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كلمة
 شهد هذا العام صدور عدة موافقات لتمويل 

االستثمار الزراعي السعودي في الخارج. واعتماد 
مشروع الحوكمة الخاص بدليل السياسات وإجراءات 

العمل بالصندوق وجدول الصالحيات الجديدة.

معالي المهندس
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس اإلدارة



التقرير السنوي

1441 / 1440

9

2019

% 80

% 185

644

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم 
على أشرف األنبياء والمرسلين ..

يواصـــل صنـــدوق التنمية الزراعيـــة ــ بدعم 
مـــن القيـــادة الحكيمة ــ إســـهاماته الفاعلة 
خـــالل  مـــن  االقتصاديـــة،  التنميـــة  فـــي 
تحقيـــق األمن الغذائي واســـتدامة الموارد 
الطبيعية، من خالل تقديم التمويل المالي 
لألنشـــطة والمجاالت الزراعيـــة المختلفة، 
ودعم الزراعة المســـتدامة والتنمية الريفية 
الزراعيـــة، ورفـــع كفاءة اســـتخدام التقنيات 
الحديثـــة فـــي المشـــروعات الزراعيـــة، وقد 
تمكن الصندوق من تنفيذ المبادرات التي 
تضمنتهـــا اســـتراتيجيته، ونفـــذ عـــددًا من 
الخطـــط والبرامج في مـــدة زمنية محددة، 
وتمكـــن ــ بحمد الله ــ مـــن تحقيق  فائض 

مالي لهذا العام قدره )48( مليون ريال. 
ويســـرني تقديم التقرير السنوي )السادس 
والخمســـين( لصنـــدوق التنميـــة الزراعيـــة 
للعام المالـــي 1441/1440هــــ )2019م(، 
والذي يســـتعرض الجهود التي بذلت خالل 
العام المالي )2019م( لتنفيذ اســـتراتيجية 
العالقـــة،  ذات  والسياســـات  الصنـــدوق، 
من خالل دعـــم وتنمية القطاع الزراعي في 
المملكـــة، ويوضـــح التقريـــر إجمالي قيمة 
القـــروض الموافـــق عليهـــا للعـــام المالي 
بلغـــت  حيـــث  )2019م(،  1441/1440ه 

)1886( مليون ريـال، بنســـبة ارتفاع قدرها 
)80 ٪( عن العام الســـابق. كما زادت قيمة 
القـــروض المعتمدة خـــالل العـــام المالي 
)2019م( بنسبة )٪185( عن العام المنصرم 
)2018م( وبذلـــك يبلـــغ إجمالـــي القروض 
المقدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى العام 
المالـــي 1441/1440ه)2019م( أكثـــر من 

)51( مليار ريـال.
كما شـــهد هذا العام صدور عدة موافقات 
الســـعودي  الزراعـــي  االســـتثمار  لتمويـــل 
فـــي الخـــارج. واعتمـــاد مشـــروع الحوكمة 
الخاص بدليل السياســـات وإجراءات العمل 

بالصندوق وجدول الصالحيات الجديدة.
وفي الختام أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة 
عن زمالئـــي أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
بأســـمى آيات الشـــكر والعرفـــان إلى مقام 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، وســـمو ولي 
ـ على ما يجده  ـ حفظهما اللهـ  عهده األمينـ 
القطاع الزراعي من دعم ومساندة، والشكر 
موصول إلدارة الصندوق وجميع منسوبيه 
علـــى جهودهـــم فـــي أعمـــال الصنـــدوق، 
متطلعيـــن إلى العمل لتحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات والتطلعـــات وبما يســـاهم في 

مسيرة بالدنا المباركة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.                                  

زيادة قيمة القروض 
الموافق عليها

زيادة قيمة 
القروض المعتمدة

باكورة االستثمار 
الخارجي

مليون ريال
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كلمة

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الســــنوي  التقريــــر  خــــالل  مــــن  يســــرني 
تنفيذيــــًا  أعــــرض ملخصــــًا  أن  للصنــــدوق 
ألعمــــال الصنــــدوق وأنشــــطته التمويلية 
للعــــام المالي 1441/1440هـــــ )2019م(، 
والــــذي شــــهد إنجــــاز األهــــداف المعتمدة 
الســــتراتيجية الصنــــدوق وأهمهــــا معالجة 
العجــــز المالي في ميزانيته من خالل وضع 
خطة مجدولة لمدى زمني محدد مما أدى 
إلى تحقيــــق الصندوق ــــــ وللــــه الحمد ــــــ 
لفائــــض مالي في هذا العــــام بمقدار )48( 

مليون ريال. 
كما شــــهد هذا العام مواصلــــة الصندوق 
فــــي دعــــم التنميــــة الزراعية واســــتدامتها 
عــــن طريق تقديم القروض والتســــهيالت 
سالســــل  ودعــــم  الالزمــــة،  االئتمانيــــة 
اإلمــــداد، واالســــتفادة من الميز النســــبية 
لمناطــــق المملكــــة المختلفة الســــتدامة 
الزراعــــة ودعــــم التنميــــة الريفيــــة الزراعية، 
مــــع دعــــم الجمعيــــات التعاونيــــة الزراعيــــة 
لتوفيــــر المنتجــــات والخدمات المســــاندة 
والتســــويقية للقطاع الزراعي. حيث حصل 
ارتفــــاع ملحوظ فــــي مســــتوى اإلقراض، 
والذي نما بنسبة )٪80( ليصل إلى )1886( 
مليون ريال للقروض الموافق عليها للعام 
المالي )2019م(، لدعم المشــــاريع الزراعية 

المتخصصة للمساهمة في تحقيق األمن 
الغذائــــي فــــي قطاعــــات رئيســــية أهمها: 
الدواجن الالحم وإنتاج الخضار في البيوت 
المحمية واالستزراع السمكي، إضافة إلى 
قطاعات زراعية أخرى مثل مصانع األعالف، 
والصناعات التحويليــــة للتمور، والخدمات 
المســــاندة للقطاع الزراعي، والتمويل غير 
المباشــــر. والموافقة على تمويل قرضين 
بالخــــارج  الســــعودي  الزراعــــي  لالســــتثمار 
ضمن اســــتراتيجية األمن الغذائي، ووفق 
ضوابط اإلقراض المنظمة لذلك. وبذلك 
يكــــون إجمالي عــــدد القــــروض المعتمدة 
منــــذ تأســــيس الصنــــدوق، وحتــــى العــــام 
المالي1441/1440هـــــ)2019م( أكثــــر من 
)460( ألف قرض بلغت قيمتها االجمالية 
أكثــــر مــــن )51( مليــــار ريــــال، كمــــا بلغــــت 
متحصالت الصندوق خــــالل العام المالي 
1441/1440ه، )2019م( مــــن األقســــاط 
المســــتحقة حوالــــي )693( مليــــون ريــــال 
وبذلك بلغت جملة األقســــاط المســــددة 
للصنــــدوق حوالي )33،215( مليون ريـال، 
وبنســــبة تراكمية عامــــة )٪93(، من جملة 
حوالــــي  والبالغــــة  المســــتحقة  األقســــاط 
)35،755( مليون ريال. واســــتكمال تحويل 
عدد )43( مكتبًا من مكاتب الصندوق في 
معظــــم مناطــــق المملكة حســــب الخطة 
المعتمدة إلى مراكز خدمة متميزة لتقديم 

أفضل الخدمات للمتعاملين.

األستاذ
منير بن فهد السهــــلي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام

اعتمد مجلس اإلدارة مشروع استراتيجية 
الصندوق الجديدة للخمسة أعوام 

المقبلة )2021-2025م( والمبادرات 
االستراتيجية ومؤشرات أدائها، بما يدعم 
تطوير دور الصندوق في القطاع الزراعي 

في مراحل اإلنتاج والتسويق وسالسل 
اإلمداد، ودعم برنامج التنمية الريفية 

الزراعية المستدامة...
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بالنســبة للقــوى البشــرية للصنــدوق 
حتــى  العامليــن  عــدد  بلــغ  فقــد 
1439/1440هـــ  المــايل  العــام  نهايــة 
)1795( موظفاً جميعهم ســعوديون.  مليون ريال للقروض الموافق 

عليها من مجلس إدارة الصندوق
1047

مليون ريال

جمعيــة  مــع  بالتعــاون  الباحــة  بمنطقــة  العســل 
إىل  إضافــة  الباحــة،  بمنطقــة  التعاونيــة  النحاليــن 
االئتمانيــة  والسياســات  اإلجــراءات  تطبيــق  بــدء 
والضمانــات  باإلقــراض  المتعلقــة  الجديــدة 
والتحصيــل والمخاطــر والتمويــل االئتمــاين، وكذلــك 
الصنــدوق  خدمــات  مــن  العديــد  تقديــم  تطويــر 
تحفيــز  برنامــج  واعتمــاد  إلكترونيــاً  للمســتفيدين 
شــركات  إىل  للتحــول  الخــاص  القطــاع  منشــآت 
مجــاالت  يف  الدعــم  تقديــم  إىل  إضافــة  مســاهمة. 
وخدمــة  ورعايــة  الزراعــي  والتصنيــع  التســويق 
الثــروة الحيوانيــة والســمكية والخدمــات اللوجســتية 
عمــل  فــرص  مجــاالت  فتــح  يضمــن  بمــا  الازمــة 
للشــباب الســعودي يف عــدة تخصصــات يف القطــاع 
الزراعــي، والعمــل مــع عــدة جهــات ومنها الجمعيات 
التعاونيــة الزراعيــة بمختلــف نشــاطاتها لمســاعدتها 
علــى القيــام بدورهــا التعــاوين علــى الوجــه المطلــوب 

الريفيــة.  التنميــة  يف 

كمــا تــم اســتكمال إجــراءات االســتراتيجية والخطــة 
التنفيذيــة لاســتثمار الزراعــي الســعودي يف الخــارج 
تأميــن  بهــدف  الغــذايئ  األمــن  اســتراتيجية  ضمــن 
إمــدادات مســتقرة مــن الســلع الزراعيــة مــن خــال 
يف  الزراعــي  لاســتثمار  االســتراتيجية  المشــاريع 
الخــارج، وتوجيــه ودعــم مشــاركة القطــاع الزراعــي 
يف االســتثمارات الزراعيــة يف الخــارج، وفــق ضوابــط 
الصنــدوق  وخصــص  لذلــك.  المنظمــة  اإلقــراض 
مبلــغ ثاثــة مليــارات ريــال كتمويــل مســاند لبرنامــج 
التنميــة الريفيــة الزراعيــة المســتدامة بالتنســيق مــع 
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة والــذي يتضمــن دعــم 
ومــريب  والصياديــن  والمربيــن  المزارعيــن  صغــار 
عــام  حتــى  واعــدة  قطاعــات  ثمانيــة  يف  الماشــية 
2025م. وضمــن مبــادرة عاقــات المقترضيــن وهــي 
إحــدى مبــادرات التحــول االســتراتيجي بالصنــدوق 
تــم اســتكمال تحويــل عــدد )28( مكتبــاً مــن مكاتــب 
الصندوق يف معظم مناطق المملكة حسب الخطة 

الغذايئ يف قطاعات رئيســية أهمها: الدواجن الاحم 
واالســتزراع  المحميــة  البيــوت  يف  الخضــار  وإنتــاج 
الســمكي، إضافــة إىل قطاعــات زراعيــة أخــرى مثــل 
للتمــور،  التحويليــة  والصناعــات  األعــاف،  مصانــع 
والخدمــات  الزراعــي  والتصنيــع  التســويق  كــز  ومرا

المباشــر.  المســاندة، والتمويــل غيــر 

المعتمــدة  القــروض  عــدد  إجمــايل  يكــون  وبذلــك 
 منــذ بدايــة أعمــال الصنــدوق وحتــى العــام المــايل
قرضــاً   )457897( 2018م(،   ( /1440هـــ   1439
ريــال  مليــار   )50( نحــو  اإلجماليــة  قيمتهــا  بلغــت 
يقــوم  كمــا  ُمختلفــة،  زراعيــة  مجــاالت  شــملت 
رفــع  بهــدف  اإلجــراءات  بتفعيــل  الصنــدوق 
بلغــت  حيــث  المســتحقة،  األقســاط  تحصيــل 
الحــايل المــايل  العــام  خــال  الصنــدوق   متحصــات 
1439 / 1440هـ، )2018م( من األقساط المستحقة 
حــوايل )872( مليــون ريــال بزيــادة عــن العــام المــايل 
جملــة  بلغــت  وبذلــك   ،٪)40.2( بنســبة  الســابق 
 )32.522( حــوايل  للصنــدوق  المســددة  األقســاط 
 ،٪)92.4( عامــة  كميــة  ترا وبنســبة  ريــال،  مليــون 
حــوايل  والبالغــة  المســتحقة  األقســاط  جملــة  مــن 
)35.197( مليــون ريــال. مــن جانــب آخــر تــم رفــع 
االســتراتيجي  التحــول  لمبــادرات  اإلنجــاز  نســبة 
كثــر مــن  للصنــدوق بحســب برنامجهــا الزمنــي إىل أ
المنتجــات  مــن  العديــد  إطــاق  إىل  إضافــة   ،٪)92(
المــال  رأس  تمويــل  ومنهــا  التمويليــة  والبرامــج 
العامــل الســتيراد األعــاف الخضــراء والمســتلزمات 
لمــريب  التشــغيلية  القــروض  وتمويــل  الزراعيــة، 
الماشــية، والقــروض العاديــة لمــريب النحــل ومنتجــي 

كــز خدمــة متميــزة بمــا يتيــح مزيــد  المعتمــدة إىل مرا
مــن المرونــة واالســتقالية وترشــيد التكاليــف مــع 
وبالنســبة  للمتعامليــن.  الخدمــات  أفضــل  تقديــم 
للقــوى البشــرية للصنــدوق فقــد بلــغ عــدد العامليــن 
حتــى نهايــة العــام المــايل 1439/1440هـــ)2018م( 

)1795( موظفــاً جميعهــم ســعوديون. 

خــادم  لمقــام  الجزيــل  بالشــكر  أتقــدم  الختــام  ويف   
األميــن،  عهــده  ويل  وســمو  الشــريفين،  الحرميــن 
)حفظهمــا هللا( علــى مــا يلقــاه الصنــدوق بشــكل 
دعــم  مــن  عــام  بشــكل  الزراعــي  والقطــاع  خــاص 
البيئــة  وزيــر  لمعــايل  موصــول  والشــكر  واهتمــام. 
وأعضــاء  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس  والزراعــة  والميــاه 
الصنــدوق  ألعمــال  المســتمر  لدعمهــم  المجلــس 

التنفيذيــة. 

إىل  والتقديــر  بالشــكر  أنــوه  أن  يفوتنــي  ال  كمــا 
إدارات وفــروع الصنــدوق وموظفيــه علــى جهودهــم 
وتقديــم  الصنــدوق،  أهــداف  لتحقيــق  المتواصلــة، 
القطــاع  تطويــر  يف  للمســاهمة  متميــزة  خدمــات 

المملكــة. يف  الزراعــي 
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إضافة إلــــى إطالق العديد مــــن الخدمات 
االلكترونية في الســــنوات الماضية، فقد 
أضاف الصنــــدوق إلى قائمة خدماته عددًا 
آخر وهــــي خدمة تمويل القروض الكترونيًا 
لمجــــاالت الســــياحية الزراعية والمنشــــآت 
البيطرية وتمويل مربــــي النحل، واالرتباط 
بنظــــام )فســــح( الخــــاص بالهيئــــة العامة 

للجمارك لتصدير المعدات الزراعية.
وبالنســــبة للقوى البشــــرية فقــــد بلغ عدد 
العامليــــن بالصنــــدوق حتــــى نهايــــة العام 
 )1780( 1441/1440هـــــ)2019م(  المالي 

موظفًا جميعهم سعوديون. 
وخــــالل هذا العــــام اعتمد مجلــــس اإلدارة 
مشــــروع اســــتراتيجية الصنــــدوق الجديدة 
للخمســــة أعوام المقبلة )2021-2025م( 
والمبادرات االستراتيجية ومؤشرات أدائها، 
بما يدعم تطوير دور الصندوق في القطاع 
الزراعــــي فــــي مراحــــل اإلنتاج والتســــويق 
وسالســــل اإلمداد، ودعم برنامج التنمية 
الريفيــــة الزراعية المســــتدامة، إضافة إلى 
تعزيــــز أنظمة تقنيــــة المعلومــــات وأتمتة 
العمليات. وكذلك إقرار مشــــروع الحوكمة 
وإجــــراءات  السياســــات  بدليــــل  الخــــاص 
العمــــل بالصنــــدوق وجــــدول الصالحيات 
الجديــــدة إلدارة العمليات وإجراءات العمل 
بــــكل كفاءة. والتعاون مــــع وكالة الضمان 
والتنميــــة  العمــــل  بــــوزارة  االجتماعــــي 
االجتماعية لبحث ســــبل دعم مســــتفيدي 

الضمان االجتماعي من خدمات ومنتجات 
الصندوق التمويلية.

 وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة 
الرشــــيدة ــــــ حفظها اللــــه ــ على مــــا يجده 
الصنــــدوق من دعــــم ومــــؤازرة تمكنه من 
أداء دوره التنموي. ودعمه للقطاع الزراعي 
في مختلــــف مجاالته )النباتيــــة والحيوانية 
لــــه،  والســــمكية( والخدمــــات المســــاندة 
لمواصلــــة نمو هــــذا القطــــاع وتعزيز دوره 
للمساهمة في تحقيق األمن الغذائي بما 

يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة. 
والشــــكر موصــــول لمعالــــي وزيــــر البيئــــة 
والميــــاه والزراعــــة رئيس مجلــــس اإلدارة، 
المجلــــس لدعمهــــم المســــتمر  وأعضــــاء 

ألعمال الصندوق المختلفة.
كما ال يفوتني أن أنوه بالشكر والتقدير إلى 
إدارات وفــــروع ومراكــــز الخدمة بالصندوق 
علــــى جهودهــــم المتواصلــــة ممــــا مّكــــن 
الصنــــدوق من تحقيق أهدافــــه، والحرص 

على تقديم خدمات متميزة لعمالئه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

% 93

% 100

1886

48

نسبة التحصيل 
التراكمية

نسبة الموظفين 
السعوديين العاملين 

بالصندوق

قروض موافق 
عليها

فائض مالي
لعام 2019

مليون ريال

مليون ريال
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األستاذ. منير بن فهد السهليمعالي م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

د. فيصل بن سلطان السبيعي
ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة

د. محمد بن إبراهيم السعود
ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة

د.  عبدالرحمن بن سليمان الطريقي
ممثل القطاع الخاص

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام

أعضاء مجلس اإلدارة
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د. أحمد بن صالح الصالح
ممثل القطاع الخاص

د. فهد بن عبدالله الدوسري
ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي

أ. خالد بن محمد العبودي
ممثل القطاع الخاص

د. محمد بن يحيى الصيادي
ممثل القطاع الخاص

د.  عبدالله بن سعيد السرحاني
ممثل القطاع الخاص

أ. عبدالله بن عبدالعزيز العسكر
ممثل وزارة المالية
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رؤية الصندوق

المس���اهمة في تحقيق االس���تراتيجية الزراعية 
من خالل أفضل وسائل التمويل المستدام
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رسالة الصندوق

قيم الصندوق

التميز في األداء والخدمات 
المقدمة للعمالء

العمل بروح الفريق لتقديم 
أعلى الخدمات

المهنية في مجال العمل

خدمة العمالء بجودة عاليةالعدالة في كافة تعامالتنا

المساهمة في تعزيز األمن 
الغذائي، مع المحافظة على 

الموارد الطبيعية

المساهمة في تطوير المناطق 
الريفية، واالستفادة من الميز 

النسبية لتحقيق التنمية الزراعية 
المستدامة

تحقيق االستقالل المالي 
المستدام، والتميز التشغيلي 
ضمن سياسة مخاطر سليمة
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يسعى صندوق التنمية الزراعية إلى إبراز 
أهم منجزاته ومساهمته نحو التنمية 

الزراعية في المملكة، وإظهار دوره 
المؤثر على االقتصاد المحلي، هذا وأكثر 

تجدونه في هذا التقرير المعد بعناية 
ليعكس صورة مشرقة بما تحقق. هذا 
التقرير يغطي إنجازات الصندوق للعام 

المالي 2019م )1441/1440ه�( 

المقدمة
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»يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق 
القروض الميسرة والتسهيالت االئتمانية، مع مراعاة الحفاظ على 

المياه، وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة على البيئة«

وتشمل أهداف الصندوق ما يلي:

تمويـــل القطاع الزراعي بما يســـاهم 
الغذائـــي،  األمـــن  تحقيـــق  فـــي 

واستدامة الموارد الطبيعية.

 تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، 
بتوفيـــر  تقـــوم  التـــي  والمشـــاريع 

المنتجات والخدمات المساندة.

المـــوارد  اســـتخدام  كفـــاءة  دعـــم 
اســـتخدام  وتشـــجيع  الطبيعيـــة، 

التقنيات الحديثة.

التمويـــل المالي للمزارعين حســـب 
الميز النسبية للمناطق، بهدف دعم 
الزراعة المستدامة والتنمية الريفية.

 التوظيـــف األمثل للمـــوارد المالية 
والبشرية وأنظمة تقنية المعلومات.

تحقيق االســـتقالل المالي المستدام 
للصندوق، ونمو رأس المال، وتطوير 

الحوكمة، وإدارة مخاطر شاملة.

أهداف الصندوق
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استراتيجية الصندوق 
والمبادرات التي أقرها

»من أجل خدمة أفضل للمســـتفيدين من خدماتنا، ولرفع 
كفـــاءة القطاع الزراعي فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
نعمـــل علـــى بلـــورة رؤيتنـــا ورســـالتنا مدعمـــة باألهداف 
االســـتراتيجية، ولتحقيق هذه الـــرؤى والتوجهات تم طرح 
برنامـــج التحـــول االســـتراتيجي للصندوق، والـــذي يتكون 
مـــن عشـــر مبـــادرات، كل مبـــادرة لهـــا أهدافهـــا الداخلية 
)والتي تهدف إلى تطويـــر الصندوق من أنظمة، تقنيات، 
وموظفين(، وأهداف خارجية )من تطوير منتجات، عالقات 

مقترضين، والخدمات المقدمة( «

مبادرات التحول االستراتيجي للصندوق
تتكون من عشر مبادرات، كل مبادرة لها أهدافها الداخلية، 
وأهـــداف خارجيـــة. ولقد حقق الصندوق تقدمـــًا كبيرًا في 
إنجـــاز هـــذه المبادرات حســـب الخطط المرســـومة، وهي 
تغطـــي الفترة مـــن 2016م وحتـــى 2020م، ولقد بلغت 
نســـبة اإلنجـــاز الكلي لهـــذه المبـــادرات حتى نهايـــة العام 
المالـــي 2019م )1441/1440ه(، %97.5، فـــي مرحلـــة 

التحول االستراتيجي للصندوق.

10

97٫5%
مبادرات

نسبة اإلنجاز

1.  تحول الموارد البشرية
2.  الحوكمة

3.  نظم تقنية المعلومات
4.  عالقات المقترضين

5.  عمليات االئتمان
6.  المخاطر

7.  المقابل المالي
8.  المنتجات والخدمات

9.  مواءمة التوجهات
10.  االستثمارات
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تحول  الموارد البشرية

األهداف

أهم المنجزات

المبادرة األولى

1780
 عدد الموظفين

 بنهاية العام
المالي 2019م

تحديث الهيكل التنظيمي

التدريب، وتعزيز قدرات الموظفين

تزويد الهيكل التنظيمي الجديد
بالكوادر المناسبة

الوصول للعدد المناسب 
للقوى العاملة بالصندوق

تطبيق نظام إدارة األداء الوظيفي 
وقواعد السلوك 

تخفيض عدد الموظفين 
إلى )1780( موظفًا بنهاية العام

 المالي 2019م )1440 /1441ه�(

تدريب )1465( موظفًا

97%
نسبة اإلنجاز
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المبادرة الثانية

%100الحوكمة
نسبة اإلنجاز

األهداف

أهم المنجزات

تأسيس نظام 
حوكمة فعال بما 

يتماشى مع أفضل 
الممارسات في 

هذا المجال.

تأسيس نظام حوكمة فعال بما يتماشى 
مع أفضل الممارسات في هذا المجال.

مراجعة اللوائح األساسية للجان مجلس 
اإلدارة، واإلدارة التنفيذية.

تصميم إطار إدارة األداء للمؤشرات 
الرئيسية للصندوق.

تحديث السياسات واإلجراءات.
تحديث جدول الصالحيات.

تم تحقيق جميع أهداف المبادرة.
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األهداف

أهم المنجزات

تطبيق أنظمة تقنية مصرفية رئيسية 
مصممة لتلبية احتياجات الصندوق

تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات

تحديث وتعزيز أنظمة أمن المعلومات

إطالق الحزمة الثانية من الخدمات اإللكترونية 
مع عّدة جهات حكومية

 	.)DR site( إنشاء مركز التعافي من الكوارث
 	.)NOC( إنشاء مركز إدارة ومراقبة عمليات الشبكة
 	.)SOC( إنشاء مركز إدارة ومراقبة عمليات أمن المعلومات
 	.)IVR( إنشاء نظام الرد اآللي وتسجيل المكالمات

نظم تقنية المعلومات

المبادرة الثالثة

تطبيق أنظمة 
تقنية مصرفية 

رئيسية مصممة 
لتلبية احتياجات 

الصندوق

89%
نسبة اإلنجاز
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المبادرة الرابعة

األهداف

أهم المنجزات
مشروع تحويل المكاتب إلى مراكز 

خدمة متميزة.

تصحيح أسماء المتعاملين

إنشاء نظام آلي لمتابعة مؤشرات أداء 
الفروع، لرفع مستوى األداء.

تحويل )15( مكتب خالل 2019م، 
حسب الخطة.

%100عالقات المقترضين
نسبة اإلنجاز
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األهداف

أهم المنجزات

انجاز )٪70( من نظام اإلقراض 
الجديد )رافد( بالتعاون مع إدارة تقنية 

المعلومات. 

عمليات االئتمان

المبادرة الخامسة

96%
نسبة اإلنجاز

تطوير آليات اإلقراض واختصار المدة 
الزمنية للحصول على التمويل

رفع كفاءة تقييم المشاريع من خالل 
دراسة الجدوى االقتصادية

تشكيل فريق ائتمان مركزي

تشكيل فريق ائتمان مركزي

تحديث الئحة االئتمان

تحديث وتطوير الئحة ائتمان جديدة

رفع كفاءة عمليات التحصيل
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المبادرة السادسة

%100المخاطر
نسبة اإلنجاز

األهداف

أهم المنجزات
إنشاء إدارة خاصة بالمخاطر

استقطاب الكفاءات المتخصصة إلدارة 
المخاطر

بناء سجل للمخاطر الرئيسية

وضع سياسات رصد وتحديد المخاطر

تم تحقيق جميع أهداف المبادرة.
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األهداف

أهم المنجزات

تم تحقيق جميع األهداف. 

المقابل المالي

المبادرة السابعة

100%
نسبة اإلنجاز

إعداد سياسات المقابل المالي

اإلطالق على مراحل حسب الخطة 
التنفيذية للبرنامج

تطوير نموذج لتحديد المقابل المالي
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المبادرة الثامنة

األهداف

أهم المنجزات
توسيع محفظة منتجات الصندوق 
حسب احتياجات العمالء بمنتجات 
إقراض متنوعة، وذلك عن طريق:

قروض متوسطة األجل	 
قروض قصيرة األجل/تشغيلي	 
قروض رأس المال العامل )أقل من سنة(	 
تم تحقيق جميع أهداف المبادرة.قروض التسهيالت االئتمانية بالتعاون مع البنوك التجارية	 

%100المنتجات والخدمات
نسبة اإلنجاز
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األهداف

أهم المنجزات

اعتماد مخرجات االستراتيجية الزراعية 
)التركيبة المحصولية(

صياغة نموذج حسابي لتوزيع توجهات 
اإلقراض ماليًا وجغرافيًا بالتوافق مع 

الميز النسبية للمناطق

المبادرة التاسعة

اإلقراض حسب السياسة الزراعية

اإلقراض حسب الميز النسبية للمناطق

%93مواءمة التوجهات
نسبة اإلنجاز
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المبادرة العاشرة

االستثمارات

األهداف

أهم المنجزات
تحديث آليات االستثمار مع استقطاب 

الكفاءات المتخصصة

تطوير سياسات االستثمار من خالل 
التوزيع األمثل لألصول االستثمارية 

لتحقيق العائد المستهدف

إعادة توزيع األصول حسب السياسات 
االستثمارية الجديدة

إنشاء وحدة متخصصة إلدارة الخزينة 
)وحدة التدفقات النقدية(

ارتفاع العوائد االستثمارية خالل العام 
المالي 2019م، وبنسبة )40(٪، مقارنة 

بالعام المالي السابق.

100%
نسبة اإلنجاز
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األهداف

تأمين اإلمدادات المستقرة، 	 
وميسرة التكلفة من السلع 

المعرضة للخطر.

عــقــد الـــشـــراكـــات الــمــفــيــدة 	 
للجانبين مع الدول المضيفة.

توجيه ودعم مشـــاركة القطاع 	 
االســـتثمارات  فـــي  الخـــاص 

الزراعية في الخارج.

مبادرة االستثمار 
الزراعي في الخارج

انطالقـــًا مـــن قرار مجلـــس الوزراء القاضي بإيقـــاف زراعة األعالف الخضراء ابتـــداًء من 1440/2/25ه، وإشـــارة إلى توجيه مجلس 
الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية لـــوزارة البيئة والمياه والزراعة بإعداد اســـتراتيجية وطنية لألمن الغذائي تتضمن معالم االســـتثمار 
الزراعي السعودي في الخارج، وتماشيًا مع االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء والتي تضمنت مبادرتين 

لتنويع مصادر توريد األغذية الخارجية وتحقيق االستقرار فيها، منها مبادرة “ االستثمار الزراعي في الخارج” والتي تهدف إلى:

باكـــورة هـــذه المبـــادرة عبارة عن قرض بلغ حوالي )549( مليـــون ريال، بهدف زراعة وتوريد منتجات الشـــعير، القمح، حبوب الذرة، 
البذور الزيتية، وفول الصويا من جمهورية أوكرانيا، باإلضافة إلى الموافقة على مشروع آخر بمبلغ حوالي )95( مليون ريال إلحدى 

الشركات الوطنية المتخصصة في االستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني.
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مشروع تحديث 
استراتيجية الصندوق

» مواكبًة لما يش���هده القطاع الزراعي من تطور، ولصدور العديد من االس���تراتيجيات ذات العالقة 
بالقط���اع الزراعي )المي���اه والبيئة واألمن الغذائي(، ونظرًا لما تتطلب���ه المرحلة المقبلة، فقد أصدر 
مجلس اإلدارة موافقته على قيام الصندوق ممثاًل باإلدارة التنفيذية بتحديث االستراتيجية للخمس 

السنوات المقبلة «

تغطي الفترة من 2021 – 2025م
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وقد تم إعداد االستراتيجية، والرفع بها، والتحديث في مراحله النهائية، 
وسيتم التطرق لها بشكل مفصل في التقارير القادمة.

منهجية تنفيذ مشروع االستراتيجية:
تم تقسيم منهجية تنفيذ مشروع استراتيجية الصندوق الجديدة والتي تغطي الفترة من 2021م وحتى 2025م، إلى ثالث مراحل 

رئيسية هي على النحو االتي:

تحليل الوضع الراهن والتوصية 
بالدور المستقبلي

 تحديث االستراتيجية 
والنظام

وضع خطة التنفيذ

المرحلة الثالث3المرحلة الثاني2المرحلة األولى1

تحليل السياق 
االستراتيجي

تحليل الوضع الراهن

دراسة المقارنات المعيارية

مراجعة دور الصندوق

تحديث استراتيجية 
الصندوق

تحديد األثر على 
محفظة الخدمات

تحديد األثر على 
النموذج التشغيلي

اقتراح التعديالت 
على نظام الصندوق

تفصيل مواثيق 
المبادرات

تحديد مؤشرات األداء

وضع خطة التنفيذ

تقدير المتطلبات 
المالية

 منهجية تنفيذ مشروع استراتيجية
الصندوق الجديدة
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2
الوضع الراهن 

للصندوق

التنظيم اإلداري36

الموارد البشرية38

المباني40

2
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إدارة المخاطر
االئتمانية

القطاعات

إدارة إقراض
المشاريع

المتخصصة

التنظيم اإلداري

يـــؤدي الصندوق مهامـــه ويقدم خدماته 
االئتمانيـــة للمتعاملين من خالل فروعه 
المتميـــزة(  الخدمـــة  )مراكـــز  ومكاتبـــه 
المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، 
باإلضافـــة إلى المركـــز الرئيـــس بمدينة 
اإلداري  التنظي���م  ويتأل���ف  الريـــاض. 
للصن���دوق م���ن مجل���س اإلدارة، ومدير 
عام الصندوق، وس���تة قطاعات رئيسية 
باإلضاف���ة إل���ى أرب���ع لج���ان ه���ي )لجنة 
المراجع���ة والمخاطر، اللجن���ة التنفيذية، 

لجنة القروض، ولجنة االستثمار(.

6
قطاعات

مجلس إدارة

مدير عام 
الصندوق
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إدارة المخاطر
االئتمانية

القطاعات

إدارة إقراض
المشاريع

المتخصصة
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من أسباب نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه والقيام بالمهام المناطة 
بـــه هـــو اعتماده علـــى كادر وظيفـــي يمتلك مؤهالت علميـــة ووظيفية 

تحقق أعلى معايير النجاح، وتضمن إنجاز األعمال بطريقة احترافية.
ويعمل بالصندوق في الوقت الحالي حسب آخر تحديث )1780( موظفًا، 
يمثلـــون الركيـــزة األساســـية فـــي تنفيذ مشـــاريع الصنـــدوق، جميعهم 
ســـعوديون، مـــن بينهم أربعة موظفيـــن حاصلين على درجـــة الدكتوراه، 
وثالث وســـبعين موظفًا يحملون درجة الماجســـتير، كما أن هناك )34( 
موظفًا حاصلين على دبلوم عالي، و )654( موظفًا ذو مؤهالت جامعية 

في تخصصات عدة.
كما أن الموارد البشـــرية داخل الصندوق مقســـمة مـــن ناحية التصنيف 
الوظيفـــي إلـــى )1463( موظفـــًا، و)64( مســـتخدمًا، و)253( عاماًل على 

نظام العقود وبند األجور.

وقد طّب���ق الصندوق مب���ادرة الموارد 
البش���رية والت���ي ته���دف إل���ى تحقيق 
العدد المناس���ب واألمثل من الموارد 
البش���رية بالصن���دوق، والمتمث���ل في 
)1600( موظف���ًا ف���ي نهاي���ة 2020م، 
لذا يس���عى الصندوق من خالل مبادرة 
االس���تخدام األمث���ل للموارد البش���رية 
إل���ى إلغ���اء جميع وظائ���ف الموظفين 
الذين استفادوا من هذه المبادرة. مما 
ساهم في خفض عدد الموظفيين في 
العام المالي 2019م )1441/1440ه�( 

بنسبة )٪1( مقارنة بالعام السابق.

الموارد البشرية

2019
20180

1,000

2,000

3,000

4,000

 

1,780

1,795

2018 2019

%1-

عدد 
الموظفين

0

1.75

3.5

5.25

7

  

4

3

2018 2019

%33+

حملة درجة 
الدكتوراه

0

35

70

105

140

 .  

73

65

2018 2019

%12+

حملة درجة 
الماجستير

0

17.5

35

52.5

70

   

34

32

2018 2019

%6+

حملة درجة 
الدبلوم العالي



التقرير السنوي

1441 / 1440

39

2019



صندوق التنمية الزراعية

40

يقـــدم الصندوق خدماته من خـــالل فروعه ومكاتبه ومراكز الخدمة 
المنتشـــرة فـــي أرجـــاء المملكة، وعددهـــا )14( فرعًا، منهـــا ثمانية 
فـــروع مبانيهـــا مملوكة للصنـــدوق وهي )فرع منطقـــة القصيم، 
فرع المنطقة الشـــرقية، فرع منطقة الجـــوف، فرع منطقة حائل، 
فـــرع منطقة جازان، فرع منطقة نجـــران، فرع منطقة تبوك، وفرع 
محافظـــة الخـــرج(، باإلضافـــة إلى فـــرع منطقة الريـــاض المدمج 
فـــي مبنى المركز الرئيســـي للصندوق، وكذلك فـــرع منطقة مكة 
المكرمـــة والموجود ضمن مبنـــى وزارة المالية، ويتبع هذه الفروع 

)43( مركز خدمة متميزة، وأربعة مكاتب.

ووفق���ًا لمب���ادرة عالقات المقترضين فقد ت���م تحويل )43( 
مكتبًا من هذه المكاتب إلى مراكز خدمة متميزة، منها )15( 

مكتبًا خالل العام المالي 2019م )1441/1440ه(.

المباني

14

43

4 

فرع منتشرة في 
أنحاء المملكة

مكاتب تابعة
للفروع

مركز خدمة 
متميز
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3
أهم اإلنجازات 

والخدمات المقدمة 
في 2019م

3
المساهمة في األمن الغذائي44

المساهمة في التنمية الريفية44

برنامج تمويل استيراد الحطب45

مراكز الخدمة المتميزة والخدمات اإللكترونية45

أهم الخدمات المقدمة في 2019م46

المؤشرات المالية والتوازن المالي47

الخطة السنوية للموافقات50

المقارنات51
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المساهمة في األمن الغذائي 

المساهمة في التنمية الريفية

تمويل )30( مشروع دواجن الحم، لتأمين ما يقدر بـ )43( مليون طير في السنة.	 
تمويل )3( مشاريع بياض، بطاقة تبلغ حوالي مليون طير في الدورة.	 
دعم مشروع تسمين عجول، يساهم في تقديم )2،700( رأس في السنة.	 
تمويل )5( مشاريع بيوت محمية، لتوفير أكثر من )16( ألف طن من الخضروات سنويًا.	 

 تم دعم ثالث برامج من برامج التنمية الريفية خالل العام المالي 2019م، وهي على النحو التالي:
بداية دعم برنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل بالتعاون مع جميعة النحالين بالباحة. 	 
دعـــم برنامـــج تعزيز قـــدرات صغار الصيادين ومســـتزرعي األســـماك بحوالـــي )15( مليون ريال. 	 

ساهمت في توظيف )67( سعودي.
دعـــم برنامـــج تطوير قطـــاع صغار مربي الماشـــية بحوالي )96( مليون ريال. ســـاهمت في خلق 	 

)1840( وظيفة.
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مراكز الخدمة المتميزة 
والخدمات اإللكترونية 

برنامج تمويل استيراد الحطب

تم تحويل عدد )43( مكتبًا إلى مراكز خدمة متميزة	 
إطالق خدمات الكترونية جديدة، من أهمها )معالجة قروض المشاريع المتعثرة، تمويل رأس 	 

.)”GSB« المال العامل، خدمة إخالء طرف، ربط الصندوق بقناة التكامل الحكومية

 ضمن هـــذا البرنامج قدم الصندوق قرض 	 
بحوالي )500( ألف ريال.
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أهم الخدمات 
المقّدمة في 2019م

وافـــق الصنـــدوق خالل هذا العام على دعم مشـــاريع زراعيـــة متخصصة بلغت 
تكاليفهـــا االســـتثمارية )1،886( مليون ريال، بينما بلغـــت القروض المعتمدة 

خالل نفس العام نحو )1،751( مليون ريال، ومن أهم القطاعات المقرضة:

 بلغت متحصالت الصندوق خالل العام المالي 2019م )1441/1440ه( 
من األقس���اط المس���تحقة حوال���ي )693( مليون ريال، وعليه فإن نس���بة 
التحصيل التراكمية منذ نشأة الصندوق وحتى تاريخه )93 ٪(. وهذه نتيجة 
تفعي���ل برنامج لمعالجة المش���اريع والديون المتعثرة، والذي س���اهم في 
إع���ادة جدول���ة ديون عدد من العق���ود المتعثرة، أو نقلها إلى مس���تثمرين 

آخرين وقد بلغت )2079( عقدًا، تبلغ أرصدتها نحو )225( مليون ريال. 

قطاع الدواجن: 

تم دعم هذا القطاع بقروض 
بلغت نحو )419( مليون ريال.

قطاع البيوت المحمية:
 

تم دعم هذا القطاع بقروض 
بلغت نحو )124( مليون ريال.

وهي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة.

اإلقراض

الموارد البشريةالتحصيل

93%
 نسبة التحصيل 

التراكمية منذ نشأة 
 الصندوق

بما قيمته

 693
مليون ريال

تم الوصول إلى العدد 
المستهدف من 

الموظفين حسب الخطة 
االستراتيجية للعام 

)2019م( إلى )1780( 
موظفًا من أصل )1795( 

موظفًا نهاية )2018م(.
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المؤشرات المالية 
والتوازن المالي

االستثمار:

 حقق الصندوق عوائد مالية 
مرتفعة خالل العام 2019م، 

وبنسبة )٪40( زيادة عن العام 
المالي السابق.

المصاريف التشغيلية النقدية:

 ارتفاع المصاريف خالل العام 
2019م، وبنسبة )٪2.6( عن 

العام المالي السابق.

إيرادات التشغيل:
 

 ارتفعت إيرادات التشغيل 
لعام 2019م بنسبة )9٪( 

مقارنة بالعام المالي السابق.

الفائض أو العجز السنوي:
 

 حقق الصندوق فائض 
سنوي خالل العام المالي 

2019م، بنسبة بلغت 
)٪353( مقارنة بالعام 

المالي السابق.

النسبةالفرق20182019المؤشر

40٪426596170عوائد االستثمار

9٪67736إيرادات التشغيل

2.6٪49550813المصاريف التشغيلية النقدية

353٪194867-الفائض أو العجز في الميزانية

227٪4221،380958القروض المنصرفة

-5٪113-24612،348رصيد األقساط المستحقة

المؤشرات المالية للعام المالي 2019م )1441/1440ه�(

تفاصيل قيمة المحفظة االستثمارية

جدول رقم )1-1(

جدول رقم )1-2(

القيمة بالمليون ريال

القيمة بالمليون ريال

اإلجماليالودائعاستثمار في شركاتالصناديقالصكوك والسنداتمحافظ األسهمالسنة

20182،7621،9115،0974503،16513،384

20192،9461،3816،1333561،87112،687
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قائمة المركز 
المالي للعام 2019م 

2019م2018ماسم الحساب

      1,139      2,597نقد ونقد مماثل

      1,993      2,704استثمارات قصيرة األجل - ودائع

      68      5عهد تحت التحصيل وزارة المالية - متداولة

      3,338      3,176قروض زراعية

      127      102ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

      6,664      8,584اجمالي الموجودات المتداولة

      4,627      4,063قروض زراعية - طويلة األجل

      9,644      8,215أوراق مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق - غير متداول

      516      513ممتلكات ومعدات

      14,787      12,792اجمالي الموجودات الغير متداولة

      21,451      21,376اجمالي الموجودات

      91      84إجمالي المطلوبات 

  صافي األصول ) حقوق المليكة (

      16,041      16,041رأس المال

      5,501      5,501االحتياطي العام

      616-      664-الفائض )العجز( العام

      197      191أراضي منح حكومية

      238      223خسائر غير محققة من اعادة تقييم اوراق مالية متاحة للبيع

      21,360      21,292صافي األصول ) حقوق المليكة (

21,37621,451      اجمالي المطلوبات وصافي األصول 
 

القيمة بالمليون ريال
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قائمة الدخل 
للعام 2019م 

2019م2018ماسم الحساب

  اإليرادات 

      68      31تشغيلية

      596      426استثمار

      5      36أخرى

      669      493اجمالي اإليرادات

  المصاريف

      508-      495-تشغيلية

      113-      17-استهالكات ومخصصات*

      621-      512-مجموع المصروفات

1948-            صافي الفائض ) العجز(
 

القيمة بالمليون ريال

*  تشمل مخصص هبوط االستثمار بمبلغ 94 مليون ريال 
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مقارنة خطة الموافقات 
السنوية )2018 – 2019(م

2019م2018م

المبلغ القطاع
المخصص

الطلبات 
الموافق عليها

نسبة 
اإلنجاز ٪

المبلغ
 المخصص

الطلبات
 الموافق عليها

نسبة
 اإلنجاز ٪

58258199.876033744تربية الدواجن

1501419420015879تمويل البيوت المحمية

1009595100124124تمويل االستزراع المائي

15011979320395123المشاريع األخرى

1680087064474االستثمار الخارجي

603355ال يوجدال يوجدال يوجدبالشراكة مع صندوق التنمية الصناعي السعودي

303101333325قروض تشغيلية )مشاريع متخصصة(

16510613452716131القروض العادية – تنمية ريفية1

52403013قروض قصيرة األجل – تشغيلية

1،6501،04763.53،0001،88663المجموع
 

جدول رقم )1-3(

القيمة بالمليون ريال

 1 / تتضمن قروض مربي الماشية.
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1886
مليون ريال

693
مليون ريال

65
مليون ريال

1751
مليون ريال

2.52
مليار ريال

71
مليون ريال

مقارنة ما تحقق في 2019م 
مع ما تحقق في 2018م

وافق الصندوق خالل هذا العام على دعم مشاريع متنوعة النشاط الزراعي، 
بلغت تكاليفها االســـتثمارية )1886( مليـــون ريال، مقابل ما وافق عليه من 
طلبات اســـتثمارية في عام 2018م والتي كانت حوالي )1047( مليون ريال، 
وبنســـبة زيادة بلغـــت )٪80(، وبانتظار اســـتكمال متطلبـــات الحصول على 

القروض الزراعية من قبل المتعاملين.
أمـــا ما يخـــص القروض المعتمدة خـــالل العام المالـــي 2019م فقد بلغت 
حوالي )1751( مليون ريال، مقابل ما تم خالل 2018م والبالغ حوالي )614( 
مليـــون ريال، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنســـبة )٪185( مقارنة بالعام المنصرم، 
وأمـــا عدد القـــروض فقد كانـــت )2285( قرضًا فـــي 2019م، مقابل )608( 

قروض خالل 2018م. 

في مجال إعانات السداد والتي تحسم من القروض المستحقة عند سدادها 
فـــي مواعيد اســـتحقاقها، تنفيذًا لقرار مجلـــس الوزراء رقـــم )2017( وتاريخ 
1425/7/28ه. فقد بلغت تلك اإلعانات في عام 2019م حوالي )65( مليون 
ريال، مقابل ما تم خالل عام 2018م والتي بلغت حوالي )71( مليون ريال.

تـــم تحصيل حولي )693( مليون ريـــال خالل 2019م مقارنة بما تم تحصيله 
في العام المنصرم 2018م والبالغ حوالي )872( مليون ريال. وفي المقابل 
فقد زادت األقســـاط المســـتحقة خالل 2019م حيث بلغـــت حوالي )2.52( 
مليـــار ريـــال، مقارنة بالعام المالي 2018م والتي كانـــت حوالي )2.46( مليار 

ريال، بنسبة زيادة تعادل )2.2 ٪( . 

اإلقراض
2019

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

اإلعانات

التحصيل

1047
مليون ريال

872
مليون ريال

614
مليون ريال

2.46
مليار ريال

القروض الموافق عليها

التحصيل

اإلعانات

القروض المعتمدة

الديون المتعثرة
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نشاط الصندوق خالل 
العام المالي 2019م 

)1441/1440ه�(

سياسة اإلقراض54

اإلقراض55

اإلعانات68

التحصيل69

تنمية الموارد البشرية70

برنامج تأهيل المساعدين اإلداريين72

برنامج التعامالت اإللكترونية 73
الحكومية )يّسر(

حالة ربط الصندوق بالجهات 74
الحكومية األخرى

44
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سياسة اإلقراض

هـــذه القروض تقدم لتمويل مجـــاالت زراعية للمزارع العادية، 
مثل )خاليـــا ومعدات تربية النحـــل، آالت زراعية، قوارب صيد 

وملحقاتها، شبكات الري بالتنقيط،.. إلخ(.

تقسيم القروض الزراعية حسب المجاالت المستهدفة

وهـــي قـــروض تمنـــح لتوفيـــر مســـتلزمات اإلنتـــاج الزراعـــي 
)التكاليف التشـــغيلية(، وتقرض للمجـــاالت التالية )التقاوي، 
البـــذور، األســـمدة، المحروقـــات، المبيـــدات الحشـــرية، أجور 

الحراثة، أكياس حفظ التمور،.. إلخ(.

قروض تمنـــح للمشـــاريع الزراعيـــة المتخصصـــة، والقائمة، 
والمنتجـــة، وبشـــروط محـــددة، وتمنـــح كتكاليف تشـــغيلية 
لمشـــاريع الدواجن، وإنتاج األلبـــان، والبيوت المحمية، وتربية 

الروبيان.

قروض تمنح للمشـــاريع الزراعية المتخصصـــة مثل )الدواجن 
بأنواعهـــا، البيـــوت المحميـــة، األســـماك والروبيـــان، مصانع 

التمور، إنتاج األلبان،.. إلخ(.

قروض قصيرة األجل للمشاريع المتخصصة:

قروض متوسطة األجل للمشاريع المتخصصة:

تقسيم القروض حسب فترة السداد

قروض قصيرة األجل عادية:

قروض قصيرة األجل:

قروض متوسطة األجل: 

قروض متوسطة األجل عادية:

تسدد بعد سنة من تاريخ توقيع العقد، باإلضافة إلى سنتين 
فترة سماح.

تســـدد على مدى عشـــر ســـنوات، باإلضافة إلى سنتين فترة 
سماح.
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يقدم الصندوق تس���هيالت ائتمانية تساعد في تحقيق زراعة مستدامة، بما 
يتواكب مع أهداف الصندوق، وفيما يلي نوضح ما تم تقديمه من خدمات 

تنموية خالل العام المالي 2019م )1441/1440(ه.

لمحة عامة:

المنصرف الفعلي

اعتمـــد الصندوق خالل العـــام 2019م )2285( قروضًا بقيمة إجمالية بلغت 
نحو )1751( مليون ريال، بينما كان إجمالي المنصرف الفعلي من القروض 
المعتمدة لنفس العام )1380( مليون ريال. وقد ساهمت هذه القروض في 
تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، مما ساعد على 
زيادة اإلنتاج بمســـتويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع الخطة 
االستراتيجية للصندوق ووفقًا الستراتيجية القطاع الزراعي، والمتماشية مع 
برنامج التحول الوطني وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة )2030(، واستجابة 
للمتغيرات االقتصادية، وتحقيقًا ألهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع 
الزراعي مما يحقق له تنمية مستدامة، ويرفع كفاءته اإلنتاجية، ويحافظ على 
مكتسباته، ويساعد على استغالل الموارد االقتصادية المتاحة بصورة عالية 

الكفاءة وخصوصًا ما يتعلق منها بالموارد المائية.

2285
قرضا معتمدا

بما قيمته

 1751
مليون ريال

 1380
مليون ريال

2019

اإلقــراض
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 10.7%
من مجموع القروض

المعتمدة من قبل الصندوق

اإلقــراض

أوالً: القروض العادية

يغطـــي قطاع القـــروض العاديـــة احتياجـــات المزارعيـــن العادييـــن، صيادي 
األســـماك، ومربي النحل. وغيرهم ممن يشتغلون في المجال الزراعي. وقد 
بلـــغ إجمالي مـــا اعتمد من قروض خـــالل العـــام 2019م )1441/1440(ه، 
)2221( قرضًا، قيمتها اإلجمالية حوالي )187( مليون ريال، تمثل ما نسبته 
)٪97( من حيث العدد، و)٪10.7( من حيث القيمة وذلك بالنســـبة لمجموع 

القروض المعتمدة من قبل الصندوق.
جدول رقم )2-1(

%القيمة%العددالقروض العادية

1،88685115،200،59062قصيرة األجل

3351571،804،63838متوسطة األجل

2،221100187،005،228100المجموع

يمثل

2221
قرضا معتمدا

بما قيمته

 187
مليون ريال

القروض العادية  / 2019

قصيرة األجل
متوسطة األجل
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 695%

• القروض قصيرة األجل	

تمنـــح هـــذه القـــروض لتأمين مســـتلزمات اإلنتاج الموســـمية مثـــل )البذور، 
األســـمدة، المبيـــدات الكيميائيـــة لمقاومـــة الحشـــائش واآلفـــات الزراعيـــة، 
المحروقات الالزمة لتشغيل اآلليات الزراعية، أجور الحراثة، مستلزمات قوارب 
صيد األســـماك، أكياس حفـــظ التمور، وعبوات نقلها(. وقـــد بلغت القروض 
القصيـــرة لهـــذا العام نحـــو )115( مليون ريال، اســـتفاد منهـــا )1886( مزارعًا. 
كما تجدر اإلشـــارة إلى زيـــادة القروض الممنوحة خالل العـــام المالي 2019م 

)1441/1440(ه، بزيادة مقدارها )٪695( مقارنة بالعام السابق 2018م.

نسبة النمو

1886
قرضا معتمدا

بما قيمته

 115
مليون ريال

القروض القصيرة  / 2019

نسبة زيادة القروض الممنوحة 
مقارنة بالعام السابق 2018م

جدول رقم )2-2(

قيمة القروضالمجاالت

636،456أسمدة

173،969محروقات

380،760بذور

309،561مبيدات

488،225معدات صيد األسماك

113،005،719تكاليف تشغيلية

200،000أجور عمال

5،900أكياس لحفظ التمور وعبوات نقل

115،200،590المجموع

حركة اإلقراض قصيرة األجل المعتمدة خالل العام المالي 1441/1440هـ ،
 2019م بصندوق التنمية الزراعية موزعة على مجاالتها 
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791%

اإلقــراض

• قروض مربي الماشية:	

أقـــر الصندوق مؤخـــرًا نوعًا جديدًا مـــن القروض قصيرة األجـــل، تمنح هذه 
القروض لتلبية االحتياج المتزايد من الماشية، وتمنح هذه القروض كتكاليف 
تشغيلية، وقد أقتصر التمويل على منطقة الحدود الشمالية كمرحلة أولى، 
ثم عممت على باقي المناطق بعد ثبوت نجاحها. مع مراعاة الميز النســـبية 
للمناطـــق الرعوية، كما لم يغفل الصندوق دعم مصانع األعالف من خالل 
االتفاقية المبرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ليتواكب مع ما 

يتم إقراضه من مربي الماشية.

بعض شروط منح قروض مربي الماشية:

حصر التمويل على المسجلين في سجالت وزارة البيئة والمياه والزراعة.. 1
الحد األقصى للقرض مئة ألف ريال.. 2
التحاق المربي بدورة تقيمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو جهات أخرى.. 3
التمويل مخصص لصغار المربين في حدود )500( رأس فأقل.. 4

وغيرهـــا من الشـــروط الواجـــب مراعاتها عنـــد التقدم بطلـــب الحصول على 
قروض مربي الماشية.

بلغت نس���بة الزيادة في إقراض مربي الماش���ية لهذا الع���ام 2019م حوالي 
)791 ٪( مقارنة بالعام الس���ابق 2018م، وهذا يؤكد النجاح الباهر في تلبية 

احتياجات مربي الماشية.

96.008،220
مليون ريال

2019

2018

10
مليون ريال

نسبة النمو



التقرير السنوي

1441 / 1440

59

2019

0

7500

15000

22500

30000

 

   

3250
2049

16586

771

3970

16388

264
2750

1329
226

24043

3405

7520

13451

جدول رقم )2-3(

قيمة القروض المعتمدةالفرع

13،451،368الرياض

7،520،078مكة المكرمة

3،405،666القصيم

24،043،600عسير

226،000المنطقة الشرقية

1،329،200المدينة المنورة

2،750،000حائل

264،600الجوف

16،388،504جازان

3،970،600تبوك

771،600الخرج

16،586،456نجران

2،049،800الحدود الشمالية

3،250،748الباحة

96،008،220المجموع

24،043،600
مليون ريال

األقل انتفاعا

األعلى انتفاعا

226،000
ألف ريال

منطقة عسير

المنطقة الشرقية
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• القروض متوسطة األجل العادية:	

أهم مجاالت القروض العادية

جدول رقم )2-4(

النسبة المئويةقيمة القروضمجاالت اإلقراض

6،263،9713.35اآلالت الزراعية وملحقاتها

8،486،6784.54قوارب الصيد وملحقاتها

17،015،8269.1بيوت محمية وملحقاتها

5،942،5023.18أغنام وملحقاتها

2،780،0241.49المزارع السياحية

تمنح هـــذه القروض لتلبية مســـتلزمات اإلنتاج األساســـية مثل )المعدات 
واآلالت الزراعيـــة، شـــبكات الري الحديثة، قوارب ومعـــدات الصيد، معدات 
تربيـــة النحل، العيـــادات البيطرية(. وقد بلغت القروض المتوســـطة العادية 
المعتمدة لهذا العام )335( قرضًا، بلغ إجمالي قيمتها نحو )72( مليون ريال.

 14%
نسبة  النمو

335
قرضا معتمدا

بما قيمتها

 72
مليون ريال

نسبة زيادة القروض الممنوحة 
مقارنة بالعام السابق 2018م
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اإلقــراض

ثانيا: قروض المشاريع المتخصصة

تأتي قروض المشاريع الزراعية المتخصصة في المرتبة األولى من حيث قيمة 
القروض المعتمــــدة خالل العام المالي 2019م )1441/1440(ه، حيث بلغت 

حوالي )1،564( مليون ريال.
وقد قدمت هذه القروض بهدف إقامة مشــــاريع جديدة، أو توســــعة مشــــاريع 
قائمــــة، أو إعــــادة تأهيــــل لمشــــاريع متعثرة، كما قــــام الصندوق خــــالل العام 
المالي 1439/1438ه، )2017م( باســــتحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم 
للمســــتثمرين، وذلــــك من خالل الشــــراكة مــــع البنوك التجاريــــة، نتج عن هذه 
الشراكة تقديم الدعم لـ )6( مستثمرين بقروض بلغت حوالي )80( مليون ريال.

 )53( قرضًا، بقيمة بلغت حوالي )1،374( مليون ريال، قدمت إلقامة مشــــاريع 
زراعيــــة جديدة، وهي تمثل الشــــريحة األكبــــر من المشــــاريع المدعومة من قبل 
الصنــــدوق. حيث تم دعم )27( مشــــروع دواجن الحــــم بإجمالي قروض بلغ نحو 
)259( مليــــون ريــــال، كما تم تقديم الدعم لمشــــروع دجاج بيــــاض واحد بقرض 
بلــــغ نحو )37( مليون ريال، ومشــــروعين أمات دجاج الحم بقــــرض حوالي )51( 
مليــــون ريــــال. باإلضافة لمشــــروع أمــــات دجاج بيــــاض بقرض بلــــغ حوالي )4( 
مليون ريال، ومشروع جدات وفقاسات قدم له حوالي )38( مليون ريال، وأيضًا 
قرض لمشــــروع مســــلخ آلي وســــوق أنعام وأعالف )نوع جديد من المشــــاريع 
المدعومــــة( بقرض بلغ حوالــــي )157( مليون ريال. كما تم تمويل )5( مشــــاريع 
بيوت محمية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي )124( مليون ريال، ومشــــروع إلقامة 
مصنــــع تمور بقرض بلغ نحــــو )7( مليون ريال، ومن ضمن المشــــاريع الجديدة 
مشــــروع تســــمين عجول بقيمة إجمالية بلغت حوالي )4( مليون ريال، ومشروع 
مركز تســــويق منتجات زراعية بقرض بلغ حوالي )28( مليون ريال. وحوالي )13( 

مليــــون ريال إلقامة مشــــروع مســــتودعات 
تبريد، كما كان لمشــــاريع اســــتنبات الشعير 
بنظــــام الهيدروبونــــك وهــــو من المشــــاريع 
الواعدة نصيب مــــن دعم الصندوق بقرض 
بلغ نحو )356( ألــــف ريال، وقدم الصندوق 
أيضًا قرض بحوالي )16( مليون ريال إلقامة 
مشــــروع مصنع فحــــم. هــــذا باإلضافة إلى 
القروض المقدمة بنظام ضمان االســــتيراد 
المالي واالستثمار الخارجي والتي سنتطرق 
لها بشــــكل مســــتقل وتفصيلي. وقرضين 
بحوالــــي )7( مليــــون ريال إلقامــــة مصنعين 
مبــــادرة  منطلــــق  ومــــن  وأخيــــرًا  أعــــالف، 
االســــتثمار الزراعي في الخــــارج كانت باكورة 
هذه المبادرة قرض قدمه الصندوق بمبلغ 

بلغ حوالي )549( مليون ريال.

191%

القروض المشاريع  / 2019

1.564
مليون ريال

2019

2018

536
مليون ريال

نسبة التطور

• مشاريع جديدة:	
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توسعة مشاريع قائمة:
 ال يتوقف دعم الصندوق على إقامة المشاريع الجديدة، بل يستمر الصندوق 
في دعم المشاريع الناجحة عندما يكون ألصحابها الرغبة في التوسع. وقد أعاد 
الصندوق تمويل ســــبعة مشــــاريع قائمة بقروض بلغت أكثر من )32( مليون 

ريال، وجه هذا الدعم لمشاريع الدجاج الالحم، والبياض، ومصانع التمور. 

قروض تشغيلية: 
قدم الصندوق قروض لبعض المشاريع كقروض تشغيلية، كان نصيب هذا 
العام ثالثة مشــــاريع )دجــــاج الحم، أغنام، ومصنع أعــــالف( حيث بلغ إجمالي 

القروض نحو )154( مليون ريال.

جدول رقم )2-5(

حالة المشروع
2019م

القيمةالعدد

47748،381،394جديد

732،380،684توسعة

00إعادة تأهيل

680،360،936ضمان استيراد

3153،979،176قرض تشغيلي

1549،225،000استثمار خارجي

641،564،327،190المجموع
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توزيع المشاريع 
حسب القطاعات

كما تم تمويل العديد من المش���اريع المتنوعة أبرزها مش���روع تسمين العجول، ومش���اريع استيراد مستلزمات زراعية، 
وكذلك االستثمار الخارجي، ومستودعات التبريد، ومشروع مسلخ آلي وسوق أعالف لألنعام، وهو جديد من نوعه.

قطاع الدواجن:

القطاع النباتي:

قطاع التصنيع:

قطاع األسماك والروبيان:

كان نصيـــب قطـــاع الدواجـــن مـــن هذه المشـــاريع، بــــ )37( 
مشـــروعًا، بلغت قيمة القـــروض المعتمدة لها حوالي )419( 

مليون ريال.

والمتمثـــل بدعـــم البيـــوت المحميـــة، والزراعة المكشـــوفة، 
وغيرها، فقد كان عدد المشـــاريع الممولة من قبل الصندوق 
)6( مشاريع، إجمالي قيمة قروضها حوالي )124( مليون ريال.

والـــذي يعنـــى بالتســـويق الزراعي وإيجـــاد صناعـــات تحويلية 
للمنتجات الزراعيـــة بمختلف أنواعها، فقد تم تمويل عدد )9( 

مشاريع، بقيمة إجمالية بلغت نحو )74( مليون ريال.

وافـــق الصندوق على طلبات تقدم بهـــا المتعاملين بـ )124( 
مليون ريال، وجاري اعتماد هذه القروض.

جدول رقم )2-6(

قيمة القروضالعددالقطاع

37418،874،881قطاع الدواجن

974،250،924قطاع التصنيع

6124،077،339القطاع النباتي

00قطاع األسماك والروبيان

حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية موزعة 
حسب القطاعات خالل العام المالي 1441/1440هـ ، 2019م
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تصنيف القروض
حسب قطاعات المتعاملين

يس���عى الصن���دوق إل���ى إيص���ال خدمات���ه لكاف���ة جوان���ب 
القطاع���ات الزراعية س���واًء اإلنت���اج الحيوان���ي أو النباتي أو 
الخدمات المساندة بما فيها التصنيعي أو التسويقي. ومن 
ه���ذا المنطلق فقد تم تصنيف المس���تفيدين من خدمات 
الصن���دوق إل���ى أربعة قطاع���ات وه���ي )قط���اع المزارعين 
العاديين، قطاع المشاريع المتخصصة، قطاع مربي النحل، 

قطاع صيادي األسماك(.

قطاع المزارعين العاديين:

قطاع صيادي األسماك:

قطاع المشاريع المتخصصة:

قطاع مربي النحل:

ويمثلـــون األكثريـــة في التعامـــل مع الصنـــدوق، إذا بلغ عدد 
القـــروض المعتمدة )2،151( قرضًا، تمثل ما نســـبته )94(٪ 
من مجمـــوع عدد القـــروض. وكان إجمالي المبلـــغ المعتمد 

لهذا القطاع نحو )172( مليون ريال.

احتـــل هذا القطاع المرتبة الثانيـــة في التعامل مع الصندوق، 
إذ بلـــغ عدد القروض المعتمدة )67( قرضًا، تمثل ما نســـبته 
)2.9(٪ مـــن مجمـــوع عـــدد القـــروض. وكان إجمالـــي المبلغ 

المعتمد لهذا القطاع نحو )15( مليون ريال.

اعتمد الصندوق خالل العـــام المالي 2019م )1441/1440(
ه، )64( قرضـــًا بقيمـــة إجماليـــة بلغت نحـــو )1،564( مليون 
ريـــال، وجهت لدعم مشـــاريع زراعية متخصصـــة. ويحتل هذا 
القطـــاع المرتبة األولى علـــى باقي القطاعات من حيث قيمة 
القـــروض المعتمدة له، بنســـبة )89(٪ من إجمالي القروض 

المعتمدة من قبل الصندوق.

اعتمد الصندوق خالل العام المالي 2019م )1441/1440(ه، 
ثالثة قروض بقيمة إجمالية بلغت نحو )345( ألف ريال.

جدول رقم )2-7(

القيمةالعددقطاع المتعاملين

2،151171،690،678مزارعين عاديين

641،564،327،190مشاريع زراعية

6714،970،037صيادي أسماك

3344،513مربي نحل

2،2851،751،332،418المجموع

حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب 
قطاعات المتعاملين خالل العام المالي 1441/1440هـ ، 2019م
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تصنيف القروض
حسب نوع الضمان

يعتم����د الصن����دوق في ضمان العق����ود الموقعة على أكثر من نوع م����ن أنواع الضمانات المحددة ف����ي نظامه المعمول 
ب����ه، وهي )الضمان الش����خصي، الضمان العقاري، الضمان البنكي(، كما يمكن أن يك����ون الضمان مزيجًا من عدة أنواع، 

كالضمان الشخصي والعقاري معًا، أو العقاري والبنكي معًا.

الضمان الشخصي:

الضمان البنكي: الضمان العقاري:

الضمان الشخصي والعقاري:

ويمثلـــون األكثريـــة في التعامـــل مع الصنـــدوق، إذا بلغ عدد 
القـــروض المعتمدة )1،952( قرضًا، تمثل ما نســـبته )85٪( 
من مجمـــوع عدد القـــروض. وكان إجمالي المبلـــغ المعتمد 

لهذا القطاع نحو )109( مليون ريال.

اعتمد الصندوق خالل العـــام المالي 2019م )1441/1440(
ه، )284( قرضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو )598( مليون ريال، 
ويحتل هذا الضمان المرتبة الثانية على باقي أنواع الضمانات 
مـــن حيـــث قيمة القـــروض المعتمدة له، بنســـبة )42(٪ من 

إجمالي القروض المعتمدة من قبل الصندوق.

قـــدم الصندوق خـــالل العام المالـــي 2019م )1441/1440(
ه، )19( قرضـــًا بالضمان البنكي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 

)280( مليون ريال.

احتل هــــذا النوع من الضمانات المرتبة الثالثة في التعامل مع 
الصندوق، إذا بلغ عــــدد القروض المعتمدة )23( قرضًا، تمثل 
ما نسبته )1(٪ من مجموع عدد القروض. وكان إجمالي المبلغ 

المعتمد بهذا الضمان نحو )32( مليون ريال.
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الضمانات األخرى:

اســــتحدث الصندوق أنواع أخرى من الضمانات بما يتواكب مع 
متطلبــــات المرحلة الجديدة، كان أبرزها ضمــــان رهن المحفظة 
االســــتثمارية، رهن أصول المشــــروع، رهن إيرادات المشــــروع، 
ووكيل متضامن. وقد كان نصيب هذه األنواع لهذا العام سبعة 

قروض، بقيمة إجمالية بلغت نحو )733( مليون ريال.

جدول رقم )2-8(

القيمةالعددنوع الضمان

1،952109،478،074شخصي

284597،511،756عقاري

19279،797،919بنكي

2331،562،369شخصي + عقاري

7732،982،300أخرى

2،2851،751،332،418المجموع

حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب 
الضمانات خالل العام المالي 1441/1440هـ , 2019م
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اإلعانات

ص���در قرار مجلس اإلدارة رق���م )463-7( وتاري���خ 1437/6/8ه، بإيقاف منح 
اإلعان���ات للقروض بجميع فئاتها. باس���تثناء الموافقات التي س���بقت صدور 

هذا القرار.

 لـــذا مـــا زال الصندوق يقدم اإلعانات بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )217( 
وتاريـــخ 1425/7/28ه، بالموافقـــة علـــى اقتـــراح الصنـــدوق بإعـــادة هيكلة 
اإلعانات لتشـــمل المعدات والتجهيزات المنفذة على أرض المنشأة الزراعية 
التـــي لها عالقة بالعمليـــات الزراعية واإلنتاجية والتســـويقية المباشـــرة، بما 
فـــي ذلك مســـتودعات التبريد الملحقة بالمشـــروعات اإلنتاجيـــة، والناقالت 
المبردة، ومعدات الفرز والتدرج والتعبئة لدى المنتجين، وتشمل هذه اإلعانة 
الجمعيـــات الزراعية، والصناعـــات التي تعمل على توطيـــن صناعة المعدات 
والتجهيزات التي ُتستخدم تحديدًا في المشروعات واألنشطة الزراعية كقطاع 
الدواجـــن واأللبـــان والمعـــدات الحقليـــة، وال تشـــمل اإلعانة حفـــر اآلبار، أو 
مضخاتها أو المباني السكنية أو اإلدارية أو رأس المال العامل أو المركبات ما 
عدا الناقالت المبردة المســـتخدمة في العمليات التســـويقية المباشرة لنقل 

اإلنتاج إلى السوق.
وتمنـــح تلك اإلعانة بواقـــع )25(٪ من قيمة القرض للمجاالت المشـــمولة 
باإلعانة، ويشـــترط االلتزام بســـداد أقســـاط القرض فـــي مواعيدها المتفق 

عليها مع الصندوق الستحقاق تلك اإلعانة.

وقد بلغت إعانة السداد المستحقة والتي تم احتسابها خالل العام المالي 
2019م )1441/1440ه(، حوالي )65( مليون ريال.
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 33,215
مليون ريال

التحصيل

تواكـــب إدارة الصنـــدوق التطورات النظاميـــة واألســـاليب الحديثة في طرق 
التحصيـــل وذلك لالســـتمرارية في تقديـــم قروضه الزراعيـــة، باالعتماد على 
مـــوارده الذاتيـــة مـــن تحصيـــل القروض. وقـــد قـــام الصنـــدوق بالعديد من 
اإلجراءات لتسهيل عملية السداد على المواطنين عن طريق السداد إلكترونيًا 
عبـــر جميـــع القنوات المصرفية، كذلك اســـتخدام وســـائل االتصال بإرســـال 
إشـــعارات تذكيرية لســـداد المســـتحق عليهم، وكذلك دعم أقسام التحصيل 

في فروع ومكاتب الصندوق باألعداد الكافية من المحصلين.
كمـــا يحرص الصنـــدوق على التعاون والتنســـيق مع الجهـــات الحكومية في 
حســـم ما يســـتحق مـــن أقســـاط القـــروض علـــى المتعاملين  عنـــد صرف 
المســـتحقات الخاصة بهم لدى تلك الجهات. وكذلك يحرص الصندوق على 
تذليـــل الصعاب على من يواجه صعوبات في الســـداد من قبل المزارعين أو 
المســـتثمرين من خالل إعـــادة جدولة القروض المترتبـــة عليهم، وعليه فقد 
بلغـــت عدد العقود المعاد هيكلتها خالل العام المالي 2019م )2079( عقدًا، 

بقروض بلغت حوالي )225( مليون ريال.

2019م  المال���ي  الع���ام  خ���الل  الصن���دوق  متحص���الت  بلغ���ت  وق���د 
)1441/1440ه(، من األقس���اط المس���تحقة حوال���ي )693( مليون ريال. 
وبذل���ك بلغت جملة األقس���اط المس���ددة للصندوق حوال���ي )33،215( 
مليون ريال، وبما نس���بته )93(٪ من جملة األقساط المستحقة والبالغة 

حوالي )35،755( مليون ريال.

2079
عقدا معاد هيكلتها

بقيمة قروض 

 225
مليون ريال

جدولة قروض  / 2019

جملة األقساط المسددة  / 2019

93%
نسبة التحصيل
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تنمية الموارد البشرية

ورش عمل تطويرية:

 الفعاليات التطويرية )المعارض 
 والمؤتمرات والمنتديات والندوات(: 

تـــم ترشـــيح )290( موظفًا على ورش عمـــل داخل الصندوق، 
وفي جهات أخرى مماثلة لالطالع على آخر المستجدات، وبلغ 

عدد الورش المنعقدة )26( ورشة عمل.

تـــم ترشـــيح )53( موظفًا علـــى عدة فعاليـــات داخلية وخارجية 
حســـب  العلميـــة  الممارســـات  أفضـــل  إكســـابهم  بهـــدف 

تخصصاتهم المهنية، وكان عدد الفعاليات )22( فعالية.

حرص���ًا م���ن صندوق التنمية الزراعية على تطوير وتنمية موارده البش���رية لما يمثله ذلك م���ن دوٍر هاٍم في تأدية مهامهم 
الوظيفي���ة المنوط���ة بهم بكفاءة ومق���درة عالية، فقد واص���ل الصندوق بذل الجه���ود واالهتمام ال���الزم بمجال التدريب 
والتطوي���ر لجمي���ع موظفيه وبما يتماش���ى م���ع المتغيرات والتطورات التي ش���ملت جميع قطاعات الصن���دوق. بلغ عدد 
البرامج التدريبية )431( برنامجًا تدريبيًا قدمت لتطوير وتدريب )1465( متدربًا، بنسبة انخفاض عن العام السابق 2018م ب� 
)28(٪ في عدد البرامج، وبنسبة انخفاض مقدارها حوالي )20(٪ في عدد المتدربين، هذه البرامج موزعه على النحو التالي:

التدريب على البرامج المهنية التطويرية:التدريب على برامج معهد اإلدارة العامة:

التدريب على رأس العمل:

تم خالل العام المالي 2019م )1441/1440ه(، تدريب )248( 
موظفًا، تم تدريبهم على )245( برنامجًا تدريبيًا.

عدد البرامج التي أقيمـــت كان )126( برنامج، قدمت لتدريب 
)657( موظفًا.

من خالل االتفاقيات المبرمة مسبقًا للتدريب على رأس العمل 
مع أكبر شركات القطاع الزراعي، تم تدريب )159( موظفًا، في 
)13( برنامــــج تدريبي، شــــمل تدريبهم  علــــى برامج في )قطاع 
الدواجــــن واألعــــالف، قطــــاع األبقــــار واأللبان، قطــــاع البيوت 
المحمية، واالســــتزراع الســــمكي(، وكذلك تم تدريب موظفان 

.)Step Stone( في مجال االستثمار المالي بالتعاون مع
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28%-

تنمية الموارد البشرية  / 2019

431
برنامجا

البرامج التدريبية

عدد المتدربين

1465
متدربًا

نسبة المقارنة بـ 2018
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يهدف هذا المش���روع إلى تأهيل بعض كوادر البش���رية وتطوير األعمال في مراكز الخدمة المتميزة، على مستوى مناطق 
المملكة والتي تم تدش���ينها حديثًا لتواكب توجهات الصندوق في تطوير كافة القطاعات المس���اهمة في تطوير القطاع 

الزراعي في المملكة. وقد تم تأهيل )33( مساعدًا إداريًا.

 رفع كفاءة وأداء الفروع والمراكز التابعة لها.1. 
سد العجز أثناء تمتع الموظفين بإجازاتهم السنوية.2. 
عدم تعطيل العمل واستمرارية األعمال في المراكز.3. 
التدوير الوظيفي.4. 

استقبال طلبات عمالء الصندوق من المزارعين.1. 
اإلجابة عن استفسارات العمالء.2. 
التسهيل والتيسير على العمالء في المناطق والمحافظات.3. 
التنسيق والتكامل بين مراكز الخدمة المتميزة وإدارات الفروع.4. 
سرعة إنجاز المعامالت.5. 

يؤمـــن صندوق التنميـــة الزراعيـــة بواجبه تجـــاه المســـؤولية المجتمعية، ومن 
منطلق خدمة الوطن والمجتمع يعمل الصندوق على مبادرة التدريب التعاوني 
لطالب وطالبات الجامعات الســـعودية، بلغ عدد المتدربين خالل العام المالي 

2019م )15( طالب، و)4( طالبات.

األهداف:

مهام مشروع التدريب والتأهيل:

التدريب التعاوني:

جدول رقم )2-10(

عدد المتدربينالفرع

6مكة المكرمة

2القصيم

6عسير

3المنطقة الشرقية

4المدينة المنورة

2حائل

2الجوف

3جازان

2تبوك

3الخرج

33المجموع

برنامج تأهيل 
المساعدين اإلداريين
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لقـــد غيرت تقنيـــات المعلومات واالتصـــاالت الطريقة 
التي تتواصل وتعمل بواســـطتها المجتمعات، وأدركت 
كثيـــر من الحكومات أهمية هذه التقنيات في تحســـين 
أعمالهـــا وتقديـــم المعلومـــات والخدمـــات للمواطنين 
والمقيمين وقطاع األعمال، ونتج عن اســـتثمار تقنيات 
المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي الحكومـــة اإللكترونية 
والتي ادركت المملكة العربية السعودية في وقت مبكر 
إمكاناتها الهائلة، وتوجهت من خالل برنامج التعامالت 
اإللكترونيـــة الحكوميـــة )يّســـر( نحو اســـتثمار تطبيقات 
الحكومـــة اإللكترونيـــة في رفـــع كفاءة أعمـــال الجهات 
الحكومية لتقديم ما يتطلع إليه المواطنين والمقيمين 
والزوار وقطاع األعمـــال، والعمل على إيجاد العديد من 
الطرق والمنهجيات لتحقيق فاعلية الحكومة اإللكترونية 
والمتابعـــة المتميزة بهدف النمـــو والتقدم والريادة في 
هـــذا المجال بإذن الله. وصدر بهذا الشـــأن قرار مجلس 
الـــوزراء رقـــم )40( وتاريـــخ 1427/2/27ه، المتضمـــن 

ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية.
وعليه َأســـس برنامج التعامـــالت اإللكترونية الحكومية 
)يّســـر( منظومة لتقييم البوابات والخدمات اإللكترونية 
الحكومية لمعرفة مجاالت التعزيز التي يمكن من خاللها 
مســـاعدة ودعم الجهات الحكومية في تحسين بواباتها 
وخدماتهـــا اإللكترونية، كمـــا يعتني البرنامج باســـتمرار 
التطوير والتحسين في هذه المنظومة بما يتناسب مع 

المتطلبـــات والتطلعات الوطنية ويتواكـــب مع التقدم 
العلمي في هذا المجال.

إن الغرض الرئيســـي لتحليل وتقييم البوابة اإللكترونية 
لصنـــدوق التنميـــة الزراعيـــة هـــو تحقيق الشـــراكة بين 
برنامـــج التعامـــالت اإللكترونية الحكومية )يّســـر( وبين 
صنـــدوق التنميـــة الزراعيـــة وتزويـــده بفرص التحســـين 
للبوابـــة اإللكترونية ودعم توســـعه في تقديم الخدمات 
اإللكترونية بما ينعكس إيجابيًا على جودة هذه الخدمات 
ودرجة رضا المســـتفيدين وبالتالي يســـاهم في التقدم 

في المسار الوطني للتحول اإللكتروني.
وقـــد قـــام الصنـــدوق بخطـــوات متقدمة في   
مجال التحول الرقمي، وقد كان آخر قياس تم القيام به 
من قبل برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يّســـر( 
هـــو القيـــاس الثامن، وقـــد حقق الصندوق فيه نســـبة 
)65.14(٪ في التميز والتحسين. وقد تم إضافة العديد 
من الخدمات االلكترونية في السنوات الماضية، وخالل 
العـــام المالـــي 2019م أضـــاف الصنـــدوق إلـــى قائمة 
خدماته عدد آخـــر وهي: خدمة تمويل القروض الكترونيًا 
لمجـــاالت الســـياحية الزراعيـــة والمنشـــآت البيطريـــة، 
وتمويل مربي النحل، واالرتباط بنظام )فســـح( الخاص 

بالهيئة العامة للجمارك لتصدير المعدات الزراعية.

برنامج التعامالت 
اإللكترونية  الحكومية )يّسر(

لمحة عامة:
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حالة ربط الصندوق 
بالجهات الحكومية األخرى

يوضـــح أخـــر تقرير صدر بخصوص مدى تقـــدم صندوق التنمية   
الزراعيـــة فـــي مجـــال التكامل مـــع الجهـــات الحكومية المختلفة حســـب 
الوســـائط التقنيـــة المتاحة، وحســـب ما تتطلبـــه إجـــراءات األعمال لدى 
الصندوق والجهات األخرى، والذي يهدف إلى دعم كفاءة إجراءات األعمال 
في الصندوق والتســـهيل على المســـتفيدين من حيث تقليل متطلبات 
الحصول على الخدمات المقدمة من الصندوق من جهة، ودعم الجهات 
الحكومية بالبيانات المتاحة لدى الصندوق التي تسهم في رفع مستوى 

كفاءة خدماتهم المقدمة للمستفيدين من جهة أخرى. 

جدول رقم )2-11(

الجهة

حالة االرتباط

الصندوق كمستفيد من 
خدمات هذه الجهات

جهات مستفيدة من 
خدمات الصندوق

يجري العمل بمزيد من 
االرتباط

√√√وزارة البيئة والمياه والزراعة

√وزارة التجارة واالستثمار

√√√وزارة الخدمة المدنية

√المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

√√البريد السعودي

√√وزارة العدل

√√√وزارة المالية

√√مركز المعلومات الوطني

√الجمارك السعودية

√سداد

√الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

√وزارة العمل والتنمية االجتماعية

√صندوق التنمية الصناعية السعودي

√هيئة الزكاة والدخل

√الديوان العام للمحاسبة

√وزارة الشؤون البلدية والقروية

√وزارة اإلسكان
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342%

التنمية الريفية

انطالقًا من رؤية المملكة 2030م، وســـعيًا للمســـاهمة في تحقيق تنمية 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة متوازنة، من خالل رفع الكفاءة واالســـتغالل األمثل 
والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، قامت وزارة البيئة 
والميـــاه والزراعـــة وبالتعاون مع منظمـــة األغذية والزراعـــة لألمم المتحدة 
)الفـــاو( بالعمـــل علـــى تطوير برنامـــٍج للتنميـــة الريفية الزراعية المســـتدامة 
)2018-2025(، ُيمكن من اســـتغالل واســـتثمار الفرص والمـــوارد المتاحة 

والميز النسبية للمناطق. 
ومـــن هـــذا المنطلق كان لصندوق التنمية الزراعية المســـاهمة الفعالة في 
إنجـــاح مثل هذه البرامج، حيث دشـــن خام الحرمين الشـــريفين )حفظه الله( 
برنامـــج التنميـــة الريفية والمقـــدم من قبـــل وزارة البيئة والميـــاه والزراعة، 
وكذلك دشـــن الصندوق البرنامج المساند، للمساهمة في تمويل ))برنامج 
التنمية الريفيـــة((. وقد خصص الصندوق مبلغ ثالثة مليارات ريال كتمويل 
مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة 
والمياه والزراعة والذي يتضمـــن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين 

ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025م.

قروض البرنامج  / 2019

111
مليون ريال

2019

2018

25
مليون ريال

نسبة الزيادة
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تنويع القاعدة 
اإلنتاجية للزراعة.

المساهمة 
في األمن الغذائي.

تحسين دخل ومستوى معيشة 
صغار المزارعين.

الحد من الهجرة، والمساهمة في 
االستقرار االجتماعي والتوطين.

توفير فرص العمل.

الحفاظ على البيئة والموارد 
الطبيعية.

وق���د بلغت القروض المقدم���ة لهذه البرامج خالل العام المالي )2019م( نحو )111( ملي���ون ريال، بزيادة تعادل )342(٪ 
مقارنة بالعام السابق )2018م( والتي كانت القروض المقدمة نحو )25( مليون ريال. 

أهداف برامج 
التنمية الريفية
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برامج التنمية الريفية

تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن 
العربي

تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الفواكهتنمية زراعة وتجارة الورد

تطوير تربية النحل 
وإنتاج العسل

2 1

34
ريال344،513

القروض المقدمة 
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 تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي 
تطوير قطاع صغار مربي الماشيةاألسماك

تطوير القيمة المضافة من الحيازات 
الصغيرة واألنشطة الريفية.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية 
الزراعية وبنك التنمية االجتماعية ليتولى األخير 

تطبيق هذا البرنامج

تطّور  زراعة المحاصيل البعلية

56

8
7

ريال 14،970،03796،008،220
ريال

القروض المقدمة 
القروض المقدمة 
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األمن الغذائي

ألهميـــة األمن الغذائي في ظـــل التحديات التي 
تواجـــه المملكـــة العربيـــة الســـعودية اقتصاديًا 
وسياســـيًا وشح الموارد الطبيعية، فإن من أهم 
األهـــداف االســـتراتيجية الذي يســـعى صندوق 
التنمية الزراعية لتحقيقها، وفقًا الستراتيجية وزارة 
البيئة والمياه والزراعـــة وبرامج التحول الوطني، 
وتحقيقًا لرؤية المملكة )2030( هو المســـاهمة 
فـــي تحقيق أمـــن غذائي شـــامل مســـتدام في 
المملكـــة، وتشـــجيع المزارعين وتقديـــم الدعم 
لهم. وقد ســـاهم الصنـــدوق من بداية إنشـــائه 
وحتـــى اآلن في تعزيـــز األمن الغذائـــي، متمثاًل 
في الدعم الالمحـــدود لصغار المزارعين، ومربي 
النحـــل، والصياديـــن، والمســـتثمرين الزراعيين، 
والشـــركات  الزراعيـــة،  التعاونيـــة  والجمعيـــات 

المتخصصة.
حيث يقوم الصندوق بدعم المشاريع التي تمثل 
ركيزة في سالســـل الغذاء مثل )اللحوم بأنواعها، 
الخضـــروات  ومشـــتقاتها،  األلبـــان  منتجـــات 
والفواكـــه، وغيرهـــا مـــن المجـــاالت المهمـــة(. 
-2016( الصنـــدوق  اســـتراتيجية  وتســـتهدف 

2020( عدة قطاعات زراعية رئيســـية )االســـتزراع 
المائـــي، الدجـــاج الالحـــم والبيـــوت المحميـــة(، 
وذلك لتحقيـــق كفاءة في اإلنتاج والمســـاهمة 
في رفع نســـب االكتفاء الذاتي وتفعيل مفهوم 
علـــى  المحافظـــة  مـــع  المســـتدامة،  الزراعـــة 
االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد الطبيعيـــة. حيـــث 

تهدف االســـتراتيجية للمساهمة في رفع نسبة 
االكتفاء الذاتي من قطـــاع الدجاج الالحم لتصل 
إلـــى )60(٪ بنهاية العـــام 2020م، وزيادة اإلنتاج 
مـــن القطاع الســـمكي ليصـــل )100 ألف طن(، 
والســـعي لتعظيم الكفاءة اإلنتاجية في البيوت 
المحمية لتصـــل إنتاجية الهكتار ألكثر من )33.6 

طن(. 
وقد ســـاهم الصندوق في دعم )956( مشروعًا 
إلنتـــاج الدجاج الالحـــم، بطاقة إنتاجيـــة تجاوزت 
)10( مليـــار طيـــر في الســـنة، وبقيمـــة تمويلية 
تجاوزت )3473( مليون ريال. كذلك ســـاهم في 
إنشاء )281( مشروعًا إلنتاج أكثر من )109( مليار 
بيضة ســـنويًا، وبقيمة تمويليـــة تجاوزت )886( 
مليون ريال. وقـــدم الدعم لقطاع إنتاج األلبان بـ 
)70( قرضـــًا، طاقتها اإلنتاجيـــة تصل إلى حوالي 
)37( ألـــف بقـــرة. وبقيمة فاقـــت )735( مليون 
ريال. كذلك ســـاهم الصندوق في دعم مشاريع 
تربية وتســـمين العجول واألغنام بـ )181( قرضًا 
تهدف لتوفير ما يقارب من )358( ألف رأس في 
الســـنة، وبقيمة تمويلية تجـــاوزت )924( مليون 
ريـــال. أمـــا ما يخص القطـــاع النباتـــي فقد مول 
الصندوق )435( مشـــروعًا بشـــتى أنواع البيوت 
المحمية، وبطاقة إنتاجية وصلت إلى نحو )457( 
ألف طن في الســـنة، وبقيمـــة تمويلية تجاوزت 
)2( مليار ريال. باإلضافة إلى العديد من مشاريع 

تربية األسماك والروبيان وقوارب الصيد.

مشروعًا مدعومًا  إلنتاج الدجاج 
الالحم بطاقة إنتاجية تتجاوز 

)10( مليار طير في السنة

956

3473
مليون ريال

مشروعًا منشًأ إلنتاج أكثر من 
)109( مليار بيضة سنويًا

281

886
مليون ريال

قرضًا، لدعم قطاع إنتاج 
األلبان طاقتها اإلنتاجية تصل 

إلى حوالي )37( ألف بقرة

70

735
مليون ريال

قرضًا تهدف لتوفير ما يقارب 
من )358( ألف رأس في السنة

181

924
مليون ريال
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مشاريع األمن الغذائي المقرضة من قبل صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 2019م

القيمةالوحدةالطاقةعدد القروضنوع المشروع

276،318،562طير/الدورة307،253،274دجاج الحم

49،984،351طير/الدورة31،083،280دجاج بياض

3،836،649رأس/السنة12،700تسمين عجول

1115،000،000تربية وتسمين أغنام

123،721،244طن/السنة516،362بيوت محمية

2644،217،000االستثمار الزراعي في الخارج

421،213،077،806االجمالي

جدول رقم )3-1(

0

350

700

1050

1400

2017 2018 2019

1,213

285
407

تطّور اإلقراض لمشاريع 
األمن الغذائي

وخ���الل الع���ام المالي 2019م )1441/1440ه( س���اهم الصن���دوق بدعم )42( مش���روع زراعي، 
تفاصيلها في الجدول التالي: 

 ســـوف تســـاهم هذه المشـــاريع في ضخ أكثر من )43( ألف طن في الســـنة من لحوم الدجاج، 
باإلضافة إلى أكثر من مليون بيضة ســـنويًا، كذلك ســـاهم الصندوق في ضخ )2700( رأس من 

اللحوم الحمراء، وأكثر من )16( ألف طن من الخضروات. 

1،213،077،806
مليون ريال

مساهمات الصندوق / 2019

42
قرضا

عدد القروض

القيمة الجملية
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أما ما يخص مبادرة االســـتثمار الزراعي في الخـــارج، والتي تهدف إلى تأمين اإلمدادات 
المستقرة، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في االستثمارات الزراعية في الخارج، 
فقد قام الصندوق بدعم مشـــروع استثماري في الخارج بمبلغ بلغ حوالي )549( مليون 

ريال. باإلضافة الى الموافقة على مشروع آخر بقرض بلغ حوالي )95( مليون ريال.

وكون األمن الغذائي يتمثل في تكوين سلسلة إنتاج يكون أساسها المزارع وحسب الميز 
النسبية للمناطق، ومن منطلق التكامل ما بين الصندوق والجمعيات التعاونية الزراعية، 
فقد ســـعى الصندوق إلى المســـاهمة في تفعيل دور الجمعيـــات الزراعية كونها العامل 
األساسي الستدامة الزراعة، حيث اعتمد الصندوق عدة اتفاقيات مع عدد من الجمعيات 
التعاونيـــة الزراعيـــة في مختلـــف مناطق المملكـــة لتمويل المزارعين أعضـــاء الجمعيات 

وتحقيق برامج الدولة للتنمية الريفية، ورفع الكفاءة اإلنتاجية للمنتجات الزراعية.

8,817,802,472
مليون ريال

إجمالي مساهمات الصندوق /
 حتى نهاية  2019

1979
قرضا

عدد القروض

قيمة جملية
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إجمالي مشاريع األمن الغذائي المقرضة من قبل صندوق التنمية الزراعية منذ انشائه حتى 2019م

القيمةالوحدةالطاقةعدد القروضنوع المشروع

3،373،178،022ألف طير/السنة95610,861,770دجاج الحم

886،036،535ألف بيضة/السنة281109,340,798دجاج بياض

735،049،698بقرة7037,450إنتاج ألبان بقر

44،451،788رأس/السنة1142,600تسمين عجول

879،703،117رأس/السنة170315,343تربية وتسمين أغنام

2،029،497،141طن/السنة435456,552بيوت محمية

46،015،110طن/السنة204,533أسماك

15،254،490طن/السنة2420أسماك وبيض الكافيار

11،119،280طن/السنة5645أسماك وروبيان

190،563،983طن/السنة325,300تربية أسماك بنظام المسيجات

599،053،618طن/السنة1939,192تربية روبيان

7،879،690طن/السنة72,161قوارب صيد أسماك

2644،217،000االستثمار الزراعي في الخارج

19798,817,802,472االجمالي

جدول رقم )3-2(
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التسويق الزراعي

وانطالقًا من ذلك فقد حرص الصندوق على تقديم خدماته 
وتطويرهـــا بما يخدم مســـيرة التنمية، وحتـــى يتواكب مجال 
التســـويق مـــع مجال اإلنتـــاج، والذي قطعـــت المملكة فيه 

شوطًا كبيرًا، ومن ذلك ما يلي: 
تش���جيع القطاع الخ���اص للدخول في ه���ذا المجال من . 1

االس���تثمار، وفـــي مختلـــف األنشـــطة الزراعيـــة “وفقًا 
لضوابـــط اإلقـــراض بالصنـــدوق” بما في ذلـــك إدخال 
التقنيات الحديثة في عملية التسويق، وما يلحق بها من 
خدمات وأنشـــطة مســـاندة، كعمليات الفرز، والتدريج، 
والتعبئـــة، والتجفيـــف، وغيرهـــا من عمليـــات التصنيع 
المناســـبة لـــكل منهـــا، وبســـعات تتفق مـــع الطاقات 

اإلنتاجية للمناطق. 
دع���م إقام���ة مس���تودعات التبري���د والمخ���ازن المب���ردة . 2

لمختل���ف المحاصي���ل والمنتج���ات الزراعي���ة المحلي���ة، 
وذلك بتمويل مشـــروعاتها، ومـــا يلحق بها من األعمال 
واألنشـــطة المساندة ووســـائل النقل وغيرها، مما ُيعد 

مكمل لهذا النشاط من االستثمار.
دعم وتش���جيع الجمعيات التعاونية المختصة بالتسويق . 3

الزراعي، لتنشـــيط عملها وتفعيل دورها اإليجابي المهم 
في هذا المجال.

كما تجدر اإلشـــارة إلى ما اتخـــذه مجلس إدارة الصندوق من 
قرارات وتوصيات عديدة لتشـــجيع وتطوير التسويق الزراعي 
داخـــل المملكة وخارجها، بما في ذلك دعم الصادرات خاصة 
في مجال التمور، والعمل على فتح أســـواق جديدة خارجية، 
نظـــرًا لما تتمتع بـــه المملكة من مميزات في مجال إنتاجها، 
جعلتهـــا فـــي مصاف أكبـــر الـــدول المنتجة لها فـــي العالم. 
وهـــو األمر الذي ال ينســـجم مع حصتها المحـــدودة جدًا في 
األسواق العالمية، حيث أقر مجلس إدارة الصندوق توصيات 
لوضع سياســـة للنهوض بإنتاج التمور بالمملكة وتصنيعها 

وتسويقها، تشمل على:
إنش���اء جمعيات تعاونية محلية في مناطق إنتاج التمور أ. 

بالمملكـــة، تهتم بتقديـــم الخدمات الالزمـــة في مجال 
إنتاج وتصنيع التمور.

إنش���اء مجلس إلنت���اج التم���ور يضم ممثليـــن عن تلك ب. 
الجمعيات المحلية والـــوزارات ذات العالقة للعمل على 
تذليل العقبات التي تواجههـــم في مجال إنتاج وتصنيع 

وتسويق التمور.

من منطلق إيمان الصندوق بأهمية التسويق في مجال التنمية الزراعية، وحيث يعد الوجه اآلخر لعملية اإلنتاج والمكمل لها. فقد 
أواله الصندوق ما يستحقه من اهتمام، وذلك باإلسهام والعمل بالتغلب على المشاكل التسويقية للمزارع، وكافة المشروعات 
الزراعي���ة، خاصة الصغيرة والمتوس���طة منها، كما أن االهتمام بتحس���ين وتطوير األعمال واألنش���طة الزراعي���ة المرتبطة بعملية 
تس���ويق المحاصيل والمنتجات الزراعية أمر ضروري، إذ تعد من أهم مقومات نجاح عملية التس���ويق، ورفع الكفاءة التس���ويقية 

لتلك المنتجات الزراعية.
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وقـــام الصنـــدوق بتنفيـــذ برنامج تنشـــيط عملية التســـويق 
الزراعـــي عن طريـــق منح قـــروض للمنتجيـــن وللمواطنين، 
وخاصة فئة الشـــباب منهم، مما يســـاعد علـــى إيجاد فرص 
عمل جديـــدة للموطنين، فضاًل عن أهميتها في اســـتيعاب 
وتسويق إنتاج المزارع والمشـــاريع الصغيرة، والتي ال تتوفر 
لديها وســـائل التسويق، مما يوفر لها بعض عناصر النجاح، 
والتي من أهمها تســـويق اإلنتاج. ولكون التسويق من أهم 
األنشـــطة لتصريف المنتجات الزراعية فـــإن الصندوق يعتبر 
هذا النشـــاط من أولوياته، إذ بلغ إجمالي ما تم اعتماده من 

قروض للمشـــاريع في مجال التســـويق الزراعي منذ إنشائه 
)217( قرضـــًا، بنســـبة زيـــادة عن العام المالي الســـابق تقدر 
بحوالـــي )5(٪، وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي )1،671( مليون 

ريال. 
وقـــد اعتمـــد الصنـــدوق خالل هـــذا العـــام المالـــي 2019م 
)1441/1440(ه، إحدى عشـــر قرضـــًا، بقيمة تجاوزت )257( 
مليـــون ريال خـــالل العام المالـــي 2019م )1441/1440(ه، 

موزعة على األنشطة المختلفة للتسويق الزراعي كالتالي:

ســـاهم الصندوق في إقامة مشـــروع مركز تســـويق منتجات 
زراعيـــة واحـــد، بطاقة ســـنوية تبلـــغ )9600( طن في الســـنة. 

وبقيمة تمويلية بلغت حوالي )28( مليون ريال.

ســـاهم الصنـــدوق في إقامة مشـــروع مســـلخ آلـــي لألنعام 
باإلضافـــة إلى ســـوق أنعام وأعـــالف، وهو فريد مـــن نوعه، 
بطاقة ســـنوية )969( رأس في السنة. وبقيمة تمويلية بلغت 

حوالي )157( مليون ريال.

مسلخ آلي لألنعام

مركز تسويق منتجات زراعية

ســـاهم الصندوق في إقامة خمســـة مشـــاريع مصانع تمور، 
بطاقة ســـنوية حوالي )37( طن في الســـنة. وبقيمة تمويلية 

بلغت حوالي )25( مليون ريال.

ســـاهم الصندوق في إقامة ثالثة مشـــاريع، وبطاقة ســـنوية 
تبلـــغ حوالـــي )286( ألـــف طن في الســـنة. وبقيمـــة تمويلية 

بلغت حوالي )33( مليون ريال.

ساهم الصندوق في إقامة مشروع واحد، بطاقة سنوية تبلغ 
)6( أالف طن في الســـنة. وبقيمة تمويلية بلغت حوالي )13( 

مليون ريال.

مصانع تمور

مصانع أعالف

مستودعات تبريد
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القروض المعتمدة لمشاريع التسويق الزراعي منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية العام المالي 2019م )1441/1440(هـ

القيمةالوحدةالطاقةعدد القروضنوع المشروع

618،801،379ألف طير/الساعة33178،593مسلخ دواجن

157،378،294رأس/السنة1969مسلخ آلي وسوق أنعام وأعالف

465،745،566طن/السنة83389،089مصانع تمور

97،578،491طن/السنة11771،600مصانع أعالف

310،644،873طن/السنة63235،638مستودعات تبريد

13،052،382طن/السنة713،050معاصر زيتون وسمسم

1مصانع صناعات غذائية
3100 منتجات تمور

1600 منتجات طماطم
4،700،000طن/السنة

16،642،615طن/السنة420،685مصانع منتجات زراعية

2،840،600طن/السنة10.5مصانع تبريد وتجميد الخضار

1إنتاج الجالتين ومواد عضوية
3000 جالتين

600 كبسوالت
31،000،000طن/السنة

101،886،836طن/السنة1054،780مراكز تسويق المنتجات الزراعية

7،655،113طن/السنة230،400مصنع سميد الذرة وجريش القمح القاسي

2171،827،926،149االجمالي

جدول رقم )3-3(
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األنشطة الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية 
التي ساهم الصندوق في دعمها

عدد الفروع
الجمعيات

عدد 
القروض

قيمة 
القروض

102949،302،822الرياض

24404،044مكة المكرمة

62169،028،807القصيم

46195،247،736عسير

-----------------المنطقة الشرقية

361،242،746المدينة المنورة

814837،877حائل

241،940،963الجوف

2431،407،579جازان

131،662،441تبوك

51524،536،459الخرج

25670،959نجران

1118،414،908الباحة

-----------------الحدود الشمالية

46112394،697،341االجمالي

دعم الجمعيات 
التعاونية الزراعية

إيمانـــًا مـــن الصنـــدوق بأهميـــة الـــدور الـــذي تلعبه 
الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيـــة، ودورهـــا الفعال في 
التنميـــة الزراعيـــة، وما تقوم به في مجال التســـويق 
الزراعـــي )بصفة خاصة( من إحـــداث توازن فعلي بين 
العـــرض والطلب للمنتجات الزراعية وبما يعمل على 
المســـاهمة في التغلب على المشـــاكل التســـويقية 
للمزارع والمشـــروعات الزراعية، خاصة ذات السعات 
حـــرص  فقـــد  منهـــا،  المتوســـطة  أو  المحـــدودة، 
الصندوق على تشـــجيع تلك الجمعيات والعمل على 
دعمهـــا ومســـاعدتها بالقروض الالزمـــة. حيث أصدر 
الصندوق مؤخرًا الئحة إقـــراض الجمعيات التعاونية 
الزراعية، والســـمكية، والجمعيـــات التعاونية متعددة 
األغراض، والتي تشكل الخدمات الزراعية جزًء رئيسيًا 

من نشاطها. 

وقد ســـاهم الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام 
 )46( بتمويـــل  )1441/1440(ه،  2019م  المالـــي 
جمعيـــة تعاونيـــة زراعية، وبقيمـــة تمويليـــة إجمالية 
تجـــاوزت )394( مليون ريـــال.  كان نصيب هذا العام 
قـــرض واحـــد بقيمة بلغـــت نحـــو )4( مليـــون ريال، 
كقرض تكميلي لمصنع تمـــور بطاقة إنتاجية تتجاوز 

)14( أالف طن في السنة.

جدول رقم )3-4(



التقرير السنوي

1441 / 1440

91

2019

األنشطة الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية 
التي ساهم الصندوق في دعمها

القيمةعدد القروضنوع المشروع

2191،261،364المسالخ اآللية

465،882،197مصانع التمور

442،699،284مراكز تسويق المنتجات الزراعية

130،000،000مستودعات تبريد

120،000،000أمات دجاج الحم

118،414،908تربية نحل وإنتاج عسل

13،456،000دجاج الحم

12،934،578إنتاج أعالف

22،444،097معاصر زيتون وسمسم

9517،604،913قروض عادية

112394،697،341االجمالي

112جدول رقم )3-5(
قرضا

394
مليون ريال

تمويل الجمعيات / 2019

46
جمعية تعاونية

عدد الجمعيات

عدد  القروض

قيمة التمويل

تمول الجمعيات التعاونية بنسبة )85(٪ 
للثالث���ة الماليي���ن األول���ى م���ن إجمالي 
التكالي���ف االس���تثمارية، الت���ي يواف���ق 
عليها الصندوق. وبنس���بة )75(٪ إذا زاد 
الق���رض وحده أو ما بذم���ة الجمعية عن 
ثالثة ماليي���ن ريال. وذلك لتغطية قيمة 
والحيوان���ي  النبات���ي  اإلنت���اج  مدخ���الت 
والمش���اريع  والمج���االت  والس���مكي، 
اإلنتاجي���ة  الكف���اءة  لرف���ع  الموجه���ة 

والخدمية والتسويقية.
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الشراكات مع الجهات األخرى

الشراكات مع البنوك التجارية:	 

وتهـــدف إلى المســـاعدة والتيســـير على بعض )المســـتثمرين/ 
العمالء( المتقدمين على الصندوق، باســـتحداث خيارات جديدة 
للتمويـــل المقدم لهم. للحصول علـــى التمويل والخدمات في 
مجال االعتمادات الُمســـتندية والتسهيالت االئتمانية المقدمة 
عـــن طريق البنوك التجارية، وذلك بالتعاون المشـــترك لتحقيق 
أهدافهما، وخاصة فيما يتعلق بدعم وتمويل استيراد المنتجات 
والمســـتلزمات الزراعية، ويتم ذلك بفتح خط اعتماد مستندي، 
وإعـــادة تمويله مـــن قبل البنـــوك التجارية بضمانـــة الصندوق 

للعميل، وهي :

النبك السعودي لالستثمار.1. 
البنك السعودي الفرنسي.2. 
النبك العربي الوطني.3. 

قـــدم الصندوق لهذا العام ســـتة قروض بالشـــراكة مع البنوك 
التجارية، اثنان منها مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة بلغت 
حوالـــي )25( مليـــون ريال، وأربـــع قروض بالشـــراكة مع البنك 

العربي لالستثمار بمبلغ بلغ حوالي )55( مليون ريال.

األنشطة الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية 
التي ساهم الصندوق في دعمها

البنك
منذ بدء البرنامجخالل 2019م

القيمةعدد القروضالقيمةعدد القروض

455،104،4247179،110،262البنك السعودي لالستثمار

225،256،512557،000،580البنك السعودي الفرنسي

0000البنك العربي الوطني

680،360،93612236،110،842االجمالي

جدول رقم )3-5(
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مذكرات التفاهم مع عدة جهات للتعاون في إجراء األبحاث الزراعية والتدريب على النحو التالي:	 

اإلدارة العامة لألبحاث الزراعية )وزارة البيئة والمياه والزراعة(.. 1
برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية )مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية(.. 2
مجموعة الملوحي الزراعية.. 3
شركة المراعي.. 4
المجموعة الوطنية لالستزراع المائي.. 5
جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة.. 6
نماء المنورة.. 7
مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة )استدامة(.. 8

الشراكة مع معهد ريادة األعمال بجامعة الملك سعود:	 

الغـــرض من هذه االتفاقية هي أن يكون معهد ريادة األعمال وســـيطًا للتعامل 
مـــع بعض الراغبين في تمويل مشـــاريعهم الزراعية. حيـــث يقدم المعهد برامج 
تدريبيـــة لطالب التمويل، والهدف من هـــذه االتفاقية يتمثل بالتعاون في دعم 

العمل الحر ودعم رعاية رواد األعمال.



صندوق التنمية الزراعية

94

الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي:	 

استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )66( وتاريخ 1437/2/25ه، 
القاضـــي بإيقاف زراعـــة األعالف الخضراء في مـــدة ال تتجاوز 
ثالث سنوات. وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بإعداد دراسة 
شـــاملة لتنفيذ ذلـــك، وإيجاد البدائل، وبنـــاًء على قرار مجلس 
الـــوزراء رقم )235( وتاريـــخ 1437/6/5ه، القاضي بالتدرج في 
رفع الدعم عن مدخالت األعالف بما فيها الشـــعير. وحيث أن 
صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي 
يرغبان في تعزيز التعاون المشترك فيما بينهما، وإدراكًا منهما 
بأن وجود إطار للتعاون بين الطرفين من شـــأنه تمكينهما من 
تحقيـــق أهدافهمـــا لتنميـــة صناعـــة األعالف، وذلـــك لتأمين 
احتياجات مربي الماشـــية عنـــد تطبيق هذه القرارات بمزيد من 

الفاعلية.
وعليـــه فقد تـــم فـــي تاريـــخ 1438/11/25ه توقيـــع اتفاقية 
تمويل مشـــتركة )لدعم صناعة األعـــالف في المملكة العربية 
السعودية( بين صندوق التنمية الزراعية من جهة وبين صندوق 
التنميـــة الصناعية الســـعودي من جهة أخـــرى، وتكمن أهداف 

هذه االتفاقية في:

تعزيـــز التعاون بين الطرفين من أجل التوســـع في صناعة 1. 
األعـــالف لضمـــان تأمين احتياجـــات مربي الماشـــية عند 

تطبيق هذه القرارات، ولتغطية العجز في األعالف.
توحيد وتنسيق الجهود بين الطرفين لتجنب االزدواجية.2. 
إنشـــاء محفظة تمويلية بمشـــاركة الطرفين وبما يتوافق 3. 

مع نظاميهما بعد موافقة مجلس إدارة كاًل من الطرفين.
وضع قاعدة بيانات مشتركة بينهما يتم من خاللها وضع 4. 

آلية موحدة للتمويل.
وانطالقًا من هذه األهـــداف فقد اتفق الطرفان على التعاون 
واالســـتفادة من قدراتهمـــا في إيجاد التمويـــل الالزم لتغطية 
العجـــز الحاصـــل فـــي مصانع األعـــالف. وقد وضـــع الطرفان 
برنامـــج عمل مشـــترك يتـــم مراجعتـــه بشـــكل دوري. كما تم 

تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ البرنامج.
كانت باكورة هذه االتفاقية عبارة عن قرضين إلقامة مصنعي 
أع���الف بقيمة بلغت حوال���ي )7( مليون ري���ال، باإلضافة إلى 
قرض بلغ نحو )27( مليون ريال لتوسعة مصنع أعالف قائم.

الشراكات مع الجهات األخرى
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لقد انعكســـت اآلثـــار اإليجابية لمســـاهمات الصنـــدوق على 
تطويـــر أداء القطـــاع الزراعـــي بالمملكـــة، وزيـــادة نمـــوه خالل 
الســـنوات الماضية، وتتمثل هذه االنعكاســـات فيما تشهده 
المملكة من طفرة كبيرة في المنتجات الزراعية بشقيها النباتي 
والحيوانـــي، وما زال الصنـــدوق يواصل إنجازاتـــه المتميزة، إذ 
بلـــغ إجمالي القـــروض المعتمـــدة منذ بدء نشـــاط الصندوق 
فـــي عـــام 1385/1384ه وحتـــى نهاية العـــام المالي 2019م 
اإلجماليـــة  قيمتهـــا  قرضـــًا،   )460،182( )1441/1440(ه، 

المعتمدة أكثر من )51( مليار ريال.

القـــروض: لقـــد كان قطـــاع المزارعيـــن العادييـــن وصيـــادي 
األســـماك ومربـــي النحـــل )وغالبيتهم مـــن صغـــار المزارعين( 
في مقدمة المســـتفيدين من تلك القروض. اســـتثمرت هذه 
القـــروض في تأميـــن كافة احتياجـــات المزارعين من وســـائل 
اإلنتاج الزراعي )كالمكائن، مضخات الري، أجهزة الري الحديثة، 

البيوت المحمية، قوارب الصيد وملحقاتها، .. إلخ(.
أما في مجال المشـــاريع الزراعية المتخصصة، فقد ســـاهمت 
تلـــك القروض والتـــي قدمها الصنـــدوق على مـــدى أكثر من 
خمســـة عقـــود فـــي تقديـــم )5،298( قرضـــًا، بلغـــت قيمتها 
اإلجماليـــة حوالـــي )15.6( مليـــار ريـــال. كان لقطـــاع الدواجـــن 
)الالحم، البياض، الفقاسات، الجدات، المسالخ اآللية، .. إلخ( 
النصيب األعلى إقراضًا، إذ بلغت عدد القروض المقدمة لهذا 
القطاع )1321( قرضًا، تمثل ما نسبته )25(٪ من إجمالي عدد 
المشاريع الزراعية المعتمدة. وقد مولت بقيمة إجمالية حوالي 
)5،453( مليون ريال، تمثل )35(٪ من إجمالي قيمة القروض 

المقدمة للمشاريع الزراعية المتخصصة.

كذلك مشـــاريع البيوت المحمية ومـــا تمثله من وزن كبير في 
القطـــاع النباتي، فقد بلـــغ عدد قروضهـــا )435( قرضًا، تمثل 
)8(٪ من عدد القروض المعتمدة للمشـــاريع الزراعية، وبقيمة 
إجماليـــة تقدر بحوالي )2،029( مليون ريال، وتمثل ما نســـبته 
)13(٪ مـــن إجمالـــي القـــروض المقدمـــة للمشـــاريع الزراعية 
المتخصصـــة. باإلضافـــة إلـــى مشـــاريع إنتاج األلبـــان، وتربية 
األســـماك والروبيـــان، وكذلك مصانع التمور، ومســـتودعات 

التبريد، وغيرها من المشاريع الزراعية المتخصصة.

استعراض نشاط 
الصندوق خالل )56( عامًا

بل���غ إجمالي قيمة اإلعانات المصروفة من قبل الصندوق منذ 
العام المالي 1394/1393ه، وحتى نهاية العام المالي 2019م  

)1441/1440ه(، )13،699( مليون ريال.

بلغ���ت جمل���ة المبالغ الت���ي تم تحصيله���ا م���ن المزارعين منذ 
ب���دء نش���اط الصن���دوق وحت���ى نهاي���ة الع���ام المال���ي 2019م 
)1441/1440ه( حوال���ي )33،215( ملي���ون ري���ال، وذل���ك من 
جملة ما اس���تحق عليهم خالل تل���ك المدة والتي بلغت حوالي 
)35،755( ملي���ون ريال، وعليه فإن النس���بة العام���ة التراكمية 

للتحصيل بلغت حوالي )93(٪. 

اإلعانات

التحصيل
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يعتمد الصندوق اعتمادًا كليًا في تمويل القروض على موارده 
الذاتية المتمثلة فيما يتوافر لديه من سيولة ناتجة عن ما يتم 
تحصيله من أقســـاط قروضه المســـتحقة، ومـــا هو متاح من 
رأس المال، كما يعتمد في مصاريفه التشـــغيلية على موارده 

الذاتية.
ويتم الصرف على القروض المعتمدة تبعًا لمراحل التنفيذ، مع 
الحرص على أن يكون الصرف متوازيًا مع ما يتم تحصيله من 
أقســـاط قروضه بقدر اإلمكان. لذلك فـــإن من أهم التحديات 

التي تواجه الصندوق تكمن في:
االس���تدامة المالي���ة/  يعمـــل علـــى رفع كفاءة التشـــغيل 	 

واإلنفـــاق، وزيـــادة العوائـــد من االســـتثمار، ورفع نســـبة 
التحصيـــل من خالل )تفعيل خدمات ســـمة، تطبيق نظام 
إيرادات الدولة، الحسم من الرواتب الشهرية للمقترضين، 
أو كفالئهم عن طريق جهات أعمالهم، كذلك الحسم من 
مســـتحقات المقترضين لدى بعض الجهـــات الحكومية، 
وكذلك الحسم من أصحاب العقارات المؤجرة على جهات 
حكوميـــة مقابل المســـتحق عليهـــم لصالـــح الصندوق، 

وبرنامج معالجة القروض المتعثرة(.

التغيرات البيئية/ تعرض بعض مناطق المملكة للجفاف 	 
في الســـنوات األخيرة بســـبب قلة األمطـــار، أو انخفاض 
مستويات مياه اآلبار الجوفية، وتوجه هؤالء المزارعين إلى 
تقديم التماســـاٍت للجهات العليا، كانت من أبرز التحديات 
التي واجهت الصندوق. وقـــد عمل الصندوق على تقليل 
اآلثار المترتبة عليها، وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين 
العاملين فـــي القطاعين الزراعي والحيواني ولديهم الخبرة 

الالزمة في شراء المشاريع المتعثرة، أو استئجارها وإعادة 
تشـــغيلها، مع جدولة أرصدة القـــروض في الحاالت التي 
تســـتدعي ذلك، ســـعيًا من الصندوق إلى اســـتعادة تلك 

المشاريع نشاطها، وسداد القروض المترتبة عليها.

رأس المال/ يســـعى الصندوق مع الجهـــات ذات العالقة 	 
الستكمال رأس ماله، وتحصيل مستحقاته.

كما أطلق الصندوق مؤخرًا حزمة من المبادرات والتي كان من 
ضمنها مبادرة االئتمان والتي من أهدافها رفع كفاءة عمليات 
التحصيـــل وتحديث دليـــل السياســـات واإلجـــراءات لعمليات 

االئتمان والتحصيل. 

التحديات ومساهمة 
الصندوق في حلها



التقرير السنوي

1441 / 1440

97

2019

المنجزات 
في حّل التحديات

يســـتمر الصنـــدوق وبخطى حثيثـــة في رفع نســـبة التحصيل 
بشـــكل تصاعـــدي وهـــذا ما نالحظه مـــن خـــالل متابعة حركة 

التحصيل للعشر السنوات األخيرة

ارتفـــع إجمالي اإليـــرادات نهاية العام 2019م بنســـبة )40(٪، 
وبمقدار )170( مليون ريال، مقارنة بعام 2018م.

ارتفعت المصاريف خالل العام المالي 2019م بنســـبة )21(٪ 
وبمقـــدار )109( مليـــون ريال مقارنـــة بالعام المالي الســـابق 

2018م. 

رفع كفاءة التشغيل واإلنفاق:

رفع نسبة التحصيل:زيادة العوائد االستثمارية
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ملحق الجداول
اإلحصائية

66
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المجموعمتوسطة األجلقصيرة  األجل

٪القيمة٪العدد٪القيمة٪العدد٪القيمة٪العددالفرع

2051114,489,79312.69223779,645,75547.729713794,135,54845الرياض

1508.013,520,0781251.3162,871,351101556.8176,391,42910مكة المكرمة

4838,424,0877581551,921,0723106560,345,1593.4القصيم 

4892624,048,2202112383,285,245550122107,333,4656عسير

150.8686,3080.6491280,498,6004.9642.881,184,9084.6المنطقة الشرقية

271.46,395,6335.6921,640,7370.13628,036,3700.5المدينة المنورة

422.23,747,5003256.311,124,2750.7672.914,871,7750.8حائل

40.2264,6000.26917.37,299,6380.4733.27,564,2380.43الجوف

3992116,583,02914.42462,908,2600.242318.519,491,2891جازان

7544,307,1863.7112.840,249,8962.5863.844,557,0823تبوك

221.2847,1520.7153.8203,532,80212.4371.6204,379,95411.7الخرج

3081616,586,45614174205,309,64812.54832514221,896,10412.7نجران

2612,049,80021031,450,8600.093623,500,6600.20الحدود الشمالية

7643,250,7483314,393,6890.37937,644,4370.4الباحة

1,886100115,200,5901003991001,636,131,8281002,2851001,751,332,418100المجموع

حركة القروض المعتمدة خالل العام المالي 1441/1440هـ ,2019م موزعة على فروع صندوق التنمية الزراعية

جدول رقم )1(
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حركة اإلقراض قصيرة األجل المعتمدة خالل العام المالي 1441/1440هـ , 2019م بصندوق التنمية الزراعية موزعة على مجاالتها 

معدات صيد مبيداتبذورمحروقاتأسمدةالفروع
األسماك

تكاليف 
أكياس لحفظ التمور أجور عمالتشغيلية

المجموعوعبوات نقل

289,343102,609321,473125,00013,451,368200,00014,489,793الرياض

13,520,07813,520,078مكة المكرمة

16,1362,2868,405,6658,424,087القصيم

4,62024,043,60024,048,220عسير

136,10817,36029,06549,228222,647226,0005,900686,308المنطقة الشرقية

66,4336,329,2006,395,633 المدينة

3,747,5003,747,500حائل

264,600264,600الجوف

194,52516,388,50416,583,029 جازان

134,12854,00013,125135,3333,970,6004,307,186 تبوك

60,74114,811771,600847,152الخرج

16,586,45616,586,456 نجران

2,049,8002,049,800الحدود الشمالية

3,250,7483,250,748الباحة

636,456173,969380,760309,561488,225113,005,719200,0005,900115,200,590المجمـوع

جدول رقم )2(
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النسبة المئويةقيمة القروضمجاالت اإلقراض

344,5130.18خاليا ومعدات تربية نحل وملحقاتها

6,263,9713.35اآلالت الزراعية وملحقاتها

8,486,6784.54قوارب الصيد وملحقاتها

17,015,8269.10بيوت محمية

2,382,9581.27مكائن وملحقاتها

5,942,5023.18أغنام وملحقاتها

5,180,7092.77غطاس كهربائي ومحلقاته

طة األجل
س

ضمتو
قرو

4,940,5932.64مباني

208,9210.11فسائل نخيل وملحقاتها

1,719,2580.92حفر أبار

4,444,9492.38مستودعات

2,927,4651.57شبكة ري بالتنقيط

3,817,7682.04برك تجميع المياه

2,059,6361.10محاصيل بستانية

451,4960.24مواسير مياه الري

1,057,3310.57رسوم إيصال التيار الكهربائي

937,2520.50رأس ومولد كهرباء ودينمو وملحقاته

208,7190.11مصدات رياح

9,0000.00مواسير صرف

حركة القروض العادية خالل العام المالي1441/1440هـ , 2019م بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب المجاالت

جدول رقم )3(
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النسبة المئويةقيمة القروضمجاالت اإلقراض

2,780,0241.49المزارع السياحية

28,8620.02دفاعات

596,2070.32أخرى

صيرة األجل
ض ق

قرو

488,2250.26معدات صيد أسماك

636,4560.34أسمــــــدة

380,7600.20بذور

173,9690.09محروقات

309,5610.17مبيدات

5,9000.003أكياس للحفظ وعبوات لنقل التمور

200,0000.11أجور عمال

113,005,71960.43تكاليف تشغيلية

%187,005,228100المجموع

جدول رقم )3(

)يتبع( حركة القروض العادية خالل العام المالي1441/1440هـ , 2019م بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب المجاالت



صندوق التنمية الزراعية

104

%قيمة القروضالوحدةالطاقة عدد المشاريعنوع المشروع

276,318,56218طير/الدورة307,253,274دجاج الحم

49,984,3513طير/الدورة31,083,280دجاج بياض

50,638,0513طير/الدورة2287,551أمات دجاج الحم

4,328,4540.3أم135,280أمات دجاج بياض

37,605,4632طير/الدورة172,576جدات وفقاسات

157,378,29410رأس/السنة1969مسلخ آلي وسوق أنعام وأعالف

3,836,6490.2رأس/السنة12,700تسمين عجول

123,721,2448طن/السنة 516,362بيوت محمية

28,001,3811.8طن/السنة 19,600مركز تسويق المنتجات الزراعية

25,312,8371.6طن/السنة 536,508مصانع التمور

13,321,7860.9طن/السنة 16,000مستودعات تبريد

33,220,0002.1طن/السنة 3285,600مصانع أعالف

680,360,9365.1مستلزمات زراعية

356,0950.02طن/السنة 1680استنبات الشعير )هيدروبوتك(

1115,000,0007.4مشروع أغنام

549,225,00035.1طن/السنة 1866,173االستثمار الخارجي

15,718,0871طن/السنة 119,500مصنع فحم

%641,564,327,190100المجموع

القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1441/1440هـ، 2019م
جدول رقم )4(
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الفروع
دجاج
 الحم

دجاج 
بياض

أمات
 دجاج الحم

أمات
 دجاج بياض

جدات
 وفقاسات

مسلخ آلي وسوق 
أنعام وأعالف

تسمين 
عجول

بيوت 
محمية

مركز تسويق 
المنتجات الزراعية

مصانع 
تمور

مستودعات
 تبريد

مصانع
 أعالف

مستلزمات 
زراعية

استنبات الشعير 
)هيدروبونك(

مشروع 
أغنام

مصنع 
فحم

االستثمار 
الخارجي

المجموع

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد

16,510,08013,836,649128,001,38117,141,95426,720,00012,581,5751549,225,0008604,016,639 الرياض

1975,7501157,378,29412,310,1803160,664,224مكة المكرمة

113,321,7861499,999115,718,087329,539,872 القصيم

637,441,220130,537,300767,978,520 عسير

219,974,63614,885,239346,742,062671,601,937المنطقة الشرقية

1999,0001999,000 المدينة المنورة

14,328,4541663,1221356,09535,347,671 حائل

00 الجوف

00 جازان

137,605,463137,605,463 تبوك

136,882,808145,752,8122116,635,6054199,271,225الخرج

16192,830,47216192,830,472نجران

00الحدود الشمالية

14,112,33714,112,337الباحة

27258,731,158136,882,808250,638,05114,328,454137,605,4631157,378,29413,836,6495123,721,244128,001,38117,141,954113,321,78626,720,000680,360,9361356,09500115,718,0871549,225,000531,373,967,360المجموع

التوسعة /  إعادة تأهيل 
/ تشغيل

1999,00012,262,54318,370,464126,500,0001115,000,0005153,132,007الرياض

00مكة المكرمة

28,838,10328,838,103القصيم

14,109,228110,839,000214,948,228عسير

00المدينة المنورة

00حائل

1962,3161962,316الخرج

112,479,176112,479,176نجران

30276,318,562349,984,351250,638,05114,328,454137,605,4631157,378,29413,836,6495123,721,244128,001,381525,312,837113,321,786333,220,000680,360,9361356,0951115,000,000115,718,0871549,225,000641,564,327,190المجموع الكلي

القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية موزعة على الفروع والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1441/1440هـ , 2019م
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الفروع
دجاج
 الحم

دجاج 
بياض

أمات
 دجاج الحم

أمات
 دجاج بياض

جدات
 وفقاسات

مسلخ آلي وسوق 
أنعام وأعالف

تسمين 
عجول

بيوت 
محمية

مركز تسويق 
المنتجات الزراعية

مصانع 
تمور

مستودعات
 تبريد

مصانع
 أعالف

مستلزمات 
زراعية

استنبات الشعير 
)هيدروبونك(

مشروع 
أغنام

مصنع 
فحم

االستثمار 
الخارجي

المجموع

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد

16,510,08013,836,649128,001,38117,141,95426,720,00012,581,5751549,225,0008604,016,639 الرياض

1975,7501157,378,29412,310,1803160,664,224مكة المكرمة

113,321,7861499,999115,718,087329,539,872 القصيم

637,441,220130,537,300767,978,520 عسير

219,974,63614,885,239346,742,062671,601,937المنطقة الشرقية

1999,0001999,000 المدينة المنورة

14,328,4541663,1221356,09535,347,671 حائل

00 الجوف

00 جازان

137,605,463137,605,463 تبوك

136,882,808145,752,8122116,635,6054199,271,225الخرج

16192,830,47216192,830,472نجران

00الحدود الشمالية

14,112,33714,112,337الباحة

27258,731,158136,882,808250,638,05114,328,454137,605,4631157,378,29413,836,6495123,721,244128,001,38117,141,954113,321,78626,720,000680,360,9361356,09500115,718,0871549,225,000531,373,967,360المجموع

التوسعة /  إعادة تأهيل 
/ تشغيل

1999,00012,262,54318,370,464126,500,0001115,000,0005153,132,007الرياض

00مكة المكرمة

28,838,10328,838,103القصيم

14,109,228110,839,000214,948,228عسير

00المدينة المنورة

00حائل

1962,3161962,316الخرج

112,479,176112,479,176نجران

30276,318,562349,984,351250,638,05114,328,454137,605,4631157,378,29413,836,6495123,721,244128,001,381525,312,837113,321,786333,220,000680,360,9361356,0951115,000,000115,718,0871549,225,000641,564,327,190المجموع الكلي

)يتبع( القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية موزعة على الفروع والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1441/1440هـ , 2019م
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المجم�����وعمربو  نح���لص��يادو س��مكمش��اريع  زراعي��ةم��زارعون ع��اديون

القيم��ةالع��ددالقيم��ةالع��ددالقيم��ةالع��ددالقيم��ةالع��ددالقيم��ةالع��ددالفرع

28436,986,90213757,148,646297794,135,548الرياض

1509,707,2553160,664,22426,019,950155176,391,429مكة المكرمة

10121,967,184538,377,97510660,345,159القصيم

48824,043,600982,926,7484363,117501107,333,465عسير

414,743,795671,601,937174,839,1766481,184,908المنطقة الشرقية

226,329,2001999,00012645,009163,161368,036,370المدينة المنورة

649,524,10435,347,6716714,871,775حائل

737,564,238737,564,238الجوف

39116,388,504323,102,78542319,491,289جازان

856,951,619137,605,4638644,557,082تبوك

324,146,4135200,233,54137204,379,954الخرج

30816,586,45617205,309,648325221,896,104نجران

363,500,660363,500,660الحدود الشمالية

763,250,74814,112,3372281,352797,644,437الباحة

2,151171,690,678641,564,327,1906714,970,0373344,5132,2851,751,332,418المجمــوع

حركة القروض المعتمدة موزعة على قطاعات المتعاملين بفروع صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1441/1440هـ ,2019م
جدول رقم )6(
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حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب الضمانات خالل العام المالي 1441/1440هـ , 2019م

تنويه : الضمانات األخرى تتمثل في رهن المحفظة االستثمارية، أو رهن أصول المشروع، أو رهن إيرادات المشروع، أو وكيل متضامن.

المجم�������وعأخرىشخصي + عقاريبنكيعقاريشخصي

القيمةالع��ددالقيمةالع��ددالقيمةالع��ددالقيمةالع��ددالقيمةالع��ددالقيمةالع��ددالفرع

20612,708,7617576,399,115117,582,6725697,445,000297794,135,548الرياض

1507,540,0285168,851,401155176,391,429مكة المكرمة

545,969,4285053,478,0062897,72510660,345,159القصيم

49224,406,717642,238,636210,150,812130,537,300501107,333,465عسير

202,627,4264266,417,916212,139,5666481,184,908المنطقة الشرقية

331,974,20921,062,16115,000,000368,036,370المدينة المنورة

504,800,2051710,071,5706714,871,775حائل

131,475,728565,578,4964510,014737,564,238الجوف

41818,385,54551,105,74442319,491,289جازان

765,010,37671,659,663137,605,4632281,5808644,557,082تبوك

251,885,31111165,611,835136,882,80837204,379,954الخرج

30816,586,45617205,309,648325221,896,104نجران

292,575,7847924,876363,500,660الحدود الشمالية

783,532,10014,112,337797,644,437الباحة

1,952109,478,074284597,511,75619279,797,9192331,562,3697732,982,3002,2851,751,332,418المجموع 

جدول رقم )7(



صندوق التنمية الزراعية

110

العام
الهجري

العامالمجموعمتوسطة األجل قصيرة األجل
الميالدي القيمةالعدد القيمةالعدد القيمةالعدد

1410-138456,322277,068,604289,46723,677,876,016345,78923,954,944,6201964-1989
1411/14101312,163,8123,9921,014,482,6514,1231,016,646,4631990
1412/14111181,534,9973,615755,307,8883,733756,842,8851991
1413/14122132,167,6664,161772,981,9324,374775,149,5981992
1414/14131581,589,4504,271928,971,8244,429930,561,2741993
1415/1414145758,2013,677669,798,0663,822670,556,2671994
1416/141571575,0782,571412,013,4672,642412,588,5451995
1417/141639418,064,8502,671413,643,3713,065431,708,2211996
1418/141767441,256,5693,268585,699,4963,942626,956,0651997
1419/14182,535292,790,5423,072604,520,5185,607897,311,0601998
1420/14192,797235,697,7993,831667,313,2276,628903,011,0261999
1421/14201,914189,443,2874,233922,778,3586,1471,112,221,6452000
1422/14212,377211,589,8715,6601,233,335,7908,0371,444,925,6612001
1423/142298276,139,9286,0351,404,286,0817,0171,480,426,0092002
1424/142323216,950,3012,027595,230,2992,259612,180,6002003
1425/14241737,857,5714,9631,036,041,3915,1361,043,898,9622004
1426/142531432,837,8133,213863,167,4253,527896,005,2382005
1427/14261,124176,538,3793,179791,645,9134,303968,184,2922006
1428/142761169,493,9793,159974,798,2963,7701,044,292,2752007
1429/142830431,192,0292,397760,658,8872,701791,850,9162008
1430/142912411,802,3472,236844,341,0122,360856,143,3592009
1432/143114511,057,0052,712742,041,0852,857753,098,0902010
1433/143226617,372,6503,025899,035,8403,291916,408,4902011
1434/143331215,353,8973,278909,038,9713,590924,392,8682012
1435/143433114,555,7994,1931,033,823,9674,5241,048,379,7662013
1436/143522112,178,5934,4501,279,854,0234,6711,292,032,6162014
1437/143619120,055,3782,7141,335,620,8922,9051,355,676,2702015
1438/14379718,886,9221,286436,600,1451,383455,487,0672016
1439/1438682,253,825589615,229,805657617,483,6302017
1440/143925714,490,824351599,468,510608613,959,3342018
1441/14401,886115,200,5903991,636,131,8282,2851,751,332,4182019

75,4871,938,918,556384,69549,415,736,974460,18251,354,655,530اإلجم��الي

حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1441/1440هـ , 2019م
جدول رقم )8(
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حركة القروض موزعة على قطاعات المتعاملين منذ تأسيس صندوق التنمية الزراعية وحتى نهاية العام المالي 1440/ 1441هـ ,2019م

العام
 الهجري

العام المجمـــــوعمربو  نحـــلصــيادو ســمكمشــاريع  زراعيــةمــزارعون عــاديون
الميالدي القيمةالعــددالقيمةالعــددالقيمةالعــددالقيمةالعــددالقيمةالعــدد

1410-1384333,98817,974,305,04619365,778,790,8753428155,987,5296,43745,861,170345,78923,954,944,6201964-1989
1411/14103,624620,124,125263375,211,32523621,311,013004,1231,016,646,4631990
1412/14113,170505,853,073186224,238,85129125,510,306861,240,6553,733756,842,8851991
1413/14123,619594,647,405129132,701,25748245,315,3571442,485,5794,374775,149,5981992
1414/14133,451542,685,359292324,055,18057061,451,8501162,368,8854,429930,561,2741993
1415/14143,260437,855,242129189,784,38232140,473,3371122,443,3063,822670,556,2671994
1416/14152,305296,371,0974970,300,24528345,010,8015906,4022,642412,588,5451995
1417/14162,796301,849,20289108,530,06217220,040,30781,288,6503,065431,708,2211996
1418/14173,515430,049,403111173,885,71331322,577,9173443,0323,942626,956,0651997
1419/14185,093684,994,873175180,819,08433831,470,761126,3425,607897,311,0601998
1420/14196,091733,864,355132135,269,43339733,673,7498203,4896,628903,011,0261999
1421/14205,634810,637,389230269,363,34827931,988,2934232,6156,1471,112,221,6452000
1422/14217,4721,099,300,022285297,644,61427447,822,6446158,3818,0371,444,925,6612001
1423/14226,4161,123,335,745340304,565,10025752,417,9154107,2497,0171,480,426,0092002
1424/14232,042376,125,89087216,586,23411718,623,62213844,8542,259612,180,6002003
1425/14244,747847,899,853113152,525,96816741,093,6731092,379,4685,1361,043,898,9622004
1426/14253,337626,462,55072255,127,9138212,699,640361,715,1353,527896,005,2382005
1427/14264,126776,823,65344168,206,3258621,743,547471,410,7674,303968,184,2922006
1428/14273,428751,389,86062254,772,22514723,321,08213314,809,1083,7701,044,292,2752007
1429/14282,489550,651,72930207,173,15412327,770,702596,255,3312,701791,850,9162008
1430/14292,102414,506,33465399,944,29711231,759,102819,933,6262,360856,143,3592009
1432/14312,472391,995,59155291,705,25615140,673,79217928,723,4512,857753,098,0902010
1433/14322,796502,853,82560348,157,80519539,830,97324025,565,8873,291916,408,4902011
1434/14332,699515,788,79949310,874,25731041,865,02353255,864,7893,590924,392,8682012
1435/14342,775551,154,65435253,162,67653883,475,5731176160,586,8634,5241,048,379,7662013
1436/14352,012398,881,36962565,637,92745277,773,3642145249,739,9564,6711,292,032,6162014
1437/14361,709365,358,33156842,027,63032556,967,98581591,322,3242,9051,355,676,2702015
1438/14371,106213,795,00127194,268,23619841,167,703526,256,1271,383455,487,0672016
1439/143850697,676,35935497,987,41111521,749,300170,560657617,483,6302017
1440/143950163,303,71336536,256,5886914,256,7002142,333608613,959,3342018
1441/14402,151171,690,678641,564,327,1906714,970,0373344,5132,2851,751,332,4182019

431,43233,772,230,5255,29815,623,900,56110,8951,244,793,59712,557713,730,847460,18251,354,655,530المجمــوع
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%قيمة القروضالمجاالت

طة األجل
س

ض المتو
ت القرو

غايا

15,623,900,56130.42مشروعات زراعية وحيوانية1

6,285,819,20812.24حفر آبار وتعميق وطى 2

7,239,808,99414.10آالت زراعية وملحقاتهـا3

5,962,551,10911.61مكائن ومضخات4

2,590,721,7395.04اجهـزة رى5

1,674,516,5033.26مباني ومنشآت 6

1,452,088,6942.83فسائل نخيل وشتالت فواكه وملحقاتها7

1,235,122,9312.41بيوت محمية ومظالت بالستيكية8

94,945,3880.2سيارات النقل المبرد9

707,180,5981.38قطع غيار وشبك10

1,217,020,3762.37قوارب ومعدات صيد أسماك11

647,770,4971.26سيارات نقل12

872,202,6301.70حيوانات للتربية والتسمين ) أبقار وأغنام (13

470,584,1980.92شبكة ومواسير ري14

714,551,7191.39خاليا ومعدات تربية نحل15

143,697,2950.28مدرجات جبلية16

20,335,2400.04صوامع حبوب17

38,158,1990.07مصدات رياح18

343,474,8780.67غطاسات19

12,009,5100.02دفاعات20

33,051,7010.06رؤوس كهـربائية21

19,234,1350.04دينمو و مولدات كهربائية22

36,492,7250.07اعالف23

10,806,4510.02سمادات24

89,754,1410.17مستودعات27

1,879,937,5543.66غايات أخرى28

حركة اإلقراض بصندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه وحتى نهـاية العام المالى 1441/1440هـ , 2019م موزعة على المجاالت
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)يتبع( حركة اإلقراض بصندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه وحتى نهـاية العام المالى 1441/1440هـ , 2019م موزعة على المجاالت

%قيمة القروضالمجاالت

صيرة األجل
ض ق

ت القرو
غايا

568,659,1471.11أسمدة29

284,704,4580.55بذور30

44,863,8370.09أجور حراثة وتسوية31

878,3900.002نقل وتركيب مكائن ومضخات32

10,443,1490.02أدوية بيطرية33

153,723,9450.30مبيدات حشرية وفطرية 34

549,863,6771.07محروقات35

169,941,6260.33تكاليف تشغيلية 36

53,291,1480.10اجور عمال37

3,214,4460.006أكياس لحفظ وعبوات نقل التمور38

30,234,1580.06معدات وشباك صيد اسماك39

48,845,4280.10أعالف40

6,292,9500.01حيوانات للتسمين ) مواشي(41

6,610,3900.01دواجن للتسمين42

7,351,8070.01غايات أخرى للقروض القصيرة43

51,354,655,530100المجموع
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القيمةالوحدةالطاقة عدد القروضنوع المشروع

3,373,178,022الف طير/السنة95610,861,770دجاج الحم 

385,323,857ألف صوص/السنة33388,265أمات دجاج الحم

886,036,535ألف بيضة/السنة281109,340,798دجاج بياض

15,541,350ألف صوص/السنة523,343أمات دجاج بياض

110,446,998ألف صوص/السنة44,916جدات دواجن

63,693,115ألف صوص/السنة976,177فقاسات

618,801,379طير /  ساعة33178,593مسلخ دواجن

157,378,294رأس/ السنة1969مسلخ آلي وسوق أنعام وأعالف

2,430,005طن / السنة12,496إنتاج البيض السائل المبستر

7,756,017أم281,373إنتاج طيور السمان

735,049,698بقرة7037,450انتاج البان بقر

44,451,788رأس / السنة1142,600تسمين العجول

879,703,117رأس / السنة170315,343تربية وتسمين أغنام

46,015,110طن / السنة204,533أسماك

15,254,490طن / السنة2420أسماك و بيض الكافيار

11,119,280طن / السنة5645أسماك وروبيان

190,563,983طن / السنة325,300تربية أسماك بنظام المسيجات

599,053,618طن / السنة1939,192تربية روبيان

7,879,690طن / السنة72,161قوارب صيد أسماك

35,020,600طن / السنة24193نحل عسل

6,999,271طير/ السنة232,126تربية نعام

1,717,307رأس/ السنة32,880تربية أرانب

13,047,545 فسيلة / السنة6555,500مختبر أنسجة نخيل

1,483,216��1مختبر منتجات زراعية

القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1441/1440هـ , 2019م
جدول رقم )11(
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)يتبع( القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1441/1440هـ , 2019م

القيمةالوحدةالطاقة عدد القروضنوع المشروع

2,029,497,141طن / السنة435456,552بيوت محمية

356,095طن/السنة1680استنبات الشعير )هيدروبونك(

مشاريع الخضروات المكشوفة والقمح واألعالف 
والشعير والبطاطس والنخيل والفاكهة

29853474548976

465,745,566طن / السنة83389,089مصانع تمور

97,578,491طن / السنة11771,600مصانع أعالف

310,644,873طن / السنة63235,638مستودعات تبريد

13,052,382طن / السنة713,050معاصر زيتون و سمسم

3100 منتجات تمور و 1600 1مصنع صناعات غذائية
منتجات طماطم

4,700,000طن / السنة

16,642,615طن / السنة420,685مصنع منتجات زراعية

2,840,600طن/الساعة10.5مصنع تبريد وتجميد الخضار

16,814,726وحدة41,355مصانع معدات زراعية

15,293,971طن / السنة233,000مصنع خاليا تبريد

7,664,156��3ورش صيانة االت زراعية

3,780,075هكتار/السنة19500مشروع تشغيل حصادات القمح

3000 جالتين و 600 1إنتاج جالتين ومواد عضوية
كبسوالت

31,000,000طن / السنة

101,886,836طن / السنة1054,780مركز تسويق المنتجات الزراعية

4,384,909طن / السنة1400مصنع أنظمة ري

7,655,113طن / السنة230,400مصنع سميد الذرة وجريش القمح القاسي

10,815,823طن / السنة13,525مصنع إنتاج األسمدة العضوية

15,718,087طن/السنة119,500مصنع فحم

549,225,000طن/السنة1866,173االستثمار الخارجي

12236,110,841مستلزمات زراعية )ضمان استيراد(

5,29815,623,900,561اإلجمالي
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1432/14311433/14321434/14331435/14341436/14351437/14361438/14371439/14381440/14391441/1440
2010201120122013201420152016201720182019

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالفرعالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالفرع

307205,888,97928492,849,95712381,748,0408055,849,787297794,135,548الرياض377128,966,021401153,778,342371183,304,617438115,616,502328123,505,756الرياض

97230,613,161216,527,83617132,007,07411144,152,510155176,391,429مكة المكرمة5762,771,5246935,891,16512031,289,63019139,713,120217138,491,650مكة المكرمة

202137,675,07515073,410,3428675,278,8267461,033,85410660,345,159القصيم 494106,501,013502136,464,11735087,635,182387102,188,277251110,019,530القصيم 

29567,020,8724338,829,5081624,718,87513340,462,089501107,333,465عسير34576,990,241394170,757,60948984,153,726716138,977,607647147,951,028عسير

31474,297,23016141,279,97312834,539,3135022,313,5726481,184,908المنطقة الشرقية28897,921,86535867,998,508423149,124,366506106,519,391401197,769,328المنطقة الشرقية

12220,615,1365211,719,494262,364,299960,746,169368,036,370 المدينة المنورة589,245,64813417,850,46819725,880,55828343,724,25921839,859,398 المدينة المنورة

89234,005,9762324,231,2781769,264,0822511,816,9146714,871,775حائل23443,706,41128760,598,48620453,726,39118750,710,7519941,431,920حائل

17742,621,22921329,529,7209616,198,7327124,168,637737,564,238الجوف12317,787,77821755,627,09424152,860,44333172,500,96119753,380,924الجوف

53585,661,51419823,716,7803127,370,040252,179,33942319,491,289جازان53387,877,68754171,480,59566881,626,16173794,165,061740105,373,998جازان

13226,945,3969563,591,495376,057,9283966,596,8318644,557,082تبوك9135,176,54011829,577,76315136,695,45713528,747,58511861,209,649تبوك

149152,301,6478334,719,08573147,163,74420120,335,93437204,379,954الخرج18667,212,58616279,222,380210106,545,756175128,824,648125108,545,749الخرج

34344,444,993222,853,95000442,274,000325221,896,104نجران158,740,4585429,404,5056017,970,33316236,236,615847113,949,545نجران

5612,9082911,085,3397772,677121,332,698363,500,660الحدود الشمالية153,773,4740051,318,232159,999,99971,073,571الحدود الشمالية

13832,972,15491,142,3100015697,000797,644,437الباحة416,426,844547,757,45810112,262,01627530,454,99047649,470,570الباحة

2,9051,355,676,2701,383455,487,067657617,483,630608613,959,3342,2851,751,332,418المجموع2,857753,098,0903,291916,408,4903,590924,392,8684,5241,048,379,7664,6711,292,032,616المجموع

حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية خالل العشر السنوات األخيرة موزعة على الفروع
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1432/14311433/14321434/14331435/14341436/14351437/14361438/14371439/14381440/14391441/1440
2010201120122013201420152016201720182019

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالفرعالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالفرع

307205,888,97928492,849,95712381,748,0408055,849,787297794,135,548الرياض377128,966,021401153,778,342371183,304,617438115,616,502328123,505,756الرياض

97230,613,161216,527,83617132,007,07411144,152,510155176,391,429مكة المكرمة5762,771,5246935,891,16512031,289,63019139,713,120217138,491,650مكة المكرمة

202137,675,07515073,410,3428675,278,8267461,033,85410660,345,159القصيم 494106,501,013502136,464,11735087,635,182387102,188,277251110,019,530القصيم 

29567,020,8724338,829,5081624,718,87513340,462,089501107,333,465عسير34576,990,241394170,757,60948984,153,726716138,977,607647147,951,028عسير

31474,297,23016141,279,97312834,539,3135022,313,5726481,184,908المنطقة الشرقية28897,921,86535867,998,508423149,124,366506106,519,391401197,769,328المنطقة الشرقية

12220,615,1365211,719,494262,364,299960,746,169368,036,370 المدينة المنورة589,245,64813417,850,46819725,880,55828343,724,25921839,859,398 المدينة المنورة

89234,005,9762324,231,2781769,264,0822511,816,9146714,871,775حائل23443,706,41128760,598,48620453,726,39118750,710,7519941,431,920حائل

17742,621,22921329,529,7209616,198,7327124,168,637737,564,238الجوف12317,787,77821755,627,09424152,860,44333172,500,96119753,380,924الجوف

53585,661,51419823,716,7803127,370,040252,179,33942319,491,289جازان53387,877,68754171,480,59566881,626,16173794,165,061740105,373,998جازان

13226,945,3969563,591,495376,057,9283966,596,8318644,557,082تبوك9135,176,54011829,577,76315136,695,45713528,747,58511861,209,649تبوك

149152,301,6478334,719,08573147,163,74420120,335,93437204,379,954الخرج18667,212,58616279,222,380210106,545,756175128,824,648125108,545,749الخرج

34344,444,993222,853,95000442,274,000325221,896,104نجران158,740,4585429,404,5056017,970,33316236,236,615847113,949,545نجران

5612,9082911,085,3397772,677121,332,698363,500,660الحدود الشمالية153,773,4740051,318,232159,999,99971,073,571الحدود الشمالية

13832,972,15491,142,3100015697,000797,644,437الباحة416,426,844547,757,45810112,262,01627530,454,99047649,470,570الباحة

2,9051,355,676,2701,383455,487,067657617,483,630608613,959,3342,2851,751,332,418المجموع2,857753,098,0903,291916,408,4903,590924,392,8684,5241,048,379,7664,6711,292,032,616المجموع

)يتبع( حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية خالل العشر السنوات األخيرة موزعة على الفروع
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