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تقرير مجلس إدارة
شركة المتوسط والخليج للتأمين
وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س.

عن السـنة المالية 
الممـــــــــتدة بين 
2015/1/1م  حتى
 31 / 12/ 2015م



فوتورو تاور ، شارع المعذر 
ص.ب : 2302 - الرياض 11451

هاتف :   5550 405 011 
فاكس : 5588 405 011

مبنى ميدغلف ، شارع إبراهيم الجفالي
ص.ب : 51830 - جدة 21553

هاتف :  6366 660 012 
فاكس : 0098 668 012

برج ناصر الهاجري ، شارع الملك فهد
ص.ب : 8836 - الدمام 31492

هاتف    : 7667 814 013 
 فاكس : 7665 814 013

الخبرجدة الرياض



ش.م.س.  التعاوني  التأمين  وإعادة  للتأمين  والخليج  المتوسط  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
السنة  عن  )»التقرير«(  السنوي  تقريره  الكرام  للمساهمين  يقدم  أن  )»الشركة««ميدغلف«( 
المالية الممتدة بين 2015/01/1م حتى 2015/12/31م )»السنة المالية 2015م«(، مرفقًا به القوائم 
وترهاوس  برايس    PWC الخارجيين  الحسابات  مدققي  قبل  من  المدققة  السنوية  المالية 

كوبر ومكتب الدار للتدقيق واإليضاحات المرفقة بها عن الفترة المذكورة. 

في  السارية  التنفيذية  واللوائح  األنظمة  إلى  استنادا  التقرير  هذا  يصدر  اإلدارة  مجلس  إن 
التسجيل  قواعد  من   )43( واألربعون  الثالثة  المادة  وباألخص  السعودية،  العربية  المملكة 
التاسعة )9( من الئحة حوكمة  المالية   والمادة  السوق  الصادرة عن مجلس هيئة  واإلدراج 
الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية   والمادة 
المملكة  في  التأمين  شركات  حوكمة  الئحة  من  من    )20( والعشرون   )19( عشر  التاسعة 

العربية السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  .

2015م ومركزها  المالية  السنة  الشركة وعملياتها خالل  لنشاط  يتضمن عرضًا  التقرير  وهذا 
المالي، باإلضافة إلى عرض العوامل المؤثرة على أعمال الشركة التي قد يحتاجها المساهم 
بيانات  يتضمن  التقرير  أن هذا  إلى  اإلشارة  وتجدر  المالي.  الشركة  تقييم وضع  ليتمكن من 

مقارنة لعمليات التأمين وإعادة التأمين بين العام 2015م والعام 2014م.

11 111قواعد1الت�سجيل1والإدراج1ال�سادرة1عن1جمل�س1هيئة1ال�سوق1املالية1مبوجب1القرار1رقم131– 111– 12004وتاريخ1.
1425/8/20هـ1املوافق2004/10/41م.1بناء1على1نظام1ال�سوق1املالية1ال�سادر1باملر�سوم1امللكي1رقم1م/130وتاريخ1
11424/6/2هـ.1املعدلة1بقرار1جمل�س1هيئة1ال�سوق1املالية1رقم121– 1128– 12006وتاريخ1426/12/221هـ.1املوافق1

2006/1/22م.
21 111لئحة1حوكمة1ال�سركات1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1�سادرة1عن1جمل�س1هيئة1ال�سوق1املالية1مبوجب1القرار1رقم111.

– 1212– 12006وتاريخ1427/10/211هـ.11املوافق2006/11/121م.1بناء1على1نظام1ال�سوق1املالية1ال�سادر1باملر�سوم1
امللكي1رقم1م/130وتاريخ1424/6/21هـ.

31 111لئحة1حوكمة1�سركات1التاأمني1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1�سادرة1عن1موؤ�س�سة1النقد1العربي1ال�سعودي1مبوجب1.
التعميم1رقم1201510/74بتاريخ1437/01/091هـ.1املوافق2015/10/221م.
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مقدمة عن الشركة 

مقدمة عن الشركة 

�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1واإعادة1التاأمني1التعاوين1هي1�سركة1م�ساهمة1�سعودية1م�سجلة1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1مبوجب1
ال�سجل1التجاري1رقم110102319251تاريخ1428/04/081هـ1املوافق2007/4/261م،1وقد1تاأ�س�ست1بناًء1على1قرار1جمل�س1الوزراء1رقم1
1233تاريخ1427/9/161هـ1املوافق2006/10/91م1ومبوجبه1�سدر1املر�سوم1امللكي1الكرمي1رقم601/م1تاريخ1427/9/181هـ1املوافق1

2006/10/11م1بتاأ�سي�سها.

رّخ�ست1موؤ�س�سة1النقد1العربي1ال�سعودي1لل�سركة1مبوجب1الرتخي�س1رقم1)ت1م1ن/20079/31(1وتاريخ1428/08/291هـ1مبمار�سة1
ن�ساط1التاأمني1يف1الفروع1التالية:1التاأمني1العام،1التاأمني1ال�سحي1وتاأمني1احلماية1والدخار.

ت1عليه1املادة1الثالثة1من1نظامها1الأ�سا�سي1"القيام1وفقًا1لأحكام1نظام1مراقبة1�سركات1التاأمني1التعاوين1 اإن1اأغرا�س1ال�سركة1هو1ما1ن�سَ
ولئحته1التنفيذية1والأنظمة1والقواعد1ال�سارية1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1مبزاولة1اأعمال1التاأمني1التعاوين1واإعادة1التاأمني1وكل1ما1
يتعلق1بهذه1الأعمال1من1اإعادة1تاأمني1اأو1توكيالت1اأو1متثيل1اأو1مرا�سلة1اأو1و�ساطة،1كما1اأنه1يجوز1لل�سركة1اأن1تقوم1بجميع1الأعمال1التي1
يلزم1القيام1بها1لتحقيق1اأغرا�سها1�سواء1يف1جمال1التاأمني1اأو1ا�ستثمار1اأموالها1واأن1تقوم1بتملك1وحتريك1الأموال1الثابتة1والنقدية1اأو1
بيعها1اأو1ا�ستبدالها1اأو1تاأجريها1بوا�سطتها1مبا�سرة1اأو1بوا�سطة1�سركات1توؤ�س�سها1اأو1ت�سرتيها1اأو1بال�سرتاك1مع1جهات1اأخرى.1كما1يجوز1
لل�سركة1اأن1متتلك1اأو1اأن1تكون1لها1م�سلحة1اأو1ت�سرتك1باأي1وجه1من1الوجوه1مع1الهيئات1التي1تزاول1اأعماًل1�سبيهة1باأعمالها1اأو1الأعمال1
املالية1اأو1التي1تعاونها1على1حتقيق1غر�سها1اأو1اأن1تدجمها1فيها1اأو1ت�سرتيها،1وتبا�سر1ال�سركة1جميع1الأعمال1املذكورة1يف1هذه1املادة1�سواء1

داخل1اململكة1اأو1خارجها".

وال�سركة1متار�س1ن�ساطها1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1من1خالل1الفروع1التالية1املرخ�سة1لها1من1اجلهات1ذات1العالقة،1بالإ�سافة1اإىل1
166نقطة1بيع1موزعة1يف1خمتلف1مناطق1اململكة:

املقر1الرئي�سي1-1الريا�س1-1�سارع1املعذر1•
فرع1جدة1– �سارع1ابراهيم1اجلفايل1•
فرع1اخلرب-1�سارع1امللك1فهد11•
فرع1اجلبيل1ال�سناعية1– طريق1ال�ساطئ1•
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 األنشطة الرئيسية للشركة

1- األنشطة الرئيسية للشركة
ي�سعى1فريق1عمل1ال�سركة1املكون1من1جمموعة1مدربة1وموؤهلة1باأعلى1درجات1التقنية1واملهنية1لتقدمي1اأمثل1احللول1امل�سّممة1خ�سي�سًا1
والطريان1 الهند�سية1 القطاعات1 واملتواجدة1يف1 املخاطر1 املعقدة1 املنتجات1 وا�سع1من1 ال�سركة1طيف1 اأن�سطة1 وت�سمل1 التاأمني،1 مل�ساكل1
وال�سناعة1بال�سافة1اىل1املخاطر1اليومية1مثل1جميع1خماطر1املمتلكات1واملخاطر1الطبية1وتغطية1احلياة1حيث1تقوم1ال�سركة1بتقدمي1

اأن�سطة1التاأمني1الرئي�سية1التالية:1

التأمين الصحي 
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1تغطي1تكاليف1الإ�ست�سفاء1بخيارات1متعددة1تبداأ1من1املنافع1املغطاة1ح�سب1الوثيقة1املعتمدة1لدى1جمل�س1

ال�سمان1ال�سحي.

تأمين تكافل الحياة الجماعي
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1تغطي1املوظفني1العاملني1لدى1ال�سركات1�سد1خطر1الوفاة1الطبيعية1اأو1الناجتة1عن1حادث1مع1اإمكانية1

تو�سيع1التغطية1ح�سب1طلب1املتقاعد.

التأمين العام 
ي�سمل1عددًا1من1فروع1التاأمني1ومنها:

تاأمني1امل�ساريع1الهند�سية.11
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1�سامل1مل�ساريع1البناء1والإن�ساء1مبختلف1اأنواعها1التجارية1وغري1التجارية.1ت�سمل1فرتة1تلك1البوال�س1مدة1

العقد1وفرتة1الختبار1وال�سيانة1ح�سب1طلب1العمالء.

الطريان1وتاأمني1النقل1اجلوي21.1
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1�سامل1لأ�ساطيل1النقل1اجلوي1وي�سمل1التاأمني1ج�سم1الطائرات1كما1ي�سمل1الأ�سرار1اجل�سدية1والتعوي�سات1

التي1قد1تلحق1بالركاب1املرتتبة1عن1النقل1اجلوي.

ال�سحن1البحري1و�سناعة1بدن1ال�سفينة.31
بوا�سطة1 املنقولة1 الب�سائع1 ي�سمل1 ال�سفينة1كما1 التاأمني1ج�سم1 وي�سمل1 البحري1 النقل1 لأ�ساطيل1 �سامل1 تاأمني1 بوال�س1 ال�سركة1 ت�سدر1

ال�سفن1والتعوي�سات1املرتتبة1عن1النقل1البحري.

تاأمني1املركبات1)تاأمني1املركبات1ال�سامل/1تاأمني1املركبات1ذا1امل�سوؤولية1جتاه1الأخرين(.41
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1املركبات1والتي1تت�سمن1الأ�سرار1ال�ساملة1للمركبات1وامل�سوؤولية1جتاه1الأخرين1املرتتبة1عن1حوادث1�سري1

املركبات1وقد1متتد1لتغطي1ركاب1املركبة1ح�سب1طلب1العميل.

1تاأمني1املمتلكات.51
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1�سامل1تغطي1املمتلكات1التجارية1وغري1التجارية1�سد1خمتلف1انواع1احلوادث1التي1قد1تتعر�س1لها.

التاأمني1�سد1احلوادث1ال�سخ�سية.61
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1لالأفراد1ت�سمل1التعوي�سات1املرتتبة1عن1احلوادث1اجل�سدية1التي1ت�سيبهم1والتي1قد1ت�سبب1الإعاقات1

املوؤقتة1اأو1الدائمة1اأو1الوفاة.

تاأمني1م�سوؤولية1اأ�سحاب1العمل.71
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1ت�سمل1امل�سوؤولية1املرتتبة1على1�ساحب1العمل1جتاه1املوظفني1التابعني1له1اثناء1تاأديتهم1لعملهم1كما1وت�سمل1
الوثيقة1التعوي�سات1الناجتة1عن1الأ�سرار1اجل�سدية1التي1حت�سل1للموظفني1اأثناء1تاأديتهم1للعمل1ح�سب1قانون1العمل1يف1اململكة1العربية1

ال�سعودية.
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تاأمني1امل�سوؤولية1املهنية.81
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1ت�سمل1التعوي�سات1للطرف1الثالث1والناجتة1عن1ممار�سة1املوؤمن1له1ملهنته1)بكافة1التخ�س�سات(1وذلك1

ح�سب1حدود1م�سوؤوليته1املهنية1املطلوب1التاأمني1عليها.

تاأمني1امل�سوؤولية1العامة1اأو1م�سوؤولية1املنتج.91
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1تغطي1امل�سوؤولية1جتاه1الغري1�سواء1بالن�سبة1لالأ�سرار1اجل�سدية1اأو1املادية1وذلك1اثناء1ممار�سته1لن�ساطاته1

اأو1الأ�سرار1التي1قد1تت�سبب1بها1منتجاته1للطرف1الثالث.

تاأمني1ال�سرقة.101
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1تغطي1املمتلكات1�سد1ال�سرقة1املرتكبة1بوا�سطة1الك�سر1اأو1اخللع1للمكان1املتواجدة1فيه1هذه1املمتلكات.

تاأمني1عدم1الأمانة1من1املوظفني1)اخليانة(.111
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1تغطي1اخل�سائر1الناجتة1عن1خيانة1الأمانة1املرتكبة1من1قبل1املوظفني1والتي1ي�ستح�سلون1ب�سببها1على1

اأموال1لي�ست1من1حقهم.

تاأمني1الأموال.121
ت�سدر1ال�سركة1بوال�س1تاأمني1تغطي1الأموال1�سواء1كانت1داخل1خزانات1حديدية1اأو1اثناء1نقلها1من1واإىل1البنوك1�سد11111جمموعة1من1

الأخطار1ت�سمل1ال�سرقة.
1 1

خالل1العام20151م1�سّكل1ن�ساط1التاأمني1ال�سحي1ما1ن�سبته701%1وال�سيارات1ما1ن�سبته1711%1على1التوايل1من1حجم1الأق�ساط11الكلي1يف1
حني1�سكلت1الن�ساطات1التاأمينية1الأخرى1ما1ن�سبته131%1من1اإجمايل1الأق�ساط1املكتتبة.

ويبني1الر�سم1البياين1التايل1اإجمايل1اأق�ساط1التاأمني1املكتتبة1خالل1العام20151م:

أقساط التأمين المكتتبة

أقساط 
التأمين 

المكتتبة
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يبني1الر�سم1البياين1اإجمايل1املطالبات1املدفوعة1خالل1العام20151م:

المطالبات المدفوعة

يبني1الر�سم1البياين1عجز1عمليات1التاأمني1خالل1العام20151م:

عجز عمليات التأمين

المطالبات 
المدفوعة

طبي

سيارات

أخرى



9

قرارات الشركة المهمة، خططها وتوقعاتها المستقبلية، المخاطر التي يمكن مواجهتها

يمكن  التي  المخاطر  المستقبلية،  وتوقعاتها  خططها  المهمة،  الشركة  قرارات   -2
مواجهتها

1. 2- القرارات المهمة والخطط وأهم اإلنجازات:

اأ-1احلفاظ1على1مركز1ال�سركة1الريادي1يف1قطاع1التاأمني1
حافظت1ال�سركة1بعون1اهلل1على1مركزها1الريادي1يف1قطاع1التاأمني1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1خالل1العام20151م1كاإحدى1الثالث1

�سركات1الكربى1رغم1املناف�سة1ال�سديدة1بني1�سركات1التاأمني1والذي1اأدى1اإىل1انخفا�س1طفيف1يف1ح�ستها1ال�سوقية.

ب-1التطوير1التقني1لل�سركة
جاري1العمل1على1"امل�سروع1ال�سرتاتيجي1لتطوير1ال�سركة" والذي1يركز1على1تطوير1الأنظمة1التقنية1املتخ�س�سة1و�سوف1ي�ستمر1العمل1
بهذا1امل�سروع1على1عدة1مراحل1يتم1من1خاللها1ترقية1البنية1التحتية1التقنية1لل�سركة1لتتمكن1ال�سركة1من1تقدمي1خدماتها1بكفاءة1اأكرب1

وجهد1اقل1خالل1وقت1اأق�سر.1

ت-1ال�سيا�سات1والإجراءات1الداخلية1لل�سركة
ال�سيا�سات1والإجراءات1الداخلية1 اإعداد1وتطوير1وحتديث1 ال�سركة1الدائم1نحو1تطوير1نظمها1الإدارية1واملالية،1عملت1على1 يف1�سعي1
اخلا�سة1بال�سركة1ومن1اأهمها1"�سيا�سة1الأ�ستثمار" و"دليل1حوكمة1ال�سركة" و"�سيا�سة1العمولت" حيث1�سوف1ي�ساهم1ذلك1ب�سكل1كبري1
يف1تنظيم1العمل1والتغلب1على1امل�سكالت1التي1تواجه1الإدارات1وت�سهيل1عملها1وزيادة1فعاليته1كما1تعترب1مر�سد1لالإدارة1عند1اتخاذها1
للقرارات،1وقد1مت1ن�سر1العديد1من1ال�سيا�سات1على1موقع1ال�سركة1الإلكرتوين1ليتمكن1م�ساهمي1ال�سركة1وعمالئها1من1الطالع1عليها.

ث.1زيادة1ن�سبة1ال�سعودة
على1 الرتكيز1 على1 2015م1 العام1 خالل1 ال�سركة1 وعملت1 ن�سبتها،1 وزيادة1 ال�سعودة1 خطط1 تطبيق1 على1 حثيث1 ب�سكل1 ال�سركة1 ت�سعى1
التام1 اللتزام1 التاأمني1وهي1تعمل1على1 ل�سوق1 واإعدادهم1 ال�سعوديني1 ال�سباب1 وتاأهيل1وتطوير1 ال�سعودية1 املهنية1 الكفاءات1 ا�ستقطاب1

بتطبيق1لئحة1"متطلبات1التعيني1يف1املنا�سب1القيادية" ال�سادرة1يف1�سهر2013/71م1عن1موؤ�س�سة1النقد1العربي1ال�سعودي.
2. 2- توقعات الشركة المستقبلية:

اأ.1احلفاظ1على1مركز1ال�سركة1الريادي1يف1قطاع1التاأمني1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية
تتوقع1ال�سركة1بعون1اهلل1احلفاظ1على1مركزها1الريادي1يف1قطاع1التاأمني1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1خالل1العام20161م11و�سوف1
يالحظ1منوًا1يف1ربحيتها1وذلك1نتيجة1)1(1لزدياد1الوعي1التاأميني1لدى1اجلمهور1و)2(1اإمكانية1تطبيق1التاأمني1ال�سحي1الإلزامي1

جلميع1املواطنني1الذي1�سيكون1له1اأثر1اإيجابي1على1ربحية1ال�سركة1خالل1العام20161.

3. 2-  المخاطر التي يمكن للشركة أن تواجهها:

اأ-1خماطر1ال�سوق1واملناف�سة
ال�سركة1تواجه1مناف�سة1�سديدة1من1قبل1�سركات1التاأمني1الأخرى،1وهذا1عام1لكافة1ال�سركات،1ومع1ذلك1قامت1ال�سركة1باتخاذ1�سل�سلة1
اإجراءات1ا�ستباقية1ترتكز1على1اأ�سعار1تناف�سية1م�ستندة1على1اأ�سا�س1اإح�سائي1واكتواري1ي�سمن1�سالمة1وجناح1القدرات1الفنية1لكتتاب1
وثائق1التاأمني،1بالإ�سافة1اإىل1برامج1وقائية1فَعالة1متكنها1من1املحافظة1على1مركزها1القيادي1يف1ال�سوق1وزيادة1القدرة1على1النمو1
وحتقيق1اأهدافها.1ومن1الأمور1التي1قامت1بها1ال�سركة1خالل1العام20151م1ملواجهة1زيادة1املناف�سة1يف1�سوق1التاأمني1هو1حت�سني1ق�سم1
البيع1بالتجزئة1وحت�سني1نظام1خدمة1العمالء1وتطوير1منتجاتها1احلالية1بالإ�سافة1اإىل1تطوير1عمليات1الت�سويق1الفعال1وكذلك1منتجات1

جديدة1ل�سمان1اأف�سل1خدمة1ممكنة1لعمالئها1واإر�سائهم.1
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ب-1خماطر1تقنية1املعلومات
ل1يخفى1الدور1الهام1واحليوي1الذي1توؤديه1الأنظمة1التقنية1يف1الوقت1احلايل.1اإن1خماطر1التقنية1معر�سة1ب�سكل1عام1ملخاطر1الدخول1
غري1امل�سرح1به؛1الأخطاء1الب�سرية؛1الأعطال1التقنية1واأخطار1اأخرى.1وب�سكل1خا�س1تواجه1ال�سركة1خماطر1التقنية1من1حيث1تقادم1
الأنظمة1امل�ستخدمة1و�سعوبة1تطويرها1ملواكبة1النمو1الهائل1يف1التقنيات1احلديثة.1تعمل1ال�سركة1حاليًا1على1النتقال1لنظام1متكامل1
اإدارة1التقنية1واملعلومات؛1كما1تقوم1ب�سكل1 يخدم1كل1وحدات1ال�سركة1ويعمل1كمنظومة1متكاملة؛1تطوير1قطاع1اأمن1املعلومات1�سمن1

.)Disaster1& Recovery(1دوري1باإجراء1اختبارات1القيا�س1والتكامل

ت-1خماطر1املوارد1الب�سرية
اإن1�سوق1التاأمني1يحتاج1اإىل1كوادر1موؤهلة1ملمة1بن�ساط1التاأمني،1مما1يوؤدي1اإىل1زيادة1الطلب1على1الأ�سخا�س1املوؤهلني1ويعر�س1ال�سركة1
اإىل1خطر1انتقال1موظفيها1الكفوئني،1اإل1اأن1ال�سركة1م�ستمرة1ب�سيا�سة1التدريب1والتاأهيل1اجلاد1ملوظفيها1احلاليني1وامل�ستقبلني1والتي1
الكوادر1 بع�س1 احتمال1خ�سارة1 بالرغم1من1 ياأتي1 الت�سميم1 اإن1هذا1 ال�سركة.1 املختلفة1يف1 الإدارية1 امل�ستويات1 لتنا�سب1 متنوعة1 تكون1
الب�سرية1اإىل1جهات1مناف�سة1ال1اأنها1تبقى1يف1م�سلحة1الوطن1ب�سكل1عام.1وعليه1فاإن1الرتكيز1والتطوير1للكفاءات1الوطنية1ال�سعودية1

�سي�ستمر1يف1كل1الإدارات1وامل�ستويات1الإدارية1بال�سركة.

ث-1خماطر1التاأمني
متثل1خماطر1التاأمني1املخاطر1املتعلقة1بزيادة1املطالبات1الفعلية1امل�ستحقة1اإىل1اجلهات1املتعاقد1معها1ب�ساأن1الأحداث1املوؤمن1عليها1
عن1القيمة1الدفرتية1للتزامات1التاأمني،1وتتمثل1اأهداف1ال�سركة1يف1�سمان1توفر1املوارد1الكافية1لتغطية1هذه1اللتزامات.1ترتكز1ب�سكل1

رئي�سي1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية1بالتايل:

- تكرار املطالبات ومبالغها:
ميكن1اأن1يتاأثر1تكرار1املطالبات1ومبالغها1بالعديد1من1العوامل1وتعترب1هذه1العمليات1كعقود1تاأمني1ق�سرية1الأجل1لأنه1يتم،1يف1العادة،1
اأن1ي�ساعد1يف1التقليل1من1خماطر1 الإبالغ1عن1و�سداد1املطالبات1خالل1�سنة1واحدة1من1وقوع1احلادث1املوؤمن1عليه،1وهذا1من1�ساأنه1

التاأمني.

- املركبات:
تتمثل1املخاطر1الرئي�سية1لتاأمني1املركبات1يف1املطالبات1املتعلقة1بالوفاة1والإ�سابات1اجل�سدية1وتبديل1اأو1اإ�سالح1ال�سيارات1ومن1اأجل1
اإىل1املالك/ال�سائق1الذي1يزيد1عمره1عن1181�سنة،1وتكون1 ال�سامل1فقط1 التاأمني1 باإ�سدار1وثائق1 ال�سركة1 تقليل1هذه1املخاطر،1تقوم1
تراقب1 التي1 املخاطر1 اإدارة1 اإجراءات1 البوال�س،1 اإ�سدار1هذه1 ال�سركة،1عند1 تتبع1 كما1 بالأفراد.1 تتعلق1 املركبات1 تاأمني1 معظم1عقود1

تكاليف1املطالبات1كما1لديها1تغطية1اإعادة1تاأمني1منا�سبة.

- التاأمني الطبي:
اإ�سرتاتيجية1التاأمني1الطبي1اخلا�سة1بال�سركة1ل�سمان1تنوع1املخاطر1ب�سكل1جيد1من1حيث1نوع1املخاطر1وم�ستوى1املزايا1 مت1ت�سميم1
العتبار1 بعني1 تاأخذ1 الأ�سعار1 باأن1 للتاأكد1 وذلك1 اجلغرافية1 واملناطق1 القطاعات1 تنوع1 من1خالل1 ذلك1 وميكن1حتقيق1 عليها.1 املوؤمن1
الظروف1ال�سحية1احلالية1واملراجعة1العتيادية1للمطالبات1الفعلية1و�سعر1املنتج1والإجراءات1التف�سيلية1ملتابعة1املطالبات.1كما1تقوم1
ال�سركة1باإتباع1�سيا�سة1تقوم1على1املتابعة1اجلادة1والن�سطة1للمطالبات1وذلك1لتغطية1املخاطر1امل�ستقبلية1غري1املتوقعة1التي1ميكن1اأن1

توؤثر1�سلبًا1على1ال�سركة.

- حتليل احل�سا�سية:
تعتقد1ال�سركة1باأن1مبالغ1املطالبة1حتت1الت�سوية1وفقًا1لعقود1التاأمني1يف1نهاية1ال�سنة1تعترب1كافية،1ومع1ذلك1ل1تعترب1هذه1املبالغ1موؤكدة1
وقد1تختلف1عن1مبالغ1املطالبات1املقدمة1يف1القوائم1املالية.1تعترب1مبالغ1مطالبة1التاأمني1ح�سا�سة1لعدة1اإفرتا�سات1لي�س1من1املمكن1
حتديد1ح�سا�سية1بع�س1املتغريات1كالتغريات1الت�سريعية1اأو1عدم1التاأكد1يف1عملية1التقييم،11يتاأثر1خم�س�س1مطالبات1التاأمني1العام1
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بالإفرتا�سات1الأ�سا�سية1املذكورة1اأعاله.1اإن1التغري1الإفرتا�سي1بواقع101%1يف1ن�سبة1املطالبات1قد1يوؤثر1على1الدخل1الإجمايل1بحوايل1
19.835.652ريـال1�سعودي1)131دي�سمرب10.110.3931:20131ريـال1�سعودي(1يف1ال�سنة.

ج-1خماطر1اإعادة1التاأمني
اأخرى1لتقليل1اخل�سائر1 اأطراف1 التاأمني1لدى1 باإعادة1 اأعمالها1العادية1 التاأمني1الأخرى1تقوم1ال�سركة1خالل1دورة1 على1غرار1�سركات1
املالية1املحتملة1التي1قد1تن�ساأ1عن1مطالبات1التاأمني1ال�سخمة.1اإن1هذه1الرتتيبات1توؤمن1تنوع1اأكرب1يف1الأعمال1وت�سمح1لالإدارة1مبراقبة1
اخل�سائر1املحتملة1التي1قد1تن�ساأ1عن1املخاطر1الكبرية1وتوؤمن1قدرات1منو1اإ�سافية1لتقليل1تعر�سها1ملخاطر1اخل�سائر1ال�سخمة1النا�سئة1
عن1اإفال�س1�سركات1اإعادة1التاأمني،1تقوم1ال�سركة1بتقومي1الو�سع1املايل1ل�سركات1اإعادة1التاأمني1والتعامل1مع1ال�سركات1امل�سنفة1عامليًا1
علمًا1اأن1اتفاقيات1اإعادة1التاأمني1امل�سندة1ل1تعفي1ال�سركة1من1التزاماتها1جتاه1حملة1الوثائق1ونتيجة1لذلك1تبقى1ال�سركة1ملتزمة1جتاه1
بالتزاماتها1 التاأمني1 اإعادة1 به1�سركة1 الذي1مل1تف1 بالقدر1 التاأمني1عليها1 املعاد1 الت�سوية1 الوثائق1بح�ستها1من1املطالبات1حتت1 حملة1

مبوجب1اتفاقيات1اإعادة1التاأمني.1

ح-1خماطر1الإئتمان
متثل1خماطر1الئتمان1عدم1مقدرة1طرف1ما1على1الوفاء1بالتزاماته1مما1يوؤدي1اإىل1تكبد1الطرف1الآخر1خل�سارة1مالية1بالن�سبة1لكافة1
فئات1املوجودات1املالية1املقتناة1من1قبل1ال�سركة،1متثل1خماطر1الئتمان1الق�سوى1لل�سركة1القيمة1الدفرتية1املف�سح1عنها1يف1قائمة1

املركز1املايل.111
فيما1يلي1بيانًا1بال�سيا�سات1والإجراءات1املو�سوعة1لتقليل1خماطر1الإئتمان1التي1تتعر�س1لها1ال�سركة:

تقوم1ال�سركة1باإبرام1عقود1التاأمني1واإعادة1التاأمني1فقط1مع1جهات1معرتف1بها1وم�سنفة1عامليًا.11•
تكمن1�سيا�سة1ال�سركة1باأن1يخ�سع1كافة1العمالء1الذين1تود1التعامل1معهم1للتحقق1والدرا�سة1من1الناحية1الإئتمانية،1اإ�سافة1اإىل11•

ذلك1يتم1مراقبة1املبالغ1امل�ستحقة1مبوجب1عقود1التاأمني1واإعادة1التاأمني1ب�سورة1م�ستمرة1لتقليل1تعر�س1ال�سركة1ملخاطر1الديون1
املعدومة.

الذمم11• ومراقبة1 وو�سيط،1 وكيل1 لكل1 اإئتمان1 بو�سع1حدود1 وذلك1 والو�سطاء1 بالوكالء1 املتعلقة1 املخاطر1 باحلد1من1 ال�سركة1 تقوم1
املدينة1القائمة.

تدار1املحفظة1الإ�ستثمارية1لل�سركة1من1قبل1املدير1امل�سوؤول1عن1الإ�ستثمار1طبقًا1لل�سيا�سة1الإ�ستثمارية1املعتمدة1من1جلنة1ال�ستثمار.1•
فيما1يتعلق1مبخاطر1الإئتمان1الناجتة1عن1املوجودات1املالية1الأخرى1تقوم1ال�سركة1بالتعامل1فقط1مع1بنوك1جتارية1ذات1مركز11•

مايل1قوي1و�سمعة1اإئتمانية1جيدة.
ل1يوجد1تركزات1خماطر1اإئتمان1هامة1داخل1ال�سركة.1•

خ-1املخاطر1النظامية1والقانونية
تعرب1هذه1املخاطر1عن1مدى1موافقة1ال�سركة1والتزامها1بكافة1الت�سريعات1واللوائح1والأنظمة1ال�سادرة1من1اجلهات1ذات1العالقة1يف1
املكان1الذي1متار�س1فيه1ال�سركة1اأعمالها،1ولذلك1فاإن1تعدد1اجلهات1ذات1العالقة1و�سرعة1تطور1الأنظمة1والت�سريعات1ومدى1قابلية1
تطبيقها1يف1�سوق1التاأمني1قد1توؤثر1على1�سركات1التاأمني1يف1حال1عدم1اللتزام1بكافة1اللوائح1والأنظمة1وتطبيقها1بال�سورة1املطلوبة،1
النظمة1 بكافة1 لاللتزام1 الالزمة1 الإجراءات1 وو�سع1 ال�سركة1 يف1 اللتزام1 مدى1 مبراقبة1 تقوم1 متخ�س�سة1 اإدارة1 ال�سركة1 يف1 وتوجد1

واللوائح1احلالية1واجلديدة.

د-1املخاطر1املتعلقة1باملتطلبات1النظامية
على1 احل�سول1 فقط1 تتطلب1 ل1 الأنظمة1 هذه1 اإن1 ال�سعودية،1 العربية1 اململكة1 يف1 املحلية1 الأنظمة1 ملتطلبات1 ال�سركة1 عمليات1 تخ�سع1 1
املوافقات1ومراقبة1الن�ساطات1فح�سب1بل1وتفر�س1بع�س1القيود1مثل1كفاية1راأ�س1املال1لتقليل1خماطر1العجز1والإفال�س1من1قبل1�سركات1

التاأمني1ولتمكينها1من1�سداد1اإلتزاماتها1غري1املتوقعة1عند1ن�سوئها.
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ذ-1خماطر1ال�سيولة
الأمثل1دون1وجود1 ال�سكل1 املطلوب1على1 الوقت1 بها1يف1 الوفاء1 ال�سركة1 ت�ستطيع1 ل1 التي1 املالية1 الإلتزامات1 ال�سيولة1عن1 تعرب1خماطر1
تاأثريات1�سلبية1على1ال�سركة.1تقوم1ال�سركة1مبراقبة1متطلبات1ال�سيولة1ب�سكل1دوري،1كما1تقوم1الإدارة1بالتاأكد1من1توفر1ال�سيولة1الكافية1
للوفاء1بالتزاماتها1حال1ن�سوئها،1كذلك1تقوم1ال�سركة1اأي�سًا1مبراجعة1للمتطلبات1الراأ�سمالية1بهدف1احلفاظ1على1معدل1املالءة1املطلوب1

من1اجلهات1النظاميـة.

ر-1خماطر1العمالت1الأجنبية
متثل1خماطر1العمالت1املخاطر1الناجتة1عن1تذبذب1قيمة1اأداة1مالية1ما1نتيجة1للتغريات1يف1اأ�سعار1ال�سرف1الأجنبي.1تتم1املعامالت1
اأ�سعار1 يف1 التقلبات1 ب�سبب1 هامة1 خ�سائر1 لوقوع1 متدنية1 بوجود1خماطر1 الإدارة1 تعتقد1 ولذلك1 ال�سعودي1 بالريـال1 لل�سركة1 الرئي�سية1

ال�سرف1الأجنبي،1وبالتايل1ل1تقوم1ال�سركة1بتغطية1خماطر1العمالت1الأجنبية.

ز-1خماطر1اأ�سعار1العمولت1اخلا�سة
تن�ساأ1خماطر1اأ�سعار1العمولت1اخلا�سة1عن1تذبذب1قيمة1اأو1التدفقات1النقدية1امل�ستقبلية1لأداة1مالية1ما1نتيجة1التغريات1يف1اأ�سعار1
العمولت1اخلا�سة1ال�سائدة1يف1ال�سوق.1تعر�س1الأدوات1املالية1بعمولة1عائمة1ال�سركة1ملخاطر1اأ�سعار1العمولت1اخلا�سة1الناجتة1عن1
التدفقات1النقدية،1بينما1الأدوات1املالية1بعمولة1ثابتة1تعر�س1ال�سركة1ملخاطر1اأ�سعار1العمولت1الناجتة1من1القيمة1العادلة.1تتعر�س1
ال�سركة1ملخاطر1اأ�سعار1العمولت1اخلا�سة1ب�ساأن1بع�س1ا�ستثماراتها1وب�ساأن1النقدية1و�سبه1النقدية1والودائع1لأجل.1تقوم1ال�سركة1باحلد1

من1خماطر1اأ�سعار1العمولت1اخلا�سة1وذلك1مبراقبة1التغريات1يف1اأ�سعار1العمولت1اخلا�سة1بالعمالت1امل�سجلة1بها1الإ�ستثمارات.

�س-1خماطر1اإدارة1راأ�س1املال
حتدد1وتنظم1متطلبات1راأ�س1املال1من1قبل1موؤ�س�سة1النقد1العربي1ال�سعودي.1يتم1حتديد1هذه1املتطلبات1ل�سمان1توفر1الأموال1الكافية1
يف1حالة1اإفال�س1ال�سركة.1كما1تو�سع1اأهداف1اأخرى1من1قبل1ال�سركة1للحفاظ1على1توازن1ن�سب1راأ�س1املال1وذلك1لدعم1اأهداف1ال�سركة1
املعلن1عنه1 املال1 راأ�س1 م�ستويات1 بني1 النق�س1 بتقدير1 وذلك1 املال1 راأ�س1 متطلبات1 باإدارة1 ال�سركة1 تقوم1 للم�ساهمني.1 الفائدة1 وزيادة1
وخ�سائ�س1 ال�سوق1 ال�سائدة1يف1 الظروف1 تغريات1 وذلك1ح�سب1 احلالية1 املال1 راأ�س1 م�ستويات1 على1 الت�سويات1 اإجراء1 ويتم1 واملطلوب1
خماطر1ن�ساطات1ال�سركة.1وللحفاظ1على1اأو1تعديل1هيكل1راأ�س1املال،1تقوم1ال�سركة1بتعديل1مبلغ1توزيعات1الأرباح1املدفوعة1للم�ساهمني1
اأو1تقوم1باإ�سدار1اأ�سهم.1يعتقد1جمل�س1الإدارة1باأن1ال�سركة1قد1اإلتزمت1بالكامل1مبتطلبات1راأ�س1املال1املفرو�سة1من1قبل1جهات1خارجية1
خالل1الفرتات1املالية1امل�سرح1عنها،1ومل1يطراأ1اأية1تعديالت1على1اأهداف1و�سيا�سات1وعمليات1اإدارة1راأ�س1املال1منذ1العام1املا�سي.

�س-1املخاطر1الت�سغيلية
اأو1الرقابة،1مثل1الإختال�س1والأخطاء1الب�سرية،1والتي1ميكن1 املخاطر1الت�سغيلية1هي1خماطر1اخل�سارة1الناجتة1من1ف�سل1يف1النظام1
اأن1تنتج1عنها1خ�سارة1مالية1وفقدان1لل�سمعة،1وعواقب1تنظيمية1وقانونية.1تقوم1ال�سركة1باإدارة1خماطر1العمليات1من1خالل1ال�سوابط1

املنا�سبة،1وف�سل1املهام1واملراقبة1الداخلية1واإدارة1املخاطر.

�س-1خماطر1ا�ستمرارية1العمل1
حر�سا1من1ال�سركة1على1ا�ستمرارية1العمل1وتفادي1املخاطر1املرجح1ت�سببها1باإعاقته،1وعماًل1مبتطلبات1لئحة1اإدارة1املخاطر1ال�سادرة1
عن1موؤ�س�سة1النقد1ال�سعودي1،1با�سرت1ال�سركة1بو�سع1خطة1طوارئ11جلميع1الإدارات1تغطي1الإجراءات1واخلطوات1الواجب1اتباعها1

ل�سمان1�سري1الأن�سطة1الرئي�سية1كما1يجب.1
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�س-1خماطر1الإكتتاب
متمثلة1مبخاطر1الت�سعري1والرتكز1اجلغرايف1والنوعي1للمخاطر1املكتتبة1التي1تعاملت1معها1ال�سركة11بو�سع1خطط1احرتازية1تت�سمن1
اتباع1منهج1اكتواري1مدرو�س1يف1الت�سعري1والذي1يتم1مراجعته1وحتديثه1دوريا1متا�سيًا1و1التغري1ال�سريع1يف1الأنظمة1القانونية1ذات1ال�سلة1
بالإ�سافة1اإلـى1روؤية1ال�سركة1اخلا�سة1واأي11موؤثرات1حيوية1اأخرى1.1كما1عمدت1ال�سركة1على1و�سع1منهج1اكتتاب1بنّي1ملختلف1الإدرات1

يعك�س1�سيا�ستها1وروؤيتها1الفنية1يف1اكتتاب1املخاطر.1

ط-1خماطر1الإحتيال1والف�ساد
الإحتيال1كما1عرُّف1يف1دليل1مكافحة1الحتيال1ال�سادر1عن1موؤ�س�سة1النقد1ال�سعودي1هو1" واحد1من1التحديات1التي1تواجه1املن�سئات1
املنطلق1 التناف�سية" ومن1هذا1 وبقدرتها1 وب�سمعتها1 باملن�ساأة1 الأذى1 ويلحق1 النادرة1 واملوارد1 الأموال1 ويهدر1 الآداء1 يعيق1 فهو1 1، املالية1
زت1من1الإجراءات1الرقابية1الداخلية1باملراجعه1الدورية1لتطبيق1اإ�سرتاتيجية1ملكافحة1 اأبدت1ال�سركة1اهتمامًا1خا�سًا1بهذا1اجلانب1فعزَّ
الحتيال1املتوافقة1مع1نظام1مكافحة1الحتيال1ال�سادر1عن1موؤ�س�سة1النقد1العربي1ال�سعودي1وتعميمها1على1اإدارات1ال�سركة،1كما1تن�سر1

ب�سكل1دوري1التوعية1الالزمة1للموظفني1واأقامت1الدورات1التدريبية1الالزمة1لتثقيفهم1بهذا1ال�ساأن.

3- استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية
نتيجة1للخ�سائر1التي1تكبدتها1ال�سركة1خالل1العام20151م1ب�سبب1فقدنا1جزء1من1ح�ستنا1ال�سوقية،1و�سعت1ال�سركة1�سيا�سة1جديدة1

ترتكزعلى1النقاط1الرئي�سية1التالية:
احلاليني11• العمالء1 من1 عدد1 اأكرب1 تخدم1 جديدة1 �سابة1 كوادر1 توظيف1 طريق1 عن1 ال�سركة1 يف1 والت�سويق1 املبيعات1 ق�سم1 تقوية1

وامل�ستقبليني.
املحافظة1على1راأ�س1مال1ال�سركة1الب�سري1والعمل1على1تطويره1من1خالل1الدورات1التدريبية1وتقدمي1برامج1حتفيزية1للموظفني.1•
تطوير1ق�سم1تقنية1املعلومات1يف1ال�سركة1خلدمة1عمالئنا1بطريقة1اأف�سل1واأكرث1�سهولة1واريحية1من1خالل1اإمكانية1التاأمني1عن11•

طريق1البوابة1الإلكرتونية1لل�سركة.
العمل1على1تطوير1برامج1التقارير1املالية1التي1بدورها1تعزز1الرقابة1الداخية1يف1ال�سركة.1•
زيادة1التح�سيل11حيث1�سوف1يتم1تكوين1فريق1متخ�س�س1ملتابعة1الر�سدة1امل�ستحقة1لل�سركة1.1•
الرتكيز1على1ال�ستثمارات1املربحة1ومتابعة1طروحات1البنوك1وال�سركات1ال�ستثماريه1من1ال�سكوك1وغريه.1•
احلد1من1نفقات1ال�سركة1بالقدر1امل�ستطاع1ومراقبة1دقيقة1للم�سروفات1العمومية1والعمولت1املدفوعة1للو�سطاء1ورجال1املبيعات.1•
اإ�ستمرار1اإلتزامنا1باللوائح1والنظمة1ال�سادرة1عن1اجلهات1الرقابية.1•

4- كبار المساهمين في الشركة
وهم1امل�ساهمني1الذين1تزيد1ن�سبة1متلكهم1من1اأ�سهم1ال�سركة1عن%51:

الملكيةاألســم 

140.5%�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1واإعادة1التاأمني1التعاوين.�س.م.ب

119%1البنك1ال�سعودي1لالأ�ستثمار

1
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5- النتائج المالية للعام المالي 2015م
يبني1اجلدول1التايل1مقارنة1لأ�سول1وخ�سوم1ال�سركة1ونتائج1اأعمالها1اأخر1خم�س1�سنوات:1

قائمة المركز المالي )آالف الرياالت(

2011 2012 2013 2014 2015

موجودات1عمليات1التاأمني

706،381 531،034 907،110 1،013،922 853،332 ا�ستثمارات1ونقد1لدى1البنوك

877،175 1،295،634 1،240،054 1،325،050 1،688،147 ذمم1مدينة1،1�سايف

1،117،030 1،362،558 2،195،475 2،038،344 1،906،073 موجودات1اأخرى

2،700،586 3،189،226 4،342،639 4،377،316 4،447،552 جمموع1موجودات1عمليات1التاأمني

موجودات1امل�ساهمني

593،085 643،337 765،379 625،416 566،830 ا�ستثمارات1ونقد1لدى1البنوك

628،367 588،844 512،787 572،553 511،782 موجودات1اأخرى

1،221،452 1،232،181 1،278،166 1،197،969 1،078،612 جمموع1موجودات1امل�ساهمني

3,922,038 4,421,407 5,620,805 5,575,285 5,526,164 جمموع املوجودات

مطلوبات1عمليات1التاأمني

272،592 162،134 294،402 84،139 120،216 ذمم1معيدي1التاأمني

2،130،602 2،753،260 3،796،637 3،836،630 3،809،901 احتياطيات1فنية

297،392 273،832 251،600 456،547 517،435 مطلوبات1اأخرى

2،700،586 3،189،226 4،342،639 4،377،316 4،447،552 جمموع1مطلوبات1عمليات1التاأمني

مطلوبات1وحقوق1امل�ساهمني

47،947 46،026 282،232 21،898 166،481 مطلوبات1امل�ساهمني

1،173،505 1،186،155 995،934 1،176،071 912،131 حقوق1امل�ساهمني

1،221،452 1،232،181 1،278،166 1،197،969 1،078،612 جمموع1مطلوبات1وحقوق1امل�ساهمني

3,922,038 4,421,407 5,620,805 5,575,285 5,526,164 جمموع املطلوبات
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قائمة المركز المالي )آالف الرياالت(

2011 2012 2013 2014 2015

قائمة1نتائج1عمليات1التاأمني1والفائ�س

2،811،057 3،318،027 4،137،512 4،415،993 4،001،934 اإجمايل1اأق�ساط1التاأمني1املكتتبة

1،872،829 2،182،061 2،597،648 3،127،187 3،467،313 �سايف1اأق�ساط1التاأمني1املكت�سبة

97،896 106،915 108،218 78،593 110،880 عمولة1اإعادة1التاأمني

- - - - - اإيرادات1تاأمني1اأخرى

42،506 50،239 82،433 79،263 66،075 اإيرادات1ا�ستثمارات1واإيرادات1اأخرى

2,013,231 2,339,215 2,788,299 3,285,043 3,644,268 جمموع الإيرادات

1،838،486 2،061،682 2،704،175 3،541،412 3،557،372 اإجمايل1املطالبات1املدفوعة

1،374،926 1،812،535 2،631،472 2،621،673 3،268،702 �سايف1املطالبات1املتكبدة

103،679 95،450 120،950 162،691 227،317 تكاليف1اكتتاب1وثائق1التاأمني

- - - - - م�ساريف1تاأمني1فائ�س1اخل�سارة

283،212 222،641 233،812 290،726 397،469 م�ساريف1اأخرى

1,761,817 2,130,626 2,986,234 3,075,090 3,893,488 جمموع التكاليف وامل�ساريف

25،141 20،859 - 20،995 - �سايف1الفائ�س1/1)العجز(11بعد1ح�سة1
امل�ساهمني

- - - - - الفائ�س1املرتاكم1نهاية1الفرتة

قائمة1دخل1امل�ساهمني

16،618 16،525 16،939 8،122 )1،218( اإيرادات1ا�ستثمارات1واأتعاب1اإدارة

- - - - اإيرادات1اأخرى

226،273 187،730 )197،935( 188،958 )249،220( ح�سة1امل�ساهمني1من1�سايف1الفائ�س1/1
)العجز(

2،775 2،929 11،465 3،582 10،829 م�سروفات1عمومية1واإدارية

240,116 201,326 )192,461( 193,498 )261,267( �سايف ربح / )خ�سارة( الفرتة
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6- التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
ل1متلك1ال�سركة1اأي1�سركات1تابعة1يف1اململكة1كما1اأنها1ل1متلك1اأي1فروع1اأو1�سركات1تابعة1خارج1اململكة.

ويبني1الر�سم1البياين1التايل1التحليل1اجلغرايف1للالأق�ساط1املكتتبة1لل�سركة1بني1املركز1الرئي�سي1لل�سركة1وفروعها:

التحليل الجغرافي

املنطقة1الو�سطى13,168:1األف1ريال1�سعودي
املنطقة1الغربية13891:1األف1ريال1�ســـــعودي
املنطقة1ال�سرقية:14441األف1ريال1�ســــعودي

7- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
بلغ1اإجمايل1اأق�ساط1التاأمني1املكتتبةGWP(1(1خالل1العام20151م114،001،934األف1ريال1مقابل14،415،9931األف1ريال1للعام1ال�سابق1

وذلك1باإنخفا�س1قدره%91.1
بلغ1�سايف1املطالبات1املتكبدة1خالل1العام20151م13،268،7021األف1ريال1مقابل12،621،6731األف1ريال1للعام1ال�سابق1وذلك1بارتفاع1

قدره%251.1
بلغ1�سايف1اأرباح1ا�ستثمارات1حملة1الوثائق1خالل1العام20151م15،9021األف1ريال1مقابل17،8881األف1ريال1للعام1ال�سابق1وذلك11بانخفا�س1

قدره%251.1
بلغ1�سايف1اخل�سارة1قبل1الزكاة1وال�سربية1خالل1اثنا1ع�سر1�سهرًا1261،2671األف1ريال1مقابل1�سايف1ربح1193،4981األف1ريال1قبل1الزكاة1

وال�سريبة1للعام1ال�سابق.1
بلغ1عجز1عمليات1التاأمني1خم�سومًا1منها1عائد1ا�ستثمارات1حملة1الوثائق1)نتائج1العمليات1الت�سغيلية(1خالل1العام20151م1)255،122(1
األف1ريال1مقابل1فائ�س1202،0661األف1ريال1عن1العام1املايل20141م،1وذلك1نتيجة1ارتفاع1�سايف1املطالبات1املتكبدة1بن�سبة251%1وذلك1
نتيجة1زيادة1�سايف1خم�س�سات1املطالبات1بناءا1على1تو�سيات1اخلبري1الكتواري،1و1ارتفاع1امل�ساريف1العمومية1نتيجة1زيادة1م�ساريف1

�سريبة1الإ�ستقطاع.

أقســـام
التأميـــن 
المكتتبة
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8- معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية
تقوم1ال�سركة1باإعداد1قوائمها1املالية1طبقا1ملعايري1املحا�سبة1الدولية1اخلا�سة1بالتقارير1املالية1ولي�س1وفقًا1للمعايري1املحا�سبية1 1
اأّية1 ال�سركة1عدم1وجود1 وتوؤكد1 القانونني،1 للمحا�سبني1 ال�سعودية1 الهيئة1 وال�سادرة1عن1 ال�سعودية1 العربية1 اململكة1 املتعارف1عليها1يف1
فروقات1جوهرية1اأو1اأثر1مايل1على1القوائم1املالية1نتيجة1لإعدادها1وفقًا1للمعايري1الدولية1مقارنة1لتلك1ال�سادرة1عن1الهيئة1ال�سعودية1

للمحا�سبني1القانونيني.

9- الشركات التابعة للشركة
ل1متلك1ال�سركة1اأي1�سركات1تابعة1داخل1اأو1خارج1اململكة.1

10- تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
ل1متلك1ال�سركة1اأي1�سركات1تابعة1داخل1اأو1خارج1اململكة،1وبذلك1ل1يوجد1اأية1اأ�سهم1واأدوات1دين1�سادرة1عن1اأي1�سركة1تابعة.

11- سياسة الشركة في توزيع األرباح
ن�ست1املادة1441من1نظام1ال�سركة1الأ�سا�سي1على1توزيع1اأرباح1امل�ساهمني1على1الوجه1التايل:

11 جتنب1الزكاة1و�سريبة1الدخل1املقررة..
21 بلغ1. متى1 التجنيب1 هذا1 وقف1 العادية1 العامة1 للجمعية1 ويجوز1 نظامي،1 احتياطي1 لتكوين1 ال�سافية1 الأرباح1 من1 1)%20( يجنب1

الحتياطي1اإجمايل1راأ�س1املال1املدفوع.
31 للجمعية1العامة1العادية1بناًء1على1اقرتاح1جمل�س1الإدارة1اأن1جتنب1ن�سبة1مئوية1من1الأرباح1ال�سنوية1ال�سافية1لتكوين1احتياطي1.

اإ�سايف1وتخ�سي�سه1لغر�س1اأو1اأغرا�س1معينة1تقرها1اجلمعية1العامة.
وفقًا1 اإعدادها1 التي1مت1 الوثائق1 الأ�سهم1على1حملة1 اأرباح1 توزيع1 واإجراءات1 �سيا�سة1 باملوافقة1على1 بالإجماع1 الإدارة1 قام1جمل�س1 كما1
لالأنظمة1واللوائح1ال�سادرة1من1اجلهات1الت�سريعية1واأنه1�سيتم1و�سعها1مو�سع1التنفيذ1حال1احل�سول1على1موافقة1اجلهات1ذات1العالقة1

عليها.

12- وصف ألية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا 
بإبالغ  قاموا  القصر(  وأوالدهم  وأزواجهم  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

الشركة بتلك الحقوق
ل1توجد1اأي1م�سلحة1يف1فئة1اأ�سهم1ذات1الأحقية1يف1الت�سويت1تعود1لأي1من1الأ�سخا�س.

13- وصف ألية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي 
من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية 

األخيرة
اإن1اجلدول1التايل1يبني1امل�سلحة1التي1ميلكها1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1وكبار1التنفيذيني1واأزواجهم1واأولدهم1الق�سر1يف1اأ�سهم1ال�سركة1
مبا1فيها1اأ�سهم1ال�سمان1التي1يوجب1النظام1على1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1بتملكها،1وهي1عبارة1عن1اأ�سهم1ت�ساوي1قيمتها1او1تزيد1عن1

ع�سرة1اآلف1ريال1�سعودي،1علمًا1اأن1ال�سركة1مل1تقم1باإ�سدار1اأو1منح1اأي1اأدوات1دين.
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا غير المباشرة في الشركة

إجمالي 
نسبة 

التملك 
نهاية 
العام

إجمالي 
األسهم 

نهاية العام

نسبة التغير 
خالل العام

صافي التغير 
في عدد 

األسهم خالل 
العام

نسبة 
الملكية في 
بداية العام

عدد األسهم 
في بداية 

العام
المنصب االسم

%1.5 1،500،000 %0.21 )205،278( %1.7053 1،705،278 رئي�س1جمل�س1
الإدارة

ال�سيخ1�سالح1علي1
ال�سقري

%0.8601 860،074 %0 0 %0.8601 860،074 ع�سو1جمل�س1
اإدارة1منتدب

الأ�ستاذ1لطفي1
فا�سل1الزين

%0.0012 1،250 %0 0 %0.0012 1،250 ع�سو1جمل�س1
اإدارة

الأ�ستاذ1خالد1
عبداهلل1ا�سماعيل1

%0.0026 2،588 %0 0 %0.0026 2،588 ع�سو1جمل�س1
اإدارة

الأ�ستاذ1خالد1
عبداهلل1ال�سرثي

%0.0035 3،450 %0 0 %0.0035 3،450 ع�سو1جمل�س1
اإدارة

الأ�ستاذ1�ساهني1
حممد1امني

%0.0012 1،250 %0 0 %0.0012 1،250 ع�سو1جمل�س1
اإدارة

الأ�ستاذ1عبدامللك1
عبداهلل1ال�سانع

%0.0014 1،375 %0 0 %0.0014 1،375 ع�سو1جمل�س1
اإدارة

الأ�ستاذ1عبدالعزيز1
عبداملح�سن1الغنام

%0.15 150،000 %0 0 %0.15 150،000 ع�سو1جمل�س1
اإدارة

الأ�ستاذ1عماد1
جالل1بابان

%0.0765 76،462 %0 0 %0.0765 76،462 ع�سو1جمل�س1
اإدارة

الأ�ستاذ1حممد1
ب�سار1فا�سل1الزين

%0.0018 1،800 %0 0 %0.0018 1،800 ع�سو1جمل�س1
اإدارة يزيد1العوهلي

مالحظة:11ل1توجد1اأي1م�سلحة1تعود1لأي1من1كبار1التنفيذيني1واأزواجهم1واأولدهم1الق�سر1يف1اأ�سهم1اأو1اأدوات1دين1ال�سركة.

14- ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا غير المباشرة في الشركة

مبا�سرة1يف11• ملكية1غري1 الزين1 ب�سار1 الأ�ستاذ1حممد1 الإدارة1 وع�سو1جمل�س1 الزين1 فا�سل1 لطفي1 الأ�ستاذ1 املنتدب1 للع�سو1 يوجد1
املتو�سط1 و�سركة1 �س.م.ب1 التاأمني1 واإعادة1 للتاأمني1 واخلليج1 املتو�سط1 و�سركة1 القاب�سة1 الزين1 لطفي1 �سركة1 ال�سركة1عن1طريق1

واخلليج1للتاأمني1واإعادة1التاأمني1�س.م.ل1.
يوجد1لرئي�س1جمل�س1الإدارة1ال�سيخ1�سالح1ال�سقري1ملكية1غري1مبا�سرة1يف1ال�سركة1عن1طريق1ابنة1الأ�ستاذ1علي1ال�سقري.1•

15- أية قروض مهما كان نوعها
تقر1ال�سركة1باأنها1مل1تقم1بالإقرتا�س1خالل1عام20151م1وليوجد1لديها1اأي1قرو�س1مهما1كان1نوعها.

16- وصف لفئات وأعداد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو 
مذكرات حق اكتتاب أصدرتها الشركة

مل1تقم1ال�سركة1باإ�سدار1اأو1منح1اأي1اأدوات1دين1قابلة1للتحويل1اإىل1اأ�سهم،1اأو1اأي1حقوق1خيار1اأو1مذكرات1حق1اكتتاب1اأو1حقوق1م�سابهة1
خالل1ال�سنة1املالية20151م.
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لالسترداد

17- وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو 
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أصدرتها الشركة

مل1تقم1ال�سركة1باإ�سدار1اأو1منح1اأي1حقوق1حتويل1اأو1اكتتاب1مبوجب1اأدوات1دين1قابلة1للتحويل1اإىل1اأ�سهم،1اأو1حقوق1خيار1اأو1مذكرات1
حق1اكتتاب1اأو1حقوق1م�سابهة.

18- وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد
مل1تقم1ال�سركة1باإ�سدار1اأو1منح1لأي1اأدوات1دين1قابلة1لال�سرتداد.1

19- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور
عقد1جمل�س1الإدارة1�ستة1اجتماعات1خالل1العام20151م1وكان1�سجل1احل�سور1فيها1وفقًا1ملا1يلي:

تغيبه" تعني1 1)x( وعالمة1 تعني1ح�سورة1 1)✓( باأن1عالمة1 "علمًا1

اسم  عضو 
مجلس  اإلدارة

اجتماع 
مجلس 
اإلدارة 

)الواقع في 
2015/02/11م(

اجتماع 
مجلس 
اإلدارة 

 )الواقع في 
2015/02/12م(

اجتماع 
مجلس 
اإلدارة  

)الواقع في 
2015/04/30م(

اجتماع 
مجلس 
اإلدارة  

)الواقع في 
2015/06/15م(

اجتماع 
مجلس 
اإلدارة  

)الواقع في 
2015/06/24م(

اجتماع 
مجلس 
اإلدارة  

)الواقع في 
2015/12/14م(

ال�سيخ1�سالح1علي1
✓✓✓✓✓✓ال�سقري

الأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1
✓✓✓✓✓✓الزين

الأ�ستاذ1خالد1عبداهلل1
✓✓✓✓✓✓ا�سماعيل

املهند�س1خالد1عبداهلل1
x✓✓✓✓✓ال�سرثي

الأ�ستاذ1�ساهني1حممد1
✓✓✓✓✓✓امني

الأ�ستاذ1عبدامللك1
✓✓✓xxxعبداهلل1ال�سانع

الأ�ستاذ1عبدالعزيز1
✓✓x✓✓✓عبداملح�سن1الغنام
الأ�ستاذ1عماد1جالل1

✓xx✓✓✓بابان
الأ�ستاذ1حممد1ب�سار1

✓✓✓✓✓✓فا�سل1الزين

✓✓✓✓✓✓الدكتور1يزيد1العوهلي

كما1قام1جمل�س1الإدارة1باتخاذ1قرارين1بالتمرير1يف1التواريخ1التالية:1•
11 قرار1جمل�س1الإدارة1بتاريخ2015/01/041م..
21 قرار1جمل�س1الإدارة1بتاريخ2015/01/061م..
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وصف ألي صفقة بين المصدر وطرف ذي عالقة أو أي عقود أو أعمال تكون الشركة طرفًا فيه

أو أعمال تكون الشركة  أو أي عقود  20- وصف ألي صفقة بين المصدر وطرف ذي عالقة 
أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  كأحد  صلة  ذي  لطرف  جوهرية  مصلحة  وتوجد  فيه  طرفًا 

الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم

واإعادة11• للتاأمني1 واخلليج1 املتو�سط1 )"1ميدي1فيزا"(1و�سركة1 �س.ذ.م.م.1 الطبية1 املطالبات1 لت�سوية1 فيزا1 ميدي1 بني1�سركة1 عقد1
التاأمني1التعاوين1�س.م.�س.1)"ميدغلف"(،1مبوجب1هذه1التفاقية1تقوم1�سركة1ميدي1فيزا1بتقدمي1خدمة1ت�سوية1املطالبات1الطبية1
ملدة1�سنة1وتكون1ر�سوم1اخلدمة3.51%1من1اإجمايل1الإق�ساط1املكتتبة1لوثائق1التاأمني1الطبي،1وكانت1قيمة1التعامل1خالل1العام1
2015م1مبلغ198،5001األف1ريال1�سعودي،1وهي1�سركة1تابعة1ل�سركات1ميلك1الع�سو1املنتدب1الأ�ستاذ1لطفي1الزين1وع�سو1جمل�س1

الإدارة1الأ�ستاذ1حممد1الزين1)بطريقة1مبا�سرة1اأو1غري1مبا�سرة(1ح�سة1فيها.
هذه11• مبوجب1 )"ميدغلف"(،1 �س.م.�س.1 التعاوين1 التاأمني1 واإعادة1 للتاأمني1 واخلليج1 املتو�سط1 و�سركة1 �سنايا1 عيادات1 بني1 عقد1

التفاقية1تقوم1عيادات1�سنايا1بعالج1املوؤمن1لهم1يف1�سركة1ميدغلف1ملدة11�سنة1وبقيمة110711األف1ريال1�سعودي،1وهي1�سركة1مملوكة1
لع�سو1جمل�س1الإدارة1الدكتور1يزيد1العوهلي.

الأعمال1التي1متت1خالل1العام52011م1مع1)1(1�سركة1مو�سن1ال�سعودية1)�سركة1ذو1عالقة(1بقيمة110،9241األف1ريال1�سعودي11•
�سركة1 1)2( لل�سركة،1 وم�ستحقة1 �سابقة1 �سنوات1 عن1 ال�سعودية1 مو�سن1 �سركة1 عن1 بالنيابة1 مدفوعة1 م�ساريف1 عن1 عبارة1 وهي1
ميدغلف1البحرين1)�سركة1ذو1عالقة(1وهي1عبارة1عن1تعامالت1وم�ساريف1مدفوعة1عن1�سركة1ميدغلف1البحرين1عن1�سنوات1
ميدغلف- �سركة1 �سعودي،1)3(1 ريال1 األف1 بقيمة1305،8921 تاأمني1 اإعادة1 وتعامالت1 �سعودي1 ريال1 األف1 بقيمة148،0851 �سابقة1
الأردن1)�سركة1ذو1عالقة(1بقيمة1251األف1ريال1�سعودي1وهي1عبارة1عن1م�ساريف1مدفوعة1بالنيابة1عن1�سركة1ميدغلف-الأردن1
عن1�سنوات1�سابقة1وم�ستحقة1لل�سركة،1)4(1�سركة1ميدغلف-م�سر)�سركة1ذو1عالقة(1بقيمة15811األف1ريال1�سعودي1وهي1عبارة1
عن1م�ساريف1مدفوعة1بالنيابة1عن1�سركة1ميدغلف-م�سر1عن1�سنوات1�سابقة1وم�ستحقة1لل�سركة،1)5(1�سركة1اأدي�سون1براديل1
العربية-ال�سعودية1)�سركة1ذو1عالقة(1بقيمة113،0661األف1ريال1�سعودي1عبارة1عن1مبالغ1م�ستحقة1لل�سركة1متثل1دفعات1على1
احل�ساب1عن1�سنوات1�سابقة1ومبالغ1اإعادة1تاأمني1بقيمة14،5701األف1ريال1�سعودي،1)6(1�سركة1ال�سامية1�س.ذ.م.م1)�سركة1ذو1
عالقة(1بقيمة14481األف1ريال1�سعودي1وهي1عبارة1عن1مبالغ1م�ستحقة1لل�سركة1متثل1عقود1تاأمني،1)7(1�سركة1اأدي�سون1براديل1
القاب�سة1)�سركة1ذو1عالقة(1بقيمة154،5271األف1ريال1�سعودي1وهي1عبارة1عن1مبالغ1م�ستحقة1لل�سركة1متثل1دفعات1اإعادة1تاأمني1
عن1�سنوات1�سابقة،1)8(1�سركة1اأدي�سون1براديل1العربية1القاب�سة-الإمارات1)�سركة1ذو1عالقة(1بقيمة12،6921األف1ريال1�سعودي1
وهي1عبارة1عن1مبالغ1عن1�سنوات1�سابقة1م�ستحقة1لل�سركة1متثل1دفعات1اإعادة1تاأمني،1)9(1�سركة1ميدي1فيزا-1ال�سعودية1)�سركة1
ذو1عالقة(1بقيمة140،5891األف1ريال1�سعودي1وهي1عبارة1عن1مبالغ1م�ستحقة1ل�سركة1ميدي1فيزا1ال�سعودية1متثل1ر�سيد1م�ساريف1
تدقيق1الفواتري1الطبية،1)10(1�سركةSIB1-الإمارات1)�سركة1ذو1عالقة(1بقيمة1311األف1ريال1�سعودي1وهي1عبارة1عن1مبالغ1
SIB-الإمارات1متثل1م�ساريف1مدفوعة1بالنيابة1عن1�سركة1ميدغلف1ال�سعودية،1وجميع1هذه1ال�سركات1هي1 م�ستحقة1ل�سركة1
�سركات1تابعة1ل�سركات1ميلك1الع�سو1املنتدب،1الأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1الزين1وع�سو1جمل�س1الإدارة1الأ�ستاذ1حممد1الزين،1)بطريقة1

مبا�سرة1اأو1غري1مبا�سرة(1ح�سة1فيها.
الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1البنك1ال�سعودي1لال�ستثمار،1وهي1عبارة1عن1ح�سابات1جارية1وودائع1لأجل1بقيمة115231•

األف1ريال1�سعودي،1وح�ساب1وديعة1نظامية1بقيمة1107،7571األف1ريال1�سعودي،1وتعامالت1تاأمني1ملدة1�سنة1وبقيمة14،3631األف1ريال1
�سعودي،1وهو1م�ساهم1موؤ�س�س1يف1ال�سركة1ويعمل1ع�سو1جمل�س1الإدارة1الأ�ستاذ1عبدامللك1ال�سانع1مديرًا1تنفيذيًا1فيه.

الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1ال�ستثمار1كابيتل،1وهي1عبارة1عن1ا�ستثمارات1بقيمة164،4351األف1ريال1�سعودي،1و11•
تعامالت1تاأمني1ملدة1�سنة1وبقيمة12281األف1ريال1�سعودي،1وهو1تابع1للبنك1ال�سعودي1لال�ستثمار1امل�ساهم1املوؤ�س�س1يف1ال�سركة1ويعمل1

ع�سو1جمل�س1الإدارة1الأ�ستاذ1عبدامللك1ال�سانع1مديرًا1تنفيذيًا1فيه.
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حاالت تعارض المصالح وألية معالجتها والتعامل معها

الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1اأورك�س1ال�سعودية،1وهي1عبارة1عن1تعامالت1تاأمني1ملدة1�سنة1وبقيمة130،64411األف11•
ريال1�سعودي،1وهي1�سركة1ميلك1فيها1كل1من1بنك1الأ�ستثمار1اأحد1ال�سركاء1املوؤ�س�سني1و�سركة1اأورك�س1العاملية1والتي1متلك1يف1�سركة1
ميدغلف1البحرين1اأحد1ال�سركاء1املوؤ�س�سني1بالإ�سافة1اأن1ع�سو1جمل�س1الإدارة1الأ�ستاذ1�ساهني1اأمني1يعمل1فيها1مديرًا1تنفيذيًا.

الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1جمموعة1�سركات1�سفاري،1وهي1عبارة1عن1بوال�س1تاأمني1ملدة1�سنة1وبقيمة1113،9741•
لرئي�س1جمل�س1 �سركة1مملوكة1 وهي1 املغطاة1مبوجبها،1 الأ�سرار1 البولي�سة1عن1 تعوي�س1حامل1 يتم1 اأين1 على1 �سعودي1 ريال1 األف1

الإدارة1ال�سيخ1�سالح1ال�سقري.
الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1رئي�س1جمل�س1الإدارة1ال�سيخ1�سالح1ال�سقري،1وهي1عبارة1عن1بولي�سة1تاأمني1�سيارات11•

ملدة1�سنة1وبقيمة11481األف1ريال1�سعودي1على1اأين1يتم1تعوي�س1حامل1البولي�سة1عن1الأ�سرار1املغطاة1مبوجبها.1
الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1�سركة1خالد1ال�سرثي1للتجارة1واملقاولت،1وهي1عبارة1عن1بولي�سة1تاأمني1ملدة1�سنة11•

وبقيمة4911األف1ريال1�سعودي1على1اأين1يتم1تعوي�س1حامل1البولي�سة1عن1الأ�سرار1املغطاة1مبوجبها،1وهي1�سركة1مملوكة1لع�سو1
جمل�س1الإدارة1املهند�س1خالد1ال�سرثي.

الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1ع�سو1جمل�س1الإدارة1املهند�س1خالد1ال�سرثي،1وهي1عبارة1عن1بولي�سة1تاأمني1ملدة1�سنة11•
و1بقيمة1511األف1ريال1�سعودي1على1اأين1يتم1تعوي�س1حامل1البولي�سة1عن1الأ�سرار1املغطاة1مبوجبها.

األف1ريال11• تاأمني1ملدة1�سنة1وبقيمة11521 بولي�سة1 العام20151م1مع1�سركة1اجل�سامة،1وهي1عبارة1عن1 التي1متت1خالل1 الأعمال1
�سعودي1على1اأين1يتم1تعوي�س1حامل1البولي�سة1عن1الأ�سرار1املغطاة1مبوجبها،1وهي1�سركة1مملوكة1لع�سو1جمل�س1الإدارة1الأ�ستاذ1

عماد1بابان.
الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1ع�سو1جمل�س1الإدارة1الأ�ستاذ1عماد1بابان،1وهي1عبارة1عن1بولي�سة1تاأمني1�سيارات1ملدة11•

�سنة1وبقيمة1191األف1ريال1�سعودي1على1اأين1يتم1تعوي�س1حامل1البولي�سة1عن1الأ�سرار1املغطاة1مبوجبها.
الأعمال1التي1متت1خالل1العام20151م1مع1�سركة1احللول1املبدعة1للمطاعم1املحدودة،1وهي1عبارة1عن1بوال�س1تاأمني1ملدة1�سنة11•

وبقيمة15061األف1ريال1�سعودي1على1اأين1يتم1تعوي�س1حامل1البولي�سة1عن1الأ�سرار1املغطاة1مبوجبها،1وهي1�سركة1مملوكة1لع�سو1
جمل�س1الإدارة1الأ�ستاذ1خالد1اإ�سماعيل.

21- حاالت تعارض المصالح وألية معالجتها والتعامل معها
11111من1اأجل1تاأمني1اأف�سل1ممار�سات1احلوكمة1التي1تكفل1حماية1حقوق1امل�ساهمني1وحقوق1اأ�سحاب1امل�سالح1قامت1ال�سركة1باإيجاد1اآلية1
تنفيذية1من1اأجل1تنظيم1ومعاجلة1م�ساألة1تعار�س1امل�سالح1املحتملة1بني1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1وم�سوؤويل1الإدارة1التنفيذية1من1جهة1
وال�سركة1من1جهة1اأخرى1وذلك1وفقًا1للقواعد1القانونية1املرعية1الإجراء1والإر�سادات1ال�سادرة1عن1هيئة1ال�سوق1املالية،1حيث1و�سعت1

العديد1من1ال�سيا�سات1واللوائح1الداخلية1ك�سيا�سة1الإف�ساح1ولئحة1تنظيم1تعار�س1امل�سالح1ولئحة1حوكمة1اخلا�سة1بال�سركة.

22- تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض
ل1يوجد1اأية1اتفاقيات1تنازل1مبوجبها1اأحد1اأع�ساء1جمل�س1اإدارة1ال�سركة1اأو1اأحد1كبار1التنفيذيني1فيها1عن1اأي1راتب1اأو1تعوي�س.

23- تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين
ل1يوجد1اأية1اتفاقيات1تنازل1مبوجبها1اأحد1م�ساهمي1ال�سركة1عن1اأي1حقوق1يف1الأرباح.

24- المدفوعات النظامية المستحقة السداد: )المبالغ المذكورة أدناه باألف(
يبني1اجلدول1التايل1بيان1بقيمة1املدفوعات1النظامية1املتوجب1دفعها1على1ال�سركة1لغاية1نهاية1عام20151م،1وذلك1مع1الإ�سارة1اإىل1اأن1

اأية1مبالغ1مل1يتم1دفعها1�سوف1يتم1دفعها1باإذن1اهلل1خالل1العام20161م.1
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االستثمارات واالحتياطات األخرى

المدفوعات 
المستحقة لغاية 
نهاية عام 2015م 
والغير مسددة   

المدفوعات 
المستحقة لغاية 
نهاية عام 2015م 

والمسددة 

بيان أسبابها  نوع المدفوعـــــــــــــات  

1،073 8،687 ر�سوم1اإ�سرتاكات1
ل�سالح1املوظفني 1التاأمينات1الجتماعية1

844 - وفقا1لنظام
الزكاة1وال�سريبة 1الزكاة1و�سريبة1الدخل1

2،917 17،092 وفقا1لأنظمة1و1لوائح1
موؤ�س�سة1النقد 1تكاليف1الإ�سراف1والرقابة1ملوؤ�س�سة1النقد11

28،115 29،833
وفقا1لأنظمة1و1لوائح1
ال�سمان1ال�سحي1

التعاوين
1اأتعاب1جمل�س1ال�سمان1ال�سحي1التعاوين11

25- االستثمارات واالحتياطات األخرى
ل1توجد1اأية1ا�ستثمارات1اأواحتياطات1اأخرى1مت1اإن�ساوؤها1مل�سلحة1موظفي1ال�سركة.

26- تقر الشركة بما يلي
11 اأن1�سجالت1احل�سابات1اأعدت1بال�سكل1ال�سحيح..
21 اأن1نظام1الرقابة1الداخلية1اأعدت1على1اأ�س�س1�سليمة1ونفذ1بفعالية..
31 اأنه1ل1يوجد1اأي1�سك1يذكر1ب�ساأن1قدرة1ال�سركة1على1موا�سلة1ن�ساطها.1.

27- تقرير المحاسب القانوني
مل11يت�سمن1تقرير1املحا�سب1القانوين1اأية1حتفظات1على1القوائم1املالية1ال�سنوية1لعام20151م.

28- استبدال المحاسب القانوني
قدمت1جلنة1املراجعة1تو�سيتها1بخ�سو�س1تعيني1املحا�سبني1القانونيني1للعام1املايل20151م1اإىل1اجتماع1اجلمعية1العامة1العادية1بعد1اأن1
مت1عر�سها1على1جمل�س1الإدارة1واإقرار1التو�سية1اإىل1اجلمعية1العامة.1ومت1التعاقد1مع1كاًل1من1PWC1براي�س1وترهاو�س1كوبر1ومكتب1

الدار1للتدقيق1كمحا�سبني1قانونيني1للعام1املايل20151م.
القانونيني1وقررت1 العرو�س1املقدمة1من1املحا�سبني1 الأ�سعار1وم�ستوى1اخلدمات1يف1 اللجنة1قامت1مبقارنة1 اأن1 اإىل1 وكان1ذلك1عائدًا1
اللجنة1اأن1اأف�سل1العرو�س1املقدمة1وامل�ستوفية1لكافة1متطلبات1ال�سركة1من1ناحية1ال�سعر1واخلدمة1هي1بالتو�سية1ملجل�س1الإدارة1باختيار1

كّل1من11PWC1براي�س1وترهاو�س1كوبر1ومكتب1الدار1للتدقيق1كمحا�سبني1قانونيني1للعام1املايل20151م.

29- تكوين مجلس اإلدارة:
تاريخ1 بنهاية1 تنتهي1 �سنوات1 وملدة1ثالث1 بتاريخ2013/04/71م1 وليتهم1 بداأت1 وقد1 اأع�ساء1 ع�سرة1)10(1 الإدارة1من1 يتكون1جمل�س1

2016/04/7م.
اإدارة1خلفًا1 كع�سو1جمل�س1 العوهلي1 يزيد1 الدكتور1 تعيني1 على1 تاريخ2015/04/301م1 التي1عقدت1يف1 1 العامة1 وافقت1اجلمعية1 ولقد1
العام20151م،1 الإدارة1خالل1 تغري1يف1ع�سوية1جمل�س1 اأي1 تاريخ2014/11/241م،1ومل1يحدث1 اإعتبارًا1من1 الن�سار1 رمزي1 لالأ�ستاذ1

واأع�ساء1املجل�س1هم:
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وظائف المجلس

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
الأ�ستاذ1�ساهني1حممد1اأمنيال�سيخ1�سالح1علي1ال�سقري
الأ�ستاذ1عبدامللك1عبداهلل1ال�سانعالأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1الزين

الأ�ستاذ1عبدالعزيز1عبداملح�سن1الغنامالأ�ستاذ1خالد1عبداهلل1ا�سماعيل
الأ�ستاذ1عماد1جالل1باباناملهند�س1خالد1عبداهلل1ال�سرثي

الأ�ستاذ1حممد1ب�سار1فا�سل1الزينالدكتور1يزيد1العوهلي

30- وظائف المجلس

اعتماد1التوجهات1واخلطط1الإ�سرتاتيجية1والأهداف1الرئي�سة1لل�سركة1والإ�سراف1على1تنفيذها،1ومن1ذلك:1•
11 1و�سع1الإ�سرتاتيجية1ال�ساملة1لل�سركة1وخطط1العمل1الرئي�سة1فيها.1.
21 حتديد1الهيكل1الراأ�سمايل1الأمثل1لل�سركة1واإ�سرتاتيجيتها1واأهدافها1املالية..
31 1الإ�سراف1على1النفقات1الراأ�سمالية1الرئي�سة1لل�سركة..
41 1املراجعة1الدورية1للهياكل1التنظيمية1والوظيفية1يف1ال�سركة1واعتمادها..
اجلوهرية11• املعلومات1 عن1 بالإف�ساح1 والتزامها1 واللوائح1 لالأنظمة1 ال�سركة1 احرتام1 ت�سمن1 التي1 والإجراءات1 ال�سيا�سات1 و�سع1

للم�ساهمني1والدائنني1واأ�سحاب1امل�سالح1الآخرين.
اأحكام1الالئحة1ال�سرت�سادية1ال�سادرة1عن1جمل�س1هيئة1ال�سوق1املالية11• و�سع1نظام1حوكمة1خا�س1بال�سركة1مبا1ل1يتعار�س1مع1

والإ�سراف1العام1عليه1ومراقبة1مدى1فعاليته1وتعديله1عند1احلاجة.
اتباع1�سيا�سة1تت�سم1بالو�سوح1وال�سفافية1ب�ساأن1توزيع1اأرباح1الأ�سهم1مبا1يحقق1م�سالح1امل�ساهمني1وال�سركة1يف1اآن1واحد.1•
و�سع1�سيا�سة1مكتوبة1تنظم1العالقة1مع1اأ�سحاب1امل�سالح1من1اأجل1حمايتهم1وحفظ1حقوقهم.1ويجب1اأن1تغطي1هذه1ال�سيا�سة1– 1•

– اآليات1تعوي�س1اأ�سحاب1امل�سالح1يف1حالة1انتهاك1حقوقهم1التي1تقرها1الأنظمة1وحتميها1العقود1واآليات1ت�سوية1 بوجه1خا�س1
ال�سكاوى1اأو1اخلالفات1التي1قد1تن�ساأ1بني1ال�سركة1واأ�سحاب1امل�سالح1واآليات1منا�سبة1لإقامة1عالقات1جيدة1مع1العمالء1واملوردين1
واملحافظة1على1�سرية1املعلومات1املتعلقة1بهم1وقواعد1ال�سلوك1املهني1للمديرين1والعاملني1يف1ال�سركة1بحيث1تتوافق1مع1املعايري1

املهنية1والأخالقية1ال�سليمة1وم�ساهمة1ال�سركة1الجتماعية.
و�سع1ومراقبة1اأنظمة1و�سوابط1للرقابة1الداخلية1والإ�سراف1العام1عليها.1•
الإ�سراف1واملوافقة1على1كافة1ال�سيا�سات1املكتوبة1يف1ال�سركة1والإجراءات1الرئي�سية1ومراجعتها1وحتديثها1ب�سفة1منتظمة.1•
1اإختيار1وتغيري1املوظفيني1التنفيذيني1يف1املراكز1الرئي�سة1)عند1احلاجة(،1والتاأكد1من1اأن1ال�سركة1لديها1�سيا�سة1منا�سبة1لإحالل11•

بديل1منا�سب1يكون1موؤهاًل1للعمل1ويلك1املهارة1املطلوبة.
الإ�سراف1على1الإدارة1العليا1ومراقبة1اأداء1ال�سركة1مقارنة1باأهداف1الأداء1التي1يحددها1املجل�س.1•
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تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

31- تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة
يبني1اجلدول1التايل1ت�سنيف1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1من1اأع�ساء1م�ستقلني/تنفيذيني/غري1تنفيذيني:

إسم عضو 
الصفةمجلس اإلدارة

العضوية في لجانفئة العضوية
غري تنفيذيم�ستقل مجلس اإلدارة

تنفيذي

رئي�س1جمل�س1ال�سيخ1�سالح1علي1ال�سقري
ل1يوجد✓الإدارة

الع�سو1املنتدب1-1الأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1الزين
اللجنة1التنفيذية1)رئي�س(✓الرئي�س1التنفيذي

الأ�ستاذ1خالد11عبداهلل1
جلنة1املراجعة1)رئي�س(✓ع�سواإ�سماعيل

املهند�س1خالد1عبداهلل1
جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت)رئي�س(✓ع�سوال�سرثي

اللجنة1التنفيذية1)ع�سو(

✓ع�سوالأ�ستاذ1�ساهني1حممد1اأمني
جلنة1ال�ستثمار)رئي�س(
اللجنة1التنفيذية)ع�سو(
جلنة1املخاطر1)ع�سو(

الأ�ستاذ1عبدامللك1عبداهلل1
جلنة1ال�ستثمار)ع�سو(✓ع�سوال�سانع

الأ�ستاذ1عبدالعزيز1
اللجنة1التنفيذية)ع�سو(✓ع�سوعبداملح�سن1الغنام

الرت�سيحات1واملكافئات)ع�سو(✓ع�سوالأ�ستاذ1عماد1جالل1بابان

الأ�ستاذ1حممد1ب�سار1فا�سل1
✓ع�سوالزين

جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت1)ع�سو(
اجلنة1ال�ستثمار)ع�سو(
جلنة1املخاطر1)ع�سو(

✓ع�سوالدكتور1يزيد1العوهلي
جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت1)ع�سو(

اجلنة1ال�ستثمار)ع�سو(
جلنة1املخاطر1)رئي�س(
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 أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجالس إدارتها

32- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجالس إدارتها
يبني1اجلدول1التايل1اأ�سماء1ال�سركات1امل�ساهمة1التي1يكون1ع�سو1جمل�س1الإدارة1ع�سو1يف1جمال�س1اإدارتها:

الشركات المساهمة األخرى التي شارك في عضوية مجلس إدارتهاأسم عضو مجلس اإلدارة

�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1واإعادة1التاأمني1�سركة1م�ساهمة1بحرينية-1ع�سو1جمل�س1اإدارةال�سيخ1�سالح1علي1ال�سقري

الأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1الزين
�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1واإعادة1التاأمني1�سركة1م�ساهمة1بحرينية-1رئي�س1جمل�س1اإدارة

�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1�سركة1م�ساهمة1اأردنية-1رئي�س1جمل�س1اإدارة
�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1واإعادة1التاأمني1�سركة1م�ساهمة1لبنانية-1رئي�س1جمل�س1اإدارة

�سركة11لطفي1الزين1القاب�سة1�سركة1م�ساهمة1لبنانية-1رئي�س1جمل�س1اإدارة
ل1يوجدالأ�ستاذ1خالد1بن1عبداهلل1اإ�سماعيل1
ل1يوجداملهند�س1خالد1عبداهلل11ال�سرثي

ال�ستاذ1�ساهني1حممد1امني
�سركة1اأورك�س1العمانية1للتاأجري1التمويلي1-ع�سو1جمل�س1اإدارة

�سركة1اأورك�س1الباك�ستانية1للتاأجري1التمويلي-1ع�سو1جمل�س1اإدارة
العمانية1الوطنية1لالأ�ستثمار1القاب�سة1�س.م.ع.ع1"اونك"

الأ�ستاذ1عبدامللك1بن1عبداهلل1
ال�سانع

�سركة1اأورك�س1ال�سعودية1للتاأجري1التمويلي-ع�سو1جمل�س1اإدارة
�سركة1الأ�ستثمار1كابيتال1لالأوراق1املالية1والو�ساطة

الأ�ستاذ1عبدالعزيز1بن1عبداملح�سن1
ل1يوجدالغنام

ل1يوجدالأ�ستاذ1عماد1جالل1بابان

الأ�ستاذ1حممد1ب�سار1فا�سل1الزين

�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1واإعادة1التاأمني1�سركة1م�ساهمة1بحرينية-1ع�سو1جمل�س1اإدارة
�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1�سركة1م�ساهمة1اأردنية-1ع�سو1جمل�س1اإدارة
�سركة1ميدغلف1األيانز1تكافل1�سركة1م�ساهمة1بحرينية-1رئي�س1جمل�س1اإدارة1

�سركة1املتو�سط1واخلليج1للتاأمني1واإعادة1التاأمني1�سركة1م�ساهمة1لبنانية-1ع�سو1جمل�س1اإدارة
�سركة1لطفي1فا�سل1الزين1القاب�سة1�س.م.ل.-1ع�سو1جمل�س1اإدارة

ليوجدالدكتور1يزيد1العوهلي

لكبار  والمدفوعة  اإلدارة   مجلس  ألعضاء  دفعها  المقترح  والتعويضات  المكافآت   -33
التنفيذيين في الشركة )بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

المبالغ باأللف ريال سعوديالوصف
-مكافاآت1ثابته
10،467رواتب1ثابته

2،554البدلت1الثابته
9،290املكافاآت1الدورية1اأو1ال�سنوية1املرتبطة1بالأداء1"متغرية"

ليوجداخلطط1التحفيزية1ق�سرية1اأو1طويلة1الأجل

مزايا1عينية1اأخرى

الأ�ســـتاذ1لطفي1الزين:1�ســــــيارة
الأ�ستاذ1حممد1اخلطيب:1�سيارة
الأ�ســـتاذ11�ســــعد1بكدا�س:1�سيارة
الأ�ستاذ1نبيل1اأبو1رم�سان:1�سيارة
الأ�ســتاذ1خالد1القزلن:1�ســــيارة
الأ�ستاذ1عبدهلل1الغفيلي:1ليوجد
الأ�ســـتاذ1وحيد1اأمـــــــــون:1ليوجد

22,311املجموع
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المكافأت و التعويضات التي تم دفعها إلعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مجلس اإلدارة ولجانه سنة 2015     )بالريال السعودي(

 الإ�سم 
مكافاأت جمل�س 

 الإدارة
 )6 اإجتماعات( 

 بدل ح�سور 
)3000/اإجتماع( 

 مكافاأت جلنة املراجعة
 )38 اإجتماع(

 بدل ح�سور 
)1500/اإجتماع( 

مكافاأت اجلنة 
 التنفذية

 )6 اإجتماعات(
 بدل ح�سور 

)1500/اإجتماع( 
مكافاأت جلنة 

 الإ�ستثمار
 )4 اإجتماعات(

 بدل ح�سور 
)1500/اإجتماع( 

مكافاأت جلنة
  الرت�سيحات و املكافاأت

 )2 اإجتماعات(
 بدل ح�سور 

 املجموع )1500/اإجتماع( 

1180،0001118،00011198،0001ال�سيخ1�سالح1علي1ال�سقري

1120،0001118،0001160،000119،00011207،0001الأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1الزين

الأ�ستاذ1عبدامللك1بن1عبداهلل1
1120،000119،0001160،000116،00011195،0001ال�سانع

الأ�ستاذ1خالد1بن1عبداهلل1
1120،0001118،00011120،0001130،00011288،0001اإ�سماعيل1

1120،0001118،0001160،000119،0001160،000116،00011273،0001ال�ستاذ1�ساهني1حممد1امني

1120،0001118،0001160،000116،0001160،000113،00011267،0001الأ�ستاذ1يزيد1العوهلي

الأ�ستاذ1حممد1ب�سار1فا�سل1
1120،0001118،0001160،000114،5001160،000113،00011265،5001الزين

الأ�ستاذ1عبدالعزيز1بن1
1120،0001115،0001160،000117،50011202،5001عبداملح�سن1الغنام

الأ�ستاذ1خالد1عبداهلل11
1120،0001115،0001160،000117،5001160،000113،00011265،5001ال�سرثي

1120،0001112،0001160،00011192،0001الأ�ستاذ1عماد1جالل1بابان

1100،0001148،00011148،0001الأ�ستاذ1حممد1العطا�س

1100،0001157،00011157،0001الأ�ستاذ1�سلمان1اأحمد

1100،0001157،00011157،0001الأ�ستاذ1عبدالعزيز1النا�سر

 1,260,000  159,000  420,000  192,000  240,000  33,000  240,000  22,500  240,000  9,000  2,815,500 
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المكافأت و التعويضات التي تم دفعها إلعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مجلس اإلدارة ولجانه سنة 2015     )بالريال السعودي(

 الإ�سم 
مكافاأت جمل�س 

 الإدارة
 )6 اإجتماعات( 

 بدل ح�سور 
)3000/اإجتماع( 

 مكافاأت جلنة املراجعة
 )38 اإجتماع(

 بدل ح�سور 
)1500/اإجتماع( 

مكافاأت اجلنة 
 التنفذية

 )6 اإجتماعات(
 بدل ح�سور 

)1500/اإجتماع( 
مكافاأت جلنة 

 الإ�ستثمار
 )4 اإجتماعات(

 بدل ح�سور 
)1500/اإجتماع( 

مكافاأت جلنة
  الرت�سيحات و املكافاأت

 )2 اإجتماعات(
 بدل ح�سور 

 املجموع )1500/اإجتماع( 

1180،0001118،00011198،0001ال�سيخ1�سالح1علي1ال�سقري

1120،0001118،0001160،000119،00011207،0001الأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1الزين

الأ�ستاذ1عبدامللك1بن1عبداهلل1
1120،000119،0001160،000116،00011195،0001ال�سانع

الأ�ستاذ1خالد1بن1عبداهلل1
1120،0001118،00011120،0001130،00011288،0001اإ�سماعيل1

1120،0001118،0001160،000119،0001160،000116،00011273،0001ال�ستاذ1�ساهني1حممد1امني

1120،0001118،0001160،000116،0001160،000113،00011267،0001الأ�ستاذ1يزيد1العوهلي

الأ�ستاذ1حممد1ب�سار1فا�سل1
1120،0001118،0001160،000114،5001160،000113،00011265،5001الزين

الأ�ستاذ1عبدالعزيز1بن1
1120،0001115،0001160،000117،50011202،5001عبداملح�سن1الغنام

الأ�ستاذ1خالد1عبداهلل11
1120،0001115،0001160،000117،5001160،000113،00011265،5001ال�سرثي

1120،0001112،0001160،00011192،0001الأ�ستاذ1عماد1جالل1بابان

1100،0001148،00011148،0001الأ�ستاذ1حممد1العطا�س

1100،0001157،00011157،0001الأ�ستاذ1�سلمان1اأحمد

1100،0001157،00011157،0001الأ�ستاذ1عبدالعزيز1النا�سر

 1,260,000  159,000  420,000  192,000  240,000  33,000  240,000  22,500  240,000  9,000  2,815,500 
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34- لجان مجلس اإلدارة
�سّكل1جمل�س1الإدارة1بتاريخ2007/7/171م1اأربع1جلان1مل�ساعدته1يف1تاأدية1مهامه1ب�سكل1فعال1وهي1جلنة1املراجعة1وجلنة1الرت�سيحات1
اإلزاميتان1ح�سب1ما1ن�ست1عليه1املادتان1141و115من1لئحة1حوكمة1ال�سركات(1واللجنة1التنفيذية1وجلنة1 واملكافاآت1(وهما1جلنتان1
اإليها،1كما1تقوم1اللجان1 ال�ستثمار.1ويقوم1جمل�س1الإدارة1مبتابعة1اأعمال1اللجان1ب�سكل1دوري1للتحقق1من1قيامها1بالأعمال1املوكولة1
باإبالغ1جمل�س1الإدارة1دوريًا1وب�سفافية1مطلقة1مبا1تقوم1به1اأو1تتو�سل1اإليه1من1نتائج1اأو1تتخذه1من1قرارات.1اإل1اأنه1وعلى1الرغم1من1

ت�سكيل1هذه1اللجان،1تظل1امل�سوؤولية1النهائية1عن1ال�سركة1على1جمل�س1الإدارة.
اللجان1 هذه1 اأ�سماء1 ذكر1 مع1 اأعاله،1 املذكورة1 الإدارة1 جمل�س1 جلان1 لخت�سا�سات1 و�سف1خمت�سر1 التالية1 الفقرات1 تقدم1 و�سوف1

وروؤ�سائها1واأع�سائها1وعدد1اجتماعاتها.

1. 34-لجنة المراجعة:

اأ.1اأهداف1واخت�سا�سات1جلنة1املراجعة:
تعمل1جلنة1املراجعة1وفقًا1لأحكام1الأنظمة1واللوائح1القانونية1املرعية1الإجراء1وا�ستنادا1اإىل1القواعد1املنظمة1لعمل1اللجنة1التي1وافق1
عليها1جمل�س1الإدارة1بتاريخ1428/11/111هــ1املوافق2007/11/211م1والتي1وافقت1عليها1اجلمعية1العمومية1بتاريخ2010/4/51م.1

تتمثل1اأهداف1جلنة1املراجعة1يف1ما1يلي:
م�ساعدة1جمل�س1الإدارة1يف1الوفاء1بامل�سوؤوليات1املنوطة1به1وعلى1الأخ�س1امل�ساعدة1يف1التحقق1من1كفاية1نظام1الرقابة1الداخلية11-

وتنفيذه1بفاعلية.
درا�سة1القوائم1املالية1ال�سنوية1والأولية1قبل1اعتمادها1من1قبل1جمل�س1الإدارة1ون�سرها.1-
درا�سة1ال�سيا�سات1املحا�سبية1التي1تتبناها1ال�سركة1قبل1اعتمادها1واأي1تغيري1يف1هذه1ال�سيا�سات.1-
تقومي1فاعلية1تقدير1ال�سركة1للمخاطر1املهمة1التي1قد1تتعر�س1لها1واخلطوات1التي1اتخذتها1اإدارة1ال�سركة1ملراقبة1ومواجهة1هذه11-

املخاطر.
التحقق1من1كفاية1ت�سميم1الأن�سطة1الرقابية1يف1ال�سركة،1وكفاءة1اجلهاز1الرقابي1واملراجعة1الداخلية.1-
اأهمية11- اللجنة1 ترى1 اأخرى1 اأمور1 اأي1 اأو1 ال�سركة،1 تقع1يف1 التي1 الأخطاء1 اأو1 بالغ�س1 العالقة1 التق�سي1ذات1 الإ�سراف1على1عمليات1

تق�سيها.
1درا�سة1التقارير1واملالحظات1التي1يقدمها1املراجع1اخلارجي1لل�سركة1واجلهات1الرقابية1اخلارجية1مثل1موؤ�س�سة1النقد1العربي11-

ال�سعودي1وم�سلحة1الزكاة1والدخل1ووزارة1التجارة1وال�سناعة1وهيئة1�سوق1املال،1وغريها1من1اجلهات1ذات1العالقة،1وذلك1بغر�س1
التحقق1من1اتخاذ1الإجراءات1املالئمة1ملعاجلة1ما1ت�سمنته1هذه1التقارير1واملالحظات1من1اأمور.1

تر�سيح1مراجعي1احل�سابات1اخلارجيني1لل�سركة1وفقًا1لإجراءات1اختيار1حمددة1يف1قواعد1عمل1اللجنة.1-
التحقق1من1الكفاءة1املهنية1وا�ستقاللية1املراجعني1الداخليني،1ودرا�سة1خطة1عمل1املراجعة1الداخلية1يف1ال�سركة،1ونطاق1الفح�س11-

والتقارير1التي1ت�سدر1عنها،1وتقدمي1اأي1مقرتحات1من1�ساأنها1تاأكيد1ا�ستقاللية1املراجعني1الداخليني،1والرفع1من1كفاءة1ما1يقومون1
به1من1اأعمال1وبتكلفة1معقولة.1

اإقرار1وتطبيق1نظام1الرقابة1النظامية1لل�سركة1والإ�سراف1على1اأعمالها1والرفع1بتو�سياتها1اإىل1جمل�س1الإدارة1واجلهات1النظامية11-
الأخرى1والتاأكد1من1ا�ستقاللية1اإدارة1الرقابة1النظامية.
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ب.1اأع�ساء1جلنة1املراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة
الع�سوية يف جمل�س الإدارةال�سفةال�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةرئي�س1جلنة1املراجعةالأ�ستاذ1خالد1عبداهلل1ا�سماعيل
ع�سو1م�ستقل1من1خارج1جمل�س1الإدارةع�سو1جلنة1املراجعةالأ�ستاذ1عبدالعزيز1النا�سر
ع�سو1م�ستقل1من1خارج1جمل�س1الإدارةع�سو1جلنة1املراجعةالأ�ستاذ1حممد1العّطا�س
ع�سو1م�ستقل1من1خارج1جمل�س1الإدارةع�سو1جلنة1املراجعةالأ�ستاذ1�سلمان1اأحمد

ت.1اجتماعات1جلنة1املراجعة1و�سجل1احل�سور:
حافظت1اللجنة1على1الت�سال1املبا�سر1وامل�ستمر1باإدارات1ال�سركة1ذات1العالقة1مثل1اإدارة1التدقيق1الداخلي1واإدارة1الرقابة1النظامية1واإدارة1
املخاطر1وغريها.1هذا1وعقدت1جلنة1املراجعة1احلالية1خالل1العام1املايل20151م1اأربعون1اجتماع1ملتابعة1وتنفيذ1املهام1املناطة1بها1وكان1�سجل1

احل�سور1فيها1وفقا1ملا1يلي:

أسم  عضو  اللجنة

الجتماعات
الأ�ستاذ 
خالد 

عبداهلل 
ا�سماعيل

الأ�ستاذ 
عبدالعزيز 

النا�سر

الأ�ستاذ 
حممد 
العّطا�س

الأ�ستاذ 
�سلمان 
اأحمد

✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الأول11)الواقع1يف2015/01/1911م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثاين1)الواقع1يف2015/01/2011م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثالث1)الواقع1يف2015/01/2211م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11الرابع1)الواقع1يف2015/02/0411م(

✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11اخلام�س1)الواقع1يف2015/02/0911م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11ال�ساد�س1)الواقع1يف2015/02/0911م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11ال�سابع1)الواقع1يف2015/03/0111م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثامن1)الواقع1يف2015/03/2511م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11التا�سع1)الواقع1يف2015/03/3011م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11العا�سر1)الواقع1يف2015/04/0411م(

✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11احلادي1ع�سر)الواقع1يف2015/04/1511م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11الثاين1ع�سر1)الواقع1يف2015/04/1911م(
✓x✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثالث1ع�سر1)الواقع1يف2015/05/0611م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الرابع1ع�سر)الواقع1يف2015/05/1011م(
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✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11اخلام�س1ع�سر1)الواقع1يف2015/05/1111م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11ال�ساد�س1ع�سر)الواقع1يف2015/05/2011م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11ال�سابع1ع�سر)الواقع1يف2015/05/2111م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثامن1ع�سر1)الواقع1يف2015/06/0111م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11التا�سع1ع�سر1)الواقع1يف2015/06/0311م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الع�سرون)الواقع1يف2015/06/0811م(

✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الواحد1والع�سرون)الواقع1يف2015/06/1011م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثاين1والع�سرون1)الواقع1يف2015/06/1411م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثالث1والع�سرون1)الواقع1يف2015/06/1511م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11الرابع1والع�سرون1)الواقع1يف2015/07/0211م(

✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11اخلام�س1والع�سرون1)الواقع1يف2015/07/0611م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11ال�ساد�س1والع�سرون1)الواقع1يف2015/07/0711م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11ال�سابع1والع�سرون11)الواقع1يف2015/07/0911م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثامن1والع�سرون1)الواقع1يف2015/07/2711م(
✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11التا�سع1والع�سرون1)الواقع1يف2015/07/2811م(

✓✓✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثالثون1)الواقع1يف2015/07/3011م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11الواحد1والثالثون1)الواقع1يف2015/09/2911م(
✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11الثاين1والثالثون11)الواقع1يف2015/10/0711م(
✓x✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11الثالث1والثالثون1)الواقع1يف2015/10/0811م(
✓x✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11الرابع1والثالثون1)الواقع1يف2015/10/1511م(

✓✓✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11اخلام�س1والثالثون1)الواقع1يف2015/10/1811م(
✓x✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11ال�ساد�س1والثالثون11)الواقع1يف2015/10/2711م(
✓x✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11ال�سابع1والثالثون1)الواقع1يف2015/10/2811م(
✓x✓✓اجتماع1جلنة11املراجعة11الثامن1والثالثون11)الواقع1يف2015/12/0911م(

اجتماع1جلنة11املراجعة11الإحلاقي1التا�سع1والثالثون1)الواقع1يف11
✓1x✓✓2015/12/15م(

✓x✓xاجتماع1جلنة11املراجعة11الإحلاقي1الربعون11)الواقع1يف2015/12/2711م(



31

لجان مجلس اإلدارة

2. 34- لجنة الترشيحات والمكافآت:

اأ.11اأهداف1واخت�سا�سات1جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت:
تعمل1جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت1وفقًا1لأحكام1الأنظمة1واللوائح1القانونية1املرعية1الإجراء1وا�ستنادًا1اإىل1القواعد1املنظمة1لعمل1اللجنة1
بتاريخ1 العمومية1 عليها1اجلمعية1 وافقت1 والتي1 املوافق2011/03/281م1 1 1432/04/231هـ1 بتاريخ1 الإدارة1 عليها1جمل�س1 وافق1 التي1

2011/5/8م.
وتتمثل1اأهداف1جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت1يف1ما1يلي:

و�سع1�سيا�سة1الرت�سيحات.1•
التو�سية1ملجل�س1الإدارة1بالرت�سيح1لع�سوية1املجل�س1وفقًا1لل�سيا�سات1واملعايري1املعتمدة1مع1مراعاة1عدم1تر�سيح1اأي1�سخ�س1�سبق11•

اإدانته1بجرمية1خملة1بال�سرف1والأمانة.
املراجعة1ال�سنوية1لالحتياجات1املطلوبة1من1املهارات1املنا�سبة1لع�سوية1جمل�س1الإدارة1واإعداد1و�سف1للقدرات1واملوؤهالت1املطلوبة11•

لع�سوية1جمل�س1الإدارة،1مبا1يف1ذلك1حتديد1الوقت1الذي1يلزم1اأن1يخ�س�سه1الع�سو1لأعمال1جمل�س1الإدارة.
مراجعة1هيكل1جمل�س1الإدارة1ورفع1التو�سيات1يف1�ساأن1التغيريات1التي1ميكن1اإجراوؤها.1•
حتديد1جوانب1ال�سعف1والقوة1يف1جمل�س1الإدارة،1واقرتاح1معاجلتها1مبا1يتفق1مع1م�سلحة1ال�سركة.1•
التاأكد1ب�سكل1�سنوي1من1ا�ستقاللية1الأع�ساء1امل�ستقلني،1وعدم1وجود1اأي1تعار�س1م�سالح1اإذا1كان1الع�سو1ي�سغل1ع�سوية1جمل�س11•

اإدارة1�سركة1اأخرى.
التاأمني1الأخرى11• التقييم1مو�سوعيًا1ويت�سمن1مقارنة1ب�سركات1 اأ�س�س1حمددة1يف1تقييم1فعالية1املجل�س1بحيث1يكون1معيار1 اإتباع1

واملوؤ�س�سات1املالية1امل�سابهة.
و�سع1�سيا�سات1وا�سحة1لتعوي�سات1ومكافاآت1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1وكبار1التنفيذيني،1على1اأن1يراعى1عند1و�سع1تلك1ال�سيا�سات11•

ا�ستخدام1معايري1ترتبط1بالأداء.
مراجعة1تعوي�سات1ومكافاآت1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1وجلانه1واإ�سدار1التو�سية1املنا�سبة1ب�ساأنها1وذلك1مبا1يتفق1مع1متطلبات1موؤ�س�سة11•

النقد1العربي1ال�سعودي1ووزارة1التجارة.1ول1يحق1لأي1�سخ�س1اأن1ي�سارك1يف1اتخاذ1قرار1يتعلق1بتحديد1تعوي�ساته1ومكافاآته.
ب.1اأع�ساء1جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الع�سوية يف جمل�س الإدارةال�سفـــــــــــــــــــــــــةال�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةرئي�س1جلنــــة1الرت�ســـيحات1واملكافاآتاملهند�س1خالد1عبداهلل1ال�سرثي

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةع�سو1يف1جلنة1الرت�ســيحات1واملكافاآتالأ�ســــتاذ1عمـــــاد1جـــــالل1بابان

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةع�سو1يف1جلنة1الرت�سيحات1واملكافئاتالأ�ســــتاذ1حممد1ب�ّســــــار1الزين

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةع�سو1يف1جلنة1الرت�سيحات1واملكافئاتالدكتـــــــــــور1يزيد1العوهـــــــــــلي
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ت.1اجتماعات1جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت1و�سجل1احل�سور:
عقدت1جلنة1الرت�سيحات1واملكافاآت1احلالية1خالل1العام1املايل20151م1ثالثة1اجتماعات1وكان1�سجل1احل�سور1فيها1وفقا1ملا1يلي:

أسم  عضو  اللجنة

املهند�س خالد الجتماعات
عبداهلل ال�سرثي

الأ�ستاذ عماد 
الدكتور يزيد العوهليالأ�ستاذ حممد ب�سار الزينجالل بابان

اجتماع1جلنة11الرت�سيحات1
واملكافات11الأول1)1)الواقع1

يف2015/03/1011م(
✓✓✓✓

اجتماع1جلنة11الرت�سيحات1
واملكافات11الثاين1)1)الواقع1

يف2015/06/1511م(
✓x✓✓

اجتماع1جلنة11الرت�سيحات1
)الواقع1 الثالث1 1 واملكافات1

يف2015/08/1911م(
✓x✓✓

3. 34- لجنة االستثمار:

اأ.1اأهداف1واخت�سا�سات1جلنة1ال�ستثمار:
تعمل1جلنة1ال�ستثمار1وفقًا1لل�سيا�سة1ال�ستثمارية1لل�سركة1التي1مت1اإعدادها1والتي1وافق1عليها1جمل�س1الإدارة1بتاريخ1.2009/3/91

وتتمثل1اأهداف1جلنة1ال�ستثمار1يف1ما1يلي:
و�سع1اخلطط1ال�سرتاتيجية1ل�ستثمارات1ال�سركة1والتاأكد1من1مطابقتها1مع1اأحكام1و�سروط1اللوائح1والأنظمة1املرعية1الإجراء1بالإ�سافة1

اإىل1مالءمتها1مع1ال�سيا�سة1اخلطية1التي1مت1و�سعها1ووافق1عليها1جمل�س1الإدارة1اأ�سوًل.111
الإ�سراف1على1تطبيق1ال�سيا�سة1ال�ستثمارية.

مراجعة1ال�سيا�سة1ال�ستثمارية1واملبادئ1التوجيهية1ب�سكل1دوري1واإ�سدار1تو�سيات1جديدة1تتما�سى1مع1ظروف1ال�سوق.
اإعطاء1املوافقة1اخلطية1يف1احلالت1التي1ت�ستدعي1عدم1اللتزام1ببع�س1�سروط1ال�سيا�سة1ال�ستثمارية1ورفع1امل�ساألة،1اإذا1دعت1احلاجة،1

اإىل1جمل�س1الإدارة.
املوافقة1على1ا�ستقطاب1ال�ستثمارات1و/اأو1الت�سرف1بها.

املوافقة1على1تعيني1جميع1مدراء1الأ�سول1لإدارة1اأ�سول1ال�سركة1اأو1تقدمي1امل�سورة1ب�ساأنها.
التوجيهية1 واملبادئ1 بال�سيا�سات1 اللتزام1 اإدارة1املخاطر1بخ�سو�س1حمفظة1ال�ستثمار1بهدف1�سمان1 ال�سادر1عن1 التقرير1 مراجعة1

املعتمدة.
اتخاذ1القرارات1النهائية1ب�ساأن1ال�ستثمارات1ا�ستنادًا1اإىل1تو�سيات1ق�سم1اخلزينة.

مراقبة1اأداء1ا�ستثمارات1ال�سركة1وحتديد1اأهداف1ال�ستثمار1وو�سع1اخلطط1الالزمة1لذلك.
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ب.1اأع�ساء1جلنة1ال�ستثمار:

أعضاء لجنة االستثمار 
الع�سوية يف جمل�س الإدارةال�سفةال�سم

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةرئي�س1جلنـــــة1ال�ستثمارالأ�ستاذ1�ساهني1حممد1امني
ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةع�سو1يف1جلنة1ال�ستثمارالأ�ستاذ1عبدامللك1بن1عبداهلل1ال�سانع
ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةع�سو1يف1جلنة1ال�ستثمارالأ�ستاذ1حممد1ب�سار1فا�سل1الزين

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةع�سو1يف1جلنة1ال�ستثمارالدكتور1يزيد1العوهلي

ت.11اجتماعات1جلنة1ال�ستثمار1و�سجل1احل�سور:
عقدت1جلنة1ال�ستثمار1خالل1العام1املايل20151م1اربعة1جتماعات1لتنفيذ1املهام1املناطة1بها.1

أسم عضو  اللجنة

الأ�ستاذ الجتمــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــات
�ساهني حممد امني

الأ�ستاذ حممد ب�سار 
فا�سل الزين

الأ�ستاذ عبدامللك 
بن عبداهلل ال�سانع

الدكتور يزيد 
العوهلي

اجتماع1جلنة1ال�ستثمار1الأول1
✓✓✓✓)الواقع1يف2015/03/121م(

اجتماع1جلنة1ال�ستثمار1الثاين1
✓✓x✓)الواقع1يف2015/06/291م(

اجتماع1جلنة1ال�ستثمار1الثاين1
✓✓✓✓)الواقع1يف2015/10/121م(

اجتماع1جلنة1ال�ستثمار1الثاين1
✓✓✓✓)الواقع1يف2015/12/141م(

4. 34- اللجنة التنفيذية:

اأ-1اأهداف1واخت�سا�سات1اللجنة1التنفيذية:
1وتتمثل1 1 اإعدادها1والتي1وافق1عليها1جمل�س1الإدارة1بتاريخ2011/11/211م.1 تعمل1اللجنة1التنفيذية1وفقًا1لأحكام1الأنظمة1التي1مت1

اأهداف1اللجنة1التنفيذية1يف1ما1يلي:
املراجعة1الدورية1لنظام1عمل1اللجنة1التنفيذية1وتقييم1مدى1كفايته1واإ�سدار1التو�سية1بتعديله1اإىل1جمل�س1الإدارة.1-
-1.)Mission and Vision(1و�سع1ال�سرتاتيجية1ال�ساملة1والأهداف1الرئي�سة1لل�سركة1والإ�سراف1على1تنفيذها
-1.)Organizational Chart(1املراجعة1الدورية1للهياكل1التنظيمية1والوظيفية1يف1ال�سركة1واعتمادها
مراجعة1ميزانية1ال�سركة1واخلطط1املالية1املعدة1من1قبل1الإدارة1التنفيذية1قبل1تقدميها1ملجل�س1الإدارة1والتو�سية1ملجل�س1الإدارة11-

باملوافقة1عليها.
مراجعة1ال�سيا�سات1الداخلية1والأحكام1التنظيمية1املعدة1من1قبل1الإدارة1التنفيذية1قبل1تقدميها1ملجل�س1الإدارة1والتو�سية1ملجل�س11-

الإدارة1باملوافقة1عليها.
درا�سة1كل1ما1يحال1للجنة1من1موا�سيع1تتعلق1بالإدارة1التنفيذية1واتخاذ1التو�سيات1املنا�سبة1ب�ساأنها.1-
اإجراء1ات�سالت1واجتماعات1مع1الإدارة1التنفيذية1ب�سكل1دوري1ملتابعة1اأعمالها.1-
املحافظة1على1عالقات1عمل1فعالة1بني1جمل�س1الإدارة1والإدارة1التنفيذية1لل�سركة.1-
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1ب-1اأع�ساء1اللجنة1التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية
الع�سويــــــــــــــــــــــــة يف جمل�س الإدارةال�سفةالإ�سم

الع�سو1املنتدب1-1الرئي�س1التنفيذيرئي�س1اللجنــــــة1التنفيذيةالأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1الزين
ع�ســــــــــــــــــو1يف1جمــــــــــــل�س1الإدارةع�سو1يف1اللجنة1التنفيذيةاملهند�س1خالد1بن1عبداهلل1ال�سرثي

ع�ســــــــــــــــــو1يف1جمــــــــــــل�س1الإدارةع�سو1يف1اللجنة1التنفيذيةالأ�ستاذ1�ساهني1حممد1اأمني
ع�ســــــــــــــــــو1يف1جمــــــــــــل�س1الإدارةع�سو1يف1اللجنة1التنفيذيةالأ�ستاذ1عبدالعزيز1بن1عبداملح�سن1الغنام

11ت-اجتماعات1اللجنة1التنفيذية:
عقدت1اللجنة1التنفيذية1خالل1العام1املايل20151م1�ستة1اإجتماعات1بح�سور1كافة1اأع�سائها1ملتابعة1وتنفيذ1املهام1املناطة1بها1وكان1�سجل1

احل�سور1فيها1وفقا1ملا1يلي:

أسم  عضو  اللجنة

الأ�ستاذ لطفي الجتماعات
فا�سل الزين

املهند�س خالد 
عبداهلل ال�سرثي

الأ�ستاذ �ساهني 
حممد اأمني

الأ�ستاذ عبدالعزيز 
عبداملح�سن الغنام

اجتماع1اللجنة1التنفيذية1الأول1
✓✓✓✓)الواقع1يف2015/02/111م(

اجتماع1اللجنة1التنفيذية1الثاين
✓✓✓✓1)الواقع1يف2015/104/30111م(

اجتماع1اللجنة1التنفيذية1الثالث
x✓✓✓1)الواقع1يف2015/08/19111م(

اجتماع1اللجنة1التنفيذية1الرابع
✓✓✓✓)الواقع1يف2015/11/031م(

اجتماع1اللجنة1التنفيذية1اخلام�س
✓✓✓✓)الواقع1يف2015/11/041م(

اجتماع1اللجنة1التنفيذية1ال�ساد�س
✓✓x✓)الواقع1يف2015/12/141م(

5. 34- لجنة المخاطر:

اأ-1اأهداف1واخت�سا�سات1جلنة1املخاطر:
ا�ستحدث1جمل�س1الإدارة1جلنة1اإدارة1املخاطر1يف1ال�سركة1وذلك1حر�سًا1على1توفري1روؤية1اأو�سح1للمجل�س1فيما1يخت�س1باملخاطر1التي1
وتاريخ1 12015/50 رقم1 املجل�س1 قرار1 مبوجب1 وذلك1 املخاطر1 اإدارة1 يف1 العاملية1 املعايري1 ملواكبة1 كذلك1 تواجهها،1 اأن1 لل�سركة1 ميكن1

1436/07/11هــ1املوافق2015/04/301م.
11 التاأكد1من1اأن1كل1تو�سيات1اإدارة1املخاطر1وخماوفها1قد1مت1اإي�ساحها1اإىل1جمل�س1الإدارة1ومت1توثيقها1يف1حم�سر1اجتماع1املجل�س..
21 ال�سركة1. اإدارة1 اتخذتها1 التي1 واخلطوات1 لها1 تتعر�س1 قد1 التي1 املهمة1 للمخاطر1 ال�سركة1 تقدير1 لفاعلية1 الدورية1 التقومي1 عملية1

ملراقبة1ومواجهة1هذه1املخاطر.
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31 مراجعة1واملوافقة1على1خطة،1ا�ستارتيجية،1�سيا�سة1اإدارة1املخاطر1عند1اإقدام1اإدارة1املخاطر1على1تطوير1اأي1منها..
41 مراجعة1واملوافقة1على1خطة1الطوارئBusiness Continuity Plan(1(1املو�سوعة1من1قبل1اإدارة1املخاطر1بالتعاون1.

مع1وحدات1الأعمال.
51 متابعة1التقييم1الدوري1لل�سركة1من1قبل1�سركات1التقييم1العاملية1مثل1�ستاندرد1اند1بورز،1وتقدمي1التو�سيات1ملجل�س1الإدارة1حال1.

احلاجة1لذلك.
61 املوافقة1على1اخلطط1ال�سنوية1لإدارة1املخاطر1ل�سرح1دورها،1م�سوؤولياتها1و�سالحياتها..
71 م�ساعدة1جمل�س1الإدارة1يف1الوفاء1بامل�سوؤوليات1املنوطة1به1وعلى1الأخ�س1امل�ساعدة1يف1التحقق1من1كفاية1نظام1الرقابة1الداخلية1.

وتنفيذه1بفاعلية.
81 الإ�سراف1على1عمليات1اإدارة1املخاطر1لل�سركة1ل�سمان1فعاليتها1يف1تنفيذ1الن�ساطات1واملهام1املحددة1من1قبل1جمل�س1الإدارة..

ب-اأع�ساء1جلنة1املخاطر:

أعضاء لجنة المخاطر

الع�سوية يف جمل�س الإدارةال�سفةال�سم

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةرئي�س1جلنة1املخاطرالدكتور1يزيد1العوهـــــــــــلي

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةع�سو1جلنة1املخاطرالأ�ستاذ1حممد1ب�ّسار1الزين

ع�سو1يف1جمل�س1الإدارةع�سو1جلنة1املخاطرالأ�ستاذ1�ســــــــــــــاهني1اأمني

ت-1اجتماعات1جلنة1املخاطر1و�سجل1احل�سور:
عقدت1جلنة1املخاطر1احلالية1خالل1العام1املايل20151م1اجتماع1واحد1وكان1�سجل1احل�سور1فيها1وفقا1ملا1يلي:

أسم  عضو  اللجنة

الأ�ستاذ �ساهني اأمنيالأ�ستاذ حممد ب�سار الزينالدكتور يزيد العوهليالجتماعات

اجتماع1جلنة11املخاطر11الأول
✓✓✓)الواقع1يف2015/10/1211م(
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35-  اإلدارة العليا

المؤهالت والخبراتالمنصباألسم

الأ�ستاذ1لطفي1فا�سل1
الزين

الرئي�س1التنفيذي1
املنتدب – الع�سو1

دبلوم1يف1العلوم1الأقت�سادية1من1اجلامعة1الي�سوعية1يف1بريوت1عام19651م،1رئي�س1وع�سو1
جمال�س1اإدارة1العديد1من1ال�سركات1منها1�سركة1ميدغلف1البحرين1وميدغلف1لبنان،1ع�سو1
يف1الحتاد1الدويل1للتاأمني1يف1الوليات1املتحدة1المريكية1ويف1اللجنة1الوطنية1للتاأمني1يف1

اململكة1العربية1ال�سعودية1ويف1احتاد1و�سطاء1التاأمني1يف1اململكة1املتحدة.

1املدير1العامالأ�ستاذ1حممد1اخلطيب
بكالوريو�س1يف1اإدارة1الأعمال1من1اجلامعة1الأمريكية1يف1بريوت1عام19841م،1ع�سو1جمال�س1
اإدارة1العديد1من1ال�سركات1منها1�سركة1و�سيل1وال�سركة1الأوىل1للخدمات1الطبية1و�سركة1

ميدغلف1األيانز1تكافل111وميدغلف1لبنان،1مدير1عام1لل�سركة1من1عام120121حتى1الأن.

الأ�ستاذ1عبدالعزيز1
العبيد

رئي�س1اإدارة1
التدقيق1الداخلي

الأمريكية1عام20091م،1 املتحدة1 الوليات1 اأعمال1تخ�س�س1حما�سبة1من1 اإدارة1 ماج�ستري1
حا�سل1على1الزمالة1الأمريكية1للمحا�سبني1القانونيني،1مدير1املراجعة1الداخلية1يف1�سركة1
مالذ1للتاأمني1من1عام20111م1اإىل20131م1و1مدير1املراجعة1الداخلية1يف1ال�سركة1من1عام1

2013م1حتى1الأن.

رئي�س1اإدارة1تقنية1الأ�ستاذ1عبداهلل1الغفيلي1
املعلومات

ماج�ستري1اإدارة1اأعمال1تخ�س�س1مالية1من1جامعة1الأمري1�سلطان1اململكة1العربية1ال�سعودية1
البنية1 اأ�سا�سيات1 �سهادة1 منها1 املهنية1 املوؤهالت1 من1 العديد1 على1 حا�سل1 2012م،1 عام1
التحتية1لتكنولوجيا1املعلومات،1مدير1اإدارة1تقنية1املعلومات1يف1�سركة1الراجحي1املالية1من1
العام120101اإىل20131م1و1و1مدير1اإدارة1تقنية1املعلومات1يف1ال�سركة1من1عام20131م1حتى1

الأن.

1اأمني1جمل�س1الأ�ستاذ1عادل1العجالن1
الإدارة

ماج�ستري1يف1الإ�ست�سارات1الإدارية1من1جامعة1ليفربول1اململكة1املتحدة1عام20071م،1حا�سل1
على1العديد1من1املوؤهالت1املهنية1منها1�سهادة1اللوما1العاملية1يف1جمال1التاأمني،1اأمني1�سر1

جمل�س1اإدارة1ال�سركة1من1العام120101حتى1الأن.

رئي�س1الرقابة1الأ�ستاذ1عالء1الباز
النظامية

عام1 ال�سعودية1 العربية1 اململكة1 �سعود1 امللك1 جامعة1 من1 اإقت�ساد1 وماج�ستري1 بكالريو�س1
ودبلوم1 التاأمني1 اأ�سا�سيات1 دبلوم1 املهنية1منها1 املوؤهالت1 العديد1من1 2010م،1حا�سل1على1

مكافحة1الأحتيال1مكافحة1غ�سل1الأموال،1خربة1اأكرث1من1131�سنة1يف1جمال1التاأمني.
20081م2010/1م.1مدير1اإدارة1وثائق1التاأمني1ال�سحي.1

2011م1مدير1اإدارة1الرقابة1النظامية.
2012م1رئي�س1الرقابة1النظامية1حتى1الأن.

رئي�س1اإدارة1الأ�ستاذ1طالل1املعمر
املخاطر

العديد1 على1 حا�سل1 2010م،1 عام1 بريطانيا1 كارديف1 جامعة1 من1 اأعمال1 اإدارة1 ماج�ستري1
امللكية1 والزمالة1 1)ARM(1اإدارة1املخاطر1الأمريكية من1املوؤهالت1املهنية1منها1زمالة1
من1 1 1Chartered Insurer م�سمى1 يحمل1 كما1 1)ACII( للتاأمني1 الربيطانية1
اإىل1 2005م1 العام1 من1 للتنمية1 ال�سعودي1 ال�سندوق1 يف1 �سمان1 اأخ�سائي1 1،CII معهد1

2012م1ومدير1اإدارة1املخاطر1يف1ال�سركة1من1العام20131م1حتى1الأن.

رئي�س1اإدارة1املوارد1الأ�ستاذ1خالد1القزلن1
الب�سرية

ماج�ستري1اإدارة1اأعمال1من1جامعة1كورادو-دنفر1الوليات1املتحدة1الأمريكية1عام20051م،1
حا�سل1على1العديد1من1املوؤهالت1املهنية1منها1�سهادة1م�سوؤول1الألتزام1املعتمد1ودبلوم1يف1
املوارد1الب�سرية،1مدير1اإدارة1املوارد1الب�سرية1يف1الأهلي1تكافل1من1العام20121م1اإىل20131م1

ومدير1املوارد1الب�سرية1يف1ال�سركة1من1العام20131م1حتى1الأن.
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عقوبات أو جزاءات

الأ�ستاذ1نبيل1اأبو1
رم�سان

رئي�س1العمليات1
التنفيذي1لقطاع1
التاأمني1ال�سحي1
واحلماية1والدخار

ودبلوم1 التطبيقية1 التاأمني1 دبلوم1درا�سات1 املهنية1منها1 املوؤهالت1 العديد1من1 حا�سل1على1
برنامج1الأكتواري1و�سهادةCII1،1م�ساعد1املدير1العام1للتاأمني1ال�سحي1يف1ال�سركة1من1العام1

2008م1اإىل20101م.

الأ�ستاذ1�سعد1الدين1
بكدا�س

نائب1املدير1العام1
قطاع1 – رئي�س1
املبيعات1والت�سويق

له1خربة1اأكرث1من1ع�سرين1�سنة1يف1جمال1التاأمني.

ماج�ستري1يف1العلوم1املالية1من1اجلامعة1الأمريكية1يف1لندن1عام20081م،1،1حا�سل1على1العديد1املدير1املايلالأ�ستاذ1وحيد1اأمون
من1املوؤهالت1املهنية،1املدير1املايل1يف1ال�سركة1من1العام19981م1حتى1الأن.

املدير1الأقليمي1الأ�ستاذ1و�سيم1الدرة
للمنطقة1ال�سرقية

بكالوريو�س1يف1املحا�سبة1العامة1من1كلية1بريوت1اجلامعية1يف1لبنان1عام19941م،1،1حا�سل1
على1العديد1من1املوؤهالت1املهنية1منها1�سهادة1CII1يف1جمال1التاأمني1العام1وتاأمني1املركبات،1

املدير1العام1ل�سركة1اأبيك�س1من1العام19941م1اإىل20021م.

رئي�س1اإعادة1الأ�ستاذ1فار�س1حلبي
التاأمني

بكالوريو�س1يف1الأقت�ساد1من1جامعة1الريموك1يف1الأردن1عام19911م،1حا�سل1على1العديد1
من1املوؤهالت1املهنية1منها1�سهادة1مهارات1التفاو�س1دورة1اللوائح1التنظيمية1ملوؤ�س�سة1النقد1

العربي1ال�سعودي،1رئي�س1اإعادة1التاأمني1يف1ال�سركة11من1العام20071م1حتى1الأن.

36- عقوبات أو جزاءات
361.1-1تعر�ست1ال�سركة1لغرامة1مالية1من1موؤ�س�سة1النقد1العربي1ال�سعودي1بتاريخ26/03/14371ه1املوافق2016/01/061م،1وذلك1
لتاأخرها1باللتزام1باملادة1)36(1من1الالئحة1التنفيذية1لنظام1مراقبة1�سركات1التاأمني1التعاوين1ولئحة1تكاليف1الإ�سراف1والتفتي�س1
اإعادة1 و/اأو1 التاأمني1 وو�سطاء1 التاأمني1 اإعادة1 و/اأو1 التاأمني1 ل�سركات1 التاأمني1 اأعمال1 والتفتي�س1على1 الإ�سراف1 تكاليف1 بدفع1 واملتعلقة1

التاأمني.
نتج1عن1تاأخر1ال�سركة1يف1دفع1تكاليف1الإ�سراف1والتفتي�س1اخلا�سة1بالفرته1امل�سار1اإليها1اأدناه1الغرامة1التالية:

تكاليف اإلشراف الفترة
الغرامة المترتبة على التاريخ المتوجب للدفعوالتفتيش المدفوعة

التأخير في الدفع

2015/08/0225/14,358م46/5,743,301الربع الثاين 2015م1

علمًا1اأن1ال�سركة1قامت1بتاريخ14/04/14371ه1املوافق2016/01/241م1بدفع1تلك1الغرامات1مبوجب1�سيك1م�سريف1رقم111779511.
361.2-1مل1يتعر�س1اأي1من1اأع�ساء1جمل�س1اإدارة1ال�سركة1لأي1عقوبات1اأو1قيد1اأو1جزاءا1من1اأي1جهة1رقابية1اأو1اإ�سرافية1اأو1تنظيمية1خالل1

العام1املايل20151م.

الداخلية في الشركة خالل العام  الرقابة  المراجعة السنوية لفعالية إجراءات  37- نتائج 
2015م

371.1-1اإدارة1التدقيق1الداخلي:
ي�سمل1نطاق1اإدارة1التدقيق1الداخلي1فح�س1وتقييم1مدى1كفاية1وفعالية1اأنظمة1الرقابة1الداخلية1بال�سركة.

خالل1عام20151م1مت1القيام1بعمليات1التدقيق1وفق1منهجية1تعتمد1على1حتديد1املخاطر1وتقييمها1وذلك1وفق1املعايري1املتبعة1وا�ستنادًا1
على1القواعد1التنظيمية1لإدارة1التدقيق1الداخلي1املوافق1عليها1من1قبل1جلنة1املراجعة1وجمل�س1الإدارة.

تقدم1اإدارة1التدقيق1الداخلي1تقاريرها1الدورية1اإىل1جلنة1املراجعة1املنبثقة1من1جمل�س1الإدارة1وهذه1التقارير1ت�ستند1على1خطة1التدقيق1
التي1تو�سع1مع1بداية1كل1�سنة1مالية1من1قبل1اإدارة1التدقيق1الداخلي1مبوافقة1واإ�سراف1جلنة1املراجعة.
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تر�سل1التقارير1ب�سيغتها1النهائية1اإىل1جلنة1املراجعة1مع1ن�سخة1اإىل1الإدارة1التنفيذية1والإدارات1املعنية.1تقوم1جلنة1املراجعة1مبناق�سة1
اأهم1 ومن1 اأي1مالحظات.1 ملعاجلة1 املنا�سبة1 الإجراءات1 باتخاذ1 التو�سية1 اأو1 عليها1 للموافقة1 الف�سلية1 اجتماعاتها1 يف1 التقارير1 هذه1
النتائج،1مت1مالحظة1�سعف1جوهري1يف1اإدارة1ق�سم1اخل�سائر1الكلية1التابع1لإدارة1مطالبات1املركبات1وعلى1وجه1التحديد1الآلية1املتبعة1
يف1الت�سرف1يف1املركبات1التالفة1اأو1املعدومة.1ومت1الرفع1بها1ملجل�س1الإدارة1يف1تاريخ12015/06/151م1ومت1اتخاذ1الإجراءات1الالزمة1

للحد1منها.

371.2-1جلنة1املراجعة:
ا�ستنادًا1اإىل1اأحكام1املادة1الأوىل1من1نظام1عمل1جلنة1املراجعة،1تقوم1جلنة1املراجعة1مب�ساعدة1جمل�س1الإدارة1يف1الوفاء1بامل�سوؤوليات1
التحقق1من1كفاية1نظام1 املراجعة1يف1 ت�ساعد1جلنة1 ال�سركة.1وعليه،1 باإن�ساء1نظام1رقابة1داخلية1فاعل1داخل1 يتعلق1 به1فيما1 املنوطة1
الرقابة1الداخلية1وتنفيذه1بفاعلية،1وتقّدم1التو�سيات1ملجل�س1الإدارة1التي1من1�ساأنها1تفعيل1النظام1وتطويره1مبا1يحقق1اأغرا�س1ال�سركة1

ويحمي1م�سالح1امل�ساهمني1وامل�ستثمرين1بكفاءة1عالية1وتكلفة1معقولة.111
وي�سارك1مدير1اإدارة1التدقيق1الداخلي1ومدير1اإدارة1الرقابة1النظامية1ب�سكل1دوري1يف1كافة1اجتماعات1جلنة1املراجعة1حيث1يقّدمان1
لأع�ساء1اللجنة1تقارير1ف�سلية1عن1اأعمالهم،1وحتر�س1اللجنة1على1�سوؤالهم1عن1وجود1اأية1مالحظات1جوهرية1اأو1مادية1تتعلق1بعمل1

ال�سركة.1
ويقوم1رئي�س1جلنة1املراجعة1يف1اجتماعات1جمل�س1الإدارة1بتزويد1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1بالتقارير1الالزمة1عن1اأعمال1جلنة1املراجعة1
ونتائج1اأعمالها1ومنها1نتيجة1متابعتها1لأعمال1اإدارة1التدقيق1الداخلي1وتو�سياتها1بهذا1اخل�سو�س،1بالإ�سافة1اإىل1عر�س1عن1اجتماعات1

جلنة1املراجعة1والتقارير1الف�سلية1ال�سادرة1عن1اإدارة1التدقيق1الداخلي1واإدارة1الرقابة1النظامية.
بالإ�سافة1اإىل1الإ�سراف1على1اأعمال1اإدارة1التدقيق1الداخلي1واأعمال1اإدارة1الرقابة1النظامية،1قامت1جلنة1املراجعة1بالجتماع1مع1عدة1
مديرين1تنفيذيني1يف1ال�سركة1لالإ�سراف1على1الأعمال1الداخلية1يف1ال�سركة،1ومن1اأبرز1املو�سوعات1التي1مت1طرحها1خالل1العام20151م1

هي1التالية:
املركبات11• الت�سرف1يف1 اآلية1 بخ�سو�س1 الداخلي1 التدقيق1 اإدارة1 من1 الواردة1 املالحظات1 ومناق�سة1 املراجعة1مبتابعة1 قيام1جلنة1

املعدومة1اأو1التالفة،1حيث1مت1فح�س1التقرير1بدقة1ومن1ثم1تقدمي1عر�س1ملج�س1الإدارة1ب�ساأنه،1وقد1مت1اتخاذ1قرارات1هامة1من1
قبل1املجل�س1لإعادة1هيكلة1اإدارة1مطالبات1ال�سيارات.

الجتماع1مع1املراجعني1اخلارجيني1ملناق�سة1اأعمال1تدقيق1القوائم1املالية1لل�سركة1والقوائم1املالية؛1•
متابعة1اأعمال1اإدارة1الرقابة1النظامية1واإدارة1التدقيق1الداخلي1ب�سكل1دقيق1وم�ستمر1وحر�ست1ب�سكل1خا�س1على:1•

الطالع1على1امليزانية1ال�سنوية1لإدارة1التدقيق1الداخلي1واإدارة1الرقابة1النظامية1-
الطالع1على1خطة1عمل1اإدارة1التدقيق1الداخلي1واإدارة1الرقابة1النظامية1واملوافقة1عليها.1-
متابعة1التنظيم1الداخلي1لإدارة1التدقيق1الداخلي1واإدارة1الرقابة1النظامية1والتحقق1من1كفاءة1فريق1العمل.1-
الطالع1على1التقارير1الف�سلية1ال�سادرة1عن1اإدارة1التدقيق1الداخلي1واإدارة1الرقابة1النظامية1ومتابعة1اأعمالها.1-
الطالع1على1دليل1اإجراءات1عمل1وحدة1مكافحة1الحتيال1التابعة1لإدارة1التدقيق1الداخلي1واملوافقة1عليه.1-
مراجعة1اأعمال1اإدارة1ال�سكاوى1ومراجعة1كيفية1التعامل1مع1ال�سكاوى1والزمن1الالزم1للنظر1بها1وكيفية1تقدمي1الطعون.1و�سددت11•

اللجنة1على1اأهمية1مو�سوع1تنمية1قاعدة1بيانات1فعالة1لدرا�سة1اأ�سباب1ال�سكاوى1ومراجعة1ن�سبة1تكرارها1لتح�سني1العمل1وتدعيم1
التو�سيات1املقرتحة1وتفعيلها1من1قبل1الدوائر1املعنية1والإدارة1العامة.

وقد اأثبتت نتائج املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية عن كفاية نظام وبيئة الرقابة ال�سائدة بال�سركة حيث مل 
تظهر عمليات املراجعة �سعفاً يف نظام الرقابة الداخلية, ما يعك�س القناعة بفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية املتبعة عدا عن 
اأو التالفة والتي مت الرفع بها ملجل�س الإدارة  اآلية الت�سرف يف املركبات املعدومة  املالحظات اجلوهرية التي مت مالحظتها يف 
وتعديل  املركبات  مطالبات  اإدارة  هيكلة  لإعادة  الإدارة  جمل�س  قبل  من  الالأزم  اتخاذ  مبوجبها  ومت  م,   2015/06/15 تاريخ  يف 

الإجراءات وال�سوابط الداخلية لها.
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38- ما تم تطبيقه من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
متا�سيا1مع1ما1ن�ست1عليه1لئحة1حوكمة1ال�سركات1ال�سادرة1عن1هيئة1ال�سوق1املالية1التي1توجب1على1ال�سركة1ذكر1ما1مت1تطبيقه1من1
اأحكام1لئحة1حوكمة1ال�سركات1وما1مل1يتم1تطبيقه1مع1بيان1اأ�سباب1عدم1التطبيق1يف1تقرير1جمل�س1اإدارتها،1فاإنه1ي�سر1جمل�س1اإدارة1
املواد1 و)ب(1 الإلزامية1 للمواد1 )اأ(1 بالن�سبة1 تطبيقه1 يتم1 مل1 ما1 واإىل1 تطبيقه1 مت1 ما1 اإىل1 ي�سري1 الذي1 التايل1 اجلدول1 اإعداد1 ال�سركة1

ال�سرت�سادية:

1. 38- بالنسبة للمواد اإللزامية

رقم 
مضمون المادةالمادة

ُطبقت 
بالكامل/ 

ُطبقت جزئيًا 
/لم تطبق

األسباب والتفاصيل

5-ط

يجب1متكني1امل�ساهمني1من1الأطالع1على1حم�سر1اإجتماع1
اجلمعية1العامة،1كما1يجب1اأن1تقوم1ال�سركة1بتزويد1الهيئة1
بن�سخة1كمن1حم�سر1الأجتماع1خالل1ع�سرة1اأيام1من1تاريخ1

اإنعقاده

ُطبقت1بالكامل

ُطبقت1بالكامليجب1اأعالم1ال�سوق1بنتائج1اجلمعية1العامة1فور1انتهائها5-ي1

9-1اأ.1ب.1
ج.1د.1هـ.1

و.1ز

اأ(11ما1مت1تطبيقه1من1اأحكام1هذه1الالئحة1والأحكام1التي1مل1
تطبق1واأ�سباب1ذلك.

ب(1اأ�سماء1ال�سركات1امل�ساهمة1التي1يكون1ع�سو1جمل�س1اإدارة1
ال�سركة1ع�سوًا1يف1جمال�س1اإدارتها.1

ج(11تكوين1جمل�س1الإدارة1وت�سنيف1اأع�سائه.1
د(1و�سف1خمت�سر1لحت�سا�سات1جلان1جمل�س1الإدارة1

الرئي�سية1ومهامها،1مع1ذكر1اأ�سماء1هذه1اللجان1وروؤ�سائها1
واأع�سائها1وعدد1اجتماعاتها.

هـ(1تفا�سيل1املكافااآت1والتعوي�سات1املدفوعة1لأع�ساء1جمل�س1
الإدارة1وخم�سة1من1كبار1التنفيذين

و(1اأي1عقوبة1اأو1جزاء1اأو1قيد1احتياطي1مفرو�س1على1ال�سركة1
من1قبل1جهة.

ز(1نتائج1املراجعة1ال�سنوية1لفاعلية1اإجراءات1الرقابة1
الداخلية1بال�سركة.

ُطبقت1بالكامل

و�سع1اأنظمة1و�سوابط1للرقابة1الداخلية1والإ�سراف1العام101-ب
طبقت1بالكاملعليها.



40

 ما تم تطبيقه من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

رقم 
مضمون المادةالمادة

ُطبقت 
بالكامل/ 

ُطبقت جزئيًا 
/لم تطبق

األسباب والتفاصيل

10-ج
و�سع1نظام1حوكمة1خا�س1بال�سركة1– مبا1ل1يتعار�س1مع1
اأحكام1الالئحة1-1والإ�سراف1العام1عليه1ومراقبة1مدى1

فاعليته1وتعديله1عند1احلاجة

طبقت1جزئيًا

لقد1و�سعت1ال�سركة1نظام1
حوكمة1خا�س1بها1يتوافق1مع1
لئحة1احلوكمة1ال�سادرة1عن1
هيئة1ال�سوق1املالية1با�ستثناء1
مبداأ1الت�سويت1الرتاكمي،1

وهي1ت�سرف1عليه1وتراقب1مدى1
فاعليته،1كما1اأنه1جاري1العمل1
على1تعديل1لئحة1احلوكمة1
اخلا�سة1يف1ال�سركة1وفقًا1

ملتطلبات1لئحة1حوكمة1�سركات1
التاأمني1ال�سادرة1حديثًا1عن1
موؤ�س�سة1النقد1العربي1ال�سعودي1
ونظام1ال�سركات1ال�سادر1موؤخرًا1
عن1وزارة1التجارة1وال�سناعة.

10-د
و�سع1�سيا�سات1ومعايري1واإجراءات1وا�سحة1وحمددة1للع�سوية1
يف1جمل�س1الإدارة1وو�سعها1مو�سع1التنفيذ1بعد1اإقرار1اجلمعية1

العامة1لها
طبقت1بالكامل

تكون1اأغلبية1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1من1الأع�ساء1غري121-ج
طبقت1بالكاملالتنفيذيني

الأ1يقل1عدد1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1امل�ستقلني1عن1ع�سوين،121-1هـ
طبقت1بالكاملاأو1ثلث1اأع�ساء1املجل�س،1اأيهما1اأكرث.

12-ز
عند1انتهاء1ع�سوية1اأحد1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1باأي1من1طرق1
انتهاء1الع�سوية1يجب1على1ال�سركة1اأن1تخطر1الهيئة1فورًا1مع1

بيان1الأ�سباب1التي1اأدت1اإىل1ذلك.
ُطبقت1بالكامل

ُطبقت1بالكاملت�سكيل1جلنة1مراجعة1وحتديد1مهامها1وم�سوؤولياتها141-1اأ.ب.ج

ُطبقت1بالكاملت�سكيل1جلنة1تر�سيحات1ومكافاآت15-1اأ.ب.ج
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2. 38- بالنسبة للمواد الغير إلزامية

مضمون المادةرقم المادة

ُطبقت 
بالكامل/ 

ُطبقت جزئيًا 
/لم تطبق

األسباب 
والتفاصيل

3

تثبت1للم�ساهمني1جميع1احلقوق1املت�سلة1بال�سهم،1وبوجه1خا�س1
احلق1يف1احل�سول1على1ن�سيب1من1الأرباح1التي1يتقرر1توزيعها،1
واحلق1يف1احل�سول1على1ن�سيب1من1موجودات1ال�سركة1عند1
الت�سفية،1وحق1ح�سور1جمعيات1امل�ساهمني،1وال�سرتاك1يف1

مداولتها1والت�سويت1على1قراراتها،1وحق1الت�سرف1يف1الأ�سهم،1
وحق1مراقبة1اأعمال1جمل�س1الإدارة1ورفع1دعوى1امل�سوؤولية1على1
اأع�ساء1املجل�س،1وحق1ال�ستف�سار1وطلب1معلومات1مبا1ل1ي�سر1
مب�سالح1ال�سركة1ول1يتعار�س1مع1نظام1ال�سوق1املالية1ولوائحه1

التنفيذية.

ُطبقت1بالكامل

-4
اأ.ب

يجب1اأن1يت�سمن1النظام1الأ�سا�س1لل�سركة1ولوائحها1الداخلية1
الإجراءات1والحتياطات1الالزمة1ل�سمان1ممار�سة1جميع1امل�ساهمني1

حلقوقهم1النظامية.
يجب1توفري1جميع1املعلومات1التي1مُتكن1امل�ساهمني1من1ممار�سة1
حقوقهم1على1اأكمل1وجه،1وعلى1ال�سركة1ا�ستخدام1اأكرث1الطرق1

فعالية1يف1التوا�سل1مع1امل�ساهمني.1

ُطبقت1بالكامل
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مضمون المادةرقم المادة

ُطبقت 
بالكامل/ 

ُطبقت جزئيًا 
/لم تطبق

األسباب 
والتفاصيل

-5
اأ.1ب.1ج.1د.1هـ.1

و.1ز.ح

اأ(11تعقد1اجلمعية1العامة1للم�ساهمني1مرة1واحدة1على1الأقل1يف1
ال�سنة1خالل1الأ�سهر1ال�ستة1التالية1لنتهاء1ال�سنة1املالية1لل�سركة.

ب(11تنعقـد1اجلمعيات1العامة1للم�ساهمني1بدعوة1من1جمل�س1الإدارة،1
على1اأنه1يتوجب1على1جمل�س1الإدارة1اأن1يدعو1اجلمعية1العامة1اإذا1

طلب1ذلك1مراجعو1احل�سابات1اأو1عدد1من1امل�ساهمني1ميثلون51%1من1
راأ�سمال1ال�سركة1على1الأقل.1

ج(11يجب1الإعالن1عن1موعد1انعقاد1اجلمعية1العامة1ومكانه1وجدول1
اأعمالها1قبل1قبل1املوعد1بع�سرين1يومًا1على1الأقل،1ون�سر1الدعوة1
يف1موقع1ال�سوق1وموقع1ال�سركة1الإلكرتوين1ويف1�سحفتني1وا�سعتي1
النت�سار1يف1اململكة.1وينبغي1ا�ستخدام1و�سائط1التقنية1احلديثة1

لالت�سال1بامل�ساهمني.1
د(11يجب1اأن1يتاح1للم�ساهمني1الفر�سة1للم�ساركة1الفعالة1والت�سويت1
يف1اجتماعات1اجلمعية1العامة1للم�ساهمني،1كما1يجب1اإحاطتهم1علمًا1

بالقواعد1التي1حتكم1تلك1الجتماعات1واإجراءات1الت�سويت.
هـ(1يجب1العمل1على1تي�سري1م�ساركة1اأكرب1عدد1من1امل�ساهمني1يف1

اجتماع1اجلمعية1العامة،1ومن1ذلك1اختيار1املكان1والوقت1املالئمني.
و(1يجب1على1جمل�س1الإدارة1عند1اإعداد1جدول1اأعمال1اجتماع1
اجلمعيه1العامة1اأن1ياأخذ1يف1الإعتبار1املو�سوعات1التي1يرغب1
امل�ساهمني1يف1اإدراجها1على1جدول1اأعمال1الإجتماع.11ويجوز1

للم�ساهمني1الذين1ميلكون1ن�سبة1)5%(1على1الأقل1من1اأ�سهم1ال�سركة1
اإ�سافة1مو�سوع1اأو1اأكرث1اإىل1جدول1اأعمال1اجلمعية1العامة1عند1

اإعداده.
ز(1للم�ساهمني1حق1مناق�سة1املو�سوعات1املدرحة1يف1جدول1اأعمال1
اجلمعية1العامة1و1توجيه1الأ�سئلة1يف1�ساأنها1اإىل1اأع�ساء1املجل�س1
واملحا�سب1القانوين.1وعلى1جمل�س1الإدارة1اأو1املحا�سب1القانوين1
الإجابة1على1اأ�سئلة1امل�ساهمني1بالقدر1الذي1ليعر�س1م�سلحة1

ال�سركة1لل�سرر.
ح(1يجب1اأن1تكون1املو�سوعات1العرو�سة1على1اجلمعية1العامة1

م�سحوبة1بعلومات11كافية1ليتمكن1امل�ساهمني1من1اتخاذ1قراراتهم.

ُطبقت1بالكامل

حق1الت�سويت1يعترب1حقًا1اأ�سا�سيًا1للم�ساهم1ويجب1ت�سهيل1ممار�سة161-اأ
ُطبقت1بالكامللم�ساهم1حلقه1يف1الت�سويت1وتي�سريه
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مضمون المادةرقم المادة

ُطبقت 
بالكامل/ 

ُطبقت جزئيًا 
/لم تطبق

األسباب 
والتفاصيل

6-ب
حق1الت�سويت1يعترب1حقًا1اأ�سا�سيًا1للم�ساهم1ويجب1اإتباع1اأ�سلوب1

الت�سويت1الرتاكمي1عند1الت�سويت1لختيار1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1
يف1اجلمعية1العامة

مل1تطبق

اإن1النظام1
الأ�سا�سي1لل�سركة1
ين�س1على1اأن1
حق1الت�سويت1هو1
حقًا1اأ�سا�سيًا1واأن1
اأ�سلوب1الت�سويت1
هو1"�سوت1لكل1
�سهم" عو�سًا1
عن1الت�سويت1
الرتاكمي.

6-ج
يجب1على1ال�سركة1التاأكد1عند1توكيل1امل�ساهم1كتابة1م�ساهما1اآخر1

من1غري1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1ومن1غري1موظفي1ال�سركة1يف1ح�سور1
اجتماع1اجلمعية1العامة1

ُطبقت1بالكامل

6-د

يجب1على1امل�ستثمرين1من1الأ�سخا�س1ذوي1ال�سفة1العتبارية1الذين1
يت�سرفون1بالنيابة1عن1غريهم1الإف�ساح1عن1�سيا�ستهم1يف1الت�سويت1

وت�سويتهم1الفعلي1يف1تقاريرهم1ال�سنوية،1وكذلك1الإف�ساح1عن1
اأي1ت�سارب1جوهري1يف1امل�سالح1قد1يوؤثر1على1احلقوق1الأ�سا�سية1

اخلا�سة1با�ستثماراتهم

ُطبقت1بالكامل

-7
اأ.ب1

و�سع1�سيا�سة1وا�سحة1ب�ساأن1توزيع1اأرباح1الأ�سهم1
ُطبقت1بالكاملاإقرار1اجلمعية1العامة1الأرباح1املقرتح1توزيعها1وتاريخ1التوزيع

على1ال�سركة1اأن1ت�سع1�سيا�سات1الإف�ساح1واإجراءاته1واأنظمته81
ُطبقت1بالكاملالإ�سرافية1ب�سكل1مكتوب1وفقًا1للنظام.

-10
اأ.1هـ.و

من1الوظائف1الأ�سا�سية1ملجل�س1الإدارة1هو1اعتماد1التوجهات1
ال�سرتاتيجية1والأهداف1الرئي�سية1لل�سركة1والإ�سراف1على1تنفيذها.
هـ(1و�سع1�سيا�سة1مكتوبة1تنظم1العالقة1مع1اأ�سحاب1امل�سالح1من1

اأجل1حمايتهم1وحفظ1حقوقهم.
و(1و�سع1ال�سيا�سات1والإجراءات1التي1ت�سمن1احرتام1ال�سركة1

لالأنظمة1واللوائح1والتزامها1بالإف�ساح1عن1املعلومات1اجلوهرية1
للم�ساهمني1والدائنني1واأ�سحاب1امل�سالح1الآخرين.

ُطبقت1بالكامل

ملجل�س1الإدارة1جميع1ال�سالحيات1وال�سلطات1الالزمة1لإدارة1ال�سركة111-اأ
طبقت1بالكاملوعلى1املجل�س1جتنب1اإ�سدار1تفوي�سات1عامة1اأو1غري1حمددة1املدة1
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مضمون المادةرقم المادة

ُطبقت 
بالكامل/ 

ُطبقت جزئيًا 
/لم تطبق

األسباب 
والتفاصيل

ويجب1حتديد1م�سوؤوليات1جمل�س1الإدارة1بو�سوح1يف1نظام1ال�سركة111-ب
مل1تطبقالأ�سا�سي

اإن1م�سوؤوليات1
جمل�س1الإدارة1
م�ستمدة1من1قانون1
ال�سركات1ومن1
لئحة1حوكمة1

ال�سركات1ال�سادرة1
من1هيئة1�سوق1
املال1ومن1لئحة1
احلوكمة1اخلا�سة1
بال�سركة1ومل1حتدد1
يف1نظام1ال�سركة1
الأ�سا�سي.

11-ج
يجب1على1جمل�س1الإدارة1اأن1يوؤدي1مهماته1مب�سوؤولية1وح�سن1نية1
وجدية1واأن1تكون1قراراته1مبنية1على1معلومات1وافية1من1الإدارة1

التنفيذية
طبقت1بالكامل

ميثل1ع�سو1جمل1الإدارة1جميع1امل�ساهمني1وعليه1اللتزام1مبا1يحقق111-د
طبقت1بالكاملم�سلحة1ال�سركة

طبقت1بالكاململجل�س1الإدارة1حتديد1ال�سالحيات1التي1يفو�سها1لالإدارة1التنفيذية11-هـ

11-و
يجب1على1جمل�س1الإدارة1التاأكد1من1و�سع1اإجراءات1لتعريف1اأع�ساء1
املجل�س1اجلدد1بعمل1ال�سركة1وبخا�سة1اجلوانب1املالية1والقانونية1

ف�ساًل1عن1تدريبهم1اإن1لزم1الأمر
طبقت1بالكامل

يجب1على1جمل�س1الإدارة1التاأكد1من1توفري1ال�سركة1معلومات1وافية111-ز
طبقت1بالكاملعن1�سوؤونها1جلميع1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1بوجه1عام

11-ح
ل1يجوز1ملجل�س1الإدارة1عقد1القرو�س1التي1تتجاوز1اآجالها1ثالث1

�سنوات1اأو1بيع1عقارات1ال�سركة1اأو1رهنها1اأو1اإبراء1مديني1ال�سركة1من1
التزاماتهم

طبقت1بالكامل

طبقت1بالكاملتكوين1وتعيني1جمل�س1الإدارة12-اأ.ب.د.و.ح.1

12-1ط
ليجوز1لل�سخ�س1ذوي1ال�سفة1العتبارية-1الذين1يحق1لهم1بح�سب1
نظام1ال�سركة1تعيني1ممثلني1لهم1يف1جمل�س1الإدارة1-1الت�سويت1على1

اختيار1الأع�ساء1الآخرين1يف1جمل�س1الإدارة
مل1تطبق
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الخاتمة

مضمون المادةرقم المادة

ُطبقت 
بالكامل/ 

ُطبقت جزئيًا 
/لم تطبق

األسباب 
والتفاصيل

13-اأ.ب.ج

يجب1اأن1يكون1ت�سكيل1اللجان1التابعة1ملجل�س1الإدارة1وفقا1لإجراءات1
عامة1ي�سعها1جمل�س1الإدارة1تت�سمن1حتديد1مهمة1اللجنة1ومدة1
عملها1وال�سالحيات1املمنوحة1لها1خالل1هذه1املدة1وكيفية1رقابة1

جمل�س1الإدارة1عليها.1ويجب1اأن1يقر1جمل�س1الإدارة1لوائح1عمل1جميع1
اللجان1املنبثقة1عنه

طبقت1بالكامل

طبقت1بالكاملاجتماعات1جمل�س1الإدارة1وجدول1الأعمال16-اأ.ب.ج.د
طبقت1بالكاملمكافاآت1اأع�ساء1جمل�س1الإدارة1وتعوي�ساتهم17

طبقت1بالكاملتعار�س1امل�سالح1يف1جمل�س1الإدارة18-اأ.ب.ج

39- ما تم تطبيقه من الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة والئحة حوكمة شركات التأمين 
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

ال�سركة1 على1 توجب1 التي1 ال�سعودي1 العربي1 النقد1 موؤ�س�سة1 ال�سادرة1عن1 التاأمني1 �سركات1 عليه1لئحة1حوكمة1 ن�ست1 ما1 مع1 متا�سيا1
ذكر1بيان1حول1اإلتزامها1مبتطلبات1لئحة1حوكمة1�سركات1التاأمني1ولئحة1احلوكمة1اخلا�سة1بال�سركة1واأ�سباب1عدم1اللتزام1باأي1من1
متطلبات1الالئحتني1يف1تقرير1جمل�س1اإدارتها،1فاإنه1ي�سر1جمل�س1اإدارة1ال�سركة1التاأكيد1على1اأنه1جاري1العمل1يف1ال�سركة1بجميع1اإدارتها1
التاأمني1ال�سادرة1عن1موؤ�س�سة1النقد1العربي1ال�سعودي1والألتزام1 واأق�سامها1على1تطبيق1جميع1مان�ست1عليه1لئحة1حوكمة1�سركات1
بجميع1متطلباتها،1كما1اأنه1�سوف1يتم1تقدمي1بيان1تف�سيلي1ب�ساأنها1يف1تقرير1جمل�س1الإدارة1للعام20161م،1حيث1مل1ت�سدر1الالئحة1اإل1

بتاريخ2015/10/211م.

40- الخاتمة
ي�سر1جمل�س1الإدارة1اأن1يعرب1عن1امتنانه1خلادم1احلرمني1ال�سريفني1امللك1�سلمان1بن1عبد1العزيز1اآل1�سعود،1ويخ�س1بال�سكر1موؤ�س�سة1
النقد1العربي1ال�سعودي1وهيئة1ال�سوق1املالية1على1دعمهم1املتوا�سل1والبناء،1كما1يعرب1املجل�س1عن1تقديره1لثقة1العمالء1وامل�ساهمني،1

وجلهود1م�سوؤويل1وموظفي1ال�سركة1على1اإخال�سهم1وولئهم.

واهلل1املوفق،








