
 

( عن دعوة مساهميها إىل حضور اجتماع الجمعية العامة  تدعو  ي )تكافل الراجحي
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  شر

 العادية )اإلجتماع األول(

( دعوة مساهميها إىل حضور اجتماع الجمعية  ي )تكافل الراجحي
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  يرس مجلس إدارة  شر

ي بمدنية الرياض العامة العادية )اإلجتماع األول( 
عن طريق وسائل التقنية الحديثة بأستخدام منظومة تداوالن 

ة مساء يوم األحد  ي تمام الساعة العاشر
ـه )حسب تقويم أم القرى( 1441-09-03والمقرر إنعقادها بمشيئة هللا فن

 . م 2020-04-26الموافق 
 م و 16/03/2020ـه الموافق 21/07/1441وتاري    خ  (5/2109/20/رقم )صهيئة السوق المالية  عىل تعميم بناء

كات المساهمة  ي باالكتفاء بعقد جمعيات الرسر
المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد و تعليق عقدها القاضن

 
 
ي السوق المالية و ضمن دعم الجهود و االجراءات  ،حت  إشعار آخر  حضوريا

ن فن  عىل سالمة المتعاملي 
 
وذلك حرصا

ازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذ وس كورونا الوقائية و االحب    ات العالقة للتصدي لفب 
ي ، و  (COVID-19) الجديد

ي المملكة العربية تبذامتدادا للجهود المتواصلة الت 
لها كافة الجهات الحكومية فن

ي اتخاذ التدابب  الوقائية الالزمة لمنع انتشاره. 
  السعودية فن

 

كة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول  ي سجل مساهمي الرسر
ن المقيدين فن كما يحق لكل مساهم من المساهمي 

ي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل
ي والتصويتالحضور االلك الت 

ونن ي  ب 
ي اجتماع  باستخدام منظومة تداوالن 

فن

 بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية . . وبحسب األنظمة واللوائح الجمعية
 
علما

ين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات  . و أحقية التصويت عىل بنود الجمعية للحاضن

 

ة مساهمون يمثلون ( العادية ) ويكون اجتماع الجمعية العامة  إذا حضن
 
وإذا  . (رأس المال عىل األقل  رب  ع) صحيحا

ي بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد 
لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثانن

 االجتماع األول، ويكون اال 
 
ي صحيحا

 . (أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه) جتماع الثانن

 
 
ي التصويت عن بعد عىل بنود الجمعية ابتداءا

ي خدمات تداوالن 
ن فن ن المسجلي   بأنه سيكون بإمكان المساهمي 

 
علما

ة من الساعة   العاشر
 
نهاية   وحت   م 22/04/2020 الموافق ـه03/09/1441 (اإلربعاء) يوم صباحا

ن  الجمعية انعقاد وقت  لجميع المساهمي 
 
 ومجانا

 
ي متاحا

ي خدمات تداوالن 
، وسيكون التسجيل والتصويت فن

 www.tadawulaty.com.sa: باستخدام الرابط التاىلي 

    وذلك للتصويت عىل البنود المرفقة

 

ي حال وجود استفسار 
ن وفن   نأمل التواصل مع إدارة عالقات المساهمي 

(0555011022   /0505553819 / Shareholders@alrajhitakaful.com ) 
 

 

 . 
 

 وهللا وىلي التوفيق،،،                                                               

 

 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:Shareholders@alrajhitakaful.com


 

 

 

ي  التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىلي  .1
 م . 31/12/2019المنتهي فن

كة عن العام الماىلي المنتهي  .2
 م31/12/2019التصويت عىل تقرير مراجعي حسابات الرسر

ي  .3
 م. 2019/12/31التصويت عىل القوائم المالية  عن العام الماىلي المنتهي فن

ي التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية  .4
 .م31/12/2019 المنتهية فن

ي 1,107,329 بمبلغ التصويت عىل مكافئة أعضاء مجلس االدارة  .5
 ريال عن السنة المالية المنتهية فن

 م . 12/2019/ 31
ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك  .6 ن المرشحي  كة من بي  ن مراجعي الحسابات للرسر التصويت عىل تعيي 

ي والثال
والرب  ع  م2020العام الماىلي  ث والسنوي منلفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع األول والثانن

 .، وتحديد أتعابهمم2021األول من العام الماىلي 
ن األستاذ/   .7  )    بن بليهيد بليهيد بن ناض التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

 
  مستقل ( عضوا

 
ي مجلس اإلدارة إعتبارا

ن
ف

ي 03/12/2019من تاري    خ تعيينة 
ن
 30/05/2021م، إلكمال دورة المجلس حت  تاري    خ إنتهاء الدورة الحالية ف

َ
م خلفا

 . )مرفق(. ) عضو مستقل ( قصي بن عبدهللا الفاخري / األستاذ للعضو المستقيل 
ن التصويت عىل  .8 ي ستتم بي 

كة الراجحي المضفية العقود واألعمال الت  ي ) تكافل الراجحي ( و شر
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  شر

ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي و عضو مجلس اإلدارة االستاذ / صالح بن لألستثمار و 
الت 

خيص  كة المعتمدة ، والب  ن متعددة حسب وثائق الرسر ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  عبدهللا الزميع مصلحة غب  مباشر
 أن قيمة ا

 
 )مرفق(.  .الف ريال793,746 م بلغت 2019لتعامالت خالل عام بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

كة السعودية  .9 ي ) تكافل الراجحي ( و الرسر
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

التصويت عىل العقود واألعمال الت 
ة ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غب  مباشر

فيها،   لصناعة مستلزمات السجاد والت 
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية  كة المعتمدة ، والب  ن متعددة حسب وثائق الرسر وهي عبارة عن  وثائق تأمي 

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
 
 )مرفق(.  .الف ريال (1,275) م بلغت 2019.علما

ي ) تكا .10
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

كة الراجحي المالية التصويت عىل العقود واألعمال الت  فل الراجحي ( و شر
ن  ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  مصلحة غب  مباشر

والت 
 أن قيمة التعامالت خالل

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

 )مرفق(.  .الف ريال 672 م بلغت 2019عام 
كة الراجحي المالية  .11 ي ) تكافل الراجحي ( و شر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
التصويت عىل العقود واألعمال الت 

ة فيها، وهي عبارة عن  إيرادات  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  مصلحة غب  مباشر
والت 
 أن قيمة التعامالت خالل  عام صنا

 
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما م بلغت 2019ديق إستثمارية ، والب 

 )مرفق(.  .الف ريال6,772
كة الراجحي المالية  .12 ي ) تكافل الراجحي ( و شر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
التصويت عىل العقود واألعمال الت 

ة فيها،  وهي عبارة عن  رسوم إدارة  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  مصلحة غب  مباشر
والت 

خيص بها   أن قيمة التعامالت خالل  عام إستثمارات مدفوعة ، والب 
 
 م بلغت 2019لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

 )مرفق(.  .الف ريال 2,829
كة فرسان للسفر  .13 ي ) تكافل الراجحي ( و شر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
التصويت عىل العقود واألعمال الت 

ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا 
بن سليمان الراجحي  و لنائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ / والسياحة والت 

ة فيها،  وهي  سعود بن عبدهللا الراجحي و لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي  مصلحة غب  مباشر
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا ت كة المعتمدة ، والب  ن متعددة حسب وثائق الرسر  أن عبارة عن  وثائق تأمي 

 
فضيلية .علما

 )مرفق(.  .الف ريال  1,639 م بلغت 2019قيمة التعامالت خالل  عام 
كة فرسان للسفر  .14 ي ) تكافل الراجحي ( و شر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
التصويت عىل العقود واألعمال الت 

ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  و لن
ائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ / والسياحة والت 

ة فيها،  وهي  سعود بن عبدهللا الراجحي و لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي  مصلحة غب  مباشر



 

خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية  تكاليفعبارة عن   كة المعتمدة ، والب  كة حسب وثائق الرسر ي الرسر سفر منسونر
 أن 

 
 )مرفق(.  .الف ريال  2,490 م بلغت 2019قيمة التعامالت خالل  عام .علما

ي  .15 كة الفارانر
ي ) تكافل الراجحي ( و شر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
التصويت عىل العقود واألعمال الت 

ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  و لعضو مجلس اإلدار 
وكيماويات والت  ة  / نايف بن للبب 

خيص  كة المعتمدة ، والب  ن متعددة حسب وثائق الرسر ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  عبدهللا الراجحي مصلحة غب  مباشر
 أن قيمة التعامالت خالل  عام 

 
 )مرفق(.  .الف ريال 308 م بلغت 2019بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

كة مجموعة تكاتف  .16 ي ) تكافل الراجحي ( و شر
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

التصويت عىل العقود واألعمال الت 
ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  ولنائب رئيس مجلس اإلدارة  االستاذ / سعود 

القابضة والت 
ة فيها،  وهي عبارة بن عبدهللا الراجحي  و لعضو مجلس اإل  دارة االستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غب  مباشر

 أن قيمة 
 
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما كة المعتمدة ، والب  ن متعددة حسب وثائق الرسر عن  وثائق تأمي 

 )مرفق(.  .الف ريال  18 م بلغت 2019التعامالت خالل  عام 
كة هوبر المحدودة التصويت عىل العقود واألعما .17 ي ) تكافل الراجحي ( و شر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
ل الت 

ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  ولنائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ / سعود بن 
والت 

ن  ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  كة المعتمدة ،  عبدهللا الراجحي  مصلحة غب  مباشر متعددة حسب وثائق الرسر
 أن قيمة التعامالت خالل  عام 

 
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما  .الف ريال 19 م بلغت 2019والب 

 )مرفق(. 
ي ) تكافل الراجحي ( ووكالة تكافل الراجحي  .18

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
التصويت عىل العقود واألعمال الت 

ي 
 لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  ولعضو مجلس اإلدارة االستاذ / صالح بن عبدهللا والت 

خيص بها لعام  كة المعتمدة ، والب  ن متعددة حسب وثائق الرسر ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  الزميع مصلحة غب  مباشر
 أن قيمة ال

 
 )مرفق(.  .الف ريال  68,134 م بلغت 2019تعامالت خالل  عام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

ي ) تكافل الراجحي ( و وكالة تكافل الراجحي  .19
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

التصويت عىل العقود واألعمال الت 
ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  ولعضو مجلس اإلدارة االستاذ / صالح

بن عبدهللا  والت 
خيص بها لعام قادم دون أي  ة فيها،  وهي عبارة عن  عموالت مستحقه لطرف ذو عالقة ، والب  الزميع مصلحة غب  مباشر

 أن قيمة التعامالت خالل  عام 
 
 )مرفق(. الف ريال 4,739 م بلغت 2019مزايا تفضيلية .علما

ن  .20 كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
كة مجموعة الراجحي التصويت عىل العقود واألعمال الت  ي ) تكافل الراجحي ( و شر

التعاونن
ة فيها،  وهي عبارة عن   ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي مصلحة غب  مباشر

القابضة والت 
 أن

 
خيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما كة المعتمدة ، والب  ن متعددة حسب وثائق الرسر قيمة  وثائق تأمي 

 )مرفق(.  .الف ريال  23 م بلغت 2019التعامالت خالل  عام 
كة مرامي للصناعات  .21 ي ) تكافل الراجحي ( و شر

ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 
التصويت عىل العقود واألعمال الت 

ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  ولعضو مجلس اإلدارة  
االستاذ / نايف بن الغذائية والت 

خيص  كة المعتمدة ، والب  ن متعددة حسب وثائق الرسر ة فيها،  وهي عبارة عن  وثائق تأمي  عبدهللا الراجحي مصلحة غب  مباشر
 أن قيمة التعامالت خالل  عام 

 
 )مرفق(.  .الف ريال831 م بلغت 2019بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علما

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  السابعمرفقات البند 

ن االستاذ /  ي التصويت عىل قرار مجلس االدارة بتعيي   بليهيد بن نارص العتيب 

 ( مستقل) إدارةعضو مجلس 
ا
قصي بن  / األستاذ عن العضو المستقيل  بديل

دورة المجلس  (،عىل أن يكمل مستقل) عبدهللا الفاخري عضو مجلس إدارة

 م )مرفق(30/05/2021ورة بتاري    خ حبى انتهاء الد م03/12/2019اعتبارا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نموذج السيرة الذاتية للمرشح

 المرشح للعضو الشخصية البيانات -1

 بليهيد بن ناصر العتيبي رباعي االسم

 هـ23/09/1376 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 المرشح للعضو العلمية المؤهالت -2

 التخصص المؤهل م
 تاريخ

 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 ج في الواليات المتحدة األمريكيةيتيكليه هير 1983 إدارة أعمال بكالوريوس 1

 المرشح للعضو العملية الخبرات -3

 الخبرة مجاالت الفترة م

 نك األهلي بمجلس إدارة ال لرئيس مستشار م2019مارس  –م 2018سبتمبر  1

 األهلي  كبنالئب الرئيس للموارد البشرية في نا م2018مارس  –م 2013مارس  2

 رئيس مجلس إدارة شركة األهلي تكافل م2018مارس  –م 2013يونيو  3

 إجادة لألستشارات اإلدارية مؤسس ومدير عام  حتى تاريخة –م 2007 4

 أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركان إدارات مجالس في الحالي العضوية -4

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان

 النشاط الشركة اسم م
 صفة

 العضوية
 طبيعة

 العضوية
 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

 مستقل مستقل بنك بنك البالد 1
عضو لجنة 

 الترشيحات
 شركة مساهمة عامة



 

 

 

 

 

 

 

 

ون الحادي وحبى  الثامنمرفقات البند   والعشر

 للمادة  .1
ً
كات (  71تبليغ رئيس مجلس اإلدارة ) وفقا من نظام الشر

مة  .وفيها مصلحة مع أطراف ذات عالقة للمعامالت والعقود المب 
ي حول التبليغ المقدم من رئيس المجلس عن  .2 تقرير المراجع الخارج 

 األعمال والعقود مع أعضاء مجلس اإلدارة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
ن
 م2019ديسمب   31تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




