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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 أعزائي المساهمين،،
 
المالية لشركة أليانز السعودي  القوائموالثامن  التقرير السنوي -بالنيابة عن مجلس اإلدارة  -يشرفني ويسرني أن أقدم لكم  نهأ

 .5132ديسمبر  13 الفرنسي للتأمين التعاوني، والخاص بالسنة المالية المنتهية في
 

الفرص في سوق التأمين وتوسعة عن طريق إستثمار . المربح النمو لتحقيقلطالما استفدنا من خبرتنا العالمية ومعرفتنا المحلية 
 .الخدمات لتلبية جميع إحتياجات عمالئنا

 
 

في جميع مجاالتنا المتنوعة، مما ساعد الشركة في  بالتطور اإليجابيالمتوازنة سمحت لنا ومحفظتنا التأمينية إستراتيجية أعمالنا إن 
 أرباحبهذا تكون وصلت الشركة إلى أعلى مستوى  .مليون لاير سعودي 2.32بقيمة  - قبل الزكاة والضريبة -صافي الربح تحقيق 

التسويق ومبادرات وهو نتيجة سياسة اإلكتتاب . 2012مقارنًة مع عام % 00ويمثل هذا الربح نمواً بنسبة . 2002منذ تأسيسها عام 

 .على جذب المزيد من العمالء التي ساعدتوالخدمات الخاصة بالشركة، 
 

إعادة هيكلة فروعها، عالوًة لذلك، عززت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني تواجدها بقنوات التوزيع عن طريق 
وبفضل هذه اإلستراتيجيات تمكنت الشركه أن  .كفائتهموتوظيف كوادر بشرية تمتاز بالمواهب، وتدريب الموظفين الحاليين لزيادة 

دعمت الحماية واإلدخار التي تأمين و (الممتلكات والمسؤوليات)هدفة كتأمين بين الشركات الرائدة في قطاعات السوق المست تكون
 .على تحقيق اإلنجاز المذكور أعاله هالشرك

 
 

ية كافة ، سنواصل على خطة أعمالنا بهدف أن نكون من بين رواد شركات التأمين داخل المملكة لتلب2012وفي عامنا الحالي 

سهولة لضمان إحتياجات العمالء من األفراد والشركات، وذلك بتقديم حلول تأمينية حديثة ومبتكرة في مختلف نشاطات أعمالنا 
لهذا سنركز على مراجعة خدماتنا وتطوير آليتها بهدف ضمان جودة أدائنا في تغطية . المتنوعهوصولها للعمالء عبر قنوات التوزيع 

 .المملكةجميع مناطق 
 

التفوق التقني في سيصبح سينصب تركيزنا على مراجعه خدماتنا وتطوير حلول جديده تناسب العمالء وإحتياجتهم الحقيقيه، ولذلك 
المنتج المناسب بالسعر وعليه تقديم جميع مراحل حياتهم  م فيالتي تواجهفهو يقوم على تفهم مخاطر العمالء مقدمة أولوياتنا، 

خطط في كل مرسخه قدرات التكنولوجيا الرقمية أن وبالتالي نحن بحاجة التأكد من . قنوات التوزيع األنسب لهم عن طريق المناسب
 .، بحيث يمكنا من تقديم خدمات ذكية وآمنةعملال
 

إستبعاد  فقط بدونوأدائهم يمكن تحقيق هذا التطور فقط عن طريق التأكيد بشكل يومي على ثقافتنا الراسخه في اإلهتمام باألشخاص 
 .أي شخص بناء على عرق أو جنس أو لغه

 
 
أود أن أعبر عن إمتناني لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمين األمير محمد بن نايف بن  

لقطاع على دعمهم المستمر  -حفظهم هللا  -عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
 .العربية السعوديةالتأمين داخل المملكة 

 
وأغتنم . كما أشكر مؤسسة النقد العربي السعودي، مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة سوق المال، ووزارة التجارة والصناعة

 .هذه الفرصة ألشكر أعضاء مجلس اإلدارة، والموظفين على دعمهم وتفانيهم
 

 عمار الخضيري 

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 
 

 
 
 



Allianz Saudi Fransi Board of Directors’ Report 2015 Page 3 of 22 

 
 
 
 

 اإلدارةتقرير مجلس 

والبيانات المالية المدققة  الثامن يسر مجلس إدارة شركة أليانزالسعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أن يقدم لمساهميها التقريرالسنوي 

 1035ر ديسمب 13للسنة المالية المنتهية في 

 :في ما يلي أهم التطورات والنشاطات والنتائج المالية

 المقدمة .1

بتاريخ  111على قرار مجلس الوزراء رقم  اً الفرنسي للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة تأسست بناءإن شركة أليانز السعودي 

هـ الموافق 31/9/3211م بتاريخ /10على المرسوم الملكي رقم  اً م و بناء9/30/1001هـ الموافق 31/9/3211

 .م33/30/1001

 1030مليون لاير سعودي في أبريل   100سعودي وتم زيادته إلى مليون لاير  300بلغ رأس المال التأسيسي المدفوع للشركة  

وتتوزع ملكية أسهم شركة أليانز السعودي . مليون سهم 10من خالل إصدارأسهم حقوق أولوية، حيث أصبح العدد اإلجمالي لألسهم 

 :على النحو التالي  1031ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في  الفرنسي للتأمين التعاوني

 11.50 %  البنك السعودي الفرنسيBSF 

 31.15 %  (التي تملكها أليانز أس إي بالكامل) –أليانز فرنسا العالمية 

 31.15 %  (التي تملكها أليانز أس إي بالكامل)أليانز مينا القابضة برمودا 

  شركةمن أسهم ال% 3يملك المساهمين التاليين أكثر من ، المتبقية المملوكة للمساهمين% 15من ضمن: 

o 2.1 %  هيفاء مهناء عبدالرحمن المهناء 

o 3 %  سمواالمير بدر عبدهللا عبدالعزيز ال سعود 

o 9.2%  صاحب السمو الملكي االمير بندر بن عبدهللا بن عبدالعزيز 

o 8.1 %  صاحب السمو الملكي االمير بدر بن عبدهللا بن عبدالعزيز 

o 8.1 %  شركة سند لالستثمار 

 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ ( 33/10011/ت م ن: تصريح)ترخيص ممارسة العمل وقد حصلت الشركة على 

هـ الموافق 10/01/3211م، وقد تم تجديده بنجاح لفترة ثالث سنوات أخرى في 01/01/1001هـ الموافق10/01/3219

.م لثالث سنوات أخرى 3/3/1032هـ الموافق لـ  19/01/3215و  م05/01/1033  

  ستراتيجيةإلاو والرسالة الرؤية .2

 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،

 موظفينا أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزةومن خالل 

 رسالتنا

 بنــاء الثـقـــة وتقديـــم حلول تأمينية شاملة 
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 ستراتيجيتناإ

 :توفير خدمات تأمينية لكافة مجاالت العمل من خالل ثالث محاور أساسية للتطوير

 .والشركات لتقديم التأمين البنكي لألفراد: البنك السعودي الفرنسي     ◽ 

 .لتقديم حلول تأمينية تلبي احتياجات األفراد: فريق التسويق الخاص     ◽ 

 . لتقديم خدمات التأمين الشامل للشركات: شركات وساطة التأمين والمستشارين المؤهلين     ◽ 

توفيرالخدمات في ، وذلك لورفع مستوى األداء إن محور اهتمام الشركة في السنوات األولى هو االستثمار في تطوير قنوات التوزيع

 .مجاالت التأمين المختلفة مثل تأمين الممتلكات والمسؤولية المدنية، والتأمين الصحي، وبرامج الحماية واإلدخار

 قيمنا 

 .الخبرة، المصداقية و اإلستمرارية

 والتطورات التواريخ أهم .3

 :اشهدت أليانز السعودي الفرنسي العديد من التطورات المميزة منذ تأسيسها وأهمه

 

 .م/ 20حصول المؤسسين على ترخيص تأسيس الشركة حسب المرسوم الملكي رقم  :2002اكتوبر 
 .طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام :2002مارس 
 .إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية :2002يونيو 

 .الحصول على رخصة ممارسة العمل من مؤسسة النقد العربي السعودي :2002مارس 
 .نقل المكتب الرئيسي إلى مقر جديد في الرياض وحصول الشركة على أول موافقة لمنتجاتها : 2002سبتمبر 

 .مؤسسة النقد العربي السعودي توافق على نقل محفظة شركة إنسعودي للتأمين وذلك باستثناء الشهرة : 2002نوفمبر  
 .2002دمجها في الميزانية اإلفتتاحية لعام اكتمال عملية نقل محفظة تأمين شركة إنسعودي و : 2002يناير 

 .حصول الشركة على الموافقة على منتجات الحماية واإلدخار لألفراد : 2002مارس 
 .حصول الشركة على الموافقة على منتجات التأمين البنكي للحماية واإلدخار : 2002نوفمبر  

 .  مليون  لاير 200وبذلك أصبح رأس المال ( مليون سهم 10) أنهت الشركة عملية إصدارأسهم حقوق أولوية  : 2010إبريل 
 .عملية نقل محفظة التأمين البنكي من البنك السعودي الفرنسي كتمالإ : 2010نوفمبر 

 .  تم تجديد رخصة ممارسة العمل من مؤسسة النقد العربي السعودي لثالث سنوات أخرى : 2011فبراير  
 .واإلدخار الذهبية المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةإطالق منتجات الحماية  : 2011يونيو 

 .الشركة.فروعكما أعادت هيكلة لمبيعات األفراد و هيكلة قسم المبيعات المباشرأعادت الشركة  :2012يناير 

 .خدمة العمالء والشركات بشكل أفضللوذلك  هيكلة قسم مبيعات الشركاتأعادت الشركة  :2012أغسطس 

 .منصة موحدة لكل قنوات البيع ومن ضمنها قسم دعم المبيعاتإطالق  :1031يناير 

 .كرئيس تنفيذي للشركة بعد إنتهاء والية أنطوان عيسى ينيزتعيين إكزافيير د :1031أغسطس 

 .تجديد رخصة بيع منتجات التأمين العام، الصحي والحماية واإلدخار لثالث سنوات أخرى :1032يناير 

 مار الخضيري رئيساً لمجلس إدارة الشركةتم تعيين السيد ع :1032مايو 

 .الطبيةالممارسات أخطاء تأمين مؤسسة النقد العربي السعودي علي منتجي تأمين مسؤولية المدراء وموافقة  :1032سبتمبر 

 ( 1035ايو إعتباراً من السابع من م)زيارة السيد أوليفر باتي المدير التنفيذي القادم لمجموعة أليانز العالمية  :1032نوفمبر 

 .لشركة أليانز السعودي الفرنسي في الرياض                        

 أليانز المسؤول عن غرب وجنوب أوروبا والشرق  عةمجمو ةلس إدارجزيارة السيد سيرجو بالبينو عضو م :1035سبتمبر 

 .األوسط وأفريقيا والهند                       

 .الزيارة ةد العربي السعودي على منتج التأمين لتأشيرموافقة مؤسسة النق :1035أكتوبر 

 إطالق نظام سير العمل اآللي لقسم المطالبات في المركز الرئيسي والفروع :1035أكتوبر 

 إطالق المبادرات اإلسترتيجية الجديدة المنصبه على اإلهتمام بالعمالء وتقديم خدمات تقنية جديدة :1035نوفمبر 

 2002للشركة منذ تأسيسها عام  -قبل الزكاة والضريبة  -أعلى مستوى صافي أرباح تحقيق  :1035ديسمبر 
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 التنظيمي الهيكل .4

 :موضحاً كاألتي 1035ديسمبر  13الهيكل التنظيمي للشركة للفترة المنتهية في 

 

 : العليا اإلدارة .5

 :اإلدارة العليا للشركة موضحة فيما يلي

 تاريخ الوظيفة اإلسم
 الميالد

 العلمية المؤهالت

 .التجارية الهندسة في ماجستير 1222 التنفيذي العام المدير  ينيزإكزافيير د

  هندسة مدنية بكالوريس، ماجستير في العلوم 1957 التنفيذي العام المدير نائب  محمد بصراوي

 البشرية الموارد قسم رئيس السميري مديني
 الحكومية والعالقات

 األعمال إدارة بكالوريس .122

 العلوم في ماجستير 1202 التسويق إدارة رئيس حسن سيد

رئيس قسم إعادة التأمين  أنطوان أبو فيصل
 واإلكتوارية

 بكالوريس في التأمين والعلوم اإلكتوارية 1222

 

 البشرية الموارد .6

على  نولي أهمية كبيرةولذلك . حاسم لنجاحناهو سبب رئيسي وعمالئنا ممتازة ل لتقديم خدمة وطموحهم اإلستثنائي موظفينا لتزامإ

مكننا ي موظفينا إطالق طاقات عن طريقإننا نؤمن انه فقط . وتطوير المهارات الشخصية والقياديةستثمار في موظفينا وتنمية اإل

من مجموع  ٪ 51 الشركةفي  السعوديين نسبة مثلتوقد   عمالئناتجاه  به موثوقاً  شريكاً  بأن نكونهدفنا األساسي المتمثل  قيحقت

 .1035ديسمبر  13إعتباراً من  القوى العاملة
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 الجغرافية التغطية .7

 :التالية الجغرافية المناطق تغطي السعودية العربية المملكة في فروعنا إن

 والفاكس الهاتف العنوان الفرع

 -  الرئيسي المكتب
 الرياض

 المملكة الرياض – الملز الخليج، كوبري خريص، طريق
 11221 الرياض 020.بريد صندوق السعودية العربية

 +222( 11) 222 2200:   هاتف

 +222( 11) 222 2222:   فاكس

 إبراهيم شارع سنتر، إيوان األول الدور ،102 جناح  جدة فرع

 السعودية العربية المملكة - جدة األندلس، حيالجفالي،
 +222( 12) .22 0222:   هاتف

 +222 (12) .22 2022:   فاكس

، برج أبو عوف بالزا، الدور 1طريق المطار، أمام سوق البدر  المدينة فرع

  001الخامس مكتب رقم 

 +222( 12) 2.2 0222:   هاتف

 +222( 12) 2.2 222.:   فاكس

 المملكة الدمام العزيز، عبد الملك طريق ، األعمال مدينة مبنى  الدمام فرع
 السعودية العربية

 +222( .1) 2.1 0200:   هاتف

 +222( .1) 2.1 0202:   فاكس

 +222( .1) 0.1 2021:   هاتف هران، حي المبرزظول، برج الهرشان طريق الالدور األ فرع االحساء

 +222( .1) 022 2112:   فاكس

 الشركة وخدمات منتجات .8

تأمين الممتلكات )في مجال الحماية . واألفرادتقدم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني خدمات التأمين الشامل للشركات 

تقدم أليانز السعودي الفرنسي سلسلة متكاملة من حلول إدارة المخاطر مدعومة بمجموعة متنوعة من منتجات التأمين ( والمسؤوليات

د في مجال تخطيط منافع فإن الشركة لها دور رائ الموجهه للشركات واألفراد، وفي مجال تأمين الحماية و اإلدخار والتأمين الصحي

 .للتعليم أو للتقاعد وبرامج التأمين الصحي دخارإلا وتعويضات الموظفين باإلضافة إلى خطط

 :يلي ما حسب والشركات لألفراد تأمينية حلوالً  الشركة تقدم

 

 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•

 (حماية)وعد األسرة الذهبي •

 (تعليم)وعد األجيال الذهبي •

 (تقاعد)وعد االستقرار الذهبي •

 ممتلكات، وإصابات، وصحة•

 تأمين الممتلكات والقاطنين•

 تأمين السيارات•

 التأمين الصحي•

 تأمين حوادث شخصية•

 تأمين السفر•

 حلول التأمين البنكي

 حماية وادخار•

 (تعليم)األنجال •

 (تقاعد)الغد •

 (تكافلي)حماية وادخار•

 (تعليم)تكافل األنجال •

 (تقاعد)تكافل الغد •
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 المالية المؤشرات .9

 المكتتبة األقساطإجمالي  . أ

  مقارنة بـ  1035المنتهية في ديسمبر  شهراً  عشر ىمليون لاير سعودي لفترة اإلثن  101.1بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

يظهر الجدول التالي إجمالي . %33 تبلغ زيادةبمقدار  1032ديسمبرمليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في   115.3

 :األقساط المكتتبة حسب قطاعات العمل

 2011 5105 5102 5102 5102 سعودي لاير مليون

 وتأمين مسؤوليات ، ممتلكات
 صحي

2.232 0223. 0223. 21232 510.8 

 86.3 2031 10.30 10032 12230 المركبات تأمين 

 69.4 2032 10232 11232 10232 الهندسي التأمين 

 134.7 .223 2132 .003 10.31 الصحي التأمين 

 220.4 12.32 .2003 21232 22232 أخرى عامة تأمينات 

      

 172.9 20232 12232 12232 12130 اإلدخار و الحماية

 

( 1032)مقارنة بالسنة الماضية % 35.1األقساط المكتتبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات والتأمين الصحي بنسبة  قيمة إرتفعت

 (.1032)مقارنة بالسنة الماضية % 2.2قيمة األقساط المكتتبة لتأمين الحماية واإلدخار بنسبة  إنخفضت بينما

من المكتب الرئيسي في الرياض، فإن عمليات التسويق موزعة على مكاتب متعددة في  التأمينبالرغم من إصدار جميع أقساط 

 .المملكة العربية السعودية

 :في كل منطقة أقساط التأمينفيما يلي توضيح حجم 

 2011 5105 5102 5102 5102 سعودي لاير مليون

 410.7 1.683 45984 46684 6.285 الوسطى المنطقة

 193.8 34983 34585 33381 32583 الغربية المنطقة

 79.2 84.. 31481 36.84 9486 الشرقية المنطقة

 المكتسبة األقساط صافي . ب
مليون لاير سعودي لفترة  111.1األقساط الغير مكتسبة  حتياطيإحصة إعادة التأمين وستقطاع إبلغ صافي األقساط المكتسبة بعد 

 . 1032ديسمبرمليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في  210.1مقارنة بـ  1035شهرا المنتهية في ديسمبر اإلثنى عشر 

في إكتتابه تم الص وذلك نظراً ألن قسم مهم من البو, 1032مقارنة بالسنة الماضية % 1.1 صافي األقساط المكتسبة بنسبة إنخفض

في % 51من صافي األقساط المكتتبة للسنة الحالية مقارنة ب % 21يمثل صافي األقساط المكتسبة . 1035عام النصف الثاني من 

 .السنة الماضية

 الحسابي حتياطيإلا في التغير . ت
شهراً المنتهية في اإلثنى عشر مليون لاير سعودي لفترة  0.1الحسابي التابع لمنتجات الحماية واإلدخار حتياطياإل بلغ التغير في

التأثير الصافي لألقساط نتيجة  1032 مليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر (31.5)مقارنة بـ  1035ديسمبر 

 .المكتتبة، اإلستردادات وإعادة تقييم الوحدات المربوطة باإلستثمارات

مليون لاير سعودي لفترة  0.1دخار المتعلقة بمنتجات الحماية واإلوحدات الستثمارات المربوطة ببلغت األرباح الغير محققة عن اإل

 .1032مليون لاير سعودي في  9.2مقابل  1035عشر شهراً المنتهية في ديسمبر  ىثناإل
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 :اإليرادات األخرى . ث

 232تمثل اإليرادات األخرى اإليرادات التي تم تحصيلها من اإلستثمارات المتوفرة للبيع والتي تم تعيينها لعمليات التأمين ، وقد بلغت 

 .2012مليون لاير سعودي في  32.مقابل  2010مليون لاير سعودي في 

 ةوإرتفاع الدخل من العمليات اإلستثمارياإلستثمارات المتوفرة للبيع ويعود سبب إرتفاع اإليرادات األخرى إلى إرتفاع عائدات 

 .ةالماضي ةالمالي ةوالتي كانت صفر في السن( نجم) ةاإلستراتيجي

 متكبدةصافي المطالبات ال . ج
 شهراً اإلثنى عشر مليون لاير سعودي لفترة ( 111)حتياطي ستقطاع حصة إعادة التأمين واإلإبعد  متكبدةبلغ صافي المطالبات ال

صافي  إنخفضت .1032ديسمبرمليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في  (131.1)مقارنًة بـ  1035المنتهية في ديسمبر 

 .1032عن السنة الماضية % 31.1المطالبات بنسبة 

في % 11.1 ةخسار ةاإلنخفاض إلى األداء الجيد لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات حيث حقق صافي نسبهذا سبب ويعود 

 . 1032في العام % 12.1مقارنة بـ  1035

 العموالت صافي . ح
اإلثنى عشر مليون لاير سعودي لفترة ( 10.3)للمبيعات بعد خصم العموالت المستلمة من معيدي التأمين  المدفوعةبلغت العموالت 

 .1032مليون لاير سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر ( 31.1)مقارنًة بـ  1035شهرا المنتهية في ديسمبر 

مليون لاير  31.1إلى  1032مليون لاير سعودي في  13.9هذا بشكل رئيسي إلى إنخفاض عموالت إعادة التأمين من ويعود 

 . 1035سعودي في 

 العمومية المصاريف . خ

مليون لاير سعودي، وذلك مقارنًة بـإجمالي ( 15.1) اقدره تكاليف عمليات تأمين 1035بلغ إجمالي مصروفات الشركة خالل عام 

( 0.1)مصاريف إضافية بقيمة  1035عام كما تحملت الشركة . 1032مليون لاير سعودي خالل عام ( 11.1)مصروفات بلغ 

خالل النصف مليون لاير سعودي ( 0.1)مليون لاير سعودي مخصصة لعمليات المساهمين مقارنة بمصاريف إضافية بلغت قيمتها 

 .1032 الثاني في

  .2012في الغير عادية   ةالتكلف ةبعد تدابير مراقب 2010رتفاع يعود إلى رجوع المصاريف إلى وضعها الطبيعي في هذا اإل

 (النتائج التشغيلية) التأمين عمليات من الفائض . د

 يساوي  فائضاً وقبل المصاريف العمومية أو المصروفات العامة للمساهمين  إستثمار المساهمينأظهرت النتائج التقنية قبل عوائد 

مليون لاير سعودي لنفس  31.9قدره  فائضمقارنًة ب 1035شهرا المنتهية في ديسمبر اإلثنى عشر مليون لاير سعودي لفترة  11.5

 %.12 بإرتفاعاً والذي يمثل   1032الفترة المنتهية في ديسمبر 

 13في % 92.9يعود سبب إرتفاع صافي الدخل قبل الزكاة إلى األداء الممتاز بقطاعات التأمين العام مع نسبة تكاليف مجمعة 

. ٪ 31.1م ، نتيجة لإلنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة  1032ديسمبر  13في % 91.1م مقارنة ب 1035ديسمبر 

إن التطور الجوهري في صافي المطالبات المتكبدة يكمن بشكل رئيسي في قطاع المركبات حيث بلغت المطالبات المتكبدة في عام 

 .م1032مليون لاير في عام  351.9مليون لاير سعودي مقابل  331.1م مبلغ  1035

 1035مليون لاير في  11.5 ةأعاله بقيم موضحةال ةفي تداول تمثل األرباح التشغيلي ةالمعلن ةاألرباح التشغيليإن : ملحوظه

وقد تم ذلك  1032مليون لاير في  9.2و  1035مليون لاير في  0.1 ةالوثائق بقيم حملةتقييم إستثمارات  ةمنها إعاد اً مخصوم

 . للشركةالفعليه  وال يعكس ذلك النتائج التشغيليةتماشي فقط مع متطلبات اإلعالن في تداول لل
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 ستثماراتإلا . ذ

 :على النحو التالي 1035كما في ديسمبر  بوحدات ربوطةبإستثناء إستثمارات الحماية واإلدخار الم الشركة ستثماراتإ تقسم

 2011 5105 5102 5102 5102 سعودي لاير مليون

 74.6 1181 62 5.85 .658 النقدية شبه و النقدية

 127.0 3.283 3.189 23186 22585 الصناديق/ الصكوك 

 3.2 182 182 182 182 كير نكست و نجم شركات في اإلكتتاب

 - - - - - االستحقاق تاريخ حتى مقتناة

 

واإلدخار وبإستثناء اإليرادات  ةبرامج الحماي بوحدات ربوطةلإلستثمارات الم األرباح غير المحققة بإستثناءاإلستثمار  عوائد بلغت

 تكما بلغت حص .1032 ديسمبر في سعودي لاير مليون 1.2 بـ مقارنة 1035 ديسمبر في كما سعودي لاير مليون 1.2األخرى 

مليون لاير سعودي كما في ديسمبر  5.0بـ  مقارنةً  1035 ديسمبر في كمامليون لاير سعودي  2.5المساهمين في عوائد اإلستثمار 

1032. 

 (ة والضريبةقبل الزكا) صافي الدخل  . ر

قبل الزكاة والضريبة  الربح صافي ، ةالثامنوهي السنة المالية  ،1035ديسمبر  13في المنتهية  اً ثنى عشر شهرلإلأظهرت النتائج 

 بلغربح مقارنًة ب مليون لاير 1.1بلغ توزيع لل الفائض التأمينصافي عمليات من % 30بعد توزيع  مليون لاير سعودي 11.1بلغ 

مليون 3.1 بلغ صافي عمليات التأمين الفائض للتوزيع من% 30بعد توزيع  1032ديسمبر  13مليون لاير سعودي في  35.9

السهم كما  ربحيةوبهذا تكون .  (د)الفقرة  النتائج التشغيليه الممتازه والمفصله فيإلى اإلرتفاع في صافي األرباح ويرجع هذا . لاير

 .1032لاير سعودي في العام  0.19مقارنة بـ  لاير سعودي 3.39، بمقدار  1035في ديسمبر 

 الموجودات . ز

 :كالتالي مقسمة سعودي لاير مليون .1,2023 ، 2010 ديسمبر 1.  في كما الشركة موجودات مجموع بلغ

 2011 5105 5102 5102 5102 سعودي لاير مليون

 911.0 94981 3.29683 31.31.8 3.59284 التأمين عمليات موجودات

 163.8 3.384 3.484 195.5 23689 المساهمين موجودات

 المساهمين حقوق . س

 : كالتالي مقسمة سعودي لاير مليون 20032  ،2010 ديسمبر 1.  في كما المساهمين حقوق بلغت

 2011 5105 5102 5102 5102 سعودي لاير مليون

 200.0 24484 24484 ..244 ..244 المال رأس

 (65.6) (6.84) (4985) (38.1) (3986) متراكمة خسائر

 23.6 2681 2286 22.9 2484 أخرى إحتياطيات

 

 .سعودي مليون لاير 2232ثابتة عند  ضمن اإلحتياطيات األخرى تبقى عالوة السهم

 .2010 ديسمبر 1. في كما قروض أية لديها ليس أن تقرالشركة

 ستراتيجية توزيع األرباح ا . ش

 :من النظام األساسي للشركة على ما يلي فيما يخص سياسة توزيع األرباح 22تنص المادة 

 تجنيب مخصص للزكاة وللضرائب المقررة. 

  حتياطيإلل من صافي الدخل في كل فترة% 10طبقا للقوانين المعمول بها في الشركة فإنه من المفروض أن تخصص 

 .1035ديسمبر  13الشركة أي مبالغ لالحتياطي النظامي نظرا للخسائر المتراكمة كما في  تحوللم . النظامي
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 أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكون احتياطي دارةاإلمجلس  قتراحإ يمكن للجمعية العامة العادية، بناء على ،

 .يخصص ألغراض معينة

  بقاةحساب األرباح الم لىإ األرباح أو يحول منيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة. 

  توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة وفق القواعد المنظمة لذلك و دارة اإليجوز بقرار من مجلس

 .الصادرة من الجهات المختصة

من أي فائض ينشأ من  الوثائق ليحاملكأرباح % 30فإنها ستقوم بتوزيع  كـون أليانز السعودي الفرنسي شركة تأمين تعاونية،

سيتم حساب . العمليات التأمينية وبشكل سنوي، وذلك بموجب قواعد وأنظمة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية

صافي الفائض ،إذا وجد، في نهاية كل سنة مالية، و سيتم تدقيقه وتوزيعه بموافقة وإشراف مؤسسة النقد العربي من % 30

 .السعودي

 1.1بلغ للمساهمين للفترة  إقتطاع حصةعمليات تأمين بعد  فائضصافي الشركة  حققت، 1035بالنسبة للسنة المنتهية في ديسمبر 

 .مليون لاير سعودي

 الرئيسية المالية العناوين . ص

 :الماضية خمسال السنوات في  المؤشرات ألهم تلخيص يلي ما في

 2011 5105 5102 5102 5102 "سعودي لاير مليون"

 683.7 52382 4689. 725.1 4182.  مكتتبة أقساط إجمالي

 354.7 .1638 16486 420.6 82..1 المكتسبة األقساط صافي

(..43) (17.5) 4.1 حسابيال حتياطيالتغير في اإل  (538.)  (46.3) 

 .48 84. 3684 9.4 .48 بوحدات ربوطةالملإلستثمارات ربح غير محقق 

 382 383 .38 3.2 584 أخرىإيرادات 

2ز (..2) تكبدةالم المطالبات صافي   (316.7) (21184)  (24186)  (221.4) 

(2483) العموالت صافي  (18.2) (982)  (.89)  (13.8) 

(489) 0.9 - إحتياطي عجز األقساط  - - 

(685.) عمليات التأمين –المصاريف العمومية   (68.8) (..82)  (.484)  (75.6) 

(481) 583 981 12.9 2286 ةنسلل الفائض صافي  

(282) للسنة للمساهمين حصةصافي فائض عمليات التأمين بعد   (1.3) (489)  (485)  - 

 282 684 682 5.0 486 عمليات المساهمين –صافي عوائد اإلستثمارات 

(.48) (0.7) (..0) عمليات المساهمين –المصاريف العمومية   (485)  (4.3)  

 1.6 3481 .328 15.9 .218 (*ربح) دخلال صافي

 .بعد توزيع الفائض، قبل الضرائب والزكاة* 

 2011 5105 5102 2014 2012 "سعودي لاير مليون"المالي المركز

 .48. .3.3248 .3,4.48 1385..3 3.94.81 الموجودات إجمالي

 916.8 96189 3,14.89 .3.6458 ,....31 المطلوبات إجمالي

 158.0 .3558 3.289 184.8 24489 المساهمين حقوق إجمالي
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 واللجان األنظمة الشركة، حوكمة .11

 الشركات بحوكمة تزاملاإل . أ

ئة السوق المالية لحوكمة لتزمت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بشكل كامل بنظام هيإ  1035خالل العام 

 :ستثناءات البسيطة التاليةإلمع  وجود بعض ا و توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي الشركات

 و لكن الشركة تتبع . تنص قوانين هيئة السوق المالية على ممارسة آلية تصويت تراكمية في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

األساسي؛ وتعتمد قرارات مجلس اإلدارة نظام التصويت باألغلبية في هذا المجال والمنصوص عليه في هذا النظام 

باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين شخصياُ أو بواسطة وكيل مفوض من األعضاء يحق له التصويت في هذا 

 .جتماعاأل

 :إضافي، وعليه اليتطلب شرح أو تنويه ال تنطبق على الشركة( ذكوره أدناهالم)بعض الفقرات من الئحة هيئة السوق المالية 

o  (39), (35), (32), (31), (1), (1)من قواعد القيد الفقرات  21الماده 

o  (د)من قواعد حوكمه الشركات فقره 1الماده 

 اإلدارة مجلس . ب

يسري قرار تنصيب و دي، تم إنتخاب مجلس إدارة جد.201 من أبريل 22في  الغير عادية التي عقدتالجمعية العمومية جتماع إفي 

 :م .201أغسطس  2لمدة ثالث سنوات إعتباراً من في مجلس اإلدارة  أعضاءه

 *بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة الفرنسي السعودي البنك ونيمثل ثالثه أعضاء     ◽ 

 (برمودا) القابضة مينا وأليانز العالمية فرنسا أليانز يمثالن عضوين     ◽ 

 .عضو مستقل     ◽ 
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 مجلس أعضاء أسماء

 اإلدارة

 األسهم عدد

 بداية في

 ** السنة

 األسهم عدد

 نهاية في

 ** السنة

 في التغير

  األسهم عدد

 العضو تصنيف التمثيل نوع   إدارة مجلس عضو

 عمار الخضيري

 رئيس مجلس اإلدارة

البنك السعودي  يوجد ال 3444 3444

 الفرنسي

 أموال الخليج

 شركة الحكير

 غير تنفيذي عام

 للتدريب الخليج شركة يوجد ال 3444 3444 الدريعان الوليد

 والتعليم

 أسمنت العربيه

 مستقل عام

 الصغيرعبد الرحمن 

 

البنك السعودي  يوجد ال يوجد ال يوجد ال

 الفرنسي

البنك السعودي 

 الفرنسي

 غير تنفيذي

 باتريس كوفيني

 

البنك السعودي  يوجد ال يوجد ال يوجد ال

 الفرنسي

البنك السعودي 

 الفرنسي

 غير تنفيذي

 غير تنفيذي العالمية فرنسا أليانز يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال بويسون روكيت دي هوج

 ليانز بجاج للحياةأ يوجد ال يوجد ال يوجد ال *** دولبرج هاينز

أليانز بجاج للتأمينات 

 العامه

 أليانز النكا المحدوده

 أليانز إي أف يو

 أليانز أندونيسيا للحياة

 C.Pأليانز 

 للحياةأليانز الصين 

أليانز مينا القابضة 
 (برمودا)

 غير تنفيذي

 رئيس مجلس اإلداره كان مستقل عند إنتخابه *

 أليانز السعودي الفرنسي شركة في القصر أوالدهم أو زوجاتهم أو اإلدارة مجلس أعضاء يمتلكها التي** 

  1031يناير  5إستقال من منصبه إعتبار من * **

 

أعضاء كبار المدراء 
 التنفيذيين

 .إ
 دينيز

. م

 بصراوي
 .م

 السميري
 .س

 حسن

 .أ

 أبو فيصل 

عدد 

 *األسهم
في 

بداية 

 السنة
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

في 

نهاية 

 السنة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 .والدهمأ وأزوجاتهم  وأ كبار المدراء التنفيذيينلمملوكة * 

 التنفيذيين المدراء وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت . ت

 ونائبه التنفيذي المديرالعام فيهم بمن تنفيذيينال مدراءال وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت وتعويضات وبدالت رواتب إجمالي بلغ

 :التالية المبالغ ،2010 ديسمبر 1. في المنتهية المالية السنة خالل التنفيذي، والمديرالمالي
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سعوديلاير   

 5102  5102 

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة 

*المستقلين

* 

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة غير 

 **التنفيذيين

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة 

 التنفيذيين

مدراء 2 أكبر 

 تنفيذيين

أعضاء 

مجلس اإلدارة 

 **المستقلين

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة غير 

 **التنفيذيين

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة 

 التنفيذيين

مدراء  7أكبر 

 تنفيذيين

 4,280,641 - - - 1,112,122 - - - رواتب وتعويضات

 111.020 - 90.000 15،500 519,925 - 305,000 15،500 بدالت

 1,580,281 - - - 3,219,191 - - - مكافأت دورية سنوية

 - - 311،211 - - - 29,102 - مصاريف أخرى

 159.511 - - - 111,313 - - - *تعويضات أخرى

 6,808,525 - 111.211 15،500 5,111,131 - 352,102 15،500 المجموع

إن كبار موظفي اإلدارة بالشركة مؤهلون لإلشتراك في برنامج األسهم العالمية التابع لمجموعة أليانز، أحد . تعويضات أخرى تشمل خطة حوافز األسهم العالميه *

وكشرط مسبق لالشتراك في هذه البرامج التحفيزية لألسهم المسددة نقداً، سيمنح كبار موظفي . مقيدةيتكون البرنامج من وحدات أسهم . كبار المساهمين بالشركة

عدد معين من حقوق وحدات األسهم المقيدة وذلك في حالة بقاء الموظفين المؤهلين في العمل لدى مجموعة أليانز( الموظفون المؤهلون)اإلدارة الشركة   

 متضمنيين رئيس مجلس اإلدارة** 

 

لاير سعودي على أن يكون  300,000قرضاً بقيمة  1035نوفمبر من الشركة في تنفيذيين عالوة على ذلك إستلم أحد المدراء ال

 .دفعة السداد النهائيةإستالم موعد   1031أكتوبر 

على هي بعد موافقة الجمعيه العاديه  1031والتي سوف تستحق في ألعضاء مجلس اإلدارة  1035لعام إن التعويضات السنوية 

 :النحو التالي

 2014 2015 تصنيف العضو إسم عضو مجلس اإلداره

متوقف على الحصول على 
موافقة المساهمين في 
 الجمعية العامه القادمة

تمت الموافقة عليها من قبل 
 المساهمين

 108,743 180,000 غير تنفيذي عمار الخضيري

 72,495 120,000 مستقل الوليد الدريعان

 72,495 120,000 غير تنفيذي عبد الرحمن الصغير

 72,495 120,000 غير تنفيذي باتريس كوفيني

 72,495 120,000 غير تنفيذي بويسون روكيت دي هوج

 72,495 120,000 غير تنفيذي دولبرج هاينز

 471,218 780,000 - المجموع

 

 بالشركة صلة ذات بأطراف المرتبطة المالية المعامالت عن اإلدارة مجلس إعالن . ث

للمديرالمالي التنفيذي  توجد أي عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة للمديرالعام التنفيذي أو اليؤكد مجلس اإلدارة أنه 

قام بموجبها أي تفاقيات إ كما ال يوجد أي ترتيبات أو. 1035خالل عام  أي شخص أخر له عالقة بهم أعضاء مجلس اإلدارة أو أو

أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن مصلحة أو حقوق في الحصول على  من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو

 1035خالل ( ذات صلة)وترتبط المعامالت المالية وأرصدة المساهمين والشركات التابعة لها  1035خالل السنة المالية  األرباح

 :لألنشطة التالية
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 القيمة طبيعة العالقه أطراف ذات العالقة
 باللاير السعودي

الفترة 
 الزمنية

 الوصف

البنك السعودي 
 والشركاتالفرنسي 
 التابعة له

يمتلك البنك السعودي الفرنسي حصه 
من أسهم الشركة وممثل % 230.مقدارها 

عبد : في مجلس اإلدارة من خالل السيد
  باتريس كوفيني: الرحمن الصغير والسيد

غير  594,978,798
 مطبق

إدارة محفظة األصول بناء على أفضل 
  العروض المقدمه من البنك  

البنك السعودي 
 والشركاتالفرنسي 
 التابعة له

يمتلك البنك السعودي الفرنسي حصه 
من أسهم الشركة وممثل % 230.مقدارها 

عبد : السيدفي مجلس اإلدارة من خالل 
  باتريس كوفيني: الرحمن الصغير والسيد

غير  250,116,762
 مطبق

أرصدة الحسابات البنكية واإلستثماريةإن   
العالقة مبنيه على أفضل العروض والخدمات 

 المقدمه من البنك

البنك السعودي 
 والشركاتالفرنسي 
 التابعة له

يمتلك البنك السعودي الفرنسي حصه 
أسهم الشركة وممثل من % 230.مقدارها 

عبد : في مجلس اإلدارة من خالل السيد
باتريس كوفيني: الرحمن الصغير والسيد  

عقود التأمين وبشكل خاص تأمينات السيارات  سنوي 70,825,634
والحمايه واإلدخار بناء على أفضل العروض 

 المقدمه من الشركة

مجموعة أليانز 
 والهيئات التابعه لها

من أسهم % 12320 أليانز فرنسا تمتلك

هوج دي : الشركة وممثله عن طريق السيد
.روكيت بويسون  

تمتلك ( برمودا)أليانز مينا القابضة 
من أسهم الشركة وممثله عن % 12320

هاينز دولبرج: طريق السيد  

عقود إعادة التأمين بناء على أفضل العروض  سنوي 133,918,675
.المقدمة من من أليانز والشركات التابعه لها  

أليانز السعودي الفرنسي هي مساهم رئيسي  نكست كير السعودية
 في نكست كير السعودية

غير  2,535,263
 مطبق

(التأمين الطبي)مطالبات ال ةإدار  

 

 الوضع النظامي . ج
 اإلدارة مجلس تتمتع الشركة بعالقات جيدة مع الجهات النظامية وتقدر دعمهم المتواصل و توجيهات لجان

 لجان مجلس اإلدارة  . ح

 التنفيذية اللجنة

ويفّوض . وخطط العمل ستراتيجيةإلاتقوم اللجنة التنفيذية  بتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف المواضيع مثل الخطط 

واإلنجازات  داءألاابعة مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية للقيام بمهام محددة مثل دراسة الخطة المالية، رسم السياسة العامة للشركة، مت

 . الشركة و تقديم الدعم و التوجيه للمدير التنفيذي اءأد كما تقوم اللجنة باإلشراف على. بما يتوافق مع الخطط المرسومة مسبقاً 

 :المهام الرئيسية للجنة تتضمن

 اليومية ةياإلدار األمور في اإلدارة مجلس تمثيل. 

 اإلشراف على تنظيم إجتماع مجلس اإلدارة. 

 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بالتوافق مع المدير العام التنفيذي واإلدارة. 

 إقتراح و إنشاء سياسة الشركة العامة، األهداف واإلستراتيجية. 

  ومتابعة األداء واإلنجازات مقارنة بالخطط الموضوعة الموازنةدراسة. 

 المباشرة واإلشراف على سير العمليات والتطوير. 

 :التنفيذية من السادةو تتكون اللجنة 

 2015ديسمبر  20 كما في التنفيذية اللجنة

  التنفيذية اللجنة رئيس باتريس كوفيني

 عضو دولبرغ هاينز

 عضو الصغير  عبد الرحمن

 عضو بويسون روكيت دي هوج

 

 (التفويضات مع% 22)% 20 الحضور نسبة وكانت 2010 خالل اجتماعاتست  التنفيذية اللجنة عقدت
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 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ

بويسون،  روكيت دي باتريس كوفيني، هوج 18/02/2015

 عبد الرحمن الصغير

.6% 344% 

بويسون،  روكيت دي باتريس كوفيني، هوج 29/04/2015

 دولبرغ،  هاينز

.6% 344% 

دولبرغ، هوج دي  باتريس كوفيني، هاينز 18/06/2015

 روكيت بويسون، عبد الرحمن الصغير 

%344 %344 

دولبرغ، هوج دي  عبد الرحمن الصغير، هاينز 15/07/2015

 روكيت بويسون

.6% .6% 

 %64 %64 دولبرغ باتريس كوفيني، هاينز 19/10/2015

 عبد الرحمن الصغير، باتريس كوفيني، هاينز 30/11/2015

 دولبرغ

.6% 344% 

 المراجعة لجنة

تختص لجنة المراجعة بتأدية مهام مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على التقاريرالمالية للشركة وتقييم مدى دقة عمليات المراجعة 

 .ونظام الرقابة الداخليةكما تقوم اللجنة بعملية تقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة . الداخلية والخارجية

 :و مسؤوليات لجنة المراجعة ما يليتتضمن مهام 

 وضع وتطوير خطة مفصلة لشرح دورها، مسؤولياتها وتفويضاتها، وتقديمها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها. 
 تقديم ( بمراجعي الحسابات،  ومكافأة إقالة، تعيين، إعادة أو تعيين على للموافقة( أ اإلدارة لمجلس اإلقتراحات تقديم

تقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة ( ج، ول الرقابةنظامية أو مسؤإلدارة لتعيين مدير قسم الرقابة الاإلقتراحات لمجلس ا
تقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة لتعيين الخبير اإلكتواري ( دالداخلي،  مراجعالداخلي أو ال المراجعةلتعيين مدير قسم 

 .النقد العربي السعوديلشؤون التأمين بعد الحصول على عدم إعتراض خطي من مؤسسة 

  الداخلي للشركة لضمان فعاليته في تنفيذ النشاطات والمهام المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراجعةاإلشراف على قسم 
 الداخلي وتحضير تقرير كتابي عن هذه العملية و إقتراحات اللجنة بشأنها لمراجعةمراجعة عملية ا. 
  ضمان ( باإلدارة و اإلدارة العليا للشركة، من الشركة، أعضاء مجلس  الخارجيينمراجعي الحسابات ( أضمان إستقاللية

 الداخلي في تنفيذ مهامهم وضمان عدم وجود قيود على مجرى عملهم أو أية راجعالداخلي أو الم المراجعة إستقاللية قسم
سؤول الرقابة النظامية في تنفيذ مهامهم ضمان إستقاللية قسم الرقابة النظامية أو م( جعراقيل قد تؤثر سلباً على عملهم، 

 .وضمان عدم وجود قيود على مجرى عملهم أو أية عراقيل قد تؤثر سلباً على عملهم
 ضمان إلتزام الشركة باإلقتراحات و التوصيات اإلكتوارية. 
  صول على موافقة خطية لمدير قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية بعد الحتحديد الراتب الشهري والعالوات

 .من مجلس اإلدارة
 الداخلي بعد الحصول على موافقة خطية من  راجعالداخلي أو الم لمراجعةتحديد الراتب الشهري والعالوات لمدير قسم ا

 .مجلس اإلدارة
 مراجعي الحسابات الخارجيينالداخليين و  راجعينللم مراجعةخطة ال اإلشراف على. 
 حاسمة والعمليات باإلضافة إلى التعديالت التي قد تلحق بهامراجعة سياسات المحاسبة ال. 
 خارجيينالداخليين و ال مراجعينالتنسيق بين ال. 
 يوكلوا به خالل  مراجعةوالموافقة على أي نشاط خارج نطاق عمل المراجعين الخارجيين اإلشراف على نشاطات ال

 .تأديتهم مهامهم
  تقديم اإلقتراحات الالزمة إلى رير قسم المراجعة الداخلي أو المراجع الداخلي وتقا والمراجعين الخارجيين مراجعة تقارير

 .مجلس اإلدارة
 فيما يتعلق بالتعليقات والتوصيات المذكورة في التقارير تصحيحيةمتابعة تنفيذ التدابير ال. 
 عالية وتقديم  حتيالإأية مخاطر  متابعة تقارير قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية و من ضمنها العثور على

 .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. 
  للمراقبة الداخلية لعمليات قسم مراقبة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد  مراجعين الداخليين و الخارجيينتقييم المراجعة

 .العربي السعودي
 الداخليين، قسم  راجعينالداخلي، الم مراجعة، قسم الالمراجعين الخارجيين ، كفاءة و موضوعية ختصاصإ تقييم مستوى

 .قابة النظاميةالرقابة النظامية أو مسؤول الر
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  متابعة التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات اإلشرافية و النظامية باإلضافة إلى أي تطورات
 .مثل المبادىء التوجيهية للرابطة الدولية لمراقبي التأمين و تقديم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارةدولية 

 سنوية و السنوية والموافقة عليهام المالية الربع مراجعة القوائ. 
  وإدارة الشركة قبل نشرهاالمراجعين الخارجيين مناقشة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية مع. 
  بشأن القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنهاالمراجعين الخارجيين مراجعة تعليقات. 
 من قبل أو ضد الشركة وتقديم التقارير الدورية المتعلقة بها متابعة القضايا القانونية المهمة المرفوعة. 
 التأكد من أن جميع التعامالت المالية تتم وفقاً للقوانين و التشريعات المحلية. 
  المساهمين ومجلس اإلدارة فيما يتعلق من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، لة ئللمسايخضع أعضاء لجنة المراجعة

وتنفيذ " قوانين لجنة المراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين"سة النقد العربي السعودي المتعلقة بـ بتنفيذ مقررات مؤس
 .خطة عمل اللجنة الصادرة عن مجلس اإلدارة

 خالل أداء مهامهم، أن يولوا مصلحة الشركة األهمية القصوى فوق أي إعتبار ممكن أن يؤثر  يتوجب على أعضاء اللجنة
 .تهمعلى سير قرارا

  
 :وتتكون لجنة المراجعة من السادة

 5102ديسمبر  20 كما في لجنة المراجعة

 لجنة المراجعة رئيس بويسون روكيت دي هوج

 عضو يوسف المبارك

 عضو *محمد الشوابكه

 

 بعد موافقة مؤسسة النقد 2010أكتوبر  0تم تعيينه من قبل مجلس إدارة الشركة في * 

 .في مجلس اإلدارة غير تنفيذي رئيس اللجنة هو عضو إن

 (مع التفويضات% 22). األعضاء من% 22 حضور بنسبة 2010 خالل جتماعاتإ سبع المراجعة لجنة عقدت

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ

 %.5 %.5 يوسف المباركبويسون،  روكيت دي هوج 19/01/2015

 %.5 %.5 المبارك يوسفبويسون،  روكيت دي هوج 18/02/2015

 %.5 %.5 يوسف المباركبويسون،  روكيت دي هوج 13/04/2015

 %.5 %.5 محمد الشوابكهبويسون،  روكيت دي هوج 29/04/2015

 %.5 %.5 يوسف المباركبويسون،  روكيت دي هوج 14/07/2015

 %344 %344 يوسف المبارك، محمد الشوابكهبويسون،  روكيت دي هوج 14/10/2015

 %344 %344 يوسف المبارك، محمد الشوابكهبويسون،  روكيت دي هوج 09/12/2015

 

 .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

  لمناقشة تقاريرهم وتوصياتهمالمراجعين الخارجيين  إجتمعت مع. 

 المراجعين مع و تقرير  تقارير إدارة المخاطرو من ضمنها للشركة  الربع سنوية والسنوية مراجعة القوائم المالية

 .وقدمت توصياتها إلى مجلس اإلدارةالخارجيين 

  وخطة مراجعة لخمس سنوات 2010مراجعة خطة المراجعة الداخلية لعام. 

 سير العملبما في ذلك النتائج والتوصيات و ةالداخلي مراجعةالات مراجعة تقرير إنجاز. 

 مراجعة تقرير الرقابة النظامية بما في ذلك النتائج واإلجراءات التصحيحية فضال عن الشكاوى والقضايا القانونية. 

 مراجعة خطة الرقابة النظامية 

 والرقابة النظامية والتأكد من إستقالليتهم ةالداخلي المراجعة مراجعة نشاطات. 
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 للموافقة وقدمت توصياتها إلى مجلس اإلدارة ةالداخلي مراجعةالوإجراءات  تحديث سياسات. 

  إستعراض المراسالت الهامة مع الهيئات التنظيمية والرقابية بما في ذلك تعليقاتهم وناقشت اإلجراءات المطلوبة مع مجلس

 .اإلدارة

 د الخارجية بما في ذلك عقود مراجعي الحسابات الخارجيين والمحامي  واإلستشاري اإلكتواري كما أوصت تقييم العقو

 .مجلس اإلدارة بالموافقة على العقود

  واإلجراءات باإلضافة إلى التعديالت التي قد تطرأ عليهاالحاسمة مراجعة سياسات المحاسبة. 

وأصدر التقارير  1035تدقيق غير مبرمجة خالل عام  عمليةوخمسه عشرق عادية تدقي عمليات خمس لقد نفذ قسم التدقيق الداخلي

شملت عمليات التدقيق معظم اإلدارات في الشركة بما في ذلك إدارة العمليات . الالزمة بما في ذلك التوصيات واإلجراءات الالزمة

إدارة التسويق، وإدارة إعادة التأمين والشؤون األكتوارية كما شملت التأمينية، اإلدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المبيعات، 

ولكن أظهر فقط بعض  لم يظهر تقرير التدقيق الداخلي أي نتائج خطيرة أو عالية الخطورة. جميع األقسام التابعة لهذة اإلدارات

على أن يتم إستكمال ما تبقى من إجراءات في  إتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص تنفيذ معظمها المالحظات المطلوبة والتي تم فعالً 

  .يتم مراجعة تقارير األنشطة السنوية بشكل دوري من قبل لجنة المراجعة .عليه المتفقاإلطار الزمني 

الداخلي لتكون مسؤولة عن مراقبة أنشطة الشركة المتعلقة  ة الداخلية والمخاطر والتحكممالشركة أيضاً لجنة الحوك أسستلقد 

اإلرهاب  غسيل األموال ومكافحة منعو وقواعد السلوك المهني ات الحوكمة و إدارة المخاطر والمراجعة والرقابة النظاميةبإجراء

عن مجلس اإلدارة وتتألف  منبثقةداخلية غير  لجنة الحوكمة الداخلية والمخاطر والتحكم الداخلي تعتبر لجنة .الغش والفساد ومكافحة

 1032في خالل عام  ةمر عشرإحدى إجتمعت اللجنة . مخاطر وفريق المراجعة الداخليةالمن أعضاء من اإلدارة العليا، مسؤولي 

 .سوى بعض التحسينات الطفيفة الالزمة والتي عولجت أو يتم معالجتهانقاط ضعف رئيسية ولم تظهر النتائج أي 

بشكل منتظم نتائج المراجعة الداخلية بشكل دقيق وفعال وتتابع لجنة المراجعة الخاصة بمجلس اإلدارة  ةالداخلي الرقابة نظمةأنفذت 

 .لم تظهر نتائج المراجعة الداخلية أي نقاط ضعف جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية .ةلهذة االنظم

 اإلستثمار لجنةأعضاء 

 وفقاً  ستثمارإلا ستراتيجيةإ ووضع بالشركة الخاصة االستثمار سياسة على والموافقة والمراجعة اإلستثماراإلعداد لجنة واجبات من

لم تظهر نتائج  .السعودي العربي النقد مؤسسة وأنظمة لوائح مع والمتوافقة اإلدارة مجلس قبل من ستثمارالمعتمدةاإل لسياسة

 الداخليةنظمة الرقابة جزئية في أالمراجعة الداخلية اي نقاط ضعف 

 :تتضمن مهام و مسؤوليات لجنة اإلستثمار ما يلي

 العليا اإلدارة من المقدمة اإلستثمار إقتراحات تقييم. 

 تحضير و اإلشراف على سياسة الشركة لإلستثمار بشكل دوري. 

 وضع إستراتيجية اإلستثمار بالتوافق مع سياسة اإلستثمار الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة. 

  ستراتيجية اإلستثمارأ/ التأكد من التنفيذ السليم لسياسة. 

  إلستثمار للشركةامبادىء وضع و مراجعة. 

 وضع و مراجعة معايير جودة إستراتيجية الشركة لإلستثمار. 

 وضع ومراجعة المبادىء التوجيهية لهيكلية محفظة الشركة. 

 و مدير األصول مراجعة تحليل األسواق المالي المحضر من قبل قسم اإلستثمار. 

  وفق الخطة الموضوعة أداؤهمراجعة دخل اإلستثمار و. 

 :األعضاء السادة من اللجنة وتتألف

 5102ديسمبر  20 كما في اإلستثمار لجنة

 اإلستثمار لجنة رئيس عبد الرحمن الصغير 

 عضو الوليد الدريعان

 عضو دولبرغ هاينز أو بويسون روكيت دي هوج
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 (مع التفويضات %22) %.22 بلغت حضور بنسبة 2010 خاللإجتماع واحد  االستثمار  لجنة  عقدت

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ

 %.5 %.5 بويسون روكيت دي الدريعان، هوج الوليد 19/10/2015

  والمكافأت الترشيحات لجنة

 :يلي كما هي والمكافآت الترشيحات لجنة ومسؤوليات واجبات إن

 تضمن  كما. تماشياً مع السياسات و المعايير الموافق عليها التنفيذيين المدراء وكبار اإلدارة مجلس لتعيينات توصيات تقديم

 . اللجنة أنه لن يسمح بترشح أي شخص كان قد أدين مسبقاً بجناية مخلة بالشرف أو النزاهة

 و إقتراح التغييرات اإلدارة مجلس هيكل في النظر إعادة. 

 اإلدارة، مجلس في المصالح بين تضارب وجود عدم وعلى المستقلين األعضاء استقاللية على سنوي بشكل التأكد 

 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

 .توفيره لنشاطات مجلس اإلدارةاإلدارة 

 ؛ عبر إتخاذ مثل هذه السياسات، التنفيذيين المدراء وكبار اإلدارة مجلس ومكافآت تعويضات بشأن واضحة سياسات إتخاذ

 .سيتم إتباع المعايير المتعلقة باألداء

 مراجعة والموافقة على خطط التعويض، السياسات، و برامج الشركة. 

 :األعضاء السادة من المكافآتو الترشيحات لجنة تتألف

 5102ديسمبر  20 كما في والمكافآت الترشيحات لجنة

 والمكافآت الترشيحات لجنة رئيس الدريعان الوليد

 عضو عبد الرحمن الصغير

 عضو دولبرغ هاينز

 

 (.التفويضات مع% 22)  %22 بلغت حضور بنسبة  2010 خالل  إجتماعاتثالث  والمكافآت الترشيحات لجنة عقدت

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ

 %344 %.5 الدريعان، عبد الرحمن الصغير الوليد 28/01/2015

دولبرغ، عبد الرحمن  الدريعان، هاينز الوليد 16/02/2015

 الصغير

344% 344% 

 %.5 %.5 دولبرغ الدريعان ، هاينز الوليد 30/04/2015

 

 :الترشيحات والمكافأت في إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الرئيسية التاليةناقشت لجنة 

 مراجعة مؤهالت و الملف الشخصي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد. 

 رفعت و  والتي بقيت على حالها باإلضافة إلى مكافآت األعضاء المستقلين مراجعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 .توصياتها إلى مجلس اإلدارة

  باإلضافة إلى آلية زيادة المكافآت و مبالغ المكافات للشركة و مناقشتها  2010مراجعة مكافآت كبار المدراء التنفيذيين لعام

 .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. 

  جددتنفيذيين مراجعة التحديثات الواردة على هيكلية الشركة و توظيف مدراء. 

 مراقبة نسبة السعودة بشكل دائم. 
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  مراجعة قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الجديد بشأن التعيينات في المناصب العليا وطورت عملية توظيف جديدة

 .خاصة بها

 اإلدارة مجلس إجتماعات . خ

 مع% 100% ) 22 وقدرها حضور بنسبة 2010 ديسمبر 1. في المنتهية المالية السنة خالل عاتااجتم خمس اإلدارة مجلس عقد

 (.التفويضات

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ اإلجتماع

 روكيت دي عمار الخضيري، عبد الرحمن الصغير، هوج 18/02/2015 34

 بويسون ، باتريس كوفيني

67% 344% 

 دولبرج،  باتريس كوفيني،  هوج عمار الخضيري، هاينز 30/04/2015 35

 .بويسون روكيت دي

67% 344% 

الدريعان، باتريس  دولبرج،  الوليد عمار الخضيري، هاينز 15/07/2015 36

 .بويسون روكيت دي كوفيني، عبد الرحمن الصغير،  هوج

344% 344% 

 دولبرج، الوليد عمار الخضيري، باتريس كوفيني، هاينز 19/10/2015 37

 .الدريعان

67% 344% 

 دي دولبرج، باتريس كوفيني، هوج عمار الخضيري، هاينز 30/11/2015 38

 .بويسون، عبد الرحمن الصغير روكيت

.4% 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

 .ستراتيجيإلاالشركة 

  تم الموافقة على قوائم )المراجعه والموافقة على القوائم المالية السنوية والربع سنوية بناء على توصيات لجنة المراجعة

 (بالتدوير 2010والربع األول في عام  2012 الربع الرابع في عام

  ومن ضمنها تعديل الشروط إعادة التأمين السنوية ستراتيجيةإالموافقة على. 

 المكافآت و العالوات للمديرين التنفيذيين  الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت التي تتعلق بهيكلية الشركة ،

 .ت للشركةباإلضافة إلى المكافآت و العالوا

 القادمة واتلشركة  للسنوخطة عمل ا ستراتيجيةاإلة طوافق على الخ. 

 مناقشة أمور الموارد البشرية و إدارة الكفاءات. 

 حوكمة والتي تتعلق ب 2010 خالل  توصيات اللجان حسبالشركة  دليل إجراءاتالموافقة على التحديثات الخاصة ب

 .الشركة

 مستشار الحسابات المستقلينمراجعين : صة بالعقود الخارجية والتي تتضمنعلى توصيات اللجنة الخا الموافقة ،

 .يجب اإلشارة إلى أن الشركة ال تملك أي عقد إداري أو فني آخر .كتوارياإلالضرائب، المستشار القانوني، والمستشار 

 لجنة االستثمار و لجنة الترشيح و ، لمراجعةااللجنة التنفيذية، لجنة : مراجعة نشاطات اللجان المختلفة و التي تتضمن

 .المكافآت

 تحديث ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت. 

 الموافقة على السياسة الجديدة المتعلقة بعملية التعيين في المناصب العليا. 

 المخاطر إدارة . د

 .الشركة قيم على للحفاظ وذلك وأهدافها، الشركة استراتيجية في المخاطر إدارة أنشطة دمج في الشركة نجحت  ،2010 عام خالل

 

 هذه تعتمد. الشركة أعمال كافة من الناشئ الخطر مستويات بجميع والتحكم ولفهمها المخاطر إلدارة كاملة استراتيجية الشركة لدى

 تعتمد ال و. الشركة لها تتعرض التي المتكررة المخاطر مع التعامل في المتوفرة والخبرات السوق تقلبات تأثير على ستراتيجيةإلا

 .المحتملة المخاطر جميع لتشمل تمتد بل واحد عمل من الناتج الخطر على

 :التالي النحو على المخاطر قسمت قد و
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 المخاطر التشغيلية(  أ
والتي يمكن أن تنتج , اإلختالس واألخطاء البشرية, المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة من فشل في النظام أو الرقابة

, تقوم الشركة بإدارة مخاطر العمليات من خالل الضوابط المناسبة. وعواقب تنظيمية وقانونية, خسارة مالية وفقدان للسمعةعنها 
 .وفصل المهام والمراقبة الداخلية ومتضمنة التدقيق الداخلي واإللتزام

 
 
 

 مخاطر السيولة(  ب

يتم . المالية لتزاماتهاإب األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير 
  .حال نشوئها  لتزاماتهاإبمراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري ، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء 

 

 مخاطر اإلئتمان  (ج

اته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة لتزامأتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب
 .مالية

 

 مخاطر أسعار العموالت( د

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات 
  .شأن األرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المتاحة للبيعتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت ب. المالية

 

  مخاطر العمالت( هـ

  .تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي
 

 مخاطر السوق  (و

) النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق في مخاطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات   تتمثل مخاطر السوق 
سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية , (غير تلك الناتجة من مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العمالت

 .السوقالمعينة أو بمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في 
 

 .تحد الشركة من مخاطر السوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة إستثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت في األسواق المالية
 

 مخاطر أسعار الصناديق( ز

مخاطر أسعار الصناديق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب تغيرات في صافي قيمة 
 .موجودات التي يتم تحديدها من قبل مديري الصناديق ال

 مخاطر التأمين( ح

إن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك 
لبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطا. الحادث

ويخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال . القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين
 . والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل

 

 إدارة رأس المال( ط

  .لى توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمينتوضع أهداف من قبل الشركة للحفاظ ع
 

 . تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظام

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية( ي

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو . المالية والمطلوبات الماليةتتكون األدوات المالية من الموجودات 
يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقاً . سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل

أو حاجة لتصفيتها، أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأية لمبدأ االستمرارية المحاسبي، مع عدم وجود نية 
 .تعامالت بشروط لها تأثير عكسي
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 والقروض القانونية والمدفوعات الزكاة . ذ

 2010 سنةوالضرائب  للزكاة سعودي لاير 052005222 ه قدر مبلغاً  التعاوني للتأمين الفرنسي أليانزالسعودي شركة خصصت لقد

 بالمدفوعات قائمة التالي الجدول في و. الشركة على قروض أي هناك تكن ولم .2012 في سعودي لاير 25.2.5.02ـ ب مقارنةً 

 (متضمنه المصاريف المدفوعه والمكلفه) 2010 لعام القانونية

 

 2011 2012 2013 2014 2015 المبالغ بالمليون لاير سعودي

المحملة* المددفوعه   *المحملة 

جمركيهرسوم   - - - - - - 

 1.8 3.0 4.0 4.4 5.2 - الزكاه والضرائب

 1.8 2.0 2.3 2.5 2.5 3.6 مصاريق هيئة التأمينات اإلجتماعيه

 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 تأشيرات الدخول و جوازات سفر

واإلشراف الرقابة تكاليف  2.8 4.0 4.2 4.3 3.9 4.7 

 9.0 9.3 11.0 11.4 12.1 6.8 المجموع

 

، باإلضافه إلى أي مبالغ اخرى ذات عالقه مدفوعه في 2010ديسمبر  1.تمثل المبالغ المستحقة حتى المحملة المصاريف * 

 . (مستحق ومدفوع) 2010ديسمبر  1.فهي إجمالي المبالغ المحملة كمصاريف عن السنة المنتهيه في  2010

 المستقبلية الخطط .11

 :التالية ستراتيجيةإلل المتسارع في السوق تماشياُ مع رؤيتها وفقاسوف تستمر الشركة في نموها وتطورها 

وبهذا توسع . سوف تركز الشركة على النمو من ناحية عدد موظفي المبيعات باإلضافة إلى نقاط البيع 1031خالل : البيع المباشر

.لتضمن أعلى مستوى من الخدمات وستواصل تدريب فريق المبيعات المختلفة لشركة مجال اتصالها بفئات العمالءا  

عبر تعزيز عالقة على تحسين إنتاجية وكالة التأمين البنكي والشركات  1031سوف يكون تركيز الشركة في : التأمين البنكي

.شريكنا البنك السعودي الفرنسي مع قاعدة عمالئه التجارية والشركات  

 م الشركة توسيع نطاق عالقاتها مع، ستقو2012خالل عام . وى للشركةتأمين الشركات األولوية القص إستمرارية إعطاء :الشركات

ايير خدمة متفق عليها، كما ستركز الشركة على العقود العالمية مثل من خالل مع الوسطاء الرئيسيين لبناء شراكة قوية ودائمة

 .التأمين اإلئتماني

لتحسين مستوى رضى العمالء وضمان تجربه على تقديم الحلول الرقمية  1031سوف يكون تركيز الشركة في   :الحلول الرقمية

 .تأمينية أفضل لهم مما سوف يؤثر بشكل مباشر على مستوى االحتفاظ للعمالء

المستوى  طبيقبتفي تستمر الشركة سوف  2012بالتوافق مع إستراتيجية المخاطر لعام  :تطوير التأمين الصحي وتأمين السيارات

تعدل  العمل و اتلقطاع وفقاً كما ستراقب الربحية  ،بالتوافق مع إستراتيجية المخاطر العالي من المعايير التقنية والتوجيهاتا

 .ستقوم الشركة أيضاً بضمان متطلبات إحتياط تقنية مضمونة وسليمة. عند الضرورة إستراتيجية التسعير

المواهب الشابة  ستقطاب وتطويرألالبشرية ستواصل الشركة استثماراتها في الموارد  2012خالل عام  :تنمية مهارات الموظفين

تقوم الشركة على أساس بناء مسيرات وظيفية واضحة وبرامج تدريبية مفصلة لتحقيق الرضا و  .المدراءوإعداد جيل المستقبل من 

 .الكفاءة بين الموظفين
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 الحسابية والمقاييس الخارجيون المراجعون .12

 تعيين و (شركه الدار للتدقيق) تعيينتجديد ،  وافقت الجمعية العمومية العادية على توصيات مجلس اإلدارة بشأن 1035في عام 

وقد تم . م 1035ديسمبر  13المنتهي في  بات خارجيين للشركة للعام الماليللقيام بدور مشترك كمراجعي حسا (كي بي ام جي )

شركات، وتم الحصول على  خمسمراجعي الحسابات الخارجيين بعد موافقة مجلس اإلدارة بناء على العطاءات المقدمة من  تعيين

 .موافقة الجمعية العمومية للشركة على ذلك

 

 13كما في  بعدل في كافه النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة تظهريرى المراجعون المستقلون الخارجيون أن القوائم المالية 

 .ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية للسنه المنتهية في حينه وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 1035ديسمبر 

 

وليس وفقاً للمعاير المحاسبة المتعارف عليها في ( IFRS)العالمية للتقارير المالية تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية   

  (.SOCPA)القانونيين السعودية للمحاسبين المملكة العربية السعودية الصادرة من الهيئة 

 الهيئة الشرعية .13

 :تتألف هيئة الشرعية التابعة للشركة من كل من

 ري      امحمد علي الق. الشيخ          د

 الشيخ          عبدهللا بن سليمان المنيع     

 أبوغدة        تارعبد الس. الشيخ          د

 

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

 اإلدارة  مجلس تصريح .14

 : يقر مجلس اإلدارة بما يلي

 إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح أنه تم. 

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية. 

  على مواصلة نشاطها الشركةأنه ال يوجد أي شك يذكر بِشأن قدرة. 


