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إىل مساهمي رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني )ميدغلف( املحرتمني، 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إمتثــاالً باملــادة رقــم )104( مــن نظــام الــرشكات يــر لجنــة املراجعــة برشكــة املتوســط والخليــج للتامــني وإعــادة 

التأمــني التعــاوين (ميدغلــف( تقديــم تقريرهــا الســنوي حــول مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وعــن ماقامــت بــه 

اللجنــة مــن  أعــال  للعــام املــايل  2021إىل مجلــس إدارة الرشكــة وإىل الســادة مســاهمي الرشكــة يف إجتــاع 

ــة ســوق  ــة العامــة الســنوية وفقــاً للفقــرة )أ( مــن املــادة 91مــن الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئ الجمعي

املــال واملــادة 19 مــن الئحــة حوكمــة رشكات التأمــني الصــادرة عــن البنــك املركــزي الســعودي ومتاشــياً مــع الئحــة 

عمــل اللجنــة.

املقدمة :

تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مســتقلني منهــم أعضــاء مختصــون يف الشــؤون املاليــة واملحاســبية، عقــدت اللجنة 

تســعة إجتاعــات خــالل 2021، و قامــت بتنفيــذ مهامهــا ودورهــا كــا ذكــر يف ميثــاق لجنــة املراجعــة  وكــا نصــت 

عليــه األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة. تتكــون حاليــاً مــن  األعضــاء التاليــة أســائهم  :

تكوين اللجنة:

األستاذ / عبدالعزيز بن كامل الهاشمي
عضو لجنة املراجعة، مستقل من خارج املجلس

األستاذ / عبدالعزيز بن محمد أبابطني
عضو لجنة املراجعة، مستقل من خارج املجلس

األستاذ / محمد بن عمر العييدي

رئيس لجنة املراجعة، عضو مستقل من داخل املجلس
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املاليـــة 	  والبيانـــات  القوائـــم  ومناقشـــة  مراجعـــة 
التوصيـــة  ورفـــع  الخارجـــي  املراجـــع  مـــع  الســـنوية 

اإلدارة. ملجلـــس  بشـــأنها 
مـــع 	  الربعيـــة  املدققـــة  املاليـــة  القوائـــم  مناقشـــة 

املراجـــع الخارجـــي ورفـــع التوصيـــة بشـــأنها ملجلـــس 
اإلدارة.

مناقشـــة ومتابعـــة الخطـــة املقرتحـــة لتطبيـــق املعيـــار 	 
.)IFRS-17( الـــدويل للتقاريـــر املاليـــة رقـــم

وخطـــة 	  للرشكـــة  املـــالءة  هامـــش  وضـــع  متابعـــة 
ــزي  ــك املركـ ــة للبنـ ــن إدارة الرشكـ ــة مـ ــا املقدمـ رفعهـ

الصـــدد. بهـــذا  الســـعودي  
املدينـــة 	  الذمـــم  متحصـــالت  موضـــوع  متابعـــة 

واألطـــراف ذو العالقـــة حســـب تكليـــف مجلـــس اإلدارة 
والتوصيـــة  اإلدارة  مـــع  املركـــزي  البنـــك  وتوجيـــه  و 

للتحصيـــل. فعالـــة  آليـــات  وضـــع  بـــرورة 
التنظيميـــة 	  الجهـــات  مالحظـــات  ومناقشـــة  دراســـة 

أي  بخصـــوص  الرقابيـــة  والهيئـــات  واإلرشافيـــة 
يلـــزم  ملـــن  واإليعـــاز  أســـبابها  ودراســـة  مالحظـــات 
بالعمـــل عـــى حـــل هـــذه النقـــاط وفـــق جـــدول زمنـــي 

ومعقـــول. محـــدد 
الســـعودي 	  املركـــزي  البنـــك  مالحظـــات  مناقشـــة 

خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية إلدارات الرشكـــة ومراجعـــة 
الرشكـــة،  إدارة  مـــن  املقدمـــة  التصحيحيـــة  الخطـــط 
وتكليـــف اإلدارات املختصـــة للتحقـــق ومتابعـــة تنفيـــذ 
للبنـــك  مقـــدم  ماهـــو  حســـب  التصحيحيـــة  الخطـــط 

اإلدارة. املراجعـــة ومجلـــس  ولجنـــة  املركـــزي 
التـــي 	  األعـــال  وموضوعيـــة  كفـــاءة  مـــدى  تقييـــم 

يقـــوم بهـــا مراجعـــي الحســـابات وإداريت املراجعـــة 
واإللتـــزام. الداخليـــة 

التوصيـــة ملجلـــس اإلدارة بتعيـــني مراجعـــي الحســـابات 	 
الخارجيـــني للقيـــام بأعـــال املراجعـــة للعـــام املـــايل 

ــام 2022م . ــن عـ ــع األول مـ 2021م والربـ
إدارة 	  عـــام  مديـــر  بتعيـــني  اإلدارة  ملجلـــس  التوصيـــة 

اإللتـــزام. 

اإللتـــزام 	  إداريت  عـــن  التقاريرالصـــادرة  مناقشـــة 
ـــإدارة  ـــات بشـــأنها ل ـــة ورفـــع التوصي واملراجعـــة الداخلي

اإلدارة. وملجلـــس  التنفيذيـــة 
اإللتـــزام واملراجعـــة 	  إداريت  مـــن  الصـــادرة  املخاطـــر 

الداخليـــة والرفـــع بهـــا اىل مجلـــس اإلدارة، ومتابعـــة 
تنفيـــذ الخطـــط التصحيحيـــة الخاصـــة بهـــا.

مناقشـــة عقـــود األطـــراف ذوي العالقـــة مـــع الرشكـــة 	 
حســـب األنظمـــة واللوائـــح .

بنظـــام 	  الخاصـــة  املالحظـــات  ومناقشـــة  متابعـــة 
وبيئـــة تقنيـــة املعلومـــات واالمـــن الســـيرباين ورفـــع 

. بخصوصهـــا  التوصيـــات 
التحقـــق مـــن اســـتقاللية وظيفتـــي إدارة املراجعـــة 	 

نشـــاطاتهم،والتحقق  أداء  يف  واإللتـــزام  الداخليـــة 
مـــن عـــدم وجـــود أي قيـــود عـــى أداء مهامهـــم.

اإللتـــزام واملراجعـــة 	  إداريت  مناقشـــة خطـــط عمـــل 
تنفيذهـــا. ومتابعـــة  وإقرارهـــا  الداخليـــة 

إدارة 	  أعـــال  وموضوعيـــة  وفاعليـــة  كفـــاءة  تقييـــم 
اإللتـــزام. وإدارة  الداخليـــة  املراجعـــة 

مناقشة تقارير التسعري للعام 2021	 
متابعـــة موضـــوع توزيـــع الفائـــض والتقاريـــر الصـــادرة 	 

ــأن. ــذا الشـ بهـ
مراجعـــة املالحظـــات بخصـــوص السياســـات واالجـــراءات 	 

ورفـــع التوصيـــات بخصـــوص تحديثهـــا.
ضـــان التـــزام الرشكـــة بتوصيـــات الخبـــري اإلكتـــواري 	 

حســـب األنظمـــة واللوائـــح. 
ــي 	  ــار الخارجـ ــن  املستشـ ــادرة مـ ــر الصـ ــة التقاريـ متابعـ

املكلـــف مبراجعـــة األنشـــطة التقنيـــة يف إدارة تقنيـــة 
املعلومـــات وإدارة. األمـــن الســـيرباين.

اإلطـــالع ومناقشـــة مالحظـــات البنـــك املركـــزي عـــى 	 
ـــة بالعمـــل عـــى خطـــة عمـــل إلغـــالق  الرشكـــة والتوصي

هـــذه املالحظـــات 
مناقشـــة فريـــق البنـــك املركـــزي بشـــأن اداء الرشكـــة 	 

IFRS-17 يف تطبيـــق وتنفيـــذ املعيـــار املحاســـبي

أهم أعامل اللجنة خالل 2021:
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رأي اللجنة يف مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية :

خــالل عــام 2021م، واجهــت الرشكــة بعــض العقبــات، مبــا يف ذلــك كــرة اســتقاالت القــادة، قامــت إدارات الرقابــة 
املتمثلــة يف إداريت املراجعــة الداخليــة وااللتــزام بالعمــل عــى تحســني وتطويــر األعــال الرقابيــة. تــم تعيــني مدير 
عــام إلداريت اإللتــزام واملراجعــة الداخليــة ومــع ذلــك، الحظــت اللجنــة وجــود فجــوات يف الضوابــط الداخليــة التــي 

ميكــن تحديدهــا مــن خــالل مــا يــي:

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،،
رئيس لجنة املراجعة 

محمد بن عمر العييدي 

ضعــف االلتــزام باملبــادئ التوجيهيــة لحوكمــة الــرشكات حيــث أن الرشكــة مازالــت تعــاين نقــص عــدد مــن 
واإلجــراءات  السياســات 

التأخــر/ عــدم التعــاون وضعــف اســتجابة اإلدارة / يف تنفيــذ اإلجــراء التصحيحــي لنتائــج االلتــزام واملراجعــة 
الداخليــة.

ضعــف يف نظــام تكنولوجيــا املعلومــات واألمــن الســيرباين لــدى الرشكــة ، وبالتــايل هنــاك نقــص يف 
االســتخدام األمثــل والضوابــط الخاصــة بتكنولوجيــا املعلومــات الالزمــة لتوليــد معلومــات وبيانــات دقيقــة 

وموثــوق بهــا.
.IFRS-17 مازالت الرشكة تعاين من تأخر يف تنفيذ وتطبيق املعيار املحاسبي
ال يزال هناك عدد كبريمن املناصب القيادية شاغرة ورسعة التعاقب الوظيفي. 
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