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ســليامن الراجحي للتمويــل التنموي

املمــــلكة العــــربية الســــعودية مـــاضية نحــو تحقيــق كل مــا يعــزز رخــاء املواطــن 

املواطــن  عــى  والتيســر  واســتقراره،  وأمنــــه  وتقدمــه  الوطـــن  وازدهــار 

اللــه بـــإذن  كريـــــمة  حيـــــاة  بــه  تـــــكفل  التــــي  املتطلبــات  مختلــف  لتحقيــق 

خادم الحرمني الرشيفني
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ودعــم  البشـــري،  املــــال  رأس  يف  االســتثامر  عــى  الرشــيدة  القيــادة  تحــرص 

الــــبالد  هــذه  متكــني  يف  ويســـهم  لينـــــمو  لــه؛  املناســبة  البيئــة  وتوفيـــر 

ــتحقه ــذي تس ــا ال ــب له ــع املناس ــاذ املوق ــطور، واتخ ــدم والتــ ــن التقــ ــة م الغاليــ

ســمــو ويل العـــهد



أدركُت منذ بدايايت األوىل....

أنــه يف كل يشء نعمــة، ووراءه قيمــٌة كامنــة، 
ــمرة،  ــر مستثــ ــصادية غيــــ ــزة اقتـــ ــحوي ميـــ ويــ
ــن  ــال م ــتطيع بح ــي ال أس ــه، جعلن ــان ويعيش ــه اإلنس ــام يصادف ــث في ــذا املثل ــارص ه ــر عن أث

األحــوال أن أتغــاىض أو أبتعــد عــن ماهيــة ذلــك الــيء دون إخضاعــه لهــذا املثلــث، فأنــا 

بــني النعمــة والقيمــة وامليــزة االقتصاديــة مــن أجــل ذلــك كله كنــت دائــم االهتــامم بالطرف 

الخفــي، غــر املنظــور يف كل يشء؛ ذلــك الــذي يكفــر بالنعمــة ويحــط مــن قــدر القيمــة 

ويفســد امليــزة االقتصاديــة، فأصبحــت عــدوًّا شــديد الــراوة للتبذيــر ومظاهــر االســتعراض 

والبــذخ الفارغــة، ونصــرًا قويــا للتواضــع والبســاطة والتســامح والعطــاء.

الشيخ 

سليامن بن عبدالعزيز الراجحي
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وقف الشيخ سليامن الراجحي

القطاع الربحي

القطاع غر الربحي

»أصبحــُت جــزًءا مــن وقــف صلــب قــوي ومتامســك، يــدار بأعــى معايــر اإلدارة الحديثــة، 

وبعقــل تجــاري يجعلــه قــادرا عــى النــامء والتوســع والعطــاء، وأرشكــُت يف أجــر هــذه 

األوقــاف كل مســؤول يف أي جهــة حكوميــة أو أهليــة قــدم دعــاًم أو تســهيال أو أزال 

ــني  ــع العامل ــه جمي ــت في ــا، وأرشك ــا ورعايته ــة يف إنجاحه ــاف رغب ــذه األوق ــن ه ــة ع عقب

فيهــا ووالديهــم وكل مــن أســهم فيــه بجهــد أو نصيحــة أو مشــورة أو دعــوة صالحــة 
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الدكتور
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اللــه  رســول  عــى  والســالم  والصــالة  للــه،  الحمــد 
وبعــد،  أجمعــني،  وصحبــه  آلــه  وعــى 

يــرين ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس األمنــاء أن نضــع بــني أيديكــم التقريــر الســنوي 

األول الــذي يوضــح األداء العــام ألنشــطة وصناديــق مؤسســة ســليامن الراجحــي 

للتمويــل التنمــوي ، فامتــدادا لتوجيه الوالد الشــيخ ســليامن الراجحــي يف تعظيم 

ــكار  ــاف يف ابت ــة األوق ــتمر منظوم ــة لتس ــة املبارك ــذه املؤسس ــت ه ــر أُسس األث

الكيانــات املؤسســية التــي تحقــق توجيهــه رعــاه اللــه ، مســتهدفة بهــا تطويــر 

ــر  ــاع غ ــات القط ــعودي، وألن مؤسس ــع الس ــث واملجتم ــاع الثال ــات القط مؤسس

الربحــي خطــت خطــوات متميــزة يف تنميــة املجتمــع وتقديــم الخدمــات اإلنســانية 

ألفــراده، كونهــا املحــور الثالــث للتنميــة املســتدامة، مســتفيدة مــن التيســر 

املقــدم لهــا ضمــن رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ باعتبــار القطــاع الثالــث أحــد األعمــدة 

األساســية لعمليــة التنميــة ورشيــًكا فعــاالً ومهــاًم يف النهضــة االســتثنائية 

الشــاملة التــي تشــهدها اململكــة، إذ تطمــح رؤيــة ٢٠٣٠ يف رفــع مســاهمة هــذا 

القطــاع يف الناتــج املحــي اإلجــاميل بنســبة .٪5، وتطمــح املؤسســة ألن تكــون 

أمنوذًجــا فريــًدا  يف ريــادة التمويــل التنمــوي املســتدام محليا وإقليميــا ، وعالوة 

عــى مــا تحقــق – بفضــل اللــه – مــن أداء جيــد ونتائــج ماليــة مســتقرة مقارنــًة بفــرتة 

تأســيس املؤسســة – أوىل مجلــس األمنــاء – اهتامما كبرا لتحقيق رؤيــة وأهداف 

املؤسســة تجــاه املجتمــع مــن خــالل املوافقــة عى عــدة مبــادرات متويليــة عززت 

مــن دور املؤسســة املحــوري يف التنميــة ، وســيتواصل عملنا كمجلــس أمناء يف 

هــذا املضــامر تكريســاً ملســرتنا التنمويــة. 

إننــي اتــرشف أن أرفــع ونيابــة عــن جميــع منســويب املؤسســة أســمى آيــات 

ــده  ــه ، وويل عه ــده الل ــني اي ــني الرشيف ــادم الحرم ــام خ ــان ملق ــكر والعرف الش

األمــني حفظــه اللــه عــى مــا اختصــا بــه القطــاع التنمــوي غــر الربحــي مــن دعــم 

متواصــل ورعايــة كرميــة ، كــام أتقــدم بالشــكر لكافــة القطاعــات الحكوميــة 

والخاصــة واألهليــة، وعــى وجــه الخصــوص وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة 

مســرة  يف  النجــاح  رشكاء  وجميــع  االجتامعيــة  التنميــة  بنــك  و  االجتامعيــة 

ــة  ــان التنفيذي ــع اللج ــكر جمي ــام نش ــم  ، ك ــز بثقته ــن نعت ــة الذي ــة الفتي املؤسس

واللجــان االئتامنيــة التــي التزمــت بجميــع املعايــر للتأكــد مــن تطبيــق كافــة 

اللوائــح وأفضــل التطبيقــات العمليــة لتكــون املؤسســة يف مقدمــة مصــاف 

املؤسســات التمويليــة التنمويــة ، والشــكر موصــول ملنســويب املؤسســة الذين 

عملــوا ويعملــون بجــد وإخــالص ومثابــرة وكانــوا وال زالــوا – الســبب الرئيــس – بعــد 

توفيــق اللــه عــز وجــل – فيــام تحقــق مــن نتائــج مميــزة ، مــع ثقتنــا الكاملــة بأنهــم 

لــن يدخــروا جهــداً ملواصلــة تلــك األعــامل الجــادة وتحقيــق مزيد مــن النتائــج للنمو 

ــه.  ــإذن الل ــة ب ــوام القادم يف األع

والله املوفق،  
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كلمة الرئيس التنفيذي

محمد بن حمد الخميس 

الرئيس التنفيذي

عــى  والســالم  والصــالة  للــه  والحمــد  اللــه  بســم 
اللــه،  رســول 

ــة  ــيس ومتخطي ــم التأس ــب حج ــام 2020م تواك ــزة لع ــج ممي ــه بنتائ ــا الل ــد أكرمن لق

العقبــات والصعوبــات التــي مــرت عــى مملكتنــا الغاليــة والعــامل أجمع جــراء جائحة 

ــإرشاف  ــدار وب ــة واقت ــة باحرتافي ــذي للمؤسس ــق التنفي ــل الفري ــث عم ــا حي كورون

ودعــم مبــارش مــن مجلــس األمنــاء لتحقيــق معظــم املســتهدفات املخطــط لهــا 

وكان مــن أهمهــا إطــالق صنــدوق مســلك للتمويــل التعليمــي يف 1/1/2020 

ــدوق  ــالق صن ــة, وإط ــة وحكومي ــة أهلي ــرشة جامع ــدى ع ــع إح ــة م ــة فاعل وبرشاك

كســب لتمكــني األعــامل يف 1/12/2020 برشاكــة اســرتاتيجية مــع الجمعيــة الخريــة 

لرعايــة األيتــام “إنســان” واللجنــة الوطنيــة لرعايــة الســجناء واملفــرج عنهــم 

وأرسهــم “تراحــم”  لتكــون هاتــان املبادرتــان عقديــن جديديــن ضمــن سلســلة 

الصناديــق التمويليــة التنمويــة للمؤسســة والتــي تضــم مركــز جنى لــأرس املنتجة 

وصنــدوق االســتدامة املاليــة . وبفضــل مــن اللــه تعــاىل قدمــت املؤسســة عــام  

2020مــن خــالل هــذه الصناديــق قروضــا تنمويــة بــدون فائــدة قدرهــا 356 مليــون 

ريــال والزالــت محافظــة عــى ســالمة محافظهــا القامئــة مــن التعــر حيــث وصلــت 

ــه. ــى تاريخ ــداد 99.5٪ حت ــبة الس نس

إننــا يف مؤسســة ســليامن الراجحــي للتمويــل التنمــوي وبدعــم مــايل ومعنــوي 

متواصــل مــن وقــف الشــيخ ســليامن الراجحــي ورشكائنــا االســرتاتيجيني ملتزمــون 

التنميــة،  تحقيــق  يف  تســاهم  التــي  املبتكــرة  التمويليــة  الحلــول  بتقديــم 

وتســتهدف يف خدماتهــا القطــاع الثالــث ومختلــف فئــات املجتمــع إســهاًما يف 

ــع. ــان واملجتم ــى اإلنس ــر ع ــم األث ــاًم لتعظي ــي، ودع ــني املجتمع التمك

أســأل اللــه تعــاىل أن يجــزي والدنا الشــيخ ســليامن الراجحــي خر الجــزاء عى جميل 

عطايــاه التنمويــة، كــام أشــكر رئيــس وأعضــاء مجلــس األمنــاء واللجــان املنبثقة منه 

عــى دعمهــم املتواصــل وأشــكر زمــاليئ فريــق العمــل يف املؤسســة وســنبذل 

جميعــا قصــارى جهدنــا لتحقيــق املزيــد مــن اإلنجــاز والتميــز لخدمــة املجتمــع يف 

ظــل الرعايــة الكرميــة مــن حكومــة خــادم الحرمــني الرشيفــني وســمو ويل العهــد 

األمــني – رعاهــام اللــه - . 

والله ويل التوفيق، 
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تطوير حلول متويلية تنموية ملهمة عرب تقديم خدمات مالية 
وغر مالية لإلسهام يف التنمية املستدامة

ريادة صناعة التمويل التنموي املستدام محليًّا وإقليميًّا

ُعنــي وقــف الشــيخ ســليامن الراجحــي ومنــذ انطالقتــه بالشــمول املــايل والــذي يتيــح للفــرد 

االندمــاج باملجتمــع، فأســس كيانــات متعــددة تحــت مظلتــه، مارســت العمــل التنمــوي مبختلــف 

مجاالتــه ومنهــا اإلقــراض الحســن حيــث كانــت انطالقتــه مــن مؤسســة ســليامن الراجحــي 

الخريــة التــي تبّنــت صندوقــني متويلــني بالرشاكــة مــع وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة 

االجتامعيــة وبنــك التنميــة االجتامعيــة ويف عــام 2017 تأسســت مؤسســة ســليامن الراجحــي 

للتمويــل التنمــوي ككيــان مؤســي مســتقل ومســجل يف وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة 

االجتامعيــة برؤيــة اقتصاديــة اجتامعيــة ، ومبنهجيــة التمويــل التنمــوي املســتدام دون فوائــد 

) اإلقــراض الحســن يف القضايــا التنمويــة األكــر حاجــة يف املجتمــع ( ، وذلــك بهــدف اإلســهام 

يف تنميــة املجتمــع عــرب تحقيــق الشــمول املــايل الــذي يتيــح للفــرد اندماًجــا نفعيًــا، ومتكــني 

اقتصــادي يرفــع مــن نســب التوظيــف، وزيــادة مســاهمة القطــاع غــر الربحــي يف الناتــج 

اإلجــاميل املحــي، وذلــك عــرب ابتــكار الحلــول التمويليــة، وتطويــر املشــاريع ذات األثــر املحــي 

ــني. ــح املنتفع ــف رشائ ــة ملختل ــة واملعرفي ــات املالي ــم الخدم ــي، وتقدي واإلقليم

رؤية املؤسسة

رسالة املؤسسة 

مظلة وقف الشيخ سليامن الراجحي

20102020 2020 2017 2011

مركز جنى

مؤسسة سليامن الراجحي للتمويل التنمويمؤسسة سليامن بن عبدالعزيز الراجحي الخرية

كسب مسلك تأسيس الكيان صندوق االستدامة

http://https://rdf.org.sa/ar
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التوجهات االسرتاتيجية

تعظيم األثر

ــز عــى مجــاالت التمويــل التنمــوي النوعــي  اإلســهام يف التمكــني املجتمعــي مــن خــالل الرتكي
ــة. ــر، عــرب رشاكات فعال مســتدام األث

الكفاءة املالية

رفــع كفــاءة وفعاليــة األداء املــايل تخطيطــا وإنفاقًــا مبــا يحقــق االســتثامر األمثــل للمــوارد 
املتاحــة، وتحقيــق االســتدامة املاليــة الشــاملة.

التميز املؤسيس 

حوكمــة العمــل ومنذجتــه واملحافظــة عــى األصــول وحاميتهــا مــن املخاطــر عــرب اســتثامر رأس 
مــال بــرشي جديــر، يف بيئــة احرتافيــة، ومنظمــة متعلمــة.
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20102011

منظومة الصناديق التمويلية

20202020

http://https://www.jana-sa.org/
https://rdf.org.sa/ar/funds/19
https://rdf.org.sa/ar/funds/22
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مركز بناء األرس املنتجة »جَنى«

ــن  ــل الحس ــات التموي ــدم خدم ــي، يق ــادي اجتامع ــرشوع اقتص م
للســيدات الراغبــات يف تحســني الدخل املادي وإنشــاء املشــاريع 
ــم  ــى تقدي ــل ع ــام يعم ــر، ك ــة الصغ ــرة ومتناهي ــة الصغ التجاري
ــة  ــارات الفني ــة واالستش ــربات العملي ــل الخ ــل ونق ــات التأهي خدم
ــة،  ــاء أرس منتجــة مكتفيـــ ــات لبنـــ للمســاعدة يف بــدء املرشوعـ

ذات أثـــر فاعــل يف املجتمــع.

2010
التــأسيـس

الدمام
املقر الرئيي

477 مليون ريال
املحفظة املالية

308 مليون ريال
املحفظة اإلقراضية املرصوفة عام 2020م 

1.493 مليار
املحفظة اإلقراضية الرتاكمية

https://www.jana-sa.org/
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إحــداث الفــرق يف املجتمــع واالقتصــاد مــن خــالل متكــني املــرأة وتحســني الوضــع 
ــا  ــة تكفــل لذاته ــاء أرس منتج ــن لبن ــي، والتمويــل الحســـــ ــرب التأهيــل الفن ــي ع املعي

ــد. ــش الرغي العي

ابتــكار املامرســات الفاعلــة لتقديــم الخدمــات املاليــة وغــر املاليــة مبنهجيــة التمويــل 
األصغــر ومتناهــي الصغــر للســيدات، لخلــق فــرص عمــل واســعة بتكلفــة اســتثامرية 
متدنيــة، ومتكــني املــرأة لتكــون ذات فاعليــة قامئــًة بذاتهــا يف املجتمــع، محققيـــــــن 

بذلــك الشــمول املــــــــايل، وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص يف الناتــج املحــي.

هدفنــا

دورنـــا
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صندوق االستدامة املالية

2011
التــأسيـس

الرياض
املقر الرئيي

94 مليون ريال
املحفظة املالية

38 مليون ريال
املحفظة اإلقراضية املرصوفة عام 2020م 

188 مليون ريال
املحفظة اإلقراضية الرتاكمية

متكينــا للجهــات غــر الربحيــة يف متويــل مشــاريعها االســتثامرية 
وزارة  بــني  اســرتاتيجية  برشاكــة  الصنــدوق  أنشــئ  فوائــد،  دون 
ســليامن  ومؤسســة  االجتامعيــة،  والتنميــة  البرشيــة  املــوارد 
الراجحــي للتمويــل التنمــوي، إســهاًما يف رفــع الكفــاءة املاليــة 
للجهــات غــر الربحيــة لتصبــح ذاتيــة التمويــل، ومبشــاركة يف رفــع 

ــاميل ــي اإلج ــج املح النات

https://rdf.org.sa/ar/funds/19
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تحفيز القطاع غر الربحي لتحقيق االستدامة املالية.	 
توفر دخل ثابت للجهات املستهدفة.	 
تنويع مصادر الدخل واستدامته للجهات املستفيدة.	 

تقديم متويل مايل داعٍم للجهــــــات غر الربحية لتنويع مصـــادر دخلها. 	 
االنتــقاء النــوعي يف دعــم املشاريع ذات االستدامة.	 
تقديم خيارات السداد املرن دون فوائد.	 

هدفنــا

دورنـــا
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صندوق مسلك للتمويل التعليمي

2020
التــأسيـس

170 مليون ريال
املحفظة املالية

8 مليون ريال
املحفظة اإلقراضية املرصوفة عام 2020م 

الرياض
املقر الرئيي

صنــدوق متويــي تعليمــي يتيــح فــرص الحصــول عــى التعليــم 
الجامعــي، عــرب تقديــم قــروض تعليميــة للتخصصــات املطلوبــة يف 
ســوق العمــل برســوم ســداد ميــرة دون فوائــد وذلــك بالرشاكــة 
االســرتاتيجية مع الجامعــــــات الحكوميــــــــة واألهلية يف اململكة 

العربيــة الســعودية.

(https://rdf.org.sa/ar/funds/22
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املساهمة يف تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.	 
رفع مساهمة الجامعات يف تأهيل الكوادر ذات الطلب املرتفع يف سوق العمل.	 
تــقديم خيـــارات دفع ميســرة ملســتفيدي الصندوق.	 

هدفنــا
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صندوق كسب لتمكني األعامل

2020
التــأسيـس

109 مليون ريال
املحفظة املالية

2 مليون ريال
املحفظة اإلقراضية املرصوفة عام 2020م 

الرياض
املقر الرئيي

صنــدوق تنمــوي ميــول مســتفيدي الجمعيــات األهليــة متكيًنــا 
لهــم، مــن خــالل الحصــول عــى أصــول قابلــة للتشــغيل بنظــام 
الجمعيــات  مــع  بالرشاكــة  منافســة  وبأســعار  الحســن  القــرض 

الخــاص. والقطــاع 
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تحسني املستوى املعيي للمستفيدين.	 
زيادة مشاركة القطاع الثالث يف النمو االقتصادي.	 
خلق فرص تشغيل لزيادة الدخل.	 
تخفيف العبء املايل عن الجمعيات الخرية.	 
تقديم خدمات التمويل ألكرب عدد ممكن من املستفيدين.	 

متكــني األفــراد املســتفيدين مــن الجمعيــات الخريــة املنتــرشة حــول اململكة، مــن الحصول 
عــى أصــول تيــّر لهــم كســب العيــش، وكمنتــج أّويل منكــن األفــراد القادريــن عــى قيــادة 

الســيارة مــن الحصــول عــى مركبــات وربطهــم بــرشكات توجيــه املركبات 

هدفنــا

دورنـــا



تعظيٌم لألثر
الفصل الثاين
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+441 مليون ريال 

+155 ألـــف +162 ألف 

+412 مليون ريال 

1,663 مليون ريال 

قيمة املحافظ القامئة 

مستفيــــدقرض مرصوف

قيمة الرشاكات 

قيـمة القــروض املصـروفة
املؤسسة يف أرقـام

حتى 31/12/2020 
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جنى اليوم

19 فرع
حول اململكة

 244
موظف وموظفة

155 الف 
عـمـيــــل

قرض االرس املنتجة	 

قرض الربكة	 

قرض املشاريع الواعدة	 

قرض املشاريع النوعية	 

قرض الضامن	 

القرض املوسمي	 

القرض التقني	 

املاليــة املنتجات 
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رشكاء جنى

يف التمويل

يف التدريب

يف املشاريع

النوعية
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جوائز جنــى

الرياض 2013

البحرين 2018

الرياض 2016

ديب 2018

الرياض 2018

البحرين 2019
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تخفيف األثر

متاشــيا مــع الحوافــز التــي قدمتهــا حكومــة خــادم الحرمــني الرشيفــني تــم االتفــاق مــع الــرشكاء املاليــني للمركــز 
بتأجيــل الســداد ملــدة ٦ أشــهر لجميــع املحافــظ اإلقراضيــة. 

ــالت 	  ــجيعية للعمي ــز تش ــرصف حواف ــال ت ــون ري ــى ٣٧ ملي ــول ع ــة والحص ــة االجتامعي ــك التنمي ــع بن ــاق م االتف
ــهر ــدة ٦ أش ــط مل ــة القس ــن قيم ــبة ٢٥٪ م بنس

االتفاق مع وزارة التعليم إللغاء عقود تأجر املقاصف املدرسية للعميالت.	 

أثـــر جائحــــة كورونــــا
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االستـــدامـــة اليـــوم

78 جهة مستفيدة
 يف جميع مناطق اململكة

188 مليون ريال
ــن،  قيمة القروض املرصوفة ــر الباط ــازان، حف ــة، ج ــل، الدرعي ــام، حائ ــة، الدم ــة املكرم مك

عســر، املدينــة املنــورة، األحســاء، حائــل، املجمعــة، الباحــة، 

ــش،  ــو عري ــات، أب ــران، القري ــكاكا، نج ــاض، س ــف، الري ــدة، الطائ بري

ــم،  ــدمل، خثع ــامء، ال ــالج، تي ــدة، األف ــرات، ج ــاء، م ــدايب، رفح العي

البكريــة، البــدع، الدوادمــي، القنفــذة، عنيــزة.

حكايا األثر
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أمناط املشاريع االستثامرية املمولة
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أمناط املشاريع االستثامرية املمولة

مرشوع وقف لِك أمي

 منطقة حسوة، عسر | فندق 

مرشوع جمعية الرب

حفر الباطن | فندق 
 جمعية رعاية مرىض االيدز الخريية 

 وقف الرحمة | الرياض 

مرشوع جمعية ود الخريية

املنطقة الرشقية |  روضة تعليمية
مرشوع جمعية سواعد الخريية

 منطقة الرياض، املجمعة | قاعة أفراح 
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أثـــر جائحــــة كورونــــا

ــى  ــاء ع ــف األعب ــني بتخفي ــني الرشيف ــادم الحرم ــة خ ــا حكوم ــي قدمته ــز الت ــع الحواف ــياً م متاش

املواطنــني والكيانــات بســبب جائحــة كورونــا، وجــه الواقــف الشــيخ ســليامن الراجحــي كافــة الكيانات 

ــوري يف  ــكل ف ــني بش ــني الرشيف ــادم الحرم ــات خ ــذ توجيه ــى تنفي ــل ع ــف بالعم ــة بالوق املرتبط

ــادة  ــهر وإع ــتة أش ــدة س ــتفيدة مل ــات املس ــى الجه ــداد ع ــتحقة الس ــغ مس ــع املبال ــل جمي تأجي

ــداد.  ــدول الس ج



2020 \ 2017متويٌل الستدامة التنمية

33

ســليامن الراجحي للتمويــل التنموي

مســـــلك اليـــــوم

يناير 2020
االنطالق

11 جامعة
أهلية وحكومية.

185 طالب وطالبة
 املستفيدون

36 مليون
العقود املوقعة
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حكايـــــا األثــــر

“ُحلمي األول بأن أكون طياًرا حربيًّا..
تــم رفــي بســبب  القبــول املبــديئ  اجتــزت  أن  وبعــد 

قــد  بالجامعــات  القبــول  كان  وحينهــا  صحيــة،  مشــكلة 

ــل يف  ــة حائ ــة يف جامع ــل للدراس ــت لحائ ــق، فتوجه أغل

تخصــص “العلــوم الطبيــة”، رغــم رغبتــي يف االنتقــال 

إىل الريــاض عنــد الوالــدة والدراســة هنــاك، لكــن انخفــاض 

معــديل بســبب الظــروف العائليــة كان حاجــزًا لالنتقــال، 

وبعــد محــاوالت عــدة، انتقلــت إىل الريــاض وعملــت برشكــة 

برصيــات لتوفــر مصاريــف الدراســة، وحــني تــم قبــويل 

يف تخصــص الطــب، وذهبــت يف محــاوالت عديــدة للبحــث 

ــن  ــمعت م ــة، س ــد ممكن ــل فوائ ــة بأق ــروض تعليمي ــن ق ع

ــف  ــذي خف ــلك ال ــدوق مس ــن صن ــة ع ــس الكلي ــق بنف صدي

علينــا الكثــر مــن األعبــاء كــون أحــد أخــويت يــدرس يف 

ــدوق”  ــملها الصن ــة ال يش ــة أهلي جامع

“ألن والدي يؤمن بأن املستقبل يف 
الحصول عى الشهادة الجامعية،

ــع  ــتي وداف ــف دراس ــل مبصاري ــي تكف ــد زواج ــى بع وحت

عــن هــذا الحــق؛ عــى الرغــم مــن أن والــدي متقاعــد 

وتكاليــف الدراســة مرتفعــة لكنــه اســتمر بدعمــي، وكنــت 

ــع  ــة دف ــة لصعوب ــن الدراس ــنة ع ــذار س ــك االعت ــى وش ع

ــا  ــف عّن ــلك تخف ــدوق َمس ــود صن ــد وج ــاط، واآلن بع األقس

عــبء األقســاط وأصبحــت لــدي القــدرة الســتكامل الدراســة 

آلخــر ســنتني بــإذن اللــه دون قلــق” 

“كان حلمي األول دراسة الطب؛
ــة  ــة الثانوي ــن املرحل ــي م ــد تخرج ــد بع ــرض الوال ــنَّ م ولك

ــه«  ــه الل ــه »رحم ــه ووفات ــة مرض ــه يف رحل ــي ل ومرافقت

الكليــة  يف  قبــويل  ورغــم  حلمــي،  وبــني  بينــي  حــال 

العســكرية مــازال حلمــي بدراســة الطــب يُلــح عــي، عزمــت 

عــى الدراســة يف كليــة الطــب وقبلــت، إال أن أقســاط 

الجامعــة إضافــة لكــوين متــزوج وأعيــل أرسة كانــت تشــكل 

ــا كبــرًا، كيــف سأســدد األقســاط للفصــل القــادم؟  يل عبئً

اعتــذرت ملــدة ســنة لعــدم توفــر املبلــغ الــالزم الســتكامل 

ــه؛  ــت من ــلك وانتفع ــن مس ــمعت ع ــد أن س ــة، وبع الدراس

قلــت االلتزامــات املاليــة املســندة إىل كــون املبلــغ بدايــة 

الــرتم الــدرايس هــو ٢٠٪ مــن مجمــل الــرتم، وهــذا فــرق 

كبــر بــني مــا كنــت أدفعــه ومــا أدفعــه اليــوم” 
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كســــــب اليـــــوم

ديسمرب 2020
االنطالق

جمعيتان
الرشكاء

19 مستفيد
 املستفيدون

مليونــا ريــال إجــاميل العقــود 
املوقعــة
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متيٌز للنمو
الفصل الثالث
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تطبيًقــا لنظــام رقــايب ســليم لكيــان يعمــل وفــق قواعــد وسياســات حاكمــة للعمــل، تــزود مــن خالله 

أصحــاب املصلحــة مبعلومــات تتســم بالشــفافية، وضعــت املؤسســة قواعدهــا الحاكمــة لكياناتهــا 

التابعــة ومجالســها ولجانهــا، وتحقيــق قواعــد اإلفصــاح والشــفافية وتنظيــم عالقــة الكيــان بأصحــاب 

املصلحــة وفــق أفضــل مامرســات الحوكمــة.

حوكمـــــة واضــحة



2020 \ 2017متويٌل الستدامة التنمية

40

ســليامن الراجحي للتمويــل التنموي

الهيكل التنظيمي
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السياسات واللوائح

ــاتها،  ــا وسياس ــة لوائحه ــدت املؤسس ــفافية، اعتم ــوح والش ــن الوض ــى م ــى خط ع

ــة ــرتوين للمؤسس ــع اإللك ــرب املوق ــا ع ونرشته

الالئحة األساسية للمؤسسة  •  

الالئحة املالية   •  

الئحة املوارد البرشية لتنظيم العمل   •  

سياسة املوارد البرشية   •  

سياسة الخصوصية وبيان رسية املعلومات   •  

سياسة تعارض املصالح  •  

سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحامية مقدمي البالغات  •  

سياسة مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب  •  

سياسة حفظ الوثائق والسجالت وإتالفها  •  

سياسة حقوق امللكية الفكرية  •  

سياسة مكافحة االحتيال املايل  •  

سياسة الجوال ورشائح االتصال   •  

دليل العمليات بشكل مجمل   •  
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التحول التقني

تيســريًا ألداء األعــامل داخــل املؤسســة، حرصــت املؤسســة عــى تطويــر األنظمــة التقنيــة الداعمــة 

لكفــاءة األداء، وإدارة الصناديــق التمويليــة والقــروض بشــفافية ويــرس

أنظمة SAP إلدارة املصاريــــف املـــــالية واملــــوارد البرشية	 
 نظام Fiori للخدمات الداخلية للموظفني	 

نظام دلتا إلدارة قروض صندوق االستدامة املالية. 	 
 نظام دلتا إلدارة قروض صندوق التمويل التعليمي “مسلك”	 
 نظام دلتا إلدارة قروض صندوق متكني األعامل “كسب”	 

اإلدارة 

الرقمية

أنظمة إدارة 

القـــــروض
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البنية التحتية

إنشاء وتطوير املوقع اإللكرتوين كواجهة رقمية للمؤسسة.

تطوير البنية التحتية التقنية للمؤسسة. 

تفعيل البيع اإللكرتوين لأرس املنتجة - جنى - مبنافذ رقمية متنوعة.

إيقاف التعامل بالنقد لجميع الصناديق.

تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة املعلومــات ملركــز األرس املنتجــة – جنــى - عــرب ربــط 
ــف  ــض التكالي ــؤدي إىل خف ــا ي ــي مب ــرصف الراجح ــام م ــع نظ ــز م ــايل للمرك ــام امل النظ

ــل.  ــودة العم ــني ج وتحس
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الكوادر البرشية

ــا بقيمــة اإلنســان يف اســتدامة وتطويــر املؤسســة، اســتثمرنا يف اســتقطاب وتعيــني  ــا مّن إميانً

الكفــاءات املميــزة وبنائهــا، بنســبَة توطــني 82%

تطور رأس املال البرشي

224
2017

 264 موظفاً وموظفة
2020

229
2018

246
2019
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دعمت املؤسسة بتمويل منها: 

104
ورشة تدريبية

8 من موظفي املؤسسة  
اإلســالمي.  التمويــل  يف  املهنــي  املاجســتر  عــى  حصلــوا 

املنظمة املتعلمة
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العالقات العامة واإلعالم

تعزيــزًا لتواجــــــد املؤسســــــــة وبنــاء صورتهــا الذهنيــة املميــزة يف املجتمــع والــرشاكات 

ــا  ــي مب ــور اإلعالمـ ــيس للظه ــط والتأس ــى التخطي ــة ع ــت املؤسس ــة، حرص ــتقبلية والقامئ املس

يتناســب مــع التوجهــات التنمويــة.

• التطوير البرصي للهوية

• بناء التواجد اإللكرتوين

• تأسيس الشبكات االجتامعية

• توقيع اتفاقيات املؤسسة

• املعـارض واملـؤمتـرات
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تطوير شعار جنى

الشعار القديم

الشعار القديم

الشعار الجديد

الشعار الجديد

التطوير البرصي للهوية

ــة  ــالة املؤسس ــة ورس ــط رؤي ــى رب ــد ع ــوم يعتم ــة إىل مفه ــة املؤسس ــة البرصي ــر الهوي تطوي

والرتكيــز عــى أهــم عنرصيــن فيهــا: االســتدامة واإللهــام، عــرب تطويــر الشــعار والبيئــة املؤسســية.



2020 \ 2017متويٌل الستدامة التنمية

49

ســليامن الراجحي للتمويــل التنموي

بناء التواجد اإللكرتوين

تأسيس املوقع اإللكرتوين للمؤسسة وتطوير الخدمات اإللكرتونية لتقديم طلبات التمويل
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تأسيس الشبكات االجتامعية

 تويرت

 املوقع

االلكرتوين

 تويرت

لينكد إن

انستقرام

لينكد إن

أبريل 2019
التأسيس

2013
التأسيس

2013
التأسيس

2020
التأسيس

2019
التأسيس

2018
التأسيس

928
 متابع 

14.2K
متابع 

16.1K
متابع 

124
متابع 

397
 متابع 

140
تغريدة

4,215
تغريدة

1,124
منشور

7
منشورات
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حفل مليار جنى األول

 متويل صندوق االستدامة املالية ألربعة جمعيات برعاية سمو أمري حائل 

 ملتقى مانح. 

توقيع اتفاقيات املؤسسة

 اتفاقية صندوق كسب مع جمعية تراحم برعاية معايل وزير 

املوارد البرشية والتنمية االجتامعية
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اتفاقية جمعية إنسان  مذكرة التعاون والتفاهم مع البنك اإلسالمي للتنمية

 اتفاقية جامعة سليامن الراجحياتفاقية جامعة الياممةاتفاقية جامعة املعرفة

اتفاقية جامعة امللك عبد العزيز

توقيع اتفاقيات املؤسسة
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املعــــارض واملــــــؤمتــــــرات

بيبان املدينة | مايو 2019

بيبان الرياض | فرباير 2020

بيبان حائل | ديسمرب 2019

مهرجان الكليجا الثاين عرش  | فرباير 2020

مليار جنى االول | مايو 2019

امللتقى الدوري لوسطاء التمويل األصغر | مارس 2020

اللقاء التعريفي مبركز جنى بالجبيل  | ديسمرب 2020 موسم متور املدينة | نوفمرب 2020 اليوم الوطني بسوق الليل يف ينبع  | ديسمرب 2020
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رشكاء املؤسسة

نحــن يف ســليامن الراجحــي للتمويــل التنمــوي نؤمــن بــأن الــرشاكات املميــزة مــع القطاعــات الثالثة 

ــاته  ــراده ومؤسس ــع بأف ــن املجتم ــتدامة، ومتك ــة مس ــول متويلي ــر حل ــكار وتطوي ــهم يف ابت تس

ولذلــك لدينــا اليــوم 34 رشاكــة قامئــة متنوعــة تصــب يف تحســني جــودة حيــاة هــذا الوطن وســّكانه. 
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رشكاء جنى

يف التمويل

يف التدريب

يف املشاريع

النوعية
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رشكاء مسلك
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رشكاء كسب
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