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 نشرة إصدار تكميلية

 التعاوني للتأمين الراجحي شركة

 شركةمع نشرة اإلصدار التي صدرت في **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( عن هذه يجب أن تقرأ نشرة اإلصدار التكميلية 

 ةسعودي ترياال (12عشرة ) بسعر طرح يبلغ اً عاديسهماً  (0202220222عشرين مليون ) بخصوص طرح التعاوني للتأمين الراجحي

 ةدبعد الزيا ليصبح رأس مال الشركة %122ة في رأس مال الشركة بنسبة دللسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيا

 لاير سعودي. )"نشرة اإلصدار"(. ( 42202220222) مليون أربعمائة

 

 المستشار المالي

 

 

 متعهد تغطية االكتتاب          مدير االكتتاب     
 

 
 

 

 

 الجهات المستلمة

        

 

 :هام إشعار

لعربية اتحتوي نشرة اإلصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة 

فردين كامل من نشرة اإلصدار مجتمعين ومن (63)السعودية )والمشار إليها بـ"الهيئة"(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على صفحة 

لحد نة وإلى االمسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممك

تحمل الهيئة وشركة السوق المالية المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال ت

أي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار التكميلية هذه، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من   (تداول)السعودية 

 العتماد على أي جزء منهاهذه أو عن االتكميلية أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار 

 

(صدرت نشرة اإلصدار التكميلية هذه بتاريخ **/**/****هـ )الموافق **/**/****م  
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 الشركة .1

 عامة وديةسع مساهمة شركة هي"( الراجحي تكافل" أو" االشركة" بـ في هذه النشرة التكميلية إليها ويشار) التعاوني للتأمين الراجحي شركة

 وتاريخ 63/م رقم الملكي للمرسوم وفقاً ( م62/23/0228 الموافق) هـ03/23/1401 بتاريخ181 رقم الوزاري القرار بموجب تأسست

 هـ23/22/1462 بتاريخ الرياض مدينة من الصادر 1212022621 رقم التجاري والسجل( م21/22/0228 الموافق) هـ02/23/1401

 مليون عشرين إلى مقسم سعودي لاير (02202220222) مليون يمائت الحالي الشركة مال رأس ويبلغ(. م08/23/0221 الموافق)

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة  الواحد للسهم سعودية رياالت (12) ةعشر قدرها اسمية بقيمة سهماً ( 0202220222)

 .العربية السعودية

 فترة االكتتاب .2

 الموافق) هـ**** **/**/**** يوم إلى ،(م**/**/**** الموافق) هـ**** **/**/****يوم  من مرحلة االكتتاب األولى:

 (م**/**/****

**** **/**/****هـ )الموافق يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(، إلى  يوم  مرحلة االكتتاب الثانية: من

 **/**/****م(

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة .3

 اآلتي:( من نشرة اإلصدار ب63الصفحة ) فيتظهر أسماؤهم ذين اإلدارة ال سمجليقر ويتحمل أعضاء 

 .هذه التكميلية اإلصدار نشرة في عنها أُفصح التي غير مهمة إضافية سائلم أو جوهرية أمور في مهم تغيير وجود عدم .أ

****هـ الموافق )**/**/****م( وصدرت بتاريخ**/**/هيئة السوق المالية قدمت إلى قد أن نشرة اإلصدار التكميلية هذه  .ب

 (م)**/**/**** الموافق هـ**/**/****مكملة لنشرة اإلصدار التي صدرت عن الشركة بصيغتها النهائية بتاريخ نشرة وهي 

 )"نشرة اإلصدار"(

 

 مهمة اتمالحظ .4

على استشارة مهنية محايدة صدار التكميلية إلى جانب نشرة اإلصدار ويتعين على كل من يقرأها الحصول يجب قراءة نشرة اإل .أ

 ومستقلة حيث تم إعداد نشرة اإلصدار التكميلية هذه دون األخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفردية ووضعه المالي.

ع )يرجى اإلطال صدار التكميلية هذه نفس المعاني المحددة لها في نشرة اإلصدارسيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة اإل .ب

 .من نشرة اإلصدار( (6-1)على الصفحات 

هم ألي شخص غير المستثمرين المذكور وصف وبيع األسهم المطروحة لالكتتابيمنع منعاً باتاً توزيع نشرة اإلصدار التكميلية هذه  .ج

ي أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية. وتلفت الشركة والمساهمون الكبار والمستشار المالي عناية ف في نشرة اإلصدار أو

 ستلمي نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى ضرورة التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.م

 

 التكميليةسبب إصدار نشرة اإلصدار  .5

 اإلصدار نشرة نشر تاريخ من وقت أي في المصدرة الشركة علمت إذا تكميلية صدارإ نشرة اليها تقدم أن المصدرة الشركة على الهيئة شترطت

 :اآلتي من أيب اإلدراج وقبل

 .واإلدراج التسجيل قواعد بموجب مطلوب مستند أي أو اإلصدار، نشرة في واردة جوهرية أمورفي  مهم تغيير وجود (1

 .اإلصدار نشرة في تضمينها يجب كان مهمة مسائل أي ظهور (0

 التي المعلومات بعض على( م00/21/0213) الموافق هـ21/24/1463في نشرت التي األولية اإلصدار شرةن  احتواء للشركة تبين وقد

  .التكميلية النشرة هذه في جاء لما وفقاً  تغيير تتطلب
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 التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار راتيغيالت .6

 بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار على الوجه اآلتي: تغييرتتضمن نشرة اإلصدار التكميلية هذه 

جموعة ممدير االكتتاب هو أن حيث ذكر في نشرة اإلصدار  ،نشرة اإلصدار فيعلى صفحة الغالف ذكره االكتتاب، الوارد  تغيير مديرتم 

  :المبين أدناه نحوعلى ال مدير االكتتاب هو السعودي الهولندي المالية صبحليذلك تم تغيير  وقد الدخيل المالية

 

  :مدير االكتتاب 

 

 قامت قدل( والمذكور فيها "بفي الصفحة رقم )" من نشرة اإلصدار إشعار مهمقسم " الجملة األولى الواردة في الفقرة الثانية فيكما تم تعديل 

امت الشركة قلقد "تي: الجملة كاآلبح لتص  ،""(المالي المستشار)" لالكتتاب ومدير مالي كمستشار المالية الدخيل مجموعة بتعيين الشركة

 ."(بتعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي )"المستشار المالي"( وتعيين السعودي الهولندي المالية كمدير لالكتتاب )"مدير االكتتاب"

يصبح ل" من نشرة اإلصدار رونالمستشا( ضمن قسم "ز)م صفحة رقالعلى  ة، الواردكما تم تعديل بيانات المستشار المالي ومدير االكتتاب

 المستشار المالي هو مجموعة الدخيل المالية ومدير االكتتاب هو السعودي الهولندي المالية على النحو التالي:

 

 المستشار المالي

 مجموعة الدخيل المالية 
 المعذر عشار

 11431الرياض  ،0430ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 +133-11-0102288هاتف: 

 +133-11-4282331فاكس: 

 info@aldukheil.com.sa: البريد اإللكتروني

 www.aldukheil.com.saلكتروني: اإلموقع ال

 مدير االكتتاب

 السعودي الهولندي المالية 
 عليا العامال عشار

 11461الرياض  ،1432ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 822-104-0440هاتف: 

 +133-11-0131120فاكس: 

  info@shc.com.sa: البريد اإللكتروني

 www.shc.com.saلكتروني: اإلموقع ال

 

" من نشرة التعريفات والمصطلحات( ضمن قسم "1)م صفحة رقال، الوارد على كما تم تعديل تعريف المستشار المالي ومدير االكتتاب

 ليصبح التعريف على الشكل التالي:اإلصدار 

 .األولوية حقوق أسهم باكتتاب يتعلق فيما مالي كمستشار الشركة قبل من تعيينها تم والتي ،المستشار المالي : مجموعة الدخيل المالية 

 .األولوية قوقح أسهم باكتتاب يتعلق فيما لالكتتاب مديركمن قبل الشركة  تعيينها تم والتيمدير االكتتاب : السعودي الهولندي المالية،  


