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مقدمة 

 2006 عام  في   )RAII( لالست�ثمار  الدولية  الراجحي  شركة  ت�أسست 
شركات  إحدى  وهي  السعودية.  العرب�ية  المملكة  قوانني  بموجب 
سليمان عبد العزي�ز الراجحي القابضة التي تعد واحدة من أكرب شركات 
األعمال في المملكة العرب�ية السعودية. وتقوم الشركة باالست�ثمار 

في القطاع الزراعي والغذائي والمجاالت المرتبطة بهما عالميًا.

Introduction

Al Rajhi International for Investment )RAII( was incorporated
in 2006 under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia.
RAII is a member of Suleiman Abdulaziz Al Rajhi Holding 
Company )Al Rajhi Group( which is one of the largest business 
conglomerates in Saudi Arabia. The mandate of RAII is “To 
globalize Al-Rajhi Group’s agricultural business on a long-term 
sustainable basis.

النشاط

ركزت الراجحي الدولية على بناء الكيانات التجارية في القطاع الزراعي 
وتوفري  التحتية،  البنى  وتطوي�ر  القائمة  المشاريع  في  واالست�ثمار 
في  والتجارة  اللوجستية،  اإلمدادات  وسالسل  المزارع  إدارة  خدمات 
للفرص  مستمر  بتقي�يم  أيضًا  الشركة  وتقوم  الزراعية.  السلع  مجال 
االست�ثمارية الجديدة عرب سلسلة القيم وتعزي�ز التنوع فضاًل عن تطوي�ر 
الت�كنولوجيا مثل أنظمة الطاقة المتجددة، وأنظمة الري، والعمليات 

الزراعية لتحقيق الكفاءة االنتاجية المثلى.

Core business

To build agricultural business entities in the agricultural 
sector across the globe in which the business units establish: 
Greenfield projects, Agricultural infrastructure development 
)EPC(, Farm Equipment Services, Farm Management Services, 
Supply Chain Logistics, Trading in agriculture inputs, as 
well as outputs. International opportunities throughout 
the agricultural value chain are continuously evaluated for 
investment, also promoting diversity as well as technology 
development such as renewable energy systems, irrigation 
systems and agricultural operations to achieve optimum 
productivity.
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شركة الراجحي الدولية لالست�ثمار

Al Rajhi International for Investment “RAII”
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منهج االست�ثمار
 

مجموعة  أنشطة  عولمة  بأهمية  لالست�ثمار  الدولية  الراجحي  شركة  تؤمن 
الزراعي،  المجال  في  الراجحي  سليمان  الشيخ/  ألوقاف  التابعة  الشركات 
لتحقيق  المستدامة،  الزراعية  األنشطة  في  االست�ثمار  لتسهيل  وذلك 
التي تست�ثمر فيها،  السعودية والمناطق  العرب�ية  للمملكة  الغذائي  األمن 
زراعية  وإمكانيات  بمقومات  ت�تمتع  التي  الدول  إمكانيات  من  واالستفادة 

لكنها قد ال تملك اإلمكانيات التي تمكنها من استغالل هذه الرثوات .

االست�ثمار

المملكة بغرض  الزراعي خارج  بتحديد وتقي�يم فرص االست�ثمار  الشركة  تقوم 
است�ثمار أراٍض زراعية والت�أكد من جدوى هذه االست�ثمارات. وقد ت�كون هذه 

الفرص أراضي زراعية ال ت�توفر بها أي مرافق.

است�ثمارات  محفظة  غالبية  تشكل  الزراعية  المشاريع  أن  من  الرغم  وعلى 
بتنويع محفظة است�ثماراتها وذلك باالست�ثمار  الشركة، إال أن الشركة تقوم 
إدارة  التحتية،  البنى  إنشاء  والصناعة،  التجارة  مثل  أخرى  قطاعات  في 
المشاريع الزراعية، الطاقة المتجددة، أنظمة الري، وكذلك مشاريع التنمية 
نفعية مع هذه  وإي�جاد عالقة  بالمشاريع  المحيطة  بالمجتمعات  االجتماعية 

المجتمعات.

في  جديدة  أسواق  وإي�جاد  جيدة  عمل  فرص  الشركة  است�ثمارات  وتوفر 
وتقوم  وأوكرانيا،  ومصر  السودان  مثل  الشركة  فيها  تست�ثمر  التي  البلدان 
باإلشراف وإدارة جميع هذه  األم  الشركة  باعتبارها  الدولية  الراجحي  شركة 

االست�ثمارات.

Investment Strategy

RAII believes in the importance of globalization of the activities of 
the Sheikh Suleiman Al Rajhi group of companies in the agricultural 
sector to facilitate investment in sustainable agricultural activities, 
to achieve food security for the Kingdom of Saudi Arabia as well as 
for the host countries of our investments. It also seeks to invest in 
and benefit from the countries that have the essential agricultural 
resources and potentials yet might lack the means to exploit their 
wealth and resources.

Investment

International opportunities throughout the agricultural value chain 
are continuously evaluated for investment. The projects may be 
greenfield, for acquisition or new ventures.

Large scale irrigation schemes for field crops dominate the 
investment portfolio but diversification in other sectors form 
essential components such as trading, infrastructure  development, 
agricultural projects management, renewable energy, irrigation 
systems as well as the social development projects in the communities 
surrounding the projects and creating a beneficial relationship with 
the said communities.

Our investments projects are designed to create new business in the 
host countries which usually translate to job creation and markets.
Investment has been made in Sudan, Egypt, and Ukraine. RAII, as 
parent company, drives and manage all investments.
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South
africa

MOROCCO

SAUDI
ARABIA
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united arab emirates

Geographical presence  |  التواجد الجغرافي
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Agricultural Infrastructure 
Development )EPC(.

Irrigation systems. Plant tissue culture.

Social Responsibility )Crop 
production and processing, in 

addition to Livestock(.

Farm Management Services. Trading, manufacturing and 
logistics.

Renewable Energy Systems. 

األعمال الهندسية واإلنشائية 
والمشرتيات الخاصة بها.

أنظمة الري. المسؤولية االجتماعية )إنتاج زراعة األنسجة النباتية.
ومعالجة المحاصيل باإلضافة إلى 

الرثوة الحيوانية(.

إدارة المشاريع الزراعية. التجارة والتصنيع واللوجستيك. أنظمة الطاقة المتجددة.

Areas of Business  |  قطاعات األعمال الرئيسية
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Waad  Al  Taqa
 شركة وعد الطاقة

Al Rajhi Agricultural Management Services Co.
شركة الراجحي لخدمات ا�دارة الزراعية

SGAF for Trading Co.
شركة سجاف للتجارة 

Africa Development Company Limited
شركة إفريقيا للتطوير و التنمية المحدودة

Al Rajhi Agriculture & Infrastructure Company
شركـة الراجحـي لبنية االستثمار الزراعي التحتية 

R
A
IC

TALBERT

Good Hope
Investments

Al Rajhi Saudi Group Agricultural Co.
شركة مجموعة الراجحي السعودية الزراعية

Bio-tech

Subsidiaries  |   الشركات التابعة
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SGAF for Trading Co.
شركة سجاف للتجارة 

تعترب شركة SGAF إحدى الشركات التابعة لشركة الراجحي الدولية لالست�ثمار، 
في  ومبت�كرة  رائدة  شركة  ت�كون  أن  بهدف  2008م،  عام  في  ت�أسست  والتي 

مجاالت التبادل التجاري والتصنيع واللوجستيك.

العرب�ية  للمملكة  الشعري  السترياد  الحصري  الوكيل  سجاف  شركة  تعترب 
السعودية لفرتة امتدت لسبعة أعوام، وقد نجحت الشركة في استرياد أكرث 

من 52 مليون طن من الشعري.

في العام الماضي است�ثمرت الشركة في العديد من األنشطة التجارية األخرى 
واآلليات  الزراعية  المدخالت  إلى  باإلضافة  واألعالف  بالحبوب  الصلة  ذات 
السلع  من  األطنان  مالي�ني  متاجرة  ت�تم  حيث  الماضية  سنوات  للعشر  الزراعية 

بشكل سنوي

SGAF is a subsidiary of AL RAJHI INTERNATIONAL FOR INVESTMENT, 
established in 2008 with the main purpose of establishing its position 
as a leading and innovative actor in the fields of trade, manufacturing, 
and logistics.

For almost seven years, SGAF has been the exclusive importer of barley 
to Saudi Arabia, successfully importing in excess of 52 million tons of 
barley.

Last year, SGAF invested in many other commercial activities related 
to grains and fodder, in addition to agricultural inputs and machinery, 
which the Company has been engaged in for the past ten years, trading 
millions of tons of annually.
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تعترب شركة RAMC إحدى الشركات التابعة لشركة الراجحي الدولية لالست�ثمار، 
مجال  في  متخصصة  شركة  ت�كون  أن  بهدف  2015م  عام  في  ت�أسست  والتي 

إدارة وتشغيل المشاريع الزراعية.

والتقنيات،  واألبحاث  الدراسات  إليه  توصلت  ما  أحدث  على  الشركة  تعمل 
المجاالت  في  النتائج  أفضل  وتحقيق  الكفاءة  درجات  أقصى  إلى  للوصول 

الزراعية باإلضافة إلى رفع اإلنتاجية وتجويد العمل.

من  عدد  الشركة  تمتلك  كما  الرياض،  بمدينة  للشركة  الرئيسي  المقر  ويقع 
العرب�ية،  السودان وجمهورية مصر  المشاريع كجمهورية  المكاتب في دول 
تحقيق  إلى  باإلضافة  دوري  بشكل  خدماتها  توسيع  على  الشركة  وتعمل 

نجاحات دائمة في جودة المنتجات بالمساحات المزروعة.

Established in 2015 as a subsidiary to AL RAJHI INTERNATIONAL FOR 
INVESTMENT, RAMC is specialized in the management and operation 
of agricultural projects.

In carrying out its operations, RAMC relies on latest studies and 
research and most advanced technology in order to achieve maximum 
efficiency and best results in the various domains of the agricultural 
sector, while raising productivity and enhancing quality.

RAMC is headquartered in Riyadh, but also has a number of offices 
in the countries where it runs key projects, such as Sudan and Egypt. 
The Company expands its services and offerings periodically, aiming 
for permanent successes in raising the quality of produce in cultivated 
areas.

شـركـة الراجحـي لخدمـات ا�دارة الزراعيــة
Al Rajhi Agricultural Management Services Co.
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تعترب شركة RAIC إحدى الشركات التابعة لشركة الراجحي الدولية لالست�ثمار، 
 EPC مت�كاملة  خدمات  تقديم  أن  بهدف  2015م  عام  في  ت�أسست  والتي 
للمشروعات الزراعية والمائية في الهندسة والمشرتيات والبناء والتصميم 

وإدارة المياه.

تعمل الشركة على دمج العناصر المهمة في تطوي�ر البنية التحتية والمرافق 
الالزمة لتوفري االستقرار ألعمال العمالء في البنية التحتية المائية والزراعية 
في المنطقة، وتحرص الشركة على تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة ضمن 

أنسب األسعار مقارنة باألسواق المحلية في الدول التي تعمل بها.

تضم الشركة فري�ق مميز من المستشاري�ن والخرباء والكوادر البشرية المدربة 
النجاحات  لتحقيق  والمعدات  واآلليات  والتقنيات  الوسائل  أحدث  وتوظف 

المطلوبة في تنفيذ مشاريعها.

RAIC was first established in 2015 as a subsidiary of “RAII” providing a 
full spectrum of integrated Engineering, Procurement and Fabrication 
“EPC” services for agricultural and water projects. The Company’s 
offerings range between engineering, procurement, construction, 
design, and water management.

The Company integrates essential elements in the development of 
infrastructure and facilities necessary to ensure stability in customer 
businesses and water and agricultural infrastructure in the region. It 
is also keen to provide quality services for the most affordable prices 
compared to the local markets of the countries where it operates.

RAIC prides itself on a distinguished team of consultants, experts, and 
trained human cadres who are keen to employ the latest methods, 
techniques, mechanisms and equipment to achieve targeted successes 
in the implementation of its projects.

R
A
IC

Al Rajhi Agriculture & Infrastructure Co.
شركة الراجحي لبنية االستثمار الزراعي التحتية 
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تعترب شركة ADCL إحدى الشركات التابعة لشركة الراجحي الدولية لالست�ثمار، 
والتي ت�أسست في عام 2016م بهدف االست�ثمار في مشاريع اجتماعية تنمي 

المجتمع وتحقق عوائد است�ثمارية.

ومشروع  للتمور،  مصنع  منها  متعددة  نوعية  مشاريع  على  الشركة  تعمل 
لتسمني الماشية، ومشروع لزراعة المنتجات في البيوت المحمية، باإلضافة 

إلى مخترب الزراعة النسيجية النباتية.

إلى  باإلضافة  عملها  مجاالت  في  النجاحات  من  العديد  الشركة  حقق  وقد 
تصديرها للعديد من شتالت النخيل، وقيامها بالعديد من المبادرات المجتمعية 

التي تهدف إلى التنمية المستدامة في نطاقات عملها.

ADCL is an RAII subsidiary established in 2016, focusing mainly on 
investing in social projects that support viable community development 
and achieve investment returns.

The Company operates several quality projects, including a date 
processing plant, a livestock fattening project, a greenhouse- 
cultivation project, in addition to tissue culture laboratory.

ADCL has achieved remarkable successes in the areas it is engaged in, 
which also include the export of palm shoots and seedlings. At the 
social level, the Company has launched many community initiatives in 
support of sustainable development within its scope of operation.
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الدولية  الراجحي  لشركة  التابعة  الشركات  إحدى  الطاقة  وعد  شركة  تعترب 
مشاريع  في  االست�ثمار  بهدف  2016م  عام  في  ت�أسست  والتي  لالست�ثمار، 

الطاقة الشمسية. 

تمتلك الشركة العديد من الوكاالت الحصرية وعقود التوزيع للعديد من كربى 
والمضخات  والمولدات  الشمسية  الطاقة  مجاالت  في  التجارية  العالمات 

المائية والغطاسات وأنظمة التحكم والمرقبة عن بعد.

تضم الشركة فري�ق عمل مت�كامل من الخرباء والمهندسني وكذلك فري�ق من 
الفني�ني المؤهلني للعمل على مشاريع الطاقة الشمسية من مرحلة دراسة 

االحتياج والتخطيط والتصميم إلى مرحلة الرتكيب والتشغيل.

Waad Al TAQA is an RAII subsidiary established in 2016, having an 
investment in solar energy projects as core business. 

The Company owns several exclusive agencies and has entered into 
significant distribution contracts with many leading brands in the 
fields of solar energy, generators, water pumps, submersibles, remote 
control, and monitoring systems.

The Company is supported by a dedicated team of experts, engineers 
and technicians, qualified to successfully run solar energy projects, 
from need and requirements mapping, planning and design to final 
installation and operation.



23



24

تعترب شركة Piomak إحدى الشركات التابعة لشركة الراجحي الدولية لالست�ثمار، 
في  المت�كاملة  الحلول  تقديم  بهدف  برتكيا  1993م  عام  في  ت�أسست  والتي 

مجال البنى التحتية وأنظمة التشغيل اآللي.

األنظمة  وتصميم  تطوي�ر  مجاالت  في  المتقدمة  الشركات  من  الشركة  تعد 
الكهروميكانيكية وأنظمة األتمتة لمختلف المشاريع وفي مختلف القطاعات 

الصناعية والزراعية والبنى التحتية.

الرتاكمية  الخربات  من  العديد  بعد  المقدمة  والمنتجات  الحلول  تلك  وت�أتي 
الناجحة وفري�ق من المتخصصني والمؤهلني  الفاعلة والمشاريع  والشراكات 

ت�أهياًل مميزًا.

PIOMAK is a subsidiary of Al Rajhi International for Investment, founded 
in 1993 in Turkey to provide integrated solutions for infrastructure and 
automated operation systems.

PIOMAK is perceived as a leader in the development and design of 
electromechanical and automated operation systems used in various 
projects and industrial, agricultural, and infrastructure sectors.

These solutions and products build on the Company’s cumulative 
experiences, effective partnerships and successful projects, and a team 
of specialized and well-qualified experts.
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تعترب شركة اي فوطونيكس إحدى الشركات التابعة لشركة الراجحي الدولية 
منتجات  تقديم  بهدف  بالمغرب  2010م  عام  في  ت�أسست  والتي  لالست�ثمار، 

وأنظمة الطاقة الشمسية.

والمالية  التقنية  التصاميم  إعداد  تشمل  الخدمات  من  بعدد  الشركة  تقوم 
إلنجاز  المتخصصة  واألطر  المعدات  توفري  المفصلة،  الجدوى  ودراسات 
المشاريع وإدارتها، توفري ورشة لخدمات الصيانة وتصليح المعدات، مساعدة 

ودعم العمالء في اختيار الحلول التقنية واللوجستية لمشاريعها.

الشمسية،  الطاقة  مشاريع  في  والتجارب  الخربات  من  وافر  رصيد  وللشركة 
وقد أنجزت العديد من الحلول الخاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة.

AE Photonics is a Morocco-based RAII subsidiary established in 2010 for 
the provision of solar products and systems.

The Company offers several services, including the preparation of 
technical and financial designs and detailed feasibility studies, the 
provision of specialized equipment and frameworks for the completion 
and management of projects and the provisions of workshops for 
maintenance services and equipment repair. The Company further 
assists and supports its customers in the selection of technical and 
logistical solutions for their projects.

AE Photonics has a wealth of expertise and experience in handling solar 
projects and devising many solutions for renewable and clean energy.
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تعترب شركة الراجحي للتقاوي إحدى الشركات التابعة لشركة الراجحي الدولية 
أنواع  أفضل  انتاج  بهدف  بمصر  2009م  عام  في  ت�أسست  والتي  لالست�ثمار، 

التقاوي للمشاريع الزراعية.

للحصول على نوعيات محددة  البحوث والتطوي�ر  الشركة على عمليات  تعمل 
أعالف  وبذور  حبوب  إنتاج  إلى  باإلضافة  البذور،  تهجني  طري�ق  عن  الذرة  من 

معتمدة لمشاريع الشركة ولألغراض التجارية.

التقاوي  من  والناجحة  المتميزة  النتائج  من  مجموعة  الشركة  حققت  وقد 
التي قامت بإجراء الدارسات والبحوث ومن ثم العمل على انتاجها وزراعتها، 

ووصواًل إلى النتائج اإليجابية المتحققة في مواسم الحصاد.

Al Rajhi Tqawi is an RAII subsidiary established and headquartered in 
Egypt since 2009, specializing in the production of quality seeds for 
agricultural projects. 

The Company relies on R&D to acquire specific varieties of corn through 
hybridization of seeds. It further produces grain and fodder seeds to 
cover the needs of its projects and for commercial purposes.

Al Rajhi Tqawi has achieved outstanding and successful results from 
the seeds it has studied, researched, produced, and cultivated, with 
positive yields realized in harvest seasons.
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TALBERT

تعترب شركة Talbert إحدى الشركات التابعة لشركة الراجحي الدولية لالست�ثمار، 
الري  محاور  تصنيع  بهدف  إفريقيا  بجنوب  1983م  عام  في  ت�أسست  والتي 

الزراعية.

بمختلف  الري  محاور  تصنيع  خالل  من  الري  أنظمة  في  الشركة  نشاط  يرتكز 
الخربات  إلى  باإلضافة  والمعاي�ري  المواصفات  أعلى  ووفق  المقاسات 

الرتاكمية الناتجة من التخصص في هذا المجال.

تعترب الشركة عضو في مجموعة تنمية دول الجنوب اإلفريقي كمورد ومصدر 
لمحاور الري، وللشركة قاعدة كبرية من العمالء والمشاريع المنجزة، وت�تطلع 

إلى تحقيق العديد من النجاحات في هذا المجال.

Established in 1983 in South Africa, Talbert is a subsidiary of Al Rajhi 
International for Investment engaged in the manufacturing of center 
pivot irrigation systems.

The Company’s core business is focused on irrigation systems; namely, 
the manufacturing of various sizes of center pivots with highest 
specifications and standards, building on the cumulative experiences 
the Company has gained in this area.

The Company is a member of the Southern African Development 
Community )SADC( and is a supplier and exporter of irrigation 
pivots, serving a large base of prominent clients.  As a company with 
an established record of successful projects, Talbert looks forward to 
achieving further successes in this field.
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التابعة  الشركات  إحدى  الزراعية  السعودية  الراجحي  مجموعة  شركة  تعترب 
بهدف  1996م،  عام  في  ت�أسست  والتي  لالست�ثمار،  الدولية  الراجحي  لشركة 

انتاج شتالت النخيل النسيجي.

تشكل  تقنية  طري�ق  عن  النسيجي  النخيل  شتالت  انتاج  على  الشركة  تعمل 
من  خالية  نخيل  فسائل  تعطي  والتي  األصل  والمضمونة  الخلية  األعضاء 
األمراض واآلفات الزراعية والمطابقة تمامًا لمواصفات األمهات وذات جزور 

قوية ونمو سريع وإنتاج غزي�ر.

على  النسيجي  النخيل  إكثار  في  والمتخصصني  الخرباء  أميز  المختربات  تضم 
والتصدير  المحلية  األسواق  في  كبرية  كميات  بيع  تم  وقد  العالم،  مستوى 

للعديد من الدول بكميات تصل إلى قرابة ميلون شتلة.

CLONE is a subsidiary of Al Rajhi International for Investment 
specializing in micropropagation of the date palm, and operating since 
1996.

The Company produces date palm seedlings through plant cell and 
organ culture with the guaranteed origin, producing palm seedlings 
that are free of diseases and agricultural pests, fully conforming to the 
specifications of mother trees and with strong roots, rapid growth rate, 
and prolific production.

The labs employ the most distinguished experts and specialists in the 
field of palm micropropagation in the world. Since its incorporation, 
the Company has sold and exported large quantities of up to one 
million seedlings in and to local and foreign markets. 

Al Rajhi Saudi Group Agricultural Co.
شركة مجموعة الراجحي السعودية الزراعية

Bio-tech
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Kafa’a  |  الكفاءة

Northern Project  |  الشمالية

Toshka  |  توشكى

Quality Projects  |  المشاريع النوعية



35



36

Kafa’a  |  الكفاءة

100,000 Feddan*
Total area | إجمالي المساحة

)القمح + الذرة الصفراء + دوار الشمس + األعالف(
)Wheat, Yellow Corn, Sunflower and Fodder(

SUDAN

Crops | المحاصيل

1 Feddan = 0.42 ha*
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Northern Project  |  الشمالية

)القمح + السمسم +  الفول السوداني + دوار الشمس + الذرة الصفراء + األعالف الخضراء(
)Wheat, Sesame, Peanut, Sunflower, Yellow Corn, and Green Fodder(

SUDAN
400,000 Feddan*

Total area | إجمالي المساحة

Crops | المحاصيل

1 Feddan = 0.42 ha*
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Toshka  |  توشكى

)القمح + الذرة الصفراء + الفول + األعالف(
)Wheat, Yellow Corn, Bean, and Fodder(

EGYPT Total area | إجمالي المساحة

Crops | المحاصيل

100,000 Feddan*
1 Feddan = 0.42 ha*
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• Solar Powered Centre Pivots

• SCADA for controlling irrigation System

• Precision Farming

• Advanced Modern Irrigation Systems

أنظمة الري بالطاقة الشمسية• 

 •SCADA  نظام التحكم بالري

الزراعة الدقيقة• 

أنظمة ري متطورة وحديثة• 

Agricultural Techniques  |  التقنيات الزراعية
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Our Social Responsibility  |  مسؤوليتنا االجتماعية

المسؤولية االجتماعية في شركة الراجحي الدولية• 

منذ ت�أسيسها تركز الشركة على االست�ثمار في األمن الغذائي، والذي يعترب من االست�ثمارات المسؤولة اجتماعًيا ألنه يساهم 
في سد حاجات المجتمعات من الغذاء وبالتالي المساهمة في التنمية بشكل عام.

 
تضع الشركة في حسابها المجتمع المحلي، حيث ال تست�ثمر في مجتمع ال يكون هناك قبول ورغبة من طرف سكانه ، كما أن 
أو  بل من خالل جهات رسمية سواء حكومية  تعامالتها ومعامالتها،  الفردية في  الشخصية  العالقات  تعتمد على  ال  الشركة 
خاصة، مثل التعامل مع مكاتب محاماة دولية إلنجاز متطلبات االست�ثمار وفق األطر واألنظمة والمعاي�ري في دولة االست�ثمار، 

باإلضافة إلى التزامها بالقوانني الرسمية في تعامالتها.

• Our Social Responsibility 

Since its incorporation, the RAII company has focused on investments that achieve food security which is one of 
company’s social responsibilities programs that contributes in meeting the community’s basic needs of food and 
general development. 
The company engages with local communities and contributes toward long-term improvements in the quality of 
life for these communities, always considering the acceptance and wishes of the local population.
In all its operations the company does not rely on individual personal relations and all transactions are passed 
through official bodies, whether they are governmental or private bodies such as international law firms, to fulfill 
the requirements of its investments in accordance with the legal and ethical framework of investment in the host 
country.
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Our Social Responsibility  |  مسؤوليتنا االجتماعية

1. Corporate Governance As an investment company, we 
implement the highest standard of corporate governance, such 
as the role of Executive Management, company decision-making 
mechanism, conflict of interest rules and disclosure, and the 
recognition of all the rights of all stakeholders.  The RAII corporate 
governance policy and code of business ethics manual both form 
the backbone of RAII’s governance practices and serve to define 
and reinforce the core values    of RAII as an organization.

2. Human Rights The company is committed to all local and 
international systems that regulate human relations in all its 
dealings and are based on Sharia law. This preserves freedoms, 
human dignity and the application of justice in the company’s 
dealings.

3. Development of HR  The company provides accommodation 
and medical insurance for all employees and their families. 
The recruitment process is conducted in a fair and transparent 
manner and the recruitment mechanisms are clearly established 
to achieve transparency for all applicants.  The company runs 
an annual training program for its staff on developing skills for 
individual development.

4. Fair Operating Practices The company is keen to create 
a fair and competitive environment for all suppliers, especially 
small suppliers, and considers in their benefit when purchasing 
supplies at the fair market price.

مؤسسية . 1 أنظمة  على  تعتمد  الشركة  المؤسسية  الحوكمة 
وفق المعاي�ري المهنية الدولية، حيث يعترب نظام الحوكمة المؤسسية 
والصالحيات  المهام  وضوح  مثل:  الشركة،  في  الرئيسة  القواعد  من 
واإلفصاح،  المصالح  تعارض  نظام  القرار،  اتخاذ  وآليات  التنفيذية  لإلدارة 

وكذلك االعرتاف بالحقوق وحفظ حقوق جميع أصحاب المصلحة.

والدولية . 2 المحلية  األنظمة  بكل  الشركة  تلتزم  اإلنسان  حقوق 
البشر في كافة تعامالتها، وت�أخذ من مبادئ  التي تنظم العالقات بني 
أنها  كما  الجميع،  مع  تعامالتها  في  لها  منهاًجا  االسالمية  الشريعة 

تحفظ الحريات وكرامة االنسان وتطبيق العدالة في تعامالتها.

بالموظف . 3 الشركة  تهتم  بالشركة  البشرية  الموارد  تطوي�ر 
الت�أمني  ر  توفِّ كما  للعاملني،  عنه  بداًل  أو  السكن  توفر  حيث   ، وأسرته 
الطبي لجميع الموظفني، وت�تم آليات التوظيف في الشركة بشكل واضح 
بما يضمن تحقيق العدالة بني المتقدمني، وتعمل الشركة سنويًّا على 

برامج لتدريب وتطوي�ر الموارد البشرية.

لجميع . 4 بيئة منافسة  إي�جاد  الشركة على  تحرص  العادلة  التشغيل 
الموردين لها وخصوًصا صغار الموردين، ومراعاة استفادتهم والشراء 

منهم بسعر السوق.
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5. Environmental Protection The company seeks 
environmentally friendly industries through the use of modern 
systems, energy alternatives such as solar cells, and the use 
of modern technical programs such as “SCADA” in irrigation 
to maintain water consumption. The solar energy project has 
been started since 2014 and is currently applied 100% in the 
Kafa’a project. This project is considered as one of the most 
environmentally friendly projects in the world.

6. Consumer Protection We are committed to investing 
in quality, safety and security in our product as well as selling 
at the fair price. We strive to abide by the highest standards of 
transparency and build an excellent reputation based on trust 
with our customers. 

7. Community Participation and Development The 
company plays a prominent role in the community of the host 
country of our investments by helping farmers with harvesting, 
transportation and purchasing of their crops at fair prices which 
will help them in the production chain. The company also provides 
sustainable social responsibility projects such as: Calf fattening 
project, Dates factory, digging of water channels and wells.

in order to increase management transparency and promote 
corporate ethics, to conduct the business with all integrity and 
fairness, facilitate

الصديقة . 	 الصناعات  إلى  الشركة  البيئة تسعى  المحافظة على 
الخاليا  مثل  الطاقة  وبدائل  الحديثة،  األنظمة  استخدام  خالل  من  للبيئة 
»إسكادا«  نظام  مثل  الحديثة  التقنية  الربامج  واستخدام  الشمسية، 
في الري للمحافظة على استهالك المياه، وقد تم البدء في مشروع 
الكفاءة  مشروع  في  حاليا  ويطبَّق  2014م،  عام  منذ  الشمسية  الطاقة 
المشاريع  أحدث  من  المشروع  هذا  يعترب  حيث   ،  %100 تشغيل  بنسبة 

الصديقة للبيئة على مستوى العالم.

الجودة . 6 است�ثماراتها على  الشركة في  تحرص  المستهلك  قضايا 
والسالمة واألمان في المنتج والسعر العادل لجميع المتعاملني معها.

بعض . 	 في  بارز  بدور  الشركة  تقوم  المجتمع  وتنمية  مشاركة 
المجتمعات التي تست�ثمر فيها مثل: مساعدة المزارعني من خالل شراء 
محاصيلهم بالسعر العادل، والت�كفل بحصادها ونقلها، مما يساهم في 
مساعدة المزارعني غري القادري�ن على توفري بعض العمليات والخدمات 
في  مستدامة  نوعية  مشاريع  الشركة  تقدم  كما  المنتج،  سلسله  في 
التمور،  العجول، مشروع  االجتماعية مثل: مشروع تسمني  المسؤولية 

شق القنوات المائية وحفر اآلبار.

من أجل زيادة الشفافية اإلدارية وتعزي�ز األخالقيات المؤسسية ، إلجراء 
األعمال مع كل النزاهة والعدالة ، وتيسري
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