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 شركة اإلنماء طوكيو مارين
 تقرير مجلس اإلدارة األول 

م3131ديسمبر  13المنتهية في  المالية للفترة  
 

يسر مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين أن يقدكم للسادة المساهمين الكرام التقرير السنوي األول للشركة 
م )تاريخ قرار وزارة التجارة والصناعة 2102يونيو عام  9مرفقًا به القوائم المالية السنوية المدققة للفترة من 

م. ويشمل هذا التقرير عرضًا عن التطورات الهامة 2101ديسمبر  10الشركة( وحتى بالموافقة على تأسيس 
والنتائج المالية واألنشطة التشغيلية واإليضاحات وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في المملكة العربية 

 السعودية.
 
 األنشطة الرئيسية -3

شركة اإلنماء طوكيو مارين "الشركة" هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية 
م(، 2102يونيو  9الموافق  -هـ 0311رجب  09/ق بتاريخ 119وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم )

 02فق الموا -هـ 0311رجب  22( الصادر بتاريخ 0101132111وبموجب السجل التجاري رقم )
 م. 2102يونيو 

يتمثل نشاط الشركة في أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة التأمين أو  
توكيالت، أو  التمثيل، أو المراسلة أو أنشطة الوساطة في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظامها 

 ربية السعودية.األساسي واألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة الع
 

 خطط الشركة الرئيسية وقراراتها المهمة والتطورات خالل الفترة -3
 

  التوجه االستراتيجي 0-2
م وافق مجلس إدارة الشركة على خطة عمل الشركة ومدتها خمسة سنوات. وشملت 2102في عام 

الخطة العناصر الرئيسية لتنمية وتطوير وتحسين األنشطة التجارية األساسية وغير األساسية 
قامة الشراكات االستراتيجية  كالتعامل مع الكيانات االقتصادية وقنوات توزيع التأمين المصرفي وا 

دارة المطالبات والتميز في خدمة العمالء وسياسة اإلدارة القوية وا   عادة التأمين واالكتتاب التأميني وا 
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دارة المخاطر واألنشطة االستثمارية. هذا ويراقب مجلس اإلدارة عن كثب التقدم في  في الحوكمة وا 
 تحقيق األهداف التجارية للشركة.

 
  إطار حوكمة الشركة 2-2

دارة المخاطر وضعت الشركة سياسا جراءات رئيسية بما فيها حوكمة الشركات وااللتزام وا  ت وا 
ومكافحة الغش ومكافحة غسل األموال وسياسات االستعانة بمصادر خارجية وسياسة تضارب 
المصالح ومبادئ توجيه االستثمار وصالحيات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ويتم مراجعة هذه 

دارة المخاطر. السياسات بصورة دورية لك  ل متطلبات األعمال المستقبلية وذلك لتعزيز الحوكمة وا 
 

 شبكة توزيع الفروع 1-2
خالل هذه الفترة المالية افتتحت الشركة عدد ثالثة فروع )وفقًا لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي 

طور م(، حيث تتماشى خطط التوسع المستقبلية مع نمو وت2102ديسمبر  02الصادر بتاريخ 
 االعمال التجارية للشركة، وتخضع هذه الخطط للمراجعة الدورية.

 
 خطط استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث 3-2

وضعت الشركة خطط استمرارية األعمال وخطط التعافي من الكوارث التي يتم اختبارها بشكل دوري 
 الكوارث.لضمان تحقق الحد األدنى من التأثير على العمليات في حالة وقوع 

 
 إطار االلتزام بالشريعة اإلسالمية 1-2

وضعت الشركة إطارًا قويا لاللتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية والتي تشرف عليها اللجنة الشرعية ، 
حيث اعتمدت واجازت اللجنة جميع المنتجات التأمينية والسياسات وا عادة التأمين واستراتيجيات 

الشركة على مبادئ الشريعة االسالمية بشكل صارم في توجهاتها االكتتاب التأميني. وتستند 
االستثمارية، حيث تم وضع جميع استثمارات الشركة التي تمت خالل الفترة في أدوات مالية متوافقة 

 مع الشريعة اإلسالمية.
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 وهم: وتتكون اللجنة الشرعية من ثالثة أعضاء جميعهم متخصصون في فقه االقتصاد والمال اإلسالمي 
 

 رئيساً   الدكتور / عبدهللا بن محمد المطلق سعادة  -0
 عضواً   الدكتور / محمد بن على القاري سعادة  -2
 عضواً   الدكتور / يوسف بن عبدهللا الشبيليسعادة  -1
 

 التوقعات المستقبلية والمخاطر والتطورات -1
 

 التوقعات االقتصادية 0-1
قائمة كما أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي التزال التوقعات المتفائلة لالقتصاد السعودي 

%، كما يستعد االقتصاد ألداء جيد على خلفية المكاسب التي 1.3م بنسبة 2103الحقيقي لعام 
تحققت في انتاج النفط مع استمرار قوة النشاط االقتصادي في القطاع الخاص في مجال المنتجات 

ة للحكومة بدعم النمو االقتصادي، مع كل هذا اإلنفاق الجاري الغير نفطية. وستستمر السياسة المالي
واإلنفاق الرأسمالي فإن هناك انخفاض ضئيل في تأثر سوق االستهالك الذي ُيحرك الطلب على 
التأمين، وخاصة في مجال تأمين المركبات والتأمين الطبي والتأمين التجاري وأيضًا هناك أثرًا ايجابيًا 

 ية واالدخار .في مجال تأمين الحما
 

 المنافسة وبيئة األعمال 2-1
تستمر الشركة في التركيز على تصنيف العمالء في تقديم منتجاتها وخدماتها من أجل تحقيق أقصى 
قدر من االستفادة من انخفاض معدالت انتشار التأمين،  والنمو االقتصادي الكبير ونظم جهات 

الطرف الثالث في تأمين المركبات والتأمين الصحي الرقابة المحلية التي جعلت  تأمين مسؤولية 
للعاملين في القطاع الخاص إلزاميًا. إن المنافسة بين عدد كبير من شركات التأمين في السوق 
وتركيز المنافسة على كبار العمالء يمثل ضغطًا لتخفيض األسعار، ومع ذلك فإن النهج العلمي 

تنظيمية الحتواء هذا الوضع يزيد من الضغط على لمالءمة األسعار التي أوصت بها الجهات ال
النتائج المالية والتكاليف اإلضافية والمطالبات، ومن اسباب هذه الضغوط المتصاعدة ندرة 

 االستثمارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وانخفاض العائد على االستثمار.
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 البيئة التنظيمية 1-1
م، فقد وضعت 2101السعودي بشأن تقرير الوضع المالي لعام وفقًا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي 
مليون لاير سعودي. ويستند هذا االحتياطي على تقرير  2.0الشركة احتياطي فني إضافي قدره 

م، وهذا وفقًا ألحكام اللوائح التنفيذية 2103يناير  1الخبير االكتواري المستقل الصادر بتاريخ 
السعودي. مما أثر على القوائم المالية للشركة في الفترة المنتهية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

م. ويعتبر هذا االحتياطي بمثابة إضافة وتعزيز لقدرة الشركة على الوفاء 2101ديسمبر  10في 
 بالتزاماتها المستقبلية.

 
 التوقعات المستقبلية 3-1

عن طريق مشاركة العميل في  إن الشركة لديها منهج متميز لتصنيف العمالء والسعي لكسب ثقتهم
حل المخاطر التي يتعرضون لها وذلك وفقًا ألعلى معايير الخدمة، مع المحافظة الحكيمة على 
االكتتاب وضوابط إدارة المطالبات لتحقيق االستقرار على المدى الطويل في عملياتهما والمقدرة على 

عن تحقيق العوائد واألرباح   الوفاء بااللتزامات من خالل ما تكونه من احتياطيات، فضالً 
 لمساهميها.

وتخطط الشركة إلطالق المنتجات الطبية وتوفير منتجات الحماية واالدخار لألفراد من خالل قنوات 
مباشرة منها التأمين المصرفي في المستقبل القريب وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية 

ا كبيرًا في نمو األعمال التجارية وتعظيم الربحية الالزمة لذلك. وهذا من شأنه أن يسهم إسهام
 اإلجمالية للشركة.

 
 عرض القوائم المالية -4

م( 2112أغسطس  21هـ )الموافق 0329شعبان  21التزامًا بالئحة هيئة سوق المال الصادرة بتاريخ 
القوائم المالية المقدمة  والخاصة بإصدار القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية فقد تم إعداد

وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وليس وفقًا لمعايير المحاسبة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. هذا 
 وتؤكد الشركة أن هذه القوائم المالية لم تتأثر جوهريًا من جراء هذه الممارسة.
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 مراقبي الحسابات الخارجيين المستقلينالتأكيد على األمور التي تم اإلفصاح عنها في تقرير  -5
يوضح تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين المستقلين أنه على المساهمين النظر بعناية للتوصية المقدمة 

طوكيو "وشركة  "العربية الشرقية للتأمين"من مجلس ادارة الشركة بعدم تحويل المحافظ التأمينية للشركة 
. ومن الجدير بالذكر أن هذه التحويالت كانت مقررة في البداية "فاير للتأمين المحدودة مارين أند نيشيدو

عند إصدار نشرة اكتتاب الشركة ولكن تمشيًا مع توصية مجلس اإلدارة فأن الشركة بصدد الحصول على 
ية في الموافقات الالزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي والمساهمين وغيرها من السلطات التنظيم

المملكة العربية السعودية الستكمال اإلجراءات القانونية. ومع ذلك يجب على الشركة أن تسدد لشركة 
 المبالغ المستحقة على األصول الثابتة بالقيمة المتفقة عليها. "حسين العويني المحدودة"
 

 ر أعاله.الشركة حاليًا في مرحلة الحصول على الموافقات التنظيمية الخاصة بالشأن المذكو 
 

 النتائج المالية -6
م 2101ديسمبر  10بما أنه التقرير المالي األول للشركة المعد عن الفترة التالية للتأسيس وحتى  0-6

 فأنه ال يوجد أرقام مقارنة بسنوات سابقة. فيما يلي ملخص قائمة المركز المالي:
   

 عمليات التأمين
ديسمبر  13 الموجودات

3131 
 )ألف لاير سعودي(

 22923 النقد وما في حكمه
 062111 أقساط إعادة التأمين والذمم المدينة، صافي 

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة والمطالبات تحت 
 التسوية

212123 

 022263 موجودات أخرى
 647,33 إجمالي الموجودات
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ديسمبر  13 المطلوبات
3131 

 )ألف لاير سعودي(
 112213 التأمين غير المكتسبة والمطالبات تحت التسويةأقساط 

 012902 أرصدة إعادة تأمين دائنة وعمولة تأمين غير مكتسبة
 012611 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 647,33 إجمالي المطلوبات
 

 ليات المساهمينعم
ديسمبر  13 الموجودات

3131 
 )ألف لاير سعودي(

 102310 النقد وما في حكمه
 612161 استثمارات وودائع مرابحة

 022261 موجودات أخرى
 0122130 إجمالي الموجودات

 
ديسمبر  13 المطلوبات وحقوق المساهمين

3131 
 )ألف لاير سعودي(

  المطلوبات
 002111 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 02219 زكاة مستحقة
 012166 اجمالي المطلوبات

  
  حقوق المساهمين
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 2112111 المال رأس
 (202221) الخسائر المتراكمة

 0022111 إجمالي حقوق المساهمين
 0122130 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 ملخص نتائج األعمال 2-6

 الفترة من المطلوبات
م 3133يونيو  9

 حتى
ديسمبر  13

 م3131
 )ألف لاير سعودي(

 102212 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 22691 أقساط التأمين المكتسبةصافي 

 002119 إجمالي اإليرادات )عمليات التأمين(
 162012 إجمالي المطالبات المدفوعة
 022369 صافي المطالبات المدفوعة

 192611 إجمالي المصروفات )عمليات التأمين(
 312121 العجز في عمليات التأمين

 112111 صافي خسارة المساهمين )قبل الزكاة والمصروفات(
 

 األقساط المكتتبة والتحليل الجغرافي 1-6
 الفترة من 

م 3133يونيو  9
 حتى

ديسمبر  13
 م3131
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 )ألف لاير سعودي(
 212021 المنطقة الوسطى
 32161 المنطقة الشرقية
 202169 المنطقة الغربية

 537353 المجموع
 

مقسمة وفقًا ألنواع التأمين على لاير سعودي  10.2بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مبلغ  -أ 
 النحو التالي:

أعمال التأمينات العامة )الحريق والبحري والحوادث العامة والمشروعات الهندسية والمركبات(  -
 مليون لاير سعودي. 31.1بقيمة 

مليون لاير  01.9جماعي( بقيمة  -تأمين الحماية واإلدخار )الحماية من مخاطر االئتمان  -
 سعودي.

م حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي 2101وحتى يونيو  2102ترة من خالل الف
السعودي على بعض المنتجات التأمينية العامة )الحريق، البحري، الحوادث العامة والمشروعات 

جماعي( في ديسمبر  -الهندسية والمركبات(، الحماية واإلدخار )الحماية من مخاطر االئتمان
لشركة على الموافقة الخاصة على منتج التأمين الطبي ومنتج الحماية م، كما حصلت ا2101

 م.2103الجماعي للشركات الذي سيتم إطالقه خالل عام 
 

بلغ صافي األقساط المتسبة بعد خصم األقساط  المستحقة لمعيدي التأمين واالحتياطيات مبلغ  -ب 
المعتمدة عن انخفاض  مليون لاير سعودي. وقد أسفر النهج الحذر وسياسات لالكتتاب 2.1

صافي األقساط المكتسبة لتصبح أقل من تأمين الممتلكات والحريق. وفي تامين "الحماية من 
جماعي" تم الحفاظ على اعلى مستوى  من األعمال المسندة وذلك بسبب  –مخاطر االئتمان 

 األحكام والشروط التي وافقت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا المنتج.
 

مليون لاير يتضمن المطالبات الخاصة  بالتأمينات  16بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة مبلغ  -ج 
مليون لاير سعودي. وضمن  1.1مليون لاير سعودي والحماية واإلدخار بقيمة  12.6العامة بقيمة 

دي مليون لاير سعو  11المطالبات الخاصة بالتأمينات العامة بلغت قيمة مطالبات التأمين البحري 
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مليون لاير سعودي وهذا أثر على التحمل النهائي  32.2والذي يتضمن مطالبة واحدة كبيرة بقيمة 
 مليون لاير سعودي. 2.6بمبلغ  

 
 إجمالي المصروفات )عمليات التأمين وعمليات المساهمين( -د 

 الفترة من 
م 3133يونيو  9

 حتى
ديسمبر  13

 م3131
 )ألف لاير سعودي(

 192611 عمليات التأمين
 132199 عمليات المساهمين

 47469, المجموع
 

 تم تصنيف نفقات عمليات التأمين كما يلي :
 الفترة من 

م 3133يونيو  9
 حتى

ديسمبر  13
 م3131

 )ألف لاير سعودي(
 112131 تكاليف الموظفين

 02012 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 22011 أخرى

 1976,1 مجموع
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 المساهمينمصروفات عمليات 
 الفترة من 

م 3133يونيو  9
 حتى

ديسمبر  13
 م3131

 )ألف لاير سعودي(
 232691 مصروفات ما قبل التأسيس

 012013 المصروفات العمومية واإلدارية
 147,99 المجموع

 
تمثل مصروفات ما قبل التأسيس جميع النفقات التي تكبدتها الشركة خالل فترة التأسيس حتى 

م باإلضافة إلى 2102يونيو  9الوزاري بالموافقة على تأسيس الشركة الصادر في تاريخ القرار 
مليون لاير سعودي  1.9النفقات السابقة، حيث تم التعامل مع نفقات ما قبل التأسيس والبالغة 

على أنها تكاليف خاصة بعمليات االكتتاب العام ولهذا تم تحميلها مباشرة على حقوق 
 المساهمين.

 
 إضافية )وفقا لألنظمة واللوائح(إيضاحات  -,

 
 الهيكل التنظيمي للمساهمين
ألف سهم عادي قيمة السهم الواحد  211مليون لاير سعودي مقسم إلى  211بلغ رأس المال المصرح به 

 لاير سعودي. ويبين الجدول التالي الهيكل التنظيمي للمساهمين: 01
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عدد  الجنسية المساهم
 الحصص

نسبة الملكية 
)%( 

 رأس المال

12111211 سعودي بنك اإلنماء
1 

22.11 1121112111 

شركة طوكيو مارين أند نيشيدو فاير للتأمين 
 المحدودة

12111211 ياباني
1 

22.11 1121112111 

02111211 سعودي شركة سابك لإلستثمار الصناعي
1 

1 0121112111 

02111211 سعودي المؤسسة السعودية للتجارة والتوزيع
1 

1 0121112111 

 321112111 2 3112111 سعودي الشيخ / عبدهللا الرميزان
 021112111 1.1 0112111 سعودي شركة جينت السعودية المحدودة

62111211 - االكتتاب العام
1 

11 6121112111 

3171117  المجموع
111 

311 3117111711
1 

 
(% من أسهم الشركة خالل الفترة 1اكثر من )ال يوجد تغير في تكوين المساهمين الذين يحتفظون بنسبة 

 المنتهية في
 م.2101ديسمبر  10

 
 مجلس اإلدارة واألعضاء في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى -8

يتكون مجلس إدارة الشركة خالل الفترة من األعضاء التالي أسماؤهم وتفاصيل عضويتهم في مجالس 
 إدارات شركات المساهمة األخرى:
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 العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى اسم المدير
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس )رئيس مجلس 

 اإلدارة(
، ديار الخوزاما ، شركة التطوير  NTCCبنك اإلنماء،  

 العقاري
 كيان السعودية ، ينساب مطلق حمد المرشيد
 شركة فرص لالستثمارات الدولية خالد محمد العبودي

 يوجد ال هيساتو حمادا
 ال يوجد عبد الرفيق هارون جيدافي

 ال يوجد فهد محمد السمري
 ال يوجد عصام بن عبد العزيز بانجا

 ال يوجد خالد بن عبد هللا الرميح
 
 مميزات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 0-2

البدالت المحددة ألعضاء مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين تستحق الدفع بمجرد موافقة 
أعضاء الجمعية العمومية، باإلضافة إلى ذلك دفعت الشركة بدالت حضور االجتماع والمصروفات 
ذات الصلة المطبقة على أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقًا للقوانين واللوائح المحلية 
المعمول بها بالمملكة العربية السعودية، كما دفعت الشركة مستحقات كبار التنفيذيين وفقًا لشروط 
عقد العمل. ويظهر تحليل الحساب ذات الصلة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل الفترة 

 م بالجدول التالي: 2101ديسمبر  10المنتهية في 
 

ئولين تنفيذيين، بما في أعلى خمس مس أعضاء المجلس الوصف
 ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 الفترة من 
 م حتى3133يونيو  9

 م3131ديسمبر  13

 الفترة من
 م حتى3133يونيو  9

 م3131ديسمبر  13
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 012111 - المرتبات والمكافآت

 - 02601 بدالت أعضاء مجلس اإلدارة
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 - 199 حضور اجتماعاتبدالت 
 

 األسهم المملوك لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأطفالهم 2-2
 

 األسهم في بداية ونهاية الفترة اسم العضو رقم
 02111 عبدالمحسن بن عبد لعزيز الفارس )رئيس مجلس اإلدارة( 0
 02111 هيساتو حمادا 2
 02111 عبد الرفيق هارون جيدافي 1
 02111 فهد محمد السمري 3
 02111 مطلق حمد المرشيد 1
 031 خالد محمد العبودي 6
 021 خالد بن عبدهللا الرميح 1
 001 عصام بن عبدالعزيز بانجا 2

 
 ال يوجد أي عالقة لكبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أطفالهم بأسهم الشركة.

مرتبطة بتعاقدات تم إصدارها، كما ال يوجد للشركة شركات  الشركة ال تملك أي وثيقة دين أو سندات ضمان
 تابعة لها تعمل سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

 
 اجتماع مجلس المديرين والحضور 1-2

( اجتماعات لمجلس اإلدارة. وفيما يلي بيان الحضور كل 9خالل الفترة المعد عنها التقرير تم انعقاد عدد )
 مدير:

 عدد االجتماعات التي حضرها عضوية المدير اسم
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس )رئيس مجلس 

 اإلدارة(
 9 غير تنفيذي

 9 غير تنفيذي هيساتو حمادا
 9 غير تنفيذي عبد الرفيق هارون جيدافي

 2 غير تنفيذي فهد محمد السمري
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 2 غير تنفيذي مطلق حمد المرشيد
 1 مستقل خالد محمد العبودي

 9 مستقل عصام بن عبدالعزيز بانجا
 2 مستقل خالد بن عبدهللا الرميح

  
 اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة 3-2

 أنشأ مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين لجان تتكون من أعضاء المجلس وأعضاء مستقلين.
 

 اللجنة التنفيذية
 الغرض االجتماع االسم

اللجنة التنفيذية عدد عقدت  هيساتو حمادا
( اجتماع خالل الفترة 00)

ديسمبر  10المنتهية في 
 م.2101

الغرض من تشكيل اللجنة التنفيذية يتمثل في 
وضع الموازنة السنوية تمهيدًا العتمادها 
والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة، وتدعم 
اللجنة مجلس اإلدارة في إدارة االعمال من 

ميع جوانب األداء خالل استعراض ورصد ج
التشغيلي للشركة )لضمان عدم وجود معوقات 

 تحول دون تحقيق األهداف المرجوة(.

 فهد محمد السمري
 عبد الرفيق هارون جيدافي
 خالد بن عبد هللا الرميح

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت

 الغرض االجتماع االسم
عقدت لجنة الترشيحات  خالد بن عبدهللا الرميح

والمكافآت اجتماع واحد خالل 
 10الفترة المنتهية في 

 م.2101ديسمبر 

الغرض من تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 
يتمثل في توفير الموافقات للمكافآت )بما في 
ذلك العالوات والحوافز طويلة األجل وتعديالت 
الرواتب لتتناسب مع معدالت التضخم( لكل 
من الرئيس التنفيذي وغيره من كبار المسئولين 
التنفيذيين. كما تراجع وتوافق اللجنة على 

الحوافز وخطط الحوافز طويلة المكافآت و 

 هيساتو حمادا
 عصام بن عبدالعزيز بانجا
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األجل للشركة. وايضًا توافق اللجنة على 
جراءات الموارد البشرية وتقدم  سياسات وا 
التوصيات بشأن تعيينات أعضاء مجلس اإلدارة 

 واللجان المنبثقة عنه.
 

 لجنة االستثمار
 الغرض االجتماع االسم

عقدت لجنة االستثمار عدد   السمري فهد محمد
( اجتماعات خالل الفترة 6)

ديسمبر  10المنتهية في 
 م.2101

الغرض من تشكيل  لجنة االستثمار يتمثل في 
مساعدة الشركة في تطوير سياساتها 
االستثمارية واإلشراف على تنفيذ هذه السياسات 
وذلك لتحقق الشركة أفضل عائد في ظل 

النحو الذي أقره مجلس  المخاطر المحددة على
اإلدارة، مع األخذ بعين االعتبار متطلبات 
السيولة والمالءة المالية والمعوقات. كما تراقب 
اللجنة أداء االستثمارات لضمان توافق 
االستثمارات مع اللوائح الصادرة عن مؤسسة 
النقد العربي السعودي في هذا الخصوص، 
وكذا التوافق التام مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية. كما تقدم اللجنة المشورة والموافقات 
الالزمة لمجلس اإلدارة في كل ما يتعلق 

 باالستثمارات الكبيرة.

 خالد محمد العبودي
 أجمل بهاتي

 فريد فاروق خيماني

 
 لجنة المراجعة
 الغرض االجتماع اإلسم

مطلق حمد المرشيد 
 )الرئيس(

عقدت لجنة المراجعة عدد 
( اجتماعات خالل الفترة 1)

ديسمبر  10المنتهية في 

الغرض من تشكيل  لجنة المراجعة يتمثل في 
التأكد من سالمة القوائم المالية للشركة، 
ومراجعتها عند الحاجة وتقديم التوصيات إلى   فهد العيسى
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مجلس اإلدارة بشأن الضوابط والمراجعة  م.2101 عبدهللا الرويس
اري وااللتزام وا عادة الداخلية والخبير االكتو 

النظر في إجراءات المراجعة لدى الجهات 
الخارجية. كما توافق اللجنة على الخطط 
السنوية لمراجعة الحسابات ومراقبة االلتزام بهذه 

 الخطط. 

 

 
 امتيازات الموظفين -9

ديسمبر  10ألحكام قانون العمل السعودي كما في دفعت الشركة امتيازات وتعويضات للموظفين وفقًا 
مليون لاير سعودي. لم  0.6م، حيث بلغ الرصيد التراكمي لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين مبلغ 2101

 تقم الشركة بإجراء أية استثمارات لصالح الموظفين.
 

 سياسة توزيع األرباح  -31
ساهمين، بعد دفع الزكاة واجبة السداد إلى تنوي الشركة توزيع أرباح من صافي األرباح السنوية للم

مصلحة الزكاة وضريبة الدخل والتي سوف يتم حسابها من صافي ارباح الشركة بعد توزيع الفائض على 
( من الالئحة التنفيذية 11حملة الوثاق وفقًا لسياسة توزيع الفائض للشركة على النحو الوارد بالمادة رقم )

 التعاوني. لنظام مراقبة شركات التأمين 
 

يمكن أيضًا للجمعية العامة العادية وبناء على اقتراح من مجلس اإلدارة أن توافق على استقطاع نسبة 
مئوية من األرباح الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتحيله لألغراض التي تساهم في تعزيز المركز 

 المستقبلية.المالي للشركة، وزيادة إمكانيات التوسع في استثمار مقومات النجاح 
 
ن أي إعالن عن األرباح يعتمد على موقف الشركة المالي وحالة السوق والظروف االقتصادية العامة أ

عادة استثمار األرباح وحاجة الشركة للنقد  وغيرها من العوامل بما في ذلك توافر فرص االستثمار وا 
ة لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ورأس المال، باإلضافة إلى االعتبارات القانونية والرقابية الضامن

 التعاقدية. وسيتم توزيع األرباح باللاير السعودي.
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على الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح على مساهميها، فإنها ال تضمن أن يكون هناك توزيع فعلي 
 لألرباح في أي سنة، كما انها ال تضمن المبلغ الذي سيتم توزيعه في أي سنة قادمة.

 
توزيع األرباح يخضع لبعض القيود المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة والالئحة التنفيذية لنظام 

 مراقبة شركات التأمين التعاوني، ويتم توزيع أرباح المساهمين على النحو التالي: 
 استبعاد مخصصات الزكاة وضريبة الدخل. -0
قانوني. يجوز للجمعية العامة العادية  % من صافي األرباح لتكوين احتياطي21يتم استقطاع  -2

وقف هذا االستقطاع من صافي األرباح عندما يتساوى هذا االحتياطي مع رأس المال المدفوع 
 بالكامل.

يجوز للجمعية العامة العادية، وبناء على طلب من مجلس اإلدارة، استقطاع نسبة مئوية إضافية  -1
إضافي لتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي 

 الجمعية العامة العادية.
% من رأس المال 1يتم سداد الرصيد الباقي إلى المساهمين كدفعة أولى بحيث ال تقل عن  -3

 المدفوع.
يتم توزيع الرصيد الباقي على المساهمين وفقًا لحصة كل منهم في األرباح أو تحويلها إلى حساب  -1

 .المتبقيةاالرباح 
وفقًا لقرار مجلس اإلدارة، فأن األرباح الدورية التي تخصم من األرباح السنوية المذكورة بالفقرة رقم  -6

 ( أعاله يمكن توزيعها وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها والصادرة من السلطات المختصة.3)
 

ت أو توصيات تتعلق بتوزيع األرباح. سوف تقوم الشركة على الفور بإبالغ هيئة السوق المالية بأية قرارا
ولذلك سيتم  دفع األرباح المقترحة على المساهمين في المكان والوقت المحدد من قبل مجلس اإلدارة 
ووفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وبعد الحصول على موافقة كتابية من مؤسسة النقد 

 العربي السعودي.
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 داخلية وفاعليته:نظام الرقابة ال -33
إدارة الشركة مسئولة عن إنشاء وتطوير نظام مالئم وفعال للرقابة الداخلية على تنفيذ االستراتيجيات 
والسياسات على النحو الذي أقره مجلس اإلدارة. ويستند نظام الرقابة الداخلية على ما تراه اإلدارة مناسبًا 

من المخاطر االخرى ذات التأثير على تلك األنشطة ألنشطة الشركة وأهمية المخاطر المالية وغيرها 
وتكاليف وفوائد تنفيذ ضوابط رقابية محددة. وهو مصمم لغرض إدارة المخاطر وليس إلعاقة تحقيق 
اهداف العمل بذريعة خشية الوقوع في الفشل، كما يوفر ضمانة معقولة وليست مطلقة ضد األخطاء 

ل مجلس اإلدارة لجنة مراجعة تتولى المراجعة الدورية لتقارير الجسيمة والخسائر. باإلضافة إلى ذلك شك  
 المراجعة  والتقارير المقدمة من مراجعي الحسابات الخارجيين إن وجدت.

 
في ضوء ما سبق فإننا نعتقد أن الشركة لديها نظم رقابة داخلية قوية وتتسم بالمعقولية والفاعلية سواء في 

 التصميم أو التنفيذ.
 
 

 بسجالت مناسبةاالحتفاظ  -33
كما هو مطلوب بموجب لوائح التأمين في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تؤكد أنها تحتفظ 
بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين، كما تؤكد انها ُتمسك سجالت محاسبية 

 م.2101ديسمبر  10منتظمة خالل الفترة المنتهية في 
 

 اساس مبدأ االستمرارية مواصلة األعمال -31
 تؤكد الشركة أنه ال يوجد شكوك حول قدرتها على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.

 
 األطراف ذات العالقة -34

( حول القوائم المالية، فأنه ال يوجد عقود 21بصرف النظر عن المعلومات الواردة في اإليضاح رقم )
جلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي طرف أبرمتها الشركة بواسطة أي من أعضاء م

 آخر له مصالح مادية.
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 المدفوعات النظامية -35
خالل هذه الفترة قامت الشركة بسداد المدفوعات، كما يوجد مبالغ مستحقة مقابل المدفوعات النظامية 

 كما هو وارد في الجدول ادناه:
 

ديسمبر  13مستحق في  المدفوع خالل الفترة 
 م3131

 02219 323 الزكاة وضريبة الدخل
 23 012 رسوم إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي 

 111 311 الرسوم وأتعاب الترخيص
 - 02113 التأمينات االجتماعية

 ,3763 375,1 المجموع
 

 العقوبة التنظيمية  -36
م بسبب 2101لاير سعودي إلى هيئة السوق المالية في يوليو  0112111دفعت الشركة غرامة قدرها 

التأخير في إبالغ الهيئة والمساهمين عن التطورات والتوصيات التي أقرها مجلس اإلدارة باجتماعه 
ة "طوكيو م والمتعلقة باالستحواذ على المحافظ التأمينية لكل من شرك2101فبراير  02المنعقد في 

مارين أند نيشيدو فاير للتأمين المحدودة" و"الشركة العربية الشرقية للتأمين"، وموجودات "شركة حسن 
 العويني المحدودة" كما هو مبين في نشرة اكتتاب الشركة.

 
 المراجعين الخارجيين: -,3

م( باالتفاق 2102مايو  1هـ )الموافق 03/6/0311وافقت الجمعية التأسيسية للشركة المنعقدة بتاريخ 
مع مجلس اإلدارة على تعيين "ديلويت آند توش" باإلشتراك مع "كي بي أم  جي الفوزان والسدحان" 

م. ولم يصدر مجلس اإلدارة أية 2101ديسمبر  10كمراجعين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 
 توصية بتغيير المراجعين الخارجيين.
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 الشركات التابعة -38
لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تؤكد على عدم وجود شركات تابعة، وفقًا 

 وبناء عليه فال يوجد أسهم صادرة أو سندات دين ألي شركة تابعة.
 

 االقتراض أو القروض -39
وفقًا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية، تؤكد الشركة على أنها لم تقترض أو تحصل 
على قروض أو يوجد لها معلقات مستحقة في نهاية الفترة، كما لم يطلب منها تقديم أي مدفوعات مقابل 

 اقتراض أو قروض خالل الفترة.
 

 توضيحات اضافية -31
 : تؤكد الشركة على ما يلي

ال يوجد أي قروض سواء مستحقة الدفع عند الطلب أو غير ذلك، والشركة لم تدفع أي مبالغ  -
 لتسوية قروض.

ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل أو ضمانات أو قضايا حقوق مماثلة أو منحتها الشركة خالل  -
 م.2101ديسمبر  10الفترة المنتهية في 

ال يوجد مصلحة لفئة في األنصبة التصويتية التي عقدت بواسطة أشخاص آخرين بخالف مديري  -
أقاربهم والذي تم إخطار الشركة شركة اإلنماء طوكيو مارين، وكبار المسئولين التنفيذيين و 

 ( من قواعد القيد.31بممتلكاتهم وفقًا للمادة )
ليس هناك استرداد أو شراء أو الغاء من قبل الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد أو بقيمة هذه  -

 األوراق المالية المعلقة.
أي مدير أو مسئول  ال يوجد أي حاالت خاصة بأي ترتيبات أو اتفاقيات يكون من شأنها تنازل -

 تنفيذي كبير عن أجر أو تعويض.
ال يوجد أي حاالت خاصة بأي ترتيبات أو اتفاقيات يكون من شأنها تنازل أي مساهم عن حقوقه  -

 في أي أرباح.
 



 32 من 33 صفحة 

بشكل عام، تعمل الشركة وفقًا ألحكام وتوجيهات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
العربي السعودي. ومع ذلك فإن الشركة لم تنفيذ لوائح هيئة السوق المالية المتعلقة المالية ومؤسسة النقد 

 بحوكمة الشركات في الحاالت التالية:
 

 سبب عدم التنفيذ المطلوب المادة
استخدام أسلوب التصويت التراكمي في  )ب(6

الجمعية العامة لترشيح أعضاء مجلس 
 اإلدارة.

ة اتبعت الشركة طريقة تصويت بسيط
على النحو المنصوص عليه في النظام 

 األساسي للشركة.
جراءات  )د(31 وضع سياسات ومعايير وا 

محددة وصريحة لعضوية مجلس 
اإلدارة وتنفيذها بعد موافقة الجمعية 

 العامة عليها.

ستقوم الشركة بالحصول علي الموافقة 
المطلوبة عند انعقاد الجمعية العامة 

 م.2103األولى لها في عام 

وضع الخطوط العريضة لسياسة  )هـ(31
مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 
المصالح بهدف حماية حقوق كل 

 منهم.

جاري إعداد السياسة والموافقة عليها 
من قبل مجلس اإلدارة خالل السنة 

 المالية القادمة.

إصدار قواعد تعيين أعضاء لجنة  )ب(34
المراجعة وتحديد فترة مناصبهم 

واجب اتباعها من قبل واإلجراءات ال
 اللجنة.

ستقوم الشركة بالحصول علي الموافقة 
المطلوبة عند انعقاد الجمعية العامة 

 م.2103األولى لها في عام 

إصدار قواعد تعيين أعضاء لجنة  )ب(35
الترشيحات والمكافآت وتحديد فترة 
مناصبهم واإلجراءات الواجب إتباعها 

 من قبل اللجنة.

بالحصول علي الموافقة ستقوم الشركة 
المطلوبة عند انعقاد الجمعية العامة 

 م.2103األولى لها في عام 

 
 
 



 32 من 32 صفحة 

 شكر
ن مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين يغتنم هذه الفرصة ليشكر عمالئه على ثقتهم الغالية في الشركة أ

الشركة ودعم مركزها المالي. والشكر موصول للسادة المساهمين الذين لم يدخروا وسعًا في سبيل تأسيس 
األسس الفنية السليمة للشركة خالل  همويعرب المجلس ايضا عن امتنانه العميق لجميع موظفي الشركة لتحقيق

 هذه الفترة.
 
 ندعو هللا تعالى بأن يمنح شركتنا الرخاء والنجاح.و 
 


