
يدعــو مجلــس إدارة مصــرف اإلنمــاء الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المقــرر عقــده بمشــيئة 
اللــه تعالــى فــي فنــدق نوفتيــل الريــاض, طريــق الملــك فهــد, فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مــن مســاء يــوم الخميــس 
بتاريــخ 9 رجــب 1438هــــ  الموافــق 6 أبريــل 2017م. وســيتم بــإذن اللــه خــال االجتمــاع النظــر فــي جــدول األعمــال المتضمــن التالــي:

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
2. التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م

5. التصويــت علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة التــي بــدأت فــي 21 
 بــأن أعضــاء اللجنــة المترشــحين هــم الســادة: الدكتــور ســعد بــن عطيــه الغامــدي 

ً
مايــو 2016م، ولمــدة ثــاث ســنوات، علمــا

)رئيــس( ، الدكتــور ســعود بــن محمــد النمــر )عضــو( ، الدكتــور أحمــد بــن عبداللــه المنيــف )عضــو(.
6. التصويت على تعديل النظام األساس للمصرف وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد )حسب المرفق في موقع تداول(

7. التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن العــام المالــي 2016م بواقــع )0.5( ريــال وبنســبة 
5% مــن رأس المــال وبإجمالــي 745 مليــون ريــال بعــد خصــم الــزكاة، علــى أن تكــون أحقيــة األربــاح للمســاهمين المقيديــن 

بســجات تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة.
8. التصويــت علــى صــرف مبلــغ )4,013,000( ريــال كمكافـــــــــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــــــــخ 

2016/12/31م
9. التصويــت علــى تعييــن مراجعــي الحســابات مــن بيــن المرشــحين مــن قبــل لجنــة المراجعــة لمراجعــة حســابات المصــرف للعــام 

المالــي 2017م والبيانــات الماليــة الربــع ســنوية وتحديــد أتعابهمــا.
10. التصويــت علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن المصــرف وشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن )طــرف ذو عاقــة( والترخيــص 

بهــا لعــام قــادم وهــي كاآلتــي:
أ. عقــد بيــن المصــرف وشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن بخصــوص تقديــم التغطيــة التأمينيــة لمنتــج تأميــن مخاطــر األمــوال 
بالمصــرف، وذلــك بإجمالــي أقســاط ســنوية تقــدر بـــ  1,097,587 ريــال ولمــدة عــام، ويؤكــد المصــرف أن االتفاقيــة لــم تمنــح أي 

مزايــا تفضيليــة. 
ب . عقــد بيــن المصــرف وشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن بخصــوص تقديــم التغطيــة التأمينيــة لمحفظــة التســهيات الخاصــة 
بالمصــرف وذلــك بإجمالــي أقســاط ســنوية متوقعــة 20,423,000 ريــال ولمــدة عــام، ويؤكــد المصــرف أن االتفاقيــة لــم تمنــح 

أي مزايــا تفضيليــة.
ج . عقــد بيــن المصــرف وشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن لتجديــد االتفاقيــة المبرمــة لتقديــم تغطيــة تأميــن تكافلــي علــى جميــع 

مخاطــر الممتلــكات بقســط ســنوي مقــداره 499,892 ريــال ولمــدة عــام، ويؤكــد المصــرف أن االتفاقيــة تمــت بمزايــا تفضيليــة.
ــج التأميــن الطبــي الخــاص بموظفــي  د . عقــد بيــن المصــرف وشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن لتقديــم التغطيــة التأمينيــة لمنت
المصــرف وعوائلهــم، وذلــك بالمشــاركة مــع شــركة تأميــن أخــرى حيــث مــن المتوقــع أن تبلــغ حصــة شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن 
مــن مجموعــة األقســاط الســنوية مبلــغ وقــدره  7,000,000 ريــال ولمــدة عــام، ويؤكــد المصــرف أن العقــد ضمــن ســياق األعمــال 

االعتياديــة ولــم تمنــح أي مزايــا تفضيليــة.
هـــ . عقــد اســتضافة البنيــة التحتيــة لألنظمــة اآلليــة لشــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن والــذي بمقتضــاه يســتضيف مصــرف اإلنمــاء 

بينــات الشــركة بقيمــة ســنوية 831,321 ريــال ولمــدة خمــس ســنوات.
 بــأن مصــرف اإلنمــاء يملــك نســبة 28,75 % مــن األســهم فــي شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن ويمثــل المصــرف فــي مجلــس إدارة 

ً
علمــا

شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن ســعادة األســتاذ/ عبدالمحســن بــن عبدالعزيــز الفــارس وســعادة األســتاذ/ فهــد بــن محمــد الســماري.
 بأنــه يشــترط لصحــة انعقــاد هــذه الجمعيــة حضــور عــدد مــن المســاهمين يمثــل 50% مــن رأس المــال علــى األقــل، وفــي 

ً
علمــا

حــال عــدم اكتمــال النصــاب ســيتم انعقــاد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول 
 إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثــل 25% مــن رأس المــال علــى األقــل، فــي حالــة عــدم 

ً
وســيكون االجتمــاع الثانــي صحيحــا

اكتمــال نصــاب االجتمــاع الثانــي ســتوجه دعــوة لعقــد اجتمــاع ثالــث بعــد الحصــول علــى موافقــة الجهــات المختصــة. 
ولــكل مســاهم حــق الحضــور الجتمــاع الجمعيــة العامــة، ويجــوز لــه أن يــوكل غيــره ) مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي 
المصــرف أو المكلفيــن بالقيــام بصفــة دائمــة بعمــل إداري أو فنــي لحســاب المصــرف (، ويشــترط لصحــة الوكالــة أن تكــون بموجب 
توكيــل كتابــي مصــدق مــن كتابــة العــدل أو الغرفــة التجاريــة أو مــن أحــد البنــوك أو األشــخاص المرخــص لهــم, وذلــك وفــق 
النمــوذج المرفــق، وإرســاله إلــى مصــرف اإلنمــاء عنايــة عاقــات المســاهمين فاكــس رقــم: 0112185255 وذلــك قبــل موعــد 
انعقــاد الجمعيــة بيوميــن علــى األقــل مــع ضــرورة إحضــار المســاهمين لاجتمــاع )أصالــة أو وكالــة( بطاقاتهــم الشــخصية األصــل 

وأصــل التوكيــل، ولاستفســار يرجــى االتصــال علــى شــؤون المســاهمين هاتــف رقــم 0112185252 .

والله الموفق ،،،

»توكيل خاص«

أنــا المســاهم )رباعــي( /  .....................................، الموقــع  أدنــاه،  الجنســية / ................ بموجــب الســجل المدنــي أو اإلقامــة 
أو جــواز ســفر رقــم ........................ صــادرة مــن .............. وبتاريــخ ... / ... /.... هـــ وبصفتــي )الشــخصية(.....................  أو مفــوض 
 مــن 

ً
 لعــدد ................. ســهما

ً
بالتوقيــع مــن مديــر أو رئيــس مجلــس إدارة )اســم الشــركة الموكلــة(/ ............................ ومالــكا

أســهم شــركة مصــرف اإلنماء)مســاهمة ســعودية(, المســجلة فــي الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض برقــم 1010250808، 
 لنــص المــادة)30( مــن النظــام األســاس للشــركة فإننــي بهــذا أوكل)اســم الوكيــل الرباعــي( ............................... الســجل 

ً
واســتنادا

المدنــي أو اإلقامــة رقــم ............................، )وهــو مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي المصــرف أو المكلفيــن بالقيــام 
بصفــة دائمــة بعمــل فنــي أو إداري لحســاب المصــرف(، لينــوب عنــي فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة رقــم 
)1( لمصــرف اإلنمــاء والمقــرر عقــده بمشــيئة اللــه تعالــى فــي تمــام الســاعة السادســة  والنصــف مــن مســاء يــوم الخميــس
 9 رجــب 1438هـــ الموافــق 6 ابريــل 2017م فــي فنــدق نوفوتيــل )قاعــة لطيفــة( - طريــق الملــك فهــد - مدينــة الرياض, والتصويت 
علــى بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة نيابــة عنــي والتوقيــع علــى كل المســتندات المطلوبــة والضروريــة والازمــة إلجــراءات 

االجتمــاع، كمــا يســري هــذا التوكيــل لاجتمــاع المعــاد فــي حــال عــدم انعقــاد الجمعيــة العامــة فــي التاريــخ المحدد.
حرر في : .... / .... / 1438هـ )الموافق .... / .... /2017م ( .

اسم موقع التوكيل :...............................................                          
صفة موقع التوكيل :...............................................

رقم)السجل المدني/ رقم اإلقامة/ رقم جواز السفر لغير السعوديين( لموقع التوكيل: ....................................................

.....................................................................:)
ً
 معنويا

ً
توقيع الموكل)باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك االسهم شخصا

مصرف اإلنماء يدعو المساهمين لحضور الجمعية العامة 
غير العادية رقم )1( االجتماع األول


