تدعو شركة اإلنماء طوكيو مارين للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع
األول)
يدعو مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية

العامة العادية ،مقر الشركة :الرياض ،طريق الملك فهد – برج العنود – دور  ،21رابط مقر
االجتماع ( https://goo.gl/maps/VE8Q1rdGz292 :يوم األحد بتاريخ 1441-09-03هـ الموافق
2020-04-26م في تمام الساعة  23:00وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:
.1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  2019/12/31م.

 .2التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في  2019/12/31م.
 .3التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في  2019/12/31م.
 .4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل العام المالي المنتهي
في  31ديسمبر 2019م.
 .5التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين ً
بناء على توصية لجنة
المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (األول والثاني والثالث)
والسنوي من العام المالي  ،2020والربع األول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.
 .6التصويت على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  1,400,000ريال سعودي عن
العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
 .7التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة اإلنماء طوكيو مارين ومصرف
اإلنماء ،والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس ،وعضو
مجلس اإلدارة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد ،وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /إبراهيم
بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها ،والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق
تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ  35,000,000ريال ،والترخيص بها لعام
قادم ،حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة  %28.75من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو
ً
مارين ،علما بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت  27,702,621ريال،
باإلضافة إلى مالحق الوثيقة والتي بلغت  2,229,379ريال ،ومطالبات مدفوعة تقدر
بمبلغ  13,477,000ريال وبدون شروط تفضيلية.
 .8التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة اإلنماء طوكيو مارين ومصرف
اإلنماء ،والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس ،وعضو
مجلس اإلدارة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد ،وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /إبراهيم
بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها ،والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها
المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية بقيمة سنوية تقدر بـ  3,471,321ريال ،والترخيص
بها لعام قادم ،حيث يملك مصرف اإلنماء نسبة  %28.75من األسهم في شركة اإلنماء

ً
طوكيو مارين ،علما بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 3,768,128
ريال.
 .9التصويت على األعمال والعقود التي ستتم مع شركة اإلنماء لالستثمار (المملوكة
لمصرف اإلنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالمحسن بن عبدالعزيز
الفارس ،وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد ،وعضو مجلس اإلدارة
األستاذ /إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف اإلنماء
نسبة  %28.75من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين ،والمتمثلة في اتفاقية
ً
استثمار تقدر بمبلغ  100,000,000ريال ،والترخيص بها لعام قادم ،علما بأن األعمال
والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت  76,129,000ريال وبدون شروط تفضيلية.
 .10التصويت على األعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي
تقدر بمبلغ  5,000,000ريال ،والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /هايروناري ايواكوما
وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك
شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة  %28.75من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو
ً
مارين ،علما بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت أقساط إعادة تأمين
"االختيارية والمعاهدة" بمبلغ  8,554,000ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة
 2,424,000ريال وحصة من المطالبات بقيمة  8,384,000ريال وبدون شروط تفضيلية.
 .11التصويت على األعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير ،والتي
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /هايروناري ايواكوما وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/
توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو
فاير نسبة  %28.75من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين ،والمتمثلة في نفقات
ً
عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ  300,000ريال ،والترخيص بها لعام قادم ،علما بأن
األعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت  69,000ريال وبدون شروط تفضيلية.
 .12التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في
الفقرة ( ) 1من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ
ً
موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق ،وفقا
ً
للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات
الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ً
 .13التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين السيد توشياكي سوزوكي عضوا غير تنفيذي
ً
ابتداء من تاريخ تعيينه في تاريخ 28/04/2019م إلكمال دورة المجلس
بمجلس اإلدارة
ً
حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 08/06/2021م خلفا للعضو السابق السيد كينتارو
كيتا (عضو تنفيذي)( .مرفق السيرة الذاتية).
ونوجه عناية المساهمين إلى ما يلي:

ً
• يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل ،وإذا
لم يتوفر النصاب االلزامي لعقد هذا االجتماع ،سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة
ً ً
النعقاد االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
• كما يحق لكل م ساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية
جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور االلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي
ً
في اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح .علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت
انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.
• وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات المساهمين هاتف رقم 0112129308 :
• البريد اإللكتروني r.almutawa@atmc.com.sa / ab.alshehri@atmc.com.sa :

توكيل خاص
نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل  ............/..../....هـ الموافق  ............/..../....م
أنا المساهم  ...........................................................الجنسية بموجب هوية شخصية رقم ..............................
أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين  ................................صادرة من .............................
بصفتي الشخصية أو مفوض من مدير /رئيس مجلس إدارة شركة  .........................................من أسهم
شركة ومالك ألسهم عددها  .................................سهما في شركة اإلنماء طوكيو مارين  -مساهمة
سعودية  -المسجلة في السجل التجاري برقم  1010342527في  1433 / 07 / 28هـ وإستنادا لنص
المادة ( )25من النظام األساسي للشركة فأنني بهذا أوكل  ............................................لينوب عني
في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في برج العنود  2الدور  ، 21طريق
الملك فهد بمدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية في تمام الساعة  19:30مساء من يوم األحد
بتاريخ  1441 - 09 - 03هـ الموافق  2020 - 04 - 26م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع
المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها،
والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه اإلجتماعات.
الموكل :
اسم
ِ
صفة موقع التوكيل:

الموكل:
توقيع
ِ

للموكل:
رقم السجل المدني /اإلقامة
ِ

الختم (إذا كان مالك األسهم شخصية اعتبارية):

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
شركة اإلنماء طوكيو مارين
لجنة المراجعة (اللجنة) هي لجنة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس االدارة تتولى بصفة اساسية دراسة القوائم المالية
والسياسات المحاسبية واإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين .عقدت اللجنة ( 4اربع) اجتماعات
مرتبطة بالعام المالي  ،2019وقامت لجنة المراجعة خالل العام 2019م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وابرزها:
•

مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2019م.

•

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية  ،ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية خالل العام المالي 2019م.

•

دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خالل العام  ، 2019ومناقشة المالحظات الهامة والوقت المخطط إلنهائها

•

اإلشراف على مراجعي الحسابات.

•

دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2019/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها
إلى مجلس اإلدارة.

•

دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 2019/12/31م.

•

دراسة تقارير اإللتزام التي تعكس مدى إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات
المضمنة في التقارير.

نظام الرقابة الداخلية:
اإلجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية األهمية وتلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الشركة ،وإدارة الشركة
مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية .يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة
لوضع نظام رقابة يتناسب مع األهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة،
وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددة ،تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة
مخاطر عدم تحقيق األهداف وليس لتفاديها ،وبالتالي فان نظام الرقابة الداخلية مصمم إلعطاء تأكيدات معقولة
لتفادي األخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها .إضافة لما ذكر فان لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي
تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين ،وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.
بناء على ما ذكر نحن على يقين بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم
والتطبيق ،وخالل العام لم يكن هناك مالحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

أعضاء لجنة المراجعة:
-1

عصام عبدالعزيز باناجه (رئيس اللجنة)

 -2عبدالله عبدالرحمن الرويس (عضوا)
 -3احمد عبدالله المغامس (عضوا)

External Audit Fee Comparison - 2020
Company

Saudi Riyals (total)

Crowe Al Azem & Al Sudairy CPA’s & Consultants Member
Crowe Global

SR 260,000

*PKF Al-Bassam & Co. Allied Accountants

SR 225,000

BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co

SR420,000

*Aldar Grant Thorton

SR 225,000

* Existing External Auditors
1

قرار رقم 001/38/2020
التاريخ22/03/2020 :
توصية تعيين مراجعي الحسابات
بناء على الدراسة المرفوعة من االدارة تمت مناقشة تعيين مراجعي الحسابات للشركة ،وقررت اللجنة
باالجماع التوصية لمجلس االدارة بتعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه وشركة العظم والسديري
وآل الشيخ وشركاؤهم لتدقيق الحسابات للعام 2020م والربع األول من العام 2021م بمبلغ وقدره
 225,000ريال سعودي و  260,000ريال سعودي على التوالي.

عبدالعظيم جبرالله
سكرتير لجنة المراجعة

_____________________________________________________________________________________
ATMC Audit Committee

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم

توشياكي سوزوكي

الرباعي
ياباني

الجنسيــة

1963-03-05

تاريخ الميالد

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

ماجستير

ادارة أعمال

1993

جامعة فرجينيا

2

بكالوريوس

علوم اجتماعيه

1986

الجامعة المسيحية الدولية

3
 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

 -2012حتى اآلن

المدير العام لطوكيو مارين القابضة

 – 2017حتى اآلن

عضو تنفيذي في طوكيو مارين شمال أميركا

2012 - 2009

الرئيس المالي لطوكيو مارين للتأمين

 .4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها
:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

1

اليوجد

النشاط الرئيس

(تنفيذي،غير
تنفيذي،
مستقل)

2
3

طبيعة العضوية (بصفتة
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية)

عضوية

الشكل

اللجان

القانوني للشركة

