التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
عن السنة المنتهية لعام 2020م
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
احملرتمني

السادة مسامهي الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته وبعد ،،،
يسررين أ أددم لم قررير لل اددارة ع السر ة ات تةية

2020/12/31م .و الروائ اتالية للشرركة ودائمة اترك اتا و أبرز إجنازات

الشركة و التحديات اليت واجةت الشركة خالل الس ة اتالية ات تةية
بلغ إمجا أدساط التأمني اتمتتبة

2020/12/31م.

مجيع أنواع التأمني حىت هناية عام 2020م مبلغ وددره  320مليو لاير أي بإرقفاع وددره ٪14.75

ع الس ة اتالية لعام 2019م  ،مما يؤكد ددرة الشركة على ال مو اتستمر و قع ي حصتةا السودية

دطاع التأمني.

كما حررت الشر ررركة صر ررا ربا دبب الكاة بلغ  8.86مليو لاير مرابب قسر ررجيب صر ررا خسر ررارة دبب الكاة بلغ  3.78مليو لاير خالل
العام السررابو .و لس بسرربا ارقفاع صررا اتدسرراط اتمتتبة ب سرربة  ٪17.69خالل العام احلا مرارنة مع العام السررابو و س ر معدل
نسرربة اخلسررارة

اداء احملفظة التأمي ية على الرغ م اخنفاض صررا ارباا اسررتامارات اتسررامهني ب سرربة  ٪62خالل العام احلا مرارنة مع

العام السرابو و اخنفاض صرا ارباا اسرتامارات لة الوقائو ب سربة ٪47.78

العام احلا مرارنة مع العام السرابو .كما ارقفعت امجا

حروق اتسامهني ب سبة  ٪2.87خالل العام احلا مرارنة مع العام السابو .مما يدل على متانة و فعالية االداء التشغيلي للشركة .و سوف
قستمر الشركة
و

مسريهتا

قطوير ات ظومة ادلمرتونية لديةا و قطوير م تجات جديدة و فتا د وات حدياة للبيع و خدمة العمالء.

اخلتام أقردم بالشر ر ررمر اك يب لمب اكةات و اددارات احلمومية وكافة م سر ر رروج اخلليجية العامة و زمالئي أعضر ر رراء لل اددارة على

اكةود اليت بذلت و ستبذل بإ اهلل قعاىل لتحريو أفضب ال تائج خالل الفرتة الرادمة.
و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
رئيس مجلس اإلدارة
جمال بن عبداهلل الدباغ
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تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
يسررر لل إدارة اخلليجية العامة أ يردم التررير السر وي الذي يغطي ال تائج اتالية للشررركة و إجنازاهتا .مرفرا معةا الروائ اتالية اتددرة م
مراجعي احلس ر ررابات ممتا ابراهي البس ر ررام و ش ر ررركة كي ج إم جي الفوزا و ش ر ررركاه مبي ا فيةا اديض ر رراحات اتالية للس ر ر ة ات تةية 31
ديسرم 2020م .و يتضرم التررير أه التطورات و ال تائج اتالية ،و اتنشرطة الت فيذية و ادفصراا حسرا اللوائا واتنظمة الصرادرة م
هيئة السرروق اتالية باتادة الاالاة واالربعو م دواعد التسررجيب و اددراج واتادة التاسررعة م الئحة حوكمة الشررركات اتعمول ها اتملمة
العربية السعودية.

مقدمة عن الشركة:
قأس رسررت اخلليجية العامة ( شررركة مسررامهة سررعودية ) وجا درار وزارة التجارة و الص ر اعة رد /12ق ،وقاريخ  17حمرم 1431ه (اتوافو
 3ي اير 2010م) و س ررجب ياري رد  4030196620و قاريخ  9ص ررفر 1431هر ر ر ر ر ر ر ر ر (اتوافو  25ي اير 2010م) و اجملدد حىت قاريخ
1441/02/09هر.
مت الرتخيص للش ر ر ررركة ت اولة أعمال التأمني العام ،والتأمني الص ر ر ررحي اتملمة العربية الس ر ر ررعودية وجا اترس ر ر رروم اتلمي المر رد م85/
بتاريخ  5ي احلجة 1429ه ر ر ر ر ر ر (اتوافو  3ديسم 2008م) و درار لل الوزراء رد  365بتاريخ  3ي احلجة 1429ه ر ر ر ر ر ر (اتوافو 1
ديس ررم 2008م) .حص ررلت الش ررركة على قرخيص م اولة أعمال التأمني

اتملمة العربية الس ررعودية م مؤسر رس ررة ال رد العرج الس ررعودي

(س ر ر ر ر ر ر رراما) بتاريخ  20ربيع اتول 1431ه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر( اتوافو  6مارس 2010م) .و جدد الرتخيص بتاريخ 1440/30/20ه و تدة قالث
س وات.كما حصلت الشركة بتاريخ 1440/12/30ه اتوافو 2019/08/04م على اتوافرة على طلا إعادة قأهيب الشركة لدى لل
الضما الصحي التعاوين تدة قالث س وات ق تةي بتاريخ 1444/01/06ه اتوافو 2022/08/04م.
هتدف اخلليجية العامة إىل م اولة أعمال التأمني و اخلدمات اتتعلرة ها اليت قتضر ر ر ر ر ر ررم أعمال إعادة التأمني وجا نظام الشر ر ر ر ر ر ررركة و وفرا
للروانني و اتنظمة اتعمول ها

اتملمة العربية السر ررعودية .و الشر ررركة مملوكة ودت ادكتتاب ب سر رربة  ٪30م دبب مسر ررامهني سر ررعوديني و

 ٪30م دبب شرركات خليجية مملوكة م دبب مسرامهني سرعوديني و ب سربة  ٪40بإكتتاب عام .و مت إدراج الشرركة

سروق اتوراق اتالية

اتملمة العربية السعودية (قداول).
أبرمت اخلليجية العامة إقفادية مع الش ر ررركة الس ر ررعودية العامة للتأمني التعاوين (ش ر ررركة مس ر ررامهة ري ية مرفلة) و ش ر ررركة اخلليج التعاوين للتأمني
احملدودة (شر ررركة مسر ررامهة ري ية مرفلة) و اليت وجبةا مت اتوافرة على مبلغ الشر ررةرة بوادع ( )36.26مليو لاير سر ررعودي  ،و مت ويب كال
احملفظتني

 19مايو 2012م بعد احلصر ر ر ر ر ررول على عدم ممانعة مؤس ر ر ر ر ر رسر ر ر ر ر ررة ال رد العرج السر ر ر ر ر ررعودي .يبلغ عدد أسر ر ر ر ر ررة اخلليجية العامة

20.000.000سة ( عشرو مليو سة ) و لس بريمة أمسية  10لاير للسة الواحد و مت طرا  8.000.000سة ( مثانية ماليني
س ررة )

س رروق اتس ررة الس ررعودي و بالتا يبلغ رأس مال اخلليجية العامة  200.000.000لاير س ررعودي ( مئتا مليو لاير س ررعودي )

مدفوعة بالمامب.
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 .1ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات و مالم يطبق و أسباب ذلك:
قطبو الشركة مجيع اتحمام الواردة
رقم الفقرة

رقم المادة

ه

41

-

85

-

87

-

88

-

95

الئحة حوكمة الشركات الصادرة ع هيئة السوق اتالية ،باستا اء اتحمام الواردة أدناه :
أسباب عدم التطبيق

نص المادة
يتخذ لل اددارة الرتقيبات الالزمة للحصول على قريي جةة خارجية خمتصة
تدائه كب قالث س وات.
قضع الشركة برامج قطوير و في اتشاركة و اتداء للعاملني

الشركة.

مادة اسرتشادية
مادة اسرتشادية

قضع اكمعية العامة العادية ب اء على ادرتاا م لل اددارة سياسة قمفب إدامة
التواز بني أهدافةا و اتهداف اليت يصبو اجملتمع إىل ريرةا ،بغرض قطوير

مادة اسرتشادية

اتوضاع االجتماعية و االدتصادية للمجتع.
يضع لل اددارة ال امج و حيدد الوسائب الالزمة لطرا مبادرات الشركة

مادة اسرتشادية

لال العمب االجتماعي.
حال قشميب لل اددارة ك ة خمتصة وكمة الشركات ،فعليه أ يفوض
إليةا االختصاصات اترررة وجا اتادة الرابعة و التسعني م هذه الالئحة ،و
على هذه اللج ة متابعة أي موضوعات بشأ قطبيرات احلوكمة ،و ق ويد لل

مادة اسرتشادية

االدارة س ويا على اتدب بالترارير و التوصيات اليت قتوصب إليةا.

 .2أعضا اااس مجلس اإلدارة و ومائفهم الحالية و السا ااابقة و مم التهم و هبراتهم و الشا ااركات داهأ المملكة أو
هارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها:
( )1األستاذ /جمال بن عبد اهلل الدباغ  -ماجستري إدارة اتعمال /جامعة اتلس سعود  -اتملمة العربية السعودية (2000م)
حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

الومائف

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل اتديري شركة لموعة الت مية التجارية

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

نائا رئي لل إدارة شركة البحر ات ر العاتية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة الرتشيحات واتمافآت  -شركة البحر ات ر العاتية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

رئي لل إدارة اخلليجية العامة
رئي اللج ة الت فيذية

خلليجية العامة

عضو ك ة الرتشيحات و اتمافآت

اخلليجية العامة
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عضو ك ة اتراجعة  -شركة البحر ات ر العاتية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

رئي لل ادارة شركة ساعد العاتية لالستردام

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

نائا رئي لل إدارة شركة الت مية الغذائية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

رئي لل اتديري شركة الدهانات اتمتازة

حاليا

ات مسؤولية حمدودة خمتلطة  /داخب اتملمة

مدير الشركة التجارية خلدمات التسويو والوكاالت احملدودة

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة قطوير اتشاريع الدولية

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة مجال عبداهلل الدباغ احملدودة

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة مةا احلجاز للخدمات البرتولية احملدودة

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة أمساء عبداهلل الدباغ احملدودة

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة آمال عبداهلل الدباغ احملدودة

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة بلري عبداهلل الدباغ احملدودة

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة اتغلفات اخلليجية الرادية لص اعات التغليف

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة برق ال ظ خلدمات التر ية التجارية

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

رئي لل اتديري شركة البحر اال ر خلدمات االسما

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة االنسجة العاتية

حاليا

ات مسؤولية حمدودة خمتلطة  /داخب اتملمة

مدير شركة الدباغ االستامار

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة االنصاف العاتية للت مية العرارية

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة لموعة الدباغ الرابضة

سابرا

دابضة

مدير شركة البحر ات ر لتجارة مواد ومعدات الب اء

سابرا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة البحر ات ر لإلستامارات اتتخصصة

سابرا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة قص يع االغذية اتمتازة احملدودة

سابرا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

مدير شركة الت مية ال راعية احملدودة

سابرا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

( )2األستاذ /سعود بن عبدالعزيز السليمان – بمالوريوس إدتصاد والتمويب  /جامعة نيويورك  -الواليات اتتحدة اتمريمية (1987م)
الومائف
نائا الرئي و عضو لل إدارة

اخلليجية العامة

حالياً  /سابقاً

شركة مسا مة  /أو غير مسا مة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة
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رئي ك ة ادستامار

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو اللج ة الت فيذية

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

نائا رئي لل إدارة شركة أمس ت العربية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

الرئي و اتدير الت فيذي جملموعة عبد الع ي عبداهلل السليما

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

نائا رئي و عضو لل ادارة شركة اتصا العربية السعودية

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة ادستامار  -اتصا العربية السعودية

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة اتراجعة  -اتصا العربية السعودية

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

( )3األستاذ /محمد حسني جزيأ  -زمالة احملاسبني الرانونيني  /سيما  -اتملمة اتتحدة (1992م)
الومائف

حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

الشركة اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

الرئي اتا  -لموعة شركات الدباغ

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة شركة ساعد العاتية لإلستردام

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة برمييري افييش ليمتد

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة شركة الدهانات اتمتازة

حاليا

ات مسئولية حمدودة خمتلطة

عضو لل إدارة جريف فلمسبب لألصول الرابضة

حاليا

دابضة

عضو لل إدارة جريف فلمسبب التجارية الرابضة

حاليا

دابضة

عضو لل إدارة شركة البحر ات ر العاتية

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو اللج ة الت فيذية  -شركة البحر ات ر العاتية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة الرتشيحات و اتمافآت -شركة البحر ات ر العاتية

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة اتراجعة  -شركة البحر ات ر العاتية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة

شركة الت مية الغذائية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو ك ة اتراجعة

لموعة الت مية الغذائية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة

عضو اللج ة الت فيذية
عضو ك ة إدارة اتخاطر

اخلليجية العامة

عضو ك ة الرتشيحات و اتمافآت

لموعة الت مية الغذائية
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عضو لل إدارة  -شركة برتومني

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

( )4األس ا ااتاذ /ماجد بن ض ا ااياسالدين كريم  -بمالوريوس إدارة اتعمال  -إدارة مالية  /جامعة اتلس سر ر ررعود  -اتملمة العربية السر ر ررعودية
(1993م)
حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

الومائف

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة

سيبمو للبيئة

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

رئي ك ة اتراجعة

سيبمو للبيئة

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة شركة كلية جدة العاتية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

رئي ك ة اتراجعة  -شركة كلية جدة العاتية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

اتدير الشريس لشركة رغف خلدمات ادعاشة

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

سيبمو للبيئة

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

اخلليجية العامة

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة لموعة فتيحي الرابضة

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

رئي ك ة اتراجعة  -لموعة فتيحي الرابضة

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة ادستامار  -لموعة فتيحي الرابضة

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة الرتشيحات واتمافآت  -لموعة فتيحي الرابضة

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة

شركة هر للخدمات الغذائية

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة اتراجعة

شركة سويمورب

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو ك ة اتراجعة

شركة مدي ة اتعرفة االدتصادية

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة

اخلليجية العامة

رئي ك ة إدارة اتخاطر
عضو ك ة ادستامار

اخلليجية العامة

عضو اللج ة الت فيذية
رئي ك ة اتراجعة

اخلليجية العامة

عضو لل إدارة شركة الطالع لل رليات (هانمو)
رئي ك ة اتراجعة

شركة الطالع لل رليات (هانمو)

الرئي الت فيذي لشئو العمليات ( )COOلشركة سويمورب
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الرئي الت فيذي للشئو اتالية ( )CFOلشركة مدي ة اتعرفة
االدتصادية

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

رئي ق فيذي لشركة مسرى العاتية الرابضة

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

اتدير اتا جملموعة صافوال ()CFO

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

نائا رئي الدمج و ادستحوا جملموعة صافوال

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

نائا رئي اددارة اتالية جملموعة صافوال

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

اتدير العام للعالدات اتالية و اتسامهني جملموعة صافوال

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

اتدير العام للخ ي ة و اتشاريع اخلاصة جملموعة صافوال

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

مساعد اتدير العام للخ ي ة جملموعة صافوال

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

مدير اخل ي ة جملموعة صافوال

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

مساعد مدير إدراض برس متويب الشركات واتؤسسات الب س
السعودي الفرنسي

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

( )5األستاذ /طا ر بن محمدعمر عقيأ  -ماجستري علوم ه دسة ص اعية  /جامعة قمساس  -الواليات اتتحدة اتمريمية (1984م)
حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

الومائف

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة االستامار

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو اللج ة الت فيذية

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو غري ق فيذي جملل إدارة شركة البحر ات ر العاتية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة مسترب  -شركة اتملمة الرابضة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

رئي ك ة اتراجعة  -شركة اتملمة الرابضة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو ك ة الرتشيا والتعويضات  -شركة اتملمة الرابضة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة مسترب  -شركة مرييب لي ش اتملمة العربية
السعودية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

نائا رئي لل اددارة  -شركة مرييب لي ش اتملمة العربية
السعودية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

رئي ك ة اتراجعة  -شركة مرييب لي ش اتملمة العربية السعودية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة

اخلليجية العامة
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رئي ك ة االلت ام  -شركة مرييب لي ش اتملمة العربية السعودية

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة غري ق فيذي  -شركة بداية لتمويب ات ازل

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

رئي ك ة اتراجعة  -شركة بداية لتمويب ات ازل

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل اتديري – شركة اتنسجة العاتية

حاليا

ذات مسؤولية محدودة مختلطة

العضو الت فيذي جملل اددارة واتستشار اتا  -الشركة الوط ية
للخدمات اكوية (ناس الرابضة)

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

الرئي الت فيذي  -شركة دويتشه الع ي ية

سابرا

مسامهة مرفلة ت التأسي  /داخب اتملمة

رئي دس التمويب ات ظ  -الب س اتهلي التجاري

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

رئي فريو  -إدارة اتشاريع  -ص دوق الت مية الص اعية
السعودي

سابرا

ص دوق حمومي  /داخب اتملمة

( )6األستاذ /محمدزا ر بن صالح الدين المنجد  -ماجستري
ماجستري

الرانو الفرنسي الدو /جامعة الردي يوسف -بريوت (1978م)

إدارة اتعمال /جامعة هارفارد – الواليات اتتحدة اتمريمية (1982م)
حالياً  /سابقاً

شركة مسا مة  /أو غير مسا مة

الومائف

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل ادارة  -شركة ك داسة خلدمات اتياه

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو ك ة اترادبة  -شركة ك داسة خلدمات اتياه

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة  -شركة االرجوا للتطوير و االستامار
العراري

حاليا

غري مسامهة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة  -شركة روالكو للتجارة و التعةدات

سابرا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة  -ب س كريدي سوي السعودية

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

عضو ك ة اترادبة  -ب س كريدي سوي السعودية

سابرا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة

رئي لل إدارة  -شركة جرامني مجيب اتالية العربية احملدودة

سابرا

خارج اتملمة

عضو لل إدارة – ص دوق أركابيتا للعائد العراري

سابرا

خارج اتملمة

عضو لل إدارة

اخلليجية العامة

عضو ك ة الرتشيحات و اتمافآت

اخلليجية العامة
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( )7األستاذ /جودت بن موسى الحلبي  -بمالوريوس اهل دسة الص اعية  /جامعة قمساس  -الواليات اتتحدة االمريمية (1984م)
حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

الومائف
عضو لل إدارة

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

رئي ك ة اتراجعة

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة شركة مسريامي للف ادق  -مصر

حاليا

غري مسامهة  /خارج اتملمة

عضو لل إدارة شركة عما للص اعات الدوائية -اترد

حاليا

ات مسؤولية حمدودة  /خارج اتملمة

عضو ك ة الرتشيحات واتمافآت  -اخلليجية العامة

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

عضو لل إدارة شركة وادي الشتا لالستامارات السياحية
باترد

سابرا

مسامهة  /خارج اتملمة

عضو لل إدارة شركة روالكو للتجارة و التعةدات

سابرا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

سابرا

ات مسؤولية حمدودة  /داخب اتملمة

رئي ق فيذي و عضو لل إدارة  -شركة اتهلي كابيتال

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

رئي إدارة اخلدمات اخلاصة  -شركة اتهلي كابيتال

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

مدير ق فيذي للخدمات الب مية اخلاصة  -الب س اتهلي
التجاري

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

مدير عام للخدمات اتالية  -الب س السعودي اتمريمي

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

مدير ادليمي للخدمات اتصرفية الغربية  -الب س السعودي
اهلول دي

سابرا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

رئي إدارة اخلدمات اخلاصة  -الب س العرج احملدود  -االرد

سابرا

مسامهة  /خارج اتملمة

عضو لل إدارة الب س العرج  -سويسرا

سابرا

مسامهة  /خارج اتملمة

مستشار

شركة حض لإلستامار

( )8الدكتور /فيصأ بن عدنان بعاصيري  -الدكتوراة
الومائف
عضو لل إدارة الشركة اخلليجية العامة
رئي ك ة الرتشيحات و اتمافآت
العامة
عضو ك ة إدارة اتخاطر

الشركة اخلليجية

الشركة اخلليجية العامة

عضو لل إدارة شركة آجب للخدمات التمويلية

الرانو  /جامعة بانتيو أساس -فرنسا (2003م)
حالياً  /سابقاً

شركة مسا مة  /أو غير مسا مة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مرفلة  /داخب اتملمة
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صاحا ومدير عام ممتا فيصب عدنا بعاصريي
للمحاماة

حاليا

ممتا حماماه

مدير الشئو الرانونية بشركة سدكو الرابضة

سابرا

دابضة  /داخب اتملمة

( )9األستاذ /كريم زياد إدلبي  -ماجستري

إدارة اتعمال  /انسياد ،فرنسا  /س غافورة (2008م)

الومائف
عضو لل إدارة

اخلليجية العامة

عضو ك ة الرتشيحات و اتمافأت

حالياً  /سابقاً
حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخب اتملمة

سابرا

مسامهة مدرجة  /خارج اتملمة

اخلليجية العامة

مدير عام شركة بوبا العاتية ت طرة الشرق اتوسط و افريريا و
اهل د

الكيان القانوني

 .3أعضاس اللجان و ومائفهم الحالية و السابقة و مم التهم و هبراتهم:
( )1فيص ااأ راش ااد الفاروقي (عض ااو لجنة المراجعة – من هارج أعض اااس مجلس اإلدارة)  -بمالوريوي

العلوم  -نظ معلومات /

جامعة كاليفورنيا – الواليات اتتحدة اتمريمية (1993م)
الومائف
عضو ك ة اتراجعة
رئي اتالية

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

حاليا

هيئة قطوير بوابة الدرعية

الرئي اتا الت فيذي  -إعمار (مدي ة اتلس عبداهلل اددتصادية)

سابرا

مساعد مدير عام  -لموعة سامبا اتالية

سابرا

خ ي ة الشركات  -الب س السعودي الفرنسي

سابرا

( )2محمد حسن داغستاني (عضو لجنة المراجعة – من هارج أعضاس مجلس اإلدارة) – ماجستري ق فيذي

إدارة اتعمال  /جامعة

اتلس عبدالع ي  -اتملمة العربية السعودية (2012م) و حماسا دانوين معتمد م هيئة احملاسبني الرانونني السعودي.
الومائف
عضو ك ة اتراجعة

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامه

عضو ك ة اتراجعة – شركة لموعة ب الد العاتية الرابضة

حاليا

عضو ك ة اتراجعة – شركة البودري و الصبا للسياحة (إحدى شركات لموعة الصبا )

حاليا

حماسا دانوين معتمد  -ممتا حممد حس داغستاين حماسبو و مراجعو دانونيو

حاليا

أمني وخبري افالس معتمد

حاليا
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( )3هالد بن عبدالعزيز الحوشا ا ااان (عضاا ااو لجنة المراجعة – من هارج أعضا ا اااس مجلس اإلدارة)  -ماجس ر ر ررتري إدارة أعمال /جامعة
نيوكاسب  -اسرتاليا (2009م)
الومائف
عضو ك ة اتراجعة

حالياً  /سابقاً
حاليا

اخلليجية العامة

شركة سفاري مدير إدارة اتراجعة الداخلية للمجموعة

سابرا

الشركة االهلية للتامني التعاوين مدير إدارة اتراجعة الداخلية

سابرا

اتؤسسة العامة للتامي ات االجتماعية مستشار دانوين

سابرا

عضو لاس إدارة -شركة اكب االهلية

حاليا

اتخت الصحي مدير إدارة اتراجعة الداخلية

حاليا

عضو ك ة اتراجعة  -شركة الشردية للت مية

سابرا

عضو ك ة معايري اتراجعة  -اهليئة السعودية للمحاسبني الرانونيني

حاليا

عضو ك ة الرتشيحات و اتمافات -شركة اكب االهلية

حاليا

عضو ك ة اتراجعة  -شركة ر العرب تنظمة اتعلومات

حاليا

 .4أعضاس اإلدارة التنفيذية و ومائفهم الحالية و السابقة و مم التهم و هبراتهم:
( )1إيهاب يوسف لنجاوي  -بمالوريوس قسويو جامعة اتلس فةد للبرتول واتعاد (1995م) – (خ ة 26س ة)
حالياً  /سابقاً

الومائف
الرئي الت فيذي للشركة اخلليجية العامة
عضو ك ة ادستامار

حاليا

الشركة اخلليجية العامة

عضو ك ة إدارة اتخاطر

حاليا
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

عضو اللج ة الت فيذية لرطاع التأمني
عضو لل إدارة

الب س التونسي السعودي

عضو ك ة الرتشيحات و اتمافآت
رئي اللج ة الت فيذية
عضو لل إدارة

حاليا
حاليا

الب س التونسي السعودي

الب س التونسي السعودي

حاليا
حاليا
سابرا

الشركة اخلليجية العامة
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الرئي الت فيذي  -شركة اتهلي قمافب

سابرا

رئي اخلدمات اتصرفية لألفراد  -ساب /ات طرة الغربية

سابرا

رئي اخلدمات اخلاصة  -ساب /ات طرة الغربية

سابرا

( )2محمد عبداهلل السديري – دبلوم

التعلي العا  /جامعة هب – إجنلرتا (2006م) – (خ ة 14س ة)
الومائف

الرئي الت فيذي للعمليات التجارية

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

مدير ات طرة الغربية  -ميدغلف

سابرا

مدير احلسابات الرئيسية  -سايمو

سابرا

مشرف قطوير اتعمال  -ميدغلف

سابرا

( )3محمد عزمي أنورالدين  -زمالة احملاسبني الرانونيني – (خ ة 27س ة

لال التأمني)

الومائف
الرئي اتا

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

اترادا اتا  -شركة اخلليج التعاونية للتأمني

سابرا

اتدير اتا  -شركة اخلليج التعاونية للتأمني

سابرا

( )4عبداهلل محمد الجو ر – بمالوريوس علوم (عل أرض) جامعة اتلس عبدالع ي (2002م) ( -خ ة 17س ة

اتوارد البشرية)

رئي اتوارد البشرية و اخلدمات اتشرتكة

الومائف

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة

حاليا

مدرب مشارك بشةادة  HRCIال يطانية

حاليا

م ظمة  SHRMاالمريمية

حاليا

مرخص مدير موارد البشرية م مريك

حاليا

مدير إدارة اتواها باخلطوط السعودية – اخلدمات اترضية

سابرا

مدير التوظيف باخلطوط السعودية – اخلدمات اترضية

سابرا

كبري أخصائيني التوظيف باخلطوط السعودية – اخلدمات اترضية

سابرا

عضو

( )5بدر محمد الشوشان  -بمالوريوس إدارة ص اعية ( علوم مالية) جامعة اتلس فةد للبرتول و اتعاد (1999م) (خ ة  21س ة)
الومائف
رئي ادكتتاب

حالياً  /سابقاً
حاليا

اخلليجية العامة للتأمني
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مدير إدارة التأمي ات العامة  -سالمة للتأمني

سابرا

مدير إدليمي (ات طرة الغربية) أمانة للتأمني

سابرا

مدير مبيعات إدليمي (ات طرة الغربية)  -مال للتأمني

سابرا

مسؤول قعويضات (غري السيارات) -التعاونية

سابرا

مسؤول إكتتاب  -التعاونية

سابرا

( )6عبداهلل سامي مقبول  -بمالوريوس إدارة مالية  /كلية إدارة اتعمال جبدة (2006م) ( -خ ة  14س ة)
الومائف
مدير ادلت ام و احلوكمة

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

عضو ك ة اتراجعة لدى شركة حممد حس يعال وأوالده للصرافة

حاليا

مدير أول ،إدارة ادلت ام  -بوبا العربية للتأمني التعاوين

سابرا

مدير ادلت ام  -الشركة اخلليجية العامة

سابرا

مسؤول أول االستشارات اتالية  -براي ووقر هاوس كووبرز جبدة

سابرا

مسؤول االستشارات اتالية  -إرنست و يونغ ()EY

سابرا

( )7وائأ عثمان السبيع  -بمالوريوس أنظمة  /جامعة اتلس عبدالع ي (2000م) ( -خ ة 19س ة)
الومائف
مدير اددارة الرانونية

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

مدير إدارة االلت ام اتملف  -الشركة اخلليجية العامة

سابرا

مدير اتوارد البشرية اتملف  -الشركة اخلليجية العامة

سابرا

اتدير التجاري  -الشركة العرارية الشاملة

سابرا

نائا مدير االدارة اتالية  -ممتا البحوث والدراسات

سابرا

( )8نثار قادري عبدالحي -ماجس ررتري إدارة اتعمال /اكامعة الس ررعودية ادلمرتونية  -مراجع داخلي معتمد /معةد اتراجعني الداخليني
(اتملمة اتتحدة)  -شةادة التأمني اتةين /اتعةد اتلمي للتأمني (ل د ) (خ ة 14س ة)
الومائف
رئي التدديو الداخلي

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حاليا

الرئي الت فيذي للحوكمة وأمني سر لل اددارة  -شركة الطالع الدولية لل رب (هانمو)

سابرا

رئي حوكمة الشركات وأمني سر لل اددارة  -شركة غسا أ د السليما للتطوير احملدودة

سابرا
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مساعد مدير
استشاري

سابرا

خدمات اتخاطر  -شركة براي وقر هاوس كوبرز ( )PwCالشرق اتوسط

سابرا

خدمات خماطر اتعمال  -شركة ايرنست ويونغ ()EY

( )9ماجد عدنان هضري – ماجستري ادارة مشاريع  /جامعة جورج واش ط (2012م) ( -خ ة 19س ة)
الومائف

رئي دس قر ية اتعلومات

الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

شريس أعمال قر ية اتعلومات و رئي قطبيرات
كبري مدير جناا العمالء

حالياً  /سابقاً
حاليا

شركة ال ةدي الطبية

سابرا

شركة أوراكب

مستشار رئيسي قطبيرات ما دبب البيع

سابرا

شركة أوراكب

سابرا

نائا الرئي اتساعد ) ال امج  /مدير اتشروع  /مدير الوحدة ،متي اخلدمة( برطاع اخلدمات
التجاري
نائا الرئي اتساعد (رئي دس قر ية معلومات اتوارد البشرية)
دائد مشروع اتوارد البشرية بإدارة قر ية معلومات اتوارد البشرية

الب س اتهلي

سابرا

الب س اتهلي التجاري

سابرا

الب س اتهلي التجاري

سابرا

( )10علي عبدالعزيز عبد العال – بمالوريوس إدارة اتعمال الدولية جامعة اتلس عبدالع ي (2013م) حاص ر ر ر ررب على ش ر ر ر ررةادة التأمني
اتةين م اتعةد اتلمي للتأمني بل د ( -خ ة 16س ة

لال التأمني)

الومائف
مدير إدارة الع اية بالعمالء

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

عضو ك ة ادعالم والتوعوية التأمي ية التابعة للج ة الت فيذية للتأمني – الب س اترك ي السعودي

حاليا

مدير التفتيش بإدارة ادلت ام  -بوبا العربية للتأمني التعاوين

سابرا

مدير خدمة العمالء  -الشركة اخلليجية العامة

سابرا

رئي دس خدمة العمالء  -شركة اتتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين (ميدغلف)

سابرا

مسؤول اكودة وشماوى العمالء  -الشركة اخلليجية العامة

سابرا

 .5تكوين مجلس اإلدارة و تصنيف أعضائه:
تصنيف العضوية

اسم عضو مجلس اإلدارة
مجال عبداهلل الدباغ

غري ق فيذي

سعود عبدالع ي السليما

غري ق فيذي

حممد حسين ج يب

غري ق فيذي

ماجد ضياءالدي كر

غري ق فيذي
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طاهر حممدعمر عريب

غري ق فيذي

حممدزاهر صالا الدي ات جد

غري ق فيذي

جودت موسى احلليب

مسترب

فيصب عدنا بعاصريي

مسترب

كر زياد ادليب

مسترب

 .6اإلجراسات التي اتخذ ا مجلس اإلدارة إلحاطة أعض ا ا ا ا ااائه – و بخاص ا ا ا ا ااة غير التنفيذيين -علماً بمقترحات
المسا مين و ملحوماتهم حيال الشركة و أدائها:
خبصوص مررتحات اتسامهني و ملحوظاهت حيال الشركة و أدائةا و اتطروحة

اكمعية العامة فيت عرضةا

أول اجتماع جملل

اددارة .أما بال سرربة تررتحات اتسررامهني اليت يت إسررتالمةا ع طريو اخلطابات أو اتراسررالت ادلمرتونية فيت عرضررةا أيضررا
إجتماع جملل اددارة و م مث حفظةا

سجالت

أول

الشركة.

 .7وصااف مختصاار إلهتصاااصااات اللجان و مهامها و رؤسااائها و عدد اجتماعاتها و توارين انعقاد ا و بيانات
الحضور لألعضاس لكأ اجتماع:
( )1لجنة المراجعة :
عردت ك ة اتراجعة خالل الفرتة م  1ي اير 2020م إىل  31ديس ررم 2020م عدد (  ) 6إجتماعات يتماب حض ررور اتعض رراء
ع كب إجتماع بتواريخ االجتماعات كاآليت:
5

10

11

13

29

28

مارس

يونيو

اغسطس

اغسطس

اكتوبر

ديسمبر

رئيس اللجنة /جودت موسى الحلبي













6

عضو اللجنة  /محمد حسن داغستاني













6

٪100

عضو اللجنة  /فيصأ راشد فاروقي

×







×

×

3

٪50

عضو اللجنة  /هالد عبدالعزيز الحوشان













6

٪100

االسم

اإلجمالي

نسبة الحضور
٪100

مهام لجنة المراجعة:

 ادش ر ر ر ر ر ر رراف على إدارة اتراجعة الداخلية

الشر ر ر ر ر ر ررركة ،م أجب التحرو م مدى فاعليتةا

حددها هلا لل اددارة.
 دراسة نظام الردابة الداخلية ووضع قررير ممتوب ع رأيةا وقوصياهتا

شأنه.

 دراسة قرارير اتراجعة الدخلية ومتابعة ق فيذ ادجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيةا.
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ق فيذ اتعمال واتةمات اليت

 التوصر ر ر ر ر ررية جملل اددارة بتعيني احملاسر ر ر ر ر رربني الرانونيني ،وفصر ر ر ر ر ررلة و ديد أقعاه  ،ويراعى ع التوصر ر ر ر ر ررية بالتعيني التأكد م
استرالليتة .
 مترابعرة أعمرال احملراسر ر ر ر ر ر رربني الررانونيني ،واعتمراد أي عمرب خرارج نطراق أعمرال اتراجعرة اليت يملفوا هرا أق راء ديرامة برأعمرال
اتراجعة.
 دراسة خطة اتراجعة مع احملاسا الرانوين وإبداء مالحظاقه عليةا.
 دراسة ملحوظات احملاسا الرانوين على الروائ اتالية ومتابعة ما مت

شأهنا.

 دراسة الروائ اتالية اتولية والس وية دبب عرضةا على لل اددارة وإبداء الرأي
 دراسة السياسات احملاسبية اتتبعة وإبداء الرأي والتوصية جملل اددارة

شأهنا.

شأهنا.

( )2لجنة الترشيحات و المكافأت:
عردت ك ة الرتش ر ر ر ر ر رريحات واتمافآت خالل الفرتة م  1ي اير 2020م إىل  31ديس ر ر ر ر ر ررم 2020م عدد (  ) 3إجتماعات يتماب
حضور اتعضاء ع كب إجتماع بتواريخ ادجتماعات كاآليت:
9

13

1

مارس

اغسطس

نوفمبر

رئيس اللجنة /فيصأ عدنان بعاصيري







3

عضو اللجنة  /جمال عبداهلل الدباغ







3

٪100

عضو اللجنة  /محمدزا ر صالح الدين المنجد







3

٪100

عضو اللجنة  /كريم زياد ادلبي







3

٪100

االسم

اإلجمالي

نسبة الحضور

٪100

مهام لجنة الترشيحات و المكافأت:
 التوصررية جملل اددارة بالرتشرريا لعضرروية اجملل وفرا للسررياسررات واتعايري اتعتمدة مع مراعاة عدم قرشرريا أي شررخص سرربو
إدانته جبرمية خملة بالشرف واتمانة.
 اتراجعة الس ر ر ر ر وية لالحتياجات اتطلوبة م اتةارات ات اس ر ر ر رربة لعض ر ر ر رروية لل اددارة وإعداد وص ر ر ر ررف للردرات واتؤهالت
اتطلوبة لعضوية لل اددارة ،ا

لس ديد الودت الذي يل م ا خيصصه العضو تعمال لل اددارة.

 مراجعة هيمب لل اددارة ورفع التوصيات


ديد جوانا الضعف والروة

شأ التغيريات اليت يمم إجراؤها.

لل اددارة ،وادرتاا معاكتةا ا يتفو مع مصلحة الشركة.

 التأكد بش ررمب س ر وي م اس ررتراللية اتعض رراء اتس ررترلني ،وعدم وجود أي قعارض مص رراذ إ ا كا العض ررو يش ررغب عض رروية
لل إدارة شركة أخرى.
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 وضررع سررياسررات واضررحة لتعويضررات وممافآت أعضرراء لل اددارة وكبار الت فيذيني ،ويراعى ع د وضررع قلس السررياسررات
استخدام معايري قرقبط باتداء.
( )3اللجنة التنفيذية:
عردت اللج ة الت فيذية خالل الفرتة م  1ي اير  2020م إىل  31ديسررم 2020م عدد ( )6إجتماعات يتماب حضررور اتعضرراء
ع كب إجتماع بتواريخ عرد ادجتماعات كاآليت:
25

22

21

21

30

17

فبراير

ابريأ

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

االجمالي

رئيس اللجنة  /جمال عبداهلل الدباغ













6

٪100

عضو اللجنة  /سعود عبدالعزيز السليمان

×











5

٪83.33

عضو اللجنة  /محمد حسني جزيأ

×











5

٪83.33

عضو اللجنة  /طا ر محمدعمر عقيأ













6

٪100

االسم

نسبة
الحضور

مهام اللجنة التنفيذية:

 إبداء التوصية جملل اددارة حول اخلطط االسرتاقيجية والتشغيلية واتي انيات وخطط اتعمال اتطورة م دبب اددارة.
 إختا الررارات حول اتسائب اتخولة هلا م اجملل اليت قمو خارج نطاق صالحيات الرئي الت فيذي للشركة ،ا
اتسائب اتتعلرة بال فرات الرأمسالية واتشرتيات،

لس

احلدود اتخولة للج ة م لل اددارة.

( )4لجنة اإلستثمار:

عردت ك ة ادسر ر ر ر ر ررتامار خالل الفرتة م  1ي اير  2020م إىل  31ديسر ر ر ر ر ررم 2020م عدد ( )4إجتماعات يتماب حضر ر ر ر ر ررور

اتعضاء ع كب إجتماع بتواريخ عرد ادجتماعات كاآليت:
22

9

30

15

يونيو

يوليو

سبتمبر

ديسمبر

رئيس اللجنة/سعود عبدالعزيز السليمان









4

عضو اللجنة /ماجد ضياسالدين كريم









4

٪100

عضو اللجنة  /طا ر محمدعمر عقيأ









4

٪100

عضو اللجنة  /ايهاب يوسف لنجاوي









4

٪100

االسم
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االجمالي

نسبة الحضور

٪100

مهام لجنة اإلستثمار:


ديد أهداف ادس ررتامار والس ررياس ررات ادس ررتامارية للش ررركة ،وقرد التوص رريات هذا اخلص رروص جملل اددارة ،ا
ديد مستويات مب اتخاطر وق وع اتصول وق وع عمليات ادستامار.

 ادشر رراف العام على أداء العمليات ادس ررتامارية ،ا

لس

لس قريي نتائج ادس ررتامار لتحديد جناا اسر ررتاقيجيات ادس ررتامار

والتأكد م التريد بالسياسات ادستامارية للشركة.
 اتوضوعات اتخرى اتتعلرة بادستامار حسبما يمو لس ضروريا ددارة ادستامارات وحيرو مصلحة الشركة.

( )5لجنة إدارة المخاطر:
عردت ك ة إدارة اتخاطر خالل الفرتة م  1ي اير  2020م إىل  31ديسررم 2020م عدد ( )6إجتماعات يتماب حضررور اتعضرراء
ع كب إجتماع بتواريخ عرد ادجتماعات كاآليت:
االسم

23

23

24

23

28

16

فبراير

ابريأ

يونيو

اغسطس

اكتوبر

ديسمبر

اإلجمالي

نسبة
الحضور

رئيس اللجنة  /ماجد ضياسالدين كريم













6

٪100

عضو اللجنة  /محمد حسني جزيأ

×











5

٪83.33

×











5

٪83.33













6

٪100

عضو اللجنة /فيصأ عدنان

بعاصيري()1

عضو اللجنة  /إيهاب يوسف لنجاوي

مهام لجنة إدارة المخاطر:


ديد اتخاطر اليت دد قتعرض هلا الشركة واحملافظة على مستوى مربول م اتخاطرة للشركة.



ادشراف على نظام إدارة اتخاطر بالشركة وقريي فعاليته.



وضر ر ر ر ررع إس ر ر ر ر ررتاقيجية شر ر ر ر رراملة ددارة اتخاطر و متابعة ق فيذها ومراجعتةا و دياةا ب اء على اتتغريات الداخلية واخلارجية
للشركة.



مراجعة سياسات إدارة اتخاطر.



إعادة قريي ددرة الشركة على مب اتخاطر وقعرضةا هلا بشمب دوري.



رفع قرارير مفصلة إىل لل اددارة حول التعرض للمخاطر واخلطوات اتررتحة ددارة هذه اتخاطر.



قرد التوصيات للمجل حول اتسائب اتتعلرة بإدارة اتخاطر.



قرفع ك ة إدارة اتخاطر قراريرها إىل لل اددارة.

 .8الوسائأ التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه و أداس لجانه و أعضائه:
اعتمد لل إدرة اخلليجية العامة على وسيلتني

قريي أداء أعضاء اجملل و أداء اللجا ات بارة م ه وهي:
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 إستخدام منو ج قريي فعالية لل اددارة م بني أعضاء اجملل .
 إستخدام منو ج قريي أعضاء اجملل م دبب ك ة الرتشيحات و اتمافآت.

 .9اإلفصاح عن مكافآت أعضاس مجلس اإلدارة و أعضاس اللجان و اإلدارة التنفيذية:
( )1سياسة المكافآت
 سياسة المكافآت و كيفية تحديد مكافآت أعضاس مجلس اإلدارة:
.1
.2
.3

.4
.5

حيدد ال ظام اتس رراس رري للش ررركة ممافآت رئي وأعض رراء لل اددارة ،حية يروم لل اددارة بادرتاا ممافآت اتعض رراء
ب اء على قوصية ك ة الرتشيحات واتمافآت ،وم مث يت اعتماد اتمافآت بعد موافرة اكمعية العامة عليةا.
أ قمو ممافأة أعض رراء لل اددارة مبلغا معي ا أو بدل حض ررور ع اكلس ررات أو م ايا مالية أو عي ية أو نس رربة معي ة م
صا اترباا ،وجيوز اكمع بني إق ني أو أكار م هذه ات ايا.
أ يمو احلد اتدىن للممافأة الس ر ر ر ر وية لرئي وأعضر ر ر رراء لل اددارة مبلغ ( )200.000مئتا ألف لاير سر ر ر ررعودي واحلد
اتعلى جملموع ما حيصب عليه العضو م ممافآت وم ايا مالية أو عي ية مبلغ ( )500.000مخسمائة ألف لاير سعوي س ويا
نظري عضويته لل اددارة شاملة للممافآت ادضافية حالة مشاركة العضو أي ك ة م اللجا ات بارة م لل
اددارة ،و لس وفو الضوابط اليت قضعةا اكةات اتختصة.
جيا أ قمو ممافأة أعضاء لل اددارة اتسترلني نسبة م اترباا اليت ررةا الشركة أو أ قمو مب ية بشمب مباشر
أو غري مباشر على ر ية الشركة.
مي ا أعضاء ك ة اتراجعة ممافأة س وية كما يلي:
مبلغ المكافأة

المنصب

رئي اللج ة

ممافأة س وية و د أدصى مبلغ ( )75.000مخسة و سبعو ألف لاير سعودي

عضو اللج ة

ممافأة س وية و د أدصى مبلغ ( )75.000مخسة و سبعو ألف لاير سعودي

 .6بدالت حضور اجتماعات لل اددارة واللجا ات بارة كما يلي:
التصنيف

البدل المقرر

بدل حضور اجتماع لل اددارة

 5.000لاير

بدل حضور اللجا ات بارة م لل اددارة (تعضاء اجملل )

 1.500لاير

بدل حضور اللجا ات بارة م لل اددارة (لغري أعضاء اجملل )

 3.000لاير

 .7يُدفع لمب عضررو م أعضرراء اجملل واللجا ات بارة (م أعضرراء اجملل أو م خارجه) ا فية رئي اجملل  ،ديمة ال فرات
الفعلية اليت يتحملوهنا م أجب حض ر ر ر ر ررور اجتماعات اجملل أو اللجا ات بارة م لل اددارة ا لس مص ر ر ر ر ررروفات الس ر ر ر ر ررفر
واددامة وادعاشة.
 .8جيوز م ا ممافآت تعضراء لل اددارة واللجا شرمب أسرة  ،و لس بعد اسرتيفاء كافة الضروابط ال ظامية اترررة هذا
الشأ  ،و هذه احلالة قمو الريمة اتدخلة لألسة هي الريمة السودية ع د قاريخ االستحراق.
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 .9جيوز أ قمو ممافآت أعض رراء لل اددارة واللجا متفاوقة اتردار ية قعم مدى خ ة العض ررو واختص رراص رراقه واتةام
ات وطة به واسترالله وعدد اكلسات اليت حيضرها غريها م االعتبارات.
 .10إ ا دررت اكمعية العامة إهناء عض ر ر رروية م قغيا م أعض ر ر رراء لل اددارة بس ر ر رربا عدم حض ر ر رروره قالقة اجتماعات متتالية
للمجل دو عذر مش ر ررروع ،فال يس ر ررتحو هذا العض ر ررو أي ممافآت ع الفرتة اليت قلي آخر اجتماع حض ر ررره ،وجيا عليه إعادة
مجيع اتمافآت اليت صرفت له قلس الفرتة.
 .11إ ا قبني للج ة اتراجعة أو اهليئة أ اتمافآت اليت ص رررفت تي م أعض رراء لل اددارة مب ية على معلومات غري ص ررحيحة
أو مض ر ررللة مت عرض ر ررةا على اكمعية العامة أو قض ر ررمي ةا قررير لل اددارة الس ر ر وي ،فيجا عليه إعادهتا للش ر ررركة ،وحيو للشر ررركة
مطالبته بردها.
 سياسة المكافآت و كيفية تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية:
.1
.2
.3
.4

الش ر ررركة ماب

حيدد لل اددارة ب اء على قوص ر ررية ك ة الرتش ر رريحات واتمافآت أنواع اتمافآت اليت مت ا لمبار الت فيذيني
اتمافآت الاابتة أو اتمافآت اترقبطة باتداء.
يت م ا كبار الت فيذيني ممافآت س ر ر وية ب اء على قريي اتداء ،بادضر ررافة إىل التعويضر ررات واتمافآت الاابتة حسر ررا عرود
العمب ات مة معة .
جيوز م ا ممافآت لمبار الت فيذيني شررمب أسررة  ،و لس بعد اسررتيفاء كافة الضروابط ال ظامية اترررة هذا الشررأ  ،و
هذه احلالة قمو الريمة اتدخلة لألسة هي الريمة السودية ع د قاريخ االستحراق.
يبىن قريي أداء كبار الت فيذيني بشمب رئيسي على أدائة اتةين خالل العام ومدى قفاعلة اتةين ريو أهداف الشركة
االسرتاقيجية.
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( )2مكافأت أعضاس مجلس االدارة عن عام 2019م و التي تم صرفها في عام 2020م بعد موافقة الجمعية العامة العادية
بتارين 2020/06/29م
مكافأة أعضاس مجلس االدارة عن عام 2019م
أوالً :األعضاس المستقلين لعام 2019م

المبلغ
المبلغ
200.000

جودت موسى احلليب

فيصب عدنا بعاصريي

174.247

كر زياد ادليب

174.247

لموع ممافآت اتعضاء اتسترلني

548.494
المبلغ

ثانياً :األعضاس غير التنفيذيين لعام 2019م

200.000

مجال عبداهلل الدباغ

سعود عبدالع ي السليما

200.000

حممد حسين ج يب

200.000

ماجد ضياءالدي كر

200.000

طاهر حممدعمر عريب

200.000

حممدزاهر صالا الدي ات جد

200.000

حممد فاروق متر

25.753

لموع ممافآت اتعضاء غري الت فيذيني

1.225.753

ثالثاّ :األعضاس التنفيذيين لعام 2019م

المبلغ
25.753

إيةاب يوسف ل جاوي

25.753

لموع ممافآت اتعضاء الت فيذيني
اإلجمالي

1.800.000
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( )3بدل حضا ا ا ااور جلسا ا ا ااات المجلس و بدل المصا ا ا ااروفات للربع الرابع من عام 2019م و الربع األول و الثاني و الثالث لعام
2020م
المكافأت الثابتة
أعضاس المجلس

بدل حضور

مجموع بدل حضور

جلسات المجلس

جلسات اللجان

المجموع

بدل المصروفات

المجموع الكلي

(المجموع  +بدل
المصروفات)

أوالً :األعضاس المستقلين
جودت موسى احلليب

17.000

10.500

27.500

0

27.500

فيصب عدنا بعاصريي

17.000

13.500

30.500

0

30.500

كر زياد ادليب

20.000

4.500

24.500

0

24.500

المجموع

54.000

28.500

82.500

0

82.500

ثانياً :األعضاس غير التنفيذيين
مجال عبداهلل الدباغ

20.000

13.500

33.500

0

33.500

سعود عبدالع ي السليما

17.000

10.500

27.500

0

27.500

حممد حسين ج يب

17.000

10.500

27.500

0

27.500

ماجد ضياءالدي كر

20.000

15.000

35.000

0

35.000

طاهر حممدعمر عريب

14.000

12.000

26.000

0

26.000

حممدزاهر صالا الدي ات جد

17.000

6.000

23.000

2.788

25.788

المجموع

105.000

67.500

172.500

2.788

175.288

اإلجمالي

159.000

96.000

255.000

2.788

257.788

( )4مكافآت همسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي و الرئيس المالي
المكافآت الثابتة

كبار التنفيذيين

المكافآت

(ألف لاير سعودي)

الرواتب األساسية

البدالت

المجموع

المتغيرة

المجموع

2.276

796

3.072

0
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مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

149

3.221

( )5بدل حضور جلسات اللجان للربع الرابع من عام 2019م و الربع األول و الثاني و الثالث لعام 2020م
المكافأت الثابتة لعام

أعضاس لجنة المراجعة

2019

()1

بدل حضور جلسات

المجموع

(عدا بدل حضور الجلسات)

جودت موسى الحلبي

()2

50.137

10.500

60.637

محمد حسن داغستاني

75.000

13.500

88.500

فيصأ راشد فاروقي

75.000

10.500

85.500

65.342

13.500

78.842

9.658

0

9.658

275.137

48.000

323.137

هالد عبدالعزيز الحوشان
ماجد ضياسالدين كريم

()3

()4

المجموع
( )1مت صرف اتمافأت الاابتة ع عام 2019م

2020م بعد موافرة اكمعية العامة العادية بتاريخ 2020/06/29م.

( )2مت موافرة الب س اترك ي السعودي على قعيني اتستا  /جودت احلليب كرئي للج ة اتراجعة بتاريخ 2019/05/02م .
( )3انض اتستا  /خالد احلوشا كعضو

ك ة اتراجعة بتاريخ 2019/02/17م.

( )4إنتةت عضوية اتستا  /ماجد كر كرئي للج ة اتراجعة بإنتةاء دورة اجملل بتاريخ 2019/02/16م.

أعضاس لجنة الترشيحات و المكافأت

المكافأت الثابتة لعام
2019

()1

بدل حضور جلسات

المجموع

(عدا بدل حضور الجلسات)

فيصأ عدنان بعاصيري

0

6.000

6.000

جمال عبداهلل الدباغ

0

6.000

6.000

محمدزا ر صالح الدين المنجد

0

6.000

6.000

كريم زياد ادلبي

0

4.500

4.500

0

22.500

22.500

أعضاس اللجنة التنفيذية

المكافأت الثابتة لعام
2019

()1

بدل حضور جلسات

المجموع

(عدا بدل حضور الجلسات)

جمال عبداهلل الدباغ

0

7.500

7.500

سعود عبدالعزيز السليمان

0

4.500

4.500

محمد حسني جزيأ

0

4.500

4.500

طا ر محمدعمر عقيأ

0

6.000

6.000

0

22.500

22.500

المجموع
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أعضاس لجنةاالستثمار

المكافأت الثابتة لعام
2019

بدل حضور جلسات

()1

المجموع

(عدا بدل حضور الجلسات)

سعود عبدالعزيز السليمان

0

6.000

6.000

ماجد ضياسالدين كريم

0

6.000

6.000

طا ر محمدعمر عقيأ

0

6.000

6.000

ايهاب يوسف لنجاوي

0

4.500

4.500

0

22.500

22.500

أعضاس لجنة إدارة المخاطر

المكافأت الثابتة لعام

بدل حضور جلسات

)1( 2019

المجموع

(عدا بدل حضور الجلسات)

ماجد ضياسالدين كريم

0

9.000

9.000

محمد حسني جزيأ

0

6.000

6.000

فيصأ عدنان بعاصيري

0

7.500

7.500

ايهاب يوسف لنجاوي

0

9.000

9.000

0

31.500

31.500

 .10أي عقوبة أو جزاس أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية
أو تنظيمية أو قضائية:
2019م
موضوع المخالفة

عدد القرارت
التنفيذية

2020م
إجمالي مبلغ

الغرامات المالية
بالريال السعودي

عدد القرارت
التنفيذية

إجمالي مبلغ

الغرامات المالية
بالريال السعودي

مخالفة تعليمات الممسسة اإلشرافية و الرقابية

0

0

0

0

مخالفة تعليمات الممسسة الخاصة بحماية العمالس

0

0

0

0

0

0

1

135.000

مخالفة تعليمات الممسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في
مكافحة غسأ األموال و تمويأ اإلر اب
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 .11نتائج المراجعة الساانوية لفعالية إجراسات الرقابة الداهلية بالشااركة ،إضااافة إلي رأي لجنة المراجعة في مد
كفاية نظام الرقابة الداهلية في الشركة.
كفاية األنظمة الرقابية بالشركة
قوجد أنظمة ردابية وأنظمة حوكمة مت قطويرها داخليا وباالستعانة بتعامي ومتطلبات الب س اترك ي السعودي ونظام الشركات ونظام
هيئة السوق اتالية ،وجبانا لس ولغرض ضما ديام الشركة بعملةا على الوجه اتكمب مت العمب أيضا على عدة أمور أخرى هلا
قأقري على كفاية وفعالية اتنظمة الردابية واليت يت متابعة قطويرها ماب اتنظمة اتعلوماقية والسياسات وادجراءات.
أبرز أعمال إدارة اإللتزام التي تم عملها في العام :2020

 التأكد م قطبيو قعامي الب س اترك ي السعودي
 التأكد م قطبيو قعامي هيئة السوق اتالية

 التأكد م قطبيو قعامي لل الضما الصحي التعاوين

 رفع اتخالفات للج ة اتراجعة ولل اددارة والتأكد م قطبيو ادجراءات التصحيحية
 رفع قرارير ادلت ام تطلبات اكةات الردابية للج ة اتراجعة والتأكد م قطبيرةا وعمب ادجراءات التصحيحية الالزمة
 رفع الشماوى اتتودع قصعيدها للج ة ات ازعات التأمي ية

 إعادة يديد قأهيب الشركة لدى لل الضما الصحي التعاوين
 شراء نظام آ ترادبة قطبيو أنظمة وقعليمات الب س اترك ي السعودي ولل الضما الصحي التعاوين
 مرادبة أداء الشركة والتأكد م عدم قأقر أعماهلا خالل فرتة كورونا ) (Covid19واختا التدابري الالزمة لذلس

 .12توصية لجنة المراجعة بشأن مد الحاجة إلى تعيين مراجع داهلي في الشركة:
يت ق فيررذ خطررة اتراجعررة الررداخليررة م دبررب إدارة اتراجعررة الررداخليررة وحيررة يروم عمررب إدارة اتراجعررة على إقبرراع م ةج مبين على
اتخاطر الريام بأنش ر ر ر ررطتةا وفرا للخطة اتعتمدة م دبب ك ة اتراجعة .و دد اخلطة بالتفص ر ر ر رريب اجملاالت اليت يل م قدديرةا ،مث
قردم قراريرها إىل ك ة اتراجعة لضما معاكة اتالحظات م دبب مسئو الشركة.

 .13توصا ا ا ا ا اياات لجناة المراجعاة التي يوجاد تعاارض بينهاا و بين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رف

المجلس

األهذ بها بشا ا ا ا ااأن تعيين مراجع حسا ا ا ا ااابات الشا ا ا ا ااركة وعزله و تحديد أتعابه و تقييم أدائه أو تعيين المراجع
الداهلي ،و مسوغات تلك التوصيات ،و أسباب عدم األهذ بها:

ص ر ر ر ر ر ردر درارات قتعارض مع قوص ر ر ر ر ررية ك ة اتراجعة م دبب لل اددارة وال يوجد قوجيه م ك ة اتراجعة بش ر ر ر ر ررأ قعيني مراجع
مل ق ُ
حسابات الشركة وع له.
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 .14تفاصيأ المسا مات اإلجتماعية للشركة:

 حرصر ر ررا م اخلليجية العامة لدع اتطفال وي ادحتياجات اخلاصر ر ررة واتسر ر ررامهة اخنراطة مع اجملتمع فرد مت يديد مذكرة
التعاو و اليت قتضم اتسامهة رعاية برنامج رسومات وإبداعات اتطفال م م سوج مراك اكمعية .و دد مشلت عشرات
اتطفال اتوهوبني و حررت جناحات غري مسبودة على صعيد ق مية مةارات اتطفال و إكتشاف إبداعاهت .
 شر ر رراركت اخلليجية العامة بعدة الت قوعوية ع فايروس كورونا  covid-19حية هتدف احلملة لشر ر رررا إجراءات قفادي
ادص ررابة بفايروس كورونا  covid-19والتعريف بادجراءات اليت جيا على اتص رراب به اختا ها و لس ع طريو احلسر رابات
الرمسية للشركة وادع التواصب االجتماعي (قويرت – إنستغرام) وخدمة الرسائب ال صية واتودع ادلمرتوين اخلاص ها.

 .15تارين الجمعية العمومية للمسا ااا مين المنعقدة هالل السا اانة المالية األهيرة و أسا ااماس أعضا اااس مجلس اإلدارة
الحاضرين:
مت عرد اكمعية العامة العادية

2020/06/29م .و قطبيرا لررار لل هيئة الس رروق اتالية الص ررادر بتاريخ 2020/03/16م اتتض ررم

قعليو عرد اكمعيات حضوريا واالكتفاء بعردها ع وسائب التر ية احلدياة و لس للحد م انتشار فايروس كورونا  covid19فرد انعرد
االجتماع

مرر الشررركة اخلليجية العامة للتامني التعاوين دي ة جدة برئاسررة اتسررتا  /مجال ب عبداهلل الدباغ رئي لل اددارة و ضررور

أعضاء لل اددارة التالية أمسائة ع طريو وسائب التر ية احلدياة (مرئي  /صويت) :
 .1السيد  /سعود ب عبدالع ي السليما – نائا رئي لل اددارة
 .2السيد  /حممد حسين ج يب – عضو غري ق فيذي.
 .3السيد  /طاهر ب حممدعمرعريب – عضو غري ق فيذي.
 .4السيد  /حممدزاهر ب صالا الدي ات جد – عضو غري ق فيذي.
 .5السيد  /جودت ب موسى احلليب – عضو مسترب.
 .6الدكتور /فيصب ب عدنا بعاصريي – عضو مسترب.

52من27صفحة

 .16وصف ألنواع النشاطات الرئيسية للخليجية العامة و تأثير ا في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
نش ر ر رراط اخلليجية العامة الرئيس ر ر رري يتماب

ما نص ر ر ررت عليه اتادة الاالاة م ال ظام اتس ر ر رراس للش ر ر ررركة وفرا تحمام نظام مرادبة التأمني

التعاوين والئحته الت فيذية واتنظمة والرواعد الس ر ر ر ررارية

اتملمة العربية الس ر ر ر ررعودية اولة أعمال التأمني التعاوين العام بأنواعه اتختلفة

وعلى س رربيب اتاال ال احلص ررر التأمني اهل دس رري وقأمني اتركبات وقأمني احلريو واتمتلمات والتأمني البحري والتأمني الص ررحي وغريها م
م تجات التأمني اتخرى.
سامهت أنشطة التأمني اتختلفة بالشركة

ريو إيرادات لر ر ر ر ر ر ر ر (اخلليجية العامة) خالل الس ة ات تةية

 31ديسم 2020م (الس ة

اتالية 12شةرا) حسا اكدول اآليت :
التأمين الصحي

التأمين العام

المجموع

البيان ( ألف لاير سعودي)
إجمالي االقساط المكتتبة

62.414

258.541

320.955

األقساط المعاد تأمينها

()4.036

()99.553

()103.589

صافي األقساط المكتتبة

58.378

158.988

217.366

التغيير في األقساط المحتجزة

10.370

()11.080

()710

صافي األقساط المستحقة

68.748

147.908

216.656

إيرادات عموالت إعادة التأمين

0

19.827

19.827

إيرادات أهر

33

76

109

مجموع اإليرادات

68.781

167.811

236.592

إجمالي المطالبات المدفوعة

48.100

146.716

194.816

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

()4.998

()36.910

()41.908

صافي المطالبات المدفوعة

43.102

109.806

152.908

التغيير في المطالبات الغير مدفوعة ،صافي

()4.054

()2.295

()6.349

صافي المطالبات المتكبدة

39.048

107.511

146.559

اإلحتياطي هسارة األقساط

()2.355

()135

()2.490

اإلحتياطيات الفنية األهر

()1

559

558

28

مصاريف عموالت

3.166

18.437

21.603

مجموع المصروفات

39.858

126.372

166.230

صافي نتائج األكتتاب

28.923

41.439

70.362

19%

81%

التأمين العام

التأمين الصحي

 .17وصف لخطط وقرارات الخليجية العامة المهمة وتوقعاتها المستقبلية ألعمال الشركة:
قرارات الخليجية العامة المهمة التي حدثت هالل عام  2020م
 )1أعل ت اخلليجية العامة

1441/05/11هر اتوافو 2020/01/06م ع قوديع عرد لترد خدمات التأمني الشامب تسطول

اتركبات مع شركة اك للتمويب .ودد كا قاريخ اعال الرتسية و قاريخ قوديع العرد 1441/04/29هر اتوافو 2019/12/26م.
ومتاب ديمة العرد أكار م  %5م إمجا إيرادات الشركة وفرا للروائ اتالية للعام اتا 2018م و مدة العرد هي س ة ميالدية واحدة
اعتبارا م 2020/01/01م.
 )2أعل ت اخلليجية العامة

1441/07/28هر اتوافو 2020/03/23م ع ال تائج اتالية الس وية ات تةية
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2019/12/31م.

1441/10/09هر اتوافو 2020/06/01م ع دعوة مسامهي الشركة حلضور اجتماع اكمعية العامة

 )3أعل ت اخلليجية العامة

العادية (االجتماع اتول) والذي مت عرده يوم 1441/11/08هر اتوافو 2020/06/29م
التر ية احلدياة اليت متم اتسامهني م االشرتاك

متام الساعة  07:30مساء ،ع وسائب

مداوالهتا والتصويت على دراراهتا و لس ب اء على قعمي لل هيئة السوق اتالية

الصادر بتاريخ 1441/07/21هر اتوافو 2020/03/16م والذى قضم قعليو عرد اكمعيات العمومية حضوريا حىت إشعار آخر
واالكتفاء بعردها ع وسائب التر ية احلدياة ع بُعد و لس دعما للجةود وادجراءات الودائية واالحرتازية اتتخذة م دبب اكةات

اتختصة للتصدي لفايروس كورونا اكديد (COVID-19).و لس ت ادشة جدول اتعمال التا :
أوال :التصويت على قررير لل اددارة للعام اتا ات تةي

2019/12/31م.

قانيا :التصويت على قررير مراجعي حسابات الشركة ع العام اتا 2019/12/31م.
قالاا :التصويت على الروائ اتالية للعام اتا ات تةي

2019/12/31م.

رابعا :التصويت على قعيني مراجعي احلسابات للشركة م بني اترشحني ب اء على قوصية ك ة اتراجعة ،و لس لفحص ومراجعة وقدديو
الروائ اتالية للربع الااين والاالة والرابع والس وي م العام اتا 2020م ،والربع اتول م عام 2021م ،و ديد أقعاه .
أدساط قأمني ممتتبه و حية أ لرئي لل

خامسا :التصويت على اتعمال و العرود اليت ستت مع (لموعة الدباغ) و اتتماله

اددارة اتستا  /مجال ب عبد اهلل الدباغ مصلحه مباشرة فيةا بإعتباره مالس هلذه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام دادم .علما بأ
التعامالت اليت حدقت

2019م كانت عبارة ع أدساط قأمني ممتتبة  14.386.000لاير و ال قوجد شروط قفضيليه هلذه العرود.

سادسا :التصويت على اتعمال والعرود اليت ستت مع (لموعة روالكو) و اتتماله

أدساط قأمني ممتتبه و حية أ ل ائا رئي

لل اددارة اتستا  /سعود ب عبدالع ي السليما مصلحه مباشرة فيةا بإعتباره مالس هلذه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام دادم .علما
بأ التعامالت اليت حدقت

2019م كانت عبارة ع أدساط قأمني ممتتبة  707.000لاير و ال قوجد شروط قفضيليه هلذه العرود.

سابعا :التصويت على ات عمال والعرود اليت ستت مع (شركة رغف خلدمات االعاشة) و اتتماله

أدساط قأمني ممتتبه و حية أ

لعضو لل اددارة اتستا  /ماجد ب ضياءالدي كر مصلحه مباشرة فيةا بإعتباره مالس هلذه الشركة و الرتخيص هلا لعام دادم .علما
بأ التعامالت اليت حدقت

2019م كانت عبارة ع أدساط قأمني ممتتبة  95.000لاير و ال قوجد شروط قفضيليه هلذه العرود.

قام ا :التصويت على إبراء م أعضاء لل اددارة ع أعماهل خالل عام 2019م.
قاسعا :التصويت على صرف مبلغ ( )1.800.000لاير ممافأة تعضاء لل االدارة ع الس ة اتالية ات تةية
عاشرا :التصويت على سياسة ممافأت أعضاء لل اددارة و اللجا و اددارة الت فيذية.
إحدى عشر :التصويت على قعديب سياسة اتعايري و ادجراءات احملددة لعضوية لل اددارة.
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2019م.

 )4أعل ت اخلليجية العامة

1441/10/11هر اتوافو 2020/06/03م إعال إحلادي خبصوص دعوة مسامهيةا إىل حضور اجتماع

اكمعية العامة العادية ( االجتماع اتول ) درفاق قررير الفحص احملدود للب ود اخلاصة باتعمال والعرود.
 )5أعل ت اخلليجية العامة

1441/10/25هر اتوافو 2020/06/17م ع ال تائج اتالية اتولية للفرتة ات تةية

2020/03/31م

(قالقة أشةر).
 )6أعل ت اخلليجية العامة

1441/11/09هر اتوافو 2020/06/30م ع نتائج اجتماع اكمعية العامة العادية (االجتماع الااين)

و لس لعدم اكتمال ال صاب الرانوين

االجتماع اتول (اتررر عرده الساعة السابعة و ال صف) و عليه فرد عرد ادجتماع الااين

متام الساعة الاام ة وال صف م مساء يوم االق ني 2020/06/29م اتوافو 1441/11/08هر ودد كانت نسبة احلضور % 20.96
ع طريو وسائب التر ية احلدياة ب اء على قعمي هيئة السوق اتالية بتاريخ 2020/03/16م واتتضم قعليو عرد اكمعيات حضوريا
حىت إشعار آخر ،واالكتفاء بعردها ع وسائب التر ية احلدياة .و كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال اكمعية على ال حو التا :
أوال :اتوافرة على قررير لل اددارة للعام اتا ات تةي

2019/12/31م.

قانيا :اتوافرة على قررير مراجعي حسابات الشركة ع العام اتا 2019/12/31م.
قالاا :اتوافرة على الروائ اتالية للعام اتا ات تةي

2019/12/31م.

رابعا :اتوافرة على قعيني مراجعي احلسابات للشركة م بني اترشحني ب اء على قوصية ك ة اتراجعة ،و لس لفحص ومراجعة وقدديو
الروائ اتالية للربع الااين والاالة والرابع والس وي م العام اتا 2020م ،والربع اتول م عام 2021م ،و ديد أقعاه و ه :
 شركة ابراهي أ د البسام و شركاؤه حماسبو دانونيو البسام و شركاؤه(PKF) .
 شركة كي ج إم جي الفواز و شركاه حماسبو و مراجعو دانونيو (KPMG).
خامسا :اتوافرة على اتعمال و العرود اليت ستت مع (لموعة الدباغ) و اتتماله

أدساط قأمني ممتتبه و حية أ لرئي لل

اددارة اتستا  /مجال ب عبد اهلل الدباغ مصلحه مباشرة فيةا بإعتباره مالس هلذه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام دادم .علما بأ
التعامالت اليت حدقت

2019م كانت عبارة ع أدساط قأمني ممتتبة  14.386.000لاير و ال قوجد شروط قفضيليه هلذه العرود.

سادسا :اتوافرة على اتعمال والعرود اليت ستت مع (لموعة روالكو) و اتتماله

أدساط قأمني ممتتبه و حية أ ل ائا رئي لل

اددارة اتستا  /سعود ب عبدالع ي السليما مصلحه مباشرة فيةا بإعتباره مالس هلذه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام دادم .علما بأ
التعامالت اليت حدقت

2019م كانت عبارة ع أدساط قأمني ممتتبة  707.000لاير و ال قوجد شروط قفضيليه هلذه العرود.

سابعا :اتوافرة على اتعمال والعرود اليت ستت مع (شركة رغف خلدمات االعاشة) و اتتماله

أدساط قأمني ممتتبه و حية أ لعضو

لل اددارة اتستا  /ماجد ب ضياءالدي كر مصلحه مباشرة فيةا بإعتباره مالس هلذه الشركة و الرتخيص هلا لعام دادم .علما بأ
التعامالت اليت حدقت

2019م كانت عبارة ع أدساط قأمني ممتتبة  95.000لاير و ال قوجد شروط قفضيليه هلذه العرود.
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قام ا :اتوافرة على إبراء م أعضاء لل اددارة ع أعماهل خالل عام 2019م.
قاسعا :اتوافرة على صرف مبلغ ( )1.800.000لاير ممافأة تعضاء لل االدارة ع الس ة اتالية ات تةية

2019م.

عاشرا :اتوافرة على سياسة ممافأت أعضاء لل اددارة و اللجا و اددارة الت فيذية.
إحدى عشر :اتوافرة على قعديب سياسة اتعايري و ادجراءات احملددة لعضوية لل اددارة.
 )7أعل ت اخلليجية العامة

1441/11/18هر اتوافو 2020/07/09م ع اتقر اتا اتتعلو بتصريا اددارة العامة للمرور باكتمال

الربط اآل دجراءات التأمني على اتركبات بسجالهتا لدى مرك اتعلومات الوطين .ودد صرحت اددارة العامة للمرور باكتمال الربط
اآل دجراءات التأمني على اتركبات بسجالهتا لدى مرك اتعلومات الوطين والذي سوف يرتقا عليه ضبط اتخالفات آليا للمركبات
اليت لي لديةا وقيرة قأمني مركبات سارية و لس
 )8أعل ت اخلليجية العامة

غرة شةر ي احلجة م عام 1441هر.

1441/12/21هر اتوافو 2020/08/11م ع إستالمةا بتاريخ 1441/12/20هر اتوافو

2020/08/10م ع بوابة اخلدمات ادلمرتونية (س ) جملل الضما الصحي التعاوين (طلا رد  )Q0001-200727اتوافرة
على يديد التأهيب الس وي للشركة لدى اتمانة العامة جملل الضما الصحي التعاوين تدة س ة ق تةي بتاريخ 2021/08/09م.
 )9أعل ت اخلليجية العامة

1442/01/04هر اتوافو 2020/08/23م ع ال تائج اتالية اتولية للفرتة ات تةية

2020/06/30م

(ستة أشةر)
 )10أعل ت اخلليجية العامة

1442/01/04هر اتوافو 2020/08/23م ع اخنفاض خسائرها اترتاكمة إىل  31.274ألف لاير،

و لس ب سبة  %15.64م رأمساهلا كما
 )11أعل ت اخلليجية العامة

2020/06/30م.

1442/01/13هر اتوافو 2020/09/01م إعال قصحيحي م الشركة اخلليجية العامة للتأمني

التعاوين خبصوص ال تائج اتالية اتولية للفرتة ات تةية
 )12أعل ت اخلليجية العامة

2020/06/30م (ستة أشةر ).

1442/03/23هر اتوافو 2020/11/09م ع ال تائج اتالية اتولية للفرتة ات تةية

2020/09/30م ( قسعة أشةر).
 )13أعل ت اخلليجية العامة

1442/03/23هر اتوافو 2020/11/09م إعال قصحيحي م الشركة اخلليجية العامة للتأمني

التعاوين خبصوص ال تائج اتالية االولية للفرتة ات تةية
 )14أعل ت اخلليجية العامة

2020/09/30م.

1442/04/22هر اتوافو 2020/12/07م ع قرد ملف طلا زيادة رأس مال الشركة ع طريو

طرا أسة حروق اتولوية إىل هيئة السوق اتالية.
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 .18المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة و سياسة إدارة ذه المخاطر و مراقبتها:
قب ت الشركة إطار إدارة اتخاطر ددارة هنج فعال لتحديد و ليب ومرادبة اتخاطر اليت دد هتدد الشركة م حية موجوداهتا وموظفيةا
ومتويلةا وعملياهتا ومسعتةا .ويوفر إطار إدارة اتخاطر اتؤسسية هنجا م ظما لت فيذ أنشطة إدارة اتخاطر على مجيع العمليات واددارات
لدع عائدات الشركة وأرباحةا ومنو رأس اتال على اتدى الطويب.
إ قرافة اتخاطر الروية وهنجةا اتش ر رررتك ج ء ال يتج أ م ممارس ر ررات إدارة اتخاطر

الش ر ررركة .وقتحمب اددارة اتس ر ررؤولية اليومية ددارة

اتخاطر ض ررم دابلية مب اتخاطر حية مت وض ررع إسر ررتاقيجيات إدارة اتخاطر وممارس ررات الرص ررد .ويش ررمب لس منو ج حوكمة قالقة
خطوط للدفاع يفص ر ررب بني الواجبات بني أنش ر ررطة اتخاطرة ورص ر ررد اتخاطر والردابة ،ويض ر ررع اتس ر رراءلة ات اس ر رربة تولئس الذي يتحملو
اتخاطر مرابب أولئس الذي يشرفو على اتخاطر.
يكأ إدارة المخاطر
مجلس اإلدارة
إ لل اددارة مس ر ررؤول أمام اتس ر ررامهني ع إدارة اتخاطر اليت قواجه الش ر ررركة واس ر ررتغالل الفرص اتتاحة و ريو اتهداف ادس ر ررتاقيجية
للشركة.
لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
قروم ك ة اتخاطر التابعة جملل اددارة بتمايب لل اددارة ومس ر ر رراعدقه

الوفاء س ر ر ررؤوليته الردابية فيما يتعلو بض ر ر ررما إدارة الش ر ر ررركة

للمخاطر ومجيع الرضر ررايا ات العالدة واليت قتماشر ررى مع سر ررياسر ررات وإجراءات إدارة اتخاطر اتؤس ر رسر ررية م خالل احلوكمة وادش ر رراف
والتوجيه االسرتاقيجي.
الرئيس التنفيذي
ويدع الرئي الت فيذي لل اددارة

إدارة إطار اتخاطر اتؤسسية بشمب فعال م خالل التأكد م وجود ب ية تية ددارة اتخاطر

واتوارد وال ظ اليت قدع التطوير والتحسني اتستمر هلا.
إدارة المخاطر
إ إدارة اتخاطر مسررؤولة ع قطوير سررياسررات اتخاطر اتشرررتكة بني اددارات ضررم اترايي لتممي ةا م ادبالغ و بصررورة كاملة ع
أي خطر و ب ف الودت السماا لإلدارات اتختلفة لإلستفادة و العمب على ي ا هذه اتخاطر ضم خ اقه اتتخصصة.
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رؤساس االقسام
ويتوىل رؤسراء اتدسرام مسرؤولية إدارة اتخاطر ،وقع ي الوعي باتخاطر ضرم نطاق عملة  ،وضرما مراعاة إدارة اتخاطر وم ادشرتةا مع
اددارة وإعادة قرقيا اتولويات اخلاصة بالعمب.
أنشطة إدارة المخاطر
خالل عام 2020م ،متت اتوافرة م دبب ك ة إدارة اتخاطر التابعة جملل اددارة على درر أيضر ر ر ر ر ر ررا قعيني ممتا بروقيفييت للدراسر ر ر ر ر ر ررات
واالسررتشررارات

ي اير  2020لتحدية دليب و إطار عمب إدارة اتخاطر وأيضررا دليب وعمب خطة اسررتمرارية اتعمال وم ادشررتةا حول

خمتلف جوانا ق فيذ إطار إدارة اتخاطر اتؤسسية ا

لس ما يلي:

• وضع وق فيذ سياسة واطار إدارة اتخاطر اتؤسسية وبيا اتخاطر اتربولة اليت وافو عليةا اجملل .
• مراجعة السياسات و ادجراءات اتوجةه ددارة اتخاطر على مستوى الشركة.
• وضع قوصيات وضوابط ختفيف م اسبة قع ز بيئة الردابة الداخلية وفعاليتةا.
ملخص مخاطر الشركة
وفيما يلي ملخص للمخاطر اليت قواجةةا الشركة والطريرة اليت يت ها ختفيف هذه اتخاطر م دبب اددارة:
 )1مخاطر مالية
إ اتدوات اتالية الرئيسر ررية للشر ررركة هي الذم اتدي ة ال اشر ررئة م عرود التأمني واتسر ررتحرة م معيدي التأمني وال رد وما

حممه،

واالستامارات م ودا ئع اترا ة والودائع ال ظامية واتطالبات الرائمة واتستحرة إىل معيدي التأمني والوسطاء واتستحرني حلملة الوقائو
وبعض اتوجودات واتطلوبات اتخرى .إ اتخاطر الرئيس ر ررية ال اش ر ررئة ع اتدوات اتالية للش ر ررركة هي خماطر الس ر رروق وخماطر أس ر ررعار
العموالت واتخاطر اتج بية احلالية وخماطر االئتما وخماطر السيولة .قروم إدارة اتخاطر راجعة سياسات إدارة كب م هذه اتخاطر
ورفعةا إىل لل اددارة للموافرة عليةا وهي ملخصة أدناه.
أ .مخاطر السوق
قواجه الش ررركة خماطر الس رروق فيما يتعلو باس ررتاماراهتا .قت إدارة خماطر الس رروق م خالل ادس ررتامار
واليت تفظ بادس ررتامارات

حمافظ مت وعة وم خالل الرص ررد اتس ررتمر للتطورات

العوامب الرئيسية اليت قؤقر على ركات سوق اتسة  ،ا

اتص ررول ات الس ررمعة احلس ر ة

أس رواق اتس ررة  .بادض ررافة إىل لس ،يت مرادبة

لس ليب اتداء التشغيلي واتا للشركات اتستامر فيةا.
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ب .مخاطر أسعار العموالت
قتعرض الشركة تخاطر أسعار العموالت على ودائعةا .قضع الشركة ودائع ميم االعتماد عليةا خالل قالقة أشةر وحىت مخ س وات
على التوا  ،باس ررتا اء الودائع اتريدة اليت جيا االحتفاظ ها وفرا للوائا اتملمة العربية الس ررعودية اليت ال ص ررب فيةا الش ررركة على أي
عمولة .قروم اددارة باحلد م خماطر أس ررعار العموالت لألدوات اتالية اتخرى م خالل مرادبة التغريات

أس ررعار العموالت اخلاص ررة

بالعمالت واليت قعت أدواهتا اتالية.
جا .مخاطر العملة
قؤم الشركة أ ه اك خماطر ضئيلة للخسائر بسبا قرلبات أسعار الصرف حية أ عمليات التأمني وعمليات اتسامهني قتعامب
أساسا بالريال السعودي.
د .مخاطر اإلئتمان
قس ر ررعى الش ر ررركة للحد م خماطر االئتما فيما يتعلو بالعمالء م خالل إقباع س ر ررياس ر ررة الردابة االئتمانية ومرادبة الذم اتدي ة الرائمة
على أسراس مسرتمر للحد م قعرض الشرركة للديو اتعدومة .قروم اددارة بتردير خمصرص اخنفاض الريمة على أسراس كب حالة على
حدة .بادضر ررافة إىل لس ،قروم الشر ررركة أيضر ررا بوضر ررع خمص ر رصر ررات إضر ررافية للمحفظة ،يت قرديرها على أسر رراس مجاعي ،اسر ررت ادا إىل
قفاص ر رريب أعمار الذم اتدي ة اتس ر ررتحرة اتتأخرة .وقس ر ررعى الش ر ررركة للحد م خماطر االئتما فيما يتعلو باتطراف اتخرى م خالل
إيداع ودائع لدى ب وك ات مسعة طيبة.
يت إعادة التأمني مع اتطراف اترابلة اليت لديةا قص يف ائتماين جيد ويت ي ا قرك اتخاطر م خالل إقباع اتبادئ التوجيةية
للسياسات فيما يتعلو دود اتطراف اتخرى اليت يت

ديدها س ويا م دبب لل

اددارة وختضع تراجعة دورية.

قاريخ كب

قررير ،قروم اددارة بتريي اكدارة االئتمانية تعيدي التأمني و دية اسرتاقيجية إعادة التأمني.
ه .مخاطر السيولة
وهي اتخاطر م عدم ددرة الشركة على الوفاء بالت اماهتا اترقبطة باتطلوبات اتالية ع د استحرادةا .يت مرادبة متطلبات السيولة على
أساس شةري وقضم اددارة قوافر السيولة المافية للوفاء بالت اماهتا ع د نشوئةا.
 )2مخاطر التأمين
إ اخلطر الرئيسر ر ر ر ر ر رري الذي قواجةه الشر ر ر ر ر ر ررركة هو أ اتطالبات الفعلية ومدفوعات التغطيات التأمي ية قتجاوز الريمة الدفرتية تطلوبات
التأمني .ويتأقر لس بتمرار اتطالبات وش ر ر رردة اتطالبات وإممانية أ قمو ات افع الفعلية اتدفوعة أك م اتطالبات اتردرة أص ر ر ررال.
35

يت مرادبة خماطر التأمني بشررمب م تظ م دبب الشررركة للتأكد م أ اتسررتويات هي مع نطادات الرتدد اتتودعة .قروم الشررركة بشررمب
رئيس ر رري بتغطية اتخاطر الطبية واتركبات واتمتلمات واهل دس ر ررة والبحرية واحلوادث واتس ر ررؤولية العامة .يت

س ر ررني اتخاطر اتتغرية م

خالل ويب اتخاطر ات اخلسارة إىل حمفظة قأمي ية كبرية ،إ أ احتمالية قأقر احملفظة اتكار ق وعا بشمب عام م خالل التغيري
أي لموعة فرعية م احملفظة ،وكذلس ال تائج غري اتتودعة .كما يت

سر ر ر ر ر ر ررني ق وع اتخاطر م خالل اختيار وق ف يذ إس ر ر ر ر ر ر ررتاقيجية

االكتتاب واتبادئ التوجيةية بع اية وكذلس استخدام قرقيبات إعادة التأمني.
أ .التغيرات ومبلغ المطالبات
ميم أ يتأقر قغريات اتطالبات ومبالغتةا بعدة عوامب .قروم الشر ر ررركة بتغطية اتخاطر الطبية واتركبات واتمتلمات واهل دسر ر ررة والبحرية
واحلوادث واتسؤولية .وقعت هذه العرود عرود قأمي ية دصرية اتجب حية يت إشعار اتطالبات وقسويتةا عادة خالل س ة واحدة م
قاريخ بداية اتطالبة .وهذا يساعد على التخفيف م خماطر التأمني.
ب .مخاطر التركيز
قروم الشررركة رادبة قرك اتخاطر التأمي ية بشررمب رئيسرري حسررا فئة العمب .حية يمم الرتكي الرئيسرري على اتركبات .وبالتا فإ
مجيع خماطر التأمني اتتعلرة بالسياسات ختضع لروانني اتملمة العربية السعودية.
ج .مخاطر المطالبات
قسررتخدم الشررركة خبري اكتواري مسررترب يروم بإجراء مراجعات دورية ل مو ج مطالبات الشررركة وقودعات اتطالبات وكذلس التحرو م
أ احتياطيات ادغالق الس وية كافية.
 )3مخاطر إعادة التأمين
لترليب قعرضةا خلسائر كبرية م إعسار معيدي التأمني ،قروم الشركة بتريي الوضع اتا تعيدي التأمني وقرصد قركي ات خماطر االئتما
ال اشئة ع م اطو جغرافية مماقلة أو أنشطة أو خصائص ادتصادية تعيدي التأمني.
يت اختيار معيدي التأمني باستخدام اتعايري واتبادئ التوجيةية التالية اليت وضعتةا إدارة الشركة .وميم قلخيص اتعايري على ال حو
التا :
أ .احلد اتدىن اتربول للتص يف ادئتماين م دبب وكاالت التص يف اتعرتف ها ( )S & Pعلى أ ال قرب ع (.)BBB
ب .مسعة شركات إعادة التأمني اخلاصة.
ج .العالدة التجارية احلالية أو السابرة مع معيدي التأمني.
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قروم الشركة راجعة الروة اتالية واخل ة اددارية والف ية وكذلس اتداء التارخيي ،ومطابرتةا مع دائمة اتتطلبات احملددة مسبرا دبب اتوافرة
على قبادل أعمال إعادة التأمني.
ال قعفي عرود إعادة التأمني اتت ازل ع ةا الشركة م الت اماهتا ياه حامب الوقيرة ونتيجة لذلس قبرى الشركة مسؤولة ع اك ء م
اتطالبات الرائمة اتعاد قأمي ةا إىل احلد الذي يفشب فيه معيدي التأمني

الوفاء بالت اماقه وجا اقفادية إعادة التأمني.

إدارة رأس المال:
قروم الشركة بإدارة متطلبات رأس اتال م خالل قريي أوجه الرصور بني مستويات رأس اتال اتبلغ ع ه واتطلوبة على أساس م تظ .
يت إجراء التعديالت على مستويات رأس اتال احلالية

ضوء التغريات

ظروف السوق وخصائص اتخاطر تنشطة الشركة.

 )4مخاطر اإلطار التنظيمي
ختضع عمليات الشركة تتطلبات ق ظيمية ضم نطاق اختصاصةا .وال قرتصر هذه اللوائا على اتوافرة على اتنشطة ورصدها فحسا،
بب قفرض أيضا أحماما قرييدية معي ة لترليب خماطر التخلف ع السداد وادعسار م جانا شركات التأمني للوفاء بااللت امات غري
اتتودعة ع د نشوئةا.
 )5المخاطر االستراتيجية
قت إدارة اتخاطر ادسرتاقيجية للشركة بشمب فعال م خالل إقباع هنج م ظ لوضع ومراجعة التوجه ادسرتاقيجي للشركة ،است ادا إىل
ليب سوق التأمني و ليب ات افسني ،و لس م خالل اعتماد قر ية بطادة دياس وإدارة التوجه ادسرتاقيجي.
 )6المخاطر التشغيلية
ختصيص موارد كافية للمحافظة على بيئة عمب فعالة و ات كفاءة م خالل ضوابط داخلية .يروم فريو إدارة الشركة بادشراف على
اتخاطر التشغيلية ،حية أ ه اك أنواع خمتلفة م اتخاطر التشغيلية ويت قص يفةا على ال حو التا :
• اتوارد البشرية
• اتبيعات
• قم ولوجيا اتعلومات
• العمليات
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 )7المخاطر المستقبلية
مع اتخذ

االعتبار طبيعة أعمال الشركة ،ج با إىل ج ا مع اتخاطر اليت واجةتةا الشركة

م ةجية ومتأصلة
• التحديات

السوق بأكملةا ،مما جيعلةا ديا وغري دابلة للت بؤ متاما ،وقشمب على سبيب اتاال ال احلصر اآليت:
صيب اتدساط بسبا ات اخ االدتصادي.

• عدم الردرة على ريو اديرادات اتستةدفة بسبا متغريات السوق وات افسة.
• عدم الردرة على اجتذاب واستبراء احلسابات المبرية اتر ة بسبا التسعري الراسي للم افسني.
• التحديات
• التحم

عام 2019م ،ه اك خماطر قعت

اجتذاب واستبراء اخل ة واتواها الوط ية اتختصة.
اتطالبات ال ائدة وات اع االحتيالية م دبب م ودي اخلدمة.

• م ع اهلجمات السي انية.
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 .19أصول الشركة و هصومها و نتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة األهيرة:
أ .قائمة المركز المالي ( األصول)
كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

 2020مليون

 2019مليون

 2018مليون

 2017مليون

 2016مليون

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

النقد وما يعادله

161.394

113.815

90.387

110.768

28.919

ودائع المرابحة

0

30.000

82

83

183

أقساط مدينة  ،صافي

43.403

74.763

48.465

41.977

62.323

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

37.666

33.197

35.607

29.925

34.709

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

14.662

26.593

63.785

65.92

60.511

تكاليف وثائق تأمين ممجلة

8.615

9.322

6.224

4.87

6.623

مطلوب من معيدي التأمين

16.246

17.430

16.857

20.804

13.965

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أهر

33.649

8.549

10.656

11.012

22.314

0

0

0

0

0

أثاث وتجهيزات ومعدات

14.050

11.323

4.16

5.001

1.7

إستثمارات مقتناة حتى تارين اإلستحقاق

2.644

3.735

0

1.923

1.923

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدهأ

36.869

43.348

39.431

33.592

33.015

0

0

2.126

5.359

0

2.230

1.866

1.347

913

249

0

0

0

32.382

30.129

شهرة

36.260

36.260

36.260

36.260

36.260

وديعة نظامية

20.000

20.000

20000

20000

20000

427.688

430.201

457.305

503.706

535.640

البيان

مطلوب من عمليات حملة األسهم

موجودات أهر
عمولة مستحقة من عمليات التأمين
مطلوب من عمليات التأمين

مجموع األصول

ديسمبر
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ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ب  .قائمة المركز المالي (الخصوم و حقوق المسا مين)
كما في 31
البيان

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

 2020مليون  2019مليون  2018مليون  2017مليون  2016مليون
لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

131.439

126.260

101.855

61.393

77.823

مخصص عجز أقساط

1.311

3.801

11.004

4.799

1.157

مطالبات قائمة

50.261

68.538

99.691

110.648

128.295

اإلحتياطيات الفنية

2.770

3.801

3.74

2.227

3.668

دهأ العموالت الممجلة

6.531

6.008

5.878

5.747

6.867

مطلوب إلى معيدي ووسطاس التأمين

13.953

17.113

29.498

26.32

37.504

مطلوب إلى حملة الوثائق

11.468

10.750

7.926

9.55

9.525

0

0

0

32.382

30.129

مصاريف مستحقة و مطلوبات أهر لعمليات التأمين

28.729

14.834

8.907

17.665

12.949

مكافآت نهاية الخدمة

4.171

4.852

7.754

7.866

7.721

8.742

9.038

9.078

10.19

8.394

0

0

0

2.054

3.066

زكاة مستحقة

3.268

3.342

11.5

13.032

12.52

العائد من استثمار في ودائع نظامية

1.911

3.280

1.347

913

249

مطلوب إلى عمليات التأمين

0

0

0

0

0

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة متعلقة بالشهرة

0

0

0

0

0

مجموع الخصوم

264.554

271.617

298.178

304.786

339.867

رأس المال

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2.165

2.165

2.165

2.165

1.642

()40.135

()43.888

()43.038

()3.245

()5.869

1.104

307

0

0

0

مجموع حقوق المسا مين

163.134

158.584

159.127

198.92

195.773

مجموع الخصوم و حقوق المسا مين

427.688

430.201

457.305

503.706

535.640

أقساط تأمين غير مكتسبة

مطلوب إلى عمليات المسا مين

الفائ

المتراكم من عليات التأمين

مصاريف مستحقة و مطلوبات أهر للمسا مين

إحتياطي نظامي
(الخسائر المتراكمة)  /األرباح المدورة
احتياطي إعادة قياس التزامات المنافع المحددة



كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

أعيد قبويا بعض اردام اترارنة للس ة السابرة لمي قتماشى مع الس ة احلالية
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2017

2016
حقوق المساهمين

أصول ثابتة

خصوم

حقوق المساهمين

اصول غير ثابتة

خصوم

15%

38%

مجموع حقوق المساهمين

28%

27%
37%

26%

4%

2019

2018
مجموع الخصوم

أصول ثابتة

نقد وما يعادله

22% 3%

0%

أصول غير ثابتة

أصول ثابتة

حقوق المساهمين

النقد وما يعادله

خصوم

أصول ثابتة
19%

25%

30%

33%

حقوق المساهمين

20%
5%

2020
خصوم

أصول ثابتة
27%
22%

اصول متداولة
27%

5%
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19%

نقد وما يعادله

اصول متداولة
26%

17%

5%
20%

اصول غير ثابتة

نقد وما يعادله

نقد وما يعادله

ج .تحليأ جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة:
ق حصر أعمال الشركة اخلليجية العامة
المنطقة

اتملمة العربية السعودية فرط وال قوجد لديةا أي فروع خارجية أو شركات قابعة هلا.

التأمين الطبي

 ٪من

التأمين العام

 ٪من

المجموع

 ٪من

(ألف لاير سعودي)

المجموع

(ألف لاير سعودي)

المجموع

(ألف لاير سعودي)

المجموع

الغربية

47.747

76

210.780

82

258.527

81

الوسطى

5.565

09

8.768

03

14.333

04

الشرقية

9.102

15

38.993

15

48.095

15

المجموع

62.414

100

258.541

100

320.955

100

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
الغربية

الوسطى
التأمين العام

الشرقية
التأمين الطبي
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أقساط التأمين المكتتبة في مناطق المملكة حسب نوع التأمين:

الشرقية

التأمين العام

التأمين الطبي

الوسطى

التأمين العام

التأمين الطبي

الغربية

التأمين العام

التأمين الطبي
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 .20إيضاح ألي فروقات جو رية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

بالمليون

السنة المنتهة في 31
ديسمبر 2020

السنة المنتهة في 31

البيان

نتائج العمليات التشغيلية

3.75

()3.79

7.54

إجمالي األقساط المكتتبة

320.95

279.69

41.26

15

األقساط المعاد تأمينها

()103.58

()91.72

()11.86

13

صافي األقساط المكتتبة

217.36

184.69

32.67

18

التغيير في األقساط المحتجزة

()0.71

()26.82

26.11

97-

إيرادات عموالت إعادة التأمين

19.82

18.82

1

5

صافي المطالبات المتكبدة

146.55

121.88

24.67

20

(عكس) إحتياطي هسارة أقساط

()2.50

()7.20

4.7

65-

اإلحتياطيات الفنية األهر

0.55

()1.53

2.08

136-

مصاريف عموالت

21.60

14.49

7.11

49

صافي نتائج األكتتاب

70.36

49.15

21.21
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ديسمبر 2019

الفرق

٪
199-

 .21إيضاح ألي إهتالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين:
وفرا تحمام وأنظمة هيئة الس رروق اتالية الص ررادرة بتاريخ  1429/8/25هر ر ر ر ر ر ر ر ر اتوافو  2008/8/27م والذي ي ص على إص رردار الروائ
اتالية وفرا للمعايري الدولية للترارير اتالية ( ، )IFRSقؤكد الشر ر ر ر ر ر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاين بأنه دد مت إعداد الروائ اتالية وفرا
للمعايري الدولية للترارير اتالية ( )IFRSولي وفرا للمعايري احملاسبية للةيئة السعودية للمحاسبني الرانونيني .

 .22إسم كأ شركة تابعة و رأس مالها و نسبة ملكية الشركة فيها و نشاطها الرئيسي:
قرر اخلليجية العامة بأنه ال قوجد لديةا أي شركات قابعة هلا داخب أو خارج اتملمة.
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 .23تفاصيأ األسهم و أدوات الدين الصادرة لكأ شركة تابعة:
قرر اخلليجية العامة بأنه ال يوجد لديةا أسة و أدوات الدي صادرة ع الشركات التابعة هلا و لس لعدم وجود شركات قابعة هلا.

 .24وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
أوض ر ررا ال ظام اتس ر رراس للخليجية العامة واتعدل 2012/11/11م وبعد موافرة اكمعية العمومية على قعديب ال ظام اتس ر رراس للش ر ررركة
وسياستةا قوزيع أرباا للمسامهني و لس حسا اتواد التالية:
نصت المادة الرابعة واألربعون م ال ظام اتساس للشركة حسابات عمليات التأمني :على أ قمو حسابات عملية التأمني مسترلة
ع دائمة دخب اتسامهني ،و لس على التفصيب التا :

أوالً :حسابات عمليات التأمني:
 )1يفرد حساب لألدساط اتمتسبة وعموالت إعادة التأمني والعموالت اتخرى.
 )2يفرد حساب للتعويضات اتتمبدة م الشركة.
 )3حيدد هناية كب عام الفائض ادمجا الذي مياب الفرق بني لموع اتدس ر رراط والتعويض ر ررات حمس ر رروما م ه اتص ر رراريف التس ر ررويرية
واددارية والتشغيلية واتخصصات الف ية الالزمة حسا التعليمات ات ظمة لذلس.
 )4يمو ديد الفائض الصا على ال حو التا :
 )5يضاف للفائض ادمجا الوارد الفر رررة ( )3أعاله أو خيص م ه ما خيص اتؤم هل م عائد االستامار بعد احتساب ما هل
م عوائد وخص ما علية م مصاريف حمرره.
 )6قوزيع الفائض الصر ررا  ،ويت إما بتوزيع نسر رربة ( )٪10عشر رررة باتائة للمؤم هل مباشر رررة ،أو بتخفيض أدسر رراطة للس ر ر ة التالية،
ويرحب ما نسبته ( )٪90قسعو باتائة إىل حسابات دخب اتسامهني.
ثانياً :دائمة دخب اتسامهني:
 )1قمو أرباا اتسامهني م عائد استامار أموال اتسامهني وفرا للرواعد اليت يضعةا لل اددارة.
 )2قمو حصة اتسامهني م الفائض الصا حسا ما ورد الفررة اخلامسة م الب د أوال م هذه اتادة.
كما نصت المادة الخامسة واألربعون :جيا على الشركة أ ختصص اآليت:
 )1يّا الكاة وضريبة الدخب اترررة.
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 )2يّا ( )٪20م اترباا الصر ر ر ر ر ر ررافية لتموي احتياطي نظامي ،وجيوز للجمعية العامة العادية ودف هذا التج يا مىت بلغ امجا

االحتياطي ( )٪100م رأس اتال اتدفوع.

 )3للجمعية العامة العادية ع د ديد نصيا اتسة

صا اترباا أ قررر قموي احتياطيات أخرى ،و لس بالردر الذي حيرو

مصلحة الشركة أو يمفب قوزيع أرباا قابتة ددر ادمما على اتسامهني.
ونصاات المادة السااادسااة واألربعون :على أ يسررتحو اتسرراه حصررته اترباا وفرا لررار اكمعية العامة الصررادر هذا الشررأ  ،ويبني
الررار قاريخ االسر ر ر ررتحراق وقاريخ التوزيع .وقمو أحرية اترباا تالمي اتسر ر ر ررة اتسر ر ر ررجلني

سر ر ر ررجالت اتسر ر ر ررامهني

هناية اليوم احملدد

لالس ر ررتحراق .وقُبلغ الش ر ررركة هيئة الس ر رروق اتالية دو قأخري بأي درارات لتوزيع اترباا أو التوص ر ررية بذلس وقدفع اترباا اتررر قوزيعةا على
اتس ر ررامهني

اتما واتواعيد اليت حيددها لل اددارة ،وفرا للتعليمات اليت قص ر رردرها اكةة اتختص ر ررة مع مراعاة اتوافرة المتابية اتس ر رربرة

تؤسسة ال رد العرج السعودي.

 .25وصااف ألي مصاالحة في فئة األسااهم ذات األحقية في التصااويت تعود ألشااخا

(عدا أعضاااس مجلس إدارة

الش ااركة و كبار التنفيذيين و أقرباس م) أبلغوا الش ااركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامس ااة واألربعين من قواعد
التسجيأ و اإلدراج ،و أي تغيير في تلك الحقوق هالل السنة المالية األهيرة:

قرر اخلليجية العامة بأنه ال قوجد أي قغريات حروق التصرويت و لس تهنا مل قبلغ م أحد اتسرتامري غري أعضراء لل اددارة و كبار
الت فيذيني و أزواجة و أوالده الرص ررر بأي قغيري مص ررلحة متعلرة بفئة اتس ررة ات اتحرية التص ررويت خالل السر ر ة اتالية احلالية
اتخرية.
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 .26وصف ألي مصلحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاس مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و
أقربائهم في أسا ا ا ااهم و أدوات دين الشا ا ا ااركة أو أي من شا ا ا ااركاتها التابعة ،و أي تغيير في تلك المصا ا ا االحة أو تلك
الحقوق هالل السنة المالية األهيرة
االسم

بداية السنة
عدد األسهم

نهاية السنة

عدد أدوات
الدين

عدد األسهم

عدد أدوات
الدين

صافي
التغيير

نسبة التغيير

جمال عبداهلل الدباغ

3.001.000

0

سعود عبدالعزيز السليمان

3.001.000

0

3.001.000

ماجد ضياس الدين كريم

251.000

0

1.000

0

محمدزا ر صالح الدين

1.000

0

1.000

0

0

المنجدحسنى جزيأ
محمد

1.000

0

1.000

0

0

٪0

طا ر محمدعمر عقيأ

1.000

0

1.000

0

0

٪0

جودت موسى الحلبي

1.000

0

1.000

0

0

٪0

فيصأ عدنان بعاصيري

0

0

0

0

0

٪0

كريم زياد ادلبي

0

0

0

0

0

٪0

1000

0

1000

0

0

٪0

ايهاب يوسف لنجاوي

0

٪0
٪0

3.001.000

0
0

0
250.000

(٪ )99.6
٪0

 .27المعلومات المتعلقة بأي قروض على الش ااركة و كش ااف بالمديونية اإلجمالية للش ااركة و الش ااركات التابعة لها و
أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض هالل السنة:
قرر اخلليجية العامة بأنه ال يوجد عليةا أي دروض و ال يوجد لديةا أي شركات قابعة.
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 .28وص ا ا ا ا ااف لفئات و أعداد أي أدوات دين قابلة للتحويأ و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة هالل السنة المالية:

قرر اخلليجيرة العرامرة برأنره ال قوجرد لرديةرا أي أدوات دي درابلرة للتحويرب و أي أوراق مراليرة قعرادرديرة أو مرذكرات حو اكتتراب أو حروق
مشاهة أصدرهتا أو م حتةا الشركة خالل الس ة اتالية.

 .29وص ا ا ا ااف ألي حقوق تحويأ أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويأ أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات
حق اكتتاب ،أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

قرر اخلليجيررة العررامررة بررأنرره ال يوجررد لررديةررا أي حروق ويررب أو اكتترراب وجررا أدوات دي دررابلررة للتحويررب أو أوراق مرراليررة قعررادررديررة ،أو
مذكرات حو اكتتاب ،أو حروق متشاهة أصدرهتا أو م حتةا الشركة خالل الس ة اتالية ات تةية  31ديسم 2020م.

 .30وصف ألي إسترداد أو شراس أو إلغاس من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد و قيمة األوراق المالية
المتبقية:

قرر اخلليجية العامة بأهنا مل قروم بإسرتداد أو شراء أو إلغاء تي أدوات دي دابله لإلسرتداد خالل الس ة اتالية ات تةية
2020م.
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 31ديسم

 .31إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت هالل الس اانة المالية 2020م ،و توارين انعقاد ا ،و س ااجأ حض ااور كأ
اجتماع موضحاً فيه أسماس الحاضرين:
عرد لل إدارة اخلليجية العامة عدد ( )6إجتماعات اليت عردت خالل الفرتة م  1ي اير 2020م إىل  31ديس ررم 2020م و يتماب
حضور اتعضاء ع كب إجتماع بتواريخ ادجتماعات كالآليت:
09

30

14

16

1

1

مارس

ابريأ

يونيو

اغسطس

نوفمبر

ديسمبر

اإلجتماعات

مجال عبداهلل الدباغ













6

٪100

سعود عبدالع ي السليما













6

٪100

حممد حسىن ج يب



×









5

٪83.33

ماجد ضياءالدي كر













6

٪100

طاهر حممدعمر عريب













6

٪100

حممدزاهر صالا الدي ات جد













6

٪100

جودت موسى احلليب

×











5

٪83.33

فيصب عدنا بعاصريي













6

٪100













6

٪100

االسم

كر زياد ادليب

()6

 .32عدد طلبات الشركة لسجأ المسا ين هالل عام 2019م:
 مت طلا سجب اتسامهني
 مت طلا سجب اتسامهني
 مت طلا سجب اتسامهني
 مت طلا سجب اتسامهني
 مت طلا سجب اتسامهني
 مت طلا سجب اتسامهني

2020/01/20م دجراءات الشركة.
2020/03/04م دجراءات الشركة.
2020/06/11م لعرد اكمعية العامة العادية.
2020/06/25م لعرد اكمعية العامة العادية
2020/10/21م دجراءات الشركة.
2020/10/25م دجراءات الشركة.
49

عدد

نسبة الحضور

 مت طلا سجب اتسامهني

2020/11/05م دجراءات الشركة.

 .33وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة:
قرر اخلليجية العامة بأنه ال قوجد أي صفرة بني الشركة و طرف ي عالدة.

 .34معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الش ا ااركة طرفاً فيها ،و فيها أو كانت فيها مص ا االحة ألحد أعض ا اااس
مجلس إدارة الشاركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شاخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشامأ أساماس المعنيين
باألعمال أو العقود ،و طبيعة ذه األعمال أو العقود و شروطها و مدتها ومبالغها:
االسم
لموعة الدباغ

عضو مجلس اإلدارة

()1

لموعة روالكو

()1

شركة رغف خلدمات االعاشة

()1

نوع العقد

قيمة العقد
(ألف لاير سعودي)

مدة العقد

مجال عبداهلل الدباغ

وقيرة قأمني

11.686

س وي

سعود عبدالع ي السليما

وقيرة قأمني

162

س وي

ماجد ضياء الدي كر

وقيرة قأمني

113

س وي
11.961

المجموع
) )1مت ادرارها ضم اكمعية العامة بتاريخ 2020/06/29م.

 .35بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضا ا اااس مجلس إدارة الشا ا ااركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي
مكافآت:
قرر اخلليجية العامة بأنه ال قوجد أي قرقيبات أو اقفاق أبرمت ق ازل وجبةا أحد أعض ر ر ر ر ر ر رراء لل اددارة أو أحد كبار الت فيذيني ع أي
ممافآت.

 .36بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مسا مي الشركة عن أي حقوق في األرباح:
قرر اخلليجية العامة بأنه ال قوجد أي قرقيبات أو اقفادات أبرمت ق ازل وجبةا أحد اتسامهني ع أي حروق
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اترباا.

 .37بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات
أهر و لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ،مع وصف موجز لها و بيان أسبابها:
البيان

المستحقات كما في  31ديسمبر 2020م

مؤسسة ال رد العرج السعودي

725

لل الضما الصحي التعاوين

624

مصلحة الكاة والدخب ( مستحرة )

5.108

التأمي ات االجتماعية

2.659
9.116

اإلجمالي

 .38بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة مومفي الشركة:
المخصصات

البيان

4.171

ممافأة هناية اخلدمة

-

ممافآت و م ايا و حواف للموظفني

4.171

اإلجمالي

 .39تقر الخليجية العامة بما يلي:
 )1أ سجالت احلسابات أعدت بالشمب الصحيا.
 )2أ نظام الردابة الداخلية أعد على أس سليمة ونٌفذ بفاعلية.
 )3أنه ال يوجد أي شس يذكر بشأ ددرة الشركة على مواصلة نشاطةا

لال التأمني.

 .40أي تحفظات تضمنها تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية و أسبابها:
قرر اخلليجية العامة أنه مل يتض ر ر ر ررم قررير احملاس ر ر ر ررا الرانوين أي فظات على الروائ اتالية السر ر ر ر ر وية ع الفرتة ات تةية
2020م.
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 .41توصية مجلس اإلدارة بخصو

مراجع الحسابات:

قرر اخلليجية للتأمني بأنه مل يوصي لل اددارة بتغيري مراجع احلسابات دبب إنتةاء فرتة قعيي ه.

 .42اإلفصاح عن تفاصيأ أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبأ الشركة و تفاصيأ عن استخدامات ذه األسهم:
قرر اخلليجية للتأمني بأنه ال يوجد لديةا أسة اخل ي ة حمتفظ ها م دبب الشركة.

 .43الخاتمة:
يود لل إدارة اخلليجية العامة أ يتردم بالشررمر اك يب إىل مجيع اتسررتامري والعمالء المرام لارتة
الذي أسررة

اخلليجية العامة وع دوره الفعال

إضررافة جناحات للشررركة .كما يود لل اددارة بأ يعرب ع إمت انه ترام وحمومة خادم احلرمني الش رريفني اتلس سررلما

ب عبدالع ي آل س ر ررعود ،ومسو و عةده اتمني حفظةما اهلل وددارة الش ر ررركة الت فيذية وموظفيةا اتكفاء
الدؤوب.
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