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  السابع تقديم التقرير السنويدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين إمجلس  يسر
 
به القوائم  للشركة مرفقا

ورات الهامة ويتضمن هذا التقرير التط ،م2019ديسمبر  31 في يالمنته المالي المالية المراجعة للعام

المطبقة في المملكة   واألنظمةيضاحات المتعلقة بالقواعد واإل التنفيذية واألنشطةوالنتائج المالية 

 العربية السعودية.

 

 

 

 شركة اإلنماء طوكيو مارين 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 م 2019  ديسمبر  31في  المنتهي المالي  للعام  
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 األنشطة األساسية:  -1

 واإلستثمارأسست في المملكة العربية السعودية طبقا لقرار وزارة التجارة  تسعودية  مساهمة  اإلنماء طوكيو مارين هي شركة  

 ـه 1433رجب  28بتاريخ  1010342537السجل التجاري للشركة  ورقم م،2012يونيو  9الموافق  ـه 1433رجب  19بتاريخ  309\رقم ق

  م.2012يونيو  18الموافق 

التأمين في جميع  وتتعامل الشركة مع معيدي في جميع فروع التأمين، تمارس شركة االنماء طوكيو مارين أنشطة التأمين

 .فروع التأمين، وذلك حسب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية

كما قامت  ، المنطقة الشرقيةالمنطقة الغربية، المنطقة الوسطىوهي  شركة عملياتها في ثالث مناطق كبرىالتمارس 

   ،لجددمن العمالء ا  عدد    الشركة بتوقيع عقود تأمين جديدة مع
 
 مقارنة بالسنوات الماضية.الشركة    أعمال  توسع  م ذلك فيوأسه

 ( ريال  باأللف )

 نوع التأمين 

 2019/ 12/ 31المنتهي في  العام المالي   2018/ 12/ 31العام المالي المنتهي في  

إجمالي األقساط   نتائج االكتتاب 

 المكتتبة 

إجمالي األقساط   نتائج االكتتاب 

 المكتتبة 

  161,537   14,157   149,996   15,307  ممتلكات وحوادث 

  113,695   76   145,248   11,437  مركبات 

  49,440   5,137   48,101   9,699  حماية وإدخار 

  6,469   726   10,246  (4,187)  طبي 

  331,141   20,096   353,591   32,256  المجموع 

 

 ريال. ألف48,101واإلدخار ريال، وبلغت أقساط تأمين الحماية  ألف305,490المكتتبة وقد بلغت أقساط التأمين العام 

 

 

 :  خطط الشركة الرئيسية وقراراتها المهمة والتطورات خالل الفترة   -2

 ستراتيجي: التوجه اإل  2-1    

 ستراتيجي القائم للشركة بشكل عام وخطةتم مناقشة أعمال الشركة وأنشطتها والتوجه اإل خالل اجتماعات مجلس اإلدارة

أن تكون اإلنماء طوكيو مارين شركة رائدة في تقديم منتجات التأمين التعاوني في المملكة بشكل عام الشركة التي تركز على  

  وتعزيز منتجات الحماية واإلدخار في المملكة.مع دعم 
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 إطار حوكمة الشركة:   2-2

ل عمالتتماشى مع احتياجات األ في الشركة جراءات الجديدةتم تطوير عدد من السياسات واال م2019خالل العام المالي 

متطلبات األعمال وذلك لتعزيز الحوكمة وإدارة بصورة دورية لكل  مراجعة هذه السياسات    وتتم،  والمتطلبات المستمرة  المتنامية

 .المخاطر

 شبكة توزيع الفروع:    2- 3

من نه أ رأت الشركة م2019عام  وخالل، الشركةعمال أالتطورات في  مع اعتبار بشكل دوري شبكة الفروعخطط  تراجع الشركة

 المناسب جد
 
  ا

 
الرياض وجدة والخبر وفق توصية اإلدارة التنفيذية في الوقت الحالي بثالث فروع للشركة في كل من  كتفىأن ي

 .فتتاح فروع أخرى للشركةإدوري عند ظهور الحاجة إلى أعمالها، وسوف يتم تقييم هذا الوضع بشكل  لدعم نمو    للشركة وذلك

 : إستمرارية األعمال والتعافي من الكوارث   خطط   2- 4 

على العمليات   األدنىتعافي من الكوارث والتي يتم اختبارها كل فترة للتأكد من التأثير  إستمرارية األعمال والطورت الشركة خطط  

  ،وقات الكوارثأفي 
 
 فريق متخصص للشركة.ختبار المركز من خالل إل وتم تصميم الخطط تصميما شامال

 ة: هم التطورات في األنشطة التشغيلي أ   5-2

 .ييتوافق مع رؤية الخبير اإلكتوار تسعير منتجات الشركة بما  -

 .وتوظيف عدد من الكوادر السعودية تأهيل -

 (. B-Careالتعاقد مع الوسيط االلكتروني )تأميني( و ) -

 .BBBيقل عن  تصنيف الإبرام إتفاقيات إعادة تأمين مع عدد من الشركات ذات  -

 الحصول على الموافقة النهائية. وسيتمتأمين إلغاء الفعالية لفترة مؤقتة،  ممارسة أعمال -

 

 . التوقعات المستقبلية والمخاطر والتطورات:  3

 : العمل   وبيئة التنافسية    3- 1

جل تحقيق أقصى قدر من اإلستفادة أالعمالء فى تقديم منتجاتها وخدماتها من  إحتياجاتستستمر الشركة فى التركيز على 

من إنخفاض معدالت إنتشار التأمين، وأنظمة جهات الرقابة المحلية التي جعلت تأمين مسؤولية الطرف الثالث في تأمين 

 
 
المنافسة بين عدد كبير من شركات التأمين في السوق ن أكما  ،المركبات والتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص إلزاميا

 
 
مة األسعار التي أوصت بها ءلتخفيض األسعار، ومع ذلك فإن النهج العلمي لمال  وتركيز المنافسة على كبار العمالء يمثل ضغطا

 .األداءة ءورفع كفا على النتائج الماليةالجهات التنظيمية الحتواء هذا الوضع يزيد من الضغط 

 

 : التوقعات المستقبلية   3.2
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خاطر التي في حل الم العمالءقتهم عن طريق مشاركة ثإن الشركة لديها منهج متميز لتصنيف العمالء والسعي لكسب 

  
 
ألعلى معايير الخدمة، مع المحافظة الحكيمة على اإلكتتاب وضوابط إدارة المطالبات لتحقيق اإلستقرار يتعرضون لها وذلك وفقا

 على المدى الطوي
 
 السعي في عن ل في عملياتهما والمقدرة على الوفاء باإللتزامات من خالل ما تكونه من إحتياطات، فضال

 .تحقيق العوائد واألرباح لمساهميها

 خطة مع يتماشى وهذا ،التجزئة باإلضافة إلى قطاع والمتوسطة الصغيرة شريحة حجم األعمال في للتوسع الشركة وتخطط

ذات المخاطر  الضخمة الحسابات مع التعاقد من للحد الشركة تعتزم كما، ربحية أكثر قطاعات في والتوسع النمو في الشركة

 .واالدخار حمايةومنتجات ال الطبيتج التأمين نم  لتوسع في أعماللالشركة تسعى سوف  ذلك إلى باإلضافة العالية،

   الشركة: التي تواجه  المخاطر .  4

ع إستراتيجية شاملة إلدارة المخاطر وتقوم بمتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري وبناء  على قامت الشركة بوض 

 للشركة. والخارجيةالمتغيرات الداخلية 

 فيما يلي ملخصو
 
  اإلدارة:من قبل  التعامل معهالمخاطر التي تواجه الشركة وطرق ا ألهم ا

 : مخاطر السيولة   4.1

بسبب عدم توفر السيولة النقدية  إستحقاقهافي عدم مقدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند    السيولةتتمثل مخاطر  

 الكافية للقيام بذلك.

امتطلبات السيولة  مراقبةقوم اإلدارة بتوعليه، 
 
 مالية التأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية إلتزامات و دوري

 
 قد ت

 
حق ست

 يلهايتسالتي يمكن ات اإلستثمار ا من ما في حكمه وأمناسبة  نقدية إستثماراتوفير تالمدى القريب وذلك من خالل  في

 . دون التضحية بجزء من قيمتهابسهولة 

 

 : مخاطر االئتمان   4.2

 بمعالجة االدارةتجاه الشركة. وتقوم  بإلتزاماتهم اإليفاءالمخاطر المتعلقة بقدرة األطراف األخرى على بئتمان تتمثل مخاطر اال

 إعن طريق هذه المخاطر 
 
محاولة قبل التعاقد معهم و ذات العالقة دراسة الوضع المالي لألطرافمن أهمها  اجراءاتعدة باع ت

 وئتمانية، معلومات االال اتخدمات شرك اإلستفادة من
 
ا
 
  .تحصيلالمتابعة والإجراءات  تفعيلمن خالل  ايض

 : االستثمارات مخاطر   4.3

أي من العوامل االقتصادية والتي  نتيجةالمستثمرة المالية  األدواتفي قيمة  السلبي هي مخاطر التغير االستثماراتمخاطر 

 الفائدة ونسب العوائد.التغيرات في أسعار  من أهمها

جية تياستراومتفقة مع  مقبولةضمن مستويات  بقائهاالتأكد من وطر مخاال بالتعامل مع هذهيقوم مجلس إدارة الشركة 

 لجنة اإلستثمار بمتابعة أداء استثمارات الشركة  وتفويض ثمارية  هداف اإلستبتحديد األ االدارة مجلس  يقوم  كماالشركة للمخاطر،  

فنية الضوابط المعتبرة والمعتمدة من قبل الجهات المشرعة ضمن الجهات اللذوي الخبرة من  االستثماراتإسناد و مباشرة

 المعتمدة.شرعية الو

 : مخاطر التأمين   4.4
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المخاطر ، وتسوية المطالبات، وتطوير المنتجات التأمينية. وتشتمل على والتسعير وهي المخاطر المتعلقة بعمليات االكتتاب

التقييم العادل للمطالبات، وصحتها، وقيمة الخسائر المتكبدة، والتأكد من حفظ حقوق ،  المتعلقة بتقييم طبيعة الغطاء التأميني

 يعة بعض المنتجات لكي تلبي رغبات العمالء.ير طبتغ، بينما تنتج مخاطر تطوير المنتجات عن جميع األطراف المعنية بالوثيقة

واألخذ بمشورة ذوي  ،والمطالبات المتكبدة وصحتها عن طريق التقييم العادل لقيمة قسط التأمين الشركة هذه المخاطر تدير

تأثير هذا  ، ودراسةالرقابيةالشتراطات الجهات التأكد من امتثال تطوير المنتجات و ،ومقدري الخسائر اإلختصاص كاإلكتواريين

 كذلك. التطوير على سلوك المنتجات والمؤمن لهم

 : عادة التأمين إ مخاطر    4.5

خسائر الشركة  تكبد احتمالية لتفادي ذلكو، جزء من مخاطرها عادة تأمينإغرض ل مع جهات أخرى تقوم الشركة بإبرام إتفاقيات

 .مطالباتبسبب تسوية الكبيرة قد تنجم 

  المبرمةحيث أن عقود إعادة التأمين و
 
مسؤولة عن جزء من مطالبات  وتبقىعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ال ت

 معيدييتم اختيار ، إعادة التأمين المستحقة في حالة عدم قيام معيد التأمين بتلبية اإللتزامات بموجب عقود إعادة التأمين

 متطلباتباإلضافة الى  والجهات المشرعة األخرىالنقد العربي السعودي  مؤسسةم الشتراطات بعد التأكد من امتثالهالتأمين 

 التالي:على النحو تم اعتمادها داخلية 

 .التصنيف اإلئتماني الصادر عن وكاالت التصنيف العالميةمقبول من الدنى األحد ال -

  .التأمين إعادةة سمعة شرك -

 .التأمين إعادةالسابقة مع شركة  أو الحالية المهنيةالعالقة  -

 .الية والخبرة اإلدارية والفنيةالم  قدرةال -

 : مخاطر تقنية المعلومات   4.6

وهي من األخطار   وتتمثل بالمخاطر التي تحدث نتيجة الخطأ او الفشل في سير أعمال الشركة بسبب عطل في تقنية المعلومات

 .تعتمد بشكل كبير على األنظمة الحاسوبية وتقنية المعلومات حيث أنهاالتي قد تواجهها الشركات الحديثة 

 لىتحتوي ع  موثوقةوتقوم اإلدارة بعدة إجراءات لتجنب مثل هذه المخاطر ومنها التأكد من تمتع الشركة ببنية تقنية معلومات  

والتأكد تواجد نسخ إحتياطية عن كل معلومات الشركة،  ونظام مضاد للفيروسات، كما تتأكد من   نظام مناسب لحماية المعلومات

 برامج موثوقة وأصلية. استخداممن 

 : القانونية وعدم االلتزام مخاطر  ال   4.7

المملكة العربية  الجهات المشرعة فيمن قبل تنظيمية الو القانونية متطلباتال للعديد من خاضعةن عمليات الشركة إ

  تقوم بلالشركة وتعامالتها مراقبة أنشطة تقوم فقط ب الوالقوانين مثل هذه األنظمة  وإنالسعودية، 
 
يوضع ضوابط  أيضا

 .المخاطر المتوقع حدوثها تعرض الشركة للعديد من رقابية تقلل من عملية

قانونية وااللتزام صة كالمخاطر والصختم  إدارات عن كثب وقد عينت المخاطرتراقب هذا النوع من دارة الشركة إ، فإن هعليو

ما يستجد من متطلبات تنظيمية والرفع بها للجان المجلس ومواكبة  ،  مستمرةهذه المخاطر بطريقة    متابعةل  المراجعة الداخليةو

 .زمني مناسب إطارضمن  إلتخاذ الالزم

 : خاطر السمعة م   4.8
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قد ينعكس الخدمات المقدمة من شركات التأمين. و عنبسبب عدم رضا بعض العمالء  مثل هذه المخاطر  ل  التأمينشركات   عرضتت

 العمالء عن التأمين.بعض الشركات المالي وذلك بسبب عزوف  داءأبشكل سلبي على أثر مثل هذا الخطر 

بتخصيص فريق وذلك    جميع األطراف ذات العالقةبالعديد من اإلجراءات للمحافظة على سمعتها أمام    وعليه تقوم إدارة الشركة

عالية المستوى قبل وأثناء خدمات    جابة على استفساراتهم، كما قامت اإلدارة بتطويركامل لرعاية العمالء والتواصل معهم واإل

 وبعد عملية البيع.

 : المعايير المحاسبية  . 5

 
 
   التزاما

 
للمعايير الدولية   بالتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية والرقابية في المملكة، والخاصة بإصدار القوائم المالية وفقا

 
 
   فقد تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا

 
 للمعايير المحاسبية الدولية، وتؤكد الشركة أن هذه القوائم المالية لم تتأثر جوهريا

 
 
هذه الممارسة، وال يترتب على الشركة إعداد أي خطة للتحول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية إلعداد القوائم اء من جر

.
 
 لتطبيقها لتلك المعايير سلفا

 
 المالية نظرا

 

 

 

 

 

 

 النتائج المالية .  6

 ملخص قائمة المركز المالي    6.1

 عمليات التأمين 

 موجودات عمليات التأمين 

 )باأللف ريال(            

 2019/12/31 2018/ 12/ 31 2017/ 12/ 31 2016/ 12/ 31 2015/ 12/ 31 األصول 

 183781 51370 14684 4308 11852 النقدية وما يعادلها 

صافي أقساط إعادة التأمين 

 والذمم المدينة 
105710 193920 126390 96325 73111 

حصة معيدي التأمين من 

المكتسبة أقساط التأمين غير  

 والمطالبات تحت التسوية 

113935 177807 174843 119333 211631 

 76337 56490 37794 20427 26435 موجودات أخرى 

مجموع موجودات عمليات 

 التأمين
257932 396462 399409 323518 544860 

 

 مطلوبات وفائض عمليات التأمين 
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 )باأللف ريال( 

 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 خصوم 

 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

 والمطالبات تحت التسوية 
162559 276193 259671 210185 318752 

عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة  

 وأرصدة إعادة التأمين الدائنة 
67875 89621 68051 52068 44437 

 181671 61265 68686 30647 27498 ومطلوبات أخرىمصروفات مستحقة 

 544860 323518 396408 396462 257932 إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

 عمليات المساهمين 

 )باأللف ريال(                                                                                                                                                                                        

 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 األصول 

 35401 1340 93179 134623 153963 النقدية وما يعادلها 

 136311 217385 137061 99750 117725 إستثمارات وودائع مرابحة 

 48195 47360 61198 63921 45372 موجودات أخرى 

 219,907 266,085 291,438 298,294 317,060 مجموع موجودات المساهمين

 

 )باأللف ريال(  

 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 المطلوبات وحقوق المساهمين 

 6532 14872 3641 2440 3065 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 5979 5586 5024 4200 1069 الزكاة وضريبة الدخل

 12511 20458 8665 6640 4134 مجموع مطلوبات المساهمين

 300000 300000 300000 450000 450000 رأس المال

 (92604) (54,373) (17,227) (158,346) (137,074) الخسائر التراكمية

 207.396 245,627 282,773 291,654 312,926 مجموع حقوق المساهمين

 219,907 266,085 291,438 298,294 317,060 المساهمين وحقوق المطلوبات مجموع
 

 باأللف ريال( )                                                                                                                                                          ملخص نتائج األعمال   6- 2

 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 الوصف 

 331,141 353,591 296,723 321,888 220,357 إجمالي األقساط المكتتبة 

صافي أقساط التأمين 

 المكتسبة 
46,196 115,314 135,960 201,403 161,546 

إجمالي اإليرادات )عمليات 

 التأمين( 
65,100 138,160 160,839 226,495 187,953 

إجمالي المطالبات 

 المدفوعة 
(98,979) (189,901) (195,681) (199,214) (243,553) 
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صافي المطالبات 

 المدفوعة 
(35,927) (90,360) (75,361) 

 
(151,748) 

(117,785) 

إجمالي المصروفات 

 )عمليات التأمين( 
(47,259) )69,123( (88,524) (109,582) (108,840) 

 ( 38231) (37146) (3,046) (21,323) (18,086) العجز في عمليات التأمين 

خسارة  صافي

المساهمين )قبل الزكاة 

 والمصروفات( 

(21,912) (17,437)  (2,829) (31,746) (34,031 ) 

 

 

 

 

  مليون 331,141لمكتتبة مبلغ بلغ إجمالي أقساط التأمين ا •
 
 ألنواع التأمين على النحو التالي: ريال سعودي مقسمة وفقا

 المركبات(تأمين  الهندسي،التأمين  العامة،تأمين الحوادث  البحري،التأمين  الحريق، )تأمينالتأمين العام  – 1
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 .مليون ريال سعودي 701,281

 مليون ريال سعودي.  49,440 جماعي( –الحماية من مخاطر اإلئتمان  )تأمينالحماية واإلدخار  – 2

 %.19.79 المكتسبة أقساط التأمين انخفضت •

 مليون ريال سعودي.  161,5المستحقة لمعيدي التأمين واالحتياطات مبلغ    بلغ صافي األقساط المكتسبة بعد خصم األقساط  •

 

 

 

ر بنسبةإجمالي اإليرادات  انخفضت
 
قد

 
مليون ريال  226,495 مبلغ م مقارنة مع2019مليون ريال للعام  187,953لتبلغ  %17 ي

 . م2018العام بنهاية 

 

 

 ألعواما
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يعود سبب الزيادة في صافي الخسارة للسنة الحالية مقارنة مع السنة السابقة إلى االنخفاض في إجمالي األقساط المكتتبة 

% وهذه الزيادة في الخسارة يقابلها انخفاض في صافي 65.63% والزيادة في احتياطي عجز األقساط بنسبة 6.35بنسبة 

% وزيادة في مخصص الديون المشكوك في 5.32في عموالت إعادة التأمين بنسبة % والزيادة  22.38المطالبات المتكبدة بنسبة  

% وازدياد إجمالي دخل االستثمار بنسبة 22.22وانخفاض في مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة    ريال،مليون    6.2تحصيلها مبلغ  

16.7 ٪ 

 

 

)باأللف                                                              المساهمين(  التأمين وعمليات   )عملياتإجمالي المصروفات   ج. 

 ريال( 

 يلي: تصنيف نفقات عمليات التأمين بما  

 

 

 باأللف ريال( )    مصروفات عمليات المساهمين                                                                                

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2019 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2018 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2017 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2016 

لمنتهي  العام ا 

ديسمبر   31في 

2015   

- 

 تكاليف الموظفين 30,567 34,760 36,656 43,567 37656

3465 9,628 11,856 3,404 (488) 

مخصص الديون  

المشكوك في 

 تحصيلها 

 أخرى 14,062 14,462 18,224 18,733 18277

 المجموع  44,141 52,626 66,736 71,928 59398

العام  

المنتهي في  

ديسمبر   31

2019 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2018 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2017 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2016 

الفترة المنتهية  

  31في 

 2015ديسمبر

- 

109470 110,787 92,586 73,198 47,259 
عمليات  

 التأمين

3579 3,669 4,227 3,244 3,320 
عمليات  

 المساهمين

 المجموع  50,579 76,442 96,813 114,456 113049
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 )باأللف ريال(                                                                                                                                                                

العام  

المنتهي  

  31في 

ديسمبر  

2019 

العام  

المنتهي في  

ديسمبر   31

2018 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2017 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2016 

العام المنتهي  

ديسمبر   31في 

2015 

- 

0 
0 0 0 0 

مصروفات ما قبل  

 التأسيس 

3579 
3,669 4,227 3,244 3,320 

المصروفات 

 العامة واإلدارية 

 المجموع  3,320 3,244 4,227 3,669 3579

 

 

 

 

 

   الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية : 6- 3

 م 2019- 12-31الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن العام المالي المنتهي في  

 )باأللف ريال( 

 2019/ 12/ 31 2018/ 12/ 31 الوصف 

 التغيرات 

 ( - )+( أو ) 

نسبة  

 التغير % 

 %6.35- (22,450.00) 331141 353,591 إجمالي األقساط المكتتبة 

 %19.79- (39,857.00) 161,546 201,403 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 % 17.02- (38,542.00) 187,953 226,495 التأمين(  )عملياتإجمالي اإليرادات 

 % 22.26 44,339.00 (243,553) (199,214) إجمالي المطالبات المدفوعة 
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 % 22.38- (33,963.00) (117,785) (151,748) المدفوعة صافي المطالبات 

 % 1.19- (1,317.00) (109470) (110,787) التأمين( )عملياتإجمالي المصروفات 

 % 11.01 3,837.00 (38,672) (34,835) العجز في عمليات التأمين 

الزكاة  )قبلصافي خسارة المساهمين 

 والمصروفات( 
(31,746) (34,031) 2,285.00 7.20 % 

يعود سبب الزيادة في صافي الخسارة للسنة الحالية مقارنة مع السنة السابقة إلى االنخفاض في إجمالي األقساط المكتتبة 

% وهذه الزيادة في الخسارة يقابلها انخفاض في صافي 65.63% والزيادة في احتياطي عجز األقساط بنسبة 6.35بنسبة 

% وزيادة في مخصص الديون المشكوك في 5.32في عموالت إعادة التأمين بنسبة % والزيادة  22.38المطالبات المتكبدة بنسبة  

% وازدياد إجمالي دخل االستثمار بنسبة 22.22وانخفاض في مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة    ريال،مليون    6.2تحصيلها مبلغ  

16.7 ٪ 

 

 

 الشركة: . تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات  7

وللشركة ثالثة فروع   المملكة،تزاول الشركة نشاطها داخل المملكة العربية السعودية فقط، وليس لديها أية فروع أو أعمال خارج  

 م2019وقد بلغ إجمالي األقساط المكتتبة خالل عام ، إقليمية وهي المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية

 يلي التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة:نورد فيما  سعودي، 331,141مبلغ 

 )باأللف ريال(  

 

 

 

 

 

 

 

  31العام المنتهي في 

 2019ديسمبر  

  31العام المنتهي في 

 2018ديسمبر  

  31العام المنتهي في 

 2017ديسمبر  
 المنطقة 

 المنطقة الوسطى  147,967 162,934 185,458

 المنطقة الشرقية  36,046 75,514 39,744

 المنطقة الغربية  112,707 115,143 105,939

 المجموع  296,722 353,591 331,141
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185,458

39,744

105,939

2019

المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية المنطقة الغربية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كبار المساهمين .  8 

الذين  مساهمينالسهم، ويبين الجدول التالي  مليون 30مليون ريال سعودي مقسم إلى  300بلغ رأس المال المصرح به 

 م:2019ديسمبر  31في  كما% من أسهم الشركة 5يملكون أكثر من 

 المساهم  نسبة الملكية %  عدد األسهم  الجنسية 

 اإلنماء مصرف %28.75 8625000 سعودي

 شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير للتأمين %28.75 8625000 اليابان

 

 مجلس اإلدارة    . 9

 اإلدارة: المسؤوليات الرئيسة لمجلس    1-9

 المسؤولياتمع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، فإن لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ، ومن هذه  

 : على سبيل المثال 

ال سيما مع الجهات الخاصة والشركات والبنوك وجميع صناديق ومؤسسات التمويل لدى ، تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير

وكافة الجهات واللجان القضائية والشبه المحاكم التجارية واإلدارية  ت الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية والجها

الدخول في  ،حق اإلقرار والمطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول وتنفيذ األحكام، قضائية

 عن الشركة على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات   ،العقاراتالمناقصات وبيع وشراء ورهن  
 
التعاقد والتوقيع بإسم ونيابة

التوقيع   ،وعلى عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع جميع تعديالتها ومالحق قرارات التعديل لدى كاتب العدل

البيع والشراء واإلفراغ وقبوله  ،وشراء العقارات وإصدار الوكاالت على إتفاقيات التمويل والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع

تفويض  ،فتح الحسابات واإلعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك ،واإلستالم والتسليم واإلستئجار والتأجير والقبض والدفع

نة ضمن 
 
 أو أكثر من بين أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معي

 
 صالحيته.واحدا

 

 

 : أعضاء مجلس اإلدارة   نبذه مختصرة عن   9.2
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 م 2019/ 04/ 28استقال العضو كينتارو كيتا بتاريخ  *  

 م 2019/ 06/ 17العضو توشياكي سوزوكي إلكمال فترة العضو المستقيل كينتارو كيتا بتاريخ  تم تعيين    **

 

 

 # األسم  الوظيفة الحالية  المؤهالت  والوظائف السابقة  الخبرات

 لخدمات المالية شركة عبداللطيف جميل امدير عام 

 مدير عام مصلحة الزكاة والدخل 

 مؤسسة النقد العربي السعودي  –المحاسبة العامة  إدارةمدير 

 

 -محاسبة ماجستير 

جامعة غرب الينوي  

الواليات المتحدة  

 ، االمريكية

  -بكالوريوس  محاسبة 

 جامعة الملك سعود 

مصرف  -الرئيس التنفيذي  

 االنماء 

 بن عبدالمحسن

 عبدالعزيز الفارس
1  

 رئيس مجلس إدارة طوكيو مارين مصر 

 قسم االنتاج طوكيو مارين للتأمين  -عام ال المدير

 طوكيو مارين ماليزيا برهاد  -تنفيذي  مدير

 من الخبرة في قطاع التأمين 
 
 خمس وثالثون عاما

 -بكالوريوس اقتصاد 

 جامعة كونان 

  ورئيسالرئيس التنفيذي 

  مارين طوكيو إدارة مجلس

 محدودة الالشرق األوسط 

هايروناري 

 ايواكوما 

 

2 

 

 مدير التقنية البنكية -مؤسسة النقد العربي السعودي

 مدير عام التقنية البنكية والعمليات -مصرف اإلنماء

- بكالوريوس علوم حاسب

 جامعة بوسطن  

نائب الرئيس -مصرف اإلنماء

 للتجزئة المصرفية 

 بن ابراهيم

 ان السياريمسلي
3  

 الدولية  األعمال تطوير قسم مدير –طوكيو مارين القابضة  

  مدير –طوكيو مارين الشرق األوسط  

 مدير -نشيدو أند فاير للتأمين  طوكيو مارين 

  الخزانة وأمين مدير -المحدودة  للتأمين باسيفيك مارين طوكيو

 للعمليات  التنفيذي والرئيس

االقتصاد  فن بكالوريوس

 اليابان  جامعة كياو

اعمال  ادارة ماجستير 

  ماساتشوستس معهد

 للتكنولوجيا 

التنفيذي لشركة اإلنماء  الرئيس

 طوكيو مارين  
  4 * كينتارو كيتا

 مؤسسة النقد -الرقابة على شركات التامين  عاممدير 

مالذ للتامين  ب واالستثمارالرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية 

 عادة التامين إو

الشركة  بنائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين 

 اءالسعودية للكهرب 

 التعاونية للتأمين  بشركةمالي لالمدير ا

 - بكالوريوس محاسبة

 عة الملك سعود مجا
- 

سليمان  بن علي 

 العايد
5  

 شركة سابك  –نائب الرئيس للمالية 

 كيان السعودية  -رئيس مجلس اإلدارة 

 ينساب  -اإلدارة رئيس مجلس 

 

  – اعمال ماجستير ادارة

 جامعة ستاندفورد 

-ماجستير هندسة نووية 

 جامعة برينستون 

 الفيزياء -بكالوريوس 

 –النووية والرياضيات  

 جامعة دنفر 

شركة   -الرئيس التنفيذي 

 التصنيع الوطنية 

حمد بن مطلق 

 المريشد 
6  

 

 شركة الحمراني المتحدة  -التنفيذي نائب الرئيس 

 ستي بانك  –اعمال التسويق واألمانات والمصروفات 

 

  –االعمال  دكتوراه إدارة

 جامعة عين شمس 

  -أعمال  ماجستير إدارة

 عبد العزيز جامعة الملك 

  -دارة إيوس ور بكال

 عبد العزيز جامعة الملك 

باناجه  -مستشار ادري 

 لإلستثمارات االدارية 

 عبد العزيز بن عصام

 اجه نبا 
7 

 مجموعة دلفي المالية  - مدير

 طوكيو مارين سيجورادورا  – مدير

 سيجورادورا  طوكيو مارين –مدير تنفيذي والمدير المالي 

 مجموعة طوكيو مارين كيلن المحدودة  –مدير 

 – ماجستير إدارة أعمال 

 فيرجينيا جامعة 

العلوم  بكالوريوس

   –االجتماعية 

الدولية  الجامعة 

 المسيحية 

طوكيو مارين   –العام  المدير

 القابضة 

 

توشياكي  

 ** سوزوكي

 

 

8 
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 اإلدارة: بيانات السادة رئيس وأعضاء مجلس    9- 3

  أعضاء قامت الجمعية العامة العادية للشركة بانتخابهم سبعة( 7مجلس إدارة يتألف من )إدارة الشركة  ىيتول
 
من  للدورة الحالية ابتداءا

 ولمدة ثالثة أعوام وهم: م09/06/2019

 الجهة التي يمثلها  تصنيف العضوية  االسم  م 
أي مناصب أخرى يشغلها  

 في الشركة 

 يشغل  التي  األخرى  الشركات المساهمة 

 إدارة  مجلس  عضو  منصب  العضو  فيها 

1 
بن   عبدالمحسن

 الفارس  عبدالعزيز

 رئيس مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي 
 عضو اللجنة التنفيذية  اإلنماء  مصرف

 مصرف اإلنماء 

الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة 

 شركة اإلنماء لالستثمار

 غير تنفيذي  هايروناراي ايواكواما  2

شركة طوكيو مارين  

 نيشيدو فاير للتأمين 

 التنفيذية عضو اللجنة 

عضو لجنة الترشيحات  

 والمكافآت 

 ال يوجد

3 
سليمان بن ابراهيم 

 السياري 
 اإلنماء  مصرف غير تنفيذي 

 عضو لجنة اإلستثمار 

 عضو لجنة المخاطر 
 دال يوج

 تنفيذي  * كينتارو كيتا 4
شركة طوكيو مارين  

 نيشيدو فاير للتأمين 

 عضو اللجنة التنفيذية 

 عضو لجنة المخاطر 
 دال يوج

 - - مستقل  المريشد  حمدبن  مطلق 5

 

رئيس مجلس إدارة الوطنية لتصنيع  

 المعادن )معدنية( وسبك 

6 
عبدالعزيز بن عصام 

 باناجه. 
 - مستقل 

 رئيس لجنة المراجعة** 

عضو لجنة الترشيحات  

 والمكافآت 

 اليوجد 

 - مستقل  علي سليمان العايد 7
 عضو لجنة اإلستثمار 

   عضو اللجنة التنفيذية
- 

8 
 ** توشياكي سوزوكي

 طوكيو مارين القابضة  غير تنفيذي 
 عضو لجنة إدارة المخاطر 

 عضو اللجنة التنفيذية 
 اليوجد 

 

 م 2019/ 04/ 28* استقال العضو كينتارو كيتا بتاريخ  

 م 2019/ 06/ 17** تم تعيين العضو توشياكي سوزوكي إلكمال فترة العضو المستقيل كينتارو كيتا بتاريخ  

 

في  وصف مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر    : 9- 4

    أو أدوات دين الشركة والتغييرات التى حدثت في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة   أسهم 

 عضو مجلس اإلدارة  م 

 نهاية العام  بداية العام 

 نسبة التغير 
 عدد األسهم 

أدوات  

 الدين 
 عدد األسهم 

أدوات  

 الدين 

1 

عبدالعزيز  بن عبدالمحسن

 الفارس
0 - 0 - 0 

2 
 0 - 0 - 0 هايروناري ايواكوما
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3 
 0 - 0 - 0 سليمان السياريبن  ابراهيم  

4 
 0 - 0 - 0 كينتارو كيتا

5 
 المريشد  حمد بن مطلق

 مباشر    146,666

 القصربناء األ ألحد 666+

- 

 مباشر 150,000

 بناء القصراأل ألحد 666+

- 2.2% 

6 
  - 740 - 740 باناجه عبدالعزيزبن  عصام

7 
 0 - 1000 - 1000 سليمان العايد  بن علي

 

 

 

 

ولم   مباشر،بشكل مباشر أو غير  أدوات دين أو  أسهم اليملك أي من كبار التنفيذيين أي بخالف ماذكر في الجدول أدناه،  5-9

أو خالله وبالتالي ال   م 2019يسبق لهم تملك أسهم أو وجود مصلحة لهم في أسهم الشركة سواء قبل بداية العام المالي 

 المصالح. هذه   تغير في يوجد  

 األسم  م 

 نهاية العام  بداية العام 

 نسبة التغير 
 عدد األسهم 

أدوات  

 الدين 
 عدد األسهم 

أدوات  

 الدين 

1 
 0 - 9283 - 9283 علي الطريقي  عبد الله

2 
 0 - 666 - 666 جبرالله محمد  عبد العظيم

3 
 0 -- 850 - 850 نعمان رفيق

 

 

 اجتماع: حضور كل   وسجل  وتواريخها   مجلس اإلدارة   اجتماعاتعدد   9- 6

 

 م
 

 عضو مجلس اإلدارة 

 االجتماع األول
االجتماع 

 الثاني

االجتماع 

 الثالث 

االجتماع 

 عدد االجتماعات الرابع

27/02 /2019 28/04/2019 11/09/2019 16/12/2019 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ الفارس* عبدالمحسن عبدالعزيز 1

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ هايروناري ايواكوما*  2

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ابراهيم سليمان السياري*  3

 2   ✓ ✓ *كينتارو كيتا * 4

 3 ✓ ✓  ✓ مطلق حمد المريشد* 5

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عصام عبد  العزيز با ناجه* 6
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.م09/06/2019* بدأت عضويته في تاريخ   

م 28/04/2019** انتهت عضويته في تاريخ   

م 17/60/2019 بدأت عضويته في تاريخ***   

 

 م: 2019القرارات الهامة لمجلس اإلدارة خالل العام المالي   9.7

الموافقة على تعيين األستاذ/ توشياكي سوزوكي كعضو غير تنفيذي في اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر المنبثقة   •

 عن العضو المستقيل 
 
 األستاذ/ كينتارو كيتا. من مجلس اإلدارة إلكمال الفترة المتبقية لعضوية مجلس اإلدارة بديال

 م  2021  – م  2019اعتماد خطة الشركة االستراتيجية من عام   •

 الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة.  •

 الموافقة على تعديل الئحة حوكمة الشركة.  •

 اعتماد استراتيجية اعادة التأمين.  •

 اعتماد سياسة االستثمار.  •

 
 

 المساهمين: إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات   9.8

 على حماية حقوقهم بما يضمن العدالة والمساواة بينهم، 
 
 بما للمساهمين من حقوق، ويعمل جاهدا

 
يدرك مجلس اإلدارة دائما

يتم أخذها في عين اإلعتبار ويتم  ،عمالهادائها ألآوفي هذا الشأن جميع مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة و

 أنه في عام  
 
تدعو   لم يكن هناك ملحوظات من قبل المساهمين  م2019إحاطة أعضاء المجلس بها والعمل على ماتضمنته، علما

 إلتخاذ إجراءات من قبل المجلس.
 

 : ه تقييم أداء المجلس وأعضائه ولجان  9.9

 م.2019المجلس وأعضاؤه ولجانه بعد إنتهاء العام المالي قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء 

 : م 2019الجمعيات العامة المنعقدة في عام   .109

تم الموافقة فيها على عدد من البنود التي تم حيث    م2019-04-23جمعية عامة عادية بتاريخ   م2019الشركة في العام    عقدت

  ،تداول عنها في موقع السوق المالية اإلعالن

 طلبات الشركة لسجل المساهمين:   9.11

عدد طلبات الشركة لسجل  

 المساهمين 
 سبب الطلب  تاريخ الطلب 

 تقرير مجلس اإلدارة م31-12-2019 1

 التأكد من ملكية بعض المساهمين م14/02/2019 2

 التأكد من ملكية بعض المساهمين م24/04/2019 3

 التأكد من ملكية بعض المساهمين م29/10/2019 4

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ علي سليمان العايد*  7

 2 ✓ ✓   ***  توشياكي سوزوكي 8

 27 7 7 6 7 عدد الحضور في كل اجتماع 
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 مميزات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  - 10

للشركة  موافقة الجمعية العمومية بعدألعضاء مجلس اإلدارة لشركة اإلنماء طوكيو مارين تستحق الدفع  المكافأة السنوية

المطبقة على أعضاء المجلس واللجان  ةحضور اإلجتماعات والمصروفات ذات الصلباإلضافة إلى ذلك دفعت الشركة بدالت  عليها

 
 
، كما دفعت الشركة مستحقات كبار التنفيذيين المملكة العربية السعوديةفي  واللوائح المعمول بها    لألنظمة  المنبثقة عنه وفقا

 
 
 .م2019ديسمبر  31خالل الفترة المنتهية في  العمل، وذلكلشروط عقد  وفقا

 

 :  مجلس اإلدارة أعضاء  مكافآت    10- 1
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 اللجان: مكافآت أعضاء    2-10
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 م 19/12/2019*** بدأت عضويته بتاريخ  م2019-06-08بتاريخ  انتهت عضويته*

 م2019-06-09بتاريخ  بدأت عضويته** 

 

 

 االسم

 

المكافات الثابتة ) عدا بدل 

 الجلسات(حضور 

 

 بدل حضور جلسات

 

 المجموع

 أعضاء لجنة المراجعة  #

 7500 7500 - عصام عبد العزيز باناجه  1

 57,500 7500 50,000 عبد الله  بن عبد الرحمن الرويس 2

 57,500 7500 50,000 عبدالله المغامسأحمد  3

 122,500 22,500 100,000 المجموع: 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  #

 1500 1500 - ***خالد بن عبدالله الرميح  1

 - - - هيروناري إيواكوما 2

 1500 1500 - عصام عبدالعزيز باناجه 3

 3000 3000 - المجموع : 

 المخاطر أعضاء لجنة   #

 3,000 3,000 - ابراهيم بن سليمان السياري 1

 1,500 1,500 - كينتارو كيتا 2

 6,000 6,000 - فيليبي كورتيجوس 3

    توشياكي سوزوكي 4

 10,500 10,500 - المجموع :                

 أعضاء اللجنة التنفيذية  #

 9,000 9,000 - هايروناراي ايواكواما 1

 9,000 9,000 - عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس 2

 1,500 1,500 - كينتارو كيتا 3

 6,000 6,000 - علي بن سليمان العايد 4

    توشياكي سوزوكي 5

 25,500 25,500  المجموع :              

 اإلستثمار   أعضاء لجنة #

 1,500 1,500 - علي بن سليمان العايد 1

 - - - ***عبدالله الرميحخالد بن  2

 1,500 1,500 - ابراهيم بن سليمان السياري 3

 3,000 3,000  المجموع:                            
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   التنفيذيين مميزات ومكافآت كبار     10-3

 

 

 

 

 

 

 

 

    اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة - 11

 هعلى أداء مهامه ومسؤوليات همنبثقة من مجلس اإلدارة تساعد لجان خمس أنشأ مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين

 على النحو التالي:

 لجنة المراجعة   11.2

   : ومهامها   نبذة عن أعمال لجنة المراجعة 

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء تقوم بمراجعة القوائم المالية للشركة وتقديم مقترحات لمجلس اإلدارة عند الحاجة حول 

الرقابة والمراجعة الداخلية واإللتزام ، وتقوم بمراجعة إجراءات وأداء المراجعيين الخارجيين وتوافق لجنة المراجعة على خطة 

لية السنوية وخطط المراجعة المتعلقة بها ، وعقدت لجنة المراجعة خمسة إجتماعات خالل العام المالي المراجعة الداخااللتزام و

 .م2019

 اللجنة :   تشكيل  

 لتكون كاآلتي: م09/06/2019تم تشكيل لجنة المراجعة بتارخ 

 التصنيف االسم م

 رئيس اللجنة ، عضو مجلس إدارة مستقل  *هعصام عبدالقادر باناج 1

 عضو اللجنة ، من خارج مجلس اإلدارة أحمد عبدالله المغامس* 2

 عضو اللجنة ، من خارج مجلس اإلدارة عبدالله عبدالرحمن الرويس* 3

 

 
 

 اجتماعات اللجنة وتاريخها 

فيهم الرئيس التنفيذي والمدير    ا من كبار التنفيذيين بم   5ما حصل عليه 

 المالي ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات 
 البيان 

 الرواتب والتعويضات  2,833,752

 البدالت الثابتة  1,448,820

 المكافآت السنوية  551,772

 المجموع  )ريال سعودي(   4,834,344

 االسم 
 تاريخ االجتماعات 

 المجموع 
 م 2019/ 01/11 م 2019/ 07/ 30 م 2019/ 04/ 24 م 2019/ 03/ 12 م 2019/ 01/ 29

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ هعبدالقادر باناجعصام 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أحمد عبدالله المغامس

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عبدالله عبدالرحمن الرويس
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 لجنة الترشيحات والمكافآت- 3-11

 مهام اللجنة : 

التشجيعية طويلة المدى والحوافز ت ) تتضمن الحوافز، آالمكاف أعضاء تقوم بدراسة ثالثةمن  المكافآتتتكون لجنة الترشيحات و

والزيادات بالرواتب ( للمدراء التنفيذيين بالشركة، كما تراجع اللجنة عالوات الشركة والحوافز التشجيعية والمدفوعات، كما توافق 

 
 
على سياسات وإجراءات الموارد البشرية وتقدم التوصيات بشأن تعيين أعضاء اللجان، وعقدت لجنة الترشيحات  اللجنة أيضا

 . م2019خالل العام المالي  إجتماعين المكافآتو

 تشكيل اللجنة : 

 التصنيف  االسم  م

 رئيس اللجنة ، عضو مجلس إدارة مستقل خالد بن عبد الله الرميح 1

 عضو اللجنة ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي هيروناري ايواكوما 2

 مستقلعضو اللجنة ، عضو مجلس إدارة  عصام عبد العزيز باناجه 3
 

   إجتماعات اللجنة وتاريخها :  

 االسم
 تاريخ االجتماعات

 المجموع 
28 /02 /2019 30 /12 /2019 

 2 ✓ ✓ خالد بن عبد الله الرميح

 1  ✓ ايواكوماهيروناري 

 2 ✓ ✓  عصام عبد العزيز باناجه
 

 

 

 

   لجنة إدارة المخاطر:  11.4

 مهام اللجنة : 

 ومراجعتها وتحديثها  ومتابعة تنفيذها  المخاطر  إلدارة  إستراتيجية شاملة  ثالثة أعضاء وتقوم بوضعتتكون لجنة إدارة المخاطر من  

 على الشركة قدرة تقييم المخاطر ، وإعادة إدارة سياسات للشركة ، كما تقوم بمراجعة والخارجية المتغيرات الداخلية على بناء  

ة  تقارير  المثال( ، كما تقوم برفع  سبيل  على  إجراء إختبارات التحملخالل    من)  دوري  بشكل  لها  المخاطر وتعرضها  تحمل
 
 إلى  مفصل

  اإلدارة مجلس
 

 حول للمجلس التوصيات باإلضافة الى تقديم هذه المخاطر، إلدارة المقترحة والخطوات للمخاطر حول التعرض

 : م2019وعقدت لجنة إدارة المخاطر خمسة إجتماعات خالل عام  ،المخاطر المتعلقة بإدارة المسائل

 تشكيل اللجنة : 

وعقدت لجنة تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بناء على الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي 

 . م2019خالل العام المالي إجتماعات المخاطر خمسة 

 التصنيف االسم م

 رئيس اللجنة ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ابراهيم بن سليمان السياري 1

 تنفيذيغير اللجنة ، عضو مجلس إدارة  عضو توشياكي سوزوكي  2

 عضو اللجنة ، من خارج مجلس اإلدارة فيلبي مونتالبانك كورتيجوس 3
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 :  وتاريخها  إجتماعات اللجنة  

 االسم
 تاريخ االجتماعات

 المجموع
 م11/12/2019 م10/10/2019 م12/09/2019 م17/05/2019 م 28/02/2019

 3 ✓ ✓ ✓   ابراهيم بن سليمان السياري

 3 ✓ ✓ ✓   كينتارو كيتا 

فيلبي مونتالبانك 

 كورتيجوس

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 

 2    ✓ ✓ فهد محمد  السماري

 2    ✓ ✓ عصام عبد العزيز باناجه
 

 

 

 التنفيذية : اللجنة    11.5

 

 مهام اللجنة :    

ألداء لدعم مجلس اإلدارة بإدارة األعمال من خالل المراجعة والمتابعة  من أربعة أعضاء ومهمتهاتتكون اللجنة التنفيذية 

المنتهي المالي  إجتماعات خالل العام    خمسةالتنفيذية  ، وعقدت اللجنة    المطلوبةالتشغيلي للشركة للتأكد من تحقيق األهداف  

 : م2019ديسمبر  31في 
 

 تشكيل اللجنة : 

 التصنيف االسم م

 رئيس اللجنة ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس 1

 عضو اللجنة ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي هايروناري ايواكوما 2

 اللجنة ، عضو مجلس إدارة مستقلعضو  علي سليمان العايد 3

 عضو اللجنة ، عضو مجلس إدارة تنفيذي توشياكي سوزوكي  4
 

 

 اجتماعات اللجنة وتاريخها : 
 

 االسم 
 تاريخ االجتماعات 

 المجموع 
 م 2019/ 12/ 25 م 2019/ 10/ 29 م 2019/ 09/ 12 م 2019/ 05/ 17 م 2019/ 02/ 27

بن  عبدالمحسن

 عبدالعزيز الفارس
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ هايروناري ايواكوما

 3 ✓ ✓ ✓   علي سليمان العايد

 3 ✓ ✓ ✓   توشياكي سوزوكي
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 لجنة اإلستثمار :     11- 6

 مهام اللجنة : 

السياسة اإلستثمارية لها واإلشراف على تلك  متابعة تنفيذأعضاء وتقوم بمساعدة الشركة على   ثالثةتتكون لجنة اإلستثمار من  

 مقبولة وفق ما يحدده مجلس اإلدارة مخاطرشركة لتحقيق أفضل عائد في وجود  إستثمارات ال  تقوم بمتابعةاإلستثمارات ، كما  

 متطلباتمارات مع ، كما تتابع اللجنة أيضا األداء اإلستثماري وتتأكد من توافق اإلستثات السيولة، مع األخذ في اإلعتبار متطلب

، نصائح اإلستثمارية لمجلس اإلدارةمؤسسة النقد العربي السعودي واإللتزام بالشريعة اإلسالمية ، كما تقدم اللجنة أيضا ال

 : م2019 اجتماعين خالل العام وعقدت لجنة اإلستثمار

 تشكيل اللجنة : 

 التصنيف االسم م

 مستقلرئيس اللجنة ، عضو مجلس إدارة  سليمان العايدبن علي  1

 مستقلعضو اللجنة ، عضو مجلس  خالد بن عبدالله الرميح  2

 عضو اللجنة ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي إبراهيم بن سليمان السياري 3

 

 :    وتاريخها  إجتماعات اللجنة

 االسم 
 تاريخ االجتماعات 

 المجموع 
 م 2019/ 09/ 12 م 2019/ 03/ 21

 1 ✓  سليمان العايدعلي 

  0  خالد بن عبدالله الرميح

 1 ✓  إبراهيم بن سليمان السياري
 

 

 

 : * مجلسمن خارج ال جان  ل ل ا عضاء نبذة مختصرة عن أ  11.7

 # سم اال  الوظيفة الحالية  المؤهالت  والوظائف السابقة   الخبرات 

 أعضاء لجنة المراجعة 

 موبايليشركة    -رئيس المراجعة الداخلية  

شركة   -مدير اعمال تدقيق الحسابات 

 ارامكو 

مؤسسة النقد العربي ب مدقق حسابات 

 السعودي 

ماجستير علوم حاسب جامعة ديترويت 

 الواليات المتحدة االمريكية 

المعهد االقتصادي   -محاسبة  يدبلوم عال

 االمريكي 

 جامعة الملك سعود -بكالوريوس محاسبة 

رئيس المراجعة  

شركة   -ة ي الداخل

 موبايلي 

 1 عبد الله  بن عبد الرحمن الرويس 

هيئة المحاسبة  -مناء عضو مجلس األ

 والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية

 شركة ينساب  -عضو مجلس ادارة 

 

جامعة والية  -المحاسبة    -دكتوراه ادارة اعمال  

 مسيسبي الواليات المتحدة االمريكية 

للمحاسبيين  زمالة الهيئة السعودية 

 القانونين 

يئة  هللاألمين العام 

السعودية للمحاسبيين  

 القانونيين 

 

 

 

 أحمد عبدالله المغامس 

 

2 
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 أعضاء لجنة  المخاطر 

 دارة المخاطرإ مدير عام  -مصرف االنماء 

مدير المخاطر  -مجموعة سامبا المالية 

 المنطقة الوسطى  -االقليمية 

 جامعة اتينيو فلبين  -ستير ادارة اعمال اج م

جامعة كزافييه )   -بكالوريوس اقتصاد ومالية 

 اتينيو دي كاجايان ( فلبيين 

دارة  إمدير عام 

بمصرف  المخاطر 

 االنماء 

 1 فيلبي مونتالبانك كورتيجوس  

 المكافآت والترشيحات أعضاء لجنة   

 بشركة أرامكو الشؤون الحكوميةمدير 

 الرياض  –السعودية بمنطقة 

عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة  

 الرياض 

 علم نفس جامعة الملك سعود  -بكالوريوس 

الشؤون  مدير 

 الحكومية أرامكو

 الوسطى  بالمنطقة

 1 ح خالد بن عبدالله الرمي 

 أعضاء لجنة اإلستثمار 

 بشركة أرامكو الشؤون الحكوميةمدير 

 الرياض  –السعودية بمنطقة 

عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة  

 الرياض 

 علم نفس جامعة الملك سعود  -بكالوريوس 

الشؤون  مدير 

 الحكومية أرامكو

 الوسطى  بالمنطقة

 1 ح خالد بن عبدالله الرمي 

 . 9.2*السير الذاتية ألعضاء المجلس تم ذكرها في البند 

 

 اللجنة الشرعية  11.8

 أعضاء ثالثةمن  أن اللجنة الشرعية ليست من لجان مجلس اإلدارة، إال أنها تقوم بدور كبير للشركة، فهي تتكونعلى الرغم من  

للشركة ، وتتكون المنتجات ومضمون وثائق التأمين و بمراجعة وبيان األحكام والضوابط الشرعية في جميع المعامالت تقومو

 ن أصحاب الفضيلة :اللجنة الشرعية في شركة اإلنماء طوكيو مارين م

 م رئيس وأعضاء اللجنة 

 1 (رئيس اللجنة  الدكتور  عبدالله بن محمد المطلق ) الشيخمعالي 

 2 )عضو( ير قالدكتور محمد بن على السعادة 

 3 الشبيلي ) عضو (الدكتور يوسف بن عبدالله الشيخ  فضيلة

 
 

 التنفيذية: اإلدارة   .12

 رئيس التنفيذي لبرئاسة ا متخصص وذو خبرةيتولى إدارة الشركة فريق عمل 
 
 تنفيذ لتحقيق أهداف الشركة والعمل على سعيا

    .بالشركة نبذه مختصرة عن اإلدارة التنفيذيةتوصيات مجلس اإلدارة وفيما يلي 

 : التنفيذية دارة  اإل نبذة مختصرة عن   12.1

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الخبرات
الوظيفة  

 الحالية 
 # األسم 

 الدولية  األعمال تطوير قسم مدير –طوكيو مارين القابضة  

 مدير –طوكيو مارين الشرق األوسط  

 مدير -طوكيو مارين نشيدو أند فاير للتأمين  

  وأمين مدير  -المحدودة  للتأمين باسيفيك مارين طوكيو

 للعمليات  التنفيذي والرئيس الخزانة

  كياو  بكالوريوس فن االقتصاد جامعة

 اليابان 

 معهد  ماجستير ادارة اعمال 

 للتكنولوجيا  ماساتشوستس

 الرئيس

 التنفيذي 
 2   كينتاو كيتا
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 نائب مدير عام المراجعة الداخلية مصرف االنماء 

 مدير المراجعة الداخلية وااللتزام بنك المال السودان 

 مدير مراجعة مصرف الراجحي 

 رئيسي مصرف الراجحي مراجع 

 جامعة الخرطوم -ادارة أعمال  بكالوريوس

األكاديمية  -دبلوم المراجعة الداخلية 

 األردن العربية للعلوم المالية والمصرفية

االمريكية  المراجع الداخلي المعتمدشهادة 

(CIA) 

   شهادة مراقب التقييم الذاتي المعتمد   

(CCSA)  االمريكية 

الرئيس 

التنفيذي  

للمراجعة 

 الداخلية 

عبدالعظيم  

 جبرالله محمد 
3 

 مصرف الراجحي  -مجموعة الموارد البشرية  -مدير إدارة 

 مصرف الراجحي  -المجموعة المصرفية لألفراد  –مدير فرع 

المجموعة المصرفية    -شبكة الفروع لالبشرية مدير الموارد 

 مصرف الراجحي  -لألفراد 

مصرف  -مجموعة رأس المال البشري –مساعد مدير عام 

 اإلنماء 

 طوكيو مارين  موارد البشرية، اإلنماءالمستشار 

 مارينأمين سر مجلس إدارة اإلنماء طوكيو 

 سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت 

 بشرية  دبلوم موارد

 دبلوم تجارة 

 انجليزية  دبلوم لغة

الرئيس 

التنفيذي  

لمال  لرأس ا

البشري  

والخدمات  

 المساندة 

عبدالله علي 

 الطريقي 
4 

 شركة أمانة للتأمين التعاوني   -مدير إدارة المخاطر

 السعودية للتكافل سوليدرتي شركة  -مساعد مدير المخاطر 

شركة   -مدير وحدة التفتيش على المخاطر ومراقبتها 

 السعودية للتكافل  سوليدرتي

اإلمارات   -المحدودة فيال إنترناشونال مارين  -مهندس بحري 

 العربية المتحدة، دبي 

جامعة شمال نيوكاسل، هندسة بحرية 

 المملكة المتحدة 

  دارةرئيس إ

 المخاطر 

ماجد مسفر  

 العجمي 
6 

شركة اإلنماء   –الرئيس التنفيذي للعمليات الفنية المكلف 

 طوكيو مارين 

 شركة األهلية للتأمين التعاوني  –مدير قسم االكتتاب 

 األهلية للتأمين التعاوني  شركة -المدير االقليمي 

بكالوريوس ادارة اعمال جامعة الملك 

 العربية السعودية سعود، المملكة 

الرئيس 

التنفيذي  

للعمليات  

 الفنية 

محمد محمود  

 حسبو 
7 

 مارين  االنماء طوكيو -وااللتزام  ةمساعد مدير القانوني 

 سعودي اوجيه المحدودة   -االلتزام انوني ومسئول قمستشار 

 

التجارة الدولية والقانون جامعة   ماجستير

 ماكواري سيدني أستراليا 

اإلدارة مدير 

 القانونية

 وااللتزام 

عبدالمجيد محمد 

 * المعتق
8 

 شركة االنماء طوكيو مارين - الرئيس التنفيذي المالي المكلف

مجموعة روسد  مجموعة   -مدير التدقيق وإدارة المخاطر 

 ماليزية للخدمات المالية 

 )كي بي ام جي ( –مساعد مدير التدقيق 

 باكستان برايس ووترهاوس كوبرز  -مدقق التنفيذي 

 جامعة كراتشي اإلقتصادفن  ماجستير 

الرئيس 

التنفيذي  

 للمالية 

 9 نعمان رفيق 

 شركة التعاونية للتأمين  –مسؤول قانوني 

 اإلنماء طوكيو مارين –مسؤول قانوني أول 

 اإلنماء طوكيو مارين  –مدير اإلدارة القانونية وااللتزام المكلف 

بكالوريوس حقوق من جامعة الملك  

 سعود، المملكة العربية السعودية 

مدير اإلدارة  

القانونية 

وااللتزام  

 المكلف 

ريان محمد 

 المطوع 
10 

 امتيازات الموظفين:   12.2

 لنظام العمل
 
 م31/12/2019في  ، وقد بلغ رصيد نهاية الخدمة كما  السعودي  دفعت الشركة امتيازات وتعويضات للموظفين وفقا

 .سعودي، ولم تقم الشركة بإجراء أي إستثمار لصالح الموظفينليون ريال م  5,5مبلغ

  ه:نظام الرقابة الداخلية وفعاليت .  13

أكدت نتائج المراجعة السنوية التي تم إجراؤها تحت إشراف لجنة المراجعة كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، 

عن التدقيق الداخلي والمراقبة النظامية وهما إدارة المراجعة الداخلية  مسؤولتانومن الجدير بالذكر أن لدى الشركة إداراتان 

يق السياسات واإلجراءات الداخلية  ومراجعة جميع العمليات التشغيلية بالشركة ومن ثم تقوم برفع والتي تتأكد من مدى تطب

http://www.aabfs.org/
http://www.aabfs.org/
https://iia.org.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-(cia)
https://iia.org.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-(cia)
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عن التأكد من تطبيق الشركة   مسؤولةواإلدارة األخرى هي إدارة اإللتزام فهي   تقارير دورية إلى لجنة المراجعة بنتائج التدقيق،

الصادرة عن والتعاميم عربية السعودية وعلى األخص األنظمة واللوائح للوائح واألنظمة المختلفة المعمول بها بالمملكة ال

ورفع تقارير دورية ووزارة التجارة واإلستثمار مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي وهيئة السوق المالية 

اردة إليها سواء كانت مالحظات جوهرية للجنة المراجعة، والتي تناقش هذه التقارير وتضع التصورات الالزمة لعالج أية مالحظات و

 من عمليات المراجعة والتدقيق لعدد 
 
أو غير ذلك، ثم ترفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة إذا تطلب األمر، وقد أجرت اإلدارتان عددا

وقد أظهرت نتائج إدارة المراجعة الداخلية أنه ال توجد  م2019من إدارات وفروع الشركة بما يتوافق مع خطة عملها لعام 

 مالحظات جوهرية وأن إجراءات الرقابة الداخلية فعالة.
 

  سياسة توزيع األرباح    . 14

بعد دفع الزكاة افي األرباح السنوية للمساهمين توزيع أرباح من ص على ( 44ينص النظام األساسي للشركة في مادته رقم ) 

من صافي أرباح الشركة بعد توزيع الفائض على احتسابها والتي سوف يتم  الهيئة العامة للزكاة والدخلواجبة السداد إلى 

 حملة الوثائق 
 
ة لنظام مراقبة ( من الالئحة التنفيذي 70لسياسة توزيع الفائض للشركة على النحو الوارد بالمادة رقم )  وفقا

على  يمكن أيضا للجمعية العمومية العادية وبناء  من مؤسسة النقد العربي السعودي، و شركات التأمين التعاوني الصادرة

توصية من مجلس اإلدارة أن توافق على إستقطاع نسبة مئوية من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إضافي وتحيله لألغراض 

 ركز المالي للشركة، وزيادة إمكانيات التوسع في إستثمار مقومات النجاح المستقبلية.التي تساهم في تعزيز الم 

أي إعالن عن األرباح يعتمد على موقف الشركة المالي وحالة السوق والظروف اإلقتصادية العامة وغيرها من العوامل بما  إن

في ذلك توافر فرص اإلستثمار وإعادة استثمار األرباح وحاجة الشركة للنقد ورأس المال باإلضافة إلى اإلعتبارات القانونية 

 ، وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي .لى الوفاء بإلتزاماتهاة الشركة عوالرقابية الضامنة لقدر 

ال تضمن  كما أنها م2019إال أنه ال يوجد توزيع أي أرباح خالل عام أرباح على مساهميها، توزيع على الرغم من أن الشركة تعتزم 

 أي سنه قادمة .في  هال تضمن المبلغ الذي سيتم توزيع وكذلك، ةأن يكون هناك توزيع أرباح في أي سن

عض القيود المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين بتوزيع األرباح يخضع ل

 :التعاوني ، ويتم توزيع أرباح المساهمين على النحو التالي 

ب .1
 
 .المقررة الدخل وضريبة الزكاة تجن

العمومية العادية وقف هذا اإلستقطاع من  % من صافي األرباح لتكوين إحتياطي قانوني ، ويجوز للجمعية20يتم إستقطاع  .2

 صافي األرباح عندما يتساوى هذا اإلحتياطي مع رأس المال المدفوع بالكامل .

 يحقق  الذي  بالقدر  وذلك  أخرى،  احتياطيات  تكوين  تقرر  أن  األرباح  صافي  في  األسهم  نصيب  تحديد  عند  العادية  العامة  للجمعية .3

 .المساهمين على اإلمكان قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل أو الشركة مصلحة

  األرباح في حصته المساهم يستحق .4
 
 وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين الشأن، هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا

المعمول بها من قبل بحسب األنظمة واللوائح    المساهمين  سجالت  في  المسجلين  األسهم  لمالكي  األرباح  أحقية  وتكون  ،التوزيع

 شركة السوق المالية تداول.

واإلعالن عن ذلك في بأي قرارات أو توصيات تتعلق بتوزيع األرباح  السوق الماليةسوف تقوم الشركة على الفور بإبالغ هيئة  .5

 سيتم دفع األرباح المقترحة على المساهمين في المكان والوقت المحدد من قبل مجلس اإلدارة حينه، و
 
للتعليمات  ووفقا

 وبعد الحصول على موافقة كتابية من مؤسسة النقد العربي السعودي . واإلستثمارالصادرة من وزارة التجارة 

 بأنه ال
 
 .وبالتالي لم يتم توزيع أي أرباح م2019وجد أرباح عن العام المالي ت علما

 

 رارات اإلق  - 15

 نحن مجلس إدارة الشركة باآلتي : نقر

عدت الحسابات سجالت أن .أ
 
 .الصحيح بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن .ب
 
ذ سليمة أسس على أ

 
ف
 
 .بفاعلية ون

 .انشاطه مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه .ج
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 األطراف ذات العالقة . 16

ير المالي أو أي طرف أبرمتها الشركة بواسطة أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدعقود  و  صفقات    يوجد  ال

(  والعقود الوظيفية  17باستثناء المعامالت والعقود المشار إليها في الفقرة رقم ) ،  في هذه العقودمادية  آخر له مصلحة

ال تمنح أي مميزات تفضيلية ، ويتم سداد األقساط التأمينية مباشرة ، على   ، علما بأن من شروط هذه العقود أنلكبار التنفيذيين  

 أن يتم عرضها والحصول على موافقة الجمعية العامة .

 

 

 

 

 

 المعامالت المالية لألطراف ذات العالقة خالل العام كالتالي :  - 17

 

 

 الطرف ذو العالقة نوع العالقة نوع الصفقة مدتها قيمة العقد

األعمال والعقود التي تمت 

م بلغت  2019في عام 

ريال،   29,932,000

ومطالبات مدفوعة بلغت 

ريال وبدون  13,477,000

 .شروط تفضيلية

 تأمين سنة
عالقة 

 تعاقدية
 مصرف اإلنماء

 عقود خدمية سنة 3,768,128
عالقة 

 تعاقدية

األعمال والعقود التي تمت 

م بلغت  2019في عام 

ريال وبدون   76,129,000

 شروط تفضيلية. 

 اتفاقية استثمار  سنة
عالقة 

 تعاقدية
 اإلنماء لالستثمار

بلغت أقساط إعادة تأمين 

"االختيارية والمعاهدة" بمبلغ 

ريال وتحصيل  8,554,000

عمولة إعادة التأمين بقيمة 

من ريال وحصة  2,424,000

 8,384,000المطالبات بقيمة 

 ريال وبدون شروط تفضيلية.

 سنة
اتفاقية  –أقساط 

 إعادة تأمين

عالقة 

ةتعاقدي  
طوكيو مارين نيشيدو 

 فاير

 نفقات عامة وإدارية سنة 69,000
عالقة 

ةتعاقدي  

طوكيو مارين نيشيدو 

 فاير
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 المدفوعات النظامية  . 18

قامت الشركة بسداد المدفوعات، كما يوجد مبالغ مستحقة مقابل المدفوعات النظامية كما هو وارد في   م2019العام المالي  خالل  

 : التاليالجدول 

 )باأللف ريال سعودي( 

 2019ديسمبر  31مستحق الدفع فى 

المستحق حتى نهاية  إسم الجهة الوصف

 الفترة المالية ولم يسدد

 المسدد

 مصلحة الزكاة والدخل والدخل ةالزكا 16,352 5,979

 مؤسسة النقد العربي السعودي رسوم تكاليف اإلشراف 1,520 346

 مجلس الضمان الصحي رسوم تكاليف اإلشراف 93 0.17

 التأمينات اإلجتماعية رسوم حكومية للتأمينات اإلجتماعية 3,302 245

 المجموع 21,267 5,878

 

 التنظيمية  الغرامات .  19

على  دارة الشركة بالتعاون مع اإلدارة العلياإويحرص مجلس  م2019 عن العامعلى الشركة  تنظيميةغرامات ال يوجد هناك أي 

 داء الشركة. أت تعرقل اوالتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية ليتم تفادي أي تجاوز والتعاميم نظمة واللوائح اللتزام بجميع األا

 
 

 المحاسبون القانونيون . 20

البسام وشركاه  PKFبي كي اف الحسابات تعيين مراجعي  م03/06/2019أقرت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 

للعام المالي  ألعمال المراجعة المالية لحسابات الشركة وشركاه البصري عبدالله - الحسابات لتدقيق الدارالمحاسبون المتحالفون، 

 .م2019

 

 الشركات التابعة .  21

 تابعة.ال يوجد أسهم صادرة أو سندات دين ألي شركة عليه  وجود شركات تابعة ، وبناء   على عدمالشركة تؤكد 

 

 اإلقتراض أو القروض . 22

 
 
مستحقة في نهاية الفترة ،  قروضيوجد لها  واللمتطلبات اإلفصاح تؤكد الشركة على أنها لم تقترض أو تحصل على قروض  وفقا

 .م2019العام المالي كما لم يطلب منها تقديم أي مدفوعات مقابل اقتراض أو قروض خالل 

 

   . مساهمات الشركة اإلجتماعية 23

، بجميع المجاالتتؤمن الشركة بأهمية المساهمات اإلجتماعية ومن هذا المنطلق تسعى الشركة باإلسهام في خدمة المجتمع 

فتم اإلستثمار في الكوادر السعودية  بالمشاركة في ملتقيات المهنة بهدف م2019قامت الشركة في عام ومن هذا المنطلق 

كما قامت الشركة بالتعاون مع عدد من الجامعات تى المجاالت بالشركة، توظيف وتأهيل عدد من الشباب السعودي في ش

توعية المجتمع بأهمية   لىوتعمل عكما تدرك الشركة أهمية التوعية  السعودية بتدريب الطالب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل،  

 التأمين والتثقيف في ذلك.
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 إيضاحات إضافية   .24

   يلي: تؤكد الشركة على ما  

وجد فئات أو أعداد ألي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها ت  ال -

 .كما اليوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك  م2019ديسمبر  ٣١هية في تأو منحها المصدر خالل السنة المالية المن

في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وجد مصلحة ت ال -

 . 45المصدر بتلك الحقوق بموجب المادة  اوأقاربهم أبلغو

 الشركة ألي ادوات دين قابلة لإلسترداد أو قيمة هذه األوراق المالية المتبقية.يوجد هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل   ال -

) أزواج ، أبناء ، والدين ( أي مصلحة في أو أقارب أعضاء مجلس إدارة الشركة أقاربهم كبار التنفيذيين بالشركة ويوجد لدى  ال -

والفقرة  9-4سوى ماذكر في الفقرة دين الشركة األوراق المالية على أساس تعاقدي أو حقوق إكتتاب في أسهم أو أدوات 

5-9. 

 وجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح .ت ال -

ي أو أي شخص ذو عالقة لم تبرم الشركة أي عقود أو أعمال متعلقة بأي من مدير الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المال -

 .17البند رقم غير ما تم ذكره في  ةأو له مصلح

حقوق وجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو تال  -

 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

 .األسهم مات هذهااستخد عن تفاصيل وجد أيتوال  خزينة اسهمتحتفظ الشركة بأي  ال -

 وبالتالي لم تصدر من اللجنة توصيات بهذا الخصوص. مجلس اإلدارة و قرارات لجنة المراجعة تعارض بين يوجد ال -
 
 إطالقا

 .ل إنتهاء الفترة المعين من أجلهابتغيير المراجع الخارجي قبلم يوصي مجلس اإلدارة  -

 
 

 : تزام بالئحة الحوكمة . اإلل 25

بأحكام لتزامها إواللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتؤكد الشركة  األنظمةتلتزم الشركة بجميع شكل عام ب

 يةسوق المالالالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة وبالتحديد  الجهات اإلشرافية والرقابيةشركات الصادرة عن الحوكمة 

 بإستثناء األحكام الواردة أدناه:

 
 

 م
رقم الـمــادة /  

 الفقرة 
 اسـبـاب عـدم الـتـطـبـيـق  نــص الـمـــادة / الفقرة 

1 

المادة الثامنة 

شروط والثالثون 

 أمين السر

على مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس 

 مما
 
 يلي :  االدارة , على أن تتضمن أيا

 على شهادة  1
 
لقانون أو المالية أو جامعية في ا( أن يكون حاصال

اإلدارة أو ما يعادلها , وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة  المحاسبة أو

 ال تقل عن ثالث سنوات .

 ( أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات . 2

أمين سر المجلس حاصل على 

وله خبرة  دبلوم في التجارة،

رج تدتزيد عن العشرين عاما 

خاللها بعدد من المناصب 

 اإلدارية

2 

المادة الحادية 

واألربعون / 

 فقرة ) و (

 ألداء  اإلدارةالتقييم / يجري أعضاء مجلس 
 
 دوريا

 
غير التنفيذيين تقييما

من دون أن  –عضاء التنفيذيين رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األ

د  –ر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض ضيح
 
على أن تحد

 جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

تم إعتماد الئحة تقييم 

المجلس وأعضائه واللجان، 

كتفي في الوقت الحالي او

داء المجلس ، وكذلك أبتقييم 

 تقييم أداء اللجان
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3 
المادة السابعة 

 والثمانون

بناء  على اقتراح  –االجتماعية / تضع الجمعية العامة العادية  المسؤولية

سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف   -من مجلس اإلدارة 

بغرض تطوير األوضاع االجتماعية  ،التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها

 للمجتمع واإلقتصادية

تعمل الشركة على وضع 

همات المساسياسة 

 اإلجتماعية

4 
المادة الثامنة 

 والثمانون

البرامج ويحدد الوسائل  اإلدارةمبادرات العمل االجتماعي / يضع مجلس 

الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي, ويشمل ذلك 

 مايلي:

( وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في  1

 .هخرى ذات النشاط المشابالعمل االجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات األ

عية التي تتبناها الشركة ( اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتما 2

 .لين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بهاللعام 

( اإلفصاح عن خطط المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات  3

 ,الصلة بأنشطة الشركة

ية للمجتمع وللتعريف بالمسؤولية االجتماعية و( وضع برامج توع 4

 .للشركة

سيتم تغطية جميع مبادارات 

جتماعي الالشركة في العمل ا

في السياسة المعدة لهذا 

تم إعتمادها من يالغرض وس

في عام  الجهات ذات الصلة

 .م2020

5 
المادة الخامسة 

 والتسعون

لجنة  اإلدارةتشكيل لجنة حوكمة الشركات / في حال تشكيل مجلس 

مختصة بحوكمة الشركات , فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة 

لى هذه اللجنة بعة والتسعين من هذه الالئحة , وعالرا بموجب المادة

,  اإلدارةمتابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة , وتزويد مجلس 

 
 
 .على األقل , بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها سنويا

م تشكيل لجنة حوكمة لم يت

الشركات بالشركة ، ويقوم 

 بالنظر في 
 
المجلس دوريا

حاجة تشكيل مثل هذه اللجان 

 وسيتم تشكيلها عند الحاجة

 لذلك.
 

 : تحديدها  بالمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وآلية  المتعلقة  السياسات  . تفاصيل   26

مكافآت أو  من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز أنه " ال( على 76لشركات السعودي في المادة )اينص نظام 

، ريال ألف خمسمائة مبلغ عينية أومزايا مالية 
 
"المختصة الجهة تضعها التي الضوابط وفق سنويا  

يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بأن  (19م األساسي للشركة في مادته رقم )النظانص كما 

 نظير  ريال( 500,000)ألف ريال سعودي والحد األعلى مبلغ  ئتانام ريال( 200,000)مبلغ 
 
خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا

شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من عضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، 

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.

 وفي حال حققت الشركة أرباح
 
عد خصم االحتياطيات التي قررتها %( من باقي صافي الربح ب10يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ) ا

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )
 
%( من رأس 5الجمعية العامة تطبيقا

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخا
 
لف مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا

.
 
 ذلك يكون باطال

ريال(   500,000وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )

.
 
 خمسمائة ألف ريال سنويا

املة مصاريف السفر ريال عن كل جلسة، غير ش  آالفخمسة    ريال(  5000)يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه    كما

 واإلقامة.

دفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات 
 
ي

 صروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك م 
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في الختام يود مجلس اإلدارة شكر عمالء الشركة على ثقتهم في منتجات وخدمات الشركة، كما يشكر مجلس اإلدارة و

 هداف الشركة.أمساهمي الشركة والجهات اإلشرافية والرقابية على إسهامهم في تحقيق 

آل سعود ن الملك سلمان بن عبد العزيز  والتقدير لخادم الحرمين الشريفيالشكر  يرفع مجلس اإلدارة وجميع منسوبي الشركة    كما

حفظهم الله على الخدمات الجليلة سلمان بن عبد العزيز محمد بن  األمير وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي

  ومكروه.حفظ الله وطننا الغالي من كل سوء  ،نوالجهود الكبيرة التي يقدمونها للوطن والمواط

 التوفيق، والله ولي 

 اإلدارة مجلس 


