
 
 

  )االجتماع األول(  تدعو شركة اإلنماء طوكيو مارين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة. 

 

يسر مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين دعوة مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة 

تعالالعادية   الله  بمشيئة  عقده  األربعاء    ىالمقرر  يوم  مساء  السابعة  الساعة  تمام  هـ  1442-10-14في 

الحديثة 2021-05-26الموافق   التقنية  وسائل  طريق  عن  ال  ،م  مساهمي  سالمة  على   
ً
حرصا  شركة وذلك 

واال الوقائية  واإلجراءات  الجهود  دعم  العالوضمن  وذات  المختصة  الصحية  الجهات  قبل  من  قة  حترازية 

لفايروس  الجديد   للتصدي  للجهود   (COVID-19)  كورونا   
ً
الجهات   وامتدادا كافة  تبذلها  التي  المتواصلة 

 تشاره. انتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع  االحكومية في المملكة العربية السعودية في 

طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة    ننعقاد الجمعية العامة: عامدينة ومكان  

  ستخدام منظومة تداوالتي عبر الرابط ا. وذلك من خالل  21الدور    –  2  برج العنود   –طريق الملك فهد    –الرياض  

www.tadawulaty.com.sa . 

 : تيوذلك للتصويت على جدول األعمال األ

 م. 31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .1

 م. 31/12/2020الحسابات عن العام المالي المنتهي في  يالتصويت على تقرير مراجع  .2

 . م31/12/2020ام المالي المنتهي في عن العالتصويت على القوائم المالية  .3

مجلس   .4 أعضاء  ذمة  إبراء  على  في التصويت  المنتهي  المالي  العام  خالل  أدائهم  عن  اإلدارة 

 م. 31/12/2020

التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة،  .5

المالي   للعام  والسنوي  والثالث  الثاني  للربع  المالية  القوائم  وتدقيق  ومراجعة  لفحص  وذلك 

 . مم، وتحديد أتعابه 2022م المالي م، والربع األول من العا2021

 عام المالي المنتهي عضاء مجلس اإلدارة عن الأل  مكافأة    ريال  1,400,000صرف مبلغ  التصويت على   .6

 . م31/12/2020في 

والتي تبدأ من تاريخ    اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة  التصويت على إنتخاب اعضاء مجلس .7

تن 09-06-2021 سنوات  ثالث  ولمدة  بتاريخ  م  الذاتية  2024-06-08تهي  السير  )مرفق   . م 

مع مالحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت ال تمكن الشركة من تعيين الحد األدنى    للمرشحين(.

http://www.tadawulaty.com.sa/


 

من األعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلين  

 .ت التي سيحصلون عليهامكان األعضاء غير المستقلين حسب عدد األصوا

المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت   .8 للدورة أالتصويت على تشكيل لجنة  عضائها 

- 06-08تاريخ  حتى انتهاء الدورة في  م ولمدة ثالث سنوات  2021-06-09من تاريخ  ابتداًء  ،  جديدةال

 أن المرشحين )المرفقة سيرهم الذاتية2024
ً
 : هم )م علما

 . علي بن سليمان العايد  /األستاذ  .1

 . المغامس احمد بن عبداللهر/ دكتوال .2

 .قيربن عبدالله الص سليمان /ستاذ األ .3

 )مرفق( .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة .9

 )مرفق( .التصويت على تعديل الالئحة التنظيمية لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت .10

ومصرف اإلنماء، والتي لعضو مجلس اإلدارة    الشركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين   .11

األستاذ/   اإلدارة  مجلس  وعضو  الفارس،  عبدالعزيز  بن  عبدالمحسن  سليمان إاألستاذ/  بن  براهيم 

األستاذ/   اإلدارة  مجلس  وعضو   ، المريشد السياري  حمد  بن  فيها،    مطلق  مباشرة  غير  مصلحة 

 بأن األعمال والعقود التي تمت في عام وال
ً
متمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علما

 )مرفق( .ريال سعودي، وال يوجد أي شروط تفضيلية 38,416,000م بلغت 2020

ومصرف اإلنماء، والتي لعضو مجلس اإلدارة    الشركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين   .12

عبدالمحس سليمان األستاذ/  بن  إبراهيم  األستاذ/  اإلدارة  مجلس  وعضو  الفارس،  عبدالعزيز  بن  ن 

األستاذ/   اإلدارة  مجلس  وعضو  المريشد  السياري،  حمد  بن  فيها، مطلق  مباشرة  غير  مصلحة 

المصرف يقدمها  خدمية  عقود  في  عام  ،  والمتمثلة  في  تمت  التي  والعقود  األعمال  بأن   
ً
علما

 أي شروط تفضيلية.)مرفق( عودي، وال يوجد ل سريا 4,240,000 تم  بلغ2020

ستتم   .13 التي  والعقود  األعمال  على  والتصويت  الشركة  )المملوكة بين  لالستثمار  اإلنماء  شركة 

الفارس،  عبدالعزيز  بن  عبدالمحسن  األستاذ/  اإلدارة  لعضو مجلس  والتي  بالكامل(  اإلنماء  لمصرف 

مطلق وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  

المريشد حمد  فيها  بن  مباشرة  غير  في،  مصلحة  األعمال   والمتمثلة  بأن   
ً
علما استثمار  اتفاقية 

 . شروط تفضيليةيوجد أي    ريال سعودي، وال  26,217,000  م بلغت2020والعقود التي تمت في عام  

 )مرفق( 

فاير والتي   شركة طوكيو مارين نيشيدوبين الشركة والتصويت على األعمال والعقود التي ستتم   .14

ايواكوما هايروناري  األستاذ/  اإلدارة  مجلس  توشياكي   لعضو  األستاذ/  اإلدارة  مجلس  وعضو 

فيها مباشرة  غير  مصلحة  في    ,سوزوكي  التأمين  اوالمتمثلة  إعادة  األعمال تفاقية  بأن   
ً
علما



 

عام   في  تمت  التي  بلغت  2020والعقود  شروط    10,390,000م  أي  يوجد  وال  سعودي،  ريال 

 تفضيلية.)مرفق( 

ستتم   .15 التي  والعقود  األعمال  على  الشركالتصويت  طوكيو  و  ةبين  األوسط شركة  الشرق    مارين 

بالكامل(   فاير  نيشيدو  مارين  طوكيو  لشركة  )المملوكة  اإلدارة المحدودة  مجلس  لعضو  والتي 

غير  مصلحة  سوزوكي  توشياكي  األستاذ/  اإلدارة  مجلس  وعضو  ايواكوما  هايروناري  األستاذ/ 

 بأن    مباشرة فيها،
ً
األعمال والعقود التي تمت في عام والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علما

 )مرفق(  ، وال يوجد أي شروط تفضيلية.ريال سعودي 8,000 بلغت م2020

( من 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة ) .16

عية العامة  ن من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجميالمادة الحادية والسبع

 للشروط الواردة في  أو حتى
ً
الضوابط  نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
ً
 .واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة يحق لكل مساهم  

التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب األنظمة واللوائح، كما  

الجمعية.   اجتماع  انعقاد  تنتهي وقت  الجمعية  الحضور الجتماع  احقية تسجيل  الجمعي أن  اجتماع  ة ويكون 

 إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم  
ً
العامة العادية صحيحا

لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول.  

الممثل األسهم  عدد  كان   
ً
أيا  

ً
صحيحا الثاني  االجتماع  فيه.ويكون  المساهمين  ة  بإمكان  سيكون  بأنه   

ً
علما

المسجلين  في خدمات تداوالتي  التصويت اإللكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة  

تاريخ   األحد  يوم   
ً
الموافق  1442-10-11صباحا العامة  2021- 05-23هـ  الجمعية  انعقاد  وقت  نهاية  وحتى  م 

ي خدمات تداوالتي والتصويت من خاللها مجاني ومتاح لجميع المساهمين  العادية، وسيكون التسجيل ف

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل على قنوات التواصل    www.tadawulaty.com.saعبر الرابط التالي  

  Compliance@atmc.com.saاو على البريد اإللكتروني:  0112129328التالية: هاتف رقم 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:Compliance@atmc.com.sa



