
 

 (اإلجتماع األول)  نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العاديةعن شركة اإلنماء طوكيو مارين تعلن 

تعلن شركة اإلنماء طوكيو مارين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع األول(، والتي عقدت 

، طريق الملك فهد بمدينة الرياض وذلك  21الدور  2في في برج العنود والكائن  بحمد الله في مقر الشركة

مساًء ، حيث بلغت نسبة  23:00م الساعة  2018-06-03 الموافق  هـ 1439-09-19بتاريـخ  األحدفي يوم 

من أسهم الشركة وبعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتائج التصويت على جدول أعمال  %66.85الحضور 

 )مرفق(  على النحو التالي :الجمعية 

 م.31/12/2017في ة المنتهي عن السنةعلى تقرير مجلس اإلدارة  الموافقة  -1

 م.31/12/2017المنتهية في  عن السنةالحسابات  مراجععلى تقرير  الموافقة -2

 م .31/12/2017على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  الموافقة -3

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل العام المالي المنتهي في على  الموافقة  -4

 م.31/12/2017

محاسبون قانونيون ريكه ابراهيم أحمد البسام وشبي كي اف السادة شركة على تعيين  الموافقة  -5

، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق  )المحاسبون المتحالفون( وشركة الدار جرانت ثورنتون لتدقيق الحسابات

والربع األول من م، 2018القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

 وتحديد أتعابه..2019عام 

( ريال سعودي عن العام المالي  1,610,411 على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ قدره )  الموافقة  -6

 . م31/12/2017ي المنتهي ف

 .(من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة 15على تعديل المادة )  الموافقة -7

 مجلس.( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بمكافآة أعضاء ال19على تعديل المادة )  الموافقة -8

 من على إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدور  الموافقة -9
ً
ة القادمة والتي ستبدأ اعتبارا

 :، وهم على النحو التاليم2021-06-08وتنتهي بتاريخ ـ م2018-06-09تاريخ 

 صفة العضوية اسم العضو #

 غير تنفيذي كينتارو كيتا 1

 غير تنفيذي عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس 2

 غير تنفيذي هايروناراي ايواكواما 3

 غير تنفيذي ابراهيم سليمان السياري 4

 مستقل علي سليمان العايد 5

 مستقل عصام عبدالعزيز باناجه 6

 مستقل مطلق حمد المريشد 7

 



( على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ علي بن سليمان العايد عضو مجلس اإلدارة  الموافقة -10
ً
)مستقال

 من تاريخ تعيينه 
ً
 م.2018-06-08اريخ إنتهاء الدورة م حتى ت2017-12-13على أن يكمل دورة المجلس اعتبارا

 وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وعلى مهمات اللجنةلجنة المراجعة  أعضاء على تشكيل الموافقة -11

 بأن األعضاء المرشحين هم ات ولمدة ثالث سنوم 09/06/2018بتاريختبدأ التي  الجديدةلدورة ل
ً
علما

 التالية أسمائهم: السادة

 عصام عبدالعزيز باناجة /األستاذ  .1

 أحمد عبدالله المغامس /األستاذ . 2 

 عبدالله عبدالرحمن الرويس /األستاذ  .3 

 .واإلدارة التنفيذيةواللجان التابعة له المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة على سياسة  الموافقة -12

 الئحة الحوكمة.على تعديل  الموافقة -13

 .وضوابط عملها ومكافآت أعضائهاالمراجعة  على تعديل مهام لجنة الموافقة -14

مجلس اإلدارة  إلعضاءوالتي  مصرف اإلنماءالتي ستتم بين الشركة و األعمال والعقود على  الموافقة -15

 محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيهابن فهد  واألستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس األستاذ/ 

% من 28.75حيث أن لهم عالقة في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لمصرف اإلنماء والذي يملك نسبة 

جمالي إإصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف ب، وهي عبارة عن  األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين

 بأن التعامالت التي تمت في عام ، والترخيص بها لعام قادمريال 35,000,000قسط سنوي يقدر بـ 
ً
، علما

 ، وبدون شروط تفضيلية.ريال سعودي 24,246,000  بلغت مبلغ وقدرهم 2017

وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني )المملوكة التي ستتم بين الشركة و األعمال والعقود على  الموافقة -16

 واألستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس األستاذ/ مجلس اإلدارة  إلعضاءي والت لمصرف اإلنماءبالكامل(

حيث أن لهم عالقة في مجلس اإلدارة أو اإلدارة  محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيهابن فهد 

وهي  % من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين،28.75التنفيذية لمصرف اإلنماء والذي يملك نسبة 

 بأن  والترخيص بها لعام قادم، ريال 1,200,000عمولة إتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ  عبارة عن
ً
علما

، وبدون شروط ريال سعودي 993,000  بلغت مبلغ وقدرهم 2017األعمال والعقود التي تمت في عام 

 تفضيلية.

 والتي ، شركة طوكيو مارين نيشودو فاير التي ستتم بين الشركة واألعمال والعقود على  الموافقة -17

حيث  هايروناري ايواكوما مصلحة غير مباشرة فيهااألستاذ/ مادا و ههيساتوا  إلعضاء مجلس اإلدارة األستاذ

% من 28.75والذي تملك نسبة شركة طوكيو مارين نيشودو فاير أن لهم عالقة في اإلدارة التنفيذية ل

أقساط إعادة تأمين "االختيارية والمعاهدة" ارين، وهي عبارة عن األسهم في شركة اإلنماء طوكيو م

 ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم،  6,000,000والتي تقدر بمبلغ  وتحصيل عمولة إعادة التأمين
ً
علما

 بمبلغم تمثلت في دفع أقساط إعادة تأمين "االختيارية والمعاهدة" 2017بأن التعامالت التي تمت في عام 

، وبدون شروط ريال سعودي 739,000ريال سعودي  وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة   3,989,000

 تفضيلية.



شركة اإلنماء لإلستثمار )المملوكة لمصرف  التي ستتم بين الشركة ووالعقود  على األعمال الموافقة -18

بن فهد  واألستاذ/عزيز الفارس عبدالمحسن بن عبدالاألستاذ/مجلس اإلدارة  إلعضاءوالتي  بالكامل( اإلنماء

حيث أن لهم عالقة في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لمصرف  محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيها

إتفاقية  وهي عبارة عن  % من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين،28.75اإلنماء والذي يملك نسبة 

 بأن التعامالت التي تمت   ، والترخيص بها لعام قادم،ريال سعودي 35,000,000تقدر بمبلغ  إستثمار
ً
علما

 وبدون شروط تفضيلية. ريال سعودي. 10,255,000  بلغت مبلغ وقدرهم 2017في عام 

مجلس اإلدارة  إلعضاءوالتي ، اإلنماءالتي ستتم بين الشركة ومصرف األعمال والعقود على  الموافقة -19

 محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيهابن فهد  واألستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس األستاذ/ 

% من 28.75حيث أن لهم عالقة في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لمصرف اإلنماء والذي يملك نسبة 

بين أمانة اتفاقية مستوى خدمة بين الشركة واألسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، وهي عبارة عن 

  والترخيص بها لعام قادم،ألف ريال.  75الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء لمدة عام واحد بمبلغ إجمالي 
ً
علما

 وبدون شروط تفضيلية.( ريال. 170,000)  بلغت مبلغ وقدرهم 2017بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 

مجلس اإلدارة  إلعضاءوالتي  ،مصرف اإلنماء ة و التي ستتم بين الشركاألعمال والعقود على  الموافقة -20

 محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيهابن فهد  واألستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس األستاذ/ 

% من 28.75حيث أن لهم عالقة في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لمصرف اإلنماء والذي يملك نسبة 

إستضافة البنية التحتية لألنظمة اآللية ، وهي عبارة عن عقد  يو ماريناألسهم في شركة اإلنماء طوك

والترخيص  ريال. 831,321للشركة والذي بمقتضاه يستضيف مصرف اإلنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية تبلغ 

 بأن األعمال والعقود التي تمت في عام 
ً
 ( ريال.831,321)  بلغت مبلغ وقدره 2017بها لعام قادم ، علما

 .وبدون شروط تفضيلية

مجلس اإلدارة  إلعضاءمصرف اإلنماء والتي التي ستتم  بين الشركة و األعمال والعقود على  الموافقة - 21

 محمد السماري مصلحة غير مباشرة فيهابن فهد  واألستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس األستاذ/ 

% من 28.75حيث أن لهم عالقة في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لمصرف اإلنماء والذي يملك نسبة 

عقد إستئجار موقع من شركة التنوير ) والمملوكة األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، وهي عباة عن  

والترخيص بها  ،ريال 65,500لغ لمصرف اإلنماء بالكامل ( إلستخدامه في أعمال األرشفة ، بقيمة سنوية تب

 بأن األعمال والعقود التي تمت في عام  لعام قادم،
ً
( ريال. وبدون 65,500)  بلغت مبلغ وقدره 2017علما

 شروط تفضيلية.

 بأن شركة حسين شركة حسين العويني التي ستتم بين الشركة واألعمال والعقود على  الموافقة -22
ً
، علما

غسان شاكر، المالك للمؤسسة السعودية للتجارة والتوزيع أحد كبار المساهمين  /العويني مملوكة لألستاذ

ر بقيمة نفقات عامة وإداريةوهي عبارة عن % من أسهم الشركة، 5والتي تملك 
ً
 5,000,000 والتي تقد

 بأن التعامالت التي تمت في عام ، ، والترخيص بها لعام قادمريال
ً
 4,161,000  بلغت مبلغ وقدرهم 2017علما

 وبدون شروط تفضيلية. .ريال



شركة التصنيع الوطنية والتي لعضو مجلس  التي ستتم بين الشركة واألعمال والعقود  على الموافقة  -23

مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره الرئيس التنفيذي لشركة المهندس/ اإلدارة 

، ريال سعودي 60,000,000والتي تقدر بمبلغ  إصدار وثائق تأمين للشركة ، وهي عبارة عنالتصنيع الوطنية

 ا لعام قادم، وبدون شروط تفضيلية.والترخيص به

 

 والله ولي التوفيق ،،،

 


