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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 



 32 من 2 صفحة 

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.
 
 
 



 32 من 4 صفحة 

 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 
 



 

 

 
55Bشركة االنماء طوكيو مارين  

  )شركة مساهمة سعودية( 
   
 

56B القوائم المالية 
57B مراجعي الحساباتوتقرير  

 

 58Bم۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى )تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من لفترةل 
 

 
  
  



 

 

0Bشركة االنماء طوكيو مارين  
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المشتركالمستقلين القوائم المالية وتقرير المراجعين 
59Bم۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة 

  
 
 

 صفحـة فهـرس
  

 ۱  مراجعي الحسابات تقرير
  

 ۳ – ۲  قائمة المركز المالي
  

 ٤ قائمة عمليات التأمين 
  

 ٥  عمليات المساهمينقائمة 
  

 ٦ الدخل الشامل للمساهمينقائمة 
  

 ۷  التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 
  

 ۸ قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 
  

 ۹ للمساهمين  قائمة التدفقات النقدية
  

 ۳٥ - ۰۱  إيضاحات حول القوائم المالية
  





















 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۱۰ 
 

 التكوين والنشاط  - ۱
 

مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب ق�رار وزارة هي شركة  ")الشركة(" االنماء طوكيو مارينشركة ان 
 ۱۰۱۰۳٤۲٥۳۷والس�جل التج�اري رق�م  ،)م۲۰۱۲ يوني�و ۹المواف�ق ( ه�ـ۱٤۳۳ رجب ۱۹تاريخ بق /۳۰۹التجارة والصناعة رقم 

  :العنوان المسجل لمكتب الشركة هو نإ). م۲۰۱۲يونيو  ۱۸الموافق ( هـ۱٤۳۳رجب  ۲۸بتاريخ 
 

 مركز الموسى
 ٦٤۳ب . ص 

 .المملكة  العربية السعودية ،۱۱٤۲۱الرياض  
 
تعاوني�ة طبق�ا للمرس�وم الملك�ي الك�ريم رق�م  على أس�سعمال التأمين في المملكة العربية السعودية أن الشركة مرخص لها بمزاولة إ

 ۲تاريخ ب ۱٤۰قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  واستنادا الى) م۲۰۰۹ يونيو ۲۷الموافق (هـ ۱٤۳۰ جمادى الثاني ۳تاريخ بم /۲٥
يوني��و  ۲٤بت��ارخ ) ت��داول(الش��ركة ف��ي س��وق االس��هم الس��عودية  ادرج��ت ).م۲۰۰۹ يوني��و ۲٦المواف��ق (ه��ـ ۱٤۳۰ جم��ادى الث��اني

 .م۲۰۱۲
 

ش��طة ذات الص��لة بم��ا ف��ي ذل��ك اع��ادة الت��أمين والت��وكيالت والتمثي��ل ان اغ��راض الش��ركة ه��ي القي��ام بأعم��ال الت��أمين التع��اوني واالن
االنظم��ة المعم��ول به��ا ف��ي المملك��ة العربي��ة للنظ��ام االساس��ي و والمراس��الت وانش��طة الوس��اطة ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية وفق��ا 

 .السعودية
 

دار القرار ال�وزاري ال�ذي أعل�ن تأس�يس الش�ركة، وك�ان تاريخ اصو النظام االساسي ب تبدأ السنة المالية االولى للشركة طبقا النظمة
ان . م۲۰۱۳ديس�مبر  ۳۱: ديسمبر من الس�نة القادم�ة أي ۳۱وتنتهي بتاريخ ) م۲۰۱۲يونيو  ۹الموافق ( هـ۱٤۳۳رجب  ۱۹بتاريخ 

 .")رةالفت(" م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱الى ) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹هذه القوائم المالية تغطي الفترة من 
 
 .ن هذه هي أول قوائم مالية للشركة ولذلك ال يتم عرض معلومات مقارنة في هذه القوائم الماليةإ
 

 محفظات التأمين واتفاقيات تحويل الموجودات  - ۲
 

للش�ركة العربي�ة فظ الت�امين امح�تحوي�ل ع�دم إس�تكمال ، بع�د دراس�ة متأني�ة، لى المساهمين ف�ي الش�ركةإالتوصية دارة إلمجلس اقرر 
و االس�تحواذ ك�ان مخطط�ا ل�ه مب�دئيا وت�م التحوي�ل إن ه�ذا . الشرقية للتأمين وشركة طوكيو مارين آند نيشيدو ف�اير للت�أمين المح�دودة

، إن الش�ركة ف�ي الم�ذكورة أع�اله نشرة اصدار الطرح االولي من قبل الشركة، وتماشيا مع توص�ية مجل�س اإلدارةاالفصاح عنة في 
االخرى في المملك�ة النظامية مؤسسة النقد العربي السعودي و الجهات ، متابعة الموافقة الالزمة من قبل المساهمين في الشركةصدد 

عل�ى الش�ركة القي�ام بال�دفع لألص�ول المس�تخدمة لش�ركة ومع ذلك، ف�إن  .ذات الصلة العربية السعودية إلستكمال اإلجراءات القانونية
 . عليه بين الطرفين متفقحسين عيوني حسب السعر ال

 
 اسس االعداد   - ۳

 
 بيان االلتزام

 
 .لمعايير التقارير المالية الدوليةللشركة طبقا تم إعداد القوائم المالية 

 
 اساس القياس

 
 .تم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة ليشمل قياس االستثمارات بالقيمة العادلة



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۱۱ 
 

 تتمة -اسس االعداد   - ۳
 

 اسس العرض
 

كما هو مطلوب من قبل انظمة التأمين في المملك�ة العربي�ة الس�عودية، تح�تفظ الش�ركة بس�جالت منفص�لة لحس�ابات عملي�ات الت�أمين 
. هد الملموسة لكافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعملي�ات المس�اهمين مح�تفظ به�ا ل�دى الش�ركةان العُ . وعمليات المساهمين

ان أس�اس توزي�ع المص�اريف م�ن . ات والمصاريف العائدة بوض�وح ال�ى أي نش�اط مس�جلة ف�ي دف�اتر الحس�ابات ذات الص�لةااليراد
 .العمليات المشتركة محددة من قبل اإلدارة ومجلس االدارة

 
اي لشركة أن العجز الناجم عن عملية التأمين يتم تخصيصه بالكامل على عمليات المساهمين بينما ي�تم توزي�ع للنظام األساسي لوفقاً 

 .على المساهمين وحاملوا وثائق التأمين ٪۱۰على المساهمون و ٪۹۰تتم توزيعها التأمين  اتفائض ناجم عن عملي
 

 العملة الوظيفية وعرضها
 

 - وي�تم ع�رض كاف�ة المعلوم�ات المالي�ة .ظيفي�ة ل�دى الش�ركةالعمل�ة الو وال�ذي يمث�ل الس�عودي القوائم المالية باللایر عرض هذهيتم 
 .غير ذلك ما لم يشار إلىباللایر السعودي ويجري تقريبها ألقرب ألف 

 
 استخدام التقديرات واالحكام

 
 الشك في التقدير

وافتراض��ات ت��ؤثر عل��ى المب��الغ المدون��ة لالي��رادات والمص��اريف ي��ة ان تق��وم االدارة بعم��ل تق��ديرات يتطل��ب اع��داد الق��وائم المال
ومع ذلك قد ينتج عدم تيقن حول هذه التقديرات . والموجودات والمطلوبات واالفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ اعداد التقرير

 .لمطلوبات المتأثرة في المستقبلتتطلب تعديالت مادية على القيمة الدفترية للموجودات أو ان واالفتراضات في محصلة يمكن ا
 

ان االفتراضات الرئيسية بخصوص المستقبل والموارد الرئيسية االخرى للشك في التقدير بتاريخ قائمة المركز المالي، والتي يوجد 
مناقش�تها  بها مخاطرة حدوث تعديالت مادية عل�ى القيم�ة الدفتري�ة للموج�ودات والمطلوب�ات خ�الل الس�نة المالي�ة التالي�ة الت�ي ج�رى

 :ادناه
 
 نشطة التأمينألحتياطي الفني إلا

م�ن مطالب��ات ح��دثت  تن الحك�م م��ن قب�ل االدارة مطل��وب عن�د تق��دير المب�الغ المطلوب��ة لح�املي وث��ائق الت�أمين وأط��راف ثالث�ة نش��أإ
دة لالحكام وعدم هذه التقديرات تبنى بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تنطوي على درجات متعد. بموجب عقود التأمين

تق�وم الش�ركة . التيقن والنتائج الفعلية قد تختلف ع�ن تق�ديرات االدارة مم�ا ين�تج ع�ن ذل�ك تغيي�رات مس�تقبلية ف�ي المطلوب�ات المق�درة
ان  –المطالب�ات الت�ي تتطل�ب ق�رارات المحكم�ة أو التحك�يم  يج�ري تق�دير. بتقدير مطالباتها بناء على خبرتها في محفظته�ا التأميني�ة

تقوم االدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنه�ا عل�ى اس�اس رب�ع . كل بمفردها -توجد
يتم ادراج أي اختالف بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في الفت�رة القادم�ة ف�ي قائم�ة  .سنوي

ايض�ا ي�تم التحق�ق من�ه  -ديس�مبر ۳۱كما بتاريخ  -ان مخصص المطالبات تحت التسوية . مة للفترةعمليات التأمين والفائض المتراك
 .وتصديقه من قبل الخبير االكتواري الخارجي المعين للشركة

 
 حتياطي عجز أقساط التأمينإ

األح�داث والظ�روف بعل�ق لع�دد م�ن االفتراض�ات فيم�ا يت بدرج�ة كبي�رةحس�اس  وه� لعملي�ات الت�أمين عج�ز أقس�اط الت�أمينتقدير إن 
للوص�ول إل�ى تق�دير و. لوث�ائق الت�أمين المكتتب�ةالمستقبلية ألنه يقوم على أساس نسبة الخسارة المتوقعة للجزء المتبقي من المخ�اطر 

 .خبرة الشركة في المطالبات الفعلية للقطاعإلى الخبير االكتواري ينظر نسبة الخسارة المتوقعة، 
 
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۱۲ 
 

 تتمة –اسس االعداد   - ۳
 

 تتمة - استخدام التقديرات واالحكام
 

 العمر االنتاجي لالثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
 

ي�تم تحدي�د . احتس�اب االس�تهالكات لغ�رضالتقديرية لالثاثها وتركيباتها ومعدات مكتبه�ا  االنتاجية االعمار بتحديدتقوم ادارة الشركة 
تق��وم االدارة بمراجع��ة القيم��ة المتبقي��ة . ه��ذه التق��ديرات بع��د االخ��ذ ف��ي االعتب��ار االس��تخدام المتوق��ع للموج��ودات أو التل��ف الملم��وس

تختل��ف ع��ن  س��نويا و تق��وم بتع��ديل االس��تهالك المس��تقبلي المحم��ل حينم��ا تعتق��د االدارة ان االعم��ار االنتاجي��ةواالعم��ار االنتاجي��ة 
 .التقديرات السابقة

 

 القيمة العادلة لالدوات المالية
 

ان القيمة العادلة هي المبلغ الذي بموجبه يمكن ابدال اصل أو تس�ديد الت�زام فيم�ا ب�ين اط�راف مطلع�ة راغب�ة ف�ي اج�راء معامل�ة ت�تم 
 .بشروط تجارية

 

 .دفترية بتاريخ قائمة المركز الماليان القيمة العادلة لالدوات المالية ال تختلف جوهريا عن قيمها ال
 

 :تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وكشف القيمة العادلة لالدوات المالية
 

 ).بدون تعديل أو اعادة صفقة: أي(االسعار المتداولة في اسواق نشطة لنفس االداة : المستوى االول
لموج��ودات ومطلوب��ات مماثل��ة أو اس��اليب تقي��يم اخ��رى بش��أنها تبن��ى كاف��ة االس��عار المتداول��ة ف��ي اس��واق نش��طة : المس��توى الث��اني

 .المدخالت الجوهرية على معطيات االسواق الممكن ادراكها
 .اساليب التقييم التي بشأنها ال يبنى أي مدخل جوهري على معطيات االسواق الممكن ادراكها: المستوى الثالث

 

 تعديالت على معايير قائمةمعايير جديدة و
 

ع�رض مقاص�ة الموج�ودات المالي�ة : األدوات المالي�ة - ۳۲ل معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م تعدي المبكر الشركة عدم تطبيق اختارت
 .۲۰۱٤يناير  ۱والمطلوبات المالية الذي لن يتم تفعيله حتى 

 
 .تأجيل تاريخ تفعيله ولكن تم ۲۰۱٥يناير  ۱األدوات المالية من  - )۲۰۱۰( ۹تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 .۹تقوم إدارة الشركة حاليا بتقييم تطبيق المعايير والتعديالت المذكورة أعاله وكذلك توقيت تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 ملخص الهم السياسات المحاسبية  - ٤
 

 :اليمبينة على النحو التالقوائم المالية  هذه اعدادفي  المستخدمةالسياسات المحاسبية  أهم أن
 

 النقد وما في حكمه
 

 .يش��مل النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه النق��د واالرص��دة ل��دى البن��وك وودائ��ع المرابح��ة ذات فت��رة اس��تحقاق اساس��ية التتج��اوز ثالث��ة أش��هر
 

 ودائع المرابحة
 

ذات االستحقاق االساسي الكثر من ثالثة أشهر في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة وتقاس الحقا  ادراج ودائع المرابحة يتم مبدئيا
 .ام طريقة العائد الفعلي ناقصا أي انخفاض في القيمةلكلفة المطفأة باستخدبا
 

 لمالية وعدم امكانية تحصيلهااإلنخفاض في قيمة الموجودات ا
 

قوائم المالية، للتأكد من وجود دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أص�ل م�الي أو ، بتاريخ اعداد اليتم إجراء تقييم
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم اثبات خسارة االنخفاض في ). بما في ذلك ذمم التأمين المدينة(مجموعة من الموجودات المالية 

 :د االنخفاض في القيمة على الوجه التالييحد. قائمة عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين
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يمث�ل االنخف�اض ف�ي القيم�ة الف�رق ب�ين التكلف�ة والقيم�ة العادل�ة ناقص�اً خس�ارة  –في حالة الموجودات المدرجة بالقيم�ة العادل�ة  •
 .االنخفاض في القيمة المدرجة سابقاً في قائمة عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين

لي�ة للت�دفقات النقدي�ة يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيم�ة الدفتري�ة والقيم�ة الحا –في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة  •
 .المستقبلية المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة

يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفتري�ة والقيم�ة الحالي�ة للت�دفقات  –في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة  •
 .صليالنقدية المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلي األ

 
 

 تتمة -اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم امكانية تحصيلها 
 تثي�ريتضمن الدليل الموضوعي النخفاض قيمة األصل الم�الي أو مجموع�ة م�ن الموج�ودات المالي�ة بيان�ات يمك�ن مالحظته�ا والت�ي 

 :التالية مورانتباه الشركة إلى األ
 

 .المدينصعوبات مالية كبيرة تواجه المصدر أو  •
 .مخالفة بنود العقد كالعجز أو التاخر في السداد •
 .وجود احتمال بإفالس المصدر أو المدين أو اعادة هيكلة مالية أخرى •
 .عدم وجود سوق مالي نشط لذلك األصل المالي بسبب وجود صعوبات مالية •
مجموع��ة  المس��تقبلية المتوقع��ة م��ن الت��دفقات النقدي��ة ف��يج��ود انخف��اض يمك��ن قياس��ه تش��ير إل��ى و معطي��ات ج��ديرة بالمالحظ��ة •

 الموجودات مع حتى اآلن االنخفاضالموجودات وذلك على الرغم عدم امكانية تحديد  االثبات األولي لتلك مالية منذ موجودات
 :، بما في ذلكفي الشركة المالية الفردية

 .تغيرات سلبية في موقف السداد للمصدرين أو المدينين في الشركة •
 .وطنية أو محلية في بلد المصدرين ترتبط بعجز الموجوداتظروف اقتصادية  •
 

 اقساط التأمين المدينة 
 

القيم�ة في انخفاض  أي تتم مراجعة القيمة الدفترية لالقساط المدينة بخصوص. اصدار البوالصيتم اثبات اقساط التأمين المدينة عند 
تكون قابلة لالسترداد وتكون خسارة االنخفاض مسجلة في قائمة عمليات تشير االحداث أو الظروف بان القيمة الدفترية قد ال حينما 
 .التأمين

 
 اعادة التأمين

 
تمث�ل موج�ودات اع�ادة الت�أمين االرص�دة . م�ن جمي�ع اعماله�افي ظ�روف العم�ل االعتيادي�ة  مخاطر التأمين عن تقوم الشركة بتخلي

تس�وية القابل�ة لالس�ترداد بطريق�ة تتواف�ق م�ع مخصص�ات المطالب�ات تح�ت الي�تم تقري�ر المب�الغ . المطلوبة من شركات اعادة التأمين
 .وطبقا لعقود اعادة التأمين

 
 .ان ترتيبات اعادت التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزامتها امام حاملي وثائق التأمين

 
المب�الغ المس�تحقة ال�دفع بطريق�ة تتواف�ق م�ع عق�ود يتم تقدير . المطلوبة لشركات اعادة التأمين تمثل مطلوبات اعادة التأمين االرصدة

 .اعادة التأمين المرتبطة
 

 .يتم عرض االقساط والمطالبات على اساس اجمالي
 

 التقارير القطاعية
 

وتك�ون عرض�ة لمخ�اطر ) قط�اع النش�اط(بتق�ديم منتج�ات أو خ�دمات ويق�وم محفظ�ة الش�ركة المعني�ة م�ن يمثل القطاع جزء اساسي 
 .تلك القطاعات االخرى ومنافع تختلف عن
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 عقود االيجار
 

ان عقود االيجار حيث يقوم المؤجر بشكل جوهري باستبعاد كافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات يتم تصنيفها بمثابة عق�ود ايج�ار 
مصروف في قائمة عمليات التأمين والف�ائض المت�راكم بطريق�ة القس�ط تشغيلي، ويجري اثبات دفعات عقود االيجار التشغيلي بمثابة 

 .الثابت على طول فترة عقد االيجار
 

 العمالت االجنبية
 

وي��تم تحوي��ل . ي��تم تحوي��ل المع��امالت ب��العمالت االجنبي��ة ال��ى ال��لایر الس��عودي باس��عار التحوي��ل الس��ائدة بت��اريخ اج��راء المعامل��ة
البنود غي�ر .بسعر التحويل السائد بتاريخ قائمة المركز المالي الت االجنبية الى اللایر السعوديبالعمالموجودات والمطلوبات النقدية 

ي�ث النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالتكلفة التاريخية تم تحويلها بسعر الصرف بتاريخ المعاملة وال يتم تعديلها الحقا،ً وح
ية تتم بشكل اساسي بالدوالر األمريكي فإن األرب�اح أو الخس�ائر الناجم�ة ع�ن تحوي�ل العم�الت أن معامالت الشركة بالعمالت األجنب

 .األجنبية غير جوهرية
 

 المخصصات
 

تك�اليف تس�وية االلت�زام ك�ون تن�اتج ع�ن ح�دث س�ابق، و) التزام ق�انوني أو متوق�ع(يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشركة 
 .المخصصات بخصوص خسائر التشغيل المستقبليةال يتم اثبات  .وقمتوقعة ويمكن قياسها بشكل موث

 
  االستثمارات

 

 بغرض المتاجرةاالستثمارات 
، وي�تم اثباته�ا ف�ي ب�ادئ االم�ر والت�ي تك�ون قابل�ة للتداول�ةمرابح�ة قص�ير االج�ل لفي ص�ندوق ا بغرض المتاجرةتتمثل االستثمارات 

يتم تحديد القيمة العادلة ب�الرجوع ال�ى ص�افي قيم�ة الموج�ودات . القيمة العادلة ويعاد قياسها الحقا بالقيمة العادلة والتي تمثلبالتكلفة 
 .المحدد سعرها من قبل مدير الصندوق، ويتم اثبات المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة في قائمة عمليات المس�اهمين

 
 االستثمارات المتاحة للبيع

ان االس��تثمارات المتاح��ة للبي��ع ه��ي تل��ك . االس��تثمارات المص��نفة كاس��تثمارات متاح��ة للبي��ع ي��تم قياس��ها الحق��ا بالقيم��ة العادل��ة ان
بالنس�بة لالس�تثمار المت�اح للبي�ع ف�ان اي مكس�ب أو . االستثمارات التي صنفت اما في هذه الفئة أو التي لم تصنف في أية فئ�ة اخ�رى

ان يتم بيع أو تحصيل أو ا س�تبعاد أو  إلىمباشرة في الدخل الشامل االخر  االعتراف بهايتم العادلة مته خسارة ناجم عن تغير في قي
ان يتم تحديد االستثمار بانخفاض قيمته ف�ي الوق�ت ال�ذي يك�ون في�ه المكس�ب او الخس�ارة س�بق اثبات�ه ف�ي ال�دخل الش�امل االخ�ر  إلى

 .ن للفترةفيجب تحويله واثباته في قائمة عمليات المساهمي
 

 التركيبات ومعدات المكتباالثاث، 
 

ويج�ري احتس�اب . التركيب�ات ومع�دات المكت�ب بالتكلف�ة بع�د تنزي�ل االس�تهالكات المتراكم�ة وأي انخف�اض ف�ي القيم�ة، االثاث يقاس
 االنتاجي�ة المق�درة له�ذهإن االعم�ار . للموج�ودات وذل�ك باس�تخدام طريق�ة القس�ط الثاب�ت العمر االفتراض�ياالستهالكات على اساس 

 :لييامك هي االستهالكفيما يتعلق ب للموجودات
 

 السنوات 
 ٥ عقار مستأجرتحسينات على 

 ٥ االثاث ومعدات المكتب
 ٥ - ۳ تطبيقات الحاسب االلي

 
تحدث مراجعات انخفاض القيمة . وطريقة االستهالكات يتم فحصها وتعديلها ان كان ذلك مالئما األعمار اإلنتاجيةالمتبقية و القيمان 

ويجري اثبات تحميل االستهالكات للفترة في . قابلة لالستردادغير عندما تشير االحداث أو الظروف الى ان القيمة الدفترية قد تكون 
على قائمة التأمين أما مص�اريف التحس�ينات الت�ي تزي�د القيم�ة أو جوهري�ا  تقيد مصاريف االصالح والصيانة. قائمة عمليات التأمين

 .تمدد الحياة العملية للموجودات ذات الصلة فيتم رسملتها
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 مكافاة نهاية الخدمة للموظفين
 

استحقاق ه�ذه المن�افع عل�ى م�دة خدم�ة الموظ�ف واكتم�ال تم يمكافاة نهاية الخدمة لموظفيها، وعادة  بإحتساب مخصص الشركةتقوم 
ص للمبالغ المستحقة الدفع بموجب نظام العمل والعمال ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية صويجري عمل مخ. مدة الحد االدنى للخدمة

 .عمليات التأمين يتم تحويل المحمل للفترة الى قائمة. بخصوص فترات الخدمة المتراكمة بتاريخ قائمة المركز المالي
 

 مصاريف ما قبل التأسيس
 

 و التي ليس له�االتراخيص واالكتتاب للطرح االولي و إجراءت استخراج  تقيد المصاريف التي تكبدتها الشركة خالل فترة التأسيس
 .منافع مستقبلية على قائمة عمليات المساهمين

 

 تكاليف المعامالت
 

ه�ي التك�اليف االض�افية الت�ي تع�زى مباش�رة ال�ى اص�دار رأس الم�ال وت�تم المحاس�بة عنه�ا ان تكاليف المعامالت لزيادة رأس المال 
 .بمثابة تخفيض من حقوق الملكية

 
 عقود التأمين

 

أة العقد أو تلك التي يكون فيها سيناريو ذو قيمة تجارية، تعرف عقود التأمين بانها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين عند نش
الت�أمين عل�ى ك�ل م�ن احتم�ال وق�وع  خط�رتعتمد اهمي�ة . الوقتمرور التأمين جوهريا مع  خطريكون مستوى  حيث العقدد نشأة عن

 .وحجم االثر المحتمل المتعلق بهأحداث تأمينية 
 

كبي�ر حت�ى ل�و انخفض�ت مخ�اطر الت�أمين بش�كل عم�ر العق�د فانه يبقى على هذه الحال بقي�ة " عقد تأمين" وفي حال تصنيف العقد كـ 
 .خالل هذه الفترة

 

 اختبار كفاية المطلوبات
 

م�الي تق��وم الش�ركة بتقي��يم م��ا اذا كان�ت مطلوب��ات الت�أمين المثبت��ة كافي�ة وذل��ك باس�تخدام التق��ديرات الحالي��ة بت�اريخ ك��ل قائم�ة مرك��ز 
ته�ا التأميني�ة ك�اف عل�ى ض�وء الت�دفقات باقي�يم ان القيم�ة الدفتري�ة لمطلوللتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، واذا أظهر ذلك الت

النقدي��ة المس��تقبلية التقديري��ة ف��ان ال��نقص الكل��ي ي��تم اثبات��ه مباش��رة ف��ي قائم��ة عملي��ات الت��أمين وي��تم تك��وين مخص��ص للخس��ائر غي��ر 
 .المتوقعة

 

اف�ة المطالب�ات خ�الل ال تقوم الشركة بخصم التزامها بخصوص المطالبات غير المدفوعة حيث م�ن الناحي�ة الجوهري�ة يتوق�ع دف�ع ك
 .سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي

 
 الزكاة وضريبة الدخل

الوعاء الزك�وي للمم�ول يتم احتساب الزكاة على . المالية في المملكة العربية السعودية يتم تقديم الزكاة وضريبة الدخل وفقا لالنظمة
على أساس صافي الدخل الموليين غير السعوديين على حصة المساهمين بينما يتم احتساب ضريبة الدخل  السعودي و المساهم العام

 .المعدل
 .الزكاة وضريبة الدخل وتقيد على الخسارة المتراكمة تحت قائمة حقوق المساهمينيتم استحقاق 

 

 تحقق اإليرادات 
 

ش�روط حس�ب اإلي�رادات إل�ى والعم�والت قس�اط األترحي�ل ي�تم . قس�اط والعم�والت عن�د إص�دار وثيق�ة الت�أميناأليتم إثب�ات إجم�الي 
المكتس�بة إل�ى قائم�ة عملي�ات قس�اط الت�أمين غي�ر مخص�ص أالتغي�ر ف�ي وي�تم ترحي�ل . تناس�بيسياسات التي تتصل بها على أساس ال

 .التأمين، خالل فترة المخاطر
 

لتي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاريخ المكتتبة في السنة اوالعموالت غير المكتسبة هي تلك النسب من األقساط والعموالت األقساط 
إن النس�بة الت�ي تع�ود . ما عدا الش�حن البح�ري يومي،قساط غير المكتسبة على أساس تناسبي األيتم احتساب و. المركز الماليقائمة 
ب�ة القس�ط بمثامكتس�ب للش�حن البح�ري الغي�ر يكون الجزء . مخصص األقساط غير المكتسبة اعلى أنهيتم تأجيلها فترات الحقة إلى 

 .خالل األشهر الثالثة األخيرة من الفترة الماليةالمكتتب 
م�ن للتغطية الكاملة الواردة في العقود المبرمة للفترة، ويتم إثباتها من إجمالي األقساط المستحقة المكتتبة أقساط إعادة التأمين تتكون 

 .تاريخ بدأ بوليصة التأمين
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 تتمة -تحقق اإليرادات 
 

العم�والت عل�ى ودائ�ع تتحق�ق إي�رادات و. غي�ر محقق�ة عل�ى االس�تثماراتوخس�ائر أرب�اح تتكون م�ن االستثمار إن أرباح أو خسائر 
ق��وائم ي ي��تم التقري��ر ع��ن األرب��اح أو الخس��ائر المحقق��ة م��ن االس��تثمارات المتاح��ة للبي��ع ف��. المرابح�ة باس��تخدام طريق��ة العائ��د الفعل��ي

خسائر فروق العمل�ة عل�ى االس�تثمارات /عمليات التامين المتعلقة أو قوائم الدخل الشامل أو التوزيعات، ايرادات العموالت ومكاسب
وي�تم . خس�ائر االس�تثمار/او قوائم الدخل الشامل كجزء من صافي اي�راداتالمتاحة للبيع تتم االعتراف بها في قوائم عمليات التأمين 

كإيرادات على تم إثبات هذه الرسوم . العقود األخرىورسوم البوالص وعقود التأمين خدمات إدارة على التأمين ثائق تحميل حملة و
ي�تم حينئ�ذ الخ�دمات المقدم�ة ف�ي فت�رات مس�تقبلية، هي مقابل الرسوم هذه إذا كانت و. ذات الصلة الخدماتفيها تقديم الفترة التي يتم 

 .في المستقبلفترات العلى مدى إثباتها و هاتأجيل
 

 المطالبات
 

بعد خصم القيمة المتوقع�ة  ذات الصلةالتسويات وأطراف ثالثة ونفقات وثائق التأمين المبالغ المستحقة لحملة تشمل المطالبات، التي 
إجم�الي المطالب�ات المس�تحقة تش�مل المب�الغ إن . الت�أمين عن�د تكب�دهاعمليات قائمة ، يتم تحميلها على األخرىاالستردادات وللخردة 

 .المركز الماليقائمة في تاريخ المطالبات غير المبلغ عنها كما والمبلغ عنها المستحقة المقدرة فيما يتعلق بالمطالبات 
 

 .كما في تاريخ قائمة المركز المالي بناء على تقدير االدارة يتم االحتفاظ بمخصص مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 

 المقاصة
 

للمقاصة عند وجود حق نظامي ملزم فقط الصافي في قائمة المركز المالي المبلغ تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج 
ال ي�تم مقاص�ة . و بي�ع الموج�ودات وتس�ديد المطلوب�ات ف�ي آن واح�دأس�اس الص�افي أوعندما يكون لدى الشركة ني�ة لتس�ويتها عل�ى 

ذا ك�ان ذل�ك مطلوب�اً او مس�موحاً م�ن قب�ل إعملي�ات المس�اهمين إال أو ف�ي قائم�ة االيرادات والمص�اريف ف�ي قائم�ة عملي�ات الت�أمين 
 .بل الشركةعلى النحو الموضح في السياسات المحاسبية المتبعة من ق و تفسيراتهاأالمعايير المحاسبية 

 
  المحاسبة بتاريخ التداول

 
أي الت�اريخ ال�ذي تلت�زم في�ه (يتم إثبات أو شطب كافة العمليات االعتيادية المتعلق�ة بش�راء وبي�ع الموج�ودات المالي�ة بت�اريخ الت�داول 

لعملي�ات الت�ي تتطل�ب أن ي�تم بيع الموجودات المالية هي اأو العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء ). الشركة بشراء أو بيع الموجودات
 .سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق

 
 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

 

ش�راء وتجدي�د عق�ود الت�أمين إن العمولة المدفوعة إلى موظفي المبيعات الداخليين والتكاليف المباشرة اإلضافية المتكبدة فيما يتعلق ب
في وقت الحق حسب شروط عقود التأمين التي اكتتاب وثائق التامين المؤجلة يتم رسملتها كأصل غير ملموس، ويتم إطفاء تكاليف 

 .تتعلق بها بحيث تكون أقساط التأمين مكتسبة
 

 اعادة التأمين غير المكتسبة تعموال
 

ويتم تسجيل اإلطف�اء ف�ي . التأمين يتم تأجيلها وإطفاؤها على مدى فترات عقود التامين المتعلقة بهاالعمولة المدينة الناتجة عن اعادة 
 .قائمة عمليات التأمين

 
 
 
 
 
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۱۷ 
 

 النقد وما في حكمه   - ٥
 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱     
    

 )لایر سعودي ألف( 

      عمليات التأمين

 ٤۲     نقد في الصندوق

 ۸٫۸۸۲     حسابات جارية  -نقد في البنوك 
      
     ۸٫۹۲٤ 

 .، طرف ذو عالقةمودع في مصرف اإلنماءمليون لایر سعودي  ۸٫۸۷يتضمن النقد في البنوك مبلغ 
 

      عمليات المساهمين

 ۱٫٤۳۱     حسابات جارية -نقد في البنوك 

 ٥۰٫۰۰۰     ودائع مرابحة قصيرة األجل
      

     ٥۱٫٤۳۱ 

 
 .عالقة وطرف ذ ،لدى مصرف اإلنماء الحساب الجاري النقد في البنوكيمثل 

 
 عتماداً إثالثة أشهر إلى  أيام ۸لفترات تتراوح بين لدى مصرف اإلنماء، طرف ذو عالقة، مودعة قصيرة األجل مرابحة الدائع إن و

 . على المتطلبات النقدية الفورية للشركة
 

 صافي ،مدينةوإعادة تامين تأمين أقساط   - ٦
 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱     
     

 )لایر سعودي ألف(
      عمليات التأمين

 ۱۱٫٥۹۸      حاملي الوثائق – مدينةتأمين أقساط 

 ۱٫۸۳۷     ) ۲۰إيضاح (طرف ذي عالقة  -أقساط مدينة 

 ٤٫٤۸۷     أقساط إعادة التإمين المدينة

     ۱۷٫۹۲۲ 

 )۱٫۱۷۲(     مشكوك في تحصيلهاديون مخصص : يطرح
      
     ۱٦٫۷٥۰ 

 
 ص�ورةبتعم�ل وش�ركات الت�أمين وك�ذلك ش�ركات الت�أمين وش�ركات إع�ادة الت�أمين األف�راد عدد من العمالء من تتكون الذمم المدينة 

. يوما من تاريخ المعاملة ۹۰إلى  ۳۰ خالل أن يتم دفع المبالغالشركة تتطلب شروط أعمال و. المملكة العربية السعوديةفي  ةرئيسي
 .فترة معينة متفق عليهاخالل التسوية القيام بمع شركات إعادة التأمين عادة  تفاقياتإلتتطلب اكما 

 
 نخف�اض القيم�ة ف�يإالتع�ديل ف�ي  ي�تم تس�جيل. على حدة على أساس كل حالة' ومنخفضة القيمةتأخرة م'كـ  رصدةتصنف الشركة األ

 .الذمم المدينة الحصول على ضمانات على الشركةمهمة  ليستو ،التأمين قائمة عمليات
 
 
 
 
 
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۱۸ 
 

 تتمة - أقساط تأمين وإعادة تامين مدينة، صافي   - ٦
 

فيما يلي الحرك�ة ف�ي . مليون لایر سعودي منخفضة القيمة ۱٫۱۷إن القيمة االسمية للذمم المدينة البالغة  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 :الذمم المدينةنخفاض قيمة إمخصص 

 
يونيو  ۹للفترة من      

 ۳۱ إلى م۲۰۱۲
 م۲۰۱۳ديسمبر 

    
 )ألف لایر سعودي( 

 -     في بداية الفترةالرصيد 

 ۱٫۱۷۲     خالل الفترة المكون
      

 ۱٫۱۷۲     في نهاية الفترةالرصيد 

 

 :التأمينالمدينة الناشئة من عقود التأمين قساط تحليل اعمار أ فيما يلي

 
 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  - ۷

 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱     
    

 )ألف لایر سعودي( 
      

      عمليات التأمين

 ۲٫۷۷٥     مدفوعات مقدماً 
 ٥۹۹     مدينون آخرون 

      
    

 ۳٫۳۷٤ 

 عمليات المساهمين
   

  
      

 ۲٦     دخل مستحق على ودائع المرابحة

 
 
 
 
 
 
 
 

  

غير متأخرة او  
  حتى ثالثة اشهر  منخفضة القيمة

من ثالثة إلى 
  ستة اشهر

من ستة إلى اثنى 
  عشر شهر

أكثر من اثنى 
 االجمالي  عشر شهر

 )ألف  لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي( 

            
 ۱۷٫۹۲۲  -  ۲٫۰٥۲  ٦٫۳٦٦  ٥٫٤۹۲  ٤٫۰۱۲  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۱۹ 
 

 االستثمارات  - ۸
 

 عمليات المساهمين
بغ�رض اس�تثمارات (مقي�دة الغي�ر المتاجرة بالسلع في صناديق و) المتاحة للبيع( لخدمات التأميننجم  شركة االستثمار فييتمثل في 
 :)المتاجرة

 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱     
 )ألف لایر سعودي(     

 ۱٫۹۲۳     استثمارات متاحة للبيع

 ٤۳٫٤٦۰     المتاجرةبغرض  اتاستثمار

     ٤٥٫۳۸۳ 

 
 :إن حركة اإلستثمارات خالل الفترة هي كما يلي

    
 

يونيو  ۹للفترة من 
 ۳۱ إلى م۲۰۱۲

 م۲۰۱۳ديسمبر 
    متاحة للبيع استثمارات

 )ألف لایر سعودي( 
 المشتراة خالل الفترة

   
 ۲٫٤۲۳ 

 المباعة خالل الفترة
   

 )٥۰۰( 

 ۱٫۹۲۳     م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱في كما الرصيد 

    
 

 

    بغرض المتاجرة اتاستثمار
 

 

 المشتراة خالل الفترة
   

 ۲۹۱٫۹۸۷ 
 خالل الفترة باعةالم

   
 )۲٤۹٫٥٦٥( 

  صافي ،الربح المحقق
   

 ۸٤۷ 
 الربح غير المحقق 

   
 ۱۹۱ 

      
 ٤۳٫٤٦۰     م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱في كما الرصيد 

 .مصنفةتمت بواسطة الشركة مع أطراف غير التي كافة االستثمارات 

 األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية  - ۹
 

 
 

تحسينات على عقار  التأمينعمليات 
  مستأجر

أثاث ومعدات 
  مكتبية

 حاسب أجهزة
 االجمالي  آلي

 )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي( التكلفة
 ٦٫٦۱۱  ٥٫٦۷۳  ٤۲٤  ٥۱٤ الفترة خاللاإلضافات والرصيد 

 )۳(  )۳(  -  - التحويالت خالل الفترة/االستبعادات
 ٦٫٦۰۸  ٥٫٦۷۰  ٤۲٤  ٥۱٤ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱الرصيد في 

        
        المتراكم االستهالك

 ۲٫۱٦۱  ۱٫۹٤۹  ۱۰۹  ۱۰۲ المحمل خالل الفترة
 )۱(  )۱(  -  - ما تم شطبه عند االستبعاد

 ۲٫۱٥۹  ۱٫۹٤۸  ۱۰۹  ۱۰۲ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱الرصيد في 
        

        القيمة الدفتريةصافي 
 ٤٫٤٤۹  ۳٫۷۲۲  ۳۱٥  ٤۱۲ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲۰ 
 

 وديعة نظامية  - ۱۰
 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱     
     

 )ألف لایر سعودي(
      عمليات المساهمين

 ۲۰٫۰۰۰     وديعة نظامية
 

٪ م��ن رأس الم��ال ۱۰طبق��اً لالئح��ة التنفيذي��ة ألنظم��ة الت��أمين الص��ادرة ع��ن مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي، قام��ت الش��ركة بإي��داع 
 . مليون لایر سعودي في بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ۲۰المدفوع والذي يمثل 

 

 مطالبات مستحقة  - ۱۱
 مطالبات متكبدة )أ

 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى ۲۰۱۲يونيو  ۹من للفترة  
 اإلجمالي حماية وادخار  عام سيارات 
 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

 ٥٦٫۱۳۲ ۳٫٥۳۲ ٥۱٫۲۸٥ ۱٫۳۱٥ مطالبات مدفوعة
 )٥۰٫۸٤۳( )۲٫۸۲٦( )٤۸٫۰۱۷( -- حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

 ٥٫۲۸۹ ۷۰٦ ۳٫۲٦۸ ۱٫۳۱٥ صافي المطالبات المدفوعة
المطالب��ات وتح��ت التس��وية التغي��رات ف��ي المطالب��ات 

 ۱۹٫۱۳۸ ۲٫٤۰۸ ۱۳٫۷۲٦ ۳٫۰۰٤ المبلغ عنها واالحتياطيات االخرىوغير  المتكبدة
التغي��رات ف��ي حص��ة اع��ادة الت��امين م��ن المطالب��ات 

المبل����غ عنه����ا المطالب����ات المتكب����دة وغي����ر و القائم����ة
 )۱۱٫۹٥۸( )۱٫۹۲٦( )۱۰٫۰۳۲( -- واالحتياطيات االخرى

 ۳٫۰۰٤ ۳٫٦۹٤ ٤۸۲ ۷٫۱۸۰ 

 ۱۲٫٤٦۹ ۱٫۱۸۸ ٦٫۹٦۲ ٤٫۳۱۹ إجمالي المطالبات المتكبدة
 

 .خرىأعمال أتتكون قطاع أعمال التأمينات العامة والطبية من بحري وحريق وهندسة وقطاعات 
  

 مطالبات مستحقة )ب
 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ 
 

 إجمالي
حصة إعادة  

 التأمين
 

 صافي

 )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي( مطالبات تأمين السيارات المستحقة

 ۸۸۳  -  ۸۸۳ تحت التسويةاحتياطيات المطالبات  -

 ٥٤۹  -  ٥٤۹ احتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها -

 ۱٫٥۷۲  -  ۱٫٥۷۲ احتياطيات أخرى -

      عامة تحت التسويةمطلبات 

 ۳۸۱  )۸٫۱۷٥(  ۸٫٥٥٦ احتياطيات المطالبات المستحقة -

 ٥۰۰  )۱٫۸٥۷(  ۲٫۳٥۷ احتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  -

 ۲٫۸۱۳  -  ۲٫۸۱۳ احتياطيات أخرى -

      مطالبات حماية واداخار مستحقة

 ۳۰  )۱۲۳(  ۱٥۳ احتياطيات المطالبات المستحقة -

 ٤٥۲  )۱٫۸۰۳(  ۲٫۲٥٥ احتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها -
      

)۱۱٫۹٥۸(  ۱۹٫۱۳۸ المطالبات تحت التسويةإجمالي    ۷٫۱۸۰ 

 
  



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲۱ 
 

 
 تتمة - مستحقةمطالبات   - ۱۱

 
ملي�ون لایر س�عودي وذل�ك لقطاع��ات  ۲٫۱٥قام�ت الش�ركة بتك�وين مخص�ص يتعل�ق بعج��ز أقس�اط الت�امين بمبل�غ خ�الل الفت�رة، 

مين غي��ر أقس��اط الت��أن أفت��راض إقام��ت الش��ركة بتك��وين ه��ذا المخص��ص عل��ى أس��اس و. الس��يارات والبح��ري والح��وادث العام��ة
النفقات األخرى ذات الصلة والتي تتعل�ق ب�الفترات المتبقي�ة المكتسبة لهذه القطاعات لن تكون كافية لتوفير المطالبات المتوقعة و

 .من السياسات المعمول بها في تاريخ قائمة المركز المالي

 
 صافي  –مكتسبة تأمين أقساط   - ۱۲

يونيو  ۹من للفترة      
 ۳۱ إلى م۲۰۱۲

 م۲۰۱۳ديسمبر 
     

 )ألف لایر سعودي(
      عمليات التأمين

 ٥۱٫۲٥۲     إجمالي األقساط المكتتبة

 )۱۸٫۰٦٦(     إجمالي األقساط غير المكتسبة في نهاية الفترة

 ۳۳٫۱۸٦      إجمالي األقساط المكتسبة

 )۲۸٫٤۹۱(     المتنازل عليهاأقساط إعادة التأمين 

 )٤٫۸۲٤(     فائض خسارة أقساط التامين

     )۳۳٫۳۱٥( 

 ۸٫۸۲٦     نهاية الفترةحصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة في 

 )۲٤٫٤۸۹(     أقساط التأمين المتنازل عنها لشركات إعادة التأمين 

 ۸٫٦۹۷     صافي األقساط المكتسبة

 
 حتياطي أقساط التأمين غير المكتسبةإالحركة في   - ۱۳

 
 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ 
 صافي  حصة إعادة التأمين  إجمالي 
 

 )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(

 ۱۷٫۹۳۷  )۳۳٫۳۱٥(  ٥۱٫۲٥۲ أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة

 )۸٫٦۹۷(  ۲٤٫٤۸۹  )۳۳٫۱۸٦( أقساط تأمين مكتسبة خالل الفترة
      

)۸٫۸۲٦(  ۱۸٫۰٦٦ م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱في كما الرصيد    ۹٫۲٤۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲۲ 
 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   - ۱٤
 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱     
     

 )ألف لایر سعودي(
      التأمينعمليات 

 ٦٫٤۱۸     مصاريف مستحقة 

 ۲٫۸۷۱     عموالت تأمين مشتركة

 ۱٫٥٤۹     وسطاءعموالت 

 ۸۱٤     المستحق للسلطات المحلية والتنظيمية

 ۲۷۸     وثائق التأمينمستحق لحاملي 

 ٥٥     مطلوبات أخرى
      
     ۱۱٫۹۸٥ 

      المساهمينعمليات 

 ۲٫٥۳٤      مصاريف مستحقة

 
 رأس المال      - ۱٥

 
لایر س�عودي  ۱۰مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  ۲۰مليون لایر سعودي والمكون من  ۲۰۰المصرح به يبلغ رأس مال الشركة   ) ۱-۱٥

 . للسهم الواحد
 

خصم من حقوق ك هاإلى إصدار أسهم عادية يتم إثباتالعائدة مباشرة  سعودي ألف لایر ٥٫۹٤۲التكاليف اإلضافية البالغة إن   ) ۲-۱٥
 .المساهمين

 
 المصاريف العمومية واالدارية     - ۱٦

    

 

 

 

 

يونيو  ۹للفترة من 
 ۳۱ إلى م۲۰۱۲

  م۲۰۱۳ديسمبر 
 )ألف لایر سعودي(     عمليات التأمين

 ۳۰٫۳٤٥     تكاليف الموظفين

 ۲٫۱٥۹     استهالكات 

 ۱٫٦۱۸     صيانة 

 ۱٫۱۷۲     )٦ ايضاح(المشكوك في تحصيلها الديون مخصص 

 ۷٤۸     إيجار 

 ۲۱۷     تعاب قانونية ومهنيةأ

 ۲٫٤۷۹     خرىأ
      
     ۳۸٫۷۳۸ 

 
 
 
 
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲۳ 
 

 تتمة - المصاريف العمومية واالدارية - ۱٦
 

    

 

 

 

 

يونيو  ۹للفترة من 
 ۳۱ إلى م۲۰۱۲

  م۲۰۱۳ديسمبر 
 )ألف لایر سعودي(     المساهمينعمليات 

 ٥٫۰۲٤     تكاليف الموظفين

 ۱٫۷٦۹     اتعاب قانونية ومهنية

 ۱٫٦۱٥     )۲۰إيضاح ( ينالتنفيذي اءرمكافأة المد

 ۳۹۰     صيانة

 ۳۹۹     )۲۰إيضاح (واللجان الفرعية  عضاء مجلس االدارةاجتماعات أمصاريف 

 ۲٥۱     إيجار

 ٦٥٦     اخرى
      
     ۱۰٫۱۰٤ 

 

 صافي –مصاريف ما قبل التأسيس   - ۱۷
  

 
 
 
 

 

 

 

 
يونيو  ۹للفترة من 

 ۳۱ إلى م۲۰۱۲
  م۲۰۱۳ديسمبر 

   
 )ألف لایر سعودي(

 ۱۳٫۰٥۲   تكاليف الموظفين
 ۲٫۳۸۸   استهالكات 

 ۳٫٦۹٥   عموالت لضمانات بنكية 
 ۱٫۲۷۹   أتعاب قانونية ومهنية

 ۷٥۹   مصاريف سفر 
 ۱٫۲۰۲   إيجار
 ۲٫۷۹٦   أخرى

 ۲٥٫۱۷۰   إجمالي المصاريف
    :ناقصا

 دخل متحقق من استثمارات في ودائع مرابحة قصيرة األجل حتى تاريخ إصدار القرار الوزاري 
 )م۲۰۱۲يونيو  ۹(

  
)٤۷٥( 

    
   ۲٤٫٦۹٥ 

 
ف�ي تحميله�ا ع�ادة و الت�ي ق�اموا بإ نياب�ة ع�ن الش�ركة، المموليينالمساهمين التي تكبدها التكاليف في مصاريف ما قبل التأسيس تتمثل 

 .)ار الوزاري بإعالن تأسيس الشركةتاريخ صدور القر( ۲۰۱۲يونيو  ۹وحتى  ۲۰۰٤سبتمبر لشركة، للفترة من على اوقت الحق 
 
 
 
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲٤ 
 

 دخل استثمار، صافي  - ۱۸
 

يونيو  ۹للفترة من      
 ۳۱ إلى م۲۰۱۲

  م۲۰۱۳ديسمبر 
     

 )سعودي ألف لایر(
      المساهمينعمليات 

      :استثمارات تجارية

 ۸٤۷     أرباح محققة خالل الفترة، صافي -

 ۱۹۱     رباح غير محققة خالل الفترةأ -
      

 ۱٫۰۳۸     إجمالي دخل االستثمار

 

 الزكاة وضريبة الدخل  - ۱۹
 

 الزكاة

 .الزكاة في المملكة العربية السعودية ألنظمةوفقاً للفترة حتساب الزكاة المستحقة على الشركة إتم 
 

 .للفترةمن الوعاء الزكوي  ٪۲٫٥حتساب الزكاة للسنة بواقع إيتم  الزكويأن الوعاء الزكوي للسنة أعلى من الدخل  وحيث
 

الخاض�ع تع�ود بص�ورة رئيس�ية إل�ى المخصص�ات الت�ي غي�ر المس�موح احتس�ابها ف�ي ال�دخل  والزكوي�ةالفروقات ب�ين النت�ائج المالي�ة 
 .للزكاة

 
 :فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة للسنة

 
يونيو  ۹للفترة من      

 ۳۱ إلى م۲۰۱۲
  م۲۰۱۳ديسمبر 

     
 )ألف لایر سعودي(

 ۲٫۲۳۳     خالل الفترة الزكاة خصصم

 )٤۲٤(     المدفوع خالل الفترة
      

 ۱٫۸۰۹     م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱في كما الرصيد 

 
 موقف الربط الزكوي

 
ت�اريخ الق�رار ( م۲۰۱۲يوني�و  ۹للفت�رة م�ن ) المص�لحة(إل�ى مص�لحة الزك�اة وض�ريبة ال�دخل  إقرارها الزكوي األولقدمت الشركة 

 .تاريخهال أنه لم يتم الربط النهائي عليها حتى إ م۲۰۱۳يونيو  ۸إلى ) الوزاري
 

  ضريبة الدخل
  

 .الدخل الشامل للمساهمين ةالشركة تكبدت خسائر خالل هذه الفترة، لم يتم تحميل أية ضريبة دخل على قائمن أ بما

 

 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲٥ 
 

 

 المعامالت مع جهات ذات عالقة  - ۲۰
 

فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل الفترة واالرصدة ذات  ٦و  ٥باالضافة الى االيضاحين رقم  ۱ – ۲۰
 .الصلة بنهاية الفترة

 الرصيد في
 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱

 للفترة من 
 إلى م۲۰۱۲يونيو  ۹

  العالقة الطرف ذو  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱

 
 

 طبيعة المعاملة

   )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(
 

 

 وليألكتتاب للطرح اإلبا متعلقةتكلفة   مساهم  ٥٫۹٤۲  -

 مصاريف ما قبل التأسيس  مساهمين  ۲۳٫٥٦٦  -

   شركة زميلة  ٤۰۰  -

 أقساط تأمين  مساهم  ۱۳٫٥۷۰  ۱٫۸۳۷

 أقساط إعادة تأمين  مساهم  ٦٫۹۰٦  ٤٫٦٦۲

 مطالبات مدفوعة  مساهم  ۳٫٥۹۹  -

 ثابتةشراء موجودات   مساهمين  ۳٫۳۷۲  -

   شركة زميلة  ٦  -

 عمولة اعادة تأمين  مساهم  ۷۲۷  -

 مصاريف عمومية وادارية  مساهمين  ۸٫۷۹٤  -

   شركة زميلة  ٥٫۳٥۰  ۱۱۷

 ودائع مرابحة  مساهم  ٥۰٫۰۰۰  ٥۰٫۰۰۰

 
 :معلومات تتعلق بمسئولي االدارة الرئيسيين ۲ – ۲۰

يونيو  ۹للفترة من    
 ۳۱ إلى م۲۰۱۲

  م۲۰۱۳ديسمبر 
 )ألف لایر سعودي(   

 ۹٫۹۰۹   منافع قصيرة االجل

 ٤۲۸   منافع طويلة االجل

 
 .مكافأة نهاية خدمة الموظفينطويلة االجل  المنافعقصيرة االجل الرواتب والبدالت بينما تتضمن  المنافعتتضمن 

 

 :مصاريف مجلس االدارة واللجان الفرعية ذات الصلة ۳ – ۲۰
 
 
 
 

 

 

 

 
يونيو  ۹للفترة من 

 ۳۱ إلى م۲۰۱۲
 م۲۰۱۳ديسمبر 

 )ألف لایر سعودي(   
 ۱٫٦۱٥   مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

 ۳۹۹   اتعاب مجلس االدارة وحضور اللجان الفرعية
 

 .تتمثل اتعاب مجلس االدارة واللجان الفرعية في بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان الفرعية



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲٦ 
 

 

 رة المخاطراإد  - ۲۱
 

 :وطرق تقليل هذه المخاطر من قبل االدارة الشركة فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجه
 

 مخاطر السيولة
ي�تم مراقب�ة . تتمث�ل مخ�اطر الس�يولة ف�ي ع�دم مق�درة الش�ركة عل�ى الوف�اء بالتعه�دات المتعلق�ة بالتزاماته�ا المالي�ة عن�د اس�تحقاقها

 .توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها متطلبات السيولة شهريا وتقوم االدارة بالتأكد من
 

نهاي�ة  مكاف�أةلتزامات المالية ما ع�دا إلن جميع اإ. خرى معينةألتزامات إتتكون المطلوبات المالية من المطالبات تحت التسوية و
م�ن ت�اريخ  ثنى عشر شهراً إالل غير متداولة في طبيعتها وال تحمل عموالت ومن المتوقع سدادها خهي التي وخدمة الموظفين 

 .قائمة المركز المالي
 
ث�اث والتركيب�ات ومع�دات المكت�ب والوديع�ة النظامي�ة ه�ي متداول�ة ف�ي ألن كافة موجودات الشركة باستثناء ودائع المرابح�ة واإ

 .طبيعتها
 
 

 معلومات االستحقاق
 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱  

 اإلجمالي بدون أجل أقل من سنة واحدة  

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي(  عمليات التأمينمطلوبات 

 ۱۲٫۲٥۳ - ۱۲٫۲٥۳  أرصدة أعادة تأمين دائنة
 ۱۹٫۱۳۸ - ۱۹٫۱۳۸  اجمالي مطالبات تحت التسوية

 ۱۱٫۹۸٥ - ۱۱٫۹۸٥  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  ٤۳٫۳۷٤ - ٦۳٫۳۷٦ 

     مطلوبات المساهمين
 اإلجمالي بدون أجل واحدةأقل من سنة   

 ۲٫٥۳٤ - ۲٫٥۳٤  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 
تتك�ون م�ن النق�د وم�ا ف�ي حكم�ه س�ائلة موج�ودات ش�ركة الل�ك ت، تمأع�اله إلدارة مخاطر السيولة الناتج�ة م�ن المطلوب�ات المالي�ة

 .بيعها بسهولة لتلبية متطلبات السيولةيمكن الموجودات هذه . سوق نشطفي وجد تاألوراق المالية التي واالستثمار في 
 

 مخاطر االئتمان

خ�ر لخس�ارة آللى تكبد الط�رف اإداة مالية مما يؤدي أبشأن  مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتهتتمثل مخاطر االئتمان في عدم 
لشركة هو القيمة لئتمان إللمخاطر اعلى ألوبالنسبة لكافة بنود الموجودات المالية المتحفظ بها لدى الشركة فان التعرض ا. مالية

يرتك�ز تع�رض الش�ركة لمخ�اطر االئتم�ان المتعلق�ة ب�العمالء والودائ�ع بص�فة . الدفترية كما هو موضح في قائمة المرك�ز الم�الي
 .رئيسية في المملكة العربية السعودية

 
ئتمان ومراقبة الذمم المدينة القائم�ة إلة رقابة اتباع الشركة سياسإبالعمالء ب تسعى الشركة الى تحديد مخاطر االئتمان فيما يتعلق

تق�وم الش�ركة بتق�دير مخص�ص خس�ائر اإلنخف�اض لك�ل . تعرض الشركة ل�ديون معدوم�ة تخفيضجل أمن  بصفة مستمرةوذلك 
طراف مقابل�ة اخ�رى وذل�ك بوض�ع ودائ�ع ل�دى بن�وك ذات أئتم�ان فيم�ا يتعل�ق ب�إلتحديد مخ�اطر الدارة إلا تسعى. حالة على حده

مقب�ول الدن�ى الح�د األكما تقوم الشركة ب�إبرام عق�ود ت�أمين واع�ادة ت�أمين م�ع معي�دي الت�أمين ال�ذين ل�ديهم . نيف إئتماني جيدتص
لدى اي�ة ( –و اية ايه ) لدى ستاندرد اند مورز(لتصنيفات االئتمان لدى وكاالت تصنيف معترف بها وليست أقل من بي بي بي 

 ).ام بست
 

  



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲۷ 
 

 تتمة - إدارة المخاطر  - ۲۱
 :ئتمان بخصوص مكونات قائمة المركز الماليإلللتعرض لمخاطر ا األعلىيعرض الجدول ادناه الحد 

  

 

 

 

 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱
 )ألف لایر سعودي(   

    موجودات عمليات التأمين
 ۸٫۸۸۲   نقد وما في حكمه

 ۱٦٫۷٥۰   أقساط تامين واعادة تأمين مدينة، صافي
 ۱۱٫۹٥۸   المطالبات تحت التسوية، صافي حصة اعادة التامين من

    
   ۳۷٫٥۹۰ 

 
    موجودات المساهمين

 ٥۱٫٤۳۱   نقد وما في حكمه
 ۱٥٫۳۸٤   ودائع مرابحة
 ۲۰٫۰۰۰   وديعة نظامية

    
   ۸٦٫۸۱٥ 

 
 تركيز مخاطر االئتمان

األط�راف  م�نمجموع�ات  عل�ى أو الص�ناعية قتص�اديةإلالعوام�ل ا التغيرات ف�يتؤثر  عندما قائما مخاطر االئتمان يكون تركيز
لم ي�تم تنوي�ع محفظ�ة الش�ركة  .للشركة ئتمانإلمخاطر ا بالنسبة إلجماليجوهرية  ةالكلي يةئتمانإلامخاطرها عتبر ت التي األخرى

عملياته�ا ف�ي مرحل�ة مبك�رة، غي�ر أن المع�امالت تم�ت م�ع جه�ات ذات ائتم�ان ع�الي وبالت�الي  ألنلألدوات المالي�ة بش�كل كبي�ر 
 . خفضت من تركيزات مخاطر االئتمان الهامة

 

 وإدارة الموجودات والمطلوباتمخاطر السوق 

أس�عار األوراق  أو العم�والت ف�ي الس�وق التغي�رات ف�ي أس�عار نتيج�ة األداة المالي�ة تغير ف�ي قيم�ةال هي مخاطر مخاطر السوق
الس�يولة ف�ي األوراق المالي�ة والطلب عل�ى والعرض و أنشطة المضاربة،و السوق، ميل، والتغير في األداة أوفي السوق  المالية
 .سوق

. م�ع رأس الم�ال المت�احمتفق�ة مستويات معقولة وضمن  كليةمخاطر السوق الالحفاظ على التأكد من بمجلس إدارة الشركة يقوم 
مخاطر السوق هي أساسا مسؤولية بوظيفة إدارة المخاطر المتعلقة فإن واألهداف االستراتيجية، التوجيهات المجلس  قدميوبينما 

ف�ي ظ�روف الس�وق المتعلق�ة ح�دوثها الممكن�ة المختلف�ة تظه�ر آث�ار التغي�رات  اتتوقعبإعداد فريق يقوم ال. فريق لجنة االستثمار
تق�وم محفظ�ة متنوع�ة وبتح�تفظ الش�ركة . طر م�ن خ�الل االختي�ار الس�ليم ل�ألوراق المالي�ةاخ�مال هيتم التخفيف من ه�ذ. لمخاطربا

العوامل الرئيسية التي تؤثر مراقبة باإلضافة إلى ذلك، يتم . للتطورات الحاصلة في األسواق ذات الصلة ةمنتظمبإجراء مراقبة 
 .شغيلي والمالي للشركات المستثمر فيهاالسندات بما في ذلك تحليل األداء التواألسهم التغيرات في سوق على 

 
 .سعار السوقأ ومخاطر العمالت ومخاطر مخاطر أسعار العموالت: المخاطر ثالثة أنواع من مخاطر السوق تضم

 
 
 
 
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲۸ 
 

 تتمة - إدارة المخاطر  - ۲۱
 

 تتمة -مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات 
 
 مخاطر أسعار العموالت      

ربحي�ة القيم�ة العادل�ة ل�الدوات س�وف ت�ؤثر عل�ى والت�ي اسعار العموالت  التغير فيحتمالية إتنشأ مخاطر أسعار العموالت عن 
 المالية وقد تتعرض الشركة لمخاطر اسعار العموالت على ارصدتها البنكية وودائع المرابحة

 
ذلك باستثناء الودائع المقيدة التي يتطلب االبقاء عليها طبق�ا تقوم الشركة بوضع ودائع يمكن تحقيقها خالل ثالثة أشهر فأكثر من 

تح�دد االدارة مخ�اطر اس�عار العم�الت . لالنظمة في المملك�ة العربي�ة الس�عودية والت�ي بموجبه�ا ال تكس�ب الش�ركة اي�ة عم�والت
 .بمراقبة التغيرات في أسعار العمالت التي تحول بها ودائعها

 
ملي�ون لایر  ۰٫۱٥ بمبل�غ خس�ارة الس�نة تغيير في يؤدي إلىس الفائدة في عائدات نقطة أساس ۱۰۰ بمقدار االنخفاض/زيادةالإن 

 .سعودي
 

 :ديسمبر ۳۱كما في استحقاقها فيما يلي استثمارات الشركة المحملة بعمولة وغير المحملة بعمولة و
 

 أقل من سنة 
 واحدة

 من سنة إلى
 خمسة سنوات

 أكثر من خمسة
 سنوات

 غير محملة
 بعمولة

 
 اإلجمالي

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

      عمليات المساهمين
 ٥۸٫۸٤٤ ٤۳٫٤٦۰ -- -- ۱٥٫۳۸٤ م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱

 
 .ال توجد فروقات جوهرية بين تواريخ اعادة التسعير واالستحقاق المتعاقد عليها

 
 مخاطر أسعار العمالت      

 .جنبيألان مخاطر أسعار العمالت هي المخاطر بان قيمة اداة مالية سوف تتذبذب بسبب تغييرات في اسعار الصرف ا
 

تعتقد االدارة بانه يوجد مخاطر بسيطة للخسائر الجوهرية بسبب تقلبات أسعار الصرف طالما ان الشركة بصفة رئيسية تتعام�ل 
 .يباللایر العربي السعود

 
 مخاطر أسعار السوق      

ان مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في 
ع�ن ، س�واء كان�ت ه�ذه التغي�رات ناتج�ة ) أو مخ�اطر العمل�ة التوالعم�بخالف تلك الناش�ئة ع�ن مخ�اطر أس�عار (أسعار السوق 

عوام��ل خاص��ة به��ذه األداة المالي��ة أو بالجه��ة المص��درة له��ا أو بأي��ة عوام��ل أخ��رى م��ؤثرة ف��ي كاف��ة األدوات المالي��ة المش��ابهة 
 .المتداولة بالسوق

 
 

القيم��ة م��ن  التأك��دع��دم  م��ن الناش��ئة ر الس��وقاس��عا لمخ��اطر معرض��ة ملي��ون لایر س��عودي ٤۳ البالغ��ة إن اس��تثمارات الش��ركة
محفظته�ا  ع�ن طري�ق تنوي�ع مخ�اطر الس�وق م�ن ه�ذا الن�وع ح�د م�نبالتق�وم الش�ركة . ألوراق المالي�ةلإلس�تثمار ف�ي ا المستقبلية

 .األسواق فيلتطورات المراقبة النشطة لمن خالل و االستثمارية
 

، ۳۹ ال�دولي رق�م معي�ار المحاس�بةحسب متطلب�ات  بالقيمة العادلة ،، بخالف المحملة بعمولةاالستثمارات وفيما لم تم قياس كافة
ف�ي ص�افي قيم�ة موج�ودات الص�ناديق، م�ع بق�اء ٪ ۱۰بنس�بة  االفتراض�ي، فإن تأثير التغير االعتراف والقياس: األدوات المالية

 .مليون لایر سعودي ٤٫۳سيؤثر على عمليات المساهمين لمبلغ المتغيرات االخرى ثابتة، 
 

 ل�يسالمع�د  تحلي�ل الحساس�يةوعلي�ه ف�إن  .م۲۰۱۳ ديس�مبر ۳۱كم�ا ف�ي  المحفظ�ةالمقدم يعتم�د عل�ى مرك�ز  إن تحليل الحساسية
الت�ي تح�تفظ به�ا  قيمة االس�تثمارات المستقبلية في الحركات من موجودات الشركة التأثير على مؤشرا علىأن يكون  بالضرورة

 .الشركة
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۲۹ 
 

 تتمة - إدارة المخاطر  - ۲۱
 

 تتمة -مخاطر أسعار السوق   

 تحليل الحساسية
ق�د و غي�ر مؤك�دةه�ذه المب�الغ إال أن . بموجب عقود الت�أمين القائم�ة ف�ي نهاي�ة الس�نة كافي�ة اتمطالبالتزامات التعتقد الشركة أن 

حساس��ة تعتب��ر التزام��ات مطالب��ات الت��أمين . المالي��ة ق��وائمالمطالب��ات ال��واردة ف��ي الالتزام��ات ن ع��تختل��ف الم��دفوعات الفعلي��ة 
ف�ي عملي�ة التأك�د ع�دم ح�االت مح�ددة مث�ل التغيي�رات التش�ريعية أو  اتقي�اس حساس�ية متغي�رمن الصعب . لالفتراضات مختلفة

في المئة بشكل منفصل  ۱۰إعادة التأمين بنسبة بعد خصم  اتالمطالبالتزامات حساسية للتغيرات في اليتم تحليل إال أنه . التقدير
 .تةمع الحفاظ على جميع االفتراضات األخرى ثاباألعمال لكل فئة من 

 
 حقوق المساهمين صافي الخسارة 

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( -% +/۱۰أثر التغير في التزامات المطالبات بنسبة 

 ۳۰۰ ۳۰۰ سيارات
 ۳٦۹ ۳٦۹ عام

 ٤۸ ٤۸ الحماية واالدخار
 

المطلوب���ات  قي��اس عل��ى ف��ي االفتراض��ات ه���و أن ت��أثير التغي��رات كفاي��ة المطلوب��اتختب��ار م��دى إلوم��ن الس��مات الرئيس��ية 
ذات  والموج�ودات المطلوب�ات قيم�ة على ليس لها أي تأثير التقديرات أي تحسنات في. ليست متساوية والموجودات ذات الصلة

 .كافية المطلوبات لجعلفوراً  التقديرات بما فيه الكفاية في تدهور الكبيرال يتم إثبات، في حين المطلوبات يتم استبعاد حتى الصلة
 

 التأمين مخاطر
تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن الإن المخاطر بموجب عقد 

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العق�ود ف�ي المطالب�ات والمزاي�ا الفعلي�ة المدفوع�ة الت�ي . ذلك الحادث
لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك المقدرة يخضع ذلك . تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين

 . أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل
 

إن اإلج�راءات والسياس�ات  .تتحسن تغيرات بشكل محتمل أقل تأثراً بالتغير ف�ي أي ج�زء م�ن المحفظ�ة وبالنت�ائج غي�ر المتوقع�ة
وح�دودها وأيض�اً وض�وح ص�الحيات االكتت�اب ه�ي الت�ي ت�نظم بش�كل دقي�ق األش�خاص المخ�ولين المتعلقة باألقس�اط واالكتت�اب 

يتم التأك�د م�ن تطبي�ق ه�ذه ال�نظم بش�كل دوري كم�ا ت�تم . بالمسؤولين عن اختيار عقود التأمين وإعادة التأمين ووفقاً ألية ظروف
األم�ر، ي�تم التفاع�ل م�ع ه�ذه التط�ورات وترجمته�ا إل�ى إذا م�ا تطل�ب . مراقبة التطورات في السوق العالمي واإلقليمي والمحل�ي

إن مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه المخ�اطر إل�ى ط�رف  .أسس وقواعد االكتتاب
 . ثالث من خالل إعادة التأمين

 
تق�دير المب�الغ . جاز مختلفة تبع�اً لخط�وط األعم�اليتم وضع عملية إعادة التأمين المسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احت

للتأكد من منفعة الوث�ائق وي�تم عرض�ها ف�ي المرك�ز الم�الي المستردة من معيدي التأمين في ضوء ثبات االفتراضات المستخدمة 
  .لموجودات معيدي التأمين

تها المباشرة تجاه حملة الوثائق، وبالتالي فإنه�ا وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة، فإنها غير معفاة من التزاما
تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي التأمين من الوفاء بالتزامات�ه 

 .بموجب ترتيبات إعادة التأمين
 

مح�ددة مث��ل التغيي��رات  اتقي��اس حساس�ية متغي��رم��ن الص�عب . حساس�ة لالفتراض��ات مختلف�ةتعتب�ر التزام��ات مطالب�ات الت��أمين 
 .في عملية التقديرالتأكد عدم حاالت التشريعية أو 

 
 
 
 
 
 



 شركة االنماء طوكيو مارين
 )شركة مساهمة سعودية(
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ إلى) تاريخ القرار الوزاري( م۲۰۱۲يونيو  ۹ من للفترة

 

۳۰ 
 

 تتمة - إدارة المخاطر  - ۲۱
 

 تتمة -مخاطر التأمين   
 

 مخاطر إعادة التأمين
الش�ركة م�ن تق�وم كبيرة المطالبات الولكي يتم تقليل التعرض المالي الناجم عن كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين األخرى، 

 . مع جهات أخرى ألغراض إعادة التأميناتفاقيات خالل السير المعتاد للعمل بإبرام 
 

 وضعالومن أجل أن تقلل الشركة تعرضها لخسائر جوهرية من حاالت عسر مالي لدى شركات إعادة التأمين، فإنها تقوم بتقييم 
المالي لشركات إعادة التأمين لديها وتراقب تركزات مخاطر اإلئتمان الناجمة عن مناطق جغرافي�ة أخ�رى أو أنش�طة أو مي�زات 

 .اقتصادية لمعيدي التأمين
 

إع��ادة  لجن�ةو مجل��س ادارة الش�ركة الت�ي وض�عها التالي�ة والمب�ادئ التوجيهي��ة المؤش�راتباس�تخدام  معي�دي الت��أمين وي�تم اختي�ار
 :على النحو التالي المعايير ويمكن تلخيص. لتأمينا
 

 )س�تاندرد آن�د ب�ورز( التص�نيف العالمي�ة المعت�رف به�ا ن وك�االتالص�ادر ع� التصنيف االئتمانيمن  المقبول الحد األدنى- 
 .أو ما يعادلها BBBيقل عن  أالبحيث يجب 

 .سمعة بعض شركات اعادة التأمين- 
 .أو الماضية مع معيدي التامينالعالقة االقتصادية الحالية - 
 

تلك  يقتصر علىإال أن ذلك  .من هذا القبيل تصنيف ائتماني أي ال تحمل الشركات المحلية التي في هذه القاعدة هو االستثناء من
 .المحلي التأمينالمسؤولة عن  الجهات التنظيمية من قبل مسجلة والمعتمدةال الشركات

 
حيثما ، األداء التاريخي، فضال عن اإلدارية والفنيةالخبرة لقوة المالية وبإجراء مراجعة شاملة ل، تقوم الشركة وعالوة على ذلك

قب�ل الموافق�ة  إع�ادة الت�أمينلجن�ة الش�ركة و من قب�ل مجل�س إدارة المحددة مسبقا المتطلبات قائمة منومطابقتها مع ، ينطبق ذلك
 .إعادة التأمينأعمال  لتبادل عليها

 
جزء  مسؤولة عن تبقى الشركةنتيجة لذلك و حملة البوالص من التزاماتها تجاه تعفي الشركة الصادرة ال التأمينإعادة  إن عقود

  .عقود إعادة التأمين االلتزامات بموجب تلبيةب معيد التأمينفيه  فشلي إلى الحد الذيالمستحقة  مطالبات إعادة التأمين من
 

 وتيرة وشدة المطالبات

االقتص��ادية، والعوام��ل البيئي��ة و والفيض��انات، الك��وارث الطبيعي��ة، عوام��ل مث��ل المطالب��ات بع��دةش��دة وتي��رة و يمك��ن أن تت��أثر
 ه�ذه تق�وم الش�ركة ب�إدارة .وغيره�ا م�ن العوام�ل الم�دني، وأعم�ال الش�غب المخ�اطر، وتركي�ز في الغالف الج�ويواضطرابات 

اتفاقي�ات  باس�تخداممكافح�ة الش�غب وكارثية ألحداث حد من تعرضها قامت الشركة بال. التدابير المبينة أعاله المخاطر من خالل
 .إعادة التأمين

 
 تركيز مخاطر التأمين

ت��أمين  ف��ي رئيس��يال تركي��زيكم��ن ال .فئ��ة األعم��ال بواس��طة بص��ورة أساس��ية ف��ي مخ��اطر الت��أمين تق�وم الش��ركة بمراقب��ة التركي��ز
 .الحماية واالدخارو سياراتال
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مخاطر لبالنسبة  .الموقع الجغرافي في نفس المغطاةالمتعددة  المخاطر من خالل تقييم المخاطر تركيزبمراقبة  الشركةقوم ت كما
 مبن��ىإن ال ،والممتلك��اتالحري��ق ت��امين طر اخ��ملبالنس��بة  .واح��د كموق��ع كامل��ةال مدين��ةال تص��نف ال��زالزل، أوالفيض��انات ت��أمين 
الت�أمين مخ�اطر لبالنس�بة  وبالمث�ل، .مك�ان واح�د تعتبر، مطالبة واحدة حادثب يمكن أن تتأثروالتي  له المجاورة والمباني المحدد

تق�وم الش�ركة  .المخ�اطر تركي�ز تقي�يم عن�د واح�د خط�ر بمثاب�ة سفينة واح�دة رحلة فيالمغطاة  متعددةالمخاطر ال تعتبر، البحري
إل�ى  مث�ل ه�ذه التعرض�ات للح�د م�ن ع�ادة الت�أمينإل تهاسياس� ح�ددتو والتراكمي�ة الفردي�ة الت�أمين لمخ�اطر التعرض تركيز مبتقيي

 .للشركة مستويات مقبولة
 

وبما ان الشركة تعمل بشكل كبير في المملكة العربية السعودية السعودية فقط فإن كافة مخاطر التأمين تتعل�ق بسياس�ات مكتوب�ة 
 . في المملكة العربية السعودية

 
 المطالبات المستقبليةقيمة  تقدير في التأكدعدم  مصادر
س�واء ت�م التبلي�غ  تح�ت التس�وية المطالب�اتتقييم في  الميزانية العمومية من التقديرات بتاريخ الرئيسية لعدم التأكد مصدرتتعلق ال

 لح��املي المب�الغ المس��تحقة ف�ي تق��دير ه��ام حك��ماإلدارة مطالب��ة بإص�دار . المطالب��ات المتوقع�ة تس��ويةتش��مل تك�اليف و أم ال عنه�ا
عوامل  إلى افتراضات حول عدة بالضرورة هذه التقديرات وتستند .التأمين المطالبات بموجب عقود الناشئة عنالتأمين  بوالص
تغيرات  مما يؤدي إلى تقديرات اإلدارة عنالنتائج الفعلية قد تختلف و التأكدوعدم ومتفاوتة  الحكم من عالية درجةربما  تتضمن
ف�ي وقد ال تطبق  االتجاهات السابقةبموجبه طبقت  المدى الذي لتقييم األحكام النوعية وتستخدم. االلتزامات المقدرة في مستقبلية
واألح�وال  مواق�ف الن�اس تج�اه المطالب�ات مث�ل عوام�ل الس�وق ف�ي تغي�راتمن األمثلة على حدوث ذلك لمرة واحدة، ، المستقبل

 ت�ؤثر عل�ىوالت�ي التش�ريعات الحكومي�ة الق�رارات القض�ائية و مثل العوامل الخارجية حجم لتقييم الحكم يستخدمكما . االقتصادية
 .التقديرات

 
 الميزاني�ة العمومي�ة ف�ي ت�اريخمطالب�ات المبل�غ عنه�ا النهائي�ة المتوقع�ة للتكلف�ة سواء بالنس�بة لل وبالتحديد، يجب أن تتم التقديرات

حول  تفاصيلتوضيح ال وقد تم .الميزانية العمومية كما في تاريخ المبلغ عنها المتكبدة وغير المتوقعة للمطالباتالتكلفة النهائية و
 .۱۱ الفنية في إيضاح واالحتياطيات المطالبات المستحقة تقدير

 
 االفتراضات لتحديد العملية المستخدمة

األكث�ر م�ن النت�ائج تق�ديرات محاي�دة انت�اج إلى  العالقة اتالمستخدمة لتحديد االفتراضات لحساب احتياطي المطالبتهدف العملية 
المبل�غ عنه�ا والتكلفة النهائي�ة للمطالب�ات  حددةي مطالبة مالنتائج المرجحة ألجعل تنبؤ تل اعمطبيعة االإن . ةترجيحا أو المتوقع

االعتبار الواجب  منحكل حالة على حدة مع وعلى أساس  بشكل منفصل مبلغ عنهايتم تقييم كل مطالبة . امراً في غاية الصعوبة
يتم مراجعة تق�ديرات الحال�ة . جم مطالبات مماثلةحعلى من المساحين واألدلة التاريخية  وفرةلمطالبة والمعلومات المتلظروف ا

 .بانتظام ويتم تحديثها كلما توافر معلومات جديدة
 

م�ن تق�دير تكلف�ة تس�وية المطالب�ات  تأك�دلقدر أكبر من عدم الالمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بصورة رئيسية تقدير يخضع 
يتم تقدير مخصصات المطالبات المتكبدة . مطالبةالمناسبة معلومات التي حول التوفر في حالة فعلياً وذلك التي تم إبالغ الشركة 

إع�ادة م�ن تقدير حجم المبالغ المستردة لعملية حسابية منفصلة إجراء في البداية على المستوى اإلجمالي ويتم وغير المبلغ عنها 
 .وتفاصيل برامج إعادة التأمينالسابقة المطالبات نمط اإلبالغ عن تقدير بعين االعتبار الملية تأخذ ع. التأمين

 
غي�ر احتي�اطي أقس�اط الت�أمين (التزام�ات أقس�اط الت�أمين  مخصص�ات إجم�اليأن حي�ث بالت�أمين ط اقس�أوقد ت�م تحدي�د التزام�ات 

والمص��اريف س�تكون كافي�ة لخدم�ة المطالب�ات ) اختب��ار كفاي�ة المطلوب�اتعج�ز أقس�ط الت�أمين الناتج�ة ع�ن مكتس�بة واحتي�اطي ال
المطلوب�ات ي�تم تحدي�د . الميزانية العمومي�ةتاريخ السارية اعتبارا من الوثائق على  قعمن المرجح أن تمستقبلية المتوقعة والتي ال

منتهية وتوقعات األح�داث العقود الالمتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات استنادا إلى الخبرة المكتسبة خالل فترة المستقبلية 
 .عتقد أنها معقولةالمستقبلية التي ي
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۳۲ 
 

 

 تتمة - إدارة المخاطر  - ۲۱
 

 المخاطر التشغيلية
واس��عة م��ن األس��باب المرتبط��ة مجموع��ة المخ��اطر التش��غيلية ه��ي مخ��اطر الخس��ارة المباش��رة أو غي��ر المباش��رة الناجم��ة ع��ن 

خ��دمات المق��دمي  ل��دىالش��ركة أو خارجي��ا ف��ي العملي��ات والتكنولوجي��ا والبني��ة التحتي��ة الداعم��ة لعملي��ات الش��ركة س��واء داخلي��ا ب
الناش�ئة ع�ن المتطلب�ات القانوني�ة المخ�اطر تل�ك كالس�يولة والس�وق واالئتم�ان بخ�الف مخ�اطر لشركة، ومن العوام�ل الخارجي�ة ل

 .كةأنشطة الشر كافةتنشأ المخاطر التشغيلية من و. إدارة االستثمار بطريقةالمتعارف عليها المتعلقة والتنظيمية والمعايير 
 

إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق الت�وازن ب�ين الح�د م�ن الخس�ائر المالي�ة واألض�رار الت�ي لحق�ت في هدف الشركة ويكمن 
 .عوائد للمستثمرين الذي يكمن في انتاجاستثماراتها من بسمعتها مع تحقيق الهدف 

 
 الرقاب�ةه�ذه المس�ؤولية تشمل . المسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارةتقع 

 :في المجاالت التالية
 

 بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ مهامللمتطلبات الفصل المالئم - 
 المعامالت؛ ومراقبةالمطابقة  متطلبات- 
 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى؛االلتزام ب- 
 الضوابط واإلجراءات؛توثيق - 
المخ�اطر الت�ي ت�م  لمعالج�ة الض�وابط واإلج�راءاتم�دى كفاي�ة و، الت�ي تواجهه�ا التشغيليةمخاطر التقييم الدوري لل متطلبات- 

 ؛تحديدها
 المعايير األخالقية ومعايير األعمال؛- 
 .مخاطر التأمين عندما يكون ذلك فعاالً تقليل المخاطر بما في ذلك - 
 

المخاطر  المتعلق بإدارة التواصل الفعال وتعززالتدريب و الخبرة الكافية ملديه الشركة موظفيبالتأكد من أن  العلياتقوم اإلدارة 
 .التشغيلية

 
 مخاطر األطر التنظيمية 

إن مث�ل ه�ذه األنظم�ة ال تص�ف فق�ط اعتم�اد . لمتطلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية ايضا إن عمليات الشركة خاضعة
من أجل اإلقالل م�ن مخ�اطر التعث�ر والعس�ر م�ن ) مثل كفاءة رأس المال(ومراقبة األنشطة بل أيضاً كفرض بنود تقييدية معينة 

 . هاجانب شركات التأمين لإليفاء بااللتزامات غير المنظورة عند نشوئ
 

 مخاطر إدارة رأس المال
متطلبات رأس مال الجه�ات التنظيمي�ة والتزامها بفي القيام بأعملها  على االستمرارضمان قدرتها رأسمالها ل تقوم الشركة بإدارة

 هيكليتكون  .الملكيةحقوق ن ووالديالتوازن األمثل بين  من خالل للمساهمين وتعظيم العائد شركةال فيها تعمل ألسواق التيفي ا
 .الخسائر المتراكمةواالحتياطيات و المدفوع رأس المال تضموالتي  نمساهميلحقوق الملكية العائدة ل من رأس مال الشركة

 
 م�ن ٤و  ۳الج�دول  ٦٦ ف�ي الم�ادة مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي الت�ي وض�عتها وفق�ا للتوجيه�ات رأس ماله�اب الشركة تحتفظ

 الحف�اظ عل�ى الش�ركةيج�ب عل�ى  .المحافظ�ة علي�ه المطل�وب ه�امش الم�الءة تق�دم تفاص�يل ح�ولوالت�ي  للتأمين التنفيذية الالئحة
 :مؤسسة النقد العربي السعوديل الالئحة التنفيذية حسب الثالثة التالية من األساليبأسلوب  أعلى يعادل هامش مالءة

 

 .مليون لایر سعودي ۱۰۰حد أدنى من متطلبات رأس المال يبلغ  •
 .ءة من اقساط التأمينهامش مال •
 .هامش مالءة من المطالبات •
 

إدارة رأس عملي�ات وسياس�ات وأه�داف عل�ى  أو قاعدة رأس الم�ال أي تغيير علىلم يطرأ و المتطلبات التنظيميةب شركةال تلتزم
 .المال
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۳۳ 
 

 

 القيمة العادلة لالدوات المالية  - ۲۲
 

ان القيمة العادلة ه�ي المبل�غ ال�ذي بموجب�ه يمك�ن اب�دال اص�ل أو تس�ديد . تتكون االدوات المالية من الموجودات و المطلوبات المالية
يق�وم تعري�ف القيم�ة العادل�ة عل�ى افت�راض اس�تمرارية . التزام فيما بين اطراف مطلعة راغبة في اجراء معاملة تتم بش�روط تجاري�ة

تتكون الموجودات المالية للشركة . معاكسة المنشأه دون اي نية او الحاجة للتصفية و تقليص حجم النشاط او إجراء عمليات بشروط
م�ن النق��د وم�افي حكم��ة، اقس�اط الت��أمين المدين��ة، ودائ�ع المرابح��ة، حص�ة إع��ادة الت��امين م�ن المطالب��ات تح�ت التس��وية وإس��تثمارات 

م�الي المطالب�ات وتتكون المطلوبات المالية للشركة من أرصدة إع�ادة الت�امين الدائن�ة، المص�اريف المس�تحقة وإج. وإيرادات مستحقة
ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التختلف جوهريا عن قيمتها الدفتري�ة كم�ا ف�ي ت�اريخ قائم�ة المرك�ز . تحت التسوية

 .المالي
 

 . ويمثل الجدول التالي األدوات المالية بقيمتها العادلة على أساس التسلسل الهرمي للقيمة العالة
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني ستوى األولالم  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي(  

      بغرض المتاجرةاستثمارات 

االستثمارات في صندوق متاجرة  -
 بالسلع

  

- 

 

٤۳٫٤٦۰ 

 

- 

 

٤۳٫٤٦۰ 

      

      االستثمارات المالية المتاحة للبيع

 ۱٫۹۲۳ ۱٫۹۲۳ - -  استثمارات في اسهم غير مدرجة -

 ٤٥٫۳۸۳ ۱٫۹۲۳ ٤۳٫٤٦۰ -  اإلجمالي

 
 .إلى هياكل ومستويات القيمة العادلة/لم يكن هناك تحويل من

 
تتكون االستثمارات بالمتسوى الثالث م�ن اس�تثمارات ف�ي االس�هم غي�ر المدرج�ة والت�ي ت�م ادراجه�ا بمبل�غ يمث�ل افض�ل تق�دير لس�عر 

 .حساب رأي االدارة) القيمة العادلة(الخروج 
 

 خسارة السهم  - ۲۳
 

 :يتم احتساب الخسارة االساسية والمخفضة للسهم كما يلي
 
 
 
 

 

 

 

 

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱

 )ألف لایر سعودي(   

 ۷۳٫۰٥۰   صافي الخسارة للفترة

 ۲۰٫۰۰۰   )العدد باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 لایر سعودي ۳٫٦٥   خسارة السهم

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  - ۲٤
 

 .ال يوجد لدى الشركة أية ارتباطات او التزامات محتملة م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
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۳٤ 
 

 التقارير القطاعية  - ۲٥
 

والهندسية والحوادث العامة  ةالبحريالحوادث يجرى عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بقطاعات أعمال الشركة وهي الحريق و
 .بناًء على إدارة الشركة وبنية إعداد التقارير الداخليةوالسيارات ومجموعة االئتمان 

 
 .ال تتضمن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين بالشركة

 
ن م��ن عملي��ات المس��اهمي س��تحقوالموأقس��اط الت��أمين وإع��ادة الت��أمين المدين��ة النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه  موج��ودات القطاع��اتتتض��من  ال

 .والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى واألثاث والتركيبات ومعدات المكتب
 

خدم��ة الال تتض��من المطلوب��ات القطاعي��ة أرص��دة إع��ادة الت��أمين الدائن��ة والمص��اريف المس��تحقة والمطلوب��ات األخ��رى ومكاف��أة نهاي��ة 
 .لموظفينل
 

 .واإلداريةال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية 
 

بما في ذلك المصاريف ذات الصلة بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها (يتم مراقبة هذه الموجودات والمطلوبات غير الموزعة 
 .على أساس مركزي) على أقساط التأمين المدين واالستهالك على الممتلكات والمعدات

 
. اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتهاتمشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية للشركة اعتمدت 

 :ان المعلومات المبينة في اإليضاح هي بناء على التقارير الحالية إلى الرئيس التنفيذي كما يلي
 

 :هي كما يلي ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱إلى  ۲۰۱۲يونيو  ۹من فترة لإن نتيجة القطاعات ل
 
   
  

  بحري  حريق

 حوادث

  سيارات  هندسة  عامة
مجموعة 

 المجموع  ائتمان

 اإليرادات
 

 )ألف لایر سعودي(
 ٥۱٫۲٥۲  ۱۰٫۸٦۷  ۱۰٫۷٦٤  ۱٫٥۷۳  ۳٫٤۷۱  ۸٫٦۳٦  ۱٥٫۹٤۱  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )۲۸٫٤۹۱(  )٥٫٥۷۰(  -  )۱٫٤٦۹(  )۲٫۹۱۹(  )۷٫۷۱٤(  )۱۰٫۸۱۹(  أقساط إعادة التأمين المسندة
 )٤٫۸۲٤(  -  )۳۱۰(  )۳٦(  )۲٥٤(  )۳۳۱(  )۳٫۸۹۳(  فائض خسائر أقساط التأمين

 ۱۷٫۹۳۷  ٥٫۲۹۷  ۱۰٫٤٥٤  ٦۸  ۲۹۸  ٥۹۱  ۱٫۲۲۹  صافي أقساط التأمين المكتتبة
 )۹٫۲٤۰(  -  )۷٫۲٦٥(  )۷٥(  )۲۰۸(  )۳۰۸(  )۱٫۳۸٤(  صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 ۸٫٦۹۷  ٥٫۲۹۷  ۳٫۱۸۹  )۷(  ۹۰  ۲۸۳  )۱٥٥(  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ۲٫٦٦۲  ٤  ٥  ۳۲  ٥۳۸  ٥٥۷  ۱٫٥۲٦  عموالت إعادة التأمين وإيرادات أخرى

 ۱۱٫۳٥۹  ٥٫۳۰۱  ۳٫۱۹٤  ۲٥  ٦۲۸  ۸٤۰  ۱٫۳۷۱  مجموع إيرادات التأمين 
  

             

               المطالبات والمصاريف 

 )۱۲٫٤٦۹(  )۱٫۱۸۸(  )٤٫۳۱۹(  )۱۸(  )۷٤۸(  )٤٫٤۲٦(  )۱٫۷۷۰(  صافي المطالبات المتكبدة
 )٦۹۱(  -  )٤٤٦(  )۱۰(  )۳۳(  )٤٥(  )۱٥۷(   اكتتاب وثائق التأمينتكاليف 
 )۲٤۱(  )٥۳(  )٥٤(  )٦(  )۱٤(  )٤۲(  )۷۲(  حص واإلشرافألفأتعاب 

 )۳۸٫۷۳۸(  -  -  -  -  -  -  المصاريف العمومية واإلدارية
  

             

 )٤۰٫۷۸۰(              صافي العجز من عمليات التأمين 
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 )تتمة( التقارير القطاعية- ۲٥
 

 :هي كالتالي ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱المركز المالي كما في المعلومات القطاعية المتعلقة بقائمة إن 
 

  

  بحري  حريق

حوادث 
  سيارات  هندسة  عامة

مجموعة 
 المجموع  ائتمان

  
 

  
 )ألف لایر سعودي (

لمطالبات تحت من اتأمين  معيديحصة 
 التسوية 

 
٦٫۲۸۸  ۱٫۷٥۰  ۱٫۹٤  ٥٤۰  -  ۱٫۹۲٦  ۱۱٫۹٥۸ 

 ۸٫۸۲٦  -  -  ۱٫۳٤۰  ۸۹۱  ۲٫٦۹۰  ۳٫۹۰٥  تأمين ألقساط تأمين غير مكتسبة معيديحصة 
 ۱٫۲۱۸  -  ۷۸۷  ۹۸  ٦  ٤٥  ۲۸۲  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 ٤۲٫۷۲۰  -  -  -  -  -  -  غير موزعةموجودات 
 ٦٤٫۷۲۲              إجمالي الموجودات

               
 ۱۹٫۱۳۸  ۲٫٤۰۸  ۳٫۰۰٤  ٥۹  ۲٫۷۷٦  ۲٫۸٥۲  ۸٫۰۳۹  مطالبات تحت التسويةاجمالي 
 ۱۸٫۰٦٦  -  ۷٫۲٦٥  ۱٫٤۱٦  ۱٫۰۹۹  ۲٫۹۹۸  ٥٫۲۸۸  أقساط تأمين غير مكتسبةاجمالي 

 ۱٫٦٦٥  -  -  ۲٤۳  ۱۹۹  ۲۷٥  ۹٤۸  غير مكتسبةة تأمين عمول
 ۲٥٫۸٥۳  -  -  -  -  -  -  غير موزعةمطلوبات 

 ٦٤٫۷۲۲              إجمالي المطلوبات
 

 القوائم المالية  إعتماد  - ۲٦
 

 .م۲۰۱٤ فبراير  ۱۱هـ الموافق۱٤۳٥ ربيع اآلخر ۱۱في  دارةإلائم المالية من قبل مجلس القوا إعتماد هذه تم
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