تقرير مجلس إدارة
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س.
عن السنة المالية 2014م الممتدة بين 2014/1/1م حتى 2014/12/31م

w w w. m e d g u l f . c o m . s a

ي�سر جمل�س �إدارة �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 2014/1/1م حتى 2014/12/31م («ال�سنة املالية 2014م») ،مرفقاً 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 جمل�س الإدارة ي�صدر هذا التقرير ا�ستنادا �إىل الأنظمة واللوائح التنفيذية ال�سارية يف
اململكة العربية ال�سعودية ،وبالأخ�ص املادة ال�سابعة والع�شرين ( )43من قواعد الت�سجيل
والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية 1واملادة التا�سعة ( )9من الئحة حوكمة
ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية.2
وهذا التقرير يت�ضمن عر�ضاً لن�شاط ال�شركة وعملياتها خالل ال�سنة املالية 2014م 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 2014م والعام 2013م.

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 – 2
وتاريخ 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 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 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 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 معظم 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

والذي ي�شمل عدد ًا من فروع الت�أمني ومنها:
 -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.
 -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.
 -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.
 -4ت�أمني املركبات (ت�أمني املركبات ال�شامل /ت�أمني املركبات ذا امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث فقط)
ت�صدر ال�شركة بوال�ص ت�أمني املركبات والتي تت�ضمن الأ�ضرار ال�شاملة للمركبات وامل�س�ؤولية للطرف الثالث املرتتبة عن املركبات ح�سب القانون
وقد متتد لتغطي ركاب املركبة ح�سب طلب العميل.
 -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.
 -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.
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 -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.
 -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.
 -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.
 -10ت�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.
 -11ت�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.
 -12ت�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 2014م� ،ش ّكل ن�شاط الت�أمني ال�صحي ما ن�سبته   %67وال�سيارات ما ن�سبته  %16على التوايل من حجم الأق�ساط  الكلي يف حني
�شكلت الن�شاطات الت�أمينية الأخرى ما ن�سبته  %17من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
ويبني اجلدول التايل �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل العام 2014م:
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يبني اجلدول التايل �إجمايل املطالبات املدفوعة خالل العام 2014م:

يبني اجلدول التايل فائ�ض عمليات التامني خالل العام 2014م:
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 -2قرارات الشركة المهمة ،خططها وتوقعاتها المستقبلية والمخاطر التي يمكن
مواجهتها:
 -2 . 1القرارات المهمة وأهم اإلنجازات:

�أ -الت�صنيف االئتماين واملايل من قبل وكالة �ستاندرد �أند بورز العاملية ومن قبل �شركة �أي� .أم .ب�ست 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  2014على موقعها ك�إحدى
�شركات الت�أمني الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية وحافظت على ت�صنيفها االئتماين واملايل ( )-Aم�ستفيدة من الت�صنيف الأعلى التي
ح�صلت عليه �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني البحرينية ،وهو ت�صنيف ائتماين ومايل ( .)Aوخالل العام 2013م ،ح�صلت
ال�شركة على ت�صنيف ًا �إ�ضافي ًا من قبل وكالة �ستاندرد �أند بورز العاملية وهو ( )+gcAAوهو ت�صنيف خا�ص بال�شركات اخلليجية فقط وقد
حافظت على هذا الت�صنيف خالل العام 2014م  .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ح�صلت ال�شركة خالل العام 2013م على ت�صنيف ائتماين ومايل ()A
من �شركة �أي� .أم .ب�ست العاملية وقد حافظت على هذا الت�صنيف خالل العام 2014م.
ب-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 2014م ك�إحدى الثالث �شركات
الكربى وحققت نتائج مالية جيدة رغم املناف�سة ال�شديدة بني �شركات الت�أمني.
ت� -إدارة املخاطر
قامت ال�شركة خالل العام 2014م بعلمية �إدارة املخاطر ال�شاملة ( )Enterprise Risk Managementوفق �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر
املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة ،حيث مت فح�ص وحتليل املخاطر الداخلية واخلارجية التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على �سالمة �سري الأعمال
بالإ�ضافة �إىل و�سائل احلد من �آثار هذه الأخطار وذلك وفق ًا للمعايري املطبقة عاملي ًا كمعيار  ISO 31000ومعيار  2004 COSOومت رفع
تقرير �شامل ملجل�س الإدارة لالطالع عليه .يف نف�س ال�سياق قامت ال�شركة بالتعاون مع وحدات الأعمال ( )BUبتحديد �إ�شارات حتذيرية
مبكرة للأخطار املحتملة ( )Key Risk Indicatorsوذلك لتتمكن ال�شركة من حتديد الأخطار ب�شكل دقيق و�سريع وبالتايل اتخاذ
الإجراءات الالزمة للتحكم بها واحلد من �آثارها .كما قامت ال�شركة �أي�ض ًا مبراجعة املتطلبات الر�أ�سمالية بهدف احلفاظ على معدل املالءة
املطلوب من اجلهات النظاميـة ،الأمر الذي يدعم �أي�ض ًا الت�صنيف االئتماين لل�شركة من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية .كما متت مراجعة
ا�سرتاتيجية �إدارة االحتيال لتتوافق مع نظام مكافحة االحتيال ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ث -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.
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ج -ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية لل�شركة
يف �سعي ال�شركة الدائم نحو تطوير نظمها الإدارية واملالية� ،أن�ش�أت ال�شركة خالل العام 2014م جلنة �إدارية لتطوير ال�سيا�سات والإجراءات
الداخلية حيث عملت على �إعداد وتطوير وحتديث ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية اخلا�صة بال�شركة ومن �أهمها «ال�سيا�سة املالية لل�شركة» و
«برنامج نزاهة» و»دليل امل�شرتيات» ،و�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 مل�ساعدة
العمالء ب�شكل �أكرب.
ح -جتديد عقد جمموعة بن الدن لتقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي التعاوين ملوظفي جمموعة بن الدن ولأفراد عائالتهم
مت جتديد عقد تقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي التعاوين ملوظفي جمموعة ابن الن و�أفراد عائالتهم ملدة �سنة ميالدية واحدة اعتبار ًا من تاريخ
2014/07/01م املوافق 1435/09/04هـ وتتوقع ال�شركة �أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن  %5من املبيعات ال�سنوية
لل�شركة للعام املايل  ،2014وتوقعت ال�شركة �أن يكون لهذا التجديد �أثر مايل �إيجابي على مبيعات ال�شركة خالل العام .2014
 -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 2015م  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 .2015
ب .زيادة ن�سبة ال�سعودة
ت�سعى ال�شركة خالل العام 2015م �إىل زيادة ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة من خالل ا�ستقطاب الكفاءات املهنية ال�سعودية وت�أهيل وتطوير ال�شباب
ال�سعوديني و�إعدادهم ل�سوق الت�أمني وهي ملتزمة بتطبيق الئحة «متطلبات التعيني يف املنا�صب القيادية» ال�صادرة يف �شهر 2013/7م عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
 - 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 2014م 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.
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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 ومبالغهاميكن �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.
 املركباتتتمثل املخاطر الرئي�سية لت�أمني املركبات يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�صابات اجل�سدية وتبديل 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 الطبيمت 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 كما لدى ال�شركة تغطية
�إعادة ت�أمني منا�سبة للحد من اخل�سائر املتعلقة ب�أي مطالبة فردية.
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 حتليل احل�سا�سيةتعتقد 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 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 الإلتزام بكافة اللوائح والأنظمة وتطبيقها بال�صورة املطلوبة.
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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.
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� -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.
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 -3النتائج المالية للعام المالي 2014م:

يبني اجلدول التايل مقارنة لأ�صول وخ�صوم ال�شركة ونتائج �أعمالها بني العام املايل 2014م والعام املايل 2013م.
قائمة املركز املايل (�آالف الرياالت)

2014

2013

2012

2011

2010

موجودات عمليات الت�أمني
ا�ستثمارات ونقد لدى البنوك

1,013,922

907,110

531,034

706,381

519,455

ذمم مدينة � ،صايف

1,325,050

1,240,054

1,295,634

877,175

969,441

موجودات �أخرى

2,038,344

2,195,475

1,362,558

1,117,030

1,064,422

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

4,377,316

4,342,639

3,189,226

2,700,586

2,553,318

موجودات امل�ساهمني
ا�ستثمارات ونقد لدى البنوك

625,416

765,379

643,337

593,085

593,098

موجودات �أخرى

572,553

512,787

588,844

628,367

767,539

جمموع موجودات امل�ساهمني

1,197,969

1,278,166

1,232,181

1,221,452

1,360,637

جمموع املوجودات

5,575,285

5,620,805

4,421,407

3,922,038

3,913,955

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم معيدي الت�أمني

84,139

294,402

162,134

272,592

119,236

احتياطيات فنية

3,836,630

3,796,637

2,753,260

2,130,602

1,944,528

مطلوبات �أخرى

456,547

251,600

273,832

297,392

489,554

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

4,377,316

4,342,639

3,189,226

2,700,586

2,553,318

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني

21,898

282,232

46,026

47,947

292,024

حقوق امل�ساهمني

1,176,071

995,934

1,186,155

1,173,505

1,068,613

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1,197,969

1,278,166

1,232,181

1,221,452

1,360,637

جمموع املطلوبات

5,575,285

5,620,805

4,421,407

3,922,038

3,913,955
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قائمة املركز املايل (�آالف الرياالت)

2014

2013

2012

2010

2011

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

4,415,993

4,137,512

3,318,027

2,811,057

2,622,549

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

3,127,188

2,597,648

2,182,061

1,872,829

1,794,166

عمولة �إعادة الت�أمني

78,593

108,218

106,915

97,896

54,426

�إيرادات ت�أمني �أخرى

-

-

-

-

-

�إيرادات ا�ستثمارات و�إيرادات �أخرى

79,263

82,433

50,239

42,506

23,972

جمموع الإيرادات

3,285,044

2,788,299

2,339,215

2,013,231

1,872,564

�إجمايل املطالبات املدفوعة

3,541,412

2,704,175

2,061,682

1,838,486

1,429,984

�صايف املطالبات املتكبدة

2,621,673

2,631,472

1,812,535

1,374,926

1,290,916

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

162,691

120,950

95,450

103,679

115,548

م�صاريف ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

-

-

-

-

م�صاريف �أخرى

290,726

233,812

222,641

283,212

223,467

جمموع التكاليف وامل�صاريف

3,075,090

2,986,234

2,130,626

1,761,817

1,629,931

()197,935

20,859

25,141

24,263

-

-

-

-

�صايف الفائ�ض ( /العجز)  بعد ح�صة امل�ساهمني 20,995
الفائ�ض املرتاكم نهاية الفرتة

-

قائمة دخل امل�ساهمني
16,939

16,525

16,618

16,901

�إيرادات ا�ستثمارات و�أتعاب �إدارة

8,122

-

-

-

-

ح�صة امل�ساهمني من �صايف الفائ�ض ( /العجز)

188,959

()197,935

187,730

226,273

218,370

م�صروفات عمومية و�إدارية

3,583

11,465

2,929

2,775

2,890

�صايف ربح ( /خ�سارة) الفرتة

193,498

()192,461

201,326

240,116

232,381

�إيرادات �أخرى

13

تقرير مجلس اإلدارة

 -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:
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املنطقة الو�سطى  3,247:مليون ريال �سعودي
املنطقة الغربية  603 :مليون ريال �سعودي
املنطقة ال�شرقية 566 :مليون ريال �سعودي
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 -5الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )GWPخالل العام 2014م  4,415,993,030ريال مقابل  4,137,512,368ريال للعام ال�سابق
وذلك بارتفاع قدره .%7
بلغ �صايف املطالبات املتكبدة خالل العام 2014م  2,621,673,242ريال مقابل  2,631,472,572ريال للعام ال�سابق وذلك بانخفا�ض قدره
.%0.5
بلغ �صايف �أرباح ا�ستثمارات حملة الوثائق خالل العام 2014م  7,887,725ريال مقابل  6,256,536ريال للعام ال�سابق وذلك  بارتفاع قدره
.%26
بلغ �صايف الربح قبل الزكاة وال�ضربية خالل اثنا ع�شر �شهر ًا  193,497,776ريال مقابل �صايف خ�سارة ( )192,461,377ريال قبل الزكاة
وال�ضريبة للعام ال�سابق.
بلغ فائ�ض عمليات الت�أمني خم�صوم ًا منها عائد ا�ستثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات الت�شغيلية) خالل العام 2014م 202,065,725
ريال مقابل عجز ( )204,191,948ريال عن العام املايل 2013م ،وذلك نتيجة ارتفاع �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة بن�سبة  %20عن العام
ال�سابق ،ب�سبب تغيري �سيا�سة الت�سعري.
مع العلم �أنه هناك عالقة طردية بني �إجمايل �أق�ساط الت�أمني واملطالبات املتكبدة ،حيث �أنه �أي زيادة يف �أق�ساط الت�أمني �سيقابله زيادة يف
املطالبات ،ونود الإ�شارة �إىل �أن زيادة املطالبات هذه ال�سنة ناجتة �أي�ض ًا عن زيادة يف الأق�ساط وزيادة االحتياطيات مبا يتنا�سب مع تو�صيات
اخلبري االكتواري.
 -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.
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 -9سياسة 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 وفقا 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.
 -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.
 -11وصف 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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اال�سم

املن�صب

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

ن�سبة التغري
خالل العام

�إجمايل �إجمايل ن�سبة
الأ�سهم نهاية التملك نهاية
العام
العام

ال�شيخ �صالح علي
ال�صقري

رئي�س جمل�س
الإدارة

1,500,000

%1.50

205,278

%0.2053

1,705,278

%1.7053

الأ�ستاذ لطفي
فا�ضل الزين

ع�ضو جمل�س
�إدارة منتدب

1,250

%0.0012

858,824

%0.8589

860,074

%0.8601

الأ�ستاذ خالد
عبداهلل ا�سماعيل

ع�ضو جمل�س
�إدارة

1,250

%0.0012

-

%0

1,250

%0.0012

الأ�ستاذ خالد
عبداهلل ال�شرثي

ع�ضو جمل�س
�إدارة

12,588

%0.0126

()10,000

%0.01-

2,588

%0.0026

الأ�ستاذ �شاهني
حممد امني

ع�ضو جمل�س
�إدارة

1,250

%0.0012

2,200

%0.0023

3,450

%0.0035

الأ�ستاذ عبدامللك
عبداهلل ال�صانع

ع�ضو جمل�س
�إدارة

1,250

%0.0012

-

%0

1,250

%0.0012

الأ�ستاذ عبدالعزيز
عبداملح�سن الغنام

ع�ضو جمل�س
�إدارة

1,375

%0.0014

-

-

1,375

%0.0014

الأ�ستاذ عماد
جالل بابان

ع�ضو جمل�س
�إدارة

12,500

%0.0125

137,500

%0.1375

150,000

%0.15

الأ�ستاذ حممد
ب�شار فا�ضل الزين

ع�ضو جمل�س
�إدارة

372,015

%0.3720

()295,553

%0.2955-

76,462

%0.0765

يزيد العوهلي

ع�ضو جمل�س
�إدارة

-

-

1,800

%0.0018

1,800

%0.0018

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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 -12أية قروض مهما كان نوعها:

مل تقم ال�شركة باالقرتا�ض خالل عام 2014م.
 -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 اكتتاب �أو حقوق م�شابهة خالل ال�سنة
املالية 2013م.
 -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.
 -16عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور:

عقد جمل�س الإدارة خم�سة اجتماعات خالل العام 2014م وكان �سجل احل�ضور فيها وفق ًا ملا يلي:
�أ�سم ع�ضو جمل�س
الإدارة

ال�شيخ �صالح علي
ال�صقري
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل
الزين
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اجتماع جمل�س
اجتماع جمل�س
اجتماع جمل�س
اجتماع جمل�س
اجتماع جمل�س
الإدارة
الإدارة
الإدارة
الإدارة
الإدارة
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
2014/02/13م) 2014/02/13م) 2014/04/28م) 2014/07/16م) 2014/11/24م)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
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الأ�ستاذ خالد عبداهلل
ا�سماعيل
الأ�ستاذ خالد عبداهلل
ال�شرثي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

الأ�ستاذ رمزي
عبداهلل الن�صار

✓

✓

x

✓

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

x

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الأ�ستاذ يزيد العوهلي

✓
✓
الينطبق ب�سبب
الإ�ستقالة
✓
✓
✓
✓
✓
✓

كما قام جمل�س الإدارة باتخاذ قرارين بالتمرير يف التواريخ التالية:
 -1قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 2014/05/08م.
 -2قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 2013/06/03م.
 -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:

 .1العقود بني ال�شركة وال�شركات التالية التي هي �شركات 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 ،والرتخي�ص لها للعام القادم.
• •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  .وكانت قيمة التعامل خالل العام 2014م مبلغ 97,872,443ريال �سعودي
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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) ملدة ال�ستة �أ�شهرالأوىل من العام 2014م حلني انتهاء كافة التعامالت مع �شركة ال�سامية حيث مت
�إيقاف التعامل مع �شركة ال�سامية يف تاريخ 2014/06/30م� .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 وهي ح�سب جدول العموالت املرفق مع الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء
الت�أمني ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وكانت قيمة التعامل خالل العام 2014م مبلغ  31,902,176ريال.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع (� )1شركة مو�شن ال�سعودية (�شركة ذو عالقة) بقيمة 10,924,474ريال �سعودي وهي عبارة
عن عن م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة مو�شن ال�سعودية 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  48,176,231ريال �سعودي وتعامالت
�إعادة ت�أمني بقيمة  40,413,700ريال �سعودي� )3( ،شركة ميدغلف-الأردن (�شركة ذو عالقة) بقيمة  25,248ريال �سعودي وهي عبارة
عن م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة ميدغلف-الأردن وم�ستحقة لل�شركة� )4( ،شركة ميدغلف-م�صر(�شركة ذو عالقة) بقيمة
 57,797ريال �سعودي وهي عبارة عن م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة ميدغلف-م�صر وم�ستحقة لل�شركة� )5( ،شركة ميدغلف-
لبنان (�شركة ذو عالقة) بقيمة  1,074,616ريال �سعودي وهي عبارة عن م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة ميدغلف-لبنان وم�ستحقة
لل�شركة� )6( ،شركة �أدي�سون براديل العربية-ال�سعودية (�شركة ذو عالقة) بقيمة  13,064,874ريال �سعودي عبارة عن مبالغ م�ستحقة
لل�شركة متثل دفعات على احل�ساب ومبالغ �إعادة ت�أمني بقيمة  4,893,116ريال �سعودي� )7( ،شركة ال�سامية �ش.ذ.م.م (�شركة ذو
عالقة) بقيمة  428,351ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ م�ستحقة لل�شركة متثل دفعات على احل�ساب� )8( ،شركة �أدي�سون براديل
القاب�ضة (�شركة ذو عالقة) بقيمة  39,341,559ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ م�ستحقة لل�شركة متثل دفعات �إعادة ت�أمني)9( ،
�شركة �أدي�سون براديل العربية القاب�ضة-الإمارات (�شركة ذو عالقة) بقيمة  2,690,538ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ م�ستحقة
لل�شركة متثل دفعات �إعادة ت�أمني� )10( ،شركة ميدي فيزا-الأردن (�شركة ذو عالقة) بقيمة  208,761ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ
م�ستحقة ل�شركة ميدي فيزا-الأردن متثل �ضرائب مدفوعة عن �شركة ميدغلف ال�سعودية� )11( ،شركة ميدي فيزا -ال�سعودية (�شركة ذو
عالقة) بقيمة  27,969,793ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ م�ستحقة ل�شركة ميدي فيزا ال�سعودية متثل م�صاريف مدفوعة بالنيابة
عن �شركة ميدغلف ال�سعودية� )12( ،شركة -SIBالإمارات (�شركة ذو عالقة) بقيمة  31,472ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ
م�ستحقة ل�شركة -SIBالإمارات متثل م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة ميدغلف ال�سعودية� )13( ،شركة برمي للت�أمني ال�صحي
(�شركة ذو عالقة) بقيمة  177,335ريال �سعودي وهي عبارة عن مبالغ م�ستحقة ل�شركة برمي للت�أمني ال�صحي متثل م�صروفات طبية،
وجميع هذه ال�شركات هي �شركات تابعة ل�شركات ميلك الع�ضو املنتدب – الرئي�س التنفيذي ،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 2014م مع البنك ال�سعودي لال�ستثمار وهي عبارة عن ح�سابات جارية وودائع لأجل بقيمة 9,873,242
ريال �سعودي ووديعة نظامية بقيمة  107,382,259ريال �سعودي وتعامالت ت�أمني بقيمة  1,322,733ريال �سعودي ،وهو م�ساهم م�ؤ�س�س
يف ال�شركة.
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• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع اال�ستثمار كابيتل التابعة للبنك ال�سعودي لال�ستثمار امل�ساهم امل�ؤ�س�س يف ال�شركة وهي عبارة عن
ا�ستثمارات بقيمة  55,134,708ريال �سعودي.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م بنك االعتماد الوطني  -لبنان بقيمة  18,974ريال �سعودي ،وهي عبارة عن ح�سابات جارية
وودائع لأجل ،وهو �شركة ميلك الع�ضو املنتدب – الرئي�س التنفيذي ،الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين ،ورئي�س جمل�س الإدارة  -الأ�ستاذ �صالح
ال�صقري ح�صة فيها.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع �أورك�س ال�سعودية وهي عبارة عن �إ�ستثمارات “�صكوك” بقيمة  7,500,000ريال �سعودي
وتعامالت ت�أمني بقيمة 1,821,314ريال �سعودي ،وهي �شركة تابعة لأحد ال�شركاء امل�ؤ�س�سني.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع جمموعة �شركات �سفاري وهي عبارة عن بوال�ص ت�أمني بقيمة   9,534,757ريال �سعودي ،وهي
�شركة مملوكة لرئي�س جمل�س الإدارة-الأ�ستاذ �صالح ال�صقري.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع رئي�س جمل�س الإدارة ال�شيخ �صالح ال�صقري وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني �سيارات بقيمة
 65,369ريال �سعودي.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع �شركة خالد ال�شرثي للتجارة واملقاوالت وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني بقيمة 45,926ريال
�سعودي ،وهي �شركة مملوكة لع�ضو جمل�س الإدارة-الأ�ستاذ خالد ال�شرثي.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ خالد ال�شرثي وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني �سيارات بقيمة
49,035ريال �سعودي.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع �شركة اجل�سامة وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني بقيمة  148,013ريال �سعودي ،وهي �شركة
مملوكة لع�ضو جمل�س الإدارة-الأ�ستاذ عماد بابان.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ عماد بابان وهي عبارة عن بولي�صة ت�أمني �سيارات بقيمة 21,175
ريال �سعودي.
• •الأعمال التي متت خالل العام 2014م مع �شركة احللول املبدعة للمطاعم املحدودة وهي عبارة عن بوال�ص ت�أمني بقيمة  355,105ريال
�سعودي ،وهي �شركة مملوكة لع�ضو جمل�س الإدارة-الأ�ستاذ خالد �إ�سماعيل.
 -18تنازل 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.
 -19تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين:

ال يوجد �أية اتفاقيات تنازل مبوجبها �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق يف الأرباح.
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 -20المدفوعات النظامية المستحقة السداد:

يبني اجلدول التايل بيان بقيمة املدفوعات النظامية املتوجب دفعها على ال�شركة لغاية نهاية عام 2014م ،وذلك مع الإ�شارة �إىل �أن �أية مبالغ
مل يتم دفعها �سوف يتم دفعها ب�إذن اهلل خالل العام 2015م.
املدفوعات امل�ستحقة لغاية نهاية عام
2014م وامل�سددة

املدفوعات امل�ستحقة لغاية نهاية عام
2014م والغري م�سددة

الت�أمينات االجتماعية

5,605,905

987,710

الزكاة و�ضريبة الدخل

-

19,506,623

تكاليف الإ�شراف والرقابة مل�ؤ�س�سة النقد

17,827,784

4,252,178

�أتعاب جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين

30,110,038

29,833,477

نوع املدفوعات

 -21االستثمارات واالحتياطات األخرى:

ال توجد �أية ا�ستثمارات �أو احتياطات �أخرى مت �إن�شا�ؤها مل�صلحة موظفي ال�شركة.
 -22تقر الشركة بما يلي:

�أن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح.
�1 .1أن نظام الرقابة الداخلية �أعدت على �أ�س�س �سليمة ونفذ بفعالية.
�2 .2أنه ال يوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
 -23تقرير المحاسب القانوني:

مل  يت�ضمن تقرير املحا�سب القانوين �أية حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية لعام 2014م.
 -24استبدال المحاسب القانوني:

قدمت جلنة املراجعة تو�صيتها بخ�صو�ص تعيني املحا�سبني القانونيني للعام املايل 2014م �إىل اجتماع اجلمعية العامة العادية بعد عر�ضها
على جمل�س الإدارة .ومت التجديد لك ًال من براي�سووتر هاو�س كوبرز ،و KPMGالفوزان وال�سدحان كمحا�سبني قانونيني للعام املايل 2014م.
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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 و  KPMG
الفوزان وال�سدحان كمحا�سبني قانونيني للعام املايل 2013م.
 -25تكوين مجلس اإلدارة:
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف بداية 2014م

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

الأ�ستاذ �شاهني حممد �أمني

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

الأ�ستاذ عبدامللك عبداهلل ال�صانع

الأ�ستاذ خالد عبداهلل ا�سماعيل

الأ�ستاذ عبدالعزيز عبداملح�سن الغنام

الأ�ستاذ خالد عبداهلل ال�شرثي

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

الأ�ستاذ رمزي عبد اهلل الن�صار

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين

• • متثلت التغريات يف ع�ضوية جمل�س الإدارة خالل العام 2014م با�ستقالة الأ�ستاذ رمزي عبداهلل الن�صار من ع�ضوية املجل�س واللجان بتاريخ 2014/09/25م.
وقد وافق جمل�س الإدارة على اال�ستقالة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 2014/11/24م على ان ت�سري اعتبارا من هذا التاريخ ،كما قد وافق جمل�س االدارة على
تعيني الدكتور يزيد العوهلي (م�ستقل) بتاريخ 2014/11/24م .على �أن يعر�ض هذا التعيني على �أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

الأ�ستاذ �شاهني حممد �أمني

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

الأ�ستاذ عبدامللك عبداهلل ال�صانع

الأ�ستاذ خالد عبداهلل ا�سماعيل

الأ�ستاذ عبدالعزيز عبداملح�سن الغنام

الأ�ستاذ خالد عبداهلل ال�شرثي

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

الأ�ستاذ يزيد العوهلي

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين
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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:
• •�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف بداية 2014م:
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�صفة

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

رئي�س جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

الع�ضو املنتدب -
الرئي�س التنفيذي

فئة الع�ضوية

غري
م�ستقل تنفيذي
تنفيذي
✓
✓

الع�ضوية يف جلان جمل�س الإدارة

ال يوجد
اللجنة التنفيذية (رئي�س)

الأ�����س����ت����اذ خ����ال����د  ع���ب���داهلل
�إ�سماعيل

ع�ضو

✓

جلنة املراجعة (رئي�س)

اال�ستاذ خالد عبداهلل ال�شرثي

ع�ضو

✓

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

الأ�ستاذ رمزي عبداهلل الن�صار

ع�ضو

✓

جلنة اال�ستثمار(ع�ضو)
الرت�شيحات واملكافئات(ع�ضو)

الأ�ستاذ �شاهني حممد �أمني

ع�ضو

✓

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

الأ���س��ت��اذ ع��ب��دامل��ل��ك ع��ب��داهلل
ال�صانع

ع�ضو

✓

جلنة اال�ستثمار(ع�ضو)

الأ�������س������ت������اذ ع���ب���دال���ع���زي���ز
عبداملح�سن الغنام

ع�ضو

✓

اللجنة التنفيذية(ع�ضو)

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

ع�ضو

✓

الرت�شيحات واملكافئات(ع�ضو)

الأ���س��ت��اذ حممد ب�شار فا�ضل
الزين

ع�ضو
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جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (ع�ضو)
اجلنة اال�ستثمار(ع�ضو)
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• •�أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني:
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�صفة

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

رئي�س جمل�س
الإدارة

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

الع�ضو املنتدب -
الرئي�س التنفيذي

فئة الع�ضوية

غري
م�ستقل تنفيذي
تنفيذي
✓
✓

الع�ضوية يف جلان جمل�س الإدارة

ال يوجد
اللجنة التنفيذية (رئي�س)

الأ�����س����ت����اذ خ����ال����د  ع���ب���داهلل
�إ�سماعيل

ع�ضو

✓

جلنة املراجعة (رئي�س)

اال�ستاذ 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)

الأ���س��ت��اذ ع��ب��دامل��ل��ك ع��ب��داهلل
ال�صانع

ع�ضو

✓

جلنة اال�ستثمار(ع�ضو)

الأ�������س������ت������اذ ع���ب���دال���ع���زي���ز
عبداملح�سن الغنام

ع�ضو

✓

اللجنة التنفيذية(ع�ضو)

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

ع�ضو

✓

الرت�شيحات واملكافئات(ع�ضو)

الأ���س��ت��اذ حممد ب�شار فا�ضل
الزين

ع�ضو

الأ�ستاذ يزيد العوهلي

ع�ضو

✓
✓

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (ع�ضو)
اجلنة اال�ستثمار(ع�ضو)
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (ع�ضو)
اجلنة اال�ستثمار(ع�ضو)
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-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:
�أ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

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

ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

�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

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين
الأ�ستاذ خالد بن عبداهلل �إ�سماعيل
الأ�ستاذ خالد عبداهلل  ال�شرثي
اال�ستاذ �شاهني حممد امني

�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 يوجد
ال يوجد
�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
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 ال�صانع �شركة ال�سعودي للأ�ستثمار والأوراق املالية والو�ساطة
الأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبداملح�سن
الغنام

ال يوجد

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

ال يوجد

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين

الأ�ستاذ يزيد العوهلي
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�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني �شركة م�ساهمة بحرينية -ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة ميدغلف 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

تقرير مجلس اإلدارة

 -28المكافآت والتعويضات المقترح دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعة لكبار
التنفيذيين في الشركة (بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي):

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

مكاف�آت

9,892,326

البدالت

2,464,002

املكاف�آت الدورية �أو ال�سنوية املرتبطة بالأداء

5,990,000

اخلطط التحفيزية ق�صرية �أو طويلة الأجل

اليوجد

مزايا عينية �أخرى

الأ�ستاذ لطفي الزين� :سيارة
الأ�ستاذ حممد اخلطيب� :سيارة
الأ�ستاذ  �سعد بكدا�ش� :سيارة
الأ�ستاذ ح�سن نا�صر� :سيارة
الأ�ستاذ ماجد بارغوثي� :سيارة
الأ�ستاذ عبدهلل الغفيلي :ال يوجد
الأ�ستاذ وحيد �أمون :ال يوجد

املجموع

18,346,328
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املكاف�أت و التعوي�ضات التي مت دفعها لإع�ضاء جمل�س ا
بدل ح�ضور  1مكاف�أت اجلنة التنفذية
بدل ح�ضور  1مكاف�أت جلنة املراجعة
 1مكاف�أت جمل�س الإدارة
(� 5إجتماعات)
(�/1500إجتماع)
(� 6إجتماعات)
(�/3000إجتماع)
(� 5إجتماعات)

الإ�سم
ال�شيخ �صالح علي ال�صقري

180,000

15,000

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين
الأ�ستاذ عبدامللك بن
عبداهلل ال�صانع
الأ�ستاذ خالد بن عبداهلل
�إ�سماعيل
اال�ستاذ �شاهني حممد امني

120,000

15,000

120,000

15,000

120,000

15,000

120,000

9,000

11,700

3,000

120,000

15,000

120,000

15,000

60,000

120,000

12,000

60,000

120,000

15,000

الأ�ستاذ يزيد العوهلي
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

9,000
60,000

الأ�ستاذ حممد �صالح العيد

100,000

9,000

الأ�ستاذ �أ�سعد حليم خوري
الأ�ستاذ رمزي عبداهلل
عثمان الن�صار

100,000

7,500
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108,300

9,000

1,260,000

138,000

320,000

25,500

240,000
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اء جمل�س الإدارة �سنة ( 2014بالريال ال�سعودي)
بدل ح�ضور
بدل ح�ضور  1مكاف�أت جلنة الإ�ستثمار
(�/1500إجتماع)
(� 2إجتماعات)
(�/1500إجتماع)

مكاف�أت جلنة الرت�شيحات و
املكاف�أت  (� 3إجتماعات)

بدل ح�ضور
(�/1500إجتماع)

املجموع
195,000
202,500

7,500
60,000

3,000

60,000

3,000

198,000
264,000

7,500

5,850
60,000

259,500
5,850

3,000

60,000

26,400
262,500

4,500

202,500

7,500
7,500

60,000

4,500

264,000

60,000

4,500

199,500
109,000
107,500

30,000

54,150

1,500

54,150

240,000

10,500

240,000

227,100
2,517,500

13,500
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 -29لجان 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.
 - 29 . 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:

• • �أع�ضاء جلنة املراجعة يف بداية 2014م:
�أع�ضاء جلنة املراجعة

اال�سم
الأ�ستاذ خالد عبداهلل ا�سماعيل
الأ�ستاذ حممد �صالح العيد
الأ�ستاذ �أ�سعد حليم خوري

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

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

• • مت �إعادة ت�شكيل جلنة املراجعة بعد �إ�ستقالة الع�ضوين الأ�ستاذ حممد العيد ،والأ�ستاذ �أ�سعد خوري ،لت�صبح برئا�سة الأ�ستاذ خالد �إ�سماعيل ،وع�ضوية كل من ال�سادة الأ�ستاذ عبدالعزيز
النا�صر ،والأ�ستاذ حممد ّ
العطا�س ،والأ�ستاذ �سلمان �أحمد ،وقد بد�أت والية جلنة املراجعة بت�شكيلها اجلديد �إعتبار ًا من تاريخ  2014/12/12م ،وهو تاريخ احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي على هذا الت�شكيل على �أن تنتهي مع �إنتهاء والية جمل�س الإدارة احلايل.

• •�أع�ضاء جلنة املراجعة احلاليني:
�أع�ضاء جلنة املراجعة

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

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

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

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 2014م �ستة اجتماعات ملتابعة وتنفيذ املهام املناطة بها وكان �سجل
احل�ضور فيها وفقا ملا يلي:
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�أ�سم ع�ضو
جمل�س
الإدارة

اجتماع جلنة
اجتماع جلنة
اجتماع جلنة
اجتماع جلنة
اجتماع جلنة
اجتماع جلنة
املراجعة الأول املراجعة الثاين املراجعة الثالث املراجعة الرابع املراجعة اخلام�س املراجعة ال�ساد�س
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
2014/01/20م) 2014/02/13م) 2014/02/17م) 2014/04/20م) 2014/07/14م) 2014/10/30م)

الأ�ستاذ خالد
عبداهلل
�إ�سماعيل

✓

الأ�ستاذ حممد
�صالح العيد

✓

الأ�ستاذ �أ�سعد
حليم خوري

✓

الأ�ستاذ
عبدالعزيز
النا�صر

الينطبق

الأ�ستاذ حممد
ّ
العطا�س

الينطبق

الأ�ستاذ �سلمان
�أحمد

الينطبق

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

✓
✓
✓
الينطبق
الينطبق
الينطبق

- 29 . 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.
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• •�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:

• •�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف بداية 2014م:
اال�سم

الأ�ستاذ خالد عبداهلل ال�شرثي
الأ�ستاذ رمزي عبداهلل الن�صار
الأ�ستاذ عماد جالل بابان
الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار الزين

�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ال�صفة

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

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

ع�ضو يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الن�صار ،وقد بد�أت والية جلنة الرت�شيحات
• • مت تعيني الأ�ستاذ يزيد العوهلي ليكون ع�ضو ًا يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت كبديل عن ع�ضو اللجنة امل�ستقيل الأ�ستاذ رمزي ّ
واملكاف�آت بت�شكيلها اجلديد اعتبار ًا من تاريخ  2014/11/25م ،وهو تاريخ موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ع�ضوية الأ�ستاذ يزيد العوهلي يف جمل�س الإدارة
على �أن تنتهي مع �إنتهاء والية جمل�س الإدارة احلايل.

• •�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت احلاليني:
�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

اال�سم
الأ�ستاذ خالد عبداهلل ال�شرثي
الأ�ستاذ عماد جالل بابان
الأ�ستاذ حممد ّ
ب�شار الزين
الأ�ستاذ يزيد العوهلي

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

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
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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 2014م ثالثة اجتماعات وكان �سجل احل�ضور فيها وفقا ملا يلي:
�أ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

اجتماع جلنة الرت�شيحات
اجتماع جلنة الرت�شيحات
واملكافات الأول ( (الواقع يف واملكافات الثاين ( (الواقع يف
2014/04/28م)
2014/03/31م)

الأ�ستاذ خالد عبداهلل
ال�شرثي
الأ�ستاذ رمزى عبداهلل
الن�صار

✓
✓

الأ�ستاذ عماد جالل بابان

✓

الأ�ستاذ حممد ب�شار الزين

✓

الأ�ستاذ يزيد العوهلي

الينطبق

اجتماع جلنة الرت�شيحات
واملكافات الثالث (الواقع يف
2014/07/13م)

✓

✓

x

x

✓

✓

✓

✓

الينطبق

الينطبق

- 29 . 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.
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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.
ب� -أع�ضاء جلنة اال�ستثمار:

• •�أع�ضاء جلنة الأ�ستثمار يف بداية 2014م:
�أع�ضاء جلنة اال�ستثمار

اال�سم

ال�صفة

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ �شاهني حممد امني

رئي�س جلنة اال�ستثمار

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ رمزى عبداهلل الن�صار

ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ عبدامللك بن عبداهلل ال�صانع

ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين

ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الن�صار ،وقد بد�أت والية جلنة الأ�ستثمار بت�شكيلها اجلديد
• •مت تعيني الأ�ستاذ يزيد العوهلي ليكون ع�ضو ًا يف جلنة اال�ستثمار كبديل عن ع�ضو اللجنة امل�ستقيل الأ�ستاذ رمزي ّ
اعتبار ًا من تاريخ  2014/11/25م  ،وهو تاريخ موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ع�ضوية الأ�ستاذ يزيد العوهلي يف جمل�س الإدارة على �أن تنتهي مع �إنتهاء والية
جمل�س الإدارة احلايل.

• •�أع�ضاء جلنة الأ�ستثمار احلاليني:
�أع�ضاء جلنة اال�ستثمار

اال�سم

ال�صفة

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ �شاهني حممد امني

رئي�س جلنة اال�ستثمار

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ عبدامللك بن عبداهلل ال�صانع

ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين

ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ يزيد العوهلي

ع�ضو يف جلنة اال�ستثمار

ع�ضو يف جمل�س الإدارة
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ت -اجتماعات جلنة اال�ستثمار و�سجل احل�ضور:

عقدت جلنة اال�ستثمار خالل العام املايل 2014م اجتماعني لتنفيذ املهام املناطة بها.
اجتماع جلنة اال�ستثمار الأول (الواقع
يف 2014/02/27م)

اجتماع جلنة اال�ستثمار الثاين
(الواقع يف 2014/11/13م)

الأ�ستاذ �شاهني حممد امني

✓

✓

الأ�ستاذ رمزي عبداهلل الن�صار

x

x

الأ�ستاذ عبدامللك بن عبداهلل ال�صانع

✓

✓

الأ�ستاذ حممد ب�شار فا�ضل الزين

✓

✓

�أ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ يزيد العوهلي

الينطبق

الينطبق

 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 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:

�أع�ضاء اللجنة التنفيذية

ال�صفة

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

الإ�سم
الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

رئي�س اللجنة التنفيذية

الع�ضو املنتدب  -الرئي�س التنفيذي

الأ�ستاذ خالد بن عبداهلل ال�شرثي

ع�ضو يف اللجنة التنفيذية

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ �شاهني حممد �أمني

ع�ضو يف اللجنة التنفيذية

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبداملح�سن الغنام

ع�ضو يف اللجنة التنفيذية

ع�ضو يف جمل�س الإدارة

  
ت -اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام املايل 2014م خم�سة �إجتماعات بح�ضور كافة �أع�ضائها ملتابعة وتنفيذ املهام املناطة بها وكان �سجل
احل�ضور فيها وفقا ملا يلي:
اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة
التنفيذية الثاين التنفيذية الثالث التنفيذية الرابع التنفيذية اخلام�س
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
(الواقع يف
2014/ 04 /28م) 2014//07/15م) 2014/11/23م) 2014/12/21م)

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

اجتماع اللجنة
التنفيذية الأول
(الواقع يف
2014/03/31م)

الأ�ستاذ لطفي فا�ضل الزين

✓

✓

الأ�ستاذ خالد عبداهلل
ال�شرثي

✓

✓

الأ�ستاذ �شاهني حممد �أمني

✓

✓

الأ�ستاذ عبدالعزيز
عبداملح�سن الغنام

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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 -30عقوبات:

مل تتعر�ض ال�شركة لأي عقوبات خالل العام املايل 2014م.
 -31نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة خالل العام
2014م:

� - 31 - 1إدارة التدقيق الداخلي
ي�شمل نطاق �إدارة التدقيق الداخلي فح�ص وتقييم مدى كفاية وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة.
خالل عام 2014م 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 الربع �سنوية �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.
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.
- 31 - 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.
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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 2014م هي التالية:
• •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 واملوافقة عليها.
 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.
• •متابعة �أعمال �إدارة املخاطر وحر�صت ب�شكل خا�ص على:
 الأطالع على خطة عمل �إدارة املخاطر والتو�صية �إىل جمل�س الإدارة باملوافقة عليها.
 الأطالع على تقارير �إدارة املخاطر والتو�صية �إىل جمل�س الإدارة باملوافقة عليها.
 الأطالع على �سيا�سة �إدارة املخاطر والتو�صية �إىل جمل�س الإدارة باملوافقة عليها.
 الأطالع على �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر والتو�صية �إىل جمل�س الإدارة باملوافقة 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 �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   .
 -32ما تم تطبيقه من الئحة الحوكمة:

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 الإعالن �أن املواد الإلزامية قد طبقت بالكامل.
 �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:
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تقرير مجلس اإلدارة

 - 32 . 1بالنسبة للمواد اإللزامية

رقم املادة

م�ضمون املادة

ُطبقت بالكاملُ /طبقت
جزئي ًا /مل تطبق

-5ط

يجب متكني امل�ساهمني من الأطالع على حم�ضر
�إجتماع اجلمعية العامة ،كما يجب �أن تقوم ال�شركة
بتزويد الهيئة بنخ�سة 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

9

حمتويات تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي

ُطبقت بالكامل

-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

-12ز

و�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات وا�ضحة وحمددة
للع�ضوية يف جمل�س الإدارة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ
بعد �إقرار اجلمعية العامة لها
عند انتهاء ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أي
من طرق انتهاء الع�ضوية يجب على ال�شركة �أن
تخطر الهيئة فور ًا مع بيان الأ�سباب التي �أدت �إىل
ذلك.

طبقت جزئي ًا

طبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل

14

ت�شكيل جلنة مراجعة وحتديد مهامها وم�س�ؤولياتها

ُطبقت بالكامل

15

ت�شكيل جلنة تر�شيحات ومكاف�آت

ُطبقت بالكامل

40

الأ�سباب والتفا�صيل

لقد و�ضعت ال�شركة نظام حوكمة
خا�ص بها يتوافق مع الئحة احلوكمة
با�ستثناء مبد�أ الت�صويت الرتاكمي،
وهي ت�شرف عليه وتراقب مدى
فاعليته
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 - 32 . 2بالنسبة للمواد الغير إلزامية
رقم
املادة

3

4

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.
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 بالكاملُ /طبقت
جزئي ًا /مل تطبق

ُطبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل

5

حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة

�- 6أ

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

-6ب

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

مل تطبق

-6ج

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

الأ�سباب والتفا�صيل

�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
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رقم
املادة

-6د

7
8
�- 10أ
-10ب

م�ضمون املادة

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

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
ال�شركة وعلى املجل�س جتنب �إ�صدار تفوي�ضات عامة �أو غري
�-11أ
حمددة املدة

-11ب

ويجب حتديد م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة بو�ضوح يف نظام
ال�شركة الأ�سا�سي
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ُطبقت بالكاملُ /طبقت
جزئي ًا /مل تطبق

الأ�سباب والتفا�صيل

ُطبقت بالكامل

ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل
ُطبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل

طبقت بالكامل

مل تطبق

�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.
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رقم
املادة

م�ضمون املادة

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
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
-11ح ثالث �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
اللجنة ومدة عملها وال�صالحيات املمنوحة لها خالل هذه
13
املدة وكيفية رقابة جمل�س الإدارة عليها .ويجب �أن يقر جمل�س
الإدارة لوائح عمل جميع اللجان املنبثقة عنه

ُطبقت بالكاملُ /طبقت
جزئي ًا /مل تطبق

الأ�سباب والتفا�صيل

طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل
طبقت بالكامل

طبقت بالكامل

16

اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال

طبقت بالكامل

17

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعوي�ضاتهم

طبقت بالكامل

18

تعار�ض امل�صالح يف جمل�س الإدارة

طبقت بالكامل
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 - 33الخاتمة

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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