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تقريــر مجلس اإلدارة
للفتــرة من 1 يناير 2017 م
2017 م 31 ديســمبر  إلــى 

يســر مجلــس إدارة شــركة الراجحــي للتأميــن التعاونــي )تكافــل الراجحــي( أن يقــدم للســادة المســاهمين 
الكــرام تقريــره الســنوي مصحوبــً بالقوائــم الماليــة المدققــة واإليضاحــات للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١/١٢/ 
٢٠١٧ م ومتضمنــً أهــم التطــورات والنتائــج الماليــة وأنشــطة التشــغيل واإلفصاحــات حســب اللوائــح واألنظمــة. 

١- تعريف بالشركة 

المرســوم  )الشــركة( - شــركة مســاهمة عامــه ســعودية بموجــب  التعاونــي  للتأميــن  الراجحــي  شــركة 
الملكــي رقــم م/ 35 وتاريــخ  ١4٢9/٠6/٢٧هـــ الموافــق ٢٠٠8/٠٧/١م . والقــرار الــوزاري رقم ١8١ وتاريخ ١4٢9/٠6/٢6هـ 
والموافــق ٢٠٠8/٠6/3٠م وقــد أنشــئت الشــركة فــي مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم ١٠١٠٢٧٠3٧١ 
بتاريــخ ١43٠/٠٧/٠5 هـــ. ومصــرح لهــا بمزاولــة نشــاط التأميــن مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 

بموجــب الترخيــص رقــم ت ن م/٢٠٠9١١/٢٢ بتاريــخ ١43٠/١١/٢9هـــ. الموافــق ٢٠١١/١١/١٧م .  

وفــرت شــركة تكافــل الراجحــي للســوق الســعودية علــى مــدى األعــوام الماضيــة مجموعــة قويــة مــن خدمــات 
التأميــن والتــي تشــمل خدمــات تأميــن المركبــات، التأمين الصحي،وتأميــن الممتلكات واإلصابات الشــخصية 
والحمايــة واالدخــار والتأميــن العــام، إلــى جانــب العديــد مــن خدمــات التأميــن األخــرى، وتعمــل الشــركة علــى 
تحقــق الشــفافية والمصداقيــة. تأسســت الشــركة بــرأس مــاٍل مدفــوع يبلــغ ٢٠٠ مليــون ريــال ســعودي كما تم 
زيــادة رأس مــال الشــركة الــى 4٠٠ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١5م وتقــوم الشــركة بتوفيــر مجموعــة مــن الحلــول 
المبتكــرة التــي تطابــق الشــريعة اإلســالمية لألفــراد والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات، ولهــذا 
تفتخــر شــركة تكافــل الراجحــي بقيــم التميــز فــي رعايــة العمــالء والتعامــالت األخالقيــة فــي جميــع العمليــات 

الخاصــة بهــا.

٢- استراتيجية الشركة

تســعى الشــركة لمنــح عمالئهــا جــل اهتمامهــا والتفانــي فــي تلبيــة احتياجتهــم التأمينيــة بمــا يســمو علــى 
توقعاتهــم ، و تقــوم  بتقديــم خدمــة متميــزة بأعلــى مســتويات اإلحترافيــة ألســتكمال مســيرة الشــركة 
فــي النمــو المطــرد للمبيعــات والحصــة الســوقية باألضافــة لتكويــن األربــاح . كمــا تعمــل علــى التغلــب علــى 
التحديــات الموجــودة فــي الســوق مــن خــالل تســخير جميــع المــوارد المتاحــة ، واهمهــا فريــق العمــل الملتــزم 
و الــذي يتمتــع بخبــرة عاليــة وعالميــة فــي مجــال التأميــن ، والمدعــوم بأحــدث تكنولوجيــا إدارة المعلومــات 
. كمــا تهــدف الشــركة لتفعيــل نظــام التأميــن التكافلــي المتوافــق مــع الشــريعه االســالمية فــي خدمــة 
الســوق الســعودي وزيــادة تغلغــل المنتجــات التكافليــة ضمــن الشــرائح المســتهدفه وذلــك عبــر عــدة 
قنــوات بيعيــة مدروســة جيــدًا تربــط مابيــن شــركائها العمــالء ، أفــراد كانــو أو شــركات ، وبيــن المنتجــات 

التــي يحتاجــون لهــا لممارســة أعمالهــم والمضــي فــي حياتهــم بمســتوى عــال مــن األمــان وراحــة البــال . 

تكافل الراجحي
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3- التطورات الهامة خالل السنة المالية المنتهية في  3١ ديسمبر ٢0١7م

الجمعية العمومية الغير عادية  	. 

عقدت الجمعية العمومية غير العادية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١6/١٢/3١ بتاريخ ١438/٠٧/١9هـ 
الموافق ٢٠١٧/٠4/١6 م وتناولت األمور التالية:

• الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في٢٠١6/١٢/3١م.	
• الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١6/١٢/3١م.	
• الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١6/١٢/3١م.	
• الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســؤولية عــن إدارتهــم للشــركة خالل الســنة 	

الماليــة المنقضية ٢٠١6م
• الموافقــة علــى صــرف مبلــغ )١٫١١3( ألــف ريــال كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة 	

المنتهيــة فــي ٢٠١6/١٢/3١م.
• الموافقة على تعديل النظام األساس للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد ١43٧هـ / ٢٠١5م.	
• الموافقــة علــى تشــكيل أعضــاء لجنــة المراجعــة التاليــة أســمائهم حتــى نهايــة الــدورة الحاليــة 	

:٢٠١8/٠4/١6 بتاريــخ 
أحمد سامر بن حمدي الزعيم  ) رئيس (	 
محمد مساعف  )عضو(	 
بشار بن طالل كيالي  )عضو(	 

• الموافقــة علــى تعييــن مراجــع الحســابات مــن بيــن المرشــحين مــن قبــل لجنــة المراجعــة لفحــص و 	
مراجعــة و تدقيــق القوائــم الماليــة و البيانــات الربــع ســنوية و الميزانيــة العموميــة للســنة الحاليــة ٢٠١٧ 

م  و تحديــد أتعابــه .
• الموافقــة علــى علــى العقــود واألعمــال التــي ســتتم بيــن الشــركة و مصــرف الراجحــي. وهــي وثائــق 	

تأميــن متعــددة حســب وثائــق الشــركة المعتمــدة .واألعضــاء أصحاب العالقــة هم رئيس مجلــس االدارة 
األســتاذ/ عبــداهلل بــن ســليمان الراجحــي و عضــو مجلــس االدارة األســتاذ/ ســتيف بيرتامينــي. علمــً أن 

قيمــة التعامــل الســنة الماضيــة بلغــت  ١٫٠١٧٫3٢4 الــف ريــال.
• الموافقــة علــى العقــود واألعمــال التــي ســتتم بيــن الشــركة و شــركة الراجحــي للخدمــات الماليــة. وهي 	

وثائــق تأميــن متعــددة حســب وثائق الشــركة المعتمــدة . واألعضاء أصحــاب العالقة هم رئيس مجلس 
اإلدارة األســتاذ/ عبــداهلل بــن ســليمان الراجحــي و عضــو مجلــس االدارة األســتاذ/  ســتيف بيرتامينــي. 

علمــً ان قيمــة التعامــل الســنة الماضيــة بلغــت 3٫٢٠٢ الــف ريــال .
• الموافقــة علــى العقــود واألعمــال التــي ســتتم بيــن الشــركة و شــركة الراجحــي للتأميــن المحــدودة 	

البحرين ) مســاهم مؤســس(. وهي وثائق تأمين متعددة حســب وثائق الشــركة المعتمدة. والعضو 
صاحــب العالقــة هــو رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ/ عبــداهلل بــن ســليمان الراجحي.علمــً ان قيمــة 

التعامــل الســنة الماضيــة بلغــت ٧48 الــف ريــال .
• الموافقــة علــى العقــود واألعمــال التــي ســتتم بيــن الشــركة و وكالــة تكافــل الراجحــي )ARTA( وهــي 	

عمــوالت مســتحقة لطــرف ذو عالقــة واألعضــاء أصحــاب العالقــة هــم رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ/ 
عبــداهلل بــن ســليمان الراجحــي  و عضــو مجلــس االدارة األســتاذ/ ســتيف بيرتامينــي. علمــا أن قيمــة 

التعامــالت الســنة الماضيــة بلغــت  48٠6 ألــف ريــال  
• الموافقــة علــى العقــود واألعمــال التــي ســتتم بين الشــركة  و مجموعــة الراجحي القابضــة. وهي وثائق 	

تأميــن متعــددة حســب وثائــق الشــركة المعتمــدة . واألعضــاء أصحاب العالقة هم رئيس مجلــس اإلدارة 
األســتاذ/ عبداهلل بن ســليمان الراجحي وعضو مجلس اإلدارة المهندس/ أحمد بن ســليمان الراجحي 

.علمــً ان قيمــة التعامــل للســنة الماضية بلغــت  35٫4٢9 ألــف ريال .
• ١4.  الموافقــة علــى العقــود واألعمــال التــي ســتتم بيــن الشــركة  و شــركات أخــرى مملوكــة لرئيــس 	

مجلــس االدارة االســتاذ/ عبــداهلل بــن ســليمان الراجحــي وهــي وثائــق تأميــن متعــددة حســب وثائــق 
ــال . ــف ري الشــركة المعتمــدة . علمــً ان قيمــة التعامــل للســنة الماضيــة بلغــت  ١٧٫5٢٠ أل
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 التطــورات الهامــة المتعلقــة بمؤسســة النقــد العربــي الســعودي 	. 
خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  3١ ديســمبر ٢0١7م:

• اســتلمت الشــركة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ ٢٠١٧/١١/٢9م الموافقــة المؤقتــة 	
علــى تســويق وبيــع منتــج )التأميــن ضــد فقــدان الوظيفــة الغيــر إرادي( لمــدة ســتة أشــهر اعتبــارًا مــن 

تاريــخ ٢٠١٧/١٢/٠١ م.
• اســتلمت الشــركة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ ٢٠١٧/٠٧/٢6م الموافقــة النهائيــة 	

علــى تســويق وبيــع منتــج )وثيقــة التكافــل لتغطيــة األعطــال اإللكترونيــة والكهربائيــة لألجهــزة(.
• اســتلمت الشــركة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ ٢٠١٧/٠4/٢3م الموافقــة النهائيــة 	

علــى تســويق وبيــع منتــج )وثيقــة التكافــل للمجموعــات - لعمــالء تحويــل الراجحــي(.

 التطــورات الهامــة المتعلقــه بمجلــس الضمــان الصحــي خــالل الســنة 	. 
الماليــة المنتهيــة فــي  3١ ديســمبر ٢0١7م:

 استلمت الشركة  خطاب من األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ ١438/٠4/١٧هـ 
يتضمن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة سنة إعتبارًا من تاريخ 

١438/٠4/٠5هـ وحتى تاريخ ١439/٠4/٠4هـ.

 التطــورات الهامــة المتعلقــه باألتفاقيــات اإلســتراتيجية المبرمــة مــع د. 
الشــركة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  3١ ديســمبر ٢0١7م.

• أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع وزارة التعليــم لتقديــم خدمــات التأميــن الصحــي اإلختيــاري لمنســوبي 	
الــوزارة وأفــراد أســرهم وذلــك بتاريــخ ٢٠١٧/٠٢/٢٢م، وتقــوم مــن خاللهــا شــركة الراجحــي للتأميــن 
التعاونــي بتوفيــر غطــاء تأمينــي طبــي اختيــاري لكافــة منســوبي وزارة التعليــم وأفــراد اســرهم، 

علــى أن تبــدأ التغطيــة التأمينيــة بتاريــخ ٢٠١٧/٠4/٢٧م، ولمــدة ســنة ميالديــة.
• تلقــت الشــركة بتاريــخ ٢٠١٧/١١/٢٠م تعميــد مــن شــركة عبداللطيــف جميــل المتحــدة للتمويــل 	

والشــركة المتحــدة للبيــع بالتقســيط بتجديــد عقــد تقديــم خدمــات تأميــن المركبــات، وذلــك 
لمــدة ســنة واحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ ٢٠١8/٠١/٠١م.
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والتوقعــات  والقــرارات  والخطــط  الرئيســية  األنشــطة  ألنــواع  وصــف   -4
الشــركة:  ألعمــال  المســتقبلية 

تمارس الشركة نشاط التأمين داخل المملكة العربية السعودية وفقً للتقسيم التالي:

• التأميــن العــام: ويشــمل علــى عــدد مــن المنتجــات منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التأميــن 	
علــى المركبــات، التأميــن الهندســي، الحريــق، وثائــق الحــوادث العامــة، التأميــن البحــري ، التأميــن 

ضــد االخطــاء الطبيــة .
• مــع 	 المجموعــات تتماشــى  لألفــراد و  تأميــن صحــي  برامــج  الصحــي:  ويشــمل تقديــم  التأميــن 

التعاونــي. الصحــي  الضمــان  مــع نظــام  الســوق وبمــا يتالئــم  احتياجــات 
• تأميــن الحمايــة واالدخــار: ويشــمل تقديــم برامــج تأميــن وادخــار لألفــراد و المجموعــات منهــا علــى 	

ســبيل المثــال ال الحصــر االســتثمار، التعليــم، التقاعــد، تأميــن المجموعــات و تأميــن المديونيــات.

وفيمــا يلــي بيــان بنتائــج هــذه القطاعــات وتأثيرهــا علــي حجــم االعمــال وإســهامها فــي نتائــج الشــركة لعــام 
٢٠١٧ م:

• نتائج قطاعات الشــركة لعام ٢٠١٧م بآالف الرياالت الســعودية	

القطاع التشغيلي

إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  

صافي مساهمات التكافل المكتتبة

صافي مساهمات التكافل المكتسبة

عموالت إعادة تأمين و ايرادات اخرى

مجموع إيرادات االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المتحملة

رسوم إشراف وتفتيش

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

مجموع المطالبات والمصاريف األخرى

فائض عمليات االكتتاب للفترة

إيرادات االستثمار

أتعاب اإلدارة المتعلقة باألنشطة 
التشغيلية

صافي فائض السنة

أتعاب اإلدارة المتعلقة باألنشطة 
التشغيلية للمساهمين 

صافي الفائض القابل للتوزيع على 
حاملي وثائق التأمين

   عام                 مركبات               صحي           حماية و ادخار                 المجموع

127,305

31,774

15,783

10,938

26,721

)20,423(

)5,693(

)433(

)7,094(

)342(

)13,562(

13,159

2,562,800

2,547,388

2,396,902

9,971

2,406,874

)1,853,699(

)2,079,045(

)12,736(

)61,381(

)1,068(

)2,154,230(

252,644

449,560

449,309

330,529

)10(

330,519

)195,666(

)259,320(

)6,743(

)20,426(

)1,204(

)287,693(

42,826

53,809

44,547

44,123

1,538

45,660

)3,988(

)1,654(

)269(

)5,555(

)17,209(

)24,687(

20,973

3,193,474

3,073,018

2,787,338

22,437

2,809,774

)2,073,776(

)2,345,712(

)20,181(

)94,456(

)19,823(

)2,480,172(

329,602

33,007

)173,601(

189,008

)170,108(

18,900
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• تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:	

المســتقبلية ألعمــال  المهمــة والتوقعــات  الخطــط والقــرارات  5- وصــف 
الشــركة و	هــم المخاطــر

تماشــيً مــع االســتراتيجية العامــة للشــركة وتوجيهــات مجلــس اإلدارة فــإن إدارة الشــركة تبــذل قصــارى 
جهدهــا لتعزيــز قدراتهــا الفنيــة وتنميــة المــوارد البشــرية والعمــل علــى تطبيقــات األعمــال اإللكترونيــة 
ورفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة وذلــك لتحقيــق قدرتهــا الفنيــة وزيــادة حصتهــا فــي الســوق المحلــي، واالنتشــار 
الجغرافــي، والعمــل علــى تحســين األداء فــي كل مــن إدارات االكتتــاب والمطالبــات والتســويق والمبيعــات 
بمــا يضمــن تحقيــق نتائــج أفضــل .كمــا اهتمــت إدارة المــوارد البشــرية باســتقطاب الكفــاءات مــن أجــل 
تدعيــم الجهــاز الفنــي واإلداري للشــركة، مــع االلتــزام بالنســب المحــددة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة بخصــوص 
الســعودة وفقــً لخطــة مدروســة، مــع تطبيقهــا علــى كافــة المســتويات اإلداريــة بالشــركة. وتتوقــع الشــركة 

أن تواجــه مخاطــر مســتقبلية عــدة يمكــن أن تؤثــر علــى أعمالهــا وهــي: 

	- مخاطر إعادة التأمين

ــدى أطــراف أخــرى  علــى غــرار شــركات التأميــن األخــرى، تقــوم الشــركة خــالل دورة أعمالهــا بإعــادة التأميــن ل
لتقليــل الخســائر الماليــة المحتملــة التــي قــد تنشــأ عــن مطالبــات التأميــن الضخمــة ، وحيــث أن اتفاقيــات 
إعــادة التأميــن المســندة ال تعفــي الشــركة مــن التزاماتهــا تجــاه حملــة الوثائــق لــذا تعمــل الشــركة مــن أجــل 
تقليــل مخاطــر الخســائر الناشــئة عــن إفــالس شــركات إعــادة التأميــن الــى تقييــم الوضــع المالــي لشــركات 
ونشــاطات وخصائــص  مناطــق جغرافيــة  فــي  الناتجــة  االئتمــان  تركيــز مخاطــر  ومراقبــة  التأميــن  إعــادة 

ــة لشــركات إعــادة التأميــن. ــة مماثل اقتصادي

	- مخاطر إدارة ر	س المال

تحــدد مخاطــر رأس المــال مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وذلــك بهــدف توفــر الســيولة الكافيــة 
فــي حالــة إفــالس الشــركة كمــا توضــع أهــداف أخــرى مــن قبــل الشــركة للحفــاظ علــى تــوازن نســب رأس المــال 

وذلــك لدعــم أهــداف الشــركة وزيــادة الفائــدة للمســاهمين.
تقــوم الشــركة بــإدارة متطلبــات رأس المــال وذلــك بتقديــر النقــص بيــن مســتويات رأس المــال المعلــن عنهــا 
ــك حســب التغيــرات  ــة بانتظــام ويتــم إجــراء التســويات علــى مســتويات رأس المــال الحاليــة وذل والمطلوب
فــي الظــروف الســائدة فــي الســوق وخصائــص مخاطــر نشــاطات الشــركة، وللحفــاظ علــى أو تعديــل هيــكل 
رأس المــال تقــوم الشــركة بتعديــل مبلــغ توزيعــات االربــاح المدفوعــة للمســاهمين أو تقــوم بإصــدار أســهم.

	- المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

ــة الســعودية، وإن هــذه  ــات األنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربي ــات الشــركة لمتطلب تخضــع عملي
األنظمــة ال تتطلــب فقــط الحصــول علــى الموافقــات ومراقبــة النشــاط فحســب، بــل وتفــرض بعــض القيــود 
مثــل كفايــة رأس المــال لتقليــل مخاطــر العجــز واإلفــالس مــن قبــل شــركات معيــدي التأميــن ولتمكينهــا مــن 

ســداد التزاماتهــا غيــر المتوقعــة عنــد نشــوئها.

نوع التأمين

التأمين العام

التأمين الصحي

تأمين الحماية واالدخار

تأمين المركبات

اإلجمالي

إيرادات النشاط

١٢٧٫3٠5

449٫56٠

53٫8٠9

٢٫56٢٫8٠٠

3٫١93٫4٧4

النسبة

%4

%١4

%٢

%8٠

%١٠٠
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6- النتائج المالية  
فيمــا يلــي تحليــاًل بإجمالــي الموجــودات والمطلوبــات ودخــل ومصروفــات عمليــات التكافــل للشــركة لعــام ٢٠١٧ م بــأالف 

الريــاالت مقارنــة بالســنوات الســابقة.

١-6 قائمة األصول والخصوم
كما في

موجودات عمليات التكافل

موجودات المساهمين

مجموع الموجودات

مطلوبات عمليات التكافل

مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

مجموع مطلوبات وحقوق  المساهمين

مجموع  مطلوبات عمليات التكافل
ومطلوبات وحقوق المساهمين

٢-6  قائمة نتائج
عمليات التكافل

إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة 
 

صافي مساهمات التكافل المكتتبة

صافي مساهمات التكافل المكتسبة

عموالت إعادة تأمين و ايرادات اخرى

مجموع إيرادات االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المتحملة

رسوم إشراف وتفتيش

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

مجموع المطالبات والمصاريف األخرى

فائض عمليات االكتتاب للفترة

إيرادات استثمارات

أتعاب اإلدارة إلدارة عمليات التكافل

صافي فائض الفترة/السنة

أتعاب اإلدارة المتعلقة باألنشطة
 التشغيلية للمساهمين

صافي الفائض القابل للتوزيع إلى
حاملي وثائق التأمين

٢0١7

٢0١7

٢0١6

٢0١6

٢0١5

٢0١5

٢0١4

٢0١4

٢0١3

٢0١3

2٫759٫973

874٫405

3٫634٫378

2٫759٫973

276٫345

598٫060

874٫405

3٫634٫378

3٫193٫474

3٫073٫018

2٫787٫337

22٫437

2٫809٫774

)2٫073٫776(

)2٫345٫712(

)20٫181(

)94٫456(

)19٫823(

)2٫480٫172(

329٫602

33٫007

)173,601(

189٫008

)170٫108(

18٫900

1٫848٫384

678٫144

2٫526٫528

1٫848٫384

248٫781

429٫363

678٫144

2٫526٫528

1٫948٫650

1٫856٫353

1٫536٫182

19٫162

1٫555٫344

)1٫128٫852(

)1٫284٫885(

)11٫634(

)45٫136(

)13٫024(

)1٫354٫679(

200٫665

21٫786

)135٫297(

87٫154

)78٫439(

8٫715

1٫209٫373

581٫330

1٫790٫703

1٫209٫373

240٫835

340٫495

581٫330

1٫790٫703

1٫361٫890

1٫228٫083

1٫019٫394

16٫540

1٫035٫934

)746٫905(

)791٫475(

)8٫767(

)31٫410(

)16٫941(

)848٫593(

187٫341

4٫737

)137٫450(

54٫628

)49٫165(

5٫463

827٫116

329٫979

1٫157٫095

827٫116

227٫935

102٫044

329٫979

1٫157٫095

944٫859

855٫738

711٫570

13٫584

725٫154

)586٫080(

)562٫723(

)6٫445(

)26٫620(

)2٫446(

)598٫234(

126٫920

2٫366

)109٫956(

19٫330

)17٫397(

1٫933

634٫152

305٫245

939٫397

634٫152

218٫781

86٫464

305٫245

939٫397

689٫662

555٫809

506٫444

14٫373

520٫817

)441٫026(

)427٫807(

)4٫873(

)23٫504(

)580(

)456٫764(

64٫053

1٫300

)65٫353(

-
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 7- تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية السنوية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

 ٨- التحليل الجغرافي إليرادات الشركة والشركات التابعة خار	 المملكة

3-6 قائمة عمليات
 المساهمين

أتعاب اإلدارة إلدارة عمليات التكافل

أتعاب اإلدارة المتعلقة باألنشطة 
التشغيلية للمساهمين

إيرادات استثمار  و إيرادات اخرى

مجموع اإليرادات

مصاريف عمومية وإدارية

صافي الدخل / )الخسارة( للفترة

ربح / )خسارة( السهم )ريال سعودي(

المنطقة

الوسطى

الغربية

الشرقية

اإلجمالي

االقساط المكتتبة باالف الرياالت

3٫001٫753

100٫861

90٫860

3٫193٫474

٢0١7٢0١6٢0١5٢0١4٢0١3

173٫601

170٫108

12٫762

356٫471

)173٫601(

182٫870

4٫57

135٫297

78٫439

20٫588

234٫324

)135٫297(

99٫027

2٫48

137٫450

49٫165

)6٫623(

179٫992

)137٫450(

42٫542

1٫16

109٫956

17٫397

881

128٫234

)109٫956(

18٫278

0٫91

65٫353

-

14٫350

79٫703

)101٫046(

)21٫343(

)1٫07(



16 تكافل الراجحي التقرير السنوي 16٢٠١٧

٩- النتائج التشغيلية والفروقات الجوهرية 

• بلــغ صافــي الربــح قبــل الــزكاة خــالل عــام ٢٠١٧ م ١8٢٫8٧٠ ألــف ريــال، مقابــل صافــي ربــح قبــل الــزكاة  	
99٫٠٢٧ ألــف ريــال للعــام الســابق بارتفــاع قــدره  84٫6٧ %.

• بلغــت ربحيــة الســهم خــالل عــام ٢٠١٧ م 4٫5٧ ريــال، مقابــل ٢٫48 ريــال للســهم للعــام الســابق بارتفــاع 	
قــدره  84٫٢٧ %.

• بلــغ فائــض عمليــات التأميــن مخصومــً منهــا عائــد اســتثمارات حملــة الوثائــق )نتائــج العمليــات 	
التشــغيلية( خــالل عــام ٢٠١٧ م   ١56٫٠٠١ ألــف ريــال، مقابــل 65٫368  ألــف ريــال للعــام الســابق بارتفــاع 

قــدره  ١38٫65 %. 
• بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة )GWP( خــالل عــام ٢٠١٧ م 3٫١93٫4٧4 ألــف ريــال، مقابــل 	

١٫948٫65٠  ألــف ريــال للعــام الســابق بارتفــاع قــدره 63٫88 %. و بلــغ صافــي أقســاط التأميــن المكتتبــة 
)NWP( خــالل عــام ٢٠١٧ م  3٫٠٧3٫٠١8 ألــف ريــال، مقابــل ١٫856٫353 ألــف ريــال  للعــام الســابق  بارتفــاع 

قــدره 65٫54 %. 
• بلــغ صافــي المطالبــات المتحملــة خــالل عــام ٢٠١٧ م  ٢٫345٫٧١٢ ألــف ريــال، مقابــل ١٫٢84٫885 ألــف ريــال 	

للعــام الســابق  وذلــك بارتفــاع قــدره 8٢٫56 %. 
• بلــغ صافــي أربــاح اســتثمارات حملــة الوثائــق خــالل عــام ٢٠١٧ م 33٫٠٠٧ ألــف ريــال، مقابــل ٢١٫٧86 ألــف 	

ريــال للعــام الســابق بارتفــاع قــدره  5١٫5١ %، وبلــغ صافــي أربــاح اســتثمارات أمــوال المســاهمين خــالل 
عــام  ٢٠١٧ م ١٠٫635 ألــف ريــال، مقابــل ١8٫8٠4 ألــف ريــال للعــام الســابق بانخفــاض قــدره 43٫44% نظــرا 
العــداد القوائــم الماليــة لعــام ٢٠١٧  وفقــا للمعيــار الدولــي IFRS 9 فقــد تــم اعــادة تبويــب تقييــم 
اســتثمارات محفظــة االســهم لتكــون ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل لعمليــات المســاهمين  وقــد 

بلغــت اربــاح اســتثمارات محفظــة االســهم لعــام ٢٠١6 مبلــغ قــدره ألــف 4٫٧33 ريــال.
• يعــود ارتفــاع  صافــي الربــح قبــل الــزكاة  إلــى زيــادة حجــم اعمــال الشــركة ،  زيــادة  قيمــة إشــتراكات 	

التكافــل المكتتبــة بنســبة 63٫88 % ممــا ادى إلــى زيــادة صافــي إشــتراكات التكافــل المكتســبة 
ــاح  ــى ارتفــاع ارب ــة إل ــات التكافــل بنســبة ١38٫65 %  ، باالضاف بنســبة  8١٫45 % و إرتفــاع  فائــض عملي

اســتثمارات امــوال التكافــل بنســبة 5١٫5١ % .

١0- معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية

وفقــً لمتطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي و هيئــة الســوق الماليــة فقــد تــم إعــداد القوائــم 
الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر الماليــة ولــم يتــم إعدادهــا وفقــً لمعاييــر المحاســبة 
المتعــارف عليهــا الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وتؤكــد الشــركة عــدم وجــود 
أي اختالفــات جوهريــة أو أثــر مالــي علــى القوائــم الماليــة نتيجــة إلعدادهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة عــن 

المحاســبة الســعودية.  معاييــر 

١١- الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي

تمــارس الشــركة أعمــال التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــط وال يوجــد لهــا شــركات تابعــة ســواء داخــل المملكــة 
أو خارجهــا . باســتثناء مســاهمتها بشــركة نجــم لخدمــات التأميــن علــى النحــو اآلتــي: 

	سم الشركة التابعة

الشكل القانوني

النشاط الرئيسي

الدولة المحل الرئيسي لعملياتها

الدولة محل التأسيس

رأس المال

حصة الشركة

نجم لخدمات التأمين

شركة سعودية مساهمة مقفلة 

خدمات تأمين

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

55٫٧69٫3٢٠ ريال سعودي

%3٫45
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١٢. عــدد طلبــات الشــركة لســجل المســاهمين وتواريــخ تلــك الطلبــات 
و	ســبابها:

١3- سياسة توزيع األرباح

 بلغــت حقــوق ملكيــة المســاهمين فــي نهايــة العــام 598٫٠6٠ ألــف ريــال مقارنــة مــع 4٢9٫363 ألــف ريــال للعــام 
الماضــي بارتفــاع قــدره 39٫٢9 % وبلــغ االحتياطــي النظامــي مبلــغ  54٫٢9٧ ألــف ريــال مقارنــة مــع ١٧٫٧٢5 ألــف 
ريــال للعــام الماضــي بارتفــاع قــدره 36٫5٧٢ بنســبة ٢٠6٫33% فــي حيــن بلغــت االربــاح المبقــاه ١4٢٫٢١١ ألــف ريــال 
مقارنــة مــع ١١٫١36 ألــف ريــال بارتفــاع قــدره ١3١٫٠٧5 الــف ريــال بنســبة ١٫١٧٧٠٠4% .و نظــرا لرغبــة  االدارة فــي دعــم 
الموقــف المالــي و تدعيــم هامــش المــالءة  للشــركة  فلــن يتــم توزيــع أربــاح للمســاهمين  عــن هــذا العــام. 
وســتعمل الشــركة مســتقباًل علــى اتخــاذ القــرار المناســب حيــال توزيــع األربــاح علــى المســاهمين وذلــك 

حســب مــا يتطلبــه النظــام األساســي للشــركة فــي مادتــه رقــم ) 44 (.

ــس  ــاء مجل ــود ألعض ــا	 تع ــوق اكتت ــار وحق ــوق خي ــة وحق ــف مصلح ١4- وص
االدارة وكبــار التنفيذييــن و	زواجهــم و 	والدهــم القصــر فــي 	ســهم 	و 

	دوات ديــن الشــركة 	و شــركاتها التابعــة 

اسم عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل بن سليمان الراجحي
) ممثلة بحصة شركة الراجحي للتأمين 

المحدودة - البحرين (

محمد بن عمران العمران

أحمد سامر بن حمدي الزعيم

عبدالعزيز بن صالح العثيم

أحمد سليمان الراجحي

سعود بن عبداهلل الراجحي

باتريك كالود شوفيل

صالح عبداهلل الزميع
) ممثل عن مصرف الراجحي(

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عدد 
االسهم 
المملوكة

)بداية 
الفترة(

١ ٠ , 6 ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠

٢ , ٠ ٠ ٠

3 ٢ , ٠ ٠ ٠

١ , ٠ ٠ ٠

6 ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠

6 ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠

٠ ٫ ٠

9 , ٠ ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠

أدوات 
الدين

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

أدوات 
الدين

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

عدد 
االسهم 
المملوكة

)نهاية 
الفترة(

١ ٠ , 6 ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠

٢ , ٠ ٠ ٠

3 ٢ , ٠ ٠ ٠

١ , ٠ ٠ ٠

6 ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠

6 ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠

٠ ٫ ٠

9 , ٠ ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠

نسبة 
الملكية 

في 
	سهم 

الشركة 

%  ٢ 6 ٫ 5 ٠

%٠ ٫ ٠ ٠ 5

%٠ ٫ ٠ 8

%٠ ٫ ٠ ٠ ٢ 5

%١ ٫ 5

%١ ٫ 5

٠ ٫ ٠

%٢ ٢ ٫ 5 ٠

عدد األسهم 
المملوكة 

من الزوجات 
واألوالد القصر

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

تاريخ الطلب

٢٠١٧/١٠/١١
٢٠١٧/٠9/١٠
٢٠١٧/٠8/٠١
٢٠١٧/٠٧/٠3
٢٠١٧/٠6/٠٧
٢٠١٧/٠5/٠١
٢٠١٧/٠4/٠٢
٢٠١٧/٠3/٠١
٢٠١٧/٠٢/٢٢
٢٠١٧/٠4/٠4

١٠ مجموع الطلبات 

	سبا	 الطلب

تحديث سجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين
تحديث سجل المساهمين

الجمعية العمومية
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لكبــار  تعــود  اكتتــا	  وحقــوق  تعاقديــة  و	وراق  مصلحــة  ألي  وصــف   -١5
الشــركة. ديــن  ادوات  	و  	ســهم  فــي  و	قربائهــم  التنفيذييــن 

اليوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو ادوات دين الشركة.

١6- وصــف ألي مصلحــة و	وراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــا	 تعــود ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة و	قربائهــم فــي 	ســهم 	و 	دوات ديــن الشــركة التابعــة.

ــن  ــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات دي ــة وحقــوق اكتت اليوجــد أي مصلحــة وأوراق تعاقدي
الشــركة التابعــة.

لكبــار  تعــود  اكتتــا	  وحقــوق  تعاقديــة  و	وراق  مصلحــة  ألي  وصــف   -١7
التابعــة.  الشــركة  ديــن  ادوات  	و  	ســهم  فــي  و	قربائهــم  التنفيذييــن 

ال يوجــد أي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو ادوات ديــن 
الشــركة التابعــة.

١٨- نبذه عن موظفي كبار التنفيذين بالشركة.

عبدالعزيــز بــن محمــد الســديس: الرئيــس التنفيــذي ســعودي الجنســية، حاصــل علــى البكالوريــوس 
فــي األدب االنجليــزي مــن جامعــة الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية عــام ١998 م . كمــا أنــه حاصــل 
علــى دبلــوم الدرســات العليــا فــي اإلدارة مــن جامعــة ليســتر فــي المملكــة المتحــدة فــي عــام ٢٠١٢ م . انضــم 
إلــى الشــركة عــام ٢٠٠8م وقــد شــغل عــدة مناصــب منهــا منصــب رئيــس تحويــل الراجحــي )لقطــاع الخــاص 
بتحويــل األمــوال وصــرف العمــالت األجنبيــة فــي مصــرف الراجحــي( منــذ عــام ٢٠٠6م إلــى ٢٠٠8م وشــغل قبلهــا 

منصــب مديــر أمانــة ســجل المســاهمين فــي مصــرف الراجحــي منــذ عــام ٢٠٠5م وحتــى عــام ٢٠٠6 م.

ميغويــل كولومينــاس ليبــارت: مديــر تكافل المركبــات، اســباني الجنســية، حاصل علــى البكالوريوس 
ــه خبــرة فــي  ــال باســبانيا فــي عــام ١99١م ولدي ــة مــن جامعــة أفــدا دياغون فــي االقصــاد والعلــوم االكتواري
 . التأميــن والتســعير والمســائل المتعلقــة باالكتتــاب لتأميــن المركبــات والتأمينــات الشــخصية  مجــال 
أنضــم إلــى الشــركة عــام ٢٠١4م وقــد شــغل قبــل ذلــك عــدة مناصــب ومنهــا الرئيــس االقليمــي لمنطقــة 
ــورخ للتأميــن الشــرق االوســط  الشــرق االوســط وافريقيــا للتأمينــات الشــخصية والمركبــات فــي شــركة زي

بمدينــة دبــي مــن عــام ٢٠١٠م  إلــى ٢٠١4م.

ــي ، كنــدي الجنســية ، حاصــل علــى شــهادة محاســب قانونــي مــن المعهــد  ــر المال ــرا: المدي ــرت بري روب
الكنــدي للمحســابين القانونيــن CA ٢٠٠5م . حاصــل علــى دبلــوم المحاســبة العامــه مــن جامعــة مكغيــل 
بكنــدا  عــام ١989 م . حاصــل بكالوريــس مــن كليــة التجــارة تخصــص محاســبة عــام ١98٧م ، لديــة مــن 
الخبــرة أكثــر مــن ٢6 ســنه ، تقلــد عــدة مناصــب أخرهــا مديــر العمليــات بشــركة عمــان للتأميــن  بدولــة 
ــع بنفــس الشــركة ٢٠١٢ م ، وعمــل بشــركة إي أي جــي  ــر التوزي االمــارات العربيــة المتحــدة عــام ٢٠١5م ، مدي
وتقلــد عــدة مناصــب  منهــا المديــر المالــي بالشــرق االوســط ، ومديــر المخاطــر ، والمديــر االقليمــي مــن 

١99٢م إلــى ٢٠١١ م.

عبدالعزيــز عبدالرحمــن الجربــوع: أميــن ســر مجلــس االدارة  و مديــر اإلدارة القانونيــة وااللتــزام  ، 
ســعودي الجنســية ، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون عــام ١99٧م ودبلــوم متخصــص فــي 
مكافحــة جرائــم غســل االمــوال وتمويــل األرهــاب فــي عــام ٢٠٠9 م ، شــغل عــدد مــن الوظائــف القانونيــة 

ــة فــي القطــاع الحكومــي والخــاص. والرقابي
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١٩- اجتماعات مجلس اإلدارة 

عقــد مجلــس اإلدارة خمســة اجتماعــات دوريــة خــالل الفتــرة مــن ٢٠١٧/٠١/١ م إلــى ٢٠١٧/١٢/3١ م وفيمــا يلــي ســجل حضــور 
هــذه االجتماعــات:

)١( تقدم باستقالتة من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١8م
)٢( تم تعيينة بدياًل ومكماًل لعضوية السيد/ ستيف بيرتاميني وذلك ابتداء من ٢٠١٧/٠8/٢٠م

 ٢0- العقود مع ذوي العالقة

• ال يرتبــط أي مــن أعضــاء المجلــس بأيــة عقــود تأجيــر للشــركة. ولكــن بطبيعــة الحــال يرتبــط 	
البعــض مــن أعضــاء المجلــس بالشــركة بعقــود تأميــن ، حيــث أن الشــركة تقــدم خدماتهــا 
التأمينيــة لجميــع فئــات المجتمــع ، مــع االلتــزام بقواعــد مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

• ال توجــد عقــود بيــن الشــركة وكاًل مــن الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي أو مــع أي شــخص 	
ذي عالقــة بــأي منهمــا باســتثناء عقــود العمــل.

• اثنــاء العــام المالــي يوجــد بعــض التعامــالت التــي كانــت الشــركة طرفــا فيهــا وتوجــد فيهــا 	
مصلحــه لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة . وقــد تــم ابــرام االتفــاق علــى هــذه التعامــالت فــي 
الســنوات الســابقة وتاتــي امتــداد لعالقــات مســتمرة بــدأت قبــل عــام ٢٠١٧ م  ويتــم التجديــد 
معهــا ســنويً دون أي مزايــا تفضيليــة، وفيمــا يلــي تفاصيــل تلــك المعامــالت الرئيســية 
مــع األطــراف ذات العالقــة خــالل الفتــرة مــن ٢٠١٧/١/١ م الــى ٢٠١٧/١٢/3١ م ، كمــا وردت فــي 

إيضاحــات القوائــم الماليــة.

اسم العضو

عبداهلل بن سليمان الراجحي

عبدالعزيز بن صالح العثيم

محمد بن عمران العمران

أحمد سامر بن حمدي الزعيم

أحمد بن سليمان الراجحي

سعود بن عبداهلل الراجحي

ستيف  بيرتاميني )١(

باتريك كالود شوفيل

صالح بن عبداهلل الزميع )٢(

االجتماع 34  
٢٠١٧/٠٢/١6

حضر

حضر

لم يحضر

حضر

حضر

لم يحضر

حضر

حضر

-

االجتماع 35  
٢٠١٧/٠5/١6

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

 لم يحضر

حضر

-

االجتماع 36  
٢٠١٧/٠8/٢٠

حضر

لم يحضر

لم يحضر

حضر

حضر

حضر

-

لم يحضر

حضر

االجتماع 37  
٢٠١٧/١٠/١٧

حضر

حضر

لم يحضر

لم يحضر

حضر

حضر

-

حضر

حضر

االجتماع 3٨  
٢٠١٧/١٢/١4

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

-

لم يحضر

لم يحضر

عدد
اإلجتماعات

5

4

٢

4

5

4

١

3

٢
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طبيعة المعاملة
سنه ميالدية

مساهمات  الوثائق  المكتتبة

مطالبات مدفوعة

نقدية وأرصدة لدى البنك 
لعمليات التكافل وعمليات المساهمين

مساهمات  الوثائق  المكتتبة

مطالبات مدفوعة

مساهمات  الوثائق  المكتتبة

مطالبات مدفوعة

مساهمات  الوثائق  المكتتبة

مطالبات مدفوعة

بيع تذاكر سفر للشركة

مساهمات  الوثائق  المكتتبة

مطالبات مدفوعة

مساهمات  الوثائق  المكتتبة

مطالبات مدفوعة

إستثمارات مدارة بصندوق الراجحي للمضاربة الشرعية 
بالبضائع 

أ( عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

إستثمارات في أسهم مصرف الراجحي

دخل مستلم من بيع استثمارات في صندوق الراجحي 
للمضاربة الشرعية بالبضائع 

أ( عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

رسوم إدارة اإلستثمارالمدفوعة لشركة الراجحي 
للخدمات المالية

أ (  عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

أرصدة مدينة مقابل مصاريف مدفوعة/ مستحق من 
طرف ذو عالقة

أ( عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

عموالت مستحقة لطرف ذو عالقة

مبلغ المعاملة
بآالف الرياالت السعودية

١,339,545

١,٠٢3,٠48

-

١5,539

١١,٧٧3

١,464

-

4,58٠

٢,٧55

١,886

8

٢٠

٢,6١٠

١,893

95,6٧١
94,9٢6

444

5,3٧٠
٢,585

٧,955

١,33١
9٢6

٢,٢5٧

٢39
-

٢,٧٧8

طرف ذي عالقة

- مصرف الراجحي
)مساهم  مؤسس(

واألعضاء أصحاب العالقة هم رئيس 
مجلس االدارة األستاذ/ عبداهلل بن 

سليمان الراجحي وعضو مجلس االدارة 
األستاذ/ صالح بن عبداهلل الزميع

- مجموعة الراجحي القابضة
واألعضاء أصحاب العالقة هم رئيس 

مجلس االدارة األستاذ/ عبداهلل بن سليمان 
الراجحي و نائب رئيس مجلس االدارة 
األستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي. 

-شركات اخرى مملوكة لرئيس مجلس 
اإلدارة أو يساهم في ملكيتها

- شركة  فرسان للسفر و السياحة
واألعضاء أصحاب العالقة هم رئيس 

مجلس االدارة األستاذ/ عبداهلل بن 
سليمان الراجحي و عضو مجلس االدارة 

األستاذ/ سعود بن عبداهلل الراجحي

- شركة  هوبر المحدودة 
والعضو صاحب العالقة هو عضو مجلس 

االدارة األستاذ/ عبداهلل بن سليمان 
الراجحي و سعود بن عبداهلل الراجحي

شركة الفارابي للبتروكيماويات
واألعضاء أصحاب العالقة هم رئيس 

مجلس االدارة األستاذ/ عبداهلل بن 
سليمان الراجحي و نائب رئيس مجلس 

االدارة األستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي

شركة الراجحي للخدمات المالية
منشأة خاضعة لتأثير جوهري من قبل 

أطراف ذات عالقة
واألعضاء أصحاب العالقة هم رئيس 

مجلس االدارة األستاذ/ عبداهلل بن 
سليمان الراجحي و عضو مجلس االدارة 

األستاذ/ صالح بن عبداهلل الزميع

شركة الراجحي للتأمين المحدودة
البحرين )مساهم مؤسس(

والعضو صاحب العالقة هو رئيس 
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن 

سليمان الراجحي

)ARTA( وكالة تكافل الراجحي
واألعضاء أصحاب العالقة هم رئيس 

مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن 
سليمان الراجحي و عضو مجلس االدارة 

األستاذ/ صالح بن عبداهلل الزميع

الرصيد
بآالف الرياالت السعودية

١٢١,٠١٧

3,٧43

٢89,٢36

١٧,٢55

١,١39

١,٢94

-

3,356

5

١4٢

5

4

8٧4

-

56,3٧6
3٢,48١

١3,6٧9

-

353
١3

٢,855
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٢١-  المدفوعات النظامية والمديونيات

و  المدفوعــات  التالــي  الجــدول  يبيــن  حيــن  فــي  الدفــع  واجبــة  مديونيــات  او  قــروض  أيــة  الشــركة  علــى  توجــد  ال 
العــام. خــالل  النظاميــة  المســتحقات 

٢٢- استثمارات 	و احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة

ــة الخدمــة لموظفــي  ــم إنشــائها لمصلحــة موظفــي الشــركة، بينمــا يوجــد مخصــص مكافــأة نهاي ال توجــد اســتثمارات ت
ــال . ــة ٢٢٢ الــف ري ــال. وتأميــن الحماي الشــركة يبلــغ  ١٠,٢83 ألــف ري

٢3- إقرارات 

تقر الشــركة بما يلي:

• أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح. 	
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.	
• أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	
• ال يوجد على شركة الراجحي للتأمين التعاوني أيه قروض حتى نهاية عام ٢٠١٧م. 	
• ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق 	

مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٧ م.
• ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو 	

مذكــرات حــق اكتتــاب ، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.
• ال توجد أي استردادات أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.	

٢4. الئحة حوكمة الشركات

تســعى الشــركة ومــن منطلــق حرصهــا واهتمامهــا بمصالــح المســاهمين الــى تطبيــق أعلــى مســتويات 
الشــفافية واالفصــاح والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار بمــا يحقــق أهــداف الشــركة وتطلعــات عمالئهــا ، لــذا فــإن 

الشــركة تلتــزم بتطبيــق االحــكام الــواردة بالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. 

بيان

الزكاة والدخل

رسوم اإلشراف من قبل مؤسسة النقد

رسوم االشراف من قبل مجلس الضمان 
الصحي اضافة الى رسوم التحميل

التأمينات االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات و رسوم 
مكتب العمل

اإلجمالي

المبلغ بأالف 
الريال السعودي

١5٫5٠٠

١5٫685

4٫546

5٫384

695

4١٫8١٠
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ــا  ــإن الشــركة ملتزمــة بتطبيقهــا بشــكل كامــل باســتثناء م ــة ( ف ــر الزامي ــق باألحــكام اإلرشــادية ) الغي وفيمــا يتعل
تعكــف الشــركة علــى تحقيقهــا مســتقباًل وهــي:

 ٢5- الجزاءات والعقوبات 

تلقــت الشــركة غرامــة ماليــة بتاريــخ ٢٠١٧/١١/٠6م مــن هيئــة الســوق الماليــة قدرهــا )١٠٫٠٠٠( عشــرة آالف ريــال بســبب مخالفتهــا 
للمــادة األولــى بعــد المائــة والمــادة الرابعــة والعشــرين بعــد المائتيــن مــن نظــام الشــركات، وذلــك لعــدم التــزام الشــركة 
بتحديــد مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة خــالل المهلــة النظاميــة الممنوحــة 

للشــركات والتــي انتهــت بتاريــخ ٢٠١٧/٠4/٢١م.

• سبل عالج الجزاءات والعقوبات وتفادي وقوعها في المستقبل.	

نظــرا الــى أن أســباب وقــوع المخالفــة يتمثــل فــي خطــأ بتنظيــم بنــود اجتمــاع الجمعيــة بالرغــم مــن 
ــه، وقــد عملــت الشــركة علــى إعــداد دليــل  إدراج الموضــوع ضمــن جــدول أعمــال اإلجتمــاع ومرفقات

عمــل يضمــن تفــادي مثــل هــذه المالحظــات مســتقبال.

٢6- إعالنات الشركة 

فيما يخص إعالنات الشــركة  والتي تم نشــرها على موقع تداول خالل عام ٢٠١٧ م.

رقم المادة

الحادية واألربعون

الرابعة والخمسون /ب

السابعة والثمانون

الخامسة والتسعون

المادة

)التقييم( تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان المنبثقة

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقاًل

المسئولية اإلجتماعية .

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

	سبا	 عدم تطبيق المادة

مادة استرشادية / تقوم الشركة بتقييم 
أداء أعضاء المجلس واللجان بشكل داخلي

مادة استرشادية

مادة استرشادية / تقوم الشركة 
بالمساهمة في األنشطة األجتماعية من 

خالل بعض الفعاليات الخاصة

مادة استرشادية/  تم تشكيل الحد اإللزامي  
من لجان مجلس اإلدارة

االعالن تاريخ 

2017/01 /15

2017/01 /18

2017/01 /25

2017/02/23

2017/02/26

2017/03/30

2017/04/09

2017/04/17

عنوان االعالن

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن تجديد التأهيل السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2016/12/31 )اثنا عشر شهرًا(

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية 

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن توقيع إتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التامين الصحي اإلختياري

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 2016/12/31

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع االول( 

تدعــو شــركة الراجحــي للتأمين التعاوني مســاهميها إلى حضور اجتماع الجمعيــة العامة غير العادية )االجتماع 
االول( )تذكيري(

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
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٢7. بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة 
الماليــة األخيــرة و	ســماء 	عضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات:

وقــد عقــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمين فــي تاريــخ ٢٠١٧/٠4/١6م وقــد حضــر كل مــن عبــداهلل بــن 
ســليمان الراجحــي )رئيــس مجلــس اإلدارة(، عبدالعزيــز بــن صالــح العثيــم )عضــو مجلــس إدارة(، ســعود بــن عبــداهلل 

إدارة(. )عضــو مجلــس  الراجحــي 

٢٨. اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة 	عضائــه - وبخاصــة 
غيــر التنفيذييــن - علمــا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال 

الشــركة و	دائهــا.      

يتولــى أميــن ســر مجلــس اإلدارة مهــام تلقــي جميــع المقترحــات والملحوظــات حيــال الشــركة واداءهــا ورفعهــا ألعضــاء 
ــة . مجلــس اإلدارة لمناقشــتها خــالل اإلجتماعــات الدوري

٢٩. توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات 
ــع  ــن مراج ــأن تعيي ــا بش ــذ به ــس األخ ــض المجل ــي رف ــس اإلدارة، 	و الت مجل
حســابات الشــركة وعزلــة وتحدييــد 	تعابــة وتقييــم 	دائــة 	و تعييــن المراجع 

ــا. ــذ به ــدم األخ ــبا	 ع ــات، و	س ــك التوصي ــوغات تل ــي، ومس الداخل

ال توجــد توصيــات للجنــة المراجعــة تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة، ولــم يرفــض مجلــس اإلدارة أي توصيــات بشــأن 
تعييــن مراجــع حســابات للشــركة وعزلــة وتحديــد أتعابــة وتقييــم أدائــة

االعالن تاريخ 

2017/04/24

2017/05/11

2017/05/25

2017/07/26

2017/07/27

2017/08/14

2017/08/15

2017/08/17

2017/10 /30

2017/11 /09

2017/11 /20

2017/11 /29

عنوان االعالن

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتج تأميني
 

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2017/03/31 )ثالثة اشهر(

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية 

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتج تأميني
 

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2017/06/30 )ستة اشهر(

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية 

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن تغيير ممثل مصرف الراجحي لدى مجلس إدارة الشركة

إعالن تصحيحي من شركة الراجحي للتأمين التعاوني بخصوص تغيير ممثل مصرف الراجحي لدى مجلس إدارة الشركة

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2017/09/30 )تسعة اشهر(

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها لتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات مع شركة 
عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها 
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30- مجلس اإلدارة

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن 8 أعضــاء ، وقــد تــم اعــادة تشــكيل المجلــس فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة بتاريــخ ٢٠١5/٠3/١٠م، لمــدة ثــالث ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ 

٢٠١5/4/١6م .

كمــا يتكــون مجلــس اإلدارة المنتخــب بتاريــخ ٢٠١5/3/١٠م وفقــً لمتطلبــات المــادة السادســة عشــر 
مــن الئحــة حوكمــة الشــركات علــى النحــو اآلتــي :

)١( تقدم باستقالتة من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١8م
)٢( تم تعيينة بدياًل ومكماًل لعضوية السيد/ ستيف بيرتاميني وذلك ابتداء من ٢٠١٧/٠8/٢٠م

عضــو  يكــون  التــي  خارجهــا  	و  المملكــة  داخــل  الشــركات  	ســماء   .3١
ــابقة  ــة والس ــا الحالي ــس إدارته ــي مجال ــوًا ف ــركة عض ــس رإدارة الش مجل

	و مــن مديريهــا: 

تنفيذي
فئة العضوية
مستقلغير تنفيذي اسم العضو

عبداهلل بن سليمان الراجحي

عبدالعزيز بن صالح العثيم

محمد بن عمران العمران

أحمد سامر بن حمدي الزعيم

أحمد بن سليمان الراجحي

باتريك كالود شوفيل

سعود بن عبداهلل الراجحي

ستيف بيرتاميني )ممثل مصرف الراجحي()١(

صالح بن عبداهلل الزميع )ممثل مصرف 
الراجحي( )٢(

اسم العضو

عبداهلل بن سليمان الراجحي

	سماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوا في مجالس 
إدارتها الحالية 	و 

من مديريها

مصرف الراجحي

شركة الراجحي 
للتأمين التعاوني

شركة الفارابي 
للبتروكيماويات

شركة مجموعة 
الراجحي القابضة

شركة الراجحي 
المالية

شركة فرسان للسفر 
والسياحة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسؤولية 
محدودة(

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

شركة غير مدرجة

شركة غير مدرجة

شركة غير مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

	سماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوا في مجالس 
إدارتها السابقة 	و 

من مديريها

مصرف الراجحي 
الرئيس التنفيذي

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسؤولية 
محدودة(

مساهمة مدرجة

داخل 
/ خار	 

المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
/ خار	 

المملكة

داخل 
المملكة
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اسم العضو

عبدالعزيز بن صالح العثيم

أحمد سامر بن حمدي الزعيم

	سماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوا 
في مجالس إدارتها 

الحالية 	و من 
مديريها

شركة منازل لإلنشاءات

إدارة  شركة أسوار 
للتطوير العقاري

شركة الراجحي للتأمين 
التعاوني

مجموعة الطيار 
للسياحة والسفر

شركة الراجحي للتأمين 
التعاوني

الشركة السعودية 
الحديثة لصناعة 

المعادن والكابالت 
والبالستيك

شركة مجموعة كابالت 
الرياض

الشركة السعودية 
الحديثة لصناعة 
األسالك والكابالت 

المتخصصة

الشركة السعودية 
لصناعة الكابالت 

الهاتفية

شركة كابالت الرياض

الشركة الدولية لتجارة 
السيراميك ومواد 

البناء المحدودة

الشركة الدولية 
الخليجية لتجهيزات 

المنزل

الشركة السعودية 
الحديثة للكابالت 

المحدودة

شركة تقنيات اإلنارة 
المحدودة

الشركة الدولية 
الخليجية للمقاوالت 
واالستثمار العقاري 

المحدودة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسؤولية 
محدودة(

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

	سماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوا في مجالس 
إدارتها السابقة 	و 

من مديريها

شركة أسواق العثيم

شركة الزوردي للذهب 
والمجوهرات

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسؤولية 
محدودة(

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

داخل 
/ خار	 

المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
/ خار	 

المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة
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اسم العضو

محمد بن عمران العمران

أحمد بن سليمان الراجحي

باتريك كالود شوفيل

سعود بن عبداهلل الراجحي

	سماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوا 
في مجالس إدارتها 

الحالية 	و من 
مديريها

بنك ساب

شركة أوريكس 
السعودية للتأجير

شركة ترابط لألستثمار 
والتنمية 

شركة الراجحي للتأمين 
التعاوني

شركة الراجحي القابضة

شركة اسمنت حائل

شركة فارابي 
للبيتروكيماويات

شركة أعمال المياه 
والطاقة الدولية

شركة الراجحي للتأمين 
التعاوني

شركة الراجحي للتأمين 
التعاوني

شركة أي أي بي الدارة 
االستثمار

شركة فرسان للسفر 
والسياحة

شركة الراجحي للتأمين 
التعاوني

شركة التوفيق 
للصناعات البالستيكية 

المنسوجة المحدودة

الشركة السعودية 
لتنظيم المعارض 

والمؤتمرات

شركة تكاتف القابضة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسؤولية 
محدودة(

مساهمة مدرجة

غير مدرجة

غير مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مغلقة

مساهمة مدرجة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

	سماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوا في مجالس 
إدارتها السابقة 	و 

من مديريها

شركة اإلتصاالت 
السعودية

شركة كريديت 
سويس السعودية

الشركة المتقدمة 
للبتروكيماويات

شركة العراب 
للمقاوالت

شركة إنجاز للتطوير 
العقاري

شركة عمان للتأمين

شركة هوبر 
المحدودة مدير عام

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسؤولية 
محدودة(

مساهمة مدرجة

غير مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة  مغلقة

مساهمة  مغلقة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل 
/ خار	 

المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
/ خار	 

المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة
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تقريــر مجلس اإلدارة
للفتــرة من 1 يناير 2017 م
2017 م 31 ديســمبر  إلــى 

نبذة عن 	عضاء مجلس اإلدارة:

عبــداهلل بــن ســليمان الراجحــي: رئيــس مجلــس اإلدارة  ســعودي الجنســية، حاصــل علــى البكالوريــوس فــي 
إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز بالمملكــة العربيــة الســعودية عــام ١9٧9 م . ويشــغل حاليــً عــدة 
مناصــب وهــي : رئيــس مجلــس إدارة مصــرف الراجحــي، رئيــس مجلــس إدارة الراجحــي الماليــة، رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة الفارابــي للبتروكيماويــات، رئيــس مجلــس المديريــن فــي شــركة فرســان للســفر والســياحة، رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة مجموعــة الراجحــي القابضــة،  كمــا شــغل عــدة مناصــب فــي مصــرف الراجحــي ومنهــا: 

ــة ، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة. الرئيــس التنفيــذي، عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب، رئيــس اللجنــة التنفيذي

عبدالعزيــز بــن صالــح العثيــم: عضــو مجلــس اإلدارة  ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة فــي اإلدارة 
العامــة مــن جامعــة ســتراير فــي مدينــة فرجينيــا فــي الواليــات المتحــدة اإلمريكيــة عــام ٢٠٠٠م. ويشــغل حاليــً عــدة 
مناصــب وهــي : رئيــس مجلــس إدارة شــركة منــازل لإلنشــاءات ، رئيــس مجلــس إدارة  شــركة أســوار للتطويــر 
العقــاري،  كمــا شــغل عــدة مناصــب فــي شــركة أســواق العثيــم وهــي الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس اإلدارة 

ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة الزوردي للذهــب والمجوهــرات.

محمــد بــن عمــران العمــران: عضــو مجلــس اإلدارة  ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام ١988م وشــهادة 
الماجســتير فــي الهندســة اإلنشــائية واإلدارة مــن جامعــة كاليفورنيــا الجنوبيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
عــام ١99٠م. ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب وهــي: عضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة، 
عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات والمكآفــآت فــي بنــك ســاب ، رئيــس مجلــس اإلدارة 
واللجنــة التنفيذيــة لشــركة أوريكــس الســعودية للتأجيــر،  كمــا شــغل عــدة مناصــب وهــي رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة كريديــت ســويس الســعودية، عضــو مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة بالريــاض ، عضــو لجنــة المراجعــة ببنــك 
ســاب، عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة لهيئــة الطيــران المدنــي، عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة 

فــي شــركة اإلتصــاالت الســعودية. 

اسم العضو

ستيف بيرتاميني )١(

صالح بن عبداهلل الزميع  )٢(

	سماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوا 
في مجالس إدارتها 

الحالية 	و من 
مديريها

مصرف الراجحي

شركة الراجحي للتأمين 
التعاوني

مصرف الراجحي

شركة الراجحي 
للخدمات

شركة الراجحي للتأمين 
التعاوني

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسؤولية 
محدودة(

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسئولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

	سماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضوا في مجالس 
إدارتها السابقة 	و 

من مديريها

ستاندرد تشارترد

مصرف الراجحي

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة 

/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسؤولية 
محدودة(

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

داخل 
/ خار	 

المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
/ خار	 

المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

)١( تقدم باستقالتة من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١8م
)٢( تم تعيينة بدياًل ومكماًل لعضوية السيد/ ستيف بيرتاميني وذلك ابتداء من ٢٠١٧/٠8/٢٠م
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	حمــد بــن ســليمان الراجحــي: عضــو مجلــس اإلدارة  ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي الهندســة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام ١989 م. 
ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب ومنهــا : رئيــس مجلــس إدارة شــركة إنجــاز للتطويــر العقــاري، نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة فــي شــركة مجموعــة الراجحــي القابضــة، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي 
شــركة اســمنت حائــل ، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي مؤسســة الراجحــي اإلنســانية، 
رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية، رئيــس الغرفــة التجاريــة والصناعيــة بالريــاض ، عضــو مجلــس إدارة هيئــة 
المــدن اإلقتصاديــة، عضــو مجلــس إدارة الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض،  كمــا شــغل عــدة مناصــب ومنهــا 
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة الوطنيــة للصناعــة، رئيــس مجلــس إدارة شــركة العــراب للمقــاوالت، عضــو مجلــس 

ــات.  إدارة الشــركة المتقدمــة للبتروكيماوي

شــهادة  علــى  حاصــل  الجنســية،  ســعودي  اإلدارة   مجلــس  عضــو  الزعيــم:  حمــدي  بــن  ســامر  	حمــد 
البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة مــن الجامعــة اإلمريكيــة فــي لبنــان عــام ١98٧ م، وشــهادة البكالوريــوس فــي 
اإلقتصــاد مــن جامعــة واليــة نيويــورك فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام ١99٢ م ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب 
ومنهــا : عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة مجموعــة كابــالت الريــاض، رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة الســعودية الحديثــة لصناعــة المعــادن والكابــالت والبالســتيك ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الطيــار 
للســفر والســياحة،  كمــا شــغل عــدة مناصــب ومنهــا عضــو اللجنــة الصناعيــة فــي الغرفــة التجاريــة فــي الريــاض. 

ــوفيلد: عضــو مجلــس اإلدارة  فرنســي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن جامعــة  ــك ش باتري
وايومنــغ فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي اإلدارة العامــة عــام ١969 م، وشــغل عــدة مناصــب ومنهــا الرئيــس 

التنفيــذي لشــركة عمــان للتأميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة . 

ســعود بــن عبــاهلل الراجحــي: عضــو مجلــس اإلدارة ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي اإلدارة الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام ٢٠١٧ ، ويشــغل حاليــا عــدة مناصــب 
ومنهــا : مديــر عــام لشــركة مجموعــة تكاتــف القابضــة. عضــو مجلــس إدارة شــركة أي أي بــي إلدارة االســتثمار 
فــي ســنغافورا، عضــو مجلــس إدارة  شــركة الفرســان للســفر والســياحة، عضــو مجلــس إدارة  شــركة التوفيــق 
للصناعــات البالســتيكية المنســوجة المحــدودة، عضــو مجلــس إدارة  الشــركة الســعودية لتنظيــم المعــارض 
والتســويق، كمــا شــغل عــدة مناصــب منهــا شــريك ومديــر عــام شــركة هوبــر المحــدودة، مديــر مشــروع- مصنــع 

مــدى لألنســجة، ومديــر مالــي للقســم الصناعــي - مجموعــة الراجحــي القابضــة. 

ــع: عضــو مجلــس اإلدارة ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس  ــداهلل الزمي ــن عب ــح ب صال
فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بتاريــخ ١99٧م، ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب 
ومنهــا : مديــر عــام خدمــات األفــراد فــي مصــرف الراجحــي، ورئيــس مجلــس المديريــن فــي وكالــة تكافــل الراجحــي،  

كمــا شــغل عــدة مناصــب فــي مصــرف الراجحــي منهــا رئيــس اإلســتثمارات فــي إدارة الخزينــة . 

3٢- لجان مجلس اإلدارة

يمارس مجلس إدارة الشركة مهامه من خالل اللجان الرئيسية  وهي :

اللجنة التنفيذية 

تتكــون اللجنــة مــن رئيــس مجلــس االدارة االســتاذ / عبــداهلل ســليمان الراجحــي رئيســً وعضويــة كل مــن  األســتاذ 
/ محمــد عمــران العمــران واألســتاذ / وليــد عبــداهلل المقبــل. وقــد تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة فــي دورتهــا الجديــدة 
ــة  التــي بــدأت ٢٠١5/٠4/١6  وتقــوم اللجنــة بتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بخصــوص الموضوعــات الحيوي
مثــل الخطــط االســتراتيجية وخطــط العمــل  المتعلقــة بســير العمــل واألعمــال ، ويقــوم المجلــس بتفويــض 
اللجنــة التنفيذيــة للقيــام بمهامــه فــي بعــض الحــاالت، وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة خمســة  اجتماعــات خــالل 

عــام ٢٠١٧م.
نبذة عن أعضاء اللجنة التنفيذية:
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تقريــر مجلس اإلدارة
للفتــرة من 1 يناير 2017 م
2017 م 31 ديســمبر  إلــى 

نبذة عن 	عضاء اللجنة التنفيذية:

عبــداهلل بــن ســليمان الراجحــي: رئيــس اللجنــة التنفيذيــة،  ســعودي الجنســية، حاصــل علــى البكالوريــوس 
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز بالمملكــة العربيــة الســعودية عــام ١9٧9 م . ويشــغل حاليــً عــدة 
مناصــب وهــي : رئيــس مجلــس إدارة مصــرف الراجحــي، رئيــس مجلــس إدارة الراجحــي الماليــة، رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة الفارابــي للبتروكيماويــات، رئيــس مجلــس المديريــن فــي شــركة فرســان للســفر والســياحة، رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة مجموعــة الراجحــي القابضــة،  كمــا شــغل عــدة مناصــب فــي مصــرف الراجحــي ومنهــا: 

الرئيــس التنفيــذي، عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة.

محمــد بــن عمــران العمــران: عضو اللجنــة التنفيذيــة،  ســعودي الجنســية، حاصل علــى شــهادة البكالوريوس 
فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام ١988 م وشــهادة 
الماجســتير فــي الهندســة اإلنشــائية واإلدارة مــن جامعــة كاليفورنيــا الجنوبيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
عــام ١99٠م . ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب وهــي : رئيــس مجلــس إدارة شــركة كريديــت ســويس الســعودية، 
عضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة، عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة 
الترشــيحات والمكآفــآت فــي بنــك ســاب ، رئيــس مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة لشــركة أوريكــس الســعودية 
للتأجيــر،  كمــا شــغل عــدة مناصــب وهــي عضــو مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة بالريــاض ، عضــو لجنــة المراجعــة 
ــة لهيئــة الطيــران المدنــي، عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة  ببنــك ســاب، عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذي

التنفيذيــة فــي شــركة اإلتصــاالت الســعودية. 

وليــد بــن عبــداهلل المقبــل: عضو اللجنــة التنفيذيــة  ، ســعودي الجنســية، حاصل علــى شــهادة البكالوريوس 
في الماحســبة من جامعة الملك ســعود في المملكة العربية الســعودية عام ١995م، وشــهادة الماجســتير في 
المحاســبة الماليــة مــن جامعــة ســاوث امبتــون فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام ٢٠٠3م، وشــهادة الدكتــوراة 
فــي المحاســبة والمراجعــة مــن جامعــة كاردييــف فــي المملكــة المتحــدة عــام ٢٠٠6م. ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب 
وهــي: رئيــس مجموعــة العمليــات فــي مصــرف الراجحــي، عضــو مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للمعلومــات 
االئتمانيــة، عضــو مجلــس إدارة مصــرف الراجحــي - ماليزيــا، عضــو لجنــة المراجعــة فــي مصــرف الراجحــي - ماليزيــا 

،كمــا شــغل عــدة مناصــب وهــي المديــر المالــي فــي مصــرف الراجحــي. 

 	عضاء اللجنة التنفيذية 

 عبداهلل بن سليمان الراجحي
 - رئيس مجلس اإلدارة 

محمد العمران
 -عضو مجلس إدارة- مستقل 

وليد المقبل 
- عضو غير تنفيذي  من خارج مجلس 

اإلدارة

 ٢0١7/0٢/١6
اللجنة 

التنفيذية 
واإلستثمار

حضر

لم يحضر

حضر

 ٢0١7 /05/١6
اللجنة 

التنفيذية 
واإلستثمار

حضر

حضر

لم يحضر

٢0١7/0٨/٢0
اللجنة 

التنفيذية

حضر

لم يحضر

حضر

٢0١7/١0/١7
اللجنة 

التنفيذية

حضر

لم يحضر

حضر

 ٢0١7/١٢/١4
اللجنة 

التنفيذية

حضر

حضر

لم يحضر
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33. لجنة اإلستثمار

تتكــون اللجنــة مــن عضــو مجلــس االدارة االســتاذ / محمــد بــن عمــران العمــران رئيســً وعضويــة كل مــن  األســتاذ 
/ ســعود بــن عبــداهلل الراجحــي واألســتاذ / عبدالرحمــن بــن عبــداهلل الفــدى. وقــد تــم فصــل لجنــة اإلســتثمار عــن 
اللجنــة التنفيذيــة وإعــادة تشــكيلها بتاريــخ ٢٠١٧/٠5/١6  وتقــوم اللجنــة بتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة 
بخصــوص خطــط اإلســتثمار ومراقبــة األصــول ومراقبــة مخاطــر سياســة اإلســتثمار ، ويقــوم المجلــس بتفويــض 
لجنــة اإلســتثمار للقيــام بمهامــه فــي بعــض الحــاالت ، وقــد عقــدت لجنــة اإلســتثمار اجتماعيــن خــالل عــام ٢٠١٧م:

نبذة عن 	عضاء لجنة اإلستثمار:

محمــد بــن عمــران العمــران: رئيــس لجنــة اإلســتثمار،   ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام ١988 م وشــهادة 
الماجســتير فــي الهندســة اإلنشــائية واإلدارة مــن جامعــة كاليفورنيــا الجنوبيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
عــام ١99٠م . ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب وهــي : رئيــس مجلــس إدارة شــركة كريديــت ســويس الســعودية، 
عضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة، عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة 
الترشــيحات والمكآفــآت فــي بنــك ســاب ، رئيــس مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة لشــركة أوريكــس الســعودية 
للتأجيــر،  كمــا شــغل عــدة مناصــب وهــي عضــو مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة بالريــاض ، عضــو لجنــة المراجعــة 
ــة لهيئــة الطيــران المدنــي، عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة  ببنــك ســاب، عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذي

التنفيذيــة فــي شــركة اإلتصــاالت الســعودية. 

الشــهادة  علــى  حاصــل  الجنســية،  ســعودي  اإلســتثمار،  لجنــة  عضــو  الراجحــي:  عبــداهلل  بــن  ســعود 
البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام ٢٠١٧ ، ويشــغل 
حاليــا عــدة مناصــب ومنهــا : مديــر عــام لشــركة مجموعــة تكاتــف القابضــة. عضــو مجلــس إدارة شــركة أي أي 
بــي إلدارة االســتثمار فــي ســنغافورا، عضــو مجلــس إدارة  شــركة الفرســان للســقر والســياحة، عضــو مجلــس 
إدارة  شــركة التوفيــق للصناعــات البالســتيكية المنســوجة المحــدودة، عضــو مجلــس إدارة  الشــركة الســعودية 
ــر المحــدودة،  ــر عــام شــركة هوب لتنظيــم المعــارض والتســويق، كمــا شــغل عــدة مناصــب منهــا شــريك ومدي

مديــر مشــروع- مصنــع مــدى لألنســجة، ومديــر مالــي للقســم الصناعــي - مجموعــة الراجحــي القابضــة. 

شــهادة  علــى  حاصــل  الجنســية،  ســعودي  اإلســتثمار،  لجنــة  عضــو  الفــدى:  عبــداهلل  بــن  عبدالرحمــن 
البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية بتاريــخ ١996م ، ويشــغل حاليــً منصــب مديــر عــام مجموعــة الخزينــة فــي مصــرف الراجحــي، كمــا شــغل 
عــدة مناصــب منهــا مديــر عــام الخزينــة واإلســتثمار فــي البنــك الســعودي لألســتثمار وعضــو مجلــس إدارة شــركة 
ــر المتاجــرة فــي مجموعــة  ــر المتاجــرة فــي البنــك األهلــي التجــاري ومدي أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري ومدي

ســامبا الماليــة.

	عضاء لجنة اإلستثمار

 محمد بن عمران العمران 
- عضو مجلس اإلدارة - مستقل

سعود بن عبداهلل الراجحي 
-عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي 

عبدالرحمن بن عبداهلل الفدى - عضو 
مستقل - من خارج مجلس اإلدارة

٢0١7/0٩/٢0

حضر

حضر

حضر

٢0١7/١٢/١٨
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34- لجنة الترشيحات و المكافآت:

تتكون من االســتاذ / أحمد ســامر بن حمدي الزعيم  رئيســً وعضوية كل من األســتاذ / ســعود عبداهلل الراجحي  
و األســتاذ / فهــد بــن موســى الزهرانــي. وقــد تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة فــي دورتهــا الجديــدة التــي بــدأت بتاريــخ 
٢٠١5/٠4/١6م. وتقــوم اللجنــة بالمهــام المناطــة بهــا وفــق الئحتهــا التنفيذيــة، وأهمهــا: التوصيــة لمجلــس اإلدارة 
بالترشــح لعضويــة المجلــس أو اللجــان أو لشــغل المراكــز القياديــة وفقــً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ، 
ــة مجلــس اإلدارة ومراجعــة هيــكل  ــة مــن المهــارات المناســبة لعضوي المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوب
ــك ، وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات  ــات بذل ــع التوصي ــب الضعــف والقــوة ورف ــد جوان مجلــس اإلدارة وتحدي
ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي الشــركة ورفــع اقتــراح ســنوي لمجلــس اإلدارة بالميزانيــة 

الســنوية للمكافــآت والحوافــز الخاصــة بكبــار التنفيذييــن . وقــد عقــدت اللجنــة اجتماعــان خــالل عــام ٢٠١٧م.

نبذة عن 	عضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

ــم: رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، ســعودي الجنســية، حاصــل علــى  ــدي الزعي ــن حم ــامر ب ــد س 	حم
شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة مــن الجامعــة اإلمريكيــة فــي لبنــان عــام ١98٧ م، وشــهادة البكالوريــوس 
فــي اإلقتصــاد مــن جامعــة واليــة نيويــورك فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام ١99٢ م ويشــغل حاليــً عــدة 
ــاض، رئيــس  ــالت الري ــة فــي شــركة مجموعــة كاب ــة التنفيذي مناصــب ومنهــا : عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجن
مجلــس إدارة الشــركة الســعودية الحديثــة لصناعــة المعــادن والكابــالت والبالســتيك ونائــب رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة الطيــار للســفر والســياحة،  كمــا شــغل عــدة مناصــب ومنهــا عضــو اللجنــة الصناعيــة فــي الغرفــة التجاريــة 

فــي الريــاض. 

ســعود بــن عبــداهلل الراجحــي: عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، ســعودي الجنســية، حاصــل علــى 
الشــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام ٢٠١٧ ، 
ويشــغل حاليــا عــدة مناصــب ومنهــا : مديــر عــام لشــركة مجموعــة تكاتــف القابضــة. عضــو مجلــس إدارة شــركة 
أي أي بــي إلدارة االســتثمار فــي ســنغافورا، عضــو مجلــس إدارة  شــركة الفرســان للســقر والســياحة، عضــو مجلــس 
إدارة  شــركة التوفيــق للصناعــات البالســتيكية المنســوجة المحــدودة، عضــو مجلــس إدارة  الشــركة الســعودية 
ــر المحــدودة،  ــر عــام شــركة هوب لتنظيــم المعــارض والتســويق، كمــا شــغل عــدة مناصــب منهــا شــريك ومدي

مديــر مشــروع- مصنــع مــدى لألنســجة، ومديــر مالــي للقســم الصناعــي - مجموعــة الراجحــي القابضــة. 

فهــد بــن موســى الزهرانــي: عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة 
الدكتــوراة فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة واليــة كولــورادو فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 
١996م وشــهادة الماجســتير فــي عــام ١993م وشــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامغــة 
تينيســي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام ١989م . ويشــغل حاليــً عضويــة لجنة الترشــيحات والمكافآت 
فــي كل مــن شــركة اليســر وشــركة البــالد الماليــة وشــركة أكــوا بــاور، كمــا شــغل عــدة مناصــب ومنهــا مديــر عــام 
شــركة نــون الدوليــة للتعليــم والتدريــب، نائبــً لرئيــس المــوارد البشــرية فــي شــركة حديــد الراجحــي، نائبــا اول 

للرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية ومديــر أول للتدريــب والتطويــر قــي شــركة موبايلــي.

لجنة الترشيحات والمكافات

أحمد سامر بن حمدي الزعيم
- عضو مجلس إدارة - مستقل 

سعود بن عبداهلل الراجحي 
-عضو مجلس إدارة -غير تنفيذي 

الدكتور فهد الزهراني
-عضو مستقل - من خارج مجلس اإلدارة

٢0١7/0٢/١٢
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35- لجنة المراجعة

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن  ثــالث أعضــاء  وهــم األســتاذ /  أحمــد ســامر بــن حمــدي الزعيــم  رئيســً  وعضــو 
مجلــس إدارة  وعضويــه كل مــن األســتاذ/ محمــد مســاعف واالســتاذ / بشــار كيالــي . وقــد تمــت موافقــة الجمعيــة 
العموميــة الغيــر عاديــة  للشــركة علــى تشــكيل أعضــاء اللجنــة بتاريــخ  ٢٠١٧/٠4/١6م وتقــوم لجنــة المراجعــة 
بــدور أســاس وهــام فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي القيــام بمســئوليات اإلشــراف والحوكمــة فيمــا يتعلــق 
بســالمة القوائــم الماليــة للشــركة، وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي ضــوء المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة، 
وكفــاءة واســتقالل وأداء المراجعيــن الخارجييــن والداخلييــن، كمــا تعمــل علــى تحســين وتطويــر نظــم الرقابــة 
وبالتالــي حمايــة حقــوق المســاهمين والمســتثمرين مــن خــالل عــدد مــن المهــام ومنهــا : دراســة القوائــم الماليــة 
والسياســات المحاســبية المتبعــة ونظــام الرقابــة الداخليــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي شــأنها ، اإلشــراف علــى 
إدارة المراجعــة الداخليــة ودراســة تقاريرهــا والتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا واســتقالليتها ، التوصيــة لمجلــس 
اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن ودراســة خططهــم وإقالتهــم وتحديــد أتعابهــم.  وقــد عقــدت 

اللجنــة ثمانيــة اجتماعــات خــالل عــام ٢٠١٧م.

نبذة عن 	عضاء لجنة المراجعة:

الجنســية، حاصــل علــى شــهادة  المراجعــة  ســعودي  رئيــس لجنــة  بــن حمــدي الزعيــم:  	حمــد ســامر 
البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة مــن الجامعــة اإلمريكيــة فــي لبنــان عــام ١98٧ م، وشــهادة البكالوريــوس فــي 
اإلقتصــاد مــن جامعــة واليــة نيويــورك فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام ١99٢ م ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب 
ومنهــا: عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة مجموعــة كابــالت الريــاض، رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة الســعودية الحديثــة لصناعــة المعــادن والكابــالت والبالســتيك ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الطيــار 
للســفر والســياحة،  كمــا شــغل عــدة مناصــب ومنهــا عضــو اللجنــة الصناعيــة فــي الغرفــة التجاريــة فــي الريــاض. 

محمــد مســاعف: عضــو لجنــة المراجعــة ، مغربــي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلقتصــاد 
مــن كليــة الحقــوق واالقتصــاد مــن جامعــة الملــك محمــد الخامــس فــي مدينــة الربــاط عــام ١9٧3م، وشــهادة 
حضــور للســنة االولــى والثانيــة فــي ماجســتير اقتصــاد فــي عــام ١9٧4م و ١9٧5م مــن نفــس الكليــة،  كمــا شــغل 

عــدة مناصــب ومنهــا مديــر تنفيــذي فــي مجموعــة العربيــة للتأميــن - البحريــن.

بشــار طــالل كيالــي: عضــو لجنــة المراجعــة، أمريكــي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
المحاســبة مــن جامعــة االردن عــام ١996م، وشــهادة CPA مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام ١998م، ويشــغل 
حاليــً منصــب : مستشــار شــركة بارمونــت فاليــو لالستشــارات، كمــا شــغل عدة مناصــب ومنها: رئيــس المصرفية 

الدوليــة ببنــك دوتشــيه - الســعودي، المديــر المالــي للشــركات ببنــك الخليــج الدولــي - الســعودية.

 	عضاء اللجنة التنفيذية 

أحمد سامر بن حمدي الزعيم 
- عضو مجلس إدارة - مستقل  

محمد مساعف
 - عضو مستقل  من خارج مجلس اإلدارة  

بشار كيالي
-عضو مستقل  من خارج مجلس اإلدارة  

0١/١6
٢0١7

حضر

حضر

حضر

05/٢4
٢0١7

حضر

حضر

حضر

0٢/١5
٢0١7

حضر

حضر

حضر

06/٢3
٢0١7

حضر

حضر

حضر

١0/١٩
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

04/١7
٢0١7

حضر

حضر

حضر

0٨/٢٢
٢0١7

حضر

حضر

حضر

١٢/١7
٢0١7

حضر

حضر

حضر



33

تقريــر مجلس اإلدارة
للفتــرة من 1 يناير 2017 م
2017 م 31 ديســمبر  إلــى 

36- لجنة إدارة المخاطر

تتكــون اللجنــة مــن نائــب رئيــس مجلــس االدارة االســتاذ / أحمــد بــن ســليمان الراجحــي رئيســً وعضويــة كل مــن  
ــز الرصيــص. وتــم تشــكيلها بتاريــخ ٢٠١٧/٠5/١6  وتقــوم اللجنــة  األســتاذ / محمــد مســاعف واألســتاذ / عبدالعزي
بتحديــد المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة واإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر وتقييــم فعاليتــه ووضــع 
إســتراتيجية شــاملة إلدارة المخاطــر ، وقــد عقــدت لجنــة إدارة المخاطــر إجتماعيــن خــالل عــام ٢٠١٧ موضحــة أدنــاه:

نبذة عن 	عضاء لجنة إدارة المخاطر:

	حمــد بــن ســليمان الراجحــي: رئيــس لجنــة إدارة المخاطــر  ســعودي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي الهندســة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام 
١989 م. ويشــغل حاليــً عــدة مناصــب ومنهــا: رئيــس مجلــس إدارة شــركة إنجــاز للتطويــر العقــاري، نائــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة فــي شــركة مجموعــة الراجحــي القابضــة، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة 
فــي شــركة اســمنت حائــل ، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي مؤسســة الراجحــي 
اإلنســانية، رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية، رئيــس الغرفــة التجاريــة والصناعيــة بالريــاض ، عضــو مجلــس إدارة 
هيئــة المــدن اإلقتصاديــة، عضــو مجلــس إدارة الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض،  كمــا شــغل عــدة مناصــب 
ومنهــا الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة الوطنيــة للصناعــة، رئيــس مجلــس إدارة شــركة العــراب للمقــاوالت، عضــو 

ــات.  مجلــس إدارة الشــركة المتقدمــة للبتروكيماوي

محمــد مســاعف: عضــو لجنــة إدارة المخاطــر ، مغربــي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
اإلقتصــاد مــن كليــة الحقــوق واالقتصــاد مــن جامعــة الملــك محمــد الخامــس فــي مدينــة الربــاط عــام ١9٧3م، 
وشــهادة حضــور للســنة االولــى والثانيــة فــي ماجســتير اقتصــاد فــي عــام ١9٧4م و ١9٧5م مــن نفــس الكليــة،  

كمــا شــغل عــدة مناصــب ومنهــا مديــر تنفيــذي فــي مجموعــة العربيــة للتأميــن - البحريــن.

عبدالعزيــز بــن ســعد الرصيــص: عضــو لجنــة إدارة المخاطــر  بحرينــي الجنســية، حاصــل علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة والتســويق مــن جامعــة بورتالنــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام ١999م، 
ــات المتحــدة األمريكيــة عــام ٢٠٠4م، ويشــغل  وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ديبــاول الوالي
حاليــً عــدة مناصــب ومنهــا: مديــر إدارة إئتمــان الشــركات فــي مصــرف الراجحــي،  كمــا شــغل عــدة مناصــب ومنهــا: 
نائــب رئيــس إدارة المخاطــر فــي شــركة مبادلــة جــي أي كابيتــال، ومديــر اإلســتثمار في شــركة دار ثروات لألســتثمار. 

اعضاءلجنة  إدارة المخاطر

أحمد الراجحي 
 -  نائب رئيس مجلس اإلدارة - غير تنفيذي 

محمد مساعف
-عضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن سعد الرصيص
- عضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة

٢0١7/07/3١

حضر

لم يحضر

حضر

٢0١7/١0/١٨

حضر

حضر

حضر
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37- الهيئة الشرعية

تتكــون مــن الدكتــور/ صالــح منصــور الجربــوع رئيســً ، وعضويــه كل مــن الدكتــور/ صالــح عبــداهلل اللحيــدان  
والدكتــور / يوســف بــن عبــداهلل الشــبيلي ، وتقــوم الهيئــة باإلشــراف علــى التــزام الشــركة بأحــكام الشــريعة فــي 
جميــع معامالتهــا ، واإلشــراف والمصادقــة علــى تطويــر منتجــات تأمينيــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، وقــد 

عقــدت الهيئــة ١5 اجتماعــات خــالل عــام ٢٠١٧ م .

	سم العضو 

الدكتور صالح بن منصور الجربوع

الدكتور صالح بن عبداهلل اللحيدان

الدكتور يوسف بن عبداهلل الشبيلي

مكافأة الحضور لكل عضو

	سم العضو 

الدكتور صالح بن منصور الجربوع

الدكتور صالح بن عبداهلل اللحيدان

الدكتور يوسف بن عبداهلل الشبيلي

مكافأة الحضور لكل عضو

االجتماع 
  ١03

0١/04
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

٢٧5٠

االجتماع 
  ١١١

03/١4
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

١٢5٠

االجتماع 
   ١06

0١/٢4
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

3٠٠٠

االجتماع 
   ١١4

04/٢0
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

٢٢5٠

االجتماع 
١04

0١/١٢
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

٢٧5٠

االجتماع 
١١٢

03/٢٩
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

١٠٠٠

االجتماع 
   ١07

0٢/١5
٢0١7

حضر

حضر

حضر

3٠٠٠

االجتماع 
   ١١5

05/07
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

٢٢5٠

االجتماع 
   ١0٩

0٢/٢٨
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

١5٠٠

االجتماع 
   ١١7

١١/0٢
٢0١7

حضر

حضر

حضر

٢5٠٠

االجتماع 
   ١05

0١/١7
٢0١7

حضر

حضر

حضر

١5٠٠

االجتماع 
   ١١3

04/١١
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

٢٠٠٠

االجتماع 
   ١0٨

0٢/٢3
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

١٧5٠

االجتماع 
   ١١6

05/١١
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

٢٠٠٠

االجتماع 
   ١١0

03/06
٢0١7

لم يحضر

حضر

حضر

٢٢5٠
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تقريــر مجلس اإلدارة
للفتــرة من 1 يناير 2017 م
2017 م 31 ديســمبر  إلــى 

نبذة عن 	عضاء الهيئة الشرعية:

ــوع: رئيــس الهيئــة الشــرعية، ســعودي الجنســية، حاصــل علــى درجــة  ــور الجرب ــن منص ــح ب ــور صال الدكت
الدكتــوراه فــي الفقــه المقــارن مــن جامعــة اإلمــام محمــد بن ســعود اإلســالمية عــام ١4٢٧ هـ، وعلى درجة ماجســتير 
فــي القانــون مــن الجامعــة األمريكيــة ـ واشــنطن دي ســي عــام ١994م، وقــد عمــل مديــرًا إلدارة الشــؤون القانونيــة 
والرقابــة علــى االلتــزام بشــركة الراجحــي المصرفيــة لالســتثمار فــي الفتــرة مــن ١99٧/5/١٠م وحتــى ٢٠٠٧/٠5/3٠م، 
وهــو محامــي مرخــص مــن ٢٠٠٧/٠6/١١م حتــى تاريخــه، ويشــغل حاليــً رئاســة عضويــة الهيئــة الشــرعية لشــركة 

الراجحــي للخدمــات الماليــة.

الدكتــور صالــح بــن عبــداهلل اللحيدان: عضــو الهيئــة الشــرعية، ســعودي الجنســية، حاصــل علــى الدكتوراه 
فــي الفقــه اإلســالمي مــن المعهــد العالــي للقضــاء بالريــاض عــام ١4١5هـــ، عمــل وكيــاًل لــه لفترتيــن، وشــغل منصب 
ــة عــدد مــن اللجــان  ــن ســعود اإلســالمية، وشــارك فــي عضوي عضــو المجلــس العلمــي بجامعــة اإلمــام محمــد ب
العلميــة داخــل الجامعــة وخارجهــا، يشــغل حاليــً منصــب أســتاذ مشــارك بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

اإلســالمية، ومديــر عــام المجموعــة الشــرعية بمصــرف الراجحــي، وعضويــة الهيئــة الشــرعية بــه وأمينهــا.

الدكتــور يوســف بــن عبــداهلل الشــبيلي: عضــو الهيئــة الشــرعية، ســعودي الجنســية، حاصــل علــى 
الدكتــوراه مــن المعهــد العالــي للقضــاء بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية عــام ١4٢٢هـــ، عمــل وكيــاًل 
لقســم الفقــه المقــارن بالمعهــد العالــي للقضــاء عــام ١4١9هـــ، وهــو يشــغل حاليــً منصــب أســتاذ مشــارك بجامعــة 
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، ويشــغل العديــد مــن العضويــات فــي الهيئــات الشــرعية فــي المؤسســات 

ــة داخــل المملكــة وخارجهــا. الماليــة واالقتصادي

اللجــان  و  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  والتعويضــات  المكافــآت  تفصيــل   .3٨
التنفيذييــن.  مــن كبــار  وخمســة 

تؤكــد الشــركة بأنــه التوجــد أي انحرافــات جوهريــة بيــن قيمــة المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول 
بهــا ، وفيمــا يلــي بيــان يوضــح الرواتــب والتعويضــات والبــدالت والمكافــآت الســنوية التــي حصــل عليهــا أعضــاء 
مجلــس اإلدارة واللجــان وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت والتعويضــات بمــا 

فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي خــالل الفتــرة مــن ٠١/٠١/ ٢٠١٧ م إلــى ٢٠١٧/١٢/3١ م بــأالف الريــاالت:

م

١

٢

3

	عضاء الهيئة 
الشرعية

د. صالح الجربوع 

د. صالح اللحيدان 

د. يوسف الشبيلي

مكافئة حضور 
اإلجتماعات

٧٠٠٠

3١٧5٠

3١٧5٠

المكافئة 
السنوية

١٢٠٠٠

6٠٠٠٠

6٠٠٠٠

اإلجمالي

١9٠٠٠

9١٧5٠

9١٧5٠

بيان

الرواتب والتعويضات

البدالت

المكافآت الدورية والسنوية

اإلجمالي

	عضاء مجلس االدارة و اللجان

اليوجد

ال يوجد

١٬4٧١٫٠٠٠

١٫4٧١٫٠٠٠ ريال

كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس 
التنفيذي و المدير المالي

5٬٠99٬6١6

3٧5٬٠٠٠

3٬8٧٧٬٠٠6

9٬35١٬6٢٢ ريال
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مكافئة سنوية

بدل حضور جلسات المجلس

مزايا عينية

بيان ما قبضة أعضاء المجلس بوصفهم 
عاملين أو إداريين أو ما قبضوة نضير 

أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

مكافأة رئيس المجلس أو العضو 
المنتدب أو أمين السر إن كان من 

األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة )يتم ادخال القيمة(

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

بدل المصروفات

المجموع الكلي

عبدالعزيز 
بن صالح 

العثيم

١٢٠،٠٠٠

١٢،٠٠٠

٠

٠

٠

١3٢،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١3٢،٠٠٠

باتريك كالود 
شوفيل

١٢٠،٠٠٠

9،٠٠٠

٠

٠

٠

١٢9،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١٢9،٠٠٠

محمد بن 
عمران 
العمران

١٢٠،٠٠٠

6،٠٠٠

٠

٠

٠

١٢6،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١٢6،٠٠٠

المجموع

48٠،٠٠٠

39،٠٠٠

٠

٠

٠

5١9،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

5١9،٠٠٠

	حمد بن 
سامر الزعيم

١٢٠،٠٠٠

١٢،٠٠٠

٠

٠

٠

١3٢،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١3٢،٠٠٠

مكافأت 	عضاء مجلس اإلدارة

األعضاء المستقلين

تة
اب

لث
ت ا

فآ
كا

لم
ا

رة
غي

مت
 ال

ت
فأ

كا
لم

 ا

)١( تقدم باستقالتة من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١8م
)٢( تم تعيينة بدياًل ومكماًل لعضوية السيد/ ستيف بيرتاميني وذلك ابتداء من ٢٠١٧/٠8/٢٠م
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تقريــر مجلس اإلدارة
للفتــرة من 1 يناير 2017 م
2017 م 31 ديســمبر  إلــى 

مكافئة سنوية

بدل حضور جلسات المجلس

مزايا عينية

بيان ما قبضة أعضاء المجلس بوصفهم 
عاملين أو إداريين أو ما قبضوة نضير 

أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

مكافأة رئيس المجلس أو العضو 
المنتدب أو أمين السر إن كان من 

األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة )يتم ادخال القيمة(

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

بدل المصروفات

المجموع الكلي

عبداهلل بن 
سليمان 
الراجحي

١8٠،٠٠٠

١5،٠٠٠

٠

٠

٠

١95،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١35،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١95،٠٠٠

صالح بن 
عبداهلل 
الزميع)٢(

4٠،٠٠٠

6،٠٠٠

٠

٠

٠

46،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٧3،٠٠٠

احمد بن 
سليمان  
الراجحي

١٢٠،٠٠٠

١5،٠٠٠

٠

٠

٠

١35،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١3٢،٠٠٠

ستيف
بيرتاميني

)١(

٧٠،٠٠٠

3،٠٠٠

٠

٠

٠

٧3،٠٠٠

المجموع

53٠،٠٠٠

5١،٠٠٠

٠

٠

٠

58١،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

58١،٠٠٠

سعود بن 
عبداهلل  
الراجحي

١٢٠،٠٠٠

١٢،٠٠٠

٠

٠

٠

١3٢،٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

46،٠٠٠

األعضاء الغير مستقلين

رة
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مت
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	سم العضو 

عبداهلل بن سليمان الراجحي

محمد بن عمران العمران

وليد بن عبداهلل المقبل

المجموع

أعضاء لجنة اإلستثمار

محمد بن عمران العمران

سعود بن عبداهلل الراجحي

عبدالرحمن بن عبداهلل المفدى

المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

أحمد سامر الزعيم

سعود بن عبداهلل الراجحي

الدكتور فهد الزهراني

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة

أحمد سامر الزعيم

محمد مساعف

بشار كيالي

المجموع

أعضاء لجنة إدارة المخاطر

أحمد بن سليمان الراجحي

محمد مساعف

عبدالعزيز بن سعد الرصيص

المجموع

المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور الجلسات(

٠

٠

6٠,٠٠٠

6٠,٠٠٠

٠

٠

٢5،٠٠٠

٢5،٠٠٠

٠

٠

6٠،٠٠٠

6٠،٠٠٠

٠

6٠،٠٠٠

6٠،٠٠٠

١٢٠،٠٠٠

٠

١٢،5٠٠

٢٠،٠٠٠

3٢،5٠٠

بدل حضور جلســات

٧،5٠٠

3،٠٠٠

4،5٠٠

١5،٠٠٠

3،٠٠٠

3،٠٠٠

3،٠٠٠

9،٠٠٠

١،5٠٠

3،٠٠٠

3،٠٠٠

٧،5٠٠

١٠،5٠٠

١٢،٠٠٠

١٢،٠٠٠

34،٠٠٠

3،٠٠٠

١،5٠٠

3،٠٠٠

٧،5٠٠

المجموع

7،500

3،000

64،500

75،000

3،000

3،000

٢٨،000

34،000

١،500

3،000

63،000

67،500

١0،500

7٢،000

7٢،000

١54،500

3،000

١4،000

٢3،000

40،000

مكافآت 	عضاء اللجان



39

تقريــر مجلس اإلدارة
للفتــرة من 1 يناير 2017 م
2017 م 31 ديســمبر  إلــى 

3٩. التنــازل عــن المصالــح مــن قبــل المســاهمين 	و 	عضــاء مجلــس اإلدارة 	و 
كبــار التنفيذييــن.

• ال يوجــد أي ترتيبــات أو إتفاقيــات بشــأن تنــازل أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن عــن 	
أي رواتــب أو مكافــأت أو تعويضــات.

• ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات بشأن تنازل أي من مساهمي الشركة عن حقوق لهم في األرباح.	

40- تقييم 	داء اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه

يحــرص مجلــس اإلدارة علــى اشــراك جميــع أعضــاءة فــي المهــام والمســئوليات واللجــان الفرعيــة، كمــا يحــرص 
المجلــس علــى مراجعــة قراراتــه وتوصياتــه باإلضافــة الــى توصيــات اللجــان المنبثقــة عنــه بشــكل دوري للتأكــد 

مــن نتائجهــا وانعكاســاتها علــى اداء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وأداء الشــركة بشــكل عــام.

4١-  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خالل ما يلي: 

• وجود إدارات متخصصة في مجال المراجعة ومراقبة االلتزام.  	
• وجــود لجنــة مراجعــة تابعــة لمجلــس اإلدارة تماشــيً مــع الئحــة الحوكمة، تســاهم في تعزيز اســتقاللية 	

ــر عــن الوحــدات واألنشــطة محــل المراجعــة  المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن ويقــدم إليهــا تقاري
بشــكل ربــع ســنوي بمــا يمكــن توفيــر تقييــم مســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة ومــدى فاعليتــه.

• يتــم مراجعــة مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة وفقــً 	
لخطــة ســنوية معتمــدة مــن لجنــة المراجعــة كمــا يتــم مراجعــة بعــض جوانــب الرقابــة الداخليــة  مــن 
قبــل المراجعيــن الخارجييــن ، ويتــم رفــع تقاريــر دوريــة للجنــة المراجعــة وفقــً لمواعيــد اجتماعاتهــا 
المحــددة مســبقً ، والتــي تقــوم بدورهــا برفــع تقاريــر مالحظاتهــا وإجــراءات التصحيــح لمجلــس اإلدارة 
لمناقشــتها واعتمــاد التوصيــات الالزمــة ، كمــا أن لجنــة المراجعــة الداخليــة تعكــس فعاليــة إجــراءات 

الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة ولــم تبــدي أي مالحظــات جوهريــة حيالهــا.
• يتــم النظــر فــي نتائــج مراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة و مــدى كفايــة وفاعليــة بعــض اإلجــراءات 	

الرقابيــة بجديــة تامــة والعمــل علــى متابعــة أي مالحظــات وتصحيحهــا ووضــع الضوابــط الكفيلــة 
لعــدم تكرارهــا. 

4٢- ر	ي لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة 
ــركة. ــي الش ف

ــم يتبيــن إلــى اللجنــة أي أمــور  ــة الداخليــة فــي الشــركة ول ــة إجــراءات الرقاب أوضحــت لجنــة المراجعــة مــدى كفاي
ــر هــام تتطلــب اإلفصــاح لعــام ٢٠١٧م. ــة ذات تأثي جوهري

43- مراجعوا الحسابات الخارجيين 

وافقــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ ٢٠١٧/٠4/١6م علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة لجنــة 
المراجعــة بتعييــن مكتــب الــدار و مكتــب برايــس ووتــر هــاوس كوبــر PWC  للقيــام بــدور مشــترك كمراجعيــن 

لحســابات الشــركة عــن الســنة الماليــة ٢٠١٧م . 
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الخاتمة

يســر مجلــس إدارة الشــركة أن يقــدم الشــكر والتقديــر لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق 
المتواصــل وتوجيهاتهــم  علــى دعمهــم  التعاونــي  الصحــي  الضمــان  لمجلــس  العامــة  واالمانــة  الماليــة 
المســاندة ألعمــال وأنشــطة قطــاع التأميــن بشــكل عــام، كمــا يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم شــكره وامتنانــه 
لمســاهمي الشــركة وعمالئهــا علــى منحهــم ثقتهــم الغاليــة للشــركة ولمســؤولي وموظفــي الشــركة 

علــى جهودهــم المســتمرة.

واهلل الموفق ،،،






