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يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني تقديم التقرير السنوي الذي يغطي النتائج 

 13المنتهية في  للسنة الماليةالمالية للشركة و إنجازتها, مر فقا معه القوائم المالية المدققة و اإليضاحات 

, و األنشطة التنفيذية و اإلفصاح حسب  . و يتضمن التقرير اهم التطورات و النتائج المالية1031ديسمبر 

 اللوائح و األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 :مقدمة عن الشركة .3

 فيي مسجلة مساهمة سعودية شركة العامة ( هي التعاوني ) الخليجية للتأمين العامة الخليجية الشركة

 القاضيي هيي 1/31/3211وتياري  163رقيم اليوزراء مجليس قيرارى عل بناء السعودية العربية المملكة

 رقيم الملكيي والمرسيو  التعياوني. للتأمين العامة الخليجية الشركة بتأسيس الترخيص على بالموافقة

هيي .  31/3/3213وتياري   / ت31رقيم والصيناعة التجيارة وزارة هي . وقرار 3/31/3211وتاري   53/ 

ورخصية مااولية معميال التيأمين  هيي . 1/1/3213وتاري 2010316610 رقم التجاري السجل وبموجب

 هييي 10/1/3213وتيياري   16/10301الصييادرة ميين م سسيية النقييد العربييي السييعودي بييرقم ت     /

 .هي لمدة ثالث سنوات 10/1/3212والمجدد بتاري  

 للسهم ريال 30مسمية  بقيمة سهم ( وذلك مليو  سهم ) عشرو  10,000,000الشركة مسهم عدد بلغي

 يبليغ السيعودي .وبالتيالياألسهم  سوق سهم ( في ماليين سهم ) ثمانية 5,000,000 طرح وتم الواحد

 بالكامل . سعودي ( مدفوعة ريال مليو  سعودي ) مئتا ريال 100,000,000 الشركة رمسمال

 نشاطات الشركة الرئيسية: .1

نظيا  مراقبية  إلحكيا والصييي وفقيا  العيا  مااولية معميال التيأمين التعياوني الشركة فيويتمثل نشاط 

شركات التأمين التعاوني و اللوائح التنفيذية و تعيديالتها و كافية األنظمية ذات الصيلة فيي المملكية العربيية 

  السعودية.
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خالل السينة المنتهيية  للشركة إيرادات تيقيق في الصيي التأمين التأمين العا  و ,النشاطين كال ساهم وقد

 التالي: الشكل على وذلك( شهرًا31الثانية  السنة)  1031ديسمبر  13في 

 

 ريال سعودي ( ملفالبيا  )  التأمين الصيي التأمين العا  المجموع

 المكتتبة األقساطإجمالي  311,511  120,611  110,316

 المعاد تأمينها األقساط  16,061  311,365  105,113

 صافي األقساط المكتتبة  31,536  305,311  361,123

 التغيير في األقساط الميتجاة  3,026 -505  2,115

 صافي األقساط المستيقة  35,561  301,113  366,351

 التأمين إيرادات عموالت إعادة -  13,616  13,616

 إجمالي المطالبات المدفوعة  311,215  331,153  121,231

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  50,111  33,115  316,130

 صافي المطالبات المدفوعة  21,216  62,101  301,101

 طالبات الغير مدفوعة, صافيملاالتغيير في   1,316  113  30,311

 صافي المطالبات المتكبدة  31,011  63,615  331,110

 خسارة مقساط احتياطي    - -3,313 -3,313

 مصاريف عموالت  2,110  11,113  11,363

 االكتتابصافي نتائج   1,020  26,261  25,301

 إيرادات مخرى  33  300  333

 المصاريف التشغيلية و اإلدارية  30,535  10,311  10,150

 )عجا( فائض عمليات التأمين -5,501  16,223  31,612

 

65% 

35% 

 التأمين الصيي التأمين العا 
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  -تواجهها: التي والمخاطر المستقبلية وتوقعاتها المهمة الشركة قرارات .1

 :قرارت الشركة الهامة 

اليصول على موافقة م سسية النقيد العربيي   . بطلب 11/31/1031تقدمت الشركة في  -أ

 السعودي الفتتاح نقاط بيع جديدة:

جدة نقاط بيع موزعة على كل من  1العربي السعودي الفتتاح  حصلت الشركة على موافقة م سسة النقدو

و الدما  إلصدار شهادات التأمين الخاصة بعمالء شركة توكيالت الجايرة للسيارات الميدودة بنياء  الرياض و

هيييي 3212\1\10بتييياري   123000011650رقيييم  خطييياب م سسييية النقيييد العربيييي السيييعوديعليييى 

  .1/3/1031الموافق

و شيركة  )ش. .ب. (تم االنتهاء من نقل الميافظ التأمينية للشركة السعودية العامية للتيأمين  -ب

وذلك بموافقة م سسة النقد العربي السعودي  ) ش. .ب. (الخليج التعاونية للتأمين الميدودة 

هيي وقيد تيم  1/1/3211وتاري   IS/1689على نقل الميافظ التأمينية بموجب خطاب رقم 

القوائم المالية المعلنة عن طريق موقع تداول وذلك الظهار االثر المالي لهيذة  إعادة تبويب

 الميافظ المنقولة على القوائم المالية للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.

   ومطر العمل لكل من الفروع واألقسا . 1031خالل عا   :تيديث إستراتجية الشركة  -ت

ركات إدارة الموارد البشرية على تلبية الطلب المتااييد لتاوييد اإلدارات  , 1031خالل عا   -ث

فضيال  عين  ,)*( موظيف 23 فأزداد عدد الميوظفين خيالل العيا  بمقيدار البشرية,بالموارد 

و قيد تيم  %20.13 إليىريب. كما ارتفع معدل السعودة وجودة التد االختيارارتفاع معايير 

 برنيامج تيدريبي متخصيص فقد قاميت الشيركة بتنفييذ رئيسي,التركيا على التدريب بشكل 

وغيرها من بيرامج التيدريب  .IFCE اختبار الجتيازلتدريب الموظفين على مساسيات التأمين 

 المتخصصة في مجال التأمين ودورات اللغة االنجلياية .

  المتوقعة:المخاطر اليالية و 

مرتبطية  دارة عيدة مخياطرإالشيركة تقيو  بدراسية والمخياطر فيي  إدارة  إعمالها فمنظرا لطبيعة 

التأمين و المخاطر التشغيلية و المخاطر الخارجيية مثيل مخياطر  إعادةبنشاطها مثل مخاطر التأمين و 

الخصو . و مين المخياطر التيي واجهتهيا الشيركة خيالل و األصولدارة إسعار العموالت و مالسوق و 

 المستقبل: تواجهها في  م المتوقع و.   1031العا  

 ارتفياعلي عليى نتيائج القطياع ككيل و بالتيا استمرار المنافسة القوية في السوق مما يي دي سيلبً - م

 مخاطر القطاع بشكل عا .

 

   .1031/ديسمبر /13كما في  )*(
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 عليى سيلبايي ثر  ممياالتأمين  إعادة مسعارمين في السوق ت ثر سلبا على أنوعية نتائج الت انخفاض - ب

 .التأمين سوق في التنافسية و الفعلية األسعار

 لتغطيية و العربيية المنطقية فيي الوضيع بسيبب الخيار  في التأمين معيدي مسعار ارتفاعاستمرار  - ت

 .العربية البلدا  بعض في تكبدتها التي الخسائر وتعويض

 .ائق بالمخاطر الميتملةثارتفاع مخاطر التأمين العا  لقلة وعي حملة الو - ث

ارتفاع نسبة  إلى مدتقلة عدد الموارد البشرية و ارتفاع نسبة السعودة المطلوبة في قطاع التأمين  -  

 التسرب الوظيفي.

التيأمين  إعيادة مسيعارارتفياع  إليىدت محوادث السيول التي حدثت في بعيض ميد  المملكية  إ   - ح

سيلبا عليى النتيائج الممتلكيات بشيكل خيا  و بالتيالي التيأثير بشكل عا  و على تأمين السيارات و

 للقطاع. ةالتشغيلي
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 . 1031ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في  البيانية والرسومات معمالها ونتائج الشركة وخصو  مصول يبين جدول – 1

 

 البيا  1031ديسمبر  13كما في  1033ديسمبر  13كما في  التغيير

 ريال سعودي ملف ريال سعودي ملف

 العمليات المساهمين المجموع العمليات المساهمين المجموع

 نقد و ما يعادله 11,131 51,231 313,316 11,320 56,116 316,316 3%-

 مدينة، صافي مقساط 301,331   301,331 306,112   306,112 3%-

 ةغير المكتسبالتأمين  مقساطحصة معيدي التأمين من  63,310   63,310 36,121   36,121 36%

 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 311,601   311,601 321,023   321,023 33%-

 تكاليف وثائق تأمين م جلة 1,631   1,631 5,500   5,500 31%-

 مطلوب من معيدي التأمين 12,101   12,101 31,230   31,230 11%

 عالقةمطلوب من إطراف ذات  33,501   33,501 33,035   33,035 3%

 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات مخرى 32,351   32,351 33,333   33,333 13%

 مثاث وتجهياات و معدات 3,313   3,313 6,012   6,012 33%-

 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل   16,611 16,611   13,136 13,136 2%

 االستيقاقاستثمارات مقتناة حتى تاري     1,111 1,111   1,135 1,135 0%

 موجودات مخرى   1,311 1,311   1,610 1,610 3%-

 مطلوبات من عمليات التأمين   33,101 33,101   15,123 15,123 26%

 شهرة   16,160 16,160   16,160 16,160 0%

 وديعة نظامية   10,000 10,000   10,000 10,000 0%

 مجموع األصول 223,252 111,013 615,333 223,313 131,113 631,310 1%
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 البيا  1031ديسمبر  13كما في  1033ديسمبر  13كما في  التغيير

 ريال سعودي ملف ريال سعودي ملف

 العمليات المساهمين المجموع العمليات المساهمين المجموع

 مكتسبةمقساط تأمين غير  336,061   336,061 333,115   333,115 2%

 مخصص عجا مقساط 101   101 3,111   3,111 51%-

 مطالبات قائمة 312,511   312,511 100,151   100,151 1%-

 دخل العموالت الم جلة 5,616   5,616 1,136   1,136 31%

 مطلوب إلى معيدي ووسطاء التأمين 12,330   12,330 23,023   23,023 12%-

 مطلوب إلى عمليات المساهمين 33,101   33,101 15,123   15,123 26%

 حملة الوثائقإلى مطلوب  36,116   36,116 1,601   1,601 10%

 مصاريف مستيقة و مطلوبات مخرى 31,360   31,360 10,611   10,611 21%-

 فائض مجمع من عمليات التأمين 3,161   3,161 0   0 300%

 مصاريف مستيقة و مطلوبات مخرى   3,113 3,113   1,531 1,531 310%

 زكاة مستيقة   33,213 33,213   6021 6,021 51%

 ذات عالقة متعلقة بالشهرة مطراف إلىمطلوبات    16160 16,160   16,160 16,160 0%

 مجموع الخصو  223,252 31,210 215,102 223,313 23,316 210,103 1%

 رمس المال   100,000 100,000   100,000 100,000 0%

 خسائر متراكمة   10,151 - 10,151 -   13,313 - 13,313 - 11%-

 مجموع حقوق المساهمين 0 311,633 311,633 0 365,561 365,561 6%

 مجموع الخصو  وحقوق المساهمين 223,252 111,013 615,333 223,313 131,113 631,310 1%
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10% 

35% 

5% 

36% 

14% 

2012 

 حقوق المساهمين خصو  اصول ثابتة اصول غير ثابتة نقد

10% 

35% 

5% 

36% 

14% 

2011 

 حقوق المساهمين الخصو  اصول ثابتة اصول غير ثابتة نقد و ما يعادله
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 -: إيرادات الشركة إلجماليالتيليل الجغرافي  -2

 لها.تنيصر معمال الشركة في المملكة العربية السعودية فقط وال توجد لديها إي فروع خارجية مو شركات تابعة 

 

 

43% 

57% 

 الغربية

 عا  طبي

9% 

91% 

 الوسطى

 عا  طبي

42% 

58% 

 الشرقية

 عا  طبي

 الغربية

64 % 

 الوسطى

24% 

 الشرقية

12% 
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  -: الشركة توقعات و السنةالسابقة نتائج عن التشغيلية النتائج في الجوهرية الفروقات -3

 الفترة السابقة:مقارنة بين نتائج العا  اليالي و 

الفروقات الجوهرية الفعلية فلقد قمنا بمقارنة نتائج السنة اليالية مع فترة  إظهارانه و لدواعي  اإلشارةنود 

 13 إليى  1030ينياير  1و لييس ميع الفتيرة مين تأسييس الشيركة فيي  .  1033شهرا خالل سينة  31 يال

 كما هو ظاهر في القوائم المالية المدققة:   .1033ديسمبر 

 

 الفرق التغيير

يناير  3من 

 إلى 1033

ديسمبر  13

1033 

السنة 

المنتهية في 

 ديسمبر 13

1031 

 ريال سعودي ( ملفالبيا  ) 

 المكتتبة األقساطإجمالي  110,316 131,316 35,150 31%

 المعاد تأمينها األقساط 105,113 332,152 31,221 13%

 صافي األقساط المكتتبة 361,123 331,231 2,111 1%

 التغيير في األقساط الميتجاة 2,115 6,051- 30,113 310%

 صافي األقساط المستيقة 366,351 333,111 33,132 30%

 إيرادات عموالت إعادة التأمين 13,616 10,311 3,231 11%

 صافي المطالبات المتكبدة 331,110 306,122 30,156 30%

 خسارة مقساط احتياطي 3313- 3605 1351- 315%-

 مصاريف عموالت 11,363 11,116 1,233- 5%-

 االكتتابصافي نتائج  25,301 11,315 33,113 26%

 إيرادات مخرى 333 611 356- 52%-

 المصاريف التشغيلية و اإلدارية 10,150 21,505 36,515- 13%-

 فائض عمليات التأمين)عجا(  31,612 31,111- 13,361 111%

 

 حققت الشركة فائض من عمليات التأمين و ذلك لالسباب التالية:   1031خالل العا  

 .%31ارتفاع اجمالي االقساط المكتتبة بنسبة  .3

 .% نتيجة ارتفاع اجمالي االقساط المكتتبة30ارتفاع االقساط المستيقة بنسبة  .1

 .%11ارتفاع عموالت اعادة التأمين بنسبة  .1

 عمليات البيع المباشرة.ارتفاع يجة % نت5مصاريف عموالت بنسبة  انخفاض .2

خصصييات اليديو  المشيكو  فييي % نتيجية انخفياض م13انخفياض المصياريف التشيغيلية بنسييبة  .3

 تيصيلها.

 . الغير معلنة انه ال يوجد فروقات جوهرية بالنتائج التشغيلية مقارنة بتوقعاتها اإليضاحكما تود الشركة 
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  -: القانونيين للمياسبين السعوديةالهيئة  عن الصادرة المياسبية المعايير اختالف في العامةاإليضاحات  -6

 واليذي   11/5/1005 الموافيق هيي 13/5/3211 بتاري الصادرة  المالية السوق هيئة ومنظمة ألحكا  وفقً

 المالية القوائم إعداد تم لقد( IFRS)  المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المالية القوائم إصدار على ينص

 للمياسبين السعودية للهيئة المياسبية للمعايير وفقًوليس ( IAS) الدولية المياسبية للمعايير وفقا المقدمة

 إلعيدادها نتيجية المالية القوائم على لي ما مثر مو جوهرية فروقات مي وجود عد  الشركة وت كد القانونيين

 . السعودية المياسبة معايير عن الدولية للمعايير وفقً

 

  -: تأسيسها ميل والدولة لعمليتها الرئيس الميل والدولة الرئيسية ونشاطاتها التابعة الشركات -1

  .المملكة خار  مو داخللها  تابعة شركاتمي  لديها توجد ال بأنه العامة الخليجية تقر

 

 -تابعة: شركة لكل الصادرة الديناألسهم ومدوات  عن تفاصيل -5

 " لعد  وجود شركات تابعة لها "لها. التابعة للشركات دين مدوات مو مسهممي  لديها توجد ال بأنه العامة الخليجية تقر

 

  -: األرباح توزيع في الشركة سياسات -1

 -:على نص والذي للشركة األساسي النظا  من 22 المادة في ذلك توضيح تم

  -التالي: النيو على المساهمين مرباح توزع" 

 المقررة. الدخل وضريبة الاكاةاستثناء  -3

 وقيف العاديية العامية للجمعيية ز، ويجيونظامياحتياطي  لتكو  األرباح صافي من%( 10) تجنيب -1

 المدفوع. لرمس الما إجمالي المذكور االحتياطي بلغ متى التجنيب هذا

 صيافي نمئويية مي نسيبة تجنييب اإلدارة مجليس مناقتراح  على بناء العادية العامة للجمعية ييق -1

 العامة. لجمعيةا تيددها غرض ألي يخصص إضافياحتياطي  لتكو  السنوية األرباح

 المدفوع. لرمس الما من%(  3) عن تقل ال للمساهمين مولى دفعه ذلك بعد الباقي من يوزع -2

 األربياح حسياب ىإلي يييول مو األربياح مين حصية بوصيفه المساهمين على ذلك بعد الباقي يوزع -3

 . المبقاة

 2 الفقرة في الميددة السنوية األرباح من تخصم دورية مرباح توزيع اإلدارة مجلس من بقرار يجوز -6

 المختصة. الجهات من والصادرة لذلك المنظمة للقواعد وفقا 22 رقم المادة من

( فانه لم يتم صرف إرباح عن 10,151القوائم المالية للشركة ما زالت تظهر خسائر مجمعة بقيمة ) م  وبما

    .1031السنة المنتهية 

 -: لألشخا  تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في لمصلية وصف -30

 المسيتثمرين محيد مين تبليغ لمألنها  وذلك التصويت حقوق في تغيرات مي توجد ال.بأنه العامة الخليجية تقر

 بفئية متعلقية مصيلية في تغيير بأي القصرومزواجهم وموالدهم  التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس معضاء غير

 األخيرة. اليالية المالية السنة خالل التصويت فياألحقية  ذاتاألسهم 
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 وكبيار الشيركة إدارة مجليس ألعضياء تعيوداكتتياب  وحقوق خيار وحقوق مصلية لمصلية وصف – 33

  -:نالتنفيذيي

 اإلدارة.تم حجا مسهم عضوية مجلس * 

 صافي السنة نهاية السنة بداية االسم

 التغيير

 نسبة

 عدد األسهم عدد التغيير

 مدوات

 الدين

 مدوات عدد األسهم عدد

 الدين

 %0.11 3,000 0 1,003,000 0 1,000,000 الدباغ  جمال عبد هللا

 %0.11 3,000 0 1,003,000 0 1,000,000 السليما  اعبد العاي سعود

 %3.00 3,000 0 3,003,000 0 3,000,000 تمر مأمو  ميمن

 %0.00 0 0 3,000,000 0 3,000,000 ماجد ضياء الدين كريم

 %0.00 0 0 3,000,000 0 3,000,000 حسن عبد القادر الفضل

 %0.00 0 0 3,000 0 3,000 ميمد زاهر صالح الدين المنجد

 %0.00 0 0 3,000 0 3,000 ميمد علي حسن إخوا 

 %0.00 0 0 3,000 0 3,000 جايلميمد حسنى 

 %0.00 * 0 * 0 * سامي ف اد بيراوي

 %0.00 0 0 3,000 0 3,000 طاهر ميمد عمر عقيل

 

 . التعاوني للتأمين العامة الخليجية الشركة فيمسهم  إي التنفيذيين المدراء يمتلك البأنه  العامة الخليجية تقر

 

  -الشركة: ىقروض عل بأي المتعلقة المعلومات -31

 كما مخرى قروض مو تمويلية شركات من قروض مو بنكية قروض مي لديها يوجد البأنه  العامة الخليجية تقر

 .  1031 /ديسمبر 13 في

 

  -: مسهمإلى  للتيويل القابلة الدين مدوات ومعداد لفئات وصف – 31

 قميذكرات حي مو خييار حقوق مو مسهم إلى للتيويل قابلة دين مدوات لديها يوجد البأنه  العامة الخليجية تقر

  . 1031 //ديسمبر13السنة المالية المنتهية في  خالل الشركة منيتها مو مصدرتها مشابها حقوق مواكتتاب 

 

  -لالسترداد: قابلة دين مدوات منألي  الشركة جانب من إلغاء مو شراء مو داستردا ال وصف -32

السينة  خيالللالسيترداد  قابليه دين مدواتألي  إلغاء مو شراء موباسترداد  تقو  لم ابأنه العامة الخليجية تقر

  .1031/ديسمبر 13المالية المنتهية في 
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  1103 ديسيمبر 13 إليى 1103 ينياير 3مين الفتيرة خيالل عقدت التي اإلدارة مجلساجتماعات  عدد -33

 اجتماع. كل حضور وسجل

 المجموع 1 5 1 6 3 2 1 1 3 االسم

          1 الدباغ هللا جمال عبد

   X X      1 سعود عبد العايا السليما 

 X   X     X 6 ميمن ميأمو  تمر

   X   X    1 ماجد ضياء الدين كريم

   X X  X    6 حسن عبد القادر الفضل

      X X   1 ميمد زاهر صالح الدين المنجد

          1 علي حسن إخوا ميمد 

          1 ميمد حسنى جايل

    X     X 1 سامي ف اد بيراوي

    X      5 طاهر ميمد عمر عقيل

 

 مصلية فيه توجد كانت مو وتوجد فيها طرفً الشركة تكو  عقدبأي  تتعلق التي الجوهرية المعلومات – 36

  -المالي: المدير مو التنفيذي الرئيس مو اإلدارة مجلس معضاءألحد  جوهرية

 

 العقد مدة ( سعودي ريالملف )  العقد قيمة العقد نوع اإلدارة مجلس عضو االسم

 سنة 3,611 تأمين بوليصة السليما  سعود روالكو مجموعة

 سنة 30,122 بوليصة تأمين جمال الدباغ مجموعة الدباغ

 سنة 1,162 بوليصة تأمين الفضل حسن شركة الفضل

 سنة 11,131 بوليصة تأمين ميمن تمر مجموعة تمر

 سنة 3,111 بوليصة تأمين مجموعة المنجم ثالجات المنجم

  20,101  المجموع

 

 اإلدارة مجلس معضاء محد موجبهب تنازل مبرمت اتفاقاتتقر الخليجية العامة بأنه ال يوجد مي ترتيبات مو  ي31

 .مالي تعويض مو راتب مي عن التنفيذيين كبار محد مو

 مي عين المسياهمين محيد بموجبه تنازل مبرمتاتفاقات  مو ترتيبات مي يوجد ال بأنه العامة الخليجية تقر -35

 .األرباح في حقوق
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  -اليكومية: والمدفوعات الاكاة لسداد المستيقة النظامية المدفوعات بقيمة بيا  -31

 

 ( سعودي ريال) 1031 ديسمبر 13 في كما المستيقات البيا 

 3,335,101 السعودي العربي النقد م سسة

 3,115,153 التعاوني الصيي الضما  مجلس

 5,106,115 والدخل الاكاة مصلية

 161,150 االجتماعيةالتأمينات 

 33,111,310 اإلجمالي

 

 ربع كل تسدد والتي واإلشراف الرقابة تكاليف ثلمي السعودي العربي النقد لم سسة المستيق  -

 .استيقاقه من يو  13 فترة خالل سنة

ة مالي سنه كل عن تسدد والتي واإلشراف الرقابة تكاليف يمثل الصيي الضما  لمجلس المستيق  -

 .سابقة

  .1031/ديسمبر 13السنة المالية المنتهية في  عن االجتماعيةالتأمينات  من المستيق  -

/ديسمبر 13السنة المالية المنتهية في  عن الاكاةاحتياطي  ويمثل والدخل الاكاة لمصلية المستيق  -

1031.  

 

احتيياطي مكافي ت لميوظفي الشيركة  تخصييص تيم التعياوني للتأمين العامة الخليجية الشركة تقر -10

اسيتثمارات  إي إنشياء  . ولم يتم 1031ريال مليو  وخمسمائة ملف ريال لعا   3,300,000بقيمة 

 . ىمخر تاحتياطيا مو برامج مو

 

  -: يلي بماالخليجية العامة للتأمين التعاوني  الشركة تقر -13

 الصييح. بالشكل اليسابات سجالت إعداد تم إنه -أ

 .بفعاليةتنفيذه  وتم سليمة مسس على معد الداخلية الرقابة نظا  إ  -ب

 .الفعلي نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشأ  يذكر شك إي يوجد ال إنه -ت

 

 .السنوية المالية القوائم على تيفظات إي القانوني المياسب تقرير يتضمن لم -11

 

 .القانوني المياسبباستبدال  اإلدارة مجلس يوصي لم -11

 

 ةالالئي محكا  من به االلتاا  مأتم يوضح المالية السوق هيئة من والصادر 5 رقم نموذ  مرفق -12

 .بذلك المتعلقة واألسباب تطبق لم التي واألحكا  التنفيذية
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  -: إدارتها مجالس في الشركة إدارة مجلس معضاء يرمس التي المساهمة الشركات مسماء – 13

 

 المجموع 1 1 3 االسم

 3 - - البير األحمر الدباغ جمال عبد هللا

 1 - المصافي العربية االسمنت السليما  اعبد العاي سعود

 0 - - - تمرمأمو   ميمن

 3 - - فتييي مجموعة كريمضياء الدين  ماجد

 0 - - - الفضل عبد القادر حسن

 0 - - - المنجد صالح الدين  زاهر ميمد

 1 - البير األحمر مجموعة فتييي  إخوا حسن  علي ميمد

 3 - - األحمر البير جايل حسنى ميمد

 0 - - - بيراويف اد  سامي

 للخدمات الوطنية ةالمملكة القابض عقيلعمر  ميمد طاهر

 (*) ناس -الجوية

- 1 

 مقفلة مساهمة شركة (*)

  -: معضاؤه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين -16

  -تنفيذيين: الغيراألعضاء 

 تنفيذي غير إدارة مجلس عضو االسم

 نعم الدباغ جمال عبد هللا

 نعم السليما  اسعود عبد العاي

 نعم ميمن مأمو  تمر

 نعم كريمضياء الدين  ماجد

 نعم الفضلعبد القادر  حسن

 نعم جايل حسنى ميمد

 

  -األعضاء المستقلين:

 مستقل إدارة مجلس عضو االسم

 نعم المنجدصالح الدين  زاهر ميمد

 نعم إخوا حسن  علي ميمد

 نعم بيراوي ف اد سامي

 نعم عقيلعمر  ميمد طاهر
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  -: ومهماتها اإلدارة مجلس من المنبثقة الفرعية اللجا الختصاصات  وصف -11

 -: المراجعة لجنة معضاء

 االجتماعات عدد الصفة االسم

 3 اللجنة رئيس إخوا  علي ميمد/ د

 2 المراجعة لجنة عضو عباس فتيي

 1 المراجعة لجنة عضو دانش عاصم

العمومية غير الجمعية  ت عليهاوافق التي القانونية واللوائحإلحكا  األنظمة  وفقا المراجعة لجنة تعمل

  -في:   وتتمثل1031\30\1العادية 

 . ومس ولياته بالتااماته الوفاء في اإلدارة مجلس مساعدة – 3

 اإلدارة. مجلس قبل من اعتمادها قبل السنوية/  سنوية الربع المالية القوائم دراسة – 1

 . السعودي العربي النقد م سسة عليها توافق التي المياسبية المعايير اعتماد – 1

 الخارجي. القانوني المراجع يقدمها التي المالحظات وتيليل دراسة – 2

 الداخليين. المراجعين استقاللية مراجعة – 3

 اإلدارة. لمجلس التوصيات ورفع معمالها علىواإلشراف  للشركة النظامية الرقابة نظا  وتطبيقإقرار  –6

 القوائم المالية و متابعة ما تم في شأنها.دراسة مليوظات المياسب القانوني على  -1

 دراسة السياسات المياسبية المتبعة و إبداء الرمي و التوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.  -5

 

  -: والمكاف ت الترشييات لجنة معضاء

 االجتماعات عدد الصفة االسم

 1 اللجنة رئيس الدباغ هللاعبد جمال

 1 والمكاف ت الترشييات لجنة عضو الفضلالقادر عبد حسن

 1 عضو لجنة الترشييات والمكاف ت ماجد ضياء الدين كريم

 1 عضو لجنة الترشييات والمكاف ت سامي ف اد بيراوي

 3 عضو لجنة الترشييات والمكاف ت ميمد زاهر صالح الدين المنجد

 1 عضو لجنة الترشييات والمكاف ت ميمن مأمو   تمر

الجمعيية  عليهيا توافقي التيي القانونيية والليوائحإلحكيا  األنظمية  وفقياوالمكاف ت  الترشييات لجنة تعمل

  -: في   وتتمثل1031\30\1العامة الغير عادية بتاري 

 . الفرعية ولجانه اإلدارة مجلس معضاء ترشيح سياسة وضع .3

 . التنفيذيةوإدارتها  اإلدارة مجلس معضاءبمكاف ت  التوصية .1

 . التنظيمي اإلدارة مجلس هيكل مراجعة .1

 . بذلك التوصيات ورفع اإلدارة مجلس في والقوة الضعف جوانب تيديد .2

 . اإلدارةمجلس  معضاء استقاللية من التأكد .3
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و يراعيي و ضيع  نالتنفييذييمعضاء مجلس اإلدارة و كبار  مكاف توضع سياسات واضية لتعويضات  .6

 .باألداءاسات استخدا  معاير تربط تلك السي

 

 -: التنفيذية اللجنة معضاء

 االجتماعات عدد الصفة االسم

 1 اللجنة رئيس الدباغ عبد هللا جمال

 1 التنفيذية اللجنة عضو السليما  اعبد العاي سعود

 1 عضو اللجنة التنفيذية ميمن مأمو  تمر

 6 عضو اللجنة التنفيذية ميمد حسني جايل

 بتيياري  اإلدارة مجلييس وافييق التييي القانونييية واللييوائح األنظميية إلحكييا  وفقييا التنفيذييية اللجنيية تعمييل

  -في: وتتمثل  11/6/1030

 . ومتابعتها للشركة العامة االستراتيجيات بوضع اختصاصها -3

 . واعتمادها الشركة في والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية المراجعة -1

 . اإلدارة مجلس من اعتمادها قبل التنظيميةواإلحكا   الداخلية السياسات مراجعة -1

 

  -:االستثمار لجنة معضاء

 االجتماعات عدد الصفة االسم

 1 اللجنة رئيس السليما  عبد العايا سعود

 3 االستثمار لجنة عضو كريمضياء الدين  ماجد

 قبل النقل 3 عضو لجنة االستثمار ميمن مأمو  تمر

 3 عضو لجنة االستثمار علي حسن إخوا  ميمد/ د

 1 عضو لجنة االستثمار عقيلطاهر ميمد عمر 

 بتيياري  اإلدارة مجلييس وافييق التييي القانونييية واللييوائحإلحكييا  األنظميية  وفقييااالسييتثمار  لجنيية تعمييل

  -في: وتتمثل  11/6/1030

 . ومتابعتها للشركةاإلستراتجية االستثمارية  بوضع تختص -3

 . العتمادها اإلدارة لمجلس ورفعهاوإعدادها  تقييمهاوإعادة  للشركةاالستثمارية  السياسات مراجعة -1
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 -:   1031 عن اإلدارة مجلس معضاء تعويضات -15

 )ريال سعودي( اجتماعات بدالت االسم

 21,300 الدباغعبد هللا  جمال

 11,300 السليما  عبد العايا سعود

 11,000 تمرمأمو   ميمن

 13,300 كريم ضياء الدين ماجد

 13,000 الفضل القادرعبد  حسن

 * 12,000 المنجد صالح الدين زاهر ميمد

 16,000 إخوا  حسن علي ميمد

 16,000 جايل حسنى ميمد

 12,000 بيراويف اد  سامي

 11,000 عقيل عمر ميمد طاهر
 )*( تم حضور ميمد زاهر المنجد الجتماع اللجنة التنفيذية بناء على طلب رئيس اللجنة.

 -: نالتنفيذيي المدراء كبار من خمسة تعويضات – 11

 المجموع الرواتب البدالت سعودي ريالملف 

 3,050,115 530,350 110,035 التنفيذي الرئيس

 611,605 222,000 315,605 العمليات رئيس

 215,002 131,000 336,002 المالي الرئيس

    الفني الرئيس

 111,500 151,500 332,000 الطبي القسم مدير

 

  -: تم تطبيقه من الئية اليوكمة ما – 10

 نصت عليه الئية حوكمة الشركات التي توجب على الشركة في تقرير مجلس إدارتهيا ذكير ميا تماشيً مع ما

تم تطبيقه من محكا  الئية اليوكمة وما لم يتم تطبيقه مع بيا  مسباب عيد  التطبييق، فإنيه يسير مجليس 

)ب( للميواد  الذي يشير إلى ما تم تطبيقيه بالنسيبة )م( للميواد اإللااميية و إدارة الشركة إعداد الجدول التالي

 :االسترشادية

 

 )م(المواد اإللاامية:

 السبب طبقت/ لم تطبق مضمو  المادة رقم المادة

  طبقت ميتويات تقرير مجلس اإلدارة 1

  طبقت محكا  تكوين مجلس اإلدارة 31

  طبقت ومس ولياتهاتشكيل لجنة مراجعة وتيديد مهامها  32

  طبقت تشكيل لجنة ترشييات ومكاف ت 33
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 :االسترشادية)ب(المواد 

طبقت/ لم  مضمو  المادة رقم المادة

 تطبق

 السبب

اليقييوق العاميية للمسيياهمين وتسييهيل ممارسيية  1

 حقوقهم وحصولهم على المعلومات
 طبقت

 

ممارسيية المسيياهمين ليقييوقهم وحصييولهم علييى  2

 المعلومات
 طبقت

 

حقييوق المسيياهمين المتعلقيية باجتميياع الجمعييية  3

 العامة
 طبقت

 

 )التراكمي(العادي و  حقوق التصويت ب-م -6

 طبقلم ت

تييم إقييرار حييق التصييويت 

التراكمي خيالل الجمعيية 

العموميييية الغيييير عاديييية 

 .  1/30/1031بتييييياري  

بالتاامن مع إعادة انتخاب 

 معضاء مجلس اإلدارة 

  طبقت توكيل المساهمين   -6

  طبقت مرباح األسهمتوزيع المساهمين في  سياسة م-1

اقتيييراح الجمعيييية العامييية بتوزييييع األربييياح عليييى  ب-1

 المساهمين 
 طبقت

 

  طبقت السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 5

- -ب-م-30

 و-يه-د

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة
 طبقت

 

  لم تطبق  اإلدارةالوظائف األساسية لمجلس  3هي / -30

  طبقت مس وليات مجلس اإلدارة 33

  طبقت لجا  مجلس اإلدارة واستقالليتها 31

  طبقت اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال 36

  طبقت مكاف ت معضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم 31

  طبقت تعارض المصالح في مجلس اإلدارة 35

 

 فعاليته:الداخلية و الرقابة نظا   -10

و تعميل بشيكل جييد مين ناحيية التصيميم و قيد تيم  سليمةد الشركة م  منظمة الرقابة الداخلية قوية و كٌتأُ

 تطبيقها بشكل فعال.

 العقوبات و الجااءات : -13

مفروض على الشيركة مين الهيئية مو مين مي جهية إشيرافية مو  احتياطيقيد  أليتأكد الشركة نفي تعرضها 

مخالفية    بسيبب10/6/1031. بتياري   1031فيرض غرامية ماليية خيالل وتم "تنظيمية مو قضائية مخرى. 



20/20 

 

من الميادة الرابعية عشير مين  –والفقرة ب  من المادة التاسعة الئية حوكمة الشركات –الفقرة م  الشركة

 "الئية حوكمة الشركات .

 

  -الخاتمة: – 

الجايل إلى عمالء الخليجية العامة لثقتهم بنا و مستثمريها عن دورهم  يود مجلس اإلدارة م  يتقد  بالشكر

ارة الشركة و موظفيها لتفانيهم إلد ا يود المجلس اإلعراب عن امتنانهكمالشركة.الذي مسهم في نجاحات 

 .إخالصهم في العملو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































