التقرير السنوي جمللس اإلدارة عن السنة
املنتهية لعام 2017م
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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 ،،،
يسر ر ر رررين أم أقدم لجمل قرير ةلس اإلدارة عن السر ر ر ررنة املنتهية

2017/12/31م .و القوائل املالية للشر ر ر ررركة وقائمة املرك املايل و أبرز إجنازات

الشركة و التحديات اليت واجهتنا خالل الفرتة املاضية.
بلغ أمجايل أقسر ر ر ر ر ر ررا التأمني املجمتتبة حىت هناية عام 2017م مبلغ  185مليوم لاير أي بإخنفاض وقدره  ٪27عن العام 2016م مما يدل على
إخنفاض

بيع املنتجات التأمينية نتيجة خروج كثري من الش ر ر ر ررركات من س ر ر ر ررو العم و ا له أ ري س ر ر ر ررل كبري

والص ر ر ررحي .ورغل ذلك حققت الش ر ر ررركة أربا عن الفرتة املاض ر ر ررية يعود س ر ر ررببها إ اإلخنفاض
إستثمارات املسامهني و إستثمارات محلة الو ائق إضافة إ اإلخنفاض

قطاع التأمني بش ر ر ر ررقيه العام

املطالبات املتجمبدة و إر فاع اقربا احملققة من

اإلحتياطيات الفنية و التوازم ال ي حققته الشركة

خفض املصاريف

التشغيلة للشركة و إعتماد وسائ قنية حديثة.
وقامت الشررركة بتطوير إدارة اإلكتتال للمحاف ة على مسررتوت التأمني للو ائق التأمينية ا يدة ولقد طورت الشررركة

اسررت دام الوسررائ احلديثة

شراء املنتجات التأمينية عن طريق موقع الشركة.
و

اخلتام أ قدم بالش ر ررجمر ا ي لجم ا هات و اإلدارات احلجمومية وكافة منس ر ررور الش ر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين و زمالئي أعض ر رراء

ةلس اإلدارة على ا هود اليت ب لت و ستب ل بإذم اهلل عا لتحقيق أفض النتائج خالل الفرتة القادمة.
و السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
رئيس مجلس اإلدارة
جمال بن عبداهلل الدباغ
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تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م
يسر ر ر ررر ةلس إدارة الشر ر ر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين أم يقدم التقرير السر ر ر ررنوي ال ي يغطي النتائج املالية للشر ر ر ررركة و إجنازاهتا .مرفقاً معها
القوائل املالية املدققة من مراجعي احلس ر ررابات مجمتب الس ر رريد العيوطي و مجمتب أمحد يس ر ررري ابرا يل و شر ر رريجمه مبيناً فيها اإليض ر رراحات املالية
للسر ررنة املنتهية

 31ديسر ررم 2017م .و يتضر ررمن التقرير أ ل التطورات و النتائج املالية  ,و اقنشر ررطة التنفي ية و اإلفصر ررا حسر ررب اللوائح

واقن مة الصادرة من يئة السو املالية باملادة رقل  43من قواعد التسجي و اإلدراج واملادة  9من الئحة حوكمة الشركات املعمول هبا
اململجمة العربية السعودية.

مقدمة عن الشركة:
أسر رس ررت الش ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين كش ررركة مس ررامهة س ررعودية اوجب قرار وزارة التجارة و الص ررناعة رقل  , /12و اريخ  17حمرم
1431ه املوافق  3يناير 2010م و سج التجاري رقل  4030196620و اريخ  9صفر  1431ر املوافق  25يناير 2010م و اجملدد
بتاريخ  1436/1/19ر.
مت الرتخيص للشركة مل اولة أعمال التأمني

اململجمة العربية السعودية وفق أن مة التأمني التعاوين اوجب املرسوم امللجمي الجمرمي رقل م 85/بتاريخ

 5ذي احلجة  1429ر ر ر ر ر ر ر ر ر املوافق  3ديسررم 2008م و قرار ةلس الوزراء رقل  365بتاريخ  3ذي احلجة  1429ر ر ر ر ر ر ر ر ر املوافق  1ديسررم
2008م  .حصررلت الشررركة على رخيص م اولة أعمال التأمني اململجمة العربية السررعودية من مسس رسررة النقد العرر السررعودي سرراما بتاريخ
 20ربيع اقول  1431ر ر ر املوافق  6مارس 2010م  .و جدد الرتخيص بتاريخ  1437/3/19ر ر ر و ملدة الث سنوات.كما حصلت الشركة
على جتديد التأ ي جتديد التأ ي السر ر ر ر ر ر ررنوي من اقمانة العامة جمللس الضر ر ر ر ر ر ررمام الصر ر ر ر ر ر ررحي التعاوين بتاريخ  1438/11/18ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر املوافق
2017/8/10م.
هتدف اخلليجية العامة إ م اولة أعمال التأمني و اخلدمات املتعلقة هبا اليت تض ر ررمن أعمال إعادة التأمني اوجب ن ام الش ر ررركة و وفقاً للقوانني
و اقن مة املعمول هبا

اململجمة العربية السررعودية .و الشررركة مملوكة وقت اإلكتتال بنسرربة  ٪30من قب مسررامهني سررعوديني و  ٪30من قب

شررركات خليجية مملوكة من قب مسررامهني سررعوديني و بنسرربة  ٪40بإكتتال عام .و مت إدراج الشررركة

سررو اقورا املالية

اململجمة العربية

السعودية داول .
أبرمت اخلليجية العامة إ فاقية مع الشركة السعودية العامة للتأمني التعاوين شركة مسامهة حبرينية مقفلة و شركة اخلليج التعاوين للتأمني احملدودة
شر ررركة مسر ررامهة حبرينية مقفلة و اليت اوجبها مت املوافقة على مبلغ الشر ررهرة بواقع ) (36,26مليوم لاير سر ررعودي  ,و مت حتوي كال احملف تني
 19مايو 2012م بعد احلصول على موافقة مسسسة النقد العرر السعودي.
3

يبلغ عدد أس ررهل الش ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين 20,000,000س ررهل عش ررروم مليوم س ررهل و ذلك بقيمة أمسية  10لاير للس ررهل
الواحد و مت طر  8,000,000سهل مثانية ماليني سهل

سو اقسهل السعودي و بالتايل يبلغ رأمسال الشركة اخلليجية العامة للتأمني

التعاوين  200,000,000لاير سعودي مئتا مليوم لاير سعودي مدفوعة بالجمام .

 .1ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات و مالم يطبق و أسباب ذلك:
طبق اخلليجية العامة مجيع اقحجمام الواردة

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن يئة السو املالية.

 .2أعضاء مجلس اإلدارة و وظائفهم الحالية و السابقة و مؤهالتهم و خبراتهم و الشركات داخل المملكة أو خارجها
التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها:
 )1جمال بن عبد اهلل الدباغ  -ماجستري

إدارة اقعمال /جامعة امللك سعود  -اململجمة العربية السعودية 2002م
حالياً  /سابقاً

الوظائف
رئيس ةلس إدارة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
رئيس اللجنة التنفي ية  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو نة الرتشيحات و املجمافآت  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو ةلس إدارة شركة البحر اقمحر خلدمات اإلسجمام
عضو ةلس إدارة الشركة العلمية الوطنية

حالياً
حالياً
حالياً
حالياً
حالياً
حالياً

عضو ةلس إدارة شركة التقدم لل دمات البرتولية احملدودة

حالياً
حالياً

عضو ةلس إدارة شركة التنمية ال راعية احملدودة
عضو ةلس إدارة شركة طوير املشاريع الدولية

حالياً
حالياً

عضو ةلس إدارة ةموعة شركات الدباغ
مدير عام شركة اقغ ية املمتازة احملدودة

حالياً

عضو ةلس إدارة شركة برتومني
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شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة

 )2سعود بن عبدالعزيز السليمان – بجمالوريوس اإلقتصاد و التموي  /جامعة نيويورك  -الواليات املتحدة اقمريجمية 1987م
حالياً  /سابقاً

الوظائف

حالياً
حالياً

نائب رئيس ةلس إدارة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
رئيس نة اإلستثمار  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
حالياً

عضو اللجنة التنفي ية  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
نائب رئيس و عضو ةلس ادارة شركة املصا العربية السعودية

حالياً
حالياً

عضو نة اإلستثمار  -املصا العربية السعودية
نائب رئيس ةلس االدارة وعضو ةلس إدارة شركة أمسنت العربية

شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة

 )3محمد حسني جزيل  -زمالة احملاسبني القانونيني  /سيما  -اململجمة املتحدة 1992م
حالياً  /سابقاً

الوظائف

حالياً
حالياً

عضو ةلس إدارة الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو اللجنة التنفي ية  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
حالياً

عضو نة إدارة امل اطر  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو ةلس إدارة شركة البحر اقمحر العاملية

حالياً
حالياً

عضو اللجنة التنفي ية  -شركة البحر اقمحر العاملية
عضو نة املراجعة  -شركة البحر اقمحر العاملية

حالياً
حالياً

املدير املايل  -ةموعة شركات الدباغ
عضو ةلس إدارة  -شركة ساعد لإلستقدام

سابقاً

عضو ةلس إدارة  -شركة برتومني
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شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة

 )4محمد بن فاروق تمر  -ماجستري

إدارة اقعمال  /ا امعة اقمريجمية  -واشنطن 1993م
حالياً  /سابقاً

الوظائف
عضو ةلس إدارة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو نة الرتشيحات و املجمافآت  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو ةلس إدارة ساجا فارما سو يجمل اجيبت

Ex - Bio Pharm

عضو ةلس إدارة شركة فارو ومأموم متر و شركامها
عضو ةلس إدارة الشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدالنية
عضو ةلس إدارة شركة احللول ملعلومات احلاسب االيل املتجماملة

IDS

عضو ةلس إدارة شركة اقناقة الفاخرة لصناعة وجتارة املالبس
احملدودة TOBY
عضو ةلس إدارة شركة قادروم قصحال اقعمال واإلعاقة احملدودة
عضو ةلس إدارة ام كابيتال
عضو ةلس إدارة ساجا لألدوية

اجيبت S.A.E

عضو ةلس إدارة شركة الوجبات االيطالية
عضو ةلس إدارة و مدير نفي ي  -شركة متر العربية التجارية احملدودة

حالياً
حالياً
حالياً
حالياً

شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
غري مسامهة  /داخ اململجمة

حالياً
حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

حالياً
حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

حالياً
حالياً
حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

ذات مسسولية حمدودة  /خارج اململجمة
غري مسامهة  /خارج اململجمة
غري مسامهة  /داخ اململجمة
غري مسامهة  /داخ اململجمة

عض ر ررو ةلس إدارة و مدير نفي ي – ش ر ررركة فارو و مأموم حممد س ر ررعيد متر
الصناعية FMTI

حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

عضر ر ر ر ررو ةلس إدارة و مدير نفي ي  -شر ر ر ر ررركة حممد سر ر ر ر ررعيد متر لالسر ر ر ر ررتثمار
التجاري احملدودة MSTI

حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

عض ررو ةلس إدارة و مدير نفي ي  -الش ررركة العربية لالدوية و املس ررتحضر ررات
الطبية AMPC

حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

عض ر ر ر ر ر ررو ةلس إدارة و مدير نفي ي  -ش ر ر ر ر ر ررركة حممد س ر ر ر ر ر ررعيد متر لل دمات
اللوجستية احملدودة PL3

حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

حالياً

غري مسامهة  /داخ اململجمة

عضررو ةلس إدارة ومدير نفي ي  -شررركة حممد سررعيد متر لل دمات احملدودة
TSC
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 )5ماجد بن ضي ي ي ييياءالدين كريم – بجمالوريوس

إدارة اقعمال -إدارة مالية  /جامعة امللك س ر ر ر ر ررعود  -اململجمة العربية الس ر ر ر ر ررعودية

1993م
حالياً  /سابقاً

الوظائف

حالياً
حالياً

مدير عام شركة رغف خلدمات اإلعاشة
عضو ةلس إدارة مستق اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
رئيس نة املراجعة

اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

عضو نة إدارة امل اطر
عضو نة اإلستثمار
عضو ةلس إدارة

حالياً
حالياً

اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

ةموعة فتيحي القابضة و رئيس نة املراجعة

عضو ةلس إدارة شركة و رئيس نة املراجعة بشركة كلية جدة العاملية
الرئيس التنفي ي لشئوم العمليات  COOلشركة سويجمورل
الرئيس التنفي ي للشئوم املالية  CFOلشركة مدينة املعرفة االقتصادية
رئيس نفي ي لشركة مسرت العاملية القابضة
املدير املايل جملموعة صافوال CFO
مسرراعد مدير إقراض بقسررل متوي الشررركات و املسس رسررات  -البنك السررعودي
الفرنسي

حالياً
حالياً

حالياً
سابقاً

سابقاً
سابقاً
سابقاً
سابقاً

شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

ذات مسسولية حمدودة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة

 )6إيهاب يوسف لنجاوي – بجمالوريوس سويق  /جامعة امللك فهد للبرتول واملعادم  -اململجمة العربية السعودية 1995م
حالياً  /سابقاً

الوظائف

حالياً
حالياً

الرئيس التنفي ي و العضو املنتدل اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو نة إدارة امل اطر اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

سابقاً
سابقاً

الرئيس التنفي ي  -شركة اق لي جماف
رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد  -سال /املنطقة الغربية

سابقاً

رئيس اخلدمات اخلاصة  -سال /املنطقة الغربية
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شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة

 )7طاهر بن محمدعمر عقيل  -ماجستري

علوم ندسة صناعية  /جامعة جمساس  -الواليات املتحدة اقمريجمية 1984م
حالياً  /سابقاً

الوظائف

حالياً
حالياً

عضو ةلس إدارة مستق اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو نة االستثمار اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
حالياً

عضو اللجنة التنفي ية اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو ةلس إدارة مستق  -شركة اململجمة القابضة
رئيس نة املراجعة  -شركة اململجمة القابضة
عضو نة الرتشيح والتعويضات  -شركة اململجمة القابضة
عضو ةلس إدارة مستق  -شركة مريي لينش اململجمة العربية السعودية
رئيس نة املراجعة  -شركة مريي لينش اململجمة العربية السعودية
عضو ةلس إدارة غري نفي ي  -شركة بداية لتموي املنازل

حالياً
حالياً
حالياً
حالياً

شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة

العض ررو التنفي ي جمللس اإلدارة واملس ررتش ررار املايل  -الش ررركة الوطنية لل دمات
ا وية ناس القابضة

حالياً
حالياً
سابقاً

مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة

الرئيس التنفي ي  -شركة دويتشه الع ي ية

سابقاً

مسامهة مقفلة حتت التأسيس  /داخ
اململجمة

رئيس قسل التموي املن ل  -البنك اق لي التجاري

سابقاً
سابقاً

رئيس نة املراجعة  -شركة بداية لتموي املنازل

رئيس فريق  -إدارة املشاريع  -صندو التنمية الصناعية السعودي

مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
صندو حجمومي  /داخ اململجمة

 )8محمدزاهر صالح الدين المنجد  -ماجستري القانوم الفرنسي الدويل /جامعة القديس يوسف -بريوت 1978م
ماجستري إدارة اقعمال /جامعة ارفارد – الواليات املتحدة اقمريجمية 1982م
حالياً  /سابقاً

الوظائف
عضو ةلس إدارة مستق  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
رئيس نة الرتشيحات و املجمافآت  -اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
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حالياً
حالياً

شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة

حالياً
حالياً

عضو ةلس ادارة  -شركة كنداسة خلدمات املياه
عضو نة املراقبة  -شركة كنداسة خلدمات املياه

حالياً
حالياً

عضو ةلس إدارة  -شركة روالكو للتجارة و التعهدات
عضو ةلس إدارة  -شركة االرجوام للتطوير و الالستثمار العقاري

سابقاً
سابقاً

عضو ةلس إدارة  -بنك كريديه سويس السعودية
عضو نة املراقبة  -بنك كريديه سويس السعودية

سابقاً
سابقاً

رئيس ةلس إدارة  -شركة جرامني مجي املالية العربية احملدودة
عضو ةلس إدارة – صندو أركابيتا للعائد العقاري

 )9جودت موسى الحلبي  -بجمالوريوس

مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
غري مسامهة  /داخ اململجمة
غري مسامهة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
مسامهة مقفلة  /داخ اململجمة
خارج اململجمة
خارج اململجمة

اهلندسة الصناعية  /جامعة جمساس  -الواليات املتحدة االمريجمية 1984م
حالياً  /سابقاً

الوظائف

حالياً
حالياً

عضو ةلس إدارة مستق اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
رئيس نة إدارة امل اطر اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
حالياً

عضو نة الرتشيحات و املجمافآت اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
عضو ةلس إدارة شركة روالكو للتجارة و التعهدات
عضو ةلس إدارة شركة مسرياميس للفناد  -مصر
عضو ةلس إدارة شركة وادي الشتا لالستثمارات السياحية  -اقردم
رئيس نفي ي و عضو ةلس إدارة  -شركة اق لي كابيتال

حالياً
حالياً

سابقاً
سابقاً

رئيس إدارة اخلدمات اخلاصة  -شركة اق لي كابيتال
مدير نفي ي لل دمات البنجمية اخلاصة  -البنك اق لي التجاري
مدير عام لل دمات املالية  -البنك السعودي اقمريجمي
مدير اقليمي لل دمات املصرفية الغربية  -البنك السعودي اهلولندي
رئيس إدارة اخلدمات اخلاصة  -البنك العرر احملدود  -االردم
عضو ةلس إدارة البنك العرر  -سويسرا

سابقاً
سابقاً
سابقاً
سابقاً
سابقاً
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شركة مساهمة  /أو غير مساهمة
(داخل أو خارج المملكة)

مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
غري مسامهة  /خارج اململجمة
مسامهة  /خارج اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة مدرجة  /داخ اململجمة
مسامهة  /خارج اململجمة
مسامهة  /خارج اململجمة

 .3أعضاء اللجان و وظائفهم الحالية و السابقة و مؤهالتهم و خبراتهم:

 1فيصييل راشييد الفارو ي (عضييو لجنة المراجعة – من خارج أعضيياء مجلس اإلدارة)  -بجمالوريويس

العلوم  -ن ل معلومات /

جامعة كاليفورنيا – الواليات املتحدة اقمريجمية 1993م
حالياً  /سابقاً

الوظائف
عضو نة املراجعة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً

الرئيس املايل التنفي ي  -إعمار مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية

حالياً

مساعد مدير عام  -ةموعة سامبا املالية

سابقاً

خ ينة الشركات  -البنك السعودي الفرنسي

سابقاً

 2محمد حس يين داغس ييتاوي (عض ييو لجنة المراجعة – من خارج أعض يياء مجلس اإلدارة) – ماجس ررتري نفي ي

إدارة اقعمال /

جامعة امللك عبدالع ي  -اململجمة العربية السعودية 2012م و حماسب قانوين معتمد من يئة احملاسبني القانونني السعودي.
حالياً  /سابقاً

الوظائف
عضو نة املراجعة – الشركة اخلليجية العامه للتأمني التعاوين

حالياً

عضو نة املراجعة – البوقري و الصبام للسياحة إحدت شركات ةموعة الصبام

حالياً

عضو نة احملاسبني القانونني – الغرفة التجارية الصناعية جبدة

حالياً

حماسب قانوين معتمد  -مجمتب حممد حسن داغستاين حماسبوم و مراجعوم قانونيوم

حالياً

 .4أعضاء اإلدارة التنفيذية و وظائفهم الحالية و السابقة و مؤهالتهم و خبراتهم:
 )1إيهاب يوسف لنجاوي  -بجمالوريوس سويق جامعة امللك فهد للبرتول واملعادم 1995م – خ ة 21سنة
حالياً  /سابقاً
حالياً

الوظائف
الرئيس التنفي ي و العضو املنتدل اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
سابقاً

عضو نة إدارة امل اطر اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
الرئيس التنفي ي  -شركة اق لي جماف

سابقاً
سابقاً

رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد  -سال /املنطقة الغربية
رئيس اخلدمات اخلاصة  -سال /املنطقة الغربية
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 )2محمد عزمي أوورالدين  -زمالة احملاسبني القانونيني – خ ة 25سنة

ةال التأمني
حالياً  /سابقاً
حالياً

الوظائف
الرئيس املايل  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

سابقاً
سابقاً

املراقب املايل  -شركة اخلليج التعاونية للتأمني
املدير املايل  -شركة اخلليج التعاونية للتأمني
 )3جان وويل  -ماجستري

القانوم – خ ة  37سنة

ةال التأمني
حالياً  /سابقاً
حالياً

الوظائف
رئيس الشسوم الفنية  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

سابقاً

مستشار التأمني  -البنك الدويل
 )4وائل عثمان السبيع  -بجمالوريوس ان مة  /جامعة امللك عبدالع ي 2000م  -خ ة 17سنة

حالياً  /سابقاً
حالياً

الوظائف الحالية
مدير اإلدارة القانونية  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
مدير املوارد البشرية املجملف  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
سابقاً

املدير التجاري  -الشركة العقارية الشاملة

سابقاً

نائب مدير االدارة املالية  -مجمتب البحوث والدراسات

سابقاً

مدير املوارد البشرية  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

 )5مصطفى محمدهشام دفتردار  -بجمالوريوس العلوم

متوي اقعمال  /جامعة أ النتا 2011م  -خ ة 22سنة
حالياً  /سابقاً

الوظائف الحالية
مدير امل اطر  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
سابقاً

مدير أول  -خماطر التشغي  -بنك ا يرة

سابقاً

مدير أول  -متوي داول اقسهل  -شركة ا يرة لألسوا املالية

سابقاً

مسسول متوي التجارة  -البنك السعودي الفرنسي

سابقاً

مدير امل اطر  -شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
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 )6شي ييين حسي يين -ماجس ر ررتري
1991م  -خ ة 17سنة

إدارة قنية املعلومات وإدارة العمليات /جامعة دراس ر ررات إدارة التعليل والتجمنولوجيا الوطنية  -مومباي
ةال التأمني
حالياً  /سابقاً

الوظائف الحالية
رئيس قنية املعلومات  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً

رئيس قنية املعلومات  -اإلمناء طوكيو مارين

سابقاً

 )7عبداهلل سامي مقبول  -بجمالوريوس إدارة مالية  /كلية إدارة اقعمال جبدة 2006م  -خ ة  11سنة
حالياً  /سابقاً

الوظائف الحالية
مدير اإللت ام و احلوكمة – الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
سابقاً

مدير اإللت ام  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

سابقاً

مسسول أول االستشارات املالية  -برايس وو ر اوس كووبرز جبدة

سابقاً

مدير أول ,إدارة اإللت ام  -بوبا العربية للتأمني التعاوين

مسسول االستشارات املالية  -إرنست و يونغ

سابقاً

EY

 )8وثار ادري عبدالحي -ماجستري إدارة اقعمال  /ا امعة السعودية اإللجمرتونية 2018م  -خ ة 11سنة
حالياً  /سابقاً

الوظائف الحالية
الرئيس التنفي ي للحوكمة و أمني سر ةلس اإلدارة  -شركة الطالع الدولية للنق مسامهة مقفلة

حالياً
سابقاً

رئيس التدقيق الداخلي  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
رئيس حوكمة الشركات و أمني سر ةلس اإلدارة  -شركة غسام أمحد السليمام للتطوير احملدودة

سابقاً

مساعد مدير
استشاري

خدمات امل اطر  -شركة برايس و ر اوس كوبرز
خدمات خماطر اقعمال  -شركة ايرنست و يونغ

PwC

EY
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الشر اقوسط

سابقاً
سابقاً

 )9عبدالعزيز بخيت الغامدي  -بجمالوريوس لغة اجنلي ية  -جامعة امللك عبدالع ي 1996م  -خ ة 20سنة
الوظائف الحالية

ةال التامني
حالياً  /سابقاً

مدير احلسابات الرئيسية  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
سابقاً

مدير العمليات  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين
مدير احلسابات الرئيسية  -التعاونية للتأمني

سابقاً

مشرف مبيعات املسوقني املنطقة الغربية  -التعاونية للتأمني

سابقاً

قائد ةموعة خدمة العمالء وإصدار الو ائق باملنطقة الغربية  -التعاونية للتأمني

سابقاً

مشرف مبيعات اقفراد باملنطقة الغربية  -التعاونية للتأمني

سابقاً

مسسول خدمات عمالء باملنطقة الغربية  -التعاونية للتأمني

سابقاً

 )10علي عبدالعزيز عبد العال – بجمرالوريوس إدارة اقعمرال الردوليرة جرامعرة امللرك عبردالع ي 2013م  -خ ة 13س ر ر ر ر ر ر رنرة
التأمني
حالياً  /سابقاً

الوظائف الحالية
مدير إدارة العناية بالعمالء  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حالياً
سابقاً

مدير خدمة العمالء  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

سابقاً

رئيس قسل خدمة العمالء  -شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين ميدغلف

سابقاً

مسسول ا ودة وشجماوت العمالء  -الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

سابقاً

مدير التفتيش بإدارة اإللت ام  -بوبا العربية للتأمني التعاوين
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ةرال

 .5تكوين مجلس اإلدارة و تصنيف أعضائه:
تصنيف العضوية

اسم العضو

(تنفيذي  -غير تنفيذي  -مستقل)

مجال عبداهلل الدباغ

غري نفي ي

سعود عبدالع ي السليمام

غري نفي ي

حممد فارو متر

غري نفي ي

حممد حسين ج ي

غري نفي ي

ماجد ضياءالدين كرمي

مستق

حممدزا ر صال الدين املنجد

مستق

طا ر حممدعمر عقي

مستق

جودت موسى احلل

مستق

إيهال يوسف لنجاوي

نفي ي

 .6اإلجراءات التي اتخييذهييا مجلس اإلدارة إلحيياطيية أعضي ي ي ي ي ييائييه – و بخيياصي ي ي ي ي يية غير التنفيييذيين -علمياً بمقترحييات
المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها:
خبصر ررو

مقرتحات املسر ررامهني و ملوحا اهتل حيال الشر ررركة و أدائها و املطروحة

ا معية العامة فيتل عرضر ررها

أول اجتماع جمللس اإلدارة.

أما بالنسبة ملقرتحات املسامهني اليت يتل إستالمها عن طريق اخلطابات أو املراسالت اإللجمرتونية فيتل عرضها أيضاً أول إجتماع جمللس اإلدارة
و من مث حف ها

سجالت الشركة.
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 .7وص ييف مختص يير إلختص يياص ييات اللجان و مهامها و رؤس ييائها و عدد اجتماعاتها و توارين اوعقادها و بياوات
الحضور لألعضاء لكل اجتماع:
أ لجنة المراجعة :
عقدت نة املراجعة خالل الفرتة من  1يناير 2017م إ  31ديسر ر ر ر ر ررم 2017م عدد  9إجتماعات يتمث حضر ر ر ر ر ررور اقعضر ر ر ر ر رراء عن ك
إجتماع بتواريخ االجتماعات كاآليت:
االسم

15

19

20

23

11

23

27

22

27

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يوليو يوليو

اكتوبر

ديسمبر

اإلجمالي

وسبة
الحضور



















9

٪100

×

×

-

-

-

-

-

-

-

0

0

عضو اللجنة  /حممد حسن داغستاين



















9

٪100

فاروقي 2

-

-















7

٪100

رئيس اللجنة /ماجد ضياءالدين كرمي
عضو اللجنة /عاصل

دانش 1

عضو اللجنة  /فيص راشد

 1مت إستقالة اقستاذ عاصل دانش من نة املراجعة

 2017/02/19م.

 2متت املوافقة على عيني اقستاذ فيص فاروقي عضو نة املراجعة

2017/03/5م.

 و د وافقت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 2017/5/15م على مهام لجنة المراجعة و هي كاآلتي: -1اإلشر ر ر ر رراف على إدارة املراجعة الداخلية

الش ر ر ر ررركة ,من أج التحقق من مدت فاعليتها

نفي اقعمال واملهمات اليت حدد ا هلا

ةلس اإلدارة.
 -2دراسة ن ام الرقابة الداخلية ووضع قرير مجمتول عن رأيها و وصياهتا

شأنه.

 -3دراسة قارير املراجعة الدخلية ومتابعة نفي اإلجراءات التصحيحية للملحو ات الواردة فيها.
 -4التوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني ,وفصلهل وحتديد أ عاهبل ,ويراعى عن التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهل.
 -5متابعة أعمال احملاسبني القانونيني  ,واعتماد أي عم خارج نطا أعمال املراجعة اليت يجملفوا هبا أ ناء قيامهل بأعمال املراجعة.
 -6دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين وإبداء مالح ا ه عليها.
 -7دراسة ملحو ات احملاسب القانوين على القوائل املالية ومتابعة ما مت

شأهنا.

 -8دراسة القوائل املالية اقولية والسنوية قب عرضها على ةلس اإلدارة وإبداء الرأي
 -9دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة
15

شأهنا.

شأهنا.

 وكييذلييك وافقييت الجمعييية العيياميية الغير عييادييية المنعقييدة في 2017/5/15م على مكييأفييعت أعضي ي ي ي ي يياء لجنييةالمراجعة السنوية:

ل

رئيس نة املراجعة

 80,000لاير

عضو نة املراجعة

 50,000لاير

لجنة الترشيحات والمكافأت :

عقدت نة الرتش ر ر ر ر ر رريحات واملجمافآت خالل الفرتة من  1يناير 2017م إ  31ديس ر ر ر ر ر ررم 2017م عدد  3إجتماعات يتمث حض ر ر ر ر ر ررور
اقعضاء عن ك إجتماع بتواريخ اإلجتماعات كاآليت:
 20فبراير

 25ابريل

 24اكتوبر

اإلجمالي

وسبة الحضور

االسم
رئيس اللجنة /حممدزا ر صال الدين املنجد







3

٪100

عضو اللجنة  /مجال عبداهلل الدباغ







3

٪100

عضو اللجنة  /حممد فارو متر







3

٪100



-

-

1

٪100

-

-

-

0

0

عضو اللجنة  /إيهال يوسف

لنجاوي 1

عضو اللجنة  /جودت موسى احلل

2

 1مت إستقالة اقستاذ  /إيهال يوسف لنجاوي من نة الرتشيحات و املجمافآت

2017/02/23م

 2متت املوافقة على عيني اقستاذ  /جودت موسى احلل عضو نة الرتشيحات واملجمافآت بتاريخ 2017/11/21م.

و د وافقت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 2017/5/15م على مهام لجنة الترش ي ي ي يييحات والمكافعت وهي
كاآلتي:
 -1التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم رشيح أي ش ص سبق إدانته جبرمية
خملة بالشرف واقمانة.
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 -2املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية ةلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملس الت املطلوبة لعضوية
ذلك حتديد الوقت ال ي يل م ام خيصصه العضو قعمال ةلس اإلدارة.

ةلس اإلدارة  ,اا

 -3مراجعة يجم ةلس اإلدارة ورفع التوصيات
 -4حتديد جوانب الضعف والقوة

شأم التغيريات اليت يجممن إجراؤ ا.

ةلس اإلدارة ,واقرتا معا تها اا يتفق مع مصلحة الشركة.

 -5التأكد بشررجم سررنوي من اسررتقاللية اقعضرراء املسررتقلني ,وعدم وجود أي عارض مصرراإ إذا كام العضررو يشررغ عضرروية ةلس إدارة
شركة أخرت.
 -6وضررع سررياسررات واضررحة لتعويضررات ومجمافآت أعضرراء ةلس اإلدارة وكبار التنفي يني ,ويراعى عند وضررع لك السررياسررات اسررت دام
معايري ر بط باقداء.

(ج) اللجنة التنفيذية :
عقدت اللجنة التنفي ية خالل الفرتة من  1يناير  2017م إ  31ديسر ر ر ررم 2017م عدد  11إجتماع يتمث حضر ر ر ررور اقعضر ر ر رراء عن ك
إجتماع بتواريخ عقد اإلجتماعات كاآليت:
االسم
رئيس اللجنة  /مجال عبداهلل الدباغ
عضو اللجنة  /سعود عبدالع ي
السليمام
عضو اللجنة  /حممد حسين ج ي
عضو اللجنة  /طا ر حممدعمر
عقي

15

19

15

24

14

13

23

26

23

20

14

يناير

فبراير مارس

ابريل

مايو

يوويو

يوليو

سبتمبر

اكتوبر

ووفمبر

ديسمبر

االجمالي

وسبة
الحضور







×















10

٪91



×

×



×



×





×

×

5

٪45

×





















10

٪91

×

×

×









×



×

×

5

٪45

و د وافقت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 2017/5/15م على مهام اللجنة التنفيذية و هي كاآلتي:
 -1إبداء التوصية جمللس اإلدارة حول اخلطط االسرتا يجية والتشغيلية واملي انيات وخطط اقعمال املطورة من قب اإلدارة .
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 -2إختاذ القرارات حول املسرائ امل ولة هلا من اجمللس اليت جموم خارج نطا صرالحيات الرئيس التنفي ي للشرركة  ,اا
املتعلقة بالنفقات الرأمسالية واملشرتيات ,

ذلك املسرائ

احلدود امل ولة للجنة من ةلس اإلدارة .

(د) لجنة اإلستثمار:
عقدت نة اإلس ر ررتثمار خالل الفرتة من  1يناير  2017م إ  31ديس ر ررم 2017م عدد  3إجتماعات يتمث حض ر ررور اقعض ر رراء عن ك
إجتماع بتواريخ عقد اإلجتماعات كاآليت:
 17يناير

 13يونيو

 21سبتم

االمجايل

نسبة احلضور

االسل
رئيس اللجنة/سعود عبدالع ي السليمام







3

٪100

عضو اللجنة /ماجد ضياءالدين كرمي

×

×



1

٪33

عضو اللجنة  /طا ر حممدعمر عقي





×

2

٪67

و د وافقت الجمعية العامة المنعقدة في 2017/5/15م على مهام لجنة االستثمار و هي كاآلتي:
ذلك حتديد

 -1حتديد أ داف اإل ستثمار والسياسات اإل ستثمارية للشركة  ,و قدمي التوصيات هب ا اخلصو جمللس اإلدارة  ,اا
مستويات حتم امل اطر و نوع اقصول و نوع عمليات اإلستثمار.

ذلك قييل نتائج اإلس ر ر ررتثمار لتحديد جنا اسر ر ر ررتا يجيات اإلس ر ر ررتثمار

 -2اإلشر ر ر رراف العام على أداء العمليات اإلس ر ر ررتثمارية ,اا
والتأكد من التقيد بالسياسات اإلستثمارية للشركة .

 -3املوضوعات اقخرت املتعلقة باإلستثمار حسبما يجموم ذلك ضرورياً إلدارة اإلستثمارات وحيقق مصلحة الشركة .

(ه) لجنة إدارة المخاطر:
عقدت نة إدارة امل اطر خالل الفرتة من  1يناير  2017م إ  31ديسررم 2017م عدد  3إجتماعات يتمث حضررور اقعضرراء عن ك
إجتماع بتواريخ عقد اإلجتماعات كاآليت:
 3ابريل

 25اكتوبر

 13ديسمبر

اإلجمالي

وسبة الحضور

االسم
رئيس اللجنة /جودت موسى احلل







3

٪100

عضو اللجنة  /ماجد ضياءالدين كرمي







3

٪100

18

عضو اللجنة  /حممد حسين ج ي

×





2

٪67

عضو اللجنة  /إيهال يوسف لنجاوي





×

2

٪67



متت املوافقة على شجمي

نة إدارة امل اطر

2017/3/5م.

و د وافقت الجمعية العامة المنعقدة في 2017/5/15م على مهام لجنة إدارة المخاطر و هي كاآلتي:
 حتديد امل اطر اليت قد تعرض هلا الشركة واحملاف ة على مستوت مقبول من امل اطرة للشركة.
 اإلشراف على ن ام إدارة امل اطر بالشركة و قييل فعاليته.
 وضع إسرتا يجية شاملة إلدارة امل اطر و متابعة نفي ا ومراجعتها و حتديثها بناء على املتغريات الداخلية واخلارجية للشركة.
 مراجعة سياسات إدارة امل اطر .
 إعادة قييل قدرة الشركة على حتم امل اطر و عرضها هلا بشجم دوري.
 رفع قارير مفصلة إ ةلس اإلدارة حول التعرض للم اطر واخلطوات املقرتحة إلدارة ه امل اطر.


قدمي التوصيات للمجلس حول املسائ املتعلقة بإدارة امل اطر .

 جيب أم تجموم نة إدارة امل اطر على اقق من  3أعضرراء و برئاسررة عضررو غري نفي ي ,على أم يتمتع اعضرراؤ ا اسررتوت
مالئل من املعرفة


إدارة امل اطر واقمور املالية.

رفع نة إدارة امل اطر قارير ا إ ةلس اإلدارة.

 .8الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه و أداء لجاوه و أعضائه:
يست دم ةلس إدرة ةلس إدارة الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين أساليب عدة
املنبثقة منه و ي:
 إست دام منوذج قييل فعالية ةلس اإلدارة من بني أعضاء اجمللس.
 إست دام منوذج قييل أعضاء ةلس اإلدارة.
 إست دام منوذج التقييل ال ايت.
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قييل أعضاء اجمللس و اقداء و أيضاً أداء اللجام

 .9اإلفصاح عن مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان و اإلدارة التنفيذية:
(أ) .مكافعت أعضاء مجلس اإلدارة:
المكافأت الثابتة
مكافعت
أعضاء مجلس

اإلدارة عن عام
2016م

أوالً :األعضاء المستقلين
ماجد ضياءالدين كرمي

()1

بدل حضور
جلسات

المجلس

المجموع

مجموع بدل
حضور

جلسات

بدل

المصروفات

المجموع

الكلي

(المجموع +
بدل

المصروفات)

اللجان

120,000

21,000

18,000

159,000

0

159,000

طا ر حممدعمر عقي

120,000

15,000

12,000

147,000

0

147,000

جودت موسى احلل

120,000

12,000

1,500

133,500

0

133,500

حممدزا ر صال الدين املنجد

120,000

21,000

4,500

145,500

18,320

163,820

حممدعلي اخوام مستقي  /مجمافأة 2016م

40,000

0

0

40,000

0

40,000

سامي فساد حبراوي مستقي  /مجمافأة 2016م

30,000

0

0

30,000

0

30,000

اجملموع

550,000

69,000

36,000

655,000

18,320

673,320

ثاوياً :األعضاء غير التنفيذيين

180,000

21,000

19,500

220,500

0

220,500

مجال عبداهلل الدباغ

سعود عبدالع ي السليمام

120,000

12,000

12,000

144,000

0

144,000

حممد فارو متر

120,000

15,000

3,000

138,000

0

138,000

حممد حسين ج ي

120,000

15,000

12,000

147,000

0

147,000

اجملموع

540,000

63,000

46,500

649,500

0

649,500

ثالثاّ :األعضاء التنفيذيين
إيهال يوسف لنجاوي

اجملموع
اإلجمالي

90,000

21,000

6,000

117,000

0

117,000

90,000

21,000

6,000

117,000

0

117,000

1,180,000

153,000

88,500

1,421,500

18,320

1,439,820

 1مت صر رررف مجمافأت أعضر رراء ةلس اإلدارة عن عام 2016م
جو ري

عام 2017م بعد موافقة ا معية العامة و املنعقدة

السياسة ,حيث نص الن ام اقساسي للشركة املعمول به

حينه على مجمافأة أعضاء ةلس اإلدارة.
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2017/05/15م .و ال يوجد أي احنراف

(ب) .مكافأت خمسة من كبار التنفيذيين (بمن فيهم الرئيسين التنفيذي و المالي):
المكافأت الثابتة

كبار التنفيذيين
المجموع

المكافأت

الرواتب األساسية

البدالت

المجموع

المتغيرة

2,901,958

1,018,385

3,920,343

244,425

مكافعة وهاية
الخدمة

25,575

المجموع الكلي
4,190,343

(ج) .مكافأت أعضاء لجنة المراجعة عن عام 2016م:
المكافعت الثابتة

بدل حضور

(عدا بدل حضور الجلسات)

جلسات

ماجد ضياءالدين كريم ()1

80,000

15,000

95,000

محمد داغستاوي

29,167

15,000

44,167

عاصم داوش ()2

50,000

3,000

53,000

فيصل فارو ي ()3

0

7,500

7,500

159,167

40,500

199,667

أعضاء لجنة المراجعة

المجموع
 1مت إضافة مجمافأة اقستاذ ماجد كرمي

المجموع

جدول مجمافآت أعضاء ةلس اإلدارة.

 2مت إستقالة اقستاذ عاصل دانش من نة املراجعة

 2017/02/19م.

 3متت املوافقة على عيني اقستاذ فيص فاروقي عضو نة املراجعة

2017/03/5م

(د) .سياسة مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة:
نصر ررت املادة التاسر ررعة عشر ررر من الن ام اقسر رراسر رري للشر ررركة على أم يجموم احلد اقد للمجمافأة السر ررنوية لرئيس وأعضر رراء ةلس اإلدارة مبلغ
 200,000لاير مئيت الف لاير سررعودي واحلد اقعلى مبلغ  500,000لاير مخسررمائة ألف لاير سررعودي سررنوياً ن ري عضررويتهل ةلس
اإلدارة ومشرراركتهل

أعماله ,شرراملة للمجمافآت اإلضررافية حالة مشرراركة العضررو
21

أي نة من اللجام املنبثقة من ةلس اإلدارة .كما يدفع

لجم عض ر ر ر ر ررو من أعض ر ر ر ر رراء اجمللس اا فيهل رئيس اجمللسق قيمة النفقات الفعلية اليت يتحملوهنا من أج حض ر ر ر ر ررور اجتماعات اجمللس أو اللجام
املنبثقة من ةلس اإلدارة اا

ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

 .10أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو يد احتياطي مفروض على الشييركة من الهي ة أو من أي جهة إش يرافية أو
تنظيمية أو ضائية:
قر الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأهنا مل تلقى أي خمالفات من أي جهة رقابية أو إشرافية.

 .11وتائج ا لمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الر ابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلي رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية
وظام الر ابة الداخلية في الشركة.
كفاية األوظمة الر ابية بالشركة:
وجد أن مة رقابية وسياسات حماسبية ومصفوفة صالحيات وأن مة حوكمة مت طوير ا داخلياً و باإلستعانة بتوجيهات وقرارات ا هات
املشرعة مث مسسسة النقد العرر السعودي ون ام الشركات و ن ام يئة السو املالية  ,وجبانب ذلك ولغرض ضمام قيام الشركة بعملها
على الوجه اقكم مت العم أيضا على عدة أمور جو رية آخرت هلا أ ري على كفاية و فعالية اقن مة الرقابية واليت حتتاج مل يد من ا هود
لغرض حتسينها مث طوير اقن مة وبرامج املعلوما ية و ن يل أرشفة املعلومات اخلاصة باملطالبات  ,وصياغة وحتديث السياسات واقدلة.

وفيما يلي ملخص لألوشطة األخرى التي تم القيام بها خالل عام 2017م:
 مراجعة القوائل املالية بشر ررجم دوري و التحقق من امل ص ر رصر ررات امل تلفة و لك املقدمة من اخلبري االكتواري و قدمي قرير عن القوائل
املالية جمللس االدارة.
 التوصية بتعيني احملاسبني اخلارجني السيد العيوطي و أمحد يسري إبرا يل و شركاه للسنة املالية  2017و التأكد من استقالليتهما.
 متابعة اإللت ام باملعايري احملاسبية الدولية و التأكد من اإللت ام التام هبا .IFRS
 مراجعة قارير املراجعة الداخلية الص ر ر ر ررادرة من ك من ش ر ر ر ررركة ديلويت آند وا و مدير املراجعة الداخلية و مناقش ر ر ر ررة املالح ات مع
اإلدارة التنفي ية و متابعة طبيق التوصيات.
 إنشاء إدارة مراجعة داخلية بتعيني مدير املراجعة الداخلية.
 اعتماد خطة املراجعة الداخلية املبنية على امل اطر  2020-2018و اليت حتتوي على خطة املراجعة الداخلية لثالث سنوات.
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 فص إدارة الشسوم القانونية عن إدارة االلت ام و عيني مدير اإللت ام و احلوكمة.
 إعادة التعاقد مع ش ر ر ررركة ديلويت آند وا لإلس ر ر ررتمرار

قدميه خلدمات املراجعة الداخلية للش ر ر ررركة اش ر ر رراركة مدير املراجعة الداخلية

ال ي مت عيينه.
 مناقشة و متابعة ما يتعلق اسائ الكاة و الضريبة و ضريبة القيمة املضافة مع استشاري الضرائب و الكاة . PwC
 متابعة طبيق عاميل مسسسة النقد العرر السعودي و ةلس الضمام الصحي التعاوين.
 رفع قرير بشجم دوري جمللس اإلدارة عن أنشطة نة املراجعة خالل الفرتة.
كما سكد نة املراجعة أم و يفة ادارة املراجعة الداخلية داخ الشركة حتافظ على استقالهلا عند القيام بأنشطتها وفحصها  ,حيث مت إسناد
مهمة املراجع الداخلي ج ئياً لش ر ر ررركة ديلويت آند وا وال ي يقوم عملهل على إ باع منهج إلدارة امل اطر

القيام بأنش ر ر ررطتها وفقا لل طة

نرة املراجعرة .وحتردد اخلطرة برالتفص ر ر ر ر ر ر رير اجملراالت اليت يل م ردقيقهرا ,مث قردم قرارير را إ

نرة مراجعرة لض ر ر ر ر ر ر رمرام معا ة

املعتمردة من قبر

املالح ات من قب مسئويل الشركة .

 .12توصية لجنة المراجعة بشعن مدى الحاجة إلى إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:
مت عيني مراجع داخلي للشر ر ر ر ر ر ررركة بتاريخ 2017/07/02م و مت جتديد التعاقد مع شر ر ر ر ر ر ررركة ديلويت آند وا لتنفي ج ء من خطة املراجعة
الداخلية السنوية و ا ء اآلخر يتل نفي ه من قب إدارة املراجعة الداخلية للشركة.

 .13توص ي ي ي ي يييات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها و بين رارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس
األخذ بها بشعن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله و تحديد أتعابه و تقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،و
مسوغات تلك التوصيات ،و أسباب عدم األخذ بها:
مل يتل وجيه نة املراجعة بشأم عيني مراجع حسابات الشركة و ع له.

 .14تفاصيل المساهمات اإلجتماعية للشركة:
وقعت اخلليجية للتأمني التعاوين ومجعية اقطفال املعوقني

 1439/02/06ر ر ر ر ر املوافق 2017/10/26م ,م كرة عاوم تضمن املسامهة

رعاية برنامج رس ر ر ر ر ررومات وإبداعات اقطفال من منس ر ر ر ر ررور مراك ا معية .و ه مبادرة من اخلليجية العامة
لتوفري خدمات مت صرصررة وةانية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصررة

دعل ا معية وبراةها التطويرية

خمتلف مراك ا املنتشرررة اناطق اململجمة .وحرصراً من اخلليجية العامة

على دعل و مس ر ر ر رراندة اقعمال اخلريية والتفاع اإلجيار مع اإلعاقات ا تلف أش ر ر ر ررجماهلا .كما مت دعل مجعية اقطفال املعوقني لعالج و عليل
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و أ ي اقطفال ,وذلك
وا معيات الرائدة

إطار حرص ر ر ر ر ر ر رها على حتم مسر ر ر ر ر ر ررئولياهتا االجتماعية وإمياناً بضر ر ر ر ر ر رررورة التجما ف والتعاوم لدعل ا معيات اخلريية

ةال خدمة اقطفال املعوقني وكأحد أبرز املسسسات اخلريية

اململجمة واليت تمتع بثقة كبرية.

 .15تارين الجمعية العمومية للمسي ي يياهمين المنعقدة خالل السي ي يينة المالية األخيرة و أسي ي ييماء أعضي ي يياء مجلس اإلدارة
الحاضرين:
مت عقد ا معية العمومية الغري عادية للشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بتاريخ  1438/8/19ر ر ر ر ر ر ر املوافق 2017/05/15م وحضر رئيس
ةلس اإلدارة و اقعضاء اآل ية أمساؤ ل -:
 .1مجال بن عبداهلل الدباغ
 .2ماجد بن ضياء الدين فض كرمي
 .3طا ر بن حممد عمر عقي
 .4ايهال بن يوسف لنجاوي
 .5حممد فارو حممد متر
 .6حممد حسين ج ي
و مت أجي موعد ا معية لعدم اكتمال النصال القانوين املطلول النعقاد ا معية العامة غري العادية قرر أجي إجتماع ا معية الجتماع اين
يعقد بعد ساعة من انتهاء ا االجتماع.

 .16وصيف ألوواع النشياطات الرئيسيية للشيركة الخليجية العامة للتعمين التعاووي و تعثيرها في حجم أعمال الشيركة و
إسهامها في النتائج:
نش ررا

اخلليجية العامة الرئيس رري يتمث

والئحته التنفي ية واقن مة والقواعد الس ررارية

ما نص ررت عليه املادة الثالثة من الن ام اقس رراس رري للش ررركة وفقاً قحجمام ن ام مراقبة التأمني التعاوين
اململجمة العربية الس ررعودية ا اولة أعمال التأمني التعاوين العام بأنواعه امل تلفة وعلى سر ربي املثال

ال احلص ر ررر التأمني اهلندس ر رري و أمني املركبات و أمني احلريق واملمتلجمات والتأمني البحري والتأمني االص ر ررحي التعاوين وغري ا من منتجات التأمني
اقخرت.
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سررامهت أنشررطة التأمني امل تلفة بالشررركة

حتقيق إيرادات لر ر ر ر ر ر ر ر ر اخلليجية العامة خالل السررنة املنتهية

 31ديسررم 2017م السررنة املالية

12شهراً حسب ا دول اآليت -:
التعمين الصحي

التعمين العام

المجموع

البيان ( ألف لاير سعودي)
إمجايل االقسا املجمتتبة

24,141

161,486

185,627

اققسا املعاد أمينها

13,823

83,567

97,390

صا اققسا املجمتتبة

10,318

77,919

88,237

71

11,575

11,646

10,389

89,494

99,883

0

18,952

18,952

إمجايل املطالبات املدفوعة

19,360

114,932

134,292

حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

13,441

50,221

63,662

صا املطالبات املدفوعة

5,919

64,711

70,630

)(1,643

)(23,519

)(25,162

صا املطالبات املتجمبدة

4,276

43,298

47,574

اإلحتياطي خسارة اققسا

323

3,319

3,642

اإلحتياطيات الفنية

0

)(1,441

)(1,441

مصاريف عموالت

386

13,996

14,382

5,404

49,274

54,678

245

9,423

9,668

مصاريف عمومية و ادارية

6,097

39,325

45,422

(عجز) فائض عمليات التعمين

)(448

19,372

18,924

التغيري

اققسا احملتج ة

صا اققسا املستحقة
إيرادات عموالت إعادة التأمني

التغيري

املطالبات الغري مدفوعة  ,صا

صا نتائج اإلكتتال
إيرادات أخرت

التأمين الصحي

التأمين العام
13%

87%
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 .17وصف لخطط و رارات الشركة الخليجية العامة للتعمين التعاووي المهمة وتو عاتها المستقبلية ألعمال الشركة:
قرارات اخلليجية العامة املهمة اليت حد ت خالل عام  2017م
 .1أعلنرت اخلليجيرة العرامرة

1438/4/20ه املوافق 2017/1/ 18م عن نترائجهرا املراليرة اقوليرة للفرتة املنتهيرة

2016/12/31م

ا نا عشر شهراً .
 .2أعلنت اخلليجية العامة 1438/5/5ه املوافق 2017/2/2م أم الرئيس التنفي ي اقسر ر ررتاذ جيفريي بلوفلد قد قدم بإسر ر ررتقالته من
منص ر رربه بتاريخ 2017/2/1م  ,على أم س ر ررري اإلس ر ررتقالة إعتباراً من اريخ 2017/2/1م ومت قبول اإلس ر ررتقاله من قب ةلس اإلدارة
بنفس التاريخ حيث عود أسرربال اإلسررتقالة إ أسرربال ش ر صررية ,وعليه فقد قرر ةلس اإلدارة بتاريخ 2017/2/1م عيني اقسررتاذ
إيهال بن يوس ر ررف لنجاوي كرئيس نفي ي للش ر ررركة على أم يباش ر ررر مهامه إبتداء من اريخ 2017/2/2م ,اقس ر ررتاذ إيهال يوس ر ررف
لنجاوي ميتلك خ ة  21عام منها  15عام

و ائف قيادية

البنوك السررعودية و و حاص ر على بجمالوريوس من جامعة امللك فهد

للبرتول واملعادم ختصررص سررويق ,كما عم كرئيس نفي ي إلحدت شررركات التأمني العاملة اململجمة العربية السررعودية ويتقدم رئيس
وأعض رراء ةلس إدارة الش ررركة جب ي الش ررجمر واإلمتنام لالس ررتاذ جيفريي بلوفيلد على ا هود اليت قدمها للش ررركة خالل فرتة عمله ويتم
لالستاذ إيهال يوسف لنجاوي التوفيق وإستجممال مسرية جنا الشركة.
 .3أعلنت اخلليجية العامة

1438/6/13ه املوافق 2017/3/12م عن نتائجها املالية السنوية املنتهية

2016/12/31م.

 .4أعلنت اخلليجية العامة 1438/8/8ه املوافق 2017/5/4م عن دعوة ةلس ادارة الش ررركة اخلليجية العامة للتامني التعاوين الس ررادة
املسررامهني حلضررور اجتماع ا معية العمومية الغري العادية .واملنعقد

متام السرراعة السررادسررة والنصررف مسرراء يوم اإل نني بتارير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررخ

 1438/08/19ر املوافق  2017/05/15م بفند ريدسوم بلو قاعة املباركية جبدة و ذلك للن ر
أوالً :التصويت على ما ورد

قرير ةلس اإلدارة عن الفرتة املنتهية

انياً :التصويت على القوائل املالية للعام املايل املنتهي

جدول اقعمال اآليت:

2016/12/31م.

2016/12/31م.

الثاً :التصويت على قرير مراقب احلسابات عن العام املايل 2016/12/31م.
رابعاً :التصويت على عيني مراجعي احلسابات من بني املرشحني من قب

نة املراجعة للعام املايل 2017م وذلك لفحص و مراجعة

و دقيق القوائل املالية والبيانات الربع سنوية و املي انية العمومية للشركة وحتديد أ عاهبل.
خامساَ :التصويت على عدي الن ام اقساسي للشركة اا يتوافق مع ن ام الشركات ا ديد الصادر عن وزارة التجارة واإلستثمار.
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سادساً :التصويت على عدي املادة الثالثة عشر من الن ام اقساسي للشركة ليجموم عدد أعضاء ةلس اإلدارة سعة أعضاء حسب
ما و موضح

املادة اخلامسة عشر من الن ام اقساسي ا ديد.

سابعاً :التصويت على عدي املادة السابعة عشر من الن ام اقساسي للشركة واملتعلقة اجمافأت أعضاء ةلس االدارة حسب ما و
موضح

املادة التاسعة عشر من الن ام اقساسي ا ديد.

امناً :التصويت على شجمي أعضاء نة إدارة امل اطر حىت أنتهاء الدورة الثالثة

2019/2/16م و ل :

اقستاذ  /جودت بن موسى احلل رئيس اللجنة
اقستاذ  /حممد حس ج ي عضو اللجنة
اقستاذ  /ماجد بن ضياء الدين كرمي عضو اللجنة
اقستاذ  /إيهال بن يوسف لنجاوي عضو اللجنة
اسعاً :التصويت على إعادة شجمي أعضاء نة املراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومجمافآت أعضائها حىت انتهاء الدورة الثالثة
2019/2/16م و ل:
اقستاذ  /ماجد بن ضياء الدين كرمي رئيس اللجنة
اقستاذ  /حممد بن حسن داغستاين عضو اللجنة
اقستاذ  /فيص بن راشد فاروقي عضو اللجنة
عاش رراً :التصررويت على اقعمال و العقود اليت سرروف تل مع ةموعة الدباغ و املتمثله

أقسررا أمني مجمتتبه و حيث أم لرئيس

ةلس اإلدارة اقسر ر ر ر ر ر ررتاذ  /مجال بن عبد اهلل الدباغ مصر ر ر ر ر ر ررلحه فيها بإعتباره مالك هل ه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم .علماً بأم
التعامالت اليت حد ت

2016م كانت عبارة عن أقسا أمني مجمتتبة  9,012ألف لاير و ال وجد شرو فضيليه هل ه العقود.

احلادي عشررر :التصررويت على اقعمال والعقود اليت سرروف تل مع ةموعة روالكو و املتمثله

أقسررا أمني مجمتتبه و حيث أم

لعضر ررو ةلس اإلدارة اقسر ررتاذ  /سر ررعود بن عبدالع ي السر ررليمام مصر ررلحه فيها بإعتباره مالك هل ه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم.
علماً بأم التعامالت اليت حد ت

2016م كانت عبارة عن أقس ر ررا أمني مجمتتبة  1,225ألف لاير و ال وجد ش ر رررو فض ر رريليه

هل ه العقود.
الثاين عشررر :التصررويت على اقعمال والعقود اليت سرروف تل مع ةموعة متر و املتمثله

أقسررا أمني مجمتتبه و حيث أم لعضررو

ةلس اإلدارة اقستاذ  /حممد بن فارو متر مصلحه فيها بإعتباره مالك هل ه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم .علماً بأم التعامالت
اليت حد ت

2016م كانت عبارة عن أقسا أمني مجمتتبة  11,833ألف لاير و ال وجد شرو فضيليه هل ه العقود.
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ال ر رث ر ر ررال ر ر ررث عش ر ر ر ر ر ر ر ر ررر :الر ررتص ر ر ر ر ر ر ر ر رروي ر ر ررت ع ر رلر ررى إب ر رراء ذمر ررل أعض ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراء ة ر رلر ررس اإلدارة عر ررن أع ر رم ر ر رراهلر ررل خر ررالل ع ر ر ررام 2016م .
الرابع عشر ررر :التصر ررويت على صر رررف مبلغ وقدره  1,180,000مليوم ومائة ومثانوم الف لاير مجمافأة أعضر رراء ةلس اإلدارة عن
عام 2016م .
1438/8/15ه املوافق 2017/5/11م عن نتررائجهررا املرراليررة اقوليررة للفرتة املنتهيررة

 .5أعلنررت اخلليجيررة العررامررة

2017/3/31م

ال ة أشهر .
 .6أعلنت اخلليجية العامة

1438/8/20ه املوافق 2017/5/16م عن نتائج إجتماع ا معية العامة غري العادية اإلجتماع الثاين

بعد إكتمال النصال القانوين بنسبة  %41,27وذلك بعد ساعة من إنتهاء املهلة احملددة لإلجتماع اقول ال ي مل ينعقد لعدم
إكتمال النصال القانوين وال ي مت عقده
2017/5/15م

متام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم اال نني اريخ  1438/8/19ر املوافق

فند ريدسوم بلو قاعة املباركية

أوالً :املوافقة على ما ورد

مدينة جدة  ,حيث كانت نتائج التصويت على النحو التايل:

قرير ةلس اإلدارة عن الفرتة املنتهية

انياً :املوافقة على القوائل املالية للعام املايل املنتهي

2016/12/31م.

2016/12/31م.

الثاً :املوافقة على قرير مراقب احلسابات عن العام املايل 2016/12/31م.
رابعاً :املوافقة على عيني مراجعي احلسابات من بني املرشحني من قب

نة املراجعة للعام املايل 2017م وذلك لفحص و مراجعة و

دقيق القوائل املالية والبيانات الربع سنوية و املي انية العمومية للشركة وحتديد أ عاهبل و ل مجمتب السيد العيوطي وشركاة و مجمتب
أمحد يسري ابرا يل وشركاة.
خامساَ :املوافقة على عدي الن ام اقساسي للشركة اا يتوافق مع ن ام الشركات ا ديد الصادر عن وزارة التجارة واإلستثمار.
سادساً :املوافقة على عدي املادة الثالثة عشر من الن ام اقساسي للشركة ليجموم عدد أعضاء ةلس اإلدارة سعة أعضاء حسب
ما و موضح

املادة اخلامسة عشر من الن ام اقساسي ا ديد.

سابعاً :املوافقة على عدي املادة السابعة عشر من الن ام اقساسي للشركة واملتعلقة اجمافأت أعضاء ةلس االدارة حسب ما و
موضح

املادة التاسعة عشر من الن ام اقساسي ا ديد.

امناً :املوافقة على شجمي أعضاء نة إدارة امل اطر حىت أنتهاء الدورة الثالثة
اقستاذ  /جودت بن موسى احلل رئيس اللجنة
اقستاذ  /حممد حس ج ي عضو اللجنة
اقستاذ  /ماجد بن ضياء الدين كرمي عضو اللجنة
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2019-2-16م و ل:-

اقستاذ  /إيهال بن يوسف لنجاوي عضو اللجنة
اسعاً :املوافقة على إعادة شجمي أعضاء نة املراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومجمافآت أعضائها حىت انتهاء الدورة الثالثة
2019/2/16م و ل:
اقستاذ  /ماجد بن ضياء الدين كرمي رئيس اللجنة
اقستاذ  /حممد بن حسن داغستاين عضو اللجنة
اقستاذ  /فيص بن راشد فاروقي عضو اللجنة
عاشراً :املوافقة على اقعمال و العقود اليت سوف تل مع ةموعة الدباغ و املتمثله

أقسا أمني مجمتتبه و حيث أم لرئيس

ةلس اإلدارة اقستاذ  /مجال بن عبد اهلل الدباغ مصلحه فيها بإعتباره مالك هل ه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم .علماً بأم
التعامالت اليت حد ت

2016م كانت عبارة عن أقسا أمني مجمتتبة  9,012ألف لاير و ال وجد شرو فضيليه هل ه العقود.

احلادي عشر :املوافقة على اقعمال والعقود اليت سوف تل مع ةموعة روالكو واملتمثله

أقسا أمني مجمتتبه و حيث أم لعضو

ةلس اإلدارة اقستاذ  /سعود بن عبدالع ي السليمام مصلحه فيها بإعتباره مالك هل ه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم .علماً بأم
التعامالت اليت حد ت

2016م كانت عبارة عن أقسا أمني مجمتتبة  1,225ألف لاير و ال وجد شرو فضيليه هل ه العقود.

الثاين عشر :املوافقة على اقعمال والعقود اليت سوف تل مع ةموعة متر و املتمثله

أقسا أمني مجمتتبه و حيث أم لعضو

ةلس اإلدارة اقستاذ  /حممد بن فارو متر مصلحه فيها بإعتباره مالك هل ه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم .علماً بأم التعامالت
اليت حد ت

2016م كانت عبارة عن أقسا أمني مجمتتبة  11,833ألف لاير و ال وجد شرو فضيليه هل ه العقود.

الثالث عشر :املوافقة على إبراء ذمل أعضاء ةلس اإلدارة عن أعماهلل خالل عام 2016م .
الرابع عشر :املوافقة على صرف مبلغ وقدره  1,180,000مليوم ومائة ومثانوم الف لاير مجمافأة أعضاء ةلس االدارة عن عام
2016م.
 .7أعلنت اخلليجية العامة 1438/11/11ه املوافق 2017/8/3م عن نتائجها املالية اقولية للفرتة املنتهية

2017/6/30م ستة

أشهر .
 .8أعلن ررت اخلليجي ررة الع ررام ررة

1438/11/21ه املوافق 2017/8/13م عن إسر ر ر ر ر ر ررتالمه ررا عن طريق ال ي ررد املس ر ر ر ر ر ر رج ر يوم اقح ررد

 1438/11/21ر ر ر ر ر ر املوافق 2017/08/13م املوافقة على جتديد التأ ي السنوي للشركة لدت اقمانة العامة جمللس الضمام الصحي
التعاوين ملدة سنة اعتباراً من اريخ 2017/08/10م  ,وذلك اوجب خطاهبا رقل  /3531/1462بتاريخ 2017/08/10م.
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 .9أعلنررت اخلليجيررة العررامررة

1439/2/13ه املوافق 2017/11/2م عن نتررائجهررا املرراليررة اقوليررة للفرتة املنتهيررة

2017/9/30م

سعة أشهر .

 .18المعلومات المتعلقة بعي مخاطر تواجهها الشركة و سياسة إدارة هذه المخاطر و مرا بتها:
بنت الشركة إطار إدارة اامل اطر إلدارة هنج فعال لتحديد وحتلي ومراقبة امل اطر اليت قد هتدد الشركة من حيث موجوداهتا ومو فيها
ومتويلها وعملياهتا ومسعتها .ويوفر إطار إدارة امل اطر املسسسية هنجاً من ماً لتنفي أنشطة إدارة امل اطر على مستوت املسسسة لدعل عائدات
الشركة وأرباحها ومنو رأس املال على املدت الطوي .
إم قافة امل اطر القوية وهنجها املش ر ر رررتك ج ء ال يتج أ من ممارس ر ر ررات إدارة امل اطر

الشر ر ر رركة .و تحم اإلدارة املس ر ر ررسولية اليومية إلدارة

امل اطر ض ر ررمن قابلية حتم امل اطر حيث مت وض ر ررع إس ر ررتا يجيات إدارة امل اطر وممارس ر ررات الرص ر ررد .ويش ر ررم ذلك منوذج حوكمة ال ة
خطو للدفاع يفص بني الواجبات بني أنشطة امل اطرة ورصد امل اطر والرقابة ,ويضع املساءلة املناسبة قولئك ال ين يتحملوم امل اطر
مقاب أولئك ال ين يشرفوم على امل اطر.

هيكل إدارة المخاطر
مجلس اإلدارة
إم ةلس اإلدارة مسر ر ررسول أمام املسر ر ررامهني عن إدارة امل اطر اليت واجه الشر ر ررركة وإسر ر ررتغالل الفر املتاحة وحتقيق اق داف اإلس ر ر ررتا يجية
للشركة.

لجنة المخاطر بالمجلس
قوم نة امل اطر التابعة جمللس اإلدارة بتمثي ةلس اإلدارة ومسر ر ر ر رراعد ه

الوفاء اسر ر ر ر ررسوليته الرقابية فيما يتعلق بضر ر ر ر ررمام إدارة الشر ر ر ر ررركة

للم اطر ومجيع القضايا ذات العالقة واليت تماشى مع سياسات وإجراءات إدارة امل اطر املسسسية من خالل احلوكمة واإلشراف والتوجيه
االسرتا يجي.

العضو المنتدب  /الرئيس التنفيذي
ويدعل العضو املنتدل  /الرئيس التنفي ي ةلس اإلدارة

إدارة إطار امل اطر املسسسية بشجم فعال من خالل التأكد من وجود بنية حتتية

إلدارة امل اطر واملوارد والن ل اليت دعل التطوير والتحسني املستمر هلا.
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إدارة المخاطر
إم إدارة امل اطر مسررسولة عن طوير منهجيات امل اطر املشرررتكة واملصررطلحات واملقاييس لضررمام إدارة امل اطر اإلبالغ بصررورة منسررقة مع
السما

الوقت نفسه بالو ائف امل تلفة اإلدارة ال ا ية الجمافية إلستغالل معرفتهل وخ اهتل املت صصة.
رؤساء اال سام

ويتو رؤسرراء اققسررام مسررسولية إدارة امل اطر ,و ع ي الوعي بامل اطر ضررمن نطا عملهل ,وضررمام مراعاة إدارة امل اطر ومناقش رتها مع
اإلدارة وإعادة ر يب اقولويات اخلاصة بالعم .

أوشطة إدارة المخاطر
خالل عام  ,2017مت شجمي

نة امل اطر التابعة جمللس اإلدارة ومناقشتها حول خمتلف جوانب نفي إطار إدارة امل اطر املسسسية اا

ذلك ما يلي:
• طوير ميثا ةلس إدارة ةلس اإلدارة ال ي يعتمده ةلس اإلدارة وال ي يسج اقدوار واملسسوليات املتعلقة بإدارة امل اطر بالشركة.
• وضع و نفي سياسة وأطر إدارة امل اطر املسسسية وبيام امل اطر املقبولة اليت وافق عليها اجمللس.
• مراجعة السياسات اإلجراءات املوجهه إلدارة امل اطر على مستوت الشركة.
• وصية ضوابط ختفيف مناسبة ع ز بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها.

ملخص مخاطر الشركة
وفيما يلي مل ص للم اطر اليت واجهها الشركة والطريقة اليت يتل هبا ختفيف ه امل اطر من قب اإلدارة:
مخاطر مالية
إم اقدوات املالية الرئيس ر ر ر ر ر ررية للش ر ر ر ر ر ررركة ي ال مل املدينة الناش ر ر ر ر ر ررئة من عقود التأمني واملس ر ر ر ر ر ررتحق من معيدي التأمني والنقد وما

حجممه

واإلسر ر ررتثمارات من ودائع امل راحبة والودائع الن امية واملطالبات القائمة واملسر ر ررتحقة إ معيدي التأمني والوسر ر ررطاء واملسر ر ررتحقني حلملة الو ائق
وبعض املوجودات واملطلوبات اقخرت .ال دخ الش ررركة

معامالت انوية .إم امل اطر الرئيس ررية الناش ررئة عن اقدوات املالية للش ررركة ي

خماطر الس ررو وخماطر أس ررعار العموالت وامل اطر اقجنبية احلالية وخماطر اإلئتمام وخماطر الس رريولة .قوم إدارة امل اطر اراجعة س ررياس ررات
إدارة ك من ه امل اطر و رفعها إ ةلس اإلدارة للموافقة عليها و ي مل صة أدناه.
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مخاطر السوق
جموم الشركة مل اطر السو فيما يتعلق باستثماراهتا .تل إدارة خماطر السو من خالل اإلستثمار
حتتفظ باإلس ررتثمارات

حمافظ متنوعة ومن خالل الرص ررد املس ررتمر للتطورات

الرئيسية اليت س ر على حتركات سو اقسهل ,اا

اقصول ذات السمعة احلسنة واليت

أس روا اقس ررهل .باإلض ررافة إ ذلك ,يتل مراقبة العوام

ذلك حتلي اقداء التشغيلي واملايل للشركات املستثمر فيها.

مخاطر أسعار العموالت
تعرض الشررركة مل اطر أسررعار العموالت على ودائعها .ضررع الشررركة ودائع ميجمن اإلعتماد عليها خالل ال ة أشررهر وحىت مخس سررنوات
على التوايل ,بإس ر ر ررتثناء الودائع املقيدة اليت جيب اإلحتفاظ هبا وفقاً للوائح اململجمة العربية الس ر ر ررعودية اليت ال حتص ر ر ر فيها الش ر ر ررركة على أي
عمولة .قوم اإلدارة باحلد من خماطر أسر ر ر ررعار العموالت لألدوات املالية اقخرت من خالل مراقبة التغريات

أسر ر ر ررعار العموالت اخلاصر ر ر ررة

بالعمالت واليت عت أدواهتا املالية.
مخاطر العملة
سمن الشركة أم ناك خماطر ضئيلة لل سائر بسبب قلبات أسعار الصرف حيث أم عمليات التأمني وعمليات املسامهني تعام أساساً
بالريال السعودي.
مخاطر اإلئتمان
سر ررعى الشر ررركة للحد من خماطر اإلئتمام فيما يتعلق بالعمالء من خالل إ باع سر ررياسر ررة الرقابة اإلئتمانية ومراقبة ال مل املدينة القائمة على
أس رراس مس ررتمر للحد من عرض الش ررركة للديوم املعدومة .قوم اإلدارة بتقدير خمص ررص اخنفاض القيمة على أس رراس ك حالة على حدة.
باإلضررافة إ ذلك ,قوم الشررركة أيضررا بوضررع خمصرصررات إضرافية للمحف ة ,يتل قدير ا على أسرراس مجاعي ,إسررتناداً إ فاصرري أعمار
ال مل املدينة املستحقة املتأخرة .و سعى الشركة للحد من خماطر اإلئتمام فيما يتعلق باقطراف اقخرت من خالل إيداع ودائع لدت بنوك
ذات مسعة طيبة.
يتل إعادة التأمني مع اقطراف املقابلة اليت لديها صنيف إئتماين جيد ويتل جتنب رك امل اطر من خالل إ باع املبادتء التوجيهية
للسياسات فيما يتعلق حبدود اقطراف اقخرت اليت يتل حتديد ا سنوياً من قب ةلس اإلدارة وختضع ملراجعة دورية.

اريخ ك قرير,

قوم اإلدارة بتقييل ا دارة اإلئتمانية ملعيدي التأمني وحتديث اسرتا يجية إعادة التأمني.
مخاطر السيولة
خماطر السيولة ي خماطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالت اماهتا املر بطة باملطلوبات املالية عند استحقاقها .يتل مراقبة متطلبات السيولة
على أساس شهري و ضمن اإلدارة وافر السيولة الجمافية للوفاء بإلت ماهتا عند نشوئها.
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مخاطر التعمين
إم اخلطر الرئيسي ال ي واجهه الشركة و أم املطالبات الفعلية ومدفوعات التغطيات التأمينية تجاوز القيمة الدفرتية ملطلوبات التأمني.
ويتأ ر ذلك بتجمرار املطالبات وشدة املطالبات وإمجمانية أم جموم املنافع الفعلية املدفوعة أك من املطالبات املقدرة أصال .يتل مراقبة خماطر
التأمني بشجم منت ل من قب الشركة للتأكد من أم املستويات ي مع نطاقات الرتدد املتوقعة .قوم الشركة بشجم رئيسي بتغطية امل اطر
الطبية واملركبات واملمتلجمات واهلندسة والبحرية واحلوادث واملسسولية العامة.
يتل حتسني امل اطر املتغرية من خالل حتوي امل اطر ذات اخلسارة إ حمف ة أمينية كبرية ,إذ أم احتمالية أ ر احملف ة اقكثر نوعاً بشجم
عام من خالل التغيري أي ةموعة فرعية من احملف ة ,وك لك النتائج غري املتوقعة .كما يتل حتسني نوع امل اطر من خالل إختيار و نفي
إسرتا يجية اإلكتتال واملبادتء التوجيهية بعناية وك لك إست دام ر يبات إعادة التأمني.
التغيرات ومبلغ المطالبات
وميجمن أم يتأ ر غريات املطالبات ومبالغها بعدة عوام  .قوم الشركة بتغطية امل اطر الطبية واملركبات واملمتلجمات واهلندسة والبحرية
واحلوادث واملسسولية .و عت

ه العقود عقود أمينية قصرية اقج حيث يتل إشعار املطالبات و سويتها عادة خالل سنة واحدة من اريخ

بداية املطالبة .و ا يساعد على الت فيف من خماطر التأمني.
مخاطر التركيز
قوم الشركة اراقبة رك امل اطر التأمينة بشجم رئيسي حسب فئة العم  .حيث يجممن الرتكي الرئيسي على املركبات .وبالتايل فإم مجيع
خماطر التأمني املتعلقة بالسياسات ختضع لقوانني اململجمة العربية السعودية.
مخاطر المطالبات
ست دم الشركة خبري اكتواري مستق يقوم بإجراء مراجعات دورية لنموذج مطالبات الشركة و وقعات املطالبات وك لك التحقق من أم
احتياطيات اإلغال السنوية كافية.
مخاطر إعادة التعمين
لتقلي عرضها خلسائر كبرية من إعسار معيدي التأمني ,قوم الشركة بتقييل الوضع املايل ملعيدي التأمني و رصد ركي ات خماطر اإلئتمام
الناشئة عن مناطق جغرافية مما لة أو أنشطة أو خصائص اقتصادية ملعيدي التأمني.
يتل اختيار معيدي التأمني بإست دام املعايري واملبادئ التوجيهية التالية اليت وضعتها إدارة الشركة .وميجمن ل يص املعايري على النحو التايل:
أ  -احلد اقد املقبول للتصنيف اإلئتماين من قب وكاالت التصنيف املعرتف هبا  S & Pعلى أم ال ق عن ل ل ل .
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ل  -مسعة شركات إعادة التأمني اخلاصة.
ج  -العالقة التجارية احلالية أو السابقة مع معيدي التأمني.
قوم الشركة اراجعة القوة املالية واخل ة اإلدارية والفنية وك لك اقداء التارخيي ,ومطابقتها مع قائمة املتطلبات احملددة مسبقاً قب املوافقة
على بادل أعمال إعادة التأمني.
ال عفي عقود إعادة التأمني املتنازل عنها الشركة من الت اماهتا جتاه حام الو يقة ونتيجة ل لك بقى الشركة مسسولة عن ا ء من املطالبات
القائمة املعاد أمينها إ احلد ال ي يفش فيه معيدي التأمني

الوفاء بالت اما ه اوجب ا فاقية إعادة التأمني.

إدارة رأس المال
قوم الشركة بإدارة متطلبات رأس املال من خالل قييل أوجه القصور بني مستويات رأس املال املبلغ عنه واملطلوبة على أساس منت ل .يتل
إجراء التعديالت على مستويات رأس املال احلالية

ضوء التغريات

روف السو وخصائص امل اطر قنشطة الشركة.

مخاطر اإلطار التنظيمي
خت ضع عمليات الشركة ملتطلبات ن يمية ضمن نطا اختصاصها .وال قتصر

ه اللوائح على املوافقة على اقنشطة ورصد ا فحسب,

ب فرض أيضا أحجماماً قييدية معينة لتقلي خماطر الت لف عن السداد واإلعسار من جانب شركات التأمني للوفاء بااللت امات غري
املتوقعة عند نشوئها.
المخاطر االستراتيجية
تل إدارة امل اطر اإلسرتا يجية للشركة بشجم فعال من خالل إ باع هنج من ل لوضع ومراجعة التوجه اإلسرتا يجي للشركة ,إستناداً إ
حتلي سو التأمني وحتلي املنافسني ,وذلك من خالل إعتماد قنية بطاقة قياس وإدارة التوجه اإلسرتا يجي.
المخاطر التشغيلية
ختصيص موارد كافية للمحاف ة على بيئة عم فعالة وذات كفاءة من خالل ضوابط داخلية .يقوم فريق إدارة الشركة باإلشراف على
امل اطر التشغيلية ,حيث أم ناك أنواع خمتلفة من امل اطر التشغيلية ويتل صنيفها على النحو التايل:
• املوارد البشرية
• املبيعات
• جمنولوجيا املعلومات
• العمليات
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المخاطر المستقبلية
مع اقخ
ومتأصلة

اإلعتبار طبيعة أعمال الشركة ,جنباً إ جنب مع امل اطر اليت واجهتها الشركة

عام  ,2017ناك خماطر عت منهجية

السو بأكملها ,مما جيعلها حتديا وغري قابلة للتنبس متاما ,و شم على سبي املثال ال احلصر اق ى:

• التحديات

حتصي اققسا بسبب املناخ اإلقتصادي.

• عدم القدرة على حتقيق اإليرادات املستهدفة بسبب متغريات السو واملنافسة.
• عدم القدرة على اجت ال واستبقاء احلسابات الجمبرية املرحبة بسبب التسعري القاسي للمنافسني.
• التحديات
• التحجمل

اجت ال واستبقاء اخل ة واملوا ب الوطنية امل تصة.
املطالبات ال ائدة وامل اعل االحتيالية من قب م ودي اخلدمة.

• منع اهلجمات السي انية.
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 .19أصول الشركة و خصومها و وتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة األخيرة:
أ .ائمة المركز المالي ( األصول)
كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

ديسمبر 2017

ديسمبر 2016

ديسمبر 2015

ديسمبر 2014

ديسمبر 2013

النقد وما يعادله

110,768

28,919

151,912

79,090

198,804

ودائع املراحبة

83,000

183,000

77,338

144,000

0

أقسا مدينة  ,صا

41,977

62,323

69,930

81,827

108,055

حصة معيدي التأمني من أقسا التأمني غري
املجمتسبة

29,925

34,709

54,777

53,468

77,986

حصة معيدي التأمني من املطالبات القائمة

65,920

60,511

113,815

83,307

131,778

جماليف و ائق أمني مسجلة

4,870

6,623

7,996

8,028

8,457

مطلول من معيدي التأمني

20,804

13,965

10,834

16,564

16,809

0

0

0

0

0

11,012

22,314

18,273

15,626

14,066

0

0

67,541

0

28,995

أ اث وجتهي ات ومعدات

5,001

1,700

1,796

2,080

3,321

إستثمارات مقتناة حىت اريخ اإلستحقا

1,923

1,923

1,923

6,015

5,963

33,592

33,015

34,546

31,964

29,725

5,359

0

0

0

0

913

249

0

0

0

مطلول من عمليات التأمني

32,382

30,129

0

46,626

0

شهرة

36,260

36,260

36,260

36,260

36,260

وديعة ن امية

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

503,706

535,640

666,941

624,855

680,219

البيان

ألف لاير سعودي

مطلول من أطراف ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرت
مطلول من عمليات محلة اقسهل

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة
الدخ
موجودات أخرت
عمولة مستحقة من عمليات التأمني

مجموع األصول

قائمة

ألف لاير سعودي
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ألف لاير سعودي

ألف لاير سعودي

ألف لاير سعودي

ب .ائمة المركز المالي (الخصوم و حقوق المساهمين)

البيان
أقسا أمني غري مجمتسبة
خمصص عج أقسا
مطالبات قائمة
اإلحتياطيات الفنية
دخ العموالت املسجلة
مطلول إ معيدي ووسطاء التأمني
مطلول إ محلة الو ائق
مطلول إ عمليات املسامهني
مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرت
لعمليات التأمني
مجمافآت هناية اخلدمة
الفائض املرتاكل من عليات التأمني
مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرت
للمسامهني
زكاة مستحقة
العائد من استثمار ودائع ن امية
مطلول إ عمليات التأمني
مطلول إ أطراف ذات عالقة
مطلول إ أطراف ذات عالقة متعلقة
بالشهرة
ةموع اخلصوم
رأس املال
إحتياطي ن امي
اخلسائر املرتاكمة  /اقربا املدورة
ةموع حقو املسامهني
ةموع اخلصوم و حقو املسامهني


كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

ديسمبر 2017

ديسمبر 2016

ديسمبر 2015

ديسمبر 2014

ديسمبر 2013

ألف لاير سعودي
61,393
4,799
110,648
2,227
5,747
26,320
9,550
32,382

ألف لاير سعودي
77,823
1,157
128,295
3,668
6,867
37,504
9,525
30,129

ألف لاير سعودي
112,209
3,976
199,754
0
9,218
57,175
10,277
0

ألف لاير سعودي
108,390
809
148,727
0
9,365
52,562
12,865
46,626

ألف لاير سعودي
137,272
3,776
201,074
0
9,237
61,293
16,663
0

17,665

12,949

12,526

10,821

8,535

7,866
10,190

7,721
8,394

0
5,767

0
5,767

0
2,201

2,054

3,066

2,728

4,803

2,253

13,032
913
0
0

12,520
249
0
0

9,491
0
67,541
0

6,106
0
0
0

5,270
0
28,995
5,371

0

0

0

9,804

12,759

304,786
200,000
2,165
)(3,245
198,920
503,706

339,867
200,000
1,642
)(5,869
195,773
535,640

490,662
200,000
1,642
)(25,363
176,279
666,941

416,645
200,000
1,642
6,568
208,210
624,855

494,699
200,000
0
)(14,480
185,520
680,219

أعيد بويب بعض ارقام املقارنة للسنة السابقة لجمي تماشى مع السنة احلالية.
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2013
حقوق المساهمين

خصوم

أصول ثابتة

2014
اصول غير ثابتة

حقوق المساهمين

نقد وما يعادله

خصوم

14%

17%

29%

أصول ثابتة

17%

21%

36%

اصول غير ثابتة

نقد وما يعادله

24%

33%

4%

5%

2015
خصوم

حقوق المساهمين

أصول ثابتة
11%

اصول غير ثابتة

نقد وما يعادله

13%

38%

37%
0.1%

2016
حقوق المساهمين

أصول ثابتة

خصوم

3%

2017
اصول غير ثابتة

نقد وما يعادله

حقوق المساهمين

خصوم

أصول ثابتة
15%

22%

اصول غير ثابتة

28%

38%
27%
37%
0%

26%

38

4%

نقد وما يعادله

(ج) .تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة:
نحص ررر أعمال الش ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

اململجمة العربية الس ررعودية فقط وال وجد لديها أي فروع خارجية أو ش رركات

ابعة هلا.
المناطق

التأمين الصحي

التأمين العام

اإلجمالي

منطقة الغربية

127,135

٪85.2

22,099

٪14.8

149,234

٪100

منطقة الوسطى

18,360

٪98.9

196

٪1.1

18,556

٪100

منطقة الشرقية

15,992

٪89.7

1,845

٪10.3

17,837

٪100

إجمالي األقساط المكتتبة (لاير سعودي)

161,487

٪87.0

24,140

٪13

185,627

٪100

160,000
التأمين
الصحي
التأمين العام

120,000
100,000
85.2%

80,000
60,000

10.3%
89.7%

40,000

1.1%
98.9%

20,000
-

منطقة الشرقية

منطقة الوسطى
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منطقة الغربية

إجمالي األقساط المكتتبة (لاير سعودي)

14.8%

140,000

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى
التأمين الطبي

التأمين الطبي

التأمين العام

التأمين العام
10%

1%
99%

90%

المنطقة الغربية
التأمين العام

التأمين الطبي

15%

85%
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 .20إيضاح ألي فرو ات جوهرية في النتائج التشغيلية عن وتائج السنة السابقة:
السنة المنتهة في 31

السنة المنتهة في 31

نتائج العمليات التشغيلية

19,584

24,908

)(5,324

إمجايل اققسا املجمتتبة

185,627

255,152

)(69,525

اققسا املعاد أمينها

)(97,390

)(122,690

25,300

صا اققسا املجمتتبة

88,237

132,462

)(44,225

11,646

12,497

)(851

صا اققسا احملتج ة

99,883

144,959

)(45,076

إيرادات عموالت إعادة التأمني

18,952

26,786

)(7,834

صا املطالبات املتجمبدة

47,574

84,982

)(37,408

عجمس إحتياطي خسارة أقسا

3,642

)(2,819

)(6,461

اإلحتياطيات الفنية

)(1,441

)(1,968

)(527

مصاريف عموالت

14,382

23,429

)(9,047

صا نتائج اقكتتال

54,678

68,121

)(13,443

إيرادات أخرت

9,668

9,925

)(257

املصاريف التشغيلية و اإلدارية

)(45,422

)(51,780

6,358

عج فائض عمليات التأمني

18,924

26,266

)(7,342

البيان

التغيري

اققسا احملتج ة

يعود س رربب إالخنفاض
بنس رربة  ٪33و االخنفاض

ديسمبر 2017

ديسمبر 2016

ص ررا الربح قب الكاة لعام  2017بنس رربة  ٪21وذلك بس رربب االخنفاض

الفرق

ص ررا أقس ررا التأمني املجمتتبة

اس ررتثمارات محلة الو ائق بنس رربة  ٪43خالل الفرتة احلالية مقارنة بنفس الفرتة من العام املاض رري .كما ود

الشركة االيضا أنه ال وجد فروقات جو رية بالنتائج التشغيلية مقارنة بتوقعاهتا الغري معلنة.

 .21إيضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهي ة السعودية للمحاسبين القاوووين:
وفقاً قحجمام وأن مة يئة الس ررو املالية الص ررادرة بتاريخ  1429/8/25ر ر ر ر ر ر ر ر ر املوافق  2008/8/27م وال ي ينص على إص رردار القوائل
املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية  , IFRSسكد الشر ر ر ر ر ر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاين بأنه قد مت إعداد القوائل املالية وفقاً
للمعايري الدولية للتقارير املالية  IFRSوليس وفقاً للمعايري احملاسبية للهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني .
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 .22إسم كل شركة تابعة و رأس مالها و وسبة ملكية الشركة فيها و وشاطها الرئيسي:
قر الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال وجد لديها أي شركات ابعة هلا داخ أو خارج اململجمة.

 .23تفاصيل األسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
قر الشررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال يوجد لديها أسررهل و أدوات الدين صررادرة عن الشررركات التابعة هلا و ذلك لعدم وجود
شركات ابعة هلا.

 .24وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
أوضر ررح الن ام اقسر رراسر رري للشر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين واملعدل  2012/11/11وبعد موافقة ا معية العمومية على عدي
الن ام اقساسي للشركة وسياستها وزيع أربا للمسامهني و ذلك حسب املواد التالية:
حيث نصر ر ر ر ر ررت املادة الرابعة واقربعوم :حسر ر ر ر ر ررابات عمليات التأمني:على أم جموم حسر ر ر ر ر ررابات عملية التأمني مسر ر ر ر ر ررتقلة عن قائمة دخ
املسامهني ,وذلك على التفصي التايل:
أوالً :حسابات عمليات التأمني-:
-1
-2
-3
-4

-5

يفرد حسال لألقسا املجمتسبة وعموالت إعادة التأمني والعموالت اقخرت.
يفرد حسال للتعويضات املتجمبدة من الشركة.
حيدد هناية ك عام الفائض اإلمجايل ال ي ميث الفر بني ةموع اققس ر ررا والتعويض ر ررات حمس ر رروماً منه املص ر رراريف التس ر ررويقية
واإلدارية والتشغيلية وامل صصات الفنية الالزمة حسب التعليمات املن مة ل لك.
يجموم حتديد الفائض الصا على النحو التايل:
يضاف للفائض اإلمجايل الوارد الفق ر ر ر رررة  3أعاله أو خيصل منه ما خيص املسمن هلل من عائد االستثمار بعد احتسال ما هلل
من عوائد وخصل ما عليهل من مصاريف حمققه.
وزيع الفائض الص ر ررا  ,ويتل إما بتوزيع نس ر رربة  ٪10عش ر رررة باملائة للمسمن هلل مباش ر رررة ,أو بت فيض أقس ر رراطهل للس ر ررنة التالية,
ويرح ما نسبته  ٪90سعوم باملائة إ حسابات دخ املسامهني.

انياً :قائمة دخ املسامهني-:
 -1جموم أربا املسامهني من عائد استثمار أموال املسامهني وفقاً للقواعد اليت يضعها ةلس اإلدارة.
 -2جموم حصة املسامهني من الفائض الصا حسب ما ورد الفقرة اخلامسة من البند أوالً من ه املادة.
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المادة الخامسة واألربعون :الكاة واالحتياطي
جيب على الشركة:
 -1جتنّب الكاة وضريبة الدخ املقررة.

جتنب  ٪20من اقربا الص ر ر ر ر ر ر ررافية لتجموين احتياطي ن امي ,وجيوز للجمعية العامة العادية وقف
ّ -2

ا التجنيب مىت بلغ

امجايل االحتياطي  ٪100من رأس املال املدفوع.

 -3للجمعية العامة العادية عند حتديد نصرريب اقسررهل

صررا اقربا أم قرر جموين احتياطيات أخرت ,وذلك بالقدر ال ي

حيقق مصلحة الشركة أو يجمف وزيع أربا ابتة قدر اإلمجمام على املسامهني.
المادة السادسة واألربعون :استحقا اقربا
يسر ررتحق املسر ررا ل حصر ررته

اقربا وفقاً لقرار ا معية العامة الصر ررادر

و جموم أحقية اقربا ملالجمي اقس ررهل املس ررجلني

ا الشر ررأم ,ويبني القرار اريخ االسر ررتحقا و اريخ التوزيع.

س ررجالت املس ررامهني

هناية اليوم احملدد لالس ررتحقا  .و بلغ الش ررركة يئة الس ررو

املالية دوم أخري بأي قرارات لتوزيع اقربا أو التوصر ر ر ر ر ر ررية ب لك و دفع اقربا املقرر وزيعها على املسر ر ر ر ر ر ررامهني

املجمام واملواعيد اليت

حيدد ا ةلس اإلدارة ,وفقاً للتعليمات اليت صرردر ا ا هة امل تصررة مع مراعاة املوافقة الجمتابية املسرربقة ملسس رسررة النقد العرر السررعودي.

 .25وص ييف ألي مص ييلحة في ف ة األس ييهم ذات األحقية في التص ييويت تعود ألش ييخا

(عدا أعض يياء مجلس

إدارة الشي ييركة و كبار التنفيذيين و أ رباءهم) أبلغوا الشي ييركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسي يية و األربعين
من واعد التسجيل و اإلدراج ،و أي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:
قر الش ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال وجد أي غريات

حقو التص ررويت وذلك قهنا مل بلغ من أحد املس ررتثمرين غري

أعض ر ر رراء ةلس اإلدارة و كبار التنفي يني و أزواجهل و أوالد ل القص ر ر ررر بأي غيري
التصويت خالل السنة املالية احلالية اقخرية.
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مص ر ر ررلحة متعلقة بفئة اقس ر ر ررهل ذات اقحقية

 .26وصي ي ييف ألي مصي ي ييلحة و أوراق مالية تعا دية وحقوق اكتتاب تعود ألعضي ي يياء مجلس إدارة الشي ي ييركة وكبار
التنفيذيين و أ ربائهم في أسهم و أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،و أي تغيير في تلك المصلحة
أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:
بداية السنة
االسم

وهاية السنة
عدد

عدد األسهم

أدوات

عدد األسهم

الدين

عدد أدوات
الدين

صافي
التغيير

وسبة التغيير

مجال عبداهلل الدباغ

3,001,000

0

3,001,000

0

0

٪0

سعود عبدالع ي السليمام

3,001,000

0

3,001,000

0

0

٪0

581,400

0

851,400

0

0

٪0

ماجد ضياء الدين كرمي

1,000

0

1,000

0

0

٪0

حممدزا ر صال الدين املنجد

1,000

0

1,000

0

0

٪0

حممد حس ج ي

1,000

0

1,000

0

0

٪0

طا ر حممدعمر عقي

1,000

0

1,000

0

0

٪0

جودت موسى احلل

1,000

0

1,000

0

0

٪0

إيهال يوسف لنجاوي

1,000

0

1,000

0

0

٪0

حممد فارو متر
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 .27المعلومات المتعلقة بعي روض على الشركة و كشف بالمديووية اإلجمالية للشركة و الشركات التابعة لها
و أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل السنة:
قر الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال يوجد عليها أي قروض و ال يوجد لديها أي شركات ابعة.

 .28وصف لف ات و أعداد أي أدوات دين ابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعا دية أو مذكرات حق اكتتاب
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية:
قر الشر ر ر ر ر ر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال وجد لديها أي أدوات دين قابلة للتحوي و أي أورا مالية عاقدية أو م كرات
حق اكتتال أو حقو مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة خالل السنة املالية.

 .29وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين ابلة للتحويل أو أوراق مالية تعا دية ،أو مذكرات
حق اكتتاب ،أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:
قر الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال يوجد لديها أي حقو حتوي أو اكتتال اوجب أدوات دين قابلة للتحوي أو أورا
مالية عاقدية ,أو م كرات حق اكتتال ,أو حقو متش ر رراهبة أص ر رردرهتا أو منحتها الش ر ررركة خالل الس ر ررنة املالية املنتهية

 31ديس ر ررم

2017م.

 .30وصف ألي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جاوب الشركة ألي أدوات دين ابلة لإلسترداد و يمة األوراق
المالية المتبقية:
قر الشررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأهنا مل قوم بإسرررتداد أو شرراء أو إلغاء قي أدوات دين قابله لإلسرررتداد خالل السررنة املالية
املنتهية

 31ديسم 2017م.
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 .31إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية 2017م ،و توارين اوعقادها ،و سجل حضور
كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:
عقد ةلس إدارة الشر ر ر ر ر ر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين عدد  7إجتماعات اليت عقدت خالل الفرتة من  1يناير 2017م إ 31
ديسم 2017م و يتمث حضور اقعضاء عن ك إجتماع بتواريخ اإلجتماعات كالآليت:
14

24

24

28

عدد

نسبة

يناير ف اير ابري

يونيو

يوليو

اكتوبر

نوفم

اإلجتماعات

احلضور

مجال عبداهلل الدباغ















7

٪100

سعود عبدالع ي السليمام



×





×





5

٪71

حممد فارو متر









×





6

٪86

حممد حس ج ي

×













6

٪86

ماجد ضياءالدين كرمي















7

٪100

حممدزا ر صال الدين املنجد















7

٪100

طا ر حممدعمر عقي

×

×









×

4

٪57

جودت موسى احلل

×





×

×





4

٪57

إيهال يوسف لنجاوي















7

٪100

االسل

16

20

25

 .32عدد طلبات الشركة لسجل المساهين خالل عام 2017م:
 مت طلب سج املسامهني 2017/01/09م إلجراءات الشركة.
 مت طلب سج املسامهني
 مت طلب سج املسامهني

2017/04/12م إلجراءات الشركة.
2017/05/14م لعقد ا معية العامة.

 .33وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عال ة:
قر الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال وجد أي صفقة بني الشركة و طرف ذي عالقة.
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 . 34معلومات تتعلق بعي أعمال أو عقود تكون الش ي ي ي ي ييركة طرفاً فيها ،و فيها أو كاوت فيها مص ي ي ي ي ييلحة ألحد
أعضي ي يياء مجلس إدارة الشي ي ييركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شي ي ييخص ذي عال ة بعي منهم ،بحي تشي ي ييمل
أسماء المعنيين باألعمال أو العقود ،و طبيعة هذه األعمال أو العقود و شروطها و مدتها و مبلغها:
االسل

نوع العقد

عضو ةلس اإلدارة

قيمة العقد ألف
لاير سعودي

مدة العقد

ةموعة الدباغ

مجال عبداهلل الدباغ

و يقة أمني

1,866

سنوي

ةموعة روالكو

سعود عبدالع ي السليمام

و يقة أمني

27

سنوي

ةموعة متر

حممد فارو متر

و يقة أمني

3,808

سنوي

اجملموع


5,701

ومت اقرار ا ضمن ا معية العمومية بتاريخ  1438/08/19ر املوافق 2017/05/15م.

 .35بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضي ي يياء مجلس إدارة الشي ي ييركة أو أحد كبار التنفيذيين عن
أي مكافأت:
قر الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال وجد أي ر يبات أو ا فا أبرمت نازل اوجبها أحد أعضاء ةلس اإلدارة أو أحد
كبار التنفي يني عن أي مجمافآت.

 .36بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:
قر الشر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين بأنه ال وجد أي ر يبات أو ا فاقات أبرمت نازل اوجبها أحد املسر ررامهني عن أي حقو
اقربا .
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 .37بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسي ي ي ييددة والمسي ي ي ييتحقة لسي ي ي ييداد أي زكاة أو ض ي ي ي يرائب أو رسي ي ي ييوم أو أي
مستحقات أخرى و لم تسدد حتى وهاية الفترة المالية السنوية ،مع وصف موجز لها و بيان أسبابها:
البيان

المستحقات كما في  31ديسمبر 2017م (الف لاير سعودي )

مسسسة النقد العرر السعودي

791

ةلس الضمام الصحي التعاوين

241

مصلحة الكاة والدخ

5,337

مستحقة

1,662

التأمينات االجتماعية

7,991

اإلجمالي

 .38بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أوش ت لمصلحة موظفي الشركة:
البيان

المخصصات كما في  31ديسمبر 2017م (الف لاير سعودي )

مجمافأة هناية اخلدمة

7,866

مجمافآت و م ايا و حواف للمو فني

1,409
9,275

اإلمجايل

 .39تقر الشركة الخليجية العامة للتعمين التعاووي بما يلي -:
 -1أم سجالت احلسابات أعدت بالشجم الصحيح.
 -2أم ن ام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونٌف بفاعلية.
 -3أنه ال يوجد أي شك ي كر بشأم قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

ةال التأمني.

 .40أي تحفظات تضمنها تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية و أسبابها:
قر الشر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين أنه مل يتضر ررمن قرير احملاسر ررب القانوين أي حتف ات على القوائل املالية السر ررنوية عن الفرتة
املنتهية

 31ديسم 2017م.
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 .41توصية مجلس اإلدارة بخصو

مراجع الحسابات:

قر الشركة اخلليجية للتأمني التعاوين بأنه مل يوصي ةلس اإلدارة بتغيري مراجع احلسابات قب إنتهاء فرتة عيينه.

 .42اإلفص ي يياح عن تفاص ي يييل أس ي ييهم الخزينة المحتفش بها من بل الش ي ييركة و تفاص ي يييل عن اس ي ييتخدامات هذه
األسهم:
قر الشركة اخلليجية للتأمني التعاوين بأنه ال يوجد لديها أسهل اخل ينة حمتفظ هبا من قب الشركة.

 .43الخاتمة:
يود ةلس إدارة الشررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين أم يتقدم بالشررجمر ا ي إ مجيع املسررتثمرين والعمالء الجمرام لثقتهل الشررركة
اخلليجية العامة للتأمني التعاوين وعن دور ل الفعال ال ي أس ر ر ر ررهل إض ر ر ر ررافة جناحات للش ر ر ر ررركة .كما يود ةلس اإلدارة بأم يعرل عن
إمتنانه ملقام وحجمومة خادم احلرمني الشر ر رريفني امللك س ر ررلمام بن عبدالع ي آل س ر ررعود ,ومسو ويل عهده اقمني وإلدارة الشر ر رركة التنفي ية
ومو فيها االكفاء فانيهل وإخالصهل العم الدوؤل.
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