










  ٣١/١/٢٠١٨التاريخ: 

ن ى: السادة أعضاء مجلس اإلدارة واملساهم   إ
ن ن وإعادة التأم   ميدغلف للتأم

  وشانهمن: السيد: عمر ال
  رئيس لجنة املراجعة

 
ن املراجعةتقرير لجنة  :املوضوع ى مجلس اإلدارة واملساهم   إ

ن   السادة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واملساهم
ى املادة  ا بشأن مدى  املراجعةالشركات، نرفق طيه ملخص لجنة  نظاممن  ١٠٤باإلشارة إ حول رأ

ي للجنة  كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.  م٢٤/٠٥/٢٠١٦ بتاريخ املراجعةوقد بدأ التشكيل الحا
ملتطلبات لوائح  ، وقامت بمهامها وفقاً م٢٠١٧العام خالل  ستة عشر اجتماعاً  املراجعةعقدت لجنة و 

لجنة  قواعد عملؤسسة النقد العربي السعودي وبما يتما مع م الصادرة عن املراجعةلجنة 
  .م٢٠١٦يناير  ١٧مجلس اإلدارة بتاريخ  واملقرة من قبل املراجعة

ر  ٣١وح  م٢٠١٧يناير  ١بدًءا من  املراجعةيغطي هذا التقرير أنشطة لجنة  وشملت م، ٢٠١٧ديسم
ي:هذه األنشط   ة ما ي

ا ملجلس اإلدارة. - ن ورفع التوصيات بشأ ن الخارجي   مناقشة البيانات املالية مع اإلدارة واملدقق
ي  ي الءةامل وضع هامشمناقشة  - ا لالمتثال للوائح مؤسسة النقد العربي السعودي  الشركة وخط

  هذا الصدد.
" وال تضمنت مواضيع  - إفصاحات ومعامالت األطراف ذات مناقشة تقارير شركة "بروتيفي

ن، والبيانات املالية الخاطئة، وقضايا الحو  ت كمة، والتعرضاالعالقة، وحسابات وأرصدة إعادة التأم
  الرقابة.ي اإلجراءات و املالية املحتملة، ونقاط الضعف املتعلقة 

ي كما هو مطلوب من قبل مؤسسة - ى تحميل الوضع املا رتبة ع  النقد العربي مناقشة اآلثار امل
  السعودي.

  مناقشة توزيع الفائض القائم. -
ي  تيمناقشة الخطة السنوية إلدار  - ام.التدقيق الداخ   واالل
ي  تيمناقشة الخطة السنوية إلدار  - ام.التدقيق الداخ   واالل



ر مناقشة تق -   االكتتاب.رير تسع
  .مناقشة حاالت االحتيال -
ن. مناقشة احتياطيات املطالبات مع - ن الخارجي   املدقق
ن. - ن مع مدققي الحسابات الخارجي   مناقشة مستحقات إعادة التأم
ن. - ن الخارجي   مناقشة ضعف نظام تكنولوجيا املعلومات مع املدقق
الغ تلك املتعلقة باملب مناقشة األرصدة واملعامالت القائمة والتابعة لألطراف ذات العالقة وتحديداً  -

ن شركة ميدغلف السعودية وميدغلف البحرين.   القائمة واملعامالت املالية ب
ن مع مالحظة بعضمناقشة األرصدة القائمة مع جه - ح، التوثيق والتوضي ي قصوانال ات إعادة التأم

ن  ن لسنة التأم   وما قبلها. م٢٠١٤مثل تلك املتعلقة بجهات إعادة التأم
اماملخاطر من إدارات  وعاليةلبنود الهامة رفع ا - ى مجلس اإلدارة. االل ي إ   والتدقيق الداخ
رها من الجهات الرقابية واإلشرافية ذات  مالحظاتمراجعة  - مؤسسة النقد العربي السعودي وغ

ا ملالالصلة املتعلقة بأي مخالفات تنظيمية أو إجراءات تصحيحية مطلوبة ورفع  جلس توصيات بشأ
  إلدارة.ا
ن. - ن خارجي ن مدقق ى تعي   التوصية للمجلس باملوافقة ع
امقابالت ملنصب رئيس عدد من املإجراء  -   .إدارة االل
ن  مراقبة - ن الخارجي   الشركة، وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالشركة. مناستقاللية املدقق
ي  تياستقاللية إدار  مراقبة ومتابعة - امالتدقيق الداخ ي أداء مهامها وضمان عدم وجود قيود  واالل

ى نطاق عمله ى عملهمع   ا.ما أو أية عوائق قد تؤثر سلًبا ع
ن. - ن والخارجي ن الداخلي ن املدقق   التنسيق ب
تقييم كفاءة وفاعلية وموضوعية العمل الذي يقوم به املدققون الخارجيون، وإدارة التدقيق  -

ي،  اموإدارة الداخ   .االل
رها من الجهات الرقابية واإلشرافية  - رصد التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وغ

ا ملجلس اإلدارة.   ذات العالقة ورفع التوصيات بشأ
ا قواعد سلوك  - ى النحو الواجب من قبل مجلس  مكتوبةالتأكد من أن الشركة لد معتمدة ع

  كد من أن أنشطة الشركة تتم بطريقة عادلة وأخالقية.اإلدارة من أجل التأ



معلومات وبيانات دقيقة  إلنشاءرصد االستخدام األمثل وضوابط تكنولوجيا املعلومات الالزمة  -
  ا.وموثوق 

وإعداد استبيان للتقييم الذاتي لتحديد مستوى االمتثال للمواد واللوائح  م٢٠١٨تحديد الخطة لعام  -
  .املراجعةجنة وتحديد فعالية ل

ي  ةاإلدارة بتفعيل دور حوكمة الشركالتوصية ملجلس  - لدى ميدغلف من خالل دمج هذا الدور 
اممهام    .االل

  
ي  رتيإداقدمت  امالتدقيق الداخ ى لجنة التدقيق خالل عام  واالل   التقارير التالية: م٢٠١٧إ

  
ي لعام  #   م٢٠١٧تقارير التدقيق الداخ
  البشريةتقرير املوارد  ١
ن الط  ٢ ي التأم   املشاركة 
ر الط للربع الرابع والربع األول والربع الثاني  ٣   التسع
ر   ٤   للربع الرابع والربع األول والربع الثانياملركبات تسع
  ١/٠٦/٢٠١٧عهد تقرير وكالة   ٥
 العرين تقرير وكالة  ٦
  العريضتقرير وكالة   ٧
  تقارير تدقيق وكيل نقاط البيع  ٨
  وحدة عالقات الوسطاء  ٩

  إدارة املبيعات املباشرة  ١٠
  
  
  
  
  
  
  
  



امتقارير   #   م٢٠١٧لعام  االل
امتقرير   ١   ٢٠١٧للربع األول من عام  االل
ي الربع األول   ٢ ى لجنة التدقيق    تقرير حول القضايا ذات املخاطر العالية ال رفعت إ
امتقرير تقييم   ٣   ٢٠١٧لقسم املوارد البشرية لعام االل
امتقرير حول حاالت عدم   ٤ ن الثالث والرابع من عام  الجوهرية االل   ٢٠١٦للربع
امقرير حول تقييم ت  ٥   ٢٠١٧إلدارة عالقات الوسطاء لعام االل
امتقرير   ٦ ن الثاني والثالث من عام  االل   ٢٠١٧للربع
ن الثاني والثالث من عام تقرير حول القضايا ذات املخاطر   ٧ ى لجنة التدقيق للربع العالية ال رفعت إ

٢٠١٧  
امقرير عدم ت  ٨   ٢٠١٧املادي للربع األول من عام  االل
امتقرير تقييم   ٩   ٢٠١٧لقسم إدارة املخاطر لعام االل

امتقرير   ١٠   ٢٠١٧للربع الرابع من عام  االل
امعدم حاالت تقرير   ١١   ٢٠١٧للربع الرابع من عام  الجوهرية االل
امتقرير تقييم   ١٢   ٢٠١٧للقسم الط لعام  االل
امخطة   ١٣   ٢٠١٨لعام  االل

  
  وجهة نظر اللجنة:

ي ذلك مشكلة هامش املالءة املالية، مما م٢٠١٧خالل عام  ، واجهت الشركة بعض العقبات، بما 
ى اتخاذ قرار بتخفيض رأس مال الشركة من  ى  ١٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠دفع مجلس اإلدارة إ ريال إ

ى ذلك، زادت متطلبات  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ا وهذالتنظيمية بشكل ملحوظ،  الجهاتريال. وباإلضافة إ
ى ج ر وفريق األمر الذي يحتاج إ ر داخل مهام الرقابة.عمل هد كب   كب
ى مجلس إدارة شركة  هومن املهم أن نذكر أن تم التقدم بعدة استقاالت ألعضاء مجلس اإلدارة إ

ى موقع تداول.   ميدغلف، ونشرت ع
ى وافق مجلس إدارة الشركة بأن ، ومن الجدير بالذكر أوليفر ويمان بمهام استشاري  شركة تكليفع

ويد الشركة بدراسة تتضمن حلول لزيادة املالءة املالية.   ل
  



يقار لاإدارات وقد قامت  ي  إدارتي بة املتمثلة  امالتدقيق الداخ ببذل جهد معقول مع وجود  واالل
ن  ن. وقد تم تعي امرئيس  مسؤولياتو  م بأعمالياقمكلف للمجال للتحس  ظتالح . ومع ذلك،االل

اماللجنة أن إدارتي  ي ال  االل ن.م نزاال توالتدقيق الداخ ي عدد املوظف   ا نقص 
ي: ي الضوابط الداخلية ال يمكن تحديدها من خالل ما ي   وبوجه عام، توجد فجوات 

ية لحوكمة الشركات. -  ام باملبادئ التوج   ضعف االل
ي لنتائج  - ي / غياب استجابة اإلدارة / اإلجراء التصحي امالتأخر  ي. االل   والتدقيق الداخ
ي  نظراً  - ن    الرقابة، فإن عملية املتابعة ليست فعالة. وظائفلنقص عدد املوظف
ر هناك ضعف  - ي االستخدام  كب ي هناك نقص  ي نظام تكنولوجيا املعلومات لدى ميدغلف، وبالتا

ا. األمثل   والضوابط الخاصة بتكنولوجيا املعلومات الالزمة لتوليد معلومات وبيانات دقيقة وموثوق 
مات ملعلو تقنية ارئيس و  والدعاوي ال تزال مناصب رئيس قسم املخاطر، ورئيس الشؤون القانونية  -

ملدة  م٢٠١٨شاغرة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة عينت قائم بأعمال رئيس إدارة املخاطر خالل 
ى ذلك، قامت الشركة خالل عام  ن قائم بأعمال رئيس الشؤون  م٢٠١٧شهر واحد. باإلضافة إ بتعي

ت بالفعل.رئيس تقنية االقانونية والقائم بأعمال  رة شهر واحد، وال ان   ملعلومات لف
ر معتمدة الصالحياتال يوجد بعض سياسات / إجراءات / مصفوفة  - . لدى الشركة أو ال تزال غ

ي الجداول التالية:   التفاصيل مذكورة 
  
ا املجلس بعد:    السياسات ال لم يوافق عل

 السياسةاسم   الرقم 
  سياسة االئتمان  ١
 سياسة توزيع الفائض ٢
  السياسات واإلجراءات القانونية  ٣
 السياسات واإلجراءات املالية ٤
  سياسة االكتتاب عالية املستوى  ٥
 عالية املستوىسياسة املطالبات ٦
  سياسات وإجراءات التسويق  ٧

  



  
ا املجلس وال تتطلب تحديثا:   السياسات ال وافق عل

 السياسةاسم   الرقم
  سياسة العموالت  ١
 سياسة الوسطاء ٢
  سياسة االستثمار  ٣
 دليل سياسات املوارد البشرية ٤
  سياسة مكافحة االحتيال  ٥
 سياسات تكنولوجيا املعلومات ٦
  اسياسة الهداي  ٧

  
  

رام   وتفضلوا بقبول وافر االح
  
  

  وشانعمر اله
  


