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  شرכة אאنمאء طوכيو مאرين

  تقرير مجلس אאدאرة

  م 2015ديسمبر 31 في אلمنتهىאلمאلي للعאم 

  

  تقديم אلتقرير אلسنويدאرة شرכة אאنمאء طوכيو مאرين אمجلس  يسر
ً
ه ب אلثאني للشرכة مرفقא

ويتضمن هذא אلتقرير  م2015ديسمبر  31 في يאلمنته אلمאلي אلقوאئم אلمאلية אلمرאجعة للعאم

لنظم אيضאحאت אلمتعلقة بאلقوאعد ووאא אلتنفيذية وאאنشطةورאت אلهאمة وאلنتאئج אلمאلية אلتط

  אلمطبقة في אلمملכة אلعربية אلسعودية.
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 אאنشطة אאسאسية: -1

سعودية אسست في אلمملכة אلعربية אلسعودية طبقא لقرאر وزאرة אلتجאرة مسאهمة אאنمאء طوכيو مאرين هي شرכة 

 1010342537و رقم אلسجل אلتجאري للشرכة  م ,2012يونيو  9אلموאفق   ـه1433رجب  19بتאريخ  309\و אلصنאعة رقم ق

   م .2012يونيو  18ه אلموאفق 1433رجب  28بتאريخ 

نشطة אאو אلتمثيل و אلوכאءعאدة אلتאمين אو אنشطة אلمتعلقة بهא وتتضمن رכة بאعمאل אلتאمين אلتعאوني وאאلشتقوم א

אلوسאطة وאلمرאسلة في אلمملכة אلعربية אلسعودية وفقא لنظאمهא אאسאسي وאאنظمة وאللوאئح אلمعمول بهא في 

  .אلمملכة אلعربية אلسعودية 

ة כمא قאمت אلشرכ في אلريאض وجدة وאلخبر مאرين من عمليאتهא في ثאث منאطق כبرىشرכة אאنمאء طوכيو تمאرس 

مقאرنة بאلسنوאت אلشرכة  אعمאل توسع وאسهم ذلכ في لجدد ,عدد من אلعمאء א بتوقيع عقود تאمين جديدة مع

  אلمאضية.

) منتجאت فردية للحمאية  5م تسلمت אلشرכة موאفقة مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي  على بيع ( 2015خאل عאم 

  . م2015ثنين من هذه אلمنتجאت بدء من شهر سبتمبر אوאאدخאر , وتم بאلفعل ممאرسة بيع 

אلعאم אلمאلي אلمنتهي في  نوع אلتאمين

31/12/2015  

  31/12/2014אلعאم אلمאلي אلمنتهي في 

אجمאلي

אאقسאط 

 אلمכتتبة

 بאאلف ريאل

نتאئج אאכتتאب

 بאאلف ريאل

אجمאلي אאقسאط 

 אلمכتتبة

 بאאلف ريאل

 نتאئج אאכتتאب

 بאאلف ريאل

  2,423  23,134  4,710  57,517  تאمين אلحريق

  3,635  18,096  4,801  36,298  אلتאمين אلبحري

  (1,253)  8,802  5,864  13,270  אلحوאدث אلعאمة

  222  2,254  452  7,826  אلتאمين אلهندسي

  (5,137)  22,909  702  82,754  אلسيאرאت

  4,963  17,390 6,082 22,692  حمאية وאدخאر

  4,853  92,585 22,611 220,357  אلمجموع
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 אلف 22,692مين אلحمאية وאאدخאر אلف ريאل , وبلغت אقسאط تא 197,665وقد بلغت אقسאط אلتאمينאت אلعאمة אلمכتتبة 

  .ريאل

  

 : خطط אلشرכة אلرئيسية وقرאرאتهא אلمهمة وאلتطورאت خאل אلفترة  -2

  سترאتيجي:אلتوجه אא2.1

سترאتيجي אلقאئم للشرכة بشכل عאم خאل אجتمאعאت مجلس אאدאرة  تم منאقشة אعمאل אلشرכة وאنشطتهא وאلتوجه אא

  سترאتيجي بعيد אلمدى אلذى رسمه مؤسسي شرכة אאنمאء طوכيو مאرين. אلشرכة אلتي ترכز على אلتوجه אא وخطة

  אطאر حوכمة אلشرכة:  2.2

 عمאل אلمتنאميةتم تطوير عدد من אلسيאسאت وאאجرאءאت אلجديدة لتتمאشى مع אحتيאجאت אאم  2015خאل אلعאم אلمאلي 

متطلبאت אאعمאل אلمستقبلية وذلכ لتعزيز  , ويتم مرאجعة هذه אلسيאسאت بصورة دورية لכلوאلمتطلبאت אلمستمرة 

  .אلحوכمة وאدאرة אلمخאطر

  شبכة توزيع אلفروع: 2.3

خאل عאم  אلشرכةعمאل אخذ في אאعتبאر אلتطورאت في אوفي אلوقت نفسه  شبכة אلفروعدאرة خطط رאجع مجلس אא

فروع للشرכة في כل من אلريאض وجدة في אلوقت אلحאلي بثאث  من אلمنאسب جدא אن يכتفيوאنتهى אلى אنه م 2015

אعمאلهא , وسوف يتم تقييم هذא אلوضع بشכل سنوي لدعم نمو  وאلخبر وفق توصية אאدאرة אلتنفيذية للشرכة وذلכ

  .من قبل אאدאرة 

  خطط אستمرאرية אאعمאل وאلتعאفي من אلכوאرث2.4

تعאفي من אلכوאرث وאلتي يتم אختبאرهא כل فترة للتאכد من אلتאثير אאدنى אستمرאرية אאعمאل وאلطورت אلشرכة خطط  

وقאت אلכوאرث. وتم تصميم אلخطط تصميمא شאمא حيث يدمج אي تאثير صغير אو כبير في אلسوق אعلى אلعمليאت في 

  אلمعلومאت. يةאدאرة تقنختبאر אلمرכز من خאل فريقنא אلمتخصص في عمل وتدعمه بאא אلشرכة אي אلذي تملכ فيه

  :  אلزيאدة في رאس אلمאل 2.5

للشرכة على زيאدة رאس אلمאل عن طريق طرح אسهم  غير אلعאدية م موאفقة אلجمعية אلعאمة2015شهد אلعאم אلمאلي 

 من   450,000,000ريאل ليصبح رאس مאل אلشرכة    250,000,000حقوق אولوية بقيمة 
ً
  .ريאل  200,000,000ريאل بدא

  אهم אلتطورאت في אאنشطة אلتشغيليلة :  2.6

  تسعير منتجאت אلشرכة بمא يتوאفق مع رؤية אلخبير אאכتوאرى . -

  تدريب منسوبي אلشرכة على مכאفحة אلجرאئم אلمאلية وאلمتطلبאت אلنظאمية . -
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  אعאدة هيכلة بعض אאدאرאت . -

  تאهيل وتوظيف عدد من אلכوאدر אلسعودية  . -

  . BBBאبرאم אتفאقيאت אعאدة تאمين مع عدد من אلشرכאت ذאت تصنيف  א يقل عن  -

  بدء ممאرسة אعمאل تאمين אلحمאية وאאدخאر لאفرאد . -

م لبيع وتسويق منتجאت אلشرכة من 10/03/2015אلتعאقد مع وכيل للشرכة ( وכאلة אאنمאء للتאمين אلتعאوني ) بتאريخ  -

 אن مدة عقد אلوכאلة بين אلطرفينخאل مصرف אאنمאء , 
ً
  ين .بين אلطرف تفאقثאث سنوאت تجدد تلقאئيא حسب אא علمא

  אلتعאقد مع شرכאت כبرى  لتقديم אلخدمאت אلتאمينية لهم مثل : -

 כאאتي : وهو طرف ذي عאقة  عدة عقود تאمينية مع مصرف אאنمאء

م بقسط سنوي مقدאرهא 19/03/2015אصدאر وثאئق تאمين جميع אلمخאطر للممتلכאت لمصرف אאنمאء بتאريخ  -

  . م19/03/2015بتدאء من تאريخ אة عאم قאبل للتجديد حسب אאتفאق ريאل سعودي وذلכ لمد 521,516

 هـ9/7/1436بتאريختجديد אتفאقية تقديم אلتغطية אلتאمينية لمحفظة אلتسهيאت אلخאصة بمصرف אאنمאء  -

    متوقعة مليون ريאل وقد כאنت אאقسאط אل 25,4, وذلכ بאجمאلي אقسאط سنوية  م 28/04/2015 אلموאفق

אلموאفق  هـ 12/07/1436وאحد وعشرين مليون وخمسمאئة אلف ريאل سعودي , لمدة عאم אعتبאرא من تאريخ 

  م .01/05/2015

אبرאم عقد تאمين مع مصرف אאنمאء لتقديم אلتغطية אلتאمينية لمنتج مخאطر אאموאل אلخאصة بאلمصرف بتאريخ  -

سبعمאئة وאثنאن  752,000, وذلכ بאجمאلي אقسאط سنوية متوقعة  م 28/07/2015אلموאفق  هـ12/10/1436

  م .02/08/2015فق אلموא 17/10/1436وخمسون אلف ريאل سعودي , لمدة عאم אعتبאرא من تאريخ 

 כمא قאمت אلشرכة خאل אلعאم אلمאلي بאبرאم عدد من عقود אلتאمين אلهאمة مثل :

وאلذي  م 15/12/2015تجديد אتفאقية אلتאمينאت אلعאمة مع شرכة توכيאت אلجزيرة للسيאرאت אلمحدودة بتאريخ  -

مرכبאت وאلتאمين אلبحري وאعمאل تقوم بموجبهא شرכة אאنمאء طوכيو مאرين بאلتغطيه אلتאمينية אعمאل אل

אلتאمين אאخرى , بאאضאفة אلى موאفقة אلشرכة على تغطية אلحوאدث אلشخصية وتغطية אلحمאية אلجمאعي 

 للشروط وאאحכאم אلمتفق عليهא , على אن تبدא אلتغطية אلتאمينية لجميع אلوثאئق بتאريخ
ً
   لموظفيهא وفقא

مليون ريאل سعودي ,  65ولمدة عאم وאحد , وتقدر אאقسאط אلسنوية لهذه אאتفאقية بحوאلي  2016/ 01/01

 على אאدאء אلمאلي للشرכة لعאم 
ً
 אيجאبيא

ً
 مאليא

ً
 م . 2016ومن אلمتوقع אن يכون لهא אثرא

لشرכة صول אאشرכة ) على جميع  12تجديد אتفאقية تقديم تغطية تאمينية  لمجموعة عبد אللطيف جميل  (  -

مليون , وقد כאنت  35.8 , وذلכ بאجمאلي אقسאط 31/03/2015אلموאفق   هـ11/06/1436وممتلכאتهא بتאريخ 

אلموאفق  هـ12/06/1436ريאل سعودي , لمدة عאم אعتبאرא من تאريخ  32,680,193متوقعة אل אאقسאط

 .  م 01/04/2015
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  . אلتوقعאت אلمستقبلية وאلمخאطر وאلتطورאت : 3

  אلتنאفسية و بيئة אلعمل 3.1

 جل تحقيق אقصى قدر منאאلعمאء فى تقديم منتجאتهא وخدمאتهא من  אحتيאجאتستستمر אلشرכة فى אلترכيز على 

אאستفאدة من אنخفאض معدאت אنتشאر אلتאمين , وאنظمة جهאت אلرقאبة אلمحلية אلتي جعلت تאمين مسؤولية אلطرف 

אلثאلث في تאمين אلمرכبאت وאلتאمين אلصحي للعאملين في אلقطאع אلخאص אلزאميא . כمא אن אلمنאفسة بين عدد כبير من 

כيز אلمنאفسة على כبאر אلعمאء يمثل ضغطא لتخفيض אאسعאر , ومع ذلכ فאن אلنهج شرכאت אلتאمين في אلسوق وتر

 يةعلى אلنتאئج אلمאلאلعلمي لمאئمة אאسعאر אلتي אوصت بهא אلجهאت אلتنظيمية אحتوאء هذא אلوضع يزيد من אلضغط 

  .  אلمتאحة, ومن אسبאب هذه אلضغوط אلمتصאعدة ندرة אאستثمאرאت  ورفع כفאئة אאدאء

  אلتوقعאت אلمستقبلية  3.2

ر في حل אلمخאط אلعمאءאن אلشرכة لديهא منهج متميز لتصنيف אلعمאء وאلسعي لכسب ثقتهم عن طريق مشאرכة 

אلتي يتعرضون لهא وذلכ وفقא אعلى معאيير אلخدمة , مع אلمحאفظة אلحכيمة على אאכتتאب وضوאبط אدאرة אلمطאلبאت 

لتحقيق אאستقرאر على אلمدى אلطويل في عمليאتهمא وאلمقدرة على אلوفאء بאאلتزאمאت من خאل مא تכونه من 

  .ربאح لمسאهميهא אحتيאطאت , فضא عن تحقيق אلعوאئد وאא

من אلجهאت אلتنظيمية , وهذא من אلאزمة لذلכ وتخطط אلشرכة אطאق אلمنتجאت אلطبية بعد אلحصول على אلموאفقאت 

  شאنه אن يسهم אسهאمא כبيرא في نمو אאعمאل אلتجאرية وتعظيم אلربحية אאجمאلية للشرכة .

   אلتي توאجه אلشرכة :אلمخאطر  3.4

  : فيمא يلي ملخص للمخאطر אلتي توאجه אلشرכة وطرق تقليل هذه אلمخאطر من قبل אאدאرة 

  مخאطر אلسيولة 

אلمتعلقة بאلتزאمאتهא אلمאلية عند אستحقאقهא  بאلمتطلبאتتتمثل مخאطر אلسيولة في عدم مقدرة אلشرכة على אلوفאء 

כد من توفر אلسيولة אلכאفية للوفאء بאية אلتزאمאت عند دאرة بאلتאمتطلبאت אلسيولة شهريא وتقوم אא مرאقبة وتتم, 

  حدوثهא .

אدאرة مخאطر אلسيولة אلنאتجة من אلمطلوبאت אلمאلية , تمتلכ אلشرכة موجودאت سאئلة تتכون من אلنقد ومא في حכمه 

لبאت ية متطوאאستثمאر في אאورאق אلمאلية אلتي توجد في سوق نشط , هذه אلموجودאت يمכن بيعهא بسهولة لتلب

  . אلسيولة 

  مخאطر אאئتمאن 

تتمثل مخאطر אאئتمאن في عدم مقدرة אلشرכة على אلوفאء بאلتزאمאتهא بشאن אدאة مאلية ممא يؤدي אلى تכبد אلطرف 

אאخر خسאرة مאلية , وبאلنسبة لכאفة بنود אلموجودאت אلمאلية אلمحتفظ بهא لدى אلشرכة فאن אلتعرض אאعلى لمخאطر 

للشرכة هو אلقيمة אلدفترية כمא هو موضح  في قאئمة אلمرכز אلمאلي , ويرتכز تعرض אلشرכة لمخאطر אאئتمאن  אאئتمאن

  .אلمتعلقة بאلعمאء وאلودאئع بصفة رئيسية في אلمملכة אلعربية אلسعودية
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  ترכيز مخאطر אאئتمאن 

يכون ترכيز مخאطر אאئتمאن قאئمא عندمא تؤثر אلتغيرאت في אلعوאمل אאقتصאدية אو אلصنאعية على مجموعאت من אאطرאف 

مخאطرهא אאئتمאنية אلכلية جوهرية بאلنسبة אجمאلي مخאطر אאئتمאن للشرכة , لم يتم توزيع محفظة  تعدאאخرى אلتي 

ليאتهא في مرحلة مبכره , غير אن אلمعאمאت تمت مع جهאت ذאت אئتمאن عאلي אلشرכة لאدوאت אلمאلية بشכل כبير אن عم

  . ن ترכيزאت مخאطر אאئتمאن אلهאمةوبאلتאلي خفضت م

  

   אلمطلوبאتو אلموجودאتمخאطر אلسوق و אدאرة 

عאر אس مخאطر אلسوق هي مخאطر אلتغير في قيمة אאدאة אلمאلية نتيجة אلتغيرאت في אسعאر אلعموאت في אلسوق אو

 ورאقאאورאق אلمאلية في אلسوق אو אאدאة , وאلتغير في ميل אلسوق , و אنشطة אلمضאربة , وאلعرض وאلطلب على אא

طر אلسوق אلכلية ضمن يقوم مجلس אدאرة אلشرכة بאلتאכد من אلحفאظ على مخאאلمאلية وאلسيولة في אلسوق , و

ولة ومتفقة مع رאس אلمאل אلمتאح , وبينمא يقدم אلمجلس אلتوجيهאت وאאهدאف אאسترאتيجية فאن مستويאت معق

بאعدאد توقعאت تظهر אثאر  אאدאرة قومتحيث لجنة אאستثمאر ,  توאهאتوظيفة אدאرة אلمخאطر אلمتعلقة بمخאطر אلسوق 

خאطر , يتم אلتخفيف من هذه אلمخאطر من خאل אلتغيرאت אلمختلفة אلممכنة حدوثهא في ظروف אلسوق אلمتعلقة بאلم

  .אאختيאر אلسليم لאورאق אلمאلية 

  ومخאطر אسعאر אلسوق .  ,مخאطر אسعאر אلعموאت : تضم مخאطر אلسوق 

   אسعאر אلعموאتمخאطر 

אسعאر אلعموאت عند אحتمאلية אلتغير في אسعאر אلعموאت وאلتي سوف تؤثر على ربحية אلقيمة אلعאدلة  تنشא مخאطر

  ية وودאئع אلمرאبحة .مصرفلאدوאت אلمאلية وقد تتعرض אلشرכة لمخאطر אسعאر אلعموאت على אرصدتهא אل

אאبقאء  تثنאء אلودאئع אلمقيدة אلتي يتطلبتقوم אلشرכة بوضع ودאئع يمכن تحقيقهא خאل ثאثة אشهر فאכثر من ذلכ بאس

عليهא طبقא لאنظمة في אلمملכة אلعربية אلسعودية وאلتي بموجبهא א تכسب אلشرכة אي عموאت , وتحدد אאدאرة 

  مخאطر אسعאر אلعمאت بمرאقبة אلتغيرאت في אسعאر אلعمאت אلتي تحول بهא ودאئعهא .

  אلسوق אسعאرمخאطر 

هي אلمخאطر אلمتعلقة بتقلبאت אلقيمة אلعאدلة للتدفقאت אلنقدية אلمستقبلية لאدאة אلمאلية سوق אلאسعאر مخאطر אن 

نتيجة للتغيرאت في אسعאر אلسوق ( بخאف تلכ אلنאشئة عن مخאطر אسعאر אلعموאت אو مخאطر אلعملة ) , سوאء כאنت 

عوאمل אخرى مؤثرة في כאفة  אيאلمصدرة لهא אو  هذه אلتغيرאت نאتجة عن عوאمل خאصة بهذه אאدאة אلمאلية אو بאلجهة

مليون ريאل سعودي معرضة  115,8אن אستثمאرאت אلشرכة אلبאلغة אلسوق , כمא אאدوאت אلمאلية אلمشאبهة אلمتدאولة ب

لمخאطر אسعאر אلسوق אلنאشئة من عدم אلتאכد من אلقيمة אلمستقبلية في אאستثمאر في אאورאق אلمאلية , وتقوم 

ومن خאل אلمرאقبة אلنشطة  אلشرכة بאلحد من هذא אلنوع من مخאطر אلسوق عن طريق تنويع محفظتهא אאستثمאرية 

 للتطورאت في אאسوאق .
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  אلتאمين مخאطر 

عدم אلتאכد من حجم  مؤمن عليه معلحאدث مא  אلتي قد تقع بسببאن אلمخאطر بموجب عقد אلتאمين تمثل אلمخאطر 

אلنאتجة عن ذلכ אلحאدث , وتتمثل אلمخאطر אلرئيسية אلتي توאجههא אلشرכة بموجب هذه אلعقود في  وزمن אلمطאلبאت

عن אلقيمة אلدفترية لمطلوبאت אلتאمين , ويخضع ذلכ لتכرאر وحجم  وאلمزאيא אلفعلية אلمدفوعه אلتي تزيد אلمطאلبאت

عملية  يتم وضع, وطويلة אאجل  للمطאلبאتوאلمزאيא אلفعلية אכثر من تلכ אلمقدرة אصא وאلتطورאت אلאحقة  אلمطאلبאت

مختلفة تبعא لخطوط אאعمאل , وتقدير אلمبאلغ  אحتفאظאعאدة אلتאمين אلمسندة بאسאس نسبي وغير نسبي مع حدود 

منفعة אلوثאئق ويتم عرضهא في  אلمسترده من معيدي אلتאمين في ضوء ثبאت אאفترאضאت אلمستخدمة بאلتאכد من

مرכز אلمאلي لموجودאت معيدي אلتאمين. وبאلرغم من وجود ترتيبאت אعאدة אلتאمين لدى אلشرכة , فאنهא غير معفאه אل

אتهא אلمبאشرة تجאه حملة אلوثאئق , وبאلتאلي فאنهא تتعرض لمخאطر אאئتمאن بشאن عمليאت אعאدة אلتאمين من אلتزאم

  .عدم تمכن אي من معيدي אلتאمين من אلوفאء بאلتزאمאته بموجب ترتيبאت אعאدة אلتאمين في حאلةאلمسندة وذلכ 

  عאدة אلتאمين אمخאطر 

تقوم אلشرכة من خאل אلسير אلمعتאد للعمل بאبرאم ,  אلتعرض אلمאلي אلنאجم عن אلمطאلبאت אلכبيرة لכي يتم تقليل

لدى  جوهريةلخسאئر אلشرכة  אن خفض مخאطر نعرضومن אجل , عאدة אلتאمين אجل אغرאض אمن مع جهאت אخرى  אتفאقيאت

אجمة مخאطر אאئتمאن אلن وتتאبعلديهא عאدة אلتאمين אلشرכאت  אلمאلي אلوضعتقيم فאنهא تقوم ب,  عאده אلتאمينאشرכאت 

  .لمعيدي אلتאميننشطة אقتصאدية אعن منאطق جغرאفية אخرى אو 

,  تאمينة אعאده אلאلشرכة و لجن وضعتهאאلتي بאستخدאم אلمؤشرאت وאلمبאدئ אلتوجيهية אلتאمين  معيديو يتم אختيאر 

  :على אلنحو אلتאلي  هذه אلمؤشرאتتلخيص يمכن و

بحيث אن א ) S&P(مثلאلتصنيف אאئتمאني אلصאدر عن وכאאت אلتصنيف אلعאلمية אلمعترف بهא مقبول من אلدنى אאحد אل

 אو مא يعאدلهא  BBB عن يقل

 شرכאت אعאده אلتאمين بعض سمعة 

 אلسאبقة مع شرכة אعאده אلتאمين  אو אאقتصאدية אلحאليةאلعאقة 

 ن قبلم وאلمرخصة ي من هذא אلقبيل ,אئتمאن تصنيف אية אلتى ليس لهא يلمحلهذه אلقאعدة אلشرכאت אمن  ويستثنى

  .אאشرאف وאلرقאبة على אلتאمين في אلمملכة אلعربية אلسعودية אلجهאت אلتنظيمية אلمسئولة عن 

אت , ومطאبقتهא مع قאئمة من אلمتطلبאلية وאلخبرة אאدאرية وאلفنية אلم للقدرةتقوم אلشرכة بאجرאء مرאجعة شאملة כمא 

  عאدة אلتאمين قبل אلموאفقة عليهא لتبאدل אعمאل אعאدة אلتאمين .من قبل אلشرכة ولجنة אאلمحددة مسبقא 

عאدة אلتאمين אلصאدرة א تعفي אلشرכة من אلتزאمאتهא تجאه حملة אلوثאئق ونتيجة لذلכ تبقى אلشرכة مسؤولة אن عقود א

معيد אلتאمين بتلبية אאلتزאمאت بموجب عقود אعאدة  في حאلة عدم قيאمאعאدة אلتאمين אلمستحقة عن جزء من مطאلبאت 

 אلتאمين .
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   אلتشغيليةאلمخאطر 

ليאت אلعمتنفيذ אلمخאطر אلتشغيلية هي مخאطر אلخسאرة אلمبאشرة אو غير אلمبאشرة אلنאجمة عن אאسبאب אلمرتبطة ب

אلشرכة سوאء دאخليא في אلشرכة אو خאرجيא لدى مقدمي אلخدمאت للشرכة, وאאخطאء אلتي قد تحدث في تنفيذ عمليאت 

אلمخאطر אلنאشئة عن אلمتطلبאت אلقאنونية  لة)بخאف مخאطر אאئتمאن وאلسوق وאلسيو(ومن אلعوאمل אلخאرجية 

 אرة אאستثمאر , وتنشא אلمخאطر אلتشغيلية من כאفة אنشطةوאلتنظيمية وאلمعאيير אلمتعאرف عليهא אلمتعلقة بطريقة אد

  .אلشرכة 

 د تلحققتحقيق אلتوאزن بين אلحد من אلخسאئر אلمאلية وאאضرאر אلتي  هوهدف אلشرכة في אدאرة אلمخאطر אلتشغيلية و

  عوאئد للمستثمرين . تحقيقبسمعتهא مع تحقيق אلهدف من אستثمאرאتهא 

  

  אאطر אلتنظيميةمخאطر 

تقوم אوאن مثل هذه אאنظمة يضא אلى متطلبאت تنظيمية دאخل אلمملכة אلعربية אلسعودية, א خאضعةن عمليאت אلشرכة א

فאية رאس כ يوضع ضوאبط رقאبية تقلل من عملية אلمخאطر אلمتوقع حدوثهא قبل تحقيقمرאقبة אאنشطة بل אيضא فقط ب

  אمאت غير אلمتوقعة عند حدوثهא .من جאنب شرכאت אلتאمين لאيفאء بאلتز  אلمאل وغيرهא

  مخאطر אدאرة رאس אلمאل 

لضمאن قدرتهא على אאستمرאر في אلقيאم بאعمאلهא وאلتزאمهא بمتطلبאت رאس אلمאل رאس مאلهא بאدאرة אلشرכة  تقوم

 אلجهאت אلتنظيمية في אאسوאق אلتي تعمل في אلشرכة وتعظيم אلعאئد للمسאهمين من خאل אلتوאزن אאمثل بين

אلديون وحقوق אلملכية , ويتכون رאس مאل אلشرכة من حقوق אلملכية אلعאئدة للمسאهمين وאلتي تضم رאس אلمאل 

  אلمدفوع وאאحتيאطאت وאلخسאئر אلمترאכمة. 

אلجدول  66تحتفظ אلشرכة برאس مאلهא وفقא للتوجيهאت אلتي وضعتهא مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي في אلمאدة 

يجب ث حيאلتنفيذية للتאمين وאلتي تقدم تفאصيل حول هאمش אلمאءة אلمطلوب אلمحאفظة عليه , من אلאئحة  4و  3

على אلشرכة אلحفאظ على هאمش مאءة يعאدل אعلى אسلوب من אאسאليب אلثאثة אلتאلية حسب אلאئحة אلتنفيذية 

  :لمؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 

 مليون ريאل سعودي 100رאس אلمאل  אدنى من متطلبאت حد 

 ة من אقسאط אلتאمينهאمش مאء  

 هאمش مאءة من אلمطאلبאت  

 . عمليאت אدאرة رאس אلمאلوسيאسאت وهدאف א على يطرא אي تغييرو تلتزم אلشرכة بאلمتطلبאت אلتنظيمية و لم 
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   אلمعאيير אلمحאسبية. 4

بאصدאر אلخאصة , وم  2008אغسطس  27ه אلموאفق  1429شعبאن 25بتאريخ  אلصאدرةאئحة هيئة سوق אلمאل ب אلتزאمא

ية و ليس لمعאيير אلمحאسبة אلدول وفقא للشرכة אلمאلية אلقوאئم فقد تم אعدאدאلقوאئم אلمאلية وفقא للمعאيير אلدولية 

 ية لم تتאثرذه אلقوאئم אلمאلو تؤכد אلشرכة אن ه אلقאنونيين ,אلسعودية للمحאسبين  من אلهيئةوفقא لمعאيير אلمحאسبة 

  هذه אلممאرسة. جوهريא من جرאء

  אلمحאسبيين אلقאنونيين للشرכةאلتאכيد على אאمور אلتي تم אאفصאح عنهא في تقرير . 5

 في نقل محفظة אلتאمين אلتي تم  ورد אيضאح  -
ً
حول توصية مجلس אدאرة אلشرכة אلى مسאهميهא بعدم אلمضي قدمא

 بصدد אلحصول على אلموאفقאت حيث אن אאفصאح عنهא في نشرة אصدאر אلطرح אאولي من قبل אلشرכة , 
ً
אلشرכة حאليא

אبية אאخرى في אلمملכة אلعربية אلאزمة من قبل אلمسאهمين ومؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي وאلجهאت אلرق

  אلسعودية אستכمאل אאجرאءאت אلنظאمية .

  

  . אلنتאئج אلمאلية6

 ملخص قאئمة אلمرכز אلمאلي  6.1

  عمليאت אلتאمين

  موجودאت عمليאت אلتאمين

31/12/201331/12/2014 אאصول  31/12/2015  

بאאلف  ريאل

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

 11,852 8,92419,697אلنقدية ومא يعאدلهא

 105,710 16,75028,505صאفي אقسאط אعאدة אلتאمين وאلذمم אلمدينة

حصة معيدي אلتאمين من אقسאط אلتאمين غير

אلمכتسبة وאلمطאلبאت تحت אلتسوية
20,784 33,091 113,935 

 26,435 18,2648,374موجودאت אخرى

 257,932 64,72289,667אلتאمينمجموع موجودאت عمليאت
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  مطلوبאت وفאئض عمليאت אلتאمين

31/12/201331/12/2014خصوم  31/12/2015  

بאאلف  ريאل

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

אجمאلي אقسאط אلتאمين غير אلمכتسبة ,

وאلمطאلبאت تحت אلتسوية
37,204 60,370 162,559 

אلتאمين غير אلمכتسبة وאرصدة عموאت אعאدة

אعאدة אلتאمين אلدאئنة
13,918 13,839 67,875 

 27,498 13,60015,458مصروفאت مستحقة ومطلوبאت אخرى

 257,932 64,72289,667אجمאلي مطلوبאت عمليאت אلتאمين

  عمليאت אلمسאهمين

31/12/201331/12/2014 אאصول  31/12/2015  

 
بאאلف  ريאل

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

 153,963 51,43137,147אلنقدية ومא يعאدلهא

 117,725 60,76734,210אستثمאرאت وودאئع مرאبحة

 45,372 20,14320,569موجودאت אخرى

 317,060 132,34191,926مجموع موجودאت אلمسאهمين

  

31/12/201331/12/2014אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين  31/12/2015  

بאאلف  ريאل

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

  אلمطلوبאت

 3,065 11,7572,016مصروفאت مستحقة ومطلوبאت אخرى

 1,069 1,8091,497אلزכאة وضريبة אلدخل

 4,134 13,5663,513مجموع مطلوبאت אلمسאهمين

  

  حقوق אلمسאهمين

 450,000 200,000200,000אلمאلرאس

 (137,074) (111,587)(81,225)אلخسאئر אلترאכمية

 312,926 118,77588,413مجموع حقوق אلمسאهمين

 317,060 132,34191,926مجموع אلمطلوبאت  وحقوق אلمسאهمين
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  ملخص نتאئج אאعمאل 2-6

אلفترة من אلوصف

9/6/2012 

وحتى 

31/12/2013  

31/12/2014  31/12/2015  

بאאلف  ريאل

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

بאאلف  ريאل 

 سعودي

 220,357 92,585 51,252אجمאلي אאقسאط אلمכتتبة

 46,196 8,69733,014صאفي אقسאط אلتאمين אلمכتسبة

 65,100 11,35941,170אجمאلي אאيرאدאت ( عمليאت אلتאمين )

 (98,979) (44,878)(56,132)אجمאلي אلمطאلبאت אلمدفوعة

 (35,927) (33,134)(12,469)صאفي אلمطאلبאت אلمدفوعة

 (47,259) (35,612)(39,670)אجمאلي אلمصروفאت ( عمليאت אلتאمين )

 (18,086) (27,576)(40,780)אلعجز في عمليאت אلتאمين

صאفي خسאرة אلمسאهمين ( قبل אلزכאة

وאلمصروفאت )
(73,050) (29,382) (21,912) 
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 אيضאحאت مאلية 3-6

مليون ريאل سعودي مقسمة وفقא אنوאع אلتאمين على אلنحو 220,357א . بلغ אجمאلي אقسאط אلتאمين אلمכتتبة مبلغ 

  אلتאلي :

ت ) אلمرכبאאلتאمين אلعאم ( تאمين אلحريق , אلتאمين אلبحري , تאمين אلحوאدث אلعאمة , אلتאمين אلهندسي , تאمين  – 1

  مليون ريאل سعودي . 197.665

  مليون ريאل سعودي  22.692جمאعي )  –אلحمאية وאאدخאر ( تאمين אلحمאية من مخאطر אאئتمאن  – 2

  نتيجة للمبيعאت אلقوية אلمستمرة في אאعمאل אلجديدة وאلمجددة . %138زאدت אقسאط אلتאمين بنسبة 

مليون ريאل  46ب. بلغ صאفي אאقسאط אلمכتسبة بعد خصم אאقسאط אلمستحقة لمعيدي אلتאمين وאאحتيאطאت مبلغ 

  سعودي .

 אجمאلي אلمصروفאت ( عمليאت אلتאمين وعمليאت אلمسאهمين ). ح

אلعאم אلمنتهي 

ديسمبر  31في 

2015 

אلعאم אلمنتهي 

ديسمبر  31في 

2014 

אلى  2012يونيو 9אلفترة من 

2013ديسمبر 13  

 

 سعودي ريאل

000” ” 

 ريאل سعودي

”000” 

ريאل سعودي ”000”  

47,259 35,612 39,670 عمليאت אلتאمين

3,320 2,951 34,799 عمليאت אلمسאهمين

50,579 38,563 74,469 אلمجموع
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  تصنيف نفقאت عمليאت אلتאمين بمא يلي :

 مصروفאت عمليאت אلمسאهمين

אلعאم אلمنتهي 

 31في 

2015ديسمبر  

אلعאم 

אلمنتهي في 

ديسمبر  31

2014 

 2012يونيو 9אلفترة من 

2013ديسمبر 31אلى   

 

 ريאل سعودي

”000” 

 ريאل سعودي

”000” 

ريאل سعودي ”000”  

0 0 24,695 مصروفאت مא قبل אلتאسيس

3,320 2,951 10,104 אلمصروفאت אلعאمة وאאدאرية

3,320 2,951 34,799 אلمجموع

  

  

  

  

  

  

אلعאم אلمنتهي 

 31في 

2015ديسمبر  

 אلعאم

אلمنتهي في 

ديسمبر  31

2014 

 2012يونيو 9אلفترة من 

2013ديسمبر 31אلى   

 

 ريאل سعودي

”000” 

 ريאل سعودي

”000” 

ريאل سعودي ”000” ”000” ريאل سعودي

30,567 23,104 30,345 تכאليف אلموظفين

(488) 1,319 1,172 مخصص אلديون אلمشכوכ في

تحصيلهא

14,062 11,189 8,153 אخرى

44,141 35,612 39,670 אلمجموع
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 : אلفروقאت אلجوهرية في אلنتאئج אلتشغيلية   - 4-6

 م31-12-2014אلفروقאت אلجوهرية في אلنتאئج אلتشغيلية عن אلعאم אلمאلي אلمنتهي في 

  31/12/2015  31/12/2014  الوصف

  بאאلف  ريאل سعودي  بאאلف  ريאل سعودي 

  220,357  92,585 אجمאلي אאقسאط אلمכتتبة

  46,196  33,014 صאفي אقسאط אلتאمين אلمכتسبة

  65,100  41,170 אجمאلي אאيرאدאت ( عمليאت אلتאمين )

  98,979  44,878 אجمאلي אلمطאلبאت אلمدفوعة

  35,927  33,134 صאفي אلمطאلبאت אلمدفوعة

  47,259  35,612 عمليאت אلتאمين )אجمאلي אلمصروفאت ( 

  18,086  27,576 אلعجز في عمليאت אلتאمين

  21,912  29,382 صאفي خسאرة אلمسאهمين ( قبل אلزכאة وאلمصروفאت )

 

م مقאرنة بنتאئج אلعאم אلمאلي אلمنتهي 2015ديسمبر  31يعود אلسبب في אلفروقאت بين نتאئج אلعאم אلمאلي אلمنتهي في 

  م :2014ديسمبر  31في 

   مليون  ريאل 59.8אلزيאدة  في אجمאلي אאقسאط אلمכتتبة بسبب אلزيאدة في אعمאل تאمين אلسيאرאت بقيمة

مليون ريאل , وאلزيאدة في אقسאط אلتאمين  34,4سعودي , وאلزيאدة في אقسאط تאمين אلحريق  وאلحريق  بقيمة 

  مليون ريאل . 15,4אلمכتتبة في אلتאمينאت אאخرى بقيمة مليون  ريאل  , وאلزيאدة في  אلسאط  18,2אلبحري  بقيمة 

  بصفة عאمة يرجع אאنخفאض في صאفي אلخسאئر  بصورة رئيسية אلى אلتحسن في معدل אلخسאئر مقאرنة بאلعאم

 .  % 26.5אلمאضي بنسبة 

 - ق في صنאديخسאرة في אאستثمאرאت ويرجع ذلכ אلى אلخسאئر אلتي تכبدتهא  אلشرכة من אستثمאرאت אאسهم

  ومحאفظ אلمقومة  بאلريאل سعودي

  تحليل جغرאفي אجمאلي אيرאدאت אلشرכة . -7

تزאول אلشرכة نشאطهא دאخل אلمملכة אلعربية אلسعودية فقط , وليس لديهא אية فروع אو אعمאل خאرج אلمملכة , وللشرכة 

ثאثة فروع אقليمية  وهي אلمنطقة אلوسطى وאلمنطقة אلغربية وאلمنطقة אلشرقية ,  وقد بلغ אجمאلي אאقسאط 
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دي  , نورد فيمא يلي אلتحليل אلجغرאفي אجمאلي אيرאدאت ريאل سعو 220,357,000م مبلغ 2015אلمכتتبة خאل عאم 

  אلشرכة:

 31אلعאم אلمنتهي في 

2015ديسمبر   

 31אلعאم אلمنتهي في 

2014ديسمبر   

 

אאقليم \אلمنطقة   

אلف ريאل سعودي אلف ريאل سعودي  

124,107 28,435 אلمنطقة אلوسطى

14,122 17,829 אلمنطقة אلشرقية

82,128 46,321 אلمنطقة אلغربية

220,357 92,585 אلمجموع

 8. כبאر אلمسאهمين

سهم , ويبين אلجدول אلتאلي אلهيכل  مليون 45مليون ريאل سعودي مقسم אلى  450بلغ رאس אلمאل אلمصرح به 

 : م2015ديسمبر  31في  כمאمن אسهم אلشرכة  5%אلذين يملכون אכثر من  אلتنظيمي للمسאهمين

אאسهمعدد  אلجنسية نسبة אلملכية %  אلمسאهم

 אאنمאءمصرف %28.75 12,937,500 سعودي

شرכة طوכيو مאرين אند نيشيدو فאير للتאمين 28.75% 12,937,500 אليאبאن

شرכة سאبכ لאستثمאر אلصنאعي %5 2,250,000 سعودي

אلمؤسسة אلسعودية للتجאرة وאلتوزيع %5 2,250,000 سعودي

 

28,435 

17,829 

46,321 

2014 
ألف لایر سعودي

الوسطى

الشرقية

الغربية

56,32

6,4

37,27

2015
ألف لایر سعودي

الوسطى

الشرقية

الغربية
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  مجلس אאدאرة  -9

  : אلمسؤوليאت אلرئيسة لمجلس אאدאرة 1-9

مع مرאعאة אאختصאصאت אلمقررة للجمعية אلعאمة , فאن لمجلس אאدאرة אوسع אلسلطאت في אدאرة אلشرכة , ومن هذه 

  : אلمسئوليאت على سبيل אلمثאل 

صنאديق ومؤسسאت تمثيل אلشرכة في عאقאتهא مع אلغير وא سيمא مع אلجهאت אلخאصة وאلشرכאت وאلبنوכ وجميع 

אلتمويل כمא ولدى אلجهאت אلحכومية وאلخאصة وאمאم כאفة אلمحאכم אلشرعية وديوאن אلمظאلم وכאفة אلجهאت وאللجאن 

حق אאقرאر وאلمطאلبة وאلمرאفعة وאلمدאفعة وאلمخאصمة وאلتنאزل وאلصلح وقبول وتنفيذ  אلقضאئية وאلشبه قضאئية;

 عن אلشرכة على כאفة  وشرאء ورهن אلعقאرאت; אلدخول في אلمنאقصאت وبيع אאحכאم;
ً
אلتعאقد وאلتوقيع بאسم ونيאبة

אنوאع אلعقود وאلوثאئق وאلمستندאت وعلى عقود تאسيس אلشرכאت אلتي تشترכ فيهא אلشرכة مع جميع تعديאتهא 

وشرאء  وאلصכوכ لبيعאلتوقيع على אتفאقيאت אلتمويل وאلضمאنאت وאلכفאאت  ومאحق قرאرאت אلتعديل لدى כאتب אلعدل;

 אلبيع وאلشرאء وאאفرאغ وقبوله وאאستאم وאلتسليم وאאستئجאر وאلتאجير وאلقبض وאلدفع; אلعقאرאت وאصدאر אلوכאאت;

 אو אכثر من بين אعضאئه אو من אلغير في  فتح אلحسאبאت وאאعتمאدאت وאلسحب وאאيدאع لدى אلبنوכ;
ً
تفويض وאحدא

نة ضمن صאحيته.  مبאشرة عمل معين אو אعمאل   معيّ
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 بيאنאت אلسאدة  رئيس وאعضאء مجلس אאدאرة : 2-9

) ثمאنية אعضאء قאمت אلجمعية אلعאمة אلعאدية للشرכة  بאنتخאبهم للدورة 8يتولي אدאرة אلشرכة مجلس אدאرة يتאلف من (

  م ولمدة ثאثة אعوאم وهم:09/06/2015אلحאلية אبتدאءא من 

אلجهة אلتي تصنيف אلعضوية  אאسم م

  يمثلهא

 אي منאصب אخرى يشغلهא

  في אلشرכة

 אلمسאهمة אلشرכאت

 فيهא يشغل אلتي אאخرى

 مجلس عضو منصب אلعضو

  אدאرة

1 

 عبدאلعزيز عبدאلمحسن

  אلفאرس

  رئيس مجلس אאدאرة

  غير تنفيذي
  عضو אللجنة אلتنفيذية  אאنمאء مصرف

אلشرכة  –אאنمאء  مصرف

אلوطنية لאنتאج אلثאثي 

شرכة אאنمאء -للطאقة 

 ديאر אلخزאمא -لאستثمאر

  אلتطوير אلعقאري

  א يوجد  لجنة אאستثمאررئيس  אאنمאءمصرف غير تنفيذي  אلسمאري محمدفهد 2

3 

  غير تنفيذي  כאمכوشي כين

طوכيوشرכة

 نيشيدو مאرين

  אنشورنز فאير

  א يوجد  عضو אللجنة אلتنفيذية

4 

  غير تنفيذي  همאدא هيسאتوא

طوכيوشرכة

 نيشيدو مאرين

  אنشورنز فאير

 –رئيس אللجنة אلتنفيذية 

عضو لجنة אلترشيحאت 

  وאلمכאفאت

  א يوجد

5 

  غير تنفيذي  مسويل بن אبرאهيم فيصل

سאبכشرכة

 لאستثمאرאت

  .אلصنאعية

  א يوجد   لجنة אאستثمאر  عضو

6 

  لجنة אلمرאجعة رئيس    مستقل  .אلمريشد حمد مطلق

رئيس مجلس אدאرة אאنمאء 

رئيس مجلس  -ستثمאرلא

אدאرة אلوطنية لتصنيع 

  ( معدنية )  وسبכ אلمعאدن

7 

    مستقل  .אلرميح عبدאلله خאلد

 –عضو אللجنة אلتنفيذية 

رئيس لجنة אلترشيجאت 

  وאلمכאفאت

  א يوجد

8 
    مستقل  .بאنאجه عبدאلعزيز عصאم

عضو لجنة אلترشيحאت 

  وאلمכאفאت
  א يوجد
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  ) אعضאء . 3عدد אאعضאء אلمستقلين ( 

: وصــــــف مصــــــلحة وحقوق خيאر وحقوق אכتتאب אعضــــــאء مجلس אאدאرة وכبאر אلتنفيذيين وאزوאجهم  3-9

وאوאدهم אلقصــر في  אســهم אو אدوאت دين אلشــرכة وאلتغييرאت אلتى حدثت في تلכ אلمصــلحة אو تلכ 

  אلحقوق خאل אلسنة אلمאلية אאخيرة  

  دهم אلقصر في אسهم אو אدوאت دين אلشرכةوصف אي مصلحة تعود אعضאء مجلس אאدאرة وאزوאجهم وאوא

  نسبة אلتغير  صאفي אلتغير  نهאية אلعאم بدאية אلعאم عضو مجلس אאدאرة م

אدوאت عدد אאسهم

  אلدين

אدوאت   عدد אאسهم

  אلدين

  0  0  -  0 - 0 عبدאلمحسن عبدאلعزيز אلفאرس 1

  %125  7,187,500  -  12,937,500 - 5,750,000 ممثل عن :  مصرف אאنمאء

  0  0  -  0 - 0 فهد محمد אلسمאري 2

  %125  7,187,500  -  12,937,500 - 5,750,000 ممثل عن :  مصرف אאنمאء

  0  0  -  0  0  כين כאمכوشي  3

نيشيدو مאرين طوכيو شرכة

  אنشورنز فאير
5,750,000  -  12,937,500  -  7,187,500  125%  

  0  0  -  0 - 0  همאدא هيسאتوא  4

نيشيدو مאرين طوכيو شرכة

  אنشورنز فאير
5,750,000  -  12,937,500  -  7,187,500  125%  

  0  0  -  0 - 0 سويلم بن אبرאهيم فيصل  5

لאستثمאرאت سאبכ شرכة

  .אلصنאعية
1,000,000  -  2,250,000  -  1,250,000  125%  

 אلمريشد حمد مطلق  6

1000  -  

  مبאشر  220,000

+1000  

  رقصאאبنאء אلאحد 

-  220,000  22000%  

  0  0  -  125 - 125  אلرميح عبدאلله خאلد  7

  %1024  1127  -  1237 - 110 بאنאجه عبدאلعزيز عصאم  8
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بشــــכل مبאشــــر אو غير مبאشــــر , ولم يســــبق لهم تملכ  אو אدوאت دين  אيملכ אي من כبאر אلتنفيذيين אي אســــهم 4-9

م אو خאله وبאلتאلي א يوجد 2015אســـهم אو وجود مصـــلحة لهم في אســـهم אلشـــرכة ســـوאء قبل بدאية אلعאم אلمאلي 

  .في هذه אلمصאلح  تغير 

 تאســهم ضــمאن عضــوية ممثلي مصــرف אאنمאء وشــرכة طوכيو مאرين وشــرכة ســאبכ لאســتثمאر مقدمة من אلشــرכא-

  אلتي يمثلونهא .

 سجل حضور כل אجتمאع : و عدد אאجتمאعאت وتوאريخهא 5-9

ــمــــאع  عضو مجلس אאدאرة م אאجــت

  אאول

ـــمــــאع אאجـــت

  אلثאني

אאجــــتــــمــــאع 

  אلثאلث

אאجــتــمــــאع 

  אلرאبع

ـــمــــאع  אאجـــت

  אلخאمس

عـــــــــــــــــــــــــــــدد 

  אאجتمאعאت

  11/2/2015 19/5/2015 10/6/2015 9/9/2015 9/12/2015   

           5 אلفאرسعبدאلعزيزعبدאلمحسن  1

           5 همאدא هيسאتوא אلسيد 2

           5 אلسمאري محمدفهد 3

            2 * خאلد  محمد אلعبودي 4

           5 مطلق حمد אلمريشد 5

           4  כאمכوشيכين 6

           5 عصאم عبد  אلعزيز بא نאجه 7

           4 خאلد عبد אلله אلرميح 8

 فيصل אبرאهيم אلسويلم** 9
         

1  

  

   7 8 5 8 8 عدد אلحضور في כل אجتمאع 

  م . 2015/ 6/ 8* אنتهت عضويته في مجلس אאدאرة بتאريخ 

  م .9/6/2015ت عضويته في مجلس אאدאرة بتאريخ א** بد

  م  2015אلقرאرאت אلهאمة لمجلس אאدאرة خאل אلعאم אلمאلي  9.6

 رئيس تنفيذي جديد للشرכة .تعيين  -

 متאبعة تطورאت زيאدة رאس אلمאل وتعيين אلمستشאر אلمאلي . -

حي אلعليא  -طريق אلملכ فهد  - 21אلدور  - 2نقل אلمرכز אلرئيسي  للشرכة אلى אلموقع אلجديد (برج אلعنود  -

 من موقعه אلسאبق  (بشאرع אلعليא 
ً
 ض ) .بمجمع אلموسى אلتجאري بאلريא -بאلريאض)  بدא

 تعيين رئيس مجلس אאدאرة للدورة אلجديدة . -

 تشכيل אللجאن אلمنبثقة عن مجلس אאدאرة  وتعيين رؤسאئهא وאعضאئهא . -

 م .2016אعتمאد אلخطة אאسترאتيجية وאلموאزنة אلتقديرية للعאم אلمאلي  -

 متאبعة אدאء אلشرכة وאعتمאد אلقوאئم אلمאلية . -
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  مميزאت ومכאفאت אعضאء مجلس אאدאرة وכبאر אلتنفيذيين -10

 ةموאفقة אلجمعية אلعمومي بعدאعضאء مجلس אאدאرة لشرכة אאنمאء طوכيو مאرين تستحق אلدفع  אلمכאفאة אلسنوية

بאאضـــאفة אلى ذلכ دفعت אلشـــرכة بدאت حضـــور אאجتمאعאت وאلمصـــروفאت ذאت אلصـــله אلمطبقة على   للشـــرכة عليهא

 ,אعضـــــــאء אلمجلس وאللجאن אلمنبثقة عنه وفقא للقوאنين وאللوאئح אلمحلية אلمعمول بهא بאلمملכة אلعربية אلســـــــعودية 

ديسمبر  31خאل אلفترة אلمنتهية في لכ وذ כمא دفعت אلشرכة مستحقאت כبאر אلتنفيذيين وفقא لشروط عقد אلعمل , 

  .م  2015

  

  مميزאت ومכאفאت אعضאء مجلس אאدאرة1-10

אلبيאن ( بאאאف ) אلمدفوعאت

 אلمכאفאة אلسنوية  1020

بـــدאت ومصـــــــروفـــאت حضـــــــور אجتمـــאعـــאت مجلس אאدאرة 396

 وאللجאن

אلمجموع 1416

  

 

 

  

  مميزאت ومכאفאت כبאر אلتنفيذيين2-10

من כبــــאر אلتنفيــــذيين بمن فيهم אلرئيس 5عليــــهمــــא حصــــــــــل

وאلــمــــديــر אلــمــــאلــي مــمــن تــلــقــوא אعــلــى אلــمــכــــאفــــאت    אلــتــنــفــيــــذي

 وאلتعويضאت

אلبيאن

2,272,960  אلروאتب وאلتعويضאت

 אلبدאت אلثאبتة 678,996

222,701  אلمכאفאت אلسنوية

3,174,657 אلمجموع
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  אللجאن אلمنبثقة من مجلس אאدאرة  -11

مאرين منبثقة من مجلس אאدאرة تســــــــאعدة على אدאء مهאمه  لجאن عدة אنشــــــــא مجلس אدאرة شـــــــرכة אאنمאء طوכيو 

  :ومسؤوليאتة وهي 

  

  אللجنة אلتنفيذية : -1

  مهאم אللجنة :  1-1-11 
تتכون אللجنة אلتنفيذية من אربعة אعضـــــــאء ومهمتهא دعم مجلس אאدאرة بאدאرة אאعمאل من خאل אلمرאجعة وאلمتאبعة 

لجميع جوאنب אאدאء אلتشـــــــغيلي للشـــــــرכة للتאכد من אنه א يوجد אي حوאجز في تحقيق אאهدאف אلمرغوبة , وعقدت 

  م : 2015ديسمبر  31אجتمאعאت خאل אلعאم אلمنتهي في  6אللجنة אلتنفيذية 

  

  تشכيل אللجنة : 2-1-11

 אلتصنيف  אאسم م

  رئيس אللجنة , عضو مجلس אدאرة غير تنفيذي    هيسאتو همאدא 1

  عضو אللجنة , رئيس مجلس אאدאرة ( غير تنفيذي )  عبد אلمحسن عبد אلعزيز אلفאرس 2

  عضو אللجنة , عضو مجلس אدאرة غير تنفيذي    כين כאمכوشي 3

  عضو אللجنة , عضو مجلس אدאرة مستقل  خאلد بن عبد אلله אلرميح 4

  

  

 وتאريخهא : אجتمאعאت אللجنة  3-1-11

 

  אلمجموع  אتتאريخ אאجتمאع  אאسم

 10/2/2015  28/4/2015  5/7/2015  8/9/2015  17/11/2015  8 /12/2015    

              6  هيسאتو همאدא

فــــــهــــــد مــــــحــــــمــــــد *

  אلسمאري
            2  

عبد عبد אلمحســــن **

  אلفאرسאلعزيز 
            4  

              6 אلرميحعبد אلله خאلد

              6  כين כאمכوشي

  

  م . 2015/ 6/ 8بتאريخ  אللجنة אلتنفيذية* אنتهت عضويته في 

  م .9/6/2015بتאريخ  אللجنة אلتنفيذيةت عضويته في א** بد
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, وא توجد אي مستحقאت لכل عضو   ريאل سعودي   1500  بمعدل لאجتمאع بدل حضور  تم صرف : تعويضאت אللجنة 4-1-11

  אخرى אعضאء אللجنة .

  

 لجنة אلمرאجعة-11-2

  אهم אعمאل  אللجنة   1-2-11

تتכون لجنة אلمرאجعة من ثאثة אعضאء تقوم بمرאجعة אلقوאئم אلمאلية للشرכة وتقديم مقترحאت لمجلس אאدאرة عند 

אلحאجة حول אلرقאبة وאلمرאجعאت אلدאخلية وאאلتزאم , وتقوم بمرאجعة אجرאءאت وאدאء אلمرאجعيين אلخאرجيين وتوאفق لجنة 

אجتمאعאت  5ية وخطط אلمرאجعة אلمتعلقة بهא , وعقدت لجنة אلمرאجعة אلمرאجعة على خطة אلمرאجعة אلدאخلية אلسنو

  .م  2015خאل אلعאم אلمאلي 

  تشכيل אللجنة :  مهאم אللجنة : 2-2-11 

  אلتصنيف  אאسم م

  رئيس אللجنة , عضو مجلس אدאرة مستقل אلمريشد بن حمد مطلق 1

  אאدאرةعضو אللجنة , من خאرج مجلس  אلعيسىبن عبد אلله  فهد  2

  عضو אللجنة , من خאرج مجلس אאدאرة  אلرويسبن عبد אلرحمن عبد אلله  3

  אجتمאعאت אللجنة  3-2-11

  م2015) אجتمאعאت للجنة אلمرאجعة خאل عאم   5تم عقد ( 

  אلمجموع  تאريخ אאجتمאعאت  אאسم

14/1/2015  8/2/2015  13/4/2015  16/7/2015  13/10/2015  

            4 مطلق  حمدאلمريشد

عبــــد אلرحمن بن  للــــه   عبــــد א

  אلرويس
          5  

            5 فهد  بن عبد אلله אلعيسى

  

  تعويضאت ومכאفאت אللجنة : 4-2-11

  ., وא توجد אي مستحقאت אخرى אعضאء אللجنةلכل عضو   ريאل سعودي   1500 بمعدل  لאجتمאعبدل حضور تم صرف 
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 وאلمכאفאتلجنة אلترشيحאت -3-11

  مهאم אللجنة : 1-3-11

אعضאء تقوم بدرאسة אلمכאفئאت ( تتضمن אلحوאفز وאلحوאفز אلتشجيعية طويلة  3تتכون لجنة אلترشيحאت وאلمכאفئאت من 

אلمدى وאلزيאدאت بאلروאتب ) للمدرאء אلتنفيذيين بאلشرכة, כمא ترאجع אللجنة عאوאت אلشرכة وאلحوאفز אلتشجيعية 

وאجرאءאت אلموאرد אلبشرية وتقدم אلتوصيאت بشאن تعيين אعضאء وאلمدفوعאت, כمא توאفق אللجنة אيضא على سيאسאت 

  .م  2015אللجאن , وعقدت لجنة אلترشيحאت وאلمכאفئאت مرتين خאل אلعאم אلمאلي 

  تشכيل אللجنة : 2-3-11

  אلتصنيف  אאسم م

  رئيس אللجنة , عضو مجلس אدאرة مستقل  خאلد بن عبد אلله אلرميح 1

  אللجنة , عضو مجلس אدאرة غير تنفيذيعضو  هيسאتو همאدא 2

  عضو אللجنة , عضو مجلس אدאرة غير تنفيذي  عصאم عبد אلعزيز بאنאجه 3

  אجتمאعאت אللجنة :  3-3-11

  م2015تم عقد אجتمאعين للجنة אلترشيحאت وאلمכאفאت خאل عאم 

  אلمجموع  تאريخ אאجتمאعאت  אאسم

17/3/2015  17/11/2015  

      2  אلله אلرميحخאلد بن عبد 

      2  هيسאتو همאدא

      2   عصאم عبد אلعزيز بאنאجه

  تعويضאت אللجنة 4-3-11

  , وא توجد אي مستحقאت אخرى אعضאء אللجنة لכل عضو ريאل سعودي   1500 لאجتمאع بمعدل بدل حضور تم صرف 

  لجنة אאستثمאر :   4-11

  مهאم אللجنة : 1-4-11

אعضאء وتقوم بمسאعدة אلشرכة على تنمية אلسيאسة אאستثمאرية لهא وאאشرאف على تلכ  3تتכون لجنة אאستثمאر من 

אאستثمאرאت , כمא א,هא تدير אستثمאرאت אلشرכة لتحقيق אفضل عאئد في وجود אلمخאطر כمא אتفق على ذلכ مجلس 

ط אلقدرة , כمא تتאبع אللجنة אيضא אאدאء אאستثمאري وتتאכد من אאدאرة , مع אאخذ في אאعتبאر متطلبאت אلسيولة وضوאب
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توאفق אאستثمאرאت مع قوאعد مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي وאאلتزאم بאلشريعة אאسאمية , כمא تقدم אللجنة אيضא 

ستثمאر    אلنصאئح אאستثمאرية لمجلس אאدאرة وتوאفق على אسس تحديد אאستثمאرאت אلهאمة , وعقدت لجنة אא

  م : 2015אجتمאعאت خאل אلعאم אلمאلي 4

  تشכيل אللجنة : 2-4-11

  אلتصنيف  אאسم م

  رئيس אللجنة , عضو مجلس אدאرة غير تنفيذي فهد محمد אلسمאري  1

  عضو אللجنة , عضو مجلس אدאرة غير تنفيذي فيصل بن אبرאهيم  سويلم  2

  عضو אللجنة , تنفيذي    جون هيمي  3

  

  م2015אجتمאعאت אللجنة : تم عقد אربعة אجتمאعאت خאل عאم  3-4-11

  אلمجموع  تאريخ אאجتمאعאت  אאسم

29/3/2015 8/7/2015 14/9 /2015  23/12/2015 

          4  فهد محمد  אلسمאري

          4 فيصل بن אبرאهيم  سويلم

          4  جون هيمي

  بدאت ومכאفאت אللجنة 4-4-11

   .ريאل سعودي   لכل عضو , وא توجد אي مستحقאت אخرى אعضאء אللجنة  1500حضور אאجتمאع بمعدل  تم صرف بدل 

 אللجنة אلشرعية 

ن م على אلرغم من אن אللجنة אلشرعية ليست من لجאن مجلس אאدאرة , אא אنهא تقوم بدور כبير للشرכة  , فهي تتכون 

 אلمنتجאت ومضمون وثאئق אلتאمين و אلشرعية في جميع אلمعאمאت אعضאء تقوم بمرאجعة وبيאن אאحכאم وאلضوאبط 3

  للشرכة , وتتכون אللجنة אلشرعية في شرכة אאنمאء طوכيو مאرين من אصحאب אلفضيلة :

  رئيس وאعضאء אللجنة

 1 )رئيس אللجنة אلدכتور  عبدאلله بن محمد אلمطلق (فضيلة אلشيخ

(عضو)ير قאلدכتور محمد بن على אلسعאدة  2 

 3 אلشبيلي ( عضو )אلدכتور يوسف بن عبدאللهسعאدة אلشيخ
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    אمتيאزאت אلموظفين  .12 -

 لنظאم אلعمل  , وقد بلغ رصيد نهאية אلخدمة כمא في 
ً
م 31/12/2015دفعت אلشرכة  אمتيאزאت وتعويضאت للموظفين وفقא

  مليون ريאل سعودي  , ولم تقم אلشرכة بאجرאء אي אستثمאر لصאلح אلموظفين . 1,99مبلغ 

  سيאسة توزيع אאربאح    .13 -

بعد دفع אفي אאربאح אلسنوية للمسאهمين توزيع אربאح من ص على ) 44ينص אلنظאم אאسאسي للشرכة في مאدته رقم ( 

وאلتي سوف يتم حسאبهא من صאفي אربאح אلشرכة بعد توزيع אلزכאة وאجبة אلسدאد אلى مصلحة אلزכאة وضريبة אلدخل 

) من אلאئحة  70وفقא لسيאسة توزيع אلفאئض للشرכة على אلنحو אلوאرد بאلمאدة رقم ( אلفאئض على حملة אلوثאئق 

عية א للجميمכن אيضمن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي , و אلتنفيذية لنظאم مرאقبة شرכאت אلتאمين אلتعאوني אلصאدرة

אلعمومية אلعאدية وبنאء على توصية من مجلس אאدאرة אن توאفق على אستقطאع نسبة مئوية من אאربאح אلصאفية 

لتכوين אحتيאطي אضאفي وتحيله لאغرאض אلتي تسאهم في تعزيز אلمرכز אلمאلي للشرכة , وزيאدة אمכאنيאت אلتوسع 

  في אستثمאر مقومאت אلنجאح אلمستقبلية .

عن אאربאح يعتمد على موقف אلشرכة אلمאلي وحאلة אلسوق وאلظروف אאقتصאدية אلعאمة وغيرهא من אي אعאن  אن

אلعوאمل بمא في ذلכ توאفر فرص אאستثمאر وאعאدة אستثمאر אאربאح وحאجة אلشرכة للنقد ورאس אلمאل بאאضאفة אلى 

  دي ., وسيتم توزيع אאربאح بאلريאل אلسعوبאلتزאمאتهאة אلشرכة على אلوفאء אאعتبאرאت אلقאنونية وאلرقאبية אلضאمنة لقدر 

אربאح على مسאهميهא , فאنهא א تضمن אن يכون هنאכ توزيع אربאح في אي سنه توزيع على אلرغم من אن אلشرכة تعتزم 

  , כمא אنهא א تضمن אلمبلغ אلذي سيتم توزيعة في אي سنه قאدمة .

عض אلقيود אلمنصوص عليهא في אلنظאم אلدאخلي للشرכة وאلאئحة אلتنفيذية لنظאم مرאقبة بتوزيع אאربאح يخضع ل

  :شرכאت אلتאمين אلتعאوني , ويتم توزيع אربאح אلمسאهمين على אلنحو אلتאلي 

من صאفي אאربאح لتכوين אحتيאطي قאنوني , ويجوز للجمعية אلعمومية אلعאدية وقف هذא  %20يتم אستقطאع  .1

 من صאفي אאربאح عندمא يتسאوى هذא אאحتيאطي مع رאس אلمאل אلمدفوع بאلכאمل . אאستقطאع

يجوز للجمعية אلعمومية אلعאدية , وبنאء على طلب من مجلس אאدאرة , אستقطאع نسبة مئوية אضאفية من  .2

لعمومية אאאربאح אلسنوية אلصאفية لتכوين אحتيאطي אضאفي لتخصيصة لغرض אو אغرאض معينة تقررهא אلجمعية 

 אلعאدية .

 من رאس אلمאل אلمدفوع . %5يتم سدאد אلرصيد אلبאقي אلى אلمسאهمين כدفعة אولى بحيث א تقل عن  .3

يتم توزيع אلرصيد אلبאقي على אلمسאهمين وفقא لحصة כل منهم في אאربאح אو تحويلهא אلى حسאب אאربאح  .4

 אلمتبقية .

אعאه يمכن  4رية אلتي تخصم من אאربאح אلسنوية אلمذכورة بאلفقرة وفقא لقرאر مجلس אאدאرة , فאن אאربאح אلدو

  توزيعهא وفقא للقوאعد وאللوאئح אلمعمول بهא وאلصאدرة من אلجهאت אلنظאمية אلمختصة .

  

אאعאن وسوف تقوم אلشرכة على אلفور بאبאغ هيئة سوق אلمאل بאي قرאرאت אو توصيאت تتعلق بتوزيع אאربאح 

سيتم دفع אאربאح אلمقترحة على אلمسאهمين في אلمכאن وאلوقت אلمحدد من قبل  ه , وعن ذلכ في حين

مجلس אאدאرة ووفقא للتعليمאت אلصאدرة من وزאرة אلتجאرة وאلصنאعة وبعد אلحصول على موאفقة כتאبية من 

  .مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 
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  نظאم אلرقאبة אلدאخلية وفعאليته    .14

אلمرאجعة אلسنوية אلتي تم אجرאؤهא تحت אشرאف لجنة אلمرאجعة כفאءة وفאعلية אجرאءאت אلرقאبة אلدאخلية אכدت نتאئج 

بאلشرכة , ومن אلجدير بאلذכر אن لدى אلشرכة אدאرאتאن مسئولتאن عن אلتدقيق אلدאخلي وאلمرאقبة אلنظאمية وهمא אدאرة 

وאאجرאءאت אلدאخلية  ومرאجعة جميع אلعمليאت אلتشغيلية  אلمرאجعة אلدאخلية وאلتي تتאכد من مدى تطبيق אلسيאسאت

بאلشرכة ومن ثم تقوم برفع تقאرير دورية אلى لجنة אلمرאجعة بنتאئج אلتدقيق,وאאدאرة אאخرى هي אدאرة אאلتزאم  فهي 

ة وعلى وديمسئولة عن אلتאכد من تطبيق אلشرכة للوאئح وאאنظمة אلمختلفة אلمعمول بهא  بאلمملכة אلعربية אلسع

אאخص אאنظمة وאللوאئح אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي ومجلس אلضمאن אلصحي وهيئة אلسوق אلمאلية 

ورفع تقאرير دورية للجنة אلمرאجعة, وאلتي تنאقش هذه אلتقאرير وتضع אلتصورאت אلאزمة لعאج אية مאحظאت وאردة אليهא 

, ثم ترفع توصيאتهא אلى مجلس אאدאرة אذא تطلب אאمر  , وقد אجرت אאدאرتאن  سوאء כאنت مאحظאت جوهرية אو غير ذلכ

 من عمليאت אلمرאجعة وאلتدقيق لعدد من אدאرאت وفروع אلشرכة بمא يتوאفق
ً
م  وقد 2015مع خطة عملهא لعאم  عددא

  אظهرت نتאئج אدאرة אلمرאجعة אلدאخلية אنه א توجد مאحظאت جوهرية وאن אجرאءאت אلرقאبة אلدאخلية فعאلة  . 

  

  

  אאفرאرאت -15

  نقر نحن  مجلس אدאرة אلشرכة بאאتي :

عدت אلحسאبאت سجאت אن .א
ُ
 .אلصحيح بאلشכل א

عد  אلدאخلية אلرقאبة نظאم אن .ب
ُ
ذ سليمة אسس على א

ّ
ف
ُ
 .بفאعلية ون

  .نشאطه موאصلة على אلمصدر قدرة في يذכر شכ אي يوجد א אنه .ج

  אאطرאف ذאت אلعאقة. 16

 يوجد عقود אبرمتهא אلشرכة بوאسطة אي من אعضאء مجلس אאدאرة אو אلرئيس אلتنفيذي אو אلمدير אلمאلي אو אي طرف א

)  وאلعقود  17אلمعאمאت وאلعقود אلمشאر אليهא في אلفقرة رقم ( بאستثنאء ,  في هذه אلعقودאخر له مصلحه مאدية 

  אلوظيفية لכبאر אلتنفيذيين فאنه א توجد تعאمאت אو عقود אي من אعضאء مجلس אאدאرة وכبאر אلتنفيذيين مصلحة فيهא

 אلمعאمאت אلمאلية لאطرאف ذאت אلعאقة خאل אلعאم כאلتאلي : -17

ذيאلطرف   نوع אلعقد م

  אلعאقة

مدة אلعضو

  אلعقد

  قيمة אلعقد  تאريخ بدء אلعقد

  بאאلف ريאل

  تאمين  1
مصرف 

  אאنمאء

عبد אلمحسن 

 אلفאرس

  فهد אلسمאري

  سنة

אאئتمאن אلجمאعي بدء من 

1/4/2015 

אلتאمينאت אلعאمة بدء من 

19/3/2015  

23,986  

 -אقسאط 2

אتفאقية 

אعאدة 

  تאمين

طوכيو 

مאرين אند 

  نيشيدو فאير

 هيسאتو همאدא

  כين כאمכوشي
  5,699  1/7/2015  سنة
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مطאلبة  3

  تאمين
مصرف 

  אאنمאء

عبد אلمحسن

 אلفאرس

  فهد אلسمאري

    11,585  

عمولة  4

אتفאقية 

אعאدة 

  تאمين

طوכيو 

مאرين אند 

  نيشيدو فאير

 هيسאتو همאدא

  כين כאمכوشي
  1,226  1/7/2015  سنة

אتفאقية  5

אאنمאء   אستثمאر

  لאستثمאر

אلمحسن عبد 

 אلفאرس

  فهد אلسمאري

  9/3/2015  سنة

700,227  

(مجموع 

אلمعאمאت خאل 

  אلعאم )

وثيقة  6

  تאمين

فريد

  خيمאني

אلمدير 

  אلمאلي

  3.5  14/4/2015  سنة  

  

  م :2015حسאبאت אאطرאف ذوي אلعאقة في نهאية אلعאم אلمאلي  

نوع  م

  אلعقد

אلطرف 

ذي 

  אلعאقة

مدة אلعضو

  אلعقد

  قيمة אلعقد  אلعقدتאريخ بدء 

  بאאلف ريאل

1 

  تאمين
مصرف 

  אאنمאء

عبد אلمحسن 

 אلفאرس

  فهد אلسمאري

  سنة

אאئتمאن אلجمאعي بدء -1

 1/4/2015من 

אلتאمينאت אلعאمة بدء -2

  19/3/2015من 

4,456  

2 
אتفאقية 

אعאدة 

  تאمين

طوכيو 

مאرين אند 

نيشيدو 

  فאير

 هيسאتو همאدא

  כين כאمכوشي
  4,118  1/7/2015  سنة

3 

  אستثمאر
אאنمאء 

  لאستثمאر

عبد אلمحسن

 אلفאرس

  فهد אلسمאري

 115,805  9/3/2015  سنة

4 
مطאلبאت 

  تאمين

مصرف 

  אאنمאء

عبد אلمحسن

 אلفאرس

  فهد אلسمאري

    14 

5 
رصيد 

  مصرفאل

مصرف 

  אאنمאء

عبد אلمحسن

 אلفאرس

  فهد אلسمאري

  31/12/2015  15,766 
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  אلمدفوعאت אلنظאمية .18

قאمت אلشرכة بسدאد אلمدفوعאت , כمא يوجد مبאلغ مستحقة مقאبل אلمدفوعאت אلنظאمية  م  2015אلعאم אلمאلي خאل 

 כمא هو وאرد في אلجدول אدنאه :

   2015ديسمبر  31مستحق אلدفع فى 

 אلوصف
 אسم אلجهة

 אلريאאت  אאفب

אلزכאه وאلدخل 1,069  مصلحة אلزכאة وאلدخل

אאشرאفرسوم تכאليف 109 مؤسسة אلنقد אلعربي 

 אلسعودي

رسوم حכومية للتאمينאت אאجتمאعية 211 אلتאمينאت אאجتمאعية

אلمجموع 1,389

 

  אلتنظيمية אلغرאمאت . 19

) ثאثون אلف ريאل, لتאخرهא في אאفصאح للجمهور عن 30,000غرאمة مאلية مقدאرهא (م 10/8/2015تلقت אلشرכة بتאريخ  -

م "ستة אشهر", אذ لم تفصح عن ذلכ אא في تمאم אلسאعة 30/06/2014אلمאلية אאولية للفترة אلمنتهية في نتאئجهא 

 م.16/07/2014, אي قبل אقل من سאعتين من بدאية فترة تدאول يوم م 2014/ 16/7بتאريخ  )10:51:20(

 אلمذכورة في אلفقرة אلسאبقة لم يتم توقيع אي عقوبאت  אخرى على אلشرכة من אي جهة تنظيمية. אلغرאمةبאستثنאء  -

 אو جهة قضאئية אي من אאدאرة مجلس אعضאء من אي مفروض على ء א جز אو אحتيאطي قيد אي אو عقوبة א توجد אي -

  عאقة بאلشرכة . له يכون تنظيمية אو فية אشرא

  אلقאنونيونאلمحאسبون . 20

م تعيين مرאجعي אلحسאبאت شرכة אلدכتور محمد אلعميري 19/5/2015אقرت אلجمعية אلعאمة للشرכة אلتي عقدت بتאريخ 

وشرכאه بي אو دي , وشرכة אلدאر لتدقيق אلحسאبאت عبد אلله אلبصري وشرכאه  אعمאل אلمرאجعة אلمאلية لحسאبאت 

 . م2016للعאم אلمאلي  אلشرכة

  אلتאبعةאلشرכאت . 21

 على عدم وجود شرכאت تאبعة , وبنאء عليه فא يوجد אسهم صאدرة אو سندאت دين אي شرכة تאبعة .אلشرכة تؤכد 

  אאقترאض אو אلقروض. 22

يوجد لهא معلقאت مستحقة وאوفقא لمتطلبאت אאفصאح تؤכد אلشرכة على אنهא لم تقترض אو تحصل على قروض 

,  م 2015אلعאم אلمאلي في نهאية אلفترة , כمא لم يطلب منهא تقديم אي مدفوعאت مقאبل אقترאض אو قروض خאل 

  א يوجد אي قروض سوאء مستحقة אلدفع عند אلطلب אو غير ذلכ , وאلشرכة لم تدفع אي مبאلغ لتسوية قروض .
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 אيضאحאت אضאفية. 23

  تؤכد אلشرכة على مא يلي : 

אيوجد فئאت אو אعدאد אي אدوאت دين قאبلة للتحويل وאي אورאق مאلية تعאقدية אو مذכرאت حق אכتتאب אو حقوق  -

م  כمא אيوجد אي عوض  2015ديسمبر  31مشאبهة אصدرهא אو منحهא אلمصدر خאل אلسنة אلمאلية אلمنهية في 

 .حصلت عليه אلشرכة مقאبل ذلכ

في فئة אאسهم ذאت אאحقية في אلتصويت تعود אشخאص من غير אعضאء مجلس אאدאرة وכبאر אيوجد مصلحة  -

 . 45אلتنفيذيين وאقאربهم אبلغو אلمصدر بتلכ אلحقوق بموجب אلمאدة 

 قאيوجد هنאכ אستردאد אو شرאء אو אلغאء من قبل אلشرכة אي אدوאت دين قאبلة لאستردאد אو قيمة هذه אאورא -

 אلمאلية אلمتبقية .

 ( אزوאج , אبنאء , وאلدين )אو אقאرب אعضאء مجلس אدאرة אلشرכة אقאربهم כبאر אلتنفيذيين بאلشرכة وאيوجد لدى  -

, אي مصلحة في אאورאق אلمאلية على אسאس تعאقدي אو حقوق אכتتאب في אسهم אو אدوאت دين אلشرכة 

 بאنه خאل אلعאم אلمאلي 
ً
ة رאس مאل אلشرכة عن طريق طرح אسهم حقوق אولوية وقد م تم زيאد2015علمא

 .قאم אلمسאهمون ومنهم אعضאء مجلس אאدאرة بممאرسة حقوق אאכتتאب אلممنوحة لهم 

אيوجد אي ترتيبאت אو אتفאق تنאزل بموجبه אحد אعضאء مجلس אאدאرة אو אحد כبאر אلتنفيذيين عن אي رאتب אو  -

 تعويض 

 فאق تنאزل بموجبه אحد אلمسאهمين عن אي حقوق في אאربאح .אيوجد אي ترتيبאت אو אت -

لم تبرم אلشرכة אي عقود אو אعمאل متعلقة بאي من مدير אلشرכة אو אلرئيس אلتنفيذي אو אلمدير אلمאلي אو  -

 .17אي شخص ذو عאقة אو له مصلحه غير مא تم ذכره في אلبند رقم 

دين قאبلة للتحويل אو אورאق مאلية تعאقدية אو مذכرאت حق א يوجد אي حقوق تحويل אو אכتتאب بموجب אدوאت  -

 אכتتאب, אو حقوق مشאبهة אصدرتهא אو منحتهא אلشرכة.

  אאلتتزאم بאئحة אلحوכمة.  24

تلتزم אلشرכة بجميع אلنظم وאللوאئح אلمعمول بهא في אلمملכة אلعربية אلسعودية , وتؤכد אلشرכة بشכل عאم 1-24

אستثنאء وومؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي ,  يةسوق אلمאلאلشرכאت אلصאدرة عن هيئة אئحة حوכمة אل لتزאمهא بאحכאمא

  :אאتي هيئة سوق אلمאل אلمتعلقة بحوכمة אلشرכאت في مאنصت عليه אئحةאلشرכة لم تنفذ  من ذلכ فאن

אلمאدة אلمطلوب سبب عدم אلتنفيذ

אلنحو אلمنصوص عليه אتبعت אلشرכة طريقة אلتصويت אلعאدي على 

  في אلنظאم אאسאسي للشرכة .

אستخدאم אسلوب אلتصويت אلترאכمي في

  אلجمعية אلعمومية 

 ب–6

تعمل אلشرכة على אאلتزאم بאحכאم نظאم مرאقبة شرכאت אلتאمين אلتعאوني وאئحته אلتنفيذية , وאللوאئح אאخرى  2-24

  , وאئحة حوכمة شرכאت אلتאمين. وאلتعאميم وאلتعليمאت אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد

يعبر مجلس אאدאرة عن شכره وتقديره لشرכאء  אلشرכة وאلمسאهمين אلכرאم وאلجهאت אلحכومية وאאشرאفية في 

אلمملכة אلعربية אلسعودية على دعمهم وثقتهم وتعאونهم אلذي כאن له אثر في تحقيق مزيد من אلتقدم وאאزدهאر 
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وتقديره لجميع אلعאملين في אلشرכة على جهودهم אلمخلصة وتفאنيهم في تאدية وאجبهم للشرכة , כمא يقدم شכره 

  ومهאم عملهم .

وبهذه אلمنאسبة يرفع مجلس אאدאرة وجميع منسوبي אلشرכة وאلتقدير لخאدم אلحرمين אلشريفين אلملכ سلمאن بن 

عبد אلعزيز  وولي ولي אلعهد  صאحب  عبد אلعزيز وسمو ولي عهده אאمين صאحب אلسمو אلملכي محمد بن نאيف بن

אلسمو אلملכي אאمير  محمد بن سلمאن بن عبد אلعزيز حفظهم אلله على אلخدمאت אلجليلة وאلجهود אلכبيرة אلتي 

  حفظ אلله وطننא אلغאلي من כل سوء ومכروه . ن يقدمونهא للوطن وאلموאط

  وאلله ولي אلتوفيق

  

  مجلس אאدאرة                                                                                                                                                                  

  

 


