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شركة الراجحي المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة )سجل تجاري رقم : 1010241681 ( يبلغ رأس مالها المدفوع 500 مليون ريال سعودي، 
وهي تخضع تنظيميًا لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ) ترخيص رقم : 07068-37 ( وتقدم خدمات إدارة األصول والوساطة المالية 
والخدمات المصرفية االستثمارية، تحت النشاطات المرخصة لها من هيئة السوق المالية وتشمل التعامل بصفة أصيل ووكيل وضامن اكتتاب، 

إدارة، وإدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ الخاصة، باإلضافة إلى نشاطات الترتيب وتقديم المشورة والحفظ في األوراق المالية.

شركة الراجحي المالية قد تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة في 1 مارس 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
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تأسست شركة الراجحي المالية في عام 2008 وتحظى بموقع متميز في مجال الخدمات المالية 
كإحدى الشركات المالية الرائدة في المملكة. وتقدم الشركة مجموعة من المنتجات والخدمات 
الراجحي، الذي يعد من  المالية المتنوعة والمبتكرة. وبصفتها شركة استثمارية تابعة لمصرف 
أكبر المصارف االسالمية في العالم بقيمة أصول تبلغ 343 مليار ريال، إن شركة الراجحي المالية 
تجمع بين قوة وموارد تواجدها في المنطقة لتقديم أفضل الحلول االستثمارية وتأمين المشاركة 

الفعالة في السوق باإلضافة لخدمات المشورة بدعم من البحوث المتخصصة.

وبتوظيف خبرتها المالية وخبرة فريقها، أصبحت شركة الراجحي المالية من بين الشركات األبرز 
في السوق وذلك بتقديم الحلول المالية واالستثمارية المتخصصة التي تضمن تلبية االحتياجات 
المتغيرة لعمالئها من أفراد ومؤسسات وعمالء ذوي مالءة عالية. ويقع المقر الرئيسي للشركة 
في مدينة الرياض، حيث تعمل الشركة عبر 20 مركز استثماري في جميع أنحاء المملكة العربية 
السعودية، ويربو عدد موظفيها على 230 موظفًا من ذوي الكفاءة العالية في مجاالت االستثمار 
والخدمات المساندة، مما يتيح لها أن تأتي في مقدمة الشركات المتمرسة في تقديم استشارات 

احترافية لقاعدة عمالئها من نتاج رصيد خبرتها العالمية واالقليمية.

الشركة رؤية 

الرائدة في المملكة العربية السعودية،  تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح الشركة االستثمارية 
وذلك من خالل توفير الحلول الناجحة الموثوقة والمبتكرة للوفاء باحتياجات عمالئها ومساعدتهم 
الصدارة  موقع  تتبوأ  ألن  الشركة  وتسعى  المالية.  أهدافهم  إلى  والوصول  النجاح  تحقيق  في 

والمحافظة عليه في جميع األنشطة التي تعمل بها.

الشركة  قيم 

المهنية  •
تعزيز القيمة للعمالء  •

األمانة والشفافية  •
االستقاللية  •

خلق بيئة عمل جاذبة  •

المالية  الراجحي 
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السوق  تداوالت  من  حصتها  وزادت  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  في  األول  الوسيط   •
لتصل إلى %19.63.

استمرارية تميز األداء كأحد أفضل مدراء صناديق االستثمار السعودية.  •

تلقت موافقة هيئة السوق المالية على طرح صندوق الراجحي ريت، الذي يعد من أكبر  •
       الصناديق العقارية المتداولة التي تم طرحها في السوق السعودي حتى اآلن.

أطلقت بشكل تام المنصة اإللكترونية إلدارة األصول »استثمار الراجحي«.  •

»استثمر  لبرنامج  الحصري  الراعي  بصفتها  »تداول«  السعودية  المالية  السوق  مع  تعاونت    •
بوعي«.

إدارة األصول واالستثمار  الوساطة،  األعمال،  اإلنجازات في مجال  القطاع عن  الفوز بجوائز في   •
العقاري.

زيادة نسبة االعتماد على الكفاءات السعودية، حيث وصلت نسبة السعودة في الشركة إلى   •

88% من إجمالي القوى العاملة.

التشغيلية  الجوانب  من  لمحة 
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لمحة من الجوانب المالية )2013 - 2017(

االيرادات 
CAGR 0%

صافي الربح )قبل الزكاة (
CAGR -1%

حقوق المساهمين

CAGR 23%

المصروفات
CAGR 1%

األصول
CAGR 26%

األصول المدارة

CAGR 0%
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مجلس اإلدارة 
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عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي
رئيس مجلس اإلدارة / 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

عبد العزيز بن خالد بن علي الغفيلي
عضو غير تنفيذي

فيصل بن سعود بن محمد الصالح
عضو مستقل 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

خالد بن حمد بن يحيى اليحيى
عضو مستقل
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تقرير مجلس اإلدارة 

المالية  الراجحي  لشركة  السنوية  المالية  والقوائم  السنوي  التقرير  تقديم  اإلدارة  مجلس  يسر 
االقتصادية وتذبذب  األوضاع  تقلبات  تزايد  وبالرغم من   .2017 31 ديسمبر  المنتهية في  للسنة 
السوق خالل هذا العام، فقد حققت الراجحي المالية أداء جيدًا، وكان ذلك واضحًا وجليًا من خالل 

اإلنجازات في مجال أعمالها ومن التقدم المستمر في استراتيجياتها.

النتائج المالية 

أعلنت شركة الراجحي المالية عن أداء مالي ايجابي في عام 2017، وقد كان أقل مما كان عليه في 
العام الماضي، ويعزى ذلك أساسًا إلى تأثير أحجام التداول المنخفضة بدرجة كبيرة في السوق 
المالية السعودية )تداول(. وقد بلغ اجمالي دخل الشركة للعام 469.3 مليون ريال سعودي بينما 
بلغ اجمالي المصروفات 156.7 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك، أعلنت الشركة عن صافي ربح 
قبل خصم مبالغ الزكاة بلغ 312.6 مليون ريال سعودي، بعائد على حقوق الملكية )قبل خصم 

مبالغ الزكاة( بلغ %13.6. 

لقد استمرت الشركة في المحافظة على ميزانية قوية وعلى مستوى عال من السيولة، حيث 
األدنى من  الحد  أعلى بدرجة كبيرة من  1.96 مرة وكانت  الشركة  بلغت نسبة كفاية رأس مال 
متطلبات هيئة السوق المالية الذي يبلغ مرة واحدة )1(. وقد ظلت المؤشرات الرئيسية للعائد 

على رأس المال المدفوع والعائد على األصول قوية، عند 62.5% و 11.8% على التوالي.

وتمثل النتائج المالية المستقرة للشركة، دلياًل على نموذج أعمالها الذي يتسم بثباته ومرونته، 
وعلى قوة عالقاتها المستدامة مع العمالء، إلى جانب تنوع مصادر إيرادات الشركة مما يساعدها 

على تحمل تقلبات السوق.

نظرة على أداء الشركة 

استطاعت شركة الراجحي المالية المحافظة على وضعها كشركة الوساطة األولى في السوق 
إلى  لتصل  السوقية  حصتها  زيادة  من  تمكنت  كما   ،2017 عام  في  )تداول(  السعودية  المالية 
بحوالي  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  في  المتداولة  القيمة  إجمالي  هبوط  رغم   %19.63
القوي  األداء  استمر  إذ  أدائها،  تحسين  األصول في  إدارة  استمرت  العام. كما  تقريبًا خالل   %28
لصناديق الراجحي المالية المحلية واالقليمية مقارنة بالصناديق المماثلة لها، بينما بلغ اجمالي 

مبلغ االصول المدارة 27 مليار ريال سعودي.

الشركة على مزيد من  الشركة، بحصول  أعمال  المشجعة في مجال  اإلنجازات  وقد توجت هذه 
للعام  وسيط  »أفضل  لقب  على  المالية  الراجحي  وحصلت   .2017 في  القطاع  هذا  في  الجوائز 
في المملكة العربية السعودية« وعلى لقب » شركة االستثمار العقاري األولى للعام« من مجلة 
من   « إسالمية  أصول  إدارة  شركة  »أفضل  لقب  على  حصولها  إلى  باإلضافة  انفستور«،  »غلوبال 
مجلة »غلوبال فاينانس«. إن حصول الراجحي المالية على هذه الجوائز، يعكس مدى قوة وتنوع 

المنتجات االستثمارية للشركة وحلولها، والجهود التي يلتزم بها جميع أفراد فريق الشركة.

– تطوير  إدارة جديدة  2017، إنشاء  الرئيسية للشركة في عام  التطورات االستراتيجية  وشملت 
المبذولة  المجهودات  على  اإلشراف  عن  مسؤولة  وهي   - الخاصة  األصول  واستثمارات  الشركة 
لتحقيق الرؤية االستراتيجية للشركة، وعن تنمية محفظة االستثمارات األصول الخاصة بالشركة 
من أجل تقليل تذبذب االيرادات. وفي هذا الخصوص، فانه يسرنا أن نشير هنا إلى أن استثمارات 

األصول الخاصة قد أسهمت بنسبة 23% من ايرادات الشركة خالل العام  2017. 

تقدم سير العمل في الجوانب االستراتيجية 

أحرزت شركة الراجحي المالية، تقدمًا جيدًا خالل عام 2017 على صعيد تنفيذ رؤيتها للنمو لعام 
2020 وخطتها االستراتيجية لخمسة أعوام. إن الهدف االستراتيجي العام هو بناء شركة مالية 
المستثمرين وتقليل تذبذب  لتلبية توقعات وتطلعات  راسخة ومستدامة تسعى بشكل جاد 

االيرادات إلى الحد األدنى، باإلضافة إلى تحقيق نمو إرباح المساهمين.
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التنظيمية،  للجهات  االستراتيجية  االقتصادية وتوجهات  االمثل للسياسات  ولتحقيق االستغالل 
راعت االستراتيجية الجديدة للشركة، توافق وانسجام هذه االستراتيجية مع »رؤية المملكة 2030« 

وخطة التحول الوطني 2020، والخطة االستراتيجية 2019 لهيئة السوق المالية.

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز سجل الشركة القوي في مجال العقارات، بعد تلقي موافقة 
هيئة السوق المالية على طرح صندوق الراجحي ريت، والذي يعتبر من أكبر الصناديق العقارية 
من نوعه في المملكة العربية السعودية. كذلك، فقد تم إحراز تقدم ممتاز على صعيد تحقيق 
الوضع األمثل لبنية الدعم والمساندة والحوكمة للشركة، مع تركيز خاص على تعزيز مجاالت رأس 

المال البشري، تقنية المعلومات، والعمليات التشغيلية وااللتزام.

النظرة المستقبلية 

إن اجراءات االصالح المستمرة من قبل حكومة المملكة الرشيدة، سوف تترجم إلى فرص ضخمة 
للمشاركين في هذا القطاع. وستظل إدارة شركة الراجحي المالية، تركز كثيرًا على االستفادة من 
فرص النمو الجديدة التي ستنشأ نتيجة لجهود المملكة العربية السعودية ومساعيها للتحرر 
االقتصادي، وذلك تماشيًا مع رؤية الشركة الرامية لتصبح » الشريك المفضل في تنمية أسواق 

المملكة المالية«.

إن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2018، والتي تمثل تحوالً في اتجاه التحفيز المالي، 
تبرهن على تفاؤل الحكومة فيما يتعلق بخططها لتنويع النشاطات االقتصادية والتوسع، التي 
اشتملت عليها رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020. إن السياسة المالية التوسعية، 
سوف تساعد في تحقيق نشاط أكبر للقطاع الخاص إلى جانب تحقيق نمو للناتج المحلي االجمالي 

غير النفطي، كما ستؤدي إلى عودة متوقعة لنمو الناتج المحلي االجمالي في 2018.

كابيتال  ستانلي  مورغان  مؤشرات  في  المتوقع  السعودية  العربية  المملكة  سوق  إدراج  إن 
األولي  للطرح  العام  االكتتاب  عملية  جانب  إلى   ،)FTSE( ايه  اس  تي  واف   )MSCI( انترناشونال 
المخطط له لشركة أرامكو السعودية وبعض الشركات المملوكة للدولة، سوف يؤدي إلى زيادة 
مشاركة المستثمرين من المؤسسات، المحليين منهم واألجانب، إذ تشير توقعات هذا القطاع 
إلى تحقيق تدفقات استثمارية جديدة يبلغ حجمها أكثر من 100 مليار دوالر، خالل الثالث سنوات 
القادمة. وسوف يؤدي ذلك بدرجة كبيرة إلى زيادة السيولة والعمق في سوق تداول، باإلضافة إلى 
تحسين نشاط السوق بعد نشاطه الذي اتسم بالضعف والفتور في عام 2017 إذ هبط متوسط 
خدمات  تقديم  قابلية  للشركة  الفريدة  المكانة  وتدعم   .%28 بنسبة  اليومي  التداول  قيمة 
متميزة للعمالء من المؤسسات المحلية واألجنبية على حد سواء، كما أنها ترى فرصًا جديدة في 

قطاعات متعددة بفضل المبادرات المستمرة للخصخصة.

شكر وتقدير 
نود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن الشكر والعرفان نحو الثقة والوالء المتجددين من عمالئنا 
نود  كما  وموظفيها؛  الشركة  إدارة  جانب  من  والمهنية  االلتزام  ونقدر  األعمال  في  وشركائنا 
أيضا التعبير عن تقديرنا لهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية المالية )تداول( على 

تعاونهم ودعمهم المستمر.
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استعراض لالقتصاد السعودي 
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انخفض الناتج المحلي االجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.74% في 2017، 
مقارنة بارتفاعه بنسبة 1.67% في العام السابق. وقد كان ذلك يعزى أساسًا إلى انخفاض بنسبة 
2.97% في نمو القطاع النفطي على إثر التزام المملكة باتفاقية دول األوبك لخفض اإلنتاج. بيد 
أن نمو القطاع غير النفطي قد ارتفع بنسبة 1.01% مقابل نموه بنسبة 0.23% في عام 2016، 

مما يوضح نجاح المبادرات الحكومية المستمرة إلصالح الوضع االقتصادي خالل العام.

االجمالي  المحلي  الناتج  لنمو  تقديراته  رفع  قد  الدولي  النقد  صندوق  كان   ،2018 يناير  وفي 
للمملكة العربية السعودية لهذا العام بنسبة 0.5% إلى 1.6%، على ضوء ارتفاع أسعار النفط، 
تجدد سياسة التحفيز المالي، باإلضافة إلى الطلب العالمي القوي. إن رفع صندوق النقد الدولي 
لتقديراته للنمو، يعكس تمديد اتفاقية دول األوبك لخفض اإلنتاج إلى نهاية العام؛ والنمو القوي 

المتوقع للقطاع غير النفطي مدعومًا بالميزانية التوسعية التي تم اإلعالن عنها لعام 2018.

تم  التي  التوسعية  المالية  سياستها  على  تحافظ  تزال  ال  السعودية  العربية  المملكة  أن  كما 
استحداثها في عام 2017 والتي اشتملت على أكبر ميزانية تشهدها المملكة حتى األن. ويتوقع 
لإلنفاق في موازنة 2018 أن يرتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 978 مليار ريال )260 مليار دوالر(، بينما 
783 مليار ريال )208 مليار دوالر( وال يشمل  12.5% لتصل إلى  يتوقع أن ترتفع االيرادات بنسبة 
ذلك مبلغ 34.5 مليار ريال والذي تم اإلعالن عنه الحقًا كبدالت غالء المعيشة الخاصة بالمواطنين 
132 مليار ريال  المتزايد، مبلغ آخر يبلغ حجمه  السعوديين. وسوف يضاف إلى االنفاق الحكومي 
قامت  وقد  الوطنية.  التنمية  صندوق  ومن  العامة  االستثمارات  صندوق  من  دوالر(  مليار   35.2(
المملكة العربية السعودية أيضًا بمراجعة تقديراتها المالية، وهي تخطط حاليا لتحقيق التوازن 
المالي في عام 2023 بدالً من عام 2022. ويعني ذلك ضمنًا أن الحكومة تحقق تقدما ملحوظًا 
في برنامجها اإلصالحي بطريقة محسوبة، آخذة في االعتبار مقترحات صندوق النقد الدولي حول 

الحاجة إلى زيادة االنفاق.

ذلك  ويمثل  دوالر(،  مليار   52( ريال  مليار   195 إلى  ينخفض  أن   2018 موازنة  في  للعجز  ويتوقع 
نسبة 7.2% من حجم الناتج المحلي االجمالي، مقابل 8.9% في العام الماضي. وخالل السنتين 
الماضيتين، اتجهت الحكومة صوب األسواق العالمية لتمويل جزء من عجزها المالي. وفي شهر 
سبتمبر 2017، استطاعت المملكة العربية السعودية جمع مبلغ 12.5 مليار دوالر من أكبر عملية 
اقتراض من أسواق المال الدولية تقوم بها حكومة في سوق ناشئ خالل عام، والتي تمت تغطية 
 ،2016 أكتوبر  للسندات في  القياسي  إصدارها  تم ذلك عقب  تقريبا. وقد  مرات  أربعة  اكتتابها 
9 مليار دوالر من إصدارات سندات مقومة  17.5 مليار دوالر وبمبلغ  والذي تمخض عن جمع مبلغ 

بالدوالر في أبريل 2017.

االقتصاد 
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ظلت أسعار النفط متذبذبة بدرجة كبيرة خالل عام 2017. وكان المتوسط الشهري لسعر خام 
 %40 ارتفع بنسبة  62.1 دوالرًا للبرميل خالل شهر ديسمبر، وبذلك يكون قد  سلة نفط أوبك 
وانخفاض  الطلب  بارتفاع  مدعومًا  العام،  منتصف  في  اليه  وصل  الذي  المنخفض  مستواه  من 
المخزونات، وااللتزام القوي على المستوى العالمي المقدر بنسبة 96 %  من سقف اإلنتاج المحدد 
من منظمة األوبك. ومن المرجح أن يستمر هذا االتجاه خالل عام 2018 بدعم من العوامل المواتية 
؛   %3.9 إلى  العالمي  االقتصادي  للنمو  لتوقعاته  الدولي  النقد  لرفع صندوق  نتيجة  التي جاءت 
وللطلب المنخفض نسبيًا بسبب تمديد اتفاقية دول األوبك من مارس إلى نهاية العام. وال تزال 
المخاطر الرئيسية للتوقعات في 2018 تتمثل في احتمال ارتفاع حجم إنتاج النفط الصخري في 
تقدم  إحراز  جانب  إلى  التقليدية،  غير  األخرى  الطاقة  مصادر  وبعض  األمريكية  المتحدة  الواليات 
الطاقة  على  تعتمد  التي  المركبات  واستخدام  تطوير  صعيد  على  التوقعات  تفوق  بوتيرة 

الكهربائية.

أداء السوق المالية السعودية )تداول(

كان مؤشر تداول ألسهم جميع الشركات )تاسي( في سوق األسهم السعودي، يتداول في نطاق 
ضيق خالل عام 2017 وحقق أداء سنويًا غير متغير، وأنهى تداوالته للعام مسجاًل ارتفاعًا بنسبة 
0.22 بالمائة. وقد انخفضت قيمة إجمالي األسهم المتداولة خالل عام 2017، بنسبة 27.7% بينما 
لتزايد مستوى  ونظرًا  ذلك،  ومع  تقريبًا.   %33 بنسبة  المتداولة  األسهم  إجمالي حجم  انخفض 
تذبذب السوق، وانخفاض رغبة المستثمرين إلى جانب عدد من األحداث المؤثرة التي جرت خالل 

العام، فقد كان أداء مؤشر تاسي أفضل مما كان متوقعًا.

السوق  لهيئة  جديدة  أفاقًا  فتحت  التي  االصالحات  من  العديد  بإدخال   2017 العام  اتسم  وقد 
المالية. وقد تم تصميم هذه االصالحات لزيادة وتعزيز مستويات التنافسية والكفاءة والسيولة 
واألمن للمستثمرين والوسطاء؛ عالوة على ربط السوق بأفضل الممارسات العالمية. كذلك، فقد 
اشتملت االصالحات أيضًا على فتح سوق االكتتابات األولية العامة المحلية للمستثمرين األجانب 
المؤهلين، وإطالق السوق الموازية )نمو(، والسماح بآلية البيع على المكشوف في سوق األسهم، 
وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية لتصبح بعد يومي عمل الحقة لتاريخ تنفيذ 

.IFRS إلى جانب تطبيق معايير المحاسبة الدولية ،T+2 الصفقة

وقد تم اإلعالن عن إجراءات إضافية في يناير 2018 - شملت التطبيق المخطط له لبرنامج نظام 
صانع السوق - من أجل مزيد من التعزيز لوضع سوق تداول باعتباره السوق الريادي في المنطقة، 
وإيجاد مناخ استثماري أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين واألجانب، على حد سواء. وبالنسبة 
للمستقبل، فمن المتوقع أن تحظى سوق تداول بدعم رئيسي من إدراجها المرتقب في مؤشرات 
مورغان ستانلي وفاينانشيال تايمز لألسواق الناشئة؛ ومن عملية االكتتاب العام األولي المخططة 
لنسبة 5% تقريبًا من أسهم شركة أرامكو السعودية، والتي من المرجح أن تكون أكبر عملية 

إدراج لألسهم في السوق في العالم حتى تاريخه.

النفط  تحركات أسعار 
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التزال المملكة العربية السعودية مستمرة في تحقيق تقدم جيد في برنامجها لإلصالح الشامل 
والذي تم تصميمه لتنويع النشاطات االقتصادية والنأي باالقتصاد من االعتماد على النفط فقط؛ 
2020. وتشمل قائمة االصالحات  التحول الوطني  2030 وخطة  باإلضافة إلى دعم رؤية المملكة 
متزايدة  ورسوم  المرافقين  على  رسوم جديدة  تاريخه، فرض  تنفيذها حتى  تم  التي  الرئيسية 
نظام  إدخال  وكذلك  البنزين؛  وأسعار  الكهرباء  تعرفة  زيادة  جانب  إلى  األجانب؛  العاملين  على 
ومن  والتبغ.  الغازية  والمشروبات  الطاقة  مشروبات  على  االنتقائية  والضرائب  المضافة،  القيمة 
المواطنين  المنخفض من  الدخل  االصالحات على ذوي  الناجمة عن هذه  التأثيرات  تخفيف  أجل 
السعوديين، فقد أعلنت الحكومة أنها سوف تخصص مبلغ 33.3 مليار ريال )حوالي 9 مليار دوالر( 

لبرنامج حساب المواطن، الذي كان قد تم ادخاله سابقًا في فبراير 2017.

وباإلضافة إلى ما تقدم، فقد تم اإلعالن عن اصالحات جديدة ليتم تطبيقها في وقت الحق من 
2018. وتشمل هذه االصالحات، السماح للنساء بقيادة السيارات، السماح للنساء بدخول المالعب 
الرياضية، منح تراخيص لفتح دور للعرض السينمائي، إلى جانب إصدار تأشيرات سياحية لألجانب. 
إن هذه المبادرات التي صدرت مؤخرًا، مقرونة بمنح حزمة مالية تحفيزية تبلغ 72.0 مليار ريال )19.2 
مليار دوالر( للقطاع الخاص يتوقع أن تساعد الحكومة في تحقيق نسبة النمو المستهدفة للناتج 

المحلي االجمالي للقطاع غير النفطي في 2018. 

برنامج االصالح
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استعراض الجوانب التشغيلية 
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تعد شركة الراجحي المالية إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، 
الثروات  إذ تقدم خدماتها لجميع فئات المستثمرين ومن بينهم المؤسسات واألفراد من ذوي 
التذبذب وانخفاض أحجام  التي يزداد فيها معدل  العالية. ورغم ظروف السوق  المالية  والمالءة 
الكلية في  نمت حصتها  إذ   ،2017 عام  األولى في  المرتبة  على  الشركة  فقد حافظت  التداول، 

السوق بنسبة 3.2% لتصل إلى 19.6% ، مما عزز موقعها القيادي في السوق.

وشملت أهم التطورات خالل العام، إضافة المزيد من التعزيزات لألنظمة التقنية وقنوات التداول 
السوق  هيئة  بأنظمة  االلتزام  عملية  تسهيل  جانب  إلى  العمالء  مع  التفاعل  تحسين  أجل  من 
المالية وسوق تداول فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في السوق )سوق نمو - السوق الموازي(. 
ونتيجة لتركيزها المستمر على تطوير منصة الوساطة للمؤسسات، فقد وقعت الراجحي المالية 
على اتفاقية حصرية مع مؤسسة وساطة اقليمية بغرض إتاحة الوصول للسوق السعودي. وقد 
نالت الراجحي المالية اعترافا آخر في هذا القطاع في 2017 وذلك بحصولها على لقب » الوسيط 

المالي للعام- في المملكة العربية السعودية« من قبل مجلة »غلوبال انفستر«.

إدارة األصول والثروات

فان  السعودية،  العربية  المملكة  في  األصول  إدارة  مجال  في  الرائدة  الشركات  احدى  باعتبارها 
شركة الراجحي المالية تقدم مجموعة شاملة من الحلول االستثمارية المبتكرة في جميع فئات 
األصول الرئيسية. وقد كان أداء صناديق الشركة االستثمارية المحلية والدولية، جيدًا خالل عام 
بالذكر،  الجديرة  اإلنجازات  وشملت  للمستثمرين.  مستمر  بشكل  متفوقًا  أداء  حققت  إذ   ،2017
لألسهم  الراجحي  صندوق  وبخاصة  األسهم،  في  المحلية  لصناديقنا  المتميز  األداء  استمرار 
الراجحي للطروحات األولية،  الراجحي لألسهم السعودية للدخل، وصندوق  السعودية، صندوق 
مقارنة بالصناديق النظيرة لها. ومن بين صناديقنا االقليمية، فقد حافظ صندوق الراجحي لتنمية 
رأس المال وتوزيع األرباح )أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا( لنمو أرباح األسهم، على 
، من تحسين وضعيته  الخليجية  الراجحي لألسهم  المستمر، بينما تمكن صندوق  الجيد  أدائه 

بين الصناديق المماثلة له وتمكن من تحقيق أداء ربعي جيد.

ورغمًا عن الظروف التي اتسمت بقدر كبير من التحديات خالل عام 2017، فقد بلغت قيمة إجمالي 
األصول المدارة للشركة 27.1 مليار ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 39.3 مليار ريال سعودي خالل العام 
السابق. وقد استمرت الراجحي المالية في نيل التقدير واالعتراف بإمكانياتها المتميزة في مجال 
إدارة األصول في 2017 أيضًا، إذ حصلت على لقب« أفضل شركة إدارة أصول اسالمية » من مجلة 

»غلوبال فاينانس«.

الشركة بكل نجاح منصتها  الرقمية، فقد أطلقت  العمالء والتطبيقات  ومن أجل تعزيز قنوات 
اإللكترونية الجديدة إلدارة األصول »استثمار الراجحي« خالل العام، لتسهيل التداوالت االلكترونية 

المباشرة واصدار التقارير.

إدارات األعمال 

المالية الوساطة 
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تمتلك شركة الراجحي المالية، واحدة من أكبر المحافظ العقارية في المملكة العربية السعودية، 
3 مليار ريال سعودي، موزعة على العديد من القطاعات. ومن  بحجم اصول إجمالية يقترب من 
التطورات الرئيسية التي حدثت في عام 2017، صدور موافقة هيئة السوق المالية على الطرح 
أكبر  ريت(  والذي يعتبر من  الراجحي   ( المتداول  العقاري  الراجحي  األولي لالكتتاب في صندوق 
 13 الراجحي ريت،  الصناديق العقارية من نوعه في المملكة العربية السعودية. ويملك صندوق 
عقار مدر للدخل موزعة على مجموعة من القطاعات المختلفة، كما أنه يتمتع ببعض الخصائص 
الفريدة مثل االكتتاب العيني، اشتماله على تسهيالت بنكيه، وسعيه للحصول على قبول و رضا 

المستثمرين الحاليين.

االستثمارية  المصرفية 

المصرفية  على  التركيز  على  القائمة  استراتيجيتها  بتنفيذ  المالية  الراجحي  شركة  قامت 
بإضافة فريق جديد  تعزيز مقدراتها  الشركة مستمرة في  تزال  2017. وال  االستثمارية خالل عام 
السعودية.  االستثمارية  المصرفية  قطاع  في  العالية  الخبرات  ذوي  العريقين  المهنيين  من 
وسوف يقدم هذا الفريق، مجموعة متكاملة من خدمات المشورة بما في ذلك خدمات االندماج 
واالستحواذ، وطروحات األسهم وأدوات الدين في األسواق المالية. وتعمل شركة الراجحي المالية 
أيضا بشكل وثيق مع الشركة األم، مصرف الراجحي، لتزويد عمالء المجموعة بنطاق شامل من 

أفضل الحلول في هذا المجال.

الخاصة تطوير الشركة واستثمارات األصول 

تركز استراتيجية الراجحي المالية لعام 2020، على خفض التذبذب في األرباح وذلك عن طريق 
زيادة المساهمات من مصادر إيرادات مستدامة، ومن خالل استحداث منتجات أعمال جديدة. ومن 
أجل زيادة تركيز الشركة على إدارة االستثمارات الحالية واستكشاف فرص استثمار جديدة، فقد 
تم خالل هذا العام تكوين إدارة جديدة مكرسة لهذا العمل. وقد بلغت مساهمة إدارة تطوير 
الشركة واستثمارات األصول الخاصة ، 23% في عام 2017، وسوف تستمر تمثل مجاال للنمو، مع 

توظيف رأس مال الشركة لدعم النمو واالستثمارات الجديدة.

البحوث 

الراجحي  شركة  تركز  السعودية،  العربية  المملكة  في  الرائدة  البحوث  دور  من  واحدة  بصفتها 
المالية على توفير تحليالت استثمارية تفصيلية يراعى تقديمها في الوقت المناسب، حول أسواق 
األسهم المحلية واالقتصاد السعودي من خالل تقارير يتم اعدادها باللغتين العربية واالنجليزية. 
ذوي  من  األفراد  والعمالء  المؤسسات  من  للعمالء  المضافة،  القيمة  ذات  الخدمة  هذه  وتقدم 
الثروات والمالءة المالية العالية، لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم االستثمارية. وخالل عام 2017، 
توسعت الشركة في نطاقها للتقارير الموضوعية وذلك إلحداث تكامل مع تقاريرها المنتظمة 
حول االقتصاد واالستراتيجية االستثمارية والتقارير اليومية عن السوق؛ وبدأت بنجاح في تغطية 
نجاحًا على صعيد  الشركة  العام، حققت  دورية. وخالل  تقارير  إصدار  البنكي عن طريق  القطاع 
المرئية والمقروءة، مما أسهم بشكل اضافي  االعالم  الشفافية بدرجة كبيرة عبر وسائل  زيادة 
في تعزيز وضعها كشركة مؤثرة في األفكار االستثمارية مع امتالكها لخبرات محلية يمكن أن 

يستفيد منها المستثمرون المحليون والعالميون، على حد سواء.

العقارات
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المالية
 

التكلفة  في  والتحكم  اإليرادات  تنويع  في  تركيزها  على  المالية  اإلدارة  أبقت   ،2017 عام  خالل 
واإلدارة الرشيدة للميزانية وإدارة السيولة؛ هذا إلى جانب ضمان أن تظل نسبة كفاية رأس المال 
للشركة أعلى من المستويات النظامية التي حددتها هيئة السوق المالية. وشملت التطورات 
الرئيسية، اتخاذ زمام المبادرة للتطبيق المبكر لمعايير المحاسبة الدولية وإعداد القوائم المالية 
وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية ووفقا أيضا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها لدى الهيئة 
في  المطلوبة  التغييرات  بإجراء  أيضا  المالية  اإلدارة  وقامت  القانونيين.  للمحاسبين  السعودية 
المضافة  القيمة  ضريبة  إلدخال  استعدادا  الشركة  واجراءات  سياسات  وفي  المحاسبية  األنظمة 

في يناير 2018.

المعلومات تقنية 

المعلومات  تقنيات  أحدث  استخدام  يخص  فيما  المالية  الراجحي  شركة  استراتيجية  ترتكز 
تقديم  في  التميز  من  تمكنها  التي  العوامل  وأحد  فارقة  رئيسية  ركيزة  أنها  على  واالتصاالت، 
االستراتيجية  مبادرتها  صعيد  على  جيدًا  تقدمًا  الشركة  أحرزت   ،2017 عام  فخالل  خدماتها. 
لتحسين البنية التقنية للمعلومات واالتصاالت لديها. وقد ظل تركيز الشركة كما هو على تطوير 
األنظمة اإللكترونية واألنظمة الرقمية والمعالجة المباشرة للعمليات في جميع أقسام الشركة، 
الشركة  أجرت  العالمية. وقد  المالية  الخدمات  المستجدة في مجال  االتجاهات  وذلك تماشيًا مع 
تجربة معايرة رقمية شاملة خالل العام تمخضت عن خارطة طريق رقمية للسنوات القادمة، وذلك 

من أجل المحافظة على موقع الشركة الريادي عبر القنوات الرقمية.

العمليات

 ،2017 من أجل تحقيق التكامل لعمليات الشركة الخاص بإجراء المعامالت، فقد قامت في عام 
وشملت  بالمبيعات.  المرتبطة  غير  العمالء  عالقات  عمليات  لمعالجة  وسيطًا  مكتبًا  بإنشاء 
التطورات األخرى الرئيسية، وتضمن ذلك االطالق الناجح لمنصة إدارة اصول اإللكترونية للعمالء؛ 
العمالء  األموال من قبل  التجميعي من أجل تحويل  الحساب  اتاحة  األولى من  المرحلة  واكتمال 
أنظمة  إقامة  إلى  باإلضافة  أجنبية؛  وبنوك  أخرى  بنوك محلية  لدى  جارية  لديهم حسابات  الذين 

جديدة لتسهيل المشاركة في سوق نمو الموازي الجديد.

إدارة الموارد البشرية والشؤون االدارية 

قامت شركة الراجحي المالية خالل العام، بتعزيز منظومة رأس مالها البشري، إذ دفعت بتعزيز 
في  الشركة  استمرت  وقد  السعودة.  مستويات  بزيادة  قامت  كما  الشركة،  إدارة  لفريق  اضافي 
بجوانب  الموظفين  وعي  تعزيز  على  التركيز  مع  وتطويرهم،  الموظفين  تدريب  في  االستثمار 
االلتزام ومكافحة غسيل األموال؛ هذا إلى جانب إدارة المخاطر وأمن المعلومات ومنتجات وخدمات 

االستثمار وممارسات التوافق مع الشريعة.

العمالء التسويق وخدمات 

2017، تنفيذ استراتيجية جديدة لوسائل  شملت مبادرات التسويق الرئيسية للشركة في عام 
التواصل االجتماعي تميزت بمحتوى ثري يهدف إلى زيادة مستوى التفاعل مع الجمهور والمحافظة 
المالية،  الراجحي  إلى ذلك، فقد كانت شركة  الريادي في السوق. وباإلضافة  على موقع الشركة 
هي الراعي الحصري لبرنامج السوق المالية السعودية )تداول( »استثمر بوعي« الذي تم تصميمه 
لزيادة وعي جمهور المستثمرين ومعرفتهم باالستثمار. وقد حالف فريق خدمة العمالء، النجاح 
في خفض عدد الشكاوى وتحسين مستوى االبقاء على العمالء خالل العام. وقد نتج عن التحديث 
الذي يجري حاليا لمنصة خدمة العمالء الرقمية الجديدة، تقليل عدد المكالمات الهاتفية لمركز 

االتصال، وتحسين المدة الزمنية للرد على المكالمات، والذي أدى إلى زيادة مستوى رضا العمالء.

المساندة  إدارة 
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العام  خالل  االجتماعية  المسؤولية  برامج  من  العديد  بتنظيم  المالية  الراجحي  شركة  قامت 
الحاليين  المستثمرين  أوساط  في  والمعرفة  الوعي  بزيادة  المستمر  الشركة  التزام  من  كجزء 
للنشاطات  تلخيصا  نورد  يلي  وفيما  االجتماعية.  التوعية  برامج  في  والمساهمة  والمحتملين، 

الرئيسية التي قامت بها الشركة:

)استثمر  كبير  توعوي  برنامج  )تداول( إلطالق  السعودية  المالية  السوق  مع  تعاوني  برنامج   •
تضمنت  وقد  االستثمار.  مجال  في  الجمهور  أوساط  في  الوعي  لزيادة  يهدف  كان  بوعي(، 
افتراضية  تداول  منصة  وإطالق  عامة،  ندوات  في  المالية  الراجحي  مشاركة  الحملة، 
الحملة  تضمنت  كما  المحلي،  األسهم  سوق  في  الحقيقي  التداول  لتجربة  للمستخدمين 
مسابقة على نطاق المملكة في التداول االفتراضي في األسهم، منح الفائزون فيها جوائز 

مقدمة من شركة الراجحي المالية.
أجرت الراجحي المالية  ندوات حول االستثمار والخدمات المالية لطالب الدكتوراه من الجامعة   •

االسالمية بالمدينة المنورة، لدى مراكز شركة الراجحي المالية.
نظمت الراجحي المالية، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي   •

ومركز األبحاث.

تقوم مجموعة الحوكمة بممارسة مسؤولياتها من خالل عمليات المراجعة المنتظمة التي تقوم 
بها ادارات االلتزام والشرعية والمراجعة الداخلية. وقد كان التركيز منصبا أساسًا خالل العام، على 
االنتهاء من تحويل الكيان القانوني لشركة الراجحي المالية من شركة ذات مسؤولية محدودة 
المتعلقة  المالحظات  واغالق جميع   ،2017 عام  األول من  الربع  إلى شركة مساهمة مقفلة خالل 
الجديدة  األنظمة  إدارة األصول بخصوص تطبيق  التنسيق مع  إلى  الداخلية، باإلضافة  بالمراجعة 

الصادرة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصناديق االستثمارية.

إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال

تعمل إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال على تحقيق الشركة االلتزام العالي بالقواعد واللوائح 
واجبة التطبيق التي تفرضها هيئة السوق المالية. وقد شملت المبادرات الرئيسية خالل العام، 
ضمان االلتزام بجميع األنظمة التي صدرت مؤخرا من هيئة السوق المالية؛ وتطبيق النظام الجديد 

لمكافحة غسل األموال؛ باإلضافة إلى العمل على تطبيق نظام رفع التقارير العامة.

االجتماعية  المسؤولية  نشاطات 

الحوكمة 

إدارة الرقابة
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تضطلع إدارة المخاطر بمسؤولية تحديد المخاطر في جميع ادارات الشركة وقياسها والتحكم 
اختبار  واجراء  إنشاء  على   2017 عام  خالل  األساسي  التركيز  انصب  وقد  عليها.  والرقابة  فيها 
لنماذج التحليل الجديدة لتقييم المخاطر واتخاذ القرار بشأن االستثمار في منتجات جديدة؛ كما 

كان التركيز ايضا على مدى فعالية إدارة استمرارية أعمال الشركة وعمليات األمن السيبراني.

القانونية  اإلدارة 

تقوم اإلدارة القانونية بتقديم مشورة واستشارات متخصصة إلدارة الشركة. واإلدارة مسؤولة أيضا 
عن حفظ االتفاقات التي تبرم مع األطراف الخارجية. وخالل عام 2017، كان تركيز اإلدارة منصبًا على 
شركة  تحويل  واستكمال  فيها،  طرفا  الشركة  تكون  التي  المنازعات  دعاوى  حاالت  عدد  تقليل 

الراجحي المالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

الشرعية  اإلدارة 

تعمل اإلدارة الشرعية على ضمان التزام استراتيجية الشركة وعملياتها بالكامل بأحكام الشريعة 
االسالمية في جميع األنشطة التي تقوم بها. وفي 2017، قامت اإلدارة بتنظيم حمالت من خالل 
العمالء،  وخدمة  التسويق  إدارة  مع  بالتعاون  الداخلية،  واالتصاالت  للشركة  اإللكترونية  الموقع 
وذلك من أجل زيادة الوعي بسياسات اإلدارة والممارسات المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتقديم 

وجهة النظر الشرعية حول الممارسات الشائعة الحدوث في األسواق المالية.

الداخلية المراجعة 

تتولى إدارة المراجعة الداخلية في الشركة التي تدعمها شركة مراجعة خارجية، مسؤولية دعم 
مجلس اإلدارة فيما يخص القيام بالمسؤوليات اإلشرافية المنوطة به بما في ذلك عملية اعداد 
التزام  إلى عملية مراقبة  باإلضافة  المراجعة،  الداخلية وعمليات  التحكم  المالية وأنظمة  التقارير 
عام  وخالل  التطبيق.  واجبة  والسلوكيات  واالجراءات  والسياسات  واللوائح  بالقوانين  الشركة 
2017، تمكنت إدارة المراجعة الداخلية من االنتهاء من 10 عمليات مراجعة على مستوى االدارات، 
باإلضافة إلى عملية مراجعة اضافية خاصة بااللتزام وأمن المعلومات وفق متطلبات هيئة السوق 

المالية وتداول.

المخاطر إدارة 
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مراجعة حوكمة الشركات
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الشركات.  لحوكمة  العالمية  المستويات  بأعلى  بالتمسك  ملتزمة  المالية  الراجحي  شركة  ان 
وتعزيز  المالكين،  جميع  ومصالح  حقوق  وحماية  النظامية،  بالمتطلبات  االلتزام  ذلك  ويقتضي 
الراجحي  وشركة  التنظيمية.  الفعالية  تحقيق  إلى  باإلضافة  الشركة،  لمالكي  المتحققة  القيمة 
وعمليات  وااللتزام  المخاطر  إدارة  بخصوص  اإلدارة  مجلس  من  معتمدة  سياسات  لديها  المالية 

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

مجلس اإلدارة

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

مجلس اإلدارة في النظام األساسي لمجلس إدارة شركة الراجحي المالية.

ويتكون مجلس اإلدارة من ستة أعضاء، منهم عضوان مستقالن.

* تم تعيينه في 1 مارس 2017.

عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في عام 2017 على النحو التالي:

* تم تعيينه في 1 مارس 2017.

المنصب الجنسية   االسم     

رئيس مجلس اإلدارة / 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   عبد العزيز بن خالد بن علي الغفيلي* 

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

عبد العزيز بن خالد بن علي الغفيلي*

فيصل بن سعود بن محمد الصالح

خالد بن حمد بن يحيى اليحيى

االجتماع 
األول

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الرابع
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الذين  اإلدارة  يلي أسماء أعضاء مجلس  المالية، نوضح فيما  السوق  تمشيا مع متطلبات هيئة 
يتقلدون مناصب عضوية في مجالس ادارات شركات سعودية أخرى: 

المجلس  لجان 

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

لجنة الترشيحات والمكافآت 

وتشتمل مسؤوليات اللجنة على المهام التالية:

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

المراجعة السنوية لمتطلبات العضوية من األشخاص المناسبين المتمرسين.  •

عضوية مجالس االدارات األخرى 

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

الشركة الوطنية للبيطرة
رئيس مجلس اإلدارة/ غير تنفيذي

عبد العزيز بن خالد بن علي 
الغفيلي*

مجموعة صافوال
عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي

شركة هرفي 
عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي

شركة بندة للتجزئة
عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

)مصرف الراجحي(
عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي

* تم تعيينه في 1 مارس 2017.

فيصل بن سعودبن محمد 
الصالح

البالستيك  لصناعة  العربية  الشركة 

المحدودة
عضو مجلس إدارة/ تنفيذي

السعودية  البالستيك  منتجات  شركة 

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

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

شركةمجموعة الراجحي القابضة
رئيس مجلس اإلدارة/ غير تنفيذي

شركة فرسان للسفر والسياحة
رئيس مجلس اإلدارة/ غير تنفيذي
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مراجعة هيكل مجلس اإلدارة 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   •
بكبار  الخاصة  والحوافز  للمكافآت  السنوية  بالميزانية  اإلدارة  لمجلس  سنوي  اقتراح  ورفع 

التنفيذيين.

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء وعقدت اجتماعين في عام 2017.

المراجعة  لجنة 

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

سالمة البيانات المالية للشركة.  •
فعالية نظام المراجعة 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، وابداء وجهات نظرها وتوصياتها.
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية، مراجعة خططها، دراسة تقاريرها والتحقق من كفاءتها   •

واستقالليتها.
قبل  المدققة  المالية  البيانات  ومراجعة  الخارجيين  المراجعين  تعيين  بخصوص  التوصية   •
وتحديد  معهم  المبرمة  العقود  وانهاء  اإلدارة،  مجلس  من  واعتمادها  عليها  الموافقة 

أتعابهم، هذا باإلضافة إلى أي مهام أخرى توكل إليهم.

   تضم اللجنة ثالثة أعضاء، وقد عقدت أربعة اجتماعات خالل عام 2017 

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

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

عبد العزيز بن خالد بن علي الغفيلي*
عضو مجلس إدارة/ عضو

* تم تعيينه في 1 مارس 2017.

سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي
عضو مجلس إدارة/ رئيس اللجنة

عبد العزيز أبا الخيل
عضو مستقل

محمد علي حواش
كبير المراجعين الداخليين بمصرف الراجحي/ عضو
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لجنة االلتزام 

تقدم لجنة االلتزام المساعدة لمجلس اإلدارة، على النحو التالي:

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

مراقبة وتقييم ألداء 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 2017.

العليا اإلدارة 

تعتبر اإلدارة العليا لشركة الراجحي المالية، محورية في هيكل اتخاذ القرارات بالشركة بالكامل، 
كما تلعب دورا محوريا في التخطيط وصياغة السياسة والحوكمة واصدار التقارير وعمليات صنع 
القرار. ويتحمل فريق اإلدارة العليا بقيادة الرئيس التنفيذي، مسؤوليات القيام بالعمليات اليومية 

في شركة الراجحي المالية بما يتفق مع األهداف والسلطات التي يحددها مجلس اإلدارة.

المكافآت 

تدفع الشركة مكافأة سنوية ألعضاء المجلس غير التنفيذيين وبدل حضور جلسات اجتماعات 
مجلس اإلدارة. وباإلضافة إلى ذلك، تدفع الشركة رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين حسب العقود 

الموقعة معهم.

صالح بن علي بن عبداهلل 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
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وفيما يلي تفاصيل النفقات والمكافآت والرواتب التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة ولستة 
من كبار التنفيذيين في الشركة، ومن بينهم الرئيس التنفيذي ومدير اإلدارة المالية، خالل عام 

:2017

بلغ اجمالي المكافآت التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة 919,000 ريال سعودي.  •

بلغ اجمالي المكافآت والحوافز التي تم دفعها لستة من كبار التنفيذيين الذين حصلوا على   •
أعلى مكافآت وحوافز من الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 16,571,654 

ريال سعودي.

الحوكمة  هيكل 

ان معايير الحوكمة لدينا تدعم مسؤولياتنا التنظيمية. فسمعة الشركة ونزاهتها هي مفتاح 
نجاحنا، ولذلك نحن نلتزم بأعلى المعايير المهنية واألخالقية المعترف بها عالميًا. وتلتزم شركة 
المكونات  تمثل  التي  والموضوعية  والمساءلة  والمساواة  الشفافية  بمبادئ  المالية  الراجحي 
أيضا في صميم ممارسات  العناصر  الشركات. وتدخل هذه  الجيدة لحوكمة  للمعايير  الرئيسية 
وااللتزام في  المخاطر  وإدارة  الفعالة  الضوابط  إرساء وعمل  تيسير  الشركة وتعمل على  أعمال 
المصالح  تضارب  لمنع  مكتوبة  واجراءات  قواعد  وهناك  التنظيمية.  بالمعايير  المالئم  الوقت 
األموال  غسل  عمليات  ومنع  السرية  على  للمحافظة  تهدف  الداخلية  المعلومات  واستخدام 

وتمويل االرهاب والممارسات المالية المحظورة.

الشركة  ادارية وذلك لضمان وفاء  لجنة  أو عضو  إدارة  اللجان عضو مجلس  لجنة من  يرأس كل 
الشركة  أنشطة  أوجه  اللجان جميع  المعايير. وتغطي  أعلى  بأعمالها وفق  بالتزاماتها وقيامها 
المعلومات،  وتقنية  العمليات  للشركة،  الجديدة  المنتجات  طرح  االستراتيجيات،  تشمل:  التي 
في  الحوكمة  لمبدأ  جوهرية  امور  وجميعها  وااللتزام،  المخاطر  إدارة  إلى  باإلضافة  التوظيف، 

الشركة والتزام الشركة بالشفافية.

919,000

919,000

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

أعضاء غير تنفيذيون 
/ أعضاء مجلس اإلدارة 

مستقلين

أعضاء 
مجلس اإلدارة 

التنفيذيون

الرواتب والتعويضات

بدالت

العالوات السنوية والدورية

خطة الحوافز

اإلجمالي

أي منافع سنوية أو شهرية أخرى

5,051,573

2,479,387

9,040,694

16,571,654
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لحوكمة  الحالية  الهياكل  لتعزيز  الملحوظة  التحسينات  من  بالعديد  القيام  تم   2017 عام  في 
الشركة التي اعتمدها مجلس اإلدارة، وشملت ما يلي:

الخاصة بجميع االدارات وتحديثها ثم اعتمادها بعد ذلك من  مراجعة السياسات واالجراءات   •
مجلس اإلدارة.

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

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

تم نشر التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2016 وفق ارشادات هيئة السوق المالية.  •
تعليمات  من  كجزء  المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  تقرير  على  الموافقة  تمت   •
االفصاح عن الركيزة الثانية كما تم تقديمه إلى هيئة السوق المالية خالل الربع الثاني من 

.2017

المفروضة على الشركة  النقدية والعقوبات األخرى  الغرامات 

 100,000 2017 بلغ اجماليها  المالية ثالث غرامات على الشركة خالل عام  فرضت هيئة السوق 
ريال سعودي وتم تصحيحها في حينه.

األعمال  الرئيسية في  المخاطر 

مخاطر معدل ربح المرابحة

يقصد بمخاطر معدل ربح المرابحة، المخاطر التي تنتج عن أن معدل الربح الذي يتم تحديده ال 
السائدة  العموالت  أسعار  على  تطرأ  التي  التغيرات  وذلك بسبب  التمويل  تكاليف  مع  يتناسب 
بموجوداتها  يتعلق  فيما  المرابحة  أسعار  عموالت  لمخاطر  الشركة  تتعرض  وربما  السوق.  في 

ومطلوباتها المرتبطة بالعموالت، بما في ذلك مديني عقود المرابحة.

الربح  معدالت  بمضاهاة  دوري  بشكل  بالقيام  المخاطر  من  النوع  هذا  في  الشركة  وتتحكم   
حتى  أعلى  متاجرة  عمولة  على  والحصول  البنوك  بين  االقراض  معدالت  مع  متناسبة  وجعلها 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  المرابحة بشكل سلبي.  إلجمالي محفظة  المتحققة  العامة  الربحية  تتأثر  ال 
وشروط  مدة  بمطابقة  المخاطر  هذه  مثل  في  الشركة  تتحكم  الكبيرة،  للتعرضات  وبالنسبة 

التمويل بين الموجودات والمطلوبات.

أسعار  في  التقلبات  عن  الناشئة  السوق  لمخاطر  معرضون  للشركة  المرابحة  عقود  مديني  ان 
الشركة  فان  عليه،  وبناء  للتسهيالت.  اضافية  كضمانات  للشركة  تقديمها  يتم  التي  األسهم 

تقوم بتطبيق سياسات واجراءات وآليات مراقبة مناسبة للتحكم في تلك المخاطر بفعالية. 
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مخاطر االئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق طرف ما في الوفاء بأحد التزاماته والتسبب في خسارة مالية 
للطرف اآلخر. وتسعى الشركة للتحكم في إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يخص العمالء 
من خالل وضع حدود تغطية للعمالء األفراد ومراقبة تلك الحدود. وتنشأ مخاطر االئتمان نتيجة 
إلخفاق األطراف األخرى وبحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األدوات فيما يخص األصول المالية 
للشركة بما في ذلك النقد وما يعادله. وتخضع جميع األطراف األخرى للشركة لقبول حد المخاطر 
باألسهم  المرابحة  عقود  مديني  رصيد  فان  ذلك،  على  عالوة  المخاطر.  إدارة  جانب  من  وتثبيته 
مضمون باألسهم والموجودات الملموسة األخرى المتوفرة في محافظ العمالء المدينين والتي 

هي في عهدة الشركة.

مخاطر السيولة 

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات 
المتعلقة باألدوات المالية. وتهدف شركة الراجحي المالية إلى الحفاظ على نسبة سيولة تزيد على 
110% في جميع األوقات. وتودع الودائع عادة لفترات قصيرة األجل وذلك للتحكم في متطلبات 
السيولة بالشركة. وتكون جميع مطلوبات الشركة الظاهرة في قائمة المركز المالي، فيما عدا 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، مستحقة السداد عند الطلب من ناحية تعاقدية. وتتم إدارة 
مخاطر السيولة على مستوى الصناديق من خالل الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة 

ومن خالل مراقبتها على مستوى كل صندوق.

مخاطر العمالت 

تعني مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار 
صرف العمالت األجنبية. وال تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل سير األعمال 
العادية. ولم تقم الشركة بأي تعامالت هامة بعمالت أخرى عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي 
خالل العام. وبما أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فان األرصدة بالدوالر 

األمريكي ال تمثل مخاطر عملة هامة.



التقرير السنوي 2017 32

المخاطر التشغيلية
 

االجراءات  احدى  من  أخطاء  أو  نقص  عن  الناتجة  الخسائر  مخاطر  التشغيلية،  المخاطر  تعني 
الداخلية أو الموظفين أو أنظمة الحاسب، أو نتيجة ألحداث خارجية. وتشمل هذه المخاطر، مخاطر 
التغطية النظامية، ولكنها ال تقتصر على، التعرض للغرامات أو العقوبات أو التعويضات التأديبية 
التشغيلية  المخاطر  إدارة  وتتم  الخاصة.  التسويات  إلى  باإلضافة  إشرافيه،  اجراءات  عن  الناتجة 
للشركة، من خالل إدارة قوية لألحداث وتحليل األسباب الجذرية والتقييم الذاتي لمراقبة المخاطر 
ومراقبة المؤشرات الرئيسية لقياس المخاطر وتخطيط استمرارية األعمال والتخطيط للتعافي 

من الكوارث.

التشغيل  نتائج دخل  التباينات في 

مقارنة  تقريبًا   %20 بنسبة  أقل  وكان  ريال،  مليون   469.3 للعام  التشغيل  دخل  اجمالي  بلغ 
بالسنة السابقة. وكان هذا االنخفاض يعزى بشكل أساسي إلى االنخفاض في أحجام التداول في 

السوق المالية السعودية )تداول( والى االنخفاض في األصول المدارة.

التابعة  الشركات 

مالحظة: الرجحي المالية تشارك أيضًا في بعض الشركات ذات غرض خاص نيابة عن صناديقها وصناديق أطراف أخرى على سبيل خدمات 
الحفظ، وال يوجد للراجحي المالية مصالح مباشرة في تلك الشركات.  أحد إستثمارات الراجحي المالية تم تسجيله من خالل شركة ذات غرض 

خاص تعود ملكيتها للراجحي المالية.   

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

سعودي

سعودي

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

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

500,00050%

95%

95%

100,000

100,000

المخازن المميزة الثانية

المخازن المميزة الثالثة

اسم الشركة
 رأس المال

المدفوع بالريال
 ملكية الراجحي

غرض الشركةالمالية
 جنسية
الشركة
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خالل العام، حصلت الشركة على تسهيالت متمثلة في قرضي مرابحة قصيري األجل من مصرف 
الراجحي. وبلغت تسهيالت القرض األول 200 مليون ريال سعودي تم تسديدها في نوفمبر 2017 
ريال سعودي  400 مليون  الثاني  القرض  1.8%. وبلغت قيمة تسهيالت  بتكلفة تمويل بلغت 

سوف يحين أجل سدادها في أكتوبر 2018 بتكلفة تمويل تبلغ 2.7% لفترة القرض.

تضارب المصالح 

بخالف المشار اليه في االيضاح رقم 4 من القوائم المالية المتعلقة بمعامالت األطراف ذات العالقة؛ 
فان شركة الراجحي المالية، لم تبرم أي عقد، كما أنها لم تدخل في أي عقد، يكون - أو كان - ألي 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي أو مدير اإلدارة المالية أو أي من التابعين، ولم 

يكن هناك أي مصلحة جوهرية لم تتم الموافقة عليها.

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 مكتب مراجعة خارجي، ويتم   •
عرض نتائجها وتوصياتها على لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.

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

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

مستوى الشركة.
تتميز السياسات واالجراءات الحالية باالتساق وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع، إلى   •
جانب االلتزام باللوائح التنظيمية. وعلى الرغم من تطوير هذه السياسات واالجراءات داخليا، 
اال أنها خضعت للمراجعة من قبل استشاري خارجي قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة، كما 

أنها تخضع للمراجعة السنوية. 

القروض 
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* نلفت االنتباه أن شركة الراجحي المالية قد تحولت  من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة إعتبارًا من 3 جمادى 

الثاني 1438 هـ )الموافق 1 مارس 2017( وهذه القوائم تم إعدادها للفترة من 1 مارس 2017 الى 31 ديسمبر 2017 كأول قوائم مالية للشركة 

بعد تحولها. علمًا بأن القوائم المالية للفترة من 1 يناير 2017 الى 28 فبراير 2017 متاحة لالطالع على موقع الشركة. 

المالية )شركة مساهمة مقفلة(  الراجحي 
2017م* 13 ديسمبر  القوائم المالية للسنة المنتهية في 
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