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   شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
   تقرير مجلس اإلدارة
  :م13/31/1035للفترة المنتهية في 

 
م 5102للسنة المالية شركة وانجازاتها للالنتائج المالية أن تقدم للمساهمين الكرام تقريرها السنوي حول  يسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

ويتضمن التقرير أهم التطورات والنتائج   .م5102ديسمبر  10م المالية الُمدققة واإليضاحات التفصيلية لفترة االثني عشر شهًرا المنتهية في القوائ بهمرفًقا 
 المالية واألنشطة التشغيلية واإلفصاحات تماشًيا مع القواعد واألنظمة المرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 

 للشركة:  ئيسةر األنشطة ال .3
 

شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة في سوق األسهم السعودية )تم إدراجها بتاريخ  –شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني )الشركة أو بوبا العربية( 
المؤرخ في  2111012220م(، ومسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 01/12/5112هـ )الموافق 00/12/0251
 م(.01/12/5112هـ )الموافق12/12/0251
 

مملكة العربية والشركة متخصصة في أعمال التأمين الصحي التعاوني وتعمل وفقًا للقواعد المتعلقة بهذا الشأن الصادرة عن مختلف الجهات الرقابية في ال
 السعودية.

 
ول  للشركة تبدأ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري باإلعنان عن تأسيس الشركة المؤرخ وفقًا لنظام الشركة األساسي وعقد تأسيسها فإن السنة المالية األ

 ديسمبر من السنة التالية. 10م( وتنتهي في 10/12/5112هـ الموافق )52/12/0251في 
 

مجموعة من القوائم  سابع،  م10/05/2510الموافق هـ 51/11/1021شهرًا المنتهية بتاريخ  عشر االثنيتمثل القوائم المالية للسنة الحالية المتعلقة بفترة 
 المالية النظامية التي تصدرها الشركة.

 
 اتفاقية شراء األصول وتحويل محفظة التأمين: .1
 

رة م( تم تقديم طلب لمعالي وزير التجا02/11/5112هـ )الموافق 11/11/0251بعد إتمام الشركة عملية الطرح األولي في االكتتاب العام بتاريخ 
م( ، وافقت وزارة التجارة والصناعة عل  الطلب. تمت الموافقة عل  الترخيص 10/12/5112هـ )الموافق52/12/0251والصناعة إلعنان تأسيسها. وفي 

بتاريخ  511م( وقرار مجلس الوزراء رقم 00/11/5111هـ الموافق )51/12/0252المؤرخ في  12بتأسيس الشركة بالمرسوم الملكي رقم م/
 م(.  01/11/5111هـ الموافق )52/12/0252
 

عل  المادتين  لمزاولة أعمال التأمين الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية بناءً  أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ترخيصًا لشركة بوبا العربية
من الئحته  2م( والمادة 10/12/5111هـ )الموافق 15/10/0252بتاريخ  15من نظام مراقبة شركات التأمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 2و 1

عنان معالي محافظ مؤسسة النقد العربي 50/12/5112هـ )الموافق 10/11/0252بتاريخ  0/210التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم  م( وا 
  م(.01/12/5112هـ )الموافق 12/12/0251المؤرخ في  000/251السعودي رقم 

 
م وتمت الموافقة باإلجماع عل  شراء 52/05/5112هـ الموافق 11/05/0251ت الجمعية العامة العادية األول  للمساهمين في الشركة بتاريخ وقد عقد
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 المحددة من المؤسسة. وقد فوض المساهمون واإلرشاداتمحفظة تأمين شركة بوبا ميدل ايست ليمتد ش.م.ب وفقًا لتقييم مؤسسة النقد العربي السعودي 
 مجلس اإلدارة باستكمال إجراءات شراء محفظة التأمين واالتفاق عل  أحكام وشروط شراء المحفظة.

 
الشركة اتفاقية  إبرامم عل  11/11/5111هـ الموافق 01/11/0211وقد وافق المساهمون باإلجماع في الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم األربعاء 

 مع الشعار أو بدونه(. ارية )كلمة بوباالترخيص باستعمال عنامة بوبا التج
 

بموجب  وتسلمت شركة بوبا العربية موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عل  استكمال تحويل محفظة التأمين من شركة بوبا ميدل ايست ليمتد ش.م.ب
اتفاقية تحويل محفظة التأمين واإلجراءات  م( وتم االنتهاء من11/10/5111هـ )الموافق 11/11/0211المؤرخ في أ س   152خطاب المؤسسة رقم 

م. وقد نصت اتفاقية شراء/ بيع محفظة التأمين عل  دفع األتعاب 5111في سنة  مليون لاير سعودي 12بما يعادل قيمة  النظامية المتعلقة بهذا الشأن
ألف لاير  1,122م.  هذا المبلغ 5100إدراج األتعاب في نتائج سنة عليه فقد تم  ألف لاير سعودي وبناءً  1,122المتعلقة بالمبالغ القائمة من مبالغ الشهرة 

 . 120111101200بعد استنام موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطاب المؤسسة رقم  م5101سعودي تّمت تسويته للبائع في سنة 
 
 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد ترخيص الشركة: .1
 

مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي م 5102مــايو  51هـــ الموافــق 0212رجــب  52يــوم الثناثــاء  تجديــد شــركة لمزاولــة نشــاط التــأمين و الــذي تــم مــازال تصــري  ال
 تـداول علـ  بإعنانهـا  م5102قمنـا خـنال سـنة كمـا  م5101/ 12/ 11هــ الموافـق 0212/  11/ 12لمـدة ثـناس سـنوات والتـي تنتهـي فـي   قائمـاً السعودي 

 .م 5102 مايو 52هـ الموافق 0212 رجب 51تاريخ ب
 
 :موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني على تجديد تأهيل الشركة .4
 

خطاب األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعـاوني  م 5102/ 11/ 02هـ الموافق 0210/  12/ 52 اإلثنينيوم الشركة استلمت م 5102خنال سنة 
م و 00/11/5102الموافـق هــ 01/12/0210اعتبارًا من تـاريخ سنة واحدة يل الشركة لدى األمانة العامة للمجلس لمدة إعادة تأه تجديد رخصةب والذي يفيد

 .م5102/ 11/ 00هـ الموافق 0210/  12/  52عل  موقع تداول بتاريخ بإعنان التجديد قد قامت بوبا العربية 
 
 لعام:أهم خطط شركة بوبا العربية وقراراتها وتطوراتها خالل ا  .5
 

، والجزء اآلخر من تلك الخطط والقرارات م5102يتضمن هذا القسم تفصينًا لجزء من أهم خطط شركة بوبا العربية وقراراتها وتطوراتها خنال عام 
المتخذة من قبل مجلس  اتالموافقو قرارات الأهم  02و 01.  يبين البندان لمجلس اإلدارة التقرير هذا والتطورات مفّصلة في األقسام األخرى ذات الصلة من

 خنال العام. اناإلدارة واللج

 نظرة عامة حول استراتيجية الشركة: 5.3•  

 : ثابتةواضحة و بأنها تتسم الرؤية االستراتيجية لشركة بوبا العربية 

الهدف من وجودها. وسواءً أكنت موظفاً في تصميمها التركيز على تحقيق  ذلك شركٍة للرعاية الصحية في العالم العربي ويَتجّلى أفضلبوبا العربية هي "
 "بوبا العربية تكتب التاريخ. حية أفضل لفترة أطول وأكثر سعادةأو عميالً أو فرداً من أفراد المجتمع فإن تأثيرها عليك سينعكس على استمتاعك بحياة ص

لمنايـين األفـراد فـي المملكـة العربيـة السـعودية، ومـن أجـل تحقيـق تتمحور رؤية شركة بوبا العربية حول الحفاظ عل  مكانتها بوصفها شريك الرعاية الصـحية 
 :  سنوردها أدنا  هذ  الرؤية، يجب التركيز عل  دعائم ثناثة
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  للعمناء عالية الجودة الخدماتتوفير و التأمين الصحي تصّدر السوق في مجال. 
  عل  االهتمام بالمرض  وتحقيـق التركيز المثال( لتحويل القطاع إل  )من خنال العيادات والمستشفيات عل  سبيل الطبية المباشرة تقديم الخدمات

 التنظيمية. البيئتين القانونية وكل من لمرضية والفعالة مع مراعاة االطبية النتائج 
 اة كـل مـن البيئتـين مـع مراعـ حـاً الشراكة مع الحكومة والجهات المعنية األخرى في المجتمع السعودي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية األكثـر إلحا

 القانونية و التنظيمية.
 

 .   االستثنائي اهمن التفوق والتميز في أدائ   بوبا العربية( تمكنسوف  )و َمكنتقد  إل  هذ  الركائز داً استنااالستثنائية  الخدماتهذ  إن تقديم 
 

، وبالتــالي ينبغــي أن يكــون لــدينا  والملتـزم برؤيــة الشــركةالفعــال ري رأس المــال البشــمــن ريــر الممكـن تحقيــق ذلــك دون وجــود  هوتـؤمن شــركة بوبــا العربيــة بأنــ
 خمسة محاور: ويركز ذلك عل  ، بفضل ثقافتنا المتميزة والرائعة العربية يحبون العمل في بوبا موظفون 
 الريادة في كل ما نقوم به 
 ثقافة الشركة المبتكرة والقائمة عل  االهتمام والرعاية 
 اتفضيل وحب العمناء لن 
 المهارات المتميزة التي نتمتع بها 
 التزامنا الشديد بالقيم التي نؤمن بها 

 
.  وتتمثــل أولوياتنــا م5100، ونســع  إلــ  االســتمرار علــ  هــذا المســار المتميــز فــي عــام م5102فــي تحقيــق اســتراتيجيتنا فــي عــام تقــدمًا ملموســًا لقــد حققنــا 

 ( فيما يلي:ثنائياستاالستراتيجية القصوى )الهادفة إل  تحقيق أداء 
 م علـ  5100الشركة في عام  عتمدُ ت. الصحي في المملكة العربية السعودية التأمين الشركة المتخصصة في  االستمرار في تحقيق التميز بصفتنا

  ،عند طلب الخدمات الطبية لعمالءاتقديم خدمات الرعاية الصحية المصممة حسب طلب 
 الثقـة مـع قاعـدة عمنائنـا  لبنـاء ابتكار منتجـات وخـدمات مميـزةتأمين الصحي السعودي عن طريق تطوير الحفاظ عل  مركزنا القيادي في قطاع ال

  ،الحفاظ عل  العمناء عبر كافة القنواتيحسن من نسب المتنامية بشكل متزايد، مما 
  مكانيات التوزيع والقدرة عل  تقديم الخدمات من أجل  و المتوسطة صغيرةال المنشآتتنا على خدمة تحسين قدر االستمرار في تطوير منتجاتنا، وا 

(SME) إمكانية النمو كبيرة أن ، حيس نرى، 
  نـادي الهـنال مـع وعناقتنـا الريـاض مدينـة مـن خـنال تعزيـز وجودنـا عبـر المقـر اإلقليمـي الجديـد للشـركة فـي المنطقة الوسطىالتركيز عل  تقوية 

  ، هذ  المنطقة شديدة المنافسة في لكي ننمولكرة القدم 
 تحقيق نمو ملموسطريق توفير التقنيات الحديثة ل بشكل جذري عن في مجال نظم وتقنية المعلومات كفاءتنا  رفع،  
 موظفينـا  والءعن طريق التعيين والتدريب والحفاظ عل  الموارد الضرورية لتقديم خدمات عالية الجودة والتحقق مـن  االستثمار في قدرات موظفينا

جـدة مدينـة  عمل كافيـة فـي مساحات توفيرو إل  التوسع  سنواصل سعينام، 5100م عا ففي المتميزة.  رؤيتناا العربية بفضل للعمل في بوب وحّبهم
 ،عدد الموظفين المتزايد ستيعابال

  بمـا فـي ذلـك القضـايا الصـحية الهامـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية،  مـن أجـل السععودية العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحةاستمرار الجهود و
القانونية و  الجهاتمن  مع مراعاة كناً ، بالصحةالخصخصة، التأمين الصحي للسعوديين في القطاع العام وريرها من المشاريع الصحية المتعلقة 

 التنظيمية.
 

مـن خـنال  تواجـه المجتمـع السـعوديالتحـديات الصـحية التـي  معالجـة أكبـرو  رصـدمن أجـل شركة بوبا العربية بالعمل مع السلطات الصحية السعودية  تلتزمُ 
 إيمانها بأن الشراكه بين كل من القطاعين العام و الخاص تشكل أداة قيمة جدًا تساهم في تطوير الرعاية الصحية في المملكة.
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 المسؤولية االجتماعية للشركة: 5.1• 

 م5102عـام كما يعتبُر  تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية. ل  األفضل إشركة بوبا العربية بوعدها بمساعدة جميع األيتام ودعمهم وتغيير حياتهم  تلتزمُ 
مـا يشــمل ارة الشـؤون االجتماعيـة جميـع األيتـام تحـت مظلـة وز  ، ويشـمل ذلـكلهـمهـو العـام الخـامس علـ  التـوالي فـي تـوفير خدمـة التـأمين الصـحي المجانيـة 

لـيعكس قائمـة مـن التحسـينات  م5102توسيع نطاق التغطية التأمينيـة خـنال عـام  وقد تمّ  هذا مدينة(.  01في  ،دار رعاية 21في  ،يتيماً  111,1)أكثر من 
لة وفحوصـات دم وتتضـمن فحوصـات طبيـة شـام ،دار رعايـة 12زيارات متعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركة ُتغطـي  برنامجللمزايا المقدمة، كما تم إطناق 

 من برنامج شهر رمضان الكريم. كجزء لدور الرعاية مادة استهناكية 111,02الشركة بأكثر من منسوبي ع باإلضافة إل  ذلك، تبرّ  ُتجرى في الموقع. 

مـن أجـل  اتبرنامج جديد يتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشرك تنفيذالتجاري عل  مع البنك األهلي اتفاقًا ، م5102خنال عام ، كما عقدت شركة بوبا العربية
مجـاني مــن  ويـوفر هــذا البرنـامج لهــؤالء األيتـام تغطيــة تـأمين صــحي  عامـًا.  02إلــ   00طـناب األيتــام الـذين تتــراوح أعمـارهم مــا بـين تقـديم الـدعم الــنازم لل

 ديريــة البنــك األهلــي التجـاري تكلفــة التــأمين بينمـا تتمثــل مســاهمة شـركة بوبــا العربيــة بموجبـه فــي تــوفير التـأمين بأســعار  التكلفــة التق خـنال عقــد يــدفع بموجبـه
دارة البرنامج  يتيم  في البرنامج ومن المتوقع عل  مدار الخمـس سـنوات المقبلـة أن يصـل عـدد األيتـام المشـمولين  011تسجيل  تمّ  حيسُ . الصحية وخدماتهوا 

 .011,5بالتغطية التأمينية إل  

 حوكمة الشركات: 5.1• 

ي شركة بوبا العربية، ونحـن نعـي أن وجـود  مكـاب  كبيـرة  ال يقـل أهميـة عـن وجـود  محـرك االلتزام الصارم بحوكمة الشركات من األولويات القصوى ف يعتبرُ 
تواصــل شـركة بوبــا العربيـة اسـتثمار الوقــت والطاقـة لتعزيــز مبـدأ حوكمـة الشــركات، بمـا فــي ذلـك تطـوير نمــوذج  خطـوط الــدفاع  لـذا ،لـدفع عربــة التقـّدم قـوي 

قامــةو الثناثــة ،  جــراءو خليــة والرقابــة الدا لمــوظفي المخــاطر ورش عمــل ا  فــي عــام المتعلقــة بالحوكمــة  قــدرتهاز الشــركة ســتعزّ كمــا   تقييمــات مراقبــة المخــاطر. ا 
فريق المدراء التنفيذيين، وتوحيد جميـع مجـاالت المسـؤولية ذات الصـلة بالحوكمـة تحـت هيكـل ل لينضمّ من خنال تعيين مدير تنفيذي للمخاطر م وذلك 5100

األعمـال القائمـة واسـعة النطـاق فـي بمـا يخـدم  ةالكفـاء رفعو  ةالقدر  لزيادة المجالتوظيف مهارات متمّيزة في هذا ة، وذلك من خنال وظيفي واحد وسلطة واحد
 أوقات أكثر اضطرابًا من ذي قبل. 

 
اإللكترونيــة وحمايــة ســجناتنا  المعلومــات لضــمان الحمايــة مــن الهجمــاتحوكمــة  فــي إطــار االلتــزامكمــا عكفــت شــركة بوبــا العربيــة علــ  االرتقــاء بمســتوى 

علـ  تعزيـز لجـان الحوكمـة )الهياكـل والمـوارد(  م5100كمـا سـتعمل الشـركة فـي عـام   ن بطريقة تتسم بالسرية والصرامة.المؤسسية وبيانات العمناء/الموظفي
فــي هــذ   المراجعــةولــوائ  لجنــة  ،ي الســعوديالنقــد العربــ مؤسســةمــن أجــل ضــمان قــدرتها علــ  االنتقــال بسناســة إلــ  أنظمــة حوكمــة الشــركات الجديــدة فــي 

جراءات الحوكمة ذات الصلة، فضنًا عـن تحـديس الشـروط وسيتضمّ  المؤسسة.  ن ذلك إنشاء لجنة مراقبة مخاطر جديدة وتحديس جميع مدونات وسياسات وا 
مجلـس إدارة بوبـا العربيـة، وبعـد ذلـك مـن قبـل المسـاهمين المرجعية لجميع اللجان المنبثقة عـن مجلـس اإلدارة، والتـي يجـب  الموافقـة عليهـا مـن قبـل أعضـاء 

 أثناء أي اجتماع مستقبلي للجمعية العامة.

 وضع برامج االستمرارية والتعامل مع الكوارث: 5.4 • 

جـراءات واصلت الشـركة جهودهـا بتعزيـز بـرامج ديمومـة العمـل والتعامـل مـع الكـوارس وذلـك مـن خـنال دعـم النظـام االحتيـاطي عـن طريـق وضـع سيا سـات وا 
دارتها.  وأن هذ  التطورات ستكون تحت إدارة الرئيس التنفيذي للمخاطر خنال عام  م مع السعي إل  تعيين كوادر 5100االستمرارية والتعامل مع الكوارس وا 

 متمّيزة إضافية لمواصلة التوّسع في هذ  اإلدارة والتعامل مع تحديات سوق العمل.

 :بط الشرعيةتطوير االلتزام بالضوا 5.5• 

ــــة خــــنال ســــنة  ــــا العربي ــــد حصــــلت م 5102واصــــلت شــــركة بوب ــــزام بالضــــوابط الشــــرعية، وق ــــدتها لنالت ــــاريخ  -تطــــوير أجن هـــــ، الموافــــق  01/12/0210بت
)موافقـة رقـم  م5101في عـام منهم مع الموافقة الُمستلمة تماشيًا الشرعي التزامها الحفاظ عل   لتأكيدعل  اعتماد دار المراجعة الشرعية  -م 52/12/5102

Bup-03-03-04-15).  هــــ  01/12/0210ومـــا تـــزال الشـــهادات ســـارية المفعـــول حســـب اإلعـــنان عنهـــا فـــي مركـــز إيـــداع األوراق الماليـــة  تـــداول  فـــي
 م(: 52/00/5101هـ )الموافق  55/10/0212بتاريخ  م5101التالية في عام اإلجراءات م(، بالتزامن مع اإلعنان عن  31/05/5102)الموافق 
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 ـــم الشـــهادة الفصـــل الكامـــل لحســـابات االســـتثمار عـــن الحســـابات المصـــرفية األخـــرى )المســـاهمون وحملـــة  :BPA-196-08-08-11-13: رق
 .م5101( والذي تم خنال عام الوثائق

 رقم الشهادة :BPA-195-07-07-11-13:  عية.مع الضوابط والمعايير الشر الوثائق توافق استثمارات حسابات المساهمين وحملة 
 رقم الشهادة :BPA-199-09-09-11-13:   اإلفصاح وتوفير المنتجـات والتـي تـم إرسـالها إلـ  مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي للحصـول علـ

 الموافقة واالعتماد النهائي. 
 

 وتواصل الشركة تطوير سياساتها وتقييم عقودها لتحقيق االلتزام التام بالضوابط والمعايير الشرعية.

 السعودة: ةوزيادة نسب سعوديينالتطوير  5.5•

التطـوير المهنـي للمـواطنين السـعوديين وزيـادة مسـتوى السـعودة. وقـد تكللـت  دعـم م5102من اإلجراءات التـي تصـدرت أولويـات شـركة بوبـا العربيـة فـي عـام 
)يرجـ  الرجـوع إلـ   م5102فـي نهايـة عـام  البناتينـي( النطـاق) %02إلـ   م5102فـي نهايـة عـام  %05جهود الشركة بالنجـاح  حيـس ارتفعـت النسـبة مـن 

 طناع عل  المزيد من التفاصيل حول تطوير موظفي شركة بوبا العربية(.إلل 05.1 البند

 التنفيذي:الفريق  5.5•

 :ة أسمائهمالتاليكما هو، والذي يتألف من األعضاء  م5102خنال عام  التنفيذيفريق الظل 
 

  ،ي )سعودي(التنفيذ الرئيساألستاذ طل هشام ناظر 

كمـدير التمويـل التجـاري،  م5115عامًا فـي مجـال التـأمين الصـحي السـعودي حيـس انضـم إلـ  الشـركة خـنال عـام  01يتمتع األستاذ طل هشام ناظر بخبرة 
في مجلس  حالياً  ضواً عناظر  .  كما أن األستاذ طلم5112وأصب  المدير التنفيذي للشركة وعضوًا في مجلس إدارتها منذ إدراجها في سوق المال في عام 

ورئيسـًا للجنـة التـأمين الّصـحي الفرعيـة كمـا كـان سـابقًا رئـيس اللجنـة العامـة لمـدراء إدارة مجلس الضمان الصـحي التعـاوني وصـندوق تنميـة المـوارد البشـرية، 
جــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة يحمــل األســتاذ طــل در   عمــوم شــركات التــأمين فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهــو اآلن عضــوًا فيهــا أيضــًا.

م، كمــا حصــل علــ  شــهادة البكــالوريوس فــي 5110وارتــون بواليــة بنســلفانيا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة متخصصــًا فــي مجــال التمويــل والشــراء فــي عــام 
 م.0110االقتصاد من جامعة كالفورنيا في مدينة لوس أنجلوس األميركية في عام 

 (بريطانيالتنفيذي المالي )الرئيس جريجوري،  األستاذ فريزر 

شـركة بوبـا العمـل بعامًا في مجال الصحة )التأمين، والمستشفيات، والخدمات الطبية( منـذ انضـمامه إلـ   51يتمتع األستاذ فريزر جريجوري بخبرة تزيد عن 
مليــار  5.1ي تضــمنت: مراقــب مــالي لمجموعــة شــركات بوبــا )دمــج ، حيــس شــغل العديــد مــن المناصــب الماليــة الكبيــرة التــم0112فــي المملكــة المتحــدة عــام 

مليــار 0.2بقيمــة  م5111أنشــطة تجاريــة لمؤسســات أســهم خاصــة فــي عــام  رتــب بيــعاســترليني مــن عمليــات االســتحواذ(، ومــدير مــالي لمستشــفيات بوبــا )
ة سنوات. وقبل انضمامه إلـ  شـركة بوبـا، كـان فريـزر جريجـوري يتمتـع استرليني(، كما شغل أيضًا منصب المدير التنفيذي المالي للتأمين في شركة بوبا لعد

سنوات من العمل مع شركة دياجيو )سلع ومشروبات للبيع بالجملة(، ومع بنك لويدز )أعمال بطاقات السحب واالئتمان(، ومـع شـركة االتصـاالت  01بخبرة 
، وهو م5101المالي خنال عام  الئيس التنفيذيزر بشركة بوبا العربية ليشغل منصب السعودية )شركة مصنعة لمعدات االتصاالت(. وقد التحق األستاذ فري
النقـد العربـي السـعودي. األسـتاذ فريـزر محاسـب مؤهـل )زميـل المعهـد المعتمـد  مؤسسـةاآلن أحد أعضاء لجنة التأمين الفرعية للمدراء التنفيـذيين المـاليين فـي 

(، م0125هادة البكــالوريوس فــي العلــوم الماليــة والتجــارة )جامعــة ســاوس بانــك، لنــدن، المملكــة المتحــدة، (، وحاصــل علــ  شــCIMA -للمحاســبين اإلداريــين 
)كليـــة وارتـــون، الواليـــات المتحـــدة  ماجســـتير إدارة األعمـــال المصـــغر(، وعلـــ  م0112)جامعـــة ليـــدز، المملكـــة المتحـــدة، إدارة العنايـــة الصـــحيةوعلـــ  دبلـــوم 

 (.م5110األمريكية 
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 التنفيذي للشؤون التجارية )سعودي(الرئيس شنيمر،  األستاذ علي 

سـنوات فـي مجـال التـأمين الصــحي  1يتمتـع األسـتاذ علـي محمـد شـنيمر بخبــرة تمتـد لثمانيـة عشـر عامـًا فــي مجـال التسـويق والمبيعـات واإلدارة العامـة، منهــا 
تنفيـذيًا  و رئيسـاً للمحـافظ  وكـيناً شـركة بوبـا العربيـة، عمـل األسـتاذ علـي وقبـل التحاقـه ب  .م5101السعودي، وقد التحق بالشركة في منصبه الحـالي فـي عـام 

مصـرفية تسـويق ألستاذ علي قبل ذلك رئيسًا لقسـم سنوات. كما عمل ا 2( لدى الهيئة العامة لناستثمار في المملكة العربية السعودية لمدة COO) للعمليات 
سـنوات. وهـو حاليـًا عضـوًا فـي مجلـس إدارة  2لمـدة  بروكتر آند قامبل  مهام تسويق متعددة لدى شركة لدى البنك األهلي التجاري لمدة عامين، وتولّ  األفراد

وقد حصل األستاذ علي علـ  شـهادة البكـالوريوس  النقد العربي السعودي.  مؤسسةشركة بوبا مصر للتأمين وهو عضو اللجنة الفرعية للتأمين الصحي لدى 
 .م0111من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عام  في العلوم )هندسة الحاسب اآللي(

 

  ،بريطاني(التنفيذي للعمليات الرئيس األستاذ عارف هوناشي( 

 لـدى شـركة يـونيليفر وقـد كـان يعمـل قبـل ذلـكالتنفيـذي للعمليـات،  الرئيسليشغل منصب  م5102التحق األستاذ عارف هوناشي بشركة بوبا العربية في عام 
، كما شغل عدد من المناصب كمدير عام ومدير تطوير العمناء في جميـع أنحـاء الشـرق األوسـط عام مدير بمنصبأعوام  01عامًا، منها  02ة لمدة العربي

 قسـملعـارف مـديرًا إداريـًا مـل األسـتاذ وقبـل ذلـك أيضـًا ع )بما فيها المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة ُعمان، والبحرين، وقطـر(. 
سنوات في شركتين رائدتين من الشركات العائلية السعودية.  يحمل األستاذ عارف درجـة الماجسـتير فـي إدارة  2التوزيع ورئيسًا تنفيذيًا للعمليات لما يزيد عن 

هندسة المعـدات والـتحكم مـن جامعـة تيسـايد، المملكـة  ، كما أنه حاصل عل  بكالوريوسم5112عاماألعمال في التسويق من جامعة لستر، المملكة المتحدة 
 م.5115عام متخرج من معهد الهندسة الكهربائية، المملكة المتحدة عتمد مهندس كهرباء مُ  وهو (. م0111المتحدة )

 
  ،التنفيذي للموارد البشرية )سعودي(الرئيس األستاذ ثامر الحارثي 

. و دوليـةعامًا من الخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية، وتتشكل خبرته من انتسابه لمنظمـات مرموقـة محليـة  02يتمتع األستاذ ثامر الحارثي بما يزيد عن 
، عمل األستاذ ثامر الحارثي مديرًا للموارد البشرية للشرق األوسط وأفريقيـا فـي شـركة فـونتيرا  وهـي م5105وقبل التحاقه بشركة بوبا العربية في أبريل/نيسان 

. وقبـل أن يعمـل فـي شـركة فـونتيرا، عمـل رئيسـًا لوحـدة الشـركاء التجـاريين دبـي فـي الرئيسـي يقـع مقرهـاالتـي و  في العالم لتصدير منتجـات األلبـانأكبر شركة 
هـذا وقـد المتحدة. لدى شركة نيكلسون الدولية، وهي شركة استشارات موارد بشرية قائمة في المملكة  لدى البنك األهلي التجاري. وكان قبل ذلك مستشارًا أوالً 

ة العربيـة السـعودية. بدأ األستاذ ثامر حياته المهنية في مجال الموارد البشرية بالعمل في فرعي شركة يـونيليفر فـي كـل مـن اإلمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـ
 نون.، وحصل منها عل  شهادة البكالوريوس في القام0110تخرج األستاذ ثامر من جامعة الملك عبد العزيز عام 

 
 تنفيذي للمخاطر.ال الرئيس امضمانمن خنال لمدراء التنفيذيين عدد ام سوف يزداد 5100وأنه بحلول عام 

 تداول" غير المشار إليها في األقسام األخرى من تقرير مجلس اإلدارة هذا: إعالنات " 5.5• 

 تجديد عقد الشركة السعودية للصناعات )سابك(:
، وأبلغـت السـوق بـذلك مـن خـنال إعنانهـا شركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( المع التأمين الصحي تجديد عقد بم 5102قامت الشركة خنال عام 

 2تعلـن شـركة بوبـا العربيـة للتـأمين التعـاوني أنـه تـم تعميـدها بتـاريخ  م(، عل  النحو التالي:  50/10/5102هـ )الموافق  12/11/0210في  تداول  بتاريخ 
الشــركة الســعودية للصــناعات األساســية )ســابك( لتقــديم خــدمات التــأمين الصــحي التعــاوني لمــوظفي  مــن قبــلم 5102يونيــو  50الموافــق هـــ 0210رمضــان 

يـد . هـذا وتتوقـع الشـركة أن تزيـد قيمـة العقـود اإلجماليـة الناجمـة عـن هـذا التعمم5102يوليـو  2الشركة  وأفراد عائناتهم لمدة سنة مينادية واحدة اعتبـارًا مـن 
 م .5102ويتوقع أن يكون له تأثير عل  نتائجها المالية لعام م 5102من المبيعات السنوية لبوبا العربية للعام المالي  %2عن 
 

 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال:
توصــية مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق مــن  أســهم  وتــم إعــنان اســتلمت شــركة بوبــا العربيــة موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي عــن 
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 عل  النحو التالي:م 02/11/5102هـ الموافق  10/05/0210الموافقة عل   تداول  بتاريخ 
 

شـارة إلـ  توصـية مجلـس اإلدارة 0210ذو القعـدة  01م الموافـق 5102أرسطس  52  إلحاقًا إلعنان الشركة بتاريخ  للجمعيـة العامـة شـرط الحصـول هــ ، وا 
بوبــا العربيــة للتــأمين التعــاوني عــن اســتنامها شــركة  علــ  موافقــة الجهــات الرســمية المختصــة لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــنال مــن  أســهم مجانيــة  ُتعلــن 

افقــة علــ  طلــب الشــركة لزيــادة م بالمو 02/11/5102هـــ الموافــق  10/05/0210وتــاريخ  100111021510خطــاب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم 
 رأس المال.

 
ظاميـة المطلوبـة مـن علمًا بأّن الشركة ستقّدم ملف طلب الموافقة عل  زيادة رأس المال إل  هيئة السوق المالية وستسـتكمل أّي مـن الموافقـات واإلجـراءات الن

 211مليـون لاير سـعودي إلـ   211ير العادية بزيـادة رأس المـال مـن الجهات األخرى في الوقت المحّدد. كما سوف يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة ر
سهم قائم ما ينتج عنه زيادة عـدد األسـهم  0سهم مجاني عن كل  0مليون لاير سعودي، وذلك عن طريق من   211مليون لاير سعودي، ما يمثل زيادة قدرها 

مليون لاير من األرباح الُمبقاة ما سوف يؤدي إلـ  زيـادة رأس  211ن طريق تحويل مليون سهم، ع 21مليون سهم بزيادة قدرها  21مليون سهم إل   21من 
 .٪011المال وعدد األسهم بنسبة قدرها 

 
العاديـة أيضـًا،  علمًا بأّن زيادة رأس المال لن تتم قبل الحصول عل  موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة المسـاهمين فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة ريـر

  سوف يعلن عن موعد انعقاد  الحقًا. الذي
 

  :التأمين الصحي للزائرينموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على منتج 
م علـ  منـتج التـأمين الصـحي للزائـرين 00/01/5102هــ الموافـق 52/05/0210استلمت شركة بوبا العربيـة موافقـة مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي  بتـاريخ 

 م عل  النحو التالي:00/01/5102هـ الموافق 52/05/0210و تم إعنان الموافقة عل   تداول  بتاريخ  القادمين إل  المملكة
 

م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقـم 00/01/5102هـ الموافق 52/05/0210 تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بأنه تم إستنامها يوم األحد 
م ، والمتضــمن موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــ  منــتج التــأمين الصــحي 2/01/5102هـــ الموافــق 52/05/0210( بتــاريخ 100111020110)

 ية( للزائرين القادمين إل  المملكة )منتج خاص بتأمين األفراد الزائرين والراربين بالحصول عل  تأشيرة زيارة إل  المملكة العربية السعود
 

 م:1034م بالمقارنة مع نتائج عام 1035تفاصيل التحسن بين نتائج عام  –م 1035لرابع  للعام إعالن تداول نتائج فترة الربع ا
وأن جميـع تفاصـيل التحسـن لفتـرة االثنـي  م01/10/5100هــ الموافـق 11/12/0211بتـاريخ  م5102قامت الشركة بإعنان النتائج األولية للربع الرابع لعـالم 

م 5102ديسـمبر  10يعود سبب التحسن في نتائج السـنة المنتهيـة فـي م مفصلة من خنال تقرير مجلس اإلدارة:  10/05/5102عشر شهرًا المنتهية بتاريخ 
ارتفاع كبيـر فـي صـافي االقسـاط إل  و الذي ادى  ،بشكل أساسي إل  النمو الكبير في االعمال م5102 مقارنة بنتائج العام السابقلفترة االثنتي عشر شهرًا 

( و الـذي نـتج عنـه االرتفـاع ملحـوظ فـي صـافي 5102فـي  %11.2مقابل  %11.1 5102تحسن في معدل الخسارة )حيس بلغ في  اضافة ال ، المكتسبة
اســب جزئيــًا بزيـــادة المصــروفات التشـــغيلية كــالعموالت ، رســوم اإلشـــراف ، المخصصــات النظاميـــة النازمــة للـــديون كتمـــت معادلــة هـــذ  الم نتــائج االكتتــاب.

 خرى تشمل تكاليف الموظفين ومصروف حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين.أوأنشطة تشغيلية المشكوك في تحصيلها 
ُيعـزى جـزء مـن ، خـنال فتـرة الربـع الثالـس مـن العـام الحـالي  ألـف لاير 51,112يـرادات األخـرى إلـ  اإلانخفضـت إيـرادات االسـتثمار و فقد باإلضافة إل  ذلك 

 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. م سوق األسهإنخفاض إل  اإلنخفاض 
 قــــد ارتفــــع بمقــــدار صــــافي األقســــاط المكتســــبة  وأن ،٪52بزيــــادة قــــدرها و ، ألــــف لاير ســــعودي 0,221,201بمقــــدار ( GWPاألقســــاط المكتتبــــة )ارتفعــــت 

م قـــد تحســـن 5102ديســـمبر  10المنتهيـــة فـــي  لفتـــرة االثنـــي عشـــر شـــهراً وأن صـــافي نتـــائج االكتتـــاب  ٪21ألـــف لاير ســـعودي، وبزيـــادة قـــدرها  5,022,151
 . %05بنسبة ألف لاير سعودي  225,525بزيادة قدرها ، م5102نفس الفترة من عام  بالمقارنة مع 
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الف لاير سـعودي  151,501م من 5102ألف لاير سعودي قد نمت بشكل ملحوظ في عام  110,010بواقع الفائض من عمليات التأمين كما أن الزيادة في 
فــي حصــة حملــة الوثــائق مــن فــائض عمليــات . و تعــود الزيــادة م لــنفس الفتــرة5102مقارنــة بعــام  %051ألــف لاير ســعودي، و بزيــادة قــدرها  211,111 إلــ 

 ألــف لاير ســعودي بشــكل 21,110م ، وبزيــادة قــدرها 5102ألــف لاير لعــام  15,151م مقارنــة بمبلــغ 5102ألــف لاير ســعودي لعــام  11,002التــأمين بمقــدار 
 م.5102رئيسي إل  الزيادة في فائض عمليات التأمين لعام 

 
  :يةآلفاق والمخاطر والتطورات المستقبلا  .5

 المنافسة وديناميات السوق: 5.3• 

ة، وهـو أقـل تقريبـًا بالقيمـة الحقيقيـ %1م بمعـدل 5100تشير التوقعات االقتصـادية أن النمـو االقتصـادي فـي المملكـة العربيـة السـعودية قـد يـنخفض فـي عـام 
م، وذلــك وفقــًا إلحصــائيات البنــك األهلــي التجــاري.  وتســتند هــذ  التنبــؤات إلــ  مســاهمات أقــّل مــن القطاعــات النفطيــة 5102م وَ 5102بقليــل عــن عــامي 

ز عل  رقابة التكاليف ومساهمات متوسطة من القطاعات رير النفطية.  نعتقد أن تباطؤ النمو االقتصادي سيرفع نسبة الحذر في القطاع الخاص مع التركي
م، إال أنـه مـن المتوقـع أن ال يكـون 5100في بيئة االقتصاد الكلي األكثر رموضًا.  وعل  الررم مـن أن ذلـك سـيؤثر سـلبًا علـ  شـركة بوبـا العربيـة فـي عـام 

 التأثير جوهريًا.  
 

 221م تصل قيمتها إل  5100الحكومي من ميزانية الحكومة لعام كما أدى احتمال االنخفاض المتواصل في أسعار النفط إل  تخفيضات كبيرة في اإلنفاق 
م(.  وفـــي هــذا اإلطــار، شـــهدت التنميــة الصــحية واالجتماعيـــة انخفاضــًا فـــي 5102مليــار لاير ســـعودي عــن عــام  51مليــار لاير ســعودي )بمعـــدل انخفــاض 

ر أنـه مـن ريـر المـرج  أن تـأتي جميعهـا مـن اإلنفـاق  حيـس ستتضـمن تقريبًا.  وال يتضـ  لنـا مـن أيـن سـتأتي هـذ  التـوفيرات، ريـ %12مخصصاتها بمعدل 
مع القطـاع إلغاء بعض المشاريع الرأسمالية.  وبغض النظر عن المصدر، قد يمثل انخفاض ميزانيات الصحة مؤشرًا عل  أن الحكومة ستهدُف إل  التعاون 

 ي تدعمه شركة بوبا العربية بقوة.الخاص، وذلك بغرض إدارة الرعاية الصحية للمواطنين، وهو التحول الذ
 

م( 5102مليـون فـرد )فـي نهايـة عـام  1.0م، حيـس ارتفـع مـن 5102فـي عـام  %01شهد سوق التأمين الصحي السعودي نموًا في عدد المـؤمن لهـم بمعـدل 
في تحقيق هذا النمو هو  قيـام مجلـس الضـمان م(. من الدوافع الرئيسية التي كان لها الفضل 5102مليون فرد )في نهاية أكتوبر / تشرين األول  01.1إل  

مليـون  5.2يـد عـن الصحي التعاوني بتفعيل إلزامية التأمين الصحي عل  المعـالين التـابعين للمـوظفين المقيمـين.  كمـا أن تقـديراتنا تشـير إلـ  أن هنـاك مـا يز 
م من إلزامية التأمين الصحي عليهم ويعود هذا لضعف آليـة التحقـق سعودي من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم ليس لديهم أي تأمين صحي بالرر

عناجهـم من التزام القطاع الخاص بذلك ونتوقع أن تكون هذ  أولوية لدى مشرعي القطاع خاصة وأن مستشفيات وزارة الصحة هي التـي تتحمـل اليـوم عـبء 
التحقق من االلتزام، فمن المتوقع دخول هذ  الشريحة إل  سوق التأمين الصـحي، وهـو بداًل من القطاع الخاص.  وتزامنًا مع التحسينات المدخلة عل  آليات 

م والتـي كـان مـن المقـرر إطناقهـا بنهايـة عـام 5100ما سيحّسن معدل النمو بصورة أكبر.  كما نتوقع أيضًا إطناق خدمة التأمين الصـحي للزائـرين فـي عـام 
 م.  5102

 
وزارة الصــحة للحــاالت المرضــية إلــ  مــزودي خــدمات الرعايــة الصــحية مــن القطــاع الخــاص خاضــعة  ت إحــاالتفــي مجــال تقــديم الخــدمات الطبيــة، أصــبح

صـوى مـن قـدرات لتدقيق متزايد نظرًا إل  أن الحكومـة تسـع  إلـ  تعزيـز فعاليـة التكـاليف فـي اإلنفـاق علـ  الرعايـة الصـحية.  وسـينتج عـن ذلـك االسـتفادة الق
العتماد عل  اإلحالة إل  القطاع الخاص.  ونتيجة لـذلك، سيسـع  مـزودوا خـدمات الرعايـة الصـحية فـي القطـاع الخـاص إلـ  المستشفيات الحكومية وتقليل ا

حية تعويض انخفاض اإليرادات من اإلحاالت الحكومية عبر توسيع أعمالهم الخاصة.  وعليه، سيكون هناك ضغط كبير عل  مزودي خـدمات الرعايـة الصـ
ز إدارة التكاليف من أجل البقاء في دائرة المنافسة في ظل ظروف السوق الّراهنة.  ررـم هـذ  المـؤثرات، فـإن اسـتمرار نقـص الطاقـة في القطاع الخاص لتعزي

متوسـط.  دى القريـب والاالستيعابية واإلمكانات البشرية، ال سيما في مستويات الرعاية بعد الثانوية، سُيمّكن المزودين من االستمرار في رفع األسعار عل  المـ
إلـ  مزيـد مـن الممارسـات الخاطئـة واالحتيـال، ال سـيما مـن جانـب الفئـة األقـل  وقد يؤدي تزايد الضغط عل  مزودي خدمات الرعاية الصحية إلدارة التكاليف

 جودة من مزودي خدمات الرعاية األولية.     
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مرفق صحي.  وأن التعـدينات  111ية الصحية من خنال إضافة أكثر من م، تم تعزيز شبكة شركة بوبا العربية من مزودي خدمات الرعا5102خنال عام 

( ُوضـعت بهـدف دعـم نمـو بوبـا العربيـة فـي قطـاعي الشـركات والمنشـ ت الصـغيرة والمتوسـطة.  كمـا تـم وترقيـة وخفـض الفئـةالتي تشمل )اإلضافة ،اإللغـاء، 
   المشاكل المتعلقة بالرخص النظامية، واالحتيال. مرفقًا صحيًا لمجموعة أسباب مختلفة منها 01التوقف عن التعامل مع 

 
م أن تحقق تحسًنا ملحوظًا فـي نتـائج االكتتـاب علـ  صـعيد كافـة خطـوط األعمـال 5102من الناحية التنافسية، استطاعت بعض شركات التأمين خنال عام 

الصـحي مـع وجـود فـارق كبيـر بينهـا وبـين أقـرب المنافسـين حيـس زادت  التجارية.  وقد احتلت شركة بوبا العربيـة مركـز القيـادة فـي السـوق فـي قطـاع التـأمين
.  ُيرجـ  الرجـوع إلـ  الجـدول أدنـا  بنـاًء %12.0م إلـ  5102فـي عـام  %10.2م مـن 5102الحصة السوقية لبوبا العربية في التأمين الصحي خـنال عـام 

  عل  النتائج القطاعية المنشورة:
 

 
 

 القوة المالية: 5.1 •

فــي تقــديم أعلــ  مســتويات الرعايــة والجــودة وبأقــل تكلفــة ألعضــائها. وبقيامهــا بــذلك فــإن الشــركة تعمــل علــ  تحقيــق عوائــد مســتديمة  يتمثــل هــدف الشــركة
 الستثمارها في المستقبل، عناوة عل  احتفاظ الشركة بمركز مناءة مالية لضمان عدم تعريض مطالبات العمناء لمخاطر التعثر.

 
م التأكيد عل  هذا الهدف.  وحافظت الشركة عل  ثبات معدل الخسارة للسنة الخامسة عل  التوالي مع تقديم تغطية 5102ام وقد واصلت بوبا العربية في ع

 211مليون لاير من األرباح الُمبقاة لزيادة رأس المال إلـ   211حويل م قامت بوبا العربية بت5102صحية كاملة وعادلة لعمنائها في نفس الوقت. وفي عام 
و  01.2 )يرجـ  الرجـوع إلـ  البنـدين لاير سعودي، من خنال اصدار أسهم منحة بعد الحصول عل  موافقة الجهات الرسـمية المختصـة خـنال العـام. مليون 
ليـون لاير خـنال م 001(. كما حققت الشركة أرباًحا كبيرة بعد استقطاع الضريبة والزكاة تقـدر بــ رأس المال، 01الفقرة  إل  البيانات المالية، و أيضًا 01.01
م.   وبـذلك 5102مليون لاير في عـام  110مليون لاير، وما يزيد عل  ضعف األرباح بعد استقطاع الضريبة والزكاة البالغة  101م بزيادة قدرها 5102العام 

م ، باإلضـافة إلـ  ذلـك أصـبحت 5102ديسـمبر  10حافظت بوبا العربية عل  مركزها كأكثر الشركات ربحية في قطاع التأمين الصـحي للفتـرة المنتهيـة فـي 
م. وأن هــذ  المكانــة قــد تحققــت بــالررم مــن أن 5102شــركة التــأمين األكثــر ربحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للمــرة األولــ  بفضــل النتــائج الســنوية لعــام 
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، وزيـادة فـائض %52يادة نسبة األقسـاط المكتتبـة إلـ  الشركة تمارس نشاط التأمين الصحي فقط وتركز عل  كل ما يتعلق بالصحة.  ُيعزى هذا النمو إل  ز 
مـن أجـل المعلومـات  2.2فـي األربـاح األساسـية )يرجـ  الرجـوع إلـ  البنـد    %011و  %05مليـون لاير سـعودي، تمثـل زيـادة بنسـبة  225اإلكتتاب بمقدار 

 م(.5100المتعلقة بالنتائج والتغيرات السنوية والتي أعلن عنها في تداول خنال العام 
 

مليــار لاير مقارنــة بالســنتين الســابقتين.  وفــي  1مقارنــة بالســنة الســابقة، ممــثنًا نمــوًا يقــارب  %11مليــار لاير  أي بزيــادة  0.5تنــام  النقد/االســتثمارات بمقــدار 
 (. %50مليار لاير، + 2ار لاير مقابل ملي 2مليار لاير مقابل احتياطاتها الفنية ) 0م، توفر لدى الشركة فائض نقدي واستثمارات بقيمة 5102نهاية عام 

 
بمــا فــي ذلــك التــأثر ) فــي النصــف الثــانيلــذلك  الســلبيةواآلثــار االقتصــادية وبــالررم مــن الضــغوطات ، للتحصــيل األداء القــوي بســببنضــيُف إلــ  ذلــك، أّنــه و 

تبـة والنمـو المـرتبط بـه فـي االحتياطيـات الفنيـة )والـذي تـأثر بتطبيـق المرتبط بعوائد النفط واألزمة الماليـة(، وبـررم النمـو الملحـوظ المسـتمّر فـي األقسـاط المكت
م(.  وررـم كـّل هـذ  5102م بفـائض فـي المـناءة الماليـة )مقابـل فجـوة بسـيطة فـي المـناءة الماليـة عـام 5102(، اسـتطاعت الشـركة أن تقفـل العـام 01المادة 

ا/اســتثماراتها والــذي تمثــل بشــكل رئيســي فــي األصــول المســموح بهــا مّمــا حــّد مــن الــدخل الّتحــديات، اســتطاعت شــركة بوبــا العربيــة المحافظــة علــ  نمــو نقده
 فيمـا يتعلـقالعـام، وخصوصـًا  مـن الثـاني النصـفانخفـاض سـوق األسـهم فـي بسـبب  بشـكل ملحـوظ إيـرادات االسـتثمارالمتحقق مـن االسـتثمار.  كمـا تـأثرت 

 .للمساهمينبإيرادات االستثمار 
 
 المخاطر: 5.1 •

 هي:آثارها  من تقليللللمخاطر الرئيسة التي تعمل إدارة الشركة عل  التعامل معها والتخطيط إن ا
 مخـاطر تخفـيض السـعر() المنات قـدرة تحمـل تكـاليف  وتاأرر(، والوقاود )الكهرباا تكاليف  ارتفاعالنفط و المرتبطة بأسعار، المخاطر االقتصادية 

 ./مخاطر االسترماراألسهم وقسو ،الديون المشكوك في تحصيلهاخطر /التحصيل
 بســبب التــدخل  قّلــت نســبّيا فــي اآلونــة األخيــرةوالتــي عــن تكلفــة المطالبــات ) تقــلّ  األســعار ريــر المعقولــة التــي يطرحهــا بعــض المنافســين التــي قــد

 (. من الجهات الرقابية التنظيمي
  لخدمة.التي يقدمها بعض مقدمي االوارد في المطالبات التحايل و  التداويفي المبالغة 
  في ذلك عدم توازن العرض والطلب في السوق.  تغّلينمساستمرار رفع األسعار من قبل مقدمي الخدمة 
 مخاطر إدارة المناءة المالية. 
  في سوق التأمين الصحي.ذات الخبرة وادر المؤهلة كتوفر الُندرة 
  المحافظة عليهم.و اإلبقاء عل  الموظفين ذوي الكفاءة 
 صلة بالمحافظ االستثمارية طويلة األجل.طرق حساب الزكاة المت 
 .إدارة األزمات والقدرة عل  التعامل مع الكوارس 
 الشبكة العنكبوتية. ختراقاتا مخاطر ، بما في ذلكالّسرية التامة، وأمن المعلومات البيانات 

 
 عرض البيانات المالية:.5
 

م( الذي يسم  بإصدار القوائم المالية طبًقـا للمعـايير الدوليـة إلعـداد  51/12/5112موافق هـ )ال52/12/0251التزاًما بنظام هيئة السوق المالية المؤرخ في 
تؤكـد  للمعـايير الصـادرة عـن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القـانونيين. قـاً وفعـايير المحاسـبة الدوليـة ولـيس قـًا لمالتقارير المالية، فقد تـم عـرض القـوائم الماليـة وف

 بهذا اإلجراء. ياً لمالية لم تتأثر جوهر الشركة أن هذ  القوائم ا
هـــ )الموافــق  51/11/0211التــي انتهــت فــي و  اً شــهر وألرــراض المقارنــة، فــإن النتــائج التــي يتضــمنها تقريــر مجلــس اإلدارة قــد اعتمــدت فتــرة االثنــي عشــر 

 م(. 10/05/5102هـ )الموافق  11/11/0210( مقابل نتائج فترة االثني عشر شهًرا المنتهية في م10/05/5102
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 رأي مطلق من مدققي الحسابات الخارجيين: .5
 

بمجموعها، تظهر بطريقة عاديـة الوضـع المـالي للشـركة و أن القـوائم الماليـة أصـدرت  مستقنًا بأن القوائم الماليةتضمن تقرير مدققي الحسابات المشترك رأًيا 
 نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.أخذًا بمتطلبات 

 

 :م1035للعام المالي  تائج المالية لشركة بوبا العربيةالن. 9
 

 ملخص نتائج األرباح: 9.1 •

1035 (31 
شهر( لاير 

 سعودي باآلالف

1034 (31 
شهر( لاير 

 سعودي باآلالف

1031 (31 
شهر( لاير سعودي 

 باآلالف

1031 (31 
شهر( لاير سعودي 

 باآلالف

1033 (31 
شهر( لاير 

 سعودي باآلالف

1030 (31 
( لاير شهر

 سعودي باآلالف
  الوصف

1,152,100
6,739,398 
0,100,101 
2,111,011 
2,500,120 
252,020 
731,176 
645,077  

5,740,449 
4,595,075 
4,626,554 
3,289,128 
3,649,005 
650,280 
327,269 
301,275 

3,177,480 
2,604,458 
2,620,260 
2,074,049 
2,094,354 
380,720 
145,186 
147,334 

5,012,110 
5,052,152 
5,020,115 
0,010,055 
0,110,120 
510,551 
021,202 
012,210 

0,111,520 
0,151,051 
1,930,583 
0,251,212 
0,220,111 
152,021 
22,112 
42,244 

0,121,111 
0,012,112 
0,001,011 
0,515,502 
0,112,011 
551,222 
20,002 
11,112 

 إجمالي األقساط المكتتبة
 بةصافي األقساط المكتس

 إجمالي اإليرادات
 إجمالي المطالبات المدفوعة
 صافي المطالبات المتكبدة

 إجمالي المصروفات
 فائض عمليات التأمين
 صافي دخل المساهمين

 
 ،%05مليــار لاير ســعودي ، + 1.0قــد نمــت بمقــدار  وصــافي نتــائج االكتتــاب %21، +مليــار لاير ســعودي  5.0بمقــدار صــافي األقســاط المكتســبة  ارتفعــت

 (.01.0البند الرجوع إل ) %011بواقع  م5102، كما تضاعفت النتائج الضمنية لعام %002وتضاعف صافي الدخل بنسبة تصل إل  
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 ملخص قائمة المركز المالي )آالف الرياالت( : 1.9 • 
 موجودات عمليات التأمين  1030 1033 1031 1031 1034 1035

 نقد وما في حكمه 120,112 220,102 512,211 232,267 1,122,520 205,565
 ودائع مرابحة - 22,111 115,121 956,230 1,213,027 3,047,529
 استثمارات بالقيمة العادلة من خنال قائمة الدخل 521,012 021,011 21,250 186,107 189,968 185,143
 مًا وموجودات أخرىمصروفات مدفوعة مقد 51,220 11,101 51,120 27,892 11,202 91,483
 إجمالي -أقساط مستحقة  251,112 211,110 511,211 462,645 676,545 863,715
-114,266 -77,858 -52,550 -22,222  مخصص أقساط مستحقة مشكوك في تحصيلها 30,164- 64,106- 
 صافي -أقساط مستحقة  221,221 111,211 512,521 410,095 598,687 749,449

 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة - - - 43,011 39,733 900
 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة - - - 13,708 13,432 3,012
 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 15,470 21,097 22,535 46,678 56,601 78,415

 مينمجموع أصول عمليات التأ 303100155 303550509 301050154 1,915,988 3,566,544 4,361,496
 موجودات المساهمين  1030 1033 1031 1031 1034 1035

 نقد وما في حكمه  01,010 01,010 01,010 101,260 205,201 593,297
 ودائع مرابحة -  -  -  126,993 44,730 500,000
 ل  استثمارات بالقيمة العادلة من خنال قائمة الدخ 511,205 111,212 211,022 446,338 454,578 439,785
 ذمم مدينة أخرى - 522 112 1,319 1,746 3,563
 مبالغ مستحقة من العمليات التشغيلية للتأمين 22,100 - - - - -

 الشهرة 12,111 12,111 12,111 98,000 98,000 98,000
 أثاس، تجهيزات ومعدات  12,111 20,202 22,102 43,059 60,667 77,167
80,000 40,000 40,001 21,111 111,21  وديعة نظامية 21,111 

 إجمالي أصول المساهمين 5150555 5550954 5950441 856,969 1,162,290 1,791,812
 إجمالي الموجودات 305550514 305550551 100040535 2,772,957 4,728,834 6,153,308

 مطلوبات وفائض عمليات التأمين  1030 1033 1031 1031 1034 1035
 أقساط رير مكتسبة 021,201 155,111 120,001 1,323,069 2,383,358 2,890,679
 مطلوبات قائمة 125,111 120,502 201,211 450,096 812,530 1,054,369

 رصيد إعادة تأمين مستحق الدفع 0,501 115 221 505 3,253 -
3,945,048 3,199,141 1,773,670 301000513 303040505 300310455   
 مبلغ مستحق لعمليات المساهمين  21,212 21,211 01,001 79,113 263,468 262,149

 التزام ضمن خطة تحفيز طويلة األجل 1,211 2,220 2,111 14,751 22,754 -
4,207,197 3,485,363 1,867,534 301510119 303590055 300550451   

 مبالغ مستحقة نتيجة لعمليات المساهمين 22,100 - - - - -
 حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين 02,102 01,222 11,112 48,454 81,181 154,299

 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين 303100155 303550509 301050154 1,915,988 3,566,544 4,361,496
 مطلوبات و حقوق المساهمين  1030 1033 1031 1031 1034 1035

50,494 42,398 31,419 50,215 ,12550  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  01,222 
 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة  1,112 02,211 11,110 35,000 23,903 42,577

 مبلغ مستحق لطرف ذي عناقة فيما يتعلق بالشهرة  51,111 1,122 1,122 - - -
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 مبلغ مستحق ألطراف ذات عناقة 5,202 2,211 2,120 59,490 44,490 32,201
 إجمالي مطلوبات المساهمين 450555 440544 540114 125,909 110,791 125,272
 رأس المال 211,111 211,111 211,111 400,000 400,000 800,000
 احتياطي نظامي 51,012 15,021 21,152 88,491 148,746 277,761
 دفعات عل  اساس االسهم - - - - - 1,011

 أسهم مملوكة بموجب برنامج تحفيز طويلة األجل  2,709- 2,910- 4,988- 7,052- - 13,101-
592,280 

1,666,540 

502,753 

1,051,499 

249,621 

731,060 

021,015 

5140105 

11,011 

5110410 

15,112 

4910959 

 أرباح مبقاة

 إجمالي حقوق المساهمين
 وق المساهمين إجمالي مطلوبات وحق 5150555 5550954 5950441 856,969 1,162,290 1,791,812

إجمالي المطلوبات، فائض عمليات التأمين  305550514 305550551 100040535 2,772,957 4,728,834 6,153,308
 وحقوق المساهمين

 
 ج ج

 ج

الـذي  م5102ام مقارنـة بعـ %11مليـون لاير، وبزيـادة قـدرها  2,110لاير إلـ  مليـون  0,555مـن  م5102نمت االستثمارات والنقد بشكل ملحوظ في عام قد 
نهايـة عـام  فـي %21مليـون لاير، وذلـك بزيـادة قـدرها  0,111بواقـع  م5102مليون لاير عند اإلرناق. ويتبع ذلك الزيادة المتحققة في عام  1,121بلغت فيه 

مليــار لاير  5.1مين بزيــادة قــدرها مليــون لاير. وبالتــالي فقــد تضــاعف نمــو االســتثمارات والنقــد خــنال العــامين المنصــر  5,121والتــي وصــلت فيــه إلــ   م5101
 مليار لاير(. 2.1مليار لاير إل  5.1)من 

 

 المالية لشركة بوبا العربية: النقاطأبرز . 30
 

 ملخص مؤشرات األداء الرئيسية: 30.3• 

نسبة  1035
 التغيير%

التغيير لاير  1035
 سعودي باآلالف

شهر(  31) 1035
 لاير سعودي باآلالف

شهر(  31) 1034
 الوصف سعودي باآلالفلاير 

 إجمالي األقساط المكتتبة 5,740,449 7,328,016 1,587,568 28%
 صافي األقساط المكتسبة 4,595,075 6,739,398 2,144,323 47%
 إجمالي المصروفات 654,351 829,408 175,057 27%
 نسبة إجمالي مصروفات التشغيل 14.2% 12.3% 1.9%- 14%-
 فائض عمليات التأمين 327,269 731,176 403,907 123%
 حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين 32,727 73,118 40,391 123%
 صافي إيرادات المساهمين 301,275 645,077 343,802 114%
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باألالف( 79,796 79,981 185 0%

 ي للسهم )بالرياالت السعودية(الدخل األساس 3.78 8.07 4.29 114%
 

 فـي الربـع الثالـس  وُيعزى جزء من النمـو فـي إجمـالي األقسـاط المكتتبـة( %28ا كبيًرا في إجمالي األقساط المكتتبة بواقع و نم م5102حققت الشركة في عام 
خسارة ُمحّسنة )ُمخفضة(  معدلمع  المكتسبةفي األقساط  . نتج عن الزيادة المحققة)( 2.2الربع الثالس )راجع البند خنالسابك شركة حساب  استقطابإل  

 .%05وذلك بزيادة قـدرها  مليون لاير سعودي  225 مبلغب نتائج االكتتاب( زيادة في صافي 5102في عام  %11.2مقارنة مع  5102في عام  11.1%)
  حجم األعمال القائمة.العمليات و بسبب التحّسن في أداء  ُمحّسنة )ُمخفضة( وأن نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية  
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والعموالت المرتبطة بشكل  اإلشراف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وزيادة رسوم ارتفعت المصروفات اإلدارية للنشاط نتيجة نمو اإليرادات وزيادة 
، م5102مليــون لاير ســعودي فــي عــام  001تتبــة أو مــن إجمــالي األقســاط المك %0.2النظاميــة وحــدها  اإلشــراف مباشــر بزيــادة األقســاط. حيــس بلغــت رســوم

 (. %52مليون لاير سعودي عن السنة السابقة )بواقع  52 قدرها وذلك بزيادة
  

اإلضافية، فقد ارتفعت النفقات اإلدارية مقابل السنة السابقة بسبب  اإلشراف ورسوم عامإل   عاممن باستثناء حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
اإلضـافية لـدعم النمـو( والتكـاليف  سـتقطاب المـوارد البشـريةاالريـاض، و االقليمـي فـي مكتـب الف البنية التحتية لكامل السنة السابقة وبناء المـوارد )إيجـار تكالي

التحتيــة، العمليــات وأنشــطة رئيســية )التوزيــع، العنامــة التجاريــة، البنيــة  الكفــاءةلزيــادة اإلضــافية للســنة الجاريــة بارتفــاع حجــم العمــناء واالســتثمارات االضــافية 
  أخرى(.

 
صـدار عـدد األسـهم الجديـد ا  والتـي تـم احتسـابها بعـد زيـادة رأس المـال و لاير سـعودي  1.12 أن ربحية السهم للفترة المماثلة من العام السابق تعادل مبلغكما *

م. وعليـه 5102 خـنالاع الجمعية العمومية ريـر العاديـة للمسـاهمين ، ثمانون مليون سهم، و التي قد تمت الموافقة عليها خنال اجتم 21,111,111البالغ 
 وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.أعدت فإن إعادة حسبة ربحية السهم للعام السابق قد 

 

نسبة  1035
 التغيير%

لاير سعودي  1035 التغيير لاير  1035
 باآلالف

لاير سعودي   1034
 باآلالف

 الوصف

 صافي الدخل للفترة )قبل الضريبة والزكاة( 301.3 645.1 343.8 114%
   تعديل مصروف الديون المشكوك في تحصيلها 25.6 38.6 13.0 51%

 ناقص دخل االستثمارات 42.3- 19.3- 23.0 54.5%-
 ةيالنتائج الضمن 154.5 554.4 159.5 311%

 
م، وذلـك بزيـادة تتجـاوز الضـعف مقارنـة بالعـام الماضـي. ونحـن نركـز علـ  النتـائج مليـون لاير خـنال العـا 121وقد طرأ تحسن عل  النتـائج الضـمنية بمقـدار 

دارة المطالبـات. وقـد تحسـن هـامش األربـاح الضـمنية  اً نظر الضمنية  وزادت نسـبة صـافي األقسـاط ألن ذلـك يمثـل كفاءتنـا الجوهريـة فـي االكتتـاب واألسـعار وا 
 .  م5102في عام  %1.1إل   م5102في عام  %0.5من المكتسبة 

 

 إجمالي األقساط المكتتبة والتحليل الجغرافي: 30.1• 

نسبة  1035
 التغيير%

التغيير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي  1035
 باآلالف

لاير سعودي   1034
 الوصف باآلالف

 المنطقة الوسط  2,778,577 3,279,960 501,383 18%
 يةالمنطقة الشرق 990,345 1,441,723 451,379 46%
 المنطقة الغربية 1,844,414 2,498,346 653,932 35%
 أخرى 127,113 107,987 19,126- 15%-
 إجمالي األقساط المكتتبة 5,740,449 7,328,016 1,587,565 28%

 
لمنطقـة الوسـط ، والمنطقـة الغربيـة بصـورة كبيـرة فـي ا حاليـاً تمارس الشركة نشاط التأمين الصحي فقط في المملكـة العربيـة السـعودية، والـذي تتركـز عائداتـه 

وحققــت الشــركة نتـائج نمــو قويــة فــي كافــة  (.م5102فــي بوبـا العربيــة لعــام قســاط المكتتبــة مـن اجمــالي األ %12.2والمنطقـة الشــرقية )والتــي تؤلــف مجتمعــة 
القـوي فـي كافـة منـاطق المملكـة )كمـا هـو موضـ  فـي مـع النمـو  %52ليمثـل زيـادة بمقـدار + مليـار 0.0المناطق بالمملكـة،  حيـس ازداد النمـو فيهـا بمقـدار 
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 المنطقتــينبــين  المــزج أدىحيــس عــن العــام الســابق ) بشــكل ملحــوظ م5102خــنال العــام  .  وقــد تغيــر التوزيــع الجغرافــي لشــركة بوبــا العربيــةالجــدول أعــنا (
 %1.2و  %1.0المنطقة الوسط  والمناطق  األخرى  لتصـل إلـ   عل  التوالي، وانخفاض كنًا من %5.1و  %5.2الشرقية والغربية لزيادة بنسبة مقدارها 

  م.5102لعام  %12.1نسبة األقساط المكتتبة  مقارنة مع %12.0المنطقة الغربية و  %22.2 المنطقة الوسط  كما تشكلعل  التوالي(. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 صافي المطالبات المتكبدة: 30.1• 

نسبة  1035
 التغيير%

التغيير لاير  1035
 دي باآلالفسعو 

لاير سعودي  1035
 باآلالف

لاير سعودي   1034
 الوصف باآلالف

 صافي المطالبات المتكبدة 3,649,005 5,211,046 1,562,041 43%
 نسبة صافي المطالبات المتكبدة لصافي األقساط المكتتبة 79.4% 77.3% 2.1%- 2.6%-

 

 ة،الطبيـ والتّضـخم فـي التكـاليف الطبيـة واالرتفـاع المّضـطرد فـي أسـعار مـزّودي الخـدماتو األعمـال نمل كان نتيجةالزيادة في صافي المطالبات المتكبدة إّن 
 بفضـل الخسـارة  تتحسن في معدالال إال أّن ذلك تّم تعويضه من خنال ،مجلس الضمان الصحي التعاونيوتحّسن منافع وثيقة التأمين الجديدة الصادرة من 

الملموس في معّدل ارتفاع األسعار في النصف األول من العام. هـذا المعـّدل عـاد لنانخفـاض فـي النصـف الثـاني تحسن الو  ،يةللمطالبات الطب الفّعالةاإلدارة 
م 5102الجديــدة التــي تــم تطبيقهــا ابتــداًء مــن يوليــو  مجلــس الضــمان الصــحي التعــاونيمــن العــام بســبب تــأثير عنصــرين هــامين وهمــا: انتهــاء تــأثير وثيقــة 

مقارنة مع معدل الخسارة المستقر البالغ حوالي  م5102لعام  %11.1استطاعت الشركة تحسين معدل خسارتها إل   ادية.  نتيجة هذا كلهوالضغوط االقتص
 .م5101و م5102في عامي  21%

 

 مجموع مصروفات التشغيل: 30.4• 

نسبة  1035
 التغيير%

التغيير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي  1035
 باآلالف

لاير سعودي   1034
 الوصف باآلالف

 المصروفات التشغيلية لعمليات التأمين 650,280 824,141 173,861 27%
 المصروفات التشغيلية لعمليات المساهمين 4,071 5,267 1,196 29%
 إجمالي المصروفات التشغيلية 654,351 829,408 175,057 27%
 ة لألقساط المكتسبةنسبة المصروفات التشغيلي 14.2% 12.3% 1.9%- 13%-

 

اط طــرأ تحســن علــ  معــدل مجمــوع مصــروفات التشــغيل مقارنــة مــع فتــرة االثنــي عشــر شــهًرا الماضــية، وهــذا يعــود بشــكل رئيســي إلــ   زيــادة إجمــالي األقســ
 زمـة للـديون المشـكوك فـي تحصـيلهاالنا نظاميـةوالعمـوالت والمخصصـات ال اإلشـراف )باسـتثناء رسـوم األداءالمكتتبة  وقد كان لذلك أثر عل  تحسين فعاليـة 

الزيــادة  الزيــادة فــي النفقــات التشــغيلية لعمليــات المســاهمين بشــكل رئيســي إلــ  يعــود ســبب أيضــاً  .والبنيــة التحتيــة والتوظيــف ( 01 البنــد الرجــاء العــودة إلــ  
للحصـول  2.5 البنـدوتكاليف التبرعات )يرج  العودة إل  البات مطالمليون لاير سعودي والتي تتعلق ب 0المرتبطة ببرنامج مسؤولية الشركة االجتماعية بقيمة 
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 شرح تفصيلي لزيادة مصروفات عمليات التأمين. 01.2البند رقم وسوف يشمل  عل  مزيد من التفاصيل حول برامج المسؤولية االجتماعية للشركة(
 

 مجموع مصروفات التشغيل لعملّيات التأمين: 30.5• 

1035 
نسبة 
 التغيير%

التغيير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي  1035
 باآلالف

لاير سعودي   1034
 الوصف باآلالف

 رسوم مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني 86,107 109,920 23,813 28%
 مخصص الديون مشكوك في تحصيلها 25,626 38,571 12,945 51%
 وفات بيع وتسويق أخرىمصر  249,004 356,876 107,872 43%
 عملّيات التأمين –مجموع مصروفات البيع والتسويق  360,737 505,367 144,630 40%
 عملّيات التأمين –مجموع المصروفات العمومية و اإلدارية  289,543 318,774 29,231 10%

 عمليات التأمين -إجمالي المصروفات التشغيلية  650,280 824,141 173,861 27%

 مصروفات بيع وتسويق عمليات التأمين: 30.5.3• 

  مليـون لاير سـعودي مقارنـة مـع العـام  52رسوم مجلس الضـمان الصـحي التعـاوني ومؤسسـة النقـد العربـي السـعودي بمقـدار م 5102عام ارتفعت خنال
 (.01.0و  1.1،1.2د و يرج  العودة إل  البن)م 5102الماضي بسبب الزيادة في أقساط التأمين المكتتبة للعام 

 
  المنتهيـة فـي  راً مليـون لاير لفتـرة االثنـي عشـر شـه 01والبالغـة  عـامإلـ   عـامتعود الزيادة فـي مخصـص األقسـاط المسـتحقة المشـكوك فـي تحصـيلها مـن

، ( وتوقيـت عمليــات التحصــيلعلــ  أسـاس تــاريخ اإلكتتــاب المخصصــاتتحسـب  01مــادة ال) م5102للنمــو المحقــق فـي عــام  م أساسـاً 10/05/5102
للفتــرة المنتهيــة فــي بعوائــد الــنفط نتيجــة األزمــة الماليــة والتـأثر علـ  الــررم مــن الضــغوطات االقتصــادية واألثـار الســلبية التــي حــدثت فــي النصـف الثــاني 

   .م10/05/5102لفترة المنتهية في مخصص الديون مشكوك في تحصيلها ل م مقارنة مع إرناق10/05/5102
 

 ارتفاع تكاليف العموالت، باالضافة ال  نفقات مصـروفات التسـويق وتكـاليف و  زيادة المصوفات يع والتسويق األخرى إل تعود الزيادة في مصروفات الب
قـد ارتفعـت بمقـدار المـوظفين حيـس أن مصـروفات التسـويق و الموظفين دعًما لتطوير العنامة التجارية وتعزيز الوجود اإلقليمي للشركة وبنيتهـا التحتيـة. 

  عودي.سمليون لاير  10
 

 المصروفات العمومية واإلدارّية لعملّيات التأمين: 30.5.1• 

لـ  تكلفـة البنيـة تعود الزيادة في المصروفات العمومية واإلداريـة لعمليـات التـأمين خـنال السـنة بشـكل رئيسـي إلـ  تكـاليف المـوظفين لكامـل السـنة باإلضـافة ا
فقــد تعزيــز القــدرة التنظيميــة دعًمــا لنمــو عــدد عمــناء الشــركة والمبــادرات االســتراتيجية.  المدفوعــة مــن أجــل الســنة الحاليــةو  الســابق  فــي العــامالتحتيــة المتعلقــة 

مليــون لاير ســعودي ويعــود ســبب الزيــادة بشــكل رئيسـي إلــ  زيــادة تكــاليف المــوظفين والتــي ارتفعــت  51ارتفعـت الصــروفات اإلداريــة خــنال العــام حيــس بلغـت 
 ي.مليون لاير سعود 50لتصل إل  

 

 :فائض عمليات التأمين 30.5• 

1035 
 التغير  %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

شهر(  12) 1035
 لاير سعودي باآلالف

شهر(  12) 1034
 لاير سعودي باآلالف

 الوصف

 فائض عمليات التأمين 151,501 110,010 211,111 %051
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  ارتفاع صافي نتائج االكتتاب، وذلك نتيجة الرتفاع صافي األقساط المكتسـبة مقترنـًا مـع تحسـن ترجع زيادة الفائض من عمليات التأمين في المقام األول إل
. لكــن ذلــك قابلــه زيــادة سـنوية ريــر مواتيــة فــي الرســوم م5102فــي عـام  %11.2مقارنــة مــع  م5102فـي عــام  %11.1معـدل الخســائر الــذي انخفــض إلــ  

ات الصــلة مثــل الرســوم والعمــوالت وتكــاليف المــوظفين والبنيــة التحتيــة. كمــا تــم تحقيــق زيــادة نســبتها ومخصــص الــديون المعدومــة، ونمــو أكبــر فــي النفقــات ذ
مليون لاير سعودي، ولكن ذلك عوضه جزئيًا ارتفاعـًا فـي المصـروفات التشـغيلية علـ   225مقارنة بالعام الماضي في صافي نتائج االكتتاب بواقع  00.2%

 .01.2و  01.2 البندينالنحو المبين في 
 

 إيرادات االستثمار: 30.5• 

1035 
 التغير  %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

شهر(  12) 1035
 لاير سعودي باآلالف

شهر(  12) 1034
 لاير سعودي باآلالف

 الوصف

39% 
-171% 

7,417 
(18,518) 

26,261 
(7,714) 

18,844 
10,804 

 دخل استثمار عمليات التأمين
يات المساهميندخل )خسارة( استثمار عمل  

 إجمالي إيرادات االستثمار 29,648 35,545 (33,303) (%37)
 

)الذي تأثر بأسعار الـنفط المحركـة  م5102تراجعت إيرادات االستثمار خنال العام مقارنة بالعام السابق نتيجة لتراجع سوق األسهم في الربع الثالس من عام 
ــ   اســتثمارات األســهم ويــؤدي إلــ  خســائر اســتثمارية مــن اســتثمارات عمليــات المســاهمين. ارتفعــت إيــرادات لعــدم االســتقرار االقتصــادي( ممــا يــؤثر ســلبًا عل

األسـهم ومعـدالت لمخـاطر تعـرض ال بتقليـلأكثـر تحفظـًا  يمليون لاير سعودي نتيجة التباع نهج استثمار  1بواقع  %11االستثمار من عمليات التأمين بنسبة 
من سوق المال. وكما كان الحال في السـنوات السـابقة، وبسـبب عوامـل المقبوليـة الصـعبة المرتبطـة باالسـتثمارات مرتفعـة  -مقارنة بالعام الماضي  -أفضل 

إسـتراتيجية العائد وضـرورة الحفـاظ علـ  االسـتثمارات ضـمن فئـات مـن األصـول عاليـة المقبوليـة )النقديـة فـي الغالـب(، فقـد حافظـت شـركة بوبـا العربيـة علـ  
 نبة للمخاطر خنال العام.استثمار متج

 

 إيرادات أخرى: 30.5• 

مليون لاير سـعودي مـن اإليـرادات األخـرى المتعلقـة بـدعم االستشـارات الصـحية لشـركة بوبـا  05.0ما قيمته  م5102تضمن فائض عمليات التأمين في عام  
 (.م5102)والبالغة صفر في  م5102العربية خنال عام 

 

 صافي دخل المساهمين: 30.9• 

1035 
 التغير  %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

شهر(  31) 1035
 لاير سعودي باآلالف

شهر(  31) 1034
 الوصف لاير سعودي باآلالف

002 %  صافي أرباح المساهمين 110,512 022,111 121,215 
 

ة فـي فـائض عمليـات التــأمين، بسـبب تزايـد صـافي نتيجــة كانـت الزيـادة فـي صـافي دخــل المسـاهمين لفتـرة اإلثنـي عشـر شــهرًا عائـدة بشـكل رئيسـي إلــ  الزيـاد
(. تــأثر االكتتــاب، ويقابــل ذلــك زيــادة فــي مخصــص األقســاط المســتحقة المشــكوك فــي تحصــيلها وتزايــد النفقــات المرتبطــة بــالنمو )رســوم اإلشــراف والعمــوالت

 (.01.1 البندإل   يرج  العودةسعودي مقارنة مع السنة السابقة. ) مليون لاير 00صافي أرباح المساهمين سلبيًا من انخفاض إيرادات االستثمار بواقع 
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 ملخص بيان المركز المالي: 30.30• 

1035 
 التغير  %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي 1035
 باآلالف كما في

13/31/1035 

لاير سعودي 1034
 باآلالف كما في

13/31/1034 
 الوصف

55%  
22%  

112,125 
,255051  

2,100,210 
0,110,205 

1,200,222 
0,005,511 

 موجودات عمليات التأمين
 موجودات عمليات المساهمين 

10%  مجموع األصول  405150514 503510105 304140454 
55%  
01%  
22%  

112,125 
02,220 
002,120 

2,100,210 
052,515 
0,000,221 

1,200,222 
001,110 
0,120,211 

 التأمينمطلوبات وفائض عمليات 
 مطلوبات المساهمين

 حقوق المساهمين
10%  مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين 405150514 503510105 304140454 

 

مين المكتتبـة )زادت تـأتعود الزيادة في المقام األول فـي االلتزامـات خـنال فتـرة اإلثنـي عشـر شـهرًا إلـ  الزيـادة فـي االحتياطـات الفنيـة المرتبطـة بنمـو أقسـاط ال
جمــالي أقســاط التـأمين المكتتبــة بنســبة +  0,512، اسـتطاعت الشــركة تحقيــق مــا قيمتــه م5102أمــا خــنال عــام  فــي تلــك الفتـرة(. %51االحتياطيـات الفنيــة وا 

لتشـغيلية، ممـا يمثـل انخفاضـًا مليـون لاير سـعودي فقـط، علـ  شـكل صـافي نقـدي نـاتج عـن األنشـطة ا 0,012بواقـع  م5102مليون لاير سعودي مقارنـة بعـام 
مليـون لاير سـعودي،  211مليـون لاير سـعودي وعمليـات مسـاهمين بقيمـة  025مليون لاير سعودي مقسـمًا إلـ  عمليـات تـأمين بقيمـة  111بواقع  %51بنسبة 

 ي.مليون لاير سعودي عل  التوال 522مليون لاير سعودي و  0,211حيس بلغت  م5102مقارنة بما كانتا عليه في 
 

 مجموع األصول: 30.33 •

1035 
 التغير  %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي 1035
 باآلالف كما في

13/31/1035 

لاير سعودي 1034
 باآلالف كما في

13/31/1034 
 الوصف

 مجموع الموجودات 2,152,212 0,021,112 0,252,212 11%
 

فترة اإلثني عشر شهرًا إل  صافي الزيادة المحقق في النقد وما في حكمه/االستثمارات )بصافي زيادة مجمع  تعود الزيادة في المقام األول في األصول خنال
مليـون لاير  020والزيـادة فـي صـافي األقسـاط التأمينيـة المسـتحقة الـذي بلـغ  (01.01 وَ  01.05 ينالبنـدإلـ   يرجـ  العـودة مليون لاير سعودي،  0,555بلغ 

 .01.02ل  البند إ يرج  العودة  سعودي،
 

 النقد وما في حكمه: 30.31• 

1035 
 التغير  %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي 1035
 باآلالف كما في

13/31/1035 

لاير سعودي 1034
 باآلالف كما في

13/31/1034 
 الوصف

(22%)  
020%  
52%  

0102% 

(0,012,100)  
0,212,215 
011,152 
222,511 

512,202 
1,121,251 
211,511 
055,555 

 
0,122,520 
0,501,151 
205,201 
33,,45 

 النقد وما في حكمه لعمليات التامين
 ودائع مرابحة لعمليات التأمين
 النقد وما في حكمه للمساهمين

 ودائع مرابحة عمليات المساهمين

40%  مجموع النقد وما في حكمه 103040505 401450193 301430554 
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دارة تعود الزيادة في النقد و  ما في حكمه في المقام األول إل  النمو الهائل في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، يصاحبها أداء ممتاز في عمليات التحصيل وا 
 م5102في عقد شركة سابك. بلغ المبلغ المستحق لعمليات المسـاهمين مـن عمليـات التـأمين فـي عـام  االبتدائيقسط لالديون، وهو ما شمل التسوية الكاملة ل

مليــون لاير  010وقــد تمــت تســويته مــن خــنال تحويــل مبلــغ   - 5102مليــون لاير ســعودي فــي  511مقارنــة بمبلــغ  -مليــون لاير ســعودي  010مــا مجموعــه 
 .  م10/05/5102مليون لاير سعودي( إل  بند عمليات المساهمين كما هو بتاريخ  511بتحويل مبلغ  م5102سعودي )بينما تمت تسوية مبلغ عام 

 
 االستثمارات: 30.31• 

1035 
 التغير %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي 1035
 باآلالف كما في

13/31/1035 

لاير سعودي 1034
 باآلالف كما في

13/31/1034 
 الوصف

(1%)  استثمارات عمليات التأمين  021,102 022,021    (   2,252) 
(1%)  (02,111)  عمليات المساهمين استثمارات 222,212 211,122 
(1%)  (01,002)  مجموع االستثمارات 022,220 052,152 

 
مليون لاير سعودي خاضعًا إلدارة نفس الطرف الثالس الخارجي عل  النحـو الـذي صـادق عليـه أصـنًا مجلـس  221ما زال توظيف االستثمار األصلي بمبلغ 

 . م5101اإلدارة ولجنة االستثمار خنال عام 
 
 األقساط المستحقة:صافي  30.34• 

1035 
 التغيير %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي 1035
 باآلالف كما في

13/31/1035 

لاير سعودي 1034
 باآلالف كما في

13/31/1034 
 الوصف

%52  مجموع األقساط المستحقة 0 صافي  212,021 121,221 021,105 
 

ساط التأمين المستحقة ُتعزى إل  النمـو الكبيـر خـنال ذلـك العـام، ولكـن هـذا النمـو فـي إجمـالي صـافي أقسـاط وقد كانت الزيادة التي شهدها إجمالي صافي أق
 (، وذلك نظرًا ألداء التحصينات القوي.%52مقابل  %52التأمين المستحقة كان أقل من مستوى نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )

 
 االحتياطيات الفنية: 30.35•

1035  
 غيرل الت %

التغير لاير  1035
 سعودي باآلالف

لاير سعودي 1035
 باآلالف كما في

13/31/1035 

لاير سعودي 1034
 باآلالف كما في

13/31/1034 
 الوصف

50%  احتياطي األقساط رير المكتسبة 5,121,122 5,211,011 211,150 
11%  احتياطي المطالبات القائمة  205,211 0,122,101 520,211 
11%  مجموع االحتياطيات الفنية 103950555 109450045 5490350 

 
ــًا بموســمية مســتقرة لألقســاط ٪52ويرجــع النمــو فــي االحتياطيــات الفنيــة بصــورة أساســية إلــ  النمــو فــي أقســاط التــأمين المكتتبــة، الــذي بلغــت نســبته  ، مقترن

 211، بمقـدار بلـغ م10/05/5102حتياطيـات األقسـاط ريـر المكتسـبة، فـي المكتتبة نحو النصف الثاني من العـام. ونتيجـة هـذا النمـو الكبيـر، فقـد ازدادت ا
 ٪20.2)مقابـل  5102من إجمالي أقساط التأمين المكتتبـة السـنوية لعـام  ٪11.2مليون لاير سعودي وتمثل ما نسبته  5,210مليون لاير سعودي لتصل إل  
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مـن صـافي  ٪51.5مليـون لاير وتمثـل  0,122مليـون لاير لتصـل إلـ   525دار بلـغ (.  وازدادت احتياطيـات المطالبـات بمقـم10/05/5102كما هـو بتـاريخ 
(، وبالتــالي فإّنهــا تتماشــ  بشــكل كبيــر مــع نســب العــام 5101فــي  ٪50.2و 5102فــي  ٪55.1)مقابــل نســبة  م5102المطالبــات المتكبــدة الســنوية خــنال 

، وبالتــالي فإّنهــا تتماشــ  بشــكل كبيـر مــع نمــو إجمــالي أقســاط التــأمين ٪51، بنســبة م10/05/5102السـابق. وازدادت االحتياطيــات الفنيــة، كمــا هــي بتـاريخ 
، ومثلما كان الحال في السنوات الماضية، فقد قمنا بحسابها وتقديمها بصورة صـحيحة وفقـًا لمـا تـنص عليـه اللـوائ  التنفيذيـة ٪52المكتتبة الذي بلغت نسبته 

 لك بعد  التحقق من دقتها من قبل خبير اكتواري خارجي مستقل. النقد العربي السعودي، وكذ بمؤسسةالخاصة 
 

  سياسة الشركة في توزيع األرباح:. 33

 

 ن قواعـد السـلوك وأخناقيـات العمــلمــ 22مــن الئحـة قواعـد التسـجيل واالدراج والمـادة  1فقـرة  21لمـادة عـن ااإلفصـاح هيئـة السـوق الماليــة ب طبًقـا لمتطلبـات
 ذ النقاط التالية بعين االعتبار فيما يتعلق بحساب األرباح وتوزيعها:األساسي للشركة، يجب أخ

  
 الزكاة وضريبة الدخل المقررة. عدم إحتساب 
  من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي.  يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التحويل متـ  بلـغ االحتيـاطي المـذكور إجمـالي  %51تخصيص

 كة.رأس المال المدفوع للشر 
 افي بنــاء علـــ  اقتــراح مجلـــس االدارة، يمكــن للجمعيـــة العموميــة العاديـــة أن تحــتفظ بنســـبة مئويــة مـــن األربــاح الســـنوية الصــافية لتكـــوين احتيــاطي إضـــ

 وتخصيصه لغرض أو أرراض معينة تقررها الجمعية العمومية.
  مال المدفوع.من رأس ال %2ُيوزع الرصيد بعد ذلك كدفعة أول  للمساهمين بقيمة ال تقل عن 
 .وُيوزع الباقي بعد ذلك عل  المساهمين بوصفه حصة من األرباح أو ُيحول إل  حساب األرباح المحتفظ بها 
  مـن هـذ  المـادة وفًقـا للقواعـد المنظمـة لـذلك  2يجوز لمجلس االدارة أن يصدر قراًرا بتوزيع أرباح دوريـة ُتخصـم مـن األربـاح السـنوية المحـددة فـي الفقـرة

 عن الجهات المختصة. والصادرة
 

 المبيعات والعمليات واألنشطة التشغيلية األخرى:. 21
 

  المبيعات والتسويق: 31.3 •

، كمـا وضـعت قائمـة معـّززة بأبحـاس السـوق تشـمل المنتجـات م5102وعل  صعيد التسويق، فقد واصلت شـركة بوبـا العربيـة تعزيـز مركزهـا السـوقي فـي عـام 
ات الجديــدة فــي الســوق الســعودية. علــ  ســبيل المثــال، تــم إعــداد قائمــة منتجــات العــائنات الســعودية التــي تشــمل بــرامج الفــرد المبتكــرة التــي تســتهدف القطاعــ

فــي  -لتتناســب ومختلــف احتياجــات أفــراد العائلــة الســعودية   وبرنــامجي التنــويم والعيــادات الخارجيــةأمــومتي، و برنــامج العائلــة المــرن، و برنــامج الســعودي، و 
االسـتمتاع بتغطيـة تأمينيـة  األفـرادعبر مراحل حياتهم المختلفة. وبات اآلن بوسع السعوديين من الطناب الجامعيين أو الموظفين الحكـوميين  -عام القطاع ال
السـعودية  الشـركات. وبوسـع العائلـة جميـع اي توفرهـتـالو  قيمينبـالم ةالخاصـ تغطيـة التـأمين عكـس التي ال توفرها أي شركة أخـرى فـي السـوق علـ و  خاصة

 تحـاالاحتياطـا للفقط فـي  تنويملل تغطية خاصةبالكامل يستند إل  أسلوب حياتهم أو احتياجاتهم الصحية أو يمكنهم من اختيار  برنامج مفصلكذلك اختيار 
جـراء  تنـويميات العامـة فـي حالـة الفقـط واالسـتفادة مـن المستشـف ةخارجيـال للعيـادات التغطية الخاصةالطبية الكبيرة التي تتطلب دخول المستشف  أو اختيار  وا 

 .اإلعنامالعمليات الجراحية. وقد ُطرحت منتجات العائلة السعودية في األسواق تصحبها حملة تسويقية كبيرة عبر كافة وسائل 
 

 راءمن المد اً دولي السفرة من كثيري الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف شريحة صغير  والمنش تالصحية الدولية المتعلقة بعمناء الشركات  البرامجوقد ُأطلقت 
داخـل المملكـة وخارجهـا بمـا فـي  شـاملةالصـغيرة والمتوسـطة، حيـس يتمتعـون بتغطيـة تأمينيـة  منشـ ت، فـي الشـركات والماتلس اإلدار االتنفيذيين وأعضاء مجـ

 ذلك الواليات المتحدة األمريكية.



 

21 

 

طناقهــا فــي حملــة تســويق تــم التــرويج للمجموعــة المبتكــرة وذات القيمــة المضــاهــذا وقــد  ــا العربيــة وا  فة مــن خــدمات الرعايــة الصــحية التــي تقــدمها شــركة بوب
بـُتماستخدمت وسائل مختلفة للوصول إلـ  الجمهـور المسـتهدف تحـت اسـم   ن معـاف  . وتشـمل خـدمات الرعايـة الصـحية المـذكورة: طبيـب   والتـي تعنـي  ُكـط 

 السرطان.مرض  ، رعاية المسنين ورعاية األمراض المزمنةاألمومة، رعاية الطفل، رعاية و  الحمل، رعاية الدوليةالطبية االستشارات بوبا، 
 

، كـان اسـتكمال شـراكة الرعايـة الصـحية التـي ُأقيمـت مـع نـادي م5102ومن بين المعالم البارزة الكبـرى األخـرى للتسـويق فـي شـركة بوبـا العربيـة، خـنال عـام 
في جدة من أجل من  شركة بوبا العربيـة القـدرة علـ  الوصـول لكرة القدم بإقامة شراكة مماثلة مع نادي االتحاد  م5102في الرياض خنال  لكرة القدمالهنال 

الشـراكتان باالتفـاق علـ  وضـع شـعار شـركة بوبـا العربيـة علـ  الكتـف  تكللـتإل  قاعدة جمـاهير أكبـر نـاديين لكـرة القـدم فـي المملكـة العربيـة السـعودية. وقـد 
لكـرة عب، وهو ما يمن  الشركة ظهورًا أقوىً . وقد ُعرضت هذ  الشـراكة خـنال حملـة تلفزيونيـة كبيـرة تمـت االسـتعانة فيهـا بنجـوم نـادي الهـنال األيمن لكل ال

 ثم توسعت لتطال اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي. القدم
 

التـي مّثلـت إحـدى  الوسـط لمنـاطق الرئيسـية الـثناس، وتحديـدًا فـي المنطقـة وعل  صعيد المبيعات، فقد واصلت شركة بوبا العربيـة تعزيـز مكانتهـا فـي كافـة ا
، م5102جديدة مهمة خنال عام وقطاعات حكومية مناطق النمو خنال السنوات الثناس الماضية. حصلت شركة بوبا العربية بنجاح عل  حسابات شركات 

وشــركة مرافــق، كمــا جــددت بنجــاح العديــد مــن حســابات الشــركات الكبيــرة، مثــل ســابك، ، وشــركة بــن زقــر، امثــل الهيئــة العامــة للطيــران المــدني، وشــركة نســم
 وموبايلي، وشركة عبد اللطيف جميل المحدودة، ومصرف الراجحي.

 
 

 31.1 :إدارة العمليات وخدمات العمالء 

هياكــل  -م5102خــنال -تهــا وخــدماتها، وقــد جــددت قــدراتها وأنظمبالتعزيــز المســتمر تواصــل شــركة بوبــا العربيــة االســتثمار فــي تقــديم خــدماتها مــن خــنال 
ــديها، كمــا نفــّذت برنامجــًا جديــدًا مــن برنــامج   . نقطــة الرعايــة  مــن أجــل اســتكمال وتعزيــز وحــدة عمليــات الرعايــة الصــحية وعمليــات إدارة الجــودة الشــاملة ل

، نجحـت م5100الـذي ُأطلـق فـي عـام  الخدمـة  البرنـامجارتقـي برنـامج   مصحوبًة بثقافة عالية األداء، وعقلية متميزة لتقـديم الخـدمات، إلـ  جانـب مواصـلة ب
  :م5102الواردة أدنا  خنال عام  القويةوحدة عمليات األعمال في تحقيق النتائج 

  م5102في عام  ٪21.2مقارنًة بنسبة  ٪20.1تحسين مستوى رضا العمناء إل  مستوى قياسي بلغت نسبته، 
   م،5102في عام  ٪11.1مقارنًة بنسبة  ٪22.1مستوى قياسي بلغت نسبته تحسين صافي نقاط الترويج إل 
  النجاح في إطناق حلقة مغلقة لصافي نقاط الترويج طوال العمليات، 
 مليون عميل 0.2عمليات الرعاية الصحية من خنال تقديم خدمات أكثر تركيزًا وطالت ما يربو عل   يزمت ع فيتوسال، 
  لتكاليف ل اإلدارة المثاليةن خنال للشركة م الخسارةتحسين نسبة، 
  أكثر،ليشمل عمناء  إدارة العناقةتوسيع نطاق نموذج  
  فــي مؤشــر األداء الرئيســي، كمــا نّفــذت إدارة الجــودة الشــاملة وظــائف تمّيــز  ٪22عكســت مؤشــرات األداء الرئيســية إلدارة الجــودة الشــاملة تحســنًا بنســبة

 ة باعتبارها وظائف جديدة،التشغيل وتمّيز العمليات وابتكار الخدم
  نشـاط، مـع التركيـز علـ  األنشـطة الثقافيـة وأنشـطة  01,111إلـ  مـا يزيـد علـ   2,111الخدمة  من ما يزيد علـ   شغفزاد عدد أنشطة برنامج  ارفع

 التميز،
 بتُ فكرة منها لتحسين حملة   11فكرة تحت عنوان  ابتكارات الخدمة ، سيتم تنفيذ  011أكثر من  ابتكار ، ةالمسـبق موافقـات ، والتسويق، والعضوية، والمط 

 الصغيرة والمتوسطة، والمنش ت، مطالباتوال
   وهــو برنــامج تعليمـي طبــي مســتمر يرمـي إلــ  ترســيخ المعرفـة التــي يتمتـع بهــا الفريــق الطبـي لشــركة بوبــا العربيـة، فضــنًا عــن الحـاميأطلقـت برنــامج ، 

 .التنمية الطبية المستمرة للشركة
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 لعنصر البشري لدى بوبا العربية:ا 31.1• 

المـوظفين الـذي ُيعـاملون تؤمن شركة بوبا العربيـة إيمانـًا راسـخًا بالثقافـة المسـتندة إلـ  األداء العـالي إلـ  جانـب المـوظفين شـديدي االلتـزام. وجـدير بالـذكر أّن 
 ون خدمًة أفضل لعمنائنا، وسوف ييسرون نمو األعمال التجارية ونجاحها. معاملة عادلة ويتلقون تدريبًا جيدًا ويتم تطويرهم وتعويضهم بطريقة تنافسية، يقدم

 
، أطلقـت شـركة بوبـا العربيـة عـددًا مـن م5012علـ  نحـو فعـال. فـي عـام   همباإلضافة إل  ذلـك، فـإّن شـركة بوبـا العربيـة تسـتقطب األفـراد وتطـّورهم وتسـتبقي

كافة قطاعات الشـركة. حافظـت شـركة بوبـا العربيـة علـ  الوضـع  البناتينـي  الـذي تُـدرج تحتـه فـي المبادرات التي أفضت إل  مجموعة واسعة من المزايا في 
من موظفينا من المـواطنين السـعوديين.  ٪02أّن  حيسبرنامج نطاقات، وذلك من خنال مواصلة التركيز عل  استقطاب واستبقاء أفضل المواهب السعودية، 

موظفـًا جديـدًا(، واسـتثمرت فـي بـرامج التـدريب والتنميـة )التـي  021ار عمل جديد للتوظيـف )اسـتقطب أكثـر مـن ، نفذت شركة بوبا العربية إطم5102خنال 
ولقـد )وهـو مـا أفضـ  إلـ  العديـد مـن التـنقنات والترقيـات الداخليـة(.  وخطـط اإلحـنال الـوظيفي هـاراتللم تقييمـادورة تدريبيـة(، وأجـرت  211قدمت أكثر من 

إل  تحسينات في كل مؤشر وموضوع، كمـا حافظـت شـركة بوبـا العربيـة كـذلك علـ  تصـنيفها فـي المرتبـة سنويًا وظفين الذي ُنجريه المس  العالمي للم أظهر
 واألول  في قطاع التأمين.  أفضل بيئة عمل كـالعاشرة 

 
 :م5102وباإلضافة إل  ذلك، فقد فازت شركة بوبا العربية بالجوائز التالية في عام 

 ة  أفضل جهة داعمة للمرأة ، والتي منحها إياها: صندوق تنمية الموارد البشرية .أفضل شركة في فئ 
 . المرتبة الثانية في فئة  التميز في التعلم والتطوير ، والتي منحها إياها: صندوق تنمية الموارد البشرية 
  نس.أفضل شركة تأمين في المملكة العربية السعودية، والتي منحها إياها: مجلة أريبيان بز 
  قات المستثمرين في الشرق األوسطالمملكة العربية السعودية، عل  هامش حفل توزيع جوائز جمعية عنا -أفضل شركة لعناقات المستثمرين. 

 
 : التكنولوجيالخدمات التقنية والتحول  31.4• 

التـي  العديـد مـن اإلضـافات التقنيـة( TSBTالتكنولوجيـا ) روتطـوياألعمـال  تطـويرودعمًا إلستراتيجية أعمال شـركة بوبـا العربيـة وخططهـا، قـدم فريـق خدمـة 
 م: 5102نفذت في عام 

   نظععام إدارة عالقععات العمععالءلقــد كــان التركيــز الرئيســي منصــبًا علــ (CRM) م تــم إحــراز تقــدم فــي بنــاء حجــر األســاس لنظــام إدارة 5102  ففــي عــام
تبعه استكمال جاهزية البنية األساسية لنظام إدارة عناقات العمناء. ويعـد يالتفصيلية، عناقات العمناء من خنال إجراء تحليل يجمع متطلبات األعمال 

فـي زيـادة الس أعمال شركتنا رؤيـة العمـناء بالكامـل ولتسـهيل االسـتفادة مـن أمرًا بالغ األهمية حت  تعك  و هو تحسين قدرتنا عل  إدارة عناقات العمناء 
 خدمات الشركة. دعم و قص  درجة ممكنة، وتوسيع نطاق الخدمات الذاتية العائدات، وتحسين الكفاءة التشغيلية أل

  تـي  لألعضـاء ببسـاطة تحميـل تي تـال امـن نوعهـ  األولـ بميـزة  تقـديم المطالبـات   الذكيةتطبيٌق جديٌد لألجهزة وكان من بين تطويراتنا الجديدة األخـرى
منهـا العمليـات ذات الصـلة ببيـع منـتج العـائنات السـعودية و  ة عبعر اإلنترنعتنعفوريعة مؤتم خعدماتالملفات مباشرًة من الهواتف النقالة، باإلضافة إل  

 إدارة حسابات العمناء )مثل التحصيل والفواتير والقوائم والتخصيصات(.
  ى إلـ   الحـّد بشـكل لدى مجموعة كبيرة من مـزودي الخدمـة ممـا أد مشروع البطاقات الممغنطةم إنجازات كبرى أخرى مثل تنفيذ 5102كما شهد عام

ساءة االستخدام كبير من أعمال االحتيال  . وا 
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  تربط بين المزودين بشكل إلكتروني الستنام مطالبات خالصـة عبـر قنـاة دمـج آمنـة ، ممـا نـتج عنـه تحسـينات بنسـبة مع شركة  عالقة إستراتيجيةتنفيذ
العاملين بدوام كامـل الـذين كـانوا يزاولـون أعمـال معالجـة المطالبـات يـدويًا في معالجة المطالبات، والوصول إل  الحد األمثل في عدد الموظفين  25%

 في السابق. 
 مما أدى أيضًا إل  رفع كفاءة العمليات وتحسين تجارب العمناء والحفاظ عليهم. طباعة بطاقات العضوية في مقر العمالء 
  (، 5102مقارنــة مــع عــام  5102فــي عـام  ٪21نات )تحسـين الكفــاءة بنســبة فــي أرلــب المعــام النظععام الالورقععي إلدارة أداء المععوارد البشععريةتـم طــرح

 ة الحّس. فضنًا عن تحسين عمليات الموارد البشرية وأنظمتها مثل: برنامج نقل وترقية الموظفين، والوقت والحضور، والتحضير لعمل الموظفين، وعملي
  في تحقيـق عمليـات  خيصابتوحيد التقارير  وتحسين مستوى عملية التر متعلقة ، نجحت جهود تحويل األعمال وتحويل التكنولوجيا الم5102في عام

 لتكاليف.لتشغيلية محّسنة وتوفير 
 

التـي تهـدف إلـ  عكفت بوبا العربية عل  التركيز عل  االرتقاء ببنيتها التحتية من خنال إجـراء تحـديثات شـاملة ودمـج ألنظمـة وخـدمات االتصـاالت الهاتفيـة 
  شـركة بوبـا العربيـة Business Office in a Boxمـن  نظـام   ومـا بعـد . م5100ال لمنايـين المكالمـات والخـدمات الهاتفيـة فـي عـام تـوفير الـدعم الفعـ

تطبيقــات ميــزة تنافســية فــي الســوق الســعودية حيــس يعطــي العــاملين بشــركة بوبــا العربيــة بالمنــازل والمســتخدمين عــن بعــد القــدرة علــ  الوصــول إلــ  جميــع ال
 ة وخدمات االتصاالت الهاتفية وتكنولوجيا المعلومات من أي مكان وفي أي وقت.المؤسسي

دارة القــوى العاملــ ة فــي خدمــة وســوف تســتمر إســتراتيجية األنظمــة وتكنولوجيــا المعلومــات، مــن خــنال إدارة عناقــات العمــناء وتحســينات الــنظم الرئيســية  وا 
ممــا يــؤدي إلــ  تحقيــق  للمــوظفينتهــدف إلــ  تحســين عمليــة وضــع الجــداول وتقلــيص وقــت التعطــل  العمــناء ، فــي ابتكــار تطبيقــات هاتفيــة وتطبيقــات رقميــة

هـذا فضـنًا عـن حصـول   تحسينات مباشرة في مستويات الخـدمات مـع موازنـة تكلفـة تقـديم الخـدمات ممـا ينـتج عنـه فـي النهايـة تـوفير فـي النفقـات التشـغيلية.
 القرار.  اتخاذمما يسهم في تحسين عملية  بشكل آنيظمة تقارير المعلومات عل  المزيد من البيانات المهمة شركة بوبا العربية بفضل تحليل البيانات وأن

كذلك طرح برنامج توحيد مراكـز البيانـات الـذي سـيكون لـه الفضـل فـي إضـفاء تحسـينات هائلـة علـ  المرونـة واسـتمرارية األعمـال  م5100وسوف يشهد عام 
نتقال مركز بيانات اإلنتاج الحالي إلـ  مركـز بيانـات شـامل يتمتـع بدرجـة عاليـة مـن التـوافر والموثوقيـة يقـوم علـ  بنيـة تحتيـة من خنال التخطيط والتجهيز ال

أضـف إلـ  ذلـك أن البنيـة التحتيـة لسـط  المكتـب االفتراضـي سـتكون ميـزة أخـرى إضـافية مهمـة فـي عـام   لتقديم خدمات االتصاالت من درجة الفئة الثالثـة.
شركة بوبا العربية والمستخدمين مـن المستشـفيات والمسـتخدمين عـن بعـد والعـاملين المتنقلـين القـدرة علـ  الوصـول  منسوبيوهي البنية التي ستمن  ، م5100

  إل  موارد وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة ببوبا العربية بشكل مباشر وسريع من أي مكان وفي أي وقت.

 :الشركة سكرتارية 31.5

خـنال االسـتفادة مـن احتيـاطي مليـون لاير سـعودي،  211مليـون لاير سـعودي إلـ   211الشركة عل  مدار العام فـي تحقيـق زيـادة فـي رأس مالهـا مـن نجحت 
مجانيـة بواقـع  منحـة مليـون سـهم مـن خـنال إصـدار أسـهم 21مليون سهم إل   21مليون لاير سعودي مع زيادة في رأس المال من  211 دخل محتجز بقيمة

، 01.01و  01.2و  0.5 البنود يرج  العودة إل ، وذلك بعد الحصول عل  الموافقات الداخلية والتنظيمية المطلوبة )قائمهم مجاني واحد مقابل كل سهم س
 الخاصة بالقوائم المالية: حصص رأس المال(. 01والمذكرة رقم 

 )وفًقا للقوانين واللوائح(: إضافيةإفصاحات  31-14
 

التاليــة إفصـاحات إضــافية وفقـًا للقــوانين واألنظمـة المتــداول بهـا فـي المملكــة العربيـة الســعودية والتفاصـيل التــي تشـمل علــ  بعـض متطلبــات تتضـمن األقسـام 
و كات الشـر  مـن تلـك اللـوائ  الجديـدة لحوكمـةلوائ  مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة والتي أدرجت مؤخرًا عل  لوائ  حوكمة الشركات. حيس أن بعضًا 

المسـاهمين مـن خـنال اجتمـاع الجمعيـة العموميـة ، كمـا أنـه  بـإعنامإيضـاحها و سـوف تقـوم الشـركة وبمجرد لجنة المراجعة تحتاج إل  مزيدًا من التوضي  ، 
السنوي والقوائم المالية علـ  ضمن  التقرير السنوي ،  وبناًء عل  هذا ، سوف تقوم شركة بوبا العربية بعرض التقرير  سوف يتم ادراج جميع البنود الواضحة

 المساهمين من خنال اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها. 
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  مجلس اإلدارة والعضوية في مجالس إدارات الشركات األخرى: 31.3• 

 

 إلدارةمجلس ا أهداف مجلس اإلدارة  تكوين االجتماعات

 
 

عقد المجلس ستة 
اجتماعات خنال عام 

م ) خمسة 5102
خنال عام اجتماعات 

 م(5102

 
 

يشمل مجلس اإلدارة 
واحد  تنفيذيعضو 

و سبعة أعضاء 
)ثناثة  رير تنفيذيين

 – مستقلينأعضاء 
نلخصها في الجدول 

 التالي(

ســتراتيجيات وتحقيــق فائــدة للمســاهمين وأصــحاب يتمثــل الغــرض مــن مجلــس اإلدارة فــي وضــع اال
المملكـة العربيـة السـعودية بطريقـة أخناقيـة  المصلحة، وذلـك وفقـًا للـوائ  والقـوانين المعمـول بهـا فـي

مجلس اإلدارة هو المسؤول عن قيم الشركة ورسالتها ورؤيتها علـ  المـدى كما أن  وتتسم بالشفافية.
البعيد وعـن تـوفير التوجيـه واإلرشـاد اإلسـتراتيجي لعمليـات الشـركة بمـا فـي ذلـك المسـؤولية المطلقـة 

حوكمـة النمـوذجي واألخناقيـات، كمـا يتحمـل مسـؤولية تـوفير المتعلقة بضمان اتباع الشـركة لمبـدأ ال
مـن حيـس  -الشـركة  التـزامنظام صارم من الضوابط واإلجراءات الداخليـة مـن أجـل ضـمان تحقيـق 

تـزاول  و التـي لجميع متطلبات كافة القوانين واألنظمة المعمول بها -المضمون والتوقيت المناسب 
 فيها الشركة عملها.

لــدعم  -حســب اقتضــاء اللــوائ   -اإلدارة بمســؤولية تأســيس اللجــان المنبثقــة منــه مجلــس  كمــا يقــوم
المجلــس فــي تنفيــذ مســؤولياته فضــنًا عــن دعــم اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة. أضــف إلــ  ذلــك أن 
المجلـس مســؤول عــن تحديـد واعتمــاد القضــايا التــي يراهـا مهمــة بمــا يكفــي ليكـون اتخــاذ القــرار فيهــا 

لمجلس، وعن  القضايا التي يوكلها إل  اللجان المنبثقة عنه )كما هو محدد فـي يقتصر فقط عل  ا
 إطار تفويض السلطات المعتمد من المجلس(.

 
 

 
 

 
 

 

 من بين األمور التي تعتمد عل  موافقة المجلس، شرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية والتي تشمل عل  سبيل المثال:
 ،الشركة ة ، رؤية ومهمةاستراتيجي• 
 خطط طويلة األجل، وخطط التشغيل السنوية من ضمن الخطط التي تخضع لموافقة المجلس، ال• 
 لجنة المراجعة ، وموافقة البيانات المالية السنوية، النتائج المالية األولية وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين، بعد توصية• 
 موافقة توصية لجنة المراجعة، تقرير مجلس اإلدارة السنوي، بعد• 
 استراتيجية برامج المسؤولية االجتماعية للشركات،• 
، والمـناءة الماليـة وتوزيعـات األربـاح، اإلفصـاح وقابلّيتهـا السـلوك، المخـاطر، السـلوك، بالمشّرعين، الخلقتتعلق عل  سبيل المثال  التي السياسات الرئيسية• 

 وشروط مرجعّيتها،آليات لجان المجلس وتضارب المصال ، 
 لكشف عن األحداس الهامة،في الوقت المناسب والكافي لالتصرف االستحواذ، العقود الكبيرة، • 
دارة المخــاطر، بمــا فــي ذلــك تعيــين كــنًا مــنرئيســية فــي الرقابــة تغييــرات •  ات التنظيميــة وأعضــاء لجــان الجهــالممثلــين المخــولين بالتواصــل مــع  الداخليــة وا 

 المجلس،
 صناحيات التفويض،إطار • 
 ركة، وهيكل اإلدارة التنفيذية أو وضع الشركة،رأس المال، وهيكل الشفي  تغييرات• 
 السياسات والممارسات واإلفصاحات،أي تغييرات تؤثر عل  • 
 والخزينة. ية االستثمار، وسياسة االستثماراستراتيج• 
 

 10/12/0212 تنتهـي فـي  م(، والتـي 12/10/5102هــ )الموافـق  11/12/0212وات وذلـك فـي باشر مجلس اإلدارة خنال العام فترته الجديدة لثناس سـن
هـــ  01/12/0212م( تــم اإلعــنان عنهــا فــي  تــداول ، وذلــك كجــزء مــن اإلعــنان عــن محضــر اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي   12/00/5102هـــ )الموافــق 

 م(. 12/10/5102هـ )الموافق  01/12/0212بتاريخ  ضمن نتائج الجمعية العمومية ل في  تداو عنه م(، والذي كان قد أعلن  50/20/5101)الموافق 
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للحصـول علـ  )م و الذي يتضمن عضويتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة األخـرى 5102ديسمبر  10مجلس اإلدارة كما في  بأعضاءفيما يلي بيان 
 :(01.5البند لعودة إل  أعضاء مجلس اإلدارة  خنال الفترة الحالية يرج  ا تفاصيل

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة الشركات المساهمة األخرى التي شارك في عضوية مجلس إدارتها فئة العضوية

 المهندس/ لؤي هشام ناظر يوجدال  رير تنفيذيين

 
 تشرياألستاذ/ دايفد مارتن فل يوجدال 

 
 هناناألستاذ/ إدوارد جورج فيتزجرالد  يوجدال 

 
 ارسياجرالتا يب ناكيوجأتاذ/األس يوجدال 

 األستاذ/ عامر عبد اهلل علي رضا الشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو( مستقلين

 
 األستاذ/عبدالهادي علي سيف شايف  السعودية للخدمات األرضية شركةالالبنك السعودي الهولندي، 

 

بنسبة  كابيتال ) ليست شركة مدرجة و لكنها مملوكة السعودي الهولندي
 األستاذ/ زيد عبد الرحمن القويز (لبنك السعودي الهولنديل 011%

 األستاذ/ طل هشام ناظر يوجدال  تنفيذي
 
 التغييرات في مجلس اإلدارة خالل السنة: 31.1• 

فقــد اســتقال عضــوان ريــر ، لعربيــةمــن مجلــس إدارة بوبــا ا عــنان عــن الفتــرة الجديــدة لمجلــس اإلدارة، نتيجــة اســتقالة أعضــاءو بعــد اإل م، 5102خــنال عــام 
م . و قـد تمـت الموافقـة 5102و تـم اسـتبدالهما خـنال عـام مـن بوبـا فـي المملكـة المتحـدة،  إنفستمنت أوفر سـيز ليمتـدتنفيذيين في مجلس اإلدارة يمثنان بوبا 

م، ومـن ثـم تـم الموافقـة عليهـا مـن قبـل المسـاهمين 5102م بوبـا العربيـة خـنال العـامؤسسة النقد العربي السعودي و مجلس إدارة عل  هذ  التعيينات من قبل 
دورة الســنوات الــثناس وســوف يســتكمل األعضــاء الجــدد فــي مجلــس اإلدارة  م.5102م، و التــي أقيمــت فــي عــام 5102فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لعــام 

،  2, اجتماعـات الجمعيـة العموميـة القـرار  01.1لعودة إل  . لمزيد من التفاصيل يرج  ام 2/0/5102 ه الموافق11/12/0212 للمجلس والتي بدأت في
 وهي كما يلي: 

 
عضوية  من المستقيليناألعضاء 

 ممثلون عن لمعينين بمجلس اإلدارة و التاريخالجدد األعضاء ا المجلس و التاريخ

 األستاذ/جيمس روردون ويتون
 م(20/11/5102)استقال بتاريخ 

 هنان األستاذ/ إدوارد جورج فيتزجرالد
 م20/11/5102موافقة مجلس اإلدارة بتاريخ 

موافقة  م5102/ 52/05موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 
 الجمعية العمومية

 م10/10/5102بتاريخ 

 بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد

 

                  األستاذة/إليزابيس أليسون بنات
 م(2/1/5102بتاريخ  )استقالت

                       تشرياألستاذ/ دايفد مارتن فل                   
 م2/1/5102موافقة مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م52/05/5102موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 
 موافقة الجمعية العمومية

 م10/10/5102بتاريخ 

 
 

 بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد
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 مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين:مكافآت وأتعاب أعضاء  31.1• 

وتشمل الرئيس يبين الجدول التالي الرواتب واألتعاب والبدالت والمكاف ت التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين الخمسة في الشركة، 
 :م10/05/5102إل   م10/10/5102المالي من  و الرئيس التنفيذيالتنفيذي 

 

أتعــاب حضــور جلســات مجلــس اإلدارة وبــدالت حضــور جلســات المجلــس أيضــًا الــرئيس التنفيــذي،  تعلــق بالعضــو المنتــدب وهــووالتــي تعكســت األرقــام  كمــا
األجــل ومكافـأة نهايـة الخدمـة ضــمن قسـم كبـار التنفيـذيين فــي واجتماعـات اللجـان.  وتـرد المبــالغ المتعلقـة بمكافـ ت الـرئيس التنفيــذي وبرنـامج الحـوافز طويلـة 

يـتم تكـوين مخصـص لهـا فيمـا يتعلـق بـأي أعضـاء آخـرين فـي ولـم الجدول. ولم ُتدفع مكاف ت أو مزايا برنامج الحوافز طويلـة األجـل أو مكافـأة نهايـة الخدمـة 
لكـل عضـو مـن  التعويضـاتويوضـ  الجـدول التـالي ملخصـًا تحليليـًا للمكافئـات و  (.ةيفي القوائم الماليـة السـنو  50اح )يرج  العودة إل  اإليض إلدارةمجلس ا

 م:5112أعضاء مجلس اإلدارة، وأن هذ  التعويضات وضعت وفقًا لنظام الشركة األساسي عند تأسيس الشركة عام 

لاير سعودي باآلالف  لاير سعودي باآلالف    2014  م 1035لعام مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  2015 
   البدالت المكاف ت  المجموع      البدالت المكاف ت  المجموع   م1034مقارنة مع عام 

 األستاذ/ طل هشام ناظر 120 15 135   120 12 132
 العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي 120 15 135   120 12 132
 اإلدارة( المهندس/ لؤي هشام ناظر )رئيس مجلس 180 15 195   180 12 192
 األستاذ/ عامر عبد اهلل علي رضا )مستقل( 120 15 135   120 12 132
 األستاذ/ زيد عبد الرحمن القويز )مستقل( 051 15 135   11 9 79
 األستاذ/عبدالهادي علي سيف شايف )مستقل( 120 12 132   120 12 132
 ارسيا جرالتا يب ناكيوجأاألستاذ/ 120 15 135   120 12 132
 تشر  )نائب الرئيس(ياألستاذ/دايفد مارتن فل 051 15 135   01 6 66
  هناناألستاذ/إدوارد جورج  051 15 135   01 6 66
 األستاذ/صالح ناصر الجاسر   )العام السابق( 1 0 0   21 3 53
 األستاذ/جيمس غوردون ويتون    )العام السابق( 1 0 0   01 6 66
 /إليزابيث أليسون بالت  )العام السابق(األستاذة 1 0 0   01 6 66
 أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين 900 102 1,002   900 84 984

1,116 96 1,020 
  
  

 المجموع  1,020 117 1,137

        

لمجلس أعضاء ا الوصف
 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس 
 التنفيذي والمدير المالي

 رواتب وأجور

لاير سعودي  2015
 باآلالف

لاير سعودي  2015
 باآلالف

لاير  2015
 سعودي باآلالف

لاير  2014
 سعودي باآلالف

2015 
 التغير

051 111 12,026 9,572 2,454 
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 102 15 بدالت أعضاء المجلس

 58 6,121 6,179 صفر ال ينطبق المكاف ت
 (1,761) 7,309 5,548 صفر ال ينطبق برنامج الحوافز طويل األجل ومكافأة نهاية الخدمة

 751 23,002 23,753 1,002 135 2015الرياالت السعودية  بآالف المجموع
2014 132 984 23,002 
 751 18 3 التغير   2015
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 بيان أسهم أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية وأفراد أسرهم المباشرين:  31.4• 

ركة نـاظر شمليون سهم( و  50)  ٪50.52م هم: شركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد والتي تمتلك 10/05/5102لعربية  كما في أبرز كبار المناك لبوبا ا
عل  النحــو التــالي: شــركة نــاظر مختلفــة،شــركة نــاظر القابضــة مــن ثــناس شــركات تتــألف و  (.مليــون ســهم 50) ٪50.52 نســبة مجتمعــةالقابضــة التــي تملــك 

( سـهممليـون  1.5) ٪1.11 نسـبة شركة حلول البرامج الحديثة لخـدمات الحاسـب اآللـي المحـدودةتمتلك و سهم(، مليون  1.5) ٪1.11 تمتلكوالتي  القابضة
 (.مليون سهم 0.0) ٪2.52 والتي تمتلك وشركة أساس للرعاية الصحية

 
  :م10/05/5102أسرهم المباشرين كما في فيما يلي تفاصيل أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس إدارة بوبا العربية وأفراد 

  

 
سهم لـدى هيئـة السـوق الماليـة لكـل عضـو مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة كأسـهم مضـمونة لممثليهـا فـي  0,111قامت بوبا إنفستمنتس أوفر سيز ليمتد بتسجيل 

لكل سهم قائم و بالتالي قد تأثر الرصيد م بطرح أسهم المنحة، سهم 5102كما قامت بوبا العربية خنال مجلس اإلدارة )وفًقا لمتطلبات هيئة السوق المالية(. 
سهم كرصيد افتتاحي للسيد عبد الهادي شايف والتي كانت مملوكة ألف  12,152عدد  وقد تم بيان  الختامي )اإلرناق( كما هو موض  في الجدول أعنا .

 بالفعل للسيد عبد الهادي شايف قبل بداية فترته كعضو في مجلس إدارة بوبا العربية.
 
 بيان أسهم كبار التنفيذيين في شركة بوبا العربية وأفراد أسرهم المباشرين: 31.5• 

الـذين و النقـد العربـي السـعودي،  ؤسسـةم لتسـمية اً دارة وفقـفيما يلي تفاصيل أسهم بوبا العربية المملوكة للمسـؤولين التنفيـذيين بـاإلدارة العليـا وكبـار مسـؤولي اإل
التـدقيق الـداخلي( لشـركة بوبـا العربيـة، وأفـراد و   االلتـزام ،ء التنفيذيين ورؤساء اإلدارات الرقابية الثناس )إدارة المخاطرتعرفهم الشركة عل  أنهم أعضاء المدرا
 أسرهم المباشرين بصفتهم الشخصية:

 
 
 

     أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القّصر في أسهم أو
 التغير 13/31/1035 13/31/1034   

النسبة  باألسهم الدينأدوات  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم اسم عضو مجلس اإلدارة
 المئوية

 %011 0,111 - 5,111 - 0,111 المهندس/ لؤي هشام ناظر
 %011 0,111 - 5,111 - 0,111 األستاذ/ طل هشام ناظر

 %01 0,052 - 1,052 - 0,111 األستاذ/ عامر عبد اهلل علي رضا
 %010 011,101 - 125,112 - 025,121 األستاذ/عبدالهادي علي سيف شايف

 %011 0,111 - 5,111 - 0,111 ستاذ/ زيد عبد الرحمن القويزاأل
)ممثل بوبا إنفستمنتس أوفرسيز  ارسياجرالتا ييو بكناجأاألستاذ/
 - - - - - - ليمتد(

 - - - - - - )بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد( هناناألستاذ/إدوارد جورج 
 - - - - - - ليمتد()بوبا إنفستمنتس أوفرسيز  تشرياألستاذ/دايفد مارتن فل
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 بعةحصة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القّصر في أسهم أو أدوات دين أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التا
 التغير الرصيد الختامي الرصيد االفتتاحي  
  13/31/1034 13/31/1035 

 اسم العضو التنفيذي 
عدد 
 أدوات الدين األسهم

عدد 
 باألسهم أدوات الدين األسهم

النسبة 
 المئوية

 %011 0,111 - 5,111 - 0,111 األستاذ/ طل هشام ناظر
 %011 1,111 - 02,111 - 1,111 األستاذ/ فريزر دايفيد جريجوري

 %011 2,010 - 2,010 - - األستاذ/ علي شنيمر
 %011 00,111 - 00,111 - - األستاذ/ عارف هوناشي
 - - - - - - األستاذ/ ثامر الحارثي

 %011 2,002 - 2,002 - - األستاذ/ مارك النس ستكليف
 - - - - - - األستاذ/ زياد الجبالي

 
التـي مـن خنالهـا أصـدرت الشـركة سـهم منحـة واحـد لكـل سـهم و  بعد عملية زيادة حصص رأس المال تمتالمذكورة أعنا   م5102إن األرقام الختامية لعام 

لمزيـد  01.01 البنـدإلـ   العـودة،  والتي تم اعتمادها من الجهات التنظيمية ذات الصلة خنال تلك السنة )يرج  م5102مملوك خنال ديسمبر/كانون األول 
 (.م5102الصلة بزيادة حصص رأس المال خنال عام من المعلومات ذات 

سـهم هـو الحـد  0,111التـي وردت أعـنا ، نفـس عـدد األسـهم كمـا هـو موضـ  فـي جـدول أسـهم أعضـاء مجلـس اإلدارة ) تشكل أسهم األستاذ طـل نـاظركما 
 األدن  لعدد األسهم المطالب بها عضو مجلس إدارة(

 
 ق لها التصويت ويمتلكها أشخاص آخرون:بيان الحصص في فئة األسهم التي يح 31.5• 

صـيل فـي بخناف أسهم وحصص أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد أسرهم المباشرين وأسهم وحصص كبار التنفيذيين وأفـراد أسـرهم المباشـرين كمـا هـو مبـين بالتف
التصـويت يمتلكهـا أشـخاص قـاموا بـإبناا بوبـا العربيـة أعنا ، فنا علم لبوبا العربية بأي حصص أخرى في فئة األسهم التي يحق لهـا  01.2و 01.2البندين 

 من هذ  القواعد.  22بالحصص التي يملكونها وفًقا للمادة 
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 اجتماعات مجلس اإلدارة وأسماء الحضور: 31.5• 

وكان سجل الحضور فيها  اء الحضور، نورد أدنا  اجتماعات مجلس اإلدارة واألعض00فقرة  21بموجب متطلبات اإلفصاح لهيئة السوق المالية/المادة 
  وفقًا لما يلي: 

 

 االجتماع السادس
 م50/31/1035

 االجتماع الخامس
 م39/30/1035

 االجتماع الرابع
 م14/05/1035

االجتماع الثالث 
 م5/30/1035

 االجتماع الثاني
 م15/04/1035

 االجتماع األول 
 م39/01/1035

فئة 
 العضوية

عضو مجلس اسم 
  فترةالو  االدارة

رير  حضر حضر حضر حضر حضر لم يحضر
 تنفيذي

المهندس/ لؤي هشام 
 ناظر

 رئيس مجلس اإلدارة
 )عام كامل(

رير  حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 تنفيذي

 األستاذ/ دايفد مارتن
 تشريفل

نائب رئيس مجلس 
 )عام كامل(* اإلدارة

 تنفيذي حضر حضر حضر حضر حضر حضر

األستاذ/ طل هشام 
 ناظر
 و نتدبالعضو الم

)عام الرئيس التنفيذي 
 كامل(

 مستقل حضر حضر حضر حضر حضر حضر
األستاذ/ عامر عبد 
اهلل علي رضا )عام 

 كامل(

 مستقل حضر حضر حضر حضر حضر حضر
األستاذ/عبدالهادي 
علي سيف شايف 

 )عام كامل(

 مستقل حضر حضر حضر حضر حضر لم يحضر
األستاذ/ زيد عبد 

الرحمن القويز )عام 
 كامل(

رير  حضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر
 تنفيذي

األستاذ/ إدوارد جورج 
)عام  هنانفيتزجرالد 

 كامل(*

رير  حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر
 تنفيذي

يو كناجاألستاذ/إ
ارسيا )عام جرالتا يب

 كامل(
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في اجتماع  من ق بل المساهمين وأيضاً  عربي السعودي، بوبا العربية ، ومؤسسة النقد المجلس إدارة شركة بل ق  من م 5102عام خنال تمت الموافقة * 
 (.01.1و  01.5، 01.0 يرج  العودة إل  البنود لمزيد من التفاصيلو ) م5102 م التي عقدت عام5102لعام الجمعية العامة 

 
 أهم قرارات مجلس اإلدارة خالل السنة: 31.5• 

 لسنة ما يلي:من بين القرارات الهامة التي وافق عليها المجلس خنال ا
  بموجـب موافقـة لجنـة التـدقيق والتوصـيات المرفوعـة لمجلـس اإلدارة  م5102والتقريـر السـنوي لمجلـس اإلدارة لسـنة  م5102 لعـامالقوائم الماليـة السـنوية

 ،م( 52/15/5102هـ )الموافق  12/12/0210حسبما تم اإلعنان عنها في  تداول  بتاريخ 
 المجلـس ومـن ثـم الموافقـة  بعـد مراجعـة و موافقـة ،م5102، والربـع األول والثـاني والثالـس مـن عـام م5102الرابع من عام  القوائم المالية المرحلية للربع

 01/10/5102تم اإلعـنان عـن نتائجهـا فـي  تـداول  بتـاريخ   ، و بعد الحصول عل  موافقة مؤسسة النقد العربي السعوديلجنة المراجعةعل  توصية 
 ،ه(11/10/0211) م 51/01/5102و ه(11/01/0210)م 51/11/5102، ه(10/11/0210) م 51/12/5102، ه(52/11/0210) م

  و القوائم المالية المساهمين في الجمعية العمومية العادية، وكما وردت في تقرير مجلس اإلدارةلجة المراجعة و تضارب المصال  شريطة موافقة، 
  يرجـ   م( 51/12/5102هـ )الموافق  10/10/0210إليها حسب اإلعنان عنهما في  تداول  بتاريخ جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والدعوة(

 ،(01.1العودة إل  البند 
  ـــدارمكتـــب و كـــي بـــي إم جـــي تعيـــين مـــدقق الحســـابات الخـــارجي المشـــترك ـــة  ســـبةاللمح ال بموجـــب  ه(51/11/0211م )10/05/5102للســـنة المالي

لمرفوعة للمجلس، وطبًقا لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية العادية، والموافقة عليها بعد ذلك مـن قبـل الجمعيـة ا المراجعةتوصيات وموافقة لجنة 
 (،01.1يرج  العودة إل  البند العمومية العادية )

  د المساحة،بناء الجديد مع الطرف ذو صلة لتخفيف النمو الحالي المتعلق بقيالالموافقة عل  مبدأ 
 م،5102خنال المستقبلية مراجعة ال, ومرة أخرى إتباع م5102خنال  المراجعةلجنة ات مصلحة الزكاة وضريبة الدخل حسب توصية تقديم مخصص 
  لــرئيس قســم بمــا فــي ذلــك المكــان الشــارر  االلتــزامبســبب األمــاكن الشــاررة الرئيســية فــي إدارة تعيــين ممثلــين مكلفــين بالتواصــل مــع  الجهــات التنظيميــة

 ،االلتزام
  لجنــة  توصــية، بنــاًء علــ  موافقــة و بمــا فــي ذلــك تقيــيم نظــم الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بمؤسســة النقــد العربــي الســعودي،خطــط إدارة المخــاطر الســنوية

 ،المراجعة
  المؤسسةالخاص باإليداع القانوني والقيود المرتبطة به عل  النحو المطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي خطاب، 
 ذلـك اقتـراح مجلـس اإلدارة بزيـادة رأس مـال الشـركة عـن  عـن طريـق األسـهم المجانيـة وبمـا فـي ،ة الموافقات المطلوبة لزيادة أسهم رأس مال الشـركةكاف

فـي تـداول فـي  عنـه المعلـن و الغيـر العاديـةه( ودعوة وجدول اجتمـاع الجمعيـة العموميـة 01/00/0210) 52/12/5102طريق األسهم المجانية في 
تغيــر شــمل الموافقــة علــ  تحيــس , الغيــر العاديــةفــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة  ينلموافقــة المســاهم ةعضــاخالو  (،هـــ55/10/0211 ) 12/00/5102

  عقد التأسيس،النظام األساسي للشركة و 
 ًقـــا لتوصـــية وموافقـــة لجنـــة الترشـــي  الموافقـــة علـــ  تصـــفية األســـهم المملوكـــة بالنيابـــة عـــن أعضـــاء البرنـــامج بموجـــب برنـــامج الحـــوافز طويـــل األجـــل وف

مــن تقريــر  51مــن القــوائم الماليــة الســنوية، وراجــع إلــ  البنــد  51والتوصـيات و موافقــة الجهــات التنظيميــة)عل  النحــو المفصــ  عنــه فــي اإليضــاح رقــم 
 ،مجلس اإلدارة(

  بالبنك وتفويض البنك،تغيير المفوضين بالتوقيع 
  م،5100خطة التشغيل السنوية لعام 
 بداًل من السيد/ ايفانتز بيرودي، عيين السيد/ نيال دونير, بلجنة االستثمار,ت 
  السيدة/ كيت براون بداًل منتعيين السيدة/ كاترين اونز للجنة الترشي  والمكاف ت، 
  (،01.1 البند يرج  مراجعةالتي تم استنامها وتسويتها خنال العام ) هيئة السوق المالية واإلقرار بالمسائل المتعلقة بغراماتي 
  مؤسسة النقد العربي السعودي خنال العام، تعميماتاإلقرار باستنام 
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يـتم اعتمـادهم بعـد  التـداولخـنال  القـراراتوكذلك خنال اجتماعات مجلس اإلدارة الرسمية وحيثما يتم اعتماد  القرارت من خنال تداولهاويعتمد مجلس اإلدارة 
 .والذي تم بالتداولي اجتماع مجلس اإلدارة الرسمي الذي يتبع موافقة مجلس اإلدارة ف قةعن طريق اإلقرار بالمواف ،أخرىذلك مرة 

 
 

 اجتماعات الجمعية العمومية خالل العام: 31.9• 

توصـل إلـ  وقـد تـم ال  م(، 10/10/5102هــ )الموافـق 02/08/0212بتـاريخ  الثـامنعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة بوبا العربيـة اجتماعهـا 
 التوصل إل  النتائج التالية: بعد  م( 15/10/2510هـ )الموافق  02/20/2021في  تداول  بتاريخ  اإلعنان عنهاتم و  ،النتائج التالية 

 
 ( 0القرار رقم :)شهراً(. 05م )10/05/5102 ه الموافق11/11/0210 الموافقة عل  ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 
 ( 5القرار رقم :) م 10/05/5102 ه الموافـق1011/11/0210المصادقة عل  القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية فـي 

 شهرًا(. 05)
 ( 1القرار رقم) /عـة القـوائم الماليـة للعـام كمراقبـي حسـابات الشـركة لمراج للمحاسـبة الـدارمكتـب و  كـي بـي إم جـي : إختيار والموافقـة علـ  تعيـين السـادة

 بناًء عل  توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.م 10/05/5102 ه الموافق51/11/0211المنتهي في المالي 
 ( 2القرار رقم:) رد تشر بدينًا عن اليزابيس اليسون بنات و يصب  السيد إدوايالموافقة عل  تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ليصب  السيد دايفد مارتن فل

 .م5101مايو  5هـ ، الموافق 0212شعبان  0جورج هنان بدينًا عن جيمس جوردون ويتون حت  نهاية الدورة 
  ( 2القـــرار رقـــم:)  ألـــف لاير ســـعودي كمكافـــأة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي  51مليـــون و 0الموافقـــة علـــ  صـــرف مبلـــغ

 ( من النظام األساسي للشركة.01هرًا( وفقًا لنّص المادة )ش05)م 10/05/5102 ه الموافق11/11/0210
 ( 0القــرار رقــم:)  ه الموافــق11/11/0210إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســؤولية عــن إدارتهــم للشــركة خــنال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

 شهرًا(. 05م )10/05/5102
 ( 1القــرار رقــم :) م َو 5102مصــلحة مباشــرة أو ريــر مباشــرة فيهــا خــنال عــام ذات يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة الموافقــة علــ  األعمــال والعقــود التــي

 :وهي كما يلي ،م5102
 

  لشـركة  %12شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحـدودة )وهـي شـركة تقـدم خـدمات مرتبطـة بـديافرم(، وهـي شـركة مملوكـة بنسـبة
للمهندس لؤي ناظر. وقد قدمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات بتكلفـة  %5مجموعة ناظر المحدودة وبنسبة 

و قد  .م5102م،  باإلضافة إل  الخدمات المستمرة واألتعاب ذات الصلة حت  نهاية عام  10/05/5102ألف لاير سعودي لكامل الفترة  وفي  011
عاية الطبية و الخـدمات الصـحية المحـدودة خـنال العـام إلـ  شـركة نـاظر لغسـيل الكلـ  والخـدمات الصـحية المتقدمـة تغير اسم شركة المجد الراقي للر 

 المحدودة، و بالتالي فقد تغيرت الجهة ذات العناقة وفقًا لذلك.
  شرعية إل  شركة بوبا العربية، والتي  في دار المراجعة الشرعية، وهي شركة تقدم خدمات استشارية ٪0عبد الهادي شايف حصة بنسبة  األستاذ/يملك

 .م5102، باإلضافة إل  الخدمات المستمرة واألتعاب ذات الصلة حت  نهاية عام م5102ألف لاير سعودي إليها خنال العام  021تم دفع مبلغ 
  ذين يملكـون حصًصـا مباشـرة فيهـا هـم: لمجموعـة نـاظر القابضـة والـ %22شركة ترانس العربية لخدمات االتصاالت اإلبداعية )تراكس( مملوكـة بنسـبة

التنفيــذي  حيــس بلغــت رســوم إدارة شــؤون العناقــات العامــة المتعلقــة بالشــركة  الــرئيسطــل نــاظر  األســتاذ/المهنــدس لــؤي نــاظر رئــيس مجلــس اإلدارة، و 
 .م5102م ، باإلضافة إل  الخدمات المستمرة واألتعاب ذات الصلة حت  نهاية عام5102ألف لاير سعودي في عام  002

  م( التـــي فوضـــت الشـــركة بـــإبرام اتفاقيـــة  11/11/5111هــــ )الموافـــق 01/11/0211وطبًقـــا لموافقـــة الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة فـــي اجتماعهـــا بتـــاريخ
لـك المقابـل ترخيص عنامة تجارية مـع بوبـا أو شـركتها التابعـة المعنيـة، وفوضـت مجلـس اإلدارة الموافقـة علـ  أحكـام وشـروط هـذ  االتفاقيـة بمـا فـي ذ

اتفاقيــة مــع الجهــة ذات العناقــة وهــي شــركة بوبــا الشــرق األوســط  م5101المــالي المســتحق للشــركة المانحــة للتــرخيص  أبرمــت الشــركة خــنال ســنة 
للحصـول علـ   -لكل من شركة مجموعة ناظر وبوبا إنفستمنت أوفر سيز ليمتـد  %21وهي شركة مشروع مشترك مملوكة بنسبة  -القابضة ذ.م.م. 

ات العناقـة ترخيص الستعمال العنامات التجارية )كلمة بوبا مع الشـعار أو دون الشـعار( للجهـة ذات العناقـة.  ووفًقـا ألحكـام االتفاقيـة، فـإن الجهـة ذ
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سـوم مـن أربـاح الشـركة فـي أي سـنة ماليـة كر  %2تحصل عل  مبلغ مساو لنسبة ثابتة من إجمالي األقساط المكتسبة شرط أال تزيـد بحـد اقصـ  عـن 
ألــف لاير ســعودي  1,102 مقابــل  م5102 ألــف لاير ســعودي خــنال عــام  00,212عنامــة تجاريــة.  ووفًقــا لــذلك، فقــد بلغــت رســوم العنامــة التجاريــة 

 م.5101 خنال عام 
  ات عناقـة( إلعـادة م( مـع بوبـا إنشـورانس ليمتـد )جهـة ذ 10/05/5101هــ )الموافـق 52/5/0212وقعت الشركة خنال السنة اتفاقيـة إعـادة تـأمين فـي

موعـة بوبـا تأمين جزء من األقساط المكتتبة المتصلة بعمنائها ومعوليهم خـارج المملكـة العربيـة السـعودية.  بوبـا إنشـورانس ليمتـد هـي شـركة تابعـة لمج
 12بلغـت قيمـة األقسـاط المتنـازل عنهـا   .سـيار ايو جكناجإ األستاذ/و  هنانإدوارد  /األستاذو  تشريدايفد فل األستاذ/ويمثلها في مجلس إدارة بوبا العربية 

، م5101فــي عــام  %5.2مقابــل  م5102مــن األقســاط المكتتبــة الســنوية عــام  %0.1، وهــذا يمثــل حــوالي م5102لاير ســعودي خــنال عــام مليــون 
 .م5102باإلضافة إل  الخدمات المستمرة بموجب اتفاقية إعادة التأمين التعاقدية واألتعاب ذات الصلة حت  نهاية عام 

 مجلـس إدارة بوبـا العربيـة مصـال  فيهـا  التي تصنف كشركات يمتلك بعض أعضاء الشركات مع صحي تأمين عقود م5102خنال عام  الشركة وقعت
ق عليــه قــد تـم علــ  أسـاس التعامــل التجـاري المســتقل وطبًقـا لتســعير الشـركة المحــدد المتفـ هــذ  العقـود تسـعير أو ارتباًطـا بهــا. وتؤكـد بوبــا العربيـة بــأن

وتؤكد الشركة أيضا أن تلك العقود ال تنطوي عل  أي ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأي مزايا إضافية خاصة، وأن الشـركة ال   ونسبة الخسارة المحددة.
فة يحق لها الحصول عل  أي خدمات وال هي تحصل عل  أي خـدمات أو دعـم مختلـف ريـر ذلـك المقـدم ألي مـن عمـناء الشـركة اآلخـرين، باإلضـا

 .م5102إل  الخدمات المستمرة بموجب تلك العقود، حسبما ينطبق، أو عند تجديدها، خنال عام 
  عمل بعض موظفي الشـركة علـ  مشـروع تملكـه مجموعـة نـاظر المحـدودة، وهـي جهـة ذات عناقـة وأحـد المسـاهمين فـي الشـركة. م5102خنال عام ،

الموظفين عن الفترة التي عملوا فيها في مشروع الجهة ذات العناقة سوف تحتسب علـ  تلـك  نتيجة لذلك، فإن التكاليف ذات الصلة المستحقة ألولئك
و تمت تسويتها من قبل الجهـة ذات ألف لاير،  5,201مبلغ  م10/1/5102الجهة. وقد بلغت النفقات المحتسبة عن مدة الشهور الثناثة المنتهية في 

 . م5102، ، خنال عام العناقة
 

من الئحة حوكمة الشركات الصـادرة عـن مجلـس هيئـة السـوق الماليـة، فإنـه يتـاح للمسـاهمين االطـناع علـ  محاضـر اجتماعـات الجمعيـة  2وبموجب المادة 
ة. وسـوف العمومية، وسوف تزود الشركة الهيئة بنسخة مـن محضـر اجتمـاع الجمعيـة العموميـة خـنال عشـرة أيـام مـن تـاريخ انعقـاد اجتمـاع الجمعيـة العموميـ

عــن نتــائج الجمعيــة  مــن خــنال اإلعــنان المســاهمين ابــناامركــز إيــداع األوراق الماليــة  تــداول  علــ  الفــور بنتــائج الجمعيــة العموميــة، كمــا ســيتم  يــتم تبليــغ
 .في  تداول   العمومية

 
 عادية خالل العام:الاجتماعات الجمعية العمومية غير  31.30• 

وقــد تــم التوصــل إلــ    م، 11/05/5102هـــ الموافــق 52/15/0211بتــاريخ  (األولاجتماعهــا  ) لعربيــةالعاديــة لشــركة بوبــا اريــر عقــدت الجمعيــة العموميــة 
 وقد تم التوصل إل  النتائج التالية:  م( 12/05/5102هـ )الموافق  50/50/0211في  تداول  بتاريخ  واإلعنان عنها، النتائج التالية

 
 ( 0القرار رقم) 21مليـون لاير سـعودي، بالتـالي زيـادة عـدد األسـهم مـن  211مليون لاير سـعودي إلـ   211كة من : الموافقة عل  زيادة رأس مال الشر 

مليـون لاير  211مليون سهم عن طريـق مـن  سـهم مجـاني لكـل سـهم قـائم عـن طريـق تحويـل  21مليون سهم وذلك بإصدار عدد  21مليون سهم إل  
. %011عدد األسهم عل  حٍد سواء زيادة قدرها م. وتشكل نسبة زيادة قيمة رأس المال و 5102يونيو  11سعودي من األرباح المبقاة للشركة كما في 

 ومن الجدير بالذكر بأن الشركة تهدف من زيادة رأس المال إل  تدعيم القاعدة الرأسمالية و النشاط المستقبلي للشركة. 
 ( مـن النظـام2( والمـادة )1(: الموافقـة علـ  تعـديل المـادة )5القـرار رقـم )   األسـاس للشـركة لتتوافـق مـع الزيـادة المقترحـة فـي رأس مـال الشـركة ليصـب

 كالتالي:
ثمـانون مليـون سـهم متسـاوية القيمـة، بقيمـة  21,111,111ثمانمائـة مليـون لاير، مقسـم إلـ   211,111,111( : رأس مـال الشـركة 1المادة السـابعة )

 س.ر عشرة رياالت للسهم الواحد.01أسمية 
 دفعوا قيمتها كاملة.( : اكتتب المساهمون في كامل اسهم رأس مال الشركة و 2) المادة الثامنة
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 ( الموافقة عل تفويض مجلس اإلدارة بإتخاذ جميع اإلجراءات النازمة إلتمام إصدار األسهم الجديدة للمسـاهمين الحـاليين وتعـديل النظـام 1القرار رقم:)
 جميع متطلبات األنظمة األخرى واللوائ  المتبعة والمرتبطة بالزيادة المقترحة في رأس المال. مع زيادة رأس المال، وأن تستوفياألساسي لتتوافق 

 
 عمليات تتصل بأطراف ذات عالقة:31.33 •

ل الجـدو يوجد للشركة عمليات مع أطراف ذات عناقة والناجمة بشكل أساسي عن ملكيـة بوبـا ونـاظر لـبعض الشـركات التـي تتعامـل شـركة بوبـا معهـا، ويبـين 
. كمــا نناحــظ أنــه خــنال عــام   تفاصــيل إضــافية حــول تلــك العمليــات 01.02و  01.01، 01.05،  01.1 التــالي ملخًصــا بتلــك العمليــات، وتتضــمن البنــود

مـا م بحيـس ال يوجـد أي مبلـغ مسـتحق لشـركة تـراكس ك5102م  لم تتعامل شركة بوبا العربية مع )تراكس( بحيس لم تتكبد أي مصروفات خـنال عـام 5102
 :م10/05/5102في 

ألف  1034 المدة الوصف األطراف ذات العالقة الكيان االعتباري
 لاير سعودي

ألف  1035
 لاير سعودي

1035 
 تغير

وحدة األسواق العالمية في 
سنة  -سنوي صادرة إعادة تأمين أقساط مجموعة بوبا بوبا

 (72,189) 5,001 12,222 كاملة

شركة بوبا الشرق األوسط 
سنة  -سنوي رسوم العنامة التجارية مجموعة بوبا وناظر .م.م.القابضة ذ

 5,443 00,122 00,212 كاملة

إعادة احتساب نفقات  ناظر شركة ناظر للعيادات الطبية
 موظفي بوبا العربية

سنة  -سنوي
 3,002 2,201 5,201 كاملة

شركة ناظر لغسيل الكل  
والخدمات الصحية المتقدمة 

 المحدودة
 مطلوبة بيةط تكاليف ناظر

سنة  -سنوي خدمات لمقدمي
 كاملة

011 120 142 

شركة ترانس العربية لخدمات 
سنة  -سنوي عامة عناقات خدمات ناظر االتصاالت اإلبداعية

 (168) - 002 كاملة

عبد الهادي  األستاذ/ دار المراجعة الشرعية
سنة  -سنوي شرعية مراجعة خدمات شايف

 - 021 021 كاملة

 (63,770) 150015 590505       المدرجة مجموع المبالغ
 
 المجلس: بأعضاء الشركات ذات الصلة مع التأمين عقود 31.31 •

وتؤكد بوبا  ية مصال  فيها أو ارتباًطا بها.مجلس إدارة بوبا العرب التي تصنف كشركات يمتلك بعض أعضاء الشركات مع صحي تأمين عقود الشركة وقعت
قد تم عل  أساس التعامل التجاري المستقل وطبًقا لتسعير الشركة المحدد المتفق عليه ونسبة الخسارة المحـددة. وتؤكـد الشـركة  قودهذ  الع تسعير العربية بأن

ال هـي أيضا أن تلك العقود ال تنطوي عل  أي ترتيبات خاصة فيما يتعلـق بـأي مزايـا إضـافية خاصـة، وأن الشـركة ال يحـق لهـا الحصـول علـ  أي خـدمات و 
وتـم تضـمين األقسـاط المكتتبـة والتعويضـات المدفوعـة المتعلقـة  ل  أي خدمات أو دعم مختلف رير ذلك المقدم ألي من عمناء الشركة اآلخـرين. تحصل ع

 ، في القوائم المالية السنوية.05في المعامنات مع الجهات ذات العناقة، اإليضاح رقم  بعقود التأمين هذ 
 
 ت ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة: العقود األخرى مع الشركا 31.31 •

مجموعـة نـاظر خنال الفترة المالية، تعاقدت الشركة مع شركة ترانس العربيـة لخـدمات االتصـاالت اإلبداعيـة مـن أجـل تنفيـذ خـدمات العناقـات العامـة. تملـك 
كة أن المناقصة المتعلقة بتقديم الخدمات تمت عل  أساس في شركة ترانس العربية لخدمات االتصاالت اإلبداعية. وتؤكد الشر  %22المحدودة حصة بنسبة 
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. م5102ألــف لاير ســعودي خــنال العــام المــالي  002تجــاري مســتقل وأن نفقــات الشــركة المســتحقة إلــ  تــرانس العربيــة لخــدمات االتصــاالت اإلبداعيــة بلغــت 
والتي تمت فـي تلـك السـنوات.  م5102و م5101و م5105السنوية لألعوام  تمت الموافقة عل  الترتيب التعاقدي خنال اجتماعات الجمعية العمومية العادية

للحصـول  م5102والـذي سـوف ُيعقـد فـي عـام  5102وسوف تشكل الموافقـة علـ  تلـك الترتبيـات جـزًءا مـن اجتمـاع الجمعيـة العموميـة العاديـة السـنوية لعـام 
لصـادرة عــن هيئـة الســوق الماليـة(، وســوف يـتم تقــديمها إلـ  مجلــس إدارة شـركة بوبــا مـن أنظمــة حوكمـة الشــركات ا 02علـ  موافقـة المســاهمين )وفقـا للمــادة 

)علــ  أال يصــّوت أعضــاء مجلــس إدارة الجهــة ذات العناقــة علــ  هــذا األمــر(. وســوف ُيطلــب مــن مــدققي الحســابات  م5102العربيــة العتمادهــا خــنال عــام 
كمــا أن  .م5102م التقريــر إلــ  اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية التــي ســُتعقد عــام الخــارجيين تقــديم تقريــر كامــل حــول هــذ  االتفاقيــة، وســوف ُيقــد

 م.5102الشركة لم تتعاقد مع تراكس خنال العام 
 

يـة والخـدمات ، فقد تعاقدت الشركة مع مزود لخدمات رسل الكل  في الدمام، وهـو شـركة المجـد الراقـي للرعايـة الطبم5105اعتباًرا من الربع الثاني من عام 
للمهنـدس لـؤي نـاظر.   %5لشركة مجموعة ناظر المحدودة وبنسـبة  %12الصحية المحدودة )وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديافرم(، وهي مملوكة بنسبة 

ـــالي، فـــإن العناقـــة مـــع الجهـــة ذات العناقـــة قائمـــة بســـبب ملكية/عضـــوية المهنـــدس لـــؤي نـــاظر و  دارة والمـــدير طـــل نـــاظر )رئـــيس مجلـــس اإل األســـتاذ/وبالت
لمـدة اثنـي عشـر التنفيذي/الرئيس التنفيذي فـي شـركة بوبـا العربيـة علـ  التـوالي( فـي مجلـس إدارة تلـك الشـركة. ويتعلـق العقـد بتقـديم خـدمات عناقـات للمـزود 

سـنوًيا. وقـد قـدمت شـركة المجـد الراقـي  شهًرا سنوًيا، ومن المتوقع أن يستمر سنوًيا، شريطة الحصول علـ  موافقـة المسـاهمين فـي اجتمـاع الجمعيـة العموميـة
 م5102ألـف لاير سـعودي عـن عـام  120للرعاية الطبية والخدمات الصـحية المحـدودة خـدمات رسـيل الكلـ  إلـ  مرضـ  شـركة بوبـا العربيـة بتكلفـة تقـدر بــ 

المبـالغ المسـتحقة إلـ  شـركة المجـد الراقـي للرعايـة م، قُـّدرت  10/05/5102بالكامـل(. وفـي  م5102ألف لاير سعودي ُمقدرة عن عام  011بالكامل )مقابل 
(. م10/05/5102كمـا فـي  م5102ألـف لاير سـعودي مسـتحق عـن عـام  520ألـف لاير سـعودي )مقارنـة بــ 512الطبية والخدمات الصـحية المحـدودة بقيمـة 

فس اإلجــراءات التـي تتبعهــا الشـركة فيمــا يتعلـق بمــزودي خــدمات قـد تــم علـ  أســاس التعامـل التجــاري المسـتقل ووفًقــا لـن العقــد تسـعير وتؤكـد بوبــا العربيـة بــأن
فية، وأن المستشـفيات والعيــادات األخـرى إلــ  الشـركة. وتؤكــد الشـركة أيضــا أن العقـد ال ينطــوي علـ  أي ترتيبــات خاصـة فيمــا يتعلـق بــأي مزايـا خاصــة إضــا

دعـم مختلـف ريـر ذلـك المقـدم لمـزودي خـدمات المستشـفيات والعيـادات الشركة ال يحق لها الحصول عل  أي خدمات وال هـي تحصـل علـ  أي خـدمات أو 
  والخـدمات األخرى إل  الشركة. وقد تغير اسـم شـركة المجـد الراقـي للرعايـة الطبيـة والخـدمات الصـحية المحـدودة خـنال العـام إلـ  شـركة نـاظر لغسـيل الكلـ

 البيانات المالية في ب05مناحظة  الجهات ذات العناقة في موض كما هو ة وفًقا لذلك، رت الجهة ذات العناقالصحية المتقدمة المحدودة، وبالتالي فقد تغي
 م.5102لعام  السنوية

 
فـي دار المراجعـة الشـرعية، وهـي شـركة متخصصـة فـي المراجعـة  ٪0عبد الهادي شايف، وهـو عضـو مجلـس اإلدارة المسـتقل، حصـة بنسـبة  األستاذ/يملك 

 021ألـف لاير سـعودي )مقابـل  021بمقدار  م5102لعربية، والتي مثلت نفقات تشغيلية احتسبت عل  بوبا العربية في عام الشرعية تعاقدت مع شركة بوبا ا
(. والعقد المبرم مع الشركة هو عقد سنوي لتزويد شـركة بوبـا العربيـة بخـدمات المراجعـة الشـرعية، ومـن المتوقـع أن يسـتمر م5102ألف لاير سعودي في عام 

البيانـات  فـي ه05مناحظـة  الجهات ذات العناقة في كما هو موض ، اجتماع الجمعية العمومية سنوًيا ة الحصول عل  موافقة المساهمين فيسنوًيا، شريط
 م.5102السنوية لعام  المالية

 
الشــركة بــإبرام اتفاقيــة تــرخيص م( التــي فوضــت  11/11/5111هـــ )الموافــق 01/11/0211وطبًقــا لموافقــة الجمعيــة العموميــة العاديــة فــي اجتماعهــا بتــاريخ 

المـالي المسـتحق عنامة تجارية مع بوبا أو شركتها التابعة المعنية، وفوضت مجلـس اإلدارة الموافقـة علـ  أحكـام وشـروط هـذ  االتفاقيـة بمـا فـي ذلـك المقابـل 
وهـي شـركة  -ة بوبا الشرق األوسـط القابضـة ذ.م.م. اتفاقية مع الجهة ذات العناقة وهي شرك م5101للشركة المانحة للترخيص  أبرمت الشركة خنال سنة 

للحصـــول علــ  تـــرخيص الســـتعمال  -لكــل مـــن شـــركة مجموعــة نـــاظر المحــدودة وبوبـــا إنفســتمنت أوفـــر ســـيز ليمتــد  %21مشــروع مشـــترك مملوكــة بنســـبة 
تفاقيـة، فـإن الجهـة ذات العناقـة تحصـل علـ  مبلـغ مسـاو العنامات التجارية )كلمة بوبـا مـع الشـعار أو دون الشـعار( للجهـة ذات العناقـة.  ووفًقـا ألحكـام اال

من أربـاح الشـركة فـي أي سـنة ماليـة كرسـوم عنامـة تجاريـة.  تسـتوجب رسـوم  %2لنسبة ثابتة من إجمالي األقساط المكتسبة شرط أال تزيد بحد اقص  عن 
ائج الشركة، فإن هناك زيادة في رسوم العنامة التجارية المسـتحقة. ووفًقـا لـذلك، العنامة التجارية الدفع بأسعار مختلفة ترتبط بنتائج الشركة. ونتيجة ارتفاع نت
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 فـي كمـا هـو موضـ ،  م5102ألف لاير سعودي في عام  00,212، مقابل م5102ألف لاير سعودي خنال عام  00,122فقد بلغت رسوم العنامة التجارية 
 م.5102السنوية لعام  البيانات المالية في 01ناحظة و رسوم العنامة التجارية م 05مناحظة  الجهات ذات العناقة

)ولم يشارك أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي العناقـة  م5102و م5101و م5105لقد وافق مجلس اإلدارة عل  الترتيبات التعاقدية المذكورة أعنا  خنال عام 
 م5100والـذي سـينعقد خـنال عـام  م5102ميـة السـنوية العاديـة لعـام في التصويت عل  هذ  األمـور(، وسـيتم عـرض الترتيبـات علـ  اجتمـاع الجمعيـة العمو 

 للموافقة عل  تلك الترتيبات.
 

م(، مــع بوبــا إنشــورانس ليمتــد )طــرف ذو عناقــة(  10/05/5101هـــ )الموافــق 52/15/0212وقعــت الشــركة خــنال الســنة الســابقة اتفاقيــة إعــادة تــأمين فــي 
متصلة بعمنائها ومعوليهم خـارج المملكـة العربيـة السـعودية.  بوبـا إنشـورانس ليمتـد هـي شـركة تابعـة لمجموعـة بوبـا إلعادة تأمين جزء من األقساط المكتتبة ال

ســيا. ار جرالتــا ييو بكنـاجإ األســتاذ/و  هنـانإدوارد  األســتاذ/تشــر و يد فلدايفـ األســتاذ/ويمثلهـا فــي مجلـس اإلدارة شــركة بوبـا إنفســتمنتس أوفرســيز ليمتـد مــن خـنال 
( وهــذا يمثــل م10/05/5102مليــون لاير ســعودي كمــا فــي  12)مقابــل  م10/05/5102مليــون لاير ســعودي كمــا فــي  1األقســاط المتنــازل عنهــا بلغــت قيمــة 

(. وسوف تسـع  بوبـا م5102من إجمالي األقساط المكتتبة السنوية عام  %0.1)مقابل  م5102من إجمالي األقساط المكتتبة السنوية عام  %1.12حوالي 
 .م5100والمقرر انعقاد  في عام  م5102للحصول عل  موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لعام العربية 

 
مصـال  وحيثما كان لدى أحد أعضاء مجلس اإلدارة تضارب في المصال ، فقد استبعد مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المعني الـذي لديـه تضـارب فـي ال

 ل  الموافقة. من التصويت ع
 

( بـإبرام أي عقـود أخـرى مـع أي جهـة تمثـل الشـركة طرًفـا فيهـا أو يمتلـك أي عضـو مـن 01.02تؤكد الشركة أنها لم تقـم عـدا مـا ورد أعـنا  )وأدنـا  فـي البنـد 
 ي شركة مرتبطة مصلحة مادية فيها.أعضاء مجلس االدارة او الرئيس التنفيذي او المسئول المالي األول او أ

 
 :ذات عالقةتتصل بأطراف  أخرى عمليات 31.34• 

لذلك تم ذكر  في مذكرة األطراف ذات العناقة كان أيضًا من مزودي خدمات المستشفيات و  -رير ذي الصلة بأعضاء مجلس إدارة الشركة  -هناك مساهم 
يعد من األطراف ذات العناقة ببيع أسهمه في الشركة ولذلك  . وقد قام هذا المساهم الذي كانم5102للسنة الماضية في القوائم المالية السنوية خنال عام 

 .م5102ب( في القوائم المالية السنوية لعام  05)كما هو مبين في مذكرة األطراف ذات العناقة  10/05/5102لم يعد طرفًا ذي عناقة منذ 
 

، حين المحدودة ناظر، وهي شركة ناظر للعيادات الطبية، عمل بعض موظفي بوبا العربية في مشروع تملكه إحدى شركات مجموعة م5102خنال عام 
عن الفترة التي عملوا خنالها في هذا  -كانت هذ  الشركة في مرحلة التأسيس. وقد تم إعادة احتساب التكاليف ذات الصلة الخاصة بهؤالء الموظفين 

ألف لاير سعودي( وتمت تسويتها بواسطة الطرف ذي العناقة  5,201: 5102ألف لاير سعودي ) 2,201عل  الطرف ذي العناقة، حيس بلغت  -المشروع 
 د في القوائم المالية السنوية. 05خنال الفترة الحالية. وقد ُذك ر ذلك في مذكرة األطراف ذات العناقة 
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  اإلفصاحات األخرى حسب األنظمة:  .34

 
 حوكمة الشركة:  الئحة 34.3 •

، بتـــاريخ 5111-0-0فـــي نشــرتها رقــم  يــةســوق المالالبالكامــل ألحكــام الئحـــة حوكمــة الشــركات الصـــادرة عــن مجلــس هيئـــة  إن بوبــا العربيــة تلتــزم وتمتثـــل
 م، مع مراعاة االستثناءات الثانوية التالية:12/10/5111هـ، الموافق  12/10/0211
 

 االمتثالاألسباب و تفاصيل عدم  مضمون المادة رقم المادة
ب    - 0

حقوق 
 التصويت

( يجب تطبيق أسلوب التصويت التراكمي عند ب
التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية 

 العامة.

الصادرة عن وزارة التجارة، وأحكام  11تتقيد الشركة بأحكام المادة 
 12من النظام الداخلي لشركة بوبا العربية. تنص المادة  12المادة 

تقوم الشركة بحصر من النظام الداخلي للشركة عل  ما يلي:  
األصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة رير العادية 

 عل  أساس صوت واحد لكل سهم .
 

 االمتثالاألسباب و تفاصيل عدم  مضمون المادة رقم المادة
د       - 0

حقوق 
 التصويت

د( عل  المستثمرين من ذوي الشخصيات االعتبارية  
مثل صناديق  -عن آخرين  الذين يتصرفون بالنيابة

اإلفصاح في تقاريرهم السنوية عن سياساتهم  -االستثمار 
التصويتية، وتصويتاتهم الفعلية، وطرق التعامل مع 
التعارض الجوهري للمصال  الذي قد يؤثر عل  ممارسة 

 الحقوق األساسية فيما يتعلق باستثماراتهم.

المدرجة في السوق  نظرًا ألن شركة بوبا العربية من الشركات العامة
المالية، والتي يتم تداول أسهمها يوميًا من جانب مختلف األفراد 
والمؤسسات، وسواًء كانوا من الشخصيات االعتبارية أم ال، فإنه ال 
يمكن للشركة مراقبة أو إدارة أو السيطرة عل  األمور الخاصة 

 بسمعة/منائمة المستثمرين للوفاء بهذا الشرط.

 
)المــادة العاشـرة، الفقـرة )هـــ(( بشـأن السياســات التـي تـنظم العناقــة مـع أصــحاب  يـةسـوق المالالالئحــة حوكمـة الشـركات الصــادرة عـن هيئــة  بموجـب متطلبـات

م علـ  5102المصال  من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، قامت شركة بوبا العربية بتطوير سياساتها وحصلت عل  موافقة مجلس اإلدارة الرسمية خنال عام 
 يلي: ما

 .آليات تعويض أصحاب المصال  في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود 
 . آليات تسوية الشكاوى أو الخنافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصال 
 .آليات مناسبة إلقامة عناقات جيدة مع العمناء والموردين والمحافظة عل  سرية المعلومات المتعلقة بهم 
 ة بيـنهم وبـين مدونة قواعد السلوك المهني للمدراء التنفيذيين والعاملين فـي الشـركة بمـا يتفـق مـع المعـايير المهنيـة واألخناقيـة السـليمة وتـنظم العناقـ

 أصحاب المصال . عل  أن يضع مجلس اإلدارة إجراءات مراقبة تطبيق هذ  المدونة وضمان االمتثال لها.
  كة. المساهمات االجتماعية للشر 

 
تطوير السياسات واإلجراءات المذكورة أعـنا  بالتفصـيل، وسـوف تقـوم بمراجعـة تفصـيلية لجميـع جوانـب  م5100سوف تواصل شركة بوبا العربية خنال عام 

عربـي السـعودي بشـأن النقـد ال مؤسسةحوكمة الشركة ذات الصلة، حت  تتمكن من تعزيز حوكمتها وضمان االلتزام بشكل أكبر باللوائ  الجديدة الصادرة عن 
 التي تم تشكيلها مؤخرًا في المؤسسة.  المراجعةحوكمة الشركات ولجنة 
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دارة المخاطر: 34.1 •  الحوكمة وا 

عمل لحوكمة الشركة ومراقبة المخـاطر مـن خـنال إسـتراتيجية تتكـون مـن  ثناثـة خطـوط دفاعيـة  رئيسـية تحـدد مسـؤوليات ومهـام واضـحة  توفر الشركة إطار
م. ويتــألف هيكــل 5101طريقــة الحوكمــة ومراقبــة المخــاطر بشــكل يــومي.  تــم اعتمــاد مدونــة حوكمــة الشــركة مــن قبــل مجلــس اإلدارة خــنال عــام ومحــددة ل

صـة بتنفيــذ الحوكمـة مـن  خـط الـدفاع األول  وهـو مراقبـة المخـاطر، والـذي يـتم عـن طريـق اإلدارة العليـا للشـركة المسـؤولة عـن مختلـف قطاعـات الشـركة الخا
ر لجنـة مراقبـة عمال اليومية. أما بالنسبة لخط الدفاع الثاني وهو  السيطرة علـ  المخـاطر  فيكـون عـن طريـق مجلـس اإلدارة ولجانـه الفرعيـة المختلفـة، عبـاأل

المخـاطر ، فيكـون مـن خـنال  (. وفيمـا يتعلـق بخـط الـدفاع الثالـس، وهـو   ضـمانالرقابة و االلتـزامالمخاطر واالمتثال ودوائر رقابية رئيسية أخرى )مثل دائرة 
 (.المراجعةدوائر رقابية مستقلة مثل )دائرة خدمات المراجعة الداخلية ولجنة 

النقد العربـي السـعودي وتكـون دائـرة مراقبـة المخـاطر  مؤسسةتبّنت الشركة نهجًا لمراقبة المخاطر بما يتفق مع الئحة مراقبة المخاطر عل  النحو الذي أقّرته 
المخــاطر وتقييمهــا ورفــع التقــارير بشــأن حالــة المخــاطر واإلجــراءات المرتبطــة بهــا. وحــين تكــون الضــوابط ريــر مجديــة فــي الحــّد مــن  مســؤولة عــن تحديــد

 المخاطر، توصي الشركة بسبل تحسينات الضوابط ت واإلجراءات والعمليات ومن ثم يتم مراقبتها لضمان تنفيذها بفعالية وفي وقتها المناسب.
 

 إل  تعزيز مبدأ حوكمة الشركات داخلها وذلك من خنال ما يلي: م5100نال العام ستسع  الشركة خ
   التنفيذي.  الرئيستعيين رئيس إلدارة المخاطر يقوم برفع التقارير إل 
 ن خــنال زيــادة تعزيــز الفصــل بــين واجبــات الخــط األول والثــاني والثالــس مــن خــنال الهياكــل الوظيفيــة المتعلقــة بتحســين اإلدارة التنظيميــة وأيضــا مــ

قدرتنا في مجال حوكمة الشركات لتوفير االتساع والعمق المناسبين للمجاالت التالية: سكرتارية الشركة وخطة استمرارية  دعمالموارد. سنبحس في 
دارة المخـــاطر جـــراءات الحوكمـــة )وجميعهـــا تتبـــع اآلن  ،العمل/التعـــافي مـــن الكـــوارس وا  لقانونيـــة والصـــحة الماليـــة( والشـــؤون ا لـــإلدارةوسياســـات وا 

 لرفع التقارير إل  رئيس إدارة مراقبة المخاطر.  م5100الموارد البشرية( والتي ستتحول جميعها خنال العام  إلدارةوالسنامة )حاليًا تتبع 
  األقساممناصب رؤساء ، بما في ذلك م5102التي شغرت في نهاية العام العليا القانونية  دارةواإل االلتزام تسكين المناصب في إدارةالنجاح في. 
   :تطوير وتعزيز القوانين والسياسيات والمعايير واإلجراءات المتصلة بحوكمة الشركات وذلك لضمان تنفيذ ما يلي 

o  01، ال سيما المنصوص عليها في الفقرتين ج و د من المادة يةسوق المالاللوائ  هيئة. 
o   أي )أ( لوائ  لجنة المراجعة و )ب( أنظمة حوكمة الشركات.ت مؤخراً النقد العربي السعودي الجديدة التي ُأدخل مؤسسةلوائ   

 
فـي أعضـاء مجلــس اإلدارة عبـر الموافقــة الرسـمية لتعيـين أعضــاء جـدد فــي مجلـس اإلدارة واللجـان لفتــرة ثـناس ســنوات  م5102كـان هنـاك تغييــرات فـي ســنة 

لــس اإلدارة الجديــد، تــم تعيــين أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد الــذين يمثلــون شــركة بوبــا . والحقــًا للتعيينــات التــي ُأجريــت فــي مجم2/0/5102جديــدة تبــدأ فــي 
، عل  إثر استقالة اثنين من ممثلـي الشـركة السـابقين فـي مجلـس اإلدارة. 01.1الوارد في البند  2إنفستمنت أوفرسيز ليمتد، عل  النحو المبين في القرار رقم 

محـل  هنـانتشر واألستاذ إدوارد يواللجان المنبثقة عنه، فقد تغيرت عضوية اللجنة التنفيذية، حيس حل األستاذ ديفيد فل وبعد بدء الفترة الجديدة لمجلس اإلدارة
محـل األسـتاذ  هناناألستاذة أليسون بنات واألستاذ جيمس ويتون عل  التوالي، بسبب استقالتهما من مجلس إدارة شركة بوبا العربية. كما حل األستاذ إدوارد 

فقـــط لغـــرض االســـتمرارية ومـــن منظـــور  م5102ويتـــون فـــي لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــ ت. تكــررت التغييـــرات التـــي جـــرت علـــ  العضـــوية فــي العـــام  جــيمس
تمـت أثنـاء اجتمـاع الجمعيـة العامـة  م5102المعلومات العامة نظرًا إل  أن مصادقة المساهمين الرسمية عل   عضوي مجلس اإلدارة الجديدين خـنال العـام 

و سوف تقدم األقسام التالية وصف مختصـر الختصاصـات لجـان اإلدارة المـذكورة  أعـنا  مـع ذكـر أسـماء هـذ  اللجـان ورؤسـائها ، م5102لعادية في العام ا
 وأعضائها وعدد اجتماعاتها: 

 
 
 
 
 
 



 

38 

 

 :الداخلي قيقدو الت المراجعةلجنة  34.1 •

 االجتماعات أسماء األعضاء المراجعةلجنة  أهداف
نزاهـة وسـنامة القـوائم الماليـة للشـركة مـن  ضـمان فـي المراجعـةررض لجنـة  يتمثل

خــنال مراجعتهــا ورفــع التوصــيات حســب الحاجــة إلــ  مجلــس اإلدارة حــول الرقابــة 
عملية التدقيق الخـارجي وأداء  ومراجعة االلتزام و المالية الداخلية والتدقيق الداخلي

 األوليـةبمراجعـة النتـائج الماليـة  اجعـةالمر تقوم لجنـة   الخارجيين. مدققي الحسابات
قـوم بالمصـادقة عليهـا، وترفـع والربع سنوية للشركة وكذلك القوائم المالية السنوية وت

لمجلـــس اإلدارة بالمصـــادقة عليهـــا بعـــد ذلـــك. وتقـــوم اللجنـــة كـــل عـــام  اتتوصـــيال
.  االلتــزامباعتمــاد خــدمات التــدقيق الــداخلي المرحلــي الســنوية وخطــط التحقــق مــن 

، ومعهـــا المـــدققين الخـــارجيين، بمراجعـــة خطـــة التـــدقيق المراجعـــةكمـــا تقـــوم لجنـــة 
كــذلك دور اإلشــراف وذلــك  المراجعــةووضـع مناحظاتهــا عليهــا. كمــا ســتتول  لجنــة 

جــــراءات إدارة االلتــــزاممــــن خــــنال لجنــــة إدارة المخــــاطر  ، للتأكــــد مــــن أن عمليــــة وا 
تعلـق بتأثيرهـا علـ  تقريـر الشـركة المخاطر واألنظمة كافيـة وفعالـة، وتحديـدًا فيمـا ي

المــالي فــي إصــدارها للقــوائم الماليــة ومدّونــة ســير العمــل.  ولضــمان إنجــاز عملهــا 
علـــ  عناقـــات عمـــل فعالـــة مـــع مجلـــس  المراجعـــةعلـــ  أكمـــل وجـــه، تحـــافظ لجنـــة 

، ومـــــدققي الحســــــابات و االلتــــــزاماإلدارة واإلدارة التنفيذيـــــة ولجنــــــة إدارة المخـــــاطر 
 اخليين.الخارجيين والد

 األستاذ عبد الهادي شايف
وعضو مستقل في لجنة المراجعة )رئيس 

 مجلس اإلدارة(
 األستاذ محمد عيوطي

مستقل وعضو من خارج  )عضو
 المجلس(

 األستاذ جاريث إيفانس
 )عضو من خارج المجلس(

 

عقدت لجنة 
خمسة  المراجعة

اجتماعات لها 
خنال العام 

)خمسة  م5102
اجتماعات في العام 

5102) 

 

النقـد العربـي السـعودي وبقيـت كمـا كانـت عليـه فـي العـام السـابق، حيـس مؤسسـة التـي صـادقت عليهـا المراجعة ، لم تتغير عضوية لجنة م5102وخنال عام 
ج ، واألسـتاذ محمـد عيـوطي، عضـو مسـتقل مـن خـار المراجعـةضمت األستاذ عبد الهادي شايف )عضو مستقل في مجلـس اإلدارة( فـي منصـب رئـيس لجنـة 

كمــا هــو مبــين فــي الجــدول  م5102االجتماعــات التــي عقــدت طــوال العــام  المراجعــةجميــع أعضــاء لجنــة  .  حضــرسمجلــس اإلدارة، واألســتاذ جاريــس إيفــان
 التالي: 

 

ووظيفته وفترة  المراجعةاسم عضو لجنة 
 منصبه

اجتماع لجنة 
األول  المراجعة

 م5/1/1035

لجنة اجتماع 
الثاني  المراجعة

 م11/4/1035

لجنة اجتماع 
 الثالث المراجعة

 م35/05/1035

لجنة اجتماع 
 الرابع المراجعة

 م35/09/1035

لجنة اجتماع 
 الخامس المراجعة

 م9/33/1035
 األستاذ/عبدالهادي علي سيف شايف

وعضــو مســتقل فــي  المراجعــة)رئــيس لجنــة 
 مجلس اإلدارة (

 كامل( عام)

 حضر حضر حضر حضر حضر

 األستاذ محمد عيوطي
مستقل في اللجنة وعضـو مـن خـارج عضو 

 كامل( عام)ة مجلس اإلدار 
 حضر حضر حضر حضر حضر

 األستاذ جاريس إيفانس 
 عضو من خارج المجلس

 كامل( عام)

 حضر حضر حضر حضر حضر
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تــي رفعتهــا اللجنــة إلــ  مجلــس اإلدارة خــنال العــام، كــان هنــاك التوصــيات بالمصــادقة التاليــة ال المراجعــةومــن بــين المصــادقات األساســية التــي أجرتهــا لجنــة 
 (:  01.2 يرج  العودة للبند)

  م،5102وتقرير مجلس اإلدارة السنوي للعام  م5102القوائم المالية السنوية للعام  
  م،5102والربع األول والثاني والثالس من العام  م5102البيانات المالية المرحلية للربع الرابع من العام   
 تعامنات مع األطراف ذات الصلة، كما وردت ضمن النتائج المالية المرحلية ذات الصلة المشار إليها أعـنا ، وكمـا هـو وارد تضارب المصال  وال

 ،في تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية السنوية
  للســــنة المنتهيــــة فــــي للمحاســــبةتعيــــين مراجعــــي الحســــابات الخــــارجيين المشــــتركين مثــــل شــــركة كــــي بــــي ام جــــي الفــــوزان وشــــركا  ومكتــــب الدار ،

 ،ه( 51/11/0211) م10/05/5102
  م،5102خنال العام  المراجعةاستمرار تقديم مخصصات مصلحة الزكاة وضريبة الدخل حسب توصية لجنة 
  خليةالنقد العربي السعودي السنوية الخاصة بإدارة المخاطر وخطاب اإلجراءات المتبعة، بما في ذلك تقييم نظم الرقابة الدا مؤسسةخطط، 
  الخاصة بخدمات مراجعة الحسابات الداخلية م5100للعام  ةالداخلي الرقابةخطة، 
  االلتزامالخاصة بدائرة  م5100الداخلية للعام  االلتزام والرقابةخطة التحقق من . 

 
ها اللجنة، وعندما تـتم المصـادقة علـ  مسـألة مـا عل  المسائل المختلفة من خنال تداولها وأيضًا أثناء االجتماعات الرسمية التي تعقد المراجعةتصادق لجنة 

 نال التداول. من خنال التداول، فإنه تتم مصادقتها أيضا، من خنال إقرار المصادقة، في اجتماع اللجنة الرسمي الذي يلي مصادقة اللجنة التي تمت من خ
 

  ويتـرأس المـدير المـالي  ،عضـاؤها هـم الفريـق التنفيـذي فـي الشـركةوأ المراجعـة لجنـة لجنـة فرعيـة منبثقـة عـن هـي - االلتزام والمخاطر  إدارةلجنة
وواقعيـًا مـن حيـس تحليـل  ومتناسـباً  للشركة هذ  اللجنة. ويتثمل الغرض من هـذ  اللجنـة فـي ضـمان أن شـركة بوبـا العربيـة تتبـع أسـلوبًا سـليمًا وقويـاً 

دارةوتحديــــــــــد  مــــــــــن المراجعــــــــــة بمســــــــــاندة لجنــــــــــة  اللجنــــــــــة قــــــــــوم هــــــــــذ وت  التــــــــــي مــــــــــن شــــــــــأنها أن تهــــــــــدد الشــــــــــركة. المخــــــــــاطر الرئيســــــــــية وا 
القـانوني. باإلضـافة  االلتـزامالمخاطر ومسائل  ومراقبة بالمراقبة الداخلية الشركة ذات العناقة في واإلجراءات الفعالة السياسات عل  تركيزها خنال

الصــحة والســنامة والمســائل  المتعلقــة بــإجراءات وتخطــيط التعــافي مــن الكــوارس والجوانــب اســتمرارية العمــل تشــرف اللجنــة علــ  خطــط إلــ  ذلــك،
 المراجعـةبشـكل مباشـر إلـ  رئـيس  المراجعـةخـدمات  ومـدير االلتـزام إدارةالقانونية ومكافحة الجرائم المالية والرشـوة والفسـاد.  تكـون مرجعيـة مـدير 

 (م5102)أربعة اجتماعات خنال العام  م5102نال عام أربع مرات خ االلتزاموذلك لضمان استقناليتهما التامة.  اجتمعت لجنة إدارة المخاطر 
 

 ـــدقيق الـــداخلي تقـــوم – إدارة التعععدقيق العععداخلي ـــداخليمجموعـــة متنوعـــة مـــن مهمـــات ب إدارة الت خـــنال كـــل ســـنة، لتغطـــي بـــذلك ُمعظـــم  التـــدقيق ال
ــغ وترفــع تقاريرهــا ب  إدارةولجنــة  المراجعــةالمهــام التــي نفــذتها إلــ  لجنــة العمليات/الضــوابط التشــغيلية، كمــا وتراقــب تنفيــذ التوصــيات المعتمــدة وتبّل

عـددًا  م5102خـنال العـام  إدارة التـدقيق الـداخليلمراجعتها، حيس يتم أيضًا مناقشتها وبحثها خنال اجتماعات اللجنة. أجـرت  االلتزام و المخاطر
 البنــد أيضــاً  يرجــ  العــودةنقــد العربــي الســعودي الجديــدة )المؤسســة مــن التحقيقــات وبعــض عمليــات التــدقيق اإلضــافية المطلوبــة لنامتثــال ألنظمــة 

إدارة مـدير ل التـي تـم إنجازهـا(. عمـ التـدقيق الـداخليالنقد العربي السعودي للعام الحـالي بمـا فـي ذلـك عمليـات  مؤسسةالخاص بأنشطة  02.1.0
 : إدارة التدقيق الداخليلمدير ز فصيل الملف الشخصي الموجما يلي توتنفيذ أجراءاتها وبناء قدراتها، وفي اإلدارةعل  تأسيس  التدقيق الداخلي

 

  ليا، زياد الجبالداخلي  التدقيق إدارة –المدير 
عامـًا مـن الخبـرة فـي التـدقيق الـداخلي، مـن ضـمنها  02 منهـاعامًا من الخبرة في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات و  02لي بما يقرب من ايتمتع زياد الجب

.  وقبــل انضــمامه إلــ  شـركة بوبــا العربيــة، عمــل زيــاد مــع وكالــة األمــم م5111يــرة مــع شــركة بوبــا العربيــة منـذ انضــمامه للشــركة فــي العــام السـتة أعــوام األخ
إنشـاء األول فـي شـركة بوبـا العربيـة وعمـل علـ   الداخلي التدقيقالمتحدة إلراثة وتشغيل الناجئين ) األونروا( في مجال التدقيق الداخلي.  كان زياد موظف 

جراءات  في الشركة، وكذلك عن بناء قدراتها.  يحمـل زيـاد درجـة  إدارة التدقيق الداخلي تفعيل دوروكان مسؤواًل عن  إدارة التدقيق الداخليميثاق وسياسات وا 
( م5110مـن الجامعـة األردنيـة )(، ودرجـة البكـالوريوس فـي المحاسـبة م5111الماجستير فـي المحاسـبة مـن جامعـة عمـان العربيـة للدراسـات العليـا، األردن )
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المخاطر وشـهادة \معهـد المـدققين الـداخليين )مـدقق داخلـي معتمـد وشـهادة التقيـيم الـذاتي للرقابـة مـنوقد اجتاز وبنجاح مجموعة متنوعة من الدورات الرسمية 
 .دقيق الداخليالتالمعتمد مع معهد  الداخلي و التدقيقضمان مراقبة المخاطر(، كما اجتاز دورة مدقق الحسابات 

 
 العديـد مـن المراجعـات الداخليـة خـنال العـام، حيـس شـملت هـذ  المراجعـات بعـض عمليـات الرقابـة األساسـية،  االلتـزام إدارةأنجزت  – االلتزام إدارة

 االلتــزام إدارة تــم رفــع توصــيات هــذا وقــد. االلتــزام إدارة، بمــا فــي ذلــك منصــب رئــيس قلــة المــوظفينبســبب القــدرات  اإلدارةولكــن تعطلــت أنشــطة 
 وذلك عل  أساس روتيني.  المراجعةولجنة  االلتزامالمخاطر  إدارةإل  لجنة  اإلدارةالخاصة بالمراجعات التي وضعتها 

 
 ية المخــاطر، بمراجعــة رســم –التقــارير والرقابــة الماليــة  إدارةالتقــارير والرقابــة، ومــدير  –تقــوم الشــركة مــن خــنال المــدير المــالي  – المخععاطر إدارة

ومنظمة للمخاطر، وتكون هـذ  المراجعـة علـ  شـكل مراجعـة ربـع سـنوية للمخـاطر التـي تتعـرض لهـا الشـركة، حيـس يـتم خـنال هـذ  الفتـرة مراجعـة 
 المخاطر وأسبابها ومدى مناءمة ضوابط الحد من هذ  المخاطر والخطط االحتياطية في حال لم تنج  ضوابط الحد من المخاطر األولية. 

تنفيـذ  م5102ة المراجعة الربع سنوية للمخاطر جزءًا من المعايير التي تتبعهـا مجموعـة بوبـا علـ  مسـتوى العـالم، وقـد تـم خـنال سـنة تعتبر عملي 
المخـاطر الرئيسـية التـي  0.2أربـع عمليـات مراجعـة ربـع سـنوية للمخـاطر مـع تقـديم التوصـيات والمناحظـات التـي تـم التوصـل إليهـا. يوضـ  البنـد 

دارتها عن كثب. تقوم اإلدارة  حاليًا بمراجعتها وا 
 

  التقــارير  –، تــول  المــدير المــالي م5101، وكمــا كــان الحــال منــذ تنفيــذ خطــة إدارة المخــاطر مــن قبــل بوبــا العربيــة فــي العــام م5102خــنال العــام
النقـد العربـي السـعودي(، ونتيجـة  مؤسسـةادقة والرقابة مسؤولية إدارة دائرة مراقبة المخاطر )يعتمد استمرار هذ  اإلدارة في الوقت الحالي عل  مص

، م5102في العام  إدارة االلتزامنتيجة لشوارر أساسية أخرى في  وأيضاً  م5102من منصبه في الربع الرابع من العام  إدارة االلتزام مديرالستقالة 
مؤقتـًا إلـ  أن يـتم مـأل الشـوارر فيهـا، بمـا فيهـا منصـب مـدير  امإدارة االلتـز التقـارير والمراقبـة هـو مـن يقـوم اآلن أيضـًا بـإدارة  –فإن المـدير المـالي 

النقـد العربـي السـعودي(.  فيمـا يلـي تفصـيل الملـف  مؤسسـةهـي األخـرى فـي انتظـار عـدم ممانعـة  إلدارة االلتـزام)هـذ  اإلدارة المؤقتـة  إدارة االلتزام
  التقارير والرقابة: –الشخصي الموجز للمدير المالي 

 

 كليف تقبة، مارك سالتقارير والمرا – المدير المالي 
عامــًا مــن الخبــرة الماليــة فــي مجموعــة متنوعــة مــن الشــركات ذات الشــهرة العالميــة، أو المدرجــة، بمــا فــي ذلــك خبرتــه  52تكليف بمــا مجموعــه يتمتــع مــارك ســ

.  ومــن بــين خبراتــه م5111بوبــا العربيــة فــي العــام  عامــًا فــي مجــال التــأمين الصــحي الســعودي، وقــد انضــم إلــ  02األخيــرة التــي تمتــد علــ  مــدى أكثــر مــن 
علقـة بالعمـل، وكـذلك كـل األساسية مع شركة بوبا في المملكة العربية السعودية، أدار مارك منذ انضمامه للشركة جميع القوائم المالية والتقارير التنظيمية المت

شاررًا  إدارة االلتزامعندما كان منصب مدير  االلتزام، وتول  إدارة م5101طر منذ العام المخا إدارةما يتعلق بشؤون السكرتاريا في الشركة.  كما يدير مارك 
يا، التـي حصـل في السابق وفي الوقت الحاضر.  يمتلك مارك كافة المؤهنات الجامعية من جامعة نيلسون ماندينا متروبوليتان، بورت إليزابيس، جنوب أفريق

(، التــي حصــل عليهــا مــع جـــائزة الجــدارة األكاديميــة، وشــهادة الــدبلوم العــالي فـــي اإلدارة 0122المحاســـبة اإلداريــة )منهــا علــ  شــهادة الــدبلوم فــي التكلفــة و 
وجائزة أفضل طالب.  وباإلضافة إل  ذلك، أتم مارك السنة الثالثة في تخصـص االقتصـاد   Academic Colours( ، التي حصل عليها مع جائزة 0111)

 (.0111متروبوليتان )في جامعة نيلسون ماندينا 
 

 دارةو  االلتزام ،شئة عن عمليات المراجعة الداخليةيتم رفع التقارير والنتائج والتوصيات النا  إدارةالمخاطر إل  لجنة المراجعة الخارجية ولجنة  ا 
، وتتم مراجعة االلتزامو  إدارة المخاطر ولجنة المراجعة. ويتم مناقشة القضايا واإلجراءات الرئيسية رسمًيا خنال اجتماعات لجنة وااللتزامالمخاطر 

 التقدم الذي يتم إحراز  لكل المناحظات والتوصيات.
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 نتائج التدقيق السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:34.1.3• 

  ة الهامــة التاليــة خــنال الســنة ، التــدقيقات الداخليــم5102لعــام  المراجعــةإنجــاز، طبقــًا للجــدول المعتمــد مــن لجنــة  إدارة التــدقيق الــداخلياســتطاعت
 الجارية: 
  جميع المناطق -عمليات تسوية المطالبات 
  مبيعات للشركات واألفراد  -عمليات دفع العموالت 
  العمليات التي تتم قبل التفويض 
  نة/البنوك والنقديعمليات إدارة الخز 
  عمليات إدارة العضوية 
  عمليات الرعاية الصحية 
 المشتريات( عمليات المشتريات )دورة 

 
ــداخليكمــا أنجــزت  ــم تكــن فــي األصــل جــزءًا مــن الجــدول المعتمــد، وذلــك بغــرض تلبيــة  إدارة التــدقيق ال تحقيقــات مفصــلة إضــافية وعمليــات تــدقيق داخلــي ل

 احتياجات العمل والمتطلبات التنظيمية الجديدة. 
 

، تتمثــل فــي كــون م5102ســتنادًا إلــ  مراجعــة حســاباتها الداخليــة المنجــزة خــنال العــام ، ا إدارة التــدقيق الــداخليوكانــت النتــائج اإلجماليــة التــي توصــلت إليهــا 
علـ  بيئـة رقابـة  إجراءات الرقابة الداخلية فعالة، ولم يتم اإلبناا عن أية نقاط ضعف أساسية بعد هذ  المراجعات وعمليات التـدقيق وتواصـل الشـركة الحفـاظ

لتلبيــة المتطلبــات التنظيميــة الجديــدة وتلبيــة توقعــات لجنــة المراجعــة،  م5100منهجيتهــا الخاصــة بالتــدقيق للعــام  إدارة التــدقيق الــداخليداخليــة قويــة.ريرت 
ل تخصـيص الواجبـات والمهـام.   تشـمل خطـة ج، من أ«تفاعلية»و « استباقية»ي، وبالتالي فإن خطة التدقيق المعتمدة تأخذ بعين االعتبار فئتي تدقيق داخل

المجــاالت الرئيســية التــي تتطلــب إشــراف متواصــل ورقابــة مســتمرة، مثــل عمليــات التــدقيق االكتواريــة وتلــك الخاصــة باألســعار، ويــتم تحديــد  التــدقيق االســتباقية
يمــا يتعلــق المهــام فــي الفئــة التفاعليــة بنــاء علــ  تقيــيم المخــاطر الــذي يأخــذ بعــين االعتبــار كــل مــن تحديــد المخــاطر وقيــاس المخــاطر وتحديــد األولويــات ف

، هنـاك عمليـات التـدقيق الــداخلي المراجعـة، والتـي صـادقت عليهــا لجنـة م5100الرئيسـية للعـام « التفاعليـة»بالمخـاطر.  ومـن بـين عمليـات التـدقيق الــداخلي 
 المفصلة التالية:

 
 عمليات البت في المطالبات المتعلقة بالعيادات الخارجية 
   عمليات مبيعات الشركات 
 ستراتيجية شبكة ا  لمزودين  إدارة وا 
 )األصول الثابتة )إدارة الممتلكات واألصول 
 عمليات التوظيف 
  عل  مستوى الشركات -عمليات الرقابة عل  االئتمان 
  القوائم المالية 
 والحوكمة االلتزام 
 إدارة االستثمار 
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 اللجنة التنفيذية: 34.4• 

 االجتماعات أسماء األعضاء اللجنة التنفيذية أهداف
الســنوي المســتهدف لشــركة بوبــا  الــرب ن اللجنــة التنفيذيــة فــي تحديــد يتمثــل الغــرض مــ

ليــــتم الحقــــًا عرضــــه علــــ  مجلــــس اإلدارة للمصــــادقة عليــــه. وتســــاند اللجنــــة  العربيــــة
التنفيذيــة مجلــس اإلدارة فــي إدارة أعمــال الشــركة مــن خــنال مراجعــة ومراقبــة جميــع 

جــود معوقــات تحــول و  عــدم )لضــمان بشــكل شــهري للشــركة جوانــب األداء التشــغيلي
 األهداف المحددة(. تحقيق دون
كمـــا تقـــوم اللجنـــة أيضـــًا بمراجعـــة بعـــض الجوانـــب ذات الطبيعـــة التجاريـــة والموافقـــة  

عليهــــا حســــب الحاجــــة وفًقــــا الختصاصــــاتها، والتأكــــد مــــن أن الشــــركة تمتثــــل تماًمــــا 
 متطلبات الجهات الرقابية. بكافة

 المهندس/ لؤي ناظر
ذية ورئيس مجلس )رئيس اللجنة التنفي

 اإلدارة(
 تشرييفيد فلااألستاذ د

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
 نانهاألستاذ إدوارد 

 )عضو مجلس اإلدارة(
 األستاذ طل ناظر

 (و الرئيس التنفيذي بالعضو المنتد)

اجتمعت اللجنة 
التنفيذية ستة 
مرات خنال 

 م5102العام 
)عقدت ثمانية 
اجتماعات في 

 (م5102العام 

 

، حيــس حــل األســتاذ دايفيــد م5102ايــة الفتــرة الجديــدة لعضــوية مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه، فقــد تغيــرت عضــوية اللجنــة التنفيذيــة فــي العــام ومنــذ بد
ا العربيـة، وتمـت محل األستاذة أليسون بنات واألستاذ جيمس ويتون عل  التوالي، بسـبب اسـتقالتهما مـن مجلـس إدارة شـركة بوبـ هنانتشر واألستاذ إدوارد يفل

، قـرار 01.1 البنـد يرجـ  مراجعـة) م5102والـذي عقـد فـي العـام  م5102المصادقة عل  تعيينهما في المجلس كعضـوين فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة للعـام 
 الجمعية العامة الرابع الذي اتخذته في اجتماعها(

 

اسم  عضو اللجنة التنفيذية ووظيفته وفترة 
 منصبه

 جتماعا
   ألولااللجنة 
39/01/

 م1035

 جتماع ا
   الثانياللجنة 
15/04/

 م1035

 جتماع ا
   الثالثاللجنة 
03/05/

 م1035

 جتماع ا
   الرابعاللجنة 
14/05/

 م1035

 جتماع ا
   الخامساللجنة 
39/30/

 م1035

 جتماع ا
   السادساللجنة 
05/31/ 

 م1035
 المهندس/ لؤي هشام ناظر
عام ) رئيس اللجنة ورئيس مجلس اإلدارة

 كامل(
 حضر حضر حضر حضر حضر

 

 حضريلم 

 
 األستاذ طل هشام ناظر

)عام  المدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 
 كامل(

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 هناناألستاذ إدوارد جورج فيتزجرالد  
 عضو مجلس اإلدارة

 *)عام كامل(

 حضر حضر حضريلم  حضر حضر حضر

 شرتييفيد مارتن فلااألستاذ د
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 *)عام كامل(

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 
الرســمية مــن المســاهمين العــامين فــي اجتمــاع  موافقــةال، وتمــت م5102النقــد العربــي الســعودي فــي العــام  ومؤسســةمجلــس إدارة بوبــا العربيــة  موافقــة* تمــت 

 لناطناع عل  المزيد من التفاصيل( 01.1و  01.5و  01.0 مراجعة البنود يرج ) م5102الذي عقد خنال العام  م5102الجمعية العامة للعام 
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عل  مسألة  الموافقةأثناء االجتماعات الرسمية التي تعقدها اللجنة، وعندما تتم  عل  المسائل المختلفة من خنال تداولها وأيضاً بالموافقة اللجنة التنفيذية تقوم 
 التي تمت من خنال التداول.  الموافقة، في اجتماع اللجنة الرسمي الذي يلي الموافقةيضًا، من خنال إقرار ما من خنال التداول، فإنه تتم مصادقتها أ

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت: 34.5 •

 االجتماعات أسماء األعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أهداف
دارة واللجان إن الغرض من لجنة الترشيحات والمكاف ت هو إدارة التعيينات في مجلس اإل

المنبثقة عنه بفعالية ورفع التوصيات إل  مجلس اإلدارة المتعلقة بالتعيينات في المجلس 
واللجان التابعة له. كما تقوم لجنة الترشيحات والمكاف ت بمراجعة سنوية للمهارات 
 المناسبة النازمة للعضوية في مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة. وتقوم اللجنة بالموافقة
عل  رزم المكاف ت )بما في ذلك المكاف ت والحوافز طويلة األمد والزيادة في الرواتب 
المتعلقة بالتضخم( لكل من الرئيس التنفيذي وكبار المدراء التنفيذيين اآلخرين. وتراجع 
اللجنة سياسة الشركة المتعلقة بالمكاف ت والحوافز وبرامج الحوافز طويلة األمد والدفعات 

ها وتصادق عليها. إضافة إل  ذلك، تشرف اللجنة عل  التعيينات في الوظائف المتعلقة ب
اإلدارية العليا وتوافق عل  سياسات الموارد البشرية واإلجراءات المتعلقة بها وترفع 

 توصياتها حول التعيينات في المجلس واللجان.

 ناظرهشام المهندس/ لؤي 
 )رئيس اللجنة ورئيس مجلس اإلدارة( 

 علي رضااألستاذ عامر 
)عضو في اللجنة وعضو مستقل 

 في مجلس اإلدارة(
 هناناألستاذ إدوارد 

)عضو في اللجنة وعضو في 
 مجلس اإلدارة( 

 األستاذة كاثرين أوينز 
)عضو في اللجنة وعضو من خارج 

 مجلس اإلدارة(

اجتمعت لجنة 
الترشيحات 

والمكاف ت مرة 
( 0واحدة )

خنال العام 
)عقدت  5102

اللجنة 
ن اثنين اجتماعي

خنال العام 
5102) 

 

للمـدة المتبقيـة مـن فتـرة في لجنة الترشيحات والمكاف ت بداًل من األستاذ جيمس ويتـون  نانهعل  تعيين األستاذ إدوارد  م5102وافق مجلس اإلدارة في العام 
  .األستاذة كيت براون من بوبا المملكة المتحدة انضمت األستاذة كاثرين أوين للجنة الترشيحات والمكاف ت في العام التالي الستقالة، العضوية

 
 كما يبين أسماء الحضور في االجتماع:  م5102يعرض الجدول التالي  تفاصيل عن اجتماع لجنة الترشيحات والمكاف ت الذي عقد في العام 

 

 
تـتم المصـادقة  تصادق لجنة الترشيحات والمكاف ت عل  المسائل المختلفـة مـن خـنال تـداولها وأيضـا أثنـاء االجتماعـات الرسـمية التـي تعقـدها اللجنـة، وعنـدما

قتها أيضًا، من خنال إقرار المصادقة، في اجتماع اللجنة الرسمي الذي يلي مصادقة اللجنة التي تمـت مـن عل  مسألة ما من خنال التداول، فإنه تتم مصاد
 خنال التداول. 

األول اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت  اسم عضو لجنة الترشيحات والمكافأة ووظيفته وفترة منصبه 
 م15/03/1035

 حضر (عام كاملرئيس اللجنة ورئيس مجلس اإلدارة ) - ناظرهشام المهندس/ لؤي 

رحض عام كامل() )عضو مستقل في مجلس اإلدارة( - األستاذ عامر علي رضا  

 حضر (عام كامل) عضو في مجلس اإلدارة - هناناألستاذ إدوارد 

 حضرتلم  (م5102)حت  يناير/كانون الثاني  األستاذة كيت بروان

 تحضر  (م5102)منذ يناير/كانون الثاني  األستاذة كاثرين أوينز 
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 لجنة االستثمار 34.5 •

 االجتماعات أسماء األعضاء لجنة االستثمار أهداف
مساعدة الشركة عل  تطوير سياسـات االسـتثمار  فيلجنة االستثمار  تتمثل أهداف

بالشــركة والتأكــد مــن االلتــزام بتنفيــذها. عــناوة علــ  إدارة االســتثمارات فــي  الخاصــة
الشـركة لتحقيــق أفضــل العوائـد مــع مراعــاة المخـاطر المســموح بهــا مـن قبــل مجلــس 
اإلدارة، ومع األخذ باالعتبار متطلبات السـيولة والمـناءة الماليـة للشـركة. كمـا تقـوم 

بالتنســيق بــين مــدراء االســتثمار لــدى الغيــر اللجنــة بمراقبــة أداء االســتثمارات وتقــوم 
النقـد العربـي السـعودي  مؤسسـةوشركة بوبا العربية لضمان التـزام الشـركة بضـوابط 

الخاصــة باالســتثمارات وتقيــدها الكامــل بتعــاليم الشــريعة.  وباإلضــافة إلــ  واجباتهــا 
ارة، كمـا ومهامهما الرئيسية، تقدم اللجنة استشارات استثمارية للشـركة ولمجلـس اإلد

 .تصادق عل  المؤسسات المالية التي تررب الشركة باالستثمار لديها

 األستاذ زيد القويز
)رئيس اللجنة وعضو مستقل في مجلس 

 اإلدارة(
 األستاذ خالد الخطاف

)عضو مستقل في اللجنة وعضو من 
 خارج مجلس اإلدارة(
 األستاذ نيال دوونر

)عضو في اللجنة وعضو من خارج 
 رة(مجلس اإلدا

 

اجتمعت لجنة 
ثناس االستثمار 

( خنال 1)مرات 
 .م5102العام 

)عقدت اللجنة 
ثناثة اجتماعات 

 (م5102في العام 

 
فــي مجلــس إدارة بوبــا العربيــة، يشــغل منصــب رئــيس لجنــة االســتثمار، وكــان األســتاذ خالــد  مســتقناً  اً كمــا فــي العــام الماضــي، ظــّل األســتاذ زيــد القــويز، عضــو 

قل من خارج مجلس اإلدارة، عضوًا نشطًا في لجنـة االسـتثمار علـ  مـدار العـام. تغيـر العضـو الثالـس فـي لجنـة االسـتثمار، حيـس جـاء الخطاف، عضو مست
كمـا يبـين  م5102األستاذ نيال دونر ليحل محل األستاذ إيفانتز بيرودين. يعرض الجدول التالي  تفاصيل عـن اجتمـاع لجنـة االسـتثمار الـذي عقـد فـي العـام 

 اء الحضور في االجتماع: أسم
 

 اسم عضو لجنة االستثمار ووظيفته وفترة منصبه 
اجتماع لجنة االستثمار 

 1/01/1035األول 
اجتماع لجنة االستثمار 

  9/05/1035الثاني 
اجتماع لجنة االستثمار 

  1/31/1035 الثالث
األستاذ زياد القويز رئيس اللجنة وعضو مستقل في مجلس 

 حضر حضر حضر (عام كاملاإلدارة )

 األستاذ خالد الخطاف
 حضر حضر حضر   عضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة

 (عام كامل)
  

 
 األستاذ إيفانتز بيرودين

 لم يحضر لم يحضر حضر (5102)حت  أبريل/نيسان  عضو من خارج مجلس اإلدارة

 األستاذ نيال دوونر
 حضر حضر لم يحضر (5102)منذ يوليو / تموز  عضو من خارج مجلس اإلدارة

 
ادقة عل  مسألة مـا تصادق لجنة االستثمار عل  المسائل المختلفة من خنال تداولها وأيضًا أثناء االجتماعات الرسمية التي تعقدها اللجنة، وعندما تتم المص

 .يلي مصادقة اللجنة التي تمت من خنال التداول من خنال التداول، فإنه تتم مصادقتها أيضًا، من خنال إقرار المصادقة، في اجتماع اللجنة الرسمي الذي
  
 
 
 



 

45 

 

 ال يوجد للشركة شركات فرعية: .35 
 

، تؤكد الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة أنـه لـيس هنـاك شـركات فرعيـة، وبالتـالي لـم 2و  1الفقرات  21المادة  يةسوق المالالبموجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 
 كة فرعية.تصدر أسهم وال سندات مديونية ألية شر 

 

  عدم وجود أي اقتراض أو قروض:. 35

 

، تؤكـد وتقـر الشـركة وأعضـاء مجلـس اإلدارة بعـدم وجـود أي اقتـراض أو قـروض قائمـة 05الفقـرة  21المـادة  يـةسوق المالالبموجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 
 قابل اقتراض أو قروض خنال فترة اإلثني عشر شهرًا الحالية.دون سداد في نهاية فترة اإلثني عشر شهرًا الحالية، وليس عليها تسديد أية دفعات م

 

  إفصاحات تتعلق بسندات المديونية، والخيارات، والضمانات والحقوق:. 35

 

 ، تؤكد الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة اإلقرارات التالية:02و 02و 01الفقرات  21بموجب متطلبات اإلفصاح لهيئة السوق المالية المادة 
لي مقابـل تصدر ولم تمن  أية سندات مديونية قابلة للتحويل أو أية خيارات أو كفاالت أو أية حقوق مشـابهة، وبالتـالي فإنهـا لـم تسـتلم أي تعـويض مـاأنها لم 
 أيًا منها.

 حقوق مشابهة خنال السنة المالية. أنها لم تحّول أو تصدر حقوق اكتتاب بموجب سندات المديونية القابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو كفاالت أو أية
لتالي فإن قيمة هـذ  نها لم تسترد ولم تشتر ولم تلغ أية سندات مديونية قابلة لناسترداد خنال السنة المالية. وليس لدى الشركة سندات رير مسددة كهذ ، وباأ

 البنود هي صفر.
 

 إفصاحات تتصل بالتنازل عن راتب وتعويض وحقوق أرباح:. 35
 

 ، تؤكد الشركة اإلقرارات التالية:51و 01الفقرات  21المادة  يةسوق المالالتطلبات اإلفصاح لهيئة بموجب م
 أنه ليس هناك حاالت ألية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي مدير أو مدير تنفيذي في الشركة عن راتبه أو مكافأته.

  وجبها أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في األرباح.أنه ليس هناك حاالت ألية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بم
 

 المبالغ اإللزامية والمستحقة إلى الهيئات الرقابية:. 39
 

بتسـديد مـدفوعات وعليهـا مبـالغ مسـتحقة الـدفع لهيئـات  م5102، قامـت الشـركة خـنال 50الفقـرة  21بموجب متطلبات اإلفصـاح لهيئـة السـوق الماليـة المـادة 
 ورد في الجدول أدنا ، والمبينة في النص الناحق لها عل  النحو اآلتي: نظامية سعودية كما
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 جدول المبالغ المدفوعة والمستحقة إلى الهيئات الرقابية: 39.3• 
 

  

تغيير مستحق  المدفوعات المستحقة تغيير ال  المدفوعات
 الدفع

لاير  1034
 سعودي 

لاير  1035
 سعودي 

مقارنة مع  1035
لاير  1034
 ودي سع

لاير  1034
 سعودي 

لاير  1035
 سعودي 

مقارنة مع  1035
لاير  1034

 سعودي 
 02,012 25,211 51,111 02,112 10,120 05,121 الزكاة وضريبة الدخل 

 01,501 12,121 00,200 11,211 15,025 21,521 رسوم إشراف ورقابة ورسوم ترخيص
 105 0,121 0,202 1,111 51,121 01,151 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 150155 3110315 550551 550555 3410551 550005 المجموع
 

زكـاة وضـرائب الـدخل نمو الشركة هو السبب في زيادة المبالغ المسددة والمبالغ مسـتحقة الـدفع للهيئـات التنظيميـة. نـتج عـن الـرب  ونمـو قاعـدة الزكـاة زيـادة ال
النقـد العربـي مؤسسـة والدخل، مما نتج عن نمو األقساط المكتتبة زيادة في رسوم الرقابة واإلشراف المدفوعة والمستحقة لالمدفوعة والمستحقة لمصلحة الزكاة 

دة عـــدد الســعودي ومجلـــس الضــمان الصـــحي التعــاوني، وزيـــادة المبــالغ المدفوعـــة والمســـتحقة للمؤسســة العامـــة للتأمينــات االجتماعيـــة، ويرجــع ذلـــك إلــ  زيـــا
للحصــول علــ  مزيــد مــن التفاصــيل عــن المبــالغ المدفوعــة والمســتحقة للهيئــات  01.1إلــ   01.5 يرجــ  مراجعــة البنــدينمــين لــدعم النمــو. المــوظفين الناز 

النقـد العربـي السـعودي ومجلـس الضـمان الصـحي التعـاوني  لمؤسسـةلناطـناع علـ  تفاصـيل الزيـادات فـي رسـوم الرقابـة واإلشـراف  01.2 و البندالتنظيمية، 
 عام.خنال ال

 مصلحة الزكاة وضريبة الدخل: 39.1•  

ألــف لاير ســعودي  01,222ألــف لاير ســعودي ) 10,120بلــغ مجمــوع المبــالغ المدفوعــة إلــ  مصــلحة الزكــاة والــدخل خــنال العــام عــن الزكــاة وضــريبة الــدخل 
ألـف لاير سـعودي كدفعــة مقدمـة مــن  01,111(، ألـف لضـريبة الــدخل( 00,111ألـف للزكــاة و  0,002) 5102لعائـدات مصـلحة الزكــاة والـدخل عـن العــام 

ألـــف لاير ســـعودي( المتعلقـــة بالســـنوات الســـابقة. مبلـــغ  22ألـــف لاير ســـعودي( والضـــرائب ) 21، ومـــدفوعات أخـــرى للزكـــاة )5102الضـــريبة المســـتحقة للعـــام 
ألف لاير سعودي مقابل الزكاة  01,221) 5102 ألف لاير سعودي مخصص لعائدات الزكاة لسنة 10,122ألف لاير سعودي مستحق الدفع يشمل  25,211

هـــ  50/11/0211م الموافــق  52/12/5100ألــف لاير ســعودي مقابــل ضــريبة الــدخل(، وســُيدفع هــذا إلــ  مصــلحة الزكــاة وضــريبة الــدخل قبــل  55,210و 
ألــف لاير ســعودي  2,201م دفــع مبلــغ إضــافي بقيمــة )بموجــب لــوائ  مصــلحة الزكــاة وضــريبة الــدخل(.  باإلضــافة إلــ  المبــالغ المبينــة فــي الجــدول أعــنا ، تــ

بخصــوص  5102ألــف لاير ســعودي مــدرج فــي نتــائج العــام  1,011عــن ضــريبة االقتطــاع وهنــاك مبلــغ  5102لمصــلحة الزكــاة وضــريبة الــدخل فــي العــام 
 (.  5100ضريبة االقتطاع المستحقة لمصلحة الزكاة وضريبة الدخل في العام 

 عربي السعودي:النقد ال مؤسسة 39.1• 

ألــف لاير ســعودي، ويتضــمن هــذا المبلــغ رســوم إشــراف ورقابــة بمبلــغ  12,521النقــد العربــي الســعودي خــنال العــام  مؤسســةبلــغ مجمــوع المبلــغ المــدفوع إلــ  
ردنـا  بالكامـل فـي نتـائج الـذي أو  5102ألـف لاير سـعودي للربـع الرابـع مـن عـام  2,011و  5102ألف لاير سعودي للثناثـة أربـاع األولـ  مـن عـام  10,021
 ألف لاير سعودي. 2,211النقد بقيمة  لمؤسسةكرسوم إشراف ورقابة  5102بندًا مخصصًا للربع الرابع من العام  5102.  تشمل نتائج 5102
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 الصحي التعاوني: الضمان مجلس 39.4• 

، وقد أوردنا  بالكامل م5102آلف لاير لـلعام  21,212خنال العام  بلغ مجموع المبلغ المدفوع إل  مجلس الضمان الصحي التعاوني كرسوم إشراف ورقابة
 ألف لاير سعودي. 11,521رسوم اإلشراف والرقابة للمجلس بمبلغ  م5102.  تشمل نتائج 5102في نتائج 

 :ةاالجتماعي للتأمينات المؤسسة العامة 39.5• 

ألف لاير سعودي  0,202ألف لاير سعودي يشمل مبلغ  51,121امة للتأمينات االجتماعية بلغ إجمالي المبلغ الذي تم تسديد  خنال السنة إل  المؤسسة الع
لمبالغ مستحقة الدفع للمؤسسة  م5102ألف لاير في نتائج  0,121.  تم إدراج مبلغ م5102والذي تم تفصيله بالكامل في نتائج العام  م5102عن العام 

 .م5100العامة للضمان االجتماعي في عام 

 :يةسوق المالال"تداول" وهيئة  39.5• 
ألف لاير  21ألف لاير سعودي مقابل خدمات و  222، منها م5102في العام  يةسوق المالالألف لاير سعودي لتداول وهيئة  212دفعت الشركة مبلغ 
رية/المتطلبات النظامية الخاصة ألف لاير سعودي كرسوم خدمات دعمًا للخدمات اإلدا 111ألف لاير سعودي للخدمات منها  222سعودي كغرامات. 

معلومات عل  موقعها الألف لاير سعودي كرسوم ترخيص سنوي تمّكن بوبا العربية من نشر  02بالتقارير العامة المتعلقة بسوق األسهم، باإلضافة إل  مبلغ 
وم األساسية ذات الصلة الخاصة بتحديس سجل دفاتر ألف لاير سعودي كرسوم خدمة لزيادة رأس المال والرس 021 تداول  ، ومبلغ  مباشرةً  اإللكتروني

ألف لاير سعودي  02ألف لاير سعودي رسوم خدمات و  111مقابل خدمات ) 5102ألف لاير سعودي لتداول في العام  102األسهم.  دفعت الشركة مبلغ 
طناع لإل 01.1يرج  مراجعة البند  ألف لاير سعودي 21الي بإجم م5102ررامتين عل  بوبا العربية في العام  يةسوق المالالرسوم ترخيص(. فرضت هيئة 

 . يةسوق المالالعل  تفاصيل هاتين الغرامتين اللتين فرضتهما هيئة 
 

 الغرامات التنظيمية: 39.5• 

م حيــس أن 5102العــام لتســديد رــرامتين فرضــتهما الهيئــة علــ  بوبــا فــي  يــةســوق المالالألــف لاير ســعودي لهيئــة  21مبلــغ  م5102دفعــت الشــركة فــي العــام 
، وذلــك م5102والتــي تـم إعنانهـا فـي يوليـو  م5102بنتـائج بوبـا العربيـة الخاصــة بـالربع الثـاني مـن العـام  تتعلـقألـف لاير ســعودي  11بقيمـة  الغرامـة األولـ 

و الغرامـة ، م5101بـالربع الثـاني مـن العـام  مقارنـة م5102المختلف ألسباب تحسن نتـائج بوبـا فـي الربـع الثـاني مـن العـام  يةسوق المالالبسبب تفسير هيئة 
فـي الوقـت المحـدد  يـةسـوق المالال، الخـاص بتعيـين ممثـل الشـركة فـي هيئـة 0نموذج اإلفصاح اإللكتروني رقـم رسال إعدم  بسببآالف لاير  01مبلغ الثانية ب

 .  م5102، في العام ألف لاير سعودي 21.  تمت تسوية المبلغ الغرامتين، يةسوق المالالحسب متطلبات هيئة 
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، وضــعت الشــركة الشــروط واعتمــدت خطــة حــوافز طويلــة األمــد لفئــة محــددة مــن كبــار 55فقــرة  21بموجــب متطلبــات اإلفصــاح لهيئــة الســوق الماليــة المــادة 
النقـد العربـي السـعودي بتفاصـيل الخطـة بموجـب أحكـام المـادة  مؤسسـةا ، وتم إبـنايةسوق المالالالمدراء التنفيذيين، وحصل أمين المحفظة عل  موافقة هيئة 

سـهم تحـت خطـة .  تتمثل نتيجة الخطة في امتناك أمين المحفظة لبعض أسهم الشركة باإلنابة عن كبار المدراء التنفيذيين ونتيجة لذلك تم تصنيفها كــ  ا21
 حوافز طويلة األمد .  

 
مـن  5102ديسـمبر/كانون األول  0الموافقات الداخلية ذات الصلة واإليضاحات التنظيميـة، تخلصـت الشـركة قبـل ، وبعد الحصول عل  م5102خنال عام 

خطة ا لسنة  كافة األسهم المملوكة بموجب خطة الحوافز طويلة األمد وسجلت االلتزام بموجب خطة حوافز طويلة األمد بما يعادل المستحقات النقدية ضمن
، وفقًا لعائدات األسهم ذات الصلة التـي تمـت تصـفيتها. تمـت تسـوية التزامـات خطـة الحـوافز طويلـة األمـد م5102بر/كانون األول ديسم 10الحالية كما في 

 وذلك وفقا للقواعد التي تنص عليها خطة الحوافز طويلة األمد األصلية.  م5102المذكورة عند استكمال الموافقات الداخلية المطلوبة خنال مطلع سنة 
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يناير/كـانون الثـاني  0خطة جديدة ومعززة للحوافز طويلة األمد عل  أساس األسهم فقـط، تكـون سـارية المفعـول ابتـداًء مـن  م5102الشركة في العام أطلقت 
  ، ونجحــت الخطــة فــي الحصــول علــ  جميــع المصــادقات الداخليــة ذات الصــلة وتبعهــا بعــد ذلــك جميــع المصــادقات التنظيميــة الخارجيــة المطلوبــة.م5102

وذلـك نيابـة عـن المشـاركين « خطة حوافز طويلة األمد لمـوظفي بوبـا»تطلبت العملية الجديدة من الشركة فت  حساب جديد لمحفظة األسهم العادية خاص بـ 
ها في هذا الحسـاب في خطة الحوافز طويلة األمد، وتضمن قيام الشركة بعد ذلك بشراء األسهم، نيابة عن المشاركين في خطة الحوافز طويلة األمد، ووضع

ريطة وفـاء حت  االستحقاق. وسيتم نقل األسهم وفقًا لهذ  الخطة مباشرة إل  حساب محفظة األسهم الخاصـة بالمشـتركين فـي خطـة الحـوافز طويلـة األمـد، شـ
ء هــذ  مــن قبــل لجنــة الترشــيحات الشــركة والمشــتركين فــي خطــة الحــوافز طويلــة األمــد بمعــايير األداء الخاصــة باالســتحقاق والمصــادقة علــ  معــايير األدا

 والمكاف ت. 
 

بشراء أسهم خاصة بخطة الحوافز طويلـة األمـد نيابـة عـن المشـتركين فـي خطـة  5102ووفقًا لخطة الحوافز طويلة األمد الجديدة، قامت الشركة خنال العام 
ق مسـاهمي الشـركة التكلفـة واألحكـام المرتبطـة بأسـهم خطـة الحـوافز ، وتبـين حقـو يةسوق المالالالحوافز طويلة األمد، خارج فترات الحظر التي تفرضها هيئة 

سـهمًا  20,011سـهمًا، منهـا  015,510، كـان عـدد أسـهم خطـة الحـوافز طويلـة األجـل المملوكـة  5102ديسـمبر /كـانون األول  10طويلة األمد. كمـا فـي 
ســهمًا تــم إصــدارها حســب زيــادة رأس المــال مــن خــنال إصــدار األســهم  20,011خاصــًا بخطــة الحــوافز طويلــة األمــد تــم شــراؤها للمشــتركين فــي الخطــة و 

، كـان عـدد أسـهم خطـة الحـوافز طويلـة األمـد المملوكـة صـفر وذلـك بسـبب إجـراء م5102ديسمبر/كانون األول  10(.  كما في 01.1المجانية )راجع القسم 
تتـوفر تفاصـيل إضـافية حـول ذلـك فـي اء خطـة الحـوافز طويلـة األمـد السـابقة.  التصـرف فـي أسـهم خطـة الحـوافز طويلـة األمـد العـام الماضـي والمـرتبط بإنهـ

اليـة المرفقة بـالقوائم الماليـة السـنوية والمتعلـق بخطـة الحـوافز طويلـة األمـد، وكـذلك فـي قائمـة التغييـرات فـي حقـوق المسـاهمين فـي القـوائم الم 51المذكرة رقم 
 السنوية.
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نقطة )أ(، وبموجـب متطلبـات أنظمـة ولـوائ  التـأمين السـعودي، تقـر الشـركة أن سـجنات  51فقرة  21المادة  يةسوق المالالبموجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 
لتأمين وعمليات الحسابات قد ُأعدت بالشكل الصحي ، وأنها تحتفظ بسجنات ودفاتر محاسبية صحيحة، وتحتفظ بحسابات منفصلة لكل عملية من عمليات ا

 . المساهمين ضمن سجناتها المحاسبية، وتقر أيًضا بأنها تحتفظ بسجنات محاسبية صحيحة خنال السنة المالية
 

 نظام وفعالية الرقابة الداخلية:. 11
 

قـد ُأعـد علـ  أسـس سـليمة وقويـة وأنـه  نقطة )ب(، تقر الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية 51فقرة  21المادة  يةسوق المالالبموجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 
 قد ُنفذ بفعالية.
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 . نقطة )جـ(، تقر الشركة أنه ال يوجد أي شك ُيذكر في قدرتها عل  مواصلة النشاط 51فقرة  21المادة  يةسوق المالالبموجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 
 
 

  المدققون الخارجيون:. 14

 

ن للشــركة حســب موافقــة الجمعيــة العامــة ين الخــارجييالحســابات المشــترك يمراجعــ هــم للمحاســبةركة كيــه بــي أم جــي الفــوزان وشــركا  ومكتــب الــدار كانــت شــ
ـــاريخ  ـــة فـــي اجتماعهـــا بت ـــة فـــي  هــــ 02/12/0210م الموافـــق  10/10/5102العادي ـــة المنتهي ـــة للســـنة المالي ـــوائم المالي م الموافـــق  10/05/5102علـــ  الق

 هـ. 51/11/0211
ووتـر هـاوس كــووبرز  يمثـل هـذا تغييـرًا فـي المـدققين الخــارجيين، حيـس تـم تغييـر المـدققين المـاليين الــذين تـم تعييـنهم للفتـرة الماليـة السـابقة وهــم شـركة بـرايس 
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رنسـت آنـد يـانغ لـم تكـن متاحـة ألنهـا، فـي العـام الـذي سـبق  وديلويت آند توش. وتم هذا التغيير ألن ديلويت آند توش لم تكن متاحة بسبب توجيه تنظيمي، وا 
، المراجعـة العام الماضي، أكملت خمسة أعوام متتالية في العمل مع بوبا العربية كمدقق خـارجي.  تـم تغييـر المـدققين حسـب توصـيات مجلـس اإلدارة ولجنـة

ء المـدققين الخـارجين فـي العـام السـابق ومـدى تـوفر شـركات التـدقيق وسيتم تقييم اختيار المدققين الخارجيين المشتركين كل عـام مـع األخـذ بعـين االعتبـار أدا
 الخارجي والقيمة التي يمكن أن تضيفها هذ  الشركات إل  عمليات الشركة ومساهميها.  

 
 

 الخاتمة:
 

ح الشــركة وريــادة ســوق التــأمين أن يشــكر عمــناء بوبــا العربيــة علــ  والئهــم المتواصــل، ويشــكر كــذلك المســتثمرين علــ  إســهامهم فــي نجــا اإلدارة مجلــس يــود
نال العــام الصــحي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  ويــود المجلــس أيًضــا أن يعبــر عــن امتنانــه وعرفانــه إلدارة الشــركة وموظفيهــا علــ  تفــانيهم وجهــودهم خــ

 الماضي.


