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مليار ريال
إجمايل قيمة القروض
المعتمدة منذ إنشاء
الصندوق

الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى
أشــرف األنبيــاء والمرســلين.
يواصــل صنــدوق التنميــة الزراعيــة المســاهمة
يف التنميــة االقتصاديــة وتحقيــق األمــن الغــذايئ،
وذلــك بالتكامــل والتنســيق مــع توجهــات وخطــط
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة مــن خــال التمو يــل
المــايل لألنشــطة الزراعيــة المتنوعــة ودعــم الزراعــة
المســتدامة والتنميــة الريفيــة الزراعيــة ،ورفــع كفــاءة
اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا،
وتشــجيع اســتخدام التقنيات الحديثة يف المشــاريع
الزراعيــة ،ومواصلــة العمــل يف خطــة التوظيــف
األمثــل للمــوارد الماليــة والبشــرية ،وتطويــر كفــاءة
أنظمــة تقنيــة المعلومــات ،وتحقيــق االســتدامة
الماليــة ،وتطويــر الحوكمــة ،وإدارة المخاطر الشــاملة.
ويســتعرض التقريــر نشــاط الصنــدوق التمويلــي
بالتكامــل مــع اســتراتيجية وزارة البيئــة والميــاه
والزراعــة مــن خــال دعــم وتنميــة القطــاع الزراعــي
بالمملكــة ،وزيــادة االســتثمارات يف القطاعــات
االســتراتيجية ومنهــا (االســتزراع المــايئ ،والدواجــن
“الدجــاج الالحــم” ،والبيــوت المحميــة) ،حيــث بلــغ
إجمــايل قيمــة القــروض الموافــق عليهــا للعــام
المــايل 1440/ 1439ه ـ (2018م) نحــو()1.047
مليــار وســبعة وأربعــون مليــون ريــال ،بزيــادة قدرهــا
( ،)٪ 34عــن العــام الســابق ،وبذلــك يبلــغ إجمــايل
القــروض التــي قدمهــا الصنــدوق منــذ تأسيســه
وحتــى هــذا العــام أ كثــر مــن ( )50مليــار ريــال،

2018

كمــا شــهد هــذا العــام صــدور الموافقــة الكريمــة
علــى اعتمــاد (برنامــج التنميــة الريفيــة الزراعيــة
المســتدامة) ،ومــن ذلــك تخصيــص مبلــغ (ثالثــة)
مليــارات ريــال ،للصنــدوق علــى مــدى (ســبعة)
أعــوام للتمو يــل المســاند لهــذا البرنامــج ،إضافــة
إىل اســتكمال إجــراءات الخطــة التنفيذيــة لتمويــل
االســتثمار الزراعــي الســعودي يف الخــارج.
ومــن الجديــر بالذكــر اإلشــارة هنــا إىل أن الصنــدوق
اســتطاع – بفضــل هللا – معالجــة العجــز المــايل
الــذي وصــل خــال عــام 1437 / 1436ه ـ (2015م)
إىل ( )568مليــون ريــال ،مــن خــال تنفيــذ عــدد
مــن الخطــط والبرامــج التــي أســهمت يف تحقيــق
التــوازن المــايل يف الر بــع األخيــر مــن العــام المــايل
1440/ 1439ه (2018م) ،وذلــك قبــل الموعــد
المخطــط لــه لتحقيــق هــذا التــوازن.
ويســرين يف الختــام أن أتقــدم أصالــة عــن نفســي
ونيابــة عــن زمــايئ أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق
وموظفــي الصنــدوق بأســمى آ يــات الشــكر والعرفــان
إىل مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين ،وســمو ويل
عهــده األميــن (حفظهمــا هللا) علــى مــا يجــده هــذا
القطــاع المهــم مــن دعــم واهتمــام ،والشــكر موصــول
إلدارة الصنــدوق وجميــع منســوبيه علــى جهودهــم
المتواصلــة يف خدمــة القطــاع الزراعــي.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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يف العــام المــايل 1440/ 1439هــ،
(2018م) حصــل ارتفــاع ملحــوظ يف
مســتوى اإلقــراض ،والــذي نمــا بنســبة

%34

كلمـــة
األستاذ
منير بن فهد السهــــلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن
يســرين مــن خــال التقريــر الســنوي للصنــدوق
أن أعــرض ملخص ـا ً تنفيذي ـا ً ألعمــال الصنــدوق
وأنشــطته التمويليــة للعــام المــايل 1439
1440/هــ2018( ،م) حيــث شــهد العــام الخامــس
والخمســين لتأســيس صنــدوق التنميــة الزراعيــة
إنجــاز العديــد مــن األهــداف وأهمهــا معالجــة العجــز
المــايل يف ميزانيــة الصنــدوق الــذي بلــغ يف العــام
1437/ 1436ه ـ (2015م) ( )568مليــون ريــال،
مــن خــال وضــع خطــة مجدولــة لمــدى زمنــي
محــدد ،شــملت رفــع كفــاءة اإلنفــاق لجميــع بنــود
الميزانيــة مــن خــال تطبيــق برنامــج االســتفادة
المثلــى مــن المــوارد البشــرية ،وتحو يــل المكاتــب إىل
مرا كــز خدمــة متميــزة واالســتخدام األمثــل لمــوارد
الصنــدوق ،وتطويــر أنظمــة تقنيــة المعلومــات
وتحســين البنيــة التحتيــة لهــا ،ممــا ســاعد علــى رفــع
كفــاءة اإلنتــاج وتقليــل اإلجــراءات والتكاليــف الالزمــة
لهــا ،وكذلــك رفــع نســبة العائــد مــن االســتثمارات
بالدخــول بقنــوات اســتثمارية جديــدة ذات عائــد
أعلــى وبمســتوى مخاطــر مقبــول.
وأدت هــذه اإلجــراءات إىل تحقيــق الصنــدوق -وللــه
الحمــد -للتــوازن المــايل يف الر بــع األخيــر مــن العــام
المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م).
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كمــا شــهد هــذا العــام اســتمرار الصنــدوق يف نشــاطه
لتحقيق أهدافه لدعم التنمية الزراعية واســتدامتها
عــن طريــق تقديــم القــروض والتســهيالت االئتمانيــة
الالزمــة للمســاهمة يف تحقيــق األمــن الغــذايئ،
مــع اســتدامة المــوارد الطبيعيــة وترشــيد ورفــع
كفــاءة اســتخدام الميــاه ،ودعــم سالســل اإلمــداد،
واالســتفادة مــن الميــز النســبية لمناطــق المملكــة
المختلفــة الســتدامة الزراعــة ودعــم التنميــة
الريفيــة ،مــع تشــجيع ودعــم الجمعيــات التعاونيــة
الزراعيــة لتوفيــر المنتجــات والخدمــات المســاندة
والتســويقية للقطــاع الزراعــي.

50
مليار ريال

قيمة إجمايل عدد القروض
المعتمدة منذ بداية أعمال
الصندوق وحتى (2018م)

ويف العــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م)
حصــل ارتفــاع ملحــوظ يف مســتوى اإلقــراض،
والــذي نمــا بنســبة ( ) % 34ليصــل إىل ()1047
مليــون ريــال للقــروض الموافــق عليهــا مــن مجلــس
إدارة الصنــدوق ،ويعــزى ذلــك إىل توجيــه التمويــل
وفــق اســتراتيجية القطــاع الزراعــي لدعــم المشــاريع
الزراعيــة المتخصصــة وخاصــة المشــروعات ذات
التقنيــات الحديثــة التــي تســاهم يف تحقيــق األمــن

1440 / 1439

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

1047
مليون ريال

مليون ريال للقروض الموافق
عليها من مجلس إدارة الصندوق

وبذلــك يكــون إجمــايل عــدد القــروض المعتمــدة
منــذ بدا يــة أعمــال الصنــدوق وحتــى العــام المــايل
1440/ 1439ه ـ ( 2018م) )457897( ،قرض ـا ً
بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة نحــو ( )50مليــار ريــال
شــملت مجــاالت زراعيــة ُمختلفــة ،كمــا يقــوم
الصنــدوق بتفعيــل اإلجــراءات بهــدف رفــع
تحصيــل األقســاط المســتحقة ،حيــث بلغــت
متحصــات الصنــدوق خــال العــام المــايل الحــايل
1440 / 1439هـ2018( ،م) من األقساط المستحقة
حــوايل ( )872مليــون ريــال بزيــادة عــن العــام المــايل
الســابق بنســبة ( ،٪)40.2وبذلــك بلغــت جملــة
األقســاط المســددة للصنــدوق حــوايل ()32.522
مليــون ريــال ،وبنســبة ترا كميــة عامــة (،٪)92.4
مــن جملــة األقســاط المســتحقة والبالغــة حــوايل
( )35.197مليــون ريــال .مــن جانــب آخــر تــم رفــع
نســبة اإلنجــاز لمبــادرات التحــول االســتراتيجي
للصنــدوق بحســب برنامجهــا الزمنــي إىل أ كثــر مــن
( ،٪)92إضافــة إىل إطــاق العديــد مــن المنتجــات
والبرامــج التمويليــة ومنهــا تمويــل رأس المــال
العامــل الســتيراد األعــاف الخضــراء والمســتلزمات
الزراعيــة ،وتمويــل القــروض التشــغيلية لمــريب
الماشــية ،والقــروض العاديــة لمــريب النحــل ومنتجــي

العســل بمنطقــة الباحــة بالتعــاون مــع جمعيــة
النحاليــن التعاونيــة بمنطقــة الباحــة ،إضافــة إىل
بــدء تطبيــق اإلجــراءات والسياســات االئتمانيــة
الجديــدة المتعلقــة باإلقــراض والضمانــات
والتحصيــل والمخاطــر والتمو يــل االئتمــاين ،وكذلــك
تطو يــر تقديــم العديــد مــن خدمــات الصنــدوق
للمســتفيدين إلكتروني ـا ً واعتمــاد برنامــج تحفيــز
منشــآت القطــاع الخــاص للتحــول إىل شــركات
مســاهمة .إضافــة إىل تقديــم الدعــم يف مجــاالت
التســويق والتصنيــع الزراعــي ورعايــة وخدمــة
الثــروة الحيوانيــة والســمكية والخدمــات اللوجســتية
الالزمــة بمــا يضمــن فتــح مجــاالت فــرص عمــل
للشــباب الســعودي يف عــدة تخصصــات يف القطــاع
الزراعــي ،والعمــل مــع عــدة جهــات ومنها الجمعيات
التعاونيــة الزراعيــة بمختلــف نشــاطاتها لمســاعدتها
علــى القيــام بدورهــا التعــاوين علــى الوجــه المطلــوب
يف التنميــة الريفيــة.
كمــا تــم اســتكمال إجــراءات االســتراتيجية والخطــة
التنفيذيــة لالســتثمار الزراعــي الســعودي يف الخــارج
ضمــن اســتراتيجية األمــن الغــذايئ بهــدف تأميــن
إمــدادات مســتقرة مــن الســلع الزراعيــة مــن خــال
المشــاريع االســتراتيجية لالســتثمار الزراعــي يف
الخــارج ،وتوجيــه ودعــم مشــاركة القطــاع الزراعــي
يف االســتثمارات الزراعيــة يف الخــارج ،وفــق ضوابــط
اإلقــراض المنظمــة لذلــك .وخصــص الصنــدوق
مبلــغ ثالثــة مليــارات ريــال كتمو يــل مســاند لبرنامــج
التنميــة الريفيــة الزراعيــة المســتدامة بالتنســيق مــع
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة والــذي يتضمــن دعــم
صغــار المزارعيــن والمربيــن والصياديــن ومــريب
الماشــية يف ثمانيــة قطاعــات واعــدة حتــى عــام
2025م .وضمــن مبــادرة عالقــات المقترضيــن وهــي
إحــدى مبــادرات التحــول االســتراتيجي بالصنــدوق
تــم اســتكمال تحو يــل عــدد ( )28مكتبـا ً مــن مكاتــب
الصندوق يف معظم مناطق المملكة حسب الخطة

2018

بالنســبة للقــوى البشــرية للصنــدوق
فقــد بلــغ عــدد العامليــن حتــى
نهايــة العــام المــايل 1439/1440ه ـ
( )1795موظفا ً جميعهم ســعوديون.

المعتمــدة إىل مرا كــز خدمــة متميــزة بمــا يتيــح مزيــد
مــن المرونــة واالســتقاللية وترشــيد التكاليــف مــع
تقديــم أفضــل الخدمــات للمتعامليــن .وبالنســبة
للقــوى البشــرية للصنــدوق فقــد بلــغ عــدد العامليــن
حتــى نهايــة العــام المــايل 1439/1440هــ(2018م)
( )1795موظف ـا ً جميعهــم ســعوديون.
ويف الختــام أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمقــام خــادم
الحرميــن الشــريفين ،وســمو ويل عهــده األميــن،
(حفظهمــا هللا) علــى مــا يلقــاه الصنــدوق بشــكل
خــاص والقطــاع الزراعــي بشــكل عــام مــن دعــم
واهتمــام .والشــكر موصــول لمعــايل وزيــر البيئــة
والميــاه والزراعــة رئيــس مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء
المجلــس لدعمهــم المســتمر ألعمــال الصنــدوق
التنفيذ يــة.
كمــا ال يفوتنــي أن أنــوه بالشــكر والتقديــر إىل
إدارات وفــروع الصنــدوق وموظفيــه علــى جهودهــم
المتواصلــة ،لتحقيــق أهــداف الصنــدوق ،وتقديــم
خدمــات متميــزة للمســاهمة يف تطويــر القطــاع
الزراعــي يف المملكــة.
11
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أعضاء مجلس اإلدارة

د .فهد بن عبداهلل الدوسري
معالي م .عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

ممثل مؤسسة النقد العريب السعودي

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس اإلدارة

د .عبدالرحمن بن سليمان الطريقي
ممثل القطاع الخاص

األستاذ منير بن فهد السهلي

د .فيصل بن سلطان السبيعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام

ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة

12
صندوق التنمية الزراعية

1440 / 1439

أ .عبداهلل بن عبدالعزيز العسكر

أ .خالد بن محمد العبودي

ممثل وزارة المالية

ممثل القطاع الخاص

د .محمد بن يحيى الصيادي

د .عبداهلل بن سعيد السرحاني

ممثل القطاع الخاص

ممثل القطاع الخاص

د .أحمد بن صالح الصالح

د .محمد بن إبراهيم السعود

ممثل القطاع الخاص

ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة

2018
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رؤية الصندوق
المساهمة في تحقيق االستراتيجية الزراعية من خالل أفضل
وسائل التمويل المستدام.
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رسالة الصندوق

المساهمة يف تعزيز األمن
الغذايئ ،مع المحافظة على
الموارد الطبيعية.

تحقيق االستقالل المايل
المستدام ،والتميز التشغيلي
ضمن سياسة مخاطر سليمة.

المساهمة يف تطوير المناطق
الريفية ،واالستفادة من الميز
النسبية لتحقيق التنمية الزراعية
المستدامة.

قيم الصندوق

العمل بروح الفريق
لتقديم أعلى الخدمات.

التميز يف األداء والخدمات
المقدمة للعمالء.

العدالة يف كافة
تعامالتنا.

المهنية يف مجال
العمل.

خدمة العمالء بجودة
عالية.
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01
لمحة عامة
•المقدمة.

•أهداف الصندوق.
•استراتيجية الصندوق والمبادرات التي أقرها.
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المقدمة
يسعى صندوق التنمية الزراعية إلى
إبراز أهم منجزاته ومساهماته نحو
التنمية الزراعية في المملكة ،وإظهار
دوره المؤثر على االقتصاد المحلي ،هذا
وأكثر تجدونه في هذا التقرير المعد
بعناية ليعكس صورة مشرقة بما
تحقق على يد أفضل الكوادر البشرية
العاملة بالصندوق .هذا التقرير يغطي
إنجازات الصندوق خالل العام المالي
1440 / 1439هـ2018( ،م).
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أهداف الصندوق
يســعى الصنــدوق إىل دعــم التنميــة الزراعيــة واســتدامتها عــن طريــق القــروض الميســرة
والتســهيالت االئتمانيــة الالزمــة ،مــع مراعــاة الحفــاظ علــى الميــاه ،وترشــيد اســتخداماتها
الزراعيــة ،والمحافظــة علــى البيئــة.

وتشمل أهداف الصندوق ما يلي:

تمويل القطاع الزراعي بما يساهم يف
تحقيق األمن الغذايئ ،واستدامة الموارد
الطبيعية.

التمويل المايل للمزارعين حسب
الميز النسبية للمناطق ،بهدف دعم
الزراعة المستدامة والتنمية الريفية.

تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية،
والمشاريع التي تقوم بتوفير المنتجات
والخدمات المساندة.

التوظيف األمثل للموارد المالية
والبشرية وأنظمة تقنية المعلومات.

دعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية،
وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة.

تحقيق االستقالل المايل المستدام
للصندوق ،ونمو رأس المال ،وتطوير
الحوكمة ،وإدارة مخاطر شاملة.

19
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استراتيجية الصندوق
والمبادرات التي أقرها
مبادرات التحول االستراتيجي للصندوق:
مــن أجــل خدمــة أفضــل للمســتفيدين مــن خدماتنــا ،ولرفــع كفــاءة القطــاع الزراعــي يف المملكــة العربيــة الســعودية،
نعمــل علــى بلــورة رؤيتنــا ورســالتنا مدعمــة باألهــداف االســتراتيجية .ولتحقيــق هــذه الــرؤى والتوجهــات تــم طــرح
برنامــج التحــول االســتراتيجي للصنــدوق ،والــذي يتكــون مــن عشــر مبــادرات ،كل مبــادرة لهــا أهدافهــا الداخليــة
(والتــي تهــدف إىل تطويــر الصنــدوق مــن أنظمــة ،وتقنيــات ،وموظفيــن) ،وأهــداف خارجيــة (مــن تطو يــر المنتجــات،
وعالقــات المقترضيــن ،والخدمــات المقدمــة) وهــذه المبــادرات هــي:

10
يتكون من عشر
مبادرات ،كل مبادرة
لها أهدافها الداخلية
والخارجية .
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المبادرة األولى

تحول الموارد البشرية

93٪
نسبة اإلنجاز

أهم المنجزات

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

تطوير
الهيكل التنظيمي

تطوير نظام إدارة األداء
الوظيفي وقواعد السلوك

التدريب ،وتعزيز قدرات
الموظفين

إطالق برنامج إدارة
المواهب

تزويد الهيكل التنظيمي
الجديد بالكوادر المناسبة

تخفيض عدد الموظفين إىل ()1795
موظفا ً حتى نهاية العام المايل 2018م
(1440/ 1439هـ)

الوصول للعدد المناسب
للقوى العاملة بالصندوق

تدريب ()1197
موظفا ً
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استراتيجية الصندوق والمبادرات التي أقرها

95٪

المبادرة الثانية

الحوكمة
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

أهم المنجزات

تأسيس نظام حوكمة فعال بما يتماشى مع
أفضل الممارسات يف هذا المجال

دراسة وتحليل الوضع
الراهن

مراجعة اللوائح األساسية للجان مجلس
اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية

تحليل الفجوة واقتراح
أفضل الممارسات

تصميم إطار إدارة األداء للمؤشرات الرئيسية
للصندوق

تصميم السياسات
واإلجراءات /خرائط العمليات

تحديث السياسات
واإلجراءات
تحديث جدول
الصالحيات
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79٪

المبادرة الثالثة

نظم تقنية المعلومات

نسبة اإلنجاز

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

تطبيق أنظمة تقنية مصرفية رئيسية
مصممة لتلبية احتياجات الصندوق

تحويل نظم تقنية المعلومات
وتحديثها إىل نظم مصرفية أساسية
شاملة

تحديث البنية التحتية لتقنية
المعلومات

صياغة السياسات والعمليات لنظم
تقنية المعلومات الجديدة

تحديث وتعزيز أنظمة أمن
المعلومات

تقديم الخدمات اإللكترونية
للمستفيدين

أهم المنجزات

اطالق الحزمة األوىل من
الخدمات اإللكترونية
تحسين االتصال يف
المركز الرئيسي

تطوير سياسات وإجراءات وعمليات
وخطط تقنية المعلومات
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استراتيجية الصندوق والمبادرات التي أقرها

93٪

المبادرة الرابعة

عالقات المقترضين

نسبة اإلنجاز

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

مشروع تحويل المكاتب إىل مرا كز خدمة
متميزة

فصل الوظائف األمامية لعالقات المقترضين
عن الوظائف الخلفية لالئتمان

تحديث وظائف ومهام
عالقات المقترضين

الوصول للحجم األمثل لعدد الموظفين يف
الفروع والمكاتب

أهم المنجزات

تحويل ( )12مكتب خالل 2018م،
حسب الخطة

تطوير سياسات اإلقراض والتحصيل

تحسين جودة بيانات العمالء
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96٪

المبادرة الخامسة

عمليات االئتمان

نسبة اإلنجاز
أهم المنجزات

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

تطوير آليات اإلقراض واختصار المدة
الزمنية للحصول على التمويل

نظام اإلقراض الجديد بالتعاون مع
إدارة تقنية المعلومات (نظام رافد)

رفع كفاءة تقييم المشاريع من خالل
دراسة الجدوى االقتصادية

التدريب على األنظمة
واللوائح

تشكيل فريق ائتمان مركزي

برمجة نماذج العمل

رفع كفاءة عمليات التحصيل

وضع الصالحيات واإلجراءات

تحــديث الئحـ ـ ــة االئتمان

تصميم استمارات
ونماذج العمل
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استراتيجية الصندوق والمبادرات التي أقرها

المبادرة السادسة

المخاطر

تم تحقيق
األهداف

100٪

أهم المنجزات

نسبة اإلنجاز

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

إنشاء إدارة خاصة
بالمخاطر
استقطاب الكفاءات
المتخصصة إلدارة المخاطر
بناء سجل للمخاطر
الرئيسية
وضع سياسات رصد وتحديد
المخاطر

المبادرة السابعة

المقابل المالي

تم تحقيق
األهداف

100٪

أهم المنجزات

نسبة اإلنجاز

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :
إعداد سياسات المقابل
المايل
26
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اإلطالق على مراحل حسب
الخطة التنفيذية للبرنامج

تطوير نموذج لتحديد
المقابل المايل
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المبادرة الثامنة

المنتجات والخدمات

تم تحقيق
األهداف

100٪

أهم المنجزات

نسبة اإلنجاز

2018

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

توســيع محفظــة منتجــات الصنــدوق حســب
احتياجــات العمــاء بمنتجــات إقــراض متنوعــة،
وذلــك عــن طريــق:
•قروض متوسطة األجل
•قروض قصيرة األجل  /تشغيلي
•قروض رأس المال العامل (أقل من سنة)
•قــروض التســهيالت االئتمانيــة بالتعــاون مــع
البنــوك التجاريــة

80٪

المبادرة التاسعة

مواءمة التوجهات

نسبة اإلنجاز

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

اإلقراض حسب السياسة الزراعية

اإلقراض حسب الميز النسبية
للمناطق

أهم المنجزات

اعتماد مخرجات االستراتيجية الزراعية
(التركيبة المحصوليه)

صياغة نموذج حسايب لتوزيع توجهات
اإلقراض ماليا ً وجغرافيا ً بالتوافق مع
الميز النسبية للمناطق
27
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استراتيجية الصندوق والمبادرات التي أقرها

92٪

المبادرة العاشرة
االستثمارات

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

نسبة اإلنجاز

تحديث آليات االستثمار مع استقطاب
الكفاءات المتخصصة
تطوير سياسات االستثمار من خالل
التوزيع األمثل لألصول االستثمارية
لتحقيق العائد المستهدف

إنشاء وحدة متخصصة إلدارة الخزينة
(وحدة التدفقات النقدية)

ارتفاع العوائد االستثمارية خالل العام
المايل 2018م ،وبنسبة ( ٪)69مقارنة
بالعام المايل السابق

بناء القدرات التخصصية إلدارة
االستثمار

تطوير نظام تقارير المحافظ

تعيين استشاري خارجي لتقييم
الفرص االستثمارية

ولقــد حقــق الصنــدوق تقدمـا ً كبيــرا ً يف إنجــاز هــذه المبادرات حســب الخطط المرســومة،
وهــي تغطــي الفتــرة مــن 2016م وحتــى 2020م ،ولقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز الكلــي
لهــذه المبــادرات حتــى نهايــة العــام المــايل 1440/ 1439ه ـ (2018م) )92٪( ،يف
مرحلــة التحــول االســتراتيجي للصنــدوق.
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إعادة توزيع األصول حسب
السياسات االستثمارية الجديدة

92

%

نسبة اإلنجاز الكلي
لهذه المبادرات
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مبادرة االستثمار الزراعي في الخارج
انطالق ـا ً مــن قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بإيقــاف زراعــة األعــاف الخضــراء ابتــدا ًء مــن 1440/ 2/ 25هــ ،وإشــار ًة إىل توجيــه مجلــس
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة بإعــداد اســتراتيجية وطنيــة لألمــن الغــذايئ تتضمــن معالــم االســتثمار الزراعــي
الســعودي يف الخــارج ،وتماشــيا ً مــع االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ المقــرة مــن مجلــس الــوزراء والتــي تضمنــت مبادرتيــن لتنويــع
مصــادر توريــد األغذيــة الخارجيــة وتحقيــق االســتقرار فيهــا ،منهــا مبــادرة “ االســتثمار الزراعــي يف الخــارج “ .فقــد أطلــق صنــدوق التنميــة
الزراعيــة وبالتعــاون مــع جهــات حكوميــة أخــرى مبــادرة االســتثمار الزراعــي الســعودي المســئول يف الخــارج ،والتــي تهــدف إىل:

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

تأمين اإلمدادات المستقرة ،وميسورة
التكلفة من السلع المعرضة للخطر.

عقد الشرا كات المفيدة للجانبين مع
الدول المضيفة.

توجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص
يف االستثمارات الزراعية يف الخارج.
وقــد تــم االنتهــاء مــن الدراســات األوليــة للمبــادرة .وكانــت توصيــات هــذه المبــادرة أحــد المصــادر المهمــة الســتراتيجية الصنــدوق ومدخــاً
مهم ـا ً الســتراتيجية الــوزارة ومبادراتهــا يف برامــج التحــول الوطنــي (.)2020
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02

الوضع الراهن للصندوق
•التنظيم اإلداري

•الموارد البشرية
• المباين
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التنظيم اإلداري
يــؤدي الصنــدوق مهامــه ويقــدم خدماتــه االئتمانيــة للمزارعيــن مــن خــال
فروعــه ومكاتبــه (مراكــز الخدمــة المتميــزة) المنتشــرة فــي مختلــف
مناطــق ومحافظــات المملكــة ،باإلضافــة إلــى المركــز الرئيــس بمدينــة
الريــاض.

مراكز الخدمة المتميزة
منتشرة في مختلف
مناطق ومحافظات
المملكة
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ويتألــف التنظيــم اإلداري للصنــدوق مــن مجلــس اإلدارة ،ومديــر عــام الصنــدوق،
وســتة قطاعــات رئيســية باإلضافــة إلــى أربــع لجــان هــي (لجنــة المراجعــة والمخاطــر،
اللجنــة التنفيذيــة ،لجنــة القــروض ،ولجنــة االســتثمار)

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
إدارة اﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
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الموارد البشرية

مــن أســباب نجــاح الصنــدوق يف تحقيــق أهدافــه والقيــام بالمهــام
المناطــة بــه هــو اعتمــاده علــى كادر وظيفــي يمتلــك مؤهــات علميــة
ووظيفيــة تحقــق أعلــى معاييــر النجــاح وتضمــن إنجــاز األعمــال
بطريقــة احترافيــة.

ويعمــل بالصنــدوق يف الوقــت الحاضــر وحتــى آخــر تحديــث ()1795
موظف ـا ً يمثلــون الركيــزة األساســية يف تنفيــذ مشــاريع الصنــدوق،
جميعهــم ســعوديون ،مــن بينهــم ثالثــة موظفيــن حاصليــن علــى درجــة
الدكتــوراه ،وخمســة وســتون موظفـا ً يحملــون درجــة الماجســتير ،كمــا
أن هنــاك ( )32موظف ـا ً حاصليــن علــى دبلــوم عــايل ،و( )628موظف ـا ً
ذو مؤهــات جامعيــة يف تخصصــات عــدة.

كمــا أن المــوارد البشــرية داخــل الصنــدوق مقســمة مــن ناحيــة
التصنيف الوظيفي إىل ( )1498موظفاً ،و( )65مســتخدماً ،و()232
عامــاً علــى نظــام بنــد األجــور.

ونظــرا ً لتطبيــق الصنــدوق مبــادرة المــوارد البشــرية والتــي تهــدف إىل
تحقيــق العــدد المناســب واألمثــل مــن المــوارد البشــرية بالصنــدوق،
والمتمثــل يف ( )1600موظــف يف نهايــة 2020م .كمــا يســعى
الصنــدوق مــن خــال مبــادرة االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية إىل
إلغــاء جميــع وظائــف الموظفيــن الذيــن اســتفادوا مــن هــذه المبــادرة.
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1,795
موظف ًا يمثلون الركيزة
األساسية في تنفيذ مشاريع
الصندوق

03
موظفين حاصلين على درجة
الدكتوراه

65
موظف ًا يحملون درجة
الماجستير

32
موظف ًا حاصلين على دبلوم
عالي

628
موظف ًا ذو مؤهالت جامعية
في تخصصات عدة.
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المباني
يقــدم الصنــدوق خدماتــه مــن خــال فروعــه ومكاتبــه المنتشــرة يف
أرجــاء المملكــة ،وعددهــا ( )14فرع ـاً ،منهــا ثمانيــة فــروع مبانيهــا
مملوكــة للصنــدوق وهــي (فــرع منطقــة القصيــم ،فــرع المنطقــة
الشــرقية ،فــرع منطقــة الجــوف ،فــرع منطقــة حائــل ،فــرع منطقــة
جــازان ،فــرع منطقــة نجــران ،فــرع منطقــة تبــوك ،وفــرع محافظــة
الخــرج) .ويتبــع هــذه الفــروع ( )47مكتب ـاً.
ووفقـا ً لمبــادرة عالقــات المقترضيــن فقــد تــم تحو يــل ( )28مكتبـا ً مــن
هــذه المكاتــب إىل مرا كــز خدمــة متميــزة ،نجــح الصنــدوق يف تحويــل
( )16مكتبـا ً خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م).

14
فرع منتشرة في أرجاء
المملكة

19
مكتب تابعة للفروع

28
مراكز الخدمة المتميزة
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03

أهم األعمال المنجزة
•أهم اإلنجازات النوعية
•المؤشرات المالية
•التوازن المايل

•الخطة السنوية للموافقات
•المقارنات
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أهم اإلنجازات النوعية
اإلقــراض
وافــق الصنــدوق خــال هــذا العــام علــى دعــم مشــاريع زراعيــة تقــدم بهــا المزارعــون
بلغت تكاليفها االســتثمارية ( )1047مليون ريال ،بينما بلغت القروض المعتمدة
خــال العــام المــايل 1440/ 1439ه ـ (2018م) ،نحــو ( )614مليــون ريــال ،ومــن أهــم
القطاعــات المقرضة:

قطاع الدواجن:
تــم دعــم هــذا القطــاع بقــروض بلغــت
نحــو ( )140مليــون ريــال.

قطاع البيوت المحمية:
تــم دعــم هــذا القطــاع بقــروض بلغــت
نحــو ( )145مليــون ريــال.

قطاع الثروة السمكية:
تــم دعــم هــذا القطــاع بقــروض بلغــت
نحــو ( )60مليــون ريــال.

140

مليون ريال

145
مليون ريال

60

مليون ريال

وهي القطاعات المستهدفة
ضمن استراتيجية وزارة
البيئة والمياه والزراعة.

614

مليون ريال بلغت القروض
المعتمدة خالل العام المالي
خالل العام المالي ٢٠١٨

التحصيل
بلغــت متحصــات الصنــدوق خــال العــام المــايل 1440/ 1439ه ـ (2018م) مــن
األقســاط المســتحقة حــوايل ( )872مليــون ريــال .وعليــه فــإن نســبة التحصيــل
الترا كميــة منــذ نشــأة الصنــدوق وحتــى تاريخــه ( .٪)92.4وهــذا نتيجــة تفعيــل برنامــج
لمعالجــة المشــاريع والديــون المتعثــرة ،والــذي ســاهم بإعــادة جدولــة ديــون عــدد مــن
العقــود المتعثــرة ،أو نقلهــا إىل مســتثمرين آخريــن وقــد بلغــت ( )5,320عقــداً ،تبلــغ
أرصدتهــا نحــو ( )740مليــون ريــال.
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872

مليون ريال متحصالت الصندوق
خالل العام المالي ٢٠١٨م

92.4

بالمئة  ،نسبة التحصيل التراكمية
منذ نشأة الصندوق وحتى تاريخه
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أهم اإلنجازات النوعية
المنتجات االئتمانية الجديدة

مراكز الخدمة المتميزة والخدمات اإللكترونية

•برنامج تمويل استيراد الحطب.
•برنامج معالجة القروض المتعثرة.
•برنامج دعم التقنيات الحديثة ،وزيادة تمويلها من ( ٪)50إىل (.٪)70
•برنامج تمويل العيادات والصيدليات البيطرية.

•تم تحويل عدد ( )28مكتبا ً إىل مرا كز خدمة متميزة.
•إطــاق خدمــات الكترونيــة جديــدة؛ مــن أهمهــا (معالجــة قــروض
المشــاريع المتعثــرة ،تمو يــل رأس المــال العامــل ،خدمــة إخــاء طــرف،
ر بــط الصنــدوق بقنــاة التكامــل الحكوميــة “.)”GSB

الشراكة مع الجهات األخرى
تم توقيع العديد من االتفاقيات مع الجهات التالية:

اتفاقية مع معهد ريادة األعمال بجامعة
الملك سعود لدعم االستثمار يف
القطاع الزراعي.

اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية
السعودي لدعم صناعة األعالف
بالمملكة.

اتفاقية الشرا كة مع البنوك التجارية
لتقديم منتجات تمويلية.

الموارد البشرية
تــم الوصــول إىل العــدد المســتهدف مــن الموظفيــن حســب الخطــة
االســتراتيجية للعــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م) إىل ()1795
موظفـا ً مــن أصــل ( )1879موظفـا ً نهايــة العام 1439/ 1438هـ2017( ،م).
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المؤشرات المالية
المؤشرات المالية للعام المالي 1440 / 1439هـ2018( ،م)

المؤشرات

2017

2018

النتيجة

النسبة

عوائد االستثمار

252

426

زيادة

69٪

إيرادات التشغيل

30

34

زيادة

13٪

المصاريف

513

511

انخفاض

0.4٪

العجز يف الميزانية

231

52

انخفاض

77.5٪

القروض المعتمدة

617

614

انخفاض

0.5٪

رصيد األقساط المستحقة

3067

2674

انخفاض

12.8٪
القيمة بالمليون ريال

التوازن المالي:
االستثمار:

إيرادات التشغيل:

حقق الصندوق عوائد مالية عالية خالل عام2018م،
وبنسبة ( ٪ )69زيادة عن العام المايل السابق.

ارتفعــت إ يــرادات التشــغيل لعــام 2018م
بنســبة ( ٪ )13مقارنــة بالعــام المــايل الســابق.

المصاريف:

العجز السنوي:

انخفضــت المصاريــف خــال عــام 2018م بنســبة
طفيفة عن العام المايل السابق وتقدر بـ (.٪ )0.4

انخفــض العجــز الســنوي خــال العــام2018م بنســبة
كبيرةجدا ًبلغت(٪)77.5مقارنةبالعامالمايلالسابق.

تفاصيل قيمة المحفظة االستثمارية:
السنة

محافظ األسهم

الصكوك والسندات

الصناديق

استثمار يف شركات

الودائع

اإلجمايل

2017

2،498

1،673

2،939

450

937

8،497

2018

2،762

1،273

6،184

480

3،165

13،476
القيمة بالمليون ريال
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الخطة السنوية للموافقات

القطاع

المبلغ المخصص

الطلبات الموافق
عليها*

نسبة اإلنجاز

المبلغ المخصص

2017م

الطلبات الموافق
عليها*

نسبة اإلنجاز

2018م

تربية الدواجن

370

350

95٪

582

581

99.8٪

تمويل البيوت المحمية

170

108

64٪

150

141

94٪

تمويل االستزراع المايئ

200

89

45٪

100

95

95٪

المشاريع األخرى

190

102

54٪

150

119

79٪

قروض تشغيلية (مشاريع متخصصة)

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

30

3

10٪

القروض العادية

150

129

86٪

120

73

61٪

قروض قصيرة األجل – التشغيلية

20

2

10٪

5

2

40٪

القروض التشغيلية (مريب الماشية)

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

45

33

73٪

المجموع

1100

780

71٪

1182

1047

88.6٪
القيمة بالمليون ريال
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مقارنــة إنجــازات العــام المالــي 1440 / 1439هـــ (2018م)
مــع مــا تحقق في العــام المالــي 1439 / 1438هـ (2017م)
القروض
وافــق الصنــدوق خــال هــذا العــام علــى دعــم مشــاريع زراعيــة تقــدم بهــا المزارعــون
بلغــت تكاليفهــا االســتثمارية ( )1047مليــون ريــال ،مقابــل مــا وافــق عليــه مــن طلبــات
اســتثمارية يف عــام 2017م والتــي كانــت حــوايل ( )780مليــون ريــال ،وبنســبة زيــادة
بلغــت ( .٪ )34وبانتظــار اســتكمال متطلبــات الحصــول علــى القــروض الزراعيــة مــن
قبــل المزارعيــن.
أمــا مــا يخــص القــروض المعتمــدة خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م) فقــد
بلغــت حــوايل ( )614مليــون ريــال ،مقابــل مــا تــم خــال العــام المــايل المنصــرم والبالــغ
حــوايل ( )617مليــون ريــال .وهــو مــا يمثــل انخفاض ـا ً بنســبة ( ٪ )0.5عــن العــام المــايل
المنصــرم .أمــا عــدد القــروض فقــد كانــت ( )608قــروض يف (2018م) ،مقابــل ()657
قرضـا ً يف (2017م) ،ويعــد هــذا انخفاضـا ً بنســبة ( ٪ )7.5عــن العــام المــايل المنصــرم.

1047

780

مليون ريال

مليون ريال

2018

2017

614

617

مليون ريال

مليون ريال

2018

2017

٪ 34
القروض
الموافق عليها

٪ 0.5
القروض
المعتمدة

اإلعـــانــات
يف مجــال إعانــات الســداد والتــي تحســم مــن القــروض المســتحقة عنــد ســدادها يف
موعــد اســتحقاقها ،تنفيــذا ً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )217وتاريــخ 1425/ 7/ 28هـ.
فقــد بلغــت تلــك اإلعانــات يف العــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م) حــوايل ()71
مليون ريال ،مقابل ما تم يف العام المايل 1439/ 1438هـ2017( ،م) حوايل ()62.7
مليــون ريــال .وهــو مــا يمثــل نســبة زيــادة ب ـ ( ٪)13.2عــن العــام المــايل المنصــرم.

71

62.7

مليون ريال

مليون ريال

2018

2017

٪ 13.2
اإلع ــانــات

التحصيــل
تــم تحصيــل حــوايل ( )872مليــون ريــال خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ،
(2018م) مقارنــة بمــا تــم تحصيلــه يف العــام المــايل المنصــرم والبالــغ حــوايل ()622
مليــون ريــال .وهــو مــا يمثــل ارتفــاع بنســبة ( ٪)40.2عــن العــام المــايل الســابق.
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872

622

مليون ريال

مليون ريال

2018

2017

٪ 40.2
التحصيــل
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04

نشــاط الصنــدوق خــال العــام
المالــي 1440 / 1439ه ـ 2018 -م
•سياسة اإلقراض
•مؤشرات األداء
•اإلقراض
•تصنيف القروض حسب قطاعات المتعاملين
•تصنيف القروض حسب نوع الضمان
•اإلعانات
•التحصيل
(يسر)
•برنامج الحكومة اإللكترونية ّ
•تنمية الموارد البشرية
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سياسات اإلقراض
أو ً
ال :تنقسم القروض الزراعية حسب المجاالت المستهدفة إلى:
قروض قصيرة األجل عادية
هــي قــروض لتوفيــر مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي (التكاليــف التشــغيلية) ،وتقــرض للمجــاالت
التاليــة (التقــاوي ،البــذور ،األســمدة ،المحروقــات ،المبيــدات الحشــرية ،أجــور الحراثــة ،أ كيــاس
حفــظ التمــور ،وغيرهــا .)..

قروض متوسطة األجل عادية
هــذه القــروض تقــدم لتمويــل مجــاالت زراعيــة للمــزارع العاديــة ،مثــل (خاليــا ومعــدات تربيــة
نحــل ،آالت زراعيــة ،قــوارب صيــد وملحقاتهــا ،شــبكات الــري بالتنقيــط ،وغيرهــا .)..

قروض قصيرة األجل للمشاريع المتخصصة
قــروض تمنــح للمشــاريع الزراعيــة المتخصصــة ،والقائمــة ،والمنتجــة ،وبشــروط محــددة .وتمنــح
كتكاليــف تشــغيلية لمشــاريع الدواجــن ،وإنتــاج األلبــان ،والبيــوت المحميــة ،وتربيــة الروبيــان.

قروض متوسطة األجل للمشاريع المتخصصة
قــروض تمنــح للمشــاريع الزراعيــة المتخصصــة مثــل (الدواجــن بأنواعهــا ،البيــوت المحميــة،
األســماك والروبيــان ،مصانــع التمــور ،إنتــاج األلبــان ،وغيرهــا.)..
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ثاني ًا :تقسيم القروض حسب فترة السداد إلى نوعين:
قروض قصيرة األجل

مؤشرات األداء

تســدد بعــد ســنة مــن تاريــخ توقيــع العقــد ،باإلضافــة إىل ســنتين
فتــرة ســماح.

وضعــت أهــم مؤشــرات األداء لتقيــس مقــدار اإلنجــاز المتحقــق يف
الصنــدوق مــن خــال أهــم القطاعــات المســتهدفة مــن قبــل وزارة
البيئــة والميــاه والزراعــة وهــي علــى النحــو التــايل:
المساهمة يف تحقيق األمن الغذايئ.

قروض متوسطة األجل
تســدد علــى مــدى عشــر ســنوات ،باإلضافــة إىل ســنتين فتــرة
ســما ح

تحقيق االستقالل المايل المستدام ،ونمو رأس المال.

مؤشرات أداء األمن الغذايئ :تم تخصيص محفظة ائتمانية بمبلغ ( 1)3250مليون ريال ،موزعة على القطاعات بالنحو التايل
خطة البرنامج

القطاع

المدة

-2016م

تمويل االستزراع المايئ

سنوات اعتبارا ً من

تمويل البيوت المحمية

مدة البرنامج خمس

تربية الدواجن

المبلغ

الطلبات الموافق

المبلغ

الطلبات الموافق

نسبة اإلنجاز

المخصص

عليها

المخصص

عليها

“للطلبات الموافق عليها”

المبلغ

2

2

2018م

2017م

1500

370

350

582

581

99.8٪

750

170

108

150

145

100٪

1000

200

89

100

95

95٪
القيمة بالمليون ريال

1.1تخضع المحفظة للمراجعة السنوية من قبل الصندوق من خالل مراجعة خطة األعمال السنوية.
2.2الطلبــات الموافــق عليهــا :هــي المشــاريع التــي تمــت الموافقــة علــى إقراضهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو اللجــان المعتمــدة حســب الصالحيــة ،وبانتظــار اســتكمال أوراق
وإجــراءات توقيــع العقــود مــع المســتثمرين.
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422
مليون ريال إجمالي المنصرف
الفعلي من القروض المعتمدة
لهذا العام

اإلقراض
يقــدم صنــدوق التنميــة الزراعيــة قروض ـا ً وتســهيالت ائتمانيــة تســاعد يف تحقيــق زراعــة
مســتدامة ،وذلــك تحقيق ـا ً ألهــداف الصنــدوق .وفيمــا يلــي نوضــح اإلنجــازات التــي حققهــا
الصنــدوق خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م).

لمحة عامة
اعتمــد الصنــدوق خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م) ( )608قــروض بقيمــة
إجماليــة بلغــت نحــو ( )614مليــون ريــال ،بينمــا كان إجمــايل المنصــرف الفعلــي مــن القــروض
المعتمــدة لهــذا العــام حــوايل ( )422مليــون ريــال .وقــد ســاهمت هــذه القــروض يف تأميــن
احتياجــات المزارعيــن والمســتثمرين يف القطــاع الزراعــي ،ممــا ســاعد علــى زيــادة اإلنتــاج
بمســتويات ذات كفــاءة وجــودة عاليــة ،وبمــا يتماشــى مــع الخطــة االســتراتيجية للصنــدوق
وفق ـا ً الســتراتيجية القطــاع الزراعــي ،والمتماشــية مــع برامــج التحــول الوطنــي وتحقيق ـا ً لرؤ يــة
المملكــة الطموحــة ( ،)2030واســتجابة للمتغيــرات االقتصاديــة ،وتحقيق ـا ً ألهــداف الصنــدوق
الداعمــة لتطويــر القطــاع الزراعــي ممــا يحقــق لــه تنميــة مســتدامة ،ويرفــع كفاءتــه اإلنتاجيــة،
ويحافــظ علــى مكتســباته ،ويســاعد علــى اســتغالل المــوارد االقتصاديــة المتاحــة بصــورة عاليــة
الكفــاءة وخصوص ـا ً مــا يتعلــق منهــا بالمــوارد المائيــة.
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اإلقراض
أو ً
ال :القروض العادية
يغطــي قطــاع القــروض العاديــة احتياجــات (المزارعيــن العادييــن ،صيــادي األســماك ،ومــريب
النحــل ،وغيرهــم ممــن يشــتغلون يف المجــال الزراعــي) .وقــد بلــغ إجمــايل مــا أعتمــد مــن تلــك
القــروض خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م) ( )572قرض ـاً ،إجمال ــي قيمتهــا
حوال ــي ( )78مليــون ريــال ،تمثــل مــا نســبته ( ٪)94مــن حيــث العــدد ،و( ٪)13مــن حيــث
القيمــة “ بالنســبة لمجمــوع مــا أعتمــده الصنــدوق مــن قــروض هــذا العــام”.

نوع القروض العادية

العدد

٪

القيمة

٪

قصيرة األجل

257

45

14.490.824

18.6

متوسطة األجل

315

55

63.211.922

81.4

المجموع

572

100

77.702.746

100

القروض قصيرة األجل :
تمنــح هــذه القــروض لتأميــن مســتلزمات اإلنتــاج الموســمية مثــل (البــذور ،األســمدة ،المبيــدات
الكيميائيــة لمقاومــة الحشــائش واآلفــات الزراعيــة ،المحروقــات الالزمــة لتشــغيل اآلليــات
الزراعيــة ،أجــور الحراثــة ،مســتلزمات قــوارب صيــد األســماك ،أ كيــاس حفــظ التمــور ،وعبــوات
نقلهــا).
وقــد بلغــت القــروض القصيــرة لهــذا العــام نحــو ( )14مليــون ريــال ،اســتفاد منهــا ()257
مزارعـاً .كمــا تجــدر اإلشــارة إىل زيــادة القــروض الممنوحــة خــال العــام المــايل 1440/ 1439ه ـ
(2018م) الموجهــة لمربيــن الماشــية كتكاليــف تشــغيلية إذ بلغــت حــوايل ( )11مليــون
ريــال .وهــي مــن المجــاالت الجديــدة التــي أقرهــا الصنــدوق مؤخــراً ،والقــت نجاح ـا ً باهــرا ً لــدى
المزارعيــن.
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78
مليون ريال مجموع القروض
العادية المعتمدة تمثل 572
قرض ًا

14
مليون ريال إجمالية قيمة
القروض القصيرة

11
مليون ريال زيادة القروض
الممنوحة الموجهة لمربين
الماشية كتكاليف تشغيلية
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حركــة اإلقــراض قصيــرة األجــل المعتمــدة خــال العــام المــايل
1440/1439ه ـ 2018 ,م بصنــدوق التنميــة الزراعيــة موزعــة علــى
مجاالتها 		

13,120,970

14,000,000

12,000,000

10,000,000

المجاالت

قيمة القروض

1

أسمدة

131,311

2

محروقات

65,613

8,000,000

3

بذور

139,502

6,000,000

4

مبيدات

60,355

5
6

معدات صيد
األسماك

4,000,000

973,073

تكاليف تشغيلية

13,120,970

المجموع

14,490,824

2018

973,073
131,311

65,613

139,502

60,355

أسمدة

محروقات

بذور

مبيدات

معدات صيد
األسماك

2,000,000

تكاليف
تشغيلية

0
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اإلقراض
قروض مربي الماشية:
أقــر الصنــدوق مؤخــرا ً نوع ـا ً جديــدا ً مــن القــروض قصيــرة األجــل،
تمنــح هــذه القــروض لتلبيــة االحتيــاج المتزا يــد مــن الماشــية،
وتمنــح هــذه القــروض كتكاليــف تشــغيلية ،وقــد أقتصــر التمو يــل
علــى منطقــة الحــدود الشــمالية كمرحلــة أوىل ،ثــم عممــت علــى
بــايق المناطــق بعــد ثبــوت نجاحهــا .مــع مراعــاة الميــز النســبية
للمناطــق الرعويــة ،كمــا لــم يغفــل الصنــدوق دعــم مصانع األعالف
مــن خــال االتفاقيــة المبرمــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة
الســعودي ،ليتوا كــب مــع مــا يتــم إقراضــه مــن مــريب الماشــية.

بعض شروط منح قروض مريب الماشية:
•حصــر التمو يــل علــى المســجلين يف ســجالت وزارة البيئــة والميــاه
والزراعــة.
•الحد األقصى للقرض ( 100ألف) مئة ألف ريال.
•التحــاق المــريب بــدورة تقيمهــا وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ،أو جهــات
أخــرى.
•التمويل مخصص لصغار المربين يف حدود ( )500رأس فأقل.
وغيرهــا مــن الشــروط الواجــب مراعاتهــا عنــد التقــدم بطلــب الحصــول علــى
قــروض مــريب الماشــية.

اإلقـــراض
الفرع

الرياض

الطلبات المبدئية

210

تحت الدراسة

78

الموقعة

القروض

13

612.000

مكة المكرمة

442

31

4

عسير

1106

325

118

القصيم

62

المنطقة الشرقية

19

حائل

73

المدينة المنورة

79

2

5

1

136

6

18

295.000

1.052.000

44

2.274.000
697.000

10.772.200

الجوف
تبوك

111

31

562

76

15
224

جازان

الخرج

نجران

40

5

الحدود الشمالية

67

139

39

المجموع

3359

747

الباحة
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5.428.200

49.000

5

444

192.000

19

5

173.000
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القروض متوسطة األجل العادية:
تمنــح هــذه القــروض لتلبيــة مســتلزمات اإلنتــاج األساســية مثــل
(المعــدات واآلالت الزراعيــة ،شــبكات الــري الحديثــة ،قــوارب
ومعــدات الصيــد ،معــدات تربيــة النحــل ،العيــادات البيطريــة).

14,000,000 13,120,970

13,710,190
13,283,627

12,000,000
10,000,000

وقــد بلغــت القــروض المتوســطة العاديــة المعتمــدة لهــذا العــام
( )315قرضـاً ،بلــغ إجمــايل قيمتهــا نحــو ( )63مليــون ريــال.

8,000,000
5,452,834

6,000,000
4,564,381

63
مليون ريال إجمالي القروض
المتوسطة العادية المعتمدة

3,737,464

4,000,000
1,507,474

قوارب
اآلالت
الصيد
الزراعية
وملحقاتها وملحقاتها

بيوت
محمية

أغنام مستودعات شبكة ري
بالتنقيط
وملحقاتها

2,344,827
2,000,000

محاصيل
بستانية

تكاليف
تشغيلية

0
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اإلقراض
ثاني ًا :قروض المشاريع المتخصصة

23

تــأيت قــروض المشــاريع الزراعيــة المتخصصــة يف المرتبــة األوىل مــن
حيــث قيمــة القــروض المعتمــدة خــال العــام المــايل 1440/ 1439هـ،
(2018م) ،حيــث بلغــت حــوايل ( )536مليــون ريــال.
وقــد قدمــت هــذه القــروض بهــدف إقامــة مشــاريع جديــدة ،أو توســعة
مشــاريع قائمة ،أو إعادة تأهيل لمشــاريع متعثرة ،كما قام الصندوق
خــال العــام المــايل 1439/ 1438هــ2017( ،م) باســتحداث خيــارات
جديــدة للتمويــل المقــدم للمســتثمرين ،وذلــك مــن خــال الشــرا كة
مــع البنــوك التجاريــة نتــج عــن هــذه الشــرا كة تقدييــم الدعــم ل ـ ()6
مســتثمرين بقــروض بلغــت حــوايل (  )156مليــون ريــال.

مشاريع جديدة:
قدمــت هــذه القــروض بهــدف إقامــة مشــاريع زراعيــة جديــدة ،وهــي
تمثــل الشــريحة األكبــر مــن المشــاريع المدعومــة مــن قبــل الصنــدوق.
حيــث تــم دعــم ( )7مشــاريع دواجــن الحــم بإجمــايل قــروض بلــغ نحــو
( )49مليــون ريــال ،كمــا تــم تقديــم الدعــم لمشــروع دجــاج بيــاض
بقرض بلغ نحو ( )3مليون ريال ،ومشــروع أمات دجاج الحم بقرض
حــوايل ( )8مليــون ريــال .كمــا تــم تمو يــل ( )8مشــاريع بيــوت محميــة
بقيمــة إجماليــة تقــدر بحــوايل ( )145مليــون ريــال ،ومشــروعين
إلقامــة مصانــع تمــور بقــرض بلــغ نحــو ( )23مليــون ريــال ،ومــن
ضمــن المشــاريع الجديــدة مشــروع تســمين عجــول بقيمــة إجماليــة
بلغــت أ كثــر مــن مليــون ريــال ،كمــا كان لمشــاريع تربيــة النحــل وإنتــاج
العســل نصيــب مــن دعــم الصنــدوق بقــرض بلــغ نحــو ( )2مليــون
ريــال ،وأخيــرا ً قــدم الصنــدوق قــرض بحــوايل ( )60مليــون ريــال إلقامــة
مشــروع تربيــة أســماك بنظــام المســيجات.
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مليون ريال إلقامة مصانع
تمور

توسعة مشاريع قائمة:
ال يتوقــف دعــم الصنــدوق علــى إقامــة المشــاريع الجديــدة ،بــل
يســتمر الصنــدوق يف دعــم المشــاريع الناجحــة عندمــا يكــون
ألصحابهــا الرغبــة يف التوســع .وقــد أعــاد الصنــدوق تمو يــل ســتة
مشــاريع قائمــة بقــروض بلغــت أ كثــر مــن ( )80مليــون ريــال ،وجــه
هــذا الدعــم لمشــاريع الدجــاج الالحــم ،والبيــاض ،والفقاســات،
وتســمين العجــول ،وإلقامــة مصنــع ســميد الــذرة وجريــش القمــح
القاســي ،وأمــات دجــاج الحــم.

إعادة التأهيل
يحــرص الصنــدوق علــى اســتمرار عجلــة التنميــة الزراعيــة يف
النمــو مــع المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة ،واســتخدامها
االســتخدام األمثــل ،ويف هــذا الســبيل وحفاظ ـا ً علــى اســتمرارية
المشــاريع الزراعيــة يف اإلنتــاج يقــوم الصنــدوق بإعــادة دعــم بعــض
المشــاريع المتعثــرة مــن خــال إعــادة التأهيــل ،كان نصيــب هــذا
العــام مشــروع واحــد دجــاج الحــم حيــث دعــم بقــرض بلــغ ()5
مليــون ريــال.
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60
توزيع المشاريع حسب القطاعات:

مليون ريال إجمالي دعم لمشروع
تربية اسماك بنظام المسيجات

قطاع الدواجن:
كان نصيــب قطــاع الدواجــن مــن هــذه المشــاريع ،ب ـ ( )14مشــروع،
بلغــت قيمــة القــروض المعتمــدة لهــا حــوايل ( )140مليــون ريــال.

قطاع التصنيع:
والــذي يعنــى بالتســويق الزراعــي وإيجــاد صناعــات تحويليــة
للمنتجــات الزراعيــة بمختلــف أنواعهــا ،فقــد تــم تمويــل عــدد ()4
مشــاريع ،بقيمــة إجماليــة بلغــت نحــو ( )28مليــون ريــال.

القطاع النبايت:
والمتمثــل بدعــم البيــوت المحميــة ،والزراعــة المكشــوفة ،وغيرهــا،
فقــد كان عــدد المشــاريع الممولــة مــن قبــل الصنــدوق ( )8مشــاريع،
إجمــايل قيمــة قروضهــا حــوايل ( )145مليــون ريــال.

قطاع األسماك والروبيان:
قــدم الصنــدوق دعــم لمشــروع تربيــة أســماك بنظــام المســيجات
بمبلــغ بلــغ حــوايل ( )60مليــون ريــال.
كمــا تــم تمويــل العديــد مــن المشــاريع المتنوعــة أبرزهــا مشــروع
تربيــة النحــل ،ومشــاريع اســتيراد مســتلزمات زراعيــة.
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اإلقراض

القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1440/ 1439هـ2018 ،م
نوع المشروع

عدد المشاريع

الطاقة

الوحدة

قيمة القروض

%

دجاج الحم

9

3,544,611

طير /الدورة

59,966,903

11

دجاج بياض

2

332,160

طير /الدورة

14,876,332

3

أمات دجاج الحم

2

497,387

طير /الدورة

59,562,865

11

فقاسات

1

1,058,823

بيضة /الدورة

5,729,204

1

تسمين عجول

2

6,000

رأس /السنة

4,551,711

0.8

بيوت محمية

8

35,438

طن /السنة

145,429,692

27

مصانع منتجات زراعية

1

8,400

طن /السنة

2,398,226

0.4

مصانع تمور

2

16,697

طن /السنة

23,415,004

4.4

تربية نحل وإنتاج عسل

1

10

طن /السنة

1,858,012

0.3

تربية أسماك بنظام المسيجات

1

5,000

طن /السنة

60,274,081

11.2

مسلتزمات زراعية

6

155,749,905

29

مصنع سميد الذرة وجريش القمح القاسي

1

2,444,653

0.5

المجموع

36

536,256,588

100%
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10,400

طن /السنة
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تصنيف القروض حسب قطاعات المتعامليــن
ســواء اإلنتــاج الحيوانــي أو النباتــي أو
يســعى الصنــدوق إلــى إيصــال خدماتــه لكافــة جوانــب القطاعــات الزراعيــة
ً
الخدمــات المســاندة بمــا فيهــا التصنيعــي أو التســويقي .ومــن هــذا المنطلــق فقــد تــم تصنيــف المســتفيدين مــن
خدمــات الصنــدوق إلــى أربعــة قطاعــات وهــي (قطــاع المتعامليــن العادييــن ،قطــاع المشــاريع المتخصصــة ،قطــاع
مربــي النحــل ،قطــاع صيــادي األســماك).

قطاع المزارعين العاديين

قطاع صيادي األسماك

ويمثلــون األكثريــة يف التعامــل مــع الصنــدوق ،إذا
بلــغ عــدد القــروض المعتمــدة ( )501قرضـاً ،تمثل

احتــل هــذا القطــاع المرتبــة الثانيــة يف التعامــل مــع

مــا نســبته ( ٪)82مــن مجمــوع عــدد القــروض.
وكان إجمــايل المبلــغ المعتمــد لهــذا القطــاع نحــو

( )63مليــون ريــال.

الصنــدوق ،إذ بلــغ عــدد القــروض المعتمــدة ()69
قرض ـاً ،تمثــل مــا نســبته ( ٪)11مــن مجمــوع عــدد

القــروض .وكان إجمــايل المبلــغ المعتمــد لهــذا
القطــاع نحــو ( )14مليــون ريــال.

قطاع المشاريع المتخصصة

قطاع مربي النحل

اعتمــد الصنــدوق خــال العــام المــايل 1439
1440/هــ2018( ،م) ( )36قرض ـا ً بقيمــة إجماليــة

اعتمــد الصنــدوق خــال العــام المــايل 1439

بلغــت نحــو ( )536مليــون ريــال ،وجهــة لدعــم

مشــاريع زراعيــة متخصصــة .ويحتــل هــذا القطــاع

1440/هــ2018( ،م) قرضيــن بقيمــة إجماليــة

بلغــت نحــو ( )142ألــف ريــال.

المرتبــة األوىل علــى بــايق القطاعــات مــن حيــث

قيمــة القــروض المعتمــدة لــه ،بنســبة ( ٪)87مــن
إجمــايل القــروض المعتمــدة مــن قبــل الصنــدوق.

حركــة القــروض المعتمــدة موزعــة علــى
قطاعــات المتعامليــن بفــروع صنــدوق التنميــة

10%

ﻣﺰارﻋﻮن ﻋﺎدﻳﻮن

الزراعيــة خــال العــام المــايل 1440/1439ه ـ ,

2%

2018م

ﺻﻴﺎدو ﺳﻤﻚ

88%

ﻣﺸﺎرﻳﻊ زراﻋﻴﺔ
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المجالت

العــدد

القيمــة

مــزارعون عــاديون

501

63,303,713

مشــاريع زراعيــة

36

536,256,588

صــيادو ســمك

69

14,256,700

مربو نح ــل

2

142,333

المجموع

608

613,959,334
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تصنيف القروض حسب نوع الضمان
يعتمــد الصنــدوق فــي ضمــان العقــود الموقعــة علــى أكثــر مــن نــوع مــن أنــواع الضمانــات المحــددة فــي نظامــه
المعمــول بــه ،وهــي (الضمــان الشــخصي ،الضمــان العقــاري ،الضمــان البنكــي) ،كمــا يمكــن أن يكــون الضمــان مزيج ـ ًا
مــن عــدة أنــواع ،كالضمــان الشــخصي والعقــاري معــ ًا ،أو العقــاري والبنكــي معــ ًا.

الضمان الشخصي

الضمان الشخصي والعقاري

ويمثلــون األكثريــة يف التعامــل مــع الصنــدوق ،إذا
بلــغ عــدد القــروض المعتمــدة ( )313قرضـاً ،تمثل
مــا نســبته ( )51٪مــن مجمــوع عــدد القــروض.
وكان إجمــايل المبلــغ المعتمــد لهــذا القطــاع نحــو
( )24مليــون ريــال.

احتــل هــذا النــوع مــن الضمانــات المرتبــة الثالثــة
يف التعامــل مــع الصنــدوق ،إذا بلــغ عــدد القــروض
المعتمــدة ( )7قــروض ،تمثــل مــا نســبته ( ٪)1.2مــن
مجموع عدد القروض .وكان إجمايل المبلغ المعتمد
بهــذا الضمــان نحــو ( )20مليــون ريــال.

الضمان العقاري

الضمانات األخرى

اعتمــد الصنــدوق خــال العــام المــايل
1440/ 1439هــ2018( ،م) ( )284قرض ـا ً بقيمــة
إجماليــة بلغــت نحــو ( )409مليــون ريــال ،ويحتــل
هــذا الضمــان المرتبــة األوىل علــى بــايق أنــواع
الضمانــات مــن حيــث قيمــة القــروض المعتمــدة لــه،
بنســبة ( ٪)66.6مــن إجمــايل القــروض المعتمــدة
مــن قبــل الصنــدوق.

اعتمــد الصنــدوق خــال العــام المــايل
1440/ 1439هــ2018( ،م) قرضيــن بقيمــة
إجماليــة بلغــت نحــو ( )108مليــون ريــال.

الضمان البنكي
قــدم الصنــدوق خــال العــام المــايل 1440/ 1439ه ـ
(2018م) قرضيــن بالضمــان البنكــي بقيمــة إجماليــة
بلغــت حــوايل ( )54مليــون ريــال.

حركــة القــروض المعتمــدة بصنــدوق التنميــة
الزراعيــة موزعــة حســب الضمانــات خالل العام
المــايل 1440/1439ه ـ 2018 ,م

4%

17%

الضمانات

العــدد

القيمــة

شخصي

313

23,626,320

عقاري

284

409,068,541

بنكي

2

54,013,010

3%

شخصي وعقاري

7

19,737,097

أخرى

2

107,504,366

9%

المجموع

608

613,949,334

ﺷﺨﺼﻲ

أﺧﺮى

ﺷﺨﺼﻲ+ﻋﻘﺎري

67%

ﺑﻨﻜﻲ

ﻋﻘﺎري
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اإلعــانــــات
لمحة عامة
صــدر قــرار مجلــس اإلدارة رقــم ( )7 - 463وتاريــخ 1437/ 6/ 8هــ ،اإلعانــة الجمعيــات الزراعيــة ،والصناعــات التــي تعمــل علــى
بإيقــاف منــح اإلعانــات للقــروض بجميــع فئاتهــا .باســتثناء توطيــن صناعــة المعــدات والتجهيــزات التــي ُتســتخدم تحديــدا ً
يف المشــروعات واألنشــطة الزراعيــة كقطــاع الدواجــن واأللبــان
الموافقــات التــي ســبقت صــدور هــذا القــرار.
والمعــدات الحقليــة ،وال تشــمل اإلعانــة حفــر اآلبــار ،أو مضخاتهــا
لــذا مــا زال الصنــدوق يقــدم اإلعانــات بنــا ًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء أو المبــاين الســكنية أو اإلداريــة أو رأس المــال العامــل أو
رقــم ( )217وتاريــخ 1425/ 7/ 28هــ ،بالموافقــة علــى اقتــراح المركبــات مــا عــدا الناقــات المبــردة المســتخدمة يف العمليــات
الصنــدوق بإعــادة هيكلــة اإلعانــات لتشــمل المعــدات والتجهيــزات التســويقية المباشــرة لنقــل اإلنتــاج إىل الســوق.
المنفــذة علــى أرض المنشــأة الزراعيــة التــي لهــا عالقــة بالعمليــات
الزراعيــة واإلنتاجيــة والتســويقية المباشــرة ،بمــا يف ذلــك مســتودعات وتمنــح تلــك اإلعانــة بواقــع ( ٪)25مــن قيمــة القــرض للمجــاالت
التبريــد الملحقــة بالمشــروعات اإلنتاجيــة ،والناقــات المبــردة ،المشــمولة باإلعانــة ،ويشــترط االلتــزام بســداد أقســاط القــرض
ومعــدات الفــرز والتــدرج والتعبئــة لــدى المنتجيــن ،وتشــمل هــذه يف مواعيدهــا المتفــق عليهــا مــع الصنــدوق الســتحقاق تلــك
اإلعانــة.
وقــد بلغــت إعانــة الســداد المســتحقة والتــي تــم احتســابها خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م) حــوايل ( )71مليــون
ريــال.
إعانات السداد خالل العام المالي 1440 / 1439هـ (2018م)
10.206.898

14.5

الرياض

9.006.435

12.8

المنطقة الشرقية

10.983.828

15.6

حائل

2.178.617

3.1

مكة المكرمة

6.056.625

عسير

9.031.729

القصيم

المدينة المنورة

1.8

الجوف

1.943.120

تبوك

3.208.033

4.5

الخرج

نجران

5.235.542
7.236.079
1.968.658

7.4

10.3
2.8

الحدود الشمالية

655.281

1.541.456

2.2

المجموع

70.540.627

100٪

الباحة
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12.8

2.8

جازان
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1.288.326

8.6

0.9
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التحصيل
توا كــب إدارة الصنــدوق التطــورات النظاميــة واألســاليب الحديثــة يف طــرق
التحصيــل وذلــك لالســتمرارية يف تقديــم قروضــه الزراعيــة ،وذلــك العتمــاده علــى
مــوارده الذاتيــة مــن تحصيــل القــروض .وقــد قــام الصنــدوق بالعديــد مــن اإلجــراءات
لتســهيل عمليــة الســداد علــى المواطنيــن عــن طريــق الســداد إلكترونيـا ً عبــر جميــع
القنــوات المصرفيــة ،كذلــك اســتخدام وســائل االتصــال بإرســال إشــعارات تذكيريــة
لســداد المســتحق عليهــم ،وكذلــك دعــم أقســام التحصيــل يف فــروع ومكاتــب
الصنــدوق باألعــداد الكافيــة مــن المحصلين.كمــا يحــرص الصنــدوق علــى التعــاون
والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة يف حســم مــا يســتحق مــن أقســاط القــروض
علــى المزارعيــن عنــد صــرف المســتحقات الخاصــة بهــم لــدى تلــك الجهــات.

تسهيل عملية السداد على
المواطنين عن طريق السداد إلكتروني ًا
عبر جميع القنوات المصرفية

وقــد بلغــت متحصــات الصنــدوق خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ،
(2018م) مــن األقســاط المســتحقة حــوايل ( )872مليــون ريــال .وبذلــك بلغــت
جملــة األقســاط المســددة للصنــدوق حــوايل ( )32.522مليــون ريــال ،وبمــا
نســبته ( ٪)92.4مــن جملــة األقســاط المســتحقة والبالغــة حــوايل ()35.197
مليــون ريــال.
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(يسر):
برنامج الحكومة اإللكترونية ّ

لمحـــة عــامـــــة :
لقــد غيــرت تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت الطريقــة التــي
تتواصــل وتعمــل بواســطتها المجتمعــات ،وأدركــت كثيــر مــن
الحكومــات أهميــة هــذه التقنيــات يف تحســين أعمالهــا وتقديــم
المعلومــات والخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن وقطــاع األعمــال،
ونتــج عــن اســتثمار تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت يف الحكومــة
اإللكترونيــة والتــي ادركــت المملكــة العربيــة الســعودية يف وقــت
مبكــر إمكاناتهــا الهائلــة ،وتوجهــت مــن خــال برنامــج التعامــات
(يســر) نحــو اســتثمار تطبيقــات الحكومــة
اإللكترونيــة الحكوميــة ّ
اإللكترونيــة يف رفــع كفــاءة أعمــال الجهــات الحكوميــة لتقديــم
مــا يتطلــع إليــه المواطنيــن والمقيميــن والــزوار وقطــاع األعمــال،
والعمــل علــى إيجــاد العديــد مــن الطــرق والمنهجيــات لتحقيــق
فاعليــة الحكومــة اإللكترونيــة والمتابعــة المتميــزة بهــدف النمــو
والتقــدم والريــادة يف هــذا المجــال بــإذن هللا .وصــدر بهــذا الشــأن
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )40وتاريــخ 1427/ 2/ 27هــ،
المتضمــن ضوابــط تطبيــق التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة.
َ
(يســر)
وعليــه أســس برنامــج التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة ّ
منظومــة لتقييــم البوابــات والخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة
لمعرفــة مجــاالت التعزيــز التــي يمكــن مــن خاللهــا مســاعدة ودعــم
الجهــات الحكوميــة يف تحســين بواباتهــا وخدماتهــا اإللكترونيــة ،كمــا
يعتنــي البرنامــج باســتمرار التطو يــر والتحســين يف هــذه المنظومــة
بمــا يتناســب مــع المتطلبــات والتطلعــات الوطنيــة ويتوا كــب مــع
التقــدم العلمــي يف هــذا المجــال.
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إن الغــرض الرئيســي لتحليــل وتقييــم البوابــة اإللكترونيــة
لصنــدوق التنميــة الزراعيــة هــو تحقيــق الشــرا كة بيــن برنامــج
(يســر) وبيــن صنــدوق التنميــة
التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة ّ
الزراعيــة وتزويــده بفــرص التحســين للبوابــة اإللكترونيــة ودعــم
توســعه يف تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة بمــا ينعكــس إيجابي ـا ً
علــى جــودة هــذه الخدمــات ودرجــة رضــا المســتفيدين وبالتــايل
يســاهم يف التقــدم يف المســار الوطنــي للتحــول اإللكتــروين.
وقــد قــام الصنــدوق بخطــوات متقدمــة يف مجــال الحكومــة
اإللكترونيــة ،وقــد كان آخــر قيــاس تــم القيــام بــه مــن قبــل الهيئــة
العامــة لإلحصــاء لبرنامــج التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة
(يســر) هــو القيــاس الســابع وذلــك نهايــة العــام المــايل
ّ
1438/ 1437هـ2016( ،م).

قياس نضج الخدمات اإللكترونية:
ممــا يجــدر ذكــره أن هنــاك قيــاس يتــم بشــكل ر بــع ســنوي،
يقيــس مــدى نضــج الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا الجهــات
الحكوميــة للمســتفيدين ،وقــد حقــق الصنــدوق مــا نســبته (٪)80
يف هــذا القيــاس حتــى الر بــع األخيــر.
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تنمية الموارد البشرية
حرص ـا ً مــن صنــدوق التنميــة الزراعيــة علــى تطو يــر وتنميــة مــوارده البشــرية لمــا يمثلــه ذلــك مــن دور ٍ هــامٍ يف تأديــة مهامهــم الوظيفيــة المنوطــة
بهــم بكفــاءة ومقــدرة عاليــة ،فقــد واصــل الصنــدوق بــذل الجهــود واالهتمــام الــازم بمجــال التدريــب والتطو يــر لجميــع موظفيــه وبمــا يتماشــى مــع
المتغيــرات والتطــورات التــي شــملت جميــع قطاعــات الصنــدوق .بلــغ عــدد البرامــج التدريبيــة ( )602برنامج ـا ً تدريبي ـا ً قدمــت لتطو يــر وتدريــب
( )1839متدر ب ـا ً موزعيــن علــى النحــو التــايل:

التدريب على برامج معهد اإلدارة العامة:

التدريب على رأس العمل:

تــم خــال العــام المــايل 1440/ 1439ه ـ (2018م)،
تدريــب ( )750موظف ـاً ،تــم تدريبهــم علــى ()492
برنامج ـا ً تدريبي ـاً.

وقــع الصنــدوق أر بــع اتفاقيــات مــع أر بــع شــرا كات مــن
القطــاع الخــاص ،تهــدف هــذه االتفاقيــات إىل إ كســاب
الموظفيــن مزيــد مــن المهــارات الفنيــة ،وأحــدث
التقنيــات المســتخدمة يف أربعــة قطاعــات هــي (قطــاع
الدواجــن واألعــاف ،قطــاع األبقــار واأللبــان ،قطــاع
البيــوت المحميــة ،قطــاع االســتزراع الســمكي) ،وقــد تــم
تدريــب ( )109موظفيــن ،إضافــة إىل التدريــب يف مجــال
االســتثمار واالئتمــان ،وقــد تــم تدريــب ثالثــة موظفيــن.

التدريب على البرامج المهنية:
عــدد البرامــج التــي أقيمــت كان ( )109برامــج ،قدمــت
لتدريــب ( )798موظف ـاً.

منصة التعليم اإللكتروني:
أطلــق الصنــدوق منصــة تعليميــة إلكترونيــة اســتفاد
منهــا حتــى اآلن ( )291موظف ـاً.

برنامج تطوير القيادات الحالية (إدارة المواهب):
نفــذ الصنــدوق برنامــج لتطويــر القيــادات الحاليــة
بالشــرا كة مــع القطــاع الخــاص ،ممــا يســاهم يف تبنــي
وتطويــر القيــادات المســتقبلية للصنــدوق ،وقــد قــدم
( )15برنامج ـا ً تدريبي ـا ً اســتفاد منــه ( )50موظف ـا ً تــم
ترشــيحهم لهــذا البرنامــج.
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التدريب التعاوني:
مــن بــاب المســؤولية االجتماعيــة يقــوم الصنــدوق
وبالتعــاون مــع مختلــف الجامعــات بتدريــب طالبهــا
داخــل الصنــدوق إلكســابهم الخبــرة العلميــة والعمليــة
يف القطــاع الزراعــي ،ومنحهــم فكــرة شــاملة عــن
دور الصنــدوق وخدماتــه المقدمــة للمســتثمرين
والمزارعيــن .وقــد تــم تدريــب ( )21طالب ـاً.
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05

نشاط الصندوق منذ إنشائه
•التنمية الريفية
•األمن الغذايئ

•التسويق الزراعي

•دعم الجمعيات التعاونية

•الشرا كات مع الجهات األخرى
•نشاط الصندوق خالل ( )55عام
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التنمية الريفية
انطالق ـا ً مــن رؤيــة المملكــة 2030م ،وســعيا ً للمســاهمة يف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة متوازنــة ،مــن
خــال رفــع الكفــاءة واالســتغالل األمثــل والمســتدام للمــوارد الطبيعيــة الزراعيــة والمائيــة المتجــددة ،قامــت وزارة
البيئــة والميــاه والزراعــة وبالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو) بالعمــل علــى تطويــر
برنامجـا ً للتنميــة الريفيــة الزراعيــة المســتدامة (ُ ،)2025 - 2018يمكــن مــن اســتغالل واســتثمار الفــرص والمــوارد
المتاحــة والميــز النســبية للمناطــق.
ومــن هــذا المنطلــق كان لصنــدوق التنميــة الزراعيــة المســاهمة الفعالــة يف إنجــاح مثــل هــذه البرامــج ،حيــث دشــن
خــام الحرميــن الشــريفين (حفظــه هللا) برنامــج التنميــة الريفيــة والمقــدم مــن قبــل وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة،
وكذلــك دشــن الصنــدوق البرنامــج المســاند ،للمســاهمة يف تمويــل ((برنامــج التنميــة الريفيــة)) .وقــد خصــص
الصنــدوق مبلــغ ثالثــة مليــارات ريــال كتمويــل مســاند لبرنامــج التنميــة الزراعيــة الريفيــة المســتدامة بالتنســيق مــع
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة والــذي يتضمــن دعــم صغــار المزارعيــن والمربيــن والصياديــن ومــريب الماشــية يف
ثمانيــة قطاعــات واعــدة حتــى عــام 2025م.

03
مليارات ريال كتمويل
مساند لبرنامج التنمية
الزراعية الريفية المستدامة

أهداف برنامج التنمية الريفية
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تنويع القاعدة اإلنتاجية
للزراعة.

تحسين دخل ومستوى معيشة
صغار المزارعين.

توفير فرص العمل.

المساهمة يف األمن الغذايئ.

الحد من الهجرة ،والمساهمة يف
االستقرار االجتماعي والتوطين.

الحفاظ على البيئة والموارد
الطبيعية.
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البرنامج األول
تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي
المناطق المستهدفة

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

إدخال ونشر البن كأحد المحاصيل النقدية
إىل التركيبة المحصولية ،وكمصدر لتنوع
القاعدة اإلنتاجية الزراعية

إضافة قيمة من خالل التصنيع
والتسويق

زيادة نسبة االكتفاء الذايت ،وإحالل نسبة
من واردات البن

توفير فرص العمل للشباب يف مناطق
اإلنتاج وضمن سلسلة اإلنتاج خاصة
التصنيع والتسويق

•الباحة
•عسير
•جازان

زيادة دخل صغار المنتجين وتحسين
سبل المعيشة لهم

البرنامج الثاني
تطوير تربية النحل وإنتاج العسل

األهـ ـ ـ ــداف :
المناطق المستهدفة
إدخال ونشر األنظمة والتقنيات الحديثة يف
تربية النحل وإنتاج وتصنيف العسل

الحفاظ على الساللة المحلية وتحسين جودتها
لمنافسة وتقليل االعتماد على االستيراد

إضافة قيمة عالية وخلق فرص عمل
للسعوديين خاصة للشباب والنساء

زيادة دخل صغار مريب النحل وتحسين
سبل عيشهم

•مكة المكرمة
•المدينة المنورة
•عسير
•جازان
•الباحة
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التنمية الريفية
البرنامج الثالث
المناطق المستهدفة

تنمية زراعة وتجارة الورد

•الطائف

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

تحقيق الريادة يف إنتاج وتصنيع وتسويق
الورد

تصدير منتجات الورد إىل دول الخليج
و أوروبا

زيادة دخل صغار المنتجين بعد إضافة
قيمة من خالل التصنيع والتسويق

خلق العديد من الوظائف ،خاصة فرص
للنساء

البرنامج الرابع
تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه
األهـ ـ ـ ــداف :

دعم إنتاج وتسويق الفوا كه ذات الميز
النسبية والقيمة العالية

خلق فرص تنموية للمناطق ،خاصة يف ظل
تزايد الطلب على منتجات الفوا كه

زيادة دخل المزارعين من خالل تحسين
اإلنتاج والتسويق

محفزا ً للتنمية الريفية ،وزيادة دخل
المجتمعات السكانية الفقيرة ،وتحسين
سبل عيشهم

إضافة قيمة عالية وإحداث الوظائف من
خالل الجمع والتصنيع والتسويق لمنتجات
الفوا كه
72
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المناطق المستهدفة
•الباحة
•عسير
•الطائف
•القصيم
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البرنامج الخامس
المناطق المستهدفة

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي األسماك
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

تغطية احتياجات المملكة من المنتجات
البحرية والمساهمة يف تحقيق األمن
الغذايئ من خالل زيادة كمية اإلنتاج
المحلي وتقليل الواردات

دعم رواد العمل الشباب إلنشاء وتشغيل
المنشآت الصغيرة للصيد

•مكة المكرمة
•المدينة المنورة
•عسير
•المنطقة الشرقية
•جازان

خلق وظائف للسعوديين خاصة الشباب

البرنامج السادس
تطوير قطاع صغار مربي الماشية
األهـ ـ ـ ــداف :
المناطق المستهدفة
تنمية األغنام والماعز واإلبل يف المناطق
الصحراوية لتعظيم االستخدام األمثل
للموارد الطبيعية يف هذه المناطق

تحسين اإلنتاجية وزيادة دخل األسر من
صغار المربين وتحسين سبل معيشتهم

تطوير نظم اإلنتاج الحيواين التقليدي
بالشكل الذي يحافظ على دورها يف تعزيز
األمن الغذايئ

تنمية إنتاج لبن الماعز واإلبل وتصنيعه
كمصدر غذايئ ،خاصة لألطفال والنساء يف
منتجات توافق احتياجات السوق

•جميع المناطق
الصحراوية
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التنمية الريفية
البرنامج السابع
تطوير زراعة المحاصيل البعلية

المناطق المستهدفة

األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف :

زيادة إنتاج ورفع إنتاجية المحاصيل البعلية
يف المناطق ذات الميز النسبية باستخدام
تقنيات حصاد المياه ،و أساليب الري الحديثة
زيادة نسبة االكتفاء الذايت من هذه
المحاصيل وإحالل نسبة من الواردات
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زيادة دخل صغار المزارعين وتحسين
سبل معيشتهم

•مكة المكرمة
•عسير
•جازان
•الباحة
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البرنامج الثامن
تطويــر القيمــة المضافــة مــن الحيــازات
الصغيــرة واألنشــطة الريفيــة
األهـ ـ ـ ــداف :

المناطق المستهدفة

زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية
ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية
الطبيعية

المساهمة يف خفض معدالت الهجرة
الريفية وتعزيز االستقرار االجتماعي يف
المجتمعات الريفية

زيادة دخل األسر وعائدات المجتمعات الريفية
وتنويع مصادر دخل األسر الريفية الزراعية

تعزيز األمن الغذايئ ومد السوق المحلي
ببعض المنتجات الغذائية التقليدية

جميع المناطق الريفية

تعظيم العائد من الحيازات الصغيرة،
واألنشطة الريفية الزراعية التقليدية بزيادة
القيمة المضافة ،وخلق فرص عمل لألسر
الريفية خاصة الشباب والنساء
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األمن الغذائي
ألهميــة األمــن الغــذايئ يف ظــل التحديــات التــي تواجــه
المملكــة العربيــة الســعودية اقتصاديـا ً وسياســيا ً وشــح
المــوارد الطبيعيــة ،فــإن مــن أهم األهداف االســتراتيجية
الــذي يســعى صنــدوق التنميــة الزراعيــة لتحقيقهــا،
وفق ـا ً الســتراتيجية وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة
وبرامــج التحــول الوطنــي ،وتحقيق ـا ً لرؤ يــة المملكــة
( )2030هــو المســاهمة يف تحقيــق أمــن غــذايئ
شــامل مســتدام يف المملكــة ،وتشــجيع المزارعيــن
وتقديــم الدعــم لهــم .وقــد ســاهم الصنــدوق مــن بدا يــة
إنشــائه وحتــى اآلن يف تعزيــز األمــن الغــذايئ ،متمثــاً يف
الدعــم الالمحــدود لصغــار المزارعيــن ،ومــريب النحــل،
والصياديــن ،والمســتثمرين الزراعييــن ،والجمعيــات
التعاونيــة الزراعيــة ،والشــركات المتخصصــة.
حيــث يقــوم الصنــدوق بدعــم المشــاريع التــي تمثــل
ركيــزة يف سالســل الغــذاء مثــل (اللحــوم بأنواعهــا،
منتجــات األلبــان ومشــتقاتها ،الخضــروات والفوا كــه،
وغيرهــا مــن المجــاالت المهمــة).
وتســتهدف اســتراتيجية الصنــدوق ()2020 - 2016
عــدة قطاعــات زراعيــة رئيســية (االســتزراع المــايئ،
الدجــاج الالحــم والبيــوت المحميــة) ،وذلــك لتحقيــق
كفــاءة يف اإلنتــاج والمســاهمة يف رفــع نســب االكتفــاء
الــذايت وتفعيــل مفهــوم الزراعــة المســتدامة ،مــع
المحافظــة علــى االســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة.
حيــث تهــدف االســتراتيجية للمســاهمة يف رفــع نســبة
االكتفــاء الــذايت مــن قطــاع الدجــاج الالحــم لتصــل إىل
( ٪)60بنهايــة العــام 2020م ،وزيــادة اإلنتــاج مــن
القطــاع الســمكي ليصــل ( 100ألــف طــن) ،والســعي
لتعظيــم الكفــاءة اإلنتاجيــة يف البيــوت المحميــة لتصــل
إنتاجيــة الهكتــار ألكثــر مــن ( 33.6طــن).
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وقــد ســاهم الصنــدوق يف دعــم ( )926مشــروعا ً إلنتــاج
الدجــاج الالحــم ،بطاقــة إنتاجيــة تجــاوزت ( )10مليــار
طيــر يف الســنة ،وبقيمــة تمويليــة تجــاوزت ()3097
مليــون ريــال .كذلــك ســاهم يف إنشــاء ( )278مشــروعا ً
إلنتــاج أ كثــر مــن ( )109مليــار بيضــة ســنوياً ،وبقيمــة
تمويليــة تجــاوزت ( )836مليــون ريــال .وقــدم الدعــم
لقطــاع إنتــاج األلبــان ب ـ ( )70قرض ـاً ،طاقتهــا اإلنتاجيــة
تصــل إىل حــوايل ( )37ألــف بقــرة .وبقيمــة فاقــت
( )735مليــون ريــال .كذلــك ســاهم الصنــدوق يف دعــم
مشــاريع تربيــة وتســمين العجــول واألغنــام ب ـ ()179
قرض ـا ً تهــدف لتوفيــر مــا يقــارب مــن ( )355ألــف
رأس يف الســنة ،وبقيمــة تمويليــة تجــاوزت ()805
مليــون ريــال .باإلضافــة إىل العديــد مــن مشــاريع تربيــة
األســماك والروبيــان وقــوارب الصيــد.
وكــون األمــن الغــذايئ يتمثــل يف تكويــن سلســلة
إنتــاج يكــون أساســها المــزارع وحســب الميــز النســبية
للمناطــق ،ومــن منطلــق التكامــل مــا بيــن الصنــدوق
والجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة ،فقــد ســعى الصنــدوق
إىل المساهمة يف تفعيل دور الجمعيات الزراعية كونها
العامــل األساســي الســتدامة الزراعــة ،حيــث اعتمــد
الصنــدوق عــدة اتفاقيــات مــع عــدد مــن الجمعيــات
التعاونية الزراعية يف مختلف مناطق المملكة لتمويل
المزارعيــن أعضــاء الجمعيــات وتحقيــق برامــج الدولــة
للتنميــة الريفيــة ،ورفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة للمنتجــات
الزراعيــة.

926
مشروع ًا مدعوم ًا إلنتاج الدجاج
الالحم بطاقة إنتاجية تتجاوز
( )10مليار طير في السنة

278
ً
منشأ إلنتاج أكثر من
مشروع ًا
( )109مليار بيضة سنوي ًا

70
قرض ًا ،لدعم قطاع إنتاج األلبان
طاقتها اإلنتاجية تصل إلى
حوالي ( )37ألف بقرة

179
قرض ًا تهدف لتوفير ما يقارب
من ( )355ألف رأس في السنة
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نوع المشروع

عدد القروض

الطاقة

الوحدة

القيمة

دجاج الحم

926

10,854,517

ألف طير  /السنة

3,096,859,460

دجاج بياض

278

109,339,715

ألف بيضة  /السنة

836,052,184

انتاج البان بقر

70

37,450

بقــرة

735,049,698

تسمين العجول

10

39,900

رأس  /السنة

40,615,139

تربية وتسمين أغنام

169

315,343

رأس  /السنة

764,703,117

أسماك

20

4,533

طــن  /السنة

46,015,110

أسمال وبيض الكافيار

2

420

طــن  /السنة

15,254,490

أسماك وروبيان

5

645

طــن  /السنة

11,119,280

تربية أسماك بنظام المسيجات

3

25,300

طــن  /السنة

190,563,983

تربية روبيان

19

39,192

طــن  /السنة

599,053,618

قوارب صيد أسماك

7

2,161

طــن  /السنة

7,879,690

اإلجمايل

1,509

2018

6,343,165,769

كمــا أطلــق صنــدوق التنميــة الزراعيــة وبالتعــاون مــع جهــات حكوميــة أخــرى مبــادرة االســتثمار الزراعــي الســعودي
المســؤول يف الخــارج ،والتــي تهــدف إىل تأميــن اإلمــدادات المســتقرة ،وتوجيــه ودعــم مشــاركة القطــاع الخــاص يف
االســتثمارات الزراعيــة يف الخــارج ،وقــد تــم االنتهــاء مــن الدراســات األوليــة للمبــادرة.
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نشاط الصندوق في مجال التسويق الزراعي

مــن منطلــق إيمــان الصنــدوق بأهميــة التســويق يف مجــال التنميــة
الزراعيــة ،وحيــث يعــد الوجــه اآلخــر لعمليــة اإلنتــاج والمكمــل لهــا .فقــد
أواله الصنــدوق مــا يســتحقه مــن اهتمــام ،وذلــك باإلســهام والعمــل
بالتغلــب علــى المشــاكل التســويقية للمــزارع ،وكافــة المشــروعات
الزراعيــة ،خاصــة الصغيــرة والمتوســطة منهــا ،كمــا أن االهتمــام
بتحســين وتطويــر األعمــال واألنشــطة الزراعيــة المرتبطــة بعمليــة
تســويق المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة أمــر ضــروري ،إذ تعــد مــن
أهــم مقومــات نجــاح عمليــة التســويق ،ورفــع الكفــاءة التســويقية
لتلــك المنتجــات الزراعيــة.

كمــا تجــدر اإلشــارة إىل مــا اتخــذه مجلــس إدارة الصنــدوق مــن قــرارات
وتوصيــات عديــدة لتشــجيع وتطويــر التســويق الزراعــي داخــل
المملكــة وخارجهــا ،بمــا يف ذلــك دعــم الصــادرات خاصــة يف مجــال
التمــور ،والعمــل علــى فتــح أســواق جديــدة خارجيــة ،نظــرا ً لمــا تتمتــع
بــه المملكــة مــن مميــزات يف مجــال إنتاجهــا ،جعلتهــا يف مصــاف
أ كبــر الــدول المنتجــة لهــا يف العالــم .وهــو األمــر الــذي ال ينســجم مــع
حصتهــا المحــددة جــدا ً يف األســواق العالميــة ،حيــث أقــر مجلــس إدارة
الصنــدوق توصيــات لوضــع سياســة للنهــوض بإنتــاج التمــور بالمملكــة
وتصنيعهــا وتســويقها ،تشــمل علــى:

وانطالق ـا ً مــن ذلــك فقــد حــرص الصنــدوق علــى تقديــم خدماتــه
وتطويرهــا بمــا يخــدم مســيرة التنميــة ،وحتــى يتوا كــب مجــال
التســويق مــع مجــال اإلنتــاج ،والــذي قطعــت المملكــة فيــه شــوطا ً
كبيــراً ،ومــن ذلــك مــا يلــي:

•إنشــاء جمعيــات تعاونيــة محليــة يف مناطــق إنتــاج التمــور
بالمملكــة ،تهتــم بتقديــم الخدمــات الالزمــة يف مجــال إنتــاج
وتصنيــع التمــور.

•تشــجيع القطــاع الخــاص للدخــول يف هــذا المجــال مــن
االســتثمار ،ويف مختلــف األنشــطة الزراعيــة “وفق ـا ً لضوابــط
اإلقــراض بالصنــدوق” بمــا يف ذلــك إدخــال التقنيــات الحديثــة
يف عمليــة التســويق ،ومــا يلحــق بهــا مــن خدمــات وأنشــطة
مســاندة ،كعمليــات الفــرز ،والتدريــج ،والتعبئــة ،والتجفيــف،
وغيرهــا مــن عمليــات التصنيــع المناســبة لــكل منهــا ،وبســعات
تتفــق مــع الطاقــات اإلنتاجيــة للمناطــق.
•دعــم إقامــة مســتودعات التبريــد والمخــازن المبــردة لمختلــف
المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة المحليــة ،وذلــك بتمويــل
مشــروعاتها ،ومــا يلحــق بهــا مــن األعمــال واألنشــطة المســاندة
ووســائل النقــل وغيرهــا ،ممــا ُيعــد مكمــل لهــذا النشــاط مــن
االســتثمار.
•دعــم وتشــجيع الجمعيــات التعاونيــة المختصــة بالتســويق
الزراعــي ،لتنشــيط عملهــا وتفعيــل دورهــا اإليجــايب المهــم يف
هــذا المجــال.
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•إنشــاء مجلــس إلنتــاج التمــور يضــم ممثليــن عــن تلــك الجمعيات
المحليــة والــوزارات ذات العالقــة للعمــل علــى تذليــل العقبــات
التــي تواجههــم يف مجــال إنتــاج وتصنيــع وتســويق التمــور.
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2018

وقــام الصنــدوق بتنفيــذ برنامــج تنشــيط عمليــة التســويق الزراعــي عــن طريــق منــح قــروض للمنتجيــن وللمواطنيــن،
وخاصــة فئــة الشــباب منهــم ،ممــا يســاعد علــى إيجــاد فــرص عمــل جديــدة للموطنيــن ،فضــاً عــن أهميتهــا يف اســتيعاب
وتســويق إنتــاج المــزارع والمشــاريع الصغيــرة ،والتــي ال تتوفــر لديهــا وســائل التســويق ،ممــا يوفــر لهــا بعــض عناصــر
النجــاح ،والتــي مــن أهمهــا تســويق اإلنتــاج .ولكــون التســويق مــن أهــم األنشــطة لتصريــف المنتجــات الزراعيــة فــإن
الصنــدوق يعتبــر هــذا النشــاط مــن أولوياتــه ،إذ بلــغ إجمــايل مــا تــم اعتمــاده مــن قــروض للمشــاريع يف مجــال التســويق
الزراعــي منــذ إنشــائه ( )206قــروض ،بنســبة زيــادة عــن العــام المــايل الســابق تقــدر بحــوايل ( ،٪)2وبقيمــة إجماليــة تقــدر
بحــوايل ( )1571مليــون ريــال .وقــد اعتمــد الصنــدوق ( )4قــروض ،بقيمــة تجــاوزت ( )28مليــون ريــال خــال العــام المــايل
1440/ 1439هــ2018( ،م) ،موزعــة علــى األنشــطة المختلفــة للتســويق الزراعــي كالتــايل:

تصنيع وتعبئة التمور

مسالخ آلية للدواجن

بلــغ عــدد القــروض المعتمــدة لمصانــع التمــور مــن قبــل
الصنــدوق منــذ إنشــائه ( )78قرض ـاً ،وبطاقــة إنتاجيــة
ســنوية إجماليــة تقــدر بحــوايل ( )353ألــف طــن ،وقــد
اعتمــد خــال العــام المــايل الحــايل 1440/ 1439هــ،
(2018م) ،قرضيــن طاقتهمــا اإلنتاجيــة الســنوية نحــو
( )17ألــف طن/ســنة ،وبقيمــة إجماليــة تقــدر بحــوايل
( )23مليــون ري ــال.

ويف مجــال دعــم المســالخ اآلليــة بهــدف خدمــة
المســتثمرين وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة للدواجــن،
والتــي ال تتوفــر لديهــم تلــك المســالخ ،وذلك باســتيعاب
وتســويق إنتاجهــم ،فقــد بلــغ عــدد القــروض المعتمــدة
والتــي تــم إقراضهــا يف هــذا المجــال ( )33قرضـاً ،بلغــت
طاقتهــا اإلجماليــة نحــو ( )179ألــف طيــر يف الســاعة،
وقــد بلغــت إجمــايل قيمــة قروضهــا حتــى نهايــة العــام
المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م) حــوايل ()619
مليــون ري ــال.

مصانع المنتجات الزراعية
مـ ّول الصنــدوق منــذ إنشــائه وحتــى نهايــة العــام المــايل
1439/1440ه2018( ،م) أربعــة مصانــع منتجــات
زراعيــة ،بلغــت طاقتهــا الســنوية نحــو ( )21ألــف طــن،
وبقــروض بلغــت قيمتهــا أ كثــر مــن ( )16مليــون ري ــال.
وقــد اعتمــد الصنــدوق خــال العــام المــايل
1440/ 1439هــ2018( ،م) ،مصنعـا ً واحــدا ً للمنتجــات
الزراعيــة بطاقــة أ كثــر مــن ( )8اآلف طن/ســنة ،وبقيمــة
إجماليــة قــدرت بأكثــر مــن ( )2مليــون ريــال.
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مصانع األعالف

إنتاج جالتين ومواد عضوية

ســاهم الصنــدوق يف إنشــاء ثمانيــة مصانــع أعــاف،
بلغــت طاقتهــا الســنوية ( )486ألــف طــن ،وبقيمــة
تمويليــة قــدرت بحــوايل ( )64مليــون ري ــال.

ســاهم الصنــدوق يف إقامــة مصنــع إلنتــاج الجيالتيــن
ومــواد عضويــة مــن مخلفــات األضاحــي والهــدي بمكــة
المكرمــة بطاقــة ســنوية ( )3000طــن جيالتيــن و()600
طــن كبســوالت وبقــرض بلــغ ( )31مليــون ري ــال.

مصنع تبريد وتجميد الخضار

مستودعات التبريد

ســاهم الصنــدوق يف إقامــة مشــروع تبريــد وتجميــد
الخضــار بطاقــة ســنوية تقــدر بحــوايل ( )0.5طــن/
ســاعة ،وبقيمــة تمويــل بلغــت حــوايل ( )3ماليين ري ــال.

ســاهم الصنــدوق منــذ إنشــائه باعتمــاد ( )62قرض ـا ً
لمشــاريع مســتودعات التبريــد ،تبلــغ طاقتهــا التخزينيــة
حــوايل ( )230ألــف طــن ،وبقيمــة إجماليــة قدرهــا حوايل
( )297مليــون ري ــال.

مصنع صناعات غذائية

مراكز تسويق منتجات زراعية

مــول الصنــدوق مشــروع “مصنــع صناعــات غذائيــة
لتصنيــع منتجــات التمــور ومنتجــات الطماطــم” بطاقــة
ســنوية مقدارهــا ( )3100طــن و( )1600طــن علــى
التــوايل ،كان قيمــة القــرض المعتمــد حــوايل خمســة
مالييــن ري ــال.

قــام الصنــدوق بتمو يــل ( )9مرا كــز تســويق المنتجــات
الزراعيــة منــذ إنشــائه وحتــى نهايــة العــام المــايل
1440/ 1439هــ2018( ،م) ،وكان إجمــايل قروضهــا
حــوايل ( )74مليــون ري ــال ،وطاقتهــا تقــدر بحــوايل ()45
ألــف طــن يف الســنة.

مصانع سميد الذرة وجريش القمح القاسي:

معاصر الزيتون والسمسم:

قــدم الصنــدوق دعم ـا ً إلقامــة مصنعيــن “ســميد الــذرة
وجريــش القمــح القاســي” بطاقــة ســنوية حــوايل ()30
ألــف طــن يف الســنة ،وبقــرض بلــغ حــوايل ( )8مالييــن
ري ــال .اعتمــد خــال العــام المــايل 1440/ 1439هــ،
(2018م) مشــروع واحــد بطاقــة ســنوية أ كثــر مــن
( )10أالف طــن يف الســنة ،وبقيمــة إجماليــة تبلــغ أ كثــر
مــن ( )2مليــون ريــال.

ســاهم الصنــدوق منــذ إنشــائه وحتــى نهايــة العــام
المــايل 1440/ 1439هــ2018( ،م) يف إنشــاء ()7
معاصــر لمشــاريع معاصــر الزيتــون والسمســم ،تبلــغ
طاقتهــا اإلنتاجيــة الســنوية ( )13ألــف طــن ،وقيمــة
قروضهــا حــوايل ( )13مليــون ري ــال.
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القروض المعتمدة لمشاريع التسويق الزراعي والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية يف تمويلها منذ انشائه حتى نهاية العام المايل 1440/ 1439هـ2018 ،
نوع المشروع

عدد القروض

الطاقة

الوحدة

القيمة

مسلخ دواجن

33

178,593

طير /ساعة

618,801,379

مصانع تمور

78

352,581

طن /السنة

440,432,729

مصانع أعالف

8

486,000

طن /السنة

64,358,491

مستودعات تبريد

62

229,638

طن /السنة

297,323,087

معاصر زيتون وسمسم

7

13,050

طن /السنة

13,052,382

مصانع صناعات غذائية

1

 3100منتجات تمور و 1600منتجات طماطم

طن /السنة

4,700,000

مصانع منتجات زراعية

4

20,685

طن /السنة

16,642,615

مصانع تبريد وتجميد الخضار

1

0,5

طن /السنة

2,840,600

إنتاج الجالتين ومواد عضوية

1

3000جالتين و 600كبسوالت

طن /السنة

31,000,000

مرا كز تسويق المنتجات الزراعية

9

45,180

طن /السنة

73,885,455

مصنع سميد الذرة وجريش القمح القاسي

2

30,400

طن /السنة

7,655,113

اإلجمايل

206

1,570,691,851
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نـشـــاط الصـنـــدوق في مجـــال دعــم
الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة
إيمانـا ً مــن الصنــدوق بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه الجمعيــات التعاونيــة
الزراعيــة ،ودورهــا الفعــال يف التنميــة الزراعيــة ،ومــا تقــوم بــه يف مجــال
التســويق الزراعــي (بصفــة خاصــة) مــن إحــداث تــوازن فعلــي بيــن
العــرض والطلــب للمنتجــات الزراعيــة وبمــا يعمــل علــى المســاهمة يف
التغلــب علــى المشــاكل التســويقية للمــزارع والمشــروعات الزراعيــة،
خاصــة ذات الســعات المحــدودة ،أو المتوســطة منهــا ،فقــد حــرص
الصنــدوق علــى تشــجيع تلــك الجمعيــات والعمــل علــى دعمهــا
ومســاعدتها بالقــروض الالزمــة .حيــث أصــدر الصنــدوق مؤخــرا ً الئحــة
إقــراض الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة ،والســمكية ،والجمعيــات
التعاونيــة متعــددة األغــراض ،والتــي تشــكل الخدمــات الزراعيــة جــز ًء
رئيســيا ً مــن نشــاطها.

تمــول الجمعيــات التعاونيــة بنســبة ( ٪)85للثالثــة المالييــن األوىل
مــن إجمــايل التكاليــف االســتثمارية ،التــي يوافــق عليهــا الصنــدوق.
وبنســبة ( ٪)75إذا زاد القــرض وحــده أو مــا بذمــة الجمعيــة عــن ثالثــة
مالييــن ريــال .وذلــك لتغطيــة قيمــة مدخــات اإلنتــاج النبــايت والحيواين
والســمكي ،والمجــاالت والمشــاريع الموجهــة لرفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة
والخدميــة والتســويقية.
وقــد ســاهم الصنــدوق منــذ إنشــائه وحتــى نهايــة العــام المــايل
1440/ 1439هــ2018( ،م) بتمويــل ( )46جمعيــة تعاونيــة زراعيــة،
وبقيمــة تمويليــة إجماليــة تجــاوزت ( )391مليــون ريــال .كان نصيــب
هــذا العــام قــرض واحــد بقيمــة بلغــت نحــو ( )13مليــون ريــال ،إلنشــاء
مصنــع تمــور بطاقــة إنتاجيــة تتجــاوز ( )7أالف طــن يف الســنة.

الجمعيات التعاونية الزراعية التي ساهم صندوق التنمية الزراعية

األنشطة الزراعية التي مولها الصندوق للجمعيات التعاونية

في دعمها حتى نهاية العام المالي 1440/ 1439هـ2018 ،م

الزراعية حتى نهاية العام المالي 1440/ 1439هـ2018 ،م

الفرع

عدد الجمعيات

عدد القروض

القيمة

نوع المشروع

الرياض

10

29

49,302,822

مكة المكرمة

2

4

404,044

القصيم

6

20

65,028,837

عسير

4

6

195,247,736

المنطقة الشرقية

--

--

--

المدينة المنورة

3

6

1,242,746

حائل

8

14

837,877

الجوف

2

4

1,940,963

جازان

2

4

31,407,579

عدد القروض

قيمة القروض

المسالخ اآللية

2

191،261،364

مصانع التمور

3

61،882،227

4

42،699،284

مستودعات تبريد

1

30،000،000

أمات دجاج الحم

1

20،000،000

مرا كز تسويق

المنتجات الزراعية

تربية نحل وإنتاج

1

18،414،908

دجاج الحم

1

3،456،000

إنتاج أعالف

1

2،934،578

عسل

تبوك

1

3

1,662,441

الخرج

5

15

24,536,459

نجران

2

5

670,959

الحدود الشمالية

--

--

--

وسمسم

معاصر زيتون

2

2،444،097

الباحة

1

1

18,414,908

قروض عادية

95

17،604،913

المجموع

46

111

390,697,371

المجموع

111

390،697،371
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مليون ريال لتمويل 46
جمعية تعاونية زراعية
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الشراكات مع الجهات األخرى:
الشراكات مع البنوك التجارية:

الشراكة مع معهد ريادة األعمال
بجامعة الملك سعود:

وتهــدف إىل المســاعدة والتيســير علــى بعــض (المســتثمرين/
العمــاء) المتقدميــن علــى الصنــدوق ،باســتحداث خيــارات جديــدة
للتمويــل المقــدم لهــم .وذلــك بالحصــول علــى التمو يــل والخدمــات
المســتندية والتســهيالت االئتمانيــة المقدمــة
يف مجــال االعتمــادات ُ
عــن طريــق البنــوك التجاريــة ،وذلــك بالتعــاون المشــترك لتحقيــق
أهدافهمــا ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بدعــم وتمويــل اســتيراد المنتجــات
والمســتلزمات الزراعيــة ،ويتــم ذلــك بفتــح خــط اعتمــاد مســتندي،
وإعــادة تمويلــه مــن قبــل البنــوك التجاريــة بضمانة الصندوق للعميل.

الغــرض مــن هــذه االتفاقيــة هــي أن يكــون معهــد ريــادة األعمــال
وســيط للتعامل مع بعض الراغبين يف تمويل مشــاريعهم الزراعية.
حيــث يقــدم المعهــد برامــج تدريبيــة لطالــب التمويــل ،والهــدف مــن
هــذه االتفاقيــة يتمثــل بالتعــاون يف دعــم العمــل الحــر ودعــم رعايــة
رواد األعمــال.

•البنك السعودي لالستثمار.
•البنك السعودي الفرنسي.
•البنك العريب الوطني.

البنك

عدد القروض

قيمة القروض

السعودي لالستثمار

3

124.005.838

السعودي الفرنسي

3

31.744.068
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مذكــرات التفاهــم مــع عــدة جهــات للتعــاون فــي
إجــراء األبحــاث الزراعيــة والتدريــب علــى النحــو التالي:
•اإلدارة العامة لألبحاث الزراعية (وزارة البيئة والمياه والزراعة).
•برنامــج بــادر لحاضنــات ومســرعات التقنيــة (مدينــة الملــك
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة).
•مجموعة الملوحي الزراعية.
•شركة المراعي.
•المجموعة الوطنية لالستزراع المايئ.
•جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة.
•نماء المنورة.
•مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).
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الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي:
اســتنادا ً إىل قرار مجلس الوزراء رقم ( )66وتاريخ 1437/ 2/ 25هـ،
القاضــي بإيقــاف زراعــة األعــاف الخضــراء يف مــدة ال تتجــاوز ثــاث
ســنوات .وقيــام وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة بإعــداد دراســة شــاملة
لتنفيــذ ذلــك ،وإيجــاد البدائــل ،وبنــا ًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )235وتاريــخ 1437/ 6/ 5هــ ،القاضــي بالتــدرج يف رفــع الدعــم
عــن مدخــات األعــاف بمــا فيهــا الشــعير .ولرغبــة صنــدوق التنميــة
الزراعيــة وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي يف تعزيــز التعــاون
المشــترك فيمــا بينهمــا ،وإدرا كا ً منهمــا بــأن وجــود إطــار للتعــاون بيــن
الطرفيــن مــن شــأنه تمكينهمــا مــن تحقيــق أهدافهمــا لتنميــة صناعــة
األعــاف ،وذلــك لتأميــن احتياجــات مــريب الماشــية عنــد تطبيــق هــذه
القــرارات بمزيــد مــن الفاعليــة.
فقــد تــم بتاريــخ 1438/ 11/ 25ه ـ توقيــع اتفاقيــة تمويــل مشــتركة
(لدعــم صناعــة األعــاف يف المملكــة العربيــة الســعودية) بيــن
صنــدوق التنميــة الزراعيــة مــن جهــة وبيــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة
الســعودي مــن جهــة أخــرى ،وتكمــن أهــداف هــذه االتفاقيــة يف اآليت:

•تعزيــز التعــاون بيــن الطرفيــن مــن أجــل التوســع يف صناعــة
األعــاف لضمــان تأميــن احتياجــات مــريب الماشــية عنــد تطبيــق
هــذه القــرارات ،ولتغطيــة العجــز يف األعــاف.
•توحيد وتنسيق الجهود بين الطرفين لتجنب االزدواجية.
•إنشــاء محفظــة تمويليــة بمشــاركة الطرفيــن وبمــا يتوافــق مــع
نظاميهمــا بعــد موافقــة مجلــس إدارة كال ً مــن الطرفيــن.
•وضــع قاعــدة بيانــات مشــتركة بينهمــا يتــم مــن خاللهــا وضــع آليــة
موحــدة للتمويل.
وانطالق ـا ً مــن هــذه األهــداف فقــد اتفــق الطرفــان علــى التعــاون
واالســتفادة مــن قدراتهمــا يف إيجــاد التمو يــل الــازم لتغطيــة العجــز
الحاصــل يف مصانــع األعــاف .وقــد وضــع الطرفــان برنامــج عمــل
مشــترك يتــم مراجعتــه بشــكل دوري .كمــا تــم تشــكيل لجنــة لمتابعــة
وتنفيــذ البرنامــج.
ومــن ثمــرات هــذه االتفاقيــة فقــد تقــدم بطلــب التمويــل لمصانــع
أعــاف مشــروعين ،ويتــم دراســة الجــدوى االقتصاديــة لهمــا مــن قبــل
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي.
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استعراض نشاط الصندوق خالل ( )55عام ًا

لقــد انعكســت اآلثــار اإليجابيــة لمســاهمات الصنــدوق علــى تطويــر أداء
القطــاع الزراعــي بالمملكــة ،وزيــادة نمــوه خــال الســنوات الماضيــة،
وتتمثــل هــذه االنعكاســات فيمــا تشــهده المملكــة مــن طفــرة كبيــرة
يف المنتجــات الزراعيــة بشــقيها النبــايت والحيــواين ،ومــا زال الصنــدوق
يواصــل إنجازاتــه المتميــزة ،إذ بلــغ إجمــايل القــروض المعتمــدة منــذ بــدء
نشــاط الصنــدوق يف عــام 1385 / 1384ه ـ وحتــى نهايــة العــام المــايل
1440/ 1439هــ2018( ،م) )457،897( ،قرض ـاً ،قيمتهــا اإلجماليــة
المعتمــدة حــوايل ( )50مليــار ريــال.
ولقــد كان قطــاع المزارعيــن العادييــن وصيــادي األســماك ومــريب النحــل
(وغالبيتهــم مــن صغــار المزارعيــن) يف مقدمــة المســتفيدين مــن تلــك
القــروض .اســتثمرت هــذه القــروض يف تأميــن كافــة احتياجــات المزارعيــن
مــن وســائل اإلنتــاج الزراعــي (كالمكائــن ،مضخــات الــري ،أجهــزة الــري
الحديثــة ،البيــوت المحميــة ،قــوارب الصيــد وملحقاتهــا .. ،إلــخ).

أمــا يف مجــال المشــاريع الزراعيــة المتخصصــة ،فقــد ســاهمت تلــك
القــروض والتــي قدمهــا الصنــدوق علــى مــدى أ كثــر مــن خمســة عقــود
يف تقديــم ( )5،234قرض ـاً ،بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة حــوايل ( )14مليــار
ريــال .كان لقطــاع الدواجــن (الالحــم ،البيــاض ،الفقاســات ،الجــدات،
المســالخ اآلليــة .. ،إلــخ) النصيــب األعلــى إقراضـا ً إذ بلغــت عــدد القــروض
المقدمــة لهــذا القطــاع ( )1285قرض ـاً ،تمثــل مــا نســبته ( ٪)25مــن
إجمــايل عــدد المشــاريع الزراعيــة المعتمــدة .وقــد مولــت بقيمــة إجماليــة
حــوايل ( )5.037مليــون ريــال ،تمثــل ( ٪)36مــن إجمــايل قيمــة القــروض
المقدمــة للمشــاريع الزراعيــة المتخصصــة.
كذلــك مشــاريع البيــوت المحميــة ومــا تمثلــه مــن وزن كبيــر يف القطــاع
النبــايت ،فقــد بلــغ عــدد قروضهــا ( )430قرض ـاً ،تمثــل ( ٪)8مــن عــدد
القــروض المعتمــدة للمشــاريع الزراعيــة ،وبقيمــة إجماليــة تقــدر بحــوايل
( )1.906مليــون ريــال ،وتمثــل مــا نســبته ( ٪)13.5مــن إجمــايل القــروض
المقدمــة للمشــاريع الزراعيــة المتخصصــة .باإلضافــة إىل مشــاريع
إنتــاج األلبــان ،وتربيــة األســماك والروبيــان ،وكذلــك مصانــع التمــور،
ومســتودعات التبريــد ،وغيرهــا مــن المشــاريع الزراعيــة المتخصصــة.

اإلعانات

التحصيل

بلــغ إجمــايل قيمــة اإلعانــات المصروفــة مــن قبــل الصنــدوق منــذ العــام
المــايل 1394/ 1393هــ ،وحتــى نهايــة العــام المــايل 1440/ 1439ه ـ
(2018م) ( )13.634مليــون ريــال.

بلغــت جملــة المبالــغ التــي تــم تحصيلهــا مــن المزارعيــن منــذ بــدء
نشــاط الصنــدوق وحتــى نهايــة العــام المــايل 1440/ 1439ه ـ
(2018م) حــوايل ( )32.522مليــون ريــال ،وذلــك مــن جملــة مــا
اســتحق عليهــم خــال تلــك المــدة والتــي بلغــت حــوايل ()35.197
مليــون ريــال ،وعليــه فــإن النســبة العامــة الترا كميــة للتحصيــل بلغــت
حــوايل (.٪)92.4
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التحديات ومساهمة الصندوق في حلها
يعتمــد الصنــدوق اعتمــادا ً كليـا ً يف تمو يــل القــروض علــى مــوارده الذاتيــة
المتمثلــة فيمــا يتوافــر لديــه مــن ســيولة ناتجــة عــن مــا يتــم تحصيلــه مــن
أقســاط قروضــه المســتحقة ،ومــا هــو متــاح مــن رأس المــال ،كمــا يعتمــد
يف مصاريفــه التشــغيلية علــى مــوارده الذاتيــة.
ويتم الصرف على القروض المعتمدة تبعا ً لمراحل التنفيذ ،مع الحرص
علــى أن يكــون الصــرف متوازيـا ً مــع مــا يتــم تحصيلــه مــن أقســاط قروضــه
بقــدر اإلمــكان .لذلــك فــإن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الصنــدوق
تكمــن يف (االســتدامة الماليــة) والتــي يعمــل الصنــدوق مــع الجهــات
المعنيــة الســتكمال رأس مالــه .كمــا يعمــل علــى رفــع كفــاءة التشــغيل
واإلنفــاق ،وزيــادة العوائــد مــن االســتثمار ،ورفــع نســبة التحصيــل مــن
خــال (تفعيــل خدمــات ســمة ،تطبيــق نظــام إ يــرادات الدولــة ،الحســم مــن
الرواتــب الشــهرية للمقترضيــن ،أو كفالئهــم عــن طريــق جهــات أعمالهــم،
كذلــك الحســم مــن مســتحقات المقترضيــن لــدى بعــض الجهــات
الحكوميــة ،وكذلــك الحســم مــن أصحــاب العقــارات المؤجــرة علــى جهــات
حكوميــة مقابــل المســتحق عليهــم لصالــح الصنــدوق ،وبرنامــج معالجــة
القــروض المتعثــرة).
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كمــا أن التوجهــات الجديــدة للقطــاع الزراعــي بالمملكــة يف الســنوات
األخيــرة ،ومــا لهــا مــن أثــر علــى المزارعيــن ،وتعــرض بعــض مناطــق
المملكــة للجفــاف يف الســنوات األخيــرة بســبب قلــة األمطــار ،أو
النخفــاض مســتويات ميــاه اآلبــار الجوفيــة ،وتوجــه هــؤالء المزارعيــن
ـات للجهــات العليــا ،كانــت مــن أبــرز التحديــات التــي
إىل تقديــم التماسـ ٍ
واجهــت الصنــدوق .وقــد عمــل الصنــدوق علــى تقليــل اآلثــار المترتبــة
عليهــا ،وذلــك عــن طريــق تشــجيع المســتثمرين العامليــن يف القطاعيــن
الزراعــي والحيــواين ولديهــم الخبــرة الالزمــة يف شــراء المشــاريع المتعثــرة،
أو اســتئجارها وإعــادة تشــغيلها ،مــع جدولــة أرصــدة القــروض يف الحــاالت
التــي تســتدعي ذلــك ،ســعيا ً مــن الصنــدوق إىل اســتعادة تلــك المشــاريع
نشــاطها ،وســداد القــروض المترتبــة عليهــا.
كمــا أطلــق الصنــدوق مؤخــرا ً وضمــن اســتراتيجية التحــول للصنــدوق
( ،)2020حزمــة مــن المبــادرات الهادفــة والتــي كان مــن ضمنهــا مبــادرة
االئتمــان والتــي مــن أهدافهــا رفــع كفــاءة عمليــات التحصيــل وتحديــث
دليــل السياســات واإلجــراءات لعمليــات االئتمــان والتحصيــل.
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المنجزات في حل التحديات

زيادة العوائد االستثمارية

رفع كفاءة التشغيل واإلنفاق

ارتفــع إجمــايل اإليــرادات نهايــة العــام 2018م بنســبة (،٪)194
وبمقــدار ( )303مليــون ريــال ،مقارنــة بســنة األســاس 2015م.

نجــح الصنــدوق يف خفــض إجمــايل المصاريــف نهايــة عــام 2018م
بنســبة ( ٪)29وبمقــدار ( )213مليــون ريــال مقارنــة بســنة األســاس
2015م.
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رفع نسبة التحصيل

85%

نجــح الصنــدوق وبخطــى ثابتــه يف رفــع نســبة التحصيــل بشــكل
تصاعــدي وهــذا مــا نالحظــه مــن خــال متابعــة حركــة التحصيــل
للعشــر الســنوات األخيــرة.
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ملحق الجداول اإلحصائية

حركة القروض المعتمدة خالل العام المالي 1440/ 1439هـ2018 ،م موزعة على فروع صندوق التنمية الزراعية
قصيرة األجل

المجموع

متوسطة األجل

الفرع

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

%

القيمة

%

الرياض

16

860,415

64

54,989,372

80

13.2

55,849,787

9.1

مكة المكرمة

5

207,680

6

143,944,830

11

1.8

144,152,510

23.5

74

61,033,854

74

12

61,033,854

9.9

عسير

120

5,444,700

13

35,017,389

133

21.9

40,462,089

7

المنطقة الشرقية

13

704,356

37

21,609,216

50

8.2

22,313,572

3.6

المدينة المنورة

3

50,464

6

60,695,705

9

1

60,746,169

9.9

حائل

2

143,268

23

11,673,646

25

4.1

11,816,914

1.9

71

24,168,637

71

11.7

24,168,637

3.94

جازان

12

448,008

13

1,731,331

25

4.1

2,179,339

0.35

تبوك

20

3,438,360

19

63,158,471

39

6.4

66,596,831

11

الخرج

2

49,573

18

120,286,361

20

3

120,335,934

19.6

نجران

44

2,274,000

44

7

2,274,000

0.4

الحدود الشمالية

5

173,000

12

2

1,332,698

0.22

الباحة

15

697,000

15

2

697,000

0.1

المجموع

257

14,490,824

608

100

613,959,334

100

القصيم

الجوف
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7

351

1,159,698

599,468,510
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2018

حركة اإلقراض قصيرة األجل المعتمدة خالل العام المالي 1440/ 1439هـ2018 ،م بصندوق الزراعية موزعة على مجاالتها

الرياض

اسمدة

محروقات

بذور

71,440

46,760

130,215

مبيدات

مكة المكرمة

معدات صيد
األسماك
15,680

تكاليف تشغيلية

المجموع

612,000

860,415

192,000

207,680
0

القصيم
عسير
المنطقة الشرقية

16,500
102

3,323

1,100

المدينة المنورة
حائل

16,160

18,853

5,428,200

5,444,700

699,831

704,356

50,464

50,464
49,000

59,255

الجوف

143,268
0

جازان

153,008

295,000

448,008

تبوك

37,590

3,400,770

3,438,360

الخرج

40,388

49,573

9,185

نجران

2,274,000

2,274,000

الحدود الشمالية

173,000

173,000

الباحة

697,000

697,000

13,120,970

14,490,824

المجموع

131,311

65,613

139,502

60,355

973,073
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ملحق الجداول اإلحصائية

قروض متوسطة األجل

حركة القروض العادية خالل العام المايل 1440/ 1439هـ2018 ،م ،بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب المجاالت

94
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مجاالت اإلقراض

قيمة القروض

النسبة المئوية

خاليا ومعدات تربية نحل وملحقاتها

142,333

0.18

اآلالت الزراعية وملحقاتها

5,452,834

7.02

قوارب الصيد وملحقاتها

13,283,627

17.10

بيوت محمية

13,710,190

17.64

مكائن وملحقاتها

2,137,966

2.75

أغنام وملحقاتها

4,564,381

5.87

مضخات وملحقاتها

0

0.00

غطاس كهربايئ وملحقاته

5,084,145

6.54

مباين

3,201,858

4.12

فسائل نخيل وملحقاتها

14,000

0.02

حفر آبار

1,746,717

2.25

مستودعات

3,737,464

4.81

شبكة ري بالتنقيط

1,507,474

1.94

أبقار وملحقاتها

0

0.00

برك تجميع المياه

3,431,066

4.42

محاصيل بستانية

2,344,827

3.02
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2018

قروض قصيرة األجل

حركة القروض العادية خالل العام المايل 1440/ 1439هـ2018 ،م ،بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب المجاالت
مدرجات جبلية

0

0.00

مواسير مياه الري

497,687

0.64

رسوم إيصال التيار الكهربايئ

1,172,587

1.51

رأس كهرباء ومولد وملحقاته

647,269

0.83

مصدات رياح

193,447

0.25

مواسير صرف

4,400

0.01

المزارع السياحية

0

0.00

دفاعات

37,683

0.05

أخرى

299,967

0.39

معدات صيد أسماك

973,073

1.25

أسمدة

131,311

0.17

بذور

139,502

0.18

محروقات

65,613

0.08

مبيدات

60,355

0.08

أ كياس للحفظ وعبوات لنقل التمور

0

0.00

أجور عمال

0

0.00

تكاليف تشغيلية

13,120,970

16.89

المجموع

77,702,746

100
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ملحق الجداول اإلحصائية

القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية موزعة على الفروع والتي ساهم صندوق التنمية
الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1440 / 1439هـ2018 ،م

المشاريع

دجاج الحم

الجديدة

العدد

القيمة

الرياض

1

6,152,899

مكة المكرمة

2

20,235,607

دجاج بياض
العدد

القيمة

امات دجاج الحم
العدد

القيمة

فقاسات
العدد

القيمة

تسمين عجول
العدد

القيمة

بيوت محمية
العدد

القيمة

1

10,188,777

القصيم
عسير
المنطقة
الشرقية

3

17,686,058

1

4,550,400

1

1

7,898,625

1,330,612

المدينة المنورة
1

حائل

3,462,609

الجوف

1

3,315,615

1

16,293,150

جازان
تبوك

1

9,395,418

الخرج

4

106,236,732

نجران
الحدود
الشمالية
الباحة

مشاريع التوسعة  /إعادة تأهيل

المجموع

7

48,624,964

1

3,462,609

1

7,898,625

الرياض
عسير

2

تبوك
الخرج
المجموع الكلي
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1

5,729,204

1

3,221,099

11,341,939
1

9

0

0

1

1,330,612

8

145,429,692

59,966,903

1

11,413,723

2

14,876,332

2

51,664,240

59,562,865

1

5,729,204

2

4,551,711

8

145,429,692

2018

1440 / 1439

القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية موزعة على الفروع والتي ساهم صندوق التنمية
الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1440 / 1439هـ2018 ،م

مصانع منتجات زراعية

مصانع تمور
العدد

القيمة

العدد

القيمة

1

12,504,366

10,910,638

1

2,398,226

1

تربية نحل
العدد

القيمة

1

1,858,012

تربية أسماك بنظام

مستلزمات زراعية

المسيجات
العدد

القيمة

1

60,274,081

مصنع سميد الذرة وجريش

المجموع

القمح القاسي

العدد

القيمة

1

500,000

4

2

123,505,838

4

143,741,445

3

31,744,067

5

45,052,931

4

19,544,070

3

13,779,637

1

60,274,081

2

6,778,224

1

16,293,150

0

0

1

9,395,418

4

106,236,732

0

0

0

0

0

0

0

0

29

450,441,730

1

2,444,653

3

11,394,956

2

11,341,939

1

51,664,240

1

11,413,723

1

2,444,653

36

536,256,588

1

2,398,226

2

23,415,004

1

1,858,012

1

60,274,081

6

155,749,905

1

2,398,226

2

23,415,004

1

1,858,012

1

60,274,081

6

155,749,905

العدد

القيمة

العدد

القيمة
29,346,042

97
التقرير السنوي

ملحق الجداول اإلحصائية

حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب الضمانات خالل العام المالي
1440/1439هـ 2018 ,م

شخصي

بنكي

عقاري

أخرى

الفرع

العــدد

القيمــة

العدد

القيمة

الرياض

24

3,402,066

54

39,339,621

مكة المكرمة

7

411,065

3

48,741,445

القصيم

12

3,047,324

61

57,490,605

1

عسير

123

5,813,176

8

27,217,181

2

7,421,732

المنطقة الشرقية

15

1,764,517

34

19,218,443

1

1,330,612

المدينة المنورة

8

472,088

1

60,274,081

حائل

6

1,301,776

18

10,025,462

الجوف

5

550,421

66

23,618,216

71

جازان

23

1,861,840

2

317,499

25

2,179,339

تبوك

23

1,593,667

13

1,594,736

39

66,596,831

الخرج

2

219,734

18

120,116,200

20

120,335,934

نجران

44

2,274,000

44

2,274,000

الحدود الشمالية

6

217,646

12

1,332,698

الباحة

15

697,000

15

697,000

المجموع

313

23,626,320

608

613,949,334
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6

284

العدد

القيمة

شخصي +عقاري

المجم ـ ــوع

العدد

القيمة

العــدد

القيمة

العدد

القيمة

1

603,734

1

12,504,366

80

55,849,787

1

95,000,000

11

144,152,510

495,925

74

61,033,854

133

40,452,089

50

22,313,572

9

60,746,169

25

11,816,914
24,168,637

1

2

54,013,010

1

489,676

9,395,418

1,115,052

409,068,541

2

54,013,010

7

19,737,097

2

107,504,366
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2018

حركة القروض المعتمدة موزعة على قطاعات المتعاملين بفروع صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي
1440/1439هـ 2018 ,م

مــزارعون عــاديون

مشــاريع زراعيــة

الفرع

العــدد

القيمــة

العدد

القيمة

الرياض

73

15,108,789

7

40,740,998

مكة المكرمة

4

192,000

4

143,741,445

القصيم

69

15,980,923

5

45,052,931

صــيادو ســمك
العدد

3

القيمة

مربو نح ــل
العدد

القيمة

المجم ـ ــوع
العدد

القيمة

80

55,849,787

11

144,152,510

74

61,033,854

133

40,462,089

71,014

50

22,313,572

71,319

9

60,746,169
11,816,914

219,065

عسير

118

5,428,200

6

30,886,009

9

4,147,880

المنطقة الشرقية

19

1,216,191

3

13,779,637

27

7,246,730

1

1

60,274,081

7

400,769

1

حائل

23

5,038,690

2

6,778,224

25

الجوف

70

7,875,487

1

16,293,150

71

24,168,637

جازان

6

295,000

19

1,884,339

25

2,179,339

4

357,917

39

66,596,831

20

120,335,934
2,274,000

المدينة المنورة

تبوك

33

5,179,256

2

61,059,658

الخرج

15

2,685,479

5

117,650,455

نجران

44

2,274,000

44

الحدود الشمالية

12

1,332,698

12

1,332,698

الباحة

15

697,000

15

697,000

المجموع

501

63,303,713

608

613,959,334

36

536,256,588

69

14,256,700

2

142,333
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حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية وحتى نهاية العام المالي  1440/ 1439هـ 2018 ،م
العام الهجري

قصيرة األجل

المجموع

متوسطة األجل

العام الميالدي

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

1410 - 1384

56,322

277,068,604

289,467

23,677,876,016

345,789

23,954,944,620

1964 - 1989

1411/1410

131

2,163,812

3,992

1,014,482,651

4,123

1,016,646,463

1990

1412/1411

118

1,534,997

3,615

755,307,888

3,733

756,842,885

1991

1413/1412

213

2,167,666

4,161

772,981,932

4,374

775,149,598

1992

1414/1413

158

1,589,450

4,271

928,971,824

4,429

930,561,274

1993

1415/1414

145

758,201

3,677

669,798,066

3,822

670,556,267

1994

1416/1415

71

575,078

2,571

412,013,467

2,642

412,588,545

1995

1417/1416

394

18,064,850

2,671

413,643,371

3,065

431,708,221

1996

1418/1417

674

41,256,569

3,268

585,699,496

3,942

626,956,065

1997

1419/1418

2,535

292,790,542

3,072

604,520,518

5,607

897,311,060

1998

1420/1419

2,797

235,697,799

3,831

667,313,227

6,628

903,011,026

1999

1421/1420

1,914

189,443,287

4,233

922,778,358

6,147

1,112,221,645

2000

1422/1421

2,377

211,589,871

5,660

1,233,335,790

8,037

1,444,925,661

2001

1423/1422

982

76,139,928

6,035

1,404,286,081

7,017

1,480,426,009

2002

1424/1423

232

16,950,301

2,027

595,230,299

2,259

612,180,600

2003

1425/1424

173

7,857,571

4,963

1,036,041,391

5,136

1,043,898,962

2004

1426/1425

314

32,837,813

3,213

863,167,425

3,527

896,005,238

2005

1427/1426

1,124

176,538,379

3,179

791,645,913

4,303

968,184,292

2006

1428/1427

611

69,493,979

3,159

974,798,296

3,770

1,044,292,275

2007

1429/1428

304

31,192,029

2,397

760,658,887

2,701

791,850,916

2008

1430/1429

124

11,802,347

2,236

844,341,012

2,360

856,143,359

2009

1432/1431

145

11,057,005

2,712

742,041,085

2,857

753,098,090

2010

1433/1432

266

17,372,650

3,025

899,035,840

3,291

916,408,490

2011

1434/1433

312

15,353,897

3,278

909,038,971

3,590

924,392,868

2012

1435/1434

331

14,555,799

4,193

1,033,823,967

4,524

1,048,379,766

2013

1436/1435

221

12,178,593

4,450

1,279,854,023

4,671

1,292,032,616

2014

1437/1436

191

20,055,378

2,714

1,335,620,892

2,905

1,355,676,270

2015

1438/1437

97

18,886,922

1,286

436,600,145

1,383

455,487,067

2016

1439/1438

68

2,253,825

589

615,229,805

657

617,483,630

2017

1440/1439

257

14,490,824

351

599,468,510

608

613,959,334

2018

المجموع

73,601

1,823,717,966

384,296

47,779,605,146

457,897

49,603,323,112
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2018

حركة القروض موزعة على قطاعات المتعاملين منذ تأسيس صندوق التنمية الزراعية
وحتى نهاية العام المالي  1440/ 1439هـ 2018 ،م
مزارعون عاديون

صيادو سمك

مشاريع زراعية

المجموع

مربو نحل

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

1410-1384

333,988

17,974,305,046

1,936

5,778,790,875

3,428

155,987,529

6,437

45,861,170

345,789

23,954,944,620

1989-1964

1411/1410

3,624

620,124,125

263

375,211,325

236

21,311,013

0

0

4,123

1,016,646,463

1990

1412/1411

3,170

505,853,073

186

224,238,851

291

25,510,306

86

1,240,655

3,733

756,842,885

1991

1413/1412

3,619

594,647,405

129

132,701,257

482

45,315,357

144

2,485,579

4,374

775,149,598

1992

1414/1413

3,451

542,685,359

292

324,055,180

570

61,451,850

116

2,368,885

4,429

930,561,274

1993

1415/1414

3,260

437,855,242

129

189,784,382

321

40,473,337

112

2,443,306

3,822

670,556,267

1994

1416/1415

2,305

296,371,097

49

70,300,245

283

45,010,801

5

906,402

2,642

412,588,545

1995

1417/1416

2,796

301,849,202

89

108,530,062

172

20,040,307

8

1,288,650

3,065

431,708,221

1996

1418/1417

3,515

430,049,403

111

173,885,713

313

22,577,917

3

443,032

3,942

626,956,065

1997

1419/1418

5,093

684,994,873

175

180,819,084

338

31,470,761

1

26,342

5,607

897,311,060

1998

1420/1419

6,091

733,864,355

132

135,269,433

397

33,673,749

8

203,489

6,628

903,011,026

1999

1421/1420

5,634

810,637,389

230

269,363,348

279

31,988,293

4

232,615

6,147

1,112,221,645

2000

1422/1421

7,472

1,099,300,022

285

297,644,614

274

47,822,644

6

158,381

8,037

1,444,925,661

2001

1423/1422

6,416

1,123,335,745

340

304,565,100

257

52,417,915

4

107,249

7,017

1,480,426,009

2002

1424/1423

2,042

376,125,890

87

216,586,234

117

18,623,622

13

844,854

2,259

612,180,600

2003

1425/1424

4,747

847,899,853

113

152,525,968

167

41,093,673

109

2,379,468

5,136

1,043,898,962

2004

1426/1425

3,337

626,462,550

72

255,127,913

82

12,699,640

36

1,715,135

3,527

896,005,238

2005

1427/1426

4,126

776,823,653

44

168,206,325

86

21,743,547

47

1,410,767

4,303

968,184,292

2006

1428/1427

3,428

751,389,860

62

254,772,225

147

23,321,082

133

14,809,108

3,770

1,044,292,275

2007

1429/1428

2,489

550,651,729

30

207,173,154

123

27,770,702

59

6,255,331

2,701

791,850,916

2008

1430/1429

2,102

414,506,334

65

399,944,297

112

31,759,102

81

9,933,626

2,360

856,143,359

2009

1432/1431

2,472

391,995,591

55

291,705,256

151

40,673,792

179

28,723,451

2,857

753,098,090

2010

1433/1432

2,796

502,853,825

60

348,157,805

195

39,830,973

240

25,565,887

3,291

916,408,490

2011

1434/1433

2,699

515,788,799

49

310,874,257

310

41,865,023

532

55,864,789

3,590

924,392,868

2012

1435/1434

2,775

551,154,654

35

253,162,676

538

83,475,573

1,176

160,586,863

4,524

1,048,379,766

2013

1436/1435

2,012

398,881,369

62

565,637,927

452

77,773,364

2,145

249,739,956

4,671

1,292,032,616

2014

1437/1436

1,709

365,358,331

56

842,027,630

325

56,967,985

815

91,322,324

2,905

1,355,676,270

2015

1438/1437

1,106

213,795,001

27

194,268,236

198

41,167,703

52

6,256,127

1,383

455,487,067

2016

1439/1438

506

97,676,359

35

497,987,411

115

21,749,300

1

70,560

657

617,483,630

2017

1440/1439

501

63,303,713

36

536,256,588

69

14,256,700

2

142,333

608

613,959,334

2018

المجموع

429,281

33,600,539,847

5,234

14,059,573,371

10,828

1,229,823,560

12,554

713,386,334

457,897

49,603,323,112
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ملحق الجداول اإلحصائية

حركة اإلقراض بصندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي  1440 / 1439هـ 2018 ،م
المجاالت

قيمة القروض

%

1

مشروعات زراعية وحيوانية

14,059,573,371

28.34

2

حفر آبار وتعميق وطي

6,284,099,950

12.67

3

آالت زراعية وملحقاتها

7,233,545,023

14.58

4

مكائن ومضخان

5,960,168,151

12.02

5

اجهزة ري

2,590,721,739

5.22

6

مباين ومنشآت

1,669,575,910

3.37

7

فسائل نخيل وشتالت فوا كه وملحقاتها

1,449,820,137

2.92

8

بيوت محمية ومظالت بالستيكية

1,218,107,105

2.46

9

سيارات النقل المبرد

94,945,388

0.19

10

قطع غيار وشبك

707,180,598

1.43

11

قوارب ومعدات صيد أسماك

1,208,533,698

2.44

12

سيارات النقل

647,770,497

1.31

13

حيوانات للتربية والتسمين (أبقار وأغنام)

866,260,128

1.75

14

شبكة ومواسير ري

467,205,237

0.94

15

خاليا ومعدات تربية نحل

714,207,206

1.44

16

مدرجات جبلية

143,697,295

0.29

17

صوامع حبوب

20,335,240

0.04

18

مصدات رياح

37,949,480

0.08

19

غطاسات

338,294,169

0.68

20

دفاعات

11,980,648

0.02

21

رؤوس كهربائية

32,680,239

0.07
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حركة اإلقراض بصندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي  1440 / 1439هـ 2018 ،م
22

دينمو ومولدات كهربائية

قيمة القروض
18,668,345

%

المجاالت

23

اعالف

36,492,725

0.07

24

سمادات

10,806,451

0.02

27

مستودعات

85,309,192

0.17

0.04

28

غايات أخرى

1,871,677,224

3.77

29

أسمدة

568,022,691

1.15

30

بذور

284,323,698

0.57

31

أجور حراثة وتسوية

44,863,837

0.09

32

نقل وتركيب مكائن ومضخات

878,390

0.00

33

أدوية بيطرية

10,443,149

0.02

34

مبيدات حشرية وفطرية

153,414,384

0.31

35

محروقات

549,689,708

1.11

36

تكاليف تشغيلية

56,935,907

0.11

37

اجور عمال

53,091,148

0.11

38

أ كياس لحفظ وعبوات نقل التمور

3,208,546

0.01

39

معدات وشباك صيد اسماك

29,745,933

0.06

40

أعالف

48,845,428

0.10

41

حيوانات للتسمين (مواشي)

6,292,950

0.01

42

دواجن للتسمين

6,610,390

0.01

43

غايات أخرى للقروض القصيرة

7,351,807

0.01

المجموع

49,603,323,112

100
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القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1440/ 1439هـ 2018م
نوع المشروع

عدد القروض

الطاقة

الوحدة

القيمة

دجاج الحم

926

10,854,517

الف طير  /السنة

3,096,859,460

أمات دجاج الحم

31

387,977

الف صوص /السنة

334,685,806

دجاج بياض

278

109,339,715

الف بيضة /السنة

836,052,184

امات دجاج بياض

4

23,308

الف صوص /السنة

11,212,896

جدات دجاج الحم

3

4,843

الف صوص /السنة

72,841,535

فقاسات

9

76,177

الف صوص /السنة

63,693,115

مسلخ دواجن

33

178,593

طير /ساعة

618,801,379

إنتاج البيض السائل المبستر

1

2,496

طن /السنة

2,430,005

إنتاج طيور السمان

2

81,373

ام

7,756,017

انتاج البان بقر

70

37,450

بقرة

735,049,698

تسمين العجول

10

39,900

رأس  /السنة

40,615,139

تربية وتسمين اغنام

169

315,343

رأس  /السنة

764,703,117

اسماك

20

4,533

طن  /السنة

46,015,110

اسماك وبيض الكافيار

2

420

طن  /السنة

15,254,490

اسماك وروبيان

5

645

طن  /السنة

11,119,280

تربية اسماك بنظام المسيجات

3

25,300

طن /السنة

190,563,983

تربية روبيان

19

39,192

طن /السنة

599,053,618

قوارب صيد اسماك

7

2,161

طن /السنة

7,879,690

نحل عسل

24

193

طن /السنة

35,020,600

تربية نعام

2

32,126

طير /السنة

6,999,271

تربية ارانب

3

2,880

رأس  /السنة

1,717,307

مختبر انسجة نخيل

6

555,500

فسيلة /السنة

13,047,545
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القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1440/ 1439هـ 2018م
نوع المشروع

عدد القروض

الطاقة

الوحدة

القيمة

مختبر منتجات زراعية

1

0

0

1,483,216

بيوت محمية

430

440,190

طن /السنة

1,905,775,897

مشاريع الخضروات المكشوفة والقمح واالعالف
والشعير والبطاطس والنخيل والفاكهة

2,985

3,474,548,976

مصانع تمور

78

352,581

طن /السنة

440,432,729

مصانع اعالف

8

486,000

طن /السنة

64,358,491

مستودعات تبريد

62

229,638

طن /السنة

297,323,087

معاصر زيتون وسمسم

7

13,050

طن /السنة

13,052,382

مصنع صناعات غذائية

1

 3100منتجات تمور
و 1600منتجات طماطم

طن /السنة

4,700,000

مصنع منتجات زراعية

4

20,685

طن /السنة

16,642,615

مصنع تبريد وتجميد الخضار

1

0.5

طن /الساعة

2,840,600

مصانع معدات زراعية

4

1,355

وحدة

16,814,726

مصنع خاليا تبريد

2

33,000

طن /السنة

15,293,971

ورش صيانة االت زراعية

3

0

0

7,664,156

مشروع تشغيل حصادات القمح

1

9,500

هكتار /السنة

3,780,075

إنتاج جالتين ومواد عضوية

1

طن /السنة

31,000,000

مركز تسويق المنتجات الزراعية

9

45,180

طن /السنة

73,885,455

مصنع انظمة ري

1

400

طن /السنة

4,384,909

مصنع سميد الذرة وجريش القمح القاسي

2

30,400

طن /السنة

7,655,113

مصنع إنتاج األسمدة العضوية

1

3,525

طن /السنة

10,815,823

)مستلزمات زراعية (ضمان استيراد

6

155,749,905

االجمايل

5,234

14,059,573,371

 3000جالتين
و 600كبسوالت
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حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية خالل العشر سنوات األخيرة موزعة على الفروع

2009
1430/1429

2011
1433/1432

2010
1432/1431

2013
1435/1434

2012
1434/1433

الفرع

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

الرياض

341

138,298,790

377

128,966,021

401

153,778,342

371

183,304,617

438

115,616,502

مكة المكرمة

70

36,870,175

57

62,771,524

69

35,891,165

120

31,289,630

191

39,713,120

القصيم

343

113,130,409

494

106,501,013

502

136,464,117

350

87,635,182

387

102,188,277

عسير

263

85,843,982

345

76,990,241

394

170,757,609

489

84,153,726

716

138,977,607

المنطقة الشرقية

234

97,367,891

288

97,921,865

358

67,998,508

423

149,124,366

506

106,519,391

المدينة المنورة

63

8,972,731

58

9,245,648

134

17,850,468

197

25,880,558

283

43,724,259

حائل

199

49,138,438

234

43,706,411

287

60,598,486

204

53,726,391

187

50,710,751

الجوف

114

20,172,636

123

17,787,778

217

55,627,094

241

52,860,443

331

72,500,961

جازان

340

149,760,253

533

87,877,687

541

71,480,595

668

81,626,161

737

94,165,061

تبوك

90

27,585,586

91

35,176,540

118

29,577,763

151

36,695,457

135

28,747,585

الخرج

231

90,738,107

186

67,212,586

162

79,222,380

210

106,545,756

175

128,824,648

نجران

14

23,028,223

15

8,740,458

54

29,404,505

60

17,970,333

162

36,236,615

الحدود الشمالية

25

5,832,174

15

3,773,474

0

5

1,318,232

1

59,999,999

الباحة

33

9,403,964

41

6,426,844

54

7,757,458

101

12,262,016

275

30,454,990

المجموع

2,360

856,143,359

2,857

753,098,090

3,291

916,408,490

3,590

924,392,868

4,524

1,048,379,766
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حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية خالل العشر سنوات األخيرة موزعة على الفروع

2014
1436/1435

2016
1438/1437

2015
1437/1436

2018
1440/1439

2017
1439/1438

الفرع

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

الرياض

328

123,505,756

307

205,888,979

284

92,849,957

123

81,748,040

80

55,849,787

مكة المكرمة

217

138,491,650

97

230,613,161

21

6,527,836

17

132,007,074

11

144,152,510

القصيم

251

110,019,530

202

137,675,075

150

73,410,342

86

75,278,826

74

61,033,854

عسير

647

147,951,028

295

67,020,872

43

38,829,508

16

24,718,875

133

40,462,089

المنطقة الشرقية

401

197,769,328

314

74,297,230

161

41,279,973

128

34,539,313

50

22,313,572

المدينة المنورة

218

39,859,398

122

20,615,136

52

11,719,494

26

2,364,299

9

60,746,169

حائل

99

41,431,920

89

234,005,976

23

24,231,278

17

69,264,082

25

11,816,914

الجوف

197

53,380,924

177

42,621,229

213

29,529,720

96

16,198,732

71

24,168,637

جازان

740

105,373,998

535

85,661,514

198

23,716,780

31

27,370,040

25

2,179,339

تبوك

118

61,209,649

132

26,945,396

95

63,591,495

37

6,057,928

39

66,596,831

الخرج

125

108,545,749

149

152,301,647

83

34,719,085

73

147,163,744

20

120,335,934

نجران

847

113,949,545

343

44,444,993

22

2,853,950

0

0

44

2,274,000

الحدود الشمالية

7

1,073,571

5

612,908

29

11,085,339

7

772,677

12

1,332,698

الباحة

476

49,470,570

138

32,972,154

9

1,142,310

0

15

697,000

المجموع

4,671

1,292,032,616

2,905

1,355,676,270

1,383

455,487,067

657

608

613,959,334

617,483,630
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