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  .س.م.شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش قرير مجلس إدارةت
  م٣١/١٢/١٣٢٠حتى م ١/١/١٣٢٠م الممتدة بين ١٣٢٠عن السنة المالية 

 

 
 

أن ") مي�دغلف""الش�ركة. ("س.م.يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للت�أمين وإع�ادة الت�أمين التع�اوني ش
م حت����ى ١/١/٢٠١٣ع����ن الس����نة المالي���ة الممت����دة ب����ين ") لتقري����را("الك����رام تقري����ره الس���نوي يق���دم للمس����اھمين 

، مرفق�اً ب�ه الق�وائم المالي�ة الس�نوية المدقق�ة م�ن قب�ل م�دققي الحس�ابات ")م٢٠١٣السنة المالية ("م ٣١/١٢/٢٠١٣
واGيض��احات المرفق��ة بھ��ا ع��ن الفت��رة الف��وزان والس��دحان   KPMGووترھ��اوس ك��وبرز و ب��رايسالخ��ارجيين 

  . المذكورة
 

إلى اLنظمة واللوائح التنفيذية السارية ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية،  استناداصدر ھذا التقرير ي مجلس اGدارةإن 
 ١من قواعد التسجيل واGدراج الصادرة عن مجلس ھيئة الس�وق المالي�ة ) ٢٧( وباLخص المادة السابعة والعشرين

من Uئحة حوكمة الش�ركات ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية الص�ادرة ع�ن مجل�س ھيئ�ة الس�وق ) ٩(لمادة التاسعة وا
  . ٢المالية 

 
م ومركزھا المالي، باGضافة إل�ى ٢٠١٣لنشاط الشركة وعملياتھا خXل السنة المالية  وھذا التقرير يتضمن عرضاً 

. يحتاجھ�ا المس�اھم لي�تمكن م�ن تقي�يم وض�ع الش�ركة الم�اليالعوام�ل الم�ؤثرة عل�ى أعم�ال الش�ركة الت�ي ق�د  ع�رض
م والع�ام ٢٠١٣وتجدر اGشارة إلى أن ھذا التقرير يتضمن بيانات مقارنة لعمليات التأمين وإعادة التأمين بين الع�ام 

 .م٢٠١٢

                                                           

بناء على . م٤/١٠/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٠/٨/١٤٢٥ وتاريخ ٢٠٠٤ – ١١ – ٣بموجب القرار رقم  عن مجلس هيئة السوق المالية ةصادر ال قواعد التسجيل واإلدراج  ١

وتاريخ  ٢٠٠٦ – ١٢٨ – ٢المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم . هـ ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ  ٣٠/وق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الس

  .م٢٢/١/٢٠٠٦الموافق  .هـ٢٢/١٢/١٤٢٦

 
. هـ٢١/١٠/١٤٢٧وتاريخ  ٢٠٠٦ – ٢١٢ – ١القرار رقم بموجب  صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الئحة حوكمة الشركات  ٢

  .هـ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ  ٣٠/الملكي رقم مبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم . م١٢/١١/٢٠٠٦الموافق  

 



٢ 

 

 مقدمة عن الشركة
 

س�عودية مس�جلة ف�ي المملك�ة العربي�ة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التع�اوني ھ�ي ش�ركة مس�اھمة 
م، وق�د ٢٦/٤/٢٠٠٧المواف�ق ـ� ھ٠٨/٠٤/١٤٢٨ت�اريخ  ١٠١٠٢٣١٩٢٥السعودية بموجب الس�جل التج�اري رق�م 

ص�در بموجب�ه و م٩/١٠/٢٠٠٦المواف�ق  ھـ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ  ٢٣٣تأسست بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
  .م بتأسيسھا١١/١٠/٢٠٠٦الموافق  ھـ١٨/٩/١٤٢٧م تاريخ /٦٠المرسوم الملكي الكريم رقم 

  
وت���اريخ ) ٣/٢٠٠٧٩/ ت م ن(رّخص���ت مؤسس���ة النق���د العرب���ي الس���عودي للش���ركة بموج���ب الت���رخيص رق���م 

الت��أمين الع��ام، الت��أمين الص��حي وت��أمين الحماي��ة : ھ��ـ بممارس��ة نش��اط الت��أمين ف��ي الف��روع التالي��ة٢٩/٠٨/١٤٢٨
  .وا)دخار

 
القيام وفقاً Lحك�ام نظ�ام مراقب�ة ش�ركات "ما نَصت عليه المادة الثالثة من نظامھا اLساسي  إن أغراض الشركة ھو

التأمين التعاوني وUئحته التنفيذية واLنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاول�ة أعم�ال الت�أمين 
أمين أو ت�وكيXت أو تمثي�ل أو مراس�لة أو وس�اطة، التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بھذه اLعمال من إع�ادة ت�

كما أنه يجوز للشركة أن تق�وم بجمي�ع اLعم�ال الت�ي يل�زم القي�ام بھ�ا لتحقي�ق أغراض�ھا س�واء ف�ي مج�ال الت�أمين أو 
اس��تثمار أموالھ��ا وأن تق��وم بتمل��ك وتحري��ك اLم��وال الثابت��ة والنقدي��ة أو بيعھ��ا أو اس��تبدالھا أو تأجيرھ��ا بواس��طتھا 

كما يجوز للشركة أن تمتل�ك أو أن . مع جھات أخرى باUشتراكرة أو بواسطة شركات تؤسسھا أو تشتريھا أو مباش
تكون لھا مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الھيئات التي تزاول أعماUً شبيھة بأعمالھا أو اLعمال المالي�ة 

تريھا، وتباش�ر الش�ركة جمي�ع اLعم�ال الم�ذكورة ف�ي أو التي تعاونھا على تحقيق غرضھا أو أن تدمجھا فيھا أو تش�
  ".ھذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجھا

 
والشركة تمارس نشاطھا في المملكة العربي�ة الس�عودية م�ن خ�Xل الف�روع التالي�ة المرخص�ة لھ�ا م�ن الجھ�ات ذات 

  :نقطة بيع موزعة في معظم مناطق المملكة ٦٤العXقة، باGضافة إلى 
 

 شارع المعذر -الرياض  -الرئيسي المقر  •
 شارع الستين  -فرع جدة  •

 طريق الملك فھد  -فرع الخبر •
 طريق الشاطئ –فرع الجبيل الصناعية  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣ 

 

  
 ا,نشطة الرئيسية للشركة .١

 

  :إن أنشطة التأمين ا,ساسية التي تقدمھا الشركة ھي التالية

 المشاريع الھندسية تأمين -

  الجويالنقل  الطيران وتأمين -

 البحري وصناعة بدن السفينة الشحن -

 )المركبات ذا المسؤولية تجاه الطرف الثالث فقط تأمين /المركبات الشامل تأمين(المركبات  تأمين -

 الممتلكات تأمين  -

 الشخصية التأمين ضد الحوادث -

 العمل تأمين مسؤولية أصحاب -

 المسؤولية المھنية تأمين -

 المنتج المسؤولية العامة أو مسؤولية تأمين -

 السرقة تأمين -

 )الخيانة(ا,مانة من الموظفين  تأمين عدم -

 ا,موال تأمين -

  التأمين الصحي -

 تكافل الحياة الجماعي/ تأمين  -

  
عل��ى الت��والي م��ن حج��م %  ٩و%  ٧٣م، ش��ّكل نش��اط الت��أمين الص��حي والس��يارات م��ا نس��بته ٢٠١٣خ��Xل الع��ام 

  .من إجمالي اLقساط المكتتبة%  ١٨النشاطات التأمينية اLخرى ما نسبته   شكلتاLقساط  الكلي في حين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



:  

 

 قرارات الشركة المھمة، خططھا وتوقعاتھا المستقبلية والمخاطر التي يمكن مواجھتھا

بست . مأ. شركة أيومن قبل  مالي من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية

. من قبل وكالة ستاندرد أن�د ب�ورز العالمي�ة) 
ب�ورز ف�ي تص�نيفھا ارتك�زت عل�ى ق�وة اLداء التش�غيلي والس�يولة ف�ي 

وكما توقعت ستاندرد أند بورز ف�ي ع�ام . الشركة، كما اعتبرت أن الوضع الرأسمالي جيداً بالنسبة لسرعة نمو اLعمال
العربي�ة عل�ى موقعھ�ا كإح�دى ش�ركات الت�أمين الرائ�دة ف�ي المملك�ة 

مس�تفيدة م�ن التص�نيف اLعل�ى الت�ي حص�لت علي�ه الش�ركة 
وخ��Xل الع��ام . )A(تص��نيف ائتم��اني وم��الي 

وھو تصنيف ) +gcAA(وھو  كالة ستاندرد أند بورز العالمية

بس�ت . مأ. م�ن ش�ركة أي) A( ل�ى تص�نيف ائتم�اني وم�الي

9%

18%

٤ 

:م٢٠١٣ويبين الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خXل العام 

قرارات الشركة المھمة، خططھا وتوقعاتھا المستقبلية والمخاطر التي يمكن مواجھتھا

 :اMنجازاتالقرارات المھمة وأھم 

مالي من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالميةالئتماني واUتصنيف ال  - أ
  العالمية

) A-(م، حصلت الشركة على تصنيف ائتماني ومالي ٥/٢٠١١
ب�ورز ف�ي تص�نيفھا ارتك�زت عل�ى ق�وة اLداء التش�غيلي والس�يولة ف�ي  إن أھم العناصر التي اس�تندت إليھ�ا س�تاندرد أن�د

الشركة، كما اعتبرت أن الوضع الرأسمالي جيداً بالنسبة لسرعة نمو اLعمال
عل�ى موقعھ�ا كإح�دى ش�ركات الت�أمين الرائ�دة ف�ي المملك�ة  ٢٠١٣خ�Xل الع�ام  م، فقد حافظت ميدغلف

مس�تفيدة م�ن التص�نيف اLعل�ى الت�ي حص�لت علي�ه الش�ركة  )-A(والم�الي  اUئتم�انيالسعودية وحافظت على تصنيفھا 
تص��نيف ائتم��اني وم��الي البحريني��ة، وھ��و  المتوس��ط والخل��يج للت��أمين وإع��ادة الت��أمين

كالة ستاندرد أند بورز العالميةمن قبل وعلى تصنيفاً إضافياً  حصلت الشركة
  .خاص بالشركات الخليجية فقط

ل�ى تص�نيف ائتم�اني وم�اليعم ٢٠١٣باGضافة إلى ذلك، حصلت الش�ركة خ�Xل الع�ام 

73%

طبي

سيارات

تأمينات اخرى

 

ويبين الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خXل العام 
  

  
 

 

قرارات الشركة المھمة، خططھا وتوقعاتھا المستقبلية والمخاطر التي يمكن مواجھتھا .٢

 

القرارات المھمة وأھم  .٢.١
  

أ

 
١٨/٥بتاريخ 

إن أھم العناصر التي اس�تندت إليھ�ا س�تاندرد أن�د
الشركة، كما اعتبرت أن الوضع الرأسمالي جيداً بالنسبة لسرعة نمو اLعمال

م، فقد حافظت ميدغلف٢٠١١
السعودية وحافظت على تصنيفھا 

المتوس��ط والخل��يج للت��أمين وإع��ادة الت��أميناLم، ش��ركة 
حصلت الشركةم، ٢٠١٣

خاص بالشركات الخليجية فقط

باGضافة إلى ذلك، حصلت الش�ركة خ�Xل الع�ام 
  .العالمية

  

تأمينات اخرى



٥ 

 

  السعوديةالحفاظ على مركز الشركة الريادي في قطاع التأمين في المملكة العربية   -  ب
  

 السوق في حصتھا وارتفعت م٢٠١٣ العام خXل التأمين قطاع في الريادي مركزھا على هللا بعون الشركة حافظت
المضاربة في اLسعار الذي أوجب على الشركة الدخول في منافسات شديدة التي بحمد هللا توقفت  رغم% ١٧ إلى

 أن رفعت نتيجتھا كانت واGجراءات من المعايير سلسلة فرضت نتيجة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي التي
سعودي، مما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا، رغم ذلك  لایر مليون ٤٦٦ بمبلغ التأمين احتياطي الشركة

  . سعودي لایر مليون ١٩٢ م بحوالي٢٠١٣لحق بالشركة خسائر في أعمالھا للعام 
  
  

مجموعة بن Uدن لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي مجموعة بن Uدن عقد مع توقيع   -  ت
LتھموXفراد عائ  

  
مدت�ه مجموع�ة اب�ن Uدن م، قامت الشركة بتوقيع عقد لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني مع ١٢/٦/٢٠١٣بتاريخ 

لم�وظفي تقوم بموجبه الشركة بتوفير خ�دمات الت�أمين الص�حي التع�اوني  م،١/٧/٢٠١٣سنة ميXدية واحدة اعتباراً من 
ع�ن  توقي�ع ھ�ذا العق�دوأفراد عائXتھم، وتتوقع الش�ركة أن تزي�د قيم�ة العق�ود اGجمالي�ة الناجم�ة ع�ن  مجموعة بن Uدن

ش�ركة المبيع�ات لھذا المشروع أث�ر م�الي إيج�ابي عل�ى  كانم و٢٠١٢من المبيعات السنوية لميدغلف للعام المالي % ٥
  .م٢٠١٣خXل العام المالي 

  

 نسبة السعودة في الشركة ارتفاع  -  ث
  

 م على تطوير الكفاءات المھني�ة الس�عودية٢٠١٣خXل العام  الشركة عملت التام بمتطلبات السعودة، اUلتزامتأكيداً على 
الص�ادرة ف�ي " متطلبات التعيين في المناص�ب القيادي�ة"وسعودة معظم المناصب القيادية في الشركة التزاماً منھا بXئحة 

 اUس�تراتيجيالنقد العربي السعودي، باGضافة إلى تركيز إدارة اGش�راف عل�ى المش�روع م عن مؤسسة ٧/٢٠١٣شھر 
ت��دريب منتھ��ي "ف��ي الش��ركة  واس��تمرارھا العم��ل ف��ي برن��امج لتط��وير الش��ركة عل��ى رف��ع نس��بة الم��وظفين الس��عوديين 

الذي ھدفه تأھيل الشباب السعوديين لمدة ثXث�ة أش�ھر Gع�دادھم لس�وق الت�أمين بش�كل ع�ام وللعم�ل بالش�ركة " بالتوظيف
 ونتيج�ة لمث�ل ھ�ذه الب�رامج ارتفع�ت نس�بة). IFCE(بشكل خاص بما في ذلك اجتي�از اختب�ارات مؤسس�ة النق�د اLساس�ية 

م�ن مجم�وع م�وظفي الش�ركة وق�د قام�ت الش�ركة بتعي�ين % ٥٥,٥٥م ٢٠١٣السعودة في الش�ركة لتبل�غ ف�ي نھاي�ة الع�ام 
  :سعوديين في معظم المناصب القيادية بموجب الجدول ا�تي

  
  المنصب  اMدارة  �سما

  مدير التطوير  التطوير  اLستاذ يحي السليمان
  رئيس تقنية المعلومات  المعلوماتتقنية   اLستاذ عبدهللا إبراھيم الغفيلي
  رئيس إدارة شؤون الموظفين  شؤون الموظفين  اLستاذ خالد محمد الغزUن
  نائب رئيس القسم الطبي  التأمين الطبي  اLستاذ سالم عبدهللا السليمان
  نائب مدير منطقة جدة  المركز اGقليمي للمنطقة الغربية  اLستاذ ناصر محمد الحربي

  مدير فرع الجبيل  مكتب الجبيل  مھدي العجمياLستاذ محمد 
  مدير العمليات  المركز اGقليمي للمنطقة الشرقية  اLستاذ علي اليامي

  رئيس إدارة الرقابة النظامية  الرقابة النظامية  اLستاذ عXء محمد صالح الباز
  رئيس إدارة المخاطر إدارة المخاطر  Lستاذ طXل عثمان المعمرا

  نائب مدير المبيعات إدارة المبيعات والتسويق  تركي الدوسرياLستاذ ياسر 



٦ 

 

مدير الخدمات اGدارية   اGدارية والحكومية الخدمات  اLستاذ خالد إبراھيم الخطاف
  والحكومية

لتأمين العام المنطقة ر امدي  اUكتتاب  اLستاذ سالم العوامي
  الشرقية

والحياة  تأمين الصحةمدير   التأمين الطبي  اLستاذ كاظم أحمد الكاظمي
  المنطقة الشرقية

  رئيس إدارة التدقيق الداخلي  التدقيق الداخلي  اLستاذ عبدالعزيز محمد العبيد
  

في المنطق�ة لتنفي�ذ برن�امج يرم�ي إل�ى CII الممثلة لـ كما تعاقدت الشركة مع معھد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
  . ، وھي مرجعية ھامة في صناعة التأمينCIIموظفاً من الكوادر العليا الحصول على شھادة  ٢٥تمكين حوالي 

  
 

 :توقعات الشركة المستقبلية .٢.٢
 

   الحفاظ على مركز الشركة الريادي في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية  - أ
  

هللا الحف��اظ عل��ى مركزھ��ا الري��ادي ف��ي قط��اع الت��أمين ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية خ��Xل الع��ام  بع��ونتتوق��ع الش��ركة   
إمكاني�ة تطبي�ق ) ٢(Uزدياد الوعي الت�أميني ل�دى الجمھ�ور و) ١(م  وسوف يXحظ نمواً في ربحيتھا وذلك نتيجة ٢٠١٤

) ٣(و ٢٠١٤ل�ى ربحي�ة الش�ركة خ�Xل الع�ام سيكون ل�ه أث�ر إيج�ابي عالذي لجميع المواطنين التأمين الصحي اGلزامي 
قيام الشركة باUلتزام بكافة التعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العرب�ي الس�عودي المتعلق�ة بموض�وع اUحتياط�ات الفني�ة، 

ع�اميم وU تتوقع أن يتم إص�دار ت ،المالية المستقبلية بالتزاماتھا الوفاء على قدرتھا عززت قد الشركة تكون اUلتزام وبھذا
جدي��دة م��ن قب��ل مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي متعلق��ة ب��نفس الموض��وع تك��ون الش��ركة عل��ى أثرھ��ا مض��طرة إل��ى أخ��ذ 

  .احتياطات أخرى
  
  

 التطوير التقني للشركة  -  ب
 

م�ن ض�منھا ترقي�ة " المشروع اUستراتيجي لتطوير الش�ركة"لتطوير الشركة من خXل  استراتيجيةحددت الشركة أھدافا 
وجھ�د اق�ل خ�Xل وق�ت  أكب�رالبنية التحتية التقنية للشركة وھ�ي خط�وة كب�رى س�تمكن الش�ركة م�ن تق�ديم خ�دماتھا بكف�اءة 

مع موردين ع�الميين ل�نظم�ة التقني�ة فعXً والتوقيع على اتفاقيات  العمل بالمشروعب البدء مخXل ھذا العاحيث تم . أقصر
 .شھرا بإذن هللا ٣٠لمدة  وسوف يستمر العمل بھذا المشروع المتخصصة

 
 

 إدارة المخاطر  -  ت
 

لما Gدارة المخ�اطر م�ن أھمي�ة كبي�رة ودور فع�ال وذلك  قامت الشركة بإنشاء إدارة للمخاطر وتدعيمھا بالكوادر الوطنية 
إدارة المخ�اطر الحالي�ة بھ�دف  اس�تراتيجيةكم�ا تعم�ل  عل�ى تط�وير  ونموھ�ا وتطورھ�ا،في الحفاظ على استقرار الشركة 

الوصول إلى أنسب الوسائل لتحديد ودراسة المخاطر التي تواجه الشركة ومن ثم العمل على السيطرة عليھا، لذلك تعم�ل 
رغبةً في ) Enterprise Risk Management(الشركة حالياً على تطبيق المعايير العالمية في إدارة المخاطر الشاملة 



٧ 

 

ولق�د  تعزيز القدرة التنافسية للش�ركة ف�ي قط�اع الت�أمين وبيئ�ة الم�ال واLعم�ال الت�ي تش�ھد الكثي�ر م�ن التغي�رات المتوالي�ة
   .تعاونت الشركة مع شركة أرنست أند يونج العالمية لمساعدة الشركة في تطوير ھذه اGدارة والكوادر الضرورية لھا

  
  
  

 :التي يمكن للشركة أن تواجھھا المخاطر .٢.٣
 

 المنافسةمخاطر   - أ
 

ومع ذلك قامت الشركة . الشركة تواجه منافسة شديدة من قبل شركات التأمين اLخرى، وھذا عام لكافة الشركات
عل��ى أس��اس إحص��ائي واكت��واري يض��من  مس��تندةترتك��ز عل��ى أس��عار تنافس��ية  اس��تباقيةباتخ��اذ سلس��لة إج��راءات 

برامج وقائية فَعالة تمكنھا من المحافظة عل�ى  إلى با!ضافةسXمة ونجاح القدرات الفنية Uكتتاب وثائق التأمين، 
ومن اLمور التي قامت بھ�ا الش�ركة خ�Xل . مركزھا القيادي في السوق وزيادة القدرة على النمو وتحقيق أھدافھا

تحس�ين نظ�ام خدم��ة تحس�ين قس�م البي�ع بالتجزئ�ة وم لمواجھ�ة زي�ادة المنافس�ة ف�ي س�وق الت�أمين ھ��و ٢٠١٣الع�ام 
العم��Xء وتط��وير منتجاتھ��ا الحالي��ة باGض��افة إل��ى تط��وير منتج��ات جدي��دة لض��مان أفض��ل خدم��ة ممكن��ة لعمXئھ��ا 

  . وإرضائھم
  
  

 مخاطر التركيز  -  ب
  

) Mega Accounts(عل��ى إدارة الحس��ابات الض��خمة تع��د ش��ركة مي��دغلف أح��د الش��ركات الت��ي ل��ديھا الق��درة 
وعل�ى ال�رغم م�ن . عالية، اLمر الذي أدى بدوره إلى حصول الشركة على عدة عقود تجارية ضخمة باحترافية

إيجابية ذلك على موارد الشركة، إU أنه يودي إلى خطر فقدان نس�بة عالي�ة م�ن م�وارد الش�ركة ف�ي ح�ال فق�دان 
: لذلك قامت الشركة بوضع خطة عم�ل ترتك�ز عل�ى تنوي�ع قاع�دة العم�Xء لتش�مل. ئةأحد العمXء ضمن نفس الف

تط��وير قط��اع التجزئ��ة؛ اس��تھداف المؤسس��ات الص��غيرة والمتوس��طة باGض��افة إل��ى دع��م وح��دة الوس��اطة ف��ي 
  .الشركة

  
  
  
  

 مخاطر تقنية المعلومات  -  ت
  

تواجه مي�دغلف مخ�اطر التقني�ة م�ن . U يخفى الدور الھام والحيوي الذي تؤديه اLنظمة التقنية في الوقت الحالي
 اس�تخدامتقادم اLنظمة المستخدمة وصعوبة تطويرھا لمواكبة النمو الھائل في التقنيات الحديثة؛ حي�ث أن : حيث

المقدم�ة م�ن مق�دمي اLنظم�ة المس�تخدمة حالي�اً  أكثر من نظام واحد في عملية إنش�اء الوث�ائق وض�عف الخ�دمات
لذلك تعمل الشركة حالياً على اUنتقال لنظام متكامل يخدم كل وح�دات الش�ركة ويعم�ل كمنظوم�ة . بسبب تقادمھا

متكامل��ة؛ تط��وير قط��اع أم��ن المعلوم��ات ض��من إدارة التقني��ة والمعلوم��ات؛ والقي��ام ب��إجراء اختب��ارات القي��اس 
  ).Disaster & Recovery(والتكامل 
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 الموارد البشرية مخاطر  -  ث
 

إن سوق التأمين يحتاج إلى ك�وادر مؤھل�ة ملم�ة بنش�اط الت�أمين، مم�ا ي�ؤدي إل�ى زي�ادة الطل�ب عل�ى اLش�خاص 
إU أن الش��ركة مس��تمرة بسياس��ة الت��دريب  اLكف��اء،الم��ؤھلين ويع��رض الش��ركة إل��ى خط��ر اس��تقاUت موظفيھ��ا 

المختلف�ة ف�ي  اGداري�ةوالتأھيل الجاد لموظفيھ�ا الح�اليين والمس�تقبلين والت�ي تك�ون متنوع�ة لتناس�ب المس�تويات 
منافسة اU أنھا تبقى  اتإن ھذا التصميم يأتي بالرغم من احتمال خسارة بعض الكوادر البشرية إلى جھ. الشركة

وعلي��ه ف��إن التركي��ز والتط��وير للكف��اءات الوطني��ة الس��عودية سيس��تمر ف��ي ك��ل . كل ع��امف��ي مص��لحة ال��وطن بش��
 .اGدارات والمستويات اGدارية بالشركة

  
  
 

 :م٣٢٠١النتائج المالية للعام المالي  .٣

 

 . م٢٠١٢م والعام المالي ٢٠١٣يبين الجدول التالي مقارنة Lصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالھا بين العام المالي 
  

  

 )آ)ف الريا)ت(قائمة المركز المالي 
 موجودات عمليات التأمين 2013 2012 2011 2010 2009

 استثمارات ونقد لدى البنوك ٩٠٧,١١٠ 531,034 706,381 519,455 164,995
 ذمم مدينة ، صافي 240,05٤,١ 1,295,634 877,175 969,441 822,356
 موجودات أخرى 2,183,26٤ 1,362,558 1,117,030 1,064,422 766,115

 مجموع موجودات عمليات التأمين 4,330,428 3,189,226 2,700,586 2,553,318 1,753,466

   

 موجودات المساھمين
 استثمارات ونقد لدى البنوك 765,379 643,337 593,085 593,098 576,355
 موجودات أخرى 512,787 588,844 628,367 767,539 631,018

 مجموع موجودات المساھمين 1,278,166 1,232,181 1,221,452 1,360,637 1,207,373
 مجموع الموجودات 5,608,594 4,421,407 3,922,038 3,913,955 2,960,839

   

   

 مطلوبات عمليات التأمين
 ذمم معيدي التأمين 294,402 162,134 272,592 119,236 79,030

 احتياطيات فنية 3,796,637 2,753,260 2,130,602 1,944,528 1,411,273
 مطلوبات أخرى 239,389 273,832 297,392 489,554 263,163

 مجموع مطلوبات عمليات التأمين 4,330,428 3,189,226 2,700,586 2,553,318 1,753,466

   

 مطلوبات وحقوق المساھمين
 المساھمينمطلوبات  282,232 46,026 47,947 292,024 281,906
 حقوق المساھمين 995,934 1,186,155 1,173,505 1,068,613 925,467

 مجموع مطلوبات وحقوق المساھمين 1,278,166 1,232,181 1,221,452 1,360,637 1,207,373
 مجموع المطلوبات 5,608,594 4,421,407 3,922,038 3,913,955 2,960,839
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 التأمين والفائضقائمة نتائج عمليات 
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4,137,512 3,318,027 2,811,057 2,622,549 1,849,482
 صافي أقساط التأمين المكتسبة 2,598,321 2,189,061 1,871,329 1,791,620 1,299,925

 عمولة إعادة التأمين 108,218 106,915 97,896 54,426 36,887
 تأمين أخرىإيرادات  - - - - -

 إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى 82,433 50,239 42,506 23,972 17,590
 مجموع اMيرادات 2,788,972 2,346,215 2,011,731 1,870,018 1,354,402

 إجمالي المطالبات المدفوعة 2,704,175 2,061,682 1,838,486 1,429,984 741,123
 صافي المطالبات المتكبدة 2,632,145 1,819,535 1,373,426 1,288,370 940,229
 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 120,950 95,450 103,679 115,548 92,244

 مصاريف تأمين فائض الخسارة - - - - -
 مصاريف أخرى 233,812 222,641 283,212 223,467 168,607

 مجموع التكاليف والمصاريف 2,986,907 2,137,626 1,760,317 1,627,385 1,201,080

 الفائض بعد حصة المساھمين/  )العجز( صافي (197,935) 20,859 25,141 24,263 15,332
 الفائض المتراكم نھاية الفترة - - - - -

   

 قائمة دخل المساھمين
 إيرادات استثمارات وأتعاب ادارة 16,939 16,525 16,618 16,901 11,780

 إيرادات أخرى - - - - -
 الفائض/ )العجز(حصة المساھمين من صافي  (197,935) 187,730 226,273 218,370 137,989
 مصروفات عمومية وإدارية 11,465 2,929 2,775 2,890 3,255

 ربح الفترة / )خسارة(صافي  (192,461) 201,326 240,116 232,381 146,514
  

  

  

 

 

 :الشركة التحليل الجغرافي Mجمالي إيرادات .٤

 

  .U تملك الشركة أي شركات تابعة في المملكة كما أنھا U تملك أي فروع أو شركات تابعة خارج المملكة

 :ويبين الجدول التالي التحليل الجغرافي Gيرادات الشركة بين المركز الرئيس للشركة وفروعھا
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  مليون لایر سعودي ٣,١٣٨: المنطقة الوسطى 

 مليون لایر سعودي ٥٢٩: المنطقة الغربية 

  مليون لایر سعودي ٤٧١: المنطقة الشرقية

  

 :الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية .٥

 

لایر  3,318,027,285لایر مقابل  4,137,512,368م ٢٠١٣خXل العام  GWP)(بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
  .%25للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 

لایر للعام السابق  1,819,534,519لایر مقابل  2,632,145,194م ٢٠١٣المتكبدة خXل العام بلغ صافي المطالبات 
  %.45 وذلك بارتفاع قدره 

لایر للعام السابق 5,736,910 مقابل  لایر 6,256,536م ٢٠١٣بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خXل العام 
  .%9 وذلك بارتفاع قدره 

 صافي ربح لایر مقابل )١٩٢,٤٦١,٣٧٧(اثنا عشر شھراً  لزكاة والضريبة خXلقبل ا الخسارة بلغ صافي
  .لایر قبل الزكاة والضريبة من العام السابق ٢٠١,٣٢٥,٧٣٠

 العام عنلایر   380,991,516مقابل فائض  لایر 46,555,535 )  (م٢٠١٣خXل العام ة لييالتشغعجز العمليات  بلغ
على توصيات الخبير  بناءً  عن العام السابق %45ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة ، وذلك نتيجة م٢٠١٢ المالي

 . اUكتواري

مع العلم أنه ھناك عXقة طردية بين إجمالي أقساط التأمين والمطالبات المتكبدة، حيث أنه أي زيادة في أقساط التأمين 
سيقابله زيادة في المطالبات، ونود اUشارة إلى ان زيادة المطالبات ھذه السنة ناتجة أيضاً عن زيادة في اLقساط وزيادة 

  .الخبير اUكتواريتوصيات اUحتياطيات بما يتناسب مع 

3138
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471

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية
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 :معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية .٦

تقوم الشركة بإعداد قوائمھا المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالتقارير المالية، وتؤكد الش�ركة ع�دم وج�ود 
دولي�ة مقارن�ة لتل�ك الص�ادرة ع�ن أيّة فروقات جوھرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة Gع�دادھا وفق�اً للمع�ايير ال

  .الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 

 :الشركات التابعة للشركة .٧

   .U تملك الشركة أي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة

  

 :تفاصيل عن ا,سھم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .٨

ك U يوجد أية أسھم وأدوات دين صادرة عن أي شركة U تملك الشركة أي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة، وبذل
  .تابعة

  
 :سياسة الشركة في توزيع ا,رباح .٩

 :من نظام الشركة اLساسي على توزيع أرباح المساھمين على الوجه التالي ٤٤نصت المادة 

 .تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة .١
نظ�امي، ويج��وز للجمعي�ة العام�ة العادي��ة وق�ف ھ��ذا  احتي��اطيم�ن اLرب��اح الص�افية لتك�وين  %)٢٠(يجن�ب  .٢

 .إجمالي رأس المال المدفوع اUحتياطيالتجنيب متى بلغ 
ن تجنب نس�بة مئوي�ة م�ن اLرب�اح الس�نوية الص�افية مجلس اGدارة أ اقتراحبناًء على  للجمعية العامة العادية .٣

 .ية العامةالجمع ھاغراض معينة تقرإضافي وتخصيصه لغرض أو أ احتياطي لتكوين
 .من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين U تقل عن  .٤
 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة في اLرباح أو يحول إلى حساب اLرباح المبقاة .٥
) ٤(لفق�رة يجوز بقرار م�ن مجل�س اGدارة توزي�ع أرب�اح دوري�ة تخص�م م�ن اLرب�اح الس�نوية المح�ددة ف�ي ا .٦

 .الواردة أعXه وفق للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجھات المختصة

من النظام اLساس�ي عل�ى أن تبل�غ الش�ركة ھيئ�ة الس�وق المالي�ة دون ت�أخير ب�أي ق�رارات لتوزي�ع  ٤٥كما نصت المادة 
والمواعي�د الت�ي يح�ددھا مجل�س اLرباح أو التوصية بذلك وتدفع اLرباح المقرر توزيعھ�ا عل�ى المس�اھمين ف�ي المك�ان 

اGدارة وف��ق للتعليم��ات الت��ي تص��درھا وزارة التج��ارة والص��ناعة م��ع مراع��اة الموافق��ة الكتابي��ة المس��بقة لمؤسس��ة النق��د 
  .العربي السعودي

على حملة الوثائق التي تم أرباح اLسھم  كما قام مجلس اGدارة باGجماع بالموافقة على سياسة وإجراءات توزيع
موافقة الجھات تنفيذھا حال الحصول على سيتم وأنه  دھا وفقاً ل�نظمة واللوائح الصادرة من الجھات التشريعيةإعدا

  .ذات العXقة عليھا
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ع�دا أعض�اء مجل�س اMدارة وكب�ار (تع�ود ,ش�خاص ذات ا,حقي�ة ف�ي التص�ويت  س�ھما,ي فئ�ة ية مصلحة فوصف , .١٠
 :قاموا بإبlغ الشركة بتلك الحقوق) التنفيذيين وأزواجھم وأو)دھم القصر

 .شخاصي من اLتعود L في فئة أسھم ذات اLحقية في التصويت مصلحة توجد أي -

  

وكب��ار التنفي��ذيين  ,عض��اء مجل��س اMدارةتع��ود وحق��وق اكتت��اب  وأوراق مالي��ة تعاقدي��ة ,ي��ة مص��لحة وص��ف .١١
وأي تغيي��ر ف��ي تل��ك  التابع��ة ام��ن ش��ركاتھالش��ركة أو أي أو أدوات دي��ن  ف��ي أس��ھم وأزواجھ��م وأو)دھ��م القص��ر

 :المصلحة أو تلك الحقوق خlل السنة المالية ا,خيرة

 

ف�ي وكب�ار التنفي�ذيين وأزواجھ�م وأوUدھ�م القص�ر أعضاء مجل�س اGدارة التي يملكھا  يبين المصلحةإن الجدول التالي 
ع�ن أس�ھم  وھ�ي عب�ارة ،اGدارة بتملكھ�ا عل�ى أعض�اء مجل�سالنظ�ام  بما فيھا أسھم الضمان الت�ي يوج�ب أسھم الشركة

  .أي أدوات دين بإصدار أو منحلم تقم  الشركة، علماً أن عشرة آUف لایر سعودياو تزيد عن تساوي قيمتھا 

  

إجمالي 
نسبة التملك 
 نھاية العام

إجمالي ا,سھم 
 نھاية العام

نسبة 
التغير 
خlل 
 العام

صافي 
التغير 

في عدد 
ا,سھم 

نسبة 
الملكية 

في بداية 
 العام

عدد ا,سھم في 
 بداية العام

 ا)سم المنصب

1.5% 1,500,000 0% 
300,00

0 
1.50% 1,200,000 

رئيس مجلس 
 اGدارة

الشيخ صالح 
 علي الصقري

0.0012% 1,250 0% 250 
0.0012

% 
1,000 

عضو مجلس 

 إدارة منتدب
اLستاذ لطفي 
 فاضل الزين

0.0012% 1,250 
0.00
12% 

1,250 0% 

                   
           -  

 

عضو مجلس 

 إدارة
اLستاذ خالد 

   عبدهللا اسماعيل

0.0126% 12,588 0% 2,517 
0.0126

% 
10,071 

عضو مجلس 

 إدارة
اLستاذ خالد 
 عبدهللا الشثري

0.0012% 1,250 0% 250 
0.0012

% 
1,000 

عضو مجلس 

 إدارة
اLستاذ رمزي 
 عبدهللا النصار

0.0012% 1,250 
0.00
12% 

1,250 0% - 
عضو مجلس 

 إدارة
اLستاذ شاھين 

 محمد امين

0.0012% 1,250 
0.00
12% 

1,250 0% - 
عضو مجلس 

 إدارة
اLستاذ عبدالملك 

 عبدهللا الصانع



١٣ 

 

  

  .دين الشركةوأزواجھم وأوUدھم القصر في أسھم أو أدوات مصلحة تعود Lي من كبار التنفيذيين  توجد أي أنه U م6حظة 

 

 :أية قروض مھما كان نوعھا .١٢

 .م٢٠١٣ لم تقم الشركة باUقتراض خXل عام

  

أو م��ذكرات ح��ق اكتت��اب أوراق مالي��ة تعاقدي��ة أو أي  قابل��ة للتحوي��ل إل��ى أس��ھم أدوات دي��نلفئ��ات وأع��داد  وص��ف .١٣
 :أصدرتھا الشركة

أو  اكتت�ابأي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أس�ھم، أو أي حق�وق خي�ار أو م�ذكرات ح�ق  لم تقم الشركة بإصدار أو منح
 .م٢٠١٣ حقوق مشابھة خXل السنة المالية

 

أو أوراق مالية تعاقدية وصف ,ي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم أو  .١٤
 :أصدرتھا الشركةمذكرات حق اكتتاب 

حقوق خيار  لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم، أو
  .أو حقوق مشابھة اكتتابأو مذكرات حق 

  

  

 :لlستردادوصف ,ي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ,ي أدوات دين قابلة  .١٥

  . لXستردادLي أدوات دين قابلة لم تقم الشركة بإصدار أو منح   

 

  

0.0014% 1,375 
0.00
14% 

1,375 0% - 
عضو مجلس 

 إدارة

اLستاذ 
عبدالعزيز 
عبدالمحسن 

 الغنام

0.0125% 12,500  0% 2,500  
0.0125

% 
10,000 

عضو مجلس 

  إدارة
اLستاذ عماد 
  جXل بابان

0.3720% 372,015  
0.29
95% 

314,04
5  

0.0725
% 

57,970 
عضو مجلس 

  إدارة

اLستاذ محمد 
بشار فاضل 

  الزين

          



١٤ 

 

 :عدد اجتماعات مجلس اMدارة وسجل الحضور .١٦

 

 :م وكان سجل الحضور فيھا وفقاً لما يلي٢٠١٣خXل العام  اجتماعات أربعةعقد مجلس اGدارة 

 
  أسم 

  عضو 
  مجلس 
  اMدارة

 اجتماع
  مجلس اMدارة

الواقع في (
٧0/٠٤/

  )م٢٠١٣

 اجتماع
  مجلس اMدارة

الواقع في ( 
٢١/٠٥/

  )م٢٠١٣

 اجتماع
  مجلس اMدارة

الواقع في (
٢٢/٠٧/

  )م٢٠١٣

 اجتماع
 مجلس اMدارة 

الواقع في (
١٤/١١/

  )م٢٠١٣

الشيخ صالح 
  علي الصقري

✓  ✓  ✓  ✓  

اLستاذ لطفي 
  فاضل الزين

✓  ✓  ✓  ✓  

اLستاذ خالد 
  عبدهللا اسماعيل

✓  ✓  ✓  ✓  

اLستاذ خالد 
  عبدهللا الشثري

✓ ✓ ✓ ✓ 

اLستاذ رمزي 
  عبدهللا النصار

✓  ✓  ✓  ✓  

اLستاذ شاھين 
  محمد امين

✓  ✓  ✓  ✓  

اLستاذ 
عبدالملك عبدهللا 

  الصانع
✓  ✓  ✓  ✓  

اLستاذ 
عبدالعزيز 

عبدالمحسن 
  الغنام

✓  ✓  ✓  ✓  

اLستاذ عماد 
  جXل بابان

✓  ✓  ✓  ✓  

اLستاذ محمد 
بشار فاضل 

  الزين
✓  ✓  ✓ ✓  



١٥ 

 

 :قرارات بالتمرير في التواريخ التالية خمس كما قام مجلس اMدارة باتخاذ •

 .م٧/٠١/٢٠١٣قرار مجلس اGدارة بتاريخ  -١

 .م٢٣/٠٢/٢٠١٣قرار مجلس اGدارة بتاريخ  -٢

 .م٢٤/٠٢/٢٠١٣قرار مجلس اGدارة بتاريخ  -٣

 .م١٤/١١/٢٠١٣قرار مجلس اGدارة بتاريخ  -٤

 .م١٧/١٢/٢٠١٣بتاريخ قرار مجلس اGدارة  -٥

  

أح�د أعض�اء مجل�س اMدارة أو ال�رئيس ك لط�رف ذي ص�لة مص�لحة جوھري�ةتكون الشركة طرفاً فيه وتوج�د أي عقد  .١٧
  :التنفيذي أو المدير المالي أو ,ي شخص ذو عlقة بأي منھم

 

 )اLستاذ لطفي الزين( المنتدبعضو اليملك ھي شركات تابعة لشركات  التي قامت الشركة بالتعاقد مع الشركات التالية
الجمعي�ة العام�ة العادي�ة  م�نوذلك حس�ب التص�ريح الت�ي حص�لت علي�ه ) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة(حصصاً فيھا 

  .م٢/٠٦/٢٠١٣التي انعقدت بتاريخ 

وشركة المتوسط  ")فيزا ميدي (" .م.م.ذ.شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش عقد بين -
بموجب ھذه اUتفاقية تقوم  ").ميدغلف(" .س.م.للتأمين وإعادة التأمين التعاوني شوالخليج 

% ٣.٥وتكون رسوم الخدمة  ، لمدة سنةفيزا بتقديم خدمة تسوية المطالبات الطبية ميدي شركة
   102,033,402مبلغ م٢٠١٣التعامل خXل العام  قيمةوكانت .  من إجمالي اGقساط المكتتبة

 .لایر

 

وشركة المتوسط والخليج ") السامية. ("م.م.ذ.ش وكXء تأمين-السامية المحدودة  شركة بينعقد  -
، عينت بموجبه شركة السامية كوكيل ")ميدغلف(" .س.م.للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش

ضد (تأمين للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين وللقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين على المركبات 
صياغة ھذا العقد ھي الصيغة المعتمدة مع كافة وكXء التأمين الذي تتعامل إن . لمدة سنة )الغير

جدول العموUت المرفق مع  حسبوھي  وتختلف نسب العمولة حسب وثيقة التأمين معھم الشركة
وكانت  .التنظيمية لوسطاء ووكXء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الXئحة

 .لایر 60,906,241مبلغ  م٢٠١٣يمة التعامل خXل العام ق

   

 :أي راتب أو تعويض أحد أعضاء مجلس اMدارة أو كبار التنفيذيين عن تنازل .١٨

أي رات�ب أو  ع�ن فيھ�ا أح�د كب�ار التنفي�ذيين مجل�س إدارة الش�ركة أوأعض�اء أح�د  اتن�ازل بموجبھ� اتفاقياتة وجد أيي- 
 .تعويض

  

  :ا,رباح ,حد المساھمينتنازل عن أي حقوق في  .١٩

 .أحد مساھمي الشركة عن أي حقوق في اLرباح بموجبھاتنازل  اتفاقياتأية U يوجد 

  



١٦ 

 

 :السداد المدفوعات النظامية المستحقة .٢٠

 

، وذل�ك م�ع م٢٠١٣ع�ام نھاي�ة  غاي�ةل الش�ركة ل�ىعالمتوجب دفعھ�ا  ن بقيمة المدفوعات النظاميةيبين الجدول التالي بيا
  .م٢٠١٤خXل العام هللا  بإذناGشارة إلى أن أية مبالغ لم يتم دفعھا سوف يتم دفعھا 

  

المدفوعات المستحقة 
لغاية نھاية عام 

م والغير ٢٠١٣
    ةمسدد

المدفوعات المستحقة 
لغاية نھاية عام 

 نوع المدفوعات       ةالمسددم و٢٠١٣

 التأمينات اUجتماعية   4,498,497 759,995

 الزكاة وضريبة الدخل   38,077,649 12,453,909

 تكاليف اGشراف والرقابة لمؤسسة النقد    16,015,735 4,560,335

 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني    24,893,277 30,160,038

  

 :ا,خرى وا)حتياطات ا)ستثمارات .٢١

  .حتياطات أخرى تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركةا وأستثمارات اوجد أية ت- 

 

 :إقرارات .٢٢

  
 .يقر مجلس اGدارة أنه تم إعداد سجXت الحسابات بالشكل الصحيح -

 .يقر مجلس اGدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية -

 . قر مجلس اGدارة أنه U يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطھاي -

  

 :تقرير المحاسب القانوني .٢٣

 .م٢٠١٣ لم  يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية لعام
  

 :استبدال المحاسب القانوني .٢٤

م إلى اجتماع الجمعي�ة العام�ة ٢٠١٣المحاسبين القانونيين للعام المالي قدمت لجنة المراجعة توصيتھا بخصوص تعيين 
الف��وزان  KPMGك��Xً م��ن برايس��ووتر ھ��اوس ك��وبرز، والتجدي��د لوت��م . العادي��ة بع��د عرض��ھا عل��ى مجل��س اGدارة

  .م٢٠١٣كمحاسبين قانونيين للعام المالي والسدحان 



١٧ 

 

  
أن  لجن�ةال وق�ررت المحاس�بين الق�انونيينف�ي الع�روض المقدم�ة م�ن اللجنة بمقارنة اLسعار ومستوى الخدمات وقامت 

التوص�ية لمجل�س اGدارة ب أفضل العروض المقدمة والمستوفية لكافة متطلبات الش�ركة م�ن ناحي�ة الس�عر والخدم�ة ھ�ي
  .م٢٠١٣كمحاسبين قانونيين للعام المالي الفوزان والسدحان   KPMGوباختيار كّل من برايسووترھوس كوبرز 

  
 
 

  :تكوين مجلس اMدارة .٢٥

  

  م٦/٠٤/٢٠١٣بتاريخ ذي انتھت دورته اMدارة الأسماء أعضاء مجلس 

  اLستاذ محمد بّشار فاضل الزين  الشيخ صالح علي الصقري

  اLستاذ رمزي عبد هللا النصار  اLستاذ لطفي فاضل الزين

  المھندس خالد الشثري  اLستاذ راشد محمد ذاھن

  اLستاذ عماد جXل بابان  عبد هللا النويصرالدكتور عبد العزيز 

  -  اLستاذ مساعد محمد المنيفي

  

 

وافقت الجمعية العامة العادية السادس�ة عل�ى قد م، و٦/٠٤/٢٠١٣ترة وUيته بتاريخ مجلس اGدارة أعXه قد انتھت ف إن
المواف�ق  ھـ٢٦/٠٥/١٤٣٤من تاريخ  لعضوية مجلس اGدارة لدورته القادمة التي تبدأانتخاب اLعضاء التالية أسمائھم 

  :م ولمدة ثXث سنوات٧/٠٤/٢٠١٣
  
  
  
  

  الحاليين أسماء أعضاء مجلس اMدارة

  شاھين محمد أميناLستاذ   الشيخ صالح علي الصقري

  عبدالملك عبدهللا الصانعاLستاذ   اLستاذ لطفي فاضل الزين

  عبدالمحسن الغنامعبدالعزيز اLستاذ   خالد عبدهللا اسماعيلاLستاذ 

  اLستاذ عماد جXل بابان  الشثري عبدهللا خالد اLستاذ

  محمد بشار فاضل الزيناLستاذ   اLستاذ رمزي عبد هللا النصار

  
  
 
  



١٨ 

 

  
 :تصنيف أعضاء مجلس اMدارة .٢٦

 

  :غير تنفيذيين/تنفيذيين/يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس اGدارة من أعضاء مستقلين

  

 :م ٦/٠٤/٢٠١٣اMدارة الذي انتھت دورته بتاريخ أعضاء مجلس  •

  

  

 :أعضاء مجلس اMدارة الحاليين •

  الصفة  سم عضو مجلس اMدارةا
  فئة العضوية

غير   تنفيذي  مستقل  العضوية في لجان مجلس اMدارة
  تنفيذي

  الشيخ صالح علي الصقري
رئيس مجلس 

  اGدارة
  U يوجد  ✓    

  اLستاذ لطفي فاضل الزين
- العضو المنتدب 

  التنفيذيالرئيس 
  )رئيس(اللجنة التنفيذية     ✓  

  )رئيس(لجنة المراجعة       ✓ عضو  اLستاذ راشد محمد ذاھن

الدكتور عبد العزيز عبد هللا 
  النويصر

  U يوجد     ✓ عضو

اLستاذ محمد بّشار فاضل 
  الزين

  )عضو( اUستثمارلجنة  ✓      عضو
  )عضو(لجنة الترشيحات والمكافآت 

اLستاذ ھشام أحمد 
  *طاشكندي

  )عضو(اللجنة التنفيذية      ✓ عضو
  )عضو( اUستثمارلجنة 

  )عضو(اللجنة التنفيذية  ✓     عضو  اLستاذ مساعد محمد المنيفي
  )رئيس( اUستثمارلجنة 

اLستاذ رمزي عبد هللا 
  النصار

  )رئيس(لجنة الترشيحات والمكافآت  ✓     عضو

  U يوجد     ✓ عضو  بابان جXل اLستاذ عماد

  )عضو(لجنة الترشيحات والمكافآت      ✓ عضو  المھندس خالد الشثري

  الصفة  إسم عضو مجلس اMدارة
  فئة العضوية

غير   تنفيذي  مستقل  العضوية في لجان مجلس اMدارة
  تنفيذي



١٩ 

 

  
  
 

 :أسماء الشركات المساھمة التي يكون عضو مجلس اMدارة عضو في مجالس إدارتھا .٢٧

  :المساھمة التي يكون عضو مجلس اGدارة عضو في مجالس إدارتھا يبين الجدول التالي أسماء الشركات

 

  عضو مجلس اMدارة أسم
الشركات المساھمة ا,خرى التي شارك في عضوية 

  مجلس إدارتھا

  الشيخ صالح علي الصقري

  عضو مجلس إدارة -شركة المملكة القابضة •
ادة التأمين وإع كة المتوسط والخليج للتأمينشر •

 عضو مجلس إدارة - بحرينيةشركة مساھمة 
  

  الشيخ صالح علي الصقري
رئيس مجلس 

  اGدارة
  U يوجد  ✓    

  فاضل الزيناLستاذ لطفي 
 - العضو المنتدب 
  الرئيس التنفيذي

  )رئيس(اللجنة التنفيذية     ✓  

خالد  عبدهللا اLستاذ 
  إسماعيل

      ✓ عضو
  )رئيس( المراجعةلجنة 

  

Uرئيس(لجنة الترشيحات والمكافآت     ✓ عضو  خالد عبدهللا الشثريستاذ ا(  
  )عضو(اللجنة التنفيذية 

رمزي عبدهللا اLستاذ 
  النصار

  )عضو(لجنة اUستثمار ✓      عضو
  )عضو(الترشيحات والمكافئات

  )رئيس(اUستثمارلجنة  ✓     عضو  شاھين محمد أميناLستاذ 
  )عضو(اللجنة التنفيذية

اLستاذ عبدالملك عبدهللا 
  الصانع

  )عضو(لجنة اUستثمار ✓     عضو

عبدالعزيز اLستاذ 
  عبدالمحسن الغنام

  )عضو(اللجنة التنفيذية     ✓ عضو
  

  )عضو(الترشيحات والمكافئات     ✓ عضو  بابان جXل اLستاذ عماد

اLستاذ محمد بشار فاضل 
  الزين

  )عضو(لجنة الترشيحات والمكافآت  ✓     عضو
  )عضو(لجنة اUستثمارا



٢٠ 

 

  اLستاذ لطفي فاضل الزين

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين  •
 رئيس مجلس إدارة - ركة مساھمة بحرينيةش

شركة مساھمة شركة المتوسط والخليج للتأمين  •
  رئيس مجلس إدارة -أردنية

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين  •
 رئيس مجلس إدارة -لبنانيةشركة مساھمة 

شركة مساھمة لطفي الزين القابضة   شركة •
  رئيس مجلس إدارة -لبنانية

  U يوجد   إسماعيلخالد بن عبدهللا اLستاذ 

  U يوجد  الشثري عبدهللا  خالد اLستاذ

  U يوجد  اLستاذ رمزي عبدهللا النصار

  اUستاذ شاھين محمد امين

عضو -للتأجير التمويلي  العمانية كسأورشركة  •

 مجلس إدارة
 - للتأجير التمويلي أوركس الباكستانيةشركة  •

 عضو مجلس إدارة
  

  عبدالملك بن عبدهللا الصانعاLستاذ 
عضو -شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي •

  مجلس إدارة
 

  U يوجد  اLستاذ عبدالعزيز بن عبدالمحسن الغنام

  يوجد-   بابان جXل اLستاذ عماد

  اLستاذ محمد بشار فاضل الزين

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين  •
 عضو مجلس إدارة - شركة مساھمة بحرينية

 -شركة مساھمة بحرينية تكافلشركة ميدغلف  •
 رئيس مجلس إدارة 

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين  •
 عضو مجلس إدارة -أردنيةشركة مساھمة 

المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين شركة  •
 عضو مجلس إدارة -شركة مساھمة لبنانية

 -.ل.م.شركة لطفي فاضل الزين القابضة ش •
 عضو مجلس إدارة
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بمن فيھم (والمدفوعة لكبار التنفيذيين في الشركة   المكافآت والتعويضات المقترح دفعھا ,عضاء مجلس اMدارة .٢٨
 :)والمدير الماليالرئيس التنفيذي 

 

المكافآت والتعويضات   
المدفوعة لخمسة من كبار 
التنفيذيين في الشركة ممن 

تلقوا أعلى المكافآت 
والتعويضات من الشركة، 

ومن بينھم الرئيس التنفيذي 
  والمدير المالي

المكافآت والتعويضات 
التي تم دفعھا ,عضاء 

الغير  مجلس اMدارة
  تنفيذيين

 1,260,000  9,260,320  مكافآت

  120,000  1,576,133  البد)ت

المكافآت الدورية أو 
  السنوية المرتبطة با,داء

  Uيوجد  8,005,000

الخطط التحفيزية قصيرة أو 
  طويلة ا,جل

  Uيوجد  Uيوجد

  Uيوجد  Uيوجد  مزايا عينية أخرى

  1,380,000  18,841,453  المجموع

  
  
  

 :لجان مجلس اMدارة .٢٩

لجن�ة المراجع�ة  أرب�ع لج�ان لمس�اعدته ف�ي تأدي�ة مھام�ه بش�كل فع�ال وھ�ي م١٧/٧/٢٠٠٧بت�اريخ  شّكل مجل�س اGدارة
م��ن Uئح��ة حوكم��ة  ١٥و ١٤وھم��ا لجنت��ان إلزاميت��ان حس��ب م��ا نص��ت علي��ه المادت��ان (المكاف��آت وولجن��ة الترش��يحات 

لج�ان بش��كل دوري للتحق��ق م��ن يق��وم مجل�س اGدارة بمتابع��ة أعم��ال الو .اUس��تثمارتنفيذي��ة ولجن�ة الجن��ة لالو) الش�ركات
قيامھا باLعمال الموكولة إليھا، كما تقوم اللجان ب�إبXغ مجل�س اGدارة دوري�اً وبش�فافية مطلق�ة بم�ا تق�وم ب�ه أو تتوص�ل 

إU أنه وعلى الرغم من تشكيل ھ�ذه اللج�ان، تظ�ل المس�ؤولية النھائي�ة ع�ن الش�ركة . إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات
 .ارةعلى مجلس اGد

  
وسوف تقدم الفقرات التالية وصف مختصر Uختصاصات لجان مجل�س اGدارة الم�ذكورة أع�Xه، م�ع ذك�ر أس�ماء ھ�ذه 

 .اللجان ورؤسائھا وأعضائھا وعدد اجتماعاتھا
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 لجنة المراجعة .٢٩.١
 

 :لجنة المراجعة واختصاصاتأھداف   - أ
  

د المنظم�ة إل�ى القواع� واس�تناداتعمل لجنة المراجعة وفقاً Lحكام اLنظمة واللوائح القانونية المرعية اGج�راء 
م والت��ي ٢١/١١/٢٠٠٧ھـ��ـ المواف��ق ١١/١١/١٤٢٨مجل��س اGدارة بت��اريخ عليھ��ا  لعم��ل اللجن��ة الت��ي واف��ق

   .م٥/٤/٢٠١٠بتاريخ  الجمعية العموميةوافقت عليھا 
  

 :ما يلي ة المراجعة فيھداف لجنتتمثل أ
- Gخص المساعدة في التحقق م�ن مساعدة مجلس اLدارة في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به وعلى ا

 .كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية
 .دراسة القوائم المالية السنوية واLولية قبل اعتمادھا من قبل مجلس اGدارة ونشرھا -
 .المحاسبية التي تتبناھا الشركة قبل اعتمادھا وأي تغيير في ھذه السياساتدراسة السياسات  -
تقويم فاعلي�ة تق�دير الش�ركة للمخ�اطر المھم�ة الت�ي ق�د تتع�رض لھ�ا والخط�وات الت�ي اتخ�ذتھا إدارة  -

 .الشركة لمراقبة ومواجھة ھذه المخاطر
 .الرقابي والمراجعة الداخلية التحقق من كفاية تصميم اLنشطة الرقابية في الشركة، وكفاءة الجھاز -
اGشراف على عمليات التقصي ذات العXقة بالغش أو اLخطاء التي تق�ع ف�ي الش�ركة، أو أي أم�ور  -

 .أخرى ترى اللجنة أھمية تقصيھا
دراسة التقارير والمXحظات التي يقدمھا المراجع الخارجي للش�ركة والجھ�ات الرقابي�ة الخارجي�ة   -

الس��عودي ومص��لحة الزك��اة وال��دخل ووزارة التج��ارة والص��ناعة وھيئ��ة مث��ل مؤسس��ة النق��د العرب��ي 
اGجراءات المXئمة  اتخاذسوق المال، وغيرھا من الجھات ذات العXقة، وذلك بغرض التحقق من 

 . لمعالجة ما تضمنته ھذه التقارير والمXحظات من أمور
مح��ددة ف��ي قواع��د عم��ل  اختي��ارلخ��ارجيين للش��ركة وفق��اً Gج��راءات ترش��يح مراجع��ي الحس��ابات ا -

 .اللجنة
التحقق من الكفاءة المھنية واستقXلية المراجعين الداخليين، ودراسة خطة عم�ل المراجع�ة الداخلي�ة  -

ف�ي الش��ركة، ونط��اق الفح�ص والتق��ارير الت��ي تص�در عنھ��ا، وتق��ديم أي مقترح�ات م��ن ش��أنھا تأكي��د 
 . يقومون به من أعمال وبتكلفة معقولة استقXلية المراجعين الداخليين، والرفع من كفاءة ما

نظام الرقابة النظامية للشركة واGشراف على أعمالھا والرفع بتوصياتھا إلى مجلس  إقرار وتطبيق -
 .الرقابة النظامية إدارة استقXليةاGدارة والجھات النظامية اLخرى والتأكد من 

  
  

 :أعضاء لجنة المراجعة  -  ب
 

 :م٦/٠٤/٢٠١٣اMدارة بتاريخ مجلس قبل انتھاء دورة أعضاء لجنة المراجعة  •
 

  أعضاء لجنة المراجعة

  العضوية في مجلس اMدارة  الصفة  ا)سم

  عضو في مجلس اGدارة  رئيس لجنة المراجعة  اLستاذ راشد محمد ذاھن

 عضو لجنة المراجعة  اLستاذ محمد صالح العيد
عضو مستقل من خارج مجلس 

  اGدارة
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 عضو لجنة المراجعة  حليم خوري اLستاذ أسعد
عضو مستقل من خارج مجلس 

  اGدارة
  
  

 :الحاليين المراجعةأعضاء لجنة  •
 

  أعضاء لجنة المراجعة

  العضوية في مجلس اMدارة  الصفة  ا)سم

  عضو في مجلس اGدارة  رئيس لجنة المراجعة  عبدهللا اسماعيل خالداLستاذ 

 المراجعةعضو لجنة   اLستاذ محمد صالح العيد
عضو مستقل من خارج مجلس 

  اGدارة

 عضو لجنة المراجعة  اLستاذ أسعد حليم خوري
 عضو مستقل من خارج مجلس

  اGدارة
  

  
 

 لجنة المراجعة وسجل الحضور اجتماعات  -  ت
 

حافظت اللجنة على اUتصال المباشر والمستمر بإدارات الشركة ذات العXقة مثل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة 
 خمسة اجتماعاتم ٢٠١٣خXل العام المالي  الحالية ھذا وعقدت لجنة المراجعة. الرقابة النظامية وغيرھا

  :لمتابعة وتنفيذ المھام المناطة بھا وكان سجل الحضور فيھا وفقا لما يلي

 
  

  

عضو  أسم
مجلس 
  اMدارة

لجنة  اجتماع
 ا,ولالمراجعة 

الواقع في (
  )م١٧/٠٢/٢٠١٣

لجنة  اجتماع
الثاني المراجعة 

الواقع في (
  )م٢٧/٠٤/٢٠١٣

لجنة  اجتماع
المراجعة الثالث 

الواقع في (
  )م١٥/٠٧/٢٠١٣

لجنة  اجتماع
المراجعة الرابع 

الواقع في (
  )م٢٤/١٠/٢٠١٣

اجتماع لجنة 
  المراجعة الخامس

  الواقع في(
  ) م٢٧/١١/٢٠١٣

اLستاذ 
  راشد ذاھن

  ينطبق �  ينطبق �  ينطبق �  ينطبق �  ✓

خالد اLستاذ 
عبدهللا 

  اسماعيل

  
  ✓  ✓  ✓  ✓ ينطبق �

اLستاذ 
محمد صالح 

  العيد

  

✓ ✓  ✓    ✓  

اLستاذ 
أسعد حليم 

  خوري

  

✓ ✓  ✓ ✓   ✓  
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 لجنة الترشيحات والمكافآت .٢٩.٢

 
 :والمكافآتلجنة الترشيحات  واختصاصاتأھداف    - أ

إل�ى  س�تناداً اائح القانوني�ة المرعي�ة اGج�راء ووالل�وتعمل لجنة الترش�يحات والمكاف�آت وفق�اً Lحك�ام اLنظم�ة 
ھ���ـ  المواف���ق ٢٣/٠٤/١٤٣٢ واف���ق عليھ���ا مجل���س اGدارة بت���اريخ  القواع���د المنظم���ة لعم���ل اللجن���ة الت���ي

  .م٨/٥/٢٠١١والتي وافقت عليھا الجمعية العمومية بتاريخ  م٢٨/٠٣/٢٠١١
  
  :وتتمثل أھداف لجنة الترشيحات والمكافآت في ما يلي 

 .الترشيحات وضع سياسة -
التوصية لمجلس اGدارة بالترش�يح لعض�وية المجل�س وفق�اً للسياس�ات والمع�ايير المعتم�دة م�ع مراع�اة  -

  .عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واLمانة
المراجع��ة الس��نوية لXحتياج��ات المطلوب��ة م��ن المھ��ارات المناس��بة لعض��وية مجل��س اGدارة وإع��داد  -

والمؤھXت المطلوبة لعضوية مجلس اGدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن وصف للقدرات 
 .يخصصه العضو Lعمال مجلس اGدارة

 .مراجعة ھيكل مجلس اGدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤھا -
 .صلحة الشركةتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اGدارة، واقتراح معالجتھا بما يتفق مع م -
التأك��د بش��كل س��نوي م��ن اس��تقXلية اLعض��اء المس��تقلين، وع��دم وج��ود أي تع��ارض مص��الح إذا ك��ان  -

 .العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
إتباع أس�س مح�ددة ف�ي تقي�يم فعالي�ة المجل�س بحي�ث يك�ون معي�ار التقي�يم موض�وعياً ويتض�من مقارن�ة  -

 .لية المشابھةبشركات التأمين اLخرى والمؤسسات الما
وض��ع سياس��ات واض��حة لتعويض��ات ومكاف��آت أعض��اء مجل��س اGدارة وكب��ار التنفي��ذيين، عل��ى أن  -

 .يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باLداء
ر التوص�ية المناس�بة بش�أنھا وذل�ك مراجعة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اGدارة ولجانه وإصدا -

وU يح��ق Lي ش��خص أن . مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي ووزارة التج��ارةبم��ا يتف��ق م��ع متطلب��ات 
 .يشارك في اتخاذ قرار يتعلق بتحديد تعويضاته ومكافآته

 

 
 :أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  -  ب

 

 :م٦/٠٤/٢٠١٣اMدارة بتاريخ مجلس قبل انتھاء دورة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  •

  والمكافآتأعضاء لجنة الترشيحات 

  العضوية في مجلس اMدارة  الصفة  ا)سم

  عضو في مجلس اGدارة  رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  اLستاذ رمزى عبدهللا النصار

  اLستاذ خالد عبدهللا الشثري
عضو في لجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 عضو في مجلس اGدارة

  اLستاذ محمد بّشار الزين
  

عضو في لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 عضو في مجلس اGدارة
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 : أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاليين •

   

  أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

  العضوية في مجلس اMدارة  الصفة  ا)سم

  عضو في مجلس اGدارة  رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  خالد عبدهللا الشثري اLستاذ

  رمزى عبدهللا النصار اLستاذ
في لجنة الترشيحات عضو 

 والمكافآت
 عضو في مجلس اGدارة

  عماد جXل باباناLستاذ 
عضو في لجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 عضو في مجلس اGدارة

  اLستاذ محمد بّشار الزين
  

  اGدارةعضو في مجلس   عضو في لجنة الترشيحات والمكافئات

  
  

 :وسجل الحضور والمكافآتلجنة الترشيحات  اجتماعات  -  ت
 

   :بحضور كافة أعضائھا اجتماعاتأربعة  م٢٠١٣خXل العام المالي  الحالية الترشيحات والمكافآتعقدت لجنة 
  

   
عضو  أسم

  مجلس اMدارة
لجنة   اجتماع

ترشيحات ال
 ولا,  والمكافات

الواقع في  ( (
  )م٥/٠١/٢٠١٣

لجنة   اجتماع
ترشيحات ال

الثاني   والمكافات
الواقع في  ( (
  )م٢١/٠٤/٢٠١٣

لجنة   اجتماع
ترشيحات ال

  والمكافات
الواقع في  (الثالث 

  )م٢٢/٠٧/٢٠١٣

لجنة   اجتماع
ترشيحات ال

  والمكافات
الواقع في (الرابع 

  )م٢٩/١٠/٢٠١٣

اLستاذ خالد 
  عبدهللا الشثري

  

✓ ✓  ✓  ✓  

رمزى  اLستاذ
  عبدهللا النصار

  

✓ ✓  ✓  ✓  

عماد اLستاذ 
  جXل بابان

  
   ✓ ✓  ✓ ينطبق �

بشار محمد 
  الزين

  

✓ ✓ ✓ ✓ 
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 االستثمارلجنة  ٢٩.٣

  
 :اUستثمارلجنة  واختصاصات أھداف  -  ت

الت�ي ت�م إع�دادھا والت�ي واف�ق عليھ�ا مجل�س اGدارة للش�ركة  اUس�تثماريةللسياسة وفقاً  اUستثمارتعمل لجنة 
   .٩/٣/٢٠٠٩ بتاريخ

  
 :في ما يلي اUستثمارلجنة وتتمثل أھداف 

الش�ركة والتأك�د م�ن مطابقتھ�ا م�ع أحك�ام وش�روط الل�وائح  Uس�تثمارات اUستراتيجيةوضع الخطط  -
واLنظمة المرعي�ة اGج�راء باGض�افة إل�ى مXءمتھ�ا م�ع السياس�ة الخطي�ة الت�ي ت�م وض�عھا وواف�ق 

 ًUدارة أصوGعليھا مجلس ا   . 
 .اGشراف على تطبيق السياسة اUستثمارية -
التوجيھي�ة بش�كل دوري وإص�دار توص�يات جدي�دة تتماش�ى مراجعة السياسة اUستثمارية والمب�ادئ  -

 .مع ظروف السوق
ببعض شروط السياسة اUس�تثمارية  اUلتزامإعطاء الموافقة الخطية في الحاUت التي تستدعي عدم  -

 .ورفع المسألة، إذا دعت الحاجة، إلى مجلس اGدارة
 .أو التصرف بھا/و اUستثماراتالموافقة على استقطاب  -
 .على تعيين جميع مدراء اLصول Gدارة أصول الشركة أو تقديم المشورة بشأنھا الموافقة -
 اUلت�زامبھ�دف ض�مان  اUس�تثمارمراجعة التقرير الصادر عن إدارة المخ�اطر بخص�وص محفظ�ة  -

 .بالسياسات والمبادئ التوجيھية المعتمدة
 .الخزينة اتخاذ القرارات النھائية بشأن اUستثمارات استناداً إلى توصيات قسم -
 .لذلك ووضع الخطط الXزمة اUستثمارمراقبة أداء استثمارات الشركة وتحديد أھداف  -
  
  

 :اUستثمارأعضاء لجنة   -  ث
  
 

   ا)ستثمارأعضاء لجنة 

  العضوية في مجلس اMدارة  الصفة  ا)سم

  عضو في مجلس اGدارة  اUستثماررئيس لجنة   شاھين محمد اميناLستاذ 

 عضو في مجلس اGدارة اUستثمارعضو في لجنة   عبدهللا النصاررمزى اLستاذ 

 عضو في مجلس اGدارة اUستثمارعضو في لجنة   اLستاذ عبدالملك بن عبدهللا الصانع

  اGدارةعضو في مجلس   عضو في لجنة اUستثمار  محمد بشار فاضل الزيناLستاذ 

  

 :وسجل الحضور اUستثمارلجنة  اجتماعات   -  ج

  .لتنفيذ المھام المناطة بھا اجتماعين م٢٠١٣خXل العام المالي  اUستثمارعقدت لجنة 
 



٢٧ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
 

 جنة التنفيذيةلال ٢٩.٤
 

 :تنفيذيةاللجنة ال واختصاصات أھداف  - أ
 بتاريختعمل اللجنة التنفيذية وفقاً Lحكام اLنظمة التي تم إعدادھا والتي وافق عليھا مجلس اGدارة 

 :وتتمثل أھداف اللجنة التنفيذية في ما يلي   .م٢١/١١/٢٠١١
المراجعة الدورية لنظام عمل اللجنة التنفيذية وتقييم مدى كفايته وإصدار التوصية بتعديله إلى  -

 .مجلس اGدارة
 Mission and(الشاملة واLھداف الرئيسة للشركة واGشراف على تنفيذھا  اUستراتيجية وضع -

Vision.( 
 Organizational(المراجعة الدورية للھياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادھا  -

Chart.( 
مراجعة ميزانية الشركة والخطط المالية المعدة من قبل اGدارة التنفيذية قبل تقديمھا لمجلس اGدارة  -

  .والتوصية لمجلس اGدارة بالموافقة عليھا
- Lدارة التنفيذية قبل تقديمھا لمجلس مراجعة السياسات الداخلية واGحكام التنظيمية المعدة من قبل ا

  .اGدارة والتوصية لمجلس اGدارة بالموافقة عليھا
  .دراسة كل ما يحال للجنة من مواضيع تتعلق باGدارة التنفيذية واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنھا -
 .ري لمتابعة أعمالھاإجراء اتصاUت واجتماعات مع اGدارة التنفيذية بشكل دو -
 .المحافظة على عXقات عمل فعالة بين مجلس اGدارة واGدارة التنفيذية للشركة -

   
  
  
  
  
 

 ا)ستثمارلجنة  اجتماع  عضو مجلس اMدارة أسم
الواقع في (ا,ول 

  )م١٥/٠٦/٢٠١٣

 ا)ستثمارلجنة  اجتماع
الواقع في (الثاني 

  )م١٤/١١/٢٠١٣

  ✓  ✓  شاھين محمد امين اLستاذ

  ✓  ✓  عبدهللا النصاررمزي اLستاذ 

  ✓  ✓  اLستاذ عبدالملك بن عبدهللا الصانع

 ✓ ✓  محمد بشار فاضل الزيناLستاذ 



٢٨ 

 

 :أعضاء اللجنة التنفيذية  -  ب
 

  أعضاء اللجنة التنفيذية
  العضوية في مجلس اMدارة  الصفة  اMسم

  التنفيذيالرئيس  - العضو المنتدب   رئيس اللجنة التنفيذية  اLستاذ لطفي فاضل الزين
 عضو في مجلس اGدارة عضو في اللجنة التنفيذية  خالد بن عبدهللا الشثرياLستاذ 

 عضو في مجلس اGدارة عضو في اللجنة التنفيذية  شاھين محمد أميناLستاذ 

عبدالعزيز بن عبدالمحسن اLستاذ 
  الغنام

  اGدارةعضو في مجلس   التنفيذية اللجنةعضو في 

    

  
 :اللجنة التنفيذيةاجتماعات   -  ت

  
لمتابع�ة وتنفي�ذ المھ�ام بحض�ور كاف�ة أعض�ائھا  اجتم�اعينم ٢٠١٣خ�Xل الع�ام الم�الي اللجنة التنفيذي�ة عقدت 

  :المناطة بھا وكان سجل الحضور فيھا وفقا لما يلي
  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :عقوبات .٣٠

  .م٢٠١٣المالي لم تتعرض الشركة Lي عقوبات خXل العام  .٣٠.١
  
  
  

  عضو مجلس اMدارة سما

اجتماع اللجنة 
   التنفيذية ا,ول

 الواقع في(
  )م١٦/٠٧/٢٠١٣

اجتماع اللجنة 
  الثانيالتنفيذية 

  الواقع في  ( 
  )م٢٠١٣/ ١١ / ١٤

  ✓  ✓  لطفي فاضل الزيناLستاذ 

  ✓  ✓  خالد عبدهللا الشثرياLستاذ 

  ✓  ✓  شاھين محمد أميناLستاذ 

 ✓ ✓  اLستاذ عبدالعزيز عبدالمحسن الغنام



٢٩ 

 

 :م١٣٢٠نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة خlل العام  .٣١

 

 الداخلي التدقيق إدارة .٣١.١
 

 .بالشركة الداخلية الرقابة أنظمة وفعالية كفاية مدى وتقييم فحص الداخلي التدقيق إدارة نطاق يشمل
 وفق وذلك وتقييمھا المخاطر تحديد على تعتمد منھجية وفق التدقيق بعمليات القيام تم م٢٠١٣ عام خXل

 المراجعة لجنة قبل من عليھا الموافق الداخلي التدقيق Gدارة التنظيمية القواعد المتبعة واستناداً على المعايير
 .اGدارة ومجلس

 التقارير وھذه اGدارة مجلس من المنبثقة المراجعة لجنة إلى سنوية الربع تقاريرھا الداخلي التدقيق إدارة تقدم
 وإشراف بموافقة الداخلي التدقيق إدارة قبل من مالية سنة كل بداية مع توضع التي التدقيق على خطة تستند
 .المراجعة لجنة

 تقوم .المعنية واGدارات التنفيذية اGدارة إلى نسخة مع المراجعة لجنة إلى النھائية بصيغتھا التقارير ترسل
 اGجراءات باتخاذ التوصية أو عليھا للموافقة الفصلية اجتماعاتھا في التقارير ھذه بمناقشة المراجعة لجنة

   .مXحظات أي لمعالجة المناسبة
 

  
  لجنة المراجعة .٣١.٢

 
إلى أحكام المادة اLولى من نظام عمل لجنة المراجعة، تقوم لجن�ة المراجع�ة بمس�اعدة مجل�س اGدارة ف�ي  اً ستنادا

وعلي�ه، تس�اعد لجن�ة . نظ�ام رقاب�ة داخلي�ة فاع�ل داخ�ل الش�ركةالوفاء بالمسؤوليات المنوطة به فيما يتعلق بإنشاء 
فاعلي�ة، وتق�ّدم التوص�يات لمجل�س اGدارة الت�ي م�ن في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفي�ذه بالمراجعة 

شأنھا تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الش�ركة ويحم�ي مص�الح المس�اھمين والمس�تثمرين بكف�اءة عالي�ة 
    .وتكلفة معقولة

إدارة الرقاب��ة النظامي��ة بش��كل دوري ف��ي كاف��ة اجتماع��ات لجن��ة  م��ديرو الت��دقيق ال��داخليإدارة  م��ديرويش��ارك 
، وتحرص اللجنة على س�ؤالھم ع�ن وج�ود أي�ة عن أعمالھم Lعضاء اللجنة تقارير فصلية انالمراجعة حيث يقّدم

  . مXحظات جوھرية أو مادية تتعلق بعمل الشركة

التق�ارير الXزم�ة ع�ن بدارة أعض�اء مجل�س اGويقوم رئيس لجنة المراجعة في اجتماعات مجلس اGدارة بتزوي�د 
وتوص��ياتھا بھ��ذا  الت��دقيق ال��داخليأعم��ال لجن��ة المراجع��ة ونت��ائج أعمالھ��ا ومنھ��ا نتيج��ة متابعتھ��ا Lعم��ال إدارة 

الت�دقيق الخصوص، باGضافة إلى عرض عن اجتماعات لجنة المراجعة والتقارير الفص�لية الص�ادرة ع�ن إدارة 
  .النظامية وإدارة الرقابة الداخلي

وأعمال إدارة الرقابة النظامية، قامت لجنة المراجعة  باGضافة إلى اGشراف على أعمال إدارة التدقيق الداخلي
مع عدة مديرين تنفيذيين في الشركة ل�شراف على اLعمال الداخلية في الشركة، ومن أبرز  باUجتماع

  :التاليةم ھي ٢٠١٣الموضوعات التي تم طرحھا خXل العام 

 مع المراجعين الخارجيين لمناقشة أعمال تدقيق القوائم المالية للشركة والقوائم المالية؛ اUجتماع •

بشكل دقيق ومستمر وحرصت بشكل خاص  التدقيق الداخليمتابعة أعمال إدارة الرقابة النظامية وإدارة  •
  :على



٣٠ 

 

 ة الرقابة النظامية والموافقة عليھا؛وإدار التدقيق الداخليGدارة  على الميزانية السنوية اUطXع -
  وإدارة الرقابة النظامية والموافقة عليھا؛ التدقيق الداخليعلى خطة عمل إدارة  اUطXع -
وإدارة الرقابة النظامية والتحقق من كفاءة فريق  التدقيق الداخليمتابعة التنظيم الداخلي Gدارة  -

  العمل؛
وإدارة الرقابة النظامية  التدقيق الداخليعلى التقارير الفصلية الصادرة عن إدارة  اUطXع -

 .ومتابعة أعمالھا
دليل إجراءات عمل وحدة مكافحة اUحتيال التابعة Gدارة التدقيق الداخلي اUطXع على  -

  والموافقة عليھا

في الشركة سواء من ناحية الموارد البشرية عن خطط وخطوات تدعيم السعودة  مراجعة أعمال إدارة •
). اGدارة الوسطى والعليا في الشركة وبكافة مراكز الشركة(العدد أو المناصب التي يشغلھا سعوديون 

حث إدارة  كما قامت لجنة المراجعة بالتشديد على تفعيل نظام تقييم اLداء لكل موظفي الشركة؛ وعلى
طاب الموظفين وتدريبھم وترقيھم، وكذلك تفعيل وضع آلية واضحة وعملية Uستق الموارد البشرية على

العXقات مع الجامعات والمعاھد وغيرھا من مراكز العمل، بحيث تكون إدارة الموارد البشرية استباقية 
   .في عملية التوظيف والتطوير

العمل وشددت  واستراتيجيةمراجعة أعمال مشروع التحول المعلوماتي وما تم بحثه مع الموردين  •
اللجنة في المضي قدما Gكمال المشروع ضمن فترة زمنية مناسبة وعاجلة وذلك Lھميته القصوى في 

 .مستقبل الشركة

مراجعة أعمال إدارة البيع بالتجزئة في نقاط البيع والسياسات واGجراءات المتبعة لفعالية مراقبة  •
وقررت اللجنة . الضوابط الداخليةوتحسين وإشراف مشرفي ومديري ھذه اGدارة على حسن اLعمال 

المناطق البعيدة نقاط بيع نقاط البيع وباLخص  إلى كافة التوصية Gدارة البيع بالتجزئة بزيارات إشرافية
  . على اLقل مرة أسبوعيا وإصدار تقارير بذلك

نظر بھا وكيفية مراجعة أعمال إدارة الشكاوى ومراجعة كيفية التعامل مع الشكاوى والزمن الXزم لل •
وشددت اللجنة على أھمية موضوع تنمية قاعدة بيانات فعالة لدراسة أسباب الشكاوى . تقديم الطعون

ومراجعة نسبة تكرارھا لتحسين العمل وتدعيم التوصيات المقترحة وتفعيلھا من قبل الدوائر المعنية 
 .واGدارة العامة

  

  

 :ما تم تطبيقه من )ئحة الحوكمة .٣٢

  
ما نصت عليه Uئحة حوكمة الشركات التي توجب على الشركة ذكر ما تم تطبيقه من أحكام Uئحة الحوكمة شيا مع اتم

، فإنه يسر مجلس إدارة الشركة إعداد الجدول في تقرير مجلس إدارتھا وما لم يتم تطبيقه مع بيان أسباب عدم التطبيق
  :سترشاديةالمواد اU) ب(للمواد اGلزامية و) أ(التالي الذي يشير إلى ما تم تطبيقه وإلى ما لم يتم تطبيقه بالنسبة 

  
  

  



٣١ 

 

 بالنسبة للمواد اGلزامية  - أ

  

  
  
  
 

 بالنسبة للمواد الغير إلزامية  -  ب

  
رقم 
  المادة

  مضمون المادة
طُبقت / طُبقت بالكامل

  لم تطبق/جزئياً 
  ا,سباب والتفاصيل

٣  

تثبت للمساھمين جميع الحقوق المتصلة بالسھم، وبوج�ه 
خاص الحق في الحصول على نصيب من اLرباح التي 
يتقرر توزيعھا، والح�ق ف�ي الحص�ول عل�ى نص�يب م�ن 
موج����ودات الش����ركة عن����د التص����فية، وح����ق حض����ور 
جمعي�����ات المس�����اھمين، واUش�����تراك ف�����ي م�����داوUتھا 
والتصويت على قراراتھا، وحق التصرف ف�ي اLس�ھم، 
وح���ق مراقب����ة أعم���ال مجل����س اGدارة ورف���ع دع����وى 
المس���ؤولية عل���ى أعض���اء المجل���س، وح���ق اUستفس���ار 
 Uيض���ر بمص���الح الش���ركة و U وطل���ب معلوم���ات بم���ا

  .يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

  طُبقت بالكامل

  

٤  

يجب أن يتضمن النظام اLساس للشركة   ) أ
ولوائحھا الداخلية اGجراءات واUحتياطات 
الXزمة لضمان ممارسة جميع المساھمين 

 .لحقوقھم النظامية
يجب توفير جميع المعلومات التي تُمكن   ) ب

المساھمين من ممارسة حقوقھم على أكمل 
وجه، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق 

  . فعالية في التواصل مع المساھمين

 طُبقت بالكامل

  

  مضمون المادة  رقم المادة
طُبقت / طُبقت بالكامل

  لم تطبق/جزئياً 
  والتفاصيلا,سباب 

  طُبقت بالكامل  محتويات تقرير مجلس اGدارة السنوي  ٩
  

    طُبقت بالكامل أحكام تكوين مجلس اGدارة  ١٢

  طُبقت بالكامل  تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مھامھا ومسؤولياتھا   ١٤
  

    طُبقت بالكامل  تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت  ١٥



٣٢ 

 

رقم 
  المادة

  مضمون المادة
طُبقت / طُبقت بالكامل

  لم تطبق/جزئياً 
  ا,سباب والتفاصيل

  طُبقت بالكامل  حقوق المساھمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة  ٥
  

  

  أ- ٦
ويج�ب تس�ھيل  أساسياً للمساھمحق التصويت يعتبر حقاً 

  ممارسة Uمساھم لحقه في التصويت وتيسيره
    طُبقت بالكامل

  ب-٦
حق التصويت يعتب�ر حق�اً أساس�ياً للمس�اھم ويج�ب إتب�اع 

عن���د التص���ويت Uختي���ار  أس���لوب التص���ويت التراكم���ي
  أعضاء مجلس اGدارة في الجمعية العامة

  طبقتلم 

إن النظام اLساسي للشركة ي�نص 
أن ح��ق التص��ويت ھ��و حق��اً عل��ى 

أساسياً وأن أسلوب التصويت ھو 
عوض��اً ع��ن " ص��وت لك��ل س��ھم"

  .التصويت التراكمي

  ج-٦
يج��ب عل��ى الش��ركة التأك��د عن��د توكي��ل المس��اھم كتاب��ة 
مساھما آخر من غير أعضاء مجلس اGدارة وم�ن غي�ر 

  موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة 
    طُبقت بالكامل

  د-٦

عل���ى المس���تثمرين م���ن اLش���خاص ذوي الص���فة يج��ب 
اUعتباري����ة ال����ذين يتص����رفون بالنياب����ة ع����ن غي����رھم 
اGفصاح عن سياستھم في التصويت وتص�ويتھم الفعل�ي 
ف����ي تق����اريرھم الس����نوية، وك����ذلك اGفص����اح ع����ن أي 
تضارب جوھري ف�ي المص�الح ق�د ي�ؤثر عل�ى الحق�وق 

  اLساسية الخاصة باستثماراتھم

    طُبقت بالكامل

٧  

وض��ع سياس��ة واض��حة بش��أن توزي��ع أرب��اح   ) أ
 اLسھم 

الجمعي����ة العام����ة اLرب����اح المقت����رح إق����رار   ) ب
  توزيعھا وتاريخ التوزيع

  طُبقت بالكامل

  

٨  
عل��ى الش��ركة أن تض��ع سياس��ات اGفص��اح وإجراءات��ه 

  .وأنظمته اGشرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام
    طُبقت بالكامل

  أ- ١٠
م���ن الوظ���ائف اLساس���ية لمجل���س اGدارة ھ���و اعتم���اد 

واLھ���داف الرئيس���ية للش���ركة  اUس���تراتيجيةالتوجھ��ات 
  واGشراف على تنفيذھا

    طُبقت بالكامل

  ب-١٠
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واGشراف الع�ام 

  عليھا
    طُبقت بالكامل

  ج-١٠
بم�ا U يتع�ارض  – وضع نظام حوكم�ة خ�اص بالش�ركة

واGشراف العام عليه ومراقبة مدى  -مع أحكام الXئحة 
  فاعليته وتعديله عند الحاجة

 جزئياً طبقت 
 

لقد وضعت الشركة نظام حوكم�ة 
خ���اص بھ���ا يتواف���ق م���ع Uئح���ة 
الحوكمة باستثناء مب�دأ التص�ويت 
التراكم���ي، وھ���ي تش���رف علي���ه 

  وتراقب مدى فاعليته



٣٣ 

 

رقم 
  المادة

  مضمون المادة
طُبقت / طُبقت بالكامل

  لم تطبق/جزئياً 
  ا,سباب والتفاصيل

  د-١٠
إج��راءات واض��حة ومح��ددة وض��ع سياس��ات ومع��ايير و

للعض��وية ف��ي مجل��س اGدارة ووض��عھا موض��ع التنفي��ذ 
  بعد إقرار الجمعية العامة لھا

   طبقت بالكامل

  ھـ-١٠
وض����ع سياس����ة مكتوب����ة ت����نظم العXق����ة م����ع أص����حاب 

  المصالح من أجل حمايتھم وحفظ حقوقھم
  طبقت بالكامل

  و-١٠

وض���ع السياس���ات واGج���راءات الت���ي تض���من احت���رام 
الش���ركة ل�نظم���ة والل���وائح والتزامھ���ا باGفص���اح ع���ن 
المعلوم��ات الجوھري��ة للمس��اھمين وال��دائنين وأص��حاب 

  . المصالح ا�خرين

   طبقت بالكامل

  أ-١١
لمجل��س اGدارة جمي��ع الص��Xحيات والس��لطات الXزم��ة 
Gدارة الشركة وعلى المجلس تجنب إص�دار تفويض�ات 

  عامة أو غير محددة المدة 
   طبقت بالكامل

  ب-١١
ويج��ب تحدي��د مس��ؤوليات مجل��س اGدارة بوض��وح ف��ي 

  نظام الشركة اLساسي
  لم تطبق

إن مس������ؤوليات مجل������س اGدارة 
وم�ن مستمدة من قانون الشركات 

الص�ادرة  Uئحة حوكمة الشركات
وم�ن Uئح�ة  من ھيئة سوق الم�ال

 ول��م الحوكم��ة الخاص��ة بالش��ركة
  .تحدد في نظام الشركة اLساسي

  ج-١١
يج��ب عل��ى مجل��س اGدارة أن ي��ؤدي مھمات��ه بمس��ؤولية 
وحس���ن ني���ة وجدي���ة وأن تك���ون قرارات���ه مبني���ة عل���ى 

  معلومات وافية من اGدارة التنفيذية
    طبقت بالكامل

  د-١١
يمث���ل عض���و مج���ل اGدارة جمي���ع المس���اھمين وعلي���ه 

  اUلتزام بما يحقق مصلحة الشركة
    طبقت بالكامل

  ھـ-١١
لمجلس اGدارة تحديد الصXحيات التي يفوضھا ل�دارة 

  التنفيذية
    طبقت بالكامل

  و-١١

يج��ب عل��ى مجل��س اGدارة التأك��د م��ن وض��ع إج��راءات 
الش�ركة وبخاص�ة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل 

الجوان��ب المالي��ة والقانوني��ة فض��Xً ع��ن ت��دريبھم إن ل��زم 
  اLمر

    طبقت بالكامل

  ز-١١
يج��ب عل���ى مجل��س اGدارة التأك���د م��ن ت���وفير الش���ركة 
معلوم��ات وافي��ة ع��ن ش��ؤونھا لجمي��ع أعض��اء مجل��س 

  اGدارة بوجه عام
   طبقت بالكامل



٣٤ 

 

رقم 
  المادة

  مضمون المادة
طُبقت / طُبقت بالكامل

  لم تطبق/جزئياً 
  ا,سباب والتفاصيل

  ح-١١
تتج��اوز U يج��وز لمجل��س اGدارة عق��د الق��روض الت��ي 

آجالھا ثXث س�نوات أو بي�ع عق�ارات الش�ركة أو رھنھ�ا 
  أو إبراء مديني الشركة من التزاماتھم

    طبقت بالكامل

١٣  

يج��ب أن يك��ون تش��كيل اللج��ان التابع��ة لمجل��س اGدارة 
وفق��ا Gج��راءات عام��ة يض��عھا مجل��س اGدارة تتض��من 
تحديد مھمة اللجنة ومدة عملھا والص�Xحيات الممنوح�ة 

. خXل ھذه المدة وكيفية رقاب�ة مجل�س اGدارة عليھ�الھا 
ويجب أن يقر مجلس اGدارة ل�وائح عم�ل جمي�ع اللج�ان 

  المنبثقة عنه

    طبقت بالكامل

    طبقت بالكامل  اجتماعات مجلس اGدارة وجدول اLعمال  ١٦

    طبقت بالكامل  مكافآت أعضاء مجلس اGدارة وتعويضاتھم  ١٧

    طبقت بالكامل  اGدارة تعارض المصالح في مجلس  ١٨

  

  

 الخاتمة .٣٣
  

لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبد العزيز آل سعود، ويخص بالشكر  امتنانهيسر مجلس اGدارة أن يعبر عن 
كما يعرب المجلس عن تقديره لثقة . مؤسسة النقد العربي السعودي وھيئة السوق المالية على دعمھم المتواصل والبناء

  .العمXء والمساھمين، ولجھود مسؤولي وموظفي الشركة على إخXصھم ووUئھم
  
 

 الموفق،هللا و


