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رسالة رئيس مجلس اإلدارة:
ّ
الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ،نبينــا
ّ
ّ
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ،أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن الزمــاء أعضــاء
مجلــس اإلدارة ومنســوبي شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن ،يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر
الســنوي الســادس لشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن للعــام المالــي المنتهــي فــي 31
ديســمبر 2018م.
ّ
لقــد شــهد عــام 2018م وللــه الحمــد تعزيــز األنظمــة والبنيــة التحتيــة فــي الشــركة
بهــدف رفــع أداء الشــركة حيــث أســفرت الجهــود المســتمرة عــن أداء أفضــل مــن الناحيــة
التشــغيلية والبنيــة التحتيــة للشــركة ،وتســعى شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن إلــى أن
ً
ً
تصبــح شــريكا مميــزا لحلــول المخاطــر لشــركائها فــي المملكــة وفــق منهــج مهنــي شــامل
يحقــق أهــداف الشــركة وأهــداف عمالئهــا الكــرام ،كمــا شــهد عــام 2018م التوســع فــي
ً
المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا خصوصــا فيمــا يتعلــق بمنتــج
التأميــن العــام كمنتــج اإلئتمــان التجــاري وغيرهــا مــن منتجــات التأميــن التكافلــي األخــرى
كمنتــج الحمايــة واإلدخــار ،والحلــول المتنوعــة فــي مجــال التأميــن التكافلــي التــي تدعــم
وتعــزز رؤيــة المملكــة ( )2030الطموحــة والتــي تهــدف إلــى اإلســهام فــي تحقيــق
اإلســتقرار المالــي واإلقتصــادي.
علــى الرغــم مــن أن قطــاع التأميــن فــي المملكــة اليــزال يواجــه تحديــات كبيــرة إال أن
ّ
هنــاك تحســنا فــي العديــد مــن محفــزات القطــاع بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بارتفــاع الوعــي
العــام وتحســن بيئــة العمــل ،واإلســتثمار فــي قطــاع التأميــن هــو مــن اإلســتثمارات طويلــة
األجــل ،والمســتقبل بــإذن اللــه واعــد لهــذا القطــاع الهــام فــي اقتصاديــات الــدول ،ومــا
تــم فــي المملكــة يعــد مرحلــة تأسيســية مهمــة للنمــو المســتقبلي وزيــادة الحصــص
الســوقية واإلســهام فــي اإلقتصــاد الكلــي.
أنتهــز هــذه المناســبة ألتقــدم بالشــكر والتقديــر لعمالئنــا الكــرام الذيــن قامــوا بإختيــار
ً
اإلنمــاء طوكيــو ماريــن شــريكا لهــم فــي مجــال التأميــن التكافلــي المتوافــق مــع األحــكام
والضوابــط الشــرعية ،كمــا أشــكر مســاهمي الشــركة علــى ثقتهــم ومشــاركتهم الفاعلــة
فــي تقــدم الشــركة ،وزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع منســوبي الشــركة علــى
جهودهــم فــي مســيرة التأســيس واإلنطــاق والبنــاء ،كمــا أتقــدم بالشــكر والتقديــر
للجهــات اإلشــرافية والرقابيــة ممثلــة فــي كل مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي و
وزارة التجــارة واإلســتثمار وهيئــة الســوق الماليــة ومجلــس الضمــان الصحــي ،والجهــات
األخــرى ذات العالقــة للجهــود الكبيــرة التــي يبذلونهــا لدعــم صناعــة التأميــن التكافلــي
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتعزيــز اقتصادنــا الوطنــي.
فــي الختــام تؤكــد شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن كعضــو فــي صناعــة التأميــن التكافلــي
َ
فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى إلتزامهــا ببــذل الجهــود المســتمرة بــإذن اللــه
لدعــم وتطويــر وتعزيــز صناعــة التأميــن التكافلــي فــي المملكــة فــي ظــل الرؤيــة الحكيمــة
لحكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
آل ســعود ،وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
ّ
ّ
عبدالعزيــز حفظهــم اللــه ،ســائلين اللــه عــز وجــل أن يحفــظ هــذا الوطــن المعطــاء مــن
ّ
كل ســوء ومكــروه ،ويديــم علينــا نعمــة األمــن واإلســتقرار ،وفــق اللــه الجميــع لمــا يحــب
ويرضــاه.
والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ،،
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رسالة الرئيس التنفيذي:
تأسســت شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن ( )ATMCفــي يونيــو ،2012 ،تحــت ريــادة أثنيــن مــن
كبــار المســاهمين ،وهمــا طوكيــو ماريــن (مجموعــة تأميــن عالميــة) تــم تأسيســها فــي
عــام  ،1879ومصــرف اإلنمــاء ،أحــد المصــارف اإلســامية الرائــدة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية والــذي تــم تأسيســه عــام .2006
تتمثــل إســتراتيجيتنا فــي إنشــاء حلــول تأميــن مبتكــرة مــن خــال خبرتنــا الدوليــة التــي
تتوافــق مــع الثقافــات واالحتياجــات والمتطلبــات المحليــة ،ومــن خــال تقديــم معاييــر
ً
خدمــة عاليــة الجــودة ومتفوقــة تقنيــا لمجموعــة طوكيــو ماريــن إلــى شــركة اإلنمــاء
ً
طوكيــو ماريــن ،جنبــا إلــى جنــب مــع شــبكة واســعة وقاعــدة عمــاء مصــرف اإلنمــاء ،نطمــح
إلــى أن نكــون شــركة محليــة بحــق تتمتــع بالجــودة والخبــرة الدوليــة ،مــن أجــل تحقيــق
فائــدة طويلــة األجــل لمجتمــع المملكــة العربيــة الســعودية وإقتصــاد.
نحــن ملتزمــون بالعمــل مــع عمالئنــا وجهاتنــا التنظيميــة وشــركاء األعمــال التجاريــة
التابعيــن لنــا إليجــاد حلــول تزيــد مــن الرفاهيــة الماليــة لألفــراد والمجتمــع ،هدفنــا هــو
تقديــم خدمــات إســتثنائية خاصــة فــي وقــت األحــداث المؤســفة التــي تحــدث ،وســنكون
ُ
متواجديــن وقتمــا يحتــاج إلينــا.
إســتمرت شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن فــي تحقيــق نمــو قــوي فــي عــام  ،2018ومــن
خــال الفــروع الثــاث فــي الريــاض وجــدة والخبــر ،قمنــا بتحقيــق  354مليــون ريــال ســعودي
فــي عــام  ،2018بنمــو قــدره  ٪19عــن العــام الســابق بينمــا كان الســوق فــي حالــة ركــود،
ونحــن نطمــح لمواصلــة تقدمنــا لنصبــح أحــد الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
إننــي أقــدر بشــدة الدعــم والتوجيــه المســتمرين اللذيــن توفرهمــا لنــا الجهــات التنظيميــة،
والتــي مكنتنــا مــن اإلزدهــار والعمــل مــن أجــل تحســين الصناعــة.
أتقــدم بجزيــل الشــكر واإلمتنــان لرئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء
هيئــة الرقابــة الشــرعية وأعضــاء لجــان مجلــس اإلدارة والمســاهمين وجميــع الموظفيــن
علــى تفانيهــم الدائــم وعملهــم الــدؤوب مــن أجــل الشــركة.

كينتارو كيتا
الرئيس التنفيذي

ً
ً
ســيكون عــام  ،2019عامــا آخــر مليئــا بالتحديــات لشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن لتحقيــق
نمــو مســتدام ،وتواصــل الشــركة اإلســتثمار فــي موظفيهــا وتقنياتهــا وعملياتهــا لخدمــة
العمــاء بشــكل أفضــل ،بينمــا تبــدأ الشــركة فــي الســنة الماليــة الجديــدة ،فــإن طموحنــا
هــو إحــداث ثــورة فــي تجربــة العمــاء مــن خــال اإلســتمرار فــي التقــدم التكنولوجــي.

16

التقرير السنوي 2018

التقرير السنوي 2018

17

شركة اإلنماء طوكيو مارين
تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالي
المنتهى في  31ديســمبر 2018م
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ـركة اإلنماء طوكيو مارين تقديم التقرير الســنوي
يســر مجلس إدارة شـ ً
الســادس للشــركة مرفقــا بــه القوائــم الماليــة المراجعــة للعــام المالــي
المنتهــي فــي  31ديســمبر 2018م ،ويتضمــن هــذا التقريــر التطــورات
الهامــة والنتائــج الماليــة واألنشــطة التنفيذيــة واإليضاحــات المتعلقــة
بالقواعــد واألنظمــة المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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 2-2إطــار حوكمــة الشــركة:

 .1األنشــطة األساســية:
اإلنمــاء طوكيــو ماريــن هــي شــركة مســاهمة ســعودية أسســت فــي المملكــة العربيــة الســعودية طبقــا
لقــرار وزارة التجــارة و اإلســتثمار رقــم ق\ 309بتاريــخ  19رجــب 1433هـــ الموافــق  9يونيــو 2012م ،و رقــم
الســجل التجــاري للشــركة  1010342537بتاريــخ  28رجــب 1433هـــ الموافــق  18يونيــو 2012م .

خــال العــام المالــي 2018م تــم تطويــر عــدد مــن السياســات واالجــراءات الجديــدة فــي الشــركة
لتتماشــى مــع احتياجــات األعمــال المتناميــة والمتطلبــات المســتمرة ،وتتــم مراجعــة هــذه السياســات
بصــورة دوريــة لــكل متطلبــات األعمــال وذلــك لتعزيــز الحوكمــة وإدارة المخاطــر.

تقــوم الشــركة بأعمــال التأميــن التعاونــي واألنشــطة المتعلقــة بهــا وتتضمــن إعــادة التأميــن أو الــوكالء
أو التمثيــل وأنشــطة الوســاطة والمراســلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفقــا لنظامهــا األساســي
واألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية .

 2-3شــبكة توزيــع الفــروع:

تمــارس الشــركة ماريــن عملياتهــا فــي ثــاث مناطــق كبــرى فــي المنطقــة الوســطى ،المنطقــة الغربيــة،
المنطقــة الشــرقية كمــا قامــت الشــركة بتوقيــع عقــود تأميــن جديــدة مــع عــدد مــن العمــاء الجــدد،
وأســهم ذلــك فــي توســع أعمــال الشــركة مقارنــة بالســنوات الماضيــة.
(باأللــف الريال)
العام المالي المنتهي في 2017/12/31

العام المالي المنتهي في 2018/12/31

نوع التأمين
إجمالي األقساط المكتتبة

نتائج االكتتاب

إجمالياألقساط المكتتبة

نتائج االكتتاب

66,528

6,215

72,672

5,301

48,458

5,802

34,983

4,258

19,132

5,638

32,210

4,092

8,759

1,411

10,131

1,656

115,047

33,424

145,248

11,437

7,951

()740

10,246

()781,4

حماية وإدخار

30,848

6,812

48,101

9,699

المجموع

296,723

58,562

353,591

32,256

تأمين الحريق
التأمين البحري
الحوادث العامة
التأمين الهندسي
السيارات
الطبي

وقــد بلغــت أقســاط التأمينــات العامــة المكتتبــة  305,490الــف ريــال  ،وبلغــت أقســاط تأميــن الحمايــة
واإلدخــار  48,101ألــف ريــال.

 .2خطــط الشــركة الرئيســية وقراراتهــا المهمــة والتطــورات خــال الفتــرة:
 2-1التوجــه اإلســتراتيجي:
خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة تــم مناقشــة أعمــال الشــركة وأنشــطتها والتوجــه اإلســتراتيجي القائــم
للشــركة بشــكل عــام وخطــة الشــركة التــي تركــز علــى أن تكــون الشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن شــركة
رائــدة فــي تقديــم منتجــات التأميــن التعاونــي فــي المملكــة بشــكل عــام مــع دعــم وتعزيــز منتجــات
الحمايــة واإلدخــار فــي المملكــة.
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ً
تراجــع الشــركة خطــط شــبكة الفــروع بشــكل دوري أخــذا فــي االعتبــار التطــورات فــي أعمــال الشــركة،
ً
و خــال عــام 2018م رأت الشــركة أنــه مــن المناســب جــدا أن يكتفــى فــي الوقــت الحالــي بثــاث فــروع
للشــركة فــي كل مــن الريــاض وجــدة والخبــر وفــق توصيــة اإلدارة التنفيذيــة للشــركة وذلــك لدعــم نمــو
أعمالهــا  ،وســوف يتــم تقييــم هــذا الوضــع بشــكل دوري عنــد ظهــور الحاجــة إلــى افتتــاح فــروع أخــرى
للشــركة.

 2-4خطــط إســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث
طــورت الشــركة خطــط إســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث والتــي يتــم اختبارهــا كل فتــرة للتأكــد
ً
مــن التأثيــر االدنــى علــى العمليــات فــي أوقــات الكــوارث ،وتــم تصميــم الخطــط تصميمــا شــامال إلختبــار
المركــز مــن خــال فريــق متخصــص للشــركة.

 2-5أهــم التطــورات فــي األنشــطة التشــغيلية:
 قامــت الشــركة بنقــل فــرع المطالبــات الخــاص بمدينــة الريــاض الــى الموقــع الجديــد الواقــع فــي طريــقابــو بكــر الصديــق – حــي النفــل.
 تعييــن رئيــس تنفيــذي جديــد واســتقالة الرئيــس التنفيــذي الســابق.ً
 تثبيــت الرئيــس المالــي الحالــي بعــد مــا كان مكلفــا .ً
 تثبيــت الرئيــس التنفيــذي للعمليــات الفنيــة بعــد مــا كان مكلفــا . تدريــب موظفــي الشــركة فــي برنامــج مكافحــة اإلحتيــال. تســعير منتجــات الشــركة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة الخبيــر اإلكتــوارى. تأهيــل وتوظيــف عــدد مــن الكــوادر الســعودية. تفعيــل البيــع الإللكترونــي لوثائــق التأميــن لمركبــات األفــراد لمنتــج التأميــن الشــامل و تأميــن ضــد الغيــر. إبــرام إتفاقيــات إعــادة تأميــن مــع عــدد مــن الشــركات ذات تصنيــف ال يقــل عــن .BBB -ممارســة أعمــال التأميــن الطبــي.
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 .3التوقعــات المســتقبلية والمخاطــر والتطــورات :

 4.3مخاطــر االســتثمارات

 3-1التنافســية و بيئــة العمــل

مخاطــر االســتثمارات هــي مخاطــر التغيــر الســلبي فــي قيمــة األدوات الماليــة المســتثمرة نتيجــة أي
مــن العوامــل االقتصاديــة والتــي مــن أهمهــا التغيــرات فــي أســعار الفائــدة ونســب العوائــد.

ستســتمر الشــركة فــى التركيــز علــى إحتياجــات العمــاء فــى تقديــم منتجاتهــا وخدماتهــا مــن أجــل
تحقيــق أقصــى قــدر مــن اإلســتفادة مــن إنخفــاض معــدالت إنتشــار التأميــن  ،وأنظمــة جهــات الرقابــة
المحليــة التــي جعلــت تأميــن مســؤولية الطــرف الثالــث فــي تأميــن المركبــات والتأميــن الصحــي للعامليــن
ً
فــي القطــاع الخــاص إلزاميــا  ،كمــا أن المنافســة بيــن عــدد كبيــر مــن شــركات التأميــن فــي الســوق وتركيــز
المنافســة علــى كبــار العمــاء يمثــل ضغطــا لتخفيــض األســعار  ،ومــع ذلــك فــإن النهــج العلمــي لمالءمــة
األســعار التــي أوصــت بهــا الجهــات التنظيميــة الحتــواء هــذا الوضــع يزيــد مــن الضغــط علــى النتائــج
الماليــة ورفــع كفائــة األداء.

يقــوم مجلــس إدارة الشــركة بالتعامــل مــع هــذه المخاطــر والتأكــد مــن بقائهــا ضمــن مســتويات
مقبولــة ومتفقــة مــع اســتراتيجية الشــركة للمخاطــر ،كمــا يقــوم مجلــس االدارة بتحديــد األهــداف
اإلســتثمارية وتفويــض لجنــة اإلســتثمار بمتابعــة أداء اســتثمارات الشــركة مباشــرة و إســناد االســتثمارات
لــذوي الخبــرة مــن الجهــات المعتبــرة والمعتمــدة مــن قبــل الجهــات المشــرعة ضمــن الضوابــط الفنيــة
والشــرعية المعتمــدة.

 3.2التوقعــات المســتقبلية
إن الشــركة لديهــا منهــج متميــز لتصنيــف العمــاء والســعي لكســب ثقتهــم عــن طريــق مشــاركة العمــاء
ً
فــي حــل المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا وذلــك وفقــا ألعلــى معاييــر الخدمــة ،مــع المحافظــة الحكيمــة
علــى اإلكتتــاب وضوابــط إدارة المطالبــات لتحقيــق اإلســتقرار علــى المــدى الطويــل فــي عملياتهمــا
والمقــدرة علــى الوفــاء باإللتزامــات مــن خــال مــا تكونــه مــن إحتياطــات  ،فضــا عــن الســعي فــي تحقيــق
العوائــد واألربــاح لمســاهميها.
وتخطــط الشــركة للتوســع فــي شــريحة حجــم األعمــال الصغيــرة والمتوســطة باإلضافــة إلــى قطــاع
التجزئــة ،وهــذا يتماشــى مــع خطــة الشــركة فــي النمــو والتوســع فــي قطاعــات أكثــر ربحيــة ،كمــا تعتــزم
الشــركة للحــد مــن التعاقــد مــع الحســابات الضخمــة ذات المخاطــر العاليــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ســوف
تســعى الشــركة للتوســع فــي أعمــال منتــج التأميــن الطبــي ومنتجــات الحمايــة واالدخــار.

 .4المخاطــر التــي تواجــه الشــركة:
قامــت الشــركة بوضــع إســتراتيجية شــاملة إلدارة المخاطــر وتقــوم بمتابعــة تنفيذهــا ومراجعتهــا
ً
وبنــاء علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة للشــركة.
وتحديثهــا بشــكل دوري
وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم المخاطــر التــي تواجــه الشــركة وطــرق التعامــل معهــا مــن قبــل اإلدارة:

 4.1مخاطــر الســيولة

 4.4مخاطــر التأميــن
وهــي المخاطــر المتعلقــة بعمليــات االكتتــاب والتســعير ،وتســوية المطالبــات ،وتطويــر المنتجــات
التأمينيــة .وتشــتمل علــى المخاطــر المتعلقــة بتقييــم طبيعــة الغطــاء التأمينــي ،التقييــم العــادل
للمطالبــات ،وصحتهــا ،وقيمــة الخســائر المتكبــدة ،والتأكــد مــن حفــظ حقــوق جميــع األطــراف المعنيــة
بالوثيقــة ،بينمــا تنتــج مخاطــر تطويــر المنتجــات عــن تغيــر طبيعــة بعــض المنتجــات لكــي تلبــي رغبــات
العمــاء.
تديــر الشــركة هــذه المخاطــر عــن طريــق التقييــم العــادل لقيمــة قســط التأميــن والمطالبــات المتكبــدة
وصحتهــا ،واألخــذ بمشــورة ذوي اإلختصــاص كاإلكتوارييــن ومقــدري الخســائر ،والتأكــد مــن امتثــال تطويــر
المنتجــات الشــتراطات الجهــات الرقابيــة ،ودراســة تأثيــر هــذا التطويــر علــى ســلوك المنتجــات والمؤمــن
لهــم كذلــك.

 4.5مخاطــر إعــادة التأميــن
تقــوم الشــركة بإبــرام إتفاقيــات مــع جهــات أخــرى لغــرض إعــادة تأميــن جــزء مــن مخاطرهــا ،وذلــك
لتفــادي احتماليــة تكبــد الشــركة خســائر كبيــرة قــد تنجــم بســبب تســوية المطالبــات.
و حيــث أن إن عقــود إعــادة التأميــن المبرمــة ال تعفــي الشــركة مــن إلتزاماتهــا تجــاه حملــة الوثائــق
وتبقــى مســؤولة عــن جــزء مــن مطالبــات إعــادة التأميــن المســتحقة فــي حالــة عــدم قيــام معيــد
التأميــن بتلبيــة اإللتزامــات بموجــب عقــود إعــادة التأميــن ،يتــم اختيــار معيــدي التأميــن بعــد التأكــد مــن
امتثالهــم الشــتراطات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والجهــات المشــرعة األخــرى باإلضافــة الــى
متطلبــات داخليــة تــم اعتمادهــا علــى النحــو التالــي :

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم مقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة عنــد إســتحقاقها
بســبب عــدم توفــر الســيولة النقديــة الكافيــة للقيــام بذلــك.
ً
وعليــه ،تقــوم اإلدارة بمراقبــة متطلبــات الســيولة دوريــا والتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء
ُ َ
بأيــة إلتزامــات ماليــة قــد تســتحق فــي المــدى القريــب وذلــك مــن خــال توفيــر إســتثمارات نقديــة مناســبة
أو مــا فــي حكمهــا مــن اإلســتثمارات التــي يمكــن تســييلها بســهولة دون التضحيــة بجــزء مــن قيمتهــا.

-

 4.2مخاطــر االئتمــان

 4.6مخاطــر تقنيــة المعلومــات

تتمثــل مخاطــر اإلئتمــان بالمخاطــر المتعلقــة بقــدرة األطــراف األخــرى علــى اإليفــاء بإلتزاماتهــم تجــاه
الشــركة .وتقــوم االدارة بمعالجــة هــذه المخاطــر عــن طريــق اتبــاع عــدة اجــراءات مــن أهمهــا دراســة
الوضــع المالــي لألطــراف ذات العالقــة قبــل التعاقــد معهــم ومحاولــة اإلســتفادة مــن خدمــات شــركات
َ
المعلومــات االئتمانيــة ،وايضــا مــن خــال تفعيــل إجــراءات المتابعــة والتحصيــل.
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الحــد األدنــى المقبــول مــن التصنيــف اإلئتمانــي الصــادر عــن وكاالت التصنيــف العالميــة.
ســمعة شــركة اعــاده التأميــن.
العالقــة المهنيــة الحاليــة أو الســابقة مــع شــركة اعــاده التأميــن.
القــدرة الماليــة والخبــرة اإلداريــة والفنيــة.

وتتمثــل بالمخاطــر التــي تحــدث نتيجــة الخطــأ او الفشــل فــي ســير أعمــال الشــركة بســبب عطــل فــي
تقنيــة المعلومــات وهــي مــن األخطــار التــي قــد تواجههــا الشــركات الحديثــة حيــث أنهــا تعتمــد بشــكل
كبيــر علــى األنظمــة الحاســوبية وتقنيــة المعلومــات.
وتقــوم اإلدارة بعــدة إجــراءات لتجنــب مثــل هــذه المخاطــر ومنهــا التأكــد مــن تمتــع الشــركة ببنيــة تقنيــة
معلومــات موثوقــة تحتــوي علــى نظــام مناســب لحمايــة المعلومــات ونظــام مضــاد للفيروســات ،كمــا
تتأكــد مــن تواجــد نســخ إحتياطيــة عــن كل معلومــات الشــركة ،والتأكــد مــن اســتخدام برامــج موثوقــة
وأصليــة.
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 4.7المخاطــر القانونيــة وعــدم االلتــزام
إن عمليــات الشــركة خاضعــة للعديــد مــن المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة مــن قبــل الجهــات المشــرعة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وإن مثــل هــذه األنظمــة والقوانيــن التقــوم فقــط بمراقبــة أنشــطة
الشــركة وتعامالتهــا بــل تقــوم أيضــا يوضــع ضوابــط رقابيــة تقلــل مــن عمليــة تعــرض الشــركة للعديــد مــن
المخاطــر المتوقــع حدوثهــا.
وعليــة ،فــإن أدارة الشــركة تراقــب هــذا النــوع مــن المخاطــر عــن كثــب وقــد عينــت إدارات متخصصــة
كالمخاطــر واإللتــزام و المراجعــة الداخليــة لمتابعــة هــذه المخاطــر بطريقــة مســتمرة ومواكبــة مــا
يســتجد مــن متطلبــات تنظيميــة والرفــع بهــا للجــان المجلــس إلتخــاذ الــازم ضمــن اطــار زمنــي مناســب.

 4.8مخاطــر الســمعة
تتعــرض شــركات التأميــن لمثــل هــذه المخاطــر بســبب عــدم رضــا بعــض العمــاء عــن الخدمــات المقدمــة
مــن شــركات التأميــن.
وقــد ينعكــس أثــر مثــل هــذا الخطــر بشــكل ســلبي علــى أداء الشــركات المالــي وذلــك بســبب عــزوف بعــض
العمــاء عــن التأميــن.
وعليــه تقــوم إدارة الشــركة بالعديــد مــن اإلجــراءات للمحافظــة علــى ســمعتها أمــام جميــع األطــراف ذات
العالقــة وذلــك بتخصيــص فريــق كامــل لرعايــة العمــاء والتواصــل معهــم واالجابــة علــى استفســاراتهم،
كمــا قامــت اإلدارة بتطويــر خدمــات عاليــة المســتوى قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــة البيــع.

 .5المعاييــر المحاســبية
إلتزامــا بالتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة فــي المملكــة ،والخاصــة بإصــدار القوائــم
الماليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة فقــد تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة وفقــا للمعاييــر المحاســبية
الدوليــة ،و تؤكــد الشــركة أن هــذه القوائــم الماليــة لــم تتأثــر جوهريــا مــن جــراء هــذه الممارســة ،وال
يترتــب علــى الشــركة إعــداد أي خطــة للتحــول لتطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة إلعــداد القوائــم
ً
ً
الماليــة نظــرا لتطبيقهــا لتلــك المعاييــر ســلفا .

 .6النتائــج الماليــة
 6.1ملخــص قائمــة المركــز المالــي
عمليــات التأميــن
موجــودات عمليــات التأميــن
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(باأللــف الريال)

األصول

2014/12/31

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31

النقدية وما يعادلها

19,697

11,852

4,308

14,684

52,710

28,505

105,710

193,920

126,390

96,325

صافي أقساط إعادة التأمين
والذمم المدينة
حصة معيدي
التأمين من أقساط التأمين غير
المكتسبة والمطالبات
تحت التسوية

33,091

113,935

177,807

174,843

152,666

موجودات أخرى

8,374

26,435

20,427

37,794

47,498

مجموع موجودات عمليات
ا لتأ مين

89,667

257,932

396,462

399,409

349,199

مطلوبــات وفائــض عمليــات التأميــن

(باأللــف الريال)

خصو م

2014/12/31

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31

إجمالــي أقســاط التأميــن غيــر
المكتســبة  ،والمطالبــات تحــت
التســوية

60,370

162,559

276,193

259,671

210,185

عمــوالت إعــادة التأميــن غيــر
المكتســبة وأرصــدة إعــادة التأميــن
الدائنــة

13,839

67,875

89,621

68,051

52,068

مصروفــات مســتحقة ومطلوبــات
أخرى

15,458

27,498

30,648

68,686

71,411

إجمالــي مطلوبــات عمليــات التأميــن

89,667

257,932

396,462

396,408

333,664

عمليــات المســاهمين

(باأللــف الريال)

األصول

2014/12/31

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31

النقدية وما يعادلها

37,147

153,963

134,623

93,179

1,340

إستثمارات وودائع مرابحة

34,210

117,725

99,750

137,061

217,385

موجودات أخرى

20,569

45,372

63,921

61,198

47,360

مجموع موجودات المساهمين

91,926

317,060

298,294

291,438

266,085
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(باأللــف الريال)
المطلوبات وحقوق المساهمين

2014/12/31

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31

مصروفات مستحقة ومطلوبات
أخرى

2,016

3,065

2,440

3,641

14,872

الزكاة وضريبة الدخل

1,497

1,069

4,200

5,024

5,586

مجموع مطلوبات المساهمين

3,513

4,134

6,640

8,665

20,458

رأس المال

200,000

450,000

450,000

300,000

300,000

الخسائر التراكمية

()111,587

()137,074

()158,346

()17,227

()54,373

مجموع حقوق المساهمين

88,413

312,926

456,192

377,282

726,542

مجموع المطلوبات وحقوق
المساهمين

91,926

317,060

298,294

291,438

266,085

 6-2ملخــص نتائــج األعمــال
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(باأللــف الريال)

الوصف

2014/12/31

2015/12/31

2016/12/31

2017/12/31

2018/12/31

إجمالــي األقســاط المكتتبــة

92,585

220,357

321,888

296,723

353,591

صافــي أقســاط التأميــن المكتســبة

33,014

46,196

115,314

135,960

201,403

إجمالــي اإليــرادات ( عمليــات
التأميــن )

41,170

65,100

138,160

160,839

226,495

إجمالــي المطالبــات المدفوعــة

()44,878

()98,979

189,901

()195,681

()199,214

صافــي المطالبــات المدفوعــة

()33,134

()35,927

90,360

()75,361

()151,748

إجمالــي المصروفــات ( عمليــات
التأميــن )

()35,612

()47,259

69,123

()425,88

()285,901

العجــز فــي عمليــات التأميــن

()27,576

()18,086

21,323

()3,046

()34,835

صافــي خســارة المســاهمين ( قبــل
الــزكاة والمصروفــات )

()29,382

()21,912

17,437

()2,829

()31,746
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إجمالــي األقســاط المكتتبــة
المبلــغ بالريــاالت

صافــي أقســاط التأميــن المكتســبة
المبلــغ بالريــاالت

• بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة مبلــغ  353,591مليــون ريــال ســعودي مقســمة وفقــا ألنــواع
التأميــن علــى النحــو التالــي:
 – 1التأميــن العــام ( تأميــن الحريــق  ،التأميــن البحــري  ،تأميــن الحــوادث العامــة  ،التأميــن الهندســي ،
تأميــن المركبــات ) 305,490مليــون ريــال ســعودي .
 – 2الحمايــة واإلدخــار ( تأميــن الحمايــة مــن مخاطــر اإلئتمــان – جماعــي )  48,101مليــون ريــال ســعودي.
•زادت أقســاط التأميــن المكتســبة  %47.85نتيجــة للمبيعــات القويــة المســتمرة فــي األعمــال الجديــدة
والمجــددة .
•بلــغ صافــي األقســاط المكتســبة بعــد خصــم األقســاط المســتحقة لمعيــدي التأميــن واالحتياطــات مبلــغ
 201مليــون ريــال ســعودي .
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إجمالــي اإليــرادات (عمليــات التأميــن)
المبلــغ بالريــاالت

إكتتــاب وثائــق التأميــن بنســبة ( %)28.25عائــد إلــى الزيــادة فــي قطــاع األعمــال ,وإرتفــاع فــي المصاريــف
العموميــة واإلداريــة بنســبة ( %)14.6هــذه الزيــادة يقابلهــا انخفــاض فــي مخصــص الديــون المشــكوك
فــي تحصيلهــا بمبلــغ  2.2مليــون مقارنــة فــي العــام الســابق ,و إرتفــاع فــي صافــي األقســاط المكتســبة
وعائــدات اإلســتثمار بنســبة ( %)47.9و ( %)64علــى التوالــي.

ح .إجمالــي المصروفــات ( عمليــات التأميــن وعمليــات المســاهمين )
(باأللــف الريال)
الفتــرة المنتهيــة العــام المنتهــي العــام المنتهــي العــام المنتهــي العــام المنتهــي
فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر
2018
2017
2016
2015
2014

نمــت إجمالــي اإليــرادات بمقــدر  %37.36لتبلــغ  226,495مليــون ريــال للعــام 2018م مقارنــة مــع 164,887
مليــون ريــال بنهايــة العــام 2017م.

عمليــات التأميــن

35,612

47,259

73,198

92,586

110,787

عمليــات المســاهمين

2,951

3,320

3,244

4,227

3,669

المجمــوع

38,563

50,579

76,442

96,813

114,456

تصنيــف نفقــات عمليــات التأميــن بمــا يلــي :

صافــي خســارة المســاهمين(قبل الــزكاة والمصروفــات)
المبلــغ بالريــاالت

مصروفــات عمليــات المســاهمين
(باأللــف الريال)
-

الفتــرة المنتهيــة العــام المنتهــي العــام المنتهــي العــام المنتهــي العــام المنتهــي
فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر
2018
2017
2016
2015
2014

تكاليــف الموظفيــن

23,104

30,567

34,760

36,656

43,567

مخصــص الديــون
المشــكوك فــي
تحصيلهــا

1,319

()488

3,404

11,856

9,628

أخرى

11,189

14,062

14,462

18,224

18,733

المجمــوع

35,612

44,141

52,626

66,736

71,928

يعــود ســبب الزيــادة فــي صافــي الخســارة خــا العــام الحالــي 2018م مقارنــة مــع العــام الســابق 2017م
إلــى الزيــادة فــي صافــي المطالبــات المتكبــدة بنســبة ( %)99وبشــكل رئيســي فــي قطــاع أعمــال
الســيارات و القطــاع الطبــي ,و إنخفــاض فــي عمــوالت إعــادة التأميــن بنســبة ( %)7.6وارتفــاع تكاليــف
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(باأللــف الريال)
-

الفتــرة المنتهيــة العــام المنتهــي العــام المنتهــي العــام المنتهــي العــام المنتهــي
فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر فــي  31ديســمبر
2018
2017
2016
2015
2014

مصروفــات مــا قبل
التأســيس

24,695

0

0

0

0

المصروفــات العامــة
واإلدارية

2,951

3,320

3,244

4,227

3,669

المجمــوع

2,951

3,320

3,244

4,227

3,669

 - 6-4الفروقــات الجوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية:

 .7تحليــل جغرافــي إلجمالــي إيــرادات الشــركة:
تــزاول الشــركة نشــاطها داخــل المملكــة العربيــة الســعودية فقــط  ،وليــس لديهــا أيــة فــروع أو أعمــال خــارج
المملكــة ،وللشــركة ثالثــة فــروع إقليميــة وهــي المنطقــة الوســطى والمنطقــة الغربيــة والمنطقــة
الشــرقية ،وقــد بلــغ إجمالــي األقســاط المكتتبــة خــال عــام 2018م مبلــغ 353,591ريــال ســعودي ،نــورد
فيمــا يلــي التحليــل الجغرافــي إلجمالــي إيــرادات الشــركة:
(باأللــف الريال)
المنطقة

العام المنتهي في 31
ديسمبر 2016

العام المنتهي في 31
ديسمبر 2017

العام المنتهي في 31
ديسمبر 2018

المنطقة الوسطى

206,176

147,967

162,934

المنطقة الشرقية

16,835

36,046

75,514

المنطقة الغربية

98,777

112,707

341,511

المجموع

321,888

296,722

353,591

الفروقــات الجوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2018-12-31م
(باأللــف الريال)
الوصف

2017/12/31

2018/12/31

التغيرات
( )+أو ()-

نسبة التغير %

إجمالي األقساط المكتتبة

296,723

353,591

56,868

19%

صافي أقساط التأمين
المكتسبة

136,222

201,403

65,181

48%

إجمالي اإليرادات
( عمليات التأمين )

164,887

226,495

61,608

37%

إجمالي المطالبات
المدفوعة

)(195,681

()199,214

3,533

2%

صافي المطالبات
المدفوعة

()76,248

()151,748

()75,500

99%

إجمالي المصروفات
( عمليات التأمين )

()96,813

()110,787

()13,974

14%

العجز في عمليات التأمين

()3,536

()34,835

()31,299

885%

صافي خسارة المساهمين
( قبل الزكاة والمصروفات )

()3,319

()31,746

()28,427

856%

2016

2017

2018

يعــود ســبب الزيــادة فــي صافــي الخســارة خــال العــام الحالــي 2018م مقارنــة مــع العــام الســابق
2017م إلــى الزيــادة فــي صافــي المطالبــات المتكبــدة بنســبة ( %)99وبشــكل رئيســي فــي قطــاع أعمــال
الســيارات و القطــاع الطبــي ،و إنخفــاض فــي عمــوالت إعــادة التأميــن بنســبة ( %)7.6وارتفــاع تكاليــف
إكتتــاب وثائــق التأميــن بنســبة ( %)28.25عائــد إلــى الزيــادة فــي قطــاع األعمــال ,وإرتفــاع فــي المصاريــف
العموميــة واإلداريــة بنســبة ( %)14.6هــذه الزيــادة يقابلهــا انخفــاض فــي مخصــص الديــون المشــكوك
فــي تحصيلهــا بمبلــغ  2.2مليــون مقارنــة فــي العــام الســابق ,و إرتفــاع فــي صافــي األقســاط المكتســبة
وعائــدات اإلســتثمار بنســبة ( %)47.9و ( %)64علــى التوالــي.
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 9.2نبــذه مختصــرة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة:

 .8كبــار المســاهمين
بلــغ رأس المــال المصــرح بــه  300مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى  30مليــون ســهم ،ويبيــن الجــدول
التالــي المســاهمين الذيــن يملكــون أكثــر مــن  %5مــن أســهم الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م:
المساهم

نسبة الملكية %

عدد األسهم

الجنسية

مصرف اإلنماء

28.75%

8625000

سعودي

شركة طوكيو مارين أند نيشيدو فاير للتأمين

28.75%

8625000

اليابان

 .9مجلــس اإلدارة

األسم
عبدالمحســن بــن
1
عبدالعزيــز الفــارس

2

هايرونــاري
ايواكومــا

 9-1المســؤوليات الرئيســة لمجلــس اإلدارة:
مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة ،فــإن لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات فــي إدارة
الشــركة  ،ومــن هــذه المســئوليات علــى ســبيل المثــال:
تمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر وال ســيما مــع الجهــات الخاصــة والشــركات والبنــوك وجميــع
صناديــق ومؤسســات التمويــل لــدى الجهــات الحكوميــة والخاصــة وأمــام كافــة المحاكــم الشــرعية
وديــوان المظالــم وكافــة الجهــات واللجــان القضائيــة والشــبه قضائيــة ،حــق اإلقــرار والمطالبــة
والمرافعــة والمدافعــة والمخاصمــة والتنــازل والصلــح وقبــول وتنفيــذ األحــكام ،الدخــول فــي
ً
المناقصــات وبيــع وشــراء ورهــن العقــارات ،التعاقــد والتوقيــع بإســم ونيابــة عــن الشــركة علــى كافــة
أنــواع العقــود والوثائــق والمســتندات وعلــى عقــود تأســيس الشــركات التــي تشــترك فيهــا الشــركة
مــع جميــع تعديالتهــا ومالحــق قــرارات التعديــل لــدى كاتــب العــدل ،التوقيــع علــى إتفاقيــات التمويــل
والضمانــات والكفــاالت والصكــوك لبيــع وشــراء العقــارات وإصــدار الــوكاالت ،البيــع والشــراء واإلفــراغ
وقبولــه واإلســتالم والتســليم واإلســتئجار والتأجيــر والقبــض والدفــع ،فتــح الحســابات واإلعتمــادات
ً
والســحب واإليــداع لــدى البنــوك ،تفويــض واحــدا أو أكثــر مــن بيــن أعضائــه أو مــن الغيــر فــي مباشــرة
ّ
عمــل معيــن أو أعمــال معينــة ضمــن صالحيتــه.
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ابراهيــم بن
3
ســليمان الســياري

4

كينتــارو كيتــا

الوظيفــة الحاليــة

الرئيــس التنفيــذي
-مصــرف االنماء

المؤهــات

 مديــر عــام الخدمــات الماليــةماجســتير محاســبة جامعــةشــركة عبداللطيــف جميــل
غــرب الينــوي الواليات
 مديــر عــام مصلحــة الــزكاة والدخــلالمتحــدة االمريكيــة
 مديــر إدارة المحاســبة العامــةبكالوريــوس محاســبةمؤسســة النقــد العربــي الســعودي
جامعــة الملــك ســعود

الرئيــس التنفيــذي
ورئيــس مجلــس إدارة بكالوريــوس اقتصــاد جامعــة
كونان
طوكيــو ماريــن الشــرق
األوســط المحدودة

مصــرف اإلنماء-نائــب
الرئيــس للتجزئــة
المصرفيــة

الخبــرات والوظائــف الســابقة

بكالوريــوس علــوم حاســب
جامعــة بوســطن

رئيــس مجلــس إدارة طوكيــو ماريــن
مصر
المديــر العــام  -قســم االنتــاج
طوكيــو ماريــن للتأميــن
مديــر تنفيــذي  -طوكيــو ماريــن
برهــاد
ماليزيــا
ً
خمــس وثالثــون عامــا مــن الخبــرة
فــي قطــاع التأميــن
 مؤسســة النقــد العربــيالســعودي  -مديــر التقنيــة البنكيــة
مصــرف اإلنماء-مديــر عــام التقنيــة
البنكيــة والعمليــات

طوكيــو ماريــن القابضــة  -مديــر
قســم تطويــر األعمــال الدوليــة
طوكيــو ماريــن الشــرق األوســط
بكالوريــوس فــن االقتصــاد
عضــو مجلــس اإلدارة
مد ير
جامعــة كيــاو اليابــان
المديــر التنفيــذي
طوكيــو ماريــن نشــيدو أنــد فايــر
ماجســتير ادارة اعمــال معهــد
لشــركة اإلنمــاء
للتأميــن  -مديــر
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
طوكيــو ماريــن
طوكيــو ماريــن باســيفيك للتأميــن
المحــدودة  -مديــر وأميــن الخزانــة
والرئيــس التنفيــذي للعمليــات

-

 رئيــس اللجنــة التنفيذيــة– عضــو لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت

مديــر عــام الرقابــة علــى شــركات
التاميــن -مؤسســة النقــد
الرئيــس التنفيــذي وعضــو اللجنــة
التنفيذيــة و االســتثمار بمــاذ
للتاميــن وإعــادة التاميــن
نائــب الرئيــس التنفيــذي وكبيــر
المســؤولين المالييــن بالشــركة
الســعودية للكهربــاء
المديــر المالــي بشــركة التعاونيــة
للتأميــن

6

مطلــق بــن حمد
المريشــد

الرئيــس التنفيــذي
شــركة التصنيــع
الوطنيــة

 ماجســتير ادارة اعمــالجامعــة ســتاندفورد
 ماجســتير هندســة نوويــةجامعــة برينســتونبكالوريــوس الفيزيــاء النوويــةوالرياضيــات جامعــة دنفــر

نائــب الرئيــس للماليــة – شــركة
سا بك
رئيــس مجلــس اإلدارة  -كيــان
الســعودية
رئيــس مجلــس اإلدارة  -ينســاب

7

عصــام بــن عبد
العزيــز
باناجــه

مستشــار ادري -
باناجــه لإلســتثمارات
االدارية

 دكتــوراه إدارة االعمــالجامعــة عيــن شــمس
 ماجســتير إدارة أعمــالجامعــة الملــك عبدالعزيــز
بكالوريــوس إدارة  -جامعــة
الملــك عبدالعزيــز

نائــب الرئيــس التنفيــذي  -شــركة
الحمرانــي المتحــدة
اعمــال التســويق واألمانــات
والمصروفــات – ســتي بانــك

علــي بــن ســليمان
5
العايــد
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 9-3بيانــات الســادة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة:
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتألــف مــن ( )7ســبعة أعضــاء قامــت الجمعيــة العامــة العاديــة
للشــركة بانتخابهــم للــدورة الحاليــة ابتــداءا مــن 2018/06/09م ولمــدة ثالثــة أعــوام وهــم:

االسم

تصنيف العضوية

الجهة التي
يمثلها

عبدالمحسن بن
عبدالعزيز الفارس

رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي

مصرف اإلنماء

غير تنفيذي

شركة طوكيو
مارين نيشيدو
فاير للتأمين

3

ابراهيم بن سليمان
السياري

غير تنفيذي

مصرف اإلنماء

1

 2هايروناراي ايواكواما

أي مناصب أخرى
يشغلها في الشركة

 : 9-4وصــف مصلحــة وحقــوق خيــار وحقــوق اكتتــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن
وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة والتغييــرات التــى حدثــت
فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة :

بداية العام

الشركات المساهمة األخرى
التي يشغل فيها العضو
منصب عضو مجلس إدارة

مصرف اإلنماء
الشركة الوطنية لإلنتاج
عضو اللجنة التنفيذية
الثالثي للطاقة شركة اإلنماء
لالستثمار
عضو اللجنة التنفيذية

ال يوجد

عضو لجنة اإلستثمار
عضو لجنة المخاطر

ال يوجد

األسم

1

4

كينتارو كيتا

تنفيذي

شركة طوكيو
مارين نيشيدو
فاير للتأمين

عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المخاطر

5

مطلق بن حمد
المريشد

مستقل

-

رئيس لجنة المراجعة

رئيس مجلس إدارة الوطنية
لتصنيع وسبك المعادن
( معدنية )

6

عصام بن عبدالعزيز
باناجه.

مستقل

-

رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت
عضو لجنة إدارة
المخاطر

ال يوجد

7

علي سليمان العايد

مستقل

-

عضو لجنة اإلستثمار

-

عدد األسهم

أدوات
الدين

عدد األسهم

0

-

0

36

-

0

2

هايروناري ايواكوما

0

-

0

-

3

ابراهيم بن سليمان السياري

0

-

0

-

0

0

-

كينتارو كيتا

5

مطلق بن حمد المريشد

 146,666مباشر
 666+الحد االبناء القصر

-

 146,666مباشر
 666+الحد االبناء
القصر

-

6

عصام بن عبدالعزيز باناجه

831

-

740

-

%18.77

7

علي بن سليمان العايد

1000

-

1000

-

0

0

0

-

0

 9-5بخــاف ماذكــر فــي الجــدول أدنــاه ،اليملــك أي مــن كبــار التنفيذييــن أي أســهم أو أدوات
ديــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر  ،ولــم يســبق لهــم تملــك أســهم أو وجــود مصلحــة لهــم
فــي أســهم الشــركة ســواء قبــل بدايــة العــام المالــي 2018م أو خاللــه وبالتالــي ال يوجــد
تغيــر فــي هــذه المصالــح.
بداية العام
األسم

التقرير السنوي 2018

أدوات
الدين

0

4

ال يوجد

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

نهاية العام
نسبة التغير

نهاية العام
نسبة التغير

عدد األسهم

أدوات
الدين

عدد األسهم

أدوات
الدين

1

عبدالله علي الطريقي

5157

-

5157

-

0

2

عبدالعظيم جبرالله محمد

666

-

666

-

0

3

نعمان رفيق

850

-

850

-

0
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 9.7القــرارات الهامــة لمجلــس اإلدارة خــال العــام المالــي 2018م :

 9-6عــدد إجتماعــات مجلــس اإلدارة وتواريخهــا و ســجل حضــور كل اجتمــاع:
م

عضو مجلس اإلدارة

االجتماع األول

االجتماع
الثاني

االجتماع الثالث االجتماع الرابع االجتماع الرابع

عدد االجتماعات

2018/02/28

2018/05/17

2018/06/16

2018/09/12

2018/12/19

عبدالمحسن عبدالعزيز
1
الفارس*











5

 2هايروناري ايواكوما*











5

3

ابراهيم سليمان
السياري*







3

4

كينتارو كيتا *







3











5

عصام عبد العزيز با
ناجه*











5

 7علي سليمان العايد*









4

8

هيساتوا هامادا **





2

9

خالد بن عبدالله
الرميح**





2

10

فيصل بن سويلم**



 5مطلق حمد المريشد*

6

 11فهد محمد السماري**

 -1تعييــن األســتاذ  /كينتــارو كيتــا كرئيــس تنفيــذي للشــركة مــن تاريــخ 2018/11/1م.
ً
 -2تعييــن األســتاذ  /عبــد المحســن الفــارس رئيســا لمجلــس اإلدارة والســيد هيرونــاري إيواكومــا نائبــا
لرئيــس مجلــس اإلدارة.
-3الموافقــة علــى تشــكيل اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس.

 9.8إحاطــة أعضــاء المجلــس بمقترحــات المســاهمين:
ً
ً
يــدرك مجلــس اإلدارة دائمــا بمــا للمســاهمين مــن حقــوق ،ويعمــل جاهــدا علــى حمايــة حقوقهــم بمــا
يضمــن العدالــة والمســاواة بينهــم ،وفــي هــذا الشــأن جميــع مقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم
حيــال الشــركة وأدائهــا إلعمالهــا يتــم أخذهــا فــي عيــن اإلعتبــار ويتــم إحاطــة أعضــاء المجلــس بهــا
ً
والعمــل علــى ماتضمنتــه ،علمــا أنــه فــي عــام 2018م لــم يكــن هنــاك ملحوظــات مــن قبــل المســاهمين
تدعــوا إلتخــاذ إجــراءات مــن قبــل المجلــس.

 9.9تقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ولجانــه:
فــي ســبتمبر مــن العــام 2017م قــام مجلــس اإلدارة بإعتمــاد الئحــة تقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضائــه
ً
واللجــان المنبثقــة منــه ،ســعيا مــن الشــركة إلــى وضــع معاييــر محــددة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــه
ولجانــه ووضــع هــذه المعاييــر موضــع التنفيــذ للوقــوف علــى نقــاط القــوة والضعــف ومــن ثــم معالجــة
أي قصــور محتمــل ،ومــن هــذا المنطلــق تــم تقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة التــي انتهــت فــي
مــارس 2018م.

 9.10الجمعيــات العامــة المنعقــدة فــي عــام 2018م:
عقــدت الشــركة فــي العــام  2018جمعيــة عامــة غيــر عاديــة بتاريــخ 2018-06-03م حيــث تــم الموافقــة
فيهــا علــى عــدد مــن البنــود التــي تــم األعــان عنهــا فــي موقــع الســوق الماليــة تــداول ،وتــم انتخــاب
أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة الثالثــة التــي تبــدأ فــي تاريــخ 2018-06-09م لمــدة ثــاث ســنوات والتــي
حضرهــا جميــع أعضــاء المجلــس.

 9.11طلبــات الشــركة لســجل المســاهمين:
1





9

8

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

سبب الطلب

1

2018-12-31م

تقرير مجلس اإلدارة

2

 -10مميــزات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن
عدد الحضور في كل
اجتماع

* بــدأت عضويتــه فــي تاريــخ 2018-6-9م.
** انتهــت عضويتــه فــي تاريــخ 2018-6-8م

38
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المكافــأة الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة لشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن تســتحق الدفــع بعــد موافقــة
الجمعيــة العموميــة للشــركة عليهــا باإلضافــة إلــى ذلــك دفعــت الشــركة بــدالت حضــور اإلجتماعــات
والمصروفــات ذات الصلــة المطبقــة علــى أعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وفقــا لألنظمــة
واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ،كمــا دفعــت الشــركة مســتحقات كبــار
التنفيذييــن وفقــا لشــروط عقــد العمــل  ،وذلــك خــال الفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م .
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ثانيا  :األعضاء غير التنفيذين
200,000

15,000

9,000
9,000

4,500
15,000

9,000
6,000

4,500
6,000

4,500
3,000

1,500

200,000

مبلغ معين

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

بدل حضور جلسات المجلس

15,000

6,000

15,000

12,000

48,000

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

1,500

12,000

7,500

4,500

مزايا عينة

مكافآت االعمال الفنية واالدارية واالستشارية

مكافآت رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر
ان كان من االعضاء

المجموع

25,500

216,500

227,000

219,500

873,500

210,500

نسبة من االرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة االجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

227,000

219,500

873,500

216,500

-

6,000

6,000

210,500

االسهم الممنوحة

1,200,000

54,000

33,000

3,000

3,000

9,000

3

213,500

210,500

210,500

204,500

1,287,000

9,000

9,000

2

213,500

210,500

210,500

204,500

المجموع

9,000

كينتارو كيتا

1,287,000

َ
أوال  :األعضاء المستقلين

عصام
عبدالعزيز
باناجه

َ
ثالثا  :األعضاء التنفيذين
1
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فيصل ابراهيم
9
بن سويلم

خالد عبدالله
الرميح

8

المكافآت الثابتة

41
40

المجموع

هيساتوا
همادا

7

المكافآت المتغيرة

المجموع

علي سليمان
4
العايد

فهد محمد
السماري

6

المصروفات

مكافاة
نهاية
الخدمة

224,000

4

هايروناراي
ايواكواما

5

ابراهيم بن
سليمان
بن إبراهيم
السياري

مطلق حمد
المريشد

بدل
المجموع
الكلي

224,000

 10-1مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة:

عبدالمحسن
عبدالعزيز
الفارس

 10-2مكافــآت أعضــاء اللجــان:

األسم

 10-3مميــزات ومكافــآت كبــار التنفيذييــن
المكافات الثابتة ( عدا بدل
حضور الجلسات )

بدل حضور جلسات

1

عصام عبد العزيز باناجه

-

7500

7500

2

عبد الله بن عبد الرحمن الرويس

50,000

7500

57,500

3

أحمد عبدالله المغامس

50,000

7500

57,500

100,000

22,500

122,500

المجموع:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

#

الرواتب والتعويضات

2,833,752

البدالت الثابتة

1,448,820

المكافآت السنوية

551,772

المجموع

( 4,834,344ريال سعودي)

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة

#

البيان

ما حصل عليه  5من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات

 -11اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة

1

خالد بن عبدالله الرميح ***

-

1500

1500

2

هيروناري إيواكوما

-

-

-

أنشــأ مجلــس إدارة شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن خمــس لجــان منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة تســاعده علــى
أداء مهامــه ومســؤولياته علــى النحــو التالــي:

3

عصام عبدالعزيز باناجه

-

1500

1500

 11.2لجنــة المراجعــة

-

3000

3000

نبــذة عــن أعمــال لجنــة المراجعــة ومهامهــا :

المجموع :

أعضاء لجنة المخاطر

#
1

ابراهيم بن سليمان السياري

-

3,000

3,000

2

كينتارو كيتا

-

1,500

1,500

3

فيليبي كورتيجوس

-

6,000

6,000

المجموع

-

10,500

10,500

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء تقــوم بمراجعــة القوائــم الماليــة للشــركة وتقديــم مقترحــات
لمجلــس اإلدارة عنــد الحاجــة حــول الرقابــة والمراجعــة الداخليــة واإللتــزام  ،وتقــوم بمراجعــة إجــراءات
وأداء المراجعييــن الخارجييــن وتوافــق لجنــة المراجعــة علــى خطــة المراجعــة الداخليــة الســنوية وخطــط
المراجعــة المتعلقــة بهــا  ،وعقــدت لجنــة المراجعــة خمســة إجتماعــات خــال العــام المالــي  2018م.
تشــكيل اللجنــة :
تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة بتــارخ 2018/06/09م التأميــن لتكــون كاآلتــي:
م

االسم

التصنيف

1

عصام عبدالقادر باناجه*

رئيس اللجنة  ،عضو مجلس إدارة مستقل

1

هايروناراي ايواكواما

-

9,000

9,000

2

أحمد عبدالله المغامس*

عضو اللجنة  ،من خارج مجلس اإلدارة

2

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

-

9,000

9,000

3

عبدالله عبدالرحمن الرويس*

عضو اللجنة  ،من خارج مجلس اإلدارة

3

كينتارو كيتا

-

1,500

1,500

* انتهــت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/08م فــي المجلــس الســابق .

4

علي بن سليمان العايد

-

6,000

6,000

*بــدأت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/09م فــي المجلــس الحالــي.

25,500

25,500

اجتماعــات اللجنــة وتاريخهــا

أعضاء اللجنة التنفيذية

#

المجموع :
أعضاء لجنة اإلستثمار

#
1

علي بن سليمان العايد

-

1,500

1,500

2

خالد بن عبدالله الرميح***

-

-

-

3

ابراهيم بن سليمان السياري

-

المجموع:

االسم

تاريخ االجتماعات
2018/01/29م 2018/03/12م 2018/04/24م 2018/07/30م 2018/11/01م

المجموع

1,500

1,500

عصام عبدالقادر باناجه











5

3,000

3,000

أحمد عبدالله المغامس











5

عبدالله عبدالرحمن الرويس











5

*انتهــت عضويتــه بتاريــخ 2018-06-08م *** بــدأت عضويتــه بتاريــخ 2018/12/19م
** بــدأت عضويتــه بتاريــخ 2018-06-09م
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إجتماعــات اللجنــة وتاريخهــا :

 - 11-3لجنــة الترشــيحات والمكافــآت
مهــام اللجنــة:
تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء تقــوم بدراســة المكافــآت ( تتضمــن الحوافــز ،والحوافــز
التشــجيعية طويلــة المــدى والزيــادات بالرواتــب ) للمــدراء التنفيذييــن بالشــركة ،كمــا تراجــع اللجنــة عــاوات الشــركة
والحوافــز التشــجيعية والمدفوعــات ،كمــا توافــق اللجنــة أيضــا علــى سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية وتقــدم
التوصيــات بشــأن تعييــن أعضــاء اللجــان ،وعقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت إجتماعيــن خــال العــام المالــي 2018م.

تشــكيل اللجنــة :
م

االسم

التصنيف

1

خالد بن عبد الله الرميح

رئيس اللجنة  ،عضو مجلس إدارة مستقل

2

هيساتو همادا

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

3

عصام عبد العزيز باناجه

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة مستقل

االسم

2018/09/12م

2018/10/10م

2018/12/11م

ابراهيم بن سليمان
السياري







3

كينتارو كيتا







3







5

2018/02/28م

2018/05/17م

فيلبي مونتالبانك
كورتيجوس





فهد محمد السماري





2

عصام عبد العزيز باناجه





2

 11.5اللجنــة التنفيذيــة:
مهــام اللجنــة:

إجتماعــات اللجنــة وتاريخهــا :
تاريخ االجتماعات

االسم

تاريخ االجتماعات

المجموع

المجموع

2018/02/28

2018/04/16

خالد بن عبد الله الرميح





2

هيساتو همادا





2





2

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة أعضــاء ومهمتهــا دعــم مجلــس اإلدارة بــإدارة األعمــال مــن خــال
المراجعــة والمتابعــة لــأداء التشــغيلي للشــركة للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف المطلوبــة  ،وعقــدت
اللجنــة التنفيذيــة خمســة إجتماعــات خــال العــام المالــي المنتهــي فــي  31ديســمبر 2018م :

تشــكيل اللجنــة :
م

االسم

التصنيف

1

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس*

رئيس اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 11.4لجنــة إدارة المخاطــر:

2

هايروناري ايواكوما*

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

مهــام اللجنــة :

3

علي سليمان العايد*

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة مستقل

تتكــون لجنــة إدارة المخاطــر مــن ثالثــة أعضــاء وتقــوم بوضــع إســتراتيجية شــاملة إلدارة المخاطــر ومتابعــة تنفيذهــا
ً
بنــاء علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة للشــركة  ،كمــا تقــوم بمراجعــة سياســات إدارة
ومراجعتهــا وتحديثهــا
وتعرضهــا لهــا بشــكل دوري (مــن ّخــال إجــراء
المخاطــر
تحمــل
علــى
الشــركة
قــدرة
تقييــم
المخاطــر  ،وإعــادة
ّ
إختبــارات التحمــل علــى ســبيل المثــال)  ،كمــا تقــوم برفــع تقاريــر مفصلــة إلــى مجلــس اإلدارة حــول التعــرض للمخاطــر
والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر ،باإلضافــة الــى تقديــم التوصيــات للمجلــس حــول المســائل المتعلقــة
بــإدارة المخاطــر ،وعقــدت لجنــة إدارة المخاطــر خمســة إجتماعــات خــال عــام 2018م :

4

كينتارو كيتا *

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة تنفيذي

5

هيساتوا هامادا **

رئيس اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

6

خالد بن عبدالله الرميح**

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة مستقل

* بــدأت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/09م ** - .انتهــت عضويتــه فــي تاريــخ

تشــكيل اللجنــة:

اجتماعــات اللجنــة وتاريخهــا :

عصام عبد العزيز باناجه

تــم تشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر بنــاء علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
وعقــدت لجنــة المخاطــر خمســة إجتماعــات خــال العــام المالــي  2018م .
م

االسم

التصنيف

1

ابراهيم بن سليمان السياري*

رئيس اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

2

كينتارو كيتا *

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة تنفيذي

3

فيلبي مونتالبانك كورتيجوس*

عضو اللجنة  ،من خارج مجلس اإلدارة

4

فهد محمد السماري**

رئيس اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

5

عصام عبد العزيز باناجه**

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة مستقل

6

فيلبي مونتالبانك كورتيجوس**

عضو اللجنة  ،من خارج مجلس اإلدارة

* بــدأت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/09م
** انتهــت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/08م
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االسم

2018/06/08م .

تاريخ االجتماعات
2018/02/27م 2018/05/17م 2018/09/12م 2018/10/29م 2018/12/25م

المجموع

عبدالمحسن بن عبدالعزيز
الفارس*











5

هايروناري ايواكوما*











5

علي سليمان العايد*







3

كينتارو كيتا *







3

هيساتوا هامادا **





2

خالد بن عبدالله الرميح**





2

* بــدأت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/09م ** - .انتهــت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/08م.
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 7نبــذة مختصــرة عــن أعضــاء اللجــان مــن خــارج المجلــس*:

 11-6لجنــة اإلســتثمار :
مهــام اللجنــة :

#

تتكــون لجنــة اإلســتثمار مــن ثالثــة أعضــاء وتقــوم بمســاعدة الشــركة علــى متابعــة تنفيــذ السياســة
اإلســتثمارية لهــا واإلشــراف علــى تلــك اإلســتثمارات  ،كمــا تقــوم بمتابعــة إســتثمارات الشــركة لتحقيــق
أفضــل عائــد فــي وجــود مخاطــر مقبولــة وفــق مــا يحــدده مجلــس اإلدارة  ،مــع األخــذ فــي اإلعتبــار
متطلبــات الســيولة ،كمــا تتابــع اللجنــة أيضــا األداء اإلســتثماري وتتأكــد مــن توافــق اإلســتثمارات مــع
متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي واإللتــزام بالشــريعة اإلســامية  ،كمــا تقــدم اللجنــة أيضــا
النصائــح اإلســتثمارية لمجلــس اإلدارة ،وعقــدت لجنــة اإلســتثمار اجتماعيــن خــال العــام 2018م:

1

األسم

الوظيفة الحالية

المؤهالت
أعضاء لجنة المراجعة

عبد الله بن عبد
الرحمن الرويس

رئيس المراجعة الداخلية  -شركة
ماجستير علوم حاسب جامعة ديترويت
موبايلي
الواليات المتحدة االمريكية
مدير اعمال تدقيق الحسابات  -شركة
دبلوم عالي محاسبة  -المعهد االقتصادي
ارامكوا
االمريكي بكالوريوس محاسبة -جامعة
مدقق حسابات بمؤسسة النقد العربي
الملك سعود
السعودي

رئيس المراجعة
الداخلة  -شركة
موبايلي

تشــكيل اللجنــة:
م

االسم

التصنيف

1

علي بن سليمان العايد*

رئيس اللجنة  ،عضو مجلس إدارة مستقل

2

خالد بن عبدالله الرميح ***

عضو اللجنة  ،عضو مجلس مستقل

3

إبراهيم بن سليمان السياري*

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

4

فهد محمد السماري**

رئيس اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

5

فيصل بن إبراهيم بن سويلم**

عضو اللجنة  ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

6

جون هيمي**

عضو اللجنة  ،الرئيس التنفيذي

* بــدأت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/09م

الخبرات والوظائف السابقة

أحمد عبدالله
المغامس

2

األمين العام
للهيئة السعودية
للمحاسبيين
القانونيين

دكتوراه ادارة اعمال  -المحاسبة -جامعة
والية مسيسبي الواليات المتحدة
االمريكية
زمالة الهيئة السعودية للمحاسبيين
القانونين

عضو مجلس األمناء  -هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية
االسالمية
عضو مجلس ادارة  -شركة ينساب

أعضاء لجنة المخاطر
فيلبي مونتالبانك
1
كورتيجوس

مدير عام إدارة
المخاطر بمصرف
االنماء

مصرف االنماء  -مدير عام إدارة
المخاطر
مجموعة سامبا المالية  -مدير
المخاطر االقليمية  -المنطقة
الوسطى

مجاستير ادارة اعمال  -جامعة اتينيو فلبين
بكالوريوس اقتصاد ومالية  -جامعة
كزافييه ( اتينيو دي كاجايان ) فلبيين

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

*** بــدأت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/12/19م

** انتهــت عضويتــه فــي تاريــخ 2018/06/08م

خالد بن عبدالله
الرميح

1

إجتماعــات اللجنــة وتاريخهــا:

مدير الشؤون الحكومية بشركة أرامكو
مدير الشؤون
السعودية بمنطقة – الرياض
بكالوريوس  -علم نفس جامعة الملك سعود
أرامكو
الحكومية
عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة
الوسطى
بالمنطقة
الرياض

أعضاء لجنة اإلستثمار

االسم

46

تاريخ االجتماعات
2018/03/21م

2018/09/12م

المجموع
1

علي سليمان العايد



1

خالد بن عبدالله الرميح



0

إبراهيم بن سليمان السياري



1

فهد محمد السماري



1

فيصل بن إبراهيم بن سويلم



1

جون هيمي



1
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خالد بن عبدالله
الرميح

مدير الشؤون
الحكومية أرامكو
بالمنطقة الوسطى

بكالوريوس  -علم نفس جامعة الملك
سعود

مدير الشؤون الحكومية بشركة أرامكو
السعودية بمنطقة – الرياض
عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة
الرياض

*الســير الذاتيــة ألعضــاء المجلــس تــم ذكرهــا فــي البنــد .9.2
اللجنــة الشــرعية
علــى الرغــم مــن أن اللجنــة الشــرعية ليســت مــن لجــان مجلــس اإلدارة ،إال أنهــا تقــوم بــدور كبيــر
للشــركة ،فهــي تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء تقــوم بمراجعــة وبيــان األحــكام والضوابــط الشــرعية فــي
جميــع المعامــات والمنتجــات ومضمــون وثائــق التأميــن للشــركة ،وتتكــون اللجنــة الشــرعية فــي شــركة
اإلنمــاء طوكيــو ماريــن مــن أصحــاب الفضيلــة:
م

رئيس وأعضاء اللجنة

1

معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ( رئيس اللجنة )

2

سعادة الدكتور محمد بن على القري (عضو)

3

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي ( عضو )
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 .12اإلدارة التنفيذيــة:
ً
يتولــى إدارة الشــركة فريــق عمــل متخصــص وذو خبــرة برئاســة الرئيــس التنفيــذي ســعيا لتحقيــق أهــداف
الشــركة والعمــل علــى تنفيــذ توصيــات مجلــس اإلدارة وفيمــا يلــي نبــذه مختصــرة عــن اإلدارة التنفيذيــة
بالشــركة.

6

ماجــد مســفر
العجمــي

 12.1نبــذة مختصــرة عــن اإلدارة التنفيذيــة:
#

األسم

الوظيفة
الحالية

المؤهالت

الخبرات الوظائف السابقة

1

جــون هيمــي *

الرئيس
التنفيذي

بكالوريوس قانون جامعة
كياو (اليابان)

العضو التنفيذي المفوض  -طوكيو مارين اندونيسيا
الرئيس التنفيذي  -ايدلويس طوكيو اليف الحياة
عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات التابعة لطوكيو
مارين القابضة
عضو مجلس االدراة  AGA -سنغافورة

2

كينتــاو كيتــا **

الرئيس
التنفيذي

3

عبدالعظيــم
جبراللــه محمــد

الرئيس
التنفيذي
للمراجعة
الداخلية

4

عبداللــه علــي
الطريقــي

الرئيس
التنفيذي
لرأس المال
البشري
والخدمات
المساندة

5

فيصــل علــي
المســفر

الرئيس
التنفيذي
للمبيعات

7
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طوكيو مارين القابضة – مدير قسم تطوير األعمال
الدولية
بكالوريوس فن االقتصاد
طوكيو مارين الشرق األوسط – مدير
جامعة كياو اليابان
طوكيو مارين نشيدو أند فاير للتأمين  -مدير
ماجستير ادارة اعمال معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا طوكيو مارين باسيفيك للتأمين المحدودة  -مدير
وأمين الخزانة والرئيس التنفيذي للعمليات
بكالوريوس ادارة أعمال
جامعة الخرطومدبلوم المراجعة الداخلية -
نائب مدير عام المراجعة الداخلية مصرف االنماء
األكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية األردن مدير المراجعة الداخلية وااللتزام بنك المال السودان
مدير مراجعة مصرف الراجحي
شهادة المراجع الداخلي
مراجع رئيسي مصرف الراجحي
المعتمد االمريكية ()CIA
شهادة مراقب التقييم
الذاتي المعتمد ()CCSA
االمريكية

دبلوم موارد بشرية
دبلوم تجارة
دبلوم لغة انجليزية

مدير إدارة  -مجموعة الموارد البشرية -مصرف
الراجحي
مدير فرع – المجموعة المصرفية لألفراد  -مصرف
الراجحي
مدير الموارد البشرية لشبكة الفروع  -المجموعة
المصرفية لألفراد  -مصرف الراجحي
مساعد مدير عام – مجموعة رأس المال البشري-
مصرف اإلنماء
مستشار الموارد البشرية ،اإلنماء طوكيو مارين
أمين سر مجلس إدارة اإلنماء طوكيو مارين
سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت

مدير إدارة اإللتزام  -شركة اإلنماء طوكيو مارين
مدير إدارة اإللتزام  -شركة األهلية للتأمين التعاوني
مسؤول عالقات المستثمرين  ،ضابط إتصال  -شركة
بكالوريوس تسويق جامعة
مالذ للتأمين
الملك سعود ،المملكة
مدير عمليات األسهم السعودية والخليجية والدولية -
العربية السعودية
البنك السعودي لإلستثمار
مشرف مبيعات للمنطقة الوسطى -مجموعة
الفيصلية القابضة ،شركة الصافي دانون

8

9

10

محمــد محمــود
حســبو

مدير إدارة المخاطر -شركة أمانة للتأمين التعاوني
مساعد مدير المخاطر  -شركة سوليدرتي السعودية
للتكافل
رئيس إدارة هندسة بحرية جامعة شمال
مدير وحدة التفتيش على المخاطر ومراقبتها  -شركة
نيوكاسل ،المملكة المتحدة
المخاطر
سوليدرتي السعودية للتكافل
مهندس بحري  -فيال إنترناشونال مارين المحدودة -
اإلمارات العربية المتحدة ،دبي

الرئيس
التنفيذي
للعمليات
الفنية

مدير اإلدارة
عبدالمجيــد
القانونية
محمــد المعتــق
وااللتزام

نعمــان رفيــق

أيمــن عبداللــه
العيســى

الرئيس
التنفيذي
للمالية

الرئيس
التنفيذي
للتشغيل

الرئيس التنفيذي للعمليات الفنية المكلف – شركة
بكالوريوس ادارة اعمال
اإلنماء طوكيو مارين
جامعة الملك سعود،
مدير قسم االكتتاب – شركة األهلية للتأمين التعاوني
المملكة العربية السعودية
المدير االقليمي  -شركة األهلية للتأمين التعاوني

ماجستير التجارة الدولية
والقانون جامعة ماكواري
سيدني أستراليا

مساعد مدير القانونية وااللتزام  -االنماء طوكيو
مارين
مستشار قانوني ومسئول االلتزام  -سعودي اوجيه
المحدودة

ماجستير فن االإقتصاد
جامعة كراتشي

الرئيس التنفيذي المالي المكلف  -شركة االنماء
طوكيو مارين
مدير التدقيق وإدارة المخاطر  -مجموعة روسد
مجموعة ماليزية للخدمات المالية
مساعد مدير التدقيق – (كي بي ام جي )
مدقق التنفيذي  -برايس ووترهاوس كوبرز باكستان

بكالوريوس نظم معلومات
– جامعة الملك سعود

الرئيس التنفيذي للتشغيل المكلف – شركة اإلنماء
طوكيو مارين
مصرف اإلنماء – مدير ،قسم مهندسين التكنولوجيا
السوق المالية السعودية (تداول) – مدير النظام

* انتهت مسيرة عمله في الشركة 2018/11/01م ** تم تعيينه اعتبار من 2018/11/01م

 12.2امتيــازات الموظفيــن:
ً
دفعــت الشــركة امتيــازات وتعويضــات للموظفيــن وفقــا لنظــام العمــل ،وقــد بلــغ رصيــد نهايــة الخدمــة
كمــا فــي 2018/12/31م مبلــغ 5,5مليــون ريــال ســعودي ،ولــم تقــم الشــركة بإجــراء أي إســتثمار لصالــح
الموظفيــن.

 .13نظــام الرقابــة الداخليــة وفعاليتــه:
أكــدت نتائــج المراجعــة الســنوية التــي تــم إجراؤهــا تحــت إشــراف لجنــة المراجعــة كفــاءة وفاعليــة
إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة  ،ومــن الجديــر بالذكــر أن لــدى الشــركة إداراتــان مســئولتان عــن
التدقيــق الداخلــي والمراقبــة النظاميــة وهمــا إدارة المراجعــة الداخليــة والتــي تتأكــد مــن مــدى
تطبيــق السياســات واإلجــراءات الداخليــة ومراجعــة جميــع العمليــات التشــغيلية بالشــركة ومــن ثــم
التقرير السنوي 2018
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تقــوم برفــع تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة بنتائــج التدقيــق ،واإلدارة األخــرى هــي إدارة اإللتــزام
فهــي مســئولة عــن التأكــد مــن تطبيــق الشــركة للوائــح واألنظمــة المختلفــة المعمــول بهــا بالمملكــة
العربيــة الســعودية وعلــى األخــص األنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
ومجلــس الضمــان الصحــي وهيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واإلســتثمار ورفــع تقاريــر دوريــة
للجنــة المراجعــة ،والتــي تناقــش هــذه التقاريــر وتضــع التصــورات الالزمــة لعــاج أيــة مالحظــات واردة
جوهريــة أو غيــر ذلــك ،ثــم ترفــع توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة إذا تطلــب
إليهــا ســواء كانــت مالحظــات
ً
األمــر ،وقــد أجــرت اإلدارتــان عــددا مــن عمليــات المراجعــة والتدقيــق لعــدد مــن إدارات وفــروع الشــركة
بمــا يتوافــق مــع خطــة عملهــا لعــام 2018م وقــد أظهــرت نتائــج إدارة المراجعــة الداخليــة أنــه ال توجــد
مالحظــات جوهريــة وأن إجــراءات الرقابــة الداخليــة فعالــة.

 .14سياســة توزيــع األربــاح
ينــص النظــام األساســي للشــركة فــي مادتــه رقــم (  ) 44علــى توزيــع أربــاح مــن صافــي األربــاح الســنوية
للمســاهمين بعــد دفــع الــزكاة واجبــة الســداد إلــى مصلحــة الــزكاة وضريبــة الدخــل والتــي ســوف يتــم
احتســابها مــن صافــي أربــاح الشــركة بعــد توزيــع الفائــض علــى حملــة الوثائــق وفقــا لسياســة توزيــع
الفائــض للشــركة علــى النحــو الــوارد بالمــادة رقــم (  ) 70مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات
التأميــن التعاونــي الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي  ،ويمكــن أيضــا للجمعيــة العموميــة
العاديــة وبنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة أن توافــق علــى إســتقطاع نســبة مئويــة مــن األربــاح
الصافيــة لتكويــن إحتياطــي إضافــي وتحيلــه لألغــراض التــي تســاهم فــي تعزيــز المركــز المالــي للشــركة،
وزيــادة إمكانيــات التوســع فــي إســتثمار مقومــات النجــاح المســتقبلية.

 -15اإلقرارات

نقــر نحــن مجلــس إدارة الشــركة باآلتــي :
ُ
ـح.
ـ
الصحي
ـكل
ـ
بالش
ـدت
ـ
ع
أ
أ .أن ســجالت الحســابات
ُ
ُ ّ
ب.أن نظــام الرقابــة الداخليــة أ عــد علــى أســس ســليمة ونفــذ بفاعليــة.
ج .أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة نشــاطها.

 .16األطــراف ذات العالقــة

ال يوجــد صفقــات و عقــود أبرمتهــا الشــركة بواســطة أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي
أو المديــر المالــي أو أي طــرف آخــر لــه مصلحــة ماديــة فــي هــذه العقــود  ،باســتثناء المعامــات والعقــود
المشــار إليهــا فــي الفقــرة رقــم (  ) 17والعقــود الوظيفيــة لكبــار التنفيذييــن  ،علمــا بــأن مــن شــروط
هــذه العقــود أن ال تمنــح أي مميــزات تفضيليــة  ،ويتــم ســداد األقســاط التأمينيــة مباشــرة  ،علــى أن
يتــم عرضهــا والحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة.

 -17المعامــات الماليــة لألطــراف ذات العالقــة خــال العــام كالتالــي :
الطرف ذو العالقة نوع العالقة

عالقة
تعاقدية

إن أي إعــان عــن األربــاح يعتمــد علــى موقــف الشــركة المالــي وحالــة الســوق والظــروف اإلقتصاديــة
العامــة وغيرهــا مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك توافــر فــرص اإلســتثمار وإعــادة اســتثمار األربــاح وحاجــة
الشــركة للنقــد ورأس المــال باإلضافــة إلــى اإلعتبــارات القانونيــة والرقابيــة الضامنــة لقــدرة الشــركة
علــى الوفــاء بإلتزاماتهــا ،وســيتم توزيــع األربــاح بالريــال الســعودي .
علــى الرغــم مــن أن الشــركة تعتــزم توزيــع أربــاح علــى مســاهميها  ،إال أنــه ال يوجــد توزيــع أي أربــاح خــال
عــام 2018م كمــا أنهــا ال تضمــن أن يكــون هنــاك توزيــع أربــاح فــي أي ســنة ،وكذلــك ال تضمــن المبلــغ
الــذي ســيتم توزيعــه فــي أي ســنه قادمــة.
توزيــع األربــاح يخضــع لبعــض القيــود المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي للشــركة والالئحــة التنفيذيــة
لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي  ،ويتــم توزيــع أربــاح المســاهمين علــى النحــو التالــي :

مصرف اإلنماء

 -5ســوف تقــوم الشــركة علــى الفــور بإبــاغ هيئــة الســوق الماليــة بــأي قــرارات أو توصيــات تتعلــق
األربــاح المقترحــة علــى المســاهمين
بتوزيــع األربــاح واإلعــان عــن ذلــك فــي حينــه ،و ســيتم دفــع ً
فــي المــكان والوقــت المحــدد مــن قبــل مجلــس اإلدارة ووفقــا للتعليمــات الصــادرة مــن وزارة التجــارة
واإلســتثمار وبعــد الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .
ً
علمــا بأنــه التوجــد أربــاح عــن العــام المالــي 2018م وبالتالــي لــم يتــم توزيــع أي أربــاح.
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عالقة
تعاقدية

اآللية لشركة اإلنماء طوكيو
مارين والذي بمقتضاه يستضيف

 5سنوات

ً
 831,321ريال سنويا

مصرف اإلنماء بيانات الشركة

عالقة
تعاقدية

 -2يتــم إســتقطاع  %20مــن صافــي األربــاح لتكويــن إحتياطــي قانونــي  ،ويجــوز للجمعيــة العموميــة
العاديــة وقــف هــذا اإلســتقطاع مــن صافــي األربــاح عندمــا يتســاوى هــذا اإلحتياطــي مــع رأس المــال
المدفــوع بالكامــل .

ً
 -4يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ،ويبيــن
القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع ،وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي
ســجالت المســاهمين بحســب األنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا مــن قبــل شــركة الســوق الماليــة تــداول.

تأمين

سنة

التعامالت التي تمت في عام 2018م تمثلت
في إصدار وثائق التأمين للمصرف بإجمالي
أقساط بلغت  28,934,000ريال ،ومطالبات
مدفوعة بلغت 16,822,000ريال ،كما تود
الشركة أن تنوه بأن إجمالي التعامالت المالية
المرتبطة بالعقود والتعامالت التأمينية بلغ
 29,477,000ريال ومطالبات مدفوعة بلغت
مبلغ إجمالي وقدره  24,876,000ريال.

استضافة البنية التحتية لألنظمة

ّ
 -1تجنــب الــزكاة وضريبــة الدخــل المقــررة.

 -3للجمعيــة العامــة العاديــة عنــد تحديــد نصيــب األســهم فــي صافــي األربــاح أن تقــرر تكويــن احتياطيــات
أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى
المســاهمين.

نوع الصفقة

مدتها

قيمة العقد

استئجار موقع من شركة التنوير
(والمملوكة لمصرف اإلنماء)

 5سنوات

ً
 65,500ريال سنويا

الستغالله في أعمال األرشفة

عالقة
تعاقدية

اتفاقية مستوى خدمة بين
الشركة و أمانة الهيئة
الشرعية بمصرف اإلنماء

ووكالة اإلنماء
للتأمين التعاوني

عالقة
تعاقدية

عمولة إتفاقية وكالة التأمين

سنة

التعامالت التي تمت في عام 2018م
تمثلت بمبلغ  75ألف ريال

سنة

التعامالت التي تمت في عام 2018م
تمثلت في عمولة إتفاقية وكالة التأمين
بإجمالي أقساط  1,807ألف ريال

اإلنماء لالستثمار

عالقة
تعاقدية

اتفاقية استثمار

سنة

التعامالت التي تمت في عام2018م
تمثلت في إتفاقية إستثمار بقيمة
34,085ألف ريال

طوكيو مارين
نيشيدو فاير

عالقة
تعاقدية

أقساط – اتفاقية إعادة تأمين

سنة

3,579

طوكيو مارين
نيشيدو فاير

عالقة
تعاقدية

عمولة اتفاقية اعادة نأمين

سنة

عمولــة إعــادة التأميــن بقيمــة  703آالف
ريــال ،وحصــة مــن المطالبــات بقيمــة
 146,598ريــال.

طوكيو مارين
نيشيدو فاير

عالقة
تعاقدية

سنة

 62,300ريال.

نفقات عامة وإدارية
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 .18المدفوعــات النظاميــة
خــال العــام المالــي  2018م قامــت الشــركة بســداد المدفوعــات ،كمــا يوجــد مبالــغ مســتحقة مقابــل
المدفوعــات النظاميــة كمــا هــو وارد فــي الجــدول التالــي:

(باأللف ريال سعودي)

مستحق الدفع فى  31ديسمبر 2018

الوصف

إســم الجهة

المسدد

المستحق حتى نهاية
الفترة المالية ولم يسدد

مصلحة الزكاة والدخل

الزكاة والدخل

4,838

5,586

مؤسسة النقد العربي السعودي

رسوم تكاليف اإلشراف

1,505

216

مجلس الضمان الصحي

رسوم تكاليف اإلشراف

87

16

التأمينات اإلجتماعية

رسوم حكومية للتأمينات اإلجتماعية

2,685

350

9,115

6,168

المجموع

 .24إيضاحــات إضافيــة
تؤكــد الشــركة علــى مــا يلــي :
 اليوجــد فئــات أو أعــداد ألي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــقاكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرهــا أو منحهــا المصــدر خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر
 2018م كمــا اليوجــد أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك.
 اليوجــد مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص مــن غيــر أعضــاء مجلــساإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقاربهــم أبلغــوا المصــدر بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة . 45
 اليوجــد هنــاك اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن قبــل الشــركة ألي ادوات ديــن قابلــة لإلســترداد أو قيمــةهــذه األوراق الماليــة المتبقيــة.
 اليوجــد لــدى كبــار التنفيذييــن بالشــركة وأقاربهــم أو أقــارب أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ( أزواج ،أبنــاء  ،والديــن ) أي مصلحــة فــي األوراق الماليــة علــى أســاس تعاقــدي أو حقــوق إكتتــاب فــي أســهم
أو أدوات ديــن الشــركة ســوى ماذكــر فــي الفقــرة  9-4والفقــرة .9-5
 -اليوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد المســاهمين عــن أي حقــوق فــي األربــاح .

 .19الغرامــات التنظيميــة

 لــم تبــرم الشــركة أي عقــود أو أعمــال متعلقــة بــأي مــن مديــر الشــركة أو الرئيــس التنفيــذي أوالمديــر المالــي أو أي شــخص ذو عالقــة أو لــه مصلحــة غيــر مــا تــم ذكــره فــي البنــد رقــم .17

ال يوجــد هنــاك أي غرامــات تنظيميــة علــى الشــركة عــن العــام 2018م ويحــرص مجلــس ادارة الشــركة
بالتعــاون مــع اإلدارة العليــا علــى االلتــزام بجميــع االنظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات
التنظيميــة ليتــم تفــادي أي تجــاوزت تعرقــل أداء الشــركة.

 ال يوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أومذكــرات حــق اكتتــاب ،أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

 .20المحاســبون القانونيــون

 -التحتفــظ الشــركة بــأي اســهم خزينــة وال يوجــد أي تفاصيــل عــن اســتخدمات هــذه األســهم.

أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 2018/06/03م تعييــن مراجعــي الحســابات بــي
كــي اف  PKFالبســام وشــركاه المحاســبون المتحالفــون ،الــدار لتدقيــق الحســابات  -عبداللــه البصــري
وشــركاه ألعمــال المراجعــة الماليــة لحســابات الشــركة للعــام المالــي 2018م.

 .21الشــركات التابعــة
تؤكــد الشــركة علــى عــدم وجــود شــركات تابعــة  ،وبنــاء عليــه ال يوجــد أســهم صــادرة أو ســندات ديــن ألي
شــركة تابعــة.

 .22اإلقتــراض أو القــروض
وفقــا لمتطلبــات اإلفصــاح تؤكــد الشــركة علــى أنهــا لــم تقتــرض أو تحصــل علــى قــروض واليوجــد لهــا
قــروض مســتحقة فــي نهايــة الفتــرة  ،كمــا لــم يطلــب منهــا تقديــم أي مدفوعــات مقابــل اقتــراض أو
قــروض خــال العــام المالــي  2018م.

ً
 اليوجــد تعــارض بيــن قــرارات لجنــة المراجعــة و مجلــس اإلدارة إطالقــا وبالتالــي لــم تصــدر مــن اللجنــةتوصيــات بهــذا الخصــوص.
 -لــم يوصــي مجلــس اإلدارة بتغييــر المراجــع الخارجــي قبــل إنتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.

 .25اإللتــزام بالئحــة الحوكمــة:
بشــكل عــام تلتــزم الشــركة بجميــع النظــم واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،
وتؤكــد الشــركة إلتزامهــا بأحــكام حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة وعلــى
هــذا توكــد الشــركة بالتزامهــا بأحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة
بإســتثناء األحــكام الــواردة أدنــاه:

 .23مســاهمات الشــركة اإلجتماعيــة
تؤمــن الشــركة بأهميــة المســاهمات اإلجتماعيــة ومــن هــذا المنطلــق تســعى الشــركة باإلســهام فــي
خدمــة المجتمــع بجميــع المجــاالت ،ومــن هــذا المنطلــق قامــت الشــركة فــي عــام 2018م بالمشــاركة
فــي ملتقيــات المهنــة بهــدف اإلســتثمار فــي الكــوادر الســعودية فتــم توظيــف وتأهيــل عــدد مــن
الشــباب الســعودي فــي شــتى المجــاالت بالشــركة ،كمــا قامــت الشــركة بالتعــاون مــع عــدد مــن الجامعــات
الســعودية بتدريــب الطــاب الخريجيــن وتأهيلهــم لســوق العمــل ،كمــا تــدرك الشــركة أهميــة التوعيــة
وتعمــل علــى توعيــة المجتمــع بأهميــة التأميــن والتثقيــف فــي ذلــك.
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رقم الـمــادة /
م
الفقرة

1

المادة الثامنة
والثالثون شروط
أمين السر

نــص الـمـــادة  /الفقرة

اسـبـاب عـدم الـتـطـبـيـق

على مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب ًتوافرها في
أمين سر مجلس ً االدارة  ,على أن تتضمن أيا مما يلي :
أمين سر المجلس حاصل على
 ) 1أن يكون حاصال على شهادة جامعية في القانون أو
دبلوم في التجارة ،وله خبرة تزيد
المالية أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها  ,وأن تكون
عن العشرين عاما تدرج خاللها بعدد
لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات .
من المناصب اإلدارية
 ) 2أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس
سنوات .

تم إعتماد الئحة تقييم المجلس
التقييم ً /يجري أعضاء مجلس اإلدراة غير التنفيذيين
ً
وأعضائه واللجان ،واكتفي في
تقييما دوريا ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر
المادة الحادية
الوقت الحالي بتقييم اداء
األعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس
 2واألربعون  /فقرة
َ
النقاش المخصص لهذا الغرض – على أن تحدد جوانب القوة المجلس  ،وكذلك تقييم أداء
(و)
اللجان
والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

3

المادة السابعة
والثمانون

4

المادة الثامنة
والثمانون

5

المسؤولية االجتماعية  /تضع الجمعية العامة العادية –
ً
بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة  -سياسة تكفل إقامة
التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى
تحقيقها ،بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واإلقتصادية
للمجتمع

تعمل الشركة على وضع سياسة
المساهمات اإلجتماعية

مبادرات العمل االجتماعي  /يضع مجلس اإلدراة البرامج
ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال
العمل االجتماعي  ,ويشمل ذلك مايلي -:
 ) 1وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من
سيتم تغطية جميع مبادارات
مبادرات في العمل االجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات
الشركة في العمل األجتماعي
اإلخرى ذات النشاط المشابه .
في السياسة المعدة لهذا الغرض
 ) 2اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها
وستم إعتمادها من الجهات ذات
الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها
الصلة في عام .2019
 ) 3اإلفصاح عن خطط المسؤولية االجتماعية في التقارير
الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة
 ) 4وضع برامج توعية للمجتمع وللتعريف بالمسؤولية
االجتماعية للشركة

تشكيل لجنة حوكمة الشركات  /في حال تشكيل مجلس
اإلدراة لجنة مختصة بحوكمة الشركات  ,فعليه أن يفوض
المادة الخامسة إليها االختصاصات المقررة بموجب المادةالرابعة والتسعين
من هذه الالئحة  ,وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات
والتسعون
بشأن تطبيقات الحوكمة  ,وتزويد مجلس اإلدراة  ,سنويا
على األقل  ,بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها

ً
بعــد خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــا ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن
ـاهمين ال يقــل عــن ( )%5مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع ،علــى
التعاونــي وبعــد توزيــع ربــح علــى المسـ
ً
هــذه المكافــأة متناســبا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو ،وكل تقديــر
أن يكــون اســتحقاق
ً
يخالــف ذلــك يكــون باطــا .
مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا
وفــي جميــع األحــوال ،ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو
ً
ماليــة أو عينيــة مبلــغ ( 500.000ريــال) خمســمائة ألــف ريــال ســنويا .
كمــا يكــون الحــد األعلــى لبــدل حضــور جلســات المجلــس ولجانــه (  5000ريــال ) خمســة االف ريــال عــن كل
جلســة ،غيــر شــاملة مصاريــف الســفر واإلقامــة.
ُ
يدفــع لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس بمــا فيهــم رئيــس المجلــس؛ قيمــة النفقــات الفعليــة التــي
يتحملونهــا مــن أجــل حضــور اجتماعــات المجلــس أو اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك
مصروفــات الســفر واإلقامــة واإلعاشــة.
و فــي الختــام يــود مجلــس اإلدارة شــكر عمــاء الشــركة علــى ثقتهــم فــي منتجــات وخدمــات الشــركة،
كمــا يشــكر مجلــس اإلدارة مســاهمي الشــركة والجهــات اإلشــرافية والرقابيــة علــى إســهامهم فــي
تحقيــق أهــداف الشــركة.
كمــا يرفــع مجلــس اإلدارة وجميــع منســوبي الشــركة الشــكر والتقديــر لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظهــم اللــه علــى الخدمــات الجليلــة والجهــود الكبيــرة التــي يقدمونهــا
للوطــن والمواطــن ،حفــظ اللــه وطننــا الغالــي مــن كل ســوء ومكــروه .

واللــه ولــي التوفيــق،،

مجلــس اإلدارة

لم يتم تشكيل لجنة حوكمة
بالشركة  ،ويقوم
الشركات ً
المجلس دوريا بالنظر في حاجة
تشكيل مثل هذه اللجان وسيتم
تشكيلها عند الحاجة لذلك.

 . 26تفاصيــل السياســات المتعلقــة بالمكافــآت لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وآليــة تحديدهــا:
يحصــل عليــه عضــو
ينــص نظــام لشــركات الســعودي فــي المــادة ( )76علــى أنــه « ال يتجــاوز مجمــوع مــا
ً
مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت أو مزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويا  ،وفــق الضوابــط
التــي تضعهــا الجهــة المختصــة»
كمــا نــص النظــام األساســي للشــركة فــي مادتــه رقــم ( )19بــأن يكــون الحــد األدنــى للمكافــأة الســنوية
مئتــان ألــف ريــال ســعودي والحــد األعلــى
لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مبلــغ ( 200,000ريــال )
ً
مبلــغ (  500.000ريــال ) خمســمائة ألــف ريــال ســعودي ســنويا نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة
ومشــاركتهم فــي أعمالــه ،شــاملة للمكافــآت اإلضافيــة فــي حالــة مشــاركة العضــو فــي أي لجنــة مــن
اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.
ً
وفــي حــال حققــت الشــركة أرباحــا يجــوز أن يتــم توزيــع نســبة تعــادل ( )%10مــن باقــي صافــي الربــح
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