دليل الحصول على القروض الزراعية
وإعداد دراسة الجدوى االقتصادية
القسم األول :مراحل الحصول على قرض الكتروني
المرحلة األولى :مرحلة القبول المبدئي والدراسة األولية لطلب القرض وتسجيله
المرحلة الثانية :مرحلة الدراسة النهائية والموافقة على طلب القرض
المرحلة الثالثة :مرحلة توثيق الضمانات والرهون لدى كتابة العدل وتوقيع العقد
المرحلة الرابعة :مرحلة الصرف
المرحلة الخامسة :مرحلة المتابعة والتسديد
القسم الثاني :إعداد دراسة الجدوى االقتصادية
 )١الدراسة األولية لفرص االستثمار المتاحة
 )٢الدراسة األولية لكل فرصة الختيار أكثرها جدوى
(أ)  -المعلومات التسويقية
(ب)  -المعلومات الفنية
(ج)  -المعلومات المالية
(د)  -المتطلبات الالزمة للبدء في تنفيذ المشروع
(هـ)  -إدارة ومتابعة تنفيذ المشروع

المرحلة األولى :مرحلة القبول المبدئي والدراسة األولية لطلب القرض وتسجيله
ينصــح الصنــدوق المســتثمرين بالبدء إجــراءات طلــب التمويل في ًمراحل مبكــرة من المشروع،
ونظرا لطبيعة كل مشروع فأن لصندوق الحق بطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تساعد في عملية
تقييم المشروع .وفي حالــة عدم تمكن المســتثمر من اســتيفاء أي من البنــود ،فيجب عليه إيضــاح
األســباب بالتفصيــل لعدم تمكنــه من اســتيفائها والتاريــخ المتوقع الستيفائها ،مع العلم أن هذه المستندات
جزء أساسي من دراسة المشروع ًوعدم توفرها يتســبب في تأخير تقييم الطلب أو إلغائه بشكل نهائي.
علما بأن الصندوق يعطي المســتثمر شــهرين كحد أقصى الســتيفاء المعلومات الناقصة خالل الدراسة
األوليه لطلب القرض ،ويغلق الطلب إذا لم يتم تقديم المعلومات في وقتها.
يتم قبول طلــب القرض مبدئيا عبر الخدمــات االلكترونية المتكاملة عند توفر الحد األدنى من المعلومات
والمستندات التالية:
•
•
•
•
•

ترخيص زراعي مبدئي أو دائم ساري المفعول.
تعبئة نموذج "طلب الحصول على قرض الصندوق".
تعبئــة نموذج "قائمة الممتلكات الشــخصية" وذلك للمالك الفردي ولكل
دراسة جدوى اقتصادية شاملة وحديثة.
صور بطاقة الهوية للمالك /المالك

شريك على حدة.

وبعــد مراجعة وقبول الطلب المبدئي من قبل المختصين في الصندوق يتعين على المســتثمر تزويد
الصندوق بالمعلومات والوثائق والمستندات التاليه خالل الدراسة األولية لطلب القرض وهي كمايلي:
•

•

•
•

نســخة من الســجل التجاري وعقد التأســيس والنظام األساسي (في حالة الشركات (إن وجد) إذا كان
المشروع غير حاصل بعد على سجل تجاري أو خطاب من صاحب الصالحية يوضح نســبة الملكية
وأسماء المالك  /المالك للمشروع)
نســخة من عقد إيجار األرض أو خطاب تخصيــص مبدئي لألرض من الجهات الحكومية ذات
العالقة (وزارة الزراعة ،البلديــات والصناعة) .في حالة إقامة المشروع عــلى أرض خاصة يلزم
تقديــم صورة من صك ملكيــة األرض أوعقد اإليجار على أن تكون الشروط واألحكام الواردة فيه
مقبولة للصندوق.
تقديم المعلومات الخاصة بالحســابات المصرفيــة للمالك  /المالك للتأكد من الجــدارة االئتمانية
للمســتثمرعلما بأنه من الضــروري الحفاظ على سالمة السجل االئتماني للعميل
عروض أســعار حديثــة ومفصلــة لــشراء آالت  /خطوط اإلنتــاج والمعدات المســاندة توضح
المواصفات الفنية مع تحديد ما تم اختياره من العروض وأسباب االختيار ،مع إرفاق كتالوجات لخطوط
اإلنتاج ومعلومات كافية عن مصنعــي /موردي اآلالت المختارة .وفي حال تــم شراء اآلالت
والمعدات ،ترفق عقود الشراء النهائية ومستندات التخليص الجمركي.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

المخططات الهندســية ،وتشــمل بحد أدنى المخطط العام والرســومات المعمارية لمباني المشروع مع
توضيح خطوط اإلنتاج داخل المشروع.
عرض أســعار او عقد تنفيذ حديــث لتنفيذ مبــاني المشروع واألعمال المدنيــة مدعوما بالمستندات
التي تؤيد ذلك.
عرض أسعار حديث أو عقد توريد للمواد الخام ومواد التغليف المستعملة في منتجات المشروع.
نســخة ألي اتفاقيــات تخص المــشروع مثل إتفاقيات التنفيذ الشامل واإلشراف ونقل التقنية والترخيص
الفني والتشــغيل والمســاعدة الفنية والتسويق (إن وجدت) ،أو أي اتفاقيات أخرى بشأن المشروع.
خطابات التخصيص أو اتفاقيات توصيــل لجميع الخدمات والمنافع العامة للمشروع مثل الكهرباء
والماء والوقود والغاز (إن وجدت).
تراخيص البناء والتشغيل من الجهة الحكومية المعنية بالمشروع المقام (إن وجدت).
بالنســبة لمشاريع التوســعة أو التحديث أو التطوير يجب إرفاق ميزانيات مالية مدققة للمشروع لفترة
الثالث سنوات الماضية.
التراخيص الزراعية الخاصة بالمشروع.
هناك بعض القطاعات الزراعية قد تتطلب توفير مســتندات إضافية على ماذكر أعاله ،لذا يجب على
المستثمر االتصال بالصندوق لالطالع عليها.

وبعد اكتمال المستندات والمعلومات الالزمة للدراسة األولية من الناحية الفنية والتســويقية والمالية ،يتم
قبول وتسجيل طلب القرض وتقييمه من قبــل المختصــن بالصندوق للنظر في اعتــماد القرض من عدمــه
بعد عرضه على اللجنة اإلدارية بالصندوق.
مالحظة هامة :تجــاوب صاحب المشروع مــع خبراء الصنــدوق من خــالل تزويدهم بكافة المستندات
والمعلومات المطلوبة لمشروعه يسهم بشكل كبير في سرعة التقييم وإنهاء اإلجراءات بفترة زمنية قصيرة.

المرحلة الثانية :مرحلة الموافقة على طلب القرض وتوقيع عقد القرض
بعد قبول الطلب وتسجيله يقوم الصندوق بالتالي:
•
•
•
•
•

تحديد أحد مستشاري االئتمان لدراسة وتحليل المشروع.
من
تحديد مستشــارين من إدارة دراســات واستشــارات المشــاريع لدراســة المشروع
الناحتين الفنية والتسويقية.
رفع تقرير تقييمي للمشروع إلى اللجنة اإلدارية
ويقــوم الصندوق خالل هــذه المرحلــة بتحديد تكاليــف تقييم المشروع ودراســة جدواه
االقتصادية وإعــداد اتفاقية بهذا الشــأن يتم توقيعها من قبل المستثمر قبل الموافقة على القرض.
عنــد موافقــة الصنــدوق عــلى القرض ،يتــم إرســال خطاب القــرض إلى المســتثمر إلشــعاره
بالموافقة على منح القرض متضمنا الشروط واألحكام ًوالضمانــات المطلوبــة .وبعــد قبوله
بتوقيعــه على الخطــاب وإعادته إلى الصندوق ،يتم إعداد عقد القرض واالتفاقيات والضمانات
المتعلقة به.

ويلزم لتوقيع عقد القرض المستندات التالية:
• استيفاء الشروط المسبقة للقرض والموضحة بخطاب اإلشعار بالموافقة على القرض.

•
•
•
•

•

•

ترخيص زراعي ساري المفعول.
سجل تجاري ساري المفعول.
عقد التأســيس أو النظام األســاسي للشركة موثقا مــن كتابة العدل ،مع ً إبراز ما يفيد نشره
(للشركات فقط) أو صورة طبق األصل.
عقــد إيجار أرض المــشروع أو صورة طبق األصل إضافــة إلى وجود خطاب ً موافقــة مــن
المؤجر على رهــن أصول المــشروع ضمانا للقــرض وعدم ً الممانعــة بانتقــال الملكية الى
مســتثمر آخر إذا لم تكــن األرض مملوكة للمقترض أو اذا كانت األرض مملوكة لجهة حكومية.
ورخصة بناء للمشروع من الجهة المختصة.
وكالة شرعيــة أو تفويض صادر من الجهة صاحبة الصالحية بالتوقيع على ًعقــد القــرض
واالتفاقيــات ذات العالقة وســندات األمر موثقــا من جهة االختصــاص ،أو حضور مالــك
المشروع للتوقيع على عقــد القرض
استيفاء الضمان اإلضافي المطلوب لضمان القرض (إن وجد).

المرحلة الثالثة :مرحلة توثيق الضمانات والرهون لدى كتابة العدل
يقوم الصنــدوق بإعداد خطاب موجه إلى كتابــة العدل المختصة لتوثيق إجــراءات الرهن شــامالً قائمــة
مفصلة بأعيــان المزرعة (الثابتــة والمنقولة) المطلوب رهنها ،على ســبيل المثال ال الحصر المباني
واألعمال المدنية (مع توضيح مســاحة المبــاني) ،واآلالت والمعدات (مع إعداد بيــان مفصل بالنوع
صنع وبلد المنشــأ) ،وســائل النقل واألثــاث واألجهزة المكتبيــة وأية أعيان أخرى مطلوب
والعدد وال ّم ٌ
رهنها .وأية ضمانات إضافية مطلوبة (إن وجــدت) .في هذه المرحله يجب على المســتثمر التأكد مــن
االلتزام بالصيغ للــوكاالت والتفاويــض .ويعطى المســتثمر رقم وتاريــخ الخطاب إلتمام إجراءات الرهن.
المرحلة الرابعة :مرحلة الصرف
يتم صرف القــرض بعد توقيع عقد القرض وتســجيل الرهن والتأمين على أصول المــشروع والحصول
على الضمانــات المطلوبة واســتيفاء أية شروط خاصــة بالصرف .وتقديــم المقترض المســتندات الدالة
عــلى التنفيذ وما تم ًإنفاقــه فعليا على المــشروع .ويتم صرف دفعات قــرض الصندوق بإيداعها بحساب
المشروع بواسطة الحواالت المصرفية فقط.
نقاط يجب مراعاتها لتنظيم اإلجراءات المالية للمشروع:
(أ) يــصرف الصنــدوق بما اليتجــاوز مــن  %50إلى  %100من المتطلبات المقدمة له للمشاريع
حسب نســبة االقراض المعتمده بالصندوق بعــد مراجعتها والتأكــد من أهليتهــا للتمويل وتقديم مســتندات
الدفع المؤيدة لذلك.
(ب) فتح حســاب مصرفي خاص ومســتقل للمشروع لتوثيق الصرف من تكاليف المشروع خالله ،وتجنب
الدفع نقدا
(ج) االحتفاظ بدفاتر محاسبية خاصة بالمشروع.
(د) فتــح ملــف للمــشروع يحتوي عــلى جميــع المســتندات المؤيدة للصرف ومنها على سبيل المثال
(العقود ،الفواتير ،سندات القبض ،مستندات الشحن والجمارك وكشوفات البنك  ...الخ)

توظيف محاسب مؤهل يتولى إعداد الكشوفات والقوائم المالية المطلوبــة ،وعند موافقة الصنــدوق على
القــرض ،ومن األهمية ترتيــب موعد لحضور المحاســب إلى الصنــدوق لمقابلة المختصين في قسم
الصرف بالصنــدوق إلعطائه شرح ونموذجا عن كيفية إعداد مستندات الصرف.
مالحظة هامة:
في حالــة انخفاض التكلفــة اإلجماليــة الفعلية عــن التقديرية للمشروع فإن الصندوق يقــوم بتخفيض
القرض وتعديل جدول الســداد وإعداد خطاب إلحاقي لعقد القرض الموقع.

المرحلة الخامسة :مرحلة المتابعة والتسديد
يقــوم الصنــدوق ممثــالً بمستشــار االئتمان المســؤول ،بمتابعــة تنفيذ وتشــغيل المــشروع في كافــة
مراحله ،ومتابعــة أداء المــشروع عن طريق القوائــم الماليــة المقدمة مــن المقترض وعــن طريق
االتصــاالت والزيارات الميدانية المســتمرة للمشروع حتى تسديد كامل مستحقات القرض ،ويلتزم
المقترض بسداد أقســاط قرض الصندوق حسب المواعيد المحددة في عقد القرض الموقع معه وكذلك
االلتزام بسداد تكاليف المتابعة للمشروع حسب اتفاقية متابعه المشروع الزراعي الموقعة معه.

معلومات تهم المستثمرين
(أ) مشاريع وبنود ال يشملها التمويل:
•
•
•
•

المشــاريع التي مــضى عليها أكثر مــن عامين من تاريخ بــدء اإلنتاج الزراعي
اآلالت والمعــدات والســيارات المســتعملة أو التــي مضــى على شرائهــا أو اســتيرادها أكــثر
من سنة مــن تاريــخ بيان االســتيراد الجمركي.
األثاث المستعمل أو المستورد أو الخاص بإسكان موظفي وعمال المشروع.
المبــاني التــي مضى على تشــييدها أكــثر من ســنتين والهناجر الحديدية المســتوردة (من دول
مجلس التعاون الخليجي) وكذلك المباني السكنية للموظفن والعمال.

(ب) في مرحلــة تنفيــذ المــشرع يفضــل االســتعانة بمكتب استشــاري متخصص لإلشراف على األعمال
المدنية الخاصة بالمشروع.
(ج) يجب وضع خطة الستقطاب الكوادر الوطنية.

إعداد دراسة الجدوى االقتصادية:
يختلف االستثمار الزراعي عن غيره من االستثمارات األخرى في القطاعات التجارية والخدمية أطول
حيث إنه يتطلب وقتا في التخطيط والدراسة وينطوي عــلى مخاطر أعلى لكنه في المقابل يعود بعوائــد
مجزية وفرص نمو عالية على المدى الطويل ،كما أن مردوده التنموي أشــمل وأكبر ويساهم بقيمة
مضافــة على االقتصــاد الوطني .لذا يلــزم التأكيد على وجــود رغبة حقيقية للدخول في االســتثمار

الزراعي بدافع القناعة والدراسة المســتفيضة من جدوى هذا االســتثمار ،والرغبة في التطوير والنمو من
أجل تحقيق األهداف المنشودة والبعد عن المحاكاة والتقليد.
كما أن التوجه لالســتثمار الزراعي يتطلب قــدرات مالية جيدة لدى صاحب المــشروع ،وذلك لحاجة
المــشروع إلى الدعم المادي وخاصة في ســنوات التشــغيل األولى لســد احتياجات رأس المال العامل
وقبــل بدء المشروع في جني أرباح التشــغيل .وفي هــذه المرحلة يقوم المســتثمر بتنفيذ خطوتين
أساسيتين:
 -1الدراسة األولية لفرص االستثمار المتاحة:
إن أهمية اختيار الفرصة االســتثمارية التي يتحقق من خاللها االســتثمار المجــدي بإذن اللــه ،والوصول
الى الفكــرة االســتثمارية في الزراعة التي تتناســب مع طموح وإمكانيات المستثمر ،يتطلب بعض الجهد
لتجميع األفكار الزراعية وتمحيصها .وتقوم بعض الجهات الحكومية والخاصة بنشر قوائم ًفرص
اســتثماريه زراعية أولية ،كما أن المعــارض التجاريــة المقامة محليا تساعد على بلورة أفكار استثمارية
لمنتجات ذات مردود مادي.
 -2الدراسة األولية لكل فرصة الختيار أكثرها جدوى:
بعــد تحديــد فرصة أو أكثر من األفــكار البديلة ،يجب القيام بدراســة أولية موجــزة لكل منها الســتخراج
مــؤشرات للمقارنة بينها والتعــرف على أكثرها جــدوى ومالءمة كفرصة اســتثمار حقيقية ،تتوفر لها
عوامــل النجاح وتأكيد التوجه االســتثماري ،أخذ في عين االعتبار حجم الطلب على سلع معينة
ومعرفة ًوضع االنتاج المحلي واالستيراد الخارجي علما بأن جاذبية الفرصة الزراعية .تعتمد على أربعة
عوامل رئيسة:
 .١حجم االستثمار والقدرات المالية للمستثمر.
 .٢توفــر الطلــب الكافي ودراســة الحــد األدنى من طاقــات اإلنتــاج الالزمة لتحقيق العوائد المجزية.
 .٣ســهولة الحصول على تقنيات اإلنتاج ومدى الحاجة لوجود شريك أجنبي أو نقل المعرفة.
 .٤وجود خبرات تجارية أو زراعية سابقة بالمنتجات لسهولة تسويقها.
وعند إعداد دراســة الجــدوى االقتصادية ،يجــب اتباع اإلرشــادات الواردة أدناه ،إذ إن هــذه المعلومــات
مهمة جــدا لتقييم المــشروع .وهي تمثل المعلومات التســويقية والفنية والمالية الواجب توفرها لدراســة
الجدوى ،مع مالحظة أن الصندوق ال يطلب إال المعلومات التي يتعين توفرها لدى أي مستثمر حريص
قبل اتخاذ قراره باالستثمار ،وهذه المعلومات هي:

معلومات مقدمة المشروع:
 .1يذكر في مقدمة الدراســة وصف عام للمشروع ويتطرق إلى ذكر عناصر بالنسبة لمشاريع
التوسعة ،حيث يجب وصف ًالمشروع وأهدافه وخصوصا الترابــط والتكامــل بن المــشروع
ومشروع التوســعة من حيث المنشــآت والمعــدات والمنتجــات والطاقــات اإلنتاجيــة ،وبصورة
عامــة فإن وصف المشروع هو ملخص للتفاصيل واالستنتاجات الواردة في دراسة الجدوى من
النواحي التسويقية والفنية والمالية.

.2

.3
.4

.5

.6

خبرة أصحاب المشروع في المجال المقترح للتمويل أو أي مجاالت أخرى خــبر لهــا عالقة.
ويشــمل ذلك تاريخ بدايــة أعمال صاحب المــشروع وأنواعها ومجاالتها ،وقنوات التوزيع التي
يملكها ومواقعها وأحجامها .كما يلزم تقديم القوائم المالية المدققة أو أي ممتلكات أخرى (عقارات
– اسهم) لمالك المشروع من أجل تقييمها لتحديد المالئة المالية للمســتثمر ،حيث أن ذلــك ســيحد
من المخاطــر المالية للمــشروع ويعزز من قــدرات مالك المشروع لتغطية الضمانات المطلوبة
منهم.
وصــف هيــكل اإلدارة المقترحة مع إرفاق رســم بياني يوضح التسلســل اإلداري.
يتعين توفير شرح مفصل لطبيعة عمل الموظفين المســؤولين عن تنفيذ المــشروع ،وكذلك
الموظفن المســؤولين عن إدارة وتشــغيل المشروع بعد بداية اإلنتاج التجاري ،مع ذكر مســمياتهم
الوظيفية ،وإرفاق سيرة ذاتية مفصلة عن كل مسؤول إذا كان قد تم تعيينه.
يتعـيـن وضع خطــة كاملة لســعودة الوظائف في المشروع ســواء كانت فنية أو تســويقية أو
مالية أو إدارية .ويجب أن تشتمل هذه الخطة على التقديــر الزمني لشــغل هــذه الوظائــف
بموظفين ســعودين مؤهلين وكذلك خطة التدريب لالرتقاء بمستوى العمالة الوطنية .وإذا كانت
هناك وظائف ال يمكن شــغلها بمواطنين سعوديين في القريب العاجل ،فيجب ذكرها وذكر األسباب
الداعية إلى ذلك.
تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بالتفصيل من بداية التنفيذ وحتى اإلنتاج التجاري.

(أ) المعلومات التسويقية:
يرجــى مالحظة أن المعلومات التســويقية المطلوبة يجب تطبيقها على األسواق المستهدفة كل على حدة ً
سواء كانت محلية أو خليجية أو أسواقا ً أخرى عالمية (تصدير) ،كما يلي:
 .1خبرة ونشاط صاحب المشروع:
ينبغي إيــراد بيان بالمبيعات الســابقة لصاحب المشروع إن كان له نشــاط ســابق ،وللشريــك األجنبــي
إن وجد ،على أن يشــتمل البيان عــلى المبيعات للسوق المحلية أو أية أسواق خارجية يتم التصدير إليها.
كما يمكن االستعانة بالجدول التالي لتوضيــح الخبرة الزراعية /التجارية لصاحب المشروع وما يجب أن
يعكســه المســتثمر عن النشــاطات الزراعية /التجاريــة (إن وجدت) خالل األعوام الثالثة السابقة:

المنتج
سنة
الكمية القيمة باللاير
(بالطن)

المبيعات التاريخية (آلخر ثالث سنوات)*
سنة
سنة
الكمية القيمة باللاير
الكمية القيمة باللاير
(بالطن)
(بالطن)

*يرجي تحديد نســبة التصدير مــن إجمالي المبيعات مع تحديــد بلد التصدير ،باإلضافة لمبيعات الشريك
األجنبي (إن وجد).
 -2المنتج:

ينبغي وصف المنتج (المنتجات)وصفا واضحا شامال" يبن كمياته وأوزانه ومواصفاتــه .وللمنتجــات ذات
االنتاج الخاص يعطى وصف شــامل حســب طبيعــة المنتج ،ويمكن االســتعانة بالجدول التالي لتوضيــح
تفاصيل المنتج  /المنتجات المراد تصنيعها باإلضافة إلى البدائل للمنتج:

اسم المنتج
والعالمة
التجارية

الحجم
والوزن

الطاقة
االنتاجية*

الكميات االستخدامات

القطاع بدائل المنتج
إن وجد
المستهدف

*تذكر فترة االنتاج المرتبطة باالحجام
إضافــة للجــدول أعاله ،يرفــق عينــات وكتالوجــات للمنتج(المنتجــات) المراد إنتاجها -3العرض:
ينبغــي بيان مصادر العرض الحالية للمنتج لثالث ســنوات ماضية مع تقدير العرض المســتقبلي للخمس
سنوات القادمة في الســوق السعودي وأية أسواق خارجية يعتزم المشروع التصدير إليها .أي تحديد
المنتجين المحلين مع ذكر طاقاتهم اإلنتاجية ،وتحديد الكميات المســتوردة والبلدان المصدرة .وأصناف
منتجاتها وحصتها التقديرية في السوق ،وكذلك ذكر أسماء ومواقع هذه المصانع الوطنيــة والوكالء
والموزعن في المملكة ،مع إرفاق قائمة بما تتعلق بها من بيانات مســتمدة من قائمة المشاريع المرخصة
من وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العالقة االخرى.
يشــمل توضيح العــرض (المبيعــات التاريخيــة ألهم المنتجــن المحلين والطاقات اإلنتاجية) ،ســواء
للســوق المحلي أو التصدير كما هو موضح في الجدول التالي:
**المز
رعة

المو المن *الطا
(وحدة القياس)
قع تج قة
االنت سنة
اجية
مح تصد المجم
وع
لي ير

المبيعات التاريخية للثالث سنوات األخيرة
سنة

سنة

محل تصد المجمو مح
لي
ع
ير
ي

تصد المجم
وع
ير

*حسب السائد في السوق من جهة عدد الورديات/ساعات الوردية
**ذكر إن كان هناك توسعات مستقبلية مع ذكر مواقع هذه المزارع إن وجد.
هناك أســاليب أخرى وطرق متعددة لحســاب العرض تعتمد على نوعية المنتج وتوفر البيانات لدي مقدم
الطلب عن المنتجات ،لذلك يمتلك المستثمر الحرية في اختيار أسلوب وطريقة حساب العرض.
 -4الطلب:
يفترض عموما أن حجم الطلب في أية سنة يتكون من حاصل جمع مبيعات المنتجــن المحلين مع الــواردات
ناقصا الصادرات والمعــاد تصديره كما هو موضح بالجدول التالي:
طلب السوق المحلي

يشــمل توضيــح الطلــب التاريخي في الســوق المحلي خالل الثالث ســنوات الماضية حسب الجدول أدناه
الطلب التاريخي لثالث سنوات االخيرة (وحدة القياس)
سنة
سنة
إجمالي مبيعات اإلنتاج
المحلي
( )+إجمالي الواردات
( )-إجمالي الصادرات
والمعاد تصديره
الطلب
*إجمالي
التاريخي
نسبة النمو ()%
*الطلب = إجمالي مبيعات اإلنتاج المحلي  +الواردات – الصادرات

سنة

مالحظة هامة:
يستعان بالجدول السابق في تحديد الطلب حال االعتماد الكلي على التصدير للسوق الخارجي لبيع منتجات
المشروع (تصدير).

أهم النقــاط التي يجب مراعاتها عند تحليل الطلب الحالي والمســتقبلي (المتوقع):
•
•
•
•
•
•

•

تصــور عن الطلب التاريخــي للمنتج وأهم العوامل التــي أثرت عليه في السنوات السابقة.
عرض ألهم المشاريع التاريخية المستهدفة للقطاع ذات الصلة بالمنتج.
عرض ألهم المشاريع المستقبلية المستهدفة للقطاع ذات الصلة بالمنتج.
أهم العوامل المؤثرة في الطلب ،ونسب النمو المستقبلية المتوقعة.
عرض الحتياجــات القطاعات الحكومية ،أو الشركات الكبرى للمشاريع التاريخية والمستقبلية.
في حالــة تحديد الطلب بطرق أخرى ،فيجب شرح تلك الطرق شرحا وافيا ً وإذا كان الطلب يعتمد
على شركات كبرى يتم إرفاق احتياجاتها السنوية والمســتقبلية لثالثــة أعــوام بالكمية والقيمــة ونوع
المنتج وسياســة الشراء لديها.
تحديــد المناطق الجغرافية التي يســتهدفها المشروع ســواء محليا أو خارجيا ً

وينبغــي كلما أمكن عنــد تقدير حجم الطلب التاريخي للمنتج ،االســتعانة بأدلــة مســاندة من مصــادر
معترف بهــا كإحصــاءات التجــارة الخارجية التي تصدرهــا هيئــة اإلحصــاءات العامة والمعلومــات
التابعــة لــوزارة االقتصاد والتخطيط .وإحصاءات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
الطلب المستقبلي :
بالنسبة للطلب المستقبلي فيجب تقدير حجم ذلك الطلب طوال الفترة التي تشــملها دراســة الجدوى موزعا
وفقا ً لكل قطاع أو منتج ويتم وضع نســب النمــو المتوقعة خالل الخمس ســنوات لــكل منتج مع ذكر
المــؤشرات التي يراها المستثمر حسب الجدول التالي:
الطلب المستقبلي (خمس سنوات مستقبلية)

المنتج (وحدة
القياس)
منتج 1
منتج 2
نسبة النمو %

سنة 1

سنة2

سنة 3

سنة4

سنة 5

 -5االسعار:
ينبغي إيراد بيان باألســعار الســائدة للمنتج حســب الوحدة المعمول بها في السوق المحلية وأية أسواق
أخرى لها صلة بالمشروع ،وأن يكون البيان وفقــا للمناطق والمدن الرئيســة حســب األهمية ،وكذلك
ســعر بيع المنتج مــن الشركات الزراعية والمنتجين الزراعيين محليا ً ،كما يفضل إرفاق مقارنة بن الســعر
المقترح وســعر الســوق لنفــس المنتج بالنــوع والحجم .ويمكن االســتعانة بالجــدول التالي لتوضيح
أسعار بيع المنتجات:
المنتج

اسعار المنافسين (تسليم المزارع*)
سعر
الوزن /سعر المنتج
تسليم
الكمية
منافس3
منافس2
منافس1
محليا ً تصدير المزارع محلي *تصدير محلي تصدير محلي تصدير

منتج1
منتج2
منتج3
*اذا كان هناك سوق تصدير

 -6المبيعات المتوقعة وحصة السوق
ينبغــي تقديم بيان تفصيــلي بالكميات المتوقع بيعها ســنويا لكل منتج إلى أن يتــم بلــوغ الطاقة اإلنتاجيــة
الممكن تحقيقها ،وتقديــر الحصة التي ً يتوقع المشروع االســتحواذ عليها ســنويا بنا ًء عــلى
تقديرات ًمبيعاته والحجم المتوقع للطلب ،على أن يوضع هذا التقدير وفقا لكل منتج (أو منتجــات) وقيمتها
لكل ســوق أو منطقة .كما يمكن االســتعانة بالجدول التالي لتوضيــح المبيعــات المســتقبلية المتوقعة
للمنتجات المســتهدفة للســوق المحلي والتصديــر (إن وجــد) ،وفي حالة وجود أكثر مــن منتج ،يتم
اســتخدام الجــدول التالي لكل منتــج على حدة للخمس ســنوات األولى من التشغيل التجاري:

المنتج  /وحدة المبيعات المستقبلية (خمس سنوات قادمة)
القياس  /الحجم
السنة 3
السنة 2
السنة 1
محلي تصد المجم مح تصد المجم مح تصد
لي ير
وع
لي ير
وع
ير
المنتج
نسبة النمو%

السن 4
المجم محلي تصد
ير
وع

المجم
وع

الطاقة االنتاجية
حجم الطلب
الداخلي
*نسبة
االستغالل%
**نسبة الحصة
السوقية
المتوقعة للسوق
المحلي %
*حاصل قسمة المبيعات المستقبلية لكل سنة على الطاقة اإلنتاجية.
** حاصل قسمة مبيعات المنشآءة محليا على حجم الطلب الداخلي.

إرشــادات توضيحية للمســتثمر عند القيــام بإعداد المبيعــات المتوقعة المستقبلية
•
•
•
•
•

يجــب أن تكــون المبيعــات المتوقعة لجميــع المنتجات المــراد زراعتها فيها مدرجة في الدراســة
مبينا فيها حجم وكمية المنتجات المتوقعة ،ونسبتها مقارنة بالمنتجات األخرى.
إذا كانت توســعة ،يقارن مبيعاتــه التاريخية بالمســتقبلية ويكون هناك جــدول لمبيعات المشروع
المســتقبلية يوضح فيه حجــم المبيعات قبل وبعد التوسعة.
نسبة المبيعات المستهدفة لكبار العمالء (إن وجد).
عقود البيع واالتفاقيات :يذكر فيها تفاصيل العقود مع العمالء ومدتها وكمياتها ،ومدى تاثيرها علي
مبيعات المشروع بالمستقبل.
ســوق التصدير :تبين الدراســة الدول المســتهدفة والكميات لكل منتج وأحجامها وأســباب اختيــار
تلــك الدول ،ومــا هي نســبة التصدير من إجمالي مبيعات المشروع مع تبيان حجم الطلب في الدول
المستهدفة.

 -7التوزيع
ينبغي تحديد الكيفية التي سيصل بها المنتج من موقع االنتاج إلى المستهلك النهــائي ،وقنــوات التوزيع
التــي يعتزم اتباعهــا وعددهــا وتوزيعها في المناطــق /الــدول ،ومســتوى هــذه القنــوات بالمقارنة مــع
مثيالتها لدى كما ينبغــي تحديد أســاليب النقــل والتخزين التي ،المؤسســات المنافســة يعتزم المشروع
استخدامها وتكاليفها والجهة التي تتحمل دفعها
 -8ترويج المبيعات والدعم التسويقي/الشريك األجنبي أو مزود التقنية:
ينبغــي تقديــم خطط مفصلــة لإلعــالن واألســاليب األخرى التــي يعتزم المــشروع االســتعانة بهــا
لترويــج المبيعــات عــلى مســتوى الموزعــين والمســتهلك النهائي .مع تحديــد الميزانية المخصصة
لذلك موزعة حســب نوع وســيلة اإلعالن المزمع استخدامها .وذكر األسس التي بنيت عليها هذه الخطــط،

وتقديــرات اإلنفاق عليها .كــما ينبغي على وجه التحديــد إيراد أية معلومات تتعلق بالخطط والميزانيات
لطرح المنتج في السوق.
معلومــات عــن الشريــك األجنبــي (إن وجد) مــن حيــث دور الشريك في المشروع من الناحية
التســويقية ،باإلضافة إلى المبيعات التاريخية للشريك األجنبــي ووجودهــا الــدولي وطاقاتهــا اإلنتاجية
ومناطق بيــع المنتج في العــالم .يتم تزويد الصندوق بصور من جميع االتفاقيات ،على ســبيل المثال وليس
الحــصر مبيعــات الثالثة أعــوام الماضية وترخيص الحصول على تقنية ،اتفاقيــات الشراكة .اتفاقيات
ملزمة لبيع المنتج ......إلخ،

 -9:االتفاقيات التسويقية/الهيكل اإلداري التسويقي
• ينبغي إرفاق نسخ من أية اتفاقيات تسويقية (مثل اتفاقيات الوكاالت أو ًالتمثيــل التجاري أو التوزيع أو
العالمة التجارية) مما تم إبرامه نهائيا ســواء مع شركات محلية أو أجنبية ،مع تحديد الفائدة
التسويقية ًمبدئيا المرجوة من هذه االتفاقيات.
• ينبغي تحديد الهيكل اإلداري إلدارة التســويق والمبيعات المقترحة مع ذكر عــدد األفراد ومؤهالتهم
وخبراتهم وجنســياتهم ومســؤولية كل منهم ،وإرفاق صورة من بيان هذه المؤهالت والخبرات
لألشخاص الذين تم تعيينهم أو ترشيحهم لهذه المناصب.
(ب) المعلومات الفنية:
 -1المنتج:
(أ) وصف المنتج ومجال استخدامه أو استهالكه.
(ب) إرفــاق صور أو عينات مشابهة إذا أمكن.
(د) هل سيكون المنتج جاهزا لالستخدام لدى مغادرته الموقع ،أم يتطلب ً أعماالً أخرى من قبل المنشأءة؟
(ه) ما هي المواصفات الســعودية أو العالمية التي سيتم تصنيع المنتج بأن هذه المواصفات تشمل المواد ً
لها وما هي تفاصيلها؟ علماًوفقا الخــام المســتعملة والمنتــج النهــائي كما أنهــا تحدد طــرق االختبار
ومراقبة الجودة.
(و) التعبئــة والتغليــف :بيــان مــواد التغليف وعلــب الكرتــون والصناديق ومنصات التحميل النقالة.
-3طريقة االنتاج:
(أ) وصف كل مرحلة من مراحل االنتاج ابتداء من المواد الخام إلى المنتج النهــائي ،عــلى أن
يتضمــن ذلك تحديــد وظيفة كل آلة مــن المعدات الالزمــة المستخدمة
رســم مفصل يوضح خط ســير المنتجات المختلفة وكل مادة من المواد الخــام خالل
(ب)
مراحل االنتاج.
مخطط عام يوضح موقع اآلالت والمعدات داخل مواقع االنتاج ،ويبين كذلــك مناطق
(ت)
تخزين المــواد الخام والمنتجات الجاهزة وموقع ورشة الصيانة والمختبر ...إلخ.
(د) يوضح في المخطط العام عدد العاملين المحددين لكل آلة خالل وردية العمــل ،ويجب
(ث)
أن يتفق التوزيع هذا مع عدد العمال حســب المهارات المختلفة والذي سيتم بيانه فيما بعد بقائمة
العمال ورواتبهم.

(ج) وصف المعدات الخاصة بمعالجة المخلفات الزراعية غير المرغوب فيها وأساليب معالجتها سواء
كانت غازية أو سائلة أو صلبة ،لتكون مطابقة للمواصفات المتبعة من قبل الهيئات الحكومية مثل
الرئاســة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،ووزراة البيئة والمياه والزراعة
(ح) توضيح أساليب التحكم بالبيئة داخل الموقع والالزمة لعمليات االنتاج (مثالً تحتاج زراعة منتج
معين إلى تحكم جيد بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبــة ،وتحتاج صناعة المواد الغذائيــة إلى
احتياجات صحية وقائية وتتطلب إجراءات أمــان لحماية العمال والصحــة العامــة ،كذلك فإن
إنتاج المواد سريعة االشــتعال تتطلب تركيزا على توفير معدات مكافحة الحريق).
-3طاقة المشروع اإلنتاجية:
يجب إيضاح الطاقة اإلنتاجية السنوية المركبة والمتعاقد عليها مع شرح لطريقة احتساب هذه الطاقة
واألسس التي تم احتسابها عليها مثالً احتسبت على أساس إنتاج ١.٠٠٠وحدة صغيرة من منتج (أ)
 ١٠٠وحدة كبيرة من منتج (ب) سنويا .ويجب إيضاح الطاقة اإلنتاجية لكل موقع على حدة عند شرح
طريقة احتساب الطاقة المركبة للمشروع ،ويقترح استخدام الجدول التالي:
المنتج

معدل االنتاج وحدة
(ربع سنوي قياس
أو نصف )..

الفترة
االنتاجيه
باالشهر

عدد
مرات
االنتاج

مستوى
الكفاءة
%

الطاقة
االنتاجية

منتج1
منتج2
المجموع
-4اآلالت والمعدات:
يتعين تقديم قائمة كاملة ومفصلة باآلالت والمعدات حسب الجدول التالي:
اسم االلة المورد
#
ومواصفاتها وبلد
المنشأ
أوال :االت االنتاج الرئيسية
1
2
المجموع االولي ()1
ثانيا :االت المساندة
1
2
المجموع االولي ()2
ثالثا :تكاليف أخرى
التركيب
1
النقل
2
قطع الغيار
3
المجموع االولي ()3
المجموع النهائي ()3(+ )2(+ )1

العدد

مبلغ
العملة
المستخدمة التكلفة
للوحدة

التكلفة
االجمالية
باللاير

الحالة

(أ) يفصل كل بنــد من حيث الشركة الصانعة والنــوع والطراز والمواصفات الفنيــة مع بيان مــا إذا
كان قد تم الحصول عليه عن طريق وســيط أم مباشرة من الشركات الصانعة ،وترفق الكتيبات
التفصيلية بهذا الشأن.
(ب) توضيــح تكلفة كل بنــد واصالً إلى أقرب ميناء (ســيف) من خالل فاتورة شراء في حالة الشراء
الفعلي أو بموجب فاتورة مبدئية ،ويجب إرفاق كشف بتكاليف النقل المحلي ومصاريف التركيب.
(ج) توضيح المعــدات الخاصة بمكافحة الحريق وتكييــف الهواء ومعالجة المياه وأجهزة األمان
ومولــدات الطاقة االحتياطية وأجهزة المختبر ...إلخ ،ضمن البند أعاله ،ما لم تكن مضمنة تحت
تقديرات المباني.
(د) توضيح معــدات النقل الداخلية الخاصة بالموقع كالرافعات القنطرية المتحركــة والرافعات أحادية
الســكة ومعدات الرفــع الثابتة ومنصات التحميل ضمن البند أعاله.
(ه) يتعين إدراج الكمية المناســبة من قطع الغيار الالزمة وتكاليفها خالل السنة األولى من التشغيل
على األقل.
(و) عروض أســعار مفصلة لــآالت والمعــدات توضح يجــب الحصول عــلى المواصفــات الفنيــة
مصحوبة بالكتالوجــات وتحديد العــرض الذي تم اختياره مع تحليل أسباب ذلك.
-5المباني:
(أ) مخطــط يحدد موقــع المزرعة والمباني المرتبطة بها.
(ب) مواصفات موجزة عن المعالم الرئيسية للمباني.
(ج) مخطــط عام يوضح تجهيزات ومعدات الســالمة وكافة التدابير الالزمة لضمان ســالمة المزرعة
والعاملين به من مخاطر الحريق أو أي مخاطر أخرى قد تنطوي عليها عملية الزراعة.
(د) عرض شامل بأسعار األعمال المدنية والمباني مع مواصفات تفصيلية .أو جدول بالكميات .هذا وال
تقبل العروض التي تتضمن مبلغا مقطوعا ً
(هـ) في حالــة عدم اشــتمال العروض أعــاله على أعــمال تجهيز الموقع فيجب تقديــم عروض خاصة
لهذه األعمال مثل إخالء وتنظيف الموقع والحفريات والردميات وغيرها.
-6وسائل النقل:
توضع قائمة بوســائل النقل الالزمة بحيث تتضمن شاحنات النقل وسيارات الموظفين وســيارات نصف
النقل والرافعات الشوكية اآللية واليدوية ،على أن يتــم بيان صناعة ونوع وســعر كل منها باإلضافة إلى
شرح ســبب االحتياج لوســائل النقل ،مع مالحظة أن احتياج المشروع لوســائل النقل يجب أن يكون
متوافقا مع الكميات المتوقع تسويقها من منتجات المشروع في السنوات ًاألولى ،والمناطق التي سيتم تسويق
المنتج فيها.

 -7االثاث والتجهيزات:
توضع قائمــة باالحتياجات المكتبيــة الالزمة لألثاث والتجهيــزات المكتبية بحيث تتضمن األثاث المكتبي،
وتجهيزات المطعم ،وأجهزة وبرامج الكمبيوتر والشبكات ونظام الهاتف واآلالت الطابعة وآالت
التصوير...إلخ.
 -8العمالة:
(أ) باإلضافة إلى المخطط العام الذي يوضح مواقع عمال المزرعة (القســم الثــاني -طريقــة االنتاج-
البنــد "د") ،يجــب توفر كشــف شــامل بكافة األشخاص الذين سيتم استخدامهم بحيث يتضمن هذا الكشف:
المسمى الوظيفــي والراتــب األســاسي الشــهري وكافــة المصاريــف اإلضافية كالتأمينات االجتماعية
وتذاكر السفر والسكن والعالج والمكافآت ...الخ( .ب) توضيح مصدر عمالة المزرعة (االستقدام من
الخارج ..التوظيف المحلي).
(ج) يقــدم وصف إلجــراءات تدريب الموظفــن وخطة الســعودة لمدة  5-3سنوات منذ بداية اإلنتاج
التجاري للمشروع.

 -9المواد الخام االولية:
(أ) قائمــة بجميع المواد الخام والتعبئة والتغليــف مع بيان مصدرها ،بحيث الســعر الحالي للوحدة
واألســعار المتوقعة ًتتضمن هــذه القائمة أيضا خالل السنة األولى من اإلنتاج مدعومه بعروض
أسعار للمواد الخام.
يجب أن تتضمن القائمة أعاله المواد الجاهزة والمشتريات للمواد المستخدمة في االنتاج،
(ب)
(كالمضخات والمحركات والمفاتيح ...إلخ).
توضيح حســاب مفصل لتكلفة المواد الخام والتعبئة والتغليف لكل وحدة ومنتج ،على
(ت)
حدة ،بحيث يذكر كمية كل مادة خام ومواد التعبئة والتغليف التي تدخل في تصنيع وحدة واحدة
من المنتج ،ويقترح اســتخدام الجدول التالي:
التكلفة باللاير تكلفة الوحدة مصدر
الوحدة
وصف المادة نسبة
لوحدة المادة الخام إلنتاج التوريد
االستخدام لكل المستخدمة
الخام
أو
وحدة واحدة (محلي
الخام
طن من المنتج للمواد الخام
خارجي)
من المنتج
المجموع االولي باللاير
مواد التعبئة والتغليف
نسبة الفاقد
مجموع تكاليف المواد الخام والتعبئة والتغليف لكل وحدة من المنتج
(خ) توضيح االســتهالك الســنوي من المواد الخام الالزمــة للطاقة اإلنتاجية المرخصة.
(د) يضاف إلى حســاب تكلفة المواد الخام والتعبئة والتغليف ،حســاب نسبة الفاقد خالل عمليات
االنتاج.
(ذ) توفير خطة ووصف ألســاليب الشراء للمواد الخام ،متضمنة شراء يتعن كميــات كافية مــن المواد
الخام لتفــادي التأخير في الشــحن أو تقلبات األسعار ،مع بيان تقديرات للمخزون.

 -10المنافع:
(أ) بيان تقديري لكمية المياه المطلوبة ومصدرها ونوعها وتكلفتها.
(ب) بيــان الطاقة الكهربائية المطلوبة آل الت والمعــدات واإلنارة والتكييف ...إلــخ ،بالكيلو واط،
وبيان مصدرها مع ذكر القدرة المركبة لمحطة التحويل في المشروع.
(ج) بيان كمية المحروقات الالزمة لعمليات االنتاج والتشغيل( ،مثالً للحراثات وللسيارات ...إلخ).
(د) توضيــح مدى توفر المنافع الالزمة لإلنتاج مثــل الكهرباء والمياه في موقع المشروع المقترح.
-11اتفاقيات الترخيص واالمتياز التجاري:
(أ) يتعين إرفاق صورة من أية اتفاقية فنية أو اتفاقية ترخيص (امتياز) فيما يخص المشروع إن وجدت.
(ب) يجــب أن توضــح االتفاقية مبلغ الرســوم المقدمة والرســوم الســنوية واألســس التي احتســبت
عليها كنســبة من المبيعات ،الطاقة اإلنتاجية ،األرباح الصافية ،أو أية معايير أخرى.
(ج) يجب أن تحــدد االتفاقية مســؤولية الجهة المرخصة ومدى مشــاركتها في اإلدارة الفنية والخدمات
الفنية للتركيب والتشغيل والصيانة وحقوق التصميم والرســومات والمعرفة الفنية ،مع إيضــاح التغييرات
المقترحة بصددها.
-12مصاريف التأسيس (ماقبل التشغيل):
(أ) توضــح المبالــغ المدفوعــة للمهندســن المعماريــن وشركات االستشــارات الهندســية ومهندسي
التصميم والمصاريف القانونية والخدمات المهنية األخرى لتخطيط المشروع ،وكذلك تكاليف دراســة
الجدوى االقتصادية.
(ب) يجــب أن تتضمــن التقديــرات كافــة المصاريــف األخــرى المؤدية إلى تشغيل الموقع (فترة ما قبل
اإلنتاج) ،مثل رواتب ومصاريف الموظفن والعمال وتكاليف الســفر إلى الخارج لشراء المعدات ،وتكاليف
المواد الخام المستخدمة في فترة التشغيل التجريبي  ...إلخ.
ج -المعلومات المالية:
 .1موجز للتكلفة اإلجمالية للمشروع.
 .2مصــادر تمويل المشروع من قــروض تجارية وخاصة ورأســما ل المشروع ومصادر أخرى.
 .3تقديــرات ماليــة مفصلة للســنوات العــشر القادمة بحيث تشــتمل على الميزانيات العمومية وحسابات
الربح والخسارة وحسابات التدفق النقدي (البيانات التقديرية عن األرباح والخسائر والميزانية والتدفق
النقدي يجب أن تغطي األجل المقترح لقرض الصندوق).
 .4المؤشرات المالية مثل النســب المالية وحســابات نقطة التعادل وحساب معدل العائد الداخلي والقيمة
المضافة ...إلخ.
 .5عند إعداد التقديرات المالية ينبغي أن يوضع في االعتبار ما يلي:
• ال يســمح بتوزيــع األرباح في الفترة التي تســبق بدء ســداد أقســاط قرض الصندوق .كما أن
الحد األعلى لألرباح المســموح بتوزيعها يجب أال يتعــدى  %25من رأس المال المدفوع ،أو
مجموع أقســاط قرض الصندوق السنوية في سنة التوزيع أيهما أقل.
• يجب أال يقل رأس المال المســتثمر عن  %25من تكلفة المشروع ،وقد يرى الصندوق زيادة هذه
النسبة حسب التحليل المالي للمشروع.
• في حالة االســتعانة بمصادر التمويل من المصاريف التجارية ،ال يمانع الصندوق من البدء بسداد
قرض المصرف التجاري قبل قرض الصندوق.
• يجب أن تكون التقديرات مبنية على أســاس التكلفة الجارية ،ويجب أال يتضمن ذلك أية عناصر
زيادة في التكاليف أو األســعار في الســنوات القادمة.

•
•
•
•

يجــب أن تكــون االفتراضــات المتعلقة ببنود حســاب الربح والخســارة والميزانية العمومية
واضحة.
يجب أن يكون المشروع مجديا ً إقتصاديا ً بذاته دون إحتساب أي رسوم جمركية أو أي إعانة
حكومية متوقعة لمنتجات المشروع.
يجب إيضاح الطرق المحاســبية والنسب التي ســيتم اختيارها لحساب استهالك األصول الثابتة
وإطفاء مصاريف التأسيس والصيانة.
يجب إيضاح أي مصاريف أخرى الزمة لتشغيل موقع االنتاج

(د) المتطلبات الالزمة للبدء في تنفيذ المشروع:
بعد قناعة المستثمر بسالمة قـراره االستثماري واستيفاء كافة الضوابط الخاصــة بدراســة الجدوى
االقتصاديــة التفصيلية والعائــد المالي المتوقع تبدأ مرحلة مهمة قبل بدء تنفيذ المشروع وذلك بالتنسيق
مــع قطاعــات حكومية وخاصــة للحصول عــلى التراخيص والخدمــات الالزمة لتنفيذ المشروع ،وكذلك
إبرام اتفاقيات فنية أو تسويقية والبدء بمفاوضات مــع المورديــن والمقاولين وذلــك ضمن خطــة عمل
وجدول زمنــي لترتيب األولويات.
ويمكن تلخيص المتطلبات الالزمة في خطوات متتالية كالتالي:
 .1إنهاء إجراءات ملف المــشروع للحصول على الترخيص الزراعي والكيان القانــوني وتحديــد
المنتجــات والطاقــات اإلنتاجيــة المرخصة والســجل التجاري للملكيات الفردية وعقود التأسيس
للشركات.
 .2تخصيــص أرض المــشروع في المدن الزراعية والمناطق الزراعية والتأكــد من توفر
احتياجــات المشروع من المنافــع والمرافق الخدمية العامة.
 .3التنســيق المبــاشر مــع شركات الكهربــاء لتوفــير األحــمال الكهربائية المطلوبة بوقت كاف
لتفادي أي تأخير متوقع في حالة األحمال الكبيرة
 .4استكمال التصاميم والرسومات الهندسية ومخططات المباني ومرافق المــشروع التفصيليــة
وجداول الكميــات من مكاتب هندســية معتمدة وذلك بالتنسيق مع موردي المعدات وخطوط
اإلنتاج.
 .5االختيار النهائي لموردي المواد واالالت والدخول معهم في المفاوضات الجدية لشراء التقنيات
من مكائن وآالت ومعدات.
 .6التأكد من الترتيبات الالزمة بخصوص النقل والتركيب والفحص والتشــغيل التجريبي لجميع
االالت والمعدات والمواد الخام ومسؤولية المورد في كل منها.
 .7الدخــول في مفاوضات لنقــل التقنية وتوقيع مذكــرات التفاهم الفنية مع أكثر من جهة للوصول
إلى الصيغ التعاقدية المالئمة (إن لزم األمر) تمهيدا لالتفاقية النهائية
 .8تحديد المقاولين المحلين المؤهلين لتنفيذ مباني المشروع ودعوتهم للعطاءات ،ومن ثم اختيار
العروض المنافســة واختيار مقاول المشروع الرئيسي.
 .9إعــداد الترتيبــات الخاصــة لتمويــل المــشروع مــن الجهــات الحكوميــة والتجارية ،ويستحســن
البدء بهذه الترتيبات قبل البدء الفعلي بخطوات التنفيذ والتي يترتب عليها التزامات مالية كبيرة.
الحصول عــلى عضوية واالنضمام إلى اللجان الزراعية المتخصصة.
.10

الحصول على اإلعفاءات والفسوح الجمركية المتعلقة بمتطلبات اإلنتاج والتنسيق مع
.11
مصلحة الجمارك بهذا الخصوص.
اســتكمال متطلبات مكتب العمل لتأمن احتياجــات المشروع من القوى العاملة الماهرة.
.12
التأكد من متطلبات السالمة وحماية البيئة من الجهات الحكومية المختصة
.13
مراجعــة الهيئة الســعودية للمواصفــات والمقاييس والجــودة للتأكد من المواصفات
.14
الســعودية لمنتجات المشروع إن وجدت ،ومدى توافق التقنية المزمع استخدامها مع هذه
المواصفات.
إنهاء إجراءات إقرار الملف الزكوي في مصلحة الزكاة والدخل
.15
إنهــاء إجــراءات تســجيل العمالــة في المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية.
.16
هـ) إدارة ومتابعة تنفيذ المشروع:
وبإنهــاء الترتيبات والمتطلبــات المذكورة آنفا يكون المســتثمر قد وصل إلى المرحلــة الفعلية لتنفيذ الخطط
الموضوعة عــلى أرض الواقع من خالل ما يلي:
 - ١تكويــن فريــق إلدارة المشروع وتنظيمــه حيث يكون هو النــواة اإلدارية والفنيــة األولى ،وتتألــف
بالدرجة األولى من مديــر فني ومدير مشروع ورئيس حسابات وسكرتارية حيث يقوم الفريق بالمتابعة
واإلشراف على النشــاطات اليومية الخاصة بتقارير تقدم مراحل تنفيذ المشروع بشــقيه المباني والمعدات.
 - ٢توقيع العقــود النهائية إلنشــاء المبــاني واألعمال المدنيــة للمشروع الصناعي مع المقاول الذي تم
اختياره في المرحلة السابقة مع الحرص ،على المراجعة القانونية واستيفاء جميع البنود المتعارف عليها.
 - ٣اســتكمال أوامر الشراء واالعتمادات المالية لتوريد وتركيب خطوط اإلنتاج بالطاقات اإلنتاجية
المعتمدة في دراســة الجــدوى ،وتوقيع االتفاقيات الفنية النهائية لنقل التقنية أو المعرفة الفنية (إن لزم
األمر) استناد ا إلى ً ضوابط دراســة الجدوى التفصيلية.
 - ٤يجــب التأكيد هنــا على أن يقوم فريــق إدارة المشروع بالتنســيق الجيد على أن تســير الخطوتان
السابقتان بشــكل متواز ،لتكون مباني المشروع وبنيته التحتية جاهزة الســتقبال معدات اإلنتــاج واآلالت
في مواقعها حسب ما هو مخطط له في التصميم األساسي للمشروع.
 - 5تأهيل بعض الكــوادر الفنية الوطنية للتعامل مــع معدات اإلنتاج عنــد الوصول ،حيــث تتولى
الشركات المــوردة والمصنعــة وكجزء من العقد ،إيفاد بعض فنييها للتركيب والتشغيل التجريبي وتدريب
العاملن على تشغيلها وصيانتها.
 - ٦توريــد المواد األوليــة والمواد الوســيطة ومواد التغليف والمســاعدة ومــواد التركيب من الســوق
المحلي أو باســتيرادها من الخــارج بكميات كافية لتأمن احتياجات التشغيل التجريبي.
 - ٧مــن الضروري أن يكــون التخطيط للعملية التســويقية بكوادر متخصصة ومنســجما من حيث
التوقيت مع مراحل التنفيذ األخرى ليتســنى التعرف الفعلي والتفصيلي على األسواق المستهدفة قبل اإلنتاج
الفعلي.
 - ٨بعــد اكتــمال عمليات تنفيــذ المــشروع تأتي مرحلــة التشــغيل األولي( ،التجريبــي) للتأكــد من
ســالمة المنتج وعوامــل قياس الجــودة الالزمة والتأكد من تدريب العاملن وتوفر الطاقم اإلداري الالزم.

 - ٩وفي المرحلة األخيرة يتم التحقق من جدوى المشروع ومدى مطابقة النتائج المحققة بالنتائج المتوقعة
في دراســة الجدوى ،وذلك بتشغيله وفق البرنامج اإلنتاجي التدريجي المخطط ،وبطاقته اإلنتاجية
واحتســاب تكاليف المشروع وإيراداته.
 - ١٠االســتمرار في عملية تطويــر المنتجات ومتابعة التقنيــات والتجاوب مع تطــورات األســواق
والعمــالء المحتملين مــع وضع اســتراتيجيات خاصة ،للتحكــم في مدخالت ومخرجــات اإلنتاج ،وكذلك
خطط الترويج والتســعير والتوزيع.

إنتهى،

