
 

 

 

 م. 2017ديسمبر  31على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  الموافقة   .1

 .م2017ديسمبر  31على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  الموافقة .2

ديسمبر  31على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في  الموافقة .3

 م.2017

ديسمبر  31عضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ أعلى إبراء ذمة  الموافقة .4

 م.2017

م 2017على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي  الموافقة .5

بعد خصم  صافي ريال( 1,191,963,995) %( من رأس المال وبإجمالي8( ريال وبنسبة )0.8بواقع )

للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين حقية األن تكون أعلى  الزكاة،

اإليداع في  ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق،  مركز في سجل مساهمي المصرف لدى

 من يوم األربعاء بتاريخ وسيتم البدء بصرف 
ً
أبريل  25هـ الموافق 1439شعبان  9األرباح  اعتبارا

 م.2018

 المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافـــــــأة ريال( 4,420,000) مبلغ صرف على الموافقة .6

 .م2017ديسمبر  31 بتاريــــــخ المنتهية

وذلك  على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الموافقة .7

وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام  مراجعةو لفحص

 وتحديد أتعابهما.  م2018المالي 

 .على تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت الموافقة .8

 .دارةإللعضوية مجلس االترشح  الئحةعلى تحديث  الموافقة .9

  .لجنة المراجعةالئحة على تحديث  الموافقة .10

 له التابعة واللجان اإلدارة مجلس ألعضاء والبدالت المكافآت سياسة تحديث الموافقة على .11

 التنفيذية. واإلدارة والسكرتارية

 

 

 

 

 



 

 

 

 مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على الموافقة .12

 اإلدارة مجلس وعضو الفارس عبدالعزيز بن عبدالمحسن/ األستاذ اإلدارة مجلس لعضو والتي

 وتجديد إصدار في والمتمثلة مباشرة فيها، غير مصلحة المريشد حمد بن مطلق/ المهندس

 لعام بها والترخيص ريال (35,000,000) بــ يقدر سنوي قسط بإجمالي للمصرف التأمين وثائق

 .قادم

 مارين طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي األعمال والعقود على الموافقة .13

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 

عقد استضافة في  والمتمثلة، فيها المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة

لبنية التحتية لألنظمة اآللية لشركة اإلنماء طوكيو مارين والذي بمقتضاه يستضيف مصرف ا

 .ريال، والترخيص بها لعام قادم (831,321)اإلنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 

 مارين طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على الموافقة .14

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 

 استئجارعقد في  والمتمثلة ،فيها المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة

وشركة اإلنماء طوكيو مارين ( بالكامل شركة التنوير )المملوكة لمصرف اإلنماء بينموقع 

، ريال (65,500)في أعمال األرشفة، بقيمة سنوية تبلغ  نماء طوكيو مارينالستخدام شركة اإل

 .والترخيص بها لعام قادم

والعقود التي ستتم بين وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني )المملوكة األعمال على  الموافقة .15

األستاذ/ والتي لعضو مجلس اإلدارة ، لمصرف اإلنماء بالكامل( وشركة اإلنماء طوكيو مارين

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد 

والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بــ   فيها، مصلحة غير مباشرة

 .ريال، والترخيص بها لعام قادم (1,200,000)

 مارين، طوكيو اإلنماء وشركة اإلنماء مصرف بين ستتم التي األعمال والعقود على الموافقة .16

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس اإلدارة 

اتفاقية  في عقد، والمتمثلة فيها المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة

طوكيو مارين بمبلغ  مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء وشركة اإلنماء

 .ريال، والترخيص بها لعام قادم (75,000)إجمالي 

 


