








ــس  ــام مجل ــن نظ ــم )29( م ــادة رق ــا للم ــر تحقيًق ــذا التقري ــد ه ُأع

ــرى أن  ــة األخ ــزة الحكومي ــوزارات واألجه ــع ال ــى جمي ــوزراء »عل ال

ترفــع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين يوًمــا مــن بدايــة 

ــا حققتــه مــن إنجــازات مقارنــة بمــا ورد  كلِّ ســنة ماليــة تقريــًرا عمَّ

فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــال الســنة الماليــة المنقضيــة، 

ومــا واجههــا مــن صعوبــات، ومــا تــراه مــن مقترحــات لحســن ســير 

العمــل فيهــا«.
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همة وإلهام

”نؤكــــد حــــرص واهتمــــام الحكومــــة علــى اســــتمرارية التنميــــة ودعمهــا؛ 

فالمملكــــة تواصــــل إزالـــة العوائـــق وتشـــجع االســـتثمار المحلـــي واألجنبـي, 

وتتبنـــى إســـتراتيجية التنـوع االقتصـــادي, وتســعى لتطويــــر بنيــة اقتصاديــة 

أكثــــر قــــدرة علــى المنافســة؛ حيــث إن اســــتدامة التنميــة تلبـي احتياجــات 

الجيـــل الحالــــي مــع الحفــــاظ علــى حقـوق األجيـــال القادمــة”.

خادم الحرمين الشريفين

-حفظه هللا-
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ــا أكثــر ازدهــاًرا، يجــد فيــه كل مواطــن مــا يتمنــاه؛  ”طموحنــا أن نبنــي وطًن

ــا لــن نقبــل إال أن نجعلــه فــي مقدمــة  فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه مًع

ــم”. دول العال

صاحب السمو الملكي

ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق
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معالي األستاذ

محمد بن مزيد التويجري
نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق
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كلمة نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق

ــا فــي خطــى تأســيس صنــدوق التنميــة الوطنــي؛ فقــد ركــز  لقــد كان -بحمــد هللا تعالــى- عــام 2020 م عاًمــا محورًي

الصنــدوق علــى تمكيــن التحــول االقتصــادي للمملكــة مــن خــال االرتقــاء بــأداء الصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعة، 

والمواءمــة مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، ولقــد شــهد عــام 2020 م عــدًدا مــن اإلنجــازات األساســية التــي ســوف 

يســتعرضها هــذا التقريــر.

تتمثــل إحــدى المهــام الرئيســة لصنــدوق التنميــة الوطنــي فــي العمــل كأداة فّعالــة لمواجهــة التقلبــات االقتصادية، 

ــرة  ــة التابعــة علــى دعــم األفــراد والمنشــآت الصغي ــق والبنــوك التنموي ــز الصنادي ــى تحفي وقــد ســعى الصنــدوق إل

ــة والماليــة االســتثنائية الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19 مــن خــال  ــات االقتصادي والمتوســطة؛ للتغلــب علــى التحدي

االســتجابة الســريعة بقيمــة 22 مليــار ريــال، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 291 ألــف فــرد، وأكثــر مــن 18 ألــف منشــأة. 

كمــا عمــل صنــدوق التنميــة الوطنــي علــى تأســيس صنــدوق البنيــة التحتيــة الوطنــي )أول جهــة تختــص بتمويــل 

البنيــة التحتيــة بالمملكــة( إضافــة إلــى خلــق فــرص التعــاون مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة، وعــدٍد مــن المبــادرات 

لتطويــر الحوكمــة واألداء، وتعظيــم األثــر، وضمــان االســتدامة واألداء المالــي, لجميــع الصناديــق والبنــوك التنمويــة 

التابعــة؛ ونتيجــًة لذلــك ُيتوقــع أن يســهم صنــدوق التنميــة الوطنــي بحلــول عــام 2025 م بأكثــر مــن 87 مليــار ريــال 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي، وأكثــر مــن 121 مليــار ريــال فــي االقتصــاد الكلــي، وأن يســاعد فــي خلــق 

أكثــر مــن 119 ألــف وظيفــة.

ــل  ــق أفض ــي تطبي ــة الوطن ــدوق التنمي ــل صن ــة، يواص ــي المملك ــة ف ــوي واإلنتاجي ــر التنم ــم األث ــل تعظي ــن أج وم

الممارســات الدوليــة مــن خــال: تقديــم المشــورة اإلســتراتيجية، وتعزيــز التعــاون بيــن الصناديــق والبنــوك التنمويــة 

التابعــة، وتحفيــز الشــراكات بيــن القطاعــات المتعــددة، وســيتحقق هــذا -بــإذن هللا- مــن خــال التركيــز علــى تمويــل 

ــوع االقتصــادي. ــة المســتدامة والتن ــة؛ لدعــم التنمي القطــاع الخــاص وتحســين اإلنتاجي

فــي الختــام أود أن أتقــدم بالشــكر لمقــام ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين وســيدي ولــي العهــد -حفظهمــا هللا- 

علــى مــا يوليانــه مــن رعايــة ودعــم للصنــدوق؛ ممــا مكنــه مــن تحقيــق مــا أنجــز خــال العــام 2020 م.

محمد بن مزيد التويجري 

نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق
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سعادة األستاذ
ستيفن بول جروف

محافظ الصندوق
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كلمة محافظ الصندوق

بتوجيهــات صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان وبقيادتــه الحكيمــة، وبمتابعــة 

معالــي األســتاذ محمــد بــن مزيــد التويجــري نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة؛ يعمــل صنــدوق التنميــة الوطنــي 

وفًقــا ألفضــل الممارســات العالميــة علــى تمكيــن وتســهيل عمليــة التحــول االقتصــادي للمملكــة، 

وتعظيــم األثــر التنمــوي الفاعــل، مــع التركيــز علــى تمويــل القطــاع الخــاص والتحســين المســتمر لإلنتاجيــة.

 

إننــا نســعى فــي الصنــدوق لتحقيــق رؤيتنا بـــأن يصبـــح الصنــدوق عامًة عالميـــًة متميـــزًة فــــي التمويــــل 

التنمــــوي مــــن خــال المواءمــــة والتكامــــل والتســـهيل بيـــن الشـــركاء؛ لتمكيــن التحـــول االقتصــادي 

ــة 2030. ــة المملك ــزات رؤي ــداف ومرتك ــق أه ــي تحقي ــهام ف ــة، واإلس للمملك

كمــا ســيدعم صنــدوق التنميــة الوطنــي والصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعــة االقتصــاد المحلــي بمــا 

يزيــد علــى 45 مليــار ريــال خــال عــام 2021 م، ويســتهدف هــذا الدعــم قطاعــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك: 

تنميــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، ورأس المــال البشــري، والتنميــة الصناعيــة والزراعيــة والســياحية، 

والدعــم االجتماعــي. 

 

كمــا أننــا بقيمنــا المتمثلــة فــي: االمتيــاز، وســرعة األداء، واالســتدامة الماليــة، نعمــل علــى إنشــاء صندوق 

ــة،  ــة ذات األولوي ــة التحتي ــاريع البني ــي مش ــتثمار ف ــادة االس ــأنه زي ــن ش ــة، م ــة التحتي ــد للبني ــي جدي وطن

مــن خــال جــذب التمويــل واالســتثمار مــن القطــاع الخــاص بواســطة حلــول تمويليــة مبتكــرة وأدوات إدارة 

مخاطــر أفضــل.

  

ــعودية  ــة س ــة تنموي ــة تمويلي ــاء مؤسس ــعيه لبن ــي س ــدوق ف ــا للصن ــا مهًم ــام 2020 م عاًم ــد كان ع لق

ــعوديين.   ــع الس ــا جمي ــر به ــة، يفخ ــات عالمي بمواصف

ستيفن بول جروف

محافظ الصندوق
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مجلس إدارة الصندوق

ــة الوطنــي  ــدوق التنمي ــة لصن ــة العام ــم السياس ــن رس ــؤولة ع ــلطة المس ــو الس ه
فــي حــدود التنظيــم واألنظمــة ذات العاقــة، ويتولــى جميــع المهمــات والصاحيــات 
ــات،  ــتراتيجيات والسياس ــد اإلس ــن تحدي ــدوق، م ــداف الصن ــق أه ــل تحقي ــي تكف الت
والموافقــة علــى اعتمــاد الميزانيــة وخطــط األعمــال، باإلضافــة إلــى صاحياتــه فــي 
ــن المجلــس مــن التركيــز علــى  تشــكيل اللجــان وتفويضهــا بالمســؤوليات؛ ممــا يمكِّ

المواضيــع الجوهريــة الخاصــة بالصنــدوق.
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الملخص التنفيذي

الموافقة على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني

االستدامة المالية

توحيد رأس مال البنوك والصناديق التنموية التابعة

صاحيات صندوق التنمية الوطني

الخزينة الموحدة

القرارات التنظيمية

لجنة استجابة الصناديق التنموية لألوضاع االقتصادية االستثنائية
تخصيــص أكثــر مــن 25 مليــار ريــال مــن الصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعــة للتخفيــف مــن حــدة 

اآلثــار االقتصاديــة والماليــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد - 19.

االنتهــاء مــن إعــداد المخطــط الرئيــس للخزينــة الموحــدة، وإقــرار مجلــس إدارة الصنــدوق جميــع 
المراحــل المنصــوص عليهــا فــي المخطــط المقتــرح، واالنتهــاء مــن المرحلــة األولــى منهــا.

ــة  ــق التنموي ــد رأس مــال البنــوك والصنادي ــدء فــي مشــروع دراســة وضــع خطــة عمــل لتوحي الب
ــب  ــه حس ــادة توزيع ــال وإع ــاءة رأس الم ــع كف ــدف رف ــي به ــة الوطن ــدوق التنمي ــة لصن التابع
االحتياجــات التنمويــة للبنــوك والصناديــق التنمويــة بمــا يحقــق أهــداف  تلــك الجهــات مــع 

المحافظــة علــى رؤوس األمــوال.

توفير رأس المال األولي لصندوق التنمية السياحي وبنك التصدير واالستيراد السعودي.

ــراءات  ــع اإلج ــاذ جمي ــي، واتخ ــة الوطن ــة التحتي ــدوق البني ــيس صن ــى تأس ــة عل ــي الموافق تلق
ــة. الازم

ــة التابعــة  ــوزراء قيــام صنــدوق التنميــة الوطنــي والصناديــق والبنــوك التنموي إقــرار مجلــس ال
لــه بتأســيس كيانــات قانونيــة لتتمكــن مــن عقــد اتفاقيــات وإبــرام عقــود مــع الجهــات الخارجيــة.

منــح مجلــس الــوزراء صنــدوق التنميــة الوطنــي الصاحيــات الازمــة للقيــام بمهامــه، وبخاصــة: 
ــرف  ــول والتص ــاك األص ــتثمار، وامت ــات، واالس ــندات والضمان ــدار الس ــراض، وإص ــراض، واالقت اإلق

بهــا.

عمــل الصنــدوق مــع الصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعــة علــى وضــع بعــض الحلــول واإلجــراءات 
ــل  ــين تحصي ــبة لتحس ــراءات المناس ــراح اإلج ــا، واقت ــل معه ــة والتعام ــتدامة المالي ــان االس لضم

القــروض.

تمويل صندوق التنمية السياحي وبنك التصدير واالستيراد السعودي

ر.س

ر.س

ر.س
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اآلليات المالية للصناديق والبنوك التنموية التابعة
ــة التابعــة، شــرع الصنــدوق فــي  ــاًء علــى المراجعــة التشــخيصية للصناديــق والبنــوك التنموي بن
تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات والخيــارات مــن أجــل: تحســين إدارة االئتمــان، وإعــادة هيــكل التســعير، 

ومــوازاة البرامــج بشــكل أفضــل.

ر.س

إعفاءات الصندوق

تعاون صندوق التنمية الوطني وصندوق االستثمارات العامة

مراجعــة جميــع اإلســتراتيجيات والبرامــج والمبــادرات والمنتجــات المقدمــة 
مــن الصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعــة لصنــدوق التنميــة الوطنــي

الموافقة على إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية لألعوام
2021 - 2025 م والتعديات على أنظمته الفرعية

اعتماد تنظيم صندوق التنمية السياحي وصندوق التنمية الثقافي 

برنامج إعانة البحث عن عمل )حافز(

وضع مؤشرات لتقييم أثر صندوق التنمية الوطني
ــر االقتصــادي واالجتماعــي(، ويجــري  تحديــد مؤشــرات أداء المســتوى األول )الخاصــة بقيــاس األث
العمــل اآلن علــى نمذجــة كل مــن مؤشــرات أداء المســتويين الثانــي )الخاصــة بالمخرجــات( والثالــث 

)الخاصــة بــأداء الصنــدوق(.

االنتهــاء مــن تقييــم تنظيــم صنــدوق التنميــة الســياحي وصنــدوق التنميــة الثقافــي، والتوصيــات 
الخاصــة بــه.

ــات كل  ــة: صاحي ــدف مراجع ــة به ــة التابع ــوك التنموي ــق والبن ــة للصنادي ــروع المراجع ــدء مش ب
ــه. ــه، وأدوات ــتراتيجياته، وبرامج ــدوق، وإس صن

ــك  ــة وبن ــة العقاري ــدوق التنمي ــة وصن ــة الزراعي ــدوق التنمي ــة وصن ــع وزارة المالي ــيق م التنس
التنميــة االجتماعيــة والجهــات ذوات العاقــة؛ بهــدف تخفيــف األثــر المالــي المترتــب علــى 

ــاءات. ــى اإلعف ــتحقات عل ــترداد المس ــم اس ــي قي ــر ف التغيي

ــودة  ــى مس ــة عل ــطة، والموافق ــرة والمتوس ــآت الصغي ــك المنش ــيس بن ــى تأس ــة عل الموافق
ــام. النظ

إعــادة النظــر فــي برنامــج إعانــة البحــث عــن عمــل )حافــز( مــن أجــل خفــض التكلفــة وتقليــل مــدة 
الدعــم.

إقــرار اإلســتراتيجية طويلــة المــدى لصنــدوق التنميــة الزراعيــة، وإقــرار برنامجــه للتقاعــد المبكــر 
وإعــادة العمــل بــه، وإعــادة هيكلــة مجلــس إدارة الصنــدوق.

ــد  ــى تحدي ــل عل ــدء العم ــة، وب ــتثمارات العام ــدوق االس ــع صن ــترك م ــاون مش ــة تع ــد اتفاقي عق
ــة.       ــاريع األولي المش

تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ر.س
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عن
صندوق التنمية 

الوطني
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تأســـس صندوق التنمية الوطني بموجـــب األمر الملكي الكريم رقـــم )أ/13( بتاريخ 
1439/01/13 هـ، بهـــدف رفع مســـتوى أداء الصناديق والبنـــوك التنموية لتكون 
محققـــة للغايات المنشـــودة من إنشـــائها ومواكبة لمـــا يخدم أولويـــات التنمية 
واالحتياجـــات االقتصادية فـــي ضوء أهـــداف ومرتكزات رؤية المملكـــة  2030 من 

: ل خا

والبنـــوك  الصناديـــق  توجيـــه 
المملكـــة  فـــي  التنمويـــة 
وفعاليتهـــا  أدائهـــا  لتحســـين 
وتحقيـــق االســـتدامة الماليـــة.

تعزيز التنســـــيق بيــن الصناديــق 
والبنــوك التنمويــة.

ضمـــان المواءمـــة مـــع 
ــة المملكـــة  أهـــداف رؤيـ

.2030

تمكيـــــن الـصنــــاديـــــق 
ـــوك التنمويــة مــن  والبنــ

ـــا. ـــق أهدافهــ تحقيــ

بيــن  التداخــل  مــن  الحــد 
أعمــال ومهــام الصناديــق 

التنمويــة. والبنــوك 

01

04

02

05

03

التأسيس
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يقوم الصندوق بعدد من المهام، أبرزها ما يلي:

اإلشراف العام تنظيمًيا ورقابًيا وتنفيذًيا على الصناديق والبنوك التنموية. 

اتخاذ مـــا يلزم لتحقيق التكامل والتنســـيق بيـــن الصناديق والبنـــوك التنموية؛ بما 
ألهدافها.  تحقيقها  في  يســـهم 

اتخـــاذ ما يلزم لرفـــع كفاية التمويـــل واإلقراض التنمـــوي وتعزيز اســـتدامتها في 
التنموية.  والبنـــوك  الصناديق 

مراجعة اختصاصات وإســـتراتيجيات وتنظيمات وهيـــاكل الصناديق والبنوك التنموية 
وخططهـــا التنفيذية، وآليات التمويـــل واإلقراض المعمول بها فـــي تلك الصناديق 

والبنـــوك وتحديثها بما يلبي متطلبـــات أولويات التنمية. 

المشـــاركة في تمثيل المملكة فـــي المنظمات والهيئـــات والمحافل والمؤتمرات 
الصندوق. باختصاصات  الصلـــة  اإلقليمية والدولية ذات 

المهام
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الرؤية

الرسالة

يهدف الصنــــدوق إلى أن يصبـح عامة عالميـة متميـزة فــي التمويــل التنمــوي 
مـــــن خال المواءمـــــة والتكامــل والتســــهيل بيـن الشــــركاء لتمكين التحـول 

الســعودية. العربيـــــة  للمملكة  االقتصادي 

تعظيـــم األثر التنمـــوي واإلنتاجية فـــي المملكـــة العربية الســـعودية من خال 
العمـــل على تحقيـــق اآلتي:

أن يصبـــح مؤسســـة تمويليـــة تنمويـــة متكاملـــة الخدمات تقـــدم مجموعة 
واســـعة من الحلـــول التمويلية التي تركـــز على القطاع الخـــاص؛ لدعم التنمية 

االقتصادية.

تنفيـــذ أفضل الممارســـات الدوليـــة من خال تقديم المشـــورة اإلســـتراتيجية 
والرقابـــة على مســـتوى عالمي؛ لتعزيـــز التنميـــة وتعظيم األثـــر االجتماعي 

واالقتصادي.

تعزيـــز التعاون بيـــن الكيانات من خـــال تعزيز الشـــراكات متعـــددة القطاعات 
المشـــتركة. والخدمات 

التركيز على تمويل القطـــاع الخاص والكفاءات؛ لدعم النمو المســـتدام وتنويع 
االقتصاد.

التحســـين المســـتمر لإلنتاجيـــة مـــن خال ضمـــان كفـــاءة وفعاليـــة البرامج 
والـمبادرات. والـمـشاريــــع 

الصنــدوق  إســتراتيجية  الوطنــي  التنميــة  صنــدوق  إدارة  مجلــس  أقـــر 
طويلــة المــدى فــي عــام  2020 م، إضافــًة إلــى اعتمــاد رؤيــة ورســالة وقيــم 

الصنــدوق.
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القيم
التكامل

االستناد إلى المعلومات 

التعزيز 

االستدامة المالية 

الحياد

االمتياز

تحديـــد مجـــاالت التكامـــل والتعاون 
لتعزيز شـــراكات التنمية في مختلف 

القطاعـــات والقضايـــا ذات العاقة.

والمعلومات  باألدلة  االســـتعانة 
والبيانـــات فـــي توجيـــه عملية 

القرار. صنـــع 

مـــع  بالشـــراكة  االلتـــزام 
والخاص  العـــام  القطاعيـــن 

لتســـاوي. با

ـــادة حجـــم نطـــاق  العمـــل علـــى زي
ومشـــروع  برنامـــج  كل  وتأثيـــر 

ــادرة. ومبـ

بكفـــاءة  الماليـــة  المـــوارد  إدارة   
التنمية  برامـــج  اســـتمرار  لضمـــان 

فـــي المســـتقبل.

نشـــر ثقافـــة تميـــز الموظفين 
متميـــزة  خدمـــات  لتقديـــم 

. ء للعمـــا

01

04

02

05

06

07

03

سرعة األداء 
وفعاليـــة  بســـرعة  االســـتجابة 
للتطـــورات واالحتياجـــات والتحديـــات 
التنمويـــة واالقتصاديـــة الجديـــدة.
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ارتباط صندوق التنمية الوطني
برؤية المملكة 

2030
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ارتباط الصندوق برؤية المملكة 2030

تهـــــــدف رؤيـــــــة المملكة 2030 إلى إرساء األسس نحو 

تـــــحقيق مـجتمــع حـيـــوي، واقتصـــــاد مزدهــر، ووطــن 

طمـــــوح. وإيماًنا بـــــأن تنويـــــع االقتصاد أمـــــر حيـــــوي 

الستدامته؛ فقـــــد ركـــــزت رؤيـــــة المملكة 2030 علــى 

زيــادة حصـــــة الناتــج المحلـــــي اإلجمالي غيــر النفطــي، 

وزيـــــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي االقتصاد. ومــن 

خال تعزيز العاقة التكامليـــــة بيـــــن الصناديــق والبنوك 

التنمــويـــــــة وتحســــــــين كــــــــــفاءتها وفـــــــعاليتها 

واستدامـتهــــا الماليـــــــة؛ يـهـدف الصندوق إلى تحقيق 

أثر كبير علـــــى التنميـــــة ودعم تحقيــق أهـــــداف رؤيــة 

.2030 المملكــة 
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الصناديق
والبنوك التنموية

التابعة
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يتمّثـــل دور صنـــدوق التنمية الوطنـــي في كونه مؤسســـــة تمويليـــــة تنموية 

يهــدف إلــى تمكيــن الصناديــق والبنـــــــوك التنمويــة التابعــــة مــن تحقيـــــق 

أهدافها. ويســـهم الصندوق في التنســـيق فيما بين الصناديق والبنوك التنموية 

التابعة مـــــن خال تحديــد مؤشــرات األداء الرئيســـــة وربطهــا برؤيـــة المملكــــة 

2030، باإلضافة إلـــــى اعتماد اإلستراتيجيات ومتابعــة تنفيذهـــــا، والتعــاون مــع 

المؤسســات الدوليــة الرائدة لتبني أفضـــــل الممارســات الدولية؛ وذلــك لضمــان 

تحقيــق أولويـــــات التنميــة بفعالية وكفاءة.

الصناديق والبنوك التنموية التابعة
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الصنـــدوق المتعلـــق بالفعاليـــات 
الثقافـــة  بقطاعـــات  المرتبطـــة 
والســـياحة والرياضـــة  والترفيـــه 
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ــخ  ــي تاري ــادر ف ــم )م/23( الص ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــة بموج ــة العقاري ــدوق التنمي ــس صن تأس
1394/06/11 هـــ، ويهــدف إلــى توفيــر وابتــكار برامــج تمويــل متنوعــة ومتوازنــة تناســب جميــع 

شــرائح المجتمــع.

توفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع شرائح المجتمع.

التكامــل مــع وزارة الشــؤون البلدية والقروية واإلســكان لتنفيــذ برامجها المرتبطة بالمســتفيدين، 
والعمــل بحرفيــة ومهنيــة على توفيــر حلول تمويليــة واســتثمارية فاعلة.

الرؤية

الرسالة

صندوق التنمية العقارية
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تأســس الصنــدوق الســعودي للتنميــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/48( الصــادر فــي تاريــخ 
1394/08/14 هـــ، ويهــدف إلــى تمويــل المشــاريع اإلنمائيــة فــي الــدول الناميــة عــن طريــق: منــح 
القــروض لتلــك الــدول، وتقديــم مســاعدة فنيــة، وتقديــم التمويــل والضمــان للصــادرات الوطنيــة 
غيــر النفطيــة، والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ورفــع مســاهمة المحتوى 

المحلــي فــي مشــاريع الصنــدوق.

ــم  ــة المســتدامة فــي دول العال ــا للتنميــة االقتصادي ًن أن يكــون شــريًكا إســتراتيجًيا شــامًا  ممكِّ
الناميــة.

ــوارد  ــر الم ــال توفي ــن خ ــة م ــة الدولي ــة االقتصادي ــة التنمي ــعودي للتنمي ــدوق الس ــم الصن يدع
الماليــة والتقنيــة والبشــرية باالســتفادة مــن جوانــب القــوة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــة. ــدول النامي ــات ال ــة احتياج لتلبي

الرؤية

الرسالة

الصندوق السعودي للتنمية
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ــادر  ــم )م/3( الص ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــعودي بموج ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي ــس صن تأس
فــي تاريــخ 1394/02/26 هـــ، ويهــدف إلــى تحقيــق أهــداف وسياســات وبرامــج التنميــة الصناعيــة 
بالمملكــة الموجهــة لدعــم القطــاع الخــاص فــي المجــاالت الصناعيــة المختلفــة وتمويــل ودعــم 

وتنميــة القطــاع الصناعــي.

التمكين المالي للنهضة االقتصادية في المملكة.

تطويــر وتنويــع االقتصــاد الســعودي؛ وذلــك بدعــم المنظومــة الصناعيــة، وتحفيــز القطاعــات ذات 
األولويــة والمشــاريع التنافســية. 

الرؤية

الرسالة

صندوق التنمية الصناعية السعودي
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ــخ  ــي تاري ــادر ف ــم )م/9( الص ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــة بموج ــة الزراعي ــدوق التنمي ــس صن تأس
ــل  ــي تموي ــًة ف ــًة متخصص ــًة حكومي ــًة ائتماني ــون مؤسس ــى أن يك ــدف إل 1430/02/01 هـــ، ويه
مختلــف مجــاالت النشــاط الزراعــي فــي جميــع مناطــق المملكــة؛ للمســاعدة فــي تنميــة القطــاع 

ــه. الزراعــي ورفــع كفاءت

ــتراتيجية  ــق اإلس ــي تحقي ــاهمة ف ــتدام للمس ــل المس ــول التموي ــل حل ــدم أفض ــد يق ــدوق رائ صن
ــة. الزراعي

المساهمة في تعزيز األمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.. 1
المســاهمة فــي النمــو االقتصــادي والتنميــة الريفيــة الزراعيــة المســتدامة باالســتفادة مــن . 2

الميــز النســبية.
توفير أفضل وسائل التمويل والخدمات المميزة من خال الشراكات اإلستراتيجية.. 3
ــن . 4 ــغيلي ضم ــز التش ــق التمي ــرية وتحقي ــاءات البش ــر الكف ــة وتطوي ــتدامة المالي ــز االس تعزي

ــليمة. ــر س ــة مخاط سياس

الرؤية

الرسالة

صنـــدوق 
الفعاليات 

صندوق التنمية الزراعية
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ــخ  ــي تاري ــادر ف ــم )م/34( الص ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــة بموج ــة االجتماعي ــك التنمي ــس بن تأس
1427/06/01 هـــ، ويهــدف إلــى تقديــم برامــج التمويــل التنمويــة الميســرة للمواطنيــن، إضافــة 

ــئة. ــرة والناش ــاريع الصغي ــم المش ــى دع إل

أن نكــون رائديــن فــي تمكيــن أدوات التنميــة االجتماعيــة وتعزيــز االســتقال المالــي لألفــراد 
ــج. ــوي وُمنت ــع حي ــو مجتم ــر نح واألس

ــرية  ــوادر بش ــة بك ــة مدعوم ــة وفعال ــة هادف ــج ادخاري ــة وبرام ــر مالي ــة وغي ــات مالي ــم خدم تقدي
ــز  ــي وتعزي ــي المال ــر الوع ــراكات ونش ــاء الش ــة وبن ــة االجتماعي ــي التنمي ــاهمة ف ــة للمس مؤهل

ــر. ــل الح ــة العم ثقاف

الرؤية

الرسالة

بنك التنمية االجتماعية
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تأســس صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )107( الصــادر فــي 
تاريــخ 1421/04/29 هـــ، ويهــدف إلــى إنشــاء آليــة للمســاهمة فــي بنــاء قــوى عاملــة ســعودية 
ــن  ــم م ــن لتمكينه ــارات المواطني ــع مه ــى رف ــًة إل ــة، إضاف ــتدامة ومؤهل ــة ومس ــة منتج وطني

النجــاح والمســاهمة فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام.

موارد بشرية وطنية مبادرة ومنتجة.

تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية الوطنيــة مــن خــال مبــادرات فعالــة عاليــة التأثير تقدم بالشــراكة 
مــع األطــراف المعنيــة الرئيســية بمنظومة ســوق العمل.

الرؤية

الرسالة

صندوق تنمية الموارد البشرية



36

تأســس صنــدوق التنميــة الســياحي بموجــب األمــر الملكــي رقــم )أ/30( الصــادر فــي تاريــخ 
1441/01/26 هـــ، بهــدف تمكيــن أحــد أكثــر القطاعــات حيويــة فــي المملكــة وجــذب االســتثمارات 
ــا  ــج عنه ــة ينت ــر ربحي ــاريع أكث ــى مش ــول عل ــاع للحص ــذا القط ــي ه ــة ف ــز التنمي ــياحية وتحفي الس

ــزة. ــياحية ممي ــات س ــر وجه تطوي

دعــم تحقيــق أهــداف اإلســتراتيجية الوطنيــة للســياحة مــن خــال االســتثمار فــي القطاع الســياحي 
ــاع  ــتثمري القط ــن مس ــدة م ــد المتول ــة العوائ ــاد ومضاعف ــم االقتص ــم ودع ــلة القي ــح سلس لفت

الخــاص مــع الحفــاظ علــى رأس مــال الصنــدوق.

تطوير وجهات جذابة تثري تجربة الزائر السياحي.

الرؤية

الرسالة

صندوق التنمية السياحي
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تأســس الصنــدوق بموجــب األمــر الملكــي رقــم )أ/91( الصــادر فــي تاريــخ 1441/02/21 هـــ، ويختص 
بــكل مــا يتعلــق بالفعاليــات المرتبطــة بقطاعــات الثقافــة والترفيــه والرياضــة والســياحة، ويهــدف 

إلــى بنــاء شــراكات إســتراتيجية لتعظيــم األثــر فــي القطاعــات المســتهدفة.

الصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة 
بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة 

والسياحة
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ــخ  ــي تاري ــادر ف ــم )م/45( الص ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــي بموج ــة الثقاف ــدوق التنمي ــس صن تأس
1442/05/23 هـــ، ويهــدف إلــى اإلســهام فــي دعــم التنميــة الثقافيــة والمجــاالت المتصلــة بهــا 

لضمــان اســتدامتها وفــق اإلســتراتيجيات المعتمــدة.

صندوق التنمية الثقافي
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40

إستراتيجية 
صندوق التنمية 

الوطني
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أقــــر مجلـس إدارة صنـدوق التنميـة الوطنـي برئاســــة صاحـب السمــــو الملكـــي 

األمير محمـــــد بن سلمــــان، بتــاريـــــخ 03 جمــادى اآلخرة 1441 - 28 ينايـــــر 2020 

إستراتيجيــــــــة صنـدوق التنميـة الوطنـي طويلـة المــــدى؛ القائمة على أن يكون 

ًنا محورًيـــا لألهداف االقتصادية واالجتماعية لرؤيـــــة المملكـــــة  الصنـــدوق ممكِّ

2030، باإلضافة إلـــــى دعم تحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الملكــي األمير محمــد 

ابـن سـلمان أن يصبـح صنــــدوق التنميـة الوطني وصنــــدوق االستثمارات العامـة 

ركيزتين أساسيتين فــــي تحـول االقتصاد الســـــعودي وتمكيــن القطــاع الخــاص.

إستراتيجية الصندوق
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صندوق التنمية الوطني وصندوق 
االستثمارات العامة 

ركيزتان في تحول االقتصاد السعودي

حصـــة  فـــي  كبيـــرة  زيـــادة 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي غيـــر 

 . لنفطـــي ا

المحتـــوى  نســـبة  رفـــع 
ــزان  ــين ميـ ــي وتحسـ المحلـ

المدفوعـــات. 

ــي  ــل فـ ــرص عمـ ــق فـ خلـ
المملكـــة.

فـــي  المســـاهمة 
ـــة.  االســـتدامة المالي

ــاص  ــاع الخـ ــر القطـ تطويـ
المــنشــــــآت  وبخاصـــة 
الصغيـــرة والمتوســـطة.

الـعمـــــل كـــــأداة فعالـــة 
ـــدورات  ـــات ال ـــة تقلب لمواجه

تحســـين االقتصاديـــة. فـــي  المســـاهمة 
إنتاجيـــة االقتصـــاد الســـعودي.

02

03

06

05

01

04

07

التحول من  

مدعوم بعاملين رئيسين هما  

وسيمكنان من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خال:

بــــقيادة  اقتصــــادي  نمـــو 
الــحــكــومــــي الـــقـطـــــاع 

نمــو اقتصــادي مســتدام قائــم إلى
علــى القطــاع الخــاص
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تركـز رؤيـة صنــــدوق التنميـة الوطنـي علـى تحقيق مواءمة أوثـق وتكامل أعمـق 
وتسـهيل أكبـر فــــي عمليـة تمكيـن التحــــول االقتصادي فـي المملكـة، وتهدف 
إلــــى تعظيـم األثر التنمــــوي واإلنتاجية، ويشـمل ذلـك تنفيــــذ أفضـل الممارسـات 

الدولية والتركيـز علــــى تمويـل القطاع الخـاص.

ــوك  ــق والبن ــن الصناديـ ــتركة بيـ ــات المش ــوذج للخدم ــي نم ــى تبن ــدوق إلـ ــعى الصنـ يس
التنمويــة التابعــة لتحســين الكفــاءة واإلنفــاق.

على المدى المتوسط

يهـــدف الصنـــدوق إلـــى مســـاعدة الصناديـــق والبنـــوك التنمويـــة التابعــة فـــي تحســـين 
أدائهـــا المالـــي، وزيــادة حجـــم ومـــدى تأثيرهـــا التنمـــوي.

على المدى القصير

ــة بمــا  ــدم خدمــات متكاملـ ــة تقـــــ ــة تنموي ــة تمويلي ــى مؤسسـ ــدوق إل ســيتحول الصنـ
يصــب فــي مصلحــة المجتمــع ومؤسســـــاته، كمــا ســيتمكن  الصنــدوق مــن تجســيد دور 
ــون  ــا، وأن يك ــة ومعالجته ــدورات االقتصادي ــات ال ــى تقلب ــب عل ــي التغل ــال ف ــوي وفع حي
عامـــل تمكيـــن رئيًســا للتحـــول االقتصــادي واالجتماعــي للمملكــة بمــا يتماشــى مــع رؤية 
المملكة  2030 بتحول الصنـــدوق إلـــى مؤسســـة تمويليـــة تنمويـــة؛ مما يدفع المملكة 

للتقـــدم إلـــى مصـــاف اقتصـــادات مجموعة العشـرين.

على المدى الطويل

األهداف اإلستراتيجية
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من  كبير  تنمـــوي  تأثير 
من  االســـتفادة  خـــال 
واســـتخدامها  الموارد 

عالية. بكفـــاءة 

قويـــة  حوكمـــة 
عالية  وشـــفافية 
المصداقية  لزيادة 

األسواق. مــــع 

• تقديـــم تمويـــل طويـــل األجـــل 
الجـــدوى  فجـــوات  وتمويـــل 
االئتمانية. االقتصادية والضمانـــات 

• تقديم الدعـــم االجتماعي للفئات 
األكثر احتياًجا من المجتمـــــــــــع.

ريـــــادة  وتسهيـــــل  تشجيـــــع   •
األعــــمال.

تـقلـيــــل الــــضغط 
الميزانيـــة  علـــى 
مـــن  الحكوميـــة 
تـشجـيـــــع  خـــــال 
الخاص. االســـتثمار 

مـالــــية  اسـتدامــــة 
تدعـــم المشـــاريع ذات 
المــــخاطر الـمالـيــــة 

العاليـــة.

العمـــل كأداة لمواجهـــة 
االقتصاديـــة  التقلبـــات 
فـــي  القـــدرة  وتحســـين 
الحصـــول علـــى التمويـــل 
ــواق  ــن األسـ ــوي مـ التنمـ

الماليـــة.

دعم نمو القطاع الخاص من خال:

السمات الرئيسة  
لمؤسسات التمويل التنموية
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الحوكمة

الهيكل اإلداري

ســـعًيا نحو تحقيـــق تطلعاتـــه اإلســـتراتيجية في أن يكـــون عامـــل تمكين رئيس 
للتحـــول االقتصـــادي، يلتزم صنـــدوق التنميـــة الوطنـــي بتطبيق أعلـــى معايير 

الحوكمـــة وأفضل الممارســـات.

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

لجنة المراجعةاللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت
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اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت

تعمل على تقديم التوجيـــه، وترتيب المواضيع ذات األولويـــة لعرضها على مجلس 
فيها. للنظر  اإلدارة 

أعضاء اللجنة:
1. معالي األستاذ/ محمد بن مزيد التويجري - رئيس اللجنة

2. معالي الدكتور/ ماجد بن عبدهللا القصبي
3. معالي األستاذ/ محمد بن عبدهللا الجدعان 

4. معالي الدكتور/ حمد بن محمد آل الشيخ
5. معالي الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل

6. معالي األستاذ/ فيصل بن فاضل اإلبراهيم
7. سعادة األستاذ/ ستيفن بول جروف

تدعـــم مجلـــس اإلدارة في ضمان احتفاظ الصنـــدوق بالحجم والهيـــكل اإلداري بما 
يناســـب الكفاءات، واإلشـــراف علـــى األمور المتعلقـــة بخطط الترشـــيح والتعيين 

والتعاقـــب، باإلضافة إلـــى مراجعة وإقرار إطـــار مكافآت وسياســـات الصندوق. 
أعضاء اللجنة:

1. معالي الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل - رئيس اللجنة
2. سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الجربوع

3. سعادة األستاذ/ صاح بن محمد الزامل
4. سعادة األستاذ/ أحمدبن صالح السديس
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لجنة المراجعة

محافظ الصندوق

اإلدارة التنفيذية

تســـاعد مجلس اإلدارة فـــي أداء مهامـــه الرقابيـــة، وبخاصة ما يتعلـــق بفعالية 
الرقابـــة الداخلية، وصحة التقاريـــر المالية، وكفاءة عمليات التدقيق، واســـتقالية 
المدقـــق الخارجي والمدقـــق الداخلي، والتوافـــق مع األنظمـــة واللوائح والنظام 

لعام. ا
أعضاء اللجنة:

1. معالي الدكتور/ حمد بن محمد آل الشيخ - رئيس اللجنة
2. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري - نائب رئيس اللجنة

3. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع
4. األستاذ/ سعود بن محمد السبهان

5. األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الموسى

تتمثـــل مســـؤولياته الرئيســـة فـــي تنفيـــذ المهـــام، وإدارة العمليـــات اليومية 
للصنـــدوق؛ وفًقـــا لما أقـــره مجلـــس اإلدارة، باإلضافـــة إلى كونه المســـؤول عن 
صياغـــة وتنفيـــذ إســـتراتيجية الصنـــدوق طويلـــة المدى، واإلشـــراف علـــى أداء 

الصناديـــق والبنـــوك التنمويـــة التابعـــة، وتحديد فـــرص التعاون.

تســـاعد محافظ الصندوق في متابعـــة وأداء العمليات اليوميـــة؛ وذلك عن طريق 
رســـم الخطط لتحقيق األهـــداف اإلســـتراتيجية، باإلضافـــة إلى متابعـــة األعمال 

والتأكد مـــن مطابقتها لتوجهـــات الصندوق.
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الهيكل التنظيمي للصندوق

مجلس اإلدارة 

الخدمات المساندةالرقابة على الصناديق                                                                 اإلشراف على الصناديق                  

الشؤون القانونية

العاقات العامة واإلعام

المراجعة الداخلية المحافظ

لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية
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نظرة عامة 
على عام 

2019م
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نظرة عامة على عام 2019 م

يعـــد عـــام 2019 م عاًما تأسيســـًيا لصنـدوق التنميـة الوطنـــي؛ فقد تحققت فيه 
إنجــازات عديــدة يجــدر ذكــر بعضهــا فيمــا يأتــي: 

اتخـــاذ مبـــادرات لتحســـين االســتدامة الماليـــة فـــي جميـــع الصناديــق والبنوك 
التنمويــة التابعـــة. 

زيادة األثر التنموي لبرامج وأنشطة المشاريع. 

مشاركة الصناديق والبنوك التنموية التابعة في تحسين أداء الحوكمة. 

نات تســهم فــي نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.  التركيز علــى ممكِّ

توسيع نطاق القيمة المقدمة من قبل الصندوق وتوسيع اختصاصاته.

إنشاء هيكل الصندوق وتجهيزه للعمل.

تطوير إفصاح عادل وموحد وشفاف للوضع المالي.

ــم الماليــة لصنــدوق التنميــة الوطنــي؛  ــح والخســارة والقوائ ــم الرب ــاء قوائ بن
.)IFRS( ــة ــبة الدولي ــر المحاس ــبية لمعايي ــادئ المحاس ــا للمب وفًق

ــة  ــة لحماي ــات التعاقدي ــح االلتزام ــة وتوضي ــتوى الخدم ــات مس ــد اتفاقي تحدي
ــل. ــكل أفض ــة بش ــح المالي المصال

تحسين الوضع المالي
ر.س

نظرة عامة على عام 2019 م
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زيادة األثر

تطويــر ومراقبــة المؤشــرات الماليــة والتشــغيلية ومؤشــرات األداء 
ــى  ــز عل ــي ترك ــة 2030 الت ــة المملك ــة برؤي ــة المرتبط ــة األولي الرئيس

ــر. ــاس األث قي

إجراء مراجعة شاملة ألداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة.

ــان  ــا لضم ــا وتحليله ــات وإدارته ــع البيان ــات جم ــل ممارس ــق أفض تطبي
ــر. ــطة والتأثي ــات األنش ــل بيان ــودة نق ج

تبــادل أفضــل الممارســات حــول تدريــب رأس المــال البشــري وتطويــره؛ 
لصقــل قــدرات الموظفيــن، وتقليــل الفجــوات فــي المهــارات، وتحســين 

اإلنتاجيــة.

ر.س

معالجة محفظة القروض المتعثرة وإجراءات تحصيلها.

توجيه الصناديق لتحقيق االستدامة المالية.

تطوير أطر تسعير المنتجات المالية.

تحسين الحوكمة

تطويــر نمــوذج التقاريــر الســنوية لتوحيــد التنســيق في جميــع الصناديق 
والبنــوك التنمويــة التابعة.

ــح الصناديــق والبنــوك  مراجعــة وتعديــل واعتمــاد التغييــرات علــى لوائ
ــة التابعــة. التنموي

ــس إدارة  ــى مجال ــة عل ــرات المقترح ــاد التغيي ــل واعتم ــة وتعدي مراجع
ــة. ــة التابع ــوك التنموي ــق والبن ــع الصنادي جمي

إعــداد التوجيهــات الخاصــة بعمليــة اختيــار وترشــيح أعضــاء مجلــس 
التابعــة. التنمويــة  اإلدارة للصناديــق والبنــوك 
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ــددت أبرز أهداف عام 2020 م التي ركزت علـــى مواصلـــة نشـــاطات  خال عـــام 2019 م حـُ

عـــام 2019 م، باإلضافة إلـــى تنفيذ المرحلـــة األولى مـــن إستراتيجية الصنـدوق طويلة 

المدى، وبـــدء العمـل علـى التحضيـــر للمرحلـة الثانيـة لهذه اإلستراتيجية.

تعزيز إمكانات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إجــراء تقييــم لعمليــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بمــا فــي ذلــك 
تحليــل القيــود. 

تقييــم القــدرة علــى تحمــل المخاطــر وبروتوكــوالت إدارة األصــول الخاصــة 
ــد قدرتهــا علــى تولــي مهمــة  ــة التابعــة لتحدي بالصناديــق والبنــوك التنموي

ــطة. ــرة والمتوس ــآت الصغي ــر للمنش ــل أكب تموي

ــات بشــأن اإلصاحــات الماليــة والتنظيميــة والمؤسســية الازمــة  وضــع توصي
ــرة والمتوســطة. ــز نمــو المنشــآت الصغي لتحفي
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ارتفاع عدد الوظائف 

زيادة الصادرات

تمكين التخطيط المالي

دعم القطاع غير الربحي

زيادة تملك المساكن 

تمكين المؤسسات المالية 

168,991 ألف

 7.4 مليارات ريال قروض 
+ 32 ألف
حساب ادخار 

38 منظمة غير حكومية

 238 مليون ريال صادرات
+ 91 مليون ريال

 أرصدة

123 مليون ريال قروض

+ 11 مليار ريال

244,914 ألف 

959 مليون ريال 

فردموظف

مؤسسات حكومية وأخرى

مؤسسات غير مالية

األثر التنموي
*األثر االقتصادي للصندوق 2019:

*أرقام تقديرية
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مبادرات 
عام 2020 م

يســــلط هــذا البــاب الضــوء علــى تحقيــق جميــع 
م,   2020 للعــــام  لهــــا  المخـــــطط  األهــداف 
ــادرات األخــرى. ــن المب ــدد مـ ــى عـ باإلضافــة إلـ
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لجنة استجابة الصناديق التنموية لألوضاع االقتصادية االستثنائية:

بهــــدف التخفيــــف مــن وطــأة الوضــــع االقتصادي االستثنائي فــــي ظل تداعيــات 
فيــروس كورونــا، صـدر األمر الملكي الكريــم رقــم )45089( بتاريــخ 1441/07/23هــ 
بتشــــكيل لجنــــة اســــتجابة الصناديــــق التنمويــــة لألوضاع االقتصادية االستثنائية. 
وقــد قــام صنـدوق التنميـة الوطنـي بالتعـاون مـع الجهـات الحكوميـة والصناديـق 
والبنوك التنمويـــة التابعـــة برصـــد مبلـــغ يتجـــاوز 25 مليـــار ريـــال لدعم المواطنيـــن 
ومنشــآت القطــاع الخــاص من خال برامـــج إعـــادة الهيكلـــة أو القروض المباشـــرة أو 

غيــــر المباشــرة أو أنــواع أخــرى مــن الدعــم.

وفــــي حيــــن أن لجنــــة اســــتجابة الصناديــــق التنمويــــة لألوضــاع االقتصاديــة 
ــا  ــدوق، إال أنهــ ــدى للصن ــة الم ــتراتيجية طويل ــن اإلس ــزًءا م ــت ج ــتثنائية ليســ االس
تمثــــل مــــا يمكــــن للصنــدوق -بوصفــه مؤسســة تمويليــة تنمويــة- تحقيقه عبــــر 
العمـــل كأداة لمواجهـــة التقلبـــات االقتصاديــة وتحســـين توفر التمويـــل التنمـــوي 

ــة. ــة المتقلب ــرات االقتصادي ــي الفت ف

مبادرات عام 2020 م

1
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عــاوًة علـــى مــا ســـبق، تقـــوم لجنـــة اســـتجابة الصناديـــق التنمويــة لألوضــاع 
االقتصاديــة االســتثنائية عبـــر صنـــدوق التنميـــة الوطنــي بالتنســــيق مــــع أمانــــة 
اللجنــــة العليــــا التنســــيقية لمعالجــــة تحديـــات األزمــات مــن خــال دعــم: قطاعـــات 
الطيـــران والخدمـــات اللوجســـتية المساعدة للقطــــاع، وقطــــاع نقــــل الــــركاب بــًرا، 
وقطــــاع الحــــج والعمــــرة، وقطــــاع الصــاالت والمراكــــز الرياضيــــة، وقطــاع التعليم 
الخــاص. كمــا قــام الصنــدوق بالعمــل مــع الجهــات المنفــذة للمبــادرات لتحليــل آليات 

ــذ. ــة التنفي ــتوى جاهزي ــة ومس الحوكم

هــذا، ويواصــل صنــــدوق التنميــــة الوطنــــي والصناديق والبنــوك التنمويــة التابعة 
تقديــــم الدعم مــــن خال برامــــج مختلفــة إلــى القطاعــــات األكثر تأثًرا؛ للمسـاعدة 

فـي تســـريع وتحفيـز النمـــو االقتصادي بشـكل أكبر.

ــادرات  ــص مبــ ــا يخــ ــات فيمــ ــع التوصي ــي برف ــة الوطن ــدوق التنمي ــام صن ــد ق فق
الدعــــم المقترحــــة ومصــــادر تمويلهــــا، إلــــى جانــــب متابعــــة أدائهــــا وتقديــــم 

الدعــــم الــازم. 

ويقــــّدر الدعــــم المقــدم مــــن خال لجنــة اســتجابة الصناديــــق التنمويــة لألوضاع 
االقتصاديــة االســتثنائية عبــــر صنــــدوق التنميــــة الوطنــــي والصناديــق والبنــوك 

التنمويــة التابعــــة بما يأتــــي:

مستفيد من برنامج دعم 
جائحة كوفيد - 19 

منشــــأة )كبيـــرة 
ومتوسطة وصغيرة( 

حصلت على دعـــم 

إجمالـــي  ريـــال 
الـدعــم  قيمــــة 

+23.9 مليار +21 ألف +327 ألف 
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والبنــوك  للصناديــق  الماليــة  لاســتدامة  موحــد  تعريــف  علــى  الموافقــة 
التنمويــة التابعــة؛ فُيعــرف صنــدوق التنميــة الوطنــي االســتدامة الماليــة على 
أنهــا: قــدرة كل صنــدوق علــى الوفــاء بالتزاماتــه الحاليــة والمســتقبلية، وتحمل 
الصدمــات، وخدمــة الَديــن، والحفــاظ علــى رأس المــال، والحفــاظ بشــكل مســتقل 
علــى برامجــه والتزاماتــه التنمويــة المتعلقــة باألهــداف الوطنيــة واإليــرادات 
ــذ  ــتمرار تنفي ــتفيدين باس ــة المس ــى ثق ــاظ عل ــة، والحف ــتقبلية المتوقع المس

البرنامــج.

الموافقـــة علـــى دمـج أعمـــال الخزينـــة واالستثمار لـــدى الصناديـــق والبنــوك 
التنمويــــة التابعــة، والبــــدء فــي أعمــــال تأســــيس خزينــــة مشــتركة لهــا.

الموافقــــة علــــى عمليــة دراســة جــدوى توحيــــد رؤوس أمــــوال الصناديــــق 
والبنــــوك التنمويـــة التابعــة.

المدينــة لبعــض  الذمــم  إجــراء دراســة تصكيــك محافــظ  الموافقــة علــى 
الكيانــات التابعــة لصنــدوق التنميــة الوطنــي بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي 

إلدارة الديــن.

إطاق مشروع تقييم برامج ومبادرات الصناديق والبنوك التنموية التابعة.

ــح لجــان المراجعــة الداخليــة والمخاطــر  المشــاركة فــي مراجعــة وتحديــث لوائ
ــة التابعــة.  لــدى الصناديــق والبنــوك التنموي

والجهــات ذات  الماليــة  وزارة  بالتنســيق مــع  اإلعفــاءات  تعويضــات  دراســة 

العاقــة.

قيــــادة التنســــيق فيمــــا بيــــن وزارة الماليــــة وصنــــدوق التنميــــة الزراعيـــة 
وصنـــدوق التنميـــة العقاريـة وبنـك التنميـة االجتماعية؛ بهــدف تخفيــض األثر 

المالــــي للتغيــــرات الحاصلــــة فــي تعويضــــات اإلعفاءات.

يعمــل الصنــدوق -جنًبــا إلــى جنــب- مــع الصناديــق والبنــوك التنمويــة لتقييــم 
تعزيــز األداء وتوجهــات االســتدامة الماليــة ومعالجتهــا، ودراســة مقترحــات إجــراءات 

ــرز األنشــطة فــي هــذا المجــال: ــون، وفيمــا يلــي أب تحســين تحصيــل الدي

تعزيز األداء واالستدامة المالية للصناديق والبنوك التنموية 
التابعة:

3
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القيــام بإجــراء تحليــل الديــون الماليــة، قــــام الصنــــدوق بإجــــراء تحليــــل 
تشــــخيصي للحلــــول الماليــــة المقدمــــة مــــن الصناديــق والبنــوك التنمويــة 
التابعــة فــي المجــاالت التاليــة: معالجـــة القـــروض المتعثـــرة، وتحســـين إدارة 
القـروض, وتوريـــق محفظـة القــروض، ومراجعــة تســعير المنتجــات لتحقيــق 

التغطيــــة الكاملــــة للتكلفــــة علــــى ضــــوء المخاطــر.

إعــادة تشــكيل مجالــس إدارة كل مــن صنــدوق التنميــة الزراعيــة، وصنــدوق 
تنميــة المــوارد البشــرية، والصنــدوق الســعودي للتنميــة.

تطويــــر معاييــــر إدراج الصناديــــق والبنــوك التنموية اإلضافية تحــــت إشــــراف 
صنــــدوق التنميــة الوطنــي.

تعييـــن ممثلـــين للصنـــدوق فـــي عـــدد مـــن مجالـــس إدارة الصناديــق والبنــوك 
التنمويــة التابعـــة.

تكليـــف إدارة المراجعـــة الداخليـــة فـــي صنـــدوق التنميـــة الوطنـــي بإجــــراء 
أعمــــال المراجعــــة علــــى صنــــدوق التنميــــة الســــياحي إلــى حيــــن تفعيــل 

إدارة المراجعــــة الداخليــــة فــــي صنــــدوق التنميــــة الســــياحي.

التعديــــل علــــى تنظيــــم صنــــدوق تنميــــة المــــوارد البشــرية بموجــــب قـرار 
مجلـــس الـــوزراء رقـــم )123( بتاريـــخ 1442/02/19هــ.

العمــــل مــــع الصناديــق والبنوك التنموية التابعــــة علــى تحديــث مصفوفــة 
الصاحيــات اإلشــرافية.

التوجيه بدراسة حوكمة الصندوق الخيري االجتماعي.

إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد الئحة عملها.

إنشاء لجنة المراجعة واعتماد الئحة عملها.

المســــاهمة في تمويــــل رؤوس أمــــوال صنــدوق التنميــــة الســياحي وبنــك 
التصديــــر واالســتيراد الســــعودي وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي.

تحسين الحوكمة: 4
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الموافقــة علــى إســتراتيجية صنــدوق التنميــة الزراعيــة، واعتمــاد مشــروع 

ــه. ــل نظام تعدي

عقد ورشة عمل عن إستراتيجية صندوق التنمية الوطني طويلة المدى:
حضــــر الورشــــة أصحــــاب المعالــــي رؤســاء وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة والرؤســــاء 

التنفيذيــن للصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعــة. 
ــات  ــي بــدور المؤسســ ــادة الوعــ ــا: زيــ ــاور، أبرزهــ ــة لعــــدة محــ تطرقــــت الورشــ
التمويليــــة التنمويــــة فــــي دعــــم السياســــات الحكوميــــة وأهدافهــــا، وزيــــادة 
مســــاهمة القطــــاع الخــاص، ودعــم التنــــوع االقتصادي، وتحديــــد معاييــر النجــاح 

للصنــــدوق. 
وناقــش المشــاركون في الورشــة أهــــداف الصنــــدوق لتحســــين األداء والفعاليــــة 
واالستدامة الماليــــة للصناديــق والبنــــوك التنمويــة فــي المملكــة، مــع ضمــان 

التنســــيق بينهــا، وضمــان المواءمــة مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030.

الســعي إلــى تحويــل صنــدوق التنميــة الوطنــي إلى مؤسســة تمويليــة تنموية 

ذات اكتفــاء ذاتــي واســتدامة مالية:
صدرت موافقة مجلس الوزراء على ما يلي:

تمكيــــن صنــــدوق التنميــــة الوطنــــي مــن اإلقــراض وغيــــر ذلــــك مــــن صــــور 	 
التمويــــل واالقتراض بجميــع أشــكاله بالتنســــيق مــع المركــز الوطنــي إلدارة 

الديـن. 

قيــــام الصنــــدوق بإصــدار الضمانــــات للصناديــق والبنــــوك التابعــة لــه؛ وفــق 	 
معاييــــر تضمــــن عــدم تجــاوز الضمانــات المصــــدرة قيمــة أصــول الصنــدوق.

صالحيــة صنــــدوق التنميــــة الوطنــــي والصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعة له 	 
بتأســـيس الشـركات أو المنشـــآت ذات األغراض الخاصــة أو غيرهــا مــن الكيانــات 
القانونيــة -داخــل المملكــة وخارجهــا- أو المســاهمة فيهــا بشــكل منفــرد، 

أو بمشــــاركة غيرهم مــــن القطاعيــن العــام أو الخــاص.

زيادة التأثير: 5
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ــك األصــول 	  ــا- وتملـ ــة وخارجهـ ــل المملكـ ــن االســتثمار -داخـ ــدوق مـ ــن الصنـ تمكيـ
والتصـــرف فيهـــا.

تضميــن العقــود واالتفاقيــات والترتيبــات الماليــة التــي يبرمهــا  الصنــدوق أو الصناديق 	 

والبنــوك التنمويــة التابعــة لــه علــى الخضــوع الختصــاص المحاكــم األجنبية.

قيــــام صنــدوق التنميــة الوطنــي بتضميــن العقــود واالتفاقيات والترتيبـات الماليـة 	 
التـي يبرمهـا شـرط اللجـوء للتحكيـم؛ وفًقا لمــا تقتضيــه المصلحــة.

تعديل برنامج إعانة البحث عن عمل )حافز(.

اعتمـــاد مشـروع نظـــام صنـدوق التنمية الثقافـي تمهيـًدا الستكمال اإلجراءات 
النظاميـة. 

اعتمـاد إسـتراتيجية صنـدوق التنميـة السـياحي، وتعديـل ترتيباتـه التنظيمية.

الموافقــــة علــى جعــل بنــك التصديــر واالســتيراد الســــعودي تحــــت إشــــراف 
صنــــدوق التنميــــة الوطنــــي واعتمــــاد رأس مالــــه.

الموافقــــة علــــى تأســيس بنــك المنشــآت الصغيــــرة والمتوســطة، واعتمـاد 
نظامـه. مشـروع 
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إنفــاًذا لتوجيهــات مجلــس إدارة صنــدوق التنميــة الوطنــي برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان، ُوقعــت برقيــات تفاهــم بيــن صنــدوق التنميــة 
ــال  ــن خ ــل م ــه التكام ــز أوج ــمل تعزي ــة تش ــتثمارات العام ــدوق االس ــي وصن الوطن
مبــادرات وبرامــج الصندوقيــن، باإلضافــة إلــى تحديــد مشــاريع البنيــة التحتيــة 
ــة  ــات ذات األولوي ــن القطاع ــة ضم ــركاته التابع ــة وش ــتثمارات العام ــدوق االس لصن

ــة. ــة التحتي ــدوق البني ــل صن ــن قب ــل م بالتموي

األدوار المحتملة لصناديق التنمية:

تمويلية:

استشارية:

بناء النظام البيئي:

المهارة:

تقديم حلول التمويل، على سبيل المثال:
اإلقراض المباشر/الضمانات من قبل صندوق التنمية الوطني.

تمويل رأس المال من قبل صندوق االستثمارات العامة.

تقديم الخدمات االستشارية المالية والتشغيلية، على سبيل المثال:
استشارات تخطيط األعمال وتحسين العمليات.

دعم بناء النظام البيئي في القطاعات اإلستراتيجية ذات األولوية الوطنية.

توفير رأس مال بشري يتناسب مع المهارات المطلوبة.

ر.س

تعاون صندوق التنمية الوطني وصندوق االستثمارات العامة 6
على عدة مستويات لتحقيق رؤية المملكة 2030:
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زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

الحد من االعتماد على الدعم الحكومي في مشاريع البنية 
التحتية، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص.

عدم مزاحمة استثمـارات القطاع الخـاص، وتحقيـق مفهوم 
“اإلضافة” التمويلية. 

المحافظة على االستدامة المالية للصندوق. 

تنموية
تقليل المخاطر في مشاريع البنية التحتية.

ربحية
تدعيم االستدامة وتعميق أسواق المال في تمويل مشاريع 

القطاع الخاص. 

رؤية
الصندوق 

 أهداف
الصندوق

 إستراتيجية
 الصندوق

يهــدف صنــدوق البنيــة التحتيــة إلــى تســريع تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي 
المملكــة، وقــد تلقــــى صنــــدوق التنميــــة الوطنــــي الموافقــــة علــــى تأســــيس 
الصنــــدوق واتخـــاذ كافـــة الخطوات المطلوبـــة بهدف اإلسهام فـــي ســـرعة إنجـــاز 

مشــــاريع البنيــــة التحتيــة الحيويــة فــــي المملكــة.

تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني: 7
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خصائص
المنتجات

المنتجات
والخدمات

الحالة

علــى تحت التأسيس العمــل  يجــري 
معاينــة بعض المشــاريع 
ــة ــر األهلي ــا لمعايي وفًق

إلـــى  الصنـــدوق  يهـــدف 
ـــع  ـــال الرب ـــه خ ـــل عمليات تفعي

م  2021 عـــام  مـــن  األول 

منتجات تعزيز االستثمارات
االئتمان

خدمات 
استشارية

القروض الممتازة 
والثانوية

متوافقة مع 
متطلبات الحكومة 
البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات  

تمويل طويل 
المدى

منتجات نوعية 
تلبي احتياجات 
الهيكلة حسب 

الطلب

متوافقة مع 
معايير السوق 

التمويلية

موجهة للحد 
من المخاطر
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التطلعات
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يمثـــل عـــام 2021 م عاًمــا انتقالًيــا لصنـــدوق التنميـــة الوطنــي الــذي سيســتمر 
فـي طريقـــه ليصبـح مؤسسـة تمويليـــة تنمويـة متكاملـة.

ــة  ــع قيمـ ــال لرف ــار ري ــن 45 ملي ــر م ــي بأكث ــة الوطن ــدوق التنمي ــهم صن سيس
ــام 2021 م. ــوال ع ــاد ط ــات االقتص ــم قطاع ــتثمارات ودع االس

يســتهدف صنــدوق التنميــة الوطنــي دعــم قطاعات مختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك: 
تنميـة رأس المـال البشـري، والتنمية الصناعـية والزراعـية والسـياحية، والدعـم 

االجتماعــي.

ســـيبدأ الصنـــدوق الوطنـــي للبنيـــة التحتيـة فـــي دعـم النمـــو والتنويع وجـذب 
ــتثمارات. االس

التطلعات
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فــي حيــن أنــه مــن الســابق ألوانــه معرفــة تأثيــر اســتثمارات صنــدوق التنميــة 
ــتثمار  ــف اس ــدر أن مضاع ــابقة تق ــات الس ــإن البيان ــق، ف ــكل دقي ــي بش الوطن
مجموعــة الصنــدوق تقــدر بأقــل مــن واحــد فــي الفتــرة الســابقة، ولكــن مــن 
ــادة  ــادة الكفــاءة واالســتهداف األفضــل، يتوقــع زي خــال البرامــج الجديــدة وزي

ــام 2025 م. ــول ع ــى 2.5 بحل ــا إل ــف تدريجًي ــذا المضاع ه

مــع تحــول صنــدوق التنميــة الوطني إلى مؤسســة تمويليــة تنمويــة متكاملة، 
ُيتوقــع أن يكــون تأثيــر الصنــدوق بحلــول عــام 2025 م على النحــو التالي:

كل هــذا الدعــم سيســهم فــي زيــادة الصــادرات غيــر النفطيــة، وتحفيــز المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر التــي تعتبــر العامــل األهــم فــي خلــق 

فــرص العمــل، وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة وتوســيعها.

سيساعد في استحداث 
119،000 ألف وظيفة إضافية.

سيســهم بأكثــر مــن 87 مليــار ريــال 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر 
ــال  ــار ري ــن 121 ملي ــر م ــي وأكث النفط

مــن العائــد التراكمــي لاســتثمار.
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مع تحول صندوق التنمية الوطني إلى مؤسسة تمويلية تنموية 
متكاملة، سيكون األثر االقتصادي التنموي المتوقع للصندوق 

ملحوًظا بشكل أكبر.
ــع  ــة؛ ُيتوق ــة متكامل ــة تنموي ــة تمويلي ــى مؤسس ــي إل ــة الوطن ــدوق التنمي ــّول صن ــد تح بع
أن يتضاعــف تأثيــره بدرجــة كبيــرة فــي معــدل النمــو االقتصــادي وبمســاهمة تراكميــة فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بحلــول عــام 2030 م تقــدر بنحــو 169.2 مليــار ريــال مقارنــًة 
بمســاهمٍة تقــدر بنحــو 23.9 مليــار ريــال فقــط فــي حــال اســتمر الصندوق فــي عملــه المعتاد.

ُيتوقــع أن يكــون لصنــدوق التنميــة الوطنــي -بصفتــه مؤسســة تمويليــة تنمويــة متكاملــة- 
ــر  ــي غي ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــاص ف ــاع الخ ــاهمة القط ــادة مس ــي زي ــف ف ــر مضاع تأثي
النفطــي بنحــو 156.5 مليــار ريــال بحلــول عــام 2030 م مقارنــًة بتأثيــٍر ُيقــدر  بنحــو 22.1 مليــار 

ريــال فقــط، فــي حــال اســتمرت الصناديــق والبنــوك التنمويــة فــي عملهــا المعتــاد.
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نتيجــًة لتحــول صنــدوق التنميــة الوطنــي إلــى مؤسســة تمويليــة تنمويــة متكاملــة، ُيتوقــع 
أن يســهم الصنــدوق فــي خلــق 209.2 ألــف وظيفــة بحلــول عــام 2030 م؛ مقارنــًة بنحــو 27.6 

ألــف وظيفــة فقــط، فــي حــال اســتمرار العمــل بالوضــع الحالــي.

ُيتوقــع أن يســهم صنــدوق التنميــة الوطنــي بعــد تحولــه لمؤسســة تمويليــة تنمويــة 
متكاملــة بتأثيــٍر إيجابــي علــى الميــزان التجــاري، مــن خــال تحســين فائــض الميــزان التجــاري 
التراكمــي للفتــرة مــن 2020 م إلــى 2030 م بنحــو 123.7 مليــار ريــال؛ مقارنــًة بالفائــض الناتــج 

ــط. ــال فق ــار ري ــو  24.6 ملي ــدر بنح ــذي يق ــاد ال ــل المعت ــتمرار العم ــراض اس ــن افت ع

220

40

0

140

20

80

120

60

100

160
180
200

16.6

2030 2024

18.2

)لاير رايلم(

2029 2028 2027 2026 2025 2023 2022 2021

209.2

2020

27.6

يلاحلا عضولا ويرانيس
ةلماكتم ةيومنت ةيليومت ةسسؤم ىلإ ينطولا ةيمنتلا قودنص لوحت ويرانيس

فئاظو قلخ يف ةمهاسملا  
)ةديدجلا فئاظولا ددع(

 قفارم ليغشت
ةيتحتلا ةينبلا

 يتلا ةيتحتلا ةينبلا قفارم دئاوع
 ةيمنتلا قودنص يف اهباعيتسا متيس

م 2025 ماع لولحب ينطولا

فالآ 209.2 ريفوت  
م 2030 لولحب ةفيظو 

)لاير رايلم(

2030 – 2020

24.6

123.7

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

يلاحلا عضولا ويرانيس
ةلماكتم ةيومنت ةيليومت ةسسؤم ىلإ ينطولا ةيمنتلا قودنص لوحت ويرانيس

يراجتلا نازيملا يف ةمهاسملا
( لاير رايلم )



76

NDF’s support as a DFI will result in increasing employment by 209.2 k employees 
by 2030, compared to 27.6 k  total jobs under ‘business-as-usual’ assumptions. 

The DFI would have an especially favorable effect on the balance of trade, 
improving cumulative trade surplus between 2020-2030 by SAR 123.7 Bn; 
compared to SAR 24.6 Bn under ‘business-as-usual’ assumptions. 
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As NDF evolves into a DFI, its economic impact will be more 
observable

NDF entity investments have a significant multiplier effect on growth with a 
cumulative contribution to GDP by 2030 of SAR 169.2 Bn, compared to only SAR 
23.9 Bn if funds continue operating as usual. 

As a DFI, NDF has a multiplier effect that will help increase the share of private 
sector; with a cumulative contribution to non-oil sector GDP projected at SAR 
156.5 Bn by 2030; compared to SAR 22.1 BN if funds continue operating as usual. 
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All this support will contribute to raise non-oil exports and back micro, small 
and medium-sized enterprises )MSMEs( - key drives for more job opportunities 
and economic diversification.

While it is too early to provide a precise indicate of the impact of NDF 
investment, previous data estimates indicate that the multiplier of NDF 
group investment is less than one. Through new programs, increased 
efficiency and better targeting, we aim to progressively increase that 
multiplier to 2.5 by 2025.

By becoming a development finance institution, the additional expected 
impact by 2025:

Will help to create 119,000 
additional jobs.

Will contribute for more than SAR 
87 Bn to Non-Oil GDP, and more 
than SAR 121 Bn in cumulative 

investment gain .

S.R
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2021 is a transitional year for NDF and will pave the way for transforming 
into an integrated development finance institution.

NDF will contribute over SAR 45 Bn to boost investments and support 
economic sectors through 2021.

This support will target various sectors, including human capital 
development, as well as the development of industry, agriculture, tourism, 
and social support.

The National Infrastructure Fund )NIF( will also support growth, 
diversification, and investment attraction.

Aspirations
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ASPIRATIONS
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Product
features

Products and
Services

Status

Under formation Currently assessing 
pilot critical projects

Targeting prompt transaction 
readiness: Q1 2021

Equity 
Investments

Credit 
Enhancement

Transaction
Structuring Advisory

Debt: Senior and 
Subordinated  

 In line with ESG
requirements

 Long term
financing

 Aligned with
market standards

Bespoke  Address
specific risks
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Crowd in private investments in infrastructure projects

Minimize sovereign dependency

Create market additionality

Ensure financial sustainability

Developmental
de-risk new/challenged structures

Commercial
support sustainability and deepen financing markets

Vision

Investments 
Goals

Strategies

The NIF will accelerate efficient delivery of infrastructure projects. NDF received 
the approval to establish NIF to take all necessary steps required to facilitate the 
speedy completion of vital infrastructure projects in the Kingdom. 

Establishing the National Infrastructure Fund:7

S.R



84

In implementation of the directions of NDF’s Board of Directors, chaired by His 
Royal Highness Prince Mohammed bin Salman )HRH(, a cooperation agreement 
was signed. The agreement includes promoting complementarities through the 
initiatives and programs of the two funds, in addition to identifying infrastructure 
projects for the PIF and its subsidiaries within the sectors with priority funding 
by the IF.

Potential roles for Development Funds:

Financing:

Advisory:

Eco-System Build-Up:

Talent:

Provide financing solutions, e.g.
Direct lending/guarantees by NDF.
Equity financing by PIF. 

Provide financial and operational advisory services, e.g.
Business planning advisory, operational improvement, etc.

Support ecosystem build-up in national priority Strategic Sectors.

Provide human capital matching the skill sets required.

S.R

NDF and PIF collaboration to achieve the Kingdom’s Vision 2030:6
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Reform of the Hafiz Program. 

Approving the Cultural Development Fund )CDF( in preparation for 
completing the legal procedures.

Adopting the Tourism Development Fund )TDF(  strategy and amending its 
organizational arrangements.

Approval of the inclusion of the Saudi Export-Import Bank )EXIM( under 
the supervision of NDF and approving its capital.

Approval of SME Bank Establishment and approving its draft statute.
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Approving the Agricultural Development Fund’s strategy and approving 
its draft statute.

Hosting a workshop on the long-term strategy:
With the participation of excellencies from the board of directors and heads of national 
funds and banks, the workshop addressed several topics, including: raising the awareness 
on the role of the developmental finance institutions in reinforcing government policies 
and objectives, increasing the contribution of the private sector, promoting economic 
diversification, and defining success criteria for NDF.

Participants discussed the objectives of NDF related to improving performance, 
efficiency, and financial sustainability of Development Funds and Banks in Saudi Arabia, 
while ensuring proper coordination, and synergy with the Kingdom’s Vision 2030.

As part of the NDF’s endeavors to transform into a development finance 
institution that is self-sufficient and financially sustainable, the Council 
of ministers approved the following:
• Lending and other forms of financing to its affiliates and borrowing in all its forms in 

coordination with the National Center for Debt Management )NDMC(.
• Issuing guarantees to affiliated Funds and Banks, in accordance with standards that 

ensure that the issued guarantees do not exceed the fund’s assets value.
• Authorizing the Fund and its supervised entities to establish companies for special 

purposes or other legal entities -inside and outside the Kingdom- or to participate 
in them individually, or in cooperation with others from the public or private sectors.

• Investing inside and outside the kingdom, as well as ownership and disposal of 
assets.

• Concluding contracts/agreements governed by foreign jurisdictions. 
• Including contracts, agreements and financial arrangements entered by the 

requirement of resorting to arbitration, as required by the interest.

Increasing Impact:5
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Restructuring the boards of directors of ADF, HRDF, and SFD.

Developing of criteria for listing additional funds under the supervision of 
NDF.

Appointing representatives of the Fund in several subsidiary boards of 
directors.

Assigning the Internal audit department at NDF to conduct auditing work on 
TDF until the activation of the internal audit department in TDF.

Modifying the regulation of the Human Resources Development Fund  )HRDF( 
according to Cabinet Resolution No. )123( dated 06/10/2020.

Working with Development Funds and affiliated Banks to update the 
supervisory matrix.

Conducting a study on the governance of the Social Charitable Fund )SCF(.

Establishing the Nomination and Remuneration Committee, and adopting 
its regulations.

Establishing an audit committee and adopting its regulations.

Contributing to financing the capital of TDF, the Saudi EXIM, and the Saudi 
Industrial Development Fund )SIDF(.

Financial debt solutions, the Fund conducted a diagnostic analysis of the 
financial solutions provided by the affiliated entities in the following areas: 
handling loans, improving loan management and loan portfolio securitization,  
as well as reviewing product pricing to achieve full coverage of cost in light 
of risks.

Improving Governance:4
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Boosting sustainability and financial performance of 
affiliated entities:

Approving a unified definition of the financial sustainability of the entities 
affiliated with NDF that defines financial sustainability as each fund’s 
capacity to meet its current and future obligations, to withstand shocks, 
service debts, preserve capital value, and independently maintain its 
developmental programs and commitments relative to both national 
objectives and forecasted future income, and to maintain public confidence 
of continued program delivery.

Approving the merging of treasury and investment business of  Development 
Funds and Banks, and starting the work of establishing the joint treasury.

Approving a process to study the unification of the capital of the associated 
Development Funds and Banks.

Approving to conduct a study to securitize some of the assets of the entities 
under NDF in coordination with National Debt Management Center )NDMC(.

Launching a project to evaluate funds’ programs.

Working with the entities under NDF to review and update all audit and risk 
Committees’ Charters and procedures.

Studying exemptions compensation in coordination with the Ministry of 
Finance.

Leading coordination between the Ministry of Finance, the ADF, REDF and 
SDB, with the aim of reducing the financial impact of changes in exemptions 
compensation.

The Fund works alongside its affiliates to evaluate and address performance 
enhancement and financial sustainability, and to study proposals for measures 
to improve debt collection. Among the most prominent activities are:

3
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In addition, FRC, through NDF, coordinates with the secretariat of the Supreme 
Coordination Committee )SCC(  to address the challenges of the crisis by supporting 
the aviation and logistical services auxiliary, the road passenger transport sector, 
the Hajj and Umrah sector, the gyms and sports centers sector, and private 
education sector. NDF worked with the entities implementing the initiatives to 
analyze the governance mechanisms and readiness for implementation. 

NDF will continue to provide support through various programs to the most 
affected sectors and help accelerate and stimulate economic growth further.

While the Funds Response Committee )FRC(  is not part of the long-term strate-
gy, it represents what the Fund as a development financial institution can achieve 
by acting as a tool to counter economic fluctuations and improve the availability 
of development financing in turbulent economic times. 

NDF made recommendations regarding proposed support initiatives and their 
funding sources, in addition to following up on their performance and providing 
necessary support.

The support provided by FRC through NDF and its supervised entities includes:

the number of 
individuals benefiting 

from COVID-19 support 
programs

companies )large, 
medium-sized, 
and small( were 

supported

Saudi riyals 
total subsidy

 +327K  +21K +23,9BN 
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 The Fund Response Committee:

With the aim of mitigating the exceptional and unprecedented economic 
situation resulting from the coronavirus pandemic, a Royal Order )45089( was 
issued on 18/03/2020  to establish the Fund Response Committee )FRC(. NDF, 
in cooperation with government agencies and its Development Funds and Banks, 
allocated an amount exceeding SAR 25 Bn to support citizens and the private 
sector through restructuring programs, direct or indirect loans, or other types of 
support.

The Year 2020  Accomplishments

1
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THE YEAR 2020 
ACCOMPLISHMENTS

This section sheds light on our achievements 
against the objectives set for the year 2020 in 
addition to several other accomplishments.
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Increase Employment 

Increase Exports 
Enable Financial Planning 

*Estimated Numbers

Enable Financial Institutions 

Increase Home-ownership 

Support Non-Profit Sector 

168,991 hired

Loans SAR 7.4 B & 
Exp SAR 238 M Saving Acc.# +32K & 

Balance SAR +91 M 

NBFI SAR 959 MG & 
Subs. SAR +11B

244,914 
Individuals  

NGOS # 38 &
 Loans SAR123 M

Development Impact
Funds’ Economic Impact 2019:*
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During 2019, the most prominent objectives for 2020 were defined, which focused 

on continuing the activities of 2019, implementing the first phase of the long-term 

strategy and starting work on preparing for the second phase of the long-term 

strategy. 

Unlocking potential for SME growth

Undertaking an assessment of the SME financing landscape, including a 
binding constraint analysis.

Evaluating the risk bearing capacity and asset management protocols of 
NDF Funds to determine their ability to assume a more aggressive SME 
financing mandate.

Developing recommendations on the financial, organizational and 
institutional reforms necessary to stimulate SME growth.
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Positioning for increased impact

Developing and monitoring financial and operational indicators and 
initial the Kingdom’s Vision 2030 impact-oriented KPIs.

Conducting an extensive performance review across funds.

Sharing data collection and management practices to ensure 
reporting of higher quality activity and impact data.

Sharing best practices on training and development of human capital 
to upskill employees capabilities, reduce skill gaps and improve 
productivity.

Addressing the issue of a significant NPL portfolio.

Positioning the funds for financial sustainability.

Developing frameworks for pricing of financial products.

Improving governance

Developing a template for annual reports to standardize format 
across all entities. 

Reviewing, amending and endorsing changes to entities’ by-laws.

Reviewing, amending and endorsing proposed changes to boards of 
directors of all entities.

Providing guidance on selection and nomination process of board 
members.

S.R
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Implementing financial sustainability initiatives in all entities affiliated 
with the Fund. 

Increasing the development impact of project programs and activities. 

Participation of Fund’s affiliates in improving governance performance.

Focusing on unlocking potential for SME growth. 

Expanding the value provided by the Fund and expanding its competence.

Establishing the basic structure of the Fund and preparing it to operate.

Developing   a fair standardized and transparent representation of financial 
position. 

Constructing an aggregate NDF profit & loss statement and a balance 
sheet according to IFRS accounting principles.

Defining SLAs and clarifying contractual obligations to better protect 
financial interests. 

Restoring financial health
S.R

2019 was the opening year for NDF. Several achievements were made that are 
worth revisiting, namely:

2019 Overview



100



101

2019
OVERVIEW
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NDF Organization Structure

Funds SupervisionGroup AuditShared Services

 Legal Affairs

      Public Relations and Media 

 Executive Committee

Audit Committee Nomination and 
Remuneration Committee

Internal AuditGovernor

         Board of Directors
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This committee supports the Board of Directors in oversight duties, especially 
with regard to the effectiveness of internal audits, validity of financial reports, 
the efficiency of auditing processes, and by ensuring compatibility of external 
and internal auditors with the Fund’s policies, regulations and law.
Committee Members:
1. HE Dr. Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh - Chairman
2. Dr. Sulaiman bin Abdulaziz Al- Tuwaijri - Vice Chairman
3. Dr. Saad bin Saleh Al-Ruwaita
4. Mr. Saud bin Mohammed Al-Sabhan
5. Abdulaziz bin Mohammed Almousa

The Fund Governor is mandated with ensuring implementation of Fund 
responsibilities according to the Board of Directors, in addition to managing 
the day-to-day operations of the Fund. Additional responsibilities include 
formulating and implementing the long-term strategy of the Fund, overseeing 
the performance of Development Funds and Banks, and pinpointing possible 
opportunities for cooperation.

Executive Management supports the Fund’s Governor in tracking and performing 
daily operations by drawing up plans to achieve the strategic objectives. In 
addition, its responsibilities include ensuring that all external and internal 
businesses are aligned with fund objectives.

Audit Committee

Fund Governor

Executive Management
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This committee organizes priority issues and present them to the Board of 
Directors to be reviewed.
Committee Members:
1. HE Mr. Mohammed Al-Tuwaijri - Chairman
2. HE Dr. Majid bin Abdullah Al-Qasabi
3. HE Mr. Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan
4. HE Dr. Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh
5. HE Dr. Ghassan bin Abdulrahman Al-Shibl
6. HE Mr. Faisal bin Fadel Al-Ibrahim
7. Mr. Stephen P. Groff

This committee supports the Board of Directors in ensuring that the Fund 
maintains an appropriate governance structure and balance of competencies. It 
oversees matters related to nominations and appointment plans, in addition to 
reviewing and approving the remuneration framework and policies.
Committee Members:
1. HE Dr. Ghassan bin Abdulrahman Al-Shibl - Chairman
2. Mr. Ahmed bin Mohammed Al-Jarbu
3. Mr. Salah bin Mohammed Al-Zamil
4. Mr. Ahmed bin Saleh Al-Sudais

Executive Committee

Nomination and Remuneration Committee
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NDF is committed to applying high-standard of governance and best practices 
aiming to achieve strategic objectives that will be pivotal in realizing the economic 
transformation. 

Governance

 Administrative Structure

Board of Directors

Executive Management

 Nomination and 
Remuneration Committee Audit CommitteeExecutive Committee
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Key features 
of a Development Finance Institution

High development 
impact through 
leveraging and 

efficiently utilizing 
resources. 

Strong governance 
and transparency to 
increase credibility 

with markets.

• Offering long term debt financing, 
viability gap funding, credit guarantees.

• Providing social support to vulnerable 
segments of society; and 

• Encouraging and facilitating 
entrepreneurship.

Act as a counter-
cyclical instrument 

by utilizing capability 
to source financing 
from the market.

Healthy long-term 
balance sheets 

capable of supporting 
financially riskier 

projects.

Ability to reduce 
government 
budgetary 

expenditure 
through crowding-

in private 
investment.

Support private sector growth through:
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NDF’s vision focuses on further alignment, integration and facilitation in the 
process of enabling economic transformation in the Kingdom, and aims to 
maximize development impact and productivity, including the implementation 
of international best practices and focus on financing the private sector. 

NDF endeavors to adopt a shared-services model between funds and banks to improve 
efficiency, spending, and the empowerment of the family of funds.

In the medium term 

The fund strives to support Development Funds and Banks in improving their financial 
performance and unlocking their potential impact.

In the short term

NDF will be transformed into a development finance institution that provides integrated 
services for the good of our society and its institutions. NDF will be empowered to 
uphold a vital and effective role in surmounting and addressing the fluctuations 
of economic cycles as it matures into a pivotal enabler for the economic and social 
transformation of Saudi Arabia in line with the Kingdom’s Vision 2030. Transforming 
into a development finance institution will support Saudi Arabia‘s objective of becoming 
a leading G20 economic force.

In the long term

Strategic Goals
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are two pillars in the transformation of the Saudi economy

Significant increase in the 
share of non-oil GDP.

Leading role of private 
sector, especially SMEs.

Increase employment of 
Saudis.

Increase localization and 
improve BoP.

Significantly raise share of 
non-oil GDP.

Contribute towards fiscal 
sustainability.

Contribute towards improving 
productivity of Saudi economy.

02

04 05

03

06

01

07

National Development Fund and Public 
Investment Fund 

Government Led Economy To Private Sector Led Economy

Transformation from

Supported By two Key Enablers  

Enabling achievement of the Kingdom’s Vision 2030 objectives by
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On January 28, 2020 NDF’s Board of Directors, chaired by His Royal Highness 

Prince Mohammed bin Salman )HRH(, approved NDF’s long-term strategy which 

calls for NDF to be a key enabler of the economic and social goals of the Kingdom’s 

Vision 2030. This also supports the vision of His Royal Highness Mohammed 

bin Salman that NDF and PIF become the main two pillars of KSA economic 

transformation and private sector empowerment.

NDF Strategy 
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NDF
STRATEGY
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Cultural Development Fund was established by Royal Decree No. )M / 45( issued on 23/05/1442 AH, and 
is an investment fund that is structurally linked to the National Development Fund, and aims to contribute 
to supporting cultural development and related fields to ensure its sustainability in accordance with the 
approved strategies.

Cultural Development Fund )CDF(
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The Fund was established by Royal Decree No. )A / 91( issued on 21/02/1441 AH, and is concerned with 
activities related to the sectors of culture, entertainment, sports and tourism, and aims to build strategic 
partnerships to maximize the impact in the target sectors.

Fund of events related to the sectors of 
culture, entertainment, sports and tourism
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Tourism Development Fund was established by Royal Decree No. )A / 30( issued on 26/01/1441 AH, 
with the aim of enabling one of the most vital sectors in the Kingdom, attracting tourism investments 
and stimulating development in this sector to obtain more profitable projects and promote distinctive 
tourist destinations.

Support achieving NTS  objectives by investing in the  tourism sector to unlock the full  value chain, 
develop the economy, and maximize capital  deployed through pri-vate sector  investors, while preserving 
the  fund’s capital.

To develop outstanding destinations that contribute to visitors’ experiences.

Vision

Mission

Tourism Development Fund )TDF(
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Human Resources Development Fund was established by Council of Ministers’ resolution No. )107( 
issued on 29/04/1421 AH and aims to establish a mechanism to contribute to building a productive, 
sustainable and qualified Saudi workforce. It also aims to raise the skills of Saudi citizens to enable them 
to succeed and contribute to the development of the national economy in general.

Productive and adaptive national human resources.

To develop and increase the employability of the national human resources through high-impact 
interventions offered in partnership with the key labor market stakeholders.

Vision

Mission

Human Resources Development Fund 
)HRDF(
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Social Development Bank was established by Royal Decree No. )M / 34( issued on 01/06/1427 AH and 
aims to provide concessional development financing programs for citizens, in addition to supporting 
small and emerging projects.

To be pioneers in empowering social development tools and enhancing the financial independence of 
individuals and families towards a vital and productive society.

Provide financial and non-financial services and targeted savings plans supported by qualified human 
resources to contribute in social development, building partnerships with multiple sectors, spreading 
financial awareness and promoting a culture of self-employment among all segments of society.

Vision

Mission

Social Development Bank )SDB(
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Agricultural Development Fund was established by Royal Decree No. )M / 9( issued on 01/02/1430 AH, 
and aims to be a governmental credit institution specialized in financing various fields of agricultural 
activity in all regions of the Kingdom to help develop the agricultural sector and raise its efficiency.

Contributing to achieving the agricultural strategy through the use of the best sustainable funding 
methods.

1. Contributing to enhancing food security while maintaining natural resources.
2. Contributing to developing rural areas and utilizing their comparative advantages to achieve 

sustainable agricultural development.
3. Achieving sustainable financial independence and operational excellence within the framework of a 

sound-risk policy.

Vision

Mission

The Agricultural Development Fund )ADF(



119

Saudi Industrial Development Fund was established by Royal Decree No. )M / 3( issued on 26/02/1394 
AH. SIDF aims to achieve industrial development goals, policies and programs in the Kingdom aimed at 
supporting the private sector in various industrial fields and financing, supporting and developing the 
industrial sector.

Financially enabling Saudi Arabia’s industrial evolution.

To develop and diversify the Saudi economy by shaping the industrial landscape, and encouraging and 
supporting priority sectors and competitive enterprises.

Vision

Mission

The Saudi Industrial Development Fund )SIDF(
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The Saudi Fund for Development was established by Royal Decree No. )M / 48( issued on 14/08/1394 
AH, and aims to finance development projects in developing countries by granting loans to those 
countries, providing technical assistance, providing financing and guaranteeing non-oil national exports 
and contributing to achieving goals, in addition to providing sustainable development and raising the 
contribution of local content to SFD projects.

To be an inclusive and strategic partner enabling global sustainable economic development in countries 
in need.

SFD fosters international economic development by providing financial and technical resources 
through leveraging the strengths of Saudi Arabia to address the needs of the developing countries.

Vision

Mission

Saudi Fund for Development )SFD(
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Real Estate Development Fund was established by Royal Decree No. )M / 23( issued on 11/06/1394 AH 
and aims to provide and innovate various and balanced financing programs suitable for all segments of 
society and to achieve integration with the Ministry of Housing to implement its programs related to the 
beneficiaries.

Create and manage diverse and balanced funding programs to serve all Saudi Arabian society 
segments.

Integrate with the Ministry of Housing to implement all beneficiary-based programs, and to provide 
professional investment and funding solutions that support and protect proper housing standards for 
all Saudi Arabian society segments.

Vision

Mission

Real Estate Development Fund )REDF(
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Fund of events related to the 
sectors of culture, entertainment, 

sports and tourism
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NDF Development Funds and Banks

NDF is a development organization mandated with enabling Development Funds 
and Banks to achieve their objectives. The Fund contributes to coordinating 
between funds by identifying key performance indicators and aligning them with 
the Kingdom’s  Vision 2030, approving strategies, and overseeing  implementation. 

Moreover, NDF cooperates with leading global organizations to adopt 
internationally recognized best practices to ensure effective and efficient 
achievement of development priorities. 
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NDF
DEVELOPMENT 
FUNDS AND 
BANKS
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The Kingdom’s Vision 2030 aims to create a robust 

foundation for a vibrant society, a thriving economy, 

and an ambitious nation. Grasping how vital economy 

diversification is to sustainability, the Kingdom’s Vision 

2030 focuses on increasing the share of non-oil GDP and 

expanding private sector participation in the economy. 

By cultivating integration between development funds 

and improving their efficiency, effectiveness, and 

financial sustainability, NDF aims to significantly impact 

and overcome cyclical economic fluctuations in support 

of realizing the Kingdom’s Vision 2030 objectives.

127

Resonating NDF with the Kingdom’s Vision 
2030



128



129

RESONATING NDF
WITH THE KINGDOM’S 
VISION 2030
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Values

Synergy 

Excellence 

Enhancement 

Financial Sustainability

Impartiality

Data-driven

Agility 

identify areas for complementarity and 
collaboration to foster development 
partnerships across sectors.

create a culture of staff excellence to 
provide outstanding services to clients.

increase the scale, reach, and impact of 
each program, project and initiative.

manage finances efficiently to ensure 
development programs are sustained 
into the future.

value each public and private 
partner equally.

focus on evidence to drive 
decision-making.

respond quickly and effectively 
to new social, economic, and 
development challenges and 
needs.

01

04

02

05

06

07

03
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Vision

Mission

To become a global brand of excellence in development finance through 
integration, alignment and facilitation of synergies between partners to 
enable economic transformation of the Kingdom of Saudi Arabia.

Becoming a full-service development finance institution that will offer 
a broad range of financing solutions and crowd-in the private sector to 
support economic development.

Implementing international best practice by providing world-class strategic 
advice and oversight to promote and maximize social and economic 
development and impact.

Promoting collaboration between entities through fostering multisectoral 
partnerships and common services.

Mobilizing private sector finance and expertise to sustainably grow and 
diversify the economy.

Continuously improving  productivity by ensuring efficiency and effectiveness 
of programs, projects and initiatives.

Maximize the developmental impact and productivity in the Kingdom of Saudi 
Arabia through:

In 2020, together with a new long-term strategy, the NDF Board of Directors 
approved new vision, mission and values statements for NDF. 
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At inception, a number of Functions were articulated, including:

Undertake the overall organizational, regulatory and executive supervision of 
development funds and banks.

Take the necessary measures to achieve integration and coordination among 
Development Funds and Banks and enable the achievement of their objectives.

Take the necessary measures to raise the adequacy of financing and development 
lending of the development funds and banks, and to enhance their sustainability.

Revise the competencies, strategies, statutes and structures of development 
funds and banks, their implementation plans, and the financing and lending              
mechanisms, and update these in a manner that meets the requirements of the 
developmental  

Participate in representing the Kingdom of Saudi Arabia in regional and international 
organizations, agencies, events and conferences relevant to  NDF’s  mandate.

Functions

 priorities.     
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The NDF was established as per the Royal Order No. )A /13( dated 03/10/2017. It 
was mandated to advance the performance of Development Funds and Banks as 
well as to empower Development Funds and Banks to better fulfill development 
priorities and economic obligations related to the Kingdom’s Vision 2030. This will 
be achieved by:

Setting the right track for 
Development Funds and 
Banks in Saudi Arabia 
to develop and enhance 
their performance and 
effectiveness, and reach 
financial sustainability.

Fostering coordination 
between Development 
Funds and Banks.

Ensuring that all 
objectives are aligned 
with the Kingdom’s 
Vision 2030 aspirations.

Empowering 
Development Funds and 
Banks to realize their 
objectives.

Minimizing any overlap 
between development 
funds and banks.

01

04

02

05

03

Establishment 
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ABOUT
THE NATIONAL 
DEVELOPMENT 
FUND
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NDF - PIF Collaboration

ADF Strategy 2021-2025 and Change in its by laws

Hafiz Adjustment Program

Approval of SME Bank Establishment and approving its draft statute.

Reform of Hafiz Adjustment Program in order to lower cost and to shorten the 
period of support.  

Approval of ADF long term strategy and approval & reactivating its early retirement 
program, restructuring the boards of directors of the Agricultural Development 
Fund.

A joint collaboration agreement between NDF and PIF, pilot projects are being 
identified.

SME Bank Establishment

Fund Exemptions

Launch of the Fund assessment project

Approval of TDF and CDF Law

Develop NDF impact assessment framework
Level 1 KPIs )economic and social impact( are identified. Level 2 )outcomes( and 
Level 3 )Funds Performance( are being modeled at the moment.

NDF completed the assessment and recommendations of TDF and CDF Laws.

Commencement of the Fund's assessment project to review the Funds’ mandates, 
strategies, programs and instruments.

Led coordination of MoF, ADF, REDF and SDB aimed at minimizing the financial 
impact of changes to reimbursement of exemptions. 

Funds Financial Workout
Based on diagnostic review of supervised funds, implementation of options is 
underway for better credit management, pricing structure and program alignment.
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Executive Summary

Approval to Establish the Infrastructure Fund 

Capital Consolidation of development Funds and Banks

Centralized Treasury

Fund Response Committee
A total of over SAR 25 Bn has been committed from the supervised entities to help 
mitigate the negative impacts of the COVID-19 pandemic. 

Treasury centralization roadmap is finalized. NDF Board approved all phases of the 
proposed roadmap. NDF completed phase 1. 

NDF has started a project to study an implementation plan to consolidate the 
supervised Development Funds and Banks affiliated with NDF, to achieve capital 
optimization and reallocate it, based on the developmental needs of supervised 
funds and banks in order to achieve the objectives of these entities.

NDF received the approval to establish the infrastructure fund and take all 
necessary steps required. 

NDF Mandate 

Regulatory Authority

NDF funded initial capital of TDF and EXIM Bank. 

CoM approved the authority for NDF and its supervised entities to establish legal 
entities, to enter into contracts/agreements with foreign jurisdictions.

CoM empowered NDF with necessary authorities to fulfill its mandate viz. lending, 
borrowing, issuing bonds/guarantees, investing, owning/disposing assets.

Capital Preservation, TDF and EXIM

Financial Sustainability
NDF worked closely with the funds to assess and address financial sustainability 
issues, and recommending measure to improve debt collection and reported to 
Royal Court and BoE.
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NDF Board Members

His Royal Highness 
Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Crown Prince Deputy Prime 
Minister - Chairman of the Board of National Development Fund

HE Mr. Mohammed Al-Tuwaijri - Vice Chairman 
of the Board of National Development Fund

HE Dr. Majed Al-Qasabi

HE Eng. Abdulrahman 
Al-Fadley

HE Ahmed Al-Khateeb

HE Eng. Khalid Al-Falih

HE Majed Al-HogailHE Mohammed Al-Jadaan

HE Bandar Al-KhorayefHE Yasser Al-Rumayyan

HE Dr. Fahad ToonsiHE Dr. Gassan Al-Shibl

 Mr. Stephen Groff
 Governor of National Development
Fund

  HE Faisal Al-Ibrahim
 Secretary of the board of
National Development Fund

HE Dr. Hamad Al Al-Shiekh HE Eng. Ahmed Al-Rajhi
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NDF Board of Directors
The Board is responsible for outlining the general policy and regulations of NIF 
and its affiliated entities. It is delegated with all responsibilities and functions that 
ensure achieving the Fund’s objectives, which include developing strategies and 
polices, approving budget and business plans. It is also authorized to formulate 
committees and delegate each within its mandates to ensure a successful 
workflow which enables them to focus on the Fund‘s priorities.
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Governor Statement

Under the wise leadership and guidance of His Royal Highness Crown Prince 
Mohammed bin Salman and His Excellency Mohammed Al-Tuwaijri,  NDF is focused on 
enabling economic diversification and facilitating economic transformation through the 
application of international best practice. This will be realized by maximizing effective 
development impact with concentration on financing the private sector, building 
competencies and continuous improvement of economic productivity. 

The Fund seeks to become a global benchmark in development finance by harmonizing, 
integrating and facilitating synergy between our supervised entities and other partners 
to enable the Kingdom’s Vision 2030 and transformation in the Kingdom of Saudi 
Arabia. 

NDF and its supervised entities will support the economy with more than SAR 45 Bn 
during 2021 across various sectors, including the development of small and medium 
enterprises, human capital, industrial, agricultural and tourism development, and social 
support. 

With our core values of excellence, speed and financial sustainability, we are also 
working to establish NIF which will increase investment in high priority infrastructure 
projects by attracting financing and investment from the private sector through 
innovative financing solutions and better risk management tools. 

2020 was an important foundational year for NDF as we continue on the journey of 
building a world-class development finance institution for the Kingdom of Saudi Arabia 
- an institution all Saudi citizens will be proud of. 
 
Stephen P. Groff
NDF Governor
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Mr. Stephen P. Groff
NDF Governor
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Vice Chairman of the Board‘s Statement

2020 was a pivotal year in the continued establishment of NDF. The focus of NDF 
continues to be on enabling the economic transformation of the Kingdom by raising the 
performance of Development Funds and Banks and aligning them with the goals of the 
Kingdom’s Vision 2030. And in 2020 we witnessed a number of important milestones 
for NDF. 

One of NDF’s critical functions is to serve as a countercyclical economic agent during 
times of economic stress. 2020 was an opportunity for NDF to play this role by 
activating the funds and banks in supporting Saudi citizens and small and medium-
sized enterprises to overcome the unprecedented economic and financial challenges 
of the COVID-19 pandemic. This was achieved through a rapid response of SAR 22 Bn, 
from which more than 291K individuals and more than 18K facilities benefited. 

In 2020, NDF also undertook work to establish NIF -the Kingdom’s first infrastructure 
finance institution- as well as articulated opportunities for institutional cooperation 
with PIF and multiple initiatives to improve the governance, performance, impact, 
sustainability and financial performance of all affiliated funds and banks. As a function 
of these initiatives and reforms, NDF projects that by the year 2025, it will contribute 
more than SAR 87BN to non-oil GDP, more than SAR 121 Bn to the overall economy, 
and helping create more than 119K jobs. 

In order to maximize development impact and productivity in the Kingdom, NDF will 
continue to implement international best practice by providing strategic advice and 
enhancing cooperation between its entities and strengthen multi-sector partnerships. 
This will be accomplished through a tireless focus on private sector financing and 
continuous improvement of productivity to support sustainable growth and economy 
diversification.

Lastly, I extend my wholehearted gratitude to our wise leadership, our king, the 
Custodian of the Two Holy Mosques, and His Highness, the Crown Prince -may Allah 
bless them- who blazed our path for accomplishments over the past year.

 
Mohammed M. Altuwaijri
Vice Chairman of the Board
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HE Mr. Mohammad bin Mazyad Altuwaijri
 Vice Chairman of the Board

 



144

”We aspire to build a more prosperous country. A place where 

every citizens needs are met. Together, we are building the 

future of our country where we lead the world. And we will not 

settle for anything else”.

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 
His Royal Highness Prince

Crown Prince, Deputy Prime Minister, 
Chairman of NDF Board
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Inspiration

”We affirm our government‘s commitment and keenness in maintaining 
and fostering development. The Kingdom advances in eliminating 

obstacles, promoting local and international investment while embracing 
a strategy of economic diversification. We endeavor to develop a 

more competitive economic foundation. We uphold that sustainable 
development will provide for the necessities and needs of this generation 

while protecting the well-being of future generations”.

The Custodian of the Two Holy Mosques

King Salman bin Abdulaziz Al Saud
May Allah bless him.
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This report has been prepared in fulfillment of Article No. 
)29( of the Council of Ministers Law: ”All ministries and other 
government entities must submit to the Prime Minister within 
)90( days from the beginning of each fiscal year a report on the 
achievements they have achieved in comparison to what was 
mentioned in the general development plan during the fiscal 
year What has passed, and what difficulties it has faced, and 
what it sees as proposals for the proper functioning of it.“
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