التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
عن السنة المنتهية لعام 2021م
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كلمة رئيس جملس اإلدارة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعي
احملرتمي

السادة مسامهي الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد ،،،
يسرررين أأ أمدم ل ت ريرير سلا اادارة عا الس رملة ايملتيفية

2021/12/31م .و اليوائت ايالية للشررركة ومائمة ايركا اياو و أبرز إجنازات

الشركة و التحدايت اليت واجيفت الشركة خالل السملة ايالية ايملتيفية
بلغ إمجراو أمسر ر ر ر ر ر ررا الترأمي اي تتبرة

2021/12/31م.

مجيع أنواع الترأمي ىت ارايرة عرام 2021م مبلغ ومردر  297مليوأ رايل ميرابر  321مليوأ رايل

خالل العام الس رراب  ،أي ابخنفاض ومدر  ٪7.5عا الس رملة ايالية لعام 2020م  ،كما ىتييت الش ررركة ص ررا خس ررارة مب الاكاة بلغ 84
مليوأ رايل مياب رسر ررجي صر ررا ربز مب الاكاة بلغ  8.8مليوأ رايل خالل العام السر رراب  ،واررفاع معدل نسر رربة اخلسر ررارة

ادا احملفظة

التأميملية على الرغت ما اررفاع صر ر ررا ارابم اسر ر رتنيمارات ايسر ر ررامهي بملسر ر رربة  ٪307.9خالل العام احلاو ميارنة مع العام السر ر رراب واخنفاض
ص ر ررا ارابم اس ر رتنيمارات لة الو ئ بملس ر رربة ٪69.6

العام احلاو ميارنة مع العام الس ر رراب  .كما اررفع امجاو ىتيوق ايس ر ررامهي بملس ر رربة

 ٪128.6خالل العام احلاو ميارنة مع العام الس ر رراب  ،مما يدل على فعالية االدا االس ر رتنيماري للش ر ررركة وس ر رروم رس ر ررتمر الش ر ررركة اخلليجية
مسريهتا

رطوير ايملظومة اال رتونية لدييفا ورطوير مملتجات جديدة وفتز مملوات ىتدينية للبيع وخدمة العمال .

العامة للتامي التعاوين

و اخلتام أريدم ابلشر ر ازاي ل

ازيفات واادارات احل ومية وكافة مملسرو اخلليجية العامة وزمالئي أعضرا سلا اادارة على ازيفود

اليت بذلت وستبذل إبذأ هللا رعاىل لتحيي أفض الملتائج خالل الفرتة اليادمة.
و السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته
رئيس جملس اإلدارة
مجال بن عبدهللا الدابغ
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تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2021م
يسر سلا إدارة اخلليجية العامة أأ ييدم التيرير السملوي الذي يغطي الملتائج ايالية للشركة و إجنازاهتا .مرفياً معيفا اليوائت ايالية ايدمية ما
مراجعي احلساابت كي إم جي الفوازأ و شركا حماسبوأ و مراجعوأ مانونيوأ و شركة العظت و السديري و ال الشيخ و شركاؤهت
حماسبوأ و مراجعوأ مانونيوأ مبيملاً فييفا اايضاىتات ايالية للسملة ايملتيفية  31ديسمرب 2021م .و يتضما التيرير أهت التطورات و
الملتائج ايالية ،و األنشطة التملفيذية و اافصام ىتسب اللوائز واألنظمة الصادرة ما هيئة السوق ايالية ابيادة النيالنية واالربعوأ ما مواعد
التسجي و اادراج وايادة التاسعة ما الئحة ىتوكمة الشركات ايعمول هبا

ايمل ة العربية السعودية.

مقدمة عن الشركة:
أتس رس ررت اخلليجية العامة ( ش ررركة مس ررامهة س ررعودية ) وجب مرار وزارة التجارة و الص رملاعة رمت /12ق ،واتريخ  17حمرم 1431ه (ايواف
 3يملاير 2010م) و س ررج ياري رمت  4030196620و اتريخ  9ص ررفر 1431هر ر ر ر ر ر ر ر ر (ايواف  25يملاير 2010م) و اجملدد ىت اتريخ
1441/02/09هر.
مت الرتخيص للشر ر ر ررركة يااولة أعمال التأمي العام ،والتأمي الصر ر ر ررحي ايمل ة العربية السر ر ر ررعودية وجب ايرسر ر ر رروم ايل ي ال ر رمت م85/
بتاريخ  5ذي احلجة 1429ه ر ر ر ر ر ر (ايواف  3ديسمرب 2008م) و مرار سلا الوزرا رمت  365بتاريخ  3ذي احلجة 1429ه ر ر ر ر ر ر (ايواف 1
ديسر ررمرب 2008م) .ىتصر ررلت الشر ررركة على ررخيص مااولة أعمال التأمي ايمل ة العربية السر ررعودية ما البملك ايركاي السر ررعودي (سر رراما)
بتاريخ  20ربيع األول 1431هر ر ر ر ر ر ر ر رر( ايواف  6مارس 2010م) .و جدد الرتخيص بتاريخ 1443/03/06ه ايواف 2021/10/12م و
يدة ثالث سرملوات.كما ىتصررلت الشررركة بتاريخ 1440/12/30ه ايواف 2019/08/04م على ايوافية على طلب إعادة أتهي الشررركة
لدى سلا الضماأ الصحي يدة ثالث سملوات رملتيفي بتاريخ 1444/01/06ه ايواف 2022/08/04م.
هتدم اخلليجيرة العرامة إىل مااولة أعمرال الترأمي و اخلدمات ايتعليرة هبا اليت رتضر ر ر ر ر ر ررما أعمرال إعادة الترأمي وجب نظرام الشر ر ر ر ر ر ررركة و وفياً
لليواني و األنظمة ايعمول هبا

ايمل ة العربية الس ر ررعودية .و الش ر ررركة مملوكة ومت ااكتتاب بملس ر رربة  ٪30ما مب مس ر ررامهي س ر ررعوديي و

 ٪30ما مب شرركات خليجية مملوكة ما مب مسرامهي سرعوديي و بملسربة  ٪40إبكتتاب عام .و مت إدراج الشرركة

سروق األوراق ايالية

ايمل ة العربية السعودية (رداول).
أبرمت اخلليجية العامة إرفامية مع الش ر ررركة الس ر ررعودية العامة للتأمي التعاوين (ش ر ررركة مس ر ررامهة ريملية ميفلة) و ش ر ررركة اخلليج التعاوين للتأمي
احملدودة (ش ررركة مس ررامهة ريملية ميفلة) و اليت وجبيفا مت ايوافية على مبلغ الش رريفرة بوامع ( )36.26مليوأ رايل س ررعودي  ،و مت حتوي كال
احملفظتي

 19مر ررايو 2012م بعر ررد احلصر ر ر ر ر ر ررول على عر رردم ممر ررانعر ررة البملر ررك ايركاي السر ر ر ر ر ر ررعودي .يبلغ عر رردد أسر ر ر ر ر ر رريفت اخلليجير ررة العر ررامر ررة

20.000.000سرريفت ( عشررروأ مليوأ سرريفت ) و ذلك بييمة أمسية  10رايل للسرريفت الواىتد و مت طرم  8.000.000سرريفت ( نانية ماليي
سرريفت )

سرروق األسرريفت السررعودي و ابلتاو يبلغ رأس مال اخلليجية العامة  200.000.000رايل سررعودي ( مئتا مليوأ رايل سررعودي )

مدفوعة ابل ام  .و

2021/06/28م متت موافية ازمعية على روصر ررية سلا اادارة باايدة رأس مال الشر ررركة بييمة 300.000.000

رايل عا طري طرم أسيفت ىتيوق أولوية ،ىتيث أصبز رأس مال الشركة  500.000.000رايل سعودي.
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 .1ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات و مامل يطبق و أسباب ذلك:
رير الشررركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين أباا رطب مجيع األىت ام الواردة

الئحة ىتوكمة الشررركات الصررادرة عا هيئة السرروق ايالية،

ابستنيملا األىت ام الواردة أدان :
رقم الفقرة

رقم املادة

ه

41

-

85

-

87

-

88

-

95

أسباب عدم التطبيق

نص املادة
يتخذ سلا اادارة الرتريبات الالزمة للحصول على ريييت جيفة خارجية خمتصة
ألدائه ك ثالث سملوات.
رضع الشركة برامج رطوير و حتفيا ايشاركة و األدا للعاملي

الشركة.

مادة اسرتشادية
مادة اسرتشادية

رضع ازمعية العامة العادية بملا على امرتام ما سلا اادارة سياسة ر ف إمامة
التوازأ بي أهدافيفا و األهدام اليت يصبو اجملتمع إىل حتييييفا ،بغرض رطوير

مادة اسرتشادية

األوضاع االجتماعية و االمتصادية للمجتع.
يضع سلا اادارة الربامج و حيدد الوسائ الالزمة لطرم مبادرات الشركة

مادة اسرتشادية

سال العم االجتماعي.
ىتال رش ي سلا اادارة زملة خمتصة وكمة الشركات ،فعليه أأ يفوض
إلييفا االختصاصات اييررة وجب ايادة الرابعة و التسعي ما هذ الالئحة ،و
على هذ اللجملة متابعة أي موضوعات بشأأ رطبييات احلوكمة ،و راويد سلا

مادة اسرتشادية

االدارة سملوايً على األم ابلتيارير و التوصيات اليت رتوص إلييفا.
 .2أعض ا ا اااإل جملس اإلدارة و واائفهم ا الية و الس ا ا ااابقة و م ال م و ربا م و الش ا ا ااركات دا ة اململكة أو ار ها ال يكو
عضو جملس إدارة الشركة عضواً يف جمالس إدار ا ا الية و السابقة أو من مديريها:
( )1األستاذ /مجال بن عبد هللا الدابغ  -ماجستري إدارة األعمال /جامعة ايلك سعود  -ايمل ة العربية السعودية (2001م)
حالياً /

الواائف

سابقاً

رئيا سلا إدارة الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
رئيا اللجملة التملفيذية

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو زملة الرتشيحات و اي افآت

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

انئب رئيا سلا اادارة شركة التملمية الغذائية
4

الكيا القانوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة شركة التملمية الغذائية

ىتالياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

عضو زملة الرتشيحات و اي افآت شركة التملمية الغذائية

ىتالياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

عضو سلا اادارة شركة برتومي

ىتالياً

مسامهة ميفلة داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة شركة برتومي

ىتالياً

مسامهة ميفلة داخ ايمل ة

رئيا سلا اادارة شركة ساعد العايية لالستيدام

ىتالياً

مسامهة ميفلة داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة شركة ساعد العايية لالستيدام

ىتالياً

مسامهة ميفلة داخ ايمل ة

رئيا سلا ايديريا شركة الدهاانت ايمتازة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة خمتلطة داخ ايمل ة

مدير شركة رطوير ايشاريع الدولية

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة برق الملظت خلدمات التيملية التجارية

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة سموعة التملمية التجارية

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير الشركة التجارية خلدمات التسوي والوكاالت احملدودة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة ايغلفات اخلليجية الرامية لصملاعات التغليف

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

رئيا سلا ايديريا شركة البحر اال ر خلدمات االس اأ

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة الدابغ لالستنيمار

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة االنصام العايية للتملمية العيارية

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة االنسجة العايية

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة خمتلطة داخ ايمل ة

مدير شركة مجال عبدهللا الدابغ احملدودة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة ميفا احلجاز للخدمات البرتولية احملدودة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة أمسا عبدهللا الدابغ احملدودة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة آمال عبدهللا الدابغ احملدودة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة بلييا عبدهللا الدابغ احملدودة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة اخلدمات الفائية للسيارات السريعة احملدودة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة برتومي لالستنيمار

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة ايتمياة الرائدة للتجارة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة اخلليجية األوىل للوجبات السريعة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة
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مدير شركة االستنيمارات اخلضرا احملدودة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة السبعة ايتحدوأ الدارة األمالك

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة اخلدمات الرممية ايشرتكة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة التيدم األوىل لالستنيمار

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

انئب رئيا سلا اادارة شركة البحر األ ر العايية

سابياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

عضو ازملة التملفيذية شركة البحر األ ر العايية

سابياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة شركة البحر األ ر العايية

سابياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

عضو زملة الرتشيحات واي افآت شركة البحر األ ر العايية

سابياً

مسامهة مدرجة داخ ايمل ة

مدير شركة البحر األ ر لتجارة مواد ومعدات البملا

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة البحر األ ر لإلستنيمارات ايتخصصة

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة رصمليع االغذية ايمتازة احملدودة

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة التملمية الاراعية احملدودة

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة داخ ايمل ة

مدير شركة سموعة الدابغ اليابضة

سابياً

مابضة داخ ايمل ة

( )2األستاذ /سعود بن عبدالعزيز السليما – ب الوريوس إمتصاد والتموي  /جامعة نيويورك  -الوالايت ايتحدة األمري ية (1987م)
حالياً  /سابقاً

شركة مسامهة  /أو غري مسامهة

الواائف

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ااستنيمار

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو اللجملة التملفيذية

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

انئب رئيا سلا إدارة شركة أمسملت العربية

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

الرئيا و ايدير التملفيذي جملموعة عبد العايا عبدهللا السليماأ

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة  /داخ ايمل ة

انئب رئيا و عضو سلا ادارة شركة ايصا العربية السعودية

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

انئب الرئيا و عضو سلا إدارة

عضو زملة ااستنيمار
عضو زملة ايراجعة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ايصا العربية السعودية
ايصا العربية السعودية
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( )3األستاذ /حممد حسين زية  -زمالة احملاسبي اليانونيي  /سيما  -ايمل ة ايتحدة (1992م)
حالياً  /سابقاً

الكيا القانوين

الواائف

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

الرئيا التملفيذي للعمليات التجارية  -سموعة شركات الدابغ

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة شركة ساعد العايية لإلستيدام

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة شركة ساعد العايية لإلستيدام

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة برمييري افييشا ليمتد

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة شركة الدهاانت ايمتازة

ىتالياً

ذات مسئولية حمدودة خمتلطة /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة جريف فل سب لألصول اليابضة

ىتالياً

مابضة

عضو سلا إدارة جريف فل سب التجارية اليابضة

ىتالياً

مابضة

عضو سلا إدارة

شركة التملمية الغذائية

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة

شركة البحر األ ر العايية

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة

سموعة التملمية الغذائية

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو اللجملة التملفيذية
عضو زملة إدارة ايخاطر

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو زملة الرتشيحات و اي افآت
عضو زملة ايراجعة

شركة برتومي

عضو زملة الرتشيحات و اي افآت
الرئيا اياو  -سموعة شركات الدابغ
عضو سلا إدارة

سموعة التملمية الغذائية

شركة برتومي

شركة البحر األ ر العايية
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( )4األسا ا ااتاذ /ما د بن ضا ا ااياإلالدين كر  -ب الوريوس إدارة األعمال  -إدارة مالية  /جامعة ايلك س ر ر ررعود  -ايمل ة العربية الس ر ر ررعودية
(1993م)
حالياً  /سابقاً

الكيا القانوين

الواائف

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

شركة كلية جدة العايية

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ايراجعة

شركة كلية جدة العايية

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

ايدير الشريك لشركة رغف خلدمات ااعاشة

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

سيب و للبيئة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ايراجعة

سيب و للبيئة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ايراجعة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

شركة الطالع للمليليات (هان و)

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ايراجعة

شركة الطالع للمليليات (هان و)

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

سموعة فتيحي اليابضة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ايراجعة

سموعة فتيحي اليابضة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

شركة هر للخدمات الغذائية

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة

شركة سوي ورب

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة

شركة مديملة ايعرفة االمتصادية

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو سلا إدارة

رئيا زملة إدارة ايخاطر
عضو زملة ااستنيمار

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو اللجملة التملفيذية

عضو زملة ااستنيمار

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

سيب و للبيئة

سموعة فتيحي اليابضة

عضو زملة الرتشيحات واي افآت

سموعة فتيحي اليابضة

الرئيا التملفيذي لشئوأ العمليات ()COO
الرئيا التملفيذي للشئوأ ايالية ()CFO
االمتصادية
رئيا رملفيذي

شركة سوي ورب
شركة مديملة ايعرفة

شركة مسرى العايية اليابضة
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ايدير اياو

سموعة صافوال ()CFO

انئب رئيا الدمج و ااستحواذ
انئب رئيا اادارة ايالية

سموعة صافوال

سموعة صافوال

ايدير العام للعالمات ايالية و ايسامهي
ايدير العام للخايملة و ايشاريع اخلاصة
مساعد ايدير العام للخايملة
مدير اخلايملة

سموعة صافوال
سموعة صافوال

سموعة صافوال

سموعة صافوال

مساعد مدير إمراض بيست متوي الشركات وايؤسسات
السعودي الفرنسي

البملك

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

( )5األستاذ /طا ر بن حممدعمر عقية  -ماجستري علوم هملدسة صملاعية  /جامعة ر ساس  -الوالايت ايتحدة األمري ية (1984م)
حالياً  /سابقاً

الكيا القانوين

الواائف

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو زملة االستنيمار

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو اللجملة التملفيذية

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ايراجعة

شركة مريي ليملش ايمل ة العربية السعودية

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة االلتاام

شركة مريي ليملش ايمل ة العربية السعودية

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو زملة ايراجعة

شركة بداية لتموي ايملازل

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو سلا ايديريا

شركة األنسجة العايية

ىتالياً

ذات مسؤولية محدودة مختلطة /داخل اململكة

عضو سلا إدارة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو غري رملفيذي

سلا إدارة شركة البحر األ ر العايية
شركة البحر األ ر العايية

عضو اللجملة التملفيذية
عضو سلا إدارة مستي
السعودية

شركة مريي ليملش ايمل ة العربية

انئب رئيا سلا اادارة
السعودية

شركة مريي ليملش ايمل ة العربية

عضو سلا إدارة غري رملفيذي

شركة بداية لتموي ايملازل
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ىتالياً

ذات مسؤولية محدودة  /داخل اململكة

شركة المليفدي م تب العائلة

عضو زملة ااستنيمار

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة ميفلة حتت التأسيا /داخ ايمل ة

رئيا مست التموي ايملظت

البملك األهلي التجاري

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

رئيا فري إدارة ايشاريع

صملدوق التملمية الصملاعية السعودي

سابياً

صملدوق ىت ومي  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة مستي
رئيا زملة ايراجعة

شركة ايمل ة اليابضة

شركة ايمل ة اليابضة

عضو زملة الرتشيز والتعويضات
رئيا زملة ايراجعة

شركة ايمل ة اليابضة

شركة بداية لتموي ايملازل

العضو التملفيذي جمللا اادارة وايستشار اياو
للخدمات ازوية (انس اليابضة)
الرئيا التملفيذي

الشركة الوطملية

شركة دويتشه العاياية

( )6األس ااتاذ /حممدزا ر بن ص ااالل الدين املن د  -ماجسر ررتري
ماجستري

اليانوأ الفرنسر رري الدوو /جامعة اليديا يوسر ررف -بريوت (1978م)

إدارة األعمال /جامعة هارفارد – الوالايت ايتحدة األمري ية (1982م)
الواائف

حالياً  /سابقاً

شركة مسامهة  /أو غري مسامهة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ايرامبة

شركة كملداسة خلدمات اييا

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

شركة البحر األ ر الدولية

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو زملة ايرامبة

شركة البحر األ ر الدولية

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

شركة االرجواأ للتطوير و االستنيمار العياري

سابياً

غري مسامهة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

شركة روالكو للتجارة و التعيفدات

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

بملك كريدي سويا السعودية

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

عضو زملة الرتشيحات و اي افآت
انئب رئيا سلا ادارة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

شركة كملداسة خلدمات اييا

رئيا زملة الرتشيحات و اي افآت

شركة البحر األ ر الدولية

عضو خارجي زملة الرتشيحات و اي افآت

شركة آج للخدمات التمويلية
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عضو زملة ايرامبة

بملك كريدي سويا السعودية

سابياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

رئيا سلا إدارة

شركة جرامي مجي ايالية العربية احملدودة

سابياً

خارج ايمل ة

عضو سلا إدارة

صملدوق أركابيتا للعائد العياري

سابياً

خارج ايمل ة

( )7األستاذ /ودت بن موسى ا ليب  -ب الوريوس

اهلملدسة الصملاعية  /جامعة ر ساس  -الوالايت ايتحدة االمري ية (1984م)
حالياً  /سابقاً

الكيا القانوين

الواائف
عضو سلا إدارة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

رئيا زملة ايراجعة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

رئيا سلا اادارة

شركة واىتد العربية لإلستنيمار

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة شركة مسرياميا للفملادق  -مصر

ىتالياً

غري مسامهة  /خارج ايمل ة

عضو سلا إدارة شركة عماأ للصملاعات الدوائية -األردأ

ىتالياً

ذات مسؤولية حمدودة  /خارج ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة شركة وادي الشتا لالستنيمارات السياىتية ابألردأ

سابياً

مسامهة  /خارج ايمل ة

عضو سلا إدارة شركة روالكو للتجارة و التعيفدات

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة  /داخ ايمل ة

سابياً

ذات مسؤولية حمدودة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

سابياً

مسامهة  /خارج ايمل ة

سابياً

مسامهة  /خارج ايمل ة

عضو زملة الرتشيحات واي افآت

مستشار

اخلليجية العامة

شركة ىتضا لإلستنيمار

رئيا رملفيذي و عضو سلا إدارة
رئيا إدارة اخلدمات اخلاصة

شركة األهلي كابيتال

شركة األهلي كابيتال

مدير رملفيذي للخدمات البمل ية اخلاصة
مدير عام للخدمات ايالية

البملك السعودي األمري ي

مدير امليمي للخدمات ايصرفية الغربية
رئيا إدارة اخلدمات اخلاصة
عضو سلا إدارة

البملك األهلي التجاري
البملك السعودي اهلولملدي

البملك العر احملدود  -االردأ

البملك العر  -سويسرا
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( )8الدكتور /فيصة بن عدان بعاصريي  -الدكتوراة

اليانوأ  /جامعة ابنتيوأ أساس -فرنسا (2003م)

الواائف

حالياً  /سابقاً

شركة مسامهة  /أو غري مسامهة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

الشركة اخلليجية العامة

ىتالياً

مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة

شركة آج للخدمات التمويلية

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

ىتالياً

مسامهة ميفلة  /داخ ايمل ة

صاىتب ومدير عام م تب فيص عدانأ بعاصريي للمحاماة

ىتالياً

م تب حماما

مدير الشئوأ اليانونية بشركة سدكو اليابضة

سابياً

مابضة  /داخ ايمل ة

عضو سلا إدارة

رئيا زملة الرتشيحات و اي افآت
عضو زملة إدارة ايخاطر
عضو سلا إدارة

رئيا زملة الرتشيحات و اي افآت

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

شركة آج للخدمات التمويلية

( )9األستاذ /كر زايد إدليب  -ماجستري

إدارة األعمال  /انسياد ،فرنسا  /سملغافورة (2008م)

الواائف
عضو سلا إدارة

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو زملة الرتشيحات و اي افأت
الشريك التشغيلي

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

فاونديشا اليابضة

مدير عام شركة بواب العايية يملطية الشرق األوسط و افريييا و اهلملد

حالياً  /سابقاً
ىتالياً
ىتالياً
ىتالياً

سابياً

الكيا القانوين
مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة
مسامهة مدرجة  /داخ ايمل ة
مركا د اياو العايي
مركا د اياو العايي

 .3أعضاإل الل ا و واائفهم ا الية و السابقة و م ال م و ربا م:
( )1فيصة راشد الفاروقي (عضو جلنة املرا عة – من ارج أعضاإل جملس اإلدارة)  -ب الوريويا العلوم  -نظت معلومات  /جامعة
كاليفورنيا – الوالايت ايتحدة األمري ية (1993م)
الواائف
عضو زملة ايراجعة
رئيا ايالية

حالياً  /سابقاً
ىتالياً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

الرئيا اياو التملفيذي  -إعمار (مديملة ايلك عبدهللا اامتصادية)

ىتالياً
سابياً

هيئة رطوير بوابة الدرعية

مساعد مدير عام  -سموعة سامبا ايالية

سابياً

خايملة الشركات  -البملك السعودي الفرنسي

سابياً
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( )2حممد حسا اان داغسا ااتاين (عضا ااو جلنة املرا عة – من ارج أعضا اااإل جملس اإلدارة) – ماجس ر ررتري رملفيذي

إدارة األعمال  /جامعة

ايلك عبدالعايا  -ايمل ة العربية السعودية (2012م) و حماسب مانوين معتمد ما هيئة احملاسبي اليانوني السعودي.
الواائف
عضو زملة ايراجعة

حالياً  /سابقاً
ىتالياً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو زملة مراجعة هبيئة رملمية الصادرات السعودية

ىتالياً

عضو زملة ايراجعة – شركة سموعة با الدأ العايية اليابضة

ىتالياً

عضو زملة ايراجعة – شركة البومري و الصباأ للسياىتة (إىتدى شركات سموعة الصباأ)

ىتالياً

حماسب مانوين معتمد  -م تب حممد ىتسا داغستاين حماسبوأ و مراجعوأ مانونيوأ

ىتالياً

أمي وخبري افالس معتمد

ىتالياً

( )3الد بن عبدالعزيز ا وشااا (عضااو جلنة املرا عة – من ارج أعضاااإل جملس اإلدارة)  -ماجسررتري إدارة أعمال /جامعة نيوكاسر
 اسرتاليا (2009م)الواائف
عضو زملة ايراجعة

حالياً  /سابقاً
ىتالياً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو ساس إدارة -شركة ازبا االهلية

ىتالياً

ايخترب الصحي مدير إدارة ايراجعة الداخلية

ىتالياً

عضو زملة معايري ايراجعة  -اهليئة السعودية للمحاسبي اليانونيي

ىتالياً

عضو زملة الرتشيحات و اي افات -شركة ازبا االهلية

ىتالياً

عضو زملة ايراجعة  -شركة ر العرب ألنظمة ايعلومات

ىتالياً

عضو زملة ايراجعة  -شركة نسيج العايية التجارية

ىتالياً

عضو زملة ايراجعة  -شركة ايصا العربية السعودية

ىتالياً

عضو زملة ايراجعة  -هيئة رملمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"

ىتالياً

شركة سفاري مدير إدارة ايراجعة الداخلية للمجموعة

سابياً

الشركة االهلية للتامي التعاوين مدير إدارة ايراجعة الداخلية

سابياً

ايؤسسة العامة للتاميملات االجتماعية مستشار مانوين

سابياً
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سابياً

عضو زملة ايراجعة  -شركة الشرمية للتملمية
 .4أعضاإل اإلدارة التنفيذية و واائفهم ا الية و السابقة و م ال م و ربا م:
( )1إيهاب يوسف لن اوي  -ب الوريوس رسوي جامعة ايلك فيفد للبرتول وايعادأ (1995م) – (خربة 27سملة)
الواائف
الرئيا التملفيذي

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو زملة ااستنيمار

ىتالياً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو زملة إدارة ايخاطر

ىتالياً
ىتالياً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

عضو اللجملة التملفيذية ليطاع التأمي
عضو سلا إدارة

البملك التونسي السعودي

عضو زملة الرتشيحات و اي افآت
رئيا اللجملة التملفيذية
عضو سلا إدارة
الرئيا التملفيذي

ىتالياً
ىتالياً
ىتالياً

البملك التونسي السعودي

ىتالياً

البملك التونسي السعودي

سابياً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

سابياً

شركة األهلي ر اف

رئيا اخلدمات ايصرفية لألفراد فيساب /ايملطية الغربية
رئيا اخلدمات اخلاصة

سابياً

ساب /ايملطية الغربية

( )2حممد عبدهللا السديري – دبلوم

سابياً

التعليت العاو  /جامعة ه – إجنلرتا (2006م) – (خربة 14سملة)
الواائف

الرئيا التملفيذي للعمليات التجارية
مدير ايملطية الغربية

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ميدغلف

مدير احلساابت الرئيسية

ساي و

مشرم رطوير األعمال

ميدغلف

حالياً  /سابقاً
ىتالياً
سابياً
سابياً
سابياً
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( )3عمار فواز الصرييف – ب الوريوس حماسبة ما جامعة ام اليرى

ة اي رمة – (خربة  16سملة  10 -سملوات

الواائف
الرئيا اياو

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

الرئيا اياو

الشركة ايتحدة للتأمي التعاوين

الرئيا اياو وس ررري سلا اادارة
ايدير اياو

حالياً  /سابقاً
ىتالياً
سابياً
سابياً

شركة مالذ للتأمي التعاوين

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

انئب ايدير اياو

شركة كوين اند انج

مدم ىتساابت

شركة آرنست ويونغ

سال التأمي)

سابياً
سابياً
سابياً

( )4عبدهللا سامي مقبول  -ب الوريوس إدارة مالية  /كلية إدارة األعمال جبدة (2006م) ( -خربة  15سملة)
الواائف
مدير االتاام و احلوكمة

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاين

ىتالياً

عضو زملة ايراجعة لدى شركة حممد ىتسا يعال وأوالد للصرافة

ىتالياً

إدارة االتاام

مدير أول
مدير االتاام

سابياً

بواب العربية للتأمي التعاوين

الشركة اخلليجية العامة

مسؤول أول االستشارات ايالية
مسؤول االستشارات ايالية

سابياً
سابياً

برايا وورر هاوس كووبرز جبدة

سابياً

إرنست و يونغ ()EY

( )5نثار قادري عبدا ي -ماجس ر ر ر ررتري إدارة األعمال /ازامعة الس ر ر ر ررعودية اال رتونية (2018م)  -ماجس ر ر ر ررتري إدارة ايراجعة الداخلية و
االسر ر ر ر ر ررتشر ر ر ر ر ررارات  /جامعة بريمملجيفام سر ر ر ر ر ررييت (ايمل ة ايتحدة) (2021م)  -الامالة اييفملية للمراجعي الداخليي  /معيفد ايراجعي
الداخليي (ايمل ة ايتحدة و أيرلملدا)  -شيفادة التأمي اييفين /ايعيفد ايل ي للتأمي (لملدأ) (خربة 15سملة)
الواائف
رئيا التدمي الداخلي

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

الرئيا التملفيذي للحوكمة وأمي سر سلا اادارة  -شركة الطالع الدولية للملي (هان و)

سابياً

رئيا ىتوكمة الشركات وأمي سر سلا اادارة  -شركة غساأ أ د السليماأ للتطوير احملدودة

سابياً

مساعد مدير
استشاري

خدمات ايخاطر  -شركة برايا ورر هاوس كوبرز ( )PwCالشرق األوسط
خدمات خماطر األعمال  -شركة ايرنست ويونغ ()EY

سابياً
سابياً

15

( )6أنس علي حممد ابسا ااودا  -ب الوريا اادارة ايالية ما جامعة هيوسر ر ررا ،ر سر ر رراس ،الوالايت ايتحدة األمري ية( ،عام 2015م)
ب الوريا إدارة ايخاطر والتأمي ما جامعة هيوس ر ررا ،ر س ر رراس ،الوالايت ايتحدة االمري ية(،عام 2015م) ،ش ر رريفادة أنظمة رداول
الطامة العايية (الوالايت ايتحدة األمري ية)( -خربة  11سملة  7 ،سملوات سال التأمي)
الواائف
رئيا مست إدارة ايخاطر

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

إستشاري ردمي داخلي/خماطر/إلتاام/ىتوكمة كي

ىتالياً
سابياً

إم جي

مشرم إدارة ايخاطر

شركة األهلي ر اف

سابياً

مدير رطوير األعمال

شركة ايستنيمروأ الدوليوأ

سابياً

مستشار مبيعات الت اف التعاوين

سابياً

شركة ازايرة ر اف

( )7عبدهللا حممد اجلو ر – ب الوريوس علوم (علت أرض) جامعة ايلك عبدالعايا (2002م) ( -خربة 18سملة
الواائف
رئيا ايوارد البشرية و اخلدمات ايشرتكة
عضو

مجعية الامالة الربيطانية للموارد

ايوارد البشرية)
حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

البشرية CIPD

ىتالياً
ىتالياً

مدرب مشارك بشيفادة  HRCIالربيطانية

ىتالياً

مملظمة  SHRMاالمري ية

ىتالياً

مرخص مدير موارد البشرية ما مريك

ىتالياً

مدير إدارة ايواهب ابخلطو السعودية – اخلدمات األرضية

سابياً

مدير التوظيف ابخلطو السعودية – اخلدمات األرضية

سابياً

كبري أخصائيي التوظيف ابخلطو السعودية – اخلدمات األرضية

سابياً

عضو

( )8بدر حممد الشوشا  -ب الوريوس إدارة صملاعية ( علوم مالية) جامعة ايلك فيفد للبرتول و ايعادأ (1999م) (خربة  22سملة)
الواائف
رئيا ااكتتاب

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

سالمة للتأمي

سابياً

مدير إدارة التأميملات العامة
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مدير إمليمي (ايملطية الغربية) أمانة للتأمي
مدير مبيعات إمليمي (ايملطية الغربية)
مسؤول رعويضات (غري السيارات)
مسؤول إكتتاب

سابياً
سابياً

مالذ للتأمي

سابياً

التعاونية

سابياً

شركة التعاونية للتأمي

( )9د .عبدهللا عبدالعزيز النا م – دكتورا
(2015م) ( -خربة  12سملة)

علوم ال مبيورر (الرسر ر ر ر ررالة األما السر ر ر ر رريرباين)  /جامعة مانشر ر ر ر رسر ر ر ر رررت ابيمل ة ايتحدة
الواائف

رئيا األما السيرباين

حالياً  /سابقاً
ىتالياً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

مدير كبري األما السرباين و ريملية ايعلومات و البحوث و التطوير
مسؤول إئتماأ

شركة احلمراين العايية

بملك الرايض

مساعد مراجع كي

سابياً
سابياً

إم جي الفوزاأ و ابانجه

متدرب دراسات عليا (خماطر السيولة و الملمذجة و حترايت عمليات ربييض األموال)
متدرب
متدرب

بملك الرايض فرع لملدأ

جملرال إل رتيك (ردريب افرتاضي عرب شركة أسرتالية)
(جي

سابياً
سابياً

مورجاأ) رشيا اند كو

( )10ما د عدان

سابياً

سابياً

ضري – ماجستري ادارة مشاريع  /جامعة جورج واشملطا (2012م) ( -خربة 20سملة)
حالياً  /سابقاً

الواائف
رئيا مست ريملية ايعلومات

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتالياً

شيفادة مؤسسة ®ITIL

إدارة خدمات ر ملولوجيا ايعلومات

ىتالياً

شيفادة حمرتم إدارة

ايشاريع ® PMP

شيفادة مدير أما ايعلومات

ىتالياً

ايعتمد )(CISM

شريك أعمال ريملية ايعلومات و رئيا رطبييات
كبري مدير جنام العمال

ىتالياً

شركة المليفدي الطبية

سابياً

شركة أوراك

مستشار رئيسي رطبييات ما مب البيع

سابياً

شركة أوراك

سابياً

انئب الرئيا ايساعد ) الربامج/مدير ايشروع/مدير الوىتدة ،متيا اخلدمة( بيطاع اخلدمات ابلبملك األهلي التجاري
انئب الرئيا ايساعد (رئيا مست ريملية معلومات ايوارد البشرية)
مائد مشروع ايوارد البشرية إبدارة ريملية معلومات ايوارد البشرية

البملك األهلي التجاري
البملك األهلي التجاري
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سابياً
سابياً
سابياً

( )11عبدالعزيز خبيت الغامدي – ماجستري ميفين ما أكادميية كامبوس الدوليه (1996م) – ب الوريوس ادب اجنلياي ما جامعة
ايلك عبدالعايا – عضو ابيعيفد ايل ي الربيطاين للتأمي ( CIIخربة  25سملة سال التأمي)
الواائف
رئيا العملاية ابلعمال

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ايدير االمليمي ابيملطية الغربية
مدير العمليات

حالياً  /سابقاً
ىتالياً
سابياً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

مدير احلساابت الرئيسية Key Accounts Manager
مدير ىتساب Account Manager

سابياً
الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

سابياً

التعاونية للتأمي

مشرم إدارة ايبيعات ابيملطية الغربية

التعاونية للتأمي

مائد سموعة Group Leader

وىتدة إصدار الو ئ وخدمة العمال ابيملطية الغربيه

( )12سعيد حممد الغامدي -ب الوريوس

سابياً

مدير العمليات

سال التأمي)

ىتاليا
سابيا

شركة بواب العربية للتأمي التعاوين

الشركة اخلليجية اتبعة جملموعة األمري أ د با سلماأ

مدير ايبيعات والتسوي ابلمليابة

التعاونية للتأمي

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

مدير إدارة التحصي واائتماأ

سابياً

التسوي  /جامعة مريالند امباسادور (خربة  29سملة  16 -سملة

الواائف
رئيا إدارة ايطالبات

سابياً

الشركة اخلليجية اتبعة جملموعة األمري أ د با سلماأ

مساعد مدير رسوي دار اخلليج للطباىة و الملشر

سابيا
سابيا
سابيا

( )13عبدهللا يوسف الشربيين – ب الوريوس العلوم – ختصص إىتصا  /جامعة ايلك عبدالعايا (2014م) – (خربة 10سملوات)
الواائف
مدير إعادة التأمي

حالياً  /سابقاً

الشركة اخلليجية العامة للتامي التعاوين

(م لف) مدير إعادة التأمي
مساعد مدير إعادة التأمي
مسئول إعادة أتمي
مسئول م تب الدخول

ىتالياً

الشركة اخلليجية العامة للتامي التعاوين
الشركة اخلليجية العامة للتامي التعاوين

الشركة اخلليجية العامة للتامي التعاوين

سابياً
سابياً
سابياً
سابياً

شركة ايشفى العايي للخدمات الطبية
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( )14معتز عبدالعزيز مسعودي – ماجستري إدارة أعمال  -جامعة الفيص  ،كلية األمري سلطاأ للسياىتة و اادارة (2013م) (خربة
التأمي)

 12سملة –  4سملوات

الواائف
مدير م افحة ازرائت ايالية

حالياً  /سابقاً
ىتالياً

الشركة اخلليجية العامة للتامي التعاوين

مسؤول أول م افحة غس األموال ومتوي اارهاب و رفتيش االتاام

سابياً
سابياً

الشركة اخلليجية العامة للتامي التعاوين

مدير شركة رعليمية
 .5تكوين جملس اإلدارة و تصنيف أعضائه:

تصنيف العضوية

اسم عضو جملس اإلدارة
مجال عبدهللا الدابغ

غري رملفيذي

سعود عبدالعايا السليماأ

غري رملفيذي

حممد ىتسين جاي

غري رملفيذي

ماجد ضيا الديا كر

غري رملفيذي

طاهر حممدعمر عيي

غري رملفيذي

حممدزاهر صالم الديا ايملجد

غري رملفيذي

جودت موسى احللب

مستي

فيص عدانأ بعاصريي

مستي

كر زايد ادلب

مستي

 .6اإل راإلات ال اختذ ا جملس اإلدارة إلحاطة أعضا ااائه – و خباصا ااة غري التنفيذين -علماً مبقرتحات املسا ااامهن و ملحواا م
حيال الشركة و أدائها:
خبصرروم ميرتىتات ايسررامهي و ملحوظاهتت ىتيال الشررركة و أدائيفا و ايطروىتة

ازمعية العامة فيتت عرضرريفا

أول اجتماع جمللا

اادارة .أما ابلملس رربة ييرتىتات ايس ررامهي اليت يتت إس ررتالميفا عا طري اخلطاابت أو ايراس ررالت اال رتونية فيتت عرض رريفا أيض راً أول
إجتماع جمللا اادارة و ما مث ىتفظيفا

سجالت

الشركة.
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 .7وصااف صتصاار إل تصاااصااات الل ا و مهامها و رؤسااائها و عدد ا تماعا ا و تواريا انعقاد ا و بياانت ا ضااور لءعضاااإل
لكة ا تماع:
( )1جلنة املرا عة :
عيدت زملة ايراجعة خالل الفرتة ما  1يملاير 2021م إىل  31ديسر ررمرب 2021م عدد (  ) 7إجتماعات يتمني ىتضر ررور األعضر ررا
عا ك إجتماع بتواريخ االجتماعات كاآليت:
08

04

12

09

28

27

28

رئيس الل نة /ودت موسى ا ليب

مارس
✓

مايو
✓

يوليو
✓

اغسطس
✓

اكتوبر
✓

ديسمرب
✓

ديسمرب
✓

7

عضو الل نة  /حممد حسن داغستاين

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

٪100

عضو الل نة  /فيصة راشد فاروقي

✓

✓

✓

✓

×

✓

×

5

٪71

عضو الل نة  /الد عبدالعزيز ا وشا

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

٪100

االسم

اإلمجال

نسبة
ا ضور
٪100

مهام جلنة املرا عة:

• ااشر ر ر ر ر ر ررام على إدارة ايراجعرة الرداخليرة

الشر ر ر ر ر ر ررركرة ،ما أجر التحي ما مردى فراعليتيفرا

رملفيرذ األعمرال واييفمرات اليت

ىتددها هلا سلا اادارة.
• دراسة نظام الرمابة الداخلية ووضع ريرير م توب عا رأييفا وروصياهتا

شأنه.

• دراسة ريارير ايراجعة الدخلية ومتابعة رملفيذ ااجرا ات التصحيحية للملحوظات الواردة فييفا.
• التوص ر ر ر ر ر ررية جمللا اادارة بتعيي احملاس ر ر ر ر ر رربي اليانونيي ،وفص ر ر ر ر ر ررليفت وحتديد أرعاهبت ،ويراعى عا التوص ر ر ر ر ر ررية ابلتعيي التأكد ما
استيالليتيفت.
• متررابعررة أعمررال احملرراسر ر ر ر ر ر رربي اليررانونيي ،واعتمرراد أي عمر خررارج نطرراق أعمررال ايراجعررة اليت ي لفوا هبررا أثملررا ميرراميفت أبعمررال
ايراجعة.
• دراسة خطة ايراجعة مع احملاسب اليانوين وإبدا مالىتظاره علييفا.
• دراسة ملحوظات احملاسب اليانوين على اليوائت ايالية ومتابعة ما مت

شأاا.

• دراسة اليوائت ايالية األولية والسملوية مب عرضيفا على سلا اادارة وإبدا الرأي
• دراسة السياسات احملاسبية ايتبعة وإبدا الرأي والتوصية جمللا اادارة

شأاا.

شأاا.

( )2جلنة الرتشيحات و املكافأت:
عيدت زملة الرتشر ر ر ر ر ر رريحات واي افآت خالل الفرتة ما  1يملاير 2021م إىل  31ديسر ر ر ر ر ر ررمرب 2021م عدد (  ) 6إجتماعات يتمني
ىتضور األعضا عا ك إجتماع بتواريخ ااجتماعات كاآليت:
20

14

02

08

08

10

18

يناير

مايو

يوليو

سبتمرب

اكتوبر

اكتوبر

رئيس الل نة /فيصة عدان بعاصريي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

عضو الل نة  /مجال عبدهللا الدابغ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

٪100

عضو الل نة  /حممدزا ر صالل الدين املن د

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

٪100

عضو الل نة  /كر زايد ادليب

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

٪100

االسم

اإلمجال

نسبة ا ضور

٪100

مهام جلنة الرتشيحات و املكافأت:
• التوصررية جمللا اادارة ابلرتشرريز لعضرروية اجمللا وفياً للسررياسررات وايعايري ايعتمدة مع مراعاة عدم ررشرريز أي شررخص سررب
إدانته جبرمية خملة ابلشرم واألمانة.
• ايراجعة الس ر ر ر رملوية لالىتتياجات ايطلوبة ما اييفارات ايملاس ر ر ر رربة لعض ر ر ر رروية سلا اادارة وإعداد وص ر ر ر ررف لليدرات وايؤهالت
ايطلوبة لعضوية سلا اادارة ،ا
• مراجعة هي

ذلك حتديد الومت الذي يلام اأ خيصصه العضو ألعمال سلا اادارة.

سلا اادارة ورفع التوصيات

• حتديد جوانب الضعف واليوة
• التأكد بش ر

شأأ التغيريات اليت ي ما إجراؤها.

سلا اادارة ،وامرتام معازتيفا ا يتف مع مصلحة الشركة.

س رملوي ما اس ررتياللية األعض ررا ايس ررتيلي ،وعدم وجود أي رعارض مص رراذ إذا كاأ العض ررو يش ررغ عض رروية

سلا إدارة شركة أخرى.
• وضررع سررياسررات واضررحة لتعويضررات وم افآت أعضررا سلا اادارة وكبار التملفيذيي ،ويراعى عملد وضررع رلك السررياسررات
استخدام معايري ررربط ابألدا .
( )3الل نة التنفيذية:
عيدت اللجملة التملفيذية خالل الفرتة ما  1يملاير  2021م إىل  31ديس ررمرب 2021م عدد ( )7إجتماعات يتمني ىتض ررور األعض ررا
عا ك إجتماع بتواريخ عيد ااجتماعات كاآليت:
االسم

02

25

03

23

11

27

فرباير

فرباير

مايو

يونيو

اغسطس

اكتوبر

20

ديسمرب االمجال

نسبة
ا ضور

رئيس الل نة  /مجال عبدهللا الدابغ

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

6

٪86

عضو الل نة  /سعود عبدالعزيز السليما

×

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

٪86

عضو الل نة  /حممد حسين زية

✓

✓

✓

✓

×

✓

×

5

٪71

عضو الل نة  /طا ر حممدعمر عقية

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

٪100
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مهام الل نة التنفيذية:

• إبدا التوصية جمللا اادارة ىتول اخلطط االسرتاريجية والتشغيلية وايياانيات وخطط األعمال ايطورة ما مب اادارة.
• إختاذ اليرارات ىتول ايسرائ ايخولة هلا ما اجمللا اليت ر وأ خارج نطاق صرالىتيات الرئيا التملفيذي للشرركة ،ا
ايسائ ايتعلية ابلملفيات الرأمسالية وايشرتايت،

ذلك

احلدود ايخولة للجملة ما سلا اادارة.

( )4جلنة اإلستثمار:
عيدت زملة ااس ر ر ر ر ر رتنيمار خالل الفرتة ما  1يملاير  2021م إىل  31ديسر ر ر ر ر ررمرب 2021م عدد ( )5إجتماعات يتمني ىتضر ر ر ر ر ررور
األعضا عا ك إجتماع بتواريخ عيد ااجتماعات كاآليت:
07

22

29

04

14

مارس

يونيو

اغسطس

اكتوبر

ديسمرب

رئيس الل نة/سعود عبدالعزيز السليما

✓

✓

✓

✓

✓

5

عضو الل نة /ما د ضياإلالدين كر

✓

✓

✓

✓

✓

5

٪100

عضو الل نة  /طا ر حممدعمر عقية

✓

✓

✓

✓

✓

5

٪100

عضو الل نة  /ايهاب يوسف لن اوي

✓

✓

✓

✓

✓

5

٪100

االسم

االمجال

نسبة ا ضور

٪100

مهام جلنة اإلستثمار:

• حتديد أهدام ااسر رتنيمار والسر ررياسر ررات ااسر رتنيمارية للشر ررركة ،وريد التوصر رريات هبذا اخلصر رروم جمللا اادارة ،ا
حتديد مستوايت حتم ايخاطر ورملوع األصول ورملوع عمليات ااستنيمار.
• ااشر ررام العام على أدا العمليات ااسر رتنيمارية ،ا

ذلك

ذلك ريييت نتائج ااسر رتنيمار لتحديد جنام اسر ررتاريجيات ااسر رتنيمار

والتأكد ما التييد ابلسياسات ااستنيمارية للشركة.
• ايوضوعات األخرى ايتعلية اباستنيمار ىتسبما ي وأ ذلك ضرورايً ادارة ااستنيمارات وحيي مصلحة الشركة.
( )5جلنة إدارة املخاطر:
عيدت زملة إدارة ايخاطر خالل الفرتة ما  1يملاير  2021م إىل  31ديس ررمرب 2021م عدد ( )5إجتماعات يتمني ىتض ررور األعض ررا
عا ك إجتماع بتواريخ عيد ااجتماعات كاآليت:
02

21

26

07

15

مارس

يونيو

سبتمرب

اكتوبر

ديسمرب

رئيس الل نة  /ما د ضياإلالدين كر

✓

✓

✓

✓

✓

5

عضو الل نة  /حممد حسين زية

✓

✓

✓

✓

×

4

٪80

عضو الل نة /فيصة عدان بعاصريي

✓

✓

✓

✓

×

4

٪80

االسم

22

اإلمجال

نسبة ا ضور

٪100

عضو الل نة  /إيهاب يوسف لن اوي

✓

✓

✓

✓

✓

5

٪100

مهام جلنة إدارة املخاطر:
•

حتديد ايخاطر اليت مد رتعرض هلا الشركة واحملافظة على مستوى ميبول ما ايخاطرة للشركة.

•

ااشرام على نظام إدارة ايخاطر ابلشركة وريييت فعاليته.

•

وضر ر ر ر ررع إس ر ر ر ر ررتاريجية شر ر ر ر رراملة ادارة ايخاطر و متابعة رملفيذها ومراجعتيفا و حتدينييفا بملا على ايتغريات الداخلية واخلارجية
للشركة.

•

مراجعة سياسات إدارة ايخاطر.

•

إعادة ريييت مدرة الشركة على حتم ايخاطر ورعرضيفا هلا بش

•

رفع ريارير مفصلة إىل سلا اادارة ىتول التعرض للمخاطر واخلطوات اييرتىتة ادارة هذ ايخاطر.

•

ريد التوصيات للمجلا ىتول ايسائ ايتعلية إبدارة ايخاطر.

•

ررفع زملة إدارة ايخاطر رياريرها إىل سلا اادارة.

دوري.

 .8الوسائة ال اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه و أداإل جلانه و أعضائه:
اعتمد سلا إدرة اخلليجية العامة على وسيلتي

ريييت أدا أعضا اجمللا و أدا اللجاأ ايملبنيية ممله وهي:

• إستخدام منوذج ريييت فعالية سلا اادارة ما بي أعضا اجمللا.
• إستخدام منوذج ريييت أعضا اجمللا ما مب زملة الرتشيحات و اي افآت.
 .9اإلفصال عن مكافآت أعضاإل جملس اإلدارة و أعضاإل الل ا و اإلدارة التنفيذية:
( )1سياسة املكافآت
• سياسة املكافآت و كيفية حتديد مكافآت أعضاإل جملس اإلدارة:
 .1حيدد الملظام األسر رراسر رري للشر ررركة م افآت رئيا وأعضر ررا سلا اادارة ،ىتيث ييوم سلا اادارة ابمرتام م افآت األعضر ررا
بملا ً على روصية ز ملة الرتشيحات واي افآت ،وما مث يتت اعتماد اي افآت بعد موافية ازمعية العامة علييفا.
 .2أأ ر وأ م افأة أعضر ررا سلا اادارة مبلغاً معيملاً أو بدل ىتضر ررور عا ازلسر ررات أو ماااي مالية أو عيملية أو نسر رربة معيملة ما
صا األرابم ،وجيوز ازمع بي إثملي أو أكنير ما هذ اياااي.
 .3أأ ي وأ احلد األدىن للم افأة الس ر ر رملوية لرئيا وأعض ر ر ررا سلا اادارة مبلغ ( )200.000مئتاأ ألف رايل س ر ر ررعودي واحلد
األعلى جملموع ما حيص ر ر ر عليه العض ر ر ررو ما م افآت وماااي مالية أو عيملية مبلغ ( )500.000مخس ر ر ررمائة ألف رايل س ر ر ررعوي
سرملوايً نظري عضرويته سلا اادارة شراملة للم افآ ت ااضرافية ىتالة مشراركة العضرو أي زملة ما اللجاأ ايملبنيية ما
سلا اادارة ،وذلك وف الضوابط اليت رضعيفا ازيفات ايختصة.
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 .4جيب أأ ر وأ م افأة أعضرا سلا اادارة ايسرتيلي نسربة ما األرابم اليت حتيييفا الشرركة أو أأ ر وأ مبملية بشر
أو غري مباشر على ر ية الشركة.
 .5ميملز أعضا زملة ايراجعة م افأة سملوية كما يلي:
املنصب

مباشرر

مبلغ املكافأة

رئيا اللجملة

م افأة سملوية و د أمصى مبلغ ( )75.000مخسة و سبعوأ ألف رايل سعودي

عضو اللجملة

م افأة سملوية و د أمصى مبلغ ( )75.000مخسة و سبعوأ ألف رايل سعودي

 .6بدالت ىتضور اجتماعات سلا اادارة واللجاأ ايملبنيية كما يلي:
البدل املقرر

التصنيف

بدل ىتضور اجتماع سلا اادارة

 5.000رايل

بدل ىتضور اللجاأ ايملبنيية ما سلا اادارة (ألعضا اجمللا)

 1.500رايل

بدل ىتضور اللجاأ ايملبنيية ما سلا اادارة (لغري أعضا اجمللا)

 3.000رايل

 .7يُدفع ل عضررو ما أعضررا اجمللا واللجاأ ايملبنيية (ما أعضررا اجمللا أو ما خارجه) ا فييفت رئيا اجمللا ،ميمة الملفيات
الفعلية اليت يتحملواا ما أج ىتض ر ر ر ر ررور اجتماعات اجمللا أو اللجاأ ايملبنيية ما سلا اادارة ا ذلك مص ر ر ر ر ررروفات الس ر ر ر ر ررفر
واامامة وااعاشة.
 .8جيوز مملز م افآت ألعضررا سلا اادارة واللجاأ شر أسرريفت ،وذلك بعد اسررتيفا كافة الضروابط الملظامية اييررة هذا
الشأأ ،و هذ احلالة ر وأ الييمة ايدخلة لألسيفت هي الييمة السومية عملد اتريخ االستحياق.
 .9جيوز أأ ر وأ م افآت أعضر ررا سلا اادارة واللجاأ متفاورة اييدار يث رع ا مدى خربة العضر ررو واختصر رراصر رراره واييفام
ايملوطة به واستيالله وعدد ازلسات اليت حيضرها غريها ما االعتبارات.
 . 10إذا مررت ازمعية العامة إاا عض ر ر رروية ما رغيب ما أعض ر ر ررا سلا اادارة بس ر ر رربب عدم ىتض ر ر ررور ثالثة اجتماعات متتالية
للمجلا دوأ عذر مش ر ررروع ،فال يس ر ررتح هذا العض ر ررو أي م افآت عا الفرتة اليت رلي آخر اجتماع ىتض ر ررر  ،وجيب عليه إعادة
مجيع اي افآت اليت صرفت له رلك الفرتة.
 . 11إذا ربي للجملة ايراجعة أو اهليئة أأ اي افآت اليت صر رررفت ألي ما أعضر ررا سلا اادارة مبملية على معلومات غري صر ررحيحة
أو مض ر ررللة مت عرض ر رريفا على ازمعية العامة أو رض ر ررميمليفا ريرير سلا اادارة الس ر رملوي ،فيجب عليه إعادهتا للش ر ررركة ،وحي للش ر ررركة
مطالبته بردها.
• سياسة املكافآت و كيفية حتديد مكافآت اإلدارة التنفيذية:
 .1حيدد سلا اادارة بملا ً على روصر ر ررية زملة الرتشر ر رريحات واي افآت أنواع اي افآت اليت متملز ل بار التملفيذيي الشر ر ررركة مني
اي افآت النيابتة أو اي افآت ايرربطة ابألدا .
 .2يتت مملز كبار التملفيذيي م افآت س ر رملوية بملا ً على ريييت األدا  ،اباض ر ررافة إىل التعويض ر ررات واي افآت النيابتة ىتس ر ررب عيود
العم ايربمة معيفت.
 .3جيوز مملز م افآت ل بار التملفيذيي ش ر أسرريفت ،وذلك بعد اسررتيفا كافة الض روابط الملظامية اييررة هذا الشررأأ ،و
هذ احلالة ر وأ الييمة ايدخلة لألسيفت هي الييمة السومية عملد اتريخ االستحياق.
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 .4يبىن ريييت أدا كبار التملفيذيي بش ر
االسرتاريجية.

رئيسرري على أدائيفت اييفين خالل العام ومدى رفاعليفت اييفين

حتيي أهدام الشررركة

( )2العالقة بن املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول هبا
ال يوجد أي إحنرام جوهري عا هذ السياسة.
( )3مكافأت أعضاإل جملس االدارة عن عام 2020م و ال مت صرفها يف عام 2021م بعد موافقة اجلمعية العامة العادية
بتاريا 2021/06/28م

مكافأة أعضاإل جملس االدارة عن عام 2020م
أوالً :األعضاإل املستقلن لعام 2020م

املبلغ
املبلغ
200.000

جودت موسى احللب

فيص عدانأ بعاصريي

200.000

كر زايد ادلب

200.000

سموع م افآت األعضا ايستيلي

600.000
املبلغ

اثنياً :األعضاإل غري التنفيذين لعام 2020م

200.000

مجال عبدهللا الدابغ

سعود عبدالعايا السليماأ

200.000

حممد ىتسين جاي

200.000

ماجد ضيا الديا كر

200.000

طاهر حممدعمر عيي

200.000

حممدزاهر صالم الديا ايملجد

200.000

سموع م افآت األعضا غري التملفيذيي

1.200.000

اثلثاّ :األعضاإل التنفيذين لعام 2020م

املبلغ
0

ال يوجد

0

سموع م افآت األعضا التملفيذيي
اإلمجال

1.800.000
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( )4بدل حضور لسات اجمللس و بدل املصروفات للربع الرابع من عام 2020م و الربع األول و الثاين و الثالث لعام 2021م
املكافأت الثابتة
أعضاإل اجمللس

بدل حضور

لسات اجمللس

جمموع بدل حضور
لسات الل ا

اجملموع

بدل املصروفات

اجملموع الكلي

(اجملموع  +بدل
املصروفات)

أوالً :األعضاإل املستقلن
جودت موسى احللب

30.000

9.000

39.000

0

39.000

فيص عدانأ بعاصريي

35.000

15.000

50.000

0

50.000

كر زايد ادلب

35.000

7.500

42.500

0

42.500

اجملموع

100.000

31.500

131.500

0

131.500

اثنياً :األعضاإل غري التنفيذين
مجال عبدهللا الدابغ

35.000

19.500

54.500

0

54.500

سعود عبدالعايا السليماأ

25.000

16.500

41.500

0

41.500

حممد ىتسين جاي

35.000

18.000

53.000

0

53.000

ماجد ضيا الديا كر

35.000

13.500

48.500

0

48.500

طاهر حممدعمر عيي

35.000

18.000

53.000

0

53.000

حممدزاهر صالم الديا ايملجد

35.000

7.500

42.500

0

42.500

اجملموع

200.000

93.000

293.000

0

293.000

اإلمجال

300.000

124.500

424.500

0

424.500

( )5مكافآت مخسة من كبار التنفيذين مبن فيهم الرئيس التنفيذي و الرئيس املال
كبار التنفيذين
اجملموع

املكافآت الثابتة
الرواتب األساسية

البدالت

اجملموع

3.263.708

1.142.292

4.406.000
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املكافآت املتغرية

مكافأة هناية اخلدمة

اجملموع الكلي

0

0

4.406.000

( )6بدل حضور لسات الل ا للربع الرابع من عام 2020م و الربع األول و الثاين و الثالث لعام 2021م
• جلنة املرا عة:
املكافأت الثابتة لعام

أعضاإل جلنة املرا عة

2020

()1

بدل حضور لسات

اجملموع

(عدا بدل حضور اجللسات)

ودت موسى ا ليب

75.000

9.000

84.000

حممد حسن داغستاين

75.000

18.000

93.000

فيصة راشد فاروقي

75.000

12.000

87.000

75.000

18.000

93.000

300.000

57.000

357.000

الد عبدالعزيز ا وشا
اجملموع
( )1مت صرم اي افأت النيابتة عا عام 2020م

2021م بعد موافية ازمعية العامة العادية بتاريخ 2021/06/28م.

• جلنة الرتشيحات و املكافأت:
أعضاإل جلنة الرتشيحات و املكافأت

املكافأت الثابتة لعام
2020

()1

بدل حضور لسات

اجملموع

(عدا بدل حضور اجللسات)

فيصة عدان بعاصريي

0

7.500

7.500

مجال عبدهللا الدابغ

0

7.500

7.500

حممدزا ر صالل الدين املن د

0

7.500

7.500

كر زايد ادليب

0

7.500

7.500

0

30.000

30.000

اجملموع

• الل نة التنفيذية:
أعضاإل الل نة التنفيذية

املكافأت الثابتة لعام
2020

()1

بدل حضور لسات

اجملموع

(عدا بدل حضور اجللسات)

مجال عبدهللا الدابغ

0

12.000

12.000

سعود عبدالعزيز السليما

0

10.500

10.500

حممد حسين زية

0

10.500

10.500

طا ر حممدعمر عقية

0

12.000

12.000

0

45.000

45.000

اجملموع
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• جلنة اإلستثمار:
املكافأت الثابتة لعام

أعضاإل جلنةاالستثمار

2020

بدل حضور لسات

()1

اجملموع

(عدا بدل حضور اجللسات)

سعود عبدالعزيز السليما

0

6.000

6.000

ما د ضياإلالدين كر

0

6.000

6.000

طا ر حممدعمر عقية

0

6.000

6.000

ايهاب يوسف لن اوي

0

4.500

4.500

0

22.500

22.500

اجملموع

• جلنة إدارة املخاطر:
املكافأت الثابتة لعام

أعضاإل جلنة إدارة املخاطر

بدل حضور لسات

)1( 2020

اجملموع

(عدا بدل حضور اجللسات)

ما د ضياإلالدين كر

0

7.500

7.500

حممد حسين زية

0

7.500

7.500

فيصة عدان بعاصريي

0

7.500

7.500

ايهاب يوسف لن اوي

0

7.500

7.500

0

30.000

30.000

اجملموع

 .10أي عقوبة أو زاإل أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على الشا ا ااركة من اويمة أو من أي هة إشا ا ارافية أو تن يمية أو
قضائية:
2020م
موضوع املخالفة

عدد القرارت
التنفيذية

2021م
إمجال مبلغ

الغرامات املالية

ابلرايل السعودي

عدد القرارت
التنفيذية

إمجال مبلغ

الغرامات املالية

ابلرايل السعودي

صالفة تعليمات البنك املركزي السعودي اإلشرافية و الرقابية

1

5.000

3

40.000

صالفة تعليمات البنك املركزي السعودي اخلاصة حبماية العمالإل

0

0

0

0

1

135.000

0

0

صالفة تعليمات البنك املركزي السعودي اخلاصة ببذل العناية
الوا بة يف مكافحة غسة األموال و متوية اإلر اب
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 .11نتائج املرا عة السانوية لفعالية إ راإلات الرقابة الدا لية ابلشاركة ،إضاافة إل رأي جلنة املرا عة يف مدف كفاية
ن ام الرقابة الدا لية يف الشركة.
كفاية األن مة الرقابية ابلشركة
روجد أنظمة رمابية وأنظمة ىتوكمة مت رطويرها داخلياً وابالستعانة بتعاميت ومتطلبات البملك ايركاي السعودي ونظام الشركات ونظام
هيئة السوق ايالية ،وجبانب ذلك ولغرض ضماأ ميام الشركة بعمليفا على الوجه األكم مت العم أيضا على عدة أمور أخرى هلا أتثري
على كفاية وفعالية األنظمة الرمابية واليت يتت متابعة رطويرها مني األنظمة ايعلومارية والسياسات وااجرا ات.
وفيما يلي أبرز أعمال إدارة اإللتزام ال مت عملها يف العام :2021
• التأكد ما رطبي أنظمة ورعاميت البملك ايركاي السعودي.
• التأكد ما رطبي أنظمة ورعاميت هيئة السوق ايالية.

• التأكد ما رطبي أنظمة ورعاميت سلا الضماأ الصحي.
• إبالغ زملة ايراجعة وسلا اادارة عا ىتاالت عدم االتاام والتأكد ما رملفيذ ااجرا ات التصحيحية.
• إبالغ زملة ايراجعة بشأأ الش اوى ايتومع رصعيدها إىل زملة ايملازعات التأميملية.

• رفع ريارير إدارة االتاام جبميع ايتطلبات الملظامية والتأكد ما اختاذ التدابري التصحيحية ورملفيذها.
• يديد ررخيص الشركة لدى البملك ايركاي السعودي.
• يديد أتهي الشركة لدى سلا الضماأ الصحي.

• حتديث واعتماد السياسات وااجرا ات اخلاصة إبدارة االتاام.
• ريييت مدى كفاية ال وادر البشرية للييام يفام إدارة االتاام.

وفيما يلي أبرز أعمال إدارة غسية األموال مت عملها يف العام :2021

• مملامشة واعتماد الربانمج الشام ي افحة غس األموال ومتوي اارهاب.
• متابعة السياسة الداخلية وااجرا ات والضوابط للتخفيف ما خماطر غس األموال ومتوي اارهاب.
• متابعة ومراجعة رطبي الربانمج الشام ي افحة غس األموال ومتوي اارهاب وايستجدات ايتعلية هبا.

 .12توصية جلنة املرا عة بشأ مدف ا ا ة إىل تعين مرا ع دا لي يف الشركة:
يتت رملفيررذ خطررة ايراجعررة الررداخليررة ما مبر إدارة ايراجعررة الررداخليررة وىتيررث ييوم عمر إدارة ايراجعررة على إربرراع ممليفج مبين على
ايخاطر الييام أبنشر ر ر ر ررطتيفا وفيا للخطة ايعتمدة ما مب زملة ايراجعة .وحتدد اخلطة ابلتفصر ر ر ر رري اجملاالت اليت يلام ردميييفا ،مث
ريدم رياريرها إىل زملة ايراجعة لضماأ معازة ايالىتظات ما مب مسئوو الشركة.
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 .13توصيات جلنة املرا عة ال يو د تعارض بينها و بن قرارات جملس اإلدارة ،أو ال رفض اجمللس األ ذ هبا بشأ تعين مرا ع
حسااابت الشاركة وعزله و حتديد أتعابه و تقييم أدائه أو تعين املرا ع الدا لي ،و مساوغات تلك التوصايات ،و أساباب عدم

األ ذ هبا:
ص ر ر ر ر ر ردر مرارات رتعارض مع روصر ر ر ر ر ررية زملة ايراجعة ما مب سلا اادارة وال يوجد روجيه ما زملة ايراجعة بشر ر ر ر ر ررأأ رعيي مراجع
مل ر ُ
ىتساابت الشركة وعاله.

 .14تفاصية املسامهات اإل تماعية للشركة:
ىترصراً ما اخلليجية العامة لدعت األطفال ذوي ااىتتياجات اخلاصرة وايسرامهة اخنراطيفت مع اجملتمع فيد مت يديد مذكرة التعاوأ و
اليت رتضر ر ر ررما ايسر ر ر ررامهة رعاية برانمج رسر ر ر ررومات وإبداعات األطفال ما مملسر ر ر ررو مراكا ازمعية .و مد مشلت عشر ر ر ررات األطفال
ايوهوبي و ىتييت جناىتات غري مسبومة على صعيد رملمية ميفارات األطفال و إكتشام إبداعاهتت.
 .15اتريا اجلمعية العمومية للمسامهن املنعقدة الل السنة املالية األ رية و أمساإل أعضاإل جملس اإلدارة ا اضرين:
مت عيرد ازمعيرة العرامرة غري العراديرة

2020/06/28م .و رطبييراً ليرار سلا هيئرة السر ر ر ر ر ر رروق ايراليرة الصر ر ر ر ر ر ررادر بتراريخ 2020/03/16م

ايتض ررما رعلي عيد ازمعيات ىتض ررورايً واالكتفا بعيدها عرب وس ررائ التيملية احلدينية وذلك للحد ما انتش ررار فايروس كوروان covid19
فيد انعيد االجتماع ما مير الش ر ر ر ررركة اخلليجية العامة للتامي التعاوين ديملة جدة برائس ر ر ر ررة األس ر ر ر ررتاذ /مجال با عبدهللا الدابغ رئيا سلا
اادارة و ضور أعضا سلا اادارة التالية أمسائيفت عا طري وسائ التيملية احلدينية (مرئي  /صويت) :
 .1السيد  /سعود با عبدالعايا السليماأ – انئب رئيا سلا اادارة
 .2السيد  /حممد ىتسين جاي – عضو غري رملفيذي.
 .3السيد  /طاهر با حممدعمرعيي – عضو غري رملفيذي.
 .4السيد  /ماجد با ضيا الديا كر – عضو غري رملفيذي.
 .5السيد  /جودت با موسى احللب – عضو مستي .
 .6الدكتور /فيص با عدانأ بعاصريي – عضو مستي .
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 .16وصف ألنواع النشاطات الرئيسية للخلي ية العامة و أتثري ا يف ح م أعمال الشركة وإسهامها يف النتائج:
نش ر ر ررا اخلليجية العامة الرئيس ر ر رري يتمني ما نص ر ر ررت عليه ايادة النيالنية ما الملظام األس ر ر رراس للش ر ر ررركة وفياً ألىت ام نظام مرامبة التأمي
التعاوين والئحته التملفيذية واألنظمة واليواعد السر ر ر ر ررارية ايمل ة العربية السر ر ر ر ررعودية ااولة أعمال التأمي التعاوين العام أبنواعه ايختلفة
وعلى سرربي اينيال ال احلصررر التأمي اهلملدسرري وأتمي ايركبات وأتمي احلري وايمتل ات والتأمي البحري والتأمي الصررحي وغريها ما
مملتجات التأمي األخرى .سامهت أنشطة التأمي ايختلفة ابلشركة حتيي إيرادات لر ر ر ر ر ر (اخلليجية العامة) خالل السملة ايملتيفية 31
ديسمرب 2021م (السملة ايالية 12شيفراً) ىتسب ازدول اآليت :
التأمن الصحي

التأمن العام

اجملموع

البيا ( ألف رايل سعودي)

إمجال االقساط املكتتبة

60.224

236.527

296.751

األقساط املعاد أتمينها

)(6.286

)(71.077

)(77.363

صايف األقساط املكتتبة

53.938

165.450

219.388

التغيري يف األقساط احملت زة

2.485

9.160

11.645

صايف األقساط املستحقة

56.423

174.610

231.033

إيرادات عموالت إعادة التأمن

-

19.615

19.615

إيرادات أ رف

10

79

89

جمموع اإليرادات

56.433

194.304

250.737

إمجال املطالبات املدفوعة

68.044

180.235

248.279

حصة معيدي التأمن من املطالبات املدفوعة

)(8.020

)(35.820

)(43.840

صايف املطالبات املدفوعة

60.024

144.415

204.439

التغيري يف املطالبات الغري مدفوعة ،صايف

)(1.662

16.036

14.374

صايف املطالبات املتكبدة

58.362

160.451

218.813

اإلحتياطي سارة األقساط

3.691

7.271

10.962

اإلحتياطيات الفنية األ رف

12

1.888

1.900

مصاريف عموالت

2.073

33.288

35.361

جمموع املصروفات

64.138

202.898

267.036

صايف نتائج األكتتاب

)(7.705

)(8.594

)(16.299
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• نسب التأمن العام و التأمن الطيب يف اخللي ية العامة لعام 2021م

-47%

-53%

التأمين العام

التأمين الطبي

 .17وصف خلطط وقرارات اخللي ية العامة املهمة وتوقعا ا املستقبلية ألعمال الشركة:
قرارات اخللي ية العامة املهمة ال حدثت الل عام  2020م
 .1أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1442/08/10هر ايواف 2021/03/23م عا الملتائج ايالية السملوية ايملتيفية

2020/12/31م.
 .2أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
السملوية ايملتيفيه

1442/08/11هر ايواف 2021/03/24م إعالأ إحلامي خبصوم الملتائج ايالية

2020/12/31م.

 .3أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1442/09/28هر ايواف 2021/05/10م رومعييفا الرفامية ايشاركة

الوعا

التأميين مع عدد ما الشركات وإبدارة شركة التعاونية لتغطية مملتج أتمي السفر االاامي للمواطملي خارج ايمل ة العربية السعودية
متضمملًا مملافع رُغطي خماطر ااصابة بفريوس كوروان (كوفيد .)19 -

 .4أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1442/10/05هر ايواف 2021/05/17م عا الملتائج ايالية األولية للفرتة ايملتيفية

2021/03/31م ( ثالثة أشيفر).
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 .5أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1442/10/21هر ايواف 2021/06/2م عا دعوة مسامهييفا إىل ىتضور اجتماع

ازمعية العامة غري العادية ايتضمملة زايدة رأس مال الشركة (االجتماع األول) وذلك للتصويت على البملود اآلرية:
أوالً :التصويت على ريرير سلا اادارة للعام اياو ايملتيفي

2020/12/31م.

نياً :التصويت على ريرير مراجعي ىتساابت الشركة عا العام اياو ايملتيفي
لنياً :التصويت على اليوائت ايالية عا العام اياو ايملتيفي

2020/12/31م.

2020/12/31م.

رابعاً :التصويت على رعيي مراجعي ىتساابت الشركة ما بي ايرشحي بملا ً على روصية زملة ايراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وردمي اليوائت
ايالية للربع النياين والنيالث والسملوي ما العام اياو 2021م ،والربع األول ما عام 2022م ،وحتديد أرعاهبت.
خامساً :التصويت على األعمال و العيود اليت ستتت بي الشركة و (سموعة الدابغ) و اليت لرئيا سلا اادارة األستاذ  /مجال با عبد هللا
الدابغ مصلحه غري مباشرة فييفا إبعتبار مالك هلذ اجملموعة وهي عبارة عا أمسا أتمي م تتبه .علماً أبأ التعامالت اليت ىتدثت عام
2020م كانت بلغ  11.686.000رايل و ال روجد شرو رفضيليه هلذ العيود.
سادساً :التصويت على األعمال والعيود اليت ستتت بي الشركة و(سموعة روالكو) واليت لملائب رئيا سلا اادارة األستاذ  /سعود با
عبدالعايا السليماأ مصلحه غري مباشرة فييفا إبعتبار مالك هلذ اجملموعة وهي عبارة عا أمسا أتمي م تتبه .علماً أبأ التعامالت اليت
ىتدثت عام 2020م كانت بلغ  162.000رايل و ال روجد شرو رفضيليه هلذ العيود.
سابعاً :التصويت على األعمال والعيود اليت ستتت بي الشركة و (شركة رغف خلدمات االعاشة) و اليت لعضو سلا اادارة األستاذ  /ماجد
با ضيا الديا كر مصلحه غري مباشرة فييفا إبعتبار مالك هلذ الشركة وهي عبارة عا أمسا أتمي م تتبه .علماً أبأ التعامالت اليت
ىتدثت عام 2020م كانت بلغ  113.000رايل و ال روجد شرو رفضيليه هلذ العيود.
مملاً :التصويت على إبرا ذمت أعضا سلا اادارة عا العام اياو ايملتيفي

2020/12/31م.

اتسعاً :التصويت على صرم مبلغ ( )1.800.000رايل م افأة ألعضا سلا اادارة عا السملة ايالية ايملتيفية

2020/12/31م.

عاشراً :التصويت على روصية سلا اادارة باايدة رأس مال الشركة بييمة  300.000.000رايل عا طري طرم أسيفت ىتيوق أولوية و ذلك
لدعت عمليات التوسع

نشا الشركة وفياً يا يلي:

• ىتال ايوفية على البملد ،ست وأ األىتيية للمسامهي ايال ي لألسيفت يوم انعياد ازمعية العامة غري العادية ايييديا
مسامهي الشركة لدى شركة مركا إيداع األوراق ايالية (مركا اايداع)
33

سج

ااية ين يوم رداول يلي اتريخ انعياد ازمعية العامة غري العادية.

• رعدي ايادة النيامملة ما نظام الشركة األساس وايتعلية برأس ايال.
 .6أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1442/10/22هر ايواف 2021/06/3م عا نشر نشرة إصدار أسيفت ىتيوق

األولوية.
1442/11/17هر ايواف 2021/06/27م عا إعالأ رذكريي لدعوة مسامهييفا إىل

 .7أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

ىتضور اجتماع ازمعية العامة غري العادية ايتضمملة زايدة رأس مال الشركة ( االجتماع األول ).
 .8أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1442/11/19هر ايواف 2021/06/29م عا نتائج إجتماع ازمعية العامة غري

العادية اليت رضمملت ايوافية على زايدة رأس مال الشركة ( االجتماع النياين ).
ىتضر االجتماع أعضا سلا إدارة الشركة السادة التالية أمساؤهت:
. 1السيد  /مجال با عبدهللا الدابغ  -رئيا سلا اادارة
. 2السيد  /سعود با عبدالعايا السليماأ – انئب رئيا سلا اادارة
. 3السيد  /حممد ىتسين جاي  -عضو
. 4السيد  /ماجد با ضيا الديا كر – عضو
. 5السيد  /طاهر با حممدعمرعيي  -عضو
. 6السيد  /جودت با موسى احللب  -عضو
. 7الدكتور /فيص با عدانأ بعاصريي – عضو
ورغيب عا االجتماع أعضا سلا اادارة السادة التالية أمساؤهت:
. 1السيد  /حممدزاهر با صالم الديا ايملجد  -عضو
 .2السيد  /كر زايد ادلب – عضو
 .9أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
االولوية واالكتتاب

1442/11/19هر ايواف 2021/06/29م عا حتديد فرتة رداول ىتيوق

األسيفت ازديدة.

 .10أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1442/11/19هر ايواف 2021/06/29م عا إعالأ احلامي عا نتائج

اجتماع ازمعية العامة غري العادية اليت رضمملت زايدة رأس مال الشركة (االجتماع النياين).
 .11أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
األولوية واالكتتاب

1442/12/15هر ايواف 2021/07/25م عا نتائج رداول ىتيوق

األسيفت ازديدة ورفاصي عملية بيع األسيفت اليت مل يُ تتب فيه.
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 .12أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1442/12/22هر ايواف 2021/08/01م عا نتائج الطرم ايتبيي

وختصيص أسيفت ىتيوق األولوية.
 .13أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
حلملة ىتيوق األولية الذيا مل ميارسوا ىتييفت
 .14أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1443/01/04ه ايواف 2021/08/12م عا روزيع مبالغ التعويض
ااكتتاب

األسيفت ازديدة.

1442/12/26هر ايواف 2021/08/05م عا اعادة يديد أتهيليفا

السملوي لدى األمانة العامة جمللا الضماأ الصحي التعاوين.
 .15أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1443/01/04هر ايواف 2021/08/12م عا نتائج الطرم ايتبيي

وختصيص أسيفت ىتيوق األولوية.
 .16أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
ايملتيفية

1443/01/08هر ايواف 2021/08/16م عا الملتائج ايالية األولية للفرتة

2021/06/30م ( ستة أشيفر ).

 .17أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1443/01/22هر ايواف 2021/08/30م عا فتز ابب الرتشز لعضوية

سلا االدارة للدورة اليادمة.
 .18أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1443/03/07هر ايواف 2021/10/13م عا ىتصوهلا على موافية

البملك ايركاي السعودي على يديد ررخيص مااولة نشا التأمي.
 .19أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين
للفرتة ايملتيفية

1443/04/02هر ايواف 2021/11/07م عا الملتائج ايالية األولية

2021/09/30م ( رسعة أشيفر ).

 .20أعلملت الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاوين

1443/04/05هر ايواف 2021/11/10م عا اخنفاض خسائرها

ايرتاكمة إىل  % 20.70ما رأس ايال .

 .18املعلومات املتعلقة أبي صاطر توا هها الشركة و سياسة إدارة ذه املخاطر و مراقبتها:
ربملت الشركة إطار إدارة ايخاطر ادارة اج فعال لتحديد وحتلي ومرامبة ايخاطر اليت مد هتدد الشركة ما ىتيث موجوداهتا وموظفييفا
ومتويليفا وعملياهتا ومسعتيفا .ويوفر إطار إدارة ايخاطر ايؤسسية اجاً مملظماً لتملفيذ أنشطة إدارة ايخاطر على مجيع العمليات واادارات
لدعت عائدات الشركة وأرابىتيفا ومنو رأس ايال على ايدى الطوي .
إأ ثيافة ايخاطر اليوية واجيفا ايشر ر رررتك جا ال يتجاأ ما ممارسر ر ررات إدارة ايخاطر

الشر ر ررركة .ورتحم اادارة ايسر ر ررؤولية اليومية ادارة

ايخاطر ضر ررما مابلية حتم ايخاطر ىتيث مت وضر ررع إسر ررتاريجيات إدارة ايخاطر وممارسر ررات الرصر رد .ويشر ررم ذلك منوذج ىتوكمة "ثالثة
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خطو للدفاع" يفصر ر ر بي الواجبات بي أنشر ر ررطة ايخاطرة ورصر ر ررد ايخاطر والرمابة ،ويضر ر ررع ايسر ر ررا لة ايملاسر ر رربة ألولئك الذيا يتحملوأ
ايخاطر مياب أولئك الذيا يشرفوأ على ايخاطر.
يكة إدارة املخاطر
جملس اإلدارة
إأ سلا اادارة مس ر ررؤول أمام ايس ر ررامهي عا إدارة ايخاطر اليت رواجه الش ر ررركة واس ر ررتغالل الفرم ايتاىتة وحتيي األهدام ااس ر ررتاريجية
للشركة.
جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة
ريوم زملة ايخاطر التابعة جمللا اادارة بتمنيي سلا اادارة ومسر ر ر رراعدره

الوفا سر ر ر ررؤوليته الرمابية فيما يتعل بضر ر ر ررماأ إدارة الشر ر ر ررركة

للمخاطر ومجيع اليض ر ررااي ذات العالمة واليت رتماش ر ررى مع س ر ررياس ر ررات وإجرا ات إدارة ايخاطر ايؤس ر رس ر ررية ما خالل احلوكمة وااش ر ررام
والتوجيه االسرتاريجي.
الرئيس التنفيذي
ويدعت الرئيا التملفيذي سلا اادارة

إدارة إطار ايخاطر ايؤسسية بش

فعال ما خالل التأكد ما وجود بملية حتتية ادارة ايخاطر

وايوارد والملظت اليت ردعت التطوير والتحسي ايستمر هلا.
إدارة املخاطر
إأ إدارة ايخاطر مسررؤولة عا رطوير سررياسررات ايخاطر ايشرررتكة بي اادارات ضررما ايياييا لتم يمليفا ما اابالغ و بصررورة كاملة عا
أي خطر و بملفا الومت السمام لإلدارات ايختلفة لإلستفادة و العم على يملب هذ ايخاطر ضما خرباره ايتخصصة.
رؤساإل االقسام
ويتوىل رؤسررا األمسررام مسررؤولية إدارة ايخاطر ،ورعايا الوعي ابيخاطر ضررما نطاق عمليفت ،وضررماأ مراعاة إدارة ايخاطر ومملامشرتيفا مع
اادارة وإعادة ررريب األولوايت اخلاصة ابلعم .
أنشطة إدارة املخاطر
خالل عام 2021م ،أجنا م تب بروريفييت للدراسر ررات واالسر ررتشر ررارات حتديث دلي و إطار عم إدارة ايخاطر وأيضر ررا دلي وعم خطة
استمرارية األعمال ومملامشتيفا ىتول خمتلف جوانب رملفيذ إطار إدارة ايخاطر ايؤسسية ا

ذلك ما يلي:

• وضع ورملفيذ سياسة واطار إدارة ايخاطر ايؤسسية وبياأ ايخاطر اييبولة اليت واف علييفا اجمللا.
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• مراجعة السياسات و ااجرا ات ايوجيفه ادارة ايخاطر على مستوى الشركة.
• وضع روصيات وضوابط ختفيف مملاسبة رعاز بيئة الرمابة الداخلية وفعاليتيفا.
ملخص صاطر الشركة
وفيما يلي ملخص للمخاطر اليت رواجيفيفا الشركة والطريية اليت يتت هبا ختفيف هذ ايخاطر ما مب اادارة:
 )1صاطر مالية
إأ األدوات ايالية الرئيس ر ررية للش ر ررركة هي الذمت ايديملة الملاش ر ررئة ما عيود التأمي وايس ر ررتحية ما معيدي التأمي والمليد وما

ىت مه،

واالستنيمارات ما ودائع ايرا ة والودائع الملظامية وايطالبات اليائمة وايستحية إىل معيدي التأمي والوسطا وايستحيي حلملة الو ئ
وبعض ايوجودات وايطلوابت األخرى .إأ ايخاطر الرئيسر ر ررية الملاشر ر ررئة عا األدوات ايالية للشر ر ررركة هي خماطر السر ر رروق وخماطر أسر ر ررعار
العموالت وايخاطر األجملبية احلالية وخماطر االئتماأ وخماطر السريولة .ريوم إدارة ايخاطر راجعة سرياسرات إدارة ك ما هذ ايخاطر
ورفعيفا إىل سلا اادارة للموافية علييفا وهي ملخصة أدان .
أ .صاطر السوق
رواجه الش ررركة خماطر الس رروق فيما يتعل ابسر رتنيماراهتا .رتت إدارة خماطر الس رروق ما خالل ااسر رتنيمار
واليت حتتفظ اباسر رتنيمارات

حمافظ متملوعة وما خالل الرص ررد ايس ررتمر للتطورات

العوام الرئيسية اليت رؤثر على حتركات سوق األسيفت ،ا

األص ررول ذات الس ررمعة احلسر رملة

أسر رواق األس رريفت .اباض ررافة إىل ذلك ،يتت مرامبة

ذلك حتلي األدا التشغيلي واياو للشركات ايستنيمر فييفا.

ب .صاطر أسعار العموالت
رتعرض الشرركة يخاطر أسرعار العموالت على ودائعيفا .رضرع الشرركة ودائع مي ا االعتماد علييفا خالل ثالثة أشريفر وىت مخا سرملوات
على التواو ،ابسر رتنيملا الودائع ايييدة اليت جيب االىتتفاظ هبا وفياً للوائز ايمل ة العربية السر ررعودية اليت ال حتصر ر فييفا الشر ررركة على أي
عمولة .ريوم اادارة ابحلد ما خماطر أسر ررعار العموالت لألدوات ايالية األخرى ما خالل مرامبة التغريات

أسر ررعار العموالت اخلاصر ررة

ابلعمالت واليت رعترب أدواهتا ايالية.
ا .صاطر العملة
رؤما الشركة أأ هملاك خماطر ضئيلة للخسائر بسبب ريلبات أسعار الصرم ىتيث أأ عمليات التأمي وعمليات ايسامهي رتعام
أساساً ابلرايل السعودي.
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د .صاطر اإلئتما
رسعى الشركة للحد ما خماطر االئتماأ فيما يتعل ابلعمال ما خالل إرباع سياسة الرمابة االئتمانية ومرامبة الذمت ايديملة اليائمة على
أسر ر رراس مسر ر ررتمر للحد ما رعرض الشر ر ررركة للديوأ ايعدومة .ريوم اادارة بتيدير خمصر ر ررص اخنفاض الييمة على أسر ر رراس ك ىتالة على
ىتدة .اباضر ررافة إىل ذلك ،ريوم الشر ررركة أيضر ررا بوضر ررع خمص ر رصر ررات إضر ررافية للمحفظة ،يتت ريديرها على أسر رراس مجاعي ،اس ر رتملادا إىل
رفاص ر رري أعمار الذمت ايديملة ايس ر ررتحية ايتأخرة .ورس ر ررعى الش ر ررركة للحد ما خماطر االئتماأ فيما يتعل ابألطرام األخرى ما خالل
إيداع ودائع لدى بملوك ذات مسعة طيبة.
يتت إعادة التأمي مع األطرام اييابلة اليت لدييفا رصمليف ائتماين جيد ويتت يملب رركا ايخاطر ما خالل إرباع ايبادئ التوجييفية
للسياسات فيما يتعل

دود األطرام األخرى اليت يتت حتديدها سملوايً ما مب سلا اادارة وختضع يراجعة دورية .اتريخ ك ريرير،

ريوم اادارة بتيييت ازدارة االئتمانية يعيدي التأمي وحتديث اسرتاريجية إعادة التأمي.
ه .صاطر السيولة
وهي ايخاطر ما عدم مدرة الشركة على الوفا ابلتااماهتا ايرربطة ابيطلوابت ايالية عملد استحياميفا .يتت مرامبة متطلبات السيولة على
أساس شيفري ورضما اادارة روافر السيولة ال افية للوفا ابلتااماهتا عملد نشوئيفا.
 )2صاطر التأمن
إأ اخلطر الرئيسر ر ر ر ر ر رري الذي رواجيفه الشر ر ر ر ر ر ررركة هو أأ ايطالبات الفعلية ومدفوعات التغطيات التأميملية رتجاوز الييمة الدفرتية يطلوابت
التأمي .ويتأثر ذلك بت رار ايطالبات وشر ر ر رردة ايطالبات وإم انية أأ ر وأ ايملافع الفعلية ايدفوعة أكرب ما ايطالبات اييدرة أصر ر ر ررال.
يتت مرامبة خماطر التأمي بش ر

مملتظت ما مب الشررركة للتأكد ما أأ ايسررتوايت هي مع نطامات الرتدد ايتومعة .ريوم الشررركة بش ر

رئيسر ر رري بتغطية ايخاطر الطبية وايركبات وايمتل ات واهلملدسر ر ررة والبحرية واحلوادث وايسر ر ررؤولية العامة .يتت حتسر ر رري ايخاطر ايتغرية ما
خالل حتوي ايخاطر ذات اخلسرارة إىل حمفظة أتميملية كبرية ،إذ أأ اىتتمالية أتثر احملفظة األكنير رملوعاً بشر

عام ما خالل التغيري

أي سموعرة فرعيرة ما احملفظرة ،وكرذلرك الملترائج غري ايتومعرة .كمرا يتت حتسر ر ر ر ر ر رري رملوع ايخراطر ما خالل اختيرار ورملفيرذ إسر ر ر ر ر ر ررتاريجيرة
االكتتاب وايبادئ التوجييفية بعملاية وكذلك استخدام ررريبات إعادة التأمي.
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أ .التغريات ومبلغ املطالبات
ب .مي ا أأ يتأثر رغريات ايطالبات ومبالغتيفا بعدة عوام  .ريوم الشركة بتغطية ايخاطر الطبية وايركبات وايمتل ات واهلملدسة والبحرية
واحلوادث وايسؤولية .ورعترب هذ العيود عيود أتميملية مصرية األج ىتيث يتت إشعار ايطالبات ورسويتيفا عادة خالل سملة واىتدة
ما اتريخ بداية ايطالبة .وهذا يساعد على التخفيف ما خماطر التأمي.
ب .صاطر الرتكيز
ريوم الش ررركة رامبة رركا ايخاطر التأميملية بش ر

رئيس رري ىتس ررب فئة العم  .ىتيث ي ما الرتكيا الرئيس رري على ايركبات .وابلتاو فإأ

مجيع خماطر التأمي ايتعلية ابلسياسات ختضع ليواني ايمل ة العربية السعودية.
ج .صاطر املطالبات
رسررتخدم الشررركة خبري اكتواري مسررتي ييوم إبجرا مراجعات دورية لملموذج مطالبات الشررركة ورومعات ايطالبات وكذلك التحي ما
أأ اىتتياطيات ااغالق السملوية كافية.
 )3صاطر إعادة التأمن
لتيلي رعرضيفا خلسائر كبرية ما إعسار معيدي التأمي ،ريوم الشركة بتيييت الوضع اياو يعيدي التأمي وررصد رركياات خماطر االئتماأ
الملاشئة عا مملاط جغرافية مماثلة أو أنشطة أو خصائص امتصادية يعيدي التأمي.
يتت اختيار معيدي التأمي ابستخدام ايعايري وايبادئ التوجييفية التالية اليت وضعتيفا إدارة الشركة .ومي ا رلخيص ايعايري على الملحو
التاو:
أ .احلد األدىن اييبول للتصمليف اائتماين ما مب وكاالت التصمليف ايعرتم هبا ( )S & Pعلى أأ ال ري عا (.)BBB
ب .مسعة شركات إعادة التأمي اخلاصة.
ج .العالمة التجارية احلالية أو السابية مع معيدي التأمي.
ريوم الشركة راجعة اليوة ايالية واخلربة اادارية والفملية وكذلك األدا التارخيي ،ومطابيتيفا مع مائمة ايتطلبات احملددة مسبياً مب ايوافية
على ربادل أعمال إعادة التأمي.
ال رعفي عيود إعادة التأمي ايتملازل عمليفا الشركة ما التااماهتا يا ىتام الوثيية ونتيجة لذلك ربيى الشركة مسؤولة عا ازا ما
ايطالبات اليائمة ايعاد أتميمليفا إىل احلد الذي يفش فيه معيدي التأمي
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الوفا ابلتااماره وجب ارفامية إعادة التأمي.

إدارة رأس املال:
ريوم الشركة إبدارة متطلبات رأس ايال ما خالل ريييت أوجه اليصور بي مستوايت رأس ايال ايبلغ عمله وايطلوبة على أساس مملتظت.
يتت إجرا التعديالت على مستوايت رأس ايال احلالية

ضو التغريات

ظروم السوق وخصائص ايخاطر ألنشطة الشركة.

 )4صاطر اإلطار التن يمي
ختضع عمليات الشركة يتطلبات رملظيمية ضما نطاق اختصاصيفا .وال ريتصر هذ اللوائز على ايوافية على األنشطة ورصدها فحسب،
ب رفرض أيضا أىت اماً رييي دية معيملة لتيلي خماطر التخلف عا السداد وااعسار ما جانب شركات التأمي للوفا اباللتاامات غري
ايتومعة عملد نشوئيفا.
 )5املخاطر االسرتاتي ية
رتت إدارة ايخاطر ااسرتاريجية للشركة بش

فعال ما خالل إرباع اج مملظت لوضع ومراجعة التوجه ااسرتاريجي للشركة ،استملادا إىل

حتلي سوق التأمي وحتلي ايملافسي ،وذلك ما خالل اعتماد ريملية بطامة مياس وإدارة التوجه ااسرتاريجي.
 )6املخاطر التشغيلية
ختصيص موارد كافية للمحافظة على بيئة عم فعالة وذات كفا ة ما خالل ضوابط داخلية .ييوم فري إدارة الشركة اباشرام على
ايخاطر التشغيلية ،ىتيث أأ هملاك أنواع خمتلفة ما ايخاطر التشغيلية ويتت رصمليفيفا على الملحو التاو:
• ايوارد البشرية
• ايبيعات
• ر ملولوجيا ايعلومات
• العمليات
 )7املخاطر املستقبلية
مع األخذ

االعتبار طبيعة أعمال الشركة ،جملباً إىل جملب مع ايخاطر اليت واجيفتيفا الشركة

ممليفجية ومتأصلة
• التحدايت

عام 2021م ،هملاك خماطر رعترب

السوق أبكمليفا ،مما جيعليفا حتداي وغري مابلة للتملبؤ متاما ،ورشم على سبي اينيال ال احلصر اآليت:
حتصي األمسا بسبب ايملاخ االمتصادي.

• عدم اليدرة على حتيي اايرادات ايستيفدفة بسبب متغريات السوق وايملافسة.
• عدم اليدرة على اجتذاب واستبيا احلساابت ال برية اير ة بسبب التسعري الياسي للمملافسي.
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• التحدايت
• التح ت

اجتذاب واستبيا اخلربة وايواهب الوطملية ايختصة.
ايطالبات الاائدة وايااعت االىتتيالية ما مب ماودي اخلدمة.

• احلماية ما اهلجمات السيربانية.
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 .19أصول الشركة و خصومها و نتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة األخيرة:
أ .قائمة المركز المالي ( األصول)
كما في 31
ديسمبر
2021م
مليون لاير
سعودي

كما في 31
ديسمبر
2020م
مليون لاير
سعودي

كما في 31
ديسمبر
2019م
مليون لاير
سعودي

كما في 31
ديسمبر
2018م
مليون لاير
سعودي

كما في 31
ديسمبر
2017م
مليون لاير
سعودي

النقد وما يعادله

256.112

161,394

113,815

90,387

110,768

ودائع المرابحة

-

-

30,000

82

83

أقساط مدينة  ،صافي

63.940

43,403

74,763

48,465

41,977

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

21.707

37,666

33,197

35,607

29,925

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

28.338

14,662

26,593

63,785

65,92

تكاليف وثائق تأمين مؤجلة

7.283

8,615

9,322

6,224

4,87

مطلوب من معيدي التأمين

32.967

16,246

17,430

16,857

20,804

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

41.892

33,649

8,549

10,656

11,012

-

-

-

-

-

أثاث وتجهيزات ومعدات

22.746

14,050

11,323

4,16

5,001

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

1.555

2,644

3,735

-

1,923

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

48.755

36,869

43,348

39,431

33,592

-

-

-

2,126

5,359

2.495

2,230

1,866

1,347

913

-

-

-

-

32,382

شهرة

36.260

36,260

36,260

36,260

36,260

وديعة نظامية

75.000

20,000

20,000

20,000

20,000

639.050

427,688

430,201

457,305

503,706

البيان

مطلوب من عمليات حملة األسهم

موجودات أخرى
عمولة مستحقة من عمليات التأمين
مطلوب من عمليات التأمين

مجموع األصول
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ب  .قائمة المركز المالي (الخصوم و حقوق المساهمين)
كما في 31
ديسمبر
 2021مليون
لاير سعودي

كما في 31
ديسمبر
 2020مليون
لاير سعودي

كما في 31
ديسمبر
 2019مليون
لاير سعودي

كما في 31
ديسمبر
 2018مليون
لاير سعودي

كما في 31
ديسمبر 2017
مليون لاير
سعودي

أقساط تأمين غير مكتسبة

103.835

131,439

126,260

101,855

61,393

مخصص عجز أقساط

12.273

1,311

3,801

11,004

4,799

مطالبات قائمة

78.305

50,261

68,538

99,691

110,648

اإلحتياطيات الفنية

4.672

2,770

3,801

3,74

2,227

دخل العموالت المؤجلة

4.380

6,531

6,008

5,878

5,747

مطلوب إلى معيدي ووسطاء التأمين

9.941

13,953

17,113

29,498

26,32

مطلوب إلى حملة الوثائق

12.739

11,468

10,750

7,926

9,55

-

-

-

-

32,382

مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى لعمليات التأمين

24.626

28,729

14,834

8,907

17,665

مكافآت نهاية الخدمة

5.157

4,171

4,852

7,754

7,866

الفائض المتراكم من عليات التأمين

8.738

8,742

9,038

9,078

10,19

-

-

-

-

2,054

زكاة مستحقة

2.287

3,268

3,342

11,5

13,032

العائد من استثمار في ودائع نظامية

1.224

1,911

3,280

1,347

913

مطلوب إلى عمليات التأمين

-

-

-

-

-

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة متعلقة بالشهرة

-

-

-

-

-

مجموع الخصوم

268.177

264,554

271,617

298,178

304,786

رأس المال

500.000

200,000

200,000

200,000

200,000

2.165

2,165

2,165

2,165

2,165

()131.729

()40,135

()43,888

()43,038

()3,245

437

1,104

307

-

-

مجموع حقوق المساهمين

370.873

163,134

158,584

159,127

198,92

مجموع الخصوم و حقوق المساهمين

639.050

427,688

430,201

457,305

503,706

البيان

مطلوب إلى عمليات المساهمين

مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى للمساهمين

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

•

أعيد تبويب بعض ارقام المقارنة للسنة السابقة لكي تتماشى مع السنة الحالية

43

2017
حقوق المساهمين

خصوم

أصول ثابتة
15%

2018

اصول غير ثابتة

مجموع حقوق المساهمين

نقد وما يعادله

أصول غير ثابتة

مجموع الخصوم

17%

25%

28%
5%

27%

33%

20%

26%

4%

2020
حقوق المساهمين

خصوم

أصول ثابتة

النقد وما يعادله

أصول ثابتة

اصول متداولة

حقوق المساهمين

نقد وما يعادله

خصوم

2019

أصول ثابتة
19%

27%

27%

22%

19% 5%

حقوق المساهمين

26%

30%
5%

2021
خصوم

أصول ثابتة

25%

اصول متداولة

35%

18%
9%
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13%

نقد وما يعادله

اصول متداولة

20%

نقد وما يعادله

 .20تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة:
تنحصر أعمال الشركة الخليجية العامة في المملكة العربية السعودية فقط وال توجد لديها أي فروع خارجية أو شركات تابعة لها.
المنطقة

التأمين الطبي
(ألف لاير سعودي)

 ٪من
المجموع

التأمين العام
(ألف لاير سعودي)

 ٪من
المجموع

المجموع
(ألف لاير سعودي)

 ٪من
المجموع

الغربية

41.502

69

214.598

91

256.100

86

الوسطى

5.237

9

14.529

6

19.766

7

الشرقية

13.485

22

7.400

3

20.886

7

المجموع

60.224

100

236.527

100

296.751

100

300,000
250,000

200,000
150,000

100,000
50,000

الغربية

الوسطى
التأمين العام

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

التأمين العام

التأمين الطبي

الوسطى

التأمين الطبي

التأمين العام

الغربية

التأمين العام
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التأمين الطبي

 .21إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
السنة المنتهة في 31
ديسمبر 2021م

السنة المنتهة في 31
ديسمبر 2020م

الفرق

٪

البيان
بالمليون
نتائج العمليات التشغيلية

()86.776

3.753

()87.551

%23240-

إجمالي األقساط المكتتبة

296.751

320.955

()24.199

%8-

األقساط المعاد تأمينها

()77.363

()103.580

()26.217

%25-

صافي األقساط المكتتبة

219.388

217.360

2.028

%1

التغيير في األقساط المحتجزة

11.645

()0.710

12.355

%1740-

إيرادات عموالت إعادة التأمين

19.615

19.827

()0.212

%1-

صافي المطالبات المتكبدة

218.813

146.559

72.254

%49

(عكس) إحتياطي خسارة أقساط

10.962

()2.490

13.452

%540-

اإلحتياطيات الفنية األخرى

1.900

0.558

1.342

%241

مصاريف عموالت

35.361

21.603

13.758

%64

()16.299

70.362

86.661

%123

صافي نتائج األكتتاب

 . 22إيضال ألي إ تالف عن معايري احملاسبة املعتمدة من اويمة السعودية للمحاسبن القانونن:
وفياً ألىت ام وأنظمة هيئة السوق ايالية الصادرة بتاريخ  1429/8/25هر ايواف  2008/8/27م والذي يملص على إصدار اليوائت ايالية وفياً
للمعايري الدولية للتيارير ايالية ( ، )IFRSرؤكد الشركة اخلليجية العامة للتأمي التعاين أبنه مد مت إعداد اليوائت ايالية وفياً للمعايري الدولية

للتيارير ايالية ( )IFRSوليا وفياً للمعايري احملاسبية لليفيئة السعودية للمحاسبي اليانونيي .
 .23إسم كة شركة اتبعة و رأس ماوا و نسبة ملكية الشركة فيها و نشاطها الرئيسي:
رير اخلليجية العامة أبنه ال روجد لدييفا أي شركات اتبعة هلا داخ أو خارج ايمل ة.
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 .24تفاصية األسهم و أدوات الدين الصادرة لكة شركة اتبعة:
رير اخلليجية العامة أبنه ال يوجد لدييفا أسيفت و أدوات الديا صادرة عا الشركات التابعة هلا و ذلك لعدم وجود شركات اتبعة هلا.
 .25وصف لسياسة الشركة يف توزيع أرابل األسهم:
أوض ر ررز الملظام األس ر رراس للخليجية العامة وايعدل 2012/11/11م وبعد موافية ازمعية العمومية على رعدي الملظام األس ر رراس للش ر ررركة
وسياستيفا روزيع أرابم للمسامهي و ذلك ىتسب ايواد التالية:
نصاات املادة الرابعة واألربعو ما الملظام األسرراس للشررركة

ىتسرراابت عمليات التأمي :على أأ ر وأ ىتسرراابت عملية التأمي مسررتيلة

عا مائمة دخ ايسامهي ،وذلك على التفصي التاو:
أوالً :ىتساابت عمليات التأمي:
 )1يفرد ىتساب لألمسا اي تسبة وعموالت إعادة التأمي والعموالت األخرى.
 )2يفرد ىتساب للتعويضات ايت بدة ما الشركة.
 )3حيدد ااية ك عام الفائض اامجاو الذي ميني الفرق بي سموع األمس ر ررا والتعويض ر ررات حمس ر رروماً ممله ايص ر رراريف التس ر رروييية
واادارية والتشغيلية وايخصصات الفملية الالزمة ىتسب التعليمات ايملظمة لذلك.
 )4ي وأ حتديد الفائض الصا على الملحو التاو:
 )5يضام للفائض اامجاو الوارد الفير ر ر رررة ( )3أعال أو خيصت ممله ما خيص ايؤما هلت ما عائد االستنيمار بعد اىتتساب ما هلت
ما عوائد وخصت ما علييفت ما مصاريف حمييه.
 )6روزيع الفائض الص ر ررا  ،ويتت إما بتوزيع نس ر رربة ( )٪10عش ر رررة ابيائة للمؤما هلت مباش ر رررة ،أو بتخفيض أمس ر رراطيفت للس ر رملة التالية،
ويرىت ما نسبته ( )٪90رسعوأ ابيائة إىل ىتساابت دخ ايسامهي.
اثنياً :مائمة دخ ايسامهي:
 )1ر وأ أرابم ايسامهي ما عائد استنيمار أموال ايسامهي وفياً لليواعد اليت يضعيفا سلا اادارة.
 )2ر وأ ىتصة ايسامهي ما الفائض الصا ىتسب ما ورد الفيرة اخلامسة ما البملد أوالً ما هذ ايادة.
كما نصت املادة اخلامسة واألربعو  :جيب على الشركة أأ ختصص اآليت:
 )1يملّب الاكاة وضريبة الدخ اييررة.
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 )2يملّب ( )٪20ما األرابم الصر ر ر ر ر ر ررافية لت ويا اىتتياطي نظامي ،وجيوز للجمعية العامة العادية ومف هذا التجمليب م بلغ امجاو

االىتتياطي ( )٪100ما رأس ايال ايدفوع.

 )3للجمعية العامة العادية عملد حتديد نصيب األسيفت

صا األرابم أأ ريرر ر ويا اىتتياطيات أخرى ،وذلك ابليدر الذي حيي

مصلحة الشركة أو ي ف روزيع أرابم بتة مدر اام اأ على ايسامهي.
ونصاات املادة السااادسااة واألربعو  :على أأ يس ررتح ايس رراهت ىتص ررته

األرابم وفياً ليرار ازمعية العامة الص ررادر

اليرار اتريخ االسر ر ر ررتحياق واتريخ التوزيع .ور وأ أىتيية األرابم يال ي األسر ر ر رريفت ايسر ر ر ررجلي

سر ر ر ررجالت ايسر ر ر ررامهي

هذا الش ررأأ ،ويبي
ااية اليوم احملدد

لالسر ررتحياق .ورُبلغ الشر ررركة هيئة السر رروق ايالية دوأ أتخري أبي مرارات لتوزيع األرابم أو التوصر ررية بذلك وردفع األرابم اييرر روزيعيفا على
ايسر ر ررامهي

اي اأ وايواعيد اليت حيددها سلا اادارة ،وفياً للتعليمات اليت رصر ر رردرها ازيفة ايختصر ر ررة مع مراعاة ايوافية ال تابية ايسر ر رربية

للبملك ايركاي السعودي.
 .26وصف ألي مصلحة يف فمة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاإل جملس إدارة الشركة و كبار التنفيذين
و أقرابإل م) أبلغوا الشركة بتلك ا قوق مبو ب املادة اخلامسة واألربعن من قواعد التس ية و اإلدراج ،و أي تغيري يف تلك ا قوق
الل السنة املالية األ رية:
رير اخلليجية العامة أبنه ال روجد أي رغريات

ىتيوق التصويت وذلك ألاا مل ربلغ ما أىتد ايستنيمريا غري أعضا سلا اادارة و كبار

التملفيذيي و أزواجيفت و أوالدهت اليصر أبي رغيري

مصلحة متعلية بفئة األسيفت ذات األىتيية

األخرية.
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التصويت خالل السملة ايالية احلالية

 .27وصااف ألي مصاالحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاااإل جملس إدارة الشااركة وكبار التنفيذين و أقرابئهم يف أسااهم
و أدوات دين الشركة أو أي من شركا ا التابعة ،و أي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك ا قوق الل السنة املالية األ رية
االسم

هناية السنة

بداية السنة
عدد

عدد أدوات

األسهم

الدين

عدد األسهم

عدد أدوات
الدين

صايف التغيري

نسبة التغيري

4.500

٪0.1
٪50

مجال عبدهللا الدابغ

3.001.000

0

سعود عبدالعزيز السليما

3.001.000

0

4.501.000

حممد حسىن زية

1.000

0

1.000

0

ما د ضياإل الدين كر

1.000

0

2.500

0

1.500

طا ر حممدعمر عقية

1.000

0

14.000

0

13.000

٪1300

حممدزا ر صالل الدين املن د

1.000

0

1.000

0

0

٪0

ودت موسى ا ليب

1.000

0

1.000

0

0

٪0

فيصة عدان بعاصريي

0

0

0

0

0

٪0

كر زايد ادليب

0

0

0

0

0

٪0

1.000

0

2.500

0

1.500

٪150

ايهاب يوسف لن اوي

3.005.500

0
0

1.500.000
0

٪0
٪150

 .28املعلومات املتعلقة أبي قروض على الشركة و كشف ابملديونية اإلمجالية للشركة و الشركات التابعة وا و أي مبالغ دفعتها الشركة
سداداً لقروض الل السنة:
رير اخلليجية العامة أبنه ال يوجد علييفا أي مروض و ال يوجد لدييفا أي شركات اتبعة.
 . 29وصف لفمات و أعداد أي أدوات دين قابلة للتحوية و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة
أصدر ا أو منحتها الشركة الل السنة املالية:

رير اخلليجية العامة أبنه ال روجد لدييفا أي أدوات ديا مابلة للتحوي و أي أوراق مالية رعامدية أو مذكرات ىت اكتتاب أو ىتيوق مشاهبة
أصدرهتا أو مملحتيفا الشركة خالل السملة ايالية.
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 .30وصف ألي حقوق حتوية أو اكتتاب مبو ب أدوات دين قابلة للتحوية أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق اكتتاب ،أو
حقوق متشاهبة أصدر ا أو منحتها الشركة:

رير اخلليجية العامة أبنه ال يوجد لدييفا أي ىتيوق حتوي أو اكتتاب وجب أدوات ديا مابلة للتحوي أو أوراق مالية رعامدية ،أو مذكرات
ىت اكتتاب ،أو ىتيوق متشاهبة أصدرهتا أو مملحتيفا الشركة خالل السملة ايالية ايملتيفية  31ديسمرب 2021م.
 .31وصف ألي إسرتداد أو شراإل أو إلغاإل من انب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسرتداد و قيمة األوراق املالية املتبقية:
رير اخلليجية العامة أبنه مل يتت إسرتداد أو شرا أو إلغا ألي أدوات ديا مابله لإلسرتداد خالل السملة ايالية ايملتيفية

 31ديسمرب 2021م.

 .32إ تماعات جملس اإلدارة ال عقدت الل الساانة املالية 2021م ،و تواريا انعقاد ا ،و سا ة حضااور كة ا تماع موضااحاً فيه
أمساإل ا اضرين:
عيد سلا إدارة اخلليجية العامة عدد ( )8إجتماعات اليت عيدت خالل الفرتة ما  1يملاير 2021م إىل  31ديسر ررمرب 2021م و يتمني
ىتضور األعضا عا ك إجتماع بتواريخ ااجتماعات كالآليت:
25

11

06

يناير

مارس

مايو

مجال عبدهللا الدابغ

✓

✓

✓

✓

سعود عبدالعايا السليماأ

✓

×

✓

×

✓

حممد ىتسىن جاي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ماجد ضيا الديا كر

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

طاهر حممدعمر عيي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حممدزاهر صالم الديا ايملجد

✓

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

7

جودت موسى احللب

×

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

6

٪75

فيص عدانأ بعاصريي

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

✓

7

٪88

كر زايد ادلب

✓

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

7

٪88

االسم

30

12

1

25

30

نوفمرب

نوفمرب

ديسمرب

اإل تماعات

✓

✓

✓

✓

8

٪100

✓

✓

✓

6

٪75

✓

×

7

٪88

✓

8

٪100

8

٪100
٪88

اغسطس سبتمرب
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عدد

نسبة ا ضور

 .33عدد طلبات الشركة لس ة املسا ن الل عام 2021م:
• مت طلب سج ايسامهي
• مت طلب سج ايسامهي
• مت طلب سج ايسامهي
• مت طلب سج ايسامهي
• مت طلب سج ايسامهي
• مت طلب سج ايسامهي

2021/03/24م اجرا ات الشركة.
2021/06/07م اجرا ات الشركة.
2021/06/27م لعيد ازمعية العامة غري العادية.
2021/08/15م اجرا ات الشركة.
2021/08/17م اجرا ات الشركة.
2021/10/27م اجرا ات الشركة.

 .34وصف ألي صفقة بن الشركة و طرف ذي عالقة:
رير اخلليجية العامة أبنه ال روجد أي صفية بي الشركة و طرم ذي عالمة.
 .35معلومات تتعلق أبي أعمال أو عقود تكو الشاركة طرفاً فيها ،و فيها أو كانت فيها مصالحة ألحد أعضااإل جملس إدارة الشاركة
أو لكباار التنفياذين فيهاا أو ألي ش ا ا ا ا ااخص ذي عالقاة أبي منهم ،حبياث تش ا ا ا ا اماة أمسااإل املعنين ابألعماال أو العقود ،و طبيعاة اذه
األعمال أو العقود و شروطها و مد ا ومبالغها:
االسم
سموعة الدابغ

نوع العقد

عضو جملس اإلدارة

قيمة العقد
(ألف رايل سعودي)

مدة العقد

( )1

مجال عبدهللا الدابغ

وثيية أتمي

10.743

سملوي

( )1

سعود عبدالعايا السليماأ

وثيية أتمي

105

سملوي

ماجد ضيا الديا كر

وثيية أتمي

21

سملوي

سموعة روالكو

شركة رغف خلدمات االعاشة

( )1

10.869

اجملموع
) )1مت امرارها ضما ازمعية العامة بتاريخ 2021/06/28م.

 .36بيا ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبو به أحد أعضاإل جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذين عن أي مكافآت:
رير اخلليجيرة العرامرة أبنره ال روجرد أي ررريبرات أو ارفراق أبرمرت رملرازل وجبيفرا أىترد أعض ر ر ر ر ر ر ررا سلا اادارة أو أىترد كبرار التملفيرذيي عا أي
م افآت.
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 .37بيا ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبو به أحد مسامهي الشركة عن أي حقوق يف األرابل:
رير اخلليجية العامة أبنه ال روجد أي ررريبات أو ارفامات أبرمت رملازل وجبيفا أىتد ايسامهي عا أي ىتيوق

األرابم.

 .38بيا بقيمة املدفوعات الن امية املسااددة واملسااتحقة لسااداد أي زكاة أو ضارائب أو رسااوم أو أي مسااتحقات أ رف و مل تساادد
حىت هناية الفرتة املالية السنوية ،مع وصف مو ز وا و بيا أسباهبا:

املستحقات كما يف  31ديسمرب2021م

البيا
البملك ايركاي السعودي

1.472

سلا الضماأ الصحي

625

مصلحة الاكاة والدخ ( مستحية )

2.701

التأميملات االجتماعية

2.880
7.678

اإلمجال
 .39بيا بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشمت ملصلحة موافي الشركة:

املخصصات

البيا

5.157

م افأة ااية اخلدمة

-

م افآت و ماااي و ىتوافا للموظفي

5.157

اإلمجال
 .40تقر اخللي ية العامة مبا يلي:
 )1أأ سجالت احلساابت أعدت ابلش

الصحيز.

 )2أأ نظام الرمابة الداخلية أعد على أسا سليمة ونٌفذ بفاعلية.
 )3أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأأ مدرة الشركة على مواصلة نشاطيفا
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سال التأمي.

 .41أي حتف ات تضمنها تقرير مرا ع ا ساابت على القوائم املالية السنوية و أسباهبا:
رير اخلليجية العامة أنه مل يتضر ر ر ر ررما ريرير احملاسر ر ر ر ررب اليانوين أي حتفظات على اليوائت ايالية الس ر ر ر ر رملوية عا الفرتة ايملتيفية

 31ديسر ر ر ر ررمرب

2021م.
 .42توصية جملس اإلدارة خبصوص مرا ع ا ساابت:
رير اخلليجية للتأمي أبنه مل يوصي سلا اادارة بتغيري مراجع احلساابت مب إنتيفا فرتة رعييمله.
 .43اإلفصال عن تفاصية أسهم اخلزينة احملتفظ هبا من قبة الشركة و تفاصية عن استخدامات ذه األسهم:
رير اخلليجية للتأمي أبنه ال يوجد لدييفا أسيفت اخلايملة حمتفظ هبا ما مب الشركة.
 .44اخلامتة:
يود سلا إدارة اخلليجية العامة أأ يتيدم ابلش ر ر ازاي إىل مجيع ايس رتنيمريا والعمال ال رام لنييتيفت
الذي أس رريفت

اخلليجية العامة وعا دورهت الفعال

إض ررافة جناىتات للش ررركة .كما يود سلا اادارة أبأ يعرب عا إمتملانه ييام وىت ومة خادم احلرمي الشر رريفي ايلك س ررلماأ

با عبدالعايا آل سر ررعود ،ومسو وو العيفد صر رراىتب السر ررمو ايل ي األمري حممد با سر ررلماأ ىتفظيفما هللا وادارة الشر ررركة التملفيذية وموظفييفا
األكفا

رفانييفت وإخالصيفت و العم الدؤوب.
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