تقرير مجلس إدارة
شركة المتوسط والخليج للتأمين
وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س.
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عن السـنة المالية
الممـــــــــتدة بين
2015/1/1م حتى
2015 /12 / 31م

الرياض

جدة

الخبر

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

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

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

هاتف 011 405 5550 :
فاكس 011 405 5588 :

هاتف 012 660 6366 :
فاكس 012 668 0098 :

هاتف 013 814 7667 :
فاكس 013 814 7665 :

يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س.
(«الشركة»»ميدغلف») أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي («التقرير») عن السنة
المالية الممتدة بين 2015/01/1م حتى 2015/12/31م («السنة المالية 2015م») ،مرفقًا به القوائم
المالية السنوية المدققة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين  PWCبرايس وترهاوس
كوبر ومكتب الدار للتدقيق واإليضاحات المرفقة بها عن الفترة المذكورة.
إن مجلس اإلدارة يصدر هذا التقرير استنادا إلى األنظمة واللوائح التنفيذية السارية في
المملكة العربية السعودية ،وباألخص المادة الثالثة واألربعون ( )43من قواعد التسجيل
واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمادة التاسعة ( )9من الئحة حوكمة
الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمادة
التاسعة عشر ( )19والعشرون ( )20من من الئحة حوكمة شركات التأمين في المملكة
العربية السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي .
وهذا التقرير يتضمن عرضًا لنشاط الشركة وعملياتها خالل السنة المالية 2015م ومركزها
المالي ،باإلضافة إلى عرض العوامل المؤثرة على أعمال الشركة التي قد يحتاجها المساهم
ليتمكن من تقييم وضع الشركة المالي .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير يتضمن بيانات
مقارنة لعمليات التأمين وإعادة التأمين بين العام 2015م والعام 2014م.

   1 .1قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2004 – 11 – 3وتاريخ
1425/8/20هـ املوافق 2004/10/4م .بناء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ
 1424/6/2هـ .املعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2006 – 128 – 2وتاريخ 1426/12/22هـ .املوافق
2006/1/22م.
   2 .2الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية �صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1
–  2006 – 212وتاريخ 1427/10/21هـ  .املوافق 2006/11/12م .بناء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
   3 .3الئحة حوكمة �شركات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية �صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب
التعميم رقم 201510/74بتاريخ 1437/01/09هـ .املوافق 2015/10/22م.

مقدمة عن الشركة

مقدمة عن الشركة

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب
ال�سجل التجاري رقم  1010231925تاريخ 1428/04/08ﻫـ املوافق 2007/4/26م ،وقد ت�أ�س�ست بنا ًء على قرار جمل�س الوزراء رقم
 233تاريخ 1427/9/16هـ املوافق 2006/10/9م ومبوجبه �صدر املر�سوم امللكي الكرمي رقم /60م تاريخ 1427/9/18هـ املوافق
2006/10/11م بت�أ�سي�سها.
ّ
رخ�صت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لل�شركة مبوجب الرتخي�ص رقم (ت م ن )20079/3 /وتاريخ 1428/08/29هـ مبمار�سة
ن�شاط الت�أمني يف الفروع التالية :الت�أمني العام ،الت�أمني ال�صحي وت�أمني احلماية واالدخار.
ن�صت عليه املادة الثالثة من نظامها الأ�سا�سي "القيام وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين
�إن �أغرا�ض ال�شركة هو ما َ
والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين و�إعادة الت�أمني وكل ما
يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ،كما �أنه يجوز لل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي
يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء يف جمال الت�أمني �أو ا�ستثمار �أموالها و�أن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية �أو
بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك مع جهات �أخرى .كما يجوز
لل�شركة �أن متتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال
املالية �أو التي تعاونها على حتقيق غر�ضها �أو �أن تدجمها فيها �أو ت�شرتيها ،وتبا�شر ال�شركة جميع الأعمال املذكورة يف هذه املادة �سواء
داخل اململكة �أو خارجها".
وال�شركة متار�س ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل الفروع التالية املرخ�صة لها من اجلهات ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إىل
 66نقطة بيع موزعة يف خمتلف مناطق اململكة:
• •املقر الرئي�سي  -الريا�ض � -شارع املعذر
• •فرع جدة – �شارع ابراهيم اجلفايل
• •فرع اخلرب� -شارع امللك فهد
• •فرع اجلبيل ال�صناعية – طريق ال�شاطئ
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 -1األنشطة الرئيسية للشركة

ي�سعى فريق عمل ال�شركة املكون من جمموعة مدربة وم�ؤهلة ب�أعلى درجات التقنية واملهنية لتقدمي �أمثل احللول امل�ص ّممة خ�صي�ص ًا
مل�شاكل الت�أمني ،وت�شمل �أن�شطة ال�شركة طيف وا�سع من املنتجات املعقدة املخاطر واملتواجدة يف القطاعات الهند�سية والطريان
وال�صناعة باال�ضافة اىل املخاطر اليومية مثل جميع خماطر املمتلكات واملخاطر الطبية وتغطية احلياة حيث تقوم ال�شركة بتقدمي
�أن�شطة الت�أمني الرئي�سية التالية:
التأمين الصحي

ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني تغطي تكاليف الإ�ست�شفاء بخيارات متعددة تبد�أ من املنافع املغطاة ح�سب الوثيقة املعتمدة لدى جمل�س
ال�ضمان ال�صحي.
تأمين تكافل الحياة الجماعي

ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني تغطي املوظفني العاملني لدى ال�شركات �ضد خطر الوفاة الطبيعية �أو الناجتة عن حادث مع �إمكانية
تو�سيع التغطية ح�سب طلب املتقاعد.
التأمين العام

ي�شمل عدد ًا من فروع الت�أمني ومنها:
1.1ت�أمني امل�شاريع الهند�سية
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني �شامل مل�شاريع البناء والإن�شاء مبختلف �أنواعها التجارية وغري التجارية .ت�شمل فرتة تلك البوال�ص مدة
العقد وفرتة االختبار وال�صيانة ح�سب طلب العمالء.
2.2الطريان وت�أمني النقل اجلوي
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني �شامل لأ�ساطيل النقل اجلوي وي�شمل الت�أمني ج�سم الطائرات كما ي�شمل الأ�ضرار اجل�سدية والتعوي�ضات
التي قد تلحق بالركاب املرتتبة عن النقل اجلوي.
3.3ال�شحن البحري و�صناعة بدن ال�سفينة
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني �شامل لأ�ساطيل النقل البحري وي�شمل الت�أمني ج�سم ال�سفينة كما ي�شمل الب�ضائع املنقولة بوا�سطة
ال�سفن والتعوي�ضات املرتتبة عن النقل البحري.
4.4ت�أمني املركبات (ت�أمني املركبات ال�شامل /ت�أمني املركبات ذا امل�س�ؤولية جتاه الأخرين)
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني املركبات والتي تت�ضمن الأ�ضرار ال�شاملة للمركبات وامل�س�ؤولية جتاه الأخرين املرتتبة عن حوادث �سري
املركبات وقد متتد لتغطي ركاب املركبة ح�سب طلب العميل.
 5.5ت�أمني املمتلكات
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني �شامل تغطي املمتلكات التجارية وغري التجارية �ضد خمتلف انواع احلوادث التي قد تتعر�ض لها.
6.6الت�أمني �ضد احلوادث ال�شخ�صية
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني للأفراد ت�شمل التعوي�ضات املرتتبة عن احلوادث اجل�سدية التي ت�صيبهم والتي قد ت�سبب الإعاقات
امل�ؤقتة �أو الدائمة �أو الوفاة.
7.7ت�أمني م�س�ؤولية �أ�صحاب العمل
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني ت�شمل امل�س�ؤولية املرتتبة على �صاحب العمل جتاه املوظفني التابعني له اثناء ت�أديتهم لعملهم كما وت�شمل
الوثيقة التعوي�ضات الناجتة عن الأ�ضرار اجل�سدية التي حت�صل للموظفني �أثناء ت�أديتهم للعمل ح�سب قانون العمل يف اململكة العربية
ال�سعودية.
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8.8ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني ت�شمل التعوي�ضات للطرف الثالث والناجتة عن ممار�سة امل�ؤمن له ملهنته (بكافة التخ�ص�صات) وذلك
ح�سب حدود م�س�ؤوليته املهنية املطلوب الت�أمني عليها.
9.9ت�أمني امل�س�ؤولية العامة �أو م�س�ؤولية املنتج
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني تغطي امل�س�ؤولية جتاه الغري �سواء بالن�سبة للأ�ضرار اجل�سدية �أو املادية وذلك اثناء ممار�سته لن�شاطاته
�أو الأ�ضرار التي قد تت�سبب بها منتجاته للطرف الثالث.
1010ت�أمني ال�سرقة
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني تغطي املمتلكات �ضد ال�سرقة املرتكبة بوا�سطة الك�سر �أو اخللع للمكان املتواجدة فيه هذه املمتلكات.
1111ت�أمني عدم الأمانة من املوظفني (اخليانة)
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني تغطي اخل�سائر الناجتة عن خيانة الأمانة املرتكبة من قبل املوظفني والتي ي�ستح�صلون ب�سببها على
�أموال لي�ست من حقهم.
1212ت�أمني الأموال
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني تغطي الأموال �سواء كانت داخل خزانات حديدية �أو اثناء نقلها من و�إىل البنوك �ضد     جمموعة من
الأخطار ت�شمل ال�سرقة.
		
خالل العام 2015م �ش ّكل ن�شاط الت�أمني ال�صحي ما ن�سبته  %70وال�سيارات ما ن�سبته   %17على التوايل من حجم الأق�ساط  الكلي يف
حني �شكلت الن�شاطات الت�أمينية الأخرى ما ن�سبته  %13من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
ويبني الر�سم البياين التايل �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل العام 2015م:
أقساط التأمين المكتتبة

أقساط
التأمين
المكتتبة
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يبني الر�سم البياين �إجمايل املطالبات املدفوعة خالل العام 2015م:
المطالبات المدفوعة

المطالبات
المدفوعة

يبني الر�سم البياين عجز عمليات الت�أمني خالل العام 2015م:
عجز عمليات التأمين

طبي
سيارات
أخرى
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قرارات الشركة المهمة ،خططها وتوقعاتها المستقبلية ،المخاطر التي يمكن مواجهتها

 -2قرارات الشركة المهمة ،خططها وتوقعاتها المستقبلية ،المخاطر التي يمكن
مواجهتها
 -2 .1القرارات المهمة والخطط وأهم اإلنجازات:

�أ -احلفاظ على مركز ال�شركة الريادي يف قطاع الت�أمني
حافظت ال�شركة بعون اهلل على مركزها الريادي يف قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية خالل العام 2015م ك�إحدى الثالث
�شركات الكربى رغم املناف�سة ال�شديدة بني �شركات الت�أمني والذي �أدى �إىل انخفا�ض طفيف يف ح�صتها ال�سوقية.
ب -التطوير التقني لل�شركة
جاري العمل على "امل�شروع اال�سرتاتيجي لتطوير ال�شركة" والذي يركز على تطوير الأنظمة التقنية املتخ�ص�صة و�سوف ي�ستمر العمل
بهذا امل�شروع على عدة مراحل يتم من خاللها ترقية البنية التحتية التقنية لل�شركة لتتمكن ال�شركة من تقدمي خدماتها بكفاءة �أكرب
وجهد اقل خالل وقت �أق�صر.
ت -ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية لل�شركة
يف �سعي ال�شركة الدائم نحو تطوير نظمها الإدارية واملالية ،عملت على �إعداد وتطوير وحتديث ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية
اخلا�صة بال�شركة ومن �أهمها "�سيا�سة الأ�ستثمار" و"دليل حوكمة ال�شركة" و"�سيا�سة العموالت" حيث �سوف ي�ساهم ذلك ب�شكل كبري
يف تنظيم العمل والتغلب على امل�شكالت التي تواجه الإدارات وت�سهيل عملها وزيادة فعاليته كما تعترب مر�شد للإدارة عند اتخاذها
للقرارات ،وقد مت ن�شر العديد من ال�سيا�سات على موقع ال�شركة الإلكرتوين ليتمكن م�ساهمي ال�شركة وعمالئها من االطالع عليها.
ث .زيادة ن�سبة ال�سعودة
ت�سعى ال�شركة ب�شكل حثيث على تطبيق خطط ال�سعودة وزيادة ن�سبتها ،وعملت ال�شركة خالل العام 2015م على الرتكيز على
ا�ستقطاب الكفاءات املهنية ال�سعودية وت�أهيل وتطوير ال�شباب ال�سعوديني و�إعدادهم ل�سوق الت�أمني وهي تعمل على االلتزام التام
بتطبيق الئحة "متطلبات التعيني يف املنا�صب القيادية" ال�صادرة يف �شهر 2013/7م عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
 -2 .2توقعات الشركة المستقبلية:

�أ .احلفاظ على مركز ال�شركة الريادي يف قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
تتوقع ال�شركة بعون اهلل احلفاظ على مركزها الريادي يف قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية خالل العام 2016م  و�سوف
يالحظ منو ًا يف ربحيتها وذلك نتيجة ( )1الزدياد الوعي الت�أميني لدى اجلمهور و(� )2إمكانية تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي
جلميع املواطنني الذي �سيكون له �أثر �إيجابي على ربحية ال�شركة خالل العام .2016
 -2 .3المخاطر التي يمكن للشركة أن تواجهها:

�أ -خماطر ال�سوق واملناف�سة
ال�شركة تواجه مناف�سة �شديدة من قبل �شركات الت�أمني الأخرى ،وهذا عام لكافة ال�شركات ،ومع ذلك قامت ال�شركة باتخاذ �سل�سلة
�إجراءات ا�ستباقية ترتكز على �أ�سعار تناف�سية م�ستندة على �أ�سا�س �إح�صائي واكتواري ي�ضمن �سالمة وجناح القدرات الفنية الكتتاب
وثائق الت�أمني ،بالإ�ضافة �إىل برامج وقائية ف َعالة متكنها من املحافظة على مركزها القيادي يف ال�سوق وزيادة القدرة على النمو
وحتقيق �أهدافها .ومن الأمور التي قامت بها ال�شركة خالل العام 2015م ملواجهة زيادة املناف�سة يف �سوق الت�أمني هو حت�سني ق�سم
البيع بالتجزئة وحت�سني نظام خدمة العمالء وتطوير منتجاتها احلالية بالإ�ضافة �إىل تطوير عمليات الت�سويق الفعال وكذلك منتجات
جديدة ل�ضمان �أف�ضل خدمة ممكنة لعمالئها و�إر�ضائهم.
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ب -خماطر تقنية املعلومات
ال يخفى الدور الهام واحليوي الذي ت�ؤديه الأنظمة التقنية يف الوقت احلايل� .إن خماطر التقنية معر�ضة ب�شكل عام ملخاطر الدخول
غري امل�صرح به؛ الأخطاء الب�شرية؛ الأعطال التقنية و�أخطار �أخرى .وب�شكل خا�ص تواجه ال�شركة خماطر التقنية من حيث تقادم
الأنظمة امل�ستخدمة و�صعوبة تطويرها ملواكبة النمو الهائل يف التقنيات احلديثة .تعمل ال�شركة حالي ًا على االنتقال لنظام متكامل
يخدم كل وحدات ال�شركة ويعمل كمنظومة متكاملة؛ تطوير قطاع �أمن املعلومات �ضمن �إدارة التقنية واملعلومات؛ كما تقوم ب�شكل
دوري ب�إجراء اختبارات القيا�س والتكامل (.)Disaster & Recovery
ت -خماطر املوارد الب�شرية
�إن �سوق الت�أمني يحتاج �إىل كوادر م�ؤهلة ملمة بن�شاط الت�أمني ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة الطلب على الأ�شخا�ص امل�ؤهلني ويعر�ض ال�شركة
�إىل خطر انتقال موظفيها الكفوئني� ،إال �أن ال�شركة م�ستمرة ب�سيا�سة التدريب والت�أهيل اجلاد ملوظفيها احلاليني وامل�ستقبلني والتي
تكون متنوعة لتنا�سب امل�ستويات الإدارية املختلفة يف ال�شركة� .إن هذا الت�صميم ي�أتي بالرغم من احتمال خ�سارة بع�ض الكوادر
الب�شرية �إىل جهات مناف�سة اال �أنها تبقى يف م�صلحة الوطن ب�شكل عام .وعليه ف�إن الرتكيز والتطوير للكفاءات الوطنية ال�سعودية
�سي�ستمر يف كل الإدارات وامل�ستويات الإدارية بال�شركة.
ث -خماطر الت�أمني
متثل خماطر الت�أمني املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة �إىل اجلهات املتعاقد معها ب�ش�أن الأحداث امل�ؤمن عليها
عن القيمة الدفرتية اللتزامات الت�أمني ،وتتمثل �أهداف ال�شركة يف �ضمان توفر املوارد الكافية لتغطية هذه االلتزامات .ترتكز ب�شكل
رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية بالتايل:
 تكرار املطالبات ومبالغها:ميكن �أن يت�أثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل وتعترب هذه العمليات كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم ،يف العادة،
الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل �سنة واحدة من وقوع احلادث امل�ؤمن عليه ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف التقليل من خماطر
الت�أمني.
 املركبات:تتمثل املخاطر الرئي�سية لت�أمني املركبات يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�صابات اجل�سدية وتبديل �أو �إ�صالح ال�سيارات ومن �أجل
تقليل هذه املخاطر ،تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني ال�شامل فقط �إىل املالك/ال�سائق الذي يزيد عمره عن � 18سنة ،وتكون
معظم عقود ت�أمني املركبات تتعلق بالأفراد .كما تتبع ال�شركة ،عند �إ�صدار هذه البوال�ص� ،إجراءات �إدارة املخاطر التي تراقب
تكاليف املطالبات كما لديها تغطية �إعادة ت�أمني منا�سبة.
 الت�أمني الطبي:مت ت�صميم �إ�سرتاتيجية الت�أمني الطبي اخلا�صة بال�شركة ل�ضمان تنوع املخاطر ب�شكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا
امل�ؤمن عليها .وميكن حتقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية وذلك للت�أكد ب�أن الأ�سعار ت�أخذ بعني االعتبار
الظروف ال�صحية احلالية واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات التف�صيلية ملتابعة املطالبات .كما تقوم
ال�شركة ب�إتباع �سيا�سة تقوم على املتابعة اجلادة والن�شطة للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن �أن
ت�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة.
 حتليل احل�سا�سية:تعتقد ال�شركة ب�أن مبالغ املطالبة حتت الت�سوية وفق ًا لعقود الت�أمني يف نهاية ال�سنة تعترب كافية ،ومع ذلك ال تعترب هذه املبالغ م�ؤكدة
وقد تختلف عن مبالغ املطالبات املقدمة يف القوائم املالية .تعترب مبالغ مطالبة الت�أمني ح�سا�سة لعدة �إفرتا�ضات لي�س من املمكن
حتديد ح�سا�سية بع�ض املتغريات كالتغريات الت�شريعية �أو عدم الت�أكد يف عملية التقييم  ،يت�أثر خم�ص�ص مطالبات الت�أمني العام
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بالإفرتا�ضات الأ�سا�سية املذكورة �أعاله� .إن التغري الإفرتا�ضي بواقع  ٪10يف ن�سبة املطالبات قد ي�ؤثر على الدخل الإجمايل بحوايل
 9.835.652ريـال �سعودي ( 31دي�سمرب 10.110.393 :2013ريـال �سعودي) يف ال�سنة.
ج -خماطر �إعادة الت�أمني
على غرار �شركات الت�أمني الأخرى تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ب�إعادة الت�أمني لدى �أطراف �أخرى لتقليل اخل�سائر
املالية املحتملة التي قد تن�ش�أ عن مطالبات الت�أمني ال�ضخمة� .إن هذه الرتتيبات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة مبراقبة
اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن قدرات منو �إ�ضافية لتقليل تعر�ضها ملخاطر اخل�سائر ال�ضخمة النا�شئة
عن �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقومي الو�ضع املايل ل�شركات �إعادة الت�أمني والتعامل مع ال�شركات امل�صنفة عاملي ًا
علم ًا �أن اتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق ونتيجة لذلك تبقى ال�شركة ملتزمة جتاه
حملة الوثائق بح�صتها من املطالبات حتت الت�سوية املعاد الت�أمني عليها بالقدر الذي مل تف به �شركة �إعادة الت�أمني بالتزاماتها
مبوجب اتفاقيات �إعادة الت�أمني.
ح -خماطر الإئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية بالن�سبة لكافة
فئات املوجودات املالية املقتناة من قبل ال�شركة ،متثل خماطر االئتمان الق�صوى لل�شركة القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف قائمة
املركز املايل   .
فيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات والإجراءات املو�ضوعة لتقليل خماطر الإئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة:
• •تقوم ال�شركة ب�إبرام عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني فقط مع جهات معرتف بها وم�صنفة عاملي ًا.
• •تكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدرا�سة من الناحية الإئتمانية� ،إ�ضافة �إىل
ذلك يتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني ب�صورة م�ستمرة لتقليل تعر�ض ال�شركة ملخاطر الديون
املعدومة.
• •تقوم ال�شركة باحلد من املخاطر املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل وكيل وو�سيط ،ومراقبة الذمم
املدينة القائمة.
• •تدار املحفظة الإ�ستثمارية لل�شركة من قبل املدير امل�س�ؤول عن الإ�ستثمار طبق ًا لل�سيا�سة الإ�ستثمارية املعتمدة من جلنة اال�ستثمار.
• •فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى تقوم ال�شركة بالتعامل فقط مع بنوك جتارية ذات مركز
مايل قوي و�سمعة �إئتمانية جيدة.
• •ال يوجد تركزات خماطر �إئتمان هامة داخل ال�شركة.
خ -املخاطر النظامية والقانونية
تعرب هذه املخاطر عن مدى موافقة ال�شركة والتزامها بكافة الت�شريعات واللوائح والأنظمة ال�صادرة من اجلهات ذات العالقة يف
املكان الذي متار�س فيه ال�شركة �أعمالها ،ولذلك ف�إن تعدد اجلهات ذات العالقة و�سرعة تطور الأنظمة والت�شريعات ومدى قابلية
تطبيقها يف �سوق الت�أمني قد ت�ؤثر على �شركات الت�أمني يف حال عدم االلتزام بكافة اللوائح والأنظمة وتطبيقها بال�صورة املطلوبة،
وتوجد يف ال�شركة �إدارة متخ�ص�صة تقوم مبراقبة مدى االلتزام يف ال�شركة وو�ضع الإجراءات الالزمة لاللتزام بكافة االنظمة
واللوائح احلالية واجلديدة.
د -املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية
تخ�ضع عمليات ال�شركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إن هذه الأنظمة ال تتطلب فقط احل�صول على
املوافقات ومراقبة الن�شاطات فح�سب بل وتفر�ض بع�ض القيود مثل كفاية ر�أ�س املال لتقليل خماطر العجز والإفال�س من قبل �شركات
الت�أمني ولتمكينها من �سداد �إلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�شوئها.
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ذ -خماطر ال�سيولة
تعرب خماطر ال�سيولة عن الإلتزامات املالية التي ال ت�ستطيع ال�شركة الوفاء بها يف الوقت املطلوب على ال�شكل الأمثل دون وجود
ت�أثريات �سلبية على ال�شركة .تقوم ال�شركة مبراقبة متطلبات ال�سيولة ب�شكل دوري ،كما تقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية
للوفاء بالتزاماتها حال ن�شوئها ،كذلك تقوم ال�شركة �أي�ض ًا مبراجعة للمتطلبات الر�أ�سمالية بهدف احلفاظ على معدل املالءة املطلوب
من اجلهات النظاميـة.
ر -خماطر العمالت الأجنبية
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تتم املعامالت
الرئي�سية لل�شركة بالريـال ال�سعودي ولذلك تعتقد الإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ب�سبب التقلبات يف �أ�سعار
ال�صرف الأجنبي ،وبالتايل ال تقوم ال�شركة بتغطية خماطر العمالت الأجنبية.
ز -خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة عن تذبذب قيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغريات يف �أ�سعار
العموالت اخلا�صة ال�سائدة يف ال�سوق .تعر�ض الأدوات املالية بعمولة عائمة ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة الناجتة عن
التدفقات النقدية ،بينما الأدوات املالية بعمولة ثابتة تعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت الناجتة من القيمة العادلة .تتعر�ض 
ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة ب�ش�أن بع�ض ا�ستثماراتها وب�ش�أن النقدية و�شبه النقدية والودائع لأجل .تقوم ال�شركة باحلد
من خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة وذلك مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت اخلا�صة بالعمالت امل�سجلة بها الإ�ستثمارات.
�س -خماطر �إدارة ر�أ�س املال
حتدد وتنظم متطلبات ر�أ�س املال من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .يتم حتديد هذه املتطلبات ل�ضمان توفر الأموال الكافية
يف حالة �إفال�س ال�شركة .كما تو�ضع �أهداف �أخرى من قبل ال�شركة للحفاظ على توازن ن�سب ر�أ�س املال وذلك لدعم �أهداف ال�شركة
وزيادة الفائدة للم�ساهمني .تقوم ال�شركة ب�إدارة متطلبات ر�أ�س املال وذلك بتقدير النق�ص بني م�ستويات ر�أ�س املال املعلن عنه
واملطلوب ويتم �إجراء الت�سويات على م�ستويات ر�أ�س املال احلالية وذلك ح�سب تغريات الظروف ال�سائدة يف ال�سوق وخ�صائ�ص 
خماطر ن�شاطات ال�شركة .وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ،تقوم ال�شركة بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني
�أو تقوم ب�إ�صدار �أ�سهم .يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة قد �إلتزمت بالكامل مبتطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة من قبل جهات خارجية
خالل الفرتات املالية امل�صرح عنها ،ومل يطر�أ �أية تعديالت على �أهداف و�سيا�سات وعمليات �إدارة ر�أ�س املال منذ العام املا�ضي.
�ش -املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سارة الناجتة من ف�شل يف النظام �أو الرقابة ،مثل الإختال�س والأخطاء الب�شرية ،والتي ميكن
�أن تنتج عنها خ�سارة مالية وفقدان لل�سمعة ،وعواقب تنظيمية وقانونية .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر العمليات من خالل ال�ضوابط
املنا�سبة ،وف�صل املهام واملراقبة الداخلية و�إدارة املخاطر.
�ص -خماطر ا�ستمرارية العمل
حر�صا من ال�شركة على ا�ستمرارية العمل وتفادي املخاطر املرجح ت�سببها ب�إعاقته ،وعم ًال مبتطلبات الئحة �إدارة املخاطر ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي  ،با�شرت ال�شركة بو�ضع خطة طوارئ  جلميع الإدارات تغطي الإجراءات واخلطوات الواجب اتباعها
ل�ضمان �سري الأن�شطة الرئي�سية كما يجب.
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�ض -خماطر الإكتتاب
متمثلة مبخاطر الت�سعري والرتكز اجلغرايف والنوعي للمخاطر املكتتبة التي تعاملت معها ال�شركة  بو�ضع خطط احرتازية تت�ضمن
اتباع منهج اكتواري مدرو�س يف الت�سعري والذي يتم مراجعته وحتديثه دوريا متا�شي ًا و التغري ال�سريع يف الأنظمة القانونية ذات ال�صلة
بالإ�ضافة �إلـى ر�ؤية ال�شركة اخلا�صة و�أي  م�ؤثرات حيوية �أخرى  .كما عمدت ال�شركة على و�ضع منهج اكتتاب بينّ ملختلف الإدرات
يعك�س �سيا�ستها ور�ؤيتها الفنية يف اكتتاب املخاطر.
ط -خماطر الإحتيال والف�ساد
الإحتيال كما ع ُّرف يف دليل مكافحة االحتيال ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي هو " واحد من التحديات التي تواجه املن�شئات
املالية  ،فهو يعيق الآداء ويهدر الأموال واملوارد النادرة ويلحق الأذى باملن�ش�أة وب�سمعتها وبقدرتها التناف�سية" ومن هذا املنطلق
�أبدت ال�شركة اهتمام ًا خا�ص ًا بهذا اجلانب فعزَّزت من الإجراءات الرقابية الداخلية باملراجعه الدورية لتطبيق �إ�سرتاتيجية ملكافحة
االحتيال املتوافقة مع نظام مكافحة االحتيال ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتعميمها على �إدارات ال�شركة ،كما تن�شر
ب�شكل دوري التوعية الالزمة للموظفني و�أقامت الدورات التدريبية الالزمة لتثقيفهم بهذا ال�ش�أن.
 -3استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية

نتيجة للخ�سائر التي تكبدتها ال�شركة خالل العام 2015م ب�سبب فقدنا جزء من ح�صتنا ال�سوقية ،و�ضعت ال�شركة �سيا�سة جديدة
ترتكزعلى النقاط الرئي�سية التالية:
• •تقوية ق�سم املبيعات والت�سويق يف ال�شركة عن طريق توظيف كوادر �شابة جديدة تخدم �أكرب عدد من العمالء احلاليني
وامل�ستقبليني.
• •املحافظة على ر�أ�س مال ال�شركة الب�شري والعمل على تطويره من خالل الدورات التدريبية وتقدمي برامج حتفيزية للموظفني.
• •تطوير ق�سم تقنية املعلومات يف ال�شركة خلدمة عمالئنا بطريقة �أف�ضل و�أكرث �سهولة واريحية من خالل �إمكانية الت�أمني عن
طريق البوابة الإلكرتونية لل�شركة.
• •العمل على تطوير برامج التقارير املالية التي بدورها تعزز الرقابة الداخية يف ال�شركة.
• •زيادة التح�صيل  حيث �سوف يتم تكوين فريق متخ�ص�ص ملتابعة االر�صدة امل�ستحقة لل�شركة .
• •الرتكيز على اال�ستثمارات املربحة ومتابعة طروحات البنوك وال�شركات اال�ستثماريه من ال�صكوك وغريه.
• •احلد من نفقات ال�شركة بالقدر امل�ستطاع ومراقبة دقيقة للم�صروفات العمومية والعموالت املدفوعة للو�سطاء ورجال املبيعات.
• •�إ�ستمرار �إلتزامنا باللوائح واالنظمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية.
 -4كبار المساهمين في الشركة

وهم امل�ساهمني الذين تزيد ن�سبة متلكهم من �أ�سهم ال�شركة عن :%5
األســم

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين�.ش.م.ب
البنك ال�سعودي للأ�ستثمار

الملكية

% 40.5
% 19
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يبني اجلدول التايل مقارنة لأ�صول وخ�صوم ال�شركة ونتائج �أعمالها �أخر خم�س �سنوات:
قائمة المركز المالي (آالف الرياالت)

2015

2014

2013

2012

2011

موجودات عمليات الت�أمني
ا�ستثمارات ونقد لدى البنوك

853,332

1,013,922

907,110

531,034

706,381

ذمم مدينة � ،صايف

1,688,147

1,325,050

1,240,054

1,295,634

877,175

موجودات �أخرى

1,906,073

2,038,344

2,195,475

1,362,558

1,117,030

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

4,447,552

4,377,316

4,342,639

3,189,226

2,700,586

موجودات امل�ساهمني
ا�ستثمارات ونقد لدى البنوك

566,830

625,416

765,379

643,337

593,085

موجودات �أخرى

511,782

572,553

512,787

588,844

628,367

جمموع موجودات امل�ساهمني

1,078,612

1,197,969

1,278,166

1,232,181

1,221,452

جمموع املوجودات

5,526,164

5,575,285

5,620,805

4,421,407

3,922,038

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم معيدي الت�أمني

120,216

84,139

294,402

162,134

272,592

احتياطيات فنية

3,809,901

3,836,630

3,796,637

2,753,260

2,130,602

مطلوبات �أخرى

517,435

456,547

251,600

273,832

297,392

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

4,447,552

4,377,316

4,342,639

3,189,226

2,700,586

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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مطلوبات امل�ساهمني

166,481

21,898

282,232

46,026

47,947

حقوق امل�ساهمني

912,131

1,176,071

995,934

1,186,155

1,173,505

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1,078,612

1,197,969

1,278,166

1,232,181

1,221,452

جمموع املطلوبات

5,526,164

5,575,285

5,620,805

4,421,407

3,922,038

النتائج المالية للعام المالي 2015م

قائمة المركز المالي (آالف الرياالت)

2015

2014

2013

2012

2011

قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

4,001,934

4,415,993

4,137,512

3,318,027

2,811,057

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

3,467,313

3,127,187

2,597,648

2,182,061

1,872,829

عمولة �إعادة الت�أمني

110,880

78,593

108,218

106,915

97,896

�إيرادات ت�أمني �أخرى

-

-

-

-

-

66,075

79,263

82,433

50,239

42,506

جمموع الإيرادات

3,644,268

3,285,043

2,788,299

2,339,215

2,013,231

�إجمايل املطالبات املدفوعة

3,557,372

3,541,412

2,704,175

2,061,682

1,838,486

�صايف املطالبات املتكبدة

3,268,702

2,621,673

2,631,472

1,812,535

1,374,926

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

227,317

162,691

120,950

95,450

103,679

-

-

-

-

-

397,469

290,726

233,812

222,641

283,212

3,893,488

3,075,090

2,986,234

2,130,626

1,761,817

-

20,995

-

20,859

25,141

-

-

-

-

-

�إيرادات ا�ستثمارات و�إيرادات �أخرى

م�صاريف ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
م�صاريف �أخرى
جمموع التكاليف وامل�صاريف
�صايف الفائ�ض ( /العجز)  بعد ح�صة
امل�ساهمني
الفائ�ض املرتاكم نهاية الفرتة
قائمة دخل امل�ساهمني

16,939

16,525

16,618

�إيرادات ا�ستثمارات و�أتعاب �إدارة

()1,218

8,122

�إيرادات �أخرى
ح�صة امل�ساهمني من �صايف الفائ�ض /
()249,220
(العجز)
10,829
م�صروفات عمومية و�إدارية

-

-

-

188,958

()197,935

187,730

226,273

3,582

11,465

2,929

2,775

()261,267

193,498

()192,461

201,326

240,116

-

�صايف ربح ( /خ�سارة) الفرتة
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 -6التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

ال متلك ال�شركة �أي �شركات تابعة يف اململكة كما �أنها ال متلك �أي فروع �أو �شركات تابعة خارج اململكة.
ويبني الر�سم البياين التايل التحليل اجلغرايف لللأق�ساط املكتتبة لل�شركة بني املركز الرئي�سي لل�شركة وفروعها:
التحليل الجغرافي

أقســـام
التأميـــن
المكتتبة

املنطقة الو�سطى � 3,168:ألف ريال �سعودي
املنطقة الغربية � 389 :ألف ريال �ســـــعودي
املنطقة ال�شرقية� 444 :ألف ريال �ســــعودي

 -7الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )GWPخالل العام 2015م�  4,001,934ألف ريال مقابل � 4,415,993ألف ريال للعام ال�سابق
وذلك ب�إنخفا�ض قدره .%9
بلغ �صايف املطالبات املتكبدة خالل العام 2015م � 3,268,702ألف ريال مقابل � 2,621,673ألف ريال للعام ال�سابق وذلك بارتفاع
قدره .%25
بلغ �صايف �أرباح ا�ستثمارات حملة الوثائق خالل العام 2015م � 5,902ألف ريال مقابل � 7,888ألف ريال للعام ال�سابق وذلك  بانخفا�ض 
قدره .%25
بلغ �صايف اخل�سارة قبل الزكاة وال�ضربية خالل اثنا ع�شر �شهر ًا � 261,267ألف ريال مقابل �صايف ربح � 193,498ألف ريال قبل الزكاة
وال�ضريبة للعام ال�سابق.
بلغ عجز عمليات الت�أمني خم�صوم ًا منها عائد ا�ستثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات الت�شغيلية) خالل العام 2015م ()255,122
�ألف ريال مقابل فائ�ض � 202,066ألف ريال عن العام املايل 2014م ،وذلك نتيجة ارتفاع �صايف املطالبات املتكبدة بن�سبة  %25وذلك
نتيجة زيادة �صايف خم�ص�صات املطالبات بناءا على تو�صيات اخلبري االكتواري ,و ارتفاع امل�صاريف العمومية نتيجة زيادة م�صاريف
�ضريبة الإ�ستقطاع.
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 -8معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية

تقوم ال�شركة ب�إعداد قوائمها املالية طبقا ملعايري املحا�سبة الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ولي�س وفق ًا للمعايري املحا�سبية
املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني ،وت�ؤكد ال�شركة عدم وجود �أ ّية
فروقات جوهرية �أو �أثر مايل على القوائم املالية نتيجة لإعدادها وفق ًا للمعايري الدولية مقارنة لتلك ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.

 -9الشركات التابعة للشركة

ال متلك ال�شركة �أي �شركات تابعة داخل �أو خارج اململكة.
 -10تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

ال متلك ال�شركة �أي �شركات تابعة داخل �أو خارج اململكة ،وبذلك ال يوجد �أية �أ�سهم و�أدوات دين �صادرة عن �أي �شركة تابعة.
 -11سياسة الشركة في توزيع األرباح

ن�صت املادة  44من نظام ال�شركة الأ�سا�سي على توزيع �أرباح امل�ساهمني على الوجه التايل:
1 .1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
2 .2يجنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي �إجمايل ر�أ�س املال املدفوع.
3 .3للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي
�إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقرها اجلمعية العامة.
كما قام جمل�س الإدارة بالإجماع باملوافقة على �سيا�سة و�إجراءات توزيع �أرباح الأ�سهم على حملة الوثائق التي مت �إعدادها وفق ًا
للأنظمة واللوائح ال�صادرة من اجلهات الت�شريعية و�أنه �سيتم و�ضعها مو�ضع التنفيذ حال احل�صول على موافقة اجلهات ذات العالقة
عليها.
 -12وصف ألية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر) قاموا بإبالغ
الشركة بتلك الحقوق

ال توجد �أي م�صلحة يف فئة �أ�سهم ذات الأحقية يف الت�صويت تعود لأي من الأ�شخا�ص.
 -13وصف 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

�إن اجلدول التايل يبني امل�صلحة التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر يف �أ�سهم ال�شركة
مبا فيها �أ�سهم ال�ضمان التي يوجب النظام على �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتملكها ،وهي عبارة عن �أ�سهم ت�ساوي قيمتها او تزيد عن
ع�شرة �آالف ريال �سعودي ،علم ًا �أن ال�شركة مل تقم ب�إ�صدار �أو منح� أي �أدوات دين.
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االسم

المنصب

ال�شيخ �صالح علي رئي�س جمل�س
الإدارة
ال�صقري
ع�ضو جمل�س
الأ�ستاذ لطفي
�إدارة منتدب
فا�ضل الزين
ع�ضو جمل�س
الأ�ستاذ خالد
�إدارة
عبداهلل ا�سماعيل
ع�ضو جمل�س
الأ�ستاذ خالد
�إدارة
عبداهلل ال�شرثي
ع�ضو جمل�س
الأ�ستاذ �شاهني
�إدارة
حممد امني
الأ�ستاذ عبدامللك ع�ضو جمل�س
�إدارة
عبداهلل ال�صانع
الأ�ستاذ عبدالعزيز ع�ضو جمل�س
�إدارة
عبداملح�سن الغنام
ع�ضو جمل�س
الأ�ستاذ عماد
�إدارة
جالل بابان
ع�ضو جمل�س
الأ�ستاذ حممد
�إدارة
ب�شار فا�ضل الزين
ع�ضو جمل�س
يزيد العوهلي
�إدارة

نسبة التغير
خالل العام

إجمالي
األسهم
نهاية العام

إجمالي
نسبة
التملك
نهاية
العام

1,705,278

%1.7053

()205,278

%0.21

1,500,000

%1.5

860,074

%0.8601

0

%0

860,074

%0.8601

1,250

%0.0012

0

%0

1,250

%0.0012

2,588

%0.0026

0

%0

2,588

%0.0026

3,450

%0.0035

0

%0

3,450

%0.0035

1,250

%0.0012

0

%0

1,250

%0.0012

1,375

%0.0014

0

%0

1,375

%0.0014

150,000

%0.15

0

%0

150,000

%0.15

76,462

%0.0765

0

%0

76,462

%0.0765

1,800

%0.0018

0

%0

1,800

%0.0018

عدد األسهم
في بداية
العام

صافي التغير
نسبة
في عدد
الملكية في
األسهم خالل
بداية العام
العام

مالحظة  :ال توجد �أي م�صلحة تعود لأي من كبار التنفيذيني و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر يف �أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة.
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• •يوجد للع�ضو املنتدب الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين وع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ حممد ب�شار الزين ملكية غري مبا�شرة يف
ال�شركة عن طريق �شركة لطفي الزين القاب�ضة و�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �ش.م.ب و�شركة املتو�سط
واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �ش.م.ل .
• •يوجد لرئي�س جمل�س الإدارة ال�شيخ �صالح ال�صقري ملكية غري مبا�شرة يف ال�شركة عن طريق ابنة الأ�ستاذ علي ال�صقري.
 -15أية قروض مهما كان نوعها

تقر ال�شركة ب�أنها مل تقم بالإقرتا�ض خالل عام 2015م واليوجد لديها �أي قرو�ض مهما كان نوعها.
 -16وصف لفئات وأعداد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو
مذكرات حق اكتتاب أصدرتها الشركة

مل تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أو منح� أي �أدوات دين قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم� ،أو �أي حقوق خيار �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة
خالل ال�سنة املالية 2015م.
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لالسترداد

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

مل تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أو منح �أي حقوق حتويل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات دين قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم� ،أو حقوق خيار �أو مذكرات
حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة.
 -18وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد

مل تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أو منح لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد.
 -19عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور

عقد جمل�س الإدارة �ستة اجتماعات خالل العام 2015م وكان �سجل احل�ضور فيها وفق ًا ملا يلي:
"علم ًا ب�أن عالمة (✓) تعني ح�ضورة وعالمة ( )xتعني تغيبه"

اسم عضو
مجلس اإلدارة

ال�شيخ �صالح علي
ال�صقري
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل
الزين
الأ�ستاذ خالد عبداهلل
ا�سماعيل
املهند�س خالد عبداهلل
ال�شرثي
الأ�ستاذ �شاهني حممد
امني
الأ�ستاذ عبدامللك
عبداهلل ال�صانع
الأ�ستاذ عبدالعزيز
عبداملح�سن الغنام
الأ�ستاذ عماد جالل
بابان
الأ�ستاذ حممد ب�شار
فا�ضل الزين
الدكتور يزيد العوهلي

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)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

x

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

✓

✓

✓

x

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

• •كما قام جمل�س الإدارة باتخاذ قرارين بالتمرير يف التواريخ التالية:
1 .1قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 2015/01/04م.
2 .2قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 2015/01/06م.
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وصف ألي صفقة بين المصدر وطرف ذي عالقة أو أي عقود أو أعمال تكون الشركة طرفًا فيه

 -20وصف ألي صفقة بين المصدر وطرف ذي عالقة أو أي عقود أو أعمال تكون الشركة
طرفًا فيه وتوجد مصلحة جوهرية لطرف ذي صلة كأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو
الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم

• •عقد بني �شركة ميدي فيزا لت�سوية املطالبات الطبية �ش.ذ.م.م "( .ميدي فيزا") و�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة
الت�أمني التعاوين �ش.م�.س"( .ميدغلف") ،مبوجب هذه االتفاقية تقوم �شركة ميدي فيزا بتقدمي خدمة ت�سوية املطالبات الطبية
ملدة �سنة وتكون ر�سوم اخلدمة  %3.5من �إجمايل الإق�ساط املكتتبة لوثائق الت�أمني الطبي ،وكانت قيمة التعامل خالل العام
2015م مبلغ � 98,500ألف ريال �سعودي ،وهي �شركة تابعة ل�شركات ميلك الع�ضو املنتدب الأ�ستاذ لطفي الزين وع�ضو جمل�س
الإدارة الأ�ستاذ حممد الزين (بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) ح�صة فيها.
• •عقد بني عيادات �سنايا و�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين �ش.م�.س"( .ميدغلف") ،مبوجب هذه
االتفاقية تقوم عيادات �سنايا بعالج امل�ؤمن لهم يف �شركة ميدغلف ملدة  �سنة وبقيمة  � 107ألف ريال �سعودي ،وهي �شركة مملوكة
لع�ضو جمل�س الإدارة الدكتور يزيد العوهلي.
• •الأعمال التي متت خالل العام 5201م مع (� )1شركة مو�شن ال�سعودية (�شركة ذو عالقة) بقيمة � 10,924ألف ريال �سعودي
وهي عبارة عن م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة مو�شن ال�سعودية عن �سنوات �سابقة وم�ستحقة لل�شركة� )2( ،شركة
ميدغلف البحرين (�شركة ذو عالقة) وهي عبارة عن تعامالت وم�صاريف مدفوعة عن �شركة ميدغلف البحرين عن �سنوات
�سابقة بقيمة � 48,085ألف ريال �سعودي وتعامالت �إعادة ت�أمني بقيمة � 305,892ألف ريال �سعودي� )3( ،شركة ميدغلف-
الأردن (�شركة ذو عالقة) بقيمة � 25ألف ريال �سعودي وهي عبارة عن م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة ميدغلف-الأردن
عن �سنوات �سابقة وم�ستحقة لل�شركة� )4( ،شركة ميدغلف-م�صر(�شركة ذو عالقة) بقيمة  � 58ألف ريال �سعودي وهي عبارة
عن م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة ميدغلف-م�صر عن �سنوات �سابقة وم�ستحقة لل�شركة� )5( ،شركة �أدي�سون براديل
العربية-ال�سعودية (�شركة ذو عالقة) بقيمة � 13,066ألف ريال �سعودي عبارة عن مبالغ م�ستحقة لل�شركة متثل دفعات على
احل�ساب عن �سنوات �سابقة ومبالغ �إعادة ت�أمني بقيمة � 4,570ألف ريال �سعودي� )6( ،شركة ال�سامية �ش.ذ.م.م (�شركة ذو
عالقة) بقيمة � 448ألف ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ م�ستحقة لل�شركة متثل عقود ت�أمني� )7( ،شركة �أدي�سون براديل
القاب�ضة (�شركة ذو عالقة) بقيمة � 54,527ألف ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ م�ستحقة لل�شركة متثل دفعات �إعادة ت�أمني
عن �سنوات �سابقة� )8( ،شركة �أدي�سون براديل العربية القاب�ضة-الإمارات (�شركة ذو عالقة) بقيمة � 2,692ألف ريال �سعودي
وهي عبارة عن مبالغ عن �سنوات �سابقة م�ستحقة لل�شركة متثل دفعات �إعادة ت�أمني� )9( ،شركة ميدي فيزا -ال�سعودية (�شركة
ذو عالقة) بقيمة � 40,589ألف ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ م�ستحقة ل�شركة ميدي فيزا ال�سعودية متثل ر�صيد م�صاريف
تدقيق الفواتري الطبية� )10( ،شركة -SIBالإمارات (�شركة ذو عالقة) بقيمة � 31ألف ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ
م�ستحقة ل�شركة -SIBالإمارات متثل م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة ميدغلف ال�سعودية ،وجميع هذه ال�شركات هي
�شركات تابعة ل�شركات ميلك الع�ضو املنتدب ،الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين وع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ حممد الزين( ،بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) ح�صة فيها.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع البنك ال�سعودي لال�ستثمار ،وهي عبارة عن ح�سابات جارية وودائع لأجل بقيمة 523
�ألف ريال �سعودي ،وح�ساب وديعة نظامية بقيمة � 107,757ألف ريال �سعودي ،وتعامالت ت�أمني ملدة �سنة وبقيمة � 4,363ألف ريال
�سعودي ،وهو م�ساهم م�ؤ�س�س يف ال�شركة ويعمل ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ عبدامللك ال�صانع مدير ًا تنفيذي ًا فيه.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع اال�ستثمار كابيتل ،وهي عبارة عن ا�ستثمارات بقيمة � 64,435ألف ريال �سعودي ،و
تعامالت ت�أمني ملدة �سنة وبقيمة � 228ألف ريال �سعودي ،وهو تابع للبنك ال�سعودي لال�ستثمار امل�ساهم امل�ؤ�س�س يف ال�شركة ويعمل
ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ عبدامللك ال�صانع مدير ًا تنفيذي ًا فيه.
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حاالت تعارض المصالح وألية معالجتها والتعامل معها

• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع �أورك�س ال�سعودية ،وهي عبارة عن تعامالت ت�أمني ملدة �سنة وبقيمة  � 30,644ألف
ريال �سعودي ،وهي �شركة ميلك فيها كل من بنك الأ�ستثمار �أحد ال�شركاء امل�ؤ�س�سني و�شركة �أورك�س العاملية والتي متلك يف �شركة
ميدغلف البحرين �أحد ال�شركاء امل�ؤ�س�سني بالإ�ضافة �أن ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ �شاهني �أمني يعمل فيها مدير ًا تنفيذي ًا.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع جمموعة �شركات �سفاري ،وهي عبارة عن بوال�ص ت�أمني ملدة �سنة وبقيمة 13,974
�ألف ريال �سعودي على �أين يتم تعوي�ض حامل البولي�صة عن الأ�ضرار املغطاة مبوجبها ،وهي �شركة مملوكة لرئي�س جمل�س
الإدارة ال�شيخ �صالح ال�صقري.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع رئي�س جمل�س الإدارة ال�شيخ �صالح ال�صقري ،وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني �سيارات
ملدة �سنة وبقيمة � 148ألف ريال �سعودي على �أين يتم تعوي�ض حامل البولي�صة عن الأ�ضرار املغطاة مبوجبها.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع �شركة خالد ال�شرثي للتجارة واملقاوالت ،وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني ملدة �سنة
وبقيمة  �49ألف ريال �سعودي على �أين يتم تعوي�ض حامل البولي�صة عن الأ�ضرار املغطاة مبوجبها ،وهي �شركة مملوكة لع�ضو
جمل�س الإدارة املهند�س خالد ال�شرثي.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س خالد ال�شرثي ،وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني ملدة �سنة
و بقيمة � 51ألف ريال �سعودي على �أين يتم تعوي�ض حامل البولي�صة عن الأ�ضرار املغطاة مبوجبها.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع �شركة اجل�سامة ،وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني ملدة �سنة وبقيمة � 152ألف ريال
�سعودي على �أين يتم تعوي�ض حامل البولي�صة عن الأ�ضرار املغطاة مبوجبها ،وهي �شركة مملوكة لع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ
عماد بابان.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ عماد بابان ،وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني �سيارات ملدة
�سنة وبقيمة � 19ألف ريال �سعودي على �أين يتم تعوي�ض حامل البولي�صة عن الأ�ضرار املغطاة مبوجبها.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2015م مع �شركة احللول املبدعة للمطاعم املحدودة ،وهي عبارة عن بوال�ص ت�أمني ملدة �سنة
وبقيمة � 506ألف ريال �سعودي على �أين يتم تعوي�ض حامل البولي�صة عن الأ�ضرار املغطاة مبوجبها ،وهي �شركة مملوكة لع�ضو
جمل�س الإدارة الأ�ستاذ خالد �إ�سماعيل.
 -21حاالت تعارض المصالح وألية معالجتها والتعامل معها

     من �أجل ت�أمني �أف�ضل ممار�سات احلوكمة التي تكفل حماية حقوق امل�ساهمني وحقوق �أ�صحاب امل�صالح قامت ال�شركة ب�إيجاد �آلية
تنفيذية من �أجل تنظيم ومعاجلة م�س�ألة تعار�ض امل�صالح املحتملة بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�س�ؤويل الإدارة التنفيذية من جهة
وال�شركة من جهة �أخرى وذلك وفق ًا للقواعد القانونية املرعية الإجراء والإر�شادات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،حيث و�ضعت
العديد من ال�سيا�سات واللوائح الداخلية ك�سيا�سة الإف�صاح والئحة تنظيم تعار�ض امل�صالح والئحة حوكمة اخلا�صة بال�شركة.
 -22تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

ال يوجد �أية اتفاقيات تنازل مبوجبها �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو� أحد كبار التنفيذيني فيها عن� أي راتب �أو تعوي�ض.
 -23تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين

ال يوجد �أية اتفاقيات تنازل مبوجبها �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق يف الأرباح.
 -24المدفوعات النظامية المستحقة السداد( :المبالغ المذكورة أدناه باألف)

يبني اجلدول التايل بيان بقيمة املدفوعات النظامية املتوجب دفعها على ال�شركة لغاية نهاية عام 2015م ،وذلك مع الإ�شارة �إىل �أن
�أية مبالغ مل يتم دفعها �سوف يتم دفعها ب�إذن اهلل خالل العام 2016م.
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االستثمارات واالحتياطات األخرى

نوع المدفوعـــــــــــــات

الت�أمينات االجتماعية
الزكاة و�ضريبة الدخل
تكاليف الإ�شراف والرقابة مل�ؤ�س�سة النقد  
 �أتعاب جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين  

بيان أسبابها

ر�سوم �إ�شرتاكات
ل�صالح املوظفني
وفقا لنظام
الزكاة وال�ضريبة
وفقا لأنظمة و لوائح
م�ؤ�س�سة النقد
وفقا لأنظمة و لوائح
ال�ضمان ال�صحي
التعاوين

المدفوعات
المستحقة لغاية
نهاية عام 2015م
والمسددة

المدفوعات
المستحقة لغاية
نهاية عام 2015م
والغير مسددة

8,687

1,073

-

844

17,092

2,917

29,833

28,115

 -25االستثمارات واالحتياطات األخرى

ال توجد �أية ا�ستثمارات �أواحتياطات �أخرى مت �إن�شا�ؤها مل�صلحة موظفي ال�شركة.
 -26تقر الشركة بما يلي

�1 .1أن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح.
�2 .2أن نظام الرقابة الداخلية �أعدت على �أ�س�س �سليمة ونفذ بفعالية.
�3 .3أنه ال يوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
 -27تقرير المحاسب القانوني

مل  يت�ضمن تقرير املحا�سب القانوين �أية حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية لعام 2015م.
 -28استبدال المحاسب القانوني

قدمت جلنة املراجعة تو�صيتها بخ�صو�ص تعيني املحا�سبني القانونيني للعام املايل 2015م �إىل اجتماع اجلمعية العامة العادية بعد �أن
مت عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إقرار التو�صية �إىل اجلمعية العامة .ومت التعاقد مع ك ًال من  PWCبراي�س وترهاو�س كوبر ومكتب
الدار للتدقيق كمحا�سبني قانونيني للعام املايل 2015م.
وكان ذلك عائد ًا �إىل �أن اللجنة قامت مبقارنة الأ�سعار وم�ستوى اخلدمات يف العرو�ض املقدمة من املحا�سبني القانونيني وقررت
اللجنة �أن �أف�ضل العرو�ض املقدمة وامل�ستوفية لكافة متطلبات ال�شركة من ناحية ال�سعر واخلدمة هي بالتو�صية ملجل�س الإدارة باختيار
ك ّل من   PWCبراي�س وترهاو�س كوبر ومكتب الدار للتدقيق كمحا�سبني قانونيني للعام املايل 2015م.
 -29تكوين مجلس اإلدارة:

يتكون جمل�س الإدارة من ع�شرة (� )10أع�ضاء وقد بد�أت واليتهم بتاريخ 2013/04/7م وملدة ثالث �سنوات تنتهي بنهاية تاريخ
2016/04/7م.
ولقد وافقت اجلمعية العامة  التي عقدت يف تاريخ 2015/04/30م على تعيني الدكتور يزيد العوهلي كع�ضو جمل�س �إدارة خلف ًا
للأ�ستاذ رمزي الن�صار �إعتبار ًا من تاريخ 2014/11/24م ،ومل يحدث �أي تغري يف ع�ضوية جمل�س الإدارة خالل العام 2015م،
و�أع�ضاء املجل�س هم:
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وظائف المجلس

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين
الأ�ستاذ خالد عبداهلل ا�سماعيل
املهند�س خالد عبداهلل ال�شرثي
الدكتور يزيد العوهلي

الأ�ستاذ �شاهني حممد �أمني
الأ�ستاذ عبدامللك عبداهلل ال�صانع
الأ�ستاذ عبدالعزيز عبداملح�سن الغنام
الأ�ستاذ عماد جالل بابان
الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين

 -30وظائف المجلس

• •اعتماد التوجهات واخلطط الإ�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سة لل�شركة والإ�شراف على تنفيذها ،ومن ذلك:
 1 .1و�ضع الإ�سرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة وخطط العمل الرئي�سة فيها.
2 .2حتديد الهيكل الر�أ�سمايل الأمثل لل�شركة و�إ�سرتاتيجيتها و�أهدافها املالية.
 3 .3الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سة لل�شركة.
 4 .4املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها.
• •و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احرتام ال�شركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية
للم�ساهمني والدائنني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين.
• •و�ضع نظام حوكمة خا�ص بال�شركة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام الالئحة اال�سرت�شادية ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية
والإ�شراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند احلاجة.
• •اتباع �سيا�سة تت�سم بالو�ضوح وال�شفافية ب�ش�أن توزيع �أرباح الأ�سهم مبا يحقق م�صالح امل�ساهمني وال�شركة يف �آن واحد.
• •و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من �أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .ويجب �أن تغطي هذه ال�سيا�سة –
بوجه خا�ص – �آليات تعوي�ض �أ�صحاب امل�صالح يف حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وحتميها العقود و�آليات ت�سوية
ال�شكاوى �أو اخلالفات التي قد تن�ش�أ بني ال�شركة و�أ�صحاب امل�صالح و�آليات منا�سبة لإقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين
واملحافظة على �سرية املعلومات املتعلقة بهم وقواعد ال�سلوك املهني للمديرين والعاملني يف ال�شركة بحيث تتوافق مع املعايري
املهنية والأخالقية ال�سليمة وم�ساهمة ال�شركة االجتماعية.
• •و�ضع ومراقبة �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف العام عليها.
• •الإ�شراف واملوافقة على كافة ال�سيا�سات املكتوبة يف ال�شركة والإجراءات الرئي�سية ومراجعتها وحتديثها ب�صفة منتظمة.
• • �إختيار وتغيري املوظفيني التنفيذيني يف املراكز الرئي�سة (عند احلاجة) ،والت�أكد من �أن ال�شركة لديها �سيا�سة منا�سبة لإحالل
بديل منا�سب يكون م�ؤه ًال للعمل ويلك املهارة املطلوبة.
• •الإ�شراف على الإدارة العليا ومراقبة �أداء ال�شركة مقارنة ب�أهداف الأداء التي يحددها املجل�س.
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 -31تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

يبني اجلدول التايل ت�صنيف �أع�ضاء جمل�س الإدارة من �أع�ضاء م�ستقلني/تنفيذيني/غري تنفيذيني:
إسم عضو
مجلس اإلدارة
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الصفة

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

رئي�س جمل�س
الإدارة

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

الع�ضو املنتدب -
الرئي�س التنفيذي

فئة العضوية

م�ستقل

تنفيذي

غري
تنفيذي

✓
✓

العضوية في لجان
مجلس اإلدارة

ال يوجد

اللجنة التنفيذية (رئي�س)

الأ�ستاذ خالد  عبداهلل
�إ�سماعيل

ع�ضو

✓

جلنة املراجعة (رئي�س)

املهند�س خالد عبداهلل
ال�شرثي

ع�ضو

✓

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت(رئي�س)
اللجنة التنفيذية (ع�ضو)

الأ�ستاذ �شاهني حممد �أمني

ع�ضو

✓

جلنة اال�ستثمار(رئي�س)
اللجنة التنفيذية(ع�ضو)
جلنة املخاطر (ع�ضو)

الأ�ستاذ عبدامللك عبداهلل
ال�صانع

ع�ضو

✓

جلنة اال�ستثمار(ع�ضو)

الأ�ستاذ عبدالعزيز
عبداملح�سن الغنام

ع�ضو

✓

اللجنة التنفيذية(ع�ضو)

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

ع�ضو

✓

الرت�شيحات واملكافئات(ع�ضو)

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل
الزين

ع�ضو

الدكتور يزيد العوهلي

ع�ضو

✓
✓

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (ع�ضو)
اجلنة اال�ستثمار(ع�ضو)
جلنة املخاطر (ع�ضو)
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (ع�ضو)
اجلنة اال�ستثمار(ع�ضو)
جلنة املخاطر (رئي�س)

أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجالس إدارتها

 -32أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجالس إدارتها

يبني اجلدول التايل �أ�سماء ال�شركات امل�ساهمة التي يكون ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو يف جمال�س �إدارتها:
أسم عضو مجلس اإلدارة

الشركات المساهمة األخرى التي شارك في عضوية مجلس إدارتها

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة بحرينية -ع�ضو جمل�س �إدارة
ال�شيخ �صالح علي ال�صقري
�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة بحرينية -رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني �شركة م�ساهمة �أردنية -رئي�س جمل�س �إدارة
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين
�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة لبنانية -رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة  لطفي الزين القاب�ضة �شركة م�ساهمة لبنانية -رئي�س جمل�س �إدارة
الأ�ستاذ خالد بن عبداهلل �إ�سماعيل ال يوجد
ال يوجد
املهند�س خالد عبداهلل  ال�شرثي
�شركة �أورك�س العمانية للت�أجري التمويلي -ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة �أورك�س الباك�ستانية للت�أجري التمويلي -ع�ضو جمل�س �إدارة
اال�ستاذ �شاهني حممد امني
العمانية الوطنية للأ�ستثمار القاب�ضة �ش.م.ع.ع "اونك"
�شركة �أورك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي-ع�ضو جمل�س �إدارة
الأ�ستاذ عبدامللك بن عبداهلل
�شركة الأ�ستثمار كابيتال للأوراق املالية والو�ساطة
ال�صانع
الأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبداملح�سن ال يوجد

الغنام
الأ�ستاذ عماد جالل بابان

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين
الدكتور يزيد العوهلي

ال يوجد
�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة بحرينية -ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني �شركة م�ساهمة �أردنية -ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة ميدغلف �أليانز تكافل �شركة م�ساهمة بحرينية -رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة لبنانية -ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة لطفي فا�ضل الزين القاب�ضة �ش.م.ل -.ع�ضو جمل�س �إدارة
اليوجد

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

مكاف�آت ثابته
رواتب ثابته
البدالت الثابته
املكاف�آت الدورية �أو ال�سنوية املرتبطة بالأداء "متغرية"
اخلطط التحفيزية ق�صرية �أو طويلة الأجل
مزايا عينية �أخرى

املجموع

المبالغ باأللف ريال سعودي

10,467
2,554
9,290
اليوجد
الأ�س ــتاذ لطفي الزين� :سـ ـ ــيارة
الأ�ستاذ حممد اخلطيب� :سيارة
الأ�س ــتاذ  �سـ ــعد بكدا�ش� :سيارة
الأ�ستاذ نبيل �أبو رم�ضان� :سيارة
الأ�ســتاذ خالد القزالن� :سـ ــيارة
الأ�ستاذ عبدهلل الغفيلي :اليوجد
الأ�س ــتاذ وحيد �أم ـ ـ ـ ــون :اليوجد
22,311
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المكافآت والتعويضات المقترح دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

المكافأت و التعويضات التي تم دفعها إلعضـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكاف�أت جمل�س
الإدارة
(� 6إجتماعات)

بدل ح�ضور
(�/3000إجتماع)

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

180,000

18,000

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

120,000

18,000

120,000

9,000

120,000

18,000

اال�ستاذ �شاهني حممد امني

120,000

18,000

الأ�ستاذ يزيد العوهلي

120,000

18,000

120,000

18,000

120,000

15,000

60,000

120,000

15,000

60,000

120,000

12,000

الإ�سم

الأ�ستاذ عبدامللك بن عبداهلل
ال�صانع
الأ�ستاذ خالد بن عبداهلل
�إ�سماعيل

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل
الزين
الأ�ستاذ عبدالعزيز بن
عبداملح�سن الغنام
الأ�ستاذ خالد عبداهلل  
ال�شرثي
الأ�ستاذ عماد جالل بابان

60,000

120,000

30,000
60,000

الأ�ستاذ حممد العطا�س

100,000

48,000

الأ�ستاذ �سلمان �أحمد

100,000

57,000

الأ�ستاذ عبدالعزيز النا�صر

100,000

57,000

420,000

192,000

1,260,000
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بدل ح�ضور
مكاف�أت جلنة املراجعة
(�/1500إجتماع)
(� 38إجتماع)

159,000

مكاف�أت اجلنة
التنفذية
(� 6إجتماعات)

240,000

المكافآت والتعويضات المقترح دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

ــــــــــــــــاء مجلس اإلدارة ولجانه سنة ( 2015بالريال السعودي)
بدل ح�ضور
(�/1500إجتماع)

مكاف�أت جلنة
الإ�ستثمار
(� 4إجتماعات)

بدل ح�ضور
(�/1500إجتماع)

مكاف�أت جلنة
الرت�شيحات و املكاف�أت
(� 2إجتماعات)

بدل ح�ضور
(�/1500إجتماع)

املجموع
198,000
207,000

9,000
60,000

6,000

60,000

6,000

195,000
288,000

9,000

273,000

60,000

6,000

60,000

3,000

267,000

60,000

4,500

60,000

3,000

265,500
202,500

7,500
60,000

7,500

3,000

60,000

265,500
192,000
148,000
157,000
157,000

33,000

240,000

22,500

240,000

9,000

2,815,500
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 -34لجان مجلس اإلدارة

�ش ّكل جمل�س الإدارة بتاريخ 2007/7/17م �أربع جلان مل�ساعدته يف ت�أدية مهامه ب�شكل فعال وهي جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت )وهما جلنتان �إلزاميتان ح�سب ما ن�صت عليه املادتان  14و 15من الئحة حوكمة ال�شركات) واللجنة التنفيذية وجلنة
اال�ستثمار .ويقوم جمل�س الإدارة مبتابعة �أعمال اللجان ب�شكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال املوكولة �إليها ،كما تقوم اللجان
ب�إبالغ جمل�س الإدارة دوري ًا وب�شفافية مطلقة مبا تقوم به �أو تتو�صل �إليه من نتائج �أو تتخذه من قرارات� .إال �أنه وعلى الرغم من
ت�شكيل هذه اللجان ،تظل امل�س�ؤولية النهائية عن ال�شركة على جمل�س الإدارة.
و�سوف تقدم الفقرات التالية و�صف خمت�صر الخت�صا�صات جلان جمل�س الإدارة املذكورة �أعاله ،مع ذكر �أ�سماء هذه اللجان
ور�ؤ�سائها و�أع�ضائها وعدد اجتماعاتها.
-34 .1لجنة المراجعة:

�أ� .أهداف واخت�صا�صات جلنة املراجعة:
تعمل جلنة املراجعة وفق ًا لأحكام الأنظمة واللوائح القانونية املرعية الإجراء وا�ستنادا �إىل القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافق
عليها جمل�س الإدارة بتاريخ 1428/11/11ه ـ املوافق 2007/11/21م والتي وافقت عليها اجلمعية العمومية بتاريخ 2010/4/5م.
تتمثل �أهداف جلنة املراجعة يف ما يلي:
 م�ساعدة جمل�س الإدارة يف الوفاء بامل�س�ؤوليات املنوطة به وعلى الأخ�ص امل�ساعدة يف التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية
وتنفيذه بفاعلية.
 درا�سة القوائم املالية ال�سنوية والأولية قبل اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ون�شرها.
 درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبناها ال�شركة قبل اعتمادها و�أي تغيري يف هذه ال�سيا�سات.
 تقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة التي قد تتعر�ض لها واخلطوات التي اتخذتها �إدارة ال�شركة ملراقبة ومواجهة هذه
املخاطر.
 التحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة ،وكفاءة اجلهاز الرقابي واملراجعة الداخلية.
 الإ�شراف على عمليات التق�صي ذات العالقة بالغ�ش �أو الأخطاء التي تقع يف ال�شركة� ،أو �أي �أمور �أخرى ترى اللجنة �أهمية
تق�صيها.
  درا�سة التقارير واملالحظات التي يقدمها املراجع اخلارجي لل�شركة واجلهات الرقابية اخلارجية مثل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي وم�صلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة �سوق املال ،وغريها من اجلهات ذات العالقة ،وذلك بغر�ض 
التحقق من اتخاذ الإجراءات املالئمة ملعاجلة ما ت�ضمنته هذه التقارير واملالحظات من �أمور.
 تر�شيح مراجعي احل�سابات اخلارجيني لل�شركة وفق ًا لإجراءات اختيار حمددة يف قواعد عمل اللجنة.
 التحقق من الكفاءة املهنية وا�ستقاللية املراجعني الداخليني ،ودرا�سة خطة عمل املراجعة الداخلية يف ال�شركة ،ونطاق الفح�ص 
والتقارير التي ت�صدر عنها ،وتقدمي �أي مقرتحات من �ش�أنها ت�أكيد ا�ستقاللية املراجعني الداخليني ،والرفع من كفاءة ما يقومون
به من �أعمال وبتكلفة معقولة.
 �إقرار وتطبيق نظام الرقابة النظامية لل�شركة والإ�شراف على �أعمالها والرفع بتو�صياتها �إىل جمل�س الإدارة واجلهات النظامية
الأخرى والت�أكد من ا�ستقاللية �إدارة الرقابة النظامية.
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ب� .أع�ضاء جلنة املراجعة:
أعضاء لجنة المراجعة

اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الأ�ستاذ خالد عبداهلل ا�سماعيل
الأ�ستاذ عبدالعزيز النا�صر
الأ�ستاذ حممد ّ
العطا�س
الأ�ستاذ �سلمان �أحمد

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة
ع�ضو م�ستقل من خارج جمل�س الإدارة
ع�ضو م�ستقل من خارج جمل�س الإدارة
ع�ضو م�ستقل من خارج جمل�س الإدارة

ال�صفة
رئي�س جلنة املراجعة
ع�ضو جلنة املراجعة
ع�ضو جلنة املراجعة
ع�ضو جلنة املراجعة

ت .اجتماعات جلنة املراجعة و�سجل احل�ضور:
حافظت اللجنة على االت�صال املبا�شر وامل�ستمر ب�إدارات ال�شركة ذات العالقة مثل �إدارة التدقيق الداخلي و�إدارة الرقابة النظامية و�إدارة
املخاطر وغريها .هذا وعقدت جلنة املراجعة احلالية خالل العام املايل 2015م �أربعون اجتماع ملتابعة وتنفيذ املهام املناطة بها وكان �سجل
احل�ضور فيها وفقا ملا يلي:
أسم عضو اللجنة

اجتماع جلنة  املراجعة  الأول  (الواقع يف  2015/01/19م)

الأ�ستاذ
خالد
عبداهلل
ا�سماعيل
✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثاين (الواقع يف  2015/01/20م)

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثالث (الواقع يف  2015/01/22م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الرابع (الواقع يف  2015/02/04م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  اخلام�س (الواقع يف  2015/02/09م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  ال�ساد�س (الواقع يف  2015/02/09م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  ال�سابع (الواقع يف  2015/03/01م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثامن (الواقع يف  2015/03/25م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  التا�سع (الواقع يف  2015/03/30م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  العا�شر (الواقع يف  2015/04/04م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  احلادي ع�شر(الواقع يف  2015/04/15م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثاين ع�شر (الواقع يف  2015/04/19م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثالث ع�شر (الواقع يف  2015/05/06م)

✓

✓

x

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الرابع ع�شر(الواقع يف  2015/05/10م)

✓

✓

✓

✓

االجتماعات

الأ�ستاذ
عبدالعزيز
النا�صر

الأ�ستاذ
حممد
ّ
العطا�س

الأ�ستاذ
�سلمان
�أحمد

✓

✓
✓
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30

اجتماع جلنة  املراجعة  اخلام�س ع�شر (الواقع يف  2015/05/11م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  ال�ساد�س ع�شر(الواقع يف  2015/05/20م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  ال�سابع ع�شر(الواقع يف  2015/05/21م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثامن ع�شر (الواقع يف  2015/06/01م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  التا�سع ع�شر (الواقع يف  2015/06/03م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الع�شرون(الواقع يف  2015/06/08م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الواحد والع�شرون(الواقع يف  2015/06/10م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثاين والع�شرون (الواقع يف  2015/06/14م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثالث والع�شرون (الواقع يف  2015/06/15م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الرابع والع�شرون (الواقع يف  2015/07/02م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  اخلام�س والع�شرون (الواقع يف  2015/07/06م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  ال�ساد�س والع�شرون (الواقع يف  2015/07/07م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  ال�سابع والع�شرون  (الواقع يف  2015/07/09م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثامن والع�شرون (الواقع يف  2015/07/27م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  التا�سع والع�شرون (الواقع يف  2015/07/28م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثالثون (الواقع يف  2015/07/30م)

✓

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الواحد والثالثون (الواقع يف  2015/09/29م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثاين والثالثون  (الواقع يف  2015/10/07م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثالث والثالثون (الواقع يف  2015/10/08م)

x

✓

x

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الرابع والثالثون (الواقع يف  2015/10/15م)

x

✓

x

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  اخلام�س والثالثون (الواقع يف  2015/10/18م)

x

✓

✓

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  ال�ساد�س والثالثون  (الواقع يف  2015/10/27م)

x

✓

x

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  ال�سابع والثالثون (الواقع يف  2015/10/28م)

x

✓

x

✓

اجتماع جلنة  املراجعة  الثامن والثالثون  (الواقع يف  2015/12/09م)
اجتماع جلنة  املراجعة  الإحلاقي التا�سع والثالثون (الواقع يف  
2015/12/15م)
اجتماع جلنة  املراجعة  الإحلاقي االربعون  (الواقع يف  2015/12/27م)

✓

✓

x

✓

✓

✓

x

✓

x

✓

x

✓
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 -34 .2لجنة الترشيحات والمكافآت:

�أ�  .أهداف واخت�صا�صات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
تعمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وفق ًا لأحكام الأنظمة واللوائح القانونية املرعية الإجراء وا�ستناد ًا �إىل القواعد املنظمة لعمل اللجنة
التي وافق عليها جمل�س الإدارة بتاريخ  1432/04/23هـ  املوافق 2011/03/28م والتي وافقت عليها اجلمعية العمومية بتاريخ
2011/5/8م.
وتتمثل �أهداف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف ما يلي:
• •و�ضع �سيا�سة الرت�شيحات.
• •التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق
�إدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة.
• •املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة
لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم �أن يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة.
• •مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
• •حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
• •الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س
�إدارة �شركة �أخرى.
• •�إتباع �أ�س�س حمددة يف تقييم فعالية املجل�س بحيث يكون معيار التقييم مو�ضوعي ًا ويت�ضمن مقارنة ب�شركات الت�أمني الأخرى
وامل�ؤ�س�سات املالية امل�شابهة.
• •و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،على �أن يراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات
ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.
• •مراجعة تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلانه و�إ�صدار التو�صية املنا�سبة ب�ش�أنها وذلك مبا يتفق مع متطلبات م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة .وال يحق لأي �شخ�ص �أن ي�شارك يف اتخاذ قرار يتعلق بتحديد تعوي�ضاته ومكاف�آته.
ب� .أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

ال�صف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
املهند�س خالد عبداهلل ال�شرثي

رئي�س جلنـ ــة الرت�ش ــيحات واملكاف�آت

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�سـ ــتاذ عم ـ ــاد ج ـ ــالل بابان

ع�ضو يف جلنة الرت�شــيحات واملكاف�آت

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�سـ ــتاذ حممد ّ
ب�شـ ـ ــار الزين

ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واملكافئات

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الدكت ـ ـ ـ ـ ــور يزيد العوه ـ ـ ـ ـ ــلي

ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واملكافئات

ع�ضو يف جمل�س الإدارة
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ت .اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت و�سجل احل�ضور:
عقدت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت احلالية خالل العام املايل 2015م ثالثة اجتماعات وكان �سجل احل�ضور فيها وفقا ملا يلي:
أسم عضو اللجنة

االجتماعات
اجتماع جلنة  الرت�شيحات
واملكافات  الأول ( (الواقع
يف  2015/03/10م)
اجتماع جلنة  الرت�شيحات
واملكافات  الثاين ( (الواقع
يف  2015/06/15م)
اجتماع جلنة  الرت�شيحات
واملكافات  الثالث (الواقع
يف  2015/08/19م)

املهند�س خالد
عبداهلل ال�شرثي

الأ�ستاذ عماد
جالل بابان

الأ�ستاذ حممد ب�شار الزين

الدكتور يزيد العوهلي

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

✓

x

✓

✓

 -34 .3لجنة االستثمار:

�أ� .أهداف واخت�صا�صات جلنة اال�ستثمار:
تعمل جلنة اال�ستثمار وفق ًا لل�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة التي مت �إعدادها والتي وافق عليها جمل�س الإدارة بتاريخ .2009/3/9
وتتمثل �أهداف جلنة اال�ستثمار يف ما يلي:
و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية ال�ستثمارات ال�شركة والت�أكد من مطابقتها مع �أحكام و�شروط اللوائح والأنظمة املرعية الإجراء بالإ�ضافة
�إىل مالءمتها مع ال�سيا�سة اخلطية التي مت و�ضعها ووافق عليها جمل�س الإدارة �أ�صو ًال   .
الإ�شراف على تطبيق ال�سيا�سة اال�ستثمارية.
مراجعة ال�سيا�سة اال�ستثمارية واملبادئ التوجيهية ب�شكل دوري و�إ�صدار تو�صيات جديدة تتما�شى مع ظروف ال�سوق.
�إعطاء املوافقة اخلطية يف احلاالت التي ت�ستدعي عدم االلتزام ببع�ض �شروط ال�سيا�سة اال�ستثمارية ورفع امل�س�ألة� ،إذا دعت احلاجة،
�إىل جمل�س الإدارة.
املوافقة على ا�ستقطاب اال�ستثمارات و�/أو الت�صرف بها.
املوافقة على تعيني جميع مدراء الأ�صول لإدارة �أ�صول ال�شركة �أو تقدمي امل�شورة ب�ش�أنها.
مراجعة التقرير ال�صادر عن �إدارة املخاطر بخ�صو�ص حمفظة اال�ستثمار بهدف �ضمان االلتزام بال�سيا�سات واملبادئ التوجيهية
املعتمدة.
اتخاذ القرارات النهائية ب�ش�أن اال�ستثمارات ا�ستناد ًا �إىل تو�صيات ق�سم اخلزينة.
مراقبة �أداء ا�ستثمارات ال�شركة وحتديد �أهداف اال�ستثمار وو�ضع اخلطط الالزمة لذلك.
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ب� .أع�ضاء جلنة اال�ستثمار:
أعضاء لجنة االستثمار

ال�صفة
رئي�س جلن ـ ــة اال�ستثمار
ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار
ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار
ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار

اال�سم
الأ�ستاذ �شاهني حممد امني
الأ�ستاذ عبدامللك بن عبداهلل ال�صانع
الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين
الدكتور يزيد العوهلي

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة

ت  .اجتماعات جلنة اال�ستثمار و�سجل احل�ضور:
عقدت جلنة اال�ستثمار خالل العام املايل 2015م اربعة جتماعات لتنفيذ املهام املناطة بها.
أسم عضو اللجنة

االجتمـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اجتماع جلنة اال�ستثمار الأول
(الواقع يف 2015/03/12م)
اجتماع جلنة اال�ستثمار الثاين
(الواقع يف 2015/06/29م)
اجتماع جلنة اال�ستثمار الثاين
(الواقع يف 2015/10/12م)
اجتماع جلنة اال�ستثمار الثاين
(الواقع يف 2015/12/14م)

الأ�ستاذ
�شاهني حممد امني

الأ�ستاذ حممد ب�شار الأ�ستاذ عبدامللك
بن عبداهلل ال�صانع
فا�ضل الزين

الدكتور يزيد
العوهلي

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 -34 .4اللجنة التنفيذية:

�أ� -أهداف واخت�صا�صات اللجنة التنفيذية:
تعمل اللجنة التنفيذية وفق ًا لأحكام الأنظمة التي مت �إعدادها والتي وافق عليها جمل�س الإدارة بتاريخ 2011/11/21م   .وتتمثل
�أهداف اللجنة التنفيذية يف ما يلي:
 املراجعة الدورية لنظام عمل اللجنة التنفيذية وتقييم مدى كفايته و�إ�صدار التو�صية بتعديله �إىل جمل�س الإدارة.
 و�ضع اال�سرتاتيجية ال�شاملة والأهداف الرئي�سة لل�شركة والإ�شراف على تنفيذها (.)Mission and Vision
 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها (.)Organizational Chart
 مراجعة ميزانية ال�شركة واخلطط املالية املعدة من قبل الإدارة التنفيذية قبل تقدميها ملجل�س الإدارة والتو�صية ملجل�س الإدارة
باملوافقة عليها.
 مراجعة ال�سيا�سات الداخلية والأحكام التنظيمية املعدة من قبل الإدارة التنفيذية قبل تقدميها ملجل�س الإدارة والتو�صية ملجل�س
الإدارة باملوافقة عليها.
 درا�سة كل ما يحال للجنة من موا�ضيع تتعلق بالإدارة التنفيذية واتخاذ التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها.
 �إجراء ات�صاالت واجتماعات مع الإدارة التنفيذية ب�شكل دوري ملتابعة �أعمالها.
 املحافظة على عالقات عمل فعالة بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة.
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ب� -أع�ضاء اللجنة التنفيذية:
أعضاء اللجنة التنفيذية

الإ�سم
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين
املهند�س خالد بن عبداهلل ال�شرثي
الأ�ستاذ �شاهني حممد �أمني
الأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبداملح�سن الغنام

ال�صفة
رئي�س اللجنـ ـ ــة التنفيذية
ع�ضو يف اللجنة التنفيذية
ع�ضو يف اللجنة التنفيذية
ع�ضو يف اللجنة التنفيذية

الع�ضويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف جمل�س الإدارة
الع�ضو املنتدب  -الرئي�س التنفيذي
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو يف جمـ ـ ـ ـ ـ ــل�س الإدارة
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو يف جمـ ـ ـ ـ ـ ــل�س الإدارة
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو يف جمـ ـ ـ ـ ـ ــل�س الإدارة

  ت-اجتماعات اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام املايل 2015م �ستة �إجتماعات بح�ضور كافة �أع�ضائها ملتابعة وتنفيذ املهام املناطة بها وكان �سجل
احل�ضور فيها وفقا ملا يلي:
أسم عضو اللجنة

االجتماعات
اجتماع اللجنة التنفيذية الأول
(الواقع يف 2015/02/11م)
اجتماع اللجنة التنفيذية الثاين
(الواقع يف   2015/ 04/30م)
اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث
(الواقع يف   2015/08/19م)
اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع
(الواقع يف 2015/11/03م)
اجتماع اللجنة التنفيذية اخلام�س
(الواقع يف 2015/11/04م)
اجتماع اللجنة التنفيذية ال�ساد�س
(الواقع يف 2015/12/14م)

الأ�ستاذ لطفي
فا�ضل الزين

املهند�س خالد
عبداهلل ال�شرثي

الأ�ستاذ �شاهني
حممد �أمني

الأ�ستاذ عبدالعزيز
عبداملح�سن الغنام

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

 -34 .5لجنة المخاطر:

�أ� -أهداف واخت�صا�صات جلنة املخاطر:
ا�ستحدث جمل�س الإدارة جلنة �إدارة املخاطر يف ال�شركة وذلك حر�ص ًا على توفري ر�ؤية �أو�ضح للمجل�س فيما يخت�ص باملخاطر التي
ميكن لل�شركة �أن تواجهها ،كذلك ملواكبة املعايري العاملية يف �إدارة املخاطر وذلك مبوجب قرار املجل�س رقم  2015/50وتاريخ
1436/07/11ه ـ املوافق 2015/04/30م.
1 .1الت�أكد من �أن كل تو�صيات �إدارة املخاطر وخماوفها قد مت �إي�ضاحها �إىل جمل�س الإدارة ومت توثيقها يف حم�ضر اجتماع املجل�س.
2 .2عملية التقومي الدورية لفاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة التي قد تتعر�ض لها واخلطوات التي اتخذتها �إدارة ال�شركة
ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.
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3 .3مراجعة واملوافقة على خطة ،ا�ستارتيجية� ،سيا�سة �إدارة املخاطر عند �إقدام �إدارة املخاطر على تطوير �أي منها.
4 .4مراجعة واملوافقة على خطة الطوارئ ( )Business Continuity Planاملو�ضوعة من قبل �إدارة املخاطر بالتعاون
مع وحدات الأعمال.
5 .5متابعة التقييم الدوري لل�شركة من قبل �شركات التقييم العاملية مثل �ستاندرد اند بورز ،وتقدمي التو�صيات ملجل�س الإدارة حال
احلاجة لذلك.
6 .6املوافقة على اخلطط ال�سنوية لإدارة املخاطر ل�شرح دورها ،م�س�ؤولياتها و�صالحياتها.
7 .7م�ساعدة جمل�س الإدارة يف الوفاء بامل�س�ؤوليات املنوطة به وعلى الأخ�ص امل�ساعدة يف التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية
وتنفيذه بفاعلية.
8 .8الإ�شراف على عمليات �إدارة املخاطر لل�شركة ل�ضمان فعاليتها يف تنفيذ الن�شاطات واملهام املحددة من قبل جمل�س الإدارة.
ب�-أع�ضاء جلنة املخاطر:
أعضاء لجنة المخاطر

اال�سم

ال�صفة

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

الدكتور يزيد العوه ـ ـ ـ ـ ــلي

رئي�س جلنة املخاطر

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار الزين

ع�ضو جلنة املخاطر

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهني �أمني

ع�ضو جلنة املخاطر

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

ت -اجتماعات جلنة املخاطر و�سجل احل�ضور:
عقدت جلنة املخاطر احلالية خالل العام املايل 2015م اجتماع واحد وكان �سجل احل�ضور فيها وفقا ملا يلي:
أسم عضو اللجنة

االجتماعات
اجتماع جلنة  املخاطر  الأول
(الواقع يف  2015/10/12م)

الدكتور يزيد العوهلي

الأ�ستاذ حممد ب�شار الزين

الأ�ستاذ �شاهني �أمني

✓

✓

✓
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 -35اإلدارة العليا
األسم

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل
الزين
الأ�ستاذ حممد اخلطيب
الأ�ستاذ عبدالعزيز
العبيد

المنصب

الرئي�س التنفيذي
– الع�ضو املنتدب
املدير العام
رئي�س �إدارة
التدقيق الداخلي

رئي�س �إدارة تقنية
الأ�ستاذ عبداهلل الغفيلي
املعلومات
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الأ�ستاذ عادل العجالن

 �أمني جمل�س
الإدارة

الأ�ستاذ عالء الباز

رئي�س الرقابة
النظامية

الأ�ستاذ طالل املعمر

رئي�س �إدارة
املخاطر

الأ�ستاذ خالد القزالن

رئي�س �إدارة املوارد
الب�شرية

المؤهالت والخبرات

دبلوم يف العلوم الأقت�صادية من اجلامعة الي�سوعية يف بريوت عام 1965م ،رئي�س وع�ضو
جمال�س �إدارة العديد من ال�شركات منها �شركة ميدغلف البحرين وميدغلف لبنان ،ع�ضو
يف االحتاد الدويل للت�أمني يف الواليات املتحدة االمريكية ويف اللجنة الوطنية للت�أمني يف
اململكة العربية ال�سعودية ويف احتاد و�سطاء الت�أمني يف اململكة املتحدة.
بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1984م ،ع�ضو جمال�س
�إدارة العديد من ال�شركات منها �شركة و�صيل وال�شركة الأوىل للخدمات الطبية و�شركة
ميدغلف �أليانز تكافل   وميدغلف لبنان ،مدير عام لل�شركة من عام  2012حتى الأن.
ماج�ستري �إدارة �أعمال تخ�ص�ص حما�سبة من الواليات املتحدة الأمريكية عام 2009م،
حا�صل على الزمالة الأمريكية للمحا�سبني القانونيني ،مدير املراجعة الداخلية يف �شركة
مالذ للت�أمني من عام 2011م �إىل 2013م و مدير املراجعة الداخلية يف ال�شركة من عام
2013م حتى الأن.
ماج�ستري �إدارة �أعمال تخ�ص�ص مالية من جامعة الأمري �سلطان اململكة العربية ال�سعودية
عام 2012م ،حا�صل على العديد من امل�ؤهالت املهنية منها �شهادة �أ�سا�سيات البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،مدير �إدارة تقنية املعلومات يف �شركة الراجحي املالية من
العام � 2010إىل 2013م و و مدير �إدارة تقنية املعلومات يف ال�شركة من عام 2013م حتى
الأن.
ماج�ستري يف الإ�ست�شارات الإدارية من جامعة ليفربول اململكة املتحدة عام 2007م ،حا�صل
على العديد من امل�ؤهالت املهنية منها �شهادة اللوما العاملية يف جمال الت�أمني� ،أمني �سر
جمل�س �إدارة ال�شركة من العام  2010حتى الأن.
بكالريو�س وماج�ستري �إقت�صاد من جامعة امللك �سعود اململكة العربية ال�سعودية عام
2010م ،حا�صل على العديد من امل�ؤهالت املهنية منها دبلوم �أ�سا�سيات الت�أمني ودبلوم
مكافحة الأحتيال مكافحة غ�سل الأموال ،خربة �أكرث من � 13سنة يف جمال الت�أمني.
2008م 2010/م .مدير �إدارة وثائق الت�أمني ال�صحي.
2011م مدير �إدارة الرقابة النظامية.
2012م رئي�س الرقابة النظامية حتى الأن.
ماج�ستري �إدارة �أعمال من جامعة كارديف بريطانيا عام 2010م ،حا�صل على العديد
من امل�ؤهالت املهنية منها زمالة �إدارة املخاطر الأمريكية ( )ARMوالزمالة امللكية
الربيطانية للت�أمني ( )ACIIكما يحمل م�سمى    Chartered Insurerمن
معهد � ،CIIأخ�صائي �ضمان يف ال�صندوق ال�سعودي للتنمية من العام 2005م �إىل
2012م ومدير �إدارة املخاطر يف ال�شركة من العام 2013م حتى الأن.
ماج�ستري �إدارة �أعمال من جامعة كورادو-دنفر الواليات املتحدة الأمريكية عام 2005م،
حا�صل على العديد من امل�ؤهالت املهنية منها �شهادة م�س�ؤول الألتزام املعتمد ودبلوم يف
املوارد الب�شرية ،مدير �إدارة املوارد الب�شرية يف الأهلي تكافل من العام 2012م �إىل 2013م
ومدير املوارد الب�شرية يف ال�شركة من العام 2013م حتى الأن.

عقوبات أو جزاءات

الأ�ستاذ نبيل �أبو
رم�ضان
الأ�ستاذ �سعد الدين
بكدا�ش
الأ�ستاذ وحيد �أمون
الأ�ستاذ و�سيم الدرة
الأ�ستاذ فار�س حلبي

رئي�س العمليات
حا�صل على العديد من امل�ؤهالت املهنية منها دبلوم درا�سات الت�أمني التطبيقية ودبلوم
التنفيذي لقطاع
برنامج الأكتواري و�شهادة  ،CIIم�ساعد املدير العام للت�أمني ال�صحي يف ال�شركة من العام
الت�أمني ال�صحي
2008م �إىل 2010م.
واحلماية واالدخار
نائب املدير العام
– رئي�س قطاع له خربة �أكرث من ع�شرين �سنة يف جمال الت�أمني.
املبيعات والت�سويق
ماج�ستري يف العلوم املالية من اجلامعة الأمريكية يف لندن عام 2008م ، ،حا�صل على العديد
املدير املايل
من امل�ؤهالت املهنية ،املدير املايل يف ال�شركة من العام 1998م حتى الأن.
بكالوريو�س يف املحا�سبة العامة من كلية بريوت اجلامعية يف لبنان عام 1994م ، ،حا�صل
املدير الأقليمي
على العديد من امل�ؤهالت املهنية منها �شهادة  CIIيف جمال الت�أمني العام وت�أمني املركبات،
للمنطقة ال�شرقية
املدير العام ل�شركة �أبيك�س من العام 1994م �إىل 2002م.
بكالوريو�س يف الأقت�صاد من جامعة الريموك يف الأردن عام 1991م ،حا�صل على العديد
رئي�س �إعادة
من امل�ؤهالت املهنية منها �شهادة مهارات التفاو�ض دورة اللوائح التنظيمية مل�ؤ�س�سة النقد
الت�أمني
العربي ال�سعودي ،رئي�س �إعادة الت�أمني يف ال�شركة  من العام 2007م حتى الأن.

 -36عقوبات أو جزاءات

 -36 .1تعر�ضت ال�شركة لغرامة مالية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 26/03/1437ه املوافق 2016/01/06م ،وذلك
لت�أخرها بااللتزام باملادة ( )36من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحة تكاليف الإ�شراف والتفتي�ش 
واملتعلقة بدفع تكاليف الإ�شراف والتفتي�ش على �أعمال الت�أمني ل�شركات الت�أمني و�/أو �إعادة الت�أمني وو�سطاء الت�أمني و�/أو �إعادة
الت�أمني.
نتج عن ت�أخر ال�شركة يف دفع تكاليف الإ�شراف والتفتي�ش اخلا�صة بالفرته امل�شار �إليها �أدناه الغرامة التالية:

1

الفترة

تكاليف اإلشراف
والتفتيش المدفوعة

التاريخ المتوجب للدفع

الغرامة المترتبة على
التأخير في الدفع

الربع الثاين 2015م

46/5,743,301

2015/08/02م

25/14,358

علم ًا �أن ال�شركة قامت بتاريخ 14/04/1437ه املوافق 2016/01/24م بدفع تلك الغرامات مبوجب �شيك م�صريف رقم .11177951
 -36 .2مل يتعر�ض �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة لأي عقوبات �أو قيد �أو جزاءا من �أي جهة رقابية �أو �إ�شرافية �أو تنظيمية خالل
العام املايل 2015م.
 -37نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة خالل العام
2015م

� -37 .1إدارة التدقيق الداخلي:
ي�شمل نطاق �إدارة التدقيق الداخلي فح�ص وتقييم مدى كفاية وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة.
خالل عام 2015م مت القيام بعمليات التدقيق وفق منهجية تعتمد على حتديد املخاطر وتقييمها وذلك وفق املعايري املتبعة وا�ستناد ًا
على القواعد التنظيمية لإدارة التدقيق الداخلي املوافق عليها من قبل جلنة املراجعة وجمل�س الإدارة.
تقدم �إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها الدورية �إىل جلنة املراجعة املنبثقة من جمل�س الإدارة وهذه التقارير ت�ستند على خطة التدقيق
التي تو�ضع مع بداية كل �سنة مالية من قبل �إدارة التدقيق الداخلي مبوافقة و�إ�شراف جلنة املراجعة.
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تر�سل التقارير ب�صيغتها النهائية �إىل جلنة املراجعة مع ن�سخة �إىل الإدارة التنفيذية والإدارات املعنية .تقوم جلنة املراجعة مبناق�شة
هذه التقارير يف اجتماعاتها الف�صلية للموافقة عليها �أو التو�صية باتخاذ الإجراءات املنا�سبة ملعاجلة �أي مالحظات .ومن �أهم
النتائج ،مت مالحظة �ضعف جوهري يف �إدارة ق�سم اخل�سائر الكلية التابع لإدارة مطالبات املركبات وعلى وجه التحديد الآلية املتبعة
يف الت�صرف يف املركبات التالفة �أو املعدومة .ومت الرفع بها ملجل�س الإدارة يف تاريخ  2015/06/15م ومت اتخاذ الإجراءات الالزمة
للحد منها.
 -37 .2جلنة املراجعة:
ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادة الأوىل من نظام عمل جلنة املراجعة ،تقوم جلنة املراجعة مب�ساعدة جمل�س الإدارة يف الوفاء بامل�س�ؤوليات
املنوطة به فيما يتعلق ب�إن�شاء نظام رقابة داخلية فاعل داخل ال�شركة .وعليه ،ت�ساعد جلنة املراجعة يف التحقق من كفاية نظام
الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية ،وتق ّدم التو�صيات ملجل�س الإدارة التي من �ش�أنها تفعيل النظام وتطويره مبا يحقق �أغرا�ض ال�شركة
ويحمي م�صالح امل�ساهمني وامل�ستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة   .
وي�شارك مدير �إدارة التدقيق الداخلي ومدير �إدارة الرقابة النظامية ب�شكل دوري يف كافة اجتماعات جلنة املراجعة حيث يق ّدمان
لأع�ضاء اللجنة تقارير ف�صلية عن �أعمالهم ،وحتر�ص اللجنة على �س�ؤالهم عن وجود �أية مالحظات جوهرية �أو مادية تتعلق بعمل
ال�شركة.
ويقوم رئي�س جلنة املراجعة يف اجتماعات جمل�س الإدارة بتزويد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتقارير الالزمة عن �أعمال جلنة املراجعة
ونتائج �أعمالها ومنها نتيجة متابعتها لأعمال �إدارة التدقيق الداخلي وتو�صياتها بهذا اخل�صو�ص ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض عن اجتماعات
جلنة املراجعة والتقارير الف�صلية ال�صادرة عن �إدارة التدقيق الداخلي و�إدارة الرقابة النظامية.
بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على �أعمال �إدارة التدقيق الداخلي و�أعمال �إدارة الرقابة النظامية ،قامت جلنة املراجعة باالجتماع مع عدة
مديرين تنفيذيني يف ال�شركة للإ�شراف على الأعمال الداخلية يف ال�شركة ،ومن �أبرز املو�ضوعات التي مت طرحها خالل العام 2015م
هي التالية:
• •قيام جلنة املراجعة مبتابعة ومناق�شة املالحظات الواردة من �إدارة التدقيق الداخلي بخ�صو�ص �آلية الت�صرف يف املركبات
املعدومة �أو التالفة ،حيث مت فح�ص التقرير بدقة ومن ثم تقدمي عر�ض ملج�س الإدارة ب�ش�أنه ،وقد مت اتخاذ قرارات هامة من
قبل املجل�س لإعادة هيكلة �إدارة مطالبات ال�سيارات.
• •االجتماع مع املراجعني اخلارجيني ملناق�شة �أعمال تدقيق القوائم املالية لل�شركة والقوائم املالية؛
• •متابعة �أعمال �إدارة الرقابة النظامية و�إدارة التدقيق الداخلي ب�شكل دقيق وم�ستمر وحر�صت ب�شكل خا�ص على:
 االطالع على امليزانية ال�سنوية لإدارة التدقيق الداخلي و�إدارة الرقابة النظامية
 االطالع على خطة عمل �إدارة التدقيق الداخلي و�إدارة الرقابة النظامية واملوافقة عليها.
 متابعة التنظيم الداخلي لإدارة التدقيق الداخلي و�إدارة الرقابة النظامية والتحقق من كفاءة فريق العمل.
 االطالع على التقارير الف�صلية ال�صادرة عن �إدارة التدقيق الداخلي و�إدارة الرقابة النظامية ومتابعة �أعمالها.
 االطالع على دليل �إجراءات عمل وحدة مكافحة االحتيال التابعة لإدارة التدقيق الداخلي واملوافقة عليه.
• •مراجعة �أعمال �إدارة ال�شكاوى ومراجعة كيفية التعامل مع ال�شكاوى والزمن الالزم للنظر بها وكيفية تقدمي الطعون .و�شددت
اللجنة على �أهمية مو�ضوع تنمية قاعدة بيانات فعالة لدرا�سة �أ�سباب ال�شكاوى ومراجعة ن�سبة تكرارها لتح�سني العمل وتدعيم
التو�صيات املقرتحة وتفعيلها من قبل الدوائر املعنية والإدارة العامة.
وقد �أثبتت نتائج املراجعة ال�سنوية لفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية عن كفاية نظام وبيئة الرقابة ال�سائدة بال�شركة حيث مل
تظهر عمليات املراجعة �ضعفاً يف نظام الرقابة الداخلية ،ما يعك�س القناعة بفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة عدا عن
املالحظات اجلوهرية التي مت مالحظتها يف �آلية الت�صرف يف املركبات املعدومة �أو التالفة والتي مت الرفع بها ملجل�س الإدارة
يف تاريخ  2015/06/15م ،ومت مبوجبها اتخاذ اللأزم من قبل جمل�س الإدارة لإعادة هيكلة �إدارة مطالبات املركبات وتعديل
الإجراءات وال�ضوابط الداخلية لها.
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متا�شيا مع ما ن�صت عليه الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية التي توجب على ال�شركة ذكر ما مت تطبيقه من
�أحكام الئحة حوكمة ال�شركات وما مل يتم تطبيقه مع بيان �أ�سباب عدم التطبيق يف تقرير جمل�س �إدارتها ،ف�إنه ي�سر جمل�س �إدارة
ال�شركة �إعداد اجلدول التايل الذي ي�شري �إىل ما مت تطبيقه و�إىل ما مل يتم تطبيقه بالن�سبة (�أ) للمواد الإلزامية و(ب) املواد
اال�سرت�شادية:
 -38 .1بالنسبة للمواد اإللزامية

رقم
المادة

مضمون المادة

ُطبقت
بالكامل/
ُطبقت جزئيًا
/لم تطبق

-5ط

يجب متكني امل�ساهمني من الأطالع على حم�ضر �إجتماع
اجلمعية العامة ،كما يجب �أن تقوم ال�شركة بتزويد الهيئة
بن�سخة كمن حم�ضر الأجتماع خالل ع�شرة �أيام من تاريخ
�إنعقاده

ُطبقت بالكامل

-5ي

يجب �أعالم ال�سوق بنتائج اجلمعية العامة فور انتهائها

ُطبقت بالكامل

� -9أ .ب.
ج .د .هـ.
و .ز

�أ)  ما مت تطبيقه من �أحكام هذه الالئحة والأحكام التي مل
تطبق و�أ�سباب ذلك.
ب) �أ�سماء ال�شركات امل�ساهمة التي يكون ع�ضو جمل�س �إدارة
ال�شركة ع�ضو ًا يف جمال�س �إدارتها.
ج)  تكوين جمل�س الإدارة وت�صنيف �أع�ضائه.
د) و�صف خمت�صر الحت�صا�صات جلان جمل�س الإدارة
الرئي�سية ومهامها ،مع ذكر �أ�سماء هذه اللجان ور�ؤ�سائها
ُطبقت بالكامل
و�أع�ضائها وعدد اجتماعاتها.
هـ) تفا�صيل املكافا�آت والتعوي�ضات املدفوعة لأع�ضاء جمل�س
الإدارة وخم�سة من كبار التنفيذين
و) �أي عقوبة �أو جزاء �أو قيد احتياطي مفرو�ض على ال�شركة
من قبل جهة.
ز) نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة
الداخلية بال�شركة.

-10ب

و�ضع �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف العام
عليها.

األسباب والتفاصيل

طبقت بالكامل
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رقم
المادة

40

مضمون المادة

ُطبقت
بالكامل/
ُطبقت جزئيًا
/لم تطبق

-10ج

و�ضع نظام حوكمة خا�ص بال�شركة – مبا ال يتعار�ض مع
�أحكام الالئحة  -والإ�شراف العام عليه ومراقبة مدى
فاعليته وتعديله عند احلاجة

-10د

و�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات وا�ضحة وحمددة للع�ضوية
يف جمل�س الإدارة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ بعد �إقرار اجلمعية طبقت بالكامل
العامة لها

-12ج

تكون �أغلبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الأع�ضاء غري
التنفيذيني

طبقت بالكامل

 -12هـ

الأ يقل عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني عن ع�ضوين،
�أو ثلث �أع�ضاء املجل�س� ،أيهما �أكرث.

طبقت بالكامل

-12ز

عند انتهاء ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أي من طرق
ُطبقت بالكامل
انتهاء الع�ضوية يجب على ال�شركة �أن تخطر الهيئة فور ًا مع
بيان الأ�سباب التي �أدت �إىل ذلك.

طبقت جزئي ًا

� -14أ.ب.ج ت�شكيل جلنة مراجعة وحتديد مهامها وم�س�ؤولياتها

ُطبقت بالكامل

� -15أ.ب.ج ت�شكيل جلنة تر�شيحات ومكاف�آت

ُطبقت بالكامل

األسباب والتفاصيل

لقد و�ضعت ال�شركة نظام
حوكمة خا�ص بها يتوافق مع
الئحة احلوكمة ال�صادرة عن
هيئة ال�سوق املالية با�ستثناء
مبد�أ الت�صويت الرتاكمي،
وهي ت�شرف عليه وتراقب مدى
فاعليته ،كما �أنه جاري العمل
على تعديل الئحة احلوكمة
اخلا�صة يف ال�شركة وفق ًا
ملتطلبات الئحة حوكمة �شركات
الت�أمني ال�صادرة حديث ًا عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ونظام ال�شركات ال�صادر م�ؤخر ًا
عن وزارة التجارة وال�صناعة.
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رقم المادة مضمون المادة

3

-4
�أ.ب

تثبت للم�ساهمني جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم ،وبوجه خا�ص 
احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها،
واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند
الت�صفية ،وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني ،واال�شرتاك يف
مداوالتها والت�صويت على قراراتها ،وحق الت�صرف يف الأ�سهم،
وحق مراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على
�أع�ضاء املجل�س ،وحق اال�ستف�سار وطلب معلومات مبا ال ي�ضر
مب�صالح ال�شركة وال يتعار�ض مع نظام ال�سوق املالية ولوائحه
التنفيذية.
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�س لل�شركة ولوائحها الداخلية
الإجراءات واالحتياطات الالزمة ل�ضمان ممار�سة جميع امل�ساهمني
حلقوقهم النظامية.
يجب توفري جميع املعلومات التي تمُ كن امل�ساهمني من ممار�سة
حقوقهم على �أكمل وجه ،وعلى ال�شركة ا�ستخدام �أكرث الطرق
فعالية يف التوا�صل مع امل�ساهمني.

ُطبقت
بالكامل/
ُطبقت جزئيًا
/لم تطبق

األسباب
والتفاصيل

ُطبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل
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رقم المادة مضمون المادة

ُطبقت
بالكامل/
ُطبقت جزئيًا
/لم تطبق

�أ)  تعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني مرة واحدة على الأقل يف
ال�سنة خالل الأ�شهر ال�ستة التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة.
ب)  تنعقـد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة،
على �أنه يتوجب على جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة �إذا
طلب ذلك مراجعو احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثلون  %5من
ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل.
ج)  يجب الإعالن عن موعد انعقاد اجلمعية العامة ومكانه وجدول
�أعمالها قبل قبل املوعد بع�شرين يوم ًا على الأقل ،ون�شر الدعوة
يف موقع ال�سوق وموقع ال�شركة الإلكرتوين ويف �صحفتني وا�سعتي
االنت�شار يف اململكة .وينبغي ا�ستخدام و�سائط التقنية احلديثة
لالت�صال بامل�ساهمني.
د)  يجب �أن يتاح للم�ساهمني الفر�صة للم�شاركة الفعالة والت�صويت
يف اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني ،كما يجب �إحاطتهم علم ًا
بالقواعد التي حتكم تلك االجتماعات و�إجراءات الت�صويت.
-5
ُطبقت بالكامل
هـ) يجب العمل على تي�سري م�شاركة �أكرب عدد من امل�ساهمني يف
�أ .ب .ج .د .هـ.
اجتماع اجلمعية العامة ،ومن ذلك اختيار املكان والوقت املالئمني.
و .ز.ح
و) يجب على جمل�س الإدارة عند �إعداد جدول �أعمال اجتماع
اجلمعيه العامة �أن ي�أخذ يف الإعتبار املو�ضوعات التي يرغب
امل�ساهمني يف �إدراجها على جدول �أعمال الإجتماع  .ويجوز
للم�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة ( )%5على الأقل من �أ�سهم ال�شركة
�إ�ضافة مو�ضوع �أو �أكرث �إىل جدول �أعمال اجلمعية العامة عند
�إعداده.
ز) للم�ساهمني حق مناق�شة املو�ضوعات املدرحة يف جدول �أعمال
اجلمعية العامة و توجيه الأ�سئلة يف �ش�أنها �إىل �أع�ضاء املجل�س
واملحا�سب القانوين .وعلى جمل�س الإدارة �أو املحا�سب القانوين
الإجابة على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي اليعر�ض م�صلحة
ال�شركة لل�ضرر.
ح) يجب �أن تكون املو�ضوعات العرو�ضة على اجلمعية العامة
م�صحوبة بعلومات  كافية ليتمكن امل�ساهمني من اتخاذ قراراتهم.
�- 6أ

42

حق الت�صويت يعترب حق ًا �أ�سا�سي ًا للم�ساهم ويجب ت�سهيل ممار�سة
الم�ساهم حلقه يف الت�صويت وتي�سريه

ُطبقت بالكامل

األسباب
والتفاصيل
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رقم المادة مضمون المادة

-6ب

-6ج

-6د
-7
�أ.ب
8

-10
�أ .هـ.و

�-11أ

حق الت�صويت يعترب حق ًا �أ�سا�سي ًا للم�ساهم ويجب �إتباع �أ�سلوب
الت�صويت الرتاكمي عند الت�صويت الختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة
يف اجلمعية العامة

يجب على ال�شركة الت�أكد عند توكيل امل�ساهم كتابة م�ساهما �آخر
من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومن غري موظفي ال�شركة يف ح�ضور
اجتماع اجلمعية العامة
يجب على امل�ستثمرين من الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة االعتبارية الذين
يت�صرفون بالنيابة عن غريهم الإف�صاح عن �سيا�ستهم يف الت�صويت
وت�صويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوية ،وكذلك الإف�صاح عن
�أي ت�ضارب جوهري يف امل�صالح قد ي�ؤثر على احلقوق الأ�سا�سية
اخلا�صة با�ستثماراتهم
و�ضع �سيا�سة وا�ضحة ب�ش�أن توزيع �أرباح الأ�سهم
�إقرار اجلمعية العامة الأرباح املقرتح توزيعها وتاريخ التوزيع
على ال�شركة �أن ت�ضع �سيا�سات الإف�صاح و�إجراءاته و�أنظمته
الإ�شرافية ب�شكل مكتوب وفق ًا للنظام.
من الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة هو اعتماد التوجهات
اال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سية لل�شركة والإ�شراف على تنفيذها.
هـ) و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من
�أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
و) و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احرتام ال�شركة
للأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية
للم�ساهمني والدائنني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين.
ملجل�س الإدارة جميع ال�صالحيات وال�سلطات الالزمة لإدارة ال�شركة
وعلى املجل�س جتنب �إ�صدار تفوي�ضات عامة �أو غري حمددة املدة

ُطبقت
بالكامل/
ُطبقت جزئيًا
/لم تطبق

مل تطبق

األسباب
والتفاصيل

�إن النظام
الأ�سا�سي لل�شركة
ين�ص على �أن
حق الت�صويت هو
حق ًا �أ�سا�سي ًا و�أن
�أ�سلوب الت�صويت
هو "�صوت لكل
�سهم" عو�ض ًا
عن الت�صويت
الرتاكمي.

ُطبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل

طبقت بالكامل

43

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

رقم المادة مضمون المادة

-11ب

-11ج
-11د
-11هـ
-11و
-11ز
-11ح

ويجب حتديد م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة بو�ضوح يف نظام ال�شركة
الأ�سا�سي

يجب على جمل�س الإدارة �أن ي�ؤدي مهماته مب�س�ؤولية وح�سن نية
وجدية و�أن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة
التنفيذية
ميثل ع�ضو جمل الإدارة جميع امل�ساهمني وعليه االلتزام مبا يحقق
م�صلحة ال�شركة
ملجل�س الإدارة حتديد ال�صالحيات التي يفو�ضها للإدارة التنفيذية
يجب على جمل�س الإدارة الت�أكد من و�ضع �إجراءات لتعريف �أع�ضاء
املجل�س اجلدد بعمل ال�شركة وبخا�صة اجلوانب املالية والقانونية
ف�ض ًال عن تدريبهم �إن لزم الأمر
يجب على جمل�س الإدارة الت�أكد من توفري ال�شركة معلومات وافية
عن �ش�ؤونها جلميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة بوجه عام
ال يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض التي تتجاوز �آجالها ثالث
�سنوات �أو بيع عقارات ال�شركة �أو رهنها �أو �إبراء مديني ال�شركة من
التزاماتهم

�-12أ.ب.د.و.ح .تكوين وتعيني جمل�س الإدارة
 -12ط
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اليجوز لل�شخ�ص ذوي ال�صفة االعتبارية -الذين يحق لهم بح�سب
نظام ال�شركة تعيني ممثلني لهم يف جمل�س الإدارة  -الت�صويت على
اختيار الأع�ضاء الآخرين يف جمل�س الإدارة

ُطبقت
بالكامل/
ُطبقت جزئيًا
/لم تطبق

مل تطبق

طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
مل تطبق

األسباب
والتفاصيل

�إن م�س�ؤوليات
جمل�س الإدارة
م�ستمدة من قانون
ال�شركات ومن
الئحة حوكمة
ال�شركات ال�صادرة
من هيئة �سوق
املال ومن الئحة
احلوكمة اخلا�صة
بال�شركة ومل حتدد
يف نظام ال�شركة
الأ�سا�سي.

الخاتمة

رقم المادة مضمون المادة

�-13أ.ب.ج

�-16أ.ب.ج.د
17
�-18أ.ب.ج

ُطبقت
بالكامل/
ُطبقت جزئيًا
/لم تطبق

األسباب
والتفاصيل

يجب �أن يكون ت�شكيل اللجان التابعة ملجل�س الإدارة وفقا لإجراءات
عامة ي�ضعها جمل�س الإدارة تت�ضمن حتديد مهمة اللجنة ومدة
طبقت بالكامل
عملها وال�صالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة
جمل�س الإدارة عليها .ويجب �أن يقر جمل�س الإدارة لوائح عمل جميع
اللجان املنبثقة عنه
اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعوي�ضاتهم
تعار�ض امل�صالح يف جمل�س الإدارة

طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل

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

متا�شيا مع ما ن�صت عليه الئحة حوكمة �شركات الت�أمني ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي توجب على ال�شركة
ذكر بيان حول �إلتزامها مبتطلبات الئحة حوكمة �شركات الت�أمني والئحة احلوكمة اخلا�صة بال�شركة و�أ�سباب عدم االلتزام ب�أي من
متطلبات الالئحتني يف تقرير جمل�س �إدارتها ،ف�إنه ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة الت�أكيد على �أنه جاري العمل يف ال�شركة بجميع �إدارتها
و�أق�سامها على تطبيق جميع مان�صت عليه الئحة حوكمة �شركات الت�أمني ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والألتزام
بجميع متطلباتها ،كما �أنه �سوف يتم تقدمي بيان تف�صيلي ب�ش�أنها يف تقرير جمل�س الإدارة للعام 2016م ،حيث مل ت�صدر الالئحة �إال 
بتاريخ 2015/10/21م.
 -40الخاتمة

ي�سر جمل�س الإدارة �أن يعرب عن امتنانه خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويخ�ص بال�شكر م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم املتوا�صل والبناء ،كما يعرب املجل�س عن تقديره لثقة العمالء وامل�ساهمني،
وجلهود م�س�ؤويل وموظفي ال�شركة على �إخال�صهم ووالئهم.
واهلل املوفق،
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