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مقدمة عن صندوق التنمية الزراعية

تمويل مختلف مجاالت النشاط الزراعي

في جميع مناطق المملكة، للمساهمة في

ع االمن الغذائي والتنمية الريفية، ورف

بيئة الكفاءة اإلنتاجية مع المحافظة على ال

والموارد المائية

م تأسس بموجب المرسوم الملكي الكري

هـ 1382/ 12/ 3وتاريخ ( 58)رقم 

.كمؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة

التنميةيرتبط الصندوق تنظيميا بصندوق

الوطني حاليا 

راد، يقدم الصندوق خدماته االئتمانية لألف

قيق الشركات، والجمعيات التعاونية لتحو

بية االستراتيجية الزراعية للمملكة العر

السعودية 

عدد القروض 

المقدمة منذ انشاء 

الصندوق

460,000+

قيمة القروض 

م المعتمدة التي ساه

الصندوق في 

تمويلها

مليار لاير 51

نسبة القروض 

المتخصصة التي 

تمنح للمشاريع 

المرخصة

30%

نسبة قروض صغار

المزارعين وصيادي

األسماك ومربي 

النحل

70%

م2019-هـ 1441/1440القروض المعتمدة والتي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 

راس مال 

16الصندوق منها 

ةمليار لاير مدفوع

مليار لاير  20

مةقيمة القروض القائ

مليار لاير 8.2
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الى تاريخه والتنمية الزراعية مساهمة الصندوق في االمن الغذائي

مليار ريال51: اجمالي قيمة القروض

460,000: +عدد املستفيدين

توزيع القروض حسب القيمة

31%

24%
11%

7%

6%

5%

5%

10%

صيد األسماك 
واالستزراع السمكي

أنظمة الري 
وصغار 
املزارعين

الدواجن
املشاريع الخدمية

البيوت املحمية

القمح والشعير

األغنام واألبقار 1%

االستثمار الزراعي في الخارج

غايات أخرى 

في اململكةنسب االكتفاء الذاتي 

الفواكه الخضروات

40% 75%

60%

لحوم الدواجن

37%

االسماك
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اعةمواءمة أهداف الصندوق مع رؤية اململكة واالستراتيجية الوطنية للزر 

الصلةذات 2030أهداف رؤية اململكة
ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي.1
رفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطية.2
ضمان استفادة مستدامة من املوارد املائية.3
الحد من التلوث بمختلف أنواعه.4

زيادة مساهمة األسر املنتجة في االقتصاد.5
زيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد.6
تمكين املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاص.7

الصلةذات 2030االستراتيجية الوطنية للزراعة أهداف 

تعزيز األمن الغذائي في جميع أنحاء اململكة.1
تعزيز صحة وسالمة النبات والحيوان والحماية ضد األمراض وعدوى اآلفات.2
ئةحماية وتحسين استخدام واستدامة املوارد الطبيعية والحفاظ على البي.3

غار املزارعيناملساهمة في تنمية ريفية مستدامة وتوفير ظروف العيش املالئمة لص.4
تجات الزراعيةرفع الكفاءة اإلنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة االستثمارية للمن.5

 *(2025-2021)لصندوق اأهداف 

ل من خالل تموياألمن الغذائي املساهمة في تحقيق 
توى اإلنتاج املحلي وسلسلة اإلمداد ورفع نسبة املح
املحلي وتطوير التسويق والخدمات الزراعية

زراعية التنمية الريفية التمويل القطاع الزراعي لدعم 
نسبية املستدامة والتركيبة املحصولية حسب امليز ال

للمناطق

تشجيع استخدام التقنيات واملمارسات الحديثة
اجية للحفاظ على املوارد الطبيعية وتحسين اإلنت

من خالل شراكات مميزة مع الجمعيات الزراعية
التعاونية والقطاع الخاص ومراكز األبحاث

ل وسائل وتقديم أفضتجربة العمالء تطوير وتحسين 
التمويل والخدمات

ؤسس ي لتحقيق التميز املالنظام التشغيلي تطوير 
وتنمية الكفاءات البشرية

ة من خالل تحسين الكفاءاالستدامة املالية ضمان 
ر التشغيلية وإدارة السيولة من ضمن سياسة مخاط

سليمة

مع تركيز األهداف املرحلية عل فترة خمس سنوات   2030تـتسق استراتيجية الصندوق مع األهداف االستراتيجية للمملكة *  
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- 2025الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية  2021

األهداف 
ية االستراتيج

صندوق رائد يقدم أفضل حلول التمويل املستدام
في تحقيق االستراتيجية الزراعيةللمساهمة

املساهمة في تعزيز األمن الغذائي مع الحفاظ على املوارد الطبيعية▪
املساهمة في النمو االقتصادي والتنمية الريفية الزراعية املستدامة باالستفادة من امليز النسبية ▪
توفير أفضل وسائل التمويل والخدمات املميزة من خالل الشراكات االستراتيجية ▪
مةتعزيز االستدامة املالية وتطوير الكفاءات البشرية وتحقيق التميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سلي▪ الرسالة

ن املساهمة في تحقيق األمن الغذائي م
ة خالل تمويل اإلنتاج املحلي وسلسل
اإلمداد ورفع نسبة املحتوى املحلي

وتطوير التسويق والخدمات الزراعية

تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية
يبة الريفية الزراعية املستدامة والترك
مناطقاملحصولية حسب امليز النسبية لل

ات تشجيع استخدام التقنيات واملمارس
عية الحديثة للحفاظ على املوارد الطبي

وتحسين اإلنتاجية الزراعية من خالل
ة شراكات مميزة مع الجمعيات التعاوني
والقطاع الخاص ومراكز األبحاث

123

تقديم تطوير وتحسين تجربة العمالء و 
أفضل وسائل التمويل والخدمات

ق تطوير النظام التشغيلي لتحقي
ات التميز املؤسس ي وتنمية الكفاء

البشرية

ضمان االستدامة املالية من خالل 
رة تحسين الكفاءة التشغيلية وإدا

السيولة من ضمن سياسة مخاطر 
سليمة

456
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2025 (1/2)-2021املبادرات–االستراتيجية 

الوصفاتاملبادر 

ك التجارية تطوير املنتجات االئتمانية من خالل التعاون مع الجمعيات التعاونية والشراكات مع البنو 
وتفعيل الخدمات االستشارية من خالل اعتماد الشركات املتخصصة

تطوير محفظة الخدمات وتفعيل 
الشراكات

دمات االئتمانية الختقديم باالستفادة من امليز النسبية من خالل التنمية الريفية املساهمة في تعزيز
التمويلية وفقا لتوجهات ومبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية املستدامة 

ية الزراعالريفيةالتنميةبرنامج دعم 
املستدامة

وجهات وفقا لتالخدمات االئتمانية التمويليةاملساهمة في تعزيز األمن الغذائي من خالل تقديم 
ومبادرات استراتيجية االستثمار الزراعي املسؤول في الخارج

دعم االستثمار الزراعي في الخارج

املؤسسة العامة للري بالتنسيق مع تمويل وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة وباألخص تقنيات الري 
لزراعية لحفاظ على املوارد الطبيعية وتحسين اإلنتاجية افي اللمساهمة األخرى والجهات املعنية

ة تشجيع إستخدام التقنيات الحديث
وباألخص تقنيات الري 

شركاء الالتعاون معو استباقي تعتمد على نهج إدارة عالقات العمالءو تسويق طخطوتنفيذ تطوير
ة لتحسين تجربة العمالء وتعزيز فعالية التشغيلقنوات الرقميواستخدام ال

الية تطوير استهداف العمالء وزيادة فع
التسويق

عالجة تقديم الخدمات االئتمانية لدعم مشاريع املدخالت الزراعية والنقل واملناولة والتخزين وامل
(باألخص تسويق وتصدير التمور )والصناعات التحويلية األولية والتسويق والتوزيع 

املساهمة عبر سلسلة اإلمداد

وفقا لتوجهات االستراتيجية الوطنية للزراعةدعم االنتاج املحلي الزراعياملساهمة في دعم االنتاج املحلي الزراعي
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2025 (2/2)-2021املبادرات–االستراتيجية 

الوصفاتاملبادر 

ستدامة إعداد خطط مالية وتنفيذها لضمان اال للخدمات االئتمانية و مراجعة استراتيجية التسعير 
ن املتعثرة املالية وتحقيق األهداف التشغيلية ويتضمن ذلك تعزيز محفظة االئتمان ومعالجة الديو 

تقارير املاليةوتحسين إدارة محفظة االستثمار وكفاءة اإلنفاق واالنتقال إلى املعايير الدولية إلعداد ال

املالية مراجعة استراتيجية التسعير وتنفيذ الخطط
ر املاليةواالنتقال إلى املعايير الدولية إلعداد التقاري

هادات ذات تعزيز إدارة املخاطر وااللتزام واألمن السيبراني من خالل تطوير السياسات واإلجراءات والش
الصلة ومتابعة تنفيذها في الصندوق 

زام تحسين إدارة املخاطر وتطوير إدارة االلت
واالمن السيبراني

مستوى اإلنتاجية تنفيذ الهيكل التنظيمي املستهدف والتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية لرفع
وتطوير الكفاءات وادارة التغيير بما يدعم تحقيق استراتيجية الصندوق املحدثة 

واالستفادة املثلى من تحديث الهيكل التنظيمي
املوارد البشرية وادارة التغيير

تطوير إدارة الجودة وتطبيق ذكاء األعمال لتعزيز اتخاذ القرارات وإدارة املعرفة واملعلومات تعزيز التميز املؤسس ي

حوكمة وتطوير تحديث نظام الصندوق بناًء على متطلبات االستراتيجية وتوجهات اململكة وتحسين ال
تب التحول إطار متكامل إلدارة األداء وتفعيله ودعم التنفيذ الفعال لالستراتيجية من خالل انشاء مك

تحديث نظام الصندوق 
وتحسين الحوكمة وإدارة األداء

تحسين فعالية تأكيد االحتياجات وتنفيذ األنظمة والتطبيقات املرتبطة بالعمليات األساسية وذلك ل
الصندوق واالرتقاء بتجربة العمالء 

تعزيز أنظمة تقنية املعلومات وأتمتة العمليات

13

9

11

12

10

8


