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كة( أن يقدم   كة اإلنماء طوكيو مارين )الرسر كة وأهم إنجازاتها إلثنا عرسر  ،  اإلدارةتقرير مجلس  يرس مجلس إدارة شر والذي يتضمن النتائج المالية للرسر
 الماضية  

ً
ي شهرا

 
 م. 2021ديسمبر   31والمنتهية ف

ي  
 
 بالقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية ف

ً
كة عىل موقع تداول.   2021ديسمبر    31يجب أن يتم قراءة هذا التقرير مصحوبا وبإعالنات الرسر

ي المملكة  يتضمن هذا التقرير اخر المستجدات والنتائج المالية واألنشطة التشغيلية واإلفصاحات المتوقعة بم
 
ا يتوافق مع اإلنظمة المعمول بها ف

 العربية السعودية. 

 علومات واألنشطة الرئيسية: مال
ي المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  

 
كة مساهمة سعودية تأسست ف كة اإلنماء طوكيو مارين هي شر / س  309شر

كة  2012يونيو    9ـه )الموافق    1433رجب    19بتاري    خ   يونيو    18ـه )الموافق    1433رجب    28بتاري    خ    7001727200(. رقم السجل التجاري للرسر
ي السوق المالية السعودية )"تداول"( منذ 2012

 
كة مدرجة ف  . 2012يونيو  24(. الرسر

ي المملكة العربية السعودية بموجب مبادئ التعاون بموجب الم
 
كة مرخصة لمزاولة أعمال التأمي   ف جمادى    3/ م بتااري    خ    25رسوم الملكي رقم  الرسر

ي  
ي    2بتاري    خ    140(، بموجب قرار مجلس الوزراء. القرار رقم  2009يونيو    27ـه )الموافق    1430الثان 

يونيو    26ـه )الموافق    1430جمادى الثان 
2009 .) 

ا  
ً
ي وجميع األنشطة ذات الصلة وفق

ي عمليات التأمي   التعاون 
 
كة هو التعامل ف ي المملكة    للقواني   الغرض من الرسر

 
الداخلية واللوائح المعمول بها ف

 العربية السعودية. 

ة:  -1 كة والقرارات المهمة والتحديثات خالل الفتر  الخطط الرئيسية للشر
1-1  : ي اتيج   االتجاه االستر

ي عام  وافق المجلس ع 
كة المتوسطة األجل ف  . وشملت العنارص الرئيسية للخطة تطوير أنشطتها التجارية األساسية وغب   2021ىل خطة عمل الرسر

كات    ،األساسية واالرتقاء بها إىل المستوى األمثل  ي والتجزئة  وهي تشمل قنوات توزي    ع الرسر
والتأمي   وإدارة المطالبات، واالمتياز    ، والتأمي   المرصف 

ي خدمات
ي تحقيق األهداف   قوي للحوكمةالعمالء، وإطار    ف 

ف المجلس بانتظام عىل التقدم المحرز ف  وإدارة المخاطر، وأنشطة االستثمار. ويرسر
كة.   التجارية للرسر

كة:  1-2  إطار عمل حوكمة الشر
عام   مرا   ،2021خالل  تتم  التنظيمية.  والمتطلبات  ايدة  المب   العمل  احتياجات  لتلبية  واإلجراءات  السياسات  من  العديد  تطوير  هذه  تم  جعة 

 ، بما يتماشر مع متطلبات األعمال الحالية والمستقبلية ولتعزيز إطار الحوكمة وإدارة المخاطر. السياسات عىل أساس مستمر 

 شبكة توزي    ع الفروع:   1-3
ي الرياض وجدة والخبر كافية لخدمة قاعدة عمالئها. هذا   ،2021خالل عام 

 لوجود ثالثة فروع موجودة ف 
ً
كة أي فرع جديد ذلك نظرا لم تفتح الرسر

كة. سيتم تقييم هذا الوضع بشكل دوري وسيتم تقييم الحا  كة بما يتماشر مع خطة العمل الحالية للرسر ا لتوصية اإلدارة التنفيذية للرسر
ً
جة إىل وفق

ايدة. توسيع ش  بكة الفروع لخدمة قاعدة عمالئنا المب  

ي األنشطة التشغيلية  1-4
 
 التطورات الرئيسية ف

كة. بعض التطورات الرئيسية الجديرة بالذكر هي   كب   الرئيسية للرسر
كما  تعد المراجعة المستمرة لعمليات التشغيل والممارسات أحد مجاالت الب 

  :  يىلي

ي 30رب ا حقق ما يقت -
ي صاف 

ي من خالل   األقساط المكتتبة وذلك٪ من النمو ف 
كات    التوسع ف  بواسطة أكتتاب األعمال من  تأمي   الرسر

 المحصلي   لبيع بالتجزئة من خالل ا وأعمال  ،ثالثة فروع 

ي ي تحق -
ي  إىل تحسي   ضوابط التكاليف مقارنة بالعام ا  أدت ق أرباح االكتتاب عن طريق زيادة الكفاءة التشغيلية الت 

 لماض 

ي   -  المواهب  وتطوير تحسي   ارتباطات الموظفي   من خالل تعزيز برامج رأس المال البرسر

ي  -
اتيجية إعادة التأمي   وإعادة هيكلة  التغب  ف 

 لتحقيق توازن أفضل ومعقول بي   االحتفاظ والمخاطر  المخطط اسب 

كة برنامج التعلم والتطوير بهدف تعزيز مهارات التأمي     - . وضعت الرسر  للموظفي  

كة عن طريق الفصل بي   الوظيفة القانونية  تطوير   - امهيكل الرقابة الداخلية للرسر  .واإللب  
 

ي من الكوارث:   1-5
 
 خطة استمرارية األعمال والتعاف

ي 
 من التأثب  عىل العمليات ف 

ي من الكوارث بشكل دوري لضمان الحد األدن 
كة وخطط التعاف    يتم اختبار خطط استمرارية األعمال الخاصة بالرسر

كة فيها وجود تجاري.   ي يكون للرسر
ي األسواق الت 

/ طفيف ف   حالة وقوع كارثة. تم تصميم الخطط بشكل شامل لدمج أي اضطراب رئيسي
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 لمخاطر والتطورات المستقبليةالتوقعات وا -2
 التنافسية وبيئة العمل:  2-1

ي عام  
 
ي المملكة اىل الحالة الطبيعة من    بيئة سوق التأمي     عادت  ،2021ف

 
أرتفعت مطالبات المركبات بزيادة    ،. عىل سبيل المثال19  -كوفيد  ف

ي المقابل الحركة المرورية
 
كامل هناك تأثب  عىل األداء العام لألنشطة المرتبطة مثل برنامج تأمي    سبب النقل الدوىلي لم يكن قد فتح بشكل  ، ب. ف

 الحج والعمرة. 
ي 
 
كة تركز عىل االتجاه الموجه نحو الرب  ح. كانت النتيجة ف ي نفس الوقت كانت الرسر

 
يك تأمي   مفضل، وف كة سعيها ألن تكون أفضل شر   تواصل الرسر

كة عىل تقديم أفضل خدمة للعمالء، عىل الرغم من التضحية ببعض النمو    أفضل وأدت إىل تحسي   أرباح االكتتاب بسبب  2021عام   تركب   الرسر
 .  المتمب  

 التوقعات المستقبلية:  2-2
كة  19 -تأثب  وانعكاس أثر كوفيدبالرغم من استمرار   ي حياتنا لبعض الوقت وتتوقع الرسر

 
 . م 2022عام  لسوف يخفف التأثب  عىل قطاع التأمي    ف

كة مهمتها األساسية المتمثلة   يك تأمي   لم تغب  الرسر كة خطة طموحة لتوسيع نطاق العمل والربحية مقارنة بعام    .لكي تصبح أفضل شر فلدي الرسر
اتيجية إعادة التأمي   الجديدة ، باإلضافة2021

كات من خالل توفب  خدماتنا المهنية واالستفادة من اسب  كة إىل توسيع قطاع الرسر إىل   . وتهدف الرسر
كة للتوسع  ي قطاعذلك ، تخطط الرسر
 
ة والمتوسطة ف كات الصغب  ي لتنوي    ع فرص النمو والرب  ح. وقطاع   الرسر

 
 التجزئة وأعمال التأمي   المرصف

كة  -3 ي تواجهها الشر
 المخاطر التر

كة لمخاطر مختلفة. إىل جانب وجود إطار عمل سليم إلدارة المخاطر، يتم   ،خالل سب  العمل العادي  ا وضع األنظمة واإلجراءات  تتعرض الرسر
ً
أيض

كة هي كما يىلي  ي قد تواجهها الرسر
كة. أنواع المخاطر الرئيسية الت  ي يمكن أن تتعرض لها الرسر

 : لتحديد ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية الت 

 مخاطر االئتمان:  3-1
ي تنشأ مع احتمال فشل أحد أطراف األداة 

ي تكبد خسارة مالية.  مخاطر االئتمان هي المخاطر الت 
اماته وتسبب للطرف اآلخر ف  ي الوفاء بالب  

المالية ف 
كة الرسر بها  ي تحتفظ 

الت  المالية  األصول  ية    ، بالنسبة لجميع فئات  الدفب  القيمة  كة هو  الرسر لها  ي تتعرض 
الت  االئتمان  األقىص لمخاطر  الحد  فإن 

ي بيان المركز الماىلي 
ي للسنة الم لألصول المالية المفصح عنها ف 

كة لمخاطر االئتمان المتعلقة  م2021ديسمبر  31الية المنتهية ف  كز تعرض الرسر . يب 

ائتمانية وبالتاىلي تخفيف   المعامالت مع أطراف ذات جدارة  ي 
الدخول ف  السعودية ويتم  العربية  المملكة  ي 

أي  بالعمالء والودائع بشكل أساشي ف 
ة لمخاطر االئتمان.   تركزات كبب 

3-2  :  مخاطر التأمي  
ي أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المزايا أو توقيتها تختلف عن ال

كة بموجب عقود التأمي   ف  ي تواجهها الرسر
توقعات.  تتمثل المخاطر الرئيسية الت 

كة  والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. لذلك، فإن هدف    ،يتأثر ذلك بتكرار المطالبات، وشدة المطالبات، والمنافع الفعلية المدفوعة  الرسر
امات.   هو التأكد من توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلب  

كة تركب   مخاطر التأمي   بشكل أساشي حسب فئة العمل. تقوم الرسر  . تراقب الرسر كة  تتضمن مخاطر التأمي   مخاطر االكتتاب والحجز وإعادة التأمي  
اكمية وتضع سياس ة إعادة التأمي   الخاصة بها لتقليل هذه التعرضات إىل مستويات مقبولة لدى  بتقييم تركب   التعرض لمخاطر التأمي   الفردية والب 

كة.   الرسر

3-3  :  مخاطر إعادة التأمي  
كة مسؤولة بالكامل تجاه المؤمن له اماتهم مما يجعل الرسر كاء إعادة التأمي   الوفاء بالب   . وللتخفيف  تنشأ مخاطر إعادة التأمي   عندما يتعذر عىل شر

. من هذه  كة فقط مع أطراف إعادة التأمي   ذات التصنيف الماىلي القوي لتقليل مخاطر التخلف عن سداد إعادة التأمي    المخاطر، تتعامل الرسر

 مخاطر السوق:  3-4
ي أسعار السوق. تتكو 

ات ف  ن مخاطر مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغب 
ي السوق )مخاطر أسعار الفائدة( وأس 

عار  السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار رصف العمالت األجنبية )مخاطر العمالت( وأسعار الفائدة ف 
كة. تتم مراقبة   كة تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر السوق للرسر امالسوق )مخاطر األسعار(. تحدد سياسة إدارة مخاطر الرسر سة وإبالغ  للسيا   اإللب  

ي بيئة المخاطر. 
ات ف  كة باالنكشافات واالنتهاكات. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغيب   لجنة مخاطر الرسر

 مخاطر السيولة:  3-5
امات المرتبطة بال امات وااللب   ي جمع األموال للوفاء بااللب  

كة صعوبة ف  ي قد تواجه الرسر
مطلوبات المالية. تتم مراقبة  مخاطر السيولة هي المخاطر الت 

المالية   والمطلوبات  المالية  الموجودات  استحقاق  بتواري    خ  االحتفاظ  من خالل  السيولة  مخاطر  وإدارة  المناسب  الوقت  ي 
ف  السيولة  متطلبات 

ي األصول المالية السائلة. إلدارة مخاطر السيولة
كة بموجودات سائلة تتكون من النقد و   ، واالستثمار ف  النقد المعادل واألوراق المالية  تحتفظ الرسر

ي يوجد لها سوق نشط باستثناء أدوات حقوق الملكية غب  المدرجة. يمكن بيع هذه األصول بسهولة لتوفب  سيولة إضافية عند 
  االستثمارية الت 

 الحاجة. 
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 المخاطر التشغيلية:  3-6
ة   ة أو غب  المباشر الناشئة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشر

كة كة أو خارجًيا لدى مزودي خدمات الرسر كة إما داخلًيا داخل الرسر ي تدعم عمليات الرسر
مخاطر    ، ومن عوامل خارجية بخالف االئتمان ، التحتية الت 

نية والتنظيمية والمعايب  المقبولة عموًما لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية  السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانو 
كة المخاطر التشغيلية من خالل وضع واتباع سياسة وإجراءات كل قسم كة. تدير الرسر ويقوم قسم إدارة المخاطر بمراقبة    ،من جميع أنشطة الرسر

 فعاليتها بشكل دوري. 
 ات: مخاطر تقنية المعلوم 3-7

نت و  نت والمعامالت عبر اإلنب  ي العمليات التجارية بسبب األخطاء المرتبطة باتصال اإلنب 
 
تطبيقات مخاطر تقنية المعلومات هي الخطأ أو القصور ف

 دعم األعمال األخرى. يتم مواجهة هذه المخاطر بسبب االعتماد الكبب  عىل أنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. 
كة ض ي  نفذت الرسر

داد لتقليل المخاطر الت  وسات وأنظمة النسخ االحتياطي واالسب  ي ذلك جدران الحماية وحلول مكافحة الفب 
 
وابط قوية بما ف

كة التابعة لقسم إدارة المخاطر أنشطة مختلفة ألمن المعلوم ونية. عالوة عىل ذلك، تؤدي وظيفة أمن معلومات الرسر ات  تشكلها المخاطر اإللكب 
ونية. لتجنب أي مخاطر م  رتبطة بالهجمات اإللكب 

 المخاطر التنظيمية:  3-8
كة لعقوبات مختلفة وزي ي صناعة ذات أنظمة عالية. قد يؤدي عدم تلبية هذه المعايب  والمتطلبات التنظيمية إىل تعريض الرسر

 
كة ف ادة  تعمل الرسر

كة مسؤولياتها   مخاطر  امواإل، وبالتاىلي أنشأت قسًما للشؤون القانونية  السمعة. تدرك الرسر  عن متابعة المواعيد النهائية المهمة    لب  
ً
يكون مسؤوال

ي الوقت المناسب. 
 والتأكد من تلبية جميع المتطلبات اإللزامية ف 

 مخاطر السيولة المالية:  3-9
كة قادرة عىل تلبية متطلبات السيولة الخاصة بها عىل النحو المحدد من قبل البنك   . )"ساما"(المركزي السعوديتنشأ المخاطر عندما ال تكون الرسر

كة بحساب نسبة هامش السيولة لمدة   سنوات مستقبلية وتراقب    3يتم إعداد حسابات هامش المالءة الشهرية لقياس وضع السيولة. قامت الرسر
 الحركة شهرًيا. 

 : 19-مخاطر كوفيد  3-10
ي مر   العالمية   19-جائحة كوفيدحالة  

ي تأن 
ات الجديدة الت  كة،    ارا وتكرارا  قد تؤثر والمستمرة مع المتغب  المالية،   والبياناتسلًبا عىل عمليات الرسر

كة فريق عمل مخصًصا لتخطيط وتنفيذ خطط  19-والموردين. لمكافحة جائحة كوفيد  ،والعمالء   ، والموظفي     ،ومستويات الخدمة  ، شكلت الرسر
األعمال موظفينا   ،استمرارية  ورفاهية  سالمة  الممتازة  ،ولضمان  الخدمة  مستويات  عىل  ودعمهم   ، وللحفاظ  عمالئنا  مع  بنشاط  والمشاركة 

 .  والمنظمي  

 نتائج األعمال والمميزات المالية: - 4
ي  
. تتسبب آثار  2021عام  ف  ي االقتصاد وقطاع التأمي  

ة ف  ات كبب  ي تعب  قطاع التأمي   بشكل شئ من    COVID-19م، شهدنا تغيب 
عىل قطاع التأمي   ف 

ي عام    الربحية. حيث  
ي    2021ف 

ي الخسائر إىل زيادة صا ال، ارتفع صاف 
. يعود السبب الرئيسي للزيادة ف  ي

ي خسارة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماض 
ف 

ي   . المطالبات المتكبدة وانخفاض الدخل من برنامج تأمي   الحج / العمرة
ي األقساط المكتتبة وصاف 

ي صاف 
كة نموا ف  ومع ذلك، فقد حققت الرسر

 عمال وتحقيق أرباح اكتتاب أفضل.  األقساط المكتسبة من خالل تحسي   مزي    ج األ 

 ملخص النتائج المالية:  1- 4
   ريال سعودي(.   000)الوحدة:    2021- 2017يوضح الجدول أدناه المقاييس المالية الرئيسية لألعوام 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 عمليات بيان ال

 305,554 316,315 331,141 353,591 296,723 إجماىلي األقساط المكتتبة 

ي األقساط المكتتبة 
 158,814 124,453 169,281 196,748 147,089 صاف 

ي األقساط المكتسبة 
 141,886 136,836 161,546 201,403 135,960 صاف 

( إجماىلي اإليرادات )عمليات   169,400 167,810 187,953 226,495 160,839  التأمي  

 - 83,872 160,147- 243,553- 199,214- 195,681- مبلغ المطالبة   إجماىلي 

ي المطالبات المتكبدة 
 - 72,233 66,033- 117,785- 151,748- 75,361- صاف 

)  - 107,734 102,247- 108,840- 109,582- - 88,524  إجماىلي المصاريف )عمليات التأمي  

ي 
 - 14,403 5,823- 38,231- 37,146- - 3,046 خسائر العام صاف 
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 األرقام المالية الرئيسية التاريخية:  2- 4

ي الخسارة لألعوام 
 
كة وصاف  ريال سعودي(.  000)الوحدة:   2021- 2017تلخص الرسوم البيانية أدناه إجماىلي أقساط التأمي   المكتتبة للرسر

 

 
 
 

 لاير سعودي(.  000ملخص الميزانية العمومية: )الوحدة:   3- 4
 

بمبلغ   األصول  إجماىلي  )+    20.9ارتفع  سعودي  ريال  النقد 3.2مليون  ي 
ف  الزيادة  إىل  أساشي  بشكل  الزيادة  هذه  وتعزى   ، المعادل   ٪(  والنقد 

ي بلغت  
ي    28.5  و   مليون ريال سعودي  12.8واالستثمارات المرتبطة بالوحدات الت 

الزيادة ف  التواىلي ، وقد تم تعويض  مليون ريال سعودي عىل 
التسوية   المطالبات تحت  التأمي   من  إعادة  المكتسبة وحصة  التأمي   من األقساط غب   إعادة  إنخفاض نصيب  األصول جزئًيا بشكل رئيسي مع 

 مليون ريال سعودي.   22.2والموجودات األخرى بمبلغ  
امات المرتبطة بالوحدات 7.9مليون ريال سعودي )+    35.7فع إجماىلي المطلوبات بمبلغ  ارت ي ، ويرجع ذلك أساًسا إىل زيادة االلب  

٪( عن العام الماض 
ي المطلوبات جزئ  24.1مليون ريال سعودي وزيادة األقساط غب  المكتسبة بمقدار   28.5بمقدار 

ًيا  مليون ريال سعودي ، وقد تم تعويض الزيادة ف 
الدائ التأمي    إعادة  وأرصدة   ، األقساط  نقص  واحتياطيات   ، عنها  المبلغ  وغب   المتكبدة  والمطالبات   ، القائمة  المطالبات  ي 

ف  االنخفاض  نة  مع 
 مليون ريال سعودي.  17.0والمطلوبات األخرى بمبلغ  

كة   اكمة للرسر المب  الخسائر  ي    112.8بلغت 
تمثل  وا   2021ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما ف  ي 

كة. سبب هذه  37.6لت  الرسر ٪ من رأس مال 
ي  
ي األقساط  2021ديسمبر    15الخسائر هو ارتفاع نسبة النفقات. وافق مجلس اإلدارة عىل خطة عمل ف 

  المكتتبة . وتستند الخطة إىل تحسي   صاف 
كة ستكون قادرة عىل االستمرار كمن ي معدالت المرصوفات والخسائر. توضح الخطة أن الرسر

ي المستقبلوالتحكم ف 
 . المأمول شأة مستمرة ف 

 

 عمليات التأمي   + عمليات المساهمي    2017 2018 2019 2020 2021

ي حكمه    107,863  52,710  219,182  235,480 248,314
 نقد وما ف 

 إستثمارات   137,061  217,385  136,311  49,456 42,814

 قساط تامي   وإعادة تأمي   مدينة أ  126,390  96,325  73,111  70,633 72,977

44,922 59,558  152,787  102,633  147,110  
حصة معيدي التأمي   من المطالبات  

 المتكبدة غب  المبلغ عنها 

 موجودات أخرى    160,432  109,609  180,637  240,870 267,849

 مجموع الموجودات    678,856  578,662  762,028  655,997 676,876

 مطالبات تحت التسوية   142,455  97,703  172,767  61,847 54,164

 مطالبات متكبدة غب  المبلغ عنها   39,221  28,706  31,895  46,576 42,981

 أقساط تأمي   غب  المكتسبة   76,138  80,827  107,765  133,049 157,161

 مطلوبات أخرى    138,594  126,428  242,551  212,762 235,661

 مجموع المطلوبات   396,408 333,664 554,978 454,234 489,967
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 لاير سعودي(  000: )الوحدة:  التحليل الجغرافي اإلجمالي المكتوب ألقساط التأمين  44-
كة داخل المملكة العربية السعودية فقط، وليس لديها أي فروع أو أعمال خارج المملكة،   ي إلجماىلي األقساط تعمل الرسر

 
، فيما يىلي التوزي    ع الجغراف

 : 2020و  2021المكتتبة خالل عامي  

 
 

ي نهاية 
ي تأمي   الممتلكات ، 50، 2021كما ف 

كة تمثل ف   % الحماية واإلدخار23% المركبات، 27% من أعمال الرسر

 

 
 االختالفات الجوهرية في النتائج التشغيلية:  5- 4

ي  
ي نتائج التشغيل للسنة المنتهية ف 

 . ( لاير سعودي 000الوحدة:  )  2021/ 12/ 31االختالفات الجوهرية ف 
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 ( %التغيت  ) ( - التغيت  )+/  2021 2020 

 % 3.4- ( 10,761) 305,554 316,315 إجماىلي األقساط المكتتبة 

ي األقساط المكتتبة 
 
 %27.6+ 34,361 158,814 124,453 صاف

ي األقساط المكتسبة 
 
 %3.7+ 5,005 141,841 136,836 صاف

 %17.2- ( 4,189) 20,162 24,351 كسب عمولة إعادة التأمي   

 %4.5+ 1,15)) ( (26,739 ( 25,588) تكلفة الحصول عىل الوثيقة 

ي المطالبات المتكبدة 
 
 %9.4+ ( 6,200) ( 72,233) ( 66,033) صاف

ي خسائر العام
 
 %147.3+ ( 8,580) ( 14,403) ( 5,823) صاف

 
كة زيادة بنسبة   ي األقساط المكتتبة و  27.6حققت الرسر

 
ي صاف

 
ي  3.7٪ ف

 
ي األقساط المكتسبة. من ناحية أخرى ، بسبب االنخفاض ف

 
٪ زيادة ف

 ٪. 17.2أقساط إعادة التأمي   ، انخفضت أقساط إعادة التأمي   المكتسبة بنسبة 
 

ك للمراجعي   الخارجيي   يحتوي عىل رأي غب  م  6- 4
كة. إن القوائم المالية تظهر بعدل من جميع  إن التقرير المشب  تحفظ للقوائم المالية للرسر

ي  
 
كة كما ف  للمعايب   2021ديسمبر   31النواحي الجوهرية، المركز الماىلي للرسر

ً
ي ذلك التاري    خ، وفقا

 
، وأدائها الماىلي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية ف

ا الدولية   المملالعداد  ي 
 
ف المعتمدة  المالية  السعودية لتقارير  العربية  ي    ( IFRS)  كة 

 
ف المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  السعودية  والمعايب   الهيئة 

 . "(SOCPA)"  للمحاسبي   القانونيي   
السعودية والمعايب  واإلصد  العربية  المملكة  ي 

المعتمدة ف  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايب    
ً
القوائم وفقا إعداد  ارات االخرى  باإلضافة لذلك، تم 

كة.   للمحاسبي   القانونيي   الهيئة السعودية  المعتمدة من   كات والنظام األساشي للرسر يعات الخاصة بالرسر  والترسر

 

 لاير سعودي(  000التنظيمية )الوحدة: ت المدفوعات للجها  5
 

2021 

 األسم الوصف 
ة المالية ولم يسدد   المسدد المستحق حت  نهاية الفب 

 مصلحة الزكاة والدخل  الزكاة والدخل  3,592 6,699

اف  1,873 293  البنك المركزي السعودي  رسوم تكاليف اإلشر

اف  51 0  الضمان الصحي مجلس  رسوم تكاليف اإلشر

 التأمينات اإلجتماعية  رسوم حكومية للتأمينات اإلجتماعية 2,646 284

 هيئة السوق المالية  رسوم إدراج/رسوم خدمة  471 -

 اإلجماىلي  8,633 7,276

 

يبة والجماركلزكاة و ا هيئة   - ائب السنوية لعام  : إجماىلي المبلغ المستحق مرتبط بشكل أساشي برسوم الزكاة  الرص  ومخصصات    2021والرص 
بية اإلستقطاع الطوارئ اإلضافية لمسائل الزكاة  . ورص 

اف    (: بلغ إجماىلي المبلغ المدفوعساما البنك المركزي السعودي ) - ي  للبنك المركزي السعودي مقابل رسوم المعاينة واإلشر
لثالثة أرباع ف 

ألف    420  ، 2021  ألف ريال وغرامات عام  245بلغت    2020الرب  ع األخب  من عام  ورسوم    . ألف ريال سعودي  1,208  م،  2021عام  
 2021رسوم الرب  ع األخب  من عام  حقات للدفع تتمثل المسريال سعودي. 

الرسوم    - ي مقابل 
التعاون  الضمان الصحي  ل مجلس  المدفوع  المبلغ  : بلغ إجماىلي  ي

التعاون  الضمان الصحي    ألف  ريال سعودي 1مجلس 
اك   . ألف ريال سعودي 50السنوي واالشب 

 ألف ريال.  2.646المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية: إجماىلي المبلغ المدفوع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل العام   -

كة بدفع مبلغ     -  م. 2021ل عام  خال  "هيئة السوق المالية"ألف ريال سعودي إىل "تداول" و  471تداول وهيئة السوق المالية: قامت الرسر
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 كبار المساهمين  1- 6
ريال سعودي للسهم.   10أسهم عادية بقيمة اسمية    سهم. 30,000,000  عىل    مقسمة    ريال سعودي   300,000,000به  يبلغ رأس المال المرصح   

ي 5يوضح الجدول التاىلي أن المساهمي   يمتلكون أكبر من  
 
كة كما ف  . 2021ديسمبر    31٪ من أسهم الرسر

ي نسبة إمتالك األسهم للمساهمي   الذين يملكون أكبر من يوجد  وال  
 
ي  5تغيب  ف

 
كة خالل العام المنتهي ف  . م2021ديسمبر  31% من أسهم الرسر

 

 الجنسية  نسبة الملكية )٪(  عدد األسهم  المساهم 

 سعودي  %28.75 8,625,000 مرصف اإلنماء 

كة طوكيو مارين اند نيشيدو فاير للتأمي    ي  %28.75 8,625,000 شر
 يابان 

 

ي أسهم أو أدوات دين    أبنائهمو   وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   وأزواجهممصلحة  وصف    2- 6
 
القرص ف

كة   ة الرسر ي تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخب 
 
ي حدثت ف

ات الت   والتغيب 

 

 األسم    #
العام بداية   نهاية العام 

 مقدار التغت  
 صكوك الدين  عدد األسهم  صكوك الدين  عدد األسهم 

 0% - 1,000 - 1,000 عىلي سليمان العايد  1

 0% - 83 - 83 خالد عبدهللا الرميح  2

 

 بناءهم أسهم في الشركة  أو أزوجاتهم او  بخالف ما هو مذكور في الجدول أدناه، ال يمتلك كبار التنفيذيين  3- 6
 
 

 اإلدارة العليا  #
 نهاية العام  بداية العام

 مقدار التغير 
 صكوك الدين  عدد األسهم  صكوك الدين  عدد األسهم 

       

 

 

 

 مجلس اإلدارة  - 7

 المسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة:  1- 7
كة. ومن بي   هذه المسؤوليات   ي تحددها الجمعية العامة، يكون للمجلس أوسع الصالحيات فيما يتعلق بإدارة الرسر

ي  مع مراعاة االختصاصات الت 
الت 

كة    : عىل سبيل المثال  فهو  ما يىلي و تتحملها الرسر

كة.  - اتيجية الرسر حات لتطوير اسب   تقديم مقب 

كة وأغراضها.  -  مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الرسر

كة.   -  مراجعة التقارير المتعلقة بأداء الرسر

كة ؛  -  ضمان سالمة وحيادية البيانات المالية والمعلومات الخاصة بالرسر

 تحديد المستوى المناسب لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.  -

 وعزل أعضاء اإلدارة التنفيذية. إبداء الرأي فيما يتعلق بتعيي    -
 
 

 معلومات عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:  2- 7
كة من قبل مجلس إدارة مكون من )   15بالرجوع إىل المادة   كة اإلنماء طوكيو، يجب أن تتم إدارة الرسر ( أعضاء تنتخبهم  8من النظام األساشي لرسر

. ال يجوز أن    3الجمعية العامة العادية لمدة ال تتجاوز ) سنوات(، ويجب أن يعكس تكوين مجلس اإلدارة التمثيل المناسب لألعضاء المستقلي  
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ي  
 
. يستثت  من ذلك تعيي   أعضاء الجمعية التأسيسية ف

يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي   عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكبر
كة. 3أول مجلس إدارة لمدة ال تزيد عىل )  ( سنوات تبدأ من تاري    خ نرسر قرار وزارة التجارة واالستثمار بإنشاء مجلس إدارة شر

 
ي تم تشكيل مجلس اإل 

 
يونيو    9، حيث بدأت الدورة الرابعة من   2021مايو   26دارة الجديد للدورة الرابعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية ف

ي  2024يونيو    8 - م  2021
 
ي اجتماع مجلس اإلدارة الجديد ف

 
 . 2021يونيو  09م. تم اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة ف

 
 

 
 

 ملخص عن أعضاء مجلس اإلدارة  3- 7
 

ات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  األسم  #  الخت 

عبدالمحسن بن   1
 عبدالعزيز الفارس 

كة  إدارة شر رئيس مجلس 
،  االنماء طوكيو مارين 
عضو مجلس إدارة  
 مرصف اإلنماء 

مرصف    -التنفيذي  الرئيس -
 نماء اإل 

مدير العام التنفيذي  ال -
كة   -للخدمات المالية  شر

 عبداللطيف جميل المحدودة 
هيئة الزكاة   -مدير عام  -

يبة والجمارك )مصلحة   والرص 
 ،)
ً
 الزكاة والدخل سابقا

  -مدير إدارة المحاسبة العامة  -
البنك المركزي السعودي  

ي السعودي   )مؤسسة النقد العرنر
 سابقا(، 

مساعد مدير إدارة التدقيق   -
البنك المركزي   -الداخىلي 

ي   السعودي )مؤسسة النقد العرنر
 السعودي سابق
ً
 ( ا

محاسبة    بكالورويس -
 جامعة الملك سعود  -
  - ماجستب  محاسبة  -

  -جامعة غرب الينوي 
الواليات المتحدة  

 األمريكية 
زمالة المعهد األمريكي  -

للمحاسبي   القانونيي    
(CPA  )-   الواليات

 المتحدة األمريكية. 

ة   أربعون عاما من الخبر
 . ي القطاع الماىلي

 ف 

وناري إواكوما  2 والرئيس  العضو المنتدب  هب 
طوكيو مارين    -التنفيذي

ق األوسط المحدودة   الرسر

  -ومدير عام   مساعد إداري -
كة طوكيو مارين آند نيشيدو    شر
 فاير إنشورانس المحدودة ، 

  -بكالورويس إقتصاد 
 جامعة كونان

  ثالثون تسعة و  أكبر من
ي  
ة ف  عاما من الخبر
 .قطاع التأمي   

 العضوية تصنيف  المنصب  االسم  

1 
 غب  تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس

وناري إواكوما  2  غب  تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة  هب 

3 
 غب  تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  عبدهللا بن عىلي الخليفة 

4 
ي 
 غب  تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  فوريا   ساتوشر

5 
ي  غب  تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة     عماد بن عبدالرحمن  البتب 

6 
 مستقل  عضو مجلس اإلدارة  عىلي بن سليمان العائد 

7 
 مستقل  عضو مجلس اإلدارة  برسر بن محمد بخيت 

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة  خالد بن عبدهللا الرميح  8
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كة طوكيو   - المدير التنفيذي لرسر
هاد  يا( بب   للتأمي   البحري )مالب  

عبدهللا بن عىلي   3
 الخليفة 

  -الرئيس التنفيذي 
 لمرصف اإلنماء 

  -الماىلي  الرئيس التنفيذي -
 . ي
ي الوطت   البنك العرنر

الرئيس التنفيذي للمجموعة   -
 مرصف الراجحي   -المالية 

الرئيس التنفيذي للمجموعة   -
البنك السعودي   -المالية 

 الفرنسي 
-  

بكالورويس محاسبة   -
جامعة الملك    -

 سعود 
   - ماجستب  محاسبة  -

-  جامعة ميامي 
 الواليات المتحدة 

أكبر من ثمانية  
 
ً
ين عاما من   وعرسر

ة ي القطاع  الخبر
 
  ف
ي 
 
 .واالستثماري المرصف

ي  4
لطوكيو   -المدير العام  فوريا  ساتوشر

 مارين القابضة 
ي  / المدير العام  -

 
طوكيو مارين    ف
ي   دنر

طاقم اإلدارة التنفيذية /   -
 طوكيو مارين أوروبا 

المدير التنفيذي / حسي     -
كاه المملكة العربية   ي وشر

عويت 
 السعودية 

العضو المنتدب / طوكيو   -
 مارين ايجيبت التكافل العام 

نائب أول للرئيس والمدير   -
 مارين أمريكا   العام / طوكيو 

علوم  بكالورويس 
  - سياسة وإقتصاد 
 جامعة واسيدا  

ون عاما   خمسة وعرسر
ي قطاع  

 
ة ف من الخبر

 .التأمي   

عماد بن   5
ي    عبدالرحمن البتب 

رئيس مجموعة مرصفية  
كاتا   مرصف اإلنماء   -لرسر

كات  -   -مدير عام مرصفية الرسر
 بنك البالد 

رئيس الخدمات المرصفية   -
قية التجارية  بنك    -للمنطقة الرسر

 األهىلي 
رئيس خدمات مرصفية   -

كات  البنك السعودي   -الرسر
 التجاري المتحد 

بكالوريوس هندسة   -
ول  جامعة    - البب 

 الملك سعود 
ماجستب  إدارة   -

جامعة    -أعمال 
ول   الملك فهد للبب 

 والمعادن 
 

ة   ثالثون عاما من الخبر
ي مجال الخدمات  

ف 
المرصفية بالجملة  

 دوليا ومحليا.  

عىلي بن سليمان   6
 العائد

 
 

- 

مدير إدارة اإلعتمادات   -
كة السعودية   -والوثائق  الرسر

 لصناعات األساسية 
كة   - المدير الماىلي واإلداري شر

 الموارد المحدودة 
كة التعاونية    -المدير الماىلي  - شر

 للتأمي   
والمدير  نائب الرئيس التنفيذي   -

كة السعودية    -الماىلي  الرسر
 للكهرباء 

الرئيس التنفيذي وعضو   -
اللجنة التنفيذية ولجنة  

كة مالذ للتأمي     -اإلستثمار   شر
كة   - اإلدارةرئيس مجلس  - شر

 نجم لخدمات التأمي   
كات   - مدير عام الرقابة عىل شر

البنك المركزي    -التأمي   
 دي السعو 

  –بكالوريوس محاسبة 
 جامعة الملك سعود 

 ثمانية و 
ً
  ثالثون عاما
ي اإلدارة  

ة ف  من الخبر
المالية والمحاسبة  
  .والمراجعة والتأمي   
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برسر بن محمد   7
 بخيت 

كة أصول وبخيت   - شر
عضو    -اإلستثمارية

 مجلس اإلدارة 
كة بخيت اليابان  -   -يةشر

رئيس مجلس اإلدارة  
 والرئيس التنفيذي 

كة  - بخيت المبادر  شر
- لتقنية المعلومات
 المؤسس والمالك 

 

كريدت سويس    - إدارةمدير  -
 اليابان

  بخيت   -المؤسس -
 لإلستشارات المالية 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس   -
مجموعة بخيت   –  التنفيذي

 االستثمارية 
كة األهىلي تكافل  -
عضو     -شر

 مجلس اإلدارة 
كة السوق المالية السعودية   - شر

 جلس اإلدارة عضو م  -

بكالورويس رياضيات   -
 أوهايو  والية جامعة   -
إدارة  ماجستب   -

 جامعة كيو  -هندسية

واحد وثالثون عاما من  
ي المناصب  

 
ة ف الخبر

 .القيادية والمالية

خالد بن عبدهللا   8
 الرميح 

مدير الشؤون الحكومية  
   - بالمنطقة الوسىط 
كة الزيت العربية   شر

 السعودية. 
 

ف  - العام ومدير مكتب  المرسر
 الوزير 

ي   -
 
شغل عدة مناصب قيادية ف

كة أرامكو   شر

بكالوريوس علم   -
جامعة الملك    -نفس 
 سعود 

ي اللغة   -
 
متقدم ف

ية والتواصل   اإلنجلب  
والتجارة الدولية ،  

MLS 
International 

College   المملكة ،
 المتحدة. 

ون عاما   خمسة وعرسر
ي العديد  

 
ة ف من الخبر

 .المناصب اإلداريةمن 

 

 

 
 

 حضور كل اجتماع: وسجل عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة   4- 7

 لجان مجلس اإلدارة  - 8

 األسم 
ي  األجتماع األول 

عدد  االجتماع الخامس  األجتماع الرابع  األجتماع الثالث  األجتماع الثان 
 2021- 12-  15 2021- 09- 08 2021- 06- 09 2021- 05- 26 2021- 02- 25 االجتماعات 

1 
المحسن عبد  عبد 

 العزيز الفارس 
✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ 
5/5 

وناري إواكوما  2  5/5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ هب 

 3/3 ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    عبدهللا عىلي الخليفة  3

ي فوريا  4
 3/3 ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ساتوشف 

5 
عماد عبدالرحمن  

ي   البيتب 
 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي   

 غائب  ✓ ✓
3/3 

 5/5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عىلي سليمان العايد  6

 3/3 ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    برسر محمد بخيت  7

 3/3 ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    خالد عبدهللا الرميح  8

 2/2 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ✓ ✓ توشياكي سوزوكي  9

 2/2 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ✓ ✓ المريشد مطلق حمد  10

11 
عصام عبدالعزيز  

 باناجه 
 2/2 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ✓ ✓

ابراهيم سليمان   12
 السياري 

 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ✓ ✓
2/2 

كل   ي 
 
ف ين  الحاض  عدد 

 اجتماع 
7/7 

7/7 
8/8 8/8 

7/8 
- 
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كة اإلنماء طوكيو مارين لجان  أنشأ مجلس إدارة شر
ً
 يلي:  كما   من خارج المجلس مستقلي     وأعضاء مجلس اإلدارةأعضاء  مؤلفة من   ا

 لجنة المراجعة  1- 8
 موجز عن لجنة المراجعة: 

حات إىل مجلس اإلدارة.  اللجنة  تقوم    . تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء  كة وتقديم المقب    مراجعة تقوم لجنة الو بمراجعة البيانات المالية للرسر
امبمراجعة تقارير التدقيق الداخىلي   امالخارجيي   والموافقة عىل خطة    المراجعي   وتقييم إجراءات وأداء    وإدارة االلب   والتدقيق الداخىلي السنوي    االلب  

 وخطط التدقيق ذات الصلة. 
 

 تشكيل اللجنة: 
ة    الجمعية العامة العاديةوفقا لقرار    المراجعةتشكيل لجنة  تم   ي    المنعقدة العاشر

 
ي  2021مايو    26ف

 
ي بدأت ف

، للدورة الرابعة لمجلس اإلدارة، والت 
ي  2021يونيو  9

 
 يونيو  8، وينتهي ف

 التصنيف  االسم  

 المستقل رئيس اللجنة ، عضو مجلس اإلدارة  عىلي سليمان العايد  1

 عضو لجنة من خارج المجلس  امس احمد عبدهللا المغ 2

 عضو لجنة من خارج المجلس  سليمان الصقب    3
 

 م. 2021إجتماعات خالل عام  7عقدت لجنة المراجعة   

 

 

 

 

 

 

 

     
 االسم     

إجمالي   تاري    خ االجتماعات 
االجتماعا 

 ت
االجتماع  

 األول
االجتماع  
ي  
 الثان 

االجتماع  
 الثالث 

االجتماع  
 الرابع

االجتماع  
 الخامس  

االجتماع  
 السادس 

االجتماع  
 السابع

 25/02 /202
1 

04/03 /202
1 

03/05 /202
1 

22/06 /202
1 

11/08 /202
0 

01/11 /202
1 

06/12/202
1 

 

عىلي   1
سليمان  
 العايد

لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

✓ ✓ ✓ ✓ 4/4 

احمد  2
عبدهللا  
 المغامس 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/7 

سليمان   3
 الصقب  

لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

✓ ✓ ✓ ✓ 4/4 

عصام   4
عبدالعز 
يز با  
 ناجه 

✓ ✓ ✓ 
لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

3/3 

هللا   5 عبد 
عبد  

الرحمن  
 الرويس 

 ✓ ✓ غائب 
لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

لم يتم  
 التعيي   

2/3 

إجماىلي  
الحضور  

ي 
ف 

 اإلجتماع

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 - 
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 مكافئات أعضاء لجنة المراجعة )بالريال السعودي( 

 

 لقاء بدل الحضور   االجماىلي 
ي  
 
المكافآت الثابته ف

   2021السنة المالية  
 االسم

 1 عىلي سليمان العايد  - 6,000 6,000

 2 أحمد عبدهللا المغامس  50,000 10,500 60,500

 3 سليمان الصقب   28,219.18 6,000 34,219.18

 4 عصام عبدالعزيز با ناجه  - 4,500 4,500

عبداللرحمن الرويس عبدهللا   21,780.82 3,000 24,780.82  5 

 اإلجماىلي  100,000 30,000 130,000

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت   2- 8
شيحات والمكافآت:   موجز عن لجنة التر

ش الب  اللجنة بدراسة  يحات والمكافآت من ثالثة أعضاء.  تتكون لجنة  ي  تقوم 
الحوافز والحوافز طويلة األجل والزيادات ف  ي ذلك 

المكافآت )بما ف 
ية وتقدم التوصيات بشأن كة. باإلضافة إىل ذلك ، تقر اللجنة سياسات وإجراءات الموارد البرسر تعيي      الرواتب( المدفوعة لإلدارة التنفيذية للرسر

 أعضاء اللجنة 
 

 تشكيل اللجنة: 
شيحات والمكافئاتتشكيل لجنة  تم   ة    الجمعية العامة العاديةوفقا لقرار    الب  ي    المنعقدةالعاشر

، للدورة الرابعة لمجلس اإلدارة،  2021مايو    26ف 
ي 
ي بدأت ف 

ي  2021يونيو  9والت 
 يونيو   8، وينتهي ف 

 التصنيف  االسم  

 رئيس اللجنة ، عضو مجلس اإلدارة المستقل  خالد بن عبدهللا الرميح  1

وناري إواكوما  2  عضو اللجنة ، عضو مجلس اإلدارة غب  التنفيذي  هب 

 عضو اللجنة ، عضو مجلس إدارة مستقل  بخيت برسر محمد   3
 

 . 2021خالل عام   ثالثة إجتماعاتعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت  

 
 
 
 

ي   االجتماع األول  عضو اللجنة  
 إجماىلي االجتماعات االجتماع الثالث  االجتماع الثان 

 25/02 /2021 25/05 /2021 08/09 /2021 

 خالد بن عبدهللا الرميح  1
✓ ✓ ✓ 3/3 

وناري إواكوما  2  3/3 ✓ ✓ ✓ هب 

 1/1 ✓ لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    برسر محمد بخيث   3

 2/2 لم يتم التعيي    ✓ ✓ عصام بن عبد العزيز باناجه  4

ي اإلجتماع 
 - 3/3 3/3 3/3 إجماىلي الحضور ف 
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شيحات والمكافئات )بالريال السعودي(   مكافئات أعضاء لجنة التر
 

 لقاء بدل الحضور   االجماىلي 
ي  
 
المكافآت الثابته ف

   2021السنة المالية  
 االسم

 1 خالد عبدهللا الرميح  - 4,500 4,500

وناري إواكوما  - 4,500 4,500  2 هب 

 3 عصام عبدالعزيز با ناجه  - 3,000 3,000

 4 برسر محمد بخيت  - 1,500 1,500

 اإلجماىلي  - 13,500 13,500

 

 المخاطر: لجنة إدارة   3- 8
 موجز عن لجنة إدارة المخاطر: 

اتيجية شاملة إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها عند    اللجنة  قومتتتكون لجنة إدارة المخاطر من ثالثة أعضاء.   بتطوير اسب 
ا بمراجعة سياسات إدارة المخاطر وإعادة  

ً
كة. تقوم اللجنة أيض ي تؤثر عىل الرسر

ورة بناًء عىل عوامل الخطر الداخلية والخارجية الت  تقييم قدرة  الرص 
كة بشكل دوري عىل تحمل التعرض للمخاطر   )من خالل إجراء اختبارات التحمل عىل سبيل المثال(. كما ترفع تقارير مفصلة إىل مجلس اإلدارة  الرسر

حة إلدارة هذه المخاطر.   عن التعرض للمخاطر والخطوات المقب 
 

 تشكيل اللجنة: 

 التصنيف  االسم  #

ي  1  رئيس اللجنة ، عضو مجلس اإلدارة غب  التنفيذي  عماد عبدالرحمن البتب 

ي فوريا  2
 عضو اللجنة ، عضو مجلس اإلدارة غب  التنفيذي  ساتوشر

ي مونتلبان كورتيجوس  3  عضو اللجنة من خارج المجلس  فيليتر

 

 
 م. 2021إجتماعات خالل عام  4عقدت لجنة إدارة المخاطر  

 
 

 مكافئات أعضاء لجنة المخاطر          

 لقاء بدل الحضور   االجماىلي 
ي  
المكافآت الثابته ف 

   2021السنة المالية  
 االسم

ي  - 4,500 4,500  1 عماد عبدالرحمن البتب 

ي فوريا   4,500 4,500
 2 ساتشوشر

ي مونتلبان كورتيجوس   6,000 6,000  3 فيليتر

ي  األجتماع األول  عضو اللجنة  
عدد  األجتماع الرابع  األجتماع الثالث  األجتماع الثان 

 2021/ 22/12 2021/ 15/11 2021/ 07/09 2021/ 23/02 االجتماعات 

ي  1  3/3 ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي    عماد عبدالرحمن البتب 

ي فوريا  2
 3/3 ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي    ساتشوشر

ي مونتلبان كورتيجوس  3  4/4 ✓ ✓ ✓ ✓ فيليتر

 1/1 يتم التعيي   لم  لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ✓ ابراهيم سليمان السياري  4

 1/1 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ✓ توشياكي سوزوكي  5

ي اإلجتماع 
 - 3/3 3/3 3/3 3/3 إجماىلي الحضور ف 
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 4 ابراهيم سليمان السياري  - 1,500 1,500

 5 توشياكي سوزوكي  - 1,500 1,500

 اإلجماىلي  - 18,000 18,000

 

 اللجنة التنفيذية:  4- 8
 موجز عن اللجنة التنفيذية: 
كة  ب  تقوم اللجنة أعضاء.    خمسة تتكون اللجنة التنفيذية من   ي إدارة األعمال من خالل مراجعة ومراقبة األداء التشغيىلي للرسر

 
دعم مجلس اإلدارة ف

كة لألهداف المطلوبة منها.    والتحقق من تحقيق الرسر

 تشكيل اللجنة: 

  التصنيف   االسم #

وناري إواكوما  1  رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة غب  التنفيذي  هب 

 عضو اللجنة، عضو مجلس إدارة غب  التنفيذي  الفارسعبد المحسن عبد العزيز  2

 عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي  عضو اللجنة   عبدهللا الخليفة  3

ي فوريا  4
 عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي  عضو اللجنة   ساتشوشر

 مجلس إدارة مستقل   عضو عضو اللجنة،   عىلي سليمان العايد  5

 

 

 م. 2021إجتماعات خالل عام   6عقدت اللجنة التنفيذية   

 
 

 عضو اللجنة 

ي  االجتماع األول 
االجتماع   االجتماع الثان 

 الثالث 

االجتماع   االجتماع الرابع 

 الخامس 

االجتماع  

 السادس
  اإلجماىلي 

24/02 /2021 26/05 /2021 07/09 /2021 21/10 /2021 16/11 /2021 14/12 /2021 

وناري   1 هب 
 6/ 5 ✓ غائب  ✓ ✓ ✓ ✓ إواكوما 

عبد   2
المحسن  
عبد العزيز  

 الفارس

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6/6 

عبدهللا   3
 الخليفة 

 4/4 ✓ ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي    لم يتم التعيي   

ي   4
ساتشوشر
 فوريا 

 4/4 ✓ ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي    لم يتم التعيي   

سليمان   5 عىلي 
 العايد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6/6 

توشياكي   6
 سوزوكي 

 2/2 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ✓ ✓

إجماىلي  7
ي  
الحضور ف 
 اإلجتماع

4/4 4/4 5/5 5/5 4/5 5/5 - 
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 مكافئات أعضاء اللجنة التنفيذية  

 لقاء بدل الحضور   االجماىلي 
ي  
 
المكافآت الثابته ف

   2021السنة المالية  
 االسم

وناري إواكوما  - 7,500 7,500  1 هب 

 2 عبد المحسن عبد العزيز الفارس - 9,000 9,000

 3 عبدهللا الخليفة  - 6,000 6,000

ي فوريا  - 6,000 6,000
 4 ساتشوشر

 5 عىلي سليمان العايد  - 9,000 9,000

سوزوكي توشياكي  - 3,000 3,000  6 

 اإلجماىلي  - 40,500 40,500

 لجنة االستثمار:   5- 8
 : موجز عن لجنة االستثمار 

اف عىل هذه االستثمارات. با  ي مراقبة تنفيذ سياستها االستثمارية واإلشر
كة ف  إلضافة إىل تتكون لجنة االستثمار من ثالثة أعضاء. تساعد اللجنة الرسر

ي إطار وجود مخاطر مقبولة عىل النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة، كما تراقب م 
كة لتحقيق أفضل عائد ف  ف عىل استثمارات الرسر تطلبات  ذلك، ترسر

يعة اإلسالمية. عالوة عىل ذلك،    البنك المركزي السيولة. كما تتأكد اللجنة من أن االستثمارات تتوافق مع متطلبات   م بأحكام الرسر السعودي وتلب  
 تقدم لجنة االستثمار االستشارات االستثمارية للمجلس.  

 تشكيل اللجنة: 

 التصنيف  االسم  #

 اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل رئيس  برسر محمد بخيت  1

ي  2  عضو اللجنة، عضو مجلس إدارة غب  تنفيذي  عماد عبدالرحمن البتب 

 عضو اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل  خالد عبدهللا الرميح  3
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 م. 2021إجتماعات خالل عام  4عقدت لجنة اإلستثمار 

 
 مكافئات أعضاء لجنة االستمثار )باللاير السعودي( 

 لقاء بدل الحضور   االجماىلي 
ي  
المكافآت الثابته ف 

   2021السنة المالية  
 االسم

 1 برسر محمد بخيت  - 4,500 4,500

ي  - 1,500 1,500   عماد عبدالرحمن البتب 

  خالد عبدهللا الرميح  - 6,000 6,000

  عىلي سليمان العايد  - 1,500 1,500

 2 ابراهيم سليمان السياري  - 1,500 1,500

 اإلجماىلي  - 15,000 15,000

 نبذة عن أعضاء اللجان من خارج المجلس *:  6- 8

الوظيفة  العضوية  االسم # 
 الحالية 

ات  المؤهالت الوظيفة السابقة  الخت 
والمناصب 

 السابقة 

عبدهللا   احمد 1
 المغامس

لجنة 
 المراجعة 

أمي   عام 
الهيئة 

  السعودية
للمراجعي    

 لمحاسبي    وا

  –أستاذ مساعد  
 جامعة الملك سعود 

ي المحاسبة 
جامعة الملك    –بكالوريس ف 

 سعود 
  –ماجستب  إدارة االعمال المحاسبية  

 جامعة بريدجبورت
ي إدارة األعمال والمحاسبة 

- دكتوراه ف 
، الواليات المتحدة   ي جامعة ميسيسيتر

 ،  األمريكية
  الهيئة السعودية للمحاسبي   زمالة 

 القانونيي   

ون   خمسة وعرسر
 
ً
ي  من الخبر  عاما

ة ف 
 . قطاع المحاسبة

 عضو اللجنة 

ي  االجتماع األول 
 االجتماع الرابع  االجتماع الثالث  االجتماع الثان 

إجماىلي 
 2021/ 14/12 2021/ 10/11 2021/ 06/09 2021/ 23/02 االجتماعات 

 برسر محمد بخيت 
 3/3 ✓ ✓ ✓ لم يتم التعيي   

ي   عماد عبدالرحمن البتب 
 غائب  ✓ غائب  لم يتم التعيي   

1/3 

 ✓ خالد عبدهللا الرميح 
✓ ✓ ✓ 4/4 

 سليمان العايد عىلي 
 1/1 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    ✓

 ✓ ابراهيم سليمان السياري 
 1/1 لم يتم التعيي    لم يتم التعيي    لم يتم التعيي   

ي  
 
إجماىلي الحضور ف

 اإلجتماع
3/3 2/3 3/3 2/3 - 
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لجنة  سليمان الصقب    2
 المراجعة 

  تقنيةرئيس قسم  - 
المعلومات  

 -(  CIOواالتصاالت )
كة  مشاري    ع الرسر

 السعودية للكهرباء 
مدير التخطيط  

وعات  ومرسر
تكنولوجيا المعلومات  

كة  -واالتصاالت  الرسر
 السعودية للكهرباء 

مدير إدارة شبكة  
تقنية المعلومات 

كة  -واالتصاالت  الرسر
 السعودية للكهرباء 
مدير إدارة عمليات 
وخدمات تقنية  

المعلومات  
كة  -واالتصاالت  الرسر

 السعودية للكهرباء 
عضو مجلس اإلدارة   
كة  -  ضوئياتشر

 لالتصاالت

ي علوم الكمبيوتر 
جامعة    -بكالوريوس ف 

 ميشيغان الوسىط 
م الكمبيوتر جامعة إلينوي ماجستب  علو  -

 الغربية

ثالثون اثنان و 
 
ً
ي   عاما

ة ف  من الخبر
مجال اإلدارة  

  وتقنية
 المعلومات 

ي  3 مونتالبانك  فيليتر
 كورتيجوس 

لجنة إدارة 
 المخاطر 

مستشار أول  
المخاطر  
بمرصف 
 اإلنماء

إلقليمي إلدارة مدير ا
المنطقة  ، لمخاطر ا

مجموعة   -الوسىط 
  الرئيس سامبا المالية

التنفيذي إلدارة 
المدير   –المخاطر 

العام إلدارة المخاطر 
 بمرصف اإلنماء 

ي االقتصاد  بكالوريوس 
العلوم االدارية ف 

 بالفلبي    كزافييهجامعة   - والمالية
  والتمويل.  MBAإدارة األعمال 

 

سبعة وأربعون  
ي  
ة ف  عاما من الخبر
اإلدارة المالية 
ي  
والمخاطر وف 

المحلية البنوك 
 والدولية

 الشرعية   اللجنة 7- 8
عية تابعة للجمعية    اللجنةتعتبر   ي وإداري متفرغ لتحقيق هدفها وأداء عملها    لجنة، وتعتبر  العموميةالرسر

كة ، مدعومة بكادر فت  ي الرسر
سم  ت مهمة ف 

ة بالجمعية   عية مباشر عية( ، وترتبط اللجنة الرسر كة ومستقلة عن جميع إداراتها ويختص عملها بفحص والتحقق    العمومية )أمانة اللجنة الرسر للرسر

ام بمن   عية عىل أدائها. وفقا لمعايب  الرقابة ال االلب   كة وأنشطتها ، والرقابة الرسر ي جميع معامالت الرسر
يعة اإلسالمية ف  ي تعتمدها أحكام الرسر

عية الت  رسر

ي التعريف بصناعة التأ 
كة ف  ي ذلك ، وتعزيز مشاركة الرسر

عية ف  ي  ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، مع بيان األحكام الرسر
مي   التعاون 

كة قبل   ي ذلك البيانات المالية للرسر
كة بما ف  ي جميع معامالت الرسر

ي التطوير ، من خالل النظر ف 
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ،  والمساهمة ف 

ي هذا الشأن ، مثل التقارير الدورية عن
ي حكمها ، وإصدار ما هو مطلوب ف 

أداء    وكذلك الوثائق والمنتجات والعقود واالتفاقيات والنماذج وما ف 

كة من الناحية  عيةالرسر .  الرسر  ، وإعالنها للمساهمي  

ي  تتكونو  
عية ف  كة  اللجنة الرسر    األعضاء التالية أسماؤهم:  من  ارين اإلنماء طوكيو م شر

 صفة العضوية اإلسم 

 رئيس اللجنة  عبدهللا بن محمد المطلق /معاىلي الشيخ الدكتور  1

محمد بن عىلي القري / فضيلة الشيخ  الدكتور  2  عضو اللجنة 

 عضو اللجنة يوسف بن عبدهللا الشبيىلي /فضيلة الشيخ  الدكتور  3

 

 التنفيذية اإلدارة  - 9
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كة والعمل عىل تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة. فيما يىلي    9-1 ة يرأسه الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الرسر كة فريق متخصص وذوي خبر يدير الرسر
كة.   ملخص موجز عن اإلدارة التنفيذية للرسر

 
ات  ة السابقة   المؤهالت الخت   #  االسم   المنصب الحالي  الخت 

ي قطاع 
ة ف  ون عاما من الخبر ستة وعرسر

 التأمي   

بكالوريوس 
االقتصاد، جامعة  

 كيو 
ي إدارة 

ماجستب  ف 
األعمال، معهد  
ماساتشوستس  
 للتكنولوجيا 

االعمال الدولية لدى مجموعة طوكيو  تطوير  مدير إدارة
  ، مارين
 

ق األوسط ، مدير   طوكيو مارين الرسر
كة   Tokio Marine & Nichido Fireمدير شر

Insurance Co. 
طوكيو مارين باسيفيك للتأمي   المحدودة ، مدير وأمي   

 الخزانة والرئيس التنفيذي للعمليات

 1 كينتارو كيتا   الرئيس التنفيذي

ي 
ة ف  ون عاما من الخبر ثمانية وعرسر

 القطاع الماىلي واإلداري 

ي الموارد  
دبلوم ف 

ية  البرسر
ي 
 التجارةدبلوم ف 

ي اللغة  
دبلوم ف 

ية   اإلنجلب  

ية بمرصف الراجحي   مدير إدارة بمجموعة الموارد البرسر
 مدير فرع بالمجموعة المرصفية لألفراد بمرصف الراجحي 
ية لشبكة الفروع بالمجموعة المرصفية   مدير الموارد البرسر

 لألفراد بمرصف الراجحي 
ي بمرصف بمجموعة رأس المال  مساعد المدير العام البرسر

 اإلنماء 
ية اإلنماء طوكيو مارين  مستشار الموارد البرسر

 مجلس إدارة اإلنماء طوكيو مارين ش أمي   
 

الرئيس التنفيذي  
ي  لرأس المال البرسر

والخدمات 
 المساندة

أمي   ش لجنة   
شيحات  الب 
 والمكافئات 

عبدهللا عىلي 
ي 
 الطريف 

2 

 
ونأكبر من    أربعة وعرسر

ً
ة  عاما من الخبر

ي قطاع 
 .التأمي   ف 

 
 
 

ي 
بكالوريوس ف 

اللغويات وأدابها  
كلية األداب    –

والعلوم اإلنسانية  
 –)قسم اللغات( 
جامعة الملك 

معهد  ، عبدالعزيز 
البحرين 
للدراسات  

 المرصفية والمالية 
 

كاء الدوليي    كة التعاونية للتأمي    –رئيس الوسطاء والرسر  شر
كة التعاونية للتأمي   -الرئيسيي   مدير أول للوسطاء   شر

ي  –فرع الرياض مدير 
 اي شي اي العربية للتأمي   التعاون 

 رويال اند صن اليانز - -مدير المنطقة الوسىط 
ي   –الوسىط  مدير المنطقة

كة تشب للتأمي   التعاون   شر
الرئيس التنفيذي  

 للمبيعات

سامر  
عبدالعزيز  
 الجبهان

3 

ي 
ة ف  ون عاما من الخبر واحد وعرسر

 والتأمي   االكتتاب  عمليات

ي 
 دبلوم متقدم ف 

BIBF -  معهد
 ديب شي آي أي

 البحرين
ي  
دبلوم وسيط ف 

 .جدة -بيبف 

كة التأمي   الوطنية  -قسم االكتتاب أول لرئيس   شر
كة التأمي   الوطنية -رئيس قسم االكتتاب   شر

كة التأمي   الوطنية   –مدير دائرة االكتتاب والعمليات   شر
كة التأمي   الوطنية -مدير إدارة االكتتاب والعمليات    شر
 السعودية
 

الرئيس التنفيذي  
 للعمليات الفنية

بندر سليمان 
 نجار

4 

ي  
ة ف  أربعة عرسر عاما من الخبر
 المالية وقطاع التأمي   

 

ي  
بكالوريوس ف 
  - المحاسبة 
جامعة أم  
 القرى

ي  
ماجستب  ف 

العلوم المالية  
جامعة   -

تكساس إي  
 أند أم 

دبلوم التأمي    
 لوما  -الصحي 

كة السعودية الهندية للتأمي     -مدير ماىلي  الرسر
ي 
 .التعاون 

ف اإلدارة المالية  كة السعودية الهندية   -مرسر الرسر
ي 
 .للتأمي   التعاون 

ية    –مسؤول أول مخاطر  رئيس الموارد البرسر
كة األهىلي تكافل.  –المكلف 

 شر
كة األهىلي تكافل  - محاسب 

ي شر
 ف 

كولومبيا    -جمعية الطلبة السعوديي    - محاسب 
يطانية   البر

 

الرئيس التنفيذي  
 الماىلي المكلف 
أمي   ش اللجنة  
 التنفيذية  

أمي   ش لجنة  
 اإلستثمار  

شاج عمر 
 جمل

5 
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ات ومكافآت 9-2  مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيي    أعضاء  ممت  
كة اإلنماء طوكيو مارين بعد الحصول عىل موافقة   كة. باإلضافة إىل ذلك،    الجمعية العموميةيتم دفع المكافأة السنوية ألعضاء مجلس إدارة شر للرسر
ي تنطبق عىل أعضاء مجلس  

كة بدل حضور االجتماعات والنفقات ذات الصلة الت  ا للقواني   دفعت الرسر
ً
المنبثقة عنه. هذا وفق اإلدارة واللجان 
وط عقد العمل.  ا لرسر

ً
كة مستحقات كبار المديرين التنفيذيي   وفق ي المملكة العربية السعودية. كما دفعت الرسر

 
 واللوائح المعمول بها ف

 تفاصيل حول السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآلية تحديدها:  1- 10
ي المادة )نص  

 
كات السعودي ف ي يحصل عليها عضو  76قانون الرسر

( عىل أن "إجماىلي المكافآت أو االستحقاقات المالية أو االستحقاقات العينية الت 
ي وضعها السلطة المختصة ". 

ا للضوابط الت 
ً
 مجلس اإلدارة ال يتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي سنوًيا وفق

ي تكبدها لحضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عن  ُيدفع لكل عضو من أعضاء مجلس  
ي ذلك الرئيس، المصاريف الفعلية الت 

 
اإلدارة بما ف

كة. 19بما يتوافق مع الماده رقم )المجلس،    ( من النظام األساشي للرسر

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  10-2

ي 
 
 . العمومية إىل موافقة الجمعية    استنادا   2020عام  بأجر  تعلق  والذي ي   2021 عام  يمثل الجدول أدناه األجر الفعىلي المدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة ف

 )الوحدة: ريال سعودي(      2021يونيو   8الدورة الثالثة لمجلس اإلدارة والتي كانت قد انتهت في  

 المكافآت الثابتة 
إجمالي بدل   بدل حضور اجتماع المجلس المبلغ المعي    

حضور اجتماع  
 المجلس

استحقاقات  
 عينية 

مكافآت مقابل  
األعمال الفنية  

واإلدارية  
 واالستشارية 

مكافآت  
رئيس 
مجلس  
اإلدارة أو  
العضو 

المنتدب أو  
أمي    

ي 
 
المجلس ف
حال كان 
ي  
 
عضًوا ف
مجلس  
 اإلدارة 

 اإلجمالي 

 األعضاء المستقلون 

عصام   1
عبدالعزيز  
 باناجه 

87,123 6,000 7,500 - - - 100,623 

عىلي   2
سليمان  
 العايد

87,123 6,000 4,500 - - - 97,623 

 198,247 - - - 12,000 12,000 174,247 اإلجماىلي 

 األعضاء غب  التنفيذيي   

عبد   4
المحسن  
عبد العزيز  
 الفارس

87,123 6,000 3,000 - - - 96,123 

ابراهيم   5
سليمان  
 السياري 

87,123 6,000 3,000 - - - 96,123 

وناري   6 هب 
 إواكوما 

87,123 6,000 6,000 - - - 99,123 

توشياكي   7
 سوزوكي 

87,123 6,000 4,500 - - - 97,623 

مطلق حمد   8
 المريشد 

87,123 6,000 0 - - - 93,123 

 482,116 - - - 16,500 30,000 435,616 اإلجماىلي 
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ة ومكافأة نهاية خدمة ألعضاء مجلس اإلدارة لم تدفع * كة مكافآت متغب   الرسر
 

 )الوحدة: ريال سعودي(                                                            2021يونيو   9الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة والتي بدأت في  

 المكافآت الثابتة 

بدل حضور اجتماع   المبلغ المعي    
 المجلس 

إجماىلي 
بدل  
حضور  
اجتماع  
 المجلس 

استحقاقات  
 عينية 

مكافآت مقابل  
األعمال الفنية  
واإلدارية  
 واالستشارية 

مكافآت  
رئيس  
مجلس  
اإلدارة أو  
العضو  
المنتدب  
أو أمي    
المجلس  
ي حال 

 
ف

كان 
ي  
 
عضًوا ف
مجلس  
 اإلدارة

 اإلجماىلي 

 األعضاء المستقلون 

عىلي   1
سليمان  
 العايد

112,877 9,000 12,000 - - - 133,877 

خالد   2
عبدهللا  
 الرميح 

112,877 9,000 6,000 - - - 127,877 

برسر محمد   3
 بخيت 

112,877 9,000 6,000    127,877 

 389,630 - - - 24,000 27,000 338,630 اإلجماىلي 

 األعضاء غب  التنفيذيي   

عبد   4
المحسن  
عبد العزيز  
 الفارس

112,877 9,000 6,000 - - - 127,877 

وناري   5 هب 
 إكواما  

112,877 9,000 6,000 - - - 127,877 

عبدهللا   6
عىلي  
 الخليفة 

112,877 9,000 6,000 - - - 127,877 

ي   7
ساتوشر
 فورويا 

112,877 9,000 10,500 - - - 132,377 

عماد  8
عبدالرحمن  
ي   البتب 

112,877 6,000 6,000 - - - 124,877 

 640,884 - - - 34,500 42,000 564,384 اإلجمالي 

ة ومكافأة نهاية خدمة ألعضاء مجلس اإلدارة* كة مكافآت متغب   لم تدفع الرسر
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 : مكافآت كبار التنفيذيي    10-3

( ممن تلقوا من كبار التنفيذيي    لخمسة  يتضمن الجدول التاىلي المكافآت المدفوعة  مكافآت  الأعىل ) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير الماىلي

ي 
 
 م 2021/ 12/ 31خالل السنة المالية المنتهية ف

 المجموع الكىلي 
مكافأة نهاية  
 الخدمة 

 مناصب كبار التنفيذيي    المكافآت الثابتة 

وع 
جم
لم
ا

 

 

ية
ين
 ع
ايا
مز

 

ت
ال
بد
ال

 

ب
وات
لر
ا

 

 

 الرئيس التنفيذي  677,652 462,360  1,140,012 69,114 1,209,126

 
784,809 

 
56,646 728,163 

 
234,921 493,242 

الرئيس التنفيذي لرأس 
ي  المال البرسر

 والخدمات المساندة

901,620 53,904 
847,716 

 
273,048 574,668 

الرئيس التنفيذي  
 للمبيعات

384,839 20,039 
364,800 

 
112,940 251,860 

الرئيس التنفيذي  
 للعمليات الفنية  

 الرئيس الماىلي  247,224 115,020  362,244 18,368 380,612

 المجموع  2,244,646 1,198,289  3,442,935 218,071 3,661,006

كة مكافآت  ة لكبار التنفيذيي   *لم تدفع الرسر  . متغب 

 نظام الرقابة الداخلية وفاعليته -11

كة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق األهداف المعتمدة  ، فقد تم بناء  من قبل مجلس اإلدارة من منطلق مسؤولية إدارة الرسر
ي االعتبار األهمية النسبية للمخاطر المالية والمخاطر األخرى  بما يناسبنظام للرقابة الداخلية  

كة ويضع ف  ي تلك األنشطة   أنشطة الرسر
الكامنة ف 

ي تحقيق أهداف العمل ، وعىل هذا 
والتكاليف والفوائد النسبية لتطبيق ضوابط محددة. وهي مصممة إلدارة وليس القضاء عىل مخاطر الفشل ف 

لة ، ولكن ليست مطلقة ، ضد األخطاء الجوهرية والخسائر. باإلضافة إىل ذلك ، شكلت الجمعية العمومية النحو ، فإنها توفر ضمانات معقو 
ا تقييم فعالية أو 

ً
. تتضمن هذه التقارير أيض عدم  لجنة تدقيق تقوم بشكل دوري بمراجعة التقارير المقدمة من المدققي   الداخليي   والخارجيي  

ي ضوء  
ي التصميم أو  فعالية الضوابط الداخلية. ف 

كة لديها نظام سليم وفعال للضوابط الداخلية المعمول به ، سواء ف  ما سبق ، نعتقد أن الرسر
كة  ي الرسر

 التنفيذ. خالل العام ، لم تكن هناك مالحظات جوهرية فيما يتعلق بفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية ف 

  

 الشركات التابعة  -12

ا لمتطلبات اإلفصاح الصادر 
ً
ق الماليةة عن هيئة وفق ي المادة  الرس 

كة ومجلس اإلدارة أن  23و  22الفقرتي    90المنصوص عليها ف  ، تؤكد الرسر

كة تابعة.  كات تابعة، وبالتاىلي ال توجد أسهم ُمصدرة وال أي أدوات دين ألي شر
كة ليس لديها شر  الرسر

 الحسابات  راجعي تعيين م -13

كة المنعقدة بتاري    خ  كائه تعيي   دارة مع مجلس اإل  2021/ 05/ 26اقرت الجمعية العامة للرسر كة إبراهيم احمد البسام وشر كة العظم   ،  شر وشر

ي 
كة للسنة المالية المنتهية ف  كي   للبيانات المالية للرسر

كاؤهم كمراجعي   خارجيي   مشب  وافق  حيث  . 2021ديسمبر    31والسديري و ال الشيخ وشر

ي مايخص تعيي   المراجعي   
، وتحديد أتعابهم، ولم يوضي مجلس اإلدارة بتغيب   مجلس اإلدارة عىل جميع توصيات لجنة المراجعة ف  الخارجيي  

    المراجعي   الخارجيي   قبل انتهاء مدتهم. 

 . 

 االقتراض أو القروض  -14

ا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن 
ً
كة ومجلس اإلدارة أنه ليس لديها أي قروض أو  27والفقرة  90للمادة   هيئة السوق المالية وفق ، تؤكد الرسر

ة.  اضات أو قروض خالل الفب  ة ولم يكن مطلوًبا منها سداد أي مدفوعات مقابل اقب  ي نهاية الفب 
 قروض قائمة ف 
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 لعالقة األطراف ذات ا  -15

كة   لس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير الماىلي أو أي طرف آخر لديه مصلحة  من أعضاء مج   أيبواسطة  ال توجد معامالت وعقود أبرمتها الرسر

ي الفقرة ) مادية 
 
ي هذه العقود. وذلك باستثناء المعامالت والعقود المشار إليها ف

 
ي 17ف

 
. يجب أن يؤخذ ف االعتبار  ( وعقود العمل لكبار التنفيذيي  

وط هذه العقود أن منأن  ة. ويجب عرض هذه العقود للحصول عىل    أي مزايا تفضيلية ال تمنح شر وأقساط التأمي   يجب أن يتم دفعها مباشر

 . موافقة الجمعية العامة لذلك

 المعامالت المالية لألطراف ذات الصلة خالل العام هي كما يلي:  -16

 

 

 : 2021المالية القرارات الهامة للمجلس خالل السنة  -17

 :  العديد من قرارات مجلس اإلدارة / الموافقات الرئيسية خالل العام كانت كالتاىلي

اتيجية إعادة التأمي    -
 م. 2021لعام  إسب 

 مكافحة اإلرهاب.   -دليل مكافحة غسل األموال  -

 سياسة تضارب المصالح  -

 الصالحيات مصفوفة  -

ة    تعيي   مدققي   خارجيي    -  2022- 2021للفب 

ي والثالث والبيانات المالية الربعية  م2020السنوية لعام  البيانات المالية -
   2021لعام للرب  ع األول والثان 

كة  -  تحديث الهيكل التنظيمي للرسر

 الرابعة لمجلس اإلدارة  تعيي   الرئيس ونائب الرئيس للدورة  -

 اإلدارة تعيي   رؤساء وأعضاء للدورة الرابعة للجان مجلس  -

اتيجية إدارة المخاطر ، مدى تقبل المخاطر  -  KRI -دليل قسم إدارة المخاطر ، إسب 

 وثيقة تسجيل المخاطر ، استمارة تقييم نضج المخاطر  -

 طبيعة العالقة طبيعة المعاملة   الُمدة مبلغ العقد 
عضو مجلس اإلدارة ذو  

 العالقة
األطراف ذات  

 العالقة

إجماىلي األقساط المكتتبة  
 مليون ريال سعودي   42.97

 العالقة التعاقدية  التأمي     عام

عبد المحسن عبد العزيز  
 الفارس
 

 عبدهللا عىلي الخليفة 
 

ي   عماد عبدالرحمن البتب 

 بنك اإلنماء 

 ريال سعودي  مليون  4.7
  عام

 عقود الخدمة 
 العالقة التعاقدية 

 سعودي مليون ريال  42.87
  عام

 اتفاقية االستثمار
 العالقة التعاقدية 

عبد المحسن عبد العزيز  
 الفارس
 

 عبدهللا عىلي الخليفة 
 

ي   عماد عبدالرحمن البتب 

 اإلنماء لالستثمار 

  9.71 قسط إعادة التأمي   
 مليون ريال سعودي  

  -أقساط التأمي     عام
 اتفاقية إعادة التأمي   

وناري إواكوما  العالقة التعاقدية   هب 
ي فورويا 

 ساتوشر

كة طوكيو مارين   شر
اند نيشيدو فاير  

 انشورنس 

 مليون ريال سعودي  0.04
مصاريف إدارية    عام

 وعمومية 
وناري إواكوما  العالقة التعاقدية   هب 

ي فورويا 
 ساتوشر

كة طوكيو مارين   شر
ق األوسط   الرسر
 المحدودة 
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 أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات المساهمين:  حاطةإ 17-1

ي   يدرك مجلس اإلدارة دائًما حقوق المساهمي   ويعمل عىل حماية حقوقهم لضمان العدل
 
ي هذا الصدد، يجب أن تؤخذ ف

 
والمساواة بينهم. ف

كة وأدائها لألعمال. كما يتم إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة بذلك والعمل عىل تحقيقه.  حات ومالحظات المساهمي   حول الرسر
 االعتبار جميع مقب 

 جلس عىل اتخاذ أي إجراء. ، لم تكن هناك إخطارات صادرة عن المساهمي   تحث الم2021وتجدر اإلشارة إىل أنه خالل عام 

 تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه:  17-2

شيحات والمكافآت بتقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه بعد نهاية السنة المالية    . 2021قامت لجنة الب 

   2021في   امة الجمعية العات اجتماع  -18

كة لعام  . ونقوم بتضمي   أبرز إعالنات تداول لدينا وملخص قرارات  2021/ 05/ 26اري    خ بت 2021تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للرسر

 المعتمدة، وقد حرص  االجتماع جميع اعضاء مجلس اإلدارة.  العادية الجمعية العامة 

 سجل المساهمين: لطلبات الشركة   -19

كة لسجل   عدد طلبات الشر
 المساهمي   

 سبب الطلب  تاري    خ الطلب 

كة  م 2021/ 03/ 03 1  اجراءات الرسر

كة  م 2021/ 03/ 30 2  اجراءات الرسر

كة  م 2021/ 05/ 17 3  اجراءات لرسر

 الجمعية العامة  م 2021/ 05/ 26 4

ا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية للمادة  
ً
كة 2021، خالل عام 32، الفقرة 90وفق طلبات تداول لقاعدة  أربعة ، تقدمت الرسر

 .  بيانات المساهمي  
 كل هذا لغرض ضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية وفهم احتياجات مساهمينا بشكل أفضل 

 سياسة توزيع األرباح   -20

ي أرباحها السنوية عىل المساهمي   
كة توزي    ع أرباح من صاف  م الرسر ائب المطبقة  ،  تعب   يبة الزكاة   هيئةبعد دفع الزكاة والرص  ي   والجمارك والرص 

والت 

ا للمادة  
ً
كة ووفق كة بعد توزي    ع فائض حملة الوثائق عىل أساس الفائض. سياسة التوزي    ع الخاصة بالرسر ي رب  ح الرسر

من   70سيتم احتسابها من صاف 

 الالئحة التنفيذية. 

اح مجلس اإلدارة   -كما يجوز للجمعية العامة العادية  ي  الموافقة عىل اقتطاع نسبة من األرباح ا  -بناًء عىل اقب 
لصافية لتكوين احتياطي إضاف 

 . ي مقومات نجاحها المستقبىلي
كة وزيادة إمكانات التوسع لديها، واالستثمار ف  ي تعزيز المركز الماىلي للرسر

ي تساهم ف 
 وتخصيصه لألغراض الت 

كة وظروف السوق، واألوضاع االقتصادية العامة وعو  ي ذلك توفر سيعتمد أي إعالن عن توزيعات األرباح عىل المركز الماىلي للرسر
امل أخرى، بما ف 

كة إىل النقد ورأس المال، باإلضافة إىل أمور قانونية وتنظيمية أخرى اعتبارات لل وفاء  فرص االستثمار، وإعادة استثمار األرباح، وحاجة الرسر

كة. سيتم توزي    ع األرباح بالريال السعودي.  امات التعاقدية للرسر  بااللب  

م توزي    ع كة تعب   ي أي عام، كما أنها ال تضمن المبلغ   عىل الرغم من أن الرسر
أرباح عىل مساهميها، إال أنها ال تضمن أي توزي    ع فعىلي ألرباح األسهم ف 

ي المستقبل. 
ي أي عام ف 

 الذي سيتم توزيعه ف 

ي المادة  
كة والمادة   45يخضع توزي    ع األرباح لقيود معينة منصوص عليها ف  بنك المركزي من الالئحة التنفيذية لل  70من النظام األساشي للرسر

 :  عىل النحو التاىلي
 السعودي، يتم توزي    ع أرباح المساهمي  

ي األرباح عندما  20يتم اقتطاع   -1
. يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا االستقطاع لصاف  ي األرباح لتكوين احتياطي نظامي

٪ من صاف 

 يصل االحتياطي المذكور إىل كامل رأس المال المدفوع. 
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ي  يجوز للجمعية العامة ال -2
 
ي األرباح السنوية لتكوين احتياطي إضاف

 
عادية، بناًء عىل طلب مجلس اإلدارة، حجز نسبة إضافية من صاف

ي تقررها الجمعية العامة العادية. 
 يخصص للغرض أو األغراض المحددة الت 

ي للمساهمي   كدفعة أولية ال تقل عن  -3
 ٪ من رأس المال المدفوع. 5يتم دفع الرصيد المتبف 

ي النقطة بقرار من مجلس  -4
 
ا للقواعد   3اإلدارة، يجوز توزي    ع األرباح الدورية، المقتطعة من األرباح السنوية المحددة ف

ً
أعاله، وفق

 واللوائح المعمول بها والصادرة عن السلطات المختصة. 

كة إبالغ هيئة السوق المالية عىل الفور بأي قرارات أو توصيات لتوزي    ع األرباح. يتم دفع األرب حة للتوزي    ع إىل المساهمي   يجب عىل الرسر
اح المقب 

ي المكان والزمان المحددين من قبل المجلس بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وبعد موافقة البنك المركزي السعودي
 
  ف

 .  الخىطي

 وبالتاىلي ال يتم توزي    ع أرباح.  2021يراىع أنه ال توجد أرباح للسنة المالية 

 نظيمية الغرامات التن -21

 قرارات البنك المركزي السعودي:  21-1

 موضوع المخالفة 

ي  
 
ي   2020/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ف

 
 2021/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ف

عدد القرارات  
 التنفيذية 

إجماىلي مبلغ الغرامات  
 المالية بالريال السعودي 

عدد القرارات  
 التنفيذية 

إجماىلي مبلغ الغرامات  
 المالية بالريال السعودي 

مخالفة تعليمات البنك المركزي   
افية والرقابية   اإلشر

12 260,000- 5 420,000 

مخالفة تعليمات البنك المركزي  
 - - - - الخاصة بحماية العمالء 

مخالفة تعليمات البنك المركزي  
ي  
الخاصة ببذل العناية الواجبة ف 
مكافحة غسل األموال وتمويل  

 اإلرهاب 

5 260,000 - - 

 

ي عام  12-2
كة ف  . أبدى مجلس اإلدارة مخاوف جدية ووجه اإلدارة  2021باستثناء ما ورد أعاله، ال توجد عقوبات تنظيمية مفروضة عىل الرسر

امإلعداد قائمة مراجعة مفصلة لجميع اللوائح والتعاميم الصادرة ولضمان  كة.  اإللب    الكامل للوائح لتجنب أي مخالفات تعوق أداء الرسر
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 االلتزام بلوائح الحوكمة:  -22

كة   م الرسر امتلب   كات  باإللب   ، وكذلك بمتطلبات قانون حوكمة الرسر كات الخاصة بالبنك المركزي السعودي للتأمي   الكامل ألحكام الئحة حوكمة الرسر

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية مع االستثناءات التالية مة بالئحة حوكمة الرسر كة ملب   كة. كما أن الرسر  : الخاص بالرسر

# 
المادة / الفقرة  

 رقم 
 أسباب عدم التطبيق  المادة / الفقرة تقديم 

1 
 )و(  41المادة 

تقييم رئيس    
 مجلس اإلدارة 

 ألداء رئيس  
ً
 دوريا

ً
التقييم / يجري أعضاء مجلس اإلدارة غب  التنفيذيي   تقييما

من دون أن يحرص  رئيس  –المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيي   
د جوانب القوة والضعف  –المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض 

َ
عىل أن تحد

كة اح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الرسر  واقب 

كة سياسة  وإجراءات معتمدة   لدى الرسر
 لتقييم مجلس اإلدارة واللجان 

2 
 ( 87مادة ) 

المسؤولية  
 االجتماعية 

اح من  –المسؤولية االجتماعية / تضع الجمعية العامة العادية  بناًء عىل اقب 
ي يصبو    -مجلس اإلدارة 

سياسة تكفل إقامة التوازن بي   أهدافها واألهداف الت 
 المجتمع إىل تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واإلقتصادية للمجتمع

كة عىل تطوير سياسة  تعمل الرسر
 المساهمات االجتماعية 

3 
 ( 88مادة ) 

المبادرات  
 االجتماعية 

امج ويحدد الوسائل الالزمة مبادرات العمل االجتماىعي / يضع مجلس  اإلدارة البر
 : , ويشمل ذلك مايىلي ي مجال العمل االجتماىعي

كة ف   لطرح مبادرات الرسر
ي العمل  1

كة بما تقدمه من مبادرات ف  ات قياس تربط أداء الرسر ( وضع مؤشر
كات األخرى ذات النشاط المشابه.   االجتماىعي ومقارنة ذلك بالرسر

كة للعاملي   فيها  ( اإلفصاح عن أهداف المسؤولية  2 ي تتبناها الرسر
االجتماعية الت 

 وتوعيتهم وتثقيفهم بها. 
ي التقارير الدورية ذات الصلة  3

( اإلفصاح عن خطط المسؤولية االجتماعية ف 
كة.   بأنشطة الرسر

كة.  4  ( وضع برامج توعوية للمجتمع وللتعريف بالمسؤولية االجتماعية للرسر

كة  يجب تغطية جميع مبادرات الرسر
ي السياسة 

المرتبطة بالعمل االجتماىعي ف 
المعدة لهذا الغرض. ستتم الموافقة 
ء من قبل الهيئات ذات  ي

عىل نفس السر
ي عام 

 . 2022الصلة ف 

4 
 95مادة  

 لجنة الحوكمة 

ي حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة 
كات / ف  تشكيل لجنة حوكمة الرسر

كات , فعليه أن يفوض إليها االختصاصا ت المقررة بموجب المادة بحوكمة الرسر
الرابعة والتسعي   من هذه الالئحة , وعىل هذه اللجنة متابعة أي موضوعات  
 عىل األقل , بالتقارير 

ً
بشأن تطبيقات الحوكمة , وتزويد مجلس اإلدارة , سنويا
ي تتوصل إليها. 

 والتوصيات الت 

كة ليس لديها  وعىل الرغم من  أن الرسر
كة،  لس أال ان مج لجنة حوكمة الرسر

اإلدارة واللجان التابعة يراقبون بشكل 
كة.  ي الرسر

 دوري الحوكمة ف 

 

 امتيازات الموظفين:  -23

ي    مزايا يتم دفع  
ا ألحكام نظام العمل السعودي. كما ف 

ً
  6.0، بلغ الرصيد اإلجماىلي لمكافأة نهاية الخدمة  2021ديسمبر    31وتعويضات الموظفي   وفق

 . مليون ريال سعودي

 المساهمات االجتماعية للشركة -24

ي خدمة المجتمع  
كة للمساهمة ف  كة مقتنعة بأهمية المساهمات االجتماعية. وبذلك تسىع الرسر ي عام  الرسر

، ف  ي كافة المجاالت. وبالتاىلي
  2021ف 

كة. عال  ي مختلف مجاالت الرسر
ي الوظائف السعودية. تم توظيف عدد من الشباب السعوديي   ف 

ي المنتديات المهنية لالستثمار ف 
كة ف  وة  شاركت الرسر

كة مع عدد من الجامعات السعودية لتقديم دورات تدريبية للخريجي   الجدد.   عالوة عىل ذلك وخالل العام، ومن خالل  عىل ذلك، تعاونت الرسر
كة بالتوعية بتأمي   الحماية واالدخار  .حمالت تسويقية مختلفة، قامت الرسر

 إقرارات إضافية:  -25

كة عىل أنه:   تؤكد الرسر

كة أي مبلغ لتسوية القروض.  -  ال توجد قروض سواء مستحقة الدفع عند الطلب أو غب  ذلك، ولم تدفع الرسر

كة خالل السنة المنتهية  ال توجد صكوك دين  - قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات أو إصدارات حقوق مماثلة أو ممنوحة من قبل الرسر
ي 
 . 2021ديسمبر  31ف 

ال توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي صكوك دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات أو حقوق مماثلة صادرة أو   -
 صدر. ممنوحة من قبل المُ 

كة اإلنماء طوكيو مارين وكبار المديرين التنفيذيي     - ي يمتلكها أشخاص بخالف مديري شر
ي فئة من أسهم التصويت الت 

ال توجد مصلحة ف 
ا للمادة  

ً
كة بممتلكاتهم وفق  من قواعد اإلدراج.   45وأقارب  هم الذين تم إخطار الرسر

كة ألية صكوك - اء أو إلغاء من قبل الرسر داد أو شر داد أو مبلغ هذه األوراق المالية المستحقة.  ال يوجد اسب   دين قابلة لالسب 

ي   -
التعاقدية وحقوق االكتتاب ف  المالية  ي األوراق 

)الزوج واألبناء واآلباء( أي مصلحة ف  التنفيذيي   وأقارب  هم  كة وكبار  الرسر ليس لمديري 
كة.   األسهم أو أدوات الدين الخاصة بالرسر
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ي أي عمل أو عقد يه -
 
كة ف كة أو الرئيس التنفيذي أو المدير الماىلي أو أي شخص مرتبط بأي منهم  لم تدخل الرسر تم به أو يهتم به مدير الرسر

ي البند  
 
 . 16باستثناء ما هو مذكور ف

 لم تكن هناك حاالت ألي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي مدير أو مسؤول تنفيذي كبب  عن أي تعويض.  -

ي أي أرباح. لم تكن هناك حاالت ألي ترتيبات أو ا  -
 
 تفاقيات تنازل بموجبها أي مساهم عن أي حقوق ف

ي يتجاهلها مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعيي   أو    تلكمع قرار مجلس اإلدارة أو    المراجعة لجنة    اتتوصيل لم يكن هناك أي تعارض   -
الت 

.  مراجعي   فصل أو تقييم أو تحديد أتعاب    الحسابات الخارجيي  

كة بأي أسهم خ -  زينة ال تحتفظ الرسر

 اإلقرارات:  -26
ي مجلس نحن   نقر 

كة باآلن   إدارة الرسر

ا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة أسواق المال للمادة   -
ً
ي المملكة  39، الفقرة  90وفق

 
ا لمتطلبات لوائح التأمي   ف

ً
، النقطة أ(، ووفق

كة ومجلس اإلدارة أنه تم االحتفاظ بدفاتر حسابات مناسبة وأنه يحتفظ بدفاتر حسابات منفصلة. حسابات   العربية السعودية، تؤكد الرسر
، ويمكن أن تؤكد أنها احتفظت بسجالت محاسبية مناسبة خالل السنة المالية. لكل من عمل  يات التأمي   وعمليات المساهمي  

ا لمتطلبات اإلفصاح الخاصة بهيئة أسواق المال للمادة   -
ً
كة ولجنة    39، الفقرة    90وفق ومجلس اإلدارة    المراجعة، النقطة ب( ، تؤكد الرسر

ي التصميم وقد تم نفذت بشكل فعال. 
 
 أن نظام الرقابة الداخلية سليم ف

كة ومجلس اإلدارة  39الفقرة  ،  90كما هو مطلوب من حيث متطلبات اإلفصاح عن هيئة أسواق المال للمادة   - ، النقطة ج(، تؤكد الرسر
كة عىل االستمرار كمنشأة مستمرة.  ة حول قدرة الرسر  أنه ال توجد شكوك كبب 

 

كة عىل ثقتهم بنا. كما نقدر الدعم والتوجيه القيمي   اللذين قدمتهما الجهات التنظيمية كما نود أن نعرب عن خ الص  نود أن نشكر مساهمي الرسر
كتنا. شكرنا للمو  ي السىعي لتحقيق أهداف شر

اتيجيي   والبائعي   والمرصفيي   والعمالء عىل دعمهم ف 
كاء االسب   ظفي   والرسر

 

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 

 مجلس اإلدارة 


