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  عاديةال جتماع الجمعية العامةامحضر 
 المنعقدة عن طريق وسائل االتصال الحديثة

ر   م2022/ 02/ 28ـه الموافق 1443/ 07/ 27المنعقد يوم االثني 

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

 
 عىل دعوة مجلس اإلدارة الموجهة 

ً
كة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول( والذي تم بناءا لمساهمي الشر

 للجهود واإلجراءات م2022/ 02/ 06ـه الموافق 1443/ 07/ 05 بتاري    خ "إعالنها بموقع السوق المالية السعودية "تداول
ً
، ودعما

ازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات  وس كورونا المستجد )الوقائية واالحتر  COVID-19العالقة للتصدي لفتر
ً
( وامتدادا

ي اتخاذ التدابتر الوقائية الالزمة لمنع انتشاره
ي المملكة العربية السعودية ف 

ي تبذلها كافة الجهات الحكومية ف 
 . للجهود المتواصلة التر

 
ي تم  ام الساعة ) 

ي ( مساًء عن طريق و 06:30وعليه انعقد )االجتماع االول( ف 
ي سائل التقنية الحديثة )مرئ 

( برئاسة وصوئر

 وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة التالية:  (رئيس مجلس اإلدارة)المهندس/ لؤي هشام ناظر 

 

 .األستاذ/ طل هشام ناظر )العضو المنتدب والرئيس التنفيذي(1

 .األستاذ/ زيد عبد الرحمن القويز )عضو مستقل(2

 مستقل(.الدكتور/ عبد هللا إلياس )عضو 3

 .األستاذ/ نادر محمد صالح عاشور )عضو تنفيذي(4

 

 وقد اعتذر عن عدم الحضور: 

 .السيد / ديفيد مارتن فلتشر )نائب رئيس مجلس اإلدارة(1

 .األستاذة/هدى الغصن )عضو مستقل(2

 .السيد/ مارتن هيوستر  )عضو غتر تنفيذي(3

 .السيد/ نايجل سولفان )عضو غتر تنفيذي(4

 

 :اللجان رؤساءكما حض  

 .السيد/ ديفيد هنت )رئيس لجنة المراجعة(1

 .الدكتور/خالد الفداغ )رئيس لجنة إدارة المخاطر(2
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ي تم  ام الساعة )
حيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية 06:30وافتتح رئيس الجمعية )االجتماع األول( ف  ( مساًء بالتر

ي لبدء االجتماع األول للجمعية العامة العادلتجاوز نسبة حضور المساهمتر  النصاب 
ة حيث كانت بيانات الحضور من يالقانوئ 

 :  كالتالي
 المساهمتر 

ر    النسبة عدد األسهم عدد المساهمي 

ي )عن بعد(
وئ   %109. 68 81,731,436 318 التصويت اإللكتر

كات والنظام   لنظام الشر
ً
 طبقا

ً
كةوبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحا ح رئيس الجمعية تعيتر  األستاذ/ .  األساسي للشر نارص وأقتر

 للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز األصوات والمكونة من األستاذ /  صالقوا
ً
ا  / واألستاذ  محمد صباغسكرتتر

. بعد ذلك قام سكرتتر الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة  . فيصل أزهر  العادية عىل السادة المساهمتر 

 األعمال، ولموعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقش  ة للمس  اهمتر  وتوجيه أس  إلتهم إل المجلس حس  ب جدول 

 .  يرد أي استفسارات من قبل المساهمتر 

 

كة   بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز األصوات بفحص ومراجعة محض  فرز االصوات )نتائج التصويت( المستلم من )شر

 :  مركز إيداع األوراق المالية( وقام سكرتتر الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي

 
 بنود الجمعية

 ممتنعون غتر الموافقون الموافقون نص البند

 البند االول: 
كة من بتر  المرشحتر  بناء عىل  التصويت عىل تعيتر  مراجعي حسابات الشر

توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية 

ي والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 
م والرب  ع األول 2022للرب  ع الثائ 

 .م، وتحديد أتعابهما2023لعام 

74,024,171 

90.57001% 

118,132 

0.14454% 

7,589,133 

9.28545% 

 
جدول  دوبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية عىل جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية األصوات عىل بن

كائهم كمراجعي حسالسادة برايس واترهاوس كوبرز  بتعيتر  ،  األعمال كة ارنست اند يونج وشر كوالسادة شر   ة. ابات الشر

ي تمام الساعة )
 
كة وكافة منسوبيها الشكر  باسم( مساًء حيث قدم رئيس الجمعية 7:10هذا وقد انتىه االجتماع ف مجلس إدارة الشر

ي هذا االجتماع. 
ين والمشاركة الفعالة ف   لجميع الحاض 
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 سكرتي  الجمعية                                  رئيس الجمعية    

 نارص بن فاروق القواص / األستاذ                                                    بن هشام ناظر  لؤي / األستاذ         
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