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املحتويات

٧ متهيد

٨ الصندوق الصناعي ودوره يف التنمية الصناعية

٩ تحفيز االستثامرات الصناعية يف املناطق الواعدة

١١ القسم األول: مراحل الحصول عىل قرض الكرتوين

١٣ املرحلة األوىل: مرحلة التقديم والدراسة األولية لطلب القرض وتسجيله 

١٧ املرحلة الثانية: مرحلة املوافقة عىل طلب القرض وتوقيع عقد القرض

١٨ املرحلة الثالثة:مرحلة توثيق الضامنات والرهون لدى كتابة العدل

١٩ املرحلة الرابعة: مرحلة الرصف

٢٠ املرحلة الخامسة: مرحلة املتابعة والتسديد 
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٣٠ )أ( - املعلومات التسويقية

٣٨ )ب( - املعلومات الفنية
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٤٧ )د( - املتطلبات الالزمة للبدء يف تنفيذ املرشوع

٤٩ )هـ( - إدارة ومتابعة تنفيذ املرشوع
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هـذا الكتيـب يتضمـن إرشـادات عامـة للمسـتثمرين الراغبـن يف الحصول 

والسياسـات  اإلجـراءات  عـن  ونبـذة  الصناعـي،  الصنـدوق  دعـم  عـىل 

املتبعـة يف قبـول ودراسـة طلبـات القـروض ومتابعتهـا حسـب طبيعـة 

. وحجـم املـرشوع 

ومـن املهـم للعميـل التواصل مع قسـم عالقـات العمالء لالسـتعالم عن 

سياسـات اإلقـراض الخاصـة بالقطاعـات الصناعيـة املسـتهدفة، والتأكـد 

مـن أن النشـاط املطلـوب متويلـه ذو جـدوى اقتصاديـة.

متهيد
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الصندوق الصناعي ودوره يف التنمية الصناعية

يهــدف صندوق التنميــة الصناعية الســعودي إىل متويــل ودعم وتنميــة القطاع 

الـــصناعي عرب تقديم قروض متوسطة أو طويلة األجل لتأسيس أو تطوير أو توسعة أو 

نقــل مصانع داخــل اململكة، باإلضافة إىل توفري الخدمات االستشــارية املتخصصة يف 

املجاالت اإلدارية واملالية والفنية والتســويقية للمشاريع املقرتضة ، للمساهمة يف 

رفع أدائها وكفاءتها ومتكينها من تحقيق أهدافها ومهامها بنجاح وفعالية. 

ويضطلــع الصنــدوق الصناعي بــدور ريادي يف تطويــر وتنفيذ وتحقيق سياســات 

وبرامــج التنميــة الصناعية يف اململكة ،اســتناداً عىل قاعدة علميــة وبحثية متقدمة 

تُعنى بإجراء الدراسات املتخصصة التي تهتم برفع األداء وتيسري العوائق يف املنشآت 

واملصانع، فضالً عن توفري الدراســات االســرتاتيجية للمعنين باالستثامر الصناعي. وهو  

يقــوم بذلك عرب كــوادر برشية تتمتع بخربات كبرية ومعرفة فنيــة كافية ، للوصول إىل 

تأســيس بنية صناعيــة قوية، ومتقدمة، وعالية التنافســية، تضع اململكــة ضمن أوائل 

الدول املتقدمة صناعياً عىل املستوى العاملي. 
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تحفيز االستثامرات الصناعية يف املناطق الواعدة .

 قــام مجلــس إدارة الصندوق باعتــامد الضوابط الخاصــة بقرار مجلس 
الوزراء حيث تم رفع نسبة سقف التمويل للمناطق واملدن الواعدة.

)*( يشــرتط لتمويل املناطق واملدن الواعدة األخرى مــن الفئة الثالثة أن 

تبعد عن مراكز املدن الرئيســية مســافة ال تقل عن ١5٠ كيلو مرت وأن تبعد 
عن أقرب مدينة صناعية من الفئة الثانية مسافة التقل عن ٧٠ كيلو مرت.

فيام ييل جدول توزيع نسب اإلقراض يف مناطق ومدن اململكة

الفئة األوىل

50%

الفئة الثانية

60%

الفئة الثالثة

75%

نسبة قرض 
الصندوق التتجاوز

ينبع املدينة املنورة

رابغ

الطائف
جدة مكة املكرمة

الرياض

مدينة الخرج الصناعية

مدينة سدير الصناعية

القصيم

األحساء

رأس الخري

الدمام

الجبيل

نجران

جازان

الباحة
عسري

تبوك

الجوف
الحدود الشاملية

حائل
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القسم األول
مراحل الحصول عىل قرض الكرتوين 
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* بالنسبة للمشاريع الكبرية و التي تزيد تكلفتها 
االجاملية عن 2٠ مليون ريال

 مرحلة التقديم 

والدراسة األولية 

لطلب القرض 

وتسجيله
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املرحلة األوىل:
مرحلة التقديم والدراسة األولية لطلب القرض وتسجيله 

 ينصــح الصنــدوق املســتثمرين بالبدء يف إجــراءات طلــب التمويل يف 
مراحل مبكــرة من املرشوع، ونظراً لطبيعة كل مــرشوع فإن للصندوق الحق 
بطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تساعد يف عملية تقييم املرشوع. 
ويف حالــة عدم متكن املســتثمر من اســتيفاء أي من البنــود، فيجب عليه 
إيضــاح األســباب بالتفصيــل لعدم متكنــه من اســتيفائها والتاريــخ املتوقع 
الستيفائها، مع العلم أن هذه املستندات جزء أسايس من دراسة املرشوع 
وعدم توفرها يتســبب يف تأخري تقييم الطلب أو إلغائه بشكل نهايئ. علامً 
بأن الصندوق يعطي املســتثمر شــهرين كحد أقىص الســتيفاء املعلومات 
الناقصة خالل الدراسة األوليه لطلب القرض، ويغلق الطلب إذا مل يتم تقديم 

املعلومات يف وقتها.

يتم دراســة طلب القرض مبدئياً عرب الخدمات االلكرتونية املتكاملة عند 

توفر الحد األدىن من املعلومات واملستندات التالية:

ترخيص صناعي مبديئ أو دائم ساري املفعول)يحتوي املنتجات املراد 	 
تصنيعها و موقع املرشوع (.

تعبئة منوذج "طلب الحصول عىل قرض الصندوق" .	 

تعبئة منوذج )  وذلك للاملك الفردي ولكل رشيك عىل حدة.	 

دراسة جدوى اقتصادية شاملة وحديثة.*	 

صور بطاقة الهوية للاملك /املالك.	 

)*بالنسبة للمشاريع الكبرية و التي تزيد تكلفتها االجاملية عن٢٠ مليون ريال(.
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نســخة من الســجل التجاري أو عقد التأســيس أو النظام األسايس )يف 	 
حالة الرشكات)إن وجد( إذا كان املرشوع غري حاصل بعد عىل سجل تجاري 
ميكن التقدم بنسخة من عقد التأسيس كإجراء مؤقت بالنسبة للرشكات أو 
خطاب من صاحب الصالحية يوضح نســبة امللكية وأسامء املالك / املالك 

للمرشوع(.

نســخة من عقد إيجار األرض أو خطاب تخصيــص مبديئ لألرض من الجهات 	 
الحكومية ذات العالقة )مــدن، الهيئة امللكية للجبيل وينبع، هيئة املدن 
االقتصاديــة، البلديــات(. يف حالة إقامة املرشوع عــىل أرض خاصة يلزم 
تقديــم صورة من صك ملكيــة األرض أوعقد اإليجار عىل أن تكون الرشوط 

واألحكام الواردة فيه مقبولة للصندوق. 

تقديم املعلومات الخاصة بالحســابات املرصفيــة للاملك / املالك للتأكد 	 
من الجــدارة االئتامنية للمســتثمر، علامً بأنه من الــروري الحفاظ عىل 

سالمة السجل االئتامين للمستثمر.

عروض أســعار حديثــة ومفصلــة لــرشاء آالت / خطوط اإلنتــاج واملعدات 	 
املســاندة توضح املواصفات الفنية مع تحديد ما تم اختياره من العروض 
وأسباب االختيار، مع إرفاق كتالوجات لخطوط اإلنتاج ومعلومات كافية عن 
مصنعــي/ موردي اآلالت املختارة. ويف حال تــم رشاء اآلالت واملعدات، 

ترفق عقود الرشاء النهائية ومستندات التخليص الجمريك.

املخططات الهندســية، وتشــمل بحد أدىن املخطط العام والرســومات 	 
املعامرية ملباين املصنع مع توضيح خطوط اإلنتاج داخل املصنع.

عرض أســعار حديــث لتنفيذ مبــاين املصنــع واألعامل املدنيــة مدعوماً 	 
باملستندات التي تؤيد ذلك.

عرض أسعار حديث أو عقد توريد للمواد الخام ومواد التغليف املستعملة 	 
يف صناعة منتجات املرشوع.

العنوان الوطني ملوقع املصنع.	 
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بالنســبة ملشاريع التوســعة أو التحديث أو التطوير يجب إرفاق ميزانيات 	 
مالية مدققة للمرشوع لفرتة الثالث سنوات املاضية.

هناك بعض القطاعات الصناعية قد تتطلب توفري مســتندات إضافية عىل 	 
ماذكر أعاله، لذا يجب عىل املستثمر االتصال بالصندوق لالطالع عليها.

مستندات ميكن توفريها خالل فرتة تقييم طلب القرض:

نســخة ألي اتفاقيــات تخص املــرشوع مثــل اتفاقيــات التنفيذ الشــامل 	 
واإلرشاف ونقل التقنية والرتخيص الفني والتشــغيل واملســاعدة الفنية 

والتسويق )إن وجدت(، أو أي اتفاقيات أخرى بشأن املصنع.

خطابات التخصيص أو اتفاقيات توصيــل لجميع الخدمات واملنافع العامة 	 
للمرشوع مثل الكهرباء واملاء والوقود والغاز)إن وجدت(.

تراخيص البناء والتشغيل من الجهة الحكومية املعنية باملرشوع املقام 	 
خارج املدن الصناعية )إن وجدت(.

رخصة املحاجر للمشاريع ذات العالقة )إن وجدت(.	 

يف حال وصــول املكائن واملعدات يلــزم إرفاق صور من بيــان التخليص 	 
الجمريك لكل آلة أو ماكينة .

السري الذاتية للموظفن باإلدارة التنفيذية  يف املرشوع ويف حالة عدم 	 
وجودهم حاليا ترفق السري الذاتية لألشخاص املرشحن لهذه املناصب

وبعد اكتامل املستندات واملعلومات الالزمة للدراسة األولية من الناحية 
الفنية والتســويقية واملالية، يتم قبول وتسجيل طلب القرض وتقييمه من 
قبــل املختصــن بالصندوق للنظر يف اعتــامد القرض من عدمــه بعد عرضه 

عىل اللجنة اإلدارية بالصندوق.

مالحظة هامة:

تجــاوب صاحب املرشوع مــع خرباء الصنــدوق من خــالل تزويدهم بكافة 
املستندات واملعلومات املطلوبة ملرشوعه يسهم بشكل كبري يف رسعة 

التقييم وإنهاء اإلجراءات بفرتة زمنية قصرية.
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املرحلة الثانية:
مرحلة املوافقة عىل طلب القرض وتوقيع عقد القرض

بعد قبول الطلب وتسجيله يقوم الصندوق بالتايل:

تحديد أحد مستشاري االئتامن لدراسة وتحليل املرشوع.	 

تحديد مستشــارين من إدارة دراســات واستشــارات املشــاريع لدراســة 	 
املرشوع من الناحيتن الفنية والتسويقية.

رفع تقرير تقييمي للمرشوع إىل اللجنة اإلدارية )إذا كان القرض املطلوب 	 
ال يتجاوز ثالثن مليون ريال(، أو إىل مجلس اإلدارة )إذا كان أكرث من ثالثن 

مليون ريال(.

ويقــوم الصندوق خالل هــذه املرحلــة بتحديد تكاليــف تقييم املرشوع 
ودراســة جدواه االقتصادية وإعــداد اتفاقية بهذا الشــأن يتم توقيعها من 

قبل املستثمر قبل املوافقة عىل القرض.

عنــد موافقــة الصنــدوق عــىل القرض، يتــم إرســال خطاب القــرض إىل 
املســتثمر إلشــعاره باملوافقة عىل منح القرض متضمناً الرشوط واألحكام 
والضامنــات املطلوبــة. وبعــد قبوله بتوقيعــه عىل الخطــاب وإعادته إىل 

الصندوق، يتم إعداد عقد القرض واالتفاقيات والضامنات املتعلقة به. 

ويلزم لتوقيع عقد القرض املستندات التالية:

استيفاء الرشوط املسبقة للقرض واملوضحة بخطاب اإلشعار باملوافقة 	 
عىل القرض.

ترخيص صناعي ساري املفعول.	 

سجل تجاري ساري املفعول.	 

عقد التأســيس أو النظام األســايس للرشكة موثقاً مــن كتابة العدل، مع 	 
إبراز ما يفيد نرشه )للرشكات فقط( أو صورة طبق األصل.

عقــد إيجار أرض املــرشوع أو صورة طبق األصل إضافــًة إىل وجود خطاب 	 
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موافقــة مــن املؤجر عىل رهــن أصول املــرشوع ضامناً للقــرض وعدم 
املامنعــة بانتقــال امللكية اىل مســتثمر آخر إذا مل تكــن األرض مملوكة 
للمقرتض أو اذا كانت األرض مملوكة لجهة حكومية. ورخصة بناء للمرشوع 
من الجهة املختصة إذا كان املرشوع خارج نطاق املدن الصناعية. )مرفق 

منوذج رقم ١ لعقد اإليجار(.

وكالة رشعيــة أو تفويض صادر من الجهة صاحبة الصالحية بالتوقيع عىل 	 
عقــد القــرض واالتفاقيــات ذات العالقة وســندات األمر موثقــاً من جهة 
االختصــاص، أو حضور مالــك املرشوع للتوقيع عىل عقــد القرض. )مرفق 

مناذج مقرتحة للوكاالت والتفاويض٢ و ٣ و ٤ و 5 و ٦(.

استيفاء الضامن اإلضايف املطلوب لضامن القرض )إن وجد(.	 

املرحلة الثالثة:
مرحلة توثيق الضامنات والرهون لدى كتابة العدل

يقوم الصنــدوق بإعداد خطاب موجه إىل كتابــة العدل املختصة لتوثيق 
إجــراءات الرهن شــامالً قامئــة مفصلة بأعيــان املصنع )الثابتــة واملنقولة( 
املطلوب رهنها، عىل ســبيل املثال ال الحرص املباين واألعامل املدنية )مع 
توضيح مســاحة املبــاين(، واآلالت واملعدات )مع إعداد بيــان مفصل بالنوع 
ـع وبلد املنشــأ(، وســائل النقل واألثــاث واألجهزة  والوصف والعدد واملُصنـِـّ
املكتبيــة وأية أعيان أخرى مطلوب رهنها. وأية ضامنات إضافية مطلوبة )إن 
وجــدت(. يف هذه املرحله يجب عىل املســتثمر التأكد مــن االلتزام بالصيغ 
املرفقــة للــوكاالت والتفاويــض. ويعطى املســتثمر رقم وتاريــخ الخطاب 

إلمتام إجراءات الرهن .
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املرحلة الرابعة:
مرحلة الرصف

يتم رصف القــرض بعد توقيع عقد القرض وتســجيل الرهن والتأمن عىل 
أصول املــرشوع والحصول عىل الضامنــات املطلوبة واســتيفاء أية رشوط 
خاصــة بالرصف. وتقديــم املقرتض املســتندات الدالة عــىل التنفيذ وما تم 
إنفاقــه فعلياً عىل املــرشوع. ويتم رصف دفعات قــرض الصندوق بإيداعها 

بحساب املرشوع بواسطة الحواالت املرصفية فقط .

نقاط يجب مراعاتها لتنظيم اإلجراءات املالية للمرشوع:

يــرصف الصنــدوق مبا اليتجــاوز مــن 5٠% اىل ٧5% مــن املطالبات )أ( 
املقدمة له للمشاريع حسب نســبة االقراض املعتمده بالصندوق 
بعــد مراجعتها والتأكــد من أهليتهــا للتمويل وتقديم مســتندات 

الدفع املؤيدة لذلك.

فتح حســاب مرصيف خاص ومســتقل للمرشوع لتوثيق الرصف من )ب( 
خالله، وتجنب الدفع نقداً لتكاليف املرشوع.

االحتفاظ بدفاتر محاسبية خاصة باملرشوع.)ج( 

فتــح ملــف للمــرشوع يحتوي عــىل جميــع املســتندات املؤيدة )د( 
للرصف ومنها عىل سبيل املثال )العقود، الفواتري، سندات القبض، 

مستندات الشحن والجامرك وكشوفات البنك ... الخ(.

توظيف محاسب مؤهل يتوىل إعداد الكشوفات والقوائم املالية )(( 
املطلوبــة، وعند موافقة الصنــدوق عىل القــرض، ومن األهمية 
ترتيــب موعد لحضور املحاســب إىل الصنــدوق ملقابلة املختصن 
يف قســم التدقيق والتحليل املايل بالصنــدوق إلعطائه منوذجاً 

ورشحاً عن كيفية إعداد مستندات الرصف.

مالحظة هامة:

يف حالــة انخفاض التكلفــة اإلجامليــة الفعلية عــن التقديرية للمرشوع 
فإن الصندوق يقــوم بتخفيض القرض وتعديل جدول الســداد وإعداد خطاب 

إلحاقي لعقد القرض املوقع.



دليل الحصول عىل القروض الصناعية

و إعـداد دراسـة الجـدوى االقتصادية 20

املرحلة الخامسة:
مرحلة املتابعة والتسديد 

يقــوم الصنــدوق ممثــالً مبستشــار االئتامن املســؤول، مبتابعــة تنفيذ 
وتشــغيل املــرشوع يف كافــة مراحله، ومتابعــة أداء املــرشوع عن طريق 
القوائــم املاليــة املقدمة مــن املقرتض وعــن طريق االتصــاالت والزيارات 
امليدانية املســتمرة للمرشوع حتى تسديد كامل مستحقات القرض، ويلتزم 
املقرتض بسداد أقســاط قرض الصندوق حسب املواعيد املحددة يف عقد 
القرض املوقع معه وكذلك االلتزام بسداد تكاليف املتابعة للمرشوع حسب 

اتفاقية متابعه املرشوع الصناعي املوقعة معه.

معلومات تهم املستثمرين

مشاريع وبنود ال يشملها التمويل:	(أ 

املشاريع التي مىض عليها (كرث من عام من تاريخ بدء اإلنتاج التجاري.	 

 اآلالت واملعــدات والســيارات املســتعملة (و التي مىض عــى رشائها (و 	 

استريادها (كرث من سنة من تاريخ بيان االسترياد الجمريك.

 األثاث املستعمل (و املستورد (و الخاص بإسكان موظفي وعامل املرشوع.	 

 املبــاين التي مىض عى تشــييدها (كرث من ســنتني والهناجــر الحديدية 	 

املســتوردة 	من دول مجلس التعاون الخليجيأ وكذلك املباين الســكنية 

للموظفني والعامل.

يف مرحلــة تنفيــذ املــرشوع، يفضــل االســتعانة مبكتــب استشــاري متخصص 	(أ 

لإلرشاف عى األعامل املدنية الخاصة باملرشوع.

يجب وضع خطة الستقطا( الكوادر الوطنية.	جأ 
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عقد إيجار
أنه يف يوم  ١٤٠٠/٠٠/٠٠ هـ جري توقيع عقد اإليجار هذا بن كل من:-

……... سجل مدين/تجاري رقم )…….(، العنوان السعودية – املدينه – حي …….. هاتف: ……. ويشار إلية بالطرف األول أو )املؤجر( . ( ١)

……... سجل مدين/تجاري رقم )…….(، العنوان السعودية – املدينه – حي …….. هاتف: ……… ويشار إلية بالطرف الثاين أو )املستأجر(.( ٢)

تم االتفاق بينهام عىل الرشوط التالية: 

أجر الطرف األول عىل الطرف الثاين مبوجب هذا العقد قطعة األرض البالغ مســاحتها ........ مرت مربع )......... مرت مربع( اململوكة للطرف . ١
األول املوصوفة بصكك امللكية رقم )..........( وتاريخ ١٤٠٠/٠٠/٠٠هـ الصادر من كتابة .............، واملعرب عنها بالعن املؤجرة الواقعة بحي 

....... مبدينة ........ وذلك الستعاملها إلقامة مصنع .......................... .

مدة اإليجار …. سنوات )… سنوات( تبدأ من ١٤٠٠/٠٠/٠٠هـ وتنتهي يف نهاية يوم ١٤٠٠/٠٠/٠٠هـ وتجدد هذه املدة تلقائياً ملدة أو ملدد أخرى . ٢
مامثلة ما مل يقم أحد الطرفن بإشعار الطرف اآلخر بعدم الرغبة يف التجديد قبل انتهاء املدة السارية بستة أشهر عىل األقل مبقتىض خطاب 
رسمي، كام يجب عىل أي من الطرفن قبل اتخاذ قرار إنهاء العقد أخذ موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي الرسمية عىل ذلك .

إن مقدار اإليجار هو مبلغ )...............( ريـــال سعودي )فقط .................. ريـــال سعودي( سنوي يدفع كل ..... )..... ( ريـــال إىل الطرف األول . ٣
مبوجب إيصاالت موقعة منه أو من ينوب عنه وهذه اإليصاالت وحدها وسيلة إثبات دفع األجر عند حصول نزاع فيها .

يقر املستأجر انه كشف عىل املكان املؤجر له وفحصه ووجد أن حالته الحارضة سليمة .. ٤

ال يحــق للطــرف الثاين تأجري )العن املؤجــرة أو جزء منها( عىل الغري وال التنــازل عن عقد اإليجار إىل الغري إال بــإذن خطي من املؤجر . 5
وصندوق التنمية الصناعية السعودي، عىل أن ال يتعارض هذا النص بأي حال مع ما هو منصوص عليه يف املادة )٦( من هذا العقد .

يوافــق الطرف األول )املؤجر( بأن يقوم الطرف الثاين )املســتأجر( برهن كامل مصنع الطرف الثــاين )مصنع ........( املقام عىل قطعة . ٦
األرض الواقعة بـمدينة ....... املوصوفة بصك امللكية املشار إليها أعاله بجميع آالته ومعداته ومنشآته ومبانيه لصالح صندوق التنمية 
الصناعية السعودي، كام ال ميانع الطرف األول يف حال انتقال ملكية املصنع املذكور أعاله إىل مستثمر آخر وفقاً لاللتزامات املنصوص 

عليها يف هذا العقد وعقد قرض الصندوق .

عند إخالء العن املؤجرة عىل املستأجر تسليمها إىل املؤجر بحالة سليمة وصالحة لالستعامل كام استلمها مبوجب أمر التسليم وإال . ٧
فعليه إصالح أو دفع قيمة كل ما تسبب فيه من تلف أو رضر نتيجة استعامله لها .

عىل الطرف األول أن ميكن الطرف الثاين من اســتخدام املأجور واســتالمه ويضمن عدم تعرض الغري للطرف الثاين بسبب قيام الطرف . ٨
الثاين بإشغال العن املؤجرة .

عند حصول أي خالف أو نزاع ناتج عن هذا العقد وملحقاته فاملحاكم السعودية هي وحدها صاحبة االختصاص .. ٩

حرر هذا العقد من نســختن موقعتن من قبل الطرفن بيد كل منهام نســخة للعمل مبوجبه، ويعترب العقد ساري املفعول من تاريخ . ١٠
التوقيع املوضح أعاله .

والله ويل التوفيق،،،

توقيع الطرف الثاين  توقيع الطرف األول      

)املستأجر( )املؤجر(      

رشكة       رشكة

اإلسم اإلسم      

الصفة الصفة       

التوقيع التوقيع      

 الشهود:

١- اإلسم:                                                                                       التوقيع:

٢- اإلسم:                                                                                      التوقيع:

 مالحظات:
يجب مصادقة التوقيع لدى الغرفة التجارية الصناعية.	 
يجب التأشري عىل كل صفحة.	 
يجب أن يطبع العقد عىل الورق الرسمي الخاص بالطرف األول )املؤجر أو مكتب عقاري رسمي(.	 
ميكن إضافة مواد ورشوط أخرى بالعقد رشيطة أال تتعارض مع املواد السابقة.	 
يجب ارفاق صورة واضحة من صك ملكية العقار وهوية املؤجر واملستأجر. 	 
يجب أن تغطي مدة اإليجار كامل فرتة سداد قرض الصندوق.	 

)منوذج )  ١ ( مقرتح لعقد إيجار(
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).DATE: / / H.  )Cor. / / Grالتاريخ:    املوافق 

.… RESOLUTION BOARDقرار مجلس ……برشكة

ملــا كان مــن املقــرتح الدخــول يف عقــد قرض بــن كل من 

رشكــــة…. )الرشكة( وصنــدوق التنمية الصناعية الســعودي 

الصنــدوق  وافــق  التــي  واألحــكام  بالــرشوط  )الصنــدوق( 

مبقتضاها عىل أن يقدم للمقــرتض قرضا مقدارة.٠٠٠.٠٠٠ريال 

)فقط ….. ريال سعودي(.

WHEREAS it is proposed to have a Loan agreement 

concluded between the Saudi Industrial Development 

Fund )the Fund( and .. Co. )the Company( in terms 

and conditions as the Fund has approved, to avail the 

Company of a loan of SR. ٤١٨.٠٠٠.٠٠٠ )Only Four Hundred 

Eighteen Million Saudi Riyals(.

عليه، فقد قرر مجلس ….. بالرشكة تفويض الســيد/...... للقيام 

مبا ييل بإسم الرشكة ونيابة عنها:

NOW, THEREFORE, the Board …. of the Company hereby 

authorize Mr. ……..and assume the following in the name 

and on behalf of the Company:

التوقيع عىل عقد القرض وملحقاته وكافة الوثائق ذات ١-

العالقة بالعقد.

Signing the Loan Agreement and its annexes and 

whatever documents related thereto.

1-

الفنيــة ٢- تقديــم املشــورة  اتفاقيتــي  عــىل  التوقيــع 

واملتابعة.

Signing the Evaluation & Following -Up 

Agreements.

2-

-Signing the Order Notes.3التوقيع عىل السندات ألمر.٣-

-if applicable(4( Signing Subordination Agreementالتوقيع عىل اتفاقية ترتيب الديون )إن وجدت(٤-

 Mortgaging the Borrower’s properties to the interestرهن ممتلكات الرشكة لصالح الصندوق.5-

of the Fund.

5-

وإثباتاً لذلك فقــد قام أعضاء مجلــس ........ بالتوقيع عىل 

هذا القرار.

In witness whereof, the members of board …. have 

subscribed hereunder.

SIGNATURSNAMEالتوقيعاإلسم

-١......................................       ..................................................................................................       ......................................1-

-٢......................................       ..................................................................................................       ......................................2-

-3......................................       ..................................................................................................       ......................................3-

-4......................................       ..................................................................................................       ......................................4-

-5......................................       ..................................................................................................       ......................................5-

-6......................................       ..................................................................................................       ......................................6-

-7......................................       ..................................................................................................       ......................................7-

مالحظة: 

١( يجب أن يكون القرار عىل ورق الرشكة الرسمي.

٢( يجب املصادقة عىل صحة التواقيع لدى الغرفة التجارية الصناعية.

)منوذج )  ٢ ( مقرتح بالتفويض لتوقيع عقد القرض يف حال وجود رشيك أجنبي(
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)منوذج )  3 ( مقرتح للتوقيع عىل الضامن اإلعتباري(

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار الرشكاء برشكة

باملوافقة عىل الضامن االعتباري املطلوب من الصندوق

ملا كان صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق( قد وافق عىل تقديم قرض إىل رشكة ......... )املقرتض( مببلغ وقدره ………... ريال )فقط     
ريال سعودي( لتمويل إنشاء / توسعه مصنعه.

وحيث أن موافقة الصندوق عىل ذلك قد اقرتنت بوجوب قيام كل رشيك يف الرشكة املقرتضة بضامن حصته من القرض املمنوح للمقرتض.

وحيث أن رشكة ....... )الضامن( متلك نسبة % من حصص رشكة رشكة …. )املقرتض(. 

وحيــث أن رشكة ....... ))الضامن( قد أبدت موافقتها عىل ضامن ما يعــــادل % من القرض املمنــوح لرشكة ….. وذلك بالتوقيع عىل منوذج الضامن 
بالشكل الذي يعده الصندوق.

عليه، فقد قرر الرشكاء برشكة ..........… التايل:

املوافقة عىل قيام رشكة …. بضامن ما يعادل % من قرض الصندوق املمنوح للمقرتض.. ١

تفويض الســيد/ ................................... ليقوم نيابة عنا بالتوقيع عىل الضامن املطلوب بحيث يكون توقيعه ملزماً للرشكة ودليالً حاســامً . ٢
عىل التزام الرشكاء بضامن % من قرض الصندوق املمنوح للمقرتض.

وإثباتاً لذلك فقد قام الرشكاء بالتوقيع عىل هذا القرار.

التوقيع.............................................................................................اإلسـم:

التوقيع.............................................................................................اإلسـم:

التوقيع.............................................................................................اإلسـم:

التوقيع.............................................................................................اإلسـم:

مالحظة:

١- يجب أن يكون القـرار عىل ورق الرشكة الرسمي ومختوم بخامتها.

٢- يتــم املصادقــة عــىل الضامن االعتبــاري من الغرفــة التجارية الصناعية، ويف حــال تقديم الضــامن االعتباري من رشكة غري ســعوديه يجب 
املصادقــة عــىل صحة التوقيــع لدى الغرفة التجاريــة الصناعية )وزارة التجــارة( / كتابة عــدل ووزارة الخارجية يف بلد الضامن والســفارة 

السعودية ووزارة الخارجية السعودية. 
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)منوذج )  3 ( مقرتح للتوقيع عىل الضامن اإلعتباري(

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار الرشكاء برشكة

باملوافقة عىل الضامن االعتباري املطلوب من الصندوق

ملا كان صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق( قد وافق عىل تقديم قرض إىل رشكة ......... )املقرتض( مببلغ وقدره ………... ريال )فقط     
ريال سعودي( لتمويل إنشاء / توسعه مصنعه.

وحيث أن موافقة الصندوق عىل ذلك قد اقرتنت بوجوب قيام كل رشيك يف الرشكة املقرتضة بضامن حصته من القرض املمنوح للمقرتض.

وحيث أن رشكة ....... )الضامن( متلك نسبة % من حصص رشكة رشكة …. )املقرتض(. 

وحيــث أن رشكة ....... ))الضامن( قد أبدت موافقتها عىل ضامن ما يعــــادل % من القرض املمنــوح لرشكة ….. وذلك بالتوقيع عىل منوذج الضامن 
بالشكل الذي يعده الصندوق.

عليه، فقد قرر الرشكاء برشكة ..........… التايل:

املوافقة عىل قيام رشكة …. بضامن ما يعادل % من قرض الصندوق املمنوح للمقرتض.. ١

تفويض الســيد/ ................................... ليقوم نيابة عنا بالتوقيع عىل الضامن املطلوب بحيث يكون توقيعه ملزماً للرشكة ودليالً حاســامً . ٢
عىل التزام الرشكاء بضامن % من قرض الصندوق املمنوح للمقرتض.

وإثباتاً لذلك فقد قام الرشكاء بالتوقيع عىل هذا القرار.

التوقيع.............................................................................................اإلسـم:

التوقيع.............................................................................................اإلسـم:

التوقيع.............................................................................................اإلسـم:

التوقيع.............................................................................................اإلسـم:

مالحظة:

١- يجب أن يكون القـرار عىل ورق الرشكة الرسمي ومختوم بخامتها.

٢- يتــم املصادقــة عــىل الضامن االعتبــاري من الغرفــة التجارية الصناعية، ويف حــال تقديم الضــامن االعتباري من رشكة غري ســعوديه يجب 
املصادقــة عــىل صحة التوقيــع لدى الغرفة التجاريــة الصناعية )وزارة التجــارة( / كتابة عــدل ووزارة الخارجية يف بلد الضامن والســفارة 

السعودية ووزارة الخارجية السعودية. 

)منوذج )  4 ( مقرتح للتوقيع عىل الضامن االعتباري للضامن األجنبي(

IN THE NAME OF ALLAH MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL

RESOLUTION AUTHORIZING THE CORPORATE

GUARANTEE REQUIRED BY THE FUND

Whereas the Saudi Industrial Development Fund )SIDF( has committed to ……..   )The Borrower(, a Loan of SR…… )Only … Million Saudi 
Riyals( to assist in the financing of the of the project of the Borrower ; 

 AND

Whereas the Fund approval has made it imperative upon every shareholder of the Borrower to provide a Guarantee proportionate 
with his list share of the proposed loan by execution of the Guarantee form prepared by the Fund;

 AND

Whereas the )The shareholder Name( holds ) %( share of …. )The Borrower( and the )The shareholder Name( wished to guarantee its 
share of the Fund›s loan to the Borrower; 

Therefore, the Board has taken the following resolutions:

- Approving to guarantee ) %( share of the Fund›s Loan to the Borrower.

- Authorizing Mr.__________________ to sign in the name and on behalf of given that his signature is hereby deemed binding 
to the company and shall firmly signify the shareholders commitment to guarantee its share of Fund›s loan to the Borrower.

 NAME                                SIGNATURE

 __________________   __________________

N.B

. ١ The Resolution to be duly notarized and authenticated
. ٢ Authenticity & Signatures should be testified by the Notary Public, Ministry of Foreign Affairs, Saudi Embassy and the Saudi 

Arabian Ministry of Foreign Affairs to be Translated To Arabic Language attest by Official Translation Office.
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وكالــــــــة رشعية

حــر لدي أنا كاتــب عدل...............، الســيد/......، وقــرر بقوله أنني أقمت الســيد/..... 

وكيالً عني بالتوقيع عىل الضامن الشخيص املطلوب من صندوق التنمية الصناعية 

الســعودي لقاء القرض املقدم من الصندوق لرشكة/مصنع ...... بالنسبة املطلوبة 

من الصندوق، ضامناً للقرض املقدم للرشكة من الصندوق . 

بسم الله الرحمن الرحيم

بهذا وكلت .............بصفتي مالك مؤسســة/ رئيس مجلس إدارة الرشكة ذات السجل 

التجــاري رقم ..... وتاريخ...... ، وكلت الســيد: ........... بالتوقيــع عىل عقود القرض مع 

صنــدوق التنمية الصناعية الســعودي وملحقاتها وتعديالتهــا وكافة الوثائق ذات 

العالقــة، والتوقيع عــىل اتفاقيات املتابعة وتقديم املشــورة الفنيــة و اتفاقية 

ترتيب الديون، و التوقيع عىل الســندات ألمــر و رهن ممتلكات الرشكة وموجوداتها 

لصالــح الصندوق، والتوقيع عىل الضامنات االعتباريــة املطلوبة من الرشكة لضامن 

القروض و استالم دفعات القرض وكافة املستندات املطلوبة للصندوق .

)منوذج )  6 ( مقرتح بوكالة رشعية بالتوقيع عىل عقد القرض(

)منوذج )  5 ( مقرتح لوكالة رشعيه للتوقيع عىل الضامن الشخيص(



دليل الحصول عىل القروض الصناعية

27و إعداد دراسة الجدوى اإلقتصادية

القسم الثاين
إعداد دراسة الجدوى االقتصادية
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إعداد دراسة الجدوى االقتصادية

يختلف االستثامر الصناعي عن غريه من االستثامرات األخرى يف القطاعات 
التجارية والخدمية، حيث إنه يتطلب وقتاً أطول يف التخطيط والدراسة وينطوي 
عــىل مخاطر أعىل لكنه يف املقابل يعود بعوائــد مجزية وفرص منو عالية 
عىل املدى الطويل، كام أن مردوده التنموي أشــمل وأكرب ويساهم بقيمة 
مضافــة عىل االقتصــاد الوطني. لذا يلــزم التأكيد عىل وجــود رغبة حقيقية 
للدخول يف االســتثامر الصناعي بدافع القناعه والدراســه املســتفيضة من 
جدوى هذا االســتثامر،  والرغبة يف التطوير والنمو من أجل تحقيق األهداف 

املنشودة والبعد عن املحاكاة والتقليد.

كام أن التوجه لالســتثامر الصناعي يتطلب قــدرات مالية جيدة لدى صاحب 
املــرشوع، وذلك لحاجة املــرشوع إىل الدعم املادي و خاصة يف ســنوات 
التشــغيل األوىل لســد احتياجات رأس املال العامل وقبــل بدء املرشوع يف 
جني أرباح التشــغيل. ويف هــذه املرحلة يقوم املســتثمر بتنفيذ خطوتن 

أساسيتن:

١( الدراسة األولية لفرص االستثامر املتاحة:

إن أهمية اختيار الفرصة االســتثامرية التي يتحقق من خاللها االســتثامر 
املجــدي بإذن اللــه، والوصول اىل الفكــرة االســتثامرية يف الصناعة التي 
تتناســب مع طموح وإمكانيات املستثمر، يتطلب بعض الجهد لتجميع األفكار 
الصناعيــة ومتحيصها. وتقوم بعض الجهات الحكومية والخاصة بنرش قوائم 
فرص اســتثامريه صناعيــة أولية، كام أن املعــارض التجاريــة املقامة محلياً 
ودولياً تساعد عىل بلورة أفكار استثامرية لتصنيع منتجات ذات مردود مادي.

٢( الدراسة األولية لكل فرصة الختيار أكرثها جدوى:

بعــد تحديــد فرصة أو أكرث من األفــكار البديلة، يجب القيام بدراســة أولية 
موجــزة لكل منها الســتخراج مــؤرشات للمقارنة بينها والتعــرف عىل أكرثها 
جــدوى ومالءمة كفرصة اســتثامر حقيقية، تتوفر لها عوامــل النجاح وتأكيد 
التوجه االســتثامري، أخذاً يف االعتبار حجم الطلب عىل سلع معينة ومعرفة 
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وضع التصنيع املحيل واالسترياد الخارجي.  علامً بأن جاذبية الفرصة الصناعية 
تعتمد عىل أربعة عوامل رئيسة:

حجم االستثامر والقدرات املالية للمستثمر.. ١

توفــر الطلــب الكايف ودراســة الحــد األدىن من طاقــات اإلنتــاج الالزمة . ٢
لتحقيق العوائد املجزية.

ســهولة الحصول عىل تقنيات اإلنتاج ومدى الحاجة لوجود رشيك أجنبي . ٣
أو نقل املعرفة.

وجود خربات تجارية أو صناعية سابقة باملنتجات لسهولة تسويقها.. ٤

وعند إعداد دراســة الجــدوى االقتصادية، يجــب اتّباع اإلرشــادات الواردة 
أدنــاه، إذ إن هــذه املعلومــات مهمة جــداً لتقييم املــرشوع، وهي متثل 
املعلومات التســويقية والفنية واملالية الواجب توفرها لدراســة الجدوى، 
مع مالحظة أن الصندوق ال يطلب إال املعلومات التي يتعن توفرها لدى أي 

مستثمر حريص قبل اتخاذ قراره باالستثامر، وهذه املعلومات هي:

معلومات مقدمة املرشوع:

يذكر يف مقدمة الدراســة وصف عام للمرشوع ويتطرق إىل ذكر عنارص . ١
املرشوع وأهدافه وخصوصاً بالنسبة ملشاريع التوسعة، حيث يجب وصف 
الرتابــط والتكامــل بن املــرشوع ومرشوع التوســعة من حيث املنشــآت 
واملعــدات واملنتجــات والطاقــات اإلنتاجيــة، وبصورة عامــة فإن وصف 
املرشوع هو ملخص للتفاصيل واالستنتاجات الواردة يف دراسة الجدوى 

من النواحي التسويقية والفنية واملالية. 

خــربة أصحاب املرشوع يف املجال املقرتح للتمويل أو أي مجاالت أخرى . ٢
لهــا عالقة. ويشــمل ذلك تاريخ بدايــة أعامل صاحب املــرشوع وأنواعها 
ومجاالتها، وقنوات التوزيع التي ميلكها ومواقعها وأحجامها. كام يلزم 
تقديم القوائم املالية املدققة أو أي ممتلكات أخرى )عقارات – اسهم( 
ملالك املرشوع من أجل تقييمها لتحديد املالئة املالية للمســتثمر، حيث 
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أن ذلــك ســيحد من املخاطــر املالية للمــرشوع ويعزز من قــدرات مالك 
املرشوع لتغطية الضامنات املطلوبة منهم.

وصــف هيــكل اإلدارة املقرتحة مع إرفاق رســم بياين يوضح التسلســل . ٣
اإلداري. 

يتعن توفري رشح مفصل لطبيعة عمل املوظفن املســؤولن عن تنفيذ . ٤
املــرشوع، وكذلك املوظفن املســؤولن عن إدارة وتشــغيل املرشوع 
بعد بداية اإلنتاج التجاري، مع ذكر مســمياتهم الوظيفية، وإرفاق سرية 

ذاتية مفصلة عن كل مسؤول إذا كان قد تم تعيينه.

يتعــن وضع خطــة كاملة لســعودة الوظائف يف املرشوع ســواء كانت . 5
فنية أو تســويقية أو مالية أو إدارية. ويجب أن تشتمل هذه الخطة عىل 
التقديــر الزمني لشــغل هــذه الوظائــف مبوظفن ســعودين مؤهلن 
وكذلك خطة التدريب لالرتقاء مبستوى العاملة الوطنية. وإذا كانت هناك 
وظائف ال ميكن شــغلها مبواطنن سعودين يف القريب العاجل، فيجب 

ذكرها وذكر األسباب الداعية إىل ذلك. 

تحديد الجدول الزمني لتنفيذ املرشوع بالتفصيل من بداية التنفيذ وحتى . ٦
اإلنتاج التجاري.

)أ( املعلومات التسويقية:

يرجــى مالحظة أن املعلومات التســويقية املطلوبة يجب تطبيقها عىل 
األسواق املستهدفة كل عىل حدة، سواًء كانت محلية أو خليجية أو أسواقاً 

أخرى عاملية )تصدير(، كام ييل:

١- خربة ونشاط صاحب املرشوع:

ينبغي إيــراد بيان باملبيعات الســابقة لصاحب املرشوع إن كان له نشــاط 
ســابق، وللرشيــك األجنبــي إن وجد، عىل أن يشــتمل البيان عــىل املبيعات 
للسوق املحلية أو أية أسواق خارجية يتم التصدير إليها. كام ميكن االستعانة 
بالجدول التايل لتوضيــح الخربة الصناعية/التجارية لصاحب املرشوع وما يجب 
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أن يعكســه املســتثمر عن النشــاطات الصناعيــة/ التجاريــة )إن وجدت( خالل 
األعوام الثالثة السابقة:

*املبيعات التاريخية )آلخر ثالث سنوات( 

املنتج
سنة سنة سنة

القيمة
)بالريال(

الكمية
)بالوحدة(

القيمة
)بالريال(

الكمية
)بالوحدة(

القيمة
)بالريال(

الكمية
)بالوحدة(

*يرجي تحديد نســبة التصدير مــن إجاميل املبيعات مع تحديــد بلد التصدير، 
باإلضافة ملبيعات الرشيك األجنبي )إن وجد(

٢- املنتج:

ينبغي وصف املنتج )املنتجات( وصفاً شــامالً واضحاً يبن أحجامه وأوزانه 
ومواصفاتــه. وللمنتجــات ذات التصنيــع الخاص يعطى وصف شــامل حســب 
طبيعــة املنتج، و ميكن االســتعانة بالجدول التايل لتوضيــح تفاصيل املنتج /

املنتجات املراد تصنيعها باإلضافة إىل البدائل للمنتج:

بدائل املنتج 
)إن وجد(

القطاع 
املستهدف االستخدامات املقاسات الطاقة 

اإلنتاجية*
الحجم /

الوزن
اسم املنتج /

العالمة التجارية

*تذكر عدد الورديات/الساعات

إضافــة للجــدول أعاله، يرفــق عينــات وكتالوجــات للمنتج)املنتجــات( املراد 
تصنيعها. 

3- العرض:

ينبغــي بيان مصادر العرض الحالية للمنتج لثالث ســنوات ماضية مع تقدير 
العرض املســتقبيل للخمس سنوات القادمة يف الســوق السعودي وأية 
أسواق خارجية يعتزم املرشوع التصدير إليها. أي تحديد املنتجن املحلين 
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مع ذكر طاقاتهم اإلنتاجية، وتحديد الكميات املســتوردة والبلدان املصدرة. 
وأصناف منتجاتها وحصتها التقديرية يف السوق، وكذلك ذكر أسامء ومواقع 
هذه املصانع الوطنيــة والوكالء واملوزعن يف اململكة، مع إرفاق قامئة 
مبا تتعلق بها من بيانات مســتمدة من قامئة املشاريع املرخصة من وزارة 

التجارة والصناعة والجهات ذات العالقة االخرى.

يشــمل توضيح العــرض )املبيعــات التاريخيــة ألهم املنتجــن املحلين 
والطاقات اإلنتاجية(، ســواء للســوق املحيل أو التصدير كام هو موضح يف 

الجدول التايل:

 املبيعات التاريخية للثالث سنوات األخرية

)وحدة القياس(

الطاقة 

*اإلنتاجية
املنتج املوقع **املصنع

سنة سنة سنة
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*حسب السائد يف السوق من جهة عدد الورديات/ساعات الوردية
**ذكر إن كان هناك توسعات مستقبلية مع ذكر مواقع هذه املصانع إن وجد.

هناك أســاليب أخرى وطرق متعددة لحســاب العرض تعتمد عىل نوعية 
املنتج وتوفر البيانات لدي مقدم الطلب عن الصناعة، لذلك ميتلك املستثمر 

الحرية يف اختيار أسلوب وطريقة حساب العرض.
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4- الطلب:

يُفرتض عموماً أن حجم الطلب يف أية سنة يتكون من حاصل جمع مبيعات 
املنتجــن املحلين مع الــواردات ناقصاً الصادرات واملعــاد تصديره كام هو 

موضح بالجدول التايل:

طلب السوق املحيل

يشــمل توضيــح الطلــب التاريخي يف الســوق املحيل خالل الثالث ســنوات 
املاضية حسب الجدول أدناه: 

الطلب التاريخي للثالث سنوات االخرية )وحدة القياس(

سنة سنة سنة

إجاميل مبيعات اإلنتاج املحيل

	+أإجاميل الواردات

	-أإجاميل الصادرات واملعاد تصديره

*إجاميل الطلب التاريخي

نسبة النمو	%أ

*الطلب = إجاميل مبيعات اإلنتاج املحيل + الواردات – الصادرات

مالحظة هامة:

يستعان بالجدول السابق يف تحديد الطلب حال االعتامد الكيل عىل التصدير 
للسوق الخارجي لبيع منتجات املرشوع )تصدير(.
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أهم النقــاط التي يجب مراعاتها عند تحليل الطلب الحايل واملســتقبيل 

)املتوقع(:

تصــور عن الطلب التاريخــي للمنتج وأهم العوامل التــي أثرت عليه يف 	 
السنوات السابقة.

عرض ألهم املشاريع التاريخية املستهدفة للقطاع ذات الصلة  باملنتج .  	 

عرض ألهم املشاريع املستقبلية املستهدفة للقطاع ذات الصلة  باملنتج.  	 

أهم العوامل املؤثرة يف الطلب، ونسب النمو املستقبلية املتوقعة.	 

عرض الحتياجــات القطاعات الحكومية مثل وزارة الصحة، وزارة الشــؤون 	 
البلدية والقرويــة، أو الرشكات الكربى مثل أرامكو وســابك والكهرباء... 

إلخ، للمشاريع التاريخية واملستقبلية.

يف حالــة تحديد الطلب بطرق أخرى، فيجب رشح تلك الطرق رشحاً وافياً. 	 
وإذا كان الطلب يعتمد عىل رشكات كربى يتم إرفاق احتياجاتها السنوية 
واملســتقبلية لثالثــة أعــوام بالكمية والقيمــة ونوع املنتج وسياســة 

الرشاء لديها.

تحديــد املناطق الجغرافية التي يســتهدفها املرشوع ســواء محلياً أو 	 
خارجياً .

وينبغــي كلام أمكن عنــد تقدير حجم الطلب التاريخي للمنتج، االســتعانة 
بأدلــة مســاندة من مصــادر معرتف بهــا كإحصــاءات التجــارة الخارجية التي 
تصدرهــا هيئــة اإلحصــاءات العامة واملعلومــات التابعــة لــوزارة االقتصاد 

والتخطيط. وإحصاءات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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الطلب املستقبيل

بالنسبة للطلب املستقبيل فيجب تقدير حجم ذلك الطلب طوال الفرتة التي 
تشــملها دراســة الجدوى موزعاً وفقاً لكل قطاع أو منتج، ويتم وضع نســب 
النمــو املتوقعة خالل الخمس ســنوات لــكل منتج مع ذكر املــؤرشات التي 

يراها املستثمر حسب الجدول التايل:

الطلب املستقبيل)خمس سنوات مستقبلية( املنتج

سنة )5()وحدة القياس( سنة )4( سنة )3( سنة )٢( سنة )١(

منتج / ١

منتج/ ٢

نسبة النمو)%(

5- األسعار:

ينبغي إيراد بيان باألســعار الســائدة للمنتج حســب الوحدة املعمول بها 
يف السوق املحلية وأية أسواق أخرى لها صلة باملرشوع، وأن يكون البيان 
وفقــاً للمناطق واملدن الرئيســة حســب األهمية، وكذلك ســعر بيع املنتج 
مــن املصانع املحلية، كام يفضل إرفاق مقارنة بن الســعر املقرتح وســعر 
الســوق لنفــس املنتج بالنــوع والحجم. وميكن االســتعانة بالجــدول التايل 

لتوضيح أسعار بيع املنتجات:

أسعار املنافسني )تسليم املصنع*(

سعر  
تسليم 
املصنع

سعر املنتج الوزن / 
الحجم منافس3املنتج منافس٢ منافس١

تصدير  محيل تصدير  محيل *تصدير  محيل تصدير  محيل

منتج / ١

منتج/ ٢

منتج/٣

*اذا كان هناك سوق تصدير
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6- املبيعات املتوقعة وحصة السوق:

ينبغــي تقديم بيان تفصيــيل بالكميات املتوقع بيعها ســنوياً لكل منتج 
إىل أن يتــم بلــوغ الطاقة اإلنتاجيــة املمكن تحقيقها، وتقديــر الحصة التي 
يتوقع املرشوع االســتحواذ عليها يف الســوق ســنوياً بناًء عــىل تقديرات 
مبيعاته والحجم املتوقع للطلب، عىل أن يوضع هذا التقدير وفقاً لكل منتج 
)أو منتجــات( وقيمتها لكل ســوق أو منطقة. كام ميكن االســتعانة بالجدول 
التايل لتوضيــح املبيعــات املســتقبلية املتوقعة للمنتجات املســتهدفة 
للســوق املحيل والتصديــر)إن وجــد(، ويف حالة وجود أكرث مــن منتج، يتم 
اســتخدام الجــدول التايل لكل منتــج عىل حدة للخمس ســنوات األوىل من 

التشغيل التجاري:

املبيعات املستقبلية)خمس سنوات قادمة(

املنتج

)وحدة القياس(/الحجم

سنة )5( سنة )4( سنة )3( سنة )٢( سنة )١(
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املنتج

نسبة النمو)%(

الطاقة اإلنتاجية

حجم الطلب داخيل)اململكة(

*نسبة االستغالل)%(

**نسبة الحصة السوقية املتوقعة 
للسوق املحيل )%(

*حاصل قسمة املبيعات املستقبلية لكل سنة عىل  الطاقة اإلنتاجية  .

**حاصل قسمة مبيعات املصنع محلياً عىل حجم الطلب الداخيل.
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إرشــادات توضيحية للمســتثمر عند القيــام بإعداد املبيعــات املتوقعة 

املستقبلية

يجــب أن تكــون املبيعــات املتوقعة لجميــع املنتجات املــراد تصنيعها 	 
مدرجة يف الدراســة مبيناً فيها حجم ومقاس املنتجات، كمية مبيعاته 

املتوقعة، ونسبتها مقارنة باملنتجات األخرى. 

إذا كانت توســعة، يقارن مبيعاتــه التاريخية باملســتقبلية ويكون هناك 	 
جــدول ملبيعات املرشوع املســتقبلية يوضح فيه  حجــم املبيعات قبل 

وبعد التوسعة .

نسبة املبيعات املستهدفة لكبار العمالء )إن وجد(.	 

عقود البيع واالتفاقيات: يذكر فيها تفاصيل العقود مع العمالء ومدتها 	 
وكمياتها، ومدى تاثريها عيل مبيعات املرشوع باملستقبل. 

ســوق التصدير: تبن الدراســة الدول املســتهدفة والكميات لكل منتج 	 
ومقاســاتها، وأســباب اختيــار تلــك الدول، ومــا هي نســبة التصدير من 
إجاميل مبيعات املرشوع مع تبيان حجم الطلب يف الدول املستهدفة.

7- التوزيع:

ينبغي تحديد الكيفية التي سيصل بها املنتج من املصنع إىل املستهلك 
النهــايئ، وقنــوات التوزيع التــي يعتزم اتباعهــا وعددهــا وتوزيعها يف 
املناطــق/ الــدول، ومســتوى هــذه القنــوات باملقارنة مــع مثيالتها لدى 
املؤسســات املنافســة، كام ينبغــي تحديد أســاليب النقــل والتخزين التي 

يعتزم املرشوع استخدامها وتكاليفها والجهة التي تتحمل دفعها. 

8- ترويج املبيعات والدعم التسويقي/الرشيك األجنبي أو مزود التقنية:

ينبغــي تقديــم خطط مفصلــة لإلعــالن واألســاليب األخرى التــي يعتزم 
املــرشوع االســتعانة بهــا لرتويــج املبيعــات عــىل مســتوى املوزعــن 
واملســتهلك النهايئ. مع تحديــد امليزانية املخصصة لذلك موزعة حســب 
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نوع وســيلة اإلعالن املزمع استخدامها. وذكر األسس التي بنيت عليها هذه 
الخطــط، وتقديــرات اإلنفاق عليها. كــام ينبغي عىل وجه التحديــد إيراد أية 

معلومات تتعلق بالخطط وامليزانيات لطرح املنتج يف السوق.

معلومــات عــن الرشيــك األجنبــي )إن وجد( مــن حيــث دور الرشيك يف 
املرشوع من الناحية التســويقية، باإلضافة إىل املبيعات التاريخية للرشيك 
األجنبــي ووجودهــا الــدويل وطاقاتهــا اإلنتاجية ومناطق بيــع املنتج يف 
العــامل . يتم تزويد الصندوق بصور من جميع االتفاقيات، عىل ســبيل املثال 
وليس الحــرص اتفاقيــات الرشاكة، مبيعــات الثالثة أعــوام املاضية وترخيص 

الحصول عىل تقنية، اتفاقيات ملزمة لبيع املنتج ......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( مام تم إبرامه نهائياً أو 
مبدئياً ســواء مع رشكات محلية أو أجنبية، مع تحديد الفائدة التسويقية 

املرجوة من هذه االتفاقيات. 

ينبغي تحديد الهيكل اإلداري إلدارة التســويق واملبيعات املقرتحة مع 	 
ذكر عــدد األفراد ومؤهالتهم وخرباتهم وجنســياتهم ومســؤولية كل 
منهم، وإرفاق صورة من بيان هذه املؤهالت والخربات لألشخاص الذين 

تم تعيينهم أو ترشيحهم لهذه املناصب.

)ب( املعلومات الفنية:

١- املنتج:

وظيفة املنتج ومجال استخدامه أو استهالكه. )أ( 

وصــف لــكل منتج ومكوناتــه فنياً مع إرفــاق رســوم تخطيطية وصور )ب( 
فوتوغرافية لكل منتج أو عينات مشابهة إذا أمكن. 

يف حالة التصنيع الجزيئ ما هي األجزاء املصنعة التي سيتم رشاؤها )ج( 
مصنعة؟
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هل سيكون املنتج جاهزاً لالستخدام لدى مغادرته املصنع، أم يتطلب )د( 
أعامالً أخرى من قبل املصنع كالرتكيب والتجميع يف املوقع؟

ما هي املواصفات الســعودية أو العاملية التي سيتم تصنيع املنتج )(( 
وفقاً لها وما هي تفاصيلها؟ علامً بأن هذه املواصفات تشمل املواد 
الخــام املســتعملة واملنتــج النهــايئ كام أنهــا تحدد طــرق االختبار 

ومراقبة الجودة. 

التعبئــة والتغليــف: بيــان مــواد التغليف وعلــب الكرتــون والصناديق )و( 
ومنصات التحميل النقالة.

٢- طريقة التصنيع:

وصف كل مرحلة من مراحل التصنيع ابتداًء من املواد الخام إىل املنتج )أ( 
النهــايئ، عــىل أن يتضمــن ذلك تحديــد وظيفة كل آلة مــن املعدات 
الالزمــة )مثالً مكبس تشــكيل القطــع املعدنية املنحنيــة. غالية بخار 

للتسخن. منشار لقطع األخشاب(.

رســم مفصل يوضح خط ســري كل مادة من املواد الخــام خالل مراحل )ب( 
التصنيع املختلفة.

مخطط عام يوضح موقع اآلالت واملعدات داخل مبنى املصنع، ويبن )ج( 
كذلــك مناطق تخزين املــواد الخام واملواد تحــت التصنيع واملنتجات 

الجاهزة وموقع ورشة الصيانة واملخترب... إلخ. 

يوضح يف املخطط العام عدد العاملن املحددين لكل آلة خالل وردية )د( 
العمــل، ويجب أن يتفق التوزيع هذا مع عدد العامل حســب املهارات 

املختلفة والذي سيتم بيانه فيام بعد بقامئة العامل ورواتبهم. 

وصف املعدات الخاصة مبعالجة املخلفات الصناعية غري املرغوب فيها )(( 
وأساليب معالجتها سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة، لتكون مطابقة 
للمواصفات املتبعة من قبل الهيئات الحكومية مثل الرئاســة العامة 
لألرصاد وحامية البيئة،   والهيئة امللكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية 
للمــدن الصناعية ومناطــق التقنية )مدن(، وهيئة املــدن االقتصادية. 
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توضيح أساليب التحكم بالبيئة داخل املصنع والالزمة لعمليات التصنيع )و( 
)مثالً تحتاج صناعة النسيج والورق إىل تحكم جيد بدرجة الحرارة ونسبة 
الرطوبــة، وتحتاج صناعة املواد الغذائيــة إىل احتياجات صحية وقائية 
وتتطلب صناعــة الغازات الســامة اتخاذ إجراءات أمــان لحامية العامل 
والصحــة العامــة، كذلك فإن صناعة املواد شــديدة االشــتعال تتطلب 

تركيزاً خاصاً عىل توفري معدات مكافحة الحريق(. 

3- طاقة املرشوع اإلنتاجية:

يجب إيضاح الطاقة اإلنتاجية السنوية املركبة واملتعاقد عليها مع مورد 
اآلالت مع رشح لطريقة احتساب هذه الطاقة واألسس التي تم احتسابها عليها 
)مثالً   احتسبت عىل أساس إنتاج ١.٠٠٠ وحدة صغرية من منتج )أ(  و١٠٠ وحدة كبرية 
من منتج )ب( سنوياً . ويجب إيضاح الطاقة اإلنتاجية لكل آلة عىل حدة عند رشح 
طريقة احتساب الطاقة املركبة للمرشوع، ويقرتح استخدام الجدول التايل:

املنتج
معدل اإلنتاج
)وحدة لكل 

ساعة(

وحدة 
القياس

عدد ساعات 
الوردية

عدد 
الورديات 
يف اليوم

عدد أيام 
اإلنتاج يف 

السنة

مستوى 
الكفاءة

% 

الطاقة 
اإلنتاجية 
السنوية

منتج ١

منتج ٢

املجموع 
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4- اآلالت واملعدات:

يتعن تقديم قامئة كاملة ومفصلة باآلالت واملعدات حسب الجدول التايل:

اسم اآللة #
ومواصفاتها

املورد وبلد 
العملة العدداملنشأ

املستخدمة
مبلغ التكلفة 

للوحدة

التكلفة 
اإلجاملية 

بالريال

الحالة

  أوالً: آالت اإلنتاج الرئيسية

١

٢

  املجموع األويل )١(

  ثانياً: اآلالت املساندة

١

٢

٣

  املجموع األويل )٢(

  ثالثاً: تكاليف أخرى

الرتكيب١

النقل٢

قطع الغيار٣

التخليص الجمريك٤

أعامل 5
اإللكرتوميكانيك

  املجموع األويل )3(

  املجموع النهايئ )١( + )٢( + )3(

يفصل كل بنــد من حيث الرشكة الصانعة والنــوع والطراز واملواصفات )أ( 
الفنيــة مع بيان مــا إذا كان قد تم الحصول عليه عن طريق وســيط أم 
مبارشة من الرشكات الصانعة، وترفق الكتيبات التفصيلية بهذا الشأن. 

توضيــح تكلفة كل بنــد واصالً إىل أقرب ميناء )ســيف( من خالل فاتورة )ب( 
رشاء يف حالة الرشاء الفعيل أو مبوجب فاتورة مبدئية، ويجب إرفاق 

كشف بتكاليف النقل املحيل ومصاريف الرتكيب. 
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توضيح املعــدات الخاصة مبكافحة الحريق وتكييــف الهواء ومعالجة )ج( 
املياه وأجهزة األمان ومولــدات الطاقة االحتياطية وأجهزة املخترب... 

إلخ، ضمن البند أعاله، ما مل تكن مضمنة تحت تقديرات املباين.

توضيح معــدات النقل الداخلية الخاصة باملصنــع كالرافعات القنطرية )د( 
املتحركــة والرافعات أحادية الســكة ومعدات الرفــع الثابتة ومنصات 

التحميل ضمن البند أعاله.

يتعن إدراج الكمية املناســبة من قطع الغيار الالزمة وتكاليفها خالل )(( 
السنة األوىل من التشغيل عىل األقل.

يجــب الحصول عــىل عروض أســعار مفصلة لــآالت واملعــدات توضح )و( 
املواصفــات الفنيــة مصحوبة بالكتالوجــات وتحديد العــرض الذي تم 

اختياره مع تحليل أسباب ذلك.

5- املباين:

مخطــط يحدد موقــع املصنــع ســواء كان يف املدينــة الصناعية أو )أ( 
خارجها.

مواصفات موجزة عن املعامل الرئيسية للمباين.)ب( 

مخطــط عام يوضح تجهيزات ومعدات الســالمة وكافة التدابري الالزمة )ج( 
لضامن ســالمة املصنع والعاملن به من مخاطر الحريق أو أي مخاطر 

أخرى قد تنطوي عليها عملية التصنيع.

عرض شامل بأسعار األعامل املدنية واملباين مع مواصفات تفصيلية )د( 
أو جدول بالكميات. هذا وال تقبل العروض التي تتضمن مبلغاً مقطوعاً.

يف حالــة عدم اشــتامل العروض أعــاله عىل أعــامل تجهيز املوقع  )هـ( 
فيجب تقديــم عروض خاصة لهذه األعامل مثل إخالء وتنظيف املوقع 

والحفريات والردميات وغريها.
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6- وسائل النقل:

توضع قامئة بوســائل النقل الالزمة بحيث تتضمن شاحنات النقل وسيارات 
املوظفن وســيارات نصف النقل والرافعات الشوكية اآللية واليدوية، عىل 
أن يتــم بيان صناعة ونوع وســعر كل منها باإلضافة إىل رشح ســبب االحتياج 
لوســائل النقل، مع مالحظة أن احتياج املرشوع لوســائل النقل يجب أن يكون 
متوافقاً مع الكميات املتوقع تسويقها من منتجات املرشوع يف السنوات 

األوىل، واملناطق التي سيتم تسويق املنتج فيها. 

7- األثاث والتجهيزات:

توضع قامئــة باالحتياجات املكتبيــة الالزمة لألثاث والتجهيــزات املكتبية 
بحيث تتضمن األثاث املكتبي، وتجهيزات املطعم، وأجهزة وبرامج الكمبيوتر 

والشبكات ونظام الهاتف واآلالت الطابعة وآالت التصوير...إلخ.

8- العاملة:

باإلضافة إىل املخطط العام الذي يوضح مواقع عامل املصنع )القســم )أ( 
الثــاين- طريقــة التصنيــع- البنــد "د"(، يجــب توفر كشــف شــامل بكافة 
األشخاص الذين سيتم استخدامهم بحيث يتضمن هذا الكشف: املسمى 
الوظيفــي والراتــب األســايس الشــهري وكافــة املصاريــف اإلضافية 

كالتأمينات االجتامعية وتذاكر السفر والسكن والعالج واملكافآت... الخ. 

توضيح مصدر عاملة املصنع )االستقدام من الخارج.. التوظيف املحيل(.)ب( 

يقــدم وصف إلجــراءات تدريب املوظفــن وخطة الســعودة ملدة ٣-5 )ج( 
سنوات منذ بداية اإلنتاج التجاري للمرشوع. 

9- املواد الخام األولية:

قامئــة بجميع املواد الخام والتعبئة والتغليــف مع بيان مصدرها، بحيث )أ( 
تتضمن هــذه القامئة أيضاً الســعر الحايل للوحدة واألســعار املتوقعة 

خالل السنة األوىل من اإلنتاج مدعومه بعروض أسعار للمواد الخام. 
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يجب أن تتضمن القامئة أعاله املواد الجاهزة واملشرتيات النصف مصنعة )ب( 
املستخدمة يف التصنيع، )كاملضخات واملحركات واملفاتيح واملفصالت 

واألقفال... إلخ(. 

توضيح حســاب مفصل لتكلفة املواد الخام والتعبئة والتغليف لكل وحدة )ج( 
ومنتج، عىل حدة، بحيث يذكر كمية كل مادة خام ومواد التعبئة والتغليف 
التي تدخل يف تصنيع وحدة واحدة من املنتج، ويقرتح اســتخدام الجدول 

التايل:

وصف املادة الخام

نسبة 

االستخدام 

لكل وحدة 

من املنتج

الوحدة 

املستخدمة 

للامدة 

الخام

التكلفة بالريال 

لوحدة املادة 

الخام

تكلفة املادة 

الخام  إلنتاج 

وحدة واحدة 

من املنتج

مصدر 

التوريد 

)محىل أو 

خارجي(

املجموع األويل بالريال

مواد التعبئة والتغليف 

نسبة الفاقد

مجموع تكاليف املواد الخام والتعبئة والتغليف لكل وحدة

من املنتج

توضيح االســتهالك الســنوي من املواد الخام الالزمــة للطاقة اإلنتاجية )د( 
املرخصة. 

يضاف إىل حســاب تكلفة املواد الخام والتعبئة والتغليف، حســاب نسبة )(( 
الفاقد خالل عمليات التصنيع. 

يتعن توفري خطة ووصف ألســاليب الرشاء للمواد الخام، متضمنة رشاء )و( 
كميــات كافية مــن املواد الخام لتفــادي التأخري يف الشــحن أو تقلبات 

األسعار، مع بيان تقديرات للمخزون. 

١0- املنافع:

بيان تقديري لكمية املياه املطلوبة ومصدرها ونوعها وتكلفتها. )أ( 

بيــان الطاقة الكهربائية املطلوبة لآالت واملعــدات واإلنارة والتكييف... )ب( 
إلــخ، بالكيلو واط، وبيان مصدرها مع ذكر القدرة املركبة ملحطة التحويل 

يف املصنع. 
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بيان كمية املحروقات الالزمة لعمليات التصنيع والتشغيل، )مثالً للغاليات )ج( 
البخارية وللمولدات الكهربائية وللسيارات... إلخ(.

توضيــح مدى توفر املنافع الالزمة لإلنتاج مثــل الكهرباء واملياه والغاز )د( 
يف موقع املرشوع املقرتح. 

١١- اتفاقيات الرتخيص واالمتياز:

يتعن إرفاق صورة من أية اتفاقية فنية أو اتفاقية ترخيص )امتياز( فيام )أ( 
يخص املرشوع إن وجدت.

يجــب أن توضــح االتفاقية مبلغ الرســوم املقدمة والرســوم الســنوية )ب( 
واألســس التي احتســبت عليها كنســبة من املبيعات، الطاقة اإلنتاجية، 

األرباح الصافية، أو أية معايري أخرى.

يجب أن تحــدد االتفاقية مســؤولية الجهة املرخصة ومدى مشــاركتها )ج( 
يف اإلدارة الفنية والخدمات الفنية للرتكيب والتشغيل والصيانة وحقوق 
التصميم والرســومات واملعرفة الفنية، مع إيضــاح التغيريات املقرتحة 

بصددها. 

١٢ - مصاريف التأسيس )ما قبل التشغيل(:

ورشكات )أ(  املعامريــن  للمهندســن  املدفوعــة  املبالــغ  توضــح 
االستشــارات الهندســية ومهنديس التصميم واملصاريف القانونية 
والخدمات املهنية األخرى لتخطيط املرشوع، وكذلك تكاليف دراســة 

الجدوى االقتصادية.

يجــب أن تتضمــن التقديــرات كافــة املصاريــف األخــرى املؤدية إىل )ب( 
تشغيل املصنع )فرتة ما قبل اإلنتاج(، مثل رواتب ومصاريف املوظفن 
والعامل وتكاليف الســفر إىل الخارج لرشاء املعدات، وتكاليف املواد 

الخام املستخدمة يف فرتة التشغيل التجريبي ... إلخ.



دليل الحصول عىل القروض الصناعية

و إعـداد دراسـة الجـدوى االقتصادية 46

)ج( املعلومات املالية:

موجز للتكلفة اإلجاملية للمرشوع. . ١

مصــادر متويل املرشوع من قــروض تجارية وخاصة ورأســامل املرشوع . ٢
ومصادر أخرى.

تقديــرات ماليــة مفصلة للســنوات العــرش القادمة بحيث تشــتمل عىل . ٣
امليزانيات العمومية وحسابات الربح والخسارة وحسابات التدفق النقدي 
)البيانات التقديرية عن األرباح والخسائر وامليزانية والتدفق النقدي يجب 

أن تغطي األجل املقرتح لقرض الصندوق(.

املؤرشات املالية مثل النســب املالية وحســابات نقطة التعادل وحساب . ٤
معدل العائد الداخيل والقيمة املضافة... إلخ.

عند إعداد التقديرات املالية ينبغي أن يوضع يف االعتبار ما ييل:. 5

ال يســمح بتوزيــع األرباح يف الفرتة التي تســبق بدء ســداد أقســاط 	 
قرض الصندوق. كام أن الحد األعىل لألرباح املســموح بتوزيعها يجب 
أن ال يتعــدى ٢5% من رأس املال املدفوع، أو مجموع أقســاط قرض 

الصندوق السنوية يف سنة التوزيع أيهام أقل.

يجب أال يقل رأس املال املســتثمر عن ٢5% من تكلفة املرشوع، وقد 	 
يرى الصندوق زيادة هذه النسبة حسب التحليل املايل للمرشوع.

يف حالة االســتعانة مبصادر التمويل من املصاريف التجارية، ال ميانع 	 
الصندوق من البدء بسداد قرض املرصف التجاري قبل قرض الصندوق.

يجب أن تكون التقديرات مبنية عىل أســاس التكلفة الجارية، ويجب أال 	 
يتضمن ذلك أية عنارص زيادة يف التكاليف أو األســعار يف الســنوات 

القادمة.

يجــب أن تكــون االفرتاضــات املتعلقة ببنود حســاب الربح والخســارة 	 
وامليزانية العمومية واضحة.

يجب أن يكــون املرشوع مجديــاً اقتصادياً بحد ذاته دون احتســاب أي 	 
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رسوم جمركية أو أي إعانة حكومية متوقعة ملنتجات املرشوع.

يجب إيضاح الطرق املحاســبية والنسب التي ســيتم اختيارها لحساب 	 
استهالك األصول الثابتة وإطفاء مصاريف التأسيس والصيانة.

يجب إيضاح أي مصاريف أخرى الزمة لتشغيل املصنع.	 

)د( املتطلبات الالزمة للبدء يف تنفيذ املرشوع

بعد قناعة املستثمر بسالمة قـراره االستثامري واستيفاء كافة الضوابط 
الخاصــة بدراســة الجدوى االقتصاديــة  التفصيلية والعائــد املايل املتوقع 
عىل االســتثامر، تبدأ مرحلة مهمة قبل بدء تنفيذ املرشوع وذلك بالتنسيق 
مــع قطاعــات حكومية وخاصــة للحصول عــىل الرتاخيص والخدمــات الالزمة 
لتنفيذ املرشوع، وكذلك إبرام اتفاقيات فنية أو تسويقية والبدء مبفاوضات 
مــع املورديــن واملقاولن، وذلــك ضمن خطــة عمل وجدول زمنــي لرتتيب 

األولويات.

و ميكن تلخيص املتطلبات الالزمة يف خطوات متتالية كالتايل :

إنهاء إجراءات ملف املــرشوع للحصول عىل الرتخيص الصناعي  والكيان . ١
القانــوين وتحديــد املنتجــات والطاقــات اإلنتاجيــة املرخصة والســجل 

التجاري  للملكيات الفردية وعقود التأسيس للرشكات. 

تخصيــص أرض املــرشوع يف املــدن الصناعيــة أو املناطــق الصناعية . ٢
والتأكــد من توفر  احتياجــات املرشوع من املنافــع واملرافق الخدمية 

العامة.

التنســيق املبــارش مــع رشكات الكهربــاء لتوفــري األحــامل الكهربائية . ٣
املطلوبة بوقت كاٍف لتفادي أي تأخري متوقع يف حالة األحامل الكبرية.

الحصول عىل االمتيازات الخاصة باملحاجر ومواد البناء  )إن لزم األمر( .. ٤

استكامل التصاميم والرسومات الهندسية ومخططات املباين ومرافق . 5
املــرشوع التفصيليــة  وجداول الكميــات من مكاتب هندســية معتمدة 

وذلك بالتنسيق مع موردي املعدات وخطوط اإلنتاج.
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االختيار النهايئ ملوردي خطوط اإلنتاج والدخول معهم يف املفاوضات . ٦
الجدية لرشاء التقنيات من مكائن وآالت ومعدات. 

التأكد من الرتتيبات الالزمة بخصوص النقل والرتكيب والفحص والتشــغيل . ٧
التجريبي لجميع خطوط اإلنتاج ومسؤولية املورد يف كل منها. 

الدخــول يف مفاوضات لنقــل التقنية وتوقيع مذكــرات التفاهم الفنية  . ٨
)إن لزم األمر(، مع أكرث من جهة للوصول إىل الصيغ التعاقدية املالمئة  

متهيداً لالتفاقية النهائية.

تحديد املقاولن املحلين املؤهلن لتنفيذ مباين املرشوع ودعوتهم . ٩
للعطاءات، ومن ثم اختيار العروض املنافســة واختيار مقاول املرشوع 

الرئييس. 

إعــداد الرتتيبــات الخاصــة لتمويــل املــرشوع مــن الجهــات الحكوميــة . ١٠
والتجارية، ويستحســن البدء بهذه الرتتيبات قبل البدء الفعيل بخطوات 

التنفيذ والتي يرتتب عليها التزامات مالية كبرية.  

الحصول عــىل عضوية الغرفة التجارية الصناعية  واالنضامم إىل اللجان . ١١
الصناعية املتخصصة .

الحصول عىل اإلعفاءات والفسوح الجمركية  املتعلقة مبتطلبات اإلنتاج . ١٢
والتنسيق مع مصلحة الجامرك  بهذا الخصوص.

اســتكامل متطلبات مكتب العمل لتأمن احتياجــات املرشوع من القوى . ١٣
العاملة املاهرة.

التأكد من متطلبات السالمة وحامية البيئة من الجهات الحكومية املختصة.. ١٤

مراجعــة الهيئة الســعودية للمواصفــات واملقاييس والجــودة للتأكد . ١5
من املواصفات الســعودية ملنتجات املرشوع إن وجدت، ومدى توافق 

التقنية املزمع استخدامها مع هذه املواصفات.

إنهاء إجراءات إقرار امللف الزكوي يف مصلحة الزكاة والدخل.. ١٦

إنهــاء إجــراءات تســجيل العاملــة يف املؤسســة العامــة للتأمينــات . ١٧
االجتامعية.
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هـ( إدارة ومتابعة تنفيذ املرشوع

و بإنهــاء الرتتيبات واملتطلبــات املذكورة آنفا يكون املســتثمر قد وصل 
إىل املرحلــة  الفعلية  لتنفيذ الخطط املوضوعة عــىل أرض الواقع من خالل 

ما ييل:

تكويــن فريــق إلدارة املرشوع وتنظيمــه حيث يكون هو النــواة اإلدارية - ١
والفنيــة األوىل،  وتتألــف بالدرجة األوىل من مديــر فني ومدير مرشوع 
ورئيس حسابات وسكرتارية حيث يقوم الفريق باملتابعة واإلرشاف عىل 
النشــاطات اليومية الخاصة بتقارير تقدم مراحل تنفيذ املرشوع بشــقيه 

املباين واملعدات. 

توقيع العقــود النهائية إلنشــاء املبــاين واألعامل املدنيــة للمرشوع - ٢
الصناعي مع املقاول الذي تم اختياره يف املرحلة السابقة، مع الحرص 

عىل املراجعة القانونية واستيفاء جميع البنود املتعارف عليها.

اســتكامل أوامر الرشاء واالعتامدات املالية لتوريد وتركيب خطوط اإلنتاج  - ٣
بالطاقات اإلنتاجية املعتمدة يف دراســة الجــدوى،  وتوقيع االتفاقيات 
الفنية النهائية لنقل التقنية أو املعرفة الفنية )إن لزم األمر( استناًدا إىل 
ضوابط دراســة الجدوى التفصيلية، وميكن الرجوع إىل إحدى مطبوعات 

الصندوق )إرشادات اختيار التقنية ونقلها( ملزيد من التفاصيل.

يجــب التأكيد هنــا عىل أن يقوم فريــق إدارة املرشوع بالتنســيق الجيد - ٤
عىل أن تســري الخطوتان السابقتان بشــكل متواز، لتكون مباين املرشوع 
وبنيته التحتية جاهزة الســتقبال وتركيب معدات اإلنتــاج واملكائن واآلالت 
يف مواقعها حسب ما هو مخطط له يف التصميم األسايس للمرشوع.

تأهيل بعض الكــوادر الفنية الوطنية للتعامل مــع مكائن ومعدات اإلنتاج - 5
عنــد الوصول، حيــث تتوىل الرشكات املــوردة واملصنعــة ملكائن اإلنتاج 
وكجزء من العقد، إيفاد بعض فنييها للرتكيب والتشغيل التجريبي وتدريب 

العاملن عىل تشغيلها وصيانتها.

توريــد املواد األوليــة واملواد الوســيطة ومواد التغليف واملســاعدة - ٦
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ومــواد الرتكيب من الســوق املحيل أو باســتريادها من الخــارج  بكميات 
كافية لتأمن احتياجات التشغيل التجريبي .

مــن الروري أن يكــون التخطيط للعملية التســويقية بكوادر متخصصة - ٧
ومنســجاًم من حيث التوقيت مع مراحل التنفيذ األخرى ليتســنى التعرف 

الفعيل والتفصييل عىل األسواق املستهدفة قبل اإلنتاج الفعيل .

بعــد اكتــامل عمليات تنفيــذ املــرشوع، تأيت مرحلــة التشــغيل األويل - ٨
)التجريبــي( للتأكــد من ســالمة املنتج وعوامــل قياس الجــودة الالزمة  

والتأكد من تدريب العاملن وتوفر الطاقم اإلداري الالزم.

ويف املرحلة األخرية يتم التحقق من جدوى املرشوع، ومدى مطابقة - ٩
النتائج املحققة بالنتائج املتوقعة يف دراســة الجدوى، وذلك بتشغيله 
وفق الربنامج اإلنتاجي التدريجي املخطط، وبطاقته اإلنتاجية واحتســاب 

تكاليف املرشوع  وإيراداته. 

االســتمرار يف عملية تطويــر املنتجات ومتابعة التقنيــات والتجاوب مع - ١٠
تطــورات األســواق والعمــالء املحتملن، مــع وضع اســرتاتيجيات خاصة 
للتحكــم يف مدخالت ومخرجــات اإلنتاج، وكذلك خطط الرتويج والتســعري 

والتوزيع.



. انتـــهى .
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