
 
 

 .م31/12/2017 في المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت اوالً:

 .م31/12/2017 في المنتهية السنة عن الشركة حسابات يُمراجع تقرير على التصويت ثانياً:

 .م31/12/2017 في المنتهية السنة عن الموحدة المالية القوائم على التصويت ثالثاً:

مراجعة وتدقيق ولجنة الُمراجعة، وذلك لفحص  بناء  على توصية المرشحين للشركة من بينحسابات ال يالتصويت على تعيين ُمراجع رابعاً:

 ما.وتحديد أتعابهم، 2019م والربع األول لعام 2018من العام المالي  سنوياألول والثاني والثالث والرابع وال لربعلالقوائم المالية 

وإجمالي المبلغ الموزع لاير سعودي(،  2,00بواقع )توزيع أرباح على المساهمين ب توصية مجلس اإلدارة التصويت على خامساً:

من رأس المال المدفوع، على أن  (%20) تمثلكما أن نسبة توزيع األرباح المقترحة سعودي، مليون لاير  وستونمائة ( 160,000,000)

المالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز  تكون احقية األرباح للمساهمين

 .الحقا  توزيع األرباح عن موعد اإلعالن وسيتم  ايدع األوراق المالية )مركز اإليداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق.

 م، وفقا  2017التصويت على صرف مبلغ مليونين وتسعمائة ألف لاير سعودي، كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  سادساً:

 للشركة. األساسي النظام من( 19) المادة لنصّ 

 م.31/12/2017 إدارتهم للشركة خالل السنة المالية المنتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن سابعاً:

وتخصيصها لاير سعودي،  ,500,49411بمبلغ ال يتجاوز من أسهمها سهماً  153,000 التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ثامناً:

وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء على  ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية،

مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة 

 .بتحديد شروط هذا البرنامج

يستون عضوا  في مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذي ممثال  لشركة بتعيين السيد / سايمون برتوصية مجلس اإلدارة  على التصويت تاسعاً:

دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ، إلكمال 01/04/2018بوبا انفستمنت اوفرسيز ليميتد( اعتبارا  من تاريخ 

 .(مرفق السيرة الذاتية) مارتن بوتكنز /، خلفا  للعضو المستقيل السيد م30/06/2019

وتحديد  م،2018التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  عاشراً:

مع وضع الشركة المالي  تاريخ االستحقاق والصرف وفقا  للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات وذلك بما يتناسب

 .ا التوسعية واالستثماريةوتدفقاتها النقدية وخططه

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة األسواق والتي ألعضاء مجلس االدارة  الحادي عشر:

باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة فيها سايمون بريستون( مصلحة غير مباشرة ديفيد مارتن فليتشر وبوتكنز و )مارتن

ألف لاير سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط  9,252مبلغ  2017عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 )مرفق( تفضيلية.

والتي ألعضاء مجلس االدارة  ليمتد، أوفرسيز إنفستمنتس بوباالتصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  الثاني عشر:

باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة مصلحة غير مباشرة فيها سايمون بريستون( ديفيد مارتن فليتشر وبوتكنز و )مارتن

قادم بدون شروط  لعام م، والترخيص بها2017الخارج، علما  أنه لم يكن أي تعامالت خالل عام  في المساهمين من المستردة عن الضريبة

 )مرفق(تفضيلية. 

 التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي ألعضاء مجلس االدارة )مارتن الثالث عشر:

باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن مصلحة غير مباشرة فيها سايمون بريستون( ديفيد مارتن فليتشر وبوتكنز و



 
قادم بدون شروط تفضيلية.  لعام ألف لاير سعودي، والترخيص بها 4,185م مبلغ 2017تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 )مرفق(

والتي ألعضاء مجلس االدارة  القابضة األوسط الشرق بوبا والعقود التي ستتم بين الشركة وشركةالتصويت على االعمال  الرابع عشر:

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

باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. مصلحة غير مباشرة فيها بريستون(  سايمونديفيد مارتن فليتشر وبوتكنز و مجلس االدارة )مارتن

 ألف لاير سعودي، والترخيص بها 19,321م مبلغ 2017التجارية، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  العالمة وهي عبارة عن رسوم

 )مرفق( قادم بدون شروط تفضيلية. لعام

المحدودة،  المتقدمة الصحية والخدمات الكلى لغسيل ناظر االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركةالتصويت على  الخامس عشر:

 في ناظر مالكين وطل ناظر لؤي باعتبارمصلحة غير مباشرة فيها ناظر وعامر علي رضا  وطل ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء والتي

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

 1,237م مبلغ 2017خدمات، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  لمقدمي مطلوبة طبية ناظر في مجلس اإلدارة. وهي عبارة عن تكاليف

 ق()مرف قادم بدون شروط تفضيلية. لعام ألف لاير سعودي، والترخيص بها

بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس االدارة  التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة السادس عشر:

تأمين صحي  باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليفمصلحة غير مباشرة فيها طل ناظر 

ألف لاير سعودي، والترخيص  16,303م مبلغ 2017لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 )مرفق( بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

 لؤي االدارة مجلس ، والتي ألعضاءالتصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة السابع عشر:

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

م 2017عام  تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل علي رضا كممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة. وهي عبارة عن تكاليف

 )مرفق( ألف لاير سعودي، والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. 559مبلغ 

 لؤي االدارة مجلس ألعضاء والتي الطبية، للعيادات ناظر ستتم بين الشركة وشركة التي والعقود االعمال على التصويت الثامن عشر:

الطبية وعامر  للعيادات ناظر شركة في مالكين ناظر وطل ناظر باعتبار لؤيمصلحة غير مباشرة فيها  ناظر وعامر علي رضا وطل ناظر

م 2017كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  موظفيها، تأمين علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة، وهي عبارة عن تكاليف

 فق()مر لعام قادم بدون شروط تفضيلية. بها والترخيص سعودي، لاير ألف 896مبلغ 

المحدودة،  المتقدمة الصحية والخدمات الكلى لغسيل ناظر ستتم بين الشركة وشركة التي والعقود االعمال على التصويت التاسع عشر:

 في مالكين ناظر وطل ناظر باعتبار لؤيمصلحة غير مباشرة فيها  ناظر وعامر علي رضا وطل ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء والتي

 وهي عبارة المحدودة وعامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة. المتقدمة الصحية والخدمات الكلى لغسيل ناظر شركة

لعام قادم بدون  بها سعودي، والترخيص لاير ألف 5,268م مبلغ 2017 كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام موظفيها، تأمين عن تكاليف

 )مرفق( شروط تفضيلية.

 ناظر لؤي االدارة مجلس ألعضاء نواة للرعاية الصحية، والتي ستتم بين الشركة وشركة التي والعقود االعمال على التصويت العشرون:

نواة للرعاية الصحية وعامر علي  شركة في مالكين ناظر وطل ناظر باعتبار لؤيمصلحة غير مباشرة فيها  ناظر وعامر علي رضا وطل

م مبلغ 2017كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  موظفيها، تأمين عن تكاليف وهي عبارة اإلدارة.رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس 

 )مرفق( لعام قادم، بدون شروط تفضيلية. بها سعودي، والترخيص لاير ألف 1,803

وشووركة ناظر العربية لألدوية  الطبية للعيادات ناظر التصووويت على االعمال والعقود التي سووتتم بين الشووركة وشووركة الحادي والعشرررون:

 ناظر وطل ناظر باعتبار لؤيمصلحة غير مباشرة فيها  ناظر وعامر علي رضا وطل ناظر لؤي االدارة مجلس المتقدمة، والتي ألعضاء

ة ومهنية لعمالء شوورك تقديم خدمات طبية هي عبارة عنووعامر علي رضووا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة.  الشووركة في مالكين



 
 بها سوووعودي، والترخيص لاير ألف6,149 م مبلغ 2017بوبا العربية ضووومن شوووبكة مزودي الخدمة، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 )مرفق( لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

عامر علي  مجلس االدارةالتصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة زينل القابضة، والتي لعضو  الثاني والعشرون:

تأمين صحي لموظفيها، كما بلغ  هي عبارة عن تكاليفوباعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة زينل. مصلحة غير مباشرة فيها رضا 

 )مرفق( لعام قادم بدون شروط تفضيلية. بها والترخيص .سعودي لاير ألف 53,094م مبلغ 2017 إجمالي التعامالت خالل عام

تأمين  التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكاليف شرون:الثالث والع

. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام مصلحة مباشرة فيهاالدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي  صحي عائلي، والتي لعضو مجلس االدارة

 )مرفق( لعام قادم بدون شروط تفضيلية. بها والترخيص .سعودي لاير ألف 15 م مبلغ2017

عبدالهادي  التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة واألستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس االدارة الرابع والعشرون:

 76م مبلغ 2017بلغ إجمالي التعامالت خالل عام تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما  . والمتمثلة في تكاليفمصلحة مباشرة فيهاشايف 

 )مرفق( لعام قادم بدون شروط تفضيلية. بها والترخيص .سعودي لاير ألف

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس  الخامس والعشرون:

باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في غير مباشرة فيها مصلحة عبدالهادي شايف  االدارة

لعام قادم بدون شروط  بها والترخيص .سعودي لاير ألف 3,611م مبلغ 2017تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  تكاليف

 )مرفق( تفضيلية.

زيد القويز  االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة واألستاذ زيد القويز، والتي لعضو مجلس االدارةالتصويت على  السادس والعشرون:

 .سعودي لاير ألف 28م مبلغ 2017 تأمين صحي عائلي، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام والمتمثلة في تكاليف فيها.مصلحة مباشرة 

 )مرفق( لعام قادم بدون شروط تفضيلية. بها والترخيص

تأمين صحي،  التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف السابع والعشرون:

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

 )مرفق( لعام قادم بدون شروط تفضيلية. بها والترخيص .سعودي لاير ألف 6,604م مبلغ 2017عام  التعامالت خالل

، والمتمثلة في تقديم خدمات شركة مكتب المراجعة الشرعيةوالعقود التي ستتم بين الشركة و التصويت على االعمال الثامن والعشرون:

شركة مكتب المراجعة باعتباره مالك في مصلحة غير مباشرة فيها عبدالهادي شايف  المراجعة الشرعية، والتي لعضو مجلس االدارة

 لعام قادم بدون شروط تفضيلية. بها والترخيص .سعودي لاير ألف 119م مبلغ 2017. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام الشرعية

 )مرفق(

 لؤي االدارة مجلس لشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية والتي ألعضاءالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين ا التاسع والعشرون:

وعامر علي رضا ممثل  الشركة في مالكين ناظر وطل ناظر باعتبار لؤيمصلحة غير مباشرة فيها  ناظر وعامر علي رضا وطل ناظر

 م مبلغ2017تحسينات لمبنى مشترك، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  هي عبارة عن تكاليفولمجموعة ناظر في مجلس اإلدارة. 

 )مرفق( لعام قادم بدون شروط تفضيلية. بها سعودي، والترخيص لاير ألف 284

 



 
 

 

التوكيل نموذج  

 تاريخ تحرير التوكيل:

:الموافق  

: .........................,بموجب هوية شخصية الرباعي[، الجنسيةالموكل  ]اسمأنا المساهم: ...........................................

ية )الشخصية( أو رقم:.......................... ]أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين[، صادرة من:........................., بصفتي الشخص

، ومالك]ة[ ألسهم عددها: الموكلة[الشركة  ]اسم........................................... مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة: .........

واستناداً  4030178881 برقمجدة  المسجلة في السجل التجاري في ............. سهماً من أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني )مساهمة سعودية(

للشركة فإنني بهذا أوكل: ...........................................] اسم الوكيل الرباعي[ لينوب عني في حضور من النظام األساس  25 لنص المادة

في تمام بمقر بوبا العربية، شارع األمير سعود الفيصل، حي الخالدية، في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية الذي سيعقد الغير عادية  اجتماع الجمعية

. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على م2018 مايو 31)حسب توقيت أم القرى( الموافق  هـ،1439 رمضان 16 الخميس من يوممساًء  10:30 الساعة

القرارات  المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة

 أي اجتماع الحق يؤجل إليه. والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو 

 اسم موقع التوكيل:

)أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير  رقم السجل المدني لموقع التوكيل

 السعوديين(:

 صفة موقع التوكيل:

 

 

 

 توقيع الموكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنويًا(:

 







 

 

 

 بيان بالتفاصيل المتعلقة بالتصويت على توزيع أرباح على المساهمين

 

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور 

والمقّرر انعقادها بمشيئة هللا في تمام الساعة  تماع الجمعية العامة غير العاديةاج

ـ الموافق 1439 رمضان 16 الخميسوالنصف مساًء يوم  عاشرةال م، 2018مايو  31ه

بمقّر شركة بوبا العربية الرئيسي، شارع سعود الفيصل، حّي الخالدية في مدينة جدة، 

 ي جدول األعمال الموضح في الدعوة على موقع تداول. وذلك للنظر ف

 توزيعرغبة الشركة التصويت على  -من جدول األعمال  الخامسوقد ورد في البند 

لاير سعودي(، وإجمالي المبلغ الموزع  2أرباح على المساهمين بواقع )

ون مليون لاير سعودي ، كما أن نسبة توزيع األرباح ست( مائة و160,000,000)

( من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية األرباح %20المقترحة تمثل )

سجل مساهمي المصدر لدى للمساهمين المالكين لألسهم يوم االستحقاق المقيدين في 

مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق . وسيتم توزيع األرباح 

يوم من تاريخ استحقاق هذه األرباح المحدد في قرار  15على المساهمين خالل 

 الجمعية.

 وتاريخ( 2017-46-6) رقم المالية السوق هيئة مجلس قرار بموجب وذلك

 بإعالنات الخاصة التعليمات تعديل بشأن 19/4/2017 وافقالم 22/7/1438

 اعتماد بشأن تداول المالية السوق شركة إعالن وكذلك ، المدرجة المساهمة الشركات

 االوراق صفقات لتسوية الزمنية المدة بتعديل الخاصة واإلجراءات السوق قواعد

 .عمل ليومي المدرجة المالية

 





















 

 السرية اذلاتية (1منوذج رمق )

 

 
  

 
 

 .البيانات الشخصية للعضو املرشح 1

 الامس الرابعي ساميون بريس تون

م15/04/1970  اجلنسـيـة بريطاين  اترخي امليالد 

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2
 م  املؤهل التخصص املؤهلاترخي احلصول عىل  امس اجلهة املاحنة

عامل م1999 جامعة انس ياد للأ دارة الأعامل   1 درجة ماجس تري ا 

م1993 جامعة نيواكسل أأبون اتين  2 درجة ماجس تري علوم س ياسة النقل والتخطيط 
م1992 جامعة ليسرت  3 درجة ماجس تري علوم نظم املعلومات اجلغرافية 

م1991 لكية لندن لالقتصاد اكلوريسشهادة الب اجلغرافيا   4 

.الخبرات العلمية للعضو املرشح 3  
 الفرتة  جماالت اخلربة

سرتاجية ومن مث رئيس تنفيذي للعمليات دلي مجموعة أأمرياكن انرتانش يوانل انشورنس. م2017-م2010 الرئيس التنفيذي لال   

م2010-م2008 رشيك يف قطاع اخلدمات املالية يف مجموعة ابين اند كومباين.  

م2008-م1999 رشيك و مسؤول عن مكتب ماركون يف س نغافورة.  

م1998-م1993 متعاون وممثل جملموعة هالكرو يف مالزياي.  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة م.4
ً
نها:العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو مدرجة(أو أي شركة أخرى أيا  

الشلك القانوين 

 للرشكة

عضوية 

 اللجان

طبعية العضوية)بصفته 

الشخصية،ممثل عن خشصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية )تنفيذي،غري 

 تنفيذي،مس تقل(
 م امس الرشكة النشاط الرئيس

      1 
      2 
      3 
      4 
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