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 ارشكت يف أجر هذه األوقاف كل مسؤول
 يف أي جهة حكومية أو أهلية قّدم دعاًم أو تسهيًال أو أزال عقبة

  عن هذه األوقاف رغبًة يف إنجاحها ورعايتها



 أوًال: من نحن
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 رئيس مجلس األمناء



 مؤسسة سليامن الراجحي للتمويل التنموي كيان مؤسيسٌّ
 مسجل يف وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

  كمؤسسة مبنهجية التمويل التنموي دون فوائد

 يحقق الشمول املايل
الذي يتيح للفرد اندماًجا نفعيًا

 التمكني االقتصادي
 لرفع نسب التوظيف

 مساهمة القطاع غري الربحي
 يف الناتج اإلجاميل املحيل



ريادة صناعة التمويل التنموي املستدام محلياً وإقليمياً

 تطوير حلول متويلية تنموية ملهمة عرب تقديم
خدمات مالية وغري املالية لإلسهام يف التنمية املستدامة

 رؤيتنا

رسالتنا



ثانيًا: التوجهات االسرتاتيجية



تعمل املؤسسة من خالل ثالث منطلقات تتمحور حولها رؤيتها ورسالتها وهي عىل الشكل التايل:

الــريـادة فــي الـعـمـل
الـتـنـمـوي االجـتـمـاعي

 مـن خـالل جـرأة ومـبـادرة
 الـمـؤسـسـة فـي تـبـني
 منوذج جديد وغري تقليدي
 لتكون بذلك هي املرجع
 يف التمويل غري الربحي.

 صناعة التمويل التنموي
املستدام، من خالل تقديم
 حـلـول تـمويلية مستدامة 
 مـعـدومـة الـتـكـلفة عىل
الـمـسـتـفـيـد الـنـهـائـي،
وكـذلـك صـنـاعـة ونـمذجة
مـنـتـجـات تـلـبـي الـحـاجة

 التنموية للمجتمع.

 الـعـمل التنموي يف النطاق
 الـمـحـيل واإلقـلـيـمي، وذلك
 مـن خــالل قــيــادة الـسـوق
 الــتـنــمــوي واالجـتـمـاعـي
بالـمملكـة العربية السعودية،

 وتعزيز الرشاكات مع املنظامت
الـمـحلية واإلقليمية والدولية
مبـا يـتـوافـق مـع األنـظـمـة

 والترشيعات .
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وتعمل املؤسسة من خالل اسرتاتيجية محكمة تقوم عىل ثالث مرتكزات رئيسية وهي:

 تعظيم األثر من خـالل
 الـتـمـويـل الـتـنموي

الـمـسـتـدام عـبـر
 الرشاكات الفاعلة.

الكفاءة املاليـة من خـالل
 رفـع األداء الـمـالـي فـي
 اإلنفاق وتخطيط التكاليف
للوصول لالستدامة املالية

 الشاملة.

التميز املؤسيس من خالل
حـوكـمة العمليات الداخلية
وإجراءات العمل واالستثامر
 فـي الـكـفـاءات الـبـشـرية
 املتميزة وتطبيق مفهوم

 املنظمة املتعلمة.
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 برامجنا
مركز بناء األرس املنتجة ”جنى“

 صندوق َمسلك للتمويل التعليمي
 صندوق االستدامة املالية

 مبادريت متكني واالستدامة
 الرشاكات

األعامل التنظيمية
امللخص التنفيذي لعام 2019



ثالثًا: الصناديق التمويلية

 برامجنا



مركز بناء األرس املنتجة ”جنى“ـ
 يعمل مركز جنى عىل تقديم القروض متناهي الصغر لفئة األرس املنتجة

 حيث واصلت املؤسسة العمل عىل رفع الكفاءة املالية للمركز من خالل
تعظيم قيمة املحفظة اإلقراضية:

 بلغت قيمة القروض املرصوفة 385,814,700 مليون ريال
املحافظة عىل كفاءة القروض املقدمة بنسبة سداد تجاوزت 99%

وذلك لـ 29,812 ألف قرض تم تقدميها ملا يقدر بـ 28,484 ألف مستفيد،
ومتت إدارة هذه العمليات باملحافظة عىل التوازن بني املصاريف 

واإليرادات لتصل نسبة االستدامة إىل %101 ولله الحمد.



صندوق التمويل التعليمي

صندوق َمسلك للتمويل التعليمي

 يستهدف صندوق متويل التعليم (مسلك) تقديم الحلول التمويلية املناسبة
 لطلبة البكالوريوس واملاجستري حيث حرصت املؤسسةعىل تعظيم قيمة

 مساهمتها يف بناء الصندوق والتي تقدر بـ 15 مليون ريال وذلك من خالل
 العمل عىل استقطاب رشاكات فاعلة ملجموعة من الجهات التعليمية يف اململكة

 كجامعة امللك عبد العزيز وجامعة حائل وجامعة سليامن الراجحي وجامعة املعرفة ،
 وأدت تلك الجهود إىل رفع املحفظة القامئة إىل ما يقارب 58,600,000 مليون ريال،

حيث تجدر اإلشارة إىل أن عمليات الصندوق التمويلية بدأت يف يناير 2020م.



صندوق االستدامة املالية

 يساهم صندوق استدامة يف دعم الجمعيات الخريية حول اململكة من خالل متكينها
 من الحصول عىل التمويل املناسب إلطالق مشاريع االستدامة الخاصة بها.

 حيث قدمت املؤسسة ما قيمته 16,700,000 مليون ريال
 لدعم متويل 10 جمعيات مستفيدة يف مختلف املجاالت،

ولتصل قيمة املحفظة القامئة إىل 29,231,000 مليون ريال.



رابًعا: مبادريت متكني واستدامة



 لتعظيم أثر أموال املؤسسة ورفع كفاءتها عقدت املؤسسة تحالفا اسرتاتيجياً
 مع وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية وبنك التنمية االجتامعية

 إلنشاء صندوقني متويليني مبا يزيد عن 2 مليار ريال وتم تسجيل مؤسسة مستقلة
 لكل صندوق صدرت املوافقة عليهام من معايل وزير التنمية االجتامعية نهاية عام 2019

واعتامد عضوية املؤسسة يف مجالس إدارات الصندوقني، وذلك عىل النحو التايل:

 صندوق مؤسسة متكني
يقرض املستفيدين من إعانات

 الجمعيات ملشاريع إنتاجية
مببلغ 1.15 مليار ريال
مساهمة املؤسسة:

 ٧٥ مليون ريال

 صندوق مؤسسة استدامة
 يقرض الجمعيات الخريية إلقامة

 مشاريع استثامرية مبحفظة
قدرها 900 مليون ريال

مساهمة املؤسسة:
 ٢٠٠ مليون ريال 
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 خامًسا: الرشاكات



 عملت املؤسسة عىل بناء الرشاكات النوعية والتحالفات االسرتاتيجية
 والتي تهدف إىل رفع الكفاءة املالية وبناء الزخم للمبادرات املجتمعية

مام يساهم يف تعظيم األثر التنموي لشتى الربامج املقدمة.

 حيث عملت عىل بناء اتفاقيات مع 33 جهة من مختلف القطاعات الحيوية
 يف اململكة كالجهات الحكومية والتمويلية والتعليمية واملانحة

لتتجاوز قيمة هذه التحالفات املليارين ريال.



 وسعت املؤسسة إىل زيادة الوعي املجتمعي مبا تقدمه من برامج
 ومبادرات نوعية والتي تم إطالقهـا وكذلك الخدمات التي يـقـدمـهـا

مركز جنى من خالل الجهود التالية:

افتتاح 3 فروع جديدة: املدينة املنورة، خميس مشيط، أملج.

 املشاركة يف ١٠٠ معرض حول اململكة.

تنظيم حفل مليار جنى األول.

 اطالق الهوية البرصية للمؤسسة وكذلك مواقع التواصل االجتامعي.

املشاركة يف مؤمتر املنح السنوي“مانح“.

إطالق مبادرة ميام كافيه وتشغيل 7 مواقع.

تدشني مرشوع أكشاك األرس املنتجة.

تدشني مرشوع تشغيل املقاصف الدراسية.

الحصول عىل عدد من الجوائز:كجائزة املؤسسات والرشكات املتميزة والجائزة الذهبية الدولية للتنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة.



سادًسا: األعامل التنظيمية



 ويف إطـار سـعـيـها الـحـثـيث لتـطـبـيـق معايري التـمـيز املـؤسـسـي عمـلـت الـمؤسسة
 عـلـى تعيني 10 كـفـاءات مـتـمـيـزة فـي عـدد مـن الـمناصب الوظيفية لتصل نسبة التوطني
 إىل %71 (نـطـاق بـالتيني فـي التأمينات االجتامعية)، وحـرصت املؤسسة عىل تطبيق برامج

 التدريب العامة وبرامج النمو املهني وبرامج الشهادات املهنية بنسبة %80، وكذلك أقامت
املؤسسة عدد من الفعاليات الداخلية مثل الحفل السنوي واإلفطار الرمضاين وغريها.

 وقامت املؤسسة ببناء موقع إلكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت يحتوي عىل منصة خاصة بطـلبات
التمويل الجديدة وذلك للتسهيل عىل املستفيدين من أجل الحصـول عىل التـمويل الـمرغوب،

 وعملت عىل تطـبـيق نظام إدارة الـقـروض إلدارة الـعـمـليات ملـختلف الصـناديق الـتمـويـلية 
(صندوق االستدامة املالية، صندوق التمويل التعليمي)، ومن منطلق الحوكمة الفاعلة قامت  
 املؤسـسـة عىل تشغيل نظام ساب األعامل لجميع العمليات املالية يف املـؤسسة وكـذلك

لجميع مشرتيات املؤسسة بشكل إلكرتوين.



امللخص التنفيذي لعام ٢٠١٩



املبلغ البند
 أوًال: املحافظ التمويلية

قيمة القروض املرصوفة

عدد القروض املرصوفة

 نسبة السداد

394,435,900

29,807

99%



املبلغ البند
 ثانيًا: الرشاكات املالية

قيمة الرشاكات املالية املوقعة مع الرشكاء

قيمة الرشاكات املالية املستلمة من الرشكاء يف عام 2019

 أ. رشاكة مبادرة متكني

353,000,000
328,125,006

1,150,000,000

 رشاكات تؤثر قيمتها يف القوائم املالية

 رشاكات ال تؤثر قيمتها يف القوائم املالية

75,000,000مساهمة املؤسسة
75,000,000مساهمة وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

1,000,000,000مساهمة بنك التنمية االجتامعية



900,000,000ب. رشاكة مبادرة استدامة
200,000,000مساهمة املؤسسة

200,000,000مساهمة وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية
500,000,000مساهمة بنك التنمية االجتامعية

34,398,502اإليرادات الذاتية املحصلة عام ٢٠١٩

41,928,654مصاريف التشغيل  عام ٢٠١٩

%82نسبة االستدامة

ثالثًا مؤرشات مالية أخرى
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