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رؤية ورسالة وأهداف ومبادرات التحول االستراتيجي للصندوق 

الرؤية والرسالة
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:رؤية ورسالة صندوق التنمية الزراعية 

رؤيتنا
وسائل الزراعية من خالل أفضلاالستراتيجية ساهمة في تحقيق امل

ماملستداالتمويل 

رسالتنا
املساهمة في تعزيز األمن الغذائي مع الحفاظ على املوارد الطبيعية

 راعية املستدامةاملساهمة في تطوير املناطق الريفية واالستفادة من امليز النسبية لتحقيق التنمية الز

تحقيق االستقالل املالي املستدام والتميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة
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:أهداف صندوق التنمية الزراعية 

ي بما يساهم فزراعي القطاع التمويل
وارد تحقيق األمن الغذائي واستدامة امل

الطبيعية
1

التوظيف األمثل للموارد املالية 
تتقنية املعلومانظمةأو والبشرية 

4

يز التمويل املالي للمزارعين حسب امل
اعة دعم الزر النسبية للمناطق بهدف 

املستدامة والتنمية الريفية

6
دام ونمو حقيق االستقالل املالي املستت

وتطوير الحوكمة وإدارة رأس املال
مخاطر شاملة

2

ع وتشجيدعم كفاءة استخدام املوارد
استخدام التقنيات الحديثة 3

اريع  شواملتمويل الجمعيات التعاونية 
خدماتاملنتجات والالتي تقوم بتوفير 

املساندة

5
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:مبادرات التحول االستراتيجي للصندوق 

مبادرة تحول املوارد البشرية 1

مبادرة الحوكمة 2

مبادرة نظم تقنية املعلومات 3

مبادرة عالقات املقترضين 4

مبادرة املخاطر

5

مبادرة رسوم الخدمات

6

مبادرة املنتجات والخدمات

7

مبادرة امليز النسبية للمناطق

8

9

مبادرة االستثمارات 10

مبادرة عمليات االئتمان

321



مبادرة تحول املوارد البشرية

دتنفيذ هيكل تنظيمي جدي•
تعزيز قدرات املوظفين •
الحجم األمثل للصندوق •

حسب االحتياجات الفعلية

1

لجان املجلس األخرى 

مجلس اإلدارة

الخدمات املساندة

تقنية املعلومات

املوارد البشرية

الشؤون القانونية

افق والخدمات املر

عالقات املقترضين

املراجعة

االستثمارات

الخزينة

ينةاالستثمارات والخز 

املدير العام

االستراتيجية

جيالتخطيط االستراتي

عمكتب إدارة املشاري

واالتصالالتسويق 

االئتمان

اإلقراض

املتابعة

التحصيل تطوير املنتجات

املالية

املحاسبة

البحوث والدراسات امليزانية

الفروع

ةاملشاريع املتخصص

راملخاط/ةلجنة املراجع

مكتب املدير العام
املخاطر

أمين سر مجلس اإلدارة

إدارة جديدة

إعادة هيكلةالهيكل التنظيمي الجديد لــ



تأسيس نظام حوكمة فعال بما يتماش ى مع أفضل املمارسات في هذا املجال

 السياسات واإلجراءاتتحديث

 جدول الصالحياتتحديث

 للجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةاألساسيةلوائح المراجعة

للمؤشرات الرئيسية للصندوق تصميم إطار إدارة األداء

مبادرة الحوكمة 2



صندوق تطبيق أنظمة تقنية مصرفية رئيسية مصممة لتلبية احتياجات ال

تحديث البنية التحتية لتقنية املعلومات•

وتعزيز أنظمة أمن املعلوماتحديثت•

شاملةةأساسيةتحويل نظم تقنية املعلومات وتحديثها إلى نظم مصرفي•

صياغة السياسات والعمليات لنظم تقنية املعلومات الجديدة•

تقديم الخدمات االليكترونية للمستفيدين•

مبادرة نظم تقنية املعلومات 3



 الفروع وإنشاء عمليات بيع نشط وتطوير خدمات إلكترونيةتطوير

مشروع تحويل املكاتب إلى مراكز خدمة متميزة•

عالقات املقترضين وظائف ومهام تحديث •

(عالقات املقترضين)فصل وظائف مواجهة العمالء •

(االئتمان)عن املكتب الخلفي 

الوصول للحجم األمثل لعدد املوظفين في الفروع واملكاتب•

عالقات املقترضين 4



االئتمـــــــــــــان5

 تشكيل فريق ائتمان مركزي
 الجدوى االقتصاديةرفع كفاءة تقييم املشاريع من خالل دراسة
 الضماناتتحديث الئحة
للحصول على التمويلتطوير آليات اإلقراض واختصار املدة الزمنية
رفع كفاءة عمليات التحصيل



املخـــــــــــــــاطر 6

إنشاء إدارة خاصة باملخاطر
 إلدارة املخاطراملتخصصة استقطاب الكفاءات

بناء سجل للمخاطر الرئيسية

وضع سياسات رصد وتحديد املخاطر



 إنشاء أدوات وسياسات تسعير ملجموعة مستهدفة من املنتجات وأنشطة العمالء وأحجام القروض
والقطاعات الزراعية

الخدمةرسوم  7

إعداد سياسات املقابل املالي

 املقابل املالينموذج لتحديد تطوير

مجحسب الخطة التنفيذية للبرنااإلطالق على مراحل



الخدمات واملنتجات

منتجات إقراض متنوعةبالصندوق حسب احتياجات العمالءتوسيع محفظة منتجات

8

قروض متوسطة األجل

 تشغيلية/ قروض قصيرة األجل

(أقل من سنة)قروض رأس املال العامل

معالجة قروض املشاريع املتعثرة

قروض التسهيالت االئتمانية



تابع الخدمات واملنتجات

قروضبرنامج معالجةالتسهيالت االئتمانية
المشاريع المتعثرة

ريعاملشاتشغيلإعادةعلىالبرنامجفكرةتقوم
لزراعيةواواملياهالبيئةوزارةمعبالتعاون املتعثرة

.جددمستثمرينعلىعرضهاطريقعن

البنوكمعالزراعيةالتنميةصندوق يؤسس
 املحليةالتجارية

 
ندوق الصعمالءملنحبرنامجا

نعمستنديهواعتماداتائتمانيةتسهيالت
امللكالصندوق منضمانمقابلالبنوكطريق
.املستنديةواالعتماداتالتسهيالتمبلغ



وفق امليز النسبية للمناطق: أوالاستهداف العمالء          

شرائح العمالء املستهدفة في كل منطقة وقطاع منهجية االستهداف

منتجات األلباناألسماكالدواجناإلبلالماعزاألبقارالضأنالمناحلالتمورالبيت المحمية1الفواكه1الخضراوات

الرياض

الخرج

المكة المكرمة 

ةالمدينة المنور

القصيم

المنطقة 

الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود 

الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

:ينُبعد  قسيم على الت

حسب املناطق( 1

حسب القطاعات( 2
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حجم التمويل
(ريالمليون )

٢٠٢٠لعام املستهدف الوضع الحالي القطاع

1,000 ألف طن100 ألف طن30 االستزراع املائي

1,500 60% 42%
الدواجن

*(الدجاج الالحم(

750 طن للهكتار33.6 للهكتارطن25.7
املحميةالبيوت

(الكفاءة اإلنتاجية)

استهداف العمالء
يفيةتحقيق األمن الغذائي والتنمية الر التنموية للقطاع الزراعي الرامية إلى ولويات األ حسب : ثانيا

.نسبة االكتفاء الذاتي * 



االستثمار 10

القطاعاتفي كافة القدرات االستثماريةتعزيز

مع استقطاب الكفاءات املتخصصةاالستثمارتحديث آليات •

املستهدفالتوزيع األمثل لألصول االستثمارية لتحقيق العائداالستثمار من خاللسياسات تطوير •

حسب السياسات االستثمارية الجديدةإعادة توزيع األصول •

(إدارة التدفقات النقدية)إنشاء وحدة متخصصة إلدارة الخزينة •



© Oliver Wyman

التنموي ملشروع التحّول االستراتيجياألثر 

األمن الغذائي

(مثل الدجاج الالحم، الثروة السمكية والبيوت املحمية)تمويل القطاعات الزراعية املستهدفة 

الزراعة المستدامة

مثال )ية تستهلك كميات كبيرة من املياه وتشجيع استخدام التقنيات ذات الكفاءة العالملحاصيل التيدعم اعدم
(في البيوت املحمية، االقفاص العائمةالهيدروبونك

التنمية الريفية

 للميز النسبية
 
تمويل االقتصاد الريفي وفقا

(ومراكز التسويقمثل الجمعيات التعاونية)سلسلة القيمة الجهات املعنية فيتمكين جميع 



شكراً جزيالً ،،


