التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
عن السنة المنتهية لعام 2019م
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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 ارير ةلع اادارة عمل الس ر ر ر ر ة ا ت ية

2019/12/31م .و الاوائل ا الية للشر ر ر ررركة وقائمة ا رك ا ا و أبرز إجنازات

الشركة و التحديات اليت واج ت الشركة خالل الس ة ا الية ا ت ية
بلغ إمجا أقسر ر ر ر ر ررا التأمني ا جمتتبة

2019/12/31م.

مجيع أنواع التأمني حىت هناية عام 2019م مبلغ وقدره  279مليوم لاير أي بإر فاع وقدره  ٪5.67عمل

الس ر ر ر ة ا الية لعام 2018م ،مما يؤكد قدرة الش ر ررركة على ال مو ا س ر ررتمر و ع ي حص ر ررت ا الس ر رروقية

قلاع التأمني .و لاد جم ت الش ر ررركة ممل

ختفيض اخلسررائر قبل الكاة خالل العام احلا ب سرربة  ٪86.9ماارنة مع العام السرراب و ذلك بسررب منو صررا اقسررا التامني ا جمتتبة ب سرربة
 ٪25و حتس ر ر ررمل

اداء عمليات التامني و اليت ص ر ر رراحب ا اخنفاض

ا ص ر ر رراري العمومية و االدارية ب س ر ر رربة  ٪1مع حتس ر ر ررمل

االس ررتيمارية ب س رربة  ٪27.15عمل العام ا اض رري .و س رروت س ررتمر الش ررركة

مس ر ر ا

اداء احملفظة

لوير ا ظومة االجمرتونية لدي ا و لوير م تجات

جديدة و فتح ق وات حديية للبيع و خلدمة العمالء.
و

اخلتام أ ادم بالشررجمر اي يل لجمل اي ات و اادارات احلجمومية وكافة م سرروا اخلليجية العامة و زمالئي أعضرراء ةلع اادارة على اي ود

اليت بذلت و ستبذل بإذم اهلل عاىل لتحاي أفضل ال تائج خالل الفرتة الاادمة.
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 2019م
يسر ر ر ررر ةلع إدارة اخلليجية العامة أم يادم التارير الس ر ر ر ر وي الذي ي لي ال تائج ا الية للشر ر ر ررركة و إجنازا ا .مرفاا مع ا الاوائل ا الية ا دقاة ممل
مراجعي احلس ر ر ررابات مجمت الس ر ر رريد العيواي و ر ر ررركاه و مجمت ابرا يل البس ر ر ررام مبي ا في ا اايض ر ر رراحات ا الية للس ر ر ر ة ا ت ية  31ديس ر ر ررم
2019م .و يتضررممل التارير أ ل التلورات و ال تائج ا الية ،و األنشررلة الت فيذية و اافصرراح حسر اللوائح واألنظمة الصررادرة ممل ي ة السررو
ا الية با ادة اليالية واالربعوم ممل قواعد التسجيل و اادراج وا ادة التاسعة ممل الئحة حوكمة الشركات ا عمول هبا ا ملجمة العربية السعودية.

مقدمة عن الشركة:
أسر رس ررت اخلليجية العامة ( ررركة مس ررامهة س ررعودية ) مبوج قرار وزارة التجارة و الصر ر اعة رقل  ، /12و اريخ  17حمرم 1431ه (ا واف 3
ي اير 2010م) و سر ر ر ر ر ر ررجل اري رقل  4030196620و اريخ  9صر ر ر ر ر ر ررفر  1431ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (ا واف  25ي اير 2010م) و اجملدد حىت اريخ
 1441/02/09ر.
مت الرتخيص للشركة اولة أعمال التأمني العام ،والتأمني الصحي ا ملجمة العربية السعودية مبوج ا رسوم ا لجمي الجمرمي رقل م 85/بتاريخ 5
ذي احلجة  1429ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (ا واف  3ديس ر ررم 2008م) و قرار ةلع الوزراء رقل  365بتاريخ  3ذي احلجة  1429ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (ا واف  1ديس ر ررم
 2008م) .حصررلت الشررركة على رخيص م اولة أعمال التأمني ا ملجمة العربية السررعودية ممل مؤس رسررة ال اد العرا السررعودي (سرراما) بتاريخ
 20ربيع األول  1431رر( ا واف  6مارس 2010م) .و جدد الرتخيص بتاريخ 1440/30/20ه و دة ثالث س وات.كما حصلت الشركة
بتاريخ 1440/12/30ه ا واف 2019/08/04م على ا وافاة على ال إعادة أ يل الشر ر ررركة لد ةلع الضر ر ررمام الصر ر ررحي التعاوين دة
ثالث س وات ت ي بتاريخ 1444/01/06ه ا واف 2022/08/04م.
دت اخلليجية العامة إىل م اولة أعمال التأمني و اخلدمات ا تعلاة هبا اليت تض ر ررممل أعمال إعادة التأمني مبوج نظام الش ر ررركة و وفاا للاوانني
و األنظمة ا عمول هبا

ا ملجمة العربية السررعودية .و الشررركة مملوكة وقت ااكتتاب ب سرربة  ٪30ممل قبل مسررامهني سررعوديني و  ٪30ممل قبل

ررركات خليجية مملوكة ممل قبل مسررامهني سررعوديني و ب سرربة  ٪40بإكتتاب عام .و مت إدراج الشررركة

سررو األورا ا الية

ا ملجمة العربية

السعودية ( داول).
أبرمت اخلليجية العامة إ فاقية مع الشركة السعودية العامة للتأمني التعاوين ( ركة مسامهة حبري ية مافلة) و ركة اخلليج التعاوين للتأمني احملدودة
( ر ررركة مسر ررامهة حبري ية مافلة) و اليت مبوجب ا مت ا وافاة على مبلغ الش ر ر رة بواقع ( )36.26مليوم لاير سر ررعودي  ،و مت حتويل كال احملفظتني
 19مايو 2012م بعد احلص ر ررول على عدم ممانعة مؤسر ر رس ر ررة ال اد العرا الس ر ررعودي .يبلغ عدد أسر ر ر ل اخلليجية العامة 20.000.000سر ر ر ل
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( عشررروم مليوم سر ل ) و ذلك بايمة أمسية  10لاير للسر ل الواحد و مت ارح  8.000.000سر ل ( نانية ماليني سر ل )

سررو األسر ل

السعودي و بالتا يبلغ رأس مال اخلليجية العامة  200.000.000لاير سعودي ( م تا مليوم لاير سعودي ) مدفوعة بالجمامل.

 .1ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات و مالم يطبق و أسباب ذلك:

ار اخلليجية العامة بأهنا ابات مجيع األحجمام الواردة الئحة حوكمة الشررركات الصررادرة عمل ي ة السررو ا الية ما عدا الفارة (د)
ممل ا ادة اخلامسررة و األربعوم ممل قواعد التسررجيل و اادارج ا تعلاة باا ررعار عمل ملجمية حصررص كب ة ممل األسر ل أو أدوات الديمل
الاابلة للتحويل "متلل ممل ا ستيمريمل و ليع ممل الشركة".

 .2أعض ا ا ا اااا مجلس اإلدارة و واائةهم الحالية و الس ا ا ا ااابقة و ملشالتهم و خبراتهم و الش ا ا ا ااركات داخ المملكة أو
خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها:
( )1األستاذ /جمال بن عبد اهلل الدباغ  -ماجست إدارة األعمال /جامعة ا لك سعود  -ا ملجمة العربية السعودية (2000م)
حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

الواائف

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع ا ديريمل ركة ةموعة الت مية التجارية

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

نائ رئيع ةلع إدارة ركة البحر األمحر العا ية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة الرت يحات وا جمافآت  -ركة البحر األمحر العا ية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو اللج ة الت فيذية  -ركة البحر األمحر العا ية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ا راجعة  -ركة البحر األمحر العا ية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع ةلع ادارة ركة ساعد العا ية لالستادام

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

نائ رئيع ةلع إدارة ركة الت مية ال ذائية

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

رئيع ةلع إدارة اخلليجية العامة
رئيع اللج ة الت فيذية

خلليجية العامة

عضو ي ة الرت يحات و ا جمافآت

اخلليجية العامة
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رئيع ةلع ا ديريمل ركة الد انات ا متازة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة خمتللة  /داخل ا ملجمة

مدير الشركة التجارية خلدمات التسوي والوكاالت احملدودة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة لوير ا شاريع الدولية

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة مجال عبداهلل الدباغ احملدودة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة م ا احلجاز للخدمات البرتولية احملدودة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة أمساء عبداهلل الدباغ احملدودة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة آمال عبداهلل الدباغ احملدودة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة بلايع عبداهلل الدباغ احملدودة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة ا لفات اخلليجية الراقية لص اعات الت لي

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة بر ال ظل خلدمات التا ية التجارية

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

رئيع ةلع ا ديريمل ركة البحر االمحر خلدمات االسجمام

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة االنسجة العا ية

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة خمتللة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة جنمة االستيمار احملدودة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة االنصات العا ية للت مية العاارية

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة ةموعة الدباغ الاابضة

ساباا

قابضة

مدير ركة البحر األمحر لتجارة مواد ومعدات الب اء

ساباا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة البحر األمحر لإلستيمارات ا تخصصة

ساباا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة ص يع االغذية ا متازة احملدودة

ساباا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

مدير ركة الت مية ال راعية احملدودة

ساباا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة
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( )2األستاذ /سعود بن عبدالعزيز السليمان – بجمالوريوس إقتصاد والتمويل  /جامعة نيويورك  -الواليات ا تحدة األمريجمية (1987م)
حالياً  /سابقاً

شركة مساشمة  /أو غير مساشمة

الواائف

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع ي ة ااستيمار

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو اللج ة الت فيذية

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

نائ رئيع ةلع إدارة ركة أمس ت العربية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

الرئيع و ا دير الت فيذي جملموعة عبد الع ي عبداهلل
السليمام

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

نائ رئيع و عضو ةلع ادارة ركة ا صا العربية
السعودية

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ااستيمار  -ا صا العربية السعودية

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ا راجعة  -ا صا العربية السعودية

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

نائ الرئيع و عضو ةلع إدارة

اخلليجية العامة

( )3األستاذ /محمد حسني جزي  -زمالة احملاسبني الاانونيني  /سيما  -ا ملجمة ا تحدة (1992م)
حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

الواائف
الشركة اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

الرئيع ا ا  -ةموعة ركات الدباغ

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة ركة ساعد العا ية لإلستادام

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة برميي افييشمل ليمتد

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة ركة الد انات ا متازة

حاليا

ذات مس ولية حمدودة خمتللة

عضو ةلع إدارة جري فلجمسبل لألصول الاابضة

حاليا

قابضة

عضو ةلع إدارة

عضو اللج ة الت فيذية
عضو ي ة إدارة ا خاار

اخلليجية العامة
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عضو ةلع إدارة جري فلجمسبل التجارية الاابضة

حاليا

قابضة

عضو ةلع إدارة ركة البحر األمحر العا ية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو اللج ة الت فيذية  -ركة البحر األمحر العا ية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة الرت يحات و ا جمافآت -ركة البحر األمحر
العا ية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ا راجعة  -ركة البحر األمحر العا ية

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

ركة الت مية ال ذائية

عضو ةلع إدارة

ةموعة الت مية ال ذائية

عضو اللج ة الت فيذية

عضو ي ة الرت يحات و ا جمافآت
ال ذائية

ةموعة الت مية

عضو ةلع إدارة  -ركة برتومني

( )4األس ااتاذ /ماجد بن ض اايااالدين كريم  -بجمالوريوس إدارة األعمال  -إدارة مالية  /جامعة ا لك س ررعود  -ا ملجمة العربية الس ررعودية
(1993م)
الواائف

حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة

سيبجمو للبي ة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

رئيع ي ة ا راجعة

سيبجمو للبي ة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة

رئيع ي ة إدارة ا خاار
عضو ي ة ااستيمار

اخلليجية العامة
اخلليجية العامة

عضو اللج ة الت فيذية

سيبجمو للبي ة

عضو ةلع إدارة ركة كلية جدة العا ية
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رئيع ي ة ا راجعة  -ركة كلية جدة العا ية

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

ا دير الشريك لشركة رغ خلدمات ااعا ة

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة ةموعة فتيحي الاابضة

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع ي ة ا راجعة  -ةموعة فتيحي الاابضة

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ااستيمار  -ةموعة فتيحي الاابضة

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة الرت يحات وا جمافآت  -ةموعة فتيحي الاابضة

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة

ركة ر للخدمات ال ذائية

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ا راجعة

ركة سويجمورب

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ا راجعة

ركة مدي ة ا عرفة االقتصادية

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

الرئيع الت فيذي لش وم العمليات ( )COOلشركة
سويجمورب

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

الرئيع الت فيذي للش وم ا الية ( )CFOلشركة مدي ة ا عرفة
االقتصادية

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

رئيع فيذي لشركة مسر العا ية الاابضة

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

ا دير ا ا جملموعة صافوال ()CFO

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

نائ رئيع الدمج و ااستحواذ جملموعة صافوال

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

نائ رئيع اادارة ا الية جملموعة صافوال

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

ا دير العام للعالقات ا الية و ا سامهني جملموعة صافوال

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

ا دير العام للخ ي ة و ا شاريع اخلاصة جملموعة صافوال

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع ي ة ا راجعة

اخلليجية العامة

عضو ةلع إدارة ركة اللالع لل اليات ( انجمو)
رئيع ي ة ا راجعة

ركة اللالع لل اليات ( انجمو)
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مساعد ا دير العام للخ ي ة جملموعة صافوال

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

مدير اخل ي ة جملموعة صافوال

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

مساعد مدير إقراض باسل ويل الشركات وا ؤسسات
الب ك السعودي الفرنسي

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

( )5األس ا ا ااتاذ /طاشر بن محمدعمر عقي  -ماجس ر ر ر ررت علوم دس ر ر ر ررة ص ر ر ر ر ر اعية  /جامعة جمس ر ر ر رراس  -الواليات ا تحدة األمريجمية
(1984م)
الواائف

حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة االستيمار

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو اللج ة الت فيذية

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة مستال  -ركة ا ملجمة الاابضة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع ي ة ا راجعة  -ركة ا ملجمة الاابضة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة الرت يح والتعويضات  -ركة ا ملجمة الاابضة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة مستال  -ركة م يل لي ش ا ملجمة
العربية السعودية

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

رئيع ي ة ا راجعة  -ركة م يل لي ش ا ملجمة العربية
السعودية

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

رئيع ي ة االلت ام  -ركة م يل لي ش ا ملجمة العربية
السعودية

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة

عضو غ

فيذي جمللع إدارة ركة البحر األمحر العا ية

عضو ةلع إدارة غ

فيذي  -ركة بداية لتمويل ا ازل

رئيع ي ة ا راجعة  -ركة بداية لتمويل ا ازل
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العضو الت فيذي جمللع اادارة وا ستشار ا ا  -الشركة
الوا ية للخدمات ايوية (ناس الاابضة)

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

الرئيع الت فيذي  -ركة دويتشه الع ي ية

ساباا

مسامهة مافلة حتت التأسيع /داخل ا ملجمة

رئيع قسل التمويل ا ظل  -الب ك األ لي التجاري

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع فري  -إدارة ا شاريع  -ص دو الت مية الص اعية
السعودي

ساباا

ص دو حجمومي  /داخل ا ملجمة

( )6األسا ا ااتاذ /محمدزاشر بن صا ا ااالن الدين المنجد  -ماجس ر ر ررت
(1978م) ماجست

الاانوم الفرنس ر ر رري الدو /جامعة الاديع يوس ر ر ر ر  -ب وت

إدارة األعمال /جامعة ارفارد – الواليات ا تحدة األمريجمية (1982م)
الواائف

حالياً  /سابقاً

شركة مساشمة  /أو غير مساشمة

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع ادارة  -ركة ك داسة خلدمات ا ياه

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ا راقبة  -ركة ك داسة خلدمات ا ياه

حاليا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة  -ركة االرجوام للتلوير و االستيمار
العااري

حاليا

غ مسامهة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة  -ركة روالكو للتجارة و التع دات

ساباا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة  -ب ك كريدي سويع السعودية

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

عضو ي ة ا راقبة  -ب ك كريدي سويع السعودية

ساباا

مسامهة مافلة  /داخل ا ملجمة

رئيع ةلع إدارة  -ركة جرامني مجيل ا الية العربية
احملدودة

ساباا

خارج ا ملجمة

عضو ةلع إدارة – ص دو أركابيتا للعائد العااري

ساباا

خارج ا ملجمة

عضو ةلع إدارة

عضو ي ة الرت يحات و ا جمافآت

اخلليجية العامة
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( )7األس ا ا ااتاذ /جودت بن موس ا ا ااي الحلبي  -بجمالوريوس

اهل دس ر ر ر ررة الصر ر ر ر ر اعية  /جامعة جمس ر ر ر رراس  -الواليات ا تحدة االمريجمية

(1984م)
الواائف

حالياً  /سابقاً

الكيان القانوني

عضو ةلع إدارة

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع ي ة ا راجعة

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة ركة مس اميع للف اد  -مصر

حاليا

غ مسامهة  /خارج ا ملجمة

عضو ةلع إدارة ركة وادي الشتا لالستيمارات
السياحية باألردم

حاليا

مسامهة  /خارج ا ملجمة

عضو ةلع إدارة ركة عمام للص اعات الدوائية-
األردم

حاليا

ذات مسؤولية حمدودة  /خارج ا ملجمة

عضو ي ة الرت يحات وا جمافآت  -اخلليجية العامة

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة ركة روالكو للتجارة و التع دات

ساباا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

ركة حضمل لإلستيمار

ساباا

ذات مسؤولية حمدودة  /داخل ا ملجمة

رئيع فيذي و عضو ةلع إدارة  -ركة األ لي
كابيتال

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع إدارة اخلدمات اخلاصة  -ركة األ لي كابيتال

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

مدير فيذي للخدمات الب جمية اخلاصة  -الب ك األ لي
التجاري

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

مدير عام للخدمات ا الية  -الب ك السعودي األمريجمي

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

مدير اقليمي للخدمات ا صرفية ال ربية  -الب ك
السعودي اهلول دي

ساباا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

رئيع إدارة اخلدمات اخلاصة  -الب ك العرا احملدود -
االردم

ساباا

مسامهة  /خارج ا ملجمة

مستشار
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ساباا

عضو ةلع إدارة الب ك العرا  -سويسرا
( )8الدكتور /فيص بن عدنان بعاصيري  -الدكتوراة

مسامهة  /خارج ا ملجمة

الاانوم  /جامعة بانتيوم أساس -فرنسا (2003م)

الواائف

حالياً  /سابقاً

شركة مساشمة  /أو غير مساشمة

اخلليجية العامة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

صاح ومدير عام مجمت فيصل عدنام بعاص ي
للمحاماة

حاليا

مجمت حماماه

مدير الش وم الاانونية بشركة سدكو الاابضة

ساباا

قابضة  /داخل ا ملجمة

عضو ةلع إدارة

رئيع ي ة الرت يحات و ا جمافأت
عضو ي ة إدارة ا خاار

اخلليجية العامة

اخلليجية العامة

( )9األستاذ /كريم زياد إدلبي  -ماجست

إدارة األعمال  /انسياد ،فرنسا  /س افورة (2008م)

الواائف
عضو ةلع إدارة

اخلليجية العامة

عضو ي ة الرت يحات و ا جمافأت

حالياً  /سابقاً
حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

حاليا

مسامهة مدرجة  /داخل ا ملجمة

ساباا

مسامهة مدرجة  /خارج ا ملجمة

اخلليجية العامة

مدير عام ركة بوبا العا ية لاة الشر األوسط و افريايا
و اهل د
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الكيان القانوني

 .3أعضاا اللجان و واائةهم الحالية و السابقة و ملشالتهم و خبراتهم:
( )1فيص راشد الةاروقي (عضو لجنة المراجعة – من خارج أعضاا مجلس اإلدارة)  -بجمالوريويع

العلوم  -نظل معلومات /

جامعة كاليفورنيا – الواليات ا تحدة األمريجمية (1993م)
الواائف
عضو ي ة ا راجعة
رئيع ا الية

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

حاليا

ي ة لوير بوابة الدرعية

الرئيع ا ا الت فيذي  -إعمار (مدي ة ا لك عبداهلل ااقتصادية)

ساباا

مساعد مدير عام  -ةموعة سامبا ا الية

ساباا

خ ي ة الشركات  -الب ك السعودي الفرنسي

ساباا

( )2محمد حساان داغسااتاني (عضااو لجنة المراجعة – من خارج أعضاااا مجلس اإلدارة) – ماجسررت

فيذي

إدارة األعمال /

جامعة ا لك عبدالع ي  -ا ملجمة العربية السعودية (2012م) و حماس قانوين معتمد ممل ي ة احملاسبني الاانونني السعودي.
الواائف
عضو ي ة ا راجعة

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامه

عضو ي ة ا راجعة – البوقري و الصبام للسياحة (إحد

حاليا
ركات ةموعة الصبام)

حاليا

عضو ي ة احملاسبني الاانونني – ال رفة التجارية الص اعية جبدة

حاليا

حماس قانوين معتمد  -مجمت حممد حسمل داغستاين حماسبوم و مراجعوم قانونيوم

حاليا

أمني افالس معتمد

حاليا
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( )3خالد بن عبدالعزيز الحوشا ا ااان (عضاا ااو لجنة المراجعة – من خارج أعضا ا اااا مجلس اإلدارة)  -ماجس ر ر ررت إدارة أعمال /جامعة
نيوكاسل  -اسرتاليا (2009م)
الواائف
عضو ي ة ا راجعة

حالياً  /سابقاً
حاليا

اخلليجية العامة

ساباا

ركة سفاري مدير إدارة ا راجعة الداخلية للمجموعة
الشركة اال لية للتامني التعاوين مدير إدارة ا راجعة الداخلية

ساباا

ا ؤسسة العامة للتامي ات االجتماعية مستشار قانوين

ساباا

عضو ةاس إدارة -ركة ايبع اال لية

حاليا

ا خت الصحي مدير إدارة ا راجعة الداخلية

حاليا

عضو ي ة ا راجعة  -ركة الشرقية للت مية

حاليا

عضو ي ة معاي ا راجعة  -اهلي ة السعودية للمحاسبني الاانونيني

حاليا

عضو ي ة الرت يحات و ا جمافات -ركة ايبع اال لية

حاليا

 .4أعضاا اإلدارة التنةيذية و واائةهم الحالية و السابقة و ملشالتهم و خبراتهم:
( )1إيهاب يوسف لنجاوي  -بجمالوريوس سوي جامعة ا لك ف د للبرتول وا عادم (1995م) – (خ ة 25س ة)
حالياً  /سابقاً

الواائف
الرئيع الت فيذي للشركة اخلليجية العامة
عضو ي ة ااستيمار

حاليا

الشركة اخلليجية العامة

عضو ي ة إدارة ا خاار

حاليا
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

عضو اللج ة الت فيذية لالاع التأمني
عضو ةلع إدارة

حاليا
حاليا

الب ك التونسي السعودي
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عضو ي ة الرت يحات و ا جمافآت
رئيع اللج ة الت فيذية
عضو ةلع إدارة

حاليا

الب ك التونسي السعودي

حاليا

الب ك التونسي السعودي

ساباا

الشركة اخلليجية العامة

الرئيع الت فيذي  -ركة األ لي جمافل

ساباا

رئيع اخلدمات ا صرفية لألفراد  -ساب /ا لاة ال ربية

ساباا

رئيع اخلدمات اخلاصة  -ساب /ا لاة ال ربية

ساباا

( )2محمد عزمي أنورالدين  -زمالة احملاسبني الاانونيني – (خ ة 26س ة
الواائف
الرئيع ا ا

ةال التأمني)
حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

ا راق ا ا  -ركة اخلليج التعاونية للتأمني

ساباا

ا دير ا ا  -ركة اخلليج التعاونية للتأمني

ساباا

( )3محمد عبداهلل السديري – دبلوم

التعليل العا  /جامعة ل – إجنلرتا (2006م) – (خ ة 13س ة)
الواائف

الرئيع الت فيذي للعمليات التجارية

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

مدير ا لاة ال ربية  -ميدغل

ساباا

مدير احلسابات الرئيسية  -سايجمو

ساباا

مشرت لوير األعمال  -ميدغل

ساباا

( )4بدر محمد الشوشان  -بجمالوريوس إدارة ص اعية ( علوم مالية) جامعة ا لك ف د للبرتول و ا عادم (1999م) ( -خ ة  20س ة)
الواائف
رئيع ااكتتاب

حالياً  /سابقاً
حاليا

اخلليجية العامة للتأمني

ساباا

مدير إدارة التأمي ات العامة  -سالمة للتأمني
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مدير إقليمي (ا لاة ال ربية) أمانة للتأمني

ساباا

مدير مبيعات إقليمي (ا لاة ال ربية)  -مالذ للتأمني

ساباا

مسؤول عويضات (غ السيارات) -التعاونية

ساباا

مسؤول إكتتاب  -التعاونية

ساباا

( )5عبداهلل محمد الجوشر – بجمالوريوس علوم (علل أرض) جامعة ا لك عبدالع ي (2002م)(-خ ة 16س ة
الواائف
مدير عام ا وارد البشرية

ا وارد البشرية)

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

مدرب مشارك بش ادة  HRCIال يلانية

حاليا

م ظمة  SHRMاالمريجمية

حاليا

مرخص مدير موارد البشرية ممل م ك

حاليا

عضو

مدير إدارة ا وا

ساباا

باخللو السعودية – اخلدمات األرضية

مدير التوظي باخللو السعودية – اخلدمات األرضية

ساباا

كب أخصائيني التوظي باخللو السعودية – اخلدمات األرضية

ساباا

( )6عبداهلل سامي مقبول  -بجمالوريوس إدارة مالية  /كلية إدارة األعمال جبدة (2006م) ( -خ ة  13س ة)
الواائف
مدير االت ام و احلوكمة

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

مدير أول ،إدارة االت ام  -بوبا العربية للتأمني التعاوين

ساباا

مدير االت ام  -الشركة اخلليجية العامة

ساباا

مسؤول أول االستشارات ا الية  -برايع وو ر اوس كووبرز جبدة

ساباا

مسؤول االستشارات ا الية  -إرنست و يونغ ()EY

ساباا
16

( )7وائ عثمان السبيع  -بجمالوريوس أنظمة  /جامعة ا لك عبدالع ي (2000م) ( -خ ة 18س ة)
الواائف
مدير اادارة الاانونية

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

مدير ا وارد البشرية ا جمل  -الشركة اخلليجية العامة

ساباا

ا دير التجاري  -الشركة العاارية الشاملة

ساباا

نائ مدير االدارة ا الية  -مجمت البحوث والدراسات

ساباا

( )8نثار قادري عبدالحي -ماجس ررت إدارة األعمال /ايامعة الس ررعودية االجمرتونية  -مراجع داخلي معتمد /مع د ا راجعني الداخليني
(ا ملجمة ا تحدة)  -ادة التأمني ا ين /ا ع د ا لجمي للتأمني (ل دم) (خ ة 13س ة)
الواائف

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين

حاليا

الرئيع الت فيذي للحوكمة و أمني سر ةلع اادارة  -ركة اللالع الدولية لل ال ( انجمو)

ساباا

رئيع حوكمة الشركات و أمني سر ةلع اادارة  -ركة غسام أمحد السليمام للتلوير
احملدودة

ساباا

رئيع التدقي الداخلي

مساعد مدير
األوسط
استشاري

خدمات ا خاار  -ركة برايع و ر اوس كوبرز ( )PwCالشر
خدمات خماار األعمال  -ركة ايرنست و يونغ ()EY

ساباا
ساباا

( )9علي عبدالعزيز عبد العال – بجمالوريوس إدارة األعمال الدولية جامعة ا لك عبدالع ي (2013م) حاص ر ر ر ر ر ررل على ر ر ر ر ر ر ادة التأمني
ا ين ممل ا ع د ا لجمي للتأمني بل دم ( -خ ة 15س ة

ةال التأمني)

الواائف
مدير إدارة الع اية بالعمالء

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

عضو ي ة ااعالم والتوعوية التأمي ية التابعة للج ة الت فيذية للتأمني  -مؤسسة ال اد العرا
السعودي
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حاليا

مدير التفتيش بإدارة االت ام  -بوبا العربية للتأمني التعاوين

ساباا

مدير خدمة العمالء  -الشركة اخلليجية العامة

ساباا

رئيع قسل خدمة العمالء  -ركة ا توسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين
(ميدغل )

ساباا

مسؤول ايودة و جماو العمالء  -الشركة اخلليجية العامة

ساباا

( )10ش ا ااي حس ا اان -ماجسر ر ررت
(1991م) ( -خ ة 18س ة

إدارة ا ية ا علومات وإدارة العمليات /جامعة دراسر ر ررات إدارة التعليل والتجم ولوجيا الوا ية  -مومباي

ةال التأمني)
الواائف

رئيع ا ية ا علومات

حالياً  /سابقاً
حاليا

الشركة اخلليجية العامة

ساباا

رئيع ا ية ا علومات  -اامناء اوكيو ماريمل

 .5تكوين مجلس اإلدارة و تصنيف أعضائه:
تصنيف العضوية

اسم عضو مجلس اإلدارة
مجال عبداهلل الدباغ

غ

فيذي

سعود عبدالع ي السليمام

غ

فيذي

حممد حسين ج يل

غ

فيذي

ماجد ضياءالديمل كرمي

غ

فيذي

اا ر حممدعمر عايل

غ

فيذي

حممدزا ر صالح الديمل ا جد

غ

فيذي

جودت موسى احلليب

مستال

فيصل عدنام بعاص ي

مستال

كرمي زياد ادليب

مستال
18

 .6اإلجرااات التي اتخذشا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضا ا ا ا ا ااائه – و بخاصا ا ا ا ا ااة غير التنةيذيين -علماً بمقترحات
المساشمين و ملحوااتهم حيال الشركة و أدائها:
خبصر ر رروت مارتحات ا سر ر ررامهني و ملحوظا ل حيال الشر ر ررركة و أدائ ا و ا لروحة

ايمعية العامة فيتل عرض ر ر ر ا

أول اجتماع جمللع

اادارة .أما بال س ر رربة ارتحات ا س ر ررامهني اليت يتل إس ر ررتالم ا عمل اري اخللابات أو ا راس ر ررالت االجمرتونية فيتل عرضر ر ر ا أيض ر ررا
إجتماع جمللع اادارة و ممل مث حفظ ا

أول

سجالت الشركة.

 .7وص ا ااف مختص ا اار إلختص ا اااص ا ااات اللجان و مهامها و رؤس ا ااائها و عدد اجتماعاتها و تواري انعقادشا و بيانات
الحضور لألعضاا لك اجتماع:
( )1لجنة المراجعة :
عادت ي ة ا راجعة خالل الفرتة ممل  1ي اير 2019م إىل  31ديسر ررم 2019م عدد (  ) 6إجتماعات يتميل حضر ررور األعضر رراء عمل
كل إجتماع بتواريخ االجتماعات كاآليت:
13

29

1

23

27

23

مارس

ابري

اغسطس

اكتوبر

اكتوبر

ديسمبر

رئيس اللجنة /جودت موسي الحلبي





×







5

عضو اللجنة  /محمد حسن داغستاني













6

٪100

عضو اللجنة  /فيص راشد فاروقي





×





×

4

٪66.66

عضو اللجنة  /خالد عبدالعزيز الحوشان













6

٪100

االسم

اإلجمالي

نسبة الحضور
٪83.33

مهام لجنة المراجعة:

 اا رات على إدارة ا راجعة الداخلية

الشركة ،ممل أجل التحا ممل مد فاعليت ا

فيذ األعمال وا مات اليت حدد ا هلا

ةلع اادارة.
 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع ارير مجمتوب عمل رأي ا و وصيا ا

أنه.

 دراسة اارير ا راجعة الدخلية ومتابعة فيذ ااجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة في ا.
19

 التوصية جمللع اادارة بتعيني احملاسبني الاانونيني ،وفصل ل وحتديد أ عاهبل ،ويراعى عمل التوصية بالتعيني التأكد ممل استاالليت ل.
 متابعة أعمال احملاسبني الاانونيني ،واعتماد أي عمل خارج نلا أعمال ا راجعة اليت يجملفوا هبا أث اء قيام ل بأعمال ا راجعة.
 دراسة خلة ا راجعة مع احملاس الاانوين وإبداء مالحظا ه علي ا.
 دراسة ملحوظات احملاس الاانوين على الاوائل ا الية ومتابعة ما مت

أهنا.

 دراسة الاوائل ا الية األولية والس وية قبل عرض ا على ةلع اادارة وإبداء الرأي
 دراسة السياسات احملاسبية ا تبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللع اادارة

أهنا.

أهنا.

( )2لجنة الترشيحات و المكافأت:
عادت ي ة الرت ر رريحات وا جمافآت خالل الفرتة ممل  1ي اير 2019م إىل  31ديسر ررم 2019م عدد (  ) 4إجتماعات يتميل حضر ررور
األعضاء عمل كل إجتماع بتواريخ ااجتماعات كاآليت:
14

29

24

26

مارس

ابري

اكتوبر

نوفمبر

رئيس اللجنة /فيص عدنان بعاصيري









4

عضو اللجنة  /جمال عبداهلل الدباغ









4

٪100

عضو اللجنة  /محمدزاشر صالن الدين المنجد









4

٪100

()1



()1



4

٪100

االسم

عضو اللجنة  /كريم زياد ادلبي

اإلجمالي

نسبة الحضور

٪100

( )1مت حضور ااجتماع عمل اري اهلا

مهام لجنة الترشيحات و المكافأت:
 التوصية جمللع اادارة بالرت يح لعضوية اجمللع وفاا للسياسات وا عاي ا عتمدة مع مراعاة عدم ر يح أي خص سب إدانته
جبرمية خملة بالشرت واألمانة.
 ا راجعة الس ر ر وية لالحتياجات ا للوبة ممل ا ارات ا اسر رربة لعضر رروية ةلع اادارة وإعداد وص ر ر للادرات وا ؤ الت ا للوبة
لعضوية ةلع اادارة ،مبا

ذلك حتديد الوقت الذي يل م ام خيصصه العضو ألعمال ةلع اادارة.

 مراجعة يجمل ةلع اادارة ورفع التوصيات
 حتديد جوان الضع والاوة

أم الت ي ات اليت يجمممل إجراؤ ا.

ةلع اادارة ،واقرتاح معايت ا مبا يتف مع مصلحة الشركة.
20

 التأكد بشررجمل س ر وي ممل اسررتااللية األعضرراء ا سررتالني ،وعدم وجود أي عارض مصرراإ إذا كام العضررو يش ر ل عضرروية ةلع
إدارة ركة أخر .
 وضر ررع سر ررياسر ررات واضر ررحة لتعويضر ررات ومجمافآت أعضر رراء ةلع اادارة وكبار الت فيذيني ،ويراعى ع د وضر ررع لك السر ررياسر ررات
استخدام معاي ر بط باألداء.
( )3اللجنة التنةيذية:
عادت اللج ة الت فيذية خالل الفرتة ممل  1ي اير  2019م إىل  31ديس ررم 2019م عدد ( )6إجتماعات يتميل حض ررور األعض رراء عمل
كل إجتماع بتواريخ عاد ااجتماعات كاآليت:
12

18

24

21

23

23

مارس

ابري

يوليو

اغسطس

اكتوبر

ديسمبر

االجمالي

نسبة الحضور













6

٪100

()1



()1

×

×



4

٪66.66

عضو اللجنة  /محمد حسني جزي

×









×

4

٪66.66

عضو اللجنة  /طاشر محمدعمر عقي





()1

()1



×

5

٪83.33

االسم

رئيس اللجنة  /جمال عبداهلل الدباغ
عضو اللجنة  /سعود عبدالعزيز السليمان

( )1مت حضور ااجتماع عمل اري اهلا

مهام اللجنة التنةيذية:

 إبداء التوصية جمللع اادارة حول اخللط االسرتا يجية والتش يلية وا ي انيات وخلط األعمال ا لورة ممل قبل اادارة.
 إختاذ الارارات حول ا س ر ر ررائل ا خولة هلا ممل اجمللع اليت جموم خارج نلا ص ر ر ررالحيات الرئيع الت فيذي للش ر ر ررركة ،مبا
ا سائل ا تعلاة بال فاات الرأمسالية وا شرتيات،

ذلك

احلدود ا خولة للج ة ممل ةلع اادارة.

( )4لجنة اإلستثمار:

عادت ي ة ااس ررتيمار خالل الفرتة ممل  1ي اير  2019م إىل  31ديس ررم 2019م عدد ( )4إجتماعات يتميل حض ررور األعض رراء
عمل كل إجتماع بتواريخ عاد ااجتماعات كاآليت:
21

19

11

15

22

مارس

مايو

يوليو

نوفمبر

()1



()1



4

عضو اللجنة /ماجد ضيااالدين كريم









4

٪100

عضو اللجنة  /طاشر محمدعمر عقي

×

()1

()2



3

٪75

عضو اللجنة  /ايهاب يوسف لنجاوي







×

3

٪75

االسم
رئيس اللجنة/سعود عبدالعزيز السليمان

االجمالي

نسبة الحضور

٪100

( )1مت حضور ااجتماع عمل اري اهلا
( )2مت حضور ااجتماع عمل اري اا صال ا رئي

مهام لجنة اإلستثمار:

 حتديد أ دات ااسررتيمار والسررياسررات ااسررتيمارية للشررركة ،و ادمي التوصرريات هبذا اخلصرروت جمللع اادارة ،مبا
مستويات حتمل ا خاار و وع األصول و وع عمليات ااستيمار.
 اا ر ر ر ررات العام على أداء العمليات ااس ر ر ررتيمارية ،مبا ذلك اييل نتائج ااس ر ر ررتيمار لتحديد جناح اسر ر ر ررتا يجيات ااس ر ر ررتيمار

ذلك حتديد

والتأكد ممل التايد بالسياسات ااستيمارية للشركة.
 ا وضوعات األخر ا تعلاة بااستيمار حسبما يجموم ذلك ضروريا ادارة ااستيمارات وحيا مصلحة الشركة.

( )5لجنة إدارة المخاطر:
عادت ي ة إدارة ا خاار خالل الفرتة ممل  1ي اير  2019م إىل  31ديس ررم 2019م عدد ( )4إجتماعات يتميل حض ررور األعض رراء عمل
كل إجتماع بتواريخ عاد ااجتماعات كاآليت:
االسم
رئيس اللجنة  /ماجد ضيااالدين كريم
عضو اللجنة /فيص عدنان

بعاصيري()1

عضو اللجنة  /إيهاب يوسف لنجاوي

23

23

22

25

يناير

يوليو

اكتوبر

نوفمبر









4

-

()2





3

٪100









4

٪100

22

اإلجمالي

نسبة الحضور

٪100

عضو اللجنة  /محمد حسني جزي
رئيس اللجنة (سابقاً)  /جودت موسي

الحلبي()3

×





×

2

٪50



-

-

-

1

٪100

( )1مت عيني الدكتور  /فيصل بعاص ي عضو ي ة إدارة ا خاار بتاريخ 2019/05/02م
( )2مت حضور ااجتماع عمل اري اهلا
( )3إنت ت عضوية رئيع ي ة إدرارة ا خاار األستاذ  /جودت احلليب بإنت اء دورة اجمللع بتاريخ 2019/02/16م.

مهام لجنة إدارة المخاطر:


حتديد ا خاار اليت قد تعرض هلا الشركة واحملافظة على مستو مابول ممل ا خاارة للشركة.



اا رات على نظام إدارة ا خاار بالشركة و اييل فعاليته.



وضع إسرتا يجية املة ادارة ا خاار و متابعة فيذ ا ومراجعت ا و حتديي ا ب اء على ا ت ات الداخلية واخلارجية للشركة.



مراجعة سياسات إدارة ا خاار.



إعادة اييل قدرة الشركة على حتمل ا خاار و عرض ا هلا بشجمل دوري.



رفع اارير مفصلة إىل ةلع اادارة حول التعرض للمخاار واخللوات ا ارتحة ادارة ذه ا خاار.



ادمي التوصيات للمجلع حول ا سائل ا تعلاة بإدارة ا خاار.



رفع ي ة إدارة ا خاار اارير ا إىل ةلع اادارة.

 .8الوسائ التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه و أداا لجانه و أعضائه:
اعتمد ةلع إدرة اخلليجية العامة على وسيلتني

اييل أداء أعضاء اجمللع و أداء اللجام ا بياة م ه و ي:

 إستخدام منوذج اييل فعالية ةلع اادارة ممل بني أعضاء اجمللع.
 إستخدام منوذج اييل أعضاء اجمللع ممل قبل ي ة الرت يحات و ا جمافآت.

23

 .9اإلفصان عن مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة و أعضاا اللجان و اإلدارة التنةيذية:
( )1مكافأت أعضاا مجلس االدارة عن عام 2018م و التي تم صرفها في عام 2019م بعد موافقة الجمعية العامة العادية
بتاري 2019/09/16م
مكافأة أعضاا مجلس االدارة عن عام 2018م
أوالً :األعضاا المستقلين لعام 2018م

المبلغ
المبلغ
200.000

ماجد ضياءالديمل كرمي

اا ر حممدعمر عايل

200.000

حممدزا ر صالح الديمل ا جد

200.000

جودت موسى احلليب

200.000

ةموع مجمافآت األعضاء ا ستالني

800.000
المبلغ

ثانياً :األعضاا غير التنةيذيين لعام 2018م

200.000

مجال عبداهلل الدباغ

سعود عبدالع ي السليمام
حممد فارو

200.000
200.000

ر

حممد حسين ج يل

200.000

ةموع مجمافآت األعضاء غ الت فيذيني

800.000

ثالثاّ :األعضاا التنةيذيين لعام 2018م

المبلغ
200.000

إي اب يوس ل جاوي

200.000

ةموع مجمافآت األعضاء الت فيذيني
اإلجمالي

1.800.000

24

( )2بدل حض ااور جلس ااات المجلس و جلس ااات اللجان و بدل المص ااروفات للربع الرابع من عام 2018م و الربع األول و الثاني و
الثالث لعام 2019م
المكافأت الثابتة
أعضاا المجلس

بدل حضور

جلسات المجلس

مجموع بدل حضور
جلسات اللجان

المجموع

بدل المصروفات

المجموع الكلي

(المجموع  +بدل
المصروفات)

أوالً :األعضاا المستقلين
جودت موسى احلليب

18.000

6.000

24.000

9.605

33.605

فيصل عدنام بعاص ي

12.000

3.000

15.000

-

15.000

كرمي زياد ادليب

6.000

1.500

7.500

14.934

22.434

المجموع

36.000

10.500

46.500

24.539

71.039

ثانياً :األعضاا غير التنةيذيين
مجال عبداهلل الدباغ

24.000

18.000

42.000

-

42.000

سعود عبدالع ي السليمام

6.000

3.000

9.000

-

9.000

حممد حسين ج يل

21.000

10.500

31.500

-

31.500

ماجد ضياءالديمل كرمي

24.000

10.500

34.500

-

34.500

اا ر حممدعمر عايل

15.000

6.000

21.000

3.373

24.373

حممدزا ر صالح الديمل ا جد

21.000

9.000

30.000

13.740

43.740

ر

9.000

4.500

13.500

-

13.500

120.000

61.500

181.500

17.113

198.613

حممد فارو
المجموع

ثالثاّ :األعضاا التنةيذيين
إي اب يوس ل جاوي

9.000

9.000

18.000

-

-

المجموع

9.000

9.000

18.000

-

18.000

اإلجمالي

165.000

81.000

246.000

41.652

287.652
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( )3مكافآت خمسة من كبار التنةيذيين بمن فيهم الرئيس التنةيذي و الرئيس المالي
المكافآت الثابتة

كبار التنةيذيين

المكافآت

الرواتب األساسية

البدالت

المجموع

المتغيرة

2.999.249

1.049.740

4.048.989

0

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

218.469

4.267.458

( )4مكافآت أعضاا لجنة المراجعة:
أعضاا لجنة المراجعة

المكافأت الثابتة لعام

بدل حضور جلسات

المجموع

-

3.000

3.000

محمد حسن داغستاني

50.000

7.500

57.500

فيص راشد فاروقي

50.000

6.000

56.000

-

4.500

4.500

80.000

3.000

83.000

180.000

24.000

204.000

جودت موسي الحلبي

()2

خالد عبدالعزيز الحوشان
ماجد ضيااالدين كريم

()3

()4

المجموع
()1
()2
()3
()4

2018

()1

(عدا بدل حضور الجلسات)

مت صرت ا جمافأت اليابتة عام 2019م.
مت عني األستاذ  /جودت احلليب كرئيع للج ة ا راجعة بتاريخ 2019/05/02م .
انضل األستاذ  /خالد احلو ام كعضو ي ة ا راجعة بتاريخ 2019/02/17م.
إنت ت عضوية األستاذ  /ماجد كرمي كرئيع للج ة ا راجعة بإنت اء دورة اجمللع بتاريخ 2019/02/16م.

( )5سياسة مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة:
نصت ا ادة التاسعة عشر ممل ال ظام األساس للشركة على أم يجموم احلد األدىن للمجمافأة الس وية لرئيع وأعضاء ةلع اادارة
مبلغ (  200،000لاير ) م يت ال لاير سعودي واحلد األعلى مبلغ (  500،000لاير ) مخسمائة أل لاير سعودي س ويا نظ
عضويت ل

ةلع اادارة ومشاركت ل

أعماله ،املة للمجمافآت ااضافية
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حالة مشاركة العضو

أي ي ة ممل اللجام

ا بياة ممل ةلع اادارة .كما يُدفع لجمل عضو ممل أعضاء اجمللع مبا في ل رئيع اجمللع؛ قيمة ال فاات الفعلية اليت يتحملوهنا
ممل أجل حضور اجتماعات اجمللع أو اللجام ا بياة ممل ةلع اادارة مبا

ذلك مصروفات السفر وااقامة وااعا ة.

 .10أي عقوبة أو جزاا أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مةروض علي الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو
تنظيمية أو قضائية:
ار اخلليجية العامة بأهنا مل تلاى أي خمالفات ممل أي ج ة رقابية أو إ رافية.

 .11نتائج المراجعة السنوية لةعالية إجرااات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلي رأي لجنة المراجعة في مدى كةاية
نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
كةاية األنظمة الرقابية بالشركة
وجد أنظمة رقابية وأنظمة حوكمة مت لوير ا داخليا و بااستعانة بتوجي ات وقرارات اي ات ا شرعة ميل مؤسسة ال اد العرا السعودي
ونظام الشركات و نظام ي ة السو ا الية ،وجبان ذلك ول رض ضمام قيام الشركة بعمل ا على الوجه األكمل مت العمل أيضا على عدة
أمور جو رية أ خر هلا أث على كفاية و فعالية األنظمة الرقابية واليت حتتاج يد ممل اي ود ل رض حتسي ا ميل لوير األنظمة وبرامج
ا علوما ية و حتديث السياسات واألدلة.
ملخص لألنشطة األخرى التي تم القيام بها خالل عام 2019م:

 مراجعة الاوائل ا الية بشجمل دوري و التحا ممل ا خصصات ا ختلفة و لك ا ادمة ممل اخلب االكتواري و ادمي ارير عمل الاوائل
ا الية جمللع االدارة.
 التوصرية بتعيني احملاسربني اخلارجني ( رركة السريد العيواي و رركاه حماسربوم قانونيوم و رركة إبرا يل أمحد البسرام و رركاؤه حماسربوم
قانونيوم) للس ة ا الية  2019و التأكد ممل استاالليت ما.
 متابعة االلت ام با عاي احملاسبية الدولية و التأكد ممل االت ام التام هبا .IFRS
 مراجعة اارير ا راجعة الداخلية الصادرة ممل إدارة ا راجعة الداخلية و م اقشة ا الحظات و متابعة لبي التوصيات.
 متابعة أداء إدارة ا راجعة الداخلية و إدارة االت ام و متابعة فيذ خلل ما.
 مراجعة و اعتماد خلة ا راجعة الداخلية ا ب ية على ا خاار لعام .2019
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 م اقشة و متابعة ما يتعل مبسائل الكاة و الضريبة و ضريبة الايمة ا ضافة مع استشاري الضرائ و الكاة ()PwC
 متاب عة لبي عاميل مؤسسة ال اد العرا السعودي و ةلع الضمام الصحي التعاوين.
 رفع اارير ربع س وية جمللع اادارة عمل أنشلة ي ة ا راجعة خالل الفرتة.

 .12توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلي تعيين مراجع داخلي في الشركة:
يتل فيذ خلة ا راجعة الداخلية ممل قبل إدارة ا راجعة الداخلية وحيث ياوم عمل إدارة ا راجعة على إ باع م ج مبين على ا خاار
الايام بأنش ر ر ررلت ا وفاا للخلة ا عتمدة ممل قبل ي ة ا راجعة .وحتدد اخللة بالتفص ر ر رريل اجملاالت اليت يل م دقيا ا ،مث ادم اارير ا
إىل ي ة مراجعة لضمام معاية ا الحظات ممل قبل مس و الشركة.

 .13توص ا ا ا اايات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها و بين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفأل المجلس األخذ
بها بش ا ا ااأن تعيين مراجع حس ا ا ااابات الش ا ا ااركة وعزله و تحديد أتعابه و تقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،و
مسوغات تلك التوصيات ،و أسباب عدم األخذ بها:

ص ردر قرارات تعارض مع وصررية ي ة ا راجعة ممل قبل ةلع اادارة وال يوجد وجيه ممل ي ة ا راجعة بشررأم عيني مراجع حسررابات
مل ُ
الشركة وع له.

 .14تةاصي المساشمات اإلجتماعية للشركة:

 حرصا ممل اخلليجية العامة لدعل األافال ذوي ااحتياجات اخلاصة وا سامهة اخنراا ل مع اجملتمع فاد مت ديد مذكرة التعاوم
و اليت تض ررممل ا س ررامهة رعاية برنامج رس ررومات وإبداعات األافال ممل م س رروا مراك ايمعية .و قد مشلت عشر ررات األافال
ا و وبني و حاات جناحات غ مسبوقة على صعيد مية م ارات األافال و إكتشات إبداعا ل.
 رراركت اخلليجية العامة حبملة #حيا ل_ال وقف ا التوعوية عمل اري احلسررابات الرمسية للشررركة مبواقع التواصررل االجتماعي ( ويرت
– إنستارام ) و خدمة الرسل ل ال صية.
 سر ررامهت اخلليجية العامة
الصحي التعاوين.
 سامهت اخلليجية العامة حبملة التوعوية اخلاصة مبرك الصلح
ا شر رراركة

 اركت اخلليجية العامة

احلملة للتوعوية لداء السر ررجمري خالل اليوم العا ي للسر ررجمري بالتعاوم مع ةلع الضر ررمام
ا ازعات التأمي ية مبوقع التواصل االجتماعي ( ويرت).

ر التوعية بسراام اليدي للشركة مبواقع التواصل االجتماعي ( ويرت – إنستارام ).
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 .15تاري الجمعية العمومية للمس ا ا اااشمين المنعقدة خالل الس ا ا اانة المالية األخيرة و أس ا ا ااماا أعض ا ا اااا مجلس اإلدارة
الحاضرين:
 )1تم عقد الجمعية العامة العادية في 2019/02/14م و حضر من مجلس اإلدارة كالً من:
 رئيع ةلع اادارة – األستاذ  /مجال عبداهلل الدباغ.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ /حممد حسين ج يل.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ /ماجد بمل ضياء الديمل كرمي.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ /اي اب بمل يوس ل جاوي.
 )2تم عقد الجمعية العامة العادية في 2019/06/19م و حضر من مجلس اإلدارة كالً من:
 رئيع ةلع اادارة – األستاذ  /مجال عبداهلل الدباغ.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ /ماجد بمل ضياء الديمل كرمي.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ/حممدزا ر صالح الديمل ا جد.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ /اا ر حممدعمر عايل.
 عضو ةلع اادارة  -الدكتور /فيصل عدنام بعاص ي.
 )3تم عقد الجمعية العامة غير العادية في 2019/10/07م و حضر من مجلس اإلدارة كالً من:
 رئيع ةلع اادارة – األستاذ  /مجال عبداهلل الدباغ.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ /حممد حسين ج يل.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ /اا ر حممدعمر عايل.
 عضو ةلع اادارة  -األستاذ /جودت موسى احلليب.
 عضو ةلع اادارة  -الدكتور /فيصل عدنام بعاص ي.

29

 .16وصف ألنواع النشاطات الرئيسية للخليجية العامة و تأثيرشا في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
نشا اخلليجية العامة الرئيسي يتميل

ما نصت عليه ا ادة اليالية ممل ال ظام األساس للشركة وفاا ألحجمام نظام مراقبة التأمني التعاوين

والئحته الت فيذية واألنظمة والاواعد السررارية

ا ملجمة العربية السررعودية مب اولة أعمال التأمني التعاوين العام بأنواعه ا ختلفة وعلى سرربيل

ا يال ال احلص ر ر ر ر ررر التأمني اهل دس ر ر ر ر رري و أمني ا ركبات و أمني احلري وا متلجمات والتأمني البحري والتأمني الص ر ر ر ر ررحي وغ ا ممل م تجات
التأمني األخر .
سررامهت أنشررلة التأمني ا ختلفة بالشررركة

حتاي إيرادات ل ر ر ر ر ر ر ر ر (اخلليجية العامة) خالل السر ة ا ت ية

 31ديسررم 2019م (السر ة

ا الية  12را) حس ايدول اآليت :
التأمين الصحي

التأمين العام

المجموع

البيان ( ألف لاير سعودي)
إجمالي االقساط المكتتبة

70.861

208.829

279.690

األقساط المعاد تأمينها

()2.270

()92.729

()94.999

صافي األقساط المكتتبة

68.591

116.100

184.691

التغيير في األقساط المحتجزة

()23.502

()3.314

()26.816

صافي األقساط المستحقة

45.089

112.786

157.875

إيرادات عموالت إعادة التأمين

-

18.817

18.817

إيرادات أخرى

14

85

99

مجموع اإليرادات

45.103

131.688

176.791

إجمالي المطالبات المدفوعة

49.630

132.047

181.677

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

()26.280

()39.552

()65.832

صافي المطالبات المدفوعة

23.350

92.495

115.845

التغيير في المطالبات الغير مدفوعة ،صافي

15.751

()8.516

7.235

صافي المطالبات المتكبدة

39.101

82.781

121.882

اإلحتياطي خسارة األقساط

1.472

()8.675

()7.203

اإلحتياطيات الةنية األخرى

146

()1.674

()1.528
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مصاريف عموالت

1.972

12.522

14.494

مجموع المصروفات

42.691

84.954

127.645

صافي نتائج األكتتاب

2.412

46.734

49.146

5%

95%

التأمين العام

التأمين الصحي

 .17وصف لخطط وقرارات الخليجية العامة المهمة وتوقعاتها المستقبلية ألعمال الشركة:
قرارات الخليجية العامة المهمة التي حدثت خالل عام  2019م
 )1أعل ت اخلليجية العامة

1440/05/18ه ا واف 2019/01/24م عمل دعوة كافة مسامهي الشركة اللذيمل ميلجموم أس ما

حلضور اجتماع ايمعية العامة العادية (االجتماع األول) ا ارر عاده

ف د راديسوم بلو قاعة ا باركية جبدة

بتاريخ  1440/06/09ر ا واف 2019/02/14م و ذلك اقشة جدول األعمال التا :
أوالً :التصويت على ا نتخاب أعضاء ةلع اادارة ممل بني ا ر حني التالية أمساؤ ل للدورة الرابعة و ل:
 مجال عبداهلل الدباغ
 سعود عبدالع ي السليمام
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ام الساعة 18:30

 حممد حسين ج يل
 ماجد ضياءالديمل كرمي
 حممد زا ر ا جد
 اا ر حممد عايل
 عبدالروؤت سليمام باناجه
 عبداهلل فوزي فايه
 جودت موسى احلليب
 فيصل عدنام بعاص ي
 كرمي زياد ادليب
 مازم ابرا يل عبدالسالم
ثانياً :التص ررويت على إختيار أعض رراء ي ة ا راجعة ممل خارج ةلع اادارة ومدة عض ررويت ل حس ر الفارة (ب) ممل ا ادة الرابعة عشررر
ممل الئحة حوكمة الشركات و ل:
 حممد حسمل داغستاين
 فيصل را د فاروقي
 خالد عبدالع ي احلو ام
 )2أعل ت اخلليجية العامة

 1440/05/18ر ر ر ر ر ر ر ر ا واف 2019/01/24م إعالم صحيحي خبصوت دعوة مسامهي الشركة حلضور

اجتماع ايمعية العامة العادية (االجتماع األول) ا ارر عاده

ف د راديس ر ر رروم بلو قاعة ا باركية جبدة

ام الس ر ر رراعة  18:30بتاريخ

 1440/06/09ر ا واف 2019/02/14م وذلك اقشة جدول األعمال التا :
أوالً :التص ررويت على انتخاب أعض رراء ةلع اادارة للدورة الاادمة واليت بدأ اعتبارا ممل اريخ 2019/02/17م و دة ثالث سر ر وات
تي

2022/02/16م.

ثانياً :التص ر ر ر ر ررويت على ش ر ر ر ر ررجميل ي ة ا راجعة للدورة ايديدة واليت بدأ ممل اريخ 2019/02/17م و دة ثالث سر ر ر ر ر ر وات ت ي
 2022/02/16م ،وعلى م ام ا وضوابط عمل ا ومجمافآت أعضائ ا (مرف الس ة الذا ية) و ل كل ممل:
 حممد حسمل داغستاين
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 فيصل را د فاروقي
 خالد عبدالع ي احلو ام
 )3أعل ت اخلليجية العامة
والذي انعاد

1440/06/12ه ا واف 2019/02/17م عمل نتائج اجتماع ايمعية العامة العادية (االجتماع الياين)

ام السر ر ر رراعة السر ر ر ررابعة وال ص ر ر ر ر ممل مسر ر ر رراء يوم اخلميع  14ف اير 2019م ا واف  9مجاد الياين 1440ه بف د

راديسر رروم بلو بااعة ا باركية جبدة ،ونظرا لت اممل وقت صر ررالة ا رب مع وقت االجتماع األول و أخر رئيع ةلع اادارة لظروت خارجة
عمل إراد ه

االجتماع األول فاد انعاد االجتماع الياين  -بعد س ر ر ر رراعة ممل ا دة احملددة لالجتماع األول بعد اكتمال ال ص ر ر ر رراب الاانوين

النعااد ااجتماع حبض ررور ما نسر ربته ( )%40.65ممل األسر ر ل ا ميلة لرأس ا ال .و كانت نتيجة التص ررويت على جدول أعمال ايمعية
على ال حو التا :
أوالً :انتخاب أعض ر ر ر ر ر ر رراء ةلع اادارة للدورة الاادمة واليت بدأ اعتبارا ممل اريخ 2019/02/17م و دة ثالث س ر ر ر ر ر ر ر وات ت ي
2022/02/16م ،وفيما يلي أمساء السادة ا ر حني الذيمل مت انتخاهبل:
 مجال عبداهلل الدباغ
 سعود عبدالع ي السليمام
 حممد حسين ج يل
 ماجد ضياءالديمل كرمي
 حممد زا ر ا جد
 اا ر حممد عايل
 جودت موسى احلليب
 فيصل عدنام بعاص ي
 كرمي زياد ادليب
ثانياً :ا وافارة على شر ر ر ر ر ر ررجميرل ي رة ا راجعرة للردورة ايرديردة واليت بردأ ممل راريخ 2019/02/17م و ردة ثالث س ر ر ر ر ر ر ر وات ت ي
2022/02/16م ،وعلى م ام ا وضوابط عمل ا ومجمافآت أعضائ ا و ل كل ممل:
 حممد حسمل داغستاين
33

 فيصل را د فاروقي
 خالد عبدالع ي احلو ام
 )4أعل ت اخلليجية العامة

1440/07/24ه ا واف 2019/03/31م عمل ال تائج ا الية الس وية ا ت يه

 )5أعل ت اخلليجية العامة

1440/08/24ه ا واف 2019/04/29م عمل وصررية ةلع اادارة ب يادة رأس مال الشررركة عمل اري

2018/12/31م.

ارح أس ل حاو أولوية.
 )6أعل ت اخلليجية العامة 1440/08/30ه ا واف 2019/05/05م عمل عيني رئيع ةلع اادارة ونائبه ورئيع ي ة ا راجعة بعد
حصوهلا على عدم ممانعة مؤسسة ال اد العرا السعودي خبلاب رقل  54050 / 89بتاريخ  1440/08/27ر.
 األستاذ /مجال بمل عبداهلل الدباغ رئيع ةلع اادارة
 األستاذ /سعود بمل عبدالع ي السليمام نائ رئيع ةلع اادارة.
 األستاذ /جودت بمل موسى احلليب رئيع ي ة ا راجعة.
وذلك للدورة احلالية اليت بدأت بتاريخ 2019/02/17م و دة ثالث س وات.
 )7أعل ت اخلليجية العامة

1440/09/07ه ا واف 2019/05/12م عمل ال تائج ا الية األولية للفرتة ا ت يه

2019/03/31م

(ثالثة أ ر).
 )8أعل ت اخلليجية العامة

1440/09/17ه ا واف 2019/05/22م عمل دعوة كافة مس ر ر ر ر ررامهي الش ر ر ر ر ررركة اللذيمل ميلجموم أسر ر ر ر ر ر ما

حلضور اجتماع ايمعية العامة العادية (االجتماع األول) و ا ارر عاده

ام الساعة 18:30

ف د راديسوم بلو قاعة ا باركية جبدة

بتاريخ 1440/10/16ه ا واف 2019/06/19م وذلك اقشة جدول األعمال التا :
أوالً :التصويت على ما ورد

ارير ةلع اادارة عمل الفرتة ا ت ية

2018/12/31م.

ثانياً :التصويت على ارير مراجعي حسابات الشركة عمل العام ا ا 2018/12/31م.
ثالثاً :التصويت على الاوائل ا الية للعام ا ا ا ت ي

2018/12/31م.

رابعاً :التصر ر ررويت على عيني مراجعي احلسر ر ررابات للشر ر ررركة ممل بني ا ر ر ر ررحني ب اء على وصر ر ررية ي ة ا راجعة ،وذلك لفحص ومراجعة
و دقي الاوائل ا الية للربع الياين واليالث والرابع والس وي ممل العام ا ا 2019م ،والربع األول ممل عام 2020م ،وحتديد أ عاهبل.
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خامس ااً :التصررويت على األعمال و العاود اليت سرروت تل مع (ةموعة الدباغ) و ا تميله

أقسررا أمني مجمتتبه و حيث أم لرئيع

ةلع اادارة األستاذ  /مجال بمل عبد اهلل الدباغ مصلحه غ مبا رة في ا بإعتباره مالك هلذه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم .علما
بأم التعامالت اليت حدثت

2018م كانت عبارة عمل أقسر ر ررا أمني مجمتتبة  8.175.000لاير و ال وجد ر ر رررو فضر ر رريليه هلذه

العاود.
سااادس ااً :التصررويت على األعمال والعاود اليت سرروت تل مع (ةموعة روالكو) و ا تميله

أقسررا أمني مجمتتبه و حيث أم لعضررو

ةلع اادارة األستاذ  /سعود بمل عبدالع ي السليمام مصلحه غ مبا رة في ا بإعتباره مالك هلذه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم.
علما بأم التعامالت اليت حدثت

2018م كانت عبارة عمل أقسررا أمني مجمتتبة  702.000لاير و ال وجد رررو فضرريليه هلذه

العاود.
سابعاً :التصويت على إبراء ذمل أعضاء ةلع اادارة عمل أعماهلل خالل عام 2018م
ثامناً :التصويت على الئحة حوكمة الشركة ا عدلة.
تاس ااعاً :التصر ررويت على صر رررت مبلغ وقدره ( )1.800.000مليوم ونامنائة أل لاير مجمافأة أعضر رراء ةلع االدارة عمل عام 2018م
بواقع  200.000لاير لجمل عضو.
 )9أعل ت اخلليجية العامة
و الذي انعاد

1440/10/17ه ا واف 2019/06/20م عمل نتائج اجتماع ايمعية العامة العادية (االجتماع األول)

ام الس ر رراعة 18:30

ف د راديس ر رروم بلو قاعة ا باركية جبدة بتاريخ 1440/10/16ه ا واف 2019/06/19م

و كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال ايمعية على ال حو التا :
أوالً :ا وافاة على ما ورد

ارير ةلع اادارة عمل الفرتة ا ت ية

2018/12/31م.

ثانياً :ا وافاة على ارير مراجعي حسابات الشركة عمل العام ا ا 2018/12/31م.
ثالثاً :ا وافاة على الاوائل ا الية للعام ا ا ا ت ي

2018/12/31م.

رابعاً :ا وافاة على عيني مراجعي احلسررابات للشررركة ممل بني ا ر ررحني ب اء على وصررية ي ة ا راجعة ،وذلك لفحص ومراجعة و دقي
الاوائل ا الية للربع الياين واليالث والرابع والس وي ممل العام ا ا 2019م ،والربع األول ممل عام 2020م ،وحتديد أ عاهبل.
خامسا ا ااً :ا وافاة على األعمال و العاود اليت س ر ر رروت تل مع (ةموعة الدباغ) و ا تميله

أقس ر ر ررا أمني مجمتتبه و حيث أم لرئيع

ةلع اادارة األستاذ  /مجال بمل عبد اهلل الدباغ مصلحه غ مبا رة في ا بإعتباره مالك هلذه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم .علما
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بأم التعامالت اليت حدثت

2018م كانت عبارة عمل أقسر ر ررا أمني مجمتتبة  8.175.000لاير و ال وجد ر ر رررو فضر ر رريليه هلذه

العاود.
سا ااادس ا ااً :ا وافاة على األعمال والعاود اليت س ر رروت تل مع (ةموعة روالكو) و ا تميله

أقس ر ررا أمني مجمتتبه و حيث أم لعض ر ررو

ةلع اادارة األستاذ  /سعود بمل عبدالع ي السليمام مصلحه غ مبا رة في ا بإعتباره مالك هلذه اجملموعة و الرتخيص هلا لعام قادم.
علما بأم التعامالت اليت حدثت

2018م كانت عبارة عمل أقسررا أمني مجمتتبة  702.000لاير و ال وجد رررو فضرريليه هلذه

العاود.
سابعاً :ا وافاة على إبراء ذمل أعضاء ةلع اادارة عمل أعماهلل خالل عام 2018م.
ثامناً :ا وافاة على الئحة حوكمة الشركة ا عدلة.
تاسعاً :ا وافاة على صرت مبلغ وقدره ( )1.800.000مليوم ونامنائة أل لاير مجمافأة أعضاء ةلع االدارة عمل عام 2018م بواقع
 200.000لاير لجمل عضو.
 )10أعل ررت اخلليجيررة العررامررة

1440/10/17ه ا واف 2019/06/20م إعالم إحلرراقي عمل نتررائج اجتمرراع ايمعيررة العررامررة العرراديررة

(االجتماع األول) و الذي انعاد

ف د راديس ر ر ر ر ر رروم بلو قاعة ا باركية جبدة بتاريخ 1440/10/16ه ا واف

ام الس ر ر ر ر ر رراعة 18:30

2019/06/19م ايضاح ما يلي:
أ .حضر االجتماع أعضاء ةلع اادارة التالية أمساؤ ل:
 األستاذ  /مجال بمل عبداهلل الدباغ (رئيع ةلع اادارة)
 األستاذ /ماجد ضياءالديمل كرمي (عضو غ

فيذي)

 األستاذ  /حممد زا ر صالح الديمل ا جد (عضو غ
 األستاذ  /اا ر حممدعمر عايل (عضوغ

فيذي)

فيذي)

 الدكتور  /فيصل عدنام بعاص ي (عضو مستال)
ب .ي عمل االجتماع أعضاء ةلع اادارة التالية أمساؤ ل:
 األستاذ /سعود عبدالع ي السليمام (نائ رئيع ةلع اادارة)
 األستاذ  /حممد حسين ج يل (عضو غ

فيذي)

 األستاذ  /جودت موسى احلليب (عضو مستال)
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 األستاذ  /كرمي زياد ادليب (عضو مستال)
ج .حضر االجتماع رؤساء اللجام التالية امساؤ ل أو ممل ي وهبل:

 ألستاذ  /مجال بمل عبداهلل الدباغ (رئيع اللج ة الت فيذية)
 األستاذ /ماجد ضياء الديمل كرمي (رئيع ي ة إدارة ا خاار)

 الدكتور  /فيصل عدنام بعاص ي (رئيع ي ة الرت يحات و ا جمافأت)

 األستاذ  /اا ر حممد عمر عايل (نائ عمل رئيع ي ة ااستيمار)
 األستاذ /خالد عبدالع ي احلو ام (نائ عمل رئيع ي ة ا راجعة)
د .ت ا وافاة على عيني مراجعي احلسابات للشركة و ل مجمت السيد العيواي و ركاه و مجمت ابرا يل البسام.
 )11أعل ت اخلليجية العامة

1440/10/30ه ا واف 2019/07/03م عمل رسية عاد مع ركة الرا د للتجارة و ا ااوالت و

بأم قيمة العاد أكير ممل  %5ممل إمجا إيرادات الشركة وفاا للاوائل ا الية للعام ا ا 2018م .و ذلك لتادمي خدمات التأمني
الليب وظفي الشركة وأفراد عائال ل دة س ة ميالدية واحدة اعتبارا ممل اليوم األربعاء  3يوليو 2019م.
 )12أعل ت اخلليجية العامة

1440/12/05ه ا واف 2019/08/06م عمل استالم ا بتاريخ  1440/12/03ر ا واف

2019/08/05م ع بوابة اخلدمات االجمرتونية (سل) جمللع الضمام الصحي التعاوين ال رقل  Q0002-190729ا وافاة
على ال إعادة أ يل الشركة لد ةلع الضمام الصحي التعاوين دة  3س وات ت ي بتاريخ 2022/08/04م.
 )13أعل ت اخلليجية العامة
2019/06/30م

1440/12/06ه ا واف 2019/08/07م عمل ال تائج ا الية األولية للفرتة ا ت ية

( ستة أ ر ).

 )14أعل ت اخلليجية العامة

1440/12/06ه ا واف 2019/08/07م عمل اخنفاض خسائر ا ا رتاكمة إىل  37.683أل لاير،

وذلك ب سبة  ٪18.84ممل رأمساهلا كما
 )15أعل ت اخلليجية العامة

2019/06/30م.

1441/01/03ه ا واف 2019/09/02م عمل دعوة مسامهي ا إىل حضور اجتماع ايمعية العامة

غ العادية ( االجتماع األول ) ا ارر عاده

ف د راديسوم بلو قاعة ا باركية جبدة بتاريخ 1441/02/08ه ا واف

2019/10/07م اقشة جدول األعمال التا :
أوال :التصويت على عديل ا ادة اليالية ممل ال ظام األساس للشركة وا تعلاة بأغراض الشركة.
ثانيا :التصويت على عديل ا ادة السابعة ممل ال ظام األساس للشركة وا تعلاة باستيمارات الشركة.
ثاليا :التصويت على عديل ا ادة الرابعة والعشروم ممل ال ظام األساس للشركة وا تعلاة باال فاقيات والعاود.
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رابعا :التصويت على عديل ا ادة اليالثوم ممل ال ظام األساس للشركة وا تعلاة بدعوة ايمعيات.
خامسا :التصويت على عديل ا ادة اليام ة واليالثوم ممل ال ظام األساس للشركة وا تعلاة بلجام ةلع اادارة.
سادسا :التصويت على عديل ا ادة اليالية واألربعوم الفارة اليانية فاط ممل ال ظام األساس للشركة وا تعلاة بالوثائ ا الية.
 )16أعل ت اخلليجية العامة

1441/02/09ه ا واف 2019/10/08م عمل نتائج اجتماع ايمعية العامة غ العادية ( االجتماع

الياين )
و الذي انعاد

ام الس ر رراعة 19:30

ف د راديس ر رروم بلو قاعة ا باركية جبدة بتاريخ 1441/02/08ه ا واف 2019/10/07م

و كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال ايمعية على ال حو التا :
أوال :ا وافاة على عديل ا ادة اليالية ممل ال ظام األساس للشركة و ا تعلاة بأغراض الشركة.
ثانيا :ا وافاة على عديل ا ادة السابعة ممل ال ظام األساس للشركة و ا تعلاة باستيمارات الشركة.
ثاليا :ا وافاة على عديل ا ادة الرابعة و العشروم ممل ال ظام األساس للشركة و ا تعلاة باال فاقيات و العاود.
رابعا :ا وافاة على عديل ا ادة اليالثوم ممل ال ظام األساس للشركة و ا تعلاة بدعوة ايمعيات.
خامسا :ا وافاة على عديل ا ادة اليام ة و اليالثوم ممل ال ظام األساس للشركة و ا تعلاة بلجام ةلع اادارة.سادسا :ا وافاة على
عديل ا ادة اليالية و األربعوم الفارة اليانية فاط ممل ال ظام األساس للشركة و ا تعلاة بالوثائ ا الية.
 )17أعل ت اخلليجية العامة
ادارة االكتتاب

1441/02/21ه ا واف 2019/10/20م عمل عيني ركة فالجمل للخدمات ا الية مستشارا ماليا

أس ل حاو األولوية ل يادة رأس مال الشركة.

 )18أعل ت اخلليجية العامة

1441/03/13ه ا واف 2019/11/10م عمل ال تائج ا الية األولية للفرتة ا ت ية

2019/09/30م ( سعة أ ر ).

 .18المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة و سياسة إدارة شذه المخاطر و مراقبتها:
ب ت الشركة إاار إدارة ا خاار ادارة هنج فعال لتحديد وحتليل ومراقبة ا خاار اليت قد دد الشركة ممل حيث موجودا ا وموظفي ا و ويل ا
وعمليا ا ومسعت ا .ويوفر إاار إدارة ا خاار ا ؤسسية هنجا م ظما لت فيذ أنشلة إدارة ا خاار على مجيع العمليات واادارات لدعل
عائدات الشركة وأرباح ا ومنو رأس ا ال على ا د اللويل.
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إم ثاافة ا خاار الاوية وهنج ا ا ش ر ر رررتك ج ء ال يتج أ ممل ممارس ر ر ررات إدارة ا خاار

الش ر ر ررركة .و تحمل اادارة ا س ر ر ررؤولية اليومية ادارة

ا خاار ض ر ررممل قابلية حتمل ا خاار حيث مت وض ر ررع إس ر ررتا يجيات إدارة ا خاار وممارس ر ررات الرص ر ررد .ويش ر ررمل ذلك منوذج حوكمة "ثالثة
خلو للدفاع" يفصل بني الواجبات بني أنشلة ا خاارة ورصد ا خاار والرقابة ،ويضع ا ساءلة ا اسبة ألول ك الذيمل يتحملوم ا خاار
ماابل أول ك الذيمل يشرفوم على ا خاار.
شيك إدارة المخاطر
مجلس اإلدارة
إم ةلع اادارة مسر ر ررؤول أمام ا سر ر ررامهني عمل إدارة ا خاار اليت واجه الشر ر ررركة واسر ر ررت الل الفرت ا تاحة وحتاي األ دات ااس ر ر ررتا يجية
للشركة.
لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
اوم ي ة ا خاار التابعة جمللع اادارة بتمييل ةلع اادارة ومس ر ر ر رراعد ه

الوفاء مبس ر ر ر ررؤوليته الرقابية فيما يتعل بض ر ر ر ررمام إدارة الش ر ر ر ررركة

للمخاار ومجيع الاض ر ررايا ذات العالقة واليت تما ر ررى مع س ر ررياس ر ررات وإجراءات إدارة ا خاار ا ؤس ر ر رس ر ررية ممل خالل احلوكمة واا ر ر ررات
والتوجيه االسرتا يجي.
الرئيس التنةيذي
ويدعل الرئيع الت فيذي ةلع اادارة

إدارة إاار ا خاار ا ؤس رسررية بشررجمل فعال ممل خالل التأكد ممل وجود ب ية حتتية ادارة ا خاار

وا وارد وال ظل اليت دعل التلوير والتحسني ا ستمر هلا.
إدارة المخاطر
إم إدارة ا خاار مس ررؤولة عمل لوير س ررياس رات ا خاار ا ش رررتكة بني اادارات ض ررممل ا ااييع لتمجمي ا ممل اابالغ و بص ررورة كاملة عمل
أي خلر و ب فع الوقت السماح لإلدارات ا ختلفة لإلستفادة و العمل على

ذه ا خاار ضممل خ ا ه ا تخصصة.

رؤساا االقسام
ويتوىل رؤسرراء األقسررام مسررؤولية إدارة ا خاار ،و ع ي الوعي با خاار ضررممل نلا عمل ل ،وضررمام مراعاة إدارة ا خاار وم اقش رت ا مع
اادارة وإعادة ر ي األولويات اخلاصة بالعمل.
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أنشطة إدارة المخاطر
خالل عام 2019م ،مت اعاده ش ر ر ررجميل ي ة إدارة ا خاار التابعة جمللع اادارة وم اقش ر ر ررت ا حول خمتل جوان
ا ؤسسية مبا

فيذ إاار إدارة ا خاار

ذلك ما يلي:

• حتديث مييا ةلع الإلدارة الذي يعتمده ةلع اادارة والذي يسجل األدوار وا سؤوليات ا تعلاة بإدارة ا خاار بالشركة.
• وضع و فيذ سياسة وااار إدارة ا خاار ا ؤسسية وبيام ا خاار ا ابولة اليت واف علي ا اجمللع.
• مراجعة السياسات و ااجراءات ا وج ه ادارة ا خاار على مستو الشركة.
• وضع وصيات وضوابط ختفي

م اسبة ع ز بي ة الرقابة الداخلية وفعاليت ا.

ملخص مخاطر الشركة
وفيما يلي ملخص للمخاار اليت واج ا الشركة واللرياة اليت يتل هبا ختفي

ذه ا خاار ممل قبل اادارة:

 )1مخاطر مالية
إم األدوات ا الية الرئيسر ر ررية للشر ر ررركة ي الذمل ا دي ة ال ا ر ر ر ة ممل عاود التأمني وا سر ر ررتحاة ممل معيدي التأمني وال اد وما

حجممه،

واالسررتيمارات ممل ودائع ا راحبة والودائع ال ظامية وا لالبات الاائمة وا سررتحاة إىل معيدي التأمني والوسررلاء وا سررتحاني حلملة الوثائ
وبعض ا وجودات وا للوبات األخر  .إم ا خاار الرئيس ر ر ررية ال ا ر ر ر ر ة عمل األدوات ا الية للش ر ر ررركة ي خماار الس ر ر ررو وخماار أس ر ر ررعار
العموالت وا خاار األج بية احلالية وخماار االئتمام وخماار الس رريولة .اوم إدارة ا خاار مبراجعة س ررياس ررات إدارة كل ممل ذه ا خاار
ورفع ا إىل ةلع اادارة للموافاة علي ا و ي ملخصة أدناه.
أ .مخاطر السوق
واجه الشركة خماار السو فيما يتعل باستيمارا ا .تل إدارة خماار السو ممل خالل ااستيمار
حتتفظ بااسررتيمارات

حمافظ مت وعة وممل خالل الرصررد ا سررتمر للتلورات

الرئيسية اليت ؤثر على حتركات سو األس ل ،مبا

األصول ذات السمعة احلس ة واليت

أس روا األس ر ل .بااضررافة إىل ذلك ،يتل مراقبة العوامل

ذلك حتليل األداء التش يلي وا ا للشركات ا ستيمر في ا.

ب .مخاطر أسعار العموالت
تعرض الشررركة خاار أسررعار العموالت على ودائع ا .ضررع الشررركة ودائع ميجممل االعتماد علي ا خالل ثالثة أ ر ر وحىت مخع سر وات
على التوا  ،باس ر ررتي اء الودائع ا ايدة اليت جي االحتفاظ هبا وفاا للوائح ا ملجمة العربية الس ر ررعودية اليت ال حتص ر ررل في ا الش ر ررركة على أي

40

عمولة .اوم اادارة باحلد ممل خماار أسر ر ررعار العموالت لألدوات ا الية األخر ممل خالل مراقبة الت ات

أسر ر ررعار العموالت اخلاصر ر ررة

بالعمالت واليت عت أدوا ا ا الية.
جا .مخاطر العملة
ؤممل الشركة أم اك خماار ض يلة للخسائر بسب

البات أسعار الصرت حيث أم عمليات التأمني وعمليات ا سامهني تعامل أساسا

بالريال السعودي.
د .مخاطر اإلئتمان
سررعى الشررركة للحد ممل خماار االئتمام فيما يتعل بالعمالء ممل خالل إ باع سررياسررة الرقابة االئتمانية ومراقبة الذمل ا دي ة الاائمة على
أسرراس مسررتمر للحد ممل عرض الشررركة للديوم ا عدومة .اوم اادارة بتادير خمصررص اخنفاض الايمة على أسرراس كل حالة على حدة.
بااضافة إىل ذلك ،اوم الشركة أيضا بوضع خمصصات إضافية للمحفظة ،يتل ادير ا على أساس مجاعي ،است ادا إىل فاصيل أعمار
الذمل ا دي ة ا س ر ررتحاة ا تأخرة .و س ر ررعى الش ر ررركة للحد ممل خماار االئتمام فيما يتعل باألارات األخر ممل خالل إيداع ودائع لد
ب وك ذات مسعة ايبة.
يتل إعادة التأمني مع األارات ا اابلة اليت لدي ا ص ي

ائتماين جيد ويتل

رك ا خاار ممل خالل إ باع ا بادئ التوجي ية

للسياسات فيما يتعل حبدود األارات األخر اليت يتل حتديد ا س ويا ممل قبل ةلع اادارة وختضع راجعة دورية.

اريخ كل ارير،

اوم اادارة بتاييل ايدارة االئتمانية عيدي التأمني وحتديث اسرتا يجية إعادة التأمني.
ه .مخاطر السيولة
و ي ا خاار ممل عدم قدرة الشركة على الوفاء بالت اما ا ا ر بلة با للوبات ا الية ع د استحااق ا .يتل مراقبة متللبات السيولة على
أساس

ري و ضممل اادارة وافر السيولة الجمافية للوفاء بالت اما ا ع د نشوئ ا.

 )2مخاطر التأمين
إم اخللر الرئيسر ر ر ر ر ر رري الذي واج ه الشر ر ر ر ر ر ررركة و أم ا لالبات الفعلية ومدفوعات الت ليات التأمي ية تجاوز الايمة الدفرتية للوبات
التأمني .ويتأثر ذلك بتجمرار ا لالبات و رردة ا لالبات وإمجمانية أم جموم ا افع الفعلية ا دفوعة أك ممل ا لالبات ا ادرة أصررال .يتل
مراقبة خماار التأمني بشجمل م تظل ممل قبل الشركة للتأكد ممل أم ا ستويات ي مع نلاقات الرتدد ا توقعة .اوم الشركة بشجمل رئيسي
بت لية ا خاار اللبية وا ركبات وا متلجمات واهل دسة والبحرية واحلوادث وا سؤولية العامة .يتل حتسني ا خاار ا ت ة ممل خالل حتويل
ا خاار ذات اخلس ر ر ررارة إىل حمفظة أمي ية كب ة ،إذ أم احتمالية أثر احملفظة األكير وعا بش ر ر ررجمل عام ممل خالل الت ي
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أي ةموعة

فرعية ممل احملفظة ،وكذلك ال تائج غ ا توقعة .كما يتل حتس ر ر ررني وع ا خاار ممل خالل اختيار و فيذ إس ر ر ر ررتا يجية االكتتاب وا بادئ
التوجي ية بع اية وكذلك استخدام ر يبات إعادة التأمني.
أ .التغيرات ومبلغ المطالبات
ميجممل أم يتأثر

ات ا لالبات ومبال ت ا بعدة عوامل .اوم الشر ر ر ر ررركة بت لية ا خاار اللبية وا ركبات وا متلجمات واهل دسر ر ر ر ررة والبحرية

واحلوادث وا سررؤولية .و عت

ذه العاود عاود أمي ية قص ر ة األجل حيث يتل إ ررعار ا لالبات و سررويت ا عادة خالل س ر ة واحدة ممل

اريخ بداية ا لالبة .و ذا يساعد على التخفي ممل خماار التأمني.
ب .مخاطر التركيز
اوم الش ررركة مبراقبة رك ا خاار التأمي ية بش ررجمل رئيس رري حس ر ر ف ة العمل .حيث يجمممل الرتكي الرئيس رري على ا ركبات .وبالتا فإم
مجيع خماار التأمني ا تعلاة بالسياسات ختضع لاوانني ا ملجمة العربية السعودية.
ج .مخاطر المطالبات
س ررتخدم الش ررركة خب اكتواري مس ررتال ياوم بإجراء مراجعات دورية ل موذج ملالبات الش ررركة و وقعات ا لالبات وكذلك التحا ممل
أم احتياايات ااغال الس وية كافية.
 )3مخاطر إعادة التأمين
لتاليل عرض ا خلسائر كب ة ممل إعسار معيدي التأمني ،اوم الشركة بتاييل الوضع ا ا

عيدي التأمني و رصد ركي ات خماار االئتمام

ال ا ة عمل م اا ج رافية مماثلة أو أنشلة أو خصائص اقتصادية عيدي التأمني.
يتل اختيار معيدي التأمني باستخدام ا عاي وا بادئ التوجي ية التالية اليت وضعت ا إدارة الشركة .وميجممل لخيص ا عاي على ال حو
التا :
أ .احلد األدىن ا ابول للتص ي اائتماين ممل قبل وكاالت التص ي ا عرتت هبا ( )S & Pعلى أم ال ال عمل (.)BBB
ب .مسعة ركات إعادة التأمني اخلاصة.
ج .العالقة التجارية احلالية أو الساباة مع معيدي التأمني.
اوم الشركة مبراجعة الاوة ا الية واخل ة اادارية والف ية وكذلك األداء التارخيي ،وملابات ا مع قائمة ا تللبات احملددة مسباا قبل ا وافاة
على بادل أعمال إعادة التأمني.
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ال عفي عاود إعادة التأمني ا ت ازل ع ا الشركة ممل الت اما ا اه حامل الوثياة ونتيجة لذلك باى الشركة مسؤولة عمل اي ء ممل ا لالبات
الاائمة ا عاد أمي ا إىل احلد الذي يفشل فيه معيدي التأمني

الوفاء بالت اما ه مبوج ا فاقية إعادة التأمني.

إدارة رأس المال:
اوم الشركة بإدارة متللبات رأس ا ال ممل خالل اييل أوجه الاصور بني مستويات رأس ا ال ا بلغ ع ه وا للوبة على أساس م تظل.
يتل إجراء التعديالت على مستويات رأس ا ال احلالية

ضوء الت ات

ظروت السو وخصائص ا خاار ألنشلة الشركة.

 )4مخاطر اإلطار التنظيمي
ختضع عمليات الشركة تللبات ظيمية ضممل نلا اختصاص ا .وال اتصر ذه اللوائح على ا وافاة على األنشلة ورصد ا فحس ،
بل فرض أيضا أحجماما اييدية معي ة لتاليل خماار التخل

عمل السداد وااعسار ممل جان

ركات التأمني للوفاء بااللت امات غ

ا توقعة ع د نشوئ ا.
 )5المخاطر االستراتيجية
تل إدارة ا خاار ااسرتا يجية للشركة بشجمل فعال ممل خالل إ باع هنج م ظل لوضع ومراجعة التوجه ااسرتا يجي للشركة ،است ادا إىل
حتليل سو التأمني وحتليل ا افسني ،وذلك ممل خالل اعتماد ا ية بلاقة قياس وإدارة التوجه ااسرتا يجي.
 )6المخاطر التشغيلية
ختصيص موارد كافية للمحافظة على بي ة عمل فعالة وذات كفاءة ممل خالل ضوابط داخلية .ياوم فري إدارة الشركة باا رات على
ا خاار التش يلية ،حيث أم اك أنواع خمتلفة ممل ا خاار التش يلية ويتل ص يف ا على ال حو التا :
• ا وارد البشرية
• ا بيعات
• جم ولوجيا ا علومات
• العمليات
 )7المخاطر المستقبلية
مع األخذ

االعتبار ابيعة أعمال الشركة ،ج با إىل ج

م جية ومتأصلة
• التحديات

مع ا خاار اليت واج ت ا الشركة

عام 2019م ،اك خماار عت

السو بأكمل ا ،مما جيعل ا حتديا وغ قابلة للت بؤ اما ،و شمل على سبيل ا يال ال احلصر اآليت:
حتصيل األقسا بسب ا اخ االقتصادي.
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• عدم الادرة على حتاي اايرادات ا ست دفة بسب مت ات السو وا افسة.
• عدم الادرة على اجتذاب واستبااء احلسابات الجمب ة ا رحبة بسب التسع الااسي للم افسني.
• التحديات
• التحجمل

اجتذاب واستبااء اخل ة وا وا

الوا ية ا ختصة.

ا لالبات ال ائدة وا اعل االحتيالية ممل قبل م ودي اخلدمة.

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

كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

 2019ألف

 2018ألف

 2017ألف

 2016ألف

 2015ألف

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

النقد وما يعادله

113.815

90.387

110.768

28.919

151.912

ودائع المرابحة

30.000

82

83

183

77.338

أقساط مدينة  ،صافي

74.763

48.465

41.977

62.323

69.93

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

33.197

35.607

29.925

34.709

54.777

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

26.593

63.785

65.92

60.511

113.815

تكاليف وثائق تأمين ملجلة

9.322

6.224

4.87

6.623

7.996

مطلوب من معيدي التأمين

17.430

16.857

20.804

13.965

10.834

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

8.549

10.656

11.012

22.314

18.273

0

0

0

0

67.541

أثاث وتجهيزات ومعدات

11.323

4.16

5.001

1.7

1.796

إستثمارات مقتناة حتي تاري اإلستحقاق

3.735

0

1.923

1.923

1.923

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخ

43.348

39.431

33.592

33.015

34.546

0

2.126

5.359

0

0

1.866

1.347

913

249

0

0

0

32.382

30.129

0

شهرة

36.260

36.260

36.260

36.260

36.260

وديعة نظامية

20.000

20000

20000

20000

20000

430.201

457.305

503.706

535.64

666.941

البيان

مطلوب من عمليات حملة األسهم

موجودات أخرى
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 المساشمين)
البيان

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

 2016ألف

 2015ألف

 2019ألف  2018ألف  2017ألف
126.260

101.855

61.393

77.823

112.209

مخصص عجز أقساط

3.801

11.004

4.799

1.157

3.976

مطالبات قائمة

68.538

99.691

110.648

128.295

199.754

اإلحتياطيات الةنية

3.801

3.74

2.227

3.668

0

دخ العموالت الملجلة

6.008

5.878

5.747

6.867

9.218

مطلوب إلي معيدي ووسطاا التأمين

17.113

29.498

26.32

37.504

57.175

مطلوب إلي حملة الوثائق

10.750

7.926

9.55

9.525

10.277

0

0

32.382

30.129

0

مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى لعمليات التأمين

14.834

8.907

17.665

12.949

12.526

مكافآت نهاية الخدمة

4.852

7.754

7.866

7.721

0

الةائأل المتراكم من عليات التأمين

9.038

9.078

10.19

8.394

5.767

0

0

2.054

3.066

2.728

زكاة مستحقة

3.342

11.5

13.032

12.52

9.491

العائد من استثمار في ودائع نظامية

3.280

1.347

913

249

0

مطلوب إلي عمليات التأمين

0

0

0

0

67.541

مطلوب إلي أطراف ذات عالقة متعلقة بالشهرة

0

0

0

0

0

مجموع الخصوم

271.617

298.178

304.786

339.867

490.662

رأس المال

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2.165

2.165

2.165

1.642

1.642

()43.888

()43.038

()3.245

()5.869

()25.363

مجموع حقوق المساشمين

158.584

159.127

198.92

195.773

176.279

مجموع الخصوم و حقوق المساشمين

430.201

457.305

503.706

535.64

666.941

أقساط تأمين غير مكتسبة

مطلوب إلي عمليات المساشمين

مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى للمساشمين

إحتياطي نظامي
(الخسائر المتراكمة)  /األربان المدورة



كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

كما في 31

أعيد بوي بعض ارقام ا اارنة للس ة الساباة لجمي تما ى مع الس ة احلالية
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لاير سعودي

لاير سعودي

2015
حقوق المساهمين

خصوم

أصول ثابتة

11%

2016
اصول غير ثابتة

نقد وما يعادله

حقوق المساهمين

خصوم

أصول ثابتة

13%

نقد وما يعادله

اصول غير ثابتة

22% 3%
38%

38%

37%

2017

0.1%

حقوق المساهمين

خصوم

أصول ثابتة

37%
0%

اصول غير ثابتة

نقد وما يعادله

2018
أصول غير ثابتة

أصول ثابتة
مجموع حقوق المساهمين

15%

النقد وما يعادله
مجموع الخصوم

28%

حقوق المساهمين

27%
25%

خصوم

أصول ثابتة

اصول متداولة

26%

4%

17%

2019

19%

26%

5%

33%

30%

20%

20%
5%
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نقد وما يعادله

ج .تحلي جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة:
حصر أعمال الشركة اخلليجية العامة

ا ملجمة العربية السعودية فاط وال وجد لدي ا أي فروع خارجية أو ركات ابعة هلا.
المجموع

 ٪من

 ٪من

173.266.855

٪83

208.550.290

٪75

٪7

35.188.644

٪13

35.950.771

٪13

279.689.705

٪100

التأمين العام

 ٪من

المنطقة

التأمين الطبي

الغربية

35.283.435

٪50

الوسطي

20.090.436

٪28

15.098.208

الشرقية

15.486.824

٪22

20.463.947

٪10

المجموع

70.860.695

٪100

208.829.010

٪100

المجموع

المجموع

300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
الوسطى

الغربية
عام

طبي
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الشرقية

المجموع

أقساط التأمين المكتتبة في مناطق المملكة حسب نوع التأمين:
الغربية

عام

طبي

الوسطى

طبي

عام

الشرقية

طبي
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عام

 .20إيضان ألي فروقات جوشرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
السنة المنتهة في 31

السنة المنتهة في 31

نتائج العمليات التشغيلية

()3.79

()24.968

21.179

إجمالي األقساط المكتتبة

279.69

264.675

15.015

٪6

األقساط المعاد تأمينها

()91.72

()117.71

25.991

٪22-

صافي األقساط المكتتبة

184.69

146.964

37.727

٪26

التغيير في األقساط المحتجزة

()26.82

()34.779

7.963

٪23-

إيرادات عموالت إعادة التأمين

18.82

19.642

()0.825

٪4-

صافي المطالبات المتكبدة

121.88

83.707

38.175

٪46

(عكس) إحتياطي خسارة أقساط

()7.20

6.205

()13.408

٪216-

اإلحتياطيات الةنية

()1.53

1.512

()3.04

٪201-

مصاريف عموالت

14.49

14.371

0.123

٪1

صافي نتائج األكتتاب

49.15

27.686

21.46

٪78

البيان

ديسمبر 2018

ديسمبر 2019

الةرق

٪
٪85-

 .21إيضان ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين:
وفاا ألحجمام وأنظمة ي ة الس ررو ا الية الص ررادرة بتاريخ  1429/8/25ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا واف  2008/8/27م والذي ي ص على إص رردار الاوائل
ا الية وفاا للمعاي الدولية للتاارير ا الية ( ، )IFRSؤكد الشر ر ر ر ر ر ررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاين بأنه قد مت إعداد الاوائل ا الية وفاا
للمعاي الدولية للتاارير ا الية ( )IFRSوليع وفاا للمعاي احملاسبية لل ي ة السعودية للمحاسبني الاانونيني .

 .22إسم ك شركة تابعة و رأس مالها و نسبة ملكية الشركة فيها و نشاطها الرئيسي:
ار اخلليجية العامة بأنه ال وجد لدي ا أي ركات ابعة هلا داخل أو خارج ا ملجمة.
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 .23تةاصي األسهم و أدوات الدين الصادرة لك شركة تابعة:
ار اخلليجية العامة بأنه ال يوجد لدي ا أس ل و أدوات الديمل صادرة عمل الشركات التابعة هلا و ذلك لعدم وجود ركات ابعة هلا.

 .24وصف لسياسة الشركة في توزيع أربان األسهم:
أوض ر ررح ال ظام األس ر رراس للخليجية العامة وا عدل 2012/11/11م وبعد موافاة ايمعية العمومية على عديل ال ظام األس ر رراس للش ر ررركة
وسياست ا وزيع أرباح للمسامهني و ذلك حس ا واد التالية:
نصت المادة الرابعة واألربعون ممل ال ظام األساس للشركة حسابات عمليات التأمني :على أم جموم حسابات عملية التأمني مستالة
عمل قائمة دخل ا سامهني ،وذلك على التفصيل التا :
أوالً :حسابات عمليات التأمني:
 )1يفرد حساب لألقسا ا جمتسبة وعموالت إعادة التأمني والعموالت األخر .
 )2يفرد حساب للتعويضات ا تجمبدة ممل الشركة.
 )3حيدد هناية كل عام الفائض اامجا الذي مييل الفر بني ةموع األقس ر ررا والتعويض ر ررات حمس ر رروما م ه ا ص ر رراري التس ر روياية
واادارية والتش يلية وا خصصات الف ية الالزمة حس التعليمات ا ظمة لذلك.
 )4يجموم حتديد الفائض الصا على ال حو التا :
 )5يضات للفائض اامجا الوارد الفا رررة ( )3أعاله أو خيصل م ه ما خيص ا ؤممل هلل ممل عائد االستيمار بعد احتساب ما هلل
ممل عوائد وخصل ما علي ل ممل مصاري حمااه.
 )6وزيع الفائض الصر ررا  ،ويتل إما بتوزيع نسر رربة ( )٪10عشر رررة با ائة للمؤممل هلل مبا ر رررة ،أو بتخفيض أقسر رراا ل للس ر ر ة التالية،
ويرحل ما نسبته ( )٪90سعوم با ائة إىل حسابات دخل ا سامهني.
ثانياً :قائمة دخل ا سامهني:
 )1جموم أرباح ا سامهني ممل عائد استيمار أموال ا سامهني وفاا للاواعد اليت يضع ا ةلع اادارة.
 )2جموم حصة ا سامهني ممل الفائض الصا حس ما ورد الفارة اخلامسة ممل الب د أوال ممل ذه ا ادة.
كما نصت المادة الخامسة واألربعون :جي على الشركة أم ختصص اآليت:
 ّ )1الكاة وضريبة الدخل ا اررة.
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 )٪20( ّ )2ممل األرباح الصر ر ر ر ر ر ررافية لتجمويمل احتيااي نظامي ،وجيوز للجمعية العامة العادية وق
االحتيااي ( )٪100ممل رأس ا ال ا دفوع.
 )3للجمعية العامة العادية ع د حتديد نصي األس ل

ذا التج ي مىت بلغ امجا

صا األرباح أم ارر جمويمل احتياايات أخر  ،وذلك بالادر الذي حيا

مصلحة الشركة أو يجمفل وزيع أرباح ثابتة قدر اامجمام على ا سامهني.
ونصاات المادة السااادسااة واألربعون :على أم يسررتح ا سررا ل حصررته األرباح وفاا لارار ايمعية العامة الصررادر
الارار اريخ االسر ر ر ررتحاا و اريخ التوزيع .و جموم أحاية األرباح الجمي األس ر ر ر ر ل ا سر ر ر ررجلني

سر ر ر ررجالت ا سر ر ر ررامهني

ذا الشررأم ،ويبني
هناية اليوم احملدد

لالس ر ررتحاا  .وُبلغ الش ر ررركة ي ة الس ر ررو ا الية دوم أخ بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوص ر ررية بذلك و دفع األرباح ا ارر وزيع ا على
ا س ر ررامهني

ا جمام وا واعيد اليت حيدد ا ةلع اادارة ،وفاا للتعليمات اليت ص ر رردر ا اي ة ا ختص ر ررة مع مراعاة ا وافاة الجمتابية ا س ر ررباة

ؤسسة ال اد العرا السعودي.

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

(عدا أعضاااا مجلس إدارة

الش ااركة و كبار التنةيذيين و أقربااشم) أبلغوا الش ااركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامس ااة واألربعين من قواعد
التسجي و اإلدراج ،و أي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

ار اخلليجية العامة بأنه ال وجد أي ات حاو التصرويت وذلك ألهنا مل بلغ ممل أحد ا سرتيمريمل غ أعضراء ةلع اادارة و كبار
الت فيذيني و أزواج ل و أوالد ل الاص ررر بأي ي مص ررلحة متعلاة بف ة األسر ر ل ذات األحاية التص ررويت خالل السر ر ة ا الية احلالية
األخ ة.
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 .26وصف ألي مصلحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاا مجلس إدارة الشركة وكبار التنةيذيين 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 خالل السنة المالية األخيرة
االسم

بداية السنة
عدد األسهم

نهاية السنة

عدد أدوات
الدين

عدد األسهم

عدد أدوات
الدين

صافي
التغيير

نسبة التغيير

0

٪0

3.001.000

0

مجال عبداهلل الدباغ

3.001.000

0

٪0

0

0

سعود عبدالع ي السليمام

3.001.000

0

3.001.000

0

٪0

ماجد ضياء الديمل كرمي

251.000

0

251.000

0

٪0

حممدزا ر صالح الديمل

1.000

0

1.000

0

0

جدحسىن ج يل
احممد

1.000

0

1.000

0

0

٪0

اا ر حممدعمر عايل

1.000

0

1.000

0

0

٪0

جودت موسى احلليب

1.000

0

1.000

0

0

٪0

فيصل عدنام بعاص ي

0

0

0

0

0

٪0

كرمي زياد ادليب

0

0

0

0

0

٪0

 .27المعلومات المتعلقة بأي قروض علي الش ااركة و كش ااف بالمديونية اإلجمالية للش ااركة و الش ااركات التابعة لها و
أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل السنة:
ار اخلليجية العامة بأنه ال يوجد علي ا أي قروض و ال يوجد لدي ا أي ركات ابعة.
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 .28وص ا ا ا ا ااف لةئات و أعداد أي أدوات دين قابلة للتحوي و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية:

ار اخلليجيرة العرامرة برأنره ال وجرد لردي را أي أدوات ديمل قرابلرة للتحويرل و أي أورا مراليرة عراقرديرة أو مرذكرات ح اكتتراب أو حاو

مشاهبة أصدر ا أو م حت ا الشركة خالل الس ة ا الية.

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

ار اخلليجيررة العررامررة بررأنرره ال يوجررد لرردي ررا أي حاو حتويررل أو اكتترراب مبوجر أدوات ديمل قررابلررة للتحويررل أو أورا مرراليررة عرراقررديررة ،أو
مذكرات ح اكتتاب ،أو حاو متشاهبة أصدر ا أو م حت ا الشركة خالل الس ة ا الية ا ت ية  31ديسم 2019م.

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

ار اخلليجية العامة بأهنا مل اوم بإسرتداد أو راء أو إل اء ألي أدوات ديمل قابله لإلسرتداد خالل الس ة ا الية ا ت ية
2019م.
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 31ديسم

 .31إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل الس اانة المالية 2019م ،و تواري انعقادشا ،و س ااج حض ااور ك
اجتماع موضحاً فيه أسماا الحاضرين:
عاد ةلع إدارة اخلليجية العامة عدد ( )8إجتماعات اليت عادت خالل الفرتة ممل  1ي اير 2019م إىل  31ديس ررم 2019م و يتميل
حضور األعضاء عمل كل إجتماع بتواريخ ااجتماعات كالآليت:
22

25

14

29

25

يناير فبراير

مارس

ابري

يوليو سبتمبر اكتوبر نوفمبر اإلجتماعات الحضور

مجال عبداهلل الدباغ

















8

٪100

سعود عبدالع ي السليمام

)(1) (1

×

×

)(1



×



5

٪62.5

حممد حسىن ج يل

















8

٪100

()3



-

-

-

-

-

-

-

1

٪100

ماجد ضياءالديمل كرمي

















8

٪100

حممدزا ر صالح الديمل ا جد



)(1









×



7

٪87.5

اا ر حممدعمر عايل



×





)(2

×

×



5

٪62.5

جودت موسى احلليب



)(1







×





7

٪87.5

()4



-

-

-

-

-

-

-

1

٪100

()5

-







)(1



×



6

٪75

-

)(1

)(1



)(1







7

٪100

االسم

حممد فارو

ر

إي اب يوس ل جاوي

فيصل عدنام بعاص ي
كرمي زياد ادليب

()6

( )1مت حضور االجتماع عمل اري اهلا
( )2مت حضور االجتماع عمل اري اا صال ا رئي
( )3انت ت عضوية األستاذ  /حممد ر بإنت اء دورة ةلع اادارة

2019/02/16م

( )4انت ت عضوية األستاذ  /اي اب ل جاوي بإنت اء دورة ةلع اادارة

2019/02/16م

( )5مت انضمام الدكتور  /فيصل بعاص ي إىل ةلع اادارة بتاريخ 2019/02/17م
( )6مت انضمام األستاذ  /كرمي ادليب إىل ةلع اادارة بتاريخ 2019/02/17م
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10

30

26

عدد

نسبة

 .32عدد طلبات الشركة لسج المساشين خالل عام 2019م:
 مت ال سجل ا سامهني
 مت ال سجل ا سامهني
 مت ال سجل ا سامهني

2019/02/14م لعاد ايمعية العامة العادية.
2019/06/19م لعاد ايمعية العامة العادية.
2019/10/07م لعاد ايمعية العامة غ العادية.

 .33وصف ألي صةقة بين الشركة و طرف ذي عالقة:
ار اخلليجية العامة بأنه ال وجد أي صفاة بني الشركة و ارت ذي عالقة.

 .34معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الش ا ااركة طرفاً فيها ،و فيها أو كانت فيها مص ا االحة ألحد أعض ا اااا
مجلس إدارة الشاركة أو لكبار التنةيذيين فيها أو ألي شاخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشام أساماا المعنيين
باألعمال أو العقود ،و طبيعة شذه األعمال أو العقود و شروطها و مدتها ومبالغها:
االسم
ةموعة الدباغ

()1

ةموعة روالكو
ةموعة ر

()1

()1

ركة رغ خلدمات االعا ة

نوع العقد

عضو مجلس اإلدارة

قيمة العقد
(ألف لاير سعودي)

مدة العقد

مجال عبداهلل الدباغ

وثياة أمني

14.386

س وي

سعود عبدالع ي السليمام

وثياة أمني

707

س وي

حممد فارو ر

وثياة أمني

9.870

س وي

ماجد ضياء الديمل كرمي

وثياة أمني

95

س وي
25.058

المجموع
) )1مت اقرار ا ضممل ايمعية العامة بتاريخ 2019/06/19م.
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 .35بيان ألي ترتيبات أو اتةاق تنازل بموجبه أحد أعضا ا اااا مجلس إدارة الشا ا ااركة أو أحد كبار التنةيذيين عن أي
مكافآت:
ار اخلليجية العامة بأنه ال وجد أي ر يبات أو ا فا أبرمت ازل مبوجب ا أحد أعض ر ر ر ر ر ر رراء ةلع اادارة أو أحد كبار الت فيذيني عمل أي
مجمافآت.

 .36بيان ألي ترتيبات أو اتةاق تنازل بموجبه أحد مساشمي الشركة عن أي حقوق في األربان:
ار اخلليجية العامة بأنه ال وجد أي ر يبات أو ا فاقات أبرمت ازل مبوجب ا أحد ا سامهني عمل أي حاو

األرباح.

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

المستحقات كما في  31ديسمبر 2019م

مؤسسة ال اد العرا السعودي

1.382

ةلع الضمام الصحي التعاوين

708

مصلحة الكاة والدخل ( مستحاة )

3.223

التأمي ات االجتماعية

2.254
7.567

اإلجمالي

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

البيان

5.159

مجمافأة هناية اخلدمة

-

مجمافآت و م ايا و حواف للموظفني

5.159

اإلجمالي
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 .39تقر الخليجية العامة بما يلي:
 )1أم سجالت احلسابات أعدت بالشجمل الصحيح.
 )2أم نظام الرقابة الداخلية أعد على أسع سليمة ونٌفذ بفاعلية.
 )3أنه ال يوجد أي ك يذكر بشأم قدرة الشركة على مواصلة نشاا ا

ةال التأمني.

 .40أي تحةظات تضمنها تقرير مراجع الحسابات علي القوائم المالية السنوية و أسبابها:
ار اخلليجية العامة أنه مل يتضر ر ر ر ررممل ارير احملاس ر ر ر ر ر الاانوين أي حتفظات على الاوائل ا الية الس ر ر ر ر ر وية عمل الفرتة ا ت ية

 31ديسر ر ر ر ررم

2019م.

 .41توصية مجلس اإلدارة بخصو

مراجع الحسابات:

ار اخلليجية للتأمني بأنه مل يوصي ةلع اادارة بت ي مراجع احلسابات قبل إنت اء فرتة عيي ه.

 .42اإلفصان عن تةاصي أسهم الخزينة المحتةظ بها من قب الشركة و تةاصي عن استخدامات شذه األسهم:
ار اخلليجية للتأمني بأنه ال يوجد لدي ا أس ل اخل ي ة حمتفظ هبا ممل قبل الشركة.

 .43الخاتمة:
يود ةلع إدارة اخلليجية العامة أم يتادم بالشررجمر اي يل إىل مجيع ا سررتيمريمل والعمالء الجمرام ليات ل
الذي أس ر ل

اخلليجية العامة وعمل دور ل الفعال

إضررافة جناحات للشررركة .كما يود ةلع اادارة بأم يعرب عمل إمت انه اام وحجمومة خادم احلرمني الش رريفني ا لك سررلمام

بمل عبدالع ي آل س ر ررعود ،ومسو و ع ده األمني حفظ ما اهلل وادارة الش ر ررركة الت فيذية وموظفي ا األكفاء
الدؤوب.
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فاني ل وإخالص ر ر ل و العمل

