
 

  

اجتماع الجمعية نتائج 
 العامة غير العادية

 )اإلجتماع األول(
 

  2019يونيو  30



 .2018ديسمبر  31الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  (:1البند )•

 .2018ديسمبر  31الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في  (:2البند )•

 .2018ديسمبر  31الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في  (:3البند )•

من قبل لجنة  يونغ، المرشحينالسادة/ إرنست آند و الفوزان - السادة/ كي بي إم جيالحسابات الموافقة على تعيين ُمراجعي  (:4البند )•

والربع  2019والرابع والسنوي من العام المالي  الثاني والثالثو األول للربعومراجعة وتدقيق القوائم المالية ، وذلك لفحص المراجعة

 .، وتحديد أتعابهما2020األول لعام 

وقدرها  2018ديسمبر  31نة المالية المنتهية في الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الس (:5البند )•

% من القيمة اإلسمية للسهم ، على أن تكون 15( لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 1.50( لاير سعودي بواقع )180,000,000.00)

يداع اإللدى شركة مركز  الشركةيوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي تداول حقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية األ

يوماً من تاريخ الجمعية وسيتم اإلعالن على تداول عند  15خالل سيتم توزيع األرباح ، ونهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق في 

 .الحقاً  التوزيع

، كمكافأة ألعضاء مجلس ألف( 2,856) ألف لاير سعودي ثمانمئة وستة وخمسونوالموافقة على صرف مبلغ مليونين  (:6البند ) •

 .م2018اإلدارة عن العام المالي 

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة المالية المنتهية في  (:7البند ) •

31/12/2018. 

بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  على المساهمين يض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحليةالموافقة على تفو (:8البند)•

 .وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات والتوزيع، وتحديد تاريخ االستحقاق في حال تقرر ذلك م2019

الموافقة على برنامج األسهم المخصصة للموظفين )خطة الحوافز طويلة األجل(، وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد شروط هذا  (:9البند)•

 البرنامج  وتنفيذه.

ألف سهم، بهدف تخصيصها  251لاير سعودي، وبحد أقصى عدد  17,743,567الموافقة على شراء الشركة ألسهم بمبلغ  (:10البند )

شهر( من تاريخ اجتماع الجمعية  12ركة )خطة الحوافز طويلة األجل( على أن يتم التخصيص خالل مدة أقصاها )لبرنامج موظفي الش

مجلس  الشراء من )النقد المتوفر بالشركة(، وتفويضالعمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة األجل، وسيتم تمويل 

واحدة أو مراحل متعددة خالل فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير اإلدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة 

 .العادية وتنفيذ عمليات األسهم المتعلقة بالخطة

وتنتهي  01/07/2019أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة ولمدة ثالث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من  تعيينالموافقة على  (:11البند)•

 وهم على النحو التالي:  30/06/2022في 

 طبيعة العضوية صفة العضوية أسم عضو مجلس اإلدارة #

 ممثالً عن شركة مجموعة ناظر القابضه غير تنفيذي م/ لؤي هشام ناظر 1

 ممثالً عن الشريك األجنبي/ بوبا إنفسمنت أوفرسيس ليميتد غير تنفيذي  السيد/ ديفيد مارتن فلتشر 2



 ممثالً عن الشريك األجنبي/ بوبا إنفسمنت أوفرسيس ليميتد غير تنفيذي سيمون بريستونالسيد/  3

 ممثالً عن الشريك األجنبي/ بوبا إنفسمنت أوفرسيس ليميتد غير تنفيذي  السيد / مارتن هيوستن 4

 بصفته الشخصية مستقل األستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز 5

 بصفتها الشخصية مستقل السيدة/ هدى بن غصن  6

 بصفته الشخصية مستقل الدكتور/ عبدهللا إلياس 7

 بصفته الشخصية  تنفيذي األستاذ/ طل هشام ناظر 8

 

على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ إعتباراً من  الموافقة (:12البند)•

 : على النحو التالي 30/06/2022حتى  01/07/2019

 سليمان ناصر القحطانياألستاذ/  2 دايفيد روبرت هنتالسيد/  1

 عبدالرحمن القويزاألستاذ/ زيد  4 شكري إبراهيم وليداألستاذ/  3

 

بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة األسواق والتي ألعضاء مجلس االدارة )مارتن  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي(: 13البند)•

ا العالمية. بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوب

، علماً أن التعاقد ألف لاير سعودي 14,939مايقارب مبلغ  2018وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 سس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.تم على أ

بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد، والتي ألعضاء مجلس االدارة  تمتالموافقة على االعمال والعقود التي  (:14البند)•

)مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا 

 9,120مايقارب مبلغ  2018كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج،

 رية ومن غير شروط تفضيلية. ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجاألف لاير سعودي

بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي ألعضاء مجلس االدارة )مارتن  تمتالموافقة على االعمال والعقود التي  (:15البند )•

تكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. بو

، علماً أن التعاقد تم  ألف لاير سعودي 4000مايقارب مبلغ  2018وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ومن غير شروط تفضيلية. على أسس تجارية 

بين الشركة وشركة بوبا الشرق األوسط القابضة والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:16البند)•

مجلس  ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق األوسط القابضة، وكذلك ألعضاء

االدارة )مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة 

، علماً  ألف لاير سعودي 20,542مبلغ  2018بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العالمة التجارية، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. أن 

بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:17البند)•

لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار 

ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة 



مبلغ  2018ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي 38,817

دارة طل إلبين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس ا تمتعمال والعقود التي األالموافقة على  (:18البند)•

الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره 

لاير سعودي ، علماً أن التعاقد تم ألف  18,048م مبلغ 2018عام  اللخ التشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعام

 على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:19بند)ال•

وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة وباعتبار 

وعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عامر علي رضا ممثل لمجم

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي 522مايقارب مبلغ  2018عام 

ركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر بين الش تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:20البند)•

وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار 

ف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكالي

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي 1,643مايقارب مبلغ  2018عام 

مة المحدودة، والتي بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقد تمتالموافقة على االعمال والعقود التي  (:21البند)•

ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة 

ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي 

، علماً أن التعاقد  ألف لاير سعودي 5,794مايقارب مبلغ  2018رة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام عبا

 تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر  تمتالموافقة على االعمال والعقود التي  (:22البند)•

وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية وباعتبار 

تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل  عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي عبارة عن

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي 1,199مايقارب مبلغ   2018عام 

اء مجلس االدارة لؤي ناظر بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعض تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:23البند)•

وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار 

 عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعمالء شركة بوبا

، علماً أن  ألف لاير سعودي 2,006مايقارب مبلغ  2018العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:24البند)•

 2018عائلي، والتي لعضو مجلس االدارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي 15مايقارب من مبلغ 

بين الشركة واألستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس االدارة عبدالهادي شايف  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:25البند)•

مايقارب من مبلغ  2018مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. ، عل ألف لاير سعودي 55

بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس االدارة  تمتالموافقة على االعمال والعقود التي  (:26البند)•

اه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المي



، علماً أن التعاقد تم على أسس  ألف لاير سعودي 4,000مايقارب من مبلغ  2018تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

بين الشركة واألستاذ زيد القويز، والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة  تمتالموافقة على االعمال والعقود التي  (:27البند)•

 ألف لاير سعودي 14مايقارب من مبلغ  2018مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:28البند)•

مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل 

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي 7,127ايقارب مبلغ م 2018عام 

بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:29البند)•

فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار  وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة

عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم مشاركة مبنى في مدينة جدة ، المملكة العربية 

، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية  ألف لاير سعودي 1,927مايقارب مبلغ  2018السعودية ، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ومن غير شروط تفضيلية. 

بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:30البند)•

ر لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبا

عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة 

، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية  لاير سعوديألف  130مايقارب مبلغ  2018بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 ومن غير شروط تفضيلية. 

بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر تمت الموافقة على االعمال والعقود التي  (:31البند)•

وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار  وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر

عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم الخدمات الخاصة بالصالة الصحية الخاصة بموظفي 

، علماً أن التعاقد تم على أسس  ألف لاير سعودي 100 مايقارب مبلغ 2018شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات األرضية، والتي  التي تمتالموافقة على االعمال والعقود  (:32البند)•

يها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات األرضية. لعضو مجلس االدارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة ف

ما  2018وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات األرضية. علماً بأن إجمالي قيمة التعامالت خالل عام 

 غير شروط تفضيلية.  ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن ألف لاير سعودي 94,000يقارب مبلغ 

بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة زينل، والتي لعضو مجلس اإلدارة  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:33البند)•

صحي السابق للشركة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة زينل ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين 

، علماً أن التعاقد تم على أسس  ألف لاير سعودي 50,000 مايقارب مبلغ 2018لموظفي شركة زينل، وقد بلغت إجمالي التعامالت في 

 تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

يتال، والتي لعضو مجلس بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة األهلي كاب تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:34البند)•

االدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة األهلي كابيتال. وهي عبارة عن 

ن ، علماً أ ألف لاير سعودي 224مبلغ  2019حتى نهاية مارس  تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعامالت

 التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك األهلي التجاري، والتي لعضو مجلس  تمتالموافقة على االعمال والعقود التي  (:35البند)•

هلي التجاري. علماً أن هذا تعامل جديد ولم يكن هناك اإلدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في البنك األ



ألف لاير  149,825وتبلغ قيمة التعامالت مبلغ  2019وإبتدأ هذا العقد في شهر يناير  2018أي تعامل بين الشركة والبنك خالل عام 

 سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. 

بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي اإلتحاد، والتي لعضو مجلس اإلدارة  تمت على االعمال والعقود التيالموافقة  (:36البند)•

لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعامالت 

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي 2,538مايقارب مبلغ  2018في 

 لجنة المراجعةوالتي لعضو ، الهاللبين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:37البند)•

، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وأميناً مكلفاً للصندوق لس إدارة الناديمج عضومصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره  سليمان الهتالن

، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط  ألف لاير سعودي 3,088مايقارب مبلغ  2018وقد بلغت إجمالي التعامالت في 

 تفضيلية. 

بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية ألنابيب الصلب، والتي  بين شركة تمتالموافقة على االعمال والعقود التي (: 38البند)•

بإعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية ألنابيب  للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها

الشركة السعودية ألنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي 2019يناير  21الصلب بدًء من 

 ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.  ألف لاير سعودي 4,115 مايقارب مبلغ 2018التعامالت في 

بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة ديفاريم السعودية، والتي ألعضاء  تمتالموافقة على االعمال والعقود التي  (:39البند)•

وباعتبار  مجلس اإلدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ديفاريم السعودية

للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور  أيضاً  عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة سابقاً والتي

تقديم ، وهي عبارة عن تكاليف 2019يناير  21مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة ديفاريم السعودية بدًء من 

، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية  ألف لاير سعودي 38,817 مايقارب مبلغ 2018، وقد بلغت إجمالي التعامالت في خدمات طبية

 ومن غير شروط تفضيلية. 

، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو فتيحي القابضةبين الشركة وشركة  تمت الموافقة على االعمال والعقود التي (:40البند)•

أبريل  23فتيحي القابضة من مجلس إدارة في شركة  مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو د.عدنان عبدالفتاح الصوفيمجلس االدارة 

، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن  ألف لاير سعودي 1,247مايقارب مبلغ  2018. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 2019

 غير شروط تفضيلية. 

 


