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تقرير مجلس اإلدارة

ي�سر جمل�س �إدارة ("جمل�س الإدارة") �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين �ش.م�.س.
("ال�شركة"\"ميدغلف") �أن يقدم للم�ساهمني الكرام تقريره ال�سنوي ("التقرير") عن ال�سنة املالية املمتدة
بني 2012/1/1م حتى 2012/12/31م ("ال�سنة املالية 2012م") ،مرفق ًا به القوائم املالية ال�سنوية املدققة
من قبل مدققي احل�سابات اخلارجيني براي�س ووترهاو�س كوبرز و KPMGالفوزان وال�سدحان والإي�ضاحات
املرفقة بها عن الفرتة املذكورة.
�إن ال�شركة ت�صدر هذا التقرير ا�ستنادا �إىل الأنظمة واللوائح التنفيذية ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية،
وبالأخ�ص املادة ال�سابعة والع�شرين ( )27من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية
واملادة التا�سعة ( )9من الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق
املالية. 2
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وهذا التقرير يت�ضمن عر�ض ًا لن�شاط ال�شركة وعملياتها خالل ال�سنة املالية 2012م ومركزها املايل ،بالإ�ضافة
�إىل عر�ض العوامل امل�ؤثرة على �أعمال ال�شركة التي قد يحتاجها امل�ساهم ليتمكن من تقييم و�ضع ال�شركة املايل.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا التقرير يت�ضمن بيانات مقارنة لعمليات الت�أمني و�إعادة الت�أمني بني العام 2012م
والعام 2011م.

 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  2006 – 212 – 1وتاريخ 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.
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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 وبنا ًء على ذلك �صدر املر�سوم امللكي الكرمي رقم /60م تاريخ 1427/9/18هـ املوافق 2006/10/11م بت�أ�سي�سها.
ن�صت عليه املادة الثالثة من نظامها الأ�سا�سي "القيام وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته
�إن �أغرا�ض ال�شركة هو ما َ
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 بالإ�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".
وقد ّ
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 والإدخار.
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  63نقطة
بيع موزعة يف معظم مناطق اململكة:
•
•
•
•

املقر الرئي�سي  -الريا�ض � -شارع املعذر
فرع جدة � -شارع ال�ستني
فرع اخلرب -طريق امللك فهد
فرع اجلبيل ال�صناعية – طريق ال�شاطئ
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 .1األنشطة الرئيسية للشركة

�إن �أن�شطة الت�أمني الأ�سا�سية التي تقدمها ال�شركة هي التالية:

 ت�أمني امل�شاريع الهند�سية الطريان وت�أمني النقل اجلوي ال�شحن البحري و�صناعة بدن ال�سفينة ت�أمني املركبات (ت�أمني املركبات ال�شامل /ت�أمني املركبات ذا امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث فقط) ت�أمني املمتلكات الت�أمني �ضد احلوادث ال�شخ�صية ت�أمني م�س�ؤولية �أ�صحاب العمل ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية ت�أمني امل�س�ؤولية العامة �أو م�س�ؤولية املنتج ت�أمني ال�سرقة ت�أمني عدم الأمانة من املوظفني (اخليانة) ت�أمني الأموال الت�أمني ال�صحي -ت�أمني  /تكافل احلياة اجلماعي

خالل العام 2012م� ،ش ّكل ن�شاط الت�أمني ال�صحي وال�سيارات ما ن�سبته  %75و %7على التوايل من حجم الأق�ساط الكلي يف حني �شكل
جمموع الن�شاطات الت�أمينية الأخرى ما ن�سبته  %18من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
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ويبني اجلدول التايل �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل العام 2012م:

75%
7%
18%

ﻃﺒي
ﺳﻴارات
تﺄمﻴﻨات ﺃخرﻯ
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 .2قرارات الشركة المهمة ،خططها وتوقعاتها المستقبلية والمخاطر التي يمكن
مواجهتها
 .2.1القرارات املهمة و�أهم الإجنازات:

�أ -املحافظة على ت�صنيف ائتماين ومايل ( )A-من قبل وكالة �ستاندرد �أند بورز العاملية
بتاريخ 2011/5/18م ،ح�صلت ال�شركة على ت�صنيف ائتماين ومايل ( )A-من قبل وكالة �ستاندرد �أند بورز العاملية� .إن �أهم العنا�صر
التي ا�ستندت �إليها �ستاندرد �أند بورز يف ت�صنيفها ارتكزت على قوة الأداء الت�شغيلي وال�سيولة يف ال�شركة ،كما اعتربت �أن الو�ضع
الر�أ�سمايل جيد ًا بالن�سبة ل�سرعة منو الأعمال .وكما توقعت �ستاندرد �أند بورز يف عام 2011م ،فقد حافظت ميدغلف خالل العام
 2012على موقعها ك�إحدى �شركات الت�أمني الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية وحافظت على ت�صنيفها الإئتماين واملايل (.)-A
ب�	-أخذ املوافقة النهائية على تعديل العقد املوقع مع ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية ("�سابك") لتقدمي خدمات الت�أمني
ال�صحي التعاوين ملوظفي �سابك ولأفراد عائالتهم
بتاريخ 2011/5/28م ،قامت ال�شركة بتوقيع عقد لتقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي التعاوين مع ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
("�سابك") مدته ثالث �سنوات تقوم مبوجبه ال�شركة بتوفري خدمات الت�أمني ال�صحي التعاوين ملوظفي �شركة �سابك و�أفراد عائالتهم،
وقد ا�ستلمت ال�شركة خالل العام 2012م املوافقة النهائية من �سابك على تعديل العقد املوقع معها على �أ�سا�س تو�سيع خدمات الت�أمني
التي تقدمها ال�شركة ملوظفي �سابك و�أفراد عائالتهم �ضمن نف�س فرتة �سريان وانتهاء العقد الأ�سا�سي .كان لهذا التعديل �أثر �إيجابي
على مبيعات ال�شركة خالل العام املايل 2012م �إذ �أن هذه التعديالت تزيد قيمتها عن  %5من �إجمايل مبيعات ميدغلف للعام 2011م.
ت�	-إرتفاع ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة
ت�أكيد ًا على الإلتزام التام مبتطلبات ال�سعودة ،عملت ال�شركة خالل العام 2012م على الرتكيز على تطوير الكفاءات املهنية ال�سعودية
يف ال�شركة ،ف�أن�ش�أت �إدارة داخلية لتعنى بالإ�شراف على م�شروع متابعة الأمور غري الفنية املرتبطة باملوارد الب�شرية وامل�ساندة وتقنية
املعلومات يف ال�شركة ("امل�شروع الإ�سرتاتيجي لتطوير ال�شركة") .ومن �أهم الإجنازات التي قامت بها �إدارة الإ�شراف على امل�شروع
الإ�سرتاتيجي لتطوير ال�شركة هو �إعادة هيكلة �إدارة املوارد الب�شرية يف ال�شركة لتواكب طموح من�سوبي ال�شركة والرتكيز على رفع
ن�سبة املوظفني ال�سعوديني يف ال�شركة عن طريق برنامج "تدريب منتهي بالتوظيف" هدفه ت�أهيل اكرث من  70موظفة وموظف من
ال�سعوديني ملدة ثالثة �أ�شهر لإعدادهم ل�سوق الت�أمني ب�شكل عام وللعمل بال�شركة ب�شكل خا�ص مبا يف ذلك اجتياز اختبارات م�ؤ�س�سة
النقد الأ�سا�سية ( .)IFCEونتيجة ملثل هذه الربامج ارتفعت ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة لتبلغ يف نهاية العام 2012م  %53من جمموع
موظفي ال�شركة.
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.2.2

توقعات ال�شركة امل�ستقبلية:

�أ -احلفاظ على مركز ال�شركة الريادي يف قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
تتوقع ال�شركة ب�إذن اهلل احلفاظ على مركزها الريادي يف قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية خالل العام 2013م و�سوف يالحظ
منو ًا يف ربحيتها وذلك نتيجة ( )1الزدياد الوعي الت�أميني لدى اجلمهور و( )2لكون ال�شركة قامت خالل العام 2012م بزيادة الإحتياطات
الفنية لديها (مما �أثر على ربحية العام  )2012لتلتزم كلي ًا بتعميم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت.ع.م 201007/5/تاريخ
1431/8/7هـ الذي �ألزمت مبوجبه �شركات الت�أمني بالإلتزام باملادة  69من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين
وبذلك ال تتوقع ال�شركة �أن تكون م�ضطرة �إىل زيادة احتياطاتها الفنية خالل العام 2013م مما �سيكون له �أثر �إيجابي على ربحية ال�شركة
خالل العام .2013
ب -التطوير التقني لل�شركة
حددت ال�شركة �أهدافا �إ�سرتاتيجية لتطوير ال�شركة من خالل "امل�شروع اال�سرتاتيجي لتطوير ال�شركة" من �ضمنها ترقية البنية التحتية
التقنية لل�شركة وهي خطوة كربى �ستمكن ال�شركة من تقدمي خدماتها بكفاءة اكرب وجهد اقل خالل وقت اق�صر .وخالل هذا العام تعتزم
ال�شركة التوقيع على اتفاقات مع موردين عامليني للأنظمة التقنية املتخ�ص�صة على �أن يبد�أ العمل بامل�شروع خالل  2013ملدة � 30شهرا
ب�إذن اهلل.

 .2.3املخاطر التي ميكن لل�شركة �أن تواجهها:

�أ�	-إ�ستمرار الزيادة يف املناف�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 �إ�ستباقية ترتكز على �أ�سعار تناف�سية وبرامج 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 2012م 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 منتجات جديدة ل�ضمان �أف�ضل خدمة
ممكنة لعمالئها و�إر�ضائهم.
ب -تدوير 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 ا�ستقاالت 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.
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 .3النتائج المالية للعام المالي 2012م:

يبني اجلدول التايل مقارنة لأ�صول وخ�صوم ال�شركة ونتائج �أعمالها بني العام املايل 2012م والعام املايل 2011م.
قائمة المركز المالي (آالف الرياالت)
موجودات عمليات الت�أمني
ا�ستثمارات ونقد لدى البنوك
ذمم مدينة � ،صايف
موجودات �أخرى
جمموع موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
ا�ستثمارات ونقد لدى البنوك
موجودات �أخرى
جمموع موجودات امل�ساهمني
جمموع املوجودات
مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم معيدي الت�أمني
احتياطيات فنية
مطلوبات �أخرى
جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني
مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات

2012
531,034
1,295,634
1,321,395
3,148,063

2011
706,381
877,175
1,117,030
2,700,586

2010
519,455
969,441
1,064,422
2,553,318

2009
164,995
822,356
766,115
1,753,466

2008
-

643,337
588,844
1,232,181
4,380,244

593,085
628,367
1,221,452
3,922,038

593,098
767,539
1,360,637
3,913,955

576,355
631,018
1,207,373
2,960,839

772,774
33,726
806,500
806,500

162,134
2,753,260
232,669
3,148,063

272,592
2,130,602
297,392
2,700,586

119,236
1,944,528
489,554
2,553,318

79,030
1,411,273
263,163
1,753,466

-

46,026
1,186,155
1,232,181
4,380,244

47,947
1,173,505
1,221,452
3,922,038

292,024
1,068,613
1,360,637
3,913,955

281,906
925,467
1,207,373
2,960,839

18,566
787,934
806,500
806,500
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قائمة الدخل (آالف الرياالت)
قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
عمولة �إعادة الت�أمني
�إيرادات ت�أمني �أخرى
�إيرادات ا�ستثمارات و�إيرادات �أخرى
جمموع الإيرادات

3,318,027
2,189,061
106,915
50,238
2,346,214

2,811,057
1,871,329
97,896
42,506
2,011,731

2,622,549
1,791,620
54,426
23,972
1,870,018

1,849,482
1,299,925
36,887
17,590
1,354,402

-

�إجمايل املطالبات املدفوعة
�صايف املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
م�صاريف ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
م�صاريف �أخرى
جمموع التكاليف وامل�صاريف

2,061,682
1,819,535
95,450
222,641
2,137,626

1,838,486
1,373,426
103,679
283,212
1,760,317

1,429,984
1,288,370
115,548
223,467
1,627,385

741,123
940,229
92,244
168,607
1,201,080

-

20,858
-

25,141
-

24,263
-

15,332
-

-

16,525
187,730
2,929
201,326

16,618
226,273
2,775
240,116

16,901
218,370
2,890
232,381

11,780
137,989
3,255
146,514

29,654
24,316
5,338

�صايف الفائ�ض بعد ح�صة امل�ساهمني
الفائ�ض املرتاكم نهاية الفرتة
قائمة دخل امل�ساهمني
�إيرادات ا�ستثمارات و�أتعاب ادارة
�إيرادات �أخرى
ح�صة امل�ساهمني من �صايف الفائ�ض
م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف ربح ( خ�سارة ) الفرتة
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 .4التحليل 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 اجلدول التايل التحليل اجلغرايف لإيرادات ال�شركة بني املركز الرئي�س لل�شركة وفروعها:
المﻨﻄقة
الﻮﺳﻄﻰ

المﻨﻄقة الﻐرﺑﻴة

526

427
2.365

المﻨﻄقة
الﺸرقﻴة

املنطقة الو�سطى  2,365 :مليون ريال �سعودي
املنطقة الغربية  526 :مليون ريال �سعودي
املنطقة ال�شرقية 427 :مليون ريال �سعودي
 .5الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة (( GWPخالل العام 2012م  3,318,027,285ريال مقابل  2,811,056,150ريال للعام ال�سابق وذلك
بارتفاع قدره %18
بلغ �صايف املطالبات املتكبدة خالل العام 2012م  1,819,534,519ريال مقابل  1,373,425,835ريال للعام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره .%32.5
بلغ �صايف �أرباح ا�ستثمارات حملة الوثائق خالل العام 2012م  5,736,910ريال مقابل  5,708,447ريال للعام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره
.%0.5
بلغ �صايف الربح قبل الزكاة وال�ضريبة خالل اثنا ع�شر �شهر ًا  201,325,730ريال مقابل 240,115,990ريال قبل الزكاة وال�ضريبة للفرتة
املماثلة من العام ال�سابق وذلك بانخفا�ض قدره .%16.2
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 .6معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية:

تقوم ال�شركة ب�إعداد قوائمها املالية طبقا ملعايري املحا�سبة الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ،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.

 .7الشركات التابعة للشركة:

ال متلك ال�شركة �أي �شركات تابعة داخل �أو خارج اململكة.

 .8تفاصيل 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.

 .9سياسة الشركة في توزيع األرباح:

ن�صت املادة  44من نظام ال�شركة الأ�سا�سي على توزيع �أرباح امل�ساهمني على الوجه التايل:
 .1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
 .2يجنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين �إحتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي
�إجمايل ر�أ�س املال املدفوع.
 .3للجمعية العامة العادية بنا ًء على �إقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين �إحتياطي �إ�ضايف
وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقرها اجلمعية العامة.
 .4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أوىل للم�ساهمني ال تقل عن ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
 .5يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إىل ح�ساب الأرباح املبقاة.
 .6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق للقواعد املنظمة
لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
كما ن�صت املادة  45من النظام الأ�سا�سي على �أن تبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع
الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفق للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة
مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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 تنفيذها حال احل�صول على موافقة اجلهات ذات العالقة عليها.

 .10وصف 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.
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 .11وصف ألي 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.
اال�سم
ال�شيخ �صالح علي
ال�صقري
الأ�ستاذ لطفي
فا�ضل الزين
الأ�ستاذ حممد ب�شار
فا�ضل الزين
الدكتور عبدالعزيز
عبد اهلل النوي�صر
الأ�ستاذ م�ساعد
حممد املنيفي
الأ�ستاذ رمزي
عبداهلل الن�صار
الأ�ستاذ را�شد
حممد ذاهن
الأ�ستاذ ه�شام
�أحمد طا�شكندي
(ا�ستقال من
ع�ضوية جمل�س
الإدارة بتاريخ
(2012/10/20م)
الأ�ستاذ عماد
جالل بابان
املهند�س خالد
ال�شرثي

املن�صب

رئي�س جمل�س
الإدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة
منتدب

�إجمايل ن�سبة
�إجمايل
�صايف التغري يف
ن�سبة التغري
عدد الأ�سهم يف ن�سبة امللكية
الأ�سهم نهاية التملك نهاية
عدد الأ�سهم
خالل العام
بداية العام يف بداية العام
العام
العام
خالل العام

1,200,000

%1.5

-

-

1,200,000

%1.5

36,401,000

%45.5

-

-

36,401,000

%45.5

ع�ضو جمل�س �إدارة

44,645

-

13.325

-

57,970

%0.0007

ع�ضو جمل�س �إدارة

1,603,000

%2

-

-

1,603,000

%2

ع�ضو جمل�س �إدارة

1,000

-

-

-

1,000

-

ع�ضو جمل�س �إدارة

1,000

-

-

-

1,000

-

ع�ضو جمل�س �إدارة

1,000

-

-

-

1,000

-

ع�ضو جمل�س �إدارة

11,000

-

-

-

11,000

-

ع�ضو جمل�س �إدارة

10,000

-

-

-

10,000

-

ع�ضو جمل�س �إدارة

10,071

-

-

-

10,071

-

مالحظة �أنه 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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 .12أي قروض مهما كان نوعها:

مل تقم ال�شركة باالقرتا�ض خالل عام 2012م.

 .13وصف 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 �إكتتاب �أو حقوق م�شابهة خالل ال�سنة
املالية 2012م.

 .14وصف 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.

 .15وصف 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.
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 .16عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور:

عقد جمل�س الإدارة خم�سة �إجتماعات خالل العام 2012م وكان �سجل احل�ضور فيها وفق ًا ملا يلي:
�إ���س��م ع�����ض��و جمل�س
الإدارة
ال�����ش��ي��خ ���ص��ال��ح علي
ال�صقري
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل
الزين
الأ����س���ت���اذ م�����س��اع��د
حممد املنيفي
الأ�ستاذ را�شد حممد
ذاهن
الأ�ستاذ عبد العزيز
عبد اهلل النوي�صر
الأ���س��ت��اذ رم��زي عبد
اهلل الن�صار
الأ�ستاذ حممد ب�شار
فا�ضل الزين
الأ�ستاذ ه�شام �أحمد
طا�شكندي
امل���ه���ن���د����س خ���ال���د
ال�شرثي
الأ�ستاذ عماد جالل
بابان

�إجتماع جمل�س
الإدارة الرابع
(الواقع يف
1433/09/10هـ
املوافق
2012/07/29م)

�إجتماع جمل�س
الإدارة اخلام�س
(الواقع يف
1434/1/26هـ
املوافق
2012/12/10م)

�إجتماع جمل�س
الإدارة الأول
(الواقع يف
1433/03/07ﻫــ
املوافق
2012/01/30م)

�إجتماع جمل�س
الإدارة الثاين
(الواقع يف
1433/03/16هـ
املوافق
2012/02/08م)

�إجتماع جمل�س
الإدارة الثالث
(الواقع يف
1433/05/08هـ
املوافق
2012/03/31م)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓(ممث ًال بال�شيخ
�صالح ال�صقري)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓(ممث ًال بالأ�ستاذ
لطفي الزين)

ال ينطبق كونه مل
يعد ع�ضوا يف جمل�س
الإدارة

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

 .17أي عقد 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:

قامت ال�شركة بالتعاقد مع ال�شركات التالية التي هي �شركات تابعة ل�شركات مملوكة من الع�ضو املنتدب (الأ�ستاذ لطفي الزين) وذلك ح�سب
الت�صريح التي ح�صلت عليه من اجلمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 2012/03/31م:
 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 الإتفاقية تقوم �شركة ميدي فيزا بتقدمي خدمة ت�سوية املطالبات الطبية .وتكون ر�سوم اخلدمة  %3.5من
�إجمايل الإق�ساط املكتتبة.
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 عقد بني �شركة ال�سامية املحدودة  -وكالء ت�أمني �ش.ذ.م.م"( .ال�سامية") و�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين�ش.م�.س"( .ميدغلف") ،عينت مبوجبه �شركة ال�سامية كوكيل ت�أمني للقيام بت�سويق وبيع وثائق الت�أمني وللقيام بت�سويق وبيع وثائق الت�أمني على
املركبات (�ضد الغري)� .إن �صياغة هذا العقد هي ال�صيغة املعتمدة مع كافة وكالء الت�أمني الذي تتعامل معهم ال�شركة وتختلف ن�سب العمولة ح�سب
وثيقة الت�أمني.
 عقد بني �شركة ادي�سون براديل العربية  -و�سطاء ت�أمني و�إعادة ت�أمني �ش.ذ.م.م"( .ادي�سون براديل") و�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمنيو�إعادة الت�أمني التعاوين �ش.م�.س"( .ميدغلف") ،عينت مبوجبه �شركة ادي�سون براديل كو�سيط ت�أمني و�إعادة ت�أمني ل�شركة ميدغلف� .إن �صياغة
هذا العقد هي ال�صيغة املعتمدة مع كافة و�سطاء الت�أمني الذي تتعامل معهم ال�شركة وتختلف ن�سب العمولة ح�سب وثيقة الت�أمني .علم ًا �أنه نتيج ًة
عدم جتديد رخ�صة ادي�سون براديل من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،فقد مت �إيقاف جميع التعامالت معها بتاريخ 2012/9/19م.
 .18تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:

ال يوجد �أية �إتفاقيات تنازل مبوجبها �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أحد كبار التنفيذيني فيها عن �أي راتب �أو تعوي�ض.

 .19تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين:

ال يوجد �أية �إتفاقيات تنازل مبوجبها �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق يف الأرباح.

 .20المدفوعات النظامية المستحقة السداد:

يبني اجلدول التايل بيان بقيمة املدفوعات النظامية املتوجب دفعها على ال�شركة لغاية نهاية عام 2012م ،وذلك مع الإ�شارة �إىل �أن �أية مبالغ مل
يتم دفعها �سوف يتم دفعها ب�إذن اهلل خالل العام 0132م.
نوع املدفوعات

املدفوعات امل�ستحقة لغاية نهاية عام 2012م
وامل�سددة

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

4,241,322
33,064,473
14,687,535
20,173,591

 .21اإلستثمارات واإلحتياطات األخرى:

ال توجد �أية ا�ستثمارات �أو احتياطات �أخرى مت �إن�شا�ؤها مل�صلحة موظفي ال�شركة.

 .22إقرارات:

 يقر جمل�س الإدارة �أنه مت �إعداد �سجالت احل�سابات بال�شكل ال�صحيح. يقر جمل�س الإدارة �أنه مت �إعداد نظام للرقابة الداخلية على �أ�س�س �سليمة ويتم تنفيذه بفعالية. -يقر جمل�س الإدارة �أنه ال يوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
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2012م والغري م�سددة

639,902
45,800,707
3,837,867
24,893,277
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 .23تقرير المحاسب القانوني:

مل يت�ضمن تقرير املحا�سب القانوين �أية حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية لعام 2012م.
 .24ا�ستبدال املحا�سب القانوين:
قدمت جلنة املراجعة تو�صيتها بخ�صو�ص تعيني املحا�سبني القانونيني للعام املايل 2012م �إىل اجتماع اجلمعية العامة العادية بعد عر�ضها على
جمل�س الإدارة .ومت تعيني ك ًال من براي�سووتر هاو�س كوبرز ،و KPMGالفوزان وال�سدحان كمحا�سبني قانونيني للعام املايل 2012م.

وقامت اللجنة 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 براي�سووترهو�س كوبرز وKPMG
الفوزان وال�سدحان كمحا�سبني قانونيني للعام املايل 2012م.
 .25تكوين جمل�س الإدارة:
يف بداية العام 2012م كان جمل�س الإدارة م�ؤلف من � 10أع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف بداية 2012م

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار فا�ضل الزين

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

الأ�ستاذ رمزي عبد اهلل الن�صار

الأ�ستاذ را�شد حممد ذاهن

الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي

الدكتور عبد العزيز عبد اهلل النوي�صر

املهند�س خالد ال�شرثي

الأ�ستاذ م�ساعد حممد املنيفي

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

متثلت التغيريات يف ع�ضوية جمل�س الإدارة خالل العام 2012م با�ستقالة الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي من ع�ضوية املجل�س بتاريخ
1433/12/04هـ املوافق 2012/10/20م .ومبا �أن دورة جمل�س الإدارة احلايل قاربت على الإنتهاء (بتاريخ  ،)2013/4/6قرر جمل�س الإدارة
بالإجماع عدم تعيني ع�ضو جديد ليحل حمل الأ�ستاذ  /ه�شام طا�شكندي حلني انعقاد اجلمعية العمومية العادية التي �سوف ت�صوت على انتخاب
جمل�س �إدارة جديد .بنا ًء عليه ،بات ي�ضم جمل�س الإدارة بعد ا�ستقالة الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار فا�ضل الزين

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

الأ�ستاذ رمزي عبد اهلل الن�صار

الأ�ستاذ را�شد حممد ذاهن

املهند�س خالد ال�شرثي

الدكتور عبد العزيز عبد اهلل النوي�صر

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

الأ�ستاذ م�ساعد حممد املنيفي
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 .26تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة:

يبني اجلدول التايل ت�صنيف �أع�ضاء جمل�س الإدارة من �أع�ضاء م�ستقلني/تنفيذيني/غري تنفيذيني:
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين
الأ�ستاذ را�شد حممد ذاهن
الدكتور عبد العزيز عبد اهلل
النوي�صر
الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار فا�ضل
الزين
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
(ع�ضو)
الأ�ستاذ ه�شام �أحمد
طا�شكندي*
جلنة الإ�ستثمار (ع�ضو)
الأ�ستاذ م�ساعد حممد
املنيفي
جلنة الإ�ستثمار (رئي�س)
الأ�ستاذ رمزي عبد اهلل
الن�صار
الأ�ستاذ عماد جالل بابان

ال�صفة

م�ستقل

فئة الع�ضوية
غري تنفيذي
تنفيذي

✓

الع�ضوية يف جلان جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة
الع�ضو املنتدب -
الرئي�س التنفيذي
ع�ضو

✓

جلنة املراجعة (رئي�س)

ع�ضو

✓

ال يوجد

✓

ع�ضو

اللجنة التنفيذية (رئي�س)

✓

ع�ضو

ال يوجد

✓

جلنة الإ�ستثمار (ع�ضو)

اللجنة التنفيذية (ع�ضو)
✓

ع�ضو

اللجنة التنفيذية (ع�ضو)

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
✓
ع�ضو
(رئي�س)
ال يوجد
✓
ع�ضو
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
✓
ع�ضو
املهند�س خالد ال�شرثي
(ع�ضو)
* ا�ستقال الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي من ع�ضوية جمل�س الإدارة وجلانها بتاريخ 1433/12/04هـ املوافق 2012/10/20م

19

تقرير مجلس اإلدارة

 .27أسماء 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:

ال�شركات امل�ساهمة الأخرى التي �شارك يف ع�ضوية جمل�س �إدارتها

�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

• �شركة اململكة القاب�ضة  -ع�ضو جمل�س �إدارة
• �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 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
• �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

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

الأ�ستاذ را�شد حممد ذاهن
الدكتور عبد العزيز عبد اهلل النوي�صر

ال يوجد
ال يوجد
• �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة
بحرينية – 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 �ش.م.ل - .ع�ضو
جمل�س �إدارة
• �شركة لطفي فا�ضل الزين القاب�ضة �ش.م.ل - .ع�ضو جمل�س �إدارة

الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي
الأ�ستاذ م�ساعد حممد املنيفي
الأ�ستاذ رمزي عبداهلل الن�صار
الأ�ستاذ عماد جالل بابان
املهند�س خالد ال�شرثي

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار فا�ضل الزين
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 .28المكافآت والتعويضات المقترح دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعة لكبار
التنفيذيين في الشركة (بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي):

مكاف�آت
البدالت
امل��ك��اف��آت ال��دوري��ة �أو ال�سنوية املرتبطة
بالأداء
اخلطط التحفيزية ق�صرية �أو طويلة الأجل
مزايا عينية �أخرى
املجموع

.29

املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة خلم�سة من
كبار التنفيذيني يف ال�شركة ممن تلقوا �أعلى
املكاف�آت والتعوي�ضات من ال�شركة ،ومن بينهم
الرئي�س التنفيذي واملدير املايل
6,394,350
932,136

1,260,000
60,000

8,700,000

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
16,026,486

ال يوجد
ال يوجد
1,320,000

املكاف�آت والتعوي�ضات التي مت دفعها لأع�ضاء
جمل�س الإدارة الغري تنفيذيني

لجان 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 الإ�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.

 .29.1جلنة املراجعة

�أ�	-أهداف و�إخت�صا�صات جلنة املراجعة:
تعمل جلنة املراجعة وفق ًا لأحكام الأنظمة واللوائح القانونية املرعية الإجراء و�إ�ستناد ًا �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 وتنفيذهبفاعلية.
 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�سعودي21
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وم�صلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة �سوق املال ،وغريها من اجلهات ذات العالقة ،وذلك بغر�ض التحقق من �إتخاذ
الإجراءات املالئمة ملعاجلة ما ت�ضمنته هذه التقارير واملالحظات من �أمور.
 تر�شيح مراجعي احل�سابات اخلارجيني لل�شركة وفق ًا لإجراءات �إختيار 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 والتقاريرالتي 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 الأخرىوالت�أكد من �إ�ستقاللية �إدارة الرقابة النظامية.
ب�	-أع�ضاء جلنة املراجعة:
�أع�ضاء جلنة املراجعة
الإ�سم
الأ�ستاذ را�شد حممد ذاهن
الأ�ستاذ حممد �صالح العيد
الأ�ستاذ �أ�سعد حليم خوري

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

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

ت�	-إجتماعات 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 وغريها .هذا
وعقدت جلنة املراجعة خالل العام املايل 2012م �ستة �إجتماعات ملتابعة وتنفيذ املهام املناطة بها وكان �سجل احل�ضور فيها وفقا ملا يلي:
�إج�����ت�����م�����اع جل��ن��ة
امل���راج���ع���ة ال��ث��اين
(ال������������واق������������ع يف
1433/3/07ه������������ـ
امل�����������������واف�����������������ق
2012/01/30م)

�إج�����ت�����م�����اع جل��ن��ة
امل���راج���ع���ة ال��ث��ال��ث
(ال������������واق������������ع يف
1433/05/23ه��������ـ
امل�����������������واف�����������������ق
2012/04/15م)

�إج�����ت�����م�����اع جل��ن��ة
امل���راج���ع���ة ال���راب���ع
(ال������������واق������������ع يف
1433/08/25ه��������ـ
امل�����������������واف�����������������ق
2012/7/15م)

�إج�����ت�����م�����اع جل��ن��ة
امل��راج��ع��ة اخلام�س
(ال������������واق������������ع يف
1 4 3 3 /1 2 /2 0
ه����������ـ امل���������واف���������ق
2012/11/15م)

�إج�����ت�����م�����اع جل��ن��ة
امل��راج��ع��ة ال�ساد�س
(ال������������واق������������ع يف
1434/02/03ه��������ـ
امل�����������������واف�����������������ق
2012/12/16م)

�إج�����ت�����م�����اع جل��ن��ة
امل���راج���ع���ة الأول
�إ���س��م ع�ضو جمل�س (ال������������واق������������ع يف
1433/2/28ﻫـ�����������ـ
الإدارة
امل�����������������واف�����������������ق
2012/01/22م)

الأ�ستاذ را�شد ذاهن

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الأ�ستاذ حممد �صالح
العيد

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الأ�ستاذ �أ�سعد حليم
خوري

✓

✓

✓(ممث ًال بالأ�ستاذ
را�شد ذاهن)

✓

✓

✓

 .29.2جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

�أ� -أهداف واخت�صا�صات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
تعمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وفق ًا لأحكام الأنظمة واللوائح القانونية املرعية الإجراء و�إ�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 بجرميةخملة بال�شرف والأمانة.
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 املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضويةجمل�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 املاليةامل�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�ستخداممعايري 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 النقدالعربي 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:
�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
الإ�سم
الأ�ستاذ رمزي عبد اهلل الن�صار
املهند�س خالد عبداهلل ال�شرثي
الأ�ستاذ الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار الزين

ال�صفة
رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

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

ت�	-إجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت و�سجل احل�ضور
عقدت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خالل العام املايل 2012م اجتماعني بح�ضور كافة �أع�ضائها بتاريخ 1433/3/7هـ املوافق 2012/1/30م
وبتاريخ 1434/1/4هـ املوافق 2012/11/18م.
 .29.3جلنة الإ�ستثمار

�أ�	-أهداف واخت�صا�صات جلنة الإ�ستثمار:
تعمل جلنة الإ�ستثمار وفق ًا لل�سيا�سة الإ�ستثمارية لل�شركة التي مت �إعدادها والتي وافق عليها جمل�س الإدارة بتاريخ .2009/3/9
وتتمثل �أهداف جلنة الإ�ستثمار يف ما يلي:
 و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية لإ�ستثمارات ال�شركة والت�أكد من مطابقتها مع �أحكام و�شروط اللوائح والأنظمة املرعية الإجراء بالإ�ضافة �إىلمالءمتها 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 الإلتزام ببع�ض �شروط ال�سيا�سة اال�ستثمارية ورفع امل�س�ألة� ،إذا دعت احلاجة� ،إىلجمل�س الإدارة.
 املوافقة على ا�ستقطاب الإ�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.23
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 مراجعة التقرير ال�صادر عن �إدارة املخاطر بخ�صو�ص حمفظة الإ�ستثمار بهدف �ضمان الإلتزام 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 الإ�ستثمار وو�ضع اخلطط الالزمة لذلك.ب�	-أع�ضاء جلنة الإ�ستثمار:
�أع�ضاء جلنة الإ�ستثمار

الإ�سم
الأ�ستاذ م�ساعد حممد املنيفي
الأ�ستاذ ه�شام طا�شكندي*
الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار الزين

ال�صفة
رئي�س جلنة الإ�ستثمار
ع�ضو يف جلنة الإ�ستثمار
ع�ضو يف جلنة الإ�ستثمار

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

* ا�ستقال الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي من ع�ضوية جمل�س الإدارة وجلانها بتاريخ 1433/12/04هـ املوافق 2012/10/20
ت� -إجتماعات جلنة الإ�ستثمار و�سجل احل�ضور:
عقدت جلنة الإ�ستثمار خالل العام املايل 2012م �إجتماعني لتنفيذ املهام املناطة بها.
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ م�ساعد حممد املنيفي
الأ�ستاذ ه�شام طا�شكندي
الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار الزين

�إجتماع جلنة الإ�ستثمار الأول (الواقع يف �إجتماع جلنة الإ�ستثمار الثاين (الواقع يف
1433/05/08هـ املوافق 2012/03/31م) 1433/09/10هـ املوافق 2012/07/29م)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

 .29.4اللجنة 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 الإ�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 باملوافقةعليها.
 مراجعة ال�سيا�سات الداخلية والأحكام التنظيمية املعدة من قبل الإدارة التنفيذية قبل تقدميها ملجل�س الإدارة والتو�صية ملجل�س الإدارةباملوافقة 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. متابعة تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة ورفع تقارير ربعية �إىل جمل�س الإدارة تلخ�ص ما مت تنفيذه والتو�صية مبعاجلة �أوجه الق�صور يف الأداء. املحافظة على عالقات عمل فعالة بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة.ب�	-أع�ضاء اللجنة التنفيذية:
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متثلت التغيريات يف ع�ضوية جلنة الإ�ستثمار يف 2012م با�ستقالة الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي من ع�ضوية جمل�س الإدارة وجلنة
الإ�ستثمار بتاريخ 1433/12/04هـ املوافق 2012/10/20م
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية
الإ�سم
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين
الأ�ستاذ م�ساعد حممد املنيفي
الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي*

ال�صفة
رئي�س اللجنة التنفيذية
ع�ضو يف اللجنة التنفيذية
ع�ضو يف اللجنة التنفيذية

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة
الع�ضو املنتدب  -الرئي�س التنفيذي
ع�ضو يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة

* ا�ستقال الأ�ستاذ ه�شام �أحمد طا�شكندي من ع�ضوية جمل�س الإدارة وجلانها بتاريخ 1433/12/04هـ املوافق 2012/10/20م
ت -اجتماعات اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام املايل 2012م اجتماع ًا بح�ضور كافة �أع�ضائها بتاريخ 2012/1/30م.
 .30عقوبات:

 .30.1تعر�ضت ال�شركة لعقوبة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 2012/12/12م ،وذلك لت�أخرها بااللتزام باملادة ()36
من 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 بالفرتات امل�شار �إليها �أدناه الغرامات التالية:
الفرتة
1
2

الربع الأول 2010م
الربع الثالث 2011م

تكاليف الإ�شراف والتفتي�ش
املدفوعة
4,160,848.77
4,144,807.58

التاريخ املتوجب للدفع
2010/05/08م
2011/11/14م

الغرامة املرتتبة على
الت�أخري يف الدفع
72,814.85
134,706.25

علم ًا �أن ال�شركة قامت بتاريخ 2012/12/26م بدفع تلك الغرامات مبوجب �شيك م�صريف رقم 840141/1

 .30.2تعر�ضت ال�شركة بتاريخ  2012/9/4لعقوبة من هيئة ال�سوق املالية لعدم احتواء تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة املرفق بقوائمها
املالية ال�سنوية للعام املايل املنتهي يف 2011/12/31م ،على الأحكام التي مل تطبق من الئحة حوكمة ال�شركات و�أ�سباب عدم التطبيق،
يف �ش�أن الفقرة (د) من املادة العا�شرة ،والفقرة (ب) من املادة احلادية ع�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات� .أدت �إىل فر�ض هيئة ال�سوق
املالية غرامة مالية على ال�شركة مقدارها خم�سون �ألف ( )50,000ريال .وقد قامت ال�شركة بدفع مبلغ الغرامة بتاريخ 2012/9/17
ومتت مناق�شة الغرامة يف �إجتماع جمل�س الإدارة الذي انعقد بتاريخ 1434/1/26هـ املوافق 2012/2/10م حيث �أكد جمل�س الإدارة
على جميع الإدارات املعنية ب�إعداد تقرير جمل�س الإدارة ب�أهمية تفادي �أي خمالفات قد ترد �إىل ال�شركة ووجوب الإلتزام التام بجميع
التعليمات والأوامر ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.
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 .31نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة خالل العام
2012م:
�	-31.1إدارة التدقيق الداخلي

ي�شمل نطاق �إدارة التدقيق الداخلي فح�ص وتقييم مدى كفاية وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة.
خالل عام  ،2012مت القيام بعمليات التدقيق وفق منهجية تعتمد على حتديد املخاطر وتقييمها وذلك وفق املعايري املرعية الإجراء ووفق القواعد
التنظيمية لإدارة التدقيق الداخلي املوافق عليها من قبل جلنة املراجعة وجمل�س الإدارة.
تقدم �إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها الربع �سنوية �إىل جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س الإدارة .وهذه التقارير ت�ستند �إىل خطة التدقيق التي
تو�ضع مع بداية كل �سنة مالية من قبل �إدارة التدقيق الداخلي مبوافقة و�إ�شراف جلنة املراجعة.
�إن �أبرز ما ت�ضمنته خطة التدقيق لعام 2012م �ضمن مفاهيم تقييم ال�ضبط الداخلي وتقييم املخاطر والكفاءة ما يلي:
• تدقيق دورة الأق�ساط املكتتبة (�صحي� ،سيارات وعام)
• تدقيق دورة امل�ستحقات من العمالء والتح�صيل
• تدقيق دورة البيع التجزئة يف نقاط البيع
• تدقيق دورة العموالت
• تدقيق املطالبات املكتتبة (�صحي� ،سيارات وعام)
• تدقيق دورة املوارد الب�شرية
• تدقيق دورة �إعادة التامني
• تدقيق �أنظمة املعلومات يف ال�شركة
• تدقيق دورة �إقفال البيانات املالية
• الت�أكد من فعالية الإجراءات والعمليات وتوافقها مع الأهداف واخلطط املو�ضوعة.
• الت�أكد خالل التدقيق املايل وتدقيق العمليات من فعالية وكفاية �إجراءات مكافحة االحتيال ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
• متطلبات خا�صة من جلنة املراجعة �أو جمل�س الإدارة �أو بح�سب ما تقت�ضيه عملية التدقيق.
�إن م�سودة التقارير ال�صادرة عن �إدارة التدقيق الداخلي تناق�ش �أوال مع الإدارات املعنية الذين ير�سلون بدورهم رد الإدارة على النقاط املثارة
يف التقارير �إىل �إدارة التدقيق الداخلي التي تقوم مبتابعتها لتقييم مدى فعاليتها يف حت�سني ال�ضوابط الداخلية واحلد من خماطر التدقيق .ومن
ثم تر�سل التقارير ب�صيغتها النهائية �إىل جلنة املراجعة مع ن�سخة �إىل الإدارة التنفيذية والإدارة املعنية.
ي�صدر من قبل �إدارة التدقيق الداخلي �أربعة تقارير ف�صلية (متثل الربع الأول والثاين والثالث والرابع من العام) تت�ضمن جميع التقارير التي
�صدرت خالل الف�صل مع ملخ�ص تنفيذي لهذه التقارير .تقوم جلنة املراجعة مبناق�شة هذه التقارير يف اجتماعاتها الف�صلية للموافقة عليها �أو
التو�صية باتخاذ الإجراءات املنا�سبة ملعاجلة �أية مالحظات تكون قد وردت .و�إذا دعت احلاجة ،تقوم جلنة املراجعة بدعوة الإدارة املعنية ملناق�شة
هذه التقارير .وترفع جلنة املراجعة تقارير �إىل جمل�س الإدارة تلخ�ص �أهم ما تبني لها نتيجة متابعتها لأعمال التدقيق الداخلي وتبدي قناعتها
فيما �أن دورة التدقيق الداخلي تعك�س فعالية �إجراءات ال�ضبط الداخلي لدى ال�شركة.
�إن ابرز نقاط التدقيق التي قامت جلنة املراجعة مبناق�شتها مع �إدارة التدقيق الداخلي هي التالية:
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نقطة التدقيق التي مت مناق�شتها

�إدارة البيع بالتجزئة يف نقاط البيع

�إدارة املوارد الب�شرية

تقرير مطالبات املركبات 15-45

عمل التدقيق الداخلي وطلب اللجنة
وا�ستف�ساراتها

وفق برنامج العمل لعام  2012ومتابعة جلنة
املراجعة لفعالية ال�ضوابط الداخلية لأعمال
ال�شركة ،قامت �إدارة التدقيق الداخلي بتدقيق
�إدارة البيع بالتجزئة وذلك بتحديد وتقييم
املخاطر وفعالية ال�ضوابط الداخلية املطبقة
يف نقاط البيع ،ومدى تطبيق الإجراءات
الإ�شرافية واملراقبة من قبل �إدارات البيع
بالتجزئة يف املراكز الإقليمية واملركز
الرئي�سي.
وقد دعت جلنة املراجعة مدير �إدارة البيع
بالتجزئة يف ال�شركة لعر�ض �أبرز الإجراءات
وال�سيا�سات املتبعة يف نقاط البيع و�إجراءات
ال�ضبط ملراقبة �أعمال نقاط البيع.
بعد �إ�صدار �إدارة التدقيق الداخلي تقريرها
عن �إدارة املوارد الب�شرية يف العام ،2011
قامت �إدارة التدقيق الداخلي مبتابعة �أعمال
التدقيق يف العام  2012وذلك للت�أكد من و�ضع
�سيا�سات و�إجراءات لتح�سني وتعزيز ال�ضوابط
الداخلية يف هذه الإدارة وح�سن فعاليتها.
كما دعت جلنة املراجعة �إدارة املوارد الب�شرية
يف ال�شركة لتقدمي عر�ض عن �أبرز الأعمال
والإجراءات وال�سيا�سات املتبعة يف هذه
الإدارة والتطورات والتحديات التي تواجهها
وخطط العمل ملعاجلتها.
قامت �إدارة التدقيق الداخلي مبراجعة تقرير
مطالبات املركبات  15-45للت�أكد من �صحته
واكتماله ،وتبني وجود عدة نقاط ت�ستوجب
معاجلتها من قبل �إدارة تقنية املعلومات لتكون
البيانات مكتملة و�صحيحة.
�أكدت جلنة املراجعة على �إدارة التدقيق
الداخلي مبتابعة تقارير مطالبات املحركات
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الإجراء الذي �أُتّخذ

نتيجة تدقيق دورة البيع بالتجزئة يف نقاط
البيع ونتيجة زيارة عدد من نقاط البيع
لتقييم �آلية عملهم وفق الإجراءات وال�ضوابط
الداخلية� ،أ�صدرت �إدارة التدقيق الداخلي
عدة تو�صيات لزيادة فعالية الرقابة الداخلية
من خالل �إجراءات وتقارير ومهام �إ�شرافية
وزيارات متتابعة ودورية لنقاط البيع من
قبل امل�شرفني ومدراء املناطق ومدير �إدارة
البيع بالتجزئة يف ال�شركة .وتقوم �إدارة
البيع بالتجزئة بالعمل ح�سب التو�صيات على
حت�سني وتعزيز الإجراءات وال�ضوابط يف هذه
الدورة.
قامت �إدارة التدقيق الداخلي ب�إجراء تدقيق
لإدارة املوارد الب�شرية ،وقامت مبناق�شة
الإجراءات وال�ضوابط الداخلية التي و�ضعت
وفق القوانني والأنظمة ووفق تو�صياتها يف
تقريرها ال�سابق .ونتيجة متابعة التدقيق
�أ�صدرت �إدارة التدقيق الداخلي تقرير ًا
يت�ضمن تو�صيات لهذه الإدارة على ال�شكل
التايل :حت�سني ن�سبة ال�سعودة يف كافة املراكز
الوظيفية يف ال�شركة والعمل على تفعيل
التوظيف وتقييم فعال للموظفني.
خالل تدقيق تقرير مطالبات املحركات
 ،15-45تبني وجود عدة نقاط �ضعف يف
النظام تتطلب عمل ت�صحيحي من قبل �إدارة
تقنية املعلومات للت�أكد من اكتمال و�صحة
البيانات املدخلة من قبل موظفي �إدارة
مطالبات املركبات .ونتيجة مناق�شة التقرير
ونقاط التدقيق املثارة مع كل من �إدارة تقنية
املعلومات و�إدارة مطالبات املحركات و�إدارة
الرقابة النظامية ،مت �إدخال عدة تغيريات
على التقرير لتعزيز دقته.

تقرير مجلس اإلدارة

ومن خالل مناق�شة وبحث تقارير التدقيق الداخلي والتو�صيات املقرتحة من قبل �إدارة التدقيق الداخلي لتح�سني ال�ضبط الداخلي يف
ال�شركة والإجراءات املتخذة من قبل الإدارات املعنية ،مل جتد جلنة املراجعة مالحظات جوهرية ت�ؤثر على قناعتها من كفاية وفعالية
نظم الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
 -31.2جلنة املراجعة

�إ�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 بالإجتماع مع عدة
مديرين تنفيذيني يف ال�شركة للإ�شراف على الأعمال الداخلية يف ال�شركة ،ومن �أبرز املو�ضوعات التي مت طرحها خالل العام 2012م
هي التالية:
• الإجتماع 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:
 الإطالع على امليزانية ال�سنوية لإدارة التدقيق الداخلي و�إدارة الرقابة النظامية واملوافقة عليها؛ الإطالع 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؛ الإطالع 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 عليها• مراجعة �أعمال �إدارة املوارد الب�شرية عن خطط وخطوات تدعيم ال�سعودة يف ال�شركة �سواء من ناحية العدد �أو املنا�صب التي
ي�شغلها �سعوديون (الإدارة الو�سطى والعليا يف ال�شركة وبكافة مراكز ال�شركة) .كما قامت جلنة املراجعة بالت�شديد على تفعيل
نظام تقييم الأداء لكل موظفي ال�شركة؛ وعلى حث �إدارة املوارد الب�شرية على و�ضع �آلية وا�ضحة وعملية ال�ستقطاب املوظفني
وتدريبهم وترقيهم ،وكذلك تفعيل العالقات مع اجلامعات واملعاهد وغريها من مراكز العمل ،بحيث تكون �إدارة املوارد الب�شرية
ا�ستباقية يف عملية التوظيف والتطوير.
• مراجعة �أعمال م�شروع التحول املعلوماتي وما مت بحثه مع املوردين و�إ�سرتاتيجية العمل و�شددت اللجنة يف امل�ضي قدما لإكمال
امل�شروع �ضمن فرتة زمنية منا�سبة وعاجلة وذلك لأهميته الق�صوى يف م�ستقبل ال�شركة.
• مراجعة �أعمال �إدارة البيع بالتجزئة يف نقاط البيع وال�سيا�سات والإجراءات املتبعة لفعالية مراقبة و�إ�شراف م�شريف ومديري
هذه الإدارة على ح�سن الأعمال وحت�سني ال�ضوابط الداخلية .وقررت اللجنة التو�صية لإدارة البيع بالتجزئة بزيارات �إ�شرافية �إىل
كافة نقاط البيع وبالأخ�ص نقاط بيع املناطق البعيدة على الأقل مرة �أ�سبوعيا و�إ�صدار تقارير بذلك.
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• 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.
ما تم تطبيقه من الئحة الحوكمة:

.32

متا�شيا مع ما ن�صت عليه الئحة حوكمة ال�شركات التي توجب على ال�شركة ذكر ما مت تطبيقه من �أحكام الئحة احلوكمة 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 الإ�سرت�شادية:
�أ -بالن�سبة للمواد الإلزامية
رقم املادة

م�ضمون املادة

حمتويات تقرير جمل�س الإدارة
ال�سنوي
�أحكام تكوين جمل�س الإدارة
ت�شكيل جلنة مراجعة وحتديد
مهامها وم�س�ؤولياتها
ت�شكيل جلنة تر�شيحات ومكاف�آت

9
12
14
15

ُطبقت بالكاملُ /طبقت جزئي ًا /
مل تطبق

الأ�سباب والتفا�صيل

ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل

ب -بالن�سبة للمواد الغري �إلزامية
رق�������م
املادة

3

ُطبقت جزئي ًا /مل تطبق الأ�سباب والتفا�صيل

م�ضمون املادة

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.
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4

�أ)

يجب توفري جميع املعلومات التي تمُ كن امل�ساهمني من ممار�سة
ب) حقوقهم على �أكمل وجه ،وعلى ال�شركة ا�ستخدام �أكرث الطرق
فعالية يف التوا�صل مع امل�ساهمني.
حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة
5
حق الت�صويت يعترب حق ًا �أ�سا�سي ًا للم�ساهم ويجب ت�سهيل
� - 6أ
ممار�سة الم�ساهم حلقه يف الت�صويت وتي�سريه
حق الت�صويت يعترب حق ًا �أ�سا�سي ًا للم�ساهم ويجب �إتباع �أ�سلوب
-6ب الت�صويت الرتاكمي عند الت�صويت الختيار �أع�ضاء جمل�س
الإدارة يف اجلمعية العامة
-6ج

-6د

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

7

�أ)

ب)

�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.

8
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يجب �أن يت�ضمن النظام
الأ�سا�س لل�شركة ولوائحها
الداخلية الإجراءات
واالحتياطات الالزمة
ل�ضمان ممار�سة جميع
امل�ساهمني حلقوقهم
النظامية.
ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل
مل تطبق

ُطبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل
و�ضع �سيا�سة وا�ضحة
ب�ش�أن توزيع �أرباح الأ�سهم
ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل

�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
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من الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة هو اعتماد التوجهات
 - 10أ� الإ�سرتاجتية والأهداف الرئي�سية لل�شركة والإ�شراف على
تنفيذها
-10ب و�ضع �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف العام عليها
و�ضع نظام حوكمة خا�ص بال�شركة والإ�شراف العام عليه
-10ج
ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة
و�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات وا�ضحة وحمددة للع�ضوية
-10د يف جمل�س الإدارة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ بعد �إقرار اجلمعية
العامة لها
و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من
-10هـ
�أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم
و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احرتام ال�شركة
 -10و 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
� -11أ ال�شركة وعلى املجل�س جتنب �إ�صدار تفوي�ضات عامة �أو غري
حمددة املدة
 -1 1ويجب حتديد م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة بو�ضوح يف نظام ال�شركة
الأ�سا�سي
ب
يجب على جمل�س الإدارة �أن ي�ؤدي مهماته مب�س�ؤولية وح�سن نية
-11ج وجدية و�أن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة
التنفيذية
ميثل ع�ضو جمل الإدارة جميع امل�ساهمني وعليه االلتزام مبا
 -11د
يحقق م�صلحة ال�شركة
ملجل�س الإدارة حتديد ال�صالحيات التي يفو�ضها للإدارة
-11هـ
التنفيذية

31

ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل
طبقت بالكامل

طبق جزئي ًا

�أقر جمل�س الإدارة �سيا�سة
املعايري والإجراءات املحددة
للع�ضوية يف جمل�س الإدارة بتاريخ
2012/12/10م ،و�سيتم اعتمادها
من اجلمعية العمومية املزمع انعقادها
يف 2013م
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مل تطبق
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�إن م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة م�ستمدة
من قانون ال�شركات ومن الئحة
حوكمة ال�شركات ومل حتدد يف نظام
ال�شركة الأ�سا�سي

تقرير مجلس اإلدارة

يجب على جمل�س الإدارة الت�أكد من و�ضع �إجراءات لتعريف
 -11و �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
 -11ز
وافية عن �ش�ؤونها جلميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة بوجه عام
ال يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض التي تتجاوز �آجالها ثالث
-11ح �سنوات �أو بيع عقارات ال�شركة �أو رهنها �أو �إبراء مديني ال�شركة
من التزاماتهم
يجب �أن يكون ت�شكيل اللجان التابعة ملجل�س الإدارة وفقا
لإجراءات عامة ي�ضعها جمل�س الإدارة تت�ضمن حتديد مهمة
 13اللجنة ومدة 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
 16اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال
 17مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعوي�ضاتهم
 18تعار�ض امل�صالح يف جمل�س الإدارة
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الخاتمة
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ي�سر جمل�س الإدارة �أن يعرب عن امتنانه خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 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.

						

و اهلل املوفق،
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