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

وصحة اإلنسان.

رسالة الصندوق
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االقتصادي  الحجم  زيادة  في  »المساهمة 
اإلنتاج  أساليب  وتطوير  الزراعي  للقطاع 
مرحلة  من  متكاملة  قنوات  وبناء  والتسويق 
المعلومات  توفير  مع  التسويق،  حتى  اإلنتاج 
أو  العاملة  الجهات  لكافة  الحديثة  والتقنيات 
منتجات  توفير  أجل  من  بالقطاع  العالقة  ذات 
ومناسبة  للمنتج  مجزية  وبأسعار  آمنة  غذائية 

للمستهلك«

رؤية الصندوق
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تقديم رئيس مجلس اإلدارة
يسرني أن أقدم التقرير السنوي الثامن واألربعين لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/1432هـ، حيث 
تم في هذا العام مواصلة العمل إلنجاز المبادرات السبع التي تم اعتمادها في العام المالي 1432/1431هـ، 
والتي تهدف إلى تحويل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية تعزز أداء القطاع الزراعي 
ودخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى جودة وسالمة المنتجات الزراعية المقدمة بأسعار 
مناسبة ومستقرة، ولقد واصلت الفرق التوجيهية للمبادرات عملها بعقد عدد من اللقاءات وورش العمل مع 
المهتمين بالقطاعات المختلفة بهدف تحديد األطر العامة إلعداد الدراسات التفصيلية لهذه المبادرات، كما 
تم العمل على مخاطبة عدد من المكاتب االستشارية على مستوى العالم لتقديم خبراتها ومؤهالتها في 

تلك المجاالت، ونتيجة لذلك تم توقيع عدد من االتفاقيات إلعداد الدراسات الالزمة لبعض تلك المبادرات.
 ويستعرض التقرير منجزات العام المالي 1433/1432هـ من حيث القوى البشرية وسبل تطويرها ومجاالت 
إعانات  الصندوق من  المتخصصة وما يقدمه  الزراعية  والمشاريع  العادية  الزراعية  للقروض  الزراعي  اإلقراض 

سداد في سبيل تنمية القطاع الزراعي.
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فقد بلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة )3291( قرضًا، وقيمتها اإلجمالية حوالي )916( مليون ريال، وبذلك 
يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1385/1384هـ حتى نهاية 

العام المالي 1433/1432هـ )439.559( قرضًا. بينما بلغت قيمتها اإلجمالية حوالي )43.296( مليون ريال.
حوالي  تحصيل  في  المزارعين  لقروض  المستحقة  األقساط  تحصيل  في  الصندوق  جهود  أسفرت  كما 
الصندوق  نشاط  بدأ  أن  منذ  مستحقة  أقساط  من  تحصيله  تم  ما  إجمالي  يكون  وبذلك  ريال.  مليون   )665(
محققًا  ريال  مليون  حوالي)25.683(  1433/1432هـ  المالي  العام  نهاية  حتى  1385/1384هـ  المالي  العام  في 
بذلك نسبة عامة للتحصيل قدرها )82.5٪(. ونتيجة لهذا السداد فقد بلغت إعانة السداد المستحقة التي تم 
احتسابها خالل هذا العام حوالي )56( مليون ريال. وبذلك يكون إجمالي قيمة اإلعانات التي قام الصندوق 

بصرفها منذ العام المالي 1394/1393هـ حتى نهاية العام المالي 1433/1432هـ حوالي)13.248( مليون ريال.
جميعهم  موظفًا   )2350( 1433/1432هـ  المالي  العام  نهاية  في  بالصندوق  العاملين  عدد  بلغ  وقد  هذا   
سعوديون، ويحرص الصندوق على رفع أداء منسوبيه بتنمية مهاراتهم وتحسين قدراتهم اإلدارية والفنية 
تتناسب مع تخصصاتهم وأعمالهم  أو خارجها  المملكة  تدريبية سواًء داخل  بإلحاقهم في دورات  وذلك 

التي يقومون بها.
منسوبيه  وجميع  العامة  وإدارته  الزراعية  التنمية  صندوق  إدارة  مجلس  عن  نيابة  أتقدم  أن  ويسعدني 
آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد األمين، وإلى كٍل من  بأسمى 
معالي وزير المالية ومعالي وزير الزراعة على عظيم اهتمامهم وكريم مؤازرتهم وتشجيعهم المتواصل 

للصندوق.
كما ال يفوتني أن أنوه بالشكر والتقدير إلى زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الصندوق وجميع منسوبيه 

على جهودهم المتواصلة التي ساهمت في تحقيق إنجازات الصندوق المثمرة.

واهلل ولي التوفيق،،،

 رئيس مجلس اإلدارة
 المهندس/ عبداهلل بن سليمان الربيعان
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مجلس 
إدارة 

الصندوق

املهند�س 
عبداهلل بن �سليمان الربيعان 

رئي�س املجل�س

املهند�س
عبداهلل بن عبدالرحمن العوين

مدير عام �سندوق التنمية الزراعية املكلف
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الأ�ستاذ
 عبدالرحمن بن حممد ال�سحيباين

ممثل وزارة املالية

املهند�س
 حممد بن عبداهلل ال�سيحه

ممثل وزارة الزراعة

الدكتور 
 اأحمد بن �سالح ال�سالح

ممثل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

الأ�ستاذ
عبداهلل بن بكر قا�سي

الأ�ستاذ
عبداهلل بن حممد الوابلي

الأ�ستاذ
مهدي بن يا�سني الرم�سان

الأ�ستاذ
عبدالرحمن بن علي عقيلي

وعن القطاع الخاص:
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14المقدمة 

14أهداف الصندوق

15استراتيجية الصندوق

16المبادرات التي أقرها الصندوق

27سياسات اإلقراض

30الوضع الراهن للصندوق 

30التنظيم اإلداري 

33القوى البشرية 

35المباني 

36اإلنجازات 

36أعمال صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433/1432هـ 

36اإلقراض 

51اإلعانات 
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53التحصيل 

54برنامج الحكومة اإللكترونية )يسر(

57المنجز خالل العام المالي 1433/1432هـ ومقارنتها بخطة التنمية التاسعة 

57اإلقراض

57اإلعانات

57التحصيل

57تنمية القوى العاملة 

64مقارنة اإلنجازات بما تحقق في العام المالي السابق 

65نشاط الصندوق في مجال التسويق الزراعي 

68نشاط الصندوق في مجال دعم الجمعيات التعاونية الزراعية 

70استعراض نشاط الصندوق على مدى )48( عامًا 

75الصعوبات 
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المقدمة:
ــازات  ــج إن ليشمل  الــتــقــريــر  هـــذا  ـــد  ُأع
نظام  من   »29« للمادة  تحقيقًا  الصندوق 
مجلس الوزراء ووفقًا لقواعد إعداد التقارير 
السنوية في المؤسسات العامة واألجهزة 
السامي  بالتعميم  المرفقة  الحكومية 
ذي   19 وتاريخ  »7/ب/26345«  رقم  البرقي 
الحجة 1422هـ، واتُّبع في إعداد هذا التقرير 
قدمه  لما  الشامل  الحصر  وأسلوب  منهج 
الصندوق من قروض في مختلف األنشطة 

الزراعية ومجاالتها.
العام  مــنــجــزات  التقرير  ويستعرض 

القوى  حيث  مــن  1433/1432هـــــــ  الــمــالــي 
ــاالت  ــج ــل تــطــويــرهــا وم ــب الــبــشــريــة وس
العادية  الزراعية  للقروض  الزراعي  اإلقراض 
والمشاريع الزراعية المتخصصة وما يقدمه 
الصندوق من إعانات سداد في سبيل تنمية 

القطاع الزراعي.
أهداف الصندوق:

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

وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة 
على البيئة.

وتشمل أهداف الصندوق ما يلي:
الزراعية،  المحاصيل  زراعــة  تشجيع   -1
واألســمــاك  ــن،  ــدواج وال المواشي  وتربية 
أو  ذلك  من  أي  وتخزين  وصيدهما،  والربيان 

تسويقه، وجميع المتطلبات الالزمة لذلك.
2- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة 
التقنيات  وبــخــاصــة  صناعتها،  وتــوطــيــن 
مجاالت  لمختلف  وذلك  للمياه،  المرشدة 

نشاط القطاع الزراعي.
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التعاونية  الجمعيات  ــة  ــاي رع  -3
الزراعية.

التي  الصغيرة  المنشآت  رعاية   -4
تقدم خدمات للقطاع الزراعي.

االستشارية  الخدمات  تقديم   -5
القطاع  في  العاملة  والمنشآت  لألفراد 

الزراعي.
استراتيجية الصندوق

ــدف اســتــراتــيــجــيــة الــصــنــدوق  ــه  ت
صــدور  بعد  أقــرهــا  الــتــي  المستقبلية 
مجلس  قــرار  بموجب  الجديد  النظام 
1430/2/1هــــ  وتــاريــخ  )م/9(  رقــم  ـــوزراء  ال
ــزراعــي  إلــى دعــم وتــطــويــر الــقــطــاع ال
ويرفع  مستدامة،  تنمية  له  يحقق  مما 
على  ويحافظ  اإلنتاجية،  كفاءته  من 
استغالل  ــي  ف ويــســاعــد  مكتسباته، 
بصورة  المتاحة  االقتصادية  ــوارد  ــم ال
عالية الكفاءة، وخصوصًا ما يتعلق منها 
من  الصندوق  ويسعى  المائية،  بالموارد 
ما  على  المرتكزة  استراتيجيته  خــالل 
وإلى  للدولة،  الخمسية  بالخطط  ورد 
للقطاع  مفصلة  دراسة  إليه  توصلت  ما 
القطاع  يواجه  ما  معالجة  إلى  الزراعي، 

الزراعي من تحديات، والمتمثلة بالتالي:
المتعلقة  المعلومات  محدودية   ·
األسواق  وحاجة  الزراعي  واإلنتاج  بالزراعة 

المختلفة.

في  للمياه  الــعــالــي  االســتــهــالك   ·
القطاع الزراعي.

لبعض  اإلمــــداد  ســالســل  ضعف   ·
المحاصيل والمنتجات الزراعية الهامة.

· تدني أداء قطاع الماشية.
بالقطاع  التعاوني  العمل  ضعف   ·

الزراعي.
· تدني فرص العمل بالقطاع الزراعي.

· التسويق الزراعي ومعوقاته.
المتعلقة  الخدمات  قطاع  ضعف   ·

بالقطاع الزراعي.
أه����م أه������داف اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

الصندوق ما يلي:
أواًل: القطاع الزراعي:-

1- الحد من استخدام المياه بالزراعة 
كفاءة  من  والرفع  استخدامها  وترشيد 

الري.
الحديثة  التقنيات  اســتــخــدام   -2
الكفاءة  من  والرفع  المعلومات  وتوفير 

اإلنتاجية والعائد االقتصادي منها.
وتوفير  الريفية  المناطق  تنمية   -3

فرص العمل بالقطاع الزراعي.
والميزة  المناخي  التنوع  استغالل   -4

النسبية لكل منطقة.
وأمـــن  ــة  ــالم س عــلــى  ــتــركــيــز  ال  -5

المنتجات الزراعية.
6- الحفاظ على البيئة.

7- تشجيع العمل التعاوني.
الخدمات  تقديم  أنشطة  تنمية   -8

للقطاع اإلنتاجي الزراعي.
سالسل  وتوفير  الزراعي  التسويق   -9
السليمة  والمناولة  المالئمة  اإلمـــداد 

للمنتجات الزراعية.
الحيوانية  الــثــروة  قطاع  إنــجــاح   -10

)األغنام(.
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األسماك  وتربية  صيد  قطاع  تنمية   -11
والروبيان.

12- رفع مستوى األمن الحيوي لمشاريع 
الدواجن.

عمل  مــجــاالت  خلق  على  العمل   -13
بعض  على  تعتمد  الصغيرة  للمؤسسات 
عنها  الناتجة  المواد  أو  الزراعية  المنتجات 
النخيل  مخلفات  أو  التمور  منتجات  مثل 

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

من الخدمات.

ــالف  واألع القمح  عــن  بــدائــل  إيــجــاد   -15
الخضراء. 

ثانيًا: داخل الصندوق:-
تضمنت االستراتيجية تطوير العمل داخل 

الصندوق من خالل المحاور التالية:
1- العمل من خالل االستراتيجية.

2- تطوير بيئة العمل.
3- رفع كفاءات العاملين.

4- الضمانات.
5- رفع كفاءة التحصيل.

أهم البرامج القائمة لقطاع الزراعة:
التي  1- دعم األفكار الجديدة والمبتكرة 

تعزز تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق.
2- دعم العمل التعاوني.

3- استمرار العمل ببرامج اإلقراض القائمة 

التي تتوافق مع رسالة الصندوق ورؤيته.
الزراعية  األنــمــاط  فــي  النظر  إعـــادة   -4

المستخدمة.
التقنيات  على  الــحــصــول  تسهيل   -5
الجودة  لرفع  تهدف  التي  المالئمة  الحديثة 

والكفاءة.
على  المتعثرة  المشاريع  مساعدة   -6
إلى  بتحويلها  ســواء  أنشطتها  استئناف 
أنشطة مناسبة، أو عبر األخذ بيدها ومعالجة 

أسباب تعثرها ومعوقاتها.
المبادرات التي أقرها الصندوق:

1- مركز المعلومات الزراعية.
في  ــاه  ــي ــم ال ــدام  ــخ ــت اس تــرشــيــد   -2
القمح  )باستثناء  ــة  ــي ــزراع ال المحاصيل 

واألعالف الخضراء(.
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3- تطوير أساليب المناولة والتسويق 
للمحاصيل الزراعية )الخضار والفاكهة(.

للقطاع  ــتــعــاونــي  ال الــتــأمــيــن   -4
الحيواني )البدء بقطاع الدواجن(.

التمور  قــطــاع  ــع  وض مــراجــعــة   -5
والتسويق  المناولة  أساليب  وتطوير 

لمنتجات التمور.
6- إكثار وتحسين األغنام.

الخدمية  الجوانب  يتولى  كيان   -7
والتسويقية لصناعة الثروة السمكية.

آلية التنفيذ:
المبادرات  هــذه  تنفيذ  فــي  وللبدء 
توجيهية  فرق  بتشكيل  الصندوق  قام 
ــن الــجــهــات،  ــدوق وعـــدد م ــن ــص ــن ال م
والمهتمين  الجامعات،  من  والمختصين 
الخبرة  وذوي  ــاص  ــخ ال الــقــطــاع  ــن  م
لتحديد األطر المناسبة إلعداد الدراسات 
مكاتب  قبل  مــن  الــالزمــة  التفصيلية 
استشارية متخصصة ذات مهنية وخبرة 
بهذه األنشطة، ولتحديد نوعية الكيانات 
المطلوبة، والجوانب القانونية المتعلقة 
في  بما  لتأسيسها  الالزمة  واآلليات  بها، 

ذلك النواحي المالية.
 وفيما يلي بعض التفاصيل المتعلقة 

بتطورات تلك المبادرات، وما تم حولها:
المبادرة األولى: مركز المعلومات 

الزراعية:
للمعلومات  مركز  بإنشاء  وُتعنى   
المعلومات  بجمع  يختص  ــزراعــيــة،  ال

وآلــي  ــي  آن بشكل  وتوفيرها  الــزراعــيــة 
أصحاب  لجميع  تتوفر  بحيث  وتفاعلي، 
الزراعي  بالقطاع  والمهتمين  العالقة 
خدمات  ومــوفــري  وتجار  مزارعين  من 
ذلك  في  بما  المختلفة،  الدولة  وأجهزة 
الزراعية  التنمية  وصندوق  الزراعة  وزارة 
وغيرهم، ومن خالل إدخال معلوماتهم 
المتوفرة  المعلومات  من  واالستفادة 
وخلق اآلليات للتأكد من دقتها. بما في 
األسواق  وحاجة  باإلنتاج  يتعلق  ما  ذلك 
إلى  ــؤول  ي وبما  المختلفة،  والمناطق 
المنتجين  بين  التعاقد  عمليات  تسهيل 

والمستهلكين النهائيين.
األهداف:

عن  ــة  ــي اآلن الــمــعــلــومــات  تــوفــيــر   -1
األسواق  واحتياجات  الزراعية  المنتجات 
خــالل  ــن  م ــة  ــدق ال ــن  م عـــال  بمستوى 

اإلنترنت.
2- تقليل نسبة الفاقد من المنتجات 
لسالسل  المعلومات  توفير  طريق  عن 
في  الــخــدمــة  مستوى  لــرفــع  اإلمــــداد 

األسواق.
على  الــمــنــتــجــيــن  مــســاعــدة   -3
وتحديد  لــإنــتــاج،  المسبق  التخطيط 

الفرص المتاحة بالقطاع واستغاللها.
المادي  الــمــردود  مستوى  رفــع   -4

على المنتجين.
5- خفض االستهالك من المياه في 
الري عبر تنظيم اإلنتاج والرفع من كفاءة 

استخدام المياه وخفض الفاقد منه.
الــعــرض  بــيــن  الــفــجــوة  تقليص   -6
المنتجات  مــن  ـــواق  األس فــي  والطلب 

الزراعية.
الخدمات  مقدمي  مــســاعــدة   -7
لتطوير  أعمالهم  تنظيم  على  الزراعية 
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الخدمات التي يقومون بتقديمها، والعمل 
على خلق المزيد منها. بما في ذلك تأمين 

مختلف المستلزمات الزراعية.
سير العمل في المبادرة:- 

وافق الصندوق على تمويل إقامة مركز 
المعلومات الزراعية ككيان مملوك بالكامل 
لصندوق التنمية الزراعية، وذلك بعد أن تمت 
متخصصة،  فنية  جهة  قبل  من  الدراسة 
ذات خبرة عاليه في إنشاء مثل هذا المركز 
في عدد من الدول التي استطاعت بالفعل 
الهيكل  ضمن  اعتماده  مع  ذلــك،  تحقيق 

التنظيمي للصندوق.
 وقد تم توقيع العقد مع شركة العلم 
وتشغيله  المركز  إلدارة  المعلومات  ألمن 

لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1432/8/30هـ، 
باالعتماد  مستقباًل  المركز  يقوم  أن  على 
لجنة  تشكيل  وتــم  الذاتية،  ــوارده  م على 
منبثقة من مجلس إدارة الصندوق بمسمى 
تتكون  الزراعية(  المعلومات  مركز  )لجنة 
من عدد من المسؤولين، وعضوية كل من 
الزراعة  وزارة  ووكيل  الصندوق  عام  مدير 
كثب،  عن  المركز  أعمال  بمتابعة  للقيام 
وتذليل أي عقبات تواجه أعماله، والربط بين 
التنفيذي  والرئيس  الصندوق  إدارة  مجلس 
ــداد  إع مــن  االنــتــهــاء  ــرى  ج كما  للمركز، 
وتم  للمركز،  واإلداري  التنظيمي  الهيكل 
توظيف 21 من الكوادر المؤهلة للعمل من 
أصل 25 وظيفة معتمدة للمرحلة الحالية، 

األولية  المركز  عمل  خطة  تتضمن  فيما 
المعلومات  من  التحقق  التأسيس  لمرحلة 
والتعرف  الصندوق  مبادرات  تحتاجها  التي 

على الجهات ذات العالقة للتعاون معها.
أعماله  وتدشين  المركز  افتتاح  تم  وقد 
المالية، وحضور معالي  برعاية معالي وزير 
باشر  قد  المركز  يعتبر  وبذلك  الزراعة.  وزير 

مهامه الفعلية. 
المياه  استخدام  ترشيد  الثانية:  المبادرة 
القمح  )باستثناء  الزراعية  المحاصيل  في 

واألعالف الخضراء(:
المحاصيل  في  المياه  استهالك  ترشيد 
الخضراء(  واألعالف  القمح  عدا  )ما  الزراعية 
وتحقيق  الحديثة،  الري  أساليب  باستخدام 
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االستهالك، والبالغ ما يقارب )5-6( بليون 
متر مكعب إلى ما يقل عن )3( بليون متر 

مكعب سنويًا.
األهداف:

بالزراعة  المياه  باستهالك  الوصول   
متر  بليون   )17( من  تعالى  اهلل  بمشيئة 
مكعب  مــتــر  بــلــيــون   )5( إلـــى  مكعب 
اإلجـــراءات  مع  بالتضافر  ــك  وذل سنويًا، 
القمح  ـــة  زراع مــع  بالتعامل  المعنية 
رفع  خــالل  من  ذلــك  وسيتم  واألعـــالف، 
أفضل  اختيار  عبر  ــري  ال أنظمة  كفاءة 
ودعمها  المستخدمة  والتقنيات  السبل، 

وتشجيع استخدامها.
سير العمل في المبادرة:-

الفريق  أنهى  اجتماعات  عدة  بعد   -1
لهذه  العام  اإلطــار  إعــداد  التوجيهي 

المبادرة والذي يتكون من مرحلتين:
نظـام  ــع  ـــ وض األولـــــى:  الــمــرحــلـــــة 
تقنيــات  استخدام  لتشجيـع  ـزات  المحفِّ
الـري الحديثـة وتطبيـق ُنظـم إدارة الميـاه 

فـي المملكـة العربيـة السعوديـة.
الثانية: صياغــة استراتيجيـة  المرحلـة 
إلدارة ميـاه الـري من أجل زراعة مستدامة 

وطويلة المدى بالمملكـة.
المكاتب  من  عدد  مخاطبة  تمت   -2
االستشارية على مستوى العالم لتقديم 

خبراتها ومؤهالتها في هذا المجال.

3- تم تأهيل عدد من هذه المكاتب 
من  المعدة  المعايير  عليها  تنطبق  التي 
وتزويدها  المبادرة،  فريق  أعضاء  قبل 

باإلطار العام لطلب عروض األسعار. 
تمت  المكاتب  ردود  استالم  بعد   -4
اختيار  تم  وقد  ومناقشتها،  مراجعتها 
وتوقيع  االســتــشــاريــة،  المكاتب  ــد  أح
وباشر  ــــ،  1432/11/14ه بتاريخ  معه  العقد 
بجمع  األولى  للمرحلة  أعماله  المكتب 

المعلومات ودراسة الوضع الراهن.
العمل األولى  الفريق ورشة  5- أقام 
)العرض  عــنــوان  تحت  الــريــاض  بمدينة 
العديد  الري( بحضور  والطلب على مياه 
وذوي  والمهتمين  المختصين  ــن  م
العمل  ورشــة  عقد  وسيتم  العالقة، 
ومناقشتها  المقترحات  لعرض  الثانية 
ــاب االخــتــصــاص  ــح ــن قــبــل أص قــريــبــًا م
ذلك  في  بما  المياه.  بترشيد  والمهتمين 
وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء وعدد 

من األكاديميين وعدد من الجامعات. 
أساليب  تطوير  الــثــالــثــة:  ــمــبــادرة  ال
الزراعية  للمحاصيل  والتسويق  المناولة 

)الخضار والفاكهة(:
المناولة  إلى تطوير أساليب   وتهدف 
)خضار  الزراعية  للمحاصيل  والتسويق 
المناسبة  الكيانات  بإنشاء  وفاكهة( 

لتحقيق ذلك.
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األهداف:
1- رفع جودة وسالمة المنتجات الزراعية.

القطاع  في  التسويق  كفاءة  رفع   -2
الزراعي.

وسالسل  المناولة  وســائــل  توفير   -3
اإلمداد المالئمة.

4- خفض الهدر في المياه المستخدمة 
التالف  حجم  تخفيض  طريق  عن  الري  في 
النقل والمناولة.  المنتجات بسبب رداءة  من 

وربط اإلنتاج بالحاجة الفعلية.
وضمان  المنتجين،  على  العائد  رفع   -5

جودة المنتج وسالمته.
مما  والطلب  العرض  بين  التنسيق   -6

سيعود بالفائدة على المستهلك والمنتج.

تتولى  )كيانات(  كيان  إنشاء  تحقيق   -7
جني  من  متكاملة  ــداد  إم سلسلة  توفير 
وتخزينه،  ومناولته،  ونقلة،  المحصول، 
وتعبئته، وتوزيعه على نقاط البيع أو لبعض 
االستفادة  مع  النهائيين،  المستهلكين 
العالم  في  المتوفرة  التقنيات  أحدث  من 
بالحسبان  ــذ  واألخ ــرى  األخ ــدول  ال وتجارب 
واستغالل  ومتطلباتها،  المملكة  ــواء  أج
ومنشآت  مرافق  من  استغالله  يمكن  ما 
المنشأة  ألغــــراض  ومــنــاســبــة  ــرة  ــوف ــت م
مع  للتعامل  آلــيــات  وإيــجــاد  )المنشآت(، 
وتمكينه  عنه  العناء  تخفيف  بقصد  المزارع 
بمواصفات  منتجه  تطوير  على  التركيز  من 

عالية الجودة.

8- خلق فرص جديدة لعمل المؤسسات 
التي  الخدمات  مختلف  لتقديم  الصغيرة 

تتعلق بتلك النشاطات.
سير العمل في المبادرة:-

1. أنهى الفريق التوجيهي للمبادرة اإلطار 
العام للدراســة.

2. تمت إقامة حلقة نقاش في مجلس 
إلطالع  1432/2/1هـ  بتاريخ  السعودية  الغرف 
اإلطار  على  الخاص  القطاع  من  المهتمين 
من  المزيد  لديهم  كان  إذا  وفيما  العام 

األفكار والمرئيات.
مقر  في  نقاش  حلقة  إقامة  تمت   .3
الجهات  مع  1432/2/13هــــ  بتاريخ  الصندوق 
اإلطار  واستعراض  العالقة  ذات  الحكومية 
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وتبادل  عليه  وإطالعهم  للمبادرة  العام 
من  لديهم  بما  واألخــذ  النظر  وجهات 

مرئيات. 
مكاتب  ـــدة  ع مــخــاطــبــة  تــمــت   .4
لعمل  عــروضــهــا  لتقديم  اســتــشــاريــة 

الدراسات التفصيلية إلنشاء الكيان.
5. تم اختيار أحد المكاتب االستشارية 

وتوقيع العقد معه بتاريخ 1432/10/23هـ.
جدول  االستشاري  المكتب  قدم   .6
ــة،  ــدراس ال مــن  ـــى  األول للمرحلة  عمل 
بمدينة  األولــى  العمل  ــة  ورش وعقدت 
والفرص  )التحديات  عنوان  تحت  الرياض 
بحضور  والفاكهة(  الخضار  قطاع  في 
العديد من الجهات الحكومية والقطاع 

الخاص والمسوقين والداللين.
7. قدم المكتب االستشاري مسودة 
الــدراســة،  مــن  األولـــى  المرحلة  أعــمــال 
الفريق  قــبــل  ــن  م مناقشتها  وتــمــت 
عددًا  أبــدى  الــذي  للمبادرة،  التوجيهي 
إعادتها  وتمت  عليها،  المالحظات  من 
الستيفائها  االســـتـــشـــاري  للمكتب 

واستكمالها.
التعاوني  التأمين  الرابعة:  المبادرة 
بقطاع  )الـــبـــدء  ــي  ــوان ــي ــح ال لــلــقــطــاع 

الدواجن(:
األهداف:

1- المحافظة على المكتسبات التي 
ورعاية  الــدواجــن،  قطاع  في  تحققت 

المخاطر،  وتجنيبها  القائمة  المشاريع 
التعويضات  بعض  بتحمل  ومساعدتها 
مقابل الخسائر التي تقع بسبب األمراض 
المشاريع،  لها  تتعرض  التي  ــئــة  واألوب

والتخفيف من حدة تأثيراتها.
التدابير  ــداد  وإع الضوابط  توفير   -2
ـــدرء األمـــراض  ــة ل ــالزم واالحــتــيــاجــات ال
استخدام  لترشيد  يقود  وبما  والحوادث، 
كفاءة  مــن  والــرفــع  المتاحة،  الــمــوارد 
ــع صــيــاغــة الــبــرامــج  اســتــخــدامــاتــهــا، م
لمجابهة  بها  العمل  يتم  التي  واللوائح 
لها  يتعرض  الــتــي  والـــكـــوارث  األضــــرار 

المنتجون.
لدى  الحيوي  ــن  األم ــة  درج رفــع   -3
المشاريع عبر ربط استحقاق التعويضات 
واشتراطات  معينة  بضوابط  بااللتزام 
ــل  داخ عــالــيــة  بــدقــة  تطبيقها  يــجــب 

المشاريع لتحقيق هذا الهدف.
من  المواطنين  صحة  ــة  ــاي وق  -4

األمراض ذات العالقة باإلنسان والطيور.
التي  الفادحة  الخسائر  من  الحد   -5
تتعرض لها المشاريع واالقتصاد بشكل 

عام.
وتخفيض  القطاع،  كفاءة  رفع   -6
التعويضات  ربط  عبر  وتطويره  تكاليفه، 
الحيوي  ـــن  األم بــاشــتــراطــات  بالتقيد 

للمشاريع وتطبيقها بدقة.
األمـــــراض  ــة  ــع ــاب ــت م تــســهــيــل   -7

ورسم  حدوثها،  عند  عليها  واإلشـــراف 
من  للتخلص  الــطــويــلــة  الــســيــاســات 

األمراض المستوطنة بالبالد.
للتخلص  واآلليات  الضوابط  وضع   -8
الموبوءة  المزارع  من المخلفات وتطهير 

وإقامة المرافق المناسبة لذلك.
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سير العمل في المبادرة:-
من  للمبادرة  العام  اإلطــار  عمل  تم   -1
والــذي  للمبادرة  التوجيهي  الفريق  قبل 

يتركز في المحاور التالية:
عام،  بشكل  الدواجن  قطاع  تطوير   -

وتخفيض التكاليف، والحد من الخسائر.
مشاريع  في  الحيوي  األمــن  تطوير   -

الدواجن.
- تطوير إدارة مكافحة األمراض.

المنظمة  والتشريعات  اللوائح  تطوير   -
لقطاع الدواجن بالمملكة.

في  العاملة  البشرية  الموارد  تطوير   -
فرص  وخلق  الخبرات،  وتوطين  القطاع، 

عمل للمواطنين.
مزارع  مخلفات  من  التخلص  تطوير   -

تربية الدواجن وتطهيرها. 

- تــوفــيــر فـــرص اســتــثــمــاريــة جــديــدة 
بالقطاع. 

المكاتب  من  عدد  مخاطبة  جرت   -2
عروضها  لتلقي  المتخصصة  االستشارية 

إلجراء الدراسة التفصيلية.
والمفاضلة،  المقابالت  إجــراء  بعد   -3
وتم  االستشارية،  المكاتب  احد  اختيار  تم 
االستشاري  المكتب  مــع  العقد  توقيع 

بتاريخ 1432/4/1هـ. 
العملية  مهامه  المكتب  بــاشــر   -4
ورشة  أول  وعقدت  الراهن،  الوضع  بدراسة 
عمل بمدينة الرياض بغرض تحديد النموذج 
العديد  حضرها  بالدراسة،  تطبيقه  المراد 
طرح  حيث  العالقة  وذوي  المختصين  من 
للتأمين  نماذج  أربعة  االستشاري  المكتب 

التعاوني لتدارسها وهي:

1- تقاسم المخاطر.
برعاية  خاص  قطاع  تعاوني..  تأمين   -2

الحكومة )إلزامي(.
برعاية  خاص  قطاع  تعاوني..  تأمين   -3

الحكومة )اختياري(. 
على  اإلبقاء  مع  تأمين  وجود  عدم   -4

الوضع الحالي. 
التوجيهي  الفريق  أعضاء  اعتمد  وقد 
باختيار  العمل،  ورشة  وتقرير  نتائج  للمبادرة 
القطاع  بواسطة  اإللزامي  التامين  نموذج 
الحكومة،  مــن  ورعــايــة  وبــدعــم  الــخــاص، 
للتعويض  الحالي  الوضع  على  اإلبقاء  مع 
تلك  وكانت  الوبائية،  لألمراض  الحكومي 

هي المرحلة األولى من أعمال المبادرة.
للمبادرة  التوجيهي  الفريق  توصل   -5
الزيارة  وبعد  الــدراســة،  من  تبين  ما  وفــق 
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صناعة  فــي  طويلة  خــبــرة  ذات  لـــدول 
عند  يقف  أال  يجب  األمر  أن  إلى  الدواجن 
لقطاع  تعاوني  تأمين  نــمــوذج  إيــجــاد 
في  القطاع  لكون  نظرًا  فقط،  الدواجن 
وعناصر  أسس  إيجاد  إلى  ماسة  حاجة 
ضرورية وهامه لتطوير القطاع وتحقيق 
تم  حيث  وأهدافها.  المبادرة  تطلعات 
أربع  بإجراء  االستشاري  المكتب  تكليف 

دراسات أخرى تتعلق بالجوانب التالية:
1. إنشاء مجلس وطني للدواجن.

لقطاع  وطنية  استراتيجية  وضع   .2
الدواجن.

في  للتحكم  وطنية  خطة  وضع   .3
أمراض الدواجن 

لمجابهة  وطــنــيــة  خــطــة  وضـــع   .4
األوبئة.

بمدينة  العمل  ورشـــة  عــقــدت   -7
عينة  آراء  على  التعرف  بهدف  الــريــاض 
في  المستثمرين  صــغــار  مــن  مختارة 
مناطق  جميع  تمثل  الــدواجــن  صناعة 
النتائج  عــلــى  وإطــالعــهــم  المملكة، 
المتعلقة  االستشارية  للدراسة  المبدئية 
نتجت  ــي  ــت ال ــات  ــي ــوص ــت وال بــالــتــأمــيــن، 
استعداد  نتائجها  من  كان  وقد  عنها. 
برنامج  فــي  للمشاركة  المستثمرين 
استكمال  إلــى  ــوة  ــدع ال ــع  م التأمين 

الدراسات األخرى وتنفيذ توصياتها. 
وضع  مراجعة  الخامسة:  المبادرة 
المناولة  أساليب  وتطوير  التمور  قطاع 

والتسويق لمنتجات المملكة من التمور:
وتطوير  التمور  قطاع  وضع  مراجعة 
والتصنيع  والتسويق  المناولة  أساليب 
بإنشاء  التمور  من  المملكة  لمنتجات 

الكيان )الكيانات( الالزمة لتحقيق ذلك.
األهداف:

عن  متكاملة  بيانات  قاعدة  بناء   -1
التمور وتحديد األنواع المالئمة لالستثمار.

والمقاييس  المواصفات  تحديد   -2
عمليات  لتسهيل  بــالــخــارج  المطبقة 

التصدير ورفع الجودة.
تقنيات  مــســتــوى  مــن  الــرفــع   -3
الخبرات  وتــبــادل  التمور  وتصنيع  إنتاج 

والمعلومات مع الدول المتقدمة.
التسويق  أســالــيــب  اســتــخــدام   -4

الحديثة.
5- توحيد الجهود الفردية المبعثرة 
المملكة  تــمــور  مــنــتــجــات  لــتــصــديــر 
سمعة  مــن  تستحقه  مــا  وإعــطــائــهــا 
خالل  من  العالمية  بــاألســواق  ومكانة 
استخدام  على  القادرة  الكيانات  إيجاد 
القادرة  واالحترافية  المهنية  األساليب 

على تحقيق ذلك.

6- رفع كفاءة اإلنتاج وترشيد أساليب 
الري.

التعبئة  مخلفات  من  االستفادة   -7
والتصنيع.

المنتج  اســتــغــالل  كــفــاءة  ــع  رف  -8
والتركيز في القيمة المضافة للتمور.

9- التوعية بالقيمة الغذائية للتمور.
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كفاءة  ذات  إمــداد  سالسل  تحقيق   -10
وكافة  والتسويق  بالمناولة  تقوم  عالية 

االحتياجات الالزمة لهذا القطاع.
سير العمل في المبادرة:-

من  للدراسة  العام  اإلطار  إعداد  تم   -1
قبل الفريق التوجيهي الذي تركز على أربعة 

محاور:
مرحلة  فــي  القطاع  تطوير  دراســـة  أ( 

اإلنتاج.
مرحلة  في  القطاع  تطوير  دراســة  ب( 

التسويق.
مرحلة  في  القطاع  تطوير  ــة  دراس ج( 

التعبئة والتصنيع.
د( دراسة تطوير الموارد البشرية. 

المكاتب  من  عــدد  مخاطبة  تمت   -2
لتقديم  الفريق  اعتمدها  التي  االستشارية 
العام  اإلطـــار  فــي  ورد  مــا  حــول  عروضها 

للدراسة.
مكاتب  أربعة  ردود  الفريق  تلقى   -3
قدمت دراساتها حول اإلطار العام للمبادرة. 
ــراء  إج على  حاليًا  الــفــريــق  يعمل   -4
وماديًا  فنيا  األنسب  الختيار  الالزم  التقييم 
الذي  االستشاري  المكتب  لتكليف  تمهيدًا 

يقع عليه االختيار إلجراء الدراسة الالزمة. 
وتحسين  إكــثــار  الــســادســة:  الــمــبــادرة 

األغنام:
األهداف:

المحلية  لألصناف  الوراثي  التحسين   -1

االنتخاب  خــالل  من  الـــوالدات  نسبة  ورفــع 
متكاملة،  بيطرية  برامج  واتباع  والتهجين 
الخبرة  من  كثير  إلــى  تحتاج  عملية  وهــي 

والدراية.
لمشاريع  االقتصادية  الكفاءة  رفع   -2

اإلكثار والتسمين.
عبر  الغذائي  التحويل  قيمة  رفــع   -3
وبأسعار  الــمــتــوازنــة،  العالئق  اســتــخــدام 

مناسبة.
التسمين  ــام  ــن ألغ ــادر  ــص م توفير   -4

للمختصين في هذا النشاط.
الالزمة ورفع  الخبرات  5- توفير وتدريب 

درجة الدراية لدى المربين.
سير العمل في المبادرة:-
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1- تم إعداد اإلطار العام للدراسة من 
والذي  للمبادرة  التوجيهي  الفريق  قبل 

تركز على أربعة قطاعات:
إكــثــار  فــي  االســتــثــمــار  مــشــروع  أ( 

وتحسين سالالت األغنام.
تسمين  في  االستثمار  مشروع  ب( 

وإنتاج لحوم األغنام.
تصنيع  فــي  االستثمار  مــشــروع  ج( 

اللحوم والمنتجات الثانوية.
مجال  فــي  االســتــثــمــار  مــشــروع  د( 

الخدمات المساندة. 
مكاتب  عـــدة  مــخــاطــبــة  تـــم   -2
لعمل  عــروضــهــا  لتقديم  اســتــشــاريــة 

الدراسة الالزمة للكيان. 
والمفاضالت،  اللقاءات  إجراء  بعد   -3
تنطبق  استشاريين  مكتبين  ترشيح  تم 
عليهما المعايير المعدة من قبل أعضاء 

المبادرة.
المكتبين  ممثلي  مقابلة  تمت   -4

المرشحين لعمل الدراسة.
دراستي  مناقشة  مراجعة  بعد   -5
وتوقيع  أحدهما  اختيار  تم  المكتبين 

العقد معه بتاريخ 1432/9/17هـ.
العملية  مهامه  المكتب  باشر   -6
بالمختصين  بااللتقاء  المعلومات  بجمع 
من  عدد  وزيارة  الحكومية،  الجهات  من 

مناطق المملكة، ودراسة الوضع الراهن 
وفقًا  بالمملكة  األغنام  تربية  لقطاع 

لخطة العمل.
األولـــى  الــعــمــل  ـــة  7- عــقــدت ورش
عنوان  تحت  الــريــاض  بمدينة  للمبادرة 
األغنام(  وتسويق  وتحسين  وإكثار  )إنتاج 
الجهات  مسؤولي  مــن  ــدد  ع بحضور 
والمربين،  الخاص،  والقطاع  الحكومية، 
قبل  من  عرض  تم  حيث  والمستثمرين، 
المرحلة  لوضع  االســتــشــاري  المكتب 
آراء  وتــلــقــي  ــاع،  ــط ــق ال لــهــذا  ــة  ــن ــراه ال
العالقة.  وذوي  المهتمين،  ومالحظات 
قريبًا  الثانية  العمل  ورشة  عقد  وسيتم 
ــا وصــلــت إلــيــه الــدراســة من  لــعــرض م
توصيات مبدئية إلبداء المالحظات عليها 
من قبل أصحاب االختصاص والمهتمين 
ذات  الحكومية  الجهات  ذلك  في  بما 
العالقة المباشرة مثل وزارة الزراعة، وزارة 

الشؤون البلدية والقروية وغيرها.
يتولى  كــيــان  الــســابــعــة:  ــادرة  ــب ــم ال
لصناعة  والتسويقية  الخدمية  الجوانب 

الثروة السمكية:
األهداف:

1- تجنب المنافسة بين المنتجين في 
األسواق الخارجية والحصول على أفضل 

األسعار.
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القطاع  على  التكاليف  تخفيف   -2
وخفض حجم االستثمارات الالزمة لمرافق 

التصنيع والمناولة.
3- التركيز في عمليات اإلنتاج وتطويرها 
الــتــدريــب وعــدم  ــرامــج  ب الــمــزيــد مــن  عبر 

االنشغال بقضايا التسويق وما يتعلق بها.
4- تخفيض الضغط على الصيد وإيجاد 

فرص بديلة للصيادين.
5- تحقيق قيم مضافة للمنتج.

سير العمل في المبادرة:-
للمبادرة  التوجيهي  الفريق  أنهى   -1
إعداد اإلطار العام للدراسة الذي تركز على 

ما يلي:
واالجتماعية  االقتصادية  األهمية  أ( 

لصناعة الثروة السمكية.

ب( تقييم الوضع الراهن.
ج( الموارد البشرية.

د( المناولة والتسويق والخدمات. 
2- تم مخاطبة عدة مكاتب استشارية 
الدراسة  لعمل  عروضها  لتقديم  خارجية 

الالزمة للكيان.
المكاتب  ــن  م عـــدد  تــرشــيــح  ــم  ت  -3
المعدة  المعايير  عليها  تنطبق  االستشارية 

من قبل أعضاء المبادرة.
المكاتب  ممثلي  مقابلة  تــمــت   -4

المرشحة لعمل الدراسة.
5- بعد مراجعة مناقشة دراسات هذه 
المكاتب، تم اختيار أحدها لعمل الدراسات 
العقد  وتوقيع  الكيان  إلنشاء  التفصيلية 

معه بتاريخ 1432/2/19هـ.

مهامه  االستشاري  المكتب  باشر   -6
األولــى  العمل  ــة  ورش عقد  وتــم  العملية 
للمبادرة تحت عنوان )مراجعة نتائج دراسة 
السمكية  الثروة  لقطاع  الحالي  الوضع 
بالمملكة( بمدينة الرياض حضرها عدد كبير 
العالقة،  وذوي  والمهتمين  المختصين  من 
ومناقشتها  الدراسة  نتائج  عرض  تم  حيث 
وأخذها  الحضور،  ومالحظات  آراء  وتلقي 

في االعتبار لمرحلة العمل المقبلة.
تكليف  تــم  ـــــــ  1432/10/19ه بــتــاريــخ   -7
توصية  على  وبــنــاًء  االســتــشــاري  المكتب 
الفريق التوجيهي بالقيام بدراسة تفصيلية 
العالقة  ذات  اإلضافية  األعمال  من  لعدد 

بقطاع صيد األسماك وهي:
تطبيق  على  المترتبة  الفوائد  دراسة   -
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ــات األنــشــطــة  ــاق ــط ــد ن ــدي ــح ــام ت ــظ ن
لمشاريع  الخاص  للموقع   )ZONING(
االستزراع السمكي باستخدام األقفاص 

العائمة في المياه المالحة العميقة.
األسماك  استزراع  إمكانية  دراســة   -
تقنيات  باستخدام  العذبة  المياه  في 

تدوير المياه وأنظمة االستزراع المغلق.
مشاريع  إقامة  إمكانية  دراســة   -
 - الصغير  التجمعات  نظام   - صغيرة 
األقفاص  باستخدام  األسماك  الستزراع 
لمساعدة  تخصص  الساحلية  العائمة 
صــغــار الــصــيــاديــن عــلــى الــتــحــول نحو 

االستزراع السمكي.
االســتــشــاري  المكتب  أنــهــى  وقـــد 
مناقشها  ــت  ــم وت األولـــــى  ـــة  ـــدراس ال
الدراستان  تنته  لم  فيما  ومراجعتها، 

األخريان حتى اآلن.
أربعة  مــن  لجنة  تشكيل  تــم   -8
للمبادرة  التوجيهي  الفريق  من  أعضاء 
الصيد  قــطــاع  تطوير  خطة  ـــداد  إلع
ممثلي  على  وعرضها  المملكة،  في 
مناطق  في  والصيادين  الصيد  قطاع 
المملكة، حيث تم عقد لقاء بين أعضاء 
األشخاص  من  عــدد  مع  اللجنة  هــذه 
والمحافظات  جدة  بمدينة  والصيادين 
 - ينبع   - )رابغ  منها  القريبة  الساحلية 
الشرقية  والمنطقة  القنفذة(   - الليث 

هذه  عرضت  حيث  ـــازان،  ج ومنطقة 
وتلقي  حولها  النقاش  وتــم  الخطة 
عقد  تم  كما  ومالحظاتهم.  آرائهم 
الرياض  الثانية في مدينة  العمل  ورشة 
حيث ناقش المجتمعون أهمية تمويل 
بالمملكة،  السمكية  ــثــروة  ال قطاع 
العلمي  البحث  مخصصات  وزيـــادة 
تأهيل  أجل  من  والعمل  مجاالته،  في 
اقتصار  وعدم  فيه،  العاملين  وتدريب 
التنمية  صــنــدوق  على  التمويل  دور 
مصادر  عن  البحث  من  البد  بل  الزراعية 
أخرى للتمويل خاصة من قبل المصارف 
واستعرضت  الخاص،  والقطاع  والبنوك 
مجال  في  اإلنتاجية  الــقــدرة  الــورشــة 
بناء  بالمملكة  السمكي  االســتــزراع 
الجغرافية  المعلومات  نظام  على 
الخاصة  التنموية  الخطط  واستعراض 
ــالــقــطــاع فـــي مـــجـــاالت االســـتـــزراع  ب
ومرحلة  األسماك  ومصائد  السمكي 
جرى  كما  »التسويق«  الحصاد  بعد  ما 
والعائد  التكلفة  تحليل  اســتــعــراض 
للخطط التنموية والحاجات المؤسسة 
القطاع  فــي  الــمــوجــودة  والــفــجــوات 
والخيارات المتاحة في معالجتها. وقد 
االستثمارية  الفرص  الدراسة  فريق  أبان 
لتطوير  تقوم  أن  يمكن  التي  الكبيرة 
ــاالت مــمــا ســيــعــود على  ــج ــم هـــذه ال

مناطق السواحل واألرياف القريبة منها 
عمل  فرص  توفير  عبر  العميم  بالخير 

كبيرة والتي هي في حاجة ماسة لها.
سياسات اإلقراض:

سياسته  في  كليًا  الصندوق  يعتمد   
اإلقراضية على ما يتوفر لديه من سيولة 
من  يستحق  مما  تحصيله  يتم  ــا  وم
المزارعين،  لدى  القائمة  قروضه  أقساط 
األساسي  لنظامه  وفقًا  اإلقــراض  ويتم 

والئحة إقراضه على النحو التالي:
وتشمل  األجـــل:  قصيرة  ــروض  ق أ- 
واألسمدة  البذور  وقيمة  الحراثة،  أجــور 
ومستلزمات  والمحروقات  والمبيدات، 
القراقير  فــي  المتمثلة  الصيد  قـــوارب 
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ــد، واألعـــــالف الــمــركــبــة،  ــي ــص وشــبــاك ال
المتخصصة  لــلــمــشــاريــع  والــصــيــصــان 

القائمة، وُتسدد في مدة أقصاها سنة.
وتشمل  األجل:  متوسطة  قروض  ب- 
المجاالت الزراعية األخرى لجميع األنشطة 
والحيواني  النباتي  بشقيها  الــزراعــيــة 
ــزراعــيــة  ــك تــمــويــل الــمــشــاريــع ال ــذل وك
وُتسدد  أنشطتها،  بمختلف  المتخصصة 
خالل  سنوية  أقساط  على  القروض  هذه 

عشر سنوات.
ونظرًا الختالف أنواع االستثمار الزراعي 
يبدأ  حتى  واحتياجاتها  طبيعتها  في 
من  يمكنه  مناسب  عائد  تحقيق  في 
تسديد أقساطه، وتيسيرًا على المزارعين 

ــة نــفــقــات  ــه ــواج ــم ــم ل ــه ــدت ــاع ــس وم
يقوم  ـــى،  األول مراحله  فــي  االستثمار 
تتناسب  سماح  فترة  بمنحهم  الصندوق 
مع كل منها، حيث تمنح جميع القروض 
المجاالت  لمختلف  المتوسطة  العادية 
سماح  فترة  المحاصيل  ولزراعة  الزراعية 
مدتها سنتان وكذلك بالنسبة للمشاريع 
الزراعية فيما عدا مشاريع تربية وتسمين 
وكذلك  سنوات  ثالث  تمنح  حيث  األغنام 
الزراعية  الصناعات  لمشاريع  بالنسبة 
الصغيرة، في حين تعطى قروض مزارع 
مدتها  سماح  فترة  والنخيل  الفاكهة 
ست سنوات، وذلك من تاريخ عقد القرض 

بالنسبة لكل منها.

كما تهدف سياسة  الصندوق إلى دعم 
وصغارهم   - كافة  المزارعين  ومساعدة 
يتم  إذ  عليهم،  والتيسير   - خاصة  بصفة 
تكلفة  إجمالي  من   ٪100 بنسبة  إقراضهم 
حدود  في  المطلوبة  الزراعية  المجاالت 
200 ألف ريال، ثم بنسبة 75٪ لما يزيد على 
ريال،  ماليين  ثالثة  حتى  ريال  ألف  المائتين 

ثم بنسبة 50٪ لما يزيد عن ذلك.
ــزراعــيــة  ال لــلــمــشــاريــع  بالنسبة  أمـــا 
 ٪75 بنسبة  تمويلها  فيتم  المتخصصة 
تكلفة  مــن  األولـــى  ــال  ري ماليين  للثالثة 
ثم  الصندوق،  ــة  دراس حسب  المشروع 
بنسبة 50٪ لما يزيد عن ذلك، وبحد أقصى 
20 مليون ريال إلجمالي القرض أو لمجموع 
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المزارعين وخاصة  الزراعية للقيام بدورها في خدمة  التعاونية  المقترض، كما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات  ما بذمة 
بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها وذلك بتمويلها بقروض 

يمكن أن تغطي كامل التكلفة الالزمة.
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الوضع الراهن للصندوق:
التنظيم اإلداري:

وتقديم  مهامه  بتأدية  الصندوق  يقوم 
فروعه  خالل  من  للمزارعين  االئتمانية  خدماته 
ومكاتبه الموزعة بمختلف مناطق ومحافظات 
بمدينة  الرئيس  المركز  إلى  باإلضافة  المملكة 

الرياض. 
من  للصندوق  اإلداري  التنظيم  ويتألف 
يعاونه  الصندوق  عــام  ومدير  إدارة  مجلس 

المساعدون:- 
1- للشؤون الفنية.

2- للشؤون اإلدارية والمالية.

3- لشؤون التخطيط والتنظيم.
4- لشؤون رأس المال.

5- المراقب العام.
الوحدات  من  عــددًا  التنظيم  يشمل  كما   
الرئيسة بالمركز الرئيس عددها )22( إدارة، وذلك 
مناطق  بمختلف  موزعة  فرعًا   )14( جانب  إلى 
عدد  منها  كل  ويتبع  المملكة  ومحافظات 
بمختلف  مكتبًا   )47( مجموعها  المكاتب  من 
بالرسم  مبين  هو  كما  والمحافظات  المناطق 

التوضيحي للهيكل التنظيمي للصندوق.
والمكاتب  الــفــروع  هـــذه  ُمــنــحــت  ولــقــد 

الرئيس  بالمركز  اإلدارات  بعض  إلى  باإلضافة 
تبسيطًا  القروض  في  للبت  واسعة  صالحيات 
الصندوق،  مع  للمتعاملين  وتيسيرًا  لإجراءات 
كما تحرص إدارة الصندوق على استمرار تطوير 
المكاتب وتحسين خدماتها باعتبارها الوحدات 
بما  بالمزارعين  المباشرة  العالقة  ذات  اإلداريــة 
الذاتي  واالســتــقــالل  المرونة  مــن  مــزيــدًا  يتيح 
ويمكنها من دراسة القروض وإقرارها وصرفها، 
هذا  بنهاية  المطورة  المكاتب  عدد  بلغ  وقد 
مجموع  من   )٪89( يمثل  بما  مكتبًا   )42( العام 

عدد مكاتب الصندوق. 
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الهيكل التنظيمي لصندوق التنمية الزراعية

المدير العام

مكتب
المدير العام

الشئون
القانونية

مساعد المدير العام
للشؤون الفنية

مساعد المدير العام
لشؤون التخطيط والتنظيم

مساعد المدير العام
لشؤون رأس المال المراقب العام

مساعد المدير العام
للشؤون اإلدارية والمالية

مكتب
المساعد

مكتب
المساعد

مكتب
المساعد

مكتب 
المراقب

االئتمان

تنفيذ القروض 
المتخصصة

الجمعيات
التعاونية
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المعلومات
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التدريب
البحوث 

والدراسات واالحصاء
التخطيط 
والتنظيم

المراقبة 
المالية

المراقبة 
الفنية الشئونالموظفون الميزانية

المالية
المتابعةالتحصيل اإلدارة

الهندسية
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المساعد

 فرع 
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العال
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مهد 
الذهب

 فرع 
الشرقية

القطيف

قرية 
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حفر 
الباطن

 فرع 
عسير

النماص

ظهران 
الجنوب

بيشة

بالقرن

باللسمر

العرين

رجال 
المع

 فرع 
القصيم

عنيزة

الرس

البكيرية

المذنب

الفوارة

عيون 
الجواء

فرع مكة 
المكرمة

الطائف

تربه

الخرمة

القنفذة

رنية

 فرع 
الرياض

الزلفي

المجمعة

الدوادمي

شقراء

نفي

ساجر

القويعية

فرع 
جازان
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فيفا
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العالقات
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مجلس 
إدارة صندوق التنمية الزراعية
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الرياضالمركز الرئيس

المكاتب التابعة لهاالفروع

الزلفي ـ المجمعة ـ الدوادمي ـ القويعية ـ شقراء ـ نفي ـ ساجر.فرع منطقة الرياض

الطائف - القنفذة - تربه - رنية - الخرمة.فرع منطقة مكة المكرمة

عنيزة ـ الرس ـ البكيرية ـ المذنب ـ الفوارة ـ عيون الجواء.فرع منطقة القصيم

بيشة ـ بالقرن ـ النماص ـ رجال ألمع ـ ظهران الجنوب ـ باللسمر ـ العرين*.فرع منطقة عسير

القطيف ـ حفر الباطن ـ قرية العليا.فرع المنطقة الشرقية

ينبع ـ العال ـ الحناكية* ـ مهد الذهب*.فرع منطقة المدينة المنورة المنورة

الحليفة* ـ بقعاء ـ الشملي*. فرع منطقة حائل

القريات ـ طبرجلفرع منطقة الجوف

صبيا ـ صامطه ـ فيفا.فرع منطقة جازان

تيماء ـ ضباء.فرع منطقة تبوك

الدواسر ـ الحوطة ـ األفالج ـ الدلم ـ السليل.فرع محافظة الخرج

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع.فرع منطقة نجران

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع.فرع منطقة الباحة

يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرع.فرع منطقة الحدود الشمالية

غــيــر  مــكــتــب   *
لعدم  نــظــرًا  مــطــور 
ـــال جـــهـــازه  ـــم ـــت اك

المحاسبي.
مالحظة:- يقوم 
الفرع بتقديم جميع 
ــة  ــالزم ــات ال ــدم ــخ ال
الــمــزارعــيــن  لجميع 
أو  للمدينة  التابعين 
المحافظة التي يقع 
إلى  باإلضافة  فيها، 
قيامه باإلشراف على 

المكاتب التابعة له.

فروع ومكاتب صندوق التنمية الزراعية
وتوزيعها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة
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القوى البشرية:
بلغ إجمالي القوى البشرية العاملة في الصندوق حتى نهاية العام المالي 1433/1432هـ )2350( موظفًا جميعهم سعوديون، من بينهم )26( موظفًا يحملون 
درجة الماجستير، و)19( موظفًا يحملون دبلوم بعد الجامعة، و)648( ذوي مؤهالت جامعية في العلوم الزراعية والتجارية وغيرها، و)129( موظفًا بمؤهالت فوق 

الثانوية و)1657( موظفًا بمؤهالت ثانوية عامة وأقل. جدول رقم )1(. 
وبلغ عدد الوظائف الشاغرة خالل العام المالي 1433/1432هـ )219( وظيفة وهي تتغير على مدار العام وذلك بالتعيين أو الترقية أو النقل.

 أما القوى البشرية من ناحية التصنيف الوظيفي فقد بلغ عدد العاملين داخل الهيئة )1780( موظفًا، و)103( مستخدمين، و)343( موظفًا على نظام بند األجور، 
و)124( موظفًا على نظام الرواتب المقطوعة والمحصلين.
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STATEMENT OF MANPOWER AT AGRICULTURAL DEVELOPMENT FUND TO THE END OF FINANCIAL YEAR 1432 / 1433H

بيان بالقوى العاملة في صندوق التنمية الزراعية حسب المؤهل العلمي حتى نهاية العام المالي 1433/1432هـ

بكالوريوس

ابتدائية

كفاءة

ماجستير

مؤهالت فوق الثانوية
مؤهالت أخرى معادله

ثانوية عامة

دبلوم بعد الجامعة

بدون 
أخرىمؤهالت
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جدول رقم )1(

الوظائف الشاغرة: 219
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المركز الجهة
مكة الرياضالرئيس 

المدينة الشرقيةعسيرالقصيمالمكرمة
الحدود الباحةنجرانالخرجتبوكجازانالجوف حائلالمنورة

Deptالمجموعالشمالية

Head المؤهالت
Office

Riydh
 Makah

Almukrmh
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26High studied 1111 11  10361ماجستير

19Qualification above University  12  31   633دبلوم بعد الجامعة

14668586545544433252623351682648University Qualificationبكالوريوس

16274676645544734272624371992693Totalالمجموع

13233129Qualification above secondary 44931710421252مؤهالت فوق الثانوية

75667012557523841374021601885713Secondaryثانوية عامة

392Other equal qualification 171089881646264مؤهالت أخرى معادلة

13685811517564415946482379241111934Totalالمجموع

324030362318192515352133443338Intermediateكفاءة

2332172925131611791220312220Primaryابتدائية

2376Others 4 715710855253أخرى

89Without qualification 61761366424134611بدون مؤهالت

6810460886242444031603763888723Totalالمجموع

366263208305182160132133104134841795128212350Employees total numbersإجمالي عدد الموظفين

ي
يف

ظ
لو

ف ا
صني

الت
ب 

س
 ح

ين
ظف

مو
ع ال

وزي
3101841632391321211001037588621274323101780Inside the commissionداخل الهيئةت

2103Workers 161182 6851511586مســتخدمون

434929373022231623201327335343Employees on wage itemsعمال على بند األجور

برنامج التحصيل 
والرواتب المقطوعة

72211149121861087333124
 Collection program and fixed
salory

366263208305182160132133104134841795129202350Employees total numbersإجمالي عدد الموظفين

بيان بالقوى العاملة في صندوق التنمية الزراعية حتى نهاية العام المالي1433/1432ه�
STATEMENT OF MAN POWER AT AGRICULTURAL DEVELOPMENT FUND TO THE END OF FINANCIAL YEAR 1432/1433AH
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المباني:
· المباني المملوكة للصندوق كالتالي:
1. مبنى المركز الرئيسي بمدينة الرياض.

2. مبنى فرع منطقة الرياض.
3. مبنى فرع منطقة القصيم.

4. مبنى فرع المنطقة الشرقية.
5. مبنى فرع منطقة حائل.

6. مبنى فرع منطقة الجوف.
7. مبنى فرع منطقة جازان.

· المباني الجاري تنفيذها:
1. مبنى فرع محافظة الخرج.

2. مبنى فرع منطقة تبوك.
3. مبنى فرع منطقة نجران.

وسوف  النهائية،  التصميمات  تطبيق  تم  التي  المباني   ·
يتم البدء في البناء لبعضها قريبًا.

1. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية بالدوادمي.
2. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية بالمجمعة.

3. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية بالرس.
4. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية ببلقرن.

5. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية بينبع.
6. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية ببقعاء

7. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية بالقريات.
8. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية بصبيا.

9. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية باألفالج.
10. مبنى مكتب صندوق التنمية الزراعية بتيماء.
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القروض  الزراعية  التنمية  صندوق  يقدم 
في  للمساعدة  الالزمة  االئتمانية  والتسهيالت 
ألهداف  تحقيقًا  وذلك  الزراعة  وإنعاش  تنمية 

الصندوق. 
خالل  الزراعية  التنمية  صندوق  أعمال 

العام المالي 1433/1432ه�:
اإلقراض:

العام  خالل  الزراعية  التنمية  صندوق  اعتمد 

المالي 1433/1432هـ )3291( قرضًا بقيمة إجمالية 
بلغت حوالي )916( مليون ريال. بينما بلغ إجمالي 
مليون   )626( حــوالــي  الــعــام  ــذا  ه المنصرف 
تم  ما  يمثل  ال  المنصرف  أن  مالحظة  )مع  ريال 
بمراحل  مرتبط  المنصرف  إن  حيث  اعتماده 
في  الــقــروض  ــذه  ه ساهمت  ــد  وق التنفيذ(، 
في  والمستثمرين  المزارعين  احتياجات  تأمين 
ذات  بمستويات  اإلنتاج  لزيادة  الزراعي  القطاع 

خطط  مع  يتماشى  وبما  عالية  وجودة  كفاءة 
التنمية والمتغيرات االقتصادية وتحقيق أهداف 
مما  الزراعي  القطاع  وتطوير  لدعم  الصندوق 
كفاءته  من  ويرفع  مستدامة،  تنمية  له  يحقق 
ويساعد  مكتسباته،  على  ويحافظ  اإلنتاجية، 
المتاحة  االقتصادية  ــمــوارد  ال استغالل  فــي 
بصورة عالية الكفاءة، وخصوصًا ما يتعلق منها 

بالموارد المائية.

اإلنجازات:
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من  لإقراض  الرئيسة  القطاعات  وباستعراض 
حيث األداء يتضح ما يلي:

1- القروض العادية:
المزارعين  على  العادية  القروض  قطاع  يشتمل 
وغيرهم  النحل  ومربي  األسماك  وصيادي  العاديين 
بلغ  وقــد  ــي،  ــزراع ال المجال  فــي  يشتغلون  ممن 
العام  خالل  القروض  تلك  من  أعتمد  ما  إجمالي 
قيمتها  إجمالي  قرضًا   )3233( 1433/1432هـــ  المالي 
 )٪98.2( حوالي  يمثل  بما  ريال  مليون   )566( حوالي 
بالنسبة  القيمة  حيث  من  و)٪61.8(  العدد  حيث  من 
لمجموع ما اعتمد الصندوق من قروض لهذا العام.

 وتنقسم قروض هذا القطاع إلى اآلتي:
القروض  لهذه  اعتمد  األجــل:  قصيرة  قــروض   .1
 )٪8( تمثل  قرضًا   )262( ـــ  1433/1432ه المالي  للعام 
إجمالي  وبلغ  العادية،  الــقــروض  لعدد  بالنسبة 
حوالي  يمثل  بما  ريــال  مليون   )15( حوالي  قيمتها 

)2.7٪( بالنسبة لتلك القروض العادية.
بقيمة  األولى  المرتبة  في  األسمدة  تأمين  وجاء 
نسبتها  شكلت  ريــال  ماليين   )5.7( حوالي  بلغت 
)33٪( من قيمة القروض قصيرة األجل، تليها قروض 
تأمين البذور حيث بلغت قيمتها حوالي )3( ماليين 
تأمين  قروض  كانت  بينما   ،)٪18( بنسبة  وذلك  ريال 
معدات صيد األسماك حوالي )2.8( مليون ريال، كما 

هو موضح بالجدول رقم )2(.
العام  خالل  اعتمد  األجل:  متوسطة  قروض   .2
 )٪92( حــوالــي  تمثل  قرضًا   )2.971( 1433/1432هــــــ 
بالنسبة لعدد القروض العادية المعتمدة، وإجمالي 
بالنسبة   )٪97.3( يمثل  بما  ريال  مليون   )551( قيمتها 

إلجمالي القروض العادية.
احتياجات  لتأمين  ــروض  ــق ال هــذه  وقــدمــت   
إقراض  جاء  وقد  اإلنتاج  مستلزمات  من  المزارعين 
مقدمتها  في  الزراعية  والمعدات  اآلليات  تأمين 
ماليين   )107( حوالي  قروضها  قيمة  بلغت  حيث 
)مكائن  المياه  استخراج  مستلزمات  قروض  ريــال، 
غطاسات  من  المياه  رفع  وآليات  الــري  ومضخات 

ملخص حركة اإلقراض بالصندوق للعام المالي 1433/1432هـ موزعة على القطاعات الرئيسية لإقراض

نوعية القروض
المجموعقروض المشاريعالقروض العادية 

القيمةعددالقيمةعدد ٪القيمة ٪عدد

262815.335.4452.742.037.20526617.372.650قصيرة األجل

2.97192550.878.03597.354348.157.8053.025899.035.840متوسطة األجل

3.233100566.213.48010058350.195.0103.291916.408.490المجموع

مالحظة: قروض المشاريع قصيرة األجل هي تكاليف تشغيلية تسدد بعد سنة.
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ومحركات ورؤوس كهربائية ودفاعات( حيث بلغت 
 )101( حوالي  قروضها  وقيمة  قرًضا   )1.652( أعدادها 
مليون ريال، يليها القروض الخاصة بالبيوت المحمية 
دونًما   )2.295( حوالي  المقرضة  المساحة  بلغت  إذ 
قروض  ثم  ريال،  مليون   )76( بحوالي  تقدر  وبقيمة 
األغنام إذ بلغ عددها )1.513( قرضًا وقيمة قروضها 
القروض  إجمالي  مــن  ريــال  مليون   )56( حــوالــي 

العادية، كما هو موضح في الجدول رقم )2(.
2- قروض المشاريع الزراعية المتخصصة:

المتخصصة  الزراعية  المشاريع  ــروض  ق تأتي 
من   )٪38( بحوالي  تقدر  بنسبة  الثانية  المرتبة  في 
المالي  العام  خالل  المعتمدة  القروض  قيمة  حيث 
مليون   )348( حوالي  إجمالية  وبقيمة  1433/1432هـ، 

ريال.
وقد ُقدمت هذه القروض بهدف إقامة مشاريع 
جديدة أو توسعة مشاريع قائمة، وقد كان نصيب 
من   )٪44( بنسبة  قرضًا   )24( منها  الدواجن  قطاع 
وبلغت  المعتمدة  الزراعية  المشاريع  عدد  مجموع 

قيمتها حوالي )180( مليون ريال بما يمثل )52٪( من 
إجمالي قيمة قروض المشاريع الزراعية لهذا العام 
آلًيا  مسلًخا  المجموعة  هذه  وتشمل  1433/1432هـــ، 
الساعة  في  طير   )10.500( اإلنتاجية  طاقتها  للدواجن 
ريال، و)17( مشروعًا  )91( مليون  قيمة قرضه حوالي 
السنوية  اإلنتاجية  طاقتها  الالحم  الدجاج  لتربية 
حوالي  قروضها  قيمة  طير  مليون   )17.6( حوالي 
المائدة  بيض  إلنتاج  مشاريع  و)5(  ريال،  مليون   )56(
بيضة  مليون   )260( بحوالي  تقدر  سنوية  بطاقة 

حركة القروض قصيرة األجل موزعة على مجاالتها والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام 1433/1432هـ

أسمدة

تكاليف تشغيلية

أكياس للحفظ وعبوات لنقل التمور

محروقات بذور

مبيدات

.0معدات صيد أسماك
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جدول رقم )2(

حركة القروض العادية بصندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي1433/1432ه� موزعة حسب المجاالت
The movement of regular loans for Agricultural Development Fund during the fiscal year 1432/1433AH broken down by areas

ض
ت اإلقرا

جاال
م

أعداد 
ض

القرو
ض

قيمة القرو
%

Areas of lending

no. O
f loans

Th
e value of loans

قروض متوسطة األجل

كائن
م

413
48.082.187

8.5%
Engines

Medium-term loans

ت
خا

ض
م

398
31.660.260

5.6%
Pumps

دينمو ومولد كهرباء
1

19.290
0.003%

Electric dynamo & Generator

ي
س كهربائ

طا
غ

732
20.009.713

3.5%
Submersible water pumps

ي
س كهربائـ

رأ
31

1.119.219
0.2%

Electric head

ت
دفاعا

77
303.375

0.05%
Booster pump

أجهزة ري
2

193.222
0.03%

Irrigation devices

حفر أبار
425

21.181.115
3.7%

W
ell drilling

ت فواكه
شتال

228
19.103.017

3.4%
Fruit seedlings

ت رياح
صدا

م
259

2.011.095
0.4%

windbreaks Seedlings

خيل 
سائل ن

ف
475

12.189.238
2.1%

Palm seedlings

م(
كة ري )بالدون

شب
39.620

18.939.019
3.3%

)Irrigation network )acres

ي إثيلين
ك وبول

ستي
سير ري بال

موا
397

3.129.788
0.6%

Lrrigation pipes

حل
ت تربية ن

خاليا ومعدا
220

22.158.587
3.9%

Cells & equipment beekeeping

م(
ت جبليـــة )دون

مدرجا
236

7.912.130
1.4%

)M
ountain stands )acres

م(
حمية )دون

ت م
بيو

2.295
76.366.302

13.4%
Green houses

حقاتها
صيد ومل

ب ال
قوار

104
37.053.046

6.5%
Fishing boats & equipment

ي
مبان

719
17.437.846

3.07%
Buildings

ت
ش مبيدا

أجهزة ر
203

721.148
0.1%

Pesteside sprayers

سيارة للمناحل المتنقلة
6

575.000
0.1%

Car bees mobile

خيل
ت الن

خلفا
فرامة م

4
44.330

0.01%
Shredder residue palm

م
أغنا

1513
56.281.047

10%
Livestock

أبقار
709

15.639.877
2.8%

Cows

ت
ستودعا

م
467

14.951.179
2.6%

W
arehouses

جميد للتمور
ف تبريد وت

غر
23

1.284.039
0.2%

Rooms cooling & freezing dates

حقاتها
ت الزراعية ومل

اآلال
2733

107.016.483
18.8%

Agricultural machinery & equipment

طة
س

ض المتو
ي القرو

باق
15.496.483

2.7%
Other loans medium

قروض قصيرة األجل

سمــــــدة
أ

5.663.561
1%

Fertilizers

Short-term loans

ت
حروقا

م
2.526.393

0.4%
Fuel

بذور
3.047.146

0.54%
Seeds

ت
مبيدا

1.166.404
0.21%

Pesticides

ك
سما

صيد أ
ت 

معدا
2.782.353

0.5%
Fishing Equipm

ent

ت لنقل التمور
ظ وعبوا

حف
س لل

أكيا
149.588

0.03%
Bags to save the dates

شغيلية
ف ت

كالي
ت

2.037.205
0.4%

Operating cost

جموع
الم

568.250.685
100%

Total
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باإلضافة  ريال.  مليون   )26( حوالي  قروضها  قيمة 
إلى مشروع إلنتاج أمهات دجاج الحم بطاقة حوالي 
)74( ألف صوص في السنة، وبقرض بلغ حوالي )5( 
مشروع  توسعة  قرض  إلى  باإلضافة  ريــال،  ماليين 
دجاج الحم بطاقة سنوية مقدارها )648( ألف طير 

وبقرض بلغ حوالي )2( مليون ريال.
إقامة  شملت  فقد  النباتي  اإلنتاج  مشاريع  أما   
)17( مشروعًا للبيوت المحمية إلنتاج محاصيل الخضار 
طن  ألف   )35( حوالي  بلغت  سنوية  إنتاجية  بطاقة 
بحوالي  تقدر  لقروضها  إجمالية  بقيمة  خضراوات 
تمويل  في  الصندوق  ساهم  كما  ريــال،  مليون   )77(
طنًا   )17.695( سنوية  إنتاجية  بطاقة  تبريد  مستودعي 
إلى  باإلضافة  ريــال،  مليون   )17( حوالي  تبلغ  وبقيمة 
 )4( مقدارها  سنوية  إنتاجية  بطاقة  توسعة  قرض 

آالف طن بقيمة بلغت حوالي )1.6( مليون ريال، ومركز 
 )5( حوالي  تبلغ  بقيمة  الزراعية  المنتجات  لتسويق 
إنتاجية  بطاقة  تمور  مصانع   )7( وكذلك  ريال،  ماليين 
سنوية )34.325( طنًا وبقيمة إجمالية بلغت حوالي)40( 
مليون ريال، باإلضافة إلى مشروعي توسعة طاقتهما 
حوالي  وبمبلغ  السنة  في  طن   )2.695( اإلنتاجية 
أعالف  لمصنع  توسعة  ومشروع  ــال.  ري مليون   )1.5(
بطاقة قدرها )24( ألف طن في السنة وقرض قيمته 
الزيتون  مليون ريال، وكذلك مشروع توسعة لمعاصر 
قيمته  وقرض  طن   )5.600( سنوية  بطاقة  والسمسم 
إلنتاج  مصنع  إلى  باإلضافة  ريــال،  ماليين   )3( حوالي 
األسمدة العضوية بطاقة سنوية )3.525( طن وقرض 
قرض  وأخيرًا  ــال،  ري مليون   )11( حوالي  قيمته  بلغت 
طن  أالف   )4( سنوية  بطاقة  زراعية  منتجات  لمصنع 

وقرض بلغ حوالي )8( ماليين ريال. 
إنتاج  بمشروع  ــم  ُدع فقد  األســمــاك  قطاع  أمــا 
أسماك بطاقة سنوية )600( طن وبقيمة تقدر بحوالي 

)3( ماليين ريال.
قصيرة  قروضًا  الزراعية  التنمية  صندوق  قدم  كما 
تكاليف  عنوان  تحت  المتخصصة  للمشاريع  األجــل 
النوع  هذا  عدد  بلغ  وقد  سنة،  بعد  تسدد  تشغيلية 
تكاليف  قروض  ثالثة  منها  قــروض،   )4( القروض  من 
تشغيلية لمشاريع دواجن الحم، بلغت قيمة قروضها 
حوالي )1.5( مليون ريال، باإلضافة إلى قرض تشغيلي 
لمشروع دجاج بياض بقيمة بلغت حوالي نصف مليون 

ريال.
ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الجدول 

رقم )3(.
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قيمة المشاريع التي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها للعام المالي 1433/1432هـ
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نوع المشروع

عدد 
قيمةالقروضالوحدةالطاقة المشاريع

Project type
 no.Of

projectsPowerUnitLoans value

bird/year57.796.455Flesh poultry طير/السنة1718.215.856دجاج الحم 

chick/year4.839.817Flesh poultry mothersصوص/السنة174016أمهات دجاج الحم

egg/year26.435.780Egg laying poultryبيضة/السنة5260.662.800دجاج بياض

bird/hour91.261.364Poultry slaughterhousesطير/الساعة110.500مسالخ دواجن

ton/year76.529.125Green housesطن/السنة 1734.773بيوت محمية

ton/year41.341.634Dates factoriesطن/السنة 737.020مصانع تمور

ton/year18.829.442Cooling warehousesطن/السنة 221.695مستودعات تبريد

shoot/year1.011.375Fodder factoriesطن/السنة24.000مصانع أعالف )توسعة(

head/year3.296.944Fish producingطن/السنة1600إنتاج أسماك

ton/year10.815.823Organic fertilizers factoriesطن/السنة 13.525مصنع إنتاج األسمدة العضوية

ton/year3.297.972Olive pressesطن/السنة 5.600معاصر زيتون وسمسم )توسعة(

4.944.697Center of shopping the agricultural products___1مركز تسويق المنتجات الزراعية

ton/year7.757.377Factory products agriculturalطن/السنة 14.000مصنع منتجات زراعية

54348.157.805Totalالمجموع

جدول رقم )3(

 المشاريع الزراعية التي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1433/1432ه�
agricultural projects funded by Agricultural Development Fund during the fiscal year 1432/1433 AH
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مالحظات: يوجد مشاريع توسعة رصدت مبالغها إلى المبالغ المخصصة للمشاريع دون أن تضاف إلى األعداد وهي كالتالي:

مشروع معاصر الزيتون والسمسم في فرع الجوف بـ )3297972( ريااًل1-

مشروع مستودعات تبريد في فرع تبوك بـ )1598594( ريااًل2-

مشروع مصنع تمور في فرع الرياض بـ )636400( ريال3-

مشروع مصنع تمور في فرع الخرج بـ )860250( ريااًل4-

مشروع مصنع أعالف في فرع الرياض بـ )1011375( ريااًل5-

مشروع دجاج الحم في فرع مكة بـ )2165275( ريااًل6-
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المشاريع
دجاج الحم

Flesh poultry

امهات دجاج 
الحم

Flesh poultry mothers

دجاج بياض
Egg laying poultry

مسالخ دواجن
Poultry slaughterhouses

بيوت محمية
Green houses

مصانع تمور
Dates factories

مستودعات تبريد
Cooling warehouses

مصانع أعالف
Fodder factories

إنتاج أسماك
Fish

مصنع إنتاج األسمدة 
العضوية

 Factory production of

organic fertilizers

معاصر زيتون 
وسمسم

Olives and sesame juicer

مركز تسويق 
المنتجات الزراعية
 Center of shopping the

agricultural products

مصنع منتجات 
زراعية

 Agricultural products

factory

المجموع
Total

Projects

الفروع
العدد

.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

العدد
 .no

القيمة
value

العدد
.no

القيمة
value

Branches

211.653.660216.021.246217.668.981112.526.8511.011.375110.815.82317.757.377977.455.313Riyadh الرياض

517.348.47514.839.81713.296.944725.485.236مكة المكرمة
 Makh

almoukrmh

17.111.355114.626.853317.826.59114.703.997644.268.796Qassem القصيم

832.438.35311.000.000191.261.36410124.699.717Asser عسير

24.341.31624.341.316Alsharkiahالمنطقة الشرقية

00Maddinah المدينة المنورة

14.485.93714.485.937Haiel حائل

3.297.97203.297.972Jouf الجوف

14.944.69714.944.697Jazzan جازان

14.286.2451.598.59415.884.839Tabouk تبوك

23.668.31116.670.765324.218.59511.360.125735.917.796Kharjالخرج

1017.376.1861017.376.186Najraanنجران

00Alshmalihالحدود الشمالية

00Bahaالباحة

1757.796.45514.839.817526.435.780191.261.3641776.529.125741.341.634218.829.44201.011.37513.296.944110.815.82303.297.97214.944.69717.757.37754348.157.805Totalالمجموع

جدول رقم )4(

المشاريع الزراعية موزعة على الفروع والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها خالل العام المالي 1433/1432ه� 
agricultural projects are distributed on the branches which the Agriculutral Development Fund had participated in financing them during the financial year 1432/1433 AH
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مالحظات: يوجد مشاريع توسعة رصدت مبالغها إلى المبالغ المخصصة للمشاريع دون أن تضاف إلى األعداد وهي كالتالي:

مشروع معاصر الزيتون والسمسم في فرع الجوف بـ)3297972( ريااًل1-

مشروع مستودعات تبريد في فرع تبوك بـ)1598594( ريااًل2-

مشروع مصنع تمور في فرع الرياض بـ)636400( ريال3-

مشروع مصنع تمور في فرع الخرج بـ)860250( ريااًل4-

مشروع مصنع أعالف في فرع الرياض بـ)1011375(ريااًل5-

مشروع دجاج الحم في فرع مكة بـ)2165275( ريااًل6-
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حركة القروض المعتمدة موزعة على فروع صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433/1432ه�
Certified loans that is distributed on the branches of the Agricultural Development Fund in the financial year 1432/1433AH

Loansالمجموع Totalمتوسطة األجل Medium-timeقصيرة األجل Short-timeالقروض

العددالفروع
no.

القيمة%
value

العدد%
no.

القيمة%
value

العدد%
no.

القيمة%
value

%Branches

3513.24.364.87625.136612.1149.413.46616.640112.2153.778.34216.8Riyadhالرياض

10.4495.7202.9682.235.395.4453.9692.135.891.1653.9Makh Almukrmhمكة المكرمة

269.82.358.79613.647615.7134.105.32114.950215.3136.464.11714.9Alqassemالقصيم 

16668.7360.437812.5170.688.8731939412170.757.60918.6Asserعسير

8933.53.194.44418.42698.964.804.0647.235810.967.998.5087.4Alsharkiahالمنطقة الشرقية

62.361.0650.41284.217.789.40321344.117.850.4681.9Almaddinah المدينة المنورة

1661.503.7478.7271959.094.7396.62878.760.598.4866.6Haielحائل

83924.8675.32096.954.702.2276.12176.655.627.0946.1Aljoufالجوف

3412.8518.442350716.870.962.1537.954116.471.480.5957.8Jazzanجازان

228.32.036.13511.7963.227.541.6283.11183.629.577.7633.2Taboukتبوك

124.51.651.7829.5150577.570.5988.61624.979.222.3808.6Alkharjالخرج

10.41940401.1531.829.210.4653.2541.629.404.5053.2Najraanنجران

000000000000Alshmalihالحدود الشمالية

0000541.87.757.4580.9541.67.757.4580.8Albahaالباحة

26610017.372.6501003025100899.035.8401003291100916.408.490100Totalالمجموع

جدول رقم )5(
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حركة القروض المعتمدة موزعة على فروع صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433/1432هـ

الباحةنجرانالخرجتبوكجازانالجوفحائلعسيرالقصيمالرياض مكة 
المكرمة

المنطقة 
الشرقية

المدينة 
المنورة

الحدود 
الشمالية

ف
ألل

 با
ض

رو
لق

ة ا
يم

ق

ض
رو

لق
د ا

عد

عدد القروض

مجموع القروض
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شخصي + عقاريبنكي Bankingعقاري Real estateشخصي Personalالضمانات
Personal+Real estate Other أخرىTotal المجمـــــــوعInsurances

العددالفروع
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

Branches

18019.229.651206130.255.605154.293.086401153.778.342Riyadhالرياض

579.638.2751226.252.8906935.891.165Makh Almukrmhمكة المكرمة

26636.744.78123294.953.10144.766.235502136.464.117Alqassemالقصيم

34841.897.5914435.231.78712.366.867191.261.364394170.757.609Asserعسير

16322.213.52919545.784.97935867.998.508Alsharkiahالمنطقة الشرقية

11514.462.976182.720.1401667.35213417.850.468Almaddinahالمدينة المنورة

12721.410.29115938.466.8691721.32628760.598.486Haielحائل

576.644.13315834.091.215214.891.74621755.627.094Aljoufالجوف

52764.718.127131.817.77114.944.69754171.480.595Jazzanجازان

314.277.4288523.174.0981527.64311.598.59411829.577.763Taboukتبوك

499.528.19810967.535.45942.158.72316279.222.380Alkharjالخرج

4111.296.5661318.107.9395429.404.505Najraanنجران

00Alshmalihالحدود الشمالية

547.757.458547.757.458Albahaالباحة

2015269.819.0041244518.391.853214.891.7462715.501.232397.804.6553291916.408.490Totalالمجموع 

جدول رقم )6(

حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية موزعة حسب الضمانات خالل العام المالي 1433/1432ه�
certified loans circulation in the Agricultural Development Fund according the guarantees for the financial year 1432/1433 AH
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مــزارعون عــاديونالقطاعات
ordinary farmers

مشــاريع زراعيــة
agricultural projects

صــيادو ســمك
fisherman

مربو نحـــل
beekeepers

المجمـــــوع
Total

sectors

العدد الفروع
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

العدد
no.

القيمة
value

 Branches

39075.972.623977.455.3132350.406401153.778.342Riyadhالرياض

519.004.103725.485.2366846.0565555.7706935.891.165Makh almoukrmhمكة المكرمة

49592.117.526644.268.796177.795502136.464.117Qassemالقصيم

27432.755.07310124.699.7178584.09910212.718.720394170.757.609Asserعسير

22829.998.81024.341.3169731.852.275311.806.10735867.998.508Alsharkiahالمنطقة الشرقية

10615.630.784211.545.2847674.40013417.850.468Maddinahالمدينة المنورة

23851.332.59514.485.937484.779.95428760.598.486Haielحائل

21752.329.1223.297.97221755.627.094Joufالجوف

48161.799.07414.944.697493.723.930101.012.89454171.480.595Jazzanجازان

10322.413.59515.884.839141.279.32911829.577.763Taboukتبوك

15443.130.499735.917.7961174.08516279.222.380Kharjالخرج

3310.958.8981017.376.186111.069.4215429.404.505Najraanنجران

00Alshmalihالحدود الشمالية

325.411.123222.346.335547.757.458Bahaالباحة

2.802502.853.82554348.157.80519539.830.97324025.565.8873.291916.408.490Totalالمجمــوع

جدول رقم )7(

حركة القروض المعتمدة موزعة على قطاعات المتعاملين بفروع صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433/1432ه�
movement of loans approved. distributed on the sectors of dealers branches of Agricultural Development Fund during the fiscal year 1432/1433 AH
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حركة القروض المعتمدة موزعة على قطاعات المتعاملين بفروع صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433/1432هـ

مزارعون عاديون

مشاريع زراعية

صيادو سمك

مربو نحل
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اإلعانات:
وتــاريــخ   217 رقـــم  الـــــوزراء  مجلس  ـــرار  ق صـــدر 
1425/7/28هـ بالموافقة على اقتراح الصندوق بإعادة 
والتجهيزات  المعدات  لتشمل  اإلعــانــات  هيكلة 
المنفذة على أرض المنشأة الزراعية التي لها عالقة 
الزراعية واإلنتاجية والتسويقية المباشرة  بالعمليات 
الملحقة  الــمــبــردة  المستودعات  ــك  ذل فــي  بما 
ومعدات  المبردة  والناقالت  اإلنتاجية  بالمشروعات 

وتشمل  المنتجين،  لــدى  والتعبئة  والتدريج  الفرز 
التي  والصناعات  الزراعية  الجمعيات  اإلعانة  هذه 
والتجهيزات  المعدات  صناعة  توطين  على  تعمل 
واألنشطة  المشروعات  في  تحديدًا  تستخدم  التي 
الزراعية كقطاع الدواجن واأللبان والمعدات الحقلية، 
المباني  أو  أو مضخاتها  اآلبار  وال تشمل اإلعانة حفر 
السكنية أو اإلدارية أو رأس المال العامل أو المركبات 
ما عدا الناقالت المبردة المستخدمة في العمليات 

المباشرة لنقل اإلنتاج إلى السوق وُتمنح  التسويقية 
تلك اإلعانة بواقع )25٪( من قيمة القرض للمجاالت 
المشمولة باإلعانة، ويشترط االلتزام بسداد أقساط 
الصندوق  مع  عليها  المتفق  مواعيدها  في  القرض 

الستحقاقها تلك اإلعانة.
تم  التي  المستحقة  السداد  إعانة  بلغت  وقد 
احتسابها خالل هذا العام 1433/1432هـ حوالي )56( 

مليون ريال، جدول رقم )8(. 

ن
اليي

لم
 با

مة
قي

ال

حركة إعانة السداد منذ تطبيق النظام اعتباًرا من العام المالي 1426/1425هـ حتى العام المالي 1433/1432هـ
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وبذا يبلغ إجمالي قيمة اإلعانات سواء إعانة اآلليات والمعدات في السابق أو إعانة السداد حاليًا التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 1394/1393هـ 
حتى نهاية العام المالي 1433/1432هـ حوالي )13.248( مليون ريال، جدول رقم )13(. 

Fieldsالمجموعإعانات السدادمعدات تربية دواجناآلالت الزراعيةالمضخاتالمكائن المجاالت

MachineryPumpsAgricultural machineryTools of breeding poultryPaying subsidiesTotalBranchesالفروع

8.316.4788.316.478Riyadh    الرياض

17.360.98817.360.988Makh almoukrmh    مكة المكرمة

6.469.1046.469.104Qassem    القصيم

1.689.7961.689.796Asser    عسير

9.467.6369.467.636Alsharkiah    المنطقة الشرقية

498.790498.790Maddinah    المدينة المنورة

1.292.5011.292.501Haiel    حائل

1.746.2391.746.239Jouf    الجوف

2.967.5102.967.510Jazzan    جازان

1.311.0511.311.051Tabouk    تبوك

4.106.9184.106.918Kharj    الخرج

399.711399.711Najraan    نجران

2.1812.181Alshmalih    الحدود الشمالية

109.899109.899Baha    الباحة

000055.738.80255.738.802Totalالمجموع

جدول رقم )8(

اإلعانات الزراعية المص�روفة موزعة على مجاالته�ا بالفروع خالل العام المالي 1433/1432 ه�
Agricultural subsidies destrbuted based on sector fiscal year 1432/1433AH
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التحصيل:
عملية  الستمرار  األهمية  بالغ  التحصيل  يعتبر 
الذاتية  موارده  على  الصندوق  العتماد  وذلك  اإلقراض 
الصندوق  ويبذل  المستحقة،  لألقساط  التحصيل  من 
التحصيل  أجهزة  وتدعيم  األنظمة  تطوير  في  جهدًا 
في  تساهم  بميزات  الجباة  من  الكافية  بــاألعــداد 
والتعاون  بالتنسيق  وكذلك  التحصيل،  نسبة  ــادة  زي
ومطاحن  الغالل  لصوامع  العامة  المؤسسة  مع 
الدقيق وجميع األجهزة الحكومية األخرى لحسم ما 
يستحق من أقساط القروض على المزارعين عند صرف 

المستحقات الخاصة بهم لدى تلك الجهات.
واستطاع الصندوق خالل العام المالي 1433/1432هـ 
أصبح  وبذلك  ريــال،  مليون   )665( حوالي  تحصيل  من 
المزارعين  من  تحصيلها  تم  التي  المبالغ  إجمالي 
المالي  العام  نهاية  حتى  الصندوق  نشاط  بدء  منذ 
من  وذلك  ريال،  مليون   )25.683( حوالي  ـــ  1433/1432ه
تبلغ  والتي  المدة  تلك  جملة ما استحق عليهم خالل 
العامة  النسبة  تبلغ  وبذا  ريال،  مليون   )31.126( حوالي 

التراكمية للتحصيل حوالي )٪82.5(.
ــدًا إلـــى تــذلــيــل بعض  ــاه ويــســعــى الــصــنــدوق ج
طريق  عن  سواء  المستثمرين  تواجه  التي  المصاعب 
ذلك  تستدعي  التي  للحاالت  القروض  جدولة  إعــادة 
بالقطاع  عاملين  أو  جدد  مستثمرين  عن  بالبحث  أو 
االستئجار  طريق  عن  ســواء  الالزمة  الخبرة  ولديهم 
للمشاريع  وذلــك  إليهم  المديونية  ونقل  الشراء  أو 
وتصحيح  نشاطها  القروض  الستعادة  سعيًا  المتعثرة 

مسارها.

حركة التحصيل التراكمية بصندوق التنمية الزراعية منذ عام  1386/1385هـ حتى نهاية العام المالي 1433/1432هـ
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برنامج الحكومة اإللكترونية )يسر(:
بعد أن حقق صندوق التنمية الزراعية في مرحلة البناء نسبة بلغت »61.57٪« وهي نسبه مؤهلة لالنتقال للمرحلة الثانية من مراحل القياس، وهي مرحلة إتاحة 

الخدمات، فقد حقق صندوق التنمية الزراعية خالل العام المالي 1433/1432هـ نسبة إنجاز عامة بلغت )66.67٪( من مرحلة اإلتاحة. 
الجداول والرسوم البيانية التالية توضح مؤشرات كل منظور من مناظير مرحلة البناء.

نسبة اإلنجاز ٪المؤشرات لكل منظورم

52.78التأثير1

83.18التمكين اإللكتروني2

74.48الخدمات3

نسب إنجاز مناظير القياس الرابع لمرحلة اإلتاحه للجهة

الخدماتالتمكين اإللكترونيالتأثير
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وفي مجال تطوير أساليبه وأنظمته يقوم صندوق التنمية الزراعية باستكمال برامج وأنظمة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات ومنها:
- تشغيل النظام المالي.

- تشغيل نظام القروض الزراعية.
- تشغيل نظام االتصاالت اإلدارية.

- تشغيل نظام المستودعات.
- تشغيل نظام الموظفين والرواتب.

- تشغيل نظام السيارات.
.)IP-VPN( لنقل البيانات )تم ربط فروع الصندوق آليًا عبر االتصاالت السعودية باستخدام تقنية وخدمة )أكيد -

- مواكبة المستجدات لتكون جميع تعامالت الصندوق إلكترونية ومنها:
1. البوابة الداخلية للصندوق للتعامالت اإللكترونية الداخلية بين إدارة المركز الرئيسي والفروع والمكاتب والعمل بخدمة البريد اإللكتروني.

مثل  خالله  من  اإللكترونية  الخدمات  وتفعيل   )Www.adf.gov.sa( الزراعية  التنمية  لصندوق  الرسمي  الموقع  إنشاء  تم  حيث  للصندوق  الخارجية  البوابة   .2
)االستعالم عن المعاملة - طلب قرض - تأجيل وجدولة األقساط - بيان الحالة المالية للعقد - تطبيق نظام سداد(.

- استخدام األرشفة اآللية في بعض إدارات المركز الرئيسي ويجري استكمال بقية الفروع والمكاتب.
- استخدام برنامج ستركس )CTTRX( لتسريع نقل التطبيقات بين المركز والفروع والمكاتب.

.)IP(وأجهزة منع االختراق )FIRE WALLS( استخدام أجهزة لحماية الشبكة وتحتوي على جدران نارية -
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المنجز خالل العام المالي 1433/1432هـ ومقارنتها بخطة التنمية التاسعة:
اإلقراض:

توقعت خطة التنمية التاسعة لقروض العام المالي 1433/1432هـ بحوالي )4020( قرضًا وبقيمة إجمالية قدرت بحوالي )997( مليون ريال، بينما بلغ عدد القروض 
التي اعتمدها الصندوق خالل العام المالي 1433/1432هـ )3.291( قرضًا، وبقيمة إجمالية حوالي )916( مليون ريال، كما هو موضح في الجدول التالي:

القروضالسنة
اإلجماليمتوسطة األجلقصيرة األجل

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد

1433/1432
7209733009004020997الخطة

2661730258993291916المنفذ

 القيمة بالمليون ريال 

ويمثل عدد القروض قصيرة األجل المنفذة حوالي )37٪( من عدد القروض قصيرة األجل المتوقعة 
في خطة التنمية التاسعة للعام المالي 1433/1432هـ، و)17.5٪( من قيمتها.

بينما يمثل عدد القروض متوسطة األجل المنفذة حوالي )91.7٪( من عدد القروض متوسطة األجل 
المتوقعة في خطة التنمية التاسعة للعام المالي 1433/1432هـ، و)99.9٪( من قيمتها.

اإلعانات:
بلغت إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خالل هذا العام 1433/1432هـ حوالي )56( مليون 
المالي  للعام  التاسعة  التنمية  خطة  في  المتوقعة  اإلعانات  قيمة  من   )٪36( حوالي  يمثل  بما  ريال، 
والمكائن  اآلليات  إعانة  صرف  عن  الصندوق  توقف  وقد  ريال.  مليون  بـ)156(  قدرت  والتي  1433/1432هـــ 

والمضخات ومعدات تربية الدواجن بعد صدور قرار إعادة هيكلة اإلعانات وربط اإلعانات بالسداد.
التحصيل:

تمكن الصندوق من تحصيل )665( مليون ريال خالل العام المالي 1433/1432هـ بنسبة حوالي )٪102( 
من القيمة المتوقع تحصيلها في خطة التنمية التاسعة لنفس العام والمتوقعة بـ)650( مليون ريال.

تنمية القوى العاملة:
التاسعة تدريب 180 موظفًا خالل العام المالي 1433/1432هـ بينما بلغ العدد  التنمية  توقعت خطة 
بتوجيه  الصندوق  قام  وكذلك  اإلدارة،  معهد  في  موظفًا   )524( تدريب  نفسه  العام  خالل  الفعلي 

مة
قي

ال

قروض قصيرة األجلقروض متوسطة األجل

قيمة القروض المعتمدة للعام المالي 1433/1432هـ 
ومقارنتها بخطة التنمية التاسعة
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في  التدريب  تم  حيث  الجديد،  نظامه  تعديل  بعد  مهامه  أداء  على  تساعده  متخصصة  مجاالت  إلى  التدريب 
مجال كتابة التقارير، السكرتارية اإللكترونية، اإلعداد الفني للمستشارين القانونيين، برامج تدريبية لقيادات المركز، 
عقد التأجير التمويلي، الدعوى القضائية وإجراءاتها، نظام العمل السعودي، صياغة العقود، باإلضافة إلى اللغة 

االنجليزية، والحاسب اآللي، ودراسات الجدوى االقتصادية والفنية، وبعض األنشطة المتخصصة.
أما برامج االبتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراه والماجستير فقد توقعت خطة التنمية التاسعة ابتعاث موظف 
للدكتوراه وستة موظفين على الماجستير، بينما بلغ العدد الفعلي خالل العام نفسه ابتعاث موظفين للدكتوراه 

وسبعة عشر موظفًا للماجستير. 
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جدول رقم )9(

يتبع

 بيان بعدد المتدريبن من موظفي صندوق التنمية الزراعية والبرامج التدريبية التي نفذت خالل العام المالي 1433/1432ه� 
statement about the no. of trainees in The Agricultural Development Fund and the training programs that had been performed during the financial year 1432/1433 AH
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الندوة الدولية في النظم المتقدمة 
4   1          3للبيوت المحمية - اليونان

International Symposium on advanced 
systems for greenhouses - Greece
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تطبيقات القياس المتوازن في 
6 1     1   11 2الموارد البشرية - إستنبول

Balanced measurement applications 
in human resources - Istanbul

معرض البيوت المحمية والحدائق 
2              2- الواليات المتحدة األمريكية

Exhibition greenhouses and 
gardens - USA

6              6معرض هانوفر الزراعي - المانيا
Gallery Hanover agricultural - 
Germany

المعرض الدولي لتقنيات التصنيع 
1              1والتعبئة والتغليف - ماليزيا

International Exhibition of 
manufacturing techniques and 
packaging - Malaysia

1Guangzhou Fair - China              1معرض كوانزو - الصين

وشة عمل األساليب الحديثة لتطوير 
5   1 1  11 1   المنتجات والخدمات - استنبول

Workshop on modern methods for 
the development of products and 
services - Istanbul

6Gallery Agritechnica - Germany      1   1  31معرض Agritechnica - ألمانيا

 European Microwave 2011 معرض
1              1- بريطانيا

The European Microwave 
Exhibition 2011 - British

ورشة عمل االتجاهات الحديثة في 
الجرائم اإللكترونية وتحديات األدلة 

الرقمية - ماليزيا
4              4

Workshop flashy trends in cyber 
crime and the challenges of digital 
evidence - Malaysia

7Gitex 2011 - Dubai              7معرض Gitex 2011 - دبي

التدريب في مجال التمويل 
1              1واالستثمار - األردن

Training in the field of venture 
funding - Jordan

ورشة عمل مهارات تشخيص 
انحرافات األداء المؤسسي ووضع 

خطط التطوير - مصر
311 1          6

Skills Workshop diagnose deviations of 
institutional performance and development 
plans - Egypt

31 63232311231121برنامج مهارات مشرفي التحصيل - األردن
Skills Program administrators 
collection - Jordan
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مقارنة اإلنجازات بما تحقق في العام المالي السابق:
بلغ إجمالي القروض المعتمدة للعام المالي 1433/1432هـ حوالي )916( مليون ريال، بينما بلغ إجمالي القروض المعتمدة في العام المالي السابق 1432/1431هـ 

حوالي )753( مليون ريال أي بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي )21.6٪( مقارنة بالعام السابق.

مقارنة القروض حسب المجاالت بين العام المالي 1430/1429هـ والعام المالي 1432/1431هـ 
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1433/1432هـ  المالي  العام  خالل  صرف  فقد  1425/7/28هـ،  وتاريخ   )217( رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  طبقًا  القروض  سداد  عند  تدفع  التي  اإلعانات  مجال  وفي 
حوالي )56( مليون ريال، بينما تم صرف حوالي )43( مليون ريال خالل العام المالي السابق 1432/1431هـ، وتعود تلك الزيادة في صرف اإلعانة إلى زيادة نسبة السداد 

للقروض في مواعيد األقساط.
أما بالنسبة للتحصيل فقد تم تحصيل حوالي )665( مليون ريال خالل العام المالي 1433/1432هـ مقارنة بما تم تحصيله في العام المالي السابق حيث تم 

تحصيل حوالي )721( مليون ريال.
ويوضح الجدول التالي نشاط الصندوق من خالل القروض المعتمدة وتحصيلها واإلعانات المصروفة خالل العام المالي 1433/1432هـ ومقارنتها بالعام المالي 

السابق 1432/1431هـ:

النسبة المحققة1433/1432هـ1432/1431هـالسنة

للقيمةللعددالقيمةالعددالقيمةالعددالنشاط

21.5٪15٪28577533291916القروض

30٪-56-43-اإلعانات

-7.8٪-665-721-التحصيل

نشاط الصندوق في مجال التسويق الزراعي:
من منطلق إيمان الصندوق بأهمية التسويق في التنمية الزراعية حيث يعتبر الوجه اآلخر لعملية اإلنتاج والمكمل لها، فقد أواله الصندوق ما يستحقه من 
اهتمام وذلك باإلسهام والعمل على التغلب على المشاكل التسويقية للمزارع وكافة المشروعات الزراعية خاصة لذات السعات المحدودة أو المتوسطة منها، 
كما أن االهتمام بتحسين وتطوير األعمال واألنشطة الزراعية المرتبطة بعملية تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية أمر ضروري إذ تعتبر من أهم مقومات نجاح 

عملية التسويق ورفع الكفاءة التسويقية لتلك المنتجات الزراعية.
وانطالقًا من ذلك فقد حرص الصندوق على تقديم خدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية حتى يتواكب مجال التسويق مع المجال اإلنتاجي الذي 

قطعت المملكة فيه شوطًا كبيرًا، ومن ذلك ما يلي:
 تشجيع القطاع الخاص وقيام الشركات للدخول في هذا المجال من االستثمار ولمختلف األنشطة الزراعية - وفقًا لضوابط اإلقراض بالصندوق - بما في 
ذلك إدخال التقنيات الحديثة في عملية التسويق وما يلحق بها من الخدمات واألنشطة المساندة كعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتجفيف وغيرها من عمليات 
التصنيع المناسبة لكل منها وبسعات تتفق مع الطاقات اإلنتاجية بالمناطق وفي ظل المتطلبات المستقبلية، وكذلك بتصنيع األدوات والمتطلبات الالزمة لذلك.

 دعم وتشجيع إقامة مستودعات التبريد والمخازن المبردة لمختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية، وذلك بتمويل مشروعاتها وما يلحق بها من 
األعمال واألنشطة المساندة ووسائل النقل وغيرها مما يعد الزمًا ومكماًل لهذا النشاط من االستثمار.
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 دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية المختصة 
دورها  وتفعيل  عملها  لتنشيط  الزراعي  بالتسويق 

اإليجابي الهام في ذلك المجال.
إدارة  مجلس  اتخذه  ما  إلى  اإلشــارة  تجدر  كما 
لتشجيع  عديدة  وتوصيات  ــرارات  ق من  الصندوق 
وخارجها  المملكة  داخل  الزراعي  التسويق  وتطوير 
مجال  في  وخاصة  الــصــادرات  دعم  ذلك  في  بما 
خارجية  جديدة  أســواق  فتح  على  والعمل  التمور 
مميزات  من  المملكة  به  تتمتع  لما  نظرًا  وذلك  لها، 
أكبر  مــصــاف  فــي  جعلتها  إنتاجها  مــجــال  فــي 
ال  الذي  األمر  وهو  العالم،  في  لها  المنتجة  الدول 
األسواق  في  جدًا  المحدودة  حصتها  مع  ينسجم 
لوضع  توصيات  اإلدارة  مجلس  أقر  حيث  العالمية، 
بالمملكة وتصنيعها  التمور  بإنتاج  للنهوض  سياسة 

وتسويقها حيث تشمل:

مناطق  في  محلية  تعاونية  جمعيات  إنشاء   
الخدمات  بتقديم  تهتم  بالمملكة  التمور  إنتاج 

الالزمة في مجال إنتاج وتصنيع التمور.
يضم  التمور  وتصنيع  إلنــتــاج  مجلس  إنــشــاء   
ذات  والوزارات  المحلية  الجمعيات  تلك  عن  ممثلين 
العالقة للعمل على تذليل العقبات التي تواجههم 

في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق التمور.
عملية  تنشيط  برنامج  بتنفيذ  الصندوق  وقــام 
للمنتجين  قروض  منح  طريق  عن  الزراعي  التسويق 
مما  منهم،  الشباب  فئة  وخــاصــة  وللمواطنين 
للمواطنين  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  على  يساعد 
إنتاج  وتسويق  استيعاب  في  أهميتها  عن  فضاًل 
لديها  تتوفر  ال  التي  الصغيرة  والمشاريع  المزارع 
وسائل التسويق، وفي ذلك ما وفر لها بعض عناصر 
ولكون  اإلنــتــاج.  تسويق  أهمها  من  والتي  النجاح 

المنتجات  لتصريف  األنشطة  أهــم  من  التسويق 
حيث  النشاط  بهذا  يهتم  الصندوق  فإن  الزراعية 
لمشاريع  قروض  من  اعتماده  تم  ما  إجمالي  يبلغ 
قيمتها  مشروعًا   )143( الزراعي  التسويق  مجال  في 
األنشطة  على  موزعة  ريال  مليون   )978( اإلجمالية 

المختلفة للتسويق كالتالي:
  مستودعات التبريد:

لقد ساهم الصندوق في تمويل )57( مشروعًا 
إلقامة مستودعات التبريد تبلغ طاقتها التخزينية 
)198.072( طنًا وبقيمة إجمالية قدرها حوالي )271( 
التبريد  مستودعات  عدد  بلغت  بينما  ريال،  مليون 
المالي  العام  خالل  الصندوق  قبل  من  المقرضة 
تخزينية  بطاقة  مستودعات  ثالثة  ــــ  1433/1432ه
 )19( بحوالي  تقدر  وبقيمة  سنويًا  طنًا   )21.695(

مليون ريال.
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  تصنيع وتعبئة التمور:
تم  الــتــي  المصانع  عــدد  بلغ  لقد 
اإلنتاجية  طاقتها  مصنعًا   )39( إقراضها 
طن،  ألــف   )81( بحوالي  تقدر  السنوية 
 )148( حـــوالـــي  ــا  ــه ــروض ق وإجــمــالــي 
المالي  العام  خــالل  ُمــول  ــال،  ري مليون 
طاقتها  مصانع  تسعة  ـــــ  1433/1432ه
بقيمة  طنًا   )37.020( السنوية  اإلنتاجية 

إجمالية تقدر بحوالي )41( مليون ريال.
  مسالخ آلية للدواجن:

اآللية  المسالخ  إقامة  مجال  وفــي 
وأصحاب  المستثمرين  خدمة  بهدف 
والتي  لــلــدواجــن  الصغيرة  المشاريع 
وذلك  المسالخ  تلك  لديهم  تتوفر  ال 
بلغ  فقد  إنتاجهم،  وتسويق  باستيعاب 
عدد المشاريع التي تم إقراضها في هذا 
المجال )23( مشروعًا طاقتها اإلجمالية 
قيمة  إجمالي  طير/ساعة   )126.593(
قروضها حوالي )382( مليون ريال، منها 
مسلخ بطاقة )10.500( طير/ساعة وبقيمة 
تقدر بحوالي )91( مليون ريال وذلك خالل 

العام المالي 1433/1432هـ.
  معاصر الزيتون والسمسم:

 )5( تمويل  فــي  الــصــنــدوق  ساهم 
والسمسم  الزيتون  لمعاصر  مشاريع 
 )11.550( السنوية  اإلنتاجية  طاقتها  تبلغ 
طنًا وقيمة قروضها حوالي )11.5( مليون 
ريال، منها قرض توسعة طاقة اإلنتاجية 

السنوية )5.600( طن وبقيمة تقدر بحوالي 
)3( ماليين ريال وذلك خالل العام المالي 

1433/1432هـ.
  مصانع المنتجات الزراعية:

مشروع  بتمويل  الــصــنــدوق  قــام 
تبلغ  بقرض  الخضار  وتجميد  لتبريد 
وكذلك  ريال،  ماليين   )3( حوالي  قيمته 
 )3.100( لتصنيع  غذائية  صناعات  مصنع 
طن  و)1.600(  تمور  منتجات  سنويًا  طن 
تبلغ  بقرض  طماطم  منتجات  سنويًا 
ومصنع  ريال،  ماليين   )5( حوالي  قيمته 
بطاقة  عضوية  ومواد  الجيالتين  إلنتاج 
طن  و)600(  جيالتين  سنويًا  طن   )3.000(
مليون   )31( وبقرض  كبسوالت  سنويًا 
األضاحي  مخلفات  من  لالستفادة  ريال 
والهدي بمكة المكرمة، ومصنع سميد 
بطاقة  القاسي  القمح  وجريش  الــذرة 
 )5.2( حوالي  وبقرض  سنويًا  طن   )20.000(
منتجات  مصنعا  وكذلك  ريــال،  ماليين 
زراعية بطاقة )7( آالف طن سنويًا وبقرض 
أحدهما  ريال،  ماليين   )9( قيمته  بلغت 
خالل العام المالي 1433/1432هـ بطاقة 
بلغ  وبقرض  السنة  في  طن  آالف   )4(

حوالي )8( ماليين ريال.
   مركز تسويق منتجات زراعية:

مراكز  ستة  بتمويل  الصندوق  قام 
بلغت  بقيمه  الزراعية،  للمنتجات  تسويق 
تقدر  وطاقتها  ريال،  مليون   )48( حوالي 

بـ )44( ألف طن في السنة، منها  حوالي 
بحوالي  تقدر  بقيمة  واحد  لمركز  قرض 
)5( ماليين ريال وذلك خالل العام المالي 

1433/1432هـ.
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نشاط الصندوق في مجال دعم الجمعيات 
التعاونية الزراعية:

تلعبه  الــذي  الــدور  بأهمية  الصندوق  من  إيمانًا 
في  الفعال  ودورهــا  الزراعية  التعاونية  الجمعيات 
التسويق  مجال  في  به  تقوم  وما  الزراعية  التنمية 
فعلي  توازن  إحداث  من   - خاصة  بصفة   - الزراعي 
يعمل  بما  الزراعية  للمنتجات  والطلب  العرض  بين 
المشاكل  على  التغلب  فــي  المساهمة  على 
خاصة  الزراعية  والمشروعات  للمزارع  التسويقية 
منها،  المتوسطة  أو  المحدودة  السعات  ــذات  ل
الجمعيات  تلك  الصندوق على تشجيع  فقد حرص 
والعمل على دعمها ومساعدتها بالقروض الالزمة 
حيث  الصندوق  إقراض  معدالت  من  استثنائها  مع 
لما  اإلجمالية  التكلفة  من   ٪100 بنسبة  تمويلها  يتم 
لتمكينها  وذلك  مختلفة،  مشروعات  من  به  تقوم 
اإليجابي  دورهـــا  وتفعيل  أنشطتها  مــزاولــة  مــن 

والهام في تنمية الثروة الزراعية وانتعاشها.
دور  على  الــصــنــدوق  إدارة  مجلس  ــد  أك كما 
العملية  لــدعــم  الــزراعــيــة  التعاونية  الجمعيات 
المحاصيل  تسويق  مجال  في  وخاصة  التسويقية 
ــن طــريــق اتــخــاذ  ـــك ع ــة وذل ــي ــزراع والــمــنــتــجــات ال
هذه  جعل  نحو  ومؤسسية  نظامية  ترتيبات 
خالل  من  فاعلة  اقتصادية  مؤسسات  الجمعيات 
لتمكين  المطلوبة  النظامية  التعليمات  إصــدار 
اإلنتاجية  أنشطتها  مــزاولــة  من  الجمعيات  تلك 
لها،  الماسة  والحاجة  يــتــالءم  بما  والتسويقية 
التوجه  هذا  دعم  المسئولة  الجهات  من  والطلب 
والتعليمات  األنظمة  الستصدار  العليا  الجهات  لدى 
ومساعدتها  االقتصادي  ــا  دوره لتفعيل  الالزمة 
بالقروض الالزمة، )قرار رقم 5 جلسة رقم 366 بتاريخ 

1421/3/12هـ(.
بنفس   )7( رقــم  بــقــراره  المجلس  ــى  أوص كما 

تتولى  التي  التعاونية  الجمعيات  باستثناء  الجلسة 
داخل  الزراعي  التسويق  تدعم  مشروعات  تنفيذ 
الصادرات  دعم  ذلك  في  بما  خارجها  أو  المملكة 
التي  الجمعيات  وكذلك  التمور،  مجال  في  وخاصة 
التقنية  نقل  تدعم  مشروعات  أو  أنشطة  تقيم 
الزراعي، أو تلك التي تستكمل  الحديثة في المجال 
من  وذلــك  الزراعي  القطاع  في  مفقودة  حلقات 
بعض شروط اإلقراض وبخاصة شروط الضمان حيث 

سيتم النظر في ضمانات كل قرض في حينه.
في   )73( رقـــم  الـــــوزراء  مجلس  ـــرار  ق ـــدر  وص
الجمعيات  نظام  على  بالموافقة  ـــــ  1429/3/9ه
أقر  فقد  الدولة  توجهات  مع  وتجاوبًا  التعاونية. 
بقروض  مختصة  إدارة  بــإنــشــاء  اإلدارة  مجلس 
عليها  ـــراف  واإلش الــزراعــيــة،  التعاونية  الجمعيات 
ومتابعتها، كما أقر الئحة جديدة للتسليف التعاوني 

بديلة للالئحة السابقة.
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دعمًا  ــدوق  ــن ــص ال قـــدم  وقـــد 
للجمعيات التعاونية الزراعية حيث 
جمعية   )43( حوالي  عددها  بلغ 
مليون   )266( بحوالي  يقدر  وبمبلغ 

ريال،.
ــلــك  ـــلـــت مـــعـــظـــم ت ـــمـــث وت
معدات  في  السابق  في  القروض 
من  للمزارعين  اإلنتاج  ومستلزمات 
لمواكبة  ونــظــرًا  ــدة،  ــم وأس بـــذور 
بعض الجمعيات التعاونية الزراعية 
واألســـواق  المزارعين  لمتطلبات 
بتطوير  الــدولــة  اهتمام  وكذلك 
هذه  اتجهت  فقد  الجمعيات 
إلنشاء  االقــتــراض  إلــى  الجمعيات 
تسويق  ومراكز  تبريد  مستودعات 
األنشطة  من  وغيرها  ومختبرات 
المنتجين  قــطــاع  تساعد  الــتــي 
الزراعيين على تسويق منتجاتهم، 
العام  لهذا  الصندوق  قــام  فقد 
بتمويل  ــــــــ،  1433/1432ه الــمــالــي 
الزراعية  المنتجات  تسويق  مركز 
متعددة  الــتــعــاونــيــة  للجمعية 
 )5( حوالي  بمبلغ  بجازان  األغراض 
الصندوق  واعتمد  ريـــال،  ماليين 
للجمعية  آلي  مسلخ  تمويل  أيضًا 
الــدواجــن  لمنتجي  الــتــعــاونــيــة 
مليون   )91( بمبلغ  عسير  بمنطقة 

ريال، جدول )10(.

عدد الجمعياتالفروع
no.of Branches

عدد القروض
no.of Loans

القيمة
value

Branches

11277.420.470Riyadhالرياض

24404.044Makh Almukrmhمكة المكرمة

61945.028.962Alqassemالقصيم 

46195.247.736Asserعسير

Alsharkiahالمنطقة الشرقية

361.242.746Almaddinahالمدينة المنورة

814837.877Haielحائل

241.940.963Aljoufالجوف

226.652.992Jazzanجازان

131.662.441Taboukتبوك

4144.536.459Alkharjالخرج

25670.959Najraanنجران

Alshmalihالحدود الشمالية

Albahaالباحة

45104265.645.649Totalالمجموع

جدول رقم )10(

الجمعيات التعاونية الزراعية التي ساهم صندوق التنمية الزراعية 
في دعمها حتى نهاية العام المالي 1433/1432ه�
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استعراض نشاط الصندوق على مدى )48( عامًا:
هذه  وتتمثل  الماضية،  السنوات  خالل  نموه  وزيادة  بالمملكة  الزراعي  القطاع  أداء  تطور  على  الصندوق  أنشطة  لمساهمات  اإليجابية  اآلثار  انعكست  لقد   
االنعكاسات فيما تشهده المملكة من طفرة كبيرة في المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، ومازال الصندوق يواصل إنجازاته المتميزة، إذ بلغ إجمالي 
القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق في عام 1384هـ حتى نهاية العام المالي 1433/1432هـ )439.559( قرضًا قيمتها اإلجمالية المعتمدة حوالي )43.296( 
مليون ريال، وبلغ إجمالي المنصرف على مدى 48 عامًا منذ إنشاء الصندوق حوالي )34.403( ماليين ريال )مع مالحظة أن المنصرف ال يمثل ما تم اعتماده حيث 

إن المنصرف مرتبط بمراحل التنفيذ(.
ولقد جاء قطاع المزارعين العاديين وصيادي األسماك ومربي النحل - وغالبيتهم من صغار المزارعين - في مقدمة المستفيدين من تلك القروض كما هو 

موضح بالبيان التالي:
مجمل حركة اإلقراض بالصندوق منذ عام 1385/1384هـ حتى نهاية عام 1433/1432هـ

٪القيمة اإلجمالية٪عدد القروضقطاعات المستثمرين

434.63298.932.436.552.95175أ- قطاع المزارعين العاديين والصيادين ومربي النحل )القروض العادية(

4.9271.110.859.358.64625ب- قطاع المشاريع الزراعية المتخصصة

439.55910043.295.911.597100اإلجمالي
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في  القروض  هــذه  استثمرت  ولقد 
من  المزارعين  احتياجات  كافة  تأمين 
الــزراعــي  ــاج  ــت اإلن ومستلزمات  وســائــل 
واآللــيــات  ـــري،  ال ومضخات  كالمكائن 
وأجهزة  اآلبار،  وحفر  الزراعية،  والمعدات 
غطاسات  من  المياه  رفع  وآليات  الــري، 
ومولدات  كهربائية  ورؤوس  ودفاعات 
محمية.  ــوت  ــي ب ــن  ــي ــأم وت كــهــربــائــيــة. 
وفي  فاكهة.  وشتالت  نخيل  وفسائل 
لصيادي  الصيد  ومعدات  قــوارب  تأمين 
نحل  تربية  ومــعــدات  وخاليا  األســمــاك. 
واألسمدة  البذور  تأمين  وكذلك  العسل، 
والمحروقات والمبيدات كما هو موضح 

بالجدول رقم )2(. 
وفـــي مــجــال الــمــشــاريــع الــزراعــيــة 
الــقــروض  تلك  ساهمت  المتخصصة 
 )48( مدى  على  الصندوق  قدمها  التي 
بقيمة  مشروعًا   )4.926( إقامة  في  عامًا 
مليون   )10.859( بحوالي  تقدر  إجمالية 
الدواجن  قطاع  نصيب  كان  ولقد  ريال، 
)1.128( قرضًا بما يمثل حوالي )22.9٪( من 
الزراعية،  المشاريع  قروض  عدد  مجموع 
اإلجمالية)3.496(  قيمتها  بلغت  وقــد 
ماليين ريال بما يمثل حوالي )32.2٪( من 
إجمالي قيمة قروض المشاريع، وتشمل 
دجاج  تربية  مشاريع  المجموعة  هــذه 
بياض  ودجاج  الحم  دجاج  وأمات  الحم 
الحم،  دجاج  وجدات  بياض  دجاج  وأمات 
وكذلك مشاريع فقاسات ومسالخ آلية. 

وفيما يختص بمشاريع اإلنتاج النباتي 
واألعـــالف  والشعير  القمح  )مــشــاريــع 
المكشوفة  والــخــضــار  ــة  ــه ــاك ــف وال
فقد  والبطاطس(  والنخيل  والمحمية 
يمثل  بما  قرضًا   )2.985( عــددهــا  بلغ 
حوالي )60.6٪( من إجمالي عدد المشاريع 
وإجمالي قيمة قروضها )3.475( ماليين 
إجمالي  من   )٪32( حوالي  يمثل  بما  ريال 
قيمة قروض المشاريع الزراعية، وكذلك 
إلنتاج  محمية  بيوت  إلقــامــة  مشاريع 
الخضراوات وقد بلغ عددها )364( قرضًا 
القروض  عدد  من   )٪7.3( حوالي  تمثل 
 )1.405( بحوالي  تقدر  إجمالية  بقيمة 
من   )٪12.9( حــوالــي  تمثل  ــال  ري مليون 

إجمالي قيمة قروض المشاريع.
هذا باإلضافة إلى مشاريع إنتاج األلبان 
تصنيع  وكذلك  والربيان،  األسماك  وتربية 
والسمسم  الــزيــتــون  ومعاصر  التمور 
القاسي،  القمح  وجريش  الــذرة  وسميد 
للمنتجات  التبريد  مستودعات  ومشاريع 
في  موضح  هو  كما  وغيرها  الزراعية، 

جدول رقم )12(.
وبلغ إجمالي قيمة اإلعانات التي قام 
المالي  العام  منذ  بصرفها  الصندوق 
المالي  العام  نهاية  حتى  ـــ  1394/1393ه
جدول  ريال  مليون   )13.248( 1433/1432هـ 

رقم )13(.
تم  ــتــي  ال الــمــبــالــغ  جملة  وبــلــغــت 
نشاط  بدء  منذ  المزارعين  من  تحصيلها 

المالي  الــعــام  نهاية  حتى  الــصــنــدوق 
مليون   )25.683( حوالي  1433/1432هـــــ 
ريال، وذلك من جملة ما استحق عليهم 
حوالي  تبلغ  والــتــي  الــمــدة  تلك  ــالل  خ

)31.126( مليون ريال.
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Loans ض
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سنوا
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اإل

no.عدد
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Value القيمة
no.عدد

ال
Value القيمة

no.عدد
ال

Value القيمة
1385/1384

55
53.000

590
4.491.692

645
4.544.692

1386/1385
141

294.864
1.781

9.632.597
1.922

9.927.461

1387/1386
885

1.082.700
2.264

12.209.700
3.149

13.292.400

1388/1387
1.232

1.542.000
2.500

10.457.800
3.732

11.999.800

1389/1388
1.227

1.676.311
2.447

12.200.784
3.674

13.877.095

1390/1389
1.793

3.008.854
2.563

13.127.237
4.356

16.136.091

1391/1390
1.741

2.575.222
2.640

14.052.406
4.381

16.627.628

1392/1391
1.234

2.265.666
2.631

14.292.441
3.865

16.558.107

1393/1392
1.537

2.916.292
2.940

16.677.234
4.477

19.593.526

1394/1393
1.741

3.544.710
3.673

32.759.095
5.414

36.303.805

1395/1394
3.835

7.181.695
12.416

138.323.743
16.251

145.505.438

1396/1395
3.073

8.243.773
16.629

261.189.394
19.702

269.433.167

1397/1396
3.633

17.288.098
17.744

472.550.263
21.377

489.838.361

1398/1397
3.572

43.713.341
16.726

541.954.927
20.298

585.668.268

1399/1398
4.609

15.285.705
19.149

693.786.257
23.758

709.071.962

1400/1399
3.557

22.734.376
16.225

1.105.951.731
19.782

1.128.686.107

1401/1400
9.310

39.226.421
35.818

2.491.640.060
45.128

2.530.866.481

1402/1401
5.556

29.456.398
31.890

2.903.445.663
37.446

2.932.902.061

1403/1402
3.454

25.270.841
44.432

4.140.757.096
47.886

4.166.027.937

1404/1403
1.759

18.510.587
13.085

3.477.252.612
14.844

3.495.763.199

1405/1404
1.024

17.315.930
13.722

2.304.484.443
14.746

2.321.800.373

1406/1405
305

3.901.791
8.904

1.547.323.962
9.209

1.551.225.753

1407/1406
475

4.178.077
6.588

1.015.010.479
7.063

1.019.188.556

1408/1407
253

2.548.177
4.539

838.728.127
4.792

841.276.304

1409/1408
143

1.471.709
3.607

753.055.005
3.750

754.526.714

1410/1409
178

1.782.066
3.964

852.521.304
4.142

854.303.370

1411/1410
131

2.163.812
3.992

1.014.482.651
4.123

1.016.646.463

1412/1411
118

1.534.997
3.615

755.307.888
3.733

756.842.885

1413/1412
213

2.167.666
4.161

772.981.932
4.374

775.149.598

1414/1413
158

1.589.450
4.271

928.971.824
4.429

930.561.274

1415/1414
145

758.201
3.677

669.798.066
3.822

670.556.267

1416/1415
71

575.078
2.571

412.013.467
2.642

412.588.545

1417/1416
394

18.064.850
2.671

413.643.371
3.065

431.708.221

1418/1417
674

41.256.569
3.268

585.699.496
3.942

626.956.065

1419/1418
2.535

292.790.542
3.072

604.520.518
5.607

897.311.060

1420/1419
2.797

235.697.799
3.831

667.313.227
6.628

903.011.026

1421/1420
1.914

189.443.287
4.233

922.778.358
6.147

1.112.221.645

1422/1421
2.377

211.589.871
5.660

1.233.335.790
8.037

1.444.925.661

1423/1422
982

76.139.928
6.035

1.404.286.081
7.017

1.480.426.009

1424/1423
232

16.950.301
2.027

595.230.299
2.259

612.180.600

1425/1424
173

7.857.571
4.963

1.036.041.391
5.136

1.043.898.962

1426/1425
314

32.837.813
3.213

863.167.425
3.527

896.005.238

1427/1426
1.124

176.538.379
3.179

791.645.913
4.303

968.184.292

1428/1427
611

69.493.979
3.159

974.798.296
3.770

1.044.292.275

1429/1428
304

31.192.029
2.397

760.658.887
2.701

791.850.916

1430/1429
124

11.802.347
2.236

844.341.012
2.360

856.143.359

1432/1431
145

11.057.005
2.712

742.041.085
2.857

753.098.090

1433/1432
266

17.372.650
3.025

899.035.840
3.291

916.408.490

Total ي
جمــال

اإل
72.124

1.725.942.728
367.435

41.569.968.869
439.559

43.295.911.597

جدول رقم )11(

حركة القروض المعتمدة بصندوق التنمية الزراعية منذ عام 1385/1384ه� حتى نهاية العام المالي 1433/1432ه�
certified loans circulation in the Agricultural Development Fund since fiscal year 1384/1385 AH until the end fiscal year 1432/1433 AH
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شروع
نوع الم

عدد 
شاريع

الم
طاقة 

ال
الوحدة

القيمة
Project type

 no. Of
projects

Power
Unit

Value

م 
دجاج الح

818
10.737.941

سنة
طير/ال

ف 
أل

thousand bird/year
2.347.175.758

Flesh poultry

م
ت دجاج الح

أما
18

32.495
سنة

ص/ال
صو

ف 
أل

thousand chick/year
93.462.736

Flesh poultry mothers

ض
دجاج بيا

259
108.470.473

سنة
ضة/ال

ف بي
أل

thousand eggs/year
638.083.352

Egg laying poultry

ض
ت دجاج بيا

أما
4

23308
سنة

ص/ال
صو

ف 
أل

thousand chick/year
11.212.896

Egg laying poultry mothers

م
ت دجاج الح

جدا
1

1820
سنة

ص/ال
صو

ف 
أل

thousand chick/year
9.009.548

Egg laying poultry grandmothers

ت
سا

فقا
5

19436
سنة

ص/ال
صو

ف 
أل

thousand chick/year
15.006.000

Hatching machines

سلخ دواجن
م

23
126.593

ساعة
طير / 

bird/year
382.352.640

poultry slaughterhouses

إنتاج ألبان بقر
63

26200
بقرة

cow
563.148.608

Producing cows milk

سمين العجول
ت

3
7.770

سنة
س / ال

رأ
head/year

9.893.810
Fattening

م
سمين أغنا

تربية وت
169

315343
سنة

س / ال
رأ

head/year
764.703.117

Breeding and fattening sheep

ك
سما

أ
20

4533
سنة

طن / ال
ton/year

46.015.110
Fish

ض الكافيار
ك وبي

سما
أ

1
420

سنة
طن / ال

ton/year
15.254.490

Fish and caviar

ك وروبيان
سما

أ
5

645
سنة

طن / ال
ton/year

11.119.280
Fish and shrimps

ت
سيجا

م الم
ظا

ك بن
سما

تربية أ
1

300
سنة

طن / ال
ton/year

1.068.925
Fish fence system

تربية روبيان
17

22.640
سنة

طن / ال
ton/year

375.989.794
Shrimps breeding

ك
سما

صيد أ
ب 

قوار
7

2161
سنة

طن / ال
ton/year

7.879.690
Fishing boats

سل
نحل ع

21
119

سنة
طن / ال

ton/year
13.658.293

Honey

م
تربية نعا

2
32126

سنة
طير/ ال

ton/year
6.999.271

Ostriches breeding

ب
تربية أران

3
2880

سنة
س/ ال

رأ
head/year

1.717.307
Rabbits breeding

سجة نخيل
مختبر أن

5
555.500

سنة 
سيلة / ال

ف
shoot/year

13.047.545
Palms weave lab

ت زراعية
مختبر منتجا

1
ـ

ـ
1.483.216

Agricultural products lab

ت محمية
بيو

364
293.565

سنة
طن / ال

ton/year
1.404.537.048

Green houses
شوفة

ت مك
ضراوا

خ
270

57774
سنة

طن / ال
ton/year

91.362.251
Uncovered vegetables

س
ط

طا
ضار وب

نخيل وخ
58

9000
سنة

طن / ال
ton/year

25.081.543
Palms. vegetables and potatoes

ضار وفاكهة
نخيل وخ

127
880

سنة
طن / ال

ton/year
73.718.100

Palms. vegetables and fruits

ضار ونخيل
خ

2
2700

سنة
طن / ال

ton/year
440.024

vegetables and Palms

فاكهة ونخيل 
179

57658
سنة

طن / ال
ton/year

87.992.162
Fruits and palms

فاكهة
6

2000
سنة

طن / ال
ton/year

13.076.009
Fruits

ف 
قمح وأعال

638
318

سنة
طن/ال

ف 
 أل

thousand ton/year
1.708.514.106

W
heat and fodder

ف
شعير وأعال

659
5327

سنة
طن/ال

ف 
أل

thousand ton/year
544.291.153

Barley and fodder

ف
أعال

590
1930

سنة
طن/ال

ف 
 أل

thousand ton/year
696.115.090

Fodder

ف وفاكهة ونخيل 
أعال

9
2828

سنة
طن / ال

ton/year
2.939.037

Fodder. fruits and palms

ضار
ف وخ

فاكهة وأعال
7

6200
سنة

طن / ال
ton/year

2.667.665
Fruits. fodder and vegetables

ف وفاكهة
أعال

95
103700

سنة
طن / ال

ton/year
94.972.299

Fodder and fruits

ف وفاكهة
شعير وأعال

13
13500

سنة
طن / ال

ton/year
9.065.621

Barley. fodder and fruits

ت وفاكهة 
ضراوا

خ
8

9200
سنة

طن / ال
ton/year

2.390.070
Vegetables and fruits

س
ط

طا
ب

17
9831

سنة
طن / ال

ton/year
8.398.387

Potatoes

شوفة
ت مك

ضراوا
س وخ

ط
طا

فاكهة وب
307

246
سنة 

طن/ال
ف 

 أل
thousand ton/year

113.525.459
Fruits. potatoes and uncovered 
vegetables

صانع تمور
م

39
81060

سنة
طن / ال

ton/year
147.993.327

Dates factories

ف
صانع أعال

م
7

486000
سنة

طن / ال
ton/year

64.358.491
Fodder factories

ت تبريد
ستودعا

م
57

198072
سنة

طن / ال
ton/year

270.938.676
Cooling warehouses

م
س

سم
صر زيتون و

معا
5

11550
سنة

طن / ال
ton/year

11.493.818
Olives and sesame juicer

ت غذائية
صناعا

صنع 
م

1
ت 

ت تمور و1600 منتجا
3100 منتجا

م
ط

طما
سنة

طن / ال
ton/year

4.700.000
Food industries factory

ت زراعية
صنع منتجا

م
2

7245
سنة

طن / ال
ton/year

8.757.377
Agricultural products factory

ضار
صنع تبريد وتجميد الخ

م
1

0.5
ساعة

طن/ال
ton/hour

2.840.600
Cooling and freezing factory

ت زراعية
صانع معدا

م
4

1355
وحدة

unit
16.814.726

Agricultural equipments factory

صنع خاليا تبريد
م

2
33000

سنة
طن / ال

ton/year
15.293.971

Cooling cells factory

ت زراعية
صيانة آال

ش 
ور

2
ـ

ـ
5.141.560

W
orkshops of agricultural 

equipments maintenance

ت القمح
صادا

شغيل ح
شروع ت

م
1

9500
سنة

هكتار/ال
hectare/year

3.780.075
Operating wheat harvester project

ضوية
إنتاج جالتين ومواد ع

1
ت

سوال
كب

جالتين و600 
 3000

سنة
طن / ال

ton/year
31.000.000

Producing gelatine and organic 
materials

ت الزراعية
سويق المنتجا

مركز ت
6

44.280
سنة

طن / ال
ton/year

48.467.431
M

arketing agricultural products 
centre

ظمة ري
صنع أن

م
1

400
سنة

طن / ال
ton/year

4.384.909
Irrigation systems factory

ي
س

ش القمح القا
سميد الذرة وجري

صنع 
م

1
20000

سنة
طن / ال

ton/year
5.210.460

corn and wheat factory

ضوية
سمدة الع

صنع إنتاج األ
م

1
3525

سنة
طن / ال

ton/year
10.815.823

Factory production of organic 
fertilizers

ي
اإلجمال

4926
10.859.358.654

Total

جدول رقم )12(

 المشاريع الزراعية التي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1433/1432ه�
agricultural projects that the Agricultural Development Fund had participated in financing them until the end of the financial year 1432/1433 AH
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Fields المجموع  مجاالت أخرى  إعانة السداد  فسائل نخيل  صيد األسماك  نقل أبقار مستوردة  معدات أنتاج البان  معدات تربية الدواجن  األعالف  اآلالت الزراعية  المكائن والمضخات مجاالت اإلعانة 

years السنوات Machines and pumbs  Agricultural machines  Fodder  Tools of breeding poultry  Tools of producing milk  Transporting imported cows  Fishing  Palm shoot  Assistance of paying the installments  Other fields  Total 

1394/1393 - 1410/14093.302.071.9952.425.306.6712.905.332.100101.673.21514.145.882145.932.97242.230.0004.876.500008.941.569.335

1411/141084.023.07063.471.021290.0321.041.4590212.2870000149.037.869

1412/141100000000000

1413/1412408.264.013265.077.6180871.61803.688.4620000677.901.711

1414/1413135.711.802111.815.35501.096.741000000248.623.898

1415/1414200.494.713147.477.37401.146.26806.315.8590000355.434.214

1416/141500000000000

1417/1416188.740.74992.681.90003.840.104233.00211.477.9760000296.973.731

1418/1417146.699.86671.218.20101.543.28109.914.6810000229.376.029

1419/1418145.088.62275.538.15701.652.57303.212.7670000225.492.119

1420/1419126.135.16968.670.37601.406.606104.8871.041.2510000197.358.289

1421/1420145.360.41779.757.1190d891.358219.4052.731.9040000228.960.203

1422/1421167.326.14381.409.30101.118.552025.7080000249.879.704

1423/1422118.500.51867.485.71302.003.129000000187.989.360

1424/1423148.834.32899.311.36201.602.323000000249.748.013

1425/1424145.611.25497.466.64101.966.19501.188.6820000246.232.772

1426/1425144.068.006101.646.53003.589.3710000469.9590249.773.866

1427/1426144.586.085111.687.3120435.96300001.895.8650258.605.225

1428/142717.517.49112.869.12401.285.664000048.622.4871.215.17781.509.943

1429/14280000000032.788.817032.788.817

1430/14293.326.8232.407.27903.093.958000033.001.340-56.29641.773.104

1432/14310000000042.766.847042.766.847

1433/14320000000055.738.802055.738.802

5.772.361.0643.975.297.0542.905.622.132130.258.37814.703.176185.742.54942.230.0004.876.500215.284.1171.158.88113.247.533.851المجموع

القيمة السالبة تدل على إعانة مستردة

جدول رقم )13(

إجمالي اإلعانات المصروفة منذ العام المالي 1393/ 1394ه� حتى نهاية العام المالي 1433/1432ه�
Total subsidies received since fiscal year 1393/1394AH until the end fiscal year 1432/1433AH
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الصعوبات:
يتم تحصيله من  رأس ماله، وما  يتوفر من سيولة من  بما  المتمثلة  الذاتية  القروض على موارده  اعتمادًا كليًا في تمويل  الصندوق  يعتمد 

قروضه المستحقة، كما يعتمد في مصاريفه التشغيلية على ما يتحقق من عوائد رأس المال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويتم الصرف على القروض المعتمدة تبعًا لمراحل التنفيذ مع الحرص على أن يكون الصرف متوازنًا مع ما يتم تحصيله من أقساط قروضه 
بقدر اإلمكان لذلك فإن من أهم الصعوبات التي تعترض الصندوق تردي قدرة الصندوق على تحصيل ديونه المستحقة لدى المقترضين مما 

يتسبب في تدني نسبة التحصيل وبالتالي تتأثر السيولة النقدية الالزمة لعملية اإلقراض.
المعوقات التي تواجه الصندوق في تحصيل القروض:

1. كثرة المماطالت من قبل بعض المقترضين وكفالئهم في سداد ما عليهم من مستحقات للصندوق بحجج متعددة.
2. تعرض بعض مناطق المملكة للجفاف في السنوات األخيرة بسبب قلة األمطار، مما أدى إلى تعثر مزارعي المناطق المتضررة من الجفاف 
في السداد، وتوجه هؤالء المزارعين إلى تقديم التماسات للجهات العليا للنظر في أوضاعهم ومعالجة القروض المستحقة عليهم للصندوق 

مما أدى إلى إطالة أمد التسديد، وقد تركزت تلك المشكلة بشكل خاص في منطقة الدرع العربي.
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3. انخفاض مستويات مياه اآلبار الجوفية خالل السنوات األخيرة في المناطق الزراعية بالمملكة مما تسبب عنه ارتفاع في تكاليف اإلنتاج.
4. حساسية االستثمار في النشاط الزراعي مقارنة باألنشطة االستثمارية األخرى من حيث ارتفاع نسبة المخاطرة أثناء عمليات اإلنتاج بسبب 
الظروف الجوية المفاجئة أو اآلفات الزراعية بأنواعها مما يؤدي إلى انخفاض اإليرادات المتوقعة من النشاط وبالتالي التأثير على قدرة المقترض 

أو المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق.
5. طول أمد إجراءات التقاضي في المحاكم العامة عند طلب الصندوق تشكيل لجنة لبيع الرهونات العقارية.

6. ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج لزارعة القمح في السنوات األخيرة نظرًا لزيادة األسعار العالمية، مما أثر سلبا على حجم متحصالت الصندوق 
نتيجة النحسار المساحات المزروعة.

7. يواجه العديد من المزارعين والمستثمرين مشاكل تسويقية عند تصريف منتجاتهم الزراعية والحيوانية، تتمثل في تذبذب األسعار بشكل 
حاد وعدم وجود إطار تنظيمي للسوق نظرًا لعدم وجود جمعيات تعاونية تسويقية أو شركات تسويقية ذات إمكانيات قوية وفاعلة على 

مستوى المناطق أو المحافظات.
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