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يقع المقر الرئيسي لشركة الراجحي المالية في مدينة الرياض، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة )سجل تجاري رقم: 1010241681( يبلغ رأس مالها المدفوع 
500 مليون ريال سعودي، وهي تخضع تنظيميًا لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )ترخيص رقم 07068 - 37( وتقدم الشركة خدمات إدارة األصول 
والوساطة المالية والخدمات المصرفية االستثمارية، تحت النشاطات المرخص لها من هيئة السوق المالية وتشمل التعامل بصفة أصيل ووكيل متعهد بالتغطية، 

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

شركة الراجحي المالية
طريق الملك فهد

ص.ب. 5561
الرياض 11432

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

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

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي ولي العهد

محمد بن سلمان آل سعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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الراجحي المالية

من  واسعة  مجموعة  تقدم  حيث  المالية  الخدمات  مجال  في  الرائدة  الشركات  إحدى  وهي  2008م  عام  في  المالية  الراجحي  شركة  تأسست 
المنتجات والخدمات المالية المبتكرة عبر خدمات الوساطة وإدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية. وحيث أن شركة الراجحي المالية هي 
شركة تابعة لمصرف الراجحي أكبر المصارف اإلسالمية في العالم بأصول تبلغ 365 مليار ريال سعودي، ومملوكة بشكل كامل من قبله، لذلك 
فإن شركة الراجحي المالية تجمع ما بين قوة الحضور والموارد في المنطقة وبين أفضل مستوى من المشورة في مجال االستثمار والخدمات 

المالية والبحوث المتعمقة لتقديم حلول متكاملة وفعالة لعمالئها.

نبذة عن الشركة

رؤيتنا

تتمثل رؤية شركة الراجحي المالية، في أن تصبح الشركة االستثمارية 
حلول  توفير  خالل  من  وذلك  السعودية،  العربية  المملكة  في  الرائدة 
للوفاء باحتياجات عمالئنا ومساعدتهم في تحقيق  مبتكرة وموثوقة 
تتبوأ  ألن  الشركة  وتسعى  المالية.   أهدافهم  إلى  والوصول  النجاح 

موقع الصدارة والمحافظة عليه في جميع األنشطة التي تعمل بها.

قيم الشركة 

سوف تكون قيمنا هي النبراس المّوجه لنا لتحقيق رؤيتنا:

المهنية في أداء األعمال   •
تعزيز القيمة للعمالء  •

األمانة والشفافية  •
االستقاللية  •

خلق بيئة عمل جاذبة  •

هذا وتستفيد شركة الراجحي المالية من هذه الخبرة ذات المستوى العالمي ومن خبرة فرقها في المجال االستثماري والبحوث مما يجعل منها 
شركة رائدة في مجال تقديم الحلول المالية واالستثمارية المصممة خصيصًا لتلبية الحاجات المتغيرة باستمرار للعمالء. يقع مقر شركة الراجحي 
المالية في الرياض وتعمل من خالل 20 مركزًا ومكتبًا استثماريًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويربو عدد موظفيها على 225 موظفًا 
من ذوي الكفاءة العالية في مجال االستثمار والخدمات المساندة، مما يتيح لها تزويد عمالئها بالمشورة التي تستند على الخبرة العالمية واإلقليمية 

التي تمتلكها.

برج الراجحي - الرياض
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لمحة عن الجوانب المالية )2014 - 2018(

االيرادات 

صافي الربح )قبل الزكاة (

حقوق المساهمين

المصروفات

األصول

األصول المدارة

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليار ريال سعوديمليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

احتفظت شركة الراجحي المالية بمركز الوسيط األول في السوق المالية السعودية )تداول(    •

وبحصة سوقيه أكثر من 20 في المائة.

استمرار تفوق الصناديق االستثمارية لفئات األصول المختلفة مقارنة بأقرانها.  •

ارتفعت األصول التي تديرها شركة الراجحي بنسبة 55%  لتصل إلى 41.3 مليار ريال سعودي.  •

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لطرح صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر   •

األسهم السعودية متعدد العوامل. 

طرح أولي ناجح لالكتتاب العام وإدراج صندوق الراجحي ريت في السوق األسهم السعودية   •

)تداول(.

القنوات  وجعل  العميل  تجربة  لتعزيز  الرئيسية  الرقمي  التحول  مبادرة  تنفيذ  في  البدء   •

الرقمية الخيار المفضل لقبول العمالء الجدد والتداول وإعداد التقارير.

واالدخار.  االستثمار  لتعزيز  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  “ثمين”  مبادرة  في  المشاركة   •

واستمرت الشركة في رعاية حصرية لحملة تداول “استثمر بوعي” بهدف زيادة الوعي العام 

باالستثمار كجزء من برنامج الشركة للمسئولية االجتماعية.

العقارية  األصول واالستثمارات  وإدارة  بالوساطة  تقديرية جديدة خاصة  الحصول على جوائز   •

من جهات عالمية مختصة بالمجال المالي واالستثماري ومنها:

إيه  إي  إم  “إي   EMEA Finance قبل  السعودية من  العربية  المملكة  أفضل وسيط في   -

فاينانس”. 

وسيط العام من قبل Euromoney Global Investor “يورومني جلوبال انفستر”.  -

من  2018م  لعام  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  االسثمارية  للصناديق  مقدم  أفضل   -

قبل Global Finance “جلوبال فاينانس”.

“يورومني   Euromoney Global Investor من  العقاري  لالستثمار  العام”  “شركة  جائزة   -

جلوبال انفستر”.

لمحة عن الجوانب التشغيلية 
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مجلس اإلدارة 

عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي
رئيس مجلس اإلدارة 

عضو غير تنفيذي

سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي
رئيس لجنة المراجعة الداخلية

عضو غير تنفيذي

صالح بن علي بن عبد اهلل أبا الخيل
رئيس لجنة االلتزام
عضو غير تنفيذي

عبد العزيز بن خالد علي الغفيلي
عضو غير تنفيذي

فيصل بن سعود بن محمد الصالح
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو مستقل

خالد بن حمد يحيى اليحيى
عضو مستقل

للسنة  المالية  الراجحي  لشركة  المالية  والبيانات  السنوي  التقرير  تقديم  اإلدارة  مجلس  يسر 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

النتائج المالية 

اعلنت شركة الراجحي المالية عن أداء مالي قوي في عام 2018م، مدفوعا بتحسن ظروف التداول 
في السوق المالية السعودية )تداول( وزيادة األصول المدارة ونمو عائد االستثمار على استثمارات 
19% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى  األصول الخاصة، كما ارتفع إجمالي الدخل السنوي بنسبة 
ارتفع  ونتيجة  لذلك  سعودي  ريال  ملیون   167 النفقات  إجمالي  بلغ  بینما  سعودي  ريال  ملیون   556
صافي الربح قبل الزكاة الى 389 ملیون ريال سعودي بارتفاع بنسبة 24%، محققًا عائد علی حقوق 

الملكية بنسبة %14.7.

استمرت الشركة في المحافظة على ميزانية قوية ومستوى عال من السيولة، حيث بلغت نسبة 
كفاية رأس المال 2.4 مرة وهو أعلى بدرجة كبيرة من الحد األدنى المطلوب )مرة واحدة( من قبل 
هيئة السوق المالية، كما تحسنت المؤشرات الرئيسية للعائد على رأس المال المدفوع والعائد 

على األصول لتصل إلى 77.9% و 13.0% على التوالي.

قوة  وعلى  والمرن،  المتسق  أعمالها  نموذج  على  دلياًل  للشركة  المستقر  المالي  المركز  يعتبر 
عالقاتها المستدامة مع العمالء، الى جانب تنوع مصادر إيرادات الشركة والتي تساعد على تحمل 

الصدمات في السوق والتقلبات االقتصادية.

تقرير مجلس اإلدارة 

الجنادرية - الرياض
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تقدم سير العمل في الجوانب االستراتيجية 

مواصلة  أجل  من  2018م  عام  في  الرئيسية  المبادرات  من  عدًدا  المالية  الراجحي  شركة  قدمت 
تنفيذ رؤيتها للنمو لعام 2020م وخطتها االستراتيجية لخمسة اعوام. كما تتماشى إستراتيجية 
الشركة بشكل متسق مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 والخطة اإلستراتيجية 

لعام 2019 لهيئة السوق المالية.

وتشمل التطورات اإلستراتيجية الرئيسية في عام 2018م إطالق مبادرة تحول رقمية كبرى والتي 
تهدف إلى تقديم جميع منتجات وخدمات الشركة إلى العمالء من خالل القنوات الرقمية القائمة 

على نهج »الجوال أوالً«.

الرائدة في الشركة، أطلقت إدارة األصول بنجاح  انطالقًا من األداء المتميز للصناديق االسثمارية 
الخاصة  المحافظ  من  عدًدا  المدارة  األصول  قائمة  الى  وأضافت  اإلنترنت،  عبر  لالدخار  منصة 

للمستثمرين من المؤسسات.

كما قامت الشركة ببناء فريق وساطة خاص بالمؤسسات يهدف لتعزيز تغطية المستثمرين من 
المؤسسات االجنبية.

السوق  ريت في  الراجحي  الالحق لصندوق  واإلدراج  األولي  العام  االكتتاب  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
بلغت  حيث  العقارات،  أعمال  نطاق  توسيع  في  كبير  بشكل  ساهم  )تداول(  السعودي  المالية 

محفظة الشركة العقارية بشكل عام أكثر من 3 مليارات ريال سعودي.

شكر وتقدير 

نود أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن الشكر والعرفان نحو الثقة والوالء المتجددين من عمالئنا 
وشركائنا في االعمال، كما ونقدر االلتزام والمهنية العالية من جانب إدارة الشركة وموظفيها، 
كما نود أيضا التعبير عن تقديرنا لهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( على 

تعاونهم وتوجيههم ودعمهم المستمر .

نظرة على أداء الشركة 

إيراداتها من  المالية في جهودها اإلستراتيجية لتنمية وتنويع مصادر  الراجحي  استمرت شركة 
األصول  إدارة  56%، وساهمت  بنسبة  الوساطة  إدارة  2018م ساهمت  عام  أعمالها. في  خطوط 
الشركة،  ايرادات  إجمالي  من   %24 بنسبة  الخاصة  األصول  استثمارات  وساهمت   ،%20 بنسبة 
تدفق  في  التقلبات  من  للحد  جيد  وضع  في  الشركة  سيبقي  لإليرادات  المتوازن  المزيج  وهذا 

الدخل في السنوات القادمة.

استطاعت شركة الراجحي المالية المحافظة على وضعها كشركة الوساطة األولى في السوق 
كما   .%20 من  أكثر  إلى  لتصل  السوقية  زيادة حصتها  من  وتمكنت  2018م،  عام  في  )تداول( 
واصلت إدارة األصول أداءها بقوة حيث ارتفع إجمالي األصول المدارة بنسبة 55% ليصل اجمالي 
األصول المدارة الى 41.3 مليار ريال سعودي. وباإلضافة إلى ذلك توسعت أعمال الشركة العقارية 
بشكل كبير من خالل االكتتاب العام الناجح لصندوق الراجحي ريت الذي تم تغطية االكتتاب فيه 
بنسبة 174%. كما استفادت محفظة استثمارات األصول الخاصة بالشركة، والتي تشتمل على 

أصول مدرة للدخل، من تأثير المبادرات التي تم اتخاذها خالل عام 2017م.

وقد توجت هذه اإلنجازات المشجعة في مجال اعمال الشركة من خالل حصولها على مزيد من 
الجوائز في هذا القطاع خالل العام. حيث حصلت شركة الراجحي المالية على لقب أفضل وسيط 
في المملكة العربية السعودية من قبل EMEA Finance “إي إم إي إيه فاينانس”، و وسيط العام 
انفستر”، وأفضل مقدم للصناديق  “يورومني جلوبال   Euromoney Global Investor من قبل 
“جلوبال   Global Finance قبل  من  2018م  لعام  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  االسثمارية 
فاينانس”، وجائزة “شركة العام” لالستثمار العقاري من Euromoney Global Investor “يورومني 
المنتجات  وتنّوع  قوة  يعكس  الجوائز  هذه  على  المالية  الراجحي  حصول  إن  انفستر”.  جلوبال 

والحلول االستثمارية للشركة والجهود والمثابرة التى يلتزم بها جميع موظفي الشركة.
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استعراض لالقتصاد السعودي 

بعد  2018م  عام  في  المملكة  في  االقتصادي  النمو  انتعش 
مرور عام مليء بالتحديات حيث تم تنفيذ العديد من مبادرات 
العربية  المملكة  رؤية  خطة  من  كجزء  الرئيسية  اإلصالح 
السعودية 2030. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج 
المحلي اإلجمالي السعودي في عام 2019م بنسبة 1.8% في 
المحلي اإلجمالي بنسبة  الناتج  المالية نمو  حين تتوقع وزارة 

2.6% في عام 2019م.

على  السعودية  العربية  المملكة  حافظت  2018م  عام  خالل 
أكبر  من  واحدة  عن  اعلنت  إذ  التوسعية  المالية  سياستها 
لتصل   %29 بنسبة  اإليرادات  وارتفعت  اآلن  حتى  ميزانياتها 
إلى 895 مليار ريال سعودي )2017م: 696 مليار ريال سعودي( 
مليار   1,030 إلى  لتصل   %11 بنسبة  المصروفات  وارتفعت 
إلى  أدى  مما  ريال سعودي(  مليار   926 )2017م:  ريال سعودي 
مليار   230 )2017م:  سعودي  ريال  مليار   136 قدره  عجز  وجود 
العربية السعودية  المملكة  ريال سعودي( كما تشير موازنة 
لعام 2019م إلى استمرار التركيز على الحوافز المالية مدفوعة 
بزيادة متوقعة قدرها 7% في اإلنفاق الحكومي ليصل الى 1.1 
تريليون ريال سعودي. وتتوقع الحكومة عجزًا قدره 131 مليار 
)2018م:  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %4.2 أو  سعودي  ريال 
 83 لـ  البرميل  سعر  وصول  يتطلب  لحساباتنا  ووفقًا   )%4.6
المالي  التعادل  لتحقيق  تكساس(  غرب  )نفط  أمريكيًا  دوالرًا 

في عام 2019م.

برميل االقتصاد  مليون   1.5 عالميًا  النفط  على  الطلب  نمو  يبلغ  أن  المتوقع  من 
يوميًا مقارنة بالزيادة في العرض البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 
المحللين  إلجماع  ووفًقا  الطاقة.  معلومات  إدارة  لتقديرات  وفقًا  2019م 
عام  في  برنت  خام  أسعار  متوسط  يصل  أن  المرجح  من  بلومبيرج  في 
2019م إلى 74.1 دوالًرا أمريكًيا للبرميل الواحد مقارنًة بـ 73.1 دوالر أمريكي 

كمتوسط لعام 2018م.

متوسط سعر نفط برنت على مدى السنوات القليلة الماضية

تحركات أسعار النفط 
أداء السوق المالية السعودية )تداول(

شهد مؤشر تداول ألسهم جميع شركات تاسي المعياري )TASI( ارتفاعًا قويًا بزيادة قدرها %8.31 
مقابل 0.22% في عام 2017م بينما ارتفعت القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة بنسبة %4.14 
لتصل إلى 870.87 مليار ريال وانخفض عدد األسهم المتداولة بنسبة 12.65% لتصل إلى 37.82 

مليون سهم.
تم خالل عام 2018م طرح تسعة اكتتابات عامة أولية، تضم سبع صناديق استثمارية عقارية )ريت( 
العام  نهاية  ريال سعودي. وفي  4.21 مليار  بلغت  إجمالية  بقيمة  وشركتي خدمات استهالكية 
9.88 مليار  بلغت القيمة السوقية لجميع االكتتابات العامة األولية التي تم إطالقها خالل العام 
ريال سعودي ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي الى 190 شركة مدرجة كما في 

نهاية عام 2018م.

تاسي مقابل المتوسط اليومي التجاه القيمة المتداولة
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المصدر: بلومبرج – الراجحي المالية

برنامج االصالح

تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم قوي في متابعة برنامجها الشامل لإلصالحات 
االقتصادية والمالية واالجتماعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطنية 2020.

تراخيص  ومنح  السيارات،  بقيادة  للنساء  السماح  على  اجتماعيًا  الموجهة  اإلصالحات  تشمل 
األجانب  للزوار  إلكترونية  تأشيرات  إصدار  السعودية  العربية  المملكة  بدأت  كما  تجارية  سينما 
وتشمل  المملكة،  في  تنظم  التي  والرياضية  السياحية  الفعاليات  من  العديد  يحضرون  الذين 
واإلسفلت  المسال  البترول  غاز  وتوصيل  الكهرباء  تعرفة  في  زيادة  المالية  اإلصالحات  خطة 
والكيروسين وربطها بمؤشرات االسعار المرجعية، وتخفيض الحد األدنى لضريبة القيمة المضافة 
للشركات. وهذه االصالحات اتخذت الحقًا للمبادرات المتخذة في عام 2017م والتي شملت فرض 
ضريبة جديدة على المرافقين األجانب وضريبة أعلى على العاملين األجانب إلى جانب زيادة تعرفة 
الكهرباء وأسعار البنزين وكذلك إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة )VAT( والضرائب االنتقائية 

على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتبغ.

كما تم إدخال إصالحات جديدة من قبل هيئة السوق المالية لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية 
للمستثمرين المحليين والدوليين. ونتيجة لهذه اإلصالحات سيتم إدراج السوق المالية السعودية 
)تداول( في مؤشرات األسواق الناشئة التي تقدمها مورغان ستانلي وفوتسي وستاندرد أند بورز 
2019م، ومن المتوقع أن يؤدي اإلدراج في هذه المؤشرات إلى جذب استثمارات أجنبية  في عام 
جديدة وكبيرة إلى المملكة بقيمة 45 مليار دوالر أمريكي على مدار الثالث سنوات التالية. وفي 
إلنشاء  ستانلي«  »مورغان  مع  اتفاقًا  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  وقعت  آخر  هام  تطور 
مؤشر مشترك قابل للتداول والذي سيكون بمثابة أساس لتطوير أدوات استثمار جديدة مثل 

.)ETFs( المشتقات المالية والصناديق المتداولة في البورصة
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الوساطة المالية

المملكة  في  وساطة  شركة  أكبر  المالية  الراجحي  شركة  تعد 
األفراد،  للمستثمرين  خدماتها  تقدم  حيث  السعودية  العربية 
عام  وفي  والشركات،  والمؤسسات  المالية  المالءة  ذوي  وألفراد 
2018م تم تصنيف الشركة كالوسيط رقم واحد في السوق المالية 
السعودية )تداول( للسنة الثالثة على التوالي وبنمو اجمالي في 
الحصة السوقيه الى أكثر من 20%، كما حققت الشركة تقدما في 
عمالء  استقطاب  خالل  من  المؤسسات  من  عمالئها  قاعدة  تنمية 
اإلقليميين  الوسطاء  من  اثنين  مع  الشراكة  خالل  ومن  مباشرين 
لزيادة  االستثمار  واستمر  لعمالئهم.  الصفقات  لتنفيذ  الرائدين 
وتوسيع فرق المبيعات والتداول وتعزيز أنظمة المعلومات وقنوات 
الختيار  محلي  كوسيط  المالية  الراجحي  شركة  لوضع  التوزيع 
اآللكترونية  القنوات  في  االستثمارات  وشملت  الدوليين.  العمالء 
على منصة التداول اإللكتروني، وتطبيق التداول لألجهزة الذكية 
حيث يستخدم غالبية العمالء اآلن المنصات الرقمية إلجراء عمليات 
التداول. وفي عام 2018م حصلت شركة الراجحي المالية على لقب 
 EMEA قبل  من  السعودية  العربية  المملكة  في  وسيط  »أفضل 
وسيط  على  ايضًا  وحصلت  فاينانس”،  إيه  إي  إم  “إي   Finance
“يورومني جلوبال   Euromoney Global Investor العام من قبل 

انفستر”.

إدارة األصول والثروات

مجال  في  الرائدة  الشركات  احدى  المالية  الراجحي  شركة  باعتبار 
إدارة األصول في المملكة العربية السعودية، فإنها تقدم مجموعة 
األصول  فئات  جميع  في  المبتكرة  االستثمارية  الحلول  من  شاملة 
والدخل  النقد  وأسواق  والسلع  األسهم  ذلك  في  بما  الرئيسية 
االستثمارية  الصناديق  استمرت  وقد  المتعددة.  واألصول  الثابت 
اداء  كأعلى  تصنيفها  تم  والتي  للشركة،  واإلقليمية  المحلية 
مقارنة بنظرائها، استمرارا ألداءها القوي خالل 2018م، كما تشمل 
تزيد  بنسبة   )AUM( المدارة  األصول  إجمالي  نمو  البارزة  التطورات 
عن 55% لتصل إلى 41.3 مليار ريال سعودي في نهاية العام، كما 
 ARC( رسمي  بشكل  الخدمات  كاملة  إلكترونية  بوابة  إطالق  تم 

.)Invest

انطالقًا من األداء المتميز للصناديق االستثمارية الرائدة في الشركة 
المحافظ  المدارة عدًدا من  االصول  قائمة  الى  األصول  إدارة  أضافت 
تم  ذلك  إلى  وباإلضافة  المؤسسات،  من  للمستثمرين  الخاصة 
تكريم شركة الراجحي المالية كأفضل مقدم للصناديق االسثمارية 
 Global قبل  من  2018م  لعام  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة 

Finance “جلوبال فاينانس”.

استعراض الجوانب التشغيلية 

إدارات األعمال 

إلطالق  المال  سوق  هيئة  من  الموافقة  على  الحصول  تم  2018م  عام  من  ديسمبر  شهر  في 
صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل وهو األول من نوعه 
في المملكة العربية السعودية. ويستهدف هذا الصندوق غير النشط متعدد العوامل - والذي 

يعتمد على معامل »بيتا«  الذكي - كاًل من المستثمرين من المؤسسات واألفراد.

العقارات

قامت شركة الراجحي المالية بتوسيع أعمالها العقارية في عام 2018م نتيجة الطرح العام األولي 
الناجح لصندوق الراجحي لالستثمار العقاري المتداول )الراجحي ريت( في بداية العام. ومن خالل 
تغطية االكتتاب بنسبة 174% حيث بلغ الطرح األولي العام لالكتتاب من جمع 740 مليون ريال 
سعودي وشارك 90,561 مستثمر فرد ومؤسسي وقد أدرج الصندوق بعد ذلك في السوق المالية 
السعودية  )تداول( في 20 مارس 2018م كواحد من أكبر صناديق االستثمار العقاري في المملكة. 
وتضم محفظة صندوق الراجحي ريت األولية 13 أصل عالي الجودة موزعة على قطاعات متعددة 
مثل التجزئة والخدمات اللوجستية والمكاتب والتعليم، مقدمًة بذلك للمستثمرين فرصة فريدة 
ريت  الراجحي  صندوق  حصل  السنة  وخالل  الصندوق.  محفظة  في  االصول  تنوع  من  لالستفادة 
الراجحي،  ريال سعودي من مصرف  500 ملیون  الشريعة اإلسالمیة بقيمة  على تمويل متوافق مع 
وفي وقت الحق وسَع صندوق الراجحي ريت نطاق استثماره إلى 14 من األصول العقارية عن طريق 

االستحواذ على مستودعات متطورة في مجال الخدمات اللوجستية في الرياض.

تمتلك شركة الراجحي المالية واحدة من أكبر المحافظ العقارية في المملكة العربية السعودية 
3 مليار ريال سعودي وخالل العام حصلت الشركة على  حيث تزيد أصول الشركة اإلجمالية عن 
جلوبال  “يورومني   Euromoney Global Investor من  العقاري  لالستثمار  العام”  “شركة  جائزة 

انفستر”.

المصرفية االستثمارية 

خالل عام 2018م واصلت الراجحي المالية بناء فريقها المصرفي االستثماري من المهنيين ذوي 
الخبرة العالية كما واصلت الشركة العمل مع مصرف الراجحي لتزويد عمالء المجموعة بمجموعة 

شاملة من أفضل الحلول والخدمات.

تطوير الشركة واستثمارات األصول الخاصة

زيادة  خالل  من  األرباح  في  التذبذب  من  الحد  في  2018م  في  تركيزها  على  الشركة  حافظت 
كما  جديدة،  أعمال  منتجات  استحداث  خالل  ومن  مستدامة،  ايرادات  مصادر  في  استثمارتها 
من  للدخل،  مدرة  أصول  على  تشتمل  والتي  بالشركة،  الخاصة  األصول  استثمارات  استفادت 
تأثير المبادرات المتخذة خالل عام 2017م، وساهمت استثمارات االصول الخاصة بنسبة 24% من 

إجمالي اإليرادات في عام 2018م.

األبحاث 

تعتبر شركة الراجحي المالية واحدة من دور األبحاث الرائدة في المملكة العربية السعودية وتركز 
أسواق  حول  المناسب  الوقت  في  تقديمها  يراعى  تفصيلية  استثمارية  تحليالت  تقديم  على 
األسهم المحلية واالقتصاد السعودي من خالل تقارير يتم اعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية. 
ودقة  الشركات  إلى  الوصول  مثل  المجاالت  مختلف  في  قدراتها  بتحسين  األبحاث  إدارة  وقامت 
مقارنة  السعودية  للحكومة  الميزانية   / اإليرادات  تقديرات  وكذلك  للشركات  األرباح  تقديرات 
باألرقام الفعلية والتقارير المحسنة من خالل التغطية الجزئية لألسهم غير المشمولة. وتشمل 
التطورات اإلضافية خالل عام 2018م إجراء المسوحات األولية التي شملت سلوك اإلنفاق المتغير 
سوق  في  المستثمرين  معنويات  تقييم  عن  فضال  والمغتربين  السعوديين  للمستهلكين 
إدارة األبحاث بتغطية الكترونية للقطاعات  العقارات، كما بدأت  المالية واالقتصاد وقطاع  األوراق 

الجديدة في عام 2018م.
صخرة الفيل - العال
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اإلدارة المالية
 

خالل عام 2018 حافظت اإلدارة المالية على تركيزها في تنويع اإليرادات ومراقبة التكاليف واإلدارة 
الرشيدة للميزانية العمومية وإدارة السيولة مع ضمان بقاء نسب كفاية رأس مال الشركة أعلى 
من المستويات الدنيا التي حددتها هيئة السوق المالية. وتشمل التطورات الرئيسية التطبيق 
الناجح للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإنجاز التغييرات المطلوبة في جميع أنظمة األعمال 

إلدراج وأتمتة إعداد فواتير ضريبة القيمة المضافة )VAT( وإعداد التقارير.

إدارة تقنية المعلومات

حققت الراجحي المالية تقدما كبيرا خالل عام 2018م في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتشمل 
وتجربة  المميزات  لتحسين  الحالية  الرقمية  للمنصات  شامل  تطوير  الرئيسية  المبادرة  هذه 
المستخدم وتقديم خدمات إلكترونية وقنوات اتصال جديدة. تشمل التطورات الرئيسية إطالق 
)ARC Invest( إلدارة األصول مع التحسين المستمر لمنصة  بوابة خدمات متكاملة عبر اإلنترنت 

التداول اإللكترونية عبر اإلنترنت وتطبيقات األجهزة الذكية للوساطة.

إدارة العمليات

قامت الشركة بتنظيم إجراءات وأنظمة العمليات وتبسيطها في عام 2018م، من أجل تحسين 
الكامل  التطبيق  الرئيسية  التطورات  وتشمل  العمالء.  خدمة  وتحسين  التشغيلية  الكفاءة 
الدولية.  الممارسات  أفضل  مع  يتماشى  والذي   )ICM( المستقل  المالية  االوراق  حفظ  لنموذج 
باإلضافة إلى ذلك فإن المكتب األوسط والذي تم إنشاؤه حديًثا يختص بتلبية ومتابعة تعامالت 
العمالء ومدراء العالقة فيما يتعلق باالجراءات غير المرتبطة بالمبيعات مما يعزز الدعم والتنسيق 

مع مراكز االستثمار.

إدارة الموارد البشرية والخدمات اإلدارية 

التطورات  وتشمل  العام.  خالل  البشرية  الموارد  نظام  تعزيز  المالية  الراجحي  شركة  واصلت 
الرئيسية تعزيز فريق اإلدارة في مجاالت وساطة المؤسسات وتقنية المعلومات والتطوير الرقمي  
عاٍل  الموظفين بمستوى  ثابت من  الحفاظ على عدد  االستثمارية وكذلك  المصرفية  والخدمات 
من السعودة. كما واصلت الشركة استثماراتها في تدريب وتطوير الموظفين حيث شارك أكثر 
التقنية  المهارات  وبرامج  والدولية  المحلية  القيادة  ودورات  برامج  في  الموظفين  من   %85 من 

والشخصية.

إدارة المساندة 

التسويق وخدمة العمالء والتطوير الرقمي

جميع  على  اإلشراف  مسئولية  ليشمل  2018م  خالل  العمالء  وخدمة  التسويق  إدارة  توسيع  تم 
عام  في  للتسويق  الرئيسية  األنشطة  وشملت  للشركة.  الرقمي  التحول  إستراتيجية  جوانب 
وسائل  على  قائمة  ترويجية  وحملة  ريت  الراجحي  لصندوق  رئيسية  إعالنية  حملة  إجراء  2018م 
التواصل االجتماعي من أجل صناديق االستثمار القائمة على األسهم باإلضافة إلى إعالنات المحتوى 
التعليمي المستمرة التي تهدف إلى زيادة الوعي العام باالستثمارات. وأدت مبادرات خدمة العمالء 
إلى تحسين مستويات رضا  الرقمية  االتصال  لنقاط  المتزايد  المستمرة بما في ذلك االستخدام 
العمالء مع حل متطلبات العمالء في المقام األول مما ادى الى انخفاض عدد الشكاوى خالل العام 

بنسبة تزيد عن 55% مقارنًة بعام 2017م.

نشاطات المسؤولية االجتماعية

المالية لتعزيز الوعي والمعرفة بين  الراجحي  تم تصميم برنامج المسئولية االجتماعية لشركة 
المستثمرين الحاليين والمحتملين وكذلك لدعم القضايا االجتماعية وفيما يلي بعض األنشطة 

الرئيسية خالل العام.

المشاركة في مبادرة »ثمين« من قبل هيئة السوق المالية والمصممة لتعزيز الوعي والمعرفة   •
بأساسيات االستثمار واالدخار حيث شارك خبراء من شركة الراجحي المالية في سلسلة من 

مقابالت الفيديو التوضيحية.
استمرار الرعاية الحصرية لحملة »استثمر بوعي« في تداول بهدف زيادة الوعي العام باالستثمار   •
حيث تعرض الحملة منصة تداول افتراضية للمستخدمين لتجربة التداول الفعلي في سوق 
األوراق المالية المحلية ومسابقة تداول األسهم االفتراضية على مستوى المملكة مع جوائز 

مقدمة من شركة الراجحي المالية.
دعم اليوم الدولي لكبار السن من خالل زيارات موظفي الشركة إلى مركز الرعاية االجتماعية   •

في الرياض والتفاعل االجتماعي مع النزالء وتقديم الهدايا من الشركة.
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اإلدارة القانونية 

إدارة  إلى  واالستشارات  المهنية  القانونية  االستشارات  استباقي  بشكل  القانونية  اإلدارة  تقدم 
الشركة، كما ان اإلدارة مسؤولة أيضًا عن حفظ االتفاقيات التي تبرم مع األطراف الخارجية. وخالل 

عام 2018م واصلت اإلدارة التركيز على تقليل عدد القضايا التي تتعلق بالشركة.

اإلدارة الشرعية 

تعمل اإلدارة الشرعية على ضمان التزام استراتيجية الشركة وعملياتها بالكامل بأحكام الشريعة 
اإلسالمية في جميع األنشطة. وفي عام 2018م نظمت اإلدارة 20 ورشة عمل للموظفين تتناول 
أخالقيات العمل في المؤسسات المالية كما تعاونت مع ادارة التسويق وخدمة العمالء في إجراء 

حمالت عبر اإلنترنت لزيادة الوعي بالسياسات والممارسات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

إدارة المراجعة الداخلية

الوفاء بمسؤوليات  اإلدارة في  بالشركة مسئولية دعم مجلس  الداخلية  المراجعة  إدارة  تتحمل 
الرقابة الخاصة به فيما يتعلق بعملية إعداد التقارير المالية وأنظمة التحكم الداخلية وعمليات 
والسياسات  واللوائح  بالقوانين  الشركة  التزام  مراقبة  عملية  إلى  باإلضافة  الداخلية،  المراجعة 

واإلجراءات والسلوكيات واجبة التطبيق.

مراجعة  خطة  لوضع  المخاطر  تقييم  عملية  الداخلية  المراجعة  إدارة  أجرت  2018م،  عام  وخالل 
داخلية  مراجعات   10 استكمال  وتم  سنوات  ثالث  لمدة  المخاطر  أساس  على  داخلية  حسابات 
باإلضافة إلى مراجعة إضافية كمهمة مراجعة خاصة بطلب من اإلدارة التنفيذية. ويتم دعم فريق 
المراجعة الداخلية من قبل مكتب مراجعة خارجي للحصول على الخبرة المطلوبة في المجاالت 

التشغيلية للشركة.

إدارة الرقابة

الحوكمة 

تقوم الحوكمة بممارسة مسئولياتها من خالل عمليات المراجعة المنتظمة والتي تقوم بها إدارة 
الرئيسية خالل  األنشطة  الداخلية. وشملت  الشرعية والمراجعة  المخاطر واإلدارة  االلتزام  وإدارة 
بخصوص  الشركة  إدارات  مع  والتنسيق  الداخلية،  بالمراجعة  المتعلقة  المالحظات  إغالق  العام 
تطبيق االنظمة واللوائح الجديدة الصادرة من هيئة السوق المالية والجهات ذات العالقة، باإلضافة 
إلى متطلبات السوق المالية السعودية )تداول(، كما تم اتخاذ خطوات لضمان االلتزام بتعليمات 
هيئة السوق المالية وااللتزام بلوائح حوكمة الشركات المحدثة وتعزيز الشفافية والتواصل مع 

أعضاء مجلس اإلدارة.

إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال

يضمن قسم االلتزام ومكافحة غسل األموال التزام الشركة التام بمتطلبات انظمة ولوائح هيئة 
السوق المالية. وتشمل المبادرات الرئيسية خالل العام مراجعة واعتماد التغييرات على شروط 
االستثمار  بصناديق  الخاصة  الجديدة  اللوائح  متطلبات  مع  لتتوافق  االستثمار  صناديق  وأحكام 
المتطلبات  لتلبية  عميلك  اعرف  ونماذج  الحساب  فتح  اتفاقيات  وتحديث  الهيئة  من  الصادرة 
التنظيمية المتغيرة وتقديم تقارير قانون االمتثال الضريبي للحسابات االجنبية العائدة للواليات 
المتحدة االمريكية )فاتكا(، ومعيار االبالغ المشترك العائد لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

)CRS( لعام 2018م.

إدارة المخاطر

تكون إدارة المخاطر مسئولة عن تحديد وقياس والسيطرة على ومراقبة المخاطر الرئيسية في 
جميع أنشطة الشركة .وشملت األنشطة الرئيسية في عام 2018م تطوير نماذج خسائر االئتمان 
المقدرة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS رقم 9( والخاص بتعرضات قائمة المركز 
الشركة  في  األعمال  الستمرارية  شامل   اختبار  على  االنشطة  اشتملت  كما  والصناديق،  المالي 

واجراءات وأنظمة األمن السيبراني.
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مجلس اإلدارة

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

مجلس اإلدارة في النظام األساسي لشركة الراجحي المالية.

يتألف مجلس اإلدارة من ستة أعضاء اثنان منهم عضوان مستقالن.

عقد المجلس أربعة اجتماعات في عام 2018 على النحو التالي:

المنصب الجنسية   االسم     

عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي

سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي

صالح بن علي بن عبد اهلل أبا الخيل

عبد العزيز بن خالد علي الغفيلي

فيصل بن سعود بن محمد الصالح

خالد بن حمد يحيى اليحيى

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

حضور اجتماعات المجلس

عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي

سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي

صالح بن علي بن عبد اهلل أبا الخيل

عبد العزيز بن خالد علي الغفيلي

فيصل بن سعود بن محمد الصالح

خالد بن حمد يحيى اليحيى

االجتماع األول
2018/2/26

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

االجتماع الثاني
2018/5/15

االجتماع الثالث
2018/10/25

االجتماع الرابع
2018/12/18

مراجعة حوكمة الشركات

بأعلى  بالتمسك  ملتزمة  المالية  الراجحي  شركة  ان 

المستويات العالمية لحوكمة الشركات. ويقتضي ذلك 

ومصالح  حقوق  وحماية  النظامية،  بالمتطلبات  االلتزام 

لمالكي  المتحققة  القيمة  وتعزيز  المالكين،  جميع 

التنظيمية.  الفعالية  تحقيق  إلى  باإلضافة  الشركة، 

من  معتمدة  سياسات  لديها  المالية  الراجحي  وشركة 

مجلس اإلدارة بخصوص إدارة المخاطر وااللتزام وعمليات 

السوق  وأنظمة هيئة  لقواعد  الداخلية، وفقا  المراجعة 

المالية في المملكة العربية السعودية. 

مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية - الظهران
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تماشيًا مع متطلبات هيئة السوق المالية فيما يلي أعضاء مجلس اإلدارة الذين يشغلون مناصب 
عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى في المملكة العربية السعودية وغيرها:

لجان المجلس 

يمارس مجلس اإلدارة مهامه من خالل ثالث لجان مجلس إدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مسئوليات اللجنة ما يلي:

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

عضوية مجالس االدارات األخرى 

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

رئيس مجلس اإلدارة/ غير تنفيذي

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

شركة مجموعة الراجحي القابضة
رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي

شركة الفارابي للبتروكيماويات
رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي

شركة الفارابي لالستثمار
رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي

شركة الفارابي ينبع للبتروكيماويات
رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي

شركة الفارابي للصناعات التحويلية
رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي

شركة األجيال القابضة
رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي

شركة فرسان للسفر والسياحة
رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي

الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد
غير تنفيذي

شركة جبيل السعودية لحلول انسجة األرضيات  
غير تنفيذي

شركة الرؤية الخضراء لالنجيلة الصناعية
غير تنفيذي

صالح بن علي بن عبد اهلل أبا الخيل
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 

)مصرف الراجحي(
غير تنفيذي

شركة البيطرة الوطنية 

رئيس مجلس اإلدارة

عبد العزيز بن خالد علي الغفيلي
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 

)مصرف الراجحي(
غير تنفيذي

مجموعة صافوال
غير تنفيذي

شركة بنده للتجزئة
غير تنفيذي

فيصل بن سعودبن محمد الصالح
الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة 

 تنفيذي

شركة منتجات البالستيك السعودية ذ.م.م
تنفيذي

خالد بن حمد يحيى اليحيى
شركة متاليف إيه آي جي العربي

غير تنفيذي

سليمان بن صالح بن عبد 
العزيز الراجحي

شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م.
غير تنفيذي

شركة هاشم للمقاوالت والتجارة
غير تنفيذي

شركة صالح عبد العزيز الراجحي المحدودة
غير تنفيذي

المراجعة السنوية لمتطلبات العضوية من األشخاص المناسبين الذين يملكون المهارة    •
الالزمة.  

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيات بذلك.  •
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ومن عدم وجود أي تضارب مصالح    •

اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى.  
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين    •

       في  الشركة ورفع اقتراح سنوي لمجلس اإلدارة بالميزانية السنوية للمكافآت   
والحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين.  

تضم اللجنة ثالثة أعضاء وعقدت جلستين في عام 2018م.

لجنة المراجعة 

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

سالمة القوائم المالية للشركة.  •
فعالية نظام المراجعة الداخلية، مع األخذ في االعتبار المخاطر المحتملة.  •

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

ونظام الرقابة الداخلية، وابداء وجهات نظرها وتوصياتها.   
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية، مراجعة خططها، دراسة تقاريرها والتحقق من     •

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

وتحديد أتعابهم، هذا باإلضافة إلى أي مهام أخرى توكل إليهم.  

تضم اللجنة ثالثة أعضاء وعقدت أربعة اجتماعات خالل عام 2018م

االسم                           المنصب

االسم      المنصب

فيصل بن سعود بن محمد الصالح

خالد بن حمد يحيى اليحيى

عبد العزيز بن خالد علي الغفيلي

سليمان بن صالح بن 
عبد العزيز الراجحي

عبد العزيز أبا الخيل

محمد بن علي هواش

*حضر السيد/عبد العزيز الشوشان كمدعو )كبير المراجعين الداخليين  – مصرف الراجحي(.

عضو مجلس مستقل/
رئيس اللجنة

عضو مجلس مستقل/
عضو اللجنة

عضو مجلس /عضو 
اللجنة

عضو مجلس/
رئيس اللجنة

عضو مستقل

كبير المراجعين 
الداخليين في مصرف 

الراجحي/عضو

االجتماع األول
2018/2/26

االجتماع الثاني
2018/12/18

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

االجتماع األول
2018/2/18

االجتماع الثاني
2018/5/13

االجتماع الثالث
2018/10/21

االجتماع الرابع
2018/12/16

نعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعم

ال*نعمنعمنعم
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المكافآت واألجور

تدفع الشركة مكافأة سنوية ألعضاء المجلس غير التنفيذيين وبدل حضور جلسات اجتماعات 
مجلس اإلدارة. واجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، وباإلضافة إلى ذلك تدفع الشركة 

رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم. 
فيما يلي تفاصيل النفقات والمكافآت والرواتب التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة 
من كبار التنفيذيين في الشركة ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل عام 2018م:

ريال سعودي بدون   948,000 اإلدارة  التي تم دفعها ألعضاء مجلس  المكافآت  إجمالي  بلغ   •
ضريبة القيمة المضافة.

بلغ إجمالي المكافآت والحوافر التي تم دفعها لخمسة من كبار التنفيذيين الذين حصلوا   •
المالي،  والمدير  التنفيذي  الرئيس  إليه  مضافًا  الشركة  من  وحوافز  مكافآت  أعلى  على 

14,309,308 ريال سعودي.

هيكل الحوكمة 

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

االرهاب والممارسات المالية المحظورة. 

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

الشركة والتزام الشركة بالشفافية. 

لجنة االلتزام 

تقدم لجنة االلتزام المساعدة لمجلس اإلدارة على النحو التالي:

التأكد من أن الشركة تؤدي أعمالها وفقًا ألحكام ولوائح هيئة السوق المالية.  •
مراجعة تقرير االلتزام ومكافحة غسل األموال.  •

مراقبة وتقييم ألداء إدارة االلتزام.  •
مراجعة جميع مخاطر االلتزام التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الوضع المالي    •

للشركة  أو سمعتها.  
تقديم تقارير ربعية وسنوية عن مهامها.  •

تضم اللجنة خمسة أعضاء وعقدت أربعة اجتماعات في عام 2018م.

اإلدارة التنفيذية

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

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

948,000

948,000

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى 
مكافآت وأجور من الشركة بما في ذلك الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي

أعضاء غير تنفيذيين /
أعضاء المجلس 

المستقلين

أعضاء مجلس 
اإلدارة التنفيذيون

الرواتب والتعويضات

البدالت

المكافآت السنوية والدورية

خطة الحوافز

اإلجمالي

أي منافع سنوية أو شهرية أخرى

العموالت

5,232,924

2,567,974

6,508,410

14,309,308

االسم                   المنصب

االسم          المنصب

ابا  علي  بن  صالح 
الخيل

غوراف شاه

محمد المنجم

عبداهلل النامي

مالك القواس *

أيمن العايدي

رئيس اللجنة/عضو مجلس 
إدارة شركة الراجحي

عضو اللجنة/مسئول االلتزام 
ومكافحة غسل األموال

عضو اللجنة/مدير االلتزام – 
مصرف الراجحي

عضو اللجنة/مدير 
المراجعة الداخلية

عضو اللجنة/مسئول 
المراجعة الداخلي

عضو اللجنة/الرئيس 
التنفيذي

االجتماع األول
2018/2/22

االجتماع الثاني
2018/5/10

االجتماع الثالث
2018/10/18

االجتماع الرابع
2018/12/12

نعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعم

نعم

ال**

نعم

ال

نعم

ال**

نعم

ال

نعم

ال***

ال

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

*استقال السيد مالك القواس في 2018/06/06م.
** حضر  السيد. رياض عماوي )مدير تنفيذي إدارة عالقات البنوك المراسلة والفروع الدولية – مصرف الراجحي( نيابة عن السيد عبداهلل النامي.

*** حضر السيد أمجد عمر أبو عمر )كبير مدراء االلتزام بالمتطلبات الرقابية – مصرف الراجحي( نيابة عن السيد عبداهلل النامي

*استقال في 2019/01/31م.
** تم تعيينه كمدير إدارة المصرفية االستثمارية بتاريخ 2018/12/31م.

غوراف شاه

عبد العزيز علي السبت

مقرن سعود الكليبي

أمين وصفي السعدي **

جيثيش كالياث جوبي *

مازن تركي السديري

أحمد عبد الرحمن المحسن

طارق إبراهيم الصقير

محمد سالم المنجم

وليد عبد الرحمن الثنيان

أيمن العايدي

الرئيس التنفيذي

مدير عام االسهم و االستثمارات العقارية

رئيس إدارة األصول

مدير إدارة المصرفية االستثمارية

مدير عام –تطوير الشركة وإستثمارات األمالك

مدير إدارة األبحاث

المدير المالي

مدير عام الحوكمة

مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال

مدير عام الموارد البشرية والخدمات اإلدارية

مدقق داخلي أول
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مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي مخاطر الخسائر في المركز المالي الناشئة عن التحركات في أسعار السوق 
االئتمان  وفروقات  األسهم  وأسعار  األجنبية  العمالت  وأسعار صرف  األرباح  األسعار مثل معدل  أو 

وأسعار السلع مما يؤدي إلى خسارة في أرباح رأس المال.

تتعرض استثمارات الشركة في صناديق  االستثمار العقاري )الريت( وصناديق األسهم االستثمارية 
إلى هذه المخاطر و تدير الشركة هذه المخاطر من خالل اختيار صناديق االستثمار العقاري )الريت( 
وصناديق االسهم االستثمارية بعناية من خالل اجراءات محددة حيث يتم تقييم جودة االستثمار 

بدقة.

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

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

مخاطر انخفاض القيمة

مخاطر انخفاض القيمة يقصد بها مخاطر انخفاض قيمة األصل إلى أقل من قيمته الدفترية مما 
يؤدي الى تخصيص قيمة هذا االنخفاض لكي تتناسب قيمة األصل في الدفاتر مع قيمته الفعلية. 
وتتعرض استثمارات الشركة في العقارات لهذه المخاطر حيث يمكن أن تنخفض أقيامها بسبب 

التباطؤ في االقتصاد بشكل عام أو على المستوى المحلي حيث توجد تلك األصول.

تدير الشركة هذه المخاطر من خالل تنفيذ عدة ضوابط. فقبل شراء العقار تقوم الشركة بإجراء 
تقييم شامل يأخذ بعين االعتبار إيرادات اإليجار والموقع والجدوى االئتمانية للمستأجر والتعهدات 
وطرق  المستقبلية  المال  رأس  ومتطلبات  المماثلة  السوق  ومعامالت  اإليجار  عقود  في  الواردة 
التقييم المختلفة بما في ذلك تقييم الدخل وتقييم تكلفة االستبدال، وتتاكد الشركة من أن 
جميع العقارات التي تشتريها مدارة بشكل صحيح من خالل محافظتها  على التصميم األصلي 

والصيانة المناسبة للممتلكات وتدابير الحماية المناسبة من الحريق.

المخاطر التشغيلية

يقصد بالمخاطر التشغيلية المخاطر الناتجة عن خسائر بسبب نقص أو خطأ في احدى االجراءات 
المخاطر،  هذه  وتشمل  خارجية.  ألحداث  نتيجة  أو  الحاسب،  أنظمة  أو  الموظفين  أو  الداخلية 
العقوبات  أو  للغرامات  التعرض  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  والتي  النظامية،  المخاطر 
أو التعويضات التأديبية الناتجة عن إجراءات إشرافيه، باإلضافة إلى التسويات الخاصة. وتتم إدارة 
الجذرية  األسباب  وتحليل  دقيق  بشكل  الحاالت  إدارة  خالل  من  للشركة،  التشغيلية  المخاطر 
وتخطيط  المخاطر  لقياس  الرئيسية  المؤشرات  ومراقبة  المخاطر  لمراقبة  الذاتي  والتقييم 

استمرارية األعمال والتخطيط للتعافي من الكوارث. 

لحوكمة  الحالي  الهيكل  لتعزيز  الملحوظة  التحسينات  من  بالعديد  القيام  تم  2018م،  خالل 
الشركة التي اعتمدها مجلس اإلدارة، وشملت ما يلي:

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

زيادة تعزيز تعامل اإلدارة فيما يتعلق بأي تعامل في السوق مشكوك فيه، مع عدم التسامح   •
والتساهل، والقيام فورا بحظر التعامل لمنع تلك السلوكيات. 
يتم ابالغ مجلس اإلدارة على أساس ربعي بتقارير إدارة المخاطر.  •

يتم ابالغ مجلس اإلدارة بشكل سنوي بتقارير مكافحة غسل األموال.  •
تم نشر التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2017م وفق ارشادات هيئة السوق المالية.  •

تعليمات  من  كجزء  المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  تقرير  على  الموافقة  تمت   •
االول من  الربع  المالية خالل  السوق  إلى هيئة  تقديمه  تم  الثانية كما  الركيزة  االفصاح عن 

2018م.

الغرامات النقدية والعقوبات األخرى المفروضة على الشركة 

فرضت هيئة السوق المالية غرامة بلغت قيمتها 50,000 ريال سعودي خالل العام وذلك بسبب 
خطأ بشري في تطبيق تعميم  هيئة السوق المالية المتعلق بالحجز على حساب عميل في عام 
الالزمة  الضوابط  تطبيق  تصحيحية عن طريق  إجراءات  المالية  الراجحي  واتخذت شركة  2014م، 

لمنع حدوث مثل هذه االخطاء.

المخاطر الرئيسية في األعمال

مخاطر االئتمان

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

هي في عهدة الشركة. 

يمكن أن تنشأ مخاطر االئتمان لالستثمارات المباشرة في العقارات من عدم قدرة المستأجرين 
على دفع اإليجار ویتم تخفیف هذه المخاطر عن طریق إجراء تقییم ائتماني متعمق للمستأجرین واتخاذ 
كافة واجبات العناية الممكنة لضمان اختيار المستأجرین ذوي أعلی مستويات االئتمان وذوى اعمال 

مستقرة تتيح تدفقات نقدیة مناسبة ومستمرة.

الدرعية - الرياض
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الشركات التابعة   مخاطر معدل ربح المرابحة 
 

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

ومطلوباتها المرتبطة بالعموالت، بما في ذلك مديني عقود المرابحة. 

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

التمويل بين الموجودات والمطلوبات. 

مخاطر السيولة

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

ومن خالل مراقبتها على مستوى كل صندوق. 

مخاطر السمعة

سمعة  تشويه  عن  تنشأ  أن  يمكن  والتي  المحتملة  السلبية  اآلثار  إلى  السمعة  مخاطر  تشير 
العمالء  رضا  التنظيمية وعدم  واإلجراءات  األخالقية  غير  الممارسات  مثل  عوامل  الشركة بسبب 

والشكاوى والدعاية السلبية او العكسية.

تقوم الشركة بشكل استباقي بإدارة مخاطر السمعة من خالل إجراء تحليل مفصل لالتجاهات 
التي قد تؤدي إلى تهديد لقيمة وسمعة الشركة. لدى الشركة اجراءات متينة ومشددة إلدارة 
هذه الحاالت وتقوم من خاللها بازالة او تقليل الحاالت التى قد تتسبب في اإلضرار بسمعة الشركة.

مخاطر االلتزام

والتوجيهات  والمبادئ  واللوائح  باالنظمة  الشركة  التزام  عدم  مخاطر  هي  االلتزام  مخاطر 
بالتعليمات  االلتزام  عدم  يؤدي  وقد  التشغيلة  البيئة  و  العمل  ببيئة  المتعلقة  والتعليمات 

التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات او عقوبات تأديبية.

اإلدارة.  ومجلس  وااللتزام  المطابقة  لجنة  من  معتمدة  التزام  وإجراءات  سياسة  الشركة  تمتلك 
ووضعت إدارة االلتزام في الشركة منهًجا قائًما على المخاطر لدعم الرقابة على عمليات االلتزام 

التنظيمية.

التباين في نتائج دخل التشغيل 

مقارنة   %21 بنسبة  أعلى  وهو  سعودي  ريال  مليون   556 للعام  التشغيل  دخل  إجمالي  بلغ 
بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أحجام التداول في السوق المالية 
من  األرباح  توزيعات  ودخل  المدارة  األصول  وزيادة  الوساطة  سوق  وحصة  )تداول(  السعودية 

استثمارات الشركة الجديدة.

القروض

خالل العام تمكنت الشركة من سداد قرض المرابحة والذي تم الحصول عليه في أكتوبر 2017م، 
من مصرف الراجحي ولم يكن على الشركة أي قرض بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

تضارب المصالح

بخالف تلك الواردة في اإليضاح 23 من القوائم المالية المتعلقة بمعامالت األطراف ذات العالقة؛ فان 
شركة الراجحي المالية لم تبرم أي عقد، كما أنها لم تدخل في أي عقد، يكون - أو كان - ألي عضو 
من أعضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي أو مدير اإلدارة المالية أو أي من التابعين، أي مصلحة 

جوهرية لم تتم الموافقة عليها.
 

نتائج المراجعة السنوية لكفاءة معايير المراجعة الداخلية

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

وجود إدارة مراجعة داخلية مكرسة لمهمة المراجعة ويدعمها مكتب مراجعة خارجي، ويتم   •
تأكيًدا  لإلدارة  يوفر  وهذا  اإلدارة  ومجلس  المراجعة  لجنة  على  وتوصياتها  نتائجها  عرض 
معقوالً حول مدى كفاية الضوابط الداخلية وفعالية إدارة المخاطر والتزام الشركة بالسياسات 

واإلجراءات باإلضافة إلى القواعد واللوائح المعمول بها.
اإلجراءات  تحديد  مع  الداخلية  المراجعة  مراجعات  لنتائج  القصوى  األولوية  إعطاء  يتم   •
الداخلية  المراجعة  لجنة  وتقوم  المستقبل.  في  أخرى  مرة  تكرار حدوثها  لمنع  التصحيحية 
الداخلية كما تم تحديدها في تقرير  المراجعة  بمراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لثغرات 

المراجعة الداخلية لضمان التحسين المستمر لنظام المراجعة الداخلية.
وجود نظام مراجعة داخلية بمستوى عال من الكفاءة تتم مراجعته عن كثب من قبل لجنة   •
على  وفاعلية  باستمرار  وتطبيقها  الرقابة  أدوات  جميع  فاعلية  لضمان  الداخلية  المراجعة 

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

أنها تخضع للمراجعة السنوية. 

وبناًء على التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وعمليات المراجعة الداخلية 
التي تجريها، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية مصمم لتوفير مراجعة شاملة ألنشطة 
لتعزيز  باستمرار  تسعى  اإلدارة  أن  كما  مستمر  بشكل  مراقبته  ويتم  بكفاءة  ويعمل  الشركة 

وتقوية نظام المراجعة الداخلية في شركة الراجحي المالية.

مالحظة: الراجحي المالية تشارك أيضًا في بعض الشركات ذات غرض خاص نيابة عن صناديقها وصناديق أطراف أخرى على سبيل خدمات 
الحفظ، وال يوجد للراجحي المالية مصالح مباشرة في تلك الشركات. أحد إستثمارات الراجحي المالية تم تسجيله من خالل شركة ذات غرض 
والمعنية بحفظ أصول  الخاص  الغرض  الشركات ذات  أحد  المالية ملكية  الراجحي  المالية. ونقلت شركة  للراجحي  خاص تعود ملكيتها 

عمالئها إلى أمين حفظ مستقل في عام 2018م، كما هو مطلوب بموجب اللوائح المعمول بها.

 المملكة العربية
السعودية

 المملكة العربية
السعودية

الرياض

الرياض  القيام بأنشطة الصندوق العقاري
في المملكة العربية السعودية

 القيام بأنشطة الصندوق العقاري في
المملكة العربية السعودية

50%

95%

500,000

100,000 المخازن المميزة الثالثة

 الشركة السعودية لإلثراء
العقاري

اسم الشركة
 رأس المال

المدفوع بالريال
 حصة ملكية

 جنسيةالغرضالراجحي المالية
الشركة

مكان التأسيس 
و موقع المقر 

الرئيسي
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القوائم المالية

مدينة جدة
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