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ما بعد
المرصفية

يتمحــور مفهــوم مــا بعــد المرصفيــة حــول توفــر خدمــات ومنتجــات مرصفية بناًء عــى تطلعاتكــم واحتياجاتكم، 
وهــذه هــي الرحلــة الــي بدأناهــا فعليــاً وماضــون فيهــا، لُنعيد صياغــة مفهوم المرصفيــة وتطوير مرصف 

الراجحــي لُيصبــح "مستشــاركم المــايل" باإلضافــة إىل كونــه رشيككــم، ومؤسســة ماليــة حريصة عــى مصالحكم 
وعــى تمكينكــم مــن تحقيــق أفضــل النتائــج الممكنــة.  ونعتمــد يف تحقيــق ذلك عى سالســة وســهولة األعمال 

ســواء للمنتجــات أو اإلجــراءات أو الوصــول للخدمــات أو قنــوات التواصــل أو غــر ذلك. معاً ..... نستكشــف 
المســتقبل مــن خــالل اســتمرار تنفيــذ اســراتيجية مــرصف المســتقبل و هويتــه الجديدة "ما بعــد المرصفية".
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06  نبذة عن 
التقرير

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

هيــكل التقرير
GRI 2-3

يقــدم هــذا التقريــر الســنوي المتكامــل بياناً شــاماًل وموجًزا عن 
أداء مــرصف الراجحــي وعملياتــه واســراتيجيته عــى مدار العام 

المنتهــي يف 31 ديســمرب 2022 وذلــك إىل القــدر الــذي يكون 
مناســًبا لإلفصــاح عــن تلــك المعلومات. يرســم التقرير صورًة 

واضحــًة وكاملــًة لرحلــة المــرصف عى مدار العــام حيث تمكن 
مــن تحقيــق القيمــة يف ضــوء االتجاهــات الي شــكلت بيئته 

التشــغيلية. يتوفــر هــذا التقريــر الســنوي المتكامل والشــامل 
بنســخة مطبوعــة وأخــرى بصيغــة PDF ونســخة ثالثــة تفاعلية عى 

 .HTML اإلنرنــت بصيغة

نطــاق التقرير
GRI 2-4

يشــمل نطــاق التقريــر المــايل لهــذا العام مرصف الراجحي )المشــار 
إليــه يف هــذا التقريــر باســم "المرصف"( والــرشكات التابعة له 
)المشــار إليهــا مجتمعــًة مــع المرصف باســم "المجموعة"(. 

يشــار إىل جهــات المجموعــة األخــرى، حيثمــا ينطبق ذلك، باســم 
"المجموعــة" أو "الجهــات الموحــدة". ويتنــاول التقريــر الجوانب 

الــي قــد تؤثــر بشــكل جوهري عى قدرة المرصف عــى تحقيق 
القيمــة عــى المــدى القصر والمتوســط والبعيــد، والي تنطوي 

عــى احتماليــة كبــرة للتحقق. 

التقرير فرتة 
GRI 2-6

يغطــي هــذا التقريــر 12 شــهًرا اعتبــاًرا مــن 1 يناير 2022 إىل 31 
ديســمرب 2022، بمــا يتوافــق مــع الدورة الســنوية المعتادة 

للمــرصف إلعــداد التقاريــر الماليــة وتقارير االســتدامة. وقد تناول 
التقريــر المتكامــل الســابق للمــرصف فرة االثين عرش شــهًرا 

المنتهيــة يف 31 ديســمرب 2021، دون إعــادة صياغــة ألي معلومــات 
مقدمــة يف التقاريــر الســابقة ودون أي اختالفــات جوهريــة عن 

التقاريــر الســابقة مــن ناحيــة النطاق وحــدود الموضوعات.

 االلزتام
GRI 2-23

يمتثــل التقريــر الســنوي لمــرصف الراجحــي لعام 2022 لكافة 
األنظمــة واللوائــح والمعاييــر واإلرشــادات الــي تنطبق عى اإلفصاح 

الطوعــي. ويمكــن االطــالع عــى المزيد مــن التفاصيل يف فصل 
)الحوكمــة( )الصفحــات 144 إىل 173( ويف قســم القوائــم الماليــة 

واإليضاحــات المتعلقــة بهــا )الصفحــات 179 إىل 306(. 

وقــد تــم إعــداد بيانات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 
والمؤسســية الموحــدة وفًقــا للمعاييــر والمفاهيــم والمبادئ 

ــة التالية:  التوجيهي

إرشــادات الســوق المالية السعودية 
بشــأن اإلفصاح عــن الحوكمة 

 البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية 
)www.sseinitiative.org(

معاييــر إعداد تقارير االســتدامة 
الصــادرة عن المبــادرة العالمية 

إلعــداد التقاريــر - معاييــر المبادرة 
 العالميــة إلعــداد التقارير 

)www.globalreporting.org(

 اإلطــار الدويل إلعــداد التقاريــر المتكاملة 
)www.integratedreporting.org(
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وفــق مــا ورد يف الفقــرة 2.10 والفقــرات مــن 2.17 إىل 2.19 من 
اإلطــار الــدويل إلعــداد التقاريــر المتكاملــة، ليس لزاًما عى 

المؤسســات الــي تعــد تقاريــر متكاملــة ألدائها أن تتبــى تصنيف 
رؤوس األمــوال الــوراد يف اإلطــار الدويل، وعليــه، فقد صنف 

المــرصف رؤوس األمــوال بشــكل مختلــف كمــا هو موضح يف 
مخطــط نمــوذج تحقيــق القيمــة الخاصــة به وذلــك لتقديم أفضل 

وصــف ممكــن للعمليــة المتبعــة لديــه. يواصل المرصف من 
خــالل إعــداد هــذا التقريــر تعزيــز التفكر المتكامــل والنهوض به يف 

مختلــف أقســام ودوائر المرصف.

ويفتخــر مــرصف الراجحــي بإدراكــه لألثر األوســع لعملياته، وتأخذ 
المجموعــة دائًمــا يف االعتبــار العواقــب الماليــة واالقتصادية 

واالجتماعيــة والبيئيــة المرتبــة عــى إجراءاتهــا عند إطالق مشــاريع 
ومبــادرات جديــدة. مــع العلــم أن المرصف يمتثــل امتثااًل كاماًل 
لجميــع المتطلبــات التنظيميــة المحليــة يف ضــوء أفضــل النظم 

وعمليــات إدارة المخاطــر الــي يعتمدها.

وتتوافــق البيانــات الماليــة الموحــدة الصــادرة عن العــام المنتهي 
يف 31 ديســمرب 2022 مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية 

)IFRS( المعتمــدة يف المملكــة العربيــة الســعودية ومــع المعاييــر 
واألحــكام األخــرى الصــادرة عــن الهيئة الســعودية للمراجعني 

والمحاســبني )SOCPA(. وتمتثــل هــذه البيانــات كذلك ألحكام 
نظــام مراقبــة البنــوك واللوائــح التنفيذيــة للــرشكات يف المملكة 

العربيــة الســعودية والنظام األســايس للمرصف.

االحرتازي المبدأ 
يبــذل المــرصف جهــوًدا كبرًة يف دراســة األثــر المبارش وغر 
المبــارش المرتــب عــى أعماله عــى البيئــة والمجتمع ككل. 

ومــن المجــاالت الــي تهم المرصف بشــكل خــاص العواقب غر 
المبــارشة ألعمــال الــرشكات الــي يمّولهــا. ويتفادى المرصف أو 

يحــد مــن أي آثــار ســلبية من ذلــك القبيل من خالل سياســاته 
االئتمانيــة، وفحــص معاييــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 

والمؤسســية واإلرشاف عــى عمليــات مــا بعد الرصف وإدارة 
المخاطر.

وعــى الرغــم مــن أن نموذج أعمــال وعمليات المــرصف ليس لها 
تأثــر ســليب جوهــري عــى البيئة بشــكل مبارش، إال أن المرصف 

يبــذل جهــوًدا حثيثــًة للحــد مــن بصمتــه الكربونية من خالل 
العديــد مــن المبادرات الي تشــمل اســتخدام الطاقة الشمســية 

وإدارة الطاقــة الحكيمــة وإدارة الميــاه والنفايــات وإيقاف 
اســتخدام الــورق يف جميــع العمليات.

االستفسارات
نرحــب بتعليقاتكــم ومالحظاتكــم عــى هــذا التقرير. يرجى 

 التواصــل عى الربيــد اإللكروين التايل: 
IR@alrajhibank.com.sa لتوجيــه أي مالحظــات أو تعليقــات 

حــول التقريــر الســنوي المتكامــل للمرصف لعام 2022.

 نبذة عن 
التقرير

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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08  هنا مرصف 
الراجحي

 GRI 2-23

  
رؤيتنا

 أن نكــون مؤسســة مرصفيــة رائــدة وموثوقة نقدم 
حلــواًل ماليــة مبتكــرة لتحســني جــودة الحياة للناس يف 

كل مكان.

  
مهمتنا

أن نكــون أكــر البنــوك نجاًحــا محلًيــا وعالمًيا من خالل 
خدمــات متمــزة ووســائل تقنيــة حديثــة وموظفني أكفاء 

ومنتجــات متوافقــة مع الرشيعة اإلســالمية.

  
يخنا تار

مــرصف الراجحي هو رشكة مســاهمة ســعودية.

1957
هــي ســنة تأسيســنا كمركزٍ للرصافة.

1988
هي ســنة تحولنا إىل مؤسســة مرصفية تحمل اســم 

رشكــة الراجحــي للمرصفية واالســتثمار.

2006
هــي ســنة اتخاذنا لمرصف الراجحي اســًما.

تــم تأســيس المصـــرف وترخيصه بموجب المرســـوم 
الملـــيك رقـــم م /59 والمـــادة 6 مـــن قـــرار مجلس الوزراء 

رقـــم 245 الصادريــن بتاريــخ يونيو 1987.

  
قيمنا

تبقــي قيمنــا األساســية هــي الســبب وراء كوننا المرصف 
األول والمفضــل يف المملكــة.

الزناهة والشــفافية
يتســم كل مــا نقــوم بــه باالنفتــاح وتطبيق أعى 
المســتويات األخالقيــة المهنيــة رشكًة  وأفراًدا.

شــغفنا بخدمــة عمالئنــا والرتكزي عــى إيجاد الحلول
الزتامنــا الراســخ بالتنبــؤ باحتياجــات عمالئنــا وتلبيتهــا بما 

يفــوق توقعاتهــم، ومســاعدتهم يف تحقيــق أهدافهم.

التواضع
التحــي بــروح التواضــع فكــًرا وممارســًة يف كل ما نقوم به.

اإلبداع
رعايــة األفــكار وتشــجيع اإلبــداع للحصول عى أفضل 

النتائج.

الجدارة
نحــدد العنــارص المتمــزة يف مواردنــا البرشيــة ونقدم لهم 

الدعــم والتقدير.

خدمــة المجتمع
اإلســهام يف بنــاء غٍد أفضل.
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الراجحي مرصف 
GRI 2-1

يقـــع المقـــر الرئيـــي لمصـــرف الراجحـــي يف مدينـــة الريـاض 
بالمملكـــة العربيــة الســـعودية، ويمــارس نشـــاطه بموجب 

الســـجل التجـــاري رقـــم 1010000096، وهـــو عضـــو يف مجموعـة 
مصـــرف الراجحــي، ومــدرج يف الســـوق المالية الســـعودية 

.]RJHI 1120[ تـــداول( تحت الرمـــز(

يعــد مــرصف الراجحــي أكــرب مرصف إســالمي يف العالم بأصول 
تبلــغ قيمتهــا 762 مليــار ريــال ســعودي )203 مليــار دوالر أمرييك(، 

ورأس مــال مدفــوع قــدره 40 مليــار ريال ســعودي )11 مليار دوالر 
أمريــيك(، وموظفــني يزيــد عددهــم عى 19,964 موظًفا.

تدخل أعمـــال المصـــرف المتنوعـــة يف المجـــاالت التالية:

الدولية ينةاألعمال  الخز

المنشآت 
الصغرة 

والمتوسطة

الخدمات 
المرصفية 

للرشكات

الخدمات 
المرصفيــة لألفراد

 هنا مرصف 
الراجحي

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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مجموعــة مرصف الراجحي
تقـــدم مجموعـــة مصـــرف الراجحــي لعمالئهــا منتجــات وخدمـــات ماليــة مبتكـــرة تجمـــع بــني مبــادئ المرصفية اإلســـالمية من جهة 

ومتطلبــات العــرص الحديــث مــن جهــة أخــرى، فهــي تتوافــق مع أحكام الرشيعة اإلســالمية ولها دور أســايس يف ســد الفجوة بني 
المتطلبــات الماليــة للقــرن الحــادي والعرشيــن وقيمنــا اإلســالمية الجوهرية.

تقــدم مجموعة مرصف 
الراجحــي الخدمات 

والحلــول التالية داخل 
المملكــة وخارجها من 

خــال الــركات التابعة لها:

العقار

الوساطة 
المالية

الخدمات 
المتخصصة

التأمني

المالية األوراق 

التمويــل المصغر
خدمات وحلــول تقنية 
المعلومــات واالتصاالت

المدفوعات

 هنا مرصف 
الراجحي

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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لمحــة عامــة عــن الــرشكات التابعة والفروع الدوليــة لمرصف الراجحي

مــرصف الراجحي - الكويت

مــرصف الراجحي - األردن

رشكة الراجحــي المالية 

رشكــة الراجحي لــإدارة وتنمية 
البرشية الموارد 

رشكة تديــر العقارية

رشكة إمــكان للتمويل

توثيق رشكة 

رشكــة الحلول الرقميــة العالمية 
الماليــة )نيوليب(

رشكــة إجــادة للنظم المحدودة

 رشكــة الراجحي المحدودة - 
يا مالزي

الراجحي لألســواق المالية 
المحدودة - جــزر الكايمان

 هنا مرصف 
الراجحي

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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GRI 2-6

رشكــة الراجحــي الماليــة – المملكة العربية الســعودية	 
 رشكــة مســاهمة ســعودية مغلقــة مرخصــة من هيئة 

الســوق الماليــة  لتعمــل كوكيــل رئيــي و/ أو لتقديــم خدمات 
الوســاطة الماليــة، والتغطيــة واإلدارة واالستشــارات والرتيبات 

والحفظ. 

 رشكــة الراجحــي لإدارة وتنميــة الموارد البرشية – 	 
المملكــة العربية الســعودية

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف المملكــة العربية 
الســعودية لتقديــم خدمــات التوظيف.

مــرصف الراجحي – الكويت 	 
فـــرع أجنــيب مســجل لدى بنــك الكويت المركزي.

مــرصف الراجحي – األردن	 
فــرع أجنــيب يعمــل يف المملكــة األردنية الهاشــمية ويقدم 

جميــع الخدمــات الماليــة والمرصفية واالســتثمارية واســتراد 
وتجــارة المعــادن الثمينــة واألحجــار وفقا ألحــكام الرشيعة 

اإلســالمية وبموجــب القانــون المــرصيف المعمول به. 

رشكــة تديــر  العقاريــة  – المملكة العربية الســعودية	 
رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف المملكــة العربية 

الســعودية لدعــم برامــج التمويــل العقــاري للمرصف من 
خــالل نقــل واالحتفــاظ بســندات ملكية العقارات تحت اســمها 

نيابــة عــن المــرصف، وتحصيل إيــرادات بيع بعــض الممتلكات 
الــي تبــاع من قبــل المرصف، وتقديم خدمات االستشــارات 

العقاريــة والهندســية، وتقديــم خدمــة توثيق وتســجيل 
العقــارات، واإلرشاف عــى تقييــم العقارات. 

رشكــة الراجحــي المحدودة – مالزييا	 
مــرصف إســالمي مرخــص بموجب قانون الخدمــات المالية 

اإلســالمية لعــام 2013، منشــأ ويعمــل يف مالزيا. 

رشكــة إمــكان للتمويــل – المملكة العربية الســعودية	 
رشكــة مســاهمة مقفلــة مســجلة يف المملكــة العربية 

الســعودية لتعمــل عــى تقــدم التمويل االســتهاليك المصغر، 
والتأجــر التمويــي وتمويــل المشــاريع الصغرة والمتوســطة.  

رشكــة توثيــق – المملكة العربية الســعودية	 
رشكــة  مســاهمة مقفلــة  مســجلة  يف المملكــة  العربيــة 

الســعودية  تقــدم  تســجيل عقــود التأجــر التمويــي، لتنظيم 
بيانــات العقــود وتبســيط إجراء التقايض.   

الراجحــي لألســواق المالية المحدودة – جــزر الكايمان	 
رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف جزر كايمان 

بهــدف إدارة المعامــالت المتعلقــة بالخزينــة نيابــة عــن المرصف.

 رشكــة الحلــول الرقمية العالميــة )نيوليب( – 	 
المملكــة العربية الســعودية

رشكــة مســاهمة مقفلــة مملوكــة للمــرصف لغرض مزاولة 
األعمــال الفنيــة يف الخدمــات الماليــة وأنظمة الســداد الرقمية 

والتســويات الماليــة والخدمــات ذات الصلة.

رشكــة إجــادة للنظم المحــدودة – المملكة العربية الســعودية 	 
رشكة ســعودية ذات مســئولية محدودة مملوكة بواســطة 
المــرصف لغــرض تقديــم انشــطة مهنية وعلمية واألنشــطة 

التقنيــة وخدمــات معلومــات االتصــاالت وتحليل النظم 
وخدمات استشــارات لــإلدارة العليا. 

 هنا مرصف 
الراجحي

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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قــوة مرصف الراجحي
أكــر المصــارف مــن حيث المحفظــة التمويلية وثاين أكبـــر 	 

المصـــارف يف المملكة العربية الســـعودية مـــن حيـــث األصـــول، 
إذ يمتلك 21% من إجمايل أصـــول و25% مـــن إجمـــايل ودائـــع 

كل المصــارف يف المملكـــة بتاريــخ 31 ديســمر 2022 .
بلــغ إجمــايل أصــول مجموعة الراجحــي 762 مليار ريال 	 

ســعودي بتاريخ 31 ديســمر 2022. 
بلغـــت قيمتــه الســـوقية 301 مليــار ريــال ســـعودي بتاريخ 31 	 

. 2022 ديسمر 
يمتلــك قنــوات تقليديـــة وحديثـــة متنوعــة ومنتــرة يف كل 	 

أنحـــاء المملكـــة بما يشــمل:
516 فرًعا	 
4,727 جهــاز رصاف آيل	 
533,442 نقطــة بيع	 
174 مركــز تحويل	 
منظومــة خدمــات مرصفية رقمية مســتمرة يف االتســاع	 
منظومــة خدمــات مرصفيــة عــر الهاتــف المحمول يف نمو 	 

مزتايد
يعالــج رواتــب مــا يقرب مــن 50% من الموظفــني الحكوميني	 
يعالــج مــا متوســطه 697 مليــون معاملــة وأكــر من 1.9 مليون 	 

تحويــل شــهريًا، وعقــد رشاكات مــع أكر من 200 مرصف 
مراســل يف ما يقارب 50 دولة

ل مــا مجموعــه 19,964 موظًفــا يف نهايــة عام 2022، مما 	  ُيَشــغِّ
يصنفــه ضمــن أكــر 10 مشــغلني يف المملكة

ُيَعــد أكــر مــرصف إســامي يف العالم ويمتلك أكر شــبكة فروع 	 
يف الرق األوســط بما يشــمل 10 فروع يف األردن و فرعني يف 

الكويــت و13 فرًعــا يف مالزييا
تظــل عوائــد مــرصف الراجحــي رائدة يف القطــاع المرصيف حيث 	 

بلــغ العائــد عــى معــدل حقوق المســاهمني 22.68٪ وحقق 
أفضــل المعــدالت مــن خــال نســبة التكلفة إىل الدخل ٪26.1 

وجــودة األصــول مع نســبة التمويــل المتعر عند ٪0.54

الــزام مرصف الراجحي برؤية الســعودية 2030
ُيَعــد مــرصف الراجحــي من أهــم المســاهمني يف تحقيق رؤية 

الســعودية 2030 بمحاورهــا الثاثــة، المجتمــع الحيــوي واالقتصاد 
المزدهــر والوطــن الطمــوح. ونظــًرا الرتباط عــدد كبري من أهداف 
الرؤيــة بالتمويــل بشــكل مبــارش أو غــري مبارش، فإن المرصف يف 

وضــع مثــايل لتحقيــق تطلعــات المملكــة وسياســاتها وخططها يف 
رحلتهــا نحــو تحقيــق الرؤية يف الســنوات القادمة.

 هنا مرصف 
الراجحي

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الركات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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14  محركات القيمة: 
لمحة رسيعة عن عام 2022

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

أكــر مرصف عى مســتوى المملكة 
ومنطقة الرشق األوســط وشــمال أفريقيا 

مــن حيث القيمة الســوقية

#1
يف خدمــات مرصفية األفراد

وشــبكة الفــروع وأجهزة الرصف اآليل 
وخدمــات  التمويــل الصغر

والمدفوعات 
والوســاطة المالية

مســتوى مرتفــع لمــؤرش صوت العميــل يف المملكة

2022م - %75
%72 – 2021

العمالء ودائع 

2022م
565 مليار ريال ســعودي
2021م - 512 مليار ريال ســعودي

الزيادة: %10

 الحصة الســوقية 
األفراد لتمويل 

2022م
%43.6
2021م - %42.2

ربحية الســهم

2022م
4.24 ريال ســعودي
2021م - 3.69 ريال ســعودي

الزيادة: %15

إجمــايل التمويل العقاري

2022م
222 مليار ريال ســعودي
2021م - 171 مليار ريال ســعودي

الزيادة: %30

نســبة المعامــالت الرقمية إىل 
لتقليدية ا

2022م
 92:8

2021م – 90:10

إجمــايل نســبة كفاية رأس المال

2022م
%21.4

2021م – %17.5

الموجودات إجمايل 

2022م
762 مليار ريال ســعودي

2021م - 624 مليار ريال ســعودي
الزيادة: %22.2

عدد المســتخدمني النشــطني 
للخدمــات الرقمية

2022م
11.4 مليون

2021م - 9.7 مليــون
الزيادة: %17.5

صايف الدخــل )بعد الزكاة(

2022م
17.15 مليار ريال ســعودي
2021م - 14.75 مليار ريال ســعودي

الزيادة: %16.3

البرشية الموارد 

2022م
19,964
2021م – 15,078

أيام تدريــب الموظفني

2022م
141,547

2021م – 98,335

3 # 
 يف خدمــات مرصفيــة الرشكات كما 

يف نهايــة العام 2022م

االرتقــاء بمعدل 4 مراكــز من المركز 
الســابع مقارنًة بعام 2021م    
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 محركات القيمة: 
لمحة رسيعة عن عام 2022

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

رأس المــال الفكري
مزيَّ مرصف الراجحي نفســه عن منافســيه منذ 

إنشــائه مــن خالل إعطــاء قيمة كبرية لرأس 
مالــه الفكــري الغين الــذي ُيمثل اليوم مصدر 

فخــر للمــرصف. لم يعد نجــاح المرصف وقيمته 
يتحــددان فقــط من خالل أصوله الملموســة وما 

تحتويــه ســجالته مــن أرصدة، ولكن من خالل 
رأس مالــه الفكــري المتنامــي والمتطور الذي ُيمّثل 

ثروة غري ملموســة تمنح المرصف مزية تنافســية 
وتجعلــه أكــر جاهزيــًة للمســتقبل، وتعزز أيًضا من 
قدرتــه عىل تلبية توقعات المســاهمني باســتمرار، 

بالتــايل أصبــح رأس المال الفكــري للمرصف مكونًا 
حاســًما يف دعم القيمة الســوقية اإلجمالية 

للمرصف. يشــكل رأس المــال الفكري لمرصف 
الراجحــي نســيًجا غنًيا مــن األصول اليت تتجاوز 

مجــرد األرقــام المالية يف مزيانيته العامة، ويشــمل 
هــذا النســيج قيم الزناهــة وأخالقيات العمل، 

ويكتمــل بالثقافة المؤسســية الراســخة واألنظمة 
والعمليــات الفعالــة والملكيــة الفكرية والقدرة 
عــىل االبتــكار والمعرفة مــع الخربات المراكمة 

والعالمــات التجارية القويــة والعالقات الممزية. 
)راجــع أصحــاب المصلحة يف الصفحة 35 

للحصــول عــىل أوصاف لرؤوس األموال األخرى(.

إجمــايل التمويل العقاري

2022م
222 مليار ريال ســعودي
2021م - 171 مليار ريال ســعودي

الزيادة: %30

نســبة المعامــالت الرقمية إىل 
لتقليدية ا

2022م
 92:8

2021م – 90:10

إجمــايل نســبة كفاية رأس المال

2022م
%21.4

2021م – %17.5

الموجودات إجمايل 

2022م
762 مليار ريال ســعودي

2021م - 624 مليار ريال ســعودي
الزيادة: %22.2

عدد المســتخدمني النشــطني 
للخدمــات الرقمية

2022م
11.4 مليون

2021م - 9.7 مليــون
الزيادة: %17.5

صايف الدخــل )بعد الزكاة(

2022م
17.15 مليار ريال ســعودي
2021م - 14.75 مليار ريال ســعودي

الزيادة: %16.3

البرشية الموارد 

2022م
19,964
2021م – 15,078

أيام تدريــب الموظفني

2022م
141,547

2021م – 98,335

الجوائز

أفضــل بنــك بالمملكة العربية الســعودية 
للمرصفيــة الرقميــة ضمــن جوائز مجلة 

"ذا ديجيتــال بانكر"

جائــزة أفضل تطبيــق للخدمات 
المرصفيــة عــرب الهاتف الجوال يف 

المملكــة العربيــة الســعودية ضمن جوائز 
مجلــة "جلوبال بزينس"

ثــالث جوائــز، منها البنــك الرقمي الرائد يف 
المملكــة العربيــة الســعودية ضمن جوائز 

"ورلــد بزينس أوتلوك"

جائــزة أفضــل بنك يف المملكــة العربية 
الســعودية ضمــن جوائز "يوروموين"

ثــالث جوائــز، منها أفضل بنــك للمدفوعات 
الرقميــة والتحويــالت الماليــة يف المملكة 

العربيــة الســعودية ضمــن جوائز مجلة 
"إنرناشــونال بزينس"

 أفضــل بنــك للمرصفيــة الرقمية من 
Global Banking & Finance

جائــزيت "أفضل وســيط" و"أفضــل جهة أبحاث 
مالية" يف الســوق الســعودية ضمن جوائز 

الســوق المالية الســعودية لعام 2021م

حصــد صنــدوق الراجحي لألســهم الخليجية 
جائــزة ليــرب للصناديق االســتثمارية لعام 

2022م عىل مدى فرة ثالث ســنوات 
وخمس ســنوات يف فئة أســواق الرشق 

األوســط وشــمال أفريقيا، وفئة الصناديق 
المحلية يف أســواق الرشق األوســط وشمال 
أفريقيــا، وفئــة الصناديق اإلســالمية العالمية.

حصــد صندوق الراجحي لألســهم الســعودية 
جائــزة "أفضل صندوق اســتثماري يف األداء 

عن فئة صناديق األســهم الســعودية"، يف حني 
حصــد صنــدوق الراجحي لألســهم الخليجية 
جائــزة "أفضل صندوق اســتثماري يف األداء 
عــن فئــة صناديق األســهم الخليجية" ضمن 

جوائــز صناديق االســتثمار لعام 2021م

جائــزة أفضل بنــك رقمي ضمن 
جوائز "جلوبــال إكونومكس"

جائــزة أفضــل مجموعة مرصفية يف 
المملكــة العربيــة الســعودية ضمن 

جوائز "ورلــد فاينانس"

جائــزة أفضل تطبيــق للخدمات 
المرصفيــة عــرب الهاتف الجوال يف 

المملكــة العربيــة الســعودية ضمن 
جوائــز "جلوبــال بزينس أوتلوك"
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المــؤرشات الرئيســية مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنوات المنتهية يف 31 ديســمرب.

20222021202020192018الســنوات المنتهية يف 31 ديســمرب

 نتائــج العمليات للســنة آالف 
  الرياالت الســعودية

22,172,68720,391,93616,913,01716,427,72314,486,985صــايف دخل التمويل واالســتثمار

28,575,01925,716,39820,721,26019,484,46417,319,518إجمــايل الدخل مــن العمليات 

9,452,3299,271,6088,907,6418,158,1067,183,616إجمــاىل تكاليف التشــغيل

الدخل 17,150,82514,746,21110,595,54810,158,5273,767,953صايف 

16,640,03515,190,99610,676,86110,292,0413,665,518إجمايل الدخل الشــامل 

األصــول والمطلوبات آالف الرياالت الســعودية

568,338,114452,830,657315,712,101249,682,805231,758,206صــايف التمويل

العمالء 564,924,688512,072,213382,631,003312,405,823293,909,125ودائع 

762,366,022623,644,628468,824,723384,086,576364,030,844إجمايل األصول

662,140,987556,363,064410,706,205332,894,919315,724,978إجمــايل المطلوبات

100,225,03567,281,56458,118,51851,191,65748,305,866إجمايل حقوق المســاهمني

الربحية

2.462.702.562.761.04العائــد عى متوســط األصول )%(

22.6823.8719.9420.497.01العائــد عى متوســط حقوق المســاهني )%(

 ربحيــة الســهم األساســية والمخففة 
4.245.904.244.061.51  )ريال ســعودي(

1.251.401.003.002.76توزيعات األرباح لكل ســهم )ريال ســعودي(

النســب النظامية 

نســبة كفايــة رأس المال

20.2716.3617.9918.8018.98المســتوى األول )%(

21.4117.5019.0819.8720.07المســتوى األول والثاين )%(

لنمو ا

19,96415,07813,44513,43913,003عــدد الموظفني

الفروع 516521543544551عدد 

4,7274,8915,2115,2155,006عــدد أجهزة الرصاف اآليل

533,442326,121204,549115,24383,958عــدد أجهــزة نقاط البيع

 ملخص خمس 
سنوات

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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18 كلمة سعادة رئيس 
مجلس اإلدارة

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

لقد عملنا يف مرصف الراجحي عىل تعزيز دورنا 
الرائد يف خدمة االقتصاد الوطين ومواكبة تلك 

الحفاظ  المزتايدة، مع  اإليجابية  المؤرشات 
المرصفية  الخدمات  بتقديم  التام  الزتامنا  عىل 
التمويل  المتمثل يف  األشمل  الهدف  وتحقيق 

المستدام، وذلك من خال االستمرار يف تطبيق 
المستقبل". "مرصف  اسرتاتيجية 
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لعمالئنا ورشكائنا  نقدم  أن  ُيسعدنا 
السنوي  التقرير  الكرام،  ومساهمينا 

الراجحي لعام 2022،   لمرصف 
والــذي يتضمــن معلومــاٍت تفصيليــة عــن أداء المــرصف وإنجازاتــه. بينمــا نتطــرق يف هــذه المقدمة وبإيجاز، 

لبعــض المحطــات الرئيســية يف هــذه الرحلــة الــي تتواصــل يف خدمــة االقتصاد الوطين لبالدنــا الغالية.

فبعــد األنتهــاء مــن التداعيــات الصعبــة لجائحــٍة عالمية، دخل 
العالــم يف منعطــٍف جديــد يتســم بضبابيــة األفــق وضعف النمو 

والركــود ومعــدالت التضخــم المزتايدة، مع التأثر الســليب 
المبارشعــى االنتــاج الغــذايئ وحركة التجارة وسالســل اإلمداد 

حــول العالــم، وذلــك بفعل الحرب الروســية األوكرانية.

ُمقابــل تلــك الصــورة القاتمــة، وبعــون هللا وتوفيقــه ، ثم برؤية 
قيادتنا الرشــيدة رعاها هللا، ســجل االقتصاد الســعودي خالل 

عــام 2022 تحــواًل إيجابيــاً، تبلــور وبشــكٍل أســايس يف تحقيق أعى 
معــدٍل للنمــو بــني مجموعــة العرشيــن بنســبة 8.7% وفق تقرير 

البنــك الــدويل مــع اعتدال معــدل التضخــم، كنتيجٍة مبارشة 
الرتفــاع أســعار النفــط وانطــالق العديــد من المشــاريع العمالقة يف 

مختلــف المجــاالت وزيــادة اإلنفــاق الحكومي لتنميــة المحتوى 
المحــي يف مختلــف الصناعــات واألنشــطة، إىل جانــب التنوع 

والنمــو المتواصــل للقطاعــات غــر النفطيــة، وذلك يف إطــار تطبيق 
مبــادرات ومســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، كمــا توقع بيان 

المزانيــة الســعودية للعــام 2023 م ان يبلــغ الناتــج المحي 
اإلجمــايل للملكــة يف العــام 2022م نحــو  3,927 مليــار ريال .

لقــد عملنــا يف مــرصف الراجحــي عــى تعزيز دورنــا الرائد يف خدمة 
االقتصــاد الوطــين ومواكبــة تلــك المــؤرشات اإليجابية المزتايدة، 

مــع الحفــاظ عــى الزتامنا التــام بتقديم الخدمــات المرصفية 
وتحقيــق الهــدف األشــمل المتمثــل يف التمويل المســتدام، وذلك 
مــن خــالل االســتمرار يف تطبيق اســراتيجية "مرصف المســتقبل" 

الــي تهــدف إىل حمايــة وتعزيــز  امتياز المرصف األســايس يف 
مجــال الخدمــات المرصفيــة لألفــراد، وتحقيق الريــادة الرقمية يف 
الســوق، مــع االســتمرار يف التحول مــن المعامــالت التقليدية إىل 

المعامــالت الرقميــة وتعزيــز تجربــة العمالء.

ويف إطــار هــذه االســراتيجية، واصــل المرصف خالل عام 2022 
تعزيــز أعمالــه وخدماتــه وتنويــع المنتجات االســتثمارية وفتح  

قنــواٍت ادخاريــٍة جديــدة ، مــن خالل طرح صكــوك من الرشيحة 
األوىل مقومــة بالريــال الســعودي، حيــث تــم يف هذا اإلطار 

طــرح إصداريــن، األول كان طرحــاً خاصــاً بقيمــة 6.5 مليار ريال 
بمعــدل ربــح ثابــت 3.5% ســنوياً، أمــا الطرح الثــاين كان طرحاً عاماً 
واألول مــن نوعــه يف الســوق الســعودية حيث تــم طرح الصكوك 
لالكتتــاب العــام لألفــراد والمؤسســات المالية والــرشكات بقيمة 

 كلمة سعادة 
رئيس مجلس اإلدارة

عامة نظرة 
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إجماليــة بلغــت 10 مليــار ريــال وبمعــدل ربــح ثابت 5.5% حيث تم 
تغطيتهــا بنســبة 300% مــن حجــم اإلصــدار األصــي البالغ 4 مليار 

ريــال يف وقــت قيــايس، مــع إقباٍل غر مســبوق من المســتثمرين 
بعــدد 125 ألــف مســتثمر، وذلــك من خــالل اإلدارة الناجحة 

لرشكــة الراجحــي الماليــة، األمــر الــذي يعكــس - ولله الحمد - 
الثقــة يف أداء المــرصف وخدماتــه ومبادراته.

وبنظــرٍة عامــة عــى أداء المــرصف والــرشكات التابعة خالل عام 
2022، والمضمــن تفصيــاًل يف ثنايــا هــذا التقريــر، تتواصــل - ولله 

الحمــد - المــؤرشات اإليجابيــة يف مختلــف المجــاالت والي ُتؤكد 
مكانتــه وموقعــه المتقــدم بــني المصــارف الكــربى يف العالم، حيث 
بلــغ صــايف الدخــل بعــد الــزكاة 17.2 مليار ريال ســعودي. مقارنة ب 
14.7 ريــال ســعودي يف العــام الســابق، كمــا زادت أصول المرصف 

بنســبة 22% مقارنــة بعــام 2021 لتصــل إىل 762.4 مليــار ريــال. ويف 
نفــس الســياق، ارتفعــت حقوق المســاهمني بنســبة 24% لتصل 

إىل 83.7 مليــار ريــال ســعودي بنهايــة عام 2022.

وقــد واصــل المــرصف دعمــه لربامج رؤيــة المملكة 2030 من 
خــالل تقديــم أفضــل الحلــول المالية والرقميــة للعمالء من 

األفــراد والــرشكات، يف إطــار دوره المتنامــي لدعــم القطاع الخاص 
ودعــم نمــو الــرشكات الصغرة والمتوســطة، بمــا يتماىش مع 

ــه حكومتنــا الرشــيدة لتحقيــق التحــوالت الهيكليــة الي  توجُّ
تدعــم النمــو عــى المــدى الطويل. حيث تم يف هذا الســياق، 

تحقيــق نمــو يف محفظــة تمويــل الــرشكات بنســبة 57% ومحفظة 
تمويــل الــرشكات المتوســطة والصغرة بنســبة 61% ونســبة 

نمــو 30% يف محفظــة التمويــل العقــاري، وذلــك يف تطبيــٍق عمي 
لحــرص المــرصف عى دعــم جهود زيادة تملــك المواطنني 

للمنــازل. وبهــدف تشــجيع األرسة الســعودية عــى االدخار كأحد 
مســتهدفات الرؤيــة، ُيقــدم المرصف كافــة الخدمات االدخارية 

لعمــالء برنامــج "زود" االدخــاري وبرنامــج "زود األجيال" االدخاري 
بالتعــاون مــع بنــك التنميــة االجتماعية.

ويظــل الوفــاء بمســؤوليتنا االجتماعيــة يف مقدمــة أولوياتنا 
حيــث ُنقــدم يف هــذا التقريــر عرضــاً تفصيلياً للــدور الرائد لمرصف 
الراجحــي يف خدمــة المجتمــع تحــت شــعار "حق وواجب" وذلك 

مــن خــالل المشــاركة يف حمــالت دعم العمل الخــري عرب منصة 
"إحســان"، إىل جانــب التعــاون مــع وزارة الموارد البرشيــة والتنمية 

االجتماعيــة يف مجــاالت التدريــب والتأهيــل والرعايــة االجتماعية 
للطــالب والطالبــات، كمــا يتكفل المرصف بالرســوم الدراســية 

لمرحلــة البكالوريــوس يف الجامعــات األهليــة لجميــع األيتــام من 
ذوي الظــروف الخاصــة يف جميــع مناطــق المملكــة، وذلك من 

خــالل "برنامــج مــرصف الراجحــي لرعاية األيتــام التعليمي" الذي 
يهــدف لتنفيــذ مبــادرة نوعيــة ذات أثر مســتدام عــى المجتمع. 

هــذا، باإلضافــة إىل دعــم صنــدوق الوقف الصحــي وتقديم العديد 
مــن المبــادرات لرعايــة األطفــال ذوي اإلعاقة، وتمويــل عمليات 
زراعــة الــُكٰى، وإنشــاء مركــز طيب للســكري، وغرها من مجاالت 

الرعايــة الصحيــة، مــع دعم مبادرات اإلســكان الخــري يف مختلف 
أنحــاء المملكة.

وألنــه االســتثمار الــذي يفــوق كل اســتثمار، ُنواصل يف مرصف 
الراجحــي االســتثمار بــال حــدود يف ثروتنا مــن الكوادر البرشية 

لتأهيلهــم للتمــز يف مختلــف الخدمــات المرصفيــة، والعمل 
كمستشــارين ماليــني يقدمــون الحلــول الماليــة المبتكــرة للعمالء 

والــرشكات، وكذلــك إلعــداد قيادات ســعودية مســتقبلية، حيث 
يتــم هــذا اإلعــداد والتأهيل عــرب أكاديمية الراجحــي ومركز رعاية 

المواهــب والربامــج التدريبيــة المتخصصــة، وكذلــك من خالل 
الرشاكــة مــع عــدد من الجامعــات العالمية، كمــا يحرص المرصف 

عــى إتاحــة المجــال للمــرأة الســعودية للتمز واالرتقــاء الوظيفي 
وتأكيــد جدارتهــا بالعمــل واإلنجــاز يف كافــة اإلدارات والقطاعات 

والمســتويات الوظيفية.
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ويف تقديــرٍ مبــارشٍ ألدائــه وتمــزه وريادته، حصــد مرصف الراجحي 
المزيــد مــن الجوائــز مــن بينهــا جائزتني من ملتقى "ســكين" 

باعتبــاره أفضــل بنــك وأفضــل جهــة تمويليــة يف القطاع العقاري، 
بهــدف المســاهمة يف تحقيــق تطلعــات المواطنــني يف الحصول 

عــى المســكن. باإلضافــة إىل جائــزة أفضــل برنامج عالقات 
المســتثمرين للعــام الثــاين عــى التــوايل، مع جوائــز عديدة لخدمات 

المــرصف الرقميــة المتمــّزة، وغــر ذلك من الجوائــز المضمنة 
تفصيــاًل عــرب صفحات هــذا التقرير.

وإدراكاً مــن مــرصف الراجحــي لتداعيــات التغــّر المناخي، ومواكبًة 
لتوجــه المملكــة لتنميــة "االقتصــاد األخــر"، وعــى الرغم من أن 
نمــوذج أعمــال المــرصف وعملياتــه ال ُتحــدث تأثراً ســلبياً مبارشاً 
عــى البيئــة، إال أنــه يتــم بــذل كل جهــد ممكن للحد مــن انبعاثات 

الكربــون، مــن خالل مبادرات تشــمل التوســع يف اســتخدام الطاقة 
الشمســية واإلدارة الحكيمــة الســتهالك الطاقــة والميــاه، والحد 

مــن اســتخدام الــورق يف أعمال المــرصف المختلفة.

ويف الختــام ، نتــرشف جميعــاً يف مــرصف الراجحــي بأن نرفع 
أســمٰى آيــات الشــكر واالمتنــان والتقديــر لقائد مســرتنا المباركة 

خــادم الحرمــني الرشيفــني وســمّو ويلّ عهــده األمني - أيّدهم 
هللا، لمــا ُتحققــه بالدنــا الغاليــة مــن تقــدمٍ وازدهار يف جميع 

المجــاالت. وألن كل نجــاح هــو نتــاُج عمــٍل جماعــي، نتقدم بوافر 
الشــكر والتقديــر لــوزارة الماليــة ووزارة التجــارة ووزارة الموارد 

البرشيــة والتنميــة االجتماعيــة والبنــك المركــزي الســعودي وهيئة 
الســوق الماليــة، وكافــة الجهــات الحكومية، مع وافر الشــكر 

والتقديــر لمســاهمينا وعمالئنــا الكــرام ورشكائنــا األفاضل، والشــكر 
موصــوٌل ألصحــاب الفضيلــة رئيــس وأعضــاء الهيئة الرشعية، 

كمــا أشــكر زمــاليئ الكــرام أعضاء مجلــس اإلدارة، ُمعرباً عن فائق 
االعــزتاز بكوادرنــا البرشيــة المتمّزة، الــي ُتســاهم بالتفاين والعطاء، 
يف تعزيــز انطالقــة مــرصف الراجحــي نحــو آفاٍق جديــدة من النجاح، 

يف خدمــة هذا الوطــن المعطاء.

وهللا ويلّ التوفيــق

عبــدهللا بن ســليمان الراجحي
رئيــس مجلس اإلدارة
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عاٌم آخُر يف رحلة التمّي واالنطاق لمرصف 
قليًا  عندها  نتوقف  الراجحي، محطٌة 

توثُّق مسريَة عامٍ  لنستعرض صفحًة مرقة 
النجاح  إرادة  من اإلنجازات، صفحٌة عنوانها 

بينما  وجوهرها عمٌل دؤوب وجهٌد متواصل، 
المثابرة واإلرصار  تتجىٰل بني سطورها قيم 

وتقدماً  ازدهاراً  أكرث  بمستقبٍل  لُتبر  واالبتكار، 
هللا. بمشيئة 
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كمــا تمكــن المــرصف مــن مواصلــة التنفيذ الناجح الســراتيجية 
"مــرصف المســتقبل"، الــي ترّســخ مكانــة المرصف الرائدة يف 
توفــر الحلــول الماليــة المبتكــرة، والتوظيــف األمثــل للتقنيات 

الحديثــة الســتمرار النمــو وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية وتحقيق 
قيمــة مزتايــدة للمســاهمني. لقــد عمــل المرصف خالل عام 

2022 عــى تطويــر وتعزيــز قدراتــه الرقميــة واالســتثمار يف البنية 
التحتيــة التقنيــة، وقــد أثمــر ذلــك يف تحقيق األهداف الرئيســية 

لالســراتيجية، ومــن أهمهــا الحفــاظ عــى الريادة يف قطاع 
الخدمــات المرصفيــة لألفــراد عــى مســتوى المملكة، وكذلك 
التوســع يف التحــول مــن المعامــالت التقليديــة إىل المعامالت 

الرقميــة، حيــث زاد عــدد عمــالء الخدمات المرصفيــة الرقمية 
ليبلــغ 11.4 مليــون عميــل، وتــم تحســني جميع الخدمــات الرقمية 

وإضافــة مــزات وإمكانــات جديــدة لمنح تجربة اســتخدام متمزة 
للعمــالء مــن األفــراد والــرشكات. وتتويجــاً لتلــك الجهود، فقد تم 

تصنيــف الخدمــات المرصفيــة الرقميــة لــدى مرصف الراجحي 
يف المرتبــة األوىل عــى مســتوى الســوق، طبقــاً لمؤرشات "صوت 

العميــل" )NPS( عــى مدار العام.

ومــن جانــٍب آخــر، عمل المرصف عى االســتفادة مــن فرص النمو 
المختلفــة، وتنميــة حصصــه الســوقية يف بعــض القطاعــات الي ال 
تــزال يف مراحــل التطويــر، وتشــمل الخدمــات المرصفية للرشكات، 

والــذي شــهد نمــواً بنســبة 57%، كما حقــق قطاع الرشكات 
الصغــرة والمتوســطة نمــواً بنســبة 61%. وحققت رشكــة التمويل 

األصغــر "إمــكان" زيــادًة بأكر من ضعــف المحفظــة التمويلية 
الخــاص بهــا منــذ إطالقهــا. وقد ســاهمت هذه التطورات 

اإليجابيــة يف بنــاء وتعزيــز قــدرات المرصف يف تلــك القطاعات، 
وزيــادة حصتــه وربحيتــه بمســتوىً يبعُث عــى الفخر واالعزتاز. 

يف ذات الوقــت، شــهد عــام 2022 تحقيــق المزيد مــن النتائج 
اإليجابيــة، حيــث تمثلــت تلــك النتائــج يف زيادة صايف الدخل 

بعــد الــزكاة، وزيــادة ودائــع العمالء، والنمــو اإلجمايل يف قوائم 
الموجــودات والمطلوبــات، ونمــو محفظــة التمويــل العقاري 
بنســبة 30%، وزيــادة الحصــة الســوقية يف تمويــل األفراد إىل 

 43.6%، وزيــادة الحصــة الســوقية يف عــدد أجهزة نقاط 
البيــع إىل %37.5.
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لقد تمكن مرصف الراجحي يف عام 
2022، بدعمٍ متواصٍل من مجلس 
 اإلدارة، من مواصلة األداء المتمزي 

القطاعات،   مختلف  يف 
وتعزيــز موقعــه الريــادي عــى المســتوى المحــي واإلقليمــي والدويل، ومواجهــة كافة التحديــات والصعوبات الي 

فرضتهــا األزمــات والتقلبــات االقتصاديــة العالميــة وتداعياتهــا المحليــة واإلقليمية.
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مــن جانــٍب آخــر، عكســت مؤرشات ونتائج الــرشكات التابعة 
للمــرصف اســتمرار األداء القــوي خــالل عــام 2022. حيث احتلت 

رشكــة "الراجحــي الماليــة" المرتبــة األوىل يف تداول الصكوك 
يف الســوق العالميــة وفقــاً لوكالــة بلومــربج، كمــا فازت بجائزيت 

"أفضــل وســيط" و"أفضــل بيت أبحاث مالية" يف الســوق 
الســعودية لعام 2021. وتســعى رشكة "نيوليب"، إىل قيادة ورســم 

مســتقبل المدفوعــات الرقميــة عــى مســتوى المملكــة، محققتاً 
نمــواً كبــراً تَمثــل يف زيــادة عــدد مســتخدمي المحفظة الذكية 

"urpay" بأكــر مــن 3 مليون مســتخدم.

ووســط ما يشــهده المرصف من تطوراٍت متســارعة وإنجازاٍت 
متالحقــة، وانطالقــاً مــن إدراكنــا العميــق ألهمية الوفاء 

بمســؤوليتنا االجتماعيــة، فقــد أطلقنــا العديــد مــن المرشوعات 
والمبــادرات يف العمــل الخــري والمجــاالت الصحيــة واالجتماعية 

والتعليميــة واإلســكان، والموضحــة تفصيــاًل خالل هــذا التقرير. 
هــذه المبــادرات، مــن شــأنها خدمــة مجتمعنــا وبيئتنا يف كافة 
أرجــاء الوطــن الغــايل، حيــث يمثل هذا الواجــب الوطين مصدر 

فخــر واعــزتاز لجميع منســويب مــرصف الراجحــي، باعتباره الطريق 
 األمثــل لــرد الجميــل لوطــٍن معطــاء، أعطانا الكثر، ولــه علينا 

الوفاء. حقُّ 

ويف ضــوء مــا يتمتــع به مــرصف الراجحي مــن مكانٍة متمزٍة 
وموقــٍع ريــادي، وقاعــدٍة ضخمة مــن الموظفني والعمالء 

والمســاهمني، فإننــا ُنــدرك حتميــة االلزتام القــوي بتعزيز 
االســتدامة وتطبيــق أعــى معاييــر الحوكمــة البيئيــة والمجتمعية 
والمؤسســية، وأفضــل الممارســات المعتمــدة عالميــاً يف إدارة 

المخاطــر، بمــا يتوافــق مــع أهداف رؤيــة المملكة 2030، ومبادرة 
"الســعودية الخــراء"، وأهداف األمــم المتحــدة للتنمية 

المستدامة.

وتقديــراً لــدور المــرصف يف خدمــة االقتصاد الوطين، ودعم 
االســتثمار والتنميــة يف كافــة أرجــاء المملكــة، فقد حصل 

المــرصف عــى العديــد مــن الجوائز من مختلف المؤسســات 
الدوليــة والمحليــة، مــن بينهــا جائــزة أفضل مرصف رقمي يف 
المملكــة، وأفضــل تطبيــق للخدمــات المرصفيــة عرب الهاتف 

الجــوال مــن مجلــة غلوبــال بزنس، وأفضل مــرصف يف المملكة 
العربيــة الســعودية مــن مجلــة يورومــوين، وأفضل مرصف رقمي 

مــن مجلــة غلوبــال بانكينــغ آنــد فاينانــس، وأفضل مرصف للرصف 
األجنــيب مــن مجلــة جلوبــال فاينانس، وغر ذلــك من الجوائز 

الواردة يف هــذا التقرير.

ويف ترجمــٍة عمليــة لمبــدأ "مركزيــة العمــالء"، نحرص دائماً 
عــى الركــز عــى تلبيــة احتياجــات عمالئنا وزيــادة نقاط االتصال 
معهــم، مــع تعزيــز موقعنــا التنافــي، من خــالل تكثيف تواجدنا 
ومشــاركاتنا عــى وســائل التواصــل االجتماعــي، وتطبيق الرؤى 
القائمــة عــى البيانــات والتســويق الموّجــه، مع تقديــم منتجات 

وحلــول جديــدة لتلبيــة احتياجــات العمالء المزتايــدة والمتطورة، 
وتوســيع نطــاق الخدمــات والحلول عرب الــرشكات التابعة 

الســتكمال منظومــة األعمــال المرصفيــة، حيــث يتم يف هذا 
السياق:

متابعــة مــؤرش "صــوت العميــل" والركز عى النقــاط الي يمكن 	 
أن تكــون مصــدراً للشــكوى بهــدف الحفاظ عــى تصنيفنا يف 
المرتبــة األوىل وتحســني عــروض منتجاتنــا الرقميــة وتجربة 

العميل.
إنشــاء نظــام مــايل متكامــل يتعــاون فيه كل من مرصف 	 

الراجحــي ورشكــي "إمــكان" و"نيوليــب" وغرها من الرشكات 
التابعــة لزيــادة عــروض منتجاتنــا وتلبيــة احتياجــات عمالئنا.

االســتفادة مــن قاعــدة عمالئنــا الكبرة عرب القنــوات الرقمية، 	 
وتوظيــف تكنولوجيــا إدارة البيانــات والــذكاء االصطناعــي من 
أجــل زيــادة فــرص البيــع المتقاطع وزيادة اإليرادات واألرباح.

ويكتســب شــعارنا الجديــد "مــا بعــد المرصفية" أهميَتــه من مكانة 
مــرصف الراجحــي كعالمــة ســعودية عالميــة ُتعد من بني األكرب 
عــى مســتوى المنطقــة، تحقــق القيمــة لمســاهميها من خالل 

القــدرات الرقميــة المتقدمــة. وقــد كان الســتحواذ المرصف عى 
رشكــة إجــادة للنظــم المحــدودة " إجــادة " األثــر اإليجايب يف تطوير 
قدراتنــا التقنيــة ودعــم التحــول الرقمــي باعتماد أحــدث التقنيات، 

لتلبيــة احتياجــات وتطلعــات العمــالء للحصــول عــى منتجات 
وخدمــاٍت ماليــٍة مبتكــرة، بمــا ُيعــّزز ريادتنــا يف تقديم الخدمات 

والمنتجــات المرصفيــة المتمــزة لألفــراد والرشكات.



25

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

 كلمة العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

وألن كل نجــاح، يســتند بعــد توفيــق هللا، عــى تلك العقول 
والســواعد الــي تحقــق اإلنجــاز وتقــدم األداء المتمّز واالبتكار، 

نواصــل يف مــرصف الراجحــي، االســتثمار بكثافــة يف رعاية وتطوير 
كوادرنــا. حيــث نحرص باســتمرارٍ عــى تعزيز تجربــة الموظفني 

يف هــذا الــرصح االقتصــادي الوطــين، وجعلِه مــكان عمٍل جّذاب 
وفريــٍد وُملِهــم، مــن خالل برامج التدريــب والتطويــر المتخصصة 

ومزايــا الموظفــني، وتوفــر البنيــة التحتيــة والحلــول التقنية 
الالزمــة ألداء العمــل بأعــى درجــات الكفاءة واإلتقان، وجذب 

المواهــب يف كافــة التخصصــات واالحتفــاظ بهــا. ومن جانٍب آخر، 
نعمــل باســتمرار عــى تحديــث البنيــة التحتيــة ألكاديمية مرصف 
الراجحــي لتوفــر المزيــد مــن الربامــج الرقمية، مــع التأكيد عى 
أهميــة برنامــج تطويــر الخريجــني يف توفــر رصيٍد ُمســتدامٍ من 

المواهــب بهــدف إعداد قادة المســتقبل.

وختامــاً .. نتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر، للمســاهمني والعمالء 
ورشكاء النجــاح. مــع فائــق االمتنــان لدعــم وتوجيهات البنك 

المركــزي الســعودي وهيئــة الســوق المالية، وألصحاب الســعادة 
رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة. وتحيــة تقدير واعــزتاز، للزميالت 

والزمــالء، يف مختلــف اإلدارات والقطاعــات والــرشكات التابعة، 
الذيــن ُيشــاركون بأدائهــم المتمــّز وتفانيهــم ومبادراتهــم، يف تعزيز 
انطالقــة رصحنــا االقتصــادي الوطين العالمــي، مرصف الراجحي، 

نحــو آفــاٍق جديدٍة مــن االزدهار والنجاح.

الموفِّق وهللا 

وليــد بن عبــد هللا المقبل
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي
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األنشطةالمدخالت

النمــو الرشــيد يف كافة 
قطاعــات األعمال.

تحســني قدرات الموظفني 
وفرصهم

تعزيــز المنتجــات والخدمات 
الــي تركــز عى العمالء.

تعزيــز الريــادة الرقمية 
للمرصف. 

تحســني بنيــة تحتية، 
العمليــات و المركزيــة

تعزيــز البنيــة التحتيــة والعمليات 
 والمركزيــة. )الرجاء الرجوع  

 إىل منظــور األعمال من 
)117-48 صفحات 

رأس المال
القيمــة الدفريــة القويــة، مما يعكس 

الربحيــة وجودة الموجودات

رأس المال المؤســي
الموجــودات المعرفيــة الحديثة 

الملموســة وغــر الملموســة المملوكة 
للمــرصف والخاضعة لســيطرته

رأس المال االســتثماري
قاعــدة المســتثمرين الواســعة، الي 
تمكــن المرصف مــن بنائهــا وتنميتها 

مــن خالل ممارســات الحوكمة 
الســليمة وممارســات العمل األخاليق

رأس مــال العمالء
اكتســاب ثقــة ووالء العمــالء من خالل 

الركــز عــى احتياجاتهــم يف جميع 
أنشــطة المرصف

رأس مــال رشكاء األعمال
أســاس متني من الثقة واالســتقرار 

المــايل مــن خالل الرعايــة النموذجية 
لمصالــح الرشكاء

رأس المــال البرشي 
فريــق مــن المبتكرين ذوي األداء 

الممــز والحمــاس والرغبــة يف تقديم 
الخدمات

رأس المــال البيــي واالجتماعي
حصــل المــرصف عى رخصة تشــغيلية 
مــن خــالل مســاهمته يف جهود تعزيز 

الشــمول المايل تماشــياً مع رؤية 
المملكــة 2030

 المهمــة والرؤيــة والقيم

االسرتاتيجية  

مشــاركة أصحاب المصلحةالبيئة التشــغيلية

 نموذج تحقيق 
القيمة
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ســياق التقرير
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تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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التأثريالمخرجات النتائج

الرقابــة والتقييم

الحوكمة

االســتمرار يف تنفيــذ رؤية المرصف 
ورســالته وأهدافه االســراتيجية

تحــرك المــرصف إىل موقع الريادة 
بــأن يصبــح المــرصف الرقمي الرائد يف 

المنطقة.

تعزيــز دوره األســايس يف تحقيــق تنمية 
ماليــة مزدهرة وعامل مشــارك يف 

تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 من دعم 
نمــو القطاع الخاص

16% زيــادة يف صــايف الدخــل )بعد الزكاة( 
إىل 17.2 مليار ريال ســعودي

10% و 30% زيادة ســنوية يف ودائع 
العمــالء والتمويــل العقــاري عى التوايل.

141,547 يومــا تدريبيــا للموظفــني يف 
القطاعــات المختلفة.

 74% درجــة مســتوى رىض الموظفــني

 75% مــؤرش صــوت العميل عى 
أساس سنوي. 

11.4 مليــون عدد المســتخدمني 
للخدمــات الرقميــة بزيــادة بلغت %18 

عى أســاس سنوي.

القيمــة المقدمة
األداء. تحسني 

رسعــة االســتجابة وتوفر الحلول 
المناســبة للعمالء.

التطويــر المهــين للموظفني.

تعزيــز النظــم والعمليات.

القيمة المشــتقة
الربحيــة ووالء أصحــاب المصلحة. 

نمــو محفظــة األعمال وحصة الســوق.

تعزيــز مشــاركة الموظفــني ودعمهم.

قيمــة العالمــة التجاريــة والريادة عى 
مســتوى السوق.

 نموذج تحقيق 
القيمة

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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 نموذج تحقيق 
القيمة

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

 محــركات القيمة
إن قيمــة المــرصف مدفوعــة برؤيتــه ورســالته )راجع نبذة عن 

المــرصف - صفحــة 08(؛ ,المشــاركة مــع أصحــاب المصلحة 
)راجــع أصحــاب المصلحــة - صفحــة 35( ؛ والتفكــر المتكامل 

واالســراتيجية )راجــع التوجــه االســراتيجي - صفحــة 42(. إن تبين 
عقليــة رأس المــال المتعــدد يقــود صياغة اســراتيجية المرصف 

ويدفعــه أكــر يف رحلة إعــداد التقاريــر المتكاملة.

 سلســلة النتائج
إن أربــاح المــرصف المســتقبلية محــددة بالقيمــة المكتســبة من 

المســاهمني والمقدمــة إليهــم، وبهــذه الطريقــة، يحقق المرصف 
القيمــة بمــرور الوقــت بشــكٍل مســتدام حيث يواصــل بناء وتعزيز 

العالقــات مــع المجموعــات الرئيســية من أصحــاب المصلحة 
والــي يعتربهــا المرصف أشــكااًل من "رأس المال".

باإلضافــة إىل رأس المــال المــايل ورأس المــال الفكري، تشــمل 
رؤوس األمــوال األخــرى أيضــاً، رأس مال المســتثمرين ورأس 

مــال العمــالء ورأس مــال رشكاء األعمال ورأس مــال الموظفني 
 ورأس المــال المؤســي ورأس المــال االجتماعي  

)راجــع أصحــاب المصلحــة يف الصفحــة 35(. ,توفــر رؤوس األموال 
هــذه مجتمعــة "المدخــالت" ألنشــطة المــرصف، مما يتيــح تحقيق 

واســتخالص القيمــة مــن أصحــاب المصلحــة بمرور الوقت.

إن نظــام المــرصف لتحويــل رؤوس األمــوال المدخلة من 
خــالل أنشــطة األعمــال إىل مخرجــات ونتائج وأثــر، نجده موضح 

يف نمــوذج تحقيــق القيمــة يف الصفحــة 28. ,كل جــزء يتبــع 
"المدخــالت" هــو جــزء مــن سلســلة النتائج الي تمثــل تحقيق 

القيمــة يف الوقــت الحــايل وكذلــك عى المدى القصر والمتوســط 
والطويــل عى التوايل.

اســتكمال الصورة 
 ُتســتكمل محــركات األعمــال وسلســلة النتائــج المذكورة 
ســابًقا باألحــداث واالتجاهــات يف بيئــة التشــغيل الداخلية 

والخارجيــة )راجــع ســياق التشــغيل يف الصفحــة 31(، والحوكمة 
الرشــيدة )راجــع الحوكمــة يف الصفحة 144( وممارســات إدارة 

المخاطــر )راجــع إدارة المخاطــر يف الصفحــة 42( والمراقبــة 
والتقييــم المســتمّرين ألداء المــرصف عــى المــدى القصر 

والمتوســط والطويل.

وعــى الرغــم مــن الطبيعــة الحيويــة لعمليــة تحقيــق القيمة حيث 
ترتفــع أو تنخفــض رؤوس األمــوال باســتمرار أو يتــم الحفــاظ عليها، 

ال يــزال المــرصف يركــز عــى زيادة المخزون الــكي لرأس المال 
)راجــع منظــور األعمــال يف الصفحة 48(.



31 مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

أشــار صنــدوق النقــد الــدويل )IMF( ان االقتصاد العالمي ســجل 
نمــًوا بنســبة 3.4٪ يف عــام 2022 مدفوًعــا بــأداء أفضل من 

المتوقــع لالقتصــادات المتقدمــة. كمــا سيشــهد عام 2023 نمًوا 
بنســبة 2.9٪ قبــل أن يرتفــع إىل 3.1٪ يف عــام 2024 مدفوًعــا 

بالطلــب يف الواليــات المتحــدة وأوروبــا ، وتخفيــف تكاليــف الطاقة 
وإعــادة فتــح االقتصــاد الصيــين، ولكنه محدود بســبب ارتفاع 
أســعار الفائــدة لــدى البنــوك المركزية. كان التضخــم المرتفع 
، وارتفــاع أســعار الطاقة، واألزمــة الجيوسياســية، واضطرابات 

سلســلة التوريــد يف جميــع أنحــاء العالــم بمثابة عام شــبه 
مضطــرب، ممــا أدى إىل الكثــر مــن عــدم اليقني والخوف يف 

األســواق يف جميــع أنحاء العالم.

ومــع ذلــك، وبالرغــم من التوقعــات العالمية القاتمة، شــهدت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي نجاًحــا كبــًرا خالل مــدة التقرير، 

إىل أن اختتمــت العــام بتوســع االقتصــادات الخليجيــة بشــكل كبر. 
وحققــت المملكــة العربيــة الســعودية عــى وجــه الخصوص نمًوا 

بنســبة 8.7% يف عــام 2022 والــذي جــاء مدعوًما بارتفاع أســعار 
النفــط والتوســع الكبــر يف النشــاط االقتصــادي، ما أثمر عــن تحقيق 

 أربــاح للمؤسســات الماليــة يف المنطقــة، عــى الرغم من 
القيــود النقدية.

أظهــر مــرصف الراجحــي، أحــد أكرب المصارف اإلســالمية يف العالم، 
مهــارة يف تجــاوز الريــاح العالميــة المعاكســة الي عصفت باســتقرار 

األســواق كافــة، إىل جانــب مواجهــة التحديــات الي برزت عى 
الصعيديــن اإلقليمــي والمحــي خــالل عام 2022، األمر الذي 

مّكــن المــرصف مــن صــدارة القطاع يف منطقة الرشق األوســط 
وشــمال أفريقيا.

االتجاهــات العالمية
يف ظــل تباطــؤ النمــو العالمــي من 6.0% يف عام 2021 إىل 3.4% يف 

عــام 2022، بــدت مخــاوف الركــود العالمي تلوح يف األفق مع اقراب 
العــام مــن نهايته؛ إذ اتســمت هذه الفــرة بارتفاع التضخم وارتفاع 
تكلفــة المعيشــة، وكالهمــا كان له أثــر كبر عى المصارف يف أنحاء 

العالــم. فالتضخــم غر المتوقع يــر بمصالح جهات التمويل 
نتيجــة انخفــاض القــوة الرشائية ألموالهــم خالل فرة التمويل، كما 
أن المصــارف، باعتبارهــا جهــات ائتمانية نقدية صافية، ســتقلل من 
قيمة أصولها االســمية بســبب ارتفاع األســعار الي تقلل من قيمة 

الزتاماتها االسمية.

أدى ارتفاع األســعار إىل انخفاض القوة الرشائية للمســتهلك يف 
عــام 2022، ممــا أدى إىل انخفــاض الطلب عى االئتمان. وهذا 

التباطــؤ يف نمــو االئتمــان ناتج عن انخفاض ثقة المســتهلك وتأجيل 
االســتثمارات من الرشكات، األمر الذي أثر عى أســعار األصول، 

وبالتــايل خفض صايف القيمة.

ومــن ناحيــة أخرى، أدت أزمــة أوكرانيا وغرها من التطورات 
الجيوسياســية غر المتوقعة إىل اضطرابات غر مســبوقة منذ 

ســنوات يف العالقات التجارية وسالســل التوريد. فالدين الرويس 
الــذي تحتفــظ بــه البنوك األجنبيــة يزيد عى 100 مليار دوالر أمرييك، 

وهــو مــا يثــر المخاوف بشــأن المخاطر الي تهدد البنوك خارج 
روســيا واحتمالية التعر الي تنئب بأزمة ســيولة مماثلة لتلك 

الــي حدثــت يف عــام 2008. واجهــت البنوك اختبارات القدرة عى 
تحمــل الضغــوط فيمــا يخص آثار التعــر المرتبطة بأزمة الطاقة يف 
أعقــاب الــرصاع الرويس األوكراين، إىل جانب احتمالية ارتفاع أســعار 

الطاقــة الــي تــؤدي بدورها إىل ارتفاع التكاليف عى المســتهلكني 
والقطاعــات، والــي تفــي يف النهاية إىل انخفــاض التدفقات النقدية 

لتمويــل االلزتامات المالية.

ومع اقراب نهاية مدة التقرير، شــهدت أســعار االســتثمار يف ســوق 
األســهم انخفاًضا أكر مما هو متوقع. فزادت أســعار التمويل 

العقاري عى مســتوى العالم بأكر من الضعف، واتســعت هوامش 
االئتمــان للــرشكات، كما ارتفعت قيمــة الدوالر مقارنًة بمعظم 

العمالت.

لقــد أدى تزايــد الديــون يف الــدول النامية خالل مدة التقرير إىل 
تعــرض البنــوك الــي تملك حيازات كبرة من الديون الســيادية 

للخســائر، باإلضافــة إىل تعرض الوضع المــايل الحكومي للضغط، 
ممــا يــؤدي إىل تراجــع القيمة الســوقية للدين الحكومي. وهو 

مــا اضطــر البنــوك، وال ســيما ذات رأس المال األقل، إىل تقليص 
التمويــل المتــاح للرشكات واألرس، وســاهم يف زيادة تباطؤ 

االقتصــادات، وإضافــة مزيد مــن الضغوط عى الوضع المايل 
الحكومــي، وزيــادة الضغوط عى البنوك.

ومــن جانبهــا، ســارعت البنوك المركزيــة يف جميع أنحاء العالم إىل 
إحــكام سياســتها النقدية يف مواجهــة التضخم الجامح ورسعة 

نضــوب احتياطيــات النقد األجنيب. كما توقفت االســتثمارات 
الجديــدة يف محاولــة للحكومــات حــول العالم الحتواء العجز المايل 

مــن خــالل التحكــم يف النفقات، وإضفــاء الحالة الطبيعية عى 
سالسل التوريد.

وإىل جانــب هــذه التغيــرات التنظيميــة، ال يزال القطاع المايل 
العالمــي متأثــًرا بالتوجــه نحو التحــول الرقمي، فضاًل عن الطلب 

عــى التمويل المســتدام خــالل العام قيد للمراجعة.

 سياق 
التشغيل

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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االتجاهــات اإلقليمية
يف ظــل االضطرابــات االقتصاديــة العالميــة، ســّجلت االقتصادات 
الخليجيــة مســتويات ملحوظــة مــن التوســع يف عــام 2022، فها 
هــي المملكــة العربيــة الســعودية تتفــوق عى الــدول المتقدمة 
واالقتصــادات الناشــئة لتصبــح االقتصــاد األرسع نمــًوا يف العالم 

خــالل عــام 2022، بمعــدل نمو يبلغ %8.7.

زادت البنــوك المركزيــة يف المنطقــة أســعار الفائــدة بعد تشــديد 
السياســة النقديــة لالحتياطــي الفيــدرايل األمرييك، وذلــك نتيجة 

ربــط العمــالت المحليــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجي بالدوالر 
األمريــيك. ومــع ذلــك، حافظــت دول مجلس التعــاون الخليجي 
عــى مســتويات أقــل مــن التضخــم مقارنــًة ببقية دول العالم يف 
عــام 2022، مســتفيدًة مــن القــدرة عى توفر أســعار طاقة أقل 

لمواطنيهــا. كمــا أدت المنــح المدعومــة بالفائــض يف الموازنة 
الماليــة إىل تخفيــف الضغــوط التضخميــة.

عــى صعيــد آخــر، فإن التوجــه اإلقليمي نحــو نموذج اقتصادي 
متنــوع أقــل اعتمــاًدا عــى الهيدروكربونــات فتح الباب أمام 

إمكانــات جديــدة الســراتيجية نمــو أكر اســتدامًة خالل مدة 
التقريــر، حيــث أصبــح العالــم مجــرًبا أكر عــى التحول إىل بيئة 

اقتصاديــة منخفضــة الكربون.

شــهد عــام 2022 زيــادة مســتويات األربــاح للبنوك يف جميع 
أنحــاء منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي، حيث ســّجلت العديد 

مــن البنــوك أرباًحــا أعــى من مســتويات ما قبــل الجائحة. ومن 
العوامــل الرئيســية الــي أدت إىل هــذه القفــزة يف األرباح حزمة 

التحفــز المــايل بقيــادة الحكومــة باإلضافــة إىل اإلنفاق المدعوم 
بارتفــاع أســعار النفــط، األمر الذي عّزز توســيع النشــاط االقتصادي. 

وقــد اســتقرت تكلفــة المخاطــر بالعــودة إىل مســتوياتها الطبيعية 
بحلــول النصــف الثــاين مــن العام، قابلهــا ارتفاع هوامش صايف 

الفائــدة، باإلضافــة إىل المخصصــات الكافيــة. فتســارع نمو 
التمويــل يف البنــوك الخليجيــة خــالل عــام 2022 مقارنًة بعام 

2021 بســبب زيــادة النشــاط االقتصــادي وتحســني الثقة بناًء عى 
ارتفاع أســعار النفط. 

االتجاهــات المحلية
شــهدت المملكــة نمــًوا كبــراً يف عــام 2022 مدعوًما بإصالحات 

هيكليــة وماليــة اســتباقية تــم تنفيذهــا يف إطــار اســراتيجية الرؤية 
الطموحــة والشــاملة، المملكــة 2030، الي وضعت أساًســا 

راســًخا القتصــاد متنــوع وعــززت النمــو يف القطاعات غــر النفطية 
بمعــدالت مســتدامة عى المدى المتوســط. 
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مؤرش مديري المشــرتيات  
 المملكة العربية الســعودية، <50 = تحســن منذ الشــهر الســابق

الناتــج المحيل اإلجمايل
 األســعار الثابتة خالل 2010، نســبة مئوية عى أســاس ســنوي

 

اتخــذت حكومــة المملكــة، مــن خــالل وزارة المالية والبنك 
المركــزي الســعودي، عــدة خطوات الحتــواء التضخم خالل 

مــدة التقريــر، مثل وضع ســقف ألســعار الطاقــة، وتقديم حزمة 
دعــم بقيمــة 20 مليــار ريال ســعودي، وتطبيــق االنضباط المايل، 

ورفــع معــدل اتفاقيــة إعــادة الرشاء »الريبو« ومعــدل اتفاقية 
إعــادة الــرشاء المعاكــس »الريبــو العكي«، ما ســاهم يف تمكني 

المملكــة مــن التحكــم يف التضخــم المحــي عــى الرغم من 
الضغــوط التضخميــة العالمية.

واصلــت المملكــة اســتقطاب المزيــد من تدفقات االســتثمار 
األجنــيب مــن خالل برامــج تحقيق رؤيــة المملكة 2030 

والفــرص االســتثمارية الجديــدة يف قطاعــات متعددة. كما 
واصلــت المشــاريع الكــربى لتحقيــق رؤيــة المملكة 2030، مثل 

أمــاال والريــاض الخراء ونيوم والقدية وروشــن ومرشوع 

البحــر األحمــر، توســيع نطــاق التنويع االقتصــادي واالجتماعي 
والتكنولوجــي والثقــايف يف المملكــة لمســتويات غر مســبوقة 
خالل عام 2022. ويف هذه األثناء، شــهدت االســتثمارات يف 

القطــاع غــر النفطــي تحــواًل يف الركــز نحو صناعــات أكر تنوًعا، 
فمــن الطــران والدفــاع، والنقــل والخدمات اللوجســتية، والغذاء 

والزراعــة، إىل المعــادن والتعديــن، والمرافــق العامة ومصادر 
الطاقــة المتجــددة، والســلع االســتهالكية وتجــارة التجزئة، فضاًل 

عــن الخدمــات الماليــة الي تشــهد إطالق المملكــة للخدمات 
المرصفيــة المفتوحــة يف عام 2023.

واصــل قطــاع العقــارات التجاريــة والصناعية جــين ثمار النمو 
االقتصــادي، فضــاًل عــن نقل مكاتب الــرشكات الدولية إىل 

المملكــة، وهــو أثــر مبــارش للفرص االســتثمارية الــي أثمرت عنها 
رؤيــة المملكة 2030.
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واســتمرت الجهــود فيمــا يخــص أجنــدة الســعودة يف المملكة يف 
عــام 2022، بدمــج المزيــد مــن النســاء يف القوى العاملــة. فيتجى 

ذلــك مــن خــالل تصنيــف المملكــة يف المرتبــة األوىل من حيث 
معــدل نمــو القــوى العاملــة بني دول مجموعــة العرشين خالل 
الفــرة 2012-2021، وفًقــا لتقريــر حديث نــرشه المرصد الوطين 

للعمل.

واصــل القطــاع العــام التكيــف الرسيــع مع متطلبات ســوق العمل 
الدوليــة مــن حيــث الكفــاءة واإلنتاجيــة القائمة عــى رسعة التحول 

الرقمــي للخدمــات، وتوفــر ســوق عمل عى مســتوى عاٍل من 
الكفــاءة، إىل جانــب قيمــة مقرحــة أقوى للرشاكــة مع القطاع 

الخاص.

ومــن جهتهمــا، اســتمر كل مــن صندوق االســتثمارات العامة 
 وصنــدوق التنميــة الوطــين - وهمــا الذراعــان الماليــان للحكومة - 

يف أداء دور مهــم يف إعــادة أهــم الفعاليــات المنتظمــة خالل 
العــام إىل مســتويات مــا قبــل الجائحــة، بما يشــمل الحج والعمرة 

ومواســم الســعودية والســياحة بشكل عام.

ســجلت وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز العالمية - وهي وكالــة عالمية 
رائــدة يف مجــال تقديــم التصنيفــات االئتمانيــة والمقارنات 
المعياريــة والتحليــالت - يف مــؤرش بنــك الريــاض لمديري 

المشــريات )PMI( يف نهاية شــهر ديســمرب، ارتفاًعا وصل إىل 
56.9 نقطــة، مــا يشــر إىل التوســع الملحــوظ والمســتمر القتصاد 

القطــاع الخــاص غــر النفطــي بالمملكــة. وجاء هــذا النمو مدعوًما 
بمكاســب قويــة عــى صعيــد كل مــن النتائــج والطلبات الجديدة، 

يف حــني واصلــت الــرشكات تعزيز نشــاطها الرشايئ.

أظهــر مــؤرش ثقــة المســتهلك الرئيــي )PCSI( الصادر عن رشكة 
إبســوس يف ديســمرب 2022 أن المملكة ســجلت 70.3 نقطة، 
لتصبــح يف مقدمــة القائمــة العالميــة. وقــد بلــغ المؤرش أعى 

درجــة خــالل فــرة إعــداد التقرير عنــد 71.3 نقطة يف يونيو. 

االتجاهات الخاصــة بالقطاع
خــالل عــام 2022، قــدم القطاع المرصيف الســعودي الدعم يف 

تنفيــذ مشــاريع رؤيــة 2030 وبرامــج تحقيــق الرؤية، ما ســاهم يف 
تعزيــز االســتثمارات وتحفــز المشــاريع يف مختلــف القطاعات، إىل 

جانــب المســاهمة يف تعزيــز المحتــوى المحي.

 سياق 
التشغيل

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

وقــد أشــارت مزانيــة عــام 2022 الي أصدرتهــا وزارة المالية 
الســعودية إىل أن االنتعــاش االقتصــادي ركزة أساســية يف 

التوقعــات الماليــة للعــام، ومن المتوقع أن يســاعد التوســع 
يف دعــم وضــع المزانيــة ومســتويات الدين كجــزء من الناتج 

المحــي اإلجمــايل. لذلــك، حــدد القطاع المــرصيف يف المملكة 
عــدًدا مــن محــاور الركز الرئيســية بمــا يتماىش مع رؤيــة المملكة 

2030، منهــا التمويــل العقــاري والســياحة والنقــل والخدمات 
اللوجستية.

إىل جانــب المخاطــر التقليديــة، تأثــر القطــاع المــرصيف يف المملكة 
كذلــك بعــدد مــن المخاطــر الناشــئة يف عام 2022، والــي تضمنت 

المخاطــر الســيربانية الناتجــة عــن تكثيــف النشــاط المايل عرب 
اإلنرنــت، ومخاطــر الرقمنــة الناتجــة عــن أوجه القصــور المحتملة 

يف أنشــطة التحــول الرقمــي، ومخاطــر التقنيــة الماليــة يف بيئة 
مرصفيــة مفتوحــة رسيعــة النمــو وذات قدرة تنافســية قوية، إىل 

جانــب مخاطــر األصــول طويلــة األجــل الناتجة عــن انخفاض قيمة 
األصــول ذات الســعر الثابت.

عــى الرغــم مــن التحديــات الي خيمت عــى القطاع المرصيف، 
شــهدت البنــوك الســعودية قــوة يف نمــو األرباح يف عام 2022 
نتيجــة ارتفــاع إجمــايل دخــل الربح وانخفاض رســوم انخفاض 

القيمــة، مــا أدى إىل تحقيــق عائــد عى األصول بنســبة %1.99. 
كمــا اســتمر ارتفــاع نســبة التمويل إىل الودائع عى مســتوى 

القطــاع خــالل العــام، إذ أظهــر القطــاع أيًضا كفاءًة أكــرب نتيجة نمو 
الدخــل التشــغيي، مــا أدى إىل تحســني نســبة التكلفــة إىل الدخل.

اســتمرت معــدالت الربــح المرتفعــة يف زيــادة هوامش البنوك 
الســعودية. وقــد توســع حجــم االئتمان المقــدم للقطاع الخاص 

بســبب نمــو التمويــل العقاري نتيجة تشــبع الســوق، وزيادة 
الطلــب عــى االئتمــان للــرشكات مدعوماً برؤيــة المملكة 2030. 

ومــع ذلــك، فــإن تزايــد ضغوط الســيولة الناجمة عــن نمو االئتمان 
بــأرسع ممــا كان متوقًعــا ســيقود البنــوك إىل إيجــاد مصدر بديل 
للتمويــل ألن الســيولة ســتكون عامــاًل رئيســًيا لنمــو االئتمان يف 

عام 2023.
 

ونظــًرا لــألداء القــوي لهــذا العام، فمــن المتوقــع أن ُتقبل البنوك 
الســعودية عــى عــام 2023 بخطــى راســخة، رغم حالة عدم 

اليقــني، والتباطــؤ المتوقــع يف االقتصــاد العالمــي، إىل جانــب القيود 
المحتملــة عى الســيولة.
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مجموعــات أصحــاب المصلحة الرئيســيني
GRI 2-29

ال تــزال عمليــة تحديــد مجموعــات أصحــاب المصلحة والدراية 
بالمصالــح والمنافــع المشــركة الــي ُيمكــن تحقيقهــا من العالقات 
المتطــورة باســتمرار بــني المــرصف وكل مجموعــة ُتمِثــل أمًرا بالغ 

األهميــة لنجــاح تنفيــذ اســراتيجية مــرصف المســتقبل. فالمرصف 
ُيــدرك تماًمــا مــدى تأثــر االتجاهات الناشــئة يف بيئة التشــغيل يف 

قدرتــه عــى تقديــم القيمــة بطريقة مســتدامة لــكل مجموعة من 
مجموعــات أصحــاب المصلحــة، ويف المقابــل أيًضا اســتخالص 

القيمــة منهــم. كمــا يضــع مــرصف الراجحي اســتيعاب احتياجات 
أصحــاب المصلحــة ومخاوفهــم يف صــدارة أولوياتــه، حريصاً عى 
بــذل كل الجهــود الممكنــة ليبقــى عــى علــم بمجريات األمور من 
حولــه وذلــك مــن خالل التواصــل المســتمر والفعال مع أصحاب 

المصلحــة األكــر أهميــة لعملياته.

أصحاب المصلحة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

تجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك قطــاع عريض من أصحــاب المصلحة 
الذيــن يؤثــرون بشــكل مبــارش أو غــر مبارش يف أداء المرصف 

ويتأثــرون كذلــك بأدائــه، ومــع ذلك تمكن مــرصف الراجحي من 
إدارة عالقــات أصحــاب المصلحــة بشــكل أفضل من خالل 

تصنيفهــم عــى النحــو الــوارد أدناه، حيث تم دمــج مخاوفهم 
وتوقعاتهــم يف اســراتيجيتنا، بمــا يعــزز مــن تحقيــق القيمــة بصورة 

مستدامة.

األعمالالعمالءالمستثمرون الموظفونرشكاء 

الجهــات الحكومية 
والهيئــات الرقابية

المجتمــع والبيئة
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التواصــل مع أصحــاب المصلحة
يحافــظ المــرصف عــى عمليــة تواصــل مســتمر مــع أصحــاب المصلحــة عــى النحو المبني يف الرســم البيــاين أدناه. وتضمن هــذه العملية 

أن يظــل المــرصف وثيــق الصلــة بأصحــاب المصلحــة وحريًصــا عــى االســتجابة للتحديــات الناشــئة، ودعم نموذج األعمال وتحســينه، 
وتوفــر مالحظــات وحلــول موثوقــة يف الوقــت المالئــم لمعالجة مخاوفهم وشــواغلهم. 

مراقبــة فاعلية 
عمليــات التواصل 

والمشاركة

التواصل إعادة 

ير التقار

تجميــع المالحظات 
عن  واالنطباعات 

األداء

تحديد أو إعــادة تقييم 
مجموعــات أصحاب 
المصلحــة وكذلك 
تحديد المشــكالت 

ذات األولوية

التخطيط لتحســني 
التواصــل وتخصيص 

الموارد

مع  التواصل 
مجموعــات أصحاب 

لمصلحة ا

تقييــم النتائج 
والفاعلية

وضع أنماط المشــاركة 
واإلجراءات  والسياسات 

لمعالجــة مخاوف أصحاب 
لمصلحة ا

تنفيذ سياســات 
وإجراءاته التواصل 

أصحاب المصلحة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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طريقــة التواصــل مــع أصحاب المصلحــة ومعدل التكرار
 مجموعــة أصحاب 

لمصلحة ا
معــدل تكرار التواصلطريقــة التواصلمواضيــع التواصل

 ربع سنوي
سنوي

حسب شهري
االقتضاء

متواصل

المستثمرون

األداء المايل	 
االسراتيجية	 
الحوكمة	 
عائدات المســاهمني	 
خطط توســيع األعمال	 
المخاطر	  إدارة 
النمو المســتدام	 

اجتمــاع الجمعيــة العامة

اجتماعــات الجمعيــة العامــة غر العادية

التقرير الســنوي

البيانــات الماليــة األولية

بيــان أرباح المســتثمرين

عــروض المســتثمرين والعروض 
لتقديمية ا

إفصاحات المســتثمرين

المؤتمــرات والبيانــات الصحفية

إعالنات الســوق المالية الســعودية

الموقــع اإللكروين

المناقشــات المبارشة

اســتطالعات الرأي

العمالء

ســاعات العمل بالفروع	 
أمــان العمــالء وخصوصيتهم	 
الخدمة	  جودة 
الشــمول المايل	 
ســهولة الوصــول للخدمات 	 

ومالءمــة تكاليفها
آليــة معالجــة التظلمات	 
التثقيــف والوعــي المايل	 
الدعــم المــايل إلحياء األعمال	 
االحتياجــات المتخصصة	 

الفروع

مراكــز الخدمة

شــبكات الرصاف اآليل

الخدمــات المرصفيــة عرب اإلنرنت

تطبيــق الهاتــف الجوال

الموقــع اإللكروين

الوســائط المطبوعــة واإللكرونية

وســائل التواصل االجتماعي ووســائل 
التواصــل التقليدية

اســتبيانات رضــا العمالء

العمالء زيارات 

استفســارات العمالء وشــكاواهم

مؤرش صــوت العميل

أصحاب المصلحة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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 مجموعــة أصحاب 
لمصلحة ا

معــدل تكرار التواصلطريقــة التواصلمواضيــع التواصل

 ربع سنوي
سنوي

حسب شهري
االقتضاء

متواصل

 رشكاء 
األعمال

التعاقدي	  إدارة العالقــة مــع المورديناألداء 

زيــارات واجتماعــات يف الموقعفــرص العمل المســتقبلية	 

الحفــاظ عــى عالقات صحية	 

تســوية المســتحقات يف الوقت 	 
المناسب

ســهولة العمل	 

إمكانيــة النمو	 

التعــاون مــن أجــل التقدم التقين 	 
الجديــد يف القطــاع المايل

الموظفون

األداء	  معايير 
التخطيــط الوظيفي	 
التدريــب والتطوير	 
القيم المؤسســية	 
االســراتيجيات والخطط 	 

المؤسسية
االتجاهــات يف العمــل المرصيف	 
السعودة	 
المكافــآت والمزايا	 
والء الموظفــني وتقديرهم	 
برامــج المســؤولية االجتماعية 	 

للرشكات

برامــج التعيــني والتدريب

مؤرشات األداء الرئيســية

أكاديميــة الراجحي

إرشــادات التطويــر الوظيفي

االتصــاالت الداخلية

جمعيــات الموظفني

أعمــال التطوع

نظــام إدارة المــوارد البرشية

تطبيــق مكافــآت والء الموظفني

اســتبيان رضــا الموظفني

الجهــات الحكومية 
لتنظيمية وا

األداء المايل	 
االسراتيجية	 
الحوكمة	 
عائدات المســاهمني	 
خطط توســيع األعمال	 
المخاطر	  إدارة 
النمو المســتدام	 
السعودة	 
فــرص التوظيف	 
التمويــل متناهــي الصغر 	 

والمنشــآت الصغرة 
والمتوسطة

االستشارات

اجتماعــات بنــاء العالقات

اإلحاطــات واالتصاالت غر الرســمية

اجتمــاع الجمعيــة العامة

اجتماعــات الجمعيــة العامــة غر العادية

التقرير الســنوي

البيانــات الماليــة األولية

إعالنات الســوق المالية الســعودية

أصحاب المصلحة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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 مجموعــة أصحاب 
لمصلحة ا

معــدل تكرار التواصلطريقــة التواصلمواضيــع التواصل

 ربع سنوي
سنوي

حسب شهري
االقتضاء

متواصل

المجتمــع والبيئة

الشــمول المايل	 
التمويــل المناســب للقطاعات 	 

لمهمشة ا
تمكــني المجتمع	 
مســاعدة الفئات المهمشــة 	 

بالدعم واألوىل 
السعودة	 
فــرص التوظيف	 
التمويــل متناهــي الصغر 	 

والمنشــآت الصغرة 
والمتوسطة

األداء 	 

قنــوات تقديم الخدمات

البيانــات الصحفيــة واإلحاطــات اإلعالمية

اإلحاطــات واالتصاالت غر الرســمية

المناســبات العامة

الموقــع اإللكروين

المشــاريع التعليميــة

مشــاريع الشــباب والتوظيف

التمويــل متناهــي الصغر للنســاء

برامــج للمنشــآت الصغرة والمتوســطة

مســاعدة الفقــراء والمحتاجني

أصحاب المصلحة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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تحديــد األهمية النســبية للمرصف
GRI 3-3     GRI 3-2

أجــرى مــرصف الراجحي خالل الفــرة المشــمولة بالتقرير 
تقييمــه الســنوي لألهميــة النســبية لضمــان تحديــد موضوعات 

الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية ذات األولويــة 
بالنســبة ألصحــاب المصلحــة وألعمالــه. ولهــذا الغرض، عمل 

المــرصف يف عــام 2021 مــع واحــدة من أكرب الرشكات االستشــارية 
العالميــة المتخصصــة يف مجــال االســتدامة لتحديــد الموضوعات 

ذات األولويــة لعــام 2022 مــن خــالل إجراء مقارنــة معيارية 
للمنهجيــات المعتمــدة لــدى نظــراء المرصف عــى الصعيدين 

المحــي والعالمي.

 األهمية 
النسبية

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

وقــد حــدد المــرصف عدًدا من الفــرص المبارشة وطويلة 
األجــل بنــاًء عــى التقييم الشــامل والذي ســيمّكن من مواءمة 

النهــج العــام لتقييــم األهميــة النســبية لــدى المرصف مع أفضل 
الممارســات العالميــة، وكذلــك تمكــني المــرصف مــن تحقيق قيمة 

عاليــة عــرب المنظومــة المتغــرة للحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 
والمؤسسية.

وشــملت المقارنــة المعياريــة قائمــًة موجــزًة تضم 13 موضوًعا 
ذا أهميــة نســبية باالســتناد إىل ممارســات الحوكمــة البيئيــة 
واالجتماعيــة والمؤسســية، والي ستشــكل األســاس لتقرير 

المــرصف حــول الحوكمــة الثالثيــة )صفحة 118 إىل 134(، 
وتتضمــن القائمــة التوجيهــات المتعلقــة بإفصاحــات الحوكمــة 

 البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية الصادرة عن الســوق 
الماليــة الســعودية، ودعــم اســراتيجية الحوكمــة البيئية 

واالجتماعيــة والمؤسســية الــي وضعهــا المــرصف بعد إجراء 
تقييــم األهمية النســبية. 

الحوكمة المؤسســية

7
 التحــول الرقمي 

واألتمتة

11
الخدمــات المرصفية 

المســتدامة والتمويل 
المستدام

8
العمالء رضا 

12
الحوكمــة واألخالقيات 

والمساءلة

9
 االبتــكار وتطوير 

المنتجات

13
المشــرتيات المستدامة 

والمســؤولة اجتماعًيا

10
 التنوع 

والشمول

الحوكمــة االجتماعية

2
اإلنسان   حقوق 

والعمل

5
صحــة الموظفني 

ورفاهيتهم

3
 تجربة 

العمالء

6
االســتثمار والمشاركة 

لمجتمعية ا

4
اســتقطاب الموظفني 

وتنميــة مهاراتهم 
بهم واالحتفاظ 

الحوكمــة البيئية 

1
التغــر المناخي

عمليــة تحديــد األهميــة النســبية لمرصف الراجحي
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مصفوفــة األهمية النســبية
بعــد االنتهــاء مــن التقييــم الســنوي خــالل فــرة التقريــر، ُحــدد موقــع كل موضوع وفًقــا لذلك يف مصفوفــة األهمية النســبية لمرصف 

الراجحــي والــي تــراوح بــني كونهــا جوهريــة أو جوهريــة للغايــة، ممــا مّكن المرصف من مواءمــة اســراتيجية الحوكمــة الثالثية الخاصة 
بــه عــى نحــو وثيق مــع توقعات أصحــاب المصلحة. 

1
لتغري  ا

المناخي

3
 تجربة 
العماء

11
الخدمــات المرصفية 

المستدامة 
والتمويل المســتدام 

8
العماء رضا 

6
االستثمار 

والمشاركة 
المجتمعيــة

2
اإلنسان  حقوق 

والعمل

4
اســتقطاب الموظفني 

وتنميــة مهاراتهم 
واالحتفــاظ بهم

5
صحــة الموظفني 

ورفاهيتهم

7
التحــول الرقمي 
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نهج اإلدارة
ُتعــد موضوعــات األهميــة النســبية ذات أهميــة كبرة لإلدارة، 
ال ســيما فيمــا يتعلــق باســراتيجية عمــل المــرصف وتخصيص 

المــوارد واألنشــطة، حيــث يكلــف بها رؤســاء األعمال أو الوحدات 
الوظيفيــة ذات الصلــة مــن خــالل عمليــة التخطيط االســراتيجي. 

ويعتمــد تخصيــص المــوارد عــى درجة األهمية النســبية ألي 
خطــر أو فرصــة معينة.

وتماشــًيا مــع عمليــة تحديــد األهميــة النســبية، يواصل مرصف 
الراجحــي صياغــة السياســات وتطبيقهــا وإدراج األهداف 

والمســتهدفات ومــؤرشات األداء الرئيســية الخاضعــة للمراجعــة 
عــى فــرات منتظمــة، وذلــك لضمــان تحقيق موظفيــه لجميع 

األهــداف المتعلقــة بمســائل األهمية النســبية. 

األهمية النسبية
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية



مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

42  التوجه 
االسرتاتيجي

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

واصــل مــرصف الراجحــي تنفيــذ اســراتيجية "مــرصف المســتقبل" الخاصــة بــه بنجــاح والي تتمــاىش جيًدا مع أهداف رؤيــة المملكة 
2030 لتحقيــق االســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة والمتعلقــة بالتنويــع. كانــت الدوافــع الرئيســية لهــذا النجاح هي الرقية الشــاملة 

للقــدرات التقنيــة وتنفيــذ نمــوذج التشــغيل الجديــد، "مــا بعــد المرصفية"، عى مســتوى المرصف.

)2023-2021( المستقبل"  "مرصف  اسرتاتيجية 

إىل  االستناد 
األساسيات 

المرصفية  الخدمات  تنمية 
لألفراد

الخدمات  نطاق  توسيع 
للركات المرصفية 

للمنشآت  األفضل  الخيار 
والمتوسطة الصغرية 

الطلب تحت  ودائع  تنمية 

اإليرادات تحسني مزيج 

التحــول التقين

الخدمات  منصة  تطوير 
الرقمية المرصفية 

لتحسني  البيانات  من  االستفادة 
العماء تجربة 

التقنيات تحديث 

األساسية  البنية  االستفادة من 
الفرص القتناص 

المرن التطوير  اعتماد 

التفوق عى مســتوى 
السوق

العماء تجربة  تعزيز 

بيئة عمل أفضل 

السوقية الحصة  زيادة 

الُمفضل الوالء  برنامج 

الريادة يف السلوك المايل

تلبيــة المزيد من 
احتياجــات العمالء

التمويلية الحلول  يف  الريادة 

الحلول  أفضل  تطوير 
للمدفوعات

الخاصة المرصفية  تطوير 

العماء قاعدة  توسيع 

العماء من  توطيد عاقات 
المتقاطع البيع  خال 
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وتركــز اســراتيجية "مــرصف المســتقبل" عى أربع ركائز رئيســية: 
تهــدف ركــزة ’االســتناد إىل األساســيات‘ إىل حمايــة وزيادة الحصة 

الســوقية لمــرصف الراجحــي مــن الخدمــات المرصفية لألفراد 
والــرشكات والمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة والمتوســطة 

والــي ُتعــد مجاالت رئيســية مــن االختصــاص التقليدي للمرصف؛ 
جنًبــا إىل جنــب مــع رشيحــة عمــالء التمز ومحفظــة الخزينة. 
تضمــن الركــزة الثانيــة ’التفوق عىل مســتوى الســوق‘ عمل 

مــرصف الراجحــي عى مســتوى عــاٍل باســتمرار لصالح العمالء 
والموظفــني والمجتمعــات الــي يعمــل فيهــا باإلضافة إىل 

اعتمــاد معاييــر عاليــة مــن االلــزتام التنظيمي والحفــاظ عليها؛ 
لتعزيــز ســمعته باعتبــاره المــرصف المفضــل لــكل من العمالء 

والموظفــني. تمثــل الركــزة الثالثــة ’التحول التقين‘ اســتثمارات 
المــرصف يف التقنيــة الماليــة المســتقبلية، بمــا يف ذلــك التطوير 

المســتمر للخدمــات الرقميــة وقابليــة التوســع من خالل 
الخدمــات الســحابية والمنهجيــات الخاصــة بالمشــاركة والعمل 

المــرن. بينمــا تركــز الركــزة الرابعــة ’تلبية المزيد مــن احتياجات 
العمــالء‘ عــى الفــرص الســانحة الي يمكن أن تســتفيد من 
القــدرات األساســية للمــرصف ونطاق وجــودة امتياز قاعدة 

عمالئــه، بمــا يف ذلــك األعمــال الخاصــة بالتقنيــة المالية الجديدة 
لرشكــة إمــكان يف تمويــل المســتهلكني ورشكــة نيوليب يف 

المدفوعــات باإلضافــة إىل الخدمــات المرصفية الخاصة وســوق 
المــرصف؛ جنًبــا إىل جنــب مــع الركــز عى تلبيــة المزيد من 

احتياجــات العمــالء مــن خالل البيــع المتقاطع. 

التــآزر المؤســي لمرصف الراجحي
إن النجــاح يف تحقيــق التــآزر المؤســي للمــرصف فيما يخص 

وحــدات األعمــال المتخصصــة المدعومة بواســطة قدرات 
مســاندة ودعــم فعالــة وقابلــة للتطويــر يتضح مــن خالل احتفاظ 

المــرصف بمكانتــه الرائــدة عى مســتوى عــدد من قطاعات 
األعمــال يف عــام 2022. احتــل مــرصف الراجحــي المرتبة األوىل يف 

منطقــة الــرشق األوســط من حيــث القيمة الســوقية؛ مع زيادة 
حصتــه الســوقية عــى صعيــد جميع المنتجــات والقطاعات. 

ويعــين هــذا أيًضــا أن المــرصف أنهى العــام وهو محتفــظ بمكانته 
يف المرتبــة األوىل يف المملكــة العربيــة الســعودية عــى صعيــد 

الخدمــات المرصفيــة لألفــراد وصــايف التمويل والتمويــل متناهي 
الصغــر )مــع احتــالل رشكة إمــكان للمرتبــة األوىل يف تمويل األفراد( 
والمدفوعــات )ريــادة خدمــات اإلصدار واالســتحواذ والتحويالت( 

والوســاطة. وُاســتكملت هــذه اإلنجازات من خــالل تحقيق 
مكاســب كبــرة فيمــا يخــص مكانتــه الســوقية يف قطاع الخدمات 
المرصفيــة للــرشكات، حيــث صعــد مــرصف الراجحي من رشيحة 

أفضــل 10 مصــارف لخدمــات الــرشكات يف المملكــة العربية 
الســعودية يف عــام 2019 إىل رشيحــة أفضــل ثالثــة مصارف يف 

عام 2022.

لقــد ضمنــت هــذه الجهــود المركــزة لتلبيــة االحتياجات رسيعة 
التغــر للعمــالء احتفــاظ مــرصف الراجحــي بمكانته الرائدة يف 

إرضــاء العمــالء، حســب مــا تم قياســه من خالل مؤرش صوت 
العميــل )NPS( يف المملكــة للعــام قيــد المراجعــة، األمر الذي 

يعكــس الــزتام المــرصف بتعزيــز كل من إمكانيــة الوصول المايل 
والشــمول المــايل يف جميــع أنحــاء المملكــة بمــا يتماىش مع رؤية 

المملكــة 2030. 
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واصــل مــرصف الراجحــي الحفاظ عــى امتياز حصته 
الســوقية األساســية والقيــام بتنميتهــا بمــا يتماىش مع 

أهــداف اســراتيجية "مرصف المســتقبل" خــالل العام قيد 
المراجعــة. عمــل مــرصف الراجحــي يف مجال الخدمات 

المرصفيــة لألفــراد عــى مواءمــة أعماله مــع برنامج التحول 
االقتصــادي واالجتماعــي لرؤيــة المملكــة 2030، بمــا يف ذلك 

دعــم نمــو القطــاع الخــاص. وقد أدى ذلــك إىل قيام المرصف 
بإعــادة تحديــد قدرتــه عــى تقبــل المخاطر ومقرحاتــه لتلبية 
المتطلبــات المتطــورة للقطــاع الخــاص، مســجاًل نمًوا بنســبة 

18% يف تمويــل األفــراد خــالل فــرة التقريــر. هذا، وقد أدت 
التحســينات المهمــة يف عــروض القيمــة للمــرصف وقدرات 

إدارة العالقــات إىل تلبيــة االحتياجــات الناشــئة وزيــادة الحصة 
الســوقية لرشيحــة عمــالء التمــز المتناميــة يف المملكة.

لقــد أبــرزت الحصــة الســوقية الي تبلغ 42.9% مــن التمويل 
العقــاري يف عــام 2022 مســاهمة مــرصف الراجحي تجاه 

تحقيــق هــدف رؤيــة المملكــة 2030 المتمثــل يف زيــادة ملكية 
الســعوديين للمنــازل إىل 70%، حيــث نجــح المرصف خالل 
العــام يف موازنــة محفظــة منتجاتــه بــني منتجات صندوق 

التنميــة العقاريــة المدعومــة مــن الحكومــة والمنتجات غر 
المنتميــة لصنــدوق التنميــة العقاريــة. نمــى المرصف كذلك 

تمويلــه الشــخيص باإلضافــة إىل حصتــه الســوقية يف قطاع 
تمويــل الســيارات مــن خــالل الركز عى تطويــر المنتجات 
وتحســني العمليــات والحمالت التســويقية االســراتيجية، 

باإلضافــة إىل االنتقــال إىل األنظمــة والخدمــات الرقمية.

واصــل قطــاع الخدمــات المرصفيــة للرشكات يف مرصف 
الراجحــي زخــم النمــو مدعوًمــا بنهج منضبــط، حيث انتقل 

نقلــة نوعيــة مــن احتاللــه المرتبــة الثامنــة يف تصنيف الخدمات 
المرصفيــة للــرشكات يف عــام 2019 إىل المرتبــة الثالثــة من 

حيــث الحصــة الســوقية يف عــام 2022. وكان هذا النمو واســع 

النطــاق، حيــث وســع المــرصف مجال تركزه مــن العمالء الجدد 
إىل المزيــد مــن المنتجــات المصممــة خصيًصــا وأعــاد هيكلة 

حلــول إدارة النقــد لتحســني حلــول رأس المــال العامل. إىل 
جانــب تحقيــق المــرصف لنمــو يف األصــول يقابله نمو موازن 

يف االلزتامــات فإنــه يتحــول رسيًعــا إىل كونــه المرصف الرئيي 
المفضــل لقطــاع الخدمــات المرصفيــة للرشكات فيمــا يتعلق 

بــكل من الودائــع والتمويل.

تمكــن مــرصف الراجحــي، من خالل االحتفاظ واالســتفادة 
مــن حصتــه الســوقية الرائــدة البالغــة 37.5% يف أجهزة نقاط 

البيــع مــن تنميــة أعمالــه فيمــا يخص المنشــآت الصغرة 
والمتوســطة خــالل مــدة التقريــر. حيث زاد المرصف من 
عمليــات التمويــل مقابــل التدفقــات النقديــة للمدفوعات 

مــن نقــاط البيــع، ويواصــل بنــاء مجموعة كاملة مــن منتجات 
التمويــل لتلبيــة احتياجــات قطــاع األعمــال الصغــرة ومتناهية 

الصغــر. ومــن المقــرر أن تســتفيد رشيحــة العمــالء المتنامية 
هــذه مــن اســتثمارات المــرصف يف األتمتة وتجارب المســتخدم 

المحســنة؛ بمــا يتمــاىش مــع رؤيــة المملكة 2030 لزيادة 
مســاهمة المنشــآت الصغــرة والمتوســطة يف الناتــج المحي 

اإلجمايل.

شــهد المــرصف كذلــك نمــًوا يف الودائــع يف عام 2022 من خالل 
مجموعــة مــن الجهــود؛ تضمنــت الوصول منقطــع النظر عرب 

أكــرب شــبكة فــروع يف المملكــة، ونمو قطاعــات األعمال الخاصة 
بعمــالء التمــز والمنشــآت الصغرة والمتوســطة والرشكات، 

وتطبيــق تحليــالت أكــر تقدًمــا. كما ســاعدت المحفظــة الرقمية 
UrPay الــي قدمتهــا رشكــة نيوليــب للتقنيــة الماليــة التابعة 

للمــرصف إىل حــد كبــر يف االحتفــاظ باألرصدة وزيادتها، 
وأصبحــت المحفظــة األرسع نمــًوا يف المملكــة العربيــة 

الســعودية منــذ طرحهــا يف عام 2022.

ونتيجــة للنمــو يف جميــع القطاعــات المرصفيــة األساســية؛ مع 
حصــول المــرصف عــى حصــة أكرب مــن األعمال؛ ارتفع دخل 

الرســوم كنســبة مــن إجمــايل الدخل التشــغيي للمرصف 
وإجمــايل مرصوفــات التشــغيل بشــكل كبر خالل مــدة التقرير، 

ممــا أدى إىل تحســني مزيــج إيرادات المرصف. 

إىل  االستناد 
األساسيات
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احتــل مــرصف الراجحــي الصــدارة يف درجة مؤرش صوت 
العميــل فيمــا يخــص قطــاع الخدمات المرصفيــة والمالية يف 

المملكــة خــالل مــدة التقريــر، وهــو مقياس قــوي لرضا العمالء 
المســتمر عــى صعيــد جميــع القطاعات والخدمــات والمنتجات 

ذات الصلــة، ممــا يــؤدي أيًضــا إىل زيادة قيمــة امتياز قاعدة 
العمــالء للمــرصف عــى المــدى الطويل. وفيمــا يتعدى الرحلة 
الرقميــة المحســنة والقــدرات الوظيفيــة الغنية الي ســاهمت 

بشــكل كبــر يف تحقيــق درجــة ال تضاهــى يف مؤرش صوت 
العميــل، أنشــأ المــرصف أيًضــا مركز اتصــال جماعي موحد 
ومســتقل يف القصيــم يف عــام 2022 لتعزيــز تجربــة العمالء 

بشــكل أكــرب، فضــاًل عــن توفر قدرات مســاندة ودعم لألعمال.

يشــغل مركــز اتصــال القصيــم بالكامل فريق نســايئ معني 
حديًثــا، ممــا يســاهم يف تحقيــق أهــداف تمكني المــرأة المضمنة 

يف رؤيــة المملكــة 2030، مــع تعزيــز ســمعة المرصف كجهة 
عمــل مفضلــة للغايــة يف المملكــة. ظل اســتقطاب الكوادر 

األعــى مهــارة واإلبقــاء عليهــا وتطويــر قدراتهــا يحتل أولوية لدى 
مــرصف الراجحــي، حيــث زاد المــرصف من عدد المشــاركني يف 
برنامــج تطويــر الخريجــني، وتزويدهــم بإمكانــات متخصصة يف 

التقنيــة الناشــئة بمــا يف ذلــك التقنيــات الرقمية واألمن الســيرباين 
وغرهــا مــن المجــاالت ذات الصلة. وتماشــًيا مع اســراتيجية 

"مــرصف المســتقبل"، واصــل المــرصف كذلــك العمل عى زيادة 
نســبة الموظفــني المؤهلــني مــن خالل توظيــف خريجني من 

خــارج برنامــج تطويــر الخريجــني، مع الركز بشــكل كبر عى 
التدريــب مــن خــالل أكاديميــة مرصف الراجحــي وتنمية قوة 

عاملــة أقــوى وأكــر قــدرة وقابلية عــى التكيــف لمواجهة كافة 
التحديــات المســتقبلية.

واصــل برنامــج الــوالء الخاص بالمــرصف "مكافأة" زيادة 
عــدد أعضائــه ليصلــوا إىل 6.2 مليــون عميــل خالل العام 

قيــد المراجعــة، وحافــظ عــى مكانته باعتبــاره برنامج الوالء 
المفضــل يف المملكــة. قــدم برنامــج "مكافــأة" عرض قيمة 

متكامــل مــن حيــث اختيــارات العمالء وشــمول التجار وعروض 
اســتبدال النقــاط وذلــك بدعــم مــن تحليالت البيانــات المتقدمة 

واالســتجابات األكــر رسعة لتغر ســلوك العمــالء؛ محقًقا 
النجــاح يف اســتقطاب أكــرب شــبكة مــن التجــار أكرها تنوًعا يف 

المملكــة بإجمــايل يزيــد عــى 126 تاجــًرا يعمل بنظام االســتبدال 
الفــوري للنقاط.

واصــل مــرصف الراجحي اعتماد أفضل الممارســات 
المســتدامة وتشــجيعها، حيث يعمل باســتمرار عى تحســني 

تصنيفاتــه الخارجيــة للممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الــرشكات نتيجــة لعملياتــه باعتبــاره أكرب مرصف إســالمي يف 

العالــم. كذلــك أبــرم مــرصف الراجحي صفقــة أكرب تمويل 
مشــرك متوافــق مــع الرشيعة اإلســالمية والمعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة وحوكمــة الــرشكات يف الرشق األوســط يف عام 
2022، ليصبــح أول مــرصف إســالمي يف العالــم يقــوم بذلك.

بــذل مــرصف الراجحــي أيًضا الكثــر لالســتعداد للتغيرات الي 
ُتجــرى عــى اإلرشــادات التنظيميــة والمعايير الفنيــة المدخلة 
كجــزء مــن إطــار الخدمــات المرصفية المفتوحــة الذي أعلنه 

البنــك المركــزي الســعودي يف عــام 2022؛ وذلــك قبل طرح 
الخدمــات المرصفيــة المفتوحــة يف المملكــة يف الربــع األول من 

عــام 2023. تهــدف المبــادرة إىل تمكــني العمــالء من الحصول 
عــى صالحيــة المشــاركة اآلمنــة لبياناتهم المرصفيــة والمالية 

الــي تحتفــظ بهــا مصارفهــم مع جهــات خارجية موثوقة 
ومعتمــدة. بالنظــر إىل اســتثمارات مــرصف الراجحــي بعيدة 

النظــر يف التقنيــة الماليــة، وأوجــه التآزر بــني المرصف والرشكات 
التابعــة لــه والــي تتجــاوز الخدمــات المرصفية إىل الحلول 

األخــرى؛ فــإن مرصف الراجحــي مجهــز بالبنيــة التحتية واألنظمة 
والخــربة والقــدرات الــي تنقلــه بنجاح إىل الخدمــات المرصفية 

المفتوحــة، ممــا يســّهل التعامــالت يف الخدمــات المالية، 
بهــدف تمكــني االقتصــاد الرقمي عــى مســتوى للمملكة، مع 

استكشــاف فرص جديدة يف الســوق يف بيئٍة تتســم بالتنافســية 
الشديدة.

التفوق عى مســتوى 
السوق
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ُتعــد قصــة النجــاح الرئيســية المنبثقة من اســراتيجية 
"مــرصف المســتقبل" هــي الوترة غر المســبوقة وحجم 

الرقمنــة الــي نفذهــا المــرصف خالل مــدة التقرير؛ ما 
يمّثــل معيــاًرا مرجعًيــا للتحــول التقين عى مســتوى 

القطــاع يف جميــع أنحــاء المملكــة. فقــد أكمل مرصف 
الراجحــي بنجــاح اســتبدال أنظمة الخدمــات المرصفية 

للــرشكات والخزينــة األساســية، مع إحــراز تقدم كبر 
يف كل مــن مرشوعــي االســتبدال الموســع للنظام 

األســايس للخدمــات المرصفيــة لألفراد واســتبدال منصة 
البطاقــات خــالل العــام قيد المراجعة. تدعم مشــاريع 

التحــول هــذه الهــدف الشــامل للمرصف بــأن يصبح مزود 
الحلــول الماليــة الفوريــة واألكــر قابليــة للتطوير ومالءمة 

للمســتقبل.

اســتفاد المــرصف مــن الرؤى المســتندة إىل البيانات 
لتعزيــز االســتجابة عــى صعيــد رشائح عمالئــه المختلفة، 

موســًعا نطــاق وصولــه متعــدد القنــوات لتقديم حلول 
وعــروض فوريــة ومخصصــة للعمــالء؛ وهو ما يرتب 

عليــه زيــادة مشــاركة العمــالء وتعزيز رضاهم.

تــم إضفــاء الطابــع المركزي عــى األدوار الوظيفية 
الخاصــة بالعمليــات ومراكــز االتصــال يف كامــل المجموعة 

خــالل مــدة التقريــر وتم اســتيعابها ضمن رشكة 
"تنفيــذ" المنشــأة حديًثــا، ممــا أدى إىل تحســني الكفاءة 
التشــغيلية بشــكل كبــر. تــم تحقيــق هذا المســتوى من 

الكفــاءة واألداء العاليــني إىل حــد كبــر مــن خالل تحديث 
التقنيــات والتنفيــذ الواســع النطــاق للروبوتــات باإلضافة 

إىل إعــادة هندســة العمليــات وأتمتتهــا. ستكتشــف رشكة 
"تنفيــذ"، الــي تتمتــع بإمكانات أكرب للتوســع يف ســوق غر 

مســتغلة، مســتويات أخــرى مــن الكفاءة وتقــدم تجربة عمالء 
ال مثيــل لها.

تمكــن مــرصف الراجحــي من االســتفادة مــن ثقافته المرنة 
ونهــج التســليم المــرن خــالل مــدة التقرير كمــا يتضح من وترة 
ونطــاق تنفيــذه الســراتيجية "مــرصف المســتقبل"؛ خاصًة مع 
)Lean and Agile( "اعتمــاد منهجيــي "السالســة والمرونــة 

 عــى صعيــد عمليــات المجموعــة، ممــا مّكن المرصف 
والــرشكات التابعــة لــه مــن التكيف والتطــور برسعة مع ظروف 

الســوق المتغرة والفرص الناشــئة.

 التحول 
لتقين ا

يــأيت أحــد أعظم نجاحات اســراتيجية "مرصف 
المســتقبل" مــن مكانــة رشكــة إمــكان للتمويل، الي 

واصلــت خــالل مــدة التقرير نموها القوي بســبب 
جاذبيــة ومالءمــة عروضهــا الرقمية، كرشكــة التمويل 

متناهــي الصغــر الرائــدة يف المملكــة. ويف ظل 
اســتعدادها لمزيــد مــن النمــو، تواصل رشكة إمكان 
االنفتــاح عــى قطاعــات جديدة من الســوق لم تكن 
خدمــات المــرصف ُتقــدم فيها يف الســابق، وتمتلك 
مجموعــة مــن المنتجــات قيــد التطوير حالًيــا لتلبية 
االحتياجــات المزتايــدة لهــذه الرشيحــة من العمالء.

تلبيــة المزيد من 
احتياجــات العمالء
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مــع تحــول حلــول الدفــع الرقمية إىل نقطة دخــول للجهات 
الفاعلــة الجديــدة يف قطــاع الخدمــات الماليــة، واصل المرصف 

الحفــاظ عــى موقعــه الرائــد يف جذب العمــالء من التجار، 
وتنميتــه مــن خــالل رشكــة نيوليــب للتقنيــة الماليــة التابعة له. 

حيــث تقــدم الرشكــة الفرعيــة مجموعــة كاملة من حلول 
األعمــال بــني الرشكات )B2B( عــى صعيد التجــارة اإللكرونية 

والســوق مــن خــالل حلــول نقاط البيع )POS( وســجل النقد 
اإللكــروين )ECR( وحلــول المعالجــة مــن ِقبــل جهات خارجية، 

ممــا يخــدم سلســلة القيمــة الكاملــة لألنشــطة التجارية. وفيما 
 ،)B2C( يتعلــق بحلــول الدفــع مــن الرشكات إىل المســتهلكني

أصبحــت محفظــة UrPay الرقميــة الناجحــة للغايــة من رشكة 
نيوليــب هــي المحفظــة اإللكرونيــة األرسع نمــًوا يف المملكة 

نظــًرا لعــرض القيمــة الجــذاب الخــاص بها؛ مســتقطبة أكر من 
3 مالييــن عميــل مســجل بحلــول نهاية مــدة التقرير.

ركــز مــرصف الراجحــي عــى تعزيز عروضــه المرصفية الخاصة 
لالحتفــاظ بودائــع العمــالء وتنميتهــا، وتعزيــز قدرات إدارة 

العالقــات الخاصــة بــه لتلبيــة احتياجــات العمالء من أصحاب 
الــروات الكبــرة بشــكل أفضل خالل مــدة التقرير. قدم 

المــرصف منتجــات اســتثمارية مبتكــرة مــن بني حلول أخرى، 
تكملهــا مزايــا حرصيــة تشــمل عرض بطاقــة ائتمان حرصي 
يضــم خدمة مســاعدة واإلرشــاد وعضويــة يف برنامج الوالء 

الرائــد يف المملكــة العربيــة الســعودية ومراكــز مرصفية خاصة 
مخصصــة ومديــري عالقــات ذوي كفاءة عالية لتحســني 

خدمــة العمالء.

مــع تزايــد أعــداد العمالء النشــطني لمرصف الراجحي تماشــًيا 
مــع اســراتيجية "مــرصف المســتقبل"، عــزز المرصف العالقات 

مــع عمالئــه مــن خالل نهــج البيع المتقاطــع "القائم عى 
االحتياجــات"، ممــا أدى إىل زيــادة عــدد المنتجات لــكل عميل. 

مــع دعــم هــذا النهــج بتحليالت المرصف المحّســنة ماديًا 
وقــدرات الــذكاء االصطناعــي الــي تســاعد يف تحديد وتقديم 

حلــول خاصــة بالعمــالء عــرب القنوات األكــر صلة يف الوقت 
الفعــي. كذلــك تطــورت التطبيقــات والخدمات مع التحســينات 

يف تجــارب العمــالء، ممــا يمّكــن العمالء من استكشــاف 
مجموعــة مــن الحلــول الماليــة المقدمــة من خالل أفرع 

مجموعــة الراجحي.

يف حــني تــم اســتيفاء معظم مقاييس األداء 
الســراتيجية "مــرصف المســتقبل" يف عام 2022، 

ســيواصل مــرصف الراجحي زخــم النمو يف عام 
2023 مــن خــالل الركــز عى القطاعــات الواعدة مثل 
الخدمــات المرصفيــة لعمــالء التمز وفــرص التمويل 

العقــاري غــر التابعــة لصندوق التنميــة العقارية 
والخدمــات المرصفيــة الخاصــة. ومع تحــول التكلفة 

المرتفعــة للتمويــل إىل مشــكلة عالميــة وقلــة توافر 
التمويــل وتحولــه لموضــع إثــارة للقلــق بوجه عام، يظل 

مــرصف الراجحــي يف موضــع الصدارة مــع عمليات 
إصــدار الصكــوك بالغــة النجاح مــن بني المبادرات 

األخــرى للتمويــل والمزانيــة العمومية وإدارة 
الهامش.

يواصــل مــرصف الراجحــي كذلك الركز عــى تحقيق 
التــوازن بــني نمــو كل من الودائع والتمويل، وســيظل 
أكــر انتقائيــة مــن خالل تنميــة األصول ذات الهامش 

المرتفــع وإدارة قاعــدة أصــول ســليمة لتعويض 
تأثــر العائــد. ســيتابع المرصف أيًضــا تعظيم أوجه 

التــآزر المؤســي عــرب شــبكته المتناميــة من الفروع 
الخارجيــة والــرشكات الفرعيــة المســتقلة عالية 

األداء الــي تخلــق قيمــة لجميــع الجهــات المعنية؛ 
حيــث يحقــق المــرصف بنجاح هدفه االســراتيجي 

الشــامل المتمثــل يف ترســيخ مكانتــه باعتبــاره مرصف 
المســتقبل يف المملكــة وخارجهــا.

دورة   استكمال 
 االسرتاتيجية 

بنجاح  2023-2021
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عامة نظرة 
بــرزت المملكــة يف عــام 2022 بوصفهــا االقتصــاد األرسع نمًوا يف 

العالــم بعــد أن ســّجل اقتصادهــا نمــًوا بنســبة 8.7% خالل العام، 
مــع توقعــات إيجابيــة لعــام 2023، مما مهــد الطريق لمرصف 
الراجحــي لمواصلــة تقديــم أداء قوي عى مســتوى مســارات 

أعماله كافة. حيث ســجل نمًوا بنســبة 22% عى أســاس 
ســنوي يف مزانيتــه العموميــة، مسرشــًدا باســراتيجيته "مرصف 
المســتقبل" للفــرة 2021-2023 ومبادراتهــا. وقــد واصل اإلنفاق 

االســتهاليك مســار صعــوده اإليجــايب بزيادة قدرها 9.5% خالل 
عــام 2022 عــى خلفيــة تحســن األنشــطة االقتصادية يف أنحاء 

المملكــة. كمــا نمــت محفظــة التمويــل بنســبة 26% خالل العام 
لتصــل قيمتهــا إىل 568 مليــار ريال ســعودي.

وبإلقــاء نظــرة عــن قــرب عى محفظــة التمويل، نجــد أن التمويل 
العقاري قد ســجل نمًوا بنســبة 30% عى أســاس ســنوي، ليمثل 

اآلن مــا يقــرب مــن 39% مــن إجمــايل المحفظة و51% من 
تمويــل األفــراد يف المــرصف. إضافة إىل ذلك، أســهم نجــاح تنفيذ 

اســراتيجية "مــرصف المســتقبل" يف تحقيــق نمو بنســبة %57 

يف تمويــل الــرشكات ونمــو اســتثنايئ بنســبة 61% يف قطــاع تمويل 
المنشــآت الصغــرة والمتوســطة، ممــا ســاهم يف تحقيق نمو 

كبر بنســبة 59% عى أســاس ســنوي يف التمويل لغر األفراد. 
كمــا حققنــا نمــًوا كبــًرا يف صايف الدخل بنســبة 16% عى أســاس 

ســنوي ليصــل إىل 17.2 مليــار ريــال ســعودي، ناتًجا عن زيادة 
صــايف الدخــل المعتمــد عــى العائــد بنســبة 9%، ونمو الدخل غر 

المعتمــد عــى العائد بنســبة %20.

وُيعــّد تنويــع مصــادر التمويــل من أبــرز مالمح األداء الي نجح 
مــرصف الراجحــي يف تحقيقهــا خــالل عــام 2022، حيث نفذت 
مجموعــة الخزينــة يف المــرصف ثــالث معامالت رئيســية خالل 

العــام الخاضــع للمراجعــة، فقــد تم إصدار صكــوك من الرشيحة 
األوىل ألول مــرة يف تاريــخ المــرصف بقيمــة إجماليــة بلغت 6.5 

مليــار ريــال ســعودي، كمــا أصبح أول مرصف إســالمي يف العالم 
يقــدم تمويــاًل جماعًيــا مســتداًما ومتوافًقــا مع أحــكام الرشيعة 
اإلســالمية بقيمــة 1.2 مليــار دوالر أمريــيك، كمــا أعلن عن طرح 
صكــوك مــن الرشيحــة األوىل لالكتتــاب العــام، وهو األول من 

نوعــه يف الســوق، ممــا رفــع قيمــة الطــرح إىل 10 مليار ريال 
ســعودي لتلبيــة طلــب أكــر من 125 ألف مســتثمر.
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نســتعرض فيمــا يــي تفاصيــل نتائــج عمليــات مرصف الراجحــي ومركزه المايل:

الدخل قائمة 
ملخــص قائمــة الدخل لخمس ســنوات

2022الوصف
آالف الرياالت 

السعودية

2021
آالف الرياالت 

السعودية

2020
آالف الرياالت 

السعودية

2019
آالف الرياالت 

السعودية

2018
آالف الرياالت 

السعودية

الدخل

28,201,63121,441,50617,377,96316,962,58314,993,709إجمــايل الدخــل من التمويل واالســتثمارات

العائــد عى االســتثمارات ألجــل للعمالء 
6,028,9441,049,570464,946534,860506,724والبنــوك والمؤسســات المالية

22,172,68720,391,93616,913,01716,427,72314,486,985صــايف الدخل من التمويل واالســتثمارات

4,624,1403,933,1072,659,6801,987,3671,867,034صــايف الرســوم من الخدمــات المرصفية

1,162,162787,898783,894774,096755,804صــايف الدخــل من رصف العمالت

صــايف الدخل التشــغيي مــن العمليات 
616,030603,457364,669295,278209,695األخرى

28,575,01925,716,39820,721,26019,484,46417,319,518إجمايل دخــل العمليات

يف المصار

3,395,1913,132,3462,977,3442,794,0462,809,449رواتب ومزايــا الموظفني 

000314,567اإليجــار والمصاريــف المتعلقــة بالمباين

1,330,1191,141,9321,118,1481,059,582603,136انخفــاض القيمة واالســتهالك

2,725,7602,652,2442,646,4092,532,2131,925,518مصاريــف عموميــة وإدارية أخرى 

مصاريــف العمليــات قبــل مخصص انخفاض 
7,451,0706,926,5226,741,9016,385,8415,652,670االئتمان

مخصــص االنخفــاض يف قيمــة التمويل 
2,001,2592,345,0862,165,7401,772,2651,530,946والموجــودات الماليــة األخرى، صايف

9,452,3299,271,6088,907,6418,158,1067,183,616إجمــايل مصاريــف العمليات

19,122,69016,444,79011,813,61911,326,35810,135,902دخــل الســنة قبل الزكاة

)6,367,949()1,167,831()1,218,071()1,698,579()1,971,865(الزكاة للســنة

17,150,82514,746,21110,595,54810,158,5273,767,953صايف دخل الســنة

 كلمة المدير المايل مالمح 
األداء يف عام 2022

عامة نظرة 
ســياق التقرير

األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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2022تفصيــل اإليرادات للــرشكات التابعة
آالف الرياالت 

السعودية

 رشكــة الراجحــي المالية – 
المملكــة العربية الســعودية

 866,520 

 رشكــة الراجحي لــإلدارة وتنمية الموارد البرشية – 
المملكــة العربية الســعودية

 947,953 

 88,892 مــرصف الراجحــي – الكويت

 147,927 مــرصف الراجحي – األردن

 رشكــة تديــر العقارية – 
المملكــة العربية الســعودية

 187,952 

 233,625 رشكــة الراجحــي المحدودة – مالزيا

 رشكــة إمــكان للتمويل – 
المملكــة العربية الســعودية

 1,053,064 

 9,443 رشكــة توثيــق – المملكــة العربية الســعودية

 الراجحــي لألســواق الماليــة المحدودة – 
جــزر الكايمان

   –

 رشكــة الحلــول الرقميــة العالميــة )نيوليب( – 
المملكــة العربية الســعودية

 346,766 

 رشكــة إجــادة للنظم المحدودة – 
المملكــة العربية الســعودية

 248,805 

 4,130,948 المجموع

إجمايل دخــل العمليات
حقــق مــرصف الراجحــي نمــًوا قويًا يف إجمايل الدخل التشــغيي 

الناتــج عــن دخــل العمليــات المعتمــدة عى العائــد والعمليات 
غــر المعتمــدة عــى العائــد، ليصــل إىل 28.6 مليار ريال ســعودي 

لعام 2022، مســجاًل بذلك نمًوا بنســبة 11% عى أســاس ســنوي. 
وقــد ارتفــع الدخــل المعتمــد عــى العائد بنســبة 9% ليصل إىل 

22.2 مليــار ريــال ســعودي، أي مــا يمثل 78% مــن إجمايل الدخل 
التشــغيي للمرصف.

أدى الركــز المتواصــل عــى زيــادة تنويــع إيراداتنا إىل زيادة دخل 
المــرصف غــر المعتمــد عــى العائد ليشــكل 22% من إجمايل 

الدخــل التشــغيي للمــرصف. وُيعــزى نمو الدخل غــر المعتمد 
عــى العائــد إىل زيــادة الدخــل من األتعاب بنســبة 18% عى 

أســاس ســنوي، حيــث أدى التحــول الرسيــع إىل طرق الدفع غر 
النقديــة إىل جانــب زيــادة اإلنفاق االســتهاليك وزيادة الحصة 

الســوقية )نتيجــة االســتحواذ عــى الرشكات( إىل زيادة اإليرادات 
مــن المدفوعــات خــالل العــام قيد المراجعــة. كما أن النمو 
الســنوي الجيــد يف إيــرادات أتعــاب إدارة التــداول والنقد من 

الــرشكات واألعمــال المتناميــة بشــكل مطرد قد ســاهم يف مزيج 
اإليــرادات. وبالمثــل، أظهــر الدخــل مــن رصف العمالت أداء قويًا 

لرتفع بنســبة 48% عى أســاس ســنوي.

الدخل التشــغييل مقابــل النفقات التشــغيلية
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  إجمــايل الدخــل التشــغيي       أجمــايل التكاليــف التشــغيلية

النفقات التشــغيلية
بلغــت النفقــات التشــغيلية للمــرصف 7.5 مليــار ريال ســعودي، 

بزيــادة قدرهــا 7.6%، نتيجــة نمــو المزانيــة العموميــة اإلجمالية 
عى أســاس ســنوي بنســبة 22% إىل جانب زيادة حجم 

المعامــالت مقارنــة بالعــام المــايض. وقد واصل المرصف 
اســتثماراته االســراتيجية خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر لتنفيذ 

وتحقيــق مــؤرشات األداء الرئيســية الطموحة الســراتيجية 
مرصف المســتقبل.

عــالوًة عــى ذلــك، ســجل المرصف زيادة بنســبة 11% يف الدخل 
التشــغيي، ممــا أدى إىل نمــو قــوي للدخــل مقابــل التكاليف بلغ 

354 نقطــة أســاس، وتحســني التكلفــة إىل الدخــل بمقدار 86 
نقطــة أســاس. وبذلــك ضمن مرصف الراجحي تســجيله لنســبة 

التكلفــة إىل الدخــل الرائــدة يف الســوق المحــي، والي بلغت 
26.1% للفــرة المحددة.
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مخصصــات انخفــاض القيمة
تماشــًيا مــع المعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر المالية رقم 9 - 

األدوات الماليــة )IFRS 9( الصــادر عــن مجلــس معايير المحاســبة 
الدوليــة، قــام مــرصف الراجحــي بتحديث إطار "خســائر االئتمان 

المتوقعــة" لصالــح مخصــص انخفــاض القيمــة، مع مراعاة 
األحــداث الحاليــة ومعلومــات التوقعــات بما يف ذلــك التوقعات 

اإليجابيــة لالقتصــاد الــكي للمملكــة. وأدى ذلــك إىل انخفاض 
صــايف مخصصــات انخفــاض القيمــة للفــرة المحــددة إىل 2 مليار 

ريال ســعودي، أي بانخفاض يقارب 15% عى أســاس ســنوي. 
وبدورهــا أدت هــذه المخصصــات المنخفضــة إىل جانــب نمو 

محفظــة التمويــل إىل انخفــاض تكلفــة المخاطــر من 0.60% يف 
عــام 2021 إىل 0.39% يف عــام 2022.

الربحية
بعــد تســجيله 17.2 مليــار ريال ســعودي يف صــايف الدخل بعد 

الــزكاة لهــذا العــام، واصل مرصف الراجحي تســجيل أعى 
العائــدات يف القطــاع، يف ظــل ثبــات العائد عى األصول بنســبة 
2.46% والعائــد عــى حقوق المســاهمني بنســبة 22.68% يف 

عــام 2022. كمــا ســجل المــرصف عائًدا بنســبة 3.71% عى أصوله 
المرجحــة بالمخاطــر )RORWA( يف نهايــة العام. 

ربحية الســهم
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قائمــة المركز المايل
ملخــص قائمــة المركــز المايل لخمس ســنوات

2022الوصف
آالف الرياالت 

السعودية

2021
آالف الرياالت 

السعودية

2020
آالف الرياالت 

السعودية

2019
آالف الرياالت 

السعودية

2018
آالف الرياالت 

السعودية

النقــد لــدى البنك المركزي 
42,052,49640,363,44947,362,52239,294,09943,246,043الســعودي والبنــوك المركزية األخرى

مطلوبــات من البنوك والمؤسســات 
25,655,92926,065,39228,654,84232,058,18232,387,760الماليــة األخرى 

102,146,14284,433,39560,285,27246,842,63043,062,565االســتثمارات – صايف

568,338,114452,830,657315,712,101249,682,805231,758,206التمويــل – صايف

1,364,8581,411,4691,541,2111,383,8491,297,590عقــارات اســتثمارية – صايف

11,338,78210,665,79910,234,78510,407,2478,649,435الممتلــكات والمعــدات – صايف

11,469,7017,874,4675,033,9904,417,7643,629,245موجــودات أخرى – صايف

762,366,022623,644,628468,824,723384,086,576364,030,844إجمــايل الموجودات

مطلوبــات للبنوك والمؤسســات 
70,839,11717,952,14010,764,0612,219,6047,289,624الماليــة األخرى 

العمالء 564,924,688512,072,213382,631,003312,405,823293,909,125ودائع 

26,377,18226,338,71117,311,14118,269,49214,526,229مطلوبــات أخرى

662,140,987556,363,064410,706,205332,894,919315,724,978إجمــايل المطلوبات 

حقــوق الملكية

40,000,00025,000,00025,000,00025,000,00016,250,000رأس المال

29,287,70625,000,00025,000,00021,789,63216,250,000اإلحتياطــي النظامي

)349,555()216,041()134,728(282,107)427,569(احتياطيــات أخرى

9,864,89816,999,4578,253,246868,06612,499,171األربــاح المبقاة

5,000,000003,750,0003,656,250أرباح مقــرح توزيعها

حقــوق الملكيــة العائدة إىل 
83,725,03567,281,56458,118,51851,191,65748,305,866المســاهمني يف المرصف

16,500,0000000صكــوك – الرشيحة االوىل 

100,225,03567,281,56458,118,51851,191,65748,305,866إجمايل حقــوق الملكية 

762,366,022623,644,628468,824,723384,086,576364,030,844إجمــايل المطلوبات وحقــوق الملكية 
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األصول
تجــاوز مــرصف الراجحــي الهــدف المرحي إلجمــايل األصول البالغ 

700 مليــار ريــال ســعودي خالل الفــرة المشــمولة بالتقرير، إذ 
أنهــى العــام بأصــول بلغــت قيمتهــا 762 مليار ريال ســعودي، أي 

بنســبة نمو بلغت 22% عى أســاس ســنوي. وال تزال جودة 
أصــول المــرصف هــي األفضل يف الســوق، حيــث مثلت األصول 
التمويليــة يف المرحلــة األوىل نســبة 97.5% مــن محفظــة تمويــل 

المــرصف. يف المقابــل بلغــت األصــول التمويليــة يف المرحلتني 
الثانيــة والثالثــة نســبة 1.7% و0.8% مــن محفظــة التمويــل عى 

التــوايل، كمــا ســجل المرصف نســب تغطية ألصــول المرحلة 
الثالثــة بلغــت 64% وألصــول المرحلــة الثانيــة 18% وألصول 

المرحلــة األوىل 0.58%، وجميعهــا أعى من متوســط الســوق. 
وقــد انعكســت إدارتنــا الحكيمــة للمخاطر عــى معدل الديون 

المتعــرة الــي كانــت األقل يف الســوق، إذ انخفــض هذا المعدل 
مــن 0.65% يف عــام 2021 إىل 0.54% يف عــام 2022، وهي الســنة 

الرابعــة عــى التــوايل الي تشــهد تحســًنا يف مؤرش األداء الرئيي 
الخــاص بجــودة األصــول. وظل معــدل تغطية الديــون المتعرة 

أعــى مــن متوســط القطــاع بنســبة جيدة بلغت %260.

تغطية الديــون المتعرثة
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الودائــع والمطلوبات األخرى
بلــغ إجمــايل المطلوبــات مــن مرصف الراجحــي 662 مليار ريال 

ســعودي، ما يمثل زيادة بنســبة 19% عى أســاس ســنوي. وقد 
ارتفــع إجمــايل ودائــع العمــالء بقيمة 53 مليار ريال ســعودي يف 

العــام قيــد المراجعــة، مســجلة نمــًوا بنســبة 10% لتصل إىل 565 
مليــار ريــال ســعودي، حيــث تشــكل الودائع تحــت الطلب ما يقارب 

64% مــن إجمــايل ودائــع العمــالء. كما ســجلت الودائع ألجل 
نمــًوا قويـًـا يف عــام 2022، بزيــادة بلغــت 72 مليار ريال ســعودي 

عــى أســاس ســنوي. وارتفعــت قيمــة التمويل بــني البنوك بمقدار 
53 مليــار ريــال ســعودي، بمــا فيهــا 4.4 مليار ريال ســعودي تم 

تقديمهــا يف صــورة تمويــل جماعــي مســتدام بالدوالر األمرييك 
والــذي ُيعــد أكــرب تمويــل جماعي متوافق مع أحــكام الرشيعة 

اإلســالمية يف منطقة الرشق األوســط.

االستقرار
يف ظــل قــوة المزانيــة العموميــة الــي تتمز بجــودة فائقة لألصول 

يف الســوق ومعــدل ديــون متعرة منخفض، ومســتويات ســيولة 
مثــى، ومســتويات مريحــة لنســب رأس المــال، نجح مرصف 

الراجحــي يف ترســيخ اســتقرار نمــوه وأدائه، مــا ينعكس يف والء 
المســاهمني والجــدارة االئتمانيــة للمرصف. 

رأس المال
حافــظ مــرصف الراجحــي عــى قوة معدل كفايــة رأس المال بما 

يفــوق الحــد األدىن للمتطلبــات التنظيميــة، وبلغــت نســبة كفاية 
رأس المــال مــن الرشيحــة األوىل 17.0%، يف حــني بلغت نســبة 

كفايــة رأس المــال اإلجماليــة 21.4%، وهذه النســب أعى بشــكل 
هامــي مــن النســب المســجلة يف عــام 2021. فزيادة األصول 
المرجحــة بالمخاطــر بنســبة 17% عى أســاس ســنوي الناتجة 
بشــكل أســايس عــن النمــو يف محفظــة التمويل أدت إىل زيادة 

بنســبة 18% يف األصــول المرجحــة بالمخاطــر االئتمانيــة، ما 
أثــر بــدوره عــى نســب كفايــة رأس المال. ومع ذلــك، فقد أظهر 
انخفــاض كثافــة األصــول المرجحــة بالمخاطــر من 68.2% يف 

عــام 2021 إىل 65.3% يف عــام 2022 إىل تحســن جــودة األصول 
للمــرصف. وشــهدت الفــرة المشــمولة بالتقريــر تركز المرصف 

عــى تعزيــز توليــد رأس المــال الداخــي للمســاعدة يف تقوية وضع 
رأس المــال للمــرصف، مع استكشــاف فــرص أعمال جديدة. 
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السيولة
ظــل مســتوى الســيولة يف مــرصف الراجحــي يف حالة جيدة 

ويف حــدود المتطلبــات التنظيميــة، إذ بلغــت نســبة التمويــل إىل 
الودائــع 85.9% بمــا يتمــاىش مع المســتوى األمثل بالنســبة 

للمــرصف. كمــا حققــت نســبة صايف التمويل المســتقر ونســبة 
تغطيــة الســيولة لــدى المــرصف مســتويات مريحة بلغت %110 

و126% عــى التــوايل، وهــي مســتويات أعى من حــدود المتطلبات 
التنظيميــة. ومــن جهــة أخرى، ســجل مــرصف الراجحي نمًوا 

بنســبة 25% يف األصــول الســائلة عاليــة الجــودة لتصــل قيمتها إىل 
118 مليار ريال ســعودي يف 31 ديســمرب 2022.

 التحليـــل الجغـــرايف إلجمـــايل دخل المرصف 
والشـــركات التابعة له

2022
آالف الرياالت 

السعودية

 29,342,624 المملكــة العربية الســعودية

 470,444 الرشق األوســط ورشق آسيا

 29,813,068 المجموع

النظرة المســتقبلية
ســيواصل مــرصف الراجحي الركزي عــىل تحقيق 

مــؤرشات األداء الرئيســية المحددة يف إطار اســراتيجية 
"مرصف المســتقبل"، مع تركزينا المســتمر بشــكل 
رئيــي عــىل االمتياز التجــاري الرئيي للمرصف يف 

قطاعــات األفــراد والرشكات والمنشــآت الصغرية 
والمتوســطة، مع توســيع فــرص أعمال جديدة يف 

ظــل التوقعــات اإليجابية لالقتصاد الســعودي. ومن 
خــالل تنفيذ اســراتيجية "مرصف المســتقبل"، 

ســيواصل المرصف تحســني أوجه التعــاون والتكامل 
بــني الــرشكات التابعــة له، وتقديــم منظومة مالية 

تــزود العمــالء المخلصــني بحلول ماليــة متطورة تليب 
احتياجاتهــم المتغرية باســتمرار.

 كلمة المدير المايل مالمح 
األداء يف عام 2022

عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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56  مراجعة 
محفظة األعمال

عامة نظرة 
ســياق التقرير

األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

 وقــد حافظــت المجموعــة عــى حصة رائدة يف الســوق وصلت 
إىل نســبة 44.3% يف قطــاع التمويــل الشــخيص و51.7  % يف قطــاع 

تمويــل الســيارات و42.9% يف قطــاع التمويــل العقــاري يف نهاية 
الفــرة المشــمولة بالتقرير. 

وإىل جانــب ترســيخ مكانتــه القويــة يف قطــاع المرصفيــة الخاصة 
والتمــز، واصــل المــرصف تعزيــز محفظة األفــراد ُمركًزا بقوة عى 
توســيع حصتــه الســوقية وتقديــم منتجــات تنافســية، فضاًل عن 
البحــث عــن فــرص إضافيــة لتوليد الدخل، كمــا عمل المرصف 

أيًضــا عــى تعزيــز مشــاركة العمالء وتوســيع نطــاق تبنيــه للتقنيات 
الرقميــة بهــدف رفع مســتوى كفــاءة قنــوات المبيعات وتعزيز 

إنتاجيتها.

وينعكــس األداء القــوي للمــرصف يف الزيــادة الكبــرة يف عدد 
المعامــالت عــرب القنــوات الرقميــة الي تم تطويرها لتحســني 
المرونــة وســهولة االســتخدام، وقد ارتفع عــدد المعامالت 

المنفــذة مــن 295 مليــون معاملــة يف عــام 2020 إىل 697 مليــون 
معاملــة خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر. كما  ســاهمت هذه 

احتفــظ مــرصف الراجحــي بمكانته الريادية 
كأكــرب مرصف يف قطــاع مرصفية األفراد 

عــىل مســتوى المملكــة يف عام 2022، حيث 
اســتحوذت مجموعــة مرصفية األفراد عىل 

حصــة تبلــغ 43.6% من ســوق تمويل األفراد 
يف ظل منافســة شــديدة يشــهدها السوق.  

 مجموعة 
مرصفية األفراد
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التحســينات أيًضــا يف تحســن ملحــوظ عــى مؤرش صــوت العميل 
بنســبة 75% يف عــام 2022 مقارنــة بنســبة 66% يف عــام 2020، 

ممــا يــدل عــى ارتفاع مســتويات رضا العمالء.

إنشــاء محفظة تمويــل عقاري متوازنة
طــرح المــرصف عــدًدا من مقرحــات إعادة التمويــل المبتكرة 

للمنتجــات المدعومــة مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة يف المملكة 
يف عام 2022، وركز بشــكل اســراتيجي عى بناء محفظة واســعة 

مــن المنتجــات غــر التابعــة لصنــدوق التنمية العقارية. وشــمل 
ذلــك منتــج ســداد المديونيــة للتمويل العقاري الذي يســمح 
للعمــالء بالحصــول عــى تمويــل جديد من المرصف لتســوية 

التمويــل العقــاري مــع المصــارف األخرى، ومنتــج التمويل 
التكميــي بضمــان قيمــة العقــار، وكذلــك التمويل العقاري 

االســتثماري مــن خــالل منتــج "إيراد". كمــا ركز المرصف عى 
برنامــج البيــع عــى الخارطــة الخاص به بالرشاكــة مع مطورين 

معتمديــن لــدى صنــدوق التنميــة العقاريــة للعمالء المســتفيدين 
وغــر المســتفيدين مــن دعم الصندوق.

 ســاهمت هــذه المنتجــات بفضــل أســعارها التنافســية للغاية 
والحمــالت الرويجيــة الموجهــة يف زيــادة المبيعــات غــر المرتبطة 
بصنــدوق التنميــة العقاريــة يف أعقــاب فــرة ســيطر فيها الصندوق 

عــى خدمــات التمويــل العقاري، ممــا رفع مســاهمة المبيعات 
غــر المرتبطــة بصنــدوق التنميــة العقاريــة يف المحفظــة العقارية 

المتناميــة لمجموعــة المرصفيــة لألفــراد إىل 15%، ممــا يدعم 
تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 المتمثلــة يف زيــادة التملك 

الســكين للمواطنني. 

حقــق المــرصف نمــًوا اســتثنائًيا يف منتجــات التمويــل العقاري، 
وهــو مــا أهلــه لحصــد عــدد من الجوائــز المرموقة، بمــا فيها جائزة 

أفضــل بنــك للتمويــل العقــاري لعام 2022، وجائــزة أفضل جهة 
تمويليــة لمنتــج الوحــدات تحت اإلنشــاء، وجائــزة أفضل جهة 

تمويليــة يف فئــة المستشــار العقــاري. وقــد حصــد المرصف هذه 
الجوائــز الثــالث يف منتــدى "ســكين" الذي نظمته وزارة الشــؤون 

البلديــة والقرويــة واإلســكان. وســّلم هــذه الجوائز معايل وزير 
الشــؤون البلديــة والقروية واإلســكان األســتاذ ماجــد الحقيل إىل 

الســيد ماجــد الراجحــي مديــر عام مجموعــة مرصفية األفراد، 
الــذي مّثــل المرصف يف هذه المناســبة.

 مراجعة 
محفظة األعمال

مجموعة مرصفية األفراد
عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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توســيع نطــاق قاعدة العمالء مــن القطاع الخاص
اتخــذت مجموعــة مرصفيــة األفــراد تدابر اســراتيجية لتعزيز 

وجودهــا يف القطــاع الخــاص خــالل عام 2022، وســجلت نمًوا 
ســنويًا بنســبة 43% يف عــام 2022 بعــد جولــة مــن الحمالت الي 

رّكــزت عــى الفعاليــات الرئيســية العامــة عى مــدار العام. كما زادت 
المجموعــة مــن مصــادر جــذب العمــالء عرب إطالق عمليــة مبتكرة  

لتأهيــل العمــالء الجــدد بالتكامــل مع الرشكاء االســراتيجيني، 
وركــزت المجموعــة أيًضــا عى اإلحاالت مــن جميع قنوات 

المبيعــات لمواصلــة بنــاء قاعــدة عمالئهــا مــن القطاع الخاص. 

وجــرى يف هــذا الصــدد تعيــني مديري عالقــات جدد للفروع يف 
جميــع أنحــاء المملكــة بهــدف تقديــم خدمــات مخصصة لعمالء 

المــرصف مــن القطــاع الخاص الذين يزداد عددهم بشــكل 
ملحــوظ، وقــد ُصممــت هــذه الخدمات من خــالل مجموعة من 

الحلــول المخصصــة لمختلــف الرشائــح المســتهدفة. ويف نهاية 
العــام، شــهدت مجموعــة مرصفيــة األفراد تســجيل أكر من 

5,000 كيــان خــاص معتمــد، وهو الرقم األعى يف الســوق.

حافظــت المجموعــة عــى حصتها الســوقية مــن رشيحة عمالء 
التمــز يف عــام 2022 مــن خــالل إطالق عدد مــن الربامج الجديدة 

المتوافقــة مــع اســراتيجيتها المطــورة لالحتفــاظ بالعمالء، 
وإعــادة هيكلــة إدارة عمــالء التمــز، مــع توفر خطــط حوافز مركزة 

ومحســنة، مصممــة لتلبيــة التوقعــات المزتايــدة لهــذه الرشيحة.

تعزيــز األداء من خــالل الرقمنة
تظهــر نتائــج رحلــة التحــول الرقمــي لمرصف الراجحــي جليًة من 
خــالل الزيــادة الملحوظــة يف كفــاءة مجموعــة مرصفية األفراد 

وإنتاجيتهــا، ممــا ســاهم يف انخفــاض كبــر يف التكاليــف التشــغيلية 
وخفــض الجهــود المعتمــدة بشــكل كبر عــى األفراد. وبفضل 
ترسيــع طلبــات التمويــل والحصــول عى الموافقات باالســتعانة 

بالتقنيــات الرقميــة، تمكــن المــرصف مــن االســتفادة من عدد من 
فــرص البيــع المتقاطــع وتقليــل فرص االحتيــال المايل والخطأ 

البرشي.

وبحلــول نهايــة الفــرة المشــمولة بالتقريــر، كانــت غالبيــة المنتجات 
والخدمــات المرصفيــة لألفــراد متاحــة عرب القنــوات الرقمية 

للمــرصف بعــد أن ُدمجــت جميــع منتجات التمويل الشــخيص 
بالكامــل يف نظــام طلبــات التمويــل الجديــد. زيادة عى ذلك، 

ســاهم التحــول الــذي طبقــه المرصف عى الخدمــات الرقمية 
يف تعزيــز رضــا العمــالء عــى نحــو إيجايب خالل الفرة المشــمولة 

بالتقريــر، وقــد تأكــد ذلــك مــن خالل آراء العمالء مــن مختلف 
الفئــات والمناطــق الجغرافية.

محفظــة منتجــات متنامية
شــّكل عــام 2022 نقطــة تحــول بارزة مــن حيث المبادرات 

والعــروض الجديــدة الخاصــة بمنتجــات البطاقــات لدى مرصف 
الراجحــي، فقــد تــم إطــالق بطاقة "كاش باك بلــس" االئتمانية 

المتجــددة، الــي توفــر اســرداًدا نقديـًـا يصل إىل 10% عى اإلنفاق 
اليومــي، كمــا تــم إطــالق بطاقة فزا "FIFA" بالزتامــن مع بطولة 
كأس العالــم 2022 يف قطــر. وأصبــح بإمــكان العمــالء خالل عام 

2022 دفع فواتر "ســداد" الخاصة بهم بســهولة باســتخدام 
البطاقــات، يف حــني جــرى طــرح تصميم جديــد لبطاقات الخصم 

من "مدى" يف األســبوع األول من شــهر ديســمرب. إضافًة إىل 
ذلــك، شــهد عــام 2022 إطــالق نظــام إدارة البطاقات الجديد يف 
المــرصف، حيــث تتواصــل عمليــة التحــول إىل النظــام الجديد مع 

نهاية فــرة التقرير.

زيــادة عــى ذلــك، واصلــت المجموعة الركز عــى منتجات 
التمويــل الشــخيص ومــن بينهــا تمويل الســيارات من خالل 

التحــول إىل القنــوات الرقميــة والحمــالت الرويجيــة التكتيكيــة - 
وهمــا مــن عوامــل التمكني الرئيســية الي ســاهمت يف ســيطرة 

مــرصف الراجحــي عى ســوق مرصفيــة األفراد خالل الفرة 
المشــمولة بالتقريــر. وأســهم االنتقــال نحو الحلــول الرقمية 
يف توفــر تجربــة تمويــل سلســة ومتعددة القنــوات للعمالء 

بمــا يتمــاىش مع اســراتيجية "مرصف المســتقبل" الشــاملة 
الــي يتبناهــا المــرصف، يف حني ســمحت الحمــالت الرويجية 

التكتيكيــة القائمــة عــى طلــب العميــل للمنتــج باالحتفــاظ بالعمالء 
الرئيســيني، مــع إرشاك واكتســاب جــزء كبر مــن العمالء الجدد 

مــن خارج المرصف.

 مراجعة 
محفظة األعمال

مجموعة مرصفية األفراد
عامة نظرة 

ســياق التقرير
األعمال منظور 

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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تعزيز الشــمول المايل
دأب مــرصف الراجحــي عــى تحســني معايير سياســة االئتمان 

الخاصــة بــه للحفاظ عى قدرته التنافســية يف الســوق، ووســع 
نطــاق توافــر مجموعــة منتجاتــه بأكملهــا عرب القنــوات الرقمية 
لتعزيــز إمكانيــة الوصــول إىل الحلــول الماليــة يف جميــع مناطق 

المملكــة بمــا ينســجم مــع أهداف رؤيــة المملكة 2030.

وواصــل قطــاع تمويــل الســيارات برنامجه 50:50 مع توفر 
خيــار دفعــة التملــك بنســبة 50% يف نهايــة فــرة تمويل مدتها 
36 شــهًرا، فضــاًل عــن توفــر برنامــج خاص لألرس ذات الدخل 

المنخفــض، وبرنامــج للعمــالء الذيــن ال تحــّول رواتبهــم من خالل 
المــرصف، وذلــك لخدمــة الرشائــح الغر مســتفيدة من الخدمات 
المرصفيــة. ويف إطــار جهــوده للمســاهمة يف هــذا المجال، أطلق 

قطــاع التمويــل العقــاري برنامجــي التمويل التكميي وســداد 
المديونيــة للتمويــل العقــاري المشــار إليهمــا أعاله.

النظرة المســتقبلية
تماشــًيا مع اســراتيجية "مرصف المســتقبل"، 

ســتواصل مجموعــة مرصفيــة األفراد بنــاء محفظتها 
الحاليــة يف عــام 2023 مــع الركزي عىل زيــادة حصتها 
الســوقية؛ أما بالنســبة للتمويل الشــخيص، فســيبقى 

ابتــكار المنتجــات وتحســني تجربــة العمالء من دوافع 
النمــو الرئيســية يف العــام المقبــل. وفيما يتعلــق بتمويل 
الســيارات، سيســعى قطاع مرصفية األفراد إىل تحســني 

عــروض القيمة المضافة لالســتفادة من األســواق 
المســتهدفة، مــع توفــري منتجــات إضافية لرشيحة 

عمــالء التمزي.

وبالنســبة لقطــاع التمويــل العقاري، ســيبقى الركزي 
منصًبــا عــىل تعزيــز المكانــة الرياديــة للقطاع يف مجال 

التمويــل العقــاري، وزيادة عــدد المنتجات لغري 
المســتفيدين مــن دعــم صندوق التنميــة العقارية، 

وعقد رشاكات رئيســية مع وزارة اإلســكان. وسيســتمر 
دعــم برنامــج البيــع عىل الخارطــة من خالل الرشاكات 

الحرصيــة وحســابات الضمــان بالتعاون مع قطاع 
مرصفيــة الرشكات.

وســيتم تعزيــز عمليــة صنع القرار الرسيــع القائمة 
عــىل البيانــات لتمكــني قنوات المبيعات وتحســني 

الوقــت الــالزم إلنجاز معامالت التمويل وتحســني 
تجربــة العمــالء. وستســري جميــع منتجات تمويل 

تأجــري الســيارات والتمويــل العقاري عىل نهــج التمويل 
الشــخيص، وســيتم تحويلهــا مــن نظامها القديم إىل 
نظــام طلبــات التمويــل الجديد، مما سيســاهم عىل 

نحــو عاجــل يف ترسيــع العمليات ومعامــالت التمويل 
مــع تحســني األداء الوظيفي.
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تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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يف ظــل المنافســة الشــديدة عــى الودائــع وارتفاع تكلفــة التمويل 
والزيــادة الكبــرة يف أســعار الفائــدة الي رســمت مالمح العام، 

بــرزت المجموعــة المرصفيــة للــرشكات يف مرصف الراجحي 
كجهــة منافســة تتمــز بــاألداء رفيع المســتوى ضمن القطاع، 

حيــث ســجلت نمــًوا يف الحصة الســوقية بنســبة 3.6% عى 
أســاس ســنوي، ليتبــوأ المــرصف مكانًة متقدمــًة ضمن أفضل 

ثالثــة مصــارف يف المملكــة لقطاع الرشكات.

وقــد نتــج هــذا النمو واســع النطاق بشــكل مبــارش عن الركز عى 
العالمــات التجاريــة المؤسســية الراســخة ذات الهيــاكل الداخلية 

القويــة للمســاعدة يف تنويــع قاعــدة عمــالء المجموعــة المرصفية 
للــرشكات، مــع الحفــاظ عــى تكلفــة مخاطر أقل من المتوســط. 
وقــد اســتفاد المــرصف مــن منتجاتــه ذات األداء األفضل لهذا 

الغــرض خــالل مــدة التقريــر. ويرجع الفضل يف ذلــك إىل مجموعة 
متقدمــة مــن أفضــل المواهــب والكفاءات المشــمولة بالرعاية 
يف إطــار الربامــج المخصصــة لتطويــر الخريجــني والي تركز عى 

الخدمــات المرصفيــة للرشكات.

 مراجعة 
محفظة األعمال

عامة نظرة 
ســياق التقرير

األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

 مجموعة مرصفية
الرشكات

وقد شــّكل النمو الهائل الذي شــهدته 
محفظــة مرصفيــة الرشكات لمرصف 

الراجحــي نســبة 36% مــن إجمايل النمو يف 
 ســوق الرشكات الســعودية بالكامل يف 

عــام 2022، وســط نمو حــاد يف األصول قابله 
نمــو مماثل يف االلزتامات.
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مــن جهــة أخرى، شــهد عام 2022 توســًعا كبــًرا لقاعدة عمالء 
مــرصف الراجحــي، حيث اســتقطب المــرصف عمالء جدد من 

الــرشكات عــرب قطاعــات متعــددة من خالل االســتفادة من نقاط 
قوتــه المتمثلــة يف حجــم مزانيتــه العموميــة والســمعة الرائدة يف 

الســوق عــرب القطاعــات المرصفيــة األخرى مثــل مرصفية األفراد 
والتمويــل متناهــي الصغــر والمدفوعــات وبرامج الوالء.

تحســني أوجه التــآزر لتحقيق النمو
ســّجلت المجموعــة المرصفيــة للــرشكات أداًء متمــًزا يف عام 

2022 عــرب عــدة مســارات للعمــل عى الرغم مــن التقلبات الي 
تشــهدها الســوق والــي شــكلت أحــد أبرز معالــم هذا العام. وقد 
حقــق الدخــل التشــغيي لرشيحــة الرشكات ارتفاًعا بنســبة %58 
ليصــل إىل 4,507 مليــون ريــال ســعودي، مــع زيادة صايف الدخل 

بنســبة 85% ليصــل إىل 3,357 مليــون ريال ســعودي.

وجــاء مــن أبــرز مالمــح األداء لهذا العام االنخفــاض الملحوظ يف 
مســتويات الديــون المتعــرة، حيــث انخفضــت من 1.66% يف عام 
2021 إىل 0.84% يف عــام 2022، مــع الحفــاظ عــى انخفــاض تكلفة 

المخاطــر عنــد 47 نقــاط أســاس، وهو تحســن ملحوظ عن 70 
نقطــة أســاس المســجلة يف العــام الســابق والــذي يمكن أن يعزى 

إىل ارتفــاع إجمــايل األصــول إىل جانــب انخفاض إجمايل الرســوم، 
وارتفــاع معــدالت التعايف خالل مــدة التقرير.

وقــد واصلــت المجموعــة المرصفية للــرشكات خالل العام 
قيــد المراجعــة االعتمــاد عــى نمــوذج التغطية الشــاملة للعمالء 

الــذي يغطــي منظــور العالقــات والمنتجات مــن خالل اعتماد 
نهــج "عميــل واحــد، مــرصف واحــد"، ويتضح ذلك من خالل 

إبــرام العديــد مــن اتفاقيــات التمويل مع قطــاع مرصفية األفراد. 
وتمكنــت المجموعــة المرصفيــة للــرشكات مــن خالل ذلك، إىل 

جانــب اعتمــاد آليــات التنفيــذ المرنــة، من تحقيــق المزيد من 
االلزتامــات وإيــرادات الرســوم اإلضافية من خــالل التعاون مع 

وحــدات األعمــال األخـــرى مثـــل الراجحي الماليــة والخزينة 
والمرصفيــة الخاصــة وتكافـــل الراجحــي. كما نجحــت المجموعة 

المرصفيــة للــرشكات يف إبــرام عقــود المشــتقات المالية خالل 
مــدة التقريــر، ممــا أثمــر عــن زيادة عمالء رصف العمــالت األجنبية 

النشــطني بنســبة 83% عى أســاس ســنوي، والذي أدى بدوره 
إىل زيــادة قاعــدة عمــالء المــرصف رسيعــة النمو إىل جانب عدد 

مــن الحســابات المرصفيــة الخاصــة الجديدة الي تــم فتحها 
خــالل العام قيــد المراجعة.
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ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
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وقــد حافظــت المجموعــة عــى تركزها االســراتيجي عى إعادة 
تمويــل األصــول عاليــة الجودة يف ظل المشــهد المايل الســائد 

بعــد جائحــة كورونــا، مــع بذل الجهود يف الوقت المناســب 
لتلبيــة احتياجــات العمــالء المهمــة وضمــان توفــر الدعم المايل 

الســتمرارية األعمال.

عــاٌم من التوســع الملحوظ

تســجيل اإلنفاق عىل 
البطاقات زيادًة بنســبة 

%517
تســجيل بطاقات الركات 

زيادة بنســبة 

 %700
مــع إصدار 4,400 بطاقة 

جديدة

نمو حســابات الضمان 
بنسبة 

 %193
بمعــدل إنتاجية 

%313

زيادة بنســبة 

%72
يف محفظــة منتجات 

الركات بمعــدل إنتاجية 
مرتفــع بواقع 

%167

زيــادة كبرية يف عدد 
عمــاء بطاقات اإليداع 

النقــدي عىل مدار 
الساعة

نمو الحســابات 
االفرتاضية بنســبة 

%236

خــالل مــدة التقريــر، واصلــت المجموعــة المرصفية للرشكات 
زيــادة محفظــة مشــاريعها الصغــرة والمتوســطة من خالل 
االســتمرار يف توســيع حصتهــا الســوقية وعــروض المنتجات 

المهيكلــة، بمــا يف ذلــك حلول تســهيالت الســحب عى المكشــوف 
)المرابحــة( المتوافقــة مــع أحــكام الرشيعة اإلســالمية، باإلضافة 

إىل حلــول تمويــل المســتحقات، وحلــول تمويــل المركبات 
 واألســطول، وحلــول تمويــل نقاط البيــع، وحلول تمويل 

)إيراد(. العقارات 

حافــظ مــرصف الراجحــي عى مكانته الرائدة يف الســوق 
الســعودية باالســتحواذ عى 37.5% من ســوق نقاط البيع، 

مدعوًمــا بشــبكة مــن 533,442 جهــاز. وشــهد عام 2022 تحديث 
حــوايل 85% مــن جميــع األجهــزة إىل شــبكة الجيــل الرابع "4G" مع 

.)NFC( اســتخدام مــزة االتصــال قريب المدى

تعزيز مشــاركة العمالء
واصــل فريــق أعمــال المجموعــة المرصفية للــرشكات التواصل 

مــع العمــالء يف عــام 2022، حيــث أجــرى أكر من 3,294 زيارًة 
ومكالمــًة مشــركًة مــع فريــق المنتجــات بهدف فهــم احتياجات 

العمــالء بشــكل أفضــل، وخلــق فرص جديــدة يف مختلف وحدات 
األعمــال يف المــرصف وتلبيــة متطلبــات العمالء.

وســعًيا مــن المجموعــة المرصفيــة للــرشكات لمكافأة والء 
العمــالء، فقــد أدرجــت العديد من الحســابات االســراتيجية 

ضمــن برنامــج الــوالء "مكافــأة"، ممــا عزز من نســبة رضا العمالء 
خــالل العــام. وشــهد شــهر ديســمرب تنظيم المجموعــة المرصفية 

للــرشكات لحملــة ترويجيــة يف المناطــق الثالثة.

ويف إطــار مبــادرة "مركــز خدمــات متكامل"، واصلــت المجموعة 
المرصفيــة للــرشكات توحيــد المــوارد ومشــاركة المواقع من 

خــالل تدشــني 56 مكتًبــا إضافًيــا لقطــاع مرصفية الرشكات يف 
فــروع مــرصف الراجحــي، ليصــل بذلك إجمــايل المكاتب إىل 100 

مكتــب بنهايــة العــام. كمــا واصلــت المجموعة تشــغيل المراكز 
المخصصــة لحلــول أعمــال الــرشكات يف المدن الرئيســية الرياض 
وجــدة والدمــام خــالل مدة التقرير، والــي تحقق تغطيًة شــاملًة 
لخدمــات الحســابات والتمويــل وإدارة النقــد وعمليــات التمويل 

التجاري.
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االرتقاء بالخدمــات الرقمية
خــالل مــدة التقريــر، أصبــح مرصف الراجحــي أول مرصف يطلق 

خدمــة خطابــات الضمــان الرقميــة المتكاملــة والي تشــمل عملية 
اإلصــدار واالســتعالم، وتبســيط العمليات عــى منصة )وثاق( 

الرقميــة الــي أطلقتهــا رشكــة "تبــادل" المملوكــة بالكامل لصندوق 
االســتثمارات العامــة، وهــي الرشكة الســعودية لتبــادل المعلومات 

الرقميــة. كمــا أصبــح مــرصف الراجحي أول مــرصف يف المملكة 
يطلــق خدمــة أتمتــة المعامــالت بني الــرشكات للمســتفيدين من 

خطابــات الضمــان بالرشاكــة مــع رشكــة التقنية المالية الناشــئة 
"بواتــك"، مــع تمكــني العمالء من االســتفادة مــن منصة "اعتماد" 

للخدمــات الماليــة الرقميــة إلصــدار أو االســتعالم عن خطابات 
الضمان.

وأطلقــت المجموعــة المرصفيــة للــرشكات حاًل شــاماًل للتجارة 
الرقميــة عــرب الحــدود لخطابــات االعتمــاد بالرشاكة مع رشكة 

"كونتــور"، وهــي رشكــة للتقنيــة الماليــة مقرها ســنغافورة مختصة 
بخدمــات التحــول الرقمــي للتمويــل التجاري.

وواصــل المــرصف إدخال تحســينات عى النظام لتحســني 
تجربــة العمــالء وتعزيــز إنجــاز األعمال ودعم زخــم النمو خالل 

مــدة التقريــر؛ وشــملت هذه التحســينات دمــج منصة الرشكات 
اإللكرونيــة مــع منصــة التجــارة اإللكرونيــة الخاصتني بالمرصف 

لتمكــني تســجيل الدخــول لمــرة واحــدة، وتعزيز مزات أدوات 
المتابعــة لنظــام إدارة عالقــات العمــالء للمجموعــة المرصفية 

للــرشكات لتمكــني الــرشكات من االطالع الشــامل عى حســابات 
العمــالء وتفاصيلهــا التخــاذ القــرارات بشــكل أرسع، وإمكانية 

وصــول أجهــزة الجــوال إىل نظــام طلبــات التمويل )LOS( والذي 
وســع نطاقه ليشــمل قطاع المنشــآت الصغرة والمتوســطة.

كمــا اعتمــدت المجموعــة المرصفيــة للــرشكات عى أحدث 
التقنيــات وعلــوم البيانــات والعــرض التصويــري للبيانات وأدوات 

التحليــل إلتمــام أتمتــة تقاريــر نظــام المعلومــات اإلدارية، بما 
يف ذلــك التقاريــر التنظيميــة وحســاب الحوافــز وتقارير األداء 

الشهرية.

المواءمــة مع رؤيــة المملكة 2030
واصــل المــرصف توســيع عالقاتــه وتعزيزها مــع القطاع العام 

يف عــام 2022 مــن خــالل مشــاريع ومبادرات مســتدامة طويلة 
األجــل يف ســبيل تعزيــز المواءمــة والمســاهمة يف تحقيق رؤية 
المملكــة 2030. وقــد أصبــح مــرصف الراجحــي البنك الرئيي 
لصنــدوق التنميــة الوطــين يف عــام 2022 بعــد أن قدم الدعم 
لتأســيس الصنــدوق، ممــا ســيخفف مــن متطلباته التشــغيلية 

والمالية.

كمــا اعتــرب مــرصف الراجحــي البنك المفضــل يف المملكة 
لمواســم الحــج والعمــرة لعــام 2022، حيــث نجح يف إقامة 

الرشاكــة مــع وزارة الحــج ورشكة "علم"، وهــي رشكة لخدمات 
تقنيــة معلومــات مملوكــة لصنــدوق االســتثمارات العامة بهدف 

تحســني عمليــات تحصيــل األمــوال من خالل إدخال التحســينات 
عــى النظــام. كمــا عمل المرصف بشــكل وثيــق مع الجهات 
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة لزتويدها باألدوات والوســائل 

التقنيــة وذلــك بهــدف تعزيــز كفاءة حلــول الدفع والخدمات 
الرقميــة وتحســني تواصــل تلــك الجهات مــع المواطنني 

والمقيمــني والــزوار يف المملكة.

وقــد حافــظ المــرصف عى مركــزه المتمز كمســاهم رئيي يف 
المحــركات األساســية لرؤيــة المملكــة 2030، حيث شــارك مع 

الجهــات المعنيــة الرئيســية يف القطاعــني العــام والخاص خالل 
مــدة التقريــر لتقديــم أفضــل الحلــول الماليــة يف قطاعات العقارات 

والســياحة والرفيــه والصناعة.

وعــى صعيــد الممارســات البيئيــة واالجتماعية والحوكمة، ســاعد 
المــرصف رشكــة "ترشــيد" - الرشكــة الوطنيــة لخدمات كفاءة 

الطاقــة، يف تحقيــق أهدافهــا االســراتيجية لتطويــر وتمويل وإدارة 
مشــاريع كفــاءة الطاقــة المؤثــرة الــي أدت إىل تحقيق وفورات 

كبــرة يف الطاقــة عى مســتوى المملكة.

كمــا اعتمــد المــرصف اســراتيجيًة مخصصــًة للمواءمــة عن كثب 
مــع قطــاع المركبــات الكهربائيــة المتنامي يف ســعي منــه لتمكني 
نمــوه وتوســعته مــن خــالل دعم تطويــر البنيــة التحتية وتقديم 

برامــج التمويــل والتأجــر لقطــاع األفراد، مما يســاهم بشــكل أكرب 
يف تحقيــق أهــداف تحــول الطاقــة الواردة يف رؤيــة المملكة 2030.

 مراجعة 
محفظة األعمال

مجموعة مرصفية الركات 
عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية



مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

64

 مراجعة 
محفظة األعمال

مجموعة مرصفية الركات 
عامة نظرة 

ســياق التقرير
األعمال منظور 

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

النظرة المســتقبلية
تعــزتم المجموعــة المرصفيــة للرشكات إطالق سلســلة 

مــن المبــادرات الجديــدة يف عام 2023 للحفــاظ عىل نموها 
الرائــد يف الســوق وتحقيــق رؤيتها الطموحــة بأن يصبح 

المــرصف أفضــل مــرصف للخدمــات المرصفية للرشكات يف 
المملكــة، ويشــمل ذلــك تقديم حل مرصيف أســايس جديد 

لتجديــد منتجــات وخدمــات ائتمان الرشكات.

ويجــري حالًيــا العمــل عىل تطويــر لوحة متابعة للتســهيالت 
االئتمانيــة ليتــم توفريهــا من خالل القنــوات اإللكرونية 

للمــرصف للســماح للعمــالء بمراجعــة المبالغ المســتحقة 
غــري المســددة، يف حــني من المتوقع إطالق حل شــامل 

لــرصف التمويــل عــرب القنــوات الرقمية للمــرصف بحلول الربع 
الثالــث مــن عام 2023. كمــا تعمل المجموعــة المرصفية 
للــرشكات عــىل توفري حل جديــد ومتطور لتمويل سلســلة 

التوريــد للمنشــآت الصغرية والمتوســطة وقطاعات 
الــرشكات المتوســطة يف العــام المقبــل وذلك من خالل 

تعــاون قــوي مــع رشكة نيوليب يف مســار ابتــكارات المنتجات 
الجديــدة لتعزيــز منظومــة متقدمــة وشــاملة لقطاع التجار. 

وتعتــرب شــبكة )SWIFTNet( من أبــرز الخدمات المقرر 
اســتحداثها يف عــام 2023 لقطــاع مرصفية الرشكات.

وســيواصل قطــاع مرصفيــة الرشكات دعــم مختلف مبادرات 
اســراتيجية رؤيــة المملكــة 2030 وبرامــج تحقيق الرؤية. 

وســتعمل المجموعــة عــىل تعزيز رشاكاتها مع المؤسســات 
الحكوميــة مثــل وزارة العــدل ووزارة الموارد البرشية 

والتنميــة االجتماعيــة ووزارة التعليــم ووزارة الحــج والعمرة 
وذلــك باســتغالل قدراتهــا الرقمية والقــوة اإلضافية اليت 
تتمتــع بهــا "إجــادة"، وهي رشكة حلــول االتصاالت ونظم 

المعلومــات الــيت تــم االســتحواذ عليها حديًثا. كما ســتحظى 
الخدمــات المرصفيــة للــرشكات لمشــاريع القطاع العام 

 بدعــم أكــرب من خــالل تحســينات المنصة وحلول 
التمويــل المتقدمة.
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يف عــام شــهد تقلبــات كبرة يف الســوق واضطرابات جيوسياســية 
وتحــوالت عالميــة إىل نظــام نقــدي أكر تشــدداً، وبرغــم العديد من 

الظــروف واألحــداث غــر المتوقعة، ســجلت مجموعــة الخزينة 
التابعــة لمــرصف الراجحــي نمــًوا مســتداًما من خــالل اغتنام فرص 

االســتحواذ وتحســني حصتهــا الســوقية. كما عملــت المجموعة 
عــى تنويــع مصــادر التمويــل وتحســني العوائد مــع الحفاظ عى 

متطلبــات قائمــة المركــز المايل.  

استكشــاف مصادر تمويــل جديدة بنجاح
إن االســتفادة مــن مصــادر تمويــل غر مســبوقة يف ظل بيئة 
تشــهد ارتفاًعــا يف التكاليــف، بالزتامــن مــع التحديــات المتعلقة 

بتحســني تكلفــة التمويــل، مّهــدت الطريــق لعدد من اإلنجازات 
االســتثنائية يف تاريــخ مــرصف الراجحــي خــالل عام 2022. فإصدار 

الصكــوك، والتمويــل المشــرك، والتمويــل الثنــايئ، واتفاقيات 
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مجموعة الخزينة

وقــد وســعت المجموعة نطــاق محفظتها 
خــالل الفرة المشــمولة بالتقرير لتشــمل 

فئــات الموجــودات المتوافقــة مع الرشيعة 
اإلســالمية، والمنتجــات المهيكلــة وحلول 
التحــوط، فاختتمــت العــام بمؤرشات نمو 

كبــري وأداء قوي ومتجدد.
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إعــادة الــرشاء بالريال الســعودي والــدوالر األمرييك، إضافًة 
إىل حلــول التوريــق المــايل للرشكة الســعودية إلعــادة التمويل 

العقــاري، تمثــل أدوات قدمتهــا مجموعــة الخزينــة للمرة األوىل 
لتعزيــز التمويــل وزيــادة تنويعــه خالل الفــرة المشــمولة بالتقرير.

ويف عــام 2022، أتــم مــرصف الراجحي بشــكل بــارز إصدار صكوكه 
المحليــة مــن الرشيحــة األوىل الصــادرة بالريال الســعودي بقيمة 

6.5 مليار ريال ســعودي، وســط ارتفاع طلب المســتثمرين يف 
مطلــع فــرة إعــداد التقاريــر، وقــد كان اإلصدار األول من نوعه يف 
تاريــخ المــرصف وأكــرب طرح خاص لمؤسســة ماليــة يف المملكة. 

ونظــًرا لنجــاح هــذه الصكوك األوليــة وإقبال المســتثمرين القوي 
عليهــا، أعلــن مــرصف الراجحــي عن طرح عام غر مســبوق 

لصكــوك محليــة مــن الرشيحــة األوىل مقومة بالريال الســعودي 
يف أكتوبــر 2022 ومدرجــة وقابلــة للتــداول يف الســوق المالية 

الســعودية )تــداول(. وقــد حقــق الطرح العام رقًما قياســًيا كان 
األكــرب يف تاريــخ ســوق الصكوك الســعودية، إذ رفــع المرصف قيمة 

الصكــوك المعروضــة مــن 4 مليــارات ريــال إىل 10 مليارات ريال 
لتلبيــة طلــب أكــر مــن 125 ألف مســتثمر محي وأجنيب.

كمــا أصبــح مــرصف الراجحي أول مؤسســة مالية إســالمية 
يف العالــم تحقــق عمليــة تمويليــة مســتدامة بصيغــة المرابحة 

ومزدوجــة الرشيحــة لمــدة ثالث ســنوات يف عــام 2022، بقيمة 
1.165 مليــار دوالر أمريــيك. وتعــد هــذه العمليــة أكرب تمويل 

مشــرك يف الرشق األوســط متوافق مع الرشيعة اإلســالمية 
ومتمــايش مــع الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة 

الــرشكات )ESG(، والــي تتمــاىش مع إطار التمويل المســتدام 
الشــامل لمــرصف الراجحــي )يرجــى االطالع عى تقرير الممارســات 

البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة يف الصفحــة 118(. كمــا نجح 
المــرصف يف زيــادة التمويــل مــن مبلغ اإلطــالق األويل، ما يعكس 

ثقــة 13 مســتثمر عالمــي مــن أمريكا الشــمالية وأوروبا وآســيا 
والــرشق األوســط المشــاركني يف الصفقــة التاريخيــة والنابعة 

مــن الــزتام المــرصف بالتمويل المتوافق مع الممارســات 
البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة. ويف حــني ســزتيد العائدات من 

مســتويات الســيولة للمرصف، إال أنها لن تمول ســوى المشــاريع 
المتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســالمية الي تــم تقييمهــا وتأهيلها 

وفًقــا إلطــار التمويل المســتدام للمرصف. 

إعادة اكتســاب ثقة المســتهلك يف ســوق متقلب
شــهد عــام 2022 كذلــك تحســن مجموعــة الخزينة مــن الناحية 
االســراتيجية ومضاعفــة معامــالت البيــع المتبــادل فيما يخص 

التغطيــة واالســتثمارات يف قطاعــي المرصفيــة الخاصــة ومرصفية 
الــرشكات، واســتعادة ثقــة المســتهلك المتأثــرة بالتضخــم الناتج 

عــن ارتفاعات أســعار الفائدة.

وشــكلت القــدرة التنافســية المتناميــة للــرشكات الجديدة يف 
األســواق الماليــة والمدعومــة بالتطــورات التقنيــة القوية تهديًدا 

كبــًرا الســراتيجيات التســعر وأهــداف الدخل خالل الفرة 
المشــمولة بالتقريــر، ومــع ذلــك، فقــد تغلبت مجموعــة الخزينة 

عــى هــذا التحــدي من خالل اســراتيجيات تســعر أكــر تنوًعا عى 
مســتوى خدمــات القنــوات والعمــالء، يف ظــل احتفاظ المرصف 

بحصــة ســوقية تبلــغ ثلث ســوق الحواالت الشــخصية.

وعــى صعيــد رصف العمــالت األجنبيــة، واصل المرصف مشــاركته 
مــع نظرائــه العالميــني والحفــاظ عــى مكانتــه الفريدة بني أكرب 

شــبكة مــن النظــراء مــن المؤسســات المرصفيــة والمالية، ما ُيعزى 
لقــدرة مجموعــة الخزينــة عــى إدارة الصفقــات الكبرة الخاصة 

بــرصف العمــالت األجنبيــة. وقد جّســد ذلك مــزة قوية للمرصف 
خــالل عــام 2022 أمــام الجهــات التجارية من المســتوى األول 
والمشــاريع الحكوميــة ذات القيمــة العاليــة يف المملكــة. وتــم 

االحتفــاء بإنجــازات المجموعــة فيمــا يخــص رصف العمالت يف 
حفــل توزيــع جوائــز غوردون بــالت للعمــالت األجنبية لعام 2022 

مــن مجلــة جلوبــال فاينانــس، حيث حازت عــى جائزة "أفضل 
مقــدم لخدمــات العمــالت األجنبيــة يف المملكــة - 2022".

لقــد ســاهمت جميــع التحســينات االســراتيجية يف تحقيق 
نمــو مســتدام بلــغ 53.7% يف إجمــايل الدخل مــن التمويل 

واالســتثمارات لمجموعــة الخزينــة يف عــام 2022، مع زيادة 
بنســبة 37% يف صايف دخل رصف العمالت عى أســاس ســنوي. 

كمــا نمــت موجــودات الخزينــة بنســبة 12.1% بالزتامن مع التوســع 
العــام يف موجــودات المــرصف خــالل الفرة الخاضعــة للمراجعة، 

إىل جانــب تحقيــق نمــو بنســبة 205% يف المطلوبــات. 
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ويف نوفمــرب 2022، أكــدت وكالــة "موديــز" لخدمات المســتثمرين 
عــى تصنيــف مــرصف الراجحــي بأنه "مســتقر" عى المدى 

الطويــل، بالنظــر إىل مســتوى الســيولة القــوي واحتياطات رأس 
المــال إضافــًة إىل النوعيــة الممتــازة للموجــودات الــي يحتفظ بها. 

محفظة دائمة االتســاع
ســعًيا لتحقيــق هــدف التنويــع الطمــوح لمجموعــة الخزينة من 

حيــث المــدة والتصنيــف االئتمــاين والتوزيع الجغرايف، شــهدت 
المجموعــة خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر توســيع محفظتها 
لتشــمل مجموعــة أوســع مــن فئات الموجــودات المتوافقة مع 
الرشيعــة اإلســالمية، ممــا ســاهم يف تعزيــز مصادر الدخل. وقد 

ســاهم ذلك يف تحســني تحصيل العائدات وتحســني إدارة ســيولة 
المــرصف عــى المــدى الطويل. كما وســعت الخزينــة مجموعة 

منتجاتهــا مــن خــالل الحلــول االســتثمارية المهيكلة، فعززت 
بذلــك المركــز المــايل للمــرصف ومكانتــه يف الســوق بفضل حالة 

االســتقرار يف المطلوبات.

وإىل جانــب اإلصــدار التاريخــي للصكــوك خالل الفرة المشــمولة 
بالتقريــر، قدمــت الخزينــة منتجــات اســتثمارية إســالمية متعددة 
للمــرة األوىل، شــملت اتفاقيــات إعــادة الرشاء لتحســني العائدات 
والتمويــل، إىل جانــب معامــالت التحــوط الــي تــم تنفيذها للمرة 

األوىل بموجــب محفظتهــا االســتثمارية.

كمــا حصــل المــرصف عى موافقــات الهيئــة الرشعية عى حلول 
التحــوط للســلع باإلضافــة إىل حلــول تغطيــة العمــالت األجنبية، 

ممــا ســاهم يف توســيع نطــاق عــروض المنتجات المالية الشــاملة 
المتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســالمية وإدارة المخاطــر لتلبية 

احتياجــات األعمــال الديناميكيــة للعمالء.

التوجــه نحو الذهب
ســجل المــرصف نمــًوا ســنويًا يف إيــرادات المعادن النفيســة بفضل 

محفظــة الذهــب الرقميــة متجــاوًزا بذلك مســتهدفات اإليرادات 
لعــام 2022 بنســبة 71%، مضيًفــا بذلــك فصــاًل جديًدا إىل قصة 

نجــاح أعمالــه يف مجــال تــداول الذهب يف جميــع القطاعات.
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الريــادة يف تقنيــات الخزينة
حافظــت الخزينــة عــى مســاعيها الراميــة لتحقيق الهدف 

االســراتيجي لمــرصف الراجحــي المتمثــل يف أن يصبــح "مرصف 
المســتقبل" مــن خــالل تعزيــز أسســه الرقميــة والتقنية، وتعزيز 
عــرض القيمــة الــي يقدمهــا من خالل اســتحداث حلول مالية 

أكــر ذكاًء وابتــكاًرا قائمــة عــى منصــات الخدمــات عالية الكفاءة 
لــكل من العمــالء والموظفني.
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وخــالل العــام، واصــل المــرصف بناء قدرات نظــام إدارة الخزينة 
بمــا يتمــاىش مــع اســراتيجية األعمال ســعًيا لرفع مســتوى تقديم 

المنتجــات وكفــاءة إدارة المخاطــر والشــؤون المالية.

كمــا واصــل نظــام التداول اإللكــروين للمجموعة تقديم أســعار 
ديناميكيــة لــرصف العمــالت األجنبيــة والســبائك، بما يخدم 

جميــع أنظمــة التوزيــع وتعزيــز تجربــة العمالء. وبدخــول محفظة 
الذهــب الرقميــة، تــم تطويــر عــدد من المزات عــرب منصة مرصف 

الراجحــي للهواتــف الذكية عى مســتوى المســتخدم لتحســني 
كفــاءة التــداول الرقمي للذهب.

النظرة المســتقبلية
ســوف تواصــل مجموعــة الخزينة مســاهمتها يف تحقيق 
اســراتيجية مــرصف الراجحي "مرصف المســتقبل" من 

خــالل تقديــم التمويــل األمثل يف قائمــة المركز المايل 
وتعزيــز دخــل العائــدات. ويف حني تســتمر المجموعة 
يف توســيع وتعزيــز قاعــدة عمالئهــا يف مجال العمالت 

األجنبيــة والمشــتقات المالية لتحســني االرتفاعــات الحالية 
يف األســعار، فإنها ســتقدم عدًدا من أشــكال المنتجات 
االســتثمارية المختلفــة ذات العائــدات الجذابــة ضمن 

مخططاتهــا لعــام 2023، نظــًرا لتوقعــات ثبات الزيادة يف 
األسعار.

ويف عــام 2023، ســتقوم مجموعــة الخزينة كذلك بتوســيع 
قاعــدة النظــراء لتــداول العمالت بــني البنوك من أجل 

تحســني تغطيــة تدفــق العمالت األجنبية واألســعار، إىل 
جانــب الوصــول إىل أســواق وعمالت جديدة. كما ســيتم 

إدخــال النظــراء مــن البنوك يف قطاع المعادن النفيســة 
واألوراق النقديــة لتحســني اقتصادات العــرض والتخزين 

واألســعار. إضافــًة إىل إجــراء عدد من التحســينات الجديدة 
عــىل نظــام إدارة الخزينــة األســايس إلدراج منتجات جديدة 
يف العــام المقبــل، كجــزء مــن رحلة التحــول الرقمي اليت يمر 

بهــا المــرصف بخطى رسيعة.
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 مراجعة 
محفظة األعمال

عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

 المنشآت متناهية 
الصغر والصغرية والمتوسطة

عــزز قطاع المنشــآت الصغرية والمتوســطة 
يف المملكــة نمــوه بزيــادة بلغت 9.3% يف عام 

2022 بوصــول عدد الرشكات المســجلة إىل 
مــا يقــرب من مليون رشكــة يف نهاية الربع 

الثالث.

وأظهــرت البيانــات الــي نرشتهــا "منشــآت" )الهيئة العامة 
للمنشــآت الصغــرة والمتوســطة يف المملكــة( أن تمويــل رأس 

المــال االســتثماري يف قطــاع المنشــآت الصغرة والمتوســطة بلغ 
3.1 مليــار ريــال ســعودي يف الفــرة نفســها، أي بزيــادة قدرها %93 

عى أســاس سنوي.

ويف ضــوء البيئــة االســتثمارية الرائــدة والمتمــزة الــي تتمتع بها 
المملكــة، واصــل مــرصف الراجحي تقديــم خدمات وحلول 
تمويليــة مخصصــة مــن خــالل وحدة أعمالــه المتخصصة 

بالمنشــآت الصغــرة والمتوســطة، وذلــك يف إطار رؤيته 
طويلــة األمــد المتمثلــة يف تعزيــز مســاهمة المنشــآت الصغرة 

والمتوســطة يف الناتــج المحــي اإلجمــايل للمملكــة كونهــا واحدًة 
مــن عوامــل نمــو االقتصــادي وفق رؤيــة المملكة 2030. كما 
قدمــت وحــدة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة خدمات 
المــرصف إىل المنشــآت متناهيــة الصغــر عــرب توفر مزيد من 
الحلــول المخصصــة والتمويــل لدعــم ثقافــة ريادة األعمال 

المتناميــة يف المملكــة.



مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

70

نمــت المحفظــة اإلجماليــة للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة 
والمتوســطة يف مــرصف الراجحــي بنســبة 61% خالل العام 

الخاضــع للمراجعــة، أي مــن 15.8 مليــار ريال ســعودي يف عام 
2021 إىل 25.5 مليــار ريــال ســعودي يف عام 2022.

اإلفصــاح النوعي عــن الخدمات الماليــة المقدمة 
للمنشــآت متناهيــة الصغر والصغرة والمتوســطة 

يتبــع التعريــف المعتمــد للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة 
والمتوســطة والمبــادرات الــي اعتمدهــا المــرصف التصنيفات 

الصادرة عن "منشــآت": 

متناهيــة الصغــر: 1-5 موظفــني بــدوام كامل بإيرادات ســنوية 	 
أقــل مــن 3 مليون ريال ســعودي.

صغــرة: 6-49 موظــف بــدوام كامل بإيرادات ســنوية تراوح 	 
بــني 3 مليــون ريــال ســعودي إىل 40 مليون ريال ســعودي.

متوســطة: 50-249 موظــف بــدوام كامل بإيرادات ســنوية 	 
تــراوح بــني 40 مليــون ريــال ســعودي إىل 200 مليون ريال 

سعودي.

يقــدم مــرصف الراجحــي خدماته للــرشكات متناهيــة الصغر من 
خــالل برامــج تمويــل منظمــة تقدمها وحدتــه المعنية بالمنشــآت 

متناهيــة الصغــر والصغــرة التابعــة لقطــاع مرصفية األفراد، 
كمــا يقــدم خدماتــه للمنشــآت "الصغرة" و"المتوســطة" من 

خــالل وحدتــه المعنيــة بالمنشــآت الصغــرة والمتوســطة التابعة 
لمرصفيــة الــرشكات يف ظــل سياســات تمويليــة مختلفة بســبب 

احتماليــة وجــود متطلبــات تمويل أكرب.

ويراقــب المــرصف بشــكل منتظــم مدى تقــدم عمالئه من 
الــرشكات متناهيــة الصغــر والصغــرة ونموهــم، لتقديم عروض 

أفضــل لهــم مــن حيــث المنتجات والخدمــات، وتقديم حلول 
تمويــل البيــع المتقاطــع المناســبة، إذ تظهــر الــرشكات إمكانية 

االرتقــاء يف تصنيفهــا بالتــوازي مــع مــا تحققه من نمو.

المبــادرات االســرتاتيجية المتخــذة لدعم قطاع 
المنشــآت متناهيــة الصغر والصغرة والمتوســطة
انطالًقــا مــن اســراتيجية "مــرصف المســتقبل"، يتطلع مرصف 

الراجحــي ألن يكــون المــرصف المفضــل لدى المنشــآت متناهية 
الصغــر والصغــرة والمتوســطة يف المملكــة، لهــذا واصل إعداد 

وتنفيــذ مبــادرات اســراتيجية لدعــم نمو المنشــآت متناهية 
الصغــر والصغــرة والمتوســطة يف بيئــة تشــغيلية دائمــة التغر، 

عــى النحو التايل:

اســتخدام جميــع القنــوات المتاحــة بمــا يف ذلــك البيع المبارش 	 
ومبيعــات الــرشكات والفــروع، لضــم عمالء المنشــآت متناهية 

الصغــر والصغــرة والمتوســطة وزيادة الحصة الســوقية.
تقديــم تمويــل التجــارة اإللكرونيــة كمنتــج جديد لرشيحة 	 

المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة والمتوســطة.
تقديــم خيــار تمويــل نقــاط البيــع والتجــارة اإللكرونية وتمويل 	 

أقســاط األعمــال من خالل القنــوات الرقمية.
اتخــاذ التدابــر خــالل الفرة المشــمولة بالتقرير لتســهيل 	 

عمليــة الموافقــة، ال ســيما لرشيحــة المنشــآت متناهيــة الصغر 
والصغرة.

تعزيــز نمــوذج االســتحواذ وتقديــم الخدمات من أجل 	 
تحســني عمليــة االســتحواذ عــى العمــالء، بدعم من نموذج 

مبســط وفــوري مــن العمليــات الرقمية واآلليــة للحصول عى 
الموافقات.

الركــز عــى المنتجــات المهيكلــة والتمويــل المضمــون لعمالء 	 
المنشــآت الصغرة والمتوســطة لتحســني نســب التمويل 

المتعــرة، مــع تحســني البنيــة التحتيــة لوحــدة معالجة الديون 
وذلك إلدارة وتحســني أنشــطة التعايف.

مواصلــة تقديــم مركــز اتصــال مخصص لعمالء المنشــآت 	 
متناهيــة الصغــر والصغــرة وتخصيــص رقمــني مجانيني لعمالء 
وحــدة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة ووحدة المنشــآت 

الصغــرة والمتوســطة للــرد عــى استفســارات العمالء وتعزيز 
تجربتهــم لتقديــم الخدمــة المثى.

تنفيــذ تقنيــات أكــر كفــاءة لتخطيط الحســابات وتحســني عملية 	 
إدارة محفظــة المــرصف للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة 

والمتوســطة مــن أجــل فهــم احتياجات العمــالء وخدمتهم 
عــى نحٍو أفضل.

 مراجعة 
محفظة األعمال

المنشآت متناهية الصغر والصغرية والمتوسطة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
األعمال منظور 

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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الــرشاكات واالتفاقيــات المقدمــة لدعــم الرشكات متناهيــة الصغر والصغرة والمتوســطة
أبــرم المــرصف عــدًدا مــن الــرشاكات واالتفاقيــات مــع كيانات شــبه حكومية وخاصة خــالل العام الخاضــع للمراجعــة لتحديد مصادر 
وفــرص التمويــل الجديــدة للقطــاع. كمــا أبــرم اتفاقيــات مــع صنــدوق التنميــة العقارية وصنــدوق التنميــة الســياحية لتعزيز النمو يف  

القطاعــني مــن خــالل تمويل المنشــآت الصغرة والمتوســطة.

تفاصيــل تمويــل المنشــآت متناهيــة الصغر والصغرة والمتوســطة
 اإلجمايل  المنشــآت المتوسطة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية 

202220212022202120222021

التمويــل للمنشــآت متناهيــة الصغر 
والصغرة والمتوســطة - 

 يف المزانيــة العموميــة 
15,861,602 9,173,01125,507,568 6,688,59112,644,010 12,863,559)آالف الرياالت الســعودية(

التمويــل يف المزانيــة العموميــة 
 للمنشــآت متناهيــة الصغر 

والصغرة والمتوســطة كنســبة 
 مئويــة من إجمــايل التمويالت يف 

2.31.52.22.04.53.5المزانيــة العمومية

النظرة المســتقبلية
يف ظــل توقــع اســتمرار نمو قطــاع المنشــآت متناهية الصغر 

والصغرية والمتوســطة يف عام 2023، ســيواصل مرصف 
الراجحــي مســاهماته يف ســد فجــوة التمويل يف القطاع 
مــن خــالل تقديــم خدمات ومنتجات جديــدة ومبتكرة 

تلــيب احتياجــات الســوق عىل نحو أفضــل وتكون مدعومًة 
بأســعار تنافســية للغاية. كما ســتواصل وحدة أعمال 

المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية ووحدة المنشــآت 
الصغــرية والمتوســطة جهودهمــا يف تطويــر ورقمنة 

أنظمتهمــا األساســية، إضافــًة إىل تحســني مســار منتجاتهما 
وعملياتهمــا بمــا يتمــاىش مع اســراتيجية "مرصف 

المستقبل".

ومــن جهــة أخرى، سيســتمر تطوير الرشاكات مــع الكيانات 
شــبه الحكوميــة وكذلــك القطاع الخــاص لتنمية مصادر 

وفــرص التمويــل لقطــاع المنشــآت متناهية الصغر 
والصغرية والمتوســطة.

 مراجعة 
محفظة األعمال

المنشآت متناهية الصغر والصغرية والمتوسطة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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72  الرشكات التابعة 
والفروع الدولية

عامة نظرة 
ســياق التقرير

األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

رأس المالاســم الرشكة التابعة
)آالف الرياالت 

السعودية(

نســبة الملكية
)%(

محل  الدولة 
التأسيس

محل  الدولة 
العمليات

المملكــة العربية 500,000100رشكــة الراجحــي الماليــة – المملكــة العربية الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

رشكــة الراجحــي لــإلدارة وتنميــة الموارد البرشية – 
المملكــة العربية الســعودية

المملكــة العربية 500100
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

المملكــة العربية 1,000100رشكــة تديــر العقاريــة – المملكــة العربية الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

مالزيامالزيا1,341,909100رشكــة الراجحــي المحدودة – مالزيا

المملكــة العربية 2,000,000100رشكــة إمــكان للتمويــل – المملكــة العربية الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

المملكــة العربية 10,000100رشكــة توثيــق – المملكــة العربية الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

جــزر الكايمانجــزر الكايمان188100الراجحــي لألســواق الماليــة المحدودة – جــزر الكايمان

 رشكــة الحلــول الرقميــة العالميــة )نيوليــب( – المملكة 
العربية الســعودية

المملكــة العربية 150,000100
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

 رشكــة إجــادة للنظم المحدودة – 
المملكــة العربية الســعودية

المملكــة العربية 1,000100
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

رأس المالاســم الفرع الدويل
)آالف الرياالت 

السعودية(

نســبة الملكية
)%(

محل  الدولة 
التأسيس

محل  الدولة 
العمليات

الكويتالكويت389,888100مــرصف الراجحــي – الكويت

األردناألردن264,843100مــرصف الراجحي – األردن

تســليط الضــوء عــى مجموعــة األعمال الدولية 2022

الربحالنفقاتاإليرادات)آالف الرياالت الســعودية( صايف 

88,89247,80541,088الكويت

147,92798,84349,084األردن

233,625209,06724,558مالزيا



73

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

نتيجــًة للريــاح االقتصاديــة المعاكســة، شــهد هذا العــام تقلًبا 
تأثــرت فيــه أســواق رأس المــال يف أنحاء العالم بشــكل ملموس، 

ومع ذلك شــهدت ســوق رأس المال الســعودية ارتفاًعا نســبًيا 
رغــم بعــض الصعوبــات. واصلــت رشكة الراجحــي المالية وهي 

أكــرب رشكــة وســاطة يف المملكــة تحقيق هدفها االســراتيجي 
المتمثــل يف الحفــاظ عــى مكانــة الرشكــة الريادية يف مجال 

الوســاطة الماليــة خــالل العــام، فوصلت حصتها الســوقية إىل 
17.6% مــن حيــث حجــم التــداول، نتيجة زيــادة يف عدد العمالء 

النشــطني بنســبة 19% عى أســاس ســنوي. جرى تحســني قائمة 
األســعار ووضــع هيــكل الخصومــات المقدمة مــن خالل الحمالت 

والعــروض الفعالــة عــى مــدار عــام 2022، حيث أثمرت هذه 
اإلجــراءات عــن زيادة شــعبية الراجحــي المالية بني المســتثمرين.

أبرمــت الرشكــة صفقــات متعــددة يف جميــع المجــاالت بما يف ذلك 
عمليــات أســواق رأس المــال، وعمليات أســواق الديــن، وعمليات 

االســتحواذ، باإلضافــة إىل إصــدار الصكــوك األوىل من نوعها. 
 ونتيجــًة لذلــك، تــم تصنيــف الراجحــي المالية رشكة التداول 

األوىل يف ســوق الصكــوك العالميــة لعــام 2022 مــن قبل وكالة 
بلومبــرغ. كمــا حصــدت الرشكــة جائزيت "أفضل وســيط" و"أفضل 

جهــة أبحــاث مالية" يف الســوق الســعودية وذلــك ضمن جوائز 
الســوق الماليــة الســعودية خــالل ملتقى الســوق المالية 

.2022 السعودية 

تطويــر إدارة األصول
شــهد صنــدوق الراجحي لألســهم الســعودية خالل مــدة التقرير 

تســجيل أداء وصــل إىل 2.76%، بينمــا وصــل أداء صندوق 
الراجحــي لألســهم الخليجيــة إىل 5.89% يف عــام 2022، رغــم 

االنخفــاض الــذي شــهده مؤرش تداول لجميع األســهم )تايس( 
بواقــع 7.1% منــذ بدايــة العــام 2022. وقد حســنت الرشكة 

محفظــة صناديقهــا وأداءهــا من خــالل طرح منتجات اســتثمارية 
جديــدة، حيــث الىق صنــدوق التوزيعــات الشــهرية إقبااًل جيًدا 

عى نطاق واســع، باســتثمارات تقارب 300 مليون ريال ســعودي 
وأربــاح موزعــة بنســبة 2.18% حــى اآلن، ليســاهم الصندوق يف 

زيادة إجمايل المســتثمرين بنســبة 96% عى أســاس ســنوي. 
ويف منتصــف عــام 2022، أطلــق فريــق إدارة األصــول بالتعاون مع 
جمعيــة األوقــاف الصحيــة صنــدوق الوقف الصحــي، بهدف تعزيز 
المشــاركة يف المجتمــع التطوعــي، ال ســيما يف إطــار االســتثمار غر 
الربحــي، وبالتــايل المســاهمة الفعالــة يف تعزيــز التكافــل االجتماعي.

ونظــرا ألدائــه القــوي يف التمويل، حصــد صندوق الراجحي 
لألســهم الخليجيــة جائــزة ليــرب للصناديــق االســتثمارية عى مدى 

فرة ثالث ســنوات وخمس ســنوات يف فئة أســواق الرشق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، وفئــة الصناديق المحلية يف أســواق 
الرشق األوســط وشــمال أفريقيا، وفئة الصناديق اإلســالمية 

العالمية.

كمــا أعلنــت الرشكــة عــن امتثالهــا للمعاييــر العالمية لقياس األداء 
االســتثماري )®GIPS(، الــي وضعهــا معهــد المحللــني الماليني 
المعتمديــن )CFA Institute(، لتوّجــه بدورهــا القطــاع المايل 

المحــي بمســؤولية باعتبارهــا رائــدة يف تنفيــذ النمــاذج المعيارية 
العالميــة لإلفصــاح عــن أداء اســتثمارات إدارة األصول خالل 

العام.

ترســيخ أســس متينة لالمتياز المرصيف االســتثماري
يف ظــل توســيع نطــاق الخدمــات االستشــارية لتعزيــز محفظتها 

المرصفيــة االســتثمارية تماشــًيا مــع توجهها االســراتيجي، 
حصلــت رشكــة الراجحــي الماليــة عــى العديد من الفرص يف 
األســواق الماليــة؛ فقــد اخترت لتكون الرشكة االستشــارية 

الماليــة الوحيــدة والمديــر الرئيــي ومتعهــد االكتتاب ومدير 
ســجالت االكتتــاب لالكتتــاب العــام األويل بقيمــة 1,247 مليون 

ريــال ســعودي لرشكــة المصانــع الكــربى للتعدين يف الربع األول 
مــن عــام 2022، وكانت أيًضــا المستشــار لمرشوع حكومي 

ضخــم ينــدرج ضمــن اســراتيجية رؤيــة المملكــة 2030. كما تمت 
االســتعانة برشكــة الراجحــي الماليــة ألداء المهام االستشــارية 

كمديــر مشــرك يف عــدد مــن معامالت ســوق الدين لرشكات من 
أبرزهــا رشكــة البحــري وهي رشكة الشــحن الوطنيــة للمملكة، 

إىل جانــب حكومــة الشــارقة وعــدد مــن الصفقات األخرى داخل 
المملكــة وخارجها.

ويف ســبيل الحفــاظ عــى مكانتها الرائدة يف االســتثمارات، أنشــأت 
الرشكــة إدارة اســتثمار دوليــة خالل مــدة التقرير، ســعًيا منها 

إىل زيــادة تفعيــل تنويــع المنتجــات االســتثمارية الدولية داخل 
الرشكــة، وزيــادة البدائــل المتاحة للمســتثمرين.

 الرشكات التابعة 
والفروع الدولية

عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

رشكة الراجحي المالية
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ولتعزيــز أوجــه التــآزر المؤســي بني مجموعــة الراجحي، تولت 
الرشكــة دور المستشــار المــايل يف عمليــة اســتحواذ مرصف 

الراجحــي عــى رشكة إجــادة للنظــم المحدودة )يرجى االطالع 
عــى الصفحــة 81(، وهــي رشكــة إقليمية رائــدة يف مجال حلول 

تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. كما تــم تعيينها مستشــاًرا 
مالًيــا ومديــًرا رئيســًيا لطــرح صكــوك الرشيحة األوىل لمرصف 
الراجحــي لالكتتــاب العــام بقيمــة 10 مليار ريال ســعودي، مع 

تغطيــة قاربــت 300% لتتجــاوز 125,000 مســتثمر. ونتيجــة لذلك، 
كانــت الراجحــي الماليــة رشكــة التداول األوىل يف ســوق الصكوك 

العالميــة يف عــام 2022، حســب تصنيــف وكالــة بلومبرغ.

تعزيــز تنويع االقتصــاد يف المملكة
وعــى صعيــد االســتثمار العقــاري، أبرمت الرشكــة العديد من 
االتفاقيــات إلنشــاء صناديــق عقاريــة خاصة لرســيخ مكانتها 

الرائــدة يف القطــاع. وكان مــن بــني أهم هذه االتفاقيــات اتفاقية 
ثالثيــة إلنشــاء صنــدوق اســتثماري بقيمــة 1.5 مليار ريال ســعودي 

مــع صنــدوق التنميــة الســياحي ورشكة إنيســمور، وهي رشكة 
الضيافــة األكــرب واألرسع نمــًوا يف العالــم، لتقديــم التمويل 

لمشــاريع الضيافــة يف أنحــاء المملكــة، والمســاهمة يف تمكــني 
الســياحة باعتبارهــا مــن أهــم عوامــل تحقيق رؤيــة المملكة 2030 

فيمــا يتعلــق بتنويــع االقتصاد الســعودي.
 

شــهد صنــدوق الراجحــي ريت، وهو أول صندوق اســتثمار 
عقــاري متــداول للرشكــة، زيــادة يف أرباحه الموزعة للســهم 

الواحــد يف النصــف الثــاين مــن عــام 2022، تاله إعــالن عن تغير يف 
سياســة توزيع األرباح النقدية من نصف ســنوي إىل ربع ســنوي، 

بــدًءا مــن الربــع األول من عام 2023.

التطــورات الرقمية
يف ظــل مســتهدفات التحــول الرقمــي الطموحــة لرشكة الراجحي 

الماليــة لعــام 2022 وأهميــة تحقيقهــا وفــق اإلطــار الزمين المحدد 
ألعمــال الرشكــة، عّينــت الرشكــة رئيًســا تنفيذيًا للشــؤون الرقمية 

إىل جانــب تعيــني عــدد مــن الكفاءات األخرى إلنشــاء إدارة رقمية 
يف عــام 2022، وذلــك بهــدف إدارة جميــع المبــادرات الرقمية 

وتنفيذهــا بمــا يتمــاىش مــع اســراتيجية التحول الرقمــي للراجحي 
المالية.

ولــم تدخــر الرشكــة جهــًدا، فبدأت تطويــر تطبيق فائــق للهواتف 
الجوالــة موّجــه للعمــالء، والذي ســيجمع فور إطالقــه منتجات 

وخدمــات الراجحــي الماليــة يف منصــة واحــدة، ليعزز تجربة 
عمالئهــا بفعاليــة وكفــاءة. وقــد انبثقــت هــذه المبادرة بدعم من 

االســتثمارات الضخمــة للرشكــة يف تقنيــة المعلومــات والبنية 
التحتيــة الرقميــة، لضمــان التكامــل واالتصــال الســلس بني العديد 

مــن منصــات ووظائف العمليــات الداخلية.

هــذا وقــد تــم تحســني مزة الصناديق المشــركة عــرب التطبيق 
األســايس لمرصف الراجحي يف عام 2022، ما ســاهم يف الزيادة 
بنســبة 96% يف إجمايل المســتثمرين عى أســاس ســنوي. كما 

أصبــح بإمــكان العمــالء االطــالع عى محافظ تــداول الخاصة بهم 
ومتابعــة أداء كل ســهم عــى حــدة عرب تطبيــق مرصف الراجحي. 

وبذلــك، أثمــرت جميــع عوامــل التمكــني التقنية والرقميــة المنفذة 
عــى مــدار العــام عــن تنفيــذ أكر من 89% مــن عمليات التداول 

كافــة عرب المنصــات اإللكرونية.

مــع نهايــة مــدة التقريــر، ويف ظــل تطويــر منصاتها الجديدة 
للوســاطة وإدارة األصــول وفًقــا للجدول الزمــين المحدد، بدأت 

رشكــة الراجحــي الماليــة يف دراســة الخيارات المتاحــة لتطوير 
وتحديــث عــدد أكــرب مــن النظــم، بما يف ذلــك نظام إدارة عالقات 

العمــالء ونظــام المعلومــات اإلداريــة لتعزيــز خدمة العمالء 
والكفــاءة التشــغيلية بشــكل عام. 

النظرة المســتقبلية
ســتواصل رشكــة الراجحــي المالية تطبيــق المرحلة 

األخــرية مــن اســراتيجيتها لعــام 2023، بما يتماىش 
مــع اســراتيجية مرصف الراجحي الشــاملة "مرصف 

المســتقبل" يف عــام 2023، كمــا ســتعمل الرشكة عىل 
اســتكمال مســارها المحــدد يف تطويــر منصاتها وكذلك 
تطبيقهــا الفائــق للهواتــف المحمولــة، لتجمــع منتجاتها 
وخدماتهــا يف منصــة شــاملة واحدة، حرًصــا منها عىل 
توفــري مســتوى أعــىل من الراحة والخدمــات المتمزية 

للعمالء.
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اختتمــت رشكــة تديــر، وهــي ذراع المرصف إلدارة العقارات 
والممتلــكات، فــرة التقريــر محققــًة زيــادة عــى صعيدي الكفاءة 

واإليــرادات يف ســوق العقــارات الي تشــهد حالــة من االنتعاش. 
ونجحــت الرشكــة يف عامهــا األول تحــت مظلــة هوية العالمة 

التجاريــة الجديــدة يف تعزيــز مكانتهــا كمــزود لخدمات الهندســة 
العقاريــة والخدمــات االستشــارية، وإدارة المنشــآت، وخدمات 

التوثيــق والتســجيل العقــاري، إضافــًة إىل تقييــم العقارات 
والممتلكات.

 تعزيــز أوجــه التآزر لتحقيــق الكفاءة عى 
مســتوى التكاليف

تجــاوزت نتائــج رشكــة تديــر مؤرشات األداء الرئيســية المحددة 
لعــام 2022، مدفوعــًة يف المقــام األول بتحســني العمليــات ورفع 

مســتوى الكفــاءات. وُيعــزى ذلــك إىل نجــاح الرشكة يف تقديم 
خدماتهــا بمــدة أقــرص مــن المواعيد المتوقعــة الي حددتها 

الرشكــة لتنفيــذ الخدمــات، إىل جانــب توســيع نطــاق خدماتها مع 
مــرصف الراجحــي، واســتفادتها من خدمات الــرشكات التابعة 

عــن طريــق الوصــول إىل قاعــدة العمالء العقارييــن الحالية لدى 
المرصف.

 المشــاريع العقاريــة االســراتيجية المنفذة 
خالل عام 2022

مقر رشكــة نيوليب

الطابــق الرقمي

مقــر "تنفيذ"

ســاهمت رشكــة تديــر يف الجهــود الي يبذلهــا مرصف الراجحي يف 
إدارة الطاقــة مــن خــالل إطــالق برامج كفــاءة الطاقة عرب فروع 

المــرصف والــرشكات التابعــة لــه، إذ شــهد عام 2022 اعتماد 
المــرصف عــى ألــواح الطاقة الشمســية وتحديث أجهــزة تكييف 

الهــواء وتظليــل النوافــذ واســتخدام معــدات خفض الطاقة 
وأنظمــة إضــاءة LED وغرهــا مــن التدابــر األخرى يف هيكل 

العمليــات اليوميــة للمــرصف. وقــد ســاهم تدخل رشكة تدير يف 
الوقــت المناســب يف تحقيــق وفــورات كبــرة يف تكاليــف الطاقة يف 

المــرصف خالل الســنة المشــمولة بالتقرير.

وبحلــول نهايــة عــام 2022، كانــت رشكــة تدير قد نفــذت بالفعل 
الكثــر مــن مبــادرة تغيــر العالمــة التجارية الــي أطلقها مرصف 

الراجحــي عــرب العديــد مــن الفروع والــرشكات التابعة لــه. وبالفعل، 
شــهدت فــروع عديــدة تغيــر عالماتهــا التجاريــة لتتواءم مع هوية 

العالمــة التجاريــة الجديــدة للمــرصف، وتزيـّـن المقر الرئيي 
للمــرصف بــربج الراجحــي يف الرياض بالشــعارات الجديدة.
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أبــرز اإلنجازات يف 2022

تجديد 

 12
فرًعا

تركيب 

855
جهــاز رصاف آيل يحمل 
اســم العامة التجارية 

الجديدة

مواقع  نقل 

9
فروع

افتتاح 

 15
فرًعا جديًدا
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النظرة المســتقبلية
سيشــهد عــام 2023 إعداد رشكة تدير الســراتيجية 

مؤسســية جديــدة بمــا يتوافق مع التوجه االســراتيجي 
للمجموعة.

وســتعمل الرشكــة عــىل اســتحداث معيار جديد داخل 
الســوق لخدمات إدارة المشــاريع وإدارة المرافق، 

إضافــًة إىل تجديــد نمــوذج أعمالهــا. تخطط رشكة تدير 
أيًضــا لالســتعانة بمصــادر داخليــة لتقديم خدمات 

الســالمة واألمــن مع استكشــاف المزيد من فرص 
االســتعانة بمصــادر داخليــة يف الحلول األمنية.

وســتواصل الرشكــة عمليــة هندســة القيمة لديها 
إللغــاء التكاليــف غــري الرضورية من خالل المشــاريع 

الجاريــة الــيت تنفذهــا الرشكــة التابعة يف عام 2023، مع 
االســتعانة بمصــادر داخليــة تدريجًيــا لتنفيذ الخدمات 

المطلوبــة باتبــاع جميع الســبل الممكنة.

كمــا ســتعتمد الرشكــة عىل خربتهــا وقدرتها من أجل 
تلبيــة االحتياجــات العقاريــة المختلفــة للمرصف بما 

ينســجم مــع اســراتيجية المجموعة الشــاملة الرامية 
إىل تعزيــز أوجــه التــآزر بني المرصف والــرشكات التابعة 
لــه. وســيؤيت تحســني أوجه التآزر بني الــرشكات التابعة 

ثمــاره يف المســتقبل القريــب، يف ظــل اهتمام رشكة تدير 
بدعــم خدمــات تشــغيل وصيانة العقــارات والممتلكات 
القائمــة والرويــج لها مع الــرشكات التابعــة للمجموعة.

تعزيــز الكفاءات التشــغيلية
واصلــت الرشكــة خــالل عــام 2022 تركزها عــى إضفاء الطابع 
المؤســي عــى إجراءاتهــا باســتخدام برنامــج تخطيط الموارد 

المؤسســية، فتحولــت الرشكــة مــن العمليــات والمعامالت 
اليدويــة إىل حلــول األعمــال المؤتمتــة يف إطــار اســراتيجية التحول 

الرقمي الشــاملة.

وبــدأت الرشكــة أيًضــا دورة حيــاة إدارة المشــاريع يف عام 2022، 
ممــا يضمــن تحســني التخطيــط والمراقبــة والرقابــة والتقييم 

واســتمرارية األعمــال. كمــا عمدت الرشكــة إىل تبســيط عملياتها 
مــن خــالل إجراء مراجعة ألدلة السياســات واإلجــراءات الداخلية 

واتفاقيــات مســتوى الخدمــة الخارجيــة المربمــة مع مرصف 
الراجحي وتحســينها.

وتعــززت كل هــذه الجهــود باالســتعانة بمهنيــني متمرســني عكفوا 
عــى تجديــد أســاليب مزاولــة األعمال خالل الفرة المشــمولة 

ير. بالتقر
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عــام أول حافل باإلنجــازات والتحديات
نجحــت رشكــة نيوليــب التابعــة لمرصف الراجحــي خالل عامها 
األول بإطــالق محفظــة urpay الرقميــة، إضافــًة إىل عــدد من 

منتجــات وخدمــات التقنيــة الماليــة، لتصبــح بذلك أكرب وأرسع 
مــزود لخدمــات الدفــع باســتخدام التقنيــات يف المنطقة. 

وتجــاوزت الرشكــة مســتهدفات اإليرادات والدخل التشــغيي 
وصــايف الربــح، لتنهــي بذلك الســنة المشــمولة بالتقريــر بتحقيق 

األربــاح، وتواصــل الرشكــة تحقيــق مركز إيجــايب يؤهلها لزيادة 
حصتهــا يف الســوق المحليــة يف عام 2023.

ويف ظــل انتهــاء العــام برخيــص 42 رشكة يف ســوق التقنيــة المالية 
الذي يشــهد منافســة شــديدة، حيث تعمل هذه الرشكات يف 

إطــار البيئــة التجريبيــة الترشيعيــة للبنــك المركزي الســعودي، 
وُتصنــف 23 منهــا كــرشكات دفــع مرخصــة بالكامل. واجهت 

رشكــة نيوليــب منافســة قويــة يف إنشــاء وتوســيع قطاعات أعمال 
متعــددة خالل الفــرة المشــمولة بالتقرير.

تمكنــت رشكــة نيوليــب مــن تحقيــق مركز رسيع النمو يف ســوق 
التقنيــة الماليــة المتنامــي بشــكل كبــر، وبنــاء منظومــة قوية وآمنة 

مجــال التقنيــة ماليــة، والمســاهمة بشــكل كبــر يف تحقيق رؤية 
المملكــة 2030 المتمثلــة يف التحــول إىل مجتمــع غــر نقــدي، 
وذلــك مــن خــالل تقديــم مجموعة كاملة مــن حلول الدفع 

الرقميــة المتكاملــة والخدمــات ذات القيمــة المضافــة للمصــارف 
والمؤسســات الماليــة والتجار والمســتهلكني.

 أبــرز المنتجــات والخدمات الــيت قدمتها 
نيوليــب خالل عام 2022:

 )urpay( محفظة 
 - الرقمية 

أكرث من 3 
مالييــن عميــل، وإصدار أكرث من 

1.5 مليــون بطاقة

خدمــة نقاط البيع 
 - )neoPOS(

أكرث من 
 230,000

جهــاز لنقاط البيع يف الســنة 
األوىل مــن العمليــات، مما يمثل 

15% مــن الحصة الســوقية

الدفع  بوابة 
 - )neogate(

 %11 
من الحصة الســوقية

الكاشري  خدمات 
 - )neoecr( 

أكرث من 
 10,000

جهــاز ُمشــرك يف الخدمة 
خــال العام األول

المعالجــة مــن قبل طرف خارجي - 
مشــاركة ثاثــة عمــاء خال العام األول
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كمــا قدمــت نيوليــب مجموعــة خدمــات التقنيــة المالية للرشكات، 
والمصممــة خصيًصــا وفًقــا لمتطلبــات كل منهــا، وهــي خدمة 

فريــدة مــن نوعهــا يف ســوق التقنية المالية الســعودية.

الريــادة التقنية والتمزي التشــغييل
مــع إصــدار البنــك المركزي الســعودي لإلطــار التنظيمــي للمرصفية 

المفتوحــة يف نوفمــرب 2022، وإطــالق المقــرر للخدمات 
المرصفيــة المفتوحــة يف الســعودية يف الربــع األول مــن عام 

2023، واصلــت نيوليــب عملهــا يف إطــار البيئــة التجريبيــة للخدمات 
المرصفيــة المفتوحــة للبنــك المركــزي الســعودي، واختبــار جاهزية 

منتجاتهــا بشــكل آمــن لتعزيــز مكانتهــا كمقــدم خدمات خارجي 
)TPP( موثــوق ومــرصح له ومقــدم خدمات تحصيــل المدفوعات 

)PASP( لتصبــح الرشكــة المفضلــة لــدى المصارف والمؤسســات 
المالية.

ولتعزيــز خدمــات الدفــع الرقمــي الي تقدمهــا الرشكة، واصلت 
نيوليــب بنــاء مجموعــات مــن الخدمــات التقنيــة القوية واآلمنة 
عــى بنيتهــا التحتيــة وتطبيقاتهــا وشــبكاتها ومســتوياتها األمنيــة، 

وتعزيــز القــدرات وتمكــني االبتــكار عرب سلســلة قيمــة المدفوعات. 
كمــا أنشــأت الرشكــة وظائــف الرقابــة والمخاطر الشــاملة يف جميع 

قطاعــات األعمــال الخمســة لمواصلة تحســني التمز التشــغيي 
والوظائف. 

خدمات القيمــة المضافة
ركــزت رشكــة نيوليــب خالل الســنة قيــد المراجعة عى توفر 

حلــول سلســة لقبــول المدفوعــات عــرب المتاجر واإلنرنــت للتجار 
اســتكمااًل لجهودهــا مــن خــالل تقليل الوقت المســتغرق يف 

تركيــب أجهــزة نقــاط البيــع إىل 48 ســاعة. كما اســتفادت الرشكة 
مــن التحالفــات داخــل المجموعــة لتقديــم تســهيالت تمويل نقاط 
البيــع للتجــار خــالل العــام قيــد المراجعة. إضافــًة إىل ذلك، عملت 

نيوليــب عــى توســيع نطــاق خدمــات القيمــة المضافة خالل الفرة 
قيــد المراجعــة عــرب قطاعــات األعمــال بني الرشكات )B2B( وبني 

الــرشكات والعمــالء )B2C( لضمــان توفــر تجربة متســقة ومرضية 
للعمــالء مــن خالل حلــول نيوليب. 

 اســتقطاب المواهــب والكفاءات يف 
مجــال التقنيــة المالية

تمثلــت أبــرز التحديــات الــي واجهتهــا الرشكة يف العام الســابق 
يف نقــص الكفــاءات التقنيــة والتجاريــة الرئيســية يف مجال 

التقنيــة الماليــة الجديــد نســبًيا، والقــدرة عــى االحتفاظ بخرباء 
التقنيــة الماليــة الذيــن يتــم تعيينهــم. ونظــًرا للطبيعــة الفريدة 
الختصاصاتهــا ونطــاق أعمالهــا المحتمــل، اســتطاعت نيوليب 

ترســيخ مكانتهــا بصفتهــا جهــة العمــل المفضلــة ألعى الكفاءات 
يف مجــال التقنيــة الماليــة، واســتثمرت يف إرســاء ثقافــة مرنة 

ومتكيفــة ومتطــورة، وتوفــر فــرص ال مثيــل لهــا للموظفني الجدد 
لتحقيــق النمــو والتطــور الوظيفــي بالزتامــن مــع نمو الرشكة 

وتطورها.

النظرة المســتقبلية
ســتواصل رشكــة نيوليــب تحقيق قفــزة نوعية يف االبتكار 

يف مجــال الدفــع وتعزيــز االقتصاد غــري النقدي من 
خــالل الريــادة يف طرح منتجــات وخدمات جديدة، 

تشــمل حلــول القطاعات الناشــئة مثــل المتاجر 
اإللكرونيــة وخدمــات توصيل الطعام.

ومــن خــالل ترســيخ مكانتها كمقدم خارجــي للخدمات 
ومقــدم خدمــات تحصيــل المدفوعات ضمن سلســلة 

القيمــة يف المملكــة، ســتواصل رشكــة نيوليب بناء 
وإطــالق منتجاتهــا وخدماتهــا يف الســوق، مع الركزي 

عــىل تحقيــق اإلمكانــات االقتصاديــة وتحقيق التوافق 
االســراتيجي مــع المجموعــة ومع رؤيــة المملكة 2030 

يف الســنوات القادمــة. كما ســتواصل نيوليــب تنمية 
حصتهــا يف الســوق المحليــة من خــالل تعزيز القدرات 

الالزمــة للخدمــات المرصفيــة المفتوحــة يف عام 2023 
عــرب األفــراد والعمليــات والتقنية بناًء عــىل إطار العمل 

التنظيمــي الصــادر عــن البنك المركزي الســعودي.

وإثــر االرتقــاء بوضعها الحــايل ومحفظــة منتجاتها خالل 
الفــرة المشــمولة بالتقريــر، ســتعمل رشكــة نيوليب أيًضا 
عــىل ترســيخ مكانتهــا يف ســوق التقنيــة المالية الذي من 
المتوقــع أن يشــهد نمــًوا هائاًل خالل الســنوات القليلة 

القادمة.
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التطور يف ســوق مســتمر النمو
يف ظــل النمــو الرسيــع الذي يشــهده ســوق التمويــل المصغر يف 
المملكــة والــذي مــن المتوقــع أن تتجــاوز قيمتــه 1 مليار دوالر 

أمريــيك يف الســنوات القليلــة القادمــة، ســجلت إمــكان للتمويل، 
رشكــة التمويــل المصغــر الرقميــة بالكامــل وإحدى الرشكات 

التابعــة لمــرصف الراجحــي الــي أنشــئت مؤخًرا، نمًوا واعًدا بنســبة 
33% عى أســاس ســنوي يف عام 2022، مدعوًما باالســتثمار يف 

البنيــة التحتيــة التقنيــة وتوظيــف أفضــل الكفاءات.

شــهدت الفــرة المشــمولة بالتقريــر إقــدام رشكة إمــكان عى تنويع 
محفظــة حلولهــا مــن خــالل االســتثمار يف تمويل المشــريات من 

المتاجــر الرشيكــة بالتوافــق مــع عروض التمويــل المصغر، وإىل 
جانــب تقديــم الحلــول الرقميــة للتمويل التأجري للســيارات 

والبطاقــات االئتمانيــة لقاعــدة عمالئهــا المتناميــة. ولتقديــم أفضل 
الخدمــات والدعــم للــرشكاء، أنشــأت إمكان أجنحــًة مخصصًة 

لتقديــم الخدمــات يف فــروع بعــض المتاجــر المختارة، وصلت إىل 
20 جناًحــا يف أنحــاء المملكــة بحلــول نهايــة فــرة التقرير.

ومــن اإلنجــازات المهمــة يف عــام 2022، حافــظ تطبيق "إمكان"، 
الــذي حصــد العديــد مــن الجوائز، عــى مكانته كأفضــل تطبيقات 
التمويــل الرقمــي والتقنيــات الماليــة، وظــل أحد أفضل خمســة 

تطبيقــات أطلقهــا مــزودو الخدمــات المرصفيــة أو المالية يف 
المملكــة خــالل الفــرة المشــمولة بالتقرير.

وقــد حصــدت الرشكــة ثمــار إنجازاتها يف الفرة المشــمولة 
بالتقريــر عندمــا نالــت جائــزة أفضــل رشكــة تقنية للحلــول المالية 
يف المملكــة لعــام 2022 مــن قبــل مجلة "إنرناشــونال بزنس". 

كمــا جــاء إقــرار "جلوبال بزنــس أوتلوك" بإدراج إمــكان للتمويل 
كأفضــل مــزود للخدمــات الماليــة الرقمية خــالل العام، ليعزز 

مكانتهــا كرشكة رائدة يف الســوق.

وقــد تمــزت إمــكان كذلك مــن خالل تركزها عــى العمالء، مما 
ســاهم يف حصولهــا عــى العديــد من الجوائــز، إذ حصلت عى 
جائــزة أفضــل تحــول يف تجربــة العمالء يف حفــل توزيع جوائز 

الخدمــات المرصفيــة والماليــة والتأمــني لعام 2022 الــذي تنظمه 
"كســتمر إكســبرينس اليــف"، وهــي وكالــة تقدم الرؤى واألبحاث 

يف تجــارب العمــالء الرقميــة وتغطي أنشــطتها بشــكل رئيي 
المملكــة المتحــدة ومنطقــة الرشق األوســط وأفريقيا.

اســتقطاب الكفاءات المناســبة
يف ســبيل التغلــب عــى التحديــات الــي تعيــق توظيف الكفاءات 
الفنيــة المتخصصــة، رشعــت الرشكــة يف إطــالق حملة توظيف 
تســتهدف الخريجــني الجــدد يف عام 2022. فاســتثمرت إدارة 
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رشكة إمكان للتمويل
المــوارد البرشيــة يف إمــكان بالتعــاون مــع فريق إدارة الكفاءات 

يف توظيــف الخريجــني وتقديــم أفضل الــدورات التدريبية 
والشــهادات الــي تمكنهــم مــن صقل مهاراتهــم الفنية 

واستكشــاف الفــرص الوظيفيــة ضمن أقســام تقنيــة المعلومات 
والخدمــات الرقميــة وأمــن المعلومات. 

 تحديــث البنيــة التحتيــة التقنية 
لتقديــم حلول تمويل غر مســبوقة

تــم تنفيــذ عــدد مــن عمليــات التحديث والتحســني يف النظم 
والبنيــة التحتيــة التقنيــة يف إمــكان خــالل الفرة المشــمولة 

بالتقريــر بغــرض دعــم نمــو أعمالها. وشــمل ذلــك تقديم حل 
جديــد ذي مــزة وظيفيــة للنظــام المرصيف األســايس، وتعزيز 

التكامــل بــني العديــد مــن منتجات ومنصــات التمويل، ونظام 
تخطيــط المــوارد المؤسســية مــن أجــل تحقيق األداء األمثل، 
فضــاًل عــن تقديــم خدمــة رقمية وأكــر انســيابية لتعزيز تجربة 

العمــالء. كمــا تــم اســتحداث بوابة دفــع لتعزيز الخدمات 
المقدمــة، ممــا يســمح للعمــالء بدفع أقســاطهم الشــهرية من 

خــالل الشــبكة الســعودية للمدفوعــات "مــدى" أو من خالل 
البطاقــة االئتمانيــة. ومــن أبــرز اإلنجازات يف مجــال التقنيات 

والبنيــة التحتيــة نجــاح تطبيــق نظــام شــامل للتعــايف من الكوارث يف 
إمــكان خــالل العام قيــد المراجعة.

التطلعــات المســتقبلية
تتطلــع رشكــة إمــكان يف عــام 2023، إىل تقديم حلول 

تمويليــة للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية 
والمتوســطة، بمــا يتمــاىش مع التوجه االســراتيجي 

للرشكــة والمتمثــل يف تعزيــز مكانتهــا كرشكة رائدة يف 
ســوق التمويــل المصغــر المتنامــي يف المملكــة العربية 

الســعودية. ومــع كل خطــوة تخطوهــا يف العام الجديد، 
تلــزتم إمــكان بتحقيــق تطلعاتها بــأن تكون الوجهة 

الشــاملة لجميــع حلــول التمويــل الرقميــة يف المملكة.
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رشكة إجادة للنظم المحدودة
اســتهل مــرصف الراجحــي عــام 2022 بإضافــة رشكة جديدة إىل 

الــرشكات التابعــة لــه، وذلك باســتحواذه عى رشكة إجــادة للنظم 
المحــدودة، وهــي إحــدى الــرشكات الرائــدة المتخصصة يف تقديم 

خدمــات وحلــول تقنيــة المعلومــات وتحظــى بحضور تقين قوي 
يف المملكــة ومنطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفريقيا ككل، وقد 

القــت هــذه اإلضافة تغطيــًة إعالميًة كبرة.

وجــاء االســتحواذ الــذي تــم يف فرباير 2022 بعــد موافقة البنك 
المركــزي الســعودي )ســاما( كخطــوة رئيســية يف رحلة التحول 

الرقمــي الــي يخوضهــا مــرصف الراجحي، وإحدى ركائــز تحقيق 
أهداف اســراتيجيته الشــاملة "مرصف المســتقبل".

نهــج متــوازن لتنمية األعمال
شــهدت رشكة إجادة بعد االســتحواذ تعدياًل عى مســتوى 
اســراتيجيتها فيمــا يخــص تعزيــز منتجاتهــا الرقمية وتوســيع 

نطاقهــا، خاصــًة يف مجــايل ذكاء األعمــال والتحليــالت، ويف بناء 
القــدرات لدعــم التطبيقــات والمنصــات المرصفية الرئيســية.

رشكــة إجــادة ُتطلق خطــوط أعمال جديدة

الخدمــات المرصفيــة المفتوحة	 
إدارة مكتــب الخدمــات المتقدمة	 
االنتقــال والتحــول نحــو بنيــة قائمة عى الحوســبة الســحابية، 	 

والتشــغيل، والخدمــات الُمدارة
نقــل التطبيقــات إىل بيئة الحوســبة الســحابية	 

أنشــأت رشكــة إجــادة أيًضــا مركًزا متقدًمــا وقاباًل للتوســع لتطوير 
التطبيقــات، فضــاًل عــن مركــز للتمــز الختبــار التطبيقات، مع 

االعتمــاد بشــكل أكــرب عــى قدرات التطويــر المرنة الي تشــتهر بها 
الرشكــة بالداخــل والخــارج، مــع ترسيع أوقــات تنفيذ الخدمات.

نجحــت إجــادة بفضــل كفاءاتها األساســية وخطــوط أعمالها 
الجديــدة يف تمكــني مــرصف الراجحي من تبســيط إجــراءات تنفيذ 
اســراتيجية "مــرصف المســتقبل" مــن خــالل تعاونها مع المرصف 
والعديــد مــن الــرشكات التابعــة له لتنفيذ المشــاريع االســراتيجية 
الرئيســية ذات األهميــة البالغــة يف تحقيــق األهداف االســراتيجية 

العامــة لمجموعــة الراجحــي خــالل العام قيــد المراجعة.
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وانطالًقــا مــن مزاولتهــا ألعمالهــا كجهــة مســتقلة يف إطــار ملكيتها 
الجديــدة، رّكــزت إجــادة أيًضا عى توســيع محفظــة عمالئها 

اســراتيجًيا مــن خــالل إبــرام عدد مــن العقود مــع القطاعني العام 
والخــاص. وأنجــزت الرشكــة مــع مجموعة مــن العمالء الجدد 
مــن القطــاع العــام عدًدا مــن المشــاريع الحكومية الكربى عى 

المســتوى الوطــين. وســاهمت هذه المشــاريع من خــالل برامجها 
المختلفــة يف تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030. إىل جانب 
ذلــك، ضمنــت رشكــة إجــادة للعمالء الحاليني أعى مســتويات 

الرسيــة يف ضــوء تحســينها ألعــى معاييــر جودة الخدمــة وتنفيذ 
المشــاريع بعــد إتمام عملية االســتحواذ.

التحــول إىل رشكــة رائدة يف سلســلة القيمــة التقنية
أبرمــت رشكــة إجــادة ُمعظــم رشاكاتهــا التقنيــة الحالية خالل العام 

قيــد المراجعــة، فأضحــت الرشيــك البالتيين الوحيــد يف منطقة 
الــرشق األوســط وشــمال أفريقيا ودول الخليــج لرشكة "دينودو"، 

وهــي واحــدة مــن الــرشكات العالميــة الرائدة يف مجال إدارة 
البيانــات. إضافــًة إىل ذلــك، أصبحــت رشكة إجــادة الرشيك الرئيي 

الوحيــد يف المملكــة لرشكــة "تابلــو"، وهي رشكــة تمثيل مريئ 
للبيانــات التفاعليــة مقرهــا الواليــات المتحــدة؛ والرشيــك الوحيد 
يف المملكــة مــن مســتوى تيتانيــوم وواحــدة من أصل رشيكني 

مــن نفــس المســتوى يف منطقة الرشق األوســط وشــمال أفريقيا 
لرشكــة "أب ديناميكــس"، وهــي إحــدى الــرشكات العالمية الرائدة 
يف إدارة أداء التطبيقــات؛ وأحــد الرشيكــني الرئيســيني يف المملكــة 

لرشكــة "ألتريكــس"، وهــي رشكة علــوم البيانات الرائدة. ويف 
عــام 2022، أصبحــت رشكــة إجادة رشيــًكا إقليمًيــا بالتينًيا لرشكة 
"أنفورماتيــكا"، وهــي رشكــة إدارة البيانات الســحابية المؤسســية 

مقرهــا كاليفورنيــا، وواحــدة مــن الــرشكاء البالتينيني القالئل 
للمؤسســات يف جميــع أنحــاء العالــم. كمــا دخلت رشكة إجادة 
يف عــدد مــن الــرشاكات التقنيــة الجديــدة باعتبارها من الرشكاء 

المســجلني، وذلــك خالل الفــرة المشــمولة بالتقرير. 

وشــهدت نهايــة العــام أيًضــا تعزيز الرشكــة التابعة "إجادة" 
لحضورهــا يف كل مــن المملكــة واألســواق الرئيســية يف جميع 
أنحــاء العالــم، وذلــك من خالل إنشــاء مراكــز كفاءات جديدة 

لزيــادة حجــم وتعزيــز قــدرات فــرق التنفيــذ الخارجية الي تخدم 
ســوق المملكــة؛ إضافــًة إىل افتتــاح مكتبــني جديدين يف مرص، 
وافتتــاح فــرع جديــد يف األردن، كمــا تعمل الرشكــة حالًيا عى 

افتتــاح فــرع جديد يف الهند.

النظرة المســتقبلية
ســرّكز رشكة إجادة عىل إنشــاء خطوط أعمال جديدة 
عــرب المجموعــة وبــني عمالئنا يف 2023. كما ســتحافظ 

عــىل مســارها نحــو تحقيق النمــو المتوقع يف إيرادات 
األعمــال الجديــدة باعتبــار أن المجموعــة من العمالء 
الرئيســيني لهــذه المشــاريع الجديدة. ومــن المتوقع 

أن تــزداد مســاهمة اإليرادات مــن خطوط األعمال 
الجديــدة بصــورة أكرب خــالل العام المشــمول بالتقرير.
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مرصف الراجحي - مالزييا
شــهدت مالزيــا يف العــام الــذي أعقــب الجائحة توســًعا اقتصاديًا 

رسيًعــا، وبالزتامــن مــع ذلــك نفذ مرصف الراجحــي يف مالزيا تحواًل 
شــاماًل يف مســارات أعمــال متعــددة مختتًما العــام ليكون من 

أكــر المصــارف تنافســيًة يف دول جنوب رشق آســيا.

كمــا ســجل مــرصف الراجحــي يف مالزيــا نمــًوا ثنايئ الرقم يف دخل 
العمليــات والودائــع والتمويــل مــع حفاظه عى متوســط أدىن 
مــن المتوســط الســائد يف القطــاع للتمويــل غــر العامل خالل 

فــرة التقريــر. ومــع تجــاوز محفظتــه التمويلية لمســتهدف النمو 
المحــدد لهــا لنهايــة العــام، عمــل مرصف الراجحــي يف مالزيا عى 
موازنــة محفظــة موجوداتــه بمحفظــة قوية مــن الصكوك، والي 
شــهدت زيادًة بنســبة 40% خالل العام. وقد ســاهمت الزيادة 
الكبــرة يف حجــم الموجــودات يف تعزيــز مكانــة مرصف الراجحي 

يف مالزيــا ليحــل يف المرتبــة الثالثــة كأكــرب مرصف إســالمي مملوك 
لجهــة أجنبيــة، بعــد أن كان مــن أصغــر المصــارف يف مالزيا يف 

عــام 2020. كمــا تمّكــن مــرصف الراجحي يف مالزيا مــن مضاعفة 
صــايف أرباحــه يف عــام 2022 بفضــل نمو اإلنتاجية عى مســتوى 

الفروع بنســبة تقارب 10% عى أســاس ســنوي، وانخفاض نســبة 
التكلفــة إىل الدخــل إىل أدىن مســتوياتها منــذ عــام 2010، إىل جانــب 
اختتامــه العــام بــأداء مــايل قــوي وتعزيز مركزه ضمــن أفضل ثالثة 

مصــارف إســالمية مملوكــة لجهــة أجنبيــة يف مالزيا. 

بنــك "رايــز" للخدمات المرصفيــة الرقمية
أطلــق مــرصف الراجحــي يف مالزيــا بنك رايــز الرقمي األول من 

نوعــه محدثـًـا ثــورًة يف قطــاع الخدمات المالية عى مســتوى 
الدولــة خــالل فــرة التقريــر، وذلك تماشــًيا مع رؤيتــه بأن يصبح 

المــرصف اإلســالمي الرائــد يف مالزيا. فبعــد الحصول عى 
الموافقــات الكاملــة مــن بنــك نيجــارا مالزيا، وهــو البنك المركزي 
يف دولــة مالزيــا، تــم إطــالق بنك رايــز يف وقت قيايس، وهو األول 

مــن نوعــه يف الســوق بعــد عملية طرح للعطاءات شــهدت تنافًســا 
شــديًدا للحصــول عــى الرخيــص المــرصيف الرقمي يف مالزيا. 
وقــد تــم تطويــر الحل ســحايب المنشــأ وفــق مقياس فريد لم 

يســبق لــه مثيــل يف مالزيــا ولم يســبق طرحــه فيها. وعقد مرصف 
الراجحــي يف مالزيــا رشاكــًة مــع أكر من 20 رشيــًكا من أفضل 

رشكاء التقنيــة يف العالــم لتطبيــق أفضــل التقنيــات والخــروج بحل 
رقمــي شــامل بــدًءا مــن خدمات اإلنرنت والخدمــات المرصفية 

األساســية إىل عمليــات إدارة المخاطــر ومنــح التمويل.

الخدمــات الــيت يقدمها بنك رايز:

الودائعخدمات الرصاف اآليل إدارة التمويل الشــخيص

البيانــات اإللكرتونية

التمويل الشــخيص

عمليات الســحب

إدارة 
الحسابات
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يتمتــع البنــك الرقمــي بمكانــة قويــة تمكنه من االســتفادة من 
ســوق شــديدة التنافســية من خالل مجموعة واســعة من 

المنتجــات الــي ســيطرحها تدريجًيــا. وقــد أضيــف متجر رقمي إىل 
التطبيــق مــع تمكــني مختلــف الــرشكات من توفر تجارب سلســة 

للعمــالء. وقــد شــهدت الفــرة المشــمولة بالتقرير مشــاركة الفرع 
الــدويل مــع العديــد من الرشكاء االســراتيجيني إلثراء عروض 

خدماتــه داخــل الســوق مــع إدراج مزيد مــن القطاعات والرشكات 
والوظائــف الجاذبــة تدريجًيــا. ومــع إنشــاء بنك رايــز كبنك رقمي 

جديــد بالكامــل وتوفــر مجموعة مــن أفضل االبتكارات 
والخدمــات التقنيــة يف فئتهــا، يســتغل مــرصف الراجحــي يف مالزيا 
اســتثماراته مــن خــالل كونــه أول موفــر لحلــول المنصات كخدمة 
)PaaS(، والبنيــة التحتيــة كخدمــة )IaaS(، والربمجيــات كخدمــة 

.)SaaS(

شــهد إطــالق بنــك رايــز تقديم العديــد من عمليــات المعالجة 
المبــارشة )STP(، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال ال الحرص وظيفة 

"اعــرف عميلــك اإللكرونيــة" لتهيئــة حســابات العمالء وتداول 
الســلع ورصف التمويــل الشــخيص تلقائًيــا عنــد الحصول عى 

الموافقــة التنظيميــة. ومــع إعــادة تفعيل األعمــال الذهبية 
للمــرصف مــن خــالل تحســني مراقبة المخاطــر، يجري العمل 

حالًيــا عــى توفــر خيــار الحســاب الرقمي لالســتثمارات الذهبية.

رأس مــال برشي مواكب للمســتقبل
أعــاد مــرصف الراجحــي يف مالزيــا هيكلة قيــادة مجموعة 
مرصفيــة األفــراد خــالل فــرة التقريــر، وأعلن عن عدد من 
التعيينــات واإلضافــات إىل فريــق قيادتــه العليــا الذي يضم 

مجموعــة مــن القــادة الشــباب الذين يتمــزون بالتنوع 
والديناميكيــة. وواصــل فــرع المــرصف الدويل تعزيــز مكانته 

كمــرصف رائــد متخصــص يف منتجات التمويل اإلســالمي 
والخدمــات المرصفيــة الرقمية واالســتدامة. وتشــارك القيادة 
الشــابة لفــرع المــرصف يف مالزيــا باســتمرار يف فعاليــات محلية 

وإقليميــة رفيعــة المســتوى يف القطــاع واإلعــالم، بما يف ذلك 
الفعاليــات الــي ينظمهــا بنــك نيجــارا مالزيا، وهــو البنك المركزي 

يف دولــة مالزيا.

كمــا شــهدت فــرة التقرير طــرح حل )داروين بوكس-
Darwinbox(، وهــو حــل رائــد عى مســتوى العالم إلدارة رأس 

المــال البــرشي قائــم عى الحوســبة الســحابية بهــدف تعزيز تجربة 
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الموظفــني وإثرائهــا. ويدمــج هــذا التحول الرقمــي لوظيفة إدارة 
المــوارد البرشيــة يف مــرصف الراجحــي يف مالزيــا أنظمة إدارة 

المــوارد البرشيــة والتعلــم الداخليــة الموجــودة ســابًقا لديه ضمن 
نظــام واحــد، ممــا يتيــح لموظفي المــرصف إمكانية الوصول إىل 

وظائــف متعــددة للخدمــة الذاتيــة يف أي وقــت ويف أي مكان. 
ويشــمل ذلــك وظيفــة التعلــم اإللكــروين التفاعلية الي أدت إىل 

زيــادة التســجيل الــذايت يف الربامــج التدريبيــة خالل العام.

وبالتــوازي مــع هــذه التطــورات، راجع مــرصف الراجحي يف مالزيا 
سياســة المــوارد البرشيــة لديــه من أجل إدخال أحــدث التقنيات 
والمتطلبــات التنظيميــة، إىل جانــب تحســني االمتيــازات المقدمــة 

للموظفــني لتلبيــة متطلبــات بيئــة العمــل المتنوعــة والمتطورة 
للمــرصف. وقــد دفــع الركــز المتنامي عى صحــة الموظفني 

وســالمتهم ورفاهيتهــم بعــد الجائحــة مــرصف الراجحي يف مالزيا 
إىل اســتحداث برنامــج لصحــة الموظفــني خالل الفرة المشــمولة 

بالتقريــر لتعزيــز صحتهــم البدنيــة والعقليــة، ويتضمــن الربنامج 
جلســات منتظمــة للتوعيــة الصحيــة عى مســتوى الفرع.

تضمــن جــزء مــن خطــة النمــو لمرصف الراجحــي يف مالزيا افتتاح 
مكتــب جديــد يف كوااللمبــور يف فربايــر 2022 من أجل اســتضافة 

الفريــق الرقمــي للمــرصف، إضافــة إىل العديد من األقســام 
األخــرى. ويتمــز المكتــب الجديد بتصميم يســتغل المســاحة 

عــى النحــو األمثــل ويشــّجع عــى توليد األفــكار والتعاون واالبتكار 
بــني الفــرق. وقــد وفــر فريق التحــول والتغير اإلداري يف مرصف 

الراجحــي يف مالزيــا بيئــة المكتــب المفتوح ذات المســاحات 
الرفيهيــة لتهيئــة ثقافــة عمــل منفتحــة تحتضــن الموظفني 

وتلهمهــم وتوثــق الصلــة والروابط فيمــا بينهم.

ويف شــهر أكتوبــر 2022، أطلــق مــرصف الراجحي يف مالزيــا برنامًجا 
رقمًيــا للخريجــني مدتــه عــام واحد، يهــدف إىل تحديد األفراد 

ذوي اإلمكانــات العاليــة وتطويــر مهاراتهــم حــى يشــكلوا جزًءا من 
مســرة المــرصف يف أن يصبــح المــرصف اإلســالمي األول لالبتكار 

يف مالزيــا. ويتلقــى الخريجــون تدريًبــا شــاماًل مع رواد التحول 
الرقمــي العالميــني الكتســاب مزايــا تــرسع تقدمهم المهين يف 

المرصف.
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 الرشكات التابعة 
والفروع الدولية

مرصف الراجحي - مالييا
عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

 تطويــر قدرات األعمال 
وتحســني الكفاءات التشــغيلية

شــهد قطــاع مرصفيــة األفــراد يف مــرصف الراجحي يف مالزيا 
تحــواًل يف عــام 2022 يف أعقــاب التعيينــات الجديــدة الــي تمت عى 
مســتوى القيــادة، واســتهدف التحــول إطار الحوكمــة والعمليات 

الرئيســية والمنتجــات والمــوارد البرشية، إذ أســهمت التحســينات 
الــي ُأدخلــت عــى تجــارب العمالء وتبســيطها يف ترشــيد التكاليف. 

كمــا تــم تقديــم مجموعــة أوســع من عروض وخدمات إدارة 
الــروات لزيــادة دخــل األتعــاب، مما أثمر عــن نمو إيجايب يف 

محفظــة تمويــل األفراد بنســبة %20.

بالنســبة لمرصفيــة الــرشكات، عــزز مــرصف الراجحي يف مالزيا 
عملياتــه المتعلقــة بتهيئــة العمــالء الجــدد والتقييــم االئتماين 
والموافقــة يف عــام 2022، ممــا أتــاح اســتقطاب عمالء جدد 

وتنميــة محفظــة الــرشكات بكفــاءة. وقــد أدت التغيرات يف نموذج 
تســعر خطابــات االعتمــاد إىل زيــادة دخــل الفرع منذ بدايــة التغير 

وحــى تاريخه بنســبة %47.

كمــا حقــق قطــاع الخزينــة يف عــام 2022 نمًوا يف ضــوء تحقيق 
محفظــة اســتثمارات الصكــوك المتنوعــة لــدى مرصف الراجحي 

مالزيــا عائــدات أعــى. وبــدأ الفرع الدويل يف المشــاركة يف 
معامــالت المرابحــة للســلع المغطــاة بضمانــات يف عام 2022 

بضمــان محفظــة الصكــوك. وتخطــط مجموعــة الخزينة لتوســيع 
عــروض منتجاتهــا، وتزويــد العمــالء بمجموعــة أكرب من حلول 

الخزينــة والســماح للخزينــة بتغطيــة األرصــدة الدفرية لمرصف 
الراجحــي يف مالزيــا وتنويــع منتجــات التمويل.

ويف إطــار خططــه الراميــة لتنويــع منتجاتــه خالل عام 2022، 
أضــاف مــرصف الراجحــي يف مالزيــا 12 منتًجــا وصندوًقا جديًدا 

إىل محفظتــه، شــملت عــدًدا مــن حلول االســتثمار الجديدة 
المتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســالمية، وقد تحقق ذلــك نتيجًة 

لرشاكــة مــرصف الراجحــي يف مالزيــا مع صنــدوق يتمتع بخربة 
عالمية. 

وواصــل مــرشوع بركــز )Perkins(، الــذي أطلق يف عام 2021 
لتبســيط العمليــات الداخليــة يف مــرصف الراجحــي يف مالزيا 

بهــدف توفــر تجربــة سلســة للعمــالء، تنفيــذ المبادرات الي تهدف 
إىل تعزيــز كفــاءة العمليــات يف العديــد مــن المجــاالت. عالوًة عى 

ذلــك، يحــرص المــرصف عــى تعزيز تجربــة العمالء من خالل 
تطويــر وتحســني عمليــات التمويل الشــخيص، وفتح الحســابات 

الجاريــة وحســابات االدخــار، وتفعيل الحســابات الخاملــة، وتطبيق 
الحــواالت الماليــة، وتطبيــق الخدمــات المرصفية والعقود 

المتوافقــة مــع أحــكام الرشيعة اإلســالمية، وإشــعارات العمالء. 

وقــد واصــل قطــاع مرصفيــة الرشكات، والــذي كان يعتمد عى 
تنفيــذ العمليــات يدويـًـا إىل حــد كبــر، الركــز يف عام 2022 عى 
أتمتــة عمليــات إعــداد التقاريــر ووظائف الحســاب األخرى، يف 

حــني تــم تبســيط عمليــة "اعرف عميلك" )KYC( وإجــراءات العناية 
الواجبــة التشــغيلية )ODD( لعمــالء قطاعــي مرصفيــة الرشكات 

والخزينــة لتحســني رسعة اإلنجاز.

وســاهم قســم تقنيــة المعلومــات يف مــرصف الراجحي مالزيا 
يف تحســني الكفــاءات التشــغيلية خــالل فــرة التقريــر من خالل 

العديــد مــن المبــادرات؛ حيــث تم تعزيز قدرات المشــريات من 
خــالل االنتقــال مــن حزمــة أوراكل لألعمــال اإللكرونية )EBS( إىل 

حزمــة أوراكل القائمــة عــى الحوســبة الســحابية لتخطيــط الموارد 
المؤسســية )ERP(. وقــد تمكــن المــرصف بذلــك جنًبا إىل جنب 

مــع نقــل منصــة دارويــن بوكس الجديــدة إلدارة الموارد البرشية 
مــن األنظمــة الداخليــة إىل الخدمــات الســحابية، وذلــك للحد من 
مخاطــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات لتقتــرص عــى مقدمي 

الخدمات. 

كما ســاهم اســتخدام أدوات مايكروســوفت 365 الذي أتاح 
المجــال للموظفــني للتعــاون بكفــاءة والعمــل مــن أي مكان يف 
تحســني الكفــاءات التشــغيلية عــى نحــو ملحوظ يف عام 2022. 

كمــا ُأعيــد تعريــف إجــراءات التعايف مــن الكوارث لدى مرصف 
الراجحــي مالزيــا وفًقــا للمتطلبــات المتغرة الســراتيجية إدارة 

اســتمرارية األعمال.

وشــارك الفــرع الــدويل يف عــام 2022 يف مزيد مــن عمليات 
التمويــل عــرب الحــدود الــي نظمهــا بنــك إتش إس يب يس الرشق 

األوســط المحــدود لتســهيل تقديم الخدمــات المرصفية 
اإلســالمية يف المنطقــة. ويف 31 ديســمرب 2022، أجــرى مرصف 
الراجحــي مالزيــا مناقشــات مــع عدد من المرشــحني اآلخرين، 

واســتفاد يف هــذه المناقشــات مــن خططه المســتقبلية 
للخدمــات المرصفيــة كخدمــة )BaaS( ومتجــره الرقمي. 

ويتمثــل الهــدف مــن هذه األنشــطة يف توســيع وتنويع نطاق 
وصــول الفــرع الخارجــي وقاعــدة عمالئه ومحفظــة منتجاته. 

كمــا عمــل الفــرع الخارجــي يف عــام 2022 عــى تنفيذ خدمة رمز 
االســتجابة الرسيعــة القيــايس الوطين "DuitNow QR" يف شــبكة 

المدفوعــات )PayNet( وهــي الهيئــة الوطنيــة للمدفوعات، 
لتعزيــز عــروض المدفوعات للمرصف.

المؤتمــر الــدويل للتمويــل اإلســالمي 2022 مــن 4 إىل 6 أكتوبر   )1(
2022 الــذي عقــد يف ساســانا كيجانــغ، بنــك نيجارا مالزيا يف 

كوااللمبــور – حيــث كان مــرصف الراجحــي يف مالزيــا الراعي 
المــايس للفعالية
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ُنظمــت نــدوة أخبــار التمويــل اإلســالمي )IFN 2022( يف ُعمان   )2(
يف أكتوبــر 2022 يف فنــدق جرانــد ميلينيــوم بمســقط

كان الســيد أرســالن، الرئيــس التنفيــذي لمــرصف الراجحي يف   
مالزيــا، أحــد أبــرز المتحدثــني يف الجلســة الــي تناولت التحول 

الرقمــي وتطويــر الخدمــات المالية اإلســالمية يف ســلطنة 
ُعمان 

 إرســاء معيار قيايس موحد 
للممارســات المرصفية المســتدامة

يف عــام 2021، تــم تعيــني مــرصف الراجحــي يف مالزيا عضًوا يف 
 )VBI( للوســاطة المســتندة إىل القيمــة )CoP( جماعــة الممارســة

يف مالزيــا، ممــا رســخ الزتاًمــا أعمــق بتحقيق أثر إيجايب مســتدام 
لالقتصــاد المتعــايف والمجتمــع والبيئــة يف مالزيا، وإرســاء هدف 
شــامل لتحقيــق النتائــج المرجــوة مــن االمتثال ألحــكام الرشيعة 

اإلســالمية مــن خــالل الممارســة العمليــة. ولتحقيق هذا الهدف، 
طــور الفــرع الــدويل يف عام 2022 وبشــكل اســتبايق إطار عمل 
واســع النطاق لالســتدامة يتماىش مع اســراتيجية الوســاطة 

المســتندة إىل القيمــة والمبــادئ التوجيهيــة لبطاقــة قياس 
أداء الوســاطة المســتندة إىل القيمــة. كمــا اســتكمل مرصف 

لني بحســب  الراجحــي يف مالزيــا عمليــة تصنيــف عمالئــه المموَّ
أنشــطتهم االقتصاديــة بموجــب المبــادئ التوجيهيــة لبنــك نيجارا 
مالزيــا الخاصــة بالتغــر المناخــي والتصنيــف القائــم عى المبادئ 
)CCPT(. وُيؤكــد المــرصف بذلك اســتعداده لتشــجيع التدفقات 
الماليــة نحــو الــرشكات والمشــاريع الي تليب األهــداف المناخية 

وتضفــي قــدًرا أكــرب من الشــفافية عى ممارســات اإلبالغ عن 
التعرضــات المتعلقــة بالمنــاخ. وخــالل العــام قيــد المراجعة، بارش 

مــرصف الراجحــي يف مالزيــا بــإدراج بعض المبــادئ التوجيهية 
القطاعيــة الرئيســية يف عمليــات التقييــم والتثمــني والتمويــل 

الحاليــة لدى المرصف.

وواصــل مــرصف الراجحــي يف مالزيــا اعتباًرا من 31 ديســمرب 
2022 دعــم العديــد مــن مبــادرات بنك نيجــارا مالزيا؛ وتقديم 

المســاعدة الماليــة يف إطــار برنامــج اإلدارة الماليــة والمرونة 
 )B50( لــة والعمــالء األفــراد من رشيحة )URUS( للجهــات المموَّ

ذات الدخــل المنخفــض الذيــن ال يزالــون يعانــون من تأثر 

الجائحــة. كمــا قــدم مــرصف الراجحــي يف مالزيــا التمويل يف إطار 
برنامــج "ســكين األول" )My First Home( مــن صنــدوق بنك 

نيجــارا مالزيــا للمنــازل المناســبة للفئــات ذات الدخــل المنخفض. 
كمــا روج الفــرع للشــمول المــايل من خالل مبادرات تســتهدف 
رشيحــة الســوق )B40( ذات الدخــل المنخفض. وشــمل ذلك 
تقديــم حلــول التمويــل الشــخيص يف إطــار برنامــج تجرييب، تبعه 
إطــالق حلــول رشاء العقــار األول يف الموعــد المقــرر إلطالقه يف 

الربــع األول مــن عام 2023.

النظرة المســتقبلية
مــن خــالل اإلدارة الحكيمــة للمخاطــر، يتطلع مرصف 
الراجحــي يف مالزييــا إىل مواصلــة التوســع ومضاعفة 
أرباحــه يف عــام 2023 يف ظــل العديد من تحســينات 

البنيــة التحتيــة لتعزيــز دمــج القنوات الجديدة 
والتقليديــة، إىل جانــب العديد من المشــاريع الرئيســية 

قيــد التنفيــذ. ومــن المتوقع أن تســاهم وترية النمو 
هــذه يف تجــاوز مــرصف الراجحي يف مالزييــا للعديد من 

المنعطفــات الماليــة يف عــام 2023. وتتوافــق توقعات 
األداء مــع المــؤرشات األخرى اليت يتوقع أن تشــهد 

تحســًنا ســنويًا قويـًـا وصحًيــا للفرع يف الخارج.

كمــا ســيواصل مرصف الراجحــي يف مالزييا تعزيز 
أوجــه التعــاون مع مرصف الراجحي )الســعودية( يف 
عــام 2023، مــع وجــود العديد من المشــاريع المقرر 
تنفيذهــا ليســتفيد منهــا الطرف اآلخر الســتكمال ما 

يحتــاج إليه مــن قدرات وإمكانات.

 الرشكات التابعة 
والفروع الدولية

مرصف الراجحي - مالييا
عامة نظرة 

ســياق التقرير
األعمال منظور 

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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مرصف الراجحي - األردن
بفضــل اإلصالحــات الهيكليــة المدعومــة مــن صندوق النقد 

الــدويل، شــهدت الفــرة المشــمولة بالتقريــر تعايف االقتصاد 
األردين بشــكل أرسع مــن المتوقــع عــى نحــو اســتثنايئ بعد جائحة 
كوفيــد-19 رغــم المنــاخ المتقلب الذي يســود االقتصــاد العالمي، 

وقــد تمّكــن مــرصف الراجحــي – األردن من تحقيق مســتويات 
نمــو ونجــاح مماثلــة بنهاية العام.

انخفــض اإلقبــال عــى منتجــات التمويــل يف األردن بشــكل كبر يف 
عــام 2022 بعــد قــرار البنــك المركزي األردين رفع أســعار الفائدة 
إىل جانــب المتطلبــات األخــرى للتعامــل مــع الضغوط المزتايدة 

الناتجــة عــن التضخــم، لكــن مــرصف الراجحي تمّكن مــن التغلب 
عــى هــذا التحدي باستكشــاف ســبل جديــدة لتحقيق الدخل 

وتوســيع محافــظ المنتجــات الحاليــة، وتقديــم منتجــات مرصفية 
وحلــول ماليــة مخّصصــة تســتهدف الرشائح الســكانية غر 

المستغلة.

ونمــت ودائــع العمــالء يف لــدى المرصف بنســبة 10% يف عام 
2022، واســتخدم الفــرع الــدويل األموال غــر المســتغلة بالعملة 

المحليــة يف تنميــة محفظــة صكوكــه بنســبة 80% يف إطــار 
جهــود متضافــرة لتنويــع مصــادر اإليــرادات. ومن أبرز اإلنجازات 

الــي شــهدها المــرصف خالل الفــرة المشــمولة بالتقرير 
التوّســع بنســبة 36% يف محفظة تمويل المنشــآت المتوســطة 

والمنشــآت المتوســطة والصغــرة، وذلــك بعــد إطالق برنامج 
موّجــة نحــو تمويل المشــاريع الصغرة.

نتائــج النمــو العضــوي لمــرصف الراجحــي - األردن عــى كال جانيب الموجــودات والمطلوبات يف المزيانيــة العمومية

زيادة بنســبة 

%32
 يف ودائــع العماء

زيادة بنســبة 

 %47
يف أصــول التمويل خال الســنوات 

الخمــس الماضية

توّســع تراكمي بنسبة

 %59  
يف أســهم المســاهمني خال السنوات 

الخمس الســابقة

وظائــف إضافية بدأت التحســينات يف 
2022 ، المتوقــع إطالقــه يف 2023 

التســجيل التلقــايئ لخدمات الرســائل 
القصرية

 تحســني التكامــل بني الخدمات 
 المرصفيــة عرب الهاتــف المحمول 

واإلنرتنــت وظائــف متقدمة مع واجهة 
)MEP API( التطبيــق
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محفظــة دائمة التوّســع مــن المنتجات والحلول
يف عــام 2022، أطلــق مــرصف الراجحــي - األردن بالتعــاون مع 

مــرصف الراجحــي بالمملكــة العربيــة الســعودية برنامًجــا مخّصًصا 
للتمويــل العقــاري يخــدم الوافديــن األردنيــني يف المملكــة العربية 

الســعودية. كمــا تــم إطــالق منتــج تمويل الرهن العقــاري للوافدين 
يف عــام 2022 لخدمــة مصالــح مجتمــع الوافديــن المتنامي يف 
األردن نفســها، والــذي ُيعــد أيًضــا من أهم الرشائح الســكانية 

ذات الرواتــب العاليــة الــي يســتهدفها مــرصف الراجحي - األردن 
اسراتيجًيا.

إضافــًة إىل ذلــك، طــّور المــرصف منتج تأجــر العقارات للرشكات 
خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر لتلبيــة االحتياجــات التمويلية 

المزتايــدة لعمــالء الخدمــات المرصفيــة من الرشكات، مع 
تمكينهــم أيًضــا مــن االســتفادة مــن فرص االســتثمار طويلة األجل 

يف ســوق عقاريــة متقلبــة. وأصبــح المنتــج جاهــًزا لإلصدار اعتباًرا 
مــن 31 ديســمرب 2022 بالزتامــن مــع إطالق نظــام المرصفية 

الرئيــي الجديــد لمــرصف الراجحــي - األردن. كمــا يعزتم المرصف 
إطــالق خدمــة اســتحواذ الــرشكات يف الســوق المحلية، عى أن 

يتــم إطالقهــا يف النصــف األول مــن عام 2023.

وقــد بــدء المــرصف بالفعــل مفاوضات يف عــام 2022 لتقديم 
منصــة ُبــى، وهــي عبارة عــن نظام مركــزي للمدفوعات عرب 

الحــدود بعمــالت متعــددة، وهــي مملوكــة بالكامل لصندوق 
النقــد العــريب ومدعومــة مــن البنــوك المركزية يف جميع دول 

ــن منصة ُبى مرصف  المنطقــة العربيــة وخارجهــا. وســوف ُتمكِّ
الراجحــي - األردن مــن تزويــد عمالئــه بحلول دفــع حديثة تلزتم 

بمتطلبــات  االلــزتام الدوليــة. كمــا ُيجــري المرصف مفاوضات 
مــع وســيط ســلع جديد، حيث يســتهدف المــرصف تنويع مزودي 

الســلع ألعمــال الخزينة لديه.

النمــو الرقمي
كان تحقيــق تقــدم يف مجــال الخدمــات المرصفيــة الرقميــة من 

المجــاالت المهمــة الــي ركــز عليهــا مرصف الراجحي - األردن 
يف عــام 2022، وقــد حقــق فــرع المرصف بــاألردن تقدًما كبًرا 

يف مــرشوع اســتبدال نظــام المرصفيــة الرئيــي، إذ وقع اختيار 
المــرصف عــى رشكــة آي يس إس فايننشــال سيســتمز، وهي 

رشكــة إقليميــة رائــدة يف مجــال تقديم حلــول الربمجيات 
المرصفيــة، لتطويــر نظــام المرصفية اإلســالمية الرئيي 

للمــرصف. وســيتبع ذلــك تنفيــذ نظــام القنوات الرقميــة للموردين 
الــذي مــن المتوقع إطالقــه بحلول عام 2024.

 الرشكات التابعة 
والفروع الدولية

مرصف الراجحي - األردن
عامة نظرة 

ســياق التقرير
األعمال منظور 

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

 التحســينات الوظيفيــة اإلضافيــة الــي بدأت يف عام 2022، 
ومــن المتوقــع إطالقها يف عام 2023

التســجيل التلقــايئ يف خدمات 
الرســائل النصية القصرة

تحديــث رقم الجّوال 
الخاص بإرســال الرسائل 

تحســني التكامل بــني وظائف الخدمات النصيــة القصرة
المرصفيــة عــر الجّوال وعــر اإلنرتنت من خالل 

واجهــة تطبيقــات متقدمــة )واجهة برمجة 
التطبيقــات الخاصــة بنمط تبادل الرســائل(
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كمــا واصــل الفــرع الــدويل حملة التحــول الرقمي لتســجيل عمالئه 
يف الخدمــات المرصفيــة عــرب اإلنرنــت والجــّوال، مما أدى إىل زيادة 

عــدد العمــالء المســجلني إىل 56.5% مــن إجمــايل قاعدة عمالئه.

القدرات بناء 
أجــرت إدارة المــوارد البرشيــة يف مــرصف الراجحي - األردن خالل 
الفــرة الــي يغطيهــا التقريــر برنامًجــا لتدريب المدربني، وقد شــمل 

الربنامــج تدريــب 17 موظًفــا بهــدف تحســني كفاءات التدريب 
والتطويــر الداخليــة وزيــادة توافرهــا لــدى المرصف. وقد دعمت 

هــذه المبــادرة إطــالق برنامــج صقــل المهارات يف عام 2022، 
حيــث نجــح المــرصف مــن خالل هــذا الربنامج يف ترسيع وترة 
تدريــب وتوظيــف 13 خريًجــا جديــًدا يف إطار برنامجه الســنوي 

لتطويــر مهــارات الخريجني.

كذلــك، نّفــذ الفــرع الــدويل إصالحات كبــرة يف عمليات الواجهة 
األماميــة والواجهــة الخلفيــة، ممــا أدى إىل تحقيق اســتجابة 

مخّصصــة وأرسع يف العديــد مــن الخدمات، وأســهم يف تحســني 
كبــر يف مســتويات خدمــة العمــالء. كما نّفــذ المرصف برامج 

متخصصــة لتدريــب الموظفــني مــن أجل توفــر تجربة أفضل 
وأكــر إرضــاًء للعمــالء، ال ســيما فيمــا يتعلق بمنتجــات التمويل 

الشــخيص والعقاري.

ويف ســبيل تعزيــز العالقــات االجتماعيــة مــع الموظفني وزيادة 
شــعورهم بالفخــر بعملهــم ومــكان عملهــم، نظمــت اللجنة 

االجتماعيــة يف المــرصف يوًمــا عائلًيــا خالل الفرة المشــمولة 
بالتقريــر، حيــث ُدعيــت أرس الموظفــني لقضــاء بعض الوقت يف 
البنــك لفهــم عملياتــه ووظائفــه بشــكل أفضــل. وقد الىق هذا 
اليــوم استحســانًا كبــًرا، حيث شــملت ضيافــة أرس الموظفني 

تقديــم الغــداء إىل جانــب المشــاركة يف عدد من األنشــطة 
ــة الممتعة.  الرفيهي

 تعزيــز الوالء للعالمــة التجارية من 
خالل زيادة مشــاركة العمالء

أدى تمديــد ســاعات العمــل عــرب العديــد من القنــوات التفاعلية 
مثــل مركــز االتصــال ومنصــات التواصــل االجتماعي خالل الفرة 

المشــمولة بالتقريــر إىل زيــادة مشــاركة العمــالء ومعدالت 
االحتفــاظ بهــم ومســتويات رضاهــم. كما تــم تقديم مزة 
الخدمــات الالتالمســية يف أجهــزة الــرصاف اآليل وخدمات 

البطاقــات لتعزيــز قابلية االســتخدام.

اســتمر الفــرع الــدويل يف عكــس هويــة العالمة التجاريــة العالمية 
الجديــدة لمــرصف الراجحــي من خــالل تغير عالمتــه التجارية 

بمــا يتوافــق مــع الهويــة الجديــدة للمرصف، وقد اســتكمل بنجاح 
عمليــة تغيــر العالمــة التجاريــة لموقعــه اإللكروين الرســمي، وهو 

يف الطريــق إىل تغيــر العالمــة التجاريــة لتطبيــق الجّوال حســب 
الموعــد المحــدد إلطالقــه يف شــهر يناير 2023. وظلــت عملية 

تغيــر العالمــة التجاريــة لمنصــة "المبــارش" للخدمــات المرصفية 
عــرب اإلنرنــت الخاصــة بمــرصف الراجحي - األردن عى المســار 

الصحيــح خــالل العــام. ومــن المقــرر االنتهاء مــن عملية تغير 
العالمــة التجاريــة للفــروع وأجهــزة الــرصاف اآليل بنهاية الربع األول 

مــن عــام 2023، بعــد االنتهــاء بنجــاح من مرحلــة التصميم خالل 
العام.

ويف إطــار الجهــود الراميــة لتعزيــز الوعــي بالعالمــة التجارية، أقام 
مــرصف الراجحــي - األردن جناًحــا تعريفًيــا يف مجمــع الملك 

حســني لألعمــال يف عمــان خــالل شــهر نوفمرب 2022 من أجل 
نــرش وتعزيــز الوعــي بالمنتجــات والخدمــات المرصفيــة يف مجتمع 

األعمــال. وقــد شــهد الجناح مشــاركة عالية المســتوى من 
موظفــي كــربى الــرشكات المحليــة والعالميــة الموجودة داخل 

المجمع.
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كذلــك، حصلــت الصفحــة الرســمية لمــرصف الراجحي - األردن 
عــى فيســبوك عــى شــارة التحقق الزرقــاء )العالمة الزرقاء( خالل 

العــام المشــمول بالمراجعــة، ممــا أدى إىل زيادة عــدد متابعي 
صفحــة المــرصف عــى المنصــة بنســبة 80% وتجاوز عــدد متابعي 

الصفحــة عتبــة 100,000 متابــع. كمــا اُتخــذت خطوات إلعادة 
إنشــاء حســاب مرصف الراجحي - األردن عى إنســتغرام وتوثيقه 
بالعالمــة الزرقــاء بطريقــة مماثلــة مــن أجل زيادة مشــاركة العمالء 

ووالئهم.

وحققــت حملــة "مكافــآت الراجحــي" الــي ُأطلقت يف الوقت 
نفســه تفاعــاًل مزتايــًدا عى وســائل التواصــل االجتماعي، حيث 

قــدم المــرصف خاللهــا مكافآت وعروًضا جذابــة للعمالء 
المخلصــني. كمــا حققــت حملــة "صيفــك مــع الراجحي" نجاًحا 

كبــًرا أيًضــا، حيــث زادت من مشــاركة العمالء عى وســائل 
التواصــل االجتماعــي، فضــاًل عــن نرش الوعــي بمنتجات المرصف 

وخدماته.

ومــن الحمــالت التســويقية الناجحــة األخرى الــي نّفذها مرصف 
الراجحــي - األردن خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر حملة "وّحد 

الزتاماتــك"، والــي أطلقهــا المرصف بهــدف جذب عمالء جدد 
مــن خــالل رشاء تمويلهــم مــن مصارف أخرى بأســعار مرابحة 

تنافسية.

أداء دور أقــوى يف تحقيق الشــمول المايل
شــارك المــرصف الراجحــي - األردن خالل الفرة المشــمولة 

بالتقريــر يف مؤتمــر السياســات الدوليــة للتحالــف العالمي 
للشــمول المــايل الــذي اســتضافه البنــك المركزي األردين، وهو 

منتــدى ســنوي مهــم يف هــذا المجال ُيقام بمشــاركة المؤسســات 
التنظيميــة العالميــة وغرهــا مــن الجهــات المعنيــة الرئيســية. وأكد 

المــرصف خــالل مشــاركته يف هــذا الحدث عى الزتامــه بتحقيق 
الشــمول المــايل وتعزيــزه يف جميــع أنحــاء األردن وبني فئاته 

الســكانية غــر المخدومــة، فضــاًل عن إقامــة حوار حول أفضل 
الممارســات الدولية يف هذا الشــأن.

وبفضــل الزتامــات المرصف وأنشــطته األخــرى، حصل الفرع 
الــدويل عــى تكريــم فخــري مــن الملحقية الثقافية الســعودية 

يف األردن، تقديــًرا لجهــوده المســتمرة يف دعــم ورعاية أنشــطة 
الملحقيــة خــالل عام 2022.

النظرة المســتقبلية
سيســتمر مــرصف الراجحــي - األردن العمــل عىل تعزيز 
توافقــه مــع الهويــة الجديدة لمــرصف الراجحي، حيث 

يضــع المــرصف خطًطــا لالنتقال إىل مقــر جديد يف عمان 
خــالل عــام 2023، والحصول عــىل موافقة مجلس 

اإلدارة للتوّســع الفعــي لشــبكة فروعه يف مواقع 
متعــددة يف مختلــف أنحــاء األردن للوصــول إىل قاعدة 

أكــرب مــن العمالء. ســُيعزز المرصف أيًضــا من توافقه 
مــع العالمــة التجارية بشــكل أكرب مــن خالل تطوير 

نظــام المرصفيــة الرئيــي الجديــد المزمع إطالقه يف 
الربــع الرابــع من عام 2023.

كذلــك، يعمــل الفــرع الدويل عىل تأســيس وحدة أعمال 
مختصــة باســتحواذ الــرشكات خالل عام 2023، مع 

إطــالق خدمــات التمويل عــرب نقاط البيع بعد تأسيســها. 
وسيســتفيد العمــالء مــن المنتجات والخدمات 
الجديــدة الجــاري تنفيذها مثــل برنامج اإلجارة 

المنتهيــة بالتمليــك، باإلضافــة إىل العــروض الموّجهة 
إىل عمــالء التمزي.

 الرشكات التابعة 
والفروع الدولية

مرصف الراجحي - األردن
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ســياق التقرير
األعمال منظور 

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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حقــق مــرصف الراجحــي يف الكويــت تقدًمــا قويًا يف مســرة التحول 
الرقمــي والتوظيــف عــى مســتوى المناصب اإلداريــة العليا 

وشــمولية العمــالء والكفــاءة التشــغيلية، وذلــك يف ظــل عام ميء 
بالتحديــات والظــروف العصيبــة الي شــهدتها الســوق والضغوط 

التضخميــة وارتفــاع أســعار الفائدة وحدة المنافســة يف ســوق 
العمــل، ُمختتًمــا عــام 2022 بــأداء إيجــايب، إذ واصل القطاع 

المــرصيف يف البــالد مرحلة التعايف.

بقوة االنطالق 
شــهد مــرصف الراجحــي يف الكويــت زيــادة ســنوية يف تكلفة الودائع 

عــى خلفيــة تبعــات قــرار بنــك الكويت المركزي بســحب الحزمة 
التحفزيــة االقتصاديــة جزئًيــا ورفع ســعر الخصم )ســعر خصم 

بنــك الكويــت المركــزي( مــن 1.5% إىل 3.5%. كمــا تأثرت أرباح 
التســوية المبكــرة بزيــادة يف ســعر الفائــدة بــني البنوك يف الكويت، 

ممــا دفــع الســوق إىل تحميــل أربــاح أعى عى عمليــات التمويل 
الجديــدة، وهــو مــا أثر ســلًبا عى ثقة المســتهلك يف التســويات 

المبكــرة وســداد المديونية.

عــى الرغــم مــن الظروف الصعبــة والمنافســة المحلية المشــتعلة 
بــني البنــوك ، أظهــر إجمــايل الودائــع يف مرصف الراجحي يف 

الكويــت نمــًوا ســنويًا بواقــع 5% يف عام 2022، يف ضوء اســتمرار 
العمــالء باســتثمار أموالهــم غــر المســتثمرة يف الودائــع ألجل. كما 

كفلــت المزانيــة الفعالــة والزيــادة يف الكفــاءات التشــغيلية للفرع 
الخارجــي تحقيــق زيــادة طفيفــة فقــط يف النفقات التشــغيلية عى 
أســاس ســنوي. وعى وجه الخصوص، ســجل مرصف الراجحي 

يف الكويــت زيــادة كبــرة بواقع 46% عى أســاس ســنوي يف الدخل 
مــن رصف العمــالت األجنبيــة بعــد سلســلة مــن المعامالت عالية 

القيمة.

اســتناًدا إىل بدايتــه الناجحــة يف ســوق الصكــوك الكويتيــة يف عام 
2021، بــدأ مــرصف الراجحــي يف الكويــت يف بنــاء محفظة صكوك 

بمــا يتمــاىش مــع مزانيتــه للســنة المشــمولة بالتقرير، وهو ما 
أثمــر عــن تحقيــق إيــرادات يف النصــف الثاين من العام.

إضافــًة إىل ذلــك، ســاعدت تعيينــات القيادة االســراتيجية الي 
تمــت عــى مــدار العام الســابق مــرصف الراجحي يف الكويت 

عــى زيــادة مرونتــه وكفاءتــه بشــكل كبر من خالل تعزيــز هياكله 
الخاصــة بإعــداد التقاريــر واتخــاذ القرارات، مــع تخصيص فريق 
رقمــي جديــد يعــزز التنســيق بني الفــرع الخارجي ومقر مرصف 

الراجحــي يف المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك لتمكــني عمليات 
الموافقــة بصورة أكر سالســة.

 الرشكات التابعة 
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تعزيــز النمــو من خــالل مرصفية أكرث ذكاًء
شــهد العــام قيــد المراجعــة، ضــخ مــرصف الراجحــي يف الكويــت اســتثمارات هائلــة يف القطاع التقين، وذلك تماشــًيا مع اســراتيجية 

"مــرصف المســتقبل" األوســع نطاًقــا الخاصــة بمرصف الراجحي.

طــرح مــزيات جديــدة عــى تطبيق مــرصف الراجحي - الكويت عــى الهاتف الجوال يف 2022

إعــادة تصميم واجهة المســتخدم 
لتتناســب بشــكل أفضــل مع الهوية 

المؤسســية الجديــدة لمرصف 
الراجحي

 تحديــث العديد 
من مــزيات التطبيق

تمكــني طلبــات بطاقات االئتمان 
 والبيانــات اإللكرونية الشــهرية

 تخصيــص بيان 
الحساب

االطــالع عىل تفاصيل االســتثمار 
المبارش

تســجيل الدخول باســتخدام 
البصمــة الحيوية

 عــرض تفاصيل 
القروض

اســتالم كلمات المرور 
لمــرة واحدة عرب الربيد 

اإللكــروين، إضافًة إىل 
الرســائل النصيــة القصرية 

لتقليدية ا
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شــهد عــام 2022 تعزيــز الخدمــات المرصفية عرب الرســائل 
النصيــة القصــرة باســتخدام نمــاذج رســائل نصية جديدة 

لعــرض تحديثــات المعامــالت، إضافــًة إىل قنــاة اتصال فعالة 
للتواصــل وزيــادة الوعــي. عــالوة عى ذلك، أدخــل المرصف خدمة 

التنبيهــات عــرب الرســائل النصيــة القصــرة لمعامالت بطاقات 
الخصــم VISA Electron الــي تتــم خارج الكويت. وشــهدت 

الفــرة المشــمولة يف التقريــر ترقيــة نظــام االســتجابة الصوتية 
التفاعــي )IVR( بهــدف تحســني تفاعــالت العمــالء مع الفرع 

وتبســيطها. كمــا شــهد هــذا العــام حل بعض مشــكالت األتمتة 
المعلقة.

قــدم مــرصف الراجحــي يف الكويت خالل الفرة المشــمولة 
بالتقريــر حــل الدفــع عــرب الحــدود "Transfast" لخدمات تحويل 

األمــوال الدوليــة، ممــا مّكــن العمالء من االســتفادة من قنواته 
الرقميــة واإللكرونيــة لتنفيــذ معامالتهــم الماليــة الفوريــة بكل 

ســهولة. وطــرح المــرصف أيًضــا خيار إعادة االتصــال للتحقق من 
صحــة طلبات الدفع.

يف إطــار تلبيتــه لطلــب العمــالء بمنحهــم مزيًدا مــن التحكم 
واالســتقاللية يف شــؤونهم الماليــة، قــدم مــرصف الراجحي يف 
الكويــت مــزات إضافيــة مــن خالل شــبكة الرصاف اآليل مثل 

تحديــث رقــم الهاتــف المحمــول للخدمات المرصفية األساســية 
والقنــوات اإللكرونيــة وتغير/إعــادة ضبط أرقــام التعريف 

الشــخصية لبطاقــات االئتمــان، ممــا عــزز من رضا العمالء بشــكل 
أكرب.

زيــادة الكفاءة التشــغيلية
خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر، راجــع مرصف الراجحي يف 

الكويــت جميــع التعريفــات والرســوم المطبقــة، إضافــًة إىل تعميم 
التقاريــر ومســتهدفات الدخــل المتوقعــة بــني المرشفني بهدف 

تحفــز الفــرق المعنيــة عــى إجــراء عمليات المتابعــة وتحصيل 
جميــع رســوم الخدمات بالطــرق التقليدية.

كمــا حــرص الفــرع الخارجي أيًضــا عى تعزيز تدابــر مكافحة 
تمويــل اإلرهــاب بمــا يتمــاىش مــع التعليمــات التنظيمية الصادرة 

عــن بنــك الكويــت المركــزي خالل العام، وذلــك يف إطار الجهود 
الراميــة إىل التخفيــف مــن حــدة المخاطــر وحمايــة عمالئه، مع 

تعزيــز الزاهــة داخل المنظومــة المالية. 

 تحقيــق التّمــزي من خالل الرتكزي 
عــى تلبيــة احتياجات العمالء

واصــل الفــرع الخارجــي تعزيز الشــمول المــايل، وتوفر ترجمات 
متخصصــة للعمــالء المكفوفــني، وشاشــات خاصــة يف أجهزة 

الــرصاف اآليل، فضــاًل عن تيســر وصــول العمالء من ذوي 
االحتياجــات الخاصــة ممــن يعانــون صعوبات يف الحركة 

ويســتخدمون الكــرايس المتحركــة. حيــث تلقــى موظفو مرصف 
الراجحــي يف الكويــت تدريًبــا مخصًصــا عى مســاعدة العمالء 

ذوي االحتياجــات الخاصــة بأفضــل شــكٍل ممكن.

كمــا نفــذ المــرصف مجموعــة من المبادرات الي تســتهدف 
قاعــدة عمالئــه مــن النســاء، بمــا يف ذلك تقديــم بطاقة خصم 

مصممــة خصيًصــا للنســاء، والعمــل مــع وزارة الربيــة الكويتية 
لتوفــر الرعايــة لرشيحــة العمــالء من النســاء. فضاًل عن ذلك، 

قــدم المــرصف التأمــني الطــيب إىل الموظفات وأفــراد العائلة 
مــن النســاء اللــوايت يخضعــن لفحص رسطان الثدي خالل شــهر 

التوعيــة برسطــان الثــدي يف أكتوبر 2022.

أطلــق فريــق المبيعــات يف مــرصف الراجحــي يف الكويت محرك 
مبيعــات مــن خــالل اســتهداف الرشائح بناًء عــى التوزيع الجغرايف 

لتوفــر المزيــد من الراحــة للعمالء.

وتماشــًيا مــع إعــادة بنــاء العالمة التجاريــة لمرصف الراجحي 
يف عــام 2021، أعــاد المــرصف يف الكويــت أيًضــا طباعة بطاقات 

الخصــم واالئتمــان خــالل الفــرة المشــمولة بالتقرير، ودمج 
تصميــم الشــعار الجديــد لتعزيــز والء العمــالء للعالمــة التجارية.

تنميــة رأس المال البرشي
يف إطــار مواجهــة حمــالت التوظيــف المكثفة الــي نفذتها 
المصــارف المنافســة، نجــح مــرصف الراجحي يف الكويت 

باســتقطاب الكفــاءات المالئمــة لشــغل وظائــف كان من الصعب 
شــغلها يف عام 2022. وتمســك الفرع بالزتامه الراســخ بدعم 

سياســة التكويــت، مــع الزتام جميــع اإلدارات والوحدات بحرص 
تعيينــات مناصــب اإلدارة الوســطى والعليــا عــى المواطنني 

الكويتيــني، وذلــك تماشــًيا مــع متطلبــات بنــك الكويت المركزي.

وجــاءت مراجعــات نصــف العــام الناجحــة الي تبعتهــا زيادات تعزيز 
الــروح المعنويــة جنًبــا إىل جنــب مــع تجديد الركــز عى التدريب، 
إذ ُأتيحــت الفرصــة لموظفــي مــرصف الراجحــي - الكويت لزيارة 

مقــر مــرصف الراجحــي يف المملكــة العربية الســعودية وفرعه 
يف األردن لخــوض التجربــة العمليــة والتعــرف بشــكل أفضل عى 

الــروح المؤسســية للمــرصف. كمــا اجتمع فريــق مرصف الراجحي 
يف الكويــت يف إطــار عــرض لربنامــج المســؤولية االجتماعية الذي 
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يرعــاه المــرصف، حيــث جرى إطــالق حملــة اجتماعية تهدف 
إىل مســاعدة المحتاجــني عــرب توزيــع وجبات إفطار خالل شــهر 

رمضــان المبارك.

وشــهدت الفــرة المشــمولة بالتقريــر تطويــر تطبيــق للهاتف 
الجــوال لنظــام موظفــي المــوارد البرشيــة بهدف مراقبة أداء 

موظفــي المــرصف وأنشــطتهم، ومــن المقرر إطالق هــذا التطبيق 
بمجــرد الحصــول عــى الموافقات الالزمة.

النظرة المســتقبلية
يف ظــل المنافســة المزتايــدة اليت يشــهدها مجال الخدمات 

المرصفيــة الرقميــة، ســيويل مــرصف الراجحي يف الكويت 
مزيــًدا مــن الركزي عــىل توجهاته نحــو التحول الرقمي 

والقنــوات الرقميــة حــى عــام 2023، إضافًة إىل تركزيه عىل 
التبعيــات األساســية للنظــام الــيت تم الكشــف عنها خالل 
الفــرة المشــمولة بالتقريــر وأدت إىل تعليــق العديد من 

المبــادرات. ويتوقــع المــرصف أن تشــهد صفحاته عىل 
وســائل التواصــل االجتماعــي مشــاركات أعىل يف عام 2023 

يف إطــار اســراتيجيته الرقمية.

كمــا يعمــل المــرصف يف الكويت عىل تمكــني التحويالت 
الماليــة الدوليــة مــن خالل خدمة المعامــالت المرصفية 

عــرب اإلنرنــت )المبــارش( وتطبيق الهاتف الجوال. وســيصدر 
مــرصف الراجحــي - الكويــت أيًضا نقاط البيــع للعمالء.

تشــمل خطــط تحســني تجربة العمــالء ورضاهم يف العام 
المقبــل التطويــر الداخــي وتنفيــذ نظام إدارة عالقات 

العمــالء، إضافــًة إىل تعزيــز نقــاط التواصل مــع العمالء مثل 
تطبيــق الهاتــف الجــوال ومركز االتصال والفرع وشــبكة 

الرصاف اآليل.

ومــن ناحيــة التوظيــف، ُيخطط المرصف لتعزيــز عملية 
التوظيــف بمــا يتوافــق مــع متطلبات بنــك الكويت المركزي 
فيمــا يتعلــق بأهــداف التكويت يف إطار اســراتيجية اإلدارة 

الوســطى والعليــا للفــرع. وســيحرص المرصف أيًضا عىل 
تقديــم دورات تدريبيــة للموظفــني الجــدد إىل جانب 

التدريــب العمي.
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تمثلــت أحــد مجــاالت الركــز األساســية لمجوعة الراجحي يف 
عــام 2022 يف تعزيــز عالمتهــا التجاريــة بمــا ينســجم مع الهدف 

الطمــوح الــذي حددته اســراتيجية "مرصف المســتقبل" يف 
التحــول إىل أفضــل بيئــة عمل. وواصلــت المجموعة مســاعيها 

الفعالــة لبلــوغ هــذا الهــدف منذ عام 2021 عرب االســتثمار يف 
تنميــة المواهــب وتطويــر التقنيــات مــن أجل تشــكيل رأس مال 

بــرشي تدعمــه قــدرات متطورة وخربات معــززة عرب جميع 
الــرشكات المحليــة والدوليــة التابعــة للمجموعــة. وأثمرت جهود 

المجموعــة خــالل العــام قيــد المراجعة عن وضــع مجموعة 
المــوارد البرشيــة بالمــرصف معيــاًرا جديًدا فيمــا يخص تجارب 

الموظفــني، لينتهــي العــام بتحســن كبــر يف درجة مؤرش مشــاركة 
الموظفني.

وبعــد الحصــول عى المالحظات من اســتبيان مشــاركة 
الموظفــني الســنوي الــذي أجري يف ديســمرب 2021 واالطالع 

عليهــا، أطلقــت المجموعــة خطــط عمــل خالل عام 2022 
لمعالجــة المجــاالت الــي تم تســليط الضوء عــى حاجتها 

للتحســني. وتضمنــت بعــض هــذه المبادرات إدخال تحســينات 
عــى مســتوى وظيفــة إدارة األداء مــع تعزيز قــدرات النظام من 

أجــل: رفــع مســتوى االســتقاللية والشــفافية؛ وإضفاء الطابع 
الرســمي عــى االتفاقيــات الــي يتم إبرامها مع المؤسســات 

التعليميــة المحليــة والعالميــة بمــا يــري المناهــج التعليميــة 
ــن معاييــر التعلــم والتطويــر بها؛ وتوفــر فرص تطوير  ويحسِّ

منظمــة تعــزز عمليــة نقــل الموظفــني وترقيتهم، ومن ثم تحســني 
وظيفــة إدارة المواهب بشــكل عام.
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الموظفون حســب النوع

وال يــزال رأس المــال البــرشي المتكامــل بمجموعــة الراجحــي هــو الدافــع الرئيــي وراء نجــاح المــرصف يف توليــد القيمــة، يف ظل ما أظهره 
أعضــاء فريــق العمــل القــوي داخــل المــرصف والبالــغ عددهــم 19,964 موظف مــن قدرة كبرة عــى التكيف مع التحــول الرقمي الذي 

يجــري تنفيــذه بوتــرة رسيعــة، وتعزيزهــم يف الوقــت نفســه لمفهــوم الــوالء وقيمــة العالمة التجارية بــني عمالء المرصف.

20222021202020192018تحليــل القــوى العاملة

19,96415,07813,44513,43913,003العــدد اإلجمــايل للموظفني

2821151615نســـبة الموظفـــات يف مجموعــة الراجحــي )%(

89.0791.9691.3191.1490.40نســبة الموظفــني الســعوديين يف مجموعــة الراجحي )%(

5,1912,9641,7812,1042,246عــدد الموظفــني المغادرين

19.1817.3015.3215.4016.56نســبة تعاقـــب الموظفني )%(

849,284590,012335,747474,439456,949مجمــوع ســـاعات التدريب

 إناث ذكورالموظفــون حســب الدرجة والنوع

2022202120222021

العليا 5304032417اإلدارة 

الوسطى 1,2122,592221324اإلدارة 

12,5969,1855,3812,557غر ذلك
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 ذكــور      إنــاث
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20222021202020192018الموظفون حســب فئــة التوظيف

دائم 15,82010,90410,77311,04010,971توظيف 

10014316716096توظيــف بعقد

4,0444,0312,5052,2391,936اســتعانة بمصــادر خارجية

19,96415,07813,44513,43913,003اإلجمايل

%79
دائم توظيف 

%20
اســتعانة بمصــادر خارجية

%1
توظيف

بعقد  

توظيــف المواهب والكفاءاتالموظفون حســب النوع
قامــت مجموعــة الراجحــي بتعيــني 8,211 موظًفــا جديًدا يف عام 
2022 لمــلء الشــواغر الناتجــة عــن الموظفــني المغادرين ودفع 

النمــو يف جميــع مســتويات والمناصــب يف قطاعــات األعمــال، بما 
يف ذلــك الخــرباء المتخصصــني ذوي المهــارات الالزمــة لمواكبة 

المســتقبل وكبــار القــادة. وجــاء العــدد الكبر مــن التعيينات 
الجديــدة نتيجــة تركــز جهــود التوظيف عى اكتشــاف أفضل 

المواهــب والكفــاءات المؤهلــة وذات المهــارات العاليــة القادرة 
عــى تلبيــة متطلبات التوســع االســراتيجي الرسيــع لمجموعة 

الراجحــي عــى مســتوى إداريت خدمات تقنيــة المعلومات 
والخدمــات الرقميــة جنًبــا إىل جنــب مع اإلدارات المســؤولة عن 

تحقيــق اإليــرادات، وذلــك بمــا يتوافــق مع خطط نمــو المجموعة. 
ويتضــح نجــاح الجهــود المبذولــة يف عمليــات التوظيــف بالزيادة 
الكبــرة يف معــدل قبــول عــروض التوظيف، مما يعكس ســمعة 

مجموعــة الراجحــي لــدى أفضــل المواهب والكفاءات الســعودية 
بوصفهــا "أفضــل بيئــة عمــل". وعــزز هذا التميــز حضور العالمة 

التجاريــة لمجموعــة الراجحــي يف معــارض التوظيــف التقليدية 
ومنصــات التوظيــف المهنيــة الرقمية.

GRI 401-1

 التعيينــات الجديدة حســب الفئة 
العمريــة والنوع

 أكــرب من 30 عاًما  18 - 30 عاًمــا 

اإلجمايلإناثذكوراإلجمايلإناثذكور

20222,8823,1836,0641,5845632,147

20212,6701,0643,7341,8501722,022

20201,8383362,1741,307771,384

20191,7946272,4211,132891,221

20181,5584462,004966931,059

 الموارد 
البرشية

عامة نظرة 
ســياق التقرير

األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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إجمــايل التعيينــات الجديدة
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العدد

قامــت مجموعــة الراجحــي برعايــة العديد من معــارض التوظيف 
الرئيســية والمشــاركة فيهــا لتعزيــز مكانــة المجموعــة بوصفها 
"أفضــل بيئــة عمــل"، لتشــهد زيادة كبرة يف عــدد المتقدمني 

إليهــا لشــغل الوظائــف خالل الفرة قيــد المراجعة.

يف عــام 2022، أظهــرت مجموعــة الراجحــي تقدًمــا كبًرا يف الزتامها 
بتكافــؤ الفــرص، وقــد تمت اإلشــادة بهــا لكونها مؤسســة تمكِّن 

المــرأة وتضيــف القيمــة إىل دور المــرأة يف القــوى العاملــة. فخالل 
الفــرة قيــد المراجعــة، ركــزت مجموعة الراجحــي يف المملكة 

العربيــة الســعودية عــى توفــر فرص عمل مالئمــة ومخصصة 
لإلنــاث فقــط )مثــل مركــز اتصــاالت القصيم الذي يقتــرص العمل به 
عــى اإلنــاث(، ممــا أدى إىل زيادة نســبة الموظفــات يف المجموعة 

مــن 21% يف عــام 2021 إىل 28% يف عــام 2022، وهــو إنجــاز كبر 
يتمــاىش مــع خطــط التنــوع والشــمول يف المجموعة. وقد حظي 
توظيــف اإلنــاث بمزيــد مــن الدعــم يف ظل اســتمرار المجموعة يف 

تقديــم البــدالت المالئمة وفق ظروف الســوق.

وكان برنامــج تطويــر الخريجــني دليــاًل واضًحــا عى حرص مرصف 
الراجحــي عــى االســتثمار يف المواهــب الســعودية ذات اإلمكانات 

العاليــة، إذ حافــظ الربنامــج عــى مزتــه التنافســية بوصفه الربنامج 
المفضــل للخريجــني والــذي يســاهم يف تحول المــرصف ليصبح 

أفضــل بيئــة عمــل جاذبة ألفضــل الخريجني.

وتجدر اإلشــارة إىل أن التنافســية الشــديدة بني الرشكات فيما 
بتعلــق باســتقطاب أبــرز المواهــب والكفــاءات جنًبــا إىل جنب مع 

التحــدي المتمثــل يف الحفــاظ عــى أصحــاب األداء األفضل، يؤثران 
بشــكل كبــر عــى القطــاع المايل. غــر أن مجموعة الراجحي 

نجحــت يف الحفــاظ عــى مكانتهــا وجاذبيتهــا كأفضــل بيئة عمل 
خــالل الفــرة قيــد المراجعــة، مواصلًة تعزيز عــروض القيمة 

لموظفيهــا للتغلــب عــى ذلك التحدي.

إدارة المواهــب والكفاءات
يف عــام 2022، ركــزت مجموعــة الراجحــي عــى تعزيز كفاءة 

وفعاليــة ممارســاتها المتعلقــة بالمواهــب والكفــاءات، والي 
تمــت مراجعتهــا وتعديلهــا عــى النحــو الواجــب لتتماىش مع 

المعاييــر العالميــة. ويتمثــل أحــد عوامــل التمكني الرئيســية لهذه 
العمليــة يف النظــم والعمليــات الجديــدة الــي تــم تنفيذها، مما 

ــن مجموعــة المــوارد البرشيــة مــن تنفيذ عدد من األنشــطة  مكَّ
الجديــدة والمتقدمــة المرتبطــة بــإدارة المواهــب والكفاءات يف 

عام 2022:

 الموارد 
البرشية

عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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تحديــد األدوار الحيوية 
والمواهب

 تطويــر قناة رعاية تخطيــط التعاقــب الوظيفي
الموهوبني

ير   تطو
يجني  المواهب/الخر

وإرشاكهم

األدوار   تحديد 
الحيوية:

 تحديد المرشــحني 
الحــوارات األكاديمية:المحتملني:

 إطار عمل 
ُمعزز:

تــم إجــراء هذه العمليــة لتحديد 
األدوار الــي قد تشــكل خطًرا 

كبــرًيا يف حال ظلت شــاغرة.

اختيــار المرشــحني المحتملني 
لتــويل األدوار الحيويــة المحددة 

بنــاًء عــىل تقييم المواهب

بناء قــدرات ووجهات نظر 
أوســع نطاًقــا مع خرباء من 
درجة مديــر فأعىل ممن 

يمثلــون مجموعة واســعة من 
القطاعات

 تســليط الضــوء عىل التقدم 
المهــين األوســع نطاًقا وزيادة 
معــدل االحتفــاظ بالموظفني

 تقييم 
المواهب:

 التطوير 
المنظم:

 برامج إدارة 
االنتقال:

 المشاركة 
العامة:

تقييــم جــرى تطبيقه عىل 
مســتوى الموظفــني يف الدرجات 
مــن 5 إىل 15 لتقييــم المواهب 
الــي تكمــل احتياجات المرصف 

الحاليــة من المواهب.

 صياغــة خطط خاصــة بتطوير 
المرشــحني المحددين

مســاعدة المواهب 
عىل االنتقــال بفعالية 

إىل المســتويات اإلدارية 
واإلرشافية

إنشــاء مجموعــة من المواهب 
عاليــة األداء مــع توفري فرص 

للمشــاركة المتكررة

اإلدارة المتقدمــة للمواهــب والكفــاءات ومــؤرشات األداء الرئيســية الي تــم تنفيذها يف عام 2022:

االحتفــاظ بالمواهــب والكفاءات
ســاهم برنامــج تنميــة المواهــب الناشــئة بشــكل كبر يف االحتفاظ 
بالموظفني ذوي المهارة داخل ســوق تشــهد تنافســية شــديدة 

عــى المواهــب. وكمثــال عــى ذلك، خالل الفرة المشــمولة 
بالتقريــر، عــزز المــرصف إطــار تنمية المواهــب للموظفني ذوي 

المهــارة مــن خالل اســتحداث برنامجني: 
برنامــج انتقــال القيــادة: يهــدف إىل إعداد المديريــن لالنتقال 	 

بسالســة إىل المناصــب القياديــة العليــا. ويف عــام 2022، عزز 
المــرصف فــرص تنميــة المهــارات القيادية لتشــمل الموظفني 

الذيــن ينتقلــون إىل مناصــب بدرجــة مدير فأعى.
برنامــج إدارة الموظفــني: ســاهم هــذا الربنامــج بنجاح يف تدريب 	 

موظفــي المســتوى اإلرشايف المؤهلــني لشــغل المناصب 
اإلداريــة وتزويدهــم بالمهارات والكفــاءات المالئمة. 

مكافــآت الموظفني واالســتحقاقات األخرى
تقــدم المجموعــة للموظفــني مكافــآت ترتبط بأوضاع الســوق 
ومســتوى األداء. فقــد ُأجريــت مراجعــة للراتب الثابــت لجميع 

أصحــاب األداء العــايل المؤهلــني يف عــام 2022، مع دفع 
جميــع مدفوعــات وعــالوات الحوافــز المتغرة بمــا يتماىش مع 

اســراتيجية المكافــآت الــي تقــي بالدفع عى أســاس األداء. وقد 
واصلــت المجموعــة دفــع بــدل اإلجازات البالغ راتب أســايس واحد 

ُيدفــع بشــكل نصــف ســنوي، وقدمت مدفوعــات احتفالية ألكر 
مــن 5،000 موظــف يف المناســبات الخاصــة، إذ تلقــى مــا مجموعه 

 الموارد 
البرشية

عامة نظرة 
ســياق التقرير

األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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1,220 موظــف التهــاين والهدايــا مــن الرئيــس التنفيــذي. كمــا أطلقــت المجموعــة برنامــج االدخــار الثاين الذي يمتــد لعامني ويهدف إىل 
تشــجيع ثقافــة االدخــار النموذجيــة وتعزيزهــا بمشــاركة أكــر مــن 5,600 موظــف من الــرشكات التابعــة لمجموعة الراجحــي يف المملكة 

العربية الســعودية. 

 كمــا جــرى توحيــد كل عقــود التوظيــف لضمــان االتســاق وتوفــر ضمانــات للموظفــني الجدد بمــا يتماىش مــع األنظمة واللوائح 
الصلة.  ذات 

GRI 401-2

 رواتب ومزايــا الموظفني
بآالف الرياالت الســعودية

 2022  2021 

تعويضات 
ثابتــة ومتغرية

تعويضــات متغرية 
مدفوعة

تعويضــات ثابتة 
ومتغرية

تعويضــات متغرية 
مدفوعة

أسهمنقًداأسهمنقًدا

50,69323,99655,59548,19822,95442,322مــدراء تنفيذيون

موظفــون يــؤدون مهام تشــتمل عى 
590,626189,91432,479686,464202,36822,242مخاطر

214,19041,17426,857251,63648,16019,241موظفــون يــؤدون مهام رقابية

آخرون 1,804,438313,69446,3441,591,335321,35634,675موظفون 

2,659,947568,778161,2752,577,633594,838118,480اإلجمايل

––231,087––247,731تعويضــات مســتحقة يف عام 2022

––323,626––487,513تكاليــف موظفني أخرى

3,395,191568,778161,2753,132,346594,838118,480مجمــوع اإلجمايل

GRI 401-3

20222021إجــازة المولود يف عام 2022

1,249265عــدد الموظفــني الذيــن حصلــوا عى إجازة المولود، حســب النوع

1,249265عــدد الموظفــني الذيــن عــادوا إىل العمــل بعد إجازة المولود، حســب النوع

عــدد الموظفــني الذيــن عــادوا إىل العمــل بعــد إجــازة المولود والذيــن ظلوا يعملون بعد 12 شــهًرا 
1,223262مــن العودة، حســب النوع

حوكمــة الموارد البرشية
بينمــا تدعــم المجموعــة المعاييــر والمبــادئ المعرف بها 

لممارســات العمــل، فإنهــا تســعى أيًضــا إىل ضمــان تهيئة ظروف 
وممارســات عمــل آمنــة وعادلــة من خالل سياســاتها الي تتم 

مراجعتهــا بانتظــام، وتوفــر بيئــة عمل تســمح للموظفني بالشــعور 
بالحمايــة والتشــجيع. كمــا عــززت المجموعــة إدارة حوكمة 

المــوارد البرشيــة خــالل الفرة قيــد المراجعــة لتدعم رحلته 
ليــة، وتعمــل بشــكل اســتبايق كخــط دفاع ثــان لمجموعة  التحوُّ

المــوارد البرشيــة مــن خالل توفر ضمانة بشــأن مســائل االلزتام 
بجميــع اللوائــح واألنظمة.

إضافــًة إىل ذلــك، تــم تحديــث النظام األســاس للمجموعة 
يف المملكــة العربيــة الســعودية لضمــان توفــر درجة أكرب 

مــن الوضــوح والوعــي بشــأن هيكل الحوكمــة بما يصب يف 
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صالــح الموظفــني. وقــد واصلــت المجموعة الزتامهــا باللوائح 
والممارســات المحليــة ذات الصلــة، وكمثــال قامــت لجنة 

التظلمــات يف المجموعــة بتبســيط إجراءاتهــا لتحســني عمليــة 
تقديــم التظلمــات والشــكاوى مــن جانــب الموظفني، وتتوافق 
هــذه اإلجــراءات بشــكل كامــل مع القواعــد واللوائح الجديدة 

المتعلقــة بمتطلبــات الصحــة والســالمة المهنيــة )OHS(، وقد 
أطلــق العديــد مــن برامــج فحوصــات الصحة والتوعيــة بالرفاهية 

عــى مدار العام.

سياســة اإلبــالغ عن المخالفــات وقنوات التواصل
ال تــزال مجموعــة الراجحــي تعتمــد عــدًدا من السياســات من أجل 
توفــر بيئــة عمــل عادلــة وآمنــة للجميع. غر أن سياســة اإلبالغ عن 

المخالفــات وسياســة التظلــم وغرهــا من أنمــاط التواصل تظل 
كمــا هــي حــى يتمكــن الموظفــون من رفع الشــكاوى والتظلمات 

بشــأن مكان عملهم.

وقــد شــهد عــام 2022 تجديــد السياســات المعمول بها لتشــمل 
جميــع القواعــد واللوائــح المحدثــة، ولتتوافق مع ظروف الســوق 

وتطويــره لضمــان حصــول الموظفني عى إرشــادات واضحة 
واســتحقاقات عادلــة. كمــا تمتلــك مجموعــة الراجحي قنوات 

تواصــل آمنــة للمبلغــني عــن المخالفــات، بمــا يف ذلك الخط 
الســاخن الــذي ال يلــزم فيــه اإلفصــاح عن هويــة المتصل وعنوان 

الربيــد اإللكــروين، ممــا يتيــح للموظفني اإلبالغ عن شــكاويهم 
مــن خــارج مــكان العمل. أمــا بالنســبة للتظلمــات، فهناك قنوات 

خاصــة ُتمّكــن الموظفــني مــن تقديــم تظلمات يتــم تصعيدها 
إىل الجهــات المعنيــة ذات الصلــة، الــي تتخــذ بدورها اإلجراءات 

الفورية والمناســبة.

وتجــدر اإلشــارة كذلــك إىل أن آليــة مشــاركة الموظفني قد تم 
تحســينها بشــكل أكــرب مــن خالل تعزيــز أدوات وقنوات التواصل 

الحاليــة. عــى ســبيل المثــال، شــهدت آليات التفاعــل الفعلية 
ومواءمــة قنــوات االتصــال بني الفــروع اإلقليمية لمرصف 

الراجحــي والمكتــب الرئيــي تحســًنا ملحوًظــا بفضل الزيارات 
المتكــررة الــي أجرتهــا إدارة المكتــب الرئيــي إىل الفروع 

اإلقليميــة. وتتضمــن قنــوات التواصــل الخاصــة بموظفي 
المجموعــة ما يي: 

اســتبيان مشــاركة الموظفني الســنوي	 
 اجتماعــات ورســائل اإلدارة العليا	 
تحديثــات الربيــد اإللكــروين للموظفني 	 
لتعاميم 	  ا
الرســائل اإلخباريــة المنتظمــة للمــوارد البرشية	 
 النــرشات اإلخباريــة الدورية	 
 سياســة اإلبالغ عــن المخالفات 	 

سياســة التظلم 	 
تطبيــق الجــوال الخــاص بالخدمــة الذاتيــة للموارد البرشية	 
الخــط الســاخن للموارد البرشية	 
االجتماعــات العامة	 

ويتــم إبــالغ موظفــي المجموعــة بأي تغيــرات تنظيمية من شــأنها 
التأثــر عليهــم، وذلــك بمــا يتمــاىش مع أنظمــة العمل. كما يســتفيد 

المــرصف مــن ُنظــم المــوارد البرشية الرقميــة كقنوات اتصال 
يســتخدمها الطــالع الموظفــني بانتظام عى المســتجدات بشــأن 

هــذه التغيــرات ذات الصلة.
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التعلــم والتطوير
تواصــل مجموعــة الراجحــي الزتامهــا باالســتثمار يف حلول 

التعلــم والتطويــر المنظمــة باالســتفادة مــن منهجيــات التعليم 
المختلــط )الحضــور واالفــرايض(، مثــل التعلم يف الفصول 

الدراســية والتعلــم االفــرايض والتعلم اإللكروين والشــهادات 
والتدريــب والتوجيــه أثنــاء العمــل. وقد أجرت المجموعة دراســة 

شــاملة الحتياجــات التعلــم بهــدف تحديــد الفجــوات يف المعرفة 
والمهــارات عنــد تصميمهــا وتنفيذهــا للحلــول المخصصــة لتلبية 

تلــك االحتياجات.

وفيمــا يــي مثــال عىل ملخــص حلول التعلــم والتطوير 
الخاصــة بمرصف الراجحي.

يف عــام 2022، تخــرج أكــر مــن 150 طالًبا وطالبــة بنجاح من 
برامــج تطويــر الخريجــن يف مــرصف الراجحي، إضافًة إىل 

ضــم 103 طــاب آخرين إىل اســراتيجية المــرصف لتوظيف 
الموهوبــن الســعوديين من الشــباب والشــابات وتأهيلهم 

ليصبحــوا قــادة المســتقبل. وقــد وظف المرصف أكر 
مــن 500 خريــج منــذ تأســيس الربنامج يف عام 2015، 

وقــام بتجديــد هيــكل الربنامــج بشــكل دوري ليتوافق مع 
اتجاهات الســوق الناشــئة.

كمــا يهــدف برنامــج تطويــر الخريجن إىل ســد الفجوات 
الناشــئة عــىل صعيــد المهــارات فيمــا يخص الخدمات 
الرقميــة وتقنيــة المعلومــات واألمــن الســيرباين نتيجًة 

لابتــكارات الرقميــة غري المســبوقة اليت تشــهدها 
الخدمــات الرقميــة بالقطــاع المــرصيف والمايل، فضًا عن 

اســتحداثه تقنيــة "التعليــم مــن خــال األلعاب"، وهي حل 
تعليمــي رقمــي يعــزز بشــكل كبــري من التفاعل والمشــاركة 

النشــطة مــن جانــب أكر من 10,000 مشــارك. عقدت 
األكاديميــة أيًضــا رشاكــة مع عدد مــن المدارس الدولية 
الرائــدة لتقديــم مجموعــة مــن دورات التعلم اإللكروين 

لتكــون بمثابــة حلــول تعلــم بديلة الســتيفاء متطلبات 
تحديــات األعمال.

عــاوًة عــىل ذلــك، جرى تحديث نظــام إدارة التعلم 
)تعليــم( التابــع لألكاديميــة وأضيفــت إليــه مزيات أخرى 

مثــل مســارات التعلــم والتقييــم عــرب اإلنرنت وتتبع 
ــن األكاديمية  التطويــر خــال فــرة إعــداد التقرير، مما مكَّ
والموظفــن عــىل حــد ســواء مــن تحقيق أقىص قدر من 
المنافــع المتبادلــة مــع الوصــول إىل نتائج قابلــة للقياس. 
وتمّكــن مــا مجموعــه 7,185 موظًفا من االســتفادة من 

خدمــات نظــام إدارة التعلــم )تعليــم( خــال العام قيد 
المراجعــة، وأتيحــت لهــم فرصة االســتمتاع بمحتوى 

تعليمــي حــرصي واالســتفادة من النظــام المطور، بما 
يف ذلــك إمكانيــة الحصــول عىل الشــهادات بشــكل تلقايئ 

للوحــدات والــدورات التدريبيــة الــيت أكملوها بنجاح.

كذلــك، نظمــت األكاديميــة عدًدا من الــدورات التدريبية 
وقدمــت شــهادات متخصصــة خال العام قيــد المراجعة، 

إذ أدى اهتمــام المــرصف بزيــادة فــرص توظيف اإلناث 
إىل قيــام األكاديميــة بتوظيــف وتدريــب أكر من 1,700 

مــن اإلنــاث يف وظائــف خدمة العمــاء الجديدة، وذلك 
إلمــداد مركــز اتصــال القصيــم بموظفات إنــاث فقط. كما 
نظمــت األكاديميــة برامــج تدريب تســتهدف الموظفات 

الــايت أتممــن أكــر مــن 10,000 ســاعة تدريبية خال الفرة 
المشــمولة بالتقرير.

 الموارد 
البرشية

عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية



مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

104

وعــالوًة عــى ذلــك، حصــل مــا يزيــد مجموعــه عــى 9,000 مــن موظفي مــرصف الراجحي إىل اآلن عى الشــهادات اإللزامية الثالث 
الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، وتــم تقديــم تدريــب خاص باألعمال ومســتند إىل المحاكاة إىل أقســام الخدمــات المرصفية 
لألفــراد تقنيــة المعلومــات أثنــاء انتقالهــم إىل النظــام األســايس الرقمــي الجديــد للمــرصف. وقد اســتمرت برامج تطويــر القيادة المركزة 

والمخصصــة لــإلدارة العليــا وكــوادر القيــادة، بمــا يتمــاىش مــع بيانــات تقييــم القيــادة واحتياجــات التطوير الخاصــة بالمرصف خالل العام 
قيــد المراجعة.

GRI 404-2

20222021تدريــب موظفــي مجموعة الراجحي

2,3511,109عدد الربامــج التدريبية

26,47415,322إجمايل عدد المشــاركني

التدريب 141,54798,335أيام 

849,284590,012عدد ســاعات التدريب
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ساعات ســاعات التدريب حســب الدرجة إجمايل 
التدريب

العليا 4,217اإلدارة 

الوسطى 46,364اإلدارة 

765,447غر ذلك
%6

 اإلدارة الوســطى

%1
العليا اإلدارة 

%93
غري ذلك

ســاعات التدريب حســب الدرجة

 عدد ســاعات التدريب عــدد الموظفنيتدريــب الموظفني حســب النوع

اإلجمايلإناثذكوراإلجمايلإناثذكور

4,4993,7328,23151,58755,962107,549 إلزامي

إلزامي 9,1047,84116,980343,988360,469704,457غر 

7,3934,80512,198107,01931,548138,567تعلــم إلكروين
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 عدد ســاعات التدريب عــدد الموظفنيتدريــب الموظفني حســب الفئة

اإلجمايلإناثذكوراإلجمايلإناثذكور

العليا 186712573,7863994,217اإلدارة 

الوسطى 3,8354,0377,87230,53814,58146,364اإلدارة 

10,0858,12118,207361,648401,882765,449غر ذلك

عدد ســاعات التدريبعــدد المتدربنيســاعات التدريب حســب نوع المهارة

16,565577,308المهــارات التقنية

9,743238,384المهارات الشــخصية

األدوار التحفزييــة للتقنيــة واالبتــكار يف الموارد 
ية البرش

اعتمــدت مجموعــة المــوارد البرشيــة اســراتيجية مجموعة 
الراجحــي المتمثلــة يف "مــا بعــد المرصفية" باســتخدام حلول 

تقنيــة متقدمــة للتكامــل بــني جميــع الــرشكات التابعــة للمجموعة، 
ممــا يضمــن تقديــم خدمات مــوارد برشية فعالــة لموظفيها. 

وواصلــت المجموعــة اســتثمارها يف تحســني نظــام المعلومات 
اإلداريــة الخــاص بالمــوارد البرشيــة وتنفيذه لتوفــر أفضل تجربة 

موظفــني عــرب رقمنــة خدمات الموارد البرشيــة بالكامل.

عــى ســبيل المثــال، أضيفــت مزيــد من المزات إىل نظــام التوظيف 
واإللحــاق الوظيفــي يف مــرصف الراجحــي خــالل العام بعد إجراء 

مراجعــة شــاملة للعمليــة، ممــا أدى إىل زيــادة الكفاءة بحوايل 
50% عــى أســاس ســنوي، وتقديــم تجربة إلحاق وظيفــي مؤتمتة 

وأكــر رسعــة. وقــد أدت أتمتــة الموافقة عى طلبــات التوظيف 
المقدمــة مــن المــرصف إىل تقليــل الوقــت المســتغرق للموافقة 

عــى طلبــات مــن أســبوعني إىل أقل من 5 أيام.

أتاحــت التحســينات المدخلــة عــى نظــام المعلومات اإلدارية 
للمــرصف أتمتــة العديــد مــن وظائف الموارد البرشية. وشــملت 
التحســينات أتمتــة عمليــة حســاب إجمــايل المكافآت والحوافز، 

وتتبــع حضــور الموظفــني من خالل تقنية االســتهداف باســتخدام 
الحــدود الجغرافيــة، وطلبــات التعيــني الداخلية، والتحســينات 
ن  المدخلــة عــى تطبيــق )ســهل( للهواتــف المحمولــة الذي مكَّ
المــرصف مــن مواصلــة االســتفادة منــه كنقطة اتصال واحدة 

لجميــع الموظفــني مــع مزيــد مــن المرونــة والكفاءة، مما أدى إىل 
تحســني عــروض القيمــة للموظفني.

وقــد جــرى تعزيــز تطبيــق الخدمــة الذاتية للموارد البرشية )ســهل( 
للهواتــف المحمولــة بإضافــة مــزات إضافية إليه، مما ســمح 

بتحســني الكفــاءات وتعزيــز مشــاركة الموظفني وســاهم يف زيادة 
اإلنتاجيــة عى مســتوى المرصف.

وقــد جــرى تشــجيع االبتكار واألفــكار الجديدة بــني الموظفني من 
خــالل مبــادرة "فكــريت" الــي أطلقها المــرصف، إذ ُمنحت مكافآت 
إىل الموظفــني مــن أصحــاب األفكار األكــر ابتكاًرا وإضافــًة للقيمة 

لــدى تنفيــذ مشــاريعهم. وخــالل الفرة قيــد المراجعة، وافق 
المــرصف عــى 21 فكــرة، تــم تنفيذ 5 أفــكار منها بنجاح.

النظرة المســتقبلية
ســتواصل مجموعــة الموارد البرشيــة تنفيذ 

اســراتيجيات المــوارد البرشيــة المعتمــدة من قبل 
مجلــس اإلدارة والــيت تركــز عىل اســتقطاب المواهب يف 
ــن تنفيــذ المتطلبات االســراتيجية  المســتقبل، ممــا يمكِّ

الرئيســية. وســتحرص عىل صياغــة أفضل حلول 
التعلــم والتطويــر لســد الفجوات الناشــئة عىل صعيد 
الكفــاءات. كما ســتواصل المجموعــة تجديد عروض 
القيمــة للموظفــني بمــا يتماىش مع تطورات الســوق، 

مــن أجــل الحفاظ عىل درجة مشــاركة الموظفني 
وتقييمــات رضــا الموظفني وتحســينها، ومن ثــم تحقيق 

نمو مســتدام لألعمال.
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بعــد عــام شــهد نمــًوا ملحوًظا عى مســتوى القطاع المايل وســط 
تقلبــات األســواق العالميــة، طّبــق مرصف الراجحي اســراتيجية 

"التســويق الرقمــي أواًل"، باســتخدام القنــوات والتقنيات الناشــئة 
وتحليــالت البيانــات والــرؤى المطلعــة مــن أجل الرويــج للمنتجات 

والخدمــات الماليــة المبتكــرة، وتقديــم تجربــة عمــالء ال مثيل 
لهــا؛ وقــد أثمــرت هــذه االســراتيجية عن نتائــج مبهرة خالل مدة 

ير. التقر

وقــد أدى التوّجــه الرقمــي لمــرصف الراجحــي إىل بلورة تجربة 
عمــالء أكــر إثــراًء ونجاًحــا خالل مــدة التقرير كمــا يتضح من 

مــؤرش صــوت العميــل المفصل للمرصف الذي ســجل نســبة   
75%  للخدمــات المرصفيــة التقليديــة ونســبة  78%  للخدمــات 

المرصفيــة الرقميــة، وكان متوســط النســبة الــي ســجلتها الجهات 
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المنافســة 61%  للخدمــات المرصفيــة الرقميــة، وبذلــك يكون 
مــرصف الراجحــي هــو المــرصف المفّضل للرشيحة الناشــئة من 

عمــالء الخدمــات المرصفيــة المطلعــني عى التقنيــات الرقمية. 

كمــا اتخــذ مــرصف الراجحــي تدابر من أجــل تزويد عمالئه 
بتجربــة والء مجزيــة مــن خالل إدخــال المزيد من التحســينات 

والتطويــرات عــى برنامــج والء المــرصف "مكافــأة" يف عام 2022. 
وقــد أثمــرت هــذه الجهــود المرّكــزة عن إحراز الربنامج ألعى نســبة 
عــى مــؤرش صــوت العميل، ومســتوى رضــا العمالء، ومؤرش جهد 

العميــل بالمملكــة للعــام قيــد المراجعة.

تعزيــز صورة العالمــة التجارية
منــذ إطــالق الهويــة الجديــدة لمــرصف الراجحي "ما بعد 

المرصفيــة" يف عــام 2021، وّظــف المــرصف قنواتــه الرقمية من 
أجــل التعريــف بمبــادئ هويتــه الجديدة بشــكل مبتكر. وقد 
ســجلت هــذه القنــوات ارتفاًعــا يف معدالت المشــاركة خالل 

عــام 2022، مــع زيــادة تكامــل القنوات الذي أدى بــدوره لتعزيز 
الصــورة الذهنيــة للعالمــة التجاريــة للمــرصف ومكانتها. ومن 
خــالل مالحظاتهــم اإليجابيــة، أعــرب العمــالء عن رضاهم عن 

الشــعار الُمحــّدث إذ ســمحت الهويــة الجديــدة للعالمــة التجارية 
للمــرصف بالوصــول إىل رشيحــة الشــباب بخطــاب جاذب لهم عن 

طريــق المزيــج األمثل مــن القنــوات الموجهة إليهم.

وقــد أصبحــت العالمــة التجاريــة للمرصف أكــر قبواًل، مما عّزز 
مركزهــا خــالل عــام 2022، باعتبارهــا تمثل المؤسســة المرصفية 

الموثوقــة القريبــة مــن عمالئهــا، والي تقدم حلــواًل مبتكرة 
وميــرسة، وهــو مــا ســاهم يف تســجيل ارتفاع بلغ 40.3% عى 

مــؤرش قــوة العالمــة التجاريــة يف نهاية عــام التقرير.

عقــد مــرصف الراجحــي رشاكــة مع رشكة "Visa" الرائــدة عالمًيا 
يف مجــال المدفوعــات إلطــالق مبــادرة "هي التاليــة" العالمية 

للمــرة األوىل يف المملكــة، وقــد انعكــس ذلــك إيجابًيا عى 
تحســني صــورة العالمــة التجاريــة للمرصف بشــكل ملحوظ 

بوصفــه رائــًدا يف القطــاع المــايل، وكذلــك تعزيــز الثقة يف العالمة 
التجاريــة باعتبــار المــرصف يدعــم الشــمول المــايل يف جميع أنحاء 

المملكــة. ومبــادرة "هــي التاليــة" عبــارة عن برنامــج دعم عالمي 
يهــدف إىل تمكــني رائــدات األعمال وصاحبــات األعمال الصغرة 

اقتصاديـًـا مــن خــالل المنــح وفرص التمويــل، إىل جانب توفر 
الــرؤى واألفــكار العمليــة الــي ستســاعدهن عى تنميــة أعمالهن؛ 
وتنســجم هــذه المبــادرة مــع مبادرة "مرصف المســتقبل" الي 
أطلقهــا مــرصف الراجحــي وجدول أعمالــه للممارســات البيئية 

واالجتماعيــة وحوكمــة الرشكات.

ويف إطــار الجهــود المنســقة لفهــم توقعات العمالء بشــكل 
أفضــل، تتبــع المــرصف مؤرش "ســالمة وقوة العالمــة التجارية" 

يف عــام 2022 باالقــران مــع إجراء بعض الدراســات واألبحاث 
الســوقية ألغــراض محــددة حول ســلوكيات العمــالء وتفضيالت 
الخدمــات المرصفيــة وبعــض الجوانــب األخــرى عى مدار العام. 

البصمــة الرقمية
تحســنت تجربــة عمــالء مــرصف الراجحي بشــكل ملحوظ بفضل 
جــدول أعمالــه الثــوري للتحــّول الرقمــي، حيث انتقلــت مجموعة 

كبــرة مــن جهــات اتصــال العمــالء إىل األنظمــة المؤتمتة عالية 
األداء واالســتجابة، ممــا يعــزز كفــاءة الخدمــات لعمالء مرصف 

الراجحــي، ويتيــح المزيــد مــن اإلمكانات للخدمــة الذاتية، والقدرة 
عــى إدارة معامــالت العمــالء الماليــة بصورة أفضل.

وقــد ســمح االســتخدام المزتايد للقنــوات الرقمية خالل 
مــدة التقريــر للمــرصف بجمــع المعلومــات وبيانات العمالء 

والمالحظــات بشــكل فوري، واكتســاب رؤى وأفــكار مطلعة 
لتحســني الرســائل واختيــار القنــوات وابتكار أســاليب جديدة 

للتواصــل، ممــا أســهم يف إنتــاج دورة متجددة من التحســني 
المســتمر بنــاًء عى االســتخدام الفعــي للعمالء.

يف عــام 2022، أثمــر توظيــف القنــوات الرقميــة يف الحمالت 
التســويقية لمــرصف الراجحــي عــن تحقيــق معدالت نجاح أعى 

وخفــض التكاليــف، بالرغــم من اشــتداد حدة المنافســة عرب 
قنــوات التســويق الرقمــي من جانــب الالعبني الجــدد المنضمني 

للســوق حديًثــا مثــل رشكات التقنيــة الماليــة. أطلق مرصف 
الراجحــي حمــالت ترويجيــة ضخمــة يف العــام 2022 مثل عروض 
وخصومــات "األســبوع األزرق" لحامــي بطاقــات المرصف، حيث 

تكونــت مــن العديــد مــن الحمــالت التكتيكية الي تــم تخطيطها 
وإدارتهــا وتنفيذهــا باالســتعانة بالقنــوات الرقميــة فقــط، مما أتاح 

مــزة التقســيم إىل رشائح واالســتهداف المرّكز.
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وخــالل مــدة التقريــر، درس فريــق التســويق عــدًدا مــن التقنيــات واألدوات الناشــئة ألغــراض أتمتــة عمليات التســويق. ومن بني أبرز هذه 
التقنيــات "نظــام إدارة الحمــالت" الــذي ســمح لمــرصف الراجحــي بتصميــم تجــارب العمالء عــرب مختلف القنــوات وهيأ بيئة لتنســيق 

 الحمــالت المرئيــة وإدارة التفاعــالت وتنفيــذ اإلجــراءات عــرب مختلــف القنــوات. كمــا تــم تفعيل "نظــام إدارة المحتوى" بنجاح يف 
عــام 2022 مــن أجــل إنشــاء ونــرش وإدارة المحتوى عى المواقــع اإللكرونيــة والتطبيقات.

مشــاركات أكــرث عى منصات التواصــل االجتماعي

ارتفــاع إجمايل المشــاركات عى 
حســابات منصات  

التواصــل االجتماعــي بنســبة %12  

 تيك توك وســناب شات
ارتفاع يف مســتويات المشــاركة

 إنستجرام 
زيــادة المتابعني 

بنســبة %60

 تويرت 
مضاعفــة عــدد المتابعني 

ليصــل إىل 2.1 مليــون 

اســتعان مــرصف الراجحــي بــأدوات التواصل االجتماعــي القائمة 
عــى تحليــل البيانــات مــن أجل تدشــني حمالت موجهة بشــكل 

أكــرب خــالل العام قيد المراجعة، وقد ســاعدت مشــاركات 
وســلوكيات الجماهــر المســتهدفة يف جعــل رســائل المرصف أكر 
تعبــًرا وتأثــًرا. وقــد أخذ المــرصف بعني االعتبــار منصات التواصل 

االجتماعــي الناشــئة مثل ســناب شــات وتيــك توك، باإلضافة إىل 
القنــوات عاليــة المشــاركة مثــل تويــر لضمان إطالق حمالت 

تســويقية متطورة وشــاملة.

ومــن جهــة أخــرى بعيًدا عــن منصات التواصــل االجتماعي، واصل 
المــرصف بنجــاح االســتعانة بالقنــوات المؤتمتــة التقليديــة مثل 

الرســائل النصيــة القصــرة وتقنية إشــعارات الدفع ورســائل الربيد 
اإللكــروين، ممــا أتــاح التواصل بشــكل أكر اســتهداًفا وعمًقا مع 
العمــالء بنــاًء عى حاالت االســتخدام المعّدة مســبًقا، وحّســن 
مــن صــور التفاعــل بــني العالمــة التجارية والعميل بشــكٍل عام.

أثمــر توظيــف مــرصف الراجحــي المبتكــر للمحتوى الري عن 
نمــو إجمــايل المشــاركات عى حســابات المــرصف عى منصات 
التواصــل االجتماعــي بنســبة 113.7% خــالل مــدة التقرير، حيث 

تضاعــف عــدد المتابعــني عــى توير وزاد عــدد المتابعني عى 
إنســتجرام بنســبة 60% تقريًبا.

يف إطــار اســراتيجية مــرصف الراجحــي الجديدة لالرتقــاء بالعالمة 
التجاريــة، وخطابــه المالئــم والمؤثر، زادت المشــاركات عى 
حســابات التواصــل االجتماعــي للمــرصف من 34% يف عام 

2021 إىل 65% يف عــام 2022، وهــو تحّســن يتضــح مــن خالل 
رصــد ومالحظــة طبيعــة المحادثــات المتعلقة برســائل المرصف، 

وكذلــك مــن خالل تزايــد المؤيديــن للعالمة التجاريــة والمدافعني 
عنهــا بــني رّواد المنصــات االجتماعية.
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يف المتوســط، أطلــق برنامــج "مكافــأة" 5 إىل 6 حمــالت تســويقية 
شــهريًا عــرب مختلــف القنــوات خــالل العام قيــد المراجعة، حيث 

ســّجل الربنامــج معــداًل مرتفًعــا لفتــح النرشات الرويجيــة، متفوًقا 
بذلــك عــى المعــدل المســجل عى مســتوى القطاع المــايل عالمياً، 

وكان معــدل النقــر )CTR( أعــى بأربعــة أمثال المتوســط العالمي 
للقطــاع المــايل. تقــرن هــذه المعدالت المبهرة مع النســبة 

المســجلة عــى مــؤرش صــوت العميل باإلضافــة لمقاييس رضا 
العميــل األخــرى لتكــون شــاهًدا عى مكانــة برنامج "مكافأة" 

بوصفــه أحــد أبــرز برامــج الــوالء يف المملكة لعام 2022.

النظرة المســتقبلية
ســتواصل اســراتيجية مــرصف الراجحي للعام 

الجديــد العمــل عىل تحســني المحتوى التســويقي 
وإثرائــه، وإرشاك المزيــد مــن العمالء. باإلضافة 

لذلك، ســيتم الرويج بواســطة المحتوى الذي ينشــئه 
المســتخدمون، وتوظيف التســويق المســتهدف 

لرشيحــة الشــباب من خــالل منصات التواصل 
االجتماعــي الــيت تخاطــب الجيــل Z، مثل تيك توك 

وسناب شات.

بنــاًء عىل دراســة الحــواالت التجارية اليت أجراها 
المــرصف خــالل مدة التقرير، ويف ضوء اســتيعاب 

الســلوكيات والتفضيــالت والصعوبــات والرغبات لدى 
العمــالء من المؤسســات، ســينصب تركزي مرصف 

الراجحــي عــىل تحســني تجربة العمالء من المؤسســات 
لتكــون عــىل قدم المســاواة مع تجربــة عمالء الخدمات 
المرصفيــة لألفــراد مــن حيث معدالت الرضــا المرتفعة.

"مكافــأة" الــوالء باالمتيازات الحرصية
وبمــا يتمــاىش مع االســراتيجية الشــاملة "مرصف المســتقبل"، 

عــّزز مــرصف الراجحــي مــن برنامج الوالء "مكافــأة" بإدخال العديد 
مــن التحســينات وطــرح عــروض المنتجــات يف عام 2022 من أجل 

توفــر تجربــة ثريــة ومجزيــة لمكافــأة عمالئــه المخلصني، واختتم 
المــرصف العــام بتســجيل معدل نمو اســتثنايئ عى مســتوى 

جميــع جوانــب الربنامــج. كمــا تــم إدخال تحســينات أكر تركًزا عى 
برنامــج الــوالء عقــب إجراء دراســة بحثية للســوق، تمكن المرصف 

مــن خاللهــا مــن تكوين رؤية شــاملة حول توقعــات وتطلعات 
العمــالء مــن برامــج الوالء، إىل جانب ســلوكياتهم يف اســتبدال 

النقــاط وتصوراتهــم الكليــة عــن برنامج "مكافأة".

طــرح مــرصف الراجحــي أكــر مــن 30 منتًجا جديًدا مــن المنتجات 
المؤهلــة لكســب النقــاط خــالل العــام قيد المراجعــة، كما يعمل 

الربنامــج عــى إضافــة منتجــات وخدمات من الجهــات التابعة 
للمــرصف وكذلــك الــرشكاء اآلخريــن، كمصادر خارجيــة لتجميع 

الوالء. نقاط 

وقــد زادت مشــاركة األعضــاء يف برنامــج "مكافأة" بمعدالت 
كبرة عى أســاس ســنوي بســبب عروض المنتجات واالشــراك 

الحرصيــة والمحّســنة، حيث زادت نســبة المســتخدمني 
النشــطني بنســبة 320% والمســتبدلني النشــطني بنســبة %220. 
عــى صعيــد متصــل، تضاعــف حجم شــبكة الرشكاء يف عام 2022، 

مما ســاهم بشــكل مبارش يف زيادة العمالء المســجلني بنســبة 
62%، مــع اقــراب قاعــدة برنامــج الوالء "مكافأة" لســتة ماليين 
عضــو بحلــول نهايــة مــدة التقريــر. ولعل االرتفاع بنســبة %250 
يف اســتبدال النقاط عى أســاس ســنوي يشــهد عى المســتوى 

المرتفــع لتفاعــل العمــالء مــع الربنامــج وجاذبيته الكبرة.

ســاهم طــرح برنامــج "مكافــأة" يف صيغة تطبيق مســتقل يف 
عــام 2022 يف تحســني تجربــة المســتخدم مــع الربنامج بدرجة 

ملحوظــة، إذ ســمح لألعضــاء بالوصــول بســهولة إىل أرصدة 
النقــاط وســجل المعامــالت وقائمــة الرشكاء والقســائم وغرها 
مــن خــالل التطبيــق مبــارشًة بداًل من بوابة دخــول الربنامج عرب 

المتصفــح. كمــا يوفــر التطبيــق مــزة "eMall" الجديدة والحرصية 
حيــث يســتطيع األعضــاء الــرشاء عرب اإلنرنت وكســب النقاط من 

أكــر مــن 300 عالمــة يف الســعودية واإلمارات والمملكــة المتحدة 
والواليــات المتحــدة. كمــا شــملت التحديثــات األخرى إضافة مزة 

اإلشــعارات، ومزايــا داخــل التطبيــق تتيح اســتبدال النقاط بأميال 
الرحــالت الجويــة، وكذلــك التــربع بالنقاط ألبــرز الجمعيات الخرية 

يف المملكــة.

التسويق و تجربة العميل
عامة نظرة 
ســياق التقرير
األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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ســاهمت الجهــود الــي بذلتهــا مجموعة الخدمات المشــركة 
يف الوقــت المناســب فيمــا يتعلــق بالتتبــع الرسيــع للمرشوعات 

الجاريــة والمخطــط لهــا يف عــام 2022 يف دعــم مرصف الراجحي 
يف الحفــاظ عــى مكانتــه الرياديــة يف عــامٍ شــهدت، فيه البنوك 
ضغوًطــا مســتمرة مــع اســتحداث تقنيات ماليــة جديدة مما 

تســبب يف الكثــر مــن التحوالت الكربى.

وقــد واصلــت مجموعــة الخدمات المشــركة مشــاركتها الفعالة 
يف األتمتــة الرسيعــة عــرب جميع وحــدات األعمال والرشكات 

التابعــة بهــدف تقليــل تعقيــدات المنتجــات والعمليــات وتعزيز 
تجربــة العمــالء، وإنجــاز ترقيات األنظمــة وتحســينات المنتجات 

األخــرى خالل مــدة التقرير.

تقنيــة المعلومات
أدت الجهــود المتســارعة يف مســرة التحــول الرقمــي للمرصف 

يف عــام 2022 إىل أن يصبــح مــرصف الراجحــي بمثابــة العالمة 
التجاريــة األوىل يف المملكــة يف مجــال الخدمــات المرصفيــة 

الرقميــة، ومــن ثــم فهــو إنجاز تحقــق بفضل البنيــة التحتيــة التقنية 
الحديثــة والمواكبــة للمســتقبل، وترقيــات األنظمــة المتطورة.

واســتمر برنامــج تحديــث األنظمــة يف عــام 2022 من خالل 
الرقيــات المجدولــة وتفريــغ الحواســيب المركزيــة القديمة، 

وترحيــل األنظمــة الحاليــة مــن النظــام القديم إىل منصة 
الخدمــات المرصفيــة األساســية الرقميــة بالكامــل، وتحويل 

التطبيقــات القديمــة للمــرصف إىل تطبيقــات تعتمــد بنيــة 
االســتجابة للحــدث )EDA(، الــي تتيــح القدرة عــى معالجة 

البيانــات المعقــدة بشــكٍل فــوري، وبالتايل زيــادة تفاعل العمالء 
عــى مختلــف التطبيقــات، إىل جانــب تمكــني المــرصف من البيع 

االرتقايئ/المتقاطــع للمنتجــات يف الوقــت الفعــي. وقد ســاهمت 
هــذه الرقيــات يف إعــادة اســتخدام األصول بني المرصف 

والــرشكات التابعــة لــه، مما أدى إىل تحســني اســتغالل الموارد 
وترشــيد التكاليــف عــى مســتوى المجموعة، إىل جانب تحســني 

األداء وســهولة وتوافــر النظام.

يف ضــوء النمــو الغــر مســبوق يف حجــم المعامالت خالل مدة 
التقريــر، واجــه قســم تقنيــة المعلومــات تحديـًـا يتمثل يف الحفاظ 

عــى زخــم نمــو المــرصف جنًبا إىل جنب مــع الرحيل الرسيع 
إىل منصــة الخدمــات المرصفيــة الرقميــة الجديــد. وقد نجح يف 

تجنــب أي تأثــر عــى األعمــال من خالل إدارة القدرات االســتباقية، 
وتوحيــد ترتيبــات المنتجــات وتحســني عمليــات المعالجــة يف نهاية 
اليــوم لتحقيــق كفــاءة عاليــة، وغرها مــن اإلجراءات ذات الصلة. 

ويف ضــوء اســتمرار الرحيــل خــالل عام 2023 مــع المنتجات 
المعقــدة مثــل التمويــل العقــاري، فإن قســم تقنيــة المعلومات 

مؤهــل جيــًدا للتصــدي ألي تحديــات مســتقبلية من خالل تبســيط 
البنيــة التحتيــة والهيكليــة.

مجموعة الخدمات 
المشرتكة

عامة نظرة 
ســياق التقرير

األعمال منظور 
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عــالوة عــى ذلــك، تــم ربط نظام رضيبــة القيمــة المضافة للمرصف 
مــع بوابــة "فاتــورة" للفوتــرة اإللكرونية الخاصــة بهيئة الزكاة 

والريبــة والجمــارك خــالل مــدة التقرير، وذلك مع بدء تشــغيل 
نظــام الفوتــرة اإللكرونيــة يف جميــع أنحــاء المملكة يف ديســمرب 

2021 تحــت إرشاف هيئــة الــزكاة والريبــة والجمــارك. وقد مّكن 
هــذا الربــط مــن تقديــم الفواتر عــرب اإلنرنت، مع إمكانية التســوية 

اآلليــة الــي قللــت بشــكل كبــر من أوقــات المعالجة من خمس 
ســاعات إىل ســاعة واحدة، مما ســاهم بدوره يف تحســني تجربة 

العمالء.

تــم طــرح منتجــات التمويــل الشــخيص رقمًيا كجــزء من برنامج 
تحــول الخدمــات المرصفيــة األساســية للمرصف هذا العام. 

كمــا أطلــق الربنامــج عروضــاً للتحــول الرقمي للمنشــآت الصغرة 
والمتناهيــة الصغــر إىل جانــب عــروض المنتجــات والخدمات 

التقليديــة لنقــاط البيــع )PoS(، وتمويــل أقســاط األنشــطة التجارية 
ومرافــق التجــارة اإللكرونيــة، باإلضافــة إىل المســار التقليدي 

لتمويل األســطول.

وخــالل مــدة التقريــر، قام قســم تقنيــة المعلومات كذلك 
بتحديــث تقنيــة المصادقــة متعــددة العوامل للمرصف اســتناًدا 
إىل إطــار المصادقــة المتقــدم )NetIQ )NAAF، ممــا عــزز تجربة 

المســتخدم وأدائــه يف الخدمــات المرصفيــة لألفراد والموارد 
البرشيــة. كمــا أدى ذلــك أيًضا إىل تبســيط واجهــات الربمجة بني 

أنظمــة المــرصف وتحســني أداء تطبيــق الخدمــات المرصفية 
األساســية بشكل عام.

تــم تنفيــذ منصــة "الخدمــات المصغرة" الجديــدة كلًيا خالل 
مــدة التقريــر لتقســيم التطبيقــات الكبــرة إىل وحدات أصغر 

قابلــة للنــرش بشــكل مســتقل، ومؤتمتــة بالكامــل وذات كفاءة 
عاليــة. وقــد عملــت المنصــة القابلــة للتطوير والجاهزة للحوســبة 

الســحابية عــى تعزيــز مرونــة النظام وتقليــل وقت التوقف 
عــن العمــل مــن خالل الســماح بتطويــر تطبيقات ســهلة النرش 
تدعــم التســليم الرسيــع وتكون جاهزة للســوق بشــكل أرسع. 
يغطــي نطــاق المنصــة أيًضــا تكامــل إدارة الهويــة عرب مصادقة 

األجهــزة المحمولــة، والربمجيــات الوســيطة للخدمــات المصغرة 
)Microservices Middleware( والواجهــة الخلفيــة لقنــاة 

الخدمــات المؤسســية اإللكرونية.
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قدمــت وحــدة الخدمــات الرقميــة التابعــة للمرصف حوايل 300 
مــرشوع يف عــام 2022، بهــدف توســيع قاعــدة العمالء وتعزيز 

تكيــف العمــالء مــع القنــوات الرقمية عرب الخدمــات المرصفية 
لألفــراد والــرشكات. كمــا تــم تنفيذ تحســينات يف ســبل توعية 

العمــالء عــرب اإلنرنــت، والقــدرات الرقمية، والتمويل الشــخيص 
والتمويــل العقــاري وتمويــل الســيارات والبطاقــات وبرامج الوالء.

وشــهدت مــدة التقريــر أيًضــا تنفيــذ آليات إدارة التمويل الشــخيص 
)PFM( وإدارة تمويــل الــرشكات. وكجــزء من اســراتيجية المرصف 

للرقمنــة وسياســة تبســيط األعمــال، حقق اإلصــدار الجديد من 
تطبيــق "ســهل"، وهــو تطبيــق الخدمة الذاتيــة لموظفي مرصف 

الراجحــي، نجاًحــا كبــًرا وتلقــى ردود فعــل إيجابية من اإلدارة 
والموظفــني. كمــا تــم دمــج مبادرة والء ومزايــا موظفي مرصف 

الراجحــي "تســتاهل" يف نظام "ســهل" المحدث.

ســاعدت عمليــات األتمتــة المخططــة والجديــدة األخرى الي 
قدمهــا فريــق تقنيــة المعلومــات خــالل العام قيــد المراجعة 
يف تبســيط تجربــة العمــالء وترسيعهــا، مع تحســني الكفاءات 

التشــغيلية الداخليــة بشــكل كبــر. أمــا بالنســبة للموافقات عى 
التمويــل، فقــد تــم تنفيــذ آليــة الموافقــة الفوريــة لجميع طلبات 
التمويــل المقدمــة مــن العمــالء من خــالل الفروع أو القنوات 
الرقميــة. والجديــر بالذكــر أن منصــة التكامــل المحاســيب اآللية 

للمــرصف قللــت أيًضــا مــن أوقــات تطوير المنتجــات الجديدة من 
متوســط أســبوعني إىل أقل من يوم واحد.

كمــا قــام فريــق تقنيــة المعلومــات بأتمتــة وترقية عــدد من أنظمة 
وعمليــات المــوارد البرشيــة، بمــا يف ذلك تنفيــذ أول منظومة 

ســحابية إلدارة المواهــب، مــع الرتيــب لرحيــل المزيد من 
األنظمــة إىل التقنيــة الســحابية يف عــام 2023 حســب جدول 

زمــين، وبمــا يتمــاىش مع اســراتيجية الرحيل الســحايب للمرصف. 
وقــد أتــاح تبســيط وأتمتــة أكر مــن 40 عمليــة تجارية خالل العام 

تفويــض أرسع للصالحيــات عــرب اإلنرنت، وتحســني الشــفافية، 
وتقليــل المهــل الزمنيــة، كمــا ســاهم يف تحســني عملية صنع 

القــرار لــدى إدارة المــوارد البرشية بالمرصف.

اســتثمر المــرصف بكثافــة يف بنــاء القــدرات التقنيــة لموظفيه 
الحاليــني لمواجهــة الوتــرة الرسيعــة للتحــول التقين للمرصف 
خــالل مــدة التقريــر. وقــد تــم تدريب أكر مــن 260 موظًفا عى 

العديــد مــن األنظمــة والتطبيقات. 

اســتمرارية األعمال وإدارة األزمات  
واصــل فريــق إدارة اســتمرارية األعمال، يف عام 2022، تحســني 

ثقافــة االســتمرارية يف المــرصف مــن خالل دمــج متطلباته 
التنظيميــة يف السياســات واإلجــراءات عــرب مختلف اإلدارات. 
واســُتكملت هــذه الجهــود بزيــادة الوعي داخلًيــا عرب جميع 
اإلدارات مــن خــالل ورش العمــل ومجموعــة متنوعة من 

التدريبــات العمليــة. قــام فريــق إدارة اســتمرارية األعمال بدعم 
األعمــال يف إطــالق 47 منتًجــا وخدمــة جديــدة، وأصدر 81 تقريًرا 

لتحليــل تأثــر األعمــال، وأكمــل 6 تقييمــات شــاملة لمخاطر 
التهديــدات وشــملت جميــع المعالجــات وضوابــط التخفيف من 

المخاطــر، ووضــع 18 خطــة الســتمرارية األعمال عرب المرصف.

وقــد أجــرى فريــق إدارة اســتمرارية األعمال 10 اختبارات رئيســية 
يف جميــع مجــاالت األعمــال بنجــاح يف عــام 2022، وكان ذلك مع 

إيــالء أهميــة أكــرب لخطــط الطوارئ القوية يف حالــة االنقطاعات 
غــر المتوقعــة وغــر المســبوقة للعمليات. إذ ســاعدت هذه 

االختبــارات الشــاملة يف التحقــق مــن فعالية اإلجــراءات المتبعة، 
وقيــاس مســتوى تحقيــق أهداف وقت االســرداد المحددة 
المتعلقــة بالعمليــات التجاريــة، وتقييــم مــدى مالءمة قدرة 

االســرداد، وتحديــد نقــاط الضعف والفجــوات، وتحديد فرص 
التحســني. كمــا ســاعدت االختبــارات أيًضــا يف تقييم مدى مالءمة 

التدريــب والوعــي الــذي قدمه فريق إدارة اســتمرارية األعمال 
للجهــات المعنيــة ذات الصلــة، ممــا مكــن الفريــق من التواصل 

بإيجــاز مــع جميــع الجهــات المعنيــة، بما يف ذلك الــرشكات التابعة 
للمــرصف والفــروع الدولية، وأدوارهم ومســؤولياتهم وســلطاتهم 

يف حالــة مواجهة أزمة.



مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

112

تضمنــت االختبــارات الــي تــم إجراؤهــا يف عام 2022 محاكاة 
النقطــاع كامــل للتيــار الكهربــايئ يف المقــر الرئيي لمرصف 

الراجحــي ومركــز العمليــات، وهــو األمر الــذي تطلب نقل 
الموظفــني المهمــني إىل مراكــز محــددة الســرداد البيانات. تبع 

ذلــك محــاكاة هجــوم تصيــد احتيــايل غر معلــن عى 250 موظًفا 
مســتهدًفا، لقيــاس قــدرة فريــق مركز العمليــات األمنية عى 

مواجهــة التحــدي والتصــدي له. تم إجــراء االختبارات األخرى 
المتعــددة الســرداد البيانــات بعد االنقطاع وتمارين اســرداد 

البيانــات الخاضعــة للرقابــة بنجــاح يف مــرصف الراجحــي خالل مدة 
ل، واختبار  التقريــر، بمــا يف ذلــك اختبــار تجاوز الفشــل غــر المعطِّ

مســاحة العمــل البديلــة، واختبــار اســرداد البيانات المبارش، 
 ،)DDOS( باإلضافــة إىل محــاكاة هجــوم رفــض الخدمة الموزع

وذلــك لتقييــم اســتجابة المــرصف لتهديدات األمن الســيرباين.

قــام فريــق إدارة اســتمرارية األعمــال خــالل العام، كجزء من 
برنامجــه المعــين باســتمرارية المورديــن، بتقييــم 89 مورًدا و95 
عقــًدا يتعلــق بالخدمــات الرئيســية الــي تــم تحديدها من خالل 

تحليــل تأثــر األعمــال، وتعــاون مــع العديد من اإلدارات مثل 
الشــؤون القانونيــة والمشــريات والمخاطــر وااللزتام لضمان 

إدراج متطلبــات االســتمرارية يف جميــع العقــود. وباإلضافــة إىل 
ورش العمــل المتعــددة، أطلــق فريــق إدارة اســتمرارية األعمال 

أيًضــا برنامــج التعلــم اإللكــروين يف عــام 2022 كواحد من الدورات 
اإللزاميــة الــي يتــم إكمالهــا خالل األشــهر الثالثة األوىل من 

انضمــام الموظفــني الجدد. 

مركزيــة العمليات من خــالل "تنفيذ"
تــم يف عــام 2022 تحويــل وحــدة العمليــات التجارية الخاصة 
بالتمــز يف العمليــات يف مــرصف الراجحــي كجــزء من نموذج 

أعمــال "مــا بعــد المرصفيــة" وأعيــد إطالقها تحت اســم "تنفيذ"، 
والــي تضــم العمليــات المدارة وحلــول التوظيف وخدمات 

األتمتــة وعمليــات مركز االتصال.

وتماشــًيا مــع طمــوح المــرصف يف تحقيق الريادة عى مســتوى 
القطــاع يف تجربــة العمــالء الفائقــة، تمــت أتمتــة أكر من 166 

عمليــة رئيســية باســتخدام أتمتــة العمليــات آليــاً من قبــل "تنفيذ" 
لقطاعــي الــرشكات واألفــراد، ممــا أدى إىل تحســني التكلفة 

الســنوية بشــكل كبر.

تلــزتم مجموعــة الخدمــات المشــركة عــرب "تنفيذ"، بالوفاء 
بوعودهــا بخفــض التكاليــف وتحســني تجربــة العمالء. ومن 

المتوقــع إنجــاز هــذه األهــداف بفضل ركائز الرقمنة، وتحســني 
القــوى العاملــة، وإمكانيات المؤسســة، وحلــول المراقبة 

والتحليــالت يف المســتقبل.

شــهد انتقــال العمليــات إىل "تنفيذ" تحســن األداء التشــغيي 
اإلجمــايل للمــرصف بأكــر من 30% عى أســاس ســنوي عى الرغم 

مــن زيــادة حجــم التطبيقــات بنســبة 25% نتيجة نمــو المبيعات 
يف الســوق. كان هنــاك انخفــاض ملحــوظ يف فــرات التحول 
اإلجماليــة بمــا يف ذلــك نســبة 75% معالجــة أرسع للتمويل 

الشــخيص، لتصــل مدتــه إىل أقــل مــن 20 دقيقة، واكتتاب أرسع 
بنســبة 61% يف مجــال التأجــر التمويــي للســيارات، ليصــل إىل أقل 

مــن 60 دقيقة.

عــززت مجموعــة الخدمــات المشــركة التوافــر اآليل لخدماتها 
النقديــة، وزادت مــن عــدد العمليــات المؤتمتــة لتؤدي إىل معدل 

نجــاح أعــى للمعامــالت بشــكل عام. كما شــهدت دورة اإلبالغ 
عــدًدا أقــل مــن انتهــاكات اتفاقية مســتوى الخدمة )SLA( يف 

اإلبــالغ عــن الحــوادث بعــد تنفيذ أفضل ممارســات اتفاقية 
مســتوى الخدمــة المتقدمــة بشــكل صارم، مــع الحفاظ عى 
أداء االتفاقيــة الناتــج عــن البيــع بالجملــة والمنشــآت الصغرة 

والمتناهيــة الصغــر والخزانــة عنــد نســبة 99% للعام قيد 
المراجعــة. هــذا، وقــد تحســن توافر خدمــة أجهزة الخدمة 

الذاتيــة إىل 97% يف عــام 2022.

كان المنتــج اإلضــايف الجديــد بخصــوص التســويق العقــاري للبناء 
الــذايت )SCM( الــذي تــم إطالقــه يف عام 2022 بمثابة شــهادة 

عــى ابتــكار "تنفيــذ" وتركزهــا عــى األداء. إذ تجــاوزت مبيعات هذا 
المنتــج اآليل بالكامــل 18 ضعــف توقعاتــه، وتمــت معالجتهــا يف 

 )RPA( ًغضــون أســبوعني مــع إمكانــات تقنيــة أتمتــة العمليات آليا
لــدى "تنفيذ".

وقــد قدمــت التحســينات مــن خالل تقنيــة أتمتــة العمليات اآللية 
أداًء قويـًـا يف عــام 2022، حيــث أدخلــت "تنفيــذ" أكر من 30 

عمليــة آليــة جديــدة وروبوتــات إضافية بنســبة 35% عرب المرصف 
والــرشكات التابعــة لــه، بمتوســط معــدل نجاح يصل إىل %97. 
أدت أتمتــة تحويــل األمــوال وعمليــة الحظر/إلغــاء الحظر من 

قبــل "تنفيــذ"، يف عمليــات االلــزتام، إىل خفض متوســط الطلبات 
المعلقــة بنســبة 100% إىل الصفــر.
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كمــا تــم نقــل مركــز االتصــال بالمرصف بنجــاح إىل "تنفيذ" يف عام 
2022، حيــث انتقلــت عملياتــه الفعليــة مــن الريــاض إىل القصيم. 
احتلــت المســاواة بــني الجنســني مكانــة عالية يف جدول أعمال 

المــرصف عــى مــدى الســنوات القليلة الماضيــة عرب جميع 
مســتويات عملياتــه، ولــم يكــن عام 2022 اســتثناًء من ذلك، 

حيــث تجــاوزت مســتويات خدمــة مركز االتصــال وعدها بمعدل 
اســتجابة 80%، مــن خــالل التنفيــذ الناجح الســراتيجيتها 
لتوظيــف قــوة عاملــة تقودهــا النســاء تضم أكر من 1200 

موظفــة، حيــث انخفضــت رسعــة اإلجابة إىل أقــل من دقيقة 
واحدة يف المتوســط.

يات المشرت
بــدأت مجموعــة الخدمــات المشــركة المرحلة األوىل من 

برنامــج تحــول المشــريات، مــع تطبيــق ترقيــات متعددة للوحة 
المعلومــات، لتوفــر رؤيــة وكفــاءة أكــرب يف جميع وظائف 

المشــريات الكليــة والجزئيــة ومعامــالت المشــريات. كما تمت 
أتمتــة وظائــف لجنــة المشــريات بالكامــل يف عام 2022، مما 

ســمح بمزيد من الشــفافية وتســجيل مرشوعات المشــريات 
ووظائفهــا اإلدارية.

اســتمر المــوردون يف الخضــوع لعمليــة فحص شــاملة عند 
التســجيل عــرب بوابــة موردي المرصف عــرب اإلنرنت، وبعد 

الموافقــة، تمكنــوا مــن المشــاركة يف عمليــات العطــاءات، وتقديم 
فواترهــم وتتبــع حالــة الدفــع الخاصــة بهم، وغر ذلك من 

العمليــات ذات الصلــة. ســجل المــرصف وأصدر أوامر رشاء لـــعدد 
141 مــورًدا ســعوديًا خــالل مــدة التقرير، مســجاًل بذلك زيادة 

بنســبة 21% يف إجمايل تســجيل الموردين عى أســاس ســنوي.

النظرة المســتقبلية
تخطــط فــرق تقنيــة المعلومــات لتقديم الذكاء 

االصطناعــي إىل التجربــة الرقميــة للمــرصف، وتقديم 
إنتاجيــة أعــىل مــن البنيــة التحتيــة الحالية من خالل 
تحســني نــرش التطبيقــات عن طريق برامــج التطوير 

والعمليــات )DevOps(، وذلــك مع اســتمرار التحول 
الرقمــي والرحيــل إىل األنظمــة الســحابية حى عام 

2023. ســوف يبحــث فريــق تقنيــة المعلومات أيًضا، 
تماشــًيا مع اســراتيجية مرصف المســتقبل، يف تعزيز 
تقنيــة المــرصف للكشــف عن االحتيــال والوقاية منه، 
مــع تعزيــز قدراتــه وإمكاناته يف الخدمــات المرصفية 

المفتوحة.

مــن المتوقــع أن ينفــذ قســم عمليات النقــد والمقاصة 
عــدًدا مــن عمليــات األتمتة والمبــادرات التحويلية 
لتحســني أوقــات التســليم والقضاء عىل األخطاء 

البرشيــة، مــع تقليــل االعتماد أيًضــا عىل الورق يف مراكز 
النقــد وذلــك وصــواًل للهدف المتمثل يف اســتخدام 

األوراق ذات القيمــة فقــط مثل النقد والشــيكات.

ســيقوم فريــق إدارة اســتمرارية األعمــال بتنفيذ خطة 
التحــول االســراتيجي لعــام 2025، واالنتقال من 

منهجيــة االســتمرارية التقليديــة إىل نمــوذج المرونة 
التنظيميــة، بهــدف مقاومــة اضطرابات األعمال 

واســتيعابها والتعــايف منهــا والتكيــف معها يف بيئة 
معقدة بشــكل مزتايد.

ســتبدأ المرحلــة الثانيــة من برنامج تحول المشــريات 
يف عــام 2023، بهــدف تعزيز عملية المشــريات 

الشــاملة للمــرصف والــرشكات التابعة له، بهدف 
تحقيــق معاييــر معــرف بهــا عالمًيا إلثبــات أهمية وظيفة 

المشــريات بالمــرصف باعتبارهــا عامل تمكني أســايس 
للقيمــة وعامــاًل مؤثــًرا تنظيمًيا.
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شــهدت رحلــة التحــول الرقمــي الي يخوضهــا مرصف الراجحي 
عاًمــا حافــاًل، حيــث اخُتتــم عــام 2022 بتصنيف المرصف يف 

المرتبــة األوىل يف مجــال الخدمــات المرصفيــة الرقميــة، بعد أن 
قطــع أشــواًطا كبــرة يف هذا المجال.

وكان التصنيــف قــد اســتند إىل مــؤرش صــوت العميل للمرصف، 
والــذي بلــغ 78% وهــي نســبة ممزة مقارنًة مع متوســط درجات 

المنافســني البالــغ 61%، مــا يؤكــد عى الزتام المرصف الراســخ 
بتقديــم تجربــة عمــالء فائقــة ومعــززة بقدراتــه الرقمية المزتايدة. 

وقــد أصبحــت هــذه القــدرات أكر كفاءة يف جميــع نواحي األعمال 
يف عــام 2022، مــا أثمــر عــن رحلــة عمالء رقمية غر مســبوقة، 

أكســبت مــرصف الراجحــي تقديًرا واســًعا عــى الصعيدين المحي 
والــدويل باعتبــاره أحــد أبــرز المصــارف الُممّكنة رقمًيــا يف المنطقة.

أفضــت اســراتيجية الخدمــات المرصفيــة المفتوحــة يف المملكة 
إىل تحويــل قســم التقنيــات والتحــول الرقمــي يف المرصف إىل 

قاعــدة لالبتــكار والتفكــر اإلبداعــي، بالزتامــن مع إطالق مبادرات 
رقميــة جديــدة خــالل الفرة المشــمولة بالتقريــر، ما يمهد 

الطريــق أمــام مــرصف الراجحــي لتحقيق الريــادة يف المنظومة 
الرقميــة المفتوحــة عالية التنافســية.

مرونــة قطاع الخدمــات المرصفية لألفراد 
اعتمــد المــرصف منهجيــة مرنــة يف تنفيــذ اســراتيجية الحلول 
الرقميــة خــالل العــام، مــا يحقــق القيمة للعمالء بشــكل أرسع 
بكثــر. وقــد بــذل مــرصف الراجحي جهًدا كبــًرا يف الحفاظ عى 

زخــم التحــول الرقمــي المســتمر يف منتجاتــه وخدماتــه خالل مدة 
التقريــر، مــا أثمــر عــن طرح أفــكار ومنتجات جديــدة ومبتكرة يف 

عــام 2022، بهــدف تعزيــز تجربة العمــالء وتلبيــة احتياجاتهم.

وبمــا أن البيانــات والتحليــالت تمثــل عامل التســارع الرئيي 
لجهــود التحــول والرقمنــة، واصــل تطبيــق مرصف الراجحي 

االســتعانة بقــدرات المــرصف الغنيــة يف المجــال الرقمي والذكاء 
االصطناعــي ليصبــح أكــر اعتمــاًدا عى الرؤى واألفــكار، فيقدم 

حلــواًل ماليــة متطــورة واستشــارات قائمة عــى البيانات لقاعدة 
عمالئــه المتنامية.

شــهد المــرصف قــوة يف نمــو التهيئة الرقمية عى أســاس ســنوي 
يف قطــاع الخدمــات المرصفيــة لألفــراد، وزيادة بنســبة 17% يف 

العمــالء النشــطني رقمًيــا، ليصــل إىل مــا يقــارب 11.3 مليون عميل 
رقمــي يف نهايــة مــدة التقريــر. وقــد أطلــق المرصف أكر من 190 

منتًجــا وخدمــة جديــدة لألفــراد يف عام 2022، مســجاًل بذلك 
نمًوا عى أســاس ســنوي بنســبة 43% يف معامالت الخدمات 

المرصفية لألفراد، وزيادة بنســبة 42% عى أســاس ســنوي يف 
إصــدار البطاقــات. كمــا شــهدت معامالت الســوق نمًوا بواقع 

24% عى أســاس سنوي.

تطــور رقمــي يف قطاع الخدمــات المرصفية للرشكات
عــى صعيــد الخدمــات المرصفيــة للرشكات، ســّجل العمالء 

النشــطون رقمًيــا عــرب تطبيــق مرصف الراجحــي لألعمال زيادة 
بنســبة 71% مقارنــًة بعــام 2021، وهــو مــؤرش واضح عى أن أكر 

مــن 70 منتًجــا وخدمــة جديــدة أطلقها المــرصف رقمًيا تليب 
احتياجــات العمــالء المزتايــدة، وتعــزز ســمعة مرصف الراجحي 

المتناميــة باعتبــاره المــرصف المفضــل لــدى العمالء من 
الرشكات.

أطلــق المــرصف مركــز األعمــال، وهــو متجر إلكروين، يف مارس 
2022 ضمــن إطــار خارطــة طريق األعمــال اإللكرونية، لزتويد 
العمــالء بالخدمــات الجديــدة الــي تقدمها أطــراف ثالثة، مثل 

خدمــات المحاســبة الســحابية والتجــارة اإللكرونيــة، إىل جانب 
المزيــد مــن الخدمــات الجديــدة المقــرر إطالقها بعد 31 ديســمرب 

.2022

إطــالق اإلمكانــات الكاملــة للتحول الرقمي
يف إطــار اســراتيجية "مــرصف المســتقبل" والنموذج التشــغيي 
لهويــة العالمــة التجاريــة للمــرصف "ما بعــد المرصفية"، واصل 
مــرصف الراجحــي توفــر الخدمــات المرصفية الفوريــة للعمالء 
مــن خــالل رحلــة عمالء سلســة، إذ تم ترحيــل معظم خدمات 

المــرصف إىل القنــوات الرقميــة يف عــام 2022، مــا ســاهم يف تمكني 
العمــالء مــن اتخــاذ قرارات مالية مســتنرة بشــكل أرسع من أي 

وقت مىض.
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يف عــام 2021، أطلــق المــرصف "نهــج الدقيقة الواحــدة" لتمكني 
إنهــاء المعامــالت بشــكل كامــل مــن البدايــة إىل النهاية يف غضون 

دقيقــة واحــدة. ويف إطــار تحقيــق التوازن بني االبتــكار والتنظيم 
والمخاطــر يف التحــول نحــو المعامــالت عاليــة الرسعة، واصل 

المــرصف تنفيــذ هــذه االســراتيجية بنجــاح يف عام 2022 وزيادة 
مســتويات رضــا العمــالء من خــالل زيادة البســاطة وتقليل عدد 

الخطــوات المطلوبة.

هــذا وقــد ســمحت زيــادة فرص البيــع المتقاطع يف عام 2022 
للعمــالء بالحصــول عــى تمويــل متعــدد يف الطلب ذاته بسالســة. 

كمــا شــهدت مــدة التقريــر تقديم عدد مــن الخدمات األخرى 
لتعزيــز تجربــة العمالء بشــكل أكرب.

حققــت مبــادرة الخدمــات المرصفيــة عــن ُبعــد نجاًحا كبًرا يف عام 
2022، إذ تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع التابعــة لها وأصبحت 
متاحــة للعمــالء. وســتواصل المبــادرة تلبيــة الطلــب المزتايد من 

قبــل العمــالء بتحويــل المزيــد من خدمــات الفروع رقمًيا.
أمــا فيمــا يخــص التحــول الرقمــي لمركز االتصــال التابع للمرصف 

فقــد حقــق تقدًمــا ملحوًظــا خــالل مدة التقريــر، إذ تحول العديد 
مــن العمــالء إىل قنــاة التواصــل الخاصة بالخدمــات المرصفية 
عــرب تطبيــق الجــوال ذات المزايا المتعددة وســهلة االســتخدام 

للحصــول عــى مجموعــة خدماته المزتايدة.

حقــق مــرصف الراجحــي نجاًحــا باهًرا يف ترسيع ابتــكاره للحلول 
الرقميــة خــالل 2022، مــا أثمــر عن حصوله عــى العديد من 

الجوائــز المحليــة والدوليــة المرموقــة خالل مــدة التقرير، ومن 
: بينها

بجوائز فاز 

جائــزة أفضــل بنــك بالمملكة العربية الســعودية 
للمرصفيــة الرقميــة ضمــن جوائز مجلة "ذا 

ديجيتــال بانكر"

 جائــزة أفضــل تطبيق للخدمــات المرصفية 
 عــرب الهاتــف الجوال يف المملكــة العربية 

 الســعودية ضمــن جوائز مجلة 
"جلوبــال بينس"

 ثــاث جوائــز، منها البنــك الرقمي الرائد 
 يف المملكــة العربيــة الســعودية ضمن 

جوائز "ورلــد بينس أوتلوك"

 جائــزة أفضــل بنك يف المملكــة العربية 
الســعودية ضمــن جوائز "يوروموين"

 ثــاث جوائــز، منها أفضل بنــك للمدفوعات 
الرقميــة والتحويــات الماليــة يف المملكــة العربية 

 الســعودية ضمــن جوائز مجلة 
"إنرتناشــونال بينس"

 جائــزة أفضل بنــك رقمي ضمن 
جوائز "جلوبــال إكونومكس"

 جائزة أفضــل مجموعة 
 مرصفيــة يف المملكــة العربية الســعودية 
ضمــن جوائز "ورلــد فاينانس"

 جائــزة أفضل تطبيــق للخدمات 
 المرصفيــة عــرب الهاتف الجوال 
 يف المملكــة العربية الســعودية 
ضمــن جوائز "جلوبــال بينس أوتلوك"

جائــزة أفضــل بنك رقمــي ضمن جوائز 
"جلوبــال بانكينج آنــد فاينانس"

النظرة المســتقبلية
سيســتمر مــرصف الراجحــي يف رحلتــه نحو التحول 

الرقمــي وتقديــم الحلــول الماليــة الرقمية يف عام 
2023، مــع اتخــاذ المزيــد من الخطــوات لتعزيز تجربة 

العمــالء واالرتقــاء بهــا من خــالل خدمات أكر تطوراً 
مالءمــًة ضمــن منظومة رقمية شــاملة.

وسيشــهد العــام الجديــد كذلك دخول مرصف 
الراجحــي يف الخدمــات المرصفيــة المفتوحــة، مجهًزا 

بالكامــل بالبنيــة التحتيــة التقنيــة والخربات الــيت تمكنه 
مــن ترســيخ مكانتــه كمنافس رقمي قــوي، وتعزيزها 

بقيمــة مضافــة مــن خالل تمكــني العمالء من 
استكشــاف الــرشاكات يف المنظومــة الرقمية.

 البصمة الرقمية 
والتحول التقين
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التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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 ألكــر مــن ثالثــني عامــاً ،  واكبــت الهيئــة الرشعيــة - الي تضم يف 
عضويتهــا العديــد مــن أصحــاب الفضيلــة العلماء - مــا ُيحققه 
مــرصف الراجحــي مــن مراحــل تطويريــة ُمتتابعة وإنجازاٍت غر 

مســبوقة يف خدمــة النمــو واالزدهــار االقتصــادي بالمملكة 
العربيــة الســعودية. كمــا حرصــت الهيئــة يف ذات الوقت، عى 

الوفــاء بالمســؤولية الــي ُأوكلــت إليهــا بالعمــل عى ضمان الزتام 
المــرصف بضوابــط وأحــكام الرشيعة اإلســالمية يف كافــة عملياته 

ومنتجاتــه وخدماتــه المرصفيــة يف مختلــف أنحــاء المملكة 
وحــول العالــم. ويعتمــد تكويــن الهيئــة الرشعية وتقــر الئحتها من 
قبــل الجمعيــة العامــة، وقراراتهــا الرشعيــة ملزمــة لجميع إدارات 

المــرصف؛ لضمــان تحقيــق الزتام المرصف بأحــكام الرشيعة 
اإلســالمية يف جميــع أعمالــه ونشــاطاته، داخــل المملكة وخارجها.

وتعقــد الهيئــة الرشعيــة اجتماعاتهــا بشــكل دوري، حيــث تم عقد 
30 اجتماعــاً خــالل العــام 2022م، نظــرت خاللهــا أكر من 239 

موضوعــاً تتعلــق بالمهــام التالية:

المنتجــات المرصفية

اتفاقيات االســتثمار 
والتمويل

العقود

النمــاذج المرصفية

االستفسارات

وتقــوم المجموعــة الرشعيــة يف المــرصف بدعم أعمال 
ومتطلبــات الهيئــة الرشعيــة، والتنســيق بــني متطلبــات المرصف 

وبــني الهيئــة الرشعيــة، وتتكــون المجموعــة الرشعية من إدارتني: 

إدارة أمانــة الهيئــة الرشعية   .1
تضــم عــدداً من المستشــارين لدراســة وتحليــل كافة العقود   

واالتفاقيــات والمنتجــات المرســلة إليهــم مــن المجموعات 
واإلدارات واألقســام المختلفــة بالمــرصف، ومــن ثَمَّ إعداد 

التقاريــر بشــأنها للرفــع إىل مجلــس الهيئــة الرشعيــة. يتبع 
ذلــك، التواصــل مــع المجموعات واألقســام المختلفة 

إلبالغهــم بقــرارات المجلــس، كما ُتشــارك اإلدارة أيضاً يف 
جهــود المــرصف لتعزيــز الزتامــه بأحكام الرشيعة اإلســالمية، 

باإلضافــة إىل تقديــم اإلرشــادات والتوصيــات بما يتوافق 
وقــرارات المجلس.
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إدارة الرقابــة الرشعية   .2
تختــص بــاإلرشاف عــى كامل معامــالت المرصف لضمان   

االلــزتام التــام بقرارات وتوصيــات مجلــس الهيئة الرشعية 
فيمــا يتعلــق بالعقــود واالتفاقيــات والمنتجــات، وتتكون 

هــذه اإلدارة مــن فريــق متكامــل من المراقبــني المختصني 
الذيــن يقومــون بإجــراء عمليــات التدقيــق الرشعية عى 

أنشــطة المــرصف مــن خالل النظم والربامــج اآللية والزيارات 
الميدانيــة، كمــا يختــص الفريــق بوضــع ومراجعة معايير 

التدقيــق الرشعــي بموجــب قــرارات مجلــس الهيئة الرشعية.

األنشــطة الرئيســية الــي  قامت بهــا المجموعة 
الرشعيــة خالل عام 2022

نظمــت المجموعــة الرشعيــة  عــدًدا من المبــادرات والفعاليات  
وذلــك يف ســبيل نــرش الوعــي الرشعي بــني موظفي المرصف 

وعمالئــه، والمهتمــني بالخدمــات المرصفية اإلســالمية، ومن 
ذلــك عى ســبيل المثال:  

عقــد عــدد )14( دورة وورشــة عمل خاصــة بالمنتجات 	 
والخدمــات ومختلــف مجاالت المرصفية اإلســالمية. 

 الــرد عــى أكــر من 300 استفســار بريدي و450 	 
استفســار هاتفي.

إرســال 12 رســالة توعويــة لموظفي المــرصف حول الضوابط 	 
الرشعيــة للمنتجــات والسياســة الرشعيــة للمرصف.

 تدريــب العديــد من طــالب المرحلــة الجامعية من 	 
الكليــات الرشعية.

إعــداد وطباعــة وتوزيــع عــدد من المنشــورات المتمزة، من 	 
رســائل الدكتــوراه والماجســتر لخــرباء ومتخصصــني يف المجال 
المــرصيف والمــايل اإلســالمي حيــث تم طباعــة كتابني خالل عام 
2022م، وقــد بلغــت إصــدارات المجموعــة الرشعية من هذه 
المؤلفــات )19( إصــداراً يتــم توزيعهــا عى الباحثني والدارســني 

باإلضافــة إىل تداولهــا يف المكتبــات التجاريــة والعامة.
تمثيــل المــرصف يف اجتماعــات لجنــة المرصفية اإلســالمية 	 

لــدى البنك المركزي الســعودي.
المشــاركة يف النــدوات والمنتديــات الفقهيــة المتخصصــة.	 
تقديــم الدعــم العلمــي لعــدد مــن الباحثــني يف مجال الخدمات 	 

المرصفية اإلســالمية.

النظرة المســتقبلية
بالنســبة للمرصف:

نتوقــع ثبــات المســار الحايل مع محاولة إيجــاد منتجات 
تمويلية مناســبة.

بالنســبة للمجموعــة الرشعية:
نؤكــد اســتمرار المجموعــة الرشعيــة يف تقديم الدعم 

الرقــايب والدعــم الرشعي الــالزم لطلبات تطوير 
المنتجــات، وتقديــم الدراســات والبحوث الرشعية يف 

الشأن. هذا 

بالنســبة للمرصفية اإلســالمية:
نتوقــع حــدوث تغريات يف الســوق؛ نظــراً لتطبيق إطار 

الحوكمــة الرشعيــة بشــكل كامــل مع بداية عام 2023.

وحقائق: مؤرشاٌت 
ســتظل التحديــاُت قائمــة أمام المرصف بشــكل خاص، 

والمرصفيــة اإلســالمية بشــكٍل عام، فيمــا يتعلق 
بالجوانــب المعرفية بالمرصفية اإلســالمية، ســواٌء 

عــىل مســتوى العاملــني يف الصناعة أو المســتفيدين 
منهــا، األمــر الــذي ُيوجُب عىل الجميع بــذل المزيد من 

الجهــود يف التوعيــة والتدريب الرشعي، ســواٌء عىل 
مســتوى الموظفــني أو العمــالء، وذلك مــن خالل ابتكار 
وتبــين أســاليَب جديدٍة ُتواكب المســتجدات والتطورات 

المتالحقــة يف هــذا المجال.
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عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

لمحــة عــن المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة

 1.2
مليار دوالر 

ييك امر
تمويل مســتدام 

مشرك

تجديد عيــادة جمعية 
االطفــال المعوقني

 ISO/DIS االلــزتام  
37301:2020 شهادة

تطبيــق نظام الطاقة 
الشمســية يف

44 فــرع لتقليل 
استهاك
المرافق

إجمايل تربعــات بقيمة

 41.6
ريال مليون 

ســعودي يف عام 
2022

 6
تســليم المشاريع 

االجتماعية الرئيســية 

آيزو  شهادة 
22301:2019 إدارة
اســتمرارية األعمال

  
762

ريال  مليار 
إجمايل سعودي 

الموجودات

يقارب  ما 

مليارات  3
يل  تمو

لمشــاريع الطاقة 
المتجددة

 2.0
ريال مليار 
إجمايل  سعودي 

الزكاة
المدفوعة

 91
تحمــل تكاليــف عملية

 زراعــة كىل من 
برنامج خال 

شفاء

 1,448
قــراراً لمجلس

الهيئــة الرعية

%109
نمــو يف عدد 

 الموظفــني اإلناث 
يف 2022

17.2
ريال  مليار 
ســعودي صايف الربح

الزكاة بعد 

شــهادة اآليزو للمباين
 الخــراء لمىب المقر 

الرئييس

 3.4
ريال مليار 

ســعودي للرواتب و 
المزايــا المدفوعة

 10
دفعــات لربنامج تطوير

  الخريجــني منذ 
عام 2015

137
 سياســة وإطار عمل

%28
نســبة الموظفني 

اإلناث عىل مســتوى 
المجموعة

تمويل   %0
الكحــول و التبغ

القمار  و 

92:8
نســبة العمليات 

الرقميــة إىل اليدوية

 25.5 
ريال   مليار 

ســعودي لتمويل
المنشــآت الصغرية و 

المتوسطة

141,000+
أيام  إجمايل 

التدريب

11/4
أعضــاء مجلس 

اإلدارة
المستقلون  

+100%
نمــو يف عدد العماء 

اإلنــاث منذ 2015

 االستدامة 
بنيالحوكمةالجوانــب االجتماعيةالجوانــب البيئيةالمالية التنوع 

لجنسني ا
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منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

 نهــج المرصف يف المعاييــر البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمة

أشــارت مجلــة هارفــارد بزنــس ريفيو المرموقة يف إطــار تقريرها 
الســنوي حــول االســتدامة العالميــة إىل أن عــام 2022 كان 

عاًمــا مليًئــا باالضطرابــات عى المســتوى اإلنســاين ويف مجال 
األعمــال عــى حٍد ســواء. وأشــار تقريــر المجلة إىل أن عام 

2022 الذي شــهد أحوااًل جويًة قاســيًة ونشــوب أزمة بســبب 
الحــرب يف أوكرانيــا وارتفــاع معدالت التضخم ومشــكالت 

أضعفــت سالســل اإلمــداد، قــد تضاعفت فيــه الضغوط رسيًعا 
عــى الــرشكات وقطاعــات األعمال "لزيادة وتحســني إنتاجها"، 
ولــم يكــن هنــاك مجــال للتغايض عــن أي قضايا مهمــة تتعلق 

بالمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة. ويف ضــوء ذلــك، حافظ 
مــرصف الراجحــي عــى الزتامه الراســخ بتقديــم أحدث الخدمات 
المرصفيــة المتوافقــة مــع الرشيعة اإلســالمية خــالل العام قيد 

المراجعــة، كمــا حافــظ أيًضــا عى قيمــه المتعلقــة بالمعاييــر البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمة.

ولطالمــا كانــت الخدمــات المرصفيــة اإلســالمية متوافقة مع 
مفاهيــم القــرن الحــادي والعرشيــن المتعلقــة بالُمثــل العليا 

للمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة واألهداف األوســع 
نطاًقــا للتمويــل المســتدام. وهكــذا، أصبحــت المعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة جــزًءا أساســًيا يف تكوين مرصف 
الراجحــي عــى مــدى أكــر من 50 عاًما مــن العمليــات المتوافقة 

مــع الرشيعــة اإلســالمية، ممــا ســاعد يف حماية المرصف من 
االســتثمار يف قطاعــات معرضــة لـ"مخاطــر عاليــة" متمثلة يف 

عــدم تلبيــة المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة. ومن خالل 
االلزتام بأحكام الرشيعة اإلســالمية، يجســد المرصف شــكاًل 

ثقافًيــا متمــًزا مــن أشــكال االســتثمار األخاليق، حيــث يختار عدم 
المشــاركة يف أي اســتثمارات ال تلــزتم بأحــكام الرشيعة اإلســالمية، 

بمــا يف ذلــك االســتثمارات يف منتجــات الكحــول والقمار والتبغ.

ويف إطــار توّجــه مــرصف الراجحــي نحــو تلبية المعاييــر البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمــة المســتندة إىل الرشيعة اإلســالمية، 

اعتمــد المــرصف نموذًجا مســتداًما ســاعده عى تعزيز ســمعته 
كمــرصف إســالمي رائــد عالمًيــا يقــود منظمًة مالية حســنة اإلدارة، 

وتلــزتم بأفضــل ممارســات الحوكمة الســليمة.

حافــظ مــرصف الراجحــي عــى ســمعته كمرصف "رائد يف مجال 
الســلوك المايل واالســتدامة"، بل واســتطاع تعزيز ســمعته 

خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر؛ إذ عمــل عــى تحديد وتعزيز 
األنشــطة عاليــة األثــر الي تتماىش مع اســراتيجيته الشــاملة 

يف التحــول إىل "مــرصف المســتقبل" والنمــوذج التشــغيي "ما 
بعــد المرصفيــة"، ممــا ســاعد يف تحســني التصنيفــات الخارجية 

للمــرصف عــى مســتوى المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة. 
وقــد أعــاد مــرصف الراجحــي تقييم توقعاته لالســتدامة يف عام 

2022، وحــدد أهــم النتائــج الكميــة والمقيــدة زمنًيا ألهداف 
المــرصف عــى مســتوى المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة 
بمــا يتوافــق مــع مؤرشات األداء الرئيســية والمســؤوليات العامة 
لألعمــال يف ســبيل قيــادة التنفيــذ الناجــح الســراتيجيات األعمال 

والمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة.

لهــذا الســبب، تــم وضع رؤية جديــدة للمعاييــر البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمــة يف عــام 2022 بمــا يتماىش مــع التوقعات 

المؤسســية الشــاملة، وتتمحــور هــذه الرؤية حــول تحقيق 
مســتقبل مســتدام مــن خالل توفري منظومــة مالية رائدة 
ومســؤولة تخــدم العمــالء والموظفني والمجتمــع والبيئة.

تعتمــد رؤيــة المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة عى رغبة 
المــرصف يف العمــل عــى إيجــاد مجتمع أكر ازدهــاًرا وأكر تقديًرا 

للمســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة داخــل المملكــة. ويهدف 
المــرصف إىل أن يكــون رائــد االبتــكار يف مجــال المعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة مــن خــالل توفــر منظومة مالية 
مســؤولة تتمحــور حــول قيــم الشــفافية والزاهــة، مع إظهار الزتام 

المــرصف بالتصــدي لقضايــا تغــر المنــاخ والحد من أثره   
ويتمثــل الهــدف النهــايئ يف تلبيــة احتياجــات جميــع مجموعات 

أصحــاب المصلحــة، بمــا يشــمل العمالء والموظفــني والمجتمع 
والبيئــة، وذلــك مــن خــالل أربع ركائز أساســية للمعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة موضحــة فيما يي:
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التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

التوافــق مع الرشيعة
عــدد القــرارات المتوافقة مع 

الريعة

الرشكات  حوكمة 
عدد السياســات واإلجراءات الي 

تمــت مراجعتها

اســتقاللية مجلس اإلدارة
عــدد أعضاء مجلس اإلدارة 

لمستقلني ا

تجربــة العمالء
مؤرش صــوت العميل

االلــزتام التنظيمي
نســبة الغرامــات من إجمايل 

دخــل العمليات

تنفيذ
أعمال مسؤولة من خال 

الحوكمة الرشيدة

الشــمول المايل الرقمي 
فتــح حســاب جديد عرب اإلنرتنت

تنفيــذ الحلــول الرقمية وطرحها
التمويــل الشــخيص الرقمي 

الشامل

الريــادة الرقمية لتحســني تجربة 
العمالء

العمــاء الرقميون النشــطون

منصة الخدمــات المرصفية 
الرقمية األساســية

نســبة العمليــات الرقمية إىل 
اليدوية

تحديــث تقنيتنا
نســبة التطبيقــات الي تم 

يثها تحد

إنشاء
مســتقبل رقمي

األفضل  الموظف 
مشــاركة الموظفني

العمل فرص 
نســبة الموظفات

تعلــم الموظفني
إجمايل ســاعات تعلــم الموظفني

دعــم المحتوى المحيل
اإلنفــاق عىل المورديــن المحليني

الترعــات والمبادرات 
االجتماعية

إجمــايل اإلنفاق عىل األنشــطة 
االجتماعية

يز تعز
العاقــات مــع المجتمعات 

لمحلية ا

مســاهمة القطــاع الخاص يف 
الناتــج المحيل اإلجمايل 

الحصــة الســوقية لتمويل 
الركات

الحيــاد الصفــري بحلول عام 
2060

التمويل األخر والمســتدام

التملك الســكين للســعوديين
حصــة ســوق التمويل العقاري

مســاهمة المنشــآت الصغرة 
والمتوســطة يف الناتــج المحيل 

اإلجمايل
المنشــآت الصغرية والمتوســطة 

كنســبة مئوية مــن محفظة 
الركات

التحــول إىل مجتمــع غر نقدي
الحصــة الســوقية ألجهزة نقاط 

لبيع ا

دعم
رؤيــة 2030 والحياد الصفري 

يف المملكــة

تمثــل الركــزة األوىل الــزتام مرصف الراجحي الراســخ والمســتمر - 
كمــرصف رائــد يف القطــاع المــايل - بتحقيــق أهداف رؤيــة المملكة 

2030 مــن خــالل دعــم تنمية وتنويع االقتصاد الســعودي. 
ويشــمل ذلــك زيــادة تركز المرصف عــى القطاع الخاص 

والمنشــآت الصغــرة والمتوســطة لتحســني مســاهمتها يف الناتــج 
المحــي اإلجمــايل وتوســيع محفظــة منتجــات المرصف وخدماته 

مــن أجــل زيــادة نســبة تملــك المواطنني للمســاكن يف إطار أهداف 
رؤيــة المملكــة 2030. كمــا تــربز أيًضا ضمــن عنارص هذه الركزة 
جوانــب مثــل تركــز المرصف عــى تمويل اســتثمارات القطاعني 
العــام والخــاص يف مشــاريع الطاقــة الخــراء لتحقيق أهداف 

الحيــاد الكربــوين يف المملكــة، فضــاًل عــن اســتثماراته الخاصة يف 
الطاقــة المتجــددة والحفــاظ عى الموارد.

أمــا الركــزة الثانيــة للمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة، فإنها 
تعتمد عى اســتثمارات المرصف المســتمرة يف إنشــاء مســتقبل 

رقمــي مدعــوم بأفضــل التقنيــات والبنيــة التحتية. ويف إطار ســعي 
مــرصف الراجحــي نحــو تحقيق الشــمول المايل مــن خالل التحول 
الرقمــي، حقــق المــرصف منظومــة رقمية فريــدة ورائدة يف تطوير 
رؤى العمــالء وكذلــك يف رعايــة المواهــب والكفــاءات الرقمية حى 

تكــون جاهزة للمســتقبل.

يتمــز مــرصف الراجحــي - بوصفه مؤسســة ماليــة متوافقة 
مــع أحــكام الرشيعة اإلســالمية - بســلوك مــايل مثايل ونموذج 

حوكمــة رشــيدة، ممــا ينعكــس عــى الركزة الثالثــة للمعايير 
البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة. وتشــمل هــذه الركزة الجهود 

الدؤوبــة الــي يبذلهــا المــرصف لتقديم أفضل تجربــة للعمالء 
يف المملكــة إىل جانــب المعاملــة العادلــة وتوفــر أقىص درجات 

األمــن والســالمة، مدعومــًة بممارســات حوكمة رشــيدة مقارنًة 
بالنمــاذج المعياريــة األخــرى. كما تنــدرج مبادرات المرصف 
للتنميــة االجتماعيــة واســعة النطــاق ضمــن الركزة الرابعة 

للمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة الــي تركــز عى تعزيز 
العالقــات مــع المجتمعــات. وتســتمر القاعــدة المجتمعية 

لمــرصف الراجحــي يف االتســاع حــى تغطــي أعمالــه يف جميع أنحاء 
المملكــة مــن خــالل تمكــني الوصول المايل والعمــل التطوعي 

ورد الجميــل للمجتمــع وتمكــني الرشائــح غر المشــمولة وال 
تســتفيد مــن الخدمــات المقدمــة مــن المرصف، مع الركز 

بشــكل خــاص عــى تمكــني المرأة، من خالل إتاحــة فرص العمل 
واالســتقالل المايل.
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كمــا أطلــق المــرصف إطار تمويل مســتدام خــالل العام قيد 
المراجعــة كأســاس إلصــدار صكــوك وتمويل وأدوات تمويل 

مســتدامة أو اجتماعيــة. وخــالل شــهر ســبتمرب، حصل المرصف 
عــى رأي طــرف ثــاٍن بشــأن هذا اإلطار من وكالة ســتاندرد آند 

بــورز للتصنيفــات العالميــة، وقــد خلــص هــذا الرأي إىل أن اإلطار 
 )ICMA( متوافــق مــع مبــادئ الرابطــة الدولية ألســواق رأس المال

وجمعيــة ســوق التمويــل )LMA( ومنظمــة جمعيــات التمويل 
والتجــارة )LSTA( ورابطــة ســوق تمويــل آســيا والمحيط الهادئ 

.)APLMA(

إدارة المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
عنها واإلفصاح 

كمــا هــو الحــال يف الســنوات الســابقة، تم إعداد تقريــر المعايير 
البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة الموحــد الصــادر عن مرصف 
الراجحــي للعــام قيــد المراجعــة وفًقا للدليل اإلرشــادي حول 

اإلفصــاح عــن الممارســات البيئيــة واالجتماعية وحوكمة 
 الــرشكات الصــادر عن الســوق المالية الســعودية 

)www.sseinitiative.org( بعــد الزتامهــا الطوعــي بتعزيز 
أســواق رأس المال المســتدامة والشــفافة من خالل كونها 

ســوًقا رشيكــة لمبادرة األمــم المتحدة لألســواق المالية 
المستدامة.

مبــادرة األســواق الماليــة المســتدامة عبارة عــن برنامج رشاكة 
تابــع لألمــم المتحــدة، ينظمــه مؤتمــر األمم المتحــدة للتجارة 

والتنميــة )األونكتــاد(، والميثــاق العالمــي لألمــم المتحدة، 
ومبــادرة تمويــل برنامــج األمــم المتحــدة للبيئة، ومبادئ 

االســتثمار المســؤول الــي تحظــى بدعم األمم المتحــدة. وتتمثل 
رســالة مبــادرة األســواق الماليــة المســتدامة يف توفر منصة 

عالميــة الستكشــاف كيــف يمكــن لألســواق الماليــة بالتعاون مع 
المســتثمرين والــرشكات والجهــات التنظيميــة وصناع السياســات 

والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة أن تعــزز أداء الممارســات 
البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة وتشــجع االســتثمار المســتدام، 

بمــا يشــمل تمويــل أهــداف األمم المتحــدة للتنمية المســتدامة.

 التصنيفــات العامــة للمعاييــر البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمة

مــن أجــل الركز بشــكل أفضــل عى المقاييس الــي يعتقد 
مــرصف الراجحــي أنهــا مهمــة ومعرّبة عن نهجــه وعن التقدم 
الــذي يحــرزه أمــام جميع أصحــاب المصلحــة، يتتبع المرصف 

ثالثــة مــن مقدمــي خدمــات تصنيف المعاييــر البيئيــة واالجتماعية 
والحوكمــة الخارجيــني المشــهود لهــم عالمًيــا من أجل 

ضمــان إجــراء تقييمــات عادلــة ودقيقة ومدعومــة بالبيانات 
الكميــة حــول تنفيــذ المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
لديــه. وتشــمل التصنيفــات الثالثــة المختــارة للمعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة تصنيفــات مؤسســة مورغان ســتاني 
كابيتــال إنرناشــيونال )MSCI( وتصنيفــات رشكــة ساســتيناليتيكس 
)Sustainalytics(، وهمــا مــن أكــر التصنيفــات الُمتبعــة من ِقبل 

المســتثمرين والصناديــق والمــؤرشات، باإلضافــة إىل تصنيفــات 
 ،"S&P Global" وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز للتصنيفــات العالمية

وهــي وكالــة تصنيــف نشــطة كربى يحافــظ المرصف عى حوار 
مفتــوح معهــا؛ مــن أجل ضمان التحســني المســتمر عى مســتوى 

مختلــف المقاييــس الرئيســية للمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة 
والحوكمة.

 التصنيفــات الخارجيــة لمــرصف الراجحي عى 
مســتوى المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة

مؤسســة مورغان ستانيل 
كابيتال إنرتناشــيونال

20222021

 BBB 
 متوسط

 BB 
 متوسط

وكالة ســتاندرد آند بورز 
للتصنيفــات العالميــة

20222021

 29 
 متوسط

 20 
 مرتفع

 رشكة 
ساســتيناليتيكس

20222021

 26.9 
مخاطر 
متوسطة

 26.7 
مخاطر 
متوسطة

ســتبقى تصنيفــات مؤسســة مورغــان ســتاني كابيتــال إنرناشــيونال ورشكــة ساســتيناليتيكس ووكالــة ســتاندرد آند بــورز للتصنيفات 
العالميــة مــن أهــم ثالثــة مقاييــس خارجيــة يتتبعهــا المــرصف يف المســتقبل، حيــث يســتهدف المــرصف عموًمــا تحســني تقييمه يف جميع 

التصنيفــات الثالثــة خــالل العــام المــايل 2023 عــن طريــق تحديــد مخــاوف أصحــاب المصلحة بصــورة فورية، واالســتجابة رسيًعا لتحوالت 
بيئــة التشــغيل العالميــة والمحليــة، وتطويــر نهــج المــرصف مــن أجــل خدمة أصحــاب المصلحة بشــكل أفضل.

 تقرير المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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 تقرير المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

الجوانــب البيئية

يف عــام 2022، ظــل مــرصف الراجحي ملزتًمــا بطموحه يف 
تقليــل انبعاثــات الكربــون، حيــث نفذ عدًدا مــن برامج توفري 

الطاقــة واســتثمر يف فــرص الطاقــة المتجددة، إضافًة إىل 
استكشــاف مبــادرات بيئيــة جديــدة عىل مدار العام.

التغــر المناخي
خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر، عمــل المرصف عى ترسيع 

رحلتــه نحــو تحقيــق "الحيــاد الكربــوين" عن طريق خفــض انبعاثات 
الكربــون المبــارشة وغــر المبــارشة. وقــد عملت رشكة تدير 

العقاريــة، ذراع مــرصف الراجحــي إلدارة العقــارات والممتلكات 
والمرافــق، عــى تعزيــز كفاءة اســتهالك الكهربــاء والطاقة لدى 

المــرصف مــن خــالل إطــالق برنامج كفاءة اســتخدام الطاقة يف 
العقــارات الــذي تضمــن تركيب األلــواح الشمســية وترقية أجهزة 

تكييــف الهــواء وتظليــل النوافــذ واســتخدام معدات إيقاف تشــغيل 
الطاقــة وأنظمــة إضــاءة LED. وقد ســاهمت هذه المبادرات 

يف تحقيــق وفــورات ملحوظــة يف إجمــايل التكاليف الســنوية 
الســتهالك الطاقة.

دمجــت رشكــة تديــر العقاريــة عدًدا من المــزات الجديدة يف نظام 
إدارة المبــاين بالمــرصف، وهــو النظــام الــذي نفذه المرصف يف 
عــام 2021 لتعزيــز الحفــاظ عــى الطاقــة يف مبــى مقره الرئيي 

بالريــاض. وشــمل ذلك اســتخدام الميــاه العذبة للمربدات 
والميــاه المــربدة ألنظمــة التربيــد يف الربج، ومغذيــات توزيع الجهد 

المتوســط ألغــراض مراقبــة الطاقــة والحفــاظ عليها، إضافُة إىل 
اعتمــاد آليــات المراقبــة والتحكــم لتوزيــع اإلضاءة يف مناطق 

محــددة، وضبــط إعــدادات التحكــم يف درجة حرارة أجهزة 
تكييــف الهــواء، وتوزيــع الهــواء النقــي يف برج المقــر الرئيي ومباين 

العمليــات. كمــا يعتمــد المــرصف عمليــات تشــغيلية الورقية إىل 
حــٍد كبــر، مدعومــًة بالتحــول مــن العمليات الماديــة إىل العمليات 
الرقميــة عــرب شــبكة فــروع المرصف عن طريق اســتخدام األجهزة 
اللوحيــة والقنــوات الرقميــة إلجــراء المعامــالت اليومية. ويف إطار 

اعتمــاد هــذا التوّجــه بصــورة كبرة، تم فتــح 95% من مجموع 
الحســابات الجاريــة الجديــدة خــالل العــام وتنفيذ حوايل %40 

مــن عمليــات التمويــل الشــخيص بالكامل مــن خالل القنوات 
الرقمية.

واصــل مــرصف الراجحــي دمج المخاطــر البيئيــة ومنحها أولوية 
كبــرة كمعيــار تقييــم رئيــي يف عمليــة الموافقة الشــاملة 

عــى تمويــل أي مــرشوع أو عمــل تجاري، بمــا يتماىش إىل حٍد 
كبــر مــع أهــداف مبــادرة "الســعودية الخراء" يف إطار رؤية 

المملكــة 2030. ويف عــام 2022، تعــاون المــرصف تعاونـًـا فّعااًل 
مــع كبــار االستشــاريين البيئيــني لتقييم المشــاريع مــن المنظور 

 واالجتماعــي مــن أجــل ضمــان تلبيتهــا للتوجيهــات البيئية 
المعــرف بهــا دولًيــا مثــل مبادئ التوازن ومبــادئ التمويل 

األخر.

يــدرك مــرصف الراجحــي المخاوف المزتايدة بشــأن التغر 
المناخــي عــى مســتوى العالــم، ويحرص عــى القيام بدور رئيي 

كجهــة تمويــل يف إدارة المخاطــر البيئيــة المحتملــة، مــن أجل 
االســتفادة مــن الفــرص المتعلقــة بالتمويل المســتدام. وخالل 
الفــرة المشــمولة بالتقريــر، نجــح مــرصف الراجحي يف إبرام أكرب 

اتفــاق تمويــل مشــرك متوافــق مع أحكام الرشيعة اإلســالمية يف 
الــرشق األوســط ومتوافــق أيًضا مع ممارســات المعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة المقبولــة عالمًيــا، بقيمــة إجمالية 
بلغــت 1.165 مليــار دوالر أمريــيك، ليتــم توجيــه ذلــك التمويل نحو 

المشــاريع المؤهلــة وفًقــا إلطــار التمويل المســتدام الصارم لدى 
المرصف.

المــوارد الطبيعية
يف إطــار ركــزة "إنشــاء مســتقبل رقمي" الخاصــة بالمعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة، وتماشــًيا مــع التحــول الرقمي العام 
للمــرصف، بــدأ المــرصف يف تنفيــذ مهمة يضمــن من خاللها 

أن اســتخدام أرايض المــرصف وممتلكاتــه يف عملياتــه ال يؤثــر 
إال بشــكل ضئيــل أو معــدوم عــى التنــوع البيولوجــي. ومع أخذ 

هــذا الهــدف يف االعتبــار، اتخــذت رشكة تديــر العقارية تدابر 
خاصــة لضمــان أن يكــون اســتخدام األرايض المخّصصــة لفروع 

المــرصف الجديــدة أو الُمعــاد تصميمهــا خالل الفرة المشــمولة 
بالتقريــر مراعًيــا لمســألة التنــوع البيولوجــي يف مختلــف المواقع، 
كمــا عملــت الرشكــة بنشــاط عــى تقليــل األثر  إىل أدىن حٍد 

ممكن.

كذلــك، بــدأت رشكــة تديــر العقارية يف تركيــب المعدات الخاصة 
بمبادرتــني عاليــي التقنيــة إلدارة اســتهالك الميــاه يف شــبكة الفروع 

والــرشكات التابعــة للمــرصف، حيــث تضمنت المبادرة األوىل 
تركيــب عــدادات قيــاس تدفــق المياه بالموجات فــوق الصوتية 

لمراقبــة وإدارة وقيــاس اســتخدام الميــاه كجــزء من نظام إدارة 
المبــاين، يف حــني تضمنــت المبــادرة الثانيــة تحديث نظــام التناضح 

العكــي يف بــرج المقــر الرئيــي لالســتفادة من مياه الرصف 
الصحــي يف أنشــطة الــري. وســتنطلق هاتــان المبادرتان يف الربع 

األول مــن عام 2023.
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التلــوث والنفايات
واصــل المــرصف الزتامــه خالل عــام 2022 بالمبــادئ التوجيهية 

الصارمــة الخاصــة بإعــادة التدوير والزتامــات إدارة النفايات 
اإللكرونيــة. وباإلضافــة إىل العمليــات القياســية المعتمــدة 

للتخلــص مــن المنتجــات، فقــد تــربع المرصف باألجهزة 
اإللكرونيــة مثــل الحواســيب المحمولــة والطابعات والحواســيب 

المكتبيــة يف أبريــل 2022، ويجــري اعتمــاد خطط لوضع سياســة 
تهــدف إىل تفعيــل التربع الســنوي باألجهــزة اإللكرونية.

الفــرص البيئية
يف إطــار عنــارص االســتدامة والتحســينات الــي تواصل رشكة تدير 

العقاريــة إضافتهــا إىل المبــاين القائمــة، جهــزت الرشكــة أكر من 40 
فرًعــا خــالل عــام 2022 بألــواح الطاقة الشمســية، مما يدل عى 
الــزتام مــرصف الراجحــي بزيادة قــدرات توليد الطاقــة المتجددة 

يف المملكــة العربيــة الســعودية.

يف عــام 2022، واصــل المــرصف عقــد صفقات التمويل المســتدام 
بفاعليــة مــع توســيع نطــاق تركزه بشــكل أكرب ليشــمل أصول إنتاج 
الطاقــة المتجــددة مثــل مشــاريع األمونيا الخــراء والهيدروجني 

األخــر يف المنطقــة. كمــا واصــل المرصف مشــاركته الفاعلة يف 
مــرشوع األمونيــا الخــراء الــذي اقرحته المملكــة بقيمة 18.8 

مليــار ريــال ســعودي وبطاقــة إنتاجية قدرهــا 4 جيجاواط، والذي 
مــن المقــرر أن يدخــل المملكة يف ســوق الهيدروجــني العالمي 
الخــايل مــن الكربــون. ومــن المتوقع إغــالق التمويل الالزم لهذا 

المــرشوع يف الربــع األول مــن عام 2023.

خــالل العــام قيــد المراجعــة، أغلق المرصف أيًضــا تمويل مرشوع 
مرافــق البحــر األحمــر، وهــو مبادرة تتضمــن مرافق متعددة 

وتهــدف إىل توليــد حــوايل 340 ميجــاواط من الكهربــاء بالطاقة 
الشمســية، وتوليــد 110 ميجــاواط مــن الكهربــاء بالطاقــة الحرارية 

عــن طريــق الوقــود الحيــوي، بتكلفة إجماليــة للمرشوع تقارب 
4 مليــارات ريــال ســعودي، كما استكشــف المــرصف العديد من 
فــرص التمويــل وإعــادة التمويل لمشــاريع الطاقة الشمســية يف 

المنطقــة خــالل الفــرة المشــمولة بالتقرير.

 تقرير المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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 مشــاريع الطاقــة المتجددة الكرى 
الممولــة مــن مرصف الراجحي  

مرافــق البحر األحمر
 

الوصف
يجمــع المــرشوع بــني تطويــر البنيــة التحتيــة لمكونــات المرافق، بما يف 
ذلــك معالجــة ميــاه الــرصف الصحــي وتحلية الميــاه ونظام التربيد يف 

المنطقــة ومعالجــة النفايــات الصلبــة، والــي ســتعتمد بشــكل كامل عى 
الطاقــة المتجــددة المولــدة أيًضــا مــن خــالل البنية التحتيــة للمرافق، 

مــن أجــل إمــداد الطاقــة للعمليــات طويلة األمــد الخاصة بأصول 
الســياحة والضيافــة التابعــة لرشكــة البحر األحمــر للتطوير.

ســنة إغالق التمويل
2022

الحالة
مغلق

الطاقــة المتجددة المتوقــع توليدها

 الطاقــة الكهروضوئيــة، أي توليــد الكهربــاء بالطاقــة الشمســية - 	 
340 ميجاواط

محطــة توليــد كهربــاء تعمــل بالوقــود الحيــوي بقدرة 110 ميجاواط	 

 مشــاريع الطاقــة المتجددة الكرى 
الممولــة مــن مرصف الراجحي  

 مرشوع نيــوم هيليوس 
)مــروع األمونيا الخراء(

الوصف
 منشــأة الهيدروجــني األخــر الفريــدة مــن نوعها واألكرب عى 

مســتوى العالم.

ســنة إغالق التمويل
2023

الحالة
قيــد التنفيذ

الطاقــة المتجددة المتوقــع توليدها

4 جيجــاواط مــن الطاقــة المتجــددة عن طريــق مصادر الطاقة الشمســية 	 
الربية والريــاح والتخزين

1.2 مليــون طــن مــن األمونيا الخراء ســنويًا	 

 تقرير المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة 
حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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الجوانــب االجتماعية

تمكــن مــرصف الراجحــي منذ تأسيســه من بناء ســمعة طيبة 
يف تعزيــز العالقــات مــع جميع أصحــاب المصلحة، بدًءا 

مــن الموظفــني والعمــالء وحــى المجتمع ككل. وواصل 
المــرصف خــالل العام الزتامــه بتوطيد عالقاتــه المثمرة 

ضمــن المناطــق والمجتمعــات اليت يقــدم خدماته فيها.

رأس المــال البرشي
العمل إدارة 

يتبــع مــرصف الراجحــي جميــع أنظمة ولوائح العمل الســعودية 
ذات الصلــة، ويقّيــم بعنايــة نتائــج اســتبيان مشــاركة الموظفني 

الســنوي والمالحظــات الــواردة منهــم لوضع خطــط عمل تتناول 
المجــاالت الــي تــم الركــز عليهــا إلجراء مزيد من التحســينات. 

وشــهد عــام 2022 وضــع خطــط عمــل مخصصة بناًء عى 
مالحظــات الموظفــني، وتتكــون مــن ثالث ركائــز للموارد البرشية 
تشــمل إدارة األداء، والتعلــم والتطويــر، وإدارة المواهــب. وتمت 

مراجعــة خطــة العمــل واعتمادهــا من ِقبــل مجلس الموارد 
البرشيــة، الــذي تــم إنشــاؤه يف عام 2020 بهدف تشــجيع المزيد 

مــن المشــاركة والمســؤولية مــن فــرق اإلدارة العليا والقيادة 
المعنيــة بممارســات تنميــة المــوارد البرشيــة والكفاءات. وقد أدى 
نهــج المشــاركة المســتهدفة هــذا إىل زيادة درجة مؤرش مشــاركة 
الموظفــني الــذي حقــق نســبة 74% يف عام 2022 مقارنة بنســبة 

71% يف عــام 2021.

ُطلــب مــن جميــع الموظفــني االطالع عى مدونة قواعد الســلوك 
المهــين الخاصــة بمــرصف الراجحــي يف عــام 2022، والي غطت 
كمــا يف الســنوات الســابقة مجموعًة واســعة مــن الموضوعات 

واالعتبــارات اإللزاميــة، بمــا يف ذلك حقوق اإلنســان وعــدم التميز 
يف المعاملــة، إىل جانــب المعاملــة العادلــة ومكافحة الرشــوة 

واالحتيــال واالختــالس والرسقة وغســل األموال وتمويل 
اإلرهــاب والتــداول الداخــي والتحرش أو االبزتاز، والســلوكيات 

غــر األخالقيــة مــن أي زميــل أو زمــالء العمل، مثل اإلخالل 
باألمانــة والزاهــة وسياســة اإلبالغ عــن المخالفات. وُيدرك 

المــرصف أن الموظفــني قــد ال يشــعرون دائًمــا باالرتياح عندما 

يتعلــق األمــر باإلبــالغ عن شــواغلهم عــرب قنوات االتصــال التقليدية 
والمفتوحــة، لذلــك وفــر قنــوات آمنــة ومبتكــرة للموظفني لإلبالغ 
عــن المخالفــات و"التحــدث" بأمــان ورسية من دون الشــعور بأي 

مخــاوف، ويف حــال فضلــوا عــدم الكشــف عن هويتهــم فلهم ذلك، 
كمــا يمكنهــم لفــت انتبــاه اإلدارة والقيــادة العليــا إىل أي مخالفات.

الصحة والســالمة
يعمــل مــرصف الراجحــي عــى تطبيــق ومراعاة أعــى معايير الصحة 

والســالمة المهنيــة يف شــبكة الفــروع والــرشكات التابعة له 
المنتــرشة يف جميــع أنحــاء المملكــة، بمــا يف ذلك: 

 أنظمــة مخارج 
الطوارئ

أنظمــة مكافحة 
الحرائق

إجــراءات الفحوصات 
الدورية

الوعي المســتمر 
بالمخاطر

ُيشــجع المــرصف الموظفــني عى المشــاركة يف سلســلة من 
دورات الصحــة والســالمة المهنيــة الخاصــة بالموضوعات 

المذكــورة أعــاله والمتاحــة عــى نظــام إدارة التعلــم "تعليم" التابع 
ألكاديميــة مــرصف الراجحــي، إذ يمكــن للموظفــني اختيار خطة 

التعلــم الخاصــة بهــم لالســتفادة مــن فرص تعّلم أكــر فاعلية. 

 تقرير المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئية واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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خــالل عــام 2022، أطلق قســم المــوارد البرشية يف المرصف 
عــدًدا مــن حمــالت التوعيــة الصحية الداخلية لرفع مســتوى 

الوعــي حــول الصحــة والســالمة المهنيــة عى مدار الســاعة، بما 
يف ذلــك األحداث الرئيســية مثل:

اليــوم الطــيب الســنوي المفتــوح والتربع بالدم بالتنســيق مع 	 
مستشــفى دّلــه لجميــع موظفــي مرصف الراجحي

دورة تدريبيــة عــى اإلســعافات األوليــة بالتعاون مع رشكة 	 
"التعاونيــة"، رشيــك التأمــني الوطين، مع منح المشــاركني 

شــهادات عنــد االنتهــاء بنجاح من الدورة.
الربنامــج الصحــي "التعاونيــة فيتاليــي" الذي شــجع جميع 	 

الموظفــني عــى اســتثمار 30-90 دقيقــة من وقتهم يف نشــاط 
حــريك لتبــين نمــط حيــاة أكر صحــة، حيث جــرى تنظيم برنامج 

مدتــه ثالثــة أشــهر يتضمن مســابقة لتكريم المشــاركني 
ومكافأتهم.

يلــزتم المــرصف الزتاًمــا تاًمــا بالقواعــد واللوائح الجديــدة المتعلقة 
بمتطلبــات الصحــة والســالمة المهنيــة، فقــد نّظــم عدة برامج 

للفحوصــات الصحيــة ورفــع مســتوى الوعي الصحــي للموظفني 
عــى مــدار العــام، والقت هــذه الربامج استحســانًا وتقديًرا من 
الموظفــني يف شــبكة فــروع مــرصف الراجحــي. وبينما يواصل 

الموظفــون االســتفادة مــن الصــاالت الرياضيــة الداخلية يف برج 
المقــر الرئيــي ومركــز العمليــات، يواصل المــرصف ترتيب عروض 

خاصــة مــع مقدمــي خدمــات الصحــة واللياقة البدنيــة لتعزيز 
رفاهيــة الموظفني.

واصــل المــرصف تبنيــه لسياســة اإلجازات الســخية خالل العام 
قيــد المراجعــة مــع منحــه إجــازات عادية طبية وعرضية وســنوية، 

وكذلــك اإلجــازات اإلضافيــة للمناســبات الخاصة؛ حيث شــهد عام 
2022 اســتفادة العديــد مــن الموظفــني مــن إجازة الحج وإجازة 

الــزواج وإجــازة الــوالدة، والي تشــمل تقديم مدفوعــات احتفالية 
ورســائل تهنئة وهدايا.

تنميــة رأس المال البرشي
إدراًكا لألهميــة المزتايــدة للمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة 

والحوكمــة، أجــرت كليــة القيــادة التابعــة لمرصف الراجحي، ذراع 
تنميــة المهــارات القياديــة يف أكاديميــة مــرصف الراجحي، عدًدا 

مــن الــدورات التدريبيــة حول المعاييــر البيئيــة واالجتماعية 
والحوكمــة خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر، إحداها لإلدارة 

التنفيذيــة واألخــرى لــإلدارة العليــا للمرصف والــرشكات التابعة 
لــه. وكان هــذا التدريــب جــزًءا مــن الجهود الجاريــة لتعزيز القدرة 
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التنظيميــة والتفاهــم فيمــا يتعلــق بالمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة 
والحوكمــة المصممــة خصيًصــا لمــرصف الراجحــي بما يتماىش 

مع اســراتيجية "مرصف المســتقبل" الشــاملة.

ُنظمــت الــدورات التدريبيــة عى يــد خرباء مشــهورين يتمتعون 
بخــربة تزيــد عــى عقديــن من الزمن، وتناولــت مدى أهمية 

المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة بالنســبة للمرصف 
والقطــاع المــايل األوســع نطاًقا. وناقشــت الــدورات كيفية ارتباط 

ركائــز المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة بالمــرصف ونموذج 
التشــغيل الخاص به، وشــهدت مشــاركة أكر من 120 شــخًصا 

وحظيــت برحيــب كبــر مــن اإلدارة التنفيذيــة واإلدارة العليا. 

أمــا بالنســبة للتدريــب والتطويــر الشــامل، يتبع المرصف 
ممارســات منظمــة إلدارة الكفــاءات والتعاقــب الوظيفــي ويعتمد 

خطًطــا لتطويــر المهــارات الفرديــة، والي تعززها اســراتيجية 
األجــور القائمــة عى أوضاع الســوق واألداء. وتقــدم أكاديمية 
الراجحــي أفضــل الشــهادات القياديــة والمرصفية والتشــغيلية 
والتقنيــة لتعزيــز مجموعــة الكفــاءات بحيــث تتمتــع بالمهارات 

والمعرفــة الالزمــة ألداء األدوار الوظيفيــة الناشــئة والمتطــورة 
بشــكل فعــال. )لمزيــد مــن التفاصيل، يرجى الرجوع إىل قســم 

المــوارد البرشيــة يف الصفحات 105-95(.
     

كمــا أبــرم المــرصف اتفاق رشاكــة مع "يوداســيي"، منصة تطوير 
المهــارات عــرب اإلنرنــت، يتــم بموجبهــا تطويــر وتنمية المهارات 
التحليليــة ومهــارات تقنيــة المعلومــات للموظفــني والخريجــني 
الجــدد المدربــني والمؤهلــني من أكاديميــة مرصف الراجحي 

وبرنامــج تطويــر الخريجــني يف كليــة القيادة.

يف الوقــت نفســه، يضــع المرصف موضوع المســاواة بني 
الجنســني يف صــدارة قائمــة أولوياتــه الرئيســية عى جميع 

مســتويات عملياتــه، بمــا يف ذلــك تنميــة رأس المــال البرشي، حيث 
أكملــت الموظفــات 51% مــن ســاعات التدريب خالل العام.

وشــهدت نســبة اإلناث يف مكان العمل تحســًنا يف عام 2022 عرب 
إجــراء سلســلة تعيينــات كاملــة للنســاء، شــملت أكر من 1,700 

وظيفــة تــم إنشــاؤها يف مركــز االتصال الجديــد بالقصيم، والذي 
كان بمثابــة مصــدر رئيــي جديــد للتوظيــف يف القصيم. وبالنســبة 

للعديد من المرشــحات، كانت هذه مشــاركتهن األوىل يف ســوق 
العمــل. وخــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر، تمكــن المرصف أيًضا 

مــن اســتيعاب ترتيبــات العمــل المرنــة لبعــض الموظفني الذين 
ُيتــاح لهــم خيــار العمل من المزل.
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معيــار عمل سلســلة التوريد
شــهدت بوابــة المشــريات اإللكرونيــة الي تــم إطالقها يف عام 

ــًنا كبــًرا يف عــام 2022 بعــد إجــراء عدد مــن التحديثات  2020 تحسُّ
عــى مزاتهــا، ومنهــا لوحــة متابعــة اإلنفاق، والي توفــر رؤية دقيقة 
وقابلــة للتخصيــص لجميــع نفقــات المشــريات بمــا يف ذلك القدرة 

عــى البحــث والتحليــل حســب فئة اإلنفاق، والبحث حســب 
المــورد أو مجموعــة مــن الموردين، وكذلك حســب الجدول 

الزمــين، وغرهــا من عوامــل التصفية.

وتمثلــت إحــدى التحديثــات الرئيســية للبوابــة يف لوحــة متابعة 
معامــالت المشــريات الــي تــم إطالقها بحلــول نهاية العام، 
والــي توفــر لوحــة متابعــة كاملــة لجميع المســتويات الكلية 

والجزئيــة لعمليــة الــرشاء. ويشــمل ذلــك تفاصيل أوقات اإلنجاز 
والمنافســات واتفاقيــات مســتوى خدمــة المشــريات ولجنة 

المشــريات، إىل جانــب وظائــف مهمــة إضافيــة مثل لوحــة متابعة 
المورديــن ولوحــة متابعة العقود. 

ويف تحديــث آخــر، شــهدت البوابة تحســيًنا ســمح للمرصف 
بأتمتــة جميــع وظائــف لجنــة الموافقــة عى المشــاريع بالكامل، 

بــدًءا من إرســال جــداول أعمال االجتماعــات لألعضاء ومديري 
المشــاريع، إىل تقديــم آراء إعالميــة رسيعــة عن المشــاريع. كما 
ســمح التحســني للجنــة بتعميــم حالــة المشــاريع عى األعضاء 

واســتكمال محــارض االجتماعــات. ممــا أدى إىل تحســن يف رسعة 
وجــودة تنفيــذ برنامــج التحــول الرئيي للمرصف.

20222021202020192018

340384335332358إجمــايل عدد الموردين المشــاركني

4.23.73.13.12.5إجمــايل اإلنفــاق عى المشــريات )بالمليار ريال ســعودي(

263285263261300إجمــايل عــدد الموردين المحليني المشــاركني

 قيمــة اإلنفــاق عــى المشــريات من المورديــن المحليني 
  )بالمليــار ريال ســعودي(

4.03.42.92.92.3

9592939293نســبة اإلنفــاق عــى المورديــن المحليني )النســبة المئوية(

يف إطــار مبــادرات المــرصف الهادفــة إىل دعــم المحتوى المحي، 
شــجع المــرصف المورديــن المحليــني عى التســجيل يف بوابة 

المشــريات، ممــا أســهم بوصــول إجمــايل اإلنفاق عى الرشكات 
المملوكــة محلًيــا إىل 95% يف عــام 2022، وزيــادة إجمــايل اإلنفاق 

 .%18 بنسبة 

المســؤولية عــن المنتجات
الخصوصيــة وأمــن البيانات

ينظــر مــرصف الراجحــي إىل البيانــات عى أنهــا أصول قيمة ذات 
دور حيــوي ومهــم يف تحســني األداء واإلنتاجيــة. وهــو ما دفع 

المــرصف إىل اســتحداث سياســة حوكمــة البيانــات يف المرصف يف 
عــام 2022 بهــدف تحقيــق أقــىص قيمــة للبيانات وضمان االلزتام 

بطريقــة تحمــي جميــع األطــراف المعنيــة بالبيانات.

وتضمــن هــذه السياســة توافــق معاييــر البيانــات المعمول بها 
والممارســات المــوىص بهــا مــع الهدف العــام المتمثل يف زيادة 

االلــزتام باألنظمــة ذات الصلــة، وتعزيــز تجربــة العمالء، وزيادة 
فعاليــة إدارة البيانــات. ويف هــذا الشــأن، واصل المرصف تحســني 

الجــودة الشــاملة لعنــارص البيانــات المهمة داخــل منظومة 
البيانــات الخاصــة بــه خــالل الفــرة المشــمولة بالتقرير من أجل 

تحســني عمليــة صنع القرار.
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تحــدد سياســة حوكمــة البيانــات الجديــدة معايير معالجــة البيانات 
خــالل مراحلهــا المختلفــة. كمــا تضمــن السياســة الخصوصية 

والحمايــة بمــا يتمــاىش مــع المتطلبــات التنظيمية ومع 
اســراتيجية المــرصف. تغطــي سياســة حوكمــة البيانات 14 مجااًل، 

كالتايل:   هي 

مكتــب حوكمــة البيانات  .1
دليــل البيانــات والبيانــات التعريفية  .2

جــودة البيانات  .3
عمليــات البيانات  .4

إدارة الوثائــق والمحتوى  .5
بنيــة البيانــات ونمذجتها  .6

إدارة البيانــات الرئيســية والمرجعيــة  .7
بيانــات األعمــال وتحليالتها  .8

مشــاركة البيانــات وإمكانيــة تشــغيلها عــى نظــم مختلفة  .9
تحقيــق قيمــة البيانات  .10

البيانــات المفتوحة  .11
حريــة المعلومات  .12

تصنيــف البيانات  .13
حمايــة البيانات الشــخصية     .14

تشــهد مخاطر األمن الســيرباين ارتفاًعا بســبب اتســاع نطاق 
التهديــدات يف ظــل اعتمــاد نهــج التحول الرقمــي بوترٍة رسيعة. 
لذلــك، يســتخدم المــرصف آليــات دفاع قويــة من خالل اتخاذه 

عــدًدا مــن التدابــر المضادة بهدف الوقاية والكشــف واالســتجابة 
للتهديــدات، ســعًيا منــه لمعالجــة تحديات األمن الســيرباين 

الحاليــة بشــكل اســتبايق. ولضمــان كفاءة الوضــع العام لألمن 
الســيرباين للمــرصف، فقــد نفــذ المرصف أيًضا عــدًدا من التدابر 

األمنيــة باســتخدام مبــادئ الدفاع متعــدد المراحل واألمن 
متعــدد الطبقــات. طبــق المــرصف أيًضا أفضــل معايير األمن 

الســيرباين الــي أوصــت بهــا الجهــات التنظيميــة الوطنية لألمن 
الســيرباين والقطــاع المــايل، فعــزز إجراءاتــه القائمة الخاصة 

بحوكمــة األمــن الســيرباين، وكفل رسية ونزاهــة وخصوصية 
وتوافــر جميــع العمليــات التجاريــة والتقنية.

كمــا يواصــل المــرصف العمــل عى تحســني ثقافة األمن 
الســيرباين يف قطاعاتــه بتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن مبادرات 

التدريــب والتوعيــة الموجهــة للعمــالء والموظفــني عى حد 
ســواء. ولضمــان موثوقيــة وأمــن جميع خدمــات األعمال، ُيجري 

المــرصف باســتمرار تقييمــات ألنظمتــه وتطبيقاته وشــبكاته 

لضمــان األمــن الســيرباين. إضافًة إىل ذلــك، يقوم المرصف 
بــإرشاك المورديــن المتخصصــني بشــكل منتظــم يف عمليات 

مراجعــة داخليــة وخارجيــة مســتقلة للتحقــق مــن كفاءة ضوابط 
تــة وااللــزتام بالمعايير والضوابــط الوطنية  األمــن الســيرباين الُمثبَّ

والدوليــة، بمــا يف ذلــك أنظمــة بطاقات الدفــع ومعايير أمن 
البيانــات )PCI DSS( ومعاييــر البنــك المركــزي الســعودي وأنظمة 

التحويــالت الماليــة اإللكرونية "ســويفت" و"رسيــع" والهيئة 
الوطنيــة لألمــن الســيرباين. ولــدى المرصف مركــز عمليات أمنية 

يعمل عى مدار الســاعة وطوال الســنة، يراقب باســتمرار 
تهديــدات وهجمــات األمــن الســيرباين ويعالجهــا عى الفور. وقد 

أثبــت المــرصف قدرتــه عى مواجهــة الهجمات الســيربانية بفضل 
تنفيــذ تدابــر األمــن الســيرباين، مــن دون حدوث أي انقطاع أو 

تأثــر عــى العمليــات متعلق باألمن الســيرباين.

الفــرص االجتماعية 
الحصول عــىل التمويل

نظــًرا لحضــوره القــوي والبــارز يف قطاع تمويل األفــراد، يمتلك 
المــرصف أكــرب شــبكة تغطــي نطاًقا واســًعا يف المملكــة ومنطقة 

الــرشق األوســط، بدعــم مــن 516 فرًعــا و174 مركز تحويل و4,727 
جهــاز رصاف آيل و533,442 نقــاط بيــع لخدمــة العمــالء وتوفر 

الوصــول للخدمــات المالية. وأدت هذه الشــبكة الواســعة 
مــن نقــاط الوصــول إىل جذب المــرصف ألحد أكرب قواعد 

العمــالء النشــطني يف المنطقــة، حيــث بلــغ إجمــايل عدد العمالء 
المنترشيــن يف جميــع أنحــاء المملكــة أكــر مــن 13.3 مليون عميل. 

كمــا ســاهم التبــين الرسيــع للبنيــة التحتيــة الرقمية من قبل 
المــرصف وقابليتهــا للتوســع مســاهمة كبرة يف إدخال أســاليب 

مبتكــرة لزيــادة الشــمول المــايل، خاصًة بني الفئات الســكانية 
الــي تعــاين مــن نقــص الخدمات. ويواصل مــرصف الراجحي تعزيز 
مكانتــه الرياديــة فيمــا يتعلــق بتمكــني التملــك الســكين للمواطنني 

يف المملكــة مــع وصــول حصتــه يف ســوق التمويل العقاري إىل 
42.9%، وهــو بذلــك يدعــم هدف رؤيــة المملكــة 2030 المتمثل 

يف زيــادة التملك الســكين للســعوديين.

كمــا يعمــل المــرصف باســتمرار عى تعزيز الشــمول المايل 
مــن خــالل جميــع الفروع المجهزة لخدمة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، وكان أول مــرصف يف المنطقــة يطلــق أجهــزة رصاف 
آيل تتيــح خدمــات ميــرسة لــذوي اإلعاقة. وواصل المرصف 
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خــالل عــام 2022، تحديــث أجهزة الــرصاف اآليل الخاصة به 
باســتخدام تقنيــات مثــل المســاعدة الصوتية ولغة اإلشــارة 
لدعــم المكفوفــني وذوي اإلعاقــة البرصيــة، والصم وذوي 

اإلعاقــة الســمعية، وكذلــك األشــخاص الذيــن يعانون من إعاقة 
حركيــة، بمــا يتمــاىش مــع هدف رؤيــة المملكــة 2030 المتمثل 

يف دعــم ذوي اإلعاقــة باألدوات والتســهيالت الالزمــة ليصبحوا 
أكــر اســتقاللية واندماًجــا يف المجتمــع. وتخصــص غالبية فروع 

المــرصف مواقــف ســيارات لذوي اإلعاقــة مع تهيئــة جميع الفروع 
لتقديــم خدماتهــا لهــذه الفئة.

يف عــام 2022، واصــل المــرصف تنميــة محفظتــه التمويلية 
للمنشــآت الصغــرة والمتوســطة يف المملكــة، حيــث قدم 

مجموعــة مــن الحلــول الماليــة مــن خالل وحدة أعمال المنشــآت 
الصغــرة والمتوســطة المخصصــة، بمــا يتمــاىش مع أهداف 
رؤيــة المملكــة 2030 الراميــة إىل زيادة مســاهمة المنشــآت 

الصغــرة والمتوســطة يف الناتــج المحــي اإلجمايل الســعودي. كما 
قدمــت وحــدة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة خدمات 

المــرصف إىل المنشــآت متناهيــة الصغر، مما شــجع بشــدة 
ثقافــة ريــادة األعمــال يف المملكــة عــن طريق تقديم المســاعدة 

الماليــة. كمــا أدى التحــول الرقمــي الرسيــع للمنصــات المرصفية 
األساســية وأتمتــة العمليــات إىل تمكــني قاعــدة العمالء رسيعة 
النمــو بخدمــات فعالــة وتســهيل عمليــات الموافقة، وأدى إىل 
الوصــول إىل فــرات إنجــاز رسيعة. تواصــل مراكز االتصال ذات 

األرقــام المخصصــة لعمــالء المنشــآت متناهيــة الصغر والصغرة 
والمتوســطة تعزيــز ســمعة المــرصف بصفتــه المرصف الرائد يف 

المملكــة يف مجــال خدمــة العمــالء. كمــا أبرم المرصف عدًدا 
مــن الــرشاكات واالتفاقيــات مــع وزارة المالية وصنــدوق التنمية 

العقاريــة وصنــدوق التنميــة الســياحي والكيانــات شــبه الحكومية 
والقطــاع الخــاص لتحديــد مصــادر وفــرص التمويل الجديدة 
لقطــاع المنشــآت الصغــرة والمتوســطة. )يرجــى الرجوع إىل 

مرصفيــة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرة والمتوســطة يف 
.)69 الصفحة 

ويف عــام 2022 أيًضــا، أبــرم مــرصف الراجحــي اتفاقية مع رشكة 
"عمــل المســتقبل" التابعــة لــوزارة الموارد البرشيــة والتنمية 

االجتماعيــة لتقديــم حزمــة مــن الخدمــات المرصفيــة المتكاملة 
ألصحــاب العمــل الحــر، فــكان بذلك أول مــرصف يقدم هذا النوع 
مــن الخدمــات المتكاملــة ألصحــاب المهن الحــرة. وبفضل هذه 

الحلــول، أصبــح بإمــكان أصحــاب المهن الحــرة الُمرخصني من 
الــوزارة تحقيــق تطلعاتهــم لإلســهام يف طــرق العمل المســتقبلية 

المبتكرة.

قــدم المــرصف عــرب رشكة "إمــكان للتمويل"، وهــي رشكة تابعة 
للمــرصف متخصصــة يف مجــال التقنيــة الماليــة، ائتمانــات لرشائح 

مــن المســتهلكني الذيــن لديهــم احتياجــات ائتمانية محددة 
تفــوق حــدود قابليــة المخاطــر المعتمدة مــن قبل المرصف، 

ممــا أســهم يف تعزيــز الشــمول المــايل وتبســيط إمكانية الوصول 
إىل التمويــل متناهــي الصغــر. )يرجــى الرجــوع إىل "رشكة إمكان 

للتمويــل" يف الصفحــة 80(.

خــالل العــام، أطلــق فريــق المســؤولية االجتماعية للرشكات، 
بالتعــاون مــع فريــق التســويق، عدة مبادرات لتوســعة نطاق 

الخدمــات الماليــة الــي يقدمهــا المرصف وتعزيــز الوعي المايل 
والوصــول إىل جميــع الفئــات الســكانية الــي تعاين من نقص 

الخدمــات يف الســوق، ومــن بينهــا مبــادرة للمســؤولية االجتماعية 
تتمثــل يف تقديــم سلســلة محــارضات بعنــوان "التوعيــة المالية 

ومخاطــر االحتيــال"، مــن تنفيــذ إدارة مكافحــة االحتيال بالتنســيق 
مــع مــدارس ثانويــة مختــارة، وقد تم تقديــم هذه المحارضات 

يف شــهر نوفمــرب المــايض بهــدف تقديــم التوعيــة المالية للطالب 
وتعريفهــم بمخاطــر االحتيــال، وبلــغ عدد المشــاركني يف واحدة 

مــن الجلســات أكــر من 140 طالًبا.

كمــا شــهدت الفــرة الــي يغطيهــا التقرير رعايــة مرصف الراجحي 
لملتقى الشــباب التاســع تحت شــعار "شــبابنا مســتقبلنا" وجائزة 

ــن صاحب الســمو المليك األمر  "الشــاب العصامــي"، حيــث ثمَّ
الدكتــور فيصــل بن مشــعل بن ســعود بــن عبدالعزيز أمــر منطقة 

القصيــم مســاهمة المــرصف يف الفعاليــة ومــا يقدمــه من دعم 
للمنشــآت الصغــرة والمتوســطة وقــدم جائــزة فخرية للمرصف. 

الحصــول عىل الرعايــة الصحية
ُيعــد القطــاع الصحــي مــن أكــر القطاعات الــي يدعمها المرصف 

يف إطــار مبادراتــه الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة، إذ عمل 
المــرصف مــع وزارة الصحــة وصندوق الوقــف الصحي، وهو 

صنــدوق وقــف مدين مســتقل، عــى المســاهمة بتوفر العالج 
الطــيب وبنــاء المرافــق الطبيــة وإتاحــة الرعايــة الصحية الجيدة 
للجميــع. وخــالل عــام 2022، تكّفــل المرصف بالكامل بإنشــاء 

"مركــز مــرصف الراجحــي لمرىض الســكري"، وهو المركز األول 
مــن نوعــه للرعايــة الصحيــة يف مدينــة بريــدة بتكلفة قدرها 13.5 
مليــون ريــال وطاقــة اســتيعابية كافيــة لتقديم 100,000 خدمة 

طبية ســنويًا.
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كذلــك، شــارك المــرصف خــالل العام قيــد المراجعة يف عدد من 
الفعاليــات الرئيســية ذات التواريــخ المحــددة، مــن بينهــا: اليوم 

العالمــي للمتربعــني بالــدم، واليــوم العالمــي للتوعيــة باضطراب 
فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه )ADHD(، واليوم العالمــي للتوعية 

بمــرض التوحــد، واليــوم العالمــي للمتربعني بالخاليــا الجذعية، 
وغرهــا، للنهــوض بالوعــي حــول القضايا الصحيــة الملحة.

كمــا تــوج عــام 2022 جهود مــرصف الراجحي الراميــة لدعم قطاع 
الرعايــة الصحيــة الوطــين، إذ قــدم المــرصف يف الفرة األخرة 

-أثنــاء تفــي جائحــة كوفيــد19- ومــا بعدها- تربًعــا بقيمة أكر من 
50 مليــون ريــال لصالــح عــدة مبادرات، وتــم االحتفاء بالمرصف 

وتكريمــه مــن قبــل صاحــب الســمو المليك األمــر فيصل بن بندر 
بــن عبــد العزيــز أمــر منطقــة الرياض، وأيًضا مــن صندوق الوقف 

الصحــي، تقديــًرا لجهــوده الدؤوبــة والزتامه الذي ال يزتعزع 
وحرصــه عــى جعــل الرعايــة الصحية يف متنــاول المواطنني 

الســعوديين كافة. 

تشــمل مجــاالت الركــز األخرى لمشــاريع المســؤولية االجتماعية 
للمــرصف تطويــر التعليــم وتنميــة القــدرات، إضافــة إىل تنمية 

المجتمــع. إذ ُتعطــي جميــع المبــادرات البــارزة الي نفذها 
المــرصف خــالل عــام 2022 صورًة واضحــة المالمح عن الدور 
الريــادي للمــرصف يف العمــل الخــري، وحرصه عى المســاهمة 

الفعالــة يف المســؤولية االجتماعيــة، مــن خالل مشــاركته يف 
المبــادرات والمشــاريع الوطنيــة الداعمــة لقطــاع العمل الخري يف 
البــالد، يف ســبيل تحقيــق األهــداف الشــاملة لرؤيــة المملكة 2030. 
وفيمــا يــي بعــض أبــرز المبادرات الرئيســية الــي نفذها المرصف يف 

عام 2022: 
تنفيــذ "برنامــج مــرصف الراجحــي لرعايــة األيتــام التعليمي"، أكرب 	 

مبــادرة تعليميــة اجتماعيــة يف المملكــة تخــص هــذه الفئة، 
حيــث يــدرس قرابــة 100 طالــب وطالبة التخصصــات النوعية 
المطلوبــة لتلبيــة المتطلبــات المســتجدة يف الســوق. وكذلــك 

إضفــاء الطابــع الرســمي عــى اتفاقيــة مربمة مع جمعيــة تنمية 
قــدرات خريجــي الثانويــة "عاضد" بهــدف تدعيم المرشوع 

وتــويل اإلرشاف الكامــل عــى تنفيذ الربنامــج ومتابعته.
التــربع بمبلــغ ســبعة مالييــن ريــال لصالح الحملــة الوطنية 	 

لدعــم العمــل الخــري عرب منصة إحســان. وتقديــًرا لهذا التربع 
الســخي ولكونــه مــن كبــار المتربعــني لمنصة إحســان، تم تكريم 
المــرصف كذلــك مــن قبل صاحب الســمو الملــيك األمر فيصل 

بــن بنــدر بن عبــد العزيز أمــر منطقة الرياض.

التكفــل بتوفــر 20 وحــدة ســكنية لألرس األشــد احتياًجا ضمن 	 
مخطــط جــود الذهــيب بتكلفــة قدرها مليون ريال ســعودي. 

جــاء تــربع مــرصف الراجحي امتــداداً للدعم الدائم والمســتمر 
ضمــن مبــادرات "حــق وواجب"، لمنصة جود اإلســكان، حيث 

قــدم المــرصف 40 مليــون ريال، اســتفادت منها 200 أرسة 
ســعودية يف عــدد مــن مدن ومناطــق المملكة.

التــربع بمبلــغ 3 مليــون ريــال، مجًمعــة مــن النقاط الي تربع 	 
بهــا عمــالء مــرصف الراجحي المشــركني يف برنامج الوالء 

"مكافــأة"، لصالــح الجمعيــة الخريــة لرعاية األيتام "إنـــسان"، يف 
إطــار مبــادرات المــرصف الراميــة إىل إرشاك عمالئــه يف برامجه 

االجتماعية.
تنظيــم فعاليــة خاصــة الســتضافة أطفــال جمعية األطفال 	 

ذوي اإلعاقــة والجمعيــة الخريــة لرعاية األيتام "إنـــسان" 
بالمقــر الرئيــي للمــرصف، ضمــن حملة المــرصف الرويجية 

لــكأس العالــم FIFA قطــر 2022، باســتضافة كأس العالــم ومنح 
األطفــال فرصــة العمــر اللتقــاط صور لهم مــع كأس العالم.

ــل مــرصف الراجحــي يف مالزيــا بتكاليــف تجديد مصى 	  تكفَّ
مدرســة SMK Victoria يف العاصمــة المالزيــة كــواال المبور.

قــام مــرصف الراجحــي مالزيــا بتوزيع زكاة الموظفــني بالوكالة 	 
عــن طريــق المجلــس اإلســالمي لدولــة مالزيا االتحادية، يف 

صــورة معونــة ماليــة مقدمة إىل 100 أرسة.
قيــام المــرصف، بجميــع فروعــه الدولية، بتوزيــع وجبات إفطار 	 

عــى األرس المحتاجــة، ضمن أنشــطته بمناســبة شــهر رمضان 
المبارك.
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الحوكمة

الحوكمة المؤسســية
يقــوم إطــار الحوكمــة يف مــرصف الراجحي عــىل الجمعية العامة

ومجلــس اإلدارة والهيئــة الرشعيــة باإلضافــة لخمــس لجان تابعة
لمجلــس إدارة المــرف ومجموعــة من لجــان اإلدارة التنفيذية

الداعمــة من المســتوى األول والثاين.

اإلدارة مجلس 
يرجــى الرجــوع إىل مجلــس اإلدارة يف الصفحــة 136.

إعــداد التقاريــر المالية والشــفافية الرضيبية
لــم تطــرأ أي تغيــرات جوهريــة عــى اللوائــح التنظيمية أو االلزتام 

أو إفصاحــات البيانــات الماليــة لمــرصف الراجحــي خالل عام 
2022، حيــث واصــل مــرصف الراجحي نرش قوائمــه المالية 

الموحــدة المؤقتــة، ســواًء أكانــت موجزة أو مفصلة، عى أســاس 
ربــع ســنوي وســنوي، حيــث يتم إعداد تلــك القوائم وفًقــا للمعايير 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة الصادرة عــن الهيئة 
الســعودية للمحاســبني القانونيــني، وبمــا يتوافــق مــع أحكام نظام 

الرقابــة عــى المصــارف، واللوائــح الخاصة بالــرشكات يف المملكة 
العربيــة الســعودية واألنظمــة الداخليــة للمرصف. ويتــم تطبيق 

جميــع هــذه المعاييــر والقواعــد واللوائــح باســتمرار تحت الرقابة 
اإلرشافيــة مــن ِقبــل البنــك المركزي الســعودي لضمان الوفاء 

باإلفصاحــات المناســبة وســالمة إعــداد التقارير الماليــة بالكامل.

يمتلــك مــرصف الراجحــي منصــة ديناميكية إلعــداد التقارير 
الماليــة وتقاريــر المصلحــة العامــة لتوفــر أعى كفاءة وشــفافية 
لإلفصــاح للجمهــور والمســتثمرين. وتــم تصميــم منصة إعداد 

التقاريــر القويــة هــذه لضمــان المعلومات والتقاريــر المالية 
والتحقــق منهــا مــن خــالل محــركات معالجة القوائــم المالية 

الــي تــم التحقــق منهــا بدقة، وااللــزتام بالمعاييــر المالية، وضمان 
جــودة السياســات واإلجــراءات. كما يضم المــرصف العديد من 

لجــان الحوكمــة الداخليــة ولديه مشــاركة واســعة النطاق من 
جانــب إدارات المراقبــة الــي تعمــل عى توفــر معلومات مالية 

دقيقــة لجميــع المســتخدمني مــن القطاع العام.

كمــا يقــوم المــرصف بإعــداد التقارير المالية حســب األنظمة 
والترشيعــات المصــدرة مــن قبــل هيئة الســوق المالية، مما 

يضمــن تطبيــق مســتويات محــددة من الشــفافية وعقد جلســات 
تثقيفيــة للمســتثمرين. ومــن بــني هــذه القواعــد واللوائح تعيني 

مراجعــني خارجيــني، مــن الجمعيــة العامة للمســاهمني ومن 
رشكات المراجعــة الدوليــة األربــع الكربى فقط.

يطبــق المــرصف أيًضا سياســات وإجــراءات لالعراف باإليرادات 
تتوافــق تماًمــا مــع المعاييــر الماليــة الدولية، وتســتخدم عائد الربح 

الفعــي يف تعزيــز دخــل المرصف ورســومه. كمــا يقدم المرصف 
بعــض الخدمــات للعمــالء يتــم فيها االعراف بالرســوم والدخل 

ذوي الصلــة بمجــرد تقديــم تلك الخدمات.

يقــدم المــرصف مجموعــة متنوعة مــن مدفوعات الزكاة 
والرائــب إىل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. ويوظف المرصف 

خــرباء داخليــني وخارجيــني مؤهلــني لضمان االلزتام التــام بجميع 
قواعــد ولوائــح الــزكاة والرائــب المطبقة يف المملكــة العربية 

الســعودية. كمــا جــاءت زكاة عــام 2022 أعــى من زكاة العام 
الســابق بنســبة 16%، بــل وكانــت مــن أعى قيم الزكاة الــي دفعتها 

أي رشكة ســعودية عى اإلطالق.

هيكل ملكية األســهم
يتبــع المــرصف لوائــح هيئــة الســوق المالية الــي تنص عى منح 

صــوت واحــد لــكل ســهم واإلفصــاح عن 5% أو أكر مــن الملكية.

مكافــآت وحوافــز الموظفــني واالمتيازات األخرى
تســتند فلســفة األجور يف المرصف إىل االلزتام باســتقطاب 

موظفــني مــن ذوي الكفــاءات والمواهــب واالحتفــاظ بهم وتطوير 
مهاراتهــم وتحفزهــم ومنحهــم األجــور بإنصــاف، وذلك تقديًرا 
لمســاهمتهم النســبية يف إدارة أعمــال المــرصف بفعاليــة ويف 

تحقيــق األهــداف االســراتيجية وبنــاء مســار تعاقب وظيفي 
مستدام.
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وبالنظــر إىل أنَّ المــرصف ُيعــد الخيــار األول للباحثــني عــن العمل، 
فإنَّــه يســعى إىل تزويــد الموظفــني بحزمــة أجــور تتكون من الراتب 

األســايس والبدالت والرواتــب المتغــرة )الحوافز/المكافآت( 
الــي تكــون تنافســية مــع تلك الــي تقدمها المؤسســات النظرة 
لمســتويات مماثلــة مــن المهــام والمســؤوليات. وتهدف حزمة 

األجــور المقدمــة لموظفــي المــرصف إىل مكافــأة األداء، مع الركز 
عــى عنــرص "المخاطــر"، لمواءمة وتشــجيع الســلوكيات الي 

تدعــم قيــم المــرصف وإطــار إدارة المخاطر وااللــزتام بإطار الرقابة 
الداخليــة وااللــزتام بالمتطلبــات التنظيميــة.

تقــوم لجنــة األجــور التابعــة لمجلس اإلدارة بمراجعة سياســات 
األجــور الخاصــة بالمرصف ســنويًا، وتقدم التوصيات بشــأن 

التغيــرات المطلوبــة إىل مجلــس اإلدارة العتمادهــا. وتتــوىل لجنة 
األجــور التابعــة لمجلــس اإلدارة مراقبــة تنفيذ السياســات من 

خــالل عمليــة تدقيــق وتأكيــد مســتقلة تتــم مشــاركتها مع البنك 
المركزي الســعودي بشــكل نصف ســنوي.

لقــد تــم تصميــم سياســة األجور الخاصــة بالمرصف ضمن إطار 
مكافــأة المخاطــر. وتعــد عوامــل المخاطر جــزًءا ال يتجزأ من 

أهــداف إدارة أداء كبــار المديريــن التنفيذييــن. وقــد تم تحديد 
حــدود قيــاس المخاطــر وكذلــك تحديد المحفــزات المطلوبة 

لتقييمــات تأهيــل المكافــآت المتغــرة وطويلــة األجل. ولضمان 
مراعــاة عوامــل المخاطــر األخرى عى المــدى الطويل، تزداد 
نســبة المكافــأة المتغــرة المؤجلــة حســب درجات األقدمية.

الســلوك المؤسي
يلــزتم مــرصف الراجحــي بأعى معايير الســلوك األخاليق 

والقانــوين والمؤســي. كمــا يلــزتم كلٌّ من مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة يف المــرصف بالحفــاظ عــى أعــى معايير 

األمانــة الزاهــة والشــفافية، وتعزيــز الثقافة المؤسســية 
الــي تلــزتم بتلك القيم األساســية.

ويعتــرب االلــزتام مرســًخا بالفعــل يف ثقافــة مرصف الراجحي، 
حيــث يعــد جــزًءا ال يتجــزأ من أنشــطة أعمال المرصف. 

ومــن مســؤولية جميــع الموظفــني، بدًءا مــن اإلدارة العليا، 
مراعــاة االلــزتام بأعــى معايير األمانة والزاهة والشــفافية 

األخالقيــة، الــي من شــأنها توطيــد عالقات المرصف 
بعمالئــه، وبالتــايل تعزيز ســمعة المرصف.

خــالل عــام 2022، اســتحدثت عــدة هيئــات تنظيمية عدًدا 
مــن المتطلبــات التنظيميــة الجديــدة، مثل إطــار مكافحة 

االحتيــال المــايل والدليــل اإلرشــادي لألطراف ذات العالقة 
ودليــل حوكمــة الــرشكات، والي أدت إىل تعزيز الســلوكيات 
المؤسســية لــدى جميــع موظفــي المرصف وإداراته. كما 
واصــل مــرصف الراجحي تحســني عمليــة الحوكمة لديه 

بهــدف مكافحــة األنشــطة المخالفة لقواعد الســلوك 
عــى مســتوى موظفــي المرصف وقاعــدة عمالئه. وأجرى 

المــرصف خــالل فــرة التقريــر تقييًمــا لمخاطر الجرائم 
الماليــة عــى مســتوى جميع وحــدات أعماله، لضمان 

توفــر الوضــوح الــكايف لألهــداف المحددة، بمــا يمّكن من 
تحديــد المخاطــر وتقييمهــا وفًقــا لتلــك األهداف. وخالل 

الفــرة ذاتهــا، حــدد المرصف عدًدا مــن المخاطر الي 
يمكــن أن تعيقــه عــن تحقيــق أهدافه عرب شــبكة فروعه 
وقطاعاتــه، وقــام بتحليــل هــذه المخاطر لتحديد ســبل 

التعامــل معها.

وخــالل العــام قيــد المراجعة، بحث المــرصف إمكانية 
تعرضــه لالحتيــال ومخالفات قواعد الســلوك والرشــوة 

والفســاد وغســل األمــوال، وقام بتقييــم المخاطر 
المحتملــة الــي يمكــن أن تنشــأ من جــراء حدوثها؛ مما 
ســاعده عى اختيار وتأســيس أنشــطة الرقابة الي من 

شــأنها أن تســهم يف الحــّد مــن تأثــر المخاطــر الي قد تؤدي 
إىل حــدوث حــاالت مخالفة قواعد الســلوك.

وضــخ المــرصف اســتثمارات ضخمــة يف التقنيــات خالل عام 
2022، بهــدف تحســني قــدرات الوقايــة من الجرائــم المالية 

وكشــفها واالســتجابة لهــا، فضــاًل عن تبنيه اســراتيجيات 
متقدمــة، شــملت اســراتيجيات لكشــف الجرائــم المالية 
ورصــد اتجاهاتهــا واألنمــاط الــي يجــب أن تتخذها بيانات 

المــرصف وعمالئــه يف هــذا الصدد. وقد تم اســتخدام 
تقنيــات الــذكاء االصطناعي واســتخراج البيانات إلنشــاء 
بيانــات جديــدة مــن قواعــد البيانات الموجــودة بالفعل 
خــالل عــام 2022 أيًضــا، مما ســاعد عــى تطوير األنماط 

المختلفــة للبيانــات وفهمهــا، ومــن ثم توقع ســلوك 
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العمــالء، واألداء المســتقبي لمختلــف الوحــدات الوظيفيــة 
للمــرصف؛ بحيــث يتــم تحديــد أي اختالفات عــن النتائج 

المتوقعــة فــوًرا وربطهــا بما اتخــذه الموظفون واألطراف 
المعنيــة األخــرى مــن إجراءات بصددها.

وقــد كانــت وحــدة مكافحة االحتيــال من المجاالت 
الرئيســية الــي خضعــت للتجديــد يف عــام 2022، حيث 

اســتعان المــرصف بواحــدة من كربى الرشكات االستشــارية 
الرائــدة يف العالــم، بهــدف تطويــر أفضل وظائــف مكافحة 

االحتيــال لديــه، وذلــك بتبــين أفضل الممارســات المعمول 
بهــا يف األســواق اإلقليميــة والعالميــة، مــن أجل الحّد 

مــن وقــوع حــوادث االحتيال، ويف الوقت نفســه الحّد 
مــن تأثرهــا عــى تجربــة العمالء. كمــا عمل المرصف عى 
تعزيــز وتحســني قدراتــه المتعلقــة بمنــع حاالت االحتيال 

وكشــفها باســتخدام البيانــات التفصيليــة وباالســتفادة من 
التحليــالت المعرفيــة والــذكاء االصطناعــي والتعلم اآليل، 

وتطبيــق التحليــالت التنبؤيــة عــى الســلوكيات، يف محاولة 
لفهــم الســلوك المســتقبي المتوقــع، بمــا يمّكــن من تحديد 

أي مخالفــات فــور وقوعهــا. وأثنــاء تطوير برنامــج مكافحة 
االحتيــال، تــم النظــر أيًضا يف اســتخدام التقنيات الناشــئة 

المعنيــة بالكشــف االســتبايق عــن عمليــات االحتيال، بما 
يمّكــن مــن اتخــاذ القرارات الالزمــة للتصدي لها اســتباقًيا.

ويلــزتم المــرصف أيًضــا بالتحقق مــن هوية عمالئه 
باســتمرار والتأكــد مــن أنَّ جميــع المعلومــات والوثائق 
ذات الصلــة محدثــة وكاملــة ودقيقــة، من أجل الحّد 
مــن مخاطــر وقــوع الجرائــم المالية. كمــا تتم مراقبة 

جميــع ملفــات العمــالء من خــالل المراجعات الدورية، 
والمراجعــات الناجمــة عــن وقوع أحــداث، والفحوصات 

والمراقبــة المســتمرة للمعامــالت. وقــد واصل المرصف 
مراقبــة معامــالت العمــالء باســتخدام نظــام المراقبة، الذي 
تــم تحديثــه وتحســينه وتدعيمــه بأدوات وتقنيــات ُمتقدمة 
خــالل عــام 2022. وتســتند إجــراءات المراقبة إىل قواعد أو 
ســيناريوهات معينــة، ُتصــدر تحذيــرات، وتتــم مراجعتها بعد 

ذلــك مــن موظفــي إدارة مكافحة غســل األموال وتمويل 
اإلرهــاب المعنيــة بالحــّد من مخاطر غســل األموال 

وتمويــل العمليــات اإلرهابيــة ومخاطــر الســمعة، وأيًضا تاليف 
فــرض أي عقوبــات تنظيميــة عــى المــرصف. وبحلول نهاية 
الفــرة الــي يغطيهــا التقريــر، كانــت مجموعة االلزتام بصدد 
 ،"SAS"تطبيــق نظــام مراقبــة المعامــالت المعــروف عالمًيا بـ

وهــو عبــارة عــن نظــام مراقبة آيل حديث لمكافحة غســل 
األمــوال، يتمــز بمرونتــه وتوافقه مــع النظام المرصيف 

األســايس لمرصف الراجحي.

وختاًمــا، ال يــزال مــرصف الراجحــي ملزتًمــا يف صميم أعماله 
وعملياتــه بالمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة، 

واضًعــا هــذه المعاييــر يف صدارة أولويات اســراتيجيته 
الشــاملة الــي يســتهدف مــن خاللهــا التحول إىل "مرصف 

المســتقبل"، ويلــزتم المــرصف كذلــك بدعم التنوع يف 
االقتصــاد الوطــين والمســاعدة يف زيادة تملــك المواطنني 
للمســاكن وصناعــة الــروات، وتمويــل المنشــآت متناهية 

الصغــر والصغــرة والمتوســطة والكبــرة بمــا يكفل لها 
اســتغالل إمكاناتهــا وقدراتهــا الكامنــة، باإلضافة إىل 

مســاهمات المــرصف بكامــل إمكاناتــه يف تحقيق رؤية 
المملكــة 2030، وذلــك بصفتــه مرصًفــا يتمتــع بقدر عاٍل 
مــن الموثوقيــة واالســتقرار بفضــل مركــزه المايل الجيد، 

حيــث يعمــل وفــق أعى مســتويات الســلوك واألداء التقين.
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عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة الراجحــي المالية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنيــة للصناعات 	 

البروكيماويــة )ناتبت(

المناصب الســابقة
عمــل كمديــر عــام االســتثمارات الماليــة بالتأمينات كما 	 

عمــل برشكة حصانة
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة التصنيــع وخدمات الطاقة	 
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة الريــاض للفنادق والرفيه	 
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة تطويــر الصناعات 	 

السعودية
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة تبــوك للتنميــة الزراعية	 
عضــو مجلــس اإلدارة - الرشكــة الوطنيــة للرعايــة الطبية	 
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة هريف لألغذية	 
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة بنــدة للتجزئة	 
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة صافوال لألغذية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – مجموعــة صافوال 	 

المؤهالت
بكالوريــوس االقتصــاد - جامعــة الملك ســعود 	 
ماجســتر االقتصــاد - جامعــة غــرب إلينــوي بأمريكا - عام 	 

1990 م

الخربة
مــارس العمــل يف مجــال االســتثمار المــايل منذ أكر من 	 

25 عاماً.

بدر بــن محمد الراجحي
المناصــب الحالية

عضــو مجلــس اإلدارة – مــرصف الراجحي	 
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة الراجحــي للصناعات 	 

الحديدية 
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة برين	 
رئيــس مجلــس اإلدارة – الرشكــة الســعودية للتطوير 	 

السياحي
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة دعم لالســتثمار العقاري	 
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة البدر الزاهر لالســتثمار 	 
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة المتحــدون العظماء	 
العضــو المنتــدب ونائــب رئيــس مجلس اإلدارة -رشكة 	 

محمــد عبــد العزيــز الراجحي وأوالده لالســتثمار
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة الجزيرة لألجهزة 	 

المزلية

المناصب الســابقة
شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة يف المجال اإلداري 	 

والصناعــي واالســتثماري والعقاري. وشــغل عضوية 
مجالــس إدارات رشكات مســاهمة.

المؤهالت
ثانويــة عامة	 

الخربة
يمتلــك خــربة تتجــاوز الثالثــني عاماً يف المجال اإلداري 	 

والصناعــي واالســتثماري والعقاري. وشــغل عضوية 
مجالــس إدارة رشكات مســاهمة. 
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 مجلس
اإلدارة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

حمــزة بن عثمان خشــيم
عضويــة اللجان

ــة التنفيذية	  اللجن
لجنــة المخاطر    	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذية 	 

وعضــو لجنــة المخاطــر - مرصف الراجحي
رئيــس االســراتيجية - رشكــة حصانة االســتثمارية	 
عضــو المجلــس االستشــاري بمركز االعمال و 	 

الحكومــات التابــع لكليــة كينيــدي – جامعــة هارفارد
عضــو جمعية مســتثمر الســعودية	 
عضــو معتمــد يف جمعيــة المحللــني الماليــني - 	 

يكا أمر

المناصب الســابقة
مديــر محفظــة صناديــق التحــوط - وقف جامعة 	 

الملــك عبــدهللا للعلــوم والتكنولوجيا
مديــر محفظــة صناديــق التحوط - إدارة االســتثمار - 	 

الخزينــة - أرامكو الســعودية
محلــل مــايل - إدارة االســتثمار - الخزينــة - أرامكــو 	 

السعودية
عضــو مجلــس اإلدارة ولجنــة المكافآت 	 

والرشــيحات - رشكــة دله للخدمــات الصحية  

المؤهالت
بكالوريــوس ماليــة جامعة والية ميشــيغان	 
ماجســتر إدارة األعمــال مــن جامعة ميشــيغان 	 

بمدينــة آن آربر
يحمــل شــهادة محلــل مايل ُمعتمــد )CFA( المهنية 	 

الخربة
لديــه 17 عــام خربة يف قطاع االســتثمار.	 

إبراهيــم بن فهــد الغفييل
عضويــة اللجان

لجنــة الحوكمة  	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة الحوكمة - مرصف 	 

الراجحي
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة جوار للتطوير والتســويق 	 

العقاري
رئيــس مركــز الريادة لالستشــارات المالية	 

المناصب الســابقة
عضــو مجلــس اإلدارة - مــرصف اإلنماء	 
المستشــار المــايل لمــرشوع وقف الملــك عبد العزيز 	 

بمكــة المكرمــة )أبراج البيت(
نائــب المديــر العــام للمرصفيــة والتطوير - مرصف 	 

الراجحي
وكيــل كليــة االقتصــاد واإلدارة يف جامعــة الملك عبد 	 

يز  العز

المؤهالت
بكالوريــوس اإلدارة العامــة مــن جامعــة الملــك عبد العزيز	 
ماجســتر اإلدارة العامــة مــن جامعــة واليــة كاليفورنيا - 	 

عام 1978م
 دكتــوراه يف التطويــر التنظيمــي مــن جامعة والية 	 

فلوريــدا - عام 1981م

الخربة
مــارس العمــل األكاديمــي لمــدة 10 أعوام وله خربة يف 	 

العمــل المــرصيف اإلســالمي لمدة 10 أعوام
منذ عام 2002م، أســس مركز الريادة لالستشــارات 	 

المالية وقدم عدداً من االستشــارات والدراســات يف 
هيكلــة التمويــل اإلســالمي للمشــاريع أهمها مرشوع 

“أبــراج البيت بمكــة المكرمة”.

خالــد بــن عبدالرحمن القويز
عضويــة اللجان

لجنــة الرشــيحات والمكافآت	 
لجنــة المخاطر 	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضو لجنة الرشــيحات 	 

والمكافــآت وعضــو لجنــة المخاطــر - مرصف الراجحي
رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة وعضو 	 

لجنــة الرشــيحات - مجموعــة كابــالت الرياض
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة إمكور إلدارة المنشــآت	 
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة المراجعة ورئيس 	 

لجنــة الرشــيحات – الرشكــة الســعودية للصناعات 
الدوائيــة والمســتلزمات الطبيــة )الدوائية(

عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة تصنيــع الكيماويات 	 
الممزه

عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنة الرشــيحات – رشكة 	 
بوان

المناصب الســابقة
العضــو المنتــدب - مجموعــة أكــوا القابضة	 
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيس لجنة الرشــيحات 	 

والتعويضــات - رشكــة التربيد الســعودية
عضــو مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة ورئيس لجنة 	 

الرشــيحات والتعويضــات - رشكة ســويكورب
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكة ســيرنجي لالستشــارات 	 

االدارية
المديــر التنفيــذي لمجموعــة بــن الدن العالميــة القابضة	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنيــة للمنتجات 	 

لطبية ا
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة رؤية الوطن لالســتثمار	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة رؤى التطويريــة القابضة	 

المؤهالت
بكالوريــوس تخطيــط عمــراين - جامعــة واشــنطن بأمريكا	 

الخربة
يمتلــك خــربة عمليــة تزيــد عــن 30 عامــاً يف المجال البنيك 	 

والمــايل والصناعي
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 مجلس
اإلدارة

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

رائــد بن عبــدهللا التميمي 
عضويــة اللجان

لجنــة الحوكمة	 
لجنــة الرتشــيحات والمكافآت	 
لجنــة المراجعة وااللزتام 	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة الحوكمة وعضو 	 

لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت وعضو لجنــة المراجعة 
وااللــزتام – مرصف الراجحي

عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة المراجعة وعضو 	 
لجنــة المخاطــر – رشكــة الغــاز والتصنيع األهلية

المناصب الســابقة
الرئيــس التنفيــذي – التعاونيــة للتأمــن	 
الرئيــس التنفيــذي – الرشكــة الوطنيــة للرعايــة الطبية 	 
عضــو مجلــس اإلدارة – التعاونيــة للتأمن	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنيــة للرعاية 	 

لطبية ا
عضــو مجلــس اإلدارة – وصيــل لنقــل المعلومات 	 

اإللكرتونية 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة نجــم لخدمات التأمن 	 
عضــو مجلــس اإلدراة وعضو لجنة الرتشــيحات 	 

والمكافــآت – الرشكــة الســعودية للنقــل الجماعي

المؤهالت
بكالوريــوس علــوم طبيــة، جامعة ويلــز بربيطانيا	 

الخربة
لديــة خــربة اداريــة لمــدة تتجاوز 20 عاما. كما يشــغل 	 

حاليــا عضويــة مجالــس إدارات ولجــان عدد من 
الــرشكات المدرجة.

عبداللطيــف بن عيل الســيف
عضويــة اللجان

ــة التنفيذية	  اللجن
لجنــة المراجعة وااللزتام      	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة وعضو 	 

لجنــة المراجعــة وااللــزتام - مرصف الراجحي 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة االســمنت العربية	 
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة وصايــة العالمية لإلســتثمار	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة النهــدي الطبية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة العربيــة لخدمات 	 

االنرتنــت واالتصــاالت "إس يت يس حلول"
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكة ســبعن لالســتثمار	 
عضــو مجلــس اإلدارة - صنــدوق البالد الســياحي	 
عضــو مجلــس اإلدارة - الرشكة الســعودية لالســتثمار 	 

الزراعــي واإلنتاج الحيواين )ســالك(

المناصب الســابقة
نائــب الرئيــس ورئيس االســتثمار - مؤسســة الملك 	 

عبدهللا اإلنســانية
مديــر إدارة المحافظ - ماِســك	 
رئيــس إدارة المحافــظ، شــعبة إدارة االســتثمارات - رشكة 	 

أرامكو 
عضــو مجلــس اإلدارة - اتــش إس يب يس الســعودية	 
مديــر تنفيــذي - رشكــة الرؤية المشــرتكة المحدودة 	 
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي - رشكة 	 

اإلســتثمارات الرائدة
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنيــة للبرتوكيماويات 	 

)برتوكيم(
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة عبــدهللا العثيم لالســتثمار	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة ريفا لالســتثمار	 

المؤهالت
بكالوريــوس وماجســتري إدارة أعمــال - جامعة بوســطن  	 
ماجســتري اقتصــاد جامعة بوســطن	 
يحمــل شــهادات مهنيــة دولية تشــمل محاســب قانوين 	 

)CFA( ومحلــل مــايل ُمعتمد )CPA( معتمــد

الخربة
لديــه 20 عــام خــربة يف القطــاع المايل واالســتثمار. كما 	 

يشــارك يف مجالــس إدارة ولجــان عــدد من الرشكات  
والجهات.

وليــد بن عبــدهللا المقبل
المناصــب الحالية

عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب والرئيــس التنفيــذي  - 	 
الراجحي مرصف 

عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة الراجحــي للتأمن التعاوين 	 
)تكافــل الراجحي( 

رئيــس مجلــس اإلدارة  - رشكــة إمــكان للتمويل	 
رئيــس مجلــس اإلدارة  - رشكــة الحلــول الرقمية 	 

العالميــة )نيوليب(
رئيــس مجلــس اإلدارة - رشكــة اإلدارة والتطويــر للموارد 	 

البرشيــة )تنفيذ(
رئيــس مجلــس اإلدارة - رشكــة إجــادة للنظم المحدودة	 

المناصب الســابقة
نائــب الرئيــس التنفيــذي - مرصف الراجحي	 
رئيــس العمليــات - مــرصف الراجحي	 
رئيــس المجموعــة الماليــة – مــرصف الراجحي	 

المؤهالت
دكتــوراة يف المراجعــة - جامعــة كارديــف – 2006م	 
ماجســتري يف الماليــة – جامعــة ســاوثهامبتون – 2003م	 
بكالوريــوس يف المحاســبة – جامعــة الملــك ســعود – 	 

1999م

الخربة
يمتلــك خــربة عريضــة يف القطــاع المــايل والمرصيف وأعمال 	 

المراجعــة والرضيبــة واالستشــارات الماليــة اإلدارية تزيد 
عــى 24 عاًما 
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140  اإلدارة
التنفيذية

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

وليــد بن عبــدهللا المقبل  

المنصــب الحايل
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيذي 

المناصب الســابقة
نائــب الرئيــس التنفيــذي – مرصف 

الراجحي

المؤهالت
دكتــوراه - المحاســبة والمراجعة 

الخربات
25 عام

عبدالرحمــن بــن عبدهللا الفدى  

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة المالية 

المناصب الســابقة
 مديــر عام الخزينة والمؤسســات 

الماليــة - مــرصف الراجحي 

المؤهالت
بكالوريــوس علــوم الهندســة الكهربائية

الخربات
26 عام

ماجد بــن صالح الراجحي  

المنصــب الحايل
مديــر عــام مجموعــة المرصفية لألفراد 

المناصب الســابقة
مســاعد مديــر عــام المرصفية الخاصة 

والتميــز – مــرصف الراجحي

المؤهالت
ماجســتر إدارة األعمال 

الخربات
18 عام

أحمد بن صالح الســديس  

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة الموارد البرشية  

المناصب الســابقة
نائــب رئيــس قســم الموارد البرشية – 
أكــوا بــاور المملكة العربية الســعودية

المؤهالت
بكالوريــوس – المحاســبة   

الخربات
31 عام

عبدالعزيــز بن ســعد الرصيص  

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة المخاطر 

المناصب الســابقة
مســاعد مدير عــام إدارة المخاطر 

المؤسســية – مــرصف الراجحي

المؤهالت
ماجســتر – إدارة األعمال 

الخربات
20 عام

حســام بن عصام البرصاوي 

المنصــب الحايل
مديــر عــام مجموعــة مرصفية الرشكات 

المناصب الســابقة
رئيــس مجموعــة مرصفيــة الرشكات – 

البنــك الســعودي الفرني

المؤهالت
بكالوريــوس – القانون 

الخربات
26 عام

عبدالرحمــن بن محمــد العجاجي 

المنصــب الحايل
مديــر عام مجموعــة الخزينة 

المناصب الســابقة
رئيــس األســواق العالميــة للمبيعات - 

البنــك الســعودي الربيطاين

المؤهالت
 بكالوريــوس العلوم – 

علوم الحاســب اآليل 

الخربات
19 عام

عبــد هللا بــن صالح العمري 

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة العمليات

المناصب الســابقة
 رئيــس نظــم المعلومات – 

الراجحي مرصف 

المؤهالت
بكالوريــوس علــوم الهندســة الكهربائية

الخربات
21 عام
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 اإلدارة
التنفيذية

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

صالــح بن عبــدهللا اللحيدان  

المنصــب الحايل
مديــر عــام المجموعة الرشعية 

المناصب الســابقة
 أســتاذ مســاعد بالمعهد العايل 

للقضــاء – جامعــة اإلمــام محمد بن 
ســعود اإلسالمية

المؤهالت
 دكتــوراه – الفقــه المقارن 

)الرشيعة اإلســالمية(  

الخربات
36 عام

عبــد هللا بن عــيل الفريجي 

المنصــب الحايل
رئيــس المجموعــة الرقمية 

المناصب الســابقة
مســاعد مديــر عام األعمــال الرقمية – 

الراجحي  مرصف 

المؤهالت
بكالوريــوس يف التنظيــم والتطويــر 

اإلداري، المحاســبة الماليــة 

الخربات
22 عام

تــريك بن محمــد الضفيان 

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة التســويق وتجربة 

لعميل ا

المناصب الســابقة
رئيــس التجربــة الرقميــة – مرصف 

الراجحي

المؤهالت
دبلــوم عــايل – كلية االتصاالت 

والمعلومات

الخربات
15 عام

مشــعل بــن مصطفى الفضل

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة المرصفيــة الخاصة

المناصب الســابقة
رئيــس المرصفيــة الخاصــة – المنطقة 

الغربيــة – البنــك األهــي التجاري

المؤهالت
بكالوريــوس إدارة األعمال 

الخربات
26 عام

ضاري بن مهيل الشــمري

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة المراجعــة الداخلية

المناصب الســابقة
مديــر عــام المراجعــة الداخلية – هيئة 

الســوق المالية

المؤهالت
ماجســتر إدارة أعمــال – إدارة ماليــة

الخربات
21 عام

نايف بــن هذال الدهميش

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعة االلــزتام المكلف

المناصب الســابقة
 مســاعد المديــر العام لاللزتام 
التنظيمــي – مــرصف الراجحي 

المؤهالت
بكالوريــوس إدارة األعمال 

الخربات
22 عام

ابراهيم بــن حمد الزير

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة الحوكمــة والقانونية 

لمكلف ا

المناصب الســابقة
مديــر إدارة أول االستشــارات القانونيــة – 

الراجحي مرصف 

المؤهالت
ماجســتر – القانون

الخربات
13 عام
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142  الرؤساء التنفيذيين
للرشكات التابعة

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

وليد الراشــد الحميد 

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي – الراجحــي المالية 

المناصب الســابقة
مديــر عــام إدارة األصــول – اتش اس يب 

السعودية يس 

المؤهالت
ماجســتر – االقتصــاد المايل

الخربات
17 عام

فــواز نجيب أبو النرص 

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي - رشكه إجــاده للنظم.

المناصب الســابقة
نائــب الرئيــس التنفيــذي للمبيعات 

واالســراتيجية - رشكــه إجــاده للنظم

المؤهالت
بكالوريوس – هندســه الحاســب اآليل 

الخربات
32 عام

ســعود غنيــم بن غنيم

 المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي – رشكــة إمكان 

يل للتمو

المناصب الســابقة
مســاعد المديــر العــام إلدارة مخاطر 

األفــراد – مرصف الراجحي

المؤهالت
ماجســتر إدارة أعمــال – إدارة ماليــة 

الخربات
23 عام

محمــد بن مصطفى حســوبه

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي – رشكــه تنفيذ

المناصب الســابقة
مســاعد مديــر عام جــودة العمليات – 

الراجحي مرصف 

المؤهالت
ماجســتر إدارة األعمــال – إدارة ماليــة

الخربات
19 عام

زياد بــن احمد العيىس

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي – رشكــة نيوليب

المناصب الســابقة
 الرئيــس التنفيذي – 

بيــان للمعلومــات االئتمانية

المؤهالت
ماجســتر إدارة األعمال

الخربات
15 عام

أرسالن احمد

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي – الراجحــي مالزيا 

المناصب الســابقة
الرئيــس التنفيــذي – اتــش اس يب يس 

امانــه مالزيا 

المؤهالت
ماجســتر - إدارة أعمال 

الخربات
20 عام

جاســم بن إســماعيل العويض 

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي – الراجحــي الكويت

المناصب الســابقة
رئيــس األعمــال - الراجحي الكويت

المؤهالت
ماجســتر إدارة األعمال 

الخربات
22 عام

ايــاد محمد جرار 

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي – الراجحــي االردن 

المناصب الســابقة
الرئيــس التنفيــذي – التســهيالت األردنية 

المؤهالت
بكالوريــوس اقتصاد

الخربات
29 عام
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 الرؤساء التنفيذيين
للرشكات التابعة

عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

عبدالعزيــز بــن عيل الجديد

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي - رشكــه توثيق

المناصب الســابقة
مديــر تنفيــذي مراجعــة ائتمان األفراد 

وضمــان الجــودة - مرصف الراجحي

المؤهالت
بكالوريــوس األعمــال المرصفية

الخربات
10 عام

حافــظ بن ابراهيــم التويجري 

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيــذي – رشكــه تديــر العقارية

المناصب الســابقة
الرئيــس التنفيــذي – رشكة جســور 

للتطويــر العقاري 

المؤهالت
بكالوريــوس هندســة مدنية  

الخربات
22 عام
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144 الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

يقــوم إطــار الحوكمــة يف مــرصف الراجحي عــى الجمعية العامة 
ومجلــس اإلدارة والهيئــة الرشعيــة باإلضافــة لخمــس لجان تابعة 
لمجلــس إدارة المــرصف ومجموعــة مــن لجــان اإلدارة التنفيذية 
الداعمــة مــن المســتوى األول والثــاين. ويعتمد هيــكل الحوكمة 

هــذا عــى مجموعــة مــن الركائز الهامة الــي تضمن وضوح 
وانضبــاط الحوكمــة الرشــيدة، وهــذه الركائز هــي: قيم المرصف، 
وتصميــم الهيــكل التنظيمــي، والسياســات واإلجراءات، وجدول 

تفويــض الصالحيــات، والتواصــل الفعــال بــني مختلف الجهات 
داخــل المــرصف وكذلك مــع الجهات األخرى خارجه.

السياســات المتعلقــة بدليــل الحوكمة
يطبــق المــرصف المبــادئ الرئيســة للحوكمــة يف  البنــوك العاملة 

بالمملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن البنك المركزي 
الســعودي كمــا يطبــق الئحــة حوكمة الــرشكات الصادرة عن 

هيئــة الســوق الماليــة. ووضــع المرصف دليــل الحوكمة واللوائح 
الخاصــة بلجــان المجلــس واللجــان اإلدارية حيــث تخضع هذه 

الوثائــق جميعهــا للمراجعــة الدوريــة مــن ِقبــل المجلس ولجانه.

ويعتمــد المــرصف عى سياســات وإجراءات شــاملة تغطي 
كافــة األنشــطة لتعزيــز إطــار الحوكمة بالمــرصف تحت مظلة 

مصفوفــة تفويــض الصالحيــات المعتمــدة مــن المجلــس لتعكس 
الممارســات الداخليــة عــى النحــو المطلــوب.  ويأيت يف مقدمة 

هــذه السياســات، سياســة التعامــالت مــع األطراف ذات العالقة 
وحــاالت تعــارض المصالــح لتوفــر أدوات فعالــة للتعامل مع 

هــذه الحــاالت تحقيقــاً للشــفافية والزاهــة، واســتيفاًء للمتطلبات 
التنظيميــة بموجــب نظــام الــرشكات، والئحــة الحوكمة الصادرة 

عــن هيئــة الســوق الماليــة، والتعليمات الصــادرة عن البنك 
المركزي الســعودي. 

ويعتمــد المــرصف عــى سياســات مكتوبــة وأنظمة تضمن أســاليب 
إفصــاح مالئمــة تمكــن المســاهمني وأصحــاب المصالح من 
االطــالع عــى جميــع المعلومات والتطــورات الجوهرية دون 

تميــز ويف الوقــت المناســب. بمــا يف ذلــك المعلومــات المطلوب 
 اإلفصــاح عنهــا بموجــب تعليمــات البنك المركزي الســعودي 

والمعلومــات المطلوبــة بموجــب لوائــح هيئة الســوق المالية. 

ويــويل المــرصف االهتمــام الكايف بتدريــب وتأهيل أعضاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. وقــد أعــّد المرصف دليال 
تعريفيــا لمســاعدة أعضــاء مجلــس اإلدارة الُجــدد، لزتويدهم 

بالمعلومــات الروريــة حــول اســراتيجية المرصف والجوانب 
الماليــة   والتشــغيلية إضافــة إىل الزتامــات أعضــاء المجلس 

ومهامهم. 

كمــا يطبــق المرصف إجراءات لتســوية شــكاوى العمالء 
والمســاهمني والــي تخضــع لرقابــة البنك المركزي الســعودي 

وهيئــة الســوق الماليــة. كمــا طبق المرصف سياســة  للمســؤولية 
االجتماعيــة تهــدف إىل تعزيــز الــدور االجتماعي للمرصف.

 الئحــة   حوكمة   الرشكات 
  الصــادرة  عن   هيئة   الســوق   المالية

لقــد أوىل المــرصف االهتمــام الواجــب بالئحــة حوكمة الرشكات 
المعمــول بهــا حاليــاً والــي أصدرتهــا  هيئة الســوق المالية يف 

المملكــة العربيــة الســعودية. وفيمــا يــي تقرير عن ممارســات 
حوكمــة  الــرشكات يف المــرصف ومدى الزتامــه بالئحة هيئة 

الســوق المالية.
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الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

مــا ُطبــق مــن أحكام الئحــة حوكمة الرشكات وما لم يطَبق وأســباب ذلك
يطبــق المــرصف جميــع األحــكام الــواردة يف الئحــة حوكمــة الــرشكات الصادرة عــن هيئة الســوق المالية بتاريــخ 2/13 /2017م والمعدلة 

بتاريــخ 2022/8/22م، باســتثناء المــواد االسرشــادية التالية:

أســباب عدم التطبيقنــص المادة/الفقرةرقــم المادة/الفقرة

المــادة الحادية 
واألربعــون، الفقرة 

”هـ“

يتخــذ مجلــس اإلدارة الرتيبات الالزمة 
للحصــول عــىل تقييــم جهة خارجيــة مختصة 

ألدائه كل ثالث ســنوات.
)فقرة اسرشــادية(

يتــم التقييم بشــكل داخي وبصورة ســنوية.

المــادة الرابعة 
والخمســون، الفقرة 

”ب“

يجــب أن يكــون رئيس لجنــة المراجعة عضواً 
. مستقاًل

)فقرة اسرشــادية(

يشــغل منصــب رئيس لجنــة المراجعة 
وااللــزتام بالمــرصف عضو مجلس إدارة 

غــري تنفيــذي وتم اختياره بنــاًء عىل مؤهالته 
المالئمــة للمنصب.

المادة الســابعة 
 والثمانون

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة – بناًء عىل اقراح 
مــن مجلــس اإلدارة – سياســة تكفل إقامة 
التــوازن بــني أهدافها واألهــداف اليت يصبو 

المجتمــع إىل تحقيقهــا؛ بغــرض تطوير األوضاع 
االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمع.

)فقرة اسرشــادية(

يوجــد سياســة للمســؤولية االجتماعية 
لمــرصف الراجحي وهــي معتمدة من 

اإلدارة.  مجلس 

هيــكل المجلس
يتــوىل إدارة المــرصف مجلــس إدارة مكــون مــن أحــد عــرش عضــواً، تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العادية كل ثالث ســنوات. ويجوز يف كل 

مــرة إعــادة انتخــاب األعضــاء الذيــن انتهت مــدة عضويتهم وفقــاً للوائح المرصف. 
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أســماء الــرشكات داخــل المملكــة أو خارجهــا الي يكــون عضو مجلس إدارة المــرصف عضواً يف مجالس 
إدارتهــا الحالية والســابقة أو مــن مديريها

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

العضو أســماء الرشكات اليت يكون اسم 
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتهــا الحالية 

أو مــن مديريها

داخل/
خارج 

لمملكة ا

أســماء الرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين

بن   عبدهللا 
ســليمان الراجحي

الراجحي 	  رشكة 
للتأمــني التعاوين 
)تكافــل الراجحي(

الراجحي 	  رشكة 
المالية

رشكــة مجموعة 	 
الراجحــي القابضة

الفارايب 	  رشكة 
للبروكيماويــات

رشكة حلول أنســجة 	 
األرضيــات الداخلية 
والخارجيــة القابضة

االجيال 	  رشكة 
القابضة

رشكــة إرث األوطان 	 
للتطويــر العقاري

رشكة ناجز لالســتثمار 	 
القابضة

رشكة مــراث القابضة	 

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

الراجحي 	  مرصف 
)الرئيــس التنفيذي(	 
الرشكة الســعودية 	 

لصناعة مســتلزمات 
السجاد

رشكة جبيل الســعودية 	 
لحلول أنســجة 

األرضيات
رشكــة الرؤيه الخراء 	 

ــة الصناعيه لالنجيل
الفارايب 	  رشكة 

لالستثمار
رشكــة الفارايب ينبع 	 

للبروكيماويــات
الفارايب 	  رشكة 

للصناعــات التحويليــة

مساهمة 	 داخــل المملكة
مدرجة

ذات مســئولية 	 
محدودة

ذات مســئولية 	 
محدودة

ذات مســئولية 	 
محدودة

ذات مســئولية 	 
محدودة

ذات مســئولية 	 
محدودة

ذات مســئولية 	 
محدودة

بن   ابراهيم 
محمــد الرميح

الرشكــة العربية 	 
الســعودية لالستثمار 

داخل 
لمملكة ا

مســاهمة غر 	 
مدرجة

الرشكــة العربية 	 
الســعودية لالستثمار 

)الرئيــس التنفيذي(
البنــك األهي التجاري	 
رشكــة أعمال الطاقة 	 

والمياه

مســاهمة غر 	 داخــل المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة
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العضو أســماء الرشكات اليت يكون اسم 
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتهــا الحالية 

أو مــن مديريها

داخل/
خارج 

لمملكة ا

أســماء الرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين

يز   عبدالعز
 بن خالد 

لغفييل ا

الراجحي 	  رشكة 
المالية

الرشكــة الوطنية 	 
للصناعات 

البروكيماويــة )ناتبت(

داخل 
لمملكة ا

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

رشكــة التصنيع 	 
وخدمــات الطاقة

رشكة الريــاض للفنادق 	 
والرفيه

رشكة تطويــر الصناعات 	 
السعودية

رشكــة تبــوك للتنمية 	 
الزراعية

الرشكــة الوطنية 	 
للرعايــة الطبية

رشكــة هريف لألغذية	 
رشكة بنــدة للتجزئة	 
مجموعــة صافوال	 
رشكــة صافوال لألغذية	 

مســاهمة غر 	 داخــل المملكة
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

بــدر بن محمد 
الراجحي

رشكــة محمد عبد 	 
العزيــز الراجحي 

وأوالده لالســتثمار
الراجحي 	  رشكة 

للصناعــات الحديدية
برين	  رشكة 
الرشكة الســعودية 	 

للتطوير الســياحي
الجزيرة 	  رشكة 

لألجهــزة المزلية
رشكــة المتحدون 	 

العظماء
رشكــة البدر الزاهر 	 

لالستثمار

داخل 
لمملكة ا

رشكة 	 
مساهمة 

مقفلة 
رشكة 	 

مساهمة 
مقفلة 

رشكة 	 
مساهمة 

مقفلة 
رشكة 	 

مساهمة 
مقفلة 

رشكة 	 
مساهمة 

مقفلة 
رشكة 	 

مساهمة 
مقفلة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

فالكون 	  رشكة 
للمنتجــات البالســتيكية

رشكة 	 داخــل المملكة
مساهمة 

مقفلة

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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العضو أســماء الرشكات اليت يكون اسم 
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتهــا الحالية 

أو مــن مديريها

داخل/
خارج 

لمملكة ا

أســماء الرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين

بن  خالد 
عبدالرحمــن القويز

مجموعــة كابالت 	 
الرياض

رشكــة امكور إلدارة 	 
المنشآت

رشكــة تصنيع 	 
الكيماويــات الممزة

رشكة بوان	 
الرشكة الســعودية 	 

للصناعــات الدوائية 
والمســتلزمات الطبية 

)الدوائية(

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مجموعــة أكــوا القابضة	 
مجموعة أســرا 	 

الصناعية
مجموعة ســامبا 	 

المالية
البنــك العريب الوطين	 
رشكة سويكورب	 
سيرنجي 	  رشكة 

لالستشــارات االدارية
مجموعــة بن الدن 	 

العالميــة القابضة 
)المديــر التنفيذي(

الرشكــة الوطنية 	 
للمنتجــات الطبية

رشكــة رؤية الوطن 	 
لالستثمار

رشكــة رؤى التطويرية 	 
القابضة

مســاهمة غر 	 داخــل المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة 

مســاهمة غر 	 
مدرجة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

عالء بن شــكيب 
الجابري

الخدمات 	  رشكة 
الطبيــة والصيدالنية

داخل 
لمملكة ا

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

البنك الســعودي 	 
الربيطاين

بنــك الخليــج  الدويل  	 
رشكــة مواد اإلعمار  	 

القابضة
مجموعــة روالكو	 

داخل 	 
لمملكة ا

داخل 	 
لمملكة ا

داخل 	 
وخارج 

لمملكة ا
داخل 	 

لمملكة ا
داخل 	 

لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

ابراهيــم بن فهد 
لغفييل ا

رشكة جــوار للتطوير 	 
والتســويق العقاري

داخل 
لمملكة ا

مســاهمة غر 	 
مدرجة

اإلنماء	  مرصف 
الراجحي	  مرصف 

مساهمة 	 داخــل المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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العضو أســماء الرشكات اليت يكون اسم 
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتهــا الحالية 

أو مــن مديريها

داخل/
خارج 

لمملكة ا

أســماء الرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين

حمــزه بن عثمان 
خشيم

رشكة حصانة 	 
االستثمارية

داخل 
لمملكة ا

مســاهمة غر 	 
مدرجة

رشكة دلــه للخدمات 	 
لصحية ا

مساهمة 	 داخــل المملكة
مدرجة

رائــد بن عبدهللا 
لتميمي ا

رشكة الغــاز والتصنيع 	 
األهلية

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

التعاونيــة للتأمني	 
الرشكــة الوطنية 	 

للرعايــة الطبية
وصيــل لنقل 	 

المعلومــات اإللكرونية
الرشكــة التعاونية 	 

ر للعقا
رشكــة نجم لخدمات 	 

التأمني
الرشكة الســعودية 	 

للنقــل الجماعي

مساهمة 	 داخــل المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

للطيف   عبدا
بن عيل الســيف

اســمنت العربية	 
رشكة وصاية 	 

العالمية لإلســتثمار
رشكة النهــدي الطبية	 
الرشكــة العربية 	 

لخدمــات االنرنت 
واالتصــاالت "إس يت 

يس حلول"
رشكة سبعني 	 

لالستثمار
الرشكة الســعودية 	 

لالســتثمار الزراعي 
واإلنتــاج الحيواين 

)سالك(

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

رشكة 	 
مساهمة 

مقفلة 
مساهمة 	 

مدرجة
رشكة 	 

مساهمة 
مقفلة 

رشكة 	 
مساهمة 

مقفلة

اتــش اس يب يس 	 
السعودية

رشكة الرؤية المشــركة 	 
المحدودة

رشكة االســتثمارات 	 
الرائدة

رشكة عبــدهللا العثيم 	 
لالستثمار

رشكة ريفا لالســتثمار	 
الرشكــة الوطنية 	 

للبروكيماويــات 
)بروكيم(

مســاهمة غر 	 داخــل المملكة
مدرجة

ات مسؤولية 	 
محدودة

مســاهمة غر 	 
مدرجة

رشكة 	 
مساهمة 

مقفلة 
ذات 	 

مسؤولية 
محدودة

مساهمة 	 
مدرجة

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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العضو أســماء الرشكات اليت يكون اسم 
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتهــا الحالية 

أو مــن مديريها

داخل/
خارج 

لمملكة ا

أســماء الرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين

وليــد بن عبدهللا 
لمقبل ا

الراجحي 	  رشكة 
للتأمــني التعاوين 
)تكافــل الراجحي(

رشكة إمــكان للتمويل	 
الحلول 	  رشكة 

الرقميــة العالمية 
)نيوليب(

رشكة اإلدارة 	 
والتطويــر للموارد 

البرشيــة )تنفيذ(
رشكة إجــادة للنظم 	 

المحدودة

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية

 تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه عــى النحــو اآليت: عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي – عضــو مجلس إدارة غــر تنفيذي – 
عضــو مجلس إدارة مســتقل

العضو تصنيــف العضويةاسم 
)تنفيذي/غــري تنفيذي/مســتقل(

غــر تنفيذيعبــدهللا بن ســليمان الراجحي

مستقلإبراهيــم بــن محمد الرميح

غــر تنفيذيعبدالعزيــز بن خالــد الغفيي

غــر تنفيذيبــدر بــن محمد الراجحي

غــر تنفيذيخالــد بــن عبدالرحمن القويز

مستقلعــالء بن شــكيب الجابري

مستقلإبراهيــم بن فهــد الغفيي

غــر تنفيذيحمــزه بن عثمان خشــيم

مستقلرائــد بن عبــدهللا التميمي

غــر تنفيذيعبداللطيــف بن عي الســيف

تنفيذيوليــد بن عبــدهللا المقبل
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لجــان مجلس اإلدارة
تحــددت مهــام ومســؤوليات اللجــان يف بنــود اللوائــح الداخليــة والمتطلبــات التنظيميــة. كمــا حــددت مــدة العضوية بثالثة أعــوام تنتهي 
بانتهــاء مــدة مجلــس اإلدارة. ولمجلــس اإلدارة  صالحيــة تعيــني أو إعــادة تعيــني أو إنهــاء عضويــة أي عضــو من أعضــاء اللجان. وتتقدم 

اللجــان  بتوصياتهــا ومحــارض اجتماعاتهــا إىل مجلــس اإلدارة.

وفيمــا يــي وصــف مخترص للجان المــرصف وأعمالها.

أ - اللجنــة التنفيذيــة: 
يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن اللجنــة التنفيذيــة يف تحملهــا المســؤولية عــن عمليــات أعمــال مــرصف الراجحي واتخــاذ القرارات الرسيعة 
فيمــا يخــص القضايــا واألمــور العاجلــة المتعلقــة بأعمــال المــرصف. وتكــون اللجنــة التنفيذية مســؤولة عــن مراجعــة ومتابعة واعتماد 
القــرارات الماليــة وغــر الماليــة والتجاريــة واالســتثمارية والتشــغيلية األساســية المتعلقــة بالمــرصف وذلــك يف حــدود الصالحيات الي 

يحددهــا مجلــس إدارة المرصف.

وقد عقــــدت اللجنة ســت جلســات خالل عام 2022 حســب التايل:

 اســم العضو 

رقم 
االجتماع

عبد هللا بن ســليمانالتاريخ
الراجحي

إبراهيــم بن محمد
الرميح

عبــد العزيــز بن خالد
لغفيي ا

حمــزة بن عثمان
خشيم

عبداللطيــف بن عي
السيف

عضوعضوعضوعضورئيس

.12022/2/17

.22022/2/24

.32022/6/29

.42022/9/15

.52022/10/27

.62022/12/8

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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ب - لجنــة الرشــيحات والمكافآت
يتمثــــل الغــــرض الرئيــــس مــــن لجنــــة الرشــــيحات والمكافــــآت فــــي رفــــع التوصيــــات إىل مجلس اإلدارة بشــــأن ترشــــيح أعضــــاء 

المجلــــس واللجــــان وكبــــار التنفيذييــــن والمرشــحني لشــغل المناصــب الــي تتطلــب عــدم ممانعــة البنك المركزي الســعودي، وإعــــداد 
وصــــف للقــــدرات والمؤهــــالت المطلوبــــة لعضويــــة المجلــــس وتقييــــم فاعليــــة وكفــــاءة أداء المجلــــس واإلدارة العليــــا والتأكــــد 

مــــن التــــزام المصــــرف بسياســــات الحوافــــز الداخليــــة، وبقواعــــد ممارســــات الحوافــــز الصــــادرة مــــن البنك المركزي السعودي 
وبمبــــادئ ومعاييــــر المكافــــآت، وبمــــا يحقــــق مصالــــح المودعيــــن والمســــاهمني وأهــــداف المصــــرف االســــراتيجية. وقــــد عقــــــدت 

اللجنــــة أربع جلسات خــــالل عــــام 2022 حســــب التالــــي:

 اســم العضو

رقم
االجتماع

بنالتاريخ إبراهيم 
محمــد الرميح

خالد بــن عبدالرحمن
القويز

رائــد بن عبدهللا
لتميمي ا

عبدالعزيــز بن
خالــد الغفيي

عضوعضوعضورئيس

.12022/1/13

.22022/6/2

.32022/10/27

.42022/12/1

ج - لجنــة الحوكمة: 
يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن لجنــة الحوكمــة يف تدعيــم والحفــاظ عــى تطبيــق أعــى معايير الحوكمة المؤسســية وذلــك من خالل قيام 
اللجنــة، بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، بالتأكــد مــن اتبــاع ممارســات الحوكمــة الرشــيدة يف جميــع األنشــطة الي يقــوم بها المرصف من 

خــالل إجــراء مراجعــة ســنوية إلطــار الحوكمــة العــام واآلليــات ذات الصلــة بــه، ومراقبة حاالت تعــارض المصالح والتأكد من اســتمرارية 
تحديــث ســجل األطــراف ذات العالقــة، ومراجعــة طلبــات االســتثناء مــن متطلبــات الحوكمــة المعمــول بها يف المرصف، والتنســيق مع 
الكيانــات التابعــة للمــرصف مــن أجــل تدعيــم معاييــر حوكمة مؤسســية رشــيدة ومتســقة لجميع أنشــطة مجموعــة مرصف الراجحي، 

وزيــادة الوعــي بأهميــة الحوكمــة وأنشــطتها داخــل المــرصف بــني جميع الموظفني والمســاهمني واألطــراف المعنيــة الخارجية، وإجراء 
تقييــم ســنوي ألداء مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس وجميــع لجــان المجلــس ولجــان اإلدارة، ومراجعة وتحديــث السياســات المتعلقة 

بمجلــس اإلدارة واعضائــه وبحوكمــة المــرصف وتعــارض المصالــح، باإلضافــة إىل متابعــة تطبيــق دليــل الحوكمــة وملحقاتــه ومصفوفة 
الصالحيــات الخاصــة بالمــرصف، وقــد عقــدت اللجنــة أربع جلســات خالل عام 2022 حســب التايل:  

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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 اســم العضو

رقم
االجتماع

بنالتاريخ إبراهيم 
محمــد الرميح

بن إبراهيم 
فهــد الغفيي

رائــد بن عبدهللا
لتميمي ا

عضوعضورئيس

.12022/6/14

.22022/9/18

.32022/10/30

.42022/12/13

د - لجنــة المراجعــة  وااللزتام: 
يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن لجنــة المراجعــة وااللــزتام يف اإلرشاف عــى عمليــة رفــع التقاريــر المالية، واإلرشاف عى المراجعــني الداخليني 

والخارجيــني، ورفــع التوصيــات إىل مجلــس اإلدارة والمســاهمني باعتمــاد وتعيــني وتحديــد مكافــآت وعزل المراجعــني الخارجيني، 
ومراجعــة واعتمــاد نطــاق عمليــات المراجعــة ومعــدل تنفيذهــا، واســتالم تقاريــر التدقيق األساســية، وكذلــك تقييم ومتابعة سياســة 

المــرصف يف مكافحــة االحتيــال المــايل واالطــالع عــى مســتهدفات ومالحظــات المراجعــة الرشعية. وضمان اتخــاذ اإلدارة العليا 
لإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة يف الوقــت المناســب لمعالجــة ضعــف الرقابــة أو عــدم االلــزتام بالسياســات والقوانــني واللوائح أو أية 

مشــكالت أخــرى يحددهــا المراجعــون، وقــد عقــدت لجنــة المراجعة وااللزتام تســع جلســات خالل عام 2022 حســب التايل:

 اســم العضو

رقم
االجتماع

عبداللطيــف بن عيتاريــخ االنعقاد
السيف

رائــد بن عبدهللا
لتميمي ا

بن عبدهللا 
عــي المنيف

فــراج بن منصور
أبوثنني

وليــد بن عبدهللا
تمريك

عضوعضوعضوعضورئيس

.12022/1/2

.22022/1/30

.32022/2/16

.42022/3/6

.52022/4/21

.62022/7/28

.72022/9/26

.82022/10/20

.92022/12/29

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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 أعضــاء لجنــة المراجعة وااللزتام 
)مــن غــري أعضاء مجلس اإلدارة( 

يف االسمم العضوية 
اللجان

 الوظائف 
الحالية

الخرباتالمؤهالتالوظائف الســابقة

بن 1 عبدهللا 
عــي المنيف

لجنــة المراجعة 
وااللزتام 

عضــو لجنة 	 
المراجعة 

 وااللزتام – 
مرصف 

الراجحي

الرئيــس التنفيــذي – مكتب 	 
المنيف لالستشــارات 

الماليــة واالدارية
مستشــار – الحــرس الوطين	 
مديــر عام الشــؤون المالية 	 

واالداريــة – الحرس الوطين
رئيس قســم المحاســبة – 	 

جامعة الملك ســعود
اســتاذ مشارك بقسم 	 

المحاســبة – جامعــة الملك 
سعود

مديــر تنفيذي للشــؤون 	 
الماليــة واالدارية – 

مستشــفى الملــك فيصل 
لتخصيص ا

رئيــس جمعية المحاســبة 	 
بجامعــة الملك ســعود

استاذ مســاعد بقسم 	 
المحاســبة بجامعــة الملك 

سعود
معيد بقســم المحاســبة 	 

بجامعــة الملك ســعود
عضو مجلس الشــورى	 
عضــو الربلمان العريب	 

بكالوريوس محاســبة 
جامعة الملك ســعود

ماجســتر محاسبة 
جامعــة جنوب 

ــا بأمريكا كاليفورني

دكتوراه محاســبة 
جامعــة كارولينا 
الجنوبيــة بأمريكا

شــغل العديد 
مــن المناصب 

األكاديميــة والقيادية 
يف  واإلستشارية 

المجــاالت المالية 
واإلدارية

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال
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يف االسمم العضوية 
اللجان

 الوظائف 
الحالية

الخرباتالمؤهالتالوظائف الســابقة

فراج بن 2
منصور 
أبوثنني

لجنــة المراجعة 
وااللزتام

عضــو لجنة 	 
المراجعة 

 وااللزتام – 
مرصف 

الراجحي
عضــو مجلس 	 

اإلدارة - 
مجموعة اســرا 

الصناعية
عضــو مجلس 	 

اإلدارة رشكه 
المعمــر ألنظمه 

المعلومات
عضــو مجلس 	 

اإلدارة – 
المجموعة 
السعودية 
لالستثمار 

الصناعي

مدير قســم اقراض – 	 
صنــدوق التنميــة الصناعية

عضــو لجنة اقراض 	 
المشــاريع – صندوق 

ــة الصناعية التنمي
عضــو لجنــة متابعة أداء 	 

المشــاريع الصناعيــة – 
صنــدوق التنميــة الصناعية

نائــب الرئيس األعــى للمالية 	 
واالســتثمار – رشكــة التصنيع 

الوطنية
عضــو مجلــس منطقة 	 

الرياض
عضــو مجلس اإلدارة – 	 

بروكيم
عضــو لجنــة المراجعة – 	 

المراعي رشكة 
عضــو مجلس اإلدارة – 	 

الجزيــرة كابيتال

إدارة  بكالوريوس 
صناعيــة جامعــة ملوايك 

للهندســة بأمريكا

شــغل العديد من 
المناصــب القيادية 

يف صنــدوق التنمية 
الصناعيــة و رشكة 

التصنيــع الوطنية

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
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يف االسمم العضوية 
اللجان

 الوظائف 
الحالية

الخرباتالمؤهالتالوظائف الســابقة

بن 3 وليد 
تمرك عبدهللا 

لجنــة المراجعة 
وااللزتام 

عضــو لجنة 	 
المراجعة  
 وااللزتام – 

مرصف 
الراجحي

رئيــس لجنة 	 
 – المراجعة 

ريسان  رشكة 
العربيــة للتطوير 

العقاري
تمرك 	 

محاسبون 
قانونيون

رئيــس لجنة 	 
 – المراجعة 
تأجر  رشكة 

التمويي

آرثر اندرســن ورشكاءهم	 
ويونغ	  ارنست 
عضــو اللجنة االستشــارية 	 

لكليــة اإلدارة واالقتصــاد – 
جامعــة الملــك عبدالعزيز

بكالوريوس محاســبة 
جامعــة الملك 

يز عبدالعز

زمالــة الهيئة 
الســعودية للمحاسبني 

القانونيني

يمتلــك خربة ألكر 
مــن 25 عاما يف 

مجال المحاســبة 
والمراجعة 
واإلقتصاد

هـ - لجنــة إدارة المخاطــر 
يتمثــل الغــرض الرئيــي مــن لجنــة إدارة المخاطــر يف تقديــم المشــورة إىل مجلــس اإلدارة فيمــا يخص حــدود تحمل/تقبــل المخاطر، 

واســراتيجية المخاطــر، واإلرشاف عــى تنفيــذ اإلدارة لهــذه االســراتيجية. وينــدرج تحــت ذلــك اســراتيجيات إدارة رأس المال والســيولة 
وإدارة مخاطــر االئتمــان والســوق والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر االلــزتام ومخاطــر الســمعة وأي مخاطــر أخــرى تهدد المرصف. وقد 

عقــدت اللجنــة خمــس جلســات خــالل عام 2022، عــى النحو التايل:

 اســم العضو

رقم
 االجتماع

يخ عالء بن شــكيب التار
الجابري

بن  خالد 
عبدالرحمــن القويز

حمزة بن
عثمان خشــيم

عضوعضورئيس

.12022/2/17

.22022/6/28

.32022/8/24

.42022/11/3

.52022/12/13

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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اإلجــراءات الــيت اتخذها مجلــس اإلدارة إلحاطة أعضائه 
علمــاً بمقرحــات المســاهمني ومالحظاتهم حيال 

وأدائه المرصف 
يقــوم المــرصف بإثبــات ما يــرد من مقرحات المســاهمني خالل 
الجمعيــة العامــة، كمــا يقــوم المــرصف بإحاطة رئيــس المجلس 
يف حــال ورود أيــة مقرحــات أخــرى تخص المــرصف وذلك ليتم 

عرضهــا عــى أقــرب اجتمــاع لمجلس اإلدارة. وكذلــك يوجد بريد 
إلكــروين خــاص باســتقبال مالحظات واقراحات المســاهمني 
وهــذا الربيــد معلــن عــى الموقع الرســمي للمرصف ويف موقع 

تــداول حــى يتمكــن المجلس مــن االطالع عى اقراحات 
ومالحظات المســاهمني.

 الوســائل الــيت اعتمــد عليها مجلس 
اإلدارة يف تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائه

تقــوم لجنــة الحوكمــة يف المــرصف بتقييــم أداء المجلس 
ولجانــه وأعضــاءه عــن طريق اســتبيانات خاصــة وذلك عى ثالثة 

مســتويات وهــي تقييــم عمــل المجلــس اســتناداً لقواعد عمله 
المحــددة ضمــن دليــل الحوكمــة الخاص بالمــرصف، وتقييم 
عمــل لجــان المجلــس ولجنــة المراجعة وااللزتام اســتناداً إىل 

لوائــح عملهــا المعتمــدة، والتقييــم الــذايت لعضــو مجلس اإلدارة 
واللجــان، ومــن ثــم تقــوم لجنة الحوكمــة بإعداد تقريــر التقييم 

الســنوي ورفعــه إىل لجنــة الرشــيحات والمكافآت.

 مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واللجــان واإلدارة التنفيذية

ملخــص ألهــم بنود سياســة مكافآت أعضاء  أ - 
المجلــس ولجانــه واإلدارة التنفيذية:

1 - مكافــآت وتعويضــات أعضــاء مجلس اإلدارة:
يتقــاىض أعضــاء مجلــس إدارة المــرصف مبلغــا مقطوعاً مقدراً 
بـــ )400،000( ريــال ســعودي بصفة ســنوية نظــر عضويتهم يف 

مجلــس إدارة المــرصف ومشــاركتهم يف أعماله.

يحصــل عضــو مجلــس اإلدارة عــى مبلــغ وقدره )5،000( ريال 
ســعودي نظر حضور كل جلســة من جلســات المجلس ســواء 

كان الحضــور بصفــة مبــارشة أو مــن خالل أي من وســائل 
التواصــل عن بعد.

يقــوم المــرصف بدفــع كافــة النفقــات الفعلية الــي يتحملها عضو 
مجلــس اإلدارة يف ســبيل حضــور اجتماعــات المجلــس بما يف 

ذلــك مرصوفات الســفر واإلقامة.

2 - مكافــآت وتعويضــات أعضــاء مجلس إدارة 
المــرصف عــن عضويتهــم يف اللجــان المنبثقة من 

مجلــس اإلدارة: 
ال يتقــاىض أعضــاء مجلــس إدارة المــرصف مكافأة إضافية 

لمشــاركتهم يف أعمــال اللجــان الفرعيــة المنبثقــة عــن مجلس 
اإلدارة حيــث تكــون المكافــأة الســنوية شــاملة للمكافآت 

اإلضافيــة يف حــال مشــاركة العضــو يف أي لجنــة من اللجان 
المنبثقــة عــن مجلس اإلدارة.

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
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يحصــل عضــو مجلــس اإلدارة عــى مبلــغ وقدره )5،000( ريال 
ســعودي نظــر حضــور كل جلســة من جلســات اللجــان المنبثقة 
عــن المجلــس ســواء كان الحضــور بصفــة مبارشة أو من خالل 

أي مــن وســائل التواصــل عن بعد.

يقــوم المــرصف بدفــع كافــة النفقــات الفعلية الــي يتحملها عضو 
مجلــس اإلدارة يف ســبيل حضــور اجتماعــات اللجنــة بمــا يف ذلك 

مرصوفات الســفر واإلقامة.

3 - مكافــآت وتعويضــات أعضاء لجنــة المراجعة 
وااللزتام:

يتقــاىض كل عضــو مــن أعضــاء لجنــة المراجعة وااللزتام من 
داخــل أو خــارج المجلــس مبلــغ مقطوع لمشــاركته يف أعمال 

اللجنــة مقــدراً بـــ )150،000( ريال ســعودي ســنوياً، وال يتم 
احتســاب المكافــآت والتعويضــات الــواردة ضمن مكافآت 

وتعويضــات أعضــاء لجنــة المراجعة وااللزتام ضمن ســقف 
المكافــآت والبــدالت الســنوية الممنوحــة لعضــو مجلس اإلدارة.

يحصــل عضــو لجنــة المراجعــة وااللزتام عــى مبلغ وقدره 
)5،000( ريال ســعودي نظر حضور كل جلســة من جلســات 

اللجنــة ســواء كان حضــوره بصفــة مبارشة أو مــن خالل التواصل 
بعد. عن 

يقــوم المــرصف بدفــع كافــة النفقــات الفعلية الــي يتحملها 
عضــو اللجنــة يف ســبيل حضــور اجتماعــات اللجنــة بما يف ذلك 

مرصوفات الســفر واإلقامة.

4 - منح األســهم:  
ال يقــوم المــرصف بمنــح أســهم عينيــة كمكافــأة ألي من أعضاء 

المجلــس أو اللجــان التابعــة للمجلــس أو لجنــة المراجعــة 
وااللزتام.

5 -  أليــات تحديــد ودفع المكافــآت والتعويضات:
يتــم احتســاب التعويضــات والمكافــآت المســتحقة ألعضاء 

مجلــس اإلدارة واألعضــاء مــن خــارج المجلس بصفة ســنوية 
وذلــك بتوصيــة مــن لجنة الرشــيحات والمكافــآت وباعتماد 

مجلــس اإلدارة، ومــن ثــم تعرض كافــة المبالغ عــى الجمعية 
العامــة للمصادقــة عليهــا يف أقــرب اجتماع لها. 

يجــوز أن تكــون المكافــآت متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكس مدى 
خــربة العضــو واختصاصاتــه والمهــام المنوطة به واســتقالله 

وعــدد الجلســات الــي يحرها وغرهــا من االعتبارات.

يتــم دفــع بدل الحضور بشــكل ســنوي إىل المســتحقني بناءاً 
عــى ســجالت حضورهــم الجتماعــات مجلس اإلدارة أو اللجان 

المنبثقــة عنــه أو لجنــة المراجعــة وااللزتام.

يتــم دفــع المقابــل المــايل عــن طريق التحويل إىل الحســابات أو 
الشــيكات المرصفيــة أو أي وســيلة أخــرى يقرهــا المرصف، ويتم 

إشــعار الســادة األعضــاء بتفاصيلهــا من خــالل اإلدارة المعنية 
بالمرصف.

ينبغــي أن ال يتجــاوز ســقف المكافــآت والبدالت الســنوية 
الممنوحــة لعضــو مجلــس اإلدارة مبلــغ )500،000( ريال 

ســعودي، ويوقــف رصف أي مبالــغ تتجــاوز هذا الحد ويســتثى 
مــن ذلــك أعضــاء لجنــة المراجعة وااللزتام من داخــل المجلس، 
كمــا يجــب أن ال يزيــد مجمــوع مــا يــرصف ألعضاء مجلس اإلدارة 

عــن 5% مــن صايف األرباح.  

6 - مكافــآت وتعويضــات كبــار التنفيذيين:
يشــمل دور مجلــس اإلدارة، عــى ســبيل المثــال ال الحــرص، ما يي:

يتــوىل مجلــس اإلدارة مســؤولية الموافقــة عــى الهيكل العام 	 
للتعويضــات واإلرشاف عــى جميــع جوانــب نظــام التعويضات 
وال يجــوز لــه تفويــض هــذه المســؤولية إىل اإلدارة التنفيذية.

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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بالرغــم مــن وجــود لجنــة للرشــيحات والمكافآت تابعة 	 
لمجلــس اإلدارة، فــإن مجلــس اإلدارة يتحمل المســؤولية 
النهائيــة عــن تعزيــز فعاليــة الحوكمة وممارســات المكافآت 

الصحيحة.
يراجــع مجلــس اإلدارة سياســة المكافــآت وأي تحديــث لها 	 

ويوافــق عليهــا، إذا ارتــىض ذلــك، بناًء عــى توصيات لجنة 
الرشــيحات والمكافــآت، مــع مراعــاة جملة أمــور منها قواعد 

ممارســات منــح المكافــآت المعتمــدة يف مايو 2010 وأي 
تحديثــات أو مراجعــات مســتقبلية صــادرة عــن البنك المركزي 

السعودي.

يراجــع مجلــس اإلدارة توصيــات لجنــة الرشــيحات والمكافآت 
ويوافــق عليهــا، إذا ارتــىض ذلــك، فيمــا يتعلــق بأجور كبــار التنفيذيين 

ومكافآتهــم، كبــار التنفيذييــن هــم مــدراء العموم والذيــن يتطلب 
تعيينهــم أخــذ عــدم ممانعــة البنــك المركزي الســعودي أو الهيئات 

التنظيميــة األخــرى عــى تعيينهم.

يتأكــد مجلــس اإلدارة مــن أن اإلدارة وضعــت أنظمة وإجراءات 
مفصلــة وآليــة رقابــة فعالــة لضمان االلــزتام بقواعد البنك 

المركــزي الســعودي بشــأن ممارســات منــح المكافآت ومبادئ 
ومعاييــر مجلس االســتقرار المايل.

7 - هيــكل المكافــآت والتعويضات 
الممنوحــة لكبــار التنفيذيين:

تصمــم هيــاكل المكافــآت لمختلــف مســتويات الموظفــني بصورة 
تعــزز مــن فعاليــة إدارة المخاطــر وتحقق أهــداف المكافآت 
و التعويضــات وفقــاً ألعــى معاييــر قواعد وممارســات منح 

المكافآت.

تختلــف أشــكال المكافــآت وفًقــا للوظيفــة الي يشــغلها الموظف 
والــدور الــذي يؤديــه ويمكن أن تشــمل مدفوعات نقدية وأســهم 

وغرهــا من أشــكال المكافــآت والتعويضات.

يتــم تحديــد نســبة مكونــات المكافــآت الثابتة والمتغــرة لمختلف 
قطاعــات األعمــال بنــاء عى طبيعة ومســتوى مســؤوليات 

الموظــف ومجــال األعمــال الذي يعمل فيه ومســتواها 
والفلســفة العامــة لسياســة المكافــآت يف المــرصف. وينبغي 

للمــرصف أن يتأكــد مــن أن إجمــايل مخصصــات المكافآت 
والتعويضــات المتغــرة ال يحــد مــن قدرتــه عــى تعزيز قاعدة رأس 

المال.

ُيصمــم هيــكل المكافــآت للموظفــني العاملــني يف وظائــف رقابية 
مثــل إدارة المخاطــر وااللــزتام والمراجعــة الداخليــة.. إلخ، بهدف 
ضمــان موضوعيــة واســتقاللية هــذه الوظائــف. ويف هذا الصدد، 

ينبغــي التأكــد مــن أن إدارة األداء وتحديــد المكافــآت والتعويضات 
لهــؤالء الموظفــني ال يتــم إســنادها إىل أي شــخص يعمــل أو يرتبط 

بــأي عالقــة مــع قطــاع األعمال الذي يقوم هــؤالء الموظفون 
برقابتــه أو اإلرشاف عليــه.

عنــد تحديــد مخصصــات المكافــآت يجــب األخذ يف االعتبار األداء 
الــكي للمــرصف يف حــني يســتند توزيعهــا عــى الموظفني بناًء عى 
أدائهــم باإلضافــة إىل أداء وحــدة األعمــال أو القســم الذي يعمل 

فيــه الموظــف. إال أنــه ال يوجــد حد أدىن مضمــون للمكافآت 
والمدفوعــات األخــرى المماثلــة بخــالف راتــب الموظف الذي ال 

يســتند عى األداء.

يجــوز للمــرصف كجــزء من سياســة المكافآت تأجيل نســبة 
معقولــة مــن مكافــأة األداء لفــرة ال تقــل عن ثالث )3( ســنوات، 

وتحــدد نســبة المكافــأة المؤجلــة وفرة االســتحقاق بناًء عى 
طبيعــة األعمــال ومخاطرهــا واألنشــطة الي يقــوم بها الموظف.

حيثمــا تنــص سياســة المكافــآت عــى دفع جزء مــن المكافآت 
والتعويضــات عــى شــكل أســهم، يجب وضــع المعايير الي 
ستســتخدم لتحديــد قيمــة تخصيــص الســهم، عالوة عى 

ذلــك، ينبغــي أن يخضــع تخصيص األســهم إىل سياســة مناســبة 
لالحتفاظ باألســهم.

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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ال ُيســمح بإعطــاء مكافــأة االلتحــاق بالعمــل، مــا لم تتماىش 
بوضــوح مــع تكويــن قيمــة طويلة األجــل وتحمل مخاطــر معقولة، 

ترتبــط هــذه المدفوعــات بــاألداء المحقــق مع مرور الوقت 
والمصمــم بطريقــة ال تــكائف عــى الفشــل يف تقديــم األداء المتوقع 

كمــا ترتبــط مكافــأة االلتحــاق بالعمــل عى األقــل بنجاح اكتمال. 
 

الفــرة التجريبيــة بعــد االنضمــام، حيثمــا كان ذلــك ممكًنا، يتم 
تأجيــل مكافــأة االلتحــاق بالعمــل برشوط مماثلــة للمكافآت 

المؤجلــة يف الرشكــة الــي كان يعمــل بهــا الموظف ســابقاً والي 
كانــت تطبــق يف تلك الرشكة.

يطلــب المــرصف مــن موظفيه الزتامهم بعدم اســتخدام 
اســراتيجيات التحــوط الشــخصية أو المكافــآت أو التأمــني 

المتعلــق بالمكافــآت وااللزتامــات لتقويــض آثار مواءمــة المخاطر 
المتضمنــة يف ترتيبــات المكافــآت والتعويضــات الخاصــة بهم 

ويؤكــد المــرصف بأنــه ال توجــد أي انحرافات جوهريــة بني قيمة 
المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بها.

ب -  المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء المجلــس ولجانــه ولجنــة المراجعــة وااللزتام خالل العام 2022:

 جلسات  االسمم
االدارة مجلس 

 جلســات لجنة  
المراجعــة وااللزتام 

 جلســات اللجنة   
لتنفيذية ا

 جلســات لجنة 
الرشــيحات والمكافات

 جلســات لجنة 
الحوكمة

 جلسات  
لجنــة المخاطر

المكافأة     
السنوية

 االجمــايل المدفوع    االجمايل   
للعضــو طبقا للسياســة

لمبلغالعدد. لمبلغالعددا لمبلغالعددا لمبلغالعددا لمبلغالعددا لمبلغالعددا لمبلغا لمبلغا لمبلغا ا

400,000460,000460,000––––––630,000––630,000عبــدهللا بن ســليمان الراجحي1.

400,000500,000500,000––630,000420,000420,000––630,000إبراهيــم بــن محمد الرميح2.

400,000480,000480,000––––630,000420,000––630,000عبدالعزيــز بن خالــد الغفيي3.

525,000400,000475,000475,000––420,000––––630,000خالــد بــن عبدالرحمن القويز4.

400,000430,000430,000––––––––––630,000بــدر بــن محمد الراجحي5.

525,000400,000455,000455,000––––––––630,000عــالء بن شــكيب الجابري6.

400,000450,000450,000––420,000––––––630,000ابراهيــم بن فهــد الغفيي7.

550,000665,000665,000––420,000420,000––630,000945,000رائــد بن عبــدهللا التميمي 8.

525,000400,000485,000485,000––––630,000––630,000حمــزة بن عثمان خشــيم9.

550,000655,000655,000––––––630,000945,000630,000عبداللطيــف بن عى الســيف 10.

198,356208,356208,356––––––––––210,000ســتيفانو باولــو برتاميــين )منتهيــة عضويته(11.

58,08273,08273,082––––––––––315,000وليــد بــن عبدهللا المقبــل )عضو جديد(12.

150,000195,000195,000––––––––945,000––عبــدهللا بن عــى  المنيف  13.

150,000195,000195,000––––––––945,000––وليــد بــن عبدهللا تمرك14.

150,000195,000195,000––––––––945,000––فــراج بــن منصور أبواثنني15.

65325,00045225,00030150,0001680,0001260,0001575,0005,006,4385,921,4385,921,438االجمايل

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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ب -  المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء المجلــس ولجانــه ولجنــة المراجعــة وااللزتام خالل العام 2022:

 جلسات  االسمم
االدارة مجلس 

 جلســات لجنة  
المراجعــة وااللزتام 

 جلســات اللجنة   
لتنفيذية ا

 جلســات لجنة 
الرشــيحات والمكافات

 جلســات لجنة 
الحوكمة

 جلسات  
لجنــة المخاطر

المكافأة     
السنوية

 االجمــايل المدفوع    االجمايل   
للعضــو طبقا للسياســة

لمبلغالعدد. لمبلغالعددا لمبلغالعددا لمبلغالعددا لمبلغالعددا لمبلغالعددا لمبلغا لمبلغا لمبلغا ا

400,000460,000460,000––––––630,000––630,000عبــدهللا بن ســليمان الراجحي1.

400,000500,000500,000––630,000420,000420,000––630,000إبراهيــم بــن محمد الرميح2.

400,000480,000480,000––––630,000420,000––630,000عبدالعزيــز بن خالــد الغفيي3.

525,000400,000475,000475,000––420,000––––630,000خالــد بــن عبدالرحمن القويز4.

400,000430,000430,000––––––––––630,000بــدر بــن محمد الراجحي5.

525,000400,000455,000455,000––––––––630,000عــالء بن شــكيب الجابري6.

400,000450,000450,000––420,000––––––630,000ابراهيــم بن فهــد الغفيي7.

550,000665,000665,000––420,000420,000––630,000945,000رائــد بن عبــدهللا التميمي 8.

525,000400,000485,000485,000––––630,000––630,000حمــزة بن عثمان خشــيم9.

550,000655,000655,000––––––630,000945,000630,000عبداللطيــف بن عى الســيف 10.

198,356208,356208,356––––––––––210,000ســتيفانو باولــو برتاميــين )منتهيــة عضويته(11.

58,08273,08273,082––––––––––315,000وليــد بــن عبدهللا المقبــل )عضو جديد(12.

150,000195,000195,000––––––––945,000––عبــدهللا بن عــى  المنيف  13.

150,000195,000195,000––––––––945,000––وليــد بــن عبدهللا تمرك14.

150,000195,000195,000––––––––945,000––فــراج بــن منصور أبواثنني15.

65325,00045225,00030150,0001680,0001260,0001575,0005,006,4385,921,4385,921,438االجمايل

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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ج -  المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعىل المكافــآت من المرصف و من 
ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المايل خالل عام 2022

2022البيان

10,260,000الرواتــب والتعويضات

5,209,738البدالت

12,640,000المكافــآت الدورية والســنوية

21,140,000الحوافز

916,403أي تعويضــات أو مزايــا عينيــة أخرى تدفع بشــكل شــهري أو ســنوي

50,166,141اإلجمايل 

مزايا وبرامــج الموظفني
يقــدم المــرصف لموظفيــه عــدد من المزايــا والمكافآت خالل 

مــدة الخدمــة أو يف نهايتهــا، طبقــاً لنظــام العمل الســعودي 
وسياســات المــرصف. ويحتســب مخصــص مكافــأة نهاية الخدمة 

للموظفــني باســتخدام نمــوذج تقييــم االســتحقاق طبقــاً لنظام 
العمــل الســعودي والمتطلبــات التنظيميــة المحليــة. وقــد بلغ 

رصيــد مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة مبلــغ 2,241 مليون ريال 
سعودي.

كمــا يمنــح المــرصف أســهًما مؤجلــة لكبــار موظفيه، والذين يرى 
أنهــم مــن الــروات البرشيــة الي يجب االحتفــاظ بها. ويؤدي ذلك 
إىل تعزيــز العالقــات الوظيفيــة طويلــة األمــد مع هــؤالء الموظفني. 

وال يتــم منــح األســهم إال بموافقــة مجلــس اإلدارة بناًء عى 
توصيــة مــن لجنة الرشــيحات والمكافآت.

أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبــري احرازي أو قيــد احتياطي 
مفــروض عــىل المــرصف مــن الهيئة أو من أي جهة 

إرشافيــة أو تنظيميــة أو قضائية 
ال توجــد غرامــات موقعــة مــن قبل هيئة الســوق المالية.

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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قــرارات البنك المركزي الســعودي الجزائية

 الســنة المالية 2021 الســنة المالية 2022موضــوع المخالفة

القرارات عدد 
الجزائية

إجمــايل مبلغ
الغرامــات المالية

بالريال الســعودي

القرارات عدد 
الجزائية

إجمــايل مبلغ
الغرامــات المالية

بالريال الســعودي

4938,459,2002715,903,000مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي الســعودي اإلرشافية

 مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي الســعودي 
41,062,40074,436,800الخاصــة بحمايــة العمالء

 مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الســعودي الخاصة 
12,165,000––ببــذل العنايــة الواجبة

 مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الســعودي الخاصة 
––––بمســتوى أداء أجهــزة الــرصف اآليل وأجهــزة نقاط البيع

مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الســعودي الخاصة ببذل 
3150,0005795,000العنايــة الواجبــة يف مكافحــة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب

الغرامــات الموقعــة مــن قبل وزارة الشــؤون البلدية والقروية:
 إجمــايل مبلغ الغرامــات المالية

بالريال الســعودي

الســنة الماليةموضــوع المخالفةم
2022

الســنة المالية
2021

زيــادة نســبة البنــاء للرصافــات اآلليــة وعدم وجــود ارتدادات ووجود ملصقــات دعائية عى 1.
306,000924,300واجهــات الفــروع والرصافــات اآلليــة وعــدم وجود رخصة لبعــض مواقع المرصف.

نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجراءات الرقابة 
الداخليــة بالمــرصف، إضافــة إىل رأي لجنــة المراجعة 

وااللــزتام يف مــدى كفايــة نظام الرقابــة الداخلية يف 
المرصف

إن اإلدارة التنفيذيــــة للمصــــرف مســــؤولة عــــن تصميــــم 
نظــــام رقابــــة داخليــــة مالئــــم والمحافظــــة عليــــه مــــن خــــالل 

إشــــراف مجلــــس إدارة المصــــرف المباشــــر حيــــث تــــم تصميم 
النظام للتعامــــل بشــــكل مالئــــم مــــع المخاطــــر التــــي قــــد 

تــــؤدي إلــــى عــــدم تحقيــــق األهــــداف االســــراتيجية والتشغيلية 
للمصــــرف. حيــث تبنــت اإلدارة التنفيذيــة يف المــرصف نظــام رقابة 

داخــي متكامــل ومالئــم يتماىش مــع متطلبــات البنك المركزي 
الســعودي. فيمــا يــي أبــرز مكونات نظام الرقابــة الداخلية 

للمرصف:

قيــام المــرصف بإتمــام واعتمــاد والتطويــر المســتمر لإلطار العام 
للحوكمــة يتــم مــن خاللــه إعداد وتحديــث األدوات الرقابية 

المناســبة عــى مســتوى المــرصف وتوضيح األدوار والمســؤوليات 
لمختلــف مســتويات المــرصف بمــا يف ذلــك مجلس اإلدارة 

واللجــان المنبثقــة عنــه واللجــان اإلدارية األخرى.

مراقبــة أعمــال المــرصف بشــكل عام واتخاذ القــرارات الهامة من 
خــالل لجــان تــم تشــكيلها بهدف ضمان ســر أعمال المرصف 

بشــكل مالئــم مــن أجل حمايــة وجودة أصول المرصف.

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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قيــام إدارة المراجعــة بمراقبــة مــدى كفاية اإلجــراءات الرقابية 
بالمــرصف واإللــزتام بهــا و إعــداد عرض يوضــح جوانب الركز و 

التطوير.

تقــوم لجنــة الرقابــة الداخليــة )ICC( المشــّكلة يف المرصف 
بأعمالهــا المســتمرة بمتابعــة المالحظــات والعمليــات الرقابيــة يف 
اإلدارات مثــل المراجعــة الداخليــة وااللــزتام والمخاطر وفروقات 

الحســابات وغرهــا مــن اإلدارات، والنظــر يف مســتوى التقدم يف 
إقفــال تلــك المالحظــات ووضــع الحلــول ألي عوائق قد تواجه 

إدارات المــرصف حيال ذلك.

لــدى المــرصف مجموعــة من السياســات واإلجــراءات الي تحكم 
عمــل مختلــف أنشــطة المــرصف، كمــا يعمل المرصف عى 

مراجعــة هــذه السياســات واإلجــراءات بشــكل دوري للتحقق من 
كفايتهــا وكفاءتهــا ومالءمتهــا ألنشــطة المرصف.

تنفــذ معظــم العمليــات التشــغيلية يف المــرصف بشــكل آيل من 
خــالل العديــد مــن األنظمــة اآللية مما يســاعد يف الحد من 

األخطــاء اليدويــة وتقليــل فرص االحتيال.

يتواجــد لــدى المــرصف إدارات متخصصــة يف تقييم/مراقبــة نظم 
الرقابــة الداخليــة والــي مــن ضمنها المراجعــة الداخلية وإدارة 
االلــزتام وإدارة مكافحــة االحتيــال وإدارات المخاطــر المختلفة.

وجــود لجنــة مراجعــة والزتام مالئمــة ترشف عى أعمال 
المراجعــني الداخليــني والخارجيــني ممــا يعــزز من اســتقالليتهما، 

وترفــع لهــذه اللجنــة تقاريــر عن مخرجــات مراجعة أعمال اإلدارات 
واألنشــطة الــي تقــوم بها بصفة دوريــة ومنتظمة.

تتــم إرســال مالحظــات وتقاريــر المجموعــة الرشعية إىل لجنة 
المراجعــة لتعزيــز اســتقاللية المجموعــة الرشعية.

متابعــة المعامــالت الهامــة وحــاالت االحتيال والقضايــا القانونية 
وحــاالت الريبــة والــزكاة واإلفصاحات وأي مســائل يطلبها 

مجلــس اإلدارة مــن لجنــة المراجعة وااللزتام.

يتــم مراجعــة مــدى كفايــة ومالءمة نظــام الرقابة الداخلية بشــكل 
مســتمر مــن قبــل مجموعــة المراجعــة الداخليــة وفقاً لخطة 
ســنوية معتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعة وااللــزتام كما يتم 

مراجعــة بعــض جوانــب الرقابــة الداخلية بشــكل دوري من خالل 
المراجعــني الخارجيــني، وكذلــك مــن خالل أعمــال الفحص الي 

تتــم مــن قبل البنك المركزي الســعودي.

 المراجعــة الســنوية لمالءمة 
إجراءات الرقابــة الداخلية

قــام مصــــرف الراجحــــي خــالل العام 2022م ببذل كافــــة 
الجهــــود الممكنــــة لضمــــان مالئمــــة وفاعلية نظــــام الرقابــــة 

الداخليــــة، وذلك بمــــا يتماشــــى مــــع المتطلبــــات الصــــادرة عــــن 
البنك المركزي الســعودي. كمــــا أن األنشــطة المنفذة خـــالل 

العـــام 2022م، والي تضمنت مراجعــــة لكفــــاءة النظــــام الرقابـــي 
الداخــي مــن خــالل أعمال المراجعــة الداخلية وااللزتام وإدارة 

المخاطــر، قــد أســهمت يف تقديــم تأكيـــدات معقولـــه لمالئمة 
الضوابـــط الرقابيـــة الداخليـــة المتبعـــة، باإلضافة لتأكيد وجـــود 

األنظمـــة واإلجـــراءات الالزمـــة لتحديـــد وتقييـــم المخاطـــر العاليـة 
التـــي قـــد يواجههـــا المصـــرف وطريقة التعامـــل مـــعها وكذلـــك 

ســـالمة تطبيقهــــا، هذا، ولــــم يتبيــــن وجــــود نقــــاط ضعــــف 
جوهريــــة تؤثــــر علــــى مالئمــــة نظام الرقابــــة الداخليــــة. وعليه، 

وبنـــاًء علـــى نتائج أعمال تقييم نظام الرقابـــة الداخليـــة، فـــان 
مصـــرف الراجحـــي لديـــه نظـــام رقابـــي داخي كاٍف ويعمل بصورة 

مالئمة وتتـــم مراقبتـــه وتعزيزه بشــكل مســتمر، علمـــاً بـــأن أي 
نظـــام رقابـــة داخليـــة مهمـــا بلـــغ مستوى تصميمـــه وفاعليـــته ال 

يمكـــن أن يوفـــر تأكيـــدات مطلقـة.

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
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الجمعيــة العمومية
يلــزتم المــرصف بالمتطلبــات التنظيميــة يف جميــع األمــور المتعلقة 

بالجمعيــات العامــة العاديــة وغــر العاديــة، كمــا يلزتم بتوفر 
المعلومــات الكافيــة لتمكــني المســاهمني مــن اتخاذ قراراتهم.

 البيانــات التاريخيــة للجمعيــات العامــة للمســاهمني 
خالل الســنة المالية: 

 ســجل الحضور 

اجتمــاع الجمعيةاالسمم
العامــة غري العادية

عرش الرابعة 

عبدهللا بن ســليمان الراجحي1.

إبراهيــم بن محمد الرميح2.

عالء بن شــكيب الجابري3.

خالد بــن عبدالرحمن القويز4.

ســتيفانو باولو برتاميين5.

بــدر بن محمد الراجحي 6.

عبداللطيف بن عي الســيف 7.

حمزه بن عثمان خشــيم 8.

عبدالعزيــز بن خالد الغفيي9.

رائــد بن عبدهللا التميمي10.

إبراهيــم بن فهد الغفيي11.

 الخطــط والقرارات المهمــة والتوقعات 
المســتقبلية للمرصف

واصــل مــرصف الراجحي ريادته لســوق الخدمــات المرصفية 
لألفــراد، ويعــزتم المــرصف تعزيــز ريادته لهــذا القطاع من خالل 

زيــادة محفظــة التمويــالت بشــكل عــام والتمويل العقاري بشــكل 
خــاص. كمــا يعــزتم المــرصف تعزيز مكانتــه يف قطاع الرشكات و 

المؤسســات الصغرة و المتوســطة مع إســتمرارية االســتثمار يف 
أحــدث التقنيــات لضمــان تقديــم أفضل الخدمــات والمنتجات 

المرصفيــة للعمــالء، إضافــًة إىل توســيع قاعدة العمالء.

بيان لسياســة المرصف يف توزيع أرباح األســهم
تــوزع أربــاح المــرصف الســنوية الصافية الــي تحدد بعد  )أ( 

خصــم كل المرصوفــات العامــة والتكاليــف األخرى وتكوين 
االحتياطيــات الالزمــة لمواجهــة الديون المشــكوك فيها 

وخســائر االســتثمارات وااللزتامــات الطارئة الــي يرى مجلس 
اإلدارة رضورتهــا بمــا يتفــق وأحــكام نظــام مراقبة البنوك 

وتوجيهــات البنــك المركــزي الســعودي عى النحو اآليت:

تحتســب المبالــغ الالزمــة لدفع الــزكاة المقررة عى   .1
المســاهمني ويقــوم المــرصف بدفع هــذه المبالغ 

للجهــات المختصة.
يرّحــل مــا ال يقــّل عــن 25% مــن المتبقي من األرباح   .2

الصافيــة بعــد خصــم الــزكاة لالحتياطــي النظامي إىل أن 
يصبــح االحتياطــي المذكــور مســاوياً -عى األقل- لرأس 

المــال المدفوع.
يخصــص مــن المتبقــي مــن األربــاح مبلغ ال يقل عن   .3

5% مــن رأس المــال المدفــوع، بعد خصــم االحتياطي 
النظامــي والــزكاة وذلــك للتوزيــع عى المســاهمني طبقاً 

لمــا يقرحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعية العامة، 
وإذا كانــت النســبة المتبقيــة مــن األرباح المســتحقة 
للمســاهمني ال تكفــي لدفــع هــذه النســبة فال يجوز 

للمســاهمني المطالبــة بدفعهــا يف الســنة أو الســنوات 
التاليــة وال يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيع نســبة 

مــن األربــاح تزيد عمــا اقرحه مجلس اإلدارة.
يســتخدم البــايق بعــد تخصيــص المبالــغ المذكورة يف   .4

الفقــرات )1( و )2( و )3( أعــاله عــى النحــو الــذي يقرحه 
مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعيــة العامة.

يجــوز للمــرصف مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقرة )أ( و القواعد  )ب( 
التنظيميــة ذات العالقــة وبعــد الحصــول عى عــدم ممانعة 

البنــك المركــزي الســعودي، توزيــع أرباح مرحلية بشــكل نصف 
ســنوي أو ربع سنوي.

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية



مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2022

166

بيــان ألي مصلحــة تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة المــرصف وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهم وأوالدهم القــرّص يف األوراق المالية 
للمــرصف أو أي من رشكاتــه التابعة.

أ - كبار المســاهمني:

اســم مــن تعود لــه المصلحة أو األوراق م
التعاقديــة أو حقــوق االكتتاب

عدد األســهم بداية
العام 2022

عدد األسهم
نهايــة العام 2022

صايف
لتغيري ا

نسبة
لتغيري ا

%

نسبة
لملكية ا

%

المؤسســة العامــة للتأمينات 1.
االجتماعية

تــم خروجهــم من كبار 240,454,785
المســاهمني بتاريخ 

2022/01/13م

ب - أعضــاء مجلس اإلدارة: 

اســم مــن تعود لــه المصلحة أو األوراقم
التعاقديــة أو حقــوق االكتتاب

عدد األســهم بداية
العام 2022

عدد األسهم
نهايــة العام 2022

صايف
لتغيري ا

نســبة التغيري
%

54,518,38987,229,41632,711,02760.00عبــدهللا بن ســليمان الراجحي1.

17,08927,34210,25360.00إبراهيــم بــن محمد الرميح2.

32,30751,69119,38460.00عبدالعزيــز بن خالــد الغفيي3.

2,041,3903,647,9731,606,58378.70بــدر بــن محمد الراجحي4.

0.00–––خالــد بــن عبدالرحمن القويز5.

0.00–––عــالء بن شــكيب الجابري6.

742,7421,188,387445,64560.00إبراهيــم بن فهــد الغفيي7.

0.00–––رائــد بن عبــدهللا التميمي8.

1,0001,60060060.00عبداللطيــف بن عي الســيف9.

0.00–––حمــزه بن عثمان خشــيم 10.

انتهــاء التمثيل –ســتيفانو باولــو برتاميين11.
بالمجلــس بتاريخ 

2022/07/01م

–0.00

بدايــة التمثيل وليــد بن عبــدهللا المقبل12.
بالمجلــس بتاريخ 

2022/11/09م

––0.00

تــم منــح 3 أســهم لــكل 5 أســهم مملوكــة لتعكــس زيــادة رأس مــال المــرصف بنــاًء عى موافقــة الجمعيــة العامة غر العاديــة الرابعة عرش 
المنعقــدة بتاريخ 2022/05/08م

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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ج - كبــار التنفيذييــن: 

عدد األسهماســم مــن تعــود لــه المصلحة أو األوراق التعاقديــة أو حقوق االكتتابم
بدايــة العام 2022

عدد األسهم
نهايــة العام 2022

صايف
لتغيري ا

نســبة التغيري
%

44,99194,43249,441109.89صالــح بن عبــدهللا اللحيدان1.

49,69179,50529,81460.00عبدالرحمــن عبــدهللا الفدى2.

–100.00)500(–500عبدالعزيــز بن ســعد الرصيص3.

3,00032,00029,000966.67احمــد بن صالح الســديس4.

11,18011,180100.00–مشــعل بــن مصطفى الفضل5.

88,864145,01956,15563.19ماجــد بــن صالح الراجحي6.

13,54313,543100.00–حســام بــن عصام البرصاوي7.

3,5293,529100.00–عبــدهللا بــن صالح العمري8.

8,8678,867100.00–تــريك بن محمــد الضفيان9.

2,3328,7556,423275.43ابراهيــم بــن حمــد ابراهيم الزير10.

تــم منــح 3 أســهم لــكل 5 أســهم مملوكــة لتعكــس زيــادة رأس مــال المــرصف بنــاًء عى موافقــة الجمعيــة العامة غر العاديــة الرابعة عرش 
المنعقــدة بتاريخ 2022/05/08م

اجتماعــات مجلس اإلدارة
 عــدد اإلجتماعات 

العضوم االجتماعاسم 
األول

2022/2/24

االجتماع
الثاين

2022/6/29

االجتماع
الثالث

2022/9/15

االجتماع
الرابع

2022/12/13

االجتماع
الخامس

2022/12/14

االجتماع
السادس

2022/12/15

عبــدهللا بن ســليمان الراجحي1.

إبراهيــم بــن محمد الرميح2.

عــالء بن شــكيب الجابري 3.

عبدالعزيــز بن خالــد الغفيي4.

بــدر بــن محمد الراجحي5.

خالــد بــن عبدالرحمن القويز6.

إبراهيــم بن فهــد الغفيي 7.

حمــزه بن عثمان خشــيم8.

رائــد بن عبــدهللا التميمي9.

عبداللطيــف بن عي الســيف10.

انتهــت عضويتــه بتاريخ 2022/7/1ســتيفانو باولــو برتاميين11.

بــدأت عضويتــه بتاريخ 2022/11/9وليــد بن عبــدهللا المقبل12.

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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طلبات المرصف لســجل المســاهمني
اســباب الطلبتاريــخ الطلبم

الرشكة12022/01/03. إجراءات 

الرشكة22022/01/03. إجراءات 

الرشكة32022/01/31. إجراءات 

الرشكة42022/02/28. إجراءات 

الرشكة52022/04/04. إجراءات 

الرشكة62022/05/29. إجراءات 

الرشكة72022/07/03. إجراءات 

الرشكة82022/08/07. إجراءات 

الرشكة92022/09/07. إجراءات 

الرشكة102022/10/03. إجراءات 

الرشكة112022/11/01. إجراءات 

الرشكة122022/11/30. إجراءات 

الرشكة132022/12/22. إجراءات 

التعامــالت مــع األطراف ذات العالقة
يتعامــل المــرصف خــالل دورة أعمالــه العاديــة مع أطراف ذات 

عالقــة، وتخضــع تلــك المعامــالت للضوابــط المنصــوص عليها من 
قبــل الجهــات الترشيعيــة المنظمــة يف المملكــة العربية الســعودية 
وقــد قــام المــرصف باالفصــاح عن هذه التعامــالت ضمن اإليضاح 

)34( مــن قوائمــه الماليــة الختاميــة عــن عــام 2022، وفيما يي 
ملخصــاً بطبيعــة وأرصــدة تلــك المعامــالت للســنة المنتهية يف 31 

ديســمرب 2022 )جميــع المبالــغ بآالف الرياالت الســعودية(:

األرصــدة الناتجةنــوع التعامل
عــن التعامالت

14,491,266تمويالت وســلف

479,252مســتحق الدفع عــى التمويل

4,999,867الزتامــات محتملة

389,941حســابات جارية

121,709مســاهمات مستحقة

275,418ذمــم مدينة مقابــل مطالبات

البنوك  168,727أرصدة 

 دخــل مــن التمويل والموجودات 
293,015الماليــة األخرى

130,028أتعــاب متاجرة

2,666رواتــب ومزايــا الموظفني )تذاكر طران(

2,313ايجــارات ومصاريف المباين

554,460اشــراكات – وثائــق تأمــني مكتتبة

 المطالبــات المتكبــدة والمبلــغ عنها  
السنة 373,090خالل 

349,542المطالبــات المدفوعة

5,921مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة

130,284مزايــا قصرة األجل

2,241مخصــص مكافــأة نهاية الخدمة

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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فيمــا يــي المعلومــات المتعلقــة باألعمــال والعقــود الــي كان المــرصف طرفــاً فيهــا وكانــت فيهــا مصلحة ألحــد أعضاء مجلس اإلدارة أو 
لكبــار التنفيذييــن أو ألي شــخص لــه عالقــة بــأي منهــم والــي تمت خالل عام 2022:

1 - العقــود التجاريــة وعقــود الخدمــات )جميــع المبالغ بالريال الســعودي(

الطــرف المرتبط الطــرف ذو العالقةم
بالطرف ذي 

العالقة

يف المنصب 
المرصف

نــوع االرتباط مع
الطــرف ذي العالقة

العالقة مبلــغ األعمالالرشوطالمدةنوع 
لعام 2022

رشكة فرسان 1.
للسفر 

والسياحة

عبــد هللا بن 
ن سليما
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

رشكــة مملوكة 
للعضو

عقــد تقديم 
خدمات الســفر 

والسياحة

عقد سعري 
لمدة ســنة واحدة 

يتجــدد تلقائياً 
لمــدة مماثلة

رشوط األعمال 
االعتياديــة بدون 

تفضيالت

2,859,267

برين2. بــدر بن محمد رشكة 
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب رئيس 
إدارة  مجلس 

الرشكة

توريد  خدمات 
الميــاه المعدنية 

لمعبئة ا

عقد سعري 
لمدة ســنة واحدة 

يتجــدد تلقائياً 
لمــدة مماثلة

رشوط األعمال 
االعتياديــة بدون 

تفضيالت

348,945

الرشكــة العربية 3.
لخدمات 
االنرنت 

واالتصاالت 
"إس يت يس 

حلول"

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب رئيس 
إدارة  مجلس 

فيها

الدعم  خدمات 
والصيانة 

ألجهزة سيســكو، 
والراخيص، 

تحول  وحلول 
البنيــة التحتية

مــن واحد إىل ثالث 
سنوات

رشوط األعمال 
االعتياديــة بدون 

تفضيالت

1,373,111

2 - عقــود اإليجــار )جميــع المبالغ بالريال الســعودي(

الطــرف المرتبط الطــرف ذو العالقةم
بالطرف ذي 

العالقة

يف  المنصب 
المرصف

نــوع اإلرتباط مع
الطــرف ذي العالقة

العالقة مبلــغ األعمالالرشوطالمدةنوع 
لعام 2022

رشكة محمد 1.
عبــد العزيز 

الراجحي 
وأوالده 

لالستثمار

بــدر بن محمد 
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

عقــد إيجار مبى 
اإلدارة اإلقليميــة 

الجنوبية

سبع سنوات 
يتجــدد تلق ائيا 

لمــدة مماثلة

تأجري 282,373عقد 

رشكة محمد 2.
عبــد العزيز 

الراجحي 
وأوالده 

لالستثمار

بــدر بن محمد 
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

عقــد إيجار مكتب 
المبيعــات المبارشة 

يف أبها

سبع سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجري 46,000عقد 

رشكة محمد 3.
عبــد العزيز 

الراجحي 
وأوالده 

لالستثمار

بــدر بن محمد 
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

عقــد إيجار موقع 
رصاف

خمس سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجري 40,250عقد 

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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3 - عقــود التأمني 

طــرف المرتبطالطــرف ذو العالقةم
بالطــرف ذي العالقة

يف  المنصب 
المرصف

نــوع االرتباط مع
الطــرف ذي العالقة

العالقة مبلــغ األعمالالرشوطالمدةنوع 
لعام 2022

الراجحي 1. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضــو مجلس 
اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 
إدارة  مجلس 

فيها

اتفاقيــة تأمني 
إلدارة  المركبات 

المنشــآت متناهية 
الصغــر والصغرة

بدون أي عقود ســنوية
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

27,662,596

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

عضــو مجلس 
اإلدارة 

المنتدب 
والرئيس 
لتنفيذي ا

يشــغل عضو 
اإلدارة  مجلس 

المنتدب 
والرئيس 

التنفيــذي منصب 
عضــو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبر 
التنفيذييــن عضو 

الهيئــة الرشعية

الراجحي 2. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضــو مجلس 
اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 
إدارة  مجلس 

فيها

اتفاقيــة غطاء 
تأمــني البنوك 
والمسؤولية 

لمهنية ا

بدون أي عقود ســنوية
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

12,056,443

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

عضــو مجلس 
اإلدارة 

المنتدب 
والرئيس 
لتنفيذي ا

يشــغل عضو 
اإلدارة  مجلس 

المنتدب 
والرئيس 

التنفيــذي منصب 
عضــو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبر 
التنفيذييــن عضو 

الهيئــة الرشعية

الراجحي 3. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضــو مجلس 
اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 
إدارة  مجلس 

فيها

اتفاقيــة غطاء 
المدراء  تأمني 

والتنفيذيين

بدون أي عقود ســنوية
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

4,010,160

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

عضــو مجلس 
اإلدارة 

المنتدب 
والرئيس 
لتنفيذي ا

يشــغل عضو 
اإلدارة  مجلس 

المنتدب 
والرئيس 

التنفيــذي منصب 
عضــو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبر 
التنفيذييــن عضو 

الهيئــة الرشعية

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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طــرف المرتبطالطــرف ذو العالقةم
بالطــرف ذي العالقة

يف  المنصب 
المرصف

نــوع االرتباط مع
الطــرف ذي العالقة

العالقة مبلــغ األعمالالرشوطالمدةنوع 
لعام 2022

الراجحي 4. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضــو مجلس 
اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 
إدارة  مجلس 

فيها

اتفاقيــة تأمني 
جميــع األخطار عى 

لممتلكات ا

بدون أي عقود ســنوية
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

2,309,517

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

عضــو مجلس 
اإلدارة 

المنتدب 
والرئيس 
لتنفيذي ا

يشــغل عضو 
اإلدارة  مجلس 

المنتدب 
والرئيس 

التنفيــذي منصب 
عضــو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبر 
التنفيذييــن عضو 

الهيئــة الرشعية

الراجحي 5. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل العضو 
منصــب عضو 
إدارة  مجلس 

فيها

اتفاقيــة تأمني 
الحريــق واألخطار 

اإلضافية – 
التمويــل العقاري

بدون أي عقود ســنوية
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

6,538,885

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

عضــو مجلس 
اإلدارة

يشــغل عضو 
اإلدارة  مجلس 

المنتدب 
والرئيس 

التنفيــذي منصب 
عضــو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

عضــو مجلس 
اإلدارة 

المنتدب 
والرئيس 
لتنفيذي ا

يشــغل كبر 
التنفيذييــن عضو 

الهيئــة الرشعية

.6
الراجحي  رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضــو مجلس 
اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 
إدارة  مجلس 

فيها

اتفاقيــة منتجات 
التأمــني البنيك

بدون أي عقود ســنوية
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

80,504,252

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

عضــو مجلس 
اإلدارة 

المنتدب 
والرئيس 
لتنفيذي ا

يشــغل عضو 
اإلدارة  مجلس 

المنتدب 
والرئيس 

التنفيــذي منصب 
عضــو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبر 
التنفيذييــن عضو 

الهيئــة الرشعية

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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طــرف المرتبطالطــرف ذو العالقةم
بالطــرف ذي العالقة

يف  المنصب 
المرصف

نــوع االرتباط مع
الطــرف ذي العالقة

العالقة مبلــغ األعمالالرشوطالمدةنوع 
لعام 2022

الراجحي 6. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضــو مجلس 
اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 
إدارة  مجلس 

فيها

اتفاقيــة أعمال 
عى  التأمني 

السيارات

بدون أي عقود ســنوية
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

421,377,668

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

عضــو مجلس 
اإلدارة 

المنتدب 
والرئيس 
لتنفيذي ا

يشــغل عضو 
اإلدارة  مجلس 

المنتدب 
والرئيس 

التنفيــذي منصب 
عضــو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبر 
التنفيذييــن عضو 

الهيئــة الرشعية

المدفوعــات النظامية
تتكــون المدفوعــات النظاميــة المســتحّقة عــى المــرصف خــالل الســنة مــن الزكاة المســتحقة عى المســاهمني والرائــب والمبالغ 

المدفوعــة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وتكاليــف إصــدار التأشــرات وجوازات الســفر، إلخ.

يوضــح الجــدول التــايل تفاصيــل المدفوعــات النظاميــة الي تمت خالل الســنة:

 2022 

مســتحقة للسدادمدفوعةالبيان
حــى نهاية الفرة 

المالية
مدفوعة( )غري 

األسبابوصف مخترص

–مدفوعة–2,560,421,877.37الزكاة

–مدفوعة–61,524,969.91الرائب

–مدفوعة–290,846,627.73رضيبــة القيمــة المضافة

–مدفوعة–274,947,809المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية

–مدفوعة–587,150تكاليف التأشــرات وجوازات الســفر

–مدفوعة–1,574,725رســوم وزارة العمل

الحوكمة
عامة نظرة 

ســياق التقرير
منظــور األعمال

تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 

التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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أســس إعــداد القوائم الماليــة الموحدة للمرصف
يقــوم المــرصف بإعــداد قوائمــه الماليــة الموحدة وفقــا للمعايير 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة يف المملكــة العربيــة 
الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخرى الصادرة عــن الهيئة 

الســعودية للمراجعــني والمحاســبني، ووفقــا ألحكام نظام 
مراقبــة البنــوك ونظــام الــرشكات المعمــول به يف المملكــة العربية 

الســعودية والنظام األســاس للمرصف.

بازل 3 
ينــرش المــرصف بيانــات اإلفصــاح الكمي والنوعي لديه عى أســاس 
ســنوي. ويمكــن االطــالع عــى هذه اإلفصاحات مــن خالل الموقع 

www.alrajhibank.com.sa اإللكــروين للمرصف

مراجعو الحســابات
خــالل الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمني، تم تعيني الســادة 
مكتــب ايرنســت انــد يونــج ومكتــب يك يب ام جــي الفوزان ورشكاه 
كمراجعــني لحســابات المــرصف للعام المايل 2022م. وســتعني 

الجمعيــة العامــة القادمــة بــإذن هللا مراجعي الحســابات 
الخارجيــني للعــام المــايل 2023م، وذلــك بناًء عــى توصية لجنة 

المراجعــة وااللزتام يف هذا الشــأن.

ولــم يــوص المجلــس باســتبدال مراجعي الحســابات الخارجني 
قبــل نهايــة مــدة التعاقد معهم.

إقــرارات مجلس اإلدارة:
يؤكــد مجلــس اإلدارة عــى أنه وفقــاً للمعلومــات المتوفرة 

لــه، وبنــاءاً عــى ما ورد ضمــن تقرير مراجع حســابات الرشكة 
ومعطيــات الســوق الحالية، فإنه:

تم إعداد ســجالت الحســابات بالشــكل الصحيح.	 
تــم إعــداد نظــام الرقابة الداخلية عى أســس ســليمة وتم 	 

تنفيــذه بفعالية.
ال يوجــد أي شــك يذكــر بشــأن قدرة المــرصف عى مواصلة 	 

نشاطه.

تمــة لخا ا
يعــرّب مجلــس اإلدارة عــن رسوره واعــزتازه بمــا حققه المرصف من 

نتائــج إيجابيــة خــالل العــام 2022، ويتــرشف بهذه المناســبة، برفع 
أســمى آيــات الشــكر واالمتنــان لمقام خــادم الحرمني الرشيفني، 

وســمو ويلّ عهــده األمــني، أيّدهم هللا، ولحكومتنا الرشــيدة.

كمــا يقــدم المــرصف شــكره الجزيل لمقــام وزارة المالية ووزارة 
التجــارة والبنــك المركــزي الســعودي وهيئة الســوق المالية عى 

مســاندتهم ودعمهــم المتواصــل لتطويــر القطــاع المــايل مما كان 
لــه األثــر والــدور الكبــر يف دعم االقتصــاد الوطين ونموه.

وينتهــز المجلــس هــذه الفرصــة أيضــاً ليعرب عن شــكره وتقديره 
لإلخــوة المســاهمني وعمــالء المرصف الكرام ومراســليه األعزاء 

عــى دعمهــم وثقتهــم وتعاونهــم الــذي كان له أثــره يف تحقيق 
مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار للمرصف، كما ينقل خالص شــكره 

وتقديــره لجميــع العاملــني يف المــرصف، عى جهودهــم المخلصة 
وتفانيهــم يف تأديــة واجبهــم ومهــام عملهــم، و الشــكر موصول 

للســادة أعضــاء الهيئــة الرشعيــة عى جهودهــم المخلصة 
ومســاهمتهم البنــاءة يف أعمــال المرصف.

الحوكمة
عامة نظرة 
ســياق التقرير
منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 
معلومــات تكميلية
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ركــزت مجموعــة المخاطــر يف مرصف الراجحي بشــكل أســايس 
خــالل عــام 2022 عى المراجعة األساســية لســجل التداول 

وإطــار عمــل لجنــة بــازل لمخاطر الســوق، حيث أجرى المرصف 
مراجعاتــه بهــدف إطــالق اإلطــار المنقــح يف عام 2023. كما 

شــهدت فــرة التقريــر تنفيــذ مجموعــة المخاطر إلصالحات 
بــازل 3 الــي صيغــت يف أعقــاب األزمــة المالية لعــام 2008 لتعزيز 

المعاييــر واللوائــح التحفظيــة واإلرشاف وإدارة المخاطــر يف 
البنوك.

 
وشــمل تنفيــذ هــذه اإلصالحــات ثالثة مســارات، هي مخاطر 

االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية، حيث أجرى 
المــرصف تحليــالت للفجــوات مراعًيــا المبــادئ التوجيهية 

التنظيميــة ومتطلبــات البيانــات وتنفيــذ األنظمــة، بمــا يف ذلك 
التحقــق مــن صحــة المنهجية.

إال أن اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر لــم يتأثــر إىل حــد كبر بهذه 
التحســينات، عــى الرغــم مــن التوقعات الي تشــر إىل دخول 

بعــض التغيــرات الجديــدة يف السياســات واإلجــراءات المتعلقة 

بتصنيــف محفظــة "ســجل التــداول" حــز التنفيــذ يف يناير 2023، 
ويشــمل ذلــك الفصــل الواضح بني نطايق ســجل التداول 

والمحفظــة المرصفيــة. كمــا وضــع المرصف سياســة منفصلة 
لســجل التــداول خــالل العام قيــد المراجعة وفًقــا لمتطلبات 

اللوائــح، وأجــرى أيًضــا مراجعــات مماثلة لسياســات مخاطر 
السوق. 

المخاطر أنواع 
يتعــرض المــرصف بشــكل مســتمر لعدد مــن المخاطــر التقليدية 

الــي يديرهــا مــن خــالل منظومته القويــة إلدارة المخاطر. ويف 
الوقــت نفســه، تؤثــر العديد مــن العوامل الخارجيــة والداخلية 

عــى طبيعــة ومســتوى المخاطر بالمرصف بشــكل مســتمر، 
حيــث تعمــل مجموعــة المخاطــر عــى تحديد بعــض المخاطر 

المســتجدة وحــاالت عــدم اليقــني الي يمكــن أن تضعف القدرة 
عــى توقــع بيئــة التشــغيل. وبعيًدا عــن المخاطــر التقليدية، برز 
جانــب أمــن المعلومــات والجرائــم الســيربانية باعتباره من أبرز 

مجــاالت االهتمــام لمجموعــة المخاطــر خالل العام الــذي يغطيه 
ير.  التقر

1
2

أبرز 10 
مخاطر

3

4

5
6

7

8

9

10

أبــرز 10 مخاطر تــم تصنيفها 
باســتخدام بطاقــة تقييــم ثالثية األبعاد

مخاطــر رقمنة األعمال 
التغيري وإدارة 

ــريات التنظيمية التغي

مخاطــر الرتكز يف األصول 
طويلة األجــل والضمانات 

ية العقار

مخاطــر نقص المواهب 
والكفــاءات التغيريات 

مخاطــر الجائحة 

التعــايف من الكوارث وإدارة 
اســتمرارية األعمال

مخاطــر التقنيــة الماليةالمخاطر الجيوسياســية

المخاطــر الســيربانية والجرائــم المالية

مخاطــر االقتصاد الكيل 
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ســياق التقرير
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مخاطــر االئتمان
نظــًرا لكــون خدمــات المــرصف تركز عــى األفراد يف المقام األول، 

وتقديمــه تســهيالت ائتمانيــة للعمــالء داخــل وخارج قائمة 
المركــز المــايل، فــال تــزال مخاطــر االئتمان أكرب مصــدر للمخاطر 

الــي يتعــرض لهــا المرصف وأكرها شــيوًعا. ومــع ذلك، تمّكن 
المــرصف مــن إبقــاء مخاطــر االئتمــان عند أدىن مســتوياتها مقارنًة 

بالمؤسســات المماثلــة خــالل الفــرة المشــمولة بالتقريــر، مدفوًعا 
بــاألداء القــوي لمحفظــة تمويالتــه الي تركز بشــكل أكرب عى 

العمــالء مــن القطــاع العام ممــن يتقاضون الرواتب.

مــن جهــة أخــرى، ونظًرا إلمكانيــة أن ُتلحــق محفظة الخدمات 
المرصفيــة لألفــراد، الــي تضــم عدًدا كبًرا مــن العمالء األفراد 

الحاصلــني عــى تمويــالت صغرة، الــرر بالمرصف يف حال 
التعــر الجماعــي عن الســداد، واصل مــرصف الراجحي إجراء 
مراقبــة منتظمــة للبيانــات ومحفظــة التمويــل، وتقديــم تقييم 

عــادل للُمَمولــني األفــراد، وتحليــل أوضاعهم الماليــة الي تعكس 
قدراتهــم عى الســداد للمرصف.

إضافــًة إىل ذلــك، أدت سلســلة التغيــرات الي بدأت يف ديســمرب 
2021 يف مزيــج محفظــة تمويــل األفــراد إىل التحــول نحو 

التمويــالت الكبــرة، مثــل التمويــل العقــاري، مما شــكل تركًزا أعى 
للمخاطــر لــكل عميــل. كمــا تــم إجراء مراقبــة منتظمــة لمحفظة 

التمويــل بهــدف جمــع المعلومات والمالحظات ومســاعدة 
قطــاع مرصفيــة األفــراد ومجموعــة المخاطــر عى وضع إجراءات 

وضوابــط فعالــة للحد مــن المخاطر.

وأســهمت اإلجــراءات الــي اتخذها المرصف يف إعــادة تقييم 
األســواق المســتهدفة، عــرب تقليــل تركــز مجموعــة المخاطر عى 
الرشائــح عاليــة المخاطــر الــي تكــون فيها معــدالت التعر والتأخر 

عــن الســداد أعــى من مســتوى قابلية المــرصف للمخاطر، 
والركــز بشــكل أكــرب عى الرشائــح منخفضــة المخاطر من خالل 
اســتهداف الرشيحــة األعــى دخاًل مــن العمالء المســتقرين مالًيا.

وقــد عملــت قطاعــات األعمــال إىل جانب مجموعــي المخاطر 
وااللــزتام طــوال فــرة التقريــر عى ضمان االلزتام الفــوري لجميع 

اللوائــح والقواعــد التنظيميــة الجديــدة والمتغــرة خالل العام.

ونشــأ عــن ترسيــع التحول نحــو المرصفيــة الرقمية مخاطر 
ائتمانيــة متعلقــة بكســب العمــالء خالل الفرة المشــمولة 

بالتقريــر، وقــد تعامــل المــرصف مع هــذه المخاطــر باعتماده نهًجا 
مرحلًيــا إلدارة مخاطــر االئتمــان عى مســتوى طلبــات التمويل 
وضمــان االلــزتام بناًء عــى معاييــر قابلية المخاطــر المعتمدة. 

كمــا استشــار المــرصف المســاهمني فيمــا يتعلــق بوضع التصور 
الخــاص لعمليــة الرقمنــة وتنفيذها.

ويف إطــار األعمــال المتناميــة لقطــاع مرصفيــة الرشكات، عمل 
المــرصف عــى تحديــث وتطويــر نظام طلبــات التمويل )LOS( من 
أجــل أتمتــة عمليــة تقييــم المــالءة االئتمانية للعمالء باســتخدام 

معاييــر كميــة ونوعيــة فريــدة، وتنبيه المــرصف بأي تغيرات 
يف ملــف مخاطــر االئتمــان لــدى الطرف اآلخر. وتم اســتخدام 

نمــوذج مــؤرشات اإلنــذار المبكــر الذي يهدف إىل الكشــف عن أي 
مشــكالت يف جــودة المحافــظ لتمكــني المرصف مــن اتخاذ تدابر 

تصحيحيــة مناســبة بشــكل اســتبايق من خــالل فرق العالقات 
أو وحــدة إدارة األصــول الخاصــة لتصحيــح أي مشــكالت تتعلق 

بمخاطــر االئتمــان. خفضــت هذه اإلجراءات من مســتويات 
الديــون المتعــرة يف محفظــة التمويــل لغر األفراد بنســبة 

تجــاوزت الـــ 20%. كما ســاعدت المراقبــة المنتظمــة للمحافظ 
لتحديــد حــاالت التأخــر يف الســداد قطــاع مرصفية الرشكات عى 
تقليــل عــدد االلزتامــات الــي تجاوزت موعد االســتحقاق وطلبات 

االئتمــان منتهيــة الصالحيــة إىل أقــل بكثــر من الحــدود المتوقعة 
لقابليــة المخاطر.

إضافــًة إىل ذلــك، ُنفــذت اســراتيجيات مختلفــة لضمان خفض 
التدفقــات الداخلــة إىل الفئــات المتأخــرة يف الســداد ومعالجة 

المشــكالت المتعلقــة باألنظمــة واألســاليب المتبعــة لتقييــم 
الحــاالت الحقيقيــة للتعــر يف الســداد وإيجــاد الحلــول المالئمة. 

وطــرح المــرصف منظومــة كاملــة إلدارة أي تعــر محتمل يف 
محفظــة تمويــل األفــراد، بدعــم مــن فريق عمل تم إنشــاؤه حديًثا 

لــإلرشاف عــى جميــع القضايــا القانونية ذات الصلة.

شــهد عــام 2022 انخفاًضــا كبــًرا يف معدل الخطأ وتحســًنا 
يف وقــت إنجــاز المعامــالت عــرب التطبيق المتواصــل لألتمتة 

والتحســينات الــي طــرأت عــى وظائف السياســات والتحكم. 
ومــن المتوقــع أن تســاهم جميــع القــرارات االئتمانية الي ســيتم 
تنفيذهــا مــن خــالل محرك اتخــاذ القــرارات االئتمانية للمرصف 

يف تخفيــض معــدل الخطــأ إىل حــده األدىن، وصــواًل إىل الهدف 
الطمــوح المتمثــل يف معــدل خطــأ صفــري بعد االنتهاء مــن تنفيذ 

النهــج المرحــي بحلول عام 2023.
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مخاطر الســيولة
تولــت مجموعــة المخاطــر إدارة مخاطر الســيولة بشــكل اســتبايق 
خــالل العــام مــن خالل المراقبة المســتمرة لمؤرشات الســيولة 

مقارنــة بمعــدل تغطيــة الســيولة وصايف التمويل المســتقر 
ونســبة األصول الســائلة ونســبة التمويل إىل الودائع. وحرص 

المــرصف مــن خــالل إجــراء المراقبة المســتمرة عى الحفاظ 
عــى هــذه النســب أعــى من الحد األدىن الــوارد يف اللوائح بفارق 

كبــر مــع ضمــان وجود احتياطــي قوي من الســيولة. وبينما 
تتــوىل مجموعــي الخزينــة والمخاطــر يف المرصف إجــراء المراقبة 
المســتمرة لمــؤرشات الســيولة، تقــوم المجموعتــان أيًضا بإعداد 

التقاريــر عــن تلــك المــؤرشات ورفعهــا إىل لجنة الموجودات 
والمطلوبــات ولجــان مجلــس اإلدارة بشــكل منتظم.

أدت الزيــادة يف حجــم الودائــع ألجــل وودائع الحســابات تحت 
الطلــب وإصــدارات صكــوك الرشيحــة األوىل يف عام 2022 إىل 

تحســني تنويــع تمويــل المــرصف والتخفيف من حــدة المخاطر 
بشــكل أكرب. وواصل المرصف تحســني إدارة نســبة الســيولة لديه 
بطريقــة مدروســة خــالل الفــرة المشــمولة بالتقرير، وهــي عملية 

يجــري العمــل عليهــا منذ عامني.

المخاطر التشــغيلية
خضعــت سياســة إدارة المخاطــر التشــغيلية يف المــرصف لتحديــث 

شــامل يف عــام 2022 لاللــزتام بالمتطلبــات الجديــدة للجنة 
بــازل والبنــك المركــزي الســعودي، وجرى كذلــك أتمتة عدد من 

أدوات وأنشــطة المخاطــر التشــغيلية مــن خــالل نظام إدارة 
المخاطــر التشــغيلية المؤسســية المطــور. وشــمل ذلــك أتمتة 

التقييــم الــذايت لمراقبــة المخاطــر، وإعــداد التقارير ومراقبة 
مــؤرشات المخاطر الرئيســية، وتســجيل الحــوادث وتحليل 

األســباب الجذريــة، وتســجيل خطــط العمــل ومراقبتها، واالحتفاظ 
بســجل للمخاطــر، وإعــداد تقاريــر المخاطــر، والحفــاظ عى معايير 

المــرصف مــع االلــزتام بمتطلبــات البنك المركزي الســعودي.

كمــا قــام المــرصف بتجديــد العملية الشــاملة إلطار عمله 
المتعلــق بتطويــر المنتجــات والخدمــات الجديدة، وتحســني 

نمــاذج الطلبــات لتســجيل المتطلبــات األساســية، وتعزيز مشــاركة 
المســاهمني مــن خــالل ضمان إرشاك وظائــف الرقابة والدعم 

الرئيســية. كمــا خضعــت عمليــة الموافقــة عــى إطار تطوير 
المنتجــات والخدمــات الجديــدة لألتمتــة باســتخدام منصة 

"جرا".

مخاطر الســوق
يف ضــوء النمــو الطبيعــي الــذي شــهدته محفظة أصول المرصف 
خــالل العــام، كان هنــاك اعتمــاد مزتايد عــى تمويل الودائع ألجل 
لتعزيــز النمــو يف قائمــة المركــز المــايل للمــرصف، وذلك نظــًرا للنمو 

التدريجــي غــر الــكايف يف الودائــع تحت الطلــب. وعى الرغم من 
ضغــوط الســيولة والتمويــل الي شــهدتها بيئة الســوق، وارتفاع 

أســعار الفائــدة يف عــام 2022، نجــح المــرصف يف تعزيز نمو 
موجوداتــه وتحقيــق نمــو إيجــايب يف صايف أرباحه. 

مخاطــر الركز
ســاهم التنــوع الجغــرايف للمــرصف وثقة ووالء قاعدتــه المتنوعة 

مــن العمــالء يف التخفيــف مــن مخاطــر الركــز من خالل توفر 
اســتقرار أكــرب يف مواجهــة التأثــرات الخارجيــة. وحظي قطاع 

مرصفيــة الــرشكات خــالل العام بمــزة اســتثنائية بفضل تنوع 
محفظتــه الــي شــملت مجموعــة متنوعــة مــن قطاعات األعمال 

والصناعــات ذات األحجــام المختلفــة، عــى الرغــم من ارتفاع 
أســعار الفائــدة الــي ربمــا تكــون قد أثرت عى قــدرات خدمة الدين 

لــدى العمــالء. وراجــع المرصف بعــض المعاييــر المالية المحددة 
مســبًقا عــرب محفظتــه بأكملهــا مــن أجــل تقييم آثار زيادة أســعار 

الفائــدة، واعتمــد خطــة عمــل مفصلــة لمواجهة اآلثــار المحتملة.
   

ويف الوقــت نفســه، حافظــت محفظــة تمويــل األفراد عى 
مســتويات مرتفعــة للغايــة مــن التنوع. فأنشــأ المرصف بشــكل 

اســتبايق منظومــًة لدعــم رشائــح العمالء ذوي الدخــل المنخفض 
الذيــن قــد يتأثــر دخلهــم الفعــي بالتضخــم، وذلك عرب توفر 

خيــارات تمويــل متعــددة، شــملت بشــكل خاص محفظــة التمويل 
العقــاري المتناميــة، والــي اســتمرت مجموعــة المخاطر يف 

مراقبتهــا عن كثب.

مخاطر األمن الســيرباين
تشــهد التهديــدات الناجمــة عــن مخاطر األمن الســيرباين ارتفاًعا 

يف ظــل الخطــوات المتســارعة نحــو التحــول الرقمي واتســاع نطاق 
الرقمنــة. لذلــك، يســتخدم المــرصف حالًيــا العديد من آليات 

الدفــاع القويــة مــن خــالل اتخاذه عدًدا مــن التدابر المضادة 
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بهــدف الوقايــة والكشــف واالســتجابة للتهديدات ســعًيا منه 
لمعالجــة تحديــات األمن الســيرباين الحالية بشــكل اســتبايق. 

ولضمــان كفــاءة الوضــع العــام لألمن الســيرباين للمرصف، فقد 
نفــذ المــرصف أيًضــا عدًدا مــن التدابر األمنية باســتخدام مبادئ 

الدفــاع يف العمــق واألمــن متعــدد الطبقــات. طبق المرصف 
أيًضــا أفضــل معاييــر األمن الســيرباين الي أوصــت بها الجهات 

التنظيميــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين والقطــاع المايل، فعزز 
إجراءاتــه القائمــة الخاصــة بحوكمــة األمن الســيرباين، وكفل 

رسيــة ونزاهــة وخصوصيــة وتوافــر جميع العمليــات التجارية 
والتقنيــة. كمــا يواصــل المــرصف العمل عى تحســني ثقافة 
األمــن الســيرباين يف قطاعاتــه بتنفيــذ مجموعــة متنوعة من 

مبــادرات التدريــب والتوعيــة الموجهــة للعمــالء والموظفني عى 
حــد ســواء. ولضمــان موثوقيــة وأمن جميــع خدمات األعمال، 

ُيجــري المــرصف باســتمرار تقييمــات ألنظمتــه وتطبيقاته وشــبكاته 

لضمــان األمــن الســيرباين. إضافًة إىل ذلــك، يقوم المرصف 
بــإرشاك المورديــن المتخصصــني بشــكل منتظــم يف عمليات 

مراجعــة داخليــة وخارجيــة مســتقلة للتحقــق مــن كفاءة ضوابط 
األمــن الســيرباين المثبتــة وااللــزتام بالمعايير والضوابــط الوطنية 

والدوليــة، بمــا يف ذلــك أنظمــة بطاقات الدفــع ومعايير أمن 
البيانــات )PCI DSS( ومعاييــر البنــك المركــزي الســعودي وأنظمة 

التحويــالت الماليــة اإللكرونية "ســويفت" و"رسيــع" والهيئة 
الوطنيــة لألمــن الســيرباين. ولــدى المرصف مركــز عمليات أمنية 
يعمــل عــى مدار الســاعة وطوال الســنة، حيث يراقب باســتمرار 
تهديــدات وهجمــات األمــن الســيرباين ويعالجهــا عى الفور. وقد 

أثبــت المــرصف قدرتــه عى مواجهــة الهجمات الســيربانية بفضل 
تنفيــذ تدابــر األمــن الســيرباين، مــن دون حدوث أي انقطاع أو 

تأثــر عــى العمليــات متعلــق بتلك التدابر.

المخاطر المســتجدة
بعيــًدا عــن المخاطــر التقليديــة الــي تنطــوي عليهــا ممارســات الوســاطة الماليــة، بــرز عدد مــن المخاطر المســتجدة خالل فرة إعداد 

التقريــر بنــاًء عــى التقييمــات الداخليــة واتجاهات الســوق الخارجية.
 

الوصفأنــواع المخاطر المســتجدة

تفاقــم خطــر التعــّرض للجرائــم الماليــة وممارســات االحتيال بســبب ارتفاع وترة 	 المخاطــر الســيربانية والجرائــم المالية
األنشــطة الماليــة عرب شــبكة اإلنرنت

االســتثمار يف التقنيــات الماليــة للحفــاظ عــى القــدرة التنافســية والحصة الســوقية، 	 مخاطــر التقنيــة المالية
مّمــا يــؤدي إىل زيــادة مخاطر عدم مالءمــة المنتجات

ظهــور تغيــرات رسيعــة يف النمــوذج التشــغيي، مّمــا يؤثر ســلًبا عى القدرة التنافســية 	 
للمرصف

ظهــور أوجــه قصــور يف عمليــة اختيــار عوامــل التمكــني الرقمية الي تؤثر عــى تحقيق 	 مخاطــر رقمنــة األعمــال وإدارة التغير
أهــداف األعمال والنمو

تعــّذر تنفيــذ مشــاريع التغيــر، مّمــا يؤثــر عــى اإلنتاجية والربحيــة والكفاءة التشــغيلية	 

تدهــور البيئــة التشــغيلية، مّمــا يحــّد من فرص النمــو المتاحة	 مخاطــر االقتصاد الكي

محدوديــة القــدرة عــى جــذب أفضل المواهــب والكفاءات واالحتفاظ بها بســبب 	 مخاطــر نقــص المواهب والكفاءات
التنافســية الشــديدة فيمــا بتعلــق باســتقطاب أبــرز الكفــاءات يف المنطقة

ارتفــاع درجــات عــدم اليقــني عى المســتوى العالمي بشــأن تطــّور الجائحة، مّما أدى 	 مخاطــر الجائحة
إىل اتخــاذ الحكومــة إلجــراءات محــّددة يف هــذا الشــأن وظهور آثــار اقتصادية مرتّبة 

عى ذلك
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ممارســات إدارة المخاطر
يــرأس رئيــس إدارة المخاطــر فريــق مجموعــة المخاطر، ويعمل 

هــذا الفريــق ضمــن أطــر وسياســات المخاطــر المعتمدة من قبل 
مجلــس اإلدارة، وتشــمل صالحياتــه إدارة المخاطــر عى مســتوى 

عمليــات المــرصف بشــكٍل عــام. وتتضمن تقاريــر المجموعة 
إىل مجلــس اإلدارة واللجــان المختصــة، كل مــا يتعلــق بمخاطــر 

االئتمــان وجــودة أصــول المحفظــة، والمخاطر التشــغيلية، 
ومخاطــر الســيولة، ومخاطــر الســوق، ومخاطر الســمعة، ومخاطر 

التقنيــة واألمــن الســيرباين، باإلضافــة إىل مهــام أخرى عديدة.

ويف عــام 2022، واصلــت مجموعــة المخاطــر وضع حدود 
للمخاطــر مــن خــالل تقييــم حــدود قابلية المــرصف للمخاطر، 

وتحديــد المخاطــر وأثرهــا عــى عمليــة تحقيــق القيمة للمرصف 
بدقــٍة، وإدارة هــذه المخاطــر بحكمــٍة وواقعية بهدف االســتمرار 

يف تحقيــق الربحيــة واســتدامة العائدات للمســاهمني.

كمــا تدعــم لجنــة إدارة المخاطــر التابعــة لمجلس اإلدارة 
)BRMC( المجلــس يف جهــوده ودوره يف اإلرشاف عــى أداء 

المــرصف بمــا يتمــاىش مع حــدود قابليــة المخاطر. وقد جرى 
تحديــث ميثــاق اللجنــة لاللــزتام بالئحــة حوكمة الرشكات 

الجديــدة الصــادرة عــن البنك المركزي الســعودي خالل الســنة 
الــي يغطيهــا التقرير.

ــى إطــار عمــل إدارة المخاطــر بالمرصف من خــالل عملية  وُيغطَّ
التقييــم الداخــي لكفايــة رأس المــال )ICAAP(، وتفاصيــل قابلية 
المــرصف للمخاطــر ونهــج إدارة المخاطــر، باإلضافــة إىل ضوابط 
المخاطــر األوليــة. وُيرفــع تقريــر عمليــة التقييم الداخــي لكفاية 

رأس المال إىل البنك المركزي الســعودي عى أســاس ســنوي بعد 
مراجعتــه مــن قبــل لجنــة إدارة المخاطــر واعتمــاده من مجلس 
اإلدارة. كمــا تراجــع لجنــة إدارة المخاطــر وتقــدم التوصيات إىل 

المجلــس بشــأن خطــة التقييــم الداخليــة لكفاية الســيولة، والي 
ُتقدم أيًضا إىل البنك المركزي الســعودي عى أســاس ســنوي. 

وُتراجــع اللجنــة سياســة االئتمان والمخصصات، وسياســات 
المخاطــر التشــغيلية، وبيانــات قابليــة المخاطــر، وسياســات مخاطر 
الســوق والســيولة، وسياســة أمــن المعلومــات الخاصة بالمرصف، 

مــن قبــل لجنــة إدارة المخاطــر، والــي تقوم من جانبهــا بتقديم 
توصياتهــا إىل مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.

وقــد شــهد دور لجنــة الموجــودات والمطلوبات )ALCO( تطوًرا 
مــن مفــوض عــن مجلــس اإلدارة الذي يقــوم بتحديد وقياس 

وإدارة مخاطــر الســيولة يف المــرصف، إىل لجنــة توجيهيــة للجنــة 
المتعامــل األويل )PDC( ولجنــة التقييــم )VALCOM( خــالل 

العــام المشــمول بالتقريــر الســابق، وتواصــل لجنة الموجودات 
والمطلوبــات مهمــة اإلرشاف عــى األنشــطة ذات العالقة 

والقــرارات والتوصيــات للجنــة المتعامــل األويل ولجنــة التقييم.

التصنيــف االئتماين
واصــل مــرصف الراجحــي تعزيز ســمعته خالل فــرة التقرير 

بحصولــه عــى تصنيفــات ائتمانيــة مســتقرة أو إيجابيــة من وكاالت 
التصنيــف الدولية:

لتصنيف وكالــة التصنيف ا
)عــىل المدى الطويل(

المدى  عىل 
القصري

التوقعات

إيجايبBBBA-2+ســتاندرد آند بورز

مستقرAF1-موديز

مستقرA1P-1فيتش

ــال انتليجنس مستقرAA1+كابيت

النظرة المســتقبلية
يف ضــوء ارتفــاع وتــرية النمو والتنــوع يف محفظة خزينة 

المــرصف مؤخًرا، ســركز بعض مبــادرات إدارة المخاطر 
يف عــام 2023 عــىل تطويــر إطار عمــل فّعال لقياس 

ومراقبــة وإعــداد تقرير بشــأن النهج القيــايس لمخاطر 
ائتمــان األطــراف المقابلــة )SA-CCR( ومخاطر تعديل 

.)CVA( تقييــم االئتمان

يعــزتم المــرصف خالل العام المقبــل إلقاء نظرة 
فاحصــة عــىل نماذج التســعري والتقييــم اليت تؤثر عىل 
حساســيات المخاطر، وبالتايل، الرســوم الرأســمالية. 

وســيتم إدخــال تحســينات محتملــة لضمان إجراء 
التغيــريات المطلوبــة عىل ممارســات إعــداد التقارير 

التنظيميــة وتقاريــر نظــام المعلومات اإلدارية.

ويف عــام 2023، ســيعمل المــرصف أيًضا عىل وضع 
خطــة التعــايف والمعالجــة بمــا يتماىش مع نظام 

معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الصادر يف 
المنطقة.

 إدارة
المخاطر

عامة نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

الرشكات  حوكمة 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية




