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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 صحبه أمجعنيحممد وعلى آله و سيدنا على رسول اهلل احلمد هلل والصالة والسالم 

 احملرتمني           السادة مسامهي الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين 

 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته وبعد ،،،

أبرز إجنازات  ايل والاوائل ا الية للشرررررررررركة وقائمة ا رك  ا  م .و31/12/2018يسررررررررررين أم أقدم لجمل  ارير ةلع اادارة عمل السررررررررر ة ا  ت ية   
 .م31/12/2018الس ة ا الية ا  ت ية    لخال واج ت الشركةاليت التحديات  الشركة و

عمل  ٪42.5 هوقدر  ر فاعمليوم لاير أي بإ 264 وقدره م مبلغ2018عام حىت هناية   مجيع أنواع التأمني مني ا جمتتبة أأقسرررررررررررررا  التمجايل إبلغ 
ات وأيضرررال الت ايفع   جية اخلاصرررة للمبيعيالتوسرررع   ااسررررتا   بيع ا  تجات التأمي ية نتيجة  إر فاع مما يدل على. م 2017لعام السررر ة ا الية 

ات التأمي ية حيك م ايفسررة وحمف ة يميع ا  تج)اخلليجية العامة( األسررعار حيك كانت أسررعار ا  تجات للشررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين 
للشرررررركة وأيضرررررال   ية احلديثة وبيع ا  تجات عمل طريق ا وقع االجمرتوينيع مثل ااعتماد على وسرررررائل التايفتح ق وات جديدة للبقامت الشرررررركة   

 .عية   تج ا ركباتالتعاقد مع ا  صات البي

استخدام الوسائل احلديثة  الشركة  طورت  ولاد قامت الشركة بتطوير إدارة ااكتتاب للمحايفظة على مستوى التأمني للوثائق التأمي ية اييدة و 
 . االجمرتوين   شراء ا  تجات التأمي ية عمل طريق موقع الشركة

على اي ود  زمالئي أعضرراء ةلع اادارة اادارات احلجمومية وكايفة م سرروا اخلليجية العامة و   اخلتام أ ادم بالشررجمر اي يل لجمل اي ات و و
 . عاىل لتحايق أيفضل ال تائج خالل الفرتة الاادمةستبذل بإذم اهلل  اليت بذلت و

 بركاته                                                                     اهلل و ةرحم و السالم عليكم و

 مجلس اإلدارة رئيس                                                                                                     

 جمال بن عبداهلل الدباغ                             
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 م2018ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 

أم يادم التارير السررررررررر وي الذي يئطي ال تائج ا الية للشرررررررررركة و إجنازاقا. مريفاال مع ا الاوائل ا الية ا دقاة ممل  لع إدارة اخلليجية العامةيسرررررررررر ة
ديسمرب  31 مبي ال يفي ا اايضاحات ا الية للس ة ا  ت ية   مجمتب أمحد  يسري ابراهيل و شريجمه( مجمتب السيد العيوطي ومراجعي احلسابات )

يئة السررو  ه اايفصرراح حسررب اللوائح واألنظمة الصررادرة ممل األنشررطة الت فيذية و و، ال تائج ا الية ارير أهل التطورات والتيتضررممل  م. و2018
 ية السعودية.حوكمة الشركات ا عمول هبا   ا ملجمة العرب ممل ائحةالتاسعة دراج وا ادة اا ممل قواعد التسجيل والثالثة وااربعوم  ا الية با ادة

 عن الشركة: مقدمة

 3)ا وايفق  ه1431حمرم  17و اريخ  ،/ 12الصرررر اعة رقل  مبوجب قرار وزارة التجارة و( شررررركة مسررررامهة سررررعودية )   أسررررسررررت اخلليجية العامة
 اريخ حىت اجملدد  م( و2010ي اير  25هرررررررررررررررررررررررررررررر )ا وايفق 1431صرررررررررررررررفر  9 اريخ  و 4030196620جتاري رقل سرررررررررررررررجل  م( و2010ي اير 
 .هر09/02/1441

 5بتاريخ  85 رقل م/مبوجب ا رسوم ا لجمي الجمرمي   ا ملجمة العربية السعوديةالعام، والتأمني الصحي مت الرتخيص للشركة   اولة أعمال التأمني 
ديسررررررمرب  1هررررررررررررررررررررر )ا وايفق 1429ذي احلجة  3بتاريخ  365قرار ةلع الوزراء رقل  م( و2008ديسررررررمرب  3هررررررررررررررررررررر )ا وايفق 1429ذي احلجة 

حصررلت الشررركة على  رخيص م اولة أعمال التأمني   ا ملجمة العربية السررعودية ممل ملسررسررة ال اد العرا السررعودي )سرراما( بتاريخ م(. 2008
 دة ثالث س وات.كما حصلت الشركة  هررررررر و20/3/1440جدد الرتخيص بتاريخ  م(. و2010مارس  6هررررررر) ا وايفق 1431ربيع األول  20

ا وايفق  ه24/11/1439على جتررديررد التررأهيررل )جتررديررد التررأهيررل السررررررررررررررر وي( ممل األمررانررة العررامررة جمللع الضرررررررررررررررمررام الصرررررررررررررررحي التعرراوين بترراريخ 
  م.06/08/2018

يفاال للاوانني و  التأمني مبوجب نظام الشررررررركة واخلدمات ا تعلاة هبا اليت  تضررررررممل أعمال إعادة  قدف اخلليجية العامة إىل م اولة أعمال التأمني و
ممل قبل  ٪30ممل قبل مسرررامهني سرررعوديني و  ٪30ب سررربة وقت ااكتتاب الشرررركة مملوكة  األنظمة ا عمول هبا   ا ملجمة العربية السرررعودية. و و

 سرررو  األورا  ا الية   ا ملجمة العربية مت إدراج الشرررركة   بإكتتاب عام. و ٪40ب سررربة  شرررركات خليجية مملوكة ممل قبل مسرررامهني سرررعوديني و
 .السعودية ) داول(

ج التعاوين للتأمني احملدودة شركة اخللي أبرمت اخلليجية العامة إ فاقية مع الشركة السعودية العامة للتأمني التعاوين )شركة مسامهة حبري ية مافلة( و
مت حتويل كال احملفظتني    مليوم لاير سرررررعودي ، و( 36،26) لى مبلغ الشررررر رة بواقعا وايفاة ع اليت مبوجب ا مت )شرررررركة مسرررررامهة حبري ية مافلة( و

      سرررررر ل 20.000.000 اخلليجية العامة يبلغ عدد أسرررررر ل ال اد العرا السررررررعودي. ملسررررررسررررررةممانعة عدم احلصررررررول على م بعد 2012مايو  19
سرر ل ) نانية ماليني سرر ل (   سررو  األسرر ل  8.000.000مت طرح  لاير للسرر ل الواحد و 10ذلك بايمة أمسية  ) عشررروم مليوم سرر ل ( و

 .لاير سعودي ) مئتا مليوم لاير سعودي ( مديفوعة بالجمامل 200.000.000اخلليجية العامة  رأس مال بالتايل يبلغ السعودي و
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 :و أسباب ذلك ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات و مالم يطبق .1
ا ادة رة )د( ممل ما عدا الفا مجيع األحجمام الواردة   ائحة حوكمة الشررررركات الصررررادرة عمل هيئة السررررو  ا اليةطبات اخلليجية العامة بأهنا  ار 

 اخلامسررررررة و األربعوم ممل قواعد التسررررررجيل و اادارج ا تعلاة بااشررررررعار عمل ملجمية حصررررررص كبرية ممل األسرررررر ل أو أدوات الديمل الاابلة للتحويل
  "متطلب ممل ا ستثمريمل و ليع ممل الشركة".

 

أعضاء مجلس اإلدارة و وظائفهم الحالية و السابقة و مؤهالتهم و خبراتهم و الشركات داخل المملكة أو خارجها  .2
 التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها: 

 (م2000ا ملجمة العربية السعودية ) -ماجستري   إدارة األعمال/ جامعة ا لك سعود  -جمال بن عبد اهلل الدباغ  (1
  ةشركة مساهمة /  أو غير مساهم حالياً / سابقاً  الوظائف 

ال حالي رئيع ةلع إدارة اخلليجية العامة  مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
ال حالي اخلليجية العامة  -رئيع اللج ة الت فيذية   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 

ال حالي اخلليجية العامة  -عضو ي ة الرتشيحات و ا جمايفآت   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
داخل ا ملجمةذات مسلولية حمدودة /  حاليال  عضو ةلع إدارة شركة ةموعة الت مية التجارية  

ال حالي العا يةلع إدارة شركة البحر األمحر ة نائب رئيع  مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
ال حالي العا يةشركة البحر األمحر  -ا جمايفآت و  ي ة الرتشيحاتعضو   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
ال حالي العا يةشركة البحر األمحر  -اللج ة الت فيذية عضو   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
ال حالي العا يةشركة البحر األمحر  -ي ة ا راجعة عضو   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
/ داخل ا ملجمة افلةمسامهة م ال حالي ةلع إدارة شركة ساعد العا ية لإلستادام رئيع  

ال حالي عضو ةلع إدارة شركة برتومني / داخل ا ملجمة افلةمسامهة م   
داخل ا ملجمةذات مسلولية حمدودة /  حاليال  شركة األغذية ا متازة مدير  

داخل ا ملجمةذات مسلولية حمدودة /  ساباال  شركة العلمية الوط يةالعضو ةلع إدارة   
داخل ا ملجمةذات مسلولية حمدودة /  ساباال  عضو ةلع إدارة شركة التادم للخدمات البرتولية احملدودة  

ا ملجمةداخل ذات مسلولية حمدودة /  ساباال  عضو ةلع إدارة شركة  طوير ا شاريع الدولية  
 قابضة ساباال  مدير ةموعة الدباغ الاابضة

داخل ا ملجمةذات مسلولية حمدودة /  ساباال  عضو ةلع إدارة شركة الت مية ال راعية احملدودة  
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 (م1987ية )الوايات ا تحدة األمريجم -بجمالوريوس   ااقتصاد و التمويل / جامعة نيويورك  –سعود بن عبدالعزيز السليمان ( 2
  ةأو غير مساهم  شركة مساهمة /    حالياً / سابقاً  الوظائف 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي اخلليجية العامة نائب رئيع ةلع إدارة 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي اخلليجية العامة  -رئيع ي ة ااستثمار 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي اخلليجية العامة  -عضو اللج ة الت فيذية 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي نائب رئيع ةلع اادارة وعضو ةلع إدارة شركة أمس ت العربية
 داخل ا ملجمة / ولية حمدودةل ذات مس ال حالي رواكو -نائب الرئيع و ا دير الت فيذي 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ساباال  السعوديةعضو ةلع ادارة شركة ا صا  العربية  نائب رئيع و
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ساباال  ا صا  العربية السعودية -عضو ي ة ااستثمار 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ساباال  ا صا  العربية السعودية -راجعة عضو ي ة ا 
 

 (م1992ا ملجمة ا تحدة ) -سيما  /زمالة احملاسبني الاانونيني  -محمد حسني جزيل ( 3
        ةأو غير مساهم  شركة مساهمة / حالياً / سابقاً  الوظائف 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي عضو ةلع إدارة الشركة اخلليجية العامة 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة  -عضو اللج ة الت فيذية 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة  -عضو ي ة إدارة ا خاطر 
 داخل ا ملجمة /مسامهة مافلة  ال حالي ساعد العا ية لإلستادامعضو ةلع إدارة شركة 

 داخل ا ملجمة / ولية حمدودةل ذات مس ال حالي برمييري ايفييشمل ليمتدإدارة عضو ةلع 
 ذات مسئولية حمدودة خمتلطة ال حالي الدهانات ا متازة شركةإدارة عضو ةلع 
 قابضة ال حالي جريف يفلجمسبل لألصول الاابضةإدارة عضو ةلع 
 قابضة ال حالي جريف يفلجمسبل التجارية الاابضةإدارة عضو ةلع 

 داخل ا ملجمة / ولية حمدودةل ذات مس ال حالي ةموعة شركات الدباغ -ا ايل  رئيعال
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي إدارة شركة البحر األمحر العا يةعضو ةلع 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي شركة البحر األمحر العا ية  -عضو اللج ة الت فيذية 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي شركة البحر األمحر العا ية -رتشيحات و ا جمايفآت ة الي عضو
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ساباال  شركة البحر األمحر العا ية - ة ا راجعة ي عضو

 داخل ا ملجمة /مسامهة مافلة  ساباال  شركة برتومني -عضو ةلع إدارة 
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 ( م1993واش طمل ) -ماجستري   إدارة األعمال / ايامعة األمريجمية  -محمد بن فاروق تمر ( 4

حالياً /  الوظائف 
 سابقاً 

        ةأو غير مساهم  شركة مساهمة /

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي عضو ةلع إدارة اخلليجية العامة 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة  -عضو ي ة الرتشيحات و ا جمايفآت 

 ا ملجمة خارجمسامهة مدرجة /   ال حالي (Ex - Bio Pharm)عضو ةلع إدارة ساجا يفارما سو يجمل اجيبت 
 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي شركامها يفارو  ومأموم متر و شركةو مدير   فيذي عضو ةلع إدارة 

 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي يدانيةالص للم تجات اليابانية عضو ةلع إدارة الشركة العربية السعودية
 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي (IDS)عضو ةلع إدارة شركة احللول  علومات احلاسب اايل ا تجماملة 

 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي لص اعة وجتارة ا البع احملدودة ناقة الفاخرةعضو ةلع إدارة شركة األ
 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي احملدودةعاقة عضو ةلع إدارة شركة قادروم ألصحاب األعمال واا

  ذات مسلولية حمدودة / خارج ا ملجمة  ال حالي ليميتدعضو ةلع إدارة  ام كابيتال 
 خارج ا ملجمة / مسامهة  ال حالي عضو ةلع إدارة ساجا لألدوية اجيبت 

 ا ملجمةداخل  / غري مسامهة  ال حالي عضو ةلع إدارة شركة الوجبات اايطالية
 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي ودةاحملد التجارية متر العربية شركة -عضو ةلع إدارة و مدير   فيذي 

متر  سررررررررررررررعيد مأموم حممد يفارو  و شررررررررررررررركةل مدير   فيذيعضررررررررررررررو ةلع إدارة و 
 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي الص اعية

 سررررررعيد متر لالسررررررتثمار التجاريشررررررركة حممد ل عضررررررو ةلع إدارة ومدير   فيذي
 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي احملدودة

 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي ةرات الطبيا ستحض و ةلالدوي ةالعربي ةلشركل عضو ةلع إدارة و مدير   فيذي
ية متر للخدمات اللوجسررررت شررررركة حممد سررررعيدلمدير   فيذي عضررررو ةلع إدارة و 

 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي احملدودة

 داخل ا ملجمة / غري مسامهة  ال حالي شركة حممد سعيد متر للخدمات احملدودة  -عضو ةلع إدارة ومدير   فيذي 
ال حالي عضو ةلع إدارة شركة روش التشخيصّية العربية السعودية  داخل ا ملجمة / غري مسامهة 

 داخل ا ملجمة / غري مسامهة ساباال  (TTRللخدمات الطبية احملدودة ) عضو ةلع إدارة شركة حممد سعيد متر
حتت  –( BMTعضررررو ةلع إدارة شررررركة روش دياج و سررررتيجمع متر احملدودة )

 داخل ا ملجمة / غري مسامهة ساباال  التصفية
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 ملجمة العربية السرررررررررررعودية ا - جامعة ا لك سرررررررررررعود / إدارة مالية -بجمالوريوس   إدارة األعمال –ماجد بن ضيييييييييياءالدين كريم ( 5
 (م1993)

        ةأو غير مساهم  شركة مساهمة / حالياً / سابقاً  الوظائف 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي اخلليجية العامة    عضو ةلع إدارة مستال

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي اخلليجية العامة  -ي ة ا راجعة  رئيع
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي اخلليجية العامة  -عضو ي ة إدارة ا خاطر 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي اخلليجية العامة  -عضو ي ة ااستثمار 
 ذات مسلولية حمدودة / داخل ا ملجمة ال حالي شركة رغف خلدمات ااعاشة - شريك و مستشار

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي يفتيحي الاابضةعضو ةلع إدارة ةموعة 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي ةموعة يفتيحي الاابضة -راجعة عضو ي ة ا 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي ةموعة يفتيحي الاابضة - عضو ي ة ااستثمار
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي ةموعة يفتيحي الاابضة - ا جمايفآترتشيحات و عضو ي ة ال

 مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة ال حالي العا ية ةعضو ةلع إدارة شركة كلية جد
 مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة ساباال  العا ية ةشركة كلية جد- رئيع ي ة ا راجعة 

ال سابا مدير عام شركة رغف خلدمات ااعاشة ا ملجمة ذات مسلولية حمدودة / داخل   
 مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة ال سابا ( لشركة سويجمورب COOالرئيع الت فيذي لشئوم العمليات )

ال سابا ( لشركة مدي ة ا عريفة ااقتصادية CFOالرئيع الت فيذي للشئوم ا الية )  مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة 
ال سابا رئيع   فيذي لشركة مسرى العا ية الاابضة    مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة 

ال سابا (CFOا دير ا ايل جملموعة صايفوا )  / داخل ا ملجمة مدرجةمسامهة  
ال سابا (هانجمو) شركة الطالع لل الياتعضو ةلع إدارة   مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة 

ي الب ك السررعود -ا لسررسررات  مسرراعد مدير إقراب باسررل متويل الشررركات و
ال سابا الفرنسي  / داخل ا ملجمة مدرجةمسامهة    
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 (م1995ا ملجمة العربية السعودية ) -جامعة ا لك يف د للبرتول وا عادم  /بجمالوريوس  سويق  –إيهاب يوسف لنجاوي   (6
        ةأو غير مساهم  شركة مساهمة / حالياً / سابقاً  الوظائف 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة  - العضو ا  تدبالرئيع الت فيذي و 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة -   عضو ي ة إدارة ا خاطر

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال سابا شركة األهلي  جمايفل -الرئيع الت فيذي 
ال سابا ساب/ ا  طاة الئربية  -رئيع اخلدمات ا صريفية لأليفراد   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 

ال سابا ساب/ ا  طاة الئربية -رئيع اخلدمات اخلاصة   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
 

 (م1984الوايات ا تحدة األمريجمية ) -جامعة  جمساس / ماجستري   علوم ه دسة ص اعية  -طاهر بن محمدعمر عقيل ( 7
        ةأو غير مساهم  شركة مساهمة / حالياً / سابقاً  الوظائف 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة  - مستالإدارة  عضو ةلع
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة   - عضو ي ة ااستثمار

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة - عضو اللج ة الت فيذية 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي شركة ا ملجمة الاابضة -عضو ةلع إدارة مستال 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي شركة ا ملجمة الاابضة -رئيع ي ة ا راجعة 
مدرجة / داخل ا ملجمةمسامهة   ال حالي شركة ا ملجمة الاابضة -عضو ي ة الرتشيح والتعويضات   

 مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة  ال حالي شركة مرييل لي ش ا ملجمة العربية السعودية -عضو ةلع إدارة مستال 
 مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة  ال حالي شركة مرييل لي ش ا ملجمة العربية السعودية -رئيع ي ة ا راجعة 

ال حالي لي ش ا ملجمة العربية السعوديةشركة مرييل  -ي ة االت ام  رئيع  مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة 
 مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة  ال حالي شركة بداية لتمويل ا  ازل -عضو ةلع إدارة غري   فيذي 

 مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة  ال حالي شركة بداية لتمويل ا  ازل -رئيع ي ة ا راجعة 
لخدمات الشررررركة الوط ية ل -العضررررو الت فيذي جمللع اادارة وا سررررتشررررار ا ايل 

 مسامهة مافلة / داخل ا ملجمة ال سابا ايوية )ناس الاابضة(

داخل  مسامهة مافلة حتت التأسيع/ ال سابا شركة دويتشه الع ي ية -الرئيع الت فيذي 
 ا ملجمة

ال سابا الب ك األهلي التجاري -رئيع قسل التمويل ا  ظل   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
ال سابا ص دو  الت مية الص اعية السعودي  -إدارة ا شاريع  -رئيع يفريق   ص دو  حجمومي / داخل ا ملجمة 
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 م(1978بريوت ) -جامعة الاديع يوسف/ماجستري   الاانوم الفرنسي الدويل  -محمدزاهر صالح الدين المنجد ( 8
 (م1982الوايات ا تحدة األمريجمية )  –جامعة هاريفارد /ماجستري   إدارة األعمال                                            

 

        ةأو غير مساهم  شركة مساهمة / حالياً / سابقاً  الوظائف 
 ا ملجمةمسامهة مدرجة / داخل   ال حالي اخلليجية العامة  -عضو ةلع إدارة مستال 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة  ال حالي اخلليجية العامة  -رئيع ي ة الرتشيحات و ا جمايفآت 
/ داخل ا ملجمة افلةمسامهة م  ال حالي شركة ك داسة خلدمات ا ياه  -عضو ةلع ادارة   

/ داخل ا ملجمة افلةمسامهة م حاليال  شركة ك داسة خلدمات ا ياه -ة ي ة ا راقبعضو   
/ داخل ا ملجمةذات مسلولية حمدودة  حاليال  شركة رواكو للتجارة و التع دات - ةلع إدارةعضو   

 غري مسامهة / داخل ا ملجمة حاليال  ستثمار العااريشركة اارجوام للتطوير و اا -ة عضو ةلع إدار 
/ داخل ا ملجمة افلةمسامهة م ساباال  سويع السعودية ب ك كريدي -إدارة  عضو ةلع  

/ داخل ا ملجمة افلةمسامهة م ساباال  سويع السعودية ب ك كريدي -عضو ي ة ا راقبة   
 خارج ا ملجمة ساباال  شركة جرامني مجيل ا الية العربية احملدودة -رئيع ةلع إدارة 
 خارج ا ملجمة ساباال  ص دو  أركابيتا للعائد العااري –عضو ةلع إدارة 

 

 (م1984الوايات ا تحدة اامريجمية ) -جامعة  جمساس  /بجمالوريوس   اهل دسة الص اعية  -جودت موسى الحلبي ( 9
        ةأو غير مساهم  شركة مساهمة / حالياً / سابقاً  الوظائف 

 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال حالي اخلليجية العامة  -عضو ةلع إدارة مستال 
ال حالي اخلليجية العامة  - ا خاطررئيع ي ة إدارة   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 

ال حالي اخلليجية العامة  -ا جمايفآت عضو ي ة الرتشيحات و   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
ال حالي عضو ةلع إدارة شركة رواكو للتجارة و التع دات / داخل ا ملجمة ذات مسلولية حمدودة   

/ داخل ا ملجمة ذات مسلولية حمدودة حاليال  لإلستثمارمستشار   شركة حضمل   
ال حالي مصر -عضو ةلع إدارة شركة مسرياميع للف اد    غري مسامهة / خارج ا ملجمة 

ال حالي األردم -عضو ةلع إدارة شركة وادي الشتا لالستثمارات السياحية   مسامهة  / خارج ا ملجمة 
 مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة ال سابا شركة األهلي كابيتال  -رئيع   فيذي و عضو ةلع إدارة 

ال سابا شركة األهلي كابيتال -رئيع إدارة اخلدمات اخلاصة   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
ال سابا الب ك األهلي التجاري -مدير   فيذي للخدمات الب جمية اخلاصة   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 



  

10 

 

ال سابا الب ك السعودي األمريجمي -مدير عام للخدمات ا الية   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 
ال سابا الب ك السعودي اهلول دي  -مدير اقليمي للخدمات ا صريفية الئربية   مسامهة مدرجة / داخل ا ملجمة 

ال سابا ااردم -الب ك العرا احملدود  -رئيع إدارة اخلدمات اخلاصة   ا ملجمة خارجمسامهة /  
ال سابا سويسرا -الب ك العرا   عضو ةلع إدارة ا ملجمة خارجمسامهة /    

 

 أعضاء اللجان و وظائفهم الحالية و السابقة و مؤهالتهم و خبراتهم: .3
 /ات نظل معلوم - بجمالوريويع   العلوم -( من خارج أعضيياء مجلس اإلدارة – فيصييل راشييد الفاروعي  عضييو لجنة المراجعة (1

 (  م1993) الوايات ا تحدة األمريجمية – جامعة كاليفورنيا
 حالياً / سابقاً  الوظائف 

 ال حالي اخلليجية العامة  الشركة - عضو ي ة ا راجعة
 ال حالي إعمار )مدي ة ا لك عبداهلل ااقتصادية(   -رئيع ا ايل الت فيذي ال

 ال سابا ا الية  سامبا موعة ة -عام  مساعد مدير

ال سابا الفرنسيالب ك السعودي  -خ ي ة الشركات   
 
 

 /  إدارة األعمال    فيذي ماجسررررتري –( من خارج أعضييياء مجلس اإلدارة – محمد حسييين داغسيييتاوي  عضيييو لجنة المراجعة (2
 و حماسب قانوين معتمد ممل هيئة احملاسبني الاانونني السعودي. (م2012السعودية ) ا ملجمة العربية -جامعة ا لك عبدالع ي  

 حالياً / سابقاً  الوظائف 
 ال حالي الشركة اخلليجية العامه  –عضو ي ة ا راجعة 
 ال حالي البوقري و الصبام للسياحة )إحدى شركات ةموعة الصبام(  –عضو ي ة ا راجعة 

 ال حالي الئريفة التجارية الص اعية جبدة –عضو ي ة احملاسبني الاانونني 
 ال حالي قانونيوم مراجعوم و حماسبوم داغستاين حسمل حممد مجمتب -معتمد  قانوين حماسب
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  أعضاء اإلدارة التنفيذية و وظائفهم الحالية و السابقة و مؤهالتهم و خبراتهم: .4
 (س ة21 ةخرب ) – م(1995) للبرتول وا عادمجامعة ا لك يف د  بجمالوريوس  سويق -إيهاب يوسف لنجاوي  (1

 حالياً / سابقاً  الوظائف 
  ال حالي الرئيع الت فيذي و العضو ا  تدب اخلليجية العامة

  ال حالي عضو ي ة إدارة ا خاطر اخلليجية العامة 
 ال سابا شركة األهلي  جمايفل -الرئيع الت فيذي 

ال سابا ساب/ ا  طاة الئربية  -رئيع اخلدمات ا صريفية لأليفراد   
ال سابا ساب/ ا  طاة الئربية -رئيع اخلدمات اخلاصة   

 (ة   ةال التأمنيس 25)خربة  –زمالة احملاسبني الاانونيني  -محمد عزمي أوورالدين  (2
 حالياً / سابقاً  الوظائف 

 ال حالي اخلليجية العامة  الشركة -الرئيع ا ايل 
 ال سابا شركة اخلليج التعاونية للتأمني  - ا راقب ا ايل
 ال سابا شركة اخلليج التعاونية للتأمني - ا دير ا ايل

 

   ةال التأمني( س ة 37خربة ) –ماجستري   الاانوم  -جان وويل  (3
 حالياً / سابقاً  الوظائف 

 ال حالي اخلليجية العامة  الشركة -رئيع الشلوم الف ية 
 ال سابا الب ك الدويل -مستشار التأمني 

 م.20/12/2018   مت إستاالة األستاذ جام نويل *

 س ة(12)خربة  –م( 2006إجنلرتا ) –دبلوم   التعليل العايل / جامعة هل  – السديري عبداهلل محمد  (4
 حالياً / سابقاً  الوظائف 

 ال حالي اخلليجية العامة  الشركة - الت فيذي للعمليات التجارية  رئيعال
 ال سابا ميدغلف -مدير ا  طاة الئربية 

 ال سابا سايجمو -مدير احلسابات الرئيسية 
 ال سابا ميدغلف -مشرف  طوير األعمال 

 هر04/07/1439/ حممد السديري بتاريخ  ستاذألا عيني  على ا وايفاة متت *
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 س ة(17 )خربة - م(2000/ جامعة ا لك عبدالع ي  ) نظمةأبجمالوريوس  -وائل عثمان السبيع  (5
 حالياً / سابقاً  الوظائف الحالية

 ال حالي اخلليجية العامة  الشركة -دارة الاانونية امدير ا
 ال حالي اخلليجية العامة  الشركة - مدير ا وارد البشرية ا جملف

الشركة العاارية الشاملة -ي ا دير التجار    ال سابا 
والدراساتمجمتب البحوث  -نائب مدير اادارة ا الية   ال سابا 

 

 س ة(22)خربة  -م( 2011أ النتا ) جامعة / األعمال متويل   العلوم بجمالوريوس - مصطفى محمدهشام دفتردار (6
 حالياً / سابقاً  الوظائف الحالية

 ال حالي اخلليجية العامة  الشركة -ا خاطر  مدير
 ال سابا التعاوين للتأمني العربية بوبا شركة -ا خاطر  مدير
 ال سابا اي يرة ب ك - التشئيل خماطر - أول مدير
 ال سابا ا الية لألسوا  اي يرة شركة -األس ل   داول متويل - أول مدير

 ال سابا الفرنسي السعودي الب ك - التجارة متويل مسلول

 س ة( 11)خربة  -م( 2006جبدة ) األعمال إدارة كلية  / مالية إدارة بجمالوريوس - مقبولسامي عبداهلل  (7
 حالياً / سابقاً  الوظائف الحالية

 ال حالي اخلليجية العامة الشركة  –احلوكمة  و االت ام مدير
 ال سابا التعاوين للتأمني العربية بوبا - االت ام إدارة أول، مدير
 ال سابا اخلليجية العامة الشركة  - االت ام مدير

 ال سابا جبدة كووبرز  هاوس وو ر برايع - ا الية ااستشارات أول مسلول
 ال سابا (EY) يونغ و إرنست - ا الية ااستشارات مسلول
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 س ة(11)خربة  -( م2018ايامعة السعودية االجمرتونية  ) /ماجستري إدارة األعمال  -وثار عادري عبدالحي (8
 حالياً / سابقاً  الوظائف الحالية

 ال حالي اخلليجية العامة الشركة  -رئيع التدقيق الداخلي 
 ال سابا شركة الطالع الدولية لل ال )مسامهة مافلة( -الرئيع الت فيذي للحوكمة و أمني سر ةلع اادارة 
 ال سابا شركة غسام أمحد السليمام للتطوير احملدودة  -رئيع حوكمة الشركات و أمني سر ةلع اادارة 

 ال سابا ( الشر  األوسطPwCشركة برايع و ر هاوس كوبرز ) -مساعد مدير   خدمات ا خاطر 
 ال سابا (EYيونغ ) وشركة ايرنست  -استشاري   خدمات خماطر األعمال 

 

 ا وارد البشرية(   س ة19)خربة -م(2002)علل أرب( جامعة ا لك عبدالع ي  ) بجمالوريوس علوم – عبداهلل محمد الجوهر (9
 سابقاً حالياً /  الوظائف الحالية

 ال حالي اخلليجية العامة الشركة  -مدير عام ا وارد البشرية 
 حاليال  SHRMعضو   م ظمة 

 ال سابا اخلدمات األرضية –مدير إدارة ا واهب باخلطو  السعودية 
 ال سابا اخلدمات األرضية –مدير التوظيف باخلطو  السعودية 

 ال سابا اخلدمات األرضية –كبري أخصائيني التوظيف باخلطو  السعودية 
 هر29/08/1439/ عبداهلل ايوهر    ستاذألا عيني  على ا وايفاة متت *

 التأمني( ةال   س ة13)خربة -م(2013بجمالوريوس إدارة األعمال الدولية جامعة ا لك عبدالع ي  ) – عبد العالعبدالعزيز علي   (10

 حالياً / سابقاً  الوظائف الحالية
 ال حالي اخلليجية العامة الشركة  -بالعمالء  الع اية إدارة مدير
 ال سابا التعاوين للتأمني العربية بوبا - االت ام بإدارة التفتيش مدير
 ال سابا اخلليجية العامة الشركة  - العمالء خدمة مدير
 ال سابا (ميدغلف) التعاوين التأمني وإعادة للتأمني واخلليج ا توسط شركة - العمالء خدمة قسل رئيع

 ال سابا اخلليجية العامة الشركة  - العمالء وشجماوى ايودة مسلول
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 مومباي -ة الوط ي والتجم ولوجيا التعليل إدارة / جامعة دراسررررررراتماجسرررررررتري   إدارة  ا ية ا علومات وإدارة العمليات -شيييييي  حسييييين (11
 (  ةال التأمني س ة17)خربة  -م( 1991)

 سابقاً حالياً /  الوظائف الحالية
 ال حالي اخلليجية العامة  الشركة - رئيع  ا ية ا علومات
 ال سابا اامناء طوكيو ماريمل  - رئيع  ا ية ا علومات

 :ئهصنيف أعضاكوين مجلس اإلدارة و تت .5

 تصنيف العضوية عضو مجلس اإلدارة اسم 
 غري   فيذي مجال عبداهلل الدباغ

 غري   فيذي سعود عبدالع ي  السليمام
 غري   فيذي حممد يفارو  متر

 غري   فيذي حممد حسين ج يل
 مستال  ماجد ضياءالديمل كرمي

 مستال  حممدزاهر صالح الديمل ا  جد
 مستال  طاهر حممدعمر عايل
 مستال  جودت موسى احلليب

   فيذي إي اب يوسف ل جاوي
 

ساهمين علماً بمقترحات الم -و بخاصة غير التنفيذيين –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  .6
 و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها:

ظاقل حيال الشركة و أدائ ا و ا طروحة   ايمعية العامة يفيتل عرض ا   أول اجتماع جمللع اادارة. أما حو خبصوص مارتحات ا سامهني و مل
ارة و إستالم ا عمل طريق اخلطابات أو ا راسالت االجمرتونية يفيتل عرض ا أيضال   أول إجتماع جمللع اادبال سبة  ارتحات ا سامهني اليت يتل 
 ممل مث حفظ ا   سجالت الشركة.
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و رؤسيييييييائها و عدد اجتماعاتها و تواري  اوعقادها و بياوات  و مهامهان لجاوصيييييييف مختصييييييير إلختصييييييياصيييييييات ال .7
 :الحضور لألعضاء لكل اجتماع

 ة :لجنة المراجع -أ

حضررررررررررررور األعضرررررررررررراء عمل كل  يتمثل( إجتماعات 6)عدد م 2018ديسررررررررررررمرب  31م إىل 2018ي اير  1خالل الفرتة ممل عادت ي ة ا راجعة 
 يت:إجتماع بتواريخ ااجتماعات كاآل

 23 االسم
 يناير

21 
 فبراير

22 
 ابريل

22 
 يوليو

23 
 اكتوبر

26 
 ديسمبر

 اإلجمالي
وسبة 
 الحضور

       6 100٪ ضياءالديمل كرميرئيع اللج ة/ ماجد 
        6 100٪ عضو اللج ة / حممد حسمل داغستاين  
      6 100٪ عضو اللج ة / يفيصل راشد يفاروقي  

 

 مهام لجنة المراجعة: 

 ممل أجل التحاق ممل مدى يفاعليت ا     فيذ األعمال وا  مات اليت حددها هلا  ،ااشررررررررررراف على إدارة ا راجعة الداخلية   الشررررررررررركة
 ةلع اادارة. 

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع  ارير مجمتوب عمل رأي ا و وصياقا   شأنه 
 .دراسة  اارير ا راجعة الدخلية ومتابعة   فيذ ااجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة يفي ا 
  لتأكد ممل استاالليت ل.ويراعى عمل التوصية بالتعيني ا ،ويفصل ل وحتديد أ عاهبل ،جمللع اادارة بتعيني احملاسبني الاانونينيالتوصية 
 واعتماد أي عمل خارج نطا  أعمال ا راجعة اليت يجملفوا هبا أث اء قيام ل بأعمال ا راجعة. ،ابعة أعمال احملاسبني الاانونينيمت 
  علي ا. حظا همع احملاسب الاانوين وإبداء مالدراسة خطة ا راجعة 
 .دراسة ملحوظات احملاسب الاانوين على الاوائل ا الية ومتابعة ما مت   شأهنا 
 .دراسة الاوائل ا الية األولية والس وية قبل عرض ا على ةلع اادارة وإبداء الرأي   شأهنا 
  والتوصية جمللع اادارة   شأهنا.دراسة السياسات احملاسبية ا تبعة وإبداء الرأي 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت : -ب

عضراء ألحضرور ايتمثل جتماعات إ( 6)عدد م 2018ديسرمرب  31م إىل 2018ي اير  1خالل الفرتة ممل  ي ة الرتشريحات وا جمايفآتعادت 
 يت:جتماعات كاآلاجتماع بتواريخ اإعمل كل 

 االسم
27 
 فبراير

26 
 يوليو

14 
 اكتوبر

24 
 اكتوبر

19 
 ووفمبر

18 
 ديسمبر

 اإلجمالي
وسبة 
 الحضور

       6 100٪ رئيع اللج ة/ حممدزاهر صالح الديمل ا  جد
       6 100٪ عضو اللج ة / مجال عبداهلل الدباغ

 ×     × 4 76٪ عضو اللج ة / حممد يفارو  متر  
  (1)  عضو اللج ة / جودت موسى احلليب

 
 ×   (2)  5 83٪  

 تم حضور اإلجتماع عن طريق اإلتصال المرئي (1 
 الهاتف تم حضور اإلجتماع عن طريق (2 

 :ة الترشيحات والمكافأتمهام لجن

  التوصية جمللع اادارة بالرتشيح لعضوية اجمللع ويفاال للسياسات وا عايري ا عتمدة مع مراعاة عدم  رشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية
 واألمانة.خملة بالشرف 

  ا راجعة الس وية لالحتياجات ا طلوبة ممل ا  ارات ا  اسبة لعضوية ةلع اادارة وإعداد وصف للادرات وا لهالت ا طلوبة لعضوية
 مبا   ذلك حتديد الوقت الذي يل م ام خيصصه العضو ألعمال ةلع اادارة. ،ةلع اادارة

   شأم التئيريات اليت يجمممل إجراهها.مراجعة هيجمل ةلع اادارة وريفع التوصيات  
 واقرتاح معايت ا مبا يتفق مع مصلحة الشركة. ،حتديد جوانب الضعف والاوة   ةلع اادارة 
 وعدم وجود أي  عارب مصرراإ إذا كام العضررو يشررئل عضرروية ةلع إدارة  ،التأكد بشررجمل سرر وي ممل اسررتااللية األعضرراء ا سررتالني

 شركة أخرى.
 دام ويراعى ع د وضررع  لك السررياسررات اسررتخ ،ة لتعويضررات ومجمايفآت أعضرراء ةلع اادارة وكبار الت فيذينيوضررع سررياسررات واضررح

 معايري  ر بط باألداء.
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 اللجنة التنفيذية : -ج

عضرررررراء عمل كل ألحضررررررور ايتمثل  اتجتماعإ( 8) عددم 2018ديسررررررمرب  31م إىل  2018ي اير  1خالل الفرتة ممل  اللج ة الت فيذيةعادت 
 يت:جتماعات كاآلابتواريخ عاد اجتماع إ

 االسم
24 
 يناير

26 
 فبراير

15 
 مارس

15 
 مايو 

23 
 يوليو

25 
 سبتمبر

23 
 اكتوبر

17 
 االجمالي ديسمبر

وسبة 
 الحضور

      ×   7 88٪ / مجال عبداهلل الدباغ رئيع اللج ة

  ×  × × 2 25٪ × × × السليمام سعود عبدالع ي  / عضو اللج ة

         8 100٪ اللج ة / حممد حسين ج يلعضو 

  (1) (2)  (2)  × 6 75٪ × عضو اللج ة / طاهر حممدعمر عايل

 تم حضور اإلجتماع عن طريق الهاتف (1 
 عن طريق اإلتصال المرئيتم حضور اإلجتماع  (2 

 

 :هام اللجنة التنفيذيةم

  ارةألعمال ا طورة ممل قبل اادااسرتا يجية والتشئيلية وا ي انيات وخطط اإبداء التوصية جمللع اادارة حول اخلطط. 
 مبا   ذلك  ،إختاذ الارارات حول ا سررررررررائل ا خولة هلا ممل اجمللع اليت  جموم خارج نطا  صررررررررالحيات الرئيع الت فيذي للشررررررررركة

 .ة ممل ةلع اادارةا خولة للج   احلدود ، ا سائل ا تعلاة بال فاات الرأمسالية وا شرتيات
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 ستثمار:إللجنة ا -د

عضررررراء عمل كل ألحضرررررور ايتمثل  اتجتماعإ( 3) عددم 2018ديسرررررمرب  31م إىل  2018ي اير  1سرررررتثمار خالل الفرتة ممل اي ة اعادت 
 يت:جتماعات كاآلاجتماع بتواريخ عاد اإ

 وسبة الحضور االجمالي ووفمبر 21 سبتمبر 26 فبراير  11 االسم

   (1) 3 100٪(1) اللج ة/سعود عبدالع ي  السليمامرئيع 

    3 100٪ عضو اللج ة/ ماجد ضياءالديمل كرمي

  (2)  3 100٪(2) عضو اللج ة / طاهر حممدعمر عايل
 تم حضور اإلجتماع عن طريق الهاتف (1 
 تم حضور اإلجتماع عن طريق اإلتصال المرئي (2 

 :مهام لجنة االستثمار
 ا   ذلك حتديد مب، و ادمي التوصررريات هبذا اخلصررروص جمللع اادارة، سرررتثمارية للشرررركةاسرررتثمار والسرررياسرررات ااحتديد أهداف ا

 ستثمار.امستويات حتمل ا خاطر و  وع األصول و  وع عمليات ا
 سررررررررتثمار اا سررررررررتثمار لتحديد جناح اسرررررررررتا يجياتامبا   ذلك  اييل نتائج ا ،سررررررررتثماريةاااشررررررررراف العام على أداء العمليات ا

 .ستثمارية للشركةاوالتأكد ممل التايد بالسياسات ا
 وحياق مصلحة الشركةات ستثمار ا وضوعات األخرى ا تعلاة بااستثمار حسبما يجموم ذلك ضروريال ادارة اا. 

 

 لجنة إدارة المخاطر: -ه

عضرراء عمل كل ألحضررور ايتمثل  اتجتماعإ( 4) عددم 2018ديسررمرب  31م إىل  2018ي اير  1ي ة إدارة ا خاطر خالل الفرتة ممل عادت 
 يت:جتماعات كاآلاجتماع بتواريخ عاد اإ

 وسبة الحضور اإلجمالي  اكتوبر 22 يوليو 24 ابريل 23 يناير23 االسم
     4 100٪ رئيع اللج ة/ جودت موسى احلليب

     4 100٪ عضو اللج ة / ماجد ضياءالديمل كرمي

     4 100٪ يوسف ل جاويعضو اللج ة / إي اب   

  2 50٪ × × عضو اللج ة / حممد حسين ج يل  
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 المخاطر و هي كاآلتي:مهام لجنة إدارة 
 .حتديد ا خاطر اليت قد  تعرب هلا الشركة واحملايفظة على مستوى مابول ممل ا خاطرة للشركة 
 .ااشراف على نظام إدارة ا خاطر بالشركة و اييل يفعاليته 
  ركة.  فيذها ومراجعت ا و حتديث ا ب اء على ا تئريات الداخلية واخلارجية للشا خاطر و متابعة وضع إسرتا يجية شاملة ادارة 
 مراجعة سياسات إدارة ا خاطر. 
 إعادة  اييل قدرة الشركة على حتمل ا خاطر و عرض ا هلا بشجمل دوري. 
 للمخاطر واخلطوات ا ارتحة ادارة هذه ا خاطر. ريفع  اارير مفصلة إىل ةلع اادارة حول التعرب 
 ادمي التوصيات للمجلع حول ا سائل ا تعلاة بإدارة ا خاطر . 
 .ريفع ي ة إدارة ا خاطر  ااريرها إىل ةلع اادارة  

 
 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه و أداء لجاوه و أعضائه: .8

 ي: هيضال أداء اللجام ا  بثاة م ه و أساليب عدة    اييل أعضاء اجمللع و األداء و أخلليجية العامة ايستخدم ةلع إدرة 
 .إستخدام منوذج  اييل يفعالية ةلع اادارة ممل بني أعضاء اجمللع 
  منوذج التاييل الذايت.إستخدام 
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 و اإلدارة التنفيذية: اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان .9
 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة: -أ

  

 ةالمكافآت الثابت

بدل 
 المصروفات

المجموع 
الكلي 

 المجموع + 
 بدل

 المصروفات( 

مكافأت 
أعضاء مجلس 
اإلدارة عن عام 

 (1 م 7201

بدل حضور 
جلسات 
 المجلس

مجموع بدل 
حضور 
جلسات 
 اللجان

 المجموع 

   المستقلينأواًل: األعضاء 

 240.500 0 240.500 19.500 21.000 200.000 ماجد ضياءالديمل كرمي
 216.500 0 216.500 4.500 12.000 200.000 طاهر حممدعمر عايل
 227.000 0 227.000 9.000 18.000 200.000 جودت موسى احلليب

 236.240 13.740 222.500 4.500 18.000 200.000 حممدزاهر صالح الديمل ا  جد
 920.240 13.740 906.500 37.500 69.000 800.000 مجمايفآت األعضاء ا ستالني ةموع

  ثاوياً: األعضاء غير التنفيذيين
 237.500 0 237.500 16.500 21.000 200.000 مجال عبداهلل الدباغ

 215.000 0 215.000 6.000 9.000 200.000 سعود عبدالع ي  السليمام
 218.000 0 218.000 3.000 15.000 200.000 مترحممد يفارو  

 236.000 0 236.000 18.000 18.000 200.000 حممد حسين ج يل
 906.500 0 906.500 43.500 63.000 800.000 غري الت فيذينيمجمايفآت األعضاء  ةموع

  ثالثاّ: األعضاء التنفيذيين
 227.000 0 227.000 6.000 21.000 200.000 إي اب يوسف ل جاوي

 227.000 0 227.000 6.000 21.000 200.000 الت فيذينيمجمايفآت األعضاء  ةموع
 2.053.740 13.740 2.040.000 87.000 153.000 1.800.000 اإلجمالي 

و ا يوجد أي احنراف . م24/05/2018م بعد موايفاة ايمعية العامة و ا  عادة   2018م   عام 2017مت صررررررف مجمايفأت أعضررررراء ةلع اادارة عمل عام  (1)
 للشركة ا عمول به   حي ه على مجمايفأة أعضاء ةلع اادارة.  السياسة، حيك نص ال ظام األساسجوهري  
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 : الرئيس المالي التنفيذي و بمن فيهم الرئيست خمسة من كبار التنفيذيين مكافآ -ب

 كبار التنفيذيين
المكافآت  ةالمكافآت الثابت

 المتغيرة
مكافأة وهاية 
 المجموع الكلي الخدمة

 المجموع بدالتال األساسية رواتبال

 4.146.945 168.740 429.699 3.548.506 919.978 2.628.528 خمسة من كبار التنفيذيين

 ت أعضاء لجنة المراجعة:مكافآ -ج

 أعضاء لجنة المراجعة
 المكافأت الثابتة

  عدا بدل حضور الجلسات(
حضور بدل 

 جلسات
 المجموع

 89.000 9.000 80.000 (1  ماجد ضياءالدين كريم

 59.000 9.000 50.000 محمد داغستاوي

 50.667 9.000 41.667 (2  فيصل فاروعي

 198.667 27.000 171.667 المجموع
 ت أعضاء ةلع اادارة.إضايفة مجمايفأة األستاذ ماجد كرمي   جدول مجمايفآأيضال مت  (1)
 م.5/03/2017على  عيني األستاذ يفيصل يفاروقي عضو ي ة ا راجعة    ةمتت ا وايفا (2)
 

 ت أعضاء مجلس اإلدارة:سياسة مكافآ -د

           للشرررررررركة على أم يجموم احلد األدف للمجمايفأة السررررررر وية لرئيع وأعضررررررراء ةلع اادارة مبلغ دة التاسرررررررعة عشرررررررر ممل ال ظام األسررررررراسنصرررررررت ا ا 
لاير ( مخسمائة ألف لاير سعودي س ويال نظري عضويت ل   ةلع  500،000لاير ( مئيت الف لاير سعودي واحلد األعلى مبلغ )  200،000) 

ديفع ي  اادارة ومشرراركت ل   أعماله، شرراملة للمجمايفآت ااضررايفية   حالة مشرراركة العضررو   أي ي ة ممل اللجام ا  بثاة ممل ةلع اادارة. كما 
عضررررررررررراء اجمللع مبا يفي ل رئيع اجمللعق قيمة ال فاات الفعلية اليت يتحملوهنا ممل أجل حضرررررررررررور اجتماعات اجمللع أو اللجام لجمل عضرررررررررررو ممل أ

 .ا  بثاة ممل ةلع اادارة مبا   ذلك مصرويفات السفر وااقامة وااعاشة
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ة أو من أي جهيية أي عقوبيية أو جزاء أو تييدبير احترازي أو عيييد احتييياطي مفروش على الشيييييييييييركيية من الهي يي .10
 إشرافية أو تنظيمية أو عضائية:

  . ار اخلليجية العامة بأهنا مل  تلاى أي خمالفات ممل أي ج ة رقابية أو إشرايفية
 

وتائج المراجعة السييينوية لفعالية إجراءات الرعابة الداخلية بالشيييركة، إضيييافة إلي رأي لجنة المراجعة في مد    .11
 الشركة.كفاية وظام الرعابة الداخلية في 

 كفاية األوظمة الرعابية بالشركة

 وجد أنظمة رقابية وسياسات حماسبية ومصفويفة صالحيات وأنظمة حوكمة مت  طويرها داخليال و بااستعانة بتوجي ات وقرارات اي ات 
ا شرعة مثل ملسسة ال اد العرا السعودي ونظام الشركات و نظام هيئة السو  ا الية ، وجبانب ذلك ولئرب ضمام قيام الشركة بعمل ا 

 ود خرى هلا  أثري على كفاية و يفعالية األنظمة الرقابية واليت حتتاج   يد ممل ايأل مت العمل أيضا على عدة أمور جوهرية على الوجه األكم
 ك السياسات واألدلة.وصياغة و حتدي ،شفة ا علومات اخلاصة با طالباتاألنظمة وبرامج ا علوما ية و  ظيل أر  لئرب حتسي  ا مثل  طوير

 :م2018لتي تم القيام بها خالل عام اوفيما يلي ملخص لألوشطة األخر  
  مراجعة الاوائل ا الية بشجمل دوري و التحاق ممل ا خصصات ا ختلفة و لك ا ادمة ممل اخلبري ااكتواري و ادمي  ارير عمل الاوائل

 ا الية جمللع اادارة.
  و التأكد ممل  م2018الية ا و أمحد  يسرري إبراهيل و شرركاه ( للسر ة  و شرركاه العيوطيالتوصرية بتعيني احملاسربني اخلارجني ) السريد

 استاالليت ما.
  الدولية  احملاسبيةمتابعة االت ام با عايريIFRS و التأكد ممل االت ام التام هبا.  
 ممل شرررررررررررررررركة ديلويت آند  وش و م اقشرررررررررررررررة ا الحظات إدارة ا راجعة الداخلية و  ا راجعة الداخلية الصرررررررررررررررادرة ممل مراجعة  اارير            

 و متابعة  طبيق التوصيات. 
 .متابعة أداء إدارة ا راجعة الداخلية و إدارة االت ام و متابعة   فيذ خطط ما 
  م2019لعام اعتماد خطة ا راجعة الداخلية ا ب ية على ا خاطر مراجعة و. 
 م اقشة و متابعة ما يتعلق مبسائ( ل ال كاة و الضريبة و ضريبة الايمة ا ضايفة مع استشاري الضرائب و ال كاةPwC ) 
  وهيئة السو  ا الية. التعاويندي و ةلع الضمام الصحي متابعة  طبيق  عاميل ملسسة ال اد العرا السعو 
 جمللع اادارة عمل أنشطة ي ة ا راجعة خالل الفرتة. ةرير ربع س وياريفع  ا 
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يتل   فيذ حيك  ،اويفحص هلا ع د الايام بأنشطت ا ي ة ا راجعة أم وظيفة ادارة ا راجعة الداخلية داخل الشركة حتايفظ على استاالكما  لكد 
إدارة ا راجعة  ياوم عمل ولشركة ديلويت آند  وش بعض م ام ا راجعة مت إس اد خطة ا راجعة الداخلية ممل قبل إدارة ا راجعة الداخلية و كذلك 

يل م  دقيا ا،  للخطة ا عتمدة ممل قبل ي ة ا راجعة. وحتدد اخلطة بالتفصيل اجملاات اليت ال على إ باع م  ج ادارة ا خاطر   الايام بأنشطت ا ويفا
 .ا الحظات ممل قبل مسئويل الشركة مث  ادم  ااريرها إىل ي ة مراجعة لضمام معاية

 إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة: حاجةتوصية لجنة المراجعة بشأن مد  ال .12
ة ند  وش لت فيذ ج ء ممل خطآت ييفاد أوصرررت اللج ة بتجديد التعاقد مع شرررركة ديلو  م2018على خطة ا راجعة الداخلية ا عتمدة لعام  اءل ب 

 .م2019العام    للشركةا راجعة الس وية على أم يتل   فيذ باقي خطة ا راجعة ممل قبل يفريق إدارة ا راجعة الداخلية 
 

توصيييييييييييييات لجنية المراجعية التي يوجيد تعيارش بينهيا و بين عرارات مجلس اإلدارة، أو التي رف  المجلس  .13
لمراجع أدائه أو تعيين ااألخذ بها بشيييييييييييأن تعيين مراجع حسيييييييييييابات الشيييييييييييركة وعزله و تحديد أتعابه و تقييم 

 و مسوغات تلك التوصيات، و أسباب عدم األخذ بها: الداخلي،
درت قرارات  تعارب مع  وصررررررررررررية ي ة ا راجعة ممل قبل ةلع اادارة مل يتل  عيني مراجع  ا راجعة بشررررررررررررأم ممل ي ة   وجيهوا يوجد أم أصرررررررررررر 

 .حسابات الشركة وع له
 

 للشركة:  جتماعيةإلا اتالمساهمتفاصيل  .14
  رعاية  ةمهاسررررا ، مذكرة  عاوم  تضررررممل م26/10/2017هررررررررررررررررررر ا وايفق 06/02/1439األطفال ا عوقني    مجعيةو  العامة قعت اخلليجيةو 

ويفري لتالتطويرية ايمعية وبراة ا دعل اخلليجية العامة    ممل مبادرةوهذه  .بداعات األطفال ممل م سررررررررررروا مراك  ايمعيةإرسرررررررررررومات و  برنامج
 على ية العامةال ممل اخلليجوحرصررر.   خمتلف مراك ها ا  تشررررة مب اطق ا ملجمة تياجات اخلاصرررةذوي ااحخدمات متخصرررصرررة وةانية لألطفال 

كما مت دعل   لاير،100.000يفاد مت التربع مببلغ  مبختلف أشرررررررررررررجماهلا إعاقات األطفالعمال اخلريية والتفاعل ااجياا مع مسررررررررررررراندة األ دعل و
انال بضرررررررررورة التجما ف ميوإ على حتمل مسررررررررئولياقا ااجتماعية  اوذلك   إطار حرصرررررررر األطفال،عالج و عليل و أهيل ل مجعية األطفال ا عوقني

اليت  تمتع بثاة  و لجمة اخلريية   ا م وايمعيات الرائدة   ةال خدمة األطفال ا عوقني وكأحد أبرز ا لسسات والتعاوم لدعل ايمعيات اخلريية
 ة.كبري 
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المنعقدة خالل السييينة المالية األخيرة و أسيييماء أعضييياء مجلس اإلدارة  للمسييياهمين الجمعية العموميةتاري   .15
  الحاضرين:

عضاء رئيع ةلع اادارة و األوحضر م 24/05/2018هرررررررررررر ا وايفق 09/09/1439بتاريخ  لخليجية العامةل عاديةال مت عاد ايمعية العمومية
  -اآل ية أمساههل :

 رئيع ةلع اادارة - مجال بمل عبداهلل الدباغ -1

 نائب رئيع ةلع اادارة –سعود بمل عبدالع ي  السليمام  -2

 حممد يفارو  حممد متر -3

 ماجد بمل ضياء الديمل يفضل كرمي  -4

 اي اب بمل يوسف ل جاوي -5

 -: اآل ية أمساههل السادة أعضاء ةلع اادارة وهلو ئيب عمل احلضور ممل 
 جودت بمل موسى احلليب -1

 حممد حسين ج يل  -2

 حممد زاهر بمل صالح الديمل ا  جد  -3

 طاهر بمل حممدعمر عايل -4

 

 :النتائج إسهامها فيو تأثيرها في حجم أعمال الشركة و  خليجية العامةالرئيسية للنشاطات وصف ألوواع ال .16

 التعاوين للشررررررررركة ويفاال ألحجمام نظام مراقبة التأمني ا ادة الثالثة ممل ال ظام األسرررررررراسالرئيسرررررررري يتمثل   ما نصررررررررت عليه  اخلليجية العامةنشررررررررا  
على سرررربيل ا ثال و  وائحته الت فيذية واألنظمة والاواعد السررررارية   ا ملجمة العربية السررررعودية مب اولة أعمال التأمني التعاوين العام بأنواعه ا ختلفة

 ات التأمني األخرى. وغريها ممل م تج الصحي ات والتأمني البحري والتأمنيمتلجما احلصر التأمني اهل دسي و أمني ا ركبات و أمني احلريق وا 
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م )السررر ة ا الية 2018ديسرررمرب  31سرررامهت أنشرررطة التأمني ا ختلفة بالشرررركة   حتايق إيرادات لرررررررررررررررررر )اخلليجية العامة( خالل السررر ة ا  ت ية   
  -ش رال( حسب ايدول اآليت :12

 البيان   ألف لاير سعودي( التأمين الصحي التأمين العام المجموع
 إمجايل ااقسا  ا جمتتبة 45.474 219.201 264.675

 األقسا  ا عاد  أمي  ا (27.280) (90.431) (117.711)

 صا  األقسا  ا جمتتبة 18.194 128.770 146.964

 التئيري   األقسا  احملتج ة (975) (33.804) (34.779)

 صا  األقسا  ا ستحاة 17.219 94.966 112.185

 إيرادات عموات إعادة التأمني - 19.642 19.642

 إيرادات أخرى 18 1.636 1.654

 ةموع اايرادات 17.237 116.244 133.481

 إمجايل ا طالبات ا ديفوعة 34.623 125.011 159.634

 ا ديفوعةحصة معيدي التأمني ممل ا طالبات  (26.197) (40.903) (67.100)

 صا  ا طالبات ا ديفوعة 8.426 84.108 92.534

 التئيري   ا طالبات الئري مديفوعة ، صا  3.091 (11.918) (8.827)

 صا  ا طالبات ا تجمبدة 11.517 72.190 83.707

 ااحتياطي خسارة األقسا  561 5.644 6.205

 ااحتياطيات الف ية األخرى - 1.512 1.512

 مصاريف عموات 1.041 13.330 14.371

 ةموع ا صرويفات 13.119 92.676 105.795

 األكتتاب وتائج صافي 4.118 23.568 27.686

 

85%

15%

فائض عمليات التأمين

التأمين العام التأمين الصحي

 



  

26 

 

 ألعمال الشركة:المهمة وتوععاتها المستقبلية  خليجية العامةالعرارات وصف لخطط و   .17

 م 8201المهمة التي حدثت خالل عام  عرارات الخليجية العامة

 م31/12/2017   ا  ت ية للفرتة األولية ا الية ال تائج م عمل02/2018/ 18ا وايفق  ه02/06/1439أعل ت اخلليجية العامة    (1
 .(ش رال  عشر اث ا)
 السرررعودي العرا ال اد ملسرررسرررة وايفاةخطاب م إسرررتالم ا عمل م18/02/2018ه ا وايفق 27/06/1439أعل ت اخلليجية العامة    (2

 لبيع وذلك االجمرتوين الشررررررركة موقع على االجمرتوين البيع بعمليات للايام هررررررررررررررررررررر27/06/1439   ا لرخ 391000073823 رقل
 :التالية التأمي ية ا  تجات

 . الثالك للطرف ا ركبات  أمني -
 . الشامل ا ركبات  أمني -
 .با ركبات ا تعلاة ا طالبات  ادمي خدمة السفر  أمني -

و  ااكتواري اخلبري ممل احملرردث التاييل  ارير اسرررررررررررررررتالم عمل م20/03/2018ه ا وايفق 03/07/1439 العررامررة  أعل ررت اخلليجيررة  (3
 لعام  اليةا الاوائل على األرقام هذه   عجمع وسوف. الف ية ااحتياطيات   سعودي لاير مليوم 3.9 قدرها صايفية زيادة التارير وضحأ

 على ا وايفاة الح   وبالتايل السرررعودي، العرا ال اد وملسرررسرررة اادارة وةلع ا راجعة وي ة احلسرررابات مراجعي موايفاة بعد م2017
 .سعودي لاير مليوم 3.9بر  ا الية الاوائل على أثرها سيجموم ذلك،

 م.31/12/2017   ا  ت ية الس وية ا الية ال تائجم عمل 29/03/2018ه ا وايفق 12/07/1439 أعل ت اخلليجية العامة   (4
ال تائج ا الية  عمل إعالم إحلاقي خبصرررروص إعالم الشررررركةم 31/03/2018ه ا وايفق 14/07/1439 اخلليجية العامة   أعل ت كما (5

ألف  5.869ألف لاير ماابل  3.245أنه قد بلئت اخلسررررائر ا رتاكمة للفرتة احلالية  ح يفيه وضرررر م31/12/2017السرررر وية ا  ت ية   
 .ممل رأس ا ال %2، و متثل اخلسائر ا رتاكمة احلالية السابقللفرتة ا ماثلة ممل العام لاير 
 التعاوين للتأمني العامة اخلليجية الشرررررررركة إدارة ةلع م عمل دعوة03/05/2018ه ا وايفق 17/08/1439 أعل ت اخلليجية العامة   (6

 بلو ريدسوم بف د     عاىل اهلل مبشيئة عاده ا ارر العادية العامة ايمعية اجتماع حلضور يفأكثر س ل ميلجموم الذيمل ا سامهني السادة
 األعمال جدول   اقشررررررررررررررة وذلك م24/05/2018 ا وايفق ه09/09/1439 بتاريخ 23:00 السرررررررررررررراعة متام   جبدة( اجمللع قاعة)

 : التايل
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 . م31/12/2017   ا  ت ية الفرتة عمل اادارة ةلع  ارير   ورد ما على التصويت :أوالً 
 . م31/12/2017   ا  ت ي ا ايل للعام ا الية الاوائل على التصويت :ثاوياً 
 . م31/12/2017 ا ايل العام عمل احلسابات مراجع  ارير على التصويت :ثالثاً 
 ومراجعة لفحص كوذل ا راجعة، ي ة  وصرررررررية على ب اءل  ا رشرررررررحني بني ممل للشرررررررركة احلسرررررررابات مراجعي  عيني على التصرررررررويت :رابعاً 

. أ عابه وحتديد م،2019 عام ممل األول والربع م،2018 ا ايل العام ممل والسررررررررررررررر وي والرابع والثالك الثاين للربع ا الية الاوائل و دقيق
 لرئيع أم حيك و مجمتتبه  أمني أقسررا    ا تمثله و( الدباغ ةموعة) مع  تل سرروف اليت العاود و األعمال على التصررويت :خامسيياً 
 علمال . قادم لعام هلا الرتخيص و اجملموعة هلذه مالك بإعتباره يفي ا مباشرة غري مصلحه الدباغ اهلل عبد بمل مجال/  األستاذ اادارة ةلع
 هلذه  فضرررررريليه شرررررررو   وجد ا و لاير 1،866،000 مجمتتبة  أمني أقسررررررا  عمل عبارة كانت  م2017   حدثت اليت التعامالت بأم

 .العاود
 لعضرو أم حيك و مجمتتبه  أمني أقسررا    ا تمثله و( رواكو ةموعة) مع  تل سرروف اليت والعاود األعمال على التصررويت :سادساً  

. قادم لعام هلا خيصالرت  و اجملموعة هلذه مالك بإعتباره يفي ا مباشرة غري مصلحه السليمام عبدالع ي  بمل سعود/  األستاذ اادارة ةلع
 هلذه  فضررررريليه شررررررو   وجد ا و لاير 27،000 مجمتتبة  أمني أقسرررررا  عمل عبارة كانت  م2017   حدثت اليت التعامالت بأم علمال 
 .العاود
 ةلع لعضررو أم حيك و مجمتتبه  أمني أقسررا    ا تمثله و( متر ةموعة) مع  تل سرروف اليت والعاود األعمال على التصررويت :سييابعاً 
 بأم علمال . ادمق لعام هلا الرتخيص و اجملموعة هلذه مالك بإعتباره يفي ا مباشرررررررررررررة غري مصررررررررررررلحه متر يفارو  بمل حممد/  األسررررررررررررتاذ اادارة

 .العاود هلذه  فضيليه شرو   وجد ا و لاير 000،3،808 مجمتتبة  أمني أقسا  عمل عبارة كانت  م2017   حدثت اليت التعامالت
 . م2017 عام خالل أعماهلل عمل اادارة ةلع أعضاء ذمل إبراء على التصويت :ثامناً 
 م2017 عام عمل اادارة ةلع أعضرراء مجمايفأة لاير ألف ون مائة مليوم(  1،800،000)  وقدره مبلغ صرررف على التصررويت :تاسييعاً 
 . عضو لجمل لاير 200،000 بواقع

ايمعية م إعالم إحلاقي خبصرررروص الدعوة حلضررررور اجتماع 06/05/2018ه ا وايفق 20/08/1439أعل ت اخلليجية العامة   كما  (7
 . ريفق  سامهي ا ا ست دات ا ليدة للب ود ممل الب د اخلامع اىل السابع ممل جدول أعمال ايمعية (العامة العادية )ااجتماع ااول

 م31/03/2018ال تائج ا الية األولية للفرتة ا  ت ية   عمل م 10/05/2018ه ا وايفق 24/08/1439أعل ت اخلليجية العامة    (8
 (.)ثالثة اش ر
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ال تائج ا الية عمل عالم إحلاقي خبصرررروص إعالم الشررررركة إم 10/05/2018ه ا وايفق 24/08/1439أعل ت اخلليجية العامة   كما  (9
لاير سررررررعودي  0.0018أنه قد بلئت رحبية السرررررر ل للربع احلايل  (  وضررررررح يفيه)ثالثة اشرررررر ر م31/03/2018األولية للفرتة ا  ت ية   

 .( لاير سعودي0.0162ماارنة مع الربع ا ماثل ممل العام السابق )
   عادت واليت نتائج اجتماع ايمعية العامة العاديةعمل م 27/05/2018ه ا وايفق 12/09/1439أعل ت اخلليجية العامة     (10

 بعد جدة مدي ة  ( اجمللع قاعة) بلو ريدسررررررررروم يف د    م24/05/2018 ا وايفق ه09/09/1439 بتاريخ 23:00 السررررررررراعة متام
 التصررررويت نتيجة وكانت الشررررركة مال رأس أسرررر ل إمجايل ممل %39.34 نسرررربته بلغ والذي األول لإلجتماع الاانوين ال صرررراب اكتمال

 :التايل ال حو على ايمعية أعمال جدول على
 م31/12/2017   ا  ت ية الفرتة عمل اادارة ةلع  ارير   ورد ما على ا وايفاة :أوالً 
 .م31/12/2017   ا  ت ي ا ايل للعام ا الية الاوائل على ا وايفاة :ثاوياً 
 . م31/12/2017 ا ايل العام عمل احلسابات مراجع  ارير على ا وايفاة :ثالثاً 
 و دقيق ومراجعة فحصل وذلك ا راجعة، ي ة  وصررية على ب اءل  ا رشررحني بني ممل للشررركة احلسررابات مراجعي  عيني على ا وايفاة :رابعاً 

 . أ عابه وحتديد م،2019 عام ممل األول والربع م،2018 ا ايل العام ممل والس وي والرابع والثالك الثاين للربع ا الية الاوائل
 لرئيع أم حيك و مجمتتبه  أمني أقسرررررررا    ا تمثله و( الدباغ ةموعة) مع  تل سررررررروف اليت العاود و األعمال على ا وايفاة :خامسيييييياً 

 علمال . قادم لعام هلا الرتخيص و اجملموعة هلذه مالك بإعتباره يفي ا مباشرة غري مصلحه الدباغ اهلل عبد بمل مجال/  األستاذ اادارة ةلع
 هلذه  فضرررررريليه شرررررررو   وجد ا و لاير 1،866،000 مجمتتبة  أمني أقسررررررا  عمل عبارة كانت  م2017   حدثت اليت التعامالت بأم

 العاود
 لعضرررررو أم حيك و مجمتتبه  أمني أقسرررررا    ا تمثله و( رواكو ةموعة) مع  تل سررررروف اليت والعاود األعمال على ا وايفاة :سييييادسيييياً 

. قادم لعام هلا خيصالرت  و اجملموعة هلذه مالك بإعتباره يفي ا مباشرة غري مصلحه السليمام عبدالع ي  بمل سعود/  األستاذ اادارة ةلع
 هلذه  فضررررريليه شررررررو   وجد ا و لاير 27،000 مجمتتبة  أمني أقسرررررا  عمل عبارة كانت  م2017   حدثت اليت التعامالت بأم علمال 
 . العاود
 ةلع لعضرررررو أم يكح و مجمتتبه  أمني أقسرررررا    ا تمثله و( متر ةموعة) مع  تل سررررروف اليت والعاود األعمال على ا وايفاة :سييييابعاً 
 بأم علمال . ادمق لعام هلا الرتخيص و اجملموعة هلذه مالك بإعتباره يفي ا مباشرررررررررررررة غري مصررررررررررررلحه متر يفارو  بمل حممد/  األسررررررررررررتاذ اادارة

  .العاود هلذه  فضيليه شرو   وجد ا و لاير 000،3،808 مجمتتبة  أمني أقسا  عمل عبارة كانت  م2017   حدثت اليت التعامالت
  .م2017 عام خالل أعماهلل عمل اادارة ةلع أعضاء ذمل إبراء على ا وايفاة :ثامناً 
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 م2017 عام عمل اادارة ةلع أعضررررررراء مجمايفأة لاير ألف منائةاون مليوم(  1،800،000)  وقدره مبلغ صررررررررف على ا وايفاة :تاسييييييعاً 
 .عضو لجمل لاير 200،000 بواقع
 م30/06/2018   ا  ت ية للفرتة األولية ا الية عمل ال تائجم 05/08/2018ه ا وايفق 23/11/1439أعل ت اخلليجية العامة    (11

 .(اش ر ستة)
 ا الية ال تائج الشرررررررررررركة إعالم إحلاقي خبصررررررررررروص إعالمم 06/08/2018ه ا وايفق 24/11/1439أعل ت اخلليجية العامة   كما  (12

 حصيف  ارير وأصررررردر ا الية الاوائل مبراجعة قام اخلارجي ا راجع بأم اشررررر ر( لتوضرررررح سرررررتة) م30/06/2018   ا  ت ية للفرتة األولية
 ا جمتسبة غري التأمني أقسا    ال يادة إىل ٪107 ب سبة األرباح   ااخنفاب سبب يعود أنه و أوضحت الشركة .معدل غري است تاج
 التأمني أقسررا    ال يادة إىل ٪107 ب سرربة األرباح   ااخنفاب سرربب يعود و. السررابق العام ممل ا ماثل بالربع ماارنة ٪498 ب سرربة
 ٪ 37 سرربة ب واادارية العمومية ا صرراريف   ال يادة بسرربب وكذلك ا اضرري العام ممل الفرتة ب فع ماارنة ٪356 ب سرربة ا جمتسرربة غري

 الديوم قيمة خمصررص   ال يادة إىل ٪2.347 ب سرربة األرباح   ااخنفاب سرربب و يعود .السررابق العام ممل ا ماثلة الفرتة ب فع ماارنة
 .السابق بالربع ماارنة ٪15 ب سبة واادارية العمومية ا صاريف وزيادة السابق بالربع ماارنة ٪1.151 ب سبة حتصيل ا   ا شجموك

 ااث ني يوم   االجمرتوين الربيرد طريق عمل إسرررررررررررررررتالم را عملم 06/08/2018ه ا وايفق 24/11/1439أعل رت اخلليجيرة العرامرة    (13
 صحيال الضمام جمللع العامة األمانة لدى للشركة الس وي التأهيل جتديد على ا وايفاة م06/08/2018 ا وايفق هرررررررررررر24/11/1439

 . هر 24/11/1439 بتاريخ/ 1760/3531 رقل خطاهبا مبوجب وذلك ، م08/08/2019 بتاريخ   ت ي س ة  دة التعاوين
 رقل السرررعودي العرا ال اد ملسرررسرررة خطاب إسرررتالم ا عملم 08/11/2018ه ا وايفق 30/02/1440أعل ت اخلليجية العامة     (14

 وجودو ا تضممل  هررررررررررر18/03/1440 بتاريخ ي ت ي الذي و التصريح جتديد طلب خبصوص هررررررررررر30/02/1440  اريخ و 89/343
 طلب بتادمي الشركة لت اما عدم إىل إضايفه التصريح، جتديد طلب ع د استيفاءها الشركة على ي بئي اليت ا تطلبات و ا الحظات بعض
 الالزمه  تطلباتا كامل  بإسرررررتيفاء الايام الشرررررركة على جيب أنه ا لسرررررسرررررة خطاب  ضرررررممل كما  نظامال، احملدد ا وعد   التصرررررريح جتديد
 طلب لىع ا لسرررسرررة موايفاة على حصررروهلا عدم حال   الشرررركة على جيب أنه و وقت، أقرب   للملسرررسرررة   ويدها و عاجل بشرررجمل
 .التصريح جتديد حني إىل ال شا  م اولة عمل مباشرةل  التوقف إنت ائه  اريخ ع د التصريح جتديد
م 30/09/2018   ا  ت ية للفرتة األولية ا الية ال تائج عمل م11/11/2018 ا وايفق ه03/03/1440   العامة اخلليجية أعل ت  (15

 .(أش ر  سعة) 
 للرررردورة اادارة ةلررررررررع لعضويررررررررة الرتشُّررررح برررررررراب يفتررررررررررررح عمل م13/11/2018 ا وايفق ه05/03/1440   العامة اخلليجية أعل ت  (16

 يفرباير 17 ا وايفق الارى أم  اومي حبسب وذلك هررر1440 الثاين مجاد 12  اريخ ممل اعتبررررررارال   بررردأ س رررررروات ثررررررالث  ررردة وذلك الاادمررررررة
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را. م2022 يفرباير 16 ا وايفق هر1443 الثاين مجاد 11   و  ت رري م2019 ر ررش  دة مفتوحال  سيظل للعضوية الرتشُّح باب بأم ِعلمل   ر
 ديسمرب 12 ا وايفق هرر1440 الثاين ربيع 5 وحتررررررى م2018 نويفمرب 13 ا وايفق هرر1440 األول ربيع 5 الثالثاء يوم ممل ابتررررداءل  واحررررد

 .م2018
 لعضرررررررررروية الرتشررررررررررح باب يفتح خبصرررررررررروص إحلاقي إعالم م14/11/2018 ا وايفق ه06/03/1440   العامة اخلليجية كما أعل ت (17

 اادارة. ةلع لعضوية احملددة وااجراءات ا عايري على حيتوي ملف يفيه اادارة  ريفق ةلع
 السرررررعودي العرا ال اد ملسرررررسرررررة موايفاة على حصررررروهلا عمل م21/11/2018 ا وايفق ه13/03/1440   العامة اخلليجية أعل ت  (18

 .التأمني نشا  م اولة  رخيص جتديد على
 

 المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة و سياسة إدارة هذه المخاطر و مراعبتها: .18

 ومتويل اا وموظفي ا ممل حيك موجوداق الشركةاليت قد قدد  ا خاطرومراقبة  وحتليلخاطر ادارة هنج يفعال لتحديد  ركة إطار إدارة اش ب ت ال
عل عائدات الشركة دلت فيذ أنشطة إدارة ا خاطر على مستوى ا لسسة ل م ظمال  وعملياقا ومسعت ا. ويويفر إطار إدارة ا خاطر ا لسسية هنجال 

 رأس ا ال على ا دى الطويل. وأرباح ا ومنو
 ادارةليومية ا ا سررررررررلولية اادارةيتج أ ممل ممارسررررررررات إدارة ا خاطر   الشررررررررركة. و تحمل  اشرررررررررتك ج ء ا   اإم ثاايفة ا خاطر الاوية وهنج

الرصرررررد. ويشرررررمل ذلك منوذج حوكمة "ثالثة  ا خاطر وممارسررررراتإدارة  حيك مت وضرررررع إسررررررتا يجيات ا خاطرضرررررممل قابلية حتمل  ا خاطر
ا خاطر  اطر والرقابة، ويضع ا ساءلة ا  اسبة ألولئك الذيمل يتحملومخطو  للديفاع" يفصل بني الواجبات بني أنشطة ا خاطرة ورصد ا خ

 وم على ا خاطر.ماابل أولئك الذيمل يشريف
 

 هيكل إدارة المخاطر
 مجلس اإلدارة

 رتا يجيةااسرررررر األهدافالفرص ا تاحة وحتايق  وإسررررررتئاللخاطر اليت  واجه الشررررررركة ا مسررررررلول أمام ا سررررررامهني عمل إدارة  اادارةإم ةلع 
 للشركة.
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 اإلدارة مجلسالمنبثقة عن المخاطر إدارة لجنة 
رة الشرررررررررررركة ومسررررررررررراعد ه   الويفاء مبسرررررررررررلوليته الرقابية يفيما يتعلق بضرررررررررررمام إدا اادارةبتمثيل ةلع  اادارة اوم ي ة ا خاطر التابعة جمللع 
والتوجيه  وااشراف احلوكمة خالل تماشى مع سياسات وإجراءات إدارة ا خاطر ا لسسية ممل  العالقة واليتللمخاطر ومجيع الاضايا ذات 

 ااسرتا يجي.
 العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي

جود ب ية حتتية التأكد ممل و  خالل خاطر ا لسسية بشجمل يفعال ممل ا  إدارة إطار اادارة ويدعل العضو ا  تدب / الرئيع الت فيذي ةلع 
 .هلا  دعل التطوير والتحسني ا ستمر ا خاطر وا وارد وال ظل اليت دارةا

 

 إدارة المخاطر
مل أي لتمجمي  ا ممل اابالغ و بصورة كاملة ع ا ااييعبني اادارات ضممل ا خاطر ا شرتكة  سياساتإم إدارة ا خاطر مسلولة عمل  طوير 

 .و ب فع الوقت السماح لإلدارات ا ختلفة لإلستفادة و العمل على جت ب هذه ا خاطر ضممل خربا ه ا تخصصة خطر
 

 رؤساء االعسام
مع   ات، وضررررمام مراعاة إدارة ا خاطر وم اقشررررنطا  عمل لويتوىل رهسرررراء األقسررررام مسررررلولية إدارة ا خاطر، و ع ي  الوعي با خاطر ضررررممل 

 .اخلاصة بالعمل األولويات اادارة وإعادة  ر يب
 

 أوشطة إدارة المخاطر
ة وم اقشت ا حول خمتلف جوانب   فيذ إطار إدارة ا خاطر ا لسسي اادارةا خاطر التابعة جمللع  إدارةي ة ، مت  شجميل م2018عام  خالل

 مبا   ذلك ما يلي:
 ركة.وا سلوليات ا تعلاة بإدارة ا خاطر بالش األدواروالذي يسجل  اادارةالذي يعتمده ةلع  اادارة طوير ميثا  ةلع إدارة ةلع • 
 وضع و  فيذ سياسة وأطر إدارة ا خاطر ا لسسية وبيام ا خاطر ا ابولة اليت وايفق علي ا اجمللع.• 
 على مستوى الشركة. ا خاطر ادارة ا وج ه ااجراءاتو مراجعة السياسات • 
 . ا ع ز بيئة الرقابة الداخلية ويفعاليت  وصية ضوابط ختفيف م اسبة• 
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 ملخص مخاطر الشركة
 :اادارةويفيما يلي ملخص للمخاطر اليت  واج  ا الشركة والطرياة اليت يتل هبا ختفيف هذه ا خاطر ممل قبل 

 مخاطر مالية .1
 ،هممل معيدي التأمني وال اد وما   حجمم ةا الية الرئيسرررررررررررية للشرررررررررررركة هي الذمل ا دي ة ال اشرررررررررررئة ممل عاود التأمني وا سرررررررررررتحا األدواتإم 

ممل ودائع ا راحبة والودائع ال ظامية وا طالبات الاائمة وا سرررررررتحاة إىل معيدي التأمني والوسرررررررطاء وا سرررررررتحاني حلملة الوثائق  وااسرررررررتثمارات
 لعمواتاا الية للشررركة هي خماطر السررو  وخماطر أسررعار  األدواتإم ا خاطر الرئيسررية ال اشررئة عمل  األخرى.ت وا طلوبات وبعض ا وجودا

ريفع ا إىل  و مبراجعة سرررررررياسرررررررات إدارة كل ممل هذه ا خاطرا خاطر  إدارةاوم  وخماطر السررررررريولة.  اائتماماحلالية وخماطر  األج بيةوا خاطر 
 علي ا وهي ملخصة أدناه. ةلع اادارة للموايفاة

 

 

 مخاطر السوق .أ
ة واليت س سمعة احلذات ال األصول   ااستثمار خاللالشركة  خاطر السو  يفيما يتعلق باستثماراقا.  تل إدارة خماطر السو  ممل  واجه 
تل مراقبة العوامل إىل ذلك، ي بااضرررايفة. األسررر لالرصرررد ا سرررتمر للتطورات   أسررروا   خالل  حمايفظ مت وعة وممل  بااسرررتثماراتحتتفظ 

 التشئيلي وا ايل للشركات ا ستثمر يفي ا. األداء، مبا   ذلك حتليل األس لالرئيسية اليت  لثر على حتركات سو  
 مخاطر أسعار العموالت .ب

مخع سررر وات  ر وحىتأشررر  ثالثة خاللعلي ا  ااعتمادالشرررركة ودائع ميجممل   تعرب الشرررركة  خاطر أسرررعار العموات على ودائع ا.  ضرررع
حتصرررررررل يفي ا الشرررررررركة على أي  اا ملجمة العربية السرررررررعودية اليت  للوائح هبا ويفاال  ااحتفاظسرررررررتث اء الودائع ا ايدة اليت جيب إعلى التوايل، ب

 اصرررررررررةالعموات اخل أسرررررررررعار   التئرياتمراقبة  خاللممل  األخرىالية ا  لألدوات العموات أسرررررررررعار خماطرممل  باحلدعمولة.  اوم اادارة 
 .واليت  عترب أدواقا ا الية بالعمالت
 مخاطر العملةجي. 

 الشركة أم ه اك خماطر ضئيلة للخسائر بسبب  البات أسعار الصرف حيك أم عمليات التأمني وعمليات ا سامهني  تعامل أساسال   لممل
 بالريال السعودي.

 ئتمانمخاطر اإلد. 
ي ة الاائمة على ومراقبة الذمل ا د اائتمانية باع سرررررياسرررررة الرقابة إ خاللممل  بالعمالءيفيما يتعلق  اائتمام سرررررعى الشرررررركة للحد ممل خماطر 

بتادير خمصررررص اخنفاب الايمة على أسرررراس كل حالة على حدة.  اادارةأسرررراس مسررررتمر للحد ممل  عرب الشررررركة للديوم ا عدومة.  اوم 
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ىل  فاصرريل أعمار إ سررت ادال إة، يتل  اديرها على أسرراس مجاعي، إىل ذلك،  اوم الشررركة أيضررا بوضررع خمصررصررات إضررايفية للمحفظ بااضررايفة
ودائع لدى ب وك  عإيدا  خاللممل  األخرى باألطرافيفيما يتعلق  اائتمامالذمل ا دي ة ا ستحاة ا تأخرة. و سعى الشركة للحد ممل خماطر 

 ذات مسعة طيبة.
التوجي ية   بادىءا باع إ خاللممل  ا خاطر رك   جت بجيد ويتل  إئتمايناليت لدي ا  ص يف  ا اابلةمع األطراف  التأمني إعادةيتل 

ة.    اريخ كل  ارير، دوري  راجعة وختضعاادارة  ةلعممل قبل  س ويال  حتديدهاللسياسات يفيما يتعلق حبدود األطراف األخرى اليت يتل 
  عيدي التأمني وحتديك اسرتا يجية إعادة التأمني. اائتمانيةبتاييل ايدارة  اادارة اوم 
 

 مخاطر السيولةه. 
عدم قدرة الشركة على الويفاء بالت اماقا ا ر بطة با طلوبات ا الية ع د استحااق ا. يتل مراقبة متطلبات السيولة على ممل  خاطرا هي  و

 ع د نشوئ ا. بإلت ماقا وايفر السيولة الجمايفية للويفاء  اادارةأساس ش ري و ضممل 

 

 مخاطر التأمين .2
ية  طلوبات التأمني.  تجاوز الايمة الديفرت  التأمي ية لتئطياتومديفوعات اإم اخلطر الرئيسرررري الذي  واج ه الشررررركة هو أم ا طالبات الفعلية 

ة بويتأثر ذلك بتجمرار ا طالبات وشرررررررررررررردة ا طالبات وإمجمانية أم  جموم ا  ايفع الفعلية ا ديفوعة أكرب ممل ا طالبات ا ادرة أصررررررررررررررال. يتل مراق
ي بتئطية ئيسرروقعة.  اوم الشررركة بشررجمل ر خماطر التأمني بشررجمل م تظل ممل قبل الشررركة للتأكد ممل أم ا سررتويات هي مع نطاقات الرتدد ا ت

ا خاطر  حتويل خاللمل م ا خاطر ا تئرية حتسررررنييتل  .العامة وا متلجمات واهل دسررررة والبحرية واحلوادث وا سررررلولية ركباتا خاطر الطبية وا 
يفرعية ممل  ةموعةأي    التئيري خاللعام ممل  بشررررررررررجمل   وعال  األكثر احملفظة  أثراحتمالية  أم، إذ  أمي ية كبرية حمفظة ذات اخلسررررررررررارة إىل

التوجي ية  وا بادىء تابكتاا  إسررررررررررررتا يجيةختيار و  فيذ إ خاللممل  ا خاطر  وع  حتسرررررررررررني. كما يتل ا توقعة غري، وكذلك ال تائج احملفظة
 .نيستخدام  ر يبات إعادة التأمإبع اية وكذلك 

 ومبلغ المطالبات التغيرات -أ
ات واهل دسرررررررررررررررة والبحرية وا متلجم بات ركواا طالبات ومبالئ ا بعدة عوامل.  اوم الشرررررررررررررررركة بتئطية ا خاطر الطبية   ئرياتوميجممل أم يتأثر 

سررررر ة واحدة ممل  اللخو سرررررويت ا عادة  ا طالبات إشرررررعاراألجل حيك يتل  قصررررررية  أمي يةهذه العاود عاود  و عتربواحلوادث وا سرررررلولية. 
 ا يساعد على التخفيف ممل خماطر التأمني.. وهذ اريخ بداية ا طالبة
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 مخاطر التركيز -ب
. وبالتايل يفإم مجيع كباتعلى ا ر الرتكي  الرئيسرري حيك يجمممل  .العملبشررجمل رئيسرري حسررب يفئة  ةخاطر التأمي ا  اوم الشررركة مبراقبة  رك  

 ا ملجمة العربية السعودية. ختضع لاواننيخماطر التأمني ا تعلاة بالسياسات 
 المطالبات مخاطر -ج

أم  مطالبات الشرررركة و وقعات ا طالبات وكذلك التحاق ممل ل موذج سرررتخدم الشرررركة خبري اكتواري مسرررتال ياوم بإجراء مراجعات دورية 
 الس وية كايفية. ااغال احتياطيات 

 

 مخاطر إعادة التأمين .3
 ائتمامالتاليل  عرض ا خلسائر كبرية ممل إعسار معيدي التأمني،  اوم الشركة بتاييل الوضع ا ايل  عيدي التأمني و رصد  ركي ات خماطر 

 ال اشئة عمل م اطق جئرايفية مماثلة أو أنشطة أو خصائص اقتصادية  عيدي التأمني.
 ى ال حو التايل:التوجي ية التالية اليت وضعت ا إدارة الشركة. وميجممل  لخيص ا عايري علستخدام ا عايري وا بادئ بإيتل اختيار معيدي التأمني 

 .على أم ا  ال عمل ) ب ب ب (( S & P) ئتماين ممل قبل وكاات التص يف ا عرتف هبااحلد األدف ا ابول للتص يف اا -أ
 مسعة شركات إعادة التأمني اخلاصة. -ب
 باة مع معيدي التأمني.التجارية احلالية أو السا العالقة -ج

بل ا وايفاة ق راجعة الاوة ا الية واخلربة اادارية والف ية وكذلك األداء التارخيي، ومطابات ا مع قائمة ا تطلبات احملددة مسباال  اوم الشركة مب
 أعمال إعادة التأمني.  بادل ىعل

مل ا طالبات اه حامل الوثياة ونتيجة لذلك  باى الشركة مسلولة عمل اي ء م عفي عاود إعادة التأمني ا ت ازل ع  ا الشركة ممل الت اماقا جت ا
 الاائمة ا عاد  أمي  ا إىل احلد الذي يفشل يفيه معيدي التأمني   الويفاء بالت اما ه مبوجب ا فاقية إعادة التأمني.

 :إدارة رأس المال       
ل  اييل أوجه الاصور بني مستويات رأس ا ال ا بلغ ع ه وا طلوبة على أساس م تظل. يت خالل اوم الشركة بإدارة متطلبات رأس ا ال ممل 

 كة.الشر  ألنشطةعلى مستويات رأس ا ال احلالية   ضوء التئريات   ظروف السو  وخصائص ا خاطر  التعديالتإجراء 
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 مخاطر اإلطار التنظيمي .4
، نطا  اختصاص ا. وا  اتصر هذه اللوائح على ا وايفاة على األنشطة ورصدها يفحسبختضع عمليات الشركة  تطلبات   ظيمية ضممل 

 اييدية معي ة لتاليل خماطر التخلف عمل السداد وااعسار ممل جانب شركات التأمني للويفاء باالت امات غري  بل  فرب أيضا أحجمامال 
 ا توقعة ع د نشوئ ا.

 

 المخاطر االستراتيجية .5
إىل  ست ادال إلشركة، ل ااسرتا يجيه هنج م ظل لوضع ومراجعة التوج باع إ خاللللشركة بشجمل يفعال ممل  اسرتا يجيةا تل إدارة ا خاطر 

 .ااسرتا يجي هد  ا ية بطاقة قياس وإدارة التوجعتماإ خاللحتليل سو  التأمني وحتليل ا  ايفسني، وذلك ممل 
 المخاطر التشغيلية .6

على  ااشرافبممل خالل ضوابط داخلية. ياوم يفريق إدارة الشركة  وذات كفاءةللمحايفظة على بيئة عمل يفعالة  كايفيةموارد   ختصيص
 ه اك أنواع خمتلفة ممل ا خاطر التشئيلية ويتل  ص يف ا على ال حو التايل:حيك أم  خاطر التشئيلية، ا

 ا وارد البشرية •
 ا بيعات• 
  جم ولوجيا ا علومات •
  عملياتال •
 المخاطر المستقبلية .7

، ه اك خماطر  عترب م  جية م 2018إىل ج ب مع ا خاطر اليت واج ت ا الشركة   عام  عتبار طبيعة أعمال الشركة، ج بال مع األخذ   اا
 ى: شمل على سبيل ا ثال ا احلصر اآلمتاما، و  غري قابلة للت بلحتديا و ومتأصلة   السو  بأكمل ا، مما جيعل ا 

 قتصادي.  حتصيل األقسا  بسبب ا  اخ ااالتحديات • 
 السو  وا  ايفسة. متئرياتا ست ديفة بسبب  اايراداتعدم الادرة على حتايق • 
 للم ايفسني.الااسي عدم الادرة على اجتذاب واستبااء احلسابات الجمبرية ا رحبة بسبب التسعري • 
 ا واهب الوط ية ا ختصة.و التحديات   اجتذاب واستبااء اخلربة • 
 .ةي اخلدم ودااحتيالية ممل قبل م التحجمل   ا طالبات ال ائدة وا  اعل• 
 م ع اهلجمات السيربانية.• 
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 أصول الشركة و خصومها و وتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة األخيرة: .19
 عائمة المركز المالي   األصول( .أ

 31كما في 
 2014ديسمبر 
 سعوديألف لاير 

 31كما في 
 2015ديسمبر 

 ألف لاير سعودي

 31كما في 
 2016ديسمبر 

 ألف لاير سعودي

 31كما في 
 2017ديسمبر 

 ألف لاير سعودي

 31كما في 
 2018ديسمبر 

 ألف لاير سعودي
 البيان

9.0907  ال اد وما يعادله 90.387 110.768 28.919 151.912 

 ودائع ا راحبة 82.000 83.000 183.000 77.338 144.000

 أقسا  مدي ة ، صا  48.465 41.977 62.323 69.930 81.827

 حصة معيدي التأمني ممل أقسا  التأمني غري ا جمتسبة 35.607 29.925 34.709 54.777 53.468

 حصة معيدي التأمني ممل ا طالبات الاائمة 63.785 65.920 60.511 113.815 83.307

  جماليف وثائق  أمني ملجلة 6.224 4.870 6.623 7.996 8.028

 مطلوب ممل معيدي التأمني 16.857 20.804 13.965 10.834 16.564

 مصاريف مديفوعة مادما وموجودات أخرى 10.656 11.012 22.314 18.273 15.626

 مطلوب ممل عمليات محلة األس ل 0 0 0 67.541 0

 أثاث وجت ي ات ومعدات 4.160 5.001 1.700 1.796 2.080

 إستثمارات مات اة حىت  اريخ ااستحاا  0 1.923 1.923 1.923 6.015

 إستثمارات مدرجة قيمت ا العادلة   قائمة الدخل 39.431 33.592 33.015 34.546 31.964

 موجودات أخرى 2.126 5.359 0 0 0

0 0 249 913 347.1  عمولة مستحاة ممل عمليات التأمني 

 مطلوب ممل عمليات التأمني 0 32.382 30.129 0 46.626

 ش رة 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260

 وديعة نظامية 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
 مجموع األصول 457.305 503.706 535.640 666.941 624.855
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 ب. عائمة المركز المالي  الخصوم و حقوق المساهمين(
 31كما في 
 2014ديسمبر 

 ألف لاير سعودي

 31كما في 
 2015ديسمبر 

 ألف لاير سعودي

 31كما في 
 2016ديسمبر 

 ألف لاير سعودي

 31كما في 
   2017ديسمبر 

 ألف لاير سعودي

 31كما في 
   2018ديسمبر 

 ألف لاير سعودي
 البيان

 أقسا   أمني غري مجمتسبة 101.855 61.393 77.823 112.209 108.390
 عج  أقسا خمصص  11.004 4.799 1.157 3.976 809

 مطالبات قائمة  99.691 110.648 128.295 199.754 148.727
 ااحتياطيات الف ية 3.740 2.227 3.668 0 0

 دخل العموات ا لجلة 5.878 5.747 6.867 9.218 9.365
 مطلوب إىل معيدي ووسطاء التأمني 29.498 26.320 37.504 57.175 52.562
 مطلوب إىل محلة الوثائق 7.926 9.550 9.525 10.277 12.865
 مطلوب إىل عمليات ا سامهني 0 32.382 30.129 0 46.626
 مصاريف مستحاة و مطلوبات أخرى لعمليات التأمني 8.907 17.665 12.949 12.526 10.821

0 0 7.721 667.8  مجمايفآت هناية اخلدمة 7.754 
 عليات التأمنيالفائض ا رتاكل ممل  9.078 10.190 8.394 5.767 5.767
 مصاريف مستحاة و مطلوبات أخرى للمسامهني 0 2.054 3.066 2.728 4.803
 زكاة مستحاة 11.500 13.032 12.520 9.491 6.106

0 0 249 913 347.1  العائد ممل استثمار   ودائع نظامية 
 مطلوب إىل عمليات التأمني 0 0 0 67.541 0

 عالقة متعلاة بالش رةمطلوب إىل أطراف ذات  0 0 0 0 9.804
416.645 490.662 339.867 304.786 98.1782  ةموع اخلصوم 
 رأس ا ال 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
 إحتياطي نظامي 2.165 2.165 1.642 1.642 1.642
6.568 -25.363  -5.869  -3.245  -43.038  )اخلسائر ا رتاكمة( / األرباح ا دورة 

 ةموع حاو  ا سامهني 159.127 198.920 195.773 176.279 208.210
 مجموع الخصوم و حقوق المساهمين 457.305 503.706 535.640 666.941 624.855

 أعيد تبويب بع  ارعام المقاروة للسنة السابقة لكي تتماشى مع السنة الحالية. 
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 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة: ج(. 

   ا ملجمة العربية السعودية يفاط وا  وجد لدي ا أي يفروع خارجية أو شركات  ابعة هلا. اخلليجية العامةالشركة   حصر أعمال 
 المنطقة   التأمين الطبي    من المجموع %  التأمين العام    من المجموع %  المجموع    من المجموع %

80٪  211.572.360 82٪  179.478.048 71٪  الغربية 32.094.312 

8٪  21.199.845 9٪  19.679.450 3٪  الوسطى 1.520.395 

12٪  31.902.813 9٪  20.045.311 26٪  الشرقية 11.857.502 

100٪  264.675.017 100٪  219.202.809 100٪  المجموع 45.472.208 
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 :التأمين المكتتبة في مناطق المملكة حسب ووع التأمينأعساط  
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 . إيضاح ألي فروعات جوهرية في النتائج التشغيلية عن وتائج السنة السابقة: 20
 

 31السنة المنتهة في  البيان
 2017ديسمبر 

 31السنة المنتهة في 
 ٪ الفرق 2018ديسمبر 

24.968- 19.584 وتائج العمليات التشغيلية  -44.552  -227٪  

٪43 79.048 264.675 185.627 إجمالي األعساط المكتتبة  

97.390- األعساط المعاد تأمينها  -117.711  -20.321  21٪  

٪67 58.727 146.964 88.237 صافي األعساط المكتتبة  

34.779- 11.646 التغيير في األعساط المحتجزة  -46.425  -399٪  

٪4 690 19.642 18.952 إيرادات عموالت إعادة التأمين  

٪76 36.133 83.707 47.574 صافي المطالبات المتكبدة  

3.642-  عكس( إحتياطي خسارة أعساط  6.205 9.847 -270٪  

1.441- اإلحتياطيات الفنية  1.512 2.953 -205٪  

11- 14.371 14.382 مصاريف عموالت  0٪  

26.992- 27.686 54.678 صافي وتائج األكتتاب  -49٪  

 

 إيضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهي ة السعودية للمحاسبين القاوووين: .21

م والذي ي ص على إصررردار الاوائل  27/8/2008هرررررررررررررررررر ا وايفق  25/8/1429ويفاال ألحجمام وأنظمة هيئة السرررو  ا الية الصرررادرة بتاريخ 
 لكد الشرررررررررررررررركة اخلليجية العامة للتأمني التعاين بأنه قد مت إعداد الاوائل ا الية ويفاال  ( ،IFRSا الية ويفاال للمعايري الدولية للتاارير ا الية )

 ( وليع ويفاال للمعايري احملاسبية لل يئة السعودية للمحاسبني الاانونيني .IFRSللمعايري الدولية للتاارير ا الية )

 

 وشاطها الرئيسي:إسم كل شركة تابعة و رأس مالها و وسبة ملكية الشركة فيها و   .22

 بأنه ا  وجد لدي ا أي شركات  ابعة هلا داخل أو خارج ا ملجمة.اخلليجية العامة  ار 
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 تفاصيل األسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:  .23

 بعة هلا.شركات  ااخلليجية العامة بأنه ا يوجد لدي ا أس ل و أدوات الديمل صادرة عمل الشركات التابعة هلا و ذلك لعدم وجود  ار 

  األسهم:في توزيع أرباح  ة الشركةسياسوصف ل  .24

 للشررررركة لعمومية على  عديل ال ظام األسرررراسوبعد موايفاة ايمعية ا م11/11/2012وا عدل   لخليجية العامة ل ال ظام األسرررراسأوضررررح 
 و ذلك حسب ا واد التالية:   وزيع أرباح للمسامهني  ت اسياسو 

 على أم  جموم حسررررررررابات عملية التأمني حسررررررررابات عمليات التأمني:ممل ال ظام األسرررررررراس للشررررررررركة    واألربعون المادة الرابعةوصييييييت 
 مستالة عمل قائمة دخل ا سامهني، وذلك على التفصيل التايل: 

 -حسابات عمليات التأمني: أوال:
 يفرد حساب لألقسا  ا جمتسبة وعموات إعادة التأمني والعموات األخرى. -1
 حساب للتعويضات ا تجمبدة ممل الشركة.يفرد  -2
حيدد   هناية كل عام الفائض اامجايل الذي ميثل الفر  بني ةموع األقسا  والتعويضات حمسومال م ه ا صاريف التسوياية   -3

 واادارية والتشئيلية وا خصصات الف ية الالزمة حسب التعليمات ا  ظمة لذلك.
 و التايل:يجموم حتديد الفائض الصا  على ال ح -4
( أعاله أو خيصل م ه ما خيص ا لممل هلل ممل عائد ااستثمار بعد احتساب ما 3يضاف للفائض اامجايل الوارد   الفارررة ) -5

 هلل ممل عوائد وخصل ما علي ل ممل مصاريف حمااه.
للملممل هلل مباشرة، أو بتخفيض أقساط ل للس ة التالية،  ة( عشرة با ائ٪10 وزيع الفائض الصا ، ويتل إما بتوزيع نسبة ) -6

 إىل حسابات دخل ا سامهني.  ة(  سعوم با ائ٪90ويرحل ما نسبته )
 

 -قائمة دخل ا سامهني: ثانيال:
 اادارة. ةلع يضع ا اليت للاواعد ويفاال  ا سامهني أموال استثمار عائد ممل ا سامهني أرباح  جموم -1
 .ا ادة هذه ممل أوال  الب د ممل اخلامسة الفارة   ورد ما حسب الصا  الفائض ممل ا سامهني حصة  جموم -2

 

  -أم ختصص اآليت: جيب على الشركة الخامسة واألربعون:كما وصت المادة 
 .ا اررة الدخل وضريبة ال كاة جتّ ب -1
 بلغ ىتم التج يب هذا وقف العادية العامة للجمعية وجيوز نظامي، احتياطي لتجمويمل الصرررررررررررررررايفية األرباح ممل( ٪20) جتّ ب -2

 .ا ديفوع ا ال رأس ممل( ٪100) ااحتياطي امجايل
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 الذي بالادر كوذل أخرى، احتياطيات  جمويمل  ارر أم األرباح صرررا    األسررر ل نصررريب حتديد ع د العادية العامة للجمعية -3
 .ا سامهني على اامجمام قدر ثابتة أرباح  وزيع يجمفل أو الشركة مصلحة حياق

 

 الشرررأم، هذا   الصرررادر العامة ايمعية لارار ويفاال  األرباح   حصرررته ا سررراهل يسرررتحقعلى أم  المادة السيييادسييية واألربعون:ووصيييت 
 اليوم هناية   امهنيا سررررر سرررررجالت   ا سرررررجلني األسررررر ل  الجمي األرباح أحاية و جموم. التوزيع و اريخ ااسرررررتحاا   اريخ الارار ويبني
 ا ارر األرباح  ديفعو  بذلك التوصرررررررررية أو األرباح لتوزيع قرارات بأي  أخري دوم ا الية السرررررررررو  هيئة الشرررررررررركة و  بلغ .لالسرررررررررتحاا  احملدد

 ا وايفاة مراعاة مع تصررررررةاي ة ا خ  صرررررردرها اليت للتعليمات ويفاال  اادارة، ةلع حيددها اليت وا واعيد ا جمام   ا سررررررامهني على  وزيع ا
 .السعودي العرا ال اد لسسة  ا سباة الجمتابية

 

س  عدا أعضاء مجل مصلحة في ف ة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاصي صف ألو   .25
ة ك الحقوق بموجب المادة الخامسيييييييإدارة الشيييييييركة و كبار التنفيذيين و أعرباءهم( أبلغوا الشيييييييركة بتل

 ة:الحقوق خالل السنة المالية األخير األربعين من عواعد التسجيل و اإلدراج، و أي تغيير في تلك و 

  بأنه ا  وجد أي  ئريات   حاو  التصرررويت وذلك ألهنا مل  بلغ ممل أحد ا سرررتثمريمل غري أعضررراء ةلع اادارة و  ار اخلليجية العامة
ويت خالل الس ة ا الية التصاألس ل ذات األحاية   بأي  ئيري   مصلحة متعلاة بفئة أوادهل الاصر  أزواج ل و كبار الت فيذيني و
 احلالية األخرية.
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حقوق اكتتاب تعود ألعضيياء مجلس إدارة الشييركة وكبار أوراق مالية تعاعدية و  مصييلحة وي وصييف أل .26
و أعربائهم في أسييهم و أدوات دين الشييركة أو أي من شييركاتها التابعة، و أي تغيير في تلك  التنفيذيين

 السنة المالية األخيرة حقوق خاللالمصلحة أو تلك ال

 االسم
صافي  وهاية السنة بداية السنة

 التغيير
 روسبة التغيي

عدد أدوات  عدد  األسهم
 الدين

عدد  أدوات  عدد األسهم
 الدين

 ٪0 0 0 3.001.000 0 3.001.000 مجال عبداهلل الدباغ 
 ٪0 0 0 3.001.000 0 3.001.000 سعود عبدالع ي  السليمام

 ٪0 0 0 581.400 0 581.400 حممد يفارو  متر 
 ٪0.4 250.000 0 251.000 0 1.000 ماجد ضياء الديمل كرمي 
حممدزاهر صالح الديمل 

 ا  جد
1.000 0 1.000 0 0 0٪ 

 ٪0 0 0 1.000 0 1.000 حممد حسىن ج يل
 ٪0 0 0 1.000 0 1.000 طاهر حممدعمر عايل
 ٪0 0 0 1.000 0 1.000 جودت موسى احلليب

 ٪0 0 0 1.000 0 1.000 إي اب يوسف ل جاوي
 

الشيييييييركة و كشيييييييف بالمديووية اإلجمالية للشيييييييركة و الشيييييييركات المعلومات المتعلقة بأي عروش على  .27
 التابعة لها و أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروش خالل السنة:

 .شركات  ابعة و ا يوجد لدي ا أي لي ا أي قروبعبأنه ا يوجد اخلليجية العامة  ار 
 

وصيييييييييييف لف ات و أعداد أي أدوات دين عابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاعدية أو مذكرات حق  .28
 اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية:

و حاو  أو مذكرات حق اكتتاب أديمل قابلة للتحويل و أي أورا  مالية  عاقدية بأنه ا  وجد لدي ا أي أدوات اخلليجية العامة   ار
 .مشاهبة أصدرقا أو م حت ا الشركة خالل الس ة ا الية
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ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين عابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاعدية، أو  وصييييييييف .29
  مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

حاو  حتويرل أو اكتتراب مبوجرب أدوات ديمل قرابلرة للتحويرل أو أورا  مراليرة  عراقرديرة، أو  أي يوجرد لردي رابرأنره ا اخلليجيرة العرامرة   ار
 م.2018ديسمرب  31خالل الس ة ا الية ا  ت ية    مذكرات حق اكتتاب، أو حاو  متشاهبة أصدرقا أو م حت ا الشركة

و عيمة  سييييترداددين عابلة لإل ألي أدوات الشييييركةسييييترداد أو شييييراء أو إلغاء من جاوب ي إوصييييف أل .30
  األوراق المالية المتبقية:

ديسمرب  31بأهنا مل  اوم بإسرتداد أو شراء أو إلئاء ألي أدوات ديمل قابله لإلسرتداد خالل الس ة ا الية ا  ت ية   اخلليجية العامة   ار
 م.2018
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م، و تواري  اوعقادها، و سييييييجل 2018التي عقدت خالل السيييييينة المالية  إجتماعات مجلس اإلدارة .31
 حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

 و يتمثلم 2018ديسمرب  31 م إىل2018ي اير  1إجتماعات اليت عادت خالل الفرتة ممل  (7) عدداخلليجية العامة  ةلع إدارةعاد  
 : يتآلكال  ااجتماعاتتواريخ بحضور األعضاء عمل كل إجتماع 

 االسم
25 
 يناير

27 
 رفبراي

24 
 ابريل

30 
 مايو

26 
 يوليو

24 
 اكتوبر

19 
 ووفمبر

عدد    
 اإلجتماعات 

وسبة 
 الحضور

        7 100٪ مجال عبداهلل الدباغ
  (1) (1) (1) 4 57٪ × × × سعود عبدالع ي  السليمام

     ×   6 86٪ حممد حسىن ج يل
   ×  ×   5 71٪ حممد يفارو  متر

        7 100٪ ماجد ضياءالديمل كرمي
 (2)       7 100٪ حممدزاهر صالح الديمل ا  جد

   ×    5 71٪ × طاهر حممدعمر عايل
  ×      6 86٪ جودت موسى احلليب

        7 100٪ إي اب يوسف ل جاوي
  االجتماع عن طريق الهاتفتم حضور  (1 
 اإلتصال المرئي تم حضور االجتماع عن طريق (2 

 

 :م2018عدد طلبات الشركة لسجل المساهين خالل عام  .32
 جراءات الشركةا م 17/01/2018   مت طلب سجل ا سامهني. 
 العامةلعاد ايمعية م 20/05/2018   مت طلب سجل ا سامهني. 
 جراءات الشركةام 18/07/2018   مت طلب سجل ا سامهني.  
 جراءات الشركةام 14/11/2018   مت طلب سجل ا سامهني. 
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 وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالعة: .33

 أي صفاة بني الشركة و طرف ذي عالقة. بأنه ا  وجداخلليجية العامة   ار

حد أو كاوت فيها مصييييييييلحة أل معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشييييييييركة طرفاً فيها، و فيها .34
أعضييييياء مجلس إدارة الشيييييركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شيييييخص ذي عالعة بأي منهم، بحي  

ال أو العقود و شييييييييروطها و مدتها تشييييييييمل أسييييييييماء المعنيين باألعمال أو العقود، و طبيعة هذه األعم
 -:ومبالغها

 ووع العقد عضو مجلس اإلدارة االسم
 عيمة العقد 

 لاير سعودي(  ألف
 مدة العقد

 س وي 8.175  أمني وثياة الدباغ عبداهلل مجال ةموعة الدباغ
 س وي 702  أمني وثياة السليمامعبدالع ي  سعود  ةموعة رواكو

 س وي 12.473  أمني وثياة متريفارو  حممد  ةموعة متر
 35021. المجموع

 م.24/05/2018هي الموافق 09/09/1439 بتاري  امةوتم اعرارها ضمن الجمعية الع 
 

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضييييييياء مجلس إدارة الشيييييييركة أو أحد كبار التنفيذيين  .35
 -عن أي مكافآت:

 عمل أبرمت   ازل مبوجب ا أحد أعضررررررررررررررراء ةلع اادارة أو أحد كبار الت فيذيني بأنه ا  وجد أي  ر يبات أو ا فا اخلليجية العامة  ار  
 .مجمايفآتأي 

 -:عن أي حقوق في األرباح الشركة مساهميبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد  .36

 األرباح. حاو    بأنه ا  وجد أي  ر يبات أو ا فاقات أبرمت   ازل مبوجب ا أحد ا سامهني عمل أياخلليجية العامة   ار 
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أو ضييييرائب أو رسييييوم أو أي كاة أي ز المسييييتحقة لسييييداد المسييييددة و بيان بقيمة المدفوعات النظامية  .37
  -مستحقات أخر  و لم تسدد حتى وهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها و بيان أسبابها:

 م 2018ديسمبر  31المستحقات كما في  البيان
 1.338.446 السعوديملسسة ال اد العرا 

 454.720 ةلع الضمام الصحي التعاوين
 3.886.307 مصلحة ال كاة والدخل ) مستحاة (

 1.958.702 التأمي ات ااجتماعية
 7.638.175 اإلجمالي

 

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

 م 2017ديسمبر  31كما في   خصصاتالم البيان
 7.753.453 جمايفأة هناية اخلدمةم
 1.560.000 جمايفآت و م ايا و حوايف  للموظفنيم

 9.313.453 اإلجمالي
 
 

  -بما يلي :الخليجية العامة تقر  .39
 م سجالت احلسابات أعدت بالشجمل الصحيح.أ .1
 م نظام الرقابة الداخلية أعد على أسع سليمة ونٌفذ بفاعلية.أ .2
 الشركة على مواصلة نشاط ا   ةال التأمني.نه ا يوجد أي شك يذكر بشأم قدرة أ .3

 

 -أي تحفظات تضمنها تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية و أسبابها: .40

ديسررررمرب  31 يتضررررممل  ارير احملاسررررب الاانوين أي حتفظات على الاوائل ا الية السرررر وية عمل الفرتة ا  ت ية   مل أنهاخلليجية العامة   ار 
 م.2018
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 -توصية مجلس اإلدارة بخصوص مراجع الحسابات: .41

 قبل إنت اء يفرتة  عيي ه. اتباسحلامراجع دارة بتئيري اامل يوصي ةلع  ار اخلليجية للتأمني بأنه  
 

 هاإلفصيياح عن تفاصيييل أسييهم الخزينة المحتفم بها من عبل الشييركة و تفاصيييل عن اسييتخدامات هذ .42
 -األسهم:

 تفظ هبا ممل قبل الشركة.أس ل اخل ي ة حم ا يوجد لدي ا  ار اخلليجية للتأمني بأنه
 

 -الخاتمة: .43

دورهل جية العامة وعمل   اخلليالجمرام لثات ل  ا سرررررررررتثمريمل والعمالءأم يتادم بالشرررررررررجمر اي يل إىل مجيع اخلليجية العامة يود ةلع إدارة 
 مت انه  اام وحجمومة خادم احلرمني الشرررررررريفنيإأم يعرب عمل اادارة بشرررررررركة. كما يود ةلع للجناحات إضرررررررايفة الذي أسررررررر ل   الفعال 

 فاني ل فاء   كاألوموظفي ا الت فيذية وادارة الشررررررررررركة  حفظ ما اهلل ويل ع ده األمنيومسو  ا لك سررررررررررلمام بمل عبدالع ي  آل سررررررررررعود،
  .بو ه عمل الدال ووإخالص ل 

 


