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   شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
   تقرير مجلس اإلدارة
  :م13/31/1036للفترة المنتهية في 

 
أن تقأم  للسسأايسي  الاأرا  تقريريأا السأوو   أو   يسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأممي  التعأاي  

   . 1026للسوة السالية شركة يا جازاتها للالوتائج السالية 

 

ات الشركة على موقع  ، بالتزام  مع قراءة إعال 1026ركة بوبا العربية ويات التقرير السوو  لشقراءة محت تتم

علأى تقرير البيا ات السالية السوو ، يذلك لتجوب تارار السحتوى. كسا يشأس  يأ ا التقريأر تماي ، باإلضافة إلى 

 ، يذلأك 1026سأال  للعأا  الحأال  التقريأر اليالسوشورة على موقأع تأماي   اإلعال ات محتويات كالً م  جسيع

 توفي ًا لستطلبات الجهات التوظيسية فيسا يخص محتويات تقرير مجلس اإلدارة السوو .

 

ييتضس  التقرير أيم التطورات يالوتائج السالية ياأل شطة التشغيلية ياإلفصا ات تساشيًا مأع القواعأم ياأل ظسأة 

فإن الوتائج الت  يتضسوها تقرير مجلأس اإلدارة  ،. يبواءً عليهديةالسرعية السعسو  بها ف  السسلاة العربية السعو

( مقابأ   تأائج  12/21/1026يأ )السوافأ   01/00/2018الت  ا تهت ف  ًا يقم اعتسمت فترة االثو  عشر شهر

  (. 12/21/1025يأ )السواف   00/01/2017فترة االثو  عشر شهرًا السوتهية ف  

 

 

 للشركة:  ئيسةاأل شطة الر .3

 

، ية ممرجة فأ  سأوا األسأهم السأعوديةشركة مسايسة عامة سعود ي شركة بوبا العربية للتممي  التعاي   

 (، يمسجلة ف  السسلاة العربية السعودية بسوجب 27/05/1008يأ )السواف  22/05/2010تم إدراجها بتاريخ 

  (.20/05/1008يأ )السواف 05/05/2010السؤرخ ف   0010278882السج  التجار  رقم 

 

يالشركة متخصصة ف  أعسا  التممي  الصح  التعاي   يتعس  يفقأ  للقواعأم الستعلقأة بهأ ا الشأمن الصأادرة 

 ع  مختلف الجهات الرقابية ف  السسلاة العربية السعودية.

 

ؤرخ السوة السالية األيلى للشركة تبمأ اعتبارًا م  تاريخ صمير القرار الوزار  باإلعالن عأ  تمسأيس الشأركة السأ

 ديسسبر م  السوة التالية. 12 ( يتوته  ف  02/05/1008يأ السواف  )10/00/2010ف  

 

السوافأ  يأأ 01/00/2017عشر شهرًا السوتهيأة بتأاريخ  االثو تسث  القوائم السالية للسوة الحالية الستعلقة بفترة 

 ة.مجسوعة م  القوائم السالية الوظامية الت  تصمريا الشركثام  ،   12/21/1026

 

  الوتائج السالية لشركة بوبا العربية:  .1

مالية يإقتصادية صعبة عا ى موها الاثير م  العسأالء يأثأرت بشأا  مباشأر علأى  أيضاع  1026لقم شهم عا  

يإ خفأا  اإل فأاا علأى قطأاع  ، تائج أعسالهم، كالتمخر ف  إستال  مستحقاتهم السالية، يإلغاء بعض العقأود
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٪ يذلأك 1  بوسأبة 1026اا، تقلأص إجسأال  أقسأال التأممي  الصأح  خأال  عأا  التجزئة. يفأ  يأ ا السأي

يمطأالبتهم  العقأود الجميأمةف  إل خفا  مستويات القوى العاملة، يعم  موافقة العسالء على زيادة األسعار 

ًا فأ  . يبالرغم م  جسيع ي ه العوام ،  ققت شأركة بوبأا العربيأة  سأوًا كبيأرايض  بتخفيض اإلمتيازات الطبية

٪ 2.5% كسا ازدادت  صتها السوقية ف  إجسال  سوا التأممي  بوسأبة 8إجسال  أقسال التممي  الساتتبة بوسبة 

 ٪.12.6لتص  إلى 

 

تساوت الشركة يبالرغم م  التحميات يالظريف الصعبة، م  الحفاظ على مستويات جيمة مأ  السأالءة الساليأة 

سعود  خال  الوصف األي  م  العأا ، يذلأك عأ  السأوة الساليأة  مليون ريا  260يالقيا  بتوزيع أرباح قمريا 

1025.  

 

علأى  ، 1026تضخم التااليف الطبية لعا  على تحسي  الزيادة ف   رة الشركةالظريف ف  مقم ي ه لقم أثرت

 .  تيجأة لأ لك، 1025عسالئوا الحاليي  يذلأك بعأم أن  ققأت الشأركة أفضأ  معأم  لخسأائر اإلكتتأا  خأال  

٪(، مسا أدى بشا  مباشر إلى إ خفأا  1.6مليون ريا  سعود  يبوسبة ) 10اف   تائج اإلكتتا  بأأ إ خفض ص

  ٪(.1.1مليون ريا  سعود  يبوسبة ) 20ف  صاف  المخ  بأ 

 

مليون ريا  سأعود   558  بزيادة قمريا 1026اإلستثسارات السالية يالوقم بشا  ملحوظ ف  عا   رتفع رصيمإ

مليأار ريأا  سأعود  علأى مأمى العأامي   2.8بأأ  ارتفأاع، ييأو مأا يسثأ   السأاب عأا بال٪ مقار ة 22يبوسبة 

 2.2 ، كا ت  سبة تغطية الوقم ياإلستثسارات لإل تياطيأات الفويأة مأا مجسوعأه 1026السابقي . يف   هاية عا  

٪ ( 15اكثأر مأ   مليار ريا  سعود  ، بوسأبة تغطيأة 0.0مليار ريا  سعود  مقار ة بأ  5.5مليار ريا  سعود  )

  .مسا أدى إلى الحفاظ على مستوى سيولة قو 

 

 :ملخص  تائج األرباح 1،2

1026   

شهر(  21)

ريا  

سعود  

 باآلالف

1025   

شهر(  21)

ريا  

سعود  

 باآلالف 

1020   

 شهر(  21) 

ريا  سعود  

 باآلالف  

1021   

 شهر( 21) 

ريا   

سعود  

 باآلالف

1021   

 شهر(  21) 

 ريا  سعود 

 باآلالف

1022  

شهر(  21) 

ريا  

سعود  

 باآلالف 

قائسة عسليات 

 التممي 

7،938،630 7،328،016 5،740،449 3،177،480 2،194،301 1،993،251 
إجسال  األقسال 

 الساتتبة

7،667،316 6،739،398 4،595،075 2،604،458 2،128،028 1،927،629 
صاف  األقسال 

 الساتسبة

 إجسال  اإليرادات 1،930،583 2،141،092 2،620،260 4،626،554 6،766،363 7،747،595

5،944،793 5،007،697 3،289،128 2،074،049 1،671،622 1،523،835 
إجسال  السطالبات 

 السمفوعة

6،178،445 5،211،046 3،649،005 2،094،354 1،701،051 1،551،030 
صاف  السطالبات 

 الستابمة

إجسال   324،649 296،227 380،720 650،280 824،141 915،201
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 السصريفات

653،949 731،176 327،269 145،186 143،814 54،904 
فائض عسليات 

 التممي 

630،705 645،077 301،275 147،334 134،406 42،244 
صاف  دخ  

 السسايسي 

 

مليأون  10تتأا  بأأ ٪، بيوسا ا خفضت  تائج اإلك20 مليون ريا  سعود ، 018إرتفع صاف  األقسال الساتسبة بأ 

ريا  سعود ،  تيجة ارتفاع معم  خسائر اإلكتتا . إ خفض صاف  المخ  بشا  رئيس  بسأبب ارتفأاع معأم  

خسائر اإلكتتا ، بيوسا لم يطرأ أ  تغيير على  سبة السصريفات، كسأا كأان يوأاح تحسأ  ملحأوظ فأ  إيأرادات 

 ليات اإلكتتا .ف  تعمي  أثر اإل خفا  ف   تائج عسيال   سايم اإلستثسار 

 

 

 ملخص قائسة السركز السال  : 1،1

1026  

ريا  

سعود  

 باآلالف

1025  

ريا  

سعود  

 باآلالف

1020   

ريا  

سعود  

 باآلالف

1021  

ريا  

سعود  

 باآلالف

1021  

ريا  

سعود  

 باآلالف

1022  

ريا  

سعود  

 باآلالف

موجودات عسليات 

 التممي 

  قم يما ف   اسه 551،914 204،533 232،267 1،384،281 205،565 132،030

 يدائع مرابحة 58،000 732،340 956،230 1،213،027 3،047،529 3،057،816

544،090 185،143 189،968 186،107 87،821 187،699 

استثسارات بالقيسة 

العادلة م  خال  

 قائسة المخ 

131،546 91،483 70،815 27،892 23،786 30،069 

مصريفات ممفوعة 

م  يموجودات مقم

 أخرى

1،123،540 863،715 676،545 462،645 279،807 403،936 
 -أقسال مستحقة 

 إجسال 

)142،997( )114،266( )77،858( )52،550( )44،548( )64،106( 

مخصص أقسال 

مستحقة مشاوح ف  

 تحصيلها

980،543 749،449 598،687 410،095 235،259 339،830 
 -أقسال مستحقة 

 صاف 

1،356 900 39،733 43،011 - - 

 صة معيم  التممي  

ف  أقسال غير 

 ماتسبة
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1،720 3،012 13،432 13،708 - - 
 صة معيم  التممي  

 م  السطالبات القائسة

72،281 78،415 56،601 46،678 22،535 21،097 
تااليف اقتواء يثائ  

 مؤجلة

4 ،012، 382 4،361،496 3،566،544 1،915،988 1،306،274 1،188،609 
مجسوع موجودات 

 عسليات التممي 

1026  

ريا  

سعود  

 باآلالف

1025  

ريا  

سعود  

 باآلالف

1020   

ريا  

سعود  

 باآلالف

1021   

ريا  

سعود  

 باآلالف

1021   

ريا  

سعود  

 باآلالف

1022   

ريا  

سعود  

 باآلالف

موجودات 

 السسايسي 

 قم يما ف   اسه   13،631 13،631 101،260 462،569 593،297 93،800

 يدائع مرابحة - - 126،993 44،730 500،000 987،494

714،330 439،785 454،578 446،338 497،158 373،534 

استثسارات بالقيسة 

العادلة م  خال  

 قائسة المخ   

 ذمم مميوة أخرى 244 735 1،319 1،746 3،563 21،030

148،477 - - - - - 
مستح  م  عسليات 

 التممي 

 الشهرة 98،000 98،000 98،000 98،000 98،000 98،000

90،945 77،167 60،667 43،059 48،918 41،565 
أثاث ي تجهيزات 

 يمعمات 

 يديعة  ظامية 40،000 40،000 40،000 40،000 80،000 80،000

2،234،076 1،791،812 1،162،290 856،969 698،442 566،974 
مجسوع موجودات 

 السسايسي 

 مجسوع السوجودات 1،755،583 2،004،716 2،772،957 4،728،834 6،153،308 7،155،458

1026  

ريا  

 سعود 

 باآلالف

1025  

ريا  

 سعود 

 باآلالف

1020   

ريا  

 سعود 

 باآلالف

1021   

ريا  

 سعود 

 باآلالف

1021   

ريا  

 سعود 

 باآلالف

1022   

ريا  

 سعود 

 باآلالف

مطلوبات يفائض 

 عسليات التممي  

 أقسال غير ماتسبة 722،739 786,669 1،323،069 2،383،358 2،890،679 3،094،990

 مطلوبات قائسة 381،265 413,509 450،096 812،530 1،054،369 1،321،622

15،117 - 3،253 505 443 702 
رصيم إعادة تممي  

 مستح  المفع

4،431،729 3،945،048 3،199،141 1،773،670 1,200,621 1،104،706   
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171،292 262،149 263،468 79،113 63,619 59،503 
مصريفات مستحقة 

 يمطلوبات أخرى 

- - 22،754 14،751 8,099 4،846 
التزا  ضس  خطة 

 تحفيز طويلة األج 

4،603،021 4،207،197 3،485،363 1،867،534 1,272,339 1،169،055   

148،477 - - - - - 
مستح  إلى عسليات 

 السسايسي 

169،884 154،299 81،181 48،454 33,935 19،554 

 صة  سلة الوثائ  

م  فائض عسليات 

 التممي 

4،921،382 4،361،496 3،566،544 1،915،988 1,306,274 1،188،609 

مجسوع مطلوبات 

يفائض عسليات 

 التممي  الستراكسة

1026  

ريا  

سعود  

 باآلالف

1025  

ريا  

سعود  

 باآلالف

1020   

ريا  

 سعود 

 باآلالف

1021   

ريا  

سعود  

 باآلالف

1021   

ريا  

سعود  

 باآلالف

1022   

ريا  

سعود  

 باآلالف

مطلوبات ي  قوا 

 السسايسي  

65،725 50،494 42،398 31،419 26،532 21،352 
مصريفات مستحقة 

 يمطلوبات أخرى 

116،953 42،577 23،903 35،000 30،306 15،437 
الزكاة يضريبة المخ  

 قة السستح

- - - - 3،355 3،355 

مبلغ مستح  لطرف 

ذ  عالقة فيسا يتعل  

 بالشهرة 

24،344 32،201 44،490 59،490 4،041 4،400 
مبلغ مستح  ألطراف 

 ذات عالقة

207،022 125،272 110،791 125،909 64،234 44،544 
مجسوع مطلوبات 

 السسايسي 

 رأس السا  400،000 400،000 400،000 400،000 800،000 800،000

 ا تياط   ظام  32،143 59،024 88،491 148،746 277،761 403،902

16،931 9،600 - - - - 
دفعات على اساس 

 االسهم

)23،404( )13،101( - )7،052( )4،988( )2،910( 

أسهم مسلوكة بسوجب 

بر امج تحفيز طويلة 

 األج  

 باح مبقاةأر 93،197 180،172 249،621 502،753 592،280 829،625
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2،027،054 1،666،540 1،051،499 731،060 634،208 522،430 
مجسوع  قوا 

 السسايسي 

2،234،076 1،791،812 1،162،290 856،969 698،442 566،974 
مجسوع السطلوبات 

 ي قوا السسايسي  

7،155،458 6،153،308 4،728،834 2،772،957 2،004،716 1،755،583 

مجسوع السطلوبات 

عسليات  يفائض

التممي  ي قوا 

 السسايسي 

 

مليأار ريأا   5،5صأ  إلأى يمليأار ريأا  سأعود  ل 0،5 أأأأ  ب1026اإلسأتثسارات يالوقأم فأ  عأا   ارتفع رصيم

مليأار ريأا   2،1  ي البالغأة 1025٪ ، ييمت  ذلك بعم الزيادة ف  عأا  20 بلغتبوسبة أ   بوهاية العا  سعود 

مليار ريا  سعود (. لقم كان يواح تباطؤ فأ   1،7) 1020م ف   هاية عا  ٪ مقار ة بالرصي11سعود  يبوسبة 

  بسبب اإل خفا  ف  معم  الوسو،  يث أن صاف  األقسأال الساتتبأة إرتفأع 1026التمفقات الوقمية ف  عا  

 ، باإلضافة إلى موح تسأهيالت للعسأالء 1025٪ خال  عا  18  مقار ة بوسبة بلغت 1026٪ خال  عا  8بوسبة 

 تسميم إلتزاماتهم السالية ييجود صعوبات ف  عسليات التحصي . ل

 

 . أبرز السؤشرات السالية لشركة بوبا العربية:1

 ملخص مؤشرات األداء الرئيسية : 1،2

1026  

 التغير  سبة 

1026   

 التغير

ريا  

سعود  

 باآلالف  

1026   

 شهر( 21)

 ريا  سعود 

 باآلالف   

1025   

 شهر( 21)

 ريا  سعود 

 باآلالف  

 بأأيأأأان

8٪  إجسال  األقسال الساتتبة 7،328،016 7،938،630 610،614 

20٪  صاف  األقسال الساتسبة 6،739،398 7،667،316 927،918 

22٪  إجسال  السصريفات 829،408 923،163 93،755 

1٪  (0،1)٪  21،0٪  21،1٪   سبة إجسال  مصريفات التشغي  

(22)٪  فائض عسليات التممي  731،176 653،949 )77،227( 

(22)٪  )7،723( 65،395 73،118 
 صة  سلة الوثائ  م  فائض عسليات 

 التممي 

(1)٪  صاف  دخ  السسايسي  645،077 630،705 )14،372( 

0٪  )155( 79،826 79،981 
الستوسط السرجح لعمد األسهم العادية 

 القائسة )باألالف(
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٪، باإلضأافة إلأى زيأادة  صأتها 8   سوًا ف  إجسال  األقسأال الساتتبأة بوسأبة 1026 ققت الشركة ف  عا  

 . يشير يأ ا الوسأو إلأى 1025٪ ف  عا  10.2٪ مقار ة بأ 12.6السوقية ف  إجسال  قطاع التممي  لتص  إلى 

الصأعبة يالتأ  مأ  أيأم مالمحهأا  االقتصأاديةلظأريف ياأليضأاع داء القو  يالستساسك للشركة ف  ظأ  ااأل

عقأود بعأض السأوظفي ، يتخفأيض التغطيأة الطبيأة  يإلغأاءمعارضة العسالء أل  زيادة مقتر ة ف  األسعار، 

)شباات السستشفيات(، يميو  العسالء إلى قبو  أسعار توافسية موخفضة جأمًا )غيأر مسأتميسة(. يبأالرغم مأ  

٪ 77.1  مقابأ  1026٪ فأ  عأا  80.6سال الساتسبة، إال أنّ ارتفاع معم  خسأائر اإلكتتأا  )الزيادة ف  األق

٪( عأ  1.6مليأون ريأا  سأعود  )  39 ( أدى إلى إ خفا  ف  صاف   تأائج اإلكتتأا  بسقأمار1025ف  عا  

 العا  الساب .

اإلشأراف يالعسأوالت  ٪ يذلأك بسأبب الزيأادة فأ  رسأو 22رتفعت التاأاليف التشأغيلية للشأركة بوسأبة القم 

السرتبطة بشا  مباشر بزيادة األقسال الساتتبة، يتحسي  مستوى الخممات السقممة )التمثير السال  لسوة كاملأة 

 (، ياالسأتثسار فأ  1026 ، باإلضافة إلى زيأادة عأمد السأوظفي  فأ  عأا  1025لس  تم توظيفهم ف  عا  

ياإللتأزا ، يالشأؤين القا و يأة(. سأاعم ، ثأا  إدارة السخأاطرتطوير األقسا  اإلدارية السسا مة ) على سأبي  الس

  علأى مسأا مة الوتأائج الساليأة للعأا  الحأال ، فقأم إرتفعأت 1025يالقو  للشأركة فأ  عأا   اإليجاب الوسو 

علأأى تحسأأ   سأأبة إجسأأال   إيجابيأأ األقسأأال الساتسأأبة بوسأأبة أعلأأى مأأ  التاأأاليف التشأأغيلية مسأأا ا عاأأس 

 مصريفات التشغي .

لعأا  السأاب ، بالقم كان يواح تحس  طفيف ف  مصريف مخصص الميون السشأاوح فأ  تحصأيلها مقار أة 

  إلأى 1025مليأون ريأا  سأعود  فأ  عأا   20بشا  كبير، م   االستثساراتيرادات إل بيوسا كان يواح ارتفاع

رتفعت ايدائع ألج ( ف  يدائع السرابحة ) االستثسار ،  يث أن عوائم 1026مليون ريا  سعود  ف  عا   212

  ليصأ  إلأى 1026صاف  المخ  خال  عأا   ا خفضبشا  كبير مع تقلص السيولة ف  السسلاة. بشا  عا ، 

  . 1025٪ ف  عا  0.6٪  مقار ة بهامش ربح 8.1مليون ريا  سعود   يبهامش ربح  612

 

1026   

  سبة التغير

1026   

 التغير

ريا   

سعود  

 باآلالف  

1026  

شهر( 21)   

ريا  سعود   

 باآلالف

1025   

شهر( 21)  

ريا  سعود  

 باآلالف 

 بأأيأأأان

 (1)٪  )14.4( 630.7  645.1  
صاف  المخ  للفترة )قب  الضريبة 

 يالزكاة(

(0)٪  )3.3( 35.3  38.6  
تعمي  مصريف الميون السشاوح ف  

 تحصيلها  

576٪  )111.1( (130.4) (19.3) 
دات إيرادات اإلستثسار ي إيرا يخصم

 أخرى

(1)٪  )0.17( 7.90 8.07 
للسهم )بالرياالت  المخ  األساس 

 السعودية(
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(20)٪  الوتائج الضسوية  664.4  535.6 )128.8( 

 

 ، ي يأو مأا يسثأ  1026مليأون ريأا  سأعود  خأال  عأا   210لقم ا خفضت الوتائج الضسوية للشركة بسقأمار 

 . إن الوتائج الضسوية تسث  صاف  أقسأال التأممي  الساتسأبة 1025٪ ف  عا  0.0٪ مقار ة بأ 7يامش بوسبة 

  اسأتثوائي  مأ   يأث تحقيأ  1025تابمة باإلضافة إلى السصريفات التشأغيلية. لقأم كأان عأا  يالسطالبات الس

٪. يبالرغم م  الظريف الحالية، إستطعوا الحفاظ على عسالئوأا 77أفض   تيجة لسعم  خسائر اإلكتتا  يبوسبة 

افأ  مأع معأمالتها يتعزيز  صأتوا السأوقية باإلضأافة إلأى السحافظأة علأى معأم  خسأائر اإلكتتأا  بوسأبة تتو

 يعاس  تائج مالية قوية للشركة  ققت فيه عائم قو  على رأس مالها.،  1026التاريخية. إن عا  

 

 الجغراف  : التوزيعإجسال  األقسال الساتتبة ي  1،1

 

1026  

  سبة التغير 

1026   

 التغير

ريا   

سعود  

 باآلالف 

1026   

شهر( 21)  

ريا  سعود   

 باآلالف 

1025   

شهر(  21)  

ريا  سعود  

 باآلالف

 بأأيأأأان

25٪  السوطقة الوسطى 3،270،733 3،763،385 492،652 

5٪  السوطقة الشرقية 1،447،979 1،514،082 66،103 

1٪  السوطقة الغربية 2،499،208 2،546،162 46،954 

0٪  أخرى 110،096 115،001 4،905 

8٪  ل الساتتبةإجسال  األقسا  7،328،016  7،938،630  610،614 

 

تسارس الشركة  شال التممي  الصح   فقط  ف  السسلاة العربية السعودية، يال   تتركز عائماته  الي  بصأورة 

٪ م  إجسأال  08.6كبيرة ف  السوطقة الوسطى، يالسوطقة الغربية، يالسوطقة الشرقية )يالت  تشا  مجتسعة 

 سو قوية ف  كافأة السوأاط  بالسسلاأة،  يأث إرتفعأت   (. ي ققت الشركة  تائج1026األقسال الساتتبة لعا  

٪، يذلك على رغأم التراجأع الأ   شأهمه قطأاع التأممي  8مليون ريا  سعود  لتسث  زيادة بوسبة  622بسقمار 

 . بالوظر إلى الرسم البيا   أد اه،  ال ظ أن التوزيع الجغرافأ  ألقسأال التأممي  فأ  1026الصح  ف  عا  

٪، يالسوأاط  1  ) سأبة الزيأادة فأ  السوطقأة الوسأطى1025إلأى  أم بعيأم لعأا    شابهم  كان 1026عا  

 ٪ على التوال (.2٪ ي 1ف  السواط  الغربية يالشرقية  اال خفا ٪، يبلغت  سبة 2 األخرى
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يجر (، قسوا بإعالن تجميم عقم التممي  الصح  مأع الشأركة السأعودية  15/00/2017  )10/06/1026بتاريخ 

الستوقع أن تزيم قيسة اإليأرادات اإلجساليأة الواجسأة  يث ا ه م  ات األساسية )سابك( على موقع تماي ، للصواع

 ، يقم تم إسأتال  خطأا  التجميأم 1025% م  إجسال  األقسال الساتتبة للعا  السال  5ع  ي ا التعاقم ع  

 يجر (.   10/00/2017    )10/06/1026بتاريخ 

 

  : ابمةصاف  السطالبات الست 1،1

1026  

 سبة  

 التغير

1026  

 التغير 

ريا   

 سعود  

 باآلالف

1026  

 شهر( 21) 

ريا   

 سعود 

 باآلالف  

1025   

 شهر( 21)

ريا   

 سعود 

 باآلالف 

 بأأيأأأأأأأأان

20٪  صاف  السطالبات الستابمة 5،211،046 6،178،445 967،399 

0٪  ٪3.3 ٪80.6 ٪77.3 
مة لصاف   سبة صاف  السطالبات الستاب

 الساتسبة األقسال

 

٪ كا أت  تيجأة لوسأو  تأائج األعسأا  )االيأرادات 20إن الزيادة فأ   سأبة صأاف  السطالبأات الستابأمة يالبالغأة 

فأ  أسأعار مأزيّد   االرتفأاع٪( يالتضّأخم فأ  التاأاليف الطبيأة ) يذلأك بسأبب 20الساتسبة إرتفعأت بوسأبة 

مي  الجميمة الصادرة م  مجلس الضسان الصح  التعاي   التأ  تأم الخممات الطبية، يتحسّ  موافع يثيقة التم

معم  السطالبأات ياال تيأا (. يأ ا الوسأو فأ  السطالبأات لأم يقابلأه  يارتفاع ، 1025تطبيقها إبتماءًا م  يوليو 

زيادة مساثلة ف  أقسال التممي ، ييرجع ذلك أساس  إلى الظريف اإلقتصادية الصعبة، ييجأود موافسأة شرسأة 

   يث األسعار السقممة م  بعض الشركات يذلك ف  محايلة لإلستحواذ على بعض العسالء لميوا. بأالرجوع م

٪، إ تاجت الشركة إلى المفاع ع  عمد كبير م  عسالئها 77  يالبالغ 1025إلى معم  خسائر اإلكتتا  ف  عا  

بعأض الحأاالت إلأى الحفأاظ  ف  العا  الحال  ف  ظ  ظريف إقتصادية يتوافسية صعبة، يقم أدى ذلأك فأ 

أي موح بعض الخصومات البسيطة للعسالء. لقأم كأان معأم  خسأائر  أسعار العا  الساب على  فس مستويات 

٪ أكثر ا سجاما مع متوسط خسائر اإلكتتا  لألعوا  السابقة، ييعم ذلك  تيجأة قويأة إذا مأا أخأ  ا 80.6اإلكتتا  

  . 1026لعا  الظريف اإلقتصادية الصعبة  االعتباربعي  

 

 :مجسوع مصريفات التشغي  1،0
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1026  

  سبة التغير 

1026   

 التغير

ريا  سعود    

باآلالف    

1026  

شهر(  21)   

 ريا  سعود 

باآلالف    

1025  

شهر(  21)   

 ريا  سعود 

باآلالف    

 بأأيأأأأأأأأان

22٪  السصريفات التشغيلية لعسليات التممي  824،141 915،201 91،060 

52٪  2،695 7،962 5،267 
السصريفات التشغيلية لعسليات 

 السسايسي 

22٪  مجسوع السصريفات التشغيلية 829،408 923،163 93،755 

1٪  (0،1)٪  ٪12.0 ٪12.3 
 سبة السصريفات التشغيلية لصاف  

 األقسال الساتسبة

 

ا  الساب ، لتص  إلى لقم تحسوت  سبة إجسال  مصريفات التشغي  يصاف  األقسال الساتسبة مقار ة بالع 

٪، ييعود ذلك بشا  رئيس  إلى الوسو ف  األعسا  يتحسي   وعية الخممات السقممة. إن الزيادة ف  21

يأعضاء  مصريفات التشغي  لعسليات السسايسي  كا ت بسبب االرتفاع ف  ماافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ف   21.0ريا  سعود  )يرجى العودة للبوم رقم  مليون 2.0اللجان التابعة لسجلس اإلدارة يذلك بزيادة قمريا 

تااليف السطالبات الطبية السرتبطة ببرامج  ارتفاعأعضاء مجلس اإلدارة(، باإلضافة إلى  ماافآتجمي  

مليون ريا  سعود  )يرجى العودة  2.1السسؤيلية اإلجتساعية للشركة يالسوجهة لخممة األيتا  بزيادة قمريا 

اإليضا ات  و  برامج السسؤيلية اإلجتساعية(. الزيادة ف  السصريفات التشغيلية  للسزيم م  0.1للبوم رقم

 .1.5لعسليات التممي  موضحة بسزيم م  التفصي  ف  بوم 

 

 

:ريفات التشغي  لعسلّيات التممي مجسوع مص  1،5 

1026  

 سبة 

 التغير

1026  

 التغير

ريا  سعود  

 باآلالف

1026  

 شهر( 21)

ريا  سعود  

 باآلالف

1025  

 شهر( 21)

ريا  سعود  

 باآلالف

 بأأيأأأأأأأأان

8٪ 05250 2205070 2005010 
رسو  مؤسسة الوقم العرب  السعود  

 يمجلس الضسان الصح  التعاي  

(8)٪ 
(3.245) 155116 185572 

مصريف مخصص الميون مشاوح ف  

 تحصيلها

 مصريفات بيع يتسوي  أخرى 356,876 381,305 24,429 7٪

6٪ 30,344 535,711 505,367 
عسلّيات  –مجسوع مصريفات البيع يالتسوي  

 التممي 
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20٪ 60,716 379,490 318,774 
 –مجسوع السصريفات العسومية ياإلدارية 

 عسليّات التممي 

22٪ 91,060 915,201 824,141 
عسليات  -مجسوع السصريفات التشغيلية 

 التممي 

 

 

  1،5،2 مصريفات بيع يتسوي  عسليات التممي :

 0  رسو  مجلس الضسان الصح  التعاي   يمؤسسة الوقم العرب  السعود  بسقمار6102خال  عا   ارتفعت

 ٪.8  بوسبة 1026مليون ريا  سعود  بسبب الزيادة ف  إجسال  أقسال التممي  الساتتبة للعا  

يوة. خال  عا  % م  إجسال  أقسال التممي  السم21إستقر مخصص الميون السشاوح ف  تحصيلها عوم 

 ، تست اإلستفادة م  سماد الميون السستحقة على الجهات الحاومية يالت  كا ت قائسة م  عا  1026

  ، إال أّن ي ا قابله:1025

o   السبالغ  60  يتبعيات السادة 1026 سو كبير ف  إجسال  األقسال الساتتبة ف  الربع الثالث م  عا(

يخ اإلكتتا  تمخ  بشا  كام  ف  إ تسا  مخصص الميون يو  م  تار 00القائسة يالت  تزيم ع  

السشاوح ف  تحصيلها( يالت  أدت إلى ارتفاع مخصص الميون السشاوح ف  تحصيلها مقار ة باألرصمة 

 الختامية للعا  الساب .

o  يجود صعوبات ف  عسلية تحصي  السبالغ السستحقة  يث أن العميم م  العسالء ياجهوا  قص ف  السيولة

ية مسا أدى إلى مطالبتهم بإعادة جميلة السبالغ السستحقة عليهم. كسا أ ه كان لميوا ف   هاية  عا  الوقم

  مبالغ مستحقة م  بعض الحسابات الحاومية الجميمة بالرغم م  أن قيستها أق  مقار ة بالسبالغ 1026

  .1025السستحقة على الحسابات الحاومية للعا  

 يارتفاع٪ إلى الزيادة ف  مصريفات التسوي  7يع يالتسوي  األخرى بوسبة تعود الزيادة ف  مصريفات الب

إجسال  تااليف السوظفي  دعس  لتطوير العالمة التجارية للشركة يتعزيز يجوديا  يارتفاعتااليف العسوالت، 

 تشا ت  مليون ريا  سعود  يال 11بويتها التحتية. تسث  قيسة ي ه الزيادات مجتسعة مبلغ  يتحميث اإلقليس 

 فقط الزيادة ف  مصريفات التسوي  يالعسوالت يالسوظفي .

  

 

 1،5،1 السصريفات العسومية ياإلداريّة لعسليّات التممي 

٪ بشا  رئيس  إلى 20بوسبة  عا تعود الزيادة ف  السصريفات العسومية ياإلدارية لعسليات التممي  خال  ال

لفة البوية التحتية لسشاريع تعود للعا  الساب . تحسلت الشركة باإلضافة إلى تا عا تااليف السوظفي  لاام  ال

أيض  مصريفات إضافية م  أج  تعزيز قمرتها التوظيسية لمعم  سو عسالء الشركة يالسبادرات اإلستراتيجية 

الستعلقة بخممة العسالء )على سبي  السثا  تعزيز مفهو  الرعاية الصحية يرفع مستوى الخممة السقممة 

م  ِقب  موظف  الشركة الستواجمي  بشا  دائم ف  السستشفيات(. إرتفعت السصريفات العسومية  للعسالء

تااليف  ارتفاعمليون ريا  سعود  ييعود سبب الزيادة بشا  رئيس  إلى  62ياإلدارية خال  العا   يث بلغت 
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مليون ريا  سعود . 10السوظفي  لتص  إلى   

 

: فائض عسليات التممي  1،6 

1026  

ة سب  

 التغير

1026  

 التغير

ريا  سعود  

 باآلالف

1026  

شهر( 21)  

 ريا  سعود 

 باآلالف

1025  

شهر( 21)  

ريا  سعود  

 باآلالف

 بأأيأأأأأأأأان

(22)٪  فائض عسليات التممي  731،176 653،949 (77،117) 

 

 

مليون ريا   10  بأ الفائض م  عسليات التممي  بشا  رئيس  إلى إ خفا  صاف   تائج اإلكتتا ود إ خفا يع

معم  خسائر اإلكتتا  ارتفاعسعود ، يذلك  تيجة  . مليون ريا  سعود   )  02ارتفع إجسال  السصريفات بأ 

 ارتفاع٪(، ييرجع ذلك إلى 20ف  إجسال  اإليرادات الساتسبة بوسبة  بارتفاع٪ مقار ة 22بزيادة مقماريا 

سو  اإلشراف يالعسوالت يتااليف السوظفي  يمصريفات الوفقات السرتبطة بوسو يتوسع أعسا  الشركة، مث  ر

. يبالرغم م  ي ه التغيرات السلبية، إرتفعت إيرادات 1.5ي  1.0البوية التحتية، كسا يو موضح ف  البوود 

 77فائض عسليات التممي  لسبلغ  سايم ف  الحم م  إ خفا مليون ريا  سعود  األمر ال    50اإلستثسار بأ 

  .مليون ريا  سعود
 

:إيرادات االستثسار   1،7 

1026   

  سبة

 التغير

1026  

 التغير

 ريا  سعود 

 باآلالف

1026  

شهر( 21)  

 ريا  سعود 

 باآلالف

1025  

شهر( ريا   21)

 سعود 

 باآلالف

 بأأيأأأأأأأأان

105٪  53،927 80،188 26،261 
عسليات  -إيرادات اإلستثسار

 التممي 

752٪  57،951 50،237 )7،714( 
 -ات )خسائر( إستثسارإيراد

 عسليات السسايسي 

601٪  إجسال  إيرادات اإلستثسار 18،547 130،425 111،878 
 

إرتفعت إيرادات اإلستثسار بشا  كبير  تيجة لتحس  سعر الفائمة )يعود ذلك بشا  اساس  إلى  قص 

ا األسهم السحلية سواء يتحس  أد (السيولة، األمر ال   أدى إلى ارتفاع سعر الفائمة السعري  بي  البووح

على محفظتوا االستثسارية ف  األسهم السحلية. سايست ي ه  إيجابي  ف  الربع الرابع م  العا  مسا ا عاس

العوام  بشا  كبير ف  تحس  العائم ي إيرادات اإلستثسار م  جسيع األديات يااليراا السالية، مسا أدى إلى 

لا  م   تائج عسليات السسايسي  ي عسليات التممي ، يبوسبة مجتسعة  إيرادات اإلستثسار بشا  إستثوائ  ارتفاع

السالية بسا ف  ذلك  السالءة٪. يكسا كان الحا  ف  السووات السابقة، يبسبب متطلبات 600بلغت أكثر م  

إستسرت الحفاظ على اإلستثسارات ضس  فئات م  األصو  ذات مالءة مالية عالية )الوقم ف  الغالب(، فقم 

إستراتيجية إستثسار موخفضة السخاطر خال  العا . بتبو بوبا العربية  شركة  
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:صاف  دخ  السسايسي   1،8 

1026  

  سبة

 التغير

1026   

 التغير

ريا  سعود    

باآلالف     

1026   

شهر(  21)  

 ريا  سعود 

باآلالف    

1025  

شهر( 21)   

ريا  سعود     

 باآلالف 

 بأأيأأأأأأأأان

(1) ٪  صاف  أرباح السسايسي  645،077 630،705 (20،171)  
 

يعزى اإل خفا  ف  صاف  دخ  السسايسي  إلى إ خفا  الفائض م  عسليات التممي ، يال   يعود سببه 

ف  السقا  األي  إلى إ خفا  صاف   تائج اإلكتتا  )إرتفاع أقسال التممي  بسستويات أق  م  إرتفاع التضخم 

زيادة التااليف السرتبطة بالوسو )رسو  اإلشراف يالعسوالت(، باإلضافة مليون ريا  سعود ، ي 10الطب ( بأ 

مليون ريا  سعود . تم تعويض التغير السلب  بي   02إلى زيادة التااليف السرتبطة بتطوير خممة العسالء بأ 

تج عوه مليون ريا  سعود ، ما   221العاميي  بشا  كبير م  خال  الزيادة ف  إيرادات اإلستثسار يالبالغة 

مليون ريا  سعود  بعم خصم  صة  سلة الوثائ  م  فائض عسليات التامي .   20إ خفا  ي ا التغير لأ   

:ملخص بيان السركز السال   1،0 

 

ود إلى إرتفاع تُعزى الزيادة ف  اإللتزامات بشا  رئيس  إلى الزيادة ف  مطلوبات عسليات التممي  يالت  تع

اإل تياطيات الفوية )ا تياط  السطالبات القائسة يا تياط  األقسال غير الساتسبة( السرتبطة بوسو ك  م  

٪ خال  الفترة مقاب  الزيادة ف  21أقسال التممي  الساتتبة يالساتسبة )زادت اإل تياطيات الفوية بوسبة 

٪، على التوال (.8ي  ٪20اإليرادات الساتسبة ياإليرادات الساتتبة بوسبة   

 

مليون ريا  سعود  م  صاف   718تحقي  ما قيسته  شركة بوبا العربية ، استطاعت 1026أما خال  عا  

 571 ، مسا يسث  إ خفاض  بأ 1025مليون ريا  سعود  ف  عا   2،100الوقم م  األ شطة التشغيلية مقار ة بأ 

1026  

  سيبة

التغير    

   التغير 1026

ريا  سعود    

باآلالف   

ديسسبر  12

1026  

 ريا  سعود  

 باآلالف

ديسسبر  12

1025   

ريا  

 سعود 

باآلالف   

 بأأيأأأأأأأأان

21٪  موجودات عسليات التممي  4،361،496 4،921،382 559،886 

15٪  موجودات عسليات السسايسي   1،791،812 2،234،076 442،264 

26٪  مجسوع السوجودات  6،153،308 7،155،458 1،002،150 

21٪  مطلوبات يفائض عسليات التممي  4،361،496 4،921،382 559،886 

65٪  مطلوبات السسايسي  125،272 207،022 81،750 

11٪   قوا السسايسي  1،666،540 2،027،054 360،514 

26٪  1،002،150 7،155،458 6،153،308 
مجسوع مطلوبات يفائض عسليات التممي  ي قوا 

 السسايسي 
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تيرة الوسو )بلغت  سبة الزيادة ف  إجسال  األقسال ٪(. ييعود ذلك إلى تباطؤ ي00مليون ريا  سعود  )

  (، يالظريف اإلقتصادية الصعبة الت  أثرت سلب 1025٪ ف  عا  18  مقار ة بأ 1026٪ ف  عا  8الساتتبة 

ف  تحصي  األقسال السستحقة ) زيادة الطلبات م  العسالء إلعادة جميلة األقسال السستحقة يتمخر ف  

 التحصي (.  

  

:السوجوداتمجسوع   1،20 

 

باإلضافه الى  األي  إلى إرتفاع صاف  الوقم يما ف   اسه ف  السقا  السوجوداتتعود الزيادة ف  

( 1.21يَ  1.22مليون ريا  سعود ،  يرجى العودة إلى البومي   558)بصاف  زيادة إجسالية بلغت  اإلستثسارات

مليون ريا  سعود  )يرجى العودة إلى البوم  112يالزيادة ف  صاف  أقسال التممي  السميوة الت  بلغت 

1.21.)  

 

:وقم يما ف   اسهال    1،22 

1026  

  سبة

التغير    

1026  

التغير   

 ريا  سعود 

باآلالف    

ديسسبر  12  

1026  

 ريا  سعود 

باآلالف   

ديسسبر  12  

1025  

ريا   

 سعود 

باآلالف   

 بأأيأأأأأأأأان

 (16)٪  )73،535( 132،030 205،565 
عسليات  -الوقم يما ف   اسه 

 التامي 

0٪  عسليات التممي  -يدائع مرابحة  3،047،529 3،057،816 10،287 

 (80)٪  )499،497( 93،800 593،297 
عسليات  -الوقم يما ف   اسه 

 السسايسي 

07٪  487،494 987،494 500،000 
عسليات  -يدائع مرابحة 

 السسايسي 

(1)%  مجسوع الوقم يما ف   اسه 4،346،391 4،271،140 )75،251( 
 

  الوقم يمأا فأ   اسأه، ييرجأع ذلأك بشأا  رئيسأ  إلأى زيأادة كفأاءة توزيأع كان يواح إ خفا  طفيف ف

معأززا اإلرتفأاع السلحأوظ فأ   1.21أديات إستثسارية متعمدة كسا يو موضأح فأ  البوأم  علىالفائض الوقم  

مليأون ريأا  سأعود    558زيأادة مجتسعأة مقأماريا  االرتفاعالسحفظة االستثسارية بالقيسة العادلة. يسث  ي ا 

الت  يسا ميا  سو ف  إجسأال  األقسأال الساتتبأة باإلضأافة إلأى األداء الستسيأز فأ  إدارة الأميون يعسليأات ي

1026  

  سبة

التغير    

1026   

 التغير  

 ريا  سعود 

باآلالف      

ديسسبر 12  

 1026   

ريا  سعود    

باآلالف   

ديسسبر  12  

1025    

 ريا  سعود 

باآلالف   

 بأأيأأأأأأأأان

26٪  1،002،150 7،155،458 6،153،308 
مجسوع 

 السوجودات
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التحصي  علأى الأرغم مأ  الظأريف اإلقتصأادية يأيضأاع سأوا التأممي  الصأعبة. تسأت تسأوية السسأتحقات/ 

  تأم تحويأ  مأا قيستأه 1026اإللتزامات الواتجة ع  عسليات السسايسي   قمًا ع  ك  فترة مالية، يخأال  عأا  

مليون ريا  سعود  فأ   602مليون ريا  سعود  م  عسليات التممي  إلى عسليات السسايسي  مقار ة بأ  280

  .1025عا  
 

:االستثسارات    1،21 

1026  

  سبة

التغير    

1026  

التغير   

 ريا  سعود 

باآلالف   

ديسسبر 12  

 1026  

 ريا  سعود 

باآلالف   

ديسسبر  12  

1025  

 ريا  سعود 

باآلالف   

 بأأيأأأأأأأأان

   200٪  إستثسارات عسليات التممي   185،143 544،090 358،947 

61٪  274،545 714،330 439،785 
إستثسارات عسليات 

 السسايسي 

202٪  مجسوع اإلستثسارات 624،928 1،258،420 633،492 

 

 ، يذلك مأ  خأال  سأحب تفأويض 1026جوير  خال  غيرت شركة بوبا العربية استراتيجية اإلستثسار بشا  

إدارة السحفظة اإلستثسارية ال   موح لسمير إستثسار خارج  ياللجوء إلأى التعامأ  مأع مجسوعأة متووعأة مأ  

موظومة اإلستثسار بشا  يضس  إتخأاذ القأرارات اإلسأتثسارية مأ  قبأ   تعزيز السؤسسات السالية، باإلضافة إلى

مليأون ريأا   611  الشركة. إن الزيادة ف  اإلستثسارات الساليأة يالبأالغ قيستهأا فري  مختص يمؤي  م  داخ

سعود  خال  العا  )أكثر م  ضعف العا  الساب (، كا ت  تيجأة لسياسأة اإلسأتثسار التأ  تعتسأم علأى التوأوع 

الأمخ  الثابأت يالتحو  م  االستثسار ف  االيأماعات اآلجلأة إلأى اإلسأتثسار فأ  األديات ياأليراا الساليأة ذات 

)على سبي  السثا ، الصاوح يالصوادي  اإلستثسارية(، يذلك م  أج  االستفادة م  تحس  أسعار الفائأمة فأ  

   جا أ  كبيأرًا  يأث أدت 1026السوا ف  ظ   قص السيولة.  ققت استراتيجية اإلستثسار الستبعة خال  عا  

 .1.7كسا يو مبي  ف  البوم إلى تحس   تائج إيرادات اإلستثسارات بشا  غير مسبوا، 

 

:صاف  أقسال التممي  السميوة  1،21 

1026  

  سبة

التغير    

1026  

التغير   

 ريا  سعود 

باآلالف   

ديسسبر 12  

 1026  

 ريا  سعود 

باآلالف   

ديسسبر  12  

1025  

 ريا  سعود  

 باآلالف

 بأأيأأأأأأأأان

   
12٪  231،094  980،543 749،449 

 -ي  السميوة مجسوع أقسال التمم

 بالصاف  

 

تُعزى الزيادة الت  شهميا إجسال  صاف  أقسال التممي  السميوة إلى مجسوعأة مأ  العوامأ  السختلفأة،  يأث 

قمموا التسهيالت السساوة لبعض العسالء بسا فيها إعادة جميلة األقسال السستحقة يذلك لسسأاعمتهم فأ   أ  
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ما يجتسع ذلك مع الوسو الابير ف  إجسال  أقسأال التأممي  الساتتبأة مشاك  السيولة السالية الت  يواجهو ها. عوم

ف  الربع الثالث م  ي ا العا ،  َرَىٰ ارتفاع  فأ  قيسأة قأقسأال التأممي  الساتتبأة يغيأر السفأوترةق ضأس  بوأم 

ة ق قإجسال  صاف  أقسال التممي  السميوةق. كسا أن معم  متوسط فترة التحصي  ق أيا  السبيعات الغيأر مسأمد

 . عأالية 1025يأو  خأال  عأا   20  مقار أة بسعأم  1026يو  بوهاية عا   11تمثر بشا  سلب  ليرتفع إلى 

  لعقم تم إكتتابه خال  الربع الثالث م  1026على ذلك، كان يواح رصيم مستح  م  جهة  اومية بوهاية عا  

صاف  األقسال السستحقة يلاوأه  ٪ م 15العا  الحال . مخصص الميون السشاوح ف  تحصيلها ارتفع بوسبة 

 ٪ م   سا  إجسال  األقسال السميوة. 21 افظ على  سبة 

  

:اإل تياطيات الفوية    1،20 

1026  

  سبة

 التغير

1026  

 التغير

ريا  سعود  

 باآلالف

ديسسبر  12

1026  

ريا  سعود  

 باآلالف

ديسسبر  12

1025  

ريا  سعود  

 باآلالف

 بأأيأأأأأأأأان

7٪  إ تياط  األقسال غير الساتسبة 2،890،679 3،094،990 204،311 

15٪  إ تياط  السطالبات القائسة  1،054،369 1،321،622 267،253 

21٪  مجسوع اإل تياطيات الفوية 3،945،048 4،416،612 471،564 

 

٪،  تيجأة 8وسأبة ف  أقسال التممي  الساتتبأة، ب االرتفاعيرجع الوسو ف  اإل تياطيات الفوية بصورة أساسية إلى 

للتغير ف  فترة الوسو السوسسية  لألقسال الساتتبة )اعلى معم   سو لألقسال الساتتبأة كأان فأ  الربأع الثالأث 

 ارتفأاعم  العا ، يأقلها كان الوصف األي  م  العا  مقار ة بوفس الفترة م  العأا  السأاب (، باإلضأافة إلأى 

 . ي تيجأة لهأ ا الوسأو الابيأر، فقأم ازدادت ا تياطيأات 1026 معم  خسائر اإلكتتا  ف  الربأع الرابأع مأ  عأا 

مليأون ريأا   1،005مليون ريا  سأعود  لتصأ  إلأى  100 ، بسبلغ 12/21/1026األقسال غير الساتسبة، ف  

٪ كسأا يأو بتأاريخ 10.5  )مقاب  1026٪ م  إجسال  أقسال التممي  الساتتبة لعا  10سعود  ما يسث   سبته 

مليون ريأا  2،111مليون ريا  سعود   لتص  إلى  167ازدادت إ تياطيات السطالبات بسقمار (. ي12/21/1025

٪ 11.1  ي1025٪ فأ  10.1  )مقابأ  1026٪ م  صاف  السطالبأات الستابأمة خأال  12.0سعود  ما يسث  

ة كليأة (، يالت  تعاس ارتفاعا ملحوظ  ف  معم  خسأائر اإلكتتأا  فأ  الربأع الرابأع إال ا هأا بصأور1020ف  

 ، 12/21/1026تتساشى بشا  كبير مع  سب العامي  السابقي . يازدادت اإل تياطيات الفوية، كسأا يأ  بتأاريخ 

٪، الت  تم  سابها يتقميسها بصورة صحيحة يفق  لسا توص عليه اللأوائح التوفي يأة الخاصأة بسؤسسأة 21بوسبة 

 خبير اكتوار  خارج  مستق .  الوقم العرب  السعود ، يك لك بعم التحق  م  دقتها م  قب 

 

 . السبالغ اإللزامية يالسستحقة إلى الهيئات الرقابية ي التراخيص اإللزامية:0

  بتسأميم 1026( ، قامأت الشأركة خأال  12الفقأرة  01بسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئة السوا السالية )السادة 

 ى الوحو اآلت :ممفوعات يعليها مبالغ مستحقة المفع لهيئات  ظامية سعودية عل
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  0،2 جمي  السبالغ السمفوعة يالسستحقة إلى الهيئات الرقابية :

 

التغير ف  

 السطلوبات
 السطلوبات

التغير ف  

 السمفوعات
 السمفوعات

 بأأيأأأأأأأأان

1025  

مقار ة مع 

1026  

ريا  

 سعود 

باآلالف    

1026  

ريا  

سعود  

 باآلالف 

1025  

ريا  

سعود  

 باآلالف 

ر ة   مقا1025

  1026مع 

ريا  سعود  

 باآلالف 

1026  

ريا  

سعود  

 باآلالف 

1025  

ريا  

سعود  

 باآلالف 

 الزكاة يضريبة المخ   31،081 62،978 31،897 42،577 116،953 74،376

)62،487( 16،293 78،780 88،914 181،566 92،652 
رسو  إشراف يرقابة 

 يرسو  ترخيص

209 1،989 1،780 4،288 24،338 20،050 
السؤسسة العامة 

 للتمميوات االجتساعية

 السجسوع 143،783 268،882 125،099 123،137 135،235 12،098
 

الشركة يو السبب ف  زيادة السبالغ السسمدة يالسبالغ مستحقة المفع للهيئأات التوظيسيأة، باإلضأافة  مبيعات  سو

ة تحأت اإلعتأرا .  أتج عأ   سأو األقسأال إلى قيم مخصص إضاف  للزكاة ع  بوأود مختلفأة لسأووات سأابق

الساتتبة زيادة ف  رسو  الرقابة ياإلشراف السمفوعة يالسستحقة لسؤسسة الوقأم العربأ  السأعود  يمجلأس 

الضسان الصح  التعاي  ، يلا  بإ خفا  رصيم السبالغ السستحقة لسجلس الضسان الصأح  التعأاي   بسأبب 

ة )ربع سوو  بمال م  ا تسا  السبالغ السسأتحقة بشأا  سأوو (. كسأا التغير ف  آلية ا تسا  السبالغ السستحق

زادت السبأأالغ السمفوعأأة يالسسأأتحقة للسؤسسأأة العامأأة للتمميوأأات االجتساعيأأة، ييرجأأع ذلأأك إلأأى زيأأادة عأأمد 

السوظفي  لمعم  سو الشركة يتقميم الخممات الالزمة للعسالء )يرجى االطالع على البوود أد أاه للحصأو  علأى 

للحصأو  علأى تفاصأي  الزيأادات فأ  رسأو  الرقابأة ياإلشأراف خأال   1.5م  التفاصي  باإلضافة للبوم مزيم 

 العا (.

 0،1 الهيئة العامة للزكاة يالمخ :

 61،078بلغ مجسوع السبالغ السمفوعة إلى الهيئة العامة للزكاة يالمخ  خال  العا  ع  الزكاة يضريبة المخ  

ألف  11،810ألف للزكاة ي  21،600  )1025ريا   سعود  إلقرارات عا   ألف 15،060ألف ريا   سعود  )

 ، يممفوعات 1026ألف ريا   سعود  كمفعة مقممة م  الضريبة السستحقة للعا   17،200لضريبة المخ ((، 

ألف ريا   سعود ( الستعلقة بالسووات السابقة. يشس   87ألف ريا   سعود ( يالضرائب ) 111أخرى للزكاة )

ألف ريا  سعود  إلقرارات  07،551ألف ريا  سعود  ( على مخصص بأ  226،051بلغ مستح  المفع )الس

ألف ريا   سعود  لضريبة المخ (، يسيُمفع ي ا  201،15ألف ريا  سعود  للزكاة ي  21،150  )1026عا  

وائح الهيئة العامة يأ )بسوجب ل 00/08/2018  السواف   10/00/1027إلى الهيئة العامة للزكاة يالمخ  قب  

ألف ريا   80،802للزكاة يالمخ (. يشس  الرصيم السستح  ايض  مخصص للزكاة لبوود تحت اإلعترا  بسبلغ  

ألف ريا  سعود  للهيئة العامة  0،118سعود . باإلضافة إلى السبالغ السبيوة أعاله، تم دفع مبلغ إضاف  بقيسة 
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ألف ريا  سعود  )  506إلستقطاع ، يغرامة تمخير مقماريا   ع  ضريبة ا1026للزكاة يالمخ  ف  العا  

ألف ريا  سعود  تم قيم مخصص له ف   تائج عا   1،507اد اه( ييواح مبلغ  0.7يرجى الرجوع للبوم 

   لضريبة اإلستقطاع .1026

  0،1 مؤسسة الوقم العرب  السعود :

  خال  العا  مقاب  رسو  اإلشراف يالرقابأة بلغ مجسوع السبالغ السمفوعة إلى مؤسسة الوقم العرب  السعود

ألأف  5،500  ي 1026ألف ريا  سعود  للثالثة أربأاع األيلأى مأ  عأا   10،161ألف ريا  سعود  ) 10،761

 . تشس   تأائج عأا  1025 (، يال   تم قيمه بالاام  ف   تائج عا  1025ريا  سعود  للربع الرابع م  عا  

 ألف ريا  سعود . 5،012ة مؤسسة الوقم بقيسة   مخصص لرسو  إشراف يرقاب1026

 

  0،0 مجلس الضسان الصح  التعاي  :

الصأح  التعأاي   خأال  العأا  مقابأ  رسأو  اإلشأراف  الضأسان بلغ مجسوع السبالغ السمفوعأة إلأى مجلأس

  ي 1026ألف ريأا  سأعود  للثالثأة أربأاع األيلأى مأ  عأا   68،510ألف ريا  سعود  ) 202،800يالرقابة 

 . تشأس  1025مخصص لها بالاامأ  فأ   تأائج  يالت  تم قيم (، 1025ألف ريا  سعود  ع  عا   180،71

 ألف ريا  سعود .  20،861  مخصص لرسو  إشراف يرقابة السجلس بقيسة 1026 تائج 

 

  0،5 السؤسسة العامة للتمميوات االجتساعية:

ألأف ريأا   10،118ات اإلجتساعيأة خأال  العأا  للتمميوأ بلغ مجسوع السبأالغ السمفوعأة إلأى السؤسسأة العامأة

ألف ريا  سعود  الت  تم قيم مخصأص  2،780  ي البالغة 1025سعود ، ييتضس  ي ا السبلغ اشتراكات عا  

  تسثأ  1026الف ريا  سعود  فأ   تأائج عأا   2،080 . تم قيم مخصص بسبلغ 1025لها بالاام  ف   تائج 

  .1027يالسستحقة المفع ف  عا   إشتراكات السؤسسة ع  العا  الحال 

 

  0،6 قتماي ق يييئة السوا السالية:

ألأف  000 ، موهأا 1026ألف ريا  سعود  لتماي  يييئة السأوا الساليأة فأ  العأا   015دفعت الشركة مبلغ 

ريا  سعود  كرسو  خممات دعس  للخأممات اإلداريأة/الستطلبات الوظاميأة الخاصأة بالتقأارير العامأة الستعلقأة 

ألف ريا  سعود  كرسو  ترخيص سوو  تساّ  بوبأا العربيأة مأ   شأر  15بسوا األسهم، باإلضافة إلى مبلغ 

ألف ريأا  سأعود  لتأماي  فأ   055السعلومات على موقعها اإللاتري   مباشرةً قتماي ق. دفعت الشركة مبلغ 

سعود  رسأو  تأرخيص ألف ريا   25ألف ريا  سعود  رسو  خممات ي  100  مقاب  خممات )1025العا  

ألف ريأا  سأعود  كرسأو  خممأة لزيأادة رأس السأا  يالرسأو  األساسأية ذات الصألة الخاصأة  200ي مبلغ 

 بتحميث سج  دفاتر األسهم(.

 

  0،7 الغرامات التوظيسية:

  1027الف ريا  سعود  ع  العا  الحال  يالسستحقة المفع ف  عا   506دفعت شركة بوبا العربية مبلغ 

.العامة للزكاة يالمخ  يذلك بسبب تمخير سماد ضريبة اإلستقطاع السستحقةللهيئة   
 

  0،8 موافقة مؤسسة الوقم العرب  السعود  على تجميم ترخيص الشركة:

يجر (  00/08/2010  )20/08/1008بتاريخ  10088/28مازا  تصريح الشركة لسزايلة  شال التممي  رقم 
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يجر ( لثالث سووات قادمة توته   18/07/2015  )17/05/1020 سار  السفعو ،  يث تم تجميمه بتاريخ

  18/05/1020يجر ( كسا تم إعالن ذلك على موقع تماي  بتاريخ  07/08/2018  )01/05/1027بتاريخ 

 (. يجر  10/07/2015)
 

  0،0 موافقة مجلس الضسان الصح  التعاي   على تجميم تميي  الشركة:

 201إعادة تميي  الشركة لمى مجلس الضسان الصح  التعاي   رقم   ، تم تجميم رخصة1026خال  عا  

يجر (، كسا تم إعالن ذلك على موقع تماي   20/05/2017  )10/01/1026لسمة سوه يا مة م  تاريخ 

 يجر (.     12/05/2017  )02/01/1026بتاريخ 
 

  5. عر  البيا ات السالية:

 ( ال   يسسح بإصمار 17/08/1008يأ )السواف  15/08/2010ف  التزاًما بوظا  ييئة السوا السالية السؤرخ 

القوائم السالية طبًقا للسعايير الميلية إلعماد التقارير السالية، فقم تم عر  القوائم السالية يفق  لسعايير 

ة أن السحاسبة الميلية يليس يفق  للسعايير الصادرة ع  الهيئة السعودية للسحاسبي  القا و يي . تؤكم الشرك

 ي ه القوائم السالية لم تتمثر جويري  به ا اإلجراء.

 

بوبا العربية باإلعالن عبر موقع تماي  ع  البمء  شركة يجر ( قامت 17/22/2017  )01/08/1026بتاريخ 

بتطبي  معايير السحاسبة الميلية إلعماد التقارير السالية كسا يو موضح  ف  تقرير مراقب  الحسابات الستعلقة 

وائم السالية للشركة، يأ ه ال يتطلب إعماد أ  خطة ا تقالية إلعماد القوائم السالية يفقا للسعايير السحاسبية بالق

 السحاسبة الميلية.   للسعايير لتطبيقها  الي الميلية،  ظرا 
 

 6.  فظ سجالت صحيحة يدفاتر الحسابات:

 قطة )أ((، يبسوجب متطلبات أ ظسة  11ة ) فقر01بسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئة السوا السالية السادة 

يلوائح التممي  السعود ، تقر الشركة يأعضاء مجلس اإلدارة أن سجالت الحسابات قم أُعمت بالشا  

الصحيح، يأ ها تحتفظ بسجالت يدفاتر محاسبية صحيحة، يتحتفظ بحسابات موفصلة لا  م  عسليات التممي  

ية، يتقر أيًضا بم ها تحتفظ بسجالت محاسبية صحيحة خال  السوة يعسليات السسايسي  ضس  سجالتها السحاسب

 السالية.

 

 7. رأ  مطل  م  ممقق  الحسابات الخارجيي :

ً بمن القوائم السالية بسجسوعها، تظهر بطريقة عادلة  تضس  تقرير ممقق  الحسابات السشترح رأًيا مستقال

 طلبات  ظا  الشركات يالوظا  األساس  للشركة.الوضع السال  للشركة يأن القوائم السالية تتف  مع مت

 

 

  سياسة الشركة ف  توزيع األرباح:ي اإليرادات. 8

 

مأ  الئحأة قواعأم التسأجي  ياالدرا   0فقأرة  01طبقًا لستطلبات ييئأة السأوا الساليأة باإلفصأاح عأ  السأادة 

وقال التالية بعي  االعتبأار فيسأا م  قواعم السلوح يأخالقيات العس  األساس  للشركة، يجب أخ  ال 00يالسادة 

 يتعل  بحسا  األرباح يتوزيعها:

  

  الزكاة يضريبة المخ  السقررة. عم  إ تسا 
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  م  صاف  األرباح لتاوي  ا تياط   ظام .  يجوز للجسعية العامأة العاديأة يقأف يأ ا 10تخصيص %

 التحوي  متى بلغ اال تياط  الس كور إجسال  رأس السا  السمفوع للشركة.

  مأ  األربأاح  معيوأةبواء على اقتراح مجلس االدارة، يسا  للجسعية العسومية العادية أن تحأتفظ بوسأبة

السأأووية الصأأافية لتاأأوي  ا تيأأاط  إضأأاف  يتخصيصأأه لغأأر  أي أغأأرا  معيوأأة تقرريأأا الجسعيأأة 

 العسومية.

   السمفوع.% م  رأس السا  5يُوزع الرصيم بعم ذلك كمفعة أيلى للسسايسي  بقيسة ال تق  ع 

   الستراكسةحصة م  األرباح أي يُحو  إلى  سا  األرباح كييُوزع الباق  بعم ذلك على السسايسي. 

  يجوز لسجلس االدارة أن يصمر قرارًا بتوزيع أرباح ديرية تُخصم م  األرباح السووية السحمدة ف  الفقرة

 السختصة.م  ي ه السادة يفقًا للقواعم السوظسة ل لك يالصادرة ع  الجهات  0

 

م   مسا عة ، بواءً على خطا  عم  1025بعا  األرباح الستعلقة  بتوزيعقامت الشركة   ،1026عا  خال  

السواف   ،ه11/00/2017 يث تم توزيعها بتاريخ  1720000706125مؤسسة الوقم العرب  السعود  رقم 

يقم   .06/06/1026السواف   ه02/00/2017 ، يتم اإلعالن ع  ذلك خال  موقع تماي  بتاريخ 17/06/1026

% م  10للسهم الوا م ي  ريا  سعود 10،00بقيسة  ريا  سعود ، 160,000,000بلغ مبلغ األرباح السوزعة 

 القيسة االسسية للسهم.

 

 

 :خال  العا  األ شطة التشغيلية األخرىايم . 0

 

 : مركز الشركة السوق  يسياسة التسوي  0.2 •

تحأت  الرعايأة الصأحية ال مثي  لها ف  تقميم خمماتالتركيز على ، يمركزيا السوق ياصلت بوبا العربية تعزيز 

لأمى  السسيأزالعوايأةق سوستسر بالتركيز على بر امج ق قأال  . ي1025 هاية عا   أطل م ال   مظلة بر امج طِبتُ

ل العوايأة ييشأس  عوم ك   قال االتصا  بالعسالء، يعوم محطأات  قأابالشعارات التسويقية  سعزّزالالسزيدي  ي

 شأطة التسأوي  السباشأر للعسأالء الحأاليي  يقم قسوا بتحسي  أاالعال ات داخ  مواقع الرعاية. السوظفي  ي ز 

 لزيادة  سبة رضا العسالء.   افظة عليهم يللسح

 

فأ  جأمة لاأرة القأم  شراكة الرعاية الصحية الت  أُقيست مع  أاد  االتحأاد  استفم ا م ،  1026يخال  عا  

تسأت االسأتعا ة فيهأا  جميأمة بإعال أات تلفزيو يأةالحسلأة تحميث المع  سالت توشيط للعضوية ي ، 1025  خال

 . 1026الربع الثالث م   عُرضت خال لارة القم  الت  الهال   ي االتحاد  اد  م  ك  م  بوجو 

 

، يتحميأمًا فأ  السسلاأة فأ يعلى صعيم السبيعات، ياصلت بوبا العربية تعزيز ماا تهأا فأ  السوأاط  الرئيسأية 

الت  مثّلت إ مى مواط  الوسو خال  السأووات الأثالث الساضأية.  صألت شأركة بوبأا العربيأة  الوسطىالسوطقة 

للسأيا ة  ، مثأ  الهيئأة العامأة 1026جميمة مهسة خال  عأا  يقطاعات  اومية بوجاح على  سابات شركات 

شأركة مرافأ ، كسأا جأمدت البوك العربأ  الأوطو  ي، يمسباييشركة السياه الوطوية، ، يشركة التراث الوطو ي

بوجاح العميم م   سأابات الشأركات الابيأرة، مثأ  سأابك، يشأركة عبأم اللطيأف جسيأ  السحأميدة، يمصأرف 

 الراجح .
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 السسؤيلية االجتساعية للشركة:  0.1 •
 

تحأت إشأراف يزارة فضأ  إلأى األبوبا العربية بوعميا بسساعمة جسيع األيتأا  يدعسهأم يتغييأر  يأاتهم تلتز  

على التوال  ف  توفير خممأة التأممي  الصأح   سادسيو العا  ال  1026عا  كسا يعتبرُ  الشؤين االجتساعية. 

 21فأ   ،دار رعايأة 06جسيأع األيتأا  تحأت مظلأة يزارة الشأؤين االجتساعيأة فأ   ، ييشس  ذلكلهمالسجا ية 

 مميوة. 

ليعاس قائسة م  التحسأيوات للسزايأا السقممأة،   1026يوية خال  عا  توسيع  طاا التغطية التمم يقم تمّي ا  

يتتضأس  فحوصأات  ،دار رعايأة 10زيارات متعلقة بالسسؤيلية االجتساعية للشركة تُغط  بر امج كسا تم إطالا 

ث لاأرة القأم   يأالهال  ي االتحاد  اد  كسا زاريا االيتا  ك  م طبية شاملة يفحوصات د  تُجرى ف  السوقع. 

 الالعبي . ألسعي قابلوا  األ ميةتفقميا تجهيزات 

 

تحأت إشأراف يزارة  ر الرعايأةيالأم مادة استهالكية 000,68الشركة بمكثر م   موسوبوع باإلضافة إلى ذلك، تبرّ 

 كجزء م  بر امج شهر رمضان الاريم. الشؤين االجتساعية

 

بايوت ) صف لتأر( مأ  الأم  مأ  خأال   سلأة  210م   بمكثر   1026ف  مطلع عا   الشركةكسا تبرع موسوبو 

 شخص لميه ا تيا  طب  طارئ. أ ذلك لسساعمة للتبرع بالم  ي بوبا العربية

 

 يإدارة الجودة الشاملة: خممات العسالءي إدارة العسليات 0.1 •

يأ ظستها  لقمراتهاالسستسر  التحسي م  خال   موظومة تقميم الخمماتتواص  شركة بوبا العربية االستثسار ف  

  عا :الالواردة أد اه خال   القويةف  تحقي  الوتائج  إدارة العسلياتيخمماتها، يقم  جحت 

 تحسي  صاف   قال الترييج (NPS )فأ  05.0مقار أةً بوسأبة ) %57.0 إلى مستوى قياس  بلغت  سأبته ٪

  (.1025عا  

 86.0 سبته  البالغقياس  السستوى ال علىمستوى رضا العسالء  استسرار٪. 

 ( تطبي  بر امج  ق قال العوايةق(POC   ياتسستشفم  أرقى ال 21ف. 

 1.6 ألكثأر مأ عسليات الرعاية الصأحية مأ  خأال  تقأميم خأممات أكثأر تركيأزًا ف   يزستال  االستسرار بمعم 

 .مليون عسي 

 الصحية السخاطر إدارةبر امج  الوجاح ف  إطالا HRM))   (.1027ادارة السطالبات خال  عا  )لتحسي  

    أكثر.ليشس  عسالء إدارة العالقة للسحافظة على العسالء الحاليي  توسيع  طاا  سوذ  االستسرار ف 

  اء الرئيس ٪ ف  مؤشر األد10عاست مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة تحسو  بوسبة. 

 يةعسليات الشركة الرئيسق  لتحسي  إدارة التحسي  السستسرة اطالا مفهو  ق. 

   ال تواء  سبة التضخم الطب .1026تركيز قو  على تالفة السطالبات خال  عا    

  الخممأةق، مأع التركيأز علأى األ شأطة الثقافيأة يأ شأطة التسيأز شأغفبر أامج قارفأع  ف  دعأماالستسرار 

 بالخممة.

 

 :الخممات التقوية 0.0 •
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 (TSBTالتاوولوجيأا ) يتطأويراألعسأا   تطويرة دعس  إلستراتيجية أعسا  بوبا العربية يخططها، قم  فري  خمم

 : ةح اج لحلو  ياضحة استراتيجية إلى استوادًالألعسا    الرئيسية الحلو المعم التقو  ي

 التوقأ ي  العسأالء، قاعأمة البيا أات ي سأو تخزي  سعةالت  شسلت  لأل ظسة األساسية البوية تحميث مشاريع 

ي أ ظسأأة متقممأأة للأأمفاع  البيا أأات اسأأترداد  لأأو ي  يا أأاتالب أرشأأفةي السسأأتخم  إلأأى الوصأأو  يقأأمرة

بوسو قمرتوا اإلسأتيعابية،  ة ي الت  تسسحفتراضياإل بيئةال ساأس على عسلياتوا تشغي   ي يتم  الي  ،اإللاتري  

 يف  استقرار العسليات يمعالجة البيا ات بشا  أسرع.

  ي حأ .  شعاراتاإلي وقائيةال جراءاتاإل لتزييم تبليغيال الرصم  ظا تطبي  يكان م  بي  تطويراتوا الجميمة 

( لتأوفير الحسايأة ATD( ي قأتأمق )SIEMقسأوالرييومزق ي قسأيمق ) مثأ  ،الستااملأة أفض  األ ظسة  ستخم 

القأمرة بسأا فأ  ذلأك   ظسأة يتاوولوجيأا السعلومأاتأل األساسأية البويأةتشأس  جسيأع اطأراف  الت التامة 

 دارةالرئيسأأية إلاالساسأأية ي ستطلبأأاتال . ي يأأ ه اال شأأطة كلهأأا تأأمعمائم اآلمأأ التواجأأم الأأمي اإلسأأتيعابية

 االعسا . استسرارية

 األداءمراقبة مؤشرات مستوى  ايض م على زيادة الافاءة التشغيلية يتم طرح ا ظسة جميمة تساع: 

 القوى العاملة إدارةق (WFM.) 

 صاف   قال الترييجق  ظا  تطوير( قNPS ) داخلي. 

 تعزيز العر  التقميس  ف  مركز القيادة  السحتوى يتحسي. 

  يتضأأس   لأأو  لستابعأأة تجربأأة العسأأالء الت جميأأم لخممأأة العسأأالء يطأأالا  ظأأا  مركأأز اتصأأاتأأم إ

(Spectrum). 

 تحأميث الخأممات إلأى ذلأك دىفأ  تجربأة العسيأ ،  أتطبيقأات رقسيأة علأى  خأا  بشا  تركيزتم ال 

مأ  تجميأم العضأوية  يالستوسأطة الصأغيرة السؤسسأات يتساي  تر تاإل  يخممات اإللاتري ية ةيالتجار

 .اإل تر ت على

  بر امج قخممات  الصحيةق كسحور رئيس  لوقطأة االتصأا  بأالعسالء للحصأو  علأى خأممات  إطالاتم

 طِبتُم.

 

 ( لقم كان التركيز الرئيس  على  ظا  إدارة عالقات العسالءCRM)يأ ا   عمة برامج تطبيقية ، ي قم تم توفي

  .  1027 عا  خال  طورت سوف أخرىيواح العا  ي

  بر امج ماياريسوفت  استخما ب السالية ةظسأل ا تحميث يتم  اليAX (Microsoft AX   .) 

  الصحية السخاطر إدارةيتم دعم بر امج HRM)  ييسأير، السسأبقة التوبؤية التحليالت( بشا  كام  م  خال 

( MediSwitchبشأا  جيأم. يأ ا ي قأم  جأح  ظأا  ميميسأويتش ) لبأاتالسطا دارةإل التحوي  اإللاتري أ  

، ي البيا أات صأحةباالضافة  يتيح لوا التحقأ  مأ  السزيدي ،  ي م  السطالبات تحصي ل التحوي  اإللاتري   ب

توفيأ  تحلأيالت  يقأم تأمّعاملي  علأى يأ ا الوظأا . يأ ا  مزيد  الخممة م  100 على يزيم ما  اليايواح 

عأ   سأيواريوياتالتأ  تزيد أا بسفهأو  ي ي لأو  االعسأا  ال كيأة، ي بيا اتالمركز باستخما   متقممة تست

 يإساءة االستخما  م  قب  السزيدي . أعسا  اال تيا 
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   يتطويراألعسا   تطويرقم  فري  خممة ي ( التاوولوجياTSBT) لستطلبأات  الرئيسية الحلو المعم التقو  ي

الجميأمة لتحسيأ  بيا أات مجلأس الضأسان الصأح   الستطلبأاتسسأافر، يي  بسا ف  ذلك موتجأات الالسوظس

 .قبسياسة التممي  السو مق اإللتزا (، ي CCHI)  التعاي  

  االداء ي تحأو   بعض اجراءات ادارة السوظفي ، ي تشس  توسعة  ظا  تقييمل التحوي  االإلاتري  ي قم تم

 للسوظفي . أخرىخممات تطوير السهارات ي

 

 توسأيع ،  بأالتركيز علأى 1027، خأال  عأا  (TSBTالتاوولوجيأا ) يتطويراألعسا   تطويرخممة فري  سيقو  

م على زيادة الافاءة التشغيلية يرضا العسالء، كسأا ييقأو  الفريأ  ك   تساع لسوف ة،ا األ ظسة استخما   طاا

مجلأس الضأسان الصأح  لمى   (SHIB)لاتري ية سي  مع مشريع تباد  التعامالت اإلف  التو بلعب دير رئيس 

 الخأأممات مأأع التاامأأ  لزيأأادة الستا أأة الفأأر  باستاشأأاف (TSBTفريأأ  )سأأيقو  (. يCCHI)  التعأأاي  

 .اإللاتري ية بوابات السعلوماتي  الحاومية اإللاتري ية

 

 

 

 :العوصر البشر  لمى بوبا العربية 0.5 •

السرتبطأة بالسشأاركة الفعالأة مأ  األداء العأال   ىعلأتؤم  شركة بوبا العربية إيسا   راسخ  بالثقافة السستومة 

يُعاملون معاملة عادلة ييتلقون تمريب  جيمًا ييأتم تطأويريم   جمير بال كر أنّ السوظفي  ال يال. يقب  السوظفي 

 يتعويضهم بطريقة توافسية، يقممون خممةً أفض  لعسالئوا، يسوف ييسرين  سو األعسا  التجارية ي جا ها. 

علأى  حأو فعأا . فأ  عأا   همإلى ذلك، فإنّ شركة بوبا العربية تستقطب األفراد يتطوّريم يتسأتبقيباإلضافة 

، أطلقت شركة بوبا العربية عمدًا م  السبادرات الت  أفضت إلى مجسوعة ياسعة م  السزايأا فأ  كافأة  1026

حتأه فأ  بر أامج  طاقأات، قطاعات الشركة.  افظت شركة بوبا العربية على الوضأع قالبالتيوأ ق الأ   تُأمر  ت

٪ م  موظفيوا 65أنّ   يثيذلك م  خال  مواصلة التركيز على استقطا  ياستبقاء أفض  السوايب السعودية، 

 م  السواطوي  السعوديي .

، ي موظفأ  جميأمًا 050،  ف ت شركة بوبا العربية إطار عس  جميم للتوظيف )استقطب أكثأر مأ   1026خال   

ديرة  100(، ياسأتثسرت فأ  بأرامج التأمريب يالتوسيأة )التأ  قأممت أكثأر مأ  سأربي ق  عمد السأوظفي  الست

)ييو ما أفضى إلى العميم مأ  التأوقالت يالترقيأات  يخطط اإل ال  الوظيف  هاراتللس تقييساتمريبية(، يأجرت 

 الماخلية(.

إلى تحسأيوات ت يالخممات ع  ماان العس  يالسوتجاالسسح العالس  للسوظفي  ال    ُجريه سووي   يلقم أظهر 

)  قأفضأ  بيئأة عسأ قالسأابعة كأأ السرتبأة إلى تصويفهاشركة بوبا العربية  سوتف  ك  مؤشر يموضوع، كسا  

  (.1026ف  عا   السرتبة العاشرةكا ت ف  

 الفري  التوفي  : 0.6• 
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رئيس التوفيأ   إلدارة طرأت تغييرات متعمدة على الفري  التوفي  ، يتسث  ذلك ف  إ ضسا  ال 1026خال  عا  

  يبالتال  تعيي  رئيس مأال  جميأم، السخاطر يتول  الرئيس التوفي  السال  لسوصب الرئيس التوفي   االستراتيج

 ليصبح الفري  التوفي   على الوحو التال :

 

 ) األستاذ ط   اظر، الرئيس التوفي   )سعود 

 . ي يثُ يقودُ ٢۰۰٨ة بوبا العربية مو  عا  يشغ ُ األستاذ ط  يشا   اظر موصب الرئيس التوفيم  لشرك

بسعايير  األستاذ  اظر ي ه الشركة الرائمة ف  مجا  الرعاية الصّحية ذات الوّسو الستصاعم يالخممة الستسيّزة

عالية، اتسّعت دائرة عالقاته يتوطّمت مع السشّرعي  يالسراقبي  على سوا التممي  ف  السسلاة العربية 

يشغ ُ األستاذ ط   اظر عضوية ي الرعاية الصّحية يالسؤموي  على  مّ سواء.خممات  السعودية، يمقمّم 

مجالس إدارات عمد م  الشركات؛ فهو عضو مجلس إدارة الشركة العربية للرعاية الصحية السحميدة ) واه(، 

التممي  البشرية )يمف(، يعضو اللجوة العامة لسمراء عسو  شركات عضو  ال  ف  صوميا توسية السوارد ي

ييتقّلم موصب رئيس لجوة التممي  الصّح   السعود )ساما(،بالسعودية ف  مؤسسة الوقم العرب  

يعضو لجوة القيادات الشابة العالسية يعضو لجوة موظسة الرؤساء الشبا ، يقم ا ضمّ لعضوية لجوة  الفرعية،

  .٢۰۰٤اإلرشاد لآلباء ف  السمرسة العالسية تشوت بويويورح ف  عا  

ألستاذ ط   اظر يحس ُ درجة الساجستير ف  إدارة األعسا  م  كلية يارتون بوالية بوسلفا يا األميركية ا 

 ص  على شهادة الباالوريوس ف  االقتصاد م   ، كسا ٢۰۰۰متخصص  ف  مجا  التسوي  يالشراء ف  العا  

  .۰٩٩٩جامعة كاليفور يا ف  مميوة لوس ا جلوس األميركية عا  

 

 االستراتيج ريزر جريجور ، الرئيس التوفي   األستاذ ف  

عام  ف  مجا  الصحة )التممي ، يالسستشفيات، يالخممات  10يتستع األستاذ فريزر جريجور  بخبرة تزيم ع  

،  يث شغ  العميم م   2005شركة بوبا ف  السسلاة الستحمة عا  العس  بالطبية( مو  ا ضسامه إلى 

مليار استرليو  م   1.0  تضسوت: مراقب مال  لسجسوعة شركات بوبا )دمج السواصب السالية الابيرة الت

أ شطة تجارية لسؤسسات أسهم خاصة ف  عا   رتب بيععسليات االستحواذ(، يممير مال  لسستشفيات بوبا )

ة مليار استرليو (، كسا شغ  أيض  موصب السمير التوفي   السال  للتممي  ف  شركة بوبا لعم2.0بقيسة   1007

سووات م  العس  مع شركة  20سووات. يقب  ا ضسامه إلى شركة بوبا، كان فريزر جريجور  يتستع بخبرة 

دياجيو )سلع يمشريبات للبيع بالجسلة(، يمع بوك لويمز )أعسا  بطاقات السحب ياالئتسان(، يمع شركة 

ؤي  )زمي  السعهم السعتسم االتصاالت السعودية )شركة مصوعة لسعمات االتصاالت(. األستاذ فريزر محاسب م

(، ي اص  على شهادة الباالوريوس ف  العلو  السالية يالتجارة )جامعة سايث CIMA -للسحاسبي  اإلداريي  

)جامعة ليمز، السسلاة  إدارة العواية الصحية(، يعلى دبلو   2081با ك، لومن، السسلاة الستحمة، 

 (. 1002سصغر )كلية يارتون، الواليات الستحمة األمرياية (، يعلى ماجستير إدارة األعسا  ال 2008الستحمة،
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يخال  ،  1020السال  خال  عا   الئيس التوفي  يقم التح  األستاذ فريزر بشركة بوبا العربية ليشغ  موصب 

   ا تق  األستاذ فريزر جريجور  ليشغ  موصب الرئيس التوفي   االستراتيج .1026عا  

 

 ئيس التوفي   للسوارد البشرية )سعود (األستاذ ثامر الحارث ، الر 

عام  م  الخبرة ف  مجا  إدارة السوارد البشرية، يتتشا  خبرته  27يتستع األستاذ ثامر الحارث  بسا يزيم ع  

، عس  األستاذ  1021عا  . يقب  التحاقه بشركة بوبا العربية ف  ي ديليةم  ا تسابه لسوظسات مرموقة محلية 

للسوارد البشرية للشرا األيسط يأفريقيا ف  شركة فو تيرا؛ يي  أكبر شركة ف  العالم  ثامر الحارث  مميرًا

دب . يقب  أن يعس  ف  شركة فو تيرا، عس  رئيس   ف يقع مقريا الرئيس  الت  ي لتصمير موتجات األلبان

 ً ى شركة  يالسون لم لو مة الشركاء التجاريي  لمى البوك األيل  التجار . يكان قب  ذلك مستشارًا أيال

بمأ األستاذ ثامر  ياته ي ا يقم الميلية، يي  شركة استشارات موارد بشرية قائسة ف  السسلاة الستحمة. 

السهوية ف  مجا  السوارد البشرية بالعس  ف  فرع  شركة يو يليفر ف  ك  م  اإلمارات العربية الستحمة 

، ي ص  موها على  2006معة السلك عبم العزيز عا  يالسسلاة العربية السعودية. تخر  األستاذ ثامر م  جا

 شهادة الباالوريوس ف  القا ون.

 

 ) األستاذ عل  شويسر، الرئيس التوفي   للشؤين التجارية )سعود 

يتستع األستاذ عل  محسم شويسر بخبرة تستم لثسا ية عشر عام  ف  مجا  التسوي  يالسبيعات ياإلدارة العامة، 

  التممي  الصح  السعود ، يقم التح  بالشركة ف  موصبه الحال  ف  عا  سووات ف  مجا 0موها 

ً يقب  التحاقه بشركة بوبا العربية، عس  األستاذ عل    . 1021 لمى  توفي ي  للعسليات ي رئيس للسحافظ  يكيال

ب  ذلك رئيس  سووات. كسا عس  األستاذ عل  ق 5الهيئة العامة لالستثسار ف  السسلاة العربية السعودية لسمة 

لمى البوك األيل  التجار  لسمة عامي ، يتوّلى مها  تسوي  متعمدة لمى شركة  مصرفية األفرادلقسم تسوي  

الوقم العرب   مؤسسةسووات. ييو عضو اللجوة الفرعية للتممي  الصح  لمى  8بريكتر آ م قامب  لسمة 

العلو  )يومسة الحاسب اآلل ( م  جامعة  يقم  ص  األستاذ عل  على شهادة الباالوريوس ف  السعود . 

 . 2007السلك عبم العزيز ف  السسلاة العربية السعودية عا  

 

  األستاذ عارف يو اش ، الرئيس التوفي   للعسليات 

التوفي   للعسليات،  الرئيسليشغ  موصب   1020التح  األستاذ عارف يو اش  بشركة بوبا العربية ف  عا  

، كسا عا  ممير بسوصبأعوا   20عام ، موها  25لمى شركة يو يليفر العربية لسمة  كيقم كان يعس  قب  ذل

شغ  عمد م  السواصب كسمير عا  يممير تطوير العسالء ف  جسيع أ حاء الشرا األيسط )بسا فيها السسلاة 

أيض  عس  األستاذ  يقب  ذلك العربية السعودية، ياإلمارات العربية الستحمة، يسلطوة ُعسان، يالبحري ، يقطر(. 

سووات ف  شركتي  رائمتي  م   0قسم التوزيع يرئيس  توفي ي  للعسليات لسا يزيم ع  لعارف مميرًا إداري  

الشركات العائلية السعودية.  يحس  األستاذ عارف درجة الساجستير ف  إدارة األعسا  ف  التسوي  م  جامعة 
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 اص  على باالوريوس يومسة السعمات يالتحام م  جامعة  ، كسا أ ه 1005عا لستر، السسلاة الستحمة 

عتسم متخر  م  معهم الهومسة الاهربائية، السسلاة مهومس كهرباء مُ ييو (.  2001تيسايم، السسلاة الستحمة )

  .1001عا  الستحمة 

 

  السخاطر إلدارةالرئيس التوفي   ،  سمان فوز  عل  

 تزيم بخبرة ييتستع السخاطر، إلدارة توفي   كرئيس  ٢١٠٩ يواير ف  العربية بوبا شركة إلى  سمان عل  ا ضم

 أعسا  قطاعات ف  ياالستشارات السخاطر إدارة مجا  ف  العس  ف  قضايا عام  عشرة خسسة على

 جورا ق بشركة الماخل  للتمقي  التوفي   الرئيس موصب سووات أربع لسمة ي سابق  شغ  كسا. متعمدة

 إدارة رئيس موصب يشغ  كان سووات ثالث يلسمة ذلك قب . تركيا ي إفريقيا شسا  يسط،األ للشراق إلاتريك

 لمى ذلك قب  عل  عس ق. القابضة دب ق شركات إ مى يي ق دب  سساق بشركة الماخل  التمقي  ي السخاطر

 عل  .األعسا  ياستشارات السالية السراجعة السخاطر، خممات قطاعات ف ق إ مرسونق يق ديلويتق شركت 

 األعسا  إدارة ف  يباالوريوس ،(٢۰٠١) لألعسا  لومن جامعة م  األعسا  إلدارة توفي   ماجستير على  اص 

 مُقيم يشهادة معتسم داخل  ممق  شهادة المتالكه إضافةً(  ٢۰۰٠)   لبوان بيريت، ف  األمرياية الجامعة م 

 .للرقابة ذات 

 

 ل  الساالرئيس التوفي   ، األستاذ  ادر عاشور 

 شهر ف  للشركة التوفي   الفري  إلى إ ضم يقم السال ، السجا  ف  عام  25 بخبرة عاشور  ادر األستاذ يتستع

 عمة خاللها شغ  السعودية أراماو مع سوة 20 م  أكثر قضى أن بعم للسالية، توفي   كسمير  1026  وفسبر

 ي ا العا ، لالكتتا  الشركة جايزية فري  رةإدا توليه له موصب آخر كان. يقيادية يإشرافية، مهوية، مها 

. األعسا  لريادة السعودية أراماو شركة إدارة مجلس ع  السوبثقة اإلستثسار لجوة عضوية شغله إلى باإلضافة

 بسميوة( IMD International) جامعة م ( القيادة ف  بتسيز) األعسا  إدارة ف  الساجستير درجة  ادر يحس 

 يالسعادن للبتري  فهم السلك جامعة م  السحاسبة ف  الباالوريوس درجة على  ص  ساك السويسرية، لوزان

 عالسية جوائز على  اص  ييو ،(CMA,CIA,CPA) مهوية شهادات عمة  ادر يحس (. األيلى الشرف مرتبة)

 .الستحمة بالواليات الماخليي  السمققي  يمعهم اإلداريي  السحاسبي  معهم م  ك  م 

 

 

 ط شركة بوبا العربية يقراراتها يتطوراتها خال  العا :أيم خط. 20

 

،  1026يتضس  ي ا القسم تفصياًل لجزء م  أيم خطط شركة بوبا العربيأة يقراراتهأا يتطوراتهأا خأال  عأا  

 .  لسجلس اإلدارة التقرير ي ا ف  األقسا  األخرى ذات الصلة م  أما الجزء فهو موضح

 

 ية الشركة: ظرة عامة  و  استراتيج 20.2•  
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يمسا مة لتوجهات الميلة، يي  بشا  كبير  تزا  ياضحة ال بم هاتتسم الرؤية االستراتيجية لشركة بوبا العربية 

   .1021لم تتغير مو  عا  

ف  تصسيسها التركيز على  ذلك شركةٍ للرعاية الصحية ف  العالم العرب  ييَتجلّى أفض بوبا العربية ي  ق

يسواءً أكوت موظف  أي عسيالً أي فردًا م  أفراد السجتسع فإن تمثيريا عليك  تحقي  الهمف م  يجوديا.

 قبوبا العربية تاتب التاريخ. سيوعاس على استستاعك بحياة صحية أفض  لفترة أطو  يأكثر سعادة

ف  تتسحور رؤية شركة بوبا العربية  و  الحفاظ على ماا تها بوصفها شريك الرعاية الصحية لساليي  األفراد 

 :  سوورديا أد اه السسلاة العربية السعودية، يم  أج  تحقي  ي ه الرؤية، يجب التركيز على دعائم ثالثة

 .تصّمر السوا ف  مجا  التممي  الصح  يتوفير الخممات عالية الجودة للعسالء 

 لقطاع تقميم الخممات الطبية السباشرة )م  خال  العيادات يالسستشفيات على سبي  السثا ( لتحوي  ا

على االيتسا  بالسرضى يتحقي  الوتائج الطبية السرضية يالفعالة مع مراعاة ك  م  البيئتي  التركيز إلى 

 القا و ية ي التوظيسية.

  الشراكة مع الحاومة يالجهات السعوية األخرى ف  السجتسع السعود  لتلبية ا تياجات الرعاية الصحية

   القا و ية ي التوظيسية.األكثر إلحا   مع مراعاة ك  م  البيئتي

 

( بوبا العربية مأ  التفأوا تسا )ي سوف  مَاوتإن تقميم ي ه الخممات االستثوائية استوادًا إلى ي ه الركائز قم 

 يالتسيز ف  أدائِها االستثوائ .   

 

برؤيأة  يجأود قأوى عاملأة فعالأة يملتزمأةيتؤم  شركة بوبا العربية بم ه م  غيأر السساأ  تحقيأ  ذلأك دين 

ثقافتوأا الستسيأزة يالرائعأة ، ليحبون العسأ  فأ  بوبأا العربيأة  موظفي الشركة ، يبالتال  يوبغ  أن ياون لميوا 

   يالت  ترتاز على خسس محاير:

 الريادة ف  ك  ما  قو  به 

 ثقافة الشركة السبتارة يالقائسة على االيتسا  يالرعاية 

 تفضي  ي ب العسالء لوا 

 تع بهاالسهارات الستسيزة الت   تس 

 التزاموا الشميم بالقيم الت   ؤم  بها 

 

علأى الأرغم مأ  الظأريف االقتصأادية   1026لقم  ققوا تقمم  ملسوسأ  فأ  تحقيأ  اسأتراتيجيتوا فأ  عأا  

 .  يتتسثأ  أيلوياتوأا االسأتراتيجية 1027ي سعى إلى االستسرار علأى يأ ا السسأار الستسيأز فأ  عأا   الصعبة،

 ف :استثوائ ( )الهادفة إلى تحقي  أداء 

 التأممي  الصأح  فأ  السسلاأة العربيأة الشأركة الستخصصأة فأ   االستسرار ف  تحقيأ  التسيأز بصأفتوا

  على تقميم خممات الرعاية الصحية السصسسة  سأب طلأب 1027الشركة ف  عا   عتسمُالسعودية . ت

ةق ال   يقم  خمماتأه  يث سوواص  التقم  ف  بر امج ق قال العواي العسالء عوم طلب الخممات الطبية،

 السواسب. مستشفى ييوفر ألعضائوا يصو  سريع أل  استفسار أي مشورة ف  الوقت 21ف   

  الحفاظ على مركز ا القياد  ف  قطاع التأممي  الصأح  السأعود  عأ  طريأ  تطأوير ابتاأار موتجأات

ظ علأى م   سب الحفايخممات مسيزة لبواء الثقة مع قاعمة عسالئوا الستوامية بشا  متزايم، مسا يحس  
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 .العسالء عبر كافة القووات

  االستسرار ف  تطوير موتجاتوا، يإماا يات التوزيع يالقمرة على تقميم الخممات م  أجأ  تحسأي  قأمرتوا

 ف  ي ا القطاع. إماا ية الوسو كبيرة أن ( ،  يث  رىSMEالصغيرة ي الستوسطة ) السوشآتعلى خممة 

  الت  تعم االسأتسرار لأميوا،  يأث توفير التقويات الحميثة يية السعلومات ف  مجا   ظم يتقو كفاءتوا رفع

 ، يالأ   سأوف يبوأ  يبالتعأاين مأع إدارة 1026قسوا بإيجاد مشريع استسرارية األعسأا  خأال  عأا  

 ، ي ح   أؤم  1027التحسي  السستسر بر امج الستعرا  يتحسي  العسليات الرئيسية لميوا خال  عا  

قلي  يقت الخممأة يتحصأي  رضأا العسأالء، باإلضأافة لخفأض تاأاليف التشأغي  يالتأ  بسقمرتوا على ت

 ستعطيوا قابلية للتوسع مستقبالً.  

  أعسا  بوبا اآلخرى يرفع مسأتوى قأمراتوا م  االستفادة م  أفض  السسارسات السخاطر الصحية يإدارة

لوأا بتحميأم يمعالجأة اال تيأا   يال   سيسأسح السطالبات دارةإل ع  طري  تحقي  التحو  اإللاتري   

 يبواء كفاءة عالية.

 : كسا سوواص  العس  على اآلت 

  ،تحسي  بوبا العربية كسوظسة ذكية ف  إدارة السخاطر، يي ا يستم ليشس  أعسا  سارتارية الشأركة

ي وكسأأة الشأأركات يالشأأؤين القا و يأأة، يااللتأأزا ، يالتأأمقي  الأأماخل ، يإدارة السخأأاطر، يإدارة 

 رية األعسا ، يبالتاام  مع سياسيات السؤسسة.استسرا

  االستثسار ف  قمرات موظفيوا ع  طري  التعيي  يالتمريب يالحفاظ على السوارد الضأريرية لتقأميم

رؤيتوأا للعسأ  فأ  بوبأا العربيأة بفضأ  ي أبّهم موظفيوأا  يالءخممات عالية الجودة يالتحق  مأ  

مميوأة عس  كافيأة فأ  مسا ات  توفيرى التوسع يإل سوواص  سعيوا ، 1027عا   فف  الستسيزة. 

 .عمد السوظفي  الستزايم ستيعا ال ، يالسبوى الجميم ف  مميوة الخبر ،جمة

   م  أجأ  القضأايا الصأحية فأ  السعودية مع يزارة الصحة  مباشراستسرار الجهود ي العس  بشا

سعوديي  ف  القطأاع العأا  التممي  الصح  للي ة، بسا ف  ذلك الخصخصةالسسلاة العربية السعودي

 القا و ية ي التوظيسية. الجهاتم   يغيريا م  السشاريع الصحية الستعلقة بالصحة، مع مراعاة كالً 

 

كجزء م  مشاركتها الحقيقية ف  يالجهات التوظيسية بوبا العربية بالعس  مع السلطات الصحية السعودية  تلتز 

 معالجة أكبري رصميم  أج   (،1010)رؤية السسلاة العربية السعودية بر امج التحو  الوطو  يتحقي  

التحميات الصحية الت  تواجه السجتسع السعود  م  خال  إيسا ها بمن الشراكه بي  ك  م  القطاعي  العا  ي 

ة. تطوير الرعاية الصحية ف  السسلاالخا  تشا  أداة قيسة جمًا تسايم ف    

 

 :السسؤيلية االجتساعية للشركة 20.1• 

 

ف  استراتيجيتوا،  ي  سعى  أساسي  عوصرًا لبرامج السسؤيلية اإلجتساعية ف  الشركةال يزا  التطوير السستسر 

) الرجاء . أعسالوا مجاالتف  ك  االجتساعية  أ شطتواإلى االستسرار ف  استاشاف الفر  الستا ة لتحسي  

 قسم السسؤيلية االجتساعية للشركة( إ جازاتلسعرفة تفاصي  ي أعاله 0.1مراجعة الفقرة 
 

 

 مراقبة السخاطر:ي وكسة الشركات  20.1• 

 

القصوى ف  شركة بوبا العربية، ي ح   االستراتيجية األيلويات بواء مؤسسة ذكية ف  إدارة السخاطر م   يعتبر

http://vision2030.gov.sa/


 

29 

 

 .قو ق لمفع عربة التقمّ  ق ال يق  أيسية ع  يجود قمحرحقوية ع  أن يجود قماابح 

 

 سأوذ   تبوأ الوقأت يالطاقأة لتعزيأز مبأمأ  وكسأة الشأركات، بسأا فأ  ذلأك  استثسار بل ا تواص  بوبا العربية 

تطوير كوادر متسيّأزة رتها الستعلقة بالحوكسة بتوظيف يكسا ستعزّز الشركة قم .(3LoDق ) قخطول المفاع الثالث

   الس .عبيئة ذات مستوى  إ شاءلتساوها م  

 

تعيأي   فترة مهسة ف  الشركة م   يث تطوير عواصر الحوكسة يمراقبأة السخأاطر  يأث تأم  1026عا   يسث 

 أم كبيأر  إلأىتحسأي  قأمراتوا  إلأى باإلضأافة( ليوضمّ لفري  السمراء التوفيأ يي  CROممير توفي   للسخاطر ) 

فقأرة  ايضأ دائأرة الحوكسأة خأال  العأا ، ي يإ جازاتلسعرفة تفاصي   25راجعة الفقرة خال  العا  )الرجاء م

 (.برامج استسرارية األعسا  لسعرفة تفاصي  20،0

 

 

 :بر امج استسرارية األعسا  20.0• 

 

 األساسأيةاالستثسار ف  البويأة يالتعام  مع الاوارث ي استسرارية األعسا ياصلت الشركة جهوديا بتعزيز برامج 

بشأا   اسأتسرارية األعسأا إ شأاء يتوفيأ  يتشأغي  يتحسأي  بأرامج  أيسيةالتواص  السواسب لوق  السواسبة ي

ً  مستسر ً  امتثاال  ف  ي ا السجا . ع  السسارسات الرائمة للستطلبات التوظيسية، فضال

 

سعتها، شأرعت شأركة بوبأا العربيأة م  أج  الحفاظ على أ شطتها بطريقأة تحسأ  موقعهأا االسأتراتيج  يسأ

السياسأات ياإلجأراءات للتساأي  مأ  االسأترداد السواسأب   التاوولوجيات يتوفي إلىطالا مشريع كبير يهمف إب

خسأارة  أي أ الء للجماي  الزموية لالستعادة السسأتهمفة يالحأم مأ  التأمثير علأى العسأ للعسليات الرئيسية يفق 

 أخرى بسبب ا قطاع تشغيل  محتس .

 

يشأس  جسيأع الخطأط الالزمأة يزمأات ييجر  يضع ييا  اسأتجابة متاامأ  للتعامأ  مأع الاأوارث يإدارة األ

 يشس  ذلك الخطط التالية:يلالستجابة يالتعام  مع الاوارث 

  خطط االستجابة للطوارئ. 

 خطة إدارة الاوارث. 

  األ ظسة الحاسوبية.استسرارية خطة 

  خطط استسرارية األعسا. 

 

علأم  أصحا  السصالح علأى جسيع أنالتمكم م  يجر  تطوير خطة تمريب سووية للتوعية ي  جا ب ي ه الخططب

 .يمسؤيلياتهم الستعلقة ببرامج استسرارية االعسا بمدياريم 

 

 :تطوير االلتزا  بالضوابط الشرعية 20.5• 

يأأ، السوافأ   08/20/2017بتأاريخ  -بالضوابط الشرعية، يقم  صلت  على إلتزامهاشركة بوبا العربية   افظت

شرعية لتمكيم الحفاظ على التزامها الشرع  تساشي  مأع السوافقأة على اعتساد دار السراجعة ال -  21/07/1026
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(. يمأا تأزا  الشأهادات سأارية السفعأو  Bup-03-03-04-15  )موافقأة رقأم 1021السُستلسة موهم ف  عا  

  (، 21/07/1026يأأ )السوافأ   08/20/2017 سب اإلعالن عوها ف  مركز إيماع األيراا السالية قتماي ق ف  

 ع التالية:ف  السواضي

  :الشهادة رقمBPA-196-08-08-11-13:  الفص  الاام  لحسابات االستثسار ع  الحسأابات السصأرفية

  .1021األخرى )السسايسون ي سلة الوثائ ( يال   تم خال  عا  

  :الشهادة رقمBPA-195-07-07-11-13:  تواف  استثسارات  سابات السسايسي  ي سلأة الوثأائ  مأع

 الشرعية. الضوابط يالسعايير

  :الشهادة رقمBPA-199-09-09-11-13:  اإلفصاح يتوفير السوتجأات يالتأ  تأم إرسأالها إلأى مؤسسأة

 الوقم العرب  السعود  للحصو  على السوافقة ياالعتساد الوهائ . 

 

 التا  بالضوابط يالسعايير الشرعية. للتمكم م  االلتزا عقوديا  يمراجعةيتواص  الشركة تطوير سياساتها 

 

 

 

  سبة السعودة:يتطوير السعوديي   20.6• 

التطأأوير السهوأأ  للسأأواطوي   دعأأم ، 1026مأأ  اإلجأأراءات التأأ  تصأأمرت أيلويأأات شأأركة بوبأأا العربيأأة عأأا  

  سأبة  افظت بوبأا العربيأة علأىالسعوديي  يزيادة مستوى السعودة. يقم تاللت جهود الشركة بالوجاح؛  يث 

، يقم تم تاريسها للسستويات العالية فأ  البالتيو ( الوطاا)جوديا ضس  ، يبالتال  الحفاظ على ي%60سعودة 

طالع على السزيم م  التفاصي   و  تطوير موظف  شركة بوبأا إلل 0.5 )يرجى الرجوع إلى البوم توظيف السرأة

 العربية(.

 

 اآلفاا يالسخاطر يالتطورات السستقبلية:  22

 السوا: ي ديواميايات السوافسة 22.2• 

 ألعضأائها التالفأة  يأث مأ  فعالأةال يالرعايأة السواسأبة الجأودة مأ  مسأتوى أعلى تقميم يو الشركة يمف

ها بوضأع ا تفاظهأا مأع يث يتيح لهأا اماا يأة االسأتثسار فأ  السسأتقب   تحقي  عائم مستسر إلى أيضا يتسعى

 السماد.  ال تاون ابما ف  خطر العجز ع   األعضاءالتزامات  أن م  للتمكمالساد  االيجاب  

اال خفأا  الستواصأ  بسأبب   1026 خفض ف  عأا  االوسو االقتصاد  ف  السسلاة العربية السعودية قم  إن

الوأاتج  إجسال  % م 20) سعود  مليار ريا  100بحميد  ميزا ية الحاومة . ي كان العجز ف  ف  أسعار الوفط

فأ  الوصأف  أسأعار الأوفط، بسأبب ارتفأاع %2ي كان الوسو ف  الواتج القوم  ما يقار   سأبة GDP ) القوم 

 تثأرأ التأ  السأيولة أزمأة مأع االقتصاد ، الركود إلى أقر  ربسا الوفط  غيرال القطاع يكاناالخير م  العا .  

 ذلأك كأان  ي لهأا تأمثير سألب  ةيأالحاوم الرأسأسالية الوفقات إلغاءكان  ايض . ييالسواطوي  الشركات  على ب يسل

مليأار ديالر  10 سصأرف التسويأ  ال فأ  العجأزكأان  جأم ، يالحاوميأة السسأتحقات دفع ف  كبير ريمخسبب ت

 ض ف  رياتب موظف  القطأاع العأا  يارتفأاعالتخفي إلى أدىمسا  ، SIBORارتفاع مؤشر السايبور  ي أمريا 
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   % تقريب .7ف  القوة الشرائية بوسبة إ خفا   يال   بميره أدى إلىتااليف السعيشة 

   تياطيأاتاال بسأبب ، السؤقتأة السالية األزمة ي ه م  للخري الاثير م  الطرا  الحاومةال تزا  لمى ي مع ذلك 

  هايأة فأ %  21)  مأ  جأمًا سأوخفضال الميون مستوى ( يديالر أمريا  مليار 500) األجوب  الوقمم  ابيرة ال

 سأبة إسأتجابة  أمرياأ  ديالر ليأار م 27،5 بسبلأغيكان قم القى الطرح األخير للسأومات العالسيأة  (.1026 عا 

عالية م   يث التغطية فقم تم تغطيته أربع مرات ي قمر بأمكبر طأرح مأ   يأث التغطيأة فأ  التأاريخ لسأومات 

خطتهأا  1026لحاومأة فأ  يو يأو المي  الواشئة ي ا ما يعطأ  ثقأة للسسأتثسري  أل  طأرح قأاد . ي  شأرت ا

يمف لقياس مأمى  جأاح  150مشريع توسو  ي  500أكثر م   ، ي ا الوشر شس  مايقار 1010للتحو  الوطو 

    .  تحوي  مصادر التسوي  لميهاالميلة ف  

 لقأوم ا الواتج ف  السسايسة) الخا  القطاع يتمثير دير تعزيز إلى الرامية بالحسلةشركة بوبا العربية ي تر ب 

 الحاومأة مأع بالتعاين للعس  مواأما الفر  م  العميم ي رى ( 1010 عا  بحلو   %65 إلى %00 م  ترتفع

 ارتفأاع مأع% 8  اإل فأاا بوسأبة فأ  زيأادة  1027 عأا  سيزا ية. ي يخطط لالتحميم يجه على الصحة ييزارة

 م  أق  كبير  م إلى تزا  ال يلا  ،سعود  مليار ريا  120 إلى 100 م  جتساعيةاليا الصحية الشؤين ميزا ية

 تتحأرح يالسألطات الحاومة أن م  ةثق على ي ح   . 1025 عا  ف  أ فقت الت  سعود  ريا  مليار  260ا 

لسعالجة  ظا  الرعاية الطبية يسهولة الحصو  على العأال  مأ   يأث التالفأة يالجأودة، باإلضأافة إلأى بحز  

 .اإلصرارا به  تر ب العربية بوباي  السسلاة ف  الصحية الرعاية  ظا 

 عأا  فأ  %10 زيأادة  مقار أة ب1026 عأا  فأ وطأا  يب (GWPشهم سأوا التأممي  الصأح  السأعود )ي 

 ذلأك، إلأى يباإلضأافةالبوأاء(.   مثأ ) الصأواعات بعض ف  السوظفي   لتسريح  تيجة ي اكان  غالب  . ي 1025

 فأ  زيأادة أ ( ي تقأاي  أقأ  تالفأة ذات مستشأفياتتختأار  أي)  تااليفها م  قل ت أن اختارت الشركات بعض

 أيائأ  فأ  تغيرسأي يأ ا أن  رى ال ي ح . الطبية رعايةالتااليف ف    التضخم يادةز ع  الوظر بغض هاأقساط

 التوعأك يزيأ  يأ ا أن ،السشأاريع ف  يالشريع ةيالسستحقات الحاوم دفعبعم  أن ياثقون يلا   ،1027 عا 

 . 1027 عا  م  الثا   ف  الوصف

 بعأضعوأم  بأاعي كأان   الأ، قويس الأق  التأممي بيأع لسوأع 1026 عأا  ويوليأ فأ  القوا ي   يوفت بر امج شرع

أدى ذلأك   فقأط، اإلقامأة تجميأم لتسأهي  ، ريأا  150أقأ  مأ   تصأ  الأى جأمًا، موخفضأةبمسأعار  الشركات

% ي تحأأاي  مؤسسأأة الوقأأم العربأ  السأأعود  ي مجلأأس الضأأسان 00 _ 10إل خفأا   سأأب الخسأأارة إلأى 

الصح  التعاي   إلى موع ما يسسى  قضريبةق تجميم اإلقامات ي إجبار الشأركات علأى تقأميم موأتج  قيقأ  ي 

. بعأم 1027  تطبيقها فأ  أبريأ  مرا   توته  م 0بمسعار عادلة للبيع. قسست الجهات الرقابية ي ا القرار إلى 

 التطبي  الاام  ل  يستطيع أ  فرد شراء تممي  صح  كفرد ي لا  يجب أن ياون ع  طري  صأا ب العسأ .

 شأريحة إلأى (B2C) السسأتهلك إلأى تجاريأةال األعسأا  شأريحة مأ  فقأط تحو  السشأالةتسوف  ذلك خالف

 (.B2B) عسا األعسا  الى األ

سعود  م  العاملي  ف  القطاع الخأا  يأفأراد أسأريم لأيس لأميهم أ   مليون 1.5 ع  يزيم ما أيضا يواح

تممي  صح  بالرغم م  إلزامية التممي  الصح  علأيهم ييعأود يأ ا لضأعف آليأة التحقأ  مأ  التأزا  القطأاع 

عالجهأم بأمالً مأ  القطأاع  عأبءخاصة يأن مستشفيات يزارة الصحة ي  التأ  تتحسأ  اليأو  ، الخا  ب لك

 علأى يقأع ال   لعبءا) الابير التسر  ي ا لسوع أ اا  ي وفبت السوظسة الجهة م  قريب إعالن  توقع يالخا . 

 لأمخو با تأممي  لأميهم لأيس ال ي  السعوديي  م  الخا  القطاعي ا  أن توقع  ي ح (.  الصحة يزارة عات 

 ييو ما سيحسّ  معم  الوسو بصورة أكبر. الصح ، لتممي ا سوا إلى
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 ترتفعسأ  يأث. 1027 عأا  خأال  صأعوبة أكثأر يصأبح سأوف الطبيأة األسعار تضخم معالجة أن  توقع ي ح 

 لسأوظفي ل الأمخو  تمشأيرة يتاأاليف الطاقأة، تاأاليف تضأخم إلأى باإلضأافة مزيد  الرعاية الصأحية تااليف

 ، ي سأزيدال عوأم أيضأ  يصأب سأوف كأ  ذلأكي أقأ ، رسو  على الصحة، يزارةلمى   ىالسرضعمد  تخفيضي

 القطأاع زيأادة اسأتيعا إن   .التحميات الستعلقأة بالسسأتحقات الستأمخرة مأ  الجهأات الحاوميأة إلى اإلضافةب

 الرعايأة قطأاع فأ  للوقص للتصم   اسم ًاأمر سياون ةيالحاوم سستشفياتللق التجار  التسوي ق أي الخا ،

 .وقتم  ال بعضاُ سيستغرا ذلك يلا  الصحية،

 سأتعسا ،اال يإساءة اال تيا ، م  يالحم اكتشاف ف  للسساعمة لميواطر الصحية السخا إدارة ف   ستثسر ي ح 

 ً  فضأ أ الصأح  التأممي  سأوا فأ  كشأركة رائأمة لوأا واليقمم ي سزيدال شباة إدارة ف  االستسرار ع  فضال

 .ألعضائوا يالتغطية الجودة عالية شبااتم  ال األفض  قم   زا   ال  ي  ف  األسعار،

التسأائالت  بعأض ى يوأاحقيب  ،(بها السرتبطة سوخفضةال خسائر اإلكتتا  ي سب ق )ويس الق لتممي ا  إزالة بعم 

 الوسأو علأى  صعبياون  يتوافس  اقتصاد  مواخ تفاقمي يسوف ي ا. تممي لل خري اآل ةشرك  و  بقاء الثالثون

 (.أصغر تممي  شركاتمع  مؤموي  السقايالت شركات معظم)

 .  1026% خأال  عأا  12.6، إلأى 1025% ف  عا  10.2م  بوبا العربية ف  التممي  زادت الحصة السوقية ل

  حأ .  %1 ا خفأا  مقابأ  %8 بوسأبة( إجسال  األقسال الساتتبة)لميوا سوا التممي  الصح    صةزادت ي 

مأ  الشأرائح   يأث ان معظأم عسالئوأا  السقأايالت شأركات م  غير ا ال خفأا  العسالأة لأمى أق  معرضون

. ي كا أت فأ  خفأض قائسأة السوأافع الطبيأة السقممأة للسأوظفي  ترددًا أكثر يم ال ي  ،توسطة ي الستسيزة الس

 عبأر الجميمة األعسا   مع بعض الوسو ف  1026 عا  خال السحافظة على العسالء ثابتة ي االستبقاء مستويات

 .التجارية يالشركات يالستوسطة الصغيرةالسوشآت 

 مأ  األي  الوصأف خأال   تائج اإلكتتا  لميها تحسي  ف شركات التممي   معظم سرتاست م  الوا ية التوافسية،

 السأوا أصبح، مرا   ف  الفردية السياسات بوقف مقتر ة سو مة،ال سياسةال تفعي  بمء مع ثم .  1026 عا 

 غيأر، رأيوأا يفأ  ، يث قممت الشركات الصغيرة يالستوسأطة أسأعار موخفضأة جأمًا األسعار على اعتسادًا أكثر

خسأائر اإلكتتأا  خاصأة فأ  ظأ    سأبة زيأادة إلأى تؤد  سوف الت  الطبية التااليف الرتفاع  ظرًامستمامة،  

 مؤسسأة) السوظسأي  م  قبأ  استباقية إجراءاتتفعي   ، 1026 عا  شهم كسا .الظريف االقتصادية يالتوافسية

قطاعأات  مختلأف فأ ) التأممي  شركات بعض توقيف إلى أدى مسا ،(التعاي  مجلس الضسان الصح  أي  الوقم

  . 1027 عا  خال  هي  التوظيسية السبادرة ريحاستسرار  العربية بوبا  تتوقعمخالفاتها، ي  بسبب( التممي 

 

 ، (GWPسأوا التأممي  الصأح  السأعود )  يأث مأ  أيسيأة، األكثأر التممي  شركات م  التممي  سوا  صة

 :يل  فيسا يتجلى
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 خاطر:السأيم  22.1 •

جأزءا السوظسي  يتبوّت الشركة  هج  لسراقبة السخاطر بسا يتف  مع الئحة مراقبة السخاطر على الوحو ال   أقرّه 

 لسأوجز مفصأ  فهم تاف  مستسرة عسليةي  ي تاون دائرة مراقبة السخاطر مسؤيلة ع  تحميم السخاطرموها 

 أيأأمافها تحقيأأ  علأأى قأأمرتها علأأى تأأؤثر قأأم التأأ  السخأأاطر أعلأأى بوبأأا  أأمدت يقأأم. لأأميوا السخأأاطر بيا أأات

 يأ ه مأ  كثيأري . ءالعسأال يتوقعأات يالتوظأيم  ا يوالق مع تواف ي بسا السووية، التشغي  يخطط االستراتيجية

 هأاتجوب ، يصأعب بهأا  التوبأؤ يجع  مسا الصواعة، أي/ي بمكسله السواي  بالساان ةمتمصل ة يموتظستاون  السخاطر

 :السستحي  م  تسام 

   ي  سويأا لأمى  األقسال الساتتبةعلى على ثقة السستهلاي  ي ب يسل ثرأ الوفط  غير القطاعالتباطئ ف

 .بوبا العربية

  زيأادات عوأه تجيوأمسأا الستطلبات للرعاية الصحية ف  السسلاة  زياداتعم  توفير تغطية كافية لسواجهة 

 .الطب  التضخم ف  مادية

 مأ   ع  تالفة السطالبات بسبب التمخ  التوظيسأ    الت  قم تق ّاألسعار الت  يطر ها بعض السوافسي

السياسأة ، السياسأات الفرديأة، يفأ  القطأاع الخأا  ي سأعوديالجهات الرقابية )على سأبي  السثأا : 

 .  (CCHI)  التعاي  السو مة لمى مجلس الضسان الصح  

 األساسأية البويأة ي سأتسراريةبأرامج اال اسأتخما  يسأهولة مالءمأةكيفيأة   الواتجأة عأ السلبية السخاطر

   يالتعام  مع الاوارث لالستجابة

 السري ة الظايرية. يشس ي السواسب الوقت ف  ألزماتاي

 أقأ  رسأو  أ اعتساد السزيدي  على يامش الربح العال  الواتج ع  السصريفات الحاوميأة ) خفيضت 

 أضأافيةا ( يوأتج عوأه تاأاليف ال ي  يوقلوا للقطاع الخأالعا  ف  القطاع  ىلسرضل الصحة يزارةلمى 

  .  التممي على شركات 

   غيأر ال ،األسعار غيأر السعقولأة التأ  يطر هأا بعأض السوافسأي  قص ف  الحصة السوقية الواتجة ع

 .التوظيسية للستطلبات غير مطابقةي يالتممي ، ةاالكتواري لسسارسةمتوافقة مع ا
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  قأم ي السوافسأة طبيعأة ف ( الت  قم تغير ةشرك / تممي   للصوميا  اوم) لسواف  ا ة جميمشركات

 .التممي  اتشركعلى القمرة التوافسية ل سلبي  بي  الالعبيي  يتمثر حال ال السواتسبب اضطرا  ف  

 تأمخر إلأى  ظأرًا  1027 عأا  فأ  يالستوسأطة  لسوشأآت الصأغيرةل اسأتراتيجيتوا تحقي  ف  لتحمياتا 

  .ذات  للتوظيمالستوقع  م  أطو  يقت  أخ السوا أي/ي القوا ي  تطبي  السوظسي  ف 

  الت  يقممها بعض مقمم  الخممةالوارد ف  السطالبات التحاي  ي ف  التماي السبالغة   

  العربيأة  صة بوبأا على تؤثرقم  الت  الابيرة، الحسابات ، علىمربح بشا  ،اال تفاظ على القمرة عم 

 .السوا ف 

 

ا سأوطل  وألاوي قالغيأر قابلأة للتغييأرق السخأاطر يأ ه مأ  فيأفللتخ ،تحأمي  يسثأ  ذلأك أن مأ  الأرغم علأى

بأمين  التركيأز يأتمفأ  العسأ .  مقبولة مستويات إلى الستبقية السخاطرأثر  تقلي ي السخاطر دارةإل استراتيجيات

يضع  ضس ال   ياآلن،  ةالصحيح  تائج العس  تسليم ف  الرئيسيي  السصلحة أصحا  بي ب يا قطاع على التقر

 .القريب السستقب  ف  أيمافها تحقي ف    العربية بوبالا  تستسر  التجارية يالعالمة السال  زالسرك

 

 

 مجلس اإلدارة يأعضاء لجان السجلس: 12-21

تم تشاي  لجان السجلس لمعم تحقي  األيماف االستراتيجية لسجلس إدارة بوبا العربية. يقم تم تحميم السهأا  

ات بالطريقة الت  تتساشى مع الستطلبات التوظيسية يالت  تساعميا فأ  توفيأ  يالسسؤيليات لها يشريل العضوي

بسجلس اإلدارة ياللجان التابعأة لأه يتفصأيالً السسؤيليات السواطة بها. يتتضس  األقسا  التالية معلومات تتعل  

  و  العضويات ياأل شطة خال  العا .

 

خال  تمايلها يإيض  خال  االجتساعات الرسسية،  يأث يواف  مجلس اإلدارة يلجان السجلس على السواضيع م  

تتم السوافقة مبمئياُ ع  طري  التماي  يم  ثم تصميقها بالسوافقة ال قأ  فأ  االجتسأاع الرسأس  الأ   يلحأ  

 بسوافقة التماي .

 

، 21.0يالتأ  تأم سأرد تفاصأي   ولأه فأ  الجأزء التوصية بالسوافقة م  اللجان ييليها موافقأة السجلأس،  تتم

 تحت جزئية لجان السجلس. ذاته السحتوى لتارار يرجى الرجوع إليه تجوب 

 

 :مجلس اإلدارة 21 •

  الغر  موه يالتاوي  ياالجتساعات: 21.2 •

 

 االجتساعات
تاوي  مجلس 

 اإلدارة 
 إلدارةمجلس ا أيماف

 

 

 

 

سأتراتيجيات يتحقيأ  الغر  م  مجلس اإلدارة ف  يضع اال يتركز

فائمة للسسايسي  يأصحا  السصلحة، يذلك يفق  للأوائح يالقأوا ي  
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عقم السجلس ستة 

اجتساعات خال  

  ) 1026عا  

ستة اجتساعات 

خال  عا  

1025)  

يشس  مجلس 

اإلدارة عضو 

يا م ي  توفي  

سبعة أعضاء 

 غير توفي يي 

)ثالثة أعضاء 

 – مستقلي 

يبالتال  ثلث 

أعضاء السجلس 

أعضاء 

 مستقلي ( 

السسلاة العربية السعودية بطريقة أخالقية يتتسأم السعسو  بها ف  

مجلس اإلدارة يأو السسأؤي  عأ  قأيم الشأركة كسا أن  بالشفافية.

يرسالتها يرؤيتها على السمى البعيأم يعأ  تأوفير التوجيأه ياإلرشأاد 

اإلسأأتراتيج  لعسليأأات الشأأركة بسأأا فأأ  ذلأأك السسأأؤيلية السطلقأأة 

وكسأأأة الوسأأأوذج  الستعلقأأأة بضأأأسان اتبأأأاع الشأأأركة لسبأأأمأ الح

ياألخالقيات، كسا يتحس  مسؤيلية توفير  ظا  صأار  مأ  الضأوابط 

مأ   -الشأركة  التأزا ياإلجراءات الماخلية م  أج  ضأسان تحقيأ  

لجسيع متطلبأات كافأة القأوا ي   - يث السضسون يالتوقيت السواسب 

 تزاي  فيها الشركة عسلها. ي الت  ياأل ظسة السعسو  بها

 -إلدارة بسسؤيلية تمسأيس اللجأان السوبثقأة موأه مجلس ا كسا يقو 

لمعم السجلس فأ  توفيأ  مسأؤيلياته فضأالً  - سب اقتضاء اللوائح 

ع  دعم اإلدارة التوفي ية ف  الشركة. أضف إلى ذلأك أن السجلأس 

مسؤي  ع  تحميم ياعتسأاد القضأايا التأ  يرايأا مهسأة بسأا يافأ  

سجلأس، يعأ   القضأايا لياون اتخاذ القرار فيها يقتصر فقط على ال

الت  يوكلهأا إلأى اللجأان السوبثقأة عوأه )كسأا يأو محأمد فأ  إطأار 

 تفويض السلطات السعتسم م  السجلس(.

 

 

 

 

 

 

 

أي  م  بي  األمور الت  تعتسم على موافقة السجلس، شرل موافقة السسايسي  ف  اجتساع الجسعيأة العسوميأة

   تشس  على سبي  السثا :يالت م  لجوة السجلس بالسوافقة التوصية

 رؤية يمهسة الشركة،استراتيجية ي• 

 الخطط طويلة األج ، يخطط التشغي  السووية م  ضس  الخطط الت  تخضع لسوافقة السجلس، • 

البيا ات الساليأة السأووية، الوتأائج الساليأة األيليأة يتعيأي  مأمقق  الحسأابات التقرير السوو  لسجلس اإلدارة، • 

 الخارجيي ، 

 تعيي  أعضاء السجلس )الرئيس،  ائب الرئيس، الرئيس التوفي   للشركة5 يأمي  سر مجلس اإلدارة(. •

 تعيي  السجلس يلجوة مجلس اإلدارة ياألعضاء السرتبطي  بالسجلس يعضو لجوة السجلس• 

 استراتيجية برامج السسؤيلية اإلجتساعية للشركة.• 

، األربأاح، الساليأه السأالءة تقبأ  السخأاطر، السخأاطر،  أة السألوح،السياسات الرئيسية، على سبي  السثا  ممي• 

 األفصاح يتضار  السصالح، لوائح لجان السجلس يسياسة ماافآت السوظف.

 عقود السواد، االستحواذ، التصرف ضس  الوقت السواسب للاشف ع  األ ماث الهامة.• 

ذات الصأألة بسأأا فأأ  ذلأأك السسثلأأي  السخأأولي   التغييأأرات األساسأأية علأأى الرقابأأة الماخليأأة يإدارة السخأأاطر• 

 بالتواص  مع الجهات التوظيسية.

 الئحة مجلس اإلدارة يالصال يات السواطة بالسجلس.• 

 إطار الصال يات السواطة بالسجلس.• 

 تغييرات ف  رأس السا ، يييا  الشركة، يييا  اإلدارة التوفي ية أي يضع الشركة،• 

 اسات يالسسارسات ياإلفصا ات،أ  تغييرات تؤثر على السي• 

 .استراتيجية االستثسار، يسياسة االستثسار يالخزيوة• 

 

  مجلس اإلدارة يالعضوية ف  مجالس إدارات الشركات األخرى:خبرات يمؤيالت أعضاء  21.1 •
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ديسأسبر  12تفاصي  أعضاء مجلأس اإلدارة يخبأراتهم يالعضأويات فأ  الشأركات السسأايسة السأعودية فأ  

م كورة ف  الجمي  أد اه )للحصو  على معلومات أكثر تفصيالً  و  أعضاء السجلس يرجأى الرجأوع  ، 1026

 إلى السرد التفغصيل  عوهم ف  قسم أعضاء مجلس اإلدارة ضس  التقرير السوو (:

 

الشركات السسايسة األخرى 

الت  شارح ف  عضوية مجلس 

 إدارتها

 السؤيالت األكثر صلة

 

 األسم خبرات ذات صلة

 ال يوجم

 

 إدارة ف  الساجستير درجة

 جامعة م  األعسا 

 لوس ف  كاليفور يا

 درجة(، 2080) أ جلوس

 الهومسة ف  الباالوريوس

 جامعة م  السياا ياية

 لوس ف  كاليفور يا

(.2087)أ جلوس  

رئيس مجلس اإلدارة يعضو 

مجلس إدارة شركة بوبا العربية مو  

 ، مؤسس 1008إ شائها ف  

ارة مجسوعة يرئيس مجلس إد

 اظر يعضو مجلس إدارة بسختلف 

شركة  اظر، ي ائب رئيس اللجوة 

األيلسبية العربية السعودية يعضو 

 الصح  الضسان مجلسف  

 سابق  التعاي  

السهومس/ لؤ  يشا  

  اظر

 

 ال يوجم

 

درجة الباالوريوس مع 

مرتبة الشرف ف  التاريخ 

الحميث م  جامعة ديريا  

(.2085بالسسلاة الستحمة )  

 العربية بوبا ف  إدارة مجلس عضو

 الرئيس ي الي .  1020 عا  مو 

 شركة ف  السخاطر إلدارة التوفي  

 يعضو5  02/02/1027 مو  بوبا

 العضو بعم لها التوفي   الفري 

 لسوا العالسية بوبا لشركة السوتم 

 ا ضم كسا5  1020 عا  مو  التوسية

 للتمقي  توفي   رئيسك لبوبا

 الرئيس كان ذلك يقب  .الماخل 

 ي صف سووات أربع لسمة التوفي  

 يا مة إ مي يسيا، ف  بيرماتا لبوك

 ا مي يسيا ف  البووح أكبر م 

التابعة الشركات يإ مى  لستا مرد  

 مهوة لميه كان ذلك يقب  تشارتر

 ستا مرد بوك ف  ياسعة مصرفية

 رئيس موصب شغ   يث تشارترد،

 رعب للسجسوعة الماخل  التمقي 

 يكان تشارترد، ستا مرد مجسوعة

التوفي   الرئيس  

 مارت  دايفم/ األستاذ

 فليتشر

  

  

 ال يوجم

 

 ف  الباالوريوس درجة

 كاليفور يا، جامعة االقتصاد،

 األمرياية الستحمة الواليات

 ف  يماجستير( 2006)

 السالية، األعسا  إدارة

 الواليات كاليفور يا، جامعة

(1002) األمرياية الستحمة  

يشغ  األستاذ ط  يشا   اظر 

موصب الرئيس التوفي   لشركة بوبا 

 ، يرجى 1008العربية مو  عا  

لسعلومات  0.6مراجعة القسم 

 أكثر.

يشا   ط / األستاذ

  اظر
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يالشركة ف  البوك األي  

 السعودية للخممات األرضية 

 ف  الباالوريوس درجة

الجامعة  االقتصاد،

(2070) األمرياية، بيريت  

عضو مستق  ف  مجلس إدارة 

شركة بوبا العربية يرئيس لجوة 

 ، ييو 1022السراجعة مو  عا  

للجان  عضو مجلس إدارة يرئيس 

يالشركة مختلفة ف  البوك األي  

السعودية للخممات األرضية 

يدييتشه العربية السعودية كسا 

يشغ  موصب رئيس السجلس 

اإلستشار  الميل  لشركة أف دبليو 

ألسا يا. – يو ميو خ  

عبمالهاد  / األستاذ

 شايف

 

 تى  لإلستثسارف  البوك األي  

 ، ليست شركة 12/01/1026

سعودية مسجلة يلا  مسلوكة 

)شركة سعودية  األي  للبوك

.ممرجة(  

 ف  الباالوريوس درجة

كلية العلو   ،السالية

اإلدارية، جامعة السلك 

( 2087) سعود بالريا   

 إدارة مجلس عضو القويز األستاذ

 لجوة يرئيس توفي   غير مستق 

 مو  الحالية للميرة االستثسار

 لجوة ف  يعضو  ،٢۰۰٤

 شركة ف  يالساافات الترشيحات

 تولى . ٢۰۰٩ خال  العربية بوبا

 شس  إدارية مواصب ي مها  عمة

 كبيري الشركات لحسابات مميرا

 لقطاع يالسخاطر االئتسان ممراء

 ، قب  أن يوتق  إلى  الشركات

تش إس ب  س  العربية إ

السعودية السحميدة كوائب  للعضو 

 السوتم .

 زيم القويز/ األستاذ

 

 للخممات السعودية الشركة

سيساو - الصواعية  

 

باالورييوس ف  االقتصاد 

يالعلو  السياسية، كلية 

بيتزر، كاليفور يا، الواليات 

(.2000الستحمة األمرياية )  

بر امج اإلدارة الستقممة، 

(1026يارفارد )جامعة   

 إلى رضا عل  عامر األستاذ ا ضم

 العربية بوبا شركة إدارة مجلس

 ، 1008 مارس ف  مستق  كعضو

 مجلس عضوية أيضا يشغ  كسا

 زيو  شركات مجسوعة إدارة

،الصواعية  

 الرئيس فهو ذلك، إلى باإلضافة

 البحر بوابة محطة لشركة التوفي  

للحاييات األ سر  (RSGT) 

 للشركة ي  التوف يالرئيس

الصادرات يتوسية للتجارة السعودية  

(Tusdeer) إدارة مجلس يعضو 

 السعودية الشركة األ  الشركة

 شركةق سيساوق الصواعية للخممات

.عامة مسايسة  

عامر عل  رضا/ األستاذ  
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 ال يوجم

 

زمي  ف  جسعية 

السحاسبي  القا و يي  ف  

الإ جلترا ييبلز،  اص  على 

باالوريوس ف  علو  

الحاسب يالرياضيات، 

جامعة ما شستر، السسلاة 

( 2081الستحمة )  

 

 بوبا شركة إلى بوتاوز مارت  ا ضم

 ف  الستحمة، لومن،السسلاة ف 

بعم أن قضى  ،1026 عا  يواير

عمة سووات ف  العس  بسواصب 

مالية متعمدة ف  عمد كبير م  

 6 ، يقاليف فر مزقالشركات مث  

 س تع الت  يق أفيفاق مع سووات

 الستحمة السسلاة ف  م  ك  ف 

 للرقابة كسميرًا)  العامة للتمميوات

 ا ضم 2081 عا   ف ،(السالية

  يثق يو غ أ م إر ستق إلى مارت 

 يتخصص أن قب  كسحاسب  تمي 

  قابات  سابات مراجعة ف 

 التممي  يشركاتق لويمزق التممي 

 الطيران يعسالء الحياة على

 ويةالج الخطول شركة) يأبرزيا

 عا  ف  ا تق  ثم ،(البريطا ية

 يلقمق  ورييتشق ماتب إلى 2000

 إر ستق مغادرة قب  ترقيته تست

 التوفي   السمير ليصبحق يو غ أ م

ق يو يون  وريتشق إلى ا ضسامه قب 

 عا  ف  مال  كسراقب للتممي 

2000 .   

بوتاوزمارت  / األستاذ  

 ال يوجم

 

 

ية محام 5 إ جلترا يييلز، كل

-2088القا ون، تشيستر)

  قوا ليسا س(، 2080

مع مرتبة الشرف، جامعة 

ريميوغ، لومن، السسلاة 

(2088-2085الستحمة )  

 

عضو مجلس إدارة بشركة بوبا مو  

 15 ، يتستع بخبرة تتجايز 1026

سوة ف  السجا  القا و  ، 

السخاطر، االلتزا .  الي  يشغ  

موصب ممير السخاطر يااللتزا  ف  

ا السسلاة الستحمة مو  بوب

 شركة إلى إ ضسامه قب  ،1025

 ،عس  الواميةالميلية لألسواا بوبا

 ف  العا  السمير كسساعم بو 

 بخبرة بو  يتستعق، ثور تون جرا تق

 عمة لتوليه  تيجة بارزة توفي ية

 م  عمدٍ ف  العليا إدارية مواصب

 ي الهوم ف  الميلية السوظسات

 مسيرة خال  يآسيا األيسط الشرا

 عشر ثالثة م  ألكثر تستم مهوية

قتشارترد ستا مردق بوك مع عام  . 

بو  دايفس/ األستاذ  

 

 

 

 

 التغييرات ف  مجلس اإلدارة خال  السوة: 21.1• 
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إ فسأتسوت أيفأر سأيز يسثالن بوبا  يالل ان استقا  عضوان غير توفي يي  ف  مجلس اإلدارة ، 1026خال  عا  

السوافأ   ه،05/06/2017 ة الستحمة، كسا تأم اإلعأالن عأ  ذلأك علأى تأماي  بتأاريخالسسلام  بوبا ف   ليستم

عأأم  مسا عأأة مأأ  مؤسسأأة الوقأأم العربأأ   خطأأا  يقأأم تأأم اسأأتبمالهسا بعأأم الحصأأو  علأأى  ،20/01/1026

السأأعود  يموافقأأة مجلأأس إدارة بوبأأا العربيأأة يالتأأ  تأأم اإلعأأالن عوهأأا إيضأأ  علأأى موقأأع تأأماي  بتأأاريخ 

 . يي  كسا يل :  20/00/1026السواف   ،ه07/07/2017
 

 مغادرة السجلس تاريخ بالسجلس االلتحااتاريخ  مسثلون ع 

بوبا إ فستسوتس 

 أيفرسيز ليستم

 

 مارت  بوكيوزاألستاذ/ 

مؤسسة الوقم ي موافقة مجلس اإلدارة

  21/00/1026 بتاريخ العرب  السعود  

 موافقة الجسعية العسومية

  02/06/1026بتاريخ 

 

 يواناألستاذ/ إديارد جور  فيتزجرالم 

  21/01/1026تاريخ االستقالة 

 

 

بوبا إ فستسوتس 

 أيفرسيز ليستم

 بو  جون دايفساألستاذ/ 

مؤسسة الوقم ي موافقة مجلس اإلدارة

  21/00/1026 بتاريخ العرب  السعود  

 موافقة الجسعية العسومية

  02/06/1026بتاريخ 

 

 جارسيا تابيرال إجواكيواألستاذ/ 

  21/01/1026تاريخ االستقالة 

 

 

 

 ماافآت يأتعا  أعضاء مجلس اإلدارة يكبار السمراء التوفي يي : 21.0• 

يبي  الجمي  التال  الرياتب ياألتعا  يالبمالت يالساافآت الت  يحص  عليها أعضاء مجلس اإلدارة يكبار 

  إلى 02/02/1026السال  م   الرئيس التوفي   يالتوفي يي  الخسسة ف  الشركة، يتشس  الرئيس التوفي   

12/21/1026:  

 

 بيان
أعضاء السجلس 

 التوفي يي 

أعضاء السجلس 

غير 

التوفي يي /السستقلي

 ن

خسسة م  كبار التوفي يي  بسا فيهم الرئيس 

 التوفي   يالسمير السال 

 رياتب يأجور

ريا  سعود   2016

 باآلالف

ريا  سعود   2016

 باآلالف

ا  ري 2016

سعود  

 باآلالف

ريا   2015

سعود  

 باآلالف

2016 

 التغير

300 2,600 12,604 12,026 578 

 ال يوطب  ال يوطب  ال يوطب  84 12 بمالت أعضاء السجلس

 271 6,179 6,450 صفر ال يوطب  الساافآت

بر امج الحوافز طوي  األج  يماافمة  هاية 

 2,381 5,548 7,929 صفر ال يوطب  الخممة

 3,230 23,753 26,983 2,684 312 2016الرياالت السعودية  بآالف لسجسوعا

2015 135 1,002 23,753 
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كسا عاست األرقا  يالت  تتعل  بالعضو السوتم  ييو أيض  الأرئيس التوفيأ  ، أتعأا   ضأور جلسأات مجلأس 

لس ياجتساعات اللجان.  يترد السبالغ الستعلقأة بساافأآت الأرئيس التوفيأ   اإلدارة يبمالت  ضور جلسات السج

يبر امج الحوافز طويلة األج  يماافأمة  هايأة الخممأة ضأس  قسأم كبأار التوفيأ يي  فأ  الجأمي . يلأم تُأمفع 

يتعلأ  ماافآت أي مزايا بر امج الحوافز طويلة األج  أي ماافمة  هاية الخممة يلم يتم تاوي  مخصص لها فيسأا 

لعأا   ةفأ  القأوائم الساليأة السأووي 16)يرجأى العأودة إلأى اإليضأاح  بم  أعضاء آخري  فأ  مجلأس اإلدارة

1026 .)   
 

م  قب  عضو مجلس اإلدارة فيسا يخص ماافآت يبمالت السجلس مفصله فأ  الجأمي  التأال ، عأ  التحليالت 

ألجأور لألعضأاء التأ  تضأم رئأيس ييتضأس  بوأود السجلأس الجميأم يلجوأة السجلأس يسياسأات ا 1026سوة 

 بحأم:   لجوأة رئأيس موصأب يشأغ  الأ   السجلس عضوي ريا  سعود  سووي  5005000السجلس بحم أقصى 

 أقصأى بحأم لجوأة عضأو موصأب يشأغ  الأ   اإلدارة مجلأس عضأو، يسأووي  سعود  ريا  1755000 أقصى

، يتخضع لسوافقأة السسأايسي  خأال   1026، يال   ياف  عليها السجلس ف  سووي  سعود  ريا  1005000

 . 1027اجتساع الجسعية العسومية القاد  ف  

 

 

ريا  سعود  باآلالف  ريا  سعود  باآلالف    1025  يأعضاء  ماافآت يأتعا  أعضاء مجلس اإلدارة 1026 

مقار ة مع عا    1026لعا   لجان السجلس

   البمالت فآت الساا السجسوع      البمالت الساافآت  السجسوع    1025

 األستاذ/ ط  يشا   اظر 100 21 121   120 12 215

 العضو السوتم  ي الرئيس التوفي   100 21 121   120 12 215

 السهومس/ لؤ  يشا   اظر )رئيس مجلس اإلدارة( 500 21 521   180 25 205

 *تشر  ) ائب الرئيس(ياألستاذ/دايفم مارت  فل 100 21 121   120 25 215

 األستاذ/عبمالهاد  عل  سيف شايف )مستق ( 175 21 187   120 21 211

 األستاذ/ عامر عبم هللا عل  رضا )مستق ( 175 12 187   120 25 215

 األستاذ/ زيم عبم الر س  القويز )مستق ( 175 21 187   120 25 215

 *مارت  بوكيوز )غير توفي  (األستاذ/ 100 21 121   0 0 0

 *)غير توفي  ( بو  جون دايفيس األستاذ/ 175 21 187   0 0 0

 جارسيا بيرالتا إجواكيو األستاذ/ 0 0 0   210 25 215

 يوانإديارد جور  فيتزجرالم  األستاذة/ 0 0 0   210 25 215

   
  

   
 أعضاء السجلس غير التوفي يي / السستقلي  1600 80 1680   000 201 25001 

1,137 117 1,020 
  

  
  مجسوع  1000 06 1006

        

 

 3,230 1,682 177 باآلآلف  2016التغيير ف 
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يال ي  يأم أعضأاء مجلأس  مسثلي  بوبا لألعضاء يرسو  البماالتيرجى مال ضة أن السجلس يلجوة السجلس 

بصفتهم القا و ية يليس بصفتهم الشخصية. )يرجأى مراجعأة  قم يردياضس  إدارة بوبا أي لجوة إدارة السجلس 

 (.10أي  21.22القسم 

 

 

 سهم أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية يأفراد أسريم السباشري : بيان أ 21.5• 

  يم: شركة بوبا إ فستسوتس أيفرسيز ليستم يالتأ  تستلأك 12/21/1026أبرز كبار السالح لبوبا العربية  كسا ف  

مليون سهم(. يتتأملف  12٪ )16.15ركة  اظر القابضة الت  تسلك  سبة مجتسعة شمليون سهم( ي ٪12 ) 16.15

 7.1٪ )0.00كة  اظر القابضة م  ثالث شركات مختلفة،على الوحو التال : شركة  اظر القابضة يالت  تستلأك شر

مليأون  7.1٪ )0.00مليون سهم(، يتستلك شركة  لو  البرامج الحميثة لخممات الحاسب اآلل  السحميدة  سأبة 

 .مليون سهم( 6.6٪ )8.15سهم( يشركة أساس للرعاية الصحية يالت  تستلك 

 

فيسا يل  تفاصي  أسهم الشركة السسلوكة ألعضاء مجلس إدارة بوبا العربية يأفراد أسريم السباشري  كسا فأ  

12/21/1026 :  

 

سهم لمى ييئة السوا الساليأة لاأ  عضأو مأ  أعضأاء  25000قامت بوبا إ فستسوتس أيفر سيز ليستم بتسجي  

(. السأابقة مجلس اإلدارة كمسهم مضسو ة لسسثليها ف  مجلأس اإلدارة )يفقًأا لستطلبأات ييئأة السأوا الساليأة

الرصأيم  ارتفأع بطأرح أسأهم السوحأة، سأهم لاأ  سأهم قأائم ي بالتأال    قامأت الشأركة1025خال  ديسسبر 

 السوحأة أسهم طرح قب  سهم 755015( سهم 2505050 عمديقم تم بيان سهم  2,000إلى  الختام  )اإلغالا(

الفع  للسيم عبم الهاد  شايف قب  كرصيم افتتا   للسيم عبم الهاد  شايف يالت  كا ت مسلوكة ب ( 1025ف  

 بماية فترته كعضو ف  مجلس إدارة بوبا العربية.

 

يصف أل  مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة يأزياجهم يأيالديم القصّر ف  أسهم أي أديات دي  الشركة أي أ  م  شركاتها 

     التابعة

 

  

  االفتتا  الرصيم

12/21/1025 

 الختام  الرصيم

 التغير 12/21/1026

 اسم عضو مجلس اإلدارة
عمد 

 األسهم
 عمد األسهم أديات المي 

أديات 

 المي 
 باألسهم

الوسبة 

 السئوية

 - - - 15000 - 15000 السهومس/ لؤ  يشا   اظر

 - - - 15000 - 15000 األستاذ/ ط  يشا   اظر

 - - - 75218 - 75218 األستاذ/ عامر عبم هللا عل  رضا

 - - - 1515070 - 1515070 األستاذ/عبمالهاد  عل  سيف شايف

 - - - 15000 - 15000 األستاذ/ زيم عبم الر س  القويز

)بوبا إ فستسوتس أيفرسيز  تشرياألستاذ/دايفم مارت  فل

 - - - - - - ليستم(

 - - - - - - )بوبا إ فستسوتس أيفرسيز ليستم( بوتاوز مارت  األستاذ/

)بوبا إ فستسوتس أيفرسيز  دايفس جون بو   األستاذ/

 - - - - - - ليستم(
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 بيان أسهم كبار التوفي يي  ف  شركة بوبا العربية يأفراد أسريم السباشري : 21.6• 

  يفقأ فيسا يل  تفاصي  أسهم بوبا العربية السسلوكة للسسؤيلي  التوفي يي  باإلدارة العليا يكبار مسأؤيل  اإلدارة

ال ي  تعرفهم الشركة على أ هم أعضاء السمراء التوفيأ يي  يرؤسأاء يالوقم العرب  السعود ،  مؤسسة لتسسية

التأمقي  الأأماخل ( لشأركة بوبأأا العربيأة، يأفأأراد أسأأريم ييااللتأأزا   اإلدارات الرقابيأة الأأثالث )إدارة السخأاطر

 السباشري  بصفتهم الشخصية:

 

  جمي  أسهم كسا تشا  أسهم األستاذ ط   اظر الت  يردت أعاله،  فس عمد األسهم كسا يو موضح ف

 (21.5)ف  أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 بيان الحصص ف  فئة األسهم الت  يح  لها التصويت ييستلاها أشخا  آخرين: 21.7• 

بخالف أسهم ي صص أعضاء مجلس اإلدارة يأفراد أسريم السباشري  يأسهم ي صص كبار التوفي يي  

أعاله، فال علم لبوبا العربية بم   2156 ي 2155 يأفراد أسريم السباشري  كسا يو مبي  بالتفصي  ف  البومي 

 صص أخرى ف  فئة األسهم الت  يح  لها التصويت يستلاها أشخا  قاموا بإبالغ بوبا العربية بالحصص 

 م  ي ه القواعم. 05الت  يسلاو ها يفًقا للسادة 
 

 اجتساعات مجلس اإلدارة يأسساء الحضور: 21.8• 

،  ورد أد اه اجتساعات مجلس اإلدارة 26فقرة  01السوا السالية/السادة بسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 

  يكان سج  الحضور فيها يفق  لسا يل :  ياألعضاء الحضور
 

 التابعة شركاتها م  أ  أي الشركة دي  أديات دي  أديات أي أسهم ف  القصّر يأيالديم جهميأزيا التوفي يي  كبار  صة

 

 

 االفتتا   الرصيم

12/21/1025 

 الختام  الرصيم

 التغير 12/21/1026

 اسم عضو مجلس اإلدارة
عمد 

 األسهم
 عمد األسهم أديات المي 

أديات 

 المي 
 باألسهم

الوسبة 

 السئوية

 - - - 15000 - 15000  اظر يشا  ط / األستاذ

 )%200) (14,000) - - - 205000 جريجور  دايفيم فريزر/ األستاذ

 - - - 4,106 - 05206 شويسر عل  / األستاذ

 (%200) (265000) - - - 265000 يو اش  عارف / األستاذ

 - - - - - - /  ثامر الحارث األستاذ

 - - - - - - عل  فوز   سمان/ األستاذ

 - - - - - -  ادر عاشور/ ستاذاأل

 - - - 85620 - 85620 مارح ال س ستاليف/ األستاذ

 - - - - - - زياد الجبال / األستاذ

 - - - - - - أ سم جابر/ األستاذ

 - - - - - - عبمهللا مقبو / األستاذ
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 سبة 

 الحضور

االجتساع 

6 

10/21 

االجتساع 

5 

21/20 

 0االجتساع 

07/00 

االجتساع 

1 

23/05 

 1االجتساع 

21/00 

االجتساع 

2  

25/01 

فئة 

الع

 ضوية

عضو اسم 

مجلس 

 االدارة

 فترة الي

غير   ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر 200%

 توفي  

السهومس/ 

لؤ  يشا  

  اظر

رئيس مجلس 

اإلدارة )عا  

 كام (

غير   ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر 200%

 توفي  

األستاذ/ دايفم 

 تشريمارت  فل

 ائب رئيس 

مجلس 

اإلدارة )عا  

 كام (*

األستاذ/ ط   توفي    ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر 200%

 يشا   اظر

العضو 

 ي السوتم 

الرئيس 

التوفي   )عا  

 كام (

األستاذ/ عامر  مستق   ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر 200%

عبم هللا عل  

رضا )عا  

 كام (

األستاذ/عبماله مستق   ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر 200%

اد  عل  

سيف شايف 

 )عا  كام (

األستاذ/ زيم  مستق   ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر 200%

عبم الر س  

القويز )عا  

 كام (

غير  - -  ضر  ضر  ضر  ضر 200%

 توفي  

األستاذ/ 

مارت  بوكيوز 

)م  

21/00/1026

)  

غير  - -  ضر لم يحضر  ضر  ضر 75%

 توفي  

األستاذ/ بو  

ديفيس  )م  

21/00/1026

)  
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غير  لم يحضر - - - - - -

 توفي  

األستاذ/ 

إديارد جور  

لم فيتزجرا

) تى  يوان

21/01/1026

)  

غير  لم يحضر - - - - - -

 توفي  

يكواجاألستاذ/إ

رالتا يي ب

) تى ارسيا ج

21/01/1026

)  

 

 

 أيم قرارات مجلس اإلدارة خال  السوة: 21.0• 

 م  بي  القرارات الهامة الت  ياف  عليها السجلس خال  السوة ما يل :

  بسوجب موافقأة لجوأة   1025تقرير السوو  لسجلس اإلدارة لسوة يال  1025 لعا القوائم السالية السووية

يأأ  08/05/2017التمقي  يالتوصيات السرفوعة لسجلس اإلدارة  سبسا تم اإلعالن عوها ف  قتماي ق بتاريخ 

 ، ( 27/01/1026)السواف  

   بعم مراجعأة ي  ، 1026، يالربع األي  يالثا   يالثالث م  عا   1025القوائم السالية للربع الرابع م  عا

، ي بعم الحصو  على موافقة مؤسسة الوقأم لجوة السراجعةالسجلس يم  ثم السوافقة على توصية  موافقة

، ه(00/00/2017)   20/02/1026تأأم اإلعأأالن عأأ   تائجهأأا فأأ  قتأأماي ق بتأأاريخ   العربأأ  السأأعود 

 ه(،25/02/2018)   26/20/1026ي ه(26/20/2017)  12/07/1026، ه(21/07/2017)   20/00/1026

  ه، السوافأ  10/00/2018يالت  تم اإلعالن عوها ف  موقع تأماي   ، 1026لعا  الوتائج السالية للربع األخير

 ، بواء على توصية لجوة السراجعة. 28/02/1027

  بواءً على توصية اللجوة التوفي ية.1025السوافقة على توزيع أرباح السوة السالية ،  

  ي القأوائم الساليأة يمحضأر  يردت فأ  تقريأر مجلأس اإلدارة السعامالت ذات الصلة كسأايتضار  السصالح

اجتساع الجسعية العسومية على الوحو السوصى به م  قب  لجوة السراجعة مشأريطة بسوافقأة السسأايسي  

 خال  اجتساع الجعية العسومية العادية.

 السجلأس يالصأال يات السواطأة بأه، لأوائح  إطار  وكسة الشركات، تحميثات الئحة  وكسة الشركات5 الئحأة

 لجان السجلس، كسا تست التوصية م  قب  ك  لجوة.

 .تعزيز ممي ة السلوح يفق  لتوصية لجوة إدارة السخاطر 

   أجومة يبوود الجسعية العسومية العادية يالسحتويات األخرى بسا فيهأا جأمي  األعسأا  يالأمعوات كسأا أعلأ

ه، السوافأ  00/01/2018 ، ياألخأرى بتأاريخ 16/05/1026، السواف  ه20/08/2017ف  تماي  بتاريخ 

08/21/1026.  

 الفأوزان يشأركاه، يتحميأم كأ  بأ  إ  جأ  ي ييو أغ إر سأت،   ممق  الحسابات الخارج  السشأترحتعيي

أتعأا  مأمقق  الحسأابات الخأأارجيي  علأى البيا أات الساليأأة للشأركة عأ  السأأوة الساليأة السوتهيأة فأأ  

   بالتساش  مع توصية لجوة السراجعة.12/21/1026، السواف  ه01/00/2018

  1026خال   السراجعة سب توصية لجوة  مصلحة الزكاة مسارسات التغيير ف  

   1026خطة التشغي  لعا،  

   1027خطة التشغي  لعا،  
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   يحات الترشأ سب توصأية لجوأة التعيوات يالتغييرات ف  أعضاء مجلس اإلدارة يلجوة السجلس خال  العا

 يالساافآت.

  تحميث استراتيجيات االستثسار يسياسات االستثسار  سأب توصأية لجوأة االسأتثسار شأريطة الحصأو  علأى

 موافقة مؤسسة الوقم العرب  السعود .

   تعيي  جميى لالستثسار بصغة السستشار السال  لا  األ شطة االستشسارية للشأركة، كسأا تأم االعأالن عأ

   ي سب توصية لجوة االستثسار.10/07/1026ه، السواف  25/20/2017 ذلك على موقع تماي  بتاريخ
 

، يمحضر الجسعية العسومية 21 ، مال ضة 1026، التقرير السال  السوو  21.22يرجى مراجعة قسم 

،  يث أ ه يإعال ات تماي  يذلك لسزيم م  التفاصي   و  السعامالت مع األطراف السختلفة يتضار  السصالح

سمله للتصويت السجلس أي لجوة السجلس يتم طرح الس أعضاءتضار  مصالح لمى أ  عضو م  ف   ا  يجود 

 م  أعضاء السجلس أي لجوة السجلس.العضو لجان السجلس بإستثواء إذا كان م  خال  السجلس أي 

  
 يأعضاء السجلس:ه( 10/00/2018 ، )السواف  11/02/1027الميرة الجميمة لسجلس اإلدارة   21.20• 

 ، يتسمد  تى 05/06/1020السواف   ،ه07/08/2015الحالية بمأت م   يالسمةسووات  1السجلس  ممة

  فتح با  الترشيح 1026 . ي تيجة ل لك أعلوت الشركة خال  عا  12/02/1027السواف   ،ه11/00/2018

يخ   يمره أخرى بتار01/08/1026السواف   ،ه10/20/2017للسمة الجميمة على موقع تماي  بتاريخ 

 ، بعم أتسا  الحصو  على جسيع السوافقات على عضويات السجلس 10/00/1026السواف   ،ه20/21/2017

 ف  يتوته  ، 11/02/1027السواف  يأ،2018/ 00/ 10 م  اعتبارًا تبمأخال  ممته الجميمة يالت  

سومية ، يذلك يفق  لسوافقة السسايسي  خال  الجسعية الع 10/21/1020السواف  ه،11/00/2002

 ، يتم اإلعالن عوها ف  موقع تماي  بتاريخ 10/21/1026ه، السواف  12/01/2018للسسايسي  بتاريخ 

  .12/21/1026ه، السواف  11/01/2018

 

 

 

 مسث  ع  أسم العضو العضوية
 السهومس/ لؤ  يشا   اظر غير توفي  

 األستاذ/ ديفيم مارت  فلتشر

 األستاذ/ مارت  بوتاوز

 عبمهللا عل  رضااألستاذ/ عامر 

  اظر

 بوبا إ فستسوتس أيفرسيز ليستم

 بوبا إ فستسوتس أيفرسيز ليستم

  اظر

 األستاذ/ عبمالهاد  عل  شايف مستق 

 األستاذ/ زيم عبمالر س  القويز

 *مكتور/ عم ان عبمالفتاح صوف ال

- 

- 

- 

 - األستاذ/ ط  يشا   اظر توفي  

 

لس إدارة ييئة السوا السالية السعودية بواءًا على أمر ملا  شغ  المكتور صوف  مؤخرًا موصب عضو مج*

 جور  جامعة م  ياالستثسار يالتسوي  الميلية األعسا  إدارة ف  المكتوراة شهادة . ييحس  المكتور عم انكريم

ة  ( يماجستير إدارة أعسا ، جامعة سيات ، الواليات الستحم2080) األمرياية الستحمة بالواليات ياشوط 

  (.2070 ( يباالورييوس الهومسة الاهربائية، جامعة سيات ، الواليات الستحمة األمرياية )2070األمرياية )

 
 عسليات تتص  بمطراف ذات عالقة:21.22 •
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يوجم للشركة عسليات مع أطراف ذات عالقة يالواجسة بشا  أساس  ع  ملاية بوبا ي اظر لبعض الشركات 

السال  السوو  ييتضس  التقرير ، ييبي  الجمي  التال  ملخصًا بتلك العسليات، الت  تتعام  شركة بوبا معها

ألطراف ذات العالقة(، يالسادة )التعامالت مع ا 21يالسادة  ،  )بيان التغييرات ف   قوا السسايسي (1026

 ، 1025 وميةاجتساع الجسعية العس تائج يإيض  ف  محضر . إضافية  و  تلك العسليات تفاصي  ،)األرباح( 10

ه، السواف  16/08/2017السوشور عبر موقع تماي  بتاريخ   ،02/06/1026ه، السواف  15/08/2017بتاريخ 

، يذلك للحصو  على مزيم م  السعلومات  و  السعامالت ذات الصلة سواءً الحالية أي  01/06/1026

 السستقبلية.
 

 الايان االعتبار 
األطراف ذات 

 العالقة
 السمة الوصف

ألف  1025

ريا  

 سعود 

ألف  1026

ريا  

 سعود 

1026 

 تغير

 إ فستسوتس بوبا

 ليستم أيفرسيز
 بوبا مجسوعة

الضريبة السستردة م  

السسايسي  ف  

 الخار 

 سوة -سوو 

 كاملة

23,220 31,304 8,084 

شركة بوبا الشرا 

 األيسط القابضة ذ. . .

مجسوعة بوبا 

 ي اظر
سوة  -سوو  رسو  العالمة التجارية

 املةك

16,948 205112 15181 

شركة  اظر للعيادات 

 الطبية
  اظر

إعادة ا تسا   1025

 فقات موظف  بوبا 

يإعادتها  العربية

لشركة  اظر للعيادات 

 الطبية

سوة  -سوو 

 كاملة

5,519 
 

(5,519) 

شركة  اظر للعيادات 

 الطبية
  اظر

إعادة ا تسا   1026

 فقات تمعيم السبوى 

م  شركة  اظر 

ت الطبية إلى للعيادا

 بوبا العربية.

سوة  -سوو 

 كاملة

 25107 25107 

شركة  اظر لغسي  

الالى يالخممات الصحية 

 الستقممة السحميدة

  اظر
 مطلوبة طبية تااليف

 خممات لسقمم 
سوة  -سوو 

 كاملة

751 779 28 

 دار السراجعة الشرعية
األستاذ/ عبم 

 الهاد  شايف

 مراجعة خممات

 شرعية
سوة  -سوو 

 لةكام

150 250 - 

 6,373 52,961 46,588       مجسوع السبالغ السمرجة

 

 

 يوجأم شأركات مأع العالقأة، ذات األطراف مع يالسعامالت العقود م  يغيريا الصح  التممي  عقود ف  الشركة دخلت

 بحتأة جاريأةت أسس على تسعيريا تم العقود ي ه أن تمكيم ييسا  معهم، شراكة أي مصلحة العربية بوبا أعضاء لبعض

الخسارة السستهمفة يأن ي ه العقود ال تحس  أ  ترتيبات خاصة مث  تلأك  ي سبةمع شريل يمتطلبات التسعير  تتساشى

 م  العسالء اآلخري  ف  الشركة. أل الت  يتم توفيريا 

 

س ضأس  أن السجلس يلجوة السجلس يرسو  البماالت لألعضاء مسثلي  بوبا يالأ ي  يأم أعضأاء مجلأة ظمال *يرجى 
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إدارة بوبا أي لجوة إدارة السجلس قم يرديا بصفتهم مسثلي  قا و يي  ع  بوبا إ فستسوتس أيفرسيز ليستم يليس بصأفتهم 

 (.10ي 21ي  21.0الشخصية. )يرجى مراجعة القسم 

 

  مأ  عضوفيها أي  تعتبر الشركة طرف  أخرى عقود أ  يوجم ال أعاله إليه اإلشارة ماتست يبإستثواء بم ه أيض  الشركة تؤكم

 .فيها مادية مصلحة لميه شريك أ  أي السال  التوفي   السمير أي التوفي   الرئيس أي اإلدارة مجلس أعضاء

 

 لجان مجلس اإلدارة: 12• 

  ، يتطبيق  للتغييرات ف  الستطلبات التوظيسية  لصت التعميالت التال :1026خال  عا  

 عم  مسا عأة مأ  مؤسسأة الوقأم العربأ  السأعود   خطا  طر بعم تلق توسيع لجان السجلس يإدرا  لجوة السخا

  .1026ألعضاء اللجوة خال  الربع األخير م  

  لجوة الترشأيحات  –إجراء بعض التغييرات على عضويات لجان السجلس تساشي  مع اللوائح الجميمة )لجوة السراجعة

 يالساافآت(.

 تحميث الئحة ك  لجوة م  لجان السجلس. 

 

يتم تفصي  م دفع بم   ضور ألعضاء لجان السجلس خال  ي ا العا ، يفق  للوظا  األساس  للشركة يقم ت

 ، يبالتساش  مع سياسة الساافآت ألعضاء السجلس يلجان السجلس 1026السبلغ ف  التقرير السال  السوو  

ساع الجسعية العسومية يالت  تمت  ضس  الوظا  األساس  الجميم للشركة. يسيتم عرضها للسوافقة خال  اجت

 (21.0 . )يرجى مراجعة القسم 1027للسسايسي  ف  

 

يلتخصيص السستحقات بواءً على  ،عضويات لجان السجلس خال  العا الج رية ف  تركيب  تيجة للتغييرات 

سياسة الساافآت الجميمة ألعضاء السجلس يلجان السجلس، لم يتل  األعضاء أ  مستحقات )ف  ا تظار 

إيضاح السستحقات ف  الجمي  التال   سب الجسعية يليس  يعليه سيتملسسايسي  العسومي (، موافقة ا

 (21.5-21.2)للسزيم م  التفاصي   و  األعضاء يرجى الرجوع إلى تفاصي  لجان السجلس   سب العضو
 

ريا  سعود  باآلالف    1025 ريا  سعود  باآلالف   لعالجان السجلس ماافآت يأتعا  أعضاء  1026 

   البمالت الساافآت  السجسوع      البمالت الساافآت  السجسوع    1025مقار ة مع عا    1026

 لجوة السراجعة 270 15 205   80 - 80

 اللجوة التوفي ية - - -   - - -

 لجوة االستثسار 211 15 257   75 - 75

 لجوة الترشيحات يالساافآت 200 15 215   6 - 6

  لجوة إدارة السخاطر 200 15 215   - - -

265 - 265 
  

  
601 200 501 

مجسوع ماافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة ال ي  

  ليسوا أعضاء ف  مجلس اإلدارة

        

 

* ظرًا الن أعضاء اللجوة التوفي ية يم أ فسهم أعضاء مجلس اإلدارة، تم دفع مستحقاتهم كمعضاء لجوة بشا  

 (21.0كمعضاء مجلس إدارة )يرجى مراجعة القسم م غير موفص  ع  مستحقاته
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 لجوة السراجعة: 21.2 •

 االجتساعات أسساء األعضاء السراجعةلجوة  أيماف

 مسارسأة فأ  السراجعأة لجوة دير يتسث  -  الرئيس  المير

 ياالمتثأأا  للشأأركة، الساليأأة البيا أأات  زايأأة علأأى الرقابأأة

 السقممأة صأياتالتو يمراجعأة التوظيسيأة ياللوائح للقوا ي 

 مواسب ، ذلك كان متى له، التوصيات تقميم أي السجلس إلى

 االلتأأأزا ، الماخليأأأة، الساليأأأة الرقابيأأأة الضأأأوابط بشأأأمن

 يأداء الخارج  التمقي  عسلية مراجعة الماخلية، السراجعة

 الرقابأة أعسأا  أيضأ  اللجوة يتتولى.  الخارجيي  السمققي 

 مأ  للتمكأم يذلأك شأركةبال السخاطر إدارة لجوة خال  م 

 خاصأة يفعاليتهأا، بالشأركة السخأاطر إدارة عسليأات كفاية

 للشأركة الساليأة التقارير على العسليات تلك أثر يخص فيسا

 .لميها األعسا  سلوح يممي ة

 عسأ  عالقأات علأى لواجباتهأا أدائها خال  اللجوة يتحافظ

ً  مأأع فعالأأة  إدارة لجوأأة العليأأا، اإلدارة مجلأأس مأأ  كأأال

 الأأأأماخليي  يالسأأأأراجعيي  العليأأأأا اإلدارة ، اطرالسخأأأأ

 اللجوأة فأ  عضأو كأ  يأؤد  أن أجأ  يم .  يالخارجيي 

 يمعارفأه مهاراتأه يطأور أن عليه بفاعلية، به السوال المير

 اللجوة مسؤيليات فهم ذلك ف  بسا مستوايا على ييحافظ

 الساثلأة السخأاطر يأيأم يعسلياتهأا الشأركة أعسأا  يفهم

 .أعسالها أما 

 عبم الهاد  شايف /األستاذ

لجوأأأأة السراجعأأأأة )رئأأأأيس 

يعضأأأأأو مسأأأأأتق  فأأأأأ  

موأأأ  عأأأا   مجلأأأس اإلدارة(

1022.  

 ديفيم يوت /األستاذ

مسأأتق  يعضأأو مأأ   )عضأأو

 خار  السجلس(

 /خالم السيلساناألستاذ

مسأأتق  يعضأأو مأأ   )عضأأو

 خار  السجلس(

 

لجوأأأأة السراجعأأأأة  تحأأأأو 

 ، 12/21/1026يبأأأمء مأأأ  

% أعضأأأأأأأاء 200علأأأأأأأى 

يأعضأأأأاء مأأأأ   مسأأأأتقلي 

 خار  السجلس.

عقمت لجوة 

 السراجعة

 ستة

اجتساعات لها 

خال  العا  

1026  

)خسسة 

اجتساعات 

ف  العا  

1025) 

 

 عميمة على عضويات لجوأة السراجعأة ييفق  للستطلبات التوظيسية الجميمة  صلت تغييرات ، 1026يخال  عا  

لسأعود  يموافقأة السجلأس علأى التغييأرات   ايذلك بعم الحصو  على عم  مسا عة م  مؤسسة الوقم العرب

عأ   1026ديسأسبر  2على الوحو التال  )السيم ديفيم يا ت يالسيم خالم سليسان( كبأمي  مأ  تأاريخ الت  كا ت 

 أوفسبر  10األعصاء السابقي  )السيم غاريت إيفا ز يالسيم محسم عوط ( الل ان اسأتقاال مأ  موصأبهسا بتأاريخ 

1026.  
 

مراجعة  تائج لجوة السراجعة يمواءمة اجتسعاتها مع عسليات اعماد التقأارير الفصألية تأم إضأافة لتعزيز عسليات 

  يقأم تأم االجتسأاع بسجلأس اإلدرة 10/21/1026مقار ة مع العا  الساب  يكان يواح اجتساع سادس بتاريخ 

 كسا يو مطلو  ف  اللوائح الجميمة.
 

اسم عضو لجوة 

يفترة  السراجعة

 موصبه

يالخبرات  السؤيالت

 2اجتساع  ذات الصلة

8/1 

 1 اجتساع

22/0 

اجتساع 

1 

22/07 

 0اجتساع 

22/20 

 5اجتساع 

22/21 

اجتساع 

6 

10/21 

 سبة 

 الحضور

األستاذ/عبمالهاد  

 عل  سيف شايف

 كام ( عا ) 

يرجى مراجعة 

 21.1القسم 
 %200  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر
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 ديفيم يوت /األستاذ

م  

02/21/1026  

ستاذ ديفم عس  األ

يوت كرئيس توفي   

يعضو موتم  بخبرة 

ال تق  ع  ثالثي  

ف  مجا  عام  

الخممات السصرفية 

التسولية يالتممي  

عام  خبرة  15لميه 

مع السجسوعة 

السصرفية سا  كسا 

شغ  موصب الرئيس 

التوفي   لبيت 

التسوي  الخليج  

 باإلمارات يالسسلاة.

  ضر - - - -

 %200  ضر

 

   

/خالم األستاذ

 السيلسان

م  

02/21/1026  

باالوريوس 

السحاسبة، جامعة 

السلك سعود، 

(، ي اص  2086)

زمالة  شهادة على

السحاسبي  

القا و يي  األمرياية 

 ، شغ  2000عا  

عمة مواصب موها 

التحام  ي مةممير 

السال  ف  البوك 

م  األيل  التجار  

  إلى 1000

 ، يرئيس 1020

 قسم السحاسبة م 

  إلى 1002

 ، يرئيس 1001

قسم الشؤين 

  2007السالية م  

  .1000إلى 

  ضر - - - -

 %200  ضر

 محسم /األستاذ

 عيوط 

إلى 

10/22/1026  

  ضر لم يحضر -
لم 

 يحضر
 - -  ضر

50% 

األستاذ/ غارث 

 إيفا ز

 تى 

10/22/1026  

 - -  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر

200% 

 

خال  العا ، كان يواح التوصيات بالسصأادقة التاليأة  السراجعةأجرتها لجوة يم  بي  السصادقات األساسية الت  
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 (:  21.0 يرجى العودة للبومالت  رفعتها اللجوة إلى مجلس اإلدارة )

  الخاصة بخممات مراجعة الحسابات الماخلية  1027ي  1026للعا   ةالماخلي الرقابةخطة، 

   االلتزا الخاصة بمائرة   1027ا  الماخلية للع االلتزا  يالرقابةخطة التحق  م  . 

  1027  ي 1026خطة لجوة السراجعة.  

 

 

 اللجوة التوفي ية: 21.1• 

 االجتساعات أسساء األعضاء اللجوة التوفي ية أيماف

 مجلأس عأ  يبالويابأة القيأا  ف  التوفي ية اللجوة دير يتسث 

 يمراجعأأة مسأأتسرة بصأأفة العسأأ  أداء بسراقبأأة  اإلدارة

 قبأ  يالتوقعات السووية التشغيلية يالخطط ساليةال األيماف

 يسأير العسأ  أن يضأسان عليهأا، للسوافقة للسجلس تقميسها

 ييشأس . بالأميون اإليفأاء علأى السأالءة يامش  ميد ف 

 األعسأأا ، يأيأأماف االسأأتراتيجيات مراجعأأة ايضأأ  عسلهأأا

 فأ  األعسأا  يإدارة السجلأس بأي ق جسأرق بسثابأة يالعس 

 كفأأاءة مأأ  يزيأأم مسأأا السوافقأأات يمأأوح تالسراقبأأا إجأأراء

 يتأمعم. الشأركة فأ  القأرار صأوع عسليات ييعزز السجلس

 خأأال  مأأ  األعسأأا  إدارة فأأ  السجلأأس التوفي يأأة اللجوأأة

 للشأأركة التشأأغيل  األداء جوا أأب جسيأأع يمراقبأأة مراجعأأة

 عوائأأ  أ  يجأأود عأأم  لضأأسان يريتيويأأة متاأأررة بصأأورة

 علأى يتوافأ  سأتعر ت كسأا. السحأمدة األيأماف لتحقي 

 تفأأويض إطأأار يفأأ  عسلهأأا،  طأأاا فأأ  السحأأمد الوحأأو

 بعأض ،(DAF) اإلدارة مجلأس قبأ  مأ  السعتسم السلطات

 تسامأ  الشأركة التزا  يتضس  التجار ، الطابع ذات الجوا ب

 تقاريريأا التوفي ية اللجوة يترفع. التوظيسية الستطلبات لجسيع

 .للسجلس

 السهومس/ لؤ   اظر

جوة التوفي ية )رئيس الل

 يرئيس مجلس اإلدارة(

 )عا  كام (

 

 تشرييفيم فلااألستاذ د

) ائب رئيس مجلس 

 )عا  كام ( اإلدارة(

 

األستاذ/ مارت  بوكيوز 

)م   مجلس اإلدارة(عضو )

21/00/1026)  

 

 يواناألستاذ إديارد 

 )عضو مجلس اإلدارة(

 ( 21/01/1026 تى )

 

 األستاذ ط   اظر

لرئيس العضو السوتم  ي ا)

 )عا  كام ( (التوفي  

 

) للحصو  على معلومات 

 و  خبرات يمؤيالت 

أعضاء اللجوة التوفي ية 

يرجى مراجعة القسم 

21.1) 

اجتسعت 

اللجوة 

التوفي ية 

ستة مرات 

خال  العا  

1026  

)عقمت 

 ستة

اجتساعات 

ف  العا  

1025 ) 

 

يوأان، ييرجأع يأ ا إديارد  ستاذ/ مارت  بأوكيوز كبأمي  عأ  األسأتاذ/ ، عضويات اللجوة التوفي ية تغيرت بحلو  األ1026عا   خال 

  وا  الجسعية العسومية العادية( 20يقسم  21.1التغيير إلى التغيير الحاص  ف  أعضاء مجلس اإلدارة )راجع القسم 
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اسم  عضو اللجوة التوفي ية ييظيفته 

 يفترة موصبه

اجتساع 

2 25/1 

اجتساع 

1 21/0 

اجتساع 

1 11/5 

 تساعاج

0 7/0 

اجتساع 

5 

21/20 

 6 اجتساع

10/21 

  سبة الحضور

 السهومس/ لؤ  يشا   اظر

 

 %200  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر

 تشرييفيم مارت  فلاد /األستاذ

 %200  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر 

 

 

 ط  يشا   اظر /األستاذ

 
  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر  ضر

200% 

 مارت  بوكيوز /األستاذ

 
  ضر  ضر  ضر  ضر - -

200% 

 يوانإديارد جور  فيتزجرالم  /األستاذ

 

لم 

 يحضر
- - - - - - 

 

 

 لجوة االستثسار 21.1 •

 االجتساعات أسساء األعضاء لجوة االستثسار أيماف

مسأاعمة الشأركة علأى  فأ لجوة االستثسار  تتسث  أيماف

تطوير سياسأات االسأتثسار الخاصأة بالشأركة يالتمكأم مأ  

  بتوفيأأ يا. عأأالية علأأى إدارة االسأأتثسارات فأأ  االلتأأزا

الشأأركة لتحقيأأ  أفضأأ  العوائأأم مأأع مراعأأاة السخأأاطر 

السسسوح بها م  قب  مجلس اإلدارة، يمع األخأ  باالعتبأار 

متطلبأأات السأأيولة يالسأأالءة الساليأأة للشأأركة. كسأأا تقأأو  

اللجوأأة بسراقبأأة أداء االسأأتثسارات يتقأأو  بالتوسأأي  بأأي  

ر لأمى الغيأر يشأركة بوبأا العربيأة لضأسان ممراء االستثسا

الوقأم العربأ  السأعود   مؤسسأةالتزا  الشركة بضوابط 

الخاصة باالسأتثسارات يتقيأميا الاامأ  بتعأاليم الشأريعة.  

يباإلضافة إلى ياجباتها يمهامهسأا الرئيسأية، تقأم  اللجوأة 

استشأأارات اسأأتثسارية للشأأأركة يلسجلأأس اإلدارة، كسأأأا 

الساليأأة التأأ  ترغأأب الشأأركة  تصأأادا علأأى السؤسسأأات

 باالستثسار لميها.

 األستاذ زيم القويز

)رئيس اللجوة يعضو مستق  

 ف  مجلس اإلدارة(

 األستاذ خالم الخطاف

)عضأأو مسأأتق  فأأ  اللجوأأة 

يعضأأو مأأ  خأأار  مجلأأس 

 اإلدارة(

 األستاذ  يا  ديي ر

)عضو ف  اللجوة يعضو مأ  

 خار  مجلس اإلدارة(

 

اجتسعت لجوة 

أربع االستثسار 

( 0)مأأأأأأأرات 

خأأال  العأأا  

1026 . 

)عقمت اللجوة 

ثالثأأأأأأأأأأأأأة 

اجتساعأأأأأأات 

فأأأ  العأأأا  

1025 ) 

 

يعر  الجمي  التال   تفاصي  ع  اجتسأاع لجوأة االسأتثسار  خال  االعا ،كسا يم ظلوا  أعضاء لجوة االستثسار 

 كسا يبي  أسساء الحضور ف  االجتساع: خال  العا  
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اسم عضو لجوة االستثسار 

 يفترة موصبه ييظيفته 

اجتساع  السؤيالت يالخبرات ذات الصلة

2 

11/01 

اجتساع 

1 

28/00  

اجتساع 

1 

11/06  

اجتساع 

0 

20/21 

  سبة

الحضو

 ر

عا  ) األستاذ زياد القويز

 (كام 
 %200  ضر  ضر  ضر  ضر 21.1 القسم مراجعة يرجى

)عا  األستاذ خالم الخطاف

 كام (

 

سوة ف  االستثسار  10خبرة أكثر م  

يالخممات السصرفية. يعس   الي  كرئيس 

  1020توفي   يعضو موتم  مو  عا  

يقب  ذلك رئيساُ ف  ف  شركة  ورما 

 ، 1008مو   مؤسسة الخليج لالستثسار

 اص  على ماجستير ف  السالية عا  

  2005  يماجستير محاسبة عا  2006

م  جامعة كولورادي، يعلى باالوريس 

سلك سعود ف  السحاسبة م  جامعة ال

 ،يشهادة محاسب قا و   2080عا  

   .2008معتسم عا  

  ضر  ضر  ضر

 

 

 %200  ضر

 

 

  

   

 األستاذ  يا  ديي ر

 (عا  كام )

مو   ببوبا بسجسوعة األصو  إدارة رئيس

 ، مع خبرة إدارية سابقة ف  1025عا  

البوك السركز  األيرب  باإلضافة ال ه م  

سركز  كبار السستثسري  ف  البوك ال

االيرلوم .  اص  على باالوريوس ف  

  م  1007السالية يالعلم االكووار  عا  

جامعة مميوة دبل ،  اص  على الزمالة 

 السسلاة ف  االكتوارية العلو م  معهم 

  .1022عا   الستحمة

  ضر  ضر  ضر

 

 %200  ضر

 

 

 

 لجوة الترشيحات يالساافآت: 21.0 •

 االجتساعات أسساء األعضاء تلجوة الترشيحات يالساافآ أيماف

 

  يالتوصأأية بشأأمن  االختيأأاراإلدارة الفعالأأة فيسأأا يخأأص

يفقأأ  للأأوائح  اعضأأاء مجلأأس اإلدارة يأعضأأاء اللجأأان

يالسياسات ياالجراءات بسأا فأ  ذلأك ضأسان اسأتقال  

األعضاء السستقلي  يعم  يجود  الأة تعأار  مصأالح 

بأأ  ال توجأأم أسأأبا  لسوأأع اقتأأراح العضأأوية مأأ  قأ أأه ي

الجهات التوظيسية سواء ألعضاء السجلس أي لجا ه يذلك 

قب  تقميم طلب العضأوية مأ  قبأ  الشأركة لسؤسسأة 

 األستاذ عامر عل  رضا

اللجوأأأة يعضأأأو رئأأأيس )

مسأأأتق  فأأأ  مجلأأأس 

 اإلدارة(

 زيم القويز /األستاذ

)عضو ف  اللجوأة يعضأو 

فأأأ  مجلأأأس مسأأأتق  

 اإلدارة( 

 ي  أييوز األستاذة كاثر

عأأأأأت اجتس

لجوأأأأأأأأأأة 

الترشأأيحات 

يالساافأأآت 

( 1)رتي  مأأ

خال  العا  

1026 

)عقأأأأأأمت 

اللجوأأأأأأأأة 
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 الوقم العرب  السعود .

  تقييم ييا  يتركيبأة السجلأس يلجأان السجلأس يرفأع

 السوافقة بالتوصية لسجلس اإلدارة. 

  مراجعة متطلبات العضويات للسجلس يلجان السجلس

يالتعيي  بشا  سوو  يرصم  يسياسات الترشييح

 موافقة السسايسي  عليها.

 سياسأأات ياضأأحة بشأأمن التعويضأأات يالبأأمالت  تطأأوير

السجلس 5 بالتساش  مع قطأاع  ألعضاء السجلس يلجان

 التممي  يتوصيتها لسوافقة السجلس.

  توصية سياسة ماافآت موظفي  الشركة للحصأو  علأى

 موافقة السجلس.

 جور يالحوافز علأى السأمى األ السراجعة يالسوافقة على

القصير يالحوافز طويلة األج  للرئيس التوفي   يأعضاء 

 اإلدارة التوفي ية.

  توصية خطط شغ  السواصب الشاغرة بالوسأبة ألعضأاء

 مجلس اإلدارة ياللجان للحصو  على موافقة السجلس.

  مراجعة ييضع خطط شغ  السواصب الشاغرة بالوسبة

التوفي    يالرئيس ألعضاء مجلس اإلدارة ياللجان

 .ةالتوفي ي اإلدارةيأعضاء 

   السجلس يلجان السجلس أعضاء  داءألالتقييم السوو

 ةتوصيتها لسوافقة السجلس.

 

)عضو ف  اللجوأة يعضأو 

 م  خار  مجلس اإلدارة(

اجتسأأأاعي  

اثوي  خأال  

العأأأأأأأأأا  

1025) 

 

 ،  صلت تغييرات على أعضاء لجوة الترشيحات يالساافآت، كسا ياف  السجلأس بعأم اسأتال  1026خال  عا  

 على التال :رضة م  مؤسسة الوقم العرب  السعود  عم  معا

األستاذ عامر عل  رضا، عضو مجلس إدارة مستق  يعضو بلجوة الترشيحات يالساآفأات يالأ   رشأح لياأون  -

رئيس  للجوة كبمي  ع  السهومس/ لؤ  يشا   اظر يال   تم تغييره تطبيقأ  للقأوا ي  ياأل ظسأة الجميأمة التأ  

 لجوة م  لجان السجلس. لرئاسةس اإلدارة تسوع تول  رئيس مجل

األستاذ/ زيم القويز بميالً ع  األستاذ إديارد  وان يال   ترح العس  لمى شأركة بوبأا، لوأمن يإيضأاُ كأان ذلأك  -

 يوص على أن ياون الغالبية أعضاء مستقلي .توفي ًا لسا يو مطلو  ضس  اللوائح الجميمة يال   

اء اللجوة م  األعضاء السسأتقلي  يرئيسأها لأيس رئيسأ  لسجلأس اإلدارة  ، كان معضم أعض12/21/1026ف  

يعر  الجمي  التال   تفاصي  ع  اجتساع لجوة الترشيحات يالساافآت الأ   عقأم فأ  العأا  كسا كان سابق ، 

 كسا يبي  أسساء الحضور ف  االجتساع:   1025
 

 

الترشيحات اسم عضو لجوة 

ييظيفته يفترة  تيالساافآ

 2اجتساع  يالخبرات ذات الصلة السؤيالت

12/02/1026 

 1اجتساع 

10/21/1026 

  سبة

 الحضور
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 موصبه 

 عامر عل  رضا /األستاذ

 (عا  كام ) 
 %200  ضر  ضر 21.1 القسم مراجعة يرجى

 %200  ضر - 21.1 القسم مراجعة يرجى زيم القويز /األستاذ

   أييوز كاثري  /ةاألستاذ

 (عا  كام ) 

ة ف  السوارد البشرية أعوا  خبر 20أكثر م  

الثالث سووات األخيرة موها ممير السوارد 

البشرية ف  بوبا، السسلاة الستحمة.  اصلة 

على باالوريوس ف  إدارة األعسا ، السوارد 

 البشرية، اإلدارة يالتسوي ، أستراليا.

 لم تحضر  ضر
50% 

 لؤ   اظر السهومس/

رئيس مجلس اإلدارة 

)يرئيس لجوة الترشيحات 

 اافآت سابق (يالس

  ضر 21.1 القسم مراجعة يرجى
- 

200% 

 يوان إديارد /األستاذ

عضو مجلس يعضو لجوة ) 

 (ساب 

N/A 

 -  ضر
200% 

 

 :إدارة السخاطرلجوة  21.5 •

يتطبيقأ  لستطلبأات الئحأة  وكسأة الشأركات الصأادرة مأ  مؤسسأة الوقأم العربأ    للعأا   خال  الربع األخيأر

ة إدارة السخأأاطر بعأأم تلقأأ  خطأأا  عأأم  مسا عأأة مأأ  مؤسسأأة الوقأأم بتأأاريخ السأأعود ، تأأم تشأأاي  لجوأأ

 ، علأأى أعضأأاء اللجوأأة يالئحأأة عسلهأأا الستا أأة للتحسأأي  يالتعأأمي .  10/00/1026  السوافأأ  18/21/2017

 تفاصي  أكثر  و  الغر  م  اللجوة ياأل شطة الرئيسية لها ي ضور االجتساع موجودة بالتفصي  أد اه:
 

 االجتساعات أسساء األعضاء إدارة السخاطر لجوة أيماف

فأأ   (RMC) يتسثأأ  الأأمير الرئيسأأ  للجوأأة إدارة السخأأاطر

مساعمة مجلس اإلدارة ف  يضع يتوفي  االسأتراتيجية الخاصأة 

بإدارة السخاطر ياإلشراف عليها م  خال  شأركة بوبأا العربيأة. 

ييشأأس  يأأ ا اإلشأأراف  أأاالت التعأأر  للسخأأاطر الحاليأأة، 

يجية السخأاطر، يتطأوير العسليأة الشأاملة لإلقبأا  علأى ياسترات

السخاطر يتجايزيا، يرصم فعاليأة إطأار إدارة السخأاطر يالتأ  

تشس  سياسأات السخأاطر، العسليأة يالضأوابط، يتعزيأز ثقافأة 

 .إدراح السخاطرم  خال  شركة بوبا العربية

االطأأالع علأأى السخأأاطر يالسشأأاركة فأأ  إدارتهأأا لتقأأميم أداءًا 

 .مًامستما

الحصو  على لسحأة عامأة عأ   أاالت السخأاطر لشأركة بوبأا 

 .العربية يالعس  على موضوعات الخطر بشا  شسول 

إدراح السخاطر الواشأئة ياقتأراح تغيأرات خاصأة باإلقبأا  علأى 

 / بو  ديفيساألستاذ

غير اللجوأة يعضأورئيس )

مجلأأأأس  توفيأأأأ   فأأأأ 

 اإلدارة(

 ط   اظر /األستاذ

)عضو ف  اللجوأة يعضأو 

فأأأأ  مجلأأأأس  توفيأأأأ  

 اإلدارة( 

 / رام  ماار األستاذ

)عضو ف  اللجوأة يعضأو 

 م  خار  مجلس اإلدارة(

اجتسعأأأأأت 

إدارة ة لجوأأ

 السخأأأأاطر

( 1)رتي  مأأ

خال  العا  

، يلم 1026

تجتسأأأأأأأأع 

اللجوأأأأأأأأة 

خأأال  عأأا  

1025.  
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 .السخاطر على مجلس اإلدارة، عوم الحاجة

تحميأم ثقافأأة السخأأاطر الخاصأأة بشأأركة بوبأأا العربيأأة ياآلليأأات 

 وفي ياالخاصة بت

 التوصية بالسوافقة على السياسات فيسا يتضس  الئحتها.

 

 االجتساع األي  السؤيالت يالخبرات ذات الصلة أسم العضو يديره يالسمة

01/20/1026  

 الثا   االجتساع

10/21/1026  

  سبة الحضور

 / بو  ديفيساألستاذ

غير  اللجوة يعضورئيس )

 دارة(مجلس اإل توفي   ف 

 

 %200  ضر  ضر 12.2يرجى مراجعة القسم 

 ط   اظر /األستاذ

)عضو ف  اللجوة يعضو 

 ف  مجلس اإلدارة( توفي   

 

 %200  ضر  ضر 12.2يرجى مراجعة القسم 

 / رام  ماار األستاذ

)عضو ف  اللجوة يعضو م  

 خار  مجلس اإلدارة(

الرئيس التوفي   للعسليات مو  عا  

ر يالرئيس   لسجسوعة  اظ1021

التوفي   السال  لميلة االمارات 

العربية القابضة لخسس سووات 

سابقة. األستاذ رام   اص  على 

ماجستير ف  إدارة األعسا  م  

كلية لومن لألعسا  يدبلو  

المراسات العليا ف  االتراتيجية 

 إلدارة سعيم كليةالسالية م  

 أكسفورد جامعةل التابعة اإلعسا 

كسا  ص  إيض  . بالسسلاة الستحمة

على شهادة محاسب قا و   معتسم 

يمحاسب إدار  معتسم م  الواليات 

الستحمة االمرياية يباالوريوس 

 إدارة أعسا  م  لبوان.

 %200  ضر  ضر

 

 اجتساعات الجسعية العسومية خال  العا : 14• 

يتيويأة علأى  تأائج السأوة ( للسوافقأة الر2  عقمت الشأركة اجتسأاعي  للجسعيأة العسوميأة العاديأة1026خال  

(الختتا  السوافقة على أعضأاء ديرة السجلأس الجميأمة 1السابقة يتعيي  عضوي  م  أعضاء السجلس الجميم 

 ة الجميمة.سيأعضاء لجوة السراجعة لسمتها الجميمة يبعض الستطلبات التوظيسية اآلخرى يفق  للوائح الحوك

ومية كسا تعس  الشركة على توفير  سخة معمة موها خأال  يح  للسسايسي  اإلطالع على محضر الجسعية العس

 عشرة أيا  م  ختا  الجسعية العسومية ياختتا  التماي .

لسهولة الرجوع للسعلومات يتوفر ف  ي ا التقرير أيم إعال ات البورصة يملخص القرارات الت  تسأت السوافقأة 

تارار القرارات كاملة ف  يأ ا التقريأر،  أود أن   ، يلتجوب1026عليها خال  اجتساعات الجسعية العسومية لعا  

 لفت  ظر السسايسي  إلى إماا ية الحصو  على كام  التفاصي  علأى موقأع تأماي  يالتقريأر السأال  السأوو  

  ، يل لك لتزيير السسايسي  بالسعلومات الوافية الت  تساوهم م  اتخاذ القرارات:1026لعا  
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 : (02/06/1026السواف  ) يأ2017 /15/08ف   العاديةمية اجتساعات الجسعية العسو 20.2• 

   يشس  السوافقات التالية:01/06/1026السواف   يأ 16/08/2017تم إعالن الوتائج على موقع تماي  بتاريخ 
 

 ً    12/21/1025 ف  السوتهية السوة ع  اإلدارة مجلس تقرير على السوافقة: أيال

   12/21/1025 ف  السوتهية السوة ع  الشركة  سابات مُراجع تقرير على السوافقة: ثا ي 

  12/21/1025 ف  السوتهية السوة ع  السو مة السالية القوائم على السوافقة: ثالث 

  .1026لعا   أتعابهم يتحميماختيار السمققي  الخارجيي  : رابع 

 .دايفس جون بو  / السيمي ،تاوزبو مارت  /السيم الجمد: اإلدارة مجلسأعضاء  تعيي  على السوافقة: خامس 

 مصلحة اإلدارة مجلس يألعضاء عالقة ذات أطراف مع تست الت  يالعُقود األعسا  على السوافقة: سادس 

  .فيها

 مائة السوزع السبلغ يإجسال ( سعود  ريا  1)  بواقع السسايسي  على أرباح توزيع على السوافقة: سابع 

% 10) تسث  السقتر ة األرباح توزيع  سبة أن ،كسا(سعود  ريا  26050005000) سعود  ريا  مليون يستون

 السمفوع، السا  رأس م ( 

 العا  ع  اإلدارة مجلس ألعضاء كساافمة سعود  ريا  ألف 10ي مليون 2 مبلغ صرف على السوافقة: ثامو 

  .12/21/1025 السوته  ف   السال 

 السالية السوة خال  للشركة إدارتهم ع  السسؤيلية م  إلدارةا مجلس أعضاء ذمة إبراء على السوافقة: تاسع 

 . 12/21/1025 ف  السوتهية
 

 : (10/21/1026السواف  ) يأ2018 /12/01ف   العاديةاجتساعات الجسعية العسومية  20.1• 

 الية:يشس  السوافقات الت ، 12/21/1026 السواف   يأ11/01/2018تم إعالن الوتائج على موقع تماي  بتاريخ 
 

يأ ، 2018ربيع الثا    10، يالت  تبمأ م  ضاء مجلس اإلدارة لميرته الجميمةأيالً: السوافقة على ا تخا  أع

، ع  طري    1020ديسسبر 10، السواف   يأ2002ربيع الثا   11يتوته  ف   ، 1027يواير 11السواف  

 رة الجميمة للسجلس(.لتفاصي  أكثر  و  أعضاء المي 12.10)راجع قسم  التصويت التراكس 

ثا ي : السوافقة على تشاي  لجوة السراجعة يتحميم مهامها يضوابط عسلها يماافآت أعضائها لميرة السجلس 

 :يفيسا يل  أسساء األعضاء ال ي  تم تعيوهم، الجميمة 

 .المكتور. عم ان عبمالفتاح صوف  -

 .األستاذ. ديفيم يوت -

 .األستاذ. خالم السليسان -

بسا ف  ذلك الئحة مجلس اإلدارة يجمي  الصال يات  السوافقة على تعمي  الئحة  وكسة الشركات ثالث :

 السواطة بالسجلس يلوائح اللجان اآلخرى.

 .رابع : السوافقة على سياسة يإجراء ترشيح يتعيي  أعضاء مجلس اإلدارة يلجان السجلس

 .ة العالمة التجارية للشركةخامس : السوافقة على تعميالت مجلس االدارة على إتفاقي
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لستطلبات الجهات التوظيسية تم التصويت ألعضاء مجلس اإلدارة الجميم ع  طري  التصويت التراكس   ًا # توفي

 م  الوظا  األساس لشركة بوبا العربية. 10خالف  لطريقة التصويت يفق  لألسهم يفق  للسادة 

 

 :لعسومية م  أعضاء مجلس اإلدارةأسساء الحضور لإلجتساعات الجسعية ا 20.1• 

 

 

 االجتساع العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة

الجسعية 

العسومية 

 األي  العادية

02/06/1026  

االجتساع 

الجسعية 

العسومية 

 العادية الثا  

10/21/1026  

  سبة الحضور

 السهومس/ لؤ  يشا   اظر

 

 %200  ضر  ضر عضو غير توفي   )رئيس السجلس(

عضو غير توفي   ) ائب رئيس  دايفيم مارت  فلتشر /األستاذ

 السجلس(

 %50  ضر لم يحضر

 %200  ضر  ضر عضو توفي  ، الرئيس التووفي   األستاذ/ ط  يشا   اظر

 األستاذ/ عبمالهاد  عل  شايف

 

 %200  ضر  ضر مستق  -عضو غير توفي   

عامر عبمهللا عل   /األستاذ

 رضا

 %200  ضر ر ض مستق  -عضو غير توفي   

 %200  ضر  ضر مستق  -عضو غير توفي    األستاذ/ زيم عبمالر س  القويز

 %0 لم يحضر لم يحضر عضو غير توفي   مارت  بوكيوز /األستاذ

 %200  ضر  ضر عضو غير توفي   بو  دايفساألستاذ/ 

 سبة  ضور أعضاء مجلس 

اإلدارة الجتسعات الجسعية 

 العسومية

 %81.3 %87.5 %75.0 ةأعضاء مجلس اإلدار

 

 

 ر:الحوكسة يإدارة السخاط 25 •

 

 ي التزامات بوبا العربية:لحوكسة ا •25.1

مجلس   ذلك ف  بسا  للشركة، الهرم  التسلس  مستويات جسيع خال  م  ي كامال، التزاما ملتزمة العربية بوبا

 مؤسسةعلى الوحو ال   أقرّته ت الحوكسة الشركعالس   عس   إطار معايير لتوفي  السجلس، يلجان اإلدارة

 السياساتللشركة ال   يشس   ييا  الحوكسة يتوفي بتطوير  العربية بوبايالسوظسي  اآلخري . يتشرع  الوقم

، باأل ظسة يالتقيم السسارسات أفض  تحقي  لمعمياألطار يالرموز السعوية  الضوابطي  يالسعايير ياإلجراءات

األمر ال   يتيح  .التوظيسية الستطلباتها بشا  مستسر ي متواف  مع ثيحمتبالسحافظة عليها ي لشركةيتقو  ا

 ات : لحوكسة الشركالخسس  رئيسيةال عواصرللشركة الوجاح بإستيفاء ال

 

 الشركات  وكسةشميم بسبمأ  لتزا ا -
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 لسجالس اإلدارة  السسارسات مفض ب شميم لتزا ا -

 لعسلياتل مواسبة يإجراءات مراقبة ئةبي -

 الشفافيةالستتسم ب ي لإلفصاح صار  ظا   -

 .األسهم  سلة م  األقلية ذلك ف  بسا كافة، السسايسي   قوا  ساية -

 

يقم عسلت شركة بوبا العربية على إعماد إطار يالئحة  وكسة الشركات ، يالت  تتساشى مع أفض  السسارسات 

افقة عليها م  قب  مجلس اإلدارة الميلية للحوكسة يااللتزا  بالستطلبات التوظيسية للسوظسي . يقم تست السو

 ، يبعميا موافقة السسايسي  العسوميي  خال  اجتساع الجسعية العسومية ف  21/20/1026بتاريخ 

10/21/1026.  

 

 :خال  م الشركة   وكسة إدارة ف  تحسي  االستثسار  1026 عا  خال  الشركة اصلتي

 

   إلى إلدارة السخاطر يقو  برفع التقاريرفي   تورئيس تعيي  ي لسراقبة السخاطرمتخصصة  إدارةتشاي 

 .التوفي   الرئيس

 ة يكسوالح عالقات سارتاريةي  ،ةالشرك  وكسة تغط  ،ةشركال ةكسومارسة لح إدارة إ شاء 

 لمى السعتسمةرئيسية الق الثالثة المفاع خطولق لوسوذ  يفقا) يالثالثة الثا ية المفاع خطول يدعم يتعزيز 

 (العربية بوبا

 

 :ئف التحاميظا

 االلتزا  ضسان أج  يم  السخاطر، يإدارة الماخلية يالرقابة الشركات  وكسة مسارسات دعم لضسان

 متطلبات أ  إلى باإلضافة التالية، التحام إدارات إ شاء تم التممي ، بشركات السرتبطة التوظيسية بالستطلبات

 :فقط عليها تقتصر يال التالية لياتيالسسوؤ الواجبات الرئيس  المير يشس  إشرافية  أي توظيسية

 

 :(COD)االلتزا    إدارة

إدارة االلتزا  مسؤيلة ع  التمكم م  التزا  الشركة بجسيع اللوائح يالتعليسات الصادرة م  قِب  مؤسسة الوقم 

الشركة. العرب  السعود  يغيريا م  الجهات الرقابية ذات الصلة، كسا تتخ  اإلجراءات الالزمة لتعزيز االلتزا  ب

يتاون مرجعية إدارة االلتزا  بشا  مباشر إلى لجوة السراجعة، كسا تسوحها اللجوة الصال يات يالسسؤيليات 

الجرائم  االلتزا ، السطلوبة لتمدية عسلها. ي تتاون إدارة االلتزا  م  ثالث ي مات؛ التفتيش الماخل ، ي رقابة

 أد اه تفاصيله الشخصية:  االلتزا ، يترد –السالية، ي رئيسها يو ممير أي  
 

 االلتزا ، عبمهللا مقبو  – أي  ممير

 اصأ  عبأمهللا    1026التأزا  خأال  الربأع األي  مأ  عأا   -ا ضم عبمهللا إلى شركة بوبا العربية، كسمير أي 

على درجة باالوريوس ف  العلو  الساليأة مأ  جامعأة األعسأا  يالتاوولوجيأا بجأمة. يقأم عسأ  فأ  مختلأف 

ت الرائمة يالستعمدة الجوسيات، مث  إر ست آ م يو غ ، برايس يتريايس كأوبرز، يقبأ  ا ضأسامه لبوبأا السوظسا

( لسأمة أربأع سأووات. GGIبالشركة الخليجية العامة للتممي  التعاي   )  العربية، كان يشغ  موصب ممير االلتزا 

لتزا  ي ماافحأة غسأ  األمأوا  يالجأرائم كسا قا  عبمهللا بإ شاء يتطبي  السياسات ياإلجراءات الستعلقأة بأاإل

السالية باإلضافة إلى سياسات تضار  السصالح يغيريا، ي ظرًا للخممات يالسساعمات اللتأ  قأممها للعميأم مأ  

  '.1020جائزة 'أفض  العب فري  للعا   فقم موح   ، 1020لعا   األقسا  ف  الشركة
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 إدارة  وكسة الشركات:

لة عأ  األطأر يالقأوا ي  ياالسياسأات ياألجأراءات التأ  تأوظم إدارة العالقأات إدارة  وكسة الشأركات مسأؤي

يعسلية التباد  السعلومات  بي  إدارة الشركة يمجلس إدارتها يالسسايسي  يأصحا  السصالح اآلخري  بسا فأ  

 ذلك السوظسي  يالعاملي  فيها يفق  للقوا ي  ياللوائح ذات الصلة.

شركات إلى الرئيس التوفي   إلدارة السخأاطر السسأؤي  بأميره عأ  ضأسان التأزا  ترفع تقارير إدارة  وكسة ال

الشركة بالقوا ي  ياللوائح ذات الصلة. كسان تمير إدارة  وكسة الشركات األمور الستعلقأة بهيئأة السأوا الساليأة 

، كا أت إدارة  1026العالقات يالستطلبأات التوظيسيأة لهيئأة السأوا يتأماي ، خأال  عأا  يموقع تماي  يإدارة 

 :الشخصية هتفاصيل أد اه يترد وكسة الشركات بقيادة ممير  وكسة الشركات 
 اليف تمارح س –  وكسة االشركات -السمير 

عام  م  الخبرة السالية ف  مجسوعة متووعة مأ  الشأركات ذات الشأهرة  10يتستع مارح ستاليف بسا مجسوعه 

عامأ  فأ  مجأا  التأممي   26خيرة الت  تستم علأى مأمى أكثأر مأ  العالسية، أي السمرجة، بسا ف  ذلك خبرته األ

.  يم  بي  خبراتأه األساسأية مأع شأركة بوبأا  1000الصح  السعود ، يقم ا ضم إلى بوبا العربية ف  العا  

ف  السسلاة العربيأة السأعودية، أدار مأارح موأ  ا ضأسامه للشأركة جسيأع القأوائم الساليأة يالتقأارير التوظيسيأة 

يستلك مأارح كافأة السأؤيالت الجامعيأة  ل  بشؤين السارتاريا ف  الشركة.لقة بالعس ، يك لك ك  ما يتعالستع

م  جامعة  يلسون ما ميال متريبوليتان، بورت إليزابيث، جوو  أفريقيا، الت   ص  موها على شهادة المبلو  فأ  

ارة األكاديسيأة، يشأهادة الأمبلو  العأال  (، الت   ص  عليها مع جائزة الجأم2088التالفة يالسحاسبة اإلدارية )

 يجائزة أفض  طالب.  Academic Colours( ، الت   ص  عليها مع جائزة 2000ف  اإلدارة )

 

 (:IAD) إدارة التمقي  الماخل 

 

إدارة التمقي  الماخل  بوشاطات استشارية موضوعية مستقلة تستسم مفهومها م  أ اا  بوبا العربية  تقو 

 الماخلية. ي ظم التحام 
 

إلدارة التمقي  الماخل  ف  مساعم مجلس إدارة بوبا العربية يلجوة السراجعة لحساية يسا  المير األساس  

السسعة ياألصو  يضسان االستمامة للسوظسة، يذلك م  خال  تحميم يتقييم السخاطر  الرئيسية ألعضاء 

ها يمساعمة اإلدارة التوفي ية على تحسي  السجلس يلجوة السراجعة يإيضاح ما اذا كان يسا  السيطرة علي

 . يالحوكسة يإدارة الخطر الماخل فعالية التحام 
 

م  خال  ضسان فعالية خط المفاع الثالث تستطيع بوبا العربية أن تضس  تحقيقها قلحياة أطو  يأكثر صحة 

رة الخطر يالحوكسة يسعادةق، يذلك م  خال  ضسا ها لوجود  هج موظم يموضبط لتقييم يتحسي  عسليات إدا

 يالرقابة الماخلية.
  

مباشرة، يتعود مسؤيلية ييالها يالمير يالسسؤيليات  السراجعةلجوة ير إدارة التمقي  الماخل  إلى ترفع تقار

الخاصة بها إلى لجوة السراجعة، يتشتس  إدارة التمقي  على ممققي  ذي خبرة يمهوية عالية ف  السجاالت 

إدارة  ز لرئيسالسلف الشخص  السوج تفاصي يفيسا يل  لتزا ، يتاوولوجيا السعلومات، السالية، التشغيلية، اال

 :التمقي  الماخل 
 

 ل ا، زياد الجبإدارة التمقي  الماخل   رئيس

عامأ   20 موهأاعام  م  الخبرة ف  مجا  السحاسبة يمراجعة الحسأابات ي 25ل  بسا يقر  م  ايتستع زياد الجب
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ي  الماخل ، م  ضسوها الستة أعوا  األخيرة مع شركة بوبا العربيأة موأ  ا ضأسامه للشأركة م  الخبرة ف  التمق

.  يقب  ا ضسامه إلى شركة بوبا العربية، عس  زياد مع يكالة األمم الستحأمة إلغاثأة يتشأغي   1000ف  العا  

األي  فأ  شأركة بوبأا  التأمقي  الأماخل الالجئي  ) األي ريا( ف  مجا  التأمقي  الأماخل .  كأان زيأاد موظأف 

تفعيأ  دير يكأان مسأؤيالً عأ   إدارة التأمقي  الأماخل العربية يعس  على إ شاء ميثاا يسياسات يإجراءات 

ف  الشركة، يك لك ع  بواء قمراتها.  يحس  زياد درجأة الساجسأتير فأ  السحاسأبة مأ   إدارة التمقي  الماخل 

(، يدرجأة الباأالوريوس فأ  السحاسأبة مأ  الجامعأة  1001جامعة عسان العربية للمراسأات العليأا، األردن )

معهأم السأمققي  الأماخليي   مأ ( يقم اجتاز يبوجاح مجسوعأة متووعأة مأ  الأميرات الرسأسية  1002األرد ية )

السخاطر يشأهادة ضأسان مراقبأة السخأاطر(، كسأا اجتأاز \)ممق  داخل  معتسم يشهادة التقييم الأ ات  للرقابأة

 .التمقي  الماخل الماخل  السعتسم مع معهم  ي التمقي ديرة ممق  الحسابات 

 

 (:RMD)قسم إدارة السخاطر

 السخاطر إدارةي تطوير سياسة  العربية بوبا لشركة الشام ق السخاطر إدارةق اجراء ع  مسؤيلة السخاطر إدارة

 يخطأأط ديأأةالسا السخأاطر عأأ  مخأأاطر يرفأع التقأأاير الالزمأة سأأج /بيا أات قاعأأمة لرصأميذلأأك   ،هأاييال ي

 لسعالجة. ا
 

 إلأى الوصأو  إماا يأة مأع( CRO) إلدارة السخاطرالتوفي   رئيس ال إلى مباشرة تقاريريا السخاطرإدارة  رفعت

ي  عسليأات،ال يمخأاطر التشأغيلية السخأاطر يإدارة السخأاطر إدارة: الهياأ  علأى ييوطأو لجوة إدارة السخاطر 

 يتحلأيالت األعسأا  اسأتسرارية يإدارة التاوولوجيأا، مخأاطر مري أةي السخاطر، تممي  إدارة ي السالمة، الصحة ي

 كسا يمير ي ه اإلدارة رئيس إدارة السخاطر كسا يو موضح أد اه: .السخاطر

 

                  جابر أ سم السخاطر، إدارة رئيس

ق باأالوريوس درجأةق علأى ييأو  اصأ  ،1026 عا  م  الثالث الربع خال  العربية بوبا شركة إلى أ سم ا ضم

 يالرقابة يالسخاطر الهومسة مجا  ف  خبرة سوة 25 يله يالسعادن، للبتري  فهم السلك جامعة م  الهومسة ف 

 شأركة إلأى ا ضأسامه يقبأ  الماخليأة يالسراجعة يالتحقيقات  تيا اال يموع التشغيلية، يالسخاطر االئتسان، على

 رئأيس. كسا شغ  موصأب التجار  االيل  البوك ف   تيا اال يماافحة التحقيقات رئيس أ سم كان العربية، بوبا

 الأمبلو ق علأى  اصأ  أ سأم  .إلدارة السراجعة الماخلية لقطاع األفراد بالويابة يرئيسا التشغيلية السخاطر إدارة

  لألعسأا لوأمن جامعأة مأ  ةتوفي يأ يشأهادة ،(السالية لإلدارة األمرياية األكاديسية) السخاطر إدارة ف ق الميل 

 يشأهادة ف  السشاريع ي العقود  السخاطر خبير يشهادةمعتسم محل  ا تيا    شهادة) أخرى يشهادات التجارية

 تزا (.لاال ضابط
 

 )يفقًا للقوا ي  ياللوائح(: إضافيةإفصا ات  26-10

السأعودية  تتضس  األقسا  التالية إفصا ات إضافية يفق  للقوا ي  ياأل ظسة الستماي  بها فأ  السسلاأة العربيأة

يالتفاصي  الت  تشس  على بعض متطلبأات لأوائح مؤسسأة الوقأم العربأ  السأعود  الجميأمة يالتأ  أدرجأت 

مؤخرًا على لوائح  وكسة الشركات، يالسسأودة الحاليأة للأوائح  وكسأة الشأركات الصأادرة مأ  ييئأة السأوا 

يبسجأرد إلأى مزيأمًا مأ  التوضأيح ،  الشأركات تحتأا  م  تلك اللأوائح الجميأمة لحوكسأةالسالية.  يث أن بعض  

إيضا ها سوف تقو  الشركة بإعال  السسايسي  م  خال  اجتساع الجسعية العسومية ، كسا أ ه سوف يتم ادرا  

ضس   التقرير السوو  ،  يبواءً على ي ا ، سوف تقو  شركة بوبا العربية بعأر  التقريأر  جسيع البوود الواضحة

 السسايسي  م  خال  اجتساع الجسعية العامة للسوافقة عليها.  السوو  يالقوائم السالية على
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  اإلفصا ات األخرى  سب األ ظسة:  .26

 

  وكسة الشركة:  الئحة 26.2 •

أل اا  الئحة  وكسة شركات التممي  الصادرة ع  مؤسسة الوقم العرب   إن بوبا العربية تلتز  يتستث  بالاام 

أل اا  الئحة  وكسة (، باإلضافة لستطلبات الئحة الحوكسة للشركة ي) وكسة الشركات 10السادة  السعود 

يأ،  08/02/2010، بتاريخ 1000-2-2ف   شرتها رقم  يةسوا السالالالشركات الصادرة ع  مجلس ييئة 

  ، مع مراعاة االستثواءات الثا وية التالية:05/02/1000السواف  

 

رقم 

 السادة

 االمتثا   األسبا  ي تفاصي  عم مضسون السادة

6 -     

 قوا 

 التصويت

 ( يجب تطبي  أسلو  التصويت 

التراكس  عوم التصويت الختيار أعضاء 

 مجلس اإلدارة ف  الجسعية العامة.

الصادرة ع   01تتقيم الشركة بم اا  السادة 

م  الوظا   10يزارة التجارة، يأ اا  السادة 

م   10الماخل  لشركة بوبا العربية. توص السادة 

لوظا  الماخل  للشركة على ما يل : قتقو  ا

الشركة بحصر األصوات ف  الجسعية العامة 

العادية يالجسعية العامة غير العادية على أساس 

 صوت يا م لا  سهمق.

 

بسوجب متطلبات الئحأة  5 ي10/21/1026ه، السواف  12/01/2018خال  اجتساع الجسعية العسومية العامة ف  

اتبعت بوبا العربية  ظا  التصأويت التراكسأ  لتعيأي  أعضأاء  يةسوا السالالرة ع  ييئة  وكسة الشركات الصاد

يرجى مراجعة القسم . ) 11/02/1027، السواف  ه 10/00/2018 مجلس اإلدارة للسمة الجميمة الت  تبمء م 

20) 
 

 االمتثا األسبا  ي تفاصي  عم   مضسون السادة رقم السادة

د       - 6

 قوا 

 التصويت

د( على السستثسري  م  ذي  الشخصيات 

 -االعتبارية  ال ي  يتصرفون بالويابة ع  آخري  

اإلفصاح ف  تقاريريم  -مث  صوادي  االستثسار 

السووية ع  سياساتهم التصويتية، يتصويتاتهم 

الفعلية، يطرا التعام  مع التعار  الجوير  

للسصالح ال   قم يؤثر على مسارسة الحقوا 

 يسا يتعل  باستثساراتهم.األساسية ف

 ظرًا ألن شركة بوبا العربية م  الشركات العامة السمرجة 

ف  السوا السالية، يالت  يتم تماي  أسهسها يومي  م  

جا ب مختلف األفراد يالسؤسسات، يسواءً كا وا م  

الشخصيات االعتبارية أ  ال، فإ ه ال يسا  للشركة مراقبة أي 

مور الخاصة بسسعة/مالئسة إدارة أي السيطرة على األ

 السستثسري  للوفاء به ا الشرل.

 

 مع العالقة توظمه، م  أج  ، الفقرة 20السادة  يةسوا السالاللهيئة   وكسة الشركاتالئحة بسوجب متطلبات 

، جات سياسة بوبا العربية الت  تم اقراريا م  قب   قوقهم ي فظ  سايتهم أج  م  السصالح أصحا 

 ، لضسان تحقي  التواف  مع أفض  1027 ، يالت  سوف تعزز خال  عا  1020ا  مجلس اإلدارة ع

 السسارسات يأ مث اللوائح.

 

الئحة  وكسة الشركات الجميمة الصادرة م  ييئة السوا السالية، يالوظا  لتز  بوبا العربية إيض  بسسودة ت
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فقم عسلت بوبا العربية على إضافة أجزاء األساس  الجميم للشركات التزام  كامالً يبشا  غير مسبوا، يعليه 

 جميمة له ا التقرير. 

 

 

 ال يوجم للشركة شركات فرعية: .27 

 

إدارة ، تؤكأم الشأركة يأعضأاء مجلأس 8ي  7الفقرات  01السادة  يةسوا السالالبسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 

 سومات مميو ية ألية شركة فرعية. أ ه ليس يواح شركات فرعية، يبالتال  لم تصمر أسهم يال بوبا العربية

 

  عم  يجود أ  اقترا  أي قري :. 28

 

، تؤكأم يتقأر الشأركة يأعضأاء مجلأس 21الفقأرة  01السأادة  يأةسأوا السالالبسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئأة 

اإلدارة بعم  يجود أ  اقترا  أي قري  قائسة دين سماد ف   هاية فترة اإلثو  عشأر شأهرًا الحاليأة، يلأيس 

 .ليها تسميم أية دفعات مقاب  اقترا  أي قري  خال  فترة اإلثو  عشر شهرًا الحاليةع

 

 

  إفصا ات تتعل  بسومات السميو ية، يالخيارات، يالضسا ات يالحقوا:. 20

 

، تؤكم الشركة يأعضأاء مجلأس 25ي 20ي 21الفقرات  01بسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئة السوا السالية السادة 

 رارات التالية:اإلدارة اإلق

أ ها لم تصمر يلم تسوح أية سأومات مميو يأة قابلأة للتحويأ  أي أيأة خيأارات أي كفأاالت أي أيأة  قأوا مشأابهة، 

 يبالتال  فإ ها لم تستلم أ  تعويض مال  مقاب  أي  موها.

عاقميأة أي أ ها لم تحوّ  أي تصأمر  قأوا اكتتأا  بسوجأب سأومات السميو يأة القابلأة للتحويأ  أي أيراا ماليأة ت

 كفاالت أي أية  قوا مشابهة خال  السوة السالية.

 ها لم تسترد يلم تشتر يلم تلغ أية سومات مميو ية قابلة لالسترداد خأال  السأوة الساليأة. يلأيس لأمى الشأركة أ

 سومات غير مسمدة كه ه، يبالتال  فإن قيسة ي ه البوود ي  صفر.
 

 ض ي قوا أرباح:إفصا ات تتص  بالتواز  ع  راتب يتعوي. 10

 

 ، تؤكم الشركة اإلقرارات التالية:10ي 20الفقرات  01السادة  يةسوا السالالبسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 

   أ ه ليس يواح  االت ألية ترتيبات أي اتفاقيات تواز  بسوجبها أ  ممير أي ممير توفيأ   فأ  الشأركة عأ

جلس يرسو  البماالت لألعضأاء مسثلأي  بوبأا يالأ ي  فيسا عما أن السجلس يلجوة الس ، راتبه أي ماافمته

يم أعضاء مجلس ضس  إدارة بوبا أي لجوة إدارة السجلس قم يرديا بصفتهم مسثلي  قا و يي  ع  بوبأا 

 (21.22ي  21.0إ فستسوتس أيفرسيز ليستم يليس بصفتهم الشخصية )يرجى العودة إلى 

 واز  بسوجبها أ م مسايس  الشركة ع  أية  قوا فأ  أ ه ليس يواح  االت ألية ترتيبات أي اتفاقيات ت

 األرباح. 

 

 :األج خطة الحوافز طويلة . 12
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خأال  عأا   ، يضأعت الشأركة الشأريل11فقأرة  01بسوجب متطلبات اإلفصأاح لهيئأة السأوا الساليأة السأادة 

السأ كورة عوأم تست تسوية التزامأات خطأة الحأوافز طويلأة األمأم ، ياعتسمت خطة  وافز طويلة األمم  1020

يذلأك يفقأا للقواعأم التأ  تأوص عليهأا خطأة   1025استاسا  السوافقات الماخلية السطلوبة خال  مطلع سوة 

 الحوافز طويلة األمم األصلية.
 

خطة جميمة يمعززة للحوافز طويلة األمم على أساس األسهم فقأط، تاأون   1025أطلقت الشركة ف  العا  

 جحأت الخطأة فأ  الحصأو  علأى جسيأع بعأم أن ،  1025اير/كأا ون الثأا   يو 2سارية السفعو  ابتأماءً مأ  

)يرجأى الرجأوع  السصادقات الماخلية ذات الصلة يتبعها بعم ذلك جسيع السصادقات التوظيسية الخارجية السطلوبة

 المفع(.  و   صص 10 قوا السسايسي  يالقسم إلى التقرير السال  السوو  قسم 

 

 ة الماخلية: ظا  يفعالية الرقاب. 11

 

 قطة ) (، تقأر الشأركة بأمن  ظأا  الرقابأة  11فقرة  01السادة  يةسوا السالالبسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 

 الماخلية قم أُعم على أسس سليسة يقوية يأ ه قم  ُف  بفعالية.

  

 : االستسرارية يمواصلة الوشال. 11

 

يأعضأاء مجلأس   قطأة )جأأ(، تقأر الشأركة 11فقرة  01السادة  يةسوا السالالبسوجب متطلبات اإلفصاح لهيئة 

 ال يوجم أ  شك يُ كر ف  قمرتها على مواصلة الوشال.  بم ه اإلدارة

 
 

  السمققون الخارجيون:. 10

 

يأأ علأى القأوائم  15/08/2017  السوافأ   02/06/1026الجسعية العامة العادية ف  اجتساعها بتاريخ يافقت 

 ي إر ست آ م يأا غ يالت  كا ت مع يأ. 01/00/2018  السواف   12/21/1026تهية ف  السالية للسوة السالية السو

يسث  يأ ا تغييأرًا فأ  السأمققي  الخأارجيي ،  يأث تأم تغييأر السأمققي  شركاه. يالفوزان ي  –ك  ب  إ  ج  

ة للعسأ  السراجعأة مجلس اإلدارة يلجوأ السابقة يذلك تحقيق  لتوصياتالساليي  ال ي  تم تعييوهم للفترة السالية 

 السجا . ي ا مع شركتي  تعم م  بي  األربع شركات الابرى ف 

 

 

 
 

 الخاتسة:

 

أن يشأار عسأالء بوبأا العربيأة علأى يالئهأم الستواصأ ، ييشأار كأ لك السسأتثسري  علأى  اإلدارة مجلأس يود

ييأود السجلأس أيضًأا إسهامهم ف   جاح الشركة يريادة سوا التممي  الصح  ف  السسلاة العربية السعودية.  

 أن يعبر ع  امتوا ه يعرفا ه إلدارة الشركة يموظفيها على تفا يهم يجهوديم خال  العا  الساض .


