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إشعار هام
تقدم هذه الن�سرة تفا�سيل كاملة عن المعلومات المتعلقة ب�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني، وباالأ�سهم المطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب االكتتاب في 

االأ�سهم المطروحة لالكتتاب �سيتم معاملة الم�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند اإلى المعلومات الواردة في هذه الن�سرة والتي يمكن الح�سول على ن�سخ 

منها من �سركة الراجحي للخدمات المالية )مدير االكتتاب(، اأو بزيارة الموقع االإلكتروني للم�ست�سار المالي)www.bmg.com.sa( اأو البنوك الم�ستلمة اأو 

.)www.cma.org.sa( الموقع االإلكتروني لهيئة ال�سوق المالية

عينت ال�سركة مجموعة بي ام جي المالية كم�ست�سار مالي لها في هذا ال�ساأن، )وي�سار اإليها فيما بعد “بي اإم جي” اأو “الم�ست�سار المالي”(، كما تم تعيين 

�سركة الراجحي للخدمات المالية كمدير لالكتتاب ومتعهد التغطية فيما يتعلق باالأ�سهم المطروحة لالكتتاب الم�سار اإليها في هذه الن�سرة.

تحتوي ن�سرة االإ�سدار هذه على معلومات تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية 

)و الم�سار اإليها بـ “الهيئة”(، ويتحمل اأع�ساء مجل�س االإدارة الواردة اأ�سماوؤهم في �سفحة رقم )د( مجتمعين ومنفردين كامل الم�سوؤولية عن دقة المعلومات 

الواردة في ن�سرة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد اإجراء جميع الدرا�سات الممكنة واإلى الحد المعقول، اأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى يمكن 

اأن يوؤدي عدم ت�سمينها في الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. وال تتحمل هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية اأية م�سوؤولية عن محتويات هذه الن�سرة، وال 

تعطي اأية تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخلي نف�سها �سراحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت وعن اأي خ�سارة تنتج عما ورد في هذه الن�سرة اأو عن االعتماد 

على اأي جزء منها.

لقد قامت ال�سركة بالتحريات المعقولة للتاأكد من �سحة المعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة في تاريخ اإ�سدارها. وجزء كبير من المعلومات الواردة عن 

ال�سوق والقطاعات ماأخوذة من م�سادر خارجية. ومع اأنه ال يوجد لدى اأي من ال�سركة اأو اأع�ساء مجل�س االإدارة اأو الم�ساهمين الحاليين اأو �سركة الراجحي 

للخدمات المالية اأو م�ست�ساري ال�سركة الواردة اأ�سمائهم في ال�سفحة )و( اأي �سبب لالإعتقاد باأن المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات تعتبرغير دقيقة في 

جوهرها، اإال اأن ال�سركة اأو مجل�س االإدارة اأو الم�ساهمون الحاليون اأو الم�ست�سار المالي اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم في ال�سفحة )و( لم 

يتحققوا ب�سورة م�ستقلة من المعلومات المدرجة في هذه الن�سرة عن ال�سوق والقطاعات وعليه فاإنه ال يوجد �سمان ب�سحة اأو اكتمال هذه المعلومات. 

اإن المعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة في تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيير، على وجه الخ�سو�س فيما يتعلق بالو�سع المالي لل�سركة وقيمة االأ�سهم التي يمكن 

اأن تتاأثر ب�سورة �سلبية بالتطورات الم�ستقبلية مثل الت�سخم ومعدالت الفائدة وال�سرائب، اأو غيرها من العوامل االقت�سادية اأو ال�سيا�سية الخارجة عن نطاق 

�سيطرة ال�سركة. وال ينبغي اعتبار تقديم هذه الن�سرة اأو اأي تعامل اأو ات�ساالت �سفهية اأو كتابية اأو مطبوعة فيما يتعلق باالأ�سهم المطروحة لالكتتاب، باأنه وعد 

اأو تعهد اأو اإقرار بتحقيق االإيرادات اأو النتائج اأو االأحداث الم�ستقبلية.

ال يجوز اعتبار ن�سرة االإ�سدار هذه بمثابة تو�سية من ال�سركة اأو الم�ساهمين الموؤ�س�سين اأو اأي من م�ست�ساريهم للم�ساركة في عملية االكتتاب. وتعتبر المعلومات 

الموجودة في ن�سرة االإ�سدار ذات طبيعة عامة تم اإعدادها بدون االأخذ باالعتبار االأهداف اال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع المالي اأو االحتياجات اال�ستثمارية 

لتقييم مدى  االكتتاب  م�ستقلة بخ�سو�س  ا�ست�سارة مهنية  الح�سول على  م�سوؤولية  اال�ستثمار  قرار  اتخاذ  قبل  االإ�سدار  لن�سرة  م�ستلم  كل  ويتحمل  الخا�سة. 

مالءمة المعلومات المدرجة في هذه الن�سرة بالن�سبة لالأهداف واالأو�ساع واالحتياجات المالية الخا�سة به.

يقت�سر االكتتاب على االأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين. كما يجوز للمراأة ال�سعودية المطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غير �سعودي اأن تكتتب 

باأ�سمائهم ل�سالحها في اأ�سهم ال�سركة التي تطرح لالكتتاب العام على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر. كما يحظر 

توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االكتتاب في دولة اأخرى. وتطلب ال�سركة والم�ساهمون الموؤ�س�سون والم�ست�سار المالي ومدير االكتتاب من المطلعين على هذه 

الن�سرة التعرف على اأية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.
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معلومات عن القطاع والسوق
اإن المعلومات الواردة في هذه الن�سرة بخ�سو�س قطاع التاأمين والمعلومات االأخرى المتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�سركة تم الح�سول عليها من م�سادر 

مختلفة، وحيث اأن ال�سركة قد اأجرت التحريات المعقولة للتاأكد من �سحة الم�سادر، ومع اأنه ال يوجد لدى بي اأم جي، اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر 

اأ�سمائهم في ال�سفحة )و( اأي �سبب لالعتقاد بوجود معلومات غير �سحيحة مت�سمنة في تلك الم�سادر والتقديرات، اإال اأنه ال يوجد اأي بيان اأو �سمان ب�ساأن 

دقة وتمام اأيًا منها. ومن تلك الم�سادر: 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي   )1

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي في عام 1952م، وتعنى الموؤ�س�سة بوظائف رئي�سية منها اإ�سدار العملة الوطنية، القيام بعمل م�سرف الحكومة، مراقبة 

اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار االأ�سعار واأ�سعار ال�سرف، ت�سجيع نمو  اإدارة احتياطيات المملكة من النقد االأجنبي،  الم�سارف التجارية، 

النظام المالي و�سمان �سالمته

�س.ب. 2992 الريا�س 11169 - المملكة العربية ال�سعودية

هاتف : 4633000 1 966+  فاك�س: 4662966 1 966+

www.sama.gov.sa

ال�سركة ال�سوي�سرية لإع�دة الت�أمين )�سوي�س ري(  )2

وهي �سركة عالمية رائدة في مجال اإعادة التاأمين تاأ�س�ست عام 1863م في زيورخ، �سوي�سرا،وتعمل في اأكثر من 25 دولة حول العالم. وت�سدر ال�سركة تقارير 

عن قطاع التاأمين في العالم وهذه التقارير متاحة للعموم على �سبكة االنترنت.

ميثانكوي 60/50

�س.ب. 8022 – زيورخ - �سوي�سرا

هاتف: 2852121 43 41+   فاك�س:2852999 43 41+

www.swissre.com

ان�سورن�س انفورم�سن ان�ستيتيوت  )3

قبل  الموؤ�س�سة من  تقارير  ت�ستخدم  40 عامًا.  منذ  الموؤ�س�سة  تاأ�س�ست  التاأمين.  وواقعية عن موا�سيع  دقيقة  توفير معلومات  االأ�سا�سية  موؤ�س�سة مهمتها  وهي 

االإعالم والحكومات والجهات المتخ�س�سة كم�سدر للمعلومات والتحليالت المعتمدة في قطاع التاأمين.

110 ويليام ا�ستريت

نيويورك  - الواليات المتحدة االأمريكية

هاتف: 5500 346 212 1+

www.iii.org

كون هذه المعلومات متاحة للعموم فاإنه لم يتطلب الح�سول على موافقة هذه الم�سادر ال�ستخدام التقارير ال�سادرة منهم في هذه الن�سرة.
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المعلومات المالية المستقبلية 
اإن القوائم المالية لل�سركة قبل الطرح االأولي لالكتتاب العام واالإي�ساحات المرفقة بها والتي تم اإدراجها في الن�سرة، قد تم اإعدادها وفقًا لمعايير المحا�سبة 

ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين. و�سوف تقوم ال�سركة باإ�سدار بياناتها المالية بالريال ال�سعودي )ر. �س.(. 

التوقعات و اإلفادات المستقبلية 
االفترا�سات  عن  الم�ستقبلية  الت�سغيل  ظروف  تختلف  وقد  ومعلنة.  محددة  افترا�سات  اأ�سا�س  على  اإعدادها  تم  قد  الن�سرة  هذه  في  المذكورة  التوقعات  اإن 

الم�ستخدمة وبالتالي ال تحتوي هذه الن�سرة على اأي اإقرار اأو �سمان اأو تاأكيد فيما يتعلق بدقة اأو كمال هذه التوقعات.

تمثل بع�س التوقعات الواردة في هذه الن�سرة والتي ال تعد حقائق تاريخية بيانات م�ستقبلية ت�سمل على �سبيل المثال ال الح�سر، البيانات التي تتعلق بالو�سع 

المالي وا�ستراتيجية العمل وخطط ال�سركة واالأهداف بالن�سبة اإلى العمليات الم�ستقبلية )بما في ذلك خطط التطوير واالأهداف المتعلقة بال�سركة( يمكن اأن 

ر”، “يعتقد”، “ينوي”، “يتوقع”، “ينبغي”، “يمكن”،  ي�ستدل عليها ب�سكل عام من خالل ما ت�ستخدمه من كلمات ذات داللة م�ستقبلية مثل “يعتزم”، “ٌيقدِّ

ب�سيغة النفي اأو االإثبات، وغيرها من المفردات المقاربة اأو الم�سابهة لها في المعنى، والتي  “قد”،  “�سوف”،  المحتمل”،  “من  “يحتمل”،  الممكن”،  “من 
لالأداء  ولي�ست �سمانًا  الم�ستقبلية،  االأحداث  ب�ساأن  ال�سركة حاليًا  الم�ستقبلية هذه وجهات نظر  التوقعات  اإفادات  وتعك�س  الم�ستقبل.  الحديث عن  تدل على 

اأو  اأن تت�سبب في اختالف النتائج الفعلية لل�سركة واأدائها واإنجازاتها ب�سورة كبيرة عما كان متوقعًا �سراحة  الم�ستقبلي.  وهناك الكثير من العوامل يمكن 

ر عنها اأو توحي بها اإفادات التوقعات الم�ستقبلية في هذه الن�سرة. ف�ساًل  �سمنيًا في هذه الن�سرة عن النتائج اأو االأداء اأو االإنجازات الم�ستقبلية التي قد تعبِّ

“عوامل  ق�سم  راجع  الن�سرة )ف�ساًل  اأخرى من هذه  اأق�سام  في  اأكثر  بتف�سيل  االأثر مذكورة  لها هذا  يكون  اأن  يمكن  التي  والعوامل  المخاطر  بع�س  اأن  عن 

المخاطرة”(. واإذا تبين اأن اأيًا من االفترا�سات غير دقيقة اأو �سحيحة، فاإن النتائج الفعلية قد تتغير ب�سورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد ت�سجيل واإدراج االأ�سهم، فاإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني تلتزم بتقديم ن�سرة اكتتاب اإ�سافية مع الموافقة عليها من قبل 

هيئة ال�سوق المالية بعد الموافقة على ن�سرة االإ�سدار االأ�سا�سية وقبل اإدراج اأ�سهم الراجحي التعاوني في القائمة الر�سمية في حال اأ�سبحت ال�سركة على علم 

باأن )1( تغييرًا جوهريًا قد طراأ على ن�سرة االكتتاب اأو على اأية وثيقة مطلوبة بموجب قواعد الت�سجيل واالإدراج. )2( تغييرات هامة اأ�سبحت بعلم ال�سركة 

والتي كانت من المفتر�س اإلحاقها في ن�سرة االكتتاب هذه. وفي غير الحالتين ال�سابقتين، فاإن ال�سركة ال تعتزم تحديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع 

اأو ال�سوق اأو االإفادات الم�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�سرة �سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو حوادث م�ستقبلية اأو خالف ذلك، ونتيجة لما تقدم 

وللمخاطر االأخرى، واالأمور المتيقنة واالفترا�سات فاإن توقعات االأحداث والظروف الم�ستقبلية المبينة في هذه الن�سرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه 

ال�سركة اأو قد ال تحدث اإطالقًا. وعليه فاإنه يجب على الم�ستثمرين المحتملين فح�س جميع االإفادات الم�ستقبلية على �سوء هذه التف�سيرات مع عدم االعتماد 

على االإفادات الم�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

عنوان الشركة الرئيسي

�سركة الراجحي للت�أمين التع�وني

 �سارع ال�ستين، بالتينيوم �سنتر - الملز 

 �س.ب: 67791،  الريا�س: 11517 

 المملكة العربية ال�سعودية

 هاتف:  4752211 1 966 + 

فاك�س: 4751852 1 966 +

www.alrajhiinsurance.com.sa  :الموقع االإلكتروني

أعضاء مجلس اإلدارة المقترحون

امللكية غري 

املب��سرة

امللكية 

املب��سرة
التمثيل املن�سب اجلن�سية ال�سم

%31.1 -

ممثل �سركة الراجحي للتاأمين

)غير تنفيذي(

رئي�س مجل�س االإدارة �سعودي 1- عبداهلل بن �سليمان الراجحي

%5.6 %1.5

موؤ�س�س

 )غير تنفيذي(

ع�سو �سعودي 2 - اأحمد بن �سليمان الراجحي 

%12.98 %1.5

موؤ�س�س

 )غير تنفيذي(

ع�سو �سعودي 3- �سعود بن عبداهلل الراجحي 

- -

ممثل م�سرف الراجحي

)غير تنفيذي(

ع�سو �سعودي 4- �سعيد بن محمد الغامدي 

%2.5 -

ممثل �سركة قمة الرامتان

)غير تنفيذي(

ع�سو �سعودي 5- محمد بن عمران العمران

- -

الجمهور

)م�ستقل(

ع�سو �سعودي 6- اأحمد بن �سامر الزعيم

- -

الجمهور

)م�ستقل(

ع�سو �سعودي 7- مازن بن خليفة النعيمي 

- -

الجمهور

)م�ستقل(

ع�سو �سعودي 8- موؤيد بن عي�سى القرطا�س
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ممثل الشركة المعتمد وسكرتير مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن محمد ال�سدي�س 

هاتف: 2211 475 1 966+

فاك�س: 5017 475 1 966+

�س.ب 67991 ، الريا�س 11517

المملكة العربية ال�سعودية

asedeas@alrajhiinsurance.com.sa :البريد االلكتروني

مسجل األسهم

تداول

اأبراج التعاونية

700 طريق الملك فهد

هاتف: 9999 218 1 966+

فاك�س: 9090 218 1 966+

�س ب 60612 - الريا�س 11555

المملكة العربية ال�سعودية

)www.tadawul.com.sa(
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المستشارون

المستشار المالي
مجموعة بي اإم جي الم�لية

مبنى بي اإم جي  )384(

طريق الملك عبداهلل ،حي الورود

�س.ب. 67729، الريا�س 11517

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7722 453 1 966+

فاك�س: 9512 578 1 966+

info@bmg.com.sa :البريد االإلكتروني

المستشار القانوني لالكتتاب
�سليم�ن بن �س�لح المحيميد مح�مون وم�ست�س�رون

�س. ب. 27262 ، الريا�س 11417

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9966 472 1 966+

فاك�س: 3366 473 1 966+

المحاسب القانوني
الب�س�م مح��سبون ق�نونيون وا�ست�س�ريون

ع�سو مجموعة اآر اإ�س اإم ال�سرق الأو�سط

بناء الغالييني، الدور االأول، الملز

�س. ب. 69658، الريا�س 11557 

المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 5333 206 1 966+

فاك�س: 5444 206 1 966+

ibrahim.albassam@rsmme.com :البريد االإلكتروني

ال�سرق االأو�سط

تنويه

قدم الم�ست�سارون اأعاله موافقتهم الخطية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائهم في ن�سرة االإ�سدار هذه ولم يتم �سحب تلك الموافقة حتى تاريخ ن�سرة االإ�سدار هذه. هذا، 

وال يمتلك اأي من الم�ست�سارين اأعاله اأو العاملين لديهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها في ال�سركة.
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البنوك المشاركة في االكتتاب

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية
�سركة الراجحي للخدم�ت الم�لية

�س.ب. 28 الريا�س 11411 المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 801 2795 1 966+

فاك�س: 846 2795 1 966+

البنوك المستلمة
 م�سرف الراجحي

المركز الرئي�سي: �سارع العليا العام

�س.ب.28، الريا�س 11411، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 211 1 966+     فاك�س: 0705 460 1 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع االلكتروني

بنك الري��س

المركز الرئي�سي: طريق الملك عبد العزيز

�س.ب.22622، الريا�س 11416، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 1 966+     فاك�س: 2707 404 1 966+

www.riyadbank.com :الموقع االإلكتروني

البنك ال�سعودي الفرن�سي

المركز الرئي�سي: �سارع المعذر

�س.ب. 56006 الريا�س 11554 ، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2222 404 1 966+ فاك�س: 2311 402 1 966+

www.alfransi.com.sa :الموقع االإلكتروني

البنك الرئيس للشركة
م�سرف الراجحي

المركز الرئي�سي: �سارع العليا العام

�س.ب.28، الريا�س 11411، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 211 1 966+     فاك�س: 0705 460 1 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع االلكتروني
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ملخص االكتتاب

الموافقة ال�سركة  تم  التاأ�سي�س،  تحت  عامة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  وهي  التعاوني  للتاأمين  الراجحي  �سركة 

1429/6/26هـ  بتاريخ  ال�سادر  رقم )181(  الوزراء  قرار مجل�س  بموجب  بتاأ�سي�سها  الترخي�س  على 

الموافق  1429/6/27هـ  بتاريخ  ال�سادر  )م/35(  رقم  الملكي  والمر�سوم  2008/6/30م،  الموافق 

2008/7/1م، القا�سي بالموافقة على تاأ�سي�س ال�سركة وفقًا لنظام ال�سركات ال�سادر بالمر�سوم الملكي 

الملكي  بالمر�سوم  ال�سادر  التعاوني  التاأمين  �سركات  مراقبة  ولنظام  1385/3/22هـ  وتاريخ  )م/6( 

رقم 32 وتاريخ 1424/6/2هـ، والئحته التنفيذية ال�سادرة بموجب القرار الوزاري رقم 596/1، وتاريخ 

1425/3/1هـ.

ح�سلت ال�سركة على الموافقة بالترخي�س لتاأ�سي�سها ك�سركة تاأمين بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ت�أ�سي�س ال�سركة 

)م/35(  رقم  الملكي  والمر�سوم  2008/6/30م،  الموافق  1429/6/26هـ  بتاريخ  ال�سادر   )181(

ال�سادر بتاريخ 1429/6/27هـ، الموافق 2008/7/1م. وقد ح�سلت ال�سركة على الترخي�س بتاأ�سي�سها 

من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�سوف يتم تاأ�سي�س ال�سركة ب�سكل نهائي بعد اإتمام عملية الطرح 

االأولي لالكتتاب وتبعًا ل�سدور قرار معالي وزير التجارة وال�سناعة القا�سي باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة بعد 

اجتماع الجمعية التاأ�سي�سية. 

�سركات ن�س�ط ال�سركة مراقبة  نظام  ح�سب  وذلك  التاأمين،  فروع  جميع  في  التاأمين  اأن�سطة  ال�سركة  تمار�س  �سوف 

التاأمين التعاوني. و�سوف يتوجب على ال�سركة بعد ح�سولها على ال�سجل التجاري التقدم لموؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي للح�سول على ترخي�س بممار�سة اأن�سطة التاأمين التي ترغب في ممار�ستها.

 200.000.000 ريال �سعودي.راأ�س م�ل ال�سركة 

10 رياالت �سعودية ل�سهم االكتتاب.�سعر الكتت�ب 

10 رياالت �سعودية ل�سهم االكتتاب.القيمة ال�سمية 

 20.000.000 �سهمًا عاديًا مدفوع القيمة بالكامل.اإجم�لي عدد الأ�سهم الم�سدرة 

 6.000.000�سهمًا عاديًا مدفوع القيمة بالكامل. عدد الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب

من  لالكتت�ب  المطروحة  الأ�سهم  ن�سبة 

الأ�سهم الم�سدرة 

.% 30

المطروحة  لالأ�سهم  الإجم�لية  القيمة 

لالكتت�ب 

60.000.000 ريال �سعودي.

6.000.000 �سهمًا.عدد اأ�سهم الكتت�ب المتعهد بتغطيته� 

60.000.000 ريال �سعودي.اإجم�لي المبلغ المتعهد بتغطيته 

50 �سهمًا. الحد الأدنى لالكتت�ب

500 ريال �سعودي.قيمة الحد الأدنى لالكتت�ب

100.000 �سهمًا.الحد الأق�سى لالكتت�ب 
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1.000.000 ريال �سعودي.قيمة الحد الأق�سى لالكتت�ب 

�ست�ستخدم �سافي متح�سالت االكتتاب المقدرة بـ)56.000.000( ريال �سعودي، بعد خ�سم م�ساريف ا�ستخدام متح�سالت الكتت�ب 

والم�ست�سار  المالي  الم�ست�سار  �ساملة ر�سوم كل من  �سعودي  ريال  بـ)4.000.000(  المقدرة  االكتتاب 

وم�سروفات  الم�ستلمة  البنوك  م�سروفات  اإلى  باالإ�سافة  المراجعون  والمحا�سبون  للطرح  القانوني 

الت�سويق وم�سروفات الطباعة والتوزيع والم�سروفات االأخرى المتعلقة بطرح االأ�سهم، ال�ستكمال راأ�س 

مال ال�سركة، و�سيتم ا�ستخدام راأ�س المال ب�سكل رئي�سي لتمويل عمليات وا�ستثمارات ال�سركة، وتغطية 

م�ساريف ما قبل الت�سغيل، مع المحافظة على هام�س المالءة ح�سب متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام 

مراقبة �سركات التاأمين التعاوني )الرجاء الرجوع اإلى “ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب”(.

�سوف يتم االإعالن عن عملية التخ�سي�س ورد الفائ�س في موعد اأق�ساه يوم 1430/5/7هـ )الموافق تخ�سي�س اأ�سهم الكتت�ب 

2009/5/2م( و�سيتم التخ�سي�س بحد اأدنى )50( �سهمًا لكل مكتتب، و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من 

االأ�سهم المطروحة لالكتتاب )اإن وجدت( على اأ�سا�س تنا�سبي بناًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب اإلى 

وع�سرين  مائة   )120.000( عن  المكتتبين  عدد  تجاوز  واإذا  بها  االكتتاب  المطلوب  االأ�سهم  اإجمالي 

األف مكتتب، فاإن ال�سركة ال ت�سمن الحد االأدنى للتخ�سي�س، و�سوف يتم التخ�سي�س ح�سب ما تقرره 

ورد  “التخ�سي�س  و  االكتتاب”  وتعليمات  “�سروط  ق�سمي  مراجعة  )الرجاء  المالية.  ال�سوق  هيئة 

الفائ�س”(.

�سوف يتم اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن وجد( اإلى المكتتبين دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات من مدير الف�ئ�س 

االكتتاب اأو البنوك الم�ستلمة. و�سوف يتم االإعالن عن عملية التخ�سي�س ورد الفائ�س في موعد اأق�ساه 

يوم 1430/5/7هـ )الموافق 2009/5/2م( )ف�ساًل راجع “�سروط وتعليمات االكتتاب”(.

الموافق فترة الكتت�ب   ( هـ   1430/4/22 تاريخ  من  المملكة  في  الم�ستلمة  البنوك  فروع  في  االكتتاب  �سيبداأ 

2009/4/18 م ( وت�ستمر لفترة 10 اأيام �ساملة اآخر يوم الإغالق االإكتتاب في 1430/5/2 هـ ) الموافق 

2009/4/27 م (. 

ت�سجيل واإدراج الأ�سهم في 

الق�ئمة الر�سمية 

لم تكن هناك �سوق الأ�سهم ال�سركة داخل المملكة اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت 

ال�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل االأ�سهم في القائمة الر�سمية، وتمت الموافقة على ن�سرة االإ�سدار هذه 

وكافة الم�ستندات الموؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد تم الح�سول على جميع الموافقات الر�سمية الالزمة 

اأن يبداأ تداول االأ�سهم في ال�سوق في وقت قريب بعد االنتهاء من  لعملية طرح االأ�سهم. ومن المتوقع 

عملية تخ�سي�س االأ�سهم و�سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم “تواريخ 

مهمة للمكتتبين”(.

�سهم حقوق الت�سويت كل  ويمنح  الت�سويت.  في  اأف�سلية  حق  اأي  م�ساهم  الأي  ولي�س  االأ�سهم،  من  واحدة  فئة  لل�سركة 

�ساحبه الحق في �سوت واحد، ويحق لكل م�ساهم لديه ما ال يقل عن )20( �سهم الح�سور والت�سويت في 

اجتماعات الجمعية العامة )ف�ساًل راجع “و�سف االأ�سهم” و“ملخ�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة”(.

الم�س�همين  اأ���س��ه��م  ملكية  ن��ق��ل  ق��ي��ود 

الموؤ�س�سين

يخ�سع الم�ساهمون الموؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�سرف في اأ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات مالية كاملة 

ال تقل كل منها عن اثني ع�سر �سهرًا )“فترة الحظر”( من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. ويجب الح�سول على 

اأي بيع لالأ�سهم من قبل الم�ساهمين الموؤ�س�سين بعد  موافقة هيئة ال�سوق المالية وموؤ�س�سة النقد على 

انتهاء فترة الحظر.

�ست�ستحق االأ�سهم المطروحة لالكتتاب اأية اأرباح تعلنها ال�سركة عن الفترة منذ ابتداء فترة االكتتاب توزيع الأرب�ح 

وعن ال�سنوات المالية التي تليها .



ي

في عوامل المخ�طرة  المخاطر  هذه  ت�سنيف  ويمكن  االكتتاب،  هذا  في  باال�ستثمار  تتعلق  معينة  عوامل مخاطرة  هناك 

)اأ( مخاطر تتعلق بن�ساط ال�سركة واأعمالها )ب( مخاطر تتعلق بال�سوق والبيئة التنظيمية والت�سريعية، 

و)ج( مخاطر تتعلق باالأ�سهم العادية. وقد تم تحليل هذه المخاطر في ق�سم “عوامل المخاطرة” من 

في هذا  المطروحة  االأ�سهم  في  اال�ستثمار  قرار  اتخاذ  قبل  بعناية  مراجعتها  يجب  والتي  الن�سرة  هذه 

االكتتاب.

تواريخ مهمة للمكتتبين 

الت�ريخاجلدول الزمني املتوقع لالكتت�ب

من 22 / 4 / 1430 هـ ) الموافق 18 / 4 / 2009 م (فترة االكتتاب 

حتى 2 / 5 / 1430 هـ ) الموافق 27 / 4 / 2009 م (

يوم 2 / 5 / 1430 هـ ) الموافق 27 / 4 / 2009 م (اآخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

يوم 1430/5/7هـ )الموافق 2009/5/2م(االإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي واإعادة المبالغ الفائ�سة

يوم 1430/5/7هـ )الموافق 2009/5/2م(اإعادة فائ�س اأموال االكتتاب للمكتتبين )في حال وجود فائ�س لالكتتاب(

بعد االنتهاء من جميع االإجراءات ذات العالقةتاريخ بدء تداول االأ�سهم 

ينبغي العلم باأن التواريخ الواردة اأعاله هي تواريخ تقريبية، و�سيتم االإعالن على التواريخ الفعلية في ال�سحف المحلية.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر االكتتاب على االأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين. كما يجوز للمراأة ال�سعودية المطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غير �سعودي اأن تكتتب 

باأ�سمائهم ل�سالحها، على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر. و�سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب في اأثناء فترة االكتتاب 

لدى مدير االكتتاب وفروع البنوك الم�ستلمة، وعلى الموقع االإلكتروني لمدير االكتتاب والبنوك الم�ستلمة. ويمكن اأي�سًا االكتتاب عن طريق االإنترنت والهاتف 

التي جرت موؤخرًا  ا�ستركوا في االكتتابات  اأن  الذين �سبق  للمكتتبين  التي تقدم هذه الخدمة  الم�ستلمة  للبنوك  التابعة  االآلي  اأجهزة ال�سراف  اأو  الم�سرفي 

ب�سرط اأن: )1( يكون للمكتتب ح�ساب لدى البنك الم�ستلم الذي يقدم هذه الخدمات، و)2( اأال تكون قد طراأت اأي تغيرات على المعلومات اأو البيانات الخا�سة 

بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثًا.

فيما يخت�س بطلبات االكتتاب، يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة في ق�سم “�سروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�سرة. ويجب على 

كل مكتتب اأن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب ذات العالقة. وتحتفظ ال�سركة بحقها في رف�س اأي طلب اكتتاب ب�سورة جزئية اأو كلية، 

في حالة عدم ا�ستيفاء اأي من �سروط االكتتاب. وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد ا�ستالمه من اأحد البنوك الم�ستلمة حيث يعتبر طلب االكتتاب 

عندئذ اتفاقًا ملزمًا بين المكتتب وال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم “ �سروط وتعليمات االكتتاب”(.
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ملخص للمعلومات األساسية
يعد هذا الملخ�س نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في ن�سرة االإ�سدار هذه، وال ي�ستمل على كافة المعلومات التي قد تهم المكتتبين ويجب على م�ستلم هذه 

الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار في اأ�سهم ال�سركة. وقد تم تعريف بع�س الم�سطلحات الموجودة في هذه الن�سرة تحت ق�سم التعريفات.

خلفية عن الشركة 
�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني )وي�سار اإليها في هذه الن�سرة بـ“الراجحي التعاوني” اأو “ال�سركة”( هي �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س تم الموافقة 

على الترخي�س بتاأ�سي�سها ح�سب قرار مجل�س الوزراء رقم )181( ال�سادر بتاريخ 1429/6/26هـ الموافق 2008/6/30م، والمر�سوم الملكي رقم )م/35( 

ال�سادر بتاريخ 1429/6/27هـ الموافق 2008/7/1م، وبعد االإنتهاء من عملية االكتتاب وانعقاد الجمعية العامة التاأ�سي�سية، �سوف يتم تقديم طلب اإلى وزير 

التجارة وال�سناعة الإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، وتعتبر ال�سركة قد تاأ�س�ست ك�سركة م�ساهمه �سعودية اعتبارًا من تاريخ �سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�سها، 

التعاوني في المملكة العربية  التاأمين  باأعمال  اإ�سدار �سجلها التجاري، �سوف تتقدم ال�سركة بطلب لموؤ�س�سة النقد للح�سول على ترخي�س بالقيام  ومن ثم 

ال�سعودية. ويبلغ راأ�س مال ال�سركة )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي موزع على )20.000.000( ع�سرين مليون �سهم. وقد اكتتب الم�ساهمون 

الموؤ�س�سون بـ)14.000.000( اأربعة ع�سر مليون �سهم تمثل 70% من راأ�س مال ال�سركة وقد تم اإيداعها في م�سرف الراجحي. كما �سيتم طرح )6.000.000( 

�ستة ماليين �سهم للجمهور تمثل )30%(، ب�سعر )10( ع�سرة رياالت لل�سهم الواحد. وبعد ا�ستكمال االإجراءات الر�سمية المتعلقة بتاأ�سي�س ال�سركة والترخي�س 

بممار�سة اأعمالها تنوي ال�سركة بدء عملياتها في المملكة العربية ال�سعودية. 

رسالة الشركة واستراتيجيتها
الرؤية المستقبلية

اأن نكون من ال�سركات الرائدة في تقديم خدمات التاأمين التعاوني لخدمة عامة العمالء وخ�سو�سًا الراغبين في المنتجات التاأمينية المتوافقة مع اأحكام 

ال�سريعة االإ�سالمية.

رسالة الشركة
تقديم اأف�سل الحلول التاأمينية المتوافقة مع مبادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية اإلى مختلف العمالء في جميع اأنحاء المملكة العربية ال�سعودية على م�ستوى كل 

من االأفراد وال�سركات.

االلتزام الشرعي
تلتزم ال�سركة باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية في جميع اأعمالها واأوجه ن�ساطها تحت اإ�سراف هيئة �سرعية تتكون من نخبة من المخت�سين بال�سريعة والدراية 

والخبرة في المعامالت المالية، التي تعمل على ر�سم خطى ال�سركة نحو التزام النهج ال�سرعي في تعامالتها، وتعد قرارتها ملزمة فيما ت�سدر ب�ساأنه، كما تعمل 

على تقييم االأداء ال�سرعي لل�سركة وت�سدر بيانها الرقابي في اجتماع الجمعية العمومية. وقد زامن قيام ال�سركة اإن�ساء اإدارة للرقابة ال�سرعية متفرعة عن 

الهيئة ال�سرعية بهدف اإيجاد رقابة �سرعية م�ستمرة لجميع قطاعات ال�سركة بما يكفل تحقق الهدف ال�سرعي.

استراتيجية الشركة
تتطلع �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني اإلى تقديم جميع منتجاتها بما يتوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية بح�سب ما تقرره الهيئة ال�سرعية، و�سيكون لدى 

ال�سركة فئتين من خدمات التاأمين الرئي�سية وهما الخدمات االعتيادية مثل التاأمين على الممتلكات، والتاأمين �سد الم�سوؤولية والتاأمين البحري. وخدمات 

تاأمين جديدة ل�سرائح معينة مثل التاأمين على المنازل، والتاأمين خالل ال�سفر، والتاأمين �سد الحوادث. وعالوة على ذلك؛ فاإن ال�سركة ت�سعى لتوفير خدمات 

تاأمينية خا�سة لتكون مكملة للمنتجات الم�سرفية. ومن اأجل االختيار والمحافظة على محفظة تاأمينية ذات ت�سنيف عالي؛ فان ال�سركة �سوف تتخذ خطوات 

متحفظة في مجالي التاأمين على المركبات، والتاأمين الطبي. 

و�ستعمد ال�سركة �سيا�سة ت�سويق تهدف اإلى التركيز على جودة وقيمة منتجاتها اأكثر من التركيز على تخفي�س تكلفة المنتجات، وذلك العتقادنا باأن القيمة 

الم�سافة اأكثر اأهمية من القيمة ال�سعرية.



ل

ستركز الشركة بشكل كبير على جانبين رئيسيين:
ا�ستراتيجية الت�س�ل: �ستكون و�سائل االإعالم المطبوعة بالعربية وغالبًا ما ت�ستخدم المطويات والن�سرات واالت�ساالت القائمة والمحتملة لقاعدة   )1

البيانات للعمالء.

ا�ستراتيجية نق�ط التوزيع: �ستعمل ال�سركة على اأن يتم ذلك عن طريق مبيعات الوكالء وو�سطاء وم�ست�ساري التاأمين ومندوبو وكاالت ال�سفر واأي�سا   )2

عن طريق مبيعات الت�سويق المبا�سرة علما باأن نظام البيع �سيتم عن طريق اآلية العمولة.

اأما على ال�سعيد الت�سغيلي فاإن ا�ستراتيجية ال�سركة �ستتطرق اإلى جميع الفئات التاأمينية من خالل منتجاتها. و�ستتبع ال�سركة نموذج االإدارة المركزية في جميع 

عملياتها. وكذلك ق�سم الت�سويق الذي �سيرتكز تعامله في الت�سويق المبا�سر من خالل تقديم الخدمات لعمالء ال�سركات الكبرى وو�سطاء التاأمين. ومع ذلك، 

 فاإن ال�سركة �ستعمل على اإعطاء بع�س من االأدوار الم�ساندة للفروع والتي ت�سمل في المقام االأول، عمليات الت�سويق المبا�سرة، بالدعم من المكتب الرئي�سي. 

اأما بالن�سبة الإدارة المطالبات فاإن ال�سركة �ستعطي بع�س ال�سالحيات المحدودة لمدراء الفروع فيما يتعلق ب�سريحة تاأمين المركبات تحديدًا.

ملخص المزايا التنافسية للشركة 
•امتداد ال�سم عريق في االقت�ساد االإ�سالمي 	

•�سبكة توزيع وا�سعة االنت�سار 	
•روؤية واإدارة مميزة 	

•محفظة منتجات عالية التنوع واتفاقيات اإعادة تاأمين عالية الجودة  	
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المساهمون المؤسسون

ن�سبة امللكية القيمة الدفرتية عدد الأ�سهم اجلن�سية امل�س�همون

%22.50 45.000.000 4.500.000 بحرينية 1. �سركة الراجحي للتاأمين المحدودة- البحرين

%22.50 45.000.000 4.500.000 �سعودية 2. �سركة الراجحي الم�سرفية لالإ�ستثمار

%10.00 20.000.000 2.000.000 اإماراتية 3. �سركة عمان للتاأمين- دبي

%5.00 10.000.000 1.000.000 �سعودية 4. �سركة قمة الرامتان

%1.50 3.000.000 300.000 �سعودي 5. م/اأحمد �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

%1.50 3.000.000 300.000 �سعودي 6. �سلطان عبداهلل الراجحي

%1.50 3.000.000 300.000 �سعودي 7. �سعود عبداهلل �سليمان الراجحي 

%1.50 3.000.000 300.000 �سعودي 8. د. �سالح بن من�سور الجربوع

%1.00 2.000.000 200.000 �سعودي 9. عبداهلل بن عمر بن قا�سم العي�سائي

%1.00 2.000.000 200.000 �سعودي 10. �سالح بن نا�سر بن عبدالعزيز ال�سريع

%1.00 2.000.000 200.000 �سعودي 11. خالد بن محمد التركي

%0.50 1.000.000 100.000 �سعودي 12. �سليمان بن محمد بن �سليمان الرميح

%0.50 1.000.000 100.000 �سعودي 13. محمد بن عبد الرحمن �سليمان الفراج

%70.00 140.000.000 14.000.000 مجموع الم�ساهمين الموؤ�س�سين

%30.00 60.000.000 6.000.000 المكتتبون من الجمهور

%100.00 200.000.000 20.000.000 المجموع الكلي

لمزيد من التفا�سيل عن هيكل ملكية ال�سركات التي تملك ح�س�سًا في �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني الرجاء االإطالع على ق�سم “هيكل ملكية ال�سركة”.
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مصطلحات و تعريفات 1 
م في اأ • �سركة الراجحي للت�أمين �س.م.ب.)م(: �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م(، اأ�س�ست و�سجلت في تاريخ 1990/10/29	

البحرين ك�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة لممار�سة جميع اأن�سطة التاأمين خارج البحرين بموجب ال�سجل التجاري رقم )23998(.

• �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني وهي �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س تم الموافقة  �سركة الراجحي للت�أمين التع�وني:	

على الترخي�س بتاأ�سي�سها بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم )181( ال�سادر بتاريخ 1429/6/26هـ الموافق 2008/6/30م، والمر�سوم 

الملكي رقم )م/35( ال�سادر بتاريخ 1429/6/27هـ الموافق 2008/7/1م.

• تمثل االتفاقية التي اأبرمت بين كل من الم�ساهمين الموؤ�س�سين من جهة ومتعهدي تغطية االكتتاب من  اتف�قية التعهد ب�لتغطية:	

جهة اأخرى والتي بموجبها وافق الم�ساهمون الموؤ�س�سون على طرح عدد االأ�سهم المذكور في هذه الن�سرة والبالغ )6.000.000( �ستة 

ماليين �سهم ووافق متعهد تغطية االكتتاب على الت�سرف نيابة عن ال�سركة و�سراء ما لم يتم �سراوؤه من كافة االأ�سهم المطروحة بتاريخ 

االإغالق وذلك بال�سعر المعرو�س.

• اإدارة �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني.  الإدارة:	

%( ثالثون في المائة من راأ�س مال ال�سركة. • الكتت�ب: االكتتاب في الطرح االأولي لـ )6.000.000( �سهم عادي تمثل )30	

• عملية قبول التاأمين على المخاطر. الكتت�ب الت�أميني:	

• ال�سخ�س اأو الجهة التي تقدم خدمات ا�ست�سارية متعلقة بن�ساط التاأمين. ا�ست�س�ري الت�أمين:	

• �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركة. اأ�سهم الكتت�ب: 6.000.000	

( �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركة.  • اأ�سهم الم�س�همين الموؤ�س�سين: 70% من مجموع اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة وتبلغ )14.000.000	

• المبلغ الذي يتبرع به )الم�سترك( ل�سالح محفظة التكافل للتعاون مع بقية الم�ستركين على ت�ستيت الخطر  ال�ستراك )الق�سط(:	

الذي يقع باأحدهم بتغطيته بح�سب ما اتفق عليه بموجب وثيقة التاأمين.

• الزوج والزوجة واالأقارب من الدرجة االأولى مثل الوالدين واالأبناء. اأق�رب:	

وثائق  ل�سروط  وفقًا  معينة  لمخاطر  ال�سركات  هذه  تغطية  لقاء  التاأمين  ل�سركات  المدفوعة  المبالغ  مجموع   • المكتتبة:	 الأق�س�ط 

التاأمين الموقعة مع عمالئها.

ن من قبل معيد التاأمين عما يتم  ن اإلى معيد التاأمين، وتعوي�س الموؤمِّ ن عليها من الموؤمِّ • تحويل اأعباء المخاطر الموؤمَّ اإع�دة الت�أمين:	

ن لهم اإذا تعر�سوا لل�سرر اأو الخ�سارة.  دفعه للموؤمَّ

ن بموجبها بعر�س كل خطر تاأميني على حدة على معيد التاأمين، ويكون  • اإعادة التاأمين التي يقوم الموؤمِّ اإع�دة الت�أمين الختي�ري:	

لمعيد التاأمين الخيار في قبول اأو رف�س المخاطر المعرو�سة عليه.

ن بموجبها باإ�سناد مخاطر معينة في حدود مبالغ اأو ن�سب معينة لمعيد  • اإعادة التاأمين التي يتعهد الموؤمِّ اإع�دة الت�أمين التف�قي:	

التاأمين ويتعهد معيد التاأمين بقبول اإعادة التاأمين على المخاطر الم�سندة اإليه.

ن بموجبها باإ�سناد مخاطر معينة في حدود ن�سب معينة متفق عليها  • اإعادة التاأمين االتفاقي التي يتعهد الموؤمِّ اإع�دة الت�أمين الن�سبي:	

لمعيد التاأمين، ويتعهد معيد التاأمين بقبول التاأمين على المخاطر الم�سندة اإليه.

ن بموجبها باإ�سناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما  • اإعادة التاأمين االتفاقي التي يتعهد الموؤمِّ اإع�دة الت�أمين غير الن�سبي:	

ن تحمله، ويتعهد معيد التاأمين بقبول التاأمين على المخاطر الم�سندة اإليه. يزيد على مبلغ الخ�سارة الذي يقرر الموؤمِّ

(.ب • البنوك الم�ستلمة: البنوك التي تقوم با�ستالم طلبات االكتتاب )ف�ساًل راجع الق�سم الخا�س بـ"البنوك الم�ساركة في االكتتاب"	

ن.ت ن وتغطية من يتعر�س منهم لل�سرر اأو الخ�سارة من قبل الموؤمِّ ن لهم اإلى الموؤمِّ • تحويل اأعباء المخاطر من الموؤمَّ الت�أمين:	

• نظام اآلي لبيع و�سراء االأ�سهم ال�سعودية. تداول:	

الوثائق  التاأمين على حملة  اإعادة  اأو  التاأمين  الربح لمحفظة �سركة  التي يتم بموجبها توزيع فائ�س  • وهي الطريقة  توزيع الف�ئ�س:	

)الم�ستركين(.
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• جريدة اأم القرى، وهي الجريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.ج الجريدة الر�سمية:	

• الجمعية العامة لم�ساهمي ال�سركة. الجمعية الع�مة:	

• حكومة المملكة العربية ال�سعودية.ح الحكومة:	

بمحفظة  م�ستركا  ب�سفته  التاأمين  وثيقة  يحمل  الذي  االعتباري  اأو  الطبيعي  ال�سخ�س   • الم�ستركين:	 الت�أمين/  وث�ئق  حملة 

التكافل.

• ال�سخ�س الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واالإح�ساءات، التي بموجبها ت�ّسعر الخدمات وتقوم االلتزامات خ الخبير الكتواري:	

وتكون المخ�س�سات. 

• الحدث المتعلق باحتمال حدوث �سرر اأو خ�سارة، اأو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح. الخطر:	

• ع�سرة رياالت �سعودية لكل �سهم.�س �سعر الكتت�ب: 10	

• دي�سمبر من كل �سنة ميالدية. ال�سنة الم�لية: ال�سنة المنتهية بتاريخ 31	

• �سهم �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني. ال�سهم:	

من  معينة  ن�سبة  توظيف  المملكة  في  العاملة  ال�سركات  على  تفر�س  التي  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  العمل  لوائح   • ال�سعودة:	

ال�سعوديين.

• ال�سوق المالية ال�سعودية. ال�سوق:	

• ال�سخ�س الطبيعي.�س �سخ�س:	

• �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني- �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س. ال�سركة:	

• �سافي متح�سالت االكتتاب بعد خ�سم م�ساريف االكتتاب.�س �س�في متح�سالت الكتت�ب:	

%( من اأ�سهم ال�سركة.ط • الطرح: طرح )6.000.000( �ستة ماليين �سهم عادي لالكتتاب العام تمثل )30	

• عقد تاأ�سي�س ال�سركة.ع عقد الت�أ�سي�س:	

م( ف • فترة الكتت�ب: الفترة الممتدة من 1430/4/22 هـ ) الموافق 2009/4/18 م ( حتى 1430/5/2 هـ ) الموافق 2009/4/27	

لمدة 10 اأيام.

• قائمة باالأوراق المالية المعدة من قبل هيئة ال�سوق المالية بمقت�سى قواعد الت�سجيل واالإدراج.ق الق�ئمة الر�سمية:	

• قائمة المركز المالي المتوقعة عند البدء بفعاليات ال�سركة مت�سمنة نفقات ما قبل الت�سغيل  ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية:	

وراأ�س المال المودع من قبل الم�ساهمين الموؤ�س�سين وعامة المكتتبين من خالل االكتتاب العام.

• من نظام ال�سوق المالية  قواعد الت�سجيل والإدراج: قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية بمقت�سى المادة 6	

ال�سادر بموجب المر�سوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م( وتعديالته.

• رياالت �سعودية لل�سهم الواحد. القيمة ال�سمية: 10	

( بتاريخ ل • التاأمين التعاوني ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم )م/32	 الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات 

1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(.
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• القيمة االإجمالية لالأ�سهم المكتتب بها.م متح�سالت الكتت�ب:	

• �سركة الراجحي للخدمات المالية. والتي �ستقوم ب�سراء جميع ما تبقى من االأ�سهم المطروحة لالكتتاب  متعهد تغطية الكتت�ب:	

العام )اإن وجدت(.

• مجل�س اإدارة ال�سركة. المجل�س اأو مجل�س الإدارة:	

• بتاريخ  	71 مجل�س ال�سم�ن ال�سحي التع�وني: مجل�س ال�سمان ال�سحي التعاوني والذي تاأ�س�س بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم 

1420هـ الموافق 1999م والذي يتم تعيين اأع�سائه من قبل مجل�س الوزراء.

• عبارة عن �سندوق لتجميع ا�ستراكات حملة الوثائق )الم�ستركين( التي يتبرعون بها  المحفظة الت�أمينية )محفظة التك�فل(:	

والتي ي�سدد منها التغطيات، وتتولى ال�سركة اإدارتها نيابة عن حملة الوثائق )الم�ستركين( على �سبيل الوكالة باأجر.

• اإن المخاطر المن�سوبة لل�سركة في هذه الن�سرة هي ذات �سلة بالعجز الذي قد ي�سيب محفظة التكافل وهي تن�سب  مخ�طر ال�سركة:	

لل�سركة ب�سفتها مديرة لمحفظة التكافل، ذلك اأن ازدياد المخاطر التي تتعر�س لها محفظة التكافل قد توؤدي اإلى عجز بالتغطية مما 

ي�سطر ال�سركة اإلى اإقرا�سها لمواجهة ذلك العجز ح�سبما التزمت به وفقا لالأ�س�س والمبادىء ال�سرعية لعملها، وعليه فيكون عزو تاأثير 

المخاطر على و�سعها المالي هنا بهذا االعتبار.

• المبالغ التي يجب على ال�سركة ا�ستقطاعها وتخ�سي�سها لتغطية االلتزامات المالية �سواء  المخ�س�س�ت )الحتي�طي�ت( الفنية:	

ما يخ�س ال�سركة اأو محفظة التكافل.

• مدة الثالث �سنوات التي تلي انتهاء االكتتاب، والتي ُيحظر على الم�ساهمين الموؤ�س�سين خاللها اأن يبيعوا اأ�سهمهم في  مدة الحظر:	

ال�سوق، ويجب بعد ذلك اأخذ موافقة الهيئة وموؤ�س�سة النقد الم�سبقة قبل البيع.

النهائي  بالتخ�سي�س  واالإ�سعار  الم�ستلمة  البنوك  بين  بالتن�سيق  �ستقوم  والتي  المالية،  للخدمات  الراجحي  �سركة   • مدير الكتت�ب:	

لالأ�سهم، واإعادة المبالغ الفائ�سة للمكتتبين. 

• حملة اأ�سهم ال�سركة الأية فترة محددة من الزمن. الم�س�هم اأو الم�س�همون:	

• الم�ساهمون الموؤ�س�سون لل�سركة الواردة اأ�سماوؤهم في �سفحة )م(.  الم�س�همون الموؤ�س�سون:	

• مجموعة بي اإم جي المالية، والمعين من قبل ال�سركة للعمل كم�ست�سار مالي فيما يت�سل باالكتتاب. الم�ست�س�ر الم�لي:	

• االأطراف التي تقوم بتقديم خدمات خا�سة باالكتتاب والواردة اأ�سماوؤهم في ال�سفحة )و(.  الم�ست�س�رون:	

• ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتباري الذي توؤول اإليه المنفعة المحددة في وثيقة التاأمين عند حدوث ال�سرر اأو الخ�سارة.  الم�ستفيد:	

• هيئة حكومية اأو موؤ�س�سة عامة تقوم باالإ�سراف والرقابة على قطاع التاأمين في بلد االكتتاب.  م�سرف الت�أمين:	

• طريقة توزيع الفائ�س التاأميني. مع�دلة توزيع الف�ئ�س:	

ن اآخر. • �سركة التاأمين و/ اأو اإعادة التاأمين التي تقبل اإعادة التاأمين من موؤمِّ معيد الت�أمين:	

• كل �سخ�س يكتتب في اأ�سهم االكتتاب. المكتتب:	

• المملكة العربية ال�سعودية.  المملكة:	

• الم�سوؤول عن التحقق من االلتزام بتطبيق االأنظمة والتعليمات ذات العالقة.  المراقب النظ�مي:	

• االأ�سخا�س الطبيعيون الذين يرخ�س لهم بمزاولة اأي من المهن الحرة المتعلقة بن�ساط التاأمين و/ اأو اإعادة  مزاولو المهن الحرة:	

التاأمين ويعملون لدى اأ�سحاب المهن الحرة.

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. •  موؤ�س�سة النقد )اأو الموؤ�س�سة(: 	

ن لهم نيابة عنها. • محفظة التكافل التي تقوم �سركة التاأمين باإدارتها وتقبل التاأمين مبا�سرة من الموؤمَّ ن:	 الموؤمِّ

وثيقة  بموجب  منه  الموؤمن  الخطر  وقوع  عند  لتغطيته  التكافل  محفظة  في  الم�سترك  االعتباري  اأو  الطبيعي  ال�سخ�س   • له:	 ن  الموؤمَّ

التاأمين.

• المهن الحرة المتعلقة بن�ساط التاأمين و/ اأو اإعادة التاأمين. المهن الحرة:	
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• النظام االأ�سا�سي المقترح لل�سركة.ن النظ�م الأ�س��سي:	

هـ. • نظ�م الت�أمين: نظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم )م/32( وتاريخ 1424/6/2	

هـ وتعديالته. • نظ�م ال�سرك�ت: نظام ال�سركات ال�سادر بموجب المر�سوم الملكي رقم م/6 و تاريخ 1385/3/22	

• نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين تعبئته وتقديمه للبنك الم�ستلم عند الرغبة في االكتتاب. نموذج طلب الكتت�ب:	

• هذه الوثيقة المعدة من قبل ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب. ن�سرة الإ�سدار:	

• مدى زيادة اأ�سول ال�سركة القابلة للتحويل اإلى نقد عن التزاماتها.ه� ه�م�س المالءة:	

• هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية. هيئة ال�سوق الم�لية اأو الهيئة:	

الهيئة العامة لال�ستثمار في المملكة العربية ال�سعودية. • الهيئة الع�مة لال�ستثم�ر:	

• عقد يدخل بمقت�ساه الم�سترك مع بقية الم�ستركين لت�ستيت المخاطر المغطاة التي قد تقع الأحدهم وذلك على �سبيل و وثيقة الت�أمين:	

التبرع.

• ال�سخ�س االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل ال�سركة وت�سويق وبيع وثائق التاأمين وجميع االأعمال التي يقوم  وكيل الت�أمين:	

بها عادة لح�ساب ال�سركة اأو بالنيابة عنها.

• ال�سخ�س االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل ال�سركة وت�سويق وبيع وثائق التاأمين وجميع االأعمال التي يقوم بها  الوكيل:	

عادة لح�ساب ال�سركة اأو بالنيابة عنها.

• مكتب الراجحي للتعهدات الدولية، الم�سجل بال�سجل التجاري بالريا�س، �سجل رقم  الوكيل الح�لي )وكذلك “الوكيل الع�م”(:	

)1010036496( وتاريخ 1401/3/22هـ.
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عوامل المخاطرة 2 
باالإ�سافة اإلى المعلومات االأخرى الواردة في هذه الن�سرة، ينبغي على كل م�ستثمر محتمل اأن يدر�س بعناية عوامل المخاطرة المحددة اأدناه، قبل اتخاذ اأي قرار 

باال�ستثمار في اأ�سهم االكتتاب. علمًا باأن المخاطر المو�سحة اأدناه ال ت�سمل جميع المخاطر التي يمكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اإنه من الممكن وجود مخاطر 

اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة في الوقت الحالي، اأو تعدها ال�سركة )االإدارة( غير جوهرية في الوقت الحالي قد تعيق عملياتها اأي�سا فيما لو تحققت. وقد يتاأثر 

ن�ساط ال�سركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�سورة �سلبية جوهرية ب�سبب حدوث اأو تحقق اأي من هذه المخاطر. وقد ينخف�س �سعر 

االأ�سهم في ال�سوق ب�سبب حدوث اأو تحقق اأي من هذه المخاطر اأو غيرها، مما قد يت�سبب في خ�سائر المكتتبين ال�ستثمارهم ب�سكل جزئي اأو كلي.

مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التنظيمية والتشريعية 222 
مخاطر عامة - األنظمة واللوائح 2-2-2 

اإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني تنطبق عليها قوانين ال�سركات باالإ�سافة اإلى قوانين ومتطلبات اأنظمة �سركات التاأمين المنفذة من قبل موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي. ولكون هذه االأنظمة والقوانين والمتطلبات يمكن اأن يح�سل عليها تغيير و/اأو تعديل و/اأو اإلغاء و/اأو تاأجيل تطبيق، فال توجد هناك �سمانات 

لعدم تاأثر اأعمال اأو ربحية �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني في حال ح�سول ذلك.

يترتب عليها مجموعة من  النظام، قد  ال�سركة بهذا  تقيد  المملكة وفي حال عدم  العاملة في  التعاوني  التاأمين  اأنه قد تم و�سع نظام لمراقبة �سركات  كما 

العقوبات والتي قد توؤثر ب�سكل ظاهر على �سير عمليات ال�سركة اأو ربحيتها. 

المنافسة 2-2-2 

دخلت المملكة العربية ال�سعودية في منظمة التجارة العالمية ب�سكل فعلي بنهاية عام 2005م. وبناءًا على ذلك، فاإن على المملكة اأن تلتزم بقرارات واأنظمة 

حديثًا  الوزراء  مجل�س  من  قرارات  عدة  �سدور  وبعد  العالمية  ال�سركات  اأمام  اال�ستثمار  باب  وفتح  المالي  القطاع  تحرير  هو  االأنظمة  هذه  واأحد  المنظمة. 

بالترخي�س بتاأ�سي�س 20 �سركة تاأمين جديدة )بما فيها ال�سركة( ك�سركات م�ساهمة عامة، فاإن ال�سركة تتوقع اأن تجد نف�سها تعمل في بيئة تناف�سية ب�سكل 

متزايد مما قد يوؤثر �سلبيًا على هوام�س الربحية والمحافظة على ح�سة �سوقية منا�سبة. ومن المحتمل اأن يتم منح تراخي�س جديدة في الم�ستقبل القريب مما 

يزيد المناف�سة اأكثر في �سوق التاأمين ال�سعودي، و�سوف يبقى هناك عدد كبير من ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة الموجودة اأ�ساًل في �سوق المملكة العربية 

ال�سعودية تقوم بتطبيق مبادئ التاأمين التعاوني اأو التجاري وتعمل كو�سطاء دوليين اأو وكالء.

تقوم المناف�سة في �سناعة التاأمين على عوامل عدة، ت�سمل االأق�ساط المحت�سبة، �سروط واأحكام التغطية، الخدمة المقدمة والت�سنيف المالي المعتمد من 

وكاالت الت�سنيف الم�ستقلة وخدمة المطالبات وال�سمعة والت�سور الموجود عن القدرة المالية والخبرة ل�سركة التاأمين. ولغر�س ك�سب ح�سة اأكبر في ال�سوق، 

يقوم بع�س الداخلين الجدد لل�سوق بتبني تطبيق �سيا�سات ت�سعير تعتبر اأكثر مخاطرة من تلك ال�سيا�سات الخا�سة بال�سركة اأو اأن تعر�س �سيغًا بديلة لحماية 

المخاطر باالإ�سافة اإلى خدمات التاأمين التقليدية. وال يمكن التاأكيد على اأن ال�سركة �سوف تكون قادرة على تحقيق اأو االحتفاظ باأي م�ستوى محدد من االأق�ساط 

في هذه البيئة التناف�سية. اإن �سغوط المناف�سة المتزايدة يمكن اأن توؤثر �سلبيًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها المالي.

نمو السوق 2-2-2 

اإن الطفرة االقت�سادية التي تعي�سها المملكة العربية ال�سعودية قد ال ت�ستمر باإعطاء ثمارها لل�سوق ب�سكل عام بما فيها قطاع التاأمين بنف�س القوة في الم�ستقبل، 

فنمو ال�سوق كان مدعومًا بعوائد النفط المرتفعة وبالم�ساريع العمالقة المو�سوعة قيد الدرا�سة والتنفيذ في المملكة العربية ال�سعودية، وبالرغم من محاوالت 

التنويع، ال يزال االقت�ساد ال�سعودي معتمدًا وب�سكل كبير على النفط. وكنتيجة بديهية، يبقي دخل المملكة متاأثرًا بتقلبات اأ�سعار النفط وتبقى الخطط المالية 

معر�سة لعوامل وقوى ال�سوق العالمية، وقد تعيق الم�ساكل االقت�سادية وال�سيا�سية ا�ستمرارية النمو في اأعداد واأحجام الم�ساريع ال�سناعية وال�سكنية الكبرى 

وم�ساريع البنى التحتية وبالتالي قد توؤثر على فر�س نمو اأعمال �سركات التاأمين. 

متطلبات السعودة 2-2-2 

بناءًا على تعليمات االأنظمة ال�سادرة عن وزارة العمل ونظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني والئحته التنفيذية، ينبغي على ال�سركات التي يبلغ عدد موظفيها 

اأكثر من ع�سرين موظفًا المحافظة على ن�سبة الموظفين ال�سعوديين لديها فوق م�ستوى الـ30% بنهاية ال�سنة االأولى من ت�سغيلها، على اأن تزداد �سنويًا ح�سب 

اأن هناك �سعوبة الح�سول على موظفين �سعوديين لهم خبرة في  اإال  خطة العمل المقدمة للموؤ�س�سة وبالرغم من نية ال�سركة بااللتزام بمتطلبات ال�سعودة 
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مجال التاأمين، وال يوجد اأي �سمانات اأن ال يتم رفع ن�سب ال�سعودة اإلى م�ستويات اأعلى من ذلك، مما قد يعر�س ال�سركة لعقوبات فقد ت�سل اإلى اإيقاف اإ�سدار 

تاأ�سيرات العمالة الالزمة لل�سركة. وقد تتاأثر اأعمال ال�سركة وخططها التو�سعية ب�سبب عدم تمكنها من تاأمين العمالة الالزمة لل�سركة �سواًء من ال�سوق المحلية 

اأو عن طريق اال�ستقدام.

خطر عدم إصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد  2-2-2 

لقد تمت الموافقة على الترخي�س بتاأ�سي�س �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني بناءًا على �سروط معينة قامت اأو �ستقوم ال�سركة با�ستيفائها في الم�ستقبل، و�سوف 

تقوم ال�سركة اأ�سوة بباقي �سركات التاأمين في المملكة، وبعد �سدور ال�سجل التجاري بالتقدم لموؤ�س�سة النقد بطلب الح�سول على ترخي�س بمزاولة اأن�سطة 

التاأمين التي ترغب ال�سركة بممار�ستها. وفي حال عدم قدرة ال�سركة على ا�ستيفاء هذه ال�سروط فاإن ال�سركة قد ال تح�سل على الترخي�س بمزاولة الن�ساط، 

اأو قد يتم �سحب الترخي�س اإذا تم الح�سول عليه. علمًا باأن هذه ال�سروط �سوف تطبق على جميع �سركات التاأمين.

كما اأنه وفقًا لالئحة التنفيذية لنظام التاأمين يتوجب على �سركات التاأمين )بما فيها ال�سركة( اأن تقدم العديد من االلتزامات لموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.  

وتن�س المادة 76 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني اأن لموؤ�س�سة النقد حق �سحب الترخي�س في حال لم تمار�س ال�سركة الن�ساط 

المرخ�س لها به خالل �ستة اأ�سهر، اأو لم تف بمتطلبات النظام اأو الالئحة، اأو تبين للموؤ�س�سة تعمد ال�سركة تزويد الموؤ�س�سة بمعلومات غير �سحيحة، اأو اأفل�ست 

ال�سركة، اأو مار�ست ال�سركة الن�ساط باأ�سلوب غير �سوي، اأو انخف�س راأ�س المال عن الحد االأدنى المقرر، اأو انخف�س الن�ساط التاأميني اإلى الم�ستوى الذي ترى 

الموؤ�س�سة عدم فعالية اأدائه، اأو رف�ست ال�سركة دفع المطالبات الم�ستحقة دون وجه حق، اأو منعت ال�سركة فريق التفتي�س المكلف من قبل الموؤ�س�سة عن اأداء 

مهمته في فح�س �سجالتها، اأو امتنعت ال�سركة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر في اأي من النزاعات التاأمينية. وال يوجد �سمان باأن تح�سل ال�سركة على ترخي�س 

من موؤ�س�سة النقد للبدء في مزاولة الن�ساط. كما اأنه وفي حال تم �سحب الترخي�س من ال�سركة فاإن ذلك �سوف يت�سبب باإعاقة ا�ستمرار عملها ب�سكل نظامي.

مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين 2-2-2 
اإ�سافًة اإلى فترة الحظر المفرو�سة من قبل هيئة ال�سوق المالية والتي يخ�سع لها الم�ساهمون الموؤ�س�سون حيث يحظر بيع اأ�سهمهم خالل ثالث �سنوات مالية 

كاملة من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة وينبغي الح�سول على موافقة الهيئة قبل بيع اأيا من تلك االأ�سهم بعد انتهاء فترة الحظر، يفر�س نظام مراقبة �سركات التاأمين 

التعاوني والئحته التنفيذية بع�س القيود على تملك االأ�سهم في �سركات التاأمين. فوفقًا للمادة التا�سعة من نظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني والمادة 

التا�سعة والثالثين من الئحته التنفيذية ال يجوز ل�سركة التاأمين افتتاح فروع في الداخل اأو الخارج اأو االتفاق على االندماج اأو تملك اأي ن�ساط م�سرفي اأو تاأميني 

اأو ال�سيطرة عليه اأو امتالك اأ�سهم �سركة تاأمين اأو اإعادة تاأمين اأخرى اإال بموافقة مكتوبة من موؤ�س�سة النقد. كما تن�س المادة الثامنة والثالثون من الالئحة 

التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني على وجوب اإبالغ موؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية اأي �سخ�س يملك 5% اأو اأكثر من اأ�سهم ال�سركة ب�سكل دوري 

واإطالع الموؤ�س�سة كتابيًا باأي تغيير يطراأ على ن�سب الملكية، كما تم ن�سر قائمة من قبل موؤ�س�سة النقد تحدد الحدود الدنيا والق�سوى لملكية �سركات التاأمين 

والم�سارف وال�سخ�سيات االعتبارية والطبيعية في �سركات التاأمين التعاوني. ووفقا لهذه المتطلبات يتوجب على �سركات التاأمين الح�سول على موافقة خطية 

م�سبقة من موؤ�س�سة النقد قبل اكت�ساب اأو دمج اأو نقل للملكية مع اأي �سركة تاأمين م�سجلة اأو حدوث تغيير جذري في هيكل ملكيتها. اإن من �ساأن ذلك اأن يعيق 

)في بع�س الحاالت( قدرة ال�سركة على االتفاق مع م�ستثمر مالي اأو ا�ستراتيجي وذلك في حال رف�ست موؤ�س�سة النقد ذلك اأو قامت بتاأخير الموافقة عليه اأو 

قامت باإخ�ساعه ل�سروط غير مقبولة، مما قد يوؤثر �سلبيًا على اأعمال ال�سركة.

متطلبات السيولة 2-2-2 
مع مراعاة عالقة ال�سركة بمحفظة التكافل من حيث كونها مديرة لعمليات التاأمين التي تعزى اإليها، ووكيلة عنها فيما يتعلق بم�سلحتها، فاإنه وفقًا للمواد )66( 

و)67( و)68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني يتعين على ال�سركة االحتفاظ بحد اأدنى من المالءة وذلك لتغطية ما ُتطالب 

العجز الذي قد ُت�ساب به محفظة التكافل مما ين�ساأ عن عمليات التاأمين. ولكن هذا الحد يتاأثر ب�سكل رئي�س باالحتياطيات التي يتعين االحتفاظ بها، والتي 

تتاأثر بدورها بحجم وثائق التاأمين الم�سدرة. مما قد ينتج عنه تاأثر لل�سيولة الممكن ا�ستثمارها االأمر الذي ينعك�س بدوره على العائد من اال�ستثمار الذي يمثل 

اأحد م�سادر ربحية ال�سركة.

كما تتاأثر ال�سيولة لدى ال�سركة باالأنظمة المتعلقة بتحديد االحتياطي النظامي، كما اأن ال�سيولة ب�سكل عام تتاأثر بعدة عوامل اأخرى ت�سمل هام�س الربح، والعائد 

على اال�ستثمار، وتكاليف التاأمين واإعادة التاأمين.

واإذا وا�سلت ال�سركة نموها ب�سرعة اأو اإذا زاد الحد المطلوب للمالءة م�ستقباًل فقد يتعين على ال�سركة زيادة راأ�س المال لمواجهة حد المالءة المطلوب ح�سب 

ما يتطلبه النظام بهذا ال�ساأن مما قد يوؤثر على ن�سبة تملك الم�ساهمين وهو ما قد يوؤدي اإلى ت�سخيم راأ�س المال، واإذا لم تتمكن ال�سركة من زيادة راأ�س مالها 

فقد تجبر على الحد من نمو االأن�سطة التي لديها وبالتالي عدم االإعالن عن اأي اأرباح، اأو قد ينتج عن ذلك تطبيق اإجراءات جزائية في حق ال�سركة قد ت�سل 

اإلى �سحب ترخي�سها في بع�س الحاالت اال�ستثنائية.



7

مخاطر الكوارث غير المتوقعة 2-2-2 

الم�ستملة عليها  اإدارة المحفظة  لل�سركة مما تتقا�ساه كاأجر على  ال�سكنية والتجارية موردًا هامًا  المن�ساآت ال�سناعية والمباني  التاأمين على  ت�سكل عمليات 

وا�ستثمار اأموالها، وقد تتعر�س محفظة التكافل اإلى خ�سائر ب�سبب الكوارث بحكم كونها تغطي مخاطر الممتلكات، كما يمكن اأن تنتج الكوارث عن اأ�سباب 

متعددة �سواء منها الطبيعية اأو الغير طبيعية بحيث يكون حدوثها بطبيعة الحال اأمرًا ال يمكن التنبوؤ به مثل عوا�سف الَبَرد، الفي�سانات، الرياح، الحرائق، 

االإنفجارات، الحوادث ال�سناعية والعمليات االإرهابية مما قد ين�ساأ عنه عجز بالتغطية وحينئذ تقوم ال�سركة باإقرا�س المحفظة بدون فائدة ربوية بموجب 

اإلتزامها بذلك.

ن عليه في المنطقة المتاأثرة بالحادث وج�سامة الحادث.  اإن مدى الخ�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�سيلة اأمرين هما المبلغ االإجمالي المعر�س للخطر الموؤمَّ

يمكن اأن ت�سبب الكوارث خ�سائر في مجموعة متعددة من اأنواع تاأمين الممتلكات والم�سوؤولية. ولما كانت ال�سركة قد التزمت باإقرا�س محفظة التكافل عند 

عجزها عن تغطية المطالبات المتعلقة بتلك الخ�سائر فاإنه يمكن اأن ت�سبب تلك المطالبات المتعلقة بالكوارث تقلبات كبيرة في النتائج المالية لل�سركة في ربع 

ال�سنة المالية اأو ال�سنة المالية، كما اأن اأحداث الكوارث الج�سيمة يمكن اأن يكون لها تاأثير �سلبي جوهري على الو�سع المالي لل�سركة ونتائج عملياتها.

مخاطر عدم توفر معيدي التأمين واالعتماد عليهم 2-2-2 

اتفاقيات  فاإن  بم�سلحتها،  يتعلق  فيما  عنها  ووكيلة  اإليها،  تعزى  التي  التاأمين  لعمليات  مديرة  كونها  من حيث  التكافل  بمحفظة  ال�سركة  مراعاة عالقة  مع 

اإعادة التاأمين والتي تبرمها مع �سركات عالمية واإقليمية وذلك للتقليل من المخاطر الناتجة عن التغطية التاأمينية ت�سكل جزءًا اأ�سا�سيًا في عمليات التاأمين.  

وبالمقابل فاإن عمليات اإعادة التاأمين تكلف اقت�ساء ر�سومًا خا�سة بها. وقد ت�سبب تقلبات اأ�سواق اإعادة التاأمين ارتفاعًا في هذه الر�سوم مما قد يوؤدي اإلى 

اأثر �سلبي على المتح�سالت المالية في محفظة التكافل الذي ينعك�س على ما يمكن اأن يوجه منها لال�ستثمار وبالتالي على ربحية ال�سركة مما قد يح�سل لها 

من عائد اال�ستثمار. ومن جهة اأخرى، فاإنه ال يمكن �سمان عدم اإخفاق معيدي التاأمين في �سداد ح�س�سهم من المطالبات الم�ستقبلية، مما يوؤدي اإلى ازدياد 

المخاطر التي تتحملها محفظة التكافل مما قد ين�ساأ عنه عجز بالتغطية االأمر الذي يف�سي اإلى قيام ال�سركة بالتزامها باإقرا�س المحفظة. مما قد يوؤثر على 

و�سع ال�سركة المالي وعلى عالقتها بعمالئها وبالتالي ربحيتها الم�ستقبلية.

الالئحة  االأربعين من  المادة  اإن  ال�سركة.  اإرادة  تكون خارجة عن  ما  والتي عادة  ال�سائدة  ال�سوق  ل�سروط  يخ�سع  التاأمين  اإعادة  وتكاليف  ومقدار  توافر  اإن 

التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني تتطلب اأن تحتفظ �سركات التاأمين على االأقل بـ )30%( من االأق�ساط المكتتبة واإعادة تاأمين )30%( من 

اإجمالي اأق�ساطها في داخل المملكة. وفي حال عدم تمكن ال�سركة من المحافظة على اأو ا�ستبدال ترتيبات اإعادة التاأمين �ستزيد ن�سبة تعر�س محفظة التكافل 

للخطر اأو ا�سطرار ال�سركة لتخفي�س االلتزامات التاأمينية التي تتحملها المحفظة. اإ�سافة لذلك فاإن هناك مخاطر ائتمانية متعلقة بمعيدي التاأمين حيث اأن 

مخاطر معيدي التاأمين ال ت�سقط حق العمالء الموؤمن عليهم )الم�ستركين( بالتغطية. 

ورغم اأن ال�سركة تخطط للتعاقد- ب�سفتها وكيلة عن محفظة التكافل - مع معيدي تاأمين توؤمن با�ستقرارهم المالي، فاإن عزوف اأو عدم مقدرة اأحد معيدي 

التاأمين الكبار عن االلتزام ب�سروط اتفاقيات اإعادة التاأمين من �ساأنه اأن يولد اأثارًا �سلبية جوهرية على اأعمال ال�سركة و/اأو نتائجها المالية.

عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين 2-2-2- 

تعاني �سوق العمل ال�سعودية من نق�س حاد في الكوادر المحلية الموؤهلة تاأهياًل عاليا في قطاع التاأمين التعاوني الذي يجب اأن يلبي احتياجات �سركات التاأمين 

الموؤ�س�سة والموافق على تاأ�سي�سها حاليًا. مما �سيزيد من الطلب على هذه الكوادر الموؤهلة ب�سكل كبير. وقد توؤدي زيادة الطلب هذه اإلى نوع من المناف�سة بين 

ال�سركات القائمة والجديدة ال�ستقطاب هذه الكوادر. وهذا بدوره �سيزيد من تكلفة توظيف وتاأهيل واالإبقاء على الكوادر الموجودة لدى ال�سركات مما قد يوؤدي 

اإلى ارتفاع الم�ساريف الت�سغيلية وبالتالي قد يوؤثر ذلك على ربحية ال�سركات العاملة في قطاع التاأمين. 

عدم توفر بيانات تاريخية للسوق 2-2-22 

رغم اأن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم التاأمين اإال اأنه لم يتم تنظيمه اإال منذ فترة قريبة. ولذلك لم يتم جمع وتوفر المعلومات والبيانات 

التاريخية المطلوبة لبناء الجداول التاأمينية ب�سكل دقيق. وب�سبب ذلك تعتمد �سركات التاأمين في تقدير الخ�سائر وتقييم االأق�ساط على تقديرات قد ال ترقى 

للم�ستوى المطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد ن�سبة المخاطرة للمحافظ التاأمينية مما قد يوؤدي اإلى حدوث خ�سائر لل�سركة.
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المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة 222 
مصادر التمويل  2-2-2 

بعد االنتهاء من اإجراءات تاأ�سي�س ال�سركة، قد تحتاج �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني اإلى �سخ مبالغ مالية كبيرة لتمويل ا�ستثماراتها وتو�سعاتها وعملياتها 

الت�سغيلية. ومن اأجل ذلك قد تحتاج ال�سركة للبحث عن م�سادر تمويلية �سواًء عن طريق البنوك اأو من خالل اإ�سدار اأ�سهم جديدة اأو من نتائج الت�سغيل. وال 

توجد �سمانات اأن تكون ظروف االأ�سواق المالية مالئمة في ذلك الوقت مما قد يزيد من تكاليف التمويل اأو قد يوؤخر من الح�سول عليه، وقد يوؤثر ذلك �سلبًا 

على ن�ساط ال�سركة.

تعامالت األطراف ذات العالقة 2-2-2 

تعتزم ال�سركة توفير تغطية تاأمينية الأطراف ذات عالقة، ورغم اأن االإدارة ترى ب�سكل قطعي اأن التعامالت مع االأطراف ذات العالقة يجب اأن تتم ب�سكل ي�سمن 

م�سالح الم�ساهمين، ورغم نية ال�سركة والم�ساهمين الحاليين بااللتزام باأحكام المادة 69 والمادة 70 من نظام ال�سركات واللتان تن�سان على اأن يتم عر�س 

العقود مع االأطراف ذات العالقة على الجمعية العامة دون اإعطاء الحق للم�ساهمين اللذين لهم م�سلحة في تلك العقود بالت�سويت عليها، واإقرار اأع�ساء 

مجل�س االإدارة بعدم مناف�سة اأعمال ال�سركة والتعامل مع االأطراف ذات العالقة بناء على اأ�س�س تناف�سية. اإال اأنه ال يمكن اإعطاء �سمانات باأن تلك التعامالت 

تتم على اأ�سا�س اأنها تمثل االأف�سل لم�سلحة الم�ساهمين.

سياسات إدارة المخاطر 2-2-2 

يوجد لدى ال�سركة �سيا�سات الإدارة المخاطر واإجراءات وقيود داخلية تعتمد على اأف�سل الممار�سات الدولية. ربما ال تكون هذه ال�سيا�سات واالإجراءات والقيود 

الداخلية كافية تمامًا في تخفي�س مدى التعر�س للمخاطر في كافة الظروف، اأو مقابل بع�س االأنواع من الخطر بما في ذلك المخاطر التي لم يتم التعرف عليها 

اأو توقعها. وكنتيجة لذلك، فاإن الو�سع المالي لل�سركة وعملياتها يمكن اأن يتاأثرا �سلبيًا و ب�سكل جوهري بوا�سطة الزيادة المتعاقبة في التعر�س للخطر.

اإن من الممار�سات المتعارف عليها ل�سركات التاأمين اأن ت�ستخدم اأدوات مالية متعددة وا�ستثمارات الإدارة هذه المخاطر التي ت�ساحب اأعمالها. على كل حال، 

فاإنه يجب على ال�سركة الح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني قبل ا�ستعمال 

هذه االأدوات مثل الم�ستقات المالية وما �سابهها من اأدوات االإدارة في الم�ستقبل. وفي حال ا�ستعمال اأيًا منها دون موافقة موؤ�س�سة النقد فاإن ال�سركة معر�سة 

لكافة الجزاءات الواردة في النظام بما في ذلك �سحب الترخي�س. 

سوء سلوك الموظفين 2-2-2 

بالرغم من وجود �سوابط داخلية واإجراءات لمعالجة �سوء �سلوك الموظفين، فاإن ال�سركة ال ت�ستطيع اأن ت�سمن اأنها ت�ستطيع دائمًا منع هذه الحاالت. وبالتالي، 

ربما ينتج عن �سوء �سلوك الموظف مخالفة النظام من قبل ال�سركة، اأو عقوبات نظامية، اأو م�سوؤولية مالية و/اأو اإ�سرار ج�سيم ب�سمعة ال�سركة. ال ت�ستطيع 

ال�سركة اأن ت�سمن اأن �سوء �سلوك الموظفين لن يوؤدي اإلى االإ�سرار ب�سكل جوهري بو�سعها المالي اأو نتائج عملياتها.

ربحية المحفظة االستثمارية 2-2-2 

�سوف تعتمد النتائج الت�سغيلية لل�سركة جزئيًا على اأداء اأ�سولها الم�ستثمرة والتي تتاألف من محفظة حملة الوثائق ومحفظة الم�ساهمين. تخ�سع نتائج اال�ستثمار 

اإلى مخاطر ا�ستثمارية متنوعة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالو�سع االقت�سادي العام وتقلبات ال�سوق وتذبذبات العائد على اال�ستثمار، ومخاطر ال�سيولة 

ومخاطر االإئتمان وعدم الت�سديد. اإذا لم تنجح ال�سركة بموازنة محفظتها اال�ستثمارية مع م�سوؤولياتها ربما ت�سطر اإلى ت�سييل ا�ستثماراتها في اأوقات وباأ�سعار 

اأي�سا لقيود تنظيمية  اأن يوؤثر �سلبيًا ب�سكل جوهري على و�سعها المالي ونتائج عملياتها. كما تخ�سع المحفظة اال�ستثمارية  لي�ست مثالية. االأمر الذي يمكن 

وظروف عدم توفر منتجات مالية معينة. والتي يمكن اأن تقلل من نطاق التنوع في فئات االأ�سول المختلفة، االأمر الذي يمكن اأن يوؤدي بدوره اإلى تقليل العائد 

على اال�ستثمار. وتتطلب اإدارة هذه اال�ستثمارات نظام اإداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه اال�ستثمارات وتنوعها وقد يوؤدي عدم قدرة ال�سركة على 

تنويع هذه اال�ستثمارات اإلى انخفا�س عائداتها وبالتالي حقوق الم�ساهمين بال�سركة.

تقنية المعلومات 2-2-2 

اإن اأعمال ال�سركة وتطلعاتها الم�ستقبلية تعتمد ب�سكل كبير على قدرة اأنظمة تقنية المعلومات على معالجة عدد كبير من العمليات في وقت محدد ودون انقطاع 

خ�سو�سًا في الوقت الذي ت�سبح فيه معالجة العمليات معقدة ب�سكل متزايد مع نمو اأعداد تلك العمليات بمعدل كبير.
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اإن الت�سغيل المنا�سب الأنظمة المحا�سبة، والرقابة المالية، وخدمة العمالء، وقاعدة بيانات العمالء، واأنظمة معالجة المعلومات االأخرى بما فيها تلك التي 

اأمر في غاية  اأنظمة االت�ساالت بين المكاتب االإقليمية ومركز تقنية المعلومات بالمركز الرئي�سي، هو  اإلى  تتعلق باالكتتاب ومعالجة المطالبات، باالإ�سافة 

تتاأثر ب�سكل  اأو  ال�سركة لن تتعر�س لالنقطاع  واأعمال  اأن�سطة  اأن  ال�سمانات على  اإعطاء  المناف�سة بنجاح. ال يمكن  ال�سركة ومقدرتها على  االأهمية لعمليات 

جوهري في حالة ح�سول عطل جزئي اأو كامل الأي من اأنظمة تقنية المعلومات اأو االت�ساالت الرئي�سية.

االعتماد على الموظفين الرئيسيين 2-2-2 

اإلى حد كبير على قدرتها في توظيف  اأعمال ال�سركة واإن نجاحها وتطلعاتها الم�ستقبلية �سوف يعتمد  اإن الموظفين الرئي�سيين يلعبون دورًا مهمًا في نجاح 

واالحتفاظ بالموظفين ذوي النوعية المتميزة.

وبالرغم من نية ال�سركة ا�ستخدام الموظفين العاملين ل�سالح �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م( من خالل الوكيل الحالي، اإال اأنه ال يمكن اإعطاء تاأكيد 

باأن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني �سوف تكون قادرة على اأن تجتذب اأو تحتفظ بهوؤالء الموظفين اأو اأن توفر بدائل منا�سبة من موظفين موؤهلين عندما تظهر 

الحاجة اإليهم. قد تتاأثر ال�سركة �سلبيًا اإذا خ�سرت خدمات �سخ�س اأو اأكثر من االأع�ساء الرئي�سيين على المدى الق�سير اإلى المتو�سط، االأمر الذي يمكن اأن 

يوؤدي اإلى تعطيل اأعمال ال�سركة ويوؤثر �سلبًا على فر�س عملها وو�سعها المالي ونتائج عملياتها.

حماية العالمة التجارية 2-2-2 

ال يوجد ل�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني اأي عالمة تجارية )بما في ذلك �سعارها( اأو اأية ملكية فكرية م�سجلة با�سمها في اأي نظام تمار�س ال�سركة فيه 

اأعمالها.

اإن و�سع ال�سركة التناف�سي يعتمد جزئيًا على قدرتها في ا�ستخدام ا�سمها و�سعارها على خدماتها في االأنظمة التي يتم من خاللها ت�سويق خدماتها وبيعها، 

اإن عدم قدرة ال�سركة على منع انتهاك حقوقها في الدول �ساحبة االخت�سا�س الق�سائي التي تمار�س ال�سركة فيها اأعمالها يمكن اأن يوؤثر �سلبيًا على عالمتها 

ويمكن اأن يجعل ممار�سة عملها اأكثر تكلفة وبالتالي يوؤثر ذلك على نتائج ال�سركة الت�سغيلية. وربما يتاأثر عمل ال�سركة اأكثر اإذا كان عليها اأن تتناف�س مع عالمات 

تجارية م�سابهة �سمن االأ�سواق الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ال تملك فيها حقوق ملكية.

ن عليهم )المشتركين( مخاطر متعلقة بالخالفات مع المؤمَّ 2-2-2 

اإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني ملتزمة بموجب قيامها باإدارة محفظة التكافل بت�سديد وت�سوية التزاماتها تجاه مطالبات حملة الوثائق ب�سكل �سريع. اإال 

اأن هذا ال ي�سمن عدم ن�سوء خالفات بين ال�سركة من جهة وبع�س حملة الوثائق من جهة اأخرى. وقد ي�سل االأمر اإلى قيام دعاوى ق�سائية �سد ال�سركة لدى 

الجهات الق�سائية، وهذا قد يعر�س ال�سركة اإلى مخاطر ق�سائية ونظامية مما قد يوؤثر �سلبًا على العمليات التي تقوم بها ال�سركة.

مخاطر عدم نجاح الشركة بالتوسع والتطوير 2-2-2- 

اإن ا�ستراتيجية ال�سركة تت�سمن خططًا تو�سعية لتو�سيع االنت�سار الجغرافي والتنوع في الخدمات. ولكن وجود عوامل خارجية خارجة عن �سيطرة ال�سركة فاإن 

ال�سركة ال ت�سمن تحقيق هذه اال�ستراتيجيات ب�سكل كامل، وهذا قد يوؤثر على تقييم اأعمال ال�سركة الم�ستقبلية. من هذه العوامل بطء النمو االقت�سادي العام 

المحلي والدولي اأو الركود االقت�سادي والذي قد يوؤثر على �سناعة التاأمين �سلبيًا مما �سيعيق خطط التو�سع واالنت�سار لدى ال�سركة. 

حداثة عهد الشركة 2-2-22 

اإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني هي �سركة قيد التاأ�سي�س ولهذا ال تتوفر اأي بيانات مالية مدققة الأي فترة �سابقة ولن تتوفر هذه البيانات المالية للعموم 

ومدققة ب�سكل م�ستقل قبل نهاية �سنة مالية بعد الطرح. اإن من �ساأن هذا االأمر اأن يجعل تحديد اتجاه ن�ساط ال�سركة التجاري وتطورها على المدى البعيد اأمرا 

�سعبًا. وكنتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات المالية التاريخية المدققة لل�سركة فاإن المعلومات التي �ستتوفر للم�ستثمرين المحتملين �ستكون محدودة بالن�سبة 

لتقييم فر�س نجاح ال�سركة.

الطرح األولي لألسهم قبل التأسيس النهائي 2-2-22 

اإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني لم يتم تاأ�سي�سها ب�سكل نهائي بعد، ولن يتم تاأ�سي�سها حتى تتم عملية الطرح االأولي الأ�سهم ال�سركة، وانعقاد الجمعية العامة 

التاأ�سي�سية، والح�سول على قرار وزاري طبقا لنظام ال�سركات. ومن الممكن اأال يتم ا�ستكمال واحد اأو اأكثر من المتطلبات الالزمة الإتمام تاأ�سي�س ال�سركة ب�سكل 

نهائي، مما يعني عدم قيام ال�سركة والحاجة لرد مبالغ االكتتاب للم�ستثمرين.
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الخبرة في إدارة شركة عامة 2-2-22 
لقد قامت االإدارة بت�سيير �سوؤون �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م(، ك�سركة مملوكة ملكية خا�سة ولي�س لديها خبرة في اإدارة ال�سركات الم�ساهمة العامة. 

ويترتب على قبول االأ�سهم في القائمة الر�سمية وعلى العر�س للتداول، تعر�س ال�سركة واأع�ساء مجل�س اإدارتها واالإدارة التنفيذية اإلى التزامات معينة بخ�سو�س 

اإعداد التقارير المختلفة واالإف�ساح، كما يتعر�سون لفر�س قيود عليهم بموجب النظم واللوائح التي ت�سدرها الجهات التنظيمية والرقابية. وباالإ�سافة اإلى 

تلك المتطلبات؛ فاإن هذه الجهات التنظيمية والرقابية قد تفر�س متطلبات اإف�ساح واإعداد تقارير اإ�سافية ح�سبما تراه منا�سبًا كما يمكن لها اأي�سًا اأن تطلب 

التزامات اإ�سافية بقواعد الحوكمة. وعلى ال�سركة االلتزام بتلك المتطلبات و�سمان االإف�ساح بعدالة عن المعلومات لل�سلطة والم�ساهمين والجمهور. ويوقن 

اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة اأنه من م�سلحة ال�سركة بدء حوار ن�سط ومفتوح مع الم�ساهمين واخت�سا�سيي ال�سوق المالية وو�سائل االإعالم والجمهور ب�سفة 

عامة، بخ�سو�س االأداء التاريخي لل�سركة وخططها الم�ستقبلية. كما يوقن اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة كذلك، باأن قيمة ال�سهم �سوف تتعزز باالإف�ساح عن 

ا�ستراتيجيات ال�سركة ونقاط القوة لديها وفر�س النمو للعامة من خالل حوار ن�سط ومفتوح. وفي نف�س الوقت، فاإن ال�سركة �سوف تراعي �سرورة الحفاظ على 

ال�سرية فيما يتعلق با�ستراتيجيات العمل االأ�سا�سية، وخطط عملياتها الت�سغيلية. من اأجل تطبيق المبادئ المذكورة اأعاله؛ فاإن ال�سركة تخطط لتاأ�سي�س تطبيق 

اإجراءات وتنظيمات داخلية مرتبطة بالعمل ك�سركة م�ساهمة عامة. ويمكن اأن ت�سع هذه العملية اأعباًء اإ�سافية كبيرة على اإدارة ال�سركة وموظفيها والموارد 

االأخرى، مما يوؤثر بالتالي على عمل ال�سركة واأدائها المالي.

مخاطر التصنيف 2-2-22 
 )BBB( )اإن الالئحة التنفيذية لنظام التاأمين تفر�س على هذه ال�سركات بما فيها ال�سركة اأن تقوم باختيار معيدي تاأمين حا�سلين على ت�سنيف )بي بي بي

ح�سب ت�سنيف “�ستاندرد اأند بورز” )ا�س اأند بي( )S&P( اأو ت�سنيف مكافئ كحد اأدنى. و�سيتوجب اإلغاء اتفاقية اإعادة التاأمين المبرمة مع �سركة اإعادة 

التاأمين في حال انخف�س ت�سنيفها، اأو الح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد على ذلك مما �سيزيد من التكاليف والمخاطر.

شروط رفع التقارير  2-2-22 
اإن من �سمن متطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني وقواعد الت�سجيل واالإدراج اأن تقوم ال�سركة برفع تقارير مالية دورية للجهات التنظيمية واأن 

تقوم بن�سرها للجمهور. وقد تحدث �سعوبات اإدارية وتقنية عند مبا�سرة �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني الأعمالها مما قد ي�سبب بع�س التاأخير في تقديم هذه 

التقارير، وهذا قد يجعلها عر�سة في حاالت ا�ستثنائية لبع�س الغرامات �سواًء من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو هيئة ال�سوق المالية.

كفاية االحتياطيات 2-2-22 
مراقبة  بنظام  والتزامًا  التاأمين  عمليات  وذلك كجزء من  المتوقعة  الم�ستقبلية  وااللتزامات  المطالبات  لتغطية  ومخ�س�سات  باحتياطيات  ال�سركة  تحتفظ 

�سركات التاأمين التعاوني.

اإن عملية تقدير احتياطي االلتزامات هي عملية �سعبة ومعقدة وتتدخل فيها متغيرات وافترا�سات متعددة. وبالنظر اإلى المخاطر االأ�سا�سية والدرجة العالية 

من عدم التيقن الم�ساحبة لتحديد االلتزامات التي قد تنتج عن المطالبات غير الم�سددة على الوثائق؛ فاإن ال�سركة ال ت�ستطيع اأن تحدد بال�سبط المبلغ الذي 

�سيدفع في نهاية االأمر لت�سوية تلك الم�سوؤوليات. اإ�سافة اإلى ذلك فاإن التاريخ الق�سير ن�سبيًا والقدر المحدود من البيانات عن �سناعة التاأمين ال�سعودية فيما 

يتعلق بالنتائج ال�سابقة للمطالبات يمكن اأن يوؤثر على قدرة ال�سركة الإعداد افترا�سات اأكتوارية لخدمات معينة؛ مثل خدمات الرعاية ال�سحية. وكنتيجة لذلك 

فاإن االحتياطيات التي و�سعت اأ�سا�سًا لت�سديد المطالبات الم�ستقبلية لوثائق التاأمين يمكن اأن يثبت اأنها غير كافية واأن على ال�سركة – ب�سفتها وكيلة عن 

محفظة التكافل - عندئذ اأن تقوم بزيادة تلك االحتياطيات، االأمر الذي يمكن اأن يكون له تاأثير �سلبي جوهري على الو�سع المالي واالأعمال ونتائج العمليات 

التي تقوم بها ل�سالح محفظة التكافل.

المخاطر المتعلقة باألسهم العادية 222 
عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة 2-2-2 

اإن اأ�سهم ال�سركة لم يتم تداولها في ال�سوق المالية من قبل، مما يعني اأنه ال يمكن التاأكيد باأن �سعر االكتتاب �سيكون م�ساويًا لل�سعر الذي �سيتم تداوله في ال�سوق 

بعد االكتتاب. وال يوجد تاأكيدات باأن يتطور �سوق فعال وم�ستمر لتداول اأ�سهم االإكتتاب.

اإن �سعر �سهم ال�سركة في ال�سوق قد يخ�سع لتذبذبات كبيرة وذلك نتيجة لعوامل عدة، منها على �سبيل المثال ال الح�سر، الو�سع العام لالقت�ساد ال�سعودي، اأو 

و�سع �سوق التاأمين، اأو اأداء ال�سركة ونتائجها باالإ�سافة اإلى اأية عوامل اأخرى خارجة عن اإرادة ال�سركة ونطاق �سيطرتها.
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توزيع أرباح األسهم 2-2-2 

اإن قرار توزيع اأرباح االأ�سهم من قبل ال�سركة يعتمد على عدة عوامل كالو�سع المالي لل�سركة، واالأرباح الم�ستقبلية، ومتطلبات راأ�س المال العام، واالحتياطات 

القابلة للتوزيع، وعلى النقد المتوفر لل�سركة، والظروف االقت�سادية، واأية عوامل اأخرى يراها اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة ذات اأهمية من حين الآخر.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة تعتزم القيام بتوزيع اأرباح �سنوية على حملة اأ�سهمها، فاإنها ال ت�سمن باأي �سكل من االأ�سكال باأنه �سيتم توزيع اأرباح في اأي �سنة مالية 

معينة. يخ�سع توزيع االأرباح لبع�س القيود الواردة في النظام الداخلي لل�سركة واالأنظمة ذات العالقة. 

السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين المؤسسين 2-2-2 

يتعهد اأع�ساء مجل�س االإدارة االإلتزام بما ورد في المادة )69( و )70( من نظام ال�سركات والمادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات كما تلتزم ال�سركة بمبداأ 

الت�سويت التراكمي.

وكنتيجة لذلك، ي�ستطيع الم�ساهمون الموؤ�س�سون اأن يمار�سوا حقوقهم بالطريقة التي يمكن اأن يكون لها تاأثير كبير على اأعمال ال�سركة، وو�سعها المالي ونتائج 

عملياتها، بما في ذلك ال�سفقات والتعامالت الهامة وتعديل راأ�س المال.

التذبذب في سعر السهم 2-2-2 

اإن المكتتبين في اأ�سهم ال�سركة قد ال يتمكنون من القيام باإعادة بيع االأ�سهم التي اكتتبوا فيها بنف�س �سعر االكتتاب اأو ب�سعر اأعلى منه، وذلك نتيجة لعدد من 

العوامل. اإن �سعر تداول اأ�سهم االكتتاب في ال�سوق بعد اإتمام عملية االكتتاب من الممكن اأن يتاأثر تاأثرًا كبيرًا بعوامل كثيرة مثل االختالفات في نتائج عمليات 

ال�سركة، ظروف وتقلبات ال�سوق، تغير االأو�ساع االقت�سادية، اأو حدوث تغيير في االأنظمة الحكومية.

بيع األسهم وطرحها لالكتتاب في المستقبل  2-2-2 

قد تتاأثر اأ�سعار �سوق االأ�سهم �سلبًا ب�سبب عمليات بيع كبيرة لالأ�سهم في ال�سوق اأو االعتقاد باأن مثل هذه العمليات �ستتم بعد انتهاء االكتتاب. 

ويخ�سع الم�ساهمون الموؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�سرف في اأ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�سر �سهرًا )“فترة الحظر”( 

من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. ويجب الح�سول على موافقة هيئة ال�سوق المالية على اأي بيع لالأ�سهم من قبل الم�ساهمين الموؤ�س�سين بعد انتهاء فترة الحظر، كما 

توجد هناك قيود اأخرى على ملكية اأ�سهم �سركات التاأمين راجع )“مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية �سركات التاأمين”(، اإ�سافة لذلك، ومع اأن ال�سركة ال تنوي 

حاليًا اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية بعد انتهاء االكتتاب مبا�سرة اإال اأن اإ�سدار ال�سركة لعدد كبير من االأ�سهم اأو بيع الم�ساهمين الموؤ�س�سين لعدد كبير من االأ�سهم بعد 

انتهاء فترة الحظر قد يوؤثر �سلبًا على االأ�سهم في ال�سوق ويوؤدي اإلى انخفا�س �سعر اأ�سهم ال�سركة.

مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية 2-2-2 

ت�سكل بع�س البيانات الواردة في هذه الن�سرة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وبع�س االأمور غير الموؤكدة التي قد توؤثر على نتائج 

العمل  واإ�ستراتيجية  المالي  بالو�سع  تتعلق  التي  البيانات  الح�سر،  المثال ال  �سبيل  البيانات على  وت�سمل هذه  ال�سركة.  نتائج  وبالتالي على  التكافل،  محفظة 

من  اأيًا  اأن  تبين  واإذا  ال�سركة(.  بخدمات  المتعلقة  واالأهداف  التطوير  خطط  ذلك  في  )بما  الم�ستقبلية  العمليات  اإلى  بالن�سبة  واالأهداف  ال�سركة  وخطط 

االفترا�سات غير دقيقة اأو �سحيحة، فاإن النتائج الفعلية قد تتغير ب�سورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه الن�سرة.
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نبذة عن السوق 3 
لمحة عن االقتصاد السعودي 222 

يعتبر اقت�ساد المملكة العربية ال�سعودية اقت�سادًا نفطيًا اأي اأنه يعتمد ب�سكل رئي�سي على النفط كمورد رئي�سي لخزينة الدولة. وقد اأ�سارت التقديرات لعام 

. وت�سنف ال�سعودية كاأكبر دولة م�سدرة للنفط وتلعب دورًا 
1

2008م اإلى امتالك المملكة 260 بليون برميل من النفط تمثِّل 25% من احتياطي النفط العالمي

2

رئي�سيًا في منظمة اأوبك. هذا وي�سكل النفط 75% من عائدات الخزينة، و45% من الناتج المحلي االإجمالي، و90% من عائدات الت�سدير.

ي�ساهم القطاع الخا�س ال�سعودي بـ 40% من الناتج المحلي االإجمالي للمملكة. ويقدر الناتج المحلي االإجمالي في العام 2007م 1.444 مليار ريال �سعودي 

)385 مليار دوالر اأمريكي( بمعدل نمو حقيقي ي�سل اإلى 4.5%. ويرجع ال�سبب وراء هذا النمو االقت�سادي القوي اإلى الطلب العالي على اال�ستهالك الداخلي. 

باالإ�سافة اإلى االزدياد في الطلب على اال�ستثمار الداخلي مع وجود الكثير من الم�ساريع المتعلقة بالبنية التحتية الالزمة من اأجل مواكبة النمو االإقت�سادي 

الملك عبداهلل  الم�سروعات مدينة  الم�سروعات. ومن هذه  لتمويل هذه  تريليون ريال �سعودي   1.06 الحكومة من ر�سد  المملكة. وقد تمكنت  وال�سكاني في 

االإقت�سادية في رابغ بتكلفة 100 بليون ريال �سعودي. وهناك م�سروعات �سكك الحديد التي �ستمدد من �سرق المملكة اإلى غربها بتكلفة 100 بليون ريال �سعودي. 

اإن الهيئة العامة لالإ�ستثمار بالمملكة العربية ال�سعودية تتوقع اأن ت�سيف هذه الم�ساريع ماقيمته 150 بليون دوالر اأمريكي على الناتج المحلي االإجمالي خالل 

3

الخم�سة ع�سر عامًا القادمة. 

ل االقتصادي التحوُّ 2-2-2 

لقد �سهد النهج االقت�سادي في المملكة العربية ال�سعودية تحواًل جوهريًا، حيث بداأ دور القطاع الحكومي باالنح�سار تدريجيًا لم�سلحة القطاع الخا�س الذي 

بداأ دوره بالنمو التدريجي وذلك نتيجة للتوجه اال�ستراتيجي الجديد الذي تنتهجه الحكومة من حيث اإعطاء القطاع الخا�س دورًا اأكبر للم�ساركة باالقت�ساد 

الوطني، وهذا ما يمكن روؤيته من خالل ما تقوم به الحكومة من ت�سجيع و دعم للخ�سخ�سة. هذا وتخطط الحكومة ال�سعودية لبيع جزء كبير من ح�ستها من 

�سركات وموؤ�س�سات القطاع العام والمقدرة بـ3 تريليون ريال �سعودي اأي 800 مليار دوالر خالل ال�سنوات الع�سر القادمة. وقد مثَّل طرح الحكومة لـ 20% من 

اأ�سهم م�سغل االت�ساالت ال�سعودي )االت�ساالت ال�سعودية( لالكتتاب العام في عام 2002م الخطوة االأولى واالأكبر �سمن خطط الحكومة والطامحة لخ�سخ�سة 

20 قطاعًا اقت�ساديًا رئي�سيًا مثل قطاعات النقل، والخدمات الجوية، وال�سكك الحديدية، والطرق، والموانئ البحرية، والخدمات البريدية والخدمات البلدية، 

وغيرها من القطاعات التي �ستكون متاحة اأمام م�ساركة القطاع الخا�س. وقد اأ�سهم تدفق اال�ستثمارات االأجنبية في تن�سيط االقت�ساد ال�سعودي اإلى جانب 

4

دعم وتو�سيع الطفرة التي ت�سهدها المملكة.

وقد با�سرت حكومة المملكة بتطبيق خطة اقت�سادية طموحة تت�سمن اال�ستثمار في م�ساريع عمالقة في مجاالت مختلفة حيث ت�سل كلفة هذه اال�ستثمارات 

والتجاري  ال�سكني  العقاري  التطوير  وم�ساريع  واالأمن  والدفاع  والبتروكيماويات  النفط  قطاعات  اال�ستثمارات  و�ست�سمل  �سعودي،  ريال  مليار   1.061 اإلى 

5

والترفيهي.

أداء السوق المالي 2-2-2 

ت�سدرت اأخبار �سوق االأ�سهم المحلية االأخبار االقت�سادية ال�سعودية منذ الربع االأول لعام 2003م حتى الن�سف االأول من عام 2006م، وقد �ساهمت التقلبات 

الكبيرة في موؤ�سر االأ�سهم اإلى جذب اهتمام العديد من الم�ستثمرين حتى من خارج المملكة. وقد خ�سر موؤ�سر االأ�سهم خالل عام 2006م حوالي %53.26 

من قيمته، مما اأدى اإلى خ�سارة الم�ستثمرين لجزء كبير من مدخراتهم وقد اأثر ذلك �سلبًا على اأغلبية القطاعات االقت�سادية. اإال اأن ا�ستمرار م�ستوى االإنفاق 

الحكومي العالي والذي اأدى اإلى اإحداث المزيد من فر�س العمل مترافقًا مع زيادة في رواتب القطاع العام بن�سبة 15% واالنخفا�س في اأ�سعار الوقود كلها عوامل 

6

�ساهمت في رفع جزئي للقدرة ال�سرائية للم�ستهلكين واإ�ستعادة ثقتهم، حيث بلغ نمو موؤ�سر تداول خالل العام 2007م حوالي %40.24.

اإليها االقت�ساد  التي تعر�س  الحادة  نتيجة لالأزمة   %25.75 تداول  انخف�س موؤ�سر  2008م حيث  اأكتوبر  انخفا�سًا حادًا خالل �سهر  تداول  وقد �سهد موؤ�سر 

وزارة البترول والمعادن. ال�سيا�سة النفطية ال�سعودية. www.mopm.gov.sa بتاريخ 4 مار�س 2009م  1

�سي اأي اإيه. وورلد فاكت بوك. لمحة عامة عن االقت�ساد. https://www.cia.gov/cia/publications/factbook.htm   بتاريخ 15 مايو 2008  2

بي اإم جي. ال�سعودية: االإ�ستراتيجية واالإقت�ساد بتاريخ 30 دي�سمبر 2007  3

www.ameinfo.com .اإيه اإم اإي انفو اأكتوبر 2006. ت�سارع عملية الخ�سخ�سة ال�سعودية  4

�سامبا. االقت�ساد ال�سعودي منت�سف 2006م. اأغ�سط�س 2006 ال�سفحة 15  5

www.tadawul.com.sa  6
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العالمي واأ�سواق �سوق المال العالمية. وي�سعب معرفة اأو توقع اآثار هذه االأزمة على موؤ�سر �سوق تداول كما هي الحال بالن�سبة الأ�سواق المال العالمية. هذا ويجمع 

المحللون االقت�ساديون على اأن هذا االنخفا�س والتذبذب هو نتيجة لعوامل خارجة عن �سيطرة االقت�ساد ال�سعودي واأن حالة ذعر نف�سي قد اأ�سابت جميع 

الم�ستثمرين في جميع االأ�سواق العالمية نتيجة اأزمة ال�سيولة واالإتمان العالمي.

وقد اأكد العديد من الم�سوؤولين في المملكة على متانة االقت�ساد ال�سعودي. حيث اأكد وزير المالية ال�سعودي اإبراهيم الع�ساف على اأن الحكومة �ست�ستمر في 

م�ساريعها التنموية موؤكدًا اأن اإيرادات المملكة من النفط باال�سافة اإلى االحتياطي �ستمكن الحكومة من االنفاق على الم�ساريع التنموية والتي لها دور اأ�سا�سي 

في النمو االقت�سادي في المملكة. كما اأكد اأن االنخفا�س الحاد في موؤ�سر �سوق تداول هو غير مبرر وال يعك�س اأداء ال�سركات المدرجة بال�سوق وتوقع اأن يعاود 

موؤ�سر ال�سوق االرتداد اإلى و�سعه الطبيعي في الم�ستقبل. كما اأكد اأن موؤ�س�سة النقد ال�سعودي )�ساما( قادرة على توفير ال�سيولة ال�سرورية للموؤ�س�سات المالية 

7 

المحلية ح�سب متطلبات ال�سوق.

النمو السكاني 2-2-2 

ت�سهد المملكة العربية ال�سعودية نموًا كبيرًا في عدد ال�سكان حيث اأنه ح�سب االح�ساءات لعام 2008 و�سل عدد �سكان المملكة اإلى 24.9 مقارنًة بـ 24.3 مليون 

. وي�سحب هذا النمو الكبير في التعداد ال�سكاني زيادة في الطلب على جميع خدمات التاأمين ب�سكل عام، وعلى خدمات التاأمين 
8

ن�سمة بنهاية عام 2007 

الفردي ب�سكٍل خا�س، على �سبيل المثال ال الح�سر التاأمين ال�سحي والتاأمين على المركبات. مما �سيدفع �سركات التاأمين لزيادة طلبها على اإعادة التاأمين.

أسواق التأمين العالمية 222 
لمحة عن سوق التأمين  2-2-2 

بلغ اإجمالي اأق�ساط التاأمين العالمي )الممتلكات واالأ�سرار والحماية واالإدخار وال�سحي( عام 2007م ما يقارب 15.2 تريليون ريال �سعودي، وذلك بح�سب 

2007م مرتفعة بن�سبة  4.667 تريليون ريال �سعودي عام  اإلى حوالي  اأق�ساط التاأمين  اأرقام �سوي�س ري. وقد و�سلت ح�سة الواليات المتحدة االأمريكية من 

4.69% عن العام 2006م والتي بلغت 4.394 تريليون ريال �سعودي وموزعة اإلى حوالي 2.477 تريليون ريال �سعودي للتاأمين ماعدا الحماية واالدخار بينما بلغ 

مجموع اأق�ساط التاأمين الحماية واالدخار حوالي 2.199 تريليون ريال �سعودي. وقد بلغ مجموع عمليات االندماج واال�ستحواذ المتعلقة في مجال التاأمين لعام 

9

2007 حوالي 517.5 مليار ريال �سعودي مقارنة بـ 88.5 مليار ريال �سعودي عام 2006م.

اأما بالن�سبة لمنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا فيمكن تلخي�س اإجمالي اأق�ساط التاأمين)عدا الحماية واالدخار( لعام 2007م بالجدول التالي:

10
جدول 1: قط�ع الت�أمين في ال�سرق الأو�سط واأفريقي� لع�م 2007م

اأق�س�ط الت�أمني )مليون دولر اأمريكي( البلد

711 الجزائر

1.090 م�سر

اإيران 3.505

407 االأردن 

734 الكويت

761 لبنان

2.153 المغرب

814 نيجيريا

www.saudigazette.com وزير المالية ال�سعودي اإبراهيم الع�ساف في تاريخ 16-10-2008م التلفزيون ال�سعودي
 

مع
 

مقابلة  7

م�سلحة االإح�ساءات العامة والمعلومات – وزارة االإقت�ساد والتخطيط  8

www.iii.org ان�سوران�س انفورمي�سن ان�ستيتيوت )2006( حقائق و اح�سائيات:لمحة عن ال�سوق .من موقع  9

www.iii.org ان�سوران�س انفورمي�سن ان�ستيتيوت )2007( حقائق و اح�سائيات:لمحة عن ال�سوق .من موقع  10
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414 عمان

538 قطر 

2.269 المملكة العربية ال�سعودية

42.676 جنوب اأفريقيا

694 تون�س

3.555 االإمارات العربية المتحدة

الم�سدر: ان�سوران�س انفورمي�سن ان�ستيتيوت 

سوق التأمين في المملكة العربية السعودية  222 
لمحة تاريخية 2-2-2 

ات�سم قطاع التاأمين في المملكة العربية ال�سعودية وحتى الما�سي القريب بغياب جهة تنظيمية لالأنظمة والت�سريعات، مما اأدى اإلى وجود حوالي 150 �سركة 

 وقد تم ت�سجيل معظم 
11

تاأمين م�سجلة في الخارج وتزاول اأعمالها كو�سطاء عالميين اأو وكالء تاأمين الأعمال القطاع الخا�س والتاأمين ال�سخ�سي في ال�سعودية.

تلك ال�سركات في مملكة البحرين منذ العام 1980م، وعملت في المملكة عبر نظام الوكالة. وفي ظل غياب لالإطار التنظيمي والت�سريعي في المملكة، فاإن حملة 

وثائق التـاأمين لم يحظوا بغطاء نظامي لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم. وقد مهدت هذه العوامل الطريق لالإ�سالحات التي طال انتظارها والتي �ست�ساهم 

بدورها في تطور قطاع التاأمين في المملكة العربية ال�سعودية.

وركز قطاع التاأمين منذ العام 1970م على الواردات التاأمينية الحكومية والم�ساريع االإن�سائية والتي كانت وب�سكل كبير م�سيطر عليها من قبل �سركات اأجنبية.  

في العام 1985م تم اإقرار مفهوم التاأمين التعاوني من قبل هيئة كبار العلماء.

آخر التطورات 2-2-2 

)الموافق  1420/5/1هـ  بتاريخ  الملكي رقم )م/10(  المر�سوم  بناءًا على  التعاوني  ال�سحي  ال�سمان  لوائح مجل�س  اإ�سدار  تم  1420هـ )1999م(  في عام 

1999/8/13م( من اأجل تنظيم التاأمين ال�سحي التعاوني وفي ربيع الثاني من عام 1423هـ )الموافق يونيو 2002م( اأ�سدر مجل�س ال�سمان ال�سحي التعاوني 

الالئحة التنفيذية لنظام ال�سمان ال�سحي التعاوني االإلزامي، والذي فر�س على كافة ال�سركات التي توظف اأكثر من 500 عامل من الوافدين اأن تقوم بتوفير 

التغطية ال�سحية لهم. وت�سمل المرحلة الثانية كل ال�سركات التي توظف ما بين 100-500 عاماًل من الوافدين. اأما المرحلة الثالثة واالأخيرة فت�سمل جميع 

ال�سركات التي توظف وافدين. وقد تم االإعالن عن تطبيق هذا النظام نهائيًا في العام 1426هـ )الموافق لـ 2005م(. والمملكة العربية ال�سعودية عازمة على 

اأن تكون اأول بلد في العالم يقوم بتطبيق نظام ال�سمان ال�سحي التعاوني االإلزامي على المواطنين والمقيمين، واأن تقوم برفع م�ستوى الوعي فيما يتعلق بهذا 

12

االأمر من خالل و�سائل االإعالم والقنوات االأخرى. 

اأما قرار تاأمين الرخ�سة االإلزامي فقد تم تطبيقه بناءًا على قرار مجل�س الوزراء رقم 222 بتاريخ 13 �سعبان 1422هـ )الموافق 30 اأكتوبر 2001م(. وقد اأ�سدر 

مجل�س الوزراء الموقر موؤخرًا قرارًا باإلزامية تاأمين الم�سوؤولية تجاه الغير للمركبات عو�سًا عن التاأمين على الرخ�سة. في عام 2003م تم اإ�سدار نظام مراقبة 

�سركات التاأمين التعاوني بموجب المر�سوم الملكي رقم )م/32( بتاريخ 1424/6/2هـ وتم اإ�سدار الالئحة التنفيذية لهذا النظام بموجب القرار الوزاري رقم 

596/1 بتاريخ 1425/3/1هـ حيث �ُسمح بتاأ�سي�س ال�سركات التي كان لها ن�ساط محلي اأو الفروع المرخ�سة لل�سركات االأجنبية وذلك لممار�سة اأعمال التاأمين 

التعاوني في المملكة.

لمحة عامة عن السوق 2-2-2 

�سهد �سوق التاأمين في المملكة نموًا ملحوظًا و�سل اإلى 24% حيث بلغ اإجمالي اأق�ساط التاأمين 8.6 مليار ريال �سعودي في 2007م مقارنة بـ 6.9 مليار ريال 

وتاأمين  ال�سحي  التاأمين  الـتاأمين في مجالي  اإلزامية  والتو�سع في  المملكة  الملحوظ في  االإقت�سادي  النمو  اإلى  النمو  ويعزى هذا  2006م. هذا  �سعودي في 

موؤ�س�سة النقد ال�سعودي، درا�سة عن دور الخ�س�سة في بناء الموؤ�س�سات في القطاع المالي في المملكة، 2004م  11

تركي ال�سهيل. ال�سرق االأو�سط 13 فبراير 2007م . وزير ال�سحة “�سنكون اأول دولة تطبق التاأمين ال�سحي التعاوني على كافة القاطنين”  12
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المركبات. حيث بلغت ن�سبة النمو في مجال الـتاأمين ال�سحي 38% كما بلغت ن�سبة النمو في تاأمين المركبات 27% خالل عام 2007م. 

هناك 42 �سركة تاأمين عاملة خالل عام 2007م. وقد انتهت فترة ال�سماح التي منحت ل�سركات التاأمين لت�سويب اأو�ساعها في ال�سوق في ابريل 2008م. وح�سب 

اأنظمة التاأمين التعاوني في المملكة فاإن ال�سركات العاملة التي لم تتقدم بطلبات الترخي�س الجديدة لن ت�ستطيع االإ�ستمرارية في العمل في ال�سوق. هذا وقد 

14

منحت موؤ�س�سة النقد ال�سعودي تمديدا يتراوح من �سهرين اإلى �ستة اأ�سهر لل�سركات التي تقدمت بطلب التراخي�س الالزمة ح�سب اأنظمة التاأمين التعاوني. 

بنهاية مار�س 2008م بلغ عدد �سركات التاأمين المرخ�سة للعمل في المملكة 11 �سركة. ت�سعة من هذه ال�سركات لديها �سريك اأجنبي اإ�ستراتيجي. باال�سافة 

اإلى ذلك هناك 10 �سركات تاأمين تم الموافقة عليها من قبل مجل�س الوزراء. وهناك 8 �سركات في خ�سم الح�سول على تراخي�س وزارة التجارة وال�سناعة. 

15

هذا وقد بلغ عدد �سركات التاأمين المدرجة في �سوق االأ�سهم ال�سعودي 21 �سركة.

يعرف التاأمين التعاوني باأنه اتفاق اأ�سخا�س يتعر�سون الأخطار معينة على تالفي االأ�سرار النا�سئة عن هذه االأخطار، وذلك بدفع ا�ستراكات على اأ�سا�س االلتزام 

بالتبرع، ويتكون من ذلك �سندوق تاأمين له حكم ال�سخ�سية االعتبارية، وله ذمة مالية م�ستقلة، ويتم منه تغطية االأ�سرار التي تلحق باأحد الم�ستركين من جراء 

وقوع االأخطار الموؤمن منها وذلك طبقًا للوائح والوثائق، ويتولى اإدارة هذا ال�سندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق )الم�ستركين(، اأو تديره �سركة م�ساهمة 

باأجر تقوم باإدارة اأعمال التاأمين وا�ستثمار موجودات ال�سندوق.

16
جدول 2: لمحة عن قط�ع الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية

2005
 ن�سبة 

التغريال�سنوية
2006

 ن�سبة 

التغريال�سنوية
2007

ن�سبة 

التغريال�سنوية

الحماية  تاأمين  )عدا  التاأمين  اأق�ساط  اإجمالي 

واالدخار( )مليون ريال(

4.960%15.46.719%35.468.256%22.88

اإجمالي اأق�ساط تاأمين الحماية واالدخار 

)مليون ريال(

193%2.66218%12.95327%50

23.73%34.628.583%14.876.937%5.153اإجمالي قيمة اأق�ساط التاأمين )مليون ريال(

ن�سبة اأق�ساط الـتاأمين من الناتج المحلي 

)عدا تاأمين الحماية واالدخار(

13.66%22.520.0058%0.0051غير متوفر0.0042

ن�سبة اأق�ساط تاأمين الحماية 

و االدخار من الناتج المحلي

14.45%21.760.0061%0.0053غير متوفر0.0044

ق�سط التاأمين للفرد الواحد )عدا تاأمين 

الحماية واالدخار( )ريال(

20.07%32.09341%284غير متوفر215

ق�سط تاأمين الحماية واالدخار

للفرد الواحد )ريال(

21.17%31.21355%293غير متوفر223

الم�سدر: موؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق التاأمين، 2007م

ويت�سمن الجدول التالي مقارنة لمعدالت النمو في الدخل من اأق�ساط التاأمين )عدا الحماية واالدخار( بالعملة المحلية بالناتج المحلي االإجمالي ومعدالت 

الت�سخم.

موؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق التاأمين. 2007م  13

موؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق التاأمين، 2007م  14

موؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق التاأمين، 2007م  15

موؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق التاأمين، 2007م   16
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17
جدول 3: معدلت النمو ال�سنوية في الأق�س�ط 

2008 متوقع200520062007

23.3%24%34.62%14.87%معدل التغير ال�سنوي في اإجمالي اأق�ساط التاأمين

6.7%3.7%4.3%6.1%نمو الناتج المحلي االإجمالي )باأ�سعار 1999(

6.5%4.2%2.2%0.7%معدل الت�سخم

الم�سدر: تقرير موؤ�س�سة النقد ال�سعودي، و �سامبا 

18
جدول 4: حجم النمو في ال�سوق )مليون ري�ل �سعودي(

 200520062007

193218327تاأمين الحماية واالدخار

4.9606.7198.256التاأمين )عدا تاأمين الحماية واالدخار(

الم�سدر: �ساما 

ي�سير الجدول اأعاله اإلى التنامي في اأهمية قطاع التاأمين )عدا الحماية واالدخار( والنمو في ح�سة هذا القطاع من �سوق التاأمين.

19 
جدول5: التوزيع الن�سبي لقط�ع�ت الت�أمين الرئي�سة )2007م(

الن�سبة اإىل جممل الأق�س�ط املكتتبةفرع الت�أمني

9 %الممتلكات والحريق

6 %الهند�سية

28 %المركبات

7 %ال�سحن البحري والجوي

36 %ال�سحي

14 %اأخرى

الم�سدر:موؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق التاأمين. 2007م.

يبين الجدول اأعاله التوزيع الن�سبي لح�س�س قطاعات التاأمين المختلفة ا�ستنادًا اإلى اأق�ساط التاأمين، حيث تظهر هيمنة كاًل من قطاعي تاأمين المركبات 

والتاأمين ال�سحي على اأكثر من ن�سف ال�سوق.

وعلى الرغم من اأن التقلب كان ال�سمة االأبرز لقطاع التاأمين ال�سحي خالل ال�سنوات الما�سية، اإال اأنه من المتوقع اأن ي�ستعيد هذا القطاع عافيته وذلك ب�سبب 

�سدور نظام التاأمين ال�سحي التعاوني.

المنافسة 2-2-2 
ُتعتبر ال�سركة التعاونية للتاأمين اال�سم االأكبر في �سناعة التاأمين في المملكة العربية ال�سعودية. وي�سهد ال�سوق حاليًا تغيرات حيوية مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة 

المناف�سة وذلك بح�سول �سركات جديدة على الترخي�س للعمل ك�سركات تاأمين تحت نظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني. وُيتوقع اأن ت�ستد هذه الوتيرة 

بين ال�سركات الموجودة وال�سركات المرخ�سة الداخلة اإلى ال�سوق ال�سعودي حديثًا حيث �ستعتمد هذه ال�سركات ب�سكل رئي�س على عامل ال�سعر لتثبيت اأقدامها 

وانتزاع ح�سة لها من ال�سوق.

تقرير �سامبا: االإقت�ساد: االأداء الحالي والتوقعات لعامي، وموؤ�س�سة النقد ال�سعودي، 2008-2009م  17

موؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق التاأمين  18

موؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق التاأمين، 2007م  19
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التوقعات المستقبلية 2-2-2 

كما تم ذكره �سابقًاً، فاإنه ُيتوقع نمو قطاع التاأمين ب�سكل ملحوظ خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة، وذلك بعد تطبيق نظام ال�سمان ال�سحي الجديد واإلزامية 

التنفيذية. و�سوف  التعاوني والئحته  التاأمين  التاأمين ب�سكل عام مع �سدور نظام مراقبة �سركات  تاأمين المركبات، باالإ�سافة اإلى االتجاه نحو تنظيم قطاع 

 ومن جهة اأخرى فاإن زيادة عدد 
20

يعطي ترخي�س �سركات التاأمين القائمة في المملكة المزيد من الثقة في ال�سوق مما يوؤدي اإلى دفعة اإ�سافية من نمو ال�سوق.

�سركات التاأمين التعاوني المرخ�سة في المملكة له اأثر هام في زيادة حدة المناف�سة، فقد تم ترخي�س العديد منها وهناك مجموعة قيد الترخي�س واأخرى 

قيد الدرا�سة مما يتوقع اأن ي�سل عدد �سركات التاأمين التعاوني المرخ�سة في المملكة اإلى حوالي 36 �سركة في الم�ستقبل المنظور، وبالتالي �سوف يزيد من 

 وفيما يلي �سركات التاأمين المدرجة حتى تاريخه:
21

وتيرة حدة المناف�سة.

ال�سركة التعاونية للتاأمين. 1 )

�سركة المتو�سط والخليج للتاأمين واإعادة التاأمين التعاوني. 2 )

�سركة مالذ للتاأمين واإعادة التاأمين التعاوني. 3 )

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمين التعاوني. 4 )

�سركة االأهلي تكافل. 5 )

�سركة �ساب للتكافل. 6 )

�سركة الدرع العربي للتاأمين التعاوني. 7 )

�سركة اأياك ال�سعودية للتاأمين التعاوني. 8 )

�سركة اإتحاد الخليج للتاأمين التعاوني. 9 )

�سركة المجموعة المتحدة للتاأمين التعاوني. 10 )

ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمين التعاوني. 11 )

�سركة �سند للتاأمين واإعادة التاأمين التعاوني. 12 )

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمين التعاوني. 13 )

ال�سركة ال�سعودية المتحدة للتاأمين التعاوني. 14 )

ال�سركة االأهلية للتاأمين التعاوني 15 )

�سركة االإتحاد التجاري للتاأمين التعاوني 16 )

�سركة ال�سقر للتاأمين التعاوني 17 )

�سركة التاأمين العربية التعاونية 18 )

ال�سركة المتحدة للتاأمين التعاوني 19 )

بوبا العربية للتاأمين التعاوني 20 )

ال�سركة ال�سعودية الإعادة التاأمين التعاوني 21 )

�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني 22 )

�سركة اأك�سا للتاأمين التعاوني 23 )

�سركة اي�س العربية للتاأمين التعاوني 24 )

�سركة وقاية للتاأمين واإعادة التاأمين التكافلي 25 )

بي اإم جي.  20

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.  21
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الشركة 4 
خلفية عن الشركة 422 

�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني )وي�سار اإليها في هذه الن�سرة “الراجحي التعاوني” اأو “ال�سركة”( هي �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س تم الموافقة 

على الترخي�س بتاأ�سي�سها قرار مجل�س الوزراء رقم )181( ال�سادر بتاريخ 1429/6/26هـ، والمر�سوم الملكي رقم )م/35( ال�سادر بتاريخ 1429/6/27هـ 

ك�سركة تاأمين تعاونية في المملكة العربية ال�سعودية. ويبلغ راأ�س مالها )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي موزع على )20.000.000( ع�سرين مليون 

�سهم. وقد اكتتب الم�ساهمون الموؤ�س�سون بـ)14.000.000( اأربعة ع�سر مليون �سهم تمثل 70% من راأ�س مال ال�سركة وتم اإيداع قيمتها في ح�ساب ال�سركة 

لدى م�سرف الراجحي، كما �سيتم طرح )6.000.000( �ستة ماليين �سهم للجمهور ب�سعر )10( ع�سرة رياالت لل�سهم الواحد. وبعد تاأ�سي�س ال�سركة واإ�سدار 

ال�سجل التجاري لها �سوف تقوم ال�سركة بالتقدم لموؤ�س�سة النقد بطلب الح�سول على ترخي�س بممار�سة اأن�سطة التاأمين التعاوني التي ترغب بممار�ستها في 

المملكة اأو خارجها.

التاأمين التعاوني  التاأمين التعاوني ووفقًا لنظام مراقبة �سركات  اإلى مبادئ  اأنواعها باال�ستناد  التاأمين بكافة  التاأمين واإعادة  تعتزم ال�سركة تقديم خدمات 

والئحته التنفيذية تحت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باعتبارها الجهة الرئي�سية الم�سوؤولة عن مراقبة قطاع التاأمين.

بعد االنتهاء من االكتتاب العام واختتام الجمعية العامة التاأ�سي�سية، �سيتم التقدم لمعالي وزير التجارة وال�سناعة بطلب الإعالن تاأ�سي�س ال�سركة. ويتم اعتبار 

ال�سركة موؤ�س�سة في المملكة العربية ال�سعودية ك�سركة م�ساهمة من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها. 

هيكل ملكية الشركة 422 
يبلغ راأ�س مال ال�سركة )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي موزع على )20.000.000( ع�سرين مليون �سهم. وقد اكتتب الم�ساهمون الموؤ�س�سون 

بـ)14.000.000( اأربعة ع�سر مليون �سهم تمثل 70% من راأ�س مال ال�سركة. كما �سيتم طرح )6.000.000( �ستة ماليين �سهم للجمهور ب�سعر )10( ع�سرة 

رياالت لل�سهم الواحد. اأما بالن�سبة الأ�سهم الم�ساهمين الموؤ�س�سين فهي موزعة ح�سب الجدول التالي:

جدول6: الم�س�همون الموؤ�س�سون ل�سركة الراجحي للت�أمين التع�وني

جمموع امللكية
ن�سبة امللكية 

غري املب��سرة

ن�سبة 

امللكية

القيمة 

الدفرتية
عدد الأ�سهم اجلن�سية امل�س�همون

%22.50 - %22.50 45.000.000 4.500.000 بحرينية للتاأمين  الراجحي  �سركة   .1

المحدودة- البحرين

%22.50 - %22.50 45.000.000 4.500.000 �سعودية الم�سرفية  الراجحي  �سركة   .2

لالإ�ستثمار

%10.00 - %10.00 20.000.000 2.000.000 اإماراتية 3. �سركة عمان للتاأمين- دبي

%5.00 - %5.00 10.000.000 1.000.000 �سعودية 4. �سركة قمة الرامتان

%7.1 %5.6 %1.50 3.000.000 300.000 �سعودي بن  �سليمان  بن  م/اأحمد   .5

عبدالعزيز الراجحي

%24.00 %22.5 %1.50 3.000.000 300.000 �سعودي 6. �سلطان بن عبداهلل الراجحي

%12.97 %11.47 %1.50 3.000.000 300.000 �سعودي 7. �سعود عبداهلل �سليمان الراجحي

%1.5 - %1.50 3.000.000 300.000 �سعودي 8. د. �سالح بن من�سور الجربوع

%1 - %1.00 2.000.000 200.000 �سعودي قا�سم  بن  عمر  بن  عبداهلل   .9

العي�سائي



19

جمموع امللكية
ن�سبة امللكية 

غري املب��سرة

ن�سبة 

امللكية

القيمة 

الدفرتية
عدد الأ�سهم اجلن�سية امل�س�همون

%1 - %1.00 2.000.000 200.000 �سعودي 10. �سالح بن نا�سر بن عبدالعزيز 

ال�سريع

%1 - %1.00 2.000.000 200.000 �سعودي 11. خالد بن محمد التركي

%0.50 - %0.50 1.000.000 100.000 �سعودي �سليمان  بن  محمد  بن  �سليمان   .12

الرميح

%0.50 - %0.50 1.000.000 100.000 �سعودي بن  الرحمن  عبد  بن  محمد   .13

�سليمان الفراج

%70.00 140.000.000 14.000.000 مجموع الم�ساهمين الموؤ�س�سين

%30.00 60.000.000 6.000.000 المكتتبون

%100.00 200.000.000 20.000.000 المجموع الكلي

الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة 422 
شركة الراجحي للتأمين - ش.م.ب. )م( 2-2-2 

بحرينية  م�ساهمة  �سركة  وهي  �سعودي،  ريال   )9.946.900( يعادل  ما  بحريني،  دينار   )1.000.000( قدره  مدفوع  مال  براأ�س  1990م،  عام  تاأ�س�ست 

للتاأمين  الراجحي  �سركة  يو�سح هيكل ملكية  يلي جدول  وفيما  والممتلكات،  المال  وا�ستثمار  والتعوي�س  ال�سمان  واأعمال  التاأمين  اأنواع  وتقوم بجميع  مقفلة، 

�س.م.ب.)م(:

جدول 7 : الم�س�همون الموؤ�س�سون ل�سركة الراجحي للت�أمين �س.م.ب.)م(

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%51.00 عبداهلل �سليمان عبدالعزيز الراجحي

%49.00 �سلطان عبداهلل الراجحي 

%100.00 المجموع الكلي

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 2-2-2 

تاأ�س�س م�سرف الراجحي عام 1988م، وهو يعد اأحد اأكبر الم�سارف االإ�سالمية في العالم، بمجموع اأ�سول تبلغ 124 مليار ريال �سعودي وراأ�س مال مدفوع 

 ويرتكز الم�سرف على مبادىء الم�سرفية االإ�سالمية وهو يلعب دورًا رئي�سيًا واأ�سا�سيًا في �سد الفجوة بين متطلبات الم�سرفية 
22

قدره 15 مليار ريال �سعودي،

الحديثة والقيم الجوهرية، وفيما يلي جدول يو�سح هيكل ملكية �سركة الراجحي الم�سرفية لالإ�ستثمار:

 www.alrajhibank.com.sa  22
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جدول 8 : الم�س�همون الموؤ�س�سون ل�سركة الراجحي الم�سرفية لال�ستثم�ر

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%24.90 �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

%13.79 �سالح بن عبدالعزيز بن �سالح الراجحي 

%10.00 الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية

%6.10 عبداهلل بن عبدالعزيز بن �سالح الراجحي

%45.21 الجمهور 

%100.00 المجموع الكلي

شركة عمان للتأمين 2-2-2 

راأ�س مالها  ويبلغ  اإماراتية.  اإلى �سركة م�ساهمة عامة  1986م  اإماراتية محدودة، ثم تحولت في عام  1976م ك�سركة  للتاأمين في عام  تاأ�س�ست �سركة عمان 

)282.750.000( درهم اإماراتي، مايعادل )272.988.636( ريال �سعودي وهي �سركة تقوم بجميع اأعمال التاأمين، وفيما يلي جدول يو�سح هيكل ملكية 

�سركة عمان للتاأمين:

جدول 9: الم�س�همون الموؤ�س�سون ل�سركة عم�ن للت�أمين 

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%1.055 �سركة اتجار لال�ستثمار- �س.ذ.م.م

%63.869 بنك الم�سرق- �س.م.ع

%1.404 جمعة الماجد عبداهلل قريبان

%1.648 عبدالرحمن �سعيد غانم

%5.017 مجموعة الظاهري- اأبوظبي

%1.003 �سركة الغرير لال�ستثمار- �س.ذ.م.م

%1.039 محمد ابراهيم حمد عبيداهلل

%3.010 ال�سيخ طحنون بن محمد اآل نهيان

%1.325 �سالم عبداهلل �سالم الحو�سني

%1.003 اأحمد حميد مطر الطاير

%4.523 �سعيد محمد �سعيد الكندي

%1.002 عبدالرحمن �سيف اأحمد الغرير

%1.003 �سيف اأحمد ماجد الغرير

%1.029 بنك دبي التجاري �س.م.ع

%1.003 محمد عبداهلل اأحمد ماجد الغرير

%11.061 الجمهور

%100.00 المجموع الكلي

* الجدول يو�سح الم�ساهمين الذين يملكون اأكثر من )%1(
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بنك المشرق 2-2-2-2 

تاأ�س�س بنك الم�سرق في عام 1967م كبنك اإماراتي ويبلغ راأ�س مال البنك الم�سرح به )1.500.000.000( درهم اإماراتي، مايعادل )1.469.435.373( 

ريال �سعودي ، وفيما يلي جدول يو�سح هيكل ملكية بنك الم�سرق:

جدول 10 : الم�س�همون الموؤ�س�سون لبنك الم�سرق

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%39.47 �سيف ماجد اأحمد الغرير

%31.03 عبداهلل اأحمد الغرير لالإ�ستثمار 

%11.77 عبدالعزيز عبداهلل اأحمد الغرير

%17.73 الجمهور 

%100.00 المجموع الكلي

بنك دبي التجاري 2-2-2-2 

تاأ�س�س بنك دبي التجاري في عام 1969م، راأ�س مال البنك الم�سرح به )1.129.476.000( درهم اإماراتي، مايعادل )1.106.461.599( ريال �سعودي ، 

وفيما يلي جدول يو�سح هيكل ملكية بنك دبي التجاري:

جدول 11 : الم�س�همون الموؤ�س�سون لبنك دبي التج�ري

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%20 �سركة دبي لال�ستثمار

%80 الجمهور 

%100.00 المجموع الكلي

شركة اتجار لإلستثمار 2-2-2-2 

يعادل  ما  اإماراتي،  درهم   )10.000.000( قدره  مال  براأ�س  2000م  عام  تاأ�س�ست  محدودة  م�سوؤولية  ذات  اإمارتية  �سركة  وهي  لالإ�ستثمار  اتجار  �سركة 

)9.796.238( ريال �سعودي، وتقوم ال�سركة باال�ستثمار في الم�سروعات التجارية والزراعية وتاأ�سي�سها واإدارتها ، وفيما يلي جدول يو�سح هيكل ملكية �سركة 

اتجار لال�ستثمار:

جدول 12 : الم�س�همون الموؤ�س�سون ل�سركة اتج�ر لال�ستثم�ر

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%99 عبدالعزيز عبداهلل الغرير

%1 �سعود عبدالعزيز عبداهلل الغرير 

%100.00 المجموع الكلي

مجموعة الظاهري-أبو ظبي 2-2-2-2 

1981م في دولة االإمارات العربية المتحدة كمجموعة قاب�سة في مجاالت متعددة كتجارة وت�سنيع المنتجات ال�سناعية،  تاأ�س�ست مجموعة الظاهري عام 

خدمات حماية �سد الحريق والغاز، �سيانة المبردات، االإن�ساءات المدنية، تعبئة وتعليب الم�سروبات، ملكية واإدارة الفنادق.
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جدول 13 : الم�س�همون الموؤ�س�سون لمجموعة الظ�هري

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%100 محمد بن �سلطان بن �سرور الظاهري

%100.00 المجموع الكلي

تجدر المالحظة اأن ال�سيد محمد بن �سلطان بن �سرور الظاهري قد توفي واأن ورثته ال�سرعيين �سيحلون محله في ملكية مجموعة الظاهري واأن عملية ح�سر االإرث ال زالت جارية.

شركة الغرير لإلستثمار 2-2-2-2 

ا�ستثمارات في مجاالت متعددة: الزراعية،  اإماراتي ك�سركة قاب�سة لها عدة  10 مليون درهم  بلغ  1996م براأ�س مال  الغرير لالإ�ستثمار عام  تاأ�س�ست �سركة 

الم�سرفية، التعليم، �سلع ا�ستهالكية، هند�سية، خدمات طبية.

جدول 14 : الم�س�همون الموؤ�س�سون ل�سركة الغرير لال�ستثم�ر

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%99 الغرير القاب�سة

%1 عبدالعزيز عبداهلل ماجد الغرير

%100 المجموع الكلي

جدول 15 : الم�س�همون الموؤ�س�سون للغرير الق�ب�سة

ن�سبة امللكية امل�س�همون

%85 عبداهلل ماجد الغرير

%5 عبدالعزيز عبداهلل الغرير

%5 محمد عبداهلل الغرير

%5 عي�سى عبداهلل الغرير

%100 المجموع الكلي

شركة قمة الرامتان- شركة ذات مسؤولية محدودة 2-2-2 

�سركة قمة الرامتان وهي �سركة ذات م�سوؤولية محدودة تاأ�س�ست في عام 1426هـ، براأ�س مال )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي، مق�سمة على األف ح�سة 

نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل منها )500( خم�سمائة ريال �سعودي، وتمار�س اإدارة وتطوير العقارات، الم�ست�سفيات، والمراكز التجارية، و�سراء االأرا�سي 

واإقامة المباني عليها، واأعمال الوكاالت التجارية، وخدمات الت�سويق للغير واال�ستيراد والت�سدير، وفيما يلي جدول يو�سح هيكل ملكية �سركة قمة الرامتان:

جدول 16: الم�س�همون الموؤ�س�سون ل�سركة قمة الرامت�ن:

ن�سبة امللكية امل�س�همون 

%50.00 1. محمد عمران محمد العمران

%50.00 2. مو�سى عمران محمد العمرن

%100.00 المجموع الكلي
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 424 المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة 
واألشخاص األساسيين في الشركة   

يمتلك اأع�ساء مجل�س االإدارة الوارد ذكرهم اأدناه م�سالح مبا�سرة وغير مبا�سرة في ال�سركة تتمثل في ملكية الأ�سهم ال�سركة اأو لح�س�س في �سركات تمتلك 

اأ�سهمًا في �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني. وال يوجد الأع�ساء مجل�س االإدارة االآخرين اأو المدراء التنفيذيين اأو �سكرتير مجل�س االإدارة اأو الأي من اأقاربهم اأي 

م�سلحة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة في ال�سركة حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

جدول17: ملكية اأع�س�ء مجل�س الإدارة لأ�سهم ال�سركة

املجموع ن�سبة امللكية املب��سرة ن�سبة امللكية غري املب��سرة املن�سب ال�سم

%31.1 - %31.1 رئي�س عبداهلل بن �سليمان الراجحي

%7.1 %1.50 %5.60 ع�سو اأحمد بن �سليمان الراجحي

%12.98 %1.50 %11.48 ع�سو �سعود بن عبداهلل الراجحي

%2.50 - %2.50 ع�سو محمد بن عمران العمران

%3 %61.7 االإجمالي

عبداهلل سليمان عبدالعزيز الراجحي  2-2-2 

اأما بالن�سبة لل�سركات الم�ساهمة في الراجحي  للتاأمين التعاوني.  اأ�سهمًا ب�سكل مبا�سر في �سركة الراجحي  ال يمتلك عبداهلل �سليمان عبدالعزيز الراجحي 

للتاأمين التعاوني فهو يمتلك هو وابنه �سلطان عبداهلل الراجحي 100% من �سركة الراجحي للتاأمين المحدودة-البحرين والتي تمتلك 22.5% من ال�سركة، كما 

اأن �سليمان عبدالعزيز الراجحي )االأب( يمتلك 24.9% من م�سرف الراجحي والذي يمتلك 22.5% من �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني. هذا باالإ�سافة 

اإلى االأ�سهم التي يمتلكها �سلطان عبداهلل الراجحي )االبن( ب�سكل مبا�سر في �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني والتي تمثل 1.5% واالأ�سهم التي يمتلكها �سعود 

عبداهلل الراجحي )االبن( ب�سكل مبا�سر في �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني والتي تمثل %1.5. 

مما يعني اأن عبداهلل �سليمان عبدالعزيز الراجحي لديه م�سلحة غير مبا�سرة تقدر بـ 31.1% من اأ�سهم �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني.

أحمد سليمان عبدالعزيز الراجحي 2-2-2 

�سركة  اأ�سهم  5.6% من  بـ  تقدر  مبا�سرة  لديه م�سلحة غير  فاإن  مبا�سر،  ب�سكل  التعاوني  للتاأمين  الراجحي  �سركة  اأ�سهم  1.5% من  امتالكه  اإلى  باالإ�سافة 

الراجحي للتاأمين التعاوني من خالل امتالك �سليمان عبدالعزيز الراجحي )االأب( 24.9% من م�سرف الراجحي والذي يمتلك 22.5% من �سركة الراجحي 

للتاأمين التعاوني.

سعود عبداهلل الراجحي  2-2-2 

باالإ�سافة اإلى امتالكه 1.5% من اأ�سهم �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني ب�سكل مبا�سر، فاإن عبداهلل �سليمان عبدالعزيز الراجحي )االأب(يمتلك 51% من 

�سركة الراجحي للتاأمين المحدودة-البحرين والتي تمتلك 22.5% من �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني. مما يعني اأن �سعود عبداهلل الراجحي لديه م�سلحة 

غير مبا�سرة تقدر بـ 11.48% من اأ�سهم �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني.

محمد عمران العمران  2-2-2 

ال يمتلك محمد عمران العمران اأ�سهمًا ب�سكل مبا�سر في �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني. اأما بالن�سبة لل�سركات الم�ساهمة في الراجحي للتاأمين التعاوني 

فهو يمتلك 50% من �سركة قمة الرامتان والتي تمتلك 5% من ال�سركة. مما يعني اأن محمد عمران العمران لديه م�سلحة غير مبا�سرة تقدر بـ 2.5% من اأ�سهم 

�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني.
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الرؤية المستقبلية 424 
ال�سريعة  اأحكام  مع  المتوافقة  التاأمينية  المنتجات  في  الراغبين  العمالء  لخدمة عامة  التعاوني  التاأمين  تقديم خدمات  في  الرائدة  ال�سركات  نكون من  اأن 

العمالء وخ�سو�سًا  التاأمين لخدمة عامة  �سوق  القوية في  الخيارات  كاأحد  التكافلي  التاأمين  تقديم خدمات  الرائدة في  ال�سركات  نكون من  اأن  االإ�سالمية. 

العمالء الراغبين في المنتجات التاأمينية المتوافقة مع مبادئ ال�سريعة.

رسالة الشركة 424 
تقديم اأف�سل الحلول التاأمينية المتوافقة مع مبادئ و اأحكام ال�سريعة اال�سالمية اإلى مختلف العمالء في جميع اأنحاء المملكة العربية ال�سعودية على م�ستوى 

كل من االأفراد وال�سركات.

االلتزام الشرعي 424 
تلتزم ال�سركة باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية في جميع اأعمالها واأوجه ن�ساطها تحت اإ�سراف هيئة �سرعية تتكون من نخبة من المخت�سين بال�سريعة والدراية 

اأع�ساءها وتعتمد لوائحها. وتعمل الهيئة ال�سرعية على ر�سم خطى ال�سركة نحو التزام النهج ال�سرعي في  والخبرة في المعامالت المالية، وتعين الجمعية 

تعامالتها، وتعد قراراتها ملزمة لل�سركة، كما تعمل على تقييم االأداء ال�سرعي لجميع منا�سط ال�سركة بوا�سطة اإدارة متفرعة عنها للرقابة ال�سرعية، وت�سدر 

الهيئة ال�سرعية بيانها الرقابي في اجتماع الجمعية العمومية.

وقد زامن قيام ال�سركة اإن�ساء اإدارة الرقابة ال�سرعية المتفرعة عن الهيئة ال�سرعية بهدف اإيجاد رقابة �سرعية م�ستمرة لجميع قطاعات ال�سركة بما يكفل 

تحقق الهدف ال�سرعي وذلك من خالل مراقبة توافق التغطيات التاأمينية لل�سوابط ال�سادرة عن الهيئة ال�سرعية وكذلك مراقبة �سير العمل في ال�سركة وفق 

االأ�س�س والمبادىء ال�سادرة عن الهيئة ال�سرعية لممار�سة ال�سركة الأعمال التاأمين.

االستراتيجية 424 
تتطلع �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني اإلى تقديم جميع منتجاتها بما يتوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية بح�سب ما تقرره الهيئة ال�سرعية، و�سيكون لدى 

ال�سركة فئتين من خدمات التاأمين الرئي�سية وهما الخدمات االعتيادية مثل التاأمين على الممتلكات، والتاأمين �سد الم�سوؤولية والتاأمين البحري. وخدمات 

تاأمين جديدة ل�سرائح معينة مثل التاأمين على المنازل، والتاأمين خالل ال�سفر، والتاأمين �سد الحوادث. وعالوة على ذلك، فاإن ال�سركة ت�سعى لتوفير خدمات 

تاأمينية خا�سة لتكون مكملة للمنتجات الم�سرفية. ومن اأجل االختيار والمحافظة على محفظة تاأمينية ذات ت�سنيف عالي، فاإن ال�سركة �سوف تتخذ خطوات 

متحفظة في مجالي التاأمين على المركبات، والتاأمين الطبي. 

و�ستعمد ال�سركة �سيا�سة ت�سويق تهدف اإلى التركيز على جودة وقيمة منتجاتها اأكثر من التركيز على تخفي�س تكلفة المنتجات، وذلك العتقادنا باأن القيمة 

الم�سافة اأكثر اأهمية من القيمة ال�سعرية.

�ستركز ال�سركة ب�سكل كبير على ج�نبين رئي�سيين:

القائمة والمحتملة  ا�ستراتيجية الت�س�ل: �ستكون و�سائل االإعالم المطبوعة بالعربية وغالبًا ما ت�ستخدم المطويات والن�سرات واالت�ساالت   )1

لقاعدة البيانات للعمالء.

ا�ستراتيجية نق�ط التوزيع: �ستعمل ال�سركة على اأن يتم ذلك عن طريق مبيعات الوكالء وال�سما�سرة وم�ست�ساري التاأمين و مندوبي وكاالت   )2

ال�سفر واأي�سًا عن طريق مبيعات الت�سوق المبا�سرة علمًا باأن نظام البيع �سيتم عن طريق اآلية العمولة.

اأما على ال�سعيد الت�سغيلي فاإن ا�ستراتيجية ال�سركة �ستتطرق اإلى جميع الفئات التاأمينية من خالل منتجاتها. و�ستتبع ال�سركة نموذج االإدارة المركزية في 

جميع عملياتها. وكذلك ق�سم الت�سويق الذي �سيرتكز تعامله في الت�سويق المبا�سرمن خالل تقديم الخدمات لعمالء ال�سركات الكبرى والو�سطاء. ومع ذلك، 

فاإن ال�سركة �ستعمل على اإعطاء بع�س من االأدوار الم�ساندة للفروع والتي ت�سمل في المقام االأول؛ عمليات الت�سويق المبا�سرة، بالدعم من المكتب الرئي�سي. اأما 

بالن�سبة الإدارة المطالبات فاإن ال�سركة �ستعطي بع�س ال�سالحيات المحدودة لمدراء الفروع فيما يتعلق ب�سريحة تاأمين المركبات تحديدًا.
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المزايا التنافسية  424 
امتداد السم عريق في االقتصاد اإلسالمي 2-2-2 

اإن ارتباط ا�سم ال�سركة با�سم الراجحي العريق في المنتجات البنكية التي تتوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية يوفر قاعدة قوية لل�سركة للنمو بحيث ت�سبح 

اأكبر  اأن م�سرف الراجحي ي�سنف كاأحد  ال�سريعة االإ�سالمية في المملكة. كما  اأحكام  التي تتوافق مع  التعاوني  التاأمين  ال�سركة الرائدة في طرح منتجات 

الم�سارف )من حيث الموجودات( في العالم التي تقدم منتجات بنكية تتوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. 

شبكة توزيع واسعة االنتشار 2-2-2 

�ستعمد ال�سركة على دعم م�سرف الراجحي في خططها الت�سويقية من خالل االعتماد على فروع م�سرف الراجحي وا�سعة االنت�سار في مختلف اأنحاء المملكة. 

حيث يعتبر م�سرف الراجحي من اأو�سع البنوك انت�سارًا في المملكة من حيث عدد الفروع. وقد اأثبتت تجارب �سركات التاأمين العالمية في ا�ستخدام هذه االآلية 

نجاعتها في فعالية الت�سويق من خالل فروع البنوك و�ستهدف ال�سركة اإلى تطبيق هذه االآلية بفعالية.

رؤية وإدارة متميزة  2-2-2 

لدى ال�سركة مجل�س اإدارة مميز من حيث والءه والتزامه بروؤية ال�سركة والتي تهدف اأ�سا�سًا اإلى االإرتقاء ب�سوق التاأمين التعاوني في المملكة. يحر�س مجل�س 

اإدارة ال�سركة على توفير كامل الدعم العملي لتحقيق روؤية ال�سركة المتميزة من خالل انتقاء فريق اإدارة تنفيذي يحمل الموؤهالت العلمية والخبرة العملية 

لتحقيق روؤية ال�سركة. كما اأن ال�سركة لديها هيئة �سرعية ذات خبرة ودراية روؤية ال�سركة ور�سالتها.

محفظة منتجات عالية التنوع وإتفاقيات إعادة تأمين عالية الجودة 2-2-2 

تحر�س ال�سركة على تطوير �سوق التاأمين التعاوني من خالل تنويع منتجات التاأمين التعاوني التي تتوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية والتي تهدف اإلى خدمة 

مختلف �سرائح المجتمع ال�سعودي �سواًء على م�ستوى االأفراد اأو ال�سركات. كما اأن ال�سركة �ستعقد اإتفاقيات تاأمين عالية الجودة من خالل عقدها مع �سركات 

تمتلك ت�سنيف اإئتماني )اأاأ( )AA( وبالتالي ينعك�س هذا على جودة محفظة التكافل من حيث توزيع المخاطر.

عالقة الشركة بشركة الراجحي ش.م.ب.)م( 422- 
شركة الراجحي للتأمين ش.م.ب.)م( 2-2--2 

�سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م(، اأ�س�ست و�سجلت في تاريخ 1990/10/29م في البحرين ك�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة لممار�سة ن�ساط التاأمين خارج 

البحرين بموجب ال�سجل التجاري رقم )23998(، براأ�س مال مدفوع قدره )1.000.000( دينار بحريني، ما يعادل )10.000.000( ريال �سعودي.

ولالطالع على الم�ساهمين الموؤ�س�سين في �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م(، يمكن مراجعة جدول الم�ساهمين الموؤ�س�سين في �سفحة ) م(

وت�سمل التغطية الجغرافية ل�سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م(، المملكة العربية ال�سعودية فقط، ولم يتم اأي توقف اأو انقطاع في اأعمال �سركة الراجحي 

للتاأمين �س.م.ب.)م( خالل االثني ع�سر �سهرًا الما�سية. و�ستقوم ال�سركة بت�سفية محفظتها التاأمينية بحيث ال يتم التجديد للعميل عند انتهاء وثيقته و�سيتم 

توجيه العميل ل�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني عند االنتهاء من تاأ�سي�سها قانونيًا وعليه فاإن �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م( �ستتوقف عن اإ�سدار اأي 

وثائق تاأمين جديدة في المملكة العربية ال�سعودية ولكن �ستكون من اأحد المالك الموؤ�س�سين ل�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني، ولن تقوم �سركة الراجحي 

للتاأمين التعاوني باال�ستحواذ على محفظة التكافل الخا�سة ب�سركة الراجحي �س.م.ب.)م(. هذا و�ست�ستمر �سركة الراجحي �س.م.ب.)م( في خدمة وثائقها 

التي اأ�سدرتها حتى انتهاء �سالحية هذه الوثائق، مع العلم اأن جميع هذه الوثائق با�ست�سناء وثائق التاأمين الهند�سي ال تمتد �سالحيتها الأكثر من عام، بينما 

وثائق التاأمين الهند�سي فقد تمتد �سالحيتها من 3-5 اأعوام. ومن الجدير ذكره اأن �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م( ال تمتلك اأية اأ�سول غير ملمو�سة. 

هذا ويبلغ عدد موظفي ال�سركة 115 موظفًا 36% منهم �سعوديون.
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جدول18: العدد التقريبي لموظفي مكتب الراجحي للتعهدات الدولية من ع�م 2005م – 2008م

2008م2007م2006م2005مالق�سم

4469االإدارة العامة

4457ال�سوؤون المالية

15132022ال�سوؤون الفنية

22--اإدارة الرقابة ال�سرعية

1022--تاأمين المركبات

137-التاأمين ال�سحي

23--الحماية واالإدخار

1191730اإدارة الت�سويق

2348تقنية المعلومات

45--اإدارة الموارد الب�سرية

363473115المجموع

ومن المتوقع اأن يتم التعاقد مع اأغلب هوؤالء الموظفين، للعمل في �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني، ح�سب الهيكل التنظيمي المقترح )الرجاء الرجوع لق�سم 

التنظيمي”(. “الهيكل 

العالقة مع الوكيل الحالي 4222 
1401/3/22هـ، براأ�س مال )10.000( ريال. هو وكيل �سركة الراجحي  الدولية �سجل تجاري رقم )1010036496( في تاريخ  للتعهدات  مكتب الراجحي 

للتاأمين �س.م.ب.)م( في المملكة حتى االنتهاء من تاأ�سي�س �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني، وكباقي �سركات التاأمين التي كانت تعمل �سابقًا في المملكة 

من خالل وكالء داخل المملكة العربية ال�سعودية فاإن مكتب الراجحي للتعهدات الدولية كان وكيل �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م( في المملكة العربية 

ال�سعودية. وبالتالي فاإن اأي موظف لدى ال�سركة هو تابع للوكيل من الناحية القانونية وكذلك موجودات ال�سركة م�سجلة با�سم الوكيل من الناحية القانونية. 

وبعد االنتهاء من تاأ�سي�س ال�سركة �سيتم نقل الموجودات)مثل المعدات المكتبية واالأثاث واأجهزة الحا�سب( والموظفين با�سم ال�سركة و�ستنتهي عالقة ال�سركة 

بالوكيل الذي �سي�ستمر بمزاولة ن�ساطاته الم�سرح له بها ح�سب عقد التاأ�سي�س الخا�س به.

وضع الشركة بالنسبة لمحفظة التكافل  4222 
وفقًا لالأ�س�س والمبادىء التي تحكم ممار�سة ال�سركة لعمليات التاأمين التعاوني المقرة من الهيئة ال�سرعية؛ فاإن المطالبات بالتغطية يجب اأن تتوجه في االأ�سل 

لمحفظة التكافل باعتبارها الطرف الموؤمن، لذلك فما قد ين�ساأ عن تلك المطالبات من خ�سائر فاإنه يعزى اإلى المحفظة، ولكن لما كانت العبارة القانونية في 

هذه الن�سرة تربط بين تلك الخ�سائر والو�سع المالي لل�سركة واأثر ذلك على النتائج المالية لها؛ فاإنه ولهذا الغر�س ولتقييم الو�سع المالي لل�سركة م�ستقباًل 

فاإن اأي ربط بح�سب ما ذكر يكون باعتبار ال�سركة كفياًلغارمًا لمحفظة التكافل. علمًا باأن ا�ستعمال لفظة )خ�سارة( في حق محفظة التكافل اإنما هو على �سبيل 

التجاوز جريًا ح�سب العرف القانوني في ذلك حيث اأنها محفظة تعاونية ال ربحية.
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األنشطة الرئيسية 5 
بعد اكتمال تاأ�سي�س ال�سركة، �سوف تقوم ال�سركة بالتقدم لموؤ�س�سة النقد للح�سول على الترخي�س بممار�سة االأن�سطة التاأمينية في حال اإجازتها من الهيئة 

ال�سرعية لل�سركة، ومن هذه االأن�سطة:

تأمين المركبات 422 
تغطي محفظة التكافل المركبات الخا�سة/ التجارية على النحو االآتي:

تغطية �س�ملة للمركبة الخ��سة/ التج�رية: ت�سمل هذه التغطية الآتي: ��

•التغطية �سد الغير: تتحمل محفظة التكافل دفع المبالغ التي ُيلزم الم�سترك نظامًا بدفعها للغير، والناتجة عن حادث ترتب على ا�ستعمال المركبة  	
الم�سمولة بالتغطية، وذلك في الحاالت االآتية:

•الوفاة اأو االإ�سابة الج�سدية الأي �سخ�س. 	
•االأ�سرار التي تلحق بالممتلكات. 	

•تغطية ما ي�سيب المركبة من هالك اأو تلف اأوملحقاتها، وقطع غيارها المثبتة عليها. 	

تغطية �سد الغير للمركبة الخ��سة/ التج�رية: ��

 تتحمل محفظة التكافل دفع المبالغ التي ُيلزم الم�سترك نظامًا بدفعها للغير، والناتجة عن حادث ترتب على ا�ستعمال المركبة الم�سمولة بالتغطية، وذلك في 

الحاالت االآتية:

الوفاة اأو االإ�سابة الج�سدية الأي �سخ�س.

االأ�سرار التي تلحق بالممتلكات.

التكافل لتغطية مديونيات األفراد 422 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة الم�سترك عند توقفه عن �سداد اأق�ساط المديونية المترتبة في ذمته نتيجة وفاته، اأو اإ�سابته بعجز كلي دائم.

تغطية األموال 422 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة االأ�سرار الناتجة عن الحوادث العر�سية التي تقع لمال الم�سترك المنقول اأو المحفوظ في الخزينة اأو خزينته اأو 

كليهما وذلك في الظروف واالأحوال التالية:

خ�سارة المال عن طريق ال�سرقة اأو ال�سطو، اأو بطريقة عفوية غير مخطط لها.

فقدان اأو تلف الخزينة اأو الغرفة المخ�س�سة لحفظ االأموال نتيجة لل�سرقة اأو محاولة ال�سرقة

الحوادث الشخصية 424 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة ما يقع للم�سترك نتيجة حادث من وفاة اأو اإ�سابات ج�سدية وما ين�ساأ عنها من عجز كلي دائم اأو موؤقت/ عجز 

جزئي دائم.

ضمان الموظفين 424 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة االأ�سرار والخ�سائر المبا�سرة التي تلحق بالم�سترك ب�سبب ارتكاب الموظفين العاملين لديه اأثناء تاأدية عملهم الأي 

فعل من اأفعال خيانة االأمانة مثل التزوير اأو االختال�س اأو التدلي�س و/اأو التبديل االحتيالي الأموال وممتلكات تخ�س الم�سترك والم�سمولة بالتغطية 
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أخطار الحريق 424 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة ما يقع للم�سترك من الخ�سائر واالأ�سرار التي تح�سل للمتلكات)المباني، والمحتويات( الناتجة عن الحريق، اأو 

ال�ساعقة - �سواًء �ساحبها حريق اأم لم ي�ساحبها، كما يمكن اأن ت�سمل التغطية االأ�سرار التي وقعت للغير ب�سبب الحريق اأو ال�ساعقة ب�سرط االتفاق على 

تغطيتها بموجب بند م�ستقل. 

إصابات العمل  424 
تغطي هذه الوثيقة جميع المبالغ التي يلزم الم�سترك بدفعها اإلى اأي عامل يعمل لديه ب�سكل مبا�سر ب�سبب اإ�سابته اإ�سابة ج�سدية نتيجة حادث وقع له اأثناء 

عمله لدى ال�سركة اأو اأثناء الذهاب واالإياب اإلى العمل ومنه، اأو نتيجة المر�س النا�سىء عن طبيعة ونوعية العمل �سواء تعلق ذلك بالمكان اأو المواد اأو االآالت، 

كما ت�سمل التغطية في حال موافقة م�سبقة من قبل ال�سركة)ب�سفتها وكيل عن محفظة التكافل( جميع الر�سوم والم�ساريف والنفقات التي يتكبدها الم�سترك 

للدفاع �سد اأي ادعاء اأو مطالبة قانونية.

تغطية مسؤولية الحوادث ضد الغير )المسؤولية المدنية( 424 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة اأي التزام قانوني بدفع تعوي�سات يكون الم�سترك ملزمًا نظامًا بدفعها داخل حدود المملكة العربية ال�سعودية ب�سبب 

ما ين�ساأ عن:

اال�سابات البدنية اأو المر�سية الواقعة من الم�سترك على اأي �سخ�س.

االأ�سرار اأو الخ�سائر المادية الواقعة من الم�سترك على ممتلكات الغير. 

الحاالت  بدفعها في  نظامًا  الم�سترك - ملزمًا  لدى  يعمل  الموظف-باعتباره  اأو  المدير  يكون  تعوي�سات  بدفع  قانوني  التزام  اأي  التكافل  تغطي محفظة  كما 

المذكورة اأعاله وذلك بما ال يخالف اأحكام و�سروط الوثيقة. 

حوادث اآلالت 424 
والناجمة عن حادث فجائي  بالم�سترك،  الخا�سة  والمعدات  االآالت  الواقعة على  الخ�سائر  اأو  االأ�سرار  اأو  التلف  الوثيقة  التكافل بموجب هذه  تغطي محفظة 

وغير متوقع _على �سبيل المثال ال الح�سر_ عن عيوب ال�سبك اأو المواد، اأو الت�سميم الخاطىء اأو اأخطاء الت�سنيع اأو التركيب اأو العمالة ال�سيئة اأو نق�س 

المهارة اأو االإهمال العفوي اأو االنفجار الطبيعي اأو تطاير االأجزاء ب�سبب القوة الطاردة المركزية، اأو ق�سور الدارة الكهربائية اأو �سبب اآخر، بخالف االأ�سباب 

الم�ستثناة بموجب الوثيقة.

تغطية النقل البحري 422- 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة ما يقع خالل الرحلة البحرية للب�سائع المملوكة للم�سترك من تلف اأو اأ�سرار اأو خ�سائر اأو نق�س بما في ذلك عملية 

�سحنها ونقلها وتفريغها من بلد الم�سدر اإلى بلد الم�ستورد في حدود مبلغ التغطية المحدد في الوثيقة ووفق �سروط الوثيقة. 

تغطية شاملة للممتلكات  4222 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة االأ�سرار والخ�سائر الناتجة عن حادث اأو�سبب غير م�ستثنى بالوثيقة تقع لممتلكات الم�سترك الم�سمولة بالتغطية.

تغطية تعطل اآلالت 4222 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة ما يقع الآالت الم�سترك الم�سمولة بالوثيقة اأو اأي جزء منها من خ�سارة اأو �سرر مادي فجائي غير متوقع اأدى اإلى 

اأ�سباب تعطل االآالت  اأو عدم اإمكان ت�سغيلها كالمعتاد قبل ح�سول ذلك ال�سرر ب�سبب غير م�ستثنى �سراحة في الوثيقة. ومن  اأو ميكانيكيًا  توقفها كهربائيًا 

اأو  اأو نق�س المهارة  اأو العمالة ال�سيئة  اأو التركيب  اأو اأخطاء الت�سنيع  اأو الت�سميم الخاطىء  اأو المواد،  الم�سمولة بالتغطية على �سبيل المثال عيوب ال�سبك 

االإهمال العفوي اأو االنفجار الطبيعي اأو تطاير االأجزاء ب�سبب القوة الطاردة المركزية، اأو ق�سور الدارة الكهربائية.
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تغطية أخطار المقاولين 4222 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة ما يلحق الم�سترك من خ�سارة ين�ساأ عن حادث مفاجىء غير م�ستثنى من التغطية في مواقع عمل تنفيذ وت�سييد 

الم�ساريع واالإن�ساءات المدنية. وكما يمكن اأن ت�سمل التغطية نفقات اإزالة االأنقا�س الناتجة عن اأي حادث مغطى بموجب الوثيقة. واأي�سًا االأ�سرار التي تلحق 

االآالت والمعدات والممتلكات المحيطة اأو الموجودة في الموقع.

كما ت�سمل تغطية ما يلزم قانونًا بدفعه للغير كتعوي�س عن االإ�سابات الج�سدية اأو االأمرا�س التي تلحق بالغير واالأ�سرار والخ�سائر التي ت�سيب ممتلكات الغير. 

تغطية أخطار التركيب 4224 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة ما يلحق الم�سترك من خ�سارة اأو �سرر ين�ساأ عن عقد التركيب للمعدات اأو االآالت في مواقع عملها. كما يمكن اأن 

ت�سمل التغطية نفقات اإزالة االأنقا�س الناتجة عن اأي حادث مغطى بموجب الوثيقة

التي ت�سيب  واالأ�سرار  بالغير  تلحق  التي  واالأمرا�س  االإ�سابات  للغير كتعوي�س عن  قانونًا بدفعه  الم�سترك  يلزم  الوثيقة ما  التغطية بموجب هذه  ت�سمل  كما 

ممتلكات الغير نتيجة الحادث.

تغطية النقل البري 4224 
اأو  اأو ت�سادم  اأو الكلي الذي يحدث للمنقوالت برًا نتيجة انقالب  تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة االأ�سرار والخ�سائر والتلفيات والفقد الجزئي 

احتراق اأو انهيار في الج�سور اأو الطرق، كما ت�سمل التغطية بموجب هذه الوثيقة ما يقع للمنقوالت اأثناء عملية التحميل والتنزيل،كما تغطي مخاطر النقل من 

�سفينة اإلى اأخرى عند نقاط االإت�سال.

تغطية الرعاية الطبية 4224 
تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة نفقات توفير الرعاية ال�سحية للم�سترك حيث ت�سمل التغطية االآتي: 

•م�ساريف الك�سف الطبي والت�سخي�س والعالج واالأدوية وفقًا لجدول الوثيقة. 	
•م�ساريف التنويم بالم�ست�سفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة اأو معالجة اليوم الواحد والوالدة. 	

•معالجة اأمرا�س االأ�سنان والّلثة. 	
•االإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة ال�سحة مثل التطعيمات، ورعاية االأمومة، والطفولة. 	

•م�ساريف اإعادة جثمان الم�سترك اإلى موطنه االأ�سلي. 	

إعادة التأمين 4224 
تقوم ال�سركة بقبول عمليات اإعادة التاأمين االإختياري فقط من ال�سركات المحلية الم�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية. وقبول اإعادة التاأمين االختيارية تتم 

عن طريق قبول مخاطر محددة كل على حدة تعر�سها �سركات التاأمين على ال�سركة ويكون لل�سركة الخيار في قبول اأو رف�س المخاطر المعرو�سة عليها. وتتم 

اأي�سا متابعة الح�سابات مع �سركات التاأمين وت�سويتها ب�سكل دوري. 
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األقسام الرئيسية 6 
إدارة الشؤون الفنية 422 

تقوم اإدارة ال�سوؤون الفنية بمهمات اأ�سا�سية في ال�سركة. من اأهم هذه المهام هي االكتتاب التاأميني لجميع الوثائق التاأمينية با�ستثناء ما يتعلق بق�سمي تاأمين 

المركبات والتاأمين ال�سحي، وت�سوية المطالبات با�ستثناء ما يتعلق بق�سمي تاأمين المركبات والتاأمين الطبي، كما وتقوم باإدارة عمليات اإعادة التاأمين.

تت�سمن عملية االكتتاب التاأميني تقييم مخاطر العرو�س المقدمة للوثائق الجديدة، واإعداد تلك العرو�س واإ�سدار وثائق التاأمين واإعادة تقييم الوثائق عند 

تجديدها واإلغاء تلك الوثائق في بع�س االأحيان.

وهناك معايير محددة تتبعها االدارة في عملية درا�سة الوثائق التاأمينية قبل ا�سدارها ويتم االعتماد على تقارير الخبراء والمعلومات المقدمة من الم�سترك 

تغطيتها  والتاأكد من  للتاأكد من �سالحيتها  دوري  ب�سكل  اإ�سدارها  بعد  تتم مراجعتها  كما  اإ�سدارها  قبل  التاأمينية  الوثائق  وتتم مراجعة  القرار،  اتخاذ  في 

للمخاطر المن�سو�س عليها في الوثيقة ح�سب حاجات العميل.

كما يتم تحديد ن�سبة المخاطرة المتعلقة بالوثائق الم�سدرة التي �سيتم تغطيتها من قبل محفظة التكافل وتحويل الن�سب الفائ�سة اإلى �سركات اإعادة التاأمين 

�سواًء اإعادة التاأمين االتفاقي اأو االختياري من خالل عملية اإعادة التاأمين، ولهذا الغر�س يتم اإعداد مذكرة تبين نوع التغطية وحدودها. يتم ح�ساب ر�سم 

اال�ستراك بناًء على عدة عوامل من اأهمها عمليات اإعادة التاأمين. 

كما يتم مراجعة وثائق التاأمين التي �سارفت على االنتهاء، من اأجل اتخاذ القرار المنا�سب من حيث التجديد اأو اإعادة ت�سعيرها اأو عدم تجديدها.

كما تت�سمن عملية االكتتابات التاأمينية تعديل الوثائق القائمة في العديد من الحاالت مثل اإ�سافة اأو اإلغاء بع�س الممتلكات الم�سمولة في التغطية �سد الحريق، 

وفي هذه الحاالت يتم اتباع نف�س االإجراءات المتخذة عند تقييم وثيقة جديدة. وفي حال الموافقة على ذلك يتم اإ�سدار وثائق التعديل وت�سفية الح�سابات مع 

الم�سترك بناًء على ذلك. كذلك االأمر يمكن اإلغاء بع�س ال�سروط في بع�س الوثائق الخا�سة وح�سب بنود الوثيقة المتفق عليها مع الم�سترك. 

اأما بالن�سبة لعملية ت�سوية المطالبات فيتم ت�سجيل المطالبات والتحقق منها، وفح�س وتقييم االأ�سرار، كما تقوم باإخطار �سركات اإعادة التاأمين بالمطالبات 

المتكبدة، ورف�س المطالبات عند وجود خلل باأحد بنود و�سروط الوثيقة، كاالآتي:

•يتم التحقق من حالة االإدعاءات والمطالبات للتاأكد من اأنها م�ستوفية ل�سروط وا�ستثناءات وثيقة التاأمين.  	
•يتم تقدير القيمة االأولية بناءًا على تقدير االأ�سرار و�سروط الوثيقة.  	

•بعد ت�سجيل القيمة االأولية لالأ�سرار، يتم فح�سها ومراجعتها وذلك لو�سع قيمة المطالبات النهائية. 	
•تعين ال�سركة مقدر خ�سائر خارجي للمطالبات الكبيرة، ومقدر خ�سائر من داخل ال�سركة للمطالبات ال�سغيرة.  	

•اإذا كانت قيمة المطالبات هذه كبيرة، يجب اإبالغ معيدي التاأمين بكافة المبالغ والتفا�سيل الخا�سة بذلك. 	
•في حالة عدم ا�ستيفاء اأحد �سروط الوثيقة، فلالإدارة حق رف�س هذه المطالبات، وذلك بتجهيز خطاب رف�س يو�سح فيه اأ�سباب الرف�س مع ذكر  	
التفا�سيل.اأما في حالة ا�ستيفاء ال�سروط، وبعد تحديد قيمة االأ�سرار النهائية تقوم الدائرة المخت�سة بتجهيز خطاب بقيمة الخ�سائر واأخذ موافقة 

الم�سترك على ذلك. في حالة وجود م�ستحقات للم�سترك له عند طرف ثالث، وبعد تقدير هذه الم�ستحقات وفي حالة عدم قيام الطرف الثالث 

بالوفاء بهذه الم�ستحقات، فيمكن لل�سركة االتجاه للجهات القانونية المخت�سة بهذه الحاالت. 

بهدف تقلي�س المخاطر الواقعة على محفظة التكافل من جراء وثائق التاأمين الم�سدرة �سوف تقوم ال�سركة باإبرام اتفاقيات اإعادة تاأمين، ن�سبية كانت اأو 

غير ن�سبية، مع كبرى ال�سركات العالمية وذلك لمختلف اأنواع التاأمين، كما تغطي ال�سركة جزًء اآخر من المخاطر عن طريق اتفاقيات اإعادة التاأمين االختياري 

العاملة في هذا المجال. و�ستكون اإدارة ال�سوؤون الفنية م�سوؤولة عن تحديث وتقييم اإح�ساءات اتفاقيات اإعادة التاأمين، ومراجعة الح�سابات الخا�سة بتلك 

االتفاقيات مع كل من �سركات اإعادة التاأمين التي تعمل ال�سركة معها، واإ�سدار التقارير الدورية الخا�سة بذلك.

يتم اإعداد مذكرة خا�سة بكل اتفاقية اإعادة تاأمين ومراجعتها بدقة، تت�سمن تلك المذكرة معلومات عن �سروط، ون�سب االأق�ساط التي �سيتم االحتفاظ بها.  

وتعطى ن�سخة من تلك المذكرة لق�سم االكتتاب التاأميني. وبعد اعتماد االتفاقية يتم اإدخال بنودها في نظام المعلومات الخا�س بال�سركة ليتم تفعيلها ودمجها 

في هيكلية اإعادة التاأمين الخا�سة بمحفظة التكافل. كما �ستقوم االإدارة بمتابعة الح�سابات مع معيدي التاأمين والتاأكد من ت�سويتها.
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في حال ارتفاع قيمة وثيقة التاأمين عن الحد المن�سو�س عليه في اتفاقية اإعادة التاأمين اأو وجود مخاطر ال تغطيها اتفاقيات اإعادة التاأمين اأو اإزدادت اإمكانية 

حدوث اأو حجم المخاطرة من وثيقة التاأمين عن حد معين يتم تغطية جزء من وثيقة التاأمين تلك بوا�سطة اإعادة التاأمين االختياري. وفي تلك الحالة تقدم 

اإدارة ال�سوؤون الفنية باالت�سال مع معيدي التاأمين وعر�س فر�سة اإعادة التاأمين عليهم والتن�سيق معهم الإتمام التغطية عن طريقهم. 

كذلك تقوم االإدارة بالتاأكد من تغطية كل معيد تاأمين لح�سته من المطالبات، �سواًء كانت اإعادة التاأمين اتفاقية اأو اختيارية. وتتمثل اإعادة التاأمين اإتفاقية في 

تعهد الموؤمن بموجبها باإ�سناد مخاطر معينة في حدود مبالغ اأو ن�سب معينة لمعيد التاأمين ويتعهد معيد التاأمين بقبول اإعادة التاأمين على المخاطر الم�سندة 

اإليه وفقًا الإتفاقية خا�سة بذلك، بينما اإعادة التاأمين االختيارية تتم عن طريق عر�س كل خطر تاأميني على حدة على معيد التاأمين ويكون لمعيد التاأمين الخيار 

في قبول اأو رف�س المخاطر المعرو�سة عليه. وتتم اأي�سا متابعة الح�سابات مع معيدي التاأمين وت�سويتها ب�سكل دوري.

إدارة الرقابة الشرعية 422 
تتولى اإدارة الرقابة ال�سرعية القيام بالمهام االآتية:

•التحقق من اأن اأي ن�ساط اأو منتج اأو خدمة اأو عقد جاري العمل به في ال�سركة مجاز من الهيئة ال�سرعية. 	

•مراجعة النماذج والعقود والوثائق واالإتفاقيات قبل توقيعها. 	

•التاأكد من اأن ال�سركة بفروعها واإداراتها الداخلية والخارجية تلتزم تنفيذ قرارات الهيئة ال�سرعية. 	

•التاأكد من اإلتزام ال�سركة ب�سيا�ساتها ال�سرعية. 	

•تنفيذ زيارات رقابية ميدانية ب�سفة دورية الإدارات ال�سركة وفروعها للتاأكد من التزامها بتنفيذ القرارات ال�سادرة عن الهيئة ال�سرعية. 	

ال�سرعية في مجاالت عمل  بالنواحي  المتعلقة  الملحوظات  والعمليات، ويحدد  لالأن�سطة  الميدانية  الرقابة  نتائج  ي�ستمل على  تقرير دوري  •اإعداد  	
ال�سركة.

•بث الوعي باالقت�ساد االإ�سالمي عمومًا ونظام التاأمين التعاوني خ�سو�سًا في جميع دوائر واأق�سام ال�سركة. 	

إدارة الشؤون المالية 422 
انطالقًا من حر�س ال�سركة للتميز في مجال التاأمين التعاوني، فقد قامت بالتعاون مع جهة متخ�س�سة ال�ستحداث نظام محا�سبي يعك�س المبادىء ال�سرعية 

التي يقوم عليها التاأمين التعاوني االإ�سالمي، بما ي�سمن التحقق الفعلي ال�ستقاللية ح�سابات ال�سركة وما يتعلق بها عن ح�سابات ال�سركة ومايتعلق بها عن 

ح�سابات محفظة التكافل وما يتعلق بها، وعدم االكتفاء بالف�سل بينها في الدفاتر المحا�سبية.

كما �ستحر�س على ا�ستخدام نظام محا�سبي دقيق ي�سمن عدم وقوع اأخطاء محا�سبية قد توؤدي اإلى بيانات مالية غير دقيقة، كما �سيوفر هذا النظام الدعم 

المحا�سبي الكامل لكافة اأق�سام ال�سركة. كما �سيقوم مراجعوا الح�سابات وب�سكل دوري بتدقيق عمليات االكتتاب التاأميني والمطالبات ل�سمان عدم االإخالل 

باأي من االأ�ساليب والمعايير المو�سوعة.

باالإ�سافة اإلى ذلك فاإن اإدارة ال�سوؤون المالية �ست�سع ا�سترتيجيات و�سيا�سات اإ�ستثمارية وا�سحة الإدارة المحافظ اال�ستثمارية بما يتوافق مع توجيهات موؤ�س�سة 

النقد مع �سمان التوازن في العمليات اال�ستثمارية والتي تهدف اإلى ان�سجام معدالت ال�سيولة والقدرة على الوفاء بااللتزامات و�سمان حماية اال�ستثمارات.

تأمين المركبات 424 
تعنى هذه االإدارة بكل ما يتعلق بمنتجات التاأمين المتعلقة بتاأمين المركبات. ويقوم هذا الق�سم باإدارة اكتتاب تاأمين المركبات وت�سوية المطالبات المتعلقة 

في المركبات. ويهدف هذا الق�سم اإلى تحقيق االأهداف التي تتما�سى مع اإ�ستراتيجية ال�سركة من حيث النمو والتنوع في المنتجات المطروحة في ال�سوق حيث 

تعتبر منتجات هذا الق�سم ذات اأهمية كبيرة في حجم المبيعات المتوقعة.

التأمين الصحي 424 
�سوف يكون هذا الق�سم م�سوؤواًل عن كل المنتجات المتعلقة بالتاأمين ال�سحي. و�ستتم عملية االكتتاب التاأميني وت�سوية المطالبات في نف�س الق�سم كما هو الحال 

في ق�سم تاأمين المركبات. كما �سيقوم الق�سم باإختيار مزودي الخدمات والذين يجب اأن يكونوا م�سجلين لدى مجل�س ال�سمان ال�سحي التعاوني بما يتما�سى مع 

خطط ال�سركة اال�ستراتيجية بحيث يتم اإن�ساء تعاون فعال بين ال�سركة ومزودي الخدمات ي�سمن تحقيق الخدمة المميزة لم�ستركي محفظة التكافل.
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المبيعات والتسويق 424 
المبيعات 2-2-2 

اإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني �ستقوم بالتركيز على اأربعة �سرائح في ال�سوق ال�سعودي:

•ال�سركات والموؤ�س�سات الكبيرة 	
•ال�سركات المتو�سطة  	

•ال�سركات ال�سغيرة 	
•االأفراد 	

اإن ا�ستراتيجية ال�سركة تكمن في المحافظة على عمالئها وذلك بتوفير خدمات فائقة الجودة.

التسويق 2-2-2 

قامت ال�سركة بو�سع وتحديد اأهداف تو�سح م�ستوى المبيعات التي تهدف ال�سركة للو�سول اإليها، الح�سة ال�سوقية، والعائدات على ا�ستثماراتها،...اإلخ، في 

فترة زمنية، ومناطق تغطية محددة، ومن هذه االأهداف:

•تمييز منتجاتها عن منتجات غيرها من �سركات التاأمين 	
•زيادة الوعي فيما يتعلق بمنتجات ال�سركة الحالية، والتي �سيتم تقديمها في الم�ستقبل 	

•الو�سول اإلى اأق�سى درجات ر�سى العمالء 	
•تحقيق نمو �سنوي في ح�سة ال�سركة من �سوق التاأمين ال�سعودي 	

•تحقيق االأهداف المرجوة باأقل تكلفة ممكنة 	

أنظمة تقنية المعلومات 424 
النظام )Advanced Insurance Management Systems(، ومن  ويدعى  التاأمين  ب�سركات  الخا�سة  البرامج  اأف�سل  اآلي من  ال�سركة نظام  لدى  اإن 

وذلك عن طريق  ال�سركة  فروع  بين جميع  �سيربط  وهو  ال�سركة،  في  االإدارات  المدخلة من جميع  المعلومات  بربط جميع  يقوم  اأنه  النظام  خ�سائ�س هذا 

االإنترنت، ل�سمان تبادل اآمن للمعلومات المطلوبة لت�سهيل اإ�سدار الوثائق ومتابعة المطالبات.

واأي�سًا يقوم بجميع العمليات الح�سابية الخا�سة بجميع اأنواع التاأمين، واإعادة التاأمين التي تقدمها ال�سركة، كما يقوم باإعداد التقارير اآليًا، وهو اآمن من ناحية 

�سرية المعلومات، كما اأن جميع التقارير والح�سابات التي يوفرها، قابلة للتدقيق، والتعديل.

الموارد البشرية 424 
توؤمن اإدارة ال�سركة باأن نجاحها الم�ستقبلي �سوف يعتمد، جزئيًا على قدرتها على جذب العاملين الموؤهلين وتحفيزهم. وبناًء على ذلك، فاإن ال�سركة في طور 

تاأ�سي�س برامج تدريب ت�سمم لزيادة قاعدة المعرفة والمهارات لدى الموظفين بالطريقة التي يمكن اأن ت�ساعد بدعم اأداء ال�سركة وتحقيق اأهدافها.

تمثل عملية التوظيف ال�سحيحة االأ�سا�س في اأي ا�ستراتيجية ناجحة لق�سم الموارد الب�سرية. لذلك �ستخ�سع الكوادر الم�ستقَطبة لتدريب �سامل لتهيئتها لتولي 

وظائف م�سوؤولة في ال�سركة.

اإن فل�سفة ال�سركة هي توظيف الكوادر المحلية ذات الكفاءة العالية اأينما ومتى اأمكن. و هذه هي اال�ستراتيجية التي تتبعها داخل المملكة بالرغم من قلة الكوادر 

الخبيرة في مجال التاأمين الموجودة في ال�سوق المحلية. و�سيتم البحث عن كوادر مدربة تدريبًا يتوافق مع مقايي�س التاأمين العالمية. و�سيراعى امتالك جميع 

الموظفين الجدد لمهارات �سخ�سية عالية، القدرة على ابتكار اأعمال جديدة، وقدرات متميزة في خدمة العمالء. 
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الرقابة الداخلية 424 
�ستقوم ال�سركة باإن�ساء دائرة للتدقيق الداخلي تكون م�سوؤولة مبا�سرة اأمام مجل�س االإدارة من خالل لجنة المراجعة، و�سيراأ�س هذه الدائرة �سخ�س موؤهل تكون 

من مهامه االإ�سراف على الرقابة الداخلية لل�سركة و�سمان ح�سن �سير االإجراءات وال�سوابط المالية والفنية، و�سوف يرفع تقاريره مبا�سرة اإلى لجنة التدقيق 

المنبثقة عن مجل�س اإدارة ال�سركة. لقد تم تر�سيح كل من االأع�ساء التالي ذكرهم لع�سوية لجنة المراجعة في الفترة التي تلي تاأ�سي�س ال�سركة مبا�سرة.

اجلن�سية ال�سم

�سعودي �سالح نا�سر ال�سرّيع

�سعودي د. فهد العليان

�سعودي اأحمد الزعيم
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الهيكل التنظيمي 7 
الهيكل التنظيمي 422 

تمتلك ال�سركة هيكل تنظيمي حديث يحدد الوظائف االإدارية المختلفة من مبيعات وتوزيع وعمليات، مما ي�ساعد على تحقيق اأف�سل اأداء. يبين الر�سم التالي 

الهيكل التنظيمي لل�سركة:
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اإلدارة العليا والمدراء 422 
مجلس اإلدارة 2-2-2 

دون الم�سا�س بال�سالحيات الممنوحة للجمعية العامة فاإن مجل�س االإدارة )“المجل�س” اأو “مجل�س االإدارة”( �ستكون له ال�سالحيات الوا�سعة في اإدارة كافة 

�سوؤون ال�سركة. ويمكن للمجل�س �سمن حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س وينتدب واحدًا اأو اأكثر من اأع�سائه اأو اأي طرف ثالث ليتولى القيام بوظيفة معينة اأو اأعمال 

محددة.

�سيدير ال�سركة مجل�س اإدارة يتاألف من )8( اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية با�ستثناء مجل�س االإدارة االأول والذي �سوف يتم تعيينه من 

قبل الجمعية التاأ�سي�سية. ويقوم مجل�س االإدارة بتعيين اللجان الفرعية المهمة بما في ذلك لجنة تنفيذية، ولجنة للمراجعة، ولجنة للمكافاآت و�سوف توؤازر هذه 

اللجان دور مجل�س االإدارة في متابعة ن�ساطات ال�سركة والقيام بتزويد اإدارة ال�سركة باالإر�ساد والتوجيه الالزمين. وتنعقد اللجنة في اجتماعات اأكثر انتظامًا 

من المجل�س بكامل اأع�سائه وترفع تقاريرها اإلى مجل�س االإدارة.

اإن الم�سوؤولية االأ�سا�سية لمجل�س االإدارة هو �سمان ا�ستمرار نجاح ال�سركة على المدى البعيد. وهذا ي�سمل االآتي �سمن اأمور اأخرى :

•االختيار والتعوي�س واالإ�سراف -وعند الحاجة- ا�ستبدال االإدارة العليا والمدراء التنفيذيين االآخرين في ال�سركة وكذلك التخطيط لعملية االإحالل  	
في ال�سركة.

•تقديم التوجيه في جميع �سوؤون ال�سركة ومراجعة ا�ستراتيجيتها و�سيا�سات اإدارة المخاطر والتخطيط المالي والموازنة ال�سنوية وخطط العمل كما  	
تو�سي بها اإدارة ال�سركة.

•و�سع االأهداف االإ�ستراتيجية لل�سركة. 	
•مراجعة النفقات الراأ�سمالية االأ�سا�سية. 	

•مراقبة واإدارة ت�سارب الم�سالح المحتملة بين اأع�ساء االإدارة العليا ومجل�س االإدارة والم�ساهمين. 	
•التاأكد من �سحة االإجراءات المالية والمحا�سبية الداخلية في ال�سركة بما في ذلك دعم عمليات تدقيق ومراجعة م�ستقلة. 	

اأنظمة مراقبة  اأنظمة المراقبة الداخلية واإعداد القوائم المالية وتقديم الم�ساندة لجهات المراجعة الخارجية و�سمان تطبيق  •التاأكد من كفاءة  	
داخلية منا�سبة وبالتحديد االأنظمة الخا�سة بمراقبة المخاطر والرقابة االآلية وتنفيذ القوانين ذات العالقة. 

•مراقبة كفاءة ممار�سات حوكمة ال�سركة ومدى فعاليتها . 	
•االإ�سراف على االإف�ساح العام واالت�ساالت. 	

فيما يلي قائمة باأ�سماء اأع�ساء مجل�س االإدارة المر�سحين:

جدول19: اأع�س�ء مجل�س الإدارة المر�سحون:

التمثيل املن�سب اجلن�سية ال�سم

ممثل �سركة الراجحي للتاأمين )غير تنفيذي( رئي�س مجل�س االإدارة �سعودي 1- عبداهلل بن �سليمان الراجحي

موؤ�س�س )غير تنفيذي( ع�سو �سعودي 2- اأحمد بن �سليمان الراجحي 

موؤ�س�س )غير تنفيذي( ع�سو �سعودي 3- �سعود بن عبداهلل الراجحي 

ممثل م�سرف الراجحي )غير تنفيذي( ع�سو �سعودي 4- �سعيد بن محمد الغامدي

ممثل �سركة قمة الرامتان )غير تنفيذي( ع�سو �سعودي 5 محمد بن عمران العمران

الجمهور )م�ستقل(  ع�سو �سعودي 6- اأحمد بن �سامر الزعيم

الجمهور )م�ستقل( ع�سو �سعودي 7- مازن بن خليفة النعيمي 

الجمهور )م�ستقل( ع�سو �سعودي 8- موؤيد بن عي�سى القرطا�س
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وفيما يلي نبذه مخت�سرة عن كل من المر�سحين لع�سوية مجل�س االإدارة واللجان التابعة لها:

عبداهلل بن سليمان الراجحي )سعودي( 2-2-2-2 

رئي�س مجل�س الإدارة المر�سح 

عبداهلل �سليمان الراجحي حا�سل على بكالوريو�س اإدارة االأعمال جامعة الملك عبدالعزيز 1978م، وقد ح�سل على عدد من الدورات في �سيتي بنك، معهد 

كرانفيل لالإدارة في بريطانيا. وله عدة م�ساركات ومحا�سرات خارجية وداخلية منها على �سبيل المثال، محا�سرتين في المنتدى المالي والم�سرفي االإ�سالمي، 

في اأبو ظبي والمنامة، وكان محا�سرًا في موؤتمر راأ�س المال العربي في بيروت، وملتقى جامعة هارفرد العالمي في بو�سطن- الواليات المتحدة االأمريكية. 

وهو حا�سل على جائزتي اأف�سل م�سرفي اإ�سالمي لعام 1998م وعام 2007م من الملتقى المالي والم�سرفي االإ�سالمي. وقد �سغل منا�سب عديدة في م�سرف 

1994م،  1983م-  الخارجية من  والعالقات  العام لال�ستثمار  المدير  ونائب  1983م،  1982م-  المالية من عام  لل�سوؤون  العام  المدير  نائب  الراجحي منها: 

2004م وحتى تاريخه، وهو �ساحب  التنفيذي وع�سو مجل�س االإدارة من عام  الرئي�س  2004م، وهو ي�سغل من�سب  1996م-  العام من عام  ومن�سب المدير 

مجموعة الراجحي للتعهدات الدولية. و هو ع�سو مجل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االإن�سائية منذ عام 2007م كم اأنه ع�سو في مجل�س اإدارة ال�سركة 

ال�سعودية لل�سناعات التحويلية منذ عام 2007م. وهو ع�سو مجل�س اإدارة �سركة مدى لالإ�ستثمار ال�سناعي منذ عام 2001م كم اأنه ع�سو مجل�س اإدارة �سركة 

عام  منذ  المحدودة  المن�سوجة  واالأكيا�س  البال�ستيكية  لل�سناعات  التوفيق  �سركة  اإدارة  مجل�س  ع�سو  وهو  2008م  عام  منذ  التجاري  لالإ�ستثمار  الراجحي 

1993م. 

أحمد بن سليمان الراجحي )سعودي( 2-2-2-2 

ع�سو مجل�س الإدارة المر�سح

1989م. وهو الرئي�س التنفيذي لمجموعة الوطنية لل�سناعة منذ  حا�سل على بكالوريو�س الهند�سة ال�سناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 

2003م كما  2006م و�سركة العراب للمقاوالت المحدودة منذ عام  اإنجاز العقارية منذ عام  اإدارة ال�سركات التالية: �سركة  1997م. وهو رئي�س مجل�س  عام 

الخليج  1997م و�سركة فارابي  لل�سناعة( منذ عام  واأبناوؤه )الوطنية  الراجحي  التالية: �سركة �سليمان عبدالعزيز  لل�سركات  االإدارة  ي�سغل ع�سوية مجال�س 

للبتروكيماويات منذ عام 2002م و�سركة ريل كابيتا للتطوير العقاري منذ عام 2006م.

سعود بن عبداهلل الراجحي )سعودي( 2-2-2-2 

ع�سو مجل�س الإدارة المر�سح

هو المدير المالي للق�سم ال�سناعي لمجموعة الراجحي لالإ�ستثمار منذ عام 2008م. عمل قبلها كمدير م�سنع في �سركة مدى لالأن�سجة منذ عام 2007م حتى 

عام 2008م. وقد �سارك �سعود الراجحي في دورة تدريبية في ق�سم ال�سركات في بنك اإت�س اإ�س بي �سي في دبي عام 2006م. وهو ع�سو مجل�س اإدارة �سركة اى 

اإي بي الإدارة اال�ستثمار في �سنغافورة منذ عام 2008م.

سعيد محمد الغامدي )سعودي( 2-2-2-2 

ع�سو مجل�س الإدارة المر�سح

التنفيذي في  الرئي�س  نائب  ي�سغل حاليًا من�سب  1987م.  والمعادن عام  للبترول  الملك فهد  االآلي من جامعة  الحا�سب  بكالوريو�س في هند�سة  حا�سل على 

م�سرف الراجحي من عام 2007م وحتى االآن. و�سغل قبل ذلك من�سب مدير عام المجموعة الم�سرفية لالأفراد في م�سرف الراجحي من 2003م-2007م، 

وقبلها كان المدير العام للعمليات وتقنية المعلومات من 2001م-2003م، وهو ع�سو في مجل�س اإدارة م�سرف الراجحي- ماليزيا منذ عام 2005م، و�سركة 

الراجحي للخدمات المالية منذ عام 2007م.

محمد بن عمران العمران )سعودي( 2-2-2-2 

ع�سو مجل�س الإدارة المر�سح

حا�سل على ماج�ستير هند�سة واإدارة م�ساريع من جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة االأمريكية عام 1990م، وبكالوريو�س في الهند�سة المدنية من 

االأعمال  اإطار  اال�ستثمارات �سمن  بع�س  اإلى  باالإ�سافة  والعقارية  وال�سناعية  التجارية  االأعمال  اإدارة  يعمل في  1988م.  بالريا�س عام  �سعود  الملك  جامعة 

العائلية منذ عام 1993م حتى االآن. وهو ع�سو مجل�س اإدارة ال�سركات التالية: ال�سركة ال�سعودية ال�سوي�سرية لالأوراق المالية منذ عام 2006م حتى االآن، والهيئة 
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العامة للطيران المدني منذ عام 2006م حتى االآن، �سركة االت�ساالت ال�سعودية منذ عام 2003م حتى االآن. وهو ع�سو لجنة التدقيق في بنك �ساب منذ عام 

2008م و ع�سو لجنة المراجعة في المجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�سناعي منذ عام 2004م.

أحمد بن سامر حمدي الزعيم )سعودي( 2-2-2-2 

ع�سو مجل�س الإدارة

ببيروت عام  االأمريكية  اللبنانية  الجامعة  االأعمال من  اإدارة  1992م، وبكالوريو�س في  نيويورك عام  حا�سل على بكالوريو�س في االقت�ساد من جامعة والية 

1987م. وهو �سريك ع�سو في مجل�س المديرين من عام 1996م- وحتى الوقت الحالي في ال�سركات التالية، ال�سركة ال�سعودية الحديثة ل�سناعة الكابالت، 

ال�سركة ال�سعودية الحديثة ل�سناعة االأ�سالك، وال�سركة ال�سعودية الحديثة ل�سناعة االأ�سالك الهاتفية، و�سركة كابالت الريا�س المحدودة منذ عام 1997م، 

اإدارة في ال�سركات التالية، مجموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة منذ عام  1991م ، وهو ع�سو مجل�س  وال�سركة ال�سعودية الحديثة ل�سناعة المعادن منذ عام 

عام  منذ  البناء  ومواد  ال�سيراميك  لتجارة  الدولية  وال�سركة   ، 2004م  عام  منذ  العقاري  للتجارةواال�ستثمار  الخليجية  الدولية  وال�سركة  االآن،  حتى  2005م 

2006م، و�سركة طلبات المكتب منذ عام 2006م حتى عام 2008م، وهو ع�سو اللجنة ال�سناعية في غرفة الريا�س منذ عام 2004م، وع�سو اللجنة العامة 

للكهرباء بالهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س منذ عام 2006م. 

مازن بن خليفة النعيمي )سعودي( 2-2-2-2 

ع�سو مجل�س الإدارة المر�سح

مازن النعيمي حا�سل على ماج�ستير اإدارة االأعمال بتقدير امتياز من جامعة هيو�ستن- الواليات المتحدة االأمريكية عام 1983م، وبكالوريو�س في الهند�سة 

عام  منذ  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  لدى  ال�سناعية  القرو�س  لق�سم  اأعلى  كمدير  وقد عمل  1977م.  عام  المتحدة  الواليات   - نبرا�سكا  المدنية من جامعة 

1985م حتى عام 1989م. وعمل كمدير م�سروع م�سنع الكبريت لدى �سركة اأرامكو اأعالي البحار منذ عام 1984م حتى عام 1985م. وعمل قبلها كمهند�س 

1984م. وقد عمل كمهند�س م�سروع الحقن بماء البحر لدى �سركة  1983م حتى عام  م�سروع م�سنع تكرير الق�سيم لدى �سركة اأرامكو للخدمات منذ عام 

اأرامكو للخدمات منذ عام 1979م حتى عام 1981م. ومن عام 1977م عمل كمهند�س جودة باإدارة الخدمات ال�سناعية لدى �سركة اأرامكو حتى عام 1979م. 

وهو حاليًا يراأ�س كل من �سركتي مازن خليفة الالحق النعيمي واأوالده منذ عام 1998م وكذلك �سركة مان�سو القاب�سة في البحرين منذ عام 2003م. كما اأنه 

�سريك ورئي�س تنفيذي ل�سركة كيميائيات الميثانول منذ عام 1988م، وال�سركة الخليجية المتحدة لدرفلة ال�سلب المحدودة منذ عام 1998م و�سركة ت�سنيع 

منتجات الديكور واالأخ�ساب المحدودة )موديكور( منذ عام 2001م. وقد قدم مازن النعيمي اأبحاث واأوراق عمل خالل م�سيرته مثل البحث الذي قدم للموؤتمر 

ال�ساد�س للحديد وال�سلب بال�سرق االأو�سط في دبي عام 2002م بعنوان"Our future in steel – think regional.act local. forget global" والبحث 

وهو  وال�سلب  للحديد  العربي  لالإتحاد  ال�سهرية  الــدورة  في  ن�سره  تم  والــذي  1998م  عام  دبي  في  لل�سلب  االأو�سط  ال�سرق  تمر  لموؤ المقدم 

 ."Gulf Prespective and a Case Study of the UGSMCL Project"بعنوان

مؤيد بن عيسى القرطاس )سعودي( 2-2-2-2 

ع�سو مجل�س الإدارة المر�سح

حا�سل على بكالوريو�س الهند�سة الكيميائية في عام 1968م من جامعة بغداد في العراق، وهو ع�سو في المعهد االأمريكي للمهند�سين الكيميائيين وحا�سل 

على �سهادة الدكتوراه في االإدارة عام 2002 م من جامعة برادفورد- برادفورد بريطانيا. موؤيد بن عي�سى القرطا�س هو المدير العام ل�سركة الت�سنيع الوطنية 

منذ عام 1996 م - 2006 م، واأ�سبح الع�سو المنتدب من 2006 م، ونائًبا لرئي�س مجل�س االإدارة كذلك منذ منت�سف عام 2007 م وحتى االآن . قد عمل قبل 

والتطوير حيث  اآخرها مديًرا عاًما لالأبحاث  الوطنية في �سركة �سابك منذ عام 1978م حتى عام 1996م في عدة وظائف وكان  الت�سنيع  ب�سركة  التحاقه 

وتاأ�سي�س  الجبيل  ال�سركة في  تاأ�سي�س م�سانع  اأ�سرف على  ل�سابك حيث  التابعة  ل�سركة )بتروكيميا(  رئي�ًسا  وكان  لالأبحاث  �سابك  اإن�ساء مجمع  اأ�سرف على 

للبتروكيماويات في  الخليج  �سركة  الجبيل، وكذلك م�سروع  وابن حيان في  �سماد  �سابك مثل  اإن�ساء عدة م�ساريع في  ا  اأي�سً وتابع  واالإدارية،  الفنية  اأجهزتها 

البحرين. وهو ع�سو في مجل�س الكليات التقنية التابعة للموؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وقد كان ع�سًوا في مجل�س اإدارة الغرفة التجارية 

ال�سناعية في الريا�س، و�سبق له اأن �سغل من�سب رئي�س مجال�س اإدارات �سركات ابن الرازي وابن زهر وابن البيطار وهي من ال�سركات التابعة ل�سابك. وهو 

رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للت�سنيع و�سبك المعادن )معدنية( و�سركات الرواد منذ عام 1997م، ور�سا�س منذ عام 1996م، وت�سويق البتروكيماويات 

التابعة للت�سنيع الوطنية.
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اإلدارة العليا للشركة 2-2-2 

والخبرات  المزايا  وتعتبر هذه  التاأمين،  بكفاءة عالية، وخبرة طويلة في مجال  يتمتع  اأداء مهامها مع فريق  التعاوني على  للتاأمينِ  الراجحي  �سركة  �ستعمل 

اأ�سا�سية في تقديم خدمات وحلول مبتكرة للعمالء.

جدول20: الإدارة العلي� لل�سركة

امللكية اجلن�سية ال�سم املن�سب

- �سعودي عبدالعزيز بن محمد ال�سدي�س الرئي�س التنفيذي

- هندي ف.ا. تومي مدير ال�سوؤون الفنية 

- �سعودي محمد عبداهلل الرعيدي مدير تاأمين المركبات

- هندي عبدال�سالم علي مدير ال�سوؤون المالية

- هندي مارتن �سب�ستيان مدير تقنية المعلومات

- �سعودي فهد الجريفاني مدير الموارد الب�سرية والت�سويق

وفيما يلي ال�سير الذاتية لتنفيذيي ال�سركة:

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز السديس )سعودي( 2-2-2-2 

الرئي�س التنفيذي المر�سح

عبدالعزيز ال�سدي�س حا�سل على بكالوري�س اأدب اإنجليزي من جامعة الملك �سعود بالريا�س عام 1998م، وهو يعمل على تح�سيل درجة الماج�ستير في اإدارة 

االأعمال من جامعة لي�سي�ستر – المملكة المتحدة، كما اأنه يعمل على تح�سيل موؤهالت متخ�س�سة في مجال التاأمين .ي�سغل حاليًا من�سب الرئي�س التنفيذي 

ل�سركة الراجحي للتاأمين- البحرين من اإبريل 2008، ومن 2006م-2008م عمل كرئي�س تحويل الراجحي )الجناح الخا�س بتحويل االأموال و�سرف العمالت 

االأجنبية في م�سرف الراجحي( ، ومن عام 2005م-2006م عمل كمدير اأمانة �سجل م�ساهمي م�سرف الراجحي، ومن عام 2000م-2005م عمل في �سركة 

االإنجليزية. للغة  اإيرو�سبي�س” “B.A.E. Systems” كمحا�سر  “بريتي�س 

ف.ا. تومي )هندي( 2-2-2-2 

مدير ال�سوؤون الفنية 

ف.ا. تومي حا�سل على ماج�ستير اإدارة االأعمال من جامعة دلهي في الهند عام 1994م، وبكالوريو�س التجارة من نف�س الجامعة عام 1984م، وهو ع�سو 

الملكي  المعهد  ولديه زمالة  1989م،  فيه منذ عام  للتاأمين وهو ع�سو  الهندي  المعهد  ولدية زمالة  1984م،  للم�سرفيين منذ عام  الهندية  الموؤ�س�سة  في 

1999م حتى  للتاأمين من عام  �سركة عمان  االأعمال في  لتطوير  التنفيذي  المدير  �سغل من�سب  1998م،  فيه منذ عام  اأنه ع�سو  بريطانيا كما  للتاأمين - 

الهندية  ال�سركة  في  كمديرًا  وعمل  1999م،  1998م-  عام  من  دبي  في  االأو�سط  ال�سرق  فورب�س  �سيدويك  �سركة  في  تنفيذيًا  مديرًا  اأي�سًا  وكان  2005م، 

للتاأمين من عام 1985م- 1998م، وعمل في بنك كانارا في الهند من عام 1980م-1985م. وهو يعمل في �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م(كمدير 

2005م. لل�سوؤون الفنية منذ عام 

محمد بن عبداهلل الرعيدي )سعودي( 2-2-2-2 

مدير ت�أمين المركب�ت

من�سب  �سغل  التاأمين.  مجال  في  الدورات  من  عدد  ولديه  2000م.  عام  بالريا�س  �سعود  الملك  من جامعة  الدولية  االأعمال  اإدارة  في  بكالوريو�س  يحمل 

البحث  اإدارة  في  تنفيذي  من�سب  �سغل  قد  قبلها  وكان  2008م.  عام  وحتى  2007م  عام  في  التعاوني  ال�سحي  ال�سمان  مجل�س  في  التاأهيل  ق�سم  رئي�س 

2005م، وقبلها  2004م حتى عام  2005م-2006م، وكان قبلها نائب مدير ق�سم تاأمين البنوك منذ عام  والت�سويق في ال�سركة التعاونية للتاأمين من عام 

كتنفيذي في خدمة العمالء في التعاونية للتاأمين منذ عام 2000م حتى عام 2004م. وهو ي�سغل حاليًا مدير تاأمين المركبات في �سركة الراجحي للتاأمين 

�س.م.ب.)م( منذ عام 2008م. 
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عبدالسالم علي )هندي( 2-2-2-2 

مدير ال�سوؤون الم�لية

1981م ، و�سهادة المحا�سب المعتمد من معهد المحا�سبين المعتمدين في  يحمل عبدال�سالم علي بكالوريو�س في التجارة من جامعة كالكتا في الهند عام 

الهند عام 1989م، كما يحمل �سهادة الماج�ستير في اإدارة االأعمال تخ�س�س مالية وا�ستراتيجية من معهد اك�سافيير ليبر ريال�سين�س في الهند عام2005م. 

عمل عبدال�سالم علي كمدير مالي ل�سركة ا�ستثمار في دبي منذ عام 2006م حتى بداية عام 2009م. التحق عبد ال�سالم علي ب�سركة عمان للتاأمين منذ عام 

1992م حتى عام 2006م. عمل كمدير لل�سوؤون المالية لل�سركة منذ عام 2005م حتى عام 2006م، وعمل قبلها كمدير مالي لل�سركة منذ عام 1999م حتى عام 

2005م وفي بداية التحاقه بال�سركةعمل كمدير ح�ساب منذ عام 1992م حتى عام 1999م. كما عمل قبلها كمحا�سب رئي�سي في �سركة طيران ا�سياتيك في 

الهند منذ عام 1990م حتى عام 1991م.

فهد بن إبراهيم الجريفاني )سعودي( 2-2-2-2 

مدير الموارد الب�سرية والت�سويق

فهد الجريفاني حا�سل على �سهادة بكالوري�س في اللغة االإنجليزية من جامعة االإمام محمد بن �سعود في الريا�س عام 1998م، وماج�ستير في الموارد الب�سرية 

من الجامعة العربية المفتوحة في البحرين عام 2006م، و�سهادة دبلوم في تعامالت الموظفين من مركز )CIPD( في الريا�س عام 2008م. ي�سغل االآن 

عام  من   ،”B.A.E. Systems“ من�سب مدير الموارد الب�سرية في �سركة الراجحي للتاأمين �س.م.ب.)م( منذ عام 2008م. عمل كمعلم لغة اإنجليزية في

2000م- 2006م، وعمل كمدير للتدريب والتطوير الوظيفي في ال�سركة المتطورة لالإلكترونيات في ال�سعودية من 2006م- 2007م. 

الهيئة الشرعية  422 
تتكون الهيئة ال�سرعية من ثالثة اأع�ساء من المخت�سين بالدراية والخبرة في المعامالت المالية ال�سرعية وهم:

د.�سالح بن من�سور الجربوع  .1

د. �سالح بن عبداهلل اللحيدان  .2

ال�سيخ �سعد بن محمد ال�سيف  .3

وفيما يلي ال�سير الذاتية الأع�ساء الهيئة ال�سرعية لل�سركة:

د.صالح بن منصور الجربوع 2-2-2 

 Washington( حا�سل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة االإمام محمد بن �سعود االإ�سالمية عام 2006م، وعلى درجة ماج�ستير في القانون من

االإمام محمد بن �سعود  1994م، و هو حا�سل على درجة بكالوريو�س �سريعة من جامعة  college of law( - الجامعة االأمريكية - وا�سنطن دي �سي عام 
وحتى  1997/5/10م  الفترة من  في  لال�ستثمار  الم�سرفية  الراجحي  ب�سركة  االلتزام  على  والرقابة  القانونية  ال�سوؤون  الإدارة  وقد عمل مديرًا  1981م  عام 

2007/5/30م، وهو محامي مرخ�س من 2007/6/11م حتى تاريخه.

د.صالح بن عبداهلل اللحيدان 2-2-2 

حا�سل على الدكتوراه في الفقه االإ�سالمي من المعهد العالي للق�ساء بالريا�س عام 1415هـ الموافق 1994م،وقد ح�سل على �سهادة البكالوريو�س من كلية 

ال�سريعة في الريا�س عام 1407هـ الموافق 1986م ثم ح�سل على �سهادة الماج�ستير من ق�سم الفقه المقارن من المعهد العالي للق�ساء عام 1989م، عمل 

وكياًل له لفترتين، و�سغل من�سب ع�سو المجل�س العلمي بجامعة االإمام محمد بن �سعود االإ�سالمية، و�سارك في ع�سوية عدد من اللجان العلمية داخل الجامعة 

وخارجها، ي�سغل حاليًا من�سب اأ�ستاذ م�سارك بجامعة االإمام محمد بن �سعود االإ�سالمية منذ عام 2004م، ومدير عام المجموعة ال�سرعية بم�سرف الراجحي، 

وع�سوية الهيئة ال�سرعية به واأمينها.
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الشيخ سعد بن محمد السيف 2-2-2 

تخرج من كلية ال�سريعة بجامعة االإمام محمد بن �سعود االإ�سالمية بالريا�س عام 1994م بدرجة بكالوريو�س، وح�سل على درجة الماج�ستير في الفقه المقارن 

من نف�س الجامعة عام 1997م، �سارك في تاأ�سي�س هيئة �سرعية ل�سركة ميثاق اإحدى �سركات التاأمين التعاونية المحلية، ويعمل حاليًا قا�سيًا بوزارة العدل منذ 

عام 1997م.

حوكمة الشركة 424 
تلتزم ال�سركة بمعايير رفيعة في الحوكمة وتعتبر هذا الجانب عاماًل اأ�سا�سيًا في نجاحها. ينظر اإلى الحوكمة الفاعلة لل�سركة باعتبارها �سيئًا اأ�سا�سيًا بالن�سبة 

لنجاح ال�سركة الذي يتطلب تنفيذ اإطار وا�سح لل�سفافية واالإف�ساح من اأجل التاأكد من اأن مجل�س االإدارة يعمل من اأجل تحقيق اأف�سل الم�سالح للم�ساهمين 

ويقدم �سورة وا�سحة وعادلة الأحوال ال�سركة المالية ونتائج العمليات. 

لل�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات بين مجل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�سركة، وفي اإطار المحافظة على اأف�سل الممار�سات الدولية ومتطلبات الئحة حوكمة 

ال�سركات، هنالك ثالثة من اأع�ساء المجل�س �سوف يكونون م�ستقلين وغير تنفيذيين. تتكون االإدارة العليا لل�سركة والتي تخ�سع لتوجيه رئي�س مجل�س االإدارة، 

من فريق ذو خبرة ومتمتع بالمهارة المطلوبة وقد تم منحه �سلطة تنفيذية كافية من اأجل اإدارة ال�سركة بفعالية في اإطار التوجهات المو�سوعة بوا�سطة رئي�س 

المجل�س واللجنة التنفيذية. 

قامت ال�سركة بتاأ�سي�س اأنظمة وعمليات رقابة داخلية جيدة. �سوف يكون لل�سركة اإدارة تدقيق داخلية مزودة باأفراد محترفين للقيام بمراجعات م�ستقلة �سمن 

ال�سركة. يقدم المراجعون الخارجيون لل�سركة تقارير �سنوية لمجل�س االإدارة باالإ�سافة اإلى خطاب االإدارة ال�سنوي وهم ال يقدمون خدمات اأخرى في غير هذا ال�سياق.

وفيما يلي ملخ�س الإطار عمل حوكمة ال�سركة المقترح: 

الجمعية الع�مة للم�س�همين: يجب اإبالغ الم�ساهمين بجميع التطورات االأ�سا�سية داخل ال�سركة عبر قناة ات�سال مفتوحة وتقديم تقارير االأداء المالية 

الدورية وتحفيز م�ساركة الم�ساهمين الذين ال يمثلون �سركات اأو موؤ�س�سات في الجمعية العامة ال�سنوية لل�سركة. 

مجل�س الإدارة: �سيكون هنالك مجل�س اإدارة مخت�س م�سوؤول ب�سورة كاملة عن ت�سيير ال�سركة من اأجل توفير قيادة فعالة والمحافظة على نظام جيد للرقابة 

الداخلية حتى تتم المحافظة على م�سالح م�ساهمي ال�سركة.

الم�ساهمين  لتمثيل جمهور  م�ستقلين  اأع�ساء  ثالثة  تعيين  �سيتم  الحوكمة  لبنية  التطوير  المزيد من  اأجل  التنفيذيين: من  الم�ستقلون غير  الأع�س�ء 

العامة. يق�سد باالأع�ساء الم�ستقلين االأع�ساء الذين لي�س لهم منا�سب وظيفية في ال�سركة غير من�سب ع�سو مجل�س االإدارة، والذين ال يحتفظون باأي عالقات 

مع ال�سركة وم�ساهميها االأ�سا�سيين والتي يمكن اأن تمنعهم من اإ�سدار حكم مو�سوعي ب�سكٍل م�ستقل. 

رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي: �سيتم و�سع ا�ستراتيجيات وا�سحة بالن�سبة لم�ساركة الم�سوؤولية بين الرئي�س التنفيذي ورئي�س مجل�س االإدارة 

من اأجل �سمان �سراكة متوازنة في ال�سلطة وال�سالحية. 

مجل�س  قبل  من  القرار  اتخاذ  لعملية  والتوازن  المو�سوعية  توفير  اأجل  من  التنفيذيين،  غير  من  االإدارة  مجل�س  اأع�ساء  معظم  �سيكون  المجل�س:  توازن 

االإدارة. 

تقديم المعلوم�ت الم�لية والمعلوم�ت الأخرى: �سوف يكون مجل�س االإدارة م�سوؤواًل عن تزويد الم�ساهمين ب�سورة حقيقية وعادلة الأداء ال�سركة المالي، 

باالإ�سافة اإلى ذلك �سيكون هنالك اآلية ل�سمان ا�ستالم مجل�س االإدارة للمعلومات المنا�سبة في التوقيت المنا�سب لتمكينه من القيام بواجباته بفعالية. 

ن مجل�س االإدارة لجانًا لتمكينه من �سمان اإدارة ال�سركة ب�سكل اأف�سل. لج�ن مجل�س الإدارة: �سيكوِّ

لجنة المراجعة 2-2-2 

�سوف يتم تعيين لجنة مراجعة ال يقل عددها عن )3( ثالثة اأع�ساء وال يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء وذلك من قبل مجل�س اإدارة ال�سركة. يجب اأن يتمتع ع�سو 

واحد على االأقل من لجنة المراجعة بخبرة محددة في الم�سائل المحا�سبية والمالية. وت�سدر الجمعية العامة لل�سركة بناء على اقتراح من مجل�س االإدارة قواعد 

اختيار اأع�ساء لجنة المراجعة ومدة ع�سويتهم واأ�سلوب عمل اللجنة. لقد تم تر�سيح كل من االأع�ساء التالي ذكرهم لع�سوية لجنة المراجعة في الفترة التي 

تلي تاأ�سي�س ال�سركة مبا�سرة.



41

اجلن�سية ال�سم

�سعودي �سالح نا�سر ال�سرّيع

�سعودي د. فهد العليان

�سعودي اأحمد الزعيم

تتم مراجعة نظام لجنة المراجعة �سنويًا بوا�سطة مجل�س االإدارة عقب اإ�سدار تو�سية بوا�سطة لجنة المراجعة. تكون لجنة المراجعة م�سوؤولة عن ما يلي: 

قبل مجل�س  لها من  المحددة  والمهمات  االأعمال  تنفيذ  في  فاعليتها  التحقق من مدى  بغر�س  بال�سركة  الداخلية  المراجعة  اإدارة  •االإ�سراف على  	
االإدارة. 

•درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها في �ساأنه 	
•درا�سة تقارير المراجعة الداخلية وو�سع االإجراءات الت�سحيحية لها 	

•التو�سية لمجل�س االإدارة بتعيين و/اأو اإعادة تعيين المحا�سبين القانونيين وتحديد اأتعابهم، ويراعى عند التو�سية بالتعيين التاأكد من ا�ستقالليتهم 	
•متابعة اأعمال المحا�سبين القانونيين والموافقة على اأتعابهم عن تلك االأعمال 	

•درا�سة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي واإبداء ملحوظاتها عليها 	
•درا�سة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في �ساأنها  	

لجنة المكافآت والترشيحات 2-2-2 

�سوف يعين مجل�س االإدارة لجنة للمكافاآت والتر�سيحات، تعمل اللجنة وفقًا للنظام الذي يتم اإقراره بوا�سطة مجل�س االإدارة. وت�سدر الجمعية العامة لل�سركة 

التالي ذكرهم  االأع�ساء  واأ�سلوب عملهم. لقد تم تر�سيح كل من  اللجنة ومدة ع�سويتهم  واأع�ساء  االإدارة قواعد اختيار رئي�س  اقتراح من مجل�س  بناء على 

لع�سوية اللجنة في الفترة التي تلي تاأ�سي�س ال�سركة مبا�سرة.

املن�سب اجلن�سية ال�سم

رئي�س �سعودي عبداهلل بن �سليمان الراجحي

ع�سو �سعودي �سعيد محمد علي الغامدي

ع�سو �سعودي موؤيد عي�سى القرطا�س

يتم مراجعة النظام االأ�سا�سي لهذه اللجنة �سنويًا من قبل مجل�س االإدارة بناًء على تو�سية من اللجنة المذكورة. و�ستكون لجنة المكافاآت والتر�سيحات م�سوؤولة 

�سمن اأ�سياء اأخرى عن االآتي:

•التو�سية بالتر�سيح لع�سوية مجل�س االإدارة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته باأي جريمة مخلة بال�سرف واالأمانة 	
لع�سوية  المطلوبة  والموؤهالت  للقدرات  واإعداد و�سف  االإدارة  لع�سوية مجل�س  المنا�سبة  المهارات  المطلوبة من  ال�سنوية لالحتياجات  •المراجعة  	

مجل�س االإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخ�سي�سه من الع�سو الأعمال مجل�س االإدارة

•مراجعة هيكل مجل�س االإدارة ورفع التو�سيات في �سان التغييرات التي يمكن اإجراوؤها 	
•تحديد جوانب ال�سعف والقوة في مجل�س االإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�سلحة ال�سركة  	

•التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء الم�ستقلين، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية مجل�س اإدارة �سركة اأخرى 	
•و�سع �سيا�سات وا�سحة لمكافاآت اأع�ساء مجل�س االإدارة وكبار التنفيذيين، واال�ستعانة بمعايير ترتبط باالأداء في تحديد تلك المكافاآت  	
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اللجنة التنفيذية 2-2-2 

�سوف يتم تعيين لجنة تنفيذية ال يقل عددها عن ثالثة اأع�ساء وال يزيد عن خم�سة تكون م�سوؤولة عن تقديم العون للرئي�س التنفيذي في اإدارة �سوؤون ال�سركة 

ويتم تخويل اللجنة التنفيذية بجميع �سالحيات مجل�س االإدارة التي يمكن تفوي�سها لمثل هذه اللجنة وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة واالأنظمة المعمول بها 

�سريطة اأن تكون ممار�سة اللجنة التنفيذية لتلك ال�سالحيات المفو�سة مطلوبة لاللتزام باأية اأنظمة اأو لوائح يمكن فر�سها من قبل مجل�س االإدارة. لقد تم 

تر�سيح كل من االأع�ساء التالي ذكرهم لع�سوية اللجنة في الفترة التي تلي تاأ�سي�س ال�سركة مبا�سرة.

املن�سب اجلن�سية ال�سم

رئي�س �سعودي عبداهلل بن �سليمان الراجحي

ع�سو �سعودي �سعيد محمد علي الغامدي

ع�سو �سعودي محمد عمران العمران

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 424 
تكون تعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء المجل�س وفقا النظام االأ�سا�سي لل�سركة. والجدير بالذكر اأنه لم يتم دفع اأي مكافاآت الأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة خالل 

العامين الما�سيين.

لم يتم توقيع اأي عقد بين ال�سركة اأواأي من المدراء التنفيذيين لتاريخه، وترغب ال�سركة عقب تاأ�سي�سها في اإبرام عقد توظيف مع الرئي�س التنفيذي وبع�س 

االأ�سخا�س الرئي�سيين يو�سح �سروط التوظيف واالأجور المتفق عليها. 

عقود عمل المدراء و كبار التنفيذيين 424 
ال يوجد حاليًا اأي عقود عمل موقعة مع اأي من اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة اأو المدراء التنفيذيين المر�سحين. وكما �سبق االإ�سارة ، �سوف ت�ستعين ال�سركة وفور 

تاأ�سي�سها بعدد من الموظفين والمدراء العاملين حاليًا لدى الوكيل، مكتب الراجحي للتعهدات الدولية، وبعد االنتهاء من تاأ�سي�س ال�سركة �سيتم نقل الموجودات 

والموظفين با�سم ال�سركة و�ستنتهي عالقة ال�سركة بالوكيل الذي �سي�ستمر بمزاولة ن�ساطاته الم�سرح له بها ح�سب عقد التاأ�سي�س الخا�س به. 

 424 إقرارات من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وسكرتير 
مجلس اإلدارة   

يقر اأع�ساء مجل�س االإدارة والمدير العام و�سكرتير مجل�س االإدارة بالتالي: 

•باأنهم لم ي�سهروا، في اأي وقت من االأوقات، اإفال�سهم، اأو خ�سعوا الإجراءات اإفال�س.  	
 ، • با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�سرة تحت عنوان “الم�سالح المبا�سرة وغير المبا�سرة الأع�ساء مجل�س االإدارة واالأ�سخا�س االأ�سا�سيين في ال�سركة”	

لم يكن لديهم اأو الأي من اأقاربهم اأو طرف ذي عالقة، م�سالح مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، في االأ�سهم، اأو اأدوات االئتمان بال�سركة.

• با�ستثناء ماذكر في هذه الن�سرة لم يكن لديهم اأو الأي من اأقاربهم، اأو طرف ذي عالقة، م�سالح مادية في اأي عقود اأو ترتيبات جوهرية �سارية  	
ن�سرة  اإ�سدار  وقت  حتى  ال�سركة،  اأعمال  على  كبير  تاأثير  لها  اإبرامها،  مزمع  ترتيبات  اأو  عقود  اأو  كتابة،  محررة  غير  اأو  محررة  �سواء  المفعول 

االإ�سدار.

( من نظام  • اأال تقدم ال�سركة قر�سًا نقديًا من اأي نوع الأع�ساء مجل�س اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغير عماًل بالمادة )71	

ال�سركات.

اإلى القوائم المالية لل�سركة دون اإجراء اأي تعديل جوهري  •تم اإعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المدرجة في ن�سرة االإ�سدار هذه ا�ستنادًا  	
عليها ح�سب معايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة والمتعلقة بتنفيذ االإجراءات المتفق عليها وال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين 

نتائج  يوؤثر حذفها على  اأي معلومات قد  يتم حذف  ولم  المعلومات ب�سورة عادلة،  االإف�ساح عن كافة  تم  باأنه  االإدارة  ويوؤكد مجل�س  القانونيين. 

التحليالت. وُيقر مجل�س االإدارة كذلك باأنه ال يوجد هناك اأي رهونات اأو اأعباء اأو حقوق على ممتلكات ال�سركة حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. 
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اأو تعديل جوهري في راأ�س المال �سركة الراجحي للتاأمين  كما يقر اأع�ساء مجل�س االإدارة بعدم وجود اأي تغيير جوهري �سلبي في الو�سع المالي والتجاري 

�س.م.ب.)م( خالل ال�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2007م و 2006م حتى تاريخ ن�سرة االإ�سدار هذه. 

واأن قوانين واأنظمة ال�سركة ال تمنح اأي �سلطة تمكن اأي ع�سو مجل�س االإدارة من الت�سويت على عقد اأو مقترح يكون له فيه م�سلحة جوهرية اأو تمكن ع�سو 

مجل�س االإدارة من الت�سويت على مكافاأة لنف�سه اأو تتيح لع�سو مجل�س االإدارة االقترا�س من ال�سركة. 

نبذة مالية  424 
المالي  المركز  قائمة  اإعداد  تم  وقد  �سابقة.  مالية  قوائم  لديها  لي�س  ال�سركة  فاإن  التاأ�سي�س  تحت  �سركة  التعاوني هي  للتاأمين  الراجحي  �سركة  لكون  نظرًا 

الم�ستقبلية وفقًا لمتطلبات معيار القوائم المالية الم�ستقبلية ال�سادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين. وكما ت�سير قائمة المركز المالي فاإن مجموع 

االأر�سدة المتداولة ي�ساوي )207.470.000( ريال �سعودي، )147.470.000( ريال �سعودي منها تمثل االأر�سدة لدى البنوك بينما تمثل النقدية المتوقعة 

من االكتتاب )60.000.000( ريال �سعودي. بينما بلغت م�ساريف التاأ�سي�س )6.722.234( ريال �سعودي والتي �سيتم تحميلها على قائمة الدخل في اأول 

فترة مالية بعد تاريخ بداية الن�ساط اإال اإذا اأمكن تحديد منافع م�ستقبلية لهذه الم�ساريف حيث �سيتم اإطفاء م�ساريف التاأ�سي�س بطريقة الق�سط الثابت على 

فترة 7 �سنوات اأو الفترة المتوقعة للمنافع الم�ستقبلية اأيهما اأقل. اأما من ناحية المطلوبات فقد بلغ الر�سيد المطلوب لجهة ذات عالقة )22.157.765( ريال 

�سعودي )الرجاء الرجوع اإلى جدول رقم 19 “الر�سملة والمديونية”(
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تقرير المحاسبين القانونيين 8 

شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
شركة مساهمة سعودية – تحت التأسيس

قائمة المركز المالي المستقبلية )غير مدققة(
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع )22 مايو 2--2م( 

كافة المبالغ بالريال السعودي

)غري مدققة(

ري�ل �سعودياإي�س�ح

الموجودات

الموجودات المتداولة:

4147،470،000اأر�سدة لدى البنوك

1160،000،000النقدية المتوقعة من االكتتاب العام

207،470،000اإجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

53،556،424الموجودات الثابتة 

62،223،078 ا�ستثمار

5،779،502

76،722،234م�ساريف التاأ�سي�س

82،186،029م�ساريف ما قبل الت�سغيل

222،157،765اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

المطلوبات المتداولة:

922،157،765المطلوب لجهة ذات عالقة واأر�سدة دائنة

22،157،765اإجمالي المطلوبات المتداولة

-مخ�س�س مكافاأة الخدمة للعاملين

22،157،765اإجمالي المطلوبات

حقوق الم�ساهمين

10140،000،000راأ�س المال المدفوع من قبل الموؤ�س�سين 

1160،000،000راأ�س المال المتوقع من االكتتاب العام

200،000،000اإجمالي حقوق الم�ساهمين

222،157،765اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

تعتبر االإي�ساحات المرفقة من )1( اإلى )11( جزءًا ال يتجزاأ من قائمة المركز المالي الم�ستقبلية. 
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
شركة مساهمة سعودية – تحت التأسيس

قائمة المركز المالي المستقبلية )غير مدققة(
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع )22 مايو 2--2م(

إيضاحات حول القوائم المالية

الأن�سط�ة 1 )

�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني )ال�سركة( هي �سركة م�ساهمة �سعودية تحت التاأ�سي�س جاري ا�ستكمال اإجراءات تاأ�سي�س ال�سركة. قرار مجل�س الوزراء الموقر 

والمر�سوم الملكي، لم ي�سدرا بعد  بترخي�س ال�سركة لتقديم خدمات التاأمين واإعادة التاأمين التعاوني في المملكة العربية ال�سعودية.

اأعمال التاأمين واإعادة التاأمين التعاوني واالأن�سطة االأخرى ذات العالقة وفقًا لعقد التاأ�سي�س ووفقًا الأحكام نظام مراقبة  تتمثل اأغرا�س ال�سركة في مزاولة 

�سركات التاأمين التعاوني والئحته التنفيذية وكافة االأنظمة االأخرى ذات العالقة وال�سائدة في المملكة.

يجوز لل�سركة اأن تمتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سترك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعمااًل �سبيهة باأعمالها اأو االأعمال المالية اأو التي تعاونها 

على تحقيق غر�سها اأو اأن تدمجها فيها اأو ت�ستريها، وتبا�سر ال�سركة جميع االأعمال المذكورة �سواء داخل المملكة اأو خارجها.

 يمتلك الموؤ�س�سون والمبينة اأ�سمائهم باالإي�ساح رقم )10( 70% من راأ�سمال ال�سركة البالغ      200مليون ريال �سعودي اأما ن�سبة الـ 30% المقيدة في راأ�س المال 

ف�سوف يتم طرحها لالكتتاب )اإي�ساح رقم 11(.

ال�سي��س�ت المح��سبية اله�مة 2 )

تم اإعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة وفقًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية ونورد فيما يلي بيان باأهم ال�سيا�سات 

المحا�سبية المتبعة:

اأ�س�س االإعداد والعرف المحا�سبي اأ. 

تم اإعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية على اأ�سا�س مبداأ التكلفة التاريخية للمعامالت المحا�سبية حتى تاريخ 7 اأبريل 2008م وبا�ستخدام مبداأ اال�ستحقاق 

المحا�سبي اإ�سافة اإلى تقديرات الم�ساريف واالإيرادات حتى نهاية مايو 2009م مع افترا�س ا�ستمرارية الن�ساط.

م�ساريف التاأ�سي�س  ب. 

�سيتم تحميل م�ساريف التاأ�سي�س على قائمة الدخل في اأول فترة مالية بعد تاريخ بداية الن�ساط. اإال اإذا اأمكن تحديد منافع م�ستقبلية لهذه الم�ساريف. وفي 

هذه الحالة �سيتم اإطفاء م�ساريف التاأ�سي�س بطريقة الق�سط الثابت على فترة 7 �سنوات اأو الفترة المتوقعة للمنافع الم�ستقبلية اأيهما اقل. 

العمالت االأجنبية  ج. 

تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية لرياالت �سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث المعامالت. ويعاد تحويل اأر�سدة الموجودات والمطلوبات 

النقدية الم�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار التحويل المتوقعة بتاريخ قائمة المركز المالي الم�ستقبلية. 

النقدية و�سبه النقدية د. 

تتكون النقدية و�سبه النقدية في االأر�سدة لدى البنوك واال�ستثمارات ق�سيرة االأجل القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معروفة وت�ستحق خالل فترة 3 اأ�سهر اأو 

اقل عند �سرائها.
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
شركة مساهمة سعودية – تحت التأسيس

قائمة المركز المالي المستقبلية )غير مدققة(
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع )22 مايو 2--2م(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

ا�ستخدام التقديرات في اإعداد ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية 3 )

قامت االإدارة بتطوير تقديرات وتوقعات تم تطبيقها عند اإعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية. والتي اأثرت على اأر�سدة الموجودات والمطلوبات وحقوق 

الم�ساهمين المدرجة في قائمة المركز المالي الم�ستقبلية. قد ينتج هناك اختالف جوهري بين االأر�سدة الفعلية كما في تاريخ بدء الن�ساط المتوقع للموجودات 

والمطلوبات وحقوق الم�ساهمين عن االأر�سدة المذكورة بقائمة المركز المالي الم�ستقبلية، وذلك نظرًاَ لعدم توافق االأحداث والظروف الواقعية عن تلك التي 

اأعدت على اأ�سا�سها قائمة المركز المالي الم�ستقبلية. 

اأعدت قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة على اأ�سا�س اأن تاريخ بداية الن�ساط المتوقع هو 31 مايو2009م. 

النقدية و�سبه النقدية( 4

تتكون النقدية و�سبه النقدية في ا�ستثمارات ق�سيرة االأجل محتفظ بها لدى بنك محلي.

الموجودات الث�بتة  5 )

ري�ل �سعودي

1،049،479معدات مكتبية واأثاث ومفرو�سات

2،506،945اأجهزة حا�سب األي

3،556،424

ال�ستثم�ر  6 )

يمثل هذا المبلغ اال�ستثمار في �سركة نجم لخدمات التاأمين
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
شركة مساهمة سعودية – تحت التأسيس

قائمة المركز المالي المستقبلية )غير مدققة(
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع )22 مايو 2--2م(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

م�س�ريف الت�أ�سي�س   7 )

ري�ل �سعودي

4،000،000اأتعاب وم�ساريف االكتتاب

9،156،401اأجور ومافي حكمها

1،035،833م�ساريف اخرى

14،192،234

)7،470،000(عوائد اأر�سدة ا�ستثمارية ق�سيرة االأجل*

6،722،234

* تتمثل عوائد اأر�سدة ا�ستثمارية ق�سيرة االأجل في العوائد المتعلقة با�ستثمار راأ�س المال المدفوع من قبل الم�ساهمين الموؤ�س�سين عن الفترة من تاريخ دفع 

ح�س�سهم في راأ�س المال اإلى 31 مايو2009م.

م�س�ريف م� قبل الت�سغيل  8 )

ري�ل �سعودي

1،388،300تكلفة العاملين

107،705م�ساريف �سفر

16،940بريد وهاتف

85،550ايجار 

120،877م�ساريف مكتبية 

466،657م�ساريف اخرى

2،186،029

المطلوب لجهة ذات عالقة وار�سدة دائنة اخرى 9 )

يتمثل المبلغ المطلوب لجهة ذات عالقة وار�سدة دائنة  في الفرق بين الموجودات وحقوق الم�ساهمين والم�ستحق للموؤ�س�سين واأية ار�سدة دائنة اخرى. 
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
شركة مساهمة سعودية – تحت التأسيس

قائمة المركز المالي المستقبلية )غير مدققة(
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع )22 مايو 2--2م(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

راأ�س الم�ل المدفوع من قبل الموؤ�س�سين 10 )

عدد الأ�سهمالقيمة ال�سمية لل�سهمال�س�م
اإجم�يل قيمة الأ�سهم

)ري�ل �سعودي(

104،500،00045،000،000�سركة الراجحي للتاأمين المحدودة - البحرين

104،500،00045،000،000م�سرف الراجحي

102،000،00020،000،000�سركة عمان للتامين

101،000،00010،000،000�سركة قمة الرامتان 

10300،0003،000،000�سعود عبداهلل �سليمان الراجحي 

10200،0002،000،000عبد اهلل قا�سم العي�سائي

10200،0002،000،000�سالح نا�سر ال�سريع

10300،0003،000،000�سلطان عبداهلل الراجحي

10100،0001،000،000�سليمان محمد الراجحي

10100،0001،000،000محمد عبدالرحمن الفراج

10300،0003،000،000المهند�س اأحمد �سليمان الراجحي

10200،0002،000،000خالد محمد التركي

10300،0003،000،000�سالح من�سور الجربوع

14،000،000140،000،000

راأ�س الم�ل المتوقع من الكتت�ب الع�م  11 )

يمثل هذا المبلغ 30% من راأ�س المال وهو قيمة 6،000،000 �سهم �ستطرح لالكتتاب العام بالقيمة اال�سمية لكل �سهم وهي 10 رياالت �سعودية. 
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الرسملة والمديونية 9 
يبلغ راأ�س مال ال�سركة )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي يتكون من )20.000.000( ع�سرين مليون �سهم بقيمة ا�سمية )10( ع�سرة رياالت لل�سهم 

الواحد. وتوؤكد ال�سركة باأن راأ�س مالها اأو راأ�س مال اأي �سركة تابعة لي�س م�سمواًل بحق خيار اأو اأي قيد اآخر فيما عدا القيود المفرو�سة وفقا لالأنظمة والقوانين 

ال�سعودية. وقد قامت ال�سركة بمراجعة متطلبات راأ�س المال العامل المرجح تطبيقها على العمل بالن�سبة لالثني ع�سر �سهرًا القادمة وهي ترى باأنه يوجد 

لدى ال�سركة االأموال الكافية لتمويل متطلبات راأ�س المال العامل خالل فترة االثنى ع�سر �سهرًا التالية لن�سرة االكتتاب. وال توجد على ال�سركة اأي اأدوات دين 

كقرو�س الأجل اأو مديونيات اأو رهونات اأو اأعباء محتملة اأو �سمانات على الممتلكات لتاريخه با�ستثناء مبلغ يقدر بـ)22.157.765( ريال �سعودي، والمف�سلة 

ح�سب الجدول التالي:

اأي عو�س غير نقدي خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�سرة لتاريخ تقديم طلب االإدراج  اأو  اأتعاب  اأو  اأو خ�سومات  اأي عموالت  اأنه لم يتم منح  والجدير بالذكر 

المتعلقة باإ�سدار اأو بيع اأي اأوراق مالية الأي طرف.

جدول21: المب�لغ الم�ستحقة على ال�سركة

املبلغ ب�لري�ل ال�سعودي

14.192.234م�ساريف التاأ�سي�س

2.186.029م�ساريف ماقبل الت�سغيل

2.223.078م�ساريف اكتتاب في �سركة نجم قامت بها �سركة الراجحي للتعهدات الدولية وتعهدت بتحويلها با�سم ال�سركة

3.556.424موجودات ثابتة

22.157.765المجموع 

وبالن�سبة لم�ساريف تاأ�سي�س ال�سركة، فهي مف�سلة كاالتي:

جدول22: م�س�ريف الت�أ�سي�س 

املبلغ ب�لري�ل ال�سعودي

4.000.000اأتعاب وم�ساريف االكتتاب

9.156.401اأجور وما في حكمها

1.035.833م�سروفات اأخرى

14.192.234المجموع 

�سركة نجم هي �سركة تحمل ترخي�سًا من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)�ساما( بممار�سة ن�ساط خبير معاينة ومقدر خ�سائر واأخ�سائي ت�سوية المطالبات 

ال�سركة قيد  التعاوني وكون  للتاأمين  الراجحي  ل�سركة  بالن�سبة  اأما  بتاأ�سي�سها.  ال�سعودية  العربية  المملكة  التاأمين في  التاأمينية. وقد �ساهمت بع�س �سركات 

التاأ�سي�س فاإن اأ�سهم ال�سركة م�سجلة با�سم عبداهلل �سليمان الراجحي والذي تعهد بتحويلها با�سم �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني فور االنتهاء من تاأ�سي�س 

ال�سركة. 
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ستخدام متحصالت االكتتاب 10 1
من المتوقع اأن يبلغ اإجمالي العائدات من طرح االأ�سهم مبلغ )60.000.000( �ستون مليون ريال �سعودي منها مبلغ )4.000.000( ريال �سعودي عبارة عن 

ر�سوم وم�سروفات ترتبط بطرح االأ�سهم بما فيها ر�سوم كل من الم�ست�سار المالي والم�ست�سار القانوني للطرح والمحا�سبون المراجعون باالإ�سافة اإلى م�سروفات 

البنوك الم�ستلمة وم�سروفات الت�سويق وم�سروفات الطباعة والتوزيع والم�سروفات االأخرى المتعلقة بطرح االأ�سهم. اإن �سافي متح�سالت االكتتاب �سوف 

توؤول اإلى ال�سركة ولن يح�سل الم�ساهمون الموؤ�س�سون على اأي جزء منها. 

على ال�سركة ا�ستخدام المتح�سالت من طرح االأ�سهم والم�ساهمات الراأ�سمالية المقدمة من قبل الم�ساهمين الموؤ�س�سين لتمويل عمليات ال�سركة، كما �ستتحمل 

ال�سركة جميع م�سروفات ما قبل الت�سغيل بما فيها م�سروفات طرح االأ�سهم، مع المحافظة على هام�س المالءة ح�سب متطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمين 

التعاوني والئحته التنفيذية. 
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وصف األسهم 11 
رأس المال 2222 

�سهم  مليون  ع�سرين   )20.000.000( اإلى  مق�سم  �سعودي  ريال  مليون  مائتي   )200.000.000( بمبلغ  التعاوني  للتاأمين  الراجحي  �سركة  مال  راأ�س  حدد 

مت�ساوية القيمة قيمة كل منها )10( ع�سرة رياالت �سعودية وجميعها اأ�سهم عادية.

لقد اكتتب الم�ساهمون الموؤ�س�سون في عدد من اأ�سهم ال�سركة تبلغ )14.000.000( اأربعة ع�سر مليون �سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة االأ�سهم وتم اإيداع 

المبلغ في ح�ساب ال�سركة لدى م�سرف الراجحي وباقي مبلغ راأ�س المال البالغ )60.000.000( �ستين مليون ريال �سعودي مق�سومة على )6.000.000( 

�سهم �سيتم طرحها لالكتتاب العام.

يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقت�سادية وبعد موافقة الجهات المخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة اأو عدة مرات 

باإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية لالأ�سهم االأ�سلية ب�سرط اأن يكون راأ�س المال االأ�سلي قد دفع باأكمله وبمراعاة ما يق�سي به نظام مراقبة �سركات 

التاأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام ال�سركات ونظام الهيئة. ويعين القرار طريقة زيادة راأ�س المال، ويكون للم�ساهمين االأ�سليين اأولوية االكتتاب في 

االأ�سهم الجديدة النقدية. وتوزع تلك االأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين االأ�سليين الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما يملكونه من اأ�سهم اأ�سلية ب�سرط اأال يتجاوز 

ما يح�سلون عليه ما طلبوه من االأ�سهم الجديدة ويوزع الباقي من االأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين االأ�سليين الذين طلبوا اأكثر من ن�سيبهم بن�سبة ما يملكونه 

من اأ�سهم اأ�سلية على اأال يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من االأ�سهم الجديدة، ويطرح ما يتبقى من االأ�سهم لالكتتاب العام.

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناًء على مبررات مقبولة، وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة وموؤ�س�سة النقد والهيئة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة 

اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر، وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن االأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي 

على ال�سركة واأثر التخفي�س في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. ويبين القرار طريقة هذا التخفي�س واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة 

راأ�س المال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنين اإلى اإبداء اعترا�ساتهم عليه خالل �ستين )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة يومية توزع 

في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعتر�س اأحد الدائنين وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته في الموعد المذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي 

اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

األسهم 2222 
تكون اأ�سهم ال�سركة ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر االأ�سهم باأقل من قيمتها اال�سمية، ولكن يجوز اأن ت�سدر بقيمة اأعلى على اأن ي�ساف فرق القيمة اإلى االحتياطي 

االإلزامي لل�سركة حتى ولو بلغ حّده االأق�سى. ال يتم تجزئة ال�سهم في حالة امتالكه من قبل عدة اأ�سخا�س اإال اإذا قاموا بتعيين �سخ�س واحد للت�سرف نيابة 

عنهم في ممار�سة حقوقهم التي تتعلق بهذا ال�سهم وفي هذه الحالة يكونوا م�سوؤولين بالت�سامن عن اأية التزامات تترتب على ملكية ال�سهم. 

يخ�سع تحويل ملكية االأ�سهم للوائح ال�سارية على ال�سركات الم�سجلة في تداول. يعد الغيًا تحويل الملكية الذي ال يتم وفقًا لهذه اللوائح. 

�سوف يخ�سع تداول االأ�سهم لالأنظمة واللوائح المطبقة على ال�سركات المدرجة في �سوق االأ�سهم ال�سعودية “تداول” ويعتبر اأي تداول ال يتفق مع تلك االأحكام 

الغيًا. كما يتعين على ال�سركة وفقًا للمادة 38 من اللوائح التنفيذية لنظام التاأمين اأن تخطر موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بن�سبة ملكية اأي �سخ�س يمتلك %5 

اأو اأكثر من ال�سركة وذلك من خالل التقرير الربع ال�سنوي. 

كما يتعين على كل �سخ�س طبيعي اأو قانوني يمتلك ن�سبة 5% اأو اأكثر من اأ�سهم ال�سركة اأن يخطر موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي خطيًا بالن�سبة المئوية للملكية 

واأية تغييرات تطراأ عليها خالل خم�سة اأيام عمل من حدوث ذلك.

يخ�سع الم�ساهمون الموؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�سرف في اأ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�سر �سهرًا )“فترة الحظر”( 

من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. ويجب الح�سول على موافقة هيئة ال�سوق المالية وموؤ�س�سة النقد على اأي بيع لالأ�سهم من قبل الم�ساهمين الموؤ�س�سين بعد انتهاء 

فترة الحظر.
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حقوق المساهمين 2222 
يحق لكل م�ساهم يمتلك ع�سرين �سهمًا على االأقل ح�سور الجمعيات العامة للم�ساهمين، باالأ�سالة اأو النيابة، ويجوز الأي م�ساهم اأن يوكل م�ساهمًا اآخر من غير 

اأع�ساء مجل�س االإدارة اأو موظفي ال�سركة بموجب توكيل كتابي وذلك لح�سور اجتماع الجمعية العامة للم�ساهمين بالنيابة عنه.

حقوق التصويت 2224 
لكل م�ساهم يمتلك ع�سرين )20( �سهمًا على االأقل حق ح�سور الجمعيات العامة، باالأ�سالة اأو بالنيابة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غير 

اأع�ساء مجل�س االإدارة اأو موظفي ال�سركة في ح�سور الجمعية العامة. وتح�سب االأ�سوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل 

�سهم ممثل في االجتماع.

ت�سدر القرارات في الجمعية التاأ�سي�سية والعادية باالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة فيها.

ت�سدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم الممثلة في االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س المال اأو باإطالة مدة 

ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء المدة المحددة في نظامها االأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دمجها في �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى )وذلك بعد موافقة موؤ�س�سة 

النقد( فال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم الممثلة في االجتماع.

اإلى اأع�ساء مجل�س االإدارة ومراقب  يمتلك كل م�ساهم الحق في مناق�سة المو�سوعات المدرجة في جدول اأعمال الجمعيات العامة و توجيه االأ�سئلة ب�ساأنها 

الح�سابات، ويجيب مجل�س االإدارة اأو مراقب الح�سابات على اأ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى الم�ساهم اأن الرد على 

�سوؤاله غير مقنع احتكم اإلى الجمعية، ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ساأن نافذًا.

الجمعية العامة للمساهمين 2224 
الجمعية العامة المكونة تكوينًا �سحيحًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�سركة.

تكون الجمعيات العامة للم�ساهمين اإما عادية اأو غير عادية. وفيما عدا االأمور التي تخت�س بها الجمعية العامة غير العادية، تخت�س الجمعية العامة العادية 

بجميع االأمور المتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على االأقل في ال�سنة خالل ال�ستة )6( اأ�سهر التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�سركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة 

عادية اأخرى كلما دعت الحاجة اإلى ذلك.

تخت�س الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�سركة االأ�سا�سي با�ستثناء االأحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات في االأمور الداخلة 

في اخت�سا�س الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�سروط واالأو�ساع المقررة للجمعية االأخيرة.

ويتم ن�سر مح�سر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مقر ال�سركة الرئي�سي قبل 

اإلى الم�ساهمين  اأن يكتفى بتوجيه الدعوة في الموعد المذكور بخطابات م�سجلة  الموعد المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل. ويمكن 

وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى الجهات المخت�سة خالل المدة المحددة للن�سر.

وال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة )50%( على االأقل من راأ�س المال، فاإذا لم يتوفر هذا 

الن�ساب في االجتماع وّجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة المن�سو�س عليها في 

المادة )88( من نظام ال�سركات ويعتبر االجتماع الثاني �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم الممثلة فيه.

وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة )50%( على االأقل من راأ�س المال، فاإذا لم يتوفر هذا 

الن�ساب في االجتماع االأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاني �سحيحًا اإذا ح�سره 

عدد من الم�ساهمين يمثل ربع راأ�س المال على االأقل. 

الرئي�س �سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع الجمعية  اأو من يفو�سه في حالة غيابه، ويعين  العامة رئي�س مجل�س االإدارة،  يراأ�س الجمعية 

مح�سر يت�سـمن اأ�سمــاء الم�ساهمين الحا�سـرين اأو الممثلين وعدد االأ�سهم التـي فـي حيازتـهم باالأ�سالـة اأو بالنيابة وعـدد االأ�سوات المقررة لها والقرارات التي 

اتخذت وعدد االأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت في االجتماع، وتدون المحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع في 

�سجل خا�س يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع االأ�سوات.
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مدة الشركة وتصفيتها  2224 
مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار معالي وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة 

بقرار ت�سدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على االأقل. وذلك بعد الح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد والهيئة.

عند انتهاء مدة ال�سركة وفي حال حلها قبل االأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعيين م�سفيًا 

اأو اأكثر وتحدد �سالحيتهم واأتعابهم.

تنتهي �سلطة مجل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيين الم�سفي، وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها 

بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات الم�سفين.

 ويراعى في الت�سفية فيما يتعلق بمحفظة التكافل ما تقرره الهيئة ال�سرعية ب�سفتها وكيلة عن الم�ستركين وذلك ح�سبما هو من�سو�س في االأ�س�س والمبادىء 

ال�سرعية التي تحكم ممار�سة ال�سركة لعمليات التاأمين التعاوني.
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ملخص النظام األساسي للشركة 12 
للنظام  الكامل  الن�س  الملخ�س كبديل عن  بهذا  يعتد  وال  اأدناه،  الوارد  التاأثير  لها  التي  االأحكام  التنظيمية على  لل�سركة والئحتها  االأ�سا�سي  النظام  ي�ستمل 

االأ�سا�سي لل�سركة والئحتها التنظيمية التي يمكن الرجوع اإليها في مركز ال�سركة الرئي�سي.

ا�سم ال�سركة

م�ساهمة �سعودية )وي�سار لها فيما بعد ب“ال�سركة”(.  �سركة  التعاوني” وهي  للتاأمين  الراجحي  “�سركة 

غر�س ال�سركة 

غر�س ال�سركة هو القيام وفقا الأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني والئحته التنفيذية واالأنظمة والقواعد ال�سارية في المملكة العربية ال�سعودية 

بمزاولة اأعمال التاأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه االأعمال من اإعادة التاأمين اأو توكيالت اأو تمثيل اأو مرا�سلة، ولل�سركة اأن تقوم بجميع االأعمال التي يلزم 

القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواء في مجال التاأمين اأو ا�ستثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وتحريك االأموال الثابتة والنقدية اأو بيعه اأو ا�ستبدالها اأو تاأجيرها 

بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�ستريها اأو باال�ستراك مع جهات اأخرى .

ويجوز لل�سركة اأن تمتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سترك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعماال �سبيهة باأعمالها اأو االأعمال المالية اأو التي تعاونها 

على تحقيق غر�سها اأو اأن تدمجها فيها اأو ت�ستريها، وتبا�سر ال�سركة جميع االأعمال المذكورة في هذه المادة �سواء داخل المملكة اأو خارجها.

مدة ال�سركة

ت�سدره  بقرار  ال�سركة  اإطالة مدة  ويجوز  تاأ�سي�سها،  باإعالن  وال�سناعة  التجارة  وزير  قرار  تاريخ �سدور  تبداأ من  �سنة ميالدية  وت�سعون  ت�سعة  ال�سركة  مدة 

الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة ب�سنة على االأقل.

راأ�س م�ل ال�سركة

حدد راأ�س مال ال�سركة بمبلغ مائتي مليون ريال �سعودي )200.000.000( ريال �سعودي ُمق�سم اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة 

تبلغ قيمة كل منها ع�سرة )10( ريال �سعودي.

الكتت�ب في راأ�س الم�ل 

اكتتب الموؤ�س�سون بما مجموعه اأربعة ع�سر مليون )14.000.000( �سهًما بقيمة مائة واأربعون مليون )140.000.000( ريال �سعودي و�سددوا قيمتها نقًدا 

وهي تمثل �سبعون بالمائة )70%( من كامل اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، و�سوف تطرح االأ�سهم الباقية وعددها �ستة ماليين )6.000.000( �سهًما بقيمة �ستون 

مليون )60.000.000( ريال �سعودي لالكتتاب العام خالل ثالثين يوًما من تاريخ ن�سر المر�سوم الملكي المرخ�س بتاأ�سي�س ال�سركة، وبعد االإكتتاب مبا�سرة 

�سوف تكتمل اأ�سهم ال�سركة لت�سبح ع�سرين مليون )20.000.000( �سهمًا.

تخفي�س راأ�س الم�ل 

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر. وال ي�سدر 

القرار اإال بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن االأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س في هذه االلتزامات ويبين القرار 

طريقة التخفي�س . واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س المال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنين اإلى اإبداء اعترا�ساتهم عليه خالل �ستين يوًما من 

تاريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�س لل�سركة فاإذا اعتر�س اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته في 

الميعاد المذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاال اأو اأن تقدم له �سماًنا كافًيا للوفاء به اإذا كان اآجال.

م�س�درة الأ�سهم 

يقدم ع�سو مجل�س اإدارة ال�سركة اأ�سهم �سمان بحد اأدنى )5.000( خم�سة اآالف �سهم مقابل العقود التي تن�ساأ بينه وبين ال�سركة، والتي تمت الموافقة عليها 

من قبل الجمعية العامة العادية، وي�سمل حق الحجز هذا ما قد يكون لالأ�سهم المحجوزة من ح�س�س االأرباح واجبة االأداء.
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بيع اأ�سهم �سم�ن الع�سوية 

يحق لمجل�س االإدارة بعد موافقة الجهات المخت�سة عند ممار�سته حق حجز االأ�سهم المقدمة ك�سمان من اأع�ساء مجل�س االإدارة مقابل العقود التي تن�ساأ بينهم 

وبين ال�سركة اأن يبيعها ب�سرط اأن يكون الدين قد اأ�ستحق وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب م�سجل اإلى المدين �ساحب االأ�سهم، يطلب فيه ت�سديد الدين خالل 

اأ�سبوعين فاإذا رف�س، فلمجل�س االإدارة الحق ببيعها عن طريق نظام تداول االأ�سهم على اأن ي�سدد من ثمن االأ�سهم المباعة جميع الديون وااللتزامات المطلوبة 

لل�سركة ثم يدفع الر�سيد )اإن وجد ( اإلى ذلك الم�ساهم اأو وليه اأو اإلى منفذ و�سيته اأو ورثته.

تكوين مجل�س الإدارة 

يتولى اإدارة ال�سركة مجل�س اإدارة موؤلف من )8( اأع�ساء يتم تعيينهم عن طريق الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث �سنوات، وال يخل ذلك التعيين 

بحق ال�سخ�س المعنوي في ا�ستبدال من يمثله في المجل�س، وا�ستثناًء من ذلك تعين الجمعية التاأ�سي�سية اأول مجل�س اإدارة لفترة خم�س )5( �سنوات تبداأ من 

تاريخ �سدور القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة.

اتفاقية االإدارة والخدمات الفنية: يجوز لل�سركة، بناء على موافقة موؤ�س�سة النقد، اأن تبرم اتفاقية لتقديم الخدمات الفنية مع �سركة اأو اأكثر موؤهلة في مجال 

التاأمين لمدة خم�س )5( �سنوات قابلة للتجديد لفترة اأو فترات اأخرى ح�سبما يقرر مجل�س اإدارة ال�سركة ذلك.

�سالحي�ت مجل�س الإدارة 

مع مراعاة االخت�سا�سات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجل�س االإدارة اأو�سع ال�سلطات في اإدارة ال�سركة واالإ�سراف على اأمورها داخل المملكة وخارجها.

المظالم  العدل وديوان  ال�سرعية وكتاب  المحاكم  الق�ساء وكافة  واأمام  الغير  ال�سركة في عالقاتها مع  المثال ال الح�سر تمثيل  االإدارة على �سبيل  ولمجل�س 

المدنية  والحقوق  التحكيم  وهيئات  االأخرى  الق�سائية  اللجان  وكافة  وال�سناعية  التجارية  االأوراق  ولجان  واالبتدائية  العليا  واللجان  والعمال  العمل  ومكاتب 

واأق�سام ال�سرطة والغرف التجارية وال�سناعية وكافة ال�سركات والموؤ�س�سات والبنوك والم�سارف التجارية وبيوت المال وكافة �سناديق وموؤ�س�سات التمويل 

الحكومي بمختلف م�سمياتها واخت�سا�ساتها وغيرهم من المقر�سين، وللمجل�س حق االإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخا�سمة والتنازل وال�سلح 

في  والدخول  التزاماتهم  ال�سركة من  واإبراء ذمة مديني  التنفيذ  ما يح�سل من  وقب�س  ومعار�ستها  االأحكام  تنفيذ  وطلب  والتحكيم  ونفيها  االأحكام  وقبول 

المناق�سات وبيع و�سراء ورهن العقارات. كما للمجل�س حق التعاقد والتوقيع باإ�سم ال�سركة ونيابة عنها على كافة اأنواع العقود الوثائق والم�ستندات بما في ذلك 

دون ح�سر عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سترك فيها ال�سركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�سكوك اأمام كتاب 

العدل والجهات الر�سمية، وكذلك اتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفاالت وال�سكوك لبيع و�سراء العقارات واإ�سدار الوكاالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة، 

والبيع وال�سراء واالإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والتاأجير والقب�س والدفع وفتح الح�سابات واالإعتمادات وال�سحب واالإيداع لدى البنوك واإ�سدار 

ال�سمانات للبنوك وال�سناديق وموؤ�س�سات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة االأوراق و�سندات االأمر وال�سيكات وكافة االأوراق التجارية والم�ستندات وكافة 

المعامالت الم�سرفية.

ويجوز لمجل�س االإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل الحكومي والقرو�س مع البنوك التجارية والبيوت المالية و�سركات االئتمان وذلك الأي مدة 

بما في ذلك القرو�س التي تتجاوز مدتها ثالث �سنوات وبيع ورهن اأي عقارات واإبراء ذمة دائني ال�سركة من التزاماتهم والت�سوية وقبول التحكيم.

ويجوز لمجل�س االإدارة �سالحية تقديم الدعم المالي الأي من ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة وكذلك ال�سركات التابعة و�سمان الت�سهيالت االئتمانية التي 

تح�سل عليها اأي من ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة وكذلك ال�سركات التابعة ب�سرط اأن يقدم الموؤ�س�سون في هذه ال�سركات الدعم المالي كل ح�سب ن�سبة 

ملكيته في ال�سركة.

ولمجل�س االإدارة اأن يوكل اأو يفو�س نيابة عنه في حدود اخت�سا�ساته واحدا اأو اأكثر من اأع�سائه اأو من الغير في اتخاذ اإجراء اأو ت�سرف معين اأو القيام بعمل 

اأو اأعمال معينة واإلغاء التفوي�س اأو التوكيل جزئًيا اأو كلًيا.

مك�ف�آت اأع�س�ء مجل�س الإدارة 

تكون مكافاأة كل ع�سو  �سنويا. كما  �سعودي  ريال  األف  وثمانين  مائة  بمبلغ )180.000(  بها  يقوم  التي  الخدمات  االإدارة مقابل  رئي�س مجل�س  تكون مكافاأة 

من اأع�ساء مجل�س االإدارة مقابل الخدمات التي يقـوم بها بمبلـغ )120.000( مائة وع�ســرين األف ريال �سعــودي . ويدفع لكل من الـرئي�س و كل ع�سو مبلغ 

)3.000( ثالثة اآالف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات المجل�س ومبلغ )1.500( األف وخم�سمائة ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من 

اجتماعات اللجان المتفرعة من مجل�س االإدارة.
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كما تدفع ال�سركة لكل من رئي�س واأع�ساء مجل�س االإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من اأجل ح�سور اجتماعات المجل�س اأو اللجنة التنفيذية بما في ذلك 

م�سروفات ال�سفر واالإقامة واالإيواء. وفي كل االأحوال ال يجوز اأن يزيد مجموع ما ي�سرف للرئي�س واأع�ساء مجل�س االإدارة 5% من �سافي االأرباح ويجب على 

اإر�سال كافة التفا�سيل الكتابية للمكافاآت والتعوي�سات المقترحة لجميع الم�ساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها تلك  ال�سركة التاأكد من 

المكافاآت والتعوي�سات للت�سويت عليها، كما اأنه على ال�سركة التاأكد من موافقة الجمعية العمومية على �سروط المكافاآت والتعوي�سات في جمعية عمومية ال 

يكون لع�سو مجل�س االإدارة المعني اأو اأحد كبار المدراء التنفيذيين الحق في الت�سويت فيها على هذه ال�سروط.

ويجوز تعديل مكافاآت اأع�ساء مجل�س االإدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للم�ساهمين. ويجب اأن يت�سمن تقرير مجل�س االإدارة اإلى الجمعية العامة 

العادية بياًنا �سامال كل ما ح�سل عليه اأع�ساء مجل�س االإدارة خالل ال�سنة المالية من مكافاآت وبدل ح�سور وم�سروفات اأخرى. كما ي�سمن التقرير المذكور 

بيان لما ح�سل عليه االأع�ساء ب�سفتهم اأع�ساء في اللجنة التنفيذية اأو عاملين اأو مفو�سين باالإدارة اأو مقابل خدمات فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية.

رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

يعين مجل�س االإدارة من بين اأع�سائه رئي�سا له ورئي�سًا تنفيذيًا. ويخت�س رئي�س المجل�س اأو الرئي�س التنفيذي مجتمعون و منفردون بتمثيل ال�سركة في عالقاتها 

مع الغير واأمام الق�ساء ومع الجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان ف�س المنازعات باختالف اأنواعها وهيئات التحكيم والحقوق المدنية واأق�سام 

ال�سرطة والغرف التجارية وال�سناعية وال�سركات والموؤ�س�سات على اختالف اأنواعها واإ�سدار الوكاالت ال�سرعية وتعيين الوكالء والمحاميين وعزلهم والمرافعة 

والمدافعة والمخا�سمة وال�سلح واالإقرار والتحكيم وقبول االأحكام واالعترا�س عليها نيابة عن ال�سركة، والتوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق والم�ستندات 

بما في ذلك دون ح�سر عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سترك فيها ال�سركة مع كافة تعديالتها والتوقيع على االتفاقيات وال�سكوك واالفراغات اأمام كاتب العدل 

والجهات الر�سمية، واتفاقيات القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل الحكومي والبنوك والم�سارف والبيوت المالية وال�سمانات والكفاالت والرهون وفكها 

وتح�سيل حقوق ال�سركة وت�سديد التزاماتها والبيع وال�سراء واالإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والتاأجير والقب�س والدفع والدخول في المناق�سات 

وفتح الح�سابات واالعتمادات وال�سحب واالإيداع واإغالق الح�سابات لدى البنوك واإ�سدار ال�سندات وال�سيكات وكافة االأوراق التجارية وتعيين موظفين والتعاقد 

معهم وتحديد مرتباتهم وا�ستقدام الموظفين والعمال من الخارج وا�ستخراج االإقامات ورخ�س العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها ويجوز لرئي�س المجل�س اأو 

الرئي�س التنفيذي تفوي�س وتوكيل الغير في حدود اخت�سا�ساتهم في اتخاذ اإجراء اأو ت�سرف معين اأو القيام بعمل اأو اأعمال معينة واإلغاء التفوي�س اأو التوكيل 

جزئًيا اأو كلًيا.

ويحدد مجل�س االإدارة الرواتب والبدالت والمكافاآت لكل من رئي�س المجل�س اأو الرئي�س التنفيذي وفقا اإلى ما هو مقرر في المادة ) 17( من هذه لوائح النظام 

االأ�سا�سي.

لجنة المراجعة

 يعين مجل�س االإدارة لجنة للمراجعة ال يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء وال يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء من غير المديرين التنفيذيين على اأن يكون 

اأغلبهم من خارج مجل�س االإدارة وح�سب ما تقرره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق المالية.

اللجنة التنفيذية

ي�سكل مجل�س االإدارة لجنة تنفيذية ال يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء وال يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء، ويختار اأع�ساء اللجنة التنفيذية   -1

اللجنة  ولع�سو  الحا�سرين  اأع�سائها  بين  من  لها  موؤقًتا  رئي�ًسا  اللجنة  تختار  غيابه  حالة  وفي  اجتماعاتها،  يراأ�س  الذي  اللجنة  رئي�س  بينهم  من 

التنفيذية اأن ينيب عنه ع�سَوا اآخًرا له الحق بالت�سويت ولثالث اجتماعات فقط وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية في المجل�س 

ويمالأ المجل�س المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.

مع مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو ي�سعها مجل�س اإدارة ال�سركة، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها   -2

الموؤ�س�سة اأو المجل�س، وتعاون اللجنة التنفيذية رئي�س مجل�س االإدارة المنتدب اأو الرئي�س التنفيذي في حدود ال�سلطات المقررة لها.

ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �سحيًحا اإال اإذا ح�سره اثنان على االأقل بطريق االأ�سالة اأو االإنابة ب�سرط اأن ال يقل عدد الحا�سرين باأنف�سهم عن   -3

اثنين. وت�سدر قرارات اللجنة التنفيذية باالإجماع وفي حالة الخالف ت�سدر باأغلبية اأ�سوات ثالث اأرباع االأع�ساء الحا�سرين والممثلين. وتعقد 

اللجنة اجتماعاتها من وقٍت الآخر كلما راأى رئي�سها �سرورة عقدها على اأن تعقد �ستة اجتماعات على االأقل �سنوًيا، ويعقد االجتماع في اأي وقت اإذا 

طلب ذلك اثنان من االأع�ساء على االأقل. وي�سدر القرار بالموافقة عليه اإذا وافق عليه كتابًة اثنان من اأع�ساء اللجنة.
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اجتم�ع�ت مجل�س الإدارة 

اإليه ذلك اثنان من االأع�ساء ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها  يجتمع المجل�س في المركز الرئي�س لل�سركة بدعوة من رئي�سه ومتى طلب 

المجل�س. ويجوز اأن ينعقد المجل�س خارج مقر ال�سركة على اأن يجتمع المجل�س اأربع مرات على االأقل خالل ال�سنة المالية الواحدة وال يجوز اأن تنق�سي اأربعة 

اأ�سهر بدون انعقاد المجل�س.

ن�س�ب الجتم�ع�ت والتمثيل فيه�

ال يكون اجتماع المجل�س �سحيًحا اإال اإذا ح�سره �ستة )6( اأع�ساء باالأ�سالة اأو باالإنابة ب�سرط اأن ال يقل عدد الحا�سرين باأنف�سهم عن اأربعة )4( اأع�ساء ، ومع 

مراعاة ما ورد في المادة )15( من هذا النظام يجوز لع�سو مجل�س االإدارة اأن ينيب عنه غيره من االأع�ساء في ح�سور االجتماع على اأن ال ينوب ع�سو مجل�س 

االإدارة عن اأكثر من ع�سو واحد في ح�سور االجتماع واأن يتم اإثبات االإنابة كتابة كما اأنه ال يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب 

الت�سويت فيها.

قرارات مجل�س الإدارة 

ت�سدر قرارات المجل�س باأغلبية ثلثي اأ�سوات االأع�ساء الحا�سرين والممثلين على االأقل. اإن حق الت�سويت للرئي�س يعتبر مماثال لحقوق االأع�ساء االآخرين وال 

يتجاوز ذلك. وللمجل�س اأن ي�سدر القرارات بالت�سويت عليها بالتمرير بين االأع�ساء بالبريد وفي حالة اال�ستعجال بالفاك�س اأو التلك�س الذي ير�سل لكل ع�سو 

وعلى عنوانه الم�سجل، اإال اإذا طلب اأحد االأع�ساء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعر�س هذه القرارات على مجل�س االإدارة في اأول اجتماع 

تال له.

اأو اللجنة  اأو اقتراح معرو�س على المجل�س  اأمر  اأي  اأو غير مبا�سرة في  وعلى اأي ع�سو من اأع�ساء مجل�س االإدارة الذي تكون له م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة 

عن  االمتناع  وعليه  االجتماع  ل�سحة  الالزم  العدد  من  ا�ستبعاده  يدون  وعليه  المعرو�س،  االأمر  في  م�سلحته  طبيعة  اللجنة،  اأو  المجل�س  يبلغ  اأن  التنفيذية 

اال�ستراك في المداوالت والت�سويت في المجل�س اأو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق باالأمر اأو االقتراح .

وال يجوز الأع�ساء المجل�س اأن يبرموا مع ال�سركة عقود تاأمين لهم م�سلحة فيها اإال بموافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

الم�ست�س�رين

يجب على مجل�س االإدارة اأن يعين �سكرتيًرا للمجل�س. كما يجوز للمجل�س اأن يعين م�ست�ساًرا له اأو اأكثر في مختلف �سوؤون ال�سركة ويحدد المجل�س مكافاآتهم .

الم�سئولية: يكون كل من رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة وع�سو مجل�س اإدارتها ورئي�سها التنفيذي م�سوؤولين كل في حدود اخت�سا�سه عن مخالفة اأحكام هذا 

النظام.

الجمعية العمومية

الجمعية العامة المكونة تكويًنا �سحيًحا تمثل جميع الم�ساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�س لل�سركة، ولكل مكتتب اأًيا كان عدد اأ�سهمه 

حق ح�سور الجمعية التاأ�سي�سية بطريق االأ�سالة اأو نيابة عن غيره من المكتتبين، كما اأن لكل م�ساهم حائز ع�سرين �سهًما اأو اأكثر حق ح�سور الجمعية العامة، 

وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهًما اآخر من غير اأع�ساء مجل�س االإدارة لح�سور الجمعية العامة.

تخت�س الجمعية التاأ�سي�سية باالأمور االآتية:

التحقق من االكتتاب بكل راأ�س المال.  -1

و�سع الن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة، ولكن ال يجوز للجمعية اإدخال تعديالت جوهرية على النظام المعرو�س عليها اإال بموافقة جميع المكتتبين   -2

الممثلين فيها.

تعيين مراقبي ح�سابات لل�سركة وتحديد اأتعابهم.  -3

المداولة في تقرير الموؤ�س�سين عن االأعمال والنفقات التي اقت�ساها تاأ�سي�س ال�سركة.  -4
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الن�س�ب في الجمعية العمومية الع�دية 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية �سحيًحا اإال اإذا ح�سر م�ساهمون يمثلون خم�سون )50%( في المائة من راأ�س مال ال�سركة على االأقل فاإذا لم يتوفر هذا 

الن�ساب في االجتماع االأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوًما التالية لالجتماع ال�سابق وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة المن�سو�س عليها 

في المادة )88( من نظام ال�سركات ويعتبر االجتماع الثاني �سحيًحا اأًيا كان عدد االأ�سهم الممثلة فيه.

الن�س�ب في الجمعية العمومية غير الع�دية 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية �سحيًحا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون خم�سون )50 %( في المائة من راأ�س مال ال�سركة على االأقل، فاإذا لم يتوفر 

هذا الن�ساب في االجتماع االأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بنف�س االأو�ساع المن�سو�س عليها في المادة ال�سابقة ويكون االجتماع الثاني �سحيًحا اإذا ح�سره 

عدد من الم�ساهمين يمثل ربع راأ�س المال على االأقل.

الت�سويت على القرارات 

ت�سدر القرارات في الجمعية التاأ�سي�سية والعادية باالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة فيها، ومع ذلك فاإنه اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو 

مزايا خا�سة لزمت موافقة اأغلبية المكتتبين باأ�سهم نقدية التي تمثل ثلثي االأ�سهم المذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو الح�س�س العينية اأو الم�ستفيدون 

من المزايا الخا�سة وال يكون لهوؤالء راأي في هذه القرارات ولو كانوا من اأ�سحاب االأ�سهم النقدية ، كما ت�سدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية باأغلبية 

ثلثي االأ�سهم الممثلة في االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلًقا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س المال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل المدة المحددة في نظامها 

اأو باإدماجها في �سركة اأو في موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيًحا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم الممثلة في االجتماع.

تعيين مراقب الح�س�ب�ت 

تعين الجمعية العامة �سنوًيا اثنين من مراقبي الح�سابات المرخ�س لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد اأتعابهما ويجوز لها اإعادة تعيينهما.

ال�سنة الم�لية 

تبداأ �سنة ال�سركة المالية من االأول من يناير من كل �سنة وتنتهي بنهاية دي�سمبر من نف�س ال�سنة على اأن تبداأ ال�سنة المالية االأولى من تاريخ القرار الوزاري 

ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة وتنتهي في 31 دي�سمبر في العام التالي.

الح�س�ب�ت ال�سنوية 

يعد مجل�س االإدارة في نهاية كل �سنة مالية جردا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها في التاريخ المذكور كما يعد القوائم المالية وتقريًرا عن ن�ساط ال�سركة 

ومركزها المالي عن ال�سنة المالية المنق�سية ويت�سمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع االأرباح ال�سافية وذلك خالل فترة ال تتجاوز اأربعين يوًما 

من نهاية الفترة المالية ال�سنوية التي ت�سملها تلك القوائم وي�سع المجل�س هذه الوثائق تحت ت�سرف مراقب الح�سابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 

العامة بخم�سة وخم�سين يوًما على االأقل. ويوقع رئي�س مجل�س االإدارة على الوثائق المذكورة وتودع في المركز الرئي�س لل�سركة تحت ت�سرف الم�ساهمين قبل 

الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�سرين يوما على االأقل. وعلى رئي�س مجل�س االإدارة اأن ين�سر في �سحيفة يومية توزع في المركز الرئي�س 

لل�سركة القوائم المالية وخال�سة وافية عن تقرير مجل�س االإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب الح�سابات واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى االإدارة العامة 

لل�سركات وهيئة ال�سوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخم�سة وع�سرين يوًما على االأقل.

ح�سابات التاأمين: تكون ح�سابات عمليات التاأمين م�ستقلة عن قائمة دخل الم�ساهمين، وذلك على التف�سيل التالي :

اأول : ح�س�ب�ت عملي�ت الت�أمين :

يفرد ح�ساب لالأق�ساط المكت�سبة وعموالت اإعادة التاأمين والعموالت االأخرى.  -1

يفرد ح�ساب للتعوي�سات المتكبدة من ال�سركة.  -2

واالإدارية  الت�سويقية  الم�ساريف  منه  مح�سوًما  والتعوي�سات  االأق�ساط  مجموع  بين  الفرق  يمثل  الذي  االإجمالي  الفائ�س  عام  كل  نهاية  في  يحدد   -3

والت�سغيلية والمخ�س�سات الفنية الالزمة ح�سب التعليمات المنظمة لذلك.

يكون تحديد الفائ�س ال�سافي على الوجه التالي: ي�ساف للفائ�س االإجمالي الوارد في الفقرة )3( اأعاله اأو يخ�سم منه ما يخ�س الموؤمن لهم من   -4

عائد اال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�سم ما عليهم من م�ساريف محققه.

توزيع الفائ�س ال�سافي كاالآتي: اإما توزيع ع�سرة في المائة )10%( مبا�سًرة على الموؤمن لهم اأو تخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية . وتحويل الباقي   -5

اإلى قوائم دخل الم�ساهمين.
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ث�ني�: بي�ن دخل الم�س�همين

تكون اأرباح الم�ساهمين من عائد ا�ستثمار اأموال الم�ساهمين وفًقا للقواعد التي ي�سعها مجل�س االإدارة. اأ( 

تكون ح�سة الم�ساهمين من الفائ�س ال�سافي ح�سب ما ورد في الفقرة )5( من هذه المادة. ب( 

توزيع الأرب�ح ال�سنوية

توزع اأرباح الم�ساهمين على النحو التالي:

تجنب الزكاة و�سريبة الدخل المقررة.  -1

يجنب )20%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور اإجمالي   -2

راأ�س المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًءا على اقتراح مجل�س االإدارة اأن تجنب ن�سبة مئوية من االأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سافي وتخ�سي�سه   -3

لغر�س اأو اأغرا�س معينه تقررها الجمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمين ال تقل عن )5%( من راأ�س المال المدفوع.  -4

يوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�سة في االأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب االأرباح المبقاة.  -5

يجوز بقرار من مجل�س االإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من االأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة اأعاله وفقا للقواعد المنظمة لذلك   -6

وال�سادرة من الجهات المخت�سة.

خ�س�ئر ال�سركة

 اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالث اأرباع راأ�س المال وجب على اأع�ساء مجل�س االإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل 

اأجلها المعين بالمادة )5( من نظام ال�سركة االأ�سا�سي وين�سر قرار الجمعية في جميع االأحوال في الجريدة الر�سمية.

حل ال�سركة وت�سفيته�

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء المدة المحددة لها وفًقا لهذا النظام اأو وفًقا لالأحكام المن�سو�س عليها في نظام ال�سركات وعند انتهاء مدة ال�سركة وفي حالة حلها 

قبل هذا االأجل تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعين م�سفًيا اأو اأكثر وتحدد �سالحياتهم واأتعابهم وتنتهي 

�سلطة مجل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة ومع ذلك ي�ستمر قائًما على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيين الم�سفي وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي 

ال يتعار�س مع اخت�سا�س الم�سفين.
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المعلومات القانونية 13 
التراخيص 2222 

اإ�ستنادًا لنظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية، ال يجوز تاأ�سي�س �سركة تاأمين واإعادة تاأمين في المملكة العربية ال�سعودية اإال بترخي�س 

ي�سدر بمر�سوم ملكي بناًء على قرار من مجل�س الوزراء وعر�س وزير التجارة وال�سناعة . وبالفعل . فقد تم الترخي�س لل�سركة بممار�سة اأعمال التاأمين واإعادة 

التاأمين ا�ستنادًا للمر�سوم الملكي رقم م/35 ال�سادر بتاريخ 1429/6/27هـ وبناًء على قرار مجل�س الوزراء رقم )181( ال�سادر بتاريخ 1429/6/26هـ.

الشركات التابعة 2222 
لتاريخه . لي�س لل�سركة اأية �سركات تابعة اأو �سقيقة داخل المملكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.

العقود الجوهرية 2222 
كون ال�سركة في مرحلة التاأ�سي�س وبالتالي لم تبا�سر اإلى حينه بممار�سة ن�ساطها ب�سكل فعلي، لم توقع ال�سركة اأو اأي من موؤ�س�سيها اأية عقود اأو اتفاقيات تتعلق 

بجوهر اأعمالها.

اإتفاقيات ت�ساهم في اإطالق  اأن تدخل ال�سركة في  اأعمالها، من المتوقع  بعد ا�ستكمال االإجراءات الر�سمية المتعلقة بتاأ�سي�س ال�سركة والترخي�س بممار�سة 

اأعمالها مثل اتفاقية اإعادة التاأمين. 

األصول المملوكة أو المستأجرة المستخدمة من قبل الشركة 2224 
ال تملك ال�سركة حاليًا ولم ت�ستاأجر اأية عقارات اأو اأ�سول ت�ستخدمها لممار�سة ن�ساطها داخل المملكة اأو خارجها. ويعود ذلك اإلى عدم تمتع ال�سركة قبل اإعالن 

تاأ�سي�سها بال�سخ�سية المعنوية التي تخولها توقيع العقود با�سمها. و�سوف توفر �سركة الراجحي للتاأمين المحدودة -البحرين- خالل الفترة االأولى من الت�سغيل 

العقارات الالزمة لل�سركة لمزاولة اأعمالها، بما فيها مقر ال�سركة الرئي�سي الواقع في الريا�س وذلك وفقا للعقد المزمع اإبرامه بين الطرفين.

اأو  رهونات  اأية  وجود  عدم  يفيد  مما  التقرير،  هذا  تاريخ  حتى  ن�ساطها  لممار�سة  ت�ستخدمها  اأ�سول  اأو  عقارات  اأية  تمتلك  ال  ال�سركة  وكون  تقدم  ما  نتيجة 

م�سروفات رهن على ممتلكات ال�سركة، كما واإنه حتى تاريخه لم تقم ال�سركة باإ�سدار اأية اأدوات دين وال توجد اأية مديونيات على ال�سركة باإ�ستثناء ما �سوف 

يتم االإ�سارة اإليه في فقرة المديونيات.

عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين 2224 
ال يوجد حاليًا اأي عقود عمل موقعة مع اأي من اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة اأو المدراء التنفيذيين المر�سحين. وكما �سبق االإ�سارة �سابقًا، �سوف ت�ستعين ال�سركة 

وفور تاأ�سي�سها باأغلبية المدراء والموظفين العاملين حاليًا لدى �سركة الراجحي للتاأمين المحدودة – البحرين، بحيث يوقع معهم عقود تو�سح نطاق عملهم 

و�سروط خدماتهم واأتعابهم.

التأمين 2224 
اإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني هي �سركة قيد التاأ�سي�س وبالتالي لم ت�ستح�سل لتاريخه على اأية وثائق تاأمين مهما كان نوعه .

العالمات التجارية 2224 
ال يوجد ل�سركة الراجحي للتاأمين التعاوني اأي عالمة تجارية )بما في ذلك �سعارها( اأو اأية ملكية فكرية م�سجلة با�سمها في اأي نظام تمار�س ال�سركة اأعمالها 

العربية  المملكة  في  وال�سناعة  التجارة  وزارة  من  تجارية  عالمة  على  للح�سول  طلب  تقديم  على  التعاوني  للتاأمين  الراجحي  �سركة  تعمل  و�سوف  �سمنه. 

ال�سعودية بعد تاأ�سي�س ال�سركة.
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الدعاوى والمطالبات القضائية 2224 
اإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني هي �سركة قيد التاأ�سي�س وبالتالي لي�ست لتاريخه طرفًا باأي دعوى ق�سائية مقامة من قبلها اأو بوجهها اأو اأي اإجراء تحكيمي 

اأو اإجراء اإداري قد يكون لها تاأثيرًا �سلبيًا مغايرًا الأعمال ال�سركة اأو مركزها المالي. 

مراقب الحسابات 2224 
التي  لل�سركة  التاأ�سي�سية  لل�سركة خالل الجمعية  اأول مراقب ح�سابات  يتم تعيين  التاأ�سي�س وبالتالي لم  التعاوني هي �سركة قيد  للتاأمين  الراجحي  اإن �سركة 

�ستنعقد تبعًا لتنفيذ الطرح. 

العموالت 2222- 
لم ي�ستلم اأي طرف اأية عموالت اأو م�ساريف �سم�سرة اأو دفعات فيما يتعلق براأ�س مال ال�سركة خالل مرحلة ما قبل التاأ�سي�س .

استمرار األنشطة 22222 
اإن �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني قيد التاأ�سي�س وبالتالي لم ي�سبق لها ولتاريخ اإعداد ن�سرة االإ�سدار اأن مار�ست اأي من اأن�سطتها القائمة وب�سكل رئي�سي على 

اأعمال التاأمين واإعادة التاأمين. 

المديونيات وااللتزامات المحتملة  22222 
ال توجد على ال�سركة اأي اأدوات دين كقرو�س الأجل اأو مديونيات اأو رهونات اأو اأعباء اأو �سمانات على الممتلكات اأو التزامات محتملة لتاريخه.

كما قامت �سركة الراجحي للتاأمين المحدودة -البحرين- بدفع مبلغ )22.157.765( ريال �سعودي، من م�ساريف التاأ�سي�س، وخالف ذلك ال يوجد على 

ال�سركة اإلتزامات محتملة . )الرجاء الرجوع اإلى ق�سم “الر�سملة والمديونية” جدول “المبالغ الم�ستحقة على ال�سركة”(
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شروط وتعليمات االكتتاب 14 
يجب على جميع المكتتبين المحتملين قراءة �سروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة طلب االكتتاب، حيث يعد التوقيع على طلب االكتتاب 

وتقديمه بمثابة اإقرار بالقبول والموافقة على �سروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

االكتتاب في األسهم 2422 
اإن التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه لمدير االكتتاب اأو البنوك الم�ستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين ال�سركة والمكتتب.

بموجب هذا االكتتاب �سيتم طرح )30%( ثالثون في المائة من اإجمالي اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام. يقت�سر االكتتاب على االأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين، 

كما يجوز للمراأة ال�سعودية المطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غير �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�سالحها، على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو 

اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر.

ولن يتم القبول باالكتتاب با�سم االأ�سخا�س االعتباريين كال�سركات اأو البنوك اأو �سناديق اال�ستثمار اأو الموؤ�س�سات الفردية، و�ستتوفر ا�ستمارات االكتتاب خالل 

فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك الم�ستلمة. كما يمكن االكتتاب عن طريق االإنترنت اأو الهاتف الم�سرفي اأو ال�سراف االآلي لدى اأي من البنوك 

الم�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين �سبق لهم االكتتاب في اإحدى االكتتابات التي طرحت موؤخرًا و ذلك ب�سرطين اأ�سا�سيين:

وجود ح�ساب م�سرفي يتيح تلك الخدمات لدى البنك الم�ستلم.

عدم وجود اأي تعديل بالن�سبة لبيانات المكتتب مثل حذف اأو اإ�سافة اأي فرد من اأفراد االأ�سرة.

يمكن طلب ن�سرة االإ�سدار هذه، ونماذج طلب االكتتاب من البنوك الم�ستلمة التالية:

www.alrajhibank.com.sa

www.riyadhdbank.com

www.alfransi.com.sa

 www.cma.org.sa:كما يمكن الح�سول على هذه الن�سرة من موقع هيئة ال�سوق المالية

�سيتم البدء با�ستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك الم�ستلمة في المملكة من تاريخ 22 /1430/4هـ ) الموافق 2009/4/18م ( اإلى تاريخ 1430/5/2هـ 

) الموافق 2009/4/27م (. عند تقديم طلب االكتتاب الموقع فاإن مدير االكتتاب اأو البنك الم�ستلم �سيقوم بختم الطلب وتزويد المكتتب ب�سورة منه. في 

حال ثبوت عدم �سحة اأو عدم اكتمال المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب اأو اأنه لم يتم ختمها بوا�سطة البنك الم�ستلم فاإن طلب االكتتاب �سيعتبر الغيًا.

ينبغي على المكتتب اأن يو�سح في طلب االكتتاب عدد االأ�سهم التي يرغب باالكتتاب بها، ويكون المبلغ االإجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حا�سل �سرب عدد 

االأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر ال�سهم البالغ 10 رياالت �سعودية لل�سهم. اإن الحد االأدنى لالكتتاب هو )50( خم�سون �سهمًا، حيث يكون االكتتاب في 

الحد االأدنى وم�ساعفاته. كما اأن الحد االأق�سى لالكتتاب هو )100.000( مائة األف �سهم.

اإن تقديم طلب االكتتاب يجب اأن يتم مع اإرفاق اأ�سل و�سورة بطاقة االأحوال المدنية، اأو دفتر العائلة، واإجمالي مبلغ االكتتاب.

عند تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتب لالأوالد واالأبوين فقط، يجب اأن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب االكتتاب واأن يرفق �سورة وكالة �سارية المفعول، 

واأن تكون الوكالة �سادرة من كتابة العدل لالأ�سخا�س المقيمين في المملكة، اأو من خالل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية في بلد المكتتب لالأ�سخا�س المقيمين 

خارج المملكة. حيث �سيقوم موظف البنك الم�سوؤول بمطابقة االأ�سول مع ال�سور واإعادة االأ�سول للمكتتب.



65

اإن تعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�س �سيكون كافيًا للمكتب الرئي�س واأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بعدد 

االأ�سهم نف�سها التي �سيتقدم المكتتب الرئي�س بطلبها. ويترتب على ذلك ما يلي:

•جميع االأ�سهم المخ�س�سة للمكتتب الرئي�س والمكتتبين التابعين �سيتم ت�سجيلها با�سم المكتتب الرئي�س 	
•�سيتم اإعادة جميع المبالغ الفائ�سة عن االأ�سهم غير المخ�س�سة اإلى المكتتب الرئي�س 	

•اإن المكتتب الرئي�س �سيح�سل على كامل اأرباح االأ�سهم الموزعة عن االأ�سهم المخ�س�سة له وللمكتتبين التابعين. وفي حال رغبت الزوجة باالكتتاب  	
با�سمها لح�سابها، فاإنه يتوجب عليها تعبئة طلب اكتتاب م�ستقل، حيث �سيجري حينها اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها و�ستتم اإ�سافة االأ�سهم 

المخ�س�سة لح�سابها واإلغاء اكتتاب الزوج با�سمها.

�سيتم ا�ستخدام طلب اكتتاب منف�سل في اأي من الحاالت التالية:

•اإذا كان المكتتب راغبًا في ت�سجيل االأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها با�سم غير ا�سم المكتتب الرئي�س 	
•اإذا كانت كمية االأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها مختلفة عن الكمية التي يرغب المكتتب الرئي�س االكتتاب بها 	

•في حال رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل االأ�سهم المخ�س�سة لح�سابها. )وعند قيام الزوج باالكتتاب با�سمها فاإنه عندئذ �سيتم اعتماد  	
طلب االكتتاب المقدم منها، و �سيتم كذلك اإ�سافة االأ�سهم المخ�س�سة لح�سابها واإلغاء اكتتاب الزوج با�سمها(.

�سيكون على المكتتب االإقرار بموافقته على االكتتاب في االأ�سهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل مبلغ 

ي�ساوي عدد االأ�سهم المطلوب االكتتاب فيها م�سروبًا ب�سعر االكتتاب )10( ع�سرة رياالت �سعودية لكل �سهم. 

يجب تحقق ال�سروط التالية حي يتمكن المكتتب من تملك ذلك العدد من االأ�سهم الذي تم تخ�سي�سه له:

•اأن يقوم المكتتب بتقديم ا�ستمارة طلب االكتتاب اإلى اأي من البنوك الم�ستلمة 	
•اأن يقوم المكتتب بدفع القيمة االإجمالية لالأ�سهم التي اكتتب عليها كاملًةً للبنك الم�ستلم 	

•اأن يقوم البنك الم�ستلم بتقديم اإ�سعار التخ�سي�س الذي يحدد عدد االأ�سهم التي خ�س�ست للم�ساهم 	

الذي تم تقديم طلب  الم�ستلم  البنك  المكتتب لدى  الم�ستلمة وذلك بالخ�سم من ح�ساب  البنوك  اأحد فروع  بالكامل لدى  االأ�سهم �سيتم ت�سديدها  اإن قيمة 

االكتتاب له. وفي حال عدم وجود ح�ساب للمكتتب لدى البنك الم�ستلم فيجب عليه اأن يفتح ح�سابًا وذلك للقيام بت�سجيل اكتتابه تبعًا للتعليمات ال�سادرة عن 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. هذا ويحق لل�سركة اأن تقوم برف�س الطلب كليًا اأو جزئيًا في حال عدم ا�ستيفاء الطلب ل�سروط االكتتاب وتعليماته، و�سيقبل 

المكتتب عدد االأ�سهم المخ�س�سة له ما لم تزد هذه االأ�سهم عن االأ�سهم التي اكتتب بها. 

التخصيص ورد الفائض 2422
ويجب على مدير  �سيقوم مدير االكتتاب والبنوك الم�ستلمة بفتح وت�سغيل ح�سابات موؤقتة خا�سة با�سم “االكتتاب العام في �سركة الراجحي للتاأمين التعاوني”. 

االكتتاب والبنوك الم�ستلمة اأن تودع المبالغ التي قامت بتح�سيلها من المكتتبين في الح�ساب المذكور. 

يحق لكل مكتتب االكتتاب بـ )50( �سهم كحد اأدنى و)100.000( �سهم كحد اأق�سى. و�سيتم تخ�سي�س )50( �سهم كحد اأدنى لكل مكتتب و�سيتم تخ�سي�س 

ما تبقى من االأ�سهم المطروحة لالكتتاب على اأ�سا�س تنا�سبي من كل طلب. اإن ال�سركة ال ت�سمن الحد االأدنى للتخ�سي�س لـ )50( �سهم في حال تجاوز عدد 

المكتتبين )120.000( مائة وع�سرين األف مكتتب، ف�سوف يتم التخ�سي�س ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق المالية. و�سوف يتم اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن وجد( 

اإلى المكتتبين دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب اأو البنوك الم�ستلمة.

من المتوقع اأن يتم االإعالن عن تخ�سي�س اأ�سهم الطرح اإلى كل متقدم بطلب واإعادة االأموال الفائ�سة للمتقدم بالطلب دون اإ�ستقطاع اأي عموالت في موعد 

تبلغ  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  ت�سدر  التي  المحلية  ال�سحف  في  اإعالن  بن�سر  االكتتاب  �سيقوم مدير  2009/5/2م(.  )الموافق  1430/5/7هـ  اأق�ساه 

المتقدمين بالطلبات المذكورة ويطلب من البنوك الم�ستلمة بدء عملية رد المبالغ الفائ�سة.

فائ�س  ومبلغ  المخ�س�سة  لالأ�سهم  النهائي  بالعدد  تفيدهم  لديهم  للمكتتبين  اإ�سعارات  تاأكيد/  خطابات  باإر�سال  الم�ستلمة  والبنوك  االكتتاب  مدير  �سيقوم 

الم�ستلم. يجب على  البنك  المكتتبين لدى  اأي مبلغ وذلك بقيدها في ح�سابات  اأو اقتطاع  اأي ر�سوم  الفائ�س بالكامل دون  المبلغ  اإن وجد. و�سيرد  االكتتاب 

المكتتبين االت�سال بفروع البنوك الم�ستلمة الذي تم تقديم طلب االكتتاب فيه للح�سول على اأي معلومات اإ�سافية.
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اإلقرارات 2422 
با�ستيفاء وتوقيع نموذج طلب االكتتاب، يقر المتقدم بالطلب بما يلي:

•يوافق على االكتتاب في اأ�سهم الطرح بالعدد المحدد في نموذج طلب االكتتاب. 	
•يقر باأنه قد اطلع على ن�سرة االإ�سدار وعلى كافة محتوياتها وفهم م�سمونها. 	

•وافق على النظام االأ�سا�سي لل�سركة وعلى جميع تعليمات و�سروط االكتتاب الواردة في ن�سرة االإ�سدار وا�ستمارة طلب االكتتاب.  	
•يحتفظ بحقه في مقا�ساة ال�سركة عن االأ�سرار التي تلحق به ب�سبب معلومات غير �سحيحة اأو غير كاملة وردت في ن�سرة االإ�سدار، اأو ب�سبب اإغفال  	

معلومات جوهرية يفتر�س اأن تكون جزءا من ن�سرة االإ�سدار وتوؤثر على قرار اال�ستثمار للمتقدم بطلب االكتتاب.

•يقر باأنه لم يكتتب هو اأو اأي من اأفراد عائلته الم�سمولين في نموذج طلب االكتتاب �سابقًا في اأ�سهم ال�سركة ويقبل باأن يكون لل�سركة حق رف�س جميع  	
الطلبات. 

•يقبل عدد االأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها له وجميع �سروط وتعليمات االكتتاب الموجودة في الن�سرة وفي ا�ستمارة طلب االكتتاب. 	
•يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل ا�ستمارة طلب االكتتاب بعد ت�سليمها لمدير االكتتاب اأو البنوك الم�ستلمة. 	

بنود متفرقة 2424 
اإن طلب االكتتاب وكافة ال�سروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة �ستكون ملزمة ولمنفعة اأطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم ل�سالحهم ومنفذي الو�سايا 

ومديري التركات والورثة، وُي�سترط اأنه فيما عدا ما جرى الن�س عليه تحديدًا في هذه الن�سرة، فاإنه ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو 

التزامات نا�سئة عنه، اأو التفوي�س بها الأي من االأطراف الم�سار اإليهم في هذه الن�سرة دون الح�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف االآخر.

سوق األسهم السعودية )تداول( 2424 
تم تاأ�سي�س نظام تداول في عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات االأوراق المالية االإلكتروني، وبداأ تداول االأ�سهم االلكتروني في المملكة عام 1990م. 

وقد زادت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم المتداولة عبر نظام تداول عن 0.818 تريليون ريال �سعودي حتى نهاية يوم االأحد 15 مار�س 2009م. ويبلغ عدد ال�سركات 

المدرجة في النظام 128 �سركة حتى تاريخه.

ويغطي نظام تداول عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداًء بتنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية. ويتم التداول على فترة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى 3:30 

ع�سرًا. و يتم خاللها تنفيذ االأوامر. اأما خارج هذه االأوقات في�سمح باإدخال االأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا 

كما يمكن تعديل االأوامر واإلغائها من ال�ساعة 3:30 ع�سرًا وحتى ال�ساعة 4:30 ع�سرًا. ويمكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة 10 �سباحًا 

لجل�سة االفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا(. وقد تتغير هذه االأوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

تنفذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وتحديد اأولوية االأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام، تنفذ اأوامر ال�سوق اأواًل، وتليها االأوامر محددة 

ال�سعر. وفي حال اإدخال عدة اأوامر بال�سعر نف�سه فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت االإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة اأبرزها موقع تداول على االإنترنت، وتوفير بيانات ال�سوق ب�سكل فوري لمزودي 

المعلومات المرخ�سين. وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خالل اليوم، اأي نقل ملكية االأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

و يجب على ال�سركة االإف�ساح عن جميع القرارات والمعلومات ذات االأهمية للم�ستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق اإدارة تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق 

بهدف �سمان عدالة التداول و كفاءة عمليات ال�سوق.

تداول األسهم 2424 
التواريخ  وتعتبر  الخ�سو�س.  “تداول” بهذا  االأ�سهم  �سوق  في  االإعالن  و�سيتم  ال�سركة.  الأ�سهم  النهائي  التخ�سي�س  بعد  ال�سركة  اأ�سهم  بتداول  البدء  ُيَتوقع 

واالأوقات المذكورة في هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط، ويمكن تغييرها اأو تمديدها بموافقة هيئة ال�سوق المالية.
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ال يمكن التداول في االأ�سهم المطروحة اإال بعد اعتماد تخ�سي�س االأ�سهم في ح�سابات المكتتبين في ال�سوق. وت�سجيل ال�سركة في القائمة الر�سمية واإدراج 

اأ�سهمها في ال�سوق المالية “تداول” ويحظر التداول فيها حظرًا تامًا، ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك االأن�سطة المحظورة من التداول الم�سوؤولية 

الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأي م�سوؤولية قانونية في هذه الحالة. 
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الوثائق المتاحة للمعاينة 15 
�ستتوفر الم�ستندات التالية للفح�س في المركز الرئي�س لل�سركة الكائن في مدينة الريا�س، �سارع ال�ستين، بالتينيوم �سنتر- الملز . بين ال�ساعة 8 �سباحًا اإلى 

ال�ساعة 5 م�ساًء قبل اأ�سبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب:

•عقد تاأ�سي�س ال�سركة النظام االأ�سا�سي المقترح لل�سركة وم�ستندات التاأ�سي�س االأخرى 	
•المر�سوم الملكي القا�سي بالترخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة 	

•موافقة هيئة ال�سوق المالية على الطرح 	
•تقارير ال�سوق المعدة من قبل موؤ�س�سة �سوق النقد 	

•تقرير المحا�سب القانوني 	
•جميع التراخي�س  	

•اتفاقية التعهد بالتغطية 	
•جميع العقود واالإتفاقيات 	

 


