شزكت ألٍاوز السعىدي الفزوسً للتأمٍه التعاووً

تقزٌز مجلس اإلدارة 2016

كلمت رئٍس مجلس اإلدارة
أعزابً المساهمٌن،،

أنه ٌشرفنً وٌسرنً أن أقدم لكم  -بالنٌابة عن مجلس اإلدارة  -التقرٌر السنوي التاسع والقوابم المالٌة لشركة ألٌانز السعودي
الفرنسً للتؤمٌن التعاونً ،والخاص بالسنة المالٌة المنتهٌة فً  13دٌسمبر .6132
شكل السوق المحلً تحدٌا فً ظل الوضع اإلقتصادي الحالً .وقد تعاملت الشركة مع هذه التحدٌات عبر التركٌزعلى قطاعً التؤمٌن
العام والمركبات.
نظرنا إلى هذه التحدٌات على أنها فرصة للتطوٌر مما دفع بنا إلى إطالق "إستراتٌجٌة التجدٌد" والتً تركز على الحلول الرقمٌة
والخبرة الفنٌة والنمو باإلضافة إلى خلق بٌبة عمل تمنح الجمٌع فرصة النمو والتطور.
تهدف جمٌع هذه المبادرات إلى تقدٌم خدمة ال مثٌل لها للعمٌل فً جمٌع المراحل.
تم إطالق حملة لقٌاس رضى العمالء فً  2016وسوف ٌستمر العمل بها خالل عام  2017لقٌاس جودة خدماتنا للعمالء فً جمٌع
مراحل البٌع وما بعده بهدف تحسٌن وتطوٌر رضى العمالء.
تم استحداث نظام جدٌد لمعالجة المطالبات إلكترونٌا ُ مما ٌضمن السرعة والكفاْة فً خدمة عمالبنا.
كما طورت الشركة حال رقمٌا إلصدار عروض تؤمٌن السٌارات بشكل سرٌع وبناء على عدد من المعطٌات .سٌتم إطالق هذه األداة
بشكل رسمً لعمالء تؤمٌن المركبات األفراد فً عام .2017
ساعدت هذه المبادرات الشركة فً تحقٌق صافً الربح  -قبل الزكاة والضرٌبة  -بقٌمة  2444ملٌون لاير سعودي فً عام .2016
بهذا تكون وصلت الشركة إلى أعلى مستوى أرباح منذ تؤسٌسها عام  .2007وٌمثل هذا الربح نموا بنسبة  %245مقارنة مع عام
 .2015وهو نتٌجة سٌاسة اإلكتتاب ومبادرات التسوٌق والخدمات الخاصة بالشركة المطبقة خالل السنوات الماضٌة.
على صعٌد المسإولٌة اإلجتماعٌة أقامت الشركة دوري كرة قدم محلً جمع بٌن  16فرٌق للناشبٌن .اختتم الدوري بإختٌار العبٌن
اثنٌن تتراوح أعمارهم بٌن الرابعة عشر والسادسة عشر للسفر إلى ألمانٌا وتمثٌل المملكة فً معسكر ألٌانز لكرة القدم للناشبٌن لمدة
 6أٌام .وٌقام المعسكر سنوٌا فً مدٌنة مٌونخ ،ألمانٌا بالتعاون بٌن مجموعة ألٌانز العالمٌة وعمالق الدوري األلمانً فرٌق باٌرن
مٌونخٌ .وفر المعسكر الفرصة لحوالً  75ناشبا من حول العالم للتدرب مع الفرٌق والتعرف على حٌاة نجوم كرة القرم المحترفٌن
باإلضافة إلى ثقافات المشاركٌن المختلفة.
سٌنصب تركٌزنا فً 2017على تحسٌن خدمتنا لعمالبنا وتطوٌر حلول بٌع إلكترونٌة لقطاع األفراد .على صعٌد التؤمٌن البنكً
ستدعم عروض البٌع والخدمات تطوٌر البٌع المباشر فً هذا القطاع .أما بالنسبة لعمالء التؤمٌن البنكً من مإسسات وشركات
صغٌرة ستركز الشركة على العالقة الممٌزة بٌن البنك السعودي الفرنسً وعمالبه لتوسٌع نشاطاتها البٌعٌة .كما أن التركٌز على
موظفٌنا وتطوٌرهم سٌكون دورا أساسٌا فً بناء ثقافة تكافىء الجهود دون استبعاد أي شخص.
أود أن أعبر عن إمتنانً لخادم الحرمٌن الشرفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ،وولً عهده األمٌن األمٌر محمد بن ناٌف بن
عبدالعزٌز آل سعود ،وولً ولً العهد األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود  -حفظهم هللا  -على دعمهم المستمر لقطاع
التؤمٌن داخل المملكة العربٌة السعودٌة.
كما أشكر مإسسة النقد العربً السعودي ،مجلس الضمان الصحً التعاونً ،هٌبة سوق المال ،ووزارة التجارة والصناعة .وأغتنم
هذه الفرصة ألشكر أعضاء مجلس اإلدارة ،والموظفٌن على دعمهم وتفانٌهم.
ربٌس مجلس اإلدارة
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تقزٌز مجلس اإلدارة
ٌسر مجلس إدارة شركة ألٌانزالسعودي الفرنسً للتؤمٌن التعاونً أن ٌقدم لمساهمٌها التقرٌرالسنوي التاسع والبٌانات المالٌة المدققة
للسنة المالٌة المنتهٌة فً  31دٌسمبر 2016
فً ما ٌلً أهم التطورات والنشاطات والنتابج المالٌة:

 .1الوقعهت
إن شركة ألٌانز السعودي الفرنسً للتؤمٌن التعاونً هً شركة مساهمة تؤسست بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم  233بتارٌخ
1427/9/16هـ الموافق 2006/10/9م و بناءا على المرسوم الملكً رقم /60م بتارٌخ 1427/9/18هـ الموافق
2006/10/11م.
بلغ رأس المال التؤسٌسً المدفوع للشركة  100ملٌون لاير سعودي وتم زٌادته إلى  200ملٌون لاير سعودي فً أبرٌل 2010
من خالل إصدارأسهم حقوق أولوٌة ،حٌث أصبح العدد اإلجمالً لألسهم  20ملٌون سهم .وتتوزع ملكٌة أسهم شركة ألٌانز السعودي
الفرنسً للتؤمٌن التعاونً للسنة المالٌة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  2016على النحو التالً :





البنك السعودي الفرنسً BSF
%32.50
ألٌانز فرنسا العالمٌة – (التً تملكها ألٌانز أس إي بالكامل)
%16.25
ألٌانز مٌنا القابضة برمودا (التً تملكها ألٌانز أس إي بالكامل)
%16.25
من ضمن  %35المتبقٌة المملوكة للمساهمٌنٌ ،ملك المساهمٌن التالٌٌن أكثر من  %1من أسهم الشركة:
 %4.6 oعلً محمد القحطانً
 %1.6 oمعاذ عبدهللا محفوظ
 %1.1 oفٌصل محمد الجمٌعً

وقد حصلت الشركة على ترخٌص ممارسة العمل (تصرٌح :ت م ن )20083/11/من قبل مإسسة النقد العربً السعودي فً تارٌخ
1429/02/30هـ الموافق2008/03/08م ،وقد تم تجدٌده بنجاح لفترة ثالث سنوات أخرى فً 1432/02/30هـ الموافق
2011/02/05م و  1435/02/29هـ الموافق لـ  2014/1/1م و  28/02/1438هـ الموافق لـ  28/11/2016لثالث سنوات
أخرى.

 .2الؽإَت والؽقبلت واإلقتؽاتُدُت
ؼإَتٌب
أن نكون من أفضل شركات التؤمٌن السعودٌة بخبـــرات عالمٌـــة ورإٌــــة محلٌــة،
لتقدٌــم خدمــات ومنتجــات على مستـــوى عالمً فً كافة مجاالت العمل،
مع اإلنتشار فً جمٌع أنحاء المملكة مستخدمٌن قنوات توزٌع متعددة،
ومن خالل موظفٌنا أصحاب الكفاءات والخبرات المتمٌزة

ؼقبلتٌب
بنــاء الثـقـــة وتقدٌـــم حلول تؤمٌنٌة شاملة

اقتؽاتُدُتٌب
توفٌر خدمات تؤمٌنٌة لكافة مجاالت العمل من خالل ثالث محاور أساسٌة للتطوٌر:
◽ البنك السعودي الفرنسً :لتقدٌم التؤمٌن البنكً لألفراد والشركات.
◽ فرٌق التسوٌق الخاص :لتقدٌم حلول تؤمٌنٌة تلبً احتٌاجات األفراد.
◽ شركات وساطة التؤمٌن والمستشارٌن المإهلٌن :لتقدٌم خدمات التؤمٌن الشامل للشركات.
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إن محور اهتمام الشركة فً السنوات األولى هو االستثمار فً تطوٌر قنوات التوزٌع ورفع مستوى األداء ،وذلك لتوفٌرالخدمات فً
مجاالت التؤمٌن المختلفة مثل تؤمٌن الممتلكات والمسإولٌة المدنٌة ،والتؤمٌن الصحً ،وبرامج الحماٌة واإلدخار.

قُوٌب
الخبرة ،المصداقٌة و اإلستمرارٌة.

 .3أهن التىاؼَص والتطىؼاث
شهدت ألٌانز السعودي الفرنسً العدٌد من التطورات الممٌزة منذ تؤسٌسها وأهمها:
اكتوبر :2006
مارس :2007
ٌونٌو :2007
مارس :2008
سبتمبر :2008
نوفمبر :2008
ٌناٌر :2009
مارس :2009
نوفمبر :2009
إبرٌل :2010
نوفمبر :2010
فبراٌر :2011
ٌونٌو :2011
ٌناٌر :2012
أغسطس :2012
ٌناٌر :2013
أغسطس :2013
ٌناٌر :2014
ماٌو :2014
سبتمبر :2014
نوفمبر :2014
سبتمبر :2015
أكتوبر :2015
أكتوبر :2015
نوفمبر :2015
دٌسمبر :2015
فبراٌر :2016
فبراٌر :2016
نوفمبر :2016
دٌسمبر :2016
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حصول المإسسٌن على ترخٌص تؤسٌس الشركة حسب المرسوم الملكً رقم / 60م.
طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام.
إنعقاد الجمعٌة العمومٌة التؤسٌسٌة.
الحصول على رخصة ممارسة العمل من مإسسة النقد العربً السعودي.
نقل المكتب الربٌسً إلى مقر جدٌد فً الرٌاض وحصول الشركة على أول موافقة لمنتجاتها.
مإسسة النقد العربً السعودي توافق على نقل محفظة شركة إنسعودي للتؤمٌن وذلك باستثناء الشهرة.
اكتمال عملٌة نقل محفظة تؤمٌن شركة إنسعودي ودمجها فً المٌزانٌة اإلفتتاحٌة لعام .2009
حصول الشركة على الموافقة على منتجات الحماٌة واإلدخار لألفراد.
حصول الشركة على الموافقة على منتجات التؤمٌن البنكً للحماٌة واإلدخار.
أنهت الشركة عملٌة إصدارأسهم حقوق أولوٌة (  10ملٌون سهم) وبذلك أصبح رأس المال  200ملٌون لاير.
إكتمال عملٌة نقل محفظة التؤمٌن البنكً من البنك السعودي الفرنسً.
تم تجدٌد رخصة ممارسة العمل من مإسسة النقد العربً السعودي لثالث سنوات أخرى.
إطالق منتجات الحماٌة واإلدخار الذهبٌة المتوافقة مع الشرٌعة اإلسالمٌة.
أعادت الشركة هٌكلة قسم المبٌعات المباشر لمبٌعات األفراد وكما أعادت هٌكلة فروع.الشركة.
أعادت الشركة هٌكلة قسم مبٌعات الشركات وذلك لخدمة العمالء والشركات بشكل أفضل.
إطالق منصة موحدة لكل قنوات البٌع ومن ضمنها قسم دعم المبٌعات.
تعٌٌن إكزافٌٌر دٌنٌز كربٌس تنفٌذي للشركة بعد إنتهاء والٌة أنطوان عٌسى.
تجدٌد رخصة بٌع منتجات التؤمٌن العام ،الصحً والحماٌة واإلدخار لثالث سنوات أخرى.
تم تعٌٌن السٌد عمار الخضٌري ربٌسا لمجلس إدارة الشركة
موافقة مإسسة النقد العربً السعودي علً منتجً تؤمٌن مسإولٌة المدراء وتؤمٌن أخطاء الممارسات الطبٌة.
زٌارة السٌد أولٌفر باتً المدٌر التنفٌذي القادم لمجموعة ألٌانز العالمٌة (إعتبارا من السابع من ماٌو )2015
لشركة ألٌانز السعودي الفرنسً فً الرٌاض.
زٌارة السٌد سٌرجو بالبٌنو عضو مجلس إدارة مجموعة ألٌانز المسإول عن غرب وجنوب أوروبا والشرق
األوسط وأفرٌقٌا والهند.
موافقة مإسسة النقد العربً السعودي على منتج التؤمٌن لتؤشٌرة الزٌارة.
إطالق نظام سٌر العمل اآللً لقسم المطالبات فً المركز الربٌسً والفروع
إطالق المبادرات اإلسترتٌجٌة الجدٌدة المنصبه على اإلهتمام بالعمالء وتقدٌم خدمات تقنٌة جدٌدة
تحقٌق أعلى مستوى صافً أرباح  -قبل الزكاة والضرٌبة  -للشركة منذ تؤسٌسها عام 2007
اإلطالق الرسمً إلستراتٌجٌة التجدٌد وإعالنها للموظفٌن.
شاركت الشركة فً الجناح األلمانً فً مهرجان الجنادرٌة
تم تجدٌد رخصة التشغٌل من مإسسة النقد العربً السعودي لثالث سنوات أخرى.
إنشاء مركز خدمة عمالء متكامل مع رقم مجانً
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 .4الهُكل التٌظُوٍ
الهٌكل التنظٌمً للشركة للفترة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  2016موضحا كاألتً:

* إستقال إعتبارا من  31أغسطس 2016

 .5اإلظاؼة العلُب :
اإلدارة العلٌا للشركة موضحة فٌما ٌلً:
اإلسم

الوظٌفة

تارٌخ
المٌالد

المؤهالت العلمٌة

إكزافٌٌر دٌنٌز

الربٌس التنفٌذي

1968

ماجستٌر فً الهندسة التجارٌة.

محمذ بصزاوي

نابب الربٌس التنفٌذي

1957

ماجستٌر فً العلوم ،بكالورٌس هندسة مدنٌة

مدٌنً السمٌري

ربٌس قسم الموارد البشرٌة
والعالقات الحكومٌة

1963

بكالورٌس إدارة األعمال

سٌد حسن

ربٌس إدارة التسوٌق

1957

ماجستٌر فً العلوم

أنطوان أبو فٌصل*

ربٌس قسم إعادة التؤمٌن
واإلكتوارٌة

1982

بكالورٌس فً التؤمٌن والعلوم اإلكتوارٌة

محمد قوبر

المدٌر المالً التنفٌذي

1979

بكالورٌوس فً المالٌة والمحاسبة



إستقال إعتبارا من  31أغسطس 2016

 .6الوىاؼظ البشؽَت
من ضمن إستراتٌجٌة التجدٌد الخاصة بالشركة ،تم إطالق مبادرات تعنى بتكوٌن ثقافة تكافىء الموظفٌن وجهودهم .نحن نسعى
للتمٌز فً كل خطوة من مراحل خدمتنا للعمٌل لذا فؤنه من المهم لنا أن ندعم موظفٌنا وتوجهٌهم لٌبادروا هم أٌضا من طرفهم
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بتحسٌن الخدمة التً ٌقدموها .تابعت ألٌانز السعودي الفرنسً جهودها فً عام  2016للحفاظ على نسبة السعودٌٌن والتً بلغت
 %61.7من تارٌخ  31دٌسمبر .2016

 .7التغطُت الدغؽافُت
إن فروعنا فً المملكة العربٌة السعودٌة تغطً المناطق الجغرافٌة التالٌة:
الفرع
المكتب الربٌسً -
الرٌاض
فرع جدة
فرع المدٌنة
فرع الدمام
فرع الخبر
فرع االحساء

العنوان
طرٌق خرٌص ،كوبري الخلٌج ،الملز – الرٌاض المملكة
العربٌة السعودٌة صندوق برٌد 3540الرٌاض 11481
جناح  ،102الدور األول إٌوان سنتر ،شارع إبراهٌم
الجفالً،حً األندلس ،جدة  -المملكة العربٌة السعودٌة
شارع الملك عبد العزٌز
مبنى الدٌوال
شارع الخلٌج
مبنى الرٌفٌٌرا
شارع الظهران ،برج الشرق ،الدور الثالث
مكتب رقم 12
الدور األول ،برج الهرشان طرٌق الظهران ،حً المبرز

الهاتف والفاكس
هاتف+966 )11( 821 3000 :
فاكس+966 )11( 874 9799 :
هاتف+966 )12( 283 0229 :
فاكس+966 )12( 283 2589 :
هاتف+966 )14( 834 0627 :
فاكس+966 )14( 834 3788 :
هاتف+966 )13( 802 0385 :
فاكس+966 )13( 802 0392 :
هاتف+966 )13( 898 2671 :
فاكس+966 )13( 898 2646 :
هاتف+966 )13( 531 4521 :
فاكس+966 )13( 582 8118 :

 .8هٌتدبث وضعهبث الشؽكت
تقدم شركة ألٌانز السعودي الفرنسً للتؤمٌن التعاونً خدمات التؤمٌن الشامل للشركات واألفراد .فً مجال الحماٌة (تؤمٌن الممتلكات
والمسإولٌات) تقدم ألٌانز السعودي الفرنسً سلسلة متكاملة من حلول إدارة المخاطر مدعومة بمجموعة متنوعة من منتجات التؤمٌن
الموجهه للشركات واألفراد ،وفً مجال تؤمٌن الحماٌة و اإلدخار والتؤمٌن الصحً فإن الشركة لها دور رابد فً مجال تخطٌط منافع
وتعوٌضات الموظفٌن باإلضافة إلى خطط اإلدخار للتعلٌم أو للتقاعد وبرامج التؤمٌن الصحً.
تقدم الشركة حلوال تؤمٌنٌة لألفراد والشركات حسب ما ٌلً:
حلول الشركات
• مزاٌا الموظفٌن
• برامج الحماٌة و الصحة الجماعٌة
• التؤمٌن على العمالة
• الحوادث الشخصٌة للمجموعات
• األعمال الهندسٌة والمعمارٌة
• التؤمٌن الشامل للمقاوالت
• تؤمٌن الشامل لألعمال اإلنشابٌة
• تؤمٌن أعطال اآلالت والمعدات
• تؤمٌن المعدات اإللكترونٌة والكهربابٌة
• تؤمٌن الغالٌات وماكٌنات الضغط
• تؤمٌن منشآت المقاولٌن واآلالت
• الممتلكات واإلصابات
• التؤمٌن الشامل للممتلكات
• التؤمٌن ضد الحرٌق والسرقة والسطو وتؤمٌن األموال
• التخرٌب واإلرهاب
• أساطٌل المركبات
• التأمٌن ضد المسئولٌة المدنٌة
• التؤمٌن ضد الغٌر
• مسبولٌة المنتجات
• المسإولٌة العامة
• سندات التغطٌة المصرفٌة
• الجرابم اإللكترونٌة
• البحرٌة والشحن
• تأمٌن عملٌات االئتمان
• تأمٌن مسؤولٌة االمدراء
• تأمٌن أخطاء الممارسات الطبٌة
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حلول األفراد
• حماٌة وادخار
• وعد األسرة الذهبً (حماٌة)
• وعد األجٌال الذهبً (تعلٌم)
• وعد االستقرار الذهبً (تقاعد)
• ممتلكات ،وإصابات ،وصحة
• تؤمٌن الممتلكات والقاطنٌن
• تؤمٌن السٌارات
• التؤمٌن الصحً
• تؤمٌن حوادث شخصٌة
• تؤمٌن السفر

حلول التؤمٌن البنكً
• حماٌة وادخار
• األنجال (تعلٌم)
• الغد (تقاعد)
• حماٌة وادخار(تكافلً)
• تكافل األنجال (تعلٌم)
• تكافل الغد (تقاعد)
• ممتلكات ،وإصابات ،وصحة
• تؤمٌن السٌارات الشامل
• تؤمٌن السٌارات الطرف الثالث
• تؤمٌن السفر
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 .9الوئشؽاث الوبلُت
أ .اخوبلٍ األقكبغ الوكتتبت
بلغ إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة  836.2ملٌون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر شهرا المنتهٌة فً دٌسمبر  2016مقارنة بـ
 803.2ملٌون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهٌة فً دٌسمبر 2015بمقدار زٌادة بلغت ٌ .%4.1ظهر الجدول التالً إجمالً
األقساط المكتتبة حسب قطاعات العمل:
هلُىى لاير قعىظٌ

2016

5102

5102

5102

5105

ممتلكات  ،مسإولٌات وتؤمٌن
صحً تؤمٌن المركبات

686.3
299.0

63242
19940

54643
15542

56843
15345

41646
8541



التؤمٌن الهندسً

74.0

10742

11646

15249

7546



التؤمٌن الصحً

123.8

10341

5543

6146

8243



تؤمٌنات عامة أخرى

189.5

22249

21942

20043

17346

149.9

17140

17848

17746

20446

الحماٌة و اإلدخار

إرتفعت األقساط المكتتبة لتؤمٌن الممتلكات والمسإولٌات والتؤمٌن الصحً بنسبة  %8.6مقارنة بالسنة الماضٌة ( )2015وٌعود ذلك
لنمو فً تؤمٌن المركبات بلغ  %50.3ونمو التؤمٌن الصحً بنسبة  .%20تؤثر قطاع التؤمٌن الهندسً وغٌرها من القطاعات العامة
بالوضع اإلقتصادي فانخفضت بنسبة  %20.1فً إجمالً األقساط المكتتبة بٌنما إنخفضت قٌمة األقساط المكتتبة لتؤمٌن الحماٌة
واإلدخار بنسبة  %12.3مقارنة بالسنة الماضٌة ( )2015لألسباب اإلقتصادٌة عٌنها,
ٌمثل قطاعً تؤمٌن المركبات والصحً  %50.5من محفظة الشركة كما فً  31دٌسمبر  2016مقارنة بـ  %37.6فً دٌسمبر
.2015
بالرغم من إصدار جمٌع أقساط التؤمٌن من المكتب الربٌسً فً الرٌاض ،فإن عملٌات التسوٌق موزعة على مكاتب متعددة فً
المملكة العربٌة السعودٌة.
فٌما ٌلً توضٌح حجم أقساط التؤمٌن فً كل منطقة:
ملٌون لاير سعودي

2016

5102

5102

5102

5105

المنطقة الوسطى

611.0

6.285

46684

45984

1.683

المنطقة الغربٌة

99.8

32583

33381

34585

34983

المنطقة الشرقٌة

125.4

9486

36.84

31481

..84

ة .صبفٍ األقكبغ الوكتكبت
بلغ صافً األقساط المكتسبة بعد إستقطاع حصة إعادة التؤمٌن وإحتٌاطً األقساط الغٌر مكتسبة  500ملٌون لاير سعودي لفترة
اإلثنى عشر شهرا المنتهٌة فً دٌسمبر  2016مقارنة بـ  388.2ملٌون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهٌة فً دٌسمبر.2015
تحتفظ الشركة بالقسم األكبر من عملٌاتها فً قطاعً تؤمٌن المركبات والتؤمٌن الصحً بٌنما تعٌد تؤمٌن الجزء األكبر من عملٌاتها
فً قطاع التؤمٌن الهندسً وغٌره من القطاعات العامة نظرا لحجم المخاطر والتعرض لها .ونظرا للزٌادة فً أقساط تؤمٌن المركبات
والصحً فقد شهد صافً األقساط المكتسبة فً عام  2016زٌادة بلغت  %28.8مقارنة بالعام الماضً ()2015
ٌمثل قطاعً تؤمٌن المركبات والصحً  %50.5من محفظة الشركة كما فً  31دٌسمبر  2016مقارنة بـ  %37.6فً دٌسمبر
.2015
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ث .التغُؽ فٍ اإلزتُبغٍ السكببٍ
بلغ التغٌر فً اإلحتٌاطً الحسابً التابع لمنتجات الحماٌة واإلدخار( )0.9ملٌون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر شهرا المنتهٌة فً
دٌسمبر  2016مقارنة بـ  0.8ملٌون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهٌة فً دٌسمبر  2015نتٌجة التؤثٌر الصافً لألقساط المكتتبة،
اإلستردادات وإعادة تقٌٌم الوحدات المربوطة باإلستثمارات.
بلغت األرباح الغٌر محققة عن اإلستثمارات المربوطة بالوحدات المتعلقة بمنتجات الحماٌة واإلدخار  14.6ملٌون لاير سعودي لفترة
اإلثنى عشر شهرا المنتهٌة فً دٌسمبر  2016مقابل  0.7ملٌون لاير سعودي فً  2015وٌعود ذلك لتقلبات أسعار الوحدات
االستثمارٌة فً السوق المالً.

ث .اإلَؽاظاث األضؽي:
تمثل اإلٌرادات األخرى اٌرادات ناتجة عن االستثمارات المتوفرة للبٌع والتً تم تخصٌصها لعملٌات التؤمٌن  ،وقد بلغت  840ملٌون
لاير سعودي فً  2016مقابل  644ملٌون لاير سعودي فً .2015
وٌعود سبب إرتفاع اإلٌرادات األخرى إلى إرتفاع عابدات اإلستثمارات المتوفرة للبٌع وإرتفاع الدخل من العملٌات اإلستثمارٌة
اإلستراتٌجٌة (نجم) وغٌرها من االتفاقٌات (منافذ).

ج .صبفٍ الوطبلببث الوتكبعة
بلغ صافً المطالبات المتكبدة بعد إستقطاع حصة إعادة التؤمٌن واإلحتٌاطً ( )376.5ملٌون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر شهرا
المنتهٌة فً دٌسمبر  2016مقارنة بـ ( )277.9ملٌون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهٌة فً دٌسمبرٌ .2015مثل ذلك ارتفاع فً
المطالبات بنسبة  %35.4عن السنة الماضٌة  .2015وٌعود سبب هذا اإلرتفاع إلى زٌادة حجم العملٌات فً تؤمٌن المركبات
والطبً بنسبة نمو بلغت ( )%40فً  2016مقارنة بالعام الماضً .2015

ذ .صبفٍ العوىالث
بلغت العموالت المدفوعة للمبٌعات بعد خصم العموالت المستلمة من معٌدي التؤمٌن ( )31.4ملٌون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر
شهرا المنتهٌة فً دٌسمبر  2016مقارنة بـ ( )20.1ملٌون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهٌة فً دٌسمبر  .2015وٌعود هذا بشكل
ربٌسً إلى التحول نحو قطاعً تؤمٌن المركبات والطبً حٌث ال ٌوجد عموالت مكتسبة من إعادة التؤمٌن.

ش .الوصبؼَف العوىهُت
بلغ إجمالً مصروفات الشركة خالل عام  2016تكالٌف عملٌات تؤمٌن قدرها ( )75.9ملٌون لاير سعودي ،وذلك مقارنة بـإجمالً
مصروفات بلغ ( )70.5ملٌون لاير سعودي خالل عام  .2015كما تحملت الشركة عام  2016مصارٌف بقٌمة ( )3.1ملٌون لاير
سعودي مخصصة لعملٌات المساهمٌن مقارنة بمصارٌف بلغت قٌمتها ( )0.9ملٌون لاير سعودي خالل عام .2015
ٌعود هذا اإلرتفاع إلى مصارٌف متكبدة فً سبٌل تعزٌز هٌكلٌة الشركة باإلضافة إلى رسوم استشارات محملة على قابمة الدخل
لعملٌات المساهمٌن تخدم الهدف عٌنه.

ظ .الفبئط هي عولُبث التؤهُي (الٌتبئح التشغُلُت)
أظهرت النتابج التقنٌة قبل عوابد إستثمار المساهمٌن وقبل المصارٌف العمومٌة أو المصروفات العامة للمساهمٌن فابضا ٌساوي
 26.5ملٌون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر شهرا المنتهٌة فً دٌسمبر  2016مقارنة بفابض قدره  22.5ملٌون لاير سعودي لنفس
الفترة المنتهٌة فً دٌسمبر  2015والذي ٌمثل إرتفاعا ب .%18
ٌعود سبب إرتفاع صافً الدخل قبل الزكاة إلى األداء الممتاز بقطاعات التؤمٌن العام مع نسبة تكالٌف مجمعة  %93للسنة المنتهٌة
فً  31دٌسمبر  2016م  .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النتابج التشغٌلٌة جاءت بعد قرار اإلدارة بتخصٌص إحتٌاطً عجز أقساط
بلغ  5.3ملٌون لاير سعودي لمواجهة أي خسابر جسدٌة محتملة من حوادث المركبات.
اتخذت اإلدارة هذا القرار بعد صدور تعمٌم من وزارة الصحة ٌنص على أن تكلفة عالج اإلصابات الجسدٌة الناتجة عن حوادث
السٌارات والتً تعالج فً المستشفٌات العامة سوف تقع على عاتق شركات التؤمٌن بدءا من تارٌخ التعمٌم ولٌس على المستشفٌات
العامة.
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ملحوظة :إن األرباح التشغٌلٌة المعلنة فً تداول تمثل األرباح التشغٌلٌة الموضحة أعاله بقٌمة  26.5ملٌون لاير فً 2016
مخصوما منها إعادة تقٌٌم إستثمارات حملة الوثابق بقٌمة  14.6ملٌون لاير فً  .2016وٌعود هذا إلى ضرورة التماشً مع
متطلبات اإلعالن على موقع تداول وال ٌعكس األرباح التشغٌلٌة الحقٌقٌة.

غ .اإلقتثوبؼاث
تقسم إستثمارات الشركة بإستثناء إستثمارات الحماٌة واإلدخار المربوطة بوحدات كما فً دٌسمبر  2016على النحو التالً:
ملٌون لاير سعودي

2016

5102

5102

5102

5105

النقدٌة و شبه النقدٌة

77.2

658.

5.85

62

1181

الصكوك  /الصنادٌق

237.2

22585

23186

3.189

3.283

3.2

182

182

182

182

-

-

-

-

-

اإلكتتاب فً شركات نجم و نكست كٌر
مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق

بلغت عوابد اإلستثمار بإستثناء األرباح غٌر المحققة لإلستثمارات المربوطة بوحدات برامج الحماٌة واإلدخار وبإستثناء اإلٌرادات
األخرى  6.3ملٌون لاير سعودي كما فً دٌسمبر  2016مقارنة بـ  7.4ملٌون لاير سعودي فً دٌسمبر  .2015كما بلغت حصة
المساهمٌن فً عوابد اإلستثمار  3.7ملٌون لاير سعودي كما فً دٌسمبر  2016مقارنة بـ  4.5ملٌون لاير سعودي كما فً دٌسمبر
.2015

ؼ .صبفٍ العضل (قبل الؿكبة والعؽَبت)
أظهرت النتابج لإلثنى عشر شهرا المنتهٌة فً  31دٌسمبر  ،2016وهً السنة المالٌة التاسعة ،صافً الربح قبل الزكاة والضرٌبة
بلغ  24.4ملٌون لاير سعودي بعد توزٌع  %10من صافً عملٌات التؤمٌن الفابض للتوزٌع بلغ  2.6ملٌون لاير مقارنة بربح بلغ
 23.8ملٌون لاير سعودي فً  31دٌسمبر  2015بعد توزٌع  %10من صافً عملٌات التؤمٌن الفابض للتوزٌع بلغ  2.2ملٌون
لاير .وٌرجع هذا اإلرتفاع فً صافً األرباح قبل الزكاة إلى إرتفاع صافً األقساط المكتسبة بنسبة بلغت  %28.8والذي كان نتٌجة
لمزٌج من العملٌات ذات اإلحتفاظ العالً مدفوعة بنمو بلغ  %50.3فً تؤمٌن المركبات و  %20فً التؤمٌن الطبً مع المحافظة
على نتابج تقنٌة جٌدة.
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلرتفاع الفعلً المحقق فً صافً الدخل قبل الزكاة قد انخفض نتٌجة قرار اإلدارة بتخصٌص إحتٌاطً عجز
أقساط بلغ  5.3ملٌون لاير سعودي لمواجهة أي خسابر جسدٌة محتملة من حوادث المركبات.اتخذت اإلدارة هذا القرار بعد صدور
تعمٌم من وزارة الصحة ٌظهر بؤن تكلفة عالج اإلصابات الجسدٌة الناتجة عن حوادث السٌارات والتً تعالج فً المستشفٌات العامة
سوف تقع على عاتق شركات التؤمٌن بدءا فً تارٌخ التعمٌم ولٌس على المستشفٌات العامة.

ؾ .الوىخىظاث
بلغ مجموع موجودات الشركة كما فً  31دٌسمبر  1,99446 ، 2016ملٌون لاير سعودي مقسمة كالتالً:
ملٍىن لاير سعىدي

2016

5102

5102

5102

5105

موجودات عملٌات التؤمٌن

1,756.5

3.59284

31.635,

3.29683

94981

موجودات المساهمٌن

238.1

23689

195.5

3.484

3.384

ـ .زقىق الوكبهوُي
بلغت حقوق المساهمٌن كما فً  31دٌسمبر  22143 ،2016ملٌون لاير سعودي مقسمة كالتالً :
ملٌون لاير سعودي

2016

5102

5102

5102

5105

رأس المال

200.0

2445.

2445.

24484

24484

خسابر متراكمة

)(0.4

()3986

)(38.1

()4985

()6.84

إحتٌاطٌات أخرى

21.7

2484

22.9

2286

2681

تبقى عالوة السهم ضمن اإلحتٌاطٌات األخرى ثابتة عند  2247ملٌون لاير سعودي.
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ل .اقتؽاتُدُت تىؾَع األؼببذ
تنص المادة  44من النظام األساسً للشركة على ما ٌلً فٌما ٌخص سٌاسة توزٌع األرباح:






تجنٌب مخصص للزكاة وللضرابب المقررة.
طبقا للقوانٌن المعمول بها فً الشركة فإنه من المفروض أن تخصص  %20من صافً الدخل فً كل فترة لإلحتٌاطً
النظامً .لم تحول الشركة أي مبالغ لالحتٌاطً النظامً نظرا للخسابر المتراكمة كما فً  31دٌسمبر .2016
ٌمكن للجمعٌة العامة العادٌة ،بناء على إقتراح مجلس اإلدارة ،أن تجنب نسبة معٌنة من صافً األرباح لتكون احتٌاطً
ٌخصص ألغراض معٌنة.
ٌوزع الباقً بعد ذلك على المساهمٌن كحصة من األرباح أو ٌحول إلى حساب األرباح المبقاة.
ٌجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزٌع أرباح دورٌة تخصم من األرباح السنوٌة المحددة وفق القواعد المنظمة لذلك و
الصادرة من الجهات المختصة.

كـون ألٌانز السعودي الفرنسً شركة تؤمٌن تعاونٌة ،فإنها ستقوم بتوزٌع  %10كؤرباح لحاملً الوثابق من أي فابض ٌنشؤ من
العملٌات التؤمٌنٌة وبشكل سنوي ،وذلك بموجب قواعد وأنظمة شركات التؤمٌن التعاونً فً المملكة العربٌة السعودٌة .سٌتم حساب
 %10من صافً الفابض ،إذا وجد ،فً نهاٌة كل سنة مالٌة ،و سٌتم تدقٌقه وتوزٌعه بموافقة وإشراف مإسسة النقد العربً
السعودي .بالنسبة للسنة المنتهٌة فً دٌسمبر  ،2016حققت الشركة صافً فابض عملٌات تؤمٌن بعد إقتطاع حصة للمساهمٌن للفترة
بلغ  2.6ملٌون لاير سعودي.

ص.العٌبوَي الوبلُت الؽئُكُت
فً ما ٌلً تلخٌص ألهم المإشرات فً السنوات الخمس الماضٌة:
"ملٌون لاير سعودي"

2016

5102

5102

5102

5105

إجمالً أقساط مكتتبة

836.2

.4182

725.1

.4689

52382

صافً األقساط المكتسبة

500.0

1..82

420.6

16486

1638.

التغٌر فً اإلحتٌاطً الحسابً

)(0.9

45.

)(17.5

()435.

()538.

ربح غٌر محقق لإلستثمارات المربوطة بوحدات

14.5

48.

9.4

3684

.84

إٌرادات أخرى

8

584

3.2

38.

383

صافً المطالبات المتكبدة

)(376.5

()2..89

)(316.7

()21184

()24186

صافً العموالت

)(31.4

()2483

)(18.2

()982

().89

إحتٌاطً عجز األقساط

)(6.1

-

0.9

()489

-

المصارٌف العمومٌة – عملٌات التؤمٌن ( مع أتعاب
الفحص واإلشراف )

)(81.2

().685

)(68.8

()..82

().484

صافً الفائض للسنة

26.5

2286

12.9

981

583

صافً فابض عملٌات التؤمٌن بعد حصة للمساهمٌن للسنة

()2.6

()282

)(1.3

()489

()485

صافً عوابد اإلستثمارات – عملٌات المساهمٌن

3.7

486

5.0

682

684

المصارٌف العمومٌة – عملٌات المساهمٌن

)(3.1

)(0..

)(0.7

()48.

()485

صافً الدخل (ربح)*

24.4

218.

15.9

328.

3481

* بعد توزٌع الفابض ،قبل الضرابب والزكاة.
المركز المالً"ملٌون لاير سعودي"

2016

2012

2014

5102

5105

إجمالً الموجودات

1,994.6

3.94.81

3..1385

3,4.48.

3.3248.

إجمالً المطلوبات

1,773.3

31...5,

3.6458.

3,14.89

96189

إجمالً حقوق المساهمٌن

221.3

24489

184.8

3.289

3558.
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قابمة المركز المالً "ملٌون سعودي لاير"
2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

0.00
2012

2013
إجمالً حقوق المساهمٌن

.11

2014
إجمالً المطلوبات

2015

2016

إجمالً الموجودات

زىكوت الشؽكت ،األًظوت واللدبى

أ .اإللتؿام بسىكوت الشؽكبث
خالل العام  2016إلتزمت شركة ألٌانز السعودي الفرنسً للتؤمٌن التعاونً بشكل كامل بنظام هٌبة السوق المالٌة لحوكمة
الشركات و توجٌهات مإسسة النقد العربً السعودي مع وجود بعض اإلستثناءات التالٌة:


فرضت هٌبة السوق المالٌة غرامة قدرها  20,000لاير سعودي لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانٌة عشر من البحة
حوكمة الشركات إستنادا إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسٌن من نظام السوق المالً حٌث لم ٌكتمل العدد الكافً
من األعضاء المستقلٌن فً مجلس اإلدارة .تم تصحٌح هذه المخالفة خالل إجتماع الجمعٌة العمومٌة العادٌة فً
 2016/04/28بعد انتخاب مجلس إدارة جدٌد إعتبارا من  2016/08/08وحتى .2019/08/07



فرضت هٌبة السوق المالٌة غرامة قدرها  20,000لاير سعودي لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشر من البحة
حوكمة الشركات إستنادا إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسٌن من نظام السوق المالً حٌث لم ٌكتمل العدد الكافً
من األعضاء المستقلٌن فً لجنة المراجعة .تم تصحٌح هذه المخالفة خالل إجتماع الجمعٌة العمومٌة العادٌة فً
 2016/10/17بعد انتخاب لجنة مراجعة جدٌدةحتى .2019/08/07



فرضت مإسسة النقد العربً السعودي غرامة قدرها  96,832لاير سعودي لتؤخر دفع تكالٌف اإلشراف والتفتٌش
الخاصة بالربع الثالث من  .2015وبناء علٌه قامت الشركة باستحداث آلٌة متابعة للتوارٌخ والمواعٌد النظامٌة لتفادي
حصول مثل هذه التؤخٌرات فً المستقبل.

بعض الفقرات من البحة هٌبة السوق المالٌة (المذكوره أدناه) ال تنطبق على الشركة ،وعلٌه الٌتطلب شرح أو تنوٌه إضافً:
o
o
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الماده  43من قواعد القٌد الفقرات ( )16( ,)15( ,)14( ,)11( ,)9( ,)8و ()23
الماده  6من قواعد حوكمه الشركات فقره(د)
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ة .هدلف اإلظاؼة
فً إجتماع الجمعٌة العمومٌة الغٌر عادٌة التً عقدت فً  28من أبرٌل  ،2016تم إنتخاب مجلس إدارة جدٌد وٌسري قرار تنصٌب
أعضاءه فً مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات إعتبارا من  8أغسطس  2016م:
◽
◽
◽

عضوٌن ٌمثالن البنك السعودي الفرنسً
عضوٌن ٌمثالن ألٌانز فرنسا العالمٌة وألٌانز مٌنا القابضة (برمودا)
عضوٌن مستقلٌن

أسماء أعضاء مجلس
اإلدارة

عدد األسهم
فً بداٌة السنة
*

عدد األسهم
فً نهاٌة
السنة *

التغٌر فً
عدد األسهم

عضو مجلس إدارة

نوع التمثٌل

تصنٌف العضو

الولٌد الدرٌعان

3444

3444

ال ٌوجد

شركة الخلٌج للتدرٌب
والتعلٌم

عام

مستقل

عبدهللا الحسٌنً

3444

3444

ال ٌوجد

ال ٌوجد

عام

مستقل

باترٌس كوفٌنً

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

CLSAهونج كونج
البنك السعودي
الفرنسً
كرٌدٌت أجرٌكول
شانجهاي
كرٌدٌت أجرٌكول

البنك السعودي
الفرنسً

غٍز تىفٍذي

عبد الرحمن الصغٌر

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

البنك السعودي
الفرنسً

هشام الراٌسً

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

هوج دي روكٌت بوٌسون

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

البنك السعودي
الفرنسً
ألٌانز مٌنا القابضة
(برمودا)
ألٌانز فرنسا العالمٌة

غٍز تىفٍذي
غٍز تىفٍذي
غٍز تىفٍذي

(حل محله أنطوان عٌسى إعتبارا من
)2435/43/32

* التً ٌمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة أو زوجاتهم أو أوالدهم القصر فً شركة ألٌانز السعودي الفرنسً

مهام مجلس اإلدارة:
ٌتولى مجلس اإلدارة المسإولٌة المطلقة عن السٌاسات وإدارة الشركة .ومن صالحٌات المجلس الموافقة على السٌاسات اإلستراتٌجٌة
والتنظٌمٌة والمحاسبٌة والتموٌل المعتمدة من قبل الشركة باإلضافة إلى الخطط االستراتٌجٌة والصفقات الكبرى .كما تشمل
مسإولٌاته التعٌٌن والتخطٌط المناسبٌن للموظفٌن التنفٌذٌٌن والمفوضٌن بالتوقٌع عن الشركة ،باإلضافة إلى اإلشراف على إدارة
الشركة وأدابها .كما أن مهام مجلس اإلدارة تشمل إنشاء ورصد الضوابط الداخلٌة وأنظمة إدارات المخاطر .كما ٌضمن مجلس
اإلدارة سالمة التقارٌر المحاسبٌة والمالٌة ،فضال عن مالءمة اإلفصاح عنهٌ .تبنى المجلس مستوٌات عالٌة من حوكمة الشركات
وٌضمن االمتثال للقوانٌن واألنظمة المعمول بها .وٌضمن أن مصلحة حملة الوثابق محمٌة دابما .وٌعهد إلى مجلس اإلدارة أٌضا
تنظٌم اإلجتماعات مع المساهمٌن وتنفٌذ قراراتهم.
مهام مجلس اإلدارة اإلستثمارٌة:
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ٌجب على مجلس اإلدارة أن ٌكون مسإوال عن الموافقة على السٌاسات واألنشطة االستثمارٌة ،مع األخذ بعٌن االعتبار
تحلٌل العالقة األصول  /المسإولٌة ،قدرة الشركة على تحمل المخاطر الشاملة ،ومتطلبات المخاطر والعوابد على المدى
الطوٌل ،باإلضافة إلى شروط السٌولة والمالءة.
إن مجلس اإلدارة هو مسإول أٌضا عن الموافقة على السٌاسات بشؤن القضاٌا ذات الصلة من الطبٌعة التنفٌذٌة بما فً
ذلك:
 oمعاٌٌر اختٌار مدٌر /مدراء االستثمار الخارجً.
 oاختٌار واستخدام الشركاء والوسطاء.
 oطبٌعة ترتٌبات األمانة.
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 oالمنهجٌة وتردد قٌاس األداء ومخاطر االستثمار.
مجلس اإلدارة ٌخول لجنة االستثمار واإلدارة العلٌا لصٌاغة سٌاسة االستثمار ومراجعتها وتنفٌذ األنشطة االستثمارٌة
الشاملة.
على مجلس اإلدارة أٌضا التؤكد من أن نظم التقارٌر والرقابة الداخلٌة للشركة فعالة وتتماشى معالمتطلبات القانونٌة
والتنظٌمٌة .وٌنبغً أن ٌتم ذلك عن طرٌق ضمان ما ٌلً:
ٌ oتلقى المجلس معلومات فصلٌة ،بما فً ذلك التقارٌر عن التعرض األصول والمخاطر المرتبطة بها من إدارة
المخاطر فً الشركة.
 oتوفر أنظمة معلومات دقٌقة وفً الوقت المناسب على التعرض لمخاطر األصول تكون قادرة على تولٌد طلبات
مخصصة.
 oسٌاسات أجور وهٌكلٌة مناسبة لتجنب الحوافز المحتملة للمخاطرة غٌر المصرح به.
على مجلس اإلدارة التؤكد من أن اإلدارة العلٌا هً فً وضع ٌمكنها من مراقبة أداء مدٌر/مدراء االستثمار الخارجً فً
ظل سٌاسات وإجراءات موافق علٌها من قبل مجلس اإلدارةٌ .جب على المجلس مراجعة كفاءة السٌاسات العامة لالستثمار
و قدرة تحمل المخاطر وموقف المالءة بشكل سنوي.






ث .اختوبعبث هدلف اإلظاؼة
عقد مجلس اإلدارة ست اجتماعات خالل السنة المالٌة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  2016بنسبة حضور وقدرها  %89 ( %81مع
التفوٌضات).
الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفوٌض

اإلجتماع

التارٌخ

93

0282/20/81

عمار الخضٌري ،الولٌد الدرٌعان ،باترٌس كوفٌنً ،عبد
الرحمن الصغٌر  ،هوج دي روكٌت بوٌسون

%.1

%.1

02

0282/20/01

08

0282/22/02

عمار الخضٌري ،الولٌد الدرٌعان ،باترٌس كوفٌنً ،عبد
الرحمن الصغٌر  ،هوج دي روكٌت بوٌسون
عمار الخضٌري ،عبد الرحمن الصغٌر ،هوج دي روكٌت
بوٌسون

%.1

%.1

%64

%5.

00

0282/21/02

باترٌس كوفٌنً ،الولٌد الدرٌعان ،عبدهللا الحسٌنً ،هوج دي
روكٌت بوٌسون

67%

%344

09

0282/82/82

باترٌس كوفٌنً ،هشام الراٌسً ،عبد الرحمن الصغٌر،
الولٌد الدرٌعان ،هوج دي روكٌت بوٌسون ،عبدهللا الحسٌنً

%344

%344

00

0282/88/00

باترٌس كوفٌنً ،هشام الراٌسً ،عبد الرحمن الصغٌر،
الولٌد الدرٌعان ،هوج دي روكٌت بوٌسون ،عبدهللا الحسٌنً

%344

%344

ناقش مجلس اإلدارة فً إجتماعته المذكورة أعاله المهام الربٌسٌة التالٌة:
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التحلٌل المنتظم ألداء الشركة و االنجازات مقارنة بالخطة الموضوعة باإلضافة إلى تحلٌل معلومات السوق و مركز
الشركة اإلستراتٌجً.
المراجعه والموافقة على القوابم المالٌة السنوٌة والربع سنوٌة بناء على توصٌات لجنة المراجعة (تم الموافقة على قوابم
الربع الرابع فً عام  2015بالتدوٌر)
الموافقة على إستراتٌجٌة إعادة التؤمٌن السنوٌة ومن ضمنها تعدٌل الشروط.
الموافقة على توصٌات لجنة الترشٌحات و المكافآت التً تتعلق بهٌكلٌة الشركة  ،المكافآت و العالوات للمدٌرٌن التنفٌذٌٌن
باإلضافة إلى المكافآت و العالوات للشركة.
وافق على الخطة اإلستراتٌجٌة وخطة عمل الشركة للسنوات القادمة.
مناقشة أمور الموارد البشرٌة و إدارة الكفاءات.
الموافقة على التحدٌثات الخاصة بدلٌل إجراءات الشركة حسب توصٌات اللجان خالل  2016والتً تتعلق بحوكمة
الشركة.
الموافقة على توصٌات اللجنة الخاصة بالعقود الخارجٌة والتً تتضمن :مراجعٌن الحسابات المستقلٌن ،مستشار
الضرابب ،المستشار القانونً ،والمستشار اإلكتواريٌ .جب اإلشارة إلى أن الشركة ال تملك أي عقد إداري أو فنً آخر.
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مراجعة نشاطات اللجان المختلفة و التً تتضمن :اللجنة التنفٌذٌة ،لجنة المراجعة ،لجنة االستثمار و لجنة الترشٌح و
المكافآت.
تحدٌث مٌثاق لجنة الترشٌحات والمكافآت.
عقد ثالث إجتماعات جمعٌة عمومٌة عادٌة خالل العام.
إنتخاب ربٌس مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة (تم الرفض من قبل مإسسة النقد العربً السعودي)
إنتخاب لجان مجلس اإلدارة.

كما إجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة خالل العام من أجل ورشة عمل حول إستراتٌجٌة السوق للتؤمٌن الصحً:
اإلجتماع
ال ٌنطبق

الحضور
التارٌخ
 2016/06/22عمار الخضٌري ،الولٌد الدرٌعان ،باترٌس كوفٌنً،
عبد الرحمن الصغٌر  ،هوج دي روكٌت بوٌسون

أعضاء كبار المدراء التنفٌذٌٌن
ععظ
األقهن*

فٍ بعاَت الكٌت
فٍ ًهبَت الكٌت

نسبة الحضور مع تفوٌض
%83

نسبة الحضور
%83

إ.
دٌنٌز

م 5بصزاوي

م .السمٌري

س.
حسن

م.
قىبز

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

ال ٌىجذ

* مملوكة لكبار المدراء التنفٌذٌٌن أو زوجاتهم أو أوالدهم.

ث .هكبفآث أععبء هدلف اإلظاؼة وكببؼ الوعؼاء التٌفُػَُي
بلغ إجمالً رواتب وبدالت وتعوٌضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفٌذٌٌن بمن فٌهم المدٌرالعام التنفٌذي وناببه
والمدٌرالمالً التنفٌذي ،خالل السنة المالٌة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  ،2016المبالغ التالٌة:
6102

6102
أععبء
هدلف
اإلظاؼة
الوكتقلُي**

أععبء
هدلف
اإلظاؼة غُؽ
التٌفُػَُي**

أععبء
هدلف
اإلظاؼة
التٌفُػَُي

أكبؽ 2هعؼاء
تٌفُػَُي

-

-

-

3,938,670

أععبء
هدلف
اإلظاؼة
الوكتقلُي*
*
-

أععبء
هدلف
اإلظاؼة غُؽ
التٌفُػَُي*
*
-

-

42,000

141,000

-

513,227

25,500

105,000

-

529,945

مكافؤت دورٌة سنوٌة

-

-

-

1,490,039

-

-

-

1,439,898

مصارٌف أخرى

-

-

-

-

49,604

-

-

تعوٌضات أخرى*

-

-

-

228,131

25,500

154,604

-

5,822,218

لاير سعودي

رواتب وتعوٌضات
بدالت

المجموع

9,982

-

-

-

291,639

42,000

150,982

-

6,233,575

أععبء
هدلف
اإلظاؼة
التٌفُػَُي

أكبؽ 2هعؼاء
تٌفُػَُي

3,624,244

*تعوٌضات أخرى تشمل خطة حوافز األسهم العالمٌه  .إن كبار موظفً اإلدارة بالشركة مإهلون لإلشتراك فً برنامج األسهم العالمٌة التابع لمجموعة ألٌانز ،أحد
كبار المساهمٌن بالشركةٌ .تكون البرنامج من وحدات أسهم مقٌدة .وكشرط مسبق لالشتراك فً هذه البرامج التحفٌزٌة لألسهم المسددة نقدا ،سٌمنح كبار موظفً
اإلدارة الشركة (الموظفون المإهلون) عدد معٌن من حقوق وحدات األسهم المقٌدة وذلك فً حالة بقاء الموظفٌن المإهلٌن فً العمل لدى مجموعة ألٌانز
** متضمنٌٌن ربٌس مجلس اإلدارة

عالوة على ذلك إستلم أحد المدراء التنفٌذٌٌن من الشركة فً نوفمبر  2016قرضا بقٌمة  SAR 110,258لاير سعودي على أن ٌكون
مارس  2017موعد إستالم دفعة السداد النهابٌة.
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إن التعوٌضات السنوٌة لعام  2016ألعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعٌه العادٌه هً على النحو التالً:
 5102/10/10الً
5102/10/10

 5102/10/10إلى
5102/05/20

متوقف على الحصول
على موافقة المساهمٌن
فً الجمعٌة العامه القادمة

غٌر تنفٌذي
مستقل
مستقل
غٌر تنفٌذي

108,500
72,000
Nil
72,000

متوقف على الحصول
على موافقة المساهمٌن
فً الجمعٌة العامه
القادمة
ال ٌوجد
48,000
48,000
72,000

108,500
120,000
48,000
144,000

غٌر تنفٌذي

72,000

48,000

120,000

غٌر تنفٌذي

72,000

غٌر تنفٌذي

ال ٌوجد
396,500

48,000
48,000

120,000
48,000

312,000

708,500

إسم عضو مجلس اإلداره

عمار الخضٌري
الولٌد الدرٌعان
عبد هللا الحسٌنً
باترٌس كوفٌنً
عبد الرحمن الصغٌر
هوج دي روكٌت بوٌسون
هشام الراٌسً
المجموع

تصٌُف الععى

-

المجموع

ج .اعالى هدلف اإلظاؼة عي الوعبهالث الوبلُت الوؽتبطت بؤغؽاف غاث صلت ببلشؽكت
ٌإكد مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي عقود كانت الشركة طرفا فٌها وكانت فٌها مصلحة للمدٌرالعام التنفٌذي أو للمدٌرالمالً التنفٌذي
أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أي شخص أخر له عالقة بهم خالل عام  .2016كما ال ٌوجد أي ترتٌبات أو إتفاقٌات قام بموجبها أي
من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفٌذٌٌن أو أي من مساهمً الشركة بالتنازل عن مصلحة أو حقوق فً الحصول على
توزٌعات أرباح وترتبط المعامالت المالٌة وأرصدة المساهمٌن والشركات التابعة لها (ذات صلة) خالل  2016لألنشطة التالٌة:
أطراف ذات العالقة

البنك السعودي
الفرنسً والشركات
التابعة له
البنك السعودي
الفرنسً والشركات
التابعة له
البنك السعودي
الفرنسً والشركات
التابعة له
مجموعة ألٌانز
والهٌئات التابعه لها

نكست كٌر السعودٌة

الوصف

طبٌعة العالقه

القٌمة
باللاير السعودي

الفترة
الزمنٌة

ٌمتلك البنك السعودي الفرنسً حصه
مقدارها  %3245من أسهم الشركة وممثل
فً مجلس اإلدارة من خالل السٌد :عبد
الرحمن الصغٌر والسٌد :باترٌس كوفٌنً
ٌمتلك البنك السعودي الفرنسً حصه
مقدارها  %3245من أسهم الشركة وممثل
فً مجلس اإلدارة من خالل السٌد :عبد
الرحمن الصغٌر والسٌد :باترٌس كوفٌنً
ٌمتلك البنك السعودي الفرنسً حصه
مقدارها  %3245من أسهم الشركة وممثل
فً مجلس اإلدارة من خالل السٌد :عبد
الرحمن الصغٌر والسٌد :باترٌس كوفٌنً
ألٌانز فرنسا تمتلك  %16425من أسهم
الشركة وممثله عن طرٌق السٌد :أنطوان
عٌسى ( حل محل السٌد هوج دي روكٌت
بوٌسون إعتبارا من )2017/01/12
ألٌانز مٌنا القابضة (برمودا) تمتلك
 %16425من أسهم الشركة وممثله عن
طرٌق السٌد :هشام الراٌسً
ألٌانز السعودي الفرنسً هً مساهم ربٌسً
فً نكست كٌر السعودٌة

599,620,637

غٌر
مطبق

إدارة محفظة األصول بناء على أفضل
العروض المقدمه من البنك

292,236,995

غٌر
مطبق

إن أرصدة الحسابات البنكٌة واإلستثمارٌة
العالقة مبنٌه على أفضل العروض والخدمات
المقدمه من البنك

90,301,473

سنوي

عقود التؤمٌن وبشكل خاص تؤمٌنات السٌارات
والحماٌه واإلدخار بناء على أفضل العروض
المقدمه من الشركة

98,361,666

سنوي

عقود إعادة التؤمٌن بناء على أفضل العروض
المقدمة من من ألٌانز والشركات التابعه لها.

7,691,263

غٌر
مطبق

إدارة المطالبات (التؤمٌن الطبً)

ذ .الىظع الٌظبهٍ
تتمتع الشركة بعالقات جٌدة مع الجهات النظامٌة وتقدر دعمهم المتواصل و توجٌهات لجان مجلس اإلدارة
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ش .لدبى هدلف اإلظاؼة
اللدٌت التٌفُػَت
تقوم اللجنة التنفٌذٌة بتقدٌم التوصٌات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف المواضٌع مثل الخطط اإلستراتٌجٌة وخطط العمل.
وٌفوّ ض مجلس اإلدارة اللجنة التنفٌذٌة للقٌام بمهام محددة مثل دراسة الخطة المالٌة ،رسم السٌاسة العامة للشركة ،متابعة األداء
واإلنجازات بما ٌتوافق مع الخطط المرسومة مسبقا .كما تقوم اللجنة باإلشراف على أداء الشركة و تقدٌم الدعم و التوجٌه
للمدٌر التنفٌذي.
المهام الربٌسٌة للجنة تتضمن:







تمثٌل مجلس اإلدارة فً األمور اإلدارٌة الٌومٌة.
اإلشراف على تنظٌم إجتماع مجلس اإلدارة.
تنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة بالتوافق مع المدٌر العام التنفٌذي واإلدارة.
إقتراح و إنشاء سٌاسة الشركة العامة ،األهداف واإلستراتٌجٌة.
دراسة الموازنة ومتابعة األداء واإلنجازات مقارنة بالخطط الموضوعة.
المباشرة واإلشراف على سٌر العملٌات والتطوٌر.

و تتكون اللجنة التنفٌذٌة من السادة:
اللجنة التنفٌذٌة

كما فً  20دٌسمبز 5102

هشام الراٌسً

ربٌس اللجنة التنفٌذٌة

باترٌس كوفٌنً

عضو

هوج دي روكٌت بوٌسون (حل محله أنطوان عٌسى إعتبارا من )2017/01/12

عضو

عبد الرحمن الصغٌر

عضو

عقدت اللجنة التنفٌذٌة خمس اجتماعات خالل  2016وكانت نسبة الحضور  %90( %80مع التفوٌضات)
التارٌخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفوٌض

18/02/2016

باترٌس كوفٌنً ،عبد الرحمن الصغٌر ،هوج
دي روكٌت بوٌسون

75%

75%

27/04/2016

باترٌس كوفٌنً ،هوج دي روكٌت بوٌسون

50%

75%

09/10/2016

هشام الراٌسً ،باترٌس كوفٌنً ،عبد الرحمن
الصغٌر ،هوج دي روكٌت بوٌسون،

100%

100%

17/10/2016

هشام الراٌسً ،باترٌس كوفٌنً ،عبد الرحمن
الصغٌر ،هوج دي روكٌت بوٌسون،
هشام الراٌسً ،باترٌس كوفٌنً ،هوج دي
روكٌت بوٌسون،

100%

100%

75%

100%

24/11/2016

وتناولت اجتماعات اللجنة التنفٌذٌة المذكورة أعاله المهام الربٌسٌة التالٌة:
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مناقشة الموقع االستراتٌجً للشركة
مراجعة نتابج الشركة بإنتظام
مناقشة إستراتٌجٌة التوسع فً مجال التؤمٌن الصحً بإنتظام
استعراض تقرٌر التسعٌرات الطبٌة .2016
استعرض اتفاقات الخدمات الفنٌة مع شركة ألٌانز السعودي الفرنسً و البنك السعودي الفرنسً
التحقق من مستجدات توظٌف المراكز العلٌا
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لدٌت الوؽاخعت
تؤخذ لجنة المراجعة الخاصة بـ "شركة ألٌانز السعودي الفرنسً للتؤمٌن التعاونً" التوجٌهات من البحة لجنة المراجعة فً التؤمٌن و
 /أو شركات إعادة التؤمٌن الصادرة من قبل إدارة اإلشراف على التؤمٌن لدى مإسسة النقد العربً السعودي .وتشمل مهام
ومسإولٌات لجنة المراجعة ما ٌلً:
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وضع وتطوٌر خطة مفصلة لشرح دورها ،مسإولٌاتها وتفوٌضاتها ،وتقدٌمها لمجلس اإلدارة للموافقة علٌها.
تقدٌم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة أ) للموافقة على تعٌٌن أو إعادة تعٌٌن ،إقالة ،ومكافؤة مراجعً الحسابات ،ب) تقدٌم
اإلقتراحات لمجلس اإلدارة لتعٌٌن مدٌر قسم الرقابة النظامٌة أو مسإول الرقابة ،ج) تقدٌم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة
لتعٌٌن مدٌر قسم المراجعة الداخلً أو المراجع الداخلً ،د) تقدٌم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة لتعٌٌن الخبٌر اإلكتواري
لشإون التؤمٌن بعد الحصول على عدم إعتراض خطً من مإسسة النقد العربً السعودي.
اإلشراف على قسم المراجعة الداخلً للشركة لضمان فعالٌته فً تنفٌذ النشاطات والمهام المحددة من قبل مجلس اإلدارة
مراجعة عملٌة المراجعة الداخلً وتحضٌر تقرٌر كتابً عن هذه العملٌة و إقتراحات اللجنة بشؤنها.
ضمان إستقاللٌة أ) مراجعً الحسابات الخارجٌٌن من الشركة ،أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العلٌا للشركة ،ب) ضمان
إستقاللٌة قسم المراجعة الداخلً أو المراجع الداخلً فً تنفٌذ مهامهم وضمان عدم وجود قٌود على مجرى عملهم أو أٌة
عراقٌل قد تإثر سلبا على عملهم ،ج) ضمان إستقاللٌة قسم الرقابة النظامٌة أو مسإول الرقابة النظامٌة فً تنفٌذ مهامهم
وضمان عدم وجود قٌود على مجرى عملهم أو أٌة عراقٌل قد تإثر سلبا على عملهم.
ضمان إلتزام الشركة باإلقتراحات و التوصٌات اإلكتوارٌة.
تحدٌد الراتب الشهري والعالوات لمدٌر قسم الرقابة النظامٌة أو مسإول الرقابة النظامٌة بعد الحصول على موافقة خطٌة
من مجلس اإلدارة.
تحدٌد الراتب الشهري والعالوات لمدٌر قسم المراجعة الداخلً أو المراجع الداخلً بعد الحصول على موافقة خطٌة من
مجلس اإلدارة.
التؤكد من أن الشركة تتبع سٌاسة وقواعد سلوك مهنً موافق علٌها من قبل مجلس اإلدارة وأن جمٌع نشاطات الشركة تتم
بشكل عادل وأخالقً.
اإلشراف على خطة المراجعة للمراجعٌن الداخلٌٌن و مراجعً الحسابات الخارجٌٌن.
مراجعة سٌاسات المحاسبة الحاسمة والعملٌات باإلضافة إلى التعدٌالت التً قد تلحق بها.
التنسٌق بٌن المراجعٌن الداخلٌٌن و الخارجٌٌن.
اإلشراف على نشاطات المراجعٌن الخارجٌٌن والموافقة على أي نشاط خارج نطاق عمل المراجعة ٌوكلوا به خالل
تؤدٌتهم مهامهم.
مراجعة تقارٌر المراجعٌن الخارجٌٌن و تقارٌر قسم المراجعة الداخلً أو المراجع الداخلً وتقدٌم اإلقتراحات الالزمة إلى
مجلس اإلدارة.
متابعة تنفٌذ التدابٌر التصحٌحٌة فٌما ٌتعلق بالتعلٌقات والتوصٌات المذكورة فً التقارٌر.
متابعة تقارٌر قسم الرقابة النظامٌة أو مسإول الرقابة النظامٌة و من ضمنها العثور على أٌة مخاطر إحتٌال عالٌة وتقدٌم
اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة التقارٌر اإلكتوارٌة وتقدٌم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة تعلٌقات مإسسة النقد العربً السعودي والجهات اإلشرافٌة و النظامٌة وتقدٌم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة تقٌٌم المراجعٌن الداخلٌٌن و الخارجٌٌن للمراقبة الداخلٌة لعملٌات قسم مراقبة التؤمٌن الصادرة عن مإسسة النقد
العربً السعودي.
تقٌٌم مستوى إختصاص ،كفاءة و موضوعٌة المراجعٌن الخارجٌٌن  ،قسم المراجعة الداخلً ،المراجعٌن الداخلٌٌن ،قسم
الرقابة النظامٌة أو مسإول الرقابة النظامٌة.
متابعة التقارٌر الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي والجهات اإلشرافٌة و النظامٌة باإلضافة إلى أي تطورات
دولٌة مثل المبادىء التوجٌهٌة للرابطة الدولٌة لمراقبً التؤمٌن و تقدٌم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة القوابم المالٌة الربع سنوٌة و السنوٌة ورفعها لمجلس اإلدارة للموافقة علٌها.
مناقشة القوابم المالٌة الربع سنوٌة و السنوٌة مع المراجعٌن الخارجٌٌن وإدارة الشركة قبل نشرها.
مراجعة تعلٌقات المراجعٌن الخارجٌٌن بشؤن القوابم المالٌة ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشؤنها.
مراجعة التعامالت الداخلٌة والخارجٌة
متابعة القضاٌا القانونٌة المهمة المرفوعة من قبل أو ضد الشركة وتقدٌم التقارٌر الدورٌة المتعلقة بها.
التؤكد من أن جمٌع التعامالت المالٌة تتم وفقا للقوانٌن و التشرٌعات المحلٌة.
ٌخضع أعضاء لجنة المراجعة للمسابلة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي ،المساهمٌن ومجلس اإلدارة فٌما ٌتعلق
بتنفٌذ مقررات مإسسة النقد العربً السعودي المتعلقة بـ "قوانٌن لجنة المراجعة فً شركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن" وتنفٌذ
خطة عمل اللجنة الصادرة عن مجلس اإلدارة.
ٌتوجب على أعضاء اللجنة خالل أداء مهامهم ،أن ٌولوا مصلحة الشركة األهمٌة القصوى فوق أي إعتبار ممكن أن ٌإثر
على سٌر قراراتهم.
مراجعة المواضٌع التالٌة مع المدققٌن الخارجٌٌن:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعدٌالت الربٌسٌة التً تقوم بها الشركة لسٌاستها المحاسبٌة.
الصراعات المادٌة مع اإلدارة بشؤن أي مسؤلة تتعلق الحفاظ على األصول المستثمرة.
انتهاكات القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الصادرة عن الجهات الرقابٌة والنظامٌة أو عدم االمتثال لسٌاسات
وإجراءات الشركة.
تعلٌقات المدققٌن اآلخرٌن (الخارجٌٌن ،غٌر السعودٌٌن والفروع) على اإلجراءات المحاسبٌة والتقارٌر
والسلوك المهنً.
أوجه القصور فً الهٌكل العام وأداء نظم الرقابة الداخلٌة.
األخطاء المادٌة فً البٌانات المالٌة.
القرارات اإلدارٌة واألسس التً اعتمدها المراجعٌن الخارجٌٌن للتحقق من صحة التقدٌرات المحاسبٌة الهامة،
مثل المخصصات الفنٌة واالحتٌاطٌات.
المبادئ المحاسبٌة والمعاٌٌر والقرارات الكشفٌة المتعلقة بالمعامالت الغٌرعادٌة.
الكفاءة الفنٌة واالحتٌاطٌات التً وضعها الخبٌر االكتواري.
تقارٌر االكتواري ذات الصلة حول البٌانات المالٌة.
أي مشاكل كبٌرة فً التعامل مع اإلدارة والتً أثرت على عمل المراجعة.
الرقابة الداخلٌة وتقٌٌم أصول الشركة والمالءة.
أي قضاٌا أخرى تدركها اللجنة وتقع ضمن مسإولٌاتها.
أي تعدٌالت أدخلت على نطاق المراجعة وأسبابها.
مراجعة الرسابل الواردة إلى اإلدارة من قبل المدققٌن الخارجٌٌن وتعلٌقات إدارة الشركة فً هذا الشؤن.

وتتكون لجنة المراجعة من السادة األعضاء:
لجنة المراجعة

كما فً  20دٌسمبز 5102

عبد هللا الحسٌنً

عضو

الىلٍذ الذرٌعان

عضو

محمذ الشىابكه

عضو

سٌتم تعٌٌن ربٌس اللجنة عند ورود الموافقة من مإسسة النقد العربً السعودي
عقدت لجنة المراجعة ست إجتماعات خالل  2016بنسبة حضور  %9444من األعضاء %9444( .مع التفوٌضات)
التارٌخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفوٌض

13/01/2016

هوج دي روكٌت بوٌسونٌ ،ىسف المبارك ،محمذ الشىابكه

100%

100%

18/01/2016

هوج دي روكٌت بوٌسونٌ ،ىسف المبارك ،محمذ الشىابكه

100%

100%

17/02/2016

هوج دي روكٌت بوٌسونٌ ،ىسف المبارك ،محمذ الشىابكه

100%

100%

18/04/2016

هوج دي روكٌت بوٌسونٌ ،ىسف المبارك ،محمذ الشىابكه

100%

100%

27/07/2016

هوج دي روكٌت بوٌسون ،محمذ الشىابكه

67%

67%

17/10/2016

هوج دي روكٌت بوٌسون ،الىلٍذ الذرٌعان ،محمذ الشىابكه

100%

100%

ال ٌوجد أي عالقة مالٌة أو عابلٌة تجمع بٌن أعضاء مجلس اإلدارة و لجنة المراجعة .أعضاء لجنة المراجعة التالٌٌن :عبدهللا
الحسٌنً والولٌد الدرٌعان هما عضوي مجلس إدارة مستقلٌن.
ناقشت لجنة المراجعة فً إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الربٌسٌة التالٌة:




Page 18 of 25

إجتمعت مع المراجعٌن الخارجٌٌن لمناقشة تقارٌرهم وتوصٌاتهم.
مراجعة القوابم المالٌة الربع سنوٌة والسنوٌة للشركة و من ضمنها تقارٌر إدارة المخاطر و تقرٌر مع المراجعٌن
الخارجٌٌن وقدمت توصٌاتها إلى مجلس اإلدارة.
راجعة مٌثاق لجنة المراجعة
مراجعة خطة المراجعة الداخلٌة لعام .2016
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مراجعة تقرٌر إنجازات المراجعة الداخلٌة بما فً ذلك النتابج والتوصٌات وسٌر العمل.
مراجعة تقرٌر الرقابة النظامٌة بما فً ذلك النتابج واإلجراءات التصحٌحٌة فضال عن الشكاوى والقضاٌا القانونٌة.
مراجعة نشاطات المراجعة الداخلٌة والرقابة النظامٌة والتؤكد من إستقاللٌتهم.
تحدٌث سٌاسات وإجراءات المراجعة الداخلٌة وقدمت توصٌاتها إلى مجلس اإلدارة للموافقة.
مراجعة دلٌل حوكمة الشركة
إستعراض المراسالت الهامة مع الهٌبات التنظٌمٌة والرقابٌة بما فً ذلك تعلٌقاتهم وناقشت اإلجراءات المطلوبة مع مجلس
اإلدارة.
تقٌٌم العقود الخارجٌة بما فً ذلك عقود مراجعً الحسابات الخارجٌٌن والمحامً واإلستشاري اإلكتواري كما أوصت
مجلس اإلدارة بالموافقة على العقود.
مراجعة سٌاسات المحاسبة الحاسمة واإلجراءات باإلضافة إلى التعدٌالت التً قد تطرأ علٌها.

لقد نفذ قسم التدقٌق الداخلً عشرون عملٌة تدقٌق ( 9عادٌة وإحدى عشرعملٌة تدقٌق غٌر مبرمجة خالل عام  2016وأصدر
التقارٌر الالزمة بما فً ذلك التوصٌات واإلجراءات الالزمة .شملت عملٌات التدقٌق معظم اإلدارات فً الشركة بما فً ذلك إدارة
العملٌات التؤمٌنٌة ،اإلدارة المالٌة ،إدارة الموارد البشرٌة ،إدارة المبٌعات ،إدارة التسوٌق ،وإدارة إعادة التؤمٌن والشإون األكتوارٌة
كما شملت جمٌع األقسام التابعة لهذة اإلدارات .لم ٌظهر تقرٌر التدقٌق الداخلً أي نتابج خطٌرة أو عالٌة الخطورة ولكن أظهر فقط
بعض المالحظات المطلوبة والتً تم فعال إتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص تنفٌذ معظمها على أن ٌتم إستكمال ما تبقى من
إجراءات فً اإلطار الزمنً المتفق علٌهٌ .تم مراجعة تقارٌر األنشطة السنوٌة بشكل دوري من قبل لجنة المراجعة.
لقد أسست الشركة أٌضا لجنة الحوكمة الداخلٌة والمخاطر والتحكم الداخلً لتكون مسإولة عن مراقبة أنشطة الشركة المتعلقة
بإجراءات الحوكمة و إدارة المخاطر والمراجعة والرقابة النظامٌة وقواعد السلوك المهنً ومنع غسٌل األموال ومكافحة اإلرهاب
ومكافحة الغش والفساد .تعتبر لجنة الحوكمة الداخلٌة والمخاطر والتحكم الداخلً لجنة داخلٌة غٌر منبثقة عن مجلس اإلدارة وتتؤلف
من أعضاء من اإلدارة العلٌا ،مسإولً المخاطر وفرٌق المراجعة الداخلٌة .إجتمعت اللجنة ثالث مرات خالل عام  2016ولم تظهر
النتابج أي نقاط ضعف ربٌسٌة سوى بعض التحسٌنات الطفٌفة الالزمة والتً عولجت أو ٌتم معالجتها.
نفذت أنظمة الرقابة الداخلٌة بشكل دقٌق وفعال وتتابع لجنة المراجعة الخاصة بمجلس اإلدارة بشكل منتظم نتابج المراجعة الداخلٌة
لهذة االنظمة .لم تظهر نتابج المراجعة الداخلٌة أي نقاط ضعف جوهرٌة فً أنظمة الرقابة الداخلٌة.
أععبء لدٌت اإلقتثوبؼ
تشرف اللجنة على دور اإلستثمار و ضمان مساهمة اإلستثمارات نحو هدف الشركة العام لتوفٌر عابد مقبول على رأس المال
وأموال حملة الوثابق وعوابد كافٌة مع التقلٌل من خطر فقدان المبلغ المستثمر بسبب أحداث إبتمانٌة كما تركز اللجنة على السٌولة
فً اإلستثمارات لضمان أن الشركة قادرة على تلبٌة جمٌع التزاماته.
من واجبات لجنة اإلستثماراإلعداد والمراجعة والموافقة على سٌاسة االستثمار الخاصة بالشركة ووضع إستراتٌجٌة اإلستثمار وفقا
لسٌاسة اإلستثمارالمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والمتوافقة مع لوابح وأنظمة مإسسة النقد العربً السعودي .لم تظهر نتابج
المراجعة الداخلٌة اي نقاط ضعف أنظمة الرقابة جزبٌة فً الداخلٌة
تتضمن مهام و مسإولٌات لجنة اإلستثمار ما ٌلً:
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تقٌٌم إقتراحات اإلستثمار المقدمة من اإلدارة العلٌا.
صٌاغة سٌاسة االستثمار ومراجعة تنفٌذ األنشطة االستثمارٌة على أساس ربع سنوي .وتشمل هذه األنشطة ولكنها ال
تقتصر على:
 oمراجعة أداء كل فبة من فبات األصول.
 oمراقبة المخاطر الكلٌة للسٌاسة.
 oتقدٌم تقرٌر مراجعة األداء لمجلس اإلدارة.
وضع إستراتٌجٌة اإلستثمار بالتوافق مع سٌاسة اإلستثمار الموافق علٌها من قبل مجلس اإلدارة.
التؤكد من التنفٌذ السلٌم لسٌاسة  /أستراتٌجٌة اإلستثمارعلى أساس ربع سنوي.
وضع و مراجعة مبادىء اإلستثمار للشركة.
وضع و مراجعة معاٌٌر جودة إستراتٌجٌة الشركة لإلستثمار.
وضع ومراجعة المبادىء التوجٌهٌة لهٌكلٌة محفظة الشركة.
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مراجعة تحلٌل األسواق المالً المحضر من قبل قسم اإلستثمار و مدٌر األصول.
مراجعة دخل اإلستثمار و أداإه وفق الخطة الموضوعة.
مراجعة إمتثال جمٌع األنشطة االستثمارٌة لمتطلبات نظام اإلستثمار الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي وأٌة
قوانٌن ولوابح المعمول بها األخرى.
استعراض التقرٌر الشهري من قبل اإلدارة بشؤن أنشطة الفترة ،وهٌكلٌة المحفظة والتكوٌن والتعرض ألي مخاطر
تنظٌمٌة أو حدود داخلٌة انتهكت خالل الفترة فضال عن اإلجراءات المتخذة أي التدابٌر التً ستتخذ فً المستقبل.

وتتؤلف اللجنة من السادة األعضاء:
كما فً  20دٌسمبز 5102

لجىت اإلستثمار
هوج دي روكٌت بوٌسون (حل محله أنطوان عٌسى إعتبارا من )243./43/32

ربٌس لجنة اإلستثمار

عبذ الزحمه الصغٍز

عضو

عبدهللا الحسٌنً

عضو

عقدت لجنة االستثمار أربع إجتماعات خالل  2016بنسبة حضور بلغت  %100( .%83مع التفوٌضات)
التارٌخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفوٌض

27/04/2016

الولٌد الدرٌعان ،هوج دي روكٌت بوٌسون

67%

100%

27/07/2016

عبذ الزحمه الصغٍز ،هوج دي روكٌت بوٌسون

67%

100%

17/10/2016

هوج دي روكٌت بوٌسون ،عبذ الزحمه الصغٍز

67%

100%

24/11/2016

هوج دي روكٌت بوٌسون ،عبذ الزحمه الصغٍز ،عبذهللا الحسٍىً

100%

100%

ناقشت لجنة اإلستثمار فً إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الربٌسٌة التالٌة:




استعراض هٌكلٌة محفظة الشركة.
استعراض األداء االستثماري للشركة.
تحقق عام من معامالت التسجٌل للشركة.

لدٌت التؽشُسبث والوكبفؤث
إن واجبات ومسإولٌات لجنة الترشٌحات والمكافآت هً كما ٌلً:
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تقدٌم توصٌات لتعٌٌنات مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفٌذٌٌن تماشٌا مع السٌاسات و المعاٌٌر الموافق علٌها .كما تضمن
اللجنة أنه لن ٌسمح بترشح أي شخص كان قد أدٌن مسبقا بجناٌة مخلة بالشرف أو النزاهة.
إعادة النظر فً هٌكل مجلس اإلدارة و إقتراح التغٌٌرات.
التؤكد بشكل سنوي على استقاللٌة األعضاء المستقلٌن وعلى عدم وجود تضارب بٌن المصالح فً مجلس اإلدارة،
تحدٌد نقاط الضعف والقوة فً مجلس اإلدارة و إقتراح حلول.
تحضٌر شرح للمواصفات المطلوبة والمإهالت لعضوٌة مجلس اإلدارة ،وٌتضمن الوقت الذي ٌجب على عضو مجلس
اإلدارة توفٌره لنشاطات مجلس اإلدارة.
إتخاذ سٌاسات واضحة بشؤن تعوٌضات ومكافآت مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفٌذٌٌن؛ عبر إتخاذ مثل هذه السٌاسات،
سٌتم إتباع المعاٌٌر المتعلقة باألداء.
مراجعة والموافقة على خطط التعوٌض ،السٌاسات ،و برامج الشركة.
تقدٌم توصٌات إلى مجلس فٌما ٌتعلق بتحدٌد وفصل أعضاء من كبار التنفٌذٌٌن.
تقدٌم توصٌات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف القضاٌا المتعلقة الترشٌح والمكافآت.
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ضمان إجراء مراجعة األجر السنوي بشكل مستقل عن اإلدارة التنفٌذٌة (عن طرٌق التدقٌق الداخلً أو شركة متخصصة
خارجٌة).

تتؤلف لجنة الترشٌحات والمكافآت من السادة األعضاء:
كما فً  20دٌسمبز 5102

لجنة الترشٌحات والمكافآت
الولٌد الدرٌعان

ربٌس لجنة الترشٌحات والمكافآت

هشام الراٌسً

عضو

عبدهللا الحسٌنً

عضو

عبدالرحمن الصغٌر

عضو

عقدت لجنة الترشٌحات والمكافآت ثالث إجتماعات خالل  2016بنسبة حضور بلغت  %80 ( %80مع التفوٌضات).
الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفوٌض

التارٌخ
14/02/2016

الولٌد الدرٌعان ،عبد الرحمن الصغٌر

67%

67%

28/04/2016

الولٌد الدرٌعان ،عبد الرحمن الصغٌر

67%

67%

الولٌد الدرٌعان ،هشام الراٌسً ،عبد هللا
الحسٌنً ،عبد الرحمن الصغٌر

100%

100%

24/11/2016

ناقشت لجنة الترشٌحات والمكافؤت فً إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الربٌسٌة التالٌة:








مراجعة مإهالت و الملف الشخصً ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد.
مراجعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتً بقٌت على حالها باإلضافة إلى مكافآت األعضاء المستقلٌن و رفعت
توصٌاتها إلى مجلس اإلدارة.
مراجعة مكافآت كبار المدراء التنفٌذٌٌن لعام  2016باإلضافة إلى آلٌة زٌادة المكافآت و مبالغ المكافات للشركة و مناقشتها
مع مجلس اإلدارة للموافقة.
مراجعة عالوات المدراء التنفٌذٌٌن باإلضافة إلى آلٌة العالوات ومبالغها للشركة و مناقشتها مع مجلس اإلدارة للموافقة.
مراجعة مكافآت و فوابد الموظفٌن.
مراجعة التحدٌثات الواردة على هٌكلٌة الشركة و توظٌف مدراء تنفٌذٌٌن جدد.
مراقبة نسبة السعودة بشكل دابم.

لدٌت الوطبغؽ:
بعذ مىافقت الجمعٍت العامت العادٌت المىعقذة بتارٌخ  2016/04/28وتماشٍا مع متطلباث الئحت حىكمت شزكاث التأمٍه الصادرة عه
مؤسست الىقذ العزبً السعىدي ،أوشأ مجلس اإلدارة لجىت المخاطز 5وتهذف اللجىت إلى اإلشزاف على وظٍفت إدارة المخاطز وضمان
تحذٌذ المخاطز التً قذ تهذد الشزكت والمحافظت المقبىلت علٍها5

إن واجبات ومسإولٌات لجنة المخاطر هً كما ٌلً:
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تحدٌد المخاطر التً قد تهدد الشركة والمحافظة على المخاطر مقبولة بالنسبة للشركة.
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر وتقٌٌم فعالٌتها.
تحدٌد استراتٌجٌة شاملة لشركة إدارة المخاطر ،واإلشراف على تنفٌذها ،ومراجعتها وتحدٌثها على أساس منتظم مع
مراعاة التطورات الداخلٌة والخارجٌة للشركة.
مراجعة سٌاسات إدارة المخاطر.
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إعادة تقٌٌم قدرة تحمل وتعرض الشركة للخطر على أساس منتظم (على سبٌل المثال من خالل تمارٌن اختبار التحمل).
تقدٌم التقارٌر إلى مجلس اإلدارة حواللتعرض للمخاطر والتوصٌة باتخاذ إجراءات إلدارتها.
تقدٌم المشورة للمجلس بشؤن القضاٌا المتعلقة بإدارة المخاطر.

تتؤلف لجنة المخاطر من السادة األعضاء:
كما فً  20دٌسمبز 5102

لجنة المخاطر
عبدالرحمن الصغٌر

ربٌس لجنة المخاطر

هشام الراٌسً

عضو

عبدهللا الحسٌنً

عضو

عقدت لجنة المخاطر إجتماعا واحدا خالل  2016بنسبة حضور بلغت  %100 ( %100مع التفوٌضات).
التارٌخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفوٌض

24/11/2016

عبد الرحمن الصغٌر ،هشام الراٌسً ،عبدهللا
الحسٌنً

%822

%822

ناقشت لجنة المخاطر فً إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الربٌسٌة التالٌة:





قدمت مٌثاق عمل لجنة المخاطر
حددت دور ومسإولٌة المدٌر التنفذي للمخاطر
قدمت إطار عمل ألٌانز السعودي الفرنسً إلدارة المخاطر
قدمت إطار عمل الٌانز السعودي الفرنسً لإلقدام على المخاطر

ظ .اظاؼة الوطبغؽ
خالل عام  ،2016نجحت الشركة فً دمج أنشطة إدارة المخاطر فً استراتٌجٌة الشركة وأهدافها ،وذلك للحفاظ على حقوق
مساهمً الشركة.
لدى الشركة استراتٌجٌة كاملة إلدارة المخاطر ولفهمها والتحكم بجمٌع مستوٌات الخطر الناشا من كافة أعمال الشركة .تعتمد هذه
اإلستراتٌجٌة على تؤثٌر تقلبات السوق والخبرات المتوفرة فً التعامل مع المخاطر المتكررة التً تتعرض لها الشركة .و ال تعتمد
على الخطر الناتج من عمل واحد بل تمتد لتشمل جمٌع المخاطر المحتملة.
و قد قسمت المخاطر على النحو التالً:
أ) المخاطر التشغٌلٌة
المخاطر التشغٌلٌة هً مخاطر الخسارة الناتجة من فشل فً النظام أو الرقابة ,اإلختالس واألخطاء البشرٌة ,والتً ٌمكن أن تنتج
عنها خسارة مالٌة وفقدان للسمعة ,وعواقب تنظٌمٌة وقانونٌة .تقوم الشركة بإدارة مخاطر العملٌات من خالل الضوابط المناسبة,
وفصل المهام والمراقبة الداخلٌة ومتضمنة التدقٌق الداخلً واإللتزام.
ب) مخاطر السٌولة
تمثل مخاطر السٌولة الصعوبات التً تواجهها الشركة فً توفٌر األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالٌةٌ .تم
مراقبة متطلبات السٌولة بشكل دوري  ،وتقوم اإلدارة بالتؤكد من توفر السٌولة الكافٌة للوفاء بإلتزاماتها حال نشوبها .
ج) مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر االبتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بؤلتزاماته بشؤن أداة مالٌة ما ،مما ٌإدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالٌة.
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د) مخاطر معدل الفائدة
تنشؤ مخاطر سعر الفابدة من احتمال تؤثٌر التغٌرات فً أسعار الفابدة على الربحٌة المستقبلٌة أو القٌم العادلة لألدوات المالٌة.
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفابدة على أرصدة البنوك الخاصة بها واالستثمارات المتاحة للبٌع.
هـ) مخاطر أسعار العموالت
تنشؤ مخاطر أسعار العموالت عن إحتمال تؤثٌر التغٌرات فً أسعار العموالت على الربحٌة المستقبلٌة أو القٌمة العادلة لألدوات
المالٌة .تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشؤن األرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المتاحة للبٌع.
ز) مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق فً مخاطر تقلبات القٌمة العادلة والتدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التغٌرات فً أسعار السوق (
غٌر تلك الناتجة من مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العمالت) ,سواء حدثت تلك التغٌرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالٌة
المعٌنة أو بمصدرها أو عوامل تإثر على جمٌع األدوات المالٌة المماثلة المتداولة فً السوق.تحد الشركة من مخاطر السوق عن
طرٌق اإلحتفاظ بمحفظة إستثمارٌة متنوعة ومراقبة التحوالت فً األسواق المالٌة.
ح) مخاطر أسعار الصنادٌق
مخاطر أسعار الصنادٌق هً المخاطر المتعلقة بتقلبات القٌمة العادلة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة بسبب تغٌرات فً صافً قٌمة
الموجودات التً ٌتم تحدٌدها من قبل مدٌري الصنادٌق .

غ) هطبغؽ التؤهُي
إن المخاطر بموجب عقد تؤمٌن تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مإمن علٌه مع عدم التؤكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك
الحادث .تتمثل المخاطر الربٌسٌة التً تواجهها الشركة بموجب هذه العقود فً المطالبات والمزاٌا الفعلٌة المدفوعة التً تزٌد عن
القٌمة الدفترٌة لمطلوبات التؤمٌن .وٌخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزاٌا الفعلٌة المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال
والتطورات الالحقة للمطالبات طوٌلة االجل.
ي) إدارة رأس المال
توضع أهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزٌادة الفابدة للمساهمٌن.
تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدٌر النقص بٌن مستوٌات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظام.
ك) القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
تتكون األدوات المالٌة من الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة .إن القٌمة العادلة هً القٌمة التً ٌتم بموجبها تبادل موجودات ما أو
سداد مطلوبات ما بٌن أطراف راغبة فً ذلك وبشروط تعامل عادلٌ .فترض تعرٌف القٌمة العادلة بؤن المنشؤة قادرة على العمل وفقا
لمبدأ االستمرارٌة المحاسبً ،مع عدم وجود نٌة أو حاجة لتصفٌتها ،أو إجراء تخفٌض حاد فً مستوى عملٌاتها أو القٌام بؤٌة
تعامالت بشروط لها تؤثٌر عكسً.

غ .الؿكبة والوعفىعبث القبًىًُت والقؽوض
لقد خصصت شركة ألٌانزالسعودي الفرنسً للتؤمٌن التعاونً مبلغا قدره  5,363,143لاير سعودي للزكاة والضرابب سنة 2016
مقارنة بـ  5,255,887لاير سعودي فً .2015
تإكد الشركة أنه ال ٌوجد علٌها أي قروض كما فً  31دٌسمبر .2016
و فً الجدول التالً قابمة بالمدفوعات القانونٌة للعام المنتهً فً  31دٌسمبر (2016متضمنه المصارٌف المدفوعه والمكلفه)
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المبالغ بالملٌون لاير سعودي

0282
*المحملة

المددفوعه

2015
المددفوعه

2014

2013

2012

*المحملة

*المحملة

رسوم جمركٌه

-

-

-

-

-

-

-

الزكاه والضرابب

-

5.3

2.0

5.2

4.4

4.0

3.0

مصارٌق هٌبة التؤمٌنات اإلجتماعٌه

4.4

3.1

3.6

2.5

2.5

2.3

2.0

تؤشٌرات الدخول و جوازات سفر

0.2

0.2

0.4

0.4

0.3

0.4

0.4

تكالٌف الرقابة واإلشراف

3.6

5.4

4.7

5.0

4.2

4.3

3.9

المجموع

8.2

14.0

10.7

13.1

11.4

11.0

9.3

* المصارٌف المحملة تمثل المبالغ المستحقة حتى  31دٌسمبر  ،2016باإلضافه إلى أي مبالغ اخرى مدفوعه مرتبطة بعام
 ، 2016فهً إجمالً المبالغ المحملة كمصارٌف عن السنة المنتهٌه فً  31دٌسمبر ( 2016مستحق ومدفوع).

.11

الططػ الوكتقبلُت

سوف تتابع الشركة إستراتٌجٌة التجدٌد والنمو فً السوق تماشٌا ُ مع رإٌتها وفقا لإلستراتٌجٌة التالٌة:
البٌع المباشر :خالل  2017سوف تركز الشركة على النمو من ناحٌة عدد موظفً المبٌعات باإلضافة إلى نقاط البٌع .وبهذا توسع
الشركة مجال اتصالها بفبات العمالء المختلفة وستواصل تدرٌب فرٌق المبٌعات لتضمن أعلى مستوى من الخدمات.
التأمٌن البنكً :سوف ٌكون تركٌز الشركة فً  2017على تحسٌن إنتاجٌة وكالة التؤمٌن البنكً والشركات عبر تعزٌز عالقة
شرٌكنا البنك السعودي الفرنسً مع قاعدة عمالبه التجارٌة والشركات.
الشركات :إستمرارٌة إعطاء تؤمٌن الشركات األولوٌة القصوى للشركة .خالل عام  ،2017ستقوم الشركة توسٌع نطاق عالقاتها مع
الوسطاء الربٌسٌٌن لبناء شراكة قوٌة ودابمة من خالل معاٌٌر خدمة متفق علٌها ،كما ستركز الشركة على العقود العالمٌة مثل
التؤمٌن اإلبتمانً.
الحلول اإللكترونٌة :ستقوم الشركة فً  2017بتبسٌط المبادرات الرقمٌة لتعزٌز رضا العمالء وضمان توفٌر تجربة أفضل
للعمالء ،مما ٌنبغً أن ٌساهم فً زٌادة ثبات المحفظة .وسٌتم إستحداث آلٌة إصدار عروض تؤمٌن سٌارات رقمٌة خدمة أسرع إلى
المطالبات عمالبنا وكذلك عملٌة البٌع اإللكترونً لمنتج تؤمٌن السٌارات..
تطوٌر التأمٌن الصحً وتأمٌن السٌارات :بالتوافق مع إستراتٌجٌة المخاطر لعام  2017سوف تستمر الشركة فً بتطبٌق المستوى
االعالً من المعاٌٌر التقنٌة والتوجٌهات بالتوافق مع إستراتٌجٌة المخاطر ،كما ستراقب الربحٌة وفقا لقطاعات العمل و تعدل
إستراتٌجٌة التسعٌر عند الضرورة .ستقوم الشركة أٌضا بضمان متطلبات إحتٌاط تقنٌة مضمونة وسلٌمة .كما سٌتم التركٌز على
النمو بشكل أفضل فً قطاع سوق التؤمٌن الصحً.
تنمٌة مهارات الموظفٌن :خالل عام  2016ستواصل الشركة استثماراتها فً الموارد البشرٌة ألستقطاب وتطوٌر المواهب الشابة
وإعداد جٌل المستقبل من المدراء .تقوم الشركة على أساس بناء مسٌرات وظٌفٌة واضحة وبرامج تدرٌبٌة مفصلة لتحقٌق الرضا و
الكفاءة بٌن الموظفٌن .المراجعون الخارجٌون والمقاٌٌس الحسابٌة
التركٌز على العمالء :فً عام  2017ستواصل الشركة العمل على تحقٌق هدفها المتمثل فً تحقٌق فهم أعمق الحتٌاجات العمالء
عن طرٌق القٌاس المنتظم لرضا العمالء ( .)NPSوقد تم إنشا ْ مركز خدمة عمالء جدي فً دٌسمبر  2016للتعامل مع جمٌع
استفسارات العمالء وإقتراحاتهم.
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.12

الوؽاخعىى الطبؼخُىى والوقبَُف السكببُت

فً عام  ،2016وافقت الجمعٌة العمومٌة العادٌة على توصٌات مجلس اإلدارة بشؤن تجدٌد تعٌٌن (شركه الدار للتدقٌق) و تعٌٌن
(كً بً ام جً ) للقٌام بدور مشترك كمراجعً حسابات خارجٌٌن للشركة للعام المالً المنتهً فً  31دٌسمبر  2016م .وقد تم
تعٌٌن مراجعً الحسابات الخارجٌٌن بعد موافقة مجلس اإلدارة بناء على العطاءات المقدمة من خمس شركات ،وتم الحصول على
موافقة الجمعٌة العمومٌة للشركة على ذلك.
تم إعداد القوابم المالٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة العالمٌة للتقارٌر المالٌة ( )IFRSولٌس وفقا للمعاٌر المحاسبة المتعارف علٌها فً
المملكة العربٌة السعودٌة الصادرة من الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن (.)SOCPA
ٌرى المراجعون المستقلون الخارجٌون أن القوابم المالٌة تظهر بعدل فً كافه النواحً الجوهرٌة ،المركز المالً للشركة كما فً 31
دٌسمبر  2016ونتابج اعمالها وتدفقاتها النقدٌة للسنه المنتهٌة فً حٌنه وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.

.13

الهُئت الشؽعُت

تتؤلف هٌبة الشرعٌة التابعة للشركة من كل من:
د .محمد علً القاري
عبدهللا بن سلٌمان المنٌع
د .عبد الستار أبوغدة

الشٌخ
الشٌخ
الشٌخ

إن دور الهٌبة هو مراجعة و الموافقة على برامج الشركة للحماٌة واإلدخار على أنها برامج متوافقة مع الشرٌعة اإلسالمٌة.

.14

تصؽَر هدلف اإلظاؼة

ٌقر مجلس اإلدارة بما ٌلً:




Page 25 of 25

أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحٌح.
أن نظام الرقابة الداخلٌة أعد على أسس سلٌمة و تم تنفٌذه بفاعلٌة.
أنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر ِبشؤن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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