




التقــريـــر الـسنـــوي
الثامن والخمسون
نستعرض في هذا التقرير منجزات الصندوق
خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م)





 المملكــة العربيــة الســعودية ماضيــة نحــو تحقيــق كل
 مــا يعــزز رخــاء المواطــن وازدهــار الوطــن وتقدمــه وأمنــه
مختلــف لتحقيــق  المواطــن  علــى  والتيســير   واســتقراره، 

المتطلبــات التــي تكفــل لــه حيــاة كريمــة ـ بــإذن اللــه ـ

حفظه الله

خادم الحرمين الشريفين





طموحنــا أن نبنــي وطنــًا أكثــر ازدهــارًا يجد فيــه كل مواطن 
مــا يتمنــاه، فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه معــًا لــن نقبــل إال 

أن نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم.

صاحب السمو الملكي

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

لقــد حققــت اســتراتيجية صنــدوق التنميــة الزراعيــة الممتــدة مــن 

)2016م - 2021م( أهدافهــا - وللــه الحمــد - وواصــل الصنــدوق 

تقديــم خدماتــه التمويليــة ومنتجاتــه االئتمانيــة لعمالئــه فــي 

القطــاع الزراعــي - بفضــل اللــه - ثــم بالدعــم المتواصــل الــذي 

المهــم  القطــاع  هــذا  لتطويــر   - اللــه  أيدهــا   - الدولــة  تقدمــه 

العمــل  بدايــة  )2021م(  عــام  شــهد  وقــد  اقتصادياتــه.  ورفــع 

فــي اســتراتيجية الصنــدوق الُمحدثــة، والتــي تغطــي الفتــرة مــن 

2025م(.  - )2021م 

والخمســين(  )الثامــن  الســنوي  التقريــر  أقــدم  أن  ويســرني 

1443/1442ه  المالــي  للعــام  الزراعيــة  التنميــة  لصنــدوق 

)2021م(، الــذي يســتعرض الجهــود التــي ُبذلــت خــالل العــام، 

لتعزيــز أنشــطة الصنــدوق فــي دعــم القطــاع الزراعــي، واإلســهام 

فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، وتطويــر خدماتــه التقنيــة المقدمــة 

متعــددة  زراعيــة  مشــاريع  بدعــم  قــام  حيــث  للمســتفيدين، 

ريــال،  مليــون   )2617( االســتثمارية  تكاليفهــا  بلغــت  األنشــطة 

ــال.  مقابــل مــا تــم اعتمــاده مــن قــروض بنحــو )2022( مليــون ري

الحمد لله رب العالمين، 
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

معالي المهندس  
عبدالرحمن بن

عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس اإلدارة
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دعــم مشــاريع زراعيــة متعــددة األنشــطة 
بلغــت تكاليفهــا االســتثمارية

 ما اعتماده من قروض نحو

فعليــًا  المصروفــة  القــروض  إجمالــي 
حوالــي

مليون ريال

مليون ريال

مليون ريال

2,617

2,022

1,970

 )1970( القــروض المصروفــة فعليــًا حوالــي  بلــغ إجمالــي  كمــا 

البيئــة  وزارة  سياســات  مــع  بالتكامــل  أســهمت  ريــال،  مليــون 

والميــاه والزراعــة فــي تحقيــق نســبة عاليــة مــن اإلنتــاج الزراعــي 

ــز  المحلــي فــي المجــاالت النباتيــة والحيوانيــة والســمكية، وتعزي

األمــن الغذائــي، وتوفيــر عــدد مــن فــرص العمــل فــي القطــاع 

العــام نفســه اإلســهام  الزراعــي. كمــا واصــل الصنــدوق خــالل 

ــا المســتجد  ــار الســلبية لجائحــة فيــروس كورون فــي مواجهــة اآلث

)COVID-19(، مــن خــالل اســتمرار العمــل فــي مبــادرة تمويــل 

األمــن  مبــادرة  فــي  المســتهدفة  الزراعيــة  المنتجــات  اســتيراد 

الغذائــي.

وفــي الختــام، أتقــدم أصالــة عــن نفســي ونيابــة عن أعضــاء مجلس 

الحرميــن  خــادم  لمقــام  والتقديــر  باالمتنــان  الصنــدوق  إدارة 

الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا اللــه- علــى 

مــا يقدمانــه مــن دعــم ومســاندة للقطــاع الزراعــي. كمــا أشــكر 

منســوبي الصنــدوق كافــة علــى مــا يبذلونــه مــن جهــود لخدمــة 

هــذا القطــاع.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
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كلمة نائب 
رئيس مجلس اإلدارة 

الزراعيــة أن  التنميــة  الثامــن والخمســين لصنــدوق  الســنوي  التقريــر  يســرني مــن خــال هــذا 
المنصــرم  المالــي  للعــام  التمويليــة  وأنشــطته  الصنــدوق  ألعمــال  تنفيذيــًا  ملخصــًا  أعــرض 
1443/1442هـــ )2021م(، والــذي شــهد الوصــول إلــى نســبة )38.5%( مــن برنامــج التحــول 
االســتراتيجي للصنــدوق وفــق االســتراتيجية المحدثــة )2021-2025م(، وكذلــك العمــل علــى 
إنجــاز األهــداف المعتمــدة لاســتراتيجية ومــن أبرزهــا التحــول الرقمــي وتعزيــز األمــن الســيبراني، 
وكذلــك التوســع فــي مجــال اإلقــراض، وإطــاق منتجــات ائتمانيــة جديــدة تلبــي احتياجــات 

القطــاع الزراعــي بالمملكــة.
وبفضــل الّلــه اســتمر الصنــدوق فــي العــام المالــي )2021م( بتقديــم خدماته التمويليــة ومنتجاته 
االئتمانيــة للقطــاع الزراعــي، حيــث وافــق الصنــدوق علــى تقديــم قــروض بقيمــة )2617( مليــون 
ريــال، فيمــا بلغــت قيمــة القــروض المعتمــدة )2022( مليــون ريــال، وبلغــت قيمــة القــروض 
ــال. وتنوعــت هــذه القــروض مــا بيــن خدمــات ائتمانيــة اســتثمارية،  المنصرفــة )1970( مليــون ري
وتمويــل رأس المــال العامــل للمشــاريع المتخصصــة، وقــروض تنمويــة لصغــار المزارعيــن والمربيــن 
الزراعيــة واســتدامتها  التنميــة  لدعــم مســارات  التشــغيلية  القــروض  إلــى  والصياديــن، إضافــة 
الجمعيــات  دعــم  مــع  الزراعيــة،  الريفيــة  التنميــة  وبرامــج  بهــا،  المتعلقــة  اإلمــداد  وساســل 
التعاونيــة الزراعيــة لتوفيــر المنتجــات والخدمــات المســاندة والتســويقية للقطــاع الزراعــي بمــا 
يعــزز األمــن الغذائــي. كمــا واصــل الصنــدوق خــال هــذا العــام تنفيــذ إحــدى أهــم مبادراتــه التــي 
ــة الوطنــي  ــا(، بالتنســيق مــع صنــدوق التنمي أطلقهــا خــال العــام الســابق خــال جائحــة )كورون
للتصــدي لتداعيــات تأثيــر فيــروس كورونــا المســتجد، والمتمثلــة فــي تمويــل اســتيراد المنتجــات 
الزراعيــة المســتهدفة فــي اســتراتيجية األمــن الغذائــي بمبلــغ )1800( مليــون ريــال، حيــث وصــل 
عــدد الطلبــات إلــى )27( طلبــًا بقيمــة )1739( مليــون ريــال. وقــد ســاهمت هــذه المبــادرة وغيرهــا 
ــام بــدوره الفاعــل فــي  ــه الحمــد - فــي دعــم القطــاع الزراعــي الخــاص للقي ــادرات - ولل مــن المب
التنميــة االقتصاديــة، والمســاهمة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي ومســاعدة المنشــآت الصغيــرة 

ــا. والمتوســطة فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورون
وبذلــك يكــون إجمالــي عــدد القــروض المعتمــدة منــذ تأســيس الصنــدوق وحتــى العــام المالــي 
1443/1442هـــ )2021م( نحــو )468( ألــف قــرض، بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة أكثــر مــن )55( مليــار 
ريــال. فيمــا بلغــت متحصــات الصنــدوق الســنوية أكثــر مــن )784( مليــون ريــال مــن األقســاط 
المســتحقة خــال العــام المالــي )2021م( والتــي بلغــت نحــو )834( مليــون ريــال، وهــو مــا يمثــل 
تحصيــل )94%( مــن األقســاط المســتحقة خــال العــام المالــي )2021م(. وقــد حقــق الصنــدوق 
ارتفاعــًا فــي فائــض الميزانيــة بنحــو )212( مليــون ريــال، مقارنــة بعجــز )27( مليــون ريــال خــال 

العــام الســابق.

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

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

األستاذ  
منير بن فهد السهلي

المدير العام
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 وافــق الصنــدوق علــى تقديــم قــروض 
بقيمــة

الزراعيــة  المنتجــات  اســتيراد  تمويــل 
المســتهدفة فــي اســتراتيجية األمــن 

بمبلــغ الغذائــي 

إجمالــي عــدد القــروض المعتمــدة منــذ 
تأســيس الصنــدوق وحتــى العــام المالــي 

1443/1442هـــ )2021م( نحــو

فائــض  فــي  ارتفاعــًا  الصنــدوق  حقــق 
بنحــو الميزانيــة 

مليون ريال

مليون ريال

ألف قرض

مليون ريال

2,617

1,800

468

212

كمــا قــام الصنــدوق، وفــي إطــار تعزيــز دوره التنمــوي، بالتكامــل مــع الجهــات ذات العاقــة بإبــرام 
ــة والجامعــات  عشــر مذكــرات تفاهــم واتفاقيــات تعــاون مــع عــدد مــن البنــوك والغــرف التجاري

والجمعيــات الزراعيــة التعاونيــة.
وفــي رحلتــه نحــو التحــول الرقمــي أطلــق الصنــدوق نظــام اإلقــراض اإلكترونــي الجديــد )رافــد(، 
حيث اكتملت أتمتة طلبات وإجراءات اإلقراض وتوفير جميع طلبات القروض والخدمات بشــكل 
ــد  ــزة لعمــاء الصنــدوق. كمــا أن النظــام الجدي ــة جديــدة وممي إلكترونــي، مــن أجــل تقديــم تجرب
يعمــل مــن خــال خدمــة النفــاذ الوطنــي الموحــد التــي تتيــح الدخــول إلــى النظــام بخصوصيــة تامــة 
وأمــان، وكذلــك تدشــين الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة لتنفيــذ العمليــات البنكيــة بالتعــاون مــع 
بنــك ســاب )B2B(، إضافــة إلــى اعتمــاد حوكمــة عمليــات الخدمــات التقنيــة حســب معاييــر مكتبــة 
البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات )ITIL v4.0(. ويؤكــد هــذا التحــول الرقمــي اهتمــام الصنــدوق 
ــر الجــودة واألمــان لرفــع كفــاءة الخدمــة وتســهيلها مــن أجــل  وحرصــه علــى تبنــي أفضــل معايي

تحقيــق رضــا عمــاء الصنــدوق، وتعظيــم دوره التنمــوي للقطــاع الزراعــي.
وأكمــل الصنــدوق مشــروع تأســيس وحوكمــة إدارة األمــن الســيبراني، بالتزامــن مــع حصــول 
 ISO/IEC( الصنــدوق علــى شــهادة تطبيــق متطلبــات المعيــار العالمــي إلدارة األمــن الســيبراني
27032( وتطويــر واعتمــاد الوثيقــة المنظمــة للجنــة اإلشــرافية  لألمــن الســيبراني وفقــًا لمعاييــر 

الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني.
مــن جانــب آخــر حقــق الصنــدوق المركــز الثالــث بيــن الجهــات الحكوميــة علــى مســتوى المملكــة 
 Great« فــي جائــزة »أفضــل بيئــة عمــل« لعــام )2021م( حســب التقييــم الصــادر مــن شــركة
place to work«. ويأتــي ذلــك تجســيدًا لقيــم الصنــدوق المتمثلــة فــي المهنيــة فــي مجــال 
العمــل لإلســهام فــي تطويــر النظــام التشــغيلي، وتحقيــق التميــز المؤسســي، وتنميــة الكفــاءة 
البشــرية للصنــدوق. كمــا أطلــق خــال هــذا العــام، وبالتعــاون مــع صنــدوق تنميــة الموارد البشــرية 
)هــدف(، برنامــج التدريــب علــى رأس العمــل بمشــاركة )28( متدربــًا ومتدربــة فــي تخصصــات 
مختلفــة، لتمكينهــم مــن اكتســاب الخبــرات والمهــارات الازمــة فــي تخصصاتهــم، وتهيئتهــم 
للدخــول فــي مجــال ســوق العمــل.  كمــا يتضمــن التقريــر عــددًا مــن التفاصيــل ألعمــال الصنــدوق 

المختلفــة.
وفــي الختــام أتقــدم بالشــكر الجزيــل للقيــادة الرشــيدة - حفظهــا اللــه - علــى مــا يجــده الصنــدوق 
مــن دعــم وتمكيــن فــي ســبيل إنجــاز أهدافــه التنمويــة، ومواصلــة دوره الحيــوي فــي المســاهمة 
فــي دعــم اإلنتــاج الزراعــي المحلــي، وتحقيــق األمــن الغذائــي بمــا يتماشــى مــع السياســة الزراعيــة 

للمملكة.
والشــكر موصــول لمعالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة رئيــس مجلــس اإلدارة، وأعضــاء المجلــس 

لدعمهــم المســتمر ألعمــال الصنــدوق المختلفــة.
كمــا أشــكر زمائــي منســوبي الصنــدوق فــي اإلدارات والفــروع ومراكــز الخدمــة علــى جهودهــم 
المتواصلــة، ممــا مّكــن الصنــدوق مــن تحقيــق أهدافــه، والحــرص علــى تقديــم خدمــات متميــزة 

لعمائــه.
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



14

رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة

معالي المهندس  
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ  
منير بن فهد السهلي

نائب رئيس مجلس اإلدارة - مدير عام الصندوق

المهندس  
أحمد بن صالح العيادة

عضوًا
وزارة البيئة والمياه والزراعة

المهندس  
ريان بن محمد نقادي

عضوًا 
 وزارة المالية
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الدكتور  
صالح بن محمد العـيد

عضوًا 
من ذوي الخبرة واالختصاص

المهندس  
أحمد بن طالل نافع

عضوًا
وزارة االقتصاد والتخطيط

األستاذ  
تركي بن ضيف اهلل المطيري

عضوًا 
البنك المركزي السعودي

األستاذ  
عبداإلله بن محمد النمر

عضوًا
صندوق التنمية الوطني

المهندس  
أحمد بن رشيد البالع

عضوًا
من ذوي الخبرة واالختصاص

الدكتور  
عبدالرحمن بن سليمان الطريقي

عضوًا 
من ذوي الخبرة واالختصاص

الدكتور  
أحمد بن صالح الصالح

عضوًا 
من ذوي الخبرة واالختصاص

األستاذ  
خالد بن محمد العبودي

عضوًا 
من ذوي الخبرة واالختصاص
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رؤية الصندوق

رسالة الصندوق

صنــدوق رائــد يقــدم أفضــل حلــول التمويــل المســتدام  للمســاهمة 
فــي تحقيــق االســتراتيجية الزراعيــة .

المساهمة في تعزيز األمن الغذائي، مع المحافظة 
على الموارد الطبيعية. 01

02

03

04

المساهمة في النمو االقتصادي، والتنمية الريفية الزراعية 
المستدامة باالستفادة من الميز النسبية.

توفير أفضل وسائل التمويل والخدمات المميزة 
من خالل الشراكات االستراتيجية.

تعزيز االستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية وتحقيق التميز 
التشغيلي ضمن سلسلة مخاطر سليمة.
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قيم الصندوق

العمل بروح الفريق 
لتقديم أعلى الخدمات

المهنية في مجال 
العمل

 العدالة في كافة 
تعامالتنا

خدمة العمالء 
بجودة عالية

 التميز في األداء 
والخدمات المقدمة 

للعمالء
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لمحة عامة
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لمحة عامة

القروض والخدمات االئتمانية

أهداف الصندوق

االستراتيجية والمبادرات

01
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لمحة عامة

 أهداف
 الصندوق

منجزاتــه  أهــم  إبــراز  إلــى  الزراعيــة  التنميــة  صنــدوق  يســعى 
ومســاهماته فــي التنميــة الزراعيــة، وإظهــار دوره المؤثــر علــى 
االقتصــاد المحلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وضمــان 
والنباتيــة  »الحيــــوانية  الغذائيــة  المنتجــات  توافــر  اســتقرار 
والســمكية«، هــذا وأكثــر تجدونــه فــي هــذا التقرير المعــد بعناية 

ليعكــس صــورة مشــرقة لمــا تحقــق مــن إنجــاز.
هذا التقرير يبرز إنجازات الصندوق للعام المالي 1443/1442ه، 

)2021م(.

طريــق  عــن  واســتدامتها  الزراعيــة  التنميــة  دعــم  إلــى  الصنــدوق  يســعى 
القــروض الميســرة والتســهيالت االئتمانيــة الالزمــة، مــع مراعــاة الحفــاظ 
البيئــة. علــى  الزراعيــة، والمحافظــة  اســتخداماتها  الميــاه، وترشــيد  علــى 
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 األهداف االستراتيجية 

 المتعلقة بالقطاع الزراعي

 األهداف االستراتيجية 

 الداخلية:

المســـــــاهمة في تحقيـــــــق األمـــــــــــن الغذائي من 
خالل تمويـــل اإلنتاج المحلي، وسالســـل  اإلمداد 
ورفع نســـبة المحتوى المحلي، وتطوير التســـويق 

الزراعية. والخدمات 

التميـــز  لتحقيـــق  التشـــغيلي  النظـــام  تطويـــر 
البشـــرية. الكفـــاءات  وتنميـــة  المؤسســـي 

تشجيع اســـتخدام التقنيات والممارسات الحديثة 
وتحســـين  الطبيعيـــة،  المـــوارد  علـــى  للحفـــاظ 
اإلنتاجيـــة الزراعيـــة مـــن خالل شـــراكات مميزة مع 
الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيـــة والقطـــاع الخـــاص  

األبحاث. ومراكـــز 

تمويـــل القطاع الزراعـــي لدعم التنميـــة الريفية 
المحصوليـــة  والتركيبـــة  المســـتدامة،  الزراعيـــة 

حســـب الميـــز النســـبية للمناطق .

ضمـــان االســـتدامة الماليـــة من خالل تحســـين 
الكفـــاءة التشـــغيلية وإدارة الســـيولة من ضمن 

سياســـة مخاطر ســـليمة.

وتقديـــم  العمـــالء،  تجربـــة  وتحســـين  تطويـــر 
والخدمـــات. التمويـــل  وســـائل  أفضـــل 
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القروض والخدمات االئتمانية

أوالً :
 الخدمات االئتمانية طويلة األجل

هي الخدمات االئتمانية أو القروض التي ال تتجاوز فترة سدادها )10( عشر سنوات، وفترة السماح )2( سنتين على النحو اآلتي:

ُتقــدم لطلبــات تمويــل المشــاريع المتخصصــة الجديــدة، والتوســعة، 
د  وإعــادة التأهيــل، والتــي تتطلــب دراســات جــدوى اقتصاديــة، وُتحدَّ
ــة،  ــاًء علــى التدُفقــات النقدي ــة بن ــرة الســداد للخدمــات االئتماني فت

ودراســة المشــروع، والتحليــل االئتمانــي.

هــي القــروض التــي تقــدم لتمويــل مجــاالت زراعيــة لغــرض زراعــة 
المحاصيــل الحقليــة بأنواعهــا، ومــزارع الفاكهــة، والمناحــل، وقــوارب 

الصيــد. 

قروض تنموية 	خدمات ائتمانية استثمارية  	
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 ثانيًا :
 الخدمات االئتمانية قصيرة األجل

هي الخدمات االئتمانية أو القروض التي ال تتجاوز فترة سدادها  )4( أربع سنوات على النحو اآلتي:

لتمويــل  تقــدم  التــي  دوارة(  )دوارة/غيــر  االئتمانيــة  الخدمــات  وهــي 
المــال  بنــاًء علــى دراســة وتحليــل احتياجــات رأس  التشــغيلية  التكاليــف 
العامل، وتحدد فترة الســداد بما ال يتجاوز )2( ســنتين باســتثناء المشــاريع 
المتضــررة ألســباب خارجــة عــن إرادة العميــل كاآلفــات الزراعيــة، واألمــراض 
الوبائيــة والتــي تتطلــب مــدة إضافيــة بحيــث ال يتجــاوز فتــرة ســدادها )4( 

أربــع ســنوات.

هــي القــروض التــي تغطــي التكاليــف التشــغيلية لــدورة إنتاجيــة 
واحــدة للمنشــآت الصغيــرة، والتــي ال يتجــاوز فتــرة ســدادها )2( 
ســنتين بعــد فتــرة الســماح، ولصغــار مربــي الماشــية ومربــي النحــل 
والصياديــن ومــن فــي حكمهــم بفتــرة ســداد )4( أربــع ســنوات بعــد 

فتــرة الســماح وحســب دراســة كل منتــج.  

العامــل  	 المــال  رأس  لتمويــل  االئتمانيــة  الخدمــات 
المتخصصــة القروض التنموية التشغيلية  	للمشــاريع 
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االستراتيجية والمبادرات

 استراتيجية الصندوق للفترة من )2021-2025)م

وتطــور  تغيــر  مــن  الزراعــي  القطــاع  يشــهده  لمــا  مواكبــة 
وتوســع  واعــدة  فــرص  مــن  ينتظــره  ومــا  ومســتمر،  كبيــر 
فــي جميــع المجــاالت واألنشــطة الزراعيــة ، ولصــدور عــدد 
مــن االســتراتيجيات ذات العالقــة بالقطــاع الزراعــي )الميــاه، 
اإلدارة  مجلــس  أصــدر  فقــد  الغذائــي(،  واألمــن  والبيئــة، 
موافقتــه علــى قيــام الصنــدوق ممثاًل فــي اإلدارة التنفيذية 
بتحديــث االســتراتيجية للفتــرة مــن )2021-2025م(، بحيــث 
لجميــع  واألنظمــة  االســتراتيجيات  تحديــث  علــى  تركــز 
فــي  ويشــمل  المختلفــة،  وإداراتــه  الصنــدوق  قطاعــات 

نطاقــه :

مــع  بالتوافــق  الجديــدة  االســتراتيجية  أهــداف  وتتميــز 
االســتراتيجية الوطنيــة للزراعــة )2030(، واســتراتيجية  األمــن 
التنميــة  صنــدوق  واســتراتيجية  المملكــة،  فــي  الغذائــي 
الوطنــي، وتأتــي متوائمــة مــع رؤيــة المملكــة )2030(، ومــا 
يتصــل بهــا مــن برامــج. كما تســعى هــذه االســتراتيجية المحدثة 
المقبلــة،  للســنوات  الصنــدوق  فــي  التحــول  عمليــة  لقيــادة 
وتعظيــم دوره المســتقبلي مــن خــالل االســتمرار فــي دعــم 
القطاعــات الزراعيــة الرئيســة المســتهدفة فــي االســتراتيجية  

وهــي:   الزراعيــة 

الــــدواجــــــــــــــــــــــن            	 
البيوت المحمية  	 
االستزراع المائي	 
التنمية الريفية الزراعية المستدامة. 	 
التوسع عبر سالسل اإلمداد الزراعية والِخْدمات المساندة 	 

للقطاع الزراعي
ــاصيل 	  ــارج فــي المحـــــــ ــار الزراعــي فــي الخـــــــ دعــم االستثمـــــــ

المســتهدفة فــي اســتراتيجية  األمــن الغذائــي. 

مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشــغيلية، 
ورفــع كفــاءة اإلنفــاق، وتوطيــن المحتــوى المحلــي، وتحقيــق 
أهــداف الصنــدوق التنمويــة. كمــا أن الصنــدوق ســيعمل علــى 
لتقديــم  االئتمانيــة  لوائحــه  وتحديــث  اإلقــراض  حجــم  رفــع 
القــروض فــي أثنــاء الفتــرة المقبلــة مــن أجــل مواكبــة النمــو 

المتزايــد فــي هــذا القطــاع المهــم.

تطوير الخطط 
التنفيذية

رفع مستوى التحول الرقمي في تقديم ِخْدمات الصندوق 
بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافة.

قياسها 
لمؤشرات األداء

متابعته 
وتطويره
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المبادرة

وقــد تــم تحديــد ثــالث عشــرة مبادرة ضمــن االســتراتيجية المحدثة 
داخليــة، ســيتم  مبــادرات  خارجيــة، وســت  مبــادرات  منهــا ســبع 

تفصيــل مواثيقهــا وأهدافهــا علــى النحــو التالــي:

دعم اإلنتاج المحلي الزراعي

رفع تمويل االستزراع السمكي إلى 

« 1300 مليون ريال

% 21

رفع تمويل الدجاج الالحم إلى 

« 2000 مليون ريال

لتوجهــات  وفقــًا  المحلــي  الزراعــي  اإلنتــاج  دعــم  فــي  المســاهمة   »
. الزراعيــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 

« خـــــــارجي

رفع تمويل البيوت المحمية إلى  

« 1200 مليون ريال

01

أهم األهداف

نطاق المبادرةالمحقق وصف المبادرة
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دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

دعم التوسع عبر سالسل اإلمداد

رفع تمويل القروض التنموية إلى  

« 3000 مليون ريال

رفع القروض المقدمة إلى   

« 30 % من إجمالي اإلقراض

% 11

% 13

« المســاهمة فــي تعزيــز التنميــة الريفيــة باالســتفادة مــن الميز النســبية 
لتوجهــات  وفقــًا  التمويليــة  االئتمانيــة  الخدمــات  تقديــم  خــالل  مــن 

ومبــادرات برنامــج التنميــة الريفيــة الزراعيــة المســتدامة .

الزراعيــة  المدخــالت  مشــاريع  لدعــم  االئتمانيــة  الخدمــات  تقديــم   »
والنقــل والمناولــة والتخزيــن والمعالجــة والصناعــات التحويليــة األوليــة 

والتســويق والتوزيــع )خصوصــًا تســويق وتصديــر التمــور.

« خـــــــارجي

« خـــــــارجي

02

03

أهم األهداف

أهم األهداف

المحقق

المحقق

نطاق المبادرة

نطاق المبادرة

وصف المبادرة

وصف المبادرة

االستراتيجية والمبادرات

المبادرة

المبادرة
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دعم االستثمار الزراعي في الخارج

تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وباألخص تقنيات الري

رفع تمويل االستثمارات الزراعية في الخارج إلى  

« 5500 مليون ريال

رفع تمويل استخدام التقنيات الحديثة إلى    

« 2836 مليون ريال

% 11

% 20

ــز األمــن الغذائــي مــن خــالل تقديــم الخدمــات  « المســاهمة فــي تعزي
االئتمانيــة التمويليــة، وفقــًا لتوجهــات ومبــادرات اســتراتيجية االســتثمار 

الزراعــي المســؤول فــي الخــارج .

ــري  ــات ال ــات الحديثــة خصوصــًا تقني ــز اســتخدام التقني ــل وتحفي « تموي
بالتنســيق مــع المؤسســة العامــة للــري والجهــات المعنيــة األخــرى، 
للمســاهمة فــي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وتحســين اإلنتاجيــة 

الزراعيــة.

« خـــــــارجي

« خـــــــارجي

04

05

أهم األهداف

أهم األهداف

المحقق

المحقق

نطاق المبادرة

نطاق المبادرة

وصف المبادرة

وصف المبادرة

المبادرة

المبادرة
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تطوير محفظة الخدمات وتفعيل الشراكات

تطوير استهداف العمالء وزيادة فعالية التسويق

إنشاء وظيفة االستشارات، وتطوير وتفعيل الخدمات 	 
تفعيل منتجات التمويل الجديدة في القطاع الزراعي 	 

إنشاء وظيفة الشراكات وتطوير وتفعيل الشراكات.	 

تطوير وتنفيذ استراتيجية التسويق 	 
تطوير وتنفيذ استراتيجية تجربة العمالء الرقمية	 

الوصول إلى 	 

    « 90 % كنسبة رضا للعمالء 

% 33

% 50

الجمعيــات  مــع  التعــاون  خــالل  مــن  االئتمانيــة  المنتجــات  تطويــر   »
الخدمــات  وتفعيــل  التجاريــة،  البنــوك  مــع  والشــراكات  التعاونيــة 

. المتخصصــة  الشــركات  اعتمــاد  خــالل  مــن  االستشــارية 

« تطويــر وتنفيــذ خطــط تســويق وإدارة عالقــات العمــالء تعتمــد علــى 
نهــج اســتباقي والتعــاون مــع الشــركاء، واســتخدام القنــوات الرقميــة 

لتحســين تجربــة العمــالء وتعزيــز فعاليــة التشــغيل.

« خـــــــارجي

« خـــــــارجي

06

07

أهم األهداف

أهم األهداف

المحقق

المحقق

نطاق المبادرة

نطاق المبادرة

وصف المبادرة

وصف المبادرة

االستراتيجية والمبادرات

المبادرة

المبادرة
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تعزيز أنظمة تقنية المعلومات وأتمتة العمليات

تحسين إدارة المخاطر وتطوير إدارة االلتزام

إنجاز رقمنة وأتمتة اإلجراءات والخدمات بنسبة   

 % 90 »
تحديث البوابة اإللكترونية والتطبيق الذكي 	 
تطوير نظم األعمال الرئيسة	 

 	 % 100 » تطبيق االلتزام بالسياسات بنسبة    

 	 % 100 » معالجة المخاطر الجوهرية والعالية الُمبلغ عنها بنسبة 

% 47

% 70

المرتبطـــة  والتطبيقـــات  األنظمـــة  وتنفيـــذ  االحتياجـــات  تأكيـــد   »
ــاء  ــة الصنـــدوق واالرتقـ ــين فعاليـ ــية، وذلـــك لتحسـ ــات األساسـ بالعمليـ

بتجربـــة العمـــالء .

« تعزيــز إدارة المخاطــر وااللتــزام واألمــن الســيبراني مــن خــالل تطويــر 
السياســات واإلجــراءات والشــهادات ذات الصلــة، ومتابعــة تنفيذهــا 

ــدوق . فــي الصن

« داخـــــــلي

« داخـــــــلي

08

09

أهم األهداف

أهم األهداف

المحقق

المحقق

نطاق المبادرة

نطاق المبادرة

وصف المبادرة

وصف المبادرة

المبادرة

المبادرة
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تحديث نظام الصندوق وتحسين الحوكمة وإدارة األداء

تحديث الهيكل التنظيمي واالستفادة المثلى من الموارد البشرية وإدارة التغيير

« تطوير مكتب التحول  « تفعيل استراتيجية األداء   « تطبيق نموذج الحوكمة   « تحديث نظام الصنــدوق    

« وضع وتنفيذ خطة التدريب « تعزيز الثقافة التنظيمية   « تحديث الهيكل التنظيمي  

« رفع نسبة رضا الموظفين إلى أكثر من « 90 % « الوصول إلى العدد األمثل للموارد البشرية « 1200 موظف  

% 76

% 41

االســتراتيجية  متطلبــات  علــى  بنــاًء  الصنــدوق  نظــام  تحديــث   »
وتوجهــات المملكــة وتحســين الحوكمــة، وتطويــر إطــار متكامــل إلدارة 
األداء وتفعيلــه، ودعــم التنفيــذ الفعــال لالســتراتيجية مــن خــالل إنشــاء 

مكتــب التحــول

« تنفيذ الهيكل التنظيمي المســتهدف والتخطيط االســتراتيجي 
للمــوارد البشــرية لرفــع مســتوى اإلنتاجيــة، وتطويــر الكفــاءات 
وإدارة التغييــر بمــا يدعــم تحقيــق اســتراتيجية الصنــدوق المحدثــة.

« داخـــــــــــلي

« داخـــــــــــلي

10

11

أهم األهداف

أهم األهداف

المحقق

المحقق

نطاق المبادرة

نطاق المبادرة

وصف المبادرة

وصف المبادرة

االستراتيجية والمبادرات

المبادرة

المبادرة
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تعزيز التميز المؤسسي

مراجعة استراتيجية التسعير وتنفيذ الخطط المالية واالنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

« تطوير وتفعيل ذكاء األعمال « إنشاء وتفعيل وظيفة التميز المؤسسي     

« خفض نسبة القروض المتعثرة لما دون  « 15 % « تحقيق التوازن المالي « 336 مليون ريال   

« رفع العائد على االستثمار حتى   « 4.5 % « رفع العائد على القروض حتى  « 2 %    

% 54

% 54

ــز اتخــاذ القــرارات  ــر إدارة الجــودة وتطبيــق ذكاء األعمــال لتعزي « تطوي
وإدارة المعرفــة والمعلومــات

« مراجعــة اســتراتيجية التســعير للخدمــات االئتمانيــة، وإعــداد خطــط 
األهــداف  وتحقيــق  الماليــة  االســتدامة  لضمــان  وتنفيذهــا  ماليــة 
التشــغيلية. ويتضمــن ذلــك تعزيــز محفظــة االئتمــان، ومعالجــة الديــون 
اإلنفــاق،  وكفــاءة  االســتثمار  محفظــة  إدارة  وتحســين  المتعثــرة، 

الماليــة التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  إلــى  واالنتقــال 

« داخـــــــــــلي

« داخـــــــــــلي

12

13

أهم األهداف

أهم األهداف

المحقق

المحقق

نطاق المبادرة

نطاق المبادرة

وصف المبادرة

وصف المبادرة

المبادرة

المبادرة
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رضا المستفيدين

 في ظل رؤية المملكة )2030( 
أصبــح قيــاس تجربــة المســتفيدين مــن الخدمــات العامــة فــي قمــة 
اهتمامــات القطاعــات الحكوميــة. ويأتي قياس تجربة المســتفيدين 
ضمــن أولويــات المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )أداء( 
الــذي أنشــئ لالضطــالع بمهمــة قيــاس أداء األجهــزة العامــة، ومــا 

يترتــب عليــه مــن تحســين مســتمر فــي أداء األجهــزة الحكوميــة.

 وفي ظل هذا التوجه العام للدولة 
يســعى صنــدوق التنميــة الزراعيــة مــن خــالل إجــراء قيــاس دوري 
علــى  المنتشــرة  فروعــه  عبــر  خدماتــه  مــن  المســتفيدين  لتجربــة 

: المملكــة وعددهــا   مســتوى 

« )14( فرعًا  
باإلضافــة إلــى قنــوات تقديــم الخدمــة األخــرى إلــى معرفــة مكامــن 

القــوة لتعزيزهــا، ومواضــع التحســين لتطويــر األداء فيهــا.
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ولقــد أجــرى الصنــدوق خــالل هــذا العــام المالــي 1443/1442ه، )2021م( قيــاس تجربــة 
المســتفيد مــن الخدمــات المقدمــة وســرعة إنجــاز المطلــوب، وقــد كانــت النتائــج جيــدة، إذ 
أظهــر مؤشــر رضــا المســتفيدين مــن خدمــات الصنــدوق والمنفــذ مــن قبــل مركــز االســتطالع 
التــام  الرضــا  تحقيــق  إلــى  الصنــدوق  علــى  القائمــون  ويطمــح   ،)%76( نتيجــة  والقيــاس 

للمســتفيدين مــن خدماتــه فــي المســتقبل القريــب إن شــاء اللــه. 

يهــدف المشــروع، عمومــًا، إلــى قيــاس تجربــة المســتفيدين مــن خدمــات صنــدوق التنميــة الزراعيــة، وينــدرج تحــت هــذا الهــدف 
العــام بعــض األهــداف التفصيليــة علــى النحــو التالــي :

معرفـــة مـــدى جـــودة الخدمـــات المقدمة من 
الصندوق.

قياس ســـهولة وســـرعة الحصول على خدمات 
الصندوق.

معرفـــة مـــدى وضوح إجـــراءات الحصـــول على 
خدمـــات الصندوق وســـهولتها.

قيـــاس مـــدى االمتثال لمعاييـــر تقديم الخدمة 
بالصندوق. المعتمدة 

الخدمـــات  عـــن  العمـــالء  رضـــا  مـــدى  معرفـــة 
الصنـــدوق. مـــن  المقدمـــة 

قياس مســـتوى الرضا عـــن الخدمات اإللكترونية  
بالصندوق.

العامليـــن  الموظفيـــن  أداء  مســـتوى  معرفـــة 
بالصنـــدوق.

تحـــــــــــديد نقــــــــاط القـــوة والضعـــــــف فـــي أداء 
الصنـــدوق.

أهداف المشروع 

01

05

03

07

02

06

04

08

أظهـــر مؤشـــر رضـــا المســـتفيدين من 
خدمـــات الصنـــدوق والمنفذ من قبل 

مركـــز االســـتطالع والقيـــاس نتيجة :

%76
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الوضع الراهن للصندوق
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التنظيم اإلداري

المباني ومراكز الخدمة المتميزة

الموارد البشرية

الحوكمة

02
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الجودة والمشاريع 
التقنية

الجودة والمشاريع 
التقنية

المشاريع المتخصصةالموارد البشرية

القروض التنمويةالفروعالدعم الفني

عمليات االئتمانالخدمات المساندةالبنية التحتية والتشغيل

المحافظ االئتمانيةالتطبيقات والنظم

برنامج االستثمار
الزراعي في الخارج

قطاع تقنية 
المعلومات

قطاع الخدمات 
المشتركة

قطاع 
االئتمان

لجنة المراجعة والمخاطر

الشؤون القانونية

المراجعة الداخليةلجان المجلس األخرى

مكتب المدير العام
مكتب التحول

مجلس اإلدارة

المدير العام
) الرئيس التنفيذي (

أمين مجلس اإلدارة

❶❷❸

التنظيم اإلداري
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المخاطرالمحاسبةتطوير األعمالاالستثمارات

اإللتزامالميزانيةالتخطيط االستراتيجيالخزينة

األمن السيبرانيمعالجة الديون المتعثرةاالتصال المؤسسيعمليات االستثمار

التميز المؤسسي

قطاع 
االستثمارات

قطاع 
االستراتيجية

قطاع 
المالية

قطاع المخاطر 
واألمن السبراني

❹❺❻❼

تضمنـــت االستـــــراتيجيــــــــة المحــــــــدثة للصنــــــــدوق للفتــــــــرة 
: )2021-2025 م(   مــــــــــن 

تطويـــر الهيـــكل التنظيمـــي بما يتماشـــى مع 
المرحلـــة الراهنة، ويحقق تطلعات الصندوق، 

ويتواكب مع مســـتجدات االستراتيجية
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التنظيم اإلداري

فقد اشتمل التنظيم اإلداري الجديد على :

❶ مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة.

❷ أربع لجان تابعة للمجلس.

❸ المدير العام للصنـــــــدوق.

❹ باإلضافــــــــــة إلى سبعــــــــــــــة قطــــــــــــاعــــــــات رئيســــــــــــــــة .

❺ مكتب التحول المرتبط مباشرة بالمدير العام للصندوق .

وضمن قطاع االئتمان يوجد :

❶ قسم عمليـــــــــــــــات الصــرف تحت إدارة عمليــــات االئتمــــان. 

❷ قسم عمليــــات التحصيــــل تحــــت إدارة عمليــــات االئتمــــان.

❸ قسم التحليل الفني والضمانات تحت إدارة المشــاريع المتخصصــة.

❹ قسم التحليــــل المــالي تحت إدارة المشــاريع المتخصصــة.

❺ قسم المراقبة والجودة التابع إلدارة المحافظ االئتمانية.

وضمن قطاع الخدمات المشتركة؛ توجد ثالثة أقسام هي  :

❶ قسم تطوير الموارد البشـــــرية. 

❷ قسم عمليات الموارد البشرية .

❸ قسم التواصــــــــــل الــــــــــــداخلي .

وكلها تتبع إدارة الموارد البشرية، 

وكذلك أربعة أقسام هي :

❶ قسم المشتريات والعقود. 

❷ قسم المشاريع والصــيـــانة .

❸ قسم االتصاالت والــوثائق.

❹ قسم الخدمات العامة والمستودعات .

وهذه األقسام تتبع إدارة الخدمات المساندة. ، 

وهناك أقسام تابعة لبعض القطاعات مثل :

❶ قسم خدمة العمالء التابع لقطاع االستراتيجية.

❷ قسم متابعة الديون المتعثرة، 

❸ قسم هيكلة الديون المتعثرة التابعين لقطاع المالية
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الموارد البشرية

يعمـــل الصنـــدوق- انطالقًا من االســـتراتيجية المحدثـــة للفترة من 
)2021-2025(م- علـــى تحقيـــق األهداف المرســـومة لرفع كفاءة 
الـــكادر الوظيفـــي وتنميتـــه بشـــكل مســـتمر بمـــا يضمـــن تحقيـــق 
أعلـــى معاييـــر النجـــاح، وتضمـــن إنجـــاز األعمـــال بطريقـــة احترافية. 
وحســـب مبـــادرة "تحديث الهيـــكل التنظيمي واالســـتفادة المثلى 
مـــن المـــوارد البشـــرية وإدارة التغييـــر" والتـــي يســـعى مـــن خاللها 
البشـــرية  المـــوارد  مـــن  األمثـــل  العـــدد  تحقيـــق  إلـــى  الصنـــدوق 
عـــام  نهايـــة  فـــي  موظـــف   )1200( فـــي  والمتمثـــل  بالصنـــدوق 

)2025م(. 

فـــي الوقـــت الحاضـــر يبلـــغ عـــدد الموظفيـــن الذين هـــم على رأس 
العمـــل )1721( موظفًا، بمختلـــف التخصصات والدرجات العلمية، 
وقـــد تقلـــص عـــدد الموظفيـــن بنســـبة )2 %( عـــن العـــام المالـــي 
الســـابق )2020م(، وهـــو مـــا يتماشـــى مع خطـــة التحـــول للموارد 

البشرية. 
وقـــد زاد عـــدد الموظفيـــن الذيـــن يحملون درجـــة الماجســـتير هذا 
العـــام عـــن العـــام المالـــي الســـابق بثالثـــة موظفين، وكذلـــك زاد 
عـــدد الموظفيـــن من حملة الدبلـــوم العالي مـــن )37( موظفًا إلى 
)39( موظفـــًا. أمـــا حملة شـــهادة الدكتـــوراه فلم يحـــدث أي تغيير 

لهـــذا العام.

الكادر الوظيفي

تحقيـــق العـــدد األمثل مـــن الموارد البشـــرية 
بالصنـــدوق والمتمثـــل في

 الوقـــت الحاضر يبلـــغ عدد الموظفيـــن الذين 
هم علـــى رأس العمل

عـــام  نهايـــة  فـــي  موظـــف 

 . 2025م( (

موظفـــًا بمختلـــف التخصصـــات 

والدرجـــات العلميـــة

« حملة الدكتــــــــــــــــــوراه

« حملة المـــــــاجستيـــــــر

« حملة الدبلوم العالي

« عـــــــــــدد المـــــوظفين

1,200

1,721
2021

66% 0

% 3.75

% 5.4

83

39

80

37

نسبة 2020
التغيير

% 2- 1,7211,755
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حقـــق الصنـــدوق المركـــز الثالـــث بيـــن الجهـــات الحكوميـــة علـــى مســـتوى المملكة في جائـــزة "أفضـــل بيئة عمـــل" لعام 
.Great Place To Work® 2021(م، حســـب التقييـــم الصــــــــادر مـــــــن شـــــــركة(

 
حيـــث تضمنـــت الجائـــزة اإلعـــالن عن أفضـــل بيئات العمـــل ضمن القطاع العـــام. إن الحصـــول على هذ المركـــز جاء تجســـيدًا لقيم الصنـــدوق المتمثلة في 
المهنيـــة فـــي مجـــال العمل، وذلك من خالل المشـــاركة الفاعلة للزمالء في اســـتبيان مشـــروع قياس الرضا الوظيفي ألجل اإلســـهام فـــي تطوير النظام 

التشـــغيلي، وتحقيق التميز المؤسســـي، وتنمية الكفاءة البشـــرية للصندوق.

وهـــذه النتائـــج ضمـــن العوامـــل التي يســـعى الصندوق مـــن خاللها إلى جعل بيئـــة العمل الداخليـــة أكثر كفاءة وجاهزيـــة لتقديم أفضـــل الخدمات لعمالء 
الصندوق.

  قياس الرضا الوظيفي

الموارد البشرية
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التدريب والتطوير

يحـــرص الصنـــدوق على تطويـــر وتنميـــة كـــوادره الوظيفية، لمـــا يمثله ذلك 

مـــن دوٍر مهـــم في تأدية مهامهم الوظيفيـــة المنوطة بهم بكفاءة ومقدرة 

عاليـــة. وبســـبب مـــا مـــرت بـــه المملكـــة خـــالل عـــام )2021م( مـــن جائحـــة 

كورونـــا فقـــد أثر ذلك بشـــكل مباشـــر على تنفيذ كثيـــر من البرامـــج التدريبية  

المخطـــط لهـــا خـــالل عـــام )2021م(. ومع هذا فقـــد نجح الصنـــدوق ممثاًل 

فـــي إدارة المـــوارد البشـــرية فـــي إلحـــاق )1,175( موظفـــًا بـــدورات تدريبية 

مختلفـــة وبرامـــج متنوعـــة ُتلبي أهـــداف الصنـــدوق المتمثلة في 

« رفع كفــــاءة موظفيه.

« إكسابهم أحدث التطورات في مجال أعمالهم. 
وقـــد بلغـــت البرامج التي تـــم التدريب عليهـــا )133( برنامجًا تدريبيـــًا، كان أبرز 

البرامج: هذه 

برامج الهندسة والصيانة.

برامج سالسل التوريد والخدمات اللوجستية.

برامج اللغات.

برامج تقنية المعلومات والحاسب.

برامج التدقيق والمخاطر.

برامج المالية والمحاسبة.

برامج اإلدارة واالستراتيجية.

البرامج القانونية وإدارة العقود.

برامج التمويل واالئتمان.

برامج الموارد البشرية والتدريب.

تطويـــر  إدارة  فـــي  ممثـــاًل  الصنـــدوق  نجـــح 
إلحـــاق فـــي  البشـــرية  المـــوارد 

بلغت البرامج التي تم التدريب عليها

ــًا بــــــــــــدورات تدريبيــــــة  موظفـــــــ
مختلفـــة وبرامـــج متنوعـــة تلبـــي 

أهـــداف الصنـــدوق.

برنــــــامجــــًا تــــدريبيــــًا

1,175

133
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»

»

❾ذكر

⓭ أنثى

 أما فيما يخص التدريب التعاوني مع الجهات والقطاعات األخرى :

الموارد البشريةالحقـــــــــــــــــــــــوق

العالقات العامةتقنية المعلومات

المحــــــــــــــــــاسبةاالقتصاد الزراعي

الموارد البشريةالمحـــــــــــــــاسبة

المحــــــــــــــــــاسبةعلوم الحاسب

المحـــــــــــــــاسبة

»»

»»

»»

»»

»»

»

»»

»

»»

»»

»»

»»

ذكرذكر

ذكرذكر

ذكرذكر

ذكر

ذكرذكر

ذكرذكر

❶❷

⓿⓿

❶❶

⓿

❶❷

⓿❶

⓿❶

❶❷

❸⓿

❹

⓿⓿

❷⓿

أنثىأنثى

أنثىأنثى

أنثىأنثى

أنثى

أنثىأنثى

أنثىأنثى

 التدريب التعاوني مع الجامعات

المؤسسة العامة للتدريب جامعة الملك سعود
التقني والمهني

الجامعة السعودية 
اإللكترونية

جامعة اإلمام محمد 
بن سعود

األكاديمية الوطنية 
جامعة الملك فيصللألمن السيبراني

المجموعجامعة حائل

   التدريب والتطوير

الموارد البشرية
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  برنامج تمهير

أطلـــق صنـــدوق التنميـــة الزراعيـــة برنامـــج التدريـــب علـــى رأس العمـــل 
بالتعـــاون مـــع برنامـــج "تمهيـــر" التابع لصنـــدوق تنميـــة الموارد البشـــرية 
)هـــدف(، وذلـــك بمشـــاركة )28( متدربـــًا ومتدربـــة، يمثلـــون تخصصـــات 

جامعيـــة متنوعـــة. 

ويهـــدف البرنامـــج إلى تزويـــد المتدربيـــن بالمهارات 
المطلوبـــة لســـوق العمـــل، وزيـــادة فـــرص الحصول 

علـــى فرصـــة وظيفية مناســـبة.

الخبـــرات  اكتســـاب  مـــن  المتدربيـــن  تمكيـــن  فـــي  الصنـــدوق  دور  ويتمثـــل 
والمهـــارات الالزمـــة فـــي تخصصاتهـــم وتهيئتهـــم للمشـــاركة فـــي ســـوق 
العمـــل. كمـــا يقـــدم التدريـــب فـــي الصنـــدوق فـــرص العمـــل فـــي مجـــاالت 
مختلفـــة للتخصـــص الواحـــد، وهـــو مـــا يســـاعد المتدربيـــن على التعـــرف إلى 
طبيعـــة األعمـــال المختلفـــة وممارســـتها، وزيادة نســـب توظيـــف المتدربين 

مســـتقباًل. والمتدربـــات 
يقـــدم الصنـــدوق خدماتـــه مـــن خـــالل فروعـــه ومراكـــز الخدمـــة المتميزة 

المنتشـــرة فـــي أرجـــاء المملكة   وبعـــد إتمــام البــــــرنامج التــدريبي الـــذي استمـــــــر لمــــدة

 « 6 أشهر 
حصــــــل كل متـــدرب على شهــــادة خبـــرة من الصنـــدوق.

االستثمــــــــــــــــــارات

القانونية والعقود

االئتمـــــــــــــــــــــــــــان

المخاطر

المجمــــــــــــــــــــــوع

األعمال المؤسسية

المحاسبة

تقنية المعلومات

العالقات العامة

الموارد البشرية
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التقدم التقني وبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يّسر(

يســـعى الصنـــدوق ممثاًل فـــي قطاع تقنيـــة المعلومات إلـــى تطبيق 
اســـتراتيجية الصنـــدوق وتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة )2030( فـــي مجال 
البنيـــة التحتيـــة والتشـــغيل، وذلـــك مـــن خـــالل تطويـــر أعمـــال تقنيـــة 

وخدمـــات إلكترونيـــة ضمـــن بيئـــة آمنـــة ومتطورة.

يهـــدف قيـــاس التحـــول الرقمـــي الحكومـــي إلـــى المســـاهمة فـــي تطويـــر 
الحكومـــة الرقمية بالمملكة العربية الســـعودية بمـــا يتوافق مع التوجهات 
العالمية في التحول الرقمي، ويســـاهم فـــي تحقيق أهداف رؤية المملكة 
2030، حيـــث إن القيـــاس يعمـــل علـــى تشـــخيص الوضـــع الراهـــن للجهـــات 
الحكوميـــة عبـــر إطار عام موحـــد لضمان تحقيق التحـــول الرقمي في جميع 
مراحلـــه، وتمكيـــن الجهـــات الحكوميـــة من تقييـــم وقياس تحولهـــا، ومدى 
تطـــور أدائهـــا بشـــكل ذاتي ومســـتمر خالل العام فـــي ســـبيل الوصول إلى 
حكومـــة رقميـــة متكاملـــة، وفـــق ضوابـــط تطبيـــق التعامـــالت اإللكترونية 
الحكوميـــة فـــي الجهـــات الحكوميـــة، وهـــي المرجعيـــة التشـــريعية لقياس 
التحـــول الرقمـــي الحكومي، والتي تـــم إقرارها بموجب قـــرار مجلس الوزراء 
رقـــم )40( بتاريـــخ 1427/2/27ه، القاضـــي بإقرارهـــا، والتعديـــل الذي طرأ 

عليـــه بقرار مجلـــس الوزراء رقـــم )252( وتاريـــخ 1431/7/16ه. 

التاســـع، لقد حقق الصندوق نسبة  الرقمـــي  التحـــول  قيـــاس  فـــي 
وهـــو آخـــر مـــا تـــم قياســـه مـــن قبـــل برنامج 
التعامـــالت اإللكترونيـــة الحكوميـــة )يّســـر(. %61.17

رفـــع كفـــاءة البنيـــة التحتيـــة من خالل زيـــادة عدد 
الخوادم ووحـــدات النســـخ االحتياطي.

اعتماد منهجية إدارة المشـــاريع الخاصة بمشاريع 
المعلومات. تقنية  قطاع 

حوكمة عمليات تشـــغيل تقنيـــة المعلومات باســـتخدام معايير 
)ITIL4.0(، وأتمتتهـــا بنســـبة )100 %( باســـتخدام نظـــام إدارة 

.(ITSM( التقنيـــة  الخدمات 

 ومن هذه األعمال التطويرية:

  التقدم التقني

 الخدمات التي تم إطالقها خالل العام المالي )2021(م

 برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يّسر(

إطـــالق منصـــة الخدمـــات االلكترونية الجديـــدة والتي تحتوي 
علـــى ثمانيـــة  خدمـــات ائتمانيـــة رئيســـة تمكـــن العمـــالء مـــن 

طلـــب التمويـــل ألكثـــر مـــن )200( منتـــج تمويلي.

تفعيل الدخول على المنصة باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

إطالق نظام اإلقراض الجديد )رافد(.
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الحوكمة

في إطار ســـعي صندوق التنميـــة الزراعية إلى اعتماد إطـــار للحوكمة وفقًا 
ألفضـــل الممارســـات الرائدة فـــي مجال الحوكمـــة، قام الصنـــدوق بتطوير 
وثيقـــة إطـــار الحوكمـــة بهـــدف تزويـــد مجلـــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، 
واألطـــراف ذات العالقـــة بهيـــكل وسياســـات واضحـــة، ومبـــادئ توجيهية 
لضمـــان تحقيق أهـــداف الصندوق، وتطلعـــات األطـــراف المعنية وتحقيق 

متطلبـــات الحوكمة. 

حوكمة صندوق التنمية الزراعية هي عبارة عن نظام 

"توازن توزيع السلطات والصالحيات"
 مصمـــم لتحقيـــق المواءمـــة والتكامـــل بيـــن مصالـــح األطـــراف المعنيـــة 

المختلفـــة لـــدى  :

❶ اإلدارة      ❷ الموظفين       ❸ العمالء      ❹ المجتمع

 وال تقتصـــر حوكمـــة الصندوق على األمـــور القانونيـــة، أو التقيد باألنظمة 
واللوائـــح أو إدارة المخاطـــر، وإنمـــا تشـــمل الهيكلـــة والعمليـــات والقواعد 
المتبعـــة فـــي إدارة وتوجيـــه شـــؤون العمـــل، بهـــدف ضمـــان االســـتدامة 
الماليـــة للصندوق، وتعزيز القيمة لألطـــراف المعنية. وكذلك تنفيذ أنظمة 

رقابيـــة لتفـــادي تضارب المصالـــح والســـلوكيات األخرى غير المناســـبة. 

 المبادئ األساسية لحوكمة الصندوق   الحوكمة 

أصحـــاب  بتمثيـــل  يلتـــزم  ومســـتقل  فعـــال  إدارة  مجلـــس 
المصلحـــة )إدارة الصندوق، الجهـــات الحكومية، المجتمع... 

إلـــخ( بشـــكل واضح. 

أفـــراد  اشـــتراك  لضمـــان  المجلـــس  فـــي  اللجـــان  تشـــكيل 
ذوي مهـــارات ومؤهـــالت كافيـــة لتقديـــم استشـــارات ذات 

التنفيذيـــة . واإلدارة  للمجلـــس  عـــال  مســـتوى 

توجيـــه اإلدارة التنفيذية من قبـــل المجلس ومراقبة فعالية 
سياســـات وقـــرارات اإلدارة التنفيذيـــة بمـــا في ذلـــك تنفيذ 

االستراتيجية.

تطبيق السياسات واإلجراءات بوضوح. 

التفويض الواضح للسلطات والمسؤوليات. 

المساءلة والرقابة، وذلك للحد من المخاطر وسوء اإلدارة. 

الشـــفافية والوصـــول للمعلومـــات، واإلفصـــاح المناســـب بما 
يتماشـــى مـــع المتطلبـــات القانونيـــة النظامية والممارســـات 

الرائدة. 

إجـــراء عمليـــة التدقيـــق الســـنوية بشـــكل مســـتقل من قبل 
الخارجيين.  المراجعيـــن 

المســـتوى العالـــي مـــن الشـــفافية والمحاســـبة والنزاهـــة 
ســـيكون دافعـــًا قويـــًا لألداء بشـــكل جيد وخلـــق قيمة على 

الطويل.  المـــدى 
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 تقليل تأثير المخاطر 
ومعالجتها. 

الحصـــول على ثقـــة 
أصحاب المصلحة

 تحســــين القـــــــــدرة 
التنافسية. 

 أهداف األدلةفوائد الحوكمة للصندوق

   أدلة السياسات واإلجراءات ومصفوفة الصالحيات    
   لإلدارات التنفيذية

الحوكمة

يعد دليل السياســـات واإلجراءات بمثابة مرجع يهدف إلى مســـاعدة إدارات 
الصنـــدوق علـــى أداء أعمالهـــا الوظيفية، لتحقيـــق التناســـق واالمتثال في 
أداء األعمـــال، وتمثل مصفوفة الصالحيات مســـؤوليات كافة المســـتويات 

اإلدارية.

التنميـــة  توفيـــر سياســـات وإجـــراءات معياريـــة لصنـــدوق 
الزراعيـــة.

تحديد المسؤوليات والصالحيات إلجراءات اإلدارة.

الداخلـــي ومســـؤول  التنفيذيـــة والمراجـــع  تزويـــد اإلدارة 
االلتزام بمرجـــع معتمد إلجراء عمليات المراقبة والمتابعة 

بشـــكل مالئم.

استخدامها كمرجع لتدريب الموظفين الحاليين والموظفين 
حديثي التعيين. وقـــد اعتمـــد صنـــدوق التنميـــة الزراعية خـــالل خطـــة التحول االســـتراتيجي 

العمـــل بجميـــع  أدلـــة سياســـات وإجـــراءات  )2016-2021(م  للفتـــرة مـــن 
اإلدارات واألقســـام الداخليـــة للصنـــدوق ليكـــون بمنزلـــة مرجـــع يهدف إلى 
مســـاعدة الموظفيـــن فـــي أداء أعمالهـــم وواجباتهـــم الوظيفيـــة اليوميـــة 
لضمان التناســـق فـــي جميع األعمال. وشـــملت جميع اإلدارات واألقســـام 

حســـب الهيـــكل التنظيمـــي للصنـــدوق  :

❷ المحاسبة    ❶ الميزانية    
❹ تطوير المنتجات   ❸ إدارة المشاريع   

❻القانونية  ❺ المرافق والخدمات   
❽ االستراتيجية  ❼ المراجعة الداخلية   

❿ الخزينة  ❾ البحوث والدراسات  
⓬ التحصيل ⓫ التسويق واالتصال   

⓮المشاريع المتخصصة  ⓭ الفروع    
⓯ الموارد البشرية
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ال تقتصر حوكمة 
الصندوق على األمور 

القانونية، أو التقيد 
باألنظمة واللوائح 
أو إدارة المخاطر، 

وإنما تشمل الهيكلة 
والعمليات والقواعد 

المتبعة في إدارة وتوجيه 
شؤون العمل، بهدف 

ضمان االستدامة 
المالية للصندوق
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اإلنجــازات المحققــة خــالل 
ــي ــام المال الع

 1443/1442ه، )2021م(
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النشاط العام للصندوق

مقارنات ومؤشرات )2021-2020)

جائزة الملك عبد العزيز للجودة "التميز المؤسسي"

المؤشرات المالية والتوازن المالي للعام المالي 1443/1442ه )2021م(

03



50

النشاط العام للصندوق

النشاط العام للصندوق

 حركة اإلقراض والخدمات االئتمانية: 
احتياجــات  مــع  تتماشــى  متنوعــة  إقراضيــة  منتجــات  الصنــدوق  يقــدم 
العمــالء والتــي ســوف نســهب فــي تفصيلهــا فــي الصفحــات القادمــة.

وقــد وافــق الصنــدوق خــالل العــام المالــي 1443/1442ه )2021م( علــى دعــم الخدمــات االئتمانيــة االســتثمارية والتنمويــة متعــددة األنشــطة بقــروض 
بلغــت نحــو )2617( مليــون ريــال، مقابــل مــا تــم اعتمــاده مــن هــذه القــروض والتــي بلغــت نحــو )2022( مليــون ريــال، كمــا كان إجمالــي مــا تــم صرفــه فعليــًا 

خــالل العــام المالــي 1443/1442ه )2021م( حوالــي )1970( مليــون ريــال. 

جدول رقم )1-3)

2,617
2,022
1,970

مليون ريال❶ القروض الموافق عليها

مليون ريال

مليون ريال

❷ القــــــروض المعتمـــــــدة

❸ القـــروض المنصــــــــرفة
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أواًل: 
الخدمات االئتمانية طويلة األجل: 

أما بخصوص تفاصيل القروض المعتمدة من قبل الصندوق خالل العام المالي 1443/1442ه )2021م( فهي على النحو التالي:

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )4)

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )6)

جدول رقم )3-3)

جدول رقم )2-3)

حالة المشروع

المجاالت

جديدة

بيوت محمية وملحقاتها

اآلالت الزراعية وملحقاتها

مدرجات جبلية

توسعة وإعادة تأهيل

أغنام وملحقات

غطاس كهربائي وملحقاته

أخرى

 المجموع

المجموع

53

27

9

5

11

7

41

100

7

60

1,053,803,191

19,351,872

5,801,985

3,808,000

112,595,316

7,844,814

5,177,084

26,653,487

68,637,242

1,166,398,507

العدد

القيمة

القيمة

النسبة

قروض الخدمات االئتمانية االستثمارية

يأتــي هــذا النــوع مــن القــروض فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث قيمــة القــروض المقدمــة، حيــث تــم اعتمــاد نحــو )1166( مليــون ريــال خــالل العــام 
المالــي 1443/1442ه )2021م(. وقــد ســاهمت هــذه القــروض فــي إقامــة مشــاريع جديــدة وتوســعة مشــاريع قائمــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة 

فــي إعــادة تأهيــل بعــض المشــاريع المتعثــرة. ويمكــن تفصيلهــا كمــا يلــي:

القروض التنموية

بلغــت القــروض التنمويــة طويلــة األجــل لهــذا العــام نحــو )69( مليــون ريــال، وقــد كانــت أهــم مجــاالت اإلقــراض هــي البيــوت المحميــة، األغنــام، معــدات 
وآالت زراعيــة، غطاســات كهربائيــة، والمدرجــات الجبليــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي :
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الخدمات االئتمانية لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتخصصة

القروض المعتمدة في هذا النوع من أنواع القروض الممنوحة خالل العام المالي 1443/1442ه )2021م( نحو )620( مليون ريال.

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )2( و )3)

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )2( و )3)

جدول رقم )5-3)

جدول رقم )4-3)

حالة المشروع

المجاالت

رأس المال العامل )ضمان االستيراد(

التكاليف التشغيلية

 المجموع

المجموع

10

16

26

443,227,164

176,556,670

166,815,902

619,783,834

العدد

القيمة

القيمة

312,088أسمدة

518,230بذور

617,469معدات صيد األسماك

73,360محروقات

7,316مبيدات

57,753أخرى
165,229,686تكاليف تشغيلية لمربي الماشية

النشاط العام للصندوق

ثانيًا : 
الخدمات االئتمانية قصيرة األجل: 

القروض التنموية التشغيلية

بلغــت القــروض المعتمــدة لهــذا النــوع مــن القــروض خــالل العــام المالــي 1443/1442ه )2021م( نحــو )167( مليــون ريــال، والتــي تغطــي التكاليــف 
التشــغيلية لــدورة إنتاجيــة واحــدة للمنشــآت الصغيــرة، وتشــتمل علــى مجــاالت متعــددة ومتنوعــة.
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ثالثًا : 
تصنيف القروض والخدمات االئتمانية حسب القطاعات 

إن مــن أهــم القطاعــات المســتهدفة مــن قبــل الصنــدوق تتمثــل فــي قطــاع الدواجــن، قطــاع التصنيــع، قطــاع األســماك والروبيــان، والقطــاع 
النباتــي. الجــدول التالــي يوضــح مــا تــم تقديمــه خــالل العــام المالــي 1443/1442ه )2021م(.

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )5)

جدول رقم )6-3)

القطاع
قطاع الدواجن

قطاع االستزراع المائي

قطاع التصنيع

التمويل بالشراكة مع البنوك

القطاع النباتي

القطاع الحيواني

سالسل اإلمداد

أخرى

 المجموع

40

5

7

10

17

2

4

1
86

675,674,388

93,608,912

81,786,336

443,227,164

389,067,320

6,306,856

85,909,278

10,602,087
1,786,182,341

القيمةالعدد

رابعًا : 
تصنيف القروض والخدمات االئتمانية حسب نوع الضمانات

يمنح الصندوق خدماته االئتمانية إذا كانت مضمونة بنوع واحد أو أكثر من أنواع الضمانات التالية

❹ ضمان الشركات  ❸ الضمان البنكي    ❷ الضمان العقاري   ❶ الضمان الشخصي   

❼ ضمان رهن المحافظ االستثمارية  ❻ ضمان رهن المخزون   ❺ ضمان رهن أصول المشروع  

❽ ضمان التنازل عن إيرادات العقود

كمــا يمكــن أن يكــون الضمــان مزيجــًا مــن عــدة أنــواع مــن الضمانــات، وعلــى مســتوى األفــراد فقــد احتــل الضمــان الشــخصي المرتبــة األولــى فــي عــدد 

المســتفيدين، بينمــا حقــق الضمــان العقــاري المرتبــة األولــى فــي قيمــة الضمانــات المقدمــة.  
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قــدم الصنــدوق خــالل العــام المالــي 1443/1442ه )2021م(، حوالــي )63( مليــون ريــال إعانــة ســداد بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )217( وتاريــخ 
1425/7/28ه، والــذي تــم إيقــاف العمــل بــه لصــدور قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )463-7( وتاريــخ 1437/6/8ه، بإيقــاف منــح اإلعانــات للقــروض بجميــع فئاتهــا 

باســتثناء الموافقــات التــي ســبقت صــدور هــذا القــرار.

ــى  ــة، باالعتمــاد عل ــم القــروض الزراعي ــك لالســتمرار  فــي تقدي ــل، وذل ــة فــي طــرق التحصي ــة واألســاليب الحديث ــدوق التطــورات النظامي تواكــب إدارة الصن
مــوارده الذاتيــة مــن تحصيــل القــروض. وقــد قــام الصنــدوق بعــدد مــن اإلجــراءات لتســهيل عمليــة الســداد علــى المواطنيــن عــن طريــق الســداد إلكترونيــًا عبــر 
جميــع القنــوات المصرفيــة، كذلــك اســتخدام وســائل االتصــال بإرســال إشــعارات تذكيريــة للعمــالء لســداد المســتحق عليهــم، وكذلــك دعــم أقســام التحصيــل 

فــي فــروع ومراكــز الخدمــة باألعــداد الكافيــة مــن المحصليــن.

اإلعانات

التحصيل

جدول رقم )7-3)

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )7)

نوع الضمان
شخصي

بنكي

عقاري

شخصي + عقاري
أخرى

 المجموع

3,491

4
269

9
15

3,788

184,301,142

235,102,936
1,166,837,075

33,201,858
402,192,474

2,021,635,485

القيمةالعدد
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كمــا يحــرص الصنــدوق علــى التعــاون والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة فــي حســم مــا يســتحق مــن أقســاط 
القــروض علــى المتعامليــن عنــد صــرف المســتحقات الخاصــة بهــم لــدى تلــك الجهــات. وكذلــك يحــرص 
الصنــدوق علــى تذليــل الصعــاب علــى مــن يواجــه صعوبــات فــي الســداد مــن قبــل المزارعيــن أو المســتثمرين 
مــن خــالل إعــادة جدولــة القــروض المترتبــة عليهــم. وعليــه فقــد بلــغ عــدد العقــود المعــاد هيكلتهــا خــالل 

العــام المالــي 1443/1442ه )2021م( )1554( عقــدًا، بقيمــة )250( مليــون ريــال.

وقــد بلــغ المحصــل الســنوي خــالل العــام المالــي 1443/1442ه )2021م( أكثــر مــن )784( مليــون ريــال، وبنســبة تحصيــل تصــل إلــى 
)94 %( مــن مجمــل األقســاط المســتحقة خــالل العــام المالــي )2021م( والبالغــة نحــو )834( مليــون ريــال. 

وبذلــك بلغــت جملــة األقســاط المســددة للصنــدوق حوالــي )35( مليــار ريــال، وبمــا نســبته )93.7 %( مــن جملــة األقســاط المســتحقة 
والبالغــة حوالــي )37( مليــار ريــال منــذ إنشــاء الصنــدوق. 

بلــغ عــدد العقــود المعــاد هيكلتهــا خــالل 
العــام المالي 1443/1442ه )2021م( 

بلــغ المحصــل الســنوي خــالل العــام المالــي 
1443/1442ه )2021م( أكثــر مــن 

عقـــــــــــــــــدًا

مليون ريال

مليون ريال

%

بقيمة

بنسبة تحصيل تصــــــــل إلــــــــــى

1,554

784

250

94
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اســـتمرارًا لما يعانيه القطاع الزراعـــي كغيره من القطاعات 
 )covid-19( االقتصاديـــة بســـبب جائحة فايـــروس كورونـــا
المزارعيـــن  صغـــار  علـــى  مباشـــر  بشـــكل  أثـــر  والـــذي 
والمســـتثمرين، وحســـب توجيهات حكومة خـــادم الحرمين 
الشـــريفين - حفظه الله - وبالتنســـيق مع صندوق التنمية 
الوطنـــي والجهـــات األخـــرى ذات العالقة ســـاهم صندوق 
التنميـــة الزراعيـــة فـــي التقليل من اآلثـــار الســـلبية الناجمة 

عـــن الجائحـــة، من خـــالل إطـــالق المبـــادرات اآلتية: 

مبادرة تأجيل األقساط المستحقة

❷ استفــــــاد منهــــــا نحــــــو )1554( مستفيــــــدًا.  ❶ بمخصصــــــات بلغــــــــــت )250( مليــــون ريــــال.    

مبـــادرة تمـــويـــل استيـــراد المنتجـــات الزراعيـــة المستهدفـــة في استـــراتيجية األمـــن الغذائي: 
مثل :

� فول الصويا   � الذرة الصفراء    � السكر    � األرز    
� اللحوم الحمراء  � زيت الطعام   

  ›
مبادرات الصندوق للحد من اآلثار الناتجة عن جائحة كورونا 

← تم تخصيص )1800( مليـــــون ريال .

← بلغت القروض الموافق عليها نحو )1739( مليون ريال

← استفـــــــــاد منهــــــــــــا )27( مقترضًا.  

النشاط العام للصندوق
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لقـــد كانـــت رؤيـــة المملكة )2030( مصدر إلهام لنا لتحقيق خطوة غير مســـبوقة في مجال األمن الســـيبراني تتماشـــى مع تطلعات المملكة 
بـــأن تكون واحـــدة من أفضل قادة األمن الســـيبراني في العالم. 

وبعد نجاح الصندوق في الحصـــــــــــول على شهادتي اإليزو  

« )ISO/ IEC 27001: 2013( "معيار أمــن المعلـــــومات"

« )ISO/ IEC 22301: 2019( "معيار استمرارية األعمال"

 يعتبـــر الحصـــول علـــى شـــهادة اإليـــزو )ISO/ IEC 27032:2012( خطوة إضافية رائدة نحو تحقيق هدف اســـتراتيجي متمثـــل في دمج أعلى 
معاييـــر األمن الســـيبراني وأمن المعلومات.

كان اختيار الحصول على شـــهادة المعيار العالمي )ISO/IEC 27032: 2012( لألمن الســـيبراني هدفًا اســـتراتيجيًا إلدارة األمن الســـيبراني وقطاع 

تقنيـــة المعلومـــات تماشـــيًا مع الرؤية االســـتراتيجية للصندوق بهدف تطبيق أعلى معايير وإجراءات األمن الســـيبراني وأمـــن المعلومات. عالوة 

 ISO/ IEC 27001:( بعد الحصـــول علـــى شـــهادتي )PECB MS( علـــى ذلـــك، فهـــو بمنزلـــة خطـــوة إضافيـــة لرحلة النجـــاح مـــع شـــريكنا العالمـــي

.(ISO/ IEC 22301: 2019( و ،)2013

  ›
النشاطات االجتماعية والمؤتمرات والجوائز العالمية والمحلية التي حققها الصندوق 

شهادة تطبيق متطلبات المعيار العالمي إلدارة األمن السيبراني

لماذا تم اختيار شهادة اإليزو؟ وما هي فوائد الحصول على شهادة اآليزو؟
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لـــدى الصندوق خطـــة اســـتراتيجية طويلة األجل 
الســـيبراني  األمـــن  إدارة  فـــي  التميـــز  لتحقيـــق 
نجـــاح  وبعـــد  المعلومـــات.  تقنيـــة  وقطـــاع 
الصنـــدوق فـــي الحصـــول علـــى شـــهادات اآليزو 
 ISO 22301:(و  )ISO / IEC 27001: 2013(
فإننـــا   )ISO/ IEC 27032: 2012(و  )2019
نســـعى لتعزيـــز الصنـــدوق فـــي مجال اســـتدامة 

والزراعيـــة،  الماليـــة  الخدمـــات 

باإلضافة إلى العمل مع الشـــركاء االستراتيجيين 
باألمـــن  والوعـــي  التقنـــي  المســـتوى  لرفـــع 
الســـيبراني لعمـــالء الصنـــدوق وشـــركائه، ممـــا 
يمنـــح المملكة العربية الســـعودية مكانة أفضل 

فـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني العالمي. 
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بـــدأت رحلـــة الصنـــدوق نحـــو االعتمـــاد العالمـــي في عـــام )2017م( بعد اختيـــار شـــركة )PECB MS( شـــريكًا عالميًا إلصـــدار الشـــهادات الخاصة 
بــــمعايير الــــ )ISO(، لقـــد كانت رحلـــة مذهلة، مليئة بالتحفيـــز والتحديات ونقل المعرفة، وصـــواًل إلى هذا اإلنجاز بتحقيق ثالث شـــهادات عالمية 

لمعاييـــر أمـــن المعلومات، واســـتمرارية األعمال، واألمن الســـيبراني. 

وفـــي عـــام )2018م( حصـــل الصنـــدوق علـــى شـــهادة )ISO/ IEC 27001: 2013(، ليصبـــح واحـــدًا مـــن أوائل المنظمـــات في المملكـــة العربية 
 )PECB MS( وأصبح أول عميل لدى شـــركة ،)ISO/ IEC 22301: 2019( الســـعودية في ذلك. وبعد ذلك النجاح حصل الصندوق على شـــهادة
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية يتم اعتماده لهذه الشـــهادة. ونظـــرًا إلى التزام الصنـــدوق بالنجاح في هذا المجال فقد تـــم اعتماد الصندوق 
من قبل الشـــريك العالمي )PECB MS( للحصول على شـــهادة )ISO/ IEC 27032: 2012(، ويســـعدنا التعامل مرة أخرى مع الشـــريك العالمي 
)PECB MS( في إصدار الشـــهادات التي اخترناها. نســـتمتع في كل خطوة من تجربتنا مع )PECB MS( الحترافية  الشـــركة وانضباط موظفيها 

ومراجعيها.

رحلة الصندوق مع شهادات اآليزو 
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النشاط العام للصندوق

« إدارة األمن السيبراني:

تطويـــر واعتمـــاد الوثيقـــة المنظمة للجنة اإلشـــرافية لألمن الســـيبراني وفقـــًا لمعايير الهيئة الوطنية لألمن الســـيبراني، االنتهاء من مشـــروع تأســـيس 
وحوكمـــة إدارة األمـــن الســـيبراني بنســـبة )100 %( واعتمـــاد كامل مخرجات المشـــروع، رفع نســـبة االلتزام بالضوابط األساســـية لألمن الســـيبراني من 

)59 %( بنهايـــة 2020م إلـــى )82 %( بنهاية 2021م.

« إدارة المخاطر:

تطويـــر نمـــوذج ســـجل المخاطر وفـــق أفضل الممارســـات بعالـــم إدارة المخاطر، العمـــل على خفـــض المخاطر الجوهريـــة والعالية وفق المســـتهدفات 
وبخطـــة زمنيـــة منظمـــة لهـــا، تحديـــث وتطويـــر خطـــة اســـتمرارية األعمـــال والطـــوارئ، اعتماد مؤشـــرات حـــدود تحمل المخاطـــر )KRI( على مســـتوى 

الصنـــدوق، تحديـــث دليل سياســـات وإجـــراءات إدارة المخاطر.

وكان أبرز ما حققه الصندوق في مجال المخاطر واألمن السيبراني خالل العام المالي )2021م( اآلتي:
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« إدارة االلتزام:

حوكمـــة إدارة االلتـــزام مـــن خالل إصدار الخطة االســـتراتيجية والسياســـات ذات العالقة، إنشـــاء قنوات اإلبـــالغ عن المخالفات والتي تســـتهدف جميع 
منســـوبي وعمـــالء الصندوق، إصدار وحصر ســـجل االلتزام المتعلـــق بجميع التشـــريعات المنظمة للعمل.

االنتهاء من مشروع تأسيس وحوكمة 
إدارة األمــــــــــــــن السيبـــــــراني بنسبـــــــــة

اعتماد كامل مخرجات المشروع، رفع نسبة االلتزام بالضوابط األساسية لألمن السيبراني من

 بنهاية 2020م إلى

 بنهاية 2021م

%

%

%

100

59
82
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جائزة الملك عبد العزيز للجودة "التميز المؤسسي"

  ُتعد الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في األعمال من خالل 

 توفيـــر هيـــكل متكامل لتنســـيق جميع أنشـــطة تحســـين األداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشـــآت من تقييم مســـتوى أدائهـــا الحالي ومقارنته 
بمســـتوى األداء فـــي المنشـــآت المتميـــزة على مســـتوى العالم، ومن ثم العمل على ســـد الثغـــرات الموجودة بين المســـتويين. 

وتقـــدم الجائـــزة معاييـــر محـــددة تمّكن المنشـــآت من قيـــاس أدائها في عدة مجاالت رئيســـة تســـاعدها على تحســـين  	
األعمـــال بصـــورة مســـتمرة لتحديـــد األهداف، وترتيـــب أولوياتهـــا وتنظيمها ومراجعتهـــا، بغرض إنجاز هـــذه األهداف. 

كمـــا تعـــد جائـــزة الملـــك عبدالعزيـــز للجـــودة هـــي الجائـــزة األم للتميـــز المؤسســـي علـــى مســـتوى المملكـــة العربيـــة  	
الســـعودية ولجميـــع القطاعـــات. ولـــذا، ُيعد االشـــتراك فـــي الجائزة من أهم المؤشـــرات علـــى تبني قيادات المنشـــآت 

للجـــودة والتميـــز، وتقديـــم منتجـــات وخدمـــات تلبـــي وتفـــوق تطلعات المســـتفيدين. 

وبـــدأت رحلـــة الصندوق مع الجائزة من اســـتكمال ملـــف الجاهزية في العام المالي )2019م( ليتم قبول ملف المشـــاركة للصندوق في شـــهر 
أكتوبـــر مـــن عـــام )2020م( مـــن ضمن )145( جهة تقدمت للمشـــاركة، ليتبعها مرحلة تقييم الجائزة في شـــهر أكتوبر من العام نفســـه مع )66( 
جهـــة لتظهـــر نتائج التقييم في شـــهر ديســـمبر ليتوج الصنـــدوق بالجائزة البرونزيـــة، باإلضافة إلى )27( جهـــة فائزة في الدورة الخامســـة لجائزة 

الملـــك عبدالعزيز للجودة. 

حصـــول الصنـــدوق علـــى هذه الجائـــزة وللمرة األولى في تاريخـــه يؤكد تميز الصندوق وقدرته على المنافســـة لتحقيق أعلى مســـتويات التميز 
المؤسســـي، وهـــو ثمـــرة عمـــل جماعي من أعلى ســـلطة فـــي الصنـــدوق ممثلة فـــي معالي الوزيـــر رئيس مجلـــس اإلدارة، وأعضـــاء المجلس، 
وجهـــود اإلدارة التنفيذيـــة وكافـــة منســـوبي الصنـــدوق، ممـــا أدى إلـــى نجاح الخطـــط الموضوعة وفـــق اســـتراتيجيات الصندوق ومـــا تضمنته 
مـــن أهـــداف طموحـــة من خـــالل تبني أفضـــل معايير الجـــودة لرفع كفاءة الخدمة، وســـعيًا نحـــو تحقيق رضا عمـــالء الصنـــدوق، وتعظيم دوره 

التنموي للقطـــاع الزراعي.

وللعلـــم، فـــإن الجائـــزة تقيـــس أداء الجهـــات المشـــاركة بشـــكل مســـتمر، لـــذا مـــا زال الصنـــدوق مطالبًا برفـــع جـــودة خدماته وتقديـــم منتجات 
وخدمـــات تلبـــي تطلعـــات المزارعين. 
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لــــ  الموافـــق  1442/6/28ه  فـــي  الصنـــدوق  عقـــد 
2021/2/10م، ورشـــة عمـــل حـــول فرص االســـتثمار 

الزراعـــي الســـعودي فـــي القـــارة اإلفريقيـــة .

2021/2/25م،  لــــ  الموافـــق  1442/7/13ه  فـــي 
احتفـــل الصندوق والبنك الســـعودي الفرنســـي بإنجاز 

تحقيـــق أهـــداف اتفاقيـــة الشـــراكة بيـــن الطرفين.

شـــارك الصندوق بتعريف المشـــاركين والزوار بدوره في 
تمويـــل مصانـــع التمـــور والصناعـــات التحويليـــة، وذلـــك 
ضمـــن مهرجـــان تمـــور القويعيـــة الثاني )خالصنـــا ذهب( 

فـــي 1442/8/5ه الموافق لــــ 2021/3/18م.

إدارة تطويـــر األعمـــال  فـــي  الصنـــدوق ممثـــاًل  شـــارك 
فـــي 1443/4/25ه الموافـــق لــــ 2021/11/30م، في 
برنامـــج حاضنـــات أعمـــال المشـــاريع الزراعيـــة الصغيـــرة.

ورش العمل والمؤتمرات:
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أقـــر الصنـــدوق لهـــذا العام مجاالت إقراض جديدة، وذلك ســـعي منه إلى تطوير عمليات اإلنتاج الزراعي بشـــتى مناحيـــه، وتوفير اآلالت والمعدات 
المتطـــورة. ومـــن أهـــم مجـــاالت اإلقراض المســـتحدثة لهـــذا العام كانـــت )المستشـــفيات البيطريـــة، المنشـــآت البيطريـــة بأنواعها، تمويـــل الزراعة 

التعاقدية(.

توفيـــر الخدمـــات الالزمـــة لقطـــاع الثـــروة الحيوانيـــة ودعـــم 
قطـــاع الماشـــية.

توفيـــــــر فـــرص العمـــــــل المناسبـــــــة للشبـــــــاب فـــي مجـــال 
المنشـــــــآت البيطـــــــرية.

ضمـــان ســـالمة وجـــودة المنتجـــات الحيوانيــــــــة، ورفــــــــع 
ــوانية. ــروة الحيــــــ ــاع الثــــــ ــة لقطــــــ ــاءة االقتصاديـ الكفــــــ

المنتجات االئتمانية الجديدة:

« المستشفيات البيطرية : 

نظـــرًا لقلـــة المستشـــفيات البيطريـــة المتكاملـــة بجميـــع التجهيـــزات الطبيـــة، والحاجة الملحـــة إلى توافرهـــا بأعداد مناســـبة، أقر الصنـــدوق تقديم 
الدعـــم لمثـــل هذه المشـــاريع ضمـــن الخدمـــات االئتمانية طويلـــة األجل.

« المنشآت البيطرية :  

تقـــوم الفكـــرة علـــى تمويل المنشـــآت البيطريـــة )بأنواعها المختلفة( بشـــكل مباشـــر ضمـــن الخدمـــات االئتمانية طويلـــة األجل للقـــروض التنموية، 
وذلـــك بمنـــح قـــروض تتمثـــل في قيمـــة التكاليـــف االســـتثمارية للعمـــالء المتقدمين للصنـــدوق من المرخـــص لهم بمزاولة النشـــاط.

  ›
 أهداف البرنامج
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يشـــير مصطلـــح "الزراعـــة التعاقديـــة" في صنـــدوق التنميـــة الزراعية إلـــى العقود المســـتخدمة لترتيب نقـــل المنتجـــات الزراعية من المـــزارع إلى 
المســـتخدمين النهائييـــن مثـــل )العقـــود النقدية اآلجلة(، والوســـطاء )جمع المنتجـــات من عدد من المـــزارع الفردية في مصنـــع معالجة مركزي 
واحـــد(، وتجـــار التجزئـــة، أو المـــزارع األخـــرى، حيث تتم االســـتفادة من اإلنتاج الزراعـــي بموجب اتفاقية بين المشـــتري والمزارعيـــن، والتي تتطلب 

إنتاج وتســـويق منتج أو منتجـــات المزرعة 1. 

المنتجات المستهدفة: 

⑤ المحاصيل البعلية   ④ الخضراوات    ③ البن     ② القمح    ① الفواكه  

« تمويل الزراعة التعاقدية :

« العيادة البيطرية األولية  : 

هي منشأة تقدم الخدمات العالجية البيطرية األولية للحيوانات المجترة الصغيرة، والحيوانات، األليفة والطيور.

« الصيدلية البيطرية :  

هي الصيدلية التي تقوم بتوزيع العقاقير والمستلزمات البيطرية أو المنتجات لمالكي الحيوانات المنزلية والماشية، وجميع أنواع الحيوانات.

« العيادة البيطرية المتنقلة :  

هـــي عبـــارة عـــن ســـيارة مجهزة بمســـتلزمات الكشـــف والعـــالج الميداني، تقـــوم بتقديـــم الخدمات البيطريـــة الوقائيـــة والعالجية فـــي المدن 
والمناطـــق النائيـــة حيث مواقع ممارســـة نشـــاط اإلنتـــاج الحيواني.

  ›
 أنواع برامج تمويل المنشآت البيطرية

 1 : تعريف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(
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مقارنات ومؤشرات )2021-2020(

 مقارنة ما تم إنجازه في عام )2021م( مع ما تحقق في عام )2020م( 
 نحو أهداف مرســـومة، وبخطوات واثقة، يســـعى الصنـــدوق بجهوٍد جبارة 
فـــي تذليـــل الصعـــاب، لهـــذا القطـــاع الحســـاس المرتبـــط باألمـــن الغذائي 
للمملكة العربية الســـعودية، حيث يضع الصندوق ُجل إمكاناته، وبالتكامل 
مـــع بقية الجهـــات والقطاعات الخدمية، لمســـاعدة المزارعين على تخطي 

األزمات، والمســـاهمة فـــي نجاحهم، ونجاح مشـــاريعهم الزراعية. 

تـــم وضـــع خطة لإلقراض الســـنوي، وذلـــك لتحقيق اســـتراتيجية الصندوق 
للفتـــرة مـــن )2021-2025م(، ولمواءمـــة أهـــداف الصنـــدوق مـــع رؤيـــة 
المملكـــة )2030(، واالســـتراتيجية الوطنيـــة للزراعـــة، ومـــا يتبعهـــا مـــن أثر 

وتنموي.  واجتماعـــي  اقتصـــادي 

وقـــد رصـــد لتحقيـــق هذه األهـــداف مبلغ يقـــدر بــــ )15.500( مليـــون ريال، 
تـــم توزيعهـــا حســـب القطاعـــات المســـتهدفة ولكامـــل فتـــرة اســـتراتيجية 

)2021-2025(م.  الصنـــدوق 

زادت القـــروض المعتمـــدة بنســـبة )14 %( عـــن العـــام المنصـــرم، فيمـــا 
انخفضـــت القـــروض الموافـــق عليها بــــ )29.4 %( مقارنة بالعام الســـابق. 
أمـــا مـــا يخـــص المنصـــرف الفعلـــي فقـــد بلـــغ نحـــو )1970( مليـــون ريال، 

بزيـــادة )23.5 %( عـــن العـــام الســـابق.

اســـتمرار عمليـــة التحصيـــل بخطـــوات حثيثـــة، وزادت نســـبة المحصل لهذا 
العـــام بحوالـــي )12.3 %( عـــن العـــام الســـابق. وفـــي المقابـــل انخفضت 
الديـــون المتعثـــرة بنســـبة بلغـــت حوالـــي )5.2 %( عـــن العـــام المنصـــرم. 
وهـــذا يعـــد مؤشـــرًا على نجـــاح برامـــج عمليـــات التحصيـــل المطروحة من 

الصندوق.   قبـــل 

جدول رقم )8-3)

مجال المقارنة

القروض الموافق عليها

القروض المنصرفة

الديون المتعثرة

القروض المعتمدة

التحصيل

المبالغ بالمليون ريال

% 29.4-

% 14

% 23.5

% 12.3

% 5.2 -

2,6173,708

1,9701,595

2,0221,780

784698

2,0712,185

النتيجة20212020

  ›
اإلقراض : 

  ›
التحصيل : 

الخطة السنوية لإلقراض: 

وقـــد رصـــد لتحقيق هـــذه األهـــداف مبلغ 
بـــــــ يقدر 

تم توزيعها حسب القطاعات المستهدفة 
ولكامل فتـــــرة استـــــراتيجيــــــة الصنــــــــــدوق

15.500مليون ريال
)2021-2025(م
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جدول رقم )9-3)

القطاع المستهدف

المبالغ بالمليون ريال

المبــــــــــالغ 
المخصصـــــــة 
كامل فترة 
االستراتيجية

المبـــــــــــالغ 
المخصصة

المبـــــــــــالغ 
المخصصة

نســـــــــــبة 
اإلنجاز %

نســـــــــــبة 
اإلنجاز %

الطلبات 
الموافق عليها

الطلبات 
الموافق عليها

20212020

2,000535530.99957547683قطاع الدواجن

1,200175407.7233360477132قطاع البيوت المحمية

1,30015046.43122513560قطاع االستزراع المائي

1,100150313.320932513065المشاريع األخرى

5,500450001,00028128االستثمار الزراعي في الخارج

القروض التنموية 
3,0005503296045029465)طويلة وقصيرة األجل(

1,000743741,8001,47082---التمويل بالشراكة مع البنوك 

ال ينطبق1,40090247274قطاع سالسل اإلمداد

تحفيز المنشآت الصغيرة 
50044488.8ال ينطبق---والمتوسطة )مباشرة وغير مباشرة(

15,5003,1002,617845,3003,70870المجموع
5,0944,487عدد القروض الموافق عليها
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المؤشرات المالية والتوازن المالي للعام المالي 1443/1442ه )2021م(

النشاط العام للصندوق 

جدول رقم )10-3)
  

النسبة %الفرق20212020 المؤشر

66944622350 عوائد االستثمار

6357611 إيرادات التشغيل

73250322946 إجمالي اإليرادات

2-10-520530 إجمالي المصروفات

27185885-212 الفائض أو  العجز

نتيجة الســـتراتيجية إعـــادة تخصيص األصول ارتفعت العوائد االســـتثمارية 
خـــالل العـــام المالي )2021م( بحوالي )223( مليـــون ريال، وبزيادة مقارنة 
بالعـــام المالـــي الســـابق بنســـبة )50 %(، علـــى الرغـــم مـــن اســـتمرار اآلثار 
الســـلبية لجائحـــة كورونا على االقتصاديات واألســـواق الماليـــة العالمية.

ارتفعـــت إيـــرادات التشـــغيل لعـــام )2021م(، بنســـبة نحـــو )11 %( مقارنة 
ه أغلـــب اإلقراض لمبـــادرات التقليل من  بالعـــام المالي الســـابق، حيث وجِّ

آثار جائحـــة كورونا.

اانخفضـــت المصروفـــات خـــالل العـــام المالـــي )2021م(، بنســـبة )2 %( 
مقارنـــة عـــن العام الســـابق.

  ›
عوائد االستثمار : 

  ›
 إيرادات التشغيل : 

  ›
 المصروفات : 

اســـتطاع الصنـــدوق تعزيـــز االســـتدامة الماليـــة ورفـــع جـــودة التخطيـــط 
المالـــي علـــى الرغم مـــن التحديـــات التـــي تواجهُه نتيجـــة تداعيـــات جائحة 
كورونـــا، وأولويـــات اإلنفـــاق في ســـبيل إنجـــاح مبادراته الســـاعية لتحقيق 
األمـــن الغذائـــي، ودعـــم النمـــو االقتصـــادي، واالســـتقرار فـــي أســـواق 
الســـلع والمنتجـــات الغذائيـــة الزراعية في األســـواق المحليـــة، حيث حقق 

الصنـــدوق فائضـــًا ســـنويًا مقـــداره  )212( مليـــون ريال.

  ›
 الفائض أو العجز السنوي : 

  ›
 قيمة المحفظة االستثمارية : 

قيمـــــــة المحفظـــــــة االستثمـــــــارية سنة 
)2021م(.

نسبـــــــــة الزيــــــــادة عــــــــن العــــــــام المالي 
)2020م(.

6 %12.857مليون ريال

المبالغ بالمليون ريال
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تفاصيل قيمة المحفظة االستثمارية :

جدول رقم )11-3)

اإلجماليالصكوك والسنداتمحافظ األسهمالسنة الودائع/صناديق 
أسواق النقد الصناديق

20213,9783005,5433,03312,857

20203,2978005,2733,01312,083

المبالغ بالمليون ريال بيانات أولية
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البرامج 
) التنمـــويــــــــة والتســـويقيـــــة ( 
والشــراكات مــع الجهــات األخرى
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البرامج

الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية وذات األغراض المتعددة 

برامج التسويق الزراعي

الشراكات مع الجهات األخرى

الدعاوى القضائية

04
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البرامج

برامج األمن الغذائي  
يواصـــل صنـــدوق التنمية الزراعيـــة دعمه لبرامج األمـــن الغذائي لما تمثله 
مـــن أهميـــة بالغـــة، وفـــي ظـــل مـــا تمـــر بـــه المملكـــة العربية الســـعودية 
وبقيـــة دول العالـــم من تحديات اقتصادية، وشـــح في المـــوارد الطبيعية. 

ومـــن هـــذا المنطلـــق حـــرص الصنـــدوق منذ نشـــأته على المســـاهمة في 
تعزيـــز األمـــن الغذائي متمثـــاًل في :

 دعم صغار المزارعين   مربي النحل
 صيادي األسماك   المستثمرين الزراعيين، 
 الجمعيات التعاونية الزراعية  الشركات المتخصصة.

تعد 
« مشاريع الدواجن

« البيــــــــــوت المحميــــة
« االستــــزراع السمكـي 

من أهم المشاريع التي تحظى بدعم كامل من الصندوق.

 وقـــد كان آخـــر الفـــرص االســـتثمارية المطروحـــة مـــن قبل الصنـــدوق في 
مجـــال تعزيـــز األمـــن الغذائـــي تكمـــن فـــي فتـــح االســـتثمار الزراعـــي فـــي 
الخـــارج، والتـــي تهـــدف إلـــى تأميـــن اإلمـــدادات المســـتقرة فـــي مجاالت 
غذائيـــة متعـــددة ذات أهمية قصـــوى داخل المملكة العربية الســـعودية. 

خـــالل  الصنـــدوق  ســـاهم  لقـــد 
1443/1442ه  المالـــي  العـــام 
)2021م( فـــي تقديـــم الدعـــم لـ

تمثل هذه المشاريع أكثر من 

وما نسبته  بلغت إجمالي قروضها أكثر من

وفي الجدول التالي تفاصيل أكثر

مشــــروعًا  زراعــــــــــــيًا

من حيث عدد المشاريع الممولة لهذا العام .

مـــن حيـــث قيمـــة القـــروض المعتمدة للمشـــاريع 
. الزراعية 

باإلضافـــة إلى تقديم الدعم المباشـــر كخدمات ائتمانيـــة لتمويل رأس المال 
العامـــل للمشـــاريع المتخصصـــة بقـــروض بلغـــت نحـــو )135( مليـــون ريـــال، 

لتغطيـــة التكاليف التشـــغيلية لـ )13( مشـــروع.

ماليين ريال 44

%74

%69 790

جدول رقم )1-4)

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )13)

عدد  نوع المشروع
المبلغالوحدةالطاقةالقروض

328,135,709طير/الدورة226,378,876 دجاج الحم

اض 34,418,001--2 دجاج بيَّ

383,831,073طن/السنة1444,907 بيوت محمية

22,706,131--2 تربية أسماك

5,902,781طن/السنة12,720 تربية روبيان

6,306,856--2 تسمين عجول

13,098,533--1 إنتاج ألبان

794,399,084--44 المجموع

مشاريع األمن الغذائي التي ساهم الصندوق في دعمها خالل العام 
المالي 1443/1442ه ،)2021م(



73

 تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي.

 تطــــــوير تربيــــــة النحــــــل وإنتــــــاج العســــــل.
 تنميــــــــــــــــــة زراعــــــــــــــــــة وتجــــــارة الــــــــــــورد.
 تطوير إنتاج وتصنيــــــع وتسويق الفــــــواكه.

 تعــــــــــــزيز قــــــدرات صغــــــار الصيــــــــــــادين ومستــــــزرعي األسمــــــاك.
 تطوير قطــــــــــــاع مــــــــــــربي الماشيــــــــــــــــــة.
 تطــــــوير زراعـــــــــــــــــة المحــــــاصيل البعليــــــة.

 تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة واألنشطة الريفية.

انطالقـــًا مـــن رؤيـــة المملكة )2030(، وســـعيًا للمســـاهمة فـــي تحقيق 
تنميـــة اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خالل رفع الكفاءة واالســـتغالل 
األمثـــل والمســـتدام للمـــوارد الطبيعيـــة الزراعيـــة والمائيـــة المتجـــددة، 
قامـــت وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة وبالتعـــاون مـــع منظمـــة األغذيـــة 
والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة )الفـــاو( بالعمـــل علـــى تطويـــر برنامـــٍج للتنمية 
الريفيـــة الزراعية المســـتدامة للفتـــرة مـــن )2018-2025(م، بما ُيمّكن من 
اســـتغالل واســـتثمار الفرص والموارد المتاحـــة والميز النســـبية للمناطق. 

الزراعيـــة  التنميـــة  لصنـــدوق  كان  المنطلـــق  هـــذا  ومـــن 
المســـاهمة الفعالـــة فـــي إنجـــاح مثل هـــذه البرامـــج، حيث 
اللـــه( برنامـــج  دشـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين )حفظـــه 
التنميـــة الريفيـــة الزراعيـــة المســـتدامة والمقـــدم من قبل 
وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة، وكذلـــك دشـــن الصنـــدوق 
البرنامج المســـاند للمســـاهمة فـــي تمويل برنامـــج التنمية 

الريفيـــة الزراعيـــة المســـتدامة. 

وقـــد خصـــص الصندوق مبلغ ثالثة مليارات ريال تموياًل مســـاندًا لبرنامج 
التنميـــة الريفية الزراعية المســـتدامة بالتنســـيق مـــع وزارة البيئـــة والمياه 
والزراعـــة، والـــذي يتضمن دعـــم صغـــار المزارعيـــن، والمربيـــن، والصيادين، 

ومربـــي الماشـــية فـــي ثمانية قطاعـــات واعدة حتى عـــام 2025م.
وقـــد بلغـــت القـــروض المقدمـــة لهـــذه البرامـــج خـــالل العـــام المالـــي 

)2021م( أكثـــر مـــن  :
)178( مليون ريال، 

كانـــت قـــروض صغـــار مربـــي الماشـــية نحـــو )165( مليون ريـــال، ونحو 
)8( مالييـــن ريـــال قروضًا تنموية لتربيـــة األغنام. وبلغـــت قروض صغار 
الصياديـــن ومســـتزرعي األســـماك نحـــو )3.4( مليون ريال. أمـــا برنامج 
إنتـــاج وتصنيـــع وتســـويق الفواكه فقد بلغـــت القـــروض المقدمة لهم 
نحـــو )1.6( مليـــون ريـــال، كمـــا تم دعـــم منتجي البـــن العربـــي بقروض 

بلغت نحـــو )532( ألـــف ريال. 

تنويـــع القـــــــــاعدة 
للزراعة.  اإلنتاجيـــة 

الحفـــــــــاظ علـــــــــى 
والموارد  البيئـــــــــة 

الطبيعيـــة.

توفيــــــــر فــــــــــــرص 
العمل.

دخــــــــل ومستوى  تحســـين 
معيشـــة صغـــار المزارعيـــن.

الحـــــــــد مــــــــــــــن الهجـــــــــرة، 
والمسـاهمة في االستقرار 

والتوطين. االجتماعـــي 

األمــــــن  المساهمـــــــــة في 
الغذائي.

أهداف برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة:برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة :

برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة: 
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البرامج

برامج التسويق الزراعي 

التســـويق هـــو الوجـــه اآلخـــر لعمليـــة اإلنتـــاج والمكمـــل لهـــا. مـــن هـــذا 
المنطلـــق يؤمـــن الصندوق بأهمية التســـويق في مجـــال التنمية الزراعية، 
ويوليـــه اهتمامـــًا بالغـــًا. وذلك من خالل دعم مشـــاريع التســـويق الزراعي 
بشـــتى أنواعها كمراكز التســـويق الزراعـــي، والمصانع المرتبطـــة بالتحويل 
الزراعـــي  بالتســـويق  مباشـــر  بشـــكل  المرتبطـــة  المشـــاريع  أو  الغذائـــي، 

كمســـتودعات التبريـــد، والمســـالخ اآللية.

لقـــد اعتمـــد الصنـــدوق خـــالل العـــام المالـــي 1443/1442ه )2021م(، 
)10( قـــروض، بلغـــت قيمتهـــا أكثـــر مـــن )185( مليـــون ريـــال، موزعة على 

اآلتي: النحـــو 

مشاريع التسويق الزراعي التي ساهم الصندوق في دعمها خالل العام 
المالي 1443/1442ه،)2021م(

جدول رقم )2-4)

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )14)

عدد  نوع المشروع
المبلغالوحدةالطاقةالقروض

72,027,530طير/الساعة26,000 مسلخ دواجن

20,501,737طن/السنة35,130 مصانع تمور

2,130,000--1 مصانع أعالف
  مصنع جالتين 
43,556,066طن/السنة13,564      ومواد عضوية

7,041,824طن/السنة21,500 مستودعات تبريد
 مراكز تسويق 

39,867,454--1      المنتجات الزراعية

185,124,611--10 المجموع
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الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية وذات األغراض المتعددة 

إيمانـــًا مـــن الصنـــدوق بأهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه الجمعيـــات التعاونيـــة 
الزراعيـــة، ودورهـــا الفعـــال فـــي التنمية الزراعيـــة، وما تقوم بـــه في مجال 
التســـويق الزراعـــي )بصفـــة خاصـــة( من إحـــداث تـــوازن فعلي بيـــن العرض 
والطلـــب للمنتجـــات الزراعيـــة، وبمـــا يعمل على المســـاهمة فـــي التغلب 
على المشـــاكل التســـويقية للمزارع والمشـــروعات الزراعيـــة، خصوصًا ذات 
الســـعات المحـــدودة، أو المتوســـطة منهـــا، وقـــد حـــرص الصنـــدوق على 
تشـــجيع تلـــك الجمعيـــات والعمـــل علـــى دعمهـــا ومســـاعدتها بالقـــروض 
الالزمـــة. حيث أصـــدر الصندوق مؤخـــرًا الئحة إقراض الجمعيـــات التعاونية 
الزراعيـــة، والســـمكية، والجمعيـــات التعاونيـــة متعـــددة األغـــراض، والتي 

تشـــكل الخدمـــات الزراعيـــة جزًءا رئيســـًا من نشـــاطها. 

القــروض المقدمــة للجمعيــات التعاونيــة والتــي ســاهم الصنــدوق فــي 
1443/1442ه،)2021م( المالــي  العــام  خــالل  دعمهــا 

جدول رقم )3-4)

لمزيد من التفاصيل مراجعة جدول رقم )15( و )16)

عدد  نوع المشروع
المبلغالوحدةالطاقةالقروض

36,000,000طير/الساعة112,000 مسلخ آلي

36,000,000--1 المجموع

وقد ســـاهم الصنــــــدوق منذ إنشـــــــائه حتى نهـــــــاية العـــــــام المـــــــالي 
)2021م(، فـــي تمـــــــويل : 1443/1442ه 

وبقيمة تمويلية إجمالية حوالي

كان نصيب هذا العام قرضًا تشغيليًا واحدًا بلغ

جمعية تعاونية زراعية

مليون ريال

مليون ريال

48

459

36

تمـــول الجمعيـــات التعاونية بنســـبة )85(٪ للثالثـــة الماليين األولى 
مـــن إجمالـــي التكاليف االســـتثمارية، التـــي يوافق عليهـــا الصندوق. 
وبنســـبة )75(٪ إذا زاد القـــرض وحـــده أو مـــا بذمـــة الجمعيـــة عـــن 
ثالثـــة مالييـــن ريـــال. وذلك لتغطيـــة قيمة مدخـــالت اإلنتـــاج النباتي 
لرفـــع  الموجهـــة  والمشـــاريع  والمجـــاالت  والســـمكي،  والحيوانـــي 

الكفـــاءة اإلنتاجيـــة والخدميـــة والتســـويقية.
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الشراكات واالتفاقيات مع الجهات األخرى

االتفاقيات المبرمة خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

اتفاقية تعاون بين صندوق التنمية الزراعية وشركة الوطنية الزراعية: 

تهـــدف إلـــى بنـــاء إطار موحـــد لتطوير القطاع الزراعي واســـتدامته من خـــالل تطبيق األبحاث والدراســـات االقتصادية، ومشـــاركتها، وتطويرها، وســـعيًا نحو 
اســـتفادة كل طـــرف من خبـــرات وقدرات الطرف اآلخر، وتشـــمل مجـــاالت التعاون على النحـــو التالي :

تبـــادل االستشـــارات الفنيـــة واالقتصاديـــة فـــي المجـــال الزراعي وفق 
المتاحة. إمكانياتهمـــا 

العمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الطرفين.

تبـــادل نتائج األبحـــاث الزراعية والدراســـات االقتصاديـــة المتوافرة في 
حال احتاجهـــا أحد طرفـــي االتفاقية.

التعـــاون في مجـــال التدريب العملي، والتدريب علـــى رأس العمل بكل 
اإلمكانيـــات والقـــدرات المتاحـــة لرفع المســـتوى العلمـــي للموظفين 

فـــي جميع المجـــاالت اإلدارية والفنيـــة والمالية.

دعـــوة كل طـــرف للطرف اآلخر للحضور والمشـــاركة فـــي ورش العمل 
والنـــدوات واللقـــاءات والمنتديـــات التي يقيمها أو ينظمها أو يشـــارك 

فيها الطـــرف اآلخر.

تبـــادل الخبرات والقدرات البشـــرية، وتســـهيل االســـتفادة من )الحقول 
الزراعية، المختبرات، والمعامل( لدى أي طرف بما يســـهم في ســـرعة 

األبحاث. تنفيذ 
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اتفاقية تعاون بين صندوق التنمية الزراعية ووزارة العدل: 

مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية: 

بهـــدف تحقيق التعاون المشـــترك لتبـــادل المعلومـــات والخبرات وتقديم 
الدعـــم فيمـــا يخـــص التمويـــل الدولـــي ضمـــن مبـــادرة صنـــدوق التنميـــة 
الزراعية )االســـتثمار الزراعي الســـعودي المســـؤول في الخـــارج(، وتمكين 
الشـــركات الزراعية من االســـتثمار في الدول التي ينشـــط عمل الصندوق 
الســـعودي للتنميـــة فيها، وذلك من خالل التنســـيق بيـــن طرفي المذكرة 
للصنـــدوق  المكتســـبة  والمعلومـــات  والخبـــرات  الدعـــم  تقديـــم  بشـــأن 
الســـعودي للتنميـــة في مجال عملـــه لصنـــدوق التنمية الزراعيـــة وتوجيه 
جـــزء مـــن مشـــاريعه لدعـــم المناطـــق التـــي يوجـــد بها شـــركات ســـعودية 
تنفيذًا الســـتراتيجية برنامج االســـتثمار الزراعي الســـعودي المســـؤول في 

الخـــارج، وذلك مـــن خالل:

وتهدف إلى: 

وضـــع آلية لتصحيح وتحديث أرقام الصكوك المســـجلة لدى الصندوق 
عبر خدمـــة )تحديث الصكوك العقارية(.

العمـــل معـــًا علـــى تفعيـــل آليـــة التعاون فـــي مجـــال التمويـــل الدولي 
مـــن خالل تقديـــم الدعم للطرف اآلخـــر بكل أشـــكاله الممكنة لتحقيق 
مصالـــح المملكة العربية الســـعودية على الصعيـــد الدولي، وذلك من 

خـــالل تمكين الشـــركات الســـعودية الزراعية من االســـتثمار الدولي.

تبـــادل المعلومـــات والبيانـــات والتقاريـــر الالزمـــة والتـــي تدعـــم أعمال 
لطرفين. ا

تنســـيق المشـــاركة فـــي تنظيـــم النـــدوات والمؤتمـــرات والفعاليـــات 
وورش العمـــل التـــي تختـــص بأعمـــال الطرفيـــن.

تطويـــر فـــرص الشـــراكات واالتفاقيـــات بشـــكل مســـتمر والمبـــادرات 
الدوليـــة لخدمـــة قطـــاع األعمـــال.

يتيـــح كال الطرفين لبعضهما بعضًا االرتباط المباشـــر عبـــر قناة التكامل 
الحكوميـــة )GSB(، أو الشـــبكة الحكوميـــة اآلمنـــة )GSN( للخدمـــات 

اإللكترونية.

يتيـــح الطرفـــان الخدمـــات اإللكترونيـــة التـــي تقـــوم مقـــام التعامـــالت 
الخدمـــات  منصـــات  عبـــر  أو  المباشـــر،  الربـــط  عبـــر  بينهمـــا  الورقيـــة 
اإللكترونيـــة كـ )اإلفراغ، الرهن، فـــك الرهن، تحديث الصكوك، الكفالة(.

بحـــث التعـــاون المشـــترك لـــكل دولـــة علـــى حـــدة، وإيجـــاد الطريقـــة 
المثلـــى التـــي تخـــدم مصالـــح المملكـــة بما يتناســـب مـــع طبيعة عمل 
كل منهمـــا، والمتعلقـــة بالجوانـــب الفنيـــة والتواصـــل وإطـــار الدعـــم 

المحـــدد لهـــذه الدولـــة أو المشـــاريع المســـتقبلية فيهـــا.
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الشراكات واالتفاقيات مع الجهات األخرى

اتفاقية تعاون بين صندوق التنمية الزراعية وجامعة الملك فيصل: 

تســـعى جامعـــة الملـــك فيصـــل وصنـــدوق التنميـــة الزراعيـــة إلـــى توفيـــر 
بيئـــة تعليمية وتدريبية شـــاملة تواكـــب أحدث المســـتجدات، وتلبي الدور 
الريـــادي فـــي خدمة المجتمع الـــذي تطمح الجهتان تحقيقـــه انطالقًا من 
مســـؤوليتهما المجتمعيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل بناء شـــراكات اســـتراتيجية 
فاعلـــة ترســـخ مبادئ وقيـــم العمل المشـــترك وتعزز التعـــاون األكاديمي 

والتدريبـــي الهـــادف بما يخـــدم أهدافهمـــا وتوجهاتهما االســـتراتيجية.
وبنـــاًء علـــى الرغبة المشـــتركة للطرفين في خلق شـــراكة علمية أكاديمية 
تســـاهم في دعم وتطوير ســـبل التعاون المشـــترك وتبـــادل الخبرات في 
شـــتى المجـــاالت األكاديميـــة واالستشـــارية والبحثية والتدريبيـــة فقد تم 

االتفاق بيـــن الطرفين علـــى ما يلي: 

توفيـــر بيئـــة تعليمية وتدريبية شـــاملة تواكب أحدث المســـتجدات في 
المجال. هذا 

تبـــادل الخبـــرات للتكامـــل بيـــن الجامعـــة والصنـــدوق بما يعـــود بفوائد 
عديـــدة علـــى الطرفين.

بناء شـــراكات استراتيجية فاعلة ترســـخ مبادئ وقيم العمل المشترك، 
وتعزيـــز التعـــاون األكاديمـــي والتدريبـــي الهـــادف بما يخـــدم األهداف 

والتوجهات االســـتراتيجية للطرفين.
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مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية واتحاد الغرف السعودية :

بنـــاًء علـــى رغبـــة الطرفيـــن فـــي تفعيـــل ُأطـــر التعـــاون المشـــترك بينهمـــا 
بمـــا يســـاهم في تحقيـــق أهدافهمـــا المشـــتركة وتوحيد الجهـــود الرامية 
الدوليـــة  االســـتراتيجية  الشـــراكات  لدعـــم  المعـــززة  األهـــداف  لتحقيـــق 
للمملكـــة، لـــذا يســـعى الطرفان بالتنســـيق بينهما في بنـــاء وتطوير برامج 
االســـتثمار الزراعي على المســـتويين المحلي والدولي بمختلف المجاالت 

ذات الصلـــة بمـــا يخـــدم القطاع. وضمـــن مجـــاالت التعاون:

تبادل المعلومات والبيانات والتقـــــارير التي تدعم أعمال الطـــــرفين.

دعـــــم البحـــــوث والدراســـــــات المشتركـــــة المرتبطـــــة بالجــــــــــانبين.

المشـــاركة فـــي تنظيـــم النـــدوات والمؤتمـــرات والفعاليـــات وورش 
العمـــل التـــي تخـــص أعمـــال الطرفين.

دعـــم تطويـــر فـــرص الشـــراكات واالتفاقيـــات والمبـــادرات الدوليـــة 
لخدمـــة قطـــاع األعمـــال.

مشـــاركة الصندوق في عضويـــة مجالس األعمال والوفـــود التجارية 
مع الـــدول ذات العالقة.

تقديـــم الخدمات االستشـــارية وتبادل المشـــورة العلميـــة في جميع 
الموضوعـــات المندرجة ضمـــن االهتمام المشـــترك للطرفين.
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الشراكات واالتفاقيات مع الجهات األخرى

الشراكات مع البنوك والمصارف التجارية: 

تهدف هذه الشـــراكة إلى المساعدة والتيســـير على بعض )المستثمرين/ 
العمالء( المتقدمين على الصندوق، باســـتحداث خيـــارات جديدة للتمويل 
المقـــدم لهـــم. للحصول علـــى التمويل والخدمات في مجـــال االعتمادات 
الُمســـتندية والتســـهيالت االئتمانية المقدمة عن طريق البنوك التجارية، 
وذلـــك بالتعـــاون المشـــترك لتحقيـــق أهدافهمـــا، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق 

بدعـــم وتمويـــل اســـتيراد المنتجات والمســـتلزمات الزراعيـــة، ويتم ذلك نتائج االتفاقيات السابقة 
بفتـــح خط اعتماد مســـتندي، وإعـــادة تمويله من قبل البنـــوك التجارية 
بضمانـــة الصنـــدوق للعميـــل وهـــذه البنـــوك هـــي )البنـــك الســـعودي 
الفرنســـي، البنـــك الســـعودي لالســـتثمار، مصـــرف الراجحـــي، مجموعة 

ســـامبا المالية(.
وقـــد قـــدم الصندوق لهذا العام عشـــرة قروض بالشـــراكة مـــع البنوك 
التجاريـــة، ثمانيـــة منهـــا مع البنـــك الســـعودي لالســـتثمار بقيمة بلغت 
أكثـــر مـــن )382( مليـــون ريال، وقـــرض بالشـــراكة مع البنك الســـعودي 
الفرنســـي بمبلـــغ )60( مليـــون ريال، باإلضافـــة إلى قرض بالشـــراكة مع 

مجموعة ســـامبا الماليـــة بمبلغ مليـــون ريال. 

وقد قدم الصندوق لهذا العام عشرة قروض بالشراكة مع البنوك التجارية:

 ثمانية منها مع البنك السعودي لالستثمار بقيمة بلغت أكثر من

وقرض بالشراكة مع البنك السعودي الفرنسي بمبلغ

باإلضافة إلى قرض بالشراكة مع مجموعة سامبا المالية بمبلغ

مليون ريال

مليون ريال

مليون ريال

382

60

1
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الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي:

اســـتنادًا إلى قـــرار مجلس الوزراء رقم )66( وتاريـــخ 1437/2/25ه، القاضي 
بإيقـــاف زراعـــة األعالف الخضراء في مـــدة ال تتجاوز ثالث ســـنوات، وقيام 
وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة بإعداد دراســـة شـــاملة لتنفيذ ذلـــك، وإيجاد 
البدائـــل، وبناًء علـــى قرار مجلس الـــوزراء رقم )235( وتاريـــخ 1437/6/5ه، 
القاضـــي بالتـــدرج في رفع الدعـــم عن مدخالت األعالف بما فيها الشـــعير، 
ورغبـــة من صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية الســـعودي 
فـــي تعزيـــز التعاون المشـــترك فيما بينهمـــا، وإدراكًا منهما بـــأن وجود إطار 
للتعـــاون بيـــن الطرفين من شـــأنه تمكينهما من تحقيـــق أهدافهما لتنمية 
صناعـــة األعـــالف، وذلـــك لتأميـــن احتياجـــات مربـــي الماشـــية عنـــد تطبيق 
هـــذه القرارات بمزيـــد من الفاعلية، فقد تم بتاريـــخ 1438/11/25ه توقيع 
اتفاقيـــة تمويـــل مشـــتركة )لدعم صناعة األعالف فـــي المملكة العربية 
الســـعودية( بيـــن صنـــدوق التنميـــة الزراعية وصنـــدوق التنميـــة الصناعية 

الســـعودي. وتكمـــن أهداف هـــذه االتفاقية في:

وانطالقًا من هذه األهداف فقد اتفق الطرفان على التعاون واالستفادة 
مـــن قدراتهما في إيجاد التمويل الـــالزم لتغطية العجز الحاصل في مصانع 
األعـــالف. وقـــد وضـــع الطرفان برنامج عمل مشـــتركًا تتم مراجعته بشـــكل 
دوري. كمـــا تـــم تشـــكيل لجنـــة لمتابعـــة وتنفيـــذ البرنامـــج. كان نصيب هذا 

العـــام قرضًا واحـــدًا بلغ أكثر مـــن )2( مليون ريال.

وقـــد بلغـــت حصيلـــة القـــروض المقدمة ضمن هـــذه االتفاقيـــات منذ 
إطالقهـــا في العام المالـــي 1439/1438ه )2017م( حتى هذا العام 

)2021م(

بمبالغ بلغت أكثر من :

وعليـــــــه يكـــون إجمـــــــالي القـــــــروض 
المقدمة ضمن هـــذه االتفاقية نحو :

قرضًا

مليون 

مليون ريال

28

922

42

جدول رقم )4-4)

جدول رقم )5-4)

الجهة الممولة

الجهة الممولة

البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثمار

مجموعة سامبا المالية

مجموعة سامبا المالية

البنك السعودي الفرنسي

البنك السعودي الفرنسي

 المجموع

 المجموع

382,227,164

584,713,425

1,000,000

1,000,000

60,000,000

336,800,580

443,227,164

922,514,005

8

17

1

1

1

10

10

28

عدد 
القروض

عدد 
القروض

المبلغ

المبلغ

تعزيـــز التعـــاون بيـــن الطرفيـــن من أجـــل التوســـع في صناعـــة األعالف 
لضمـــان تأميـــن احتياجـــات مربي الماشـــية عنـــد تطبيق هـــذه القرارات، 

ولتغطيـــة العجز فـــي األعالف.

تـــــوحيـــــد وتنسيــــــــــق الجهــــــود بين الطـــــرفين لتجنـــــب االزدواجيــــــــــة.

إنشـــاء محفظة تمــــــــويلية بمشــــــــاركة الطرفين وبمــــــــا يتوافق مــــــــع 
نظاميهمـــا بعـــد موافقـــة مجلـــس إدارة كلٍّ مـــن الطرفين.

وضـــع قاعـــدة بيانـــات مشـــتركة بينهمـــا يتـــم مـــن خاللهـــا وضـــع آليـــة 
للتمويـــل. موحـــدة 
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األثر االقتصادي والتنموي 
لصندوق التنمية الزراعية
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األثر االقتصادي والتنموي لصندوق التنمية الزراعية

مساهمة الصندوق في الناتج المحلي

مساهمة الصندوق في توفير الفرص الوظيفية

مساهمة الصندوق في الحفاظ على الموارد المائية

05
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األثر االقتصادي والتنموي واالجتماعي لصندوق التنمية الزراعية

مساهمة الصندوق في توفير الفرص الوظيفيةاألثر االقتصادي والتنموي واالجتماعي لصندوق التنمية الزراعية

مساهمة الصندوق في الفرص الوظيفية للمرأة في القطاع الزراعي 

ســـاهم الصنـــدوق منـــذ إنشـــائه حتـــى اآلن فـــي تعزيـــز األمـــن الغذائـــي، 
ممثـــاًل في الدعـــم الالمحدود لصغـــار المزارعين، ومربـــي النحل، وصيادي 
الزراعيـــة،  التعاونيـــة  والجمعيـــات  الزراعييـــن،  والمســـتثمرين  األســـماك، 
والشـــركات المتخصصـــة. وألهميـــة األمـــن الغذائـــي فـــي ظـــل التحديات 
التـــي تواجـــه المملكـــة العربيـــة الســـعودية اقتصاديـــًا وسياســـيًا، وشـــح 
المـــوارد الطبيعيـــة فـــإن مـــن أهم األهـــداف االســـتراتيجية الذي يســـعى 
صندوق التنمية الزراعية لتحقيقها وفقًا الســـتراتيجية وزارة البيئة والمياه 
والزراعـــة، وبرامـــج التحول الوطنـــي، وتحقيقًا لرؤية المملكـــة )2030( هو 
المســـاهمة فـــي تحقيـــق أمـــن غذائـــي شـــامل مســـتدام فـــي المملكـــة، 

وخلـــق فـــرص وظيفيـــة، وتشـــجيع المزارعيـــن وتقديم الدعـــم لهم.

لقـــد تم قيـــاس األثر التنمـــوي واالقتصادي واالجتماعـــي للصندوق لعام 
)2021م( بنـــاًء علـــى معطيـــات القـــروض الموافـــق عليها والتـــي تتضمن 

بعـــض اإلحصائيـــات التي يتطلبهـــا القياس

ســـاهم الصنـــدوق بطريقـــة مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة فـــي خلـــق وظائـــف 
جديـــدة بلغت )7,336( وظيفـــة، وكذلك المحافظة علـــى وظائف قائمة 
بلغـــت نحـــو )1,578( وظيفـــة، وعليـــه تكـــون إجمالـــي الفـــرص الوظيفيـــة 

التـــي ســـاهم الصنـــدوق فـــي توفيرها  :

إجمالي الموافقات لعام 2021 م                جدول رقم )1-5)

إجمالي الفرص الوظيفية عام 2021 م                جدول رقم )2-5)

مساهمة الصندوق في الفرص الوظيفية للمرأة    جدول رقم )3-5)

النوع

المشاريع المتخصصة

القروض التنموية

 المجموع

2.288 مليون ريال

329 مليون ريال

2.617 مليون ريال

113

4.981

5.094

القيمةالعدد

وظيفة

ســـاهم  التـــي  الوظائـــف  إجمالـــي  مـــن 
الصندوق فـــي خلقهـــا أو المحافظة عليها.

8,915

%28
بلغت الوظائف النسائية :

* )وظائف جديدة + المحافظة على الوظائف القائمة(

عــــــــدد  نوع القروض
القروض

القيمـــــــــة
مليون ريال

عدد 
النسبةالوظائف

1132,2883,93444.1 المشاريع المتخصصة

4,9813294,98155.8 القروض التنموية

100 %8,915*5,0942,617 المجموع

عــــــــدد  نوع القروض
القروض

القيمـــــــــة
مليون ريال

عدد 
الوظائف

نسبة 
الوظائف إلى 
إجمالي عدد 

الوظائف

نسبة القيمة 
إلى إجمالي 

قيمة اإلقراض 
وفق نوع القرض

74170.181.79 المشاريع المتخصصة

2,5161312,51650.540 القروض التنموية

6.5%28.3 %2,5231722,523 المجموع
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القطاعات االستراتيجية - مشاريع متخصصة :

البيـــوت  الالحـــم،  )الدجـــاج  الممولـــة  االســـتراتيجية  المشـــاريع  ســـاهمت 
المحميـــة، االســـتزراع الســـمكي( في خلق وظائـــف جديـــدة، والمحافظة 

علـــى الوظائـــف الحاليـــة لعدد :

بنـــاًء علـــى المعطيـــات الســـابقة فـــإن متوســـط عـــدد الوظائـــف فـــي 
مشـــروع الدجـــاج الالحم تبلـــغ )25( وظيفـــة، والتي يســـاهم الصندوق 
فـــي خلقهـــا كوظائـــف جديـــدة، أو المحافظة علـــى الوظائـــف القائمة. 
ويســـاهم قطـــاع الدجـــاج الالحـــم فـــي إيجـــاد مـــا يعـــادل )20%( مـــن 
الوظائـــف المتولـــدة من المشـــاريع الزراعية المتخصصـــة، وذلك بمعدل 
)3.4( وظيفـــة لـــكل مليـــون ريـــال يقـــدم مـــن قبـــل الصنـــدوق كقروض 

لقطـــاع الدجـــاج الالحم .

يبلـــغ متوســـط عـــدد الوظائـــف فـــي مشـــروع البيـــوت المحميـــة والتي 
يســـاهم الصنـــدوق إما فـــي خلق فـــرص وظيفية جديـــدة، أو المحافظة 
علـــى وظائـــف قائمـــة )69( وظيفـــة. وتبلـــغ نســـبة مســـاهمة قطـــاع 
البيـــوت المحمية في خلـــق الوظائف )33.4%( للمشـــاريع المتخصصة، 
وبمعـــدل )3.2( وظيفـــة لـــكل مليـــون ريـــال يقـــدم من قبـــل الصندوق 

كقـــروض لقطـــاع البيـــوت المحمية.

يبلـــغ متوســـط عدد الوظائف في مشـــروع االســـتزراع الســـمكي والتي 
ســـاهم الصنـــدوق إمـــا في خلق فـــرص وظيفيـــة جديـــدة، أو المحافظة 
وتبلـــغ مســـاهمة قطـــاع  )24.4( وظيفـــة،  القائمـــة  الوظائـــف  علـــى 
االســـتزراع الســـمكي نســـبة )3.1%( مـــن إجمالـــي وظائـــف المشـــاريع 
الزراعيـــة المتخصصـــة. وبمعـــدل )2.6( وظيفة لكل مليـــون ريال يقدم 

كقـــرض لقطاع االســـتزراع الســـمكي.

البيانات التفصيلية للقطاعات االستراتيجية               جدول رقم )4-5)

وظيفة 2,221
خالل العام المالي )2021م(.

عــــــــدد  القطاع
القروض

القيمـــــــــة
مليون ريال

عدد 
الوظائف

الطاقة 
اإلنتاجية

110 آالف طن31231786 الدجاج الالحم

36 ألف طن194081313 البيوت المحمية

6.2 ألف طن546122 االستزراع السمكي

  ›
قطاع الدجاج الالحم : 

  ›
قطاع البيوت المحمية : 

  ›
قطاع االستزراع السمكي : 
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البيانات التفصيلية للمساهمة الوظيفية حسب كل قطاع     جدول رقم )5-5)

 القطاع

نسبة 
المساهمة 
في وظائف 
المشاريع 
المتخصصة

نسبة القيمة 
إلى إجمالي 

قيمة اإلقراض 
وفق نوع 

القرض

عدد الوظائف 
لكل مليون 
ريال ممول

كمية 
اإلنتاج لكل 
مليون ريال 

ممول

476 طنًا8.83.4%20% الدجاج الالحم

88.2 طن14.73.2%33.4% البيوت المحمية

134.7طن1.32.6%3.1% االستزراع السمكي

-55.815%- القروض التنموية

القروض التنموية 

وتســـاهم القروض التنمويـــة في خلق وظائف ذات دخـــول مجزية. ويوضح 
الجـــدول المرفـــق مســـاهمة أهم أنـــواع القـــروض التنموية فـــي إيجاد هذه 

الوظائف

يبلغ متوسط القرض التنموي :

بنسبة بلغت :

و نسبة بلغت :

خـــالل هـــذا العـــام )2021م( حـــازت قـــروض مربـــي الماشـــية التشـــغيلية 
النصيـــب األكبـــر مـــن حيـــث عـــدد القـــروض التنمويـــة

من إجمالي عدد القروض التنموية

من حيث قيمة القروض التنموية

األثر االقتصادي والتنموي االجتماعي لصندوق التنمية الزراعية

66 ألف ريال

%90.6
%65.6
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جدول رقم )5 - 6)

مساهمة الصندوق في الناتج المحلي 

ــة -  ــوارد المائي ــى الم ــاظ عل ــي الحف ــدوق ف ــاهمة الصن مس
البيــوت المحميــة 

%0.17

%7.24

بلغت نسبة مساهمة الصندوق في الناتج المحلي اإلجمالي :

جدول رقم )7-5)

فيما كانت نسبة مساهمة الصندوق في الناتج المحلي للقطاع الزراعي :

كمـــا يطمـــح الصنـــدوق إلـــى المســـاهمة فـــي زيـــادة اإلنتـــاج المحلي من 
المنتجـــات الغذائيـــة خصوصـــًا المنتجـــات المرتبطة باألمـــن الغذائي خالل 
الفتـــرة )2021-2025(م. لـــذا، يقـــوم الصنـــدوق بدعـــم المشـــاريع التـــي 
تمثـــل ركيـــزة فـــي سالســـل الغـــذاء مثـــل )اللحـــوم بأنواعهـــا، منتجـــات 
األلبـــان ومشـــتقاتها، الخضـــراوات والفواكـــه( وغيرهـــا مـــن المجاالت 
المهمة. واســـتهدفت اســـتراتيجية الصندوق عدة قطاعات زراعية رئيسة 
وهي )االســـتزراع المائي، الدجـــاج الالحم، والبيـــوت المحمية(، وذلك 
لتحقيـــق الكفـــاءة فـــي اإلنتـــاج، والمســـاهمة فـــي رفـــع نســـبة االكتفـــاء 
الذاتـــي، وتفعيـــل مفهـــوم الزراعـــة المســـتدامة، مـــع المحافظـــة علـــى 

االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد الطبيعية

االحتيـــاج المائـــي للزراعـــة فـــي البيـــوت المحميـــة وفق دراســـة جامعة الملك ســـعود، 
)2021م(، )6،200( م3 /هكتـــار

*متوســـط االحتيـــاج المائـــي للزراعـــة المكشـــوفة وفـــق دراســـة جامعة الملك ســـعود 
)2021م(، )9،238( م3 /هكتـــار  

يســـاهم الصنـــدوق فـــي توفيـــر االحتياجـــات المائيـــة مـــن خالل التشـــجيع 
علـــى اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة فـــي الـــري. وتعـــد مشـــاريع البيـــوت 
المحميـــة مـــن أهم المجـــاالت الزراعيـــة التي يطبـــق فيها طـــرق وتقنيات 
الـــري الحديثـــة. وقد بلغت االحتياجات المائية الموفـــرة لهذا العام حوالي 

)125( ألـــف متـــرًا مكعبًا*.

 نوع القروض
عــــــــدد 
القروض

القيمـــــــــة
مليون ريال

متوسط قيمة 
القرض

باأللف ريال

عدد 
الوظائف

4,531216474.531  مربي الماشية )تشغيلي(

24312524  قوارب صيد )تشغيلي(

426110258426  أخرى

4,981329664,981 المجموع

 نوع القروض
االحتياجات المائية

الموفرةالفعلية

125,470م256,0603م3   413,041م2  )41.3( هكتار
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الدعاوى القضائية
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الدعاوى القائمة

األحكام القضائية النهائية لصالح الصندوق

األحكام القضائية النهائية ضد الصندوق

06
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الدعاوى القضائية

الدعاوى القضائية 

عمـــاًل بتعميـــم الديوان الملكـــي رقم )6701( بتاريخ 1443/2/6ه، والمبني على كتاب ســـمو األمين العام لمجلس الوزراء رقـــم )952( في 1443/1/28ه، 
بخصـــوص طلـــب وزارة التجـــارة التعميـــم علـــى جميـــع الجهـــات الحكوميـــة بأهمية االلتـــزام بتطبيـــق األنظمة واللوائـــح والتعليمـــات، والتقيد بمـــا يصدر عن 

القضـــاء من أحـــكام وما يتقرر مـــن مبـــادئ، والتوجيه باآلتي: 

الجهة القضائيةاألنظمة ذات الصلةموضوعهاعدد الدعاوى

المحكمة اإلدارية الئحة موظفي التأمينات االجتماعيةحقوق وظيفية❻
)مكة المكرمة - المدينة المنورة(

لجنة لوائح الصندوقإزالة اسم  من سمه❷
المنازعات المصرفية

المحكمة اإلدارية لوائح الصندوقطلب إعفاء قرض❶
بحائل

المحكمة اإلداريةلوائح الصندوقمطالبة  بقيمة إعانات❶
 بالرياض

المحاكم اإلدارية لوائح الصندوقمطالبة  بإلغاء القرض❸
)حائل - نجران - الرياض(

المحاكم اإلدارية نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئهأجرة عقار❷
)الرياض - عسير(

المحكمة اإلدارية بالرياضمطالبات مالية❸

المحكمة اإلدارية بالرياضفك كفالة❶

أواًل : 
الدعاوى القائمة

جدول رقم )1-6)

االلتزام  بضرورة  الحكومية  الجهات  جميع  على  التأكيد 
بتطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات المرعية عند تقديم 
خدماتها، والتقيد بما يصدر عن المحاكم والجهات القضائية 
وتوفيق  قضائية،  مبادئ  من  يتقرر  وما  نهائية  أحكام  من 

الممارسات اإلدارية المماثلة مع تلك األحكام والمبادئ.

بيانًا  السنوية  تقاريرها  بتضمين  الحكومية  الجهات  قيام 
بعدد الدعاوى المرفوعة ضدها مصنفة بحسب موضوعها 
القضائية  األحكام  وعدد  الصلة،  ذات  األنظمة  وحسب 
النهائية  القضائية  األحكام  وعدد  ضدها،  الصادرة  النهائية 
الصادرة لصالحها، وما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارساتها 

اإلدارية مع تلك األحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية.
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ثانيًا : 
األحكام القضائية النهائية ضد الصندوق

جدول رقم )2-6(

الجهة القضائيةالحكم القضائيموضوعهاعدد الدعاوى

المطالبة بوقف الخصم وإعادة المبلغ ❶
المحكمة اإلداريةإعادة المبلغ المخصومالمخصوم

 بالرياض

المحكمة اإلداريةإلزام الصندوق باإلفراغ وتم اإلفراغ قبل صدور الحكمالمطالبة بإفراغ صك مرهون❶
 بالرياض

المحكمة اإلدارية تم إلغاء عقد القرضالمطالبة بإلغاء عقد قرض❶
بحائل

المحكمة اإلداريةإلغاء نسبة من رسوم إعادة الجدولةإعادة رسوم جدولة❶
بعسير

ثالثًا  : 
األحكام القضائية النهائية لصالح الصندوق 

جدول رقم )3-6)

الجهة القضائيةمنطوق الحكمموضوعهام
المحكمة اإلدارية بالرياضرفض الدعوىطلب إلغاء قرار إداري❶

المحكمة اإلدارية بحائلرفض الدعوىالمطالبة باسترجاع المبلغ المسدد❷

المحكمة اإلدارية بعسيررفض الدعوىالمطالبة بأجرة عقار❸

المحكمة اإلدارية بعسيرعدم قبول الدعوىإلغاء قرار منحه قرض قديم❹

المحكمة اإلدارية بجازانرفض الدعوىطلب إعفاء قرض❺

المحكمة اإلدارية بعسيررفض الدعوىالمطالبة بأجرة عقار❻

المحكمة اإلدارية بالرياضعدم قبول الدعوىمطالبة بإزالة اسم من سمه❼

المحكمة اإلدارية بالرياضرفض الدعوىمطالبات مالية❽

المحكمة اإلدارية بحائلرفض الدعوىمطالبة بصرف إعانة❾

المحكمة اإلدارية بمكة المكرمةرفض الدعوىمطالبة بحقوق وظيفية❿

المحكمة اإلدارية بالرياضرفض الدعوىمطالبة بصرف إعانة⓫

الدعاوى القضائية
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الصندوق خالل )58( عامًا
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استعراض نشاط الصندوق خالل )58( عامًا 

ملحق الجداول اإلحصائي

التحديات.. والمنجزات

07
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استعراض نشاط الصندوق خالل )58( عامًا 

لقـــد انعكســـت اآلثـــار اإليجابيـــة لمســـاهمات الصنـــدوق في تجـــاوز اآلثار 
الســـلبية لجائحـــة فايروس كورونـــا )Covid-19( علـــى أداء القطاع الزراعي 
بالمملكـــة، وزيادة نموه رغـــم الصعوبات التي واجههـــا القطاع في توفير 
المســـتلزمات الزراعيـــة، وانقطـــاع سالســـل اإلمـــداد، إال أن الظـــروف غير 
الطبيعيـــة تخلـــق إنجـــازات تفـــوق التوقعـــات، وهذا مـــا حققـــه الصندوق 

فـــي نشـــاطاته التمويلية. 

فـــي مجال المشـــاريع الزراعية المتخصصة ســـاهمت تلك القـــروض والتي 
قدمهـــا الصندوق على مدى أكثر من خمســـة عقود في تقديم )5,395( 
قـــرض، بلغـــت قيمتهـــا اإلجمالية أكثـــر مـــن )17( مليار ريـــال. كان لقطاع 
اض، الفقاســـات، الجدات، المســـالخ اآللية( النصيب  الدواجـــن )الالحم، البيَّ
األعلـــى إقراضـــًا، إذ بلغـــت عدد القـــروض المقدمة لهذا القطـــاع )1370( 
قرضـــًا، تمثـــل مـــا نســـبته )26%( مـــن إجمالـــي عـــدد المشـــاريع الزراعيـــة 
المعتمـــدة. وقـــد مولـــت بقيمـــة إجماليـــة أكثـــر مـــن )6( مليـــارات ريـــال، 
تمثـــل )32%( مـــن إجمالـــي قيمة القـــروض المقدمـــة للمشـــاريع الزراعية 

لمتخصصة. ا

كذلـــك مشـــاريع البيـــوت المحميـــة ومـــا تمثلـــه مـــن أهميـــة قصـــوى في 
القطـــاع النباتـــي، فقـــد بلـــغ عـــدد قروضهـــا )464( قرضًا، تمثـــل )%8.6( 
مـــن عدد القـــروض المعتمدة للمشـــاريع الزراعيـــة، وبقيمـــة إجمالية تقدر 
بحوالـــي )2.8( مليـــار ريـــال، وتمثل ما نســـبته )16%( مـــن إجمالي قيمة 
القـــروض المقدمة للمشـــاريع الزراعية المتخصصة. باإلضافة إلى مشـــاريع 
التمـــور،  مصانـــع  وكذلـــك  والروبيـــان،  األســـماك  وتربيـــة  األلبـــان،  إنتـــاج 

ومســـتودعات التبريـــد، وغيرهـــا مـــن المشـــاريع الزراعيـــة المتخصصة.

بلـــغ إجمالـــي قيمـــة اإلعانـــات المصروفـــة مـــن قبل الصنـــدوق منـــذ العام 
المالي 1394/1393ه، حتى نهاية العام المالي 1443/1442ه )2021م(،

قرضًا

مليون ريال.مليــــــــار ريال

467,949

5513,762

إذ بلـــغ إجمالـــي القـــروض المعتمـــدة منذ بدء نشـــاط الصنـــدوق في عام 
1385/1384ه حتـــى نهايـــة العـــام المالـــي 1443/1442ه )2021م(،

قيمتها اإلجمالية المعتمدة أكثر من :

 »
القروض : 

 »
اإلعانات : 
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بلغـــت جملـــة المبالـــغ التي تم تحصيلها من المســـتفيدين منذ بدء نشـــاط 
الصنـــدوق حتى نهاية العام المالـــي 1443/1442ه )2021م( :

 وذلـــك مـــن جملـــة مـــا اســـتحق عليهـــم خالل تلـــك المـــدة والتـــي بلغت 
حوالـــي  :

مليار ريال 37مليار ريال 35
%93.7 وعليه فإن النســـبة العامـــة التراكمية 

للتحصيل بلغـــت حوالي :

 »
التحصيل : 
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التحديات.. والمنجزات

يعتمـــد الصنـــدوق اعتمادًا كليًا فـــي تمويل القروض على مـــوارده الذاتية 
المتمثلـــة فيمـــا يتوافـــر لديـــه مـــن ســـيولة ناتجة عن مـــا يتـــم تحصيله من 
أقســـاط قروضـــه المســـتحقة، ومـــا هو متاح مـــن رأس المال، كمـــا يعتمد 

فـــي مصاريفه التشـــغيلية على مـــوارده الذاتية.

ويتـــم الصـــرف على القـــروض المعتمدة تبعـــًا لمراحل التنفيـــذ، مع الحرص 
علـــى أن يكـــون الصـــرف متوازيًا مـــع ما يتـــم تحصيله من أقســـاط قروضه 
بقـــدر اإلمـــكان. لذلـــك فـــإن مـــن أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه الصندوق 

تكمـــن في:

يعمـــل الصنـــدوق علـــى رفع كفـــاءة التشـــغيل واإلنفـــاق، وزيـــادة العوائد 
)تفعيـــل خدمـــات  خـــالل  مـــن  التحصيـــل  نســـبة  ورفـــع  االســـتثمار،  مـــن 
ســـمة، تطبيـــق نظام إيـــرادات الدولة، الحســـم مـــن الرواتب الشـــهرية 
للمقترضيـــن، أو كفالئهـــم عـــن طريـــق جهـــات أعمالهم، كذلك الحســـم 
مـــن مســـتحقات المقترضيـــن لدى بعـــض الجهـــات الحكوميـــة، وكذلك 
الحســـم مـــن أصحـــاب العقـــارات المؤجرة علـــى جهات حكوميـــة مقابل 
القـــروض  معالجـــة  وبرنامـــج  الصنـــدوق،  لصالـــح  عليهـــم  المســـتحق 
المتعثـــرة(، باإلضافـــة إلى موافقة مجلس اإلدارة على سياســـة التســـعير 
للتمويل والتي تســـاعد الصندوق في المحافظة على اســـتمرار استدامته 
الماليـــة لكـــي يقـــوم بـــدوره المناط به فـــي زيـــادة الناتج المحلـــي الزراعي 

والمســـاهمة فـــي األمـــن الغذائي.

نظـــرًا لتعـــرض بعـــض مناطـــق المملكـــة للجفاف بســـبب قلة األمطـــار، أو 
انخفـــاض مســـتويات ميـــاه اآلبـــار الجوفيـــة، توجـــه بعـــض المزارعيـــن إلـــى 

 »
االستدامة المالية :

 »
رأس المال: 

 »
رفع سقف اإلقراض: 

 »
التغيرات البيئية: 

تقديـــم إلتماســـات للجهـــات المختصـــة بطلبـــات إعفـــاءات عن الســـداد، 
كانـــت من أبـــرز التحديات التـــي واجهت الصندوق. وقـــد عمل الصندوق 
على تقليل اآلثار المترتبة عليها، وذلك عن طريق تشـــجيع المســـتثمرين 
العامليـــن فـــي القطاعيـــن الزراعـــي والحيوانـــي ولديهم الخبـــرة الالزمة 
فـــي شـــراء المشـــاريع المتعثـــرة، أو اســـتئجارها وإعـــادة تشـــغيلها، مـــع 
جدولـــة أرصـــدة القـــروض في الحـــاالت التي تســـتدعي ذلك، ســـعيًا من 
الصنـــدوق إلـــى اســـتعادة تلـــك المشـــاريع نشـــاطها، وســـداد القـــروض 
المترتبـــة عليهـــا. وكذلك ســـعى الصندوق إلعـــادة التمويل في مناطق 

الـــدرع العربي وفقـــًا للميـــز النســـبية والمحاصيل الواعـــدة للمناطق.

يســـعى الصنـــدوق مـــع الجهـــات ذات العالقـــة الســـتكمال رأس مالـــه، 
وتحصيـــل مســـتحقاته.

ســـعى الصنـــدوق ضمـــن اســـتراتيجيته لزيـــادة وتشـــجيع المســـتثمرين 
للحصول على التمويل المناســـب للمشـــاريع االســـتراتيجية التي تساهم 
فـــي األمـــن الغذائـــي وذلـــك من خالل إطـــالق العديـــد من المبـــادرات، 

والتعـــاون مـــع الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعية، والقطـــاع الخاص.

كمـــا أطلق الصندوق مؤخرًا حزمة مـــن المبادرات والتي كان من ضمنها 
مبـــادرة االئتمـــان والتـــي مـــن أهدافهـــا رفـــع كفـــاءة عمليـــات التحصيل 

وتحديـــث دليل السياســـات واإلجـــراءات لعمليات االئتمـــان والتحصيل.
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ملحق الجداول
اإلحصائية
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قروض الخدمات االئتمانية للعام المالي 1443/1442هـ )2021م(

الفروع
المجموعقروض الخدمات االئتمانية طويلة األجلقروض الخدمات االئتمانية قصيرة األجل

%القيمة%العدد%القيمة%العدد%القيمة%العدد

61518332,041,48442.28423158,404,1821369918490,445,66624الرياض 

2025.9133,476,28717144352,993,041292165.7486,469,32824مكة المكرمة

197613,400,3202561578,072,1536253791,472,4735القصيم 

10723198,303,88912461294,848,0258111830193,151,91410عسير

1002.9116,578,86814.814499,598,1168.11143216,176,98410.7المنطقة الشرقية

942.86,506,9640.892979,7310.110337,486,6950.4المدينة المنورة

307916,483,7852297.8112,430,5949.13368.9128,914,3796حائل

391.12,290,0000.3277.34,687,0350.4661.76,977,0350.3الجوف

3541029,532,7263.8501412,589,086140410.742,121,8122جازان

11836,063,8850.830.82,703,1570.21213.28,767,0420.4تبوك

962.820,956,7282.7164.3314,027,199251123334,983,92717الخرج

6923,674,6000.5511,051,7240.17424,726,3240.2نجران

3712,273,6000.31442,143,9490.25114,417,5490.2الحدود الشمالية

11835,016,600131507,7570.0412135,524,3570.3الباحة

3,418100786,599,7361003701001,235,035,7491003,7881002,021,635,485100المجموع

مالحظة : لمزيد من التفاصيل عن )التكاليف التشغيلية( يرجى مراجعة جدول رقم )3)

ملحق الجداول اإلحصائي

جدول رقم )1)
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قروض الخدمات االئتمانية قصيرة األجل للعام المالي 1443/1442هـ )2021م(      

الفروع
المجموعقروض الخدمات االئتمانية )رأس المال العامل(القروض التنموية التشغيلية

%القيمة%العدد%القيمة%العدد%القيمة%العدد

6091833,908,09020.3623298,133,3944861518332,041,48442الرياض

1995.910,759,4006312122,716,887202025.9133,476,28717مكة المكرمة

195610,176,4386283,223,8821197613,400,3201.7القصيم 

10693248,125,3532931250,178,536810723198,303,88912عسير

982.95,708,9803.428110,869,88817.91002.9116,578,86814.8المنطقة الشرقية

932.74,006,9642.4142,500,0000.49436,506,9640.8المدينة المنورة

306915,733,786913.8749,9990.1307916,483,7852حائل

391.12,290,0001.40000391.12,290,0000.3الجوف

3531014,532,7268.71415,000,0002.435410.429,532,7264جازان

11836,063,8853.600001183.56,063,8851تبوك

892.64,545,4802.7726.916,411,2483962.820,956,7283الخرج

6923,674,600200006923,674,6000.5نجران

3712,273,600100003712,273,6000.3الحدود الشمالية

11835,016,6003000011835,016,6000.6الباحة

3,392100166,815,90210026100619,783,8341003,418100786,599,736100المجموع

A )1( جدول رقم
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قروض الخدمات االئتمانية طويلة األجل للعام المالي 1443/1442هـ )2021م( 

الفروع
المجموعقروض الخدمات االئتمانية االستثماريةالقروض التنموية

%القيمة%العدد%القيمة%العدد%القيمة%العدد

712321,524,80231.41322136,879,380128423158,404,18213الرياض

61.9438,7741813352,554,26730143.8352,993,04129مكة المكرمة

501611,885,4901761066,186,6636561578,072,1536.3القصيم 

34115,094,0937122089,753,9328461294,848,0258عسير

92.92,022,2742.95897,575,8428.4143.899,598,1168.1المنطقة الشرقية

92.9979,7311.4000092979,7310.1المدينة المنورة

2376,718,03310610.0105,712,5619.1297.8112,430,5949حائل

278.74,687,0356.80000277.34,687,0350.4الجوف

49166,686,3059.7125,902,7810.55013.512,589,0861جازان

312,703,1573.9000030.82,703,1570.2تبوك

72.32,194,1183915.0311,833,08127164.3314,027,19925الخرج

521,051,72420000511,051,7240.09نجران

1452,143,949300001442,143,9490.2الحدود الشمالية

31507,7571000031507,7570.04الباحة

31010068,637,242100601001,166,398,5071003701001,235,035,749100المجموع

ملحق الجداول اإلحصائي

B )1( جدول رقم
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قروض الخدمات االئتمانية قصيرة األجل خالل العام المالي  1443/1442هـ )2021م(       

أدوات بيطرية بذورمحروقاتأسمدةالفروع
ومبيدات

معدات صيد 
صغار مربي أخرىاألسماك

الماشية
التكاليف 
التشغيلية

رأس المال 
المجموعالعامل

117,73764,43296,22133,629,70039,000,000259,133,394332,041,484الرياض

10,759,40052,716,88770,000,000133,476,287مكة المكرمة

15,3148,9282,4807,31610,142,4003,223,88213,400,320القصيم

1,3202,13610,56055,73748,055,60050,178,53698,303,889عسير

430215442,9192,0165,263,400110,869,888116,578,868المنطقة الشرقية

113,7643,893,2002,500,0006,506,964 المدينة

15,733,786749,99916,483,785حائل

2,290,0002,290,000الجوف

18,50050,22614,464,00015,000,00029,532,726 جازان

157,587416,6985,489,6006,063,885 تبوك

4804,545,00016,411,24820,956,728الخرج

3,674,6003,674,600 نجران

2,273,6002,273,600الحدود الشمالية

1,2005,015,4005,016,600الباحة

312,08873,360518,2307,316617,46957,753165,229,686176,556,670443,227,164786,599,736المجمـوع

جدول رقم )2( 
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الخدمات االئتمانية قصيرة األجل )قروض التكاليف التشغيلية للمشاريع المتخصصة( خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

الفروع
مركز تسويق بيوت محميةالمسالخ اآلليةدجاج بياضدجاج الحم

المجمـــــــوعتربية روبيانمصانع تمورمنتجات زراعية

دد
لع

ا

ددالقيمة
لع

ا

ددالقيمة
لع

ا

ددالقيمة
لع

ا

ددالقيمة
لع

ا

ددالقيمة
لع

ا

دد
لع

ا

دد
عــ

ال

ددالقيمة
لع

ا

القيمة

139,000,000139,000,000الرياض

12,716,887150,000,000252,716,887مكة المكرمة

00القصيم

1626,532113,552,004136,000,000350,178,536عسير

00المنطقة الشرقية

12,500,00012,500,000المدينة المنورة

1749,9991749,999حائل

00الجوف

115,000,000115,000,000جازان

00تبوك

511,925,00024,486,248716,411,248الخرج

00نجران

00الحدود الشمالية

00الباحة

23,343,419625,477,004136,000,00035,236,247139,000,00012,500,000265,000,00016176,556,670المجموع

ملحق الجداول اإلحصائي

جدول رقم )3( جدول رقم )3( 
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جدول رقم )4( 
قروض الخدمات االئتمانية )القروض التنموية( خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

النسبة المئويةقيمة القروضمجاالت اإلقراض
00خاليا ومعدات تربية نحل وملحقاتها

5,801,9858.5اآلالت الزراعية وملحقاتها

2,680,2473.9قوارب الصيد وملحقاتها

19,351,87228.2بيوت محمية

2,165,9773.2مكائن وملحقاتها

7,844,81411.4أغنام وملحقاتها

177,4560.3العيادات البيطرية

5,177,0847.5غطاس كهربائي ومحلقاته

3,797,3225.5مباني

58,8000.1فسائل نخيل وملحقاتها

1,367,5322حفر أبار

3,380,3534.9مستودعات

3,226,9034.7شبكة ري بالتنقيط

00أبقار وملحقاتها

3,361,1394.9برك تجميع المياه

1,605,7982.3محاصيل بستانية

3,808,0005.5مدرجات جبليـــة

558,3750.8مواسير مياه الري

1,487,9262.2رسوم إيصال التيار الكهربائي

768,3891.1رأس ومولد كهرباء ودينمو وملحقاته

421,3520.6مصدات رياح

00مواسير صرف

00المزارع السياحية

13,9230.02دفاعات

531,9940.8إنتاج البن العربي

00مضخات وملحقاتها

00جهاز رش محموري

234,9410.3سيارات مبردة

477,3850.7وحدات تجميد وتبريد

337,6750.5أخرى

100 %68,637,242المجموع
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ملحق الجداول اإلحصائي

قروض الخدمات االئتمانية االستثمارية )المشاريع المتخصصة( المقدمة من الصندوق خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م( 

%قيمة القروضالوحدةالطاقة عدد المشاريعنوع المشروع

328,135,70928.1طير/الدورة226,378,876دجاج الحم

34,418,0013-2دجاج بياض

62,379,5165.3طير/الدورة1196,666أمات الحم

84,918,7507.3أم254,400أمات بياض

72,027,5306.2طير/الساعة26,000المسالخ اآللية

28,974,4592.5بيضة270,134,400فقاسات

110,602,0870.9المستشفيات البيطرية

6,306,8560.5-2تسمين عجول

383,831,07332.9طن/السنة 1444,907بيوت محمية

39,867,4543.4-1مركز تسويق المنتجات الزراعية

20,501,7371.8طن/السنة 35,130مصانع تمور

7,041,8240.6طن/السنة 21,500مستودعات تبريد

2,130,0000.2-1مصانع أعالف

22,706,1311.9-2تربية أسماك

5,902,7810.5طن/السنة 12,720تربية روبيان

13,098,5331.1-1إنتاج ألبان

43,556,0664طن/السنة 13,564مصنع جالتين ومواد عضوية

601,166,398,507100المجموع

جدول رقم )5( 
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ملحق الجداول اإلحصائي

قروض الخدمات االئتمانية االستثمارية )مشاريع متخصصة( المقدمة من الصندوق خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

الفروع

المستشفيات فقاساتالمسالخ اآلليةأمات الحمدجاج بياضدجاج الحم
مركز تسويق بيوت محميةأمات بياضالبيطرية

المنتجات الزراعية

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

526,667,876114,305,740270,904,947 الرياض

4235,102,936157,721,790216,173,475مكة المكرمة

122,587,63213,916,832 القصيم

1047,138,787139,867,454 عسير

162,379,516114,802,587المنطقة الشرقية

 المدينة المنورة

114,171,87218,482,356380,452,233 حائل

 الجوف

 جازان

 تبوك

111,182,732111,830,369176,436,3944167,892,582الخرج

نجران

الحدود الشمالية

الباحة

20320,092,331234,418,001162,379,516272,027,530228,974,45900284,918,75012339,340,069139,867,454المجموع

التوسعة /  إعادة تأهيل / تكميلي

مكة المكرمة

110,602,087القصيم

12,747,691عسير

15,295,687المنطقة الشرقية

جازان

244,491,004الخرج

22328,135,709234,418,001162,379,516272,027,530228,974,459110,602,087284,918,75014383,831,073139,867,454المجموع الكلي

)تابع( قروض الخدمات االئتمانية االستثمارية )مشاريع متخصصة( المقدمة من الصندوق خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

مصنع جالتين إنتاج ألبانتربية أسماكتربية روبيانمصانع أعالفمستودعات تبريدمصانع تمور
المجموعتسمين عجولومواد عضوية

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

26,316,32212,130,000112,247,15814,307,33713136,879,380

7308,998,201

114,185,41514,435,724110,458,973555,584,576

1187,006,241

113,098,53311,999,519492,280,155

00

12,606,1006105,712,561

00

00

00

7267,342,077

00

00

00

320,501,73727,041,82412,130,00000222,706,131113,098,5330026,306,856531,053,803,191

التوسعة /  إعادة تأهيل / تشغيل/تكميلي

143,556,066143,556,066

110,602,087

12,747,691

15,295,687

15,902,78115,902,781

244,491,004

320,501,73727,041,82412,130,00015,902,781222,706,131113,098,533143,556,06626,306,856601,166,398,507

جدول رقم )6( 



109

)تابع( قروض الخدمات االئتمانية االستثمارية )مشاريع متخصصة( المقدمة من الصندوق خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

مصنع جالتين إنتاج ألبانتربية أسماكتربية روبيانمصانع أعالفمستودعات تبريدمصانع تمور
المجموعتسمين عجولومواد عضوية

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

دد
لع

ا

مة
قي

ال

26,316,32212,130,000112,247,15814,307,33713136,879,380

7308,998,201

114,185,41514,435,724110,458,973555,584,576

1187,006,241

113,098,53311,999,519492,280,155

00

12,606,1006105,712,561

00

00

00

7267,342,077

00

00

00

320,501,73727,041,82412,130,00000222,706,131113,098,5330026,306,856531,053,803,191

التوسعة /  إعادة تأهيل / تشغيل/تكميلي

143,556,066143,556,066

110,602,087

12,747,691

15,295,687

15,902,78115,902,781

244,491,004

320,501,73727,041,82412,130,00015,902,781222,706,131113,098,533143,556,06626,306,856601,166,398,507

جدول رقم )6( 
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قروض الخدمات االئتمانية )حسب نوع الضمان( خالل العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

الفروع

المجمـــــــوعأخرىشخصي + عقاريبنكيعقاريشخصي

دد
عــ

ال

القيمة

دد
عــ

ال

القيمة

دد
عــ

ال

القيمة

دد
عــ

ال

القيمة

دد
عــ

ال

القيمة

دد
عــ

ال

القيمة

61535,998,30876291,477,869415,341,9894147,627,500699490,445,666الرياض

20110,860,182876,950,1444235,102,9363163,556,066216486,469,328مكة المكرمة

19510,560,2915578,530,68132,381,50125391,472,473القصيم

1,10455,016,9541198,286,97013,647,999236,199,9911118193,151,914عسير

985,991,10615179,315,990130,869,888114216,176,984المنطقة الشرقية

1004,836,4702150,22512,500,0001037,486,695المدينة المنورة

30716,394,24429112,520,135336128,914,379حائل

392,290,000274,687,035666,977,035الجوف

39820,443,0284776,003220,902,78140442,121,812جازان

1175,489,60043,277,4421218,767,042تبوك

894,607,32021318,059,990111,830,3691486,248112334,983,927الخرج

714,065,6823660,642744,726,324نجران

362,223,600142,143,949150,000514,417,549الحدود الشمالية

1215,524,3571215,524,357الباحة

3,491184,301,1422691,166,837,0754235,102,936933,201,85815402,192,4743,7882,021,635,485المجموع 

جدول رقم )7( 
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قروض الخدمات االئتمانية منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

السنوات
المجموع طويلة األجل  قصيرة األجل

yearالقيمةالعدد القيمةالعدد القيمةالعدد

1420/138463,555873,745,568324,57930,502,375,364388,13431,376,120,9321964-1999

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

1442/14413,699773,835,4873001,005,723,2163,9991,779,558,7032020

1443/14423,418786,599,7363701,235,035,7493,7882,021,635,4852021

82,6013,499,431,779385,34851,656,262,847467,94955,155,694,626اإلجمــالي

جدول رقم )8( 
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قروض الخدمات االئتمانية )قصيرة األجل( منذ إنشاء الصندوق وحتى نهـاية العام المالى 1443/1442هـ )2021م(

%قيمة القروضالمجاالتم

569,973,25216أسمدة1

285,944,7948.2بذور2

44,922,8741.3أجور حراثة وتسوية3

878,3900.03نقل وتركيب مكائن ومضخات4

10,443,1490.3أدوية بيطرية5

153,885,7244.4مبيدات حشرية وفطرية 6

550,937,62015.7محروقات7

1,039,389,41729.7تكاليف تشغيلية 8

53,291,1482اجور عمال9

3,223,1240.1أكياس لحفظ وعبوات نقل التمور10

30,960,5490.9معدات وشباك صيد اسماك11

48,845,4281.4أعالف12

686,403,16320رأس المال العامل13

20,333,1470.6غايات أخرى للقروض القصيرة14

3,499,431,779100المجموع

جدول رقم )9( 
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قروض الخدمات االئتمانية طويلة األجل منذ إنشاء الصندوق وحتى نهـاية العام المالى 1443/1442هـ )2021م(

%قيمة القروضالمجاالت

17,501,528,23134مشروعات زراعية وحيوانية1

6,288,200,25012حفر آبار وتعميق وطى 2

7,249,958,29114آالت زراعية وملحقاتهـا3

5,967,066,04912مكائن ومضخات4

2,590,721,7395اجهـزة رى5

1,690,075,1133.3مباني ومنشآت 6

1,455,058,1302.8فسائل نخيل وشتالت فواكه وملحقاتها7

1,264,664,9862.4بيوت محمية ومظالت بالستيكية8

95,180,3290.2سيارات النقل المبرد9

707,180,5981.4قطع غيار وشبك10

1,224,947,8462.4قوارب ومعدات صيد أسماك11

647,770,4971.3سيارات نقل12

886,445,2691.7حيوانات للتربية والتسمين ) أبقار وأغنام (13

477,257,0120.9شبكة ومواسير ري14

714,861,2751.4خاليا ومعدات تربية نحل15

147,597,2550.29مدرجات جبلية16

20,335,2400.04صوامع حبوب17

38,886,6590.1مصدات رياح18

353,183,0220.7غطاسات19

12,057,0110.02دفاعات20

33,873,8040.07رؤوس كهـربائية21

19,400,4100.04دينمو و مولدات كهربائية22

36,492,7250.07اعالف23

10,826,5800.02سمادات24

96,197,0260.19مستودعات27

5,198,0850.01المزارع السياحية28

1,176,6790.002العيادات البيطرية29

531,9940.001إنتاج البن العربي30

2,119,590,7424.10غايات أخرى31

51,656,262,847100المجموع

الخدمات االئتمانية طويلة األجل/ استثمارية و قروض تنموية

جدول رقم )10( 
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قروض الخدمات االئتمانية االستثمارية )المشاريع المتخصصة( منذ إنشاء الصندوق  وحتى نهاية العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

القيمةالوحدةالطاقة عدد القروضنوع المشروع

3,785,179,554الف طير/الدورة99110,864,720دجاج الحم 

491,722,027الف طير/الدورة35388,498أمات دجاج الحم

930,855,108الف طير/الدورة286109,341,319دجاج بياض

100,460,100ألف صوص/السنة723,343أمات دجاج بياض

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

92,667,574ألف صوص/السنة1176,177فقاسات

701,303,243طير/ساعة36183,593مسلخ دواجن

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

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

7,756,017أم281,373إنتاج طيور السمان

748,148,231بقرة7137,450انتاج البان بقر

62,384,656رأس/السنة1447,600تسمين العجول

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

69,705,248طن/السنة234,833أسماك

15,254,490طن/السنة2420أسماك و بيض الكافيار

11,119,280طن/السنة5645أسماك وروبيان

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

728,750,586طن/السنة21124,192تربية روبيان

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

35,768,392طن/السنة25196نحل عسل

6,999,271طير/السنة232,126تربية نعام

1,717,307رأس/السنة32,880تربية أرانب

ملحق الجداول اإلحصائي

جدول رقم )11( 
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13,047,545 فسيلة/السنة6555,500مختبر أنسجة نخيل

1,483,216--1مختبر منتجات زراعية

2,794,174,668طن/السنة464526,458بيوت محمية

356,095طن/السنة1680استنبات الشعير )هيدروبونك(

29853474548976مشاريع الخضروات المكشوفة والقمح واألعالف والشعير والبطاطس والنخيل والفاكهة

520,461,802طن/السنة89407,935مصانع تمور

105,453,491طن/السنة14931,600مصانع أعالف

327,615,546طن/السنة67243,806مستودعات تبريد

21,923,580طن/السنة813,882معاصر زيتون و سمسم

3100 منتجات تمور و 1600 منتجات 1مصنع صناعات غذائية
4,700,000طن/السنةطماطم

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

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

84,933,077وحدة/السنة53,115مصانع معدات زراعية

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

7,664,156--3ورش صيانة االت زراعية

3,780,075هكتار/السنة19500مشروع تشغيل حصادات القمح

74,556,066طن/السنة3000 جالتين و 600 كبسوالت2إنتاج جالتين ومواد عضوية

146,965,029طن/السنة12342,780مركز 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

644,217,000طن/السنة2957,364االستثمار الخارجي

64,103,620--2المستشفيات البيطرية

5,39517,501,528,231اإلجمالي

تابع جدول رقم )11( 
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قروض الخدمات االئتمانية التنموية واالستثمارية خالل العشر السنوات األخيرة موزعة على الفروع      

الفروع

1434/14331435/14341436/14351437/14361438/1437

20122013201420152016

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد

371183,304,617438115,616,502328123,505,756307205,888,97928492,849,957الرياض

12031,289,63019139,713,120217138,491,65097230,613,161216,527,836مكة المكرمة

35087,635,182387102,188,277251110,019,530202137,675,07515073,410,342القصيم 

48984,153,726716138,977,607647147,951,02829567,020,8724338,829,508عسير

423149,124,366506106,519,391401197,769,32831474,297,23016141,279,973المنطقة الشرقية

19725,880,55828343,724,25921839,859,39812220,615,1365211,719,494 المدينة المنورة

20453,726,39118750,710,7519941,431,92089234,005,9762324,231,278حائل

24152,860,44333172,500,96119753,380,92417742,621,22921329,529,720الجوف

66881,626,16173794,165,061740105,373,99853585,661,51419823,716,780جازان

15136,695,45713528,747,58511861,209,64913226,945,3969563,591,495تبوك

210106,545,756175128,824,648125108,545,749149152,301,6478334,719,085الخرج

6017,970,33316236,236,615847113,949,54534344,444,993222,853,950نجران

51,318,232159,999,99971,073,5715612,9082911,085,339الحدود الشمالية

10112,262,01627530,454,99047649,470,57013832,972,15491,142,310الباحة

3,590924,392,8684,5241,048,379,7664,6711,292,032,6162,9051,355,676,2701,383455,487,067المجموع

ملحق الجداول اإلحصائي

جدول رقم )12( 
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(

1439/14381440/14391441/14401442/14411443/1442

20172018201920202021

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد

12381,748,0408055,849,787297794,135,548778406,938,525699490,445,666

17132,007,07411144,152,510155176,391,429250372,042,271216486,469,328

8675,278,8267461,033,85410660,345,159209205,733,69525391,472,473

1624,718,87513340,462,089501107,333,465953131,510,5131,118193,151,914

12834,539,3135022,313,5726481,184,908102168,285,708114216,176,984

262,364,299960,746,169368,036,37011314,313,5911037,486,695

1769,264,0822511,816,9146714,871,77531634,789,467336128,914,379

9616,198,7327124,168,637737,564,2388722,084,244666,977,035

3127,370,040252,179,33942319,491,28945021,084,28940442,121,812

376,057,9283966,596,8318644,557,08221623,118,2601218,767,042

73147,163,74420120,335,93437204,379,954107288,828,133112334,983,927

00442,274,000325221,896,10419453,519,783744,726,324

7772,677121,332,698363,500,6606630,095,618514,417,549

0015697,000797,644,4371587,214,6061215,524,357

657617,483,630608613,959,3342,2851,751,332,4183,9991,779,558,7033,7882,021,635,485

تابع جدول رقم )12( 
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قروض الخدمات االئتمانية االستثمارية )مشاريع األمن الغذائي( منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي 1443/1442هـ )2021م( 

%قيمة القروضالوحدةالطاقة عدد المشاريعنوع المشروع

3,785,179,55435ألف طير/الدورة99117,243,596دجاج الحم

930,855,1089ألف بيضة/السنة286109,341,319دجاج بياض

748,148,2317بقرة7137,450إنتاج ألبان بقر

62,384,6560.6رأس/السنة1447,600تسمين عجول

879,703,1178.1رأس/السنة170315,343تربية وتسمين أغنام

2,794,174,66826طن/السنة464571,365بيوت محمية

69,705,2480.6طن/السنة234,833أسماك

15,254,4900.1طن/السنة2420أسماك وبيض الكافيار

11,119,2800.1طن/السنة5645أسماك وروبيان

190,563,9831.8طن/السنة325,300تربية أسماك بنظام المسيجات

728,750,5867طن/السنة21126,912تربية روبيان

7,879,6900.1طن/السنة72,161قوارب صيد

644,217,0005.9طن/السنة2957,364االستثمار الزراعي في الخارج

100 %2,05910,867,935,611المجموع

ملحق الجداول اإلحصائي

جدول رقم )13( 



119

قروض الخدمات االئتمانية االستثمارية )مشاريع التسويق الزراعي( منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

عدد نوع المشروع
القيمةالوحدةالطاقة القروض

701,303,243طير/الساعة36183,593مسلخ دواجن

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

520,461,802طن / السنة89407,935مصانع تمور

105,453,491طن / السنة14931,600مصانع أعالف

327,615,546طن / السنة67243,806مستودعات تبريد

21,923,580طن / السنة813,882معاصر زيتون وسمسم

4,700,000طن / السنة3100 منتجات تمور و 1600 منتجات طماطم1مصانع صناعات غذائية

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

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

74,556,066طن / السنة3000 جالتين و 600 كبسوالت2إنتاج الجالتين ومواد عضوية

146,965,029طن / السنة12342780مراكز تسويق المنتجات الزراعية

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

2372,087,495,379اإلجمالي

جدول رقم )14( 
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قروض الخدمات االئتمانية  الموجهة للجمعيات التعاونية الزراعية منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

القيمةعدد القروضعدد الجمعياتالفروع

113073,658,179الرياض

24404,044مكة المكرمة

72272,528,807القصيم 

47231,247,736عسير

المنطقة الشرقية

361,242,746المدينة المنورة

814837,877حائل

241,940,963الجوف

2431,407,579جازان

131,662,441تبوك

51524,536,459الخرج

25670,959نجران

الحدود الشمالية

1118,414,908الباحة

48115458,552,698المجموع

ملحق الجداول اإلحصائي

جدول رقم )15( 
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األنشطة الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في دعمها حتى نهاية العام المالي 1443/1442هـ )2021م(

قيمة القروضعدد القروضنوع المشروع

3227,261,364المسالخ اآللية

590,237,554مصانع التمور

442,699,284مراكز تسويق المنتجات الزراعية

130,000,000مستودعات تبريد

120,000,000أمات دجاج الحم

118,414,908تربية نحل وإنتاج العسل

13,456,000دجاج الحم

12,934,578إنتاج أعالف

22,444,097معاصر زيتون وسمسم

13,500,000مجمع خدمات بيطرية )تشغيلي(

9517,604,913قروض عادية

115458,552,698المجموع

جدول رقم )16( 
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