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 مجلس اإلدارة تقرير 

 م 2020 ديسمبر  31م إلى  2020يناير  1للفترة من   

 بالقوائم ا
ً
الية مليسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( أن يقدم للسادة املساهمين الكرام تقريره السنوي مصحوبا

 أهم التطورات والنتائج املالية وأنشطة التشغيل واإلفصاحات حسب  م31/12/2020املدققة واإليضاحات للسنة املالية املنتهية في 
ً
ومتضمنا

 اللوائح واألنظمة. 

 

 تعريف بالشركة  .1

ل سعودي ، كما تم زيادة رأس ما ريال مليون  200 مدفوع يبلغ مال   برأس شركة الراجحي للتأمين التعاوني " تكافل الراجحي " )الشركة(  تأسست

شركة مساهمة عامه سعودية تمت املوافقة على تأسيسها بموجب املرسوم امللكي رقم م/  م ، وهي 2015ال في عام مليون ري 400الشركة الى 

هـ ، وقد أنشئت الشركة بمدينة الرياض 7/06/1429وتاريخ  182م . والقرار الوزاري رقم 1/07/2008هـ املوافق 27/06/1429وتاريخ   35

 البنك املركزي السعوديهـ. ، ومصرح لها بمزاولة نشاط التأمين من قبل  05/07/1430بتاريخ  1010270371بموجب السجل التجاري رقم 

 هـ. 29/11/1430و تاريخ  22/200911بموجب الترخيص رقم ت ن م/

ملركبات ا تأمين خدمات مثل خدمات التأمين من متنوعة مجموعة املاضية األعوام مدى على السعودية للسوق  الراجحي تكافل شركة وقد وفرت

 منتجات من العديد جانب إلى العام ، والتأمين وتأمين الحماية واالدخار الشخصية والتأمين ضد اإلصابات املمتلكات والتأمين الصحي وتأمين

 ة و قطاعواملتوسط الصغيرة اتئواملنش لألفراد املبتكرة واملتجددة الحلول التأمينية مجموعة من بتوفير الشركة األخرى . كما تقوم التأمين

 العمالء في جميع تعامالتها . رعاية التي تعزز تميزها في بالتزامها املستمر باملباديء والقيم الراجحي تكافل شركة تفتخر و الشركات ،

 

 استراتيجية الشركة .2

كما تعمل على ،  2030 ت اإلقتصادية املتوقعة  لرؤية اململكةاالواعدة في السوق على ضوء التطور  ستثمار الفرصباتكافل الراجحي  تقوم

في  فريق العمل الذي يتمتع بخبرة عالية وعاملية وعلى رأسهاالتغلب على التحديات املوجودة في السوق من خالل تسخير جميع املوارد املتاحة ، 

 ومواكبة للمتغيرات بما همتعددقنوات بيعية  والتي يتم تسويقها من خاللبمجموعة من املنتجات التأمينية املميزة واملدعوم  مجال التأمين،

تطلعات العمالء من األفراد والشركات ، للوصول إلى الهدف املنشود في أن تكون حقق فيها التحول الرقمي وتسخير اإلمكانات التقنية بما ي

 شركة تكافل الراجحي الشركة الرائده في مجال التأمين .

 

 : م2020سمبر دي 31في   املنتهية املالية التطورات الهامة خالل السنة .3

  عاديةال الجمعية العامة -أ

تناولت األمور م و  26/04/2020هـ املوافق 03/09/1441بتاريخ  31/12/2019عن السنة املالية املنتهية في العادية عقدت الجمعية العامة 

 التالية:.

 م . 31/12/2019على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في   املوافقة .1

 م . 31/12/2019على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  املوافقة .2

 . م31/12/2019على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في  املوافقة .3
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 م.31/12/2019 املنتهية في على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية  املوافقة .4

 .م31/12/2019 ريال عن السنة املالية املنتهية في 1.107.329بمبلغ   أعضاء مجلس االدارة  على مكافئة املوافقة .5

على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  املوافقة .6

ي والربع األول من العام املال م2020ام املالي الع وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من

  وهم كالتالي : م، وتحديد أتعابهم2021

   برايس ووتر هاوس كوبرPWS 

  شركة د. محمد العمري وشركاه BDO 

 م املوافقة .7
ً
 مستقل في مجلس اإلدارة إعتبارا

ً
ن على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ بليهيد بن ناصر بن بليهيد عضوا

 للعضو املستقيل 30/05/2021م ، إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/12/2019خ تاري
ً
م خلفا

 .األستاذ/ قص ي بن عبدهللا الفاخري )عضو مستقل(

لتي صرفية لألستثمار واو شركة الراجحي امل الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة املوافقة .8

االستاذ / صالح بن عبدهللا الزميع مصلحة غير مباشرة عضو مجلس اإلدارة و  عبدهللا بن سليمان الراجحي /لرئيس مجلس االدارة األستاذ

 أن قيمةفيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلي
ً
 ة .علما

  .الف ريال 793,746 بلغت  م2019خالل عام  تالتعامال 

الشركة السعودية لصناعة مستلزمات و  الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( على العقود واألعمال التي ستتم بين شركة املوافقة .9

مصلحة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة  جحيالرا / عبدهللا بن سليمان لرئيس مجلس االدارة األستاذوالتي السجاد 

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
ً
 1,275 بلغت  م2019حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

  .الف ريال

 لرئيسوالتي شركة الراجحي املالية و  أمين التعاوني ) تكافل الراجحي (شركة الراجحي للتعلى العقود واألعمال التي ستتم بين  املوافقة .10

/ عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة  مجلس االدارة األستاذ

 أن ق
ً
  .الف ريال 672 بلغت  م2019يمة التعامالت خالل  عام املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

 لرئيسوالتي شركة الراجحي املالية و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (على العقود واألعمال التي ستتم بين  املوافقة .11

 ، والترخيص بهاإيرادات صناديق إستثمارية ارة عن  / عبدهللا بن سليمان الراجحي  مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عب مجلس االدارة األستاذ

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
ً
  .الف ريال 6,772 بلغت  م2019لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

 لرئيسوالتي  شركة الراجحي املاليةو  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (على العقود واألعمال التي ستتم بين  املوافقة .12

، رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة / عبدهللا بن سليمان الراجحي  مصلحة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عن   مجلس االدارة األستاذ

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
ً
  .الف ريال  2,829 بلغت  م2019والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

والتي شركة فرسان للسفر والسياحة و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (قود واألعمال التي ستتم بين على الع املوافقة .13

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

مصلحة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة ايف بن عبدهللا الراجحي  ناالستاذ / مجلس اإلدارة 

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
ً
  .الف ريال  1,639 بلغت  م2019املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما
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والتي شركة فرسان للسفر والسياحة و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (بين  على العقود واألعمال التي ستتم املوافقة .14

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

تكاليف سفر منسوبي الشركة حسب وثائق مصلحة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عن   نايف بن عبدهللا الراجحياالستاذ / مجلس اإلدارة 

 أن قيمة التعامالت خالل  عام الشركة املعتمدة 
ً
  .الف ريال2،490 بلغت م2019، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

تي والشركة الفارابي للبتروكيماويات و  تأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (شركة الراجحي للعلى العقود واألعمال التي ستتم بين  املوافقة .15

 مصلحة غير مباشرة فيها،  نايف بن عبدهللا الراجحي/  لعضو مجلس اإلدارة  و / عبدهللا بن سليمان الراجحي   لرئيس مجلس االدارة األستاذ

 أن قيمة وهي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة 
ً
، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

  .الف ريال 308 بلغت  م2019التعامالت خالل  عام 

والتي شركة مجموعة تكاتف القابضة و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (على العقود واألعمال التي ستتم بين  املوافقة .16

لعضو  و  سعود بن عبدهللا الراجحي  االستاذ / لنائب رئيس مجلس اإلدارة / عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  تاذلرئيس مجلس االدارة األس

مصلحة غير مباشرة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة  نايف بن عبدهللا الراجحياالستاذ / مجلس اإلدارة 

 أن قيمة التعامالت خالل  عام املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم 
ً
  .الف ريال18 بلغت  م2019دون أي مزايا تفضيلية .علما

لرئيس والتي شركة هوبر املحدودة و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي (على العقود واألعمال التي ستتم بين  املوافقة .17

 مصلحة غير مباشرة سعود بن عبدهللا الراجحي  االستاذ / لنائب رئيس مجلس اإلدارة/ عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  مجلس االدارة األستاذ

 أن قيم
ً
 ةفيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

   .الف ريال 19 بلغت  م2019التعامالت خالل  عام 

جلس لرئيس موالتي وكالة تكافل الراجحي و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينعلى العقود واألعمال التي ستتم  قةاملواف .18

االستاذ / صالح بن عبدهللا الزميع مصلحة غير مباشرة فيها،  وهي  لعضو مجلس اإلدارة/ عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  االدارة األستاذ

 أن قيمة التعامالت   عبارة عن
ً
وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

  .الف ريال  68,134 بلغت  م2019خالل  عام 

لرئيس والتي ة تكافل الراجحي وكال و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينعلى العقود واألعمال التي ستتم  املوافقة .19

االستاذ / صالح بن عبدهللا الزميع مصلحة غير مباشرة فيها،   لعضو مجلس اإلدارة/ عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  مجلس االدارة األستاذ

 أن قيمةعموالت مستحقه لطرف ذو عالقة وهي عبارة عن  
ً
التعامالت خالل  عام  ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

  الف ريال 4,739بلغت  م2019

ي والتشركة مجموعة الراجحي القابضة و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينعلى العقود واألعمال التي ستتم  املوافقة .20

ي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق / عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها،  وه لرئيس مجلس االدارة األستاذ

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
ً
  .الف ريال  23 بلغت  م2019الشركة املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

تي والشركة مرامي للصناعات الغذائية و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( بينعلى العقود واألعمال التي ستتم  املوافقة .21

مصلحة غير نايف بن عبدهللا الراجحي االستاذ /  لعضو مجلس اإلدارة / عبدهللا بن سليمان الراجحي  و  لرئيس مجلس االدارة األستاذ

 مباشرة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة املعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم د
ً
ن أون أي مزايا تفضيلية .علما

  .الف ريال 831بلغت  م2019قيمة التعامالت خالل  عام 
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 :م 2020ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في   السعودي خاللبالبنك املركزي التطورات الهامة املتعلقة  -ب 

 .م2020ديسمبر  31ة املنتهية في  خالل السنة املالي السعوديبالبنك املركزي ال يوجد أي تطورات هامة متعلقة 

 :م2020ديسمبر  31املنتهية في   السنة املالية خاللمجلس الضمان الصحي ب املتعلقهالتطورات الهامة  -ج  

م 27/12/2020 املوافق هـ 12/05/1442من األمانة العامة ملجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ  بريد إلكتروني ستلمت الشركةا

 م01/01/2220املوافق  هـ28/05/1443خ تنتهي بتاريتأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني ملدة سنة  يتضمن تجديد

 م.2020ديسمبر  31 ية املنتهية فيخالل السنة املالشركة ال معاملبرمة  اإلستراتيجية األتفاقياتب املتعلقهالتطورات الهامة  .د

من شركة عبداللطيف جميل املتحدة للتمويل والشركة املتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد تعميد  م31/12/2020تلقت الشركة بتاريخ  .1

 .م01/01/2021عقد تقديم خدمات تأمين املركبات، وذلك ملدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 

 التطورات الهامة املتعلقه بعضوية مجلس اإلدارة:هـ . 

 .م2020ديسمبر  31خالل السنة املالية املنتهية في   ارة ال يوجد أي تطورات هامة متعلقة بعضوية مجلس اإلد

 

  والخطط والقرارات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة:ألنواع األنشطة الرئيسية  وصف.4

 للتقسيم التالي:
ً
 تمارس الشركة نشاط التأمين داخل اململكة العربية السعودية وفقا

 منها على سبيل املثال ال الحصر التأمين على املركبات، التأمين الهندس ي، الحريق،  اتنتجامل منمل على عدد تالتأمين العام: ويش

 .، التأمين ضد االخطاء الطبية  ، التأمين البحري الحوادث العامةوثائق 

 :ا تتماش ى مع احتياجات السوق وبم الصغيرة واملتوسطة والكبيرة لمجموعاتلويشمل تقديم برامج تأمين صحي   التأمين الصحي

 الضمان الصحي التعاوني. مجلس م مع نظامئيتال 

 تعليم ,: ويشمل تقديم برامج تأمين وادخار لألفراد و املجموعات منها على سبيل املثال ال الحصر االستثمار , التأمين الحماية واالدخار 

 التقاعد , تأمين املجموعات و تأمين املديونيات.

 م: 2020علي حجم االعمال وإسهامها في نتائج الشركة لعام  ثيرهاوتأوفيما يلي بيان بنتائج هذه القطاعات 

 

 :بآالف الرياالت السعودية م2020نتائج قطاعات الشركة لعام 

 املجموع ادخار حماية و صحي مركبات عام القطاع التشغيلي

 2,732,873 157,836 272,632 1,907,014 395,391 إجمالي مساهمات التكافل املكتتبة

 2,316,152 113,324 272,632 1,898,488 31,708 همات التكافل املكتتبةصافي مسا

 2,332,958 114,180 349,562 1,836,000 33,216 صافي مساهمات التكافل املكتسبة

 25,712 2,299 (59) 2,412 21,060 عموالت إعادة تأمين و ايرادات اخرى 
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 2,358,670 116,479 349,503 1,838,412 54,276 مجموع إيرادات االكتتاب

 (1,493,216) (53,165) (404,636) (1,006,076) (29,339) إجمالي املطالبات املدفوعة

 (1,604,466) (36,833) (303,526) (1,258,316) (5,791) صافي املطالبات املتحملة

 (149,515) (15,113) (26,829) (94,882) (12,691) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (21,523) (2,107) 2,569 (18,048) (3,937) مصاريف أخرى 

 (1,817,723) (96,272) (327,786) (1,371,246) (22,419) مجموع املطالبات واملصاريف األخرى 

 540,947 20,207 21,717 467,166 31,857 فائض عمليات االكتتاب للفترة

 (44,143)     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 62,805     إيرادات االستثمار

 -     إيرادات أخرى 

 (298,019)     أتعاب اإلدارة املتعلقة باألنشطة التشغيلية

 261,590     صافي فائض السنة

 (235,431)     أتعاب اإلدارة املتعلقة باألنشطة التشغيلية للمساهمين

 26,159     صافي الفائض القابل للتوزيع على حاملي وثائق التأمين

 

 وإسهامه في النتائج على النحو التالي:بآالف الرياالت السعودية األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة تأثير هذه 

 النسبة إيرادات النشاط نوع التأمين

 %14.47 395,391 التأمين العام

 %9.98 272,632 التأمين الصحي

 %5.78 157,836 تأمين الحماية واالدخار

 %69.78 1,907,014 تأمين املركبات

 %100 2,732,873 اإلجمالي

 

 :وصف الخطط والقرارات املهمة والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة وأهم املخاطر5.

 مع 
ً
ارد العامة للشركة وتوجيهات مجلس اإلدارة فإن إدارة الشركة تبذل قصارى جهدها لتعزيز قدراتها الفنية وتنمية املو  االستراتيجيةتماشيا

، على تطبيقات األعمال اإللكترونية ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك لتحقيق قدرتها الفنية وزيادة حصتها في السوق املحلي البشرية والعمل

ا كم.بيعات بما يضمن تحقيق نتائج أفضل واملطالبات والتسويق وامل االكتتابالجغرافي، والعمل على تحسين األداء في كل من إدارات  واالنتشار 

ات بالنسب املحددة من قبل الجه االلتزاماملوارد البشرية باستقطاب الكفاءات من أجل تدعيم الجهاز الفني واإلداري للشركة، مع  اهتمت إدارة

 لخطة مدروسة، مع تطبيقها على كافة املستويات اإلدارية بالشركة.
ً
وتتوقع الشركة أن تواجه مخاطر  الرقابية بخصوص السعودة وفقا

 أن تؤثر على أعمالها وهي: مستقبلية عدة يمكن 
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 مخاطر إعادة التأمين -أ

تقوم الشركة خالل دورة أعمالها بإعادة التأمين لدى أطراف أخرى لتقليل الخسائر املالية املحتملة التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين 

لة الوثائق لذا تعمل الشركة من أجل تقليل الضخمة ، وحيث أن اتفاقيات إعادة التأمين املسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حم

تجة النا االئتمانالوضع املالي لشركات إعادة التأمين ومراقبة تركيز مخاطر يم الى تقيمخاطر الخسائر الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمين 

 مماثلة لشركات إعادة التأمين اقتصاديةفي مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص 

 

 س املالمخاطر إدارة رأ -ب

وذلك بهدف توفر السيولة الكافية في حالة إفالس الشركة كما توضع أهداف أخرى  البنك املركزي السعوديتحدد مخاطر رأس املال من قبل 

 من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس املال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.

 

 النظاميةطر املتعلقة باملتطلبات املخا -ج

ال تتطلب فقط الحصول على املوافقات  األنظمةتخضع عمليات الشركة ملتطلبات األنظمة املعمول بها في اململكة العربية السعودية، وإن هذه 

ومراقبة النشاط فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس املال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات معيدي التأمين 

 ها.نشوئغير املتوقعة عند  التزاماتهاكينها من سداد ولتم

 

 

  النتائج املالية  6.

 بإجمالي املوجودات واملطلوبات ودخل ومصروفات عمليات التكافل للشركة لعام 
ً
بأالف الرياالت مقارنة ميالدي  2020فيما يلي تحليال

 .بالسنوات السابقة

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 قائمة األصول والخصوم كما في 1-6

 1,848,384 2,416,264 2,857,512 2,618,488 3,056,016 موجودات عمليات التكافل

 678,144 670,083 865,329 984,786 1,304,246 موجودات املساهمين

 2,526,528 3,086,347 3,722,841 3,603,274 4,360,262 مجموع املوجودات

 1,848,384 2,416,264 2,863,223 2,619,543 3,056,947 مطلوبات عمليات التكافل

 248,781 72,023 91,217 108,512 190,934 مطلوبات املساهمين

 429,363 598,060 768,401 875,219 1,112,381 حقوق املساهمين

 678,144 670,083 859,618 983,731 1,303,315 مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين

مطلوبات مجموع  مطلوبات عمليات التكافل و 

 وحقوق املساهمين
4,360,262 3,603,274 3,722,841 3,086,347 2,526,528 
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 2016 2017 2018 2019 2020 قائمة نتائج عمليات التكافل  2-6

 1,948,650 3,193,474 2,973,594 2,569,804 2,732,873 إجمالي مساهمات التكافل املكتتبة

 1,856,353 3,073,018 2,863,003 2,436,136 2,316,152 صافي مساهمات التكافل املكتتبة

 1,536,182 2,787,337 2,861,229 2,639,011 2,332,958 صافي مساهمات التكافل املكتسبة

 19,162 22,437 20,523 11,661 25,712 عموالت إعادة تأمين و ايرادات اخرى 

 1,555,344 2,809,774 2,881,752 2,650,672 2,358,670 مجموع إيرادات االكتتاب

 (1,128,852) (2,073,776) (2,178,187) (2,331,524) (1,493,216) إجمالي املطالبات املدفوعة

 (1,284,885) (2,347,538) (2,321,015) (2,208,377) (1,604,466) صافي املطالبات املتحملة

 (45,136) (94,456) (109,522) (110,352) (149,515) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (23,734) (38,670) (50,946) (49,261) (63,742) مصاريف أخرى 

 (1,353,755) (2,480,664) (2,481,483) (2,367,990) (1,817,723) مجموع املطالبات واملصاريف األخرى 

 201,589 329,110 400,269 282,682 540,947 فائض عمليات االكتتاب للفترة

 (4,837) (5,317) (50,528) (17,759) (44,143) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 25,699 38,816 70,918 72,738 62,805 و إيرادات اخرى   إيرادات استثمار

 (135,297) (173,601) (232,963) (241,195) (298,019) أتعاب اإلدارة إلدارة عمليات التكافل

 87,154 189,008 187,696 96,466 261,590 صافي فائض الفترة/السنة

 (78,439) (170,108) (168,926) (86,819) (235,431) ألنشطة التشغيلية للمساهميناملتعلقة باتعاب اإلدارة أ

 8,715 18,900 18,770 9,647 26,159 صافي الفائض القابل للتوزيع إلى حاملي وثائق التأمين

 

 2016 2017 2018 2019 2020 ئمة عمليات املساهمينقا 3-6

 135,297 173,601 232,963 241,195 298,019 ارة عمليات التكافلأتعاب اإلدارة إلد

 78,439 170,108 168,926 86,819 235,431 أتعاب اإلدارة املتعلقة باألنشطة التشغيلية للمساهمين

 20,588 12,762 16,101 22,066 16,415 و إيرادات اخرى   إيرادات استثمار

 234,324 356,471 417,990 350,080 549,865 مجموع اإليرادات

 (135,297) (173,601) (232,963) (241,195) (298,019) مصاريف عمومية وإدارية

 99,027 182,870 185,027 108,885 251,846 قبل الزكاه للفترة  صافي الدخل

 (10,400) (15,500) (19,500) (22,700) (24,800) مخصص الزكاه

 88,627 167,370 165,527 86,185 227,046 بعد الزكاه صافي الدخل للفترة 

 2.22 4,57 4.14 2.15 5.68 بعد الزكاه   ربح السهم )ريال سعودي(
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                 . تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم املالية السنوية7

                                حفظات تجاهها.هناك أية تت يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم املالية خالية من أي أخطاء جوهرية، وليس

 

 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة والشركات التابعة خارج اململكة.8 

تتم أنشطة الشركة بوجه عام داخل اململكة العربية السعودية، أي أن أقساط التأمين املكتتبة هي لعمالء داخل اململكة و ال يوجد شركات 

 :م2020. وفيما يلي توزيع األقساط املكتتبة على مناطق اململكة لعام تابعة لها في الخارج

 

 االقساط املكتتبة باالف الرياالت املنطقة

 2,391,771 الوسطى

 158,111 الغربية

 182,991 الشرقية

 2,732,873 االجمالي

 

 . النتائج التشغيلية والفروقات الجوهرية    9

ألف ريال للعام السابق   108,885ألف ريال، مقابل صافي ربح قبل الزكاة   251,846 م 2020ام بلغ صافي الربح قبل الزكاة خالل ع .1

 %.131.30قدره   بارتفاع

 %.164.19قدره   بارتفاعريال للسهم للعام السابق  2.15ريال، مقابل  5.68م  2020بلغت ربحية السهم خالل عام  .2

 منها عائد است .3
ً
م  2020  عام           ثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية( خالل بلغ فائض عمليات التأمين مخصوما

 %. 737.77قدره   بارتفاعألف ريال للعام السابق   23,728ألف ريال، مقابل  198,785

عام السابق ألف ريال لل 2,569,804ألف ريال، مقابل  2,732,873م  2020( خالل عام GWPبلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة ) .4

 %.  6.35قدره  بارتفاع

 بانخفاضريال للعام السابق  وذلك  لفأ 2,208,377 ألف ريال، مقابل 1,604,466 م 2020بلغ صافي املطالبات املتحملة خالل عام  .5

 %.  27.35قدره 

 نخفاضللعام السابق با ألف ريال 72,738ألف ريال، مقابل  62,805م  2020بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خالل عام  .6

ألف ريال  20,518ألف ريال، مقابل  15,553م 2020%، وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال املساهمين خالل عام 13.66قدره  

 %.24.20قدره بارتفاع  للعام السابق

وارتفاع  %27.35لف ريال بنسبة أ 603,911 قدره بمبلغ املطالبات املتحملة صافي الربح قبل الزكاة نظرا النخفاض صافي ارتفاعيعود  .7

 %.6.35بنسبة  163,069في إجمالي االقساط املكتتبة بمبلغ 
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        معايير املحاسبة املتبعة للقوائم املالية. 10

 ملتطلبات 
ً
 للمعايير الد البنك املركزي السعوديوفقا

ً
م ملالية ولاولية الخاصة بالتقارير و هيئة السوق املالية فقد تم إعداد القوائم املالية وفقا

 ملعايير املحاسبة املتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أي 
ً
يتم إعدادها وفقا

 حاسبة السعودية. اختالفات جوهرية أو أثر مالي على القوائم املالية نتيجة إلعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير امل

 الشركات التابعة ونشاطها الرئيس ي. 11

باستثناء  داخل اململكة أو خارجها . تمارس الشركة أعمال التأمين في اململكة العربية السعودية فقط وال يوجد لها شركات تابعة سواءً 

 مساهمتها بشركة نجم لخدمات التأمين على النحو اآلتي: 

 ات التأميننجم لخدم اسم الشركة التابعة

 مساهمة مقفلة شركة سعودية  الشكل القانوني

 خدمات تأمين النشاط الرئيس ي

 اململكة العربية السعودية الدولة املحل الرئيس ي لعملياتها

 اململكة العربية السعودية الدولة محل التأسيس

 ريال سعودي 55,769,320 رأس املال

 %3.45 حصة الشركة

 

   لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: عدد طلبات الشركة .12

 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب

 إجراءات الشركة م 02/01/2020

 إجراءات الشركة م 01/03/2020

 إجراءات الشركة م  06/12/2020

 إجراءات الشركة م 04/11/2020

 إجراءات الشركة م 04/10/2020

 إجراءات الشركة م 02/09/2020

 إجراءات الشركة م  09/08/2020

 إجراءات الشركة م  02/07/2020

 إجراءات الشركة م 16/06/2020

 إجراءات الشركة م  03/05/2020

 الجمعية العامة   م  22/04/2020

 إجراءات الشركة م  02/04/2020

 12 مجموع الطلبات
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          :سياسة توزيع األرباح. 13

 : آلية توزيع أرباح األسهم 

  .مد صرف أرباح األسهم على تقييم وتوصيات مجلس إدارة الشركة يعت
ً
بعد تفويض   ( من النظام األساس ي للشركة 45) املادةالى  استنادا

 :التالي لنحو ابعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على  ، وذلكعية العامة العادية الجم
 تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة . .1

%من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ  20نسبة  تجنب .2

  .%من رأس املال املدفوع 100االحتياطي املذكور 

اعها في ة واألسهم املمنوحة يتم ايديتم إيداع األرباح النقدية املقرر توزيعها على املساهمين في حساباتهم املرتبطة بمحافظهم االستثماري .3

 محافظ املساهمين االستثمارية بعد اإلعالن عن ذلك في موقع السوق املالية السعودية )تداول(.

  ذلك عن باإلفصاح واإلعالن املرحلية األرباح قرار توزيع اتخاذ عند الشركة تلتزم .4
ً
 .صدوره بنسخة منه فور  الهيئة وتزويد فورا

  استحقاق األرباح: 

، ويبين القرار تاريخ بناء على توصية مجلس اإلدارة يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن

ع ستحقاق. وتدفستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لال اال 

 .اح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة األرب

 

ألف  237,162ألف ريال للعام املاض ي بارتفاع قدره  875,219ألف ريال مقارنة مع  1,112,381حقوق ملكية املساهمين في نهاية العام  تبلغ

 45,409 ألف ريال للعام املاض ي بارتفاع قدره 113,082ألف ريال مقارنة مع  158,491 النظامي مبلغ حتياطي وبلغ اال % و 27.10ة ريال بنسب

ألف ريال  181,637ألف ريال بارتفاع قدره 335,138 ألف ريال مقارنة مع  516,775االرباح املبقاه في حين بلغت % 40.16بنسبة ألف ريال 

م. عن هذا العا نظرا لرغبة  االدارة في دعم املوقف املالي و تدعيم هامش املالءة  للشركة  فلن يتم توزيع أرباح للمساهمين .و %54.20 بنسبة 

 على اتخاذ القرار املناسب حيال توزيع األرباح على املساهمين
ً
 .وستعمل الشركة مستقبال
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جلس االدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم و أوالدهم القصر في أسهم أو م ألعضاءتعود  اكتتابمصلحة وحقوق خيار وحقوق  وصف. 14 

 ت دين الشركة أو شركاتها التابعة:أدوا

 املنصب اسم عضو مجلس اإلدارة

 نسبة ) نهاية الفترة ( ) بداية الفترة (

امللكية في 

أسهم 

 الشركة

عدد األسهم 

اململوكة من 

الزوجات 

واألوالد 

 القصر

عدد االسهم 

 لوكةاملم

أدوات 

 الدين

عدد االسهم 

 اململوكة

أدوات 

 الدين

 عبدهللا بن سليمان الراجحي

) ممثلة بحصة شركة الراجحي للتأمين 

 ( البحرين –املحدودة 

رئيس مجلس 

 اإلدارة
10,600,000 0 10,600,000 0 26.50 % 0 

 سعود بن عبدهللا الراجحي
مجلس  نائب رئيس 

 اإلدارة
600,000 0 600,000 0 1.5% 0 

 أحمد سامر بن حمدي الزعيم
عضو مجلس 

 اإلدارة
32,000 0 32,000 0 0.08% 0 

 ناصر بن عبدهللا العوفي
عضو مجلس 

 اإلدارة
0 0 0 0 0 0 

) ممثل عن مصرف  صالح عبدهللا الزميع

 الراجحي(

عضو مجلس 

 اإلدارة
9,000,000 0 9,000,000 0 22.50% 0 

 علي بن هادي ال منصور 
عضو مجلس 

 إلدارةا
0 0 0 0 0 0 

 نايف بن عبدهللا الراجحي
عضو مجلس 

 اإلدارة
21,167 0 21,167 0 0.05% 0 

 بليهيد بن ناصر البليهيد
عضو مجلس 

 اإلدارة
0 0 0 0 0 0 

 

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو ادوات دين الشركة. .15

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

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة . 16

 التابعة.

 تتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.اليوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اك
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  وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو ادوات دين الشركة التابعة.. 17

 ذيين وأقربائهم في أسهم أو ادوات دين الشركة التابعة.ال يوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفي

 بالشركة. كبار التنفيذيننبذه عن موظفي  .18

ي من جامعة امللك حاصل على درجة البكالوريوس في األدب االنجليز  الجنسية، سعودي الرئيس التنفيذي  :  * عبدالعزيز بن محمد السديس

م . انضم إلى  2012الدرسات العليا في اإلدارة من جامعة ليستر في اململكة املتحدة في عام  م . كما أنه حاصل على دبلوم 1998سعود عام 

م ، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها منصب رئيس تحويل الراجحي ) القطاع الخاص بتحويل األموال وصرف العمالت 2008الشركة عام 

م وحتى عام 2005مين منذ عام كما شغل منصب مدير أمانة سجل املساهم ، 2008م إلى 2006األجنبية في مصرف الراجحي ( منذ عام 

 م .2006

 صاد والعلوم االكتوارية من جامعةتالجنسية ، حاصل على درجة البكالوريوس في االق اسباني رئيس اإلكتتاب  : ليبارت كولوميناس ميغويل

ير االكتتاب لتأمين املركبات بشركة غل قبل ذلك عدة مناصب منها مدوقد ش م ، 2014لشركة عام اانضم إلى  م. 1991باسبانيا عام  برشلونه

م وحتى العام 1996الوظائف في شركة زيورخ للتأمين منذ العام ن م ، باإلضافة إلى عدد م1996عام  م وحتى1991منذ العام  سشويز للتأمين

 شركة .كان أخرها رئيس التأمينات الشخصية ملنطقة الشرق االوسط وافريقيا بال 2014

ام ع كونكورديا في كنداس في املحاسبة من كلية التجارة بجامعة و كندي الجنسية ، حاصل على درجة البكالوري املدير املالي  :  روبرت بريرا

ة م . كما أنه حاصل على دبلوم املحاسب2005 ( العام  CA ) م ، ويحمل رخصة محاسب قانوني من املعهد الكندي للمحسابين القانونين1987

، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب في إدارة املخاطر واإلدارة  م2016م . أنضم إلى الشركة عام  1989 عام  العامه من جامعة مكغيل بكندا

 م2015دولة االمارات العربية املتحدة حتى العام ب  املالية في عدد من الشركات كان أخرها منصب رئيس العمليات بشركة عمان للتأمين

ية ، حاصل على سعودي الجنس ،  فيذي للقانونية واإللتزامونائب الرئيس التنو   أمين سر مجلس االدارة  : عبدالرحمن الجربوع عبدالعزيز 

م ، كما أنه حاصل على دبلوم متخصص في مكافحة جرائم غسل االموال 1997درجة البكالوريوس في القانون من جامعة امللك سعود عام 

م ، وقد شغل قبل ذلك عدد من الوظائف القانونية والرقابية في القطاع 2011م ، أنضم إلى الشركة عام 2009م وتمويل األرهاب في عا

م كان أخرها منصب مدير إدارة الرقابة على اإللتزام املكلف بمصرف الراجحي باإلضافة إلى مدير 1998الحكومي والقطاع الخاص منذ العام 

 م .2011العام  إدارة مكافحة غسل األموال باملصرف حتى

، وتم تكلبف األستاذ/ محمود بن سليم دحدولي رئيس إدارة التخطيط اإلستراتيجي  م31/12/2020م على أن تسري إعتبارا من تاريخ 23/12/2020* تقدم بأستقالتة بتاريخ 

 م.3/1/2021بمهام الرئيس التنفيذي إعتبارا من 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13 

 

          اجتماعات مجلس اإلدارة. 19

 يلي سجل حضور هذه االجتماعات: م وفيما 31/12/2020م إلى  1/01/2020اجتماعات دورية خالل الفترة من  اربعةدارة اإل عقد مجلس 

 اسم العضو
 52االجتماع  51االجتماع  50االجتماع  49االجتماع 

 االجتماعاتعدد 
30/03/2020 25/06/2020 17/09/2020 17/12/2020 

 4 حضر حضر حضر حضر عبدهللا بن سليمان الراجحي

 4 حضر حضر حضر حضر سعود بن عبدهللا الراجحي

 4 حضر حضر حضر حضر أحمد سامر بن حمدي الزعيم

 4 حضر حضر حضر حضر ناصر بن عبدهللا العوفي 

 3 حضر لم يحضر حضر حضر صالح بن عبدهللا الزميع

 4 حضر حضر حضر حضر علي بن هادي آل منصور 

 4 حضر حضر حضر حضر نايف بن عبدهللا الراجحي 

 3 لم يحضر حضر حضر حضر بليهيد بن ناصر البليهيد
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 . العقود مع ذوي العالقة:    20

ال يرتبط أي من أعضاء املجلس بأية عقود تأجير للشركة. ولكن بطبيعة الحال يرتبط البعض من أعضاء املجلس بالشركة بعقود  -أ

 .البنك املركزي السعوديلجميع فئات املجتمع ، مع االلتزام بقواعد تأمين ، حيث أن الشركة تقدم خدماتها التأمينية 

 من الرئيس التنفيذي واملدير املالي أو مع أي شخص ذي عالقة بأي منهما باستثناء عقود العمل  -ب
ً
 .ال توجد عقود بين الشركة وكال

 . د فيها مصلحه لبعض أعضاء مجلس اإلدارةاثناء العام املالي يوجد بعض التعامالت التي كانت الشركة طرفا فيها وتوج  -ج

م ، كما وردت في  31/12/2020لى م ا 1/1/2020ن وفيما يلي تفاصيل تلك املعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة م

 .  إيضاحات القوائم املالية

 

مبلغ املعاملة 

 بأالف الرياالت
 األيضاح

 الشروط
 مدة التعاقد

طبيعة 

 ةاملعامل

 عالقته بالشركة
  الطرف ذي عالقة

720,610 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

مدير عام الرقمية 

 واملدفوعات

 قرابة من الدرجة األولى

 قرابة من الدرجة األولى

 ستثمارشركة الراجحي املصرفية لل 

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ صالح بن  -2

 عبدهللا الزميع 

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -4

 عبدهللا الراجحي

 

1 

159 
ات الوثائق مساهم

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 رئيس مجلس املديرين

 قرابة من الدرجة األولى

 قرابة من الدرجة األولى

 الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

 رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا -1

 بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -2

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي

 

 

2 

1,032 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

كة مملوكة ملصرف الراجحي شر 

الذي يشغل فيه منصب مدير 

 عام الرقمية واملدفوعات

 قرابة من الدرجة األولى

 قرابة من الدرجة األولى

 شركة الراجحي املالية

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا  .1

 بن سليمان الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ صالح بن  .2

 .ع الزميعبدهللا

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  .3

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  .4

 عبدهللا الراجحي

 

3 
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مبلغ املعاملة 

 بأالف الرياالت
 األيضاح

 الشروط
 مدة التعاقد

طبيعة 

 ةاملعامل

 عالقته بالشركة
  الطرف ذي عالقة

5,388 

 

 

3,089 

إيرادات صناديق 

 إستثمارية

 

رسوم إدارة 

إستثمارات 

 مدفوعة

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 إستثمار سنة ميالدية

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

شركة مملوكة ملصرف 

الراجحي الذي يشغل فيه 

منصب مدير عام الرقمية 

 واملدفوعات

 قرابة من الدرجة األولى

 قرابة من الدرجة األولى

 

 شركة الراجحي املالية

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي 

رة األستاذ/ صالح بن عضو مجلس اإلدا -2

 عبدهللا الزميع

 

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -4

 عبدهللا الراجحي

 

 

4 

1,154 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 جلس املديرينرئيس م

 عضو مجلس املديرين

 رئيس تنفيذي

 شركة فرسان للسفر والسياحة

 األعضاء أصحاب املصلحة هم :

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -2

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي

 

 

5 

850 
تكاليف السفر 

 ملنسوبي الشركة

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 سنة ميالدية

خدمات 

السفر 

ملنسوبي 

 الشركة

 

 

 رئيس مجلس املديرين

 عضو مجلس املديرين

 رئيس تنفيذي

 شركة فرسان للسفر والسياحة

 األعضاء أصحاب املصلحة هم :

هللا رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبد -1

 بن سليمان الراجحي

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -2

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي

 

6 

8,090 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 رئيس مجلس إدارة

 

 ة من الدرجة األولىقراب

 عضو مجلس إدارة

 شركة الفارابي للبتروكيماويات

 األعضاء أصحاب املصلحة هم :

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي

مجلس اإلدارة األستاذ/  نائب رئيس -2

 بن عبدهللا الراجحي سعود

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي

 

7 



 

 

 

 

16 

 

مبلغ املعاملة 

 بأالف الرياالت
 األيضاح

 الشروط
 مدة التعاقد

طبيعة 

 ةاملعامل

 عالقته بالشركة
  الطرف ذي عالقة

20 

 

 

7,504 

مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

 

عموالت مستحقة 

 لطرف ذو عالقة

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 سنة ميالدية

وثائق 

وعموالت 

 تأمين

 

 

شركة مملوكة ملصرف 

الراجحي الذي يشغل فيه 

 منصب رئيس مجلس إدارة

 رئيس مجلس املديرين

 قرابة من الدرجة األولى

 الدرجة األولىقرابة من 

 وكالة تكافل الراجحي

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي

 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ صالح بن  -2

 عبدهللا الزميع

مجلس اإلدارة األستاذ/  نائب رئيس -3

 بن عبدهللا الراجحي سعود

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -4

 دهللا الراجحيعب

 

 

8 

999 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 

 شريك

 قرابة من الدرجة األولى

 عضو مجلس إدارة

 

 شركة مرامي للصناعات الغذائية

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا  .1

 ن سليمان الراجحي ب

مجلس اإلدارة األستاذ/  نائب رئيس .2

 بن عبدهللا الراجحي سعود

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  .3

 عبدهللا الراجحي

 

9 

1,153 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 شريك

 

 ولىقرابة من الدرجة األ 

 قرابة من الدرجة األولى

 شركة مدى

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي 

مجلس اإلدارة األستاذ/  نائب رئيس -2

 بن عبدهللا الراجحي سعود

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي

 

10 

99 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 شريك

 قرابة من الدرجة األولى

 مدير عام

 

 شركة الرحلة الرقمية

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي 

مجلس اإلدارة األستاذ/  نائب رئيس -2

  الراجحيبن عبدهللا سعود

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي

 

11 



 

 

 

 

17 

 

مبلغ املعاملة 

 بأالف الرياالت
 األيضاح

 الشروط
 مدة التعاقد

طبيعة 

 ةاملعامل

 عالقته بالشركة
  الطرف ذي عالقة

41 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 

 رئيس مجلس املديرين

 قرابة من الدرجة األولى

 

 قرابة من الدرجة األولى

 

 ناعة الجيوتاكسايلشركة الجبيل السعودية لص

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي

مجلس اإلدارة األستاذ/  نائب رئيس -2

 بن عبدهللا الراجحي سعود

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي

 

 

12 

189 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

ون أي اعمال اعتيادية بد

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 

 قرابة من الدرجة األولى

 قرابة من الدرجة األولى

 

  قرابة من الدرجة األولى

 

 

 شركة سليمان الراجحي للستثمارات العقارية

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي

س مجلس اإلدارة األستاذ/ نائب رئي -2

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي
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93 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

ملكية غير مباشرة لشركة 

 يرأس مجلس إدارتها

 اجحي القابضة  () شركة الر 

 قرابة من الدرجة األولى

 قرابة من الدرجة األولى

 الشركة السعودية لعوازل املياه

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي

 

 

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -2

 سعود بن عبدهللا الراجحي

نايف بن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 عبدهللا الراجحي
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مبلغ املعاملة 

 بأالف الرياالت
 األيضاح

 الشروط
 مدة التعاقد

طبيعة 

 ةاملعامل

 عالقته بالشركة
  الطرف ذي عالقة

75 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

 رئيس مجلس املديرين

 قرابة من الدرجة األولى

 قرابة من الدرجة األولى

 

 شركة الرؤية الخضراء

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رة  األستاذ/ عبدهللا رئيس مجلس اإلدا -1

 بن سليمان الراجحي

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -2

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي
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10 
مساهمات الوثائق 

 املكتتبة 

اعمال اعتيادية بدون أي 

 شروط او مزايا تفضيلية
 وثائق تأمين سنة ميالدية

 

 

غير مباشرة لشركة ملكية 

 يرأس مجلس إدارتها

 ) شركة الراجحي القابضة  (

 

 قرابة من الدرجة األولى

 قرابة من الدرجة األولى

 

 شركة الخليج لصناعة التغليف املحدودة

 األعضاء أصحاب املصلحة هم:

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبدهللا  -1

 بن سليمان الراجحي

 

 

 

اذ/ نائب رئيس مجلس اإلدارة األست -2

 سعود بن عبدهللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن  -3

 عبدهللا الراجحي
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 املدفوعات النظامية واملديونيات .21

في حين يبين الجدول  م2020ولم يتم سدادها خالل العام املالي واجبة الدفع أو رسوم أو مبالغ و مديونيات أتوجد على الشركة أية قروض  ال 

 دفوعات و املستحقات النظامية خالل العام.التالي امل

 

 الريال السعودي بأالفاملبلغ  بيان

 17,828 2019عن عام  2020مدفوع في  الزكاة والدخل

 13,616 املدفوعة واملستحقة عن العام رسوم اإلشراف من قبل مؤسسة النقد

 2,776 رسوم االشراف من قبل مجلس الضمان الصحي اضافة الى رسوم التحميل

 10,074 )نصيب الشركة املدفوع واملحمل على العام ( التأمينات االجتماعية

 404 تكاليف تأشيرات وجوازات

 2,203 رسوم مكتب العمل

 230,672 قيمة الضريبة املضافة

 4,204 املستقطعةقيمة الضريبة 

 456 السوق املالية السعودية )تداول(

 282,233 اإلجمالي

 

 احتياطيات ملصلحة موظفي الشركةاستثمارات أو  .22

ألف ريال.  27,680 ال توجد استثمارات تم إنشائها ملصلحة موظفي الشركة، بينما يوجد مخصص مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي الشركة يبلغ 

 لف ريال .أ312 وتأمين الحماية 

  إقرارات. 23 

 تقر الشركة بما يلي:

 عّدت الحسابات سجالت أن
ُ
  .الصحيح بالشكل أ

  بفاعليهأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه. 

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 

  م2020نهاية عام ال يوجد على شركة الراجحي للتأمين التعاوني أيه قروض حتى.  

  أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية ال توجد

 م. 2020 املاليةالشركة خالل السنة 

  أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق إلى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ال توجد أي

 .مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

 أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ال توجد أي استردادات. 
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 الئحة حوكمة الشركات .24

 تسعى الشركة ومن منطلق حرصها واهتمامها بمصالح املساهمين الى تطبيق أعلى مستويات الشفافية واالفصاح واملشاركة في اتخاذ القرار بما

إن الشركة تلتزم بتطبيق االحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق يحقق أهداف الشركة وتطلعات عمالئها ، لذا ف

 املالية. 

 قبوفيما يتعلق باألحكام اإلرشادية ) الغير الزامية ( فإن الشركة ملتزمة بتطبيقها بشكل كامل باستثناء ما تعكف الشركة على تحقيقها مست
ً
ال

  وهي :

 م تطبيق املادةأسباب عد املادة رقم املادة

 )التقييم( تقييم أداء أعضاء املجلس واللجان املنبثقة الحادية واألربعون 
مادة استرشادية / تقوم الشركة بتقييم أداء أعضاء املجلس 

 واللجان بشكل داخلي

 املسئولية اإلجتماعية  السابعة والثمانون 

مادة استرشادية / تقوم الشركة باملساهمة في األنشطة 

كما ساهمت  األجتماعية من خالل بعض الفعاليات الخاصة

مليون ريال سعودي لصندوق  10بـمبلغ بدعم مالي  الشركة 

  ( COVID-19  - الوقف الصحي )ملكافحة جائحة كورونا

 

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات الخامسة والتسعون 
ن لجان مجلس م  م تشكيل الحد اإللزاميت  دية/مادة استرشا

 اإلدارة

 

 الجزاءات والعقوبات . 25

  التنفيذية  البنك املركزي السعوديقرارات: 

 موضوع املخالفة

 السنة املالية الحالية السنة املالية السابقة

عدد القرارات 

 التنفيذية

إجمالي مبلغ الغرامات 

 املالية بالريال السعودي

رات عدد القرا

 التنفيذية

إجمالي مبلغ الغرامات 

 املالية بالريال السعودي

 20.000 2 0 0 اإلشرافية والرقابية البنك املركزي مخالفات تعليمات 

 5,000 1 0 0 الخاصة بحماية العمالء البنك املركزي مخالفات تعليمات 

الخاصة ببذل العناية  البنك املركزي مخالفات تعليمات 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب الواجبة في مكافحة
0 0 1 170.000 
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 : مخالفات البنك املركزي سبل عالج 

  فيما يتعلق بالغرامات الخاصة بالبنك املركزي قامت الشركة بتحديث سياسات وإجراءات العمل لديها بما يتوافق مع متطلبات البنك املركزي 

 السعودي. 

 

 املخالفات األخرى:

مبلغ املخالفة  الجهة 

 ريالبال

 سبل العالج تفاصيل املخالفة

 

1 

وزارة املوارد البشرية 

 والتنمية اإلجتماعية

 

280.000 

عدم اإللتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات بسبب 

 الوزارة الصادرة املنظمة للظروف االستثنائية

 املقرة خالل جائحة كورونا

بتطبيق تنظيمات وقرارات باإللتزام قامت الشركة  

املقرة  ة املنظمة للظروف االستثنائيةالوزارة الصادر 

 خالل جائحة كورونا.

 

2 

وزارة الشؤون البلدية 

 والقروية واإلسكان

 

9.400 

 

 عدم تطبيق اإلشتراطات البلدية

 

 قامت الشركة بتطبيق اإلشتراطات البلدية

 

 

 الشركة عالنات إ .26

        ، هي: م 2020عام  خاللفيما يخص إعالنات الشركة  والتي تم نشرها على موقع تداول 

 تاريخ االعالن عنوان اإلعالن

 م 03/11/2020 ) تسعة أشهر ( 30-09-2020اعالن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في 

بلية التعاوني ) تكافل الراجحي ( والنظرة املستق لشركة الراجحي للتأمين A3 تعّين تصنيف القوة املالية للتأمين في الفئة Moody’s وكالة

 . مستقرة
 م 13/10/2020

 م 11/08/2020 ) ستة أشهر ( 30-06-2020اعالن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في 

 م 15/07/2020 .ر املركز الرئيس ي ) االداره العامة ( إلى املوقع الجديدإعالن شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( عن انتقال مق

ين على إعالن شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( عن اثر تصريح االدارة العامة للمرور باكتمال الربط اآللي إلجراءات التأم

 .املركبات
 م 09/07/2020

 م 17/05/2020 ) ثالثة أشهر ( 31-03-2020ني عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في اعالن شركة الراجحي للتأمين التعاو 

 بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا املستج
ً
 دتعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( عن تأثير القرارات الصادرة مؤخرا

(COVID-19). 
 م  10/05/2020
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 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه. 27

 الجمعيات:

بن سليمان  وقد حضر كل من عبدهللاعبر وسائل التقنية الحديثة  م 26/04/2020لعادية للمساهمين في تاريخ العمومية ا عقدت الجمعية

 ، ) عضو مجلس إدارة (احمد سامر بن حمدي الزعيم ) عضو مجلس إدارة ( ،  ناصر بن عبدهللا العوفي، ) رئيس مجلس اإلدارة (  الراجحي

عضو مجلس ) بليهيد بن ناصر بن بليهيد) عضو مجلس إدارة (  ،  علي بن هادي ال منصور ،  (رة) عضو مجلس إدا صالح بن عبدهللا الزميع

 .) عضو مجلس إدارة (  نايف بن عبدهللا الراجحي دارة (  ،اإل مجلس نائب رئيس )  ، سعود بن عبدهللا الراجحي إدارة (

 

ت املساهمين وملحوظاتهم حيال علما بمقترحا –غير التنفيذيين وبخاصة  –أعضائه  اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة. 28

      الشركة وأدائها. 

أمين سر مجلس اإلدارة مهام تلقي جميع املقترحات وامللحوظات حيال الشركة واداءها ورفعها ألعضاء مجلس اإلدارة ملناقشتها خالل  يتولى

 اإلجتماعات الدورية .

 

 

مراجع  تي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين. توصيات لجنة املراجعة ال29

 يد أتعابة وتقييم أدائة أو تعيين املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.حسابات الشركة وعزلة وتحد

مجلس اإلدارة، ولم يرفض مجلس اإلدارة أي توصيات بشأن تعيين مراجع حسابات ال توجد توصيات للجنة املراجعة تتعارض مع قرارات 

 ه.للشركة وعزلة وتحديد أتعابة وتقييم أدائ

 

              مجلس اإلدارة. 30

عادية بتاريخ ال العامةفي اجتماع الجمعية  تشكيل املجلس، وقد تم اعادة  أعضاء 8يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 

 من تاريخ  ثالث سنواتم، ملدة 30/05/2018
ً
 ملتطلبات املادة السادسة عشر  كما يتكون مجلس اإلدارة املنتخب  .م 30/05/1820اعتبارا

ً
وفقا

 :على النحو اآلتي حوكمة الشركات من الئحة

 

 

راجحي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ) االجتماع األول (إعالن شركة ال  م 27/04/2020 

ن تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( )اعال 

 .تذكيري(
 م 20/04/2020

 م 06/04/2020 (.( COVID-19-ملكافحة جائحة كورونا ) راجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي ( عن دعمها لصندوق الوقف الصحيإعالن شركة ال

 م 01/04/2020 .تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(

 م 16/03/2020 .31-12-2019اعالن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن النتائج املالية السنوية املنتهية في 
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 االسم

 فئة العضوية

 مستقل غير تنفيذي تنفيذي

     عبدهللا بن سليمان الراجحي

      الراجحيسعود بن عبدهللا

     أحمد سامر بن حمدي الزعيم

     ناصر بن عبدهللا العوفي

     صالح بن عبدهللا الزميع )ممثل مصرف الراجحي(

     علي بن هادي آل منصور 

     نايف بن عبدهللا الراجحي

     بليهيد بن ناصر البليهيد 
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  الشركة إدارة مجلس عضو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل الشركات . أسماء31
ً
       مديريها:  من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس في عضوا

 اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

 مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / 

 خارج اململكة

الكيان القانوني ) 

مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة / 

ية ذات مسؤول

 محدودة(

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

 إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / 

 خارج اململكة

 الكيان القانوني

) مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة 

ذات مسؤولية  /

 محدودة(

 عبدهللا بن سليمان الراجحي

 مصرف الراجحي

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة داخل اململكة رف الراجحيمص

 مساهمة مدرجة شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 شركة مساهمة غير مدرجة شركة الفارابي للبتروكيماويات

 شركة مساهمة غير مدرجة شركة مجموعة الراجحي القابضة

 شركة مساهمة غير مدرجة شركة الراجحي املالية

 ذات مسؤولية محدودة رسان للسفر والسياحةشركة ف

 شركة مساهمة غير مدرجة شركة الفارابي لالستثمار

 شركة مساهمة غير مدرجة شركة الفارابي ينبع للبتروكيماويات

 شركة مساهمة غير مدرجة شركة الفارابي للصناعات التحويلية

 ر مدرجةشركة مساهمة غي شركة االجيال القابضة

 ذات مسئولية محدودة الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد

 ذات مسئولية محدودة شركة جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات

 ذات مسئولية محدودة شركة الرؤيه الخضراء لالنجيله الصناعيه

  اوقاف حصه بنت إبراهيم القبيس ي



 

 

 

 

25 

 

 شركة مساهمة غير مدرجة ة األرضيات الداخلية والخارجية القابضةشركة حلول أنسج

 سعود بن عبدهللا الراجحي

 ذات مسؤولية محدودة خارج اململكة شركة أي أي بي الدارة االستثمار

   

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة شركة فرسان للسفر والسياحة

 مساهمة مدرجة ململكةداخل ا شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة شركة التوفيق للصناعات البالستيكية املنسوجة املحدودة

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة و التسويقالشركة السعودية لتنظيم املعارض 

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة شركة تكاتف القابضة

  داخل اململكة كفوفين االهلية "كفيف"جمعية امل

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة شركة هوبر املحدودة

 أحمد سامر بن حمدي الزعيم

 سيرا القابضةمجموعة 

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

الشركة السعودية الحديثة لصناعة 

 األسالك والكابالت املتخصصة

 

 داخل اململكة

 

 مساهمة مغلقة

 مساهمة مدرجة شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 مساهمة مغلقة الشركة السعودية الحديثة لصناعة املعادن والكابالت والبالستيك

 مساهمة مغلقة كابالت الرياضمجموعة شركة 

 مساهمة مغلقة الشركة السعودية لصناعة الكابالت الهاتفية

 ذات مسؤولية محدودة لسيراميك ومواد البناء املحدودةالشركة الدولية لتجارة ا

 ذات مسؤولية محدودة الشركة الدولية الخليجية لتجهيزات املنزل 

 مساهمة مغلقة شركة كابالت الرياض

 ذات مسؤولية محدودة الشركة السعودية الحديثة للكابالت املحدودة

 لية محدودةذات مسؤو  شركة تقنيات اإلنارة املحدودة

 ذات مسؤولية محدودة الشركة الدولية الخليجية للمقاوالت واالستثمار العقاري املحدودة

 ذات مسؤولية محدودة  شركة املوحدة الطبيعية للتجارة 

 ذات مسؤولية محدودة شركة الكروان الفض ي

 مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة الجوف الزراعية شركة مساهمة غير مدرجة داخل اململكة شركة االسمنت املتحدة الصناعية ناصر بن عبدهللا العوفي
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 مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة السعودية لخدمات السيارات واملعدات

 داخل اململكة شركة املنتجات الغذائية ) وفرة حاليا(

 

 مساهمة مدرجة

 

 
 مساهمة مدرجة كةداخل اململ شركة الراجحي للتأمين التعاوني

صالح بن عبدهللا الزميع  

 )ممثل مصرف الراجحي(

 مصرف الراجحي

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة داخل اململكة مصرف الراجحي

 ذات مسؤولية محدودة شركة الراجحي للخدمات

 ذات مسؤولية محدودة شركة الراجحي للتطوير العقاري 

 شركة مساهمة مقفله للتمويل شركة امكان 

 مساهمة مدرجة شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 علي بن هادي ال منصور 
 مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة الراجحي للتأمين التعاوني

   
 مساهمة مدرجة داخل اململكة مجموعة سامبا املالية

 نايف بن عبدهللا الراجحي

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة ة املحدودةشركة الرحلة الرقمي

   

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة شركة تكاتف القابضة

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة شركة فرسان للسفر والسياحة

 شركة غير مدرجة داخل اململكة شركة الفارابي للبتروكيماويات

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة ارض والتسويقالشركة السعودية لتنظيم املع

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة ناعات الغذائية صمرامي لل شركة

 حكومية غير ربحية داخل اململكة الغرفة التجارية بالرياض 

 مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 يهيد بليهيد بن ناصر البل
 مساهمة مدرجة داخل اململكة البنك األهلي ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة إجادة لإلستشارات اإلدارية

 مساهمة مدرجة داخل اململكة األهلي تكافل مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة الراجحي للتأمين التعاوني
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 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

 

 البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك عبدالعزيز  درجةحاصل على  الجنسية، سعودي رئيس مجلس اإلدارة  ي :.عبدهللا بن سليمان الراجح

 عدة مناصب  1979باململكة العربية السعودية عام 
ً
رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، رئيس مجلس إدارة الراجحي املالية،  منهام . ويشغل حاليا

عدة مناصب في  قبل ذلك ة الفارابي للبتروكيماويات، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي القابضة،  كما شغلرئيس مجلس إدارة شرك

 اللجنة التنفيذية ، نائب رئيس مجلس اإلدارة. رئيسالرئيس التنفيذي، عضو مجلس اإلدارة املنتدب،  منهامصرف الراجحي 

 ارة، سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة املالية من الجامعة األمريكيةنائب رئيس مجلس اإلد هللا الراجحي:.دسعود بن عب

شركة مجموعة تكاتف القابضة. رئيس مجلس إدارة  العضو املنتدب فيم، ويشغل حاليا عدة مناصب منها 2017في اإلمارات العربية املتحدة عام 

شركة الفرسان للسفر والسياحة، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للصناعات   عضو مجلس إدارةشركة أي أي بي إلدارة االستثمار في سنغافورا، 

شركة هوبر املحدودة ، رئيس   الشركة السعودية لتنظيم املعارض والتسويق، شريك ومدير عام  البالستيكية املنسوجة املحدودة، رئيس مجلس إدارة

، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مدير مشروع مصنع مدى لألنسجة، ومدير مالي للقسم  مجلس ادارة جمعية املكفوفين االهلية بالرياض

  الصناعي في شركة مجموعة الراجحي القابضة.

البكالوريوس في اإلدارة العامة من الجامعة اإلمريكية في  درجةحاصل على  الجنسية، عضو مجلس اإلدارة سعودي أحمد سامر بن حمدي الزعيم:.

 عدة  1992البكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة والية نيويورك في الواليات املتحدة األمريكية عام  و درجةم، 1987م لبنان عا
ً
م ويشغل حاليا

عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كابالت عدة مناصب منها  قبل ذلك ،  كما شغلمجموعة سيرا القابضةنائب رئيس مجلس إدارة  مناصب منها

عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية في مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة املعادن والكابالت والبالستيك الرياض، رئيس 

 الرياض.

اململكة في امللك سعود من جامعة  املحاسبةفي بكالوريوس ال درجةحاصل على  الجنسية، سعودي عضو مجلس اإلدارة:.  ناصر بن عبدهللا العوفي

ة عمال من جامعة جنوب نيو هامبشير في الواليات املتحدة االمريكياأل اجستير في كل من املحاسبة و إدارة امل و درجة، م1979 عامالسعوديةالعربية 

 عدة مناصب م. 1985عام 
ً
و عضو مجلس إدارة ،  شركة الجوف الزراعية رئيس لجنة املراجعة في شركة الخزف السعودي و  منهاويشغل حاليا

وعضو مجلس إدارة شركة أسمنت ة املراجعة في شركة االسمنت املتحدة الصناعية والشركة السعودية لخدمات السيارات واملعدات ورئيس لجن

شركة ملكية لالستثمار وشركة الجوف الزراعية  اجعة لعدة شركات منهاعضوية لجنة املر  منهاعدة مناصب قبل ذلك شغل ،  كما املتحدة الصناعية

مجلس وعضو املراجعة في شركة طيبة القابضة ورئيس لجنة ، للتامين وشركة طيبة القابضة وشركة مدينة املعرفة االقتصادية  والشركة االهلية

 ملنتجات الغذائية ) وفرة حاليا (.شركة افي  إدارة شركة الجوف الزراعية وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة

البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة اإلمام محمد بن  درجةحاصل على  الجنسية، ة سعوديعضو مجلس اإلدار  صالح بن عبدهللا الزميع:.

 عدة 1997سعود اإلسالمية بتاريخ 
ً
في مصرف الراجحي، ورئيس مجلس املديرين في وكالة  واملدفوعات الرقميةمدير عام  منهامناصب م، ويشغل حاليا

 اصب في مصرف الراجحي منها رئيس اإلستثمارات في إدارة الخزينة  .عدة من قبل ذلك تكافل الراجحي،  كما شغل

نورث كاليفورنيا في الواليات من جامعة املالية  البكالوريوس في درجةحاصل على  الجنسية، سعودي مجلس اإلدارة  عضو  .:علي بن هادي آل منصور 

م ،  2008ن جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في اململكة العربية السعودية عام املاجستير في إدارة االعمال م و درجة م.2002عام املتحدة االمريكية 

 
ً
،  كما شغل وعضو مجلس إدارة مجموعة سامبا املاليةاملدير التنفيذي لألسواق املالية والدولية في شركة الرائدة لالستثمار : صبمنويشغل حاليا

 ي شركة جدوى لالستثمار و رئيس إدارة املحافظ في شركة أرامكو السعودية .فمستشار إدارة االستثمار  منهاعدة مناصب  قبل ذلك
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الية من جامعة سان فرانسيسكو في املدارة في اإل البكالوريوس  درجةحاصل على  الجنسية، سعودي عضو مجلس اإلدارة  نايف بن عبدهللا الراجحي:.

والسياحة ومدير عام و نائب رئيس الرئيس التنفيذي لشركة فرسان للسفر  منهااصب م، ويشغل حاليا عدة من 2012 الواليات املتحدة االمريكية عام

عضو مجلس إدارة بكل من شركة تكاتف القابضة وشركة فرسان للسفر والسياحة وشركة و شركة الرحلة الرقمية املحدودة  مجلس اإلدارة في

وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة  )سيمارك( وشركة مرامي للصناعات الغذائية ويقوالتسية لتنظيم املعارض الفارابي للبتروكيماويات والشركة السعود

 .الغرفة التجارية الصناعية في الرياض و رئيس لجنة السياحة فيها ورئيس لجنة السياحة في مجلس الغرف التجارية السعودية

الواليات في  هيريتج  كليةمن البكالوريوس في إدارة األعمال  درجةحاصل على  الجنسية، سعودي عضو مجلس اإلدارة  :. بليهيد بن ناصر البليهيد

 م1983عام املتحدة األمريكية 
ً
عدة مناصب منها عضوية لجنة الترشيحات واملكافأت في بنك البالد ومدير عام شركة إجادة . ويشغل حاليا

موارد البشرية في البنك للرئيس الونائب  رة البنك األهليلرئيس مجلس إدامنها مستشار عدة مناصب قبل ذلك ،  كما شغل لإلستشارات اإلدارية 

 .ورئيس مجلس إدارة شركة األهلي تكافل  األهلي

 لجان مجلس اإلدارة .32

 وهي : يمارس مجلس إدارة الشركة مهامه من خالل اللجان الرئيسية 

 

  اللجنة التنفيذية. 33 

 وعضويةسلي تتكون اللجنة من رئيس مجلس االدارة االستاذ / عبدهللا
ً
س نائب رئيس مجلو  املقبلوليد عبدهللا  / الدكتور كل من   مان الراجحي رئيسا

قديم اللجنة بتوتقوم   م19/09/8201بتاريخ وقد تم إعادة تشكيل اللجنة في دورتها الجديدة التي بدأت  . سعود بن عبدهللا الراجحي / األستاذاإلدارة 

وضوعات الحيوية مثل الخطط االستراتيجية وخطط العمل  املتعلقة بسير العمل واألعمال ، ويقوم املجلس التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص امل

 . .م2020اجتماعات خالل عام   ستةبتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمهامه في بعض الحاالت ، وقد عقدت اللجنة التنفيذية 

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية 01/04/2021 15/06/2020 23/07/2020 15/09/2020 26/11/2020 09/12/2020

 حضر حضر حضر
 حضر

 حضر حضر
رئيس مجلس اإلدارة  –عبدهللا بن سليمان الراجحي 

 غير تنفيذي –

 حضر حضر حضر
 حضر

 حضر حضر
ضو غير تنفيذي  من خارج مجلس ع –وليد املقبل 

 اإلدارة

 حضر حضر حضر
 حضر

 حضر حضر
رئيس مجلس  ائبن –سعود بن عبدهللا الراجحي 

 غير تنفيذي –اإلدارة 

 

 

 نبذة عن أعضاء اللجنة التنفيذية:

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك  درجة حاصل على الجنسية، سعودي اللجنة التنفيذية، رئيس  .:عبدهللا بن سليمان الراجحي

 عدة1979عبدالعزيز باململكة العربية السعودية عام 
ً
شركة رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، رئيس مجلس إدارة  منهامناصب  م . ويشغل حاليا

عدة  قبل ذلك ، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي القابضة،  كما شغلة شركة الفارابي للبتروكيماوياتالراجحي املالية، رئيس مجلس إدار 

 .نتدب، رئيس اللجنة التنفيذية ، نائب رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذي، عضو مجلس اإلدارة امل منهامناصب في مصرف الراجحي 
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كة سبة من جامعة امللك سعود في اململاحالبكالوريوس في امل درجةحاصل على  الجنسية، سعودي،  اللجنة التنفيذية عضو  .:وليد بن عبدهللا املقبل

 درجةو م، 2003معة ساوث امبتون في الواليات املتحدة األمريكية عام املاجستير في املحاسبة املالية من جا درجةو م، 1995العربية السعودية عام 

 م2006الدكتوراة في املحاسبة واملراجعة من جامعة كاردييف في اململكة املتحدة عام 
ً
 ،في مصرف الراجحي منصب الرئيس التنفيذي. ويشغل حاليا

  .ر املالي في مصرف الراجحيومنصب املدي رئيس مجموعة العملياتوقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها 

ي عضو اللجنة التنفيذية، سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة املالية من الجامعة األمريكية ف هللا الراجحي:.دسعود بن عب

القابضة. رئيس مجلس إدارة شركة  شركة مجموعة تكاتف العضو املنتدب فيم، ويشغل حاليا عدة مناصب منها 2017اإلمارات العربية املتحدة عام 

شركة الفرسان للسفر والسياحة، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للصناعات   أي أي بي إلدارة االستثمار في سنغافورا، عضو مجلس إدارة

ركة هوبر املحدودة ، رئيس ش  لشركة السعودية لتنظيم املعارض والتسويق، شريك ومدير عاما  البالستيكية املنسوجة املحدودة، رئيس مجلس إدارة

مجلس ادارة جمعية املكفوفين االهلية بالرياض ، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مدير مشروع مصنع مدى لألنسجة، ومدير مالي للقسم 

 الصناعي في شركة مجموعة الراجحي القابضة. 

 لجنة اإلستثمار. 34

 وعضوية سعود بن عبدهللا الراجحي/  مجلس االدارة االستاذ نائب رئيسمن تتكون اللجنة 
ً
 الفدىعبدالرحمن بن عبدهللا كل من  األستاذ /  رئيسا

وتقوم اللجنة بتقديم   م19/09/8201وقد تم إعادة تشكيل اللجنة في دورتها الجديدة التي بدأت بتاريخ  .علي بن هادي آل منصور واألستاذ / 

 لجنة اإلستثمار ، ويقوم املجلس بتفويض  ار ومراقبة األصول ومراقبة مخاطر سياسة اإلستثمار خطط اإلستثمالتوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص 

 :م2020خالل عام  إجتماعات ستة لجنة اإلستثمار للقيام بمهامه في بعض الحاالت ، وقد عقدت 

 

 أعضاء لجنة اإلستثمار 23/02/2020 05/04/2020 14/06/2020 06/09/2020 04/10/2020 22/11/2020

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر
نائب  –سعود بن عبدهللا الراجحي 

 ير تنفيذي غ -رئيس مجلس اإلدارة 

 حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر

 -عبدالرحمن بن عبدهللا الفدى 

ن خارج مجلس م -عضو مستقل 

 اإلدارة

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر
عضو  –علي بن هادي آل منصور 

 مستقل -مجلس إدارة 

 

 :لجنة اإلستثمارنبذة عن أعضاء 

رئيس لجنة اإلستثمار، سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة املالية من الجامعة األمريكية في  سعود بن عباهلل الراجحي:.

ف القابضة. رئيس مجلس إدارة شركة شركة مجموعة تكات العضو املنتدب فيم، ويشغل حاليا عدة مناصب منها 2017اإلمارات العربية املتحدة عام 

شركة الفرسان للسفر والسياحة، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للصناعات   أي أي بي إلدارة االستثمار في سنغافورا، عضو مجلس إدارة

شركة هوبر املحدودة ، رئيس   مالشركة السعودية لتنظيم املعارض والتسويق، شريك ومدير عا  البالستيكية املنسوجة املحدودة، رئيس مجلس إدارة
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مجلس ادارة جمعية املكفوفين االهلية بالرياض ، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مدير مشروع مصنع مدى لألنسجة، ومدير مالي للقسم 

  الصناعي في شركة مجموعة الراجحي القابضة.

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة امللك  درجةحاصل على  الجنسية، عضو لجنة اإلستثمار، سعودي .:عبدالرحمن بن عبدهللا الفدى

 1996فهد للبترول واملعادن في اململكة العربية السعودية بتاريخ 
ً
عدة قبل ذلك مصرف الراجحي، كما شغل  فياملدير املالي منصب م ، ويشغل حاليا

في  وعضو مجلس إدارة شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري ومدير املتاجرة تثمار مناصب منها مدير عام الخزينة واإلستثمار في البنك السعودي لألس

 البنك األهلي التجاري ومدير املتاجرة في مجموعة سامبا املالية.

في  البكالوريوس في املالية من جامعة نورث كاليفورنيا درجةحاصل على  الجنسية، سعودي ،لجنة اإلستثمار عضو  علي بن هادي آل منصور:.

دية عام في اململكة العربية السعو املاجستير في إدارة االعمال من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  و درجةم. 2002الواليات املتحدة االمريكية عام 

 منصب : املدير التنفيذي لألسواق املالية والدولية في شركة الرائدة 2008
ً
،   مجموعة سامبا املاليةوعضو مجلس إدارة لالستثمار  م ، ويشغل حاليا

 مستشار إدارة االستثمار في شركة جدوى لالستثمار و رئيس إدارة املحافظ في شركة أرامكو السعودية . منهاعدة مناصب قبل ذلك كما شغل 

         :لجنة الترشيحات و املكافآت. 35

 وعضوية علي بن هادي آل منصور  االستاذ / تتكون من
ً
 .أحمد سامر بن حمدي الزعيم   / األستاذو  بليهيد بن ناصر البليهيد / األستاذ كل من رئيسا

همها: وتقوم اللجنة باملهام املناطة بها وفق الئحتها التنفيذية، وأ م.28/11/1820بتاريخ  اللجنة في دورتها الجديدة التي بدأتوقد تم إعادة تشكيل 

 للسياسات واملعايير املعتمدة ، املراجعة السنوية التوصية ملجلس اإلدارة بالترشح لعضوية املجلس أو اللجان 
ً
أو لشغل املراكز القيادية وفقا

ت لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيا

سنوي ملجلس اإلدارة بامليزانية اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة ورفع اقتراح  بذلك ، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس

 .  م 2020خالل عام  ثالثة اجتماعاتوقد عقدت اللجنة  السنوية للمكافآت والحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين .

 

لجنة الترشيحات    22/03/2020  13/07/2020 12/11/2020

 واملكافات

 حضر حضر
 –ضو مجلس إدارة ع –لي بن هادي آل منصور ع حضر

   مستقل

 ستقل م -ضو مجلس إدارة ع –  بليهيد بن ناصر البليهيد حضر حضر حضر

 –إدارة ضو مجلس ع –أحمد سامر بن حمدي الزعيم  حضر حضر حضر

   غير تنفيذي

 

 

 نبذة عن أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:

البكالوريوس في املالية من جامعة نورث  درجةحاصل على  الجنسية، سعودي الترشيحات واملكافأت ، لجنة رئيس علي بن هادي آل منصور:.

املاجستير في إدارة االعمال من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في اململكة العربية  و درجةم. 2002كاليفورنيا في الواليات املتحدة االمريكية عام 

 منصب : املدير التنفيذي لألسواق املالية والدولية في شركة الرائدة لالستثمار م ، ويشغ 2008السعودية عام 
ً
وعضو مجلس إدارة مجموعة ل حاليا
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مستشار إدارة االستثمار في شركة جدوى لالستثمار و رئيس إدارة املحافظ في شركة أرامكو  منهاعدة مناصب  قبل ذلك ،  كما شغل سامبا املالية

 السعودية .

 

البكالوريوس في اإلدارة العامة من الجامعة  درجةحاصل على  الجنسية، سعودي لجنة الترشيحات واملكافآت عضو  ر بن حمدي الزعيم:.أحمد سام

م ويشغل  1992البكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة والية نيويورك في الواليات املتحدة األمريكية عام  و درجةم، 1987اإلمريكية في لبنان عام 

 
ً
عدة مناصب منها عضو مجلس إدارة في شركة  قبل ذلك ،  كما شغلمجموعة سيرا القابضةعدة مناصب منها نائب رئيس مجلس إدارة حاليا

فة مجموعة كابالت الرياض، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة املعادن والكابالت والبالستيك عضو اللجنة الصناعية في الغر 

 اض.التجارية في الري

الواليات في  هيريتج  كليةمن درجة البكالوريوس في إدارة األعمال حاصل على  الجنسية، سعودي عضو مجلس اإلدارة  :. بليهيد بن ناصر البليهيد

 م1983عام املتحدة األمريكية 
ً
ة عدة مناصب منها عضوية لجنة الترشيحات واملكافأت في بنك البالد ومدير عام شركة إجاد. ويشغل حاليا

منها مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك األهلي ونائب الرئيس للموارد البشرية في البنك عدة مناصب قبل ذلك ،  كما شغل لإلستشارات اإلدارية 

  .األهلي ورئيس مجلس إدارة شركة األهلي تكافل 

                            لجنة املراجعة. 36

   ناصر بن عبدهللا العوفي  /األستاذ وهم  ثالث أعضاء  من كون لجنة املراجعة تت
ً
األستاذ/ محمد كل من وعضويه  مجلس إدارة  وعضو  رئيسا

 م30/05/8201بتاريخ  عادية  للشركة على تشكيل أعضاء اللجنة الد تمت موافقة الجمعية العمومية وق.  محمد بن علي املباركتاذ / واالس مساعف

في مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمسئوليات اإلشراف والحوكمة فيما يتعلق بسالمة القوائم املالية  لجنة املراجعة بدور أساس وهام وتقوم

عمل تة الداخلية في ضوء املخاطر التي تواجهها الشركة، وكفاءة واستقالل وأداء املراجعين الخارجيين والداخليين، كما ركة، وفعالية نظام الرقابللش

 : دراسة القوائم املالية والسياساتومنها املهام عدد من حقوق املساهمين واملستثمرين من خالل  قابة وبالتالي حمايةعلى تحسين وتطوير نظم الر 

ق من مدى ، اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها والتحق وإبداء الرأي والتوصية في شأنهااملتبعة ونظام الرقابة الداخلية  املحاسبية

 اللجنةوقد عقدت  ، التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين ودراسة خططهم وإقالتهم وتحديد أتعابهم.  ها واستقالليتهافاعليت

 . م2020عام خالل  اجتماعات ستة

 

 

 أعضاء لجنة املراجعة 29/01/2020 11/03/2020 30/04/2020 26/07/2020 28/10/2020 30/12/2020

عضو مجلس  -ناصر بن عبدهللا العوفي  حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 مستقل.  –إدارة 

ضو مستقل  من خارج ع -محمد مساعف  حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 مجلس اإلدارة  .

عضو مستقل  من –محمد بن علي املبارك  حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 خارج مجلس اإلدارة . 
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 نبذة عن أعضاء لجنة املراجعة:

البكالوريوس في املحاسبة من جامعة  درجةحاصل على  الجنسية، سعودي ورئيس لجنة املراجعة عضو مجلس اإلدارةر بن عبدهللا العوفي :. ناص

املاجستير في كل من املحاسبة و إدارة األعمال من جامعة جنوب نيو هامبشير في  و درجة، م1979امللك سعود في اململكة العربية السعوديةعام 

 عدة مناصب 1985يات املتحدة االمريكية عام الوال 
ً
رئيس لجنة املراجعة في شركة الخزف السعودي وشركة الجوف الزراعية   منهام. ويشغل حاليا

وعضو مجلس ، و عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة في شركة االسمنت املتحدة الصناعية والشركة السعودية لخدمات السيارات واملعدات 

عضوية لجنة املراجعة لعدة شركات منها شركة ملكية لالستثمار  عدة مناصب منهاقبل ذلك ،  كما شغل كة أسمنت املتحدة الصناعيةإدارة شر 

طيبة وشركة الجوف الزراعية والشركة االهلية للتامين وشركة طيبة القابضة وشركة مدينة املعرفة االقتصادية ، ورئيس لجنة املراجعة في شركة 

 ضو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة في شركة املنتجات الغذائية ) وفرة حاليا (.القابضة وع

جامعة  فيمن كلية الحقوق واالقتصاد  اإلقتصادالبكالوريوس في  درجةحاصل على  الجنسية،، مغربي عضو لجنة املراجعة  .:مساعفعمر محمد 

م من نفس 1975م و 1974حضور للسنة االولى والثانية في ماجستير اقتصاد في عام ، وشهادة م1973مدينة الرباط عام  امللك محمد الخامس في

 لبحرين.ا –مدير تنفيذي في مجموعة العربية للتأمين عدة مناصب ومنها  قبل ذلك ،  كما شغلالكلية

 

حاسبة من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في املالبكالوريوس  درجةعلى حاصل  الجنسية، عضو لجنة املراجعة سعودي محمد بن علي املبارك:.

قبل  شغل ،  كمامدير إدارة مراجعة األصول املحلية في صندوق اإلستثمارات العامة م، ويشغل حاليا منصب: 2007في اململكة العربية السعودية عام 

لية مكتب أرنست و يونق و مدير اول في مجموعة املراجعة الداخ فيو  داع األوراق املاليةفي شركة مركز إي راجعةإدارة املمدير  منهاعدة مناصب  ذلك

 في مصرف االنماء . 

 

                   لجنة إدارة املخاطر . 37

 وعضوية كل من  األستاذ /  عبدالعزيز بن سعد الرصيصاالستاذ / من اللجنة تتكون 
ً
،  دبليهيد بن ناصر البليهيو األستاذ /  أحمد سامر الزعيمرئيسا

بتحديد املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وتقوم اللجنة  م.30/06/9201بتاريخ  اللجنة في دورتها الجديدة التي بدأتوقد تم إعادة تشكيل 

 خالل إجتماعات اربعة إدارة املخاطر ، وقد عقدت لجنة خاطر واإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعاليته ووضع إستراتيجية شاملة إلدارة امل

 . م2020عام 

 

 اعضاء لجنة  إدارة املخاطر 05/03/2020 21/06/2020 09/09/2020 10/12/2020

 حضر حضر حضر حضر
ضو من خارج مجلس ع –عبدالعزيز بن سعد الرصيص 

 اإلدارة.

 حضر حضر حضر حضر
غير  –جلس إدارة عضو م – سامر بن حمدي الزعيم احمد

  تنفيذي.

 .ستقلم –عضو مجلس إدارة  بليهيد بن ناصر البليهيد حضر حضر حضر لم يحضر
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 نبذة عن أعضاء لجنة إدارة املخاطر:

معة البكالوريوس في اإلدارة املالية والتسويق من جا درجةحاصل على  بحريني الجنسية، لجنة إدارة املخاطر  رئيس عبدالعزيز بن سعد الرصيص:.

م، 2004املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ديباول الواليات املتحدة األمريكية عام  درجة و م، 1999بورتالند في الواليات املتحدة األمريكية عام 

 
ً
ادلة جي أي نائب رئيس إدارة املخاطر في شركة مب منهاعدة مناصب  قبل ذلك في مصرف الراجحي،  كما شغلرئيس املخاطر  منصبويشغل حاليا

 كابيتال، ومدير اإلستثمار في شركة دار ثروات لألستثمار

البكالوريوس في اإلدارة العامة من الجامعة اإلمريكية في  درجةحاصل على  الجنسية، سعودي املخاطرعضو لجنة  أحمد سامر بن حمدي الزعيم:.

 عدة  1992ويورك في الواليات املتحدة األمريكية عام البكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة والية ني و درجةم، 1987لبنان عام 
ً
م ويشغل حاليا

عدة مناصب منها عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كابالت  قبل ذلك ،  كما شغلمجموعة سيرا القابضةمناصب منها نائب رئيس مجلس إدارة 

ت والبالستيك عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية في الرياض، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة املعادن والكابال 

 الرياض.

الواليات في  هيريتج  كليةمن درجة البكالوريوس في إدارة األعمال حاصل على  الجنسية، سعودي عضو مجلس اإلدارة  :. بليهيد بن ناصر البليهيد

 م1983عام املتحدة األمريكية 
ً
ة لجنة الترشيحات واملكافأت في بنك البالد ومدير عام شركة إجادة عدة مناصب منها عضوي. ويشغل حاليا

منها مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك األهلي ونائب الرئيس للموارد البشرية في البنك عدة مناصب قبل ذلك ،  كما شغل لإلستشارات اإلدارية 

  .األهلي ورئيس مجلس إدارة شركة األهلي تكافل 
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                     الهيئة الشرعية    

 

، وعضوية كّل  
ً
ة في من: الدكتور/ صالح عبدهللا اللحيدان  والدكتور / يوسف بن عبدهللا الشبيلي، وتقوم الهيئة باإلشراف على التزام الشركة بأحكام الشريع تتكون من الدكتور/ صالح منصور الجربوع رئيسا

 م . 2020عام خالل  ات( اجتماع6تجات تأمينية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وقد عقدت الهيئة )جميع معامالتها، واإلشراف واملصادقة على تطوير من

 

 

 سم العضو ا

   146االجتماع    145االجتماع    144االجتماع    143االجتماع   142االجتماع    141االجتماع 

 م2/10/2020 م29/10/2020 م28/9/2020 م22/9/2020 م30/8/2020 م26/2/2020

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور صالح بن منصور الجربوع

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور صالح بن عبدهللا اللحيدان

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي

 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 مكافأة الحضور لكل عضو
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 الشرعية: نبذة عن أعضاء الهيئة

رئيس الهيئة الشرعية، سعودي الجنسية، حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه املقارن من جامعة اإلمام  الدكتور صالح بن منصور الجربوع:.

 م، ويشغل حالي1994واشنطن دي س ي عام في ، وعلى درجة ماجستير في القانون من الجامعة األمريكية م2006 محمد بن سعود اإلسالمية عام
ً
ا

عدة مناصب  قبل ذلك كما شغل،  م حتى تاريخه2007عام ذرئاسة عضوية الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للخدمات املالية وهو محامي مرخص من

 إلدارة الشؤون القانونية والرقابة على االلتزام بشركة الراجحي املصرفية لالستثمارمنها 
ً
 .مديرا

درجة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي من املعهد العالي  و الهيئة الشرعية، سعودي الجنسية، حاصل علىعض الدكتور صالح بن عبدهللا اللحيدان:.

  م ،1994للقضاء بالرياض عام 
ً
، ومدير عام املجموعة الشرعية على درجة أستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية متعاقديشغل حاليا

منصب عضو املجلس العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  قبل ذلك شغلكما  ه وأمينها.بمصرف الراجحي، وعضوية الهيئة الشرعية ب

 .وشارك في عضوية عدد من اللجان العلمية داخل الجامعة وخارجها

للقضاء بجامعة  عضو الهيئة الشرعية، سعودي الجنسية، حاصل على درجة الدكتوراه من املعهد العالي الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي:.

 منصب أستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، و  ،م2001اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 
ً
العديد من العضويات في و يشغل حاليا

باملعهد العالي الفقه املقارن  ، وقد شغل قبل ذلك منصب وكيل قسم الهيئات الشرعية في املؤسسات املالية واالقتصادية داخل اململكة وخارجها

 م.1998للقضاء عام 

 اإلجمالي مكافئة حضور اإلجتماعات املكافئة السنوية أعضاء الهيئة الشرعية م

 ريال 90.000 ريال 30.000 ريال 60.000 د. صالح الجربوع  1

 ريال 90.000 ريال 30.000 ريال 60.000 د. صالح اللحيدان  2

 ريال 90.000 ريال 30.000 ريال 60.000 د. يوسف الشبيلي 3

 ريال 270.000 املجموع

 

 . تفصيل املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة و اللجان وخمسة من كبار التنفيذيين. 39

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة : -1

ريـــال  180.000شـــركة مكافـــآة ســنوية قـــدرها بنــاء علـــى سياســة مكافـــآت أعضـــاء مجلــس اإلدارة واللجـــان املنبثقـــة عنــه، يتقاضـــ ى أعضـــاء مجلــس إدارة ال

ريــال لعضــو مجلــس اإلدارة نظيــر عضــويتهم فــي املجلــس كمــا يتقاضــ ى كــل مــن رئــيس وأعضــاء املجلــس مكافــأة حضــور  120.000لــرئيس مجلــس اإلدارة و 

 ريال نظير كل اجتماع يحضره من اجتماعات املجلس.  3000قدرها 

 املنبثقة من مجلس اإلدارة : بناء على سياسة مكافآت أعضاء اللجان  -2

 ريال نظير عضويته في اللجنة .  60.000يتقاض ى عضو اللجنة املنبثقة من مجلس اإلدارة مكافآة سنوية قدرها  -

 ريال نظير كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة.  1500كما يتقاض ى عضو اللجنة مبلغ  -

  والتعويضات:فآت آليات تحديد ودفع املكا -3
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بصـــفة ســـنوية  وفقـــا للسياســـة وذلـــك يـــتم احتســـاب املكافـــآت والتعويضـــات املســـتحقة العضـــاء مجلـــس اإلدارة واألعضـــاء مـــن خـــارج املجلـــس -

 .واملصادقة عليها من الجمعية العامةمن املجلس  واعتمادها

 ن . جتماعات املجلس واللجاإ يتم دفع بدل الحضور بشكل سنوي بناء على سجالت حضور  -

بناء على ة السنوية للمدراء التنفذيين من خالل التقييم السنوي ونتائج الشركة يتم احتساب املكافأ: ت وتعويضات كبار التنفيذيينمكافآ -4

 اف املحددة بداية العام امليالدي.األهد

 

وخمسة من كبار التنفيذيين واللجان جلس اإلدارة فيما يلي بيان يوضح الرواتب والتعويضات والبدالت واملكافآت السنوية التي حصل عليها أعضاء م

 م: 31/12/2020م إلى  2020 /01/01بالشركة ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي خالل الفترة من 

 

 ي و املدير املاليكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذخمسة من  و اللجان أعضاء مجلس االدارة بيان

 7,050,720 0 الرواتب والتعويضات

 628,000 201,000 البدالت

 940,744 1,380,000 املكافآت الدورية والسنوية

 8,619,464 1,581,000 اإلجمالي
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 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة

 

 األعضاء الغير تنفيذيين                     األعضاء املستقلين

ناصر بن 

 عبدهللا

  العوفي

بليهيد بن 

ناصر 

  البليهيد

علي بن 

هادي ال 

 منصور 

 املجموع

عبدهللا بن 

سليمان 

 الراجحي

أحمد بن 

 سامر الزعيم

صالح بن 

عبدهللا 

 الزميع

سعود بن 

عبدهللا  

 الراجحي

نايف بن عبدهللا 

 الراجحي 
 املجموع

تة
ثاب

 ال
ت

فآ
كا

امل
 

 660.000 120.000 120.000 120.000 120.000 180.000 360.000 120.000 120.000 120.000 مكافئة سنوية

 57.000 12.000 12.000 9.000 12.000 12.000 33.000 12.000 9.000 12.000 بدل حضور جلسات املجلس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مزايا عينية

بيان ما قبضة أعضاء املجلس بوصفهم 

عاملين أو إداريين أو ما قبضوة نضير أعمال 

 إدارية أو استشارات فنية أو 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مكافأة رئيس املجلس أو العضو 

املنتدب أو أمين السر إن كان من 

 األعضاء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 717.000 132.000 132.000 129.000 132.000 192.000 393.000 132.000 129.000 132.000 املجموع
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 يذييناألعضاء الغير تنف األعضاء املستقلين 

ناصر بن 

عبدهللا 

 العوفي 

بليهيد بن 

 ناصر البليهيد 

علي بن 

هادي ال 

 منصور 

 املجموع

عبدهللا بن 

سليمان 

 الراجحي

أحمد بن 

سامر 

 الزعيم

صالح بن 

 عبدهللا الزميع

سعود بن 

عبدهللا  

 الراجحي

نايف بن 

عبدهللا 

 الراجحي 

 املجموع

رة
غي

ملت
ت ا

فآ
كا

امل
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نسبة من األرباح

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مكافآت دورية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خطط تحفيزية قصيرة األجل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة )يتم ادخال 

 القيمة(
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املجموع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مكافأة نهاية الخدمة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بدل املصروفات

 717.000 132.000 132.000 129.000 132.000 192.000 393.000 132.000 129.000 132.000 املجموع الكلي
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 مكافأت أعضاء اللجان

 

 التنازل عن املصالح من قبل املساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.. 40

 . ن أي رواتب أو مكافأت أو تعويضات.ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين ع 

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

 بدل حضور جلسات املجموع
املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور 

 الجلسات(
 

 أعضاء اللجنة التنفيذية

  بن سليمان الراجحيعبدهللا 0 9.000 9.000

 وليد بن عبدهللا املقبل 60.000 9.000 69.000

 سعود بن عبدهللا الراجحي 0 9.000 9.000

 املجموع 60.000 27.000 87.000

 أعضاء لجنة اإلستثمار

 سعود بن عبدهللا الراجحي 0 9.000 9.000

 عبدالرحمن بن عبدهللا الفدى 60.000 9.000 69.000

 علي بن هادي آل منصور  0 9.000 9.000

 املجموع 60.000 27.000 87.000

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 علي بن هادي آل منصور  0 4.500 4.500

 بليهيد بن ناصر البليهيد 0 4.500 4.500

 أحمد سامر بن حمدي الزعيم 0 4.500 4.500

 املجموع 0 13.500 13.500

 أعضاء لجنة املراجعة

 ناصر بن عبدهللا العوفي 60.000 9.000 69.000

 محمد مساعف 60.000 9.000 69.000

 محمد بن علي املبارك 60.000 9.000 69.000

 املجموع 180.000 27.000 207.000

 أعضاء لجنة إدارة املخاطر

 عبدالعزيز بن سعد الرصيص 60.000 6.000 66.000

 أحمد سامر بن حمدي الزعيم 0 6.000 6.000

 بليهيد بن ناصر البليهيد 0 4.500 4.500

 املجموع 60.000 16.500 76.500
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               . تقييم أداء اعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه41

الفرعية، كما يحرص املجلس على مراجة قراراته وتوصياته باإلضافة  هام واملسئوليات واللجاناشراك جميع أعضاءة في امليحرص مجلس اإلدارة على 

 . عام الى توصيات اللجان املنبثقة عنه بشكل دوري للتأكد من نتائجها وانعكاساتها على اداء املجلس واللجان املنبثقة عنه وأداء الشركة بشكل

 الشركة.جراءات الرقابة الداخلية بنتائج املراجعة السنوية لفاعلية إ . 42

 : ما يليى أسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خالل لتم إعداد نظام الرقابة الداخلية ع

 .  االلتزاموجود إدارات متخصصة في مجال املراجعة ومراقبة  -

 مع الئحة الحوكمة، تساهم في تعزيز استقاللية املراجعين الداخليين وال -
ً
ها خارجيين ويقدم إليوجود لجنة مراجعة تابعة ملجلس اإلدارة تماشيا

 تقارير عن الوحدات واألنشطة محل املراجعة بشكل ربع سنوي بما يمكن توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته.

 لخطة سنوية معتمدة من لجنة امل  -
ً
راجعة كما يتم مراجعة مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة املراجعة الداخلية وفقا

 ملواعيد اجتماعاته املراجعةويتم رفع تقارير دورية للجنة  ية  من قبل املراجعين الخارجيين ،يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخل
ً
ا وفقا

 ، والتي تقوم بدورها برفع تقارير مالحظاتها وإجراءات التصحيح ملجلس اإلدارة ملناقشتها واعتماد التوصيات  املحددة
ً
ن أ، كما  لالزمةامسبقا

 الداخلية تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة ولم تبدي أي مالحظات جوهرية حيالها. املراجعةلجنة 

ات حظيتم النظر في نتائج مراجعة نظام الرقابة الداخلية و مدى كفاية وفاعلية بعض اإلجراءات الرقابية بجدية تامة والعمل على متابعة أي مال  -

 حيحها ووضع الضوابط الكفيلة لعدم تكرارها. وتص

 

 في الشركة. ةالرقابة الداخلي إجراءاترأي لجنة املراجعة في مدى كفاية  .43

 اإلفصاح لعامأوضحت لجنة املراجعة مدى كفاية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ولم يتبين إلى اللجنة أي أمور جوهرية ذات تأثير هام تتطلب 

 .م 2020

 الحسابات الخارجيين  امراجعو  .44 

شركة د. محمد  BDOبتعيين اح مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة املراجعة على اقتر  م26/04/2020يخ وافقت الجمعية العامة املنعقدة بتار 

  . م 2020ية ة املالللقيام بدور مشترك كمراجعين لحسابات الشركة عن السن  PWCبرايس ووتر هاوس كوبر و مكتب  العمري وشركاه

 الخاتمة

 التعاوني جلس الضمان الصحياالمانة العامة ملوهيئة السوق املالية و  للبنك املركزي السعودييسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم الشكر والتقدير 

أن يقدم شكره وامتنانه ملساهمي على دعمهم املتواصل وتوجيهاتهم املساندة ألعمال وأنشطة قطاع التأمين بشكل عام، كما يسر مجلس اإلدارة 

 .الشركة وعمالئها على منحهم ثقتهم الغالية للشركة وملسؤولي وموظفي الشركة على جهودهم املستمرة

 وهللا املوفق ،،،                                                         

 


