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 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي  بوبا العربية للتأمين التعاوني 
 م 06/2202/ 30هـ الموافق 12/3144/ 01  الخميسالمنعقد يوم  

 
ًً(األولاالجتماعًًالعاديةً)غيرًًالعامةًًاجتماعًالجمعيةًًًًعلىًدعوةًمجلسًاإلدارةًالموجهةًلمساهميًالشركةًلحضورًًءً بنا

ًً إعالنها تمً اًلوالذيً "تداولبموقعً السعوديةً الماليةً 09/11/1443ًً بتاريخًً"سوقً الموافق ًًانعقًدًًم،2022ً/08/06هـً
الشركةاالجتماعًً ًًًًالرئيسيًًبمقرً ًًًًجدةبمدينة تمــام ً)فيً الحديثةً)مرئيًًًًمساءً ًً(6:30الساعةً التقنيةً وسائلً عنًطريقً

ًً:وهمءًمجلسًاإلدارةًأعضاًضوروبحًرئيسًمجلسًاإلدارةًالمهندس/ًلؤيًهشامًناظرًبرئاسةً(صوتيًو
ً

 ً(عضوًاللجنةًالتنفيذيةً–)نائبًرئيسًمجلسًاإلدارًةًًالسيدً/ًديفيدًمارتنًفلتشرًً .1
 ًالترشيحاتًوالمكافآت(عضوًلجنةًًً–)عضوًغيرًتنفيذيًًًًالسيد/ًمارتنًهيوستنًً .2
 عضوًلجنةًالمراجعة(ً–)عضوًمستقلًًًًاألستاذ/ًزيدًعبدالرحمنًالقويزً .3
 عضوًلجنةًإدارةًالمخاطر(ً–)عضوًمستقلًًًًًًياسإًلًنديمًًالدكتور/ًعبدهللا .4
ًرئيسةًلجنةًالترشيحاتًوالمكافآت(ً–)عضوًمستقلًًًًًهدىًالغصنًً األستاذة/ .5
 (ًعضوًاللجنةًالتنفيذيةًً–ًالمنتدبًوالرئيسًالتنفيذي)العضوًًًاألستاذ/ًطلًهشامًناظرًً .6
 ً(الماليالرئيسًالتنفيذيًً-يًالرئيسًالتنفيًذنائبًًً–)عضوًتنفيذيًًًًنادرًمحمدًصالحًعاشورً/األستاًذ .7

ًالحضور:رًعنًوقدًاعتًذ
 عضوًاللجنةًالتنفيذيةً(ًً–)عضوًغيرًتنفيذيًًًًًًًًًفانالسيد/ًنايجلًسول .1

 امةًشاكرً.أسرًاألستاذ/االستثماورئيسًلجنةًًهنت،ديفيدًً/السيًدرئيسًلجنةًالمراجعةًتماعًاالجًحضرًو
ً

االجتماعًًكما الحساباًتًًحضرً هاًوًًبرايس)وًً(ويونغًًرنسًتا)ًًالسادة/ًًممثلوًمراجعيً ًًعًنًً(زكوبًرًًسووترً
ممثلًهيئةًالسوقًًًالربيعًًإبراهيًمدًًمحماألستاذ/ًًًًوكماًحضر،ًًئلًالتقنيةًالحديثةً)مرئيًوصوتي(ريقًوساط

ً.يً(وتالماليةًعنًطريقًوسائلًالتقنيةًالحديثةً)مرئيًوص
ً
ً
ً
ً
ً
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ًًًو ًًافتتحًرئيسًالجمعيةً)االجتماعًاألول( تمــام بالسادةًالحضورًوأعلنًًً(ًمساءً 6:30الساعةً)فيً بالترحيبً
ًً ًلًًقاًدانععن االجتمالجمعيةً لبدءً القانونيً النصابً المساهمينً حضورً نسبةً بياناتًًتجاوزً كانتً حيثً اعً

ًالحضورًكالتالي:
 النسبًة عددًاألسهًم عددًالمساهميًن 

 % 69.80 83,761,775 318 كترونيً)عنًبعدً(لاإلالتصويتً

ًًلشركة.النظامًاألساسيًلًوظامًالشركاتًلنطبقا ًًانعقادًالجمعيةًصحيحاً ًوبذلكًيكوًن

الجمعيةًتعيينًًوأقترحًً تمًاختيارًأعضاءًلجنةًًًًالقواًصقًًرًوفاناصرًًًً/األستاًذرئيسً للجمعية،ًكماً سكرتيرا ً
ًً.معنًطارقًعجيًبواألستاذ/ًًصباغًعبدًهللامحمدًً/ستاًذاألمراجعةًوفرزًاألصواتًوالمكونةًمنً

تالوةًمراجعيًالحساباتًًًًومثًلطلبًرئيسًالجمعيةًمنًمًوًًمناقشةًبنودًجدولًاألعماًلتمًالبدءًفيًًًًبعدًذلك
،ًًوالبنودًذاتًالعالقةًًم2021ً/12ً/31السنةًالماليةًالمنتهيةًفيًًًًمًالماليةًعنئالحساباتًوالقواًًمراجعيتقريرًً

طلبً،ًًمنًالمساهمينًًلمًيردًأيًسؤالوحيثًًًً،وأبدىًاستعدادهًللردًعلىًأيًاستفساراتًمنًقبلًالمساهمين
ًمنًالجلسةًالستكمالًمناقشةًبنودًجدولًاألعمالً.ًاباًتالحسًيمراجعًًوممثًلرئيسًالجمعيةًخروجً

ًًًًبعًد قام األستاًذذلكً الجمعيةً القواًً/سكرتيرً فاروقً ًًناصرً تقًرص اًلبتالوةً لجنةً ًًيرً ًًمراجعة عن رئيسًًنيابةً
ًً.ديفيدًهنًتً/السيًدلجنةًالمراجعةً

ًًًو ثم للمساهمينمنً المناقشةً بابً فتحً عنً الجمعيةً رئيسً أسئلتهمًًوالحاضرينًًأعلنً المجلسًًًوتوجيهً إلىً
ًً.منًالمساهمينًلأيًسؤاًلمًيرًدً.األعمالجدولًًحسًب

ً
ستلمًًبفحصًومراجعةًمحضرًفرزًاالصواتً)نتائجًالتصويت(ًالمًًوفرزًاألصواًتًًقامًعضواًلجنةًمراجعةً

عبدًمحمدًًًً/ستاًذاألًًالجمعيةًًلجنةًمراجعةًوفرزًاألصواًتوًًعضشركةًمركزًإيداعًاألوراقًالمالية(ًوقامًً)منًً
 :يكالتاًلالنتائجًبقراءةًنتائجًالتصويتًوكانتًًاغصبًهللا
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 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  نص البند 

 :األول البند

رة عن السنة المالية المنتهية س اإلدارير مجلالتصويت على تق

 م. 2021ديسمبر  31في 

83,726,713 
99.95814 % 

1,108 
0.00132 % 

33,954 
0.04054 % 

 :انيالث البند

ركة عن العام المالي  التصويت على تقرير مراجعي حسابات الش

 م.2021يسمبر د 31المنتهي في 

83,726,713 
99.95814 % 

1,108 
0.00132 % 

33,954 
0.04054 % 

 :الثالث البند

 31التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

 م.2021ديسمبر 

83,726,713 
99.95814 % 

1,108 
0.00132 % 

33,954 
0.04054 % 

 :الرابع البند

ة  اح نقدي ب يع أر ة بتوز ار د جلس اإل لى توصية م التصويت ع

م 2021مبر ديس 31 للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في

( لاير 4.50( لاير سعودي بواقع ) 540,000,000وقدرها ) 

التي تمثل  د و 4سعودي للسهم الواح سمية 5 ن القيمة اإل % م

ألسهم بنهاية على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين ل  للسهم، 

تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي 

ية ثاني يوم تداول يلي في نها اإليداع الشركة لدى شركة مركز 

 تاريخ االستحقاق، سيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقا.

83,728,091 
99.95979 % 

138 
0.00016 % 

33,546 
0.04005 % 

 : الخامس  البند 

لاير   17,551,122ى شررراا الشررركة ألسررهم بمبلرر   يت علالتصو

اا يل الشرررألف سهم، وسيتم تمو  175سعودي، وبحد أقصى عدد  

النقد المتوفر بالشركة(، بهدف تخصيصها لبرنررامم مررو في من )

الشركة )خطة الحوافز طويلة األجررل(، وتفررويل مجلررس اإلدارة 

قة بالخطة خالل عملية الشراا وتنفيذ عمليات األسهم المتعل  بإتمام

فترة أقصاها )اثني عشر شهراً( مررن ترراريخ قرررار الجمعيررة  يررر 

باألسررهم المشررتراة لمرردة  العربيررةة بوبررا العاديررة. وسررتحتفك شرررك

)عشر سنوات( من ترراريخ موافقررة الجمعيررة العامررة  يررر العاديررة 

مستحقين، وبعد انقضاا كحد أقصى لحين تخصيصها للمو فين ال

كة اإلجرااات والضوابط المنصوص عليها هذه المدة ستتبع الشر

علررى في األنظمة واللوائح ذات العالقة. علمرراً بهنرر  تررم الحصررول  

معية العامررة  يررر العاديررة علررى هررذا البرنررامم بترراريخ فقة الجموا

 م.2017/05/08هر الموافق 1438/08/12

79,504,744 
94.91769 % 

4,223,376 
5.04213 % 

33,655 
0.04018 % 

 : السادس البند 

لاير سعودي، كمكافهة   4,108,000التصويت على صرف مبل   

ديسمبر   31في    لمنتهيةألعضاا مجلس اإلدارة عن السنة المالية ا

 م.2021

83,501,422 
99.68917 % 

5,748 
0.00686 % 

254,605 
0.30396 % 

 : السابع  البند 
جلس اإلدارة عن العام المالي التصويت على إبراا ذمة أعضاا م

83,456,858 
99.63597 % 

33,148 
0.03957 % 

271,769 
0.32445 % 
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 م .31/12/2021لمنتهي في ا

 الثامن:  البند 
ع تفويالتصويت  مجلس  لى  مرحلية  ل  أرباح  بتوزيع  اإلدارة 

العام  عن  سنوي  ربع  أو  سنوي  نصف  بشكل  المساهمين  على 

 م. 2022المالي 

83,728,285 
99.96002 % 

136 
0.00016 % 

33,354 
0.03982 % 

 سع: التا البند 
م وتنتهي في  01/07/2022را من التصويت على انتخاب أعضاا مجلس اإلدارة للدورة القادمة ولمدة ثالث سنوات والتي تبدأ اعتبا

 م من بين المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة. 30/06/2025
 النسبة  عدد األصوات  اسماء أعضاء المرشحين  م 
 % 8.87201 7,431,352.07 فلتشر  مارتن يدديف 1

 % 8.4054 7,040,515.79 ناظر  الدين محي هشام يؤل 2

 % 8.28182 6,936,996.47 غصن بن هدى 3

 % 8.27179 6,928,600.02 ناظر  نديال محي هشام طل 4

 % 8.25488 6,914,438.17 شاكر  أسامة 5

 % 8.25264 6,912,554.42 سوليفان  نايجل 6

 % 8.25255 6,912,480.37 ستن هيو مارتن 7

 % 8.25238 6,912,337.57 عاشور لحصا محمد نادر 8

 % 8.25225 6,912,233.17 إلياس  نديم عبدهللا .د 9

 % 0.00108 907.95 )لم تحصل على األصوات الكافية النتخابها في المجلس(  اماإلم زين 10

  % 24.9032 20,859,359.00 ممتنع 
 العاشر:  البند 

لجنة المراجعة وتحديررد مهامهررا وطرروابط لى تشكيل  التصويت ع

اعتبررارا مررن عملها ومكافآت أعضائها للرردورة القادمررة الترري تبرردأ  

 م ، وهم على النحو التالي:30/06/2025م حتى 01/07/2022

 لقويز .األستاذ/ زيد عبد الرحمن ا1

 .الدكتور/ عبد هللا إلياس 2

 .األستاذة/ زين اإلمام 3

 م الحسيني.األستاذ/ إبراهي4

83,164,149 
99.28652 % 

1,349 
0.00161 % 

596,277 
0.71187 % 

 الحادي عشر:  البند 
مجلس اإلدارة بصالحية الجمعيررة العامررة لى تفويل  التصويت ع

ديررة دة الحا( مررن المررا1العاديررة بررالترخيو الرروارد فرري الفقرررة )

سبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عررام مررن ترراريخ موافقررة وال

العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهمررا الجمعية  

 ً الجرااات التنظيميررة  للشروط الواردة في الضوابط واأسبق، وفقا

الصررادرة تنفيررذاً لنظررام الشررركات الخاصررة بشررركات المسرراهمة 

 المدرجة.

83,504,747 
99.69314 % 

1,903 
0.00227 % 

255,125 
0.30458 % 

 الثاني عشر:  البند 
قود التي تمت بررين الشررركة وشررركة االعمال والعالتصويت على  

ارة )ديفيررد بوبا العالمية وحدة األسواق والتي ألعضاا مجلس االد

ونايجررل سررولفان(   وجوي لينتررونمارتن فليتشر ومارتن هيوستن  

ن فرري شررركة بوبررا تنفيررذييتبررارهم  مصلحة  يررر مباشرررة فيهررا باع

ة المستخدمة العالمية. وهي عبارة عن عقد يخو العالمة التجاري

70,732,062 
84.44432 % 

1,736 
0.00207 % 

13,027,977 
15.55361 % 
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سررواق، كمررا لشركة بوبا العربية مع شركة بوبا العالمية وحرردة األ

ألررف   59,358م مبلرر   2021خررالل عررام    بل  إجمررالي التعررامالت

 لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.
 الثالث عشر:  البند 

التي تمت بررين الشررركة وشررركة   التصويت على االعمال والعقود

نا ر للعيادات الطبية، والتي ألعضاا مجلس االدارة لرر ي نررا ر 

ر مصلحة  ير مباشرة فيها باعتبارهم مالك في شررركة وطل نا 

ادات يل العيرر نا ر للعيادات الطبية. وهي عبارة عررن رسرروم تشرر 

داخلية الخاصة بمو في شركة بوبررا العربيررة، كمررا بلرر  إجمررالي ال

ألررف لاير  131م مررا يقررارب مبلرر  2021الت خررالل عررام التعررام

 تفضيلية.  سعودي بدون شروط

70,729,061 
84.44074 % 

1,666 
0.00199 % 

13,031,048 
15.55727 % 

 الرابع عشر: البند
وشررركة الشررركة  مت بررين  التصويت على االعمال والعقود التي ت

ر نا ر للعيادات الطبية، والتي ألعضاا مجلس االدارة لرر ي نررا 

وطل نا ر مصلحة  ير مباشرة فيها باعتبررار لرر ي نررا ر وطررل 

بيررة. وهرري عبررارة عررن لكين في شركة نا ر للعيادات الطنا ر ما

تكاليف مشرراركة مبنررى، كمررا بلرر  إجمررالي التعررامالت خررالل عررام 

سررعودي برردون شررروط  لررف لايرأ  528 م مررا يقررارب مبلرر 2021

 تفضيلية.

70,729,061 
84.44074 % 

1,666 
0.00199 % 

13,031,048 
15.55727 % 

 الخامس عشر: البند
ركة التصويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشرر 

س االدارة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتررد، والترري ألعضرراا مجلرر 

ن ونايجررل ي لينترروسررتن وجررو)ديفيد مررارتن فليتشررر ومررارتن هيو

شررركة سولفان( مصلحة  ير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في  

بوبا العالمية. وهرري عبررارة عررن تعررديل للضرررائ  المسررتردة مررن 

ي التعررامالت خررالل عررام مسرراهمين األجانرر ، كمررا بلرر  إجمررالال

ألف لاير سعودي بدون شررروط   14,241م ما يقارب مبل   2021

 تفضيلية.

70,729,120 
84.44081 % 

1,607 
0.00192 % 

13,031,048 
15.55727 % 

 السادس عشر: البند
عمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة على اال  التصويت

جلررس االدارة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتررد، والترري ألعضرراا م

تن هيوسررتن وجرروي لينتررون ونايجررل )ديفيد مررارتن فليتشررر ومررار

عتبارهم تنفيذيين في شررركة سولفان( مصلحة  ير مباشرة فيها با

إجمررالي   كمررا بلرر مينيررة،  بوبا العالمية. وهي عبارة عررن أقسرراط ته

ألررف لاير  2,000م مررا يقررارب مبلرر    2021األقساط خالل عررام 

 ة.سعودي بدون شروط تفضيلي

70,729,102 
84.44079 % 

1,625 
0.00194 % 

13,031,048 
15.55727 % 

 السابع عشر: البند
بررين الشررركة وشررركة   ل والعقود التي تمتالتصويت على االعما

لترري ألعضرراا مجلررس االدارة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتررد، وا

هيوسررتن وجرروي لينتررون ونايجررل   )ديفيد مررارتن فليتشررر ومررارتن

  يررر مباشرررة فيهررا. وهرري عبررارة عررن مكافررآتسولفان( مصلحة  

أعضرراا مجلررس اإلدارة دفعررت نظيررر عضررويتهم لمجلررس إدارة 

م. علمرراً أن هررذه المكافررآت 2021لعربيررة خررالل عررام شركة بوبا ا

70,726,782 
84.43802 % 

4,016 
0.00479 % 

13,030,977 
15.55719 % 



 

 9 من 6 صفحة
Bupa Arabia for Cooperative Insurance 
3538 Al-Khalidiya-Nour Al Ehsan, Unit 1 
Jeddah 7505-23423, Kingdom of Saudi Arabia 
T +966 920 000 456 F +966 920 000 724 
W bupa.com.sa 

 بوبا العربية للتأمين التعاوني 
 ١اإلحسان، وحدة رقم نور  –الخالدية  ٣٥٣٨
 ، المملكة العربية السعودية  ٧٥٠٥-٢٣٤٢٣جدة 

 +٩٦٦ ٩٢٠ ٠٠٠ ٧٢٤ فاكس+  ٩٦٦ ٩٢٠ ٠٠٠ ٦٥٤ هاتف
Bupa.com.sa 

 
CR number: 4030178881 
Paid-up Capital: SAR 1,200,000,000 
Authorized Capital: SAR 1,200,000,000 
 
Bupa Arabia is a company under the supervision and control of the Saudi Central Bank 

 ٤٠٣٠١٧٨٨٨١ س.ت:

  سعودي لاير ١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  رأس المال المدفوع:

 لاير سعودي  ١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ رأس المال المصّرح به:
 

 بوبا العربية شركة خاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي 

 

 Confidential 

 من  ير شروط تفضيلية. سعودي ودفعت ألف لاير  833بل ت
 الثامن عشر: البند

عقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة التصويت على االعمال وال

بوبا انشورانس لمتد، والتي ألعضاا مجلس االدارة )ديفيد مارتن 

ونايجل سولفان( مصررلحة   فليتشر ومارتن هيوستن وجوي لينتون

 ير مباشرة فيهررا باعتبررارهم تنفيررذيين فرري شررركة بوبررا العالميررة. 

ل ف تهمين، كما بل  إجمالي التعررامالت خررالوهي عبارة عن تكالي

ألررف لاير سررعودي برردون   59,358م ما يقررارب مبلرر   2021عام  

 شروط تفضيلية.

70,731,982 
84.44423 % 

1,816 
0.00217 % 

13,027,977 
15.55361 % 

 التاسع عشر: البند
التصويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة 

نيررة القابضررة والترري ألعضرراا مجلررس بوبررا الشرررق األوسررط الثا

ة لرر ي نررا ر وطررل نررا ر مصررلحة  يررر مباشرررة فيهررا االدار

باعتبارهم أعضاا مجلس إدارة في شررركة بوبررا الشرررق األوسررط 

االدارة )ديفيررد مررارتن فليتشررر القابضة، وكذلك ألعضرراا مجلررس  

ومارتن هيوستن وجوي لينتون ونايجررل سررولفان( مصررلحة  يررر 

هرري هم تنفيررذيين فرري شررركة بوبررا العالميررة. ومباشرة فيها باعتبار

عبارة عن رسوم العالمة التجاريررة، كمررا بلرر  إجمررالي التعررامالت 

ألف لاير سعودي بدون شروط   26,611م مبل   2019خالل عام  

 تفضيلية.

70,726,870 
84.43812 % 

3,998 
0.00477 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 العشرون: البند
وشررركة التي تمت بررين الشررركة    التصويت على األعمال والعقود

والترري لعضررو مجلررس اإلدارة طررل   بية للتهمين التعاوني،بوبا العر

نا ر مصلحة  ير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشررركة 

تهمين التعاوني ولعضو مجلس اإلدارة نررادر محمررد بوبا العربية لل

صررالح عاشررور مصررلحة  يررر مباشرررة فيهررا باعتبرراره الرررئيس 

ن التعاوني. وهي عبارة يذي المالي لشركة بوبا العربية للتهميالتنف

عن تكاليف تهمين صررحي لمررو في شررركة بوبررا العربيررة للتررهمين 

م مبلرر  2021التعاوني، كمررا بلرر  إجمررالي التعررامالت خررالل عررام 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية. 21,058

70,726,782 
84.43802 % 

4,016 
0.00479 % 

13,030,977 
15.55719 % 

 والعشرون: البند الحادي
ويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة التص

مجموعررة نررا ر القابضررة، والترري ألعضرراا مجلررس االدارة لرر ي 

ير مباشرررة فيهررا باعتبررار طررل نررا ر نا ر وطل نا ر مصلحة  

مالررك ولرر ي نررا ر مالررك ورئرريس شررركة نررا ر القابضررة. وهرري 

ت مين مو فيهررا، كمررا بلرر  إجمررالي التعررامالعبارة عن تكاليف ترره

ألررف لاير سررعودي برردون شررروط  908م مبلرر  2021خالل عام 

 تفضيلية.

70,729,172 
84.44087 % 

1,696 
0.00202 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 الثاني والعشرون: البند
التصويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة 

وية المتقدمة، والتي ألعضرراا مجلررس نا ر للعيادات الطبية واألد

ارة ل ي نا ر وطل نا ر مصلحة  ير مباشرة فيهررا باعتبررار االد

ل ي نا ر وطل نا ر مالكين في شركة نررا ر للعيررادات الطبيررة. 

70,729,083 
84.44076 % 

1,715 
0.00205 % 

13,030,977 
15.55719 % 
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اليف تررهمين مو فيهررا، كمررا بلرر  إجمررالي وهرري عبررارة عررن تكرر 

ألررف لاير سررعودي  6,046م مبلرر  2021التعامالت خررالل عررام  

 ضيلية.بدون شروط تف

 الثالث والعشرون: البند
التصويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة 

والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والترري   نا ر ل سيل الكلى

ألعضرراا مجلررس االدارة لرر ي نررا ر وطررل نررا ر مصررلحة  يررر 

فرري شررركة  يها باعتبار لرر ي نررا ر وطررل نررا ر مررالكينمباشرة ف

نا ر ول ي نا ر هو رئيس شركة نا ر ل سيل الكلى والخدمات 

الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تررهمين طبيررة 

م مبلرر  2021و فيها، كما بل  إجمررالي التعررامالت خررالل عررام  لم

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية. 6,519

70,729,172 
84.44087 % 

1,696 
0.00202 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 الرابع والعشرون: البند
التصويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة 

حية المتقدمة المحدودة، والترري نا ر ل سيل الكلى والخدمات الص

ألعضرراا مجلررس االدارة لرر ي نررا ر وطررل نررا ر مصررلحة  يررر 

 ي نررا ر وطررل نررا ر مررالكين فرري شررركة مباشرة فيها باعتبار لرر 

ول ي نا ر هو رئيس شركة نا ر ل سيل الكلى والخدمات   نا ر

الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عررن تكرراليف المطالبررات 

لخرردمات الطبيررة، كمررا بلرر  إجمررالي التعررامالت المدفوعة لمررزود ا

ألررف لاير سررعودي برردون  179,055م مبلرر  2021خررالل عررام 

 ية.شروط تفضيل

70,729,190 
84.44089 % 

1,678 
0.002 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 الخامس والعشرون: البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة 

التي ألعضاا مجلس االدارة لرر ي نررا ر نواة للرعاية الصحية، و

وطل نا ر مصلحة  ير مباشرة فيها باعتبررار لرر ي نررا ر وطررل 

رة عررن في شركة نواة للرعاية الصررحية. وهرري عبررانا ر مالكين  

تكاليف تهمين مو فيها، كمررا بلرر  إجمررالي التعررامالت خررالل عررام 

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية. 199م مبل  2021

70,729,153 
84.44085 % 

1,715 
0.00205 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 السادس والعشرون: البند
لتي تمت بررين الشررركة وشررركة التصويت على االعمال والعقود ا

ات الطبية واألدوية المتقدمة، والتي ألعضرراا مجلررس نا ر للعياد

االدارة ل ي نا ر وطل نا ر مصلحة  ير مباشرة فيهررا بإعتبررار 

الكين في شركة نررا ر للعيررادات الطبيررةً. ل ي نا ر وطل نا ر م

وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعمالا شركة 

بلرر  إجمررالي العربيررة طررمن شرربكة مررزودي الخرردمات، كمررا  بوبا  

ألررف لاير  7,427م ما يقررارب مبلرر  2021التعامالت خالل عام 

 سعودي بدون شروط تفضيلية.

70,729,153 
84.44085 % 

1,715 
0.00205 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 السابع والعشرون: البند

 التصررويت علررى األعمررال والعقررود الترري تمررت بررين شررركة بوبررا

والترري لعضررو   هلرري التجرراري،والبنك األالعربية للتهمين التعاوني  

مجلس اإلدارة زيد القررويز مصررلحة  يررر مباشرررة فيهررا باعتبرراره 

70,729,190 
84.44089 % 

1,678 
0.002 % 

13,030,907 
15.5571 % 
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 ررت قيمررة عضررو مجلررس إدارة فرري البنررك األهلرري التجرراري. وبل

ألف لاير سعودي   173,433م مبل   2021التعامالت خالل عام  

 بدون شروط تفضيلية.

 العشرون:الثامن و البند
التصررويت علررى األعمررال والعقررود الترري تمررت بررين شررركة بوبررا 

التابعررة لبنررك  العربية للتهمين التعاوني وشركة جي أي بي كابيتال

الخليم الدولي، والتي لعضو مجلس اإلدارة زيررد القررويز مصررلحة 

مجلررس إدارة وعضررو لجنررة   يررر مباشرررة فيهررا بإعتبرراره عضررو

م 2021شركة. وبل ت قيمة التعامالت خالل عررام المراجعة في ال

 ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية. 9,776مبل   

70,729,172 
84.44087 % 

1,696 
0.00202 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 العشرون:التاسع و البند
 التصويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة

في تكرراليف تررهمين صررحي، إتحاد إتصاالت )موبايلي(، والمتمثلة  

والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة  ير مباشرة فيها 

إدارة فرري   باعتبار أحد أقارب  من الدرجررة األولررى عضررو مجلررس

شركة إتحاد إتصرراالت. كمررا بلرر  إجمررالي التعررامالت خررالل عررام 

 دون شروط تفضيلية.ألف لاير سعودي ب 48,778م مبل  2021

70,729,172 
84.44087 % 

1,696 
0.00202 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 :ثالثونال البند

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة وشررركة 

الريرراض، والمتمثلررة فرري تكرراليف تررهمين صررحي، مجموعة كيابل  

والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة  ير مباشرة فيها 

و مجلررس إدارة فرري عتبار أحد أقارب  من الدرجررة األولررى عضرر با

شركة مجموعة كيابل الرياض. كما بل  إجمالي التعامالت خررالل 

ألررف لاير سررعودي برردون شررروط  7,389م مبلرر  2021عررام 

 لية.تفضي

70,729,172 
84.44087 % 

1,696 
0.00202 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 :الحادي والثالثون البند
وشررركة االعمال والعقود التي تمت بررين الشررركة  التصويت على  

كريم، والتي لعضو مجلس اإلدارة د. عبدهللا إلياس مصلحة  يررر 

مباشرررة فيهررا باعتبرراره رئرريس المرروارد البشرررية وعضررو مجلررس 

ي كررريم. والمتمثلررة فرري تكرراليف تررهمين صررحي للمررو فين إدارة ف

ت ، كمررا بلرر  ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد هللا إلياس وأفراد عائل

ألررف لاير  694م مبلرر  2021م إجمررالي التعررامالت خررالل عررا

 سعودي بدون شروط تفضيلية.

70,729,172 
84.44087 % 

1,696 
0.00202 % 

13,030,907 
15.5571 % 

 الثالثون:الثاني و البند

التصررويت علررى االعمررال والعقررود الترري تمررت بررين شررركة بوبررا 

حمد باعشن، والتي لعلرري العربية للتهمين التعاوني وشركة أحمد م

ر الرئيس التنفيررذي لتطرروير األعمررال فرري بوبررا محمد سعدي شنيم

العربية مصلحة  ير مباشرة فيهررا بإعتبرراره عضررو مجلررس إدارة 

ة، وهي عبارة عن تكاليف تهمين شركة أحمد محمد باعشن للتجار

صررحي لمررو في الشررركة، وقررد بل ررت إجمررالي التعررامالت فرري 

 لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.ألف  2,848م مبل  2021

70,723,743 
84.43439 % 

1,625 
0.00194 % 

13,036,407 
15.56367 % 

 



 

 9 من 9 صفحة
Bupa Arabia for Cooperative Insurance 
3538 Al-Khalidiya-Nour Al Ehsan, Unit 1 

Jeddah 7505-23423, Kingdom of Saudi Arabia 
T +966 920 000 456 F +966 920 000 724 
W bupa.com.sa 

 بوبا العربية للتأمين التعاوني
 ١اإلحسان، وحدة رقم نور  –الخالدية  ٣٥٣٨

 ، المملكة العربية السعودية ٧٥٠٥-٢٣٤٢٣جدة 

 +٩٦٦ ٩٢٠ ٠٠٠ ٧٢٤ فاكس+  ٩٦٦ ٩٢٠ ٠٠٠ ٦٥٤ هاتف

Bupa.com.sa 
 

CR number: 4030178881 

Paid-up Capital: SAR 1,200,000,000 
Authorized Capital: SAR 1,200,000,000 
 

Bupa Arabia is a company under the supervision and control of the Saudi Central Bank 

 ٤٠٣٠١٧٨٨٨١ س.ت:

  سعوديلاير ١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ رأس المال المدفوع:

به:  لاير سعودي ١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ رأس المال المصرّح 
 

 بوبا العربية شركة خاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي

 

 Confidential 

ًالجمعية ًاجتماع ًقرار ًيكون ًبنودًًعلىالموافقةًًًًوبذلك ًموضحًًعمالًًاألجدولًًًجميع ًأعاله.كماًهو
ًانتهىًاالجتماعًهً ًالجمعيةًبإسمًمجلسًإدارةًالشركًمساءً (7:15ًالساعةً)ًتمامًفيذاًوقد ًقدمًرئيس ةًًحيث

ًالحاضري ًلجميع ًالشكر ًمنسوبيها ًاالجتماع.وكافة ًهذا ًفي ًالفعالة ًوالمشاركة  ن
 

ــــــــــــــق،وهللا    الموـف
 

 رئيس الجمعية           سكرتير الجمعية 
ًلؤي                              القواصفاروقًًناصرًً  /األستاذ ًناظرًًالمهندس/  هشام

ًً
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