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 مجلس اإلدارة تقرير 

ة من     م 2021 ديسمت   31م إىل  2021يناير  1للفتر

ن الكرام تقريره السنوي م ( أن يقدم للسادة المساهمي  ي )تكافل الراجحي
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   يرس مجلس إدارة شر

ً
صحوبا

ي 
ن
 أهم التطورات والنتائج المم 31/12/2021بالقوائم المالية المدققة واإليضاحات للسنة المالية المنتهية ف

ً
الية ومتضمنا

  وأنشطة التشغيل واإلفصاحات حسب اللوائح واألنظمة. 

 

كة  .1  تعريف بالشر

ي " تأسست
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة( تكافل الراجحي شر ي سعودي،  ريال مليون 200 مدفوع يبلغ مال   برأس " )الرسر

ن
ام عوف

كة مساهمة عام ، وهي مليون ريال 400ىل إ ها رأس مالم زادت 2015  35بموجب المرسوم الملكي رقم م/ تأسست سعودية  ةشر

كة أـه، وقد أنش07/06/1429وتاري    خ  182والقرار الوزاري رقم  ،م1/07/2008ـه الموافق 27/06/1429وتاري    خ  ت الرسر

ن ـه، ومرصح لها بمزاولة 05/07/1430بتاري    خ  1010270371بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  نشاط التأمي 

خيص رقم ت ن م/  البنك المركزي السعوديمن قبل   ـه. 29/11/1430وتاري    خ  22/200911بموجب التر

كة وقد وفرت ن  من متنوعة مجموعة الماضية األعوام مدى عىل السعودية للسوق الراجحي  تكافل شر  مثل خدمات التأمي 

ن  خدمات ن  تأمي  ن الصحي وتأمي  ن ضد اإلصاباتوال الممتلكات المركبات والتأمي  ن الحماية واالدخار  الشخصية تأمي   وتأمي 

ن و  ن  منتجات من العديد جانب إىل العام، التأمي  كة األخرى. كما تقوم التأمي  لمبتكرة ا الحلول التأمينية مجموعة من بتوفت   الرسر

ة تآوالمنش لألفراد والمتجددة كات، الصغت  كة تفتخرو  والمتوسطة وقطاع الرسر امها المستمر بالمبال الراجحي  تكافل شر ن باديء تر

ي  والقيم
ن
ها ف ن ي تعزز تمت 

ي جميع تعامالتها.  رعاية التر
ن
 العمالء ف

 

كة .2 اتيجية الشر  استر

ي السوق عىل ضوء التطور  ستثمار الفرصباتكافل الراجحي  تقوم
ن
ما ك،  2030ت اإلقتصادية المتوقعة لرؤية المملكة االواعدة ف

ي 
ن
ي فريق العمل الذ وعىل رأسها السوق من خالل تسخت  جميع الموارد المتاحة،  تعمل عىل التغلب عىل التحديات الموجودة ف

، والمدعوم  ن ي مجال التأمي 
ن
ة عالية وعالمية ف ة يتمتع بختر ن ي يتم تسويقها بمجموعة من المنتجات التأمينية الممت 

 ن خاللموالتر

ات بما فيها التحول الرقمي وتسخت  اإلمك ةمتعددقنوات بيع  ن تطلعات العمالء محقق انات التقنية بما يومواكبة للمتغت 

 . ن ي مجال التأمي 
ن
كة الرائده ف كة تكافل الراجحي الرسر ي أن تكون شر

ن
كات، للوصول إىل الهدف المنشود ف  األفراد والرسر

 

ي   المنتهية المالية التطورات الهامة خالل السنة .3
 
 : م2021ديسمت   31ف

  عاديةال غت   الجمعية العامة -أ

ي العادية  غت   مةعقدت الجمعية العا
ن
ـه الموافق 23/09/1442 بتاري    خ  31/12/2020عن السنة المالية المنتهية ف

 تناولت األمور التاليةو ، 05/05/2021

 

ي  .1
ن
 م.  31/12/2020الموافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىلي المنتهي ف

كة عن العام الماىلي المنتهي  الموافقة عىل تقرير  .2
 م.  31/12/2020مراجعي حسابات الرسر

ي الموافقة عىل القوائم المالية عن العا .3
ن
 . م31/12/2020م الماىلي المنتهي ف

ي إالموافقة عىل  .4
ن
 م. 31/12/2020براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

المالية ة ريال( عن السن 1,110,000الموافقة عىل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم بمبلغ إجماىلي ) .5

ي 
ن
 . م31/12/2020المنتهية ف
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ي تبدأ من تاري    خ  .6
ن للدورة القادمة والتر ن المرشحي   م30/05/2021الموافقة عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي 

 م. 29/5/2024ولمدة ثالث سنوات حيث تنتهي بتاري    خ 

ي تبدأ الموافقة عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعض .7
 ائها للدورة الجديدة والتر

 هم: م، و 29/05/2024نتهاء الدورة بتاري    خ م وحتر ا30/05/2021من تاري    خ 

 رئيس –األستاذ/ نبيل بن عىلي بن شعيب 

 عضو –األستاذ/ فهد بن محمد الفواز 

 عضو -  ألستاذ/ محمد بن عىلي المبارك

ن  .8 ن المرشحي  كة بي   مراجعي الحسابات للرسر
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص الموافقة عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام الماىلي 
ام الماىلي م والرب  ع األول من الع2021ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 م وتحديد أتعابه. 2022

كة والمتعلقة1الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .9  . بالتأسيس ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة 3قة عىل تعديل المادة رقم )المواف .10 كة. ( من النظام األساس للرسر  بأغراض الرسر

كات. 4الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .11 ي الرسر
ن
كة والمتعلقة بالمشاركة والتملك ف  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة باستثمارات ال7الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .12 كة. ( من النظام األساس للرسر  رسر

كة والمتعلقة برأس المال. 8الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .13  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة باالكتتاب. 9الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .14  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بتداول األسهم. 12الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .15  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 13ة عىل تعديل المادة رقم )الموافق .16  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 14الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .17  ( من النظام األساس للرسر

كة. 15الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .18 كة والمتعلقة بإدارة الرسر  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة 16فقة عىل تعديل المادة رقم )الموا .19  نتهاء عضوية المجلس. با( من النظام األساس للرسر

ي المجلس. 17الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .20
ن
كة والمتعلقة بالمركز الشاغر ف  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بصالحي18الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .21  . مجلسات ال( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. 19الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .22  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو 20الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .23 ( من النظام األساس للرسر

ن الرس.   المنتدب وأمي 

كة والمتعلقة ب (21الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .24  جتماعات المجلس. امن النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بنصاب 22الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .25  جتماع المجلس. ا( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة باالتفاقيات والعقود. 24الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .26  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بحضور الجمعيات. 25دة رقم )الموافقة عىل تعديل الما .27  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بالجمعية التأسيسة. 26الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .28  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسة. 27الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .29  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية28عىل تعديل المادة رقم )الموافقة  .30  . ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 30الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .31  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بنصاب اج32الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .32  دية. تماع الجمعية العامة العا( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غت  33الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .33 ( من النظام األساس للرسر

 العادية. 

ن مراجع الحسابات. 39الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .34 كة والمتعلقة بتعيي   ( من النظام األساس للرسر

امات مراجع الحسابات. 41رقم ) الموافقة عىل تعديل المادة .35 ن كة والمتعلقة بالتر  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بالوثائق المالية. 43الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .36  ( من النظام األساس للرسر
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. 45الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .37 كة والمتعلقة بالزكاة واالحتياطي  ( من النظام األساس للرسر

كة والمتعلقة بمسؤولية 49ىل تعديل المادة رقم )الموافقة ع .38  عضاء مجلس اإلدارة. أ( من النظام األساس للرسر

كة. 50الموافقة عىل تعديل المادة رقم ) .39 كة والمتعلقة بانقضاء الرسر  ( من النظام األساس للرسر

ي )تكافل الر  .40
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

( الموافقة عىل العقود واألعمال التر كةاجحي  الراجحي  وشر

ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي وعضو مجلس اإلدارة  المرصفية لألستثمار
والتر

األستاذ/ صالح بن عبدهللا الزميع ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس 

، والتر  اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  ن ة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمي  لعام  خيص بها مصلحة غت  مباشر

وط   أن قيمة التعامالت خالل عام  و مزايا تفضيلية. أقادم دون أي شر
ً
 .الف ريال 720,610م بلغت 2020علما

ي  .41
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة السعو او )تكافل الراجحي دية لشر

ي لرئيس مجلس االدارة  لصناعة مستلزمات السجاد
عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس  األستاذ/ والتر

 اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  

، و  ن ة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمي  وط مباشر خيص بها لعام قادم دون أي شر  أن ق مزايا تفضيلية.  أو التر
ً
يمة علما

   .ريال ألف 159م بلغت 2020التعامالت خالل عام 

ي  .42
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي  الراجحي  وشر

ي لرئيس مجلس االدارة  المالية
 عبدهللا بن سليمان الراجحي وعضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدهللا األستاذ/ والتر

الزميع ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن 

خيص بها لعام قادم دون أي شر  ، والتر ن ة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمي   و أوط عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر

 أن قيمة التعامالت خالل عام  . مزايا تفضيلية
ً
   .ريال ألف 1,032م بلغت 2020علما

ي  .43
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي  الراجحي  وشر

ي لرئيس مجلس االدارة  المالية
 عضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدهللاعبدهللا بن سليمان الراجحي و  األستاذ/ والتر

الزميع ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن 

ة فيها، وهي عبارة عن ايراد خيص بهات ورسوم إدارة صناديق إستثماريةعبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر ا ، والتر

وط  أن قيمة التعامالت خالل عام  مزايا تفضيلية.  أو  لعام قادم دون أي شر
ً
   .ريال ألف 8,477م بلغت2020علما

ي  .44
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي لسفر فرسان ل وشر

ي لرئيس مجلس االدارة  والسياحة
 األستاذ/ ونائب رئيس مجلس االدارة عبدهللا بن سليمان الراجحي  األستاذ/ والتر

ة فيها، وهي  األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس االدارة   نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر

ن  عبارة عن وط وثائق تأمي  خيص بها لعام قادم دون أي شر  أن قيمة التعامالت خال مزايا تفضيلية.  أو ، والتر
ً
ل عام علما

   .ريال ألف 1,154م بلغت 2020

ي  .45
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي لسفر فرسان ل وشر

ي لرئيس مجلس االدارة  والسياحة
 األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس االدارة  األستاذ/ والتر

ة فيها، وهي  األستاذ/ لس االدارة سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مج  نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر

وط  خيص بها لعام قادم دون أي شر كة، والتر ي الرسر  أن قيمة و مزايا تفضيلية. أعبارة عن خدمات سفر لمنسونر
ً
 علما

   .ريال ألف 850م بلغت 2020التعامالت خالل عام 

ي ستت .46
ي الموافقة عىل العقود واألعمال التر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر (م بي  كة )تكافل الراجحي ي  وشر  الفاراب 

وكيماويات ي  للبتر
عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ دارة لرئيس مجلس اإل والتر

ة نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة  األستاذ/ األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس االدارة  غت  مباشر

وط  خيص بها لعام قادم دون أي شر ، والتر ن  أن قيمة ال مزايا تفضيلية.  أو فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمي 
ً
تعامالت علما

   .ريال ألف 8,090م بلغت 2020خالل عام 

ي  .47
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر  افل الراجحي ووكالة تك )تكافل الراجحي

ي لرئيس مجلس االدارة 
صالح بن عبدهللا  األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي وعضو مجلس االدارة  األستاذ/ والتر
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الزميع ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن 

ة فيها، وهي  ، والتر  عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر ن خيص بها لعام قادم دون أي عبارة عن وثائق وعموالت تأمي 

وط   أن قيمة التعامالت خالل عام  . مزايا تفضيليةو أشر
ً
   .الف ريال 7,524م بلغت 2020علما

ي  .48
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي مرامي  وشر

ي لرئيس مجلس االدارة  الغذائيةللصناعات 
ة عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدار  األستاذ/ والتر

ة  األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر

خيص بها لعام قادم دون أي  ، والتر ن وط فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمي   أن قيمة ال . مزايا تفضيلية أو شر
ً
تعامالت علما

   .لف ريالأ 999م بلغت 2020خالل عام 

ي  .49
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي ي وال مدى وشر
تر

 س اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللاعبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجل األستاذ/ لرئيس مجلس االدارة 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائق  الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر

وط  خيص بها لعام قادم دون أي شر ، والتر ن  أن قيمة التعامالت خالل عام  مزايا تفضيلية.  أو تأمي 
ً
غت م بل2020علما

   .ريال ألف 1,153

ي  .50
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي   لرقميةاالرحلة  وشر

ي لرئيس مجلس االدارة 
عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن  األستاذ/ والتر

ة فيها، وهي عبارة ع األستاذ/ عبدهللا الراجحي وعضو مجلس االدارة  ن نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر

،وثائق  ن وط  تأمي  خيص بها لعام قادم دون أي شر  مزايا  أو والتر
ً
م 2020أن قيمة التعامالت خالل عام  تفضيلية. علما

   .ريال ألف 99بلغت 

ن التعاو .51 كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
ي الموافقة عىل العقود واألعمال التر

(نن كة )تكافل الراجحي الجبيل  وشر

ي لرئيس مجلس االدارة  السعودية لصناعة الجيوتاكسايل
عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس  األستاذ/ والتر

ة مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي مصلح

ة فيها، وهي  ،عبارة عن وثائق غت  مباشر ن وط  تأمي  خيص بها لعام قادم دون أي شر  مزايا  أو والتر
ً
أن  تفضيلية. علما

   .لف ريالأ 41م بلغت 2020قيمة التعامالت خالل عام 

ي  .52
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي سليمان  وشر

ي لرئيس مجلس االدارة  العقاريةالراجحي لألستثمارات 
عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس  األستاذ/ والتر

ة نايف بن عبدهللا الراجحي مصلح األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس االدارة  األستاذ/ مجلس االدارة 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائق  ،غت  مباشر ن خيص بها لعام قادم دون أي  تأمي  وط والتر  مزايا  أو شر
ً
أن  تفضيلية. علما

   .لف ريالأ 189م بلغت 2020عامالت خالل عام قيمة الت

ي  .53
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة السعو و )تكافل الراجحي دية الشر

ي لرئيس مجلس االدارة  لعوازل المياه
ستاذ/ لراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األ عبدهللا بن سليمان ا األستاذ/ والتر

ة فيها، وهي   سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر

،عبارة عن وثائق  ن وط  تأمي  خيص بها لعام قادم دون أي شر  مزايا  أو والتر
ً
ل عام أن قيمة التعامالت خال تفضيلية. علما

   .ريال ألف 93بلغت م 2020

ي  .54
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

(الموافقة عىل العقود واألعمال التر كة )تكافل الراجحي الرؤية  وشر

اء ي لرئيس مجلس االدارة  الخرص 
عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  األستاذ/ والتر

ة فيها، وهي  سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس  اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  مباشر

،عبارة عن وثائق  ن وط  تأمي  خيص بها لعام قادم دون أي شر  و مزايا أوالتر
ً
ل عام أن قيمة التعامالت خال تفضيلية. علما

   .ريال ألف 75م بلغت 2020

كة الراج .55 ن شر ي ستتم بي 
ي الموافقة عىل العقود واألعمال التر

ن التعاونن (حي للتأمي  كة )تكافل الراجحي الخليج  وشر

ي لرئيس مجلس اإل  لصناعة التغليف المحدودة
عبدهللا بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس  األستاذ/ دارة والتر
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اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غت  

،ة فيها، وهي عبارة عن وثائق مباشر  ن وط والتر  تأمي   و مزايا أخيص بها لعام قادم دون أي شر
ً
أن قيمة  تفضيلية. علما

   .ريال آالف 10م بلغت 2020التعامالت خالل عام 
 

ي السعودي خالل السنة المالية البالبنك المركزي التطورات الهامة المتعلقة  -ب
 
 :م 2021ديسمت   31منتهية ف

ن يبدأ من تاري    خ استلمت ا كة موافقة البنك المركزي السعودي )ساما( عىل تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمي  لرسر
-07-06فق ـه الموا1445-11-26م. ولمدة ثالث سنوات تنتهي بتاري    خ 2021-07-07ـه الموافق 27-11-1442

 م2024

ي   السنة المالية خاللمجلس الضمان الصحي ب المتعلقةالتطورات الهامة  -ج 
 
 : م2021ديسمت   31المنتهية ف

كةا   ستلمت الرسر
ً
ونيً  ا بريد ي بتاري    خ  ا إلكتر

 افقالمو  ـه26/05/1443من األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاونن
ي لمدة م 30/12/2021

كة لدى مجلس الضمان الصحي التعاونن  اعتبارا من سنةيتضمن تجديد تأهيل الرسر
 م03/01/2220

اتيجيةال  تفاقياتال ب علقةالمتالتطورات الهامة  .د مة  ستر كة ال معالمت  ي ية المنتهية خالل السنة المالشر
 
 31 ف

 م. 2021ديسمت  

 . تقديم التغطية التأمينية لعمالء محفظة التمويل العقاريلمع مرصف الراجحي  توقيع عقد  .1

ن عىل الحياة للمحفظة اإل .2 ن مركبات ترسية عقد مع بنك التنمية االجتماعية لتقديم خدمات التأمي  قراضية وتأمي 
 النقل الموجه. 

ن  .3 كة المتحدة للبيع بالتقسيط لتقديم خدمات تأمي  كة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والرسر تجديد عقد شر
كة للسنة المالية 5المركبات والذي تزيد قيمته عن  م وذلك لمدة سنة 2021% من إجماىلي األقساط المكتتبة للرسر

 من تاري    خ 
ً
 م. 01/01/2022واحدة اعتبارا

 البنكي  .4
ن  . توقيع عقد مع مرصف الراجحي لممارسة أعمال التأمي 

 بعضوية مجلس اإلدارة:  المتعلقةالتطورات الهامة ـه. 

ن للدورة  .1 ن المرشحي  ي  الحاليةالموافقة عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي 
من تاري    خ  بدأتوالتر

 ، وهم: م29/5/2024م ولمدة ثالث سنوات تنتهي بتاري    خ 30/05/2021

 عبدهللا بن سليمان الراجحي األستاذ/   -1

 سعود بن عبدهللا الراجحي األستاذ/  -2

 نايف بن عبدهللا الراجحي األستاذ/  -3

 أحمد سامر بن حمدي الزعيماألستاذ/  -4

 وليد بن عبدهللا المقبل األستاذ/  -5

 عىلي بن هادي آل منصور األستاذ/  -6

 نبيل عىلي شعيب  األستاذ/  -7

   العزاويمهند بن قصي األستاذ/  -8

ي  .2
الموافقة عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتر

 29/05/2024بتاري    خ وتنتهي م 30/05/2021من تاري    خ  بدأت اعتبارا 
ً
ن هم: أم علما  ن المرشحي 

 رئيس –األستاذ/ نبيل بن عىلي بن شعيب  -
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 عضو –األستاذ/ فهد بن محمد الفواز  -

 عضو -  ألستاذ/ محمد بن عىلي المباركا -

كة: ألنواع األنشطة الرئيسية  وصف .4  والخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية ألعمال الشر

 :  للتقسيم التاىلي
ً
ن داخل المملكة العربية السعودية وفقا كة نشاط التأمي   تمارس الرسر

 ن العام: ويش ن منها عىل سبي اتمنتجال منمل عىل عدد تالتأمي  ن عىل المركبات، التأمي   ل المثال ال الحرص التأمي 

، الحريق، وثائق  ن البحريالحوادث العامةالهندسي ن ضد االخطاء الطبية، التأمي   . ، التأمي 

  : ن الصحي ن صحي بويشمل تقديم   التأمي  ة لمجموعاتلرامج تأمي  ة والمتوسطة والكبت  تتماسر مع احتياجات  الصغت 

.  مجلس م مع نظامئالسوق وبما يتال  ي
 الضمان الصحي التعاونن

  ن الحماية واالدخار ن وادخار لألفراد والمجموعات منها عىل سبيل المثال ال الحتأمي  رص : ويشمل تقديم برامج تأمي 

ن المديونيات.  ،التقاعد  ،التعليم ،االستثمار  ن المجموعات وتأمي   تأمي 

ها وفيما يىلي بيان بنتائج هذه القطاعات  كة لعام عمال عىلي حجم األ  وتأثت  ي نتائج الرسر
ن
 م:  2020وإسهامها ف

 

كة لعام   : بآلف الريالت السعودية م2021نتائج قطاعات الشر

 صحي  مركبات عام حملة الوثائق –قائمة الدخل 
حماية 
 وادخار

 المجموع

 2,759,590 311,427 351,590 1,657,700 438,873 إجماىلي مساهمات التكافل المكتتبة

ي مساهمات التكافل
ن
 2,207,727 175,229 351,590 1,643,074 37,834 المكتتبة صاف

ي مساهمات التكافل المكتسبة
ن
 2,261,039 169,063 278,723 1,778,009 35,244 صاف

ن و   42,314 3,525 (10) 3,723 35,076 خرىأيرادات إعموالت إعادة تأمي 

 2,303,353 172,588 278,713 1,781,732 70,320 مجموع إيرادات االكتتاب

 (1,841,859) (168,241) (235,491) (1,420,250) (17,877) إجماىلي المطالبات المدفوعة

ي المطالبات المتحملة
ن
 (1,722,155) (89,846) (271,113) (1,352,335) (8,861) صاف

ن   (191,027) (9,789) (20,239) (147,899) (13,100) تكاليف اكتتاب وثائق تأمي 

 (63,661) (52,994) (584) (12,615) 2,532 مصاريف أخرى

 (1,976,843) (152,629) (291,936) (1,512,849) (19,429) مجموع المطالبات والمصاريف األخرى

ة  326,510 19,959 (13,223) 268,883 50,891 فائض عمليات االكتتاب للفتر

ي تحصيلها
ن
 5,748     مخصص ديون مشكوك ف

 58,829     إيرادات االستثمار

 -     ادات أخرىإير 

 (289,905)     أتعاب اإلدارة المتعلقة باألنشطة التشغيلية

ي فائض السنة
ن
 101,182     صاف

ن   (91,064)     أتعاب اإلدارة المتعلقة باألنشطة التشغيلية للمساهمي 

ن  ي الفائض القابل للتوزي    ع عىل حامىلي وثائق التأمي 
ن
 10,118     صاف

 

 



 

 

 

 

7 

 

كة تأثت  هذه األنشطة الرئ ي حجم أعمال الشر
 
ي النتائج عىل النحو التبآلف الريالت السعودية يسية ف

 
: وإسهامه ف  اىلي

 النسبة إجماىلي مساهمات التكافل المكتتبة نوع التأمي   

 %15.9 438,873 التأمي   العام

 %12.7 351,590 التأمي   الصحي 

 %11.3 311,427 تأمي   الحماية والدخار

 %60.1 1,657,700 تأمي   المركبات

 % 100.00 2,759,590 اإلجماىلي 

 

كة وأهم المخاطر  5.   : وصف الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشر

 مع 
ً
اتيجيةتماشيا كة تبذل قصارى جهدها لتعزيز قدراتها  االستر كة وتوجيهات مجلس اإلدارة فإن إدارة الرسر الفنية  العامة للرسر

ونية ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك لتحقيق قدرتها اوتنمية الموارد البرسر  لفنية ية والعمل عىل تطبيقات األعمال اإللكتر

 ، ي السوق المحىلي
ن
ي كل من إدارات  واالنتشار وزيادة حصتها ف

ن
ن األداء ف ، والعمل عىل تحسي  ي

ن
 والمطالبات االكتتابالجغراف

ية باستقطاب الكفاءات من أجل تدعيمكما اه  . بيعات بما يضمن تحقيق نتائج أفضلوالتسويق والم  تمت إدارة الموارد البرسر

كة، مع  ي واإلداري للرسر
امالجهاز الفتن ن  لخطة  االلتر

ً
بالنسب المحددة من قبل الجهات الرقابية بخصوص السعودة وفقا

كة.  كة أن تواجه مخاطر مستقبلية  مدروسة، مع تطبيقها عىل كافة المستويات اإلدارية بالرسر ثر عدة يمكن أن تؤ وتتوقع الرسر

 :  عىل أعمالها وهي

 مخاطر إعادة التأمي    -أ

ي قد 
ن لدى أطراف أخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة التر كة خالل دورة أعمالها بإعادة التأمي   طالباتتنشأ عن م تقوم الرسر

ن الضخمة اماتها تالتأمي  ن كة من التر ي الرسر
ن المسندة ال تعفن كة مل الرسر جاه حملة الوثائق لذا تع، وحيث أن اتفاقيات إعادة التأمي 

ن  كات إعادة التأمي  ن يم اىل تقيمن أجل تقليل مخاطر الخسائر الناشئة عن إفالس شر كات إعادة التأمي  مراقبة و الوضع الماىلي لرسر

ن مخاطر  ي مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص  االئتمانتركت 
ن
ن  اقتصاديةالناتجة ف كات إعادة التأمي   . مماثلة لرسر

 

 دارة رأس المالمخاطر إ -ب

كة كما  البنك المركزي السعوديتحدد مخاطر رأس المال من قبل  ي حالة إفالس الرسر
ن
وذلك بهدف توفر السيولة الكافية ف

كة وزيادة الفائدة  كة للحفاظ عىل توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الرسر توضع أهداف أخرى من قبل الرسر

 . ن  للمساهمي 

 

 تطلبات النظاميةطر المتعلقة بالمالمخا -ج

ي المملكة العربية السعودية، وإن هذه 
ن
كة لمتطلبات األنظمة المعمول بها ف ال تتطلب فقط  األنظمةتخضع عمليات الرسر

الحصول عىل الموافقات ومراقبة النشاط فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز 

كات معيدي التأم ن ولتمكينها من سداد واإلفالس من قبل شر اماتها ي  ن  ها. نشوئغت  المتوقعة عند  التر

 

  النتائج المالية  6.

كة لعام   بإجماىلي الموجودات والمطلوبات ودخل ومرصوفات عمليات التكافل للرسر
ً
بأالف ميالدي  2021فيما يىلي تحليال

 . بالسنوات السابقةالرياالت مقارنة 
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 2021 2020 2019 2018 2017 قائمة نتائج عمليات التكافل  6-2

 2,759,590 2,732,873 2,569,804 2,973,594 3,193,474 إجماىلي مساهمات التكافل المكتتبة

ي مساهمات التكافل المكتتب
ن
 2,207,727 2,316,152 2,436,136 2,863,003 3,073,018 ةصاف

ي مساهمات التكافل المكتسبة
ن
 2,261,039 2,332,958 2,639,011 2,861,229 2,787,337 صاف

ن و   42,314 25,712 11,661 20,523 22,437 خرىأيرادات إعموالت إعادة تأمي 

 2,303,353 2,358,670 2,650,672 2,881,752 2,809,774 مجموع إيرادات االكتتاب

 (1,841,859) (1,493,216) (2,331,524) (2,178,187) (2,073,776) إجماىلي المطالبات المدفوعة

ي المطالبات المتحملة
ن
 (1,722,155) (1,604,466) (2,208,377) (2,321,015) (2,347,538) صاف

ن   (191,027) (149,515) (110,352) (109,522) (94,456) تكاليف اكتتاب وثائق تأمي 

 (63,661) (63,742) (49,261) (50,946) (38,670) مصاريف أخرى

 (1,976,843) (1,817,723) (2,367,990) (2,481,483) (2,480,664) مجموع المطالبات والمصاريف األخرى

ة  326,510 540,947 282,682 400,269 329,110 فائض عمليات االكتتاب للفتر

ي تحص
ن
 5,748 (44,143) (17,759) (50,528) (5,317) يلهامخصص ديون مشكوك ف

 58,829 62,805 72,738 70,918 38,816 خرىأإيرادات استثمار وإيرادات 

 (289,905) (298,019) (241,195) (232,963) (173,601) أتعاب اإلدارة إلدارة عمليات التكافل

ة/السنة ي فائض الفتر
ن
 101,182 261,590 96,466 187,696 189,008 صاف

ألنشطة التشغيلية المتعلقة باأتعاب اإلدارة 

ن   للمساهمي 
(170,108) (168,926) (86,819) (235,431) (91,064) 

ي الفائض القابل للتوزي    ع إىل حامىلي 
ن
صاف

ن   وثائق التأمي 
18,900 18,770 9,647 26,159 10,118 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 قائمة عمليات المساهمي    6-3

 289,905 298,019 241,195 232,963 173,601 دارة إلدارة عمليات التكافلأتعاب اإل 

أتعاب اإلدارة المتعلقة باألنشطة التشغيلية 

ن   للمساهمي 
170,108 168,926 86,819 235,431 91,064 

ي  6-1
 
 2021 2020 2019 2018 2017 قائمة األصول والخصوم كما ف

 3,181,959 3,056,016 2,618,488 2,857,512 2,416,264 موجودات عمليات التكافل

ن   1,459,359 1,304,246 984,786 865,329 670,083 موجودات المساهمي 

 4,641,318 4,360,262 3,603,274 3,722,841 3,086,347 مجموع الموجودات

 3,181,959 3,056,947 2,619,543 2,863,223 2,416,264 مطلوبات عمليات التكافل

ن   191,798 190,934 108,512 91,217 72,023 مطلوبات المساهمي 

ن   1,267,561 1,112,381 875,219 768,401 598,060 حقوق المساهمي 

ن   1,459,359 1,303,315 983,731 859,618 670,083 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمي 

التكافل  مجموع  مطلوبات عمليات

ن   ومطلوبات وحقوق المساهمي 
3,086,347 3,722,841 3,603,274 4,360,262 4,641,318 
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 24,319 16,415 22,066 16,101 12,762 و إيرادات اخرى إيرادات استثمار

 405,288 549,865 350,080 417,990 356,471 مجموع اإليرادات

 (289,905) (298,019) (241,195) (232,963) (173,601) مصاريف عمومية وإدارية

ي الدخل
ن
ة قبل الزكاه صاف  115,383 251,846 108,885 185,027 182,870 للفتر

 (16,912) (24,800) (22,700) (19,500) (15,500) مخصص الزكاه

ة بعد الزكا ي الدخل للفتر
ن
 98,471 227,046 86,185 165,527 167,370 هصاف

 2.46 5.68 2.15 4.14 4.57 رب  ح السهم )ريال سعودي( بعد الزكاه

 

                 . تحفظات مراجعي الحسابات عىل القوائم المالية السنوية7

 ية تحفظات تجاهها. هناك أت يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية، وليس

 
كات التابعة خارج المملكة. 8  كة والشر ي إليرادات الشر

 
 بحسب توزي    ع المخاطر  التحليل الجغراف

ن المكتتبة هي لعمالء داخل المملكة كة بوجه عام داخل المملكة العربية السعودية، أي أن أقساط التأمي  و ال  تتم أنشطة الرسر

ي الخارج
ن
كات تابعة لها ف بحسب توزي    ع  م2021يىلي توزي    ع األقساط المكتتبة عىل مناطق المملكة لعام  . وفيما يوجد شر

 : المخاطر 
 

 

 الف الرياالت آقساط المكتتبة باأل المنطقة

 2,531,339 الوسىط

 138,629 الغربية

قية  89,622 الرسر

 2,759,590 جماىلي اإل 
 

 . النتائج التشغيلية والفروقات الجوهرية    9

ي الرب  ح قبل  .1
ن
ي رب  ح قبل الزكاة  115,383 م2021الزكاة خالل عام بلغ صاف

ن
ألف  251,846ألف ريال، مقابل صاف

 %. 54.19 قدره بانخفاضريال للعام السابق 

قدره   بانخفاضريال للسهم للعام السابق  5.68ريال، مقابل  2.46م 2021بلغت ربحية السهم خالل عام  .2

56.69 .% 

 منها ع .3
ً
ن مخصوما  عام لائد استثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية( خالبلغ فائض عمليات التأمي 

 %. 78,69 قدره بانخفاضألف ريال للعام السابق  198,785ألف ريال، مقابل  42,353م 2021

ن المكتتبة ) .4 ألف  2,732,873ألف ريال، مقابل  2,759,590م 2021( خالل عام GWPبلغ إجماىلي أقساط التأمي 

 %.  0.98قدره  بارتفاع ريال للعام السابق

ي المطالبات المتحملة خالل عام  .5
ن
ألف ريال للعام  1,604,466ألف ريال، مقابل  1,722,155 م2021بلغ صاف

 %.  7.34قدره  بارتفاعالسابق  وذلك 

ي أرباح استثمارات حملة الوثائق خالل عام  .6
ن
ريال للعام  ألف 62,805ألف ريال، مقابل  58,829م 2021بلغ صاف

ن خالل عام 6,33 بانخفاض قدره السابق ي أرباح استثمارات أموال المساهمي 
ن
ألف  23,291 م2021%، وبلغ صاف

 %. 49,75ألف ريال للعام السابق بارتفاع قدره  15,553ريال، مقابل 
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ي الرب  ح قبل الزكاة بمبلغ قدر  .7
ن
%( بصفة أساسية 54.19ألف ريال وبنسبة ) 136,463 هيعود انخفاض صاف

ي ال
ن
ي تكلفة 3.08ألف ريال وبنسبة ) 71,919مساهمات المكتسبة بمبلغ قدره النخفاض صاف

ن
%(، وارتفاع صاف

ن بقيمة7.34ألف ريال وبنسبة ) 117,689المطالبات بقيمة قدرها  ي تكاليف اكتتاب وثائق التأمي 
ن
 %(، وارتفاع ف

ي التكاليف قابله ارتفاع ج27.76ألف ريال وبنسبة ) 41,512قدرها 
ن
ي عموالت إعادة %(. إن االرتفاع ف

ن
ي ف

زن 

ي المصاريف العمومية واإلدارية بقيمة 58.50ألف ريال وبنسبة ) 13,259التكافل بقيمة قدرها 
ن
%(، وانخفاض ف

 %(. 2.72ألف ريال وبنسبة ) 8,114قدرها 

        معايت  المحاسبة المتبعة للقوائم المالية. 10  

 لمتطلبات و 
ً
 للمعايت  الدوليةوهيئة السو  البنك المركزي السعوديفقا

ً
الخاصة  ق المالية فقد تم إعداد القوائم المالية وفقا

ن   لمعايت  المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي 
ً
، القانو  بالتقارير المالية ولم يتم إعدادها وفقا ن نيي 

كة عدم وجود أي اختالفات جوهرية أو أثر ماىلي عىل القوائم ا
ة عن لمالية نتيجة إلعدادها وفقا للمعايت  الدوليوتؤكد الرسر

 معايت  المحاسبة السعودية. 

كات التابعة ونشاطها الرئيسي . 11  الشر

كات تابعة سواءً  ي المملكة العربية السعودية فقط وال يوجد لها شر
ن
ن ف كة أعمال التأمي   . رجها داخل المملكة أو خا تمارس الرسر

كة نجم لخدم : باستثناء مساهمتها برسر ي
ن عىل النحو اآلنر  ات التأمي 

كة التابعة ن  اسم الرسر  نجم لخدمات التأمي 

ي 
كة سعودية  الشكل القانونن  مساهمة مقفلة شر

ن  النشاط الرئيسي   خدمات تأمي 

 المملكة العربية السعودية الدولة المحل الرئيسي لعملياتها

 المملكة العربية السعودية الدولة محل التأسيس

 ريال سعودي 55,769,320 رأس المال

كة  %3.45 حصة الرسر
 

كة لسجل المساهمي   وتواري    خ تلك الطلبات وأسبابها:  . 12    عدد طلبات الشر

 أسباب الطلب تاري    خ الطلب

كة 01/12/2021  إجراءات الرسر

كة  01/11/2021  إجراءات الرسر

كة 04/10/2021  إجراءات الرسر

كة 05/09/2021  إجراءات الرسر

كة إجراءات 08/06/2021  الرسر

 لجمعية العامةا 05/05/2021

كة  05/04/2021  إجراءات الرسر

 الجمعية العامة   15/02/2021

كة  24/01/2021  إجراءات الرسر

 9 مجموع الطلبات
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          : سياسة توزي    ع األرباح. 13

  : آلية توزي    ع أرباح األسهم 

ك  ة يعتمد رصف أرباح األسهم عىل تقييم وتوصيات مجلس إدارة الرسر
ً
 كة( من النظام األساسي للرسر 45) المادةىل إ استنادا

 :التاىلي  النحو بعد خصم جميع المرصوفات العمومية والتكاليف األخرى عىل  عية العامة العادية، وذلكبعد تفويض الجم

 المادة الخامسة واألربعون: الزكاة والحتياطي وتوزي    ع األرباح
يبة الدخل المقررة  .1  . نظاًما تجنب الزكاة ورصن

، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متر بل( %20)تجنب  .2  غمن األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي

 . %من رأس المال المدفوع 100االحتياطي  إجماىلي 

ي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر  .3
ن
ي صاف

ن
للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم ف

. ال ن كة أو يكفل توزي    ع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل المساهمي   ذي يحقق مصلحة الرسر

ي تحددها بعد خصم جميع المرصوفات العامة والتكاليف األخرى، وتكوين  .4
كة السنوية الصافية التر توزع أرباح الرسر

امات ا ن ي يرى مجلس اإل االحتياطيات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتر
دارة لطارئة التر

ي واألحكام الصادرة عن البنك المركزي السعودي،
ن التعاونن كات التأمي  ورتها بما يتفق مع أحكام نظام مراقبة شر  رصن

ي من األرباح بعد خصم االحتياطيات المقررة بموجب األنظمة ذات العالقة والزكاة نسبة ال تقل عن
ر
 ويخصص من الباف

حه ممن رأس المال ا -% 5 ن طبقا لما يقتر جلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا  لمدفوع للتوزي    ع عىل المساهمي 

ن المطالبة  ي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمي 
ن ال تكفن كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمي 

ي السنة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر 
ن
 حه مجلستوزي    ع نسبة من األرباح تزيد عما اقتر  بدفعها ف

 اإلدارة. 

 

 :المادة السادسة واألربعون: استحقاق األرباح

ن القرار تاري    خ اال  ي هذا الشأن، ويبي 
ن
ي األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر ف

ن
ي    خ ستحقاق وتار يستحق المساهم حصته ف

ي نهاية اليوم المحدد لال التوزي    ع. وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم الم
ن
ن ف ي سجالت المساهمي 

ن
ن ف وتبلغ ستحقاق. سجلي 

كة هيئة السوق المالية دون تأخت  بأي قرارات لتوزي    ع األرباح أو التوصية بذلك   وتدفع األرباح المقرر توزيعها عىلالرسر

ي تصدره
ي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا للتعليمات التر

ي المكان والمواعيد التر
ن
ن ف  . ا الجهة المختصةالمساهمي 

 

ي نهاية 
ن
ن ف ي  1,112,381  بألف ريال مقارنة  1,270,416 م 2021عام بلغت حقوق ملكية المساهمي 

ألف ريال للعام الماضن

 158,491ألف ريال مقارنة مع  178,186 وبلغ االحتياطي النظامي مبلغ% 14.21ألف ريال بنسبة  158,035بارتفاع قدره 

ي بار 
ن بلغت األ12.43ألف ريال بنسبة  19,695تفاع قدره ألف ريال للعام الماضن ي حي 

ن
ألف ريال  595,551رباح المبقاه % ف

ي دعم الموقف اونظرً  %. 15.24 ألف ريال بنسبة  78,776ألف ريال بارتفاع قدره  516,775 مقارنة مع 
ن
لماىلي ا لرغبة االدارة ف

ن  كة فلن يتم توزي    ع أرباح للمساهمي   عىل اتخاذ القر ع وتدعيم هامش المالءة للرسر
ً
كة مستقبال ار ن هذا العام. وستعمل الرسر

ن   .المناسب حيال توزي    ع األرباح عىل المساهمي 
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دارة وكبار التنفيذيي   وأزواجهم وأولدهم مجلس اإل  ألعضاءتعود  اكتتابمصلحة وحقوق خيار وحقوق  وصف. 14 

ي أسهم أو أدوا
 
كاتها التابعة: القرص ف كة أو شر  ت دين الشر

 المنصب مجلس اإلدارة اسم عضو 

ة ( ة ( ) بداية الفتر  ) نهاية الفتر

 نسبة

ي 
ن
الملكية ف

كة  أسهم الرسر

عدد األسهم 

المملوكة 

من 

الزوجات 

واألوالد 

 القرص

سهم عدد األ 

 المملوكة

أدوات 

 الدين

سهم عدد األ 

 المملوكة

أدوات 

 الدين

 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

ن ) كة الراجحي للتأمي   ممثلة بحصة شر

 بحرين(ال –المحدودة 

رئيس مجلس 

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

 سعود بن عبدهللا الراجحي 
 نائب رئيس 

 مجلس 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 

ي 
ن
  1 نارص بن عبدهللا العوف

 عضو مجلس

 اإلدارة
0 0 0 0 0 0 

) ممثل عن  صالح عبدهللا الزميع

)  1 مرصف الراجحي

ضو مجلس ع

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

 عىلي بن هادي ال منصور
عضو مجلس 

 اإلدارة
0 0 0 0 0 0 

 نايف بن عبدهللا الراجحي 
عضو مجلس 

 اإلدارة
21,167 0 71,724 0 0.17931%  0 

 1 البليهيد  بليهيد بن نارص 
عضو مجلس 

 اإلدارة
0 0 0 0 0 0 

نبيل عىلي شعيب 
2 

عضو مجلس 

 اإلدارة
0 0 0 0 0 0 

) ممثل عن وليد بن عبدهللا المقبل 

)  2 مرصف الراجحي

عضو مجلس 

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

 2 مهند بن قصي العزاوي
عضو مجلس 

 اإلدارة
10 0 10 0 %0.000025 0 

 

 

                                                           

ي   1
ن
 29/05/2021انتهت عضويته بانتهاء الدورة السابقة ف

ي دورته الجديدة اعتباًرا من  2
ن
 30/05/2021انضم إىل مجلس اإلدارة ف
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ي أسهم أو وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار ا . 15
 
دوات دين ألتنفيذيي   وأقربائهم ف

كة.   الشر

ي أسهم أو 
ن
ن وأقربائهم ف كةأاليوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيي   . دوات دين الرسر

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

كة التابعة.   الشر

كة  ي أسهم أو أدوات دين الرسر
ن
اليوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم ف

 التابعة. 

ي أسهم أو وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيي   . 17
 
كة دوات دين الشر أوأقربائهم ف

 التابعة. 

ي أسهم أو 
ن
ن وأقربائهم ف كة الأال يوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيي   تابعة. دوات دين الرسر

ي   . 18
كة.  كبار التنفيذيننبذه عن موظف   بالشر

ي المرصفية اإلسالمية من  ،الجنسية الرئيس التنفيذي، سعودي: محمود بن سليم دحدوىلي 
ن
حاصل عىل درجة الماجستت  ف

ة تزيد عن  ة عمله الممتدة لفتر ي المملكة المتحدة وتقلد عدة مناصب قيادية خالل فتر
ن
، كان آخره 18جامعة ويلز ف

ً
ا عاما

كة عام  ي بالرسر اتيحر التجزئة  م، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها منصب رئيس قطاع2019رئيس إدارة التخطيط االستر
ن  ي صندوق التنمية العقارية بي 

ن
  . 2019و 2018ف

ي المحاسبة من كلية التجارة بجامعة كونكو كندي الجنسية  المدير الماىلي  : روبرت بريرا
ن
رديا ، حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي كندا عام 
ن
ي من المعهد الكندي للمحا1987ف

ن )سم، ويحمل رخصة محاسب قانونن ن القانوني  . كما أنه م2005( عام CAبي 

كة عام ام. 1989عام  من جامعة مكغيل بكندا ةحاصل عىل دبلوم المحاسبة العام م، وقد شغل قبل ذلك 2016نضم إىل الرسر
كات كان  ي عدد من الرسر

ن
ي إدارة المخاطر واإلدارة المالية ف

ن
ن خرها منصب رئيس العمليآعدة مناصب ف كة عمان للتأمي    ات برسر

 . م2015حدة حتر العام مارات العربية المتبدولة اإل 

ن المركباترئيس  : ليبارت كولوميناس ميغويل ي إ تأمي 
ي االق سبانن

ن
م صاد والعلو تالجنسية، حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

كة عام 1991سبانيا عام إاالكتوارية من جامعة برشلونه ب م، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها 2014م. انضم إىل الرسر
ن ا ن منذ العام مدير االكتتاب لتأمي  كة سشويز للتأمي   الوظائفم، باإلضافة إىل عدد من 1996عام  م وحتر 1991لمركبات برسر

ن منذ العام  كة زيورخ للتأمي  ي شر
ن
ق االوسط خرها رئيس التأمينات الشخصية لمنطقآكان   م2014م وحتر العام 1996ف ة الرسر

كة   . وافريقيا بالرسر

 

          اجتماعات مجلس اإلدارة. 19

ة من  ربعةأاإلدارة جلس عقد م يىلي سجل حضور  وفيما  ،م 31/12/2021م إىل  1/01/2021اجتماعات دورية خالل الفتر

 هذه االجتماعات: 
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 عدد الجتماعات 56الجتماع  55الجتماع  54الجتماع  53الجتماع  اسم العضو
 25/02/2021  30/05/2021  14/09/2021  22/12/2021 

 4 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  الراجحي عبدهللا بن سليمان 

 4 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  سعود بن عبدهللا الراجحي 

 4 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  أحمد سامر بن حمدي الزعيم

 4 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  عىلي بن هادي آل منصور 

 4 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  نايف بن عبدهللا الراجحي 

ي 
 
 1  - - - حرصن  1نارص بن عبدهللا العوف

 1  - - - حرصن  1زميع صالح بن عبدهللا ال

 1  - - - حرصن  1بليهيد بن نارص البليهيد 

نبيل عىلي شعيب 
 3 حرصن  حرصن  حرصن  - 2

 3 حرصن  حرصن  حرصن  - 2وليد بن عبدهللا المقبل 

 3 حرصن  حرصن  حرصن  - 2 مهند بن قصي العزاوي

                                                           

ي انتهت عضويته بانتهاء الدو  1
ن
 29/05/2021رة السابقة ف

ي دورته الجديدة اعتباًرا من  2
ن
 30/05/2021انضم إىل مجلس اإلدارة ف
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 . العقود مع ذوي العالقة:    20

ك -أ ة. ولكن بطبيعة الحال يرتبط البعض من أعضاء المجلس ال يرتبط أي من أعضاء المجلس بأية عقود تأجت  للرسر
كة بعقود  ،بالرسر ن ام بقواعد  تأمي  ن كة تقدم خدماتها التأمينية لجميع فئات المجتمع، مع االلتر  البنكحيث أن الرسر

 .المركزي السعودي
 من الرئيس التنفيذي والمدير الماىلي أو مع أي شخص ذي عالقة ب -ب

ً
كة وكال ن الرسر ناء أي منهما باستثال توجد عقود بي 

 . عقود العمل
 أ  -ج

ً
كة طرف ي كانت الرسر

جلس ما فيها وتوجد فيها مصلحه لبعض أعضاء ثناء العام الماىلي يوجد بعض التعامالت التر
 .اإلدارة

ة م ،  م 31/12/2021م إىل  1/01/2021ن وفيما يىلي تفاصيل تلك المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل الفتر
ي إيضاحات القوائم المالية.  كما ور 

ن
 دت ف

 

مبلغ المعاملة 

 بآلف الريالت 
وط اإليضاح  مدة التعاقد الشر

طبيعة 

 المعاملة
كة  م الطرف ذو عالقة عالقته بالشر

709,180 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 دارةرئيس مجلس اإل 

مدير عام الرقمية 

ي مرصف والمدفوعات 
ن
ف

 الراجحي 

ي الرئيس التنفيذي 
ن
ف

 مرصف الراجحي 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

كة الراجحي المرصفية لألستثمار  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم: 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

األستاذ/  عضو مجلس اإلدارة -2
 1 صالح بن عبدهللا الزميع

 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ وليد  -3
 2 بن عبدهللا المقبل

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -4
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -5

 .  نايف بن عبدهللا الراجحي

 

 

 

 

1 

60 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

و  ط أو مزايا أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 رئيس مجلس المديرين

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 قرابة من الدرجة األوىل

كة السعودية لصناعة مستلزمات  الشر

 السجاد

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
ستاذ/ سعود بن عبدهللا األ 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

 

2 

                                                           

ي مجلس اإلدارة بانتهاء الدورة الرابعة بتاري    خ   1
ن
 م29/5/2021انتهت عضويته ف

ي مجلس اإلدارة مع بداية الدورة الخامسة بتاري    خ   2
ن
 م30/5/2021بدأت عضويته ف
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مبلغ المعاملة 

 بآلف الريالت 
وط اإليضاح  مدة التعاقد الشر

طبيعة 

 المعاملة
كة  م الطرف ذو عالقة عالقته بالشر

1,144 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

كة مملوكة لمرصف  شر

الراجحي الذي يشغل 

عام  فيه منصب مدير 

 الرقمية والمدفوعات

 

كة مملوكة لمرصف  شر

الراجحي الذي يشغل 

فيه منصب الرئيس 

 التنفيذي

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

كة الراجحي المالية  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  .1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

تاذ/ عضو مجلس اإلدارة األس .2
 1صالح بن عبدهللا الزميع 

 

 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ وليد  .3
 2بن عبدهللا المقبل 

 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  .4
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  .5

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

3 

5,380 

 

 

3,352 

إيرادات صناديق 

 ستثماريةا

 

رسوم إدارة 

ستثمارات ا

 دفوعةم

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 ستثمارا سنة ميالدية

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

كة مملوكة لمرصف  شر

الراجحي الذي يشغل 

فيه منصب مدير عام 

 الرقمية والمدفوعات

 

كة مملوكة لمرصف  شر

الراجحي الذي يشغل 

فيه منصب الرئيس 

 التنفيذي

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 ة من الدرجة األوىلقراب

كة الراجحي المالية  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  .1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  .2

 1صالح بن عبدهللا الزميع 

 

 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ وليد  .3

 2بن عبدهللا المقبل 

 

 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  .4
ذ/ سعود بن عبدهللا األستا

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  .5

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

 

4 

                                                           

ي مج 1
ن
 م29/5/2021لس اإلدارة بانتهاء الدورة الرابعة بتاري    خ انتهت عضويته ف

ي مجلس اإلدارة مع بداية الدورة الخامسة بتاري    خ  2
ن
 م30/5/2021بدأت عضويته ف
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مبلغ المعاملة 

 بآلف الريالت 
وط اإليضاح  مدة التعاقد الشر

طبيعة 

 المعاملة
كة  م الطرف ذو عالقة عالقته بالشر

1,108 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

يك  شر

يك  شر

 

 رئيس تنفيذي

كة فرسان للسفر والسياحة  شر

 هم : األعضاء أصحاب المصلحة 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

 

5 

1,447 
تكاليف السفر 

كة ي الرسر  لمنسونر

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 ديةسنة ميال 

خدمات 

السفر 

ي  لمنسونر

كة  الرسر

 

 

يك  شر

 

يك  شر

 

 رئيس تنفيذي

كة فرسان للسفر والسياحة  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 بدهللا الراجحي نايف بن ع

 

6 

18,998 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 رئيس مجلس إدارة

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 عضو مجلس إدارة

وكيماويات ي للبتر كة الفاراب 
 شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

ستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة  األ  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

7 

(7) 

مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

 

 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 

كة مملو  كة لمرصف شر

الراجحي الذي يشغل 

فيه منصب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس المديرين

 

 وكالة تكافل الراجحي 

 

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

ذ/ رئيس مجلس اإلدارة  األستا -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -2
 1صالح بن عبدهللا الزميع 

 

 

8 

                                                           

ي مجلس اإلدارة بانتهاء الدورة الرابعة بتاري    خ  1
ن
 م29/50/2021انتهت عضويته ف
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مبلغ المعاملة 

 بآلف الريالت 
وط اإليضاح  مدة التعاقد الشر

طبيعة 

 المعاملة
كة  م الطرف ذو عالقة عالقته بالشر

كة مملوكة لمرصف  شر

الراجحي الذي يشغل 

فيه منصب الرئيس 

 التنفيذي

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ وليد  -3
 1 بن عبدهللا المقبل

 

 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -4
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -5

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

209 
 مساهمات

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 

يك  شر

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 عضو مجلس إدارة

كة مرامي للصناعات الغذائية
 شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  .1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

مجلس اإلدارة نائب رئيس  .2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  .3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

9 

502 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 

يك  شر

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 كة مدى لألستثمار الصناعي والتجاريشر 

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

10 

82 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

يك  شر

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 مدير عام

كة الرحلة الرقمية  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم: 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
 األستاذ/ سعود بن عبدهللا

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

11 

                                                           

ي مجلس اإلدارة مع بداية الدورة الخامسة بتاري     1
ن
 م30/50/2021خ بدأت عضويته ف



 

 

 

 

19 

 

مبلغ المعاملة 

 بآلف الريالت 
وط اإليضاح  مدة التعاقد الشر

طبيعة 

 المعاملة
كة  م الطرف ذو عالقة عالقته بالشر

25 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 

 رئيس مجلس المديرين

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

كة جبيل السعودية لحلول أنسجة  شر

 األرضيات

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

 

12 

19 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

 أعمال اعتيادية بدون

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل 

كة سليمان الراجحي لألستثمارات  شر

 العقارية

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

مجلس اإلدارة  نائب رئيس -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

13 

97 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

كة  ة لرسر ملكية غت  مباشر

 يرأس مجلس إدارتها

كة الراجحي   ) شر

 القابضة(

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

كة السعودية لعوازل المياه  الشر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

 

 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 ف بن عبدهللا الراجحي ناي

 

14 

38 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 رئيس مجلس المديرين

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

اء كة الرؤية الخرص   شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

ة  األستاذ/ رئيس مجلس اإلدار  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

15 
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مبلغ المعاملة 

 بآلف الريالت 
وط اإليضاح  مدة التعاقد الشر

طبيعة 

 المعاملة
كة  م الطرف ذو عالقة عالقته بالشر

454 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

كة ملكية  ة لرسر غت  مباشر

 يرأس مجلس إدارتها

كة الراجحي  ) شر

 القابضة(

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

كة ترايو مدى بالستيك الدولية  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

 

 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
د بن عبدهللا األستاذ/ سعو 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 
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47 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

يك  شر

 

يك  شر

 

 عضو مجلس إدارة

كة مجموعة تكاتف القابضة  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 
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192 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
ائق وث

ن   تأمي 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 قرابة من الدرجة األوىل

كة مجموعة الراجحي القابضة  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
ارة األستاذ/ عضو مجلس اإلد -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 
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11 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

 مدير

 

 مدير

اء للتطوير العقاري ي الخرص  كة الرواب 
 شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رة  األستاذ/ رئيس مجلس اإلدا -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 
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مبلغ المعاملة 

 بآلف الريالت 
وط اإليضاح  مدة التعاقد الشر

طبيعة 

 المعاملة
كة  م الطرف ذو عالقة عالقته بالشر

286 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 مدير

 

 مدير

 

 قرابة من الدرجة األوىل

كة إرث األوطان للتطوير العقاري  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 عبدهللا بن سليمان الراجحي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 

 

 

20 

3 
مساهمات 

 الوثائق المكتتبة 

أعمال اعتيادية بدون 

وط أو مزايا  أي شر

 تفضيلية

 سنة ميالدية
وثائق 

ن   تأمي 

 

 

 قرابة من الدرجة األوىل

 

يك  شر

 

 قرابة من الدرجة األوىل

كة إرث جدة للتطوير العقاري  شر

 األعضاء أصحاب المصلحة هم : 

رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/  -1
 لراجحي عبدهللا بن سليمان ا

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -2
األستاذ/ سعود بن عبدهللا 

 الراجحي 
عضو مجلس اإلدارة األستاذ/  -3

 نايف بن عبدهللا الراجحي 
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22 

 

 المدفوعات النظامية والمديونيات . 21
كة أية قروض  ال  ي م 2021ولم يتم سدادها خالل العام الماىلي واجبة الدفع أو رسوم أو مبالغ و مديونيات أتوجد عىل الرسر

ن
 ف

 الجدول التاىلي المدفوعات و المستحقات النظامية خالل العام. 
ن ن يبي   حي 

 

 الريال السعودي بألفالمبلغ  بيان

ي الزكاة والدخل 
ن
 20,721 2021مدفوع ف

اف من قبل   13,914 المدفوعة والمستحقة عن العام البنك المركزيرسوم اإلشر

اف من قبل مجلس الضمان الصحي رسوم اإل   3,666 ىل رسوم التحميلإافة ضإشر

كة المدفوع والمحمل عىل العام(  9,823 التأمينات االجتماعية )نصيب الرسر

ات وجوازات  244 تكاليف تأشت 

 1,585 رسوم مكتب العمل

يبة المضافة  303,684 قيمة الرصن

يبة المستقطعة  8,242 قيمة الرصن

 505 السوق المالية السعودية )تداول(

 362,384 اإلجماىلي 

 

كة . 22 ي الشر
 استثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظف 

كة يبلغ  ي الرسر
كة، بينما يوجد مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفن ي الرسر

 ال توجد استثمارات تم إنشائها لمصلحة موظفن
ن الحماية  24,635  ألف ريال. 252 ألف ريال. وتأمي 

  إقرارات. 23 

 : كة بما يىلي
 تقر الرسر

 ت الحسابات سجالت أن
ّ
عد
ُ
  .الصحيح بالشكل أ

  ةبفاعليأن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة وتم تنفيذه . 

  .كة عىل مواصلة نشاطها  أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الرسر

  ي أيه قروض حتر
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي    . 2021نهاية عام ال يوجد عىل شر

  أو  أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها  أي أدوات دين قابلة للتحويل وأيال توجد
كة خالل السنة   م. 2021 الماليةمنحتها الرسر

  أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إىل حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ال توجد أي
كة  . اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الرسر

  دادات ال داد  توجد أي استر كة ألي أدوات دين قابلة لالستر اء أو إلغاء من جانب الرسر  . أو شر
 

كات . 24  لئحة حوكمة الشر

كة ومن منطلق حر  ن تسع الرسر ي تطبيق أعىل مستويات الشفافية واإلىل إصها واهتمامها بمصالح المساهمي 
ن
 فصاح والمشاركة ف

كة وتطل م بتطبيق االحكام الواردة بالئحة حوكمةاتخاذ القرار بما يحقق أهداف الرسر ن كة تلتر كا عات عمالئها، لذا فإن الرسر ت الرسر

 الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

كة عىل إوفيما يتعلق باألحكام اإلرشادية )الغت   مة بتطبيقها بشكل كامل باستثناء ما تعكف الرسر ن كة ملتر لزامية( فإن الرسر

 :  وهي
ً
  تحقيقها مستقبال
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 أسباب عدم تطبيق المادة المادة رقم المادة

 الحادية واألربعون
)التقييم( تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان 

 المنبثقة

كة بتقييم أداء أعضاء  شادية / تقوم الرسر مادة استر

 المجلس واللجان بشكل داخىلي 

 جتماعية ولية اال ؤ المس السابعة والثمانون
ي 
ن
كة بالمساهمة ف شادية / تقوم الرسر األنشطة مادة استر

  األجتماعية من خالل بعض الفعاليات الخاصة

الخامسة 

 والتسعون
كات  تشكيل لجنة حوكمة الرسر

شادية/  من لجان   تم تشكيل الحد اإللزامي   مادة استر

 مجلس اإلدارة

 الجزاءات والعقوبات . 25

  التنفيذية البنك المركزي السعوديقرارات : 

 موضوع المخالفة

 2021 السنة المالية الحالية 2020 السنة المالية السابقة

عدد القرارات 

 التنفيذية

إجماىلي مبلغ 

الغرامات المالية 

 بالريال السعودي

عدد 

القرارات 

 التنفيذية

إجماىلي مبلغ 

الغرامات المالية 

 بالريال السعودي

افية  مخالفات تعليمات البنك المركزي اإلشر

 والرقابية
2 20,000 5 135,000 

البنك المركزي الخاصة  مخالفات تعليمات

 بحماية العمالء
1 5,000 1 40,000 

مخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة 

ي مكافحة غسل 
ن
ببذل العناية الواجبة ف

 األموال وتمويل اإلرهاب

1 170,000 0 0 

 سبل عالج مخالفات البنك المركزي: 

كة بتحد يث سياسات وإجراءات العمل لديها بما يتوافق مع فيما يتعلق بالغرامات الخاصة بالبنك المركزي قامت الرسر

 متطلبات البنك المركزي السعودي. 

 المخالفات األخرى: 

مبلغ  الجهة م

المخالفة 

 بالريال

 سبل العالج تفاصيل المخالفة

 

وزارة الشؤون البلدية  1

 والقروية واإلسكان
39,000 

 عدم وجود رخصة  -

 عدم وجود متطلبات السالمة  -

ع لغت  استخدام الموق -

 االستخدامات المرخص له

 تم سداد المخالفة من قبل المالك -

التوقيع عىل التعهدات الخطية  -

 لتصحيح المخالفات او إخالء الموقع

 تم إخالء الموقع -
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 الشركة عالنات إ .26

ها عىل موقع تداول  ي تم نرسر
كة والتر : م2021خالل عام فيما يخص إعالنات الرسر         ، هي

 

 تاري    خ اإلعالن نعنوان اإلعال م

كة المتحدة للبيع بالت 1 كة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والرسر ي عن توقيع عقد مع شر
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   03/01/2021 قسيطإعالن شر

( عن استقالة وتكليف الرئيس التنفيذي 2 ي )تكافل الراجحي
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   04/01/2021 تعلن شر

كة للدورة  إعالن 3 شح لعضوية مجلس االدارة الرسر ي عن فتح باب التر
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   17/01/2021 القادمةشر

ي بخصو  4
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ي من شر

ر
شح لعضوية مجلس اإل إعالن إلحاف كة للدورة ص فتح باب التر  18/01/2021 القادمةدارة الرسر

ن ا إعالن 5 كة الراجحي للتأمي  ي شر
ن
ي عن النتائج المالية السنوية المنتهية ف

 03/03/2021 31-12-2020لتعاونن

ي عن دعوة مساهميها إىل حضور اجتماع الجمعية العامة غت  العادية ) االجتماع األول ( إعالن 6
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   14/04/2021 شر

ي عن نتائج اجتماع الج 7
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   06/05/2021 معية العامة غت  العادية ) االجتماع األول (إعالن شر

ي  8
ة المنتهية فن ي عن النتائج المالية األولية للفتر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   06/05/2021 ( ) ثالثة أشهر  31-03-2021إعالن شر

 السفر اإللزامي  9
ن ي ضمن اتفاقية بيع منتج تأمي 

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن خارج المملكة العربية السعو  إعالن شر  10/05/2021 ديةللمواطني 

كة 10 ن رئيس تنفيذي للرسر ( عن تعيي  ي )تكافل الراجحي
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   21/07/2021 إعالن شر

ي  11
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  (إعالن شر لة ترخيص مزاو عن حصولها عىل موافقة البنك المركزي السعودي عىل تجديد  )تكافل الراجحي

 . ن  نشاط التأمي 

22/07/2021 

ي  12
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن رئيس مجلس اإلدارة ونائبهت –تعلن شر  04/07/2021 كافل الراجحي عن تعيي 

ي  13
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  (إعالن شر ء عن توقيع عقد مع مرصف الراجحي عىل تقديم التغطية التأمينية لعمال  )تكافل الراجحي

 محفظة التمويل العقاري

02/08/2021 

ي  إعالن 14
ة المنتهية فن ي عن النتائج المالية األولية للفتر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   11/08/2021 ) ستة أشهر ( 30-06-2021شر

ي  15
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  (إعالن شر ن عىلم خدماعن ترسية عقد مع بنك التنمية االجتماعية لتقدي )تكافل الراجحي   الحياةت التأمي 

ن مركبات النقل الموجهللمحفظة اإل  قراضية وتأمي 

27/09/2021 

ي إ 16
ة المنتهية فن ي عن النتائج المالية األولية للفتر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   03/11/2021 ) تسعة أشهر ( 30-09-2021عالن شر

ي عن توقيع عق 17
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   17/11/2021 د مع مرصف الراجحي إعالن شر

ي  18
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  (تعلن شر ن ) )تكافل الراجحي ي للقوة المالية للتأمي 

ي IFSRعن المحافظة عىل التصنيف االئتمانن
 الفئة ( فن

A3  من وكالةMoody’s  .بنظرة مستقبلية مستقرة 

12/12/2021 

ي عن توق 19
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة المتحدة للبيع إعالن شر كة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الرسر يع عقد مع شر

 بالتقسيط

30/12/2021 

 

 

 



 

 

 

 

25 

 

ة وأسماء أعضاء مجلس اإلدار . 27 ة بيان بتواري    خ الجمعيات العامة للمساهمي   المنعقدة خالل السنة المالية األخت 

ين لهذه الجمعيات:   الحارص 

ي تاري    خ العادية غت  العمومية  عقدت الجمعية
ن
ن ف وقد حرصن كل من عتر وسائل التقنية الحديثة  05/05/2021للمساهمي 

ي )عضو مجلس إدارة(، ، )رئيس مجلس اإلدارة( بن سليمان الراجحي  عبدهللا
ن
حمد سامر بن حمدي أنارص بن عبدهللا العوف

)عضو مجلس إدارة(،  منصور  عىلي بن هادي ال، ()عضو مجلس إدارة صالح بن عبدهللا الزميع )عضو مجلس إدارة(،الزعيم 

، وتغيب العضو سعود بن عبدهللا الراجحي )نائب رئيس مجلس اإلدارة(، نايف بن عبدهللا الراجحي )عضو مجلس إدارة(

 . بليهيد بن نارص بن بليهيد )عضو مجلس إدارة(

 

ي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة. 28
حا لما ع –بخاصة غت  التنفيذيي   و  –أعضائه  اإلجراءات التر  ت المساهمي   بمقتر

كة وأدائها  وملحوظاتهم حيال الشر

كة و  يتوىل حات والملحوظات حيال الرسر ي جميع المقتر
ن ش مجلس اإلدارة مهام تلفر ة داءها ورفعها ألعضاء مجلس اإلدار أأمي 

 لمناقشتها خالل اإلجتماعات الدورية. 

 

ي يوجد تعارض بينها وبي   قرارات 29
ي رفض المجلس األخذ بها ب. توصيات لجنة المراجعة التر

شأن مجلس اإلدارة، أو التر

كة وعزلة وتحد تعيي    ، ومسوغات تلك المراجع حسابات الشر  المراجع الداخىلي
ت، توصيايد أتعابة وتقييم أدائة أو تعيي  

 وأسباب عدم األخذ بها

ن  رة أي توصيات بشأنال توجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة، ولم يرفض مجلس اإلدا تعيي 

كة وعزل  ه. وتقييم أدائ هوتحديد أتعاب همراجع حسابات للرسر
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              مجلس اإلدارة. 30

كة مجلس إدارة مكون من  ي اجتماع الجمعية  تشكيل المجلسعادة إأعضاء، وقد تم  8يتوىل إدارة الرسر
ن
 عاديةال غت   العامةف

 من تاري    خ  ثالث سنوات، لمدة م05/05/2021 بتاري    خ 
ً
  كما يتكون مجلس اإلدارة المنتخب  . م30/05/2021اعتبارا

ً
وفقا

كات لمتطلبات المادة السادسة عرسر من الئحة :  حوكمة الرسر ي
 عىل النحو اآلنر

 

                                                           

ي  1
ن
 29/05/2021انتهت عضويته بانتهاء الدورة السابقة ف

ي دورته الجديدة اعتباًرا من  2
ن
 30/05/2021انضم إىل مجلس اإلدارة ف

 

 

 السم

 فئة العضوية

 مستقل غت  تنفيذي تنفيذي

     عبدهللا بن سليمان الراجحي 

     سعود بن عبدهللا الراجحي 

     دي الزعيمأحمد سامر بن حم

ي 
ن
     1نارص بن عبدهللا العوف

)      1 صالح بن عبدهللا الزميع )ممثل مرصف الراجحي

     عىلي بن هادي آل منصور

     نايف بن عبدهللا الراجحي 

      1 بليهيد بن نارص البليهيد 

نبيل عىلي شعيب 
2     

(  وليد بن عبدهللا المقبل     2)ممثل مرصف الراجحي

     2 العزاوي مهند بن قصي 
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كات . أسماء31 ي  خارجها أو المملكة داخل الشر
كة إدارة مجلس عضو يكون التر   الشر

 
ي  عضوا
 
       مديري  ها:  من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس ف

 اسم العضو
ي يكون عضو مجلس اإلدارة 

كات التر أسماء الشر
ي مجالس إدارتها الحالية أو من مديري  ها

 
 عضوا ف

ج داخل / خار 
 المملكة

ي 
 
الكيان القانوب

)مساهمة مدرجة 
مساهمة غت   / 

مدرجة / ذات 
مسؤولية 
 محدودة(

ي يكون عضو 
كات التر أسماء الشر

ي 
 
مجلس اإلدارة عضوا ف

مجالس إدارتها السابقة أو من 
 مديري  ها

داخل / 
خارج 
 المملكة

ي 
 
 الكيان القانوب

) مساهمة مدرجة 
مساهمة غت   / 

مدرجة / ذات 
مسؤولية 
 (محدودة

عبدهللا بن سليمان 
 الراجحي 

 مرصف الراجحي 

 داخل المملكة

 مرصف الراجحي )الرئيس التنفيذي( مساهمة مدرجة

داخل 
 المملكة

 مساهمة مدرجة

ي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   مساهمة مدرجة شر

كة السعودية لصناعة  الرسر
 مستلزمات السجاد

ذات مسئولية 

 محدودة

كة الراجحي المالية  اهمة مقفلةمس شر
كة جبيل السعودية لحلول  شر

 أنسجة األرضيات

ذات مسئولية 

 محدودة

كة مجموعة الراجحي القابضة  مساهمة مقفلة شر
اء لالنجيله  كة الرؤيه الخرصن شر

 الصناعيه

ذات مسئولية 

 محدودة

وكيماويات ي للبتر كة الفارانر
ي لالستثمار مساهمة مقفلة شر كة الفارانر

 شر
ذات مسئولية 

 حدودةم

كة حلول أنسجة األرضيات الداخلية والخارجية القابضة وكيماويات مساهمة مقفلة شر ي ينبع للبتر كة الفارانر
 شر

ذات مسئولية 

 محدودة

كة االجيال القابضة  شر
ذات مسئولية 
 محدودة

ي للصناعات التحويلية كة الفارانر
 شر

ذات مسئولية 

 محدودة

كة إرث األوطان للتطوير العقا  ريشر
ذات مسئولية 
 محدودة

كة ناجز لألستثمار القابضة ذات مسئولية  شر
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 محدودة

اث القابضة كة مت   شر
ذات مسئولية 

 محدودة

سعود بن عبدهللا 
 الراجحي 

ي الدارة االستثمار كة أي أي نر
 خارج المملكة شر

ذات مسؤولية 
 محدودة

كة التوفيق للصناعات  شر
 محدودةالبالستيكية المنسوجة ال

داخل 
 المملكة

ذات مسؤولية 
 محدودة

كة فرسان للسفر والسياحة  داخل المملكة شر
ذات مسؤولية 

 محدودة

كة هوبر المحدودة  شر
داخل 
 المملكة

ذات مسئولية 
 محدودة

ي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   مساهمة مدرجة داخل المملكة شر

كة السعودية لتنظيم المعارض و التسويق  خل المملكةدا الرسر
ذات مسؤولية 

 محدودة

كة تكاتف القابضة  داخل المملكة شر
ذات مسؤولية 

 محدودة

ن االهلية "كفيف"   داخل المملكة جمعية المكفوفي 

أحمد سامر بن حمدي 
 الزعيم

ا القابضةمجموعة   ست 

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

كة السعودية الحديثة لصناعة  الرسر
 الت المتخصصةاألسالك والكاب

 
داخل 
 المملكة
 

 مساهمة مغلقة

ي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   مساهمة مدرجة شر

كة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت  الرسر
 والبالستيك

 مساهمة مغلقة

كة مجموعة كابالت الرياض  مساهمة مغلقة شر

كة السعودية لصناعة الكابالت الهاتفية  مساهمة مغلقة الرسر

اميك ومواد البناء المحدودة كة الدولية لتجارة الست   الرسر
ذات مسؤولية 

 محدودة

ل ن ات المتن ن كة الدولية الخليجية لتجهت   الرسر
ذات مسؤولية 

 محدودة

كة كابالت الرياض  مساهمة مغلقة شر
كة السعودية الحديثة للكابالت المحدودة  الرسر

ذات مسؤولية 
 محدودة

كة تقنيات اإلنارة المحدودة ذات مسؤولية  شر
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 محدودة

كة الدولية الخليجية للمقاوالت واالستثمار العقاري  الرسر
 المحدودة

ذات مسؤولية 
 محدودة

كة الموحدة الطبيعية للتجارة   شر
ذات مسؤولية 

 محدودة

ي 
كة الكروان الفصن  شر

ذات مسؤولية 
 محدودة

هللا نارص بن عبد
ي 
 1العوفن

كة االسمنت المتحدة الصناعية  داخل المملكة شر
كة مساهمة غت   شر

 مدرجة
كة الجوف الزراعية  شر

داخل 
 المملكة

 مساهمة مدرجة

كة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  مساهمة مدرجة داخل المملكة شر
كة المنتجات الغذائية ) وفرة  شر

 حاليا(
داخل 
 المملكة

 
 مساهمة مدرجة

 
 

ي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   مساهمة مدرجة داخل المملكة شر

صالح بن عبدهللا 
)ممثل مرصف الزميع  

)  1 الراجحي

 مرصف الراجحي 

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

 مرصف الراجحي 
داخل 
 المملكة

 مساهمة مدرجة

كة الراجحي للخدمات  شر
ذات مسؤولية 

 محدودة

كة الراجحي للتطوير   العقاري شر
ذات مسؤولية 

 محدودة

كة امكان للتمويل  كة مساهمة مقفله شر  شر

ي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   مساهمة مدرجة شر

عىلي بن هادي ال 
 منصور

ي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي      مساهمة مدرجة داخل المملكة شر

نايف بن عبدهللا 
 الراجحي 

كة الرحلة الرقمية المحد  داخل المملكة ودةشر
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

                                                           

ي  1
ن
 29/05/2021انتهت عضويته بانتهاء الدورة السابقة ف
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كة تكاتف القابضة  داخل المملكة شر
ذات مسؤولية 

 محدودة

كة فرسان للسفر والسياحة  داخل المملكة شر
ذات مسؤولية 

 محدودة

وكيماويات ي للبتر كة الفارانر
كة غت  مدرجة داخل المملكة شر  شر

كة السعودية لتنظيم المعارض وال  داخل المملكة تسويقالرسر
ذات مسؤولية 

 محدودة

كة  داخل المملكة ناعات الغذائية صمرامي لل شر
ذات مسؤولية 

 محدودة

 حكومية غت  ربحية داخل المملكة الغرفة التجارية بالرياض 

ي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   مساهمة مدرجة داخل المملكة شر

بليهيد بن نارص 
 1البليهيد

 داخل المملكة جادة لإلستشارات اإلداريةإ
ذات مسؤولية 

 محدودة
 البنك األهىلي 

داخل 
 المملكة

 مساهمة مدرجة

ي 
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي   األهىلي تكافل مساهمة مدرجة داخل المملكة شر

داخل 
 المملكة

 مساهمة مدرجة

وليد بن عبدهللا المقبل 
2 

)ممثل مرصف 
)  الراجحي

كة الراجحي للت ي شر
ن التعاونن  مساهمة مدرجة داخل المملكة أمي 

كة السعودية للمعلومات  الرسر
 األئتمانية )سمة(

داخل 
 المملكة

 مساهمة مقفلة

نبيل عىلي شعيب 
ي  2

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  كة ساب تكافل  مساهمة مدرجة داخل المملكة شر  شر
داخل 
 المملكة

 مساهمة مدرجة

                                                           

ي  1
ن
 29/05/2021انتهت عضويته بانتهاء الدورة السابقة ف

ي دورته الجديدة اعتباًرا من انضم إىل مجلس اإلدا 2
ن
 30/05/2021رة ف
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كة السعودية للمعلومات  الرسر

   إلئتمانيةا
داخل 
 المملكة

كة مساهمة غت   شر
 مدرجة

   HSBC العربية السعودية 
داخل 
 المملكة

 مساهمة مقفلة

 1مهند بن قصي العزاوي

ي 
ان المدنن     هيئة عامة المملكة داخل الهيئة العامة للطت 

ن      هيئة عامة المملكة داخل الهيئة السعودية للمقاولي 

    هيئة عامة المملكة داخل االتحاد السعودي للغولف

يل لنش السعودية  كة مت      مقفلةمساهمة  المملكة داخل MLKSAشر

    مقفلةمساهمة  المملكة داخل BIHGمجموعة بن الدن العالمية القابضة 

    مقفلةمساهمة  المملكة داخل GIB-KSAبنك الخليج الدوىلي السعودية 

كة السعودية للجولف      مقفلةمساهمة  مملكةال داخل GSالرسر

كة طيبة لالستثمار     مساهمة مدرجة المملكة داخل شر

                                                           

ي دورته الجديدة اعتباًرا من  1
ن
 30/05/2021انضم إىل مجلس اإلدارة ف
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 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة: 

 : ي إدارة األعمال من جامع ،رئيس مجلس اإلدارة عبدهللا بن سليمان الراجحي
ن
ة سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

، رئيس مجلس الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودي  عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة مرصف الراجحي
ً
ة. ويشغل حاليا

كة مجموعة الراجحي القابضة، وكيماويات، رئيس مجلس إدارة شر ي للبتر كة الفارانر
كما   إدارة الراجحي المالية، رئيس مجلس إدارة شر

ي مرصف الراجحي منها الرئيس التنفيذي، عضو مجل
ن
س اإلدارة المنتدب، رئيس اللجنة التنفيذية، شغل قبل ذلك عدة مناصب ف

 . نائب رئيس مجلس اإلدارة

: دسعود بن عب ي اإلدارة المالية من هللا الراجحي
ن
 نائب رئيس مجلس اإلدارة، سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي اإلمارات العربية المتحدة عام 
ن
كة مجموعة  م، ويشغل حاليا عدة مناصب2017الجامعة األمريكية ف ي شر

ن
منها العضو المنتدب ف

كة الفرسان للسفر  ي سنغافورا، عضو مجلس إدارة شر
ن
ي إلدارة االستثمار ف كة أي أي نر

تكاتف القابضة. رئيس مجلس إدارة شر

كة السعودية  كة التوفيق للصناعات البالستيكية المنسوجة المحدودة، رئيس مجلس إدارة  الرسر والسياحة، رئيس مجلس إدارة شر

ن األإلتنظيم المعارض والتسويق، رئيس مجلس  هلية بالرياض، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مدير دارة جمعية المكفوفي 

كة مجموعة الراجحي القابضة.  ي شر
ن
وع مصنع مدى لألنسجة، ومدير ماىلي للقسم الصناعي ف

 مرسر

ي اإلدارة العامة من ىل درجة البكالوريوس سعودي الجنسية، حاصل ع ،عضو مجلس اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم: 
ن
ف

ي لبنان عام الجامعة األ 
ن
ي االم، و درجة البكالوريوس 1987مريكية ف

ن
ي الواليات المتحدة اف

ن
ألمريكية قتصاد من جامعة والية نيويورك ف

كة السعودية الحديثة لصناعة الكابال  ،م1992عام   عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة الرسر
ً
س ت الهاتفية ونائب رئيويشغل حاليا

كة السعودية  كة مجموعة كابالت الرياض ورئيس مجلس إدارة الرسر ي شر
ن
ا القابضة وعضو مجلس إدارة ف مجلس إدارة مجموعة ست 

ي الغرفة التجار 
ن
ية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك،  كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها عضو اللجنة الصناعية ف

ي الرياض
ن
 . ف

ي 
 
ي بكالوريوس الدرجة حاصل عىل  الجنسية، سعودي عضو مجلس اإلدارة: نارص بن عبدهللا العوف

ن
الملك من جامعة  المحاسبةف

ي سعود 
ن
ي كل من المحاسبة و إدارة ال و درجة، م1979 عامالمملكة العربية السعوديةف

ن
عمال من جامعة جنوب نيو األ ماجستت  ف

ي الواليات المتحدة االمر 
ن
 عدة مناصب م. 1985عام يكية هامبشت  ف

ً
كة الخزف  منها ويشغل حاليا ي شر

ن
رئيس لجنة المراجعة ف

كة الجوف الزراعيةالسعودي و  كة اإل  وعضو مجلس إدارة، شر ي شر
ن
كة ورئيس لجنة المراجعة ف سمنت المتحدة الصناعية والرسر

كة أسمنت المتحدة الصالسعودية لخدمات السيارات والمعدات  عدة مناصب قبل ذلك شغل ،  كما ناعيةوعضو مجلس إدارة شر

كات منها عضوية لجنة المر منها  كة ملكية لالستثمار  اجعة لعدة شر كة األشر كة الجوف الزراعية والرسر كة وشر ن وشر يبة طهلية للتامي 

كة مدينة المعرفة االقتصادية كة طيبة القابضة ورئيس لجنة ، القابضة وشر ي شر
ن
كة الوعضو المراجعة ف جوف مجلس إدارة شر

ي  الزراعية وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة
ن
كة اف  لمنتجات الغذائية )وفرة حاليا(. شر

ية من جامعةدرجة حاصل عىل  الجنسية، سعودي ،عضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدهللا الزميع:  ن ي اللغة اإلنجلت 
ن
 البكالوريوس ف

 1997اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بتاري    خ 
ً
ي مرصف  الرقمية والمدفوعاتمدير عام  منها  عدة مناصب م، ويشغل حاليا

ن
ف

، كما شغل ي وكالة تكافل الراجحي
ن
، ورئيس مجلس المديرين ف ي مرصف الراجحي منها رئيس عدة منا قبل ذلك الراجحي

ن
صب ف

ي إدارة الخزينة. اال 
ن
 ستثمارات ف

ي المالية من جامعة نورث   سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة ،عضو مجلس اإلدارة : عىلي بن هادي آل منصور 
ن
البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة االمريكية عام 
ن
ول والمعادن  ،م2002كاروالينا ف ي إدارة االعمال من جامعة الملك فهد للبتر

ن
و درجة الماجستت  ف

ي المملكة العربية السعودية عام 
ن
 منصب2008ف

ً
كة األ م، ويشغل حاليا ي شر

ن
كما شغل قبل ذلك   ول لالستثمار،الرئيس التنفيذي ف

كة جدوى لالستثمار ورئيس إدارة  ي شر
ن
كة الرائدة لالستثمار، مستشار إدارة االستثمار ف عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لرسر

كة أرامكو السعودية.  ي شر
ن
 المحافظ ف
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 : ي اإلدار  نايف بن عبدهللا الراجحي
ن
ة المالية من جامعة عضو مجلس اإلدارة سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة األ سان ف
ن
كة فرسان  . م2012مريكية عام رانسيسكو ف ويشغل حاليا عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لرسر

كة  كة الرحلة الرقمية المحدودة وعضو مجلس إدارة بكل من شر ي شر
ن
للسفر والسياحة ومدير عام ونائب رئيس مجلس اإلدارة ف

ك كة السعودية لتنظيم المعارض والتسويق تكاتف القابضة وشر وكيماويات والرسر ي للبتر كة الفارانر
ة فرسان للسفر والسياحة وشر

ي الرياض ورئيس لجنة 
ن
كة مرامي للصناعات الغذائية وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ف

)سيمارك( وشر

ي مجلس الغرف التج
ن
 ارية السعودية. السياحة فيها ورئيس لجنة السياحة ف

ي إدارة األعمال من كلية هت   الجنسية، سعودي عضو مجلس اإلدارة  بليهيد بن نارص البليهيد: 
ن
يتج  حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة األمريكية عام 
ن
شيحات والمكاف1983ف  عدة مناصب منها عضوية لجنة التر

ً
ي بنك البالد آم. ويشغل حاليا

ن
 ت ف

كة إجادة لإلستشارات اإلدارية ومدير عام  لرئيس مجلس إدارة البنك األهىلي ، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مستشار شر

ي البنك األهىلي للرئيس الونائب 
ن
ية ف كة األهىلي تكافل موارد البرسر

 . ورئيس مجلس إدارة شر

ي المحاسبة من جامعة الملك حاصل عىل درجة البك الجنسية، ، سعوديمجلس اإلدارةعضو  وليد بن عبدهللا المقبل: 
ن
الوريوس ف

ي المملكة العربية السعودية عام 
ن
ي الواليات 1995سعود ف

ن
ي المحاسبة المالية من جامعة ساوث امبتون ف

ن
م، ودرجة الماجستت  ف

ي المملكة المتحدة عام 2003المتحدة األمريكية عام 
ن
ي المحاسبة والمراجعة من جامعة كاردييف ف

ن
م. 2006م، ودرجة الدكتوراة ف

، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها رئيس مجموعة العمليات  ي مرصف الراجحي
ن
 منصب الرئيس التنفيذي ف

ً
ويشغل حاليا

 . ي مرصف الراجحي
ن
  ومنصب المدير الماىلي ف

ي عام  حاصل عىل الجنسية، سعودي  عضو مجلس اإلدارة،نبيل عىلي شعيب: 
ن
م، ويشغل 1980شهادة التعليم العامة من لندن ف

كة الوطنية للتمويل، ليا منصبحا ي الرسر
ن
ي كل من  عضو لجنة المراجعة ف

ن
وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها عضو مجلس إدارة ف

كة السعودية للمعلومات اإلئتمانية كة ساب تكافل والرسر   العضو المنتدب لمنصب عماله المهنية كان يشغل أبرز أسمه(، ومن ) شر

 HSBC ي مانة )المرصفية االسالمية(أ
ن
ي بنك ساب، رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي ف

ن
 HSBC، مدير عام المراجعة الداخلية ف

ي بنك سابخرها األ آالعربية السعودية و 
ن
ن العام ف  . مي 

ي الهندسة من جامعة الملك  درجةحاصل عىل ، الجنسية سعودي ،عضو مجلس اإلدارة: مهند بن قصي العزاوي
ن
البكالوريوس ف

ي المملكة 
ن
كة السعودية لإلنشاءات الصناعية 1993العربية السعودية عام سعود ف م، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للرسر

كة السعودية للتقنية والتجارة المحدودة، والرئيس التنفيذي  والمشاري    ع الهندسية المحدودة )سايسب(، والرئيس التنفيذي للرسر

كة الوسطاء للتنمية.   لرسر

 مجلس اإلدارة لجان . 32

كة مهامه من خالل اللجان الرئيسية ي  وهي :  مارس مجلس إدارة الرسر
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 وعضويةدارة االستاذ/ عبدهللا سليتتكون اللجنة من رئيس مجلس اإل 
ً
 قبلالمعبدهللا  بن وليد  / كل من الدكتور   مان الراجحي رئيسا

ي بدأت  أعيد وقد  . حي سعود بن عبدهللا الراج / األستاذ نائب رئيس مجلس اإلدارة و 
ي دورتها الجديدة التر

ن
 بتاري    ختشكيل اللجنة ف

اتيجية وتقوم  ،م30/05/2021 اللجنة بتقديم التوصيات إىل مجلس اإلدارة بخصوص الموضوعات الحيوية مثل الخطط االستر

ي بعض الحاالت، وقد وخطط العمل المتعلقة بست  العمل واألعمال، ويقوم المجلس بتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمها
ن
مه ف

 . م2021اجتماعات خالل عام  ستةعقدت اللجنة التنفيذية 
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 نبذة عن أعضاء اللجنة التنفيذية: 

ي إدارة األعمال من سعودي الجنسية، حاصل ع اللجنة التنفيذيةرئيس  : عبدهللا بن سليمان الراجحي 
ن
ىل درجة البكالوريوس ف

، رئيس   عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة مرصف الراجحي
ً
جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية. ويشغل حاليا

كة مجموعة ال وكيماويات، رئيس مجلس إدارة شر ي للبتر كة الفارانر
راجحي مجلس إدارة الراجحي المالية، رئيس مجلس إدارة شر

ي مرصف الراجحي منها الرئيس التنفيذي، عضو مجلس اإلدارة المنتدب، رئيس اللجنة 
ن
القابضة،  كما شغل قبل ذلك عدة مناصب ف

 التنفيذية، نائب رئيس مجلس اإلدارة. 

 : ي اإلدارة الماعضو اللجنة التنفيذية سعود بن عبدهللا الراجحي
ن
لية من ، سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي اإلمارات العربية المتحدة عام 
ن
كة مجموعة 2017الجامعة األمريكية ف ي شر

ن
م، ويشغل حاليا عدة مناصب منها العضو المنتدب ف

كة الفرسان للسفر  ي سنغافورا، عضو مجلس إدارة  شر
ن
ي إلدارة االستثمار ف كة أي أي نر

تكاتف القابضة. رئيس مجلس إدارة شر

كة السعودية والسياحة، رئيس مجلس إدارة  كة التوفيق للصناعات البالستيكية المنسوجة المحدودة، رئيس مجلس إدارة  الرسر شر

ن االهلية بالرياض ، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مدير  لتنظيم المعارض والتسويق، رئيس مجلس ادارة جمعية المكفوفي 

كة مج ي شر
ن
وع مصنع مدى لألنسجة، ومدير ماىلي للقسم الصناعي ف

 موعة الراجحي القابضة. مرسر

ي المدرجة حاصل عىل  الجنسية، سعودي، اللجنة التنفيذيةعضو  : وليد بن عبدهللا المقبل
ن
سبة من جامعة احالبكالوريوس ف

ي المملكة العربية السعودية عام 
ن
ي درجة و م، 1995الملك سعود ف

ن
ي المحاسبة المالية من جامعة ساوث امبتون ف

ن
الماجستت  ف

ي المملكة المتحدة عدرجة و م، 2003األمريكية عام  الواليات المتحدة
ن
ي المحاسبة والمراجعة من جامعة كاردييف ف

ن
ام الدكتوراة ف

 م2006
ً
ي مرصف الراجحي  منصب الرئيس التنفيذي. ويشغل حاليا

ن
وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها رئيس مجموعة  ،ف

ي مرصف الراجحي 
ن
  . العمليات ومنصب المدير الماىلي ف

 الستثمار لجنة. 34

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

ي بدأت بتاري    خ . عىلي بن هادي آل منصور واألستاذ/  الفدىعبدهللا 
ي دورتها الجديدة التر

ن
 وقد تم إعادة تشكيل اللجنة ف

ة األصول ومراقبة مخاطر ومراقب االستثمار خطط جنة بتقديم التوصيات إىل مجلس اإلدارة بخصوص وتقوم الل  . م30/05/2021

ي بعض الحاالت، وقد عقدت  ستثمار لجنة اال ، ويقوم المجلس بتفويض ستثمار سياسة اال 
ن
 ستة ستثمار لجنة اال للقيام بمهامه ف

 : م2021خالل عام  إجتماعات

 

 08/12/2021 2021/ 09/ 14 2021/ 06/ 10 2021/ 05/ 16 2021/ 03/ 21 2021/ 02/ 25 أعضاء اللجنة التنفيذية

رئيس  –عبدهللا بن سليمان الراجحي 

 ت  تنفيذيغ –مجلس اإلدارة 

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 

 –إلدارة امجلس عضو  –المقبل  وليد 

 غت  تنفيذي

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 

نائب  –سعود بن عبدهللا الراجحي 

 ت  تنفيذيغ –رئيس مجلس اإلدارة 

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 
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 أعضاء لجنة اإلستثمار 22/02/2021 05/04/2021 28/06/2021 06/09/2021 06/10/2021 22/11/2021

 حرصن  لم يحرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 

 –سعود بن عبدهللا الراجحي 

 -نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 غت  تنفيذي 

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 

عبدالرحمن بن عبدهللا 

من  -عضو مستقل  -الفدى 

 خارج مجلس اإلدارة

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 
 –عىلي بن هادي آل منصور 

 ستقلم -عضو مجلس إدارة 

 

 : لجنة اإلستثمار نبذة عن أعضاء 

 : ي اإلدارة المالية من الجرئيس لجنة االستثمار  سعود بن عباهلل الراجحي
ن
امعة ، سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي اإلمارات العربية المتحدة عام 
ن
كة مجموعة تكاتف  م، ويشغل حاليا 2017األمريكية ف ي شر

ن
عدة مناصب منها العضو المنتدب ف

كة الفرسان للسفر والسياحة،  ي سنغافورا، عضو مجلس إدارة شر
ن
ي إلدارة االستثمار ف كة أي أي نر

القابضة. رئيس مجلس إدارة شر

كة  كة التوفيق للصناعات البالستيكية المنسوجة المحدودة، رئيس مجلس إدارة الرسر السعودية لتنظيم رئيس مجلس إدارة شر

وع  ن االهلية بالرياض ، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مدير مرسر المعارض والتسويق، رئيس مجلس ادارة جمعية المكفوفي 

كة مجموعة الراجحي القابضة.  ي شر
ن
 مصنع مدى لألنسجة، ومدير ماىلي للقسم الصناعي ف

ي الهندسة الكهربائية درجة حاصل عىل  لجنسية،ا ، سعودياالستثمار عضو لجنة  : عبدالرحمن بن عبدهللا الفدى
ن
البكالوريوس ف

ي المملك
ن
ول والمعادن ف  منصب م1996ة العربية السعودية بتاري    خ من جامعة الملك فهد للبتر

ً
ي المدير الماىلي ، ويشغل حاليا

ن
ف

، كما شغل  ي البنك السعو  عدة مناصب منها مدير عام الخزينةقبل ذلك مرصف الراجحي
ن
وعضو مجلس  ستثمار دي لال واالستثمار ف

ي مجموعة سامبا ا
ن
ي البنك األهىلي التجاري ومدير المتاجرة ف

ن
كة أمالك العالمية للتمويل العقاري ومدير المتاجرة ف  لمالية. إدارة شر

ي المالية من جامعة نورث   الجنسية، سعودي ،االستثمار لجنة  عضو  عىلي بن هادي آل منصور: 
ن
حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة االمريكية عام كالي
ن
ول  ،م2002فورنيا ف ي إدارة االعمال من جامعة الملك فهد للبتر

ن
المعادن و و درجة الماجستت  ف

ي المم
ن
 منصبم2008لكة العربية السعودية عام ف

ً
كة الرئيس التنفيذي ، ويشغل حاليا ي شر

ن
االول لالستثمار، كما شغل قبل ذلك  ف

كة الرائدة لالستثمار تنفيذي لالرئيس ال عدة مناصب منها  كة جدوى لالستثمار و رئيس إدار  االستثمار مستشار إدارة و رسر ي شر
ن
ة ف

كة أرامكو السعودية.  ي شر
ن
 المحافظ ف

شيحات و المكافآت. 35          : لجنة التر

 وعضوية عىلي بن هادي آل منصور  االستاذ/  تتكون من
ً
أحمد سامر بن  / األستاذ و  بليهيد بن نارص البليهيد  / األستاذ  كل من  رئيسا

ي بدأتتشكيل  أعيد وقد  . حمدي الزعيم
ي دورتها الجديدة التر

ن
عىلي بن هادي آل  ستاذ/ األ  رئاسةب 30/05/2021بتاري    خ  اللجنة ف

 وعضوية كل من األستاذ  منصور 
ً
وتقوم اللجنة بالمهام المناطة  . نايف بن عبدهللا الراجحي  / واألستاذ  مهند بن قصي العزاوي / رئيسا

  بها 
ً
شح لعضوية المجلس أو اللجان أو لشغل المراكز القيادية وفقا وفق الئحتها التنفيذية، وأهمها: التوصية لمجلس اإلدارة بالتر

للسياسات والمعايت  المعتمدة، المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة 

جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيات بذلك، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء  هيكل مجلس اإلدارة وتحديد 
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اح  كة ورفع اقتر ي الرسر
ن
ن ف انية السنوية للمكافآت والحوافز الخاصة بكبار مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي  ن سنوي لمجلس اإلدارة بالمت 

 . ن  .  م1202خالل عام  اجتماعات أربعةوقد عقدت اللجنة  التنفيذيي 

 

09/12/2020 24/06/2021 08/04/

2021  

شيحات والمكافات 2021/ 02/ 03  لجنة التر

 ستقل  م –ضو مجلس إدارة ع –عىلي بن هادي آل منصور  حرصن  حرصن  حرصن  حرص  

 1مستقل  -عضو مجلس إدارة  –  بليهيد بن نارص البليهيد  حرصن  حرصن  - -

ت  غ –دارة إضو مجلس ع –أحمد سامر بن حمدي الزعيم  حرصن  حرصن  - -

 1 تنفيذي

 2 مستقل -عضو مجلس إدارة  – مهند بن قصي العزاوي - - حرصن  حرصن 

 2 ت  تنفيذيغ –إدارة ضو مجلس ع -نايف بن عبدهللا الراجحي  - - حرصن  حرصن 

 

شيحات والمكافآت:   نبذة عن أعضاء لجنة التر

شيحات والمكاف رئيس عىلي بن هادي آل منصور:  ي المالية من  ة،الجنسي سعودي ت،آلجنة التر
ن
حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة االمريكية عام 
ن
ي إدارة األ و  ،م2002جامعة نورث كاليفورنيا ف

ن
د عمال من جامعة الملك فهدرجة الماجستت  ف

ي المم
ن
ول والمعادن ف  منصبم2008لكة العربية السعودية عام للبتر

ً
ي  الرئيس التنفيذي ، ويشغل حاليا

ن
كةف ول لالستثمار، كما األ  شر

كة الرائدة لالستثمار الرئيس التنفيذي ل شغل قبل ذلك عدة مناصب منها  كة جدوى لالستثماو  ،رسر ي شر
ن
ر مستشار إدارة االستثمار ف

كة أرامكو السعودية.  ي شر
ن
 ورئيس إدارة المحافظ ف

شيحات والمكافعضو  أحمد سامر بن حمدي الزعيم:  ي اإلدارة  سعودي الجنسية، حاصل ،تآلجنة التر
ن
عىل درجة البكالوريوس ف

ي لبنان عام 
ن
ي الواليات1987العامة من الجامعة اإلمريكية ف

ن
ي اإلقتصاد من جامعة والية نيويورك ف

ن
المتحدة  م، و درجة البكالوريوس ف

كة السعودية الحديثة لصناعة الكاب 1992األمريكية عام   عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة الرسر
ً
 الت الهاتفيةم ويشغل حاليا

كة  كة مجموعة كابالت الرياض ورئيس مجلس إدارة الرسر ي شر
ن
ا القابضة وعضو مجلس إدارة ف ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ست 

ي الغرف
ن
ة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها عضو اللجنة الصناعية ف

ي الريا
ن
 ض. التجارية ف

شيحات والمكافعضو  بليهيد بن نارص البليهيد :  ي إدارة األعمال  الجنسية، سعودي، تآلجنة التر
ن
حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة األمريكية عام 
ن
يتج  ف شيحات والمكاف1983من كلية هت   عدة مناصب منها عضوية لجنة التر

ً
ت آم. ويشغل حاليا

ي بنك البالد ومدير عام
ن
كة إجادة لال  ف ، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مستشار لرئيس مجلس إدارة ستشارات اإلداريةشر

كة األهىلي تكافل. 
ي البنك األهىلي ورئيس مجلس إدارة شر

ن
ية ف   البنك األهىلي ونائب الرئيس للموارد البرسر

                                                           

ي  1
ن
ي اللجنة بانتهاء الدورة السابقة ف

ن
 29/05/2021انتهت عضويته ف

ي دورتها الحالية اعتباًرا من  2
ن
 30/05/2021انضم إىل اللجنة ف
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شيحات والمكافعضو  قصي العزاوي: بن مهند  ي الهندسة من  حاصل عىل الجنسية، سعودي ،تآلجنة التر
ن
درجة البكالوريوس ف

ي المملكة العربية السعودية عام 
ن
كة السعودية 1993جامعة الملك سعود ف م، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للرسر

كة السعودية للتقنية والتجارة المحدود ة، لإلنشاءات الصناعية والمشاري    ع الهندسية المحدودة )سايسب(، والرئيس التنفيذي للرسر

كة الوسطاء للتنمية. وا  لرئيس التنفيذي لرسر

 .: شيحات والمكافعضو  نايف بن عبدهللا الراجحي ي اإلدارة درجة حاصل عىل  الجنسية، سعودي ،تآلجنة التر
ن
البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة االمريكية عام 
ن
ي نفيذم، ويشغل حاليا عدة مناصب منها الرئيس الت 2012المالية من جامعة سان فرانسيسكو ف

كة الرحلة الرقمية المحدودة وعضو مجلس إدارة بكل  ي شر
ن
كة فرسان للسفر والسياحة ومدير عام ونائب رئيس مجلس اإلدارة ف لرسر

كة السعودية لتنظيم المعارض  وكيماويات والرسر ي للبتر كة الفارانر
كة فرسان للسفر والسياحة وشر كة تكاتف القابضة وشر من شر

كة مر  والتسويق ي الرياض ورئ)سيمارك( وشر
ن
يس امي للصناعات الغذائية وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ف

ي مجلس الغرف التجارية السعودية. 
ن
 لجنة السياحة فيها ورئيس لجنة السياحة ف

 لجنة المراجعة. 36

ي  / األستاذ هم أعضاء  ةثالثتتكون من 
ن
   نارص بن عبدهللا العوف

ً
 فاألستاذ/ محمد مساعكل من   ةوعضويارة دإل مجلس إ وعضو رئيسا

ي بدأت د وق. محمد بن عىلي المبارك األستاذ/ و 
ي دورتها الجديدة التر

ن
ذ/ م برئاسة األستا30/05/2021بتاري    خ أعيد تشكيل اللجنة ف

ر لمراجعة بدو لجنة ا وتقومنبيل عىلي شعيب )عضو مجلس اإلدارة( وعضوية كل من األستاذ/ فهد الفواز، واألستاذ/ محمد المبارك. 

اف والحوكمة فيما يتعلق بسالمة القوائم المالية للرسر  أساسي  ي القيام بمسئوليات اإلشر
ن
ي مساعدة مجلس اإلدارة ف

ن
 فعاليةكة، و وهام ف

، كنظام الرقاب ن ن والداخليي  ن الخارجيي  كة، وكفاءة واستقالل وأداء المراجعي  ي تواجهها الرسر
ي ضوء المخاطر التر

ن
 ما تعملة الداخلية ف

 وتطوير نظم الرقابة وبالتاىلي حمايةع
ن ن والمستثمرين من خالل  ىل تحسي   : دراسة القوائمومنها المهام عدد من حقوق المساهمي 

ي شأنها، المتبعة ونظام الرقابة الداخلية  المالية والسياسات المحاسبية
ن
اف عىل إدارة المو وإبداء الرأي والتوصية ف راجعة اإلشر

 مراجعي الحسابات الخاو والتحقق من مدى فاعليتها واستقالليتها،  الداخلية ودراسة تقاريرها 
ن ن التوصية لمجلس اإلدارة بتعيي  رجيي 

معيار  اجتماعات تشمل ،م2021عام خالل  اجتماعا  ثمانية عرسر  اللجنةودراسة خططهم وإقالتهم وتحديد أتعابهم. وقد عقدت 

 . (IFRS17) 17التقرير الماىلي الدوىلي رقم 
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 21/12 30/11 01/11 07/09 05/09 29/08 08/08 07/07 28/04 20/04 14/04 23/03 14/03 02/03 28/02 24/02 17/02 27/01 المراجعةأعضاء لجنة 

ي 
 
 -1نارص بن عبدهللا العوف

 مستقل  –عضو مجلس إدارة 
 - - - - - - - - حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن   حرصن 

ضو ع - 1 محمد مساعف

ارج مجلس مستقل  من خ

  اإلدارة 

 - - - - - - - - حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 

 عضو  - 2 نبيل عىلي شعيب

 - - - - - - - - - - مستقل –مجلس إدارة 
لم  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 

 يحرصن 

 حرصن  حرصن  حرصن 

عضو مستقل   - 2فهد الفواز 

 من خارج مجلس اإلدارة
 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  - - - - - - - - - -

محمد بن عىلي المبارك 
3- 

عضو مستقل  من خارج 

 مجلس اإلدارة

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن 
لم 

 يحرصن 

لم 

 يحرصن 

                                                           

ي اللجنة ب 1
ن
ي انتهت عضويته ف

ن
 92/05/2021انتهاء الدورة السابقة ف

ي دورتها الحالية اعتباًرا من  2
ن
 30/05/2021انضم إىل اللجنة ف

ي اللجنة بعد إعادة تشكيلها 3
ن
 استمرت عضويته ف
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 نبذة عن أعضاء لجنة المراجعة: 

ي عام هادة التعليم ش حاصل عىل الجنسية، سعودي عضو مجلس اإلدارة،نبيل عىلي شعيب: 
ن
م، ويشغل 1980العامة من لندن ف

كة الوطنية للتمويل، حاليا منصب ي الرسر
ن
ي كل من  عضو لجنة المراجعة ف

ن
وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها عضو مجلس إدارة ف

كة السعودية للمعلومات اإلئتمانية كة ساب تكافل والرسر   ب لالعضو المنتدمنصب عماله المهنية كان يشغل أبرز أسمه(، ومن ) شر

 HSBC ي أ
ن
ي بنك ساب، رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي ف

ن
 HSBCمانة )المرصفية االسالمية(، مدير عام المراجعة الداخلية ف

ي بنك سابالعربية السعودية وآخرها األ 
ن
ن العام ف  . مي 

ي 
 
ي  حاصل عىل الجنسية، سعودية، عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجع : نارص بن عبدهللا العوف

ن
درجة البكالوريوس ف

ي المملكة العربية السعوديةعام 
ن
ي كل من المحاسبة و إدارة األعو م، 1979المحاسبة من جامعة الملك سعود ف

ن
مال درجة الماجستت  ف

ي الواليات المتحدة االمريكية عام 
ن
 عدة مناصب منها رئيس لجنة المراجعة1985من جامعة جنوب نيو هامبشت  ف

ً
 م. ويشغل حاليا

ي شر 
ن
كة الجوف الزراعية، وعضو مجلس إدارةف كة اإل  كة الخزف السعودي وشر ي شر

ن
سمنت المتحدة ورئيس لجنة المراجعة ف

كة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  كة الصناعية والرسر ، كما شغل قبل سمنت المتحدة الصناعيةإوعضو مجلس إدارة شر

كا كة ملكية لالستثمار ذلك عدة مناصب منها عضوية لجنة المراجعة لعدة شر كة األت منها شر كة الجوف الزراعية والرسر هلية وشر

كة طيبة القابضةأللت ن وشر كة مدينة المعرفة االقتصادية مي  كة طيبة القابضة وعضو مجلس إداوشر ي شر
ن
رة ، ورئيس لجنة المراجعة ف

كة المنتجات ال ي شر
ن
كة الجوف الزراعية وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة ف  غذائية )وفرة حاليا(. شر

ي عضو لجنة المراجعة : مساعفعمر محمد  ي درجة حاصل عىل  الجنسية،، مغرنر
ن
من كلية الحقوق  قتصاد االالبكالوريوس ف

ي واالقتصاد 
ن
ي مدينة الرباط عام  ف

ن
ي ماجستت  اقتص، وشهادة م1973جامعة الملك محمد الخامس ف

ن
اد حضور للسنة االوىل والثانية ف

ي عام 
ن
ن عدة مناصب منها  قبل ذلك ، كما شغلم من نفس الكلية1975م و 1974ف ي مجموعة العربية للتأمي 

ن
 –مدير تنفيذي ف

 البحرين. 

ي درجة حاصل عىل  الجنسية، سعودي لجنة المراجعة،عضو  : الفواز بن محمد فهد  ماجستت  إدارة األعمال من جامعة ست 

ي اإلدارة الصناعية من ج
ن
يطانيا وبكالوريوس العلوم ف ول والمعادن. ويشغل حاليا بتر فيذي منصب الرئيس التنامعة الملك فهد للبتر

كة عبدالعزيز وس ي شر
ن
كة الوطنية للسياحة، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها عضو اللجنة التنفيذية ف ، عد المعجل للتجارةللرسر

كة واحة األلياف الزجاجية. وعضو مجلس اإل  ي شر
ن
 دارة وعضو لجنة المراجعة ف

ي الالبكالوريوس درجة حاصل عىل  الجنسية، سعودي ،عضو لجنة المراجعة عىلي المبارك:  محمد بن
ن
محاسبة من جامعة الملك ف

ي المملكة العربية السعودية عام 
ن
ول والمعادن ف ي م، ويشغل حاليا منصب 2007فهد للبتر

ن
مدير إدارة مراجعة األصول المحلية ف

كة مركز إيداع األوراق المالية مراجعةإدارة المدير  منها عدة مناصب  قبل ذلك شغل ، كما ات العامةاالستثمار صندوق  ي شر
ن
ي و  ف

ن
ف

ي مرصف االنماء. أمكتب أرنست و يونق و مدير 
ن
ي مجموعة المراجعة الداخلية ف

ن
 ول ف

                   لجنة إدارة المخاطر . 37

ي تاري    خ  اللجنةضمت 
ن
ي انتهت ف

ي دورتها السابقة التر
ن
 وعضوية كل من عبدالعزيز بن سعد الرصيصتاذ/ االس م 29/05/2021ف

ً
  رئيسا

ي بدأتتشكيل أعيد وقد ، بليهيد بن نارص البليهيد واألستاذ/  أحمد سامر الزعيماألستاذ/ 
ي دورتها الجديدة التر

ن
ري    خ بتا اللجنة ف

، واألستاذ/ نبيل عىلي صبرئاسة األستاذ/ أحمد سامر الزعيم وعضوية كل من األستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الرصي 30/05/2021

اف عىل نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليته ووضع وتقوم اللجنة  . شعيب كة واإلشر ي قد تتعرض لها الرسر
بتحديد المخاطر التر

اتيجية شاملة إلدارة المخاطر ا  . م2021خالل عام  جتماعاتا ربعةأ إدارة المخاطر ، وقد عقدت لجنة ستر
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 22/12/2021 13/09/2021 14/07/2021 22/03/2021 أعضاء لجنة  إدارة المخاطر

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  1 غت  تنفيذي –عضو مجلس إدارة  –أحمد سامر بن حمدي الزعيم 

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  2عضو من خارج مجلس اإلدارة –عبدالعزيز بن سعد الرصيص 

 - - - حرصن  3مستقل  –عضو مجلس إدارة  بليهيد بن نارص البليهيد 

 حرصن  حرصن  حرصن  - مستقل -عضو مجلس إدارة  –4شعيب عىلي بن نبيل 

 

 نبذة عن أعضاء لجنة إدارة المخاطر: 

ي اإلدارة العامة من  أحمد سامر بن حمدي الزعيم: 
ن
عضو مجلس اإلدارة سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي لبنان عام 
ن
ي اإلقتصاد م1987الجامعة اإلمريكية ف

ن
ي الواليات المتحدة ام، و درجة البكالوريوس ف

ن
ألمريكية ن جامعة والية نيويورك ف

كة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية ونائب رئي 1992عام   عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة الرسر
ً
س م ويشغل حاليا

كة مجموعة كابالت الرياض ورئيس مجلس إد ي شر
ن
ا القابضة وعضو مجلس إدارة ف كة السعودية مجلس إدارة مجموعة ست  ارة الرسر

ي الغرفة التجاريك  الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك،
ن
ة ما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها عضو اللجنة الصناعية ف

ي الرياض. 
ن
 ف

ي الجنسية، ،لجنة إدارة المخاطر عضو  عبدالعزيز بن سعد الرصيص:. 
ي اإلدارة المالية بحريتن

ن
 حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة األمريكية عام 
ن
ي إدارة األعمال من جامعة دي1999والتسويق من جامعة بورتالند ف

ن
باول م، و درجة الماجستت  ف

 منصب 2004الواليات المتحدة األمريكية عام 
ً
، كما شغل قبل ذلك عدة رئيس المخاطر م، ويشغل حاليا ي مرصف الراجحي

ن
ف

ي أي كابيتامناصب منها نائب رئيس إدارة المخ كة مبادلة جر ي شر
ن
كة دار ثروات لال ل، ومدير اال اطر ف ي شر

ن
 . ستثمار ستثمار ف

ي إدارة األعمال من   الجنسية، سعودي، لجنة إدارة المخاطر عضو  بليهيد بن نارص البليهيد : 
ن
لية كحاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ي الواليات المتحدة األمريكية عام 
ن
يتج ف  1983هت 

ً
ي بنكم. ويشغل حاليا

ن
شيحات والمكافأت ف  عدة مناصب منها عضوية لجنة التر

كة إجادة لإلستشارات اإلدارية، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك األ هىلي البالد ومدير عام شر

كة األهىلي تكافل. 
ي البنك األهىلي ورئيس مجلس إدارة شر

ن
ية ف   ونائب الرئيس للموارد البرسر

ي عام شهادة التع حاصل عىل ،لجنة إدارة المخاطر عضو عىلي شعيب: بن  نبيل
ن
، ويشغل حاليا م1980ليم العامة من لندن ف

كة الوطنية للتمويل، منصب ي الرسر
ن
كة  عضو لجنة المراجعة ف ي كل من شر

ن
وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها عضو مجلس إدارة ف

كة السعودية للمعلومات اإلئتما مانة أ HSBC عماله المهنية كان يشغل العضو المنتدب ل أبرز أ)سمه(، ومن  نيةساب تكافل والرسر

ي 
ن
ي بنك ساب، رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي ف

ن
العربية  HSBC)المرصفية االسالمية(، مدير عام المراجعة الداخلية ف

ي بنك سابالسعودية وآ
ن
ن العام ف  . خرها االمي 

                                                           

ي دورتها الجديدة اعتباًرا من للجنة أصبح رئيسا  1
ن
ي الدورة السابقة 30/05/2021ف

ن
 بعد أن كان عضوا ف

ي اللجنة أصبح  2
ن
ي عضوا ف

ن
ي الدورة السابقة 30/05/2021 دورتها الجديدة اعتباًرا من ف

ن
 بعد أن كان رئيسا لها ف

ي اللجنة  3
ن
ي انتهت عضويتة ف

ن
 29/05/2021تاري    خ بانتها الدورة السابقة ف

ي دورتها الجديدة اعتباًرا من  4
ن
 30/05/2021انضم إىل اللجنة ف
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عية                          الهيئة الشر

، وعضوية كلٍّ من: الدكتور/ صالح عبدهللا اللحيدان 
ً
والدكتور/ يوسف بن  ،تتكون من الدكتور/ صالح منصور الجربوع رئيسا

اف  ، وتقوم الهيئة باإلشر اف والمصادقة عىلعبدهللا الشبيىلي ي جميع معامالتها، واإلشر
ن
يعة ف كة بأحكام الرسر ام الرسر ن تطوير  عىل التر

يعة اإلسالمية، وقد عقدت الهيئة )  . م1202عام خالل  ات( اجتماع5منتجات تأمينية متوافقة مع الرسر

 

عية:   نبذة عن أعضاء الهيئة الشر

عية، سع الدكتور صالح بن منصور الجربوع:  ي الفقه المقارن من رئيس الهيئة الرسر
ن
ودي الجنسية، حاصل عىل درجة الدكتوراه ف

ي القانون من الجامعة األم2006 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام
ن
ي واشنطن دي سي م، وعىل درجة ماجستت  ف

ن
ريكية ف

كة الراجحي للخدمات المالية وهو م . م1994عام  عية لرسر  رئاسة عضوية الهيئة الرسر
ً
م 2007حامي مرخص منذ عامويشغل حاليا

كة الراجحي الم قبل ذلكحتر تاريخه، كما شغل  ام برسر ن  إلدارة الشؤون القانونية والرقابة عىل االلتر
ً
رصفية عدة مناصب منها مديرا

 لالستثمار. 

ي الفقه  الدكتور صالح بن عبدهللا اللحيدان:. 
ن
عية، سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة الدكتوراه ف من  اإلسالمي عضو الهيئة الرسر

ي الوقت الحاىلي  . م1994العاىلي للقضاء بالرياض عام المعهد 
ن
جة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عىل در  ا متعاقد ويعمل ف

عية به وأمينها. كما شغل قبل ذلك منصب عضو  ، وعضوية الهيئة الرسر عية بمرصف الراجحي أستاذ، ومدير عام المجموعة الرسر

ي عضوية عدد من اللجان العلمية داخل الجامعة وخارجها.  المجلس العلمي بجامعة
ن
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وشارك ف

 : عية، سعودي الجنسية، حاصل عىل درجة الدكتوراه من المعهد العاىلي  الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيىلي
عضو الهيئة الرسر

 منصب أستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود و  . م2001للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 
ً
يشغل حاليا

ي المؤسسات المالية و 
ن
عية ف ي الهيئات الرسر

ن
ل ، وقد شغل قباالقتصادية داخل المملكة وخارجها اإلسالمية، والعديد من العضويات ف

 م. 1998ذلك منصب وكيل قسم الفقه المقارن بالمعهد العاىلي للقضاء عام 

عية م  اإلجماىلي  مكافئة حضور اإلجتماعات مكافئة السنويةال أعضاء الهيئة الشر

 ريال 85,000 ريال 25,000 ريال 60,000 د. صالح الجربوع  1

 ريال 85,000 ريال 25,000 ريال 60,000 د. صالح اللحيدان  2

 ريال 85,000 ريال 25,000 ريال 60,000 د. يوسف الشبيىلي  3

 ريال 255,000 المجموع

 

 اسم العضو 

 151الجتماع    150الجتماع    149الجتماع  148الجتماع   147الجتماع 

04 /05 /2021 10/06/2021 14/07/2021 05/10/2021 13/12/2021 

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  الدكتور صالح بن منصور الجربوع

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  الدكتور صالح بن عبدهللا اللحيدان

 حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  حرصن  لدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيىلي ا

 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 مكافأة الحضور لكل عضو
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.  . تفصيل المكافآت39  والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة و اللجان وخمسة من كبار التنفيذيي  

 أول: 

ي  .1
ن
 : 29/05/2021مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة المنتهية ف

بن  اء ع  ىل سياس  ة مكاف  آت أعض  اء مجل  س اإلدارة واللج  ان المنبثق  ة عن  ه، يتق  اضن أعض  اء مجل  س إدارة الرسر  كة مكاف  آة س   نوية 

ي المجلس 120,000ريال لرئيس مجلس اإلدارة و  180,000درها ق
ن
كما يتقاضن    .ريال لعضو مجلس اإلدارة نظت  عضويتهم ف

ه من اجتماعات المجلس.  3000كل من رئيس وأعضاء المجلس مكافأة حضور قدرها   ريال نظت  كل اجتماع يحرصن

 ارة : بناء عىل سياسة مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلد .2

ي اللجنة.  60,000يتقاضن عضو اللجنة المنبثقة من مجلس اإلدارة مكافآة سنوية قدرها  -
ن
 ريال نظت  عضويته ف

ه من اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.  1500كما يتقاضن عضو اللجنة مبلغ  -  ريال نظت  كل اجتماع يحرصن

 : ثانيا 

 : 30/05/2021ورة الحالية اعتباًرا من للدمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  -1

أعض  اء مجل  س إدارة الرسر  كة مكاف  آة س  نوية و  رئ  يس بن  اء ع  ىل سياس  ة مكاف  آت أعض  اء مجل  س اإلدارة واللج  ان المنبثق  ة عن  ه، يتق  اضن 

ي المجل  س 200,000ق  درها 
ن
ري  ال  3000كم  ا يتق  اضن ك  ل م  ن رئ  يس وأعض  اء المجل  س مكاف  أة حض  ور ق  درها   . ري  ال نظ  ت  عض  ويتهم ف

ه من اجتماعات المجلس.   نظت  كل اجتماع يحرصن

 دارة: بناء عىل سياسة مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإل  -2

ي اللجنة.  مريال نظت  عضويته 100,000لجنة المراجعة مكافأة سنوية قدرها وأعضاء  كل من رئيس  يتقاضن  -
ن
 ف

 ري    ال نظ    ت   80,000ة س    نوية ق    درها أل    س اإلدارة مكاف    م    ن مج المنبثق    ةاألخ    رى  ك    ل م    ن رئ    يس وأعض    اء اللج    انيتق    اضن   -

ي اللجنة.  معضويته
ن
 ف

ري ال نظ ت  ك ل اجتم اع يحرصن ه م ن اجتماع ات اللج ان المنبثق ة  1500مبل غ اللج ان كاف ة ك ل م ن رئ يس وأعض اء  كما يتق اضن   -

 من مجلس اإلدارة. 

  والتعويضات: آليات تحديد ودفع المكافآت  -3

م ن  واعتماده ا بص فة س نوية  وفق ا للسياس ة وذل كعض اء مجل س اإلدارة عويض ات المس تحقة أل يتم احتس اب المكاف آت والت -

 . والمصادقة عليها من الجمعية العامةالمجلس 

 جتماعات المجلس واللجان. إ يتم دفع بدل الحضور بشكل سنوي بناء عىل سجالت حضور  -

ن مكافآ -4 ن من خالل التقييم السنوي ونتاة السنوية يتم احتساب المكافأ: ت وتعويضات كبار التنفيذيي  ئج للمدراء التنفذيي 

كة   اف المحددة بداية العام الميالدي. بناء عىل األهدالرسر

ي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة 
وخمسة واللجان فيما يىلي بيان يوضح الرواتب والتعويضات والبدالت والمكافآت السنوية التر

كة ممن تلقوا أعىل ن بالرسر ة من كبار التنفيذيي  من  المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير الماىلي خالل الفتر

 م: 31/12/2021م إىل 01/01/2021

كبار التنفيذيي   بما فيهم الرئيس التنفيذي خمسة من   و اللجان دارةأعضاء مجلس اإل  بيان

 والمدير الماىلي 

 8,391,411 0 الرواتب والتعويضات

 377,003 336,000 البدلت 

 3,250,420 1,962,412 المكافآت الدورية والسنوية

 12,018,834 2,262,412 اإلجماىلي 
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 29/05/2021إىل  01/01/2021 منللدورة السابقة المنتهية  ت أعضاء مجلس اإلدارةآمكاف

 

 األعضاء الغت  تنفيذيي                        األعضاء المستقلي   

نارص بن 

عبدهللا 

ي 
ن
  العوف

بن نارص  بليهيد 

 البليهيد 

عىلي بن 

هادي ال 

 منصور 

 المجموع

عبدهللا بن 

سليمان 

 الراجحي 

أحمد بن سامر 

 الزعيم

صالح بن 

عبدهللا 

 الزميع

سعود بن عبدهللا  

 الراجحي 

نايف بن 

 عبدهللا الراجحي 
 المجموع

تة
ثاب
 ال
ت
فآ
كا
لم
ا

 

مكافئة 

 سنوية
48,986.30 48,986.30 48,986.30 146,958.90 73,479.45 48,986.30 48,986.30 48,986.30 48,986.30 269,424.65 

بدل 

حضور 

جلسات 

 المجلس

3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مزايا عينية

بيان ما قبضة 

أعضاء 

المجلس 

بوصفهم 

ن أو  عاملي 

ن أو ما  إداريي 

قبضوة نضت  

أعمال فنية أو 

إدارية أو 

 استشارات

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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مكافأة 

رئيس 

المجلس أو 

العضو 

المنتدب أو 

ن الرس  أمي 

إن كان من 

 األعضاء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 284,424.65 51,986.30 51,986.30 51,986.30 51,986.30 76,479.45 155,958.90 51,986.30 51,986.30 51,986.30 المجموع

  

 

  

ن األ  ن  عضاء المستقلي   األعضاء الغت  تنفيذيي 

نارص بن 

عبدهللا 

ي 
 العوفن

بليهيد بن نارص 

 البليهيد 

عىلي بن 

هادي ال 

 منصور 

 المجموع

عبدهللا بن 

سليمان 

 الراجحي 

أحمد بن 

 سامر الزعيم

صالح بن عبدهللا 

 الزميع

سعود بن عبدهللا  

 الراجحي 

نايف بن 

عبدهللا 

 الراجحي 

 المجموع

ت
فآ
كا
لم
ا

 
ة
 
ت
تغ
لم
ا

 

 

نسبة من 

 األرباح

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0مكافآت 
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 دورية

خطط 

ية  ن تحفت 

ة  قصت 

 األجل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

خطط 

ية  ن تحفت 

طويلة 

 األجل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

األسهم 

الممنوحة 

)يتم 

ادخال 

 القيمة(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع

مكافأة نهاية 

 الخدمة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بدل المرصوفات

 284,424.65 51,986.30 51,986.30 51,986.30 51,986.30 76,479.45 155,958 51,986 51,986 51,986 المجموع الكىلي 
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 31/12/2021حتر  30/05/2021ت أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية من تاري    خ مكافآ

 األعضاء الغت  تنفيذيي                        األعضاء المستقلي    

 عىلي نبيل 

 شعيب

مهند بن قصي 

 العزاوي

عىلي بن 

هادي ال 

 منصور 

عبدهللا بن  المجموع

سليمان 

 الراجحي 

أحمد بن سامر 

 الزعيم

وليد بن 

  عبدهللا المقبل

سعود بن 

عبدهللا  

 الراجحي 

نايف بن عبدهللا 

 راجحي ال

 المجموع

تة
ثاب
 ال
ت
فآ
كا
لم
ا

 

 ةأمكاف

 سنوية

118,356.16 118,356.16 118,356.16 355,068.49 118,356.16 118,356.16 118,356.16 118,356.16 118,356.16 591,780.80 

بدل 

حضور 

جلسات 

 المجلس

9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 45,000 

مزايا 

 عينية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

بيان ما 

قبضة 

أعضاء 

المجلس 

بوصفهم 

ن أو  عاملي 

ن أو  إداريي 

ما قبضوة 

نضت  

أعمال فنية 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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أو إدارية أو 

 استشارات

مكافأة 

رئيس 

المجلس 

أو 

العضو 

المنتدب 

ن  أو أمي 

الرس إن  

كان من 

 األعضاء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 المجموع

127,356.16 127,356.16 127,356.16 382,068.48 127,356.16 127,356.16 127,356.16 127,356.16 127,356.16 636,780.80 

ن   ن  األعضاء المستقلي   األعضاء الغت  تنفيذيي 

نبيل عىلي 

 شعيب

مهند بن قصي 

 العزاوي

عىلي بن 

هادي ال 

 منصور 

عبدهللا بن  المجموع

سليمان 

 الراجحي 

أحمد بن سامر 

 الزعيم

ن عبدهللا وليد ب

 المقبل

سعود بن 

عبدهللا  

 الراجحي 

نايف بن عبدهللا 

 الراجحي 

 المجموع
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ة
 
ت
تغ
لم
ت ا

فآ
كا
لم
ا

 

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 

ية  ن تحفت 

ة  قصت 

 األجل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

خطط 

ية  ن تحفت 

طويلة 

 األجل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

األسهم 

الممنوحة 

)يتم 

ادخال 

 القيمة(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع

مكافأة نهاية 

 الخدمة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بدل المرصوفات

 636,780.80 127,356.16 127,356.16 127,356.16 127,356.16 127,356.16 382,068.48 127,356.16 127,356.16 127,356.16 المجموع الكىلي 
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 ت أعضاء اللجانآمكاف

 أعضاء اللجان
 المجموع بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(

  30/05/2021من تاري    خ  29/05/2021إىل تاري    خ  2 30/05/2021من تاري    خ  1 29/05/2021إىل تاري    خ 

      اللجنة التنفيذية

 9,000 4,500 4,500 - - ليمان الراجحي عبدهللا بن س

 33,493 4,500 4,500 - 24,493 وليد بن عبدهللا المقبل

 9,000 4,500 4,500 - - سعود بن عبدهللا الراجحي 

 51,493 13,500 13,500  24,493 المجموع

  لجنة الستثمار

 7,500 6,000 1,500 - - سعود بن عبدهللا الراجحي 

 80,835 6,000 3,000 47,342 24,493  الفدىعبدالرحمن بن عبدهللا

 9,000 6,000 3,000 - - عىلي بن هادي آل منصور

 97,335 18,000 7,500 47,342 24,493 المجموع

شيحات والمكافآت       لجنة التر

 6,000 3,000 3,000 - - عىلي بن هادي آل منصور

 3,000 - 3,000 - - بليهيد بن نارص البليهيد

 3,000 - 3,000 - - ر بن حمدي الزعيمأحمد سام

 3,000 3,000 - - - عزاويالمهند 

 3,000 3,000 - - - نايف الراجحي 

 18,000 9,000 9,000 - - المجموع

                                                           

 تاري    خ نهاية الدورة السابقة 1

 لحاليةتاري    خ بداية الدورة ا 2
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 أعضاء اللجان
 المجموع بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(

  30/05/2021من تاري    خ  29/05/2021إىل تاري    خ  2 30/05/2021من تاري    خ  1 29/05/2021إىل تاري    خ 

      لجنة المراجعة

ي 
 39,493 - 15,000 - 24,493 نارص بن عبدهللا العوفن

 39,493 - 15,000 - 24,493 محمد مساعف

 69,678 10,500 - 59,178 - نبيل عىلي شعيب

 71,178 12,000 - 59,178 - فهد الفواز

 107,671 9,000 15,000 59,178 24,493.15 محمد بن عىلي المبارك

 327,513 31,500 45,000 177,534 73,479 المجموع

      لجنة المخاطر

 6,000 4,500 1,500 - - أحمد سامر بن حمدي الزعيم

 1,500  1,500  - بليهيد بن ناصر البليهيد

 4,500 4,500  -  نبيل عىلي شعيب

 77,835 4,500 1,500 47,342 24,493 عبدالعزيز الرصيص

 89,835 13,500 4,500 47,342 24,493 المجموع

 

 

_________________________ 

 تاري    خ نهاية الدورة السابقة 1

تاري    خ بداية الدورة الحالية 2
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 مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي   المساهمي   أو أعضاء  التنازل عن المصالح من قبل. 40

  ن عن أي رواتب أو مكافاال يوجد أي ترتيبات أو أو  تآتفاقيات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي 

 تعويضات. 

  ي األرباحاال يوجد أي ترتيبات أو
ن
كة عن حقوق لهم ف  . تفاقيات بشأن تنازل أي من مساهمي الرسر

               عضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منهأ. تقييم أداء 41

اك جميع أعضاإيحرص مجلس اإلدارة عىل  ي ال هئشر
ن
ة قراراته عمهام والمسئوليات واللجان الفرعية، كما يحرص المجلس عىل مراجف

داء المجلس واللجان أائجها وانعكاساتها عىل أكد من نتىل توصيات اللجان المنبثقة عنه بشكل دوري للتإوتوصياته باإلضافة 
كة بشكل عام  . المنبثقة عنه وأداء الرسر

كةنتائج المراجعة السنوية لفاعلية إ . 42  جراءات الرقابة الداخلية بالشر

 : ما يىلي  أسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خالل ىلتم إعداد نظام الرقابة الداخلية ع

ي مجال ا -
ن
املمراجعة ومراقبة وجود إدارات متخصصة ف ن  .  االلتر

ن  - ن الداخليي  ي تعزيز استقاللية المراجعي 
ن
 مع الئحة الحوكمة تساهم ف

ً
وجود لجنة مراجعة تابعة لمجلس اإلدارة تماشيا

ن ويقدم إليها تقارير عن الوحدات واألنشطة محل المراجعة بشكل رب  ع سنوي بما يمكن توفت  تقييم مستمر لنظام  والخارجيي 

 اخلية ومدى فاعليته. الرقابة الد

 لخطة سنوية معتمدة من  -
ً
لجنة  يتم مراجعة مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وفقا

،المراجعة كما يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخل ن ن الخارجيي   راجعةالمويتم رفع تقارير دورية للجنة  ية من قبل المراجعي 

 
ً
  المحددةلمواعيد اجتماعاتها  وفقا

ً
ي تقوم بدورها برفع تقارير مالحظاتها وإجراءات التصحيح لمجلس اإلدامسبقا

رة ، والتر

كة ابة الداخلية لفعالية إجراءات الرق مطلعة عىلالداخلية  المراجعة، كما أن لجنة الالزمةلمناقشتها واعتماد التوصيات  دى الرسر

 ها. أي مالحظات جوهرية حيال ولم تبد 

ي نتائج مراجعة نظام الرقابة الداخلية ومدى كفاية وفاعلية بعض اإلجراءات الرقابية بجدية تامة والعمل عيتم  -
ن
ىل النظر ف

 متابعة أي مالحظات وتصحيحها ووضع الضوابط الكفيلة لعدم تكرارها. 

كة فإن ذلك، عىل بناءً  - ن  مالئم داخىلي  رقابة نظام لديها  الرسر  األخذ  مع ،باستمرار  وتعزيزه مراقبته ويتمفعال  بشكل يعمل ومطمي 
ي 
ن
، رقابة نظام أي أن االعتبار  ف  .مطلقة يوفر ضمانات أن يمكن ال  وفعاليته، تعقيده مستوى عن النظر  بغض داخىلي

ي مدى كفاية  . 43
 
كة ةالرقابة الداخلي إجراءاترأي لجنة المراجعة ف ي الشر

 
 ف

ن للجنة أي أمور جوهرية ذات تأثت  هام تتطأوضحت لجنة المراجعة مدى كفاية إجراءات الرقاب كة ولم يتبي  ي الرسر
ن
لب ة الداخلية ف

 . م 2021اإلفصاح لعام 

 الحسابات الخارجيي    ا مراجعو  . 44 

ن اح مجلس اإلدارة بناًء عىل توصية لجنة المراجعة عىل اقتر  م05/05/2021ي    خ وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتار  كة بتعيي   شر
كاؤهم )العظم والسديري  كاه محاسبون ومراجعون قانونيون  (Croweوآل الشيخ وشر ي وشر

كة الخراسر ك  وشر للقيام بدور مشتر
كة عن السنة المال ن لحسابات الرسر   . م1202ية كمراجعي 

 الخاتمة

كة أن يقدم الشكر والتقدير  ن س الضمامجلمانة العامة لاأل وهيئة السوق المالية و  للبنك المركزي السعودييرس مجلس إدارة الرسر
ي  الصحي 

ن بشكل عام، كما يرس مجلس اإلدارة أ التعاونن ن عىل دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم المساندة ألعمال وأنشطة قطاع التأمي 
كة عىل جهودهم  ي الرسر

كة ولمسؤوىلي وموظفن
كة وعمالئها عىل منحهم ثقتهم الغالية للرسر يقدم شكره وامتنانه لمساهمي الرسر

 . المستمرة

 وهللا الموفق ،،،                                                         


