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يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاااي ي تقااايت التقرياار الساانيغ الاانغ يج ااي النتااا   

 من مراجعي الحسابات )برايس ييترهايسققة القيا ت المالية الما اتها, مرفقا معهاالمالية للشركة ي إ جاز

ي يتضاامن  .م1034ديسامبر  13 المنتهية فااي للسنة الماليةالمالية اإليضاحات نًا فيها مبي(   ا يي غآت  سرإ ي 

الصااادرة لاايا و ي األ ةمااة الهت الت يرات ي النتا   المالية , ي األ ش ة التنفينية ي اإلفصاح حسب أالتقرير 

( ماان ج حااة حيكمااة 9يالمااادة )( من قياعااا التسااجيل ياجدرا   41المالية بالمادة رقت ) من هيئة السيق 

 المعميل بها في المملكة العربية السعيدية.الشركات 

 :مقامة عن الشركة .3

عامة مارجة  مساهمةسعيدية  شركة التعاي ي ) الخليجيةالعامة ( هي للتأمين العامة الخليجية الشركة

رقاات  الملكااي المرسيمعلى  بناءً السعيدية العربية المملكة في مسجلةيدية يفي سيق اجسهت السع

 القاضي ها 1/31/3419يتاريخ  168 رقت اليزراء مجلس قرار  على يبناءً.  ها 8/31/3419يتاريخ  58م/

 التجااارة يزارة يقاارار التعاااي ي. للتااأمين العامااة الخليجيااة الشااركة بتأسيس الترخيص على بالميافقة

 يتاااريخ (4010396610) رقاات التجااارغ السااجل يصاااير هاا. 31/3/3413يتاريخ  / ت31 رقت يالصناعة

يرخصة مزايلة أعمال التأمين الصادرة من مؤسسة النقا  .ها 39/3/3416بتاريخ يالمجاد  ها 9/1/3413

لماة ي ها 10/1/3414اريخ بت تيجاد ها 10/1/3413يتاريخ  16/10301ت م ن /العربي السعيدغ برقت 

األما ااة العامااة  ماان( تجايااا التأهياال الساانيغتجايااا التأهياال )كما حصلت الشااركة علااى .الث سنياتث

 .م31/9/1034الميافق  ها31/33/3418تاريخ بلمجلس الضمان الصحي التعاي ي 

 30أساامية  بقيمااة سااهت ( يكلاا  مليين سهت ) عشرين 10.000.000 (الخليجية العامة) أسهت عاد بلغي

السااعيدغ األسااهت  ساايق سااهت ( فااي نثما ية مالياايسهت )  5.000.000 طرح يتت االياح للسهت ريال

سااعيدغ (  ريااال نمئتااا ملياايسااعيدغ )  ريااال 100.000.000 (الخليجيااة العامااة) رأسمال يبلغ يبالتالي

 بالكامل . مافيعة

 الر يسية:)الخليجية العامة(  شاطات  .1

ساسي للشااركة يفقااا ألحكااام األمن النةام دة الثالثة ما  صت عليه المافي يتمثل  )الخليجية العامة( شاط 

 ةمة يالقياعا السارية في المملكة العربيااة السااعيدية أل ةام مراقبة التأمين التعاي ي يج حته التنفينية يا

ي يتااأمين ساال المثااال التااأمين الهنايبأ ياعااه المختلفااة يعلااى سااب العاااممين التعاي ي أعمال التأبمزايلة 

  .الصحيالحريق يالممتلكات يالتأمين البحرغ يغيرها من منتجات التأمين باإلضافة الى  المركبات يتأمين
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السنة المنتهية  لا )الخليجية العامة( خالل إيراداتت أ ش ة التأمين المختلفة بالشركة في تحقيق ساهم يقا

 التالي: الشكل على يكل ( شهرًا31 المالية السنة) م1034ديسمبر  13في 

 ريال سعيدغ ( ألفالبيان )  التأمين الصحي التأمين العام المجميع

 المكتتبة األقساطإجمالي  66.919 199.968 166.904

 المعاد تأمينها األقساط 11.305- 344.341- 353.183-

 صافي األقساط المكتتبة 19.513 388.511 358.681

 التجيير في األقساط المحتجزة 4.144 150- 4.164

 صافي األقساط المستحقة 14.818 388.441 390.031

 التأمين إيرادات عميجت إعادة 0 14.065 14.065

 إجمالي الم البات المافيعة 14.449 105.311 151.853

 حصة معياغ التأمين من الم البات المافيعة 80.145- 308.191- 388.640-

 صافي الم البات المافيعة 14.103 301.140 316.943

 صافي . البات الجير مافيعةملاالتجيير في  1.039- 1.341 1.516-

 صافي الم البات المتكباة 31.351 308.551 311.068

 خسارة أقساط احتياطي 0 1.961- 1.961-

 مصاريف عميجت 3.061 10.314 13.116

 اجكتتابصافي  تا    36.113 86.410 11.183

 إيرادات أخرى 10 138 158

 المصاريف التشجيلية ي اإلدارية 6.515- 10.643- 11.419-

 )عجز( فا ض عمليات التأمين 9.861 16.094 18.681
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  -تياجهها: التي يالمخاطر المستقبلية يتيقعاتها المهمة)الخليجية العامة(  قرارات .1

 المهمة:)الخليجية العامة( ت اقرار 

على تعيين السيا جيفاارغ رة بقرار مجلس اجدا.  م36/3/1034في  (الخليجية العامة)اعلنت  -3

 .بعا الحصيل على ميافقة مؤسسة النقا العربي السعيدغ بليفلا ر يس تنفينغ

يتاات  )جاة( تسيية م البة مبنى العيسا ي عن.  م11/4/1034في ( الخليجية العامة)اعلنت  -1

ي النغ حصل مساااء ياايم  مليين ريال سعيدغ تعييضًا عن خسا ر الحريق 11.8دفع مبلغ 

 .م9/1/1033السبت 

   عاان قباايل اسااتقالة عضااي مجلااس اإلدارة. م 11/33/1034فااي ( الخليجيااة العامااة)اعلنت  -1

 األستاك/ أيمن مأمين تمر )غير تنفينغ( بناءً على طلبه.

عاان ترشاايو األسااتاك/ محمااا فاااريق تماار .  م36/31/1034فااي ( الخليجيااة العامااة)اعلناات  -4

أن ميافقة المجلس ج تعا  ها ية يسيف حيث  مجلس إدارة الشركة )غير تنفينغ(. لعضيية

يعرض هنا التعيين على أيل اجتماااع للجمعيااة العامااة إلقاارارة يميافقااة مؤسسااة النقااا 

 .العربي السعيدغ

مااع  يثااا ق التااأمينعن عام تجايااا اتفاقيااة .  م14/31/1034في ( الخليجية العامة)اعلنت  -8

, يتقااار  م13/31/1034بتاااريخ  شركة تيكيالت الجزيرة للساايارات المحااايدة يالتااي تنتهااي

مليااين ريااال سااعيدغ , أغ مايعااادل حاايالي  خمساايناألقساط السنيية لإلتفاقية بحيالي 

82% 

18% 

 التأمين الصحي التأمين العام
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يمن المتيقااع أن يكااين لهااا أثاارًا  م,1031من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام  31%

 .م1038ماليًا سلبيًا على األداء المالي للشركة لعام 

على التزامها بتقايرات اسعار الخبير اجكتيارغ في تااأمين المركبااات  تأكا )الخليجية العامة( -6

 يالتأمين ال بي.

 .مؤهلة بكيادر يطنية (الخليجية العامة)اليظا ف اجدارية يالقيادية في  شجل غالبية تت -1

المتفااق عليهااا  م1034على اجلتزام بمت لبات السعيدة خالل العام )الخليجية العامة( تأكا  -5

 %80 إلااىارتفع معال السااعيدة  ي .سنييًا% 8لنقا العربي السعيدغ بزيادة مع مؤسسة ا

يتت استق اب الكاايادر اليطنيااة المؤهلااة عاان طريااق .م 1034% خالل العام 8أغ بزيادة 

 .التعاقا مع الشركات المتخصصة في ترشيو أفضل الكيادر اليطنية

التعامل  بحةرة السيق المالية هيئالخ اب اليارد من إلتزام )الخليجية العامة( على ت بيق  -9

 .مع شركة ديلييت آ ا تيش

 

 التيقعات المستقبلية:

  ا خفاض الخسا ر في محفةة تأمين المركبات  تيجة التخلص ماان الحسااابات كات الخسااا ر

 الكبيرة .

 لاااى شاارا و  لمفهاايم التااأمين تيجااة زيااادة الاايعي  بشكل عامبيع المنتجات التأمينية  تزايا

 التأمين.غ ي ا تشار ثقافة المجتمع السعيد

 كتري ي للشركة مما يسهل الشركة اعتماد بيع بعض المنتجات عن طريق الميقع اإلل اعتزام

 الكثير من اججراءات ييعزز مكا ة الشركة في السيق التأمينية. 

 

 الحالية:المخاطر 

 

مرتب ااة  ة عاة مخاااطردارإتقيم باراسة ي رإدارة المخاطن إف )الخليجية العامة( أعمال  ةرا ل بيعة

ي المخاطر التشجيلية ي المخاطر الخارجية مثاال مخاااطر  التأمين إعادةي  التأمينبنشاطها مثل مخاطر 

 )الخليجيااة العامااة(الخصيم. ي من المخاطر التي ياجهتها ي األصيلدارة إسعار العمالت ي أالسيق ي 

 تياجهها في المستقبل:  أنالمتيقع ي ,م1034خالل العام 

ي دخاايل شااركات علااى  تااا   الق اااع ككاال  رار المنافسة القيية في السيق مما يؤدغ ساالبًااستم -3

 .حاة المنافسة مما سيف يزيا من التأمينجاياة في سيق 
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التي تشمل منافع تأمينيااة أكباار ممااا يااؤدغ يالتنفينية  تهت بيق  ةام الضمان الصحي الجايا يج ح -1

 . قيمة الم البات ارتفاعإلى 

 يلتج يااة العربيااة المن قااة فااي اليضااع بساابب الخااار  فااي التأمين معياغ أسعار استمرار ارتفاع -1

 .المن قة في تكباتها التي الخسا ر يتعييض

 ارتفاع معاجت التسرب اليظيفي. -4
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 . 4103ديسمبر  13في  البيا ية يالرسيمات أعمالها ي تا  )الخليجية العامة(  يخصيم أصيل–4

 

 البيان 1034 ديسمبر 13كما في  1031ديسمبر  13كما في  التجيير

 ألف ريال سعيدغ ألف ريال سعيدغ

 العمليات المساهمين المجميع العمليات المساهمين المجميع

  قا ي ما يعادله 11.396 3.594 19.090 81.001 348.191 395.504 % 60.1-

 يدا ع المرابحة 60.000 54.000 344.000 0 0 0 -

 أقساط ماينة, صافي 53.511 - 53.511 305.088 - 305.088 % 14.1-

 غير المكتسبة التأمينمن أقساط  التأمينحصة معياغ  81.465 - 81.465 11.956 - 11.956 % 13.4-

 من الم البات القا مة التأمينحصة معياغ  51.101 - 51.101 313.115 - 313.115 % 16.15-

 تكاليف يثا ق تأمين مؤجلة 5.015 - 5.015 5.481 - 5.481 % 8.01-

 التأمينم ليب من معياغ  36.864 - 36.864 36.509 - 36.509 3.48-

 م ليب من إطراف كات عالقة - - - - - - 0

 مصاريف مافيعة مقاما ًيميجيدات أخرى 31.461 1.364 38.616 33.641 1.411 34.066 % 33.09

 م ليب من عمليات حملة األسهت 0 - 0 15.998 - 15.998 0

 أثاث يتجهيزات ي معاات 1.050 - 1.050 1.113 - 1.113 % 11.16-

 استثمارات مارجة قيمتها العادلة في قا مة الاخل - 13.964 13.964 - 19.118 19.118 % 1.81

 ستحقاقاستثمارات مقتناة حتى تاريخ اج - 6.038 6.038 - 8.961 8.961 0.51%

 ميجيدات أخرى - 0 0 - 0 0 0

 التأمينم ليبات من عمليات  - 46.616 46.616 - - - 0

 شهرة - 16.160 16.160 - 16.160 16.160 0

 يديعة  ةامية - 10.000 10.000 - 10.000 10.000 0

 مجميع األصيل 198.911 115.911 614.588 440.083 140.365 650.139 % 5.31-
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 التجيير

 1034 ديسمبر 13كما في  1031ديسمبر  13ما في ك

 ألف ريال سعيدغ ألف ريال سعيدغ البيان

 العمليات المساهمين المجميع العمليات المساهمين المجميع

 أقساط تأمين غير مكتسبة 305.190 - 305.190 311.111 - 311.111 % 13.01-

 طمخصص عجز أقسا 509 - 509 1.116 - 1.116 % 15.81-

 م البات قا مة 345.111 - 345.111 103.014 - 103.014 % 16.01-

 دخل العميجت المؤجلة 9.168 - 9.168 9.111 - 9.111 % 3.15

 التأمينم ليب إلى معياغ ييس اء  81.861 - 81.861 63.191 - 63.191 % 34.14-

 م ليب إلى عمليات المساهمين 46.616 - 46.616 0 - 0 0

 م ليب إلى حملة اليثا ق 31.568 - 31.568 36.661 - 36.661 % 11.19-

 مصاريف مستحقة ي م ليبات أخرى 30.513 - 30.513 5.818 - 5.818 % 16.15

 التأمينفا ض مجمع من عمليات  8.161 - 8.161 1.103 - 1.103 % 344.01

 مصاريف مستحقة ي م ليبات أخرى - 4.501 4.501 - 1.181 1.181 % 331.3

 زكاة مستحقة - 6.306 6.306 - 8.110 8.110 % 36.55

 التأمينم ليبات إلى عمليات  - 0 0 - 15.998 15.998 0

 م ليبات إلى أطراف كات عالقة - 0 0 - 8.113 8.113 0

 م ليبات إلى أطراف كات عالقة متعلقة بالشهرة - 9.504 9.504 - 31.189 31.189 % 11.36

 مجميع الخصيم 198.911 10.131 436.648 440.083 84.645 494.699 % 38.16-

 رأس المال - 100.000 100.000 - 100.000 100.000 0

 احتياطي  ةامي - 3.641 3.641 - - - -

 (خسا ر متراكمة) /أرباح مايرة  - 6.865 6.865 - 34.450- 34.450- % 348.18-

 يق المساهمينمجميع حق - 105.130 105.130 0 358.810 358.810 31.110%

 مجميع الخصيم يحقيق المساهمين 198.911 115.911 614.588 440.083 140.365 650.139 5.31%-
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2014 

 الخصوم حقوق المساهمين نقد وما يعادله أصول غير ثابتة أصول ثابتة

4% 

29% 
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2013 

 الخصوم حقوق المساهمين نقد وما يعادله أصول غير ثابتة أصول ثابتة
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 -:)الخليجية العامة(يرادات إلالتحليل الججرافي  -8

 لها.ات تابعة غ فريع خارجية أي شركأفي المملكة العربية السعيدية فقط يج تيجا لايها  )الخليجية العامة(تنحصر أعمال 

 

 

24% 

76% 

 الغربية

 عام طبي

7% 

93% 

 الوسطى

 عام طبي

17% 

83% 

 الشرقية

 عام طبي

59% 
27% 

14% 

 الشرقية الوسطى الغربية
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  -: ريال سعيدغ( باأللف) التشجيلية النتا   في الجيهرية الفريقات -6

 الفرق التجيير %
 ديسمبر 13السنة المنتهية في  ديسمبر 13السنة المنتهية في 

 البيان 
1031 1034 

 إجمالي األقساط المكتتبة 166.904 110.051 1.315- 0.56-

 األقساط المعاد تأمينها 353.183 396.954 38.111- 1.99-

 صافي األقساط المكتتبة 358.681 311.095 31.888 1.18

 التجيير في األقساط المحتجزة 4.164 5.159- 31.181 191.11

 صافي األقساط المستحقة 390.031 364.109 18.105 38.11

 ينالتأمإيرادات عميجت إعادة  14.065 11.398 0.511 1.61

 صافي الم البات المتكباة 311.068 319.111 6.105- 8.31-

 )عكس( احتياطي خسارة أقساط 1.961- 1.814 6.843- 351.01-

 مصاريف عميجت 13.116 15.091 1.341 33.39

 صافي  تا   اجكتتاب 11.183 16.464 16.151 99.83

 إيرادات أخرى 158 311 131 311.54

 المصاريف التشجيلية ي اإلدارية 11.419 11.160 8.139 36.35

 التأمين)عجز( فا ض عمليات  18.681 4.116 13.153 134.51

 

 ي كل  لالسباب التالية: التأمينفا ض عمليات  ارتفع م1034خالل العام 

 .% 1.18 بنسبة صافي األقساط المكتتبةإرتفاع  .3

 .% 191.11بنسبة  في األقساط المحتجزةالتجيير  .1

 %. 8.31- بنسبة صافي الم البات المتكباةا خفاض  .1

 .% 351.01-احتياطي خسارة األقساط بنسبة عكس  .4

 .% 99.83بنسبة  صافي تنا   اجكتتابارتفاع  .8

 كما تيد الشركة اإليضاح ا ه ج ييجا فريقات جيهرية بالنتا   التشجيلية مقار ة بتيقعاتها الجير معلنة.

  -:المتبعة للقيا ت المالية  المحاسبية المعايير -1

 ينص يالنغ م 11/5/1005 الميافق ها 18/5/3419 بتاريخالصادرة  المالية السيق هيئة يأ ةمة ألحكام ايفق

 الماليااة القاايا ت إعااااد لقاااتت (IFRS) الماليااة للتقااارير الايليااة للمعااايير يفقا المالية القيا ت إصاار على

 للمحاسبين السعيدية للهيئة المحاسبية رللمعايي يفقايليس  (IAS) الايلية المحاسبية للمعايير يفقا المقامة

  تيجااة الماليااة القيا ت على مالي أثر أي جيهرية فريقات أغ يجيد عام (الخليجية العامة) يتؤكا القا ي يين

 .السعيدية المحاسبة معايير عن الايلية للمعايير يفقًا إلعاادها
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  -تأسيسها: محل يالايلة لعمليتها سالر ي المحل يالايلة الر يسية ي شاطاتها التابعة الشركات -5

 .المملكة خار  أي داخللها  تابعة شركاتأغ  لايها تيجا ج بأ ه (ةالخليجية العام) تقر

 

 -تابعة: شركة لكل الصادرة الايناألسهت يأديات  عن تفاصيل -9

" لعام يجيد شركات  .لها التابعة للشركات دين أديات أي أسهتأغ  لايها تيجا ج بأ ه (الخليجية العامة) تقر

 تابعة لها "

 

  -: األرباح تيزيع في)الخليجية العامة(  سياسات -30

 -:على ينص يالنغ (الخليجية العامة) لا األساسي النةام من 44 المادة في كل  تيضيو تت

  -التالي: النحي على المساهمين أرباح تيزع" 

 المقررة. الاخل يضريبة الزكاةاستثناء  -1

 هنا يقف العادية العامة للجمعية ز, ييجي ةامياحتياطي  لتكين األرباح صافي نم %(10) تجنيب -2

 المافيع. لرأس الما إجمالي المنكير اجحتياطي بلغ متى التجنيب

 صااافي ماان مئييااة  ساابة تجنيااب اإلدارة مجلس مناقتراح  على بناء العادية العامة للجمعية يحق -3

 العامة. لجمعيةا تحادة غرض ألغ صيخص إضافياحتياطي  لتكين السنيية األرباح

 المافيع. لرأس الما من %( 8) عن تقل ج للمساهمين أيلى دفعه كل  بعا الباقي من ييزع -4

  األرباااح حساااب ىإلاا يحاايل أي األرباااح ماان حصااة بيصاافه المساهمين على كل  بعا الباقي ييزع -5

 . ةالمبقا

 4 الفقرة في المحادة السنيية األرباح من تخصت ديرية أرباح تيزيع اإلدارة مجلس من بقرار يجيز -6

 الجهااات ماان يالصااادرة لاانل  المنةمة للقياعا يفقاالنةام األساسي للشركة  44 رقت المادة من

 المختصة.

قباال تجنيااب سعيدغ ريال  5.130.000 ةقار مبلغ ي م 1034صافية لهنا العام  حاأرب حققت الخليجية العامة

 .ةالمبقا األرباح حساب ىإل المبلغ تحييلدارة إلالنةامي يقرر مجلس ا حتياطيجامن  10%

 

 -لألشخاص: تعيد التصييت في األحقية كات األسهت فئة في لمصلحة يصف -33

 المستثمرين أحا من تبلغ لت  أل ها يكل  التصييت حقيق في تجيرات أغ تيجا ج بأ ه )الخليجية العامة( تقر

  بفئااة متعلقااة مصلحة في تجيير بأغ القصريأزياجهت يأيجدهت  التنفينيين يكبار اإلدارة مجلس أعضاء غير

 األخيرة. الحالية المالية السنة خالل التصييت فياألحقية  كاتاألسهت 
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  -:نالتنفينيي يكبار الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعيداكتتاب  يحقيق خيار يحقيق مصلحة يصف – 13

 

 السنة  هاية السنة بااية اجست

 صافي

 تجييرال

  سبة

 التجيير
  عاد

 األسهت

 عاد

 أديات

 الاين

عاد 

 األسهت

  عاد

أديات 

 الاين

 %0.11 3.000 0 1.003.000 0 1.000.000 الاباغ  جمال عبا هللا

 %0.11 3.000 0 1.003.000 0 1.000.000 السليمان زعبا العزي سعيد

 %43.58- (435.811) 0 853.461 0 3.000.000 *تمر مأمين أيمن

 %99.9- (999.000) 0 3.000 0 3.000.000  ماجا ضياء الاين كريت

 %0.00 0 0 3.000.000 0 3.000.000 حسن عبا القادر الفضل

 %0.00 0 0 3.000 0 3.000 محما زاهر صالح الاين المنجا

 %60.0- (1.000) 0 1.000 0 8.000 محما علي حسن إخيان

 %0.00 0 0 3.000 0 3.000 محما حسنى جزيل

 %0.00 * 0 * 0 * ** سامي فؤاد بحرايغ

 %0.00 0 0 3.000 0 3.000 طاهر محما عمر عقيل
 م11/33/1034العضي من مجلس اإلدارة ي اللجان المنبثقة منها بتاريخ  استقالةتت  *

 ضمان بنكي من ) ساب ( اسهت تت تقايت * *

 .التعاي ي للتأمين العامة الخليجية الشركة فيأسهت  غأ التنفينيين الماراء يمتل  جبأ ه  (الخليجية العامة) تقر

 

  -العامة(:)الخليجية  ىقريض عل بأغ المتعلقة المعليمات -13

 أخاارى قااريض أي تمييلية شركات من قريض  أي بنكية قريض أغ لايها ييجا جبأ ه  )الخليجية العامة( تقر

 . م1034 ديسمبر 13 في كما

 

  -: أسهتإلى  للتحييل القابلة الاين تأديا يأعااد لفئات يصف – 43

 قمنكرات ح أي خيار حقيق أي أسهت إلى للتحييل قابلة دين أديات لايها ييجا جبأ ه  )الخليجية العامة( تقر

 م.1034 ديسمبر 13في السنة المالية المنتهية  خالل الشركة منحتها أي أصارتهاة مشابه حقيق أياكتتاب 

 

  -لالسترداد: قابلة دين أديات منألغ )الخليجية العامة(  جا ب من إلجاء يأ راءش أي دسترداج يصف -83

الساانة  خالللالسترداد  قابله دين أدياتألغ  إلجاء أي شراء أيباسترداد  تقيم لت ابأ ه )الخليجية العامة( تقر

 م.1034 ديسمبر 13في المالية المنتهية 
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 يساجل م4103ديسامبر 13 إلى 4103يناير3 من الفترة خالل قاتع التي اإلدارة مجلساجتماعات  عاد -63

 اجتماع. كل حضير

 المجميع 6 8 4 1 1 3 اجست

       6 الاباغ جمال عبا هللا

  X     8 سعيد عبا العزيز السليمان

   X X X  1 أيمن ماأمين تمر

    X X  4 ماجا ضياء الاين كريت

   X  X X 1 لفضلحسن عبا القادر ا

       6 محما زاهر صالح الاين المنجا

   X    8 محما علي حسن إخيان

   X X X  1 محما حسنى جزيل

 X     X 4 سامي فؤاد بحرايغ

    X   8 طاهر محما عمر عقيل

 

 تيجا كا ت أي تيجا ي فيها طرفًا مة(العا)الخليجية  تكين عقابأغ  تتعلق التي الجيهرية المعليمات – 13

  -المالي: الماير أي التنفينغ الر يس أي اإلدارة مجلس أعضاءألحا  جيهرية مصلحة فيه

 

 العقا ماة (سعيدغ ريالألف ) العقا قيمة العقا  يع اإلدارة سعضي مجل اجست

 سنيغ 1.154 بيليصة تأمين سعيد السليمان مجميعة ريجكي

 سنيغ 5.938 بيليصة تأمين مال الاباغج مجميعة الاباغ

 سنيغ 31.431 بيليصة تأمين أيمن تمر مجميعة تمر

صنايق  جمال الاباغ سييكيرب 

 استثمار

 سنيغ 4.800

  19.331  المجميع  

 يتت اقرارها ضمن الجمعية العميمية 

 مجلااس أعضاااء أحااا اميجبهااب تنااازل أبرماات اتفاقاتيجا أغ ترتيبات أي تبأ ه ج  (الخليجية العامة)تقر  ا35

 .مالي تعييض يأ راتبًا أغ عن التنفينيين كبار أحا أي اإلدارة

 أغ عن المساهمين أحاا بميجبه تنازل أبرمتاتفاقات  أي ترتيبات أغيجا ت ج بأ ه (الخليجية العامة) تقر -39

 .األرباح في حقيق
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  -الحكيمية: يالمافيعات اةالزك لسااد المستحقة النةامية المافيعات بقيمة بيان -10

 

 ( ريال سعيدغ) م1034ديسمبر 13 المستحقات كما في البيان

 3.846.315 مؤسسة النقا العربي السعيدغ

 669.195 مجلس الضمان الصحي التعاي ي

 8.156.345 مصلحة الزكاة يالاخل

 3.330.014 التأمينات اججتماعية

 5.633.185 اإلجمالي

 

 ساانة ربااع كاال تساااد يالتااي ياإلشااراف الرقابة تكاليف ثلمي السعيدغ العربي النقا لمؤسسة المستحق -

 .استحقاقه من ييم 13 فترة خالل

 ةمالياا ساانه كاال عاان تساااد يالتااي ياإلشااراف الرقابااة تكاااليف يمثل الصحي الضمان لمجلس المستحق -

 .سابقة

 .م1034ديسمبر  13ة في السنة المالية المنتهي عن اججتماعيةالتأمينات  من المستحق -

ديسامبر  13الساانة الماليااة المنتهيااة فااي  عاان الزكاااةاحتياااطي  ييمثل يالاخل الزكاة لمصلحة المستحق -

 م.1034

 خرى.أي برام  أ شاء اغ استثمارات إلت يتت تخصيص احتياطي  ةامي يلت يتت  (الخليجية العامة)تقر  -12

  -: يلي بما (الخليجية العامة) تقر -11

 الصحيو. بالشكلأعات  الحسابات تسجال إن -3

 .ي ٌفن بفاعلية سليمة أسس على أعا الااخلية الرقابة  ةام إن -1

 . شاطها مياصلة على الشركة قارة بشأن ينكر ش  غأ ييجا ج إ ه -1

 

 الماليااة القاايا ت علااى تحفةااات غأ القااا ي ي المحاسااب تقرياار يتضاامن لتا ه  (الخليجية العامة)تقر   -12

 .م 1034ديسمبر  13 فترة المنتهية فيعن ال السنيية

 

 .القا ي ي المحاسبباستباال  ييصي لتن مجلس اجدارة أب (الخليجية العامة)تقر  -12

 

 ةالال حاا أحكااام ماان بااه تاات اجلتاازام اماا ييضااو المالية السيق هيئة من يالصادر 5رقت   ميك  مرفق -12

 .بنل  المتعلقة ياألسباب ت بق لت التي ياألحكام التنفينية
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  -: إدارتها مجالس في)الخليجية العامة(  إدارة مجلس أعضاء يرأس التي المساهمة الشركات أسماء –61

 

 المجميع 1 1 3 اجست

 3 - - البحر األحمر الاباغ جمال عبا هللا

 1 - المصافي العربية اجسمنت السليمان زعبا العزي سعيد

 0 - - - تمرمأمين  أيمن

 3 - - فتيحي جميعةم كريتضياء الاين  ماجا

 0 - - - الفضل عبا القادر حسن

 0 - - - المنجاالاين  زاهر محما

 إخيانحسن  علي محما

 

 مجميعة فتيحي 

 

 البحر األحمر

                      الجاز 

ي التصنيع 

 األهلية 

 

1 

 3 - - األحمر البحر جزيل حسنى محما

 0 - - - بحرايغفؤاد  سامي

 ةالمملكة القابض قيلععمر  محما طاهر
ميريل لينش المملكة *

 العربية السعيدية

- 1 

 مقفلة قابضة شركة (*)

  -أعضاؤة: يتصنيف اإلدارة مجلس تكيين -11

  -تنفينيين: الجيراألعضاء 

 تنفينغ غير إدارة مجلس عضي اجست

  عت الاباغ جمال عبا هللا

  عت السليمان زسعيد عبا العزي

 ت ع *أيمن مأمين تمر

  عت ** كريتضياء الاين  ماجا

  عت الفضلعبا القادر  حسن

  عت جزيل حسنى محما
 م11/33/1034تت استقالة العضي من مجلس اإلدارة ي اللجان المنبثقة منها بتاريخ  *

 م3/31/1034تت تجيير طبيعة عضييته إلى عضي مستقل بتاريخ **

  -األعضاء المستقلين:

 قلمست إدارة مجلس عضي اجست

  عت المنجاصالح الاين  زاهر محما

  عت إخيانحسن  علي محما

  عت بحرايغ فؤاد سامي

  عت عقيلعمر  محما طاهر
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  -مهماتها: ي اإلدارة مجلس من المنبثقة الفرعية اللجانجختصاصات  يصف -51

 -: المراجعة لجنة أعضاء

 اججتماعات عاد الصفة اجست

 8 جنةالل ر يس إخيان علي محما/ د

 6 المراجعة لجنة عضي عباس فتحي

 4 المراجعة لجنة عضي دا ش عاصت

 غياارالجمعيااة العميميااة  ت عليهااايافقاا التااي القا ي ية يالليا وحكام األ ةمة أل يفقا المراجعة لجنة تعمل

  -في: يتتمثل م 1031/ 30/  1 العادية

يتحايا اتعابااه  ين المحاسب القا ي ييتعفي  يمسؤيلياته بالتزاماته اليفاء في اإلدارة مجلس مساعاة – 3

 .بناء على تيصية من اللجنة 

 علااى عرضااها قباالياخاان المالحةااات لاراسااتها يتحليلهااا  السنيية/  سنيية الربع المالية القيا ت دراسة – 1

 .مجلس اإلدارة

 السعيدغ. العربي النقا مؤسسة عليها تيافق التي المحاسبية المعايير اعتماد – 1

يتقااايت حلاايل لمعالجتهااا بعااا  الخااارجي القااا ي ي المراجااع يقااامها التااي المالحةات يتحليل دراسة – 4

 .ميافقة مجلس اجدارة 

 .الااخليين المراجعين استقالليةالتأكا من  – 8

يالرقابة النةامية يالتقارير الياردة ماان قساات ادارة المخاااطر يمتابعااة دراسة تقارير المراجعة الااخلية  -6

 .ن اججراءات يتقايت التيصية ياجقتراح لمجلس اجدارة للبت فيهاتنفي

 .يالتأكا من متابعه اعماله مراجعة النتا   السنيية لفاعلية اجراءات الرقابة الااخلية في الشركة  –1

قباال  ي متابعة ما تاات فااي شااأ هايالمقترحات المحاسب القا ي ي على القيا ت المالية  مالحةاتدراسة  -5

 .على مجلس اجدارة عرضها

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة ي إبااء الرأغ ي التيصية لمجلس اإلدارة بشأ ها.  -9

 

  -: يالمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء

 اججتماعات عاد الصفة اجست

 1 اللجنة ر يس الاباغ هللاعبا جمال

 3 يالمكافآت الترشيحات لجنة عضي الفضلالقادر عبا حسن

 3 عضي لجنة الترشيحات يالمكافآت ا ضياء الاين كريتماج

 1 عضي لجنة الترشيحات يالمكافآت سامي فؤاد بحرايغ

 1 عضي لجنة الترشيحات يالمكافآت محما زاهر صالح الاين المنجا

 1 عضي لجنة الترشيحات يالمكافآت *أيمن مأمين  تمر
 م11/33/1034بثقة منها بتاريخ اللجان المن ي العضي من مجلس اإلدارة استقالةتت  *
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  الجمعيااة عليهااا تيافقاا التااي القا ي يااة ياللاايا وإلحكااام األ ةمااة  يفقايالمكافآت  الترشيحات لجنة تعمل

  -: في يتتمثل م 1031/ 30/  1بتاريخ العامة الجير عادية 

 . لفرعيةا يلجا ها اإلدارة مجلس أعضاء ترشيو سياسة يضع -3

 التنفينية.يإدارتها  اإلدارة مجلس أعضاءبمكافآت  التيصية -1

 التنةيمي. اإلدارة مجلس هيكل مراجعة -1

 بنل . التيصيات يرفع اإلدارة مجلس في يالقية الضعف جيا ب تحايا -4

 . اإلدارةمجلس  أعضاء استقاللية من التأكا -8

ي ضااع  ىي يراعاا نالتنفياانييأعضاء مجلس اإلدارة ي كبار  مكافآتيضع سياسات ياضحة لتعييضات  -6

 .باألداءبط تر ترياسات استخاام معايالسي تل 

 

 -: التنفينية اللجنة أعضاء

 اججتماعات عاد الصفة اجست

 30 اللجنة ر يس الاباغ عبا هللا جمال

 1 التنفينية اللجنة عضي السليمان زعبا العزي سعيد

 8 عضي اللجنة التنفينية * أيمن مأمين تمر

 9 ةعضي اللجنة التنفيني محما حسني جزيل
 م11/33/1034العضي من مجلس اإلدارة ي اللجان المنبثقة منها بتاريخ  استقالةتت  *

                  بتاااريخ اإلدارة مجلااسعليهااا  يافااق التااي القا ي يااة ياللاايا و األ ةمااة إلحكااام يفقا التنفينية اللجنة تعمل

 -يتتمثل في: م 1030/  6/  11

 . متابعتها ي للشركة مةالعا اجستراتيجيات بيضع اختصاصها -1

 . اعتمادها ي الشركة في ياليظيفية التنةيمية للهياكل الايرية المراجعة -2

 اإلدارة. مجلس من اعتمادها قبل التنةيميةحكام أليا الااخلية السياسات مراجعة -3

 

  -:اجستثمار لجنة أعضاء

 اججتماعات عاد الصفة اجست

 1 اللجنة ر يس السليمان عبا العزيز سعيد

 1 اجستثمار لجنة عضي كريتضياء الاين  ماجا

 1 عضي لجنة اجستثمار علي حسن إخيان محما/ د

 1 عضي لجنة اجستثمار طاهر محما عمر عقيل

        بتاااريخ اإلدارة مجلااسعليهااا  يافااق التااي القا ي يااة ياللاايا وحكااام األ ةمااة أل يفقااااجستثمار  لجنة تعمل

 -يتتمثل في: م 1030/ 6/ 11

 . متابعتها ي للشركةاجستثمارية  ةاجستراتيجي بيضع تختص -3

 جعتمادها. اإلدارة لمجلس يرفعهايإعاادها  تقييمهايإعادة  للشركةاجستثمارية  السياسات مراجعة -1
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 -م:4103 عن اإلدارة مجلس أعضاء تعييضات -91

 )ريال سعيدغ( تعييضات اجست

  311.051 جمال عبا هللا الاباغ

  345.800 السليمان سعيد عبا العزيز

  319.800 أيمن مأمين تمر

  315.000 ماجا ضياء الاين كريت

  310.800 حسن عبا القادر الفضل

  11.800 محما زاهر صالح الاين المنجا

  11.000 محما علي حسن إخيان

  341.800 محما حسنى جزيل

  38.000 سامي فؤاد بحرايغ

  39.800 طاهر محما عمر عقيل

 -: مالي(التنفينغ يال ينالر يس )بمن فيهت نالتنفينيي الماراء كبار من خمسة تعييضات –10

 بمن فيهت الر يس التنفينغ يالر يس المالي نما حصل عليه خمسة من كبار التنفينيي

  دغ () اجف ريال سعي
 البيان 

 الرياتب  1.181

 الباجت 581

 المجميع  1.108

 

  -: تت ت بيقه من ج حة الحيكمة ما – 31

  .بت بيق جميع احكام ج حة حيكمة الشركات الصادرة عن هيئة السيق المالية )الخليجية العامة(تقر 

 

 الااخلية ي فعاليته:الرقابة  ةام  -11

ي تعمل بشكل جيا من  احية التصميت ي قا  سليمةن أ ةمة الرقابة الااخلية قيية يأ )الخليجية العامة(ا كٌتأُ

يلاات  .يالرفااع بالتيصاايات لمجلااس اجدارة من قبل لجنة المراجعااة ايتتت مراجعته تت ت بيقها بشكل فعال

 على أداء الرقابة الااخلية.  كن هنال  أغ فريقات جيهريةت

 العقيبات ي الجزاءات : -11

هيئة السيق المالية لمخالفتها الفقرة )د( من المادة العاشاارة بأ ها تلقت مخالفة من  ليجية العامة()الخ تقر

من ج حة حيكمة الشركات, لعااام يضااعها سياسااات يمعااايير يإجااراءات ياضااحة يمحااادة للعضاايية فااي 

 .مجلس اإلدارة ييضعها ميضع التنفين بعا إقرار الجمعية العامة لها
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 :جتماعيةالمساهمة اج -14

, فقااا قاماات الشااركة بعاااة أ شاا ة ال فااي خامااة المجتمااعتقايت دير فعّ حرصًا من مجلس اإلدارة على

 لتفعيل هنا الاير يهي على النحي التالي:

تقايت رعاية إف ار طالب دار األيتام بمكة المكرمة بالتعاين مع  ادغ اإلتحاد السعيدغ خالل شااهر  -3

 . 3418رمضان المبارك للعام 

جمعيااة األطفااال المعاااقين بماينااة الرياااض ماان خااالل المساااهمة بتبنااي رساايمات أفكااار دعاات  -1

  .المعاقين

لاانيغ  متحركااة  مقاعاااطفال المعاقين بماينة جاة ماان خااالل المساااهمة بتاايفير دعت جمعية األ -1

 .اإلحتياجات الخاصة

  -الخاتمة: – 

هااا لثقااتهت بام الكاار العمااالءع يااجمالجزياال إلااى  أن يتقااام بالشااكر (الخليجيااة العامااةدارة )إياايد مجلااس 

لمقااام  عاان امتنا ااه أن يعااربييد المجلااس  االشركة. كممستثمريها عن ديرهت النغ أسهت في  جاحات ي

ميظفيهااا ارة الشااركة يإلدي ,ل سااعيدآباان عباااالعزيز  ساالمانخااادم الحاارمين الشااريفين الملاا  يحكيمة 

 .إخالصهت في العمللتفا يهت ي
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