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نبذة عن شركة الراجحي المالية 

تأسســت شــركة الراجحــي الماليــة فــي عــام 2008م، لتحظــى بموقــع قيــادي فــي مجــال الخدمــات 
المتنوعــة  الماليــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن  مجموعــة  تقديمهــا  خــالل  مــن  وذلــك  الماليــة، 
والمبتكــرة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية. وبصفتهــا شــركة اســتثمارية تابعــة لمصــرف 
 315 6 الراجحــي، والــذي يعــد مــن أكبــر المصــارف اإلســالمية فــي العالــم بقيمــة أصــول تبلــغ 
ــان، وبيــن أفضــل  ــال، فــإن شــركة الراجحــي الماليــة، تجمــع بيــن قــوة ومــوارد هــذا الكي ــار ري ملي
المنتجــات ونشــر  تنــوع  األصــول مــن خــالل  االســتثمار وإدارة  فــي مجــال  المشــورة  مســتويات 

البحــوث المتخصصــة، مــن أجــل تقديــم حلــول متكاملــة وفعالــة تمامــا. 

وتســتفيد شــركة الراجحــي الماليــة مــن وضعهــا الرائــد ومــن خبــرة فريقهــا االســتثماري، ممــا 
جعــل منهــا شــركة رائــدة فــي تقديــم الحلــول الماليــة واالســتثمارية المصممــة خصيصــا والتــي 
المقــر  أو مؤسســات. ويقــع  أفــرادًا  للعمــالء ســواء كانــوا  باســتمرار  المتغيــرة  الحاجــات  تلبــي 
الرئيســي لشــركة الراجحــي الماليــة فــي الريــاض، وتــدار إقليميــا مــن خــالل 19 مركــزًا اســتثماريا 
موزعــة علــى جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، ويعمــل بهــا أكثــر مــن 250 موظــف ذوي 
كفــاءة عاليــة فــي مجــاالت االســتثمار، ممــا يتيــح لهــا أن توفــر لكافــة عمالئهــا خدمــات المشــورة 

المتمرســة القائمــة علــى الخبــرة العالميــة واإلقليميــة.

رؤيتنا 
تتمثــل رؤيــة شــركة الراجحــي الماليــة، فــي تبــوء موقــٍع ريــادٍي فــي مجــال االســتثمار فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، مــن خــالل توفيــر حلــول يعتمــد عليهــا بــكل موثوقيــٍة وابتــكار، وذلــك مــن 
أجــل تلبيــة متطلبــات عمالئنــا ومســاعدتهم فــي النجــاح علــى الصعيــد المالــي. ســعيا منــا 

للتفــوق والمحافظــة علــى الريــادة فــي كل مجــاالت االســتثمار المتنوعــة فــي الشــركة. 

قيمنا
قيمنا هي النبراس المّوجه لنا لتحقيق رؤيتنا والتي تتمثل في :

اإلخالص في أداء األعمال.  •

تقدير عمالئنا.  •

األمانة والشفافية.  •

اإلستقاللية.  •

خلق بيئة عمل جاذبة.  •

نبذة عن الشركة  .1
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جاءت الراجحي المالية في المرتبة الثانية في مجال الوساطة المالية في سوق   • 
األسهم السعودي )تداول( كما استطاعت زيادة حصتها في السوق    

بمقدار %21 6  لتبلغ 73% 15   

قامت الشركة بإنشاء منصة وساطة مالية جديدة خاصة بعمالئها من   • 
المستثمرين األجانب المؤهلين.  

ارتفع اجمالي األصول المدارة بنسبة %36 ليصل الى 2 36 مليار ريال.  •

تم اطالق صندوق الراجحي لالكتتابات األولية.  •

تم التخارج من صندوق آرك للدخل العقاري في صفقة بلغت قيمتها االجمالية   • 
35 1 مليار ريال.  

الراجحي المالية كانت هي متعهد التغطية في اكتتاب الحقوق األولوية لشركة   • 
تكافل الراجحي.  

دخلت الراجحي المالية في اتفاقية لتوزيع ايصال تقارير الراجحي المالية البحثية   • 
إلى اسواق الواليات المتحدة.  

حافظت على نسبة سعودة بلغت 87%.  •

دخول برنامج تدريب الخريجين الجدد عامه الثاني باستيعاب سبعة طالب   • 
اضافيين.  

تم اطالق بوابة تويتر كقناة تواصل لخدمة العمالء.  •

قامت الراجحي المالية بالرعاية والمشاركة في ثالث حمالت تسويقية تعريفية   • 
نظمتها شركة تداول ومجلة يوروموني في كل من سنغافورة ولندن ونيويورك،    

من أجل جذب المستثمرين األجانب المؤهلين.  

نظرة على الجوانب التشغيلية  .2
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يســر مجلــس المديريــن أن يقــدم التقريــر الســنوي والقوائــم الماليــة لشــركة الراجحــي الماليــة 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م. وبالرغــم مــن تذبــذب الســوق المتزايــد خــالل النصــف 

الثانــي مــن العــام، إال إن الشــركة قــد حققــت أداء قويــا بشــكل عــام.

النتائج المالية   5.1

أعلنــت شــركة الراجحــي الماليــة عــن تحقيــق ربــح صــاٍف قبــل خصــم مصروفــات الــزكاة، بلــغ 4 463 
مليــون ريــال للعــام 2015م، بنمــو بلغــت نســبته %10، مــن 0 421 مليــون ريــال فــي عــام 2014م، 
مــع تحقيــق عائــد علــى رأس المــال )قبــل الــزكاة( بلــغ معدلــه %30. وقــد حافظــت الشــركة علــى 
ميزانيــة قويــة ومســتوى مرتفــع مــن الســيولة، كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 68 1 مــرة، 
وهــي بذلــك تتجــاوز الحــد األدنــى لمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة والــذي يبلــغ 1 مــرة. وقــد ظــل 
المؤشــران الرئيســيان وهمــا العائــد علــى رأس المــال والعائــد علــى األصــول، مســتقران، إذ بلغــا 

علــى التوالــي %93 و 17% 

ومــن األهميــة بمــا كان أن نذكــر هنــا، أنــه مــن حيــث أداء الشــركات النظيــرة، فقــد حلــت الراجحــي 
الماليــة مــن بيــن أفضــل ثــالث شــركات أداء فــي القطــاع علــى صعيــد معظــم المؤشــرات الماليــة 
ــج الماليــة المســتقرة، تبرهــن شــركة الراجحــي علــى نمــوذج أعمالهــا  الرئيســية. وبهــذه النتائ
المتســق والفعــال، وعلــى القــوة األساســية لعالقاتهــا الثابتــة والمســتقرة مــع العمــالء، وعلــى 
مواردهــا المتنوعــة التــي ســاعدت فــي التقليــل مــن تذبــذب االيــرادات. وفــي هــذا الصــدد، فقــد 
أدى تزايــد الدخــل مــن أعمــال إدارة االصــول بالشــركة، إلــى التعويــض عــن االيــرادات المنخفضــة 

مــن أعمــال الوســاطة والمشــورة، خــالل هــذا العــام.

أداء األعمال   5.2

إدارة  حافظــت  فقــد  2015م،  عــام  خــالل  التــداول  أحجــام  فــي  الحــاد  االنخفــاض  مــن  بالرغــم   
الوســاطة الماليــة، علــى وضعهــا كإدارة وســاطة قياديــة فــي ســوق األســهم الســعودي )تــداول(، 
إذ تمكنــت مــن زيــادة حصتهــا الكليــة فــي الســوق إلــى %73 15. وقــد تــم اطــالق منصــة وســاطة 
ــر أســواق أســهم  ــدة لتمكيــن العمــالء مــن تنفيــذ تداوالتهــم بصــورة سلســة عب ــة جدي عالمي
وأســواق  أفريقيــا  األوســط وشــمال  الشــرق  الخليجــي، ودول منطقــة  التعــاون  دول مجلــس 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا تــم إنشــاء مكتــب وســاطة لالســتفادة مــن الفــرص التــي تنشــأ 

ــداول للمســتثمرين األجانــب المؤهليــن. عــن فتــح ســوق ت

 ونظــرا الســتمرار أعمــال إدارة األصــول فــي أدائهــا القــوي، فقــد ارتفــع إجمالــي األصــول المــدارة 
بنســبة %36 لتصــل إلــى 2 36 مليــار ريــال. و إســتمرت الشــركة فــي تنويــع فــرص االســتثمار 
فــي الصناديــق المختلفــة بإطــالق صنــدوق الراجحــي لالكتتابــات األوليــة. كمــا تــم بنجــاح تصفيــة 
صنــدوق آرك للدخــل العقــاري فــي صفقــة بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة 35 1 مليــار ريــال، كذلــك تــم 
ــة بلغــت 886  ــي للدخــل العقــاري، بقيمــة إجمالي االنتهــاء مــن إســتثمار أصــول صندوقهــا الثان

مليــون ريــال.

قامــت إدارة المصرفيــة االســتثمارية بــدور ضامــن االكتتــاب الوحيــد لعمليــة طــرح حقــوق أولويــة، 
كمــا كانــت أيضــا البنــك المســتلم لجميــع عمليــات طــرح األســهم لالكتتابــات األوليــة ولمعظــم 
ــة، مــع االســتمرار فــي ســعيها للحصــول علــى عقــود استشــارات ماليــة  إصــدارات حقــوق األولوي

جديــدة.

تقرير مجلس المديرين  .5
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الجوائز التي تلقتها الشركة   5.3

تلقــت شــركة الراجحــي الماليــة خــالل العــام 2015م العديــد مــن الجوائــز نظيــر تفوقها فــي مجاالت 
االســتثمار، وقــد شــملت هــذه الجوائــز: » جائــزة أفضــل وســيط مالــي فــي الســوق العالمــي« مــن 
بانكــر ميــدل ايســت، وجائــزة » أفضــل مؤسســة وســاطة ماليــة فــي المملكــة العربية الســعودية « 
مــن ايمــا فاينانــس، هــذا باإلضافــة الــى جائــزة » أفضــل مديــر لألصــول فــي الســعودية للعــام « مــن 

غلوبــال انفســتر، وجائــزة » االبتــكارات فــي الماليــة االســالمية « مــن يورومونــي.

التطور االستراتيجي   5.4

 نظــرا العتمــاد الشــركة علــى اســتراتيجية التنويــع فــي مصــادر الدخــل فــي ظــل بيئــة االقتصــاد 
ــررت الشــركة فــي عــام  ــد، فقــد ق ــذب المتزاي ــر التذب ــرة. ومــن أجــل تقليــل تأثي والســوق المتغي
2015م اعتمــاد خطــة تتضمــن المزيــد مــن التنــوع فــي نشــاطات األعمــال لتشــمل مصــادر إيــرادات 
بــدأت الراجحــي الماليــة فــي تنفيــذ هــذه االســتراتيجية فــي إطــار  مســتقرة ومتجــددة. وقــد 
نشــاطات أعمالهــا الخاصــة باألســهم خــالل العــام وذلــك باالســتحواذ علــى محفظــة صنــدوق آرك 
ــى أصــول رئيســية محققــة للدخــل فــي قطاعــات الخدمــات  ــذي يشــتمل عل للدخــل العقــاري، ال
اللوجســتية والمســتودعات والتجزئــة، فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة االمــارات العربيــة 

المتحــدة.

وتشــتمل االســتراتيجية أيضــا؛ التركيــز علــى تحســين منتجــات الشــركة ومقدرتهــا علــى التنفيــذ 
حتــى يتســنى لهــا، وبشــكل فعــال، تشــجيع ورعايــة ثقافــة االدخــار واالســتثمار فــي المملكــة 
االســتقطاب والمحافظــة علــى  عــن طريــق  إلــى تحقيــق ذلــك  الســعودية. وتســعى  العربيــة 
الكفــاءات البشــرية العاليــة، واالســتثمار فــي المنتجــات الحديثــة والمنصــات التقنيــة و مــن خــالل 
تنفيــذ الصفقــات التجاريــة مــع الشــركات والعمــالء األفــراد مــن أجــل تعزيــز فعاليــة األعمــال وخدمــة 
العمــالء. وتــدرك شــركة الراجحــي الماليــة، إن المــوارد البشــرية والفنيــة، تشــكل العمــود الفقــري 
لمقــدرة الشــركة المؤسســية، والتــي تعــد أحــد العوامــل االســتراتيجية الرئيســية التــي تصنــع 

الفــرق فــي قطــاع االســتثمار البنكــي الــذي يتســم بتزايــد حــدة المنافســة فيــه باســتمرار.

 كمــا أولــت الشــركة جــل اهتمامهــا للمحافظــة علــى ســمعتها، كأحــد أهــم مكاتــب البحــوث 
الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث إن تقديــم التحليــل االســتثماري التفصيلــي حــول 
أســواق األســهم واالقتصاديــات المحليــة، يعتبــر خدمــة ذات قيمــة مضافــة، للعمــالء يســاعدهم 
ــر  فــي اتخــاذ قــرارات اســتثمارية مســتندة علــى معلومــات جيــدة. باإلضافــة الــى أن  نشــر التقاري
والبحــوث بصــورة منتظمــة عبــر العديــد مــن القنــوات، يســاعد علــى رفــع مســتوى الشــفافية 

ــز المعلومــات حــول شــركة الراجحــي الماليــة وصــورة عالمتهــا التجاريــة. وتعزي
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حوكمة الشركات  5.5

وأفضــل  العالميــة  المعاييــر  أعلــى  باتبــاع  دائــم  التــزام  لديهــا  الماليــة،  الراجحــي  شــركة  إن 
الممارســات العالميــة فــي مــا يتعلــق بالحوكمــة. ووفقــا لذلــك، فقــد اســتمرت الشــركة فــي تعزيــز 
اطــار حوكمــة الشــركات الخــاص بهــا خــالل عــام 2015م، وذلــك لضمــان االلتــزام المســتمر بقواعــد 
وأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة وتــداول. إن التركيــز المســتمر علــى إدارة المخاطــر والضوابــط 
الرقابيــة الداخليــة، قــد جنــب الشــركة العديــد مــن المخاطــر وأكــد علــى أن الشــركة ال تــزال قويــة 

ــة وظــروف الســوق المتغيــرة باســتمرار. ــة فــي مجابهــة الظــروف االقتصادي وفعال

النظرة المستقبلية   5.6

ممــا ال شــك فيــه، أن عــام 2016م ســوف يكــون عامــا مليئــا بالتحديــات واختبــارا للشــركة، إذ أنــه 
يتســم، و بدرجــة كبيــرة، بعــدم القــدرة علــى التنبــؤات الدقيقــة، كمــا ينخفــض فيــه مســتوى 
وضــوح الرؤيــة حــول عــدد كبيــر مــن المواضيــع الرئيســية. ويشــمل ذلــك، أداء الســوق، وأســعار 
النفــط الخــام، والمشــهد الجيوسياســي، إضافــة إلــى جانــب االجــراءات التــي اتخذتهــا حكومــات 
إيــرادات  تأثيــر انخفــاض  الخليجــي لضبــط المصروفــات والتقليــل مــن  التعــاون  دول مجلــس 
الســلع علــى الميزانيــات الماليــة. وفــي ظــل هــذه التحديــات فإنــه يصعــب التنبــؤ بشــكل دقيــق 

بالمســتقبل القريــب.

ورغــم هــذه الظــروف الصعبــة، فــإن نظرتنــا ال تــزال إيجابيــة حــول اآلفــاق المســتقبلية لشــركة 
الراجحــي الماليــة. معتمــدة علــى اســتراتيجية ثابتــة مكنتهــا مــن ممارســة أعمالها بشــكل واضح 
ــة األساســية التشــغيلية  ــب البني ــى جان ــع نشــاطاتها وتعــدد مواردهــا، هــذا إل ومســتقر وتنوي
وبنيــة الحوكمــة ذات المســتوى العالمــي، وقاعــدة العمــالء التــي حافظــت الشــركة علــى مســتوى 
عالــي مــن العالقــة معهــم. وســوف نواصــل اســتثمارنا فــي المــوارد البشــرية للشــركة، و الذيــن 
يمثلــون أكبــر قــوة داعمــة لهــا، كمــا سنســعى للحصــول علــى فــرص أعمــال، وتحديــد طــرق 

جديــدة لتحقيــق النمــو، بــإذن اهلل، لمقابلــة توقعــات عمالئنــا.

شكر وعرفان   5.7

بعــد شــكر اهلل جــل وعــال فإنــه يســرنا أن نقــدم الشــكر والعرفــان مــع وافــر الفخر واالعتــزاز لعمالئنا 
الكــرام، وشــركاء أعمالنــا، علــى ثقتهــم ووالئهــم المســتمر للشــركة، كمــا نديــن بالشــكر لفريــق 
إدارة الشــركة وموظفيهــا، علــى التزامهــم ومهنيتهــم العاليــة. كمــا ال يفوتنــا تقديــم خالــص 

الشــكر والتقديــر لهيئــة الســوق الماليــة وتــداول، لتعاونهــم ودعمهــم المســتمرين. 

مجلس المديرين
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نظرة على العمليات التشغيلية  .6

إدارات األعمال   6.1

الوساطة  6.1.1

بأحــدث  مجهــزة  وهــي  المملكــة،  فــي  الرائــدة  الوســاطة  بيــوت  أحــد  هــي  الماليــة  الراجحــي 
أنظمــة تقنيــة المعلومــات واألفــراد علــى أعلــى مســتوى مــن الخبــرة لتســتهدف جميــع فئــات 
المســتثمرين، بمــا فــي ذلــك المؤسســات واألفــراد مــن ذوي المــالءة العاليــة. وبالرغــم مــن ظــروف 
الســوق المتذبذبــة بصــورة متزايــدة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن انخفــاض فــي أحجــام التــداول، فقــد 
تــم تصنيــف الراجحــي الماليــة فــي المرتبــة الثانيــة فــي قائمــة الوســطاء المالييــن فــي ســوق 
األســهم الســعودي )تــداول( فــي عــام 2015م، بينمــا نمــت حصتهــا االجماليــة فــي الســوق بنســبة 
%21 6 لتصــل الــى %73 15. وتشــمل بعــض المبــادرات الرئيســية المتخــذة فــي إدارة الوســاطة 
تنفيــذ  للعمــالء، وبشــكل ســلس،  تتيــح  الكترونيــة دوليــة  تدشــين منصــة وســاطة فوريــة 
تداوالتهــم عبــر أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، وكذلــك األســواق األمريكيــة. وقــد شــاركت الراجحــي الماليــة أيضــا فــي تنفيــذ تحديــث 
منصــة X-Stream  INET بالتعــاون مــع شــركة تــداول، كمــا نفــذت بنجــاح برنامــج التوعيــة بحقــوق 
األولويــة المتداولــة، عبــر جميــع قنــوات الراجحــي الماليــة االلكترونيــة، ممــا يمكــن مــن بــث اجــراءات 

توعيــة الكترونيــة للعمــالء الذيــن يتعاملــون مــع اصــدارات حقــوق األولويــة.

وفــي تطــور اســتراتيجي آخــر، أنشــأت الراجحــي الماليــة وحــدة أعمــال الوســاطة للمســتثمرين 
الدولييــن المؤهليــن لالســتفادة مــن الفــرص التــي ســوف يتيحهــا فتح ســوق األســهم الســعودي 
للمســتثمرين األجانــب المؤهليــن QFII .وقــد اســتلزم ذلــك، تطويــر فريــق مخصــص لذلــك وبنيــة 
تقنيــة مالئمــة، الــى جانــب اقامــة شــراكات خارجيــة مــن أجــل جــذب والحصــول علــى صفقــات مــن 

المســتثمرين األجانــب المؤهليــن.

وممــا يعكــس النجاحــات األخــرى للعــام المنصــرم، فقــد حصلــت الراجحــي الماليــة علــى تكريــم 
ــة فــي الســوق  ــزة » أفضــل شــركة وســاطة مالي ــى جائ ــام 2015م بحصولهــا عل اضافــي خــالل ع
العالمــي« مــن بانكــر ميــدل ايســت، وحصولهــا علــى جائــزة، »أفضــل شــركة وســاطة ماليــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية« مــن مجلــة ايمــي فاينانــس.

وفــي عــام 2016م، ومــن خــالل االســتفادة مــن ميــزة موقعهــا المهيمــن فــي الســوق المحلــي، 
فــان شــركة الراجحــي الماليــة لديهــا خطــط لالســتمرار فــي االســتثمار فــي بنــاء البنيــة األساســية 
الخاصــة بالمســتثمرين األجانــب المؤهليــن، بغــرض جــذب هــؤالء المســتثمرين مــن جميــع بقــاع 
العالــم، وذلــك بتوفيــر قــدرات فــي مجــاالت البيــع والتــداول وتنفيــذ الصفقــات، للمســتثمرين 

ــب المؤهليــن.  األجان

إدارة األصول   6.1.2

تعتبــر الراجحــي الماليــة أحــد بيــوت إدارة األصــول ســريعة النمــو فــي المملكــة وتحتــل المركــز 
الرابــع فــي مجــال أصــول الصناديــق المشــتركة الخاضعــة لــإدارة فــي المملكة العربية الســعودية. 
وتقــدم الشــركة منتجــات وحلــول اســتثمارية فــي جميــع فئــات األصــول الرئيســية. وبالرغــم مــن 
ظــروف الســوق المحفوفــة بالتحديــات بشــكل كبيــر خــالل عــام 2015م، فقــد اســتطاعت الراجحــي 
الماليــة زيــادة إجمالــي أصولهــا المــدارة بنســبة %36 لتصــل الــى 2 36 مليــار ريــال، مــن 6 26 مليــار 

ريــال فــي العــام الســابق.
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ومــن التطــورات الرئيســية التــي شــهدها عــام 2015م، النجــاح فــي تصفيــة صنــدوق آرك للدخــل 
العقــاري فــي صفقــة بلغــت قيمتهــا االجماليــة 35 1 مليــار ريــال. وقــد حقــق الصنــدوق عائــدا 
ــدا ســنويا تجــاوز نســبة  ــغ فــي المتوســط %2 7 لمســتثمري الصنــدوق، كمــا وزع عائ ســنويا بل
%9 خــالل الســنتين الماضيتيــن، بينمــا نمــا صافــي قيمــة األصــول بنســبة %18 خــالل الفتــرة 
المذكــورة. وقــد اســتطاعت الراجحــي الماليــة أيضــا تنفيــذ اســتحواذات كبيــرة فــي صندوقهــا 

ــال. ــغ 886 مليــون ري ــي بل ــي، باســتثمار اجمال العقــاري الثان

الراجحــي  لصنــدوق  بنجــاح  بإطالقهــا  وذلــك  أصولهــا  محفظــة  فــي  الشــركة  توســعت  لقــد 
لالكتتابــات األوليــة .وهــذا الصنــدوق المفتــوح، ســوف يســتثمر أساســا فــي الفــرص التــي تتيحهــا 
ــادة رأس  ــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بهــدف زي عمليــات طــرح األســهم لالكتتــاب األول
ــات العامــة  ــى االكتتاب ــى البعيــد. وباإلضافــة إل المــال للمســتثمرين علــى المدييــن المتوســط ال
األوليــة، فيمكــن للصنــدوق أيضــا أن يســتثمر فــي األســواق الثانويــة مــن خــالل اصــدارات حقــوق 
األولويــة وكذلــك االســتثمار فــي الشــركات المدرجــة حديثــا فــي الســوق خــالل ســنواتها الثالثــة 

ــى مــن االدراج. األول

االســتثمارية  الصناديــق  فــي جميــع  قويــا  أداء  قــد حققــت  الشــركة  أن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
التــي تمــت إدارتهــا داخليــا، فــي مجــاالت األســهم وفــي صناديــق البضائــع والصناديــق العقاريــة 
والصناديــق متعــددة األصــول. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد اســتطاعت الراجحــي الماليــة وبنجــاح، 
جــذب عمــالء جــدد لحســابات إدارة محفظتهــا الخاصــة المــدارة مــن قبــل إدارة األصــول، التــي 

تتكــون مــن منشــآت ذات مكانــة اقتصاديــة رائــدة وأفــراد مــن ذوي المــالءة الماليــة العاليــة.

وقــد اســتمرت الراجحــي الماليــة فــي تعزيــز مقدرتهــا فــي إدارة األصــول علــى صعيــد الكــوادر 
البشــرية واألنظمــة. وقــد تطلــب ذلــك توظيــف خبــراء مختصيــن فــي مجــال اجــراء البحــوث 
والتوصيــات وإدارة االصــول، بالتكامــل مــع تدشــين نظــام إدارة األصــول )أدفنــت( الجديــد الخــاص 
ــز قــدرة األنظمــة فــي تنفيــذ وظائــف رئيســية فــي أعمــال  بالشــركة. وقــد مكــن ذلــك مــن تعزي
إدارة األصــول، مثــل إدارة تنفيــذ األوامــر، وقيــاس أداء الصناديــق، إعــداد التقاريــر للعمــالء، تنفيــذ 
صفقــات العمــالء، ورفــع التقاريــر الخاصــة بــاألداء، وقــد تمثلــت الفوائــد الناتجــة عــن ذلــك، فــي زيــادة 

الفعاليــة التشــغيلية وتحســن خدمــة العمــالء.

2015م  عــام  خــالل  األصــول  إدارة  فــي  الماليــة  الراجحــي  شــركة  بكفــاءة  االعتــراف  تــم  وقــد 
بتصنيفهــا »أفضــل مديــر لألصــول فــي الســعودية للعــام« مــن غلوبــال انفســتر و »أفضــل 
جائــزة علــى  حصلــت  كمــا  فاينانــس،  غلوبــال  مجلــة  قبــل  مــن  االســالمية«  لألصــول   مديــر 

»االبتكارات في المالية االسالمية« من مجلة يوروموني .

وفــي عــام 2016م، ســوف تســتمر إدارة األصــول بمشــيئة اهلل فــي تطويــر منتجــات وحلــول جديدة، 
فــي فئــات األســهم والعقــارات واألصــول المتعــددة، لتوفيــر فــرص اســتثمارية متنوعــة للعمــالء. 
ومــع تطويــر نظــام إدارة األصــول خــالل العــام، ســوف تكــون الراجحــي الماليــة فــي المســار الصحيح 

إلجــراء مزيــد مــن تطويــر أنظمتهــا لخدمــات العمــالء وتنفيــذ صفقــات التــداول.
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المصرفية االستثمارية   6.1.3

يوفــر فريــق المصرفيــة االســتثمارية، خدمــات استشــارات ماليــة اســتراتيجية. وتقــوم الراجحــي 
يــن واألســهم،  الماليــة بتقديــم المشــورة وترتيــب عمليــات التمويــل للعمــالء مــن خــالل أدوات الدَّ
كمــا تقــدم أيضــا خدمــات االستشــارات الماليــة المتعلقــة بصفقــات االندمــاج واالســتحواذ. وخــالل 
العــام، اســتمرت الراجحــي الماليــة، فــي تركيزهــا علــى الســعي للحصــول علــى عقــود استشــارات 
ماليــة جديــدة. وكانــت الشــركة قــد قامــت بــدور البنــك المســتلم لجميــع عمليــات طــرح األســهم 
ــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا  ــات األوليــة ولمعظــم اصــدارات حقــوق األولوي لالكتتاب
كانــت أيضــا متعهــد تغطيــة االكتتــاب، الوحيــد إلصــدار حقــوق األولويــة لشــركة الراجحــي تكافــل. 
وباإلضافــة الــى ذلــك فقــد اســتمرت الراجحــي الماليــة فــي تنفيــذ عقــد الستشــارة ماليــة تهــدف 
الــى جمــع رأس مــال وقــروض لشــركة تعمــل فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة. وفــي عــام 2016م، 

ســوف يتــم التركيــز علــى الحصــول علــى عقــود جديــدة فــي مجــال االستشــارات الماليــة.

البحوث   6.1.4

تركــز إدارة البحــوث بشــركة الراجحــي الماليــة علــى القيــام بالتحليــل األساســي ألســواق األوراق 
الماليــة اإلقليميــة والدوليــة واقتصاداتهــا. اســتمرت اإلدارة فــي التركيــز علــى تحســين جــودة 
محتــوى التقاريــر التحليليــة وتوســعة تغطيتهــا لعــدد أكبــر مــن القطاعــات فــي الســوق. ويتــم 
توفيــر هــذه الخدمــة ذات القيمــة المضافــة، الــى العمــالء لمســاعدتهم فــي اتخــاذ قراراتهــم 
تحيــط  أنهــا  كمــا  االســتثماري  الوعــي  درجــة  مــن  ترفــع  البحثيــة،  التقاريــر  إن  االســتثمارية. 
المســتثمرين علمــا بأحــدث أخبــار وتوجهــات الســوق، هــذا إلــى جانــب المؤشــرات االقتصاديــة 
األوســع نطاقــا، وذلــك لضمــان أن قراراتهــم االســتثمارية تســتند علــى معلومــات ســليمة وذات 
توقيــت مناســب ويتــم تحديــث البحــوث بصــورة مســتمرة لتعكــس العوامل العالميــة واالقليمية 

المتغيــرة، وتوفــر معلومــات وتعليقــات وثيقــة الصلــة حــول األســواق المحليــة واالقليميــة.

وخــالل العــام، حافظــت الراجحــي الماليــة علــى ســمعتها كواحــدة مــن بيــوت البحــوث الرائــدة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي مســتمرة فــي وضــع المعاييــر للــرؤى الســليمة حــول 
الســوق المحلــي، والتوصيــات االســتثمارية الموثوقــة، مــن خــالل تقييــم رؤيــة االدارات العليــا 
الرئيســية  الرئيســية المســجلة فــي ســوق األســهم. وقــد شــملت المبــادرات  فــي الشــركات 
التــي قامــت بهــا الشــركة فــي 2015م، التوســع فــي تغطيــة البحــوث للشــركات لتشــمل البنــوك 
المحليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وقطــاع النقــل، وكذلــك اســتحداث تقاريــر شــهرية فــي 
قطاعــي البتروكيماويــات واإلســمنت، وتعزيــز بنيــة التقاريــر االقتصاديــة حــول المملكــة العربيــة 
الســعودية والتقاريــر االقتصاديــة العالميــة، هــذا باإلضافــة الــى إثــراء محتــوى التقريــر اليومــي 
حــول أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد دخلــت الشــركة فــي 
اتفاقيــة مــع شــركة وســاطة أمريكيــة قياديــة لتوزيــع بحوثهــا إلــى المســتثمرين األمريكييــن، 
فــي مســعى منهــا لدعــم اســتراتيجيتها الراميــة الســتقطاب المســتثمرين األجانــب المؤهليــن.
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إدارات المساندة  6.2

المالية   6.2.1

تــم التركيــز فــي عــام 2015م علــى إدارة ترشــيد اإلنفــاق والميزانيــة العموميــة والســيولة وضمــان 
معــدالت كفايــة رأس مــال أعلــى مــن مســتويات الحــد األدنــى المحــددة مــن قبــل هيئــة الســوق 
الماليــة. وقــد شــملت نشــاطات هــذه اإلدارة خــالل العــام، تحديــث سياســات وإجــراءات اإلدارة، 
وتعزيــز عمليــة مراقبــة الميزانيــة، والمحافظــة علــى نســب الكفــاءة والتكلفــة إلــى رأس المــال. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد أدى تطويــر نظــام اوراكل المالــي بصــورة ناجحــة، إلــى زيــادة مســتوى 

شــفافية رفــع التقاريــر الماليــة، كمــا أدى إلــى تعزيــز المراقبــة الماليــة.

الموارد البشرية والشؤون االدارية   6.2.2 

خــالل عــام 2015م، اســتمرت الراجحــي الماليــة فــي توظيــف موظفيــن مؤهليــن بشــكل مالئــم 
ومــن ذوي الخبــرات مــن أجــل مقابلــة متطلبــات إدارات الشــركة المختلفــة. وفــي نهايــة العــام، بلــغ 

عــدد موظفــي الشــركة 252 موظــف، و بنســبة ســعودة 87% 

وال تــزال الراجحــي الماليــة، مســتمرة فــي االســتثمار فــي تدريــب وتطويــر الموظفيــن، مــع التركيــز 
علــى المهــارات الفنيــة وتطويــر موظفــي الشــركة فيمــا يتعلــق بنظــم هيئــة الســوق الماليــة، 
وخصوصــً فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وأمــن المعلومــات والشــهادة العامــة للتعامــل 
فــي األوراق الماليــة CME. و شــجعت الشــركة أيضــا ودعمــت موظفيهــا للحصــول علــى مؤهــالت 
مهنيــة مالئمــة. كذلــك اســتمر برنامــج تدريــب الخريجيــن الجــدد، الــذي تــم تدشــينه فــي عــام 
2014م، فــي احــراز تقــدم جيــد، مــع خضــوع ســبعة طــالب اضافييــن لبرنامــج للتدريــب واكتســاب 
الخبــرات منــه حيــث يخضــع الطالــب لتدريــب يمتــد لســتة أشــهر يتيــح للطــالب نيــل التدريــب فــي 
جميــع اإلدارات ذات العالقــة بأعمــال الشــركة. وقــد أكــدت الشــركة أيضــا مشــاركتها فــي مبــادرة 
تدريــب الخريجيــن الــذي تنظمــه هيئــة الســوق الماليــة لعــام 2016م مــن أجــل تطويــر المهــارات 

الســعودية فــي مجــاالت ادارة األصــول وااللتــزام.

6.2.3  تقنية المعلومات 

إن شــركة الراجحــي الماليــة تنظــر الــى اســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت المتقدمــة جــدا 
علــى أنهــا تمثــل عالمــة اســتراتيجية فارقــة وعامــال مــن العوامــل التــي تمكــن مــن تنفيــذ األعمــال. 
ووفقــا لذلــك، فقــد اســتمرت الشــركة فــي عــام 2015م، فــي تحديــث بنيتهــا األساســية الخاصــة 
لتعزيــز خدمــة  األعمــال، وكذلــك  أجــل تحســين كفــاءة  مــن  المعلومــات واالتصــاالت؛  بتقنيــة 

العمــالء مــن خــالل زيــادة ســعة قنــوات التعامــل االلكترونيــة.

وشــملت التطــورات الرئيســية فــي عــام 2015م، تنفيــذ العمل بمنصة الســوق المالية الســعودية 
)تــداول( المعــروف بنظــام »X-Stream INET«، كمــا شــمل اطــالق نظــام إدارة األصــول الجديــد 
للمســتثمرين  الجديــد  الوســاطة  مكتــب  لدعــم  المطلوبــة  التقنيــة  منصــة  وإقامــة  آدفنــت، 
المؤسســاتيين. وباإلضافــة الــى ذلــك، فقــد قامــت الشــركة بتحديــث نظامهــا الخــاص بتخطيــط 
المعلومــات،  تقنيــة  إدارة  تعاونــت  »ERP«.وقــد  أوراكل  نظــام  علــى  القائــم  الشــركات  مــوارد 
مــع إدارتــي االلتــزام والمخاطــر؛ لضمــان االلتــزام المســتمر بالمتطلبــات النظاميــة للتخطيــط 

الســتمرارية األعمــال، ومكافحــة الكــوارث وزيــادة كفــاءة أمــن المعلومــات بالشــركة.
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العمليات   6.2.4

إن إدارة العمليــات مســؤولة عــن دعــم نشــاطات األعمــال إلدارة الوســاطة وإدارة األصــول مــن خــالل 
توفيــر خدمــات الدعــم ألعمــال تنفيــذ الصفقــات وإصــدار التقاريــر. وخــالل عــام 2015م، اســتمرت 
إدارة العمليــات فــي تطويــر أنظمتهــا وعملياتهــا. وركــزت إدارة العمليــات علــى تطويــر أنظمتهــا 
المخاطــر. وقــد كان  التشــغيلية وتقليــل  الكفــاءة  اإللكترونيــة وتبســيط عملياتهــا لتحســين 
التركيــز منصبــا بشــكل أساســي خــالل العــام، علــى اســتغالل منصة آدفنــت الجديدة المســتخدمة 
ــة لجعلهــا متوافقــة مــع تطبيــق منصــة  ــزات األنظمــة الضروري فــي إدارة األصــول، وتســهيل تعزي

.X-Stream INET تــداول المحســنة

خدمات العمالء   6.2.5

تعتبــر المحافظــة علــى أعلــى مســتويات خدمــة ورضــى العمــالء، أولويــة رئيســية لشــركة الراجحــي 
ــز »رضــى  الماليــة. وخــالل عــام 2015م، تــم اســتحداث عــدد مــن المبــادرات الجديــدة مــن أجــل تعزي
العمــالء« أكثــر. وشــملت هــذه المبــادرات، االســتفادة مــن قنــوات التواصــل االجتماعــي عــن طريــق 
اطــالق بوابــة تويتــر بصــورة رســمية، كقنــاة تواصــل للعمــالء، وزيــادة خطــوط الهاتــف لتعزيــز ســعة 
الخدمــة، نظــرا للتوســع الكبيــر فــي خدمــة الهاتــف اآلليــة IVR. وقــد عالجــت إدارة مركــز االتصــال، 
مــا يربــو علــى 21٫000 مكالمــة )أعــرف عميلــك KYC(، كمــا تــم تطويــر عمليــة تحديــث بيانــات هويــات 
العمــالء لتكــون إلكترونيــة بالكامــل. و باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد تــم إنشــاء فريــق مخصــص لتقييــم 
الخدمــات المقدمــة للعمــالء والتأكــد مــن جــودة الخدمــة المقدمــة لهــم والــرد علــى استفســاراتهم.

التسويق والعالقات العامة   6.2.6 

الشــاملة للشــركة  العمــل  العامــة فــي دعــم اســتراتيجية  التســويق والعالقــات  إدارة  اســتمرت 
مــن خــالل تنفيــذ حمــالت التعريــف بالشــركة ومنتجاتهــا طــوال عــام 2015م. كمــا تــم فــي هــذا 
ــك مــن أجــل الرقــي  ــات العامــة، مــع إدارة خدمــات العمــالء وذل العــام دمــج إدارة التســويق والعالق
بخدمــة العميــل، وفهــم صــوت العميــل بصــورة أفضــل عنــد إقامــة حمــالت تســويقية. وقــد تــم 
تبنــي منهجيــة أكثــر ديناميكيــة فــي التواصــل مــع الجهــات اإلعالميــة، لدعــم اســتراتيجية ونمــوذج 
األعمــال لشــركة الراجحــي الماليــة، بمــا فــي ذلــك التوســع فــي اســتخدام قنــوات وســائل التواصــل 

ــة. االجتماعــي ووســائل اإلعــالم الرقمي

وقــد كان مــن الجوانــب الرئيســية التــي تــم التركيــز عليهــا خــالل العــام، التوســع فــي التعريــف 
بالشــركة مــن خــالل وســائل اإلعــالم العالميــة فــي منشــورات وقنــوات الكترونيــة مختــارة بعنايــة، 
وذلــك اســتجابة لفتــح ســوق األســهم الســعودي للمســتثمرين األجانــب المؤهليــن. وقــد شــاركت 
الشــركة  واظهــار  مقدراتهــا  لعــرض  المتميــزة  المؤتمــرات  مــن  عــدد  فــي  الماليــة،  الراجحــي 
بصــورة تليــق بهــا، باعتبارهــا الشــركة اإلســتثمارية المفضلــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
للمســتثمرين األجانــب المؤهليــن. وباإلضافــة الــى ذلــك، فقــد ســاهمت الراجحــي الماليــة بالرعايــة 
ولنــدن  ســنغافورة  فــي  ويورمونــي  تــداول  مــن  نظمتهــا كل  معــارض  ثالثــة  فــي  والمشــاركة 

ونيويــورك، بغــرض الترويــج لالســتثمار األجنبــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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إدارات الرقابة  6.3

الحوكمة  6.3.1

تقــوم إدارة الحوكمــة بممارســة مســؤولياتها مــن خــالل تنســيق ســبل الرقابــة التــي تقــوم بهــا 
إدارات االلتــزام، والمخاطــر، والشــرعية، والمراجعــة الداخليــة. فبينمــا تعمــل إدارات الحوكمــة علــى 
محــور إرســاء ووضــع القواعــد األساســية للعمــل المســتقل والمنســق لوظائــف الرقابــة، فــإن 
اإلدارات الخاضعــة للمراقبــة تــؤدي الواجبــات المنوطــة بهــا وفــق تلــك القواعــد ومــن ثــم تخضــع 
للمراجعــة مــن قبــل إدارات الحوكمــة. إن هــذه المنهجيــة، تضمــن عــدم وجــود ازدواجيــة فــي 
العمــل مــن قبــل وظائــف رقابــة االلتــزام، كمــا أن العمــل التضامنــي لهــذه اإلدارات، يــؤدي إلــى 

تحقيــق فوائــد مشــتركة علــى مســتوى الحوكمــة فــي الشــركة.

وقــد كان التركيــز األساســي إلدارة الحوكمــة خــالل العــام، مهتما بتحســين السياســات واإلجراءات 
لجميــع اإلدارات تماشــيا مــع أفضــل الممارســات المعمــول بهــا فــي القطــاع المالــي. ومــن أجــل 
تحقيــق هــذا الهــدف، فقــد تــم األخــذ بالنتائــج المتحققــة مــن الرقابــة الدوريــة إلدارات االلتــزام 
ــة، ليتســنى  ــً علــى اإلجــراءات والسياســات الداخلي وإدارة المخاطــر والشــرعية، وعكســها إيجاب

ــة، إضفــاء الفعاليــة علــى العمليــات واألداء. للضوابــط الداخليــة المحدث

ــز بيئــة الحوكمــة، فقــد أوصــى مجلــس المديريــن بــأن تقــوم الشــركة المالكــة،  ومــن أجــل تعزي
وهــي مصــرف الراجحــي، بتحويــل الراجحــي الماليــة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة، الــى 

شــركة مســاهمة مغلقــة، وســوف يكتمــل ذلــك خــالل عــام 2016م إن شــاء اهلل تعالــى.

االلتزام ومكافحة غسل األموال   6.3.2

مرجعيــة إدارة االلتــزام تعــود للجنــة االلتــزام المنبثقــة مــن مجلــس المديريــن. ولقــد طــورت إدارة 
االلتــزام برنامجــا للمراقبــة يفصــل بيــن القواعــد واللوائــح المعمــول بهــا لهيئــة الســوق الماليــة 
وتــداول مــن حيــث وظائــف األعمــال والدعــم / وظائــف الحوكمــة ويضمــن دمج االلتــزام التنظيمي 
فــي سياســات وإجــراءات إدارات الشــركة. وتضمــن إدارة االلتــزام االمتثــال الصــارم بمتطلبــات 
القواعــد والقوانيــن واللوائــح الخاصــة بهيئــة الســوق الماليــة فــي جميــع إدارات الشــركة. وتراقــب 
وحــدة مكافحــة غســل األمــوال داخــل إدارة االلتــزام عمليــات العمــالء وصفقاتهم بصفة مســتمرة. 
وتســاعد العنايــة الواجبــة المســتمرة بالعمــالء فــي التعــرف علــى مخاطــر غســيل األمــوال و / أو 
تمويــل اإلرهــاب وتخفيــف هــذه المخاطــر وإدارتهــا وفــي نفــس الوقــت يضــم ذلــك جميــع قواعــد 
هيئــة الســوق الماليــة وأفضــل قواعــد الممارســات العالميــة للتنبيــه فــي حالــة وجــود أي أنشــطة 

أو صفقــات مشــبوهة.

لقــد شــمل التركيــز الرئيســي لعمــل إدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال خــالل عــام 2015م، 
مــا يلــي: 

التنفيذ بنجاح للقانون األمريكي لاللتزام بضريبة الحساب الخارجي )فاتكا( ورفع   • 
التقارير من خالل موقع الزكاة والدخل.  

تنفيذ برنامج للتوعية بحقوق األولوية المتداولة لعمالء الوساطة عبر جميع   • 
القنوات االلكترونية للشركة.  

تم تحقيق رقابة أكبر من خالل تعزيز نظام االلتزام لمراقبة جميع قواعد   • 
وتعاميم هيئة السوق المالية .  
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المشاركة كمتحدث، بدعوة من هيئة السوق المالية،  مع مجموعة العمل المالي   • 
لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات    

لدول المجموعة التي عقدت بالخرطوم، السودان.  

المخاطر   6.3.3 

إدارة المخاطــر هــي المســؤولة عــن التعــرف علــى المخاطــر األساســية فــي جميــع أنحــاء المنظمــة 
وتقييمهــا وتحليلهــا والتحكــم فيهــا ومراقبتهــا. وتعمــل إدارة المخاطــر بنشــاط مــع جميــع 
وحــدات األعمــال األخــرى فــي التعــرف علــى المخاطــر وتنفيــذ الخطــط للتخفيــف مــن حدتهــا، وذلــك 
ــد المســتوى  ــدة والقائمــة ممــا يســاعد علــى تحدي ــع المنتجــات والصفقــات الجدي بالنســبة لجمي

األمثــل لنســبة المخاطــر بمــا يتناســب مــع زيــادة عائــدات الشــركة.

وقد كان تركيز إدارة المخاطر منصبا بشكل رئيسي خالل العام، على ما يلي:

تقوية مراقبة مخاطر السوق لمحفظة تمويل المرابحة بشكل دوري من خالل   • 
تعزيز أدوات ونماذج المخاطر وتصنيف األسهم والبرنامج االئتماني للمرابحة.   

 •  تعزيز التقييم  الدوري الطرف النظير لصناديق المتاجرة بالبضائع، وحسابات إدارة 
المحفظة الخاصة المدارة من قبل إدارة األصول.  

ابتكار وتنفيذ عملية معدلة للتقييم الذاتي لمراقبة المخاطر، وتعزيز عملية   • 
تقييم  األسباب الجذرية ألي أخطاء تشغيلية وعملية متابعة حلها.  

القانونية   6.3.4

تقــدم اإلدارة القانونيــة بشــكل اســتباقي المشــورة القانونيــة المهنيــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة 
األخــرى. واإلدارات  االســتثمارية  األعمــال واألنشــطة  ووحــدات 

وخالل عام 2015م، تركز نشاط اإلدارة القانونية، على ما يلي : 

تقديم المشورة الفعالة في وقت قياسي حول االستحواذ على األصول العقارية.  •

مراجعة وتعديل االتفاقيات والعقود القائمة حاليا مع العمالء، وذلك للتأكد   • 
من التزامها باألنظمة ومن أجل حماية مصالح العمالء والشركة.  

االستجابة لهيئة السوق المالية و تداول حول الشكاوى المرتبطة بالعمالء،   • 
وذلك من أجل الوصول الى تسوية عادلة في أي شكاوى تتعلق بالعمالء.  
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الشرعية  6.3.5

تهــدف اإلدارة الشــرعية إلــى تحقيــق إســتراتيجية الشــركة الشــرعية المتمثلــة فــي التقيــد بأحكام 
الشــريعة اإلســالمية فــي جميــع أعمالهــا. وقامــت اإلدارة بمراجعــة عــدد مــن العقــود واالتفاقيــات 
والمنتجــات والصناديــق ولعبــت دورا هامــا فــي إعــادة هيكلــة بعــض المنتجــات لتكــون متوافقــة 

مــع المبــادئ التوجيهيــة للشــريعة اإلســالمية.

وخالل عام 2015م، أنجزت اإلدارة الشرعية، ما يلي :

استمرت في التأكد من أن نشاطات شركة الراجحي المالية متوافقة مع أحكام   • 
الشريعة االسالمية.  

لقائمــة  وفقــا  منتجــا   25 فحــص  خاللهــا  تــم  إشــرافية،  زيــارة   54 بعــدد  اإلدارة  قامــت   • 
تحتوي على 186 معيار ضبط شرعي.  

قامت بدراسة 84 موضوع وأصدرت 13 قرارا، كما بحثت 13موضوعً في   • 
القضايا االستثمارية اإلسالمية.  

بالتعاون مع إدارة التسويق والعالقات العامة، قامت اإلدارة الشرعية بتنظيم 35   • 
حملة عبر الموقع االلكتروني لشركة الراجحي المالية، كان الهدف منها زيادة    

مستوى الوعي بالسياسات الشرعية والممارسات المتوافقة مع الشريعة    
اإلسالمية، باإلضافة الى تقديم منظور شرعي حول الممارسات التي    

تحدث بصورة متكررة في األسواق المالية.  

6.3.6  المراجعة الداخلية 

تعــود مرجعيــة إدارة المراجعــة الداخليــة إلــى لجنــة المراجعــة الداخليــة وهــي لجنــة منبثقــة مــن 
ــن ومســؤولة عــن مســاعدة المجلــس فــي الوفــاء بمســؤولياته اإلشــرافية عــن  مجلــس المديري
عمليــة التقاريــر الماليــة وأنظمــة التحكــم الداخلــي وعمليــات المراجعــة الداخليــة وعمليــة مراقبــة 
التــزام الشــركة بالقوانيــن واللوائــح واجبــة التطبيــق والسياســات واإلجــراءات ودليــل قواعــد 

الســلوك.

المراجعــة بأعمــال  ديلويــت  شــركة  قبــل  مــن  مدعومــة  الداخليــة  المراجعــة  إدارة   قامــت 
 الداخليــة لعــدد )10( إدارات فــي عــام 2015م، شــملت إدارات االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال،

وإدارة المخاطــر، والوســاطة، وإدارة االصــول، باإلضافــة الــى إدارات تقنيــة المعلومــات، والمــوارد 
البشــرية، والماليــة، والعمليــات، وخدمــات العمــالء، هــذا الــى جانــب اجــراء مراجعــة موضوعيــة 
لنمــوذج »أعــرف عميلــك«. وقــد تــم عــرض نتائــج المراجعــة علــى لجنــة المراجعــة التابعــة للمجلــس.

وقــد نتــج عــن تطويــر األنظمــة لعمليــة المراجعــة الداخليــة باســتخدام برنامــج إدارة المراجعــة 
»تيــم ميــت«، أصبحــت متابعــة عمليــة المراجعــة الداخليــة تتــم إلكترونيــً بشــكل كامــل والتــي 
ــر وتحليــل  ــة والتخطيــط والتنفيــذ والمراجعــة وإصــدار التقاري شــملت تقييــم المخاطــر والجدول
ــر لجنــة المراجعــة الداخليــة واألرشــفة، وهــذا نتــج عنــه إنهــاء مالحظــات  االتجاهــات وإصــدار تقاري
المراجعــة الداخليــة بكفــاءة وتحســين فعاليــة متابعــة ســد الثغــرات اإلجرائيــة المكتشــفة مــن 

ــق المراجعــة.  فري

18



إن شــركة الراجحــي الماليــة، ملتزمــة بالتمســك بأعلــى المســتويات العالميــة لحوكمــة الشــركات 
ويقتضــي ذلــك االلتــزام بالمتطلبــات النظاميــة، وحمايــة حقــوق ومصالــح مالكيهــا، وتعزيــز 
وشــركة  التنظيميــة.  الفعاليــة  تحقيــق  إلــى  باإلضافــة  الشــركة،  لمالكــي  المتحققــة  القيمــة 
ــن بخصــوص إدارة المخاطــر،  ــة، لديهــا سياســات معتمــدة مــن مجلــس المديري الراجحــي المالي
وااللتــزام وعمليــات الرقابــة الداخليــة، وفقــا لقواعــد وأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.

7.1  مجلس المديرين

إن مجلس مديري شــركة الراجحي المالية، مســؤول عن إيجاد وتقديم أداء مالي قوي مســتدام 
وقيمــة طويلــة األجــل لمالكــي الشــركة. ويــؤدي أعضــاء مجلــس المديريــن دورهــم معــا كفريــق، 
لتقديــم قيــادة اســتراتيجية لــإدارة التنفيذيــة للشــركة ولضمــان مالءمــة الشــركة ألغراضهــا، 
ووضــع القيــم والمعاييــر للشــركة، إلــى جانــب ضمــان توفــر مــوارد ماليــة وبشــرية كافيــة. وهنــاك 
توضيــح لــدور ومســؤوليات مجلــس المديريــن، فــي النظــام األساســي لمجلــس مديــري شــركة 

الراجحــي الماليــة.

ويضم مجلس المديرين ستة أعضاء، منهم عضوان مستقالن.

عقد مجلس المديرين خمسة اجتماعات في عام 2015م، كما هو مبين أدناه :

حوكمة الشركات  .7

الجنسية صفة العضوية   االسم  

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

سعودي عضو غير تنفيذي  سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي 

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

سعودي عضو غير تنفيذي  سليمان بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الزبن 

سعودي عضو مستقل  فيصل بن سعود بن محمد الصالح 

سعودي عضو مستقل  خالد بن حمد بن يحيى اليحيى 

االجتماع االجتماع  االجتماع  االجتماع  االجتماع     
الخامس الرابع  الثالث  الثاني  األول  اسم العضو 

Y  Y  Y  Y  Y  عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي 

Y  Y  Y  Y  Y سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي 

Y  Y  Y  Y  Y صالح بن علي بن عبد اهلل أبا الخيل 

Y  Y  N  Y  Y سليمان بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الزبن 

Y  Y  Y  Y  Y فيصل بن سعود بن محمد الصالح 

Y  Y  N  Y  Y خالد بن حمد بن يحيى اليحيى 
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عضوية مجالس اإلدارات األخرى   7.2

تمشــيا مــع متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة، نوضــح فــي مــا يلــي أســماء أعضــاء مجلــس المديريــن الذيــن 
ــة فــي مجالــس إدارات شــركات ســعودية أخــرى :  يتقلــدون مناصــب عضوي

لجان المجلس   7.3
يمارس مجلس المديرين مهامه من خالل ثالث لجان منبثقة عن المجلس :

لجنة الترشيحات والمكافآت   7.3.1

وتقوم اللجنة بالمهام المنوطة بها وفقا لالئحتها التنفيذية، ومن أبرز هذه المهام:

التوصية بالترشيحات لعضوية مجلس المديرين أو اللجان.  •
شغل المناصب الشاغرة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.  •

عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي  .1
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(

رئيس مجلس اإلدارة  غير تنفيذي/ غير مستقل

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

شركة الفارابي للبتروكيماويات
رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي/ غير مستقل

شركة الراجحي القابضة
رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي/ غير مستقل

شركة العراب للمقاوالت
رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي/ غير مستقل

شركة فرسان للسفر والسياحة المحدودة
رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي/ غير مستقل

صالح بن علي بن عبد اهلل أبا الخيل  .3
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(  

غير تنفيذي  

الشركة الوطنية للبيطرة
غير تنفيذي

فيصل بن سعود بن محمد الصالح  .5
الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة  

تنفيذي  

شركة صناعة البالستيك المحدودة  
تنفيذي  

الشركة السعودية للصناعات الكهربائية  
تنفيذي  

سليمان بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الزبن  .4
ال يوجد     

خالد بن حمد بن يحيى اليحيى  .6
شركة متاليف والمجموعة األمريكية    

الدولية والبنك العربي الوطني    
للتأمين التعاوني   

غير تنفيذي / مستقل  

سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي  .2

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(
غير تنفيذي

 شركة الراجحي والمسفر الزراعية
غير تنفيذي

 شركة هاشم للمقاوالت والتجارة
غير تنفيذي

 شركة صالح عبد العزيز الراجحي المحدودة
غير تنفيذي
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المراجعة السنوية لمتطلبات العضوية ألعضاء المجلس.  •
مراجعة هيكل مجلس المديرين وتحديد جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيات بذلك.   •

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   • 
ورفع اقتراح سنوي لمجلس المديرين بالميزانية السنوية والمكافآت والحوافز الخاصة بكبار    

التنفيذيين.  

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء.

خالد بن حمد بن يحيى اليحيى  .3 فيصل بن سعود بن محمد الصالح   .1
عضو مجلس مديرين مستقل، عضو. عضو مجلس مديرين مستقل، رئيس اللجنة.    

سليمان بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الزبن  .2
عضو مجلس مديرين، عضو   

وقد عقدت اللجنة اجتماعيين في عام 2015 م.

لجنة المراجعة  7.3.2

تقــوم هــذه اللجنــة بــدور رئيســي وهــام يتمثــل فــي المســاعدة فــي االشــراف علــى حوكمــة المهــام أو الوظائــف، 
فيمــا يتعلــق بمــا يلــي :

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 القوائم المالية، السياسات المحاسبية   • 
ونظام المراقبة الداخلية، وإبداء وجهة نظرها وتوصياتها.  

االشراف على إدارة المراجعة الداخلية، ودراسة تقاريرها والتحقق من مدى كفاءتها   • 
واستقالليتها.  

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

أخرى توكل اليهم.  

وتضم اللجنة ثالثة أعضاء

عبد العزيز أبا الخيل  .3 سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي   .1
عضو مستقل. عضو مجلس مديرين، رئيس اللجنة.   

    

عبد اهلل الفهيد  .2
كبير المراجعين الداخليين بمصرف الراجحي، عضو  

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في عام 2015. وخالل العام، استقال سكرتير لجنة المراجعة، األستاذ / خرم أمان اهلل 
)كبير المراجعين الداخليين( وقد حل محله األستاذ / مالك القواص ) مدير المراجعة الداخلية المكلف(.
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لجنة االلتزام   7.3.3

تقدم لجنة االلتزام المساعدة لمجلس المديرين على النحو التالي:
التأكد من أن الشركة تؤدي أعمالها ملتزمة بأحكام وأنظمة هيئة السوق المالية.  •

مراجعة تقرير االلتزام ومكافحة غسل األموال.  •
مراقبة وتقييم أداء إدارة االلتزام.  •

مراجعة جميع مخاطر االلتزام التي ربما يكون لها تأثير سلبي على الوضع   • 
المالي للشركة أو سمعتها.  

تقديم تقارير ربعية وسنوية حول مهامها.  •

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء :

محمد المنجم  .4 صالح بن علي بن عبداهلل أبا الخيل    .1 
مدير االلتزام، مسؤول مكافحة غسل األموال، عضو عضو مجلس المديرين، رئيس اللجنة    

ياسر األنصاري**  .5 غوراف شاه   .2 
مدير االلتزام )مصرف الراجحي(، عضو الرئيس التنفيذي، عضو    

خرم أمان اهلل*  .3 
كبير مراجعين داخليين، عضو.  

* في الربع الرابع 2015م، استقال األستاذ / خرم أمان اهلل )كبير المراجعين الداخليين( وحل محله األستاذ / مالك القواص )مدير المراجعة 

الداخلية المكلف(.

** في الربع الرابع 2015م، أستقال األستاذ/ياسر األنصاري مدير إدارة االلتزام بمصرف الراجحي وحل محلة األستاذ /  سليم دباغ مدير إدارة 

االلتزام المكلف بمصرف الراجحي.

اإلدارة العليا   7.4

تعتبر اإلدارة العليا لشركة الراجحي المالية محورية في هيكل اتخاذ القرارات بالشركة بالكامل، وهي تلعب 
دورا محوريا في التخطيط والسياسة والحوكمة وإصدار التقارير وعملية اتخاذ القرار. وتعتبر اإلدارة العليا 

مسؤولة عن العمليات اليومية لشركة الراجحي تمشيا مع األهداف المحددة والصالحيات الممنوحة لها من 
قبل مجلس المديرين.

وتتكون اإلدارة العليا لشركة الراجحي المالية من األعضاء التالي ذكرهم:

غوراف شاه  .1 
الرئيس التنفيذي  

عبد العزيز السبت  .2 
مدير إدارة الوساطة وإدارة االستثمار العقاري  

جيتش غوبي  .3 
مدير إدارة االصول  

إياد شقفة  .4 
مدير إدارة المصرفية االستثمارية   

هشام العقل  .5 
مدير اإلدارة المالية  

عبد اهلل المحمود  .6 
مدير إدارة الموارد البشرية والشئون االدارية  

عبد الكريم البواردي  .7 
المستشار القانوني العام، ومدير عام الحوكمة  

محمد المنجم  .8 
مدير إدارة االلتزام ومسؤول االبالغ عن غسل األموال  
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المكافآت  7.5

تدفــع الشــركة مكافــأة ســنوية ألعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن ورســوم جلســات عــن حضــور 
اجتماعــات مجلــس المديريــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تدفــع الشــركة رواتــب ومكافــآت كبــار التنفيذييــن 
حســب العقــود الموقعــة معهــم. وفيمــا يلــي تفاصيــل النفقــات والمكافــآت والرواتــب المدفوعــة 
الرئيــس  بينهــم  ومــن  الشــركة  فــي  التنفيذييــن  كبــار  مــن  وســتة  المديريــن  مجلــس  ألعضــاء 

التنفيــذي والمديــر المالــي خــالل عــام 2015 م: 

إجمالي المكافآت التي تم دفعها الى أعضاء مجلس المديرين، بلغ 894٫915 ريال.  •

إجمالي المكافآت والتعويضات التي تم دفعها إلى ستة من كبار التنفيذيين، الذين   • 
حصلوا على أعلى مكافآت وحوافز من الشركة، ومن بينهم الرئيس التنفيذي ومدير    

االدارة المالية، بلغ 17٫165٫372 ريال.  

 * في الربع الرابع 2015م، استقال األستاذ /  خرم أمان اهلل )كبير المراجعين الداخليين( وحل محله األستاذ / مالك القواص 

)مدير المراجعة الداخلية المكلف(.

هيكل الحوكمة   7.6

ــاح  ــا تدعــم مســؤولياتنا التنظيميــة. فســمعة الشــركة ونزاهتهــا هــي مفت ــر الحوكمــة لدين معايي
نجاحنــا لذلــك نحــن نتمســك بأعلــى المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة المعتــرف بهــا عالميــً. تلتزم شــركة 
الراجحــي الماليــة بمبــادئ الشــفافية والمســاواة و المســاءلة والموضوعيــة التــي تمثــل المكونــات 
الرئيســية للمعاييــر الجيــدة لحوكمــة الشــركات. وتدخــل هــذه العناصــر أيضــً فــي صميــم ممارســات 

* ستة من كبار التنفيذيين، الذين حصلوا على أعلى مكافآت وحوافز من الشركة، بما فيهم الرئيس التنفيذي  

ومدير االدارة المالية

فانكاتسوارا بوثينا  .9 
مدير إدارة المخاطر  

خرم أمان اهلل*  .10 
كبير المراجعين الداخليين  

بالل راغب  .11 
مدير إدارة العمليات  

الفيصل بابعير  .12 
مدير إدارة تقنية المعلومات  

    
مكافآت كبار   عضو غير تنفيذي/  أعضاء مجلس    

الموظفين التنفيذيين* عضو مستقل  المديرين التنفيذيون   

5٫368٫992  -  - رواتب وتعويضات 

2٫333٫088  894٫915  - بدالت  

9٫463٫292  -  -  حوافز سنوية ودورية  
خطة الحوافز

-  -  - أي منافع سنوية  

 -  -  - أو شهرية أخرى 

17٫165٫372  894٫915  - االجمالي 
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أعمــال الشــركة وتعمــل علــى تيســير إرســاء وعمــل الضوابــط الفعالــة وإدارة المخاطــر وااللتــزام 
ــة لمنــع تضــارب  ــم بالمعاييــر التنظيميــة؛ مــن خــالل قواعــد وإجــراءات مكتوب فــي الوقــت المالئ
المصالــح واســتخدام المعلومــات الداخليــة وتهــدف تلــك القواعــد للمحافظــة علــى الســرية 

ومنــع عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والممارســات الماليــة المحظــورة.

ــن أو عضــو مــن كبــار التنفيذييــن لضمــان الوفــاء  ــرأس لجــان الشــركة عضــو مجلــس مديري وي
بالتزاماتنــا وتنفيــذ أعمالنــا طبقــا ألعلــى المعاييــر. وتغطــي اللجــان جميــع أوجــه أنشــطة الشــركة 
وتشــمل مهــام تلــك اللجــان دراســة اســتراتيجيات األعمــال والمنتجــات الجديــدة، واللجــان هــي 
لجنــة العمليــات وتقنيــة المعلومــات، لجنــة التوظيــف، لجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة االلتــزام. وهــي 

أمــور جوهريــة فــي مبــدأ الحوكمــة لشــركتنا وفــي االلتــزام بالشــفافية.

وفــي عــام 2015م، كان هنــاك عــدد مــن التحســينات الملحوظــة لتعزيــز هيــاكل حوكمــة الشــركة 
الحاليــة، وتمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس المديريــن، وقــد شــملت :

مراجعة وتحديث سياسات واجراءات كل إدارة من اإلدارات، وأعقب ذلك   • 
الموافقة عليها من 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 2014م، وفقا لتوجهات هيئة   • 
السوق المالية.  

تمت الموافقة على تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، كجزء من   • 
االفصاح عن الركيزة2 المتوافقة مع متطلبات منظمة بازل، كما تم تقديمه    

إلى هيئة السوق المالية، خالل الربع األول 2015م.  

الغرامات النقدية والعقوبات األخرى المفروضة على الشركة   7.7

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية بلغ مقدارها 40٫000 ريال سعودي على صندوقين من 
صناديق االستثمار بسبب بعض األخطاء المتعلقة باإلفصاح في عام 2012م.

المخاطر الرئيسية في األعمال   7.8 

مخاطر معدل ربح المرابحة   7.8.1

تمثــل مخاطــر أســعار عمــوالت المرابحــة المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة 
للتغيــرات فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق. تخضــع الشــركة لمخاطــر أســعار عمــوالت 
المرابحــة بشــأن موجوداتهــا و مطلوباتهــا المرتبطــة بعمــوالت بمــا فــي ذلــك مدينــي عقــود 

المرابحــة.

 تديــر الشــركة هــذا النــوع مــن المخاطــر بالحصــول علــى عمولــة متاجــرة أعلــى حتــى ال تتأثــر 
ــإدارة هــذه  ــي محفظــة المرابحــة ســلبً. كمــا تقــوم الشــركة ب الربحيــة العامــة المتحققــة إلجمال
المخاطــر بمطابقــة مــدة وشــروط التمويــل بيــن الموجــودات والمطلوبــات. إن مدينــي عقــود 
المرابحــة للشــركة معرضــة لمخاطــر الســوق الناشــئة عــن التقلبــات فــي أســعار االســهم التــي 
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يتــم تقديمهــا الــى الشــركة كضمانــات إضافيــة للتســهيالت، لــدى الشــركة سياســة وإجــراءات 
ــة مالئمــة للتحكــم فــي المخاطــر بشــكل مناســب.  ومراقب

مخاطر االئتمان  7.8.2

تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بالعمــالء وذلــك 
بوضــع حــدود ائتمــان بالشــركة بمــا فــي ذلــك النقــد ومــا يعادلــه، تنشــأ مخاطــر االئتمــان نتيجــة 
إلخفــاق االطــراف االخــرى وبحــد أقصــى يعــادل القيمــة الدفتريــة لهــذه األدوات. تخضــع جميــع 
االطــراف االخــرى للشــركة للقبــول والمراجعــة بشــكل دوري مــن قبــل إدارة االئتمــان فــي الشــركة. 
عــالوة علــى ذلــك، إن رصيــد مدينــي عقــود المرابحــة باألســهم مضمونــه باألســهم والموجــودات 

الملموســة االخــرى المتوفــرة فــي محافــظ االطــراف االخــرى والتــي هــي فــي عهــدة الشــركة. 

مخاطر السيولة  7.8.3

تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التي تواجهها الشــركة في توفير االمــوال للوفاء بالتعهدات 
المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. تهــدف الشــركة الــى الحفــاظ علــى نســبة ســيولة تبلــغ %110 فــي 
جميــع االوقــات. تــودع الودائــع، عــادة، لفتــرات قصيــرة االجــل وذلــك إلدارة متطلبــات الســيولة 
ــي، فيمــا عــدا مكافــأة  ــات الشــركة الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المال بالشــركة. إن كافــة مطلوب
نهايــة الخدمــة للموظفيــن، مســتحقة الســداد عنــد الطلــب. تتــم إدارة متطلبــات الســيولة علــى 
مســتوى إدارة الصناديــق مــن خــالل الحفــاظ علــى مســتويات مناســبة مــن الســيولة ومــن خــالل 

مراقبتهــا علــى مســتوى كل صنــدوق. 

مخاطر العمالت  7.8.4

تمثــل مخاطــر العمــالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة االدوات الماليــة بســبب التغيــرات 
فــي اســعار الصــرف االجنبــي. ال تخضــع الشــركة للتقلبــات فــي اســعار الصــرف االجنبــي خــالل ســير 
االعمــال العاديــة. لــم تقــم الشــركة بأيــة تعامــالت هامــه بالعملــة عــدا الريــال الســعودي والــدوالر 
االمريكــي خــالل الســنة. وحيــث أن ســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت مقابــل الــدوالر االمريكــي، 

فــإن االرصــدة بالــدوالر االمريكــي ال تمثــل مخاطــر عمــالت هامــة. 

المخاطر التشغيلية  7.8.5

هــي مخاطــر الخســائر التــي قــد تنتــج مــن نقــص أو أخطــاء مــن أحــد االجــراءات 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 أضــرار ماديــة ناتجــة مــن إجــراءات 
إشــراقية، إضافيــة الــى تســويات خاصــة. تتــم إدارة المخاطــر التشــغيلية للشــركة مــن خــالل إدارة 
قويــة لألحــداث وتحليــل االســباب الجذريــة والتقييــم الذاتــي لمراقبــة المخاطــر ومراقبــة المؤشــرات 
الرئيســية لقيــاس المخاطــر وتخطيــط اســتمرارية االعمــال والتخطيــط للتعافــي مــن الكــوارث. 
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التباينات في نتائج دخل التشغيل   7.9

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

الشركات التابعة  7.10

القروض  7.11

حصلت الراجحي المالية على تمويل من مصرف الراجحي تبلغ قيمته 795 مليون ريال، وذلك في أكتوبر 
2015م. لمزيد من اإليضاح يرجى الرجوع الى المالحظة رقم 20 في القوائم المالية.

تضارب المصالح   7.12

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

الرئيس التنفيذي أو مدير اإلدارة المالية، أو أي من التابعين لهم، لديه أو كانت لديه تضارب مصالح جوهري و 
لم تتم الموافقة عليه.

نتائج المراجعة السنوية لكفاءة معايير الرقابة الداخلية   7.13

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

وجود إدارة مراجعة داخلية مكرسة لمهمة المراجعة، ويدعمها مكتب مراجعة خارجي عالمي   • 
)مكتب ديلويت للمراجعة(، يتم 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.  

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

وجود سياسات وإجراءات ذات معايير عالية لاللتزام باللوائح التنظيمية. وعلى الرغم من تطوير هذه   • 
السياسات واإلجراءات داخليا، إال أنها خضعت للمراجعة من قبل استشاري خارجي قبل اعتمادها   

من مجلس المديرين. وتخضع هذه السياسات واإلجراءات للمراجعة السنوية.  

جنسية الشركة غرض الشركة  ملكية  رأس المال   إسم الشركة 
الراجحي المالية المدفوع بالريال   

القيام بأعمال تملك      
وتأجير العقار      

سعودية لمصلحة الصناديق    50%  500 000  المخازن المميزة 
العقارية في المملكة      

العربية السعودية    

القيام بأعمال تملك      
وتأجير العقار      

سعودية لمصلحة الصناديق    95%  100 000  المخازن المميزة الثانية 
العقارية في المملكة      

العربية السعودية    

القيام بأعمال تملك      
وتأجير العقار      

سعودية لمصلحة الصناديق    95%  100 000  المخازن المميزة الثالثة 
العقارية في المملكة      

العربية السعودية    


