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أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )107( وتاريخ1421/04/29 هـ بهدف 
 دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص. 

وله في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي:
تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.  .1

المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص ويحدد مجلس إدارة   .2
الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من ِقبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب.

تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في   .3
هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه 

النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها.
دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.  .4
تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة   .5

بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك   .6

تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها.

ويعمل وفق ثلاث ركائز ومحاور استراتيجية: 
دعم توظيف وتأهيل القوى الوطنية في القطاع الخاص  .1

تقديم برامج وخدمات ودراسات تستجيب لمتغيرات سوق العمل وتحقق تطلعات العملاء  .2
التميز في الأداء ورفع كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية  .3

صندوق تنمية الموارد البشرية هو الجهة المعنية بتنمية رأس المال البشري على المستوى الوطني في 
المملكة العربية السعودية.  
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قدرتها التنافسية عبر دعم برامج 
تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة 

ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين 
 من خلال كوادر بشرية مؤهلة 

ونظم معلومات متطورة ومنهجية 
معرفية وبحثية متكاملة.




