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 شركة اإلنماء طوكيو مارين

 التقرير السنوي الثامن لمجلس اإلدارة 
 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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للشركة وأهم إنجازاتها والذي يتضمن النتائج المالية  .أن يقدم التقرير السنوي الثامن للشركة  (الشركة)  يسر مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين  
  م. 2020ديسمبر  31تهية في نا عشر شهراً الماضية والمن لإلث 

وبإعالنات الشركة على موقع تداول.    2020ديسمبر    31يجب أن يتم قراءة هذا التقرير مصحوباً بالقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في  
ال والنتائج  المستجدات  التقرير اخر  التشغيلية ويتضمن هذا  يتومالية واألنشطة  بما  المتوقعة  المملكة  اإلفصاحات  بها في  المعمول  افق مع اإلنظمة 

  العربية السعودية. 

  علومات واألنشطة الرئيسية: مال
/    309شركة اإلنماء طوكيو مارين هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  

هـ (الموافق   1433رجب    28بتاريخ  7001727200. رقم السجل التجاري للشركة  )2012يونيو   9هـ (الموافق  1433رجب  19س بتاريخ 
  . 2012يونيو  24). الشركة مدرجة في السوق المالية السعودية ("تداول") منذ 2012يونيو  18

جمادى    3/ م بتااريخ    25رقم    تعاون بموجب المرسوم الملكي ية السعودية بموجب مبادئ الالشركة مرخصة لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العرب 
  26هـ (الموافق    1430جمادى الثاني    2بتاريخ    140)، بموجب قرار مجلس الوزراء. القرار رقم  2009يونيو    27هـ (الموافق    1430الثاني  
  ). 2009يونيو 

الداخلية واللوائح المعمول بها في المملكة    للقوانينذات الصلة وفقًا    مين التعاوني وجميع األنشطة الغرض من الشركة هو التعامل في عمليات التأ
  العربية السعودية. 

 الخطط الرئيسية للشركة والقرارات المهمة والتحديثات خالل الفترة:  - 1
  االتجاه االستراتيجي:  1- 1

لتجارية  عناصر الرئيسية للخطة تطوير أنشطتها ا. وشملت ال2020المتوسطة األجل في عام  على خطة عمل الشركة    مجلس اإلدارة    ا وقد وافق  
، والتأمين وإدارة المطالبات، التأمين البنكي    وهي تشمل قنوات توزيع الشركات والتجزئة    ، األساسية وغير األساسية واالرتقاء بها إلى المستوى األمثل

بانتظام على التقدم المحرز في    مجلس اإلدارة    االستثمار. ويشرفدارة المتين وإدارة المخاطر، وأنشطة  واالمتياز في خدمات العمالء، وإطار اإل
  تحقيق األهداف التجارية للشركة. 

  إطار عمل حوكمة الشركة:  2- 1
المتزايدة والمتطلب   ، 2020خالل عام   العمل  احتياجات  لتلبية  الجديدة  السياسات واإلجراءات  العديد من  تطوير  تتم مرا تم  التنظيمية.  جعة هذه  ات 

  ، بما يتماشى مع متطلبات األعمال الحالية والمستقبلية ولتعزيز إطار الحوكمة وإدارة المخاطر. رت على أساس مستمالسياسا

  شبكة توزيع الفروع:   3- 1
ا  وجدة والخبر كافية لخدمة قاعدة عمالئها. هذح الشركة أي فرع جديد ذلك نظراً لوجود ثالثة فروع موجودة في الرياض ت لم تفت  ، 2020خالل عام  

ما يتماشى مع خطة العمل الحالية للشركة. سيتم تقييم هذا الوضع بشكل دوري وسيتم تقييم الحاجة إلى توسيع وفقًا لتوصية اإلدارة التنفيذية للشركة ب 
  شبكة الفروع لخدمة قاعدة عمالئنا المتزايدة.

  التشغيلية  التطورات الرئيسية في األنشطة 4- 1
  التركيز الرئيسية للشركة. بعض التطورات الرئيسية الجديرة بالذكر هي كما يلي:  التشغيل والممارسات أحد مجاالت  تعد المراجعة المستمرة لعمليات  

 عمل  عن بعد. ال، من خالل تطوير إجراءات 19 - كوفيد ازمة  التكيف السريع مع تحديات  -
 ضوابط التكلفة مقارنة بالعام الماضي. دة الكفاءات التشغيلية مما يؤدي إلى تحسين تحسين أرباح االكتتاب من خالل زيا -
 الوكالء اإللكترونيون   توسيع نطاق تجارة السيارات بالتجزئة من خالل كتابة األعمال من خالل   -
 تقديم برامج جديدة لتعزيز مزايا الموظفين.  -
 لمخاطر. النظام لتحقيق توازن أفضل ومعقول بين االحتفاظ واتغيير استراتيجية إعادة التأمين وإعادة هيكلة  -
  االستبدال الناجح لنظام تكنولوجيا المعلومات ألعمال التأمين العام.  -

  خطة استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث:  5- 1
لضمان الحد األدنى من التأثير على العمليات في  يتم اختبار خطط استمرارية األعمال الخاصة بالشركة وخطط التعافي من الكوارث بشكل دوري  

طفيف في األسواق التي يكون للشركة فيها وجود تجاري. عالوة على   كارثة. تم تصميم الخطط بشكل شامل لدمج أي اضطراب رئيسي/   حالة وقوع 
  ، تمت إدارة عمليات الشركة بفعالية وكفاءة دون أي انقطاع. 19 -ذلك، خالل إغالق كوفيد 

  وقعات والمخاطر والتطورات المستقبلية الت  - 2
  ة العمل: التنافسية وبيئ 1- 2
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أصبح االجتماع الفعلي واالتصال    ،التنظيمية المختلفة. على سبيل المثال  والتعديالت  19  - تغيرت بيئة سوق التأمين بسبب كوفيد  ، 2020في عام  
ارات، وما إلى  وعانى العديد من العمالء من الركود في األعمال وانخفاض تكرار المطالبات بسبب قلة عدد الزي   ،المباشر مع العمالء أمًرا صعًبا

  اظ على العمالء.  حفلل فسة السعرية على ذلك. جعلت كل هذه التغييرات السوق أكثر قدرة على المنافسة مما أدى إلى المنا
نحو الربح. كانت النتيجة في عام    التوجه  تواصل الشركة سعيها ألن تكون أفضل شريك تأمين مفضل، وفي نفس الوقت كانت الشركة تركز على  

  نمو المتميز. يز الشركة على تقديم أفضل خدمة للعمالء، على الرغم من التضحية ببعض الل وأدت إلى تحسين أرباح االكتتاب بسبب تركأفض   2020
  التوقعات المستقبلية:  2- 2

الشركة مهمتها  . لم تغير2021في حياتنا لبعض الوقت، وتتوقع الشركة بعض الشكوك في السوق في عام  19  -سيستمر تأثير وانعكاس أثر كوفيد
  األساسية لتصبح أفضل شريك تأمين مفضل وتهدف إلى تحقيق النجاح من الناحيتين الكمية والنوعية. 

، تخطط الشركة للتوسع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل تقديم خدماتنا المهنية واالستفادة من استراتيجية 2021عام  في  
  إلضافة إلى ذلك، تخطط الشركة أيًضا للتوسع في قطاع التجزئة وأعمال التأمين المصرفي لتحسين نموها األساسي. إعادة التأمين الجديدة. با

  المخاطر التي تواجهها الشركة  - 3
اءات  تتعرض الشركة لمخاطر مختلفة. إلى جانب وجود إطار عمل سليم إلدارة المخاطر، يتم أيًضا وضع األنظمة واإلجر  ،خالل سير العمل العادي

  تواجهها الشركة هي كما يلي:  ي قدلتحديد ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تتعرض لها الشركة. أنواع المخاطر الرئيسية الت 

  مخاطر االئتمان:  1- 3
لطرف اآلخر في تكبد خسارة مالية.  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ مع احتمال فشل أحد أطراف األداة المالية في الوفاء بالتزاماته وتسبب ل

فإن الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة هو القيمة الدفترية لألصول    ،بالنسبة لجميع فئات األصول المالية التي تحتفظ بها الشركة
تعرض الشركة لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء  ركز  . يت م 2020ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في    المالية المفصح عنها في بيان المركز المالي 
السعودية ويتم الدخول في المعامالت مع أطراف ذات جدارة ائتمانية وبالتالي تخفيف أي تركزات كبيرة   والودائع بشكل أساسي في المملكة العربية

  لمخاطر االئتمان.

  مخاطر التأمين:  2- 3
التوقعات.  ت الفعلية ومدفوعات المزايا أو توقيتها تختلف عن  شركة بموجب عقود التأمين في أن المطالباتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها ال

والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. لذلك، فإن هدف الشركة هو    ،يتأثر ذلك بتكرار المطالبات، وشدة المطالبات، والمنافع الفعلية المدفوعة
  ية لتغطية هذه االلتزامات. التأكد من توفر احتياطيات كاف

راقب الشركة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئة العمل. تقوم الشركة  تتضمن مخاطر التأمين مخاطر االكتتاب والحجز وإعادة التأمين. ت 
التعرضات إلى مستويات مقبولة لدى  بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه  

  الشركة. 

  مخاطر إعادة التأمين:  3- 3
أمين عندما يتعذر على شركاء إعادة التأمين الوفاء بالتزاماتهم مما يجعل الشركة مسؤولة بالكامل تجاه المؤمن له. وللتخفيف  تنشأ مخاطر إعادة الت 

  عدم إلتزام معيدي التامين  ن ذات التصنيف المالي القوي لتقليل مخاطر  من هذه المخاطر، تتعامل الشركة فقط مع أطراف إعادة التأمي 

  مخاطر السوق:  4- 3
طر السوق  خاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخا م

السوق    العمالت األجنبية (مخاطر العمالت) وأسعار الفائدة في السوق (مخاطر أسعار الفائدة) وأسعارمن ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف  
نة مخاطر  (مخاطر األسعار). تحدد سياسة إدارة مخاطر الشركة تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االمتثال للسياسة وإبالغ لج

  . تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغييرات في بيئة المخاطر. الشركة باالنكشافات واالنتهاكات

  مخاطر السيولة:  5- 3
المالية  التي قد تواجه الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات وااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات  المخاطر  . تتم مخاطر السيولة هي 

الوق السيولة في  المالي مراقبة متطلبات  الموجودات  المالية  ت المناسب وإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ بتواريخ استحقاق  ة والمطلوبات 
تحتفظ الشركة بموجودات سائلة تتكون من النقد والنقد المعادل واألوراق المالية    ،واالستثمار في األصول المالية السائلة. إلدارة مخاطر السيولة

  ة لتوفير سيولة إضافية عند الحاجة. د لها سوق نشط باستثناء أدوات حقوق الملكية غير المدرجة. يمكن بيع هذه األصول بسهولاالستثمارية التي يوج

  المخاطر التشغيلية:  6- 3
وجيا والبنية مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنول

مخاطر    ،ومن عوامل خارجية بخالف االئتمان  ، لدى مزودي خدمات الشركةالتحتية التي تدعم عمليات الشركة إما داخلًيا داخل الشركة أو خارجًيا  
تنشأ المخاطر التشغيلية من    السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموًما لسلوك إدارة االستثمار. 
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ويقوم قسم إدارة المخاطر بمراقبة فعاليتها   ،الل وضع واتباع سياسة وإجراءات كل قسمجميع أنشطة الشركة. تدير الشركة المخاطر التشغيلية من خ
  بشكل دوري. 

  مخاطر تقنية المعلومات:  7- 3
نترنت وتطبيقات  ية بسبب األخطاء المرتبطة باتصال اإلنترنت والمعامالت عبر اإلمخاطر تقنية المعلومات هي الخطأ أو القصور في العمليات التجار

  عمال األخرى. يتم مواجهة هذه المخاطر بسبب االعتماد الكبير على أنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. دعم األ
ة النسخ االحتياطي واالسترداد لتقليل المخاطر التي تشكلها نفذت الشركة ضوابط قوية بما في ذلك جدران الحماية وحلول مكافحة الفيروسات وأنظم

اإللكترونية. عالوة على ذلك، تؤدي وظيفة أمن معلومات الشركة التابعة لقسم إدارة المخاطر أنشطة مختلفة ألمن المعلومات لتجنب أي  المخاطر  
  مخاطر مرتبطة بالهجمات اإللكترونية. 

  مخاطر األطر التنظيمية     8- 3
لمتطلبات التنظيمية إلى تعريض الشركة لعقوبات مختلفة وزيادة صناعة ذات أنظمة عالية. قد يؤدي عدم تلبية هذه المعايير وا  شركة فيتعمل ال
والتأكد ، وبالتالي أنشأت قسًما للشؤون القانونية واالمتثال يكون مسؤوالً عن متابعة المواعيد النهائية المهمة  السمعة. تدرك الشركة مسؤولياتها  مخاطر

  من تلبية جميع المتطلبات اإللزامية في الوقت المناسب. 

  مخاطر السيولة المالية:  9- 3
.  ("ساما")تنشأ المخاطر عندما ال تكون الشركة قادرة على تلبية متطلبات السيولة الخاصة بها على النحو المحدد من قبل البنك المركزي السعودي

حركة    سنوات مستقبلية وتراقب  3سبة هامش السيولة لمدة لقياس وضع السيولة. قامت الشركة بحساب ن  يتم إعداد حسابات هامش المالءة الشهرية
  شهرًيا.   الحساب 

  : 19-مخاطر كوفيد   10- 3
مكافحة  والموردين. ل  ،والعمالء  ،والموظفين  ، خدمة، العالمية سلًبا على عمليات الشركة، والبيانات المالية، ومستويات ال 19-قد تؤثر جائحة كوفيد

وللحفاظ على   ،ولضمان سالمة ورفاهية موظفينا ،، شكلت الشركة فريق عمل مخصًصا لتخطيط وتنفيذ خطط استمرارية األعمال19-كوفيدجائحة  
  والمشاركة بنشاط مع عمالئنا ودعمهم والمنظمين.  ،مستويات الخدمة الممتازة

  والمؤشرات المالية:   نتائج األعمال   - 4
مقارنة بالعام الماضي.    2020، فقد تحسن األداء العام للشركة في عام  19- ا بسبب حالة جائحة كوفيدات التي تمت مواجهتهعلى الرغم من التحدي 

٪. وقد تحقق ذلك بشكل رئيسي بسبب انخفاض صافي المطالبات  95.7تحسن دخل المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة    ،2020في عام  
وزيادة إيرادات التأمين  ،٪133.6وانخفاض االحتياطيات الحسابية بنسبة  ،٪16.1كاليف اقتناء الوثائق بنسبة فاض ت وانخ ،٪43.9المتكبدة بنسبة 
٪ وزادت محفظة أعمال  18.9٪. ارتفع الخط العام والحوادث لمحفظة األعمال بنسبة  10.9وزيادة االستثمار. الدخل بنسبة    ،٪190األخرى بنسبة  

  ٪ ويرجع ذلك أساًسا إلى نهجنا المرّكز على تحسين األعمال بشكل عام وخط الحماية واالدخار لألعمال. 15.3الحماية واالدخار بنسبة 

  ملخص النتائج المالية:  1- 4
  لایر سعودي).  000(الوحدة:   2020-2016يوضح الجدول أدناه المقاييس المالية الرئيسية لألعوام 

  
  2017  2016  بيان العمليات 

  ( المعدلة)
2018  

  ة)معدل( ال
2019  2020  

  316,315  331,141  353,591  296,723  321,888  إجمالي األقساط المكتتبة 
  136,836  161,546  201,403  135,960  115,314  صافي األقساط المكتسبة 

  167,810  187,953  226,495  160,839  138,160  إجمالي اإليرادات (عمليات التأمين)
  (160,147)  (243,553)  (199,214)  (195,681)  (189,901)  مبلغ المطالبة   إجمالي

  (66,033)  (117,785)  (151,748)  (75,361)  (90,360)  صافي المطالبات المتكبدة 
  (102,247)  (108,840)  (109,582)  (88,524)  (69,123) إجمالي المصاريف (عمليات التأمين)

 (5,823)  (38,231)  (37,146)  (8,478)  (21,272)  خسائر العام  صافي
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  األرقام المالية الرئيسية التاريخية:  2- 4
 لایر سعودي).  000(الوحدة:   2020-2016المكتتبة للشركة وصافي الخسارة لألعوام  تلخص الرسوم البيانية أدناه إجمالي أقساط التأمين 
الخسارة للسنة بمقدار لایر سعودي (+  ٪) بينما تحسن صافي  4.5مليون لایر سعودي (  14.8انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بمبلغ  

84.6 .(٪  

  
  لایر سعودي).  000: (الوحدة:  قائمة المركز المالي    3- 4
  

٪) ويعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى استرداد ودائع المرابحة البالغة  13.9مليون لایر سعودي (   106انخفض إجمالي الموجودات بمبلغ  
ا وتم تعويض االنخفاض في الموجودات جزئًي   ،مليون لایر سعودي  101.1لتسوية بمبلغ  طالبات تحت اوانخفاض الم  ،مليون لایر سعودي  96.7

المتكبدة وغير  مع الزيادة في النقد والمرابحة. النقد المعادل واالستثمارات وحصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة وإعادة التأمين للمطالبات 
  مليون لایر سعودي.  76.3بطة بالوحدات بمبلغ المبلغ عنها والمطلوبات المرت 

٪) ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض المدفوعات لحاملي وثائق التأمين بمقدار  18.2 سعودي (مليون لایر  101انخفض إجمالي المطلوبات بمقدار  
نخفاض في المطلوبات جزئًيا ويض االوتم تع  ، مليون لایر سعودي  110.9وانخفاض المطالبات تحت التسوية بمبلغ    ، مليون لایر سعودي  95.6

المكتسبة وأرصدة  الدفع  بشكل رئيسي مع الزيادة في األقساط غير  التأمين مستحق  المتكبدة ولكن غير المبلغ عنها والمطلوبات المرتبطة    ،إعادة 
 مليون لایر سعودي.  92.5بالوحدات بمبلغ 

سبب وراء هذه  % من رأس المال. إن ال 32.81لایر سعودي والتي تمثل بنسبة    مليون  98,427م   2020ديسمبر    31بلغت الخسائر المتراكمة في  
م قام مجلس اإلدارة بالموافقة على خطة أعمال الشركة  2020ديسمبر    17المصروفات المرتفع وتدهور معدل الخسارة. في  الخسائر هو معدل  

  ستتمكن من اإلستمرار على المستقبل المنظور. تهدف إلى تحسين صافي األقساط المكتتبة. تبين الخطة بأن الشركة والتي 
  

ات المساهم  2016 2017 2018 2019 2020 ات التأم + عمل  عمل

مه    138,931  107,863  52,710  219,182  235,480  نقد وما  ح

ثمارات   99,750  137,061  217,385  136,311  49,456  إس

عادة تأم مدينة   193,920  126,390  96,325  73,111  70,633  إقساط تام و

59,558  152,787  102,633  147,110  137,378  
ات   دي التأم من المطال حصة مع

لغ عنها  دة غ الم  المتك

 موجودات أخرى    126,156  160,432  109,609  180,637  240,870

ع الموج  696,135  678,856  578,662  762,028  655,997  ودات  مجم

ة   111,998  142,455  97,703  172,767  61,847 س ات تحت ال  مطال

لغ عنها   66,628  39,221  28,706  31,895  46,576 دة غ الم ات متك  مطال

ة   75,403  76,138  80,827  107,765  133,049 س  أقساط تأم غ المك

ات أخرى    142,433  138,594  126,428  242,551  212,762  مطل

ات    396,462  396,408  333,664  554,978  454,234 ع المطل  مجم

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000
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 لایر سعودي)  000: (الوحدة:  وتحليل القطاعات ألجمالي األقساط المكتتبة    التحليل الجغرافي   4- 4   
مملكة، ولديها ثالثة فروع إقليمية وهي المنطقة الوسطى،  تعمل الشركة داخل المملكة العربية السعودية فقط، وليس لديها أي فروع أو أعمال خارج ال

ملكة العربية  تعمل الشركة داخل الم  مليون.   316.3لایر سعودي.    2020عام    األقساط المكتتبة    شرقية، وبلغ إجمالي  والمنطقة الغربية، والمنطقة ال
فروع إقليمية وهي المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية،  السعودية فقط، وليس لديها أي فروع أو أعمال خارج المملكة، ولديها ثالثة  

  مليون لایر سعودي.  316.3 2020لقدرة على اكتتاب عام وبلغ إجمالي ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % الحماية واإلدخار 18% المركبات،  21أعمال الشركة تمثل في تأمين الممتلكات والطوارئ،  % من 61، 2020كما في نهاية 
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  االختالفات الجوهرية في النتائج التشغيلية:  - 5- 4
  لایر سعودي.  000الوحدة:  2020/ 31/12االختالفات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المنتهية في 

  
  )%التغيير (  )-التغيير (+/  2020  2019  

  %4.5-  (14,826)  316,315  331,141  إجمالي األقساط المكتتبة

  %15.3-  (24,710)  136,836  161,546  ط المكتسبة صافي األقسا 

  % 0,9+    228  24,351  24,123 كتسبةالم عمولة إعادة التأمين

  %16.1-   4,908  ) 25,588( (30,496)  تكلفة الحصول على الوثيقة 

  %43,9-   51,752  ) 66,033(  ) 117,785(  صافي المطالبات المتكبدة

  %84,8-   32,408  )5,823(   ) 38,231(  صافي خسائر العام

  
٪، 43.9يرجع سبب االنخفاض في صافي الخسارة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة  

. ٪  190دار  ٪، وزيادة إيرادات التأمين األخرى بمق133.6٪، وانخفاض االحتياطيات الحسابية بنسبة  16.1اقتناء الوثائق بنسبة  وانخفاض تكاليف  
ها جزئياً بانخفاض صافي األقساط المكتسبة  ٪. العوامل اإليجابية المذكورة أعاله في انخفاض الخسارة تم تعويض10.9وزيادة دخل االستثمار بنسبة  

  ٪. 23.5٪ وزيادة التغيرات في االحتياطيات المرتبطة بالوحدات بنسبة 15.3بنسبة 
  
إن القوائم المالية تظهر بعدل من جميع النواحي  وائم المالية للشركة.  رجيين يحتوي على رأي غير متحفظ للقإن التقرير المشترك للمراجعين الخا  6- 4

، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية  2020ديسمبر    31الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  
  سبة. المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة في الهيئة السعودية للمراجعة والمحا  للتقارير المالية

تمدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات االخرى المعباإلضافة لذلك، تم إعداد القوائم   
  من الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة والتشريعات الخاصة بالشركات والنظام األساسي للشركة. 

 
  ) لایر سعودي  000المدفوعات للجهات التنظيمية (الوحدة:  5
  

2020 

  األسم  الوصف 
  المسدد   المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد

  اة والدخل مصلحة الزك الزكاة والدخل  3,279 7,075

  البنك المركزي السعودي  رسوم تكاليف اإلشراف  1,198 1373

  مجلس الضمان الصحي  رسوم تكاليف اإلشراف  0 0

  التأمينات اإلجتماعية  للتأمينات اإلجتماعية رسوم حكومية  2,553 221

  هيئة السوق المالية  رسوم إدراج/رسوم خدمة  348 -

 اإلجمالي  7,378 8,669

  
ومخصصات    2020ل: إجمالي المبلغ المستحق مرتبط بشكل أساسي برسوم الزكاة والضرائب السنوية لعام  للزكاة والدخ   الهيئة العامة -

 لمسائل الزكاة. الطوارئ اإلضافية 
  مقابل رسوم المعاينة واإلشراف   للبنك المركزي السعودي    البنك المركزي السعودي (المؤسسة المالية): بلغ إجمالي المبلغ المدفوع    - -

، دفعت  رباع المتبقية. باإلضافة إلى ذلكويعكس الرصيد المستحق االستحقاق المحجوز لأل  ، لایر سعودي  ألف     1,198للربع الثالث  
 . 21 راجع القسم  ،ألف لایر سعودي لمؤسسة النقد العربي السعودي كغرامة  520الشركة مبلغ 

 لایر سعودي.  ألف  49  وم مجلس الضمان الصحي التعاوني مقابل الرس مجلس الضمان الصحي التعاوني: بلغ إجمالي المبلغ المدفوع لـ -
لایر. إجمالي  ألف    2,553المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية: إجمالي المبلغ المدفوع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل العام    -

والذي ستدفعه الشركة في يناير   ،2020لشهر األخير من عام  لایر سعودي المتعلق باالستحقاق المحجوز لألف    221  .  0المبلغ القائم  
2021 . 

،  2020لایر سعودي إلى "تداول" وهيئة السوق المالية خالل عام  ألف    348     تداول وهيئة السوق المالية: قامت الشركة بدفع مبلغ   -
  دراج السنوية. لایر سعودي رسوم اإلألف  48 لایر سعودي مقابل رسوم الخدمة، و   ألف  300والتي تضمنت  
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  كبار المساهمين  - 6
سهم، اليوجد تغيير في نسبة إمتالك األسهم  سهم.30,000,000  على    مقسمة    لایر سعودي   300,000,000 يبلغ رأس المال المصرح به    6-1

  م.  2020ديسمبر  31% من أسهم الشركة خالل العام المنتهي في 5للمساهمين الذين يملكون أكثر من 
  

 جنسية ال (٪)  نسبة الملكية  سهم عدد األ مساهم ال
  سعودي   8,625,000 %28.75 مصرف اإلنماء 

  ياباني   8,625,000 %28.75  شركة طوكيو مارين اند نيشيدو فاير للتأمين
 
ين  القصر في أسهم أو أدوات دوالدهم  وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأمصلحة  وصف    6-2

  والتغييرات التي حدثت في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة الشركة 
  

 األسم    
 نهاية العام  بداية العام

 مقدار التغير 
 صكوك الدين  عدد األسهم  صكوك الدين  عدد األسهم 

  مطلق حمد المريشد  1

 150,000   
  666(مباشر) +

(ألحد األطفال  
 القصر) 

- 
 150,000   

(ألحد    666(مباشر) +
 األطفال القصر) 

- 0 

2 
  

 0 - 831 - 831  عصام عبدالعزيز باناجه 

 0 - 1,000 - 1,000  علي سليمان العايد 3
 0 - 83 - 83  خالد عبدهللا الرميح 4

  
  الشركة  أسهم في القصر بناءهم 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 

 - - 9,283 -  9,283  علي الطريقي عبدهللا 1
  
 مجلس اإلدارة  - 7
 المسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة:  1- 7

الشركة. ومن بين هذه المسؤوليات التي ، يكون للمجلس أوسع الصالحيات فيما يتعلق بإدارة  مع مراعاة االختصاصات التي تحددها الجمعية العامة
  تتحملها الشركة ما يلي كمثال: 

 الشركة. تقديم مقترحات لتطوير استراتيجية  -
 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.  -
 .  مراجعة التقارير المتعلقة بأداء الشركة -
 . ضمان سالمة وحيادية البيانات المالية والمعلومات الخاصة بالشركة  -
 تحديد المستوى المناسب لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.  -
  بتعيين وعزل أعضاء اإلدارة التنفيذية. إبداء الرأي فيما يتعلق  -
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 معلومات عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:  2- 7
  : وهمولمدة ثالث سنوات.   09/06/2018الحالية التي تبدأ في ) أعضاء خالل الفترة 8مانية (يتألف مجلس إدارة الشركة من ث 

  

  تصنيف العضوية   االسم   
ها  يمثلتي ال جهة ال

  العضو 
أخرى يشغلها  أي مناصب  

  العضو في الشركة 

الشركات المساهمة األخرى  
العضو لديها   التي يشغل فيها 

  إدارة منصب عضو مجلس 

1  
عبد المحسن عبد  

  لعزيز الفارس ا
  غير تنفيذي 

 مصرف اإلنماء 
  

  عضو اللجنة التنفيذية 
 مصرف اإلنماء 

 شركة الجيل الثالث الوطنية 
  شركة اإلنماء لالستثمار

  غير تنفيذي   هيروناري إواكوما   2
شركة طوكيو مارين  
ونيشيدو للتأمين ضد  

  الحريق ليمتد.

 رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات  

  والمكافآت 
- 

3  
ابراهيم سليمان 

  سياري ال
  غير تنفيذي 

 مصرف اإلنماء 
  

 رئيس لجنة إدارة المخاطر 
  -  عضو لجنة االستثمار

   -   -  تنفيذي غير   مطلق حمد المريشد   4

  مصرف اإلنماء 
  ودية عسيتي جروب الس

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك  
 المعادن (معدنية) 

  غير تنفيذي   توشياكي سوزوكي   5
شركة طوكيو مارين  
ونيشيدو للتأمين ضد  

  الحريق ليمتد.

 عضو لجنة إدارة المخاطر 
  -  يذية نة التنفعضو اللج

  -  مستقل  علي سليمان العايد  6
 رئيس لجنة االستثمار 
  -  عضو اللجنة التنفيذية 

7  
عصام  عبدالعزيز  

  باناجه
  -  مستقل

 رئيس لجنة المراجعة 
عضو لجنة الترشيحات  

  والمكافآت 
- 

  -  مستقل  خالد عبدهللا الرميح  8
رئيس لجنة الترشيحات  

 والمكافآت 
 عضو لجنة االستثمار

-  

جميع أعضاء مجلس  تم تعيين    بإستثناء العضو خالد بن عبدهللا الرميح،    .03/11/2020بتاريخ    كعضو مستقل    خالد عبدهللا الرميح    تعيين    مت *
    2018 إجتماع الجمعية العامة لعام  في  اإلدارة المذكورين أعاله

  
  ملخص عن أعضاء مجلس اإلدارة  3- 7
  

  #  االسم يفة الحالية ظوال المؤهالت  السابقة  وظائف الخبرات وال

 اللطيف جميل مدير عام الخدمات المالية بشركة عبد 
 مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل 

  مدير قسم المحاسبة العامة بمؤسسة النقد العربي السعودي 

ماجستير في المحاسبة  
جامعة ويسترن   -

 إلينوي
بكالوريوس قسم  

جامعة    -المحاسبة  
  الملك سعود 

مصرف   - يذي الرئيس التنف
 إلنماءا

عبد المحسن عبد  
  1  العزيز الفارس 

ونيشيدو للتأمين ضد  المدير العام لشركة طوكيو مارين 
المدير التنفيذي لشركة طوكيو مارين ماليزيا   الحريق ليمتد

 بيرهاد 
عاًما في قطاع   30(يتمتع السيد إواكوما بخبرة تزيد عن 

 التأمين) 

بكالوريوس االقتصاد  
 جامعة كونان -

رئيس مجلس اإلدارة  
شركة   -  والرئيس التنفيذي

رين الشرق  طوكيو ما 
  ،   األوسط المحدودة 

رئيس مجلس إدارة طوكيو  
 مصر  -مارين 

هيروناري  
  2  إواكوما 
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مدير شركة طوكيو مارين  
 مصر  -لتكافل  ل

مؤسسة النقد العربي السعودي ، مدير التكنولوجيا  
 المصرفية 

وجيا والعمليات  مصرف اإلنماء ، مدير عام التكنول 
 المصرفية 

بكالوريوس علوم  
جامعة   - الحاسب 

 بوسطن 

نائب   -مصرف اإلنماء  
   التنفيذي   رئيس ال

 لمصرفية االأفراد  
ابراهيم سليمان 

  3  سياري ال

مؤسسة النقد العربي    - مدير عام مراقبة شركات التأمين 
  السعودي 

الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية واالستثمار في   
 ركة مالذ للتأمين وإعادة التأمينش

نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي األول في الشركة  
 السعودية للكهرباء

 التعاونية للتأمين  مدير مالي في شركة  

بكالوريوس قسم  
جامعة    -المحاسبة  

 الملك سعود 
  4  علي سليمان العايد  -

 سابك  -نائب رئيس الشؤون المالية  
 كة كيان السعودية رئيس مجلس إدارة شر

 رئيس مجلس إدارة شركة ينساب 

ماجستير في إدارة  
جامعة   - األعمال 

 ستانفورد
ماجستير في الهندسة  

جامعة    -النووية  
 برينستون 

بكالوريوس قسم  
الفيزياء النووية  

جامعة    -والرياضيات  
 دنفر

شركة   - التنفيذي الرئيس 
  التصنيع الوطنية (تصنيع)

شركة ترونكس   – عضو 
 ة القابض

شركة المنيوم   – عضو 
  البحرين

شركة سيتي  – عضو 
  جروب السعودية 

الهيئة العامة   – عضو 
  للصناعات العسكرية 

  

مطلق حمد  
  5  المريشد

 نائب رئيس شركة الحمراني المتحدة
  والنفقات في سيتي بنكأعمال التسويق واألوراق المالية 

إدارة  في  دكتوراه
جامعة عين   - األعمال 

 شمس 
أعمال   ماجستير إدارة 

 ة عين شمس جامع  -
بكالوريوس قسم  

جامعة الملك    -اإلدارة  
  عبد العزيز

اجة  ان ب  -مستشار إداري  
 لالستثمارات اإلدارية 

عصام عبدالعزيز  
  6  باناجه

 البحرية كيو سيغورادورا طوالمدير المالي ل 
 المحدودة  للتأمين وكيو للكيبل البحريطشركة    المدير  

 مدير مجموعة دلفي المالية. 
كيو" للتأمين على الحرائق.  طوشركة "   مالي  يردم

 (الصين) المحدودة. 
 وكيو للكيبل البحري ، المحدودة طشركة   رئيس   

سنوات في قطاع   30(يتمتع السيد سوزوكي بخبرة تتجاوز 
  التأمين) 

ماجستير في إدارة  
جامعة   - األعمال 

 فيرجينيا
بكالوريوس العلوم  

الجامعة   - االجتماعية 
  ولية المسيحية الد 

طوكيو مارين   - المدير العام 
 القابضة 

مدير شركة طوكيو مارين  
 أمريكا الشمالية 

كيو للمالحة  طو  ة مدير شرك
  البحرية في سيغوروس 

مدير طوكيو مارين الشرق  
  األوسط 

توشياكي 
  7  سوزوكي 

 مدير الشؤون الحكومية بشركة أرامكو السعودية بالرياض 
 ياضعضو مجلس إدارة التنمية السياحية بالر

رئيس مجلس إدارات الصناديق (اإلنماء للسيولة للريال  
اإلنماء المتوازن  –اإلنماء لألسهم السعودية   - السعودي 

  –المتعدد األصول اإلنماء المتحفظ  – المتعدد األصول 
 اإلنماء للص

  ادرات األولية) 
  عضو في اللجنة التنفيذية في شركة اإلنماء طوكيو مارين

  انفيذية بواحة الملك سلمعضو في في اللجنة التن 

بكالوريوس علم النفس  
 جامعة الملك سعود  -

شهادة متقدمة في  
اإلتصاالت والتجارة  

  الدولية 

مدير الشؤون الحكومية  
أرامكو بالمنطقة  بشركة 

  الوسطى 

خالد عبدهللا  
  8  الرميح
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  . 03/11/2020* خالد عبدهللا الرميح تم تعيينه بتاريخ 
  
  
  
 حضور كل اجتماع: وسجل حضور ت مجلس اإلدارة عدد وتواريخ اجتماعا   4- 7

  . 03/11/2020ه بتاريخ * خالد عبدهللا الرميح تم تعيين 

 لجان مجلس اإلدارة  - 8
  كما يلي:  وأعضاء من خارج المجلس   مجلس اإلدارةأعضاء أنشأ مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين  لجان مؤلفة من 

 لجنة المراجعة  1- 8
 موجز عن لجنة المراجعة: 

بمراجعة    مراجعة اإلدارة. تقوم لجنة الشركة وتقديم المقترحات إلى مجلس  تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء تقوم بمراجعة البيانات المالية لل
السنوي وخطط    والمراجعة الداخلية    والموافقة على خطة االمتثال    المراجعين الداخليين    واالمتثال وتقييم إجراءات وأداء    المراجعة الداخلية    تقارير  

 . 2020ات خالل السنة المالية ذات الصلة. عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعالمراجعة 
 يل اللجنة: تشك

  لتكون على النحو التالي:  2018/ 09/06تم تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ 
  التصنيف   االسم   #
  إدارة مستقل رئيس اللجنة ، عضو مجلس   عصام عبدالعزيز باناجه   1
 امس احمد عبدهللا المغ  2

  
  عضو لجنة من خارج المجلس 

  المجلس عضو لجنة من خارج   رويس عبدهللا عبدالرحمن ال  3
  
  م. 2020إجتماعات خالل عام  6عقدت لجنة المراجعة   

 * اجتماع مع مجلس اإلدارة. 
 

األسم    #  
عدد   األجتماع الرابع  األجتماع الثالث   األجتماع الثاني  األجتماع األول 

  17/12/2020  09/09/2020  07/05/2020  17/02/2020  االجتماعات

1  
عبد المحسن عبد العزيز  

  الفارس 
        4  

          4  هيروناري إواكوما   2
          4  يمان السياري يم سلابراه  3
          4  مطلق حمد المريشد   4
         4  عصام عبدالعزيز باناجه   5
         4  العايدعلي سليمان   6
        4  توشياكي سوزوكي   7
   1     *خالد بن عبدهللا الرميح  8

    -   8 7 7  7  عدد الحاضرين في كل اجتماع 

  تاريخ االجتماعات   
  30/12/2020  01/11/2020  16/08/2020  02/06/2020  * 17/02/2020  17/02/2020  االسم   االجمالي 

عصام عبد  
  العزيز باناجه 

       6  

احمد عبدهللا  
  امسالمغ

      6  

عبد  ب ع هللا  د 
الرحمن  
  الرويس 

      6  

إجمالي  
في   الحضور 

  اإلجتماع
3 3 3 3 3 3 -  
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 لجنة الترشيحات والمكافآت   2- 8
 موجز عن لجنة الترشيحات والمكافآت: 

طويلة األجل والزيادات في الرواتب) المدفوعة  والحوافز  درس المكافآت (بما في ذلك الحوافز  يحات والمكافآت من ثالثة أعضاء. ت تتكون لجنة الترش
ة. عقدت  لإلدارة التنفيذية للشركة. باإلضافة إلى ذلك ، تقر اللجنة سياسات وإجراءات الموارد البشرية وتقدم التوصيات بشأن تعيين أعضاء اللجن 

 . 2020لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل السنة المالية 
 : تشكيل اللجنة

  التصنيف   االسم   #
  إدارة مستقل رئيس اللجنة ، عضو مجلس   *خالد بن عبدهللا الرميح  1
  إدارة غير تنفيذي  عضو اللجنة ، عضو مجلس    هيروناري إواكوما   2
  عضو اللجنة ، عضو مجلس إدارة مستقل  عصام بن عبد العزيز باناجه   3

. كان عضوا من خارج مجلس اإلدارة في اللجنة المذكورة  11/2020/ 03اإلدارة بتاريخ  * تم تعيين خالد عبدهللا الرميح كعضو مستقل في مجلس  
  أعاله حتى تاريخ تعيينه عضوا في المجلس. 

  
  م. 2020عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل عام  

  م. متعلقة في تقييم وأداء كبار التنفيذيين.2020باإلضافة إلى ذلك، تم عقد نقاشات  مغلقة في عام 
 لجنة إدارة المخاطر:   3- 8

 موجز عن لجنة إدارة المخاطر: 
المخاطر من ثالثة أعضاء. يقوم بتطوير استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها عند الضرورة  تتكون لجنة إدارة  

درة الشركة  بناًء على عوامل الخطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على الشركة. تقوم اللجنة أيًضا بمراجعة سياسات إدارة المخاطر وإعادة تقييم ق
وري على تحمل التعرض للمخاطر (من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). كما ترفع تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة عن  بشكل د 

  التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر. 
 تشكيل اللجنة: 

  التصنيف   االسم   #
  رة غير التنفيذياللجنة ، عضو مجلس اإلدارئيس   سياري ابراهيم سليمان ال  1
  عضو اللجنة ، عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي  توشياكي سوزوكي   2
  عضو اللجنة من خارج المجلس   فيليبي مونتلبان كورتيجوس   3
 
 م. 2020إجتماعات خالل عام   4عقدت لجنة إدارة المخاطر   

  
  اللجنة التنفيذية:  4- 8

  موجز عن اللجنة التنفيذية: 

  االسم 
  االجمالي   تاريخ االجتماعات 

17/02/2020  16/  12 /2020    
    2  الرميحخالد بن عبدهللا 

    2  هيروناري إواكوما 
    2  عصام بن عبد العزيز باناجه 

  - 3 3  إجمالي الحضور في اإلجتماع

 عضو مجلس اإلدارة 
عدد   ع الرابعاألجتما  األجتماع الثالث   األجتماع الثاني  األجتماع األول 

  10/12/2020  08/09/2020  06/04/2020  16/02/2020  االجتماعات
          4  ابراهيم سليمان السياري 

          4  توشياكي سوزوكي 
          4  فيليبي مونتلبان كورتيجوس 

 - 3 3 3 3  إجمالي الحضور في اإلجتماع
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التشغيلي كون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء. تتمثل أدوار اللجنة في دعم مجلس اإلدارة في إدارة األعمال من خالل مراجعة ومراقبة األداء  تت 
المنتهية في   المالية  السنة  التنفيذية سبع اجتماعات خالل  اللجنة  منها. عقدت  المطلوبة  الشركة لألهداف  تحقيق  والتحقق من  يسمبر د  31للشركة 

2020 :  

 

  تشكيل اللجنة: 

   التصنيف  االسم  #
  رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة غير التنفيذي هيروناري إواكوما  1
  عضو اللجنة، عضو مجلس إدارة غير التنفيذي  المحسن عبد العزيز الفارس عبد   2
  مستقل، عضو مجلس إدارة عضو اللجنة  علي سليمان العايد  3
  إدارة غير تنفيذي عضو مجلس  اللجنة  عضو    توشياكي سوزوكي   4

  

  م. 2020إجتماعات خالل عام   7عقدت اللجنة التنفيذية   

  االسم 

  تاربخ االجتماعات
اإلجمال 

   ي
16/02/20

20  
07/05/20
20 

05/07/20
20 

08/09/20
20 

17/10/20
20 

17/11/20
20 

16/12/20
20 

هيرونار
ي  

  إواكوما 
            7  

عبد 
المحسن  

عبد 
العزيز 
  الفارس 

            7 

علي 
سليمان 

  العايد
              7 

توشياكي 
سوزوك 

  ي
              7 

إجمالي  
الحضور  

في  
  اإلجتماع

4 4 4 4 4 4 4 -  

  

 لجنة االستثمار:   5- 8
  موجز عن لجنة االستثمار: 

واإلشراف على هذه االستثمارات. باإلضافة إلى  تها االستثمارية  تتكون لجنة االستثمار من ثالثة أعضاء. تساعد اللجنة الشركة في مراقبة تنفيذ سياس
ت  ذلك، تشرف على استثمارات الشركة لتحقيق أفضل عائد في إطار وجود مخاطر مقبولة على النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة، كما تراقب متطلبا

دي وتلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية. عالوة على ذلك،  نقد العربي السعوالسيولة. كما تتأكد اللجنة من أن االستثمارات تتوافق مع متطلبات مؤسسة ال
  . 2020تقدم لجنة االستثمار االستشارات االستثمارية للمجلس. عقدت لجنة االستثمار أربعة اجتماعات خالل عام 

  تشكيل اللجنة: 

  التصنيف   االسم   #
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  رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل علي سليمان العايد  1
  عضو اللجنة، عضو مجلس إدارة مستقل  *عبدهللا الرميحخالد   2
  تنفيذيعضو اللجنة، عضو مجلس إدارة غير   سياري ابراهيم سليمان ال  3

. كان عضوا من خارج مجلس اإلدارة في اللجنة المذكورة  03/11/2020* تم تعيين خالد بن عبدهللا الرميح عضواً مستقالً في مجلس اإلدارة بتاريخ  
  حتى تاريخ تعيينه عضوا في المجلس. ه أعال

  م. 2020إجتماعات خالل عام    4عقدت لجنة اإلستثمار   

   االسم
  تاريخ االجتماعات

 09/12/2020 08/09/2020 19/04/2020  21/02/2020 اإلجمالي 

  علي سليمان العايد
    4 

  خالد عبدهللا الرميح
    4 

سليمان  ابراهيم 
     4  سياري ال

في   الحضور  إجمالي 
 - 3 3 3 3  اإلجتماع  

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

الخبرات والمناصب    المؤهالت   ة الحالي وظيفةال  عضوية ال  االسم   #
  السابقة 

المراجعة  رئيس   مراجعة لجنة ال  عبدهللا عبدالرحمن الرويس   1
  موبايلي - الداخلية

ماجستير في علوم  
جامعة  الحاسوب، 

ترويت بالواليات  دي 
 المتحدة األمريكية 

الدبلوم العالي في  
المحاسبة من المعهد  
االقتصادي األمريكي  
بكالوريوس بمحاسبة  
  جامعة الملك سعود 

  - مدير أعمال المراجعة 
 أرامكو

مدقق حسابات في البنك  
  المركزي السعودي 

أمين عام الهيئة   مراجعة لجنة ال  احمد عبدهللا المغامس   2
لمراجعين ل السعودية  

  والمحاسبين  

دكتوراه في إدارة  
األعمال والمحاسبة،  
جامعة ميسيسيبي،  
الواليات المتحدة  

 األمريكية

زمالة الهيئة السعودية   
  للمراجعين والمحاسبين  

  مجلس األمناءعضو 
هيئة المحاسبة  

والمراجعة للمؤسسات  
 المالية اإلسالمية. 

  - عضو مجلس إدارة 
لجنة المخاطر   عضو  

نبع الوطنية  بشركة ي 
  للبتروكيماويات

مونتالبانك   3 فيليبي 
  كورتيجوس 

مدير عام إدارة    لجنة إدارة المخاطر 
مصرف  المخاطر في 
  اإلنماء

ماجستير في إدارة  
جامعة أتينيو   - األعمال 

 بالفلبين 

سامبا المالية،  مجموعة 
  مدير إدارة المخاطر 
اإلقليمية بالمنطقة  

 الوسطى 
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بكالوريوس االقتصاد  
جامعة   -والتمويل  

  خافيير بالفلبين 

أعضاء لجنة  
  الترشيحات والمكافآت 

لجنة الترشيحات    خالد عبدهللا الرميح  4
  والمكافآت 

  

  لجنة االستثمار

مدير الشؤون الحكومية  
بشركة أرامكو بالمنطقة  

  الوسطى 

بكالوريوس علم النفس  
  جامعة الملك سعود  -

الحكومية  مدير الشؤون 
بشركة أرامكو السعودية  

 لرياضبا

عضو مجلس إدارة  
التنمية السياحية  

 بالرياض، 

عضو في في اللجنة  
التنفيذية بواحة الملك 

 سلمان

المدير العام والمشرف  
على مكتب معالي وزير 

  الصة 

المذكورة  . كان عضوا من خارج مجلس اإلدارة في اللجنة  11/2020/ 03* تم تعيين خالد عبدهللا الرميح كعضو مستقل في مجلس اإلدارة بتاريخ  
  أعاله حتى تاريخ تعيينه عضوا في المجلس. 

  الهيئة الشرعية  لجنة    7- 8
راجعة  على الرغم من أن اللجنة الشرعية ليست من لجان مجلس اإلدارة، إال أنها تلعب دوًرا مهًما في الشركة. وتتكون من ثالثة أعضاء وتقوم بم

الت والمنتجات ومحتوى وثائق التأمين الخاصة بالشركة. تتكون اللجنة الشرعية في  وتحديد الشروط والضوابط الشرعية التي تحكم جميع المعام
  اإلنماء طوكيو مارين من األعضاء التالية أسماؤهم: 

  # رئيس وأعضاء اللجنة 

  1 اللجنة) الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق (رئيس  /معالي الشيخ
  2 محمد بن علي القري (عضوا).  /الدكتور

  3 عبدهللا الشبيلي (عضوا) بن  الدكتور يوسف  /  فضيلة الشيخ
  

  اإلدارة التنفيذية  - 9
يدير الشركة فريق متخصص وذوي خبرة يرأسه الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة والعمل على تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة. فيما يلي  9-1

  ملخص موجز عن اإلدارة التنفيذية للشركة. 

  
 #  االسم  المنصب الحالي  المؤهالت الخبرات والمناصب السابقة 

طوكيو مارين هولدينجز، مدير إدارة تطوير األعمال  
مدير طوكيو مارين الشرق األوسط، مدير شركة   الدولية

  طوكيو مارين ومدير شركة نيشيدو فاير انشورنس
باسيفيك انشورنس ليمتد، مدير وأمين الخزانة  طوكيو مارين 

 ومدير العمليات 
  

في االقتصاد،  بكالوريوس  
 جامعة كيو 

ماجستير في إدارة األعمال،  
معهد ماساتشوستس  

  للتكنولوجيا

 1  كينتارو كيتا    التنفيذي رئيسال

  مصرف   مدير إدارة مجموعة الموارد البشرية في  
 الراجحي 

مصرف   في  لألفراد  مجموعة  المصرفية المدير فرع 
 الراجحي 

 دبلوم في الموارد البشرية 
 تجارة دبلوم في ال

 دبلوم في اللغة اإلنجليزية 

  الرئيس التنفيذي
رأس المال البشري  ل

 والخدمات المساندة 

عبدهللا علي  
 2 الطريقي 
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ة التجزئة  مدير الموارد البشرية لشبكة الفروع، ومجموع 
 المصرفية في بنك صرف الراجحي 

  ،  رأس المال البشري  مساعد المدير العام، مجموعة 
 اإلنماء  مصرف 

 استشاري الموارد البشرية، اإلنماء طوكيو مارين
 ء طوكيو ماريناإلنمااإلدارة  مجلس  سر أمين 

 أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت 

 اإلنماء طوكيو مارين  - رئيس قسم المالية 
 هيونداي  -يوسف ناغي موتور  محمد  - مدير المالية 

 شركة رصد االستثمار   - مدير التدقيق الداخلي والمخاطر 
كة كيه بي إم جي و برايس ووتر هاوس  مشرف أول لشر

  كوبرز

محاسب قانوني من معهد  
المحاسبين القانونيين  

الباكستاني وماجستير في  
 االقتصاد 

  - استشاري مالي معتمد 
جامعة االستشاريين الماليين 

  اليات المتحدة األمريكيةبالو

  
الرئيس التنفيذي  

  للمالية
 3  نعمان رفيق 

 
شركة التعاونية للتأمين –ليين رئيس الوسطاء والشركاء الدو  

اي سي اي العربية للتأمين  –مدير المنطقة الوسطى 
 التعاوني

رويال اند صن اليانز  -مدير المنطقة الوسطى     
 

 
 
 

بكالوريوس في اللغويات  
كلية األداب   –وأدابها 

والعلوم اإلنسانية (قسم  
جامعة الملك   –اللغات) 

 عبدالعزيز 
معهد البحرين للدراسات  

مصرفية والمالية ال  

الرئيس التنفيذي  
 للمبيعات

 4  الجبهان  امرس

  مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين أعضاء  مميزات ومكافآت  2- 9
لى ذلك،  يتم دفع المكافأة السنوية ألعضاء مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة. باإلضافة إ

تنطبق على أعضاء مجلس اإلدادف التي  الصلة  بدالت حضور االجتماعات والنفقات ذات  الشركة  للقوانين عت  المنبثقة عنه. هذا وفقًا  رة واللجان 
  واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. كما دفعت الشركة مستحقات كبار المديرين التنفيذيين وفقًا لشروط عقد العمل. 

  صيل حول السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآلية تحديدها: تفا 10-1
) على أن "إجمالي المكافآت أو االستحقاقات المالية أو االستحقاقات العينية التي يحصل عليها عضو  76ات السعودي في المادة ( نص قانون الشرك

  وفقًا للضوابط التي وضعها السلطة المختصة ". مجلس اإلدارة ال يتجاوز مبلغ خمسمائة ألف لایر سعودي سنوًيا 
 .  

ما في ذلك الرئيس، المصاريف الفعلية التي تكبدها لحضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عن  يُدفع لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ب 
 ) من النظام األساسي للشركة. 19بما يتوافق مع الماده رقم ( المجلس، 
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  جلس اإلدارة: مكافآت أعضاء م 10-2

  والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة   2019م، المستحقة عن عام  2020يوضح الجدول أدناه المكافآت المدفوعة العضاء مجلس اإلدارة في عام  

  وال يوجد أي أنحراف جوهري عن سياسة المكافآت الخاصة بالشركة. 
 المكافآت الثابتة 

 
 
 

  األسم 

إجمالي بدل    لمجلس بدل حضور اجتماع ا  المبلغ المعين
حضور اجتماع 

  المجلس

مكافآت مقابل   استحقاقات عينية
األعمال الفنية  

واإلدارية  
  واالستشارية 

مكافآت 
رئيس مجلس  
اإلدارة أو  
العضو  

المنتدب أو  
أمين المجلس  
في حال كان 
عضًوا في  

مجلس 
  اإلدارة 

  
  المجموع 

  األعضاء المستقلون 
عصام    1

عبدالعزيز 
  باناجه

200,000  12,000  10,500  -  -  -  222,500  

علي سليمان    2
  العايد

200,000  12,000  16,500  -  -  -  228,500  

خالد عبدهللا    3
  الرميح

-  -  -  -  -  -  0  

  451,000  -  -  -  27,000  24,000  400,00  المجموع   
 األعضاء غير التنفيذيين 

عبد المحسن    4
عبد العزيز 

  الفارس 

200,000  12,000  10,500  -  -  -  222,500  

ابراهيم   5
سليمان 

  سياري ال

200,000  12,000  12,000  -  -  -  224,000  

هيروناري    6
  إواكوما 

200,000  12,000  13,500  -  -  -  225,500  

توشياكي   7
  سوزوكي 

200,000  12,000  16,500  -  -  -  228,500  

مطلق حمد    8
  المريشد

200,000  12,000  -  -  -  -  212,000  

  1,112,500  -  -  -  52,500  60,000  1,000,000  المجموع  
 . 03/11/2020تعيينه بتاريخ خالد عبدهللا الرميح تم * 

  ** لم تدفع الشركة مكافآت متغيرة ومكافأة نهاية خدمة ألعضاء مجلس اإلدارة. 
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  اللجان:  المكافآت المدفوعة ألعضاء  10-3
أجر ثابت (باستثناء بدل    االسم 

  حضور االجتماع) 
    بدل حضور االجتماع 

  المجموع   
  أعضاء لجنة المراجعة 

عبدالعزيز  عصام   1
  باناجه

-  7,500  7,500  

عبدهللا عبدالرحمن    2
  الرويس 

50,000  7,500  57,500  

  57,500  7,500  50,000  أحمد عبدهللا المغماس   3
  122,500  22,500  100,00  المجموع   

  أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 
  3,000  3,000  -  خالد عبدهللا الرميح  1
  3,000  3,000  -  هيروناري إواكوما   2
عصام عبدالعزيز    3

  باناجه
-  3,000  3,000  

  9,000  9,000  -  المجموع   
  أعضاء لجنة إدارة المخاطر 

سليمان   1 ابراهيم 
  سياري ال

-  6,000  6,000  

  6,000  6,000  -  فيليبي كورتيجوس     2
  6,000  6,000  -  توشياكي سوزوكي   3

  18,000  18,000  -  المجموع   
  التنفيذيةأعضاء اللجنة 

  10,500  10,500  -  هيروناري إواكوما   1
عبد المحسن عبد    2

  العزيز الفارس 
-  10,500  10,500  

  10,500  10,500  -  علي سليمان العايد    3
  10,500  10,500  -  توشياكي سوزوكي     4

  42,000  42,000  -  المجموع   
  أعضاء لجنة اإلستثمار   

  6,000  6,000  -  علي سليمان العايد  1
  6,000  6,000  -  خالد عبدهللا الرميح  2
ابراهيم سليمان   3

  سياري ال
-  6,000  6,000  

  18,000  18,000  -  المجموع   
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  مكافآت كبار التنفيذيين:  10-4
أعلى  ) ممن تلقوا التنفيذي المالية  الرئيس  ( بما فيهم الرئيس التنفيذي ومن كبار التنفيذيين  ل لخمسة    يتضمن الجدول التالي المكافآت المدفوعة 

  م 2020/ 31/12مكافآت خالل السنة المالية المنتهية في ال

 المجموع الكلي 

مجموع مكافآت  
التنفيذيين عن  
المجلس إن  

  وجدت

مكافأة نهاية 
  الخدمة 

  المكافآت الثابتة

مناصب كبار  
  التنفيذيين 

وع 
جم

لم
ا

ية   
عين

يا 
زا

م
  

ت 
دال

الب
ب   

وات
لر

ا
  

 الرئيس التنفيذي  677,652 462,360  -  1,140,012 75,605  - 1,215,617

722,297  -  69,305 652,992  -  213,240 439,752 

 
الرئيس التنفيذي  

 للمالية 
 

926,640 -  78,925 847,716  -  273,048 574,668 

  
الرئيس التنفيذي لرأس  

المال البشري  
 والخدمات المساندة

685,025  -  40,121 644,904  -  201,540 443,364 
الرئيس التنفيذي  

 للمبيعات 
مستشار المراجعة    501,163  218,848  -  720,011  38,651  -  758,662

  الداخلية 

 المجموع   2,636,599  1,369,036  -  4,005,635  302,607 -  4,308,242

  *لم تدفع الشركة مكافآت متغيرة لكبار التنفيذيين.

  الرقابة الداخلية وفاعليتهنظام   -11
بة الداخلية  ن منطلق مسؤولية إدارة الشركة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق األهداف المعتمدة للشركة، فقد تم بناء نظام للرقام

نظام الرقابة   لهذه األنشطة. لقد تم تصميم يناسب أنشطة الشركة ويضع في االعتبار األهمية النسبية للمخاطر المالية والمخاطر األخرى المالزمة 
لمحتملة  الداخلية إلدارة المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدراً معقوالً من الرقابة المستمرة والكشف المبكر عن المخاطر ا

  والتعامل معها. 

لنسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر  م رقابة يتناسب مع األهمية اويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظا 
ة مخاطر  الكامنة في أنشطة الشركة، وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددة، وتم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدار

كيدات معقولة لتفادي األخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة  ابة الداخلية مصمم إلعطاء تأعدم تحقيق األهداف وليس لتفاديها، وبالتالي فإن نظام الرق
  بها.

هذه  إضافة لما ذكر فإن الجمعية العامة شكلت لجنة مراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين، وتتضمن
   .الرقابة الداخليةالتقارير تقييم لكفاية وفعالية 

فإن الشركة لديه نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، وخالل العام لم يكن هناك مالحظات  بناًء على ما ذكر  
 .جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 

  الشركات التابعة  -12

، تؤكد الشركة ومجلس اإلدارة أن  23و  22الفقرتين  90وص عليها في المادة المنص السزق المالية الصادرة عن هيئة  وفقًا لمتطلبات اإلفصاح
  الشركة ليس لديها شركات تابعة، وبالتالي ال توجد أسهم ُمصدرة وال أي أدوات دين ألي شركة تابعة. 

  الحسابات  راجعي تعيين م -13

شركة العظم  و  ئه.حمد البسام وشركاا إبراهيم  شركة وعينتمع مجلس اإلدارة   07/06/2020للشركة المنعقدة بتاريخ  امة الجمعية الع قرت ا

. لم يصدر  2020ديسمبر  31المنتهية في  خارجيين مشتركين للبيانات المالية للشركة للسنة المالية راجعينكمال الشيخ وشركاؤهم  و ديري والس
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يع توصيات لجنة المراجعة في مايخص تعيين المراجعين ، وافق مجلس اإلدارة على جمالخارجيين راجعينتبدال الممجلس اإلدارة أي توصية الس
  الخارجيين، وتحديد أتعابهم، ولم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير المراجعين الخارجيين قبل انتهاء مدتهم. 

  االقتراض أو القروض  -14

لس اإلدارة أنه ليس لديها أي قروض أو  ، تؤكد الشركة ومج27والفقرة  90للمادة السوق المالية هيئة  وفقًا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن
  قروض قائمة في نهاية الفترة ولم يكن مطلوًبا منها سداد أي مدفوعات مقابل اقتراضات أو قروض خالل الفترة.

  لعالقة األطراف ذات ا  -15
ر المالي أو أي طرف آخر لديه  من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدي  أي بواسطة ال توجد معامالت وعقود أبرمتها الشركة 

) وعقود العمل لكبار التنفيذيين. يجب أن يؤخذ في  17في هذه العقود. وذلك باستثناء المعامالت والعقود المشار إليها في الفقرة ( مادية مصلحة 
ة. ويجب عرض هذه العقود للحصول  أي مزايا تفضيلية وأقساط التأمين يجب أن يتم دفعها مباشر تمنحال  شروط هذه العقود أن مناالعتبار أن 

  على موافقة الجمعية العامة لذلك. 

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

  
  : 2020للمجلس خالل السنة المالية   ةهامال اتقرارال -17

  م كانت كالتالي: العديد من قرارات مجلس اإلدارة / الموافقات الرئيسية خالل العامن بين 

 تعديل النظام االساسي للشركة  -

 2021و 2020خطة العمل لعامي  -

 2020استراتيجية إعادة التأمين لعام  -

 2019القوائم المالية لعام  اعتماد  -

 األعمال   استمراريةخطة  -

 خطة وإجراءات التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات  -

 لسنوية سياسات وإجراءات تطوير خطة العمل والميزانية ا -

ذو  عضو مجلس اإلدارة   طبيعة العالقة  طبيعة المعاملة   الُمدة مبلغ العقد 
  قة العال

األطراف ذات  
عالقة ال  

  إجمالي األقساط المكتتبة
  لایر سعودي  38,416,000

  العالقة التعاقدية   التأمين   عام
عبد المحسن عبد العزيز  

 الفارس 
 سياري ابراهيم سليمان ال

  مطلق حمد المريشد 

  اإلنماء  مصرف   

 العالقة التعاقدية   عقود الخدمة   عام  لایر سعودي  4,240,000

 العالقة التعاقدية   اتفاقية االستثمار   عام  لایر سعودي  26,217,000
محسن عبد العزيز  عبد ال

 الفارس 
 سياري ابراهيم سليمان ال

  مطلق حمد المريشد 

  اإلنماء لالستثمار

 قسط إعادة التأمين 
 لایر سعودي  10,390,000
  

  -أقساط التأمين   عام
  اتفاقية إعادة التأمين

 هيروناري إواكوما  التعاقدية العالقة  
  توشياكي سوزوكي 

شركة طوكيو  
نيشيدو  اندمارين 

  فاير انشورنس 

مصاريف إدارية    عام  لایر سعودي  8,000
  وعمومية 

 هيروناري إواكوما  العالقة التعاقدية 
  توشياكي سوزوكي 

شركة طوكيو  
الشرق  مارين 

  األوسط المحدودة 
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والتغييرات التي أدخلت على أمين اللجنة، وفقًا لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة   اللجان   تعيين عضو مجلس اإلدارة وأعضاء - 
 الجديدة، عند االقتضاء والقابلة للتطبيق

  أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات المساهمين:  حاطةإ 17-1
اة بينهم. في هذا الصدد، يجب أن تؤخذ في االعتبار ن ويعمل على حماية حقوقهم لضمان العدل والمساويدرك مجلس اإلدارة دائًما حقوق المساهمي 

جميع مقترحات ومالحظات المساهمين حول الشركة وأدائها لألعمال. كما يتم إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة بذلك والعمل على تحقيقه. وتجدر  
  اتخاذ أي إجراء. ك إخطارات صادرة عن المساهمين تحث المجلس على ، لم تكن هنا2020اإلشارة إلى أنه خالل عام 

  تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه:  17-2

  . 2020قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه بعد نهاية السنة المالية  

    2020في   امة الجمعية العات اجتماع  -18

. ونقوم بتضمين أبرز إعالنات تداول لدينا وملخص قرارات الجمعية  2020/ 07/06بتاريخ  2020الجمعية العمومية للشركة لعام تم عقد اجتماع 
  ، وقد حضر االجتماع جميع اعضاء مجلس اإلدارة. العامة المعتمدة

  سجل المساهمين: لطلبات الشركة   -19
الشركة   طلبات  لسجل  عدد 

  المساهمين 
  ب سبب الطل  تاريخ الطلب 

  إجراءات الشركة   م. 2020ديسمبر   /09  1
  الجمعية العامة   م. 2020اكتوبر  /01  2
  الجمعية العامة   م. 2020يونيو  /04  3
  التحقق من بعض المساهمين م. 2020مارس  /01  4
  الجمعية العامة   م. 2020يناير  /09  5

، تقدمت الشركة بخمسة طلبات تداول لقاعدة  2020، خالل عام 32رة ، الفق90للمادة  السوق الماليةوفقًا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة 
  بيانات المساهمين لألسباب التالية: 

 لغرض اجتماعات الجمعية العمومية، -

 ألغراض اإلبالغ / اإلفصاح عن النتائج المالية،  -

 لتحديد مشتريات األسهم ذات الحجم الكبير -

 لمراقبة تكوين مساهمي الشركة  -

 لوفاء بالمتطلبات التنظيمية وفهم احتياجات مساهمينا بشكل أفضل. هذا لغرض ضمان ا كل

  سياسة توزيع األرباح   -20
م تعتزم الشركة توزيع أرباح من صافي أرباحها السنوية على المساهمين بعد دفع الزكاة والضرائب المطبقة لمصلحة الزكاة والدخل والتي سيت 

من الالئحة   70ملة الوثائق على أساس الفائض. سياسة التوزيع الخاصة بالشركة ووفقًا للمادة بعد توزيع فائض حاحتسابها من صافي ربح الشركة 
  التنفيذية.

الموافقة على اقتطاع نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي إضافي   - بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة  -كما يجوز للجمعية العامة العادية  
  ي تعزيز المركز المالي للشركة وزيادة إمكانات التوسع لديها، واالستثمار في مقومات نجاحها المستقبلي. راض التي تساهم ف وتخصيصه لألغ

سيعتمد أي إعالن عن توزيعات األرباح على المركز المالي للشركة وظروف السوق، واألوضاع االقتصادية العامة وعوامل أخرى، بما في ذلك  
األرباح، وحاجة الشركة إلى النقد ورأس المال، باإلضافة إلى أمور قانونية وتنظيمية أخرى اعتبارات  وإعادة استثمار  توفر فرص االستثمار،

  للوفاء بااللتزامات التعاقدية للشركة. سيتم توزيع األرباح باللایر السعودي. 
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اح األسهم في أي عام، كما أنها ال تضمن توزيع فعلي ألرب  على الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح على مساهميها، إال أنها ال تضمن أي 
  المبلغ الذي سيتم توزيعه في أي عام في المستقبل. 

من الالئحة التنفيذية للبنك المركزي   70من النظام األساسي للشركة والمادة  45يخضع توزيع األرباح لقيود معينة منصوص عليها في المادة 
  التالي:  ساهمين على النحوالسعودي، يتم توزيع أرباح الم

٪ من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي. يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا االستقطاع لصافي األرباح عندما 20يتم اقتطاع  - 1
 يصل االحتياطي المذكور إلى كامل رأس المال المدفوع. 

في األرباح السنوية لتكوين احتياطي إضافي  سبة إضافية من صا يجوز للجمعية العامة العادية، بناًء على طلب مجلس اإلدارة، حجز ن  - 2
 يخصص للغرض أو األغراض المحددة التي تقررها الجمعية العامة العادية. 

 ٪ من رأس المال المدفوع. 5يتم دفع الرصيد المتبقي للمساهمين كدفعة أولية ال تقل عن  - 3
أعاله، وفقًا للقواعد   3السنوية المحددة في النقطة   قتطعة من األرباحبقرار من مجلس اإلدارة، يجوز توزيع األرباح الدورية، الم - 4

 واللوائح المعمول بها والصادرة عن السلطات المختصة. 

لمساهمين يجب على الشركة إبالغ هيئة السوق المالية على الفور بأي قرارات أو توصيات لتوزيع األرباح. يتم دفع األرباح المقترحة للتوزيع إلى ا
ددين من قبل المجلس بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وبعد موافقة البنك المركزي السعودي  كان والزمان المحفي الم
 ة. الخطي 

  وبالتالي ال يتم توزيع أرباح. 2020يراعى أنه ال توجد أرباح للسنة المالية 

 الغرامات التننظيمية  -21
  السعودي: قرارات البنك المركزي   21-1

  ة مخالف موضوع ال

 31/12/2020السنة المالية المنتهية في  31/12/2019السنة المالية المنتهية في 

عدد القرارات  
  التنفيذية 

إجمالي مبلغ الغرامات  
  المالية باللایر السعودي 

عدد القرارات  
  التنفيذية 

إجمالي مبلغ الغرامات  
  المالية باللایر السعودي 

تعليمات البنك المركزي  مخالفة 
  رافية والرقابية اإلشالسعودي 

-  -  12  260,000  

  مخالفة تعليمات البنك المركزي
  الخاصة بحماية العمالء  السعودي 

-  -  -  -  

البنك المركزي  مخالفة تعليمات 
الخاصة ببذل العناية الواجبة  السعودي 

في مكافحة غسل األموال وتمويل  
  اإلرهاب 

-  -  5  260,000  

. أبدى مجلس اإلدارة مخاوف جدية ووجه اإلدارة  2020وبات تنظيمية مفروضة على الشركة في عام باستثناء ما ورد أعاله، ال توجد عق 12-2

  الشركة. إلعداد قائمة مراجعة مفصلة لجميع اللوائح والتعاميم الصادرة ولضمان االمتثال الكامل اللوائح لتجنب أي مخالفات تعوق أداء 
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  االلتزام بلوائح الحوكمة:  -22

ركة باالمتثال الكامل ألحكام الئحة حوكمة الشركات الخاصة بالبنك المركزي السعودي، وكذلك بمتطلبات قانون حوكمة الشركات  تلتزم الش
  المالية مع االستثناءات التالية: الخاص بالشركة. كما أن الشركة ملتزمة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

#  
المادة / الفقرة  

  رقم 
  أسباب عدم التطبيق   ادة / الفقرة تقديم الم

1  
 (و)  41المادة 

تقييم رئيس    
  مجلس اإلدارة 

التقييم / يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً ألداء  
من دون أن   –التنفيذيين  رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء 

تحَدد  على أن  – يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض 
  جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

لدى الشركة سياسة واجراءات  
لتقييم مجلس اإلدارة واللجان،  

،  وهي كافية في الوقت الحالي
  وسيتم تحديثها في المستقبل. 

2  
 ) 87ة (ماد

المسؤولية  
  االجتماعية

بناًء على اقتراح    –دية المسؤولية االجتماعية / تضع الجمعية العامة العا
سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف    -من مجلس اإلدارة 

التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية  
  واإلقتصادية للمجتمع 

مبادرات الشركة مدروسة  جميع 
جيداً لتتماشى مع المسؤولية  

اإلجتماعية، وسيتم وضع البرامج  
 مؤشرات الملموسة في المستقبل وال

3  
 ) 88مادة (

المبادرات  
  االجتماعية

مبادرات العمل االجتماعي / يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل  
االجتماعي, ويشمل ذلك  الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل 

  مايلي: 

لعمل  وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في ا1
  االجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه. 

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين  2
  فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. 

ن خطط المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات  اإلفصاح ع3
  الصلة بأنشطة الشركة, 

ية للمجتمع وللتعريف بالمسؤولية  وضع برامج توعو4
  االجتماعية للشركة. 

جميع مبادرات الشركة مدروسة  
جيداً لتتماشى مع المسؤولية  

اإلجتماعية، وسيتم وضع البرامج  
والمؤشرات الملموسة في  

  . المستقبل

4  
 ) 95(مادة 

  لجنة الحوكمة 

تشكيل لجنة حوكمة الشركات / في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة  
بحوكمة الشركات , فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة  مختصة  

بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة , وعلى هذه اللجنة متابعة  
وتزويد مجلس اإلدارة , سنوياً  أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة , 

  على األقل , بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. 

للحوكمة،   لم يتم تشكيل لجنة
ان   فإن   وعلى الرغم من ذلك  

مجلس اإلدارة واللجان التابعة  
يراقبون بشكل دوري الحوكمة  

  في الشركة. 
  

  امتيازات الموظفين:  -23
الموظفين وفقًا ألحكام نظام العمل السعودي. كما في  يتم دفع االستحقاقات   بلغ الرصيد اإل 2020ديسمبر    31وتعويضات  لمكافأة نهاية   جمالي، 

  مليون لایر سعودي. لم تقم الشركة بأي استثمارات لصالح الموظفين.  5.6الخدمة 

  المساهمات االجتماعية للشركة -24
شاركت    2020الشركة مقتنعة بأهمية المساهمات االجتماعية. وبذلك تسعى الشركة للمساهمة في خدمة المجتمع في كافة المجاالت. وبالتالي، في عام  

المهنية لالستثمار في الوظائف السعودية. تم توظيف عدد من الشباب السعوديين في مختلف مجاالت الشركة. عالوة على ذلك،   كة في المنتدياتالشر
قية  تعاونت الشركة مع عدد من الجامعات السعودية لتقديم دورات تدريبية للخريجين الجدد. عالوة على ذلك وخالل العام، ومن خالل حمالت تسوي 

  شركة بالتوعية بتأمين الحماية واالدخار. مختلفة، قامت ال 

  إقرارات إضافية:  -25
  تؤكد الشركة على أنه: 

 ال توجد قروض سواء مستحقة الدفع عند الطلب أو غير ذلك، ولم تدفع الشركة أي مبلغ لتسوية القروض.  -
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من قبل الشركة خالل السنة المنتهية في  اثلة أو ممنوحة  ال توجد صكوك دين قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات أو إصدارات حقوق مم -
 . 2020ديسمبر  31

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

مديري شركة اإلنماء طوكيو مارين وكبار المديرين التنفيذيين  ها أشخاص بخالف  ال توجد مصلحة في فئة من أسهم التصويت التي يمتلك -
 من قواعد اإلدراج.  45وأقاربهم الذين تم إخطار الشركة بممتلكاتهم وفقًا للمادة 

 ستحقة. ال يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة ألية صكوك دين قابلة لالسترداد أو مبلغ هذه األوراق المالية الم -
ر التنفيذيين وأقاربهم (الزوج واألبناء واآلباء) أي مصلحة في األوراق المالية التعاقدية وحقوق االكتتاب في األسهم أو أدوات  كبالليس   -

 الدين الخاصة بالشركة. 
لي أو أي شخص  الما  ي للمالية  الرئيس التنفيذ  لم تدخل الشركة في أي عمل أو عقد يهتم به أو يهتم به مدير الشركة أو الرئيس التنفيذي أو   -

 . 16 مرتبط بأي منهم باستثناء ما هو مذكور في البند  
 لم تكن هناك حاالت ألي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي مدير أو مسؤول تنفيذي كبير عن أي تعويض.  -
 ي أرباح. لم تكن هناك حاالت ألي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي مساهم عن أي حقوق في أ  -
مع قرار مجلس اإلدارة أو تلك التي يتجاهلها مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعيين أو    لجنة المراجعة    هناك أي تعارض مع توصية    لم يكن -

 مراجعي الحسابات الخارجيين. فصل أو تقييم أو تحديد أتعاب 
 .  ال تحتفظ الشركة بأي أسهم خزينة -

 اإلقرارات:  -26
  إدارة الشركة باآلتيمجلس نحن  نقر

المالية ا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن  وفقً  - النقطة أ)، ووفقًا لمتطلبات لوائح  39، الفقرة  90للمادة    هيئة السوق  االخاصة بشركات  ، 
فاتر حسابات  في المملكة العربية السعودية، تؤكد الشركة ومجلس اإلدارة أنه تم االحتفاظ بدفاتر حسابات مناسبة وأنه يحتفظ بدالتأمين  

السنة  منفصلة. حساب  احتفظت بسجالت محاسبية مناسبة خالل  أنها  تؤكد  أن  المساهمين، ويمكن  التأمين وعمليات  ات لكل من عمليات 
 المالية. 

ولجنة المراجعة  ، النقطة ب)، تؤكد الشركة ومجلس اإلدارة  39، الفقرة  90وفقاً لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية للمادة   -
 لداخلية سليم في التصميم وتم تنفيذه بفعالية. أن نظام الرقابة ا

-  ً ، النقطة ج)، تؤكد الشركة ومجلس اإلدارة أنه ال توجد شكوك كبيرة  39، الفقرة  90للمادة    هيئة السوق المالية متطلبات اإلفصاح عن  ل  وفقا
 حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. 

نعرب    كما نقدر الدعم والتوجيه القيمين اللذين قدمتهما الجهات التنظيمية بمرور الوقت. كما نود أن  نود أن نشكر مساهمي الشركة على ثقتهم بنا.
  عن خالص شكرنا للموظفين والشركاء االستراتيجيين والبائعين والمصرفيين والعمالء على دعمهم في السعي لتحقيق أهداف شركتنا. 

 
  وهللا ولي التوفيق،،، 

 
 


