




اململكــة العربيــة الســعودية ماضيــة نحــو تحقيــق كل مــا 

يعــزز رخــاء املواطــن وازدهــار الوطــن وتقدمــه وأمنــه 

ــف  ــق مختل ــن لتحقي ــى املواط ــر ع ــتقراره، والتيس واس

املتطلبـــــــات التــي تكفــل بــه حيــــــاة كرميــة بــإذن اللــه.

تحــرص القيــادة الرشــيدة عــى االســتثامر يف رأس املــال 

البــري، ودعــم وتوفــر البيئــة املناســبة لــه؛ لينمــو 

ــدم  ــن التق ــة م ــاد الغالي ــذه الب ــن ه ــهم يف متك ويس

والتطــور، واتخــاذ املوقــع املناســب لهــا الــذي تســتحقه.
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أدركُت منذ بدايايت األوىل....

أنــه يف كل يشء نعمــة، ووراءه قيمــٌة كامنــة، ويحوي 

ميـــزة اقتصــــــــادية غري مســــتثمرة، 

أثــر عنــارص هــذا املثلــث فيــام يصادفــه اإلنســان ويعيشــه، جعلنــي 

ال أســتطيع بحــال مــن األحــوال أن أتغــاىض أو أبتعــد عــن ماهيــة ذلك 

ــة  ــة والقيم ــن النعم ــا ب ــث، فأن ــذا املثل ــه له ــيء دون إخضاع ال

وامليــزة االقتصاديــة مــن أجــل ذلــك كلــه كنــت دائــم االهتــامم 

ــر  ــذي يكف ــك ال ــور يف كل يشء؛ ذل ــر املنظ ــي، غ ــرف الخف بالط

بالنعمــة ويحــط مــن قــدر القيمــة ويفســد امليــزة االقتصاديــة، 

فأصبحــت عــدوًّا شــديد الــراوة للتبذير ومظاهــر االســتعراض والبذخ 

ــاء. ــامح والعط ــاطة والتس ــع والبس ــا للتواض ــًرا قوي ــة، ون الفارغ الشيخ

سليامن بن عبدالعزيز الراجحي

وقف الشيخ سليامن الراجحي

القطاع الربحي

القطاع غرالربحي
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األستاذ

عبد السالم بن سليامن الراجحي

كلمة رئيس مجلس األمناء

الحمدلله والصالة والسالم عىل رسول الله ، وبعد،

يــرين ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس األمنــاء أن أضــع 

بــن أيديكــم التقريــر الســنوي لعــام ٢٠٢١م ملؤسســة 

ســليامن الراجحــي للتمويــل التنمــوي، وهي أحــد األذرع 

الراجحــي  ســليامن  الشــيخ  الوالــد  لوقــف  التنفيذيــة 

والتنميــة  البريــة  املــوارد  وزارة  يف  ومســجلة 

يف  للمســاهمة  مــن خالهــا  ، وتســعى  االجتامعيــة 

تطويــر مؤسســات القطــاع الثالــث وتنميــة املجتمــع 

النهضــة  يف  فعــاالً  رشيــكاً  القطــاع  هــذا  لكــون 

االســتثنائية الشــاملة التــي تشــهدها اململكــة، كــام 

تطمــح املؤسســة أن تســاهم يف تحقيــق مســتهدفات 

ــبة  ــع نس ــتهدف رف ــيام مس ــة ٢٠3٠ وال س ــة اململك رؤي

مســاهمة القطــاع غــر الربحــي يف الناتــج املحــي 

ريــادة  يف  فريــداً  منوذجــاً  تكــون  وأن  اإلجــاميل، 

وإقليميــاً. محليــاً  املســتدام  التنمــوي  التمويــل 

إننـي أتــرف ونيابــة عــن جميــع منســويب املؤسسة 

أن ارفع أســــمى آيــــات الشــــكر والعرفــــان ملقــــام خــادم 

الحرمــــن الريفــــن أيــــده اللــــه ، وويل عهــــده األمــن 

حفظــــه اللــــه عـــى مــــا اختص بــــه القطـــاع التنمـــوي غيـر 

الربحـي مـن دعـم متواصـل ورعايـة كرميـة ، وأشكر مجلس 

نظــارة وقــف الوالــد ســليامن الراجحــي عــى ماخصصــة 

للمؤسســة مــن مــوارد ماليــة ، كـــام أتقــدم بالشـــكر لكافـــة 

القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة واألهليـــة وجميــــع رشكاء 

ــم ،  ــز بثقتهـ ــن نعتـ ــة الذيـ ــرة املؤسس ــاح يف مسيـ النجــ

كـــام نشـــكر جميـــع اللجـــان التنفيذيـــة واللجـــان االئتامنيـــة 

التـــي التزمـــت بجميـــع املعاير للتأكد مــــن تطبيــــق كافــة 

اللوائــح وأفضــل التطبيقــــات العمليــــة لتكــــون املؤسســة 

يف مقدمــــة مصــــاف املؤسســات التمويليــــة التنمويــــة 

، والشــــكر موصــــول ملنســــويب املؤسسة فيـــام تحقـــق 

مـــن نتائــج مميـــزة يف هــذا العــام. 

والله املوفق،
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األستاذ

محمد بن حمد الخميس

كلمة الرئيس التنفيذي

الحمــد للــه والصــالة والســالم عــىل رســول اللــه ، 

وبعــد،

نعمــل يف مؤسســة ســــليامن الراجحــــي للتمويــــل 

التنمــــوي عــى تقديم الحلــــول التمويليــــة املبتكــــرة 

التــي تســاهم يف تحقيــق التنميــة، وتســتهدف يف 

خدماتهــــا القطــــاع الثالــــث ومختلــــف فئــات املجتمــــع؛ 

إســهاماً يف التمكـــن املجتمعـــي ودعــامً لتعظيـــم 

األثــر عـــى اإلنســـان واملجتمــع.

اســتمر فريــق العمــل يف تحقيــق نتائــج مميــزة لعــام 

بــإرشاف  ٢٠٢١م تواكــب املســتهدفات املخطــط لهــا 

ودعــم مبــارش مــن مجلــس األمنــاء، حيــُث دشــن يف 

هــذا العــام صنــدوق كســب لتمكــن األعامل ليضــاف إىل 

ــر  ــل األصغ ــى للتموي ــة ) جن ــة الحالي ــق املؤسس صنادي

االســتدامة  وصنــدوق  التعليمــي  للتمويــل  ومســلك 

املاليــة ( وبلــغ عدد املســتفيدين مــن الصناديــق التمويلية 

 ٠٠٠٠ قــدره  متويــل  بإجــاميل  مســتفيد   ٠٠٠٠ للمؤسســة 

ــذ  ــة من ــه املؤسس ــا مولت ــاميل م ــون إج ــال ليك ــون ري ملي

ــال. ــار ري ــائها ٠٠٠٠ ملي إنش

للتمويــل  الراجحــي  ســليامن  مؤسســة  يف  ونطمــح 

والتميــز  اإلنجــازات  مــن  املزيــد  نحقــق  بــأن  التنمــوي 

وســــنبذل جميعــاً قصــــارى جهدنــا لخدمــة املجتمــع يف 

ظــــل الرعايــــة الكرميــــة والدعــم الامحدود مــــن حكومــــة 

خــادم الحرمــن الريفــن وســمو ويل العهــد األمــن - 

ــه – للقطــاع غــر الربحــي. ــام اللــ رعاهــ

األمنــــاء  رئيــــس وأعضــــاء مجلــــس  أشــكر  أن  ويــرين 

واللجــــان املنبثقــــة منــه عـى دعمهــــم املتواصــل ، كام 

أشكر زمــــايئ وزميايت فريــــق العمــــل يف املٔوسســــة 

ــود. ــن جه ــه م ــا يبذلون ــى م ع

وأسأل الله تعاىل مزيداً من التوفيق والنجاح.
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مظلة وقف الشيخ سليامن الراجحي

مؤسسة 

سليامن بن عبدالعزيز الراجحي الخريية

مؤسسة 

سليامن الراجحي للتمويل التنموي
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201120202021

ــذ  ــي ومن ــليامن الراجح ــيخ س ــف الش ــي وق ُعن

انطاقتــه بالشــمول املــايل والذي يتيــح للفرد 

ــات متعــددة  االندمــاج باملجتمــع، فأســس كيان

التنمــوي  العمــل  مارســت  مظلتــه،  تحــت 

الحســن،  اإلقــراض  ومنهــا  مجاالتــه  مبختلــف 

ــليامن  ــة س ــن مؤسس ــه م ــت انطاقت ــث كان حي

صندوقــن  تبّنــت  التــي  الخريــة  الراجحــي 

بالراكــة مــع وزارة املــوارد متويليــن 

ــة  ــك التنمي ــة وبن ــة االجتامعي ــة والتنمي البري

االجتامعيــة ويف عــام 2017 تأسســت مؤسســة 

ــان  ــوي ككي ــل التنم ــي للتموي ــليامن الراجح س

مــؤيس مســتقل ومســجل يف وزارة املــوارد 

البريــة والتنميــة االجتامعيــة برؤيــة اقتصاديــة

التنمــوي  التمويــل  ومبنهجيــة   ، اجتامعيــة 

يف  الحســن  )اإلقــراض  فوائــد  دون  املســتدام 

 ، املجتمــع(  يف  حاجــة  األكــر  التنمويــة  القضايــا 

املجتمــع تنميــة  يف  اإلســهام  بهــدف  وذلــك 

عــر تحقيــق الشــمول املــايل الــذي يتيــح للفــرد 

ــا، ومتكــن اقتصــادي يرفــع مــن نســب  ــا نفعيً اندماًج

ــي  ــر الربح ــاع غ ــاهمة القط ــادة مس ــف، وزي التوظي

يف الناتــج اإلجــاميل املحــي، وذلــك عــر ابتــكار 

الحلــول التمويليــة، وتطويــر املشــاريع ذات األثــر 

املحــي واإلقليمــي، وتقديــم الخدمــات املاليــة

واملعرفية ملختلف رشائح املنتفعن.
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رؤية املؤسسة:
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ــة  ــات مالي ــم خدم ــر تقدي ــة ع ــة ملهم ــة تنموي ــول متويلي ــر حل تطوي

ــتدامة. ــة املس ــهام يف التنمي ــة لإلس ــر مالي وغ

قيم املؤسسة:

النزاهة - االحرتافية - االبتكار - التشاركية - التطور املستمر- الرفق

التوجهات االسرتاتيجية

تعظيم األثر

اإلســهام يف التمكــن املجتمعــي مــن خــال الرتكيــز عــى مجــاالت التمويــل التنمــوي 

النوعــي مســتدام األثــر، عــر رشاكات فعالــة.

الكفاءة املالية

ــل  ــتثامر األمث ــق االس ــا يحق ــا مب ــا وإنفاقً ــايل تخطيط ــة األداء امل ــاءة وفعالي ــع كف رف

للمــوارد املتاحــة، وتحقيــق االســتدامة املاليــة الشــاملة.

التميز املؤسيس 

حوكمــة العمــل ومنذجتــه واملحافظــة عــى األصــول وحاميتهــا مــن املخاطــر عــر 

اســتثامر رأس مــال بــري جديــر، يف بيئــة احرتافيــة، ومنظمــة متعلمــة.
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2010

2020

2011

2021

منظومة الصناديق التمويلية
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مركز جَنى للتمويل األصغر

مــروع اقتصــادي اجتامعــي، يقــدم خدمــات التمويــل املتناهي 

الصغــر مبنهجيــة القــرض الحســن للســيدات الراغبــات يف تحســن 

الدخــل املــادي وإنشــاء املشــاريع التجاريــة الصغــرة ومتناهيــة 

الصغــر، كــام يعمــل عــى تقديــم خدمــات التأهيــل ونقــل الخــرات 

العمليــة واالستشــارات الفنيــة للمســاعدة يف بــدء املروعــات 

لبنــاء أرس منتجــة مكتفيــة، ذات أثــر فاعــل يف املجتمــع.
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4 6 9
مليون ريال

املحفظة املالية

1 4 5
ألف مستفيدة

إجاميل املستفيدين

1 . 93 6 8
مليون ريال

املحفظة القامئةاملحفظة اإلقراضية الرتاكمية

إحداث الفرق يف املجتمع واالقتصاد من خال

متكن املرأة وتحسن الوضع املعيشـــي عر

التأهيل الفني، والتمويل الحسن لبنــــــاء أرس

منتجة تكفل لذاتها العيش الرغيد.

ابتكار املامرســـــات الفاعلة لتقديم الخدمــــــات

املالية وغر املالية مبنهجيـة التمويل األصغـــــر

ــل  ــرص عم ــق ف ــيدات، لخل ــر للس ــي الصغ ومتناه

ومتكــن  متدنيــة،  اســتثامرية  بتكلفــة  واســعة 

املــرأة لتكــون ذات فاعليــة قامئــًة بذاتهــا يف 

املــايل،  الشــمول  بذلــك  محققــن  املجتمــع، 

الناتــج  يف  الخــاص  القطــاع  مســاهمة  وزيــادة 

املحــي.

دورنــاهدفنــا

مليـــــار
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صندوق االستدامة المالية

متكينا للجهات غر الربحية يف متويل مشاريعها االستثامرية

دون فوائــد، أنشــئ الصنــدوق براكــة ارساتيجيــة مــع وزارة 

رفــع  يف  إســهاًما  االجتامعيــة،  والتنميــة  البريــة  املــوارد 

ــل،  ــة التموي ــح ذاتي ــة لتصب ــر الربحي ــات غ ــة للجه ــاءة املالي الكف

اإلجــاميل. الناتــج املحــي  وزيــادة مســاهمتها يف 
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2 0 0
مليون ريال

املحفظة املالية

9 0
جهه

إجاميل املستفيدين

2 2 5
مليون ريال

املحفظة اإلقراضية الرتاكمية

7 9
مليون ريال

املحفظة القامئة

    تقديم متويل مايل داعم للجهــات غر 

الربحية لتنويع مصادر دخلها.

    االنتقاء النوعي يف دعم املشـــــــــاريع 

ذات االستدامة.

    تقديم خيارات السداد املرن دون فوائد.

دورنــاهدفنــا

    تحفيز القطــــــــــاع غر الربحي لتحقيق 

االستدامة املالية.

    توفر دخل ثابت للجهات املستهدفة.

    تنويع مصـــــــــــــادر الدخل واستدامته 

للجهات املستفيدة.
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صندوق مسلك للتمويل التعليمي

صنــدوق متويــي تعليمــي يتيــح فــرص الحصــول عــى التعليــم 

ــة  ــات املطلوب ــة للتخصص ــروض تعليمي ــم ق ــر تقدي ــي، ع الجامع

يف ســوق العمــل برســوم ســداد ميــرة دون فوائــد وذلــك 

بالراكــة االرساتيجيــة مــع الجامعــات الحكوميــة واألهليــة داخــل 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك
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2 5 0
مليون ريال

املحفظة املالية

9 5
مليون

إجاميل قيمة العقود

4 5 3
طالب وطالبة

إجاميل املستفيدين

1 5
جامعة

2 0
مليون ريال

املحفظة القامئةالركاء

هدفنــا

    املساهمة يف تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 

ورؤية 2030 .

    رفع مساهمة الجــــــــامعات يف تأهيل الكوادر   ذات الطلب 

املرتفع يف سوق العمل.

    تقديم خيـارات دفع ميرة ملستفيدي الصندوق.
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صندوق كسب لتمكين األعمال

ــا  ــة متكيًن ــات األهلي ــتفيدي الجمعي ــول مس ــوي مي ــدوق تنم صن

ــام  ــغيل بنظ ــة للتش ــول قابل ــى أص ــول ع ــال الحص ــن خ ــم، م له

القــرض الحســن وبأســعار منافســة بالراكــة مــع الجمعيــات 

ــاص. ــاع الخ والقط
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    تحسن املســـتوى املعيي للمستفيدين.

    زيادة مشاركة القطـــــــــاع الثالث يف النمو 

االقتصادي.

    خلق فرص تشغيل لزيادة الدخل.

    تخفيف العبء املايل عن الجمعيات الخرية.

    تقديم خدمات التمــويل ألكر عدد ممكن من 

املستفيدين.

متكن األفراد املســــــــتفيدين من الجمعيـات 

الخرية املنترة حول اململكة، من الحصـول 

عى أصول تيّر لهم كسب العيش،وكمنتــج 

أّويل منكــــن األفراد القادرين عى قيـــــادة 

السيارة من الحصول عى مركبـــات وربطهم 

بركات توجيه املركبات.

دورنــاهدفنــا

5 0
مليون ريال

املحفظة املالية

3 . 7
مليون ريال

املحفظة اإلقراضية املروفة

عام 2021 م

4 1
مستفيداً

إجاميل املستفيدين

3 . 4
مليون ريال

املحفظة القامئة



تعظيٌم لألثر

الفصل الثاين



,,

,,

أرَشكــُت يِف أْجــِر َهــِذه األوقَــاف كَُل َمســؤول يِف أيِّ 

ــهيالً أو  ــامً أو تس م دع ــدَّ ــٍة قَ ــٍة أو أهلي ــٍة ُحُكومي جه

أزال َعَقبــة َعــن َهــِذه األوقَــاف َرغبــًة يِف إنَجاِحهــا 

ورعايَِتهــا، وأرَشكْــُت فِيــه َجميــَع الَعاِملــن فِيَهــا 

ووالَديِْهــم وكُل َمــن أَْســَهم فِيــه ِبُجهــٍد أو نَِصيَحــٍة أو 

ــة  ــَوٍة َصالَِح ــورٍَة أو َدع َمُش
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املؤسسة يف أرقام

حتى 2021 / 12 /31

+472,3 مليون ريال 
قيمة املحـــــافظ القامئة 

+969 مليون ريال 
قيمة املحافظ املالية

145 ألف مستفيد 
إجمـــــايل عدد املستفيدين

+472 مليون ريال 
قيمــــــة الراكـــــــات 

+2,151 مليار ريال 
قيـمة القــروض املصـروفة
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شركاء جنىجنى اليوم

1 9
حول اململكــة

فرع

2 5
مســتفيد لعام

2021

الف

اجاميل املستفيدين

1 4 الف5

2 4 3
موظف وموظفة

قرض االرس املنتجة.

قرض الركة.

قرض املشاريع الواعدة.

قرض التكامل.

قرض الضامن.

القرض املوسمي.

القرض التقني.

بداية فردي.

بداية جامعي.

املنتجات املالية
عرعر

الجوف

حائل

القصيم

أملج
ينبع

املدينة

جدة)شامل(
جدة)جنوب(

الباحة

جازان
خميس مشيط

الرياض)جنوب(

الرياض)رشق(
االحساء

الخر

الدمام

الجبيل

مكة

يف التدريب

يف املشاريع النوعية

يف التمويل
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جوائز جنى

جائزة األمرية صيتة للتميز 

يف العمل الجامعي

الرياض 2013

جائزة املشاريع الرائدة يف العمل االجتامعي 

ملجلس وزراء العمل والشؤون االجتامعية 

لدول مجلس التعاون الخليجي 

الرياض 2016

فوز مركز جنى بفئة الجهـات الراعية 

يف جائزة مثر املقدمة من قبل بنك 

التنمية االجتامعي

الرياض 2018

جائزة أفضل منتج اسالمي يف 

املؤمتر العــــــاملي للتمويل 

االسالمي االصغر

ديب 2018

الجائزة الذهبية الدولية للتنمية املستدامة تابع 

لألمم املتحدة بالتعاون مع االتحاد الدويل للمسئولية 

املجتمعية وبرنامج األمم املتحدة لالتفاق العاملي

البحرين 2019

جائزة املشاريع الرائدة يف العمل االجتامعي 

ملجلس وزراء العمل والشؤون االجتامعية 

لدول مجلس التعاون الخليجي 

الكويت 2018 جائزة املركــــز األممي 

لخدمـــــــــات املانحن 

)التميزيف مجال امنح(

البحرين 2018

الفوز بجائزة املؤسسات والرشكات املتميزة يف مجال 

الرشاكة املجتمعية خالل امللتقى الدويل للسفراء 

األممين للرشاكة املجتمعية

الكويت 2019

جائزة التميز للجهات املانحة 2021 خالل فعاليات

مؤمتر وجائزة الجهات املانحة الخامس عرب 

برنامج زووم

البحرين 2021

داخل اململكة

خارج اململكة

خارج اململكة
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أنماط المشاريع االستثمارية الممولةاالستدامة اليوم

2 0 0
املحفظة املـــــــــــــــــالية

مليون

مكة املكرمة، الدمـــــــــام، حائل، الدرعية،

جازان، حفر الباطن، عر، املدينة املنورة،

األحساء، حائل، املجمعة، البـــــاحة، بريدة،

الطائف، الرياض، سكاكـــــا، نجران، القريات،

أبو عريش، العيدايب، رفحـــاء، مرات، جدة،

األفاج، تيـــــــــــــاء، الدمل، خثعم، البكرية،

البدع، الدوادمي، القنفذة، عنيزة.

حكايا األثر

2 2 59 0
املحفظة اإلقـراضية 

الرتاكمية

جهةمليون

اجاميل املستفيدين
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أنماط المشاريع االستثمارية الممولة

مرشوع وقف لِك أمي

حسوة، عسر | فندق
مرشوع الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن 

مكة املكرمة، وادي ليه | فندق

مرشوع جمعية الرب

حفر الباطن | فندق

جمعية رعاية مرىض االيدز الخريية

الرياض، وقف الرحمة | محطة بنزين

مرشوع جمعية ود الخريية

املنطقة الرقية | روضة تعليمية
مرشوع جمعية الرب الخريية

 محافظة القنفذة، دوقه | فندق

مرشوع جمعية سواعد الخريية

الرياض، املجمعة | قاعة أفراح
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مسلك اليوم

4 5 3
املســـــتفيدون

9طالب وطالبة 5
إجاميل قيمة العقود

مليـون

1 5
أهلية وحكوميــة

جامعة

2 0 2 0 يــر ينا
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حكايـــا األثـــر

تم فصيل من الجامعة بعد أن تبقى يل سنة عىل التخرج!!

والســبب عــدم قــدريت عــى ســداد رســوم الدراســة والتــي تبلــغ 75 ألــف ريــال، توجهــت أنــا ووالــديت التــي قــد 

ــدوق  ــم صن ــمعنا أن لديه ــث س ــوي، حي ــل التنم ــي للتموي ــليامن الراجح ــة س ــديد إىل مؤسس ــزن الش ــا الح مأله

»مســلك« للتمويــل التعليمــي والــذي يهــدف إىل متويــل الطــاب مببلــغ الدراســة »بــدون فوائــد«، حيــث تواصلــت 

إدارة الصنــدوق مــع الجامعــة ألكمــل ســنتي األخــرة ومتــت املوافقــة، وســاعدين صنــدوق مســلك عــى ســداد 

الرســوم وبأقســاط ميــرة، واآلن تخرجــت مــن كليــة الطــب بفضــل اللــه ثــم صنــدوق مســلك.

أرملة ولدي ثالث بنات ..

ــام بوجــود  مــررُت بظــروٍف صعبــه مل أعــرف فيهــا كيــف أعيــل أطفــايل، وصلتنــي رســالة مــن جمعيــة إنســان لرعايــة األيت

ــه  ــة تراحــم مــن الحصــول عــى أصــول قابل ــن املســتفيدين مــن جمعيــة إنســان ولجن صنــدوق يُدعــى »كســب« الــذي ميّك

للتشــغيل، فتقدمــت بطلبــي وتــم قبــويل، واســتخرجت ســيارة عــن طريــق الصنــدوق، وبــدأُت بالعمــل عــر تطبيقــات التوصيل 

حتــى أمتكــن مــن ســداد أقســاط الســيارة، والحمدللــه أنــا اآلن مدربــة معتمــدة لــدى الركــة الســعودية لتعليــم القيــادة، 

وأغطّــي مصاريــف أطفــايل ومســتمره بانتظــام يف ســداد أقســاط الســيارة.
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كسب اليوم

5 0
املحفظة املــــــــــــــالية

مليون ريال 4 1
إجاميل املسـتفيدون

مستفيد

3 . 7
املحفظة اإلفرتاضية املروفة 

لعام 2021

مليون ريال

2 0 2 1 يــر ينا
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متيٌز للنمو

الفصل الثالث



5 45 5

حوكمة واضحة

ــاب  ــه أصح ــن خال ــزود م ــل، ت ــة للعم ــات حاكم ــد وسياس ــق قواع ــل وف ــان يعم ــليم لكي ــايب س ــام رق ــا لنظ تطبيًق

املصلحــة مبعلومــات تتســم بالشــفافية، وضعــت املؤسســة قواعدهــا الحاكمــة لكياناتهــا التابعــة ومجالســها 

ولجانهــا، وتحقيــق قواعــد اإلفصــاح والشــفافية وتنظيــم عاقــة الكيــان بأصحــاب املصلحــة وفــق أفضــل مامرســات 

الحوكمــة.

الهيكل التنظيمي

مجلس األمناء

اللجنة التنفيذيةلجنة املراجعة

الرئيس التنفيذي

قسم التخطيط والجودة

إدارة العملياتالشؤون املالية واإلدارية

مستشارونالكيانات

لجنة املخاطر واالئتامن

قسم املالية

قسم الخدمات املساندة

قسم املوارد البرية

قسم االتصال واالعام

قسم تقنية املعلومات

قسم الصناديق التمويلية

قسم متابعة املحافظ التمويلية

قسم تطوير األعامل والراكات 

والتحالفات
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عــىل خطى مــن الوضــوح والشــفافية، اعتمــدت املؤسســة لوائحها 

وسياســاتها، ونرشتهــا عىل املوقــع اإللكرتوين للمؤسســة

    الائحة األساسية للمؤسسة

    الائحة املالية

    الئحة املوارد البرية لتنظيم العمل

    سياسة املوارد البرية

    سياسة الخصوصية وبيان رسية املعلومات

    سياسة تعارض املصالح

    سياسة اإلباغ عن املخالفات وحامية مقدمي الباغات

    سياسة مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

    سياسة حفظ الوثائق والسجات وإتافها

    سياسة حقوق امللكية الفكرية

    سياسة مكافحة االحتيال املايل

    سياسة الجوال ورشائح االتصال

    دليل العمليات بشكل مجمل

السياسات واللوائح
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تيســرياً ألداء األعــامل داخــل املؤسســة، حرصــت املؤسســة عــىل تطويــر 

األنظمــة التقنيــة الداعمــة لكفــاءة األداء، وإدارة الصناديــق التمويليــة والقروض 

ــر ــفافية وي بش

التحول التقني

البنية التحتية

اإلدارة الرقمية

أنظمة إدارة القروض

• أنظمة SAP إلدارة املصاريف املالية واملوارد البرية

• نظام Fiori للخدمات الداخلية للموظفن

• نظام دلتا إلدارة قروض صندوق االستدامة املالية.

• نظام دلتا إلدارة قروض صندوق التمويل التعليمي “مسلك”

• نظام دلتا إلدارة قروض صندوق متكن األعامل “كسب”

إنشاء وتطوير املوقع اإللكرتوين كواجهة رقمية للمؤسسة.

تطوير البنية التحتية التقنية للمؤسسة.

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

إيقاف التعامل بالنقد لجميع الصناديق.

تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة املعلومــات ملركــز األرس املنتجــة – جنــى - عــر ربــط 

ــف  ــض التكالي ــؤدي إىل خف ــا ي ــي مب ــرف الراجح ــام م ــع نظ ــز م ــايل للمرك ــام امل النظ

ــل. ــودة العم ــن ج وتحس
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الكوادر البرشية

املنظمة املتعلمة

تطور رأس املال البرشي

ــا بقيمــة اإلنســان يف اســتدامة وتطويــر املؤسســة، اســتثمرنا يف اســتقطاب وتعــن الكفــاءات املميــزة  ــا مّن إميانً

وبنائهــا، بنســبَة توطــن %82

دعمت املؤسسة بتمويل منها:

موظفــــــاً 

وموظفــة

20172021

224267

2018

229

2019

246

2020

264

600+

حصلوا عى املاجستر املهني يف التمويل اإلساميورشة تدريبية

8
من موظـفي 

املؤسســــة
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بناء التواجد اإللكرتوين
تأسيس الشبكات االجتامعية

تأسيس املوقع اإللكروين للمؤسسة وتطوير الخدمات اإللكرتونية لتقديم طلبات التمويل.

20212021

2.5k متـابع

511 تغريدة

822 متـــابع

6 منشـورات

2021

17.5K متـابع

4.5k تغريدة

2021

337 متـــابع

7  منشورات

2021

28.3k متـابع

1.5k منشـــور
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توقيع اتفاقيات املؤسسةتوقيع اتفاقيات املؤسسة

متويل صندوق االستدامة املالية ألربعة جمعيات برعاية سمو أمري حائل | ملتقى مانحاتفاقية صندوق كسب مع جمعية تراحم برعاية معايل وزير املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

مكة سوق الدار القصيم مهرجان التمور الجوف - مهرجان الزيتون حفل مليار جنى األول
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املعارض واملؤمتراتتوقيع اتفاقيات املؤسسة

اتفاقية جامعة املعرفة

اتفاقية جمعية إنسان

اتفاقية كلية البرتجي

اتفاقية جامعة الياممة

اتفاقية جامعة سليامن الراجحي

اتفاقية كلية العناية

بيبان املدينة | مايو 2019

بيبان الرياض | فرباير 2020

بيبان حائل | ديسمرب 2019

اتفاقية الجامعة االسالمية 

نوفمرب 2021

اتفاقية جامعة حائل

ديسمرب 2021

موسم متور املدينة 

نوفمرب 2020

مليار جنى االول | مايو 2019

اتفاقية جامعة دار العلوم

أغسطس 2020

اللقاء التعريفي مبركز جنى 

بالجبيل | ديسمرب2020
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شركاء جنىشركاء المؤسسة

ــكار  ــهم يف ابت ــة تس ــات الثاث ــع القطاع ــزة م ــراكات املمي ــأن ال ــن ب ــوي نؤم ــل التنم ــي للتموي ــليامن الراجح ــن يف س نح

وتطويــر حلــول متويليــة مســتدامة، ومتكــن املجتمــع بأفــراده ومؤسســاته ولذلــك لدينــا اليــوم 41 رشاكــة قامئــة متنوعــة 

تصــب يف تحســن جــودة حيــاة هــذا الوطــن وســّكانه.

يف التمويل

يف التدريب

يف املشاريع النوعية
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شركاء كسبشركاء مسك



7 2

@AlrajhiDf alrajhidf

www.rdf.org.sa 920002054

اململكة العربية السعودية | الرياض


