
 

( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(،  ي )تكافل الراجحي
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  تعلن شر

ة من مساء يوم األحد  ي تمام الساعة العاشر
ن
-26ـه )حسب تقويم أم القرى( الموافق 1441-09-03والذي عقد ف

ي الالزم لإلجتماع عن طريق إستخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك  م04-2020
بعد إكتمال النصاب القانونن

% من رأس المال، برئاسة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي ) رئيس مجلس االدارة ورئيس اللجنة 25وهو 
 : التنفيذية( ، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم

 
 جنة التنفيذية(ألستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي ) رئيس مجلس االدارة ورئيس اللا .1
ي )عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة .2

ن
 (األستاذ/ نارص بن عبدهللا العوف

شيحات والمكافآت وعضو )عضو مجلس اإلدارة  بليهيد بن نارص بن بليهيد األستاذ/  .3 وعضو لجنة  لجنة التر
 إدارة المخاطر(

شيحات والمكافآت األستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم )عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة .4 وعضو  التر
 لجنة إدارة المخاطر(

 (األستاذ/ صالح بن عبدهللا الزميع )عضو مجلس اإلدارة .5
شيحات والمكافآت وعضو لجنة  األستاذ/ علي بن هادي ال منصور )عضو مجلس اإلدارة .6 وعضو لجنة التر

 اإلستثمار(
ار وعضو اللجنة يس لجنة األستثماألستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي )نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئ .7

 التنفيذية(
 (األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي )عضو مجلس اإلدارة .8

 

، حيث كانت نتائج التصويت  % من رأس المال33.74وبنسبة حضور )تصويت عن بعد( بلغت 
ي : 

 عىل بنود إجتماع الجمعية عىل النحو األت 

ي   الموافقة (1
ن
 م .  31/12/2019عل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

ي  الموافقة عل (2
ن
 . م 31/12/2019عل تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ف

ي  الموافقة (3
ن
كة عن السنة المالية المنتهية ف  م . 31/12/2019عل القوائم المالية للشر

ي عل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية  الموافقة (4
ن
 م31/12/2019 المنتهية ف

ي  1,107,329بمبلغ   عل مكافئة أعضاء مجلس االدارة  الموافقة (5
ن
 ريال عن السنة المالية المنتهية ف

 م . 12/2019/ 31
ن بناء عل توصية  الموافقة (6 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجعي الحسابات للشر لجنة المراجعة، وذلك عل تعيي 

ي والثالث والسنوي من
 م2020العام المالي  لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع األول والثانن

:  ، وتحديد أتعابهمم2021والرب  ع األول من العام المالي   وهم كالتالي

  برايس ووتر هاوس كوبرPWC 

  كاة كة د. محمد العمري وشر  BDOشر
ي مجلس  الموافقة عل قرار مجلس (7

ن
 مستقل ف

ً
ن األستاذ/  بليهيد بن نارص بن بليهيد عضوا اإلدارة بتعيي 

 من تاري    خ تعيينة 
ً
ي 03/12/2019اإلدارة إعتبارا

ن
م، إلكمال دورة المجلس حتر تاري    خ إنتهاء الدورة الحالية ف

 للعضو المستقيل األستاذ/ قصي بن عبدهللا الفاخري )عضو مستقل(. 30/05/2021
َ
 م خلفا

 
كة قةالمواف (8 ن شر ي ستتم بي 

ي ) تكافل الراجحي ( عل العقود واألعمال التر
ن التعاونن كة  الراجحي للتأمي  و شر

ي 
عضو و  عبدهللا بن سليمان الراجحي  / لرئيس مجلس االدارة األستاذ الراجحي المرصفية لألستثمار والتر

ة فيها،  و مجلس اإلدارة  ن االستاذ / صالح بن عبدهللا الزميع مصلحة غت  مباشر هي عبارة عن  وثائق تأمي 
 أن قيمة 

ً
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما كة المعتمدة ، والتر متعددة حسب وثائق الشر

  .الف ريال793,746 بلغت  م2019خالل عام  تالتعامال 
 

 
 



 

كة الموافقة (9 ن شر ي ستتم بي 
ي ) تكافل الرا عل العقود واألعمال التر

ن التعاونن كة و  جحي (الراجحي للتأمي  الشر
ي السعودية لصناعة مستلزمات السجاد 

 الراجحي  / عبدهللا بن سليمان لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر
خيص  كة المعتمدة ، والتر ن متعددة حسب وثائق الشر ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  مصلحة غت  مباشر

 أن قيمة التع
ً
الف  (1,275) بلغت  م2019امالت خالل  عام بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

  .ريال
 

ن  الموافقة (10 ي ستتم بي 
ي ) تكافل الراجحي (عل العقود واألعمال التر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة و  شر شر
ي الراجحي المالية 

ة  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر / عبدهللا بن سليمان الراجحي  مصلحة غت  مباشر

خيص بها لعام قادم دون  كة المعتمدة ، والتر ن متعددة حسب وثائق الشر فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي 
 أن قيمة التعامالت خالل  عام 

ً
  .الف ريال 672 بلغت  م2019أي مزايا تفضيلية .علما

 
ي  الموافقة (11

ن عل العقود واألعمال التر ي ) تكافل الراجحي (ستتم بي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة و  شر شر

ي الراجحي المالية 
ة  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر / عبدهللا بن سليمان الراجحي  مصلحة غت  مباشر

 إيرادات صناديق إستثمارية فيها، وهي عبارة عن  
ً
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما أن  ، والتر

  .الف ريال6,772بلغت  م2019قيمة التعامالت خالل  عام 
 

 
ن  الموافقة (12 ي ستتم بي 

ي ) تكافل الراجحي (عل العقود واألعمال التر
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة و  شر شر

ي الراجحي المالية 
ة  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر / عبدهللا بن سليمان الراجحي  مصلحة غت  مباشر

خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة فيها،  وهي عبارة عن   ، والتر
 أن قيمة التعامالت خالل  عام 

ً
  .الف ريال 2,829 بلغت  م2019.علما

 
ن  الموافقة (13 ي ستتم بي 

كة اعل العقود واألعمال التر ي ) تكافل الراجحي (شر
ن التعاونن كة و  لراجحي للتأمي  شر

ي فرسان للسفر والسياحة 
لنائب رئيس / عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر

نايف بن عبدهللا االستاذ / لعضو مجلس اإلدارة  سعود بن عبدهللا الراجحي و االستاذ / مجلس اإلدارة 
كة المعتمدة ، الراجحي   ن متعددة حسب وثائق الشر ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  مصلحة غت  مباشر

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
ً
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما  بلغت  م2019والتر

  .الف ريال  1,639
 

ن  الموافقة (14 ي ستتم بي 
كة الراجحي للتأمعل العقود واألعمال التر ي ) تكافل الراجحي (شر

ن التعاونن كة و  ي  شر
ي فرسان للسفر والسياحة 

لنائب رئيس / عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر
نايف بن عبدهللا االستاذ / لعضو مجلس اإلدارة  سعود بن عبدهللا الراجحي و االستاذ / مجلس اإلدارة 

ة فيها الراجحي   كة،  وهي عبارة عن  مصلحة غت  مباشر ي الشر كة  تكاليف سفر منسون  حسب وثائق الشر
 أن قيمة التعامالت خالل  عام 

ً
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما  م2019المعتمدة ، والتر

  .الف ريال  2,490 بلغت 
 

ن  الموافقة (15 ي ستتم بي 
ي ) تعل العقود واألعمال التر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة و  كافل الراجحي (شر شر
وكيماويات  ي للبتر ي الفاران 

لعضو مجلس  و / عبدهللا بن سليمان الراجحي   لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر
ن متعددة حسب  نايف بن عبدهللا الراجحي /  اإلدارة  ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  مصلحة غت  مباشر

خيص بها لعا كة المعتمدة ، والتر  أن قيمة التعامالت خالل  وثائق الشر
ً
م قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

  .الف ريال 308 بلغت  م2019عام 
 

ن  الموافقة (16 ي ستتم بي 
ي ) تكافل الراجحي (عل العقود واألعمال التر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة و  شر شر
ي مجموعة تكاتف القابضة 

لنائب رئيس / عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر
نايف بن عبدهللا االستاذ / لعضو مجلس اإلدارة  و  سعود بن عبدهللا الراجحي  االستاذ /  مجلس اإلدارة 

كة المعتمدة ،  الراجحي  ن متعددة حسب وثائق الشر ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  مصلحة غت  مباشر



 

خيص بها لعام قادم دون  أن قيمة التعامالت خالل  عام  والتر
ً
  18 بلغت  م2019أي مزايا تفضيلية .علما

  .الف ريال
ن  الموافقة (17 ي ستتم بي 

ي ) تكافل الراجحي (عل العقود واألعمال التر
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة و  شر شر

ي هوبر المحدودة 
نائب رئيس مجلس ل/ عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر

ن متعددة  سعود بن عبدهللا الراجحي  االستاذ /  اإلدارة ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  مصلحة غت  مباشر
 أن قيمة التعامالت 

ً
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما كة المعتمدة ، والتر حسب وثائق الشر

  .الف ريال 19 بلغت  م2019خالل  عام 
 

ي ستتم  ةالموافق (18
ن عل العقود واألعمال التر ي ) تكافل الراجحي ( بي 

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  وكالة تكافل و  شر
ي الراجحي 

االستاذ  لعضو مجلس اإلدارة/ عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر
ن متعددة حسب وثائق  /  ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  صالح بن عبدهللا الزميع مصلحة غت  مباشر

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
ً
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما كة المعتمدة ، والتر الشر

  .الف ريال  68,134 بلغت  م2019
 

ي ستتم عل العقود واألعم الموافقة (19
ن ال التر ي ) تكافل الراجحي ( بي 

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  وكالة  و  شر
ي تكافل الراجحي 

 لعضو مجلس اإلدارة/ عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر
ة فيها،  وهي عبارة عن   ف ذو عموالت مستحقه لطر االستاذ / صالح بن عبدهللا الزميع مصلحة غت  مباشر

 أن قيمة التعامالت خالل  عام عالقة 
ً
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما  م2019، والتر

 .  الف ريال4,739 بلغت 
 

ي ستتم  الموافقة (20
ن عل العقود واألعمال التر ي ) تكافل الراجحي ( بي 

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة و  شر شر
ي مجموعة الراجحي القابضة 

/ عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غت   مجلس االدارة األستاذ لرئيس والتر

خيص بها لعام قادم  كة المعتمدة ، والتر ن متعددة حسب وثائق الشر ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  مباشر
 أن قيمة التعامالت خالل  عام 

ً
  .الف ريال  23 بلغت  م2019دون أي مزايا تفضيلية .علما

 
ي ستتم عل ال الموافقة (21

ن عقود واألعمال التر ي ) تكافل الراجحي ( بي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة و  شر شر

ي مرامي للصناعات الغذائية 
لعضو مجلس / عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  لرئيس مجلس االدارة األستاذ والتر

ة فيها،  وهي عبارةنايف بن عبدهللا الراجحي االستاذ /  اإلدارة  ن متعددة  مصلحة غت  مباشر عن  وثائق تأمي 
 أن قيمة التعامالت 

ً
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما كة المعتمدة ، والتر حسب وثائق الشر

  .الف ريال831 بلغت  م2019خالل  عام 

 

 


