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رقم:  تجاري  )سجل  محدودة  مسؤولية  ذات  سعودية  شركة  هي  المالية  الراجحي  شركة 
1010241681( يبلغ رأس مالها المدفوع 500 مليون ريال سعودي، وهي تخضع تنظيميا لهيئة 
إدارة  خدمات  وتقدم   ،)37-07068 رقم:  )ترخيص  السعودية  العربية  بالمملكة  المالية  السوق 
األصول والوساطة المالية و الخدمات المصرفية االستثمارية، تحت النشاطات المرخصة لها من 
هيئة السوق المالية وتشمل: التعامل بصفة أصيل ووكيل وضامن اكتتاب، وإدارة الصناديق 
في  والحفظ  المشورة  وتقديم  الترتيب  نشاطات  إلى  باإلضافة  الخاصة،  والمحافظ  االستثمارية 

األوراق المالية.

تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة في 28 فبراير 2017.

شركة الراجحي المالية
طريق الملك فهد

ص.ب. 5561
الرياض 11432

المملكة العربية السعودية
هاتف: 9292 211 11 (966+)

فاكس: 9299 211 11 (966+) 
www.alrajhi-capital.com :موقع الكتروني



التقرير السنوي 2016 3

نبذة عن الشركة  .1

لمحة من الجوانب التشغيلية  .2

لمحة من الجوانب المالية )2012 - 2016(   .3

مجلس المديرين   .4

تقرير مجلس المديرين  .5

األداء المالي  5.1

نظرة على أداء الشركة  5.2

الخطط االستراتيجية   5.3

النظرة المستقبلية  5.4

شكر وتقدير  5.5

نظرة على الجوانب التشغيلية  .6

إدارات األعمال  6.1

الوساطة المالية   6.1.1

إدارة األصول والثروة  6.1.2

المصرفية االستثمارية   6.1.3

البحوث   6.1.4

إدارات المساندة  6.2

تقنية المعلومات  6.2.1

العمليات   6.2.2

المالية   6.2.3

الموارد البشرية والشؤون اإلدارية   6.2.4

التسويق وخدمة العمالء  6.2.5

إدارات الرقابة  6.3

الحوكمة   6.3.1

إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال  6.3.2

إدارة المخاطر  6.3.3

القانونية  6.3.4

الشرعية  6.3.5

المراجعة الداخلية  6.3.6

5

6

7

8

9

9

9

9

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14



4التقرير السنوي 2016

مراجعة حوكمة الشركات   .7

مجلس المديرين  7.1

عضوية مجالس اإلدارة األخرى  7.2

لجان المجلس  7.3

لجنة الترشيحات والمكافآت   7.3.1

لجنة المراجعة   7.3.2

لجنة االلتزام    7.3.3

اإلدارة العليا   7.4

المكافآت  7.5

هيكل الحوكمة  7.6

الغرامات النقدية والعقوبات األخرى المفروضة على الشركة  7.7

المخاطر الرئيسية في األعمال  7.8

مخاطر معدل ربح المرابحة  7.8.1

مخاطر االئتمان  7.8.2

مخاطر السيولة  7.8.3

مخاطر العمالت  7.8.4

المخاطر التشغيلية  7.8.5

التباينات في نتائج دخل التشغيل  7.9

الشركات التابعة  7.10

القروض  7.11

تضارب المصالح  7.12

نتائج المراجعة السنوية لكفاءة معايير المراجعة الداخلية  7.13

القوائم المالية   .8

15

15

16

16

16

17

18

18

19

19

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22



التقرير السنوي 2016 5

1. نبذة عن الشركة

نبذة عن شركة الراجحي المالية

الخدمات  مجال  في  متميز  بموقع  لتحظى   2008 عــام  فــي  المالية  الراجحــي  شــركة  تأسســت 
المنتجــات  مــن  مجموعــة  الشركة  وتقدم  المملكة،  في  الرائدة  الماليــة  الشركات  كأحد  المالية 
والخدمــات الماليــة المتنوعــة والمبتكــرة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية. وبصفتهــا شــركة 
العالــم،  فــي  اإلســالمية  المصــارف  أكبــر  مــن  يعــد  والــذي  الراجحــي،  لمصــرف  تابعــة  اســتثمارية 
بقيمــة أصــول تبلــغ 340 مليــار ريــال، فــإن شــركة الراجحــي الماليــة تجمــع بيــن قوة ومكانة هذا 
ونشــر  المنتجــات  تنويع  خالل  من  االســتثمار  مجــال  فــي  المشــورة  أدوات  أفضل  وبين  الكيان، 

البحــوث المتخصصــة بهدف تقديــم حلــول متكاملــة ومجدية في مجال االستثمار. 

بين  من  المالية  الراجحي  شركة  أصبحت  االستثماري  فريقها  وخبرة  المالية  خبرتها  وبتوظيف 
تلبية  تضمن  متخصصة  واستثمارية  مالية  حلول  تقديم  في  وذلك  السوق  في  األبرز  الشركات 
االحتياجات المتغيرة لعمالئها من أفراد ومؤسسات، ويقع المقر الرئيس لشركة الراجحي المالية 
في مدينة الرياض، حيث تعمل الشركة عبر 17 مركزًا استثماريًا في جميع أنحاء المملكة العربية 
السعودية، ويزيد عدد موظفيها عن 240 موظفًا ذوي كفاءة عالية في مجاالت االستثمار والخدمات 
المساندة، مما يتيح لها أن تكون في مقدمة الشركات المتمرسة في تقديم استشارات احترافية 

لقاعدة عمالئها من نتاج رصيد خبرتها العالمية واإلقليمية.

رؤية الشركة

في  المتفوقة  االستثمارية  الشركات  ضمن  لتكون  الحثيث  سعيها  في  الشركة  رؤية  تتمثل 
المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل توفير الحلول الناجحة والمبتكرة للوفاء باحتياجات 
لتقّلد  الشركة  المالية، وتسعى  والوصول ألهدافهم  النجاح  تحقيق  عمالئها ومساعدتهم في 

موقع الصدارة واإلبقاء عليه في جميع األنشطة التي تعمل بها.

قيم الشركة

إن القيم التي تؤمن بها الشركة هي ما يقودها لتحقيق رؤيتها:
المهنية 	•

تعزيز القيمة للعمالء 	•
األمانة والشفافية 	•

االستقاللية 	•
خلق بيئة عمل جاذبة 	•
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تقّلدت الشركة المركز األول في مجال الوساطة في السوق المالية السعودية )تداول( وزادت  	•
حصتها من السوق لتصل إلى 19.02%.

قامت بإنشاء منصة جديدة للوساطة المالية المؤسسية. 	•

%8.7 من 36.2 مليار ريال سعودي إلى 39.3 مليار ريال  ارتفع إجمالي األصول الُمدارة بنسبة  	•
سعودي.

تم إطالق صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل. 	•

إطالق صندوق الراجحي العقاري األوروبي. 	•

الفوز بثالث جوائز في القطاع عن األداء عالي المستوى في الوساطة وإدارة األصول. 	•

المشاركة في مبادرة تدريب الخريجين التي أطلقتها هيئة السوق المالية. 	•

زاد عدد الموظفين السعوديين ليصل إلى نسبة %88 من القوى العاملة. 	•

التشغيلية الجوانب  2. لمحة من 
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3. لمحة من الجوانب المالية )2012 - 2016(
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المديرين 4. مجلس 

عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي
رئيس مجلس المديرين / غير تنفيذي

سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي
عضو غير تنفيذي

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

صالح بن علي بن عبداهلل أبا الخيل
عضو غير تنفيذي

رئيس لجنة االلتزام

سليمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزبن*
عضو غير تنفيذي

* استقال في 29 ديسمبر 2016

فيصل بن سعود بن محمد الصالح
عضو مستقل

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

خالد بن حمد بن يحيى اليحيى
عضو مستقل
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يسر مجلس المديرين تقديم التقرير السنوي والقوائم المالية السنوية لشركة الراجحي المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، ويسعدنا تحقيق الشركة بشكل عام أداًء متميز فيما يخص 

النتائج المالية وتحقيق األهداف االستثمارية بما يتوافق مع رؤية النمو االستراتيجي الخاصة بها.

5.1  األداء المالي

الشركات  أداء مثيالتها من  فاقت   2016 مالية في عام  نتائج  المالية عن  الراجحي  أعلنت شركة 
في معظم المؤشرات المالية األساسية؛ حيث وصل إجمالي دخل الشركة إلى 585.8 مليون ريال 
سعودي في حين بلغ إجمالي النفقات 177.3 مليون ريال سعودي، ونتيجًة لذلك أعلنت الشركة 
2016 بعائد على  408.5 مليون ريال سعودي لعام  عن صافي أرباح قبل خصم مبالغ الزكاة بلغ 

حقوق الملكية )قبل خصم مبالغ الزكاة( يصل إلى 21%. 

وتمكنت شركة الراجحي المالية من المحافظة على ميزانية متينة ومستوى مرتفع من السيولة، 
األدنى من  الحد  بكثير من  أعلى  مرة وكانت   2.04 الشركة  مال  رأس  حيث وصلت نسبة كفاية 
الميزانية؛ وثبتت  لحجم  بالنسبة   )1( واحدة  إلى مرة  الذي يصل  المالية  السوق  متطلبات هيئة 
المؤشرات األساسية للعائد على رأس المال المدفوع وكذلك العائد على األصول عند %82 و 15% 

على التوالي في تعبير مبهر عن اإلنجاز المالي المتميز. 

مع  العالقات  ومتانة  والمرن،  الثابت  األعمال  نموذج  للشركة  المستقرة  المالية  النتائج  وتمثل 
العمالء، وتنوع مصادر عائدات الشركة التي تساعدها في تحمل التقلبات المتزايدة في السوق، 

مما يشكل مدعاة للفخر واالعتزاز بما وصلت إليه الشركة من التقدم في هذا المجال. 

5.2  نظرة على أداء الشركة

)تداول(  السعودية  المالية  السوق  في  األولى  الوساطة  شركة  المالية  الراجحي  شركة  أصبحت 
في عام 2016، وقامت بزيادة حصتها الكلية من السوق لتصل إلى %19.02 رغم هبوط إجمالي 
القيمة المتداولة في السوق المالية السعودية )تداول( بما يزيد على %30 أثناء العام. كما استمر 
ريال  39.3 مليار  إلى  %8.7 لتصل  الُمدارة بنسبة  زاد عدد األصول  إذ  المتميز إلدارة األصول،  األداء 
سعودي، واستمرت الشركة في تنويع قنواتها االستثمارية، وأطلقت »صندوق الراجحي لألسهم 
بجمع  األوروبي«،  العقاري  الراجحي  »لصندوق  الخاص  االكتتاب  بإغالق  وقامت  للدخل«  السعودية 

مبلغ 581 مليون ريال سعودي. 

ُتوج أداء الشركة أثناء عام 2016 باستالم عدة جوائز في هذا المجال، إذ حصلت شركة الراجحي 
غلوبال  مجلة  من  السعودية«  العربية  المملكة  في  للعام  وسيط  »أفضل  لقب  على  المالية 
انفستور، ولقب »أفضل شركة إدارة أصول إسالمية« و »أفضل مزود لصناديق متوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية« من مجلة غلوبال فاينانس، حيث يضاف ذلك إلى سجل حافل باإلنجازات والجوائز.

5.3  الخطط االستراتيجية

المستقرة  وإدارتها  لها،  المحددين بوضوح  األعمال  االستراتيجية ونموذج  الشركة من  تستفيد 
ذات السجل الحافل باإلنجازات، واألنشطة التجارية ومصادر العائدات المتنوعة التي تقلل من تقلب 

الدخل، و بيئة الحوكمة الداخلية إضافة إلى البنية التحتية المستخدمة في عمليات الشركة، 

المديرين 5. تقرير مجلس 
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القادم  العام  ونستقبل  نترقب  ذلك  ويجعلنا  للشركة،  والوالء  للدعم  الموفرة  العمالء  وقاعدة 
لتلقي  واالستعداد  الجاهزية  أتم  على  أننا  حيث  المتجددين،  والتفاؤل  بالثقة  مليئة  بدافعية 

ومواجهة جميع التحديات المستقبلية ومواصلة تنمية األعمال وتخطي توقعات المساهمين. 

وفي عام 2016 وافق المجلس على رؤية النمو الجديدة للشركة لعام 2020 والخطة االستراتيجية 
لخمس سنوات؛ والهدف االستراتيجي العام هو بناء مؤسسة راسخة الجذور ومستدامة تسخر 
األعمال  تذبذبات  وتقليل  المستثمرين  توقعات  على  والتفوق  النجاح  لتحقيق  الحثيثة  الجهود 
إلى الحد األدنى وتحقيق نمو مربح للمساهمين. ولتعظيم أوجه التكامل في االقتصاد والسوق، 
راعت االستراتيجية الجديدة للشركة التوافق والتناغم مع »رؤية 2030« الخاصة بالمملكة العربية 
السعودية وخطة التحول الوطني لعام 2020 والخطة االستراتيجية 2015 - 2019 لهيئة السوق 

المالية.

5.4  النظرة المستقبلية

وقد أدت المبادرات التي أعلنتها الحكومة أثناء العام الماضي المتوافقة مع »رؤية 2030« للحكومة 
السعودية وبرنامج التحول الوطني 2020 إلى ترسيخ أساٍس قوٍي للتحول االقتصادي السعودي؛ 
وتشمل تلك اإلجراءات إصالحات في أسعار الطاقة والخدمات، وإجراءات ترشيدية مستمرة، وزيادة 
المبادرات كذلك خصخصة المشروعات المملوكة للدولة  النفطية، وتشمل  العائدات غير  موارد 
وتسهيل اإلجراءات الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر، واالستفادة من األسواق العالمية من أجل 
تمويل العجز المالي؛ وتؤكد تلك اإلجراءات على عزم الحكومة تنفيذ اإلصالحات المطلوبة على 

نحٍو استباقي من أجل تحقيق منافع اقتصادية للمملكة على المدى الطويل. 

للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  عنه  أعلنت  الذي  النفط  إنتاج  تخفيض  يؤدي  أن  المتوقع  ومن 
للحكومة  المالية  المرونة  زيادة  وبالتالي   ، النفط  أسعار  في  الحاد  الهبوط  من  الحد  إلى  )أوبك( 
الحكومي سوف  الدور  أن  العالمي  التوجه  بناًء على  للمستثمرين؛ ونرى  العام  االتجاه  وتحسين 
يتحول تدريجًيا من كون الحكومة المصدر األساس لرؤوس األموال واالستثمارات في الماضي إلى 
دور الرقابة أو التيسير أو الشراكة في المستقبل، ما سيؤدي إلى إيجاد بيئة تساعد على مشاركة 
القطاع الخاص وازدهار المشروعات؛ وستتحول هذه التغييرات إلى فرص هائلة للمشاركين في 

المجال مستقباًل. 

العالمية،  المؤشرات  أهم  في  السعودية  العربية  المملكة  أسواق  إدراج  المتوقع  من  أنه  وحيث 
يرجح أن يؤدي ذلك إلى جذب المستثمرين الدوليين المؤهلين. أما عمليات الطرح األولي لالكتتاب 
العام الخاصة بشركة أرامكو السعودية وغيرها من الهيئات الحكومية فيطمح منها استقطاب 
المؤسسات االستثمارية، وبالتالي فإنهما سيؤديان مًعا إلى زيادة السيولة وتعزيز الوضع المالي 
من  االستفادة  على  المالية  الراجحي  شركة  إدارة  وتركز  )تداول(.  السعودية  المالية  السوق  في 
في  االقتصادي  التحرر  ومساعي  جهود  نتيجة  ستظهر  التي  المذكورة  الجديدة  النمو  فرص 

المملكة العربية السعودية. 

5.5  شكر وتقدير

الالئي  المتجددين  والوالء  الثقة  تجاه  والعرفان  الشكر  عن  للتعبير  الفرصة  هذه  اغتنام  نود 
يوليها عمالؤنا وشركاؤنا في األعمال ونقدر االلتزام والمهنية من جانب إدارة الشركة وموظفيها؛ 
ونود كذلك التعبير عن تقديرنا لهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( على 

تعاونهم الطيب ودعمهم غير المنقطع وتوجيههم الكريم.

مجلس المديرين
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6.1  إدارات األعمال

6.1.1  الوساطة المالية

ُتعد شركة الراجحي المالية أحد أعمدة الوساطة المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، 
الثروات؛  إذا تقدم خدمات لجميع فئات المستثمرين، ومن بينهم المؤسسات واألفراد من ذوي 
ورغم ظروف السوق التي يزداد معدل التذبذب فيها والنقص الناتج في أحجام التداول؛ ُصنفت 
الشركة في المرتبة األولى من بين الشركات المرخص لها في السوق المالية السعودية )تداول( 
في عام 2016، وزاد إجمالي حصتها من السوق من %15.9 في عام 2015 إلى %19.02 لهذا العام.

وشملت أهم التطورات خالل العام تحسين األنظمة التقنية وقنوات التداول، وشمل ذلك تدشين 
منصة وساطة مالية مؤسسية جديدة، وسهلت تلك المنصة العمالء من تنفيذ تداوالتهم في 

السوق المالية السعودية )تداول( دون مشكالت. 

6.1.2  إدارة األصول والثروة 

تقدم شركة الراجحي المالية مجموعة شاملة من الحلول االستثمارية المبتكرة في جميع فئات 
الُمدارة بنسبة  إجمالي أصولها  بزيادة  القوي فقامت  أدائها  الشركة  الرئيسية، وتواصل  األصول 
%8.7 إلى 39.3 مليار ريال في عام 2016 بعد أن كانت 36.2 مليار ريال سعودي في العام الماضي.

وقامت الشركة بالتوسع في قنواتها االستثمارية من خالل تقديم صندوقين جديدين بنجاح خالل 
العام، وُيعد صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل الذي تم إدراجه في شهر يناير صندوق 
الطويل،  المدى  النمو على  المطردة وذات  العوائد  األسهم ذات  استثماري مفتوح يستثمر في 
العقاري  الراجحي  لصندوق  الخاص  االكتتاب  طرح  إغالق  في  الشركة  نجحت  أكتوبر  شهر  وفي 
األوروبي والذي يركز على االستثمار في عقارات الخدمات اللوجستية، وقد تم االكتتاب بقيمة 581 
مليون ريال سعودي )155 مليون دوالر أمريكي(، وسوف يقوم الصندوق المحدد بخمس سنوات 
المالءة  ذوي  مستأجرين  يشغلها  التي  المستودعات  مثل  للدخل  مدرة  عقارات  في  باالستثمار 

المالية الجيدة على المدى الطويل مع التركيز الجغرافي على غرب أوروبا.

6.1.3  المصرفية االستثمارية

الملكية  نطاقات حقوق  للعمالء في جميع  مالية  المالية خدمات مشورة  الراجحي  تقدم شركة 
وأدوات الدين، ونجحت الشركة في الحصول على عقد مشورة مالية لألسهم في شهر ديسمبر، 
أولي  طرح  )حالتي  الشريعة  مع  المتوافقة  المعامالت  لهذه  المستلم  البنك  بصفتها  وعملت 

لالكتتاب العام وحالة إصدار حقوق أولوية( في عام 2016.

6.1.4  البحوث

وتركز  السعودية،  العربية  المملكة  في  الرائدة  البحوث  دور  أحد  المالية  الراجحي  شركة  ُتعد 
الشركة على تقديم تحليل استثماري تفصيلي ألسواق األسهم المحلية واالقتصاد السعودي، 
العام  وخالل  االستثمارية،  قراراتهم  اتخاذ  في  لمساعدتهم  للعمالء  إضافة  تعد  الخدمة  وهذه 
نشرت الشركة أكثر من عشرة تقارير موضوعية تضعها في موقع الريادة الفكرية في السوق، 
بجانب نشر تقارير منتظمة عن االقتصاد واالستراتيجية االستثمارية والمجال المالي وتقارير يومية 
عن السوق، ويغطي الفريق البحثي كذلك 30 شركة رائدة تمثل نسبة %70 من رسملة السوق 

في الشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(.

التشغيلية الجوانب  6. نظرة على 
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6.2  إدارات المساندة

6.2.1  تقنية المعلومات

تنظر شركة الراجحي المالية إلى استخدام أحدث تقنيات المعلومات واالتصاالت على أنها عالمة 
استراتيجية فارقة وأحد العوامل التي تمكن من تنفيذ األعمال، فخالل عام 2016 بدأت الشركة في 
تنفيذ مبادرة استراتيجية لتحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت لديها مع التركيز 
على تطوير األنظمة اإللكترونية والمعالجة المباشرة للمدفوعات في جميع أقسام الشركة بما 

يتفق مع اتجاهات الخدمات المالية العالمية المستجدة. 

6.2.2  العمليات 

إدارة العمليات مسئولية دعم أنشطة الشركة )وحدات األعمال والدعم( من خالل توفير خدمات 
مكتب المساندة مثل إنهاء إجراءات المعامالت، وفي عام 2016 استمرت إدارة العمليات في تنظيم 
أنظمتها وعملياتها من أجل تقليل وقت التنفيذ وإيجاد محيط خالي من األخطاء وتقليل مخاطر 
البيانات إلى أقصى حد، وكان تركيز اإلدارة ينصب في األساس على تسهيل التحسينات الالزمة 

على األنظمة من أجل االلتزام بتنفيذ لوائح هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

6.2.3  المالية

كان تركيز اإلدارة المالية في عام 2016 ينصب على تنويع العائدات والتحكم في التكلفة واإلدارة 
الرشيدة للميزانية وإدارة السيولة، وفي الوقت ذاته العمل على أن تظل نسبة كفاية رأس المال 

للشركة أعلى من المستويات الدنيا التي حددتها هيئة السوق المالية.

6.2.4  الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

واصلت الشركة االستثمار في تدريب الموظفين وتطويرهم خالل العام، وكان التركيز ينصب على 
دورات التدريب اإللكتروني التقنية المتقدمة، والتدريب اإللزامي الذي تفرضه هيئة السوق المالية 
ويشمل الجريمة المالية والسرية وأمن المعلومات والوعي، ومساعدة الموظفين للحصول على 
مؤهالت مهنية مناسبة، وشاركت الشركة أيًضا في مبادرة تدريب الخريجين التي أطلقتها هيئة 
السوق المالية لتطوير المواهب السعودية، وقامت بتقديم برامج تدريب صيفي لتسعة من طالب 

الجامعة. 

6.2.5  التسويق وخدمة العمالء

من بين الجوانب الرئيسية التي ركزت عليها إدارة التسويق وخدمات العمالء خالل العام تحسين 
وحدات خدمة العمالء وأنظمتها، وتطوير خدمات الهاتف اآللية )IVR(، وتعيين فريق لخدمات العمالء 
الرقمية للتعامل مع الطلبات واالستفسارات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ونقاط التواصل 
الرقمية مع العمالء، كذلك بدأت الشركة في برنامج شامل الستهداف القطاعات الجديدة من العمالء 
من خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي على نحٍو مبتكر وإعادة تفعيل العالقات التاريخية مع 

العمالء، وكانت نتائج البرنامج إيجابية.



التقرير السنوي 2016 13

6.3  إدارات الرقابة

6.3.1  الحوكمة

تقوم مجموعة الحوكمة بممارسة مسئولياتها من خالل عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارات 
االلتزام والشرعية والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، وكانت النقطة األساسية التي تم التركيز 
عليها خالل العام االنتهاء من تحويل الكيان القانوني لشركة الراجحي المالية من كونها شركة 
الخاصة  المالحظات  جميع  مع  والتعامل  مغلقة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسئولية  ذات 

بالنظام والمراجعة.

6.3.2  إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال 

تعمل إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال على تحقيق االلتزام الصارم بالقواعد واللوائح واجبة 
التطبيق التي تفرضها هيئة السوق المالية في جميع إدارات الشركة، ومن بين المبادرات الرئيسية 
خالل العام تطبيق اللوائح المعدلة لهيئة السوق المالية الخاصة بالصناديق االستثمارية، وتحديث 
السوق  هيئة  أصدرتها  التي  التعليمات  مع  يتفق  بما  الحسابات«  و»فتح  عميلك«  »اعرف  نموذج 

المالية بخصوص الحسابات االستثمارية، وتحسين نظام الرقابة على مكافحة غسل األموال.

6.3.3  إدارة المخاطر

تضطلع إدارة المخاطر بمسؤولية تحديد المخاطر في جميع إدارات الشركة وقياسها والتحكم 
المسببة  العوامل  تقييم  على  العام  خالل  األساسي  التركيز  وانصب  عليها،  والرقابة  فيها 
للمخاطر من البيانات الداخلية والخارجية لوضع إجراءات خاصة بالتخفيف وتحسين المخاطر إلى 
الحد األقصى ورأس المال الوقائي وبيئة الرقابة، وشملت أهم المبادرات إجراء تحليل التأثير على 

اللوائح الجديدة والمعدلة وتحسين إدارة استمرارية األعمال وعمليات أمن المعلومات.

6.3.4  القانونية

وتتحمل  الشركة،  إلدارة  متخصصة  قانونية  واستشارات  مشورة  بتقديم  القانونية  اإلدارة  تقوم 
اإلدارة كذلك مسئولية حفظ ومتابعة االتفاقيات مع األطراف الخارجية، وفي عام 2016 كان التركيز 
األساسي على جمع المستندات المطلوبة من جميع األطراف المعنية والتي تخص تحويل شركة 

الراجحي المالية من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة. 

6.3.5  الشرعية

تعمل إدارة الشرعية على ضمان التزام استراتيجية الشركة وعملياتها بالكامل بأحكام الشريعة 
اإلسالمية في جميع األنشطة التي تقوم بها، وقامت اإلدارة بالتعاون مع إدارة التسويق وخدمة 
عام  في  الداخلية  واالتصاالت  للشركة  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  حمالت  لتنظيم  العمالء 
للشريعة  أحكام  للشريعة، وتقديم  المطابقة  والممارسات  اإلدارة  الوعي بسياسات  لزيادة   2016

بخصوص الممارسات الشائعة في األسواق المالية.
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6.3.6  المراجعة الداخلية

تتولى إدارة المراجعة الداخلية في الشركة التي تدعمها شركة مراجعة خارجية مسئولية دعم 
إعداد  عملية  على  به  المنوطة  اإلشرافية  بالمسؤوليات  القيام  يخص  فيما  المديرين  مجلس 
الشركة  التزام  مراقبة  وعملية  المراجعة،  وعمليات  الداخلية  التحكم  وأنظمة  المالية،  التقارير 
بالقوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات والسلوكيات واجبة التطبيق، وخالل عام 2016 قامت 

إدارة المراجعة الداخلية باالنتهاء من تسع عمليات مراجعة إدارية.
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الشركات  لحوكمة  العالمية  المستويات  بأعلى  بالتمسك  ملتزمة  المالية،  الراجحي  شركة  إن 
القيمة  وتعزيز  مالكيها،  ومصالح  حقوق  وحماية  النظامية،  بالمتطلبات  االلتزام  ذلك  ويقتضي 
المالية،  الراجحي  التنظيمية. وشركة  الفعالية  تحقيق  إلى  باإلضافة  الشركة،  لمالكي  المتحققة 
لديها سياسات معتمدة من مجلس المديرين بخصوص إدارة المخاطر، وااللتزام وعمليات الرقابة 

الداخلية، وفقا لقواعد وأنظمة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

7.1  مجلس المديرين

أداء مالي قوي مستدام  إيجاد وتقديم  المالية، مسؤول عن  الراجحي  إن مجلس مديري شركة 
وقيمة طويلة األجل لمالكي الشركة. ويؤدي أعضاء مجلس المديرين دورهم معا كفريق، لتقديم 
التنفيذية للشركة ولضمان مالءمة الشركة ألغراضها، ووضع الشركة  قيادة استراتيجية لإلدارة 
القيم والمعايير للشركة، إلى جانب ضمان توفر موارد مالية وبشرية كافية. وهناك توضيح لدور 

ومسؤوليات مجلس المديرين، في النظام األساسي لمجلس مديري شركة الراجحي المالية.

يتألف مجلس المديرين من ستة أعضاء منهم عضوان مستقلين.

* استقال في 29 ديسمبر 2016

عقد مجلس المديرين أربعة اجتماعات في عام 2016 على النحو التالي:

* استقال في 29 ديسمبر 2016

المنصب الجنسية   االسم     

رئيس مجلس المديرين / غير تنفيذي سعودي   عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي 

عضو غير تنفيذي سعودي   سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي 

عضو غير تنفيذي سعودي   صالح بن على بن عبد اهلل أبا الخيل  

عضو غير تنفيذي سعودي   سليمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزبن* 

عضو مستقل سعودي   فيصل بن سعود بن محمد الصالح  

عضو مستقل سعودي   خالد بن حمد بن يحيى اليحيى  

حضور اجتماعات المجلس

عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي

سليمان بن صالح بين عبد العزيز الراجحي

صالح بن على بن عبد اهلل أبا الخيل

سليمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزبن*

فيصل بن سعود بن محمد الصالح

خالد بن حمد بن يحيى اليحيى

الحضور في عام 2016

االجتماع 
األول

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الرابع

7. مراجعة حوكمة الشركات
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7.2  عضوية مجالس اإلدارة األخرى

تمشيا مع متطلبات هيئة السوق المالية، نوضح في ما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين الذين يتقلدون مناصب 
عضوية في مجالس إدارات شركات سعودية أخرى:

7.3  لجان المجلس

يمارس مجلس المديرين وظائفه من خالل ثالث لجان منبثقة من المجلس.

7.3.1   لجنة الترشيحات والمكافآت

التوصية بالترشيحات لعضوية مجلس المديرين و اللجان التابعة له. 	•
شغل المناصب الشاغرة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة. 	•

المراجعة السنوية لمتطلبات العضوية ألعضاء المجلس. 		•
مراجعة هيكل مجلس المديرين وتحديد جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيات بذلك. 	•

عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(

رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي

صالح بن علي بن عبد اهلل أبا الخيل
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(

عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي

سليمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزبن*
ال يوجد

* استقال في 29 ديسمبر 2016

فيصل بن سعودبن محمد الصالح
الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة

عضو مجلس إدارة/ تنفيذي

خالد بن حمدبن يحيى اليحيى
شركة ميتاليف والمجموعة األمريكية

الدولية والبنك العربي الوطني 
للتأمين التعاوني

عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي

سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(

عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي

شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي(
رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي

الشركة الوطنية للبيطرة
رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي

شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م
عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي

شركة منتجات البالستيك السعودية المحدودة
عضو مجلس إدارة / تنفيذي

شركة هاشم للمقاوالت والتجارة
عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي

شركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة
عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي

شركة الفارابي للبتروكيماويات
رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي

شركة الراجحي القابضة
رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي

شركة العراب للمقاوالت
رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي

شركة فرسان للسفر والسياحة
رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي



التقرير السنوي 2016 17

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ومن عدم وجود أي تضارب مصالح  	•
إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى. 

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة  	•
الخاصة بكبار  بالميزانية السنوية للمكافآت والحوافز  المديرين  اقتراح سنوي لمجلس  ورفع 

التنفيذيين.

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، وعقدت اجتماعين في عام 2016.

7.3.2  لجنة المراجعة

تقوم هذه اللجنة بدور رئيسي وهام يتمثل في المساعدة في االشراف على وظائف الحوكمة، 
فيما يتعلق بما يلي:

سالمة البيانات المالية للشركة. 	•
فعالية نظام الرقابة الداخلية، مع األخذ في االعتبار المخاطر المحتملة. 	•

كفاءة واستقاللية المراجعين الخارجيين والداخليين. 	•
تحسين وترقية أنظمة المراقبة، بما في ذلك مراجعة البيانات المالية، السياسات المحاسبية  	•

ونظام المراقبة الداخلية، وإبداء وجهة نظرها وتوصياتها.
كفاءتها  مدى  من  والتحقق  تقاريرها  ودراسة  الداخلية،  المراجعة  إدارة  على  اإلشراف  	•

واستقالليتها.
بالمراجعة  الخاصة  خططهم  ومراجعة  الخارجيين  المراجعين  تعيين  بخصوص  التوصية  	•
والتدقيق، وإنهاء العقود المبرمة معهم وتحديد أتعابهم، هذا، باإلضافة إلى أي مهام أخرى 

توكل اليهم.

تضم اللجنة ثالثة أعضاء، وعقدت أربعة اجتماعات خالل عام 2016.

فيصل بن سعود بن محمد الصالح
عضو مجلس إدارة مستقل / رئيس اللجنة

سليمان صالح الراجحي
عضو مجلس إدارة / رئيس اللجنة

خالد بن حمد بن يحيى اليحيى
عضو مجلس إدارة مستقل / عضو

عبد العزيز أبا الخيل
عضو مستقل

سليمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزبن*
عضو مجلس إدارة / عضو

* استقال في 29 ديسمبر 2016

محمد علي حواش
كبير المراجعين الداخليين بمصرف الراجحي / عضو



18التقرير السنوي 2016

7.3.3  لجنة االلتزام 

تقدم لجنة االلتزام المساعدة لمجلس المديرين على النحو التالي:

التأكد من أن الشركة تؤدي أعمالها ملتزمة بأحكام هيئة السوق المالية وأنظمتها.  	•
مراجعة تقرير االلتزام ومكافحة غسل األموال 	•

مراقبة وتقييم أداء إدارة االلتزام 	•
مراجعة جميع مخاطر االلتزام التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في الوضع المالي للشركة  	•

أو سمعتها.
تقديم تقارير ربعية وسنوية عن مهامها. 	•

تضم اللجنة خمسة أعضاء، وعقدت أربعة اجتماعات خالل عام 2016.

7.4  اإلدارة العليا

بالكامل،  بالشركة  القرارات  اتخاذ  المالية محورية في هيكل  الراجحي  العليا لشركة  اإلدارة  ُتعد 
وهي تلعب دورا محوريا في التخطيط وصياغة السياسة والحوكمة وإصدار التقارير وعمليات صنع 
القرار. ويتحمل الفريق بقيادة الرئيس التنفيذي مسئولية القيام بالعمليات اليومية في شركة 

الراجحي المالية بما يتفق مع األهداف والسلطات التي يحددها مجلس المديرين.

صالح أبا الخيل
عضو مجلس إدارة / رئيس اللجنة

محمد المنجم
مدير االلتزام ومسئول مكافحة غسل األموال / عضو

عبد اهلل النامي
مراقب، مدير االلتزام في المجموعة )مصرف الراجحي(

غوراف شاه
الرئيس التنفيذي / عضو

مالك القواص
مدير إدارة المراجعة الداخلية / عضو

غوراف شاه
الرئيس التنفيذي

أحمد المحسن
المدير المالي

عبد العزيز السبت
مدير عام إدارة الوساطة والخدمات المشتركة

عبد اهلل المحمود
مدير إدارة الموارد البشرية 

والخدمات اإلدارية

مقرن الكليبي
مدير إدارة األصول

عبد الكريم البواردي
المستشار القانوني العام ومدير الحوكمة

إياد شقفة
مدير المصرفية االستثمارية

محمد المنجم
مدير إدارة االلتزام ومكافحة 

غسل األموال

إبراهيم الشريدة
مدير إدارة الثروات

جيتش قوبي
مدير إدارة البحوث والمؤسسات 

المالية

مالك القواص
مدير إدارة المراجعة الداخلية
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7.5  المكافآت

حضور  عن  جلسات  ورسوم  التنفيذيين  غير  المجلس  ألعضاء  سنوية  مكافأة  الشركة  تدفع 
اجتماعات مجلس المديرين. وباإلضافة إلى ذلك، تدفع الشركة رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين 
المدفوعة  والرواتب  والمكافآت  النفقات  تفاصيل  يلي  وفيما  معهم.  الموقعة  العقود  حسب 
ألعضاء مجلس المديرين وستة من كبار التنفيذيين في الشركة ومن بينهم الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي خالل عام 2016:

بلغ إجمالي المكافآت التي تم دفعها ألعضاء مجلس المديرين 946,000 ريال سعودي.  	•
الذين حصلوا  التنفيذيين،  تم دفعها لستة من كبار  التي  والحوافز  المكافآت  إجمالي  بلغ  	•
المالي  والمدير  التنفيذي  الرئيس  إلى  باإلضافة  الشركة  من  وحوافز  مكافآت  أعلى  على 

14,775,884 ريال سعودي.

7.6  هيكل الحوكمة

مفتاح  هي  ونزاهتها  الشركة  فسمعة  التنظيمية.  مسؤولياتنا  تدعم  لدينا  الحوكمة  معايير 
نجاحنا لذلك نحن نتمسك بأعلى المعايير المهنية واألخالقية المعترف بها عالميًا. تلتزم شركة 
المكونات  تمثل  التي  والموضوعية  والمساءلة  والمساواة  الشفافية  بمبادئ  المالية  الراجحي 
أيضًا في صميم ممارسات  العناصر  الجيدة لحكومة الشركات. وتدخل هذه  للمعايير  الرئيسية 
وااللتزام في  المخاطر  وإدارة  الفعالة  الضوابط  إرساء وعمل  تيسير  الشركة وتعمل على  أعمال 
المصالح  تضارب  لمنع  مكتوبة  وإجراءات  قواعد  خالل  من  التنظيمية؛  بالمعايير  المالئم  الوقت 
األموال  غسل  عمليات  ومنع  السرية  على  للمحافظة  تهدف  الداخلية  المعلومات  واستخدام 

وتمويل اإلرهاب والممارسات المالية المحظورة.

بالتزاماتها  الشركة  وفاء  لضمان  إدارية  لجنة  أو عضو  إدارة  اللجان عضو مجلس  من  كٍل  يرأس 
التي  الشــركة  أنشــطة  أوجــه  جميــع  اللجــان  وتغطــي  المعايير،  أعلى  وفق  بأعمالها  وقيامها 
وإدارة  والتوظيف  المعلومات  وتقنية  والعمليات  األعمال  واستثمارات  االستراتيجيات  تشمل 

المخاطر وااللتزام، وهي أمور جوهرية لمبدأ الحوكمة في الشركة والتزام الشركة بالشفافية.

فــي عــام 2016 كان هنــاك عــدد مــن التحســينات الملحوظــة لتعزيــز هيــاكل حوكمــة الشــركة 
الحاليــة التي اعتمدها مجلس المديرين وشملت:

اعتمادها بعد ذلك من  ثم  اإلدارات وتحديثها  بجميع  الخاصة  واإلجراءات  السياسات  مراجعة  	•
مجلس المديرين.

زيادة تعزيز تعامل اإلدارة فيما يتعلق بأي تعامل في السوق مشكوك فيه، مع عدم التسامح  	•
والتساهل، والقيام فورا بحظر التعامل لمنع تلك السلوكيات.

يتم إبالغ مجلس المديرين للشركة على أساس ربعي بمستوى قابلية المخاطر. 	•
يتم إبالغ مجلس المديرين للشركة بشكل سنوي بتقارير مكافحة غسل األموال. 	•

تم نشر التقرير السنوي لمجلس المديرين لعام 2015 وفق إرشادات هيئة السوق المالية. 	•
تمت الموافقة على تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال كجزء من تعليمات اإلفصاح  	•

عن الركيزة الثانية كما تم تقديمه إلى هيئة السوق المالية خالل الربع الثاني من عام 2016.

946,000

5,232,540

2,616,394

6,926,950

14,775,884 946,000

ستة من كبار التنفيذيين الذين حصلوا على 
أعلى المكافآت والحوافز من الشركة ومن 
بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

أعضاء غير تنفيذيون / 
أعضاء مجلس مديرين 

مستقلين

أعضاء مجلس 
المديرين 

التنفيذيون

الرواتب والتعويضات

بدالت

العالوات السنوية والدورية

خطة الحوافز

اإلجمالي

أي منافع سنوية أو شهرية أخرى
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7.7  الغرامات النقدية والعقوبات األخرى المفروضة على الشركة

مجموعهما  بلغ   2016 عام  خالل  الشركة  على  مالّيتين  غرامتين  المالية  السوق  هيئة  فرضت 
390,000 ريال سعودي.

7.8  المخاطر الرئيسية في األعمال

7.8.1  مخاطر معدل ربح المرابحة

تمثل مخاطر أسعار عموالت المرابحة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات 
في أسعار العموالت السائدة في السوق. تخضع الشركة لمخاطر أسعار عموالت المرابحة بشأن 

موجوداتها و مطلوباتها المرتبطة بعموالت بما في ذلك مديني عقود المرابحة.

الربحية  تتأثر  بالحصول على عمولة متاجرة أعلى حتى ال  المخاطر  النوع من   تدير الشركة هذا 
العامة المتحققة إلجمالي محفظة المرابحة سلبًا. كما تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر بمطابقة 

مدة وشروط التمويل بين الموجودات والمطلوبات.

و حيث أن مدينــي عقــود المرابحــة للشــركة معرضون لمخاطــر الســوق الناشــئة عــن التقلبــات 
فــي أســعار األسهم و التــي يتــم تقديمهــا إلــى الشــركة كضمانــات إضافيــة للتســهيالت، عليه 

تطبق الشركة سياسات وإجراءات مراقبة مناسبة للتحكم في تلك المخاطرة بفعالية.

7.8.2  مخاطر االئتمان

تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بأحد التزاماته والتسبب في خسارة 
العمالء عن  بها فيما يخص  الخاصة  االئتمان  إلدارة مخاطر  الشركة  اآلخر، وتسعى  للطرف  مالية 
طريق وضع حدود للعمالء األفراد ومراقبة تلك الحدود، وتنشــأ مخاطــر االئتمــان نتيجــة إلخفــاق 
األطراف األخرى وبحــد أقصــى يعــادل القيمــة الدفتريــة لهــذه األدوات فيما يخص األصول المالية 
للشركة بما في ذلك النقد وما يعادله؛ وتخضع جميع األطراف األخرى للشركة لقبول حد المخاطر 
المرابحــة  عقــود  مدينــي  رصيــد  أن  ذلــك  علــى  عــالوة  ونجد  المخاطر،  إدارة  جانب  من  وتثبيته 
االطــراف  محافــظ  فــي  المتوفــرة  األخرى  الملموســة  والموجــودات  باألســهم  مضمون  باألســهم 

االخــرى والتــي هــي فــي عهــدة الشــركة.

7.8.3  مخاطر السيولة

تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التي تواجهها الشــركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات 
المتعلقــة بــاألدوات الماليــة، وتهــدف الشــركة إلــى الحفــاظ علــى نســبة ســيولة تزيد على 110% 
في جميــع االوقــات، وتودع الودائــع عادًة لفتــرات قصيــرة األجل وذلــك إلدارة متطلبــات الســيولة 
عــدا  فيمــا  المالــي،  المركــز  قائمــة  فــي  الظاهــرة  الشــركة  مطلوبــات  كافــة  وتكون  بالشــركة، 
متطلبــات  إدارة  وتتــم  الطلــب،  عنــد  الســداد  مســتحقة  للموظفيــن،  الخدمــة  نهايــة  مكافــأة 
مــن  مناســبة  مســتويات  علــى  الحفــاظ  خــالل  مــن  الصناديــق  إدارة  مستوى  علــى  الســيولة 

الســيولة ومــن خالل مراقبتهــا علــى مســتوى كل صنــدوق.

7.8.4  مخاطر العمالت

الماليــة بســبب التغيــرات  الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات  تمثــل مخاطــر العمــالت المخاطــر 
فــي أسعار الصــرف األجنبي، 

وال تخضــع الشــركة للتقلبــات فــي أسعار الصــرف األجنبي خالل سير األعمال العاديــة، ولــم تقــم 
السنة،  خــالل  االمريكــي  والــدوالر  الســعودي  الريــال  عـدا  بالعملــة  هامة  تعامــالت  بأيــة  الشــركة 
وحيــث إن ســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت مقابــل الــدوالر االمريكــي، فــإن األرصدة بالــدوالر 

االمريكــي ال تمثــل مخاطــر عمــالت هامــة. 
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7.8.5  المخاطر التشغيلية

هــي مخاطــر الخســائر الناتجة مــن نقــص أو أخطــاء مــن أحــد اإلجــراءات الداخليــة أو الموظفيــن 
أو أنظمــة الحاســب أو قــد تحــدث مــن أحــداث خارجيــة، وهــي تشــمل مخاطــر التغطيــة النظاميــة 
وال تقتصــر علــى التعــرض للغرامــات أو العقوبــات أو التعويضات التأديبية الناتجة مــن إجــراءات 
اشرافية، إضافًة إلــى تســويات خاصــة، تتــم إدارة المخاطــر التشــغيلية للشــركة مــن خــالل إدارة 
قويــة لألحــداث وتحليــل األسباب الجذريــة والتقييــم الذاتــي لمراقبــة المخاطــر ومراقبــة المؤشــرات 

الرئيســية لقيــاس المخاطــر وتخطيــط اســتمرارية االعمــال والتخطيــط للتعافــي مــن الكــوارث.

7.9  التباينات في نتائج دخل التشغيل

ال توجد اختالفات كبيرة في نتائج دخل التشغيل مقارنة بالسنة الماضية.

7.10  الشركات التابعة

7.11  القروض

في   19 رقم  اإليضاح  إلى  الرجوع  ُيرجى  معلقة.  قروض  أي  المالية  الراجحي  شركة  على  يوجد  ال 
القوائم المالية.

7.12  تضارب المصالح

بخالف المشار إليه في اإليضاح رقم 4 من القوائم المالية المتعلقة بمعامالت األطراف ذات العالقة، 
فإن شركة الراجحي المالية، لم تبرم أي عقد، كما أنها لم تدخل في أي عقد، يكون ــ أو كان - ألي 
عضو من أعضاء مجلس المديرين، أو الرئيس التنفيذي أو مدير اإلدارة المالية، أو أي من التابعين 

لهم أو مصلحة جوهرية لم تتم الموافقة عليها.

7.13  نتائج المراجعة السنوية لكفاءة معايير المراجعة الداخلية

لدى شركة الراجحي المالية منظومة رقابة داخلية ذات كفاءة عالية يتم تأكيد فاعليتها من خالل 
التدابير التالية:

وجود إدارة مراجعة داخلية مكرسة لمهمة المراجعة، ويدعمها شركة مراجعة خارجي ويتم  	•
عرض نتائجها وتوصياتها على لجنة المراجعة ومجلس المديرين.

إعطاء األولوية القصوى لنتائج مراجعات الرقابة الداخلية مع تحديد اإلجراءات التصحيحية لمنع  	•
تكرار حدوثها مرة أخرى في المستقبل. 

المراجعة  لجنة  قبل  من  كثب  عن  مراجعته  تتم  الكفاءة  عالي  داخلية  مراقبة  نظام  وجود  	•
مستوى  على  وفاعلية  باستمرار  وتطبيقها  المراقبة  أدوات  جميع  فاعلية  لضمان  الداخلية 

المنظمة.
تتميز السياسات واإلجراءات الحالية بتطبيق أفضل الممارسات وااللتزام باللوائح التنظيمية،  	•
وعلى الرغم من تطوير هذه السياسات واإلجراءات داخليا، إال أنها خضعت للمراجعة من قبل 
واإلجراءات  السياسات  المديرين. وتخضع هذه  اعتمادها من مجلس  استشاري خارجي قبل 

للمراجعة السنوية.

 القيام بأعمال تملك وتأجير العقارات لمصلحةالمخازن المميزة
سعوديالصناديق في المملكة العربية السعودية

سعودي

سعودي

 القيام بأعمال تملك وتأجير العقارات لمصلحة
الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية
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القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م
وتقرير مراجعي الحسابات
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