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   عاديةال غي   جتماع الجمعية العامة امحضر 
 المنعقدة عن طريق وسائل االتصال الحديثة 

 م2021يونيو  24 سالخمييوم 

 
  
ر التعاونر كة بوبا العربية للتأمي   شر
كة مساهمة سعودية(   )شر

 

ًالعامةًًعىلًًبناءً  ًالجمعية ًلحضورًاجتماع كة ًالشر ًلمساهمي ًالموجهة ًاإلدارة ًًًدعوةًمجلس والذيًًًًاألول(ًًاالجتماع)ًًالعاديةًًغي 
بتاري    خًًم،2021ًًً/06ً/03بتاري    خًًتمًإعالنهًبموقعًتداولًً مجلسًهيئةًالسوقًالماليةًالصادًر ًلقراًر

ً
م2020ًًً/03ً/16وتطبيقا

ًواالكتفاء
ً
الجمعياتًحضوريا تعليقًعقدً فايروسًًًًالمتضمنً انتشاًر للحدًمنً الحديثةًوذلكً التقنيةً ًوسائلً بعقدهاًعير

ً.covid19كورونًا
ً

Zoomًبواسطةًوسائلًاالتصالًالحديثةًعنًطريقًتطبيقً)انعقدًاالجتماعًً ي
يومًًًًاًءًًمسًاًًالنصفًوًًالسادسةالساعةًًتمامًًًً(ًف 

وبحضورًً(  رئيس اللجنة التنفيذية  – اإلدارة  رئيس مجلس  هشام ناظر )  لؤي  / مهندسالبرئاسةًًًًم،2021يونيو24ًًًًًًالخميس
ًً:سمائهمأورؤساءًاللجانًالتاليةًًاإلدارةًمجلسًأعضاء

 
ً)نائبًرئيسًمجلسًاإلدارة1ً ًعضوًاللجنةًالتنفيذية(ًً–.ًالسيدً/ًديفيدًمارتنًفلتشر

)العضوًالمنتدبًوالرئيسًالتنفيذي2ً ًالتنفيذية(عضوًاللجنةًً–.ًاألستاذً/ًطلًهشامًناظًر

)عضوًمستقلًًًنعبدًالرحماألستاذً/ًزيدً .3 ًعضوًلجنةًالمراجعة(ً–القويًز

شيحاتًوالمكافآت(ًرئيًسً-ًمستقلً.ًاألستاذةً/ًهدىًالغصنً)عضًو4  لجنةًالير

5ً/ ًعضوًلجنةًإدارةًالمخاطر(ً-إلياسً)عضوًمستقلًًعبدًللًا.ًالدكتوًر

ًتنفيذيً .6ً ً)عضوًغي  شيحاتًوالمكافآت(ً–السيدً/ًمارتنًهيوستر  لجنةًالير ًعضًو

)عضوًتنفيذيً( .7ً محمدًصالحًعاشوًر ًاألستاذ/ًنادًر

ً.ًالسيدً/ًديفيدًهنتً)رئيسًلجنةًالمراجعة(8ً

ً

عنًعدمًالحضور ً:وقدًاعتذًر

ًتنفيذي .1 ً(عضوًاللجنةًالتنفيذيةً–ًالسيد/ًنايجلًسولفانً)عضوًغي 

ً

ًاالجتماعًممثلًكماً  . أحمد محمد فرج البطاط  ًاألستاذً/اليةًهيئةًالسوقًالمحض 

 

كائهم.   ،كوبرز   سبرايس واتر هاو مراجع  الحسابات  ممثلو  و حضر االجتماع ًوارنست ويونج وشر
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حضورهمًالجمعيةًالعامةًً ًوشكًر ينًالكرامًمنًاألخوةًالمساهمت   ًبجميعًالحاض 
ً
ًرئيسًالجمعيةًاالجتماعًمرحبا

َ
ح
َ
ت
َ
ًًافت غي 

ًً ي
التعاون  ً للتأمت   العربيةً بوباً كةً لشر عىًلالعاديةً ًًًًللتصويتً الجمعية،ًكما أعمالً جدولً نًَُبنودً

َ
اكتمالًً أْعل الجمعيةً رئيسً

الجم انعقادً المطلوبًلصحةً ًاالجتماعالنصابً ي
الممثلةًف     85,278,860ًًبلًغًًعيةًحيثًأنًعددًاألسهمً

 
بنسبةًًسهما   ًًًًًًًًًًأيً

كةًالبالغًًعددًأسهًممنً )% 71.06572) ً.سهم  120,000,000الشر
ً
ًا

حيبًبأعضاءًمجلسًاإلدارةًواألستاذً/ًًً ًثلًهيئةًالسوقًالماليةً.مم أحمد محمد فرج البطاط  كماًقامًرئيسًالجمعيةًبالير

حًرئيسًالجمعيةًًاالجتماًعًًافتتاحبعدًً ًاألستاذ/ًًًًاقير ًًًنارص بن فاروق القواصتعيت   ًكسكرتي 
ً
ًمنًًًًاختياًرًًللجمعيةًًوًًا

 
ًًاألستاذً/كال

ر  واألستاذ/ًًًًمحمد عبدهللا صباغ عىلًذلكًًًًوتمتًالموافقةًًاألصوات،ًًفرًزًوًًجمعًًعضويًلجنةليكوناًً  أزهر فيصل حسي 

ًً.منًالمساهمت  ً

ًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامةًباستعراضًبعدًذلكًتمًالبدءًً ينغي  ًوالحاض  ًً.العاديةًعىلًالسادةًالمساهمت  

  تتضمن  
ثم قام المهندس/ لؤي رئيس الجمعية بقراءة تبليغ رئيس مجلس اإلدارة بخصوص التعاقدات واألعمال الت 

 أطراف ذوي عالقة. تعامالت مع 

كةًارنستًاندًيونجًبقراءةً الخثمًقامًممثلًمراجعًالحساباتًشر ًالتعامالتًمعًاألطرافًذويًعالقةً.ًاصًبشأنالتقريًر

ًالحساباتًً مراقب ًالحساباتًتالوةًتقريًر ًالجمعيةًمنًممثلًمراجعي ًالمنتهيةًًلثمًطلبًرئيس ًالمالية ًالسنة ًالماليةًعن لقوائم

ًً ي
ًمنًخاللًوسائلًالتقنيةًالحديثةًًومنًثمًطلبًمنًالمساًً،م2020ً/12ً/31ف  ًالخارجت   ًتوجيهًاألسئلةًإىلًالمراجعت   همت  

.ً منًقبلًالمساهمت   يتعلقًبالقوائمًالمالية،ًولمًيكنًهنالكًأيًاستفساًر ًعنًأيًأمًر

ًالجمعيةًاألستاذ/ًناًض ًًًًبنًًبعدًذلكًقامًسكرتي  لجنةًالمراجعةًالسنويًعىلًالسادةًالمساهمت   فاروقًالقواصًبتالوةًتقريًر

ًعنًرئيسًلجنةًالمراجعة.ً
 
ًنيابة

ينًوتوجيهًأسئلتهمبعدًذلكًً ًوالحاض  ولمًً،ًًمنًخاللًوسائلًالتقنيةًالحديثةًًفتحًرئيسًالجمعيةًبابًالمناقشةًللمساهمت  

ًً. منًقبلًالمساهمت   ًيردًأيًاستفساًر

ًًبعدًذلكًطلبًرئ ي
ًاإلدالءًبأص       واتهمًعىلًبنودًجدولًاألعمالًف  ًيسًالجمعيةًمنًالمس       اهمت   ي

،ًوبعدًانتهاءًًمنص       ةًتداوالنر

األص   واتً ًمنًعمليةًالتص   ويتًقامًعض   واًلجنةًجمعًوفرًز ًالتص   ويتًالمس   تلمةًالمس   اهمت   بفحصًومراجعةًنتائجًإجماىلي

:ً ًكالتاىلي إيداعًاألوراقًالماليةًوكانتًالنتائج كةًمركًز ًمنًشر

ً
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ً

 بنود الجمعية 

 ممتنعون غير الموافقون  الموافقون  نص البند 

 األول البند

 م . 31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 

84,757,960 
99.39 % 

10 
0.00 % 

520,890 
0.61 % 

 الثاني البند

المالي   العام  عن  الشركة  حسابات  مراجعي  تقرير  على  في التصويت  المنتهي 

 م 2020/ 12/ 31

84,757,960 
99.39 % 

10 
0.00 % 

520,890 
0.61 % 

 الثالث البند

 م 2020/ 31/12التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 

84,238,549 
98.78 % 

519,421 
0.61 % 

520,890 
0.61 % 

 الرابع البند

السيد/نايجل سولفان عضواً غير تنفيذياً التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين  

م إلكمال دورة المجلس 2021/ 05/04بمجلس اإلدارة ابتداً من تاريخ تعيينه في  

الحالية في   الدورة  انتهاء  تاريخ  تنفيذي 30/06/2022حتى  الغير  للعضو  م خلفاً 

 السابق السيدة/جوي لينتون. 

84,016,281 
98.52 % 

729,666 
0.86 % 

532,913 
0.62 % 

 الخامس البند

التصويت على تعيين ُمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية  

لجنة الُمراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني 

المالي   العام  لعام  2021والثالث والرابع والسنوي من  ، 2022م والربع األول  م 

 ا .وتحديد أتعابهم

81,182,223 
95.20 % 

2,244,753 
2.63 % 

1,851,884 
2.17 % 

 السادس البند

ألف لاير   وعشرون  وثمان  مئة  وثمان  ماليين  ثالث  مبلغ  على صرف  التصويت 

ألف لاير سعودي(، كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة    3,828سعودي )

 م . 31/12/2020المالية المنتهية في 

84,733,265 
99.36 % 

12,845 
0.02 % 

530,750 
0.62 % 

 السابع البند

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة 

 م. 2020/ 31/12خالل العام المالي المنتهي في 

84,729,854 
99.35 % 

21,679 
0.03 % 

527,327 
0.62 % 

 الثامن البند

اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل التصويت على تفويض مجلس  

 م. 2021نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

84,763,595 
99.40 % 

2,222 
0.00 % 

513,043 
0.60 % 

 التاسع البند

بمبلغ   ألسهم  الشركة  شراء  على  وبحد   21,240,542التصويت  سعودي،  لاير 

عدد   تخصيصها    326أقصى  بهدف  سهم،  )خطة  ألف  الشركة  موظفي  لبرنامج 

شهر( من   12الحوافز طويلة األجل( على أن يتم التخصيص خالل مدة أقصاها )

المتوفر  )النقد  من  الشراء  تمويل  العادية، وسيتم  غير  العامة  الجمعية  قرار  تاريخ 

األسهم  عمليات  وتنفيذ  الشراء  عملية  بإتمام  اإلدارة  مجلس  وتفويض  بالشركة(، 

خالل فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير   المتعلقة بالخطة

العادية.  علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه  

بتاريخ   الجمعية  موافقة  أخذ  وتم  اإلدارة  مجلس  قبل  من  هـ 12/08/1438سابقاً 

 م. 08/05/2017الموافق 

80,182,255 
94.03 % 

4,557,338 
5.34 % 

539,267 
0.63 % 

 العاشر البند

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص 

( من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 1الوارد في الفقرة )

اإلدارة المفوض أيهما من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس  

تنفيذاً   الصادرة  التنظيمية  واالجراءات  الضوابط  في  الواردة  للشروط  وفقاً  أسبق، 

 لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 

84,746,104 
99.38 % 

2,286 
0.00 % 

530,470 
0.62 % 

 84,685,654 عشر الحادي  البند
99.31 % 

80,163 
0.09 % 

513,043 
0.60 % 
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م،  2020التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية  

)  3,40)بواقع   وقدره  إجمالي  بمبلغ  الواحد  للسهم  لاير    408,000,000لاير( 

% من قيمة السهم اإلسمية على أن تكون األحقية للمساهمين 34سعودي( أي بنسبة  

جمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المالكين لالسهم بنهاية تداول يوم انعقاد ال

الشركة لدى شركة مركز إيداع االوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم 

 تداول يلي تاريخ االستحقاق ، وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقاً .  

 عشر الثاني البند

 التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركة . 

84,054,741 
98.57 % 

77,951 
0.09 % 

1,146,168 
1.34 % 

 عشر الثالث البند

   اإلدارة.التصويت على تعديل الئحة عمل مجلس 

84,132,682 
98.66 % 

10 
0.00 % 

1,146,168 
1.34 % 

 عشر الرابع البند

 التنفيذية. التصويت على تعديل الئحة عمل اللجنة 

83,826,220 
98.30 % 

305,672 
0.36 % 

1,146,968 
1.34 % 

 عشر الخامس البند

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة االستثمار 

84,131,882 
98.66 % 

10 
0.00 % 

1,146,968 
1.34 % 

 عشر السادس البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة 

األسواق والتي ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي 

لينتون ونايجل سولفان( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا 

المة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية  العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص الع 

عام  خالل  التعامالت  إجمالي  بلغ  كما   ، االسواق  وحدة  العالمية  بوبا  شركة  مع 

 الف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية .  41,431م مبلغ 2020

79,335,979 
93.03 % 

742 
0.00 % 

5,942,139 
6.97 % 

 عشر السابع البند

للعيادات  ناظر  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة 

فيها باعتبارهم مالك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل 

ربية، كما بلغ إجمالي التعامالت العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا الع

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   131م ما يقارب مبلغ 2020خالل عام 

84,107,537 
98.63 % 

2,977 
0.00 % 

1,168,346 
1.37 % 

 عشر الثامن البند

للعيادات  ناظر  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة 

فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي 

الت بلغ إجمالي  تكاليف مشاركة مبنى، كما  م  2020عامالت خالل عام  عبارة عن 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   307مايقارب مبلغ 

84,108,000 
98.63 % 

2,514 
0.00 % 

1,168,346 
1.37 % 

 عشر التاسع البند

إنفستمنتس  بوبا  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

مارتن فليتشر ومارتن هيوستن   أوفرسيز ليمتد، والتي ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد

تنفيذيين في  باعتبارهم  فيها  لينتون ونايجل سولفان( مصلحة غير مباشرة  وجوي 

المساهمين  من  المستردة  للضرائب  تعديل  عن  عبارة  وهي  العالمية.  بوبا  شركة 

ألف    1,873م مايقارب مبلغ  2020األجانب، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  

 شروط تفضيلية.  لاير سعودي بدون 

84,109,922 
98.63 % 

742 
0.00 % 

1,168,196 
1.37 % 

 العشرون البند

إنفستمنتس  بوبا  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

ليمتد، والتي ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن   أوفرسيز

وجوي لينتون ونايجل سولفان( مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت 

أعضاء مجلس اإلدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خالل 

لاير سعودي ودفعت من غير ألف  915م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 2020عام 

 شروط تفضيلية.  

84,104,329 
98.62 % 

6,167 
0.01 % 

1,168,364 
1.37 % 

 والعشرون  الحادي  البند

،  التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد

والتي ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون 

بوبا  شركة  في  تنفيذيين  باعتبارهم  فيها  مباشرة  غير  مصلحة  سولفان(  ونايجل 

84,109,909 
98.63 % 

755 
0.00 % 

1,168,196 
1.37 % 
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عام  خالل  التعامالت  إجمالي  بلغ  كما  تأمين،  تكاليف  عن  عبارة  وهي  العالمية. 

 دون شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي ب 41,431م مايقارب مبلغ 2020

 والعشرون الثاني البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق األوسط  

الثانية القابضة والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير 

مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق األوسط القابضة،  

ليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون وكذلك ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد مارتن ف

بوبا  شركة  في  تنفيذيين  باعتبارهم  فيها  مباشرة  غير  مصلحة  سولفان(  ونايجل 

العالمية. وهي عبارة عن رسوم العالمة التجارية، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   26,896مبلغ  2019عام 

84,109,909 
98.63 % 

755 
0.00 % 

1,168,196 
1.37 % 

 والعشرون الثالث البند

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين 

التعاوني، والتي لعضو مجلس اإلدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره 

الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ولعضو مجلس اإلدارة نادر 

مباشرة غير  مصلحة  عاشور  المالي   محمد صالح  التنفيذي  الرئيس  باعتباره  فيها 

لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي 

م  2020شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   19,779مبلغ 

84,110,372 
98.63 % 

292 
0.00 % 

1,168,196 
1.37 % 

 والعشرون الرابع البند

ناظر  مجموعة  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

القابضة، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة 

فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي 

م  2020امالت خالل عام  عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التع

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.    842مبلغ 

84,106,752 
98.63 % 

3,912 
0.00 % 

1,168,196 
1.37 % 

 والعشرون الخامس البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية  

المتقدمة، والتي ألعضاء مجلس   لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة واألدوية  االدارة 

غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات  

الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية. 3,565م مبلغ 2020عام 

841,067,510 
99.86 % 

3,913 
0.00 % 

1,168,196 
0.14 % 

 والعشرون السادس البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى 

ناظر  لؤي  االدارة  والتي ألعضاء مجلس  المحدودة،  المتقدمة  الصحية  والخدمات 

في  مالكين  ناظر  ناظر وطل  لؤي  باعتبار  فيها  مباشرة  ناظر مصلحة غير  وطل 

الكل لغسيل  ى والخدمات الصحية شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر 

المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.    5,895م مبلغ  2020التعامالت خالل عام  

84,106,602 
98.63 % 

3,912 
0.00 % 

1,168,346 
1.37 % 

 والعشرون السابع البند

على   للرعاية  التصويت  نواة  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال 

الصحية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة 

فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي 

م  2020عام  عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل  

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية  380مبلغ 

84,106,752 
98.63 % 

3,912 
0.00 % 

1,168,196 
1.37 % 

 والعشرون الثامن البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية  

لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة  المتقدمة، والتي ألعضاء مجلس االدارة  واألدوية 

غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات  

طبية ومهنية لعمالء شركة بوبا العربية  الطبيةً. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات  

عام   خالل  التعامالت  إجمالي  بلغ  كما  الخدمات،  مزودي  شبكة  م  2020ضمن 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   4,416مايقارب مبلغ 

84,106,602 
98.63 % 

3,912 
0.00 % 

1,168,346 
1.37 % 

 1,168,196 292 84,108,372 والعشرون التاسع البند
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 

والبنك األهلي التجاري، والتي لعضو مجلس اإلدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة 

فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في البنك األهلي التجاري. وبلغت قيمة التعامالت 

 ف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية. أل  156,524م مبلغ 2020خالل عام 

98.63 % 0.00 % 1.37 % 

 الثالثون البند

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 

وشركة جي أي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي ، والتي لعضو مجلس اإلدارة 

لجنة   إدارة وعضو  مجلس  بإعتباره عضو  فيها  مباشرة  غير  مصلحة  القويز  زيد 

ألف   9,701م مبلغ 2020الت خالل عام  المراجعة في الشركة. وبلغت قيمة التعام

 لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  

84,108,372 
98.63 % 

292 
0.00 % 

1,168,196 
1.37 % 

 والثالثون  الحادي  البند

إتصاالت   إتحاد  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

لعضو   والتي  تأمين صحي،  تكاليف  في  والمتمثلة  زيد )موبايلي(،  االدارة  مجلس 

القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس 

م مبلغ  2020إدارة في شركة إتحاد إتصاالت. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  48,738

84,115,772 
98.64 % 

224 
0.00 % 

1,160,864 
1.36 % 

 والثالثون الثاني البند

العربي  التعدين  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

السعودي )معادن(، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة 

زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو 

م مبلغ  2020ة معادن. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  مجلس إدارة في شرك

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  12,717

84,115,922 
98.64 % 

224 
0.00 % 

1,160,714 
1.36 % 

 والثالثون الثالث البند

للصناعات  بوان  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

الخشبية ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز 

مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة 

م  2020إجمالي التعامالت خالل عام  في شركة بوان للصناعات الخشبية. كما بلغ  

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.    1,577مبلغ 

84,115,922 
98.64 % 

224 
0.00 % 

1,160,714 
1.36 % 

 والثالثون الرابع البند

للصناعات  بوان  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

الحديدية ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز 

مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة 

م  2020غ إجمالي التعامالت خالل عام في شركة بوان للصناعات الحديدية. كما بل

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  1,286مبلغ 

84,115,882 
98.64 % 

264 
0.00 % 

1,160,714 
1.36 % 

 والثالثون الخامس البند

الراجحي  ومصرف  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد   )الراجحي( ، 

القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس 

م مبلغ  2020إدارة في مصرف الراجحي. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   107,147

84,115,882 
98.64 % 

264 
0.00 % 

1,160,714 
1.36 % 

 والثالثون السادس البند

كيابل  مجموعة  وشركة  الشركة  بين  تمت  التي  والعقود  االعمال  على  التصويت 

والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز   الرياض ، 

مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة 

م  2020في شركة مجموعة كيابل الرياض. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   7,415مبلغ 

84,115,419 
98.64 % 

264 
0.00 % 

1,161,177 
1.36 % 

 والثالثون السابع البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو 

إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس الموارد   مجلس اإلدارة د. عبدهللا

البشرية وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين 

84,116,159 
98.64 % 

1,024 
0.00 % 

1,161,677 
1.36 % 
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ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد هللا إلياس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعامالت 

 لية.ألف لاير سعودي بدون شروط تفضي 731م مبلغ 2020خالل عام 

 والثالثون الثامن البند

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 

نادر  للشركة  المالي  التنفيذي  للرئيس  والتي  الصلب،  ألنابيب  السعودية  والشركة 

مجلس   في  سابق  بإعتباره عضو  فيها  مباشرة  غير  عاشور مصلحة  محمد صالح 

ع وهي   ، الصلب  ألنابيب  السعودية  الشركة  تأمين صحي  إدارة  تكاليف  عن  بارة 

في  التعامالت  إجمالي  بلغت  وقد  الصلب،  ألنابيب  السعودية  الشركة  لموظفي 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  3,224م مبلغ 2020

84,117,459 
98.64 % 

224 
0.00 % 

1,161,177 
1.36 % 

 والثالثون التاسع البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 

وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير 

إدارة  مجلس  بإعتباره عضو  فيها  مباشرة  غير  مصلحة  العربية  بوبا  في  األعمال 

ارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عب

ألف لاير سعودي  3,058م مبلغ 2020الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعامالت في 

 بدون شروط تفضيلية.  

 

84,109,023 
98.63 % 

687 
0.00 % 

1,169,150 
1.37 % 
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