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ي   اإلدارةعىل تقرير مجلس  الموافقة (: 1البند )  •
 
 .م2021ديسمبر    31عن السنة المالية المنتهية ف

 

كة عن العام   الموافقة (: 2البند )  • ي  عىل تقرير مراجعي حسابات الشر
 
 .م2021ديسمبر  31المالي المنتهي ف

 

ي  المالية عىل القوائم المالية عن السنة الموافقة  (: 3البند )  •
 
 م. 2021ديسمبر   31المنتهية ف

 

ي    الموافقة  (: 4البند )  •
 
  م 2021ديسمبر    31عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية للمساهمي   عن السنة المالية المنتهية ف

ي تمثل  4.50( ريال سعودي بواقع ) 540,000,000وقدرها )
من القيمة اإلسمية للسهم،    45%( ريال سعودي للسهم الواحد والت 

كة  عىل أن تكون األحقية للمساهمي   المالكي   لألسهم بنه ي سجل مساهمي الشر
 
اية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين ف

ي يوم تداول يىلي تاري    خ االستحقاق، 
ي نهاية ثان 

 
كة مركز اإليداع ف  م. 2022يوليو    20بتاري    خ توزي    ع األرباح    سيتمو لدى شر

كة ألسهم بمبلغ  الموافقة  (: 5البند )  • اء الشر ألف سهم، وسيتم تمويل    175ريال سعودي، وبحد أقىص عدد   17,551,122 عىل شر

كة )خطة الحوافز طويلة األجل(، وتفويض مجلس اإلدارة   ي الشر
نامج موظف  كة(، بهدف تخصيصها لبر اء من )النقد المتوفر بالشر الشر

المتعلقة األسهم  اء وتنفيذ عمليات  الشر الجمعية غب     بإتمام عملية  قرار  تاري    خ  ( من 
ً
ي عشر شهرا

)اثت  أقصاها  ة  بالخطة خالل فب 

العادية كحد   العامة غب   اة لمدة )عشر سنوات( من تاري    خ موافقة الجمعية  كة بوبا العربية باألسهم المشب  العادية. وستحتفظ شر

كة  ، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشر ي    أقىص لحي   تخصيصها للموظفي   المستحقي  
اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها ف 

بتاري    خ  نامج  البر هذا  عىل  العادية  غب   العامة  الجمعية  موافقة  عىل  الحصول  تم  بأنه   
ً
علما العالقة.  ذات  واللوائح   األنظمة 

 م. 2017/ 05/ 08وافق  ـه الم1438/ 08/ 12

 

ي  ريال سعودي، كمكافأة    4,108,000عىل رصف مبلغ    الموافقة   (: 6البند )  •
  31ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 

 م. 2021ديسمبر  

 

ي  عن عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة   الموافقة (: 7البند )  •
 م 2021/ 12/  31العام المالي المنتهي ف 

 

ب  ع سنوي عن العام  عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل المساهمي   بشكل نصف سنوي أو ر   الموافقة  (: 8البند ) •

 . م2022المالي 

 

ي تبدأ اعتبارا من  تعيي   عىل   الموافقة  (: 9البند )  •
  م2022/07/01أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة ولمدة ثالث سنوات والت 

ي  
: م 2025/06/30وتنتهي ف     وهم عىل النحو التالي

 صفة العضوية  اسم عضو مجلس اإلدارة  #

 غب  تنفيذي  م/ لؤي هشام ناظر  1

 غب  تنفيذي  السيد/ ديفيد مارتن فلتشر  2

 غب  تنفيذي  سيد/ مارتن هيوسي   ال 3

 غب  تنفيذي  السيد/ نايجل سوليفان 4

 قل مست األستاذة/ هدى بن غصن   5

 مستقل  نديم إلياس  عبد هللااألستاذ/  6

 مستقل  األستاذ/ أسامة شاكر  7

 تنفيذي  األستاذ/ طل هشام ناظر  8

 تنفيذي  األستاذ/ نادر محمد صالح عاشور 9
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ي  القادمة للدورة أعضائها  ومكافآت عملها  وضوابط مهامها  وتحديد عىل تشكيل لجنة المراجعة  الموافقة (: 10البند )  •
  اعتبارا  تبدأ   الت 

 : التالي  النحو  عىل وهم م  2025/ 06/ 30  حت  م 2022/ 07/ 01  من

 القويز   نعبد الرحم زيد   /األستاذ .1

 الدكتور/ عبد هللا إلياس   .2

 زين اإلمام  /األستاذة  .3

ي  /األستاذ .4
 إبراهيم الحسيت 

 

 

ي الفقرة )  الموافقة  (: 11)   البند  •
 
خيص الوارد ف ( من المادة الحادية  1عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالب 

كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حت  نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما   والسبعي   من نظام الشر

ي الضوابط  
 
وط الواردة ف  للشر

ً
كات المساهمة المدرجةأسبق، وفقا كات الخاصة بشر  لنظام الشر

ً
 .واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 

ي ألعضاء مجلس االدارة    الموافقة(:  12)   البند  •
كة بوبا العالمية وحدة األسواق والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

كة بوبا    )ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوسي   وجوي لينتون ونايجل ي شر
ة فيها باعتبارهم تنفيذيي   ف  سولفان( مصلحة غب  مباشر

كة بوبا العالمية وحدة األسواق، كما بلغ   كة بوبا العربية مع شر العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العالمة التجارية المستخدمة لشر

وط تفض  59,358م مبلغ 2021إجمالي التعامالت خالل عام   يلية.  ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي ألعضاء مجلس االدارة لؤي    الموافقة (:  13)  البند  •
كة ناظر للعيادات الطبية، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

كة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات   ي شر
ة فيها باعتبارهم مالك ف  ناظر وطل ناظر مصلحة غب  مباشر

كة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  الداخلية  
ي شر

ألف ريال سعودي    131م ما يقارب مبلغ  2021الخاصة بموظف 

وط تفضيلية.    بدون شر

 

ي ألعضاء مجلس االدارة لؤي    الموافقة (:  14)  البند  •
كة ناظر للعيادات الطبية، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

كة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف    ناظر  ي شر
ة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكي   ف  وطل ناظر مصلحة غب  مباشر

، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
وط تفضيلية.    528م ما يقارب مبلغ 2021مشاركة مبت   ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي ألعضاء مجلس االدارة    الموافقة(:  15)   البند  •
كة بوبا إنفستمنتس أوفرسب   ليمتد، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

كة بوبا   ي شر
ة فيها باعتبارهم تنفيذيي   ف  )ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوسي   وجوي لينتون ونايجل سولفان( مصلحة غب  مباشر

ائب ا  دة من المساهمي   األجانب، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام العالمية. وهي عبارة عن تعديل للض 
  يقارب   ما م  2021لمسب 

وط تفضيلية.   14,241مبلغ   ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي ألعضاء مجلس االدارة    الموافقة (: 16)   البند  •
كة بوبا إنفستمنتس أوفرسب   ليمتد، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

ة فيها  كة بوبا   )ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوسي   وجوي لينتون ونايجل سولفان( مصلحة غب  مباشر ي شر
باعتبارهم تنفيذيي   ف 

ألف ريال سعودي    2,000م ما يقارب مبلغ    2021كما بلغ إجمالي األقساط خالل عام    تأمينية،  أقساط  عن   عبارة  وهي العالمية.  

وط تفضيلية.   بدون  شر
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ي ألعضاء مجلس االدارة    الموافقة  (: 17البند )  •
كة بوبا إنفستمنتس أوفرسب   ليمتد، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

فليتشر ومارتن هيو  أعضاء  )ديفيد مارتن  مكافآت  فيها. وهي عبارة عن  ة  لينتون ونايجل سولفان( مصلحة غب  مباشر   وجوي 
سي 

كة بوبا العربية خالل عام    أن هذه المكافآت بلغت 2021مجلس اإلدارة دفعت نظب  عضويتهم لمجلس إدارة شر
ً
ألف     833م. علما

وط تفضيلية.    ريال سعودي ودفعت من غب  شر

 

ي ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد    قةالمواف(:  18البند )  •
كة بوبا انشورانس لمتد، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

كة بوبا العالمية.   ي شر
 
ة فيها باعتبارهم تنفيذيي   ف   وجوي لينتون ونايجل سولفان( مصلحة غب  مباشر

مارتن فليتشر ومارتن هيوسي 

، كما بلغ إ  وط    59,358م ما يقارب مبلغ  2021جمالي التعامالت خالل عام  وهي عبارة عن تكاليف تأمي   ألف ريال سعودي بدون شر

 تفضيلية.  

 

ي ألعضاء مجلس    الموافقة  (: 19)  البند  •
ق األوسط الثانية القابضة والت  كة بوبا الشر كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

ق األوسط القابضة، وكذلك   كة بوبا الشر ي شر
 
ة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ف االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غب  مباشر

ة فيها باعتبارهم  ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد مارتن فليتشر و  مارتن هيوسي   وجوي لينتون ونايجل سولفان( مصلحة غب  مباشر

كة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العالمة التجارية، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  ي شر
  26,611مبلغ   م2019تنفيذيي   ف 

وط تفضيلية.    ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي لعضو مجلس اإلدارة طل  ع   الموافقة  (: 20لبند ) ا •
، والت  ي

كة بوبا العربية للتأمي   التعاون  كة وشر ي تمت بي   الشر
ىل األعمال والعقود الت 

ي ولعضو مجلس اإلدارة نادر محمد صالح  
كة بوبا العربية للتأمي   التعاون  ة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشر ناظر مصلحة غب  مباشر

ة فيها باع . وهي عبارة عن تكاليف تأمي    عاشور مصلحة غب  مباشر ي
كة بوبا العربية للتأمي   التعاون  تباره الرئيس التنفيذي المالي لشر

، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام   ي
كة بوبا العربية للتأمي   التعاون  ي شر

ألف ريال سعودي    21,058م مبلغ  2021صحي لموظف 

وط تفضيلية.    بدون شر

 

ي ألعضاء مجلس االدارة لؤي  عىل  الموافقة(:  21)  البند  •
كة مجموعة ناظر القابضة، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

 االعمال والعقود الت 

كة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف   ة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شر ناظر وطل ناظر مصلحة غب  مباشر

 موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل
وط تفضيلية.   908م مبلغ  2021عام   تأمي    ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي ألعضاء    الموافقة(:  22)  البند  •
كة ناظر للعيادات الطبية واألدوية المتقدمة، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

ة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل   كة ناظر للعيادات الطبية.  مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غب  مباشر ي شر
ناظر مالكي   ف 

 موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  
وط    6,046م مبلغ  2021وهي عبارة عن تكاليف تأمي   ألف ريال سعودي بدون شر

 تفضيلية.  

 

كة ناظر لغسيل الكىل وا   الموافقة(:  23)   البند  • كة وشر ي تمت بي   الشر
لخدمات الصحية المتقدمة المحدودة،  عىل االعمال والعقود الت 

كة ناظر ولؤي   ي شر
ة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكي   ف  ي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غب  مباشر

والت 

كة ناظر لغسيل الكىل والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمي   طبية لموظف يها، كما  ناظر هو رئيس شر

وط تفضيلية.   6,519م مبلغ  2021بلغ إجمالي التعامالت خالل عام   ألف ريال سعودي بدون شر

 

كة ناظر لغسيل الكىل والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة،    الموافقة(:  24)   البند  • كة وشر ي تمت بي   الشر
عىل االعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل  
كة ناظر ولؤي  والت  ي شر

ة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكي   ف  ناظر مصلحة غب  مباشر
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كة ناظر لغسيل الكىل والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف     لمزود   المدفوعة  المطالباتناظر هو رئيس شر

وط تفضيلية.   179,055م مبلغ  2021، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام الطبية  الخدمات  ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر    الموافقة(:  25)   البند  •
كة نواة للرعاية الصحية، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

ة فيها باعتب كة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمي    وطل ناظر مصلحة غب  مباشر ي شر
 
ار لؤي ناظر وطل ناظر مالكي   ف

وط تفضيلية.  199م مبلغ  2021موظفيها، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام   ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي ألعضاء    الموافقة(:  26)  البند  •
كة ناظر للعيادات الطبية واألدوية المتقدمة، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

ة فيها ب .  إ مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غب  مباشر
ً
كة ناظر للعيادات الطبية ي شر

 
عتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكي   ف

وم طبية  خدمات  تقديم  تكاليف  عن  عبارة  إجمالي  وهي  بلغ  الخدمات، كما  مزودي  شبكة  ضمن  العربية  بوبا  كة  شر لعمالء  هنية 

وط تفضيلية.   7,427م ما يقارب مبلغ  2021التعامالت خالل عام   ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي والبنك األه   الموافقة(:  27)   البند  •
كة بوبا العربية للتأمي   التعاون  ي تمت بي   شر

ي لعضو  عىل األعمال والعقود الت 
ىلي التجاري، والت 

ة فيها   التعامالت    باعتبارهمجلس اإلدارة زيد القويز مصلحة غب  مباشر البنك األهىلي التجاري. وبلغت قيمة  ي 
عضو مجلس إدارة ف 

وط تفضيلية.   173,433م مبلغ  2021خالل عام   ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي كابيتال التابعة لبنك    الموافقة(:  28)   البند  • ي أي نر كة جر ي وشر
كة بوبا العربية للتأمي   التعاون  ي تمت بي   شر

عىل األعمال والعقود الت 

ة فيها   ي لعضو مجلس اإلدارة زيد القويز مصلحة غب  مباشر
، والت  ي   بإعتباره الخليج الدولي

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ف 

كة. وبلغت قيمة التعامالت خالل وط تفضيلية.  9,776م مبلغ 2021عام  الشر  ألف ريال سعودي بدون شر

 

،    الموافقة(:  29)  البند  • ي تكاليف تأمي   صحي
(، والمتمثلة ف  كة إتحاد إتصاالت )موبايىلي

كة وشر ي تمت بي   الشر
عىل االعمال والعقود الت 

ة فيها باعتبار أحد   ي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غب  مباشر
كة إتحاد والت  ي شر

أقاربه من الدرجة األول عضو مجلس إدارة ف 

وط تفضيلية.    48,778م مبلغ  2021إتصاالت. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام   ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي  الموافقة (: 30)  البند  •
كة مجموعة كيابل الرياض، والمتمثلة ف  كة وشر ي تمت بي   الشر

،   عىل االعمال والعقود الت  تكاليف تأمي   صحي

كة   ي شر
ة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األول عضو مجلس إدارة ف  ي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غب  مباشر

والت 

وط تفضيلية.    7,389م مبلغ 2021مجموعة كيابل الرياض. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام   ألف ريال سعودي بدون شر

 

ي لعضو مجلس اإلدارة د. عبدهللا إلياس مصلحة    الموافقة (: 31)  البند  •
كة كريم، والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

عىل االعمال والعقود الت 

ة فيها باعتباره   ية  غب  مباشر ي السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشر
ي مؤسس مشارك والمدير العام ف 

كة  ف  ي  كريم  شر
. والمتمثلة ف 

تأمي   ص عام تكاليف  التعامالت خالل  إجمالي  بلغ  عائلته، كما  وأفراد  إلياس  الدكتور/ عبد هللا  العقد  للموظفي   ويشمل هذا  حي 

وط تفضيلية.   694م مبلغ  2021  ألف ريال سعودي بدون شر

 

كة أحم الموافقة  (: 32)  البند  • ي وشر
كة بوبا العربية للتأمي   التعاون  ي تمت بي   شر

ي لعىلي  عىل االعمال والعقود الت 
د محمد باعشن، والت 

كة   ة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شر ي بوبا العربية مصلحة غب  مباشر
محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال ف 

ي  
كة، وقد بلغت إجمالي التعامالت ف  ي الشر

م مبلغ  2021أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمي   صحي لموظف 

وط تفضيلية.  أ 2,848  لف ريال سعودي بدون شر


