٠٩) إلى  جرام  كيلو   (١) من  الوزن 
اقتصاديات  في  زيادة  تمثل  سوف  اللحوم  إنتاج  في   ٪٩ الزيادة  أن  الدواجن 
ا¡نتاج مقدارها ٣٫٣٦٤ مليون ريـال خالل عشر سنوات، وكذلك ارتفاع الحصة 
إنتاج  مشاريع  في  االستثمار  زيادة  تؤدي  حيث  المحلي،  لÝنتاج  السوقية 
المحلي من  ا¡نتاج  إلى رفع حصة  ا¡نتاج  الالحم، وتحسين معدالت  الدواجن 
حصة  في  الزيادة  أن  التأمين  نموذج  ويقدر  سنوات،  عشر  بعد   ٪  ٧٥ إلى   ٪  ٥٠
مليون   ١٣٫٣١٣ قدرها  ا¡نتاج  اقتصاديات  في  زيادة  ستمثل  المحلية  السوق 
ريـال وأوضحت الدراسة أنه يمكن إطالق برنامج للتأمين على الدواجن وفقًا 

¡حدى وسيلتين: ـ
بأمراض  الخاصة  الحالية  المشاكل  من  الرغم  (على  الفوري  ا¡طالق   .١

الدواجن). 
الدواجن  نفوق  معدل  متوسط  تخفيض  يتم  أن  إلى  المؤجل  ا¡طالق   .٢

إلى المعايير الدولية. 
الدولية  التأمين  اعادة  وشركات  السعودية  التأمين  شركات  أكدت  وقد 
أنها لن توفر خدمة التأمين على الدواجن في ظـل معدالت النفوق الحالية 
ا¡عانة  كلفة  ارتفاع  ذلك  إلى  إضافة  ا�ول،  الخيار  تطبيق  حال  في  العالية 
الحكومية لتغطية ا�مراض الحالية المقدرة بحوالي ١٫١٥٠ مليون ريـال على 

مدى عشر سنوات، وهى كلفة عالية جدًا.
وفي حال تطبيق الخيار الثاني، فإن كلفة ا¡عانة الحكومية سوف تنخفض 
بشكل ملحوظ مقارنة مع الخيار ا�ول، لتصل إلى ٤١٠ مليون ريـال، من خالل 
رفع كفاءة القطاع عن طريق البرامج التي سينفذها المركز الوطني ¡دارة 
أمراض الدواجن، كما أن شركات التأمين أعربت عن استعدادها لتوفير التأمين 
المستويات  مع  النفوق  معدالت  وتتوافق  تنخفض  عندما  الدواجن  على 

العالمية. 
أن  إلى  التأمين  برنامج  إطالق  تأخير  االستشارية  الدراسة  اقترحت  ولذلك 
النفوق  معدالت  وخفض  الحيوي،  ا�مان  معدالت  رفع  من  المشاريع  تتمكن 
البرامج  تنفيذ  سيتم  التأمين،  قطاع  لدخول  ا�رضية  ولتجهيز  كبير،  بشكل 

ا�ربعة التالية: 
 أوًال: إنشاء مجلس وطني لصناعة الدواجن بهدف توفير ا¡طار المؤسسي 
نهج  في  للتعاون  العالقة  ذات  ا�خرى  والجهات  الخاص  القطاع  لشركات 
المجلس ممثًال  الدواجن، وليكون  المتعلقة بصناعة  مشترك ¡دارة الشؤون 
للقطاع عند التعامل مع الجهات ذات العالقة في تصميم البرامج والمبادرات 

الخاصة بصناعة الدواجن وتنفيذها. 
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بالمملكة  الدواجن  لقطاع  وطنية  إستراتيجية  تصميم  ثانيًا: 
لتحــديد،  أساسًا  تكون  ومفصلة  متكاملة  إستراتيجية  إيجاد  بهدف 
طــويلة  التنمية  دعــم  إلى  الراميـة  للمبــادرات  وتوصيف  وفـرز، 
زيادة  إلى  سيؤدي  ا¡ستراتيجية  هذه  وتنفيذ  للقطاع،  ا�جــــل 
االستثمار  فرص  وتحسين  المحليين،  للمنتجين  السوقية  الحصة 
في  تعريفها  سيتم  التي  الفوائد  من  وغيرها  للمواطنين،  والعمل 

رؤية، ورسالة االستراتيجية. 
ن  تَُحسِّ الوبائية  ا�مراض  لمواجهة  وطنية  خطة  تطوير  ثالثًا: 
المعنية  الجهات  استجابة  وتنظيم  والوقاية،  التشخيص،  قدرات 

العامة والخاصة للتعامل مع مختلف أمراض الدواجن الوبائية. 
إلى  يهــدف  الدواجـن  أمراض  ¡دارة  وطني  مركز  إنشاء  رابعًا: 

إيجـــاد كيان واحد في المملكة يتولى هذه المهمات. 
بتلك  المتعلقة  الدراسات  تمويل  على  الصندوق  وافق  ولقد   
من  ا�مثل  االقتراح  كان  وقد  لتنفيذها،  ا¡عداد  حاليًا  ويتم  البرامج، 
قبل فريق المبادرة لتحقيق برنامج التأمين، تأسيس شركة للتأمين 
لوجود  ولكن  بالدواجن،  بدءًا  الحيوانية  بالثروة  تختص  التعاوني 
النقد  مؤسسة  لدى  بالتأمين  المتعلقة  النظامية  العوائق  بعض 
العربي السعودي، فقد أوصى الفريق بأنه يمكن إدارة البرنامج من 

قبل احدى شركات التأمين القائمة.
الصندوق  يوصي  نجاحها  ولضمان  المبادرة،  هذه  و�همية   

بالتالي:

لتحسين  وسيلة  كأنسب  التعاوني  للتامين  صندوق  إقرار  أوًال: 
المربين  جميع  مصالح  وربط  الدواجن،  بقطاع  الحيوي  ا�من  برامج 
علمي،  بشكل  المستعصية  با�مراض  ا¡صابة  نسبة  من  بالحد 

وبتعاون جميع ا�طراف ذات العالقة. 
اشتراط  مع  الدواجن،  مزارع  لجميع  إلزاميًا  التأمين  يكون  ثانيًا: 
تطبيق أنظمة ا�من الحيوي من أجل استحقاق التأمين أو التعويض. 
ثالثًا: تتم إدارة هذا الصندوق بشكل مهني كشركة مستقلة أو 
أصحاب  جميع  يمثل  أن  وعلى  التأمين،  شركات  إحدى  مع  بالتعاون 

العالقة في مجلس إدارته، خاصة المربين.
ا�طباء  تدريب  على  با¡شراف  الصندوق  هذا  يقوم  رابعًا: 

البيطريين، والتوعية بأساليب ا�من الحيوي وأهميته.
مع  ممكن،  وقت  بأسرع  الصندوق  تأسيس  في  البدء  خامسًا: 
إعدادها  و  بها،  القصور  نقاط  وتحديد  المزارع  معاينة  في  المباشرة 
تلك  اكتمال  وبعد  المناسب.  المستوى  إلى  الحيوي  أمنها  ليصل 
الخطوات، واالنتهاء من تطبيق البرامج ا�ربعة التي يجري االستعداد 
نجاح  لضمان  الزراعية  التنمية  صندوق  قبل  من  دراستها  الستكمال 

برنامج التأمين التعاوني.
سادسًا: دعم الدولة لهذا الصندوق حسب توصية فريق المبادرة، 
المستوى  إلى  الوصول  بعد  تجاري  كيان  إلى  تحويله  إمكانية  مع 
المناسب ل¾من الحيوي والتخلص من بعض ا�مراض المستوطنة 

من خالل البرامج المقترحة.
وقد تم رفع نتائج الدراسة إلى الجهات العليا التخاذ ما تراه.
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مراجعة وضع قطاع التمور وتطوير أساليب المناولة 
والتسويق لمنتجات المملكة من التمور.

ا�هداف:
المالئمة  ا�نواع  وتحديد  التمور  عن  متكاملة  بيانات  قاعدة  بناء   -١

لالستثمار.
لتسهيل  بالخارج  المطبقة  والمقاييس  المواصفات  تحديد   -٢

عمليات التصدير ورفع الجودة.
٣- الرفع من مستوى تقنيات إنتاج التمور وتصنيعها، وتبادل الخبرات 

والمعلومات مع الدول المتقدمة.
٤- استخدام أساليب التسويق الحديثة.

٥- توحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات تمور المملكة 
من  العالمية  با�سواق  ومكانة  سمعة  من  تستحقه  ما  وإعطائها 
المهنية  ا�ساليب  استخدام  على  القادرة  الكيانات  إيجاد  خالل 

واالحترافية القادرة على تحقيق ذلك.
٦- رفع كفاءة ا¡نتاج وترشيد أساليب الري.

٧- االستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع.
المضافة  القيمة  في  والتركيز  المنتج  استغالل  كفاءة  رفع   -٨

للتمور.
٩- التوعية بالقيمة الغذائية للتمور.

بالمناولة  تقوم  عالية  كفاءة  ذات  إمــداد  سالسل  تحقيق   -١٠
والتسويق وكافة االحتياجات الالزمة لهذا القطاع.

٥5
المبادرة 
الخامسة
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سير العمل في المبادرة:
بتاريخ ١٤٣٣/٧/٣٠هـ، تم التوقيع مع إحدى الشركات االستشارية 
أربعة  من  يتكون  العام  إطارها  وفق  المبادرة  لدراسة  العالمية 

مراحل:
أ) دراسة تطوير القطاع في مرحلة ا¡نتاج.

ب) دراسة تطوير القطاع في مرحلة التسويق.
ج) دراسة تطوير القطاع في مرحلة التعبئة والتصنيع.

د) دراسة تطوير الموارد البشرية.
وأنهت الشركة االستشارية جزءًا من الدراسات الالزمة للمرحلتين 
الفريق  من  دائمة  بمتابعة  الزمني،  البرنامج  وفق  والثانية  ا�ولى 

التوجيهي للمبادرة، حيث تم إجراء الدراسات التالية: 
• مسح زراعي تسويقي: من خالل زيارة عدد من المزارع وا�سواق 
المنورة،  المدينة  مناطق:  في  التمور  ¡نتاج  الرئيسية  المناطق  في 

والقصيم، والرياض ومحافظة ا�حساء، ومحافظة بيشة.
• االلتقاء بالمزارعين، والمسوقين، وأصحاب العالقة.

• دراسة السوق السعودية بشكل كامل.
المملكــة  في  ا�وروبية  الخارجية  ا�سواق  من  عدد  دراسة   •
في  اÜسيوية  ا�سواق  من  وعدد  وتركيا،  وألمانيا  وفرنسا  المتحـدة 

الهند وماليزيا وإندونيسيا والصين.
النخيل  مزارعي  استبانة  دراسة  نتائج  عن  شاملة  تقارير  • تقديم 

في المملكة. 
الجهات  من  لعدد  ولقاءات  بزيارات  االستشاري  الفريق  قام  وقد 
توجهاتها  لمعرفة  والتمور  النخيل  بقطاع  العالقة  ذات  الحكومية 
الدراسة  لمجريات  مختصر  عرض  وتقديم  الدراسة،  حيال  وأنظمتها 

حتـى اÜن، شملت:
١ـ وزارة الزراعة.

٢ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية.
٣ـ الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٤ـ أمانة منطقة الرياض.
٥ـ جامعة الملك فيصل.

٦ـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
٧. عددًا من مراكز ا�بحاث ذات العالقة.

المراحل  منتجات  لعرض  قريبة  عمل  ورشة  هناك  وسيكون 
المهتمون  إليها  وسيدعى  الدراسة  من  والثانية  المرحلتين، 

والمختصون من القطاع الحكومي والخاص. 
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إكثار  وتحسين ا�غنام:
ا�هداف:

١- التحسين الوراثي ل¾صناف المحلية، ورفع نسبة الوالدات من خالل 
عملية  وهي  متكاملة،  بيطرية  برامج  واتباع  والتهجين،  االنتخاب 

تحتاج إلى كثير من الخبرة والدراية.
٢- رفع الكفاءة االقتصادية لمشاريع ا¡كثار والتسمين.

المتوازنة،  العالئق  استخدام  عبر  الغذائي  التحويل  قيمة  رفع   -٣
بأسعار مناسبة.

٤- توفير مصادر �غنام التسمين للمختصين في هذا النشاط.
٥- توفير الخبرات الالزمة وتدريبها، ورفع درجة الدراية لدى المربين.

سير العمل في المبادرة:
تم تقديم مسودة الدراسة النهائية للمبادرة وتتم مراجعتها حاليًا من قبل 
ثانية  عمل  ورشة  عقد  تقرر  وقد  العتمادها،  تمهيدًا  التوجيهي  الفريق  أعضاء 

بتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٣٤ هـ ¡عالن التوصيات النهائية .

توجهات المبادرة
ÆWOFO³D�« œ—«u*« vKŽ WE�U;« l� ÂUMž_« ŸUD W�«b²Ý« ∫ ÎôË√

ويتم ذلك باستخدام التطبيقات التالية:
١. تحفيز مربي ا�غنام وتطويرهم.

٢. تطوير برامج ا¡كثار والتحسين الوراثي.
٣. تطوير أساليب الرعاية الغذائية.
٤. تطوير أساليب الرعاية الصحية.

٦6
المبادرة 
السادسة
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٥. تطوير أساليب إدارة القطيع.
وتتضمن التطبيقات ثالث برامج رئيسة:

١. برنامج ا¡دارة بأفضل الممارسات (مراكز التميز).
٢. تطبيق التقنيات الحديثة في التربية.

٣. برامج التدريب وا¡رشاد.

 s??�_«  oOI%  w??�  W??L??¼U??�??*«Ë  W??O??H??¹—Ë  WOŽUL²ł«  WOLMð  ∫ ÎU??O??½U??Ł
Æwz«cG�«

القيمية عن طريق  ا¡ستثمار في قطاع ا�غنام وبناء السلسلة 
التطبيقات التالية:

١. االستثمار في مشاريع التربية.
٢. االستثمار في مشاريع التسمين.

٣. االستثمار في الخدمات المساندة.
٤. االستثمار في المنتجات الثانوية.

وتتضمن التطبيقات برنامجين رئيسيين:
١. برنامج المنتجين الشباب.

٢. برنامج المستثمر.

أهم مخرجات المبادرة:
١. تطوير مربي ا�غنام وتنمية مهاراتهم والمحافظة عليها.

٢. الحد من اتساع الفجوة الغذائية في اللحوم الحمراء.
٣. تحسين إنتاجية القطاع.

٤. المحافظة على المصادر البيئية غير المتجددة.
٥. توفير عدد من الفرص الوظيفية.

٦. إيجاد قاعدة معلوماتية أساسية تمكن الجهات المختصة من 
توفير الدعم الالزم للقطاع.

وستكون هناك ورشة عمل نهائية لطرح مخرجات الدراسة على 
المهتمين وأصحاب العالقة وذلك في ١١ / ٧ / ١٤٣٤



التاسع واألربعونالتقرير السنوي
للعـام المالـي 1433 / 1434 هـ  2012م

35

الثروة  لصناعة  والتسويقية  الخدمية  الجوانب  يتولى  كيان 
السمكية.

ا�هداف:
والحصول  الخارجية  ا�سواق  في  المنتجين  بين  المنافسة  تجنب   -١

على أفضل ا�سعار.
االستثمارات  حجم  وخفض  القطاع  على  التكاليف  تخفيف   -٢

الالزمة لمرافق التصنيع والمناولة.
برامج  من  المزيد  عبر  وتطويرها  ا¡نتاج  عمليات  في  التركيز   -٣

التدريب وعدم االنشغال بقضايا التسويق وما يتعلق بها.
٤- تخفيض الضغط على الصيد وإيجاد فرص بديلة للصيادين.

٥- تحقيق قيم مضافة للمنتج.

سير العمل في المبادرة:
تم إعداد الدراسات الخاصة «بالمبادرة» وفقًا �فضل الممارسات العالمية، 
 ،(GIS) ولى استخدام نظام المعلومات الجغرافية العالمي�كما تم للمرة ا
لغرض  المملكة  لسواحل  المستدامة  االستيعابية  الطاقة  تقدير  بهدف 
االستزراع السمكي، حيث بينت نتائج الدراسات وجود امكانات هائلة لصناعة 

واعدة تملك فيها المملكة مميزات تنافسية على المستوى العالمي. 
جاء  «بالمبادرة»  الخاصة  الدراسات  إعداد  أن  إلى  هنا  ا¡شارة  المهم  من   
الوطنية  السياسات  ومبادرات  الخمسية  التنمية  خطط  أهداف  مع  متناغمًا 
الرئيسية، مثل «إستراتيجية التوظيف السعودية» واالستراتيجيات االقتصادية، 
بينت  حيث  عليه.  «المبادرة»  بناء  تم  الذي  ا�ساس  جميعها  شكلت  التي 
الثروة  صناعة  تلعبه  أن  الممكن  من  الذي  المهم  الدور  بوضوح  «المبادرة» 
في  خاصة  واقتصاديًا،  اجتماعيًا،  السعودي  المجتمع  تطوير  في  السمكية 

٧7
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المناطق ا�قل تطورًا، وبشكل فريد قد ال يكون با¡مكان محاكاته 
من قبل أي من القطاعات الصناعية والتنموية ا�خرى، ولعل أهم 
عناصر هذه التنمية هي تلك المتعلقة بإمكانية قيام هذه الصناعة 
مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  الوظائف  من  اÜالف  مئات  بتوفير 
للمواطنين من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية، وفي كافة 
الوقت  في  التركيز  مع  والداخلية  منها  الساحلية  المملكة،  مناطق 
للصيادين  خاصة  حلول  وإيجاد  الصيد  مهنة  توطين  على  نفسه 

تكفل لهم حياة كريمة.
الثروة  قطاع  تطوير  خطة  تأثير  أن  «المبادرة»  أوضحت  كما 
المملكة،  في  االجتماعية  التنمية  على  عاليًا  سيكون  السمكية 
حيث ستساهم في تحقيق عائد تراكمي لمزايا التوظيف للعاملين 
وما  رواتب  شكل  على  ريـال  مليار   ٥٥٩ إلى  يصل  القطاع،  في 
الفوائد  تبلغ  أن  يتوقع  حين  في  ٢٠٢٩م،  العام  حتى  حكمها  في 
االقتصادية للخطة مجتمعة نحو ٩٤٢ مليار ريـال حتى العام ٢٠٢٩م. 
الثروة  قطاع  نمو  إمكانية  من  تأكد  ما  إلى  با¡ضافة  هذا 
للقطاع  االنتاجية  القدرة  ستصل  حيث  متسارع،  بشكل  السمكية 
إلى أكثر من مليون طن سنويًا من المنتجات السمكية في العام 
ما  إذا  واقعي  هدف  وهو  حاليًا،  طن  ألف  مئة  مع  بالمقارنة  ٢٠٢٩م، 
التي  تحقيقها،  يمكن  التي  المستدامة  الفعلية  بالطاقة  قورن 
قيمة  إيجاد  يعني  كله  وهذا  سنويًا.  طن  ماليين  تسعة  بنحو  تقدر 
المعيشة،  مستوى  تحسين  خالل  من  الوطني  لالقتصاد  مضافة 
االقتصاد  وتنمية  السعوديين،  المواطنين  تشغيل  نسبة  ورفع 
الوطني وتنويعه والمساهمة في تطوير تنمية المنشآت الصغيرة 
ا¡قليمية وتحقيق  التنمية  الحجم، وضمان توازن جهود  ومتوسطة 
التنمية المتوازنة، وتحسين قدرة االقتصاد الوطني ومنتجاته على 
المنافسة، وتقوية الروابط ا�كاديمية الصناعية، وتطوير الصناعات 
التحويلية، وتوسعة نطاق عمل القطاع الخاص، والمساعدة على 
التحول إلى اقتصاد حديث ومتنوع ومنتج، وتنويع إيرادات الصادرات، 
واستقطاب المزيد من االستثمارات ا�جنبية المباشرة القادرة على 
قدراته  ودعم  السعودي  االقتصاد  أداء  تحسين  في  المساهمة 
النائية،  المناطق  في  ا�منية  المراقبة  في  والمساهمة  التنافسية، 
أشعة  (الهواء،  للنضوب  القابلة  غير  الطبيعية  الموارد  واستغالل 

الشمس، مياه البحر، ا�رض) في التنمية المستدامة.
وقد تميز أسلوب العمل في مشروع «المبادرة» - على مدى ثالث 
الحكومية،  القطاعات  من  للمئات  الواسعة  بالمشاركة   - سنوات 
الخبراء  من  ا�فــراد  مشاركة  إلى  إضافة  والتعاونية،  والخاصة، 

عقدها،  تم  التي  العمل  ورش  في  سواًء  القطاع  في  والعاملين 
ساهم  حيث  الرسمية،  واللقاءات  الميدانية  المقابالت  خالل  من  أو 
التفاعل االيجابي لكافة القطاعات المستهدفة في رسم الصورة 
تقسيم  تم  حيث  القطاع»  تطوير  «خطة  تفعيل  لخطة  النهائية 
العمل في مشروع «المبادرة» إلى أربع مراحل، أولها يتعلق بدراسة 
الوضع القائم لصناعة الثروة السمكية في المملكة، حيث استمر 
العمل في هذه المرحلة نحو ٩ أشهر ومناقشة مخرجاتها مع الجهات 
عقدت  والتي  ا�ولى  العمل  ورشة  فعاليات  خالل  العالقة  صاحبة 
الوضع  دراسة  نتائج  «مراجعة  عنوان  تحت  ١٤٣٢هـ  رجب  شهر  في 
الحالي لقطاع الثروة السمكية في المملكة»، حيث تم على ضوء 

ذلك إصدار التقرير النهائي لنتائج دراسة الوضع القائم للقطاع.
في  العمل  بدء  إليها،  المشار  ا�ولى  المرحلة  نتائج  على  وبناًء 
لتطوير  خطة  بوضع  المتعلقة  «المبادرة»  من  الثانية  المرحلة 
تم  حيث  أشهر،   ١٠ من  أكثر  فيها  العمل  استغرق  التي  القطاع، 
بنتائج  االستعانة  خالل  من  التطوير  بخطة  الخاصة  الدراسة  إعداد 
سبعة عشر دراسة استوحيت من أفضل التجارب العالمية المتميزة 
دراسة  نتائج  عرض  وتم  السمكية،  الثروة  صناعة  تطوير  مجال  في 
فعاليات  خالل  العالقة  صاحبة  الجهات  على  القطاع  تطوير  خطة 
١٤٣٣هـ  الثاني  ربيع  شهر  في  عقدت  التي  الثانية،  العمل  ورشة 
في  السمكية  الثروة  قطاع  تنمية  خطة  (استعراض  عنوان  تحت 
من  الممتد  الزمني  المدى  لتغطي  إعدادها  تم  التي  المملكة)، 
الخطة التنموية التاسعة (٢٠١٠م – ٢٠١٤م) حتى خطة التنمية الثانية 

عشرة (٢٠٢٥م – ٢٠٢٩م).
وتم التركيز في إعداد «خطة تطوير قطاع الثروة السمكية في 
المملكة» على توفير خطط تنموية لثالثة من القطاعات الخاصة 
وقطاع  المائية،  ا�حياء  تربية  وقطاع  الصيد،  قطاع  هي  بالصناعة، 
خطط  إعداد  تم  ذلك  إلى  إضافة  والتسويق.  والتجهيز  المناولة 
الثروة  بقطاع  المباشرة  العالقة  ذات  القطاعات  من  أربعة  لتطوير 
البشرية  التنمية  وقطاع  والتطوير،  ا�بحاث  قطاع  وهي  السمكية، 
والتدريب، وقطاع ا�نظمة والتشريعات، وقطاع التمويل. ولتفعيل 
تم  إليها  المشار  السبعة  بالقطاعات  الخاصة  التنموية  الخطط 
اقتراح مجموعة من ا�هداف التنموية الرئيسة، سيتم تحقيقها من 
بتدريب  المتعلقة  تلك  أهمها  مشروع،  مئة  من  أكثر  تنفيذ  خالل 
العالقة  ذات  المشاريع  إلى  إضافة  وتأهيلها،  الوطنية  الكوادر 
المرحلة  هذه  في  الدراسات  وتضمنت  والتطوير.  العلمي  بالبحث 
القيام بإعداد تحليل مفصل لكافة نقاط الضعف وتشخيص الوضع 
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المؤسسي لكافة القطاعات السبعة، حيث اقترحت الخطة العديد 
من االجراءات التي ينبغي ا�خذ بها لتحقيق أهداف «البرنامج». كما 
مستوى  تحقيق  أهمها  الكمية  ا�هداف  من  العديد  الخطة  وضعت 
القطاع،  وظائف  إجمالي  من   ٪٧٥ عن  يقل  ال  للوظائف  توطين 
والتي يتوقع أن تزيد عن ٤٠٠٫٠٠٠ وظيفة، با¡ضافة إلى توفير الحصة 
يزيد  أن  يتوقع  التي  المحلي  للسوق  الغذائية  المنتجات  من  ا�كبر 

حجمها عن ستمائة وخمسون ألف طن عند نهاية الخطة.
 ومن المناسب هنا ا¡شارة بالخطوة المهمة واالستباقية التي 
توصيات،  من  العشرات  تبني  في  المتمثلة  الزراعة  وزارة  بها  قامت 
ومشاريع خطة التطوير، ووضعها موضع التنفيذ، وهو ما يؤكد على 
التطوير،  خطة  دراسات  بنتائج  الزراعة  وزارة  في  المسؤولين  قناعة 

اضافة الى اهتمام الوزارة بدعم الخطة. 
وبناًء على مخرجات ورشة العمل الثانية، بدء العمل في المرحلة 
الثالثة التي تضمنت إعداد الدراسات بإنشاء مجموعة من الكيانات 
الخاصة بدعم صناعة الثروة السمكية في المملكة، حيث تم تحديد 
نوع، الكيانات المطلوبة وعددها وأهدافها التي جرى اختيارها بناًء 
الثروة  قطاع  تنمية  خطة  اهداف  تحقيق  في  مساهمتها  مدى  على 
الخاص  القطاع  يقوم  أن  المفترض  ومن  المملكة.  في  السمكية 

بمشاركة صندوق التنمية الزراعية بإنشائها. 
لقد أتاح استكمال العمل في المراحل الثالث إلى تمكين فريق 
العمل في «المبادرة» من مباشرة العمل - وعلى مدى عام كامل - 
في المرحلة الرابعة من مشروع «المبادرة»، التي تركز العمل فيها 
على إعداد الخطة االستراتيجية الخاصة بتفعيل «خطة تطوير قطاع 
التوصية  الدراسات  تلك  عن  ونتج  المملكة»،  في  السمكية  الثروة 
قطاع  تطوير  خطة  تفعيل  مهمة  يتولى  مستقل  «برنامج»  بإنشاء 
التوصيـات  استعراض  تم  حيث  المملكة  في  السمكية  الثروة 
المتعلقة بإنشـاء «البرنامـــج» خـالل ورشـة العمل الثالثة والتي 

عقدت في شهر ذي القعدة ١٤٣٣هـ. 
العالمية  التجارب  إلى االستفادة من  الرامية  الجهود  وفي إطار 
إعداد  تم  فقد  السمكية،  الثروة  قطاع  إدارة  مجال  في  المتميزة 
ذات  الدول  من  بالبرنامج  تتعلق  �نشطة  للدراسة)  (حاالت  سبع 
الريادة والتميز في هذه المجاالت، وقام الفريق التوجيهي للمبادرة 
السابعة بزيارة ست دول منها، حيث تم من خالل الدروس المستفادة 
من تجارب تلك الدول التأكيد على أهمية أن يكون «البرنامج» كيانًا 

مستقًال يتمتع بالصالحيات الكاملة في كافة المجاالت التشريعية، 
قائمة  إعداد  السياق  هذا  في  وتم  والمالية،  والفنية،  والتنفيذية، 
بالصالحيات المطلوبة «للبرنامج»، ضمانًا لعدم حدوث ازدواجية أو 
يختص  فيما  ا�خرى  الحكومية  ا�جهزة  مع  الصالحيات  في  تعارض 
بشكل  «البرنامج»  نجاح  يعتمد  حيث  القطاع،  تطوير  خطة  بتنفيذ 
وخاصة  ومستواها،  منحها  سيتم  التي  الصالحيات  نوع  على  كبير 
فيما يتعلق ببرامج ا�من الحيوي، والوقاية من ا�مراض، وهى ا�هم 
وا�كثر حساسية لنجاح «البرنامج»، وبدون هذه الصالحيات سيتعطل 
في  التنمية  خطط  على  عبئًا  بالتالي  وسيصبح  «البرنامج»  عمل 
على  االعتماد  تم  قد  أنه  إلى  االشارة  هنا  المهم  ومن  المملكة. 
والنزاهة،  المساءلة،  في  المتمثلة  الحوكمة  مبادئ  من  عدد 
عند  واالنضباط  واالستقاللية  والتواصل،  والشفافية،  والمسؤولية، 

تطوير الهيكل ا¡داري «للبرنامج».
التشغيلية  بالمصاريف  العالقة  ذات  التكاليف  الدراسات  حددت 
سنويًا  ريـال  مليون   ٢٧ حدود  في  ستكون  والتي  «للبرنامج» 
إجمالي  الدراسات  قدرت  كما  ٢٠٢٩م،  عام  حتى  ٢٠١٣م  من  للفترة 
 ٤٥ حدود  في  لتكون  الخاص  القطاع  من  المطلوبة  االستثمارات 
تمثل  أن  يتوقع  الذي  الوقت  في  نفسها،  الفترة  خالل  ريـال  مليار 
إجمالي  يقدر  كما  ريـال،  مليار   ٣٠ نحو  منها  الحكومية  القروض 
العام  القطاع  سينفقها  التي  والتشغيلية  الرأسمالية  التكلفة 

لتنفيذ الخطة خـالل تلك الفترة بنحو ٨٫٧٢ مليار ريـال.
الناتج  في  السمكية  الثروة  قطاع  بمساهمة  يتعلق  وفيما 
من  أنه  إلى  الدراسات  أشارت  المملكة،  في  ا¡جمالي  المحلي 
المتوقع أن ترتفع حصة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي 
 ٪١٫٢٤ إلى  ٢٠١٤م  عام  في   ٪٠٫٣٦ من  للمملكة  الفعلي  ا¡جمالي 
الثروة  قطاع  حصة  تزداد  أن  المتوقع  من  أنه  كما  ٢٠٢٩م.  عام  في 
النفطية  غير  للقطاعات  الفعلي  المحلي  الناتج  في  السمكية 
في المملكة من ٠٫٥٢٪ في عام ٢٠١٤م لتصل إلى ١٫٧٩٪ في عام 
٢٠٢٩م، مع أهمية ا¡شارة إلى أنه من المتوقع أن تكون حصة قطاع 
الثروة السمكية أعلى بكثير من ا�رقام المذكورة أعاله بالنظر إلى 
ا�خرى  االقتصادية  ا�نشطة  وبعض  التجاري،  القطاع  مساهمة  أن 
من  وغيرها  والخدمات،  الصيد،  شباك  وصناعة  القوارب،  بناء  مثل 

ا�دوات لم يتم اخذها في االعتبار.
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سياسات اإلقراض: 
 يعتمد الصندوق كليًا في سياسته ا¡قراضية على ما يتوافر لديه 
من سيولة وما يتم تحصيله مما يستحق من أقساط قروضه القائمة 
لدى المزارعين، ويتم ا¡قراض وفقًا لنظامه ا�ساسي والئحة إقراضه 

على النحو التالي:
البذور  وقيمة  الحراثة،  أجور  وتشمل  ا�جل:  قصيرة  قروض   – أ   
الصيد  قوارب  ومستلزمات  والمحروقات  والمبيدات،  وا�سمدة 
المتمثلة في القراقير وشباك الصيد، وا�عالف المركبة، والصيصان 

للمشاريع المتخصصة القائمة، وتُسدد في مدة أقصاها سنة.
ا�خرى  الزراعية  المجاالت  تشمل  ا�جل:  متوسطة  قروض  ب- 
تمويل  والحيواني  النباتي  بشقيها  الزراعية  ا�نشطة  لجميع 
هذه  وتُسدد  أنشطتها،  بمختلف  المتخصصة  الزراعية  المشاريع 

القروض على أقساط سنوية خالل عشر سنوات.
ونظرًا الختالف أنواع االستثمار الزراعي في طبيعتها واحتياجاتها 
أقساطه،  تسديد  من  يمكنه  مناسب  عائد  تحقيق  في  يبدأ  حتى 
االستثمار  نفقات  لمواجهة  ومساعدتهم  المزارعين  على  وتيسيرًا 
تتناسب  سماح  فترة  بمنحهم  الصندوق  يقوم  ا�ولى،  مراحله  في 
المتوسطة  العادية  القروض  جميع  تمنح  حيث  منها،  كل  مع 

مدتها  سماح  فترة  المحاصيل  ولزراعة  الزراعية  المجاالت  لمختلف 
ا�غنام  تربية  مشاريع  عدا  فيما  الزراعية  للمشاريع  وكذلك  سنتان 
الصناعات  مشاريع  وكذلك  سنوات  ثالث  تمنح  حيث  وتسمينها، 
الزراعية الصغيرة، في حين تعطى قروض مزارع الفاكهة والنخيل 

فترة سماح مدتها ست سنوات، من تاريخ عقد القرض لكل منها.
كما تهدف سياسة الصندوق لدعم المزارعين كافة ومساعدتهم، 
ال سيما صغارهم، والتيسير عليهم، إذ يتم إقراضهم بنسبة ١٠٠٪ من 
إجمالي تكلفة المجاالت الزراعية المطلوبة في حدود ٢٠٠ ألف ريـال، 
ماليين  ثالثة  حتى  ريـال  ألف  المائتي  عن  يزيد  لما   ٪٧٥ بنسبة  ثم 

ريـال، ثم بنسبة ٥٠٪ لما يزيد عن ذلك.
 ٪٧٥ بنسبة  تمويلها  فيتم  المتخصصة  الزراعية  المشاريع  أما 
دراسة  حسب  المشروع  تكلفة  من  ا�ولى  ريـال  ماليين  للثالثة 
مليون   ٢٠ أقصى  وبحد  ذلك،  عن  يزيد  لما   ٪٥٠ بنسبة  ثم  الصندوق، 
يقوم  كما  المقترض،  بذمة  ما  لمجموع  أو  القرض  ¡جمالي  ريـال 
الزراعية للقيام بدورها في  التعاونية  الجمعيات  الصندوق بتشجيع 
خدمة المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات 
بتمويلها  وغيرها  وتعبئة  وتدريج  وفرز  مبرد  تخزين  من  المرافقة 

بقروض يمكن أن تغطي كامل التكلفة الالزمة.



التاسع واألربعونالتقرير السنوي
للعـام المالـي 1433 / 1434 هـ  2012م

الوضع الراهن 
للصندوق

The current status The current status 
of  the Fundof  the Fund

التنظيم اإلداري
القوى البشرية

المباني



42

التنظيم اإلداري:
االئتمانية  خدماته  وتقديم  مهامه  بتأدية  الصندوق  يقوم 
مناطق  بمختلف  الموزعة  ومكاتبه  فروعه  خالل  من  للمزارعين 
ومحافظات المملكة با¡ضافة إلى المركز الرئيس بمدينة الرياض. 

ويتألف التنظيم ا¡داري للصندوق من مجلس ا¡دارة ومدير عام 
الصندوق وثمان وحدات رئيسية :- 

١- نائب المدير العام لالئتمان
٢- نائب المدير العام لشؤون التحصيل

٣- نائب المدير العام لÝستشارات والبحوث 
٤- نائب المدير العام لالستثمار

٥- نائب المدير العام للفروع
٦- مساعد المدير العام للموارد البشرية

٧- مساعد المدير العام للشؤون المالية
٨- مساعد المدير العام للخدمات المساندة

هذا باإلضافة إلى ثالث إدارات تتبع المدير العام:
ا¡دارة العامة للعالقات العامة وا¡عالم  •

ا¡دارة العامة للتخطيط والتطوير التنظيمي  •
ا¡دارة العامة للشؤون القانونية  •

 ، الرئيسة  للقطاعات  تابعة  إدارة   (٣٤) التنظيم  يشمل  كما   
ومحافظات  مناطق  بمختلف  موزعة  فرعًا   (١٤) جانب  إلى  وذلك 
المكاتب مجموعها (٤٧) مكتبًا  المملكة ويتبع كل منها عدد من 
بمختلف المناطق والمحافظات كما هو مبين بالرسم التوضيحي 

للهيكل التنظيمي للصندوق.
ولقد ُمنحت هذه الفروع والمكاتب با¡ضافة إلى بعض ا¡دارات 
تبسيطًا  القروض  في  للبت  واسعة  صالحيات  الرئيس  بالمركز 
إدارة  تحرص  كما  الصندوق،  مع  للمتعاملين  وتيسيرًا  لÝجراءات 
الصندوق على استمرار تطوير المكاتب وتحسين خدماتها باعتبارها 
مزيدًا  يتيح  بما  بالمزارعين  المباشرة  العالقة  ذات  ا¡دارية  الوحدات 
القروض  دراسة  من  ويمكنها  الذاتي  واالستقالل  المرونة  من 
وإقرارها وصرفها، وقد بلغ عدد المكاتب المطورة بنهاية هذا العام 

(٤٢) مكتبًا بما يمثل (٨٩٪) من مجموع عدد مكاتب الصندوق. 
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الهيكل التنظيمي

لصندوق التنمية الزراعية

ÊUL²zö� ÂUF�« d¹b*« VzU½ÊUL²zö� ÂUF�« d¹b*« VzU½ÊUL²zö� ÂUF�« d¹b*« VzU½ÊUL²zö� ÂUF�« d¹b*« VzU½ÊUL²zö� ÂUF�« d¹b*« VzU½ÊUL²zö� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½qOB×²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½—UL¦²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½—UL¦²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½—UL¦²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½—UL¦²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½—UL¦²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½—UL¦²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½ŸËdHK� ÂUF�« d¹b*« VzU½ŸËdHK� ÂUF�« d¹b*« VzU½ŸËdHK� ÂUF�« d¹b*« VzU½ŸËdHK� ÂUF�« d¹b*« VzU½ŸËdHK� ÂUF�« d¹b*« VzU½ŸËdHK� ÂUF�« d¹b*« VzU½   «—UA²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½  «—UA²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½  «—UA²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½  «—UA²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½  «—UA²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½  «—UA²Ýö� ÂUF�« d¹b*« VzU½
Àu×³�«ËÀu×³�«ËÀu×³�«ËÀu×³�«ËÀu×³�«ËÀu×³�«Ë

W¹dA³�« œ—«uLK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��W¹dA³�« œ—«uLK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��W¹dA³�« œ—«uLK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��W¹dA³�« œ—«uLK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��W¹dA³�« œ—«uLK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��W¹dA³�« œ—«uLK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��WO�U*« ÊËRAK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��WO�U*« ÊËRAK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��WO�U*« ÊËRAK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��WO�U*« ÊËRAK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��WO�U*« ÊËRAK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��WO�U*« ÊËRAK� ÂUF�« d¹b*« bŽU��  U�b�K� ÂUF�« d¹b*« bŽU��  U�b�K� ÂUF�« d¹b*« bŽU��  U�b�K� ÂUF�« d¹b*« bŽU��  U�b�K� ÂUF�« d¹b*« bŽU��  U�b�K� ÂUF�« d¹b*« bŽU��  U�b�K� ÂUF�« d¹b*« bŽU��
…b½U�*«…b½U�*«…b½U�*«…b½U�*«…b½U�*«…b½U�*«
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القوى البشرية:

نهاية  حتى  الصندوق  في  العاملة  البشرية  القوى  إجمالي  بلغ 
العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ (٢٢٩٣) موظفًا جميعهم سعوديون، 
موظفًا   (١٩) و  الماجستير،  درجة  يحملون  موظف   (٢٨) بينهم  من 
في  جامعية  مؤهالت  ذوي  و(٦٣٥)  الجامعة،  بعد  دبلوم  يحملون 
فوق  بمؤهالت  موظفًا   (١٣٦) و  وغيرها،  والتجارية  الزراعية  العلوم 
هو  كما  أقل.  و  عامة  ثانوية  بمؤهالت  موظفًا   (١٤٧٥) و  الثانوية 

موضح في الجدول رقم (١). 

١٤٣٤/١٤٣٣هـ  المالي  العام  خالل  الشاغرة  الوظائف  عدد  وبلغ 
(٧٧٦) وظيفة وهي تتغير على مدار العام بسبب التعيين أو الترقية 

أو النقل.
عدد  بلغ  فقد  الوظيفي  التصنيف  ناحية  من  البشرية  القوى  أما 
العاملين داخل الهيئة (١٩٩٤) موظفًا، وعدد (٧٣) مستخدمًا، و(٢٠٤) 
الرواتب  نظام  على  موظفًا  و(٢٢)  ا�جور،  بند  نظام  على  موظفًا 

المقطوعة والمحصلين. 
 

فروع صندوق التنمية الزراعية ومكاتبه وتوزيعها بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها

Æw³ÝU;« Á“UNł ‰UL²�« ÂbF� Î«dE½ —uD� dOž V²J� ¿
مالحظة: 

Æt� WFÐU²�« VðUJ*« vKŽ t�«dýù W�U{ùUÐ ¨UNO� lI¹ w²�« WE�U;« Ë√ WM¹bLK� 5FÐU²�« 5Ž—«e*« lOL' W�“ö�«  U�b)« lOLł ŸdH�« ÂbI¹

لمكاتب التابعة لها
الزلفي – المجمعة - الدوادمي - القويعية - شقراء - نفي - ساجر

الطائف – القنفذة – تربة – رنية – الخرمة 
عنيزة - الرس - البكيرية - المذنب - الفوارة - عيون الجواء 

بيشة - بالقرن - النماص - رجال ألمع - ظهران الجنوب - باللسمر - العرين@
القطيف - حفر الباطن - قرية العليا 

ينبع - العال - الحناكية@ - مهد الذهب@
الحليفة@ - بقعاء - الشملي @

القريات - طبرجل 
صبيا - صامطة - فيفا 

تيماء - ضباء 
الدواسر - الحوطة - ا�فالج - الدلم - السليل 

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع.

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع.

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع.

المركز الرئيس
الفروع

منطقة الرياض
منطقة مكة المكرمة

منطقة القصيم
منطقة عسير

المنطقة الشرقية
منطقة المدينة المنورة المنورة

منطقة حائل
منطقة الجوف

منطقة جازان
منطقة تبوك

محافظة الخرج
منطقة نجران

منطقة الباحة
منطقة الحدود الشمالية

لمكاتب التابعة لها الفروع
المجمعة - الدوادمي - القويعية - شقراء - نفي - ساجر– المجمعة - الدوادمي - القويعية - شقراء - نفي - ساجر– المجمعة - الدوادمي - القويعية - شقراء - نفي - ساجر الزلفي  منطقة الرياض

الخرمة – الخرمة – الخرمة  رنية – رنية – رنية  تربة – تربة – تربة  القنفذة – القنفذة – القنفذة  الطائف  منطقة مكة المكرمة
عنيزة - الرس - البكيرية - المذنب - الفوارة - عيون الجواء  منطقة القصيم

بيشة - بالقرن - النماص - رجال ألمع - ظهران الجنوب - باللسمر - العرين@ منطقة عسير
القطيف - حفر الباطن - قرية العليا  المنطقة الشرقية

ينبع - العال - الحناكية@ - مهد الذهب@ منطقة المدينة المنورة المنورة
الحليفة@ - بقعاء - الشملي @ منطقة حائل

القريات - طبرجل  منطقة الجوف
صبيا - صامطة - فيفا  منطقة جازان

تيماء - ضباء  منطقة تبوك
الدواسر - الحوطة - ا�فالج - الدلم - السليل  محافظة الخرج

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع. منطقة نجران

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع. منطقة الباحة

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع. منطقة الحدود الشمالية
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بيان بالقوى العاملة في صندوق التنمية الزراعية حتى نهاية العام المالي1433 / 1434هـ
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STATEMENT OF MAN POWER AT AGRICULTURAL DEVELOPMENT FUND TO THE END OF FINANCIAL YEAR 
1433 /1434 AH
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المباني:
• المباني المملوكة للصندوق كالتالي:

Æ÷U¹d�« WM¹b0 w�Ozd�« e�d*« vM³� Æ±
Æ÷U¹d�« WIDM� Ÿd� vM³� Æ≤
ÆrOBI�« WIDM� Ÿd� vM³� Æ≥

ÆWOdA�« WIDM*« Ÿd� vM³� Æ¥
ÆqzUŠ WIDM� Ÿd� vM³� Æµ

Æ·u'« WIDM� Ÿd� vM³� Æ∂
ÆÊ«“Uł WIDM� Ÿd� vM³� Æ∑

• المباني الجاري تنفيذها:
ÆÃd)« WE�U×� Ÿd� vM³� Æ±

Æ„u³ð WIDM� Ÿd� vM³� Æ≤
ÆÊ«d$ WIDM� Ÿd� vM³� Æ≥

وسوف  النهائية  تصميماتها  تطبيق  تم  التي  المباني   •
يتم البدء في بناء بعضها قريبًا:

Æw�œ«Ëb�UÐ WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æ±
ÆWFL−*UÐ WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æ≤

Æ”d�UÐ WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æ≥
ÆÊdIK³Ð WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æ¥

Æl³MOÐ WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æµ
¡UFI³Ð WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æ∂

Æ U¹dI�UÐ WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æ∑
ÆUO³BÐ WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æ∏

ÆÃö�_UÐ WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æπ
Æ¡ULO²Ð WOŽ«—e�« WOLM²�« ‚ËbM� V²J� vM³� Æ±∞
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اإلنجازات
Achievements

أعمال صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي ١٤٣٣ / ١٤٣٤هـ 
المنجز خالل العام المالي ١٤٣٣ / ١٤٣٤هـ، ومقارنتها بخطة التنمية التاسعة

مقارنة اإلنجازات بما تحقق في العام المالي السابق
نشاط الصندوق في مجال التسويق الزراعي

نشاط الصندوق في مجال دعم الجمعيات التعاونية الزراعية
استعراض نشاط الصندوق على مدى (٤٩) عاماً 
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االئتمانية  والتسهيالت  القروض  الزراعية  التنمية  صندوق  يقدم 
الالزمة للمساعدة في تنمية وإنعاش الزراعة وذلك تحقيقًا �هداف 

الصندوق. 

أعمال صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 
1434/1433هـ :

ا¡قراض :
اعتمد صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ 
(٣٥٩٠) قرضًا بقيمة إجمالية بلغت حوالي (٩٢٤) مليون ريـال، بينما 
مع   ) ريـال  مليون   (٦٧٣) حوالي  العام  هذا  المنصرف  إجمالي  بلغ 
المنصرف  أن  حيث  اعتماده  تم  ما  يمثل  ال  المنصرف  أن  مالحظة 
تأمين  في  القروض  هذه  ساهمت  وقد   ،( التنفيذ  بمراحل  مرتبط 
لزيادة  الزراعي  القطاع  في  والمستثمرين  المزارعين  احتياجات 
ا¡نتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية وبما يتماشى مع خطط 
لدعم  الصندوق  أهداف  وتحقيق  االقتصادية  والمتغيرات  التنمية 
من  ويرفع  مستدامة،  تنمية  له  يحقق  مما  الزراعي  القطاع  وتطوير 
استغالل  في  ويساعد  مكتسباته،  على  ويحافظ  ا¡نتاجية،  كفاءته 
ما  وخصوصًا  الكفاءة،  عالية  بصورة  المتاحة  االقتصادية  الموارد 

يتعلق منها بالموارد المائية .
وباستعراض القطاعات الرئيسة لÝقراض من حيث ا�داء يتضح 

ما يلي :

القروض العادية :  -١
العاديين  المزارعين  على  العادية  القروض  قطاع  يشتمل 
في  يشتغلون  ممن  وغيرهم  النحل  ومربي  ا�سماك  وصيادي 
المجال الزراعي ، وقد بلغ إجمالي ما أعتمد من تلك القروض خالل 
العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ (٣٥٤٨) قرضًا إجمالي قيمتها حوالي 
و  العدد  حيث  من   (٪٩٨٫٨) حوالي  يمثل  بما  ريـال  مليون   (٦١٣٫٥)
(٦٦٫٤٪) من حيث القيمة بالنسبة لمجموع ما أعتمد الصندوق من 

قروض لهذا العام .
  

وتنقسم قروض هذا القطاع إلى اÜتي :
قروض قصيرة ا�جل :   .١

قرضًا   (٣١٢) ١٤٣٤/١٤٣٣هـ  المالي  للعام  القروض  لهذه  أعتمد 
تمثل (٨٫٨٪) بالنسبة لعدد القروض العادية ، وبلغ إجمالي قيمتها 
لتلك  بالنسبة   (٪٢٫٥) حوالي  يمثل  بما  ريـال  مليون   (١٥) حوالي 

القروض العادية.
حوالي  بلغت  بقيمة  ا�ولى  المرتبة  في  ا�سمدة  تأمين  وجاء 
(٦٫٥) مليون ريـال شكلت نسبتها (٤٢٪) من قيمة القروض قصيرة 

ا�جل ، تليها قروض تأمين البذور حيث بلغت قيمتها 
قروض  كانت  بينما   ،(٪٢٠) بنسبة  وذلك  ريـال  مليون   (٣) حوالي 
تأمين معدات صيد ا�سماك و المحروقات حوالي (٢٫٥) مليون ريـال 

لكل منهما ، كما هو موضح بالجدول رقم (٢).

÷Ëd??I�« WOŽu½÷Ëd??I�« WOŽu½÷Ëd??I�« WOŽu½

q????????ł_« …dOBq????????ł_« …dOBq????????ł_« …dOB

qł_« WDÝu²�qł_« WDÝu²�qł_« WDÝu²�

ŸuL−*«ŸuL−*«ŸuL−*«≥[µ¥∏≥[µ¥∏≥[µ¥∏±∞∞±∞∞±∞∞∂±±∂±±∂±±¨Æ¨Æ¨Æ∂±≥[µ±∏∂±≥[µ±∏∂±≥[µ±∏±∞∞±∞∞±∞∞¥≤¥≤¥≤≥±∞[∏∑¥[≤µ∑≥±∞[∏∑¥[≤µ∑≥±∞[∏∑¥[≤µ∑≥¨µπ∞≥¨µπ∞≥¨µπ∞π≤¥[≥π≤[∏∂∏π≤¥[≥π≤[∏∂∏π≤¥[≥π≤[∏∂∏

ملخص حركة اإلقراض بالصندوق للعام المالي 1434/1433هـ موزعة على القطاعات الرئيسية لإلقراض
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حركة القروض المعتمدة موزعة على قطاعات المتعاملين بفروع 
صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433 / 1434 هـ

movement of loans approved, distributed on the sectors of 
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قروض متوسطة ا�جل :   .٢
حوالي  تمثل  قرضًا   (٣،٢٣٦) ١٤٣٤/١٤٣٣هـ  العام  خالل  أعتمد 
(٩١٫٢٪) بالنسبة لعدد القروض العادية المعتمدة ، وإجمالي قيمتها 
القروض  ¡جمالي  بالنسبة   (٪٩٧٫٥) يمثل  بما  ريـال  مليون   (٥٩٨)

العادية.
من  المزارعين  احتياجات  لتأمين  القروض  هــذه  وقدمت 
مستلزمات ا¡نتاج وقد جاء إقراض تأمين اÜليات والمعدات الزراعية 
في مقدمتها حيث بلغت قيمة قروضها حوالي (١٤٢) مليون ريـال ، 

ثم قروض مستلزمات استخراج المياه (مكائن ومضخات الري وآليات 
ودفاعات)  كهربائية  ورؤوس  ومحركات  غطاسات  من  المياه  رفع 
 (١٢٢) حوالي  قروضها  وقيمة  قرض   (١،٨١٨) أعدادها  بلغت  حيث 
بلغت  إذ  المحمية  بالبيوت  الخاصة  القروض  يليها   ، ريـال  مليون 
المساحة المقرضة حوالي (١،٩٩٢) دونم وبقيمه تقدر بحوالي (٦٨) 
إذ بلغ عددها (١،٤٦٥) قرضًا وقيمة  ، ثم قروض ا�غنام  ريـال  مليون 
العادية،  القروض  إجمالي  من  ريـال  مليون   (٥٥) حوالي  قروضها 

كما هو موضح في الجدول رقم (٣).
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The movement of short-term lending approved the Agricultural Development Fund distributed over fields during
the fiscal year 1433 / 1434 AH
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قروض المشاريع الزراعية المتخصصة :

بنسبة  الثانية  المرتبة  في  المتخصصة  الزراعية  المشاريع  قروض  تأتي 
المالي  العام  خالل  المعتمدة  القروض  قيمة  حيث  من   (٪٣٤) بحوالي  تقدر 

١٤٣٤/١٤٣٣هـ ، وبقيمة إجمالية حوالي (٣١١) مليون ريـال.
مشاريع  توسعة  أو  جديدة  مشاريع  إقامة  بهدف  القروض  هذه  ُقدمت  وقد 
من   (٪٤٠) بنسبة  قرضًا   (١٧) منها  الدواجن  قطاع  نصيب  كان  وقد  قائمة، 
مجموع عدد المشاريع الزراعية المعتمدة وبلغت قيمتها حوالي (١٨٠) مليون 
ريـال بما يمثل (٥٨٪) من إجمالي قيمة قروض المشاريع الزراعية لهذا العام 
طاقتهما  للدواجن  آليان  مسلخان  المجموعة  هذه  وتشمل   ، ١٤٣٤/١٤٣٣هـ 
ا¡نتاجية (١٤،٠٠٠) طير في الساعة قيمة قرضهما حوالي (١٠٠) مليون ريـال ، و(١١) 
مليون   (١٤) حوالي  السنوية  ا¡نتاجية  طاقتها  الالحم  الدجاج  لتربية  مشروع 
المائدة  بيض  ¡نتاج  ومشروع   ، ريـال  مليون   (٥٠) حوالي  قروضها  قيمة  طير 
بطاقة سنوية تقدر بحوالي (١٠٠) مليون بيضة قيمة قروضها حوالي (١١) مليون 
، با¡ضافة إلى مشروعين ¡نتاج أمهات دجاج الحم بطاقة حوالي (١٣٠)  ريـال 
، با¡ضافة إلى  ريـال  (١٢) مليون  ، وقرض بلغ حوالي  ألف صوص في السنة 
، قيمة قرضه حوالي (٦)  قرض فقاسات طاقته السنوية (٤٩) مليون صوص 

مليون ريـال .

بيوت  مشاريع   (٨) إقامة  على  إشتملت  فقد  النباتي  ا¡نتاج  مشاريع  أما 
محمية ¡نتاج محاصيل الخضار بطاقة إنتاجية سنوية بلغت حوالي (١٨) أالف 

طن خضروات بقيمة إجمالية لقروضها تقدر بحوالي (٥٣) مليون ريـال .
إنتاجية  بطاقة  تبريد  مستودعات  ثالث  تمويل  في  الصندوق  ساهم  كما 

سنوية حوالي (٢٤) ألف طن وبقيمة تبلغ حوالي (٢٠) مليون ريـال .
طن  ألف   (٤٠) حوالي  سنوية  إنتاجية  بطاقة  تمور  مصانع   (١٠) وكذلك 

وبقيمة إجمالية بلغت حوالي(٤٦) مليون ريـال . 
طن   (١٥٠٠) سنوية  بطاقة  والسمسم  الزيتون  لمعاصر  مشروع  وكذلك 

وقرض قيمته حوالي (١٫٦) مليون ريـال. 
ولقد تم إقراض مشروع تسمين عجول بطاقة سنوية بلغت (٣) أالف طن ، 

وبقرض قيمتُه حوالي (٤) مليون ريال.
با¡ضافة إلى مشروع ¡نتاج طيور السمان بطاقة سنوية حوالي (٣٢) ألف 

أم ، وقرض بلغت قيمته حوالي (٣) مليون ريـال. 

وأخيرًا قرض لورشة صيانة أÜت زراعية بقرض بلغ حوالي (٣) مليون ريـال . 
المبالغ  إلى  مبالغها  رصدت  والتي  التوسعة  مشاريع  بخصوص  أما 
المخصصة للمشاريع دون أن تضاف إلى ا�عداد ، منها أربع مشاريع دجاج الحم 
مجموع قروضها بلغ حوالي (١٠) مليون ريـال ، ومشروعان دجاج بياض مجموع 

قرضيهما حوالي (٧) مليون ريـال ، ومشروعان بيوت محمية مجموع قرضيهما 
حوالي (٢١) مليون ريـال.

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الجدول رقم (٤) و (٥) و(٦) و (٧) 
و(٨).



ŸËdA*« Ÿu½ŸËdA*« Ÿu½ŸËdA*« Ÿu½ WUD�« WUD�« WUD�«
PowerPowerPower

÷ËdI�«WLO÷ËdI�«WLO÷ËdI�«WLO
Loans valueLoans valueLoans value

∫ w�U²�U� w¼Ë œ«bŽ_« v�≈ ·UCð Ê√ ÊËœ l¹—UALK� WBB�*« m�U³*« v�≈  UNG�U³�  b�— WFÝuð l¹—UA� błu¹ ∫  UEŠö�
‰U¹— ©±¥∑≥∏∞¥® mK³0 ÷U¹d�« ŸdHÐ rŠô ÃUłœ ŸËdA�  ±≠

‰U¹— ©±≤¥∑≥±∞® mK³0 WJ� ŸdHÐ rŠô ÃUłœ ŸËdA�  ≤≠
‰U¹— ©≥±±∞∂≥∏® mK³0 ÷U¹d�« ŸdHÐ WOL×�  uOÐ ŸËdA�  ≥≠

‰U¹— ©≥≤µ≥≥∑¥ Ë ≥π∑∂≥¥∂® mK³0 WO�dA�« ŸdHÐ rŠô ÃUłœ ÊUŽËdA�  ¥≠
‰U¹— ©±∑∂¥≤∑∑≥® mK³0 Ãd)« ŸdHÐ WOL×�  uOÐ ŸËdA�  µ≠

‰U¹— ©≤≥±¥¥≥∂® mK³0 dO�Ž ŸdHÐ ÷UOÐ ÃUłœ ŸËdA�  ∂≠
‰U¹— ©¥¥≥≤≥∞±® mK³0 WO�dA�« ŸdHÐ ÷UOÐ ÃUłœ ŸËdA�  ∑≠

 المشاريع الزراعية التي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1433 / 1434 هـ

Agricultural projects funded by Agricultural Development Fund during the fiscal year 1433 / 1434 AH
Table (5)
جدول (4)
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l¹—UA*«l¹—UA*«l¹—UA*«rŠô ÃUłœ  UN�«rŠô ÃUłœ  UN�«rŠô ÃUłœ  UN�«
Flesh poultryFlesh poultryFlesh poultry

mothersmothersmothers

sł«Ëœ  a�U��sł«Ëœ  a�U��sł«Ëœ  a�U��
PoultryPoultryPoultry

slaughterhousesslaughterhousesslaughterhouses

 المشاريع الزراعية موزعة على الفروع والتي ساهم 
صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام 

المالي  1433 / 1434هـ 

Table (5)
جدول (٥)

agricultural projects are distributed on the 
branches which the Agriculutral Development 

Fund had participated in financing them during 
the financial year 1433 / 1434 AH
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  ü√ W½UO� Wý—Ë  ü√ W½UO� Wý—Ë  ü√ W½UO� Wý—Ë  ü√ W½UO� Wý—Ë  ü√ W½UO� Wý—Ë  ü√ W½UO� Wý—Ë
WOŽ«—“WOŽ«—“WOŽ«—“

Workshops ofWorkshops ofWorkshops of
agricultural equipmentsagricultural equipmentsagricultural equipments

maintenancemaintenancemaintenance

—u9 l½UB�—u9 l½UB�—u9 l½UB�
Dates factoriesDates factoriesDates factories

 UÝUI� UÝUI� UÝUI�
HatchingHatchingHatching
machinesmachinesmachines

 Êu²¹“ d�UF� Êu²¹“ d�UF� Êu²¹“ d�UF�
r�LÝËr�LÝËr�LÝË

Olives andOlives andOlives and
sesame juicersesame juicersesame juicer

ProjectsProjectsProjects

∫ w�U²�U� w¼Ë œ«bŽ_« v�≈ ·UCð Ê√ ÊËœ l¹—UALK� WBB�*« m�U³*« v�≈  UNG�U³� …b�— WFÝuð l¹—UA� błu¹ ∫  UEŠö�
‰U¹— ©±¥∑≥∏∞¥® mK³0 ÷U¹d�« ŸdHÐ rŠô ÃUłœ ŸËdA� ≠±

‰U¹— ©±≤¥∑≥±∞® mK³0 WJ� ŸdHÐ rŠô ÃUłœ ŸËdA� ≠≤
‰U¹— ©≥±±∞∂≥∏® mK³0 ÷U¹d�« ŸdHÐ WOL×�  uOÐ ŸËdA� ≠≥

‰U¹— ©≥≤µ≥≥∑¥ Ë ≥π∑∂≥¥∂® mK³0 WO�dA�« ŸdHÐ rŠô ÃUłœ ÊUŽËdA� ≠¥
‰U¹— ©±∑∂¥≤∑∑≥® mK³0 Ãd)« ŸdHÐ WOL×�  uOÐ ŸËdA� ≠µ

‰U¹— ©≤≥±¥¥≥∂® mK³0 dO�Ž ŸdHÐ ÷UOÐ ÃUłœ ŸËdA� ≠∂
‰U¹— ©¥¥≥≤≥∞±® mK³0 WO�dA�« ŸdHÐ ÷UOÐ ÃUłœ ŸËdA� ≠∑



حركة القروض المعتمدة موزعة على قطاعات المتعاملين بفروع صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433 / 1434 هـ
Table (6)
جدول (٦)

movement of loans approved, distributed on the sectors of dealers branches of Agricultural Development Fund during
the fiscal year 1433 / 1434 AH

 UŽUDI�« UŽUDI�« UŽUDI�«W??OŽ«—“  l¹—U??A�W??OŽ«—“  l¹—U??A�W??OŽ«—“  l¹—U??A�
agriculturalagriculturalagricultural

projectsprojectsprojects
q???×½  uÐd�q???×½  uÐd�q???×½  uÐd�

beekeepersbeekeepersbeekeepers
ProjectsProjectsProjects
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حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب الضمانات خالل العام المالي 1433 / 1433 هـ

certified loans circulation in the Agricultural Development Fund according the guarantees for the financial year 1433 / 1434 AH

wB�ýwB�ýwB�ý
PersonalPersonalPersonal

wJMÐwJMÐwJMÐ
BankingBankingBanking

Èdš√Èdš√Èdš√
OtherOtherOther

ProjectsProjectsProjects

Table (7)
جدول (٧)



حركة القروض المعتمدة موزعة على فروع صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433 / 1434هـ
Table (8)
جدول (٨)

Certified loans that is distributed on the branches of the Agricultural Development Fund in the financial year 1433 / 1434AH

÷ËdI�«÷ËdI�«÷ËdI�«TotalTotalTotal  ŸuL−*«  ŸuL−*«  ŸuL−*«Total  ŸuL−*«TotalTotalTotal  ŸuL−*«Total  ŸuL−*«Total  ŸuL−*«TotalTotalTotal  ŸuL−*«Total
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اإلعانات :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٧ وتاريخ ١٤٢٥/٧/٢٨هـ بالموافقة 
المعدات  لتشمل  ا¡عانات  هيكلة  بإعادة  الصندوق  اقتراح  على 
عالقة  لها  التي  الزراعية  المنشأة  أرض  على  المنفذة  والتجهيزات 
ذلك  في  بما  المباشرة  والتسويقية  وا¡نتاجية  الزراعية  بالعمليات 
والناقالت  ا¡نتاجية  بالمشروعات  الملحقة  المبردة  المستودعات 
وتشمل  المنتجين،  لدى  والتعبئة  والتدريج  الفرز  ومعدات  المبردة 
هذه ا¡عانة الجمعيات الزراعية والصناعات التي تعمل على توطين 
صناعة المعدات والتجهيزات التي تستخدم تحديدًا في المشروعات 

الحقلية،  والمعدات  وا�لبان  الدواجن  كقطاع  الزراعية  وا�نشطة 
أو  السكنية  المباني  أو  مضخاتها  أو  اÜبار  حفر  ا¡عانة  تشمل  وال 
المبردة  الناقالت  عدا  ما  المركبات  أو  العامل  المال  رأس  أو  ا¡دارية 
إلى  ا¡نتاج  لنقل  المباشرة  التسويقية  العمليات  في  المستخدمة 
للمجاالت  القرض  قيمة  من   [٪٢٥] بواقع  ا¡عانة  تلك  وتُمنح  السوق 
في  القرض  أقساط  بسداد  االلتزام  ويشترط  با¡عانة،  المشمولة 

مواعيدها المتفق عليها مع الصندوق الستحقاقها تلك ا¡عانة.
وقد بلغت إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خالل هذا 

العام ١٤٣٤/١٤٣٣هـ حوالي (٤٣) مليون ريـال ، جدول رقم (٩). 
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اإلعانات الزراعية المصـروفة موزعة على مجاالتهـا بالفروع  خالل العام المالي 1433 / 1434 هـ

Agricultural subsidies destrbuted based on sector fiscal year 1433 / 1434AH

Table (9)
جدول (٩)

 ôU−*« ôU−*« ôU−*«
ŸËdH�«ŸËdH�«ŸËdH�«

 U�C*« U�C*« U�C*«
PumpsPumpsPumps

sł«Ëœ WOÐdð  «bF�sł«Ëœ WOÐdð  «bF�sł«Ëœ WOÐdð  «bF�
Tools of breeding poultryTools of breeding poultryTools of breeding poultry

ŸuL−*«ŸuL−*«ŸuL−*«
TotalTotalTotal
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التحصيل :
وذلك  ا¡قراض  عملية  الستمرار  ا�همية  بالغ  التحصيل  يعتبر 
ل¾قساط  التحصيل  من  الذاتية  مــوارده  على  الصندوق  العتماد 
وتدعيم  ا�نظمة  تطوير  في  جهدًا  الصندوق  ويبذل  المستحقة، 
في  تساهم  بميزات  الجباة  من  الكافية  با�عداد  التحصيل  أجهزة 
المؤسسة  مع  والتعاون  بالتنسيق  وكذلك  التحصيل،  نسبة  زيادة 
العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق وجميع ا�جهزة الحكومية 
عند  المزارعين  على  القروض  أقساط  من  يستحق  ما  لحسم  ا�خرى 

صرف المستحقات الخاصة بهم لدى تلك الجهات.

من  ـــ  ١٤٣٤/١٤٣٣ه المالي  العام  خالل  الصندوق  وأستطاع 
تحصيل حوالي (١٥٩٠) مليون ريـال .

التي  المصاعب  بعض  تذليل  إلى  جاهدًا  الصندوق  ويسعى 
تواجه المستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحاالت 
عاملين  أو  جدد  مستثمرين  عن  بالبحث  أو  ذلك  تستدعي  التي 
بالقطاع ولديهم الخبرة الالزمة سواء عن طريق االستئجار أو الشراء 
الستعادة  سعيًا  المتعثرة  للمشاريع  وذلك  إليهم  المديونية  ونقل 

القروض نشاطها وتصحيح مسارها.
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حركة التحصيل التراكمية بصندوق التنمية الزراعية منذو عام 13٨٥ / 13٨٦ هـ حتى نهاية العام المالي 1433/ 1434 هـ
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برنامج الحكومة ا¡لكترونية (يسر) :
القياس الخامس لتحول الجهات الحكومية للتعامالت االلكترونية والذي 
يقوم به (برنامج التعامالت ا¡لكترونية الحكومية « يّسر « لم يحن وقت تنفيذه 
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، علمًا بأن صندوق التنمية الزراعية قد حقق في 
بلغت  نسبه  البناء  مرحلة  في  ا¡لكترونية  للتعامالت  للتحول  الرابع  القياس 
« ٦١٫٥٧ ٪ » وهي نسبه مؤهلة لالنتقال للمرحلة الثانية من مراحل القياس، 
المالي  العام  خالل  الصندوق  حقق  والتي   ، الخدمات  إتاحة  مرحلة  وهي 

١٤٣٣/١٤٣٢هـ نسبة إنجاز عامه بلغت (٦٦٫٦٧ ٪) من مرحلة ا¡تاحة . 
أما بخصوص ما تم إنجازه في مجال تطوير أساليبه وأنظمته التقنية خالل 

الفترة ما بعد تقييم القياس الرابع حتى اÜن ما يلي :
للتحول  ا¡ستراتجية  الخطة  ¡عداد  استشارية  شركة  مع  التعاقد   •

للتعامالت االلكترونية للصندوق ، وجاري العمل حاليًا بالمشروع.
إضافة قنوات لتقديم الخدمات االلكترونية بالصندوق مثل الرسائل   •

. ( IVR ) ليÜوالرد الهاتفي ا ( SMS ) القصيرة
إضافة بعض الخدمات االلكترونية على موقع الصندوق االلكتروني   •

(Www.adf.gov.sa) وهي :
االستعالم عن إعفاءات المتوفين .  o

. التقدم على وظائف الصندوق   o
(يّسر)  الحكومية  االلكترونية  التعامالت  برنامج  مع  التنسيق  جاري   •
لالرتباط بقناة التكامل الحكومية ( GSB ) عبر الشبكة اÜمنة (GSN) لتسهيل 

عملية االرتباط مع جميع الجهات الحكومية .
توفير إمكانية الوصول المباشر لقواعد البيانات المركزية بالصندوق   •
االلكترونية  الخدمات  لتزويد   ، وفّعال  امن  بشكل  االنترنت  شبكة  طريق  عن 

بجميع قنواتها ببيانات محدثة وسليمة .

تنمية الموارد البشرية : 
حرصًا من صندوق التنمية الزراعية على تطوير وتنمية الكوادر البشرية لما 
يمثله ذلك من دورًا هام في تأدية مهامهم الوظيفية المنوطة بهم بكفاءة 
واالهتمام  الحثيثة  الجهود  بذل  الصندوق  واصل  فقد   ، عالية  فنية  ومقدرة 
المتغيرات  مع  يتماشى  بما  موظفيه  لجميع  والتطوير  التدريب  بمجال  أالزم 

والتطورات التي شملت جميع قطاعات الصندوق .
∫ W�UF�« …—«œù« bNF� o¹dÞ sŽ V¹—b²�«  •

معهد  في  موظفًا   (٣٦٧) تدريب   ، ١٤٣٤/١٤٣٣هـ  المالي  العام  في  تم 
ا¡دارة ، 

∫ WBB�²�  «—Ëœ w� V¹—b²�«  •

متخصصة  مجاالت  في  معاهد  عدة  لدى  التدريب  بتوجيه  الصندوق  قام 
في  التدريب  تم  حيث  الجديد  نظامه  تعديل  بعد  مهامه  أداء  على  تساعده 
وأساسيات  مبادئ   ، االستثمار  وصناديق  االستثمارية  المحافظ  إدارة  مجال 
الدراسة  مخرجات  برنامج   ، ا¡داري  المحقق  مهارات  تنمية   ، الفني  التحليل 
التقنيات  تطبيقات   ، االستثمارية  الفرص  اختيار   ، للصندوق  البيانات  وقاعدة 
وتحرير  صياغة   ، المركز  لقيادات  تدريبية  برامج   ، النخيل  زراعة  في  الحديثة 
الخطابات الصحفية ، استراتيجيات المحافظ االستثمارية ، وقد تم في العام 

المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ تدريب (٩٤) موظف .
∫ wKš«b�« œUH¹ù«  •

سعود  الملك  جامعة  مع  بالتعاون  موظفيه  بإيفاد  الصندوق  يقوم 
 ، والصرف  الري  هندسة  في  كانت  وقد   ، الماجستير  درجة  على  للحصول 
عدد  بلغ  وقد   ، الزراعي  االقتصاد  وأخيرًا   ، الريفي  والمجتمع  الزراعي  وا¡رشاد 

المتدربين على هذه البرامج (٤) موظفين .
∫ W¹eOK$ù« WGK�«Ë w�ü« VÝU(« vKŽ V¹—b²�«  •

وقد تم تدريب الموظفين على المهارات ا�ساسية للحاسب اÜلي ، وأمن 
الموجهات ، واللغة ا¡نجليزية ، وقد بلغ من اجتازوا لهذه الدورات خالل العام 

المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ (٣٧)موظف .
∫ WOKš«b�« ÷—UF*«Ë  «ËbM�«  •

شارك  أو  إقامتها  في  شارك  أو  الصندوق  أقامها  التي  الندوات  وهي 
بالحضور،  وقد بلغ المشاركين (٧٢) موظف .

∫ WOł—U)«  «¡UIK�«Ë ÷—UF*«Ë  «ËbM�«  •
بلغ عدد المشاركين في هذه الندوات (٥٩) موظف .

∫ Ã—U)UÐ W¹eOK$ù« WGK�« Z�U½dÐ  •
المتخصصة  المعاهد  إحدى  إلى  الموظفين  بإرسال  البرنامج  هذا  ويقوم 
عدد  بلغ  وقد  وغيرها)  أمريكيا  (مثل  الخارج  في  ا¡نجليزية  اللغة  بتعليم 

المتدربين (٤٤) موظف .
∫ wł—U)« ÀUF²Ðù«  •

انطالقًا من إيمان الصندوق بضرورة دراجات علمية علية لرفع أداءه وتطوير 
أعماله فقد قام الصندوق ومنذ العام المالي ١٤٣٢/١٤٣١هـ ، بإبتعاث مجموعة 
من الموظفين للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير ، ولقد كان نصيب 

هذه العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ ، إبتعاث موظف على درجة الماجستير .
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المنجز خالل العام المالي 1434/1433هـ ومقارنتها بخطة التنمية التاسعة : 
ا¡قراض :

توقعت خطة التنمية التاسعة لقروض العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ أن تكون (٤٢٥٠) قرضًا وبقيمة إجمالية قدرت بحوالي (١٠٣٠) مليون 
ريـال، بينما بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خالل نفس العام المالي (٣٥٩٠) قرضًا، وبقيمة إجمالية حوالي (٩٢٤) مليون ريـال ، 

كما هو موضح في الجدول التالي : 
         

÷ËdI�«÷ËdI�«÷ËdI�«
WM��«WM��«WM��«

WD)«WD)«WD)«

المنجز خالل العام المالي 1434/1433هـ ومقارنتها بخطة التنمية التاسعة

وتمثل عدد القروض قصيرة ا�جل المنفذة حوالي 
(٤١٫٦٪) من عدد القروض قصيرة ا�جل المتوقعة في 
خطة التنمية التاسعة للعام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ ، 

و (١٥٪) من قيمتها.
بينما تمثل عدد القروض متوسطة ا�جل المنفذة 
ا�جل  متوسطة  القروض  عدد  من   (٪٩٣٫٧) حوالي 
المالي  للعام  التاسعة  التنمية  خطة  في  المتوقعة 

١٤٣٤/١٤٣٣هـ، و (٩٠٪) من قيمتها.
 

ا¡عانات : 
بلغت إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها 
مليون   (٤٣) حوالي  ـــ  ١٤٣٤/١٤٣٣ه العام  هذا  خالل 
ا¡عانات  قيمت  من   (٪٢٧) حوالي  يمثل  بما   ، ريـال 
العام  لنفس  التاسعة  التنمية  خطة  في  المتوقعة 
وقد   ، ريـال  مليون   (١٥٧) بـ  قدرت  والتي  المالي 
والمكائن  اÜليات  إعانة  صرف  عن  الصندوق  توقف 
قرار  صدور  بعد  الدواجن  تربية  ومعدات  والمضخات 

إعادة هيكلة ا¡عانات وربط ا¡عانات بالسداد .

المنجز خالل العام المالي 1433 / 1434 هـ ومقارنتها بخطة 
التنمية التاسعة

cHM*«
WD)«

œb?????F�«
qł_« …dOB�qł_« WDÝu²�

œb?????F�« WLOI�«WLOI�«

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



التاسع واألربعونالتقرير السنوي
للعـام المالـي 1433 / 1434 هـ  2012م

71
التحصيل :

المالي  العام  خالل  ريـال  مليون   (١٥٩٠) تحصيل  من  الصندوق  تمكن 
١٤٣٤/١٤٣٣هـ بنسبة حوالي (٢١٢٪) من القيمة المتوقع تحصيلها في خطة 
التنمية التاسعة لنفس العام والمتوقعة بـ (٧٥٠) مليون ريـال . وتعود أسباب 
زيادة نسبة التحصيل للعام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ عن المتوقع بخطة التنمية 
التاسعة لنفس السنة وكذلك عن العام المالي السابق ١٤٣٣/١٤٣٢هـ إلى 
المقام  من  الصادرة  ا¡عفاءات  طريق  عن  المسددة  المبالغ  قيمة  إرتفاع 
السامي والتي تمثل نسبتها (٥٢٫٥٪) من إجمالي المحصل خالل هذا العام 
ريـال   (٨٣٤،٧٤٦،١٧٣) المالية  وزارة  طريق  عن  المحصل  إجمالي  بلغ  حيث   ،

وبيانها كالتالي :-
إعفاء قروض صيادي ا�سماك (الدفعة ا�ولى) بمبلغ ٢٦٤،٥٣٣،٨٣٥   .١

ريـال .
 ٦٧،٠٦١،٢٨١ بمبلغ  الثانية)  (الدفعة  ا�سماك  صيادي  قروض  إعفاء   .٢

ريـال .
إعفاء قروض مشاريع ا�غنام المتعثرة بمبلغ ١٧٤،٥٦٦،٦٥١ ريـال .  .٣

إعفاء المقترضين المتوفين (من الدفعة رقم ١ الى الدفعة رقم ١٣)   .٤
بمبلغ ٢٧٣،٧٥٦،١٢١ ريـال .

شملهم  (ممن  بيشة  مزارعي  قروض  من  المتبقية  ا�رصدة  إعفاء   .٥
ا¡عفاء السابق) بمبلغ ٤٦،٩٥٣،٥١١ ريـال .

إعفاء قروض أبناء البادية (الدفعة ا�ولى) بمبلغ ٤٩٥،٧٢٢ ريـال .  .٦
إعفاءات فردية لعدد (١٤٥) مقترضًا بمبلغ إجمالي وقدرة ٧،٣٧٩،٠٥٢   .٧

ريـال .

تنمية القوى العاملة :
WN'« qš«œ V¹—b²�«  •

تدريب   ، ـــ  ١٤٣٤/١٤٣٣ه المالي  للعام  التاسعة  التنمية  خطة  توقعت 
(٧٠) موظف داخل صندوق التنمية الزراعية بينما ما تم فعليًا هو تدريب (٥٣) 
المحقق  مهارات  تنمية  برنامج  هما  برنامجين  في  التدريب  شمل   ، موظفًا 

ا¡داري و برامج تدريبية لقيادات المركز .
∫ WJKL*« qš«œ V¹—b²�«  •

تدريب  ـــ  ١٤٣٤/١٤٣٣ه المالي  للعام  التاسعة  التنمية  خطة  توقعت 
تدريب  نفسه  المالي  العام  خالل  تم  بينما   ، المملكة  داخل  موظف   (٢٤٠)
(٤٤٥) موظفًا ، شملت على دورات مقدمة من معهد ا¡دارة العامة ودورات 

متخصصة ودورات الحاسب اÜلي واللغة ا¡نجليزية .
∫ WJKL*« Ã—Uš V¹—b²�«  •

 (٤٤)  ، ١٤٣٤/١٤٣٣هـ  المالي  العام  خالل  الخارج  في  المتدربين  عدد  بلغ   
موظف ، بينما كان من المخطط حسب خطة التنمية التاسعة لنفس العام 

المالي تدريب (٣١) موظف ، وكانت موجهة لبرامج اللغة ا¡نجليزية بالخارج .
∫ œUH¹ù«  •

موظفين   (٨) إيفاد  التاسعة  التنمية  خطة  حسب  المخطط  من  كان 
 (٤) إيفاد  هو  فعليًا  تم  ما  بينما   ، للدكتورة  واحد  موظف  و(١)  للماجستير 
موظفين للماجستير ، وكان ا¡يفاد الداخلي لجامعة الملك سعود ، وشملت 
 ، الريفي  والمجتمع  الزراعي  وا¡رشاد   ، والصرف  الري  هندسة  البرامج  عناوين 

واالقتصاد الزراعي .
∫ ÀUF²Ðù«  •

لنيل  واحد  موظف  بإبتعاث  العام  هذا  في  الزراعية  التنمية  صندوق  قام 
درجة الماجستير ، علمًا بأن عدد الملتحقين ببرنامج الماجستير قد وصل إلى 
الشأن  بهذا  الصندوق  ويتخذ   . الدكتورة  درجة  لنيل  وموظفين  موظف   (١٧)

خطوات متأنية ومدروسة .

مقارنة اإلنجازات بما تحقق في العام المالي السابق :
حوالي  ١٤٣٤/١٤٣٣هـــ  المالي  للعام  المعتمدة  القروض  إجمالي  بلغ 
(٩٢٤) مليون ريـال ، بينما بلغ إجمالي القروض المعتمدة في العام المالي 
السابق ١٤٣٣/١٤٣٢هـ حوالي (٩١٦) مليون ريـال أي بنسبة إرتفاع تقدر بحوالي 

(٠٫٩ ٪) مقارنة بالعام السابق.
مجلس  لقرار  طبقًا  القروض  سداد  عند  تدفع  التي  ا¡عانات  مجال  وفي 
المالي  العام  خالل  صرف  فقد   ، ـــ  ١٤٢٥/٧/٢٨ه وتاريخ   (٢١٧) رقم  الوزراء 
مليون   (٥٦) حوالي  صرف  تم  بينما  ريـال،  مليون   (٤٣) حوالي  ١٤٣٤/١٤٣٣هـ 

ريـال خالل العام المالي السابق ١٤٣٣/١٤٣٢هـ .
خالل  ريـال  مليون   (١٥٩٠) حوالي  تحصيل  تم  فقد  للتحصيل  بالنسبة  أما 
المالي  العام  في  تحصيله  تم  بما  مقارنه  ـــ  ١٤٣٤/١٤٣٣ه المالي  العام 

السابق حيث تم تحصيل حوالي (٦٦٥) مليون ريـال .
المعتمدة  القروض  خالل  من  الصندوق  نشاط  التالي  الجدول  ويوضح 
وتحصيلها وا¡عانات المصروفة خالل العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ ومقارنتها 

بالعام المالي السابق ١٤٣٣/١٤٣٢هـ : 
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نشاط الصندوق في مجال التسويق الزراعي :
من منطلق إيمان الصندوق بأهمية التسويق في التنمية الزراعية 
أواله  فقد  لها،  والمكمل  ا¡نتاج  لعملية  اÜخر  الوجه  يعتبر  حيث 
على  والعمل  با¡سهام  وذلك  اهتمام  من  يستحقه  ما  الصندوق 
المشروعات  وكافة  للمزارع  التسويقية  المشاكل  على  التغلب 
كما  منها،  المتوسطة  أو  المحدودة  السعات  لذات  خاصة  الزراعية 
المرتبطة  الزراعية  وا�نشطة  ا�عمال  وتطوير  بتحسين  االهتمام  أن 
بعملية تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية أمر ضروري إذ تعتبر من 
أهم مقومات نجاح عملية التسويق ورفع الكفاءة التسويقية لتلك 

المنتجات الزراعية.
خدماته  تقديم  على  الصندوق  حرص  فقد  ذلك  من  وانطالقا 
التسويق  مجال  يتواكب  وحتى  التنمية  مسيرة  يخدم  بما  وتطويرها 
ومن   ، كبيرًا  شوطًا  فيه  المملكة  قطعت  الذي  ا¡نتاجي  المجال  مع 

ذلك ما يلي :
هذا  في  للدخول  الشركات  وقيام  الخاص  القطاع  تشجيع   •
لضوابط  وفقًا   – الزراعية  ا�نشطة  ولمختلف  االستثمار  من  المجال 
في  الحديثة  التقنيات  إدخال  ذلك  في  بما   – بالصندوق  ا¡قراض 
المساندة  وا�نشطة  الخدمات  من  بها  يلحق  وما  التسويق  عملية 
عمليات  من  وغيرها  والتجفيف  والتعبئة  والتدريج  الفرز  كعمليات 
ا¡نتاجية  الطاقات  مع  تتفق  وبسعات  منها  لكل  المناسبة  التصنيع 
بتصنيع  وكذلك  المستقبلية،  المتطلبات  ظل  وفي  بالمناطق 

ا�دوات والمتطلبات الالزمة لذلك.
المبردة  والمخازن  التبريد  مستودعات  إقامة  وتشجيع  دعم   •
بتمويل  وذلك  المحلية،  الزراعية  والمنتجات  المحاصيل  لمختلف 
ووسائل  المساندة  وا�نشطة  ا�عمال  من  بها  يلحق  وما  مشروعاتها 

النقل وغيرها مما يعد الزمًا ومكمًال لهذا النشاط من االستثمار.

• دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية المختصة بالتسويق الزراعي 
لتنشيط عملها وتفعيل دورها ا¡يجابي الهام في ذلك المجال.

إدارة الصندوق من قرارات  أتخذه مجلس  كما تجدر ا¡شارة إلى ما 
المملكة  داخل  الزراعي  التسويق  وتطوير  لتشجيع  عديدة  وتوصيات 
وخارجها بما في ذلك دعم الصادرات وخاصة في مجال التمور والعمل 
على فتح أسواق جديدة خارجية لها، وذلك نظرًا لما تتمتع به المملكة 
من مميزات في مجال إنتاجها جعلتها في مصاف أكبر الدول المنتجة 
جدًا  المحدودة  حصتها  مع  ينسجم  ال  الذي  ا�مر  وهو  العالم  في  لها 
في ا�سواق العالمية، حيث أقر مجلس ا¡دارة توصيات لوضع سياسة 
للنهوض بإنتاج التمور بالمملكة وتصنيعها وتسويقها حيث تشمل :

التمور  إنتاج  مناطق  في  محلية  تعاونية  جمعيات  إنشاء   -
وتصنيع  إنتاج  مجال  في  الالزمة  الخدمات  بتقديم  تهتم  بالمملكة 

التمور.
عن  ممثلين  يضم  التمور  وتصنيع  ¡نتاج  مجلس  إنشاء   -
تذليل  على  للعمل  العالقة  ذات  والوزارات  المحلية  الجمعيات  تلك 

العقبات التي تواجههم في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق التمور.
الزراعي  التسويق  عملية  تنشيط  برنامج  بتنفيذ  الصندوق  وقام 
الشباب  فئة  وخاصة  وللمواطنين  للمنتجين  قروض  منح  طريق  عن 
فضًال  للمواطنين  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  على  يساعد  مما   ، منهم 
عن أهميتها في استيعاب وتسويق إنتاج المزارع والمشاريع الصغيرة 
بعض  لها  وفر  ما  ذلك  وفي  التسويق،  وسائل  لديها  تتوفر  ال  التي 
التسويق من  النجاح والتي من أهمها تسويق ا¡نتاج. ولكون  عناصر 
بهذا  يهتم  الصندوق  فإن  الزراعية  المنتجات  لتصريف  ا�نشطة  أهم 
في  لمشاريع  قروض  من  اعتماده  تم  ما  إجمالي  يبلغ  حيث  النشاط 
مجال التسويق الزراعي (١٥٩) مشروعًا قيمتها ا¡جمالية (١١٤٦) مليون 

ريـال موزعة على ا�نشطة المختلفة للتسويق كالتالي:
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مستودعات التبريد :

لقد ساهم الصندوق في تمويل (٦٠) مشروعًا ¡قامة مستودعات التبريد تبلغ 
 (٢٩١) التخزينية حوالي (٢٢٢) ألف طن وبقيمة إجمالية قدرها حوالي  طاقتها 
مليون ريـال ، بينما بلغت عدد مستودعات التبريد المقرضة من قبل الصندوق 
ألف   (٢٤) تخزينية  بطاقة  مستودعات  ثالث  ١٤٣٤/١٤٣٣هـ  المالي  العام  خالل 

طن سنويًا وبقيمة تقدر بحوالي (٢٠) مليون ريـال .

تصنيع وتعبئة التمور :
ا¡نتاجية  طاقتها  مصنعًا   (٤٩) إقراضها  تم  التي  المصانع  عدد  بلغ  لقد 
مليون   (١٩٤) حوالي  قروضها  وإجمالي  طن  ألف   (١٢١) بحوالي  تقدر  السنوية 
ا¡نتاجية  طاقتها  مصانع   (١٠) ١٤٣٤/١٤٣٣هـ  المالي  العام  خالل  ُمول   ، ريـال 

السنوية (٤٠) ألف طن بقيمة إجمالية تقدر بحوالي (٤٦) مليون ريـال.

مسالخ آلية للدواجن :
وأصحاب  المستثمرين  خدمة  بهدف  اÜلية  المسالخ  إقامة  مجال  وفي 
وذلك  المسالخ  تلك  لديهم  تتوفر  ال  والتي  للدواجن  الصغيرة  المشاريع 
باستيعاب وتسويق إنتاجهم، فقد بلغ عدد المشاريع التي تم إقراضها في هذا 
قيمة  إجمالي   ، طير/ساعة  ألف   (١٤١) ا¡جمالية  طاقتها  مشروعًا   (٢٥) المجال 
قروضها حوالي (٤٨٢) مليون ريـال، منها مسلخان بطاقة (١٤) ألف طير/ساعة 
وبقيمة تقدر بحوالي (١٠٠) مليون ريـال وذلك خالل العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ.

معاصر الزيتون والسمسم :
تبلغ  والسمسم  الزيتون  لمعاصر  مشاريع   (٦) تمويل  في  الصندوق  ساهم 
طاقتها ا¡نتاجية السنوية (١٣) ألف طن وقيمة قروضها حوالي (١٣) مليون ريـال 
، منها قرض جديد طاقته ا¡نتاجية السنوية (١٥٠٠) طن وبقيمة تقدر بحوالي (١٫٦) 

مليون ريـال وذلك خالل العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ .

مصانع المنتجات الزراعية :
قيمته  تبلغ  بقرض  الخضار  وتجميد  لتبريد  مشروع  بتمويل  الصندوق  قام 
طن   (٣،١٠٠) لتصنيع  غذائية  صناعات  مصنع  وكذلك   ، ريـال  مليون   (٣) حوالي 
قيمته  تبلغ  بقرض  طماطم  منتجات  سنويًا  طن   (١،٦٠٠) و  تمور  منتجات  سنويًا 
 (٣،٠٠٠) الجيالتين ومواد عضوية بطاقة  ، ومصنع ¡نتاج  ريـال  (٥) مليون  حوالي 
ريـال  مليون   (٣١) وبقرض  كبسوالت  سنويًا  طن   (٦٠٠) و  جيالتين  سنويًا  طن 
لالستفادة من مخلفات ا�ضاحي والهدي بمكة المكرمة ، ومصنع سميد الذرة 
وجريش القمح القاسي بطاقة (٢٠،٠٠٠) طن سنويًا وبقرض حوالي (٥٫٢) مليون 

وبقرض  سنويًا  طن  أالف    (٧) بطاقة  زراعية  منتجات  مصنعان  وكذلك   ، ريـال 
بلغت قيمته (٩) مليون ريـال .

مركز تسويق منتجات زراعية :
بلغت  بقيمه   ، الزراعية  للمنتجات  تسويق  مراكز   (٦) بتمويل  الصندوق  قام 

حوالي (٤٨) مليون ريـال ، وطاقتها تقدر حوالي بـ (٤٤) ألف طن في السنة .

مصانع ا�عالف :
بلغت  السنوية  طاقتها   ، أعالف  مصانع   (٧) تمويل  في  الصندوق  ساهم 

(٤٨٦) ألف طن وبقيمة بلغت حوالي (٦٤) مليون ريـال .
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الجمعيات  دعــم  مجال  في  الصندوق  نشاط 
التعاونية الزراعية

الجمعيات  تلعبه  الــذي  الــدور  بأهمية  الصندوق  من  إيمانًا 
التعاونية الزراعية ودورها الفعال في التنمية الزراعية وما تقوم به 
في مجال التسويق الزراعي – بصفة خاصة – من إحداث توازن فعلي 
بين العرض والطلب للمنتجات الزراعية بما يعمل على المساهمة 
والمشروعات  للمزارع  التسويقية  المشاكل  على  التغلب  في 
فقد  منها،  المتوسطة  أو  المحدودة  السعات  لذات  خاصة  الزراعية 
حرص الصندوق على تشجيع تلك الجمعيات والعمل على دعمها 
إقراض  معدالت  من  استثنائها  مع  الالزمة  بالقروض  ومساعدتها 
ا¡جمالية  التكلفة  من   ٪١٠٠ بنسبة  تمويلها  يتم  حيث  الصندوق 
مزاولة  من  لتمكينها  وذلك  مختلفة  مشروعات  من  به  تقوم  لما 
أنشطتها وتفعيل دورها ا¡يجابي والهام في تنمية الثروة الزراعية 

وانتعاشها.
التعاونية  الجمعيات  دور  على  الصندوق  إدارة  مجلس  أكد  كما 
تسويق  مجال  في  وخاصة  التسويقية  العملية  لدعم  الزراعية 
ترتيبات  اتخاذ  طريق  عن  وذلك  الزراعية  والمنتجات  المحاصيل 
اقتصادية  الجمعيات مؤسسات  نظامية ومؤسسية نحو جعل هذه 
فاعلة من خالل إصدار التعليمات النظامية المطلوبة لتمكين تلك 
يتالءم  بما  والتسويقية  ا¡نتاجية  أنشطتها  مزاولة  من  الجمعيات 
هذا  دعم  المسئولة  الجهات  من  والطلب  لها،  الماسة  والحاجة 
الالزمة  والتعليمات  ا�نظمة  الستصدار  العليا  الجهات  لدى  التوجه 
لتفعيل دورها االقتصادي ومساعدتها بالقروض الالزمة، ( قرار رقم ٥ 

جلسة رقم ٣٦٦ بتاريخ ١٤٢١/٣/١٢هـ ).
باستثناء  الجلسة  بنفس   (٧) رقم  بقراره  المجلس  أوصى  كما 
الجمعيات التعاونية التي تتولى تنفيذ مشروعات تدعم التسويق 
الصادرات  دعم  ذلك  في  بما  خارجها  أو  المملكة  داخل  الزراعي 
وخاصة في مجال التمور، وكذلك الجمعيات التي تقيم أنشطة أو 
مشروعات تدعم نقل التقنية الحديثة في المجال الزراعي، أو تلك 
من  وذلك  الزراعي  القطاع  في  مفقودة  حلقات  تستكمل  التي 
النظر  سيتم  حيث  الضمان  شروط  وبخاصة  ا¡قراض  شروط  بعض 

في ضمانات كل قرض في حينه.
بالموافقة  ١٤٢٩/٣/٩هـ  في   (٧٣) رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وصدر 
فقد  الدولة  توجهات  مع  وتجاوبًا  التعاونية.  الجمعيات  نظام  على 
أقر مجلس ا¡دارة بإنشاء إدارة مختصة بقروض الجمعيات التعاونية 
الزراعية، وا¡شراف عليها ومتابعتها، كما أقر الئحة جديدة للتسليف 

التعاوني بديلة للالئحة السابقة.
وقد قدم الصندوق دعمًا للجمعيات التعاونية الزراعية حيث بلغ 
عددها حوالي (٤٥) جمعية وبمبلغ يقدر بحوالي (٢٦٦) مليون ريـال ،

معدات  في  السابق  في  القروض  تلك  معظم  وتمثلت 
لمواكبة  ونظرًا  وأسمدة،  بذور  من  للمزارعين  ا¡نتاج  ومستلزمات 
بعض الجمعيات التعاونية الزراعية لمتطلبات المزارعين وا�سواق 
هذه  اتجهت  فقد  الجمعيات  بتطوير  الدولة  اهتمام  وكذلك 
تسويق  ومراكز  تبريد  مستودعات  ¡نشاء  االقتراض  إلى  الجمعيات 
المنتجين  قطاع  تساعد  التي  ا�نشطة  من  وغيرها  ومختبرات 

الزراعيين على تسويق منتجاتهم.

الجمعيات التعاونية الزراعية التي ساهم 
صندوق التنمية الزراعية في دعمها حتى 

نهاية العام المالي 1433 / 1434 هـ
Agricultural cooperatives which 
contributed to the Agricultural 

Development Fund in support until
the end of the fiscal year 1433 / 1434 AH

     ôU−*«     ôU−*«     ôU−*«FieldsFieldsFields no.of Loansno.of Loansno.of Loans ÷ËdI�« œbŽ ÷ËdI�« œbŽ ÷ËdI�« œbŽ
Table (11)
جدول (11)



التاسع واألربعونالتقرير السنوي
للعـام المالـي 1433 / 1434 هـ  2012م

75
 استعراض نشاط الصندوق على مدى (4٩) عامًا :

لقد انعكست اÜثار ا¡يجابية لمساهمات أنشطة الصندوق على تطور أداء القطاع الزراعي بالمملكة وزيادة نموه خالل السنوات الماضية، وتتمثل هذه 
بلغ  إذ  المتميزة،  إنجازاته  يواصل  الصندوق  ومازال  والحيواني،  النباتي  بشقيها  الزراعية  المنتجات  في  كبيرة  طفرة  من  المملكة  تشهده  فيما  االنعكاسات 
إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق في عام ١٣٨٤هـ حتى نهاية العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ (٤٤٣،١٤٩) قرضًا قيمتها ا¡جمالية المعتمدة 
حوالي (٤٤،٢٢٠) مليون ريـال ، وبلغ إجمالي المنصرف على مدى ٤٩ عامًا منذ إنشاء الصندوق حوالي (٣٥،٠٧٦) مليون ريـال (مع مالحظة أن المنصرف ال يمثل 

ما تم اعتماده حيث أن المنصرف مرتبط بمراحل التنفيذ).
ولقد جاء قطاع المزارعين العاديين وصيادي ا�سماك ومربي النحل – وغالبيتهم من صغار المزارعين – في مقدمة المستفيدين من تلك القروض كما 

هو موضح بالبيان التالي : 

s¹dL¦²�*«  UŽUDs¹dL¦²�*«  UŽUDs¹dL¦²�*«  UŽUD

w�ULłù«w�ULłù«w�ULłù«¥¥≥¨±¥π¥¥≥¨±¥π¥¥≥¨±¥π±∞∞±∞∞±∞∞¥¥¨≤≤∞¨≥∞¥¨¥∂µ¥¥¨≤≤∞¨≥∞¥¨¥∂µ¥¥¨≤≤∞¨≥∞¥¨¥∂µ±∞∞±∞∞±∞∞

مجمل حركة اإلقراض بالصندوق منذ عام 13٨٥/13٨4هـ حتى نهاية عام 1434/1433هـ

من  المزارعين  احتياجات  كافة  تأمين  في  القروض  هذه  أُستثمرت  ولقد 
واÜليات   ، الري  ومضخات  كالمكائن  الزراعي  ا¡نتاج  ومستلزمات  وسائل 
والمعدات الزراعية، وحفر اÜبار، وأجهزة الري ، وآليات رفع المياه من غطاسات 

ودفاعات ورؤوس كهربائية ومولدات كهربائية ،
وتأمين بيوت محمية، وفسائل نخيل وشتالت فاكهة، وفي تأمين قوارب 
ومعدات الصيد لصيادي ا�سماك، وخاليا ومعدات تربية نحل العسل، وكذلك 

تأمين البذور وا�سمدة والمحروقات والمبيدات .
التي  القروض  تلك  ساهمت  المتخصصة  الزراعية  المشاريع  مجال  وفي   
بقيمة  مشروعًا   (٤،٩٦٨) إقامة  في  عامًا   (٤٩) مدى  على  الصندوق  قدمها 
إجمالية تقدر بحوالي (١١،١٧٠) مليون ريـال ، ولقد كان نصيب قطاع الدواجن 
(١،١٤٥) قرضًا بما يمثل حوالي (٢٣٪) من مجموع عدد قروض المشاريع الزراعية 
وقد بلغت قيمتها ا¡جمالية(٣،٦٧٧) مليون ريـال بما يمثل حوالي (٣٣٪) من 
إجمالي قيمة قروض المشاريع ، وتشمل هذه المجموعة مشاريع تربية دجاج 
الحم وأمات دجاج الحم ودجاج بياض وأمات دجاج بياض وجدات دجاج الحم، 

وكذلك مشاريع فقاسات ومسالخ آلية. 
القمح والشعير وا�عالف  ( مشاريع  النباتي  ا¡نتاج  وفيما يختص بمشاريع 
والفاكهة والخضار المكشوفة والنخيل والبطاطس) فقد بلغ عددها (٢،٩٨٥) 
قيمة  وإجمالي  المشاريع  عدد  إجمالي  من   (٪٦٠٫٦) حوالي  يمثل  بما  قرضًا 

قيمة  إجمالي  من   (٪٣٢) حوالي  يمثل  بما  ريـال  مليون   (٣،٤٧٥) قروضها 
قروض المشاريع الزراعية ، وكذلك

مشاريع ¡قامة بيوت محمية ¡نتاج الخضروات وقد بلغ عددها (٣٧٢) قرضًا 
القروض بقيمة إجمالية تقدر بحوالي (١،٤٥٧)  تمثل حوالي (٧٫٥٪) من عدد 

مليون ريـال تمثل حوالي (١٣٪) من إجمالي قيمة قروض المشاريع.
وكذلك  والربيان،  ا�سماك  وتربية  ا�لبان  إنتاج  مشاريع  إلى  با¡ضافة  هذا 
القمح  وجريش  الذرة  وسميد  والسمسم  الزيتون  ومعاصر  التمور  تصنيع 
هو  كما  وغيرها  الزراعية،  للمنتجات  التبريد  مستودعات  ومشاريع  القاسي، 

موضح في جدول رقم (١٣).
ا¡عانات :  •

وبلغ إجمالي قيمة ا¡عانات التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 
١٣٩٤/١٣٩٣هـ حتى نهاية العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ (١٣،٢٩٠) مليون ريـال ، 

جدول رقم (١٦) .
التحصيل :  •

نشاط  بدء  منذ  المزارعين  من  تحصيلها  تم  التي  المبالغ  جملة  وبلغت 
الصندوق حتى نهاية العام المالي ١٤٣٤/١٤٣٣هـ حوالي (٢٧،٢٧٣) مليون 
ريـال، وذلك من جملة ما استحق عليهم خالل تلك المدة والتي تبلغ حوالي 
حوالي  للتحصيل  التراكمية  العامة  النسبة  تبلغ  وبذا  ريـال،  مليون   (٣١،٨٩١)

(٨٥٫٥٪) ، جدول رقم (١٨) .
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يعتمد الصندوق اعتمادًا كليًا في تمويل القروض على موارده 
الذاتية المتمثلة بما يتوفر من سيولة من رأس ماله وما يتم تحصيله 
من قروضه المستحقة كما يعتمد في مصاريفه التشغيلية على ما 
يتحقق من عوائد رأس المال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

التنفيذ مع  ويتم الصرف على القروض المعتمدة تبعًا لمراحل 
الحرص على أن يكون الصرف متوازنًا مع ما يتم تحصيله من أقساط 
تعترض  التي  الصعوبات  أهم  من  فإن  لذلك  ا¡مكان  بقدر  قروضه 
الصندوق تردي قدرة الصندوق على تحصيل ديونه المستحقة لدى 
تتأثر  وبالتالي  التحصيل  نسبة  تدني  في  يتسبب  مما  المقترضين 

السيولة النقدية الالزمة لعملية ا¡قراض.

تحصيل  في  الصندوق  تواجه  التي  المعوقات 
القروض : 

المقترضين  بعض  قبل  من  المماطالت  كثرة   .١
للصندوق  مستحقات  من  عليهم  ما  سداد  في  وكفالئهم 

بحجج متعددة .
تعرض بعض مناطق المملكة للجفاف في السنوات   .٢
مزارعي  تعثر  إلى  أدى  مما   ، ا�مطار  قلة  بسبب  ا�خيرة 
المناطق المتضررة من الجفاف في السداد ، وتوجه هؤالء 
المزارعين إلى تقديم التماسات للجهات العليا للنظر في 
أوضاعهم ومعالجة القروض المستحقة عليهم للصندوق 
مما أدى إلى إطالة أمد التسديد ، وقد تركزت تلك المشكلة 

بشكل خاص في منطقة الدرع العربي .

إنخفاض مستويات مياه اÜبار الجوفية خالل السنوات   .٣
عنه  تسبب  مما  بالمملكة  الزراعية  المناطق  في  ا�خيرة 

ارتفاع في تكاليف ا¡نتاج.
مقارنة  الزراعي  النشاط  في  االستثمار  حساسية   .٤
نسبة  ارتفاع  حيث  من  ا�خــرى  االستثمارية  با�نشطة 
الجوية  الظروف  بسبب  ا¡نتاج  عمليات  أثناء  المخاطرة 
إلى  يؤدي  مما  بأنواعها  الزراعية  اÜفــات  أو  المفاجئة 
التأثير  وبالتالي  النشاط  من  المتوقعة  ا¡يرادات  انخفاض 
بالتزاماته  الوفاء  على  المستثمر  أو  المقترض  قدرة  على 

تجاه الصندوق.
طول أمد إجراءات التقاضي في المحاكم العامة عند   .٥

طلب الصندوق تشكيل لجنة لبيع الرهونات العقارية .
في  القمح  لزارعة  ا¡نتاج  مدخالت  تكاليف  ارتفاع   .٦
السنوات ا�خيرة نظرًا لزيادة ا�سعار العالمية ، مما أثر سلبا 
المساحات  النحسار  نتيجة  الصندوق  متحصالت  حجم  على 

المزروعة .
مشاكل  والمستثمرين  المزارعين  من  العديد  يواجه   .٧
والحيوانية،  الزراعية  منتجاتهم  تصريف  عند  تسويقية 
إطار  وجود  وعدم  حاد  بشكل  ا�سعار  تذبذب  في  تتمثل 
تعاونية  جمعيات  وجود  لعدم  نظرًا  للسوق  تنظيمي 
تسويقية أو شركات تسويقية ذات إمكانيات قوية وفاعله 

على مستوى المناطق أو المحافظات .
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