شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

تقرير مجلس اإلدارة 2014

Market Management

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أعزائي المساهمين،،

إنه يشرفني ويسرني أن أقدم لكم  -بالنيابة عن مجلس اإلدارة  -التقرير السنوي السابع والقوائم المالية لشركة أليانز السعودي
الفرنسي للتأمين التعاوني ،والخاص بالسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر .4132
لطالما استفدنا من خبرتنا العالمية ومعرفتنا المحلية للتركيز على النمو المربح .وهذا هدف ال يمكن تحقيقه إال بإستغالل الفرص في
سوق التأمين وتوسعة الخدمات لتلبية جميع إحتياجات عمالئنا.
شهد سوق التأمين في السعودية عام  2032منافسة شديدة بين الشركات وكان تأثير التسعيرات واضحا ً على نشاط العمل .على الرغم
من هذه البيئة التنافسية تمكنت شركة أليانز السعودي الفرنسي من تحقيق أعلى نتيجة أرباح منذ تأسيس الشركة.
إن صافي الدخل البالغ  15.9مليون لاير سعودي والذي يمثل نمو  %21أعلى من عام  ،2031هو نتيجة كفاءة سياسة اإلكتتاب
باإلضافة إلى التسويق والخدمات الخاصة بالشركة وهذا ما ساعدنا على جذب المزيد من العمالء.
تم إختيار شركة أليانز السعودي الفرنسي كواحدة من الشركات المؤمّنة على مشروع مترو الرياض .ستقوم الشركة بتغطية المرحلة
األولى و الثانية من المشروع .ويُظهر هذا ثقتنا بقدراتنا المحلية باإلضافة إلى قوة عالمتنا التجارية القوية مثل مجموعة أليانز
العالمية والبنك السعودي الفرنسي.
وبفضل الدعم من البنك السعودي الفرنسي فقد أظهرت قنوات التأمين البنكي للشركات تطوراً ملحوظا ً ال سيما في نطاق األعمال
والتوسعة المحلية .سمح هذا التطور لشركة أليانز السعودي الفرنسي بتقوية الخدمة المقدمة إلى عمالء البنك.
بالنسبة لقطاع األعمال ،ركزت الشركة على تطوير إمكانياتها في مجال التأمين على اإلئتمان التجاري .وتم تسجيل نمو جوهري في
هذا القطاع بفضل تطوير قدرتنا اإلستيعابية للبيع خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية.
وفي عام  ،2031و السنوات الالحقة ،سوف تستمر الشركة في تطوير قنواتها التوزيعية ومن ضمنها الخدمات اإللكترونية .ونطمح
للتركيز على تطور ونمو مربحين لنصبح من أكبر شركات التأمين في المملكة .فهدفنا هو تلبية إحتياجات العمالء من األفراد
والشركات ،وذلك بتقديم حلول تأمينية مبتكرة وحديثة تصل لهم مباشرة عبر شبكة توزيع واسعة ومنتشرة في المملكة ،ومن خالل
فريق متحمس لخدمتهم.
أود أن أتقدم بأحر التعازي لشعبنا في المملكة العربية السعودية لوفاة الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود رحمه هللا كما نبايع خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده متمنيا ً لهم دوام التوفيق والنجاح.
كما أشكر مقام مؤسسة النقد العربي السعودي ،مجلس الضمان الصحي التعاوني ،هيئة السوق المالية و وزارة التجارة والصناعة.
كما أود اغتنام الفرصة لشكر أعضاء مجلس اإلدارة .اإلدارة ،والموظفين على دعمهم و تفانيهم.
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
يسر مجلس إدارة شركة أليانزالسعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أن يقدم لمساهميها التقريرالسنوي السابع والبيانات المالية المدققة
للسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر 4132
في ما يلي أهم التطورات والنشاطات والنتائج المالية:

 .1المقدمة
إن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  411بتاريخ
3241/9/31هـ الموافق 4111/31/9م و بنا ًء على المرسوم الملكي رقم /11م بتاريخ 3241/9/31هـ الموافق
4111/31/33م.
بلغ رأس المال التأسيسي المدفوع للشركة  311مليون لاير سعودي وتم زيادته إلى  411مليون لاير سعودي في أبريل 4131
من خالل إصدارأسهم حقوق أولوية ،حيث أصبح العدد اإلجمالي لألسهم  41مليون سهم .وتتوزع ملكية أسهم شركة أليانز السعودي
الفرنسي للتأمين التعاوني للسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر  4131على النحو التالي :





البنك السعودي الفرنسي BSF
%14.21
أليانز فرنسا العالمية* – (التي تملكها أليانز أس إي بالكامل)
%31.42
أليانز مينا القابضة برمودا (التي تملكها أليانز أس إي بالكامل)
%31.42
من ضمن  %12المتبقية المملوكة للمساهمين ،ال يملك أي من المساهمين أكثر من  %3من أسهم الشركة كما في 13
ديسمبر .4132

وقد حصلت الشركة على ترخيص ممارسة العمل (تصريح :ت م ن )41111/33/من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ
3249/14/11هـ الموافق4111/11/11م ،وقد تم تجديده بنجاح لفترة ثالث سنوات أخرى في 3214/14/11هـ الموافق
4133/14/12م و  3212/14/49هـ الموافق لـ  4132/3/3م لثالث سنوات أخرى.

 .2الرؤية والرسالة واالستراتيجية
رؤيتنا
أن نكون من أفضل شركات التأمين السعودية بخبـــرات عالميـــة ورؤيــــة محليــة،
لتقديــم خدمــات ومنتجــات على مستـــوى عالمي في كافة مجاالت العمل،
مع اإلنتشار في جميع أنحاء المملكة مستخدمين قنوات توزيع متعددة،
ومن خالل موظفينا أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة

رسالتنا
بنــاء الثـقـــة وتقديـــم حلول تأمينية شاملة

استراتيجيتنا
توفير خدمات تأمينية لكافة مجاالت العمل من خالل ثالث محاور أساسية للتطوير:
◽ البنك السعودي الفرنسي :لتقديم التأمين البنكي لألفراد والشركات.
◽ فريق التسويق الخاص :لتقديم حلول تأمينية تلبي احتياجات األفراد.
◽ شركات وساطة التأمين والمستشارين المؤهلين :لتقديم خدمات التأمين الشامل للشركات.
إن محور اهتمام الشركة في السنوات األولى هو االستثمار في تطوير قنوات التوزيع ورفع مستوى األداء ،وذلك لتوفيرالخدمات في
مجاالت التأمين المختلفة مثل تأمين الممتلكات والمسؤولية المدنية ،والتأمين الصحي ،وبرامج الحماية واإلدخار.
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قيمنا
الخبرة ،المصداقية و اإلستمرارية.

 .3أهم التواريخ والتطورات
شهدت أليانز السعودي الفرنسي العديد من التطورات المميزة منذ تأسيسها وأهمها:
اكتوبر :2002
مارس :2002
يونيو :2002
مارس :2002
سبتمبر :2002
نوفمبر :2002
يناير :2002
مارس :2002
نوفمبر :2002
إبريل :2030
نوفمبر :2030
فبراير :2033
يونيو :2033
يناير :2032
أغسطس :2032
يناير :4131
أغسطس :4131
يناير :4132
مايو :4132
سبتمبر :4132
نوفمبر :4132

حصول المؤسسين على ترخيص تأسيس الشركة حسب المرسوم الملكي رقم / 20م.
طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام.
إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية.
الحصول على رخصة ممارسة العمل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
نقل المكتب الرئيسي إلى مقر جديد في الرياض وحصول الشركة على أول موافقة لمنتجاتها.
مؤسسة النقد العربي السعودي توافق على نقل محفظة شركة إنسعودي للتأمين وذلك باستثناء الشهرة.
اكتمال عملية نقل محفظة تأمين شركة إنسعودي ودمجها في الميزانية اإلفتتاحية لعام .2002
حصول الشركة على الموافقة على منتجات الحماية واإلدخار لألفراد.
حصول الشركة على الموافقة على منتجات التأمين البنكي للحماية واإلدخار.
أنهت الشركة عملية إصدارأسهم حقوق أولوية (  30مليون سهم) وبذلك أصبح رأس المال  200مليون لاير.
اكتمال عملية نقل محفظة التأمين البنكي من البنك السعودي الفرنسي.
تم تجديد رخصة ممارسة العمل من مؤسسة النقد العربي السعودي لثالث سنوات أخرى.
إطالق منتجات الحماية واإلدخار الذهبية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
أعادت الشركة هيكلة قسم المبيعات المباشر لمبيعات األفراد وكما أعادت هيكلة فروع.الشركة.
أعادت الشركة هيكلة قسم مبيعات الشركات وذلك لخدمة العمالء والشركات بشكل أفضل.
إطالق منصة موحدة لكل قنوات البيع ومن ضمنها قسم دعم المبيعات.
تعيين إكزافيير دينيز كرئيس تنفيذي للشركة بعد إنتهاء والية أنطوان عيسى.
تجديد رخصة بيع منتجات التأمين العام ،الصحي والحماية واإلدخار لثالث سنوات أخرى.
تم تعيين السيد عمار الخضيري رئيسا ً لمجلس إدارة الشركة
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي علي منتجي تأمين مسؤولية المدراء وتأمين أخطاء الممارسات الطبية.
زيارة السيد أوليفر باتي المدير التنفيذي القادم لمجموعة أليانز العالمية (إعتباراً من السابع من مايو )4132
لشركة أليانز السعودي الفرنسي في الرياض.

 .4الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي للشركة للفترة المنتهية في  13ديسمبر  4132موضحا ً كاألتي:
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 .5اإلدارة العليا
اإلدارة العليا للشركة موضحة فيما يلي:
اإلسم

الوظيفة

تاريخ
الميالد

المؤهالت العلمية

إكزافيير دينيز

المدير العام التنفيذي

3222

ماجيستير في الهندسة التجارية.

محمد بصراوي

نائب المدير العام التنفيذي

1957

ماجيستير في العلوم ،بكالوريوس هندسة مدنية

مديني السميري

رئيس قسم الموارد البشرية
والعالقات الحكومية

3221

بكالوريوس إدارة األعمال

سيد حسن

رئيس إدارة التسويق

3212

ماجيستير في العلوم

عبد هللا منصوري*

المديرالمالي التنفيذي

3220

رسالة دكتوراة في القوائم المالية ،ماجستير إدارة في
المالية MBA ،مالية

خالد إبراهيم**

رئيس قسم المبيعات

3222

ماجيستير في إدارة األعمال

أنطوان أبو فيصل

رئيس قسم إعادة التأمين
واإلكتوارية

3222

بكالوريوس في التأمين والعلوم اإلكتوارية

* إستقال من منصبه إعتباراً من  34نوفمبر . 4132
** إستقال من منصبه إعتباراً من  2يونيو . 4132

 .6الموارد البشرية
التزام موظفينا اإلستثنائي وطموحهم لتقديم خدمة ممتازة لعمالئنا هو سبب رئيسي وحاسم لنجاحنا .ولذلك نولي أهمية كبيرة على
اإلستثمار في موظفينا وتنمية وتطوير المهارات الشخصية والقيادية .إننا نؤمن انه فقط عن طريق إطالق طاقات موظفينا يمكننا
تحقيق هدفنا األساسي المتمثل بأن نكون شريكا موثوقا لعمالئنا وقد مثلت نسبة السعوديين في الشركة  ٪ 21من مجموع القوى
العاملة إعتباراً من  13ديسمبر .4132
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 .7التغطية الجغرافية
إن فروعنا في المملكة العربية السعودية تغطي المناطق الجغرافية التالية:
الفرع
المكتب الرئيسي -
الرياض
فرع جدة
فرع المدينة
فرع الدمام

العنوان
طريق خريص ،كوبري الخليج ،الملز – الرياض المملكة
العربية السعودية صندوق بريد 1120الرياض 33223
جناح  ،302الدور األول إيوان سنتر ،شارع إبراهيم
الجفالي،حي األندلس ،جدة  -المملكة العربية السعودية
طريق المطار ،أمام سوق البدر  ،3برج أبو عوف بالزا ،الدور
الخامس مكتب رقم 103
مبنى مدينة األعمال  ،طريق الملك عبد العزيز ،الدمام المملكة
العربية السعودية

الهاتف والفاكس
هاتف+222 )33( 222 2200 :
فاكس+222 )33( 222 2222 :
هاتف+222 )32( 221 0222 :
فاكس+222 )32( 221 2122 :
هاتف+222 )32( 212 0222 :
فاكس+222 )32( 212 1222 :
هاتف+222 )31( 213 1200 :
فاكس+222 )31( 213 1202 :

 .8منتجات وخدمات الشركة
تقدم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني خدمات التأمين الشامل للشركات واألفراد .في مجال الحماية (تأمين الممتلكات
والمسؤوليات) تقدم أليانز السعودي الفرنسي سلسلة متكاملة من حلول إدارة المخاطر مدعومة بمجموعة متنوعة من منتجات التأمين
الموجهه للشركات واألفراد ،وفي مجال تأمين الحماية و اإلدخار والتأمين الصحي فإن الشركة لها دور رائد في مجال تخطيط منافع
وتعويضات الموظفين باإلضافة إلى خطط االدخار للتعليم أو للتقاعد وبرامج التأمين الصحي.
تقدم الشركة حلوالً تأمينية لألفراد والشركات حسب ما يلي:
حلول الشركات
• مزايا الموظفين
• برامج الحماية و الصحة الجماعية
• التأمين على العمالة
• الحوادث الشخصية للمجموعات
• األعمال الهندسية والمعمارية
• التأمين الشامل للمقاوالت
• تأمين الشامل لألعمال اإلنشائية
• تأمين أعطال اآلالت والمعدات
• تأمين المعدات اإللكترونية والكهربائية
• تأمين الغاليات وماكينات الضغط
• تأمين منشآت المقاولين واآلالت
• الممتلكات واإلصابات
• التأمين الشامل للممتلكات
• التأمين ضد الحريق والسرقة والسطو وتأمين األموال
• التخريب واإلرهاب
• أساطيل المركبات
• التأمين ضد المسئولية المدنية
• التأمين ضد الغير
• مسئولية المنتجات
• المسؤولية العامة
• سندات التغطية المصرفية
• الجرائم اإللكترونية
• البحرية والشحن
• تأمين عمليات االئتمان
• تأمين مسؤولية االمدراء
• تأمين أخطاء الممارسات الطبية

حلول األفراد
• حماية وادخار
• وعد األسرة الذهبي (حماية)
• وعد األجيال الذهبي (تعليم)
• وعد االستقرار الذهبي (تقاعد)
• ممتلكات ،وإصابات ،وصحة
• تأمين الممتلكات والقاطنين
• تأمين السيارات
• التأمين الصحي
• تأمين حوادث شخصية
• تأمين السفر

حلول التأمين البنكي
• حماية وادخار
• األنجال (تعليم)
• الغد (تقاعد)
• حماية وادخار(تكافلي)
• تكافل األنجال (تعليم)
• تكافل الغد (تقاعد)

 .9المؤشرات المالية
أ .إجمالي األقساط المكتتبة
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  142.3مليون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر شهراً المنتهية في ديسمبر  4132مقارنة بـ
 122.9مليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر 4131بمقدار إنخفاض بلغ  .%4.1يظهر الجدول التالي إجمالي
األقساط المكتتبة حسب قطاعات العمل:
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مليون لاير سعودي

4102

4102

4104

2011

2010

ممتلكات  ،مسؤوليات وتأمين
صحي تأمين المركبات

12241
31142

12241
31141

23242
2143

510.8
86.3

468.7
84.9



التأمين الهندسي

33242

31242

2142

69.4

77.3



التأمين الصحي

1141

2342

2241

134.7

158.1



تأمينات عامة أخرى

23242

20041

32142

220.4

148.4

32242

32242

20242

172.9

54.7

الحماية و اإلدخار

إنخفضت قيمة األقساط المكتتبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات والتأمين الصحي بنسبة  %1.9مقارنة بالسنة الماضية ()4131
بينما إرتفعت قيمة األقساط المكتتبة لتأمين الحماية واإلدخار بنسبة  %1.1مقارنة بالسنة الماضية (.)4131
بالرغم من إصدار جميع أقساط التأمين من المكتب الرئيسي في الرياض ،فإن عمليات التسويق موزعة على مكاتب متعددة في
المملكة العربية السعودية.
فيما يلي توضيح حجم أقساط التأمين في كل منطقة:
مليون لاير سعودي

4102

4102

4104

2011

2010

المنطقة الوسطى

45554

4.954

1.553

410.7

255.6

المنطقة الغربية

33351

34.5.

34953

193.8

170.2

المنطقة الشرقية

35.54

31451

..54

79.2

97.6

ب .صافي األقساط المكتسبة
بلغ صافي األقساط المكتسبة بعد استقطاع حصة إعادة التأمين واحتياطي األقساط الغير مكتسبة  241.1مليون لاير سعودي لفترة
اإلثنى عشر شهرا المنتهية في ديسمبر  4132مقارنة بـ  122.2مليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر.4131
إرتفع صافي األقساط المكتسبة بنسبة  %31.1مقارنة بالسنة الماضية  ,4131وذلك نظراً ألن قسم مهم من البوالص تم إنتاجه في
النصف الثاني من العام وبالتالي تم احتسابه من ضمن االقساط المكتسبة في العام  .4132يمثل صافي األقساط المكتسبة  %21من
صافي األقساط المكتتبة للسنة الحالية مقارنة ب  %21في السنة الماضية.

ت .التغير في االحتياطي الحسابي
بلغ التغير في االحتياطي الحسابي التابع لمنتجات الحماية واإلدخار( )31.2مليون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر شهراً المنتهية في
ديسمبر  4132مقارنة بـ ( )23.1مليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر  4131نتيجة التأثير الصافي لألقساط
المكتتبة ،اإلستردادات وإعادة تقييم الوحدات المربوطة باإلستثمارات.
بلغت األرباح الغير محققة عن االستثمارات المربوطة بالوحدات المتعلقة بمنتجات الحماية واإلدخار  9.2مليون لاير سعودي لفترة
األثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر  4132مقابل  32.1مليون لاير سعودي في .4131

ث .اإليرادات األخرى:
تمثل اإليرادات األخرى اإليرادات التي تم تحصيلها من اإلستثمارات المتوفرة للبيع والتي تم تعيينها لعمليات التأمين والمصاريف
اإلدارية في منتجات الحماية واإلدخار ،وقد بلغت  142مليون لاير سعودي في  2032مقابل  342مليون لاير سعودي في .2031
وهذا بسبب التغيير في حجم اإلستثمارات المتوفرة للبيع تحت أصول عمليات التأمين .إزدادت هذه اإلستثمارات بنسبة  %2242في
عام .2032
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ج .المطالبات المدفوعة
بلغ صافي المطالبات المدفوعة بعد استقطاع حصة إعادة التأمين واالحتياطي ( )131.1مليون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر شهرا
ً
مقارنة بـ ( )411.1مليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر .4131إرتفع صافي
المنتهية في ديسمبر 4132
المطالبات بنسبة  %12.9عن السنة الماضية .4131
ويعود هذا إلى إرتفاع نسبة مطالبات تأمين المركبات المدفوعة من  13.2مليون لاير سعودي في  4131إلى  321.1مليون لاير
سعودي في .4132

ح .صافي العموالت
بلغت العموالت المدفوعة للمبيعات بعد خصم العموالت المستلمة من معيدي التأمين ( )31.4مليون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر
ً
مقارنة بـ ( )9.4مليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر .4131
شهرا المنتهية في ديسمبر 4132
ويعود هذا بشكل رئيسي إلى إنخفاض عموالت إعادة التأمين من  41.1مليون لاير سعودي في  4131إلى  43.9مليون لاير
سعودي في  .4132باإلضافة إلى إرتفاع في العموالت المتكبدة من  11.9مليون لاير سعودي في  4131إلى  21.3مليون لاير
سعودي في  4132مما يعكس العالقة مع إرتفاع صافي األقساط المكتسبة.

خ .إحتياطي عجز األقساط
اتخذت الشركة عام  2031إحتياطي عجز أقساط بلغ ( )042مليون لاير سعودي على قطاع التأمين الصحي لتغطية المخاطر
المرتبطة باألقساط المكتتبة في  .2031تحسن اداء قطاع التأمين الصحي في الشركة بحيث وصل معدل الخسائر والمصاريف الى
 %300كما في  13ديسمبر  2032والذي ادى الى تحرير إحتياطي عجز األقساط.

د .المصاريف العمومية
ً
مقارنة بـإجمالي
بلغ إجمالي مصروفات الشركة خالل عام  4132تكاليف عمليات تأمين قدرها ( )11.1مليون لاير سعودي ،وذلك
مصروفات بلغ ( )11.4مليون لاير سعودي خالل عام  .4131كما تحملت الشركة عام  4132مصاريف إضافية بقيمة ()1.1
مليون لاير سعودي مخصصة لعمليات المساهمين مقارنة بمصاريف إضافية بلغت قيمتها ( )1.1مليون لاير سعودي في .4131
ان اجراءات كفاءة التكلفة المتبعة من قبل إدارة الشركة هي السبب الرئيسي النخفاض المصاريف العمومية بنسبة  % 33مقارنة
بعام .4131

ذ .الفائض من عمليات التأمين
أظهرت النتائج التقنية قبل عوائد إستثمار المساهمين فائضا ً يساوي 34.9مليون لاير سعودي لفترة اإلثنى عشر شهرا المنتهية في
ً
مقارنة بفائض قدره  9.1مليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر  4131مما يعكس إرتفاعا ً بلغ
ديسمبر 4132
.%11.4
ويعود سبب هذا اإلرتفاع إلى زيادة صافي األقساط المكتسبة التي عوضت الزيادة المجتمعة لصافي المطالبات المتكبدة واإلحتياطي
النظامي .كما ساهم بشكل أساسي إنخفاض المصاريف العمومية بنسبة  %33في تحسن الفائض في عمليات التأمين مقارنة بالعام
السابق.

ر .االستثمارات
تقسم استثمارات الشركة بإستثناء إستثمارات الحماية واإلدخار المرتبطة بوحدات كما في ديسمبر  4131على النحو التالي:
مليون لاير سعودي

4102

4102

4104

2011

2010

النقدية و شبه النقدية

..5.

55

1151

74.6

42.3

الصكوك  /الصناديق

53155

3.159

3.553

127.0

98.0

155

155

155

3.2

3.2

-

-

-

-

-

االكتتاب في شركات نجم و نكست كير
مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
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بلغت عوائد اإلستثمار بإستثناء األرباح غير المحققة لإلستثمارات المرتبطة بوحدات  2.1مليون لاير سعودي كما في ديسمبر
 4132مقارنة بـ  2.4مليون لاير سعودي في ديسمبر .4131

ز .نتائج الفترة (ربح)
أظهرت النتائج في  13ديسمبر  ،4132وهي السنة المالية السابعة ،صافي أرباح بلغ 32.9مليون لاير سعودي بعد توزيع %31
ً
مقارنة بربح بلغ  34.1مليون لاير سعودي في  13ديسمبر 4131
من صافي عمليات التأمين الفائض للتوزيع بلغ  3.1مليون لاير
بعد توزيع  %31من صافي عمليات التأمين الفائض للتوزيع بلغ  1.9مليون لاير .ويرجع هذا اإلرتفاع في صافي األرباح
للتحسينات في فعالية العمل المذكورة أعاله باإلضافة إلى التركيز على القطاعات المربحة .وبهذا تكون ربحية السهم  ،كما في
ديسمبر  ، 4132بمقدار  1.19لاير سعودي مقارنة بـ  1.12لاير سعودي في العام .4131

س .األصول
بلغ مجموع أصول الشركة كما في  13ديسمبر  3,202 ، 2032مليون لاير سعودي مقسمة كالتالي:
مليون لاير سعودي

4102

4102

4104

2011

2010

أصول عمليات التأمين

1,411.5

3.59553

94951

911.0

779.2

أصول المساهمين

195.5

3.454

3.354

163.8

162.1

ش .حقوق المساهمين
بلغت قيمة حقوق المساهمين كما في  13ديسمبر  32242 ،2032مليون لاير سعودي مقسمة كالتالي :
مليون لاير سعودي

4102

4102

4104

2011

2010

رأس المال

5440.

54454

54454

200.0

200.0

خسائر متراكمة

)(38.1

()495.

()5.54

)(65.6

)(65.2

احتياطيات أخرى

22.9

5555

5551

23.6

23.6

تبقى عالوة السهم ثابتة عند  2242مليون لاير.
تقرالشركة أن ليس عليها أية قروض كما في  13ديسمبر .2032

ص .فائض عمليات التأمين
تنص المادة  22من النظام األساسي للشركة على ما يلي فيما يخص سياسة توزيع األرباح:






تجنيب مخصص للزكاة وللضرائب المقررة.
طبقا للقوانين المعمول بها في الشركة فإنه من المفروض أن تخصص  %41من صافي الدخل في كل فترة لالحتياطي
النظامي .لم تخصص الشركة أي مبالغ لالحتياطي النظامي نظرا للخسائر المتراكمة كما في  13ديسمبر .2014
يمكن للجمعية العامة العادية ،بناء على اقتراح مجلس االدارة ،أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكون احتياطي
يخصص ألغراض معينة.
يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول الى حساب األرباح المتبقية.
يجوز بقرار من مجلس االدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة وفق القواعد المنظمة لذلك و
الصادرة من الجهات المختصة.

كـون أليانز السعودي الفرنسي شركة تأمين تعاونية ،فإنها ستقوم بتوزيع  %31كأرباح حاملين الوثائق من أي فائض ينشأ من
العمليات التأمينية وبشكل سنوي ،وذلك بموجب قواعد وأنظمة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية .سيتم حساب
 %31من صافي الفائض ،إذا وجد ،في نهاية كل سنة مالية ،و سيتم تدقيقه وتوزيعه بموافقة وإشراف مؤسسة النقد العربي
السعودي.
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بالنسبة للسنة المنتهية في ديسمبر  ،4132حققت الشركة صافي فائض عمليات تأمين بعد إقتطاع حصة للمساهمين للفترة بلغ 3.1
مليون لاير سعودي.

ض.

العناوين المالية الرئيسية

في ما يلي تلخيص ألهم المؤشرات في السنوات الخمس الماضية:
النشاط "مليون لاير سعودي"

4102

4102

4104

2011

2010

إجمالي أقساط مكتتبة

725.1

.4559

.5355

683.7

523.4

صافي األقساط المكتسبة

420.6

15455

1535.

354.7

233.2

احتياطي حسابي

)(17.5

()430.

().35.

)(46.3

)(26.8

ربح غير محقق لالستثمارات المرتبطة بوحدات

9.4

3554

.54

45.

35.

إيرادات أخرى

3.2

35.

353

صافي المطالبات المستحقة

)(316.7

()51154

()54155

355
ز5
)(221.4

45.
)(134.6

صافي العموالت

)(18.2

()955

().59

)(13.8

)(12.2

إحتياطي عجز األقساط

0.9

()459

-

-

-

المصروفات العامة عمليات التأمين

)(68.8

()..55

().454

)(75.5

)(.45.

صافي الفائض للفترة

12.9

951

.53

()451

().5.

صافي فائض عمليات التأمين بعد التخصيص للمساهمين

)(1.3

()459

()45.

-

-

عائد استثمارات المساهمين

5.0

555

554

555

45.

المصروفات العامة للمساهمين

)(0.7

()45.

()45.

()40.

()45.

صافي العوائد (ربح)*

15.9

355.

3451

1.6

)(8.4

* بعد توزيع الفائض ،قبل الضرائب والزكاة.
قوائم المركز المالي"مليون لاير سعودي"

2014

4102

4104

2011

2010

إجمالي األصول

1,607.0

3.4.555

3.3545.

1,074.8

941.3

إجمالي االلتزامات

1,422.2

3.1455.

95159

916.8

782.9

إجمالي حقوق المساهمين

184.8

3.559

3..5.

158.0

158.4
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.11

حوكمة الشركة ،األنظمة واللجان

أ .االلتزام بحوكمة الشركات
خالل العام  2014التزمت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بشكل كامل بنظام هيئة السوق المالية لحوكمة الشركات
و توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي مع وجود بعض االستثناءات البسيطة التالية:
تنص قوانين هيئة السوق المالية على ممارسة آلية تصويت تراكمية في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .و لكن الشركة تتبع نظام
التصويت باألغلبية في هذا المجال والمنصوص عليه في هذا النظام األساسي؛ وتعتمد قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية البسيطة
لألعضاء الحاضرين شخصيا ُ أو بواسطة وكيل مفوض من األعضاء يحق له التصويت في هذا االجتماع.

ب .مجلس اإلدارة
في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدت في التاسع والعشرون من أبريل  ،2031تم إنتخاب مجلس إدارة جديد ويسري
قرار تنصيب أعضاءه في مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات إعتباراً من  2أغسطس  2031م:
◽
◽
◽

عضوين يمثالن البنك السعودي الفرنسي ()BSF
عضوين يمثالن أليانز فرنسا العالمية وأليانز مينا القابضة (برمودا)
عضوين مستقلين (من ضمنهم رئيس مجلس اإلدارة).

أسماء أعضاء مجلس
اإلدارة

عدد األسهم
في بداية
السنة

عدد األسهم
في نهاية
السنة

التغير في
عدد األسهم
*

عضو مجلس إدارة
**

نوع التمثيل

تصنيف العضو

عمار الخضيري
(بديالً عن عبدهللا حسن
العبدالقادر إعتباراً من 54
أبريل  )5434رئيس
مجلس االدارة
الوليد الدريعان

3444

3444

ال يوجد

3444

3444

ال يوجد

عام

مستقل

عبد الرحمن الصغير
(بديالً عن عبدالرحمن
جاوه إعتباراً من 35
أبريل )5434

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

البنك السعودي
الفرنسي
مجموعة الطيار
للسياحة والسفر
شركة الحكير
شركة الخليج للتدريب
والتعليم
البنك السعودي
الفرنسي

عام

مستقل

البنك السعودي
الفرنسي

غير تنفيذي

باتريس كوفيني

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

البنك السعودي
الفرنسي

هوج دي روكيت بويسون

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

البنك السعودي
الفرنسي
أليانز فرنسا العالمية

غير تنفيذي

هاينز دولبرج

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

أليانز مينا القابضة
(برمودا)

غير تنفيذي
غير تنفيذي

*التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة أو زوجاتهم أو أوالدهم القصر في شركة أليانز السعودي الفرنسي
**في شركة أخرى في المملكة العربية السعودية

أعضاء كبار المدراء
التنفيذيين
في
عدد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
األسهم*** بداية
السنة
في
ال يوجد
ال يوجد
نهاية ال يوجد
السنة
* إستقال من منصبه إعتباراً من  34نوفمبر . 4132
** إستقال من منصبه إعتباراً من  2يونيو . 4132
إ.
دينيز
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محمد
بصراوي

مديني
السميري

سيد
حسن

عبدهللا
منصوري*

خالد
إبراهيم**

أنطوان أبو
فيصل

ال
يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال
يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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*** مملوكة لكبار المدراء التنفيذيين او زوجاتهم او اوالدهم.

ت .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين
بلغ إجمالي رواتب وبدالت وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين بمن فيهم المديرالعام التنفيذي ونائبه
والمديرالمالي التنفيذي ،خالل السنة المالية المنتهية في  13ديسمبر  ،2032المبالغ التالية:
4102

4102

أعضاء
مجلس
اإلدارة غير
التنفيذيين**

أعضاء
مجلس
اإلدارة
التنفيذيين

أكبر  7مدراء
تنفيذيين

أعضاء
مجلس اإلدارة
المستقلين**

ال يوجد

4,280,641

ال يوجد

أعضاء
مجلس
اإلدارة غير
التنفيذيين*
*
ال يوجد

ال يوجد

505,000

36,000

81,000

ال يوجد

335,000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1,839,094

64,531

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

721,700

ال يوجد

7,610,633

رواتب وتعويضات

أعضاء
مجلس
اإلدارة
المستقلين*
*
ال يوجد

ال يوجد

بدالت

42،211

19،211

ال يوجد

مكافأت دورية سنوية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1,580,281

مصاريف أخرى

ال يوجد

311،211

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

تعويضات أخرى*

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

442,603

ال يوجد

ال يوجد

42،211

431،911

ال يوجد

6,808,525

36,000

145,53
1

لاير سعودي

المجموع

أعضاء
مجلس
اإلدارة
التنفيذيين

أكبر  7مدراء
تنفيذيين

4,714,839

* الخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل ،أو أي مزايا عينية إخرى مثل ‘يجار شقة و التأمين الصحي.
** متضمنيين رئيس مجلس اإلدارة
** تم تعيين عضوين جديدين (أنطوان أبو فيصل وخالد إبراهيم) كمديرين تنفيذيين إعتبارا من  1/08/2013احتسبت الرواتب والتعويضات عن العام كامالً)

عالوة على ذلك إستلم أحد المدراء التنفيذيين من الشركة في نوفمبر  4132قرضا ً بقيمة  100,290لاير سعودي على أن يكون
أكتوبر  4132موعد إستالم دفعة السداد النهائية.
إن التعويضات السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:
أسم العضو

عمار الخضيري

(بديالً عن عبدهللا حسن العبدالقادر
إعتباراً من  42أبريل  )4102رئيس
مجلس االدارة
الوليد الدريعان
عبد الرحمن الصغير

(بديالً عن عبدالرحمن جاوه إعتباراً من
 01أبريل )4102
باتريس كوفيني
هوج دي روكيت بويسون
هاينز دولبرج
المجموع

4102
تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين

4102
تسعى الشركة للحصول على موافقة
المساهمين في الجمعية العامة القادمة
311,121

1

14,292
14,292

1
1

14,292
14,292
14,292
213,431

1
1
1
1

ث .إعالن مجلس اإلدارة عن المعامالت المالية المرتبطة بأطراف ذات صلة بالشركة
يؤكد مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي عقود كانت الشركة طرفا ً فيها وكانت فيها مصلحة للمديرالعام التنفيذي أوللمديرالمالي التنفيذي
أوأعضاء مجلس اإلدارة أوأي شخص أخر له عالقة بهم خالل عام  .4132كما ال يوجد أي ترتيبات أواتفاقيات قام بموجبها أي من
أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أوأي من مساهمي الشركة بالتنازل عن مصلحة أو حقوق في الحصول على األرباح
خالل السنة المالية .4132
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إن أرصدة و معامالت األطراف ذات العالقة والهيئات ذات الصلة التابعة خالل عام  2032تتعلق أساسا باألنشطة التالية :





أفضل عروض عقود التأمين مع البنك السعودي الفرنسي والهيئات التابعة له.
أفضل عروض إدارة األصول مع البنك السعودي الفرنسي والهيئات التابعة له.
أفضل عروض عقود إعادة التأمين مع مجموعة أليانز والهيئات التابعه لها.
إدارة مطالبات التأمين الطبي مع شركة نكست كير السعودية.

ج .الوضع النظامي
تتمتع الشركة بعالقات جيدة مع الجهات النظامية وتقدر دعمهم المتواصل و توجيههم .تحملت الشركة خالل عام 2032
غرامة مالية من هيئة السوق المالية بقيمة  10,000لاير سعودي لمخالفتها فقرة (أ) من المادة السادسة واألربعين من نظام
السوق المالية ،والفقرة (أ) من المادة الحادية واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج لعدم إبالغها الهيئة والجمهور في
الوقت النظامي المحدد عن حصولها على تجديد تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ 01/01/2014
بمزاولة نشاط التأمين في الفروع التالية (التأمين العام ،التأمين الصحي والحماية واإلدخار) إذ لم تعلن عن ذلك إال بعد
إغالق فترة التداول بتاريخ .02/01/2014

ح .لجان مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية
تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف المواضيع مثل الخطط االستراتيجية وخطط العمل .ويفوّ ض
مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية للقيام بمهام محددة مثل دراسة الخطة المالية ،رسم السياسة العامة للشركة ،متابعة االداء واإلنجازات
بما يتوافق مع الخطط المرسومة مسبقا ً .كما تقوم اللجنة باإلشراف على أد ْا الشركة و تقديم الدعم و التوجيه للمدير التنفيذي.
المهام الرئيسية للجنة تتضمن:







تمثيل مجلس اإلدارة في األمور اإلدارية اليومية.
اإلشراف على تنظيم إجتماع مجلس اإلدارة.
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بالتوافق مع المدير العام التنفيذي واإلدارة.
إقتراح و إنشاء سياسة الشركة العامة ،األهداف واإلستراتيجية.
دراسة الموازنة ومتابعة األداء واإلنجازات مقارنة بالخطط الموضوعة.
المباشرة واإلشراف على سير العمليات والتطوير.

و تتكون اللجنة التنفيذية من السادة:
اللجنة التنفيذية

إعتباراً من  20ديسمبر 4102

باتريس كوفيني

رئيس اللجنة التنفيذية

هاينز دولبرغ

عضو

عبد الرحمن الصغير ((بديالً عن عبدالرحمن جاوه إعتباراً من  31أبريل )2032

عضو

هوج دي روكيت بويسون

عضو

عقدت اللجنة التنفيذية خمس اجتماعات خالل  2032وكانت نسبة الحضور  %21( %20مع التفويضات)
التاريخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفويض

18/02/2014

باتريس كوفيني ،هاينز دولبرغ،

%54

%344

14/04/2014

باتريس كوفيني ،هاينز دولبرغ،

%54

%.5

29/04/2014

باتريس كوفيني ،هاينز دولبرغ ،هوج دي
روكيت بويسون
عبد الرحمن الصغير ،باتريس كوفيني ،هاينز

.5%

344%

%344

%344

05/06/2014
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دولبرغ ،هوج دي روكيت بويسون
11/11/2014

عبد الرحمن الصغير ،باتريس كوفيني ،هوج
دي روكيت بويسون

%.5

%344

لجنة المراجعة
تختص لجنة المراجعة بتأدية مهام مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على التقاريرالمالية للشركة وتقييم مدى دقة عمليات المراجعة
الداخلية والخارجية .كما تقوم اللجنة بعملية تقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة ونظام الرقابة الداخلية.
تتضمن مهام و مسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:
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وضع وتطوير خطة مفصلة لشرح دورها ،مسؤولياتها وتفويضاتها ،وتقديمها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.
تقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة أ) للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين ،إقالة ،ومكافأة مراجعي الحسابات ،ب) تقديم
اإلقتراحات لمجلس اإلدارة لتعيين مدير قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة ،ج) تقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة
لتعيين مدير قسم المراجعة الداخلي أو المراجع الداخلي ،د) تقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة لتعيين الخبير اإلكتواري
لشؤون التأمين بعد الحصول على عدم إعتراض خطي من مؤسسة النقد العربي السعودي.
اإلشراف على قسم المراجعة الداخلي للشركة لضمان فعاليته في تنفيذ النشاطات والمهام المحددة من قبل مجلس اإلدارة
مراجعة عملية المراجعة الداخلي وتحضير تقرير كتابي عن هذه العملية و إقتراحات اللجنة بشأنها.
ضمان إستقاللية أ) مراجعي الحسابات الخارجيين من الشركة ،أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا للشركة ،ب) ضمان
إستقاللية قسم المراجعة الداخلي أو المراجع الداخلي في تنفيذ مهامهم وضمان عدم وجود قيود على مجرى عملهم أو أية
عراقيل قد تؤثر سلبا ً على عملهم ،ج) ضمان إستقاللية قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية في تنفيذ مهامهم
وضمان عدم وجود قيود على مجرى عملهم أو أية عراقيل قد تؤثر سلبا ً على عملهم.
ضمان إلتزام الشركة باإلقتراحات و التوصيات اإلكتوارية.
تحديد الراتب الشهري والعالوات لمدير قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية بعد الحصول على موافقة خطية
من مجلس اإلدارة.
تحديد الراتب الشهري والعالوات لمدير قسم المراجعة الداخلي أو المراجع الداخلي بعد الحصول على موافقة خطية من
مجلس اإلدارة.
اإلشراف على خطة المراجعة للمراجعين الداخليين و مراجعي الحسابات الخارجيين.
مراجعة سياسات المحاسبة الحاسمة والعمليات باإلضافة إلى التعديالت التي قد تلحق بها.
التنسيق بين المراجعين الداخليين و الخارجيين.
اإلشراف على نشاطات المراجعين الخارجيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق عمل المراجعة يوكلوا به خالل
تأديتهم مهامهم.
مراجعة تقارير المراجعين الخارجيين و تقارير قسم المراجعة الداخلي أو المراجع الداخلي وتقديم اإلقتراحات الالزمة إلى
مجلس اإلدارة.
متابعة تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات والتوصيات المذكورة في التقارير.
متابعة تقارير قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية و من ضمنها العثور على أية مخاطر إحتيال عالية وتقديم
اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة التقارير اإلكتوارية وتقديم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة تعليقات مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات اإلشرافية و النظامية وتقديم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة تقييم المراجعين الداخليين و الخارجيين للمراقبة الداخلية لعمليات قسم مراقبة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد
العربي السعودي.
تقييم مستوى اختصاص ،كفاءة و موضوعية المراجعين الخارجيين  ،قسم المراجعة الداخلي ،المراجعين الداخليين ،قسم
الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية.
متابعة التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات اإلشرافية و النظامية باإلضافة إلى أي تطورات
دولية مثل المبادىء التوجيهية للرابطة الدولية لمراقبي التأمين و تقديم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة.
مراجعة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية والموافقة عليها.
مناقشة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية مع المراجعين الخارجيين وإدارة الشركة قبل نشرها.
مراجعة تعليقات المراجعين الخارجيين بشأن القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
متابعة القضايا القانونية المهمة المرفوعة من قبل أو ضد الشركة وتقديم التقارير الدورية المتعلقة بها.
التأكد من أن جميع التعامالت المالية تتم وفقا ً للقوانين و التشريعات المحلية.
يخضع أعضاء لجنة المراجعة للمساءلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،المساهمين ومجلس اإلدارة فيما يتعلق
بتنفيذ مقررات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بـ "قوانين لجنة المراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين" وتنفيذ
خطة عمل اللجنة الصادرة عن مجلس اإلدارة.
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يتوجب على أعضاء اللجنة خالل أداء مهامهم ،أن يولوا مصلحة الشركة األهمية القصوى فوق أي إعتبار ممكن أن يؤثر
على سير قراراتهم.


وتتكون لجنة المراجعة من السادة:
لجنة المراجعة

إعتباراً من  20ديسمبر 4102

هوج دي روكيت بويسون

رئيس لجنة المراجعة

يوسف المبارك

عضو

شاغر

-

إن رئيس اللجنة هو عضو في مجلس اإلدارة.

عقدت لجنة المراجعة خمس اجتماعات خالل  2032بنسبة حضور  %22من األعضاء %22( .مع التفويضات)
التاريخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفويض

13/04/2014

هوج دي روكيت بويسون ،يوسف المبارك

%..

%..

05/06/2014

هوج دي روكيت بويسون ،يوسف المبارك

%..

%..

15/07/2014

هوج دي روكيت بويسون ،يوسف المبارك

%..

%..

22/10/2014

هوج دي روكيت بويسون ،يوسف المبارك

%..

%..

11/11/2014

هوج دي روكيت بويسون ،يوسف المبارك

%..

%..

ال يوجد أي عالقة مالية أو عائلية تجمع بين أعضاء مجلس اإلدارة و لجنة المراجعة.
ناقشت لجنة المراجعة في إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الرئيسية التالية:












إجتمعت مع المراجعين الخارجيين لمناقشة تقاريرهم وتوصياتهم.
مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة و من ضمنها تقارير إدارة المخاطر و تقرير مع المراجعين
الخارجيين وقدمت توصياتها إلى مجلس اإلدارة.
مراجعة خطة المراجعة الداخلية لعام  2031وخطة مراجعة لخمس سنوات.
مراجعة تقرير إنجازات المراجعة الداخلية بما في ذلك النتائج والتوصيات وسير العمل.
مراجعة تقرير الرقابة النظامية بما في ذلك النتائج واإلجراءات التصحيحية فضال عن الشكاوى والقضايا القانونية.
مراجعة خطة الرقابة النظامية
مراجعة نشاطات المراجعة الداخلية والرقابة النظامية والتأكد من إستقالليتهم.
تحديث سياسات وإجراءات المراجعة الداخلية وقدمت توصياتها إلى مجلس اإلدارة للموافقة.
إستعراض المراسالت الهامة مع الهيئات التنظيمية والرقابية بما في ذلك تعليقاتهم وناقشت اإلجراءات المطلوبة مع مجلس
اإلدارة.
تقييم العقود الخارجية بما في ذلك عقود مراجعي الحسابات الخارجيين والمحامي واإلستشاري اإلكتواري كما أوصت
مجلس اإلدارة بالموافقة على العقود.
مراجعة سياسات المحاسبة الحاسمة واإلجراءات باإلضافة إلى التعديالت التي قد تطرأ عليها.

لقد نفذ قسم التدقيق الداخلي ثالث عمليات تدقيق عادية وستة عشر عملية تدقيق غير مبرمجة خالل عام  4132وأصدر التقارير
الالزمة بما في ذلك التوصيات واإلجراءات الالزمة .شملت عمليات التدقيق معظم اإلدارات في الشركة بما في ذلك إدارة العمليات
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التأمينية ،اإلدارة المالية ،إدارة الموارد البشرية ،إدارة المبيعات ،إدارة التسويق ،وإدارة إعادة التأمين والشؤون األكتوارية كما شملت
جميع األقسام التابعة لهذة اإلدارات .لم يظهر تقرير التدقيق الداخلي أي نتائج خطيرة أو عالية الخطورة ولكن أظهر فقط بعض
المالحظات المطلوبة والتي تم فعالً إتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص تنفيذ معظمها على أن يتم إستكمال ما تبقى من إجراءات في
اإلطار الزمني المتفق عليه .يتم مراجعة تقارير األنشطة السنوية بشكل دوري من قبل لجنة المراجعة.
لقد أسست الشركة أيضا ً لجنة الحوكمة الداخلية والمخاطر والتحكم الداخلي لتكون مسؤولة عن مراقبة أنشطة الشركة المتعلقة
بإجراءات الحوكمة و إدارة المخاطر والمراجعة والرقابة النظامية وقواعد السلوك المهني ومنع غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب
ومكافحة الغش والفساد .تعتبر لجنة الحوكمة الداخلية والمخاطر والتحكم الداخلي لجنة داخلية غير منبثقة عن مجلس اإلدارة وتتألف
من أعضاء من اإلدارة العليا ،مسؤولي المخاطر وفريق المراجعة الداخلية .إجتمعت اللجنة إحدى عشر مرة في خالل عام 4132
ولم تظهر النتائج أي نقاط ضعف رئيسية سوى بعض التحسينات الطفيفة الالزمة والتي عولجت أو يتم معالجتها.
نفذت انظمة الرقابة الداخلية بشكل دقيق وفعال وتتابع لجنة المراجعة الخاصة بمجلس اإلدارة بشكل منتظم نتائج المراجعة الداخلية
لهذة االنظمة .لم تظهر نتائج المراجعة الداخلية أي نقاط ضعف جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية.
لجنة اإلستثمار
من واجبات لجنة اإلستثماراإلعداد والمراجعة والموافقة على سياسة االستثمار الخاصة بالشركة ووضع استراتيجية االستثمار وفقا ً
لسياسة االستثمارالمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والمتوافقة مع لوائح وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي .لم تظهر نتائج
المراجعة الداخلية اي نقاط ضعف انظمة الرقابة جزئية في الداخلية
تتضمن مهام و مسؤوليات لجنة اإلستثمار ما يلي:










تقييم إقتراحات اإلستثمار المقدمة من اإلدارة العليا.
تحضير و اإلشراف على سياسة الشركة لإلستثمار بشكل دوري.
وضع إستراتيجية اإلستثمار بالتوافق مع سياسة اإلستثمار الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.
التأكد من التنفيذ السليم لسياسة  /استراتيجية اإلستثمار.
وضع و مراجعة مبادىء اإلستثمار للشركة.
وضع و مراجعة معايير جودة إستراتيجية الشركة لإلستثمار.
وضع ومراجعة المبادىء التوجيهية لهيكلية محفظة الشركة.
مراجعة تحليل األسواق المالي المحضر من قبل قسم اإلستثمار و مدير األصول.
مراجعة دخل اإلستثمار و أداؤه وفق الخطة الموضوعة.

وتتألف اللجنة من السادة:
إعتباراً من  20ديسمبر 4102

لجنة اإلستثمار
عبد الرحمن الصغير ((بديالً عن عبدالرحمن جاوه إعتباراً من  35أبريل )5434

رئيس لجنة اإلستثمار

الوليد الدريعان

عضو

هوج دي روكيت بويسون أو هاينز دولبرغ

عضو

عقدت لجنة االستثمار إجتماعين خالل  2032بنسبة حضور بلغت  %300( .%300مع التفويضات)
التاريخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفويض

17/07/2014

عبد الرحمن الصغير  ،الوليد الدريعان ،هاينز دولبرغ ،هوج دي روكيت
بويسون

%344

%344

11/11/2014

عبد الرحمن الصغير  ،الوليد الدريعان ،هاينز دولبرغ ،هوج دي روكيت
بويسون

%344

%344

لجنة الترشيحات والمكافأت
إن واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت هي كما يلي:
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تقديم توصيات لتعيينات مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين تماشيا ً مع السياسات و المعايير الموافق عليها .كما تضمن
اللجنة أنه لن يسمح بترشح أي شخص كان قد أدين مسبقا ً بجناية مخلة بالشرف أو النزاهة.
إعادة النظر في هيكل مجلس اإلدارة و إقتراح التغييرات.
التأكد بشكل سنوي على استقاللية األعضاء المستقلين وعلى عدم وجود تضارب بين المصالح في مجلس اإلدارة،
تحديد نقاط الضعف والقوة في مجلس اإلدارة و إقتراح حلول.
تحضير شرح للمواصفات المطلوبة والمؤهالت لعضوية مجلس اإلدارة ،ويتضمن الوقت الذي يجب على عضو مجلس
اإلدارة توفيره لنشاطات مجلس اإلدارة.
إتخاذ سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين؛ عبر إتخاذ مثل هذه السياسات،
سيتم إتباع المعايير المتعلقة باألداء.
مراجعة والموافقة على خطط التعويض ،السياسات ،و برامج الشركة.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة:
إعتباراً من  20ديسمبر 4102

لجنة الترشيحات والمكافآت
الوليد الدريعان

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عبد الرحمن الصغير ((بديالً عن عبدالرحمن جاوه إعتباراً من  35أبريل )5434

عضو

هاينز دولبرغ

عضو

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثالث إجتماعات خالل  2032بنسبة حضور بلغت  %22 ( %22مع التفويضات).
التاريخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفويض

18/02/2014

الوليد الدريعان ،هاينز دولبرغ

%..

%..

14/04/2014

الوليد الدريعان ،هاينز دولبرغ

%..

%..

11/11/2014

الوليد الدريعان  ،عبد الرحمن الصغير

%..

%344

ناقشت لجنة الترشيحات والمكافأت في إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الرئيسية التالية:
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مراجعة مؤهالت و الملف الشخصي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد.
مراجعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتي بقيت على حالها باإلضافة إلى مكافآت األعضاء المستقلين و رفعت
توصياتها إلى مجلس اإلدارة.
مراجعة مكافآت كبار المدراء التنفيذيين لعام  2014باإلضافة إلى آلية زيادة المكافآت و مبالغ المكافات للشركة و مناقشتها
مع مجلس اإلدارة للموافقة.
مراجعة عالوات المدراء التنفيذيين باإلضافة إلى آلية العالوات ومبالغها للشركة و مناقشتها مع مجلس اإلدارة للموافقة.
مراجعة مكافآت و فوائد الموظفين.
مراجعة التحديثات الواردة على هيكلية الشركة و توظيف مدراء تنفيذيين جدد.
مراقبة نسبة السعودة بشكل دائم.
مراجعة قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الجديد بشأن التعيينات في المناصب العليا وطورت عملية توظيف جديدة
خاصة بها.
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خ .إجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في  13ديسمبر  2014بنسبة حضور وقدرها  %22 ( %84مع
التفويضات).
اإلجتماع

التاريخ

الحضور

نسبة الحضور

نسبة الحضور مع تفويض

30

18/02/2014

31

29/04/2014

عبد هللا العبد القادر ،هاينز دولبرج ،الوليد الدريعان،
باتريس كوفيني
هاينز دولبرج ،الوليد الدريعان ،باتريس كوفيني ،عبد
الرحمن الصغير ،هوج دي روكيت بويسون.

67%

%344

84%

84%

32

17/07/2014

عمار الخضيري ،هاينز دولبرج ،الوليد الدريعان ،باتريس
كوفيني ،عبد الرحمن الصغير ،هوج دي روكيت بويسون.

%344

%344

33

11/11/2014

عمار الخضيري ،الوليد الدريعان ،باتريس كوفيني ،عبد
الرحمن الصغير ،هوج دي روكيت بويسون.

84%

%344

ناقش مجلس اإلدارة في إجتماعته المذكورة أعاله المهام الرئيسية التالية:











التحليل المنتظم ألداء الشركة و االنجازات مقارنة بالخطة الموضوعة باإلضافة إلى تحليل معلومات السوق و مركز
الشركة االستراتيجي.
الموافقة على استراتيجية إعادة التأمين السنوية ومن ضمنها تعديل الشروط.
الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت التي تتعلق بهيكلية الشركة  ،المكافآت و العالوات للمديرين التنفيذيين
باإلضافة إلى المكافآت و العالوات للشركة.
وافق على الخطة اإلستراتيجية وخطة عمل الشركة للسنوات القادمة.
مناقشة أمور الموارد البشرية و إدارة الكفاءات.
الموافقة على التحديثات الخاصة بدليل إجراءات الشركة حسب توصيات اللجان خالل  2032والتي تتعلق بحوكمة
الشركة.
الموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بالعقود الخارجية والتي تتضمن :مراجعين الحسابات المستقلين ،مستشار
الضرائب ،المستشار القانوني ،والمستشار االكتواري .يجب اإلشارة إلى أن الشركة ال تملك أي عقد إداري أو فني آخر.
مراجعة نشاطات اللجان المختلفة و التي تتضمن :اللجنة التنفيذية ،لجنة المراجعة ،لجنة االستثمار و لجنة الترشيح و
المكافآت.
تحديث ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
الموافقة على السياسة الجديدة المتعلقة بعملية التعيين في المناصب العليا.

د .إدارة المخاطر
خالل عام  ،2032نجحت الشركة في دمج أنشطة إدارة المخاطر في استراتيجية الشركة وأهدافها ،وذلك للحفاظ على قيم الشركة.
لدى الشركة استراتيجية كاملة إلدارة المخاطر ولفهمها والتحكم بجميع مستويات الخطر الناشئ من كافة أعمال الشركة .تعتمد هذه
االستراتيجية على تأثير تقلبات السوق والخبرات المتوفرة في التعامل مع المخاطر المتكررة التي تتعرض لها الشركة .و ال تعتمد
على الخطر الناتج من عمل واحد بل تمتد لتشمل جميع المخاطر المحتملة.
و قد قسمت المخاطر على النحو التالي:
أ) المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة من فشل في النظام أو الرقابة ,اإلختالس واألخطاء البشرية ,والتي يمكن أن تنتج
عنها خسارة مالية وفقدان للسمعة ,وعواقب تنظيمية وقانونية .تقوم الشركة بإدارة مخاطر العمليات من خالل الضوابط المناسبة,
وفصل المهام والمراقبة الداخلية ومتضمنة التدقيق الداخلي واإللتزام.
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ب) مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية .يتم
مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري  ،وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال نشوئها .
ج) مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالية.
د) مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات
المالية .تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن األرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المتاحة للبيع.
هـ) مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.
و) مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق (
غير تلك الناتجة من مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العمالت) ,سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية
المعينة أو بمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.
تحد الشركة من مخاطر السوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة إستثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت في األسواق المالية.
ز) مخاطر أسعار الصناديق
مخاطر أسعار الصناديق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب تغيرات في صافي قيمة
الموجودات التي يتم تحديدها من قبل مديري الصناديق .

ح) مخاطر التأمين
إن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك
الحادث .تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن
القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين .ويخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال
والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل.
ط) إدارة رأس المال
توضع أهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.
تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظام.
ي) القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو
سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل .يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقا ً
لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،مع عدم وجود نية أو حاجة لتصفيتها ،أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأية
تعامالت بشروط لها تأثير عكسي.

ذ .الزكاة والمدفوعات القانونية والقروض
ً
مقارنة بـ
لقد خصصت شركة أليانزالسعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مبلغا ً قدره  4,363,308لاير سعودي للزكاة سنة 2014
 4,052,118لاير سعودي في  .2013ولم تكن هناك أي قروض على الشركة .و في الجدول التالي قائمة بالمدفوعات القانونية لعام
ً
مقارنة بـ  2031و  2032و  2033و .2030
2014
4102

4102

4104

2011

2010

مليون لاير سعودي
تكاليف الجمارك

-

-

-

-

-

الزكاة والضريبة

40.

454

154

1.8

0.1

التأمينات االجتماعية

555

551

554

1.8

1.9
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تأشيرات الدخول و جوازات السفر

451

454

454

0.7

0.6

تكاليف الرقابة واإلشراف

455

451

159

45.

455

3354

3354

951

954

8.6

المجموع

.11

الخطط المستقبلية

سوف تستمر الشركة في نموها وتطورها المتسارع في السوق تماشيا ُ مع رؤيتها وفقا لالستراتيجية التالية:
البيع المباشر :خالل  4132سوف تركز الشركة على النمو من ناحية عدد موظفي المبيعات باإلضافة إلى نقاط البيع .وبهذا توسع
الشركة مجال اتصالها بفئات العمالء المختلفة وستواصل تدريب فريق المبيعات لتضمن أعلى مستوى من الخدمات.
التأمين البنكي :سوف يكون تركيز الشركة في  4132على تحسين إنتاجية وكالة التأمين البنكي والشركات عبر تعزيز عالقة
شريكنا البنك السعودي الفرنسي مع قاعدة عمالئه التجارية والشركات.
تأمين الشركات :إستمرارية إعطاء تأمين الشركات األولوية القصوى للشركة .خالل عام  ،2031ستقوم الشركة توسيع نطاق
عالقاتها مع الوسطاء الرئيسيين لبناء شراكة قوية ودائمة من خالل معايير خدمة متفق عليها ،كما ستركز الشركة على العقود
العالمية مثل التأمين اإلئتماني.
العمليات :سوف يتم إعادة هيكلة وتطوير قسم اإلكتتاب للشركات واألفراد تدريجيا َ كما سيتم تسهيل سير عمليات المطالبات لضمان
رضا العمالء والمساهمة في ثبات المحفظة التأمينية.
اإلكتوارية :بالتوافق مع إستراتيجية المخاطر لعام  2031سوف تستمر الشركة في بتطبيق المستوى االعالي من المعايير التقنية
والتوجيهات بالتوافق مع إستراتيجية المخاطر ،كما ستراقب الربحية وفقا ً لقطاعات العمل و تعدل إستراتيجية التسعير عند الضرورة.
ستقوم الشركة أيضا ً بضمان متطلبات إحتياط تقنية مضمونة وسليمة.
تنمية مهارات الموظفين :خالل عام  2031ستواصل الشركة استثماراتها في الموارد البشرية الستقطاب وتطوير المواهب الشابة
وإعداد جيل المستقبل من المدراء .تقوم الشركة على أساس بناء مسيرات وظيفية واضحة وبرامج تدريبية مفصلة لتحقيق الرضا و
الكفاءة بين الموظفين.

.12

المراجعون الخارجيون والمقاييس الحسابية

في عام  ،4132وافقت الجمعية العمومية العادية على توصيات مجلس اإلدارة بشأن تجديد تعيين (إرنست ويونغ) و تعيين (شركة
الدار للتدقيق) للقيام بدور مشترك كمراجعي حسابات خارجيين للشركة للعام المالي المنتهي في  4132/34/13م .وقد تم تعيين
مراجعي الحسابات الخارجيين بعد موافقة مجلس اإلدارة بناء على العطاءات المقدمة من خمس شركات ،وتم الحصول على موافقة
الجمعية العمومية للشركة على ذلك.
تم إعداد البيانات المالية حتى نهاية  13ديسمبر  4132وفقا ً للمعايير العالمية للتقاريرالمالية ) ، (IFRSيرى المراجعون المستقلون
الخارجيون أن البيانات المالية المقدمة في هذا التقرير منصفة بجميع جوانبها المادية و تقدم صورة عادلة عن الوضع المالي للشركة
كما في  13ديسمبر  4132وفقا ً للمعيار العالمي(IFRS).

.13

الهيئة الشرعية

تتألف هيئة الشرعية التابعة للشركة من كل من:
الشيخ
الشيخ
الشيخ

د .محمد علي القاري
عبدهللا بن سليمان المنيع
د .عبد الستار أبوغدة

إن دور الهيئة هو مراجعة و الموافقة على برامج الشركة للحماية واإلدخار على أنها برامج متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

Page 20 of 21

Allianz Saudi Fransi Board of Directors’ Report 2031

.14

تصريح مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
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أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية.
أنه ال يوجد أي شك يذكر بِشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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